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 و خداوند

  دیروز اول آفتاب را آفر

  ایدوم در روز

 سوم صدا را روز

 چهارم رنگ ها را روز

 را واناتیپنجم ح روز

 ششم انسان را روز

 :  دیشیهفتم خداوند با خود اند روز

 !ام؟ دهیافریرا ن يزیچه چ دگر

 ....دیمن آفر يتو را برا پس

 

 تخت؟ ریجون من؟ ز.. برو: گرد گفت يبا چشمها وایش

 ..ندارم باهات یشوخ: رو تا کردم و با خنده گفتم شالم

جل و پالسمون رو  ادیاالن حاج اسمال م.. خفه دختر: شالم رو به سمتش پرت کردم و گفتم.. خنده ریز زد بلند

 تو کوچه زهیر یم

کرده  فیکه تعر يزیباز از چ شیمنم با ن. نره رونیخنده اش ب يداد که صدا یرو به بالش فشار م صورتش

 ..خدا يا: با همون خنده گفت.. خ شده بودصورتش رو باال اورد از خنده سر... بودم جورابم رو دراوردم

تو دستم  ينجوریهم.. یدون ینم.. وایش يوا: با خنده گفتم.. دیدوباره صورتش رو تو بالش فرو برد و خند بعد

رنگش شد .. به جون تو.. دشونیزنه اومد تو اتاق تو دستم د هوی.. کنم کاریچ دیدونستم با یخشکم زده بود نم

خواستم بگم .. بندازشون تو سطل اشغال.. سین يزیگفت اونا چ يعاد یلیخ.. اصال خودشو نباخت یگچ ول نیع

 من بردارم؟ شهیم شونیخوا یخانم حاال که نم

عوضش تا تونست به بالش  یزاشت راحت بخنده ول یترس از حاج اسمال هم نم.. اومد یدر نم گهید وایش نفس

که اشکاش رو پاك  یسرش رو بلند کرد و درحال وایش.دمیو دراز کش جام رو انداختم. مشت زد و جفتک انداخت

 بود؟ یحاال چه شکل: کرد گفت یم

 بادکنک  نیع.. یکیپالست.. گرد بود.. واال: دادم باال و متفکرانه گفتم ابرومو
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 ..ينقدریا بایتقر: دستامو به فاصله از هم نگه داشتم و گفتم بعد

که  یدرحال وایش..به خودم دادم یسرجام کش و قوس..دنیسرش رو گذاشت رو بالش و شروع کرد خند دوباره

 .بودم دهینخند ينجوریوقت بود ا یلیخ امرزهیخدا امواتت رو ب.. صنم يوا: زد گفت ینفس نفس م

 .نوش جان -

کارش با پودر . هم نبود یوسواس. نداد ریگ ادیبود ز یهر چ. امرزهیزنه رو ب نیخدا اموات ا: و گفتم دمیکش یاه

 . راه افتاد ییلباسشو

بگه تو  ستین یکی.. ستنیبه خورد ادم ندن دست بردار ن تکسیها هستن تا دوتا گالون وا یبعض.. اره به خدا -

 .گهیروزم نکش د هی نیا یکش یکه سال تا سال دست به خونه ات نم

 .سرم گذاشتم ریسمتش برگشتم و دستم رو ز به

 اتون چه خبر؟از اق -

 یسالمت..یچیمحسن؟ ه -

 ببرتت؟ ادیم یگم ک یم.. هیچ یسالمت -

 .دیمونه واسه بعد ع یم.و سر من شلوغ دهیع کینزد..تازه. که هنوز تموم نشده شیسرباز. شهیاالن که نم -

 .گهیمونده واسه سه چهار ماه د یم یگ یکه تو م ينجوریا -

 کنم یخرده پول جمع م هیمدت  نیمنم ا. شهیتموم م يتا چشم رو هم بزار. یحاال هرچ -

 اون؟ ای یجمع کن دیپولو تو با -

 .باهم میدار یچه فرق. محسن ایمن  ایحاال  -

طبعش اونقدر بلند . داشت یچه دل بزرگ يشهر نییدختر صاف و ساده پا نیا. رو لبم اومد يلبخند ناخوداگاه

 ينجوریتونستم ا یمن عمرا نم. شد میلحظه بهش حسود هی. به دست همسرش هم چشم نداشت یبود که حت

 .دیرسیاگه م هکردم البت یحساب م دیرس یکه از بابام بهم ارث م یهنوزهم داشتم رو پول. باشم

 ؟یگ یبپرسم راستشو م يزیچ هیگم صنم  یم -

 اره بگو -

 راس بود؟ یبار بهم گفت هیکه  يزیاون چ -

 کدوم؟ -

 .يدهمون که از حجله فرار کر -
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 .ام به هوا رفت قهقهه

 ؟يخند یااا چرا م -

 .هیاره بابا دروغم چ: خنده ام گفتم ونیم

 ؟يچرا فرار کرد ؟يجد يجد: حرفم سر جاش نشست و گفت نیا با

 . رمیبگ دهیکردن رو ناد یخنجر توش فرو م هیکردم درد قلبم که انگار  یو سع دمیکش یقیعم نفس

 .بود يتازه شب اول خواستگار. مال ما حجله نبود.. تازه ه؟یکنه واسه چ یکه از حجله فرار م یادم نهمهیا -

 بود؟ ریپ -

 .گهیبود د يزور.. خوب ینبود ول رینه پ -

 شد؟ داداشت دعوات نکرد؟ یبعدا چ -

 يجمع کردم و رفتم خونه دوستم برا لمویهمون شبونه تمام وسا. برنگشتم خونه که بخواد دعوام کنه گهید -

برنگشتم  یچند نفر رو فرستاد دنبالم که برم گردونه خونه ول.. گردم خونه یدادم که برنم امیاداشم هم پد.. بهروز

داد که  امیدوستم تهش خسته شد بهم پ یکیاومد به زور برم گردونه باز فرار کردم رفتم خونه اون  یوقت یحت

 کرد برم یفهمم داشت ردم م یفکر کرده من هالوام نم.. زرشک... به اسم صنم نداره يخواهر گهید

خونه  نیخوابگاه به اون خوابگاه از ا نیکه از ا ییروزها ادی. شد لیخاطرات زا نیا ياداوریتمام روزم با  یخوش

بعدشم که در خدمت : کردم و گفتم یپوف. نکنه دامیرفتم تا بهروز پ یم ییبه اون خونه دانشجو ییدانشجو

 .شمام

 ناراحتت کردم؟ -

 ؟يفردا چه کاره ا نمیبگو بب.. حرفا گذشته نیکار من از ا گهید.. ینه بابا چه ناراحت -

 اورانیخونه تو ن هی -

 ..هیروزیپ يمال من که طرفا. بابا پس نونت تو روغنه: وگفتم دمیکش یسوت

 ..شهر نداره نییکه باالشهر و پا یناخن خشک -

 ادیم رتیدست و دلبازش گ هی شاالیا: خنده گفتم با

 ..اضافه داد نصف نصف یهرچ.. دعا کن.. اره به خدا -

 ..شما به فکر پس اندازت باش: که که به سمتم دراز کرده بود گرفتم و گفتم دستشو
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 یکاش از اونا برات م يا وایگم ش یم: گفتم طنتیبا ش. دوباره حال خوشم رو بهم برگردوند شیخنده نقل يصدا

 ..اوردم

 از کدوما؟ -

 .شه یالزمت م یحساب گهیچند وقت د هی. کردم دایتخت اون زنه پ ریکه ز ییاز اونا -

 کار؟یخوام چ یاز اونا م.. زهرمار -

 نیخوب تو ا.. نیکن ییهم که قراره صرفه جو یاکش چنده؟ اول زندگ یدون یم.. وونهید هیچ کاریخوام چ یم -

 ...مورد هم

 ..خفه شو صنم: خنده اش رو کنترل کنه گفت يکرد صدا یم یکه سع یدرحال

 ..بوده که فقط باهاش ياقا دکتر هیمال .. سالم بودن یدرسته دست دومه ول.. به خدا -

 ..یبه خدا صنم اگه بس نکن: بالشش رو برداشت و پرت کرد سمتم و گفت. دراومد وایش غیج يصدا

 .اومدم یمگه کوتاه م حاال

 ؟یش یاز اونا الزم م خودت.. اها ؟یکن یم يکاریچ -

 ..صنم سایوا: گفت غیبا ج وایش. دمیو به سمت در دو دمیجه يچطور دمیجاش که بلند شد نفهم از

 نه تو رو خدا رحم کن : خنده گفتم با

بود و خنده  یحرص وایش.. همه خونه رو برداشته بود غمونیج يصدا.. و از پشت موهامو رو گرفت دیبهم رس یول

زاشت  یخنده نم دیکش یزد و موهامو م یمحکم با مشت به پشتم م.. اورد یحرصش رو درم شتریمن هم ب

اونجا چه  ه؟یچ: بلند شد نییاعتراض حاج اسمال از طبقه پا ياخر سر صدا. ارمیالاقل موهامو از چنگش درب

 خبره؟

 .کنه یم رونمونیب ادیدلت خنک شد؟االن م: و گفت دیدست از زدن من کش وایش

من  يدیتوئه که همه اش داد کش ریتقص.. به من چه: زدم گفتم یکه موهام رو از رو صورتم کنار م یحال در

 .کردم یفقط شوخ

 ستم؟یمگه با شما ن: اسمال حاج

 دیترس دیسوسک د وایش.. حاج اقا دیببخش: شدم و از پشت در گفتم بلند

 ..نامرد يمن؟ ا: با تعجب گفت وایش

 ..نیابرو برام تو محل نزاشت.. که نبوده وید.. سوسک بوده: اسمال حلج
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 ..حاج اقا دیببخش: من

 

 ..اهللا اکبر -

 ..من بود ریحاج اقا تقص دیببخش: از پشت در گفت یبا ناراحت وایش

دونم چرا دهنم باز نشد  ینم یکرد ول یم یو خنده من اون داشت معذرت خواه یبه خاطر شوخ.. سوخت دلم

 .. نییغرغر کرد رفت پا یکم نکهیحاج اسمال بعد از ا.. بگم يزیچ

 ..انگار رفت -

پشت سرش وارد  یوقت.. شدم یچقدر خودخواه م یگاه.. دلم گرفت... بزنه رفت سمت اتاق یحرف نکهیا بدون

 ؟يدلخور شد... ییوایش: و گفتم اوردمیطاقت ن.. پشتش رو کرده به من دمیاتاق شدم د

 شده؟ یمگه چ.. گهیتو رو خدا ناراحت نباش د: گفتم ...نگفت يزیچ باز

که به صورتم خورد  يانگار زلزله شد ضربه ا هویبه طرفش رفتم و تا خواستم تکونش بدم .. نگفت يزیچ باز

 ؟یادم فروش: پتو رو انداخت رو منو و با خنده گفت وایتا اومدم به خودم بجنبم ش.. کرد  جمیگ

کردم که مبادا باعث بشه  یخوردم و صدامو تو خودم خفه م یو تاپ م چیپ یه. شروع کرد به قلقلک دادنم بعد

از .. خرده بخندم هیتازه اون موقع تونستم .زود دست برداشت وایخوشبختانه ش. ادیحاج اسمال درب يدوباره صدا

: زدم گفتم یکه نفس نفس م یحالدر.. دلم درد گرفته بود يها چهیبس خودمو منقبض کرده بودم همه ماه

 ..کنم سیکم مونده بود خودمو خ.. يبود کرد يچه کار نیا.. ونهید يوا

 ..ادم فروشهاس خانوم يجزا -

بسه : زدم رو پاش و گفتم..ازم دلخور باشه یکیبود که  نیکه کم داشتم ا يزیتنها چ.. دلخور نبود خوشبختانه

 ..سهم امشب تموم شد.. راهت دوره.. یننک ریپاشو کپه مرگتو بزار فردا د.. بسه

 شه؟یتموم م یما ک یبدبخت نیواقعا ا.. صنم: گفت دیکه دراز کش سرجاش

 ؟یکدوم بدبخت:کردم گفتم یرو که رو خودم مرتب م پتو

 ...گهید یبدبخت نیهم -

خانواده  ست؟یشوهرت نامرده؟ سقف باال سرت ن ؟یپول یب ؟ينکرده مرض دار يخدا ؟یاخه کدوم بدبخت -

 ادمن؟ یلیکه اون باالها نشستن خ ییاونا یکن یفکر م ه؟یدردت چ ؟يندار یدرست و حساب

 ..یول.. نه -
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االنم .. نجایا امیفرار کنم ب نشونیمرض نداشتم از ب شدیسرشون م یلیاگه خ.. همونا اومدم نیمن از ب نیبب -

 ..مهیاش کر هیبق يراخدا ب.. ارمیدر م کممویخرج ش... کار دارم هی.. خدا رو شکر

 خواد یم یدرست و حساب نیماش هیدلم  -

 ..نیخر یم: رو بستم و گفتم چشمام

 ..خونه بزرگ هیبا  -

 شاالیا -

 باغچه هم داشته باشه..داشته باشه  اطیح -

 يرو يکرد و من شاخه ها یانگور رو هرس م ياخر زمستون که بابا درختها. خودمون اطیپر زدم به ح المیخ تو

گوجه  ينشا ها. میکاشت یاومد و دونه دونه م یبه اول بهار که جعبه جعبه بفشه م... کردم یرو جمع م نیزم

 يبوته گل رز جلو. شد یقرمز م لباسمتمام  دنشیو شاهتوت که موقع چ ریدرخت انج.. تازه ينهالها.. یفرنگ

 ..اقاجون ییکجا.. مون یبغل دست هیهمسا یصولت يخونه اقا اسیبوته .. شدم یاتاقم که شبا از بوش مست م

 ؟يدیصنم خواب -

 ..رو ندادم مبادا از لرزش صدام متوجه بشه جوابش

 ریشب به خ -

 ..شو داریصنم ب.. صنم -

 .. رو باز نکردم مبادا خوابم بره چشمام

 ...ها شهیم رتید... گهیپاشو د -

 ..شهینه نم: و گفتم دمیکش يا ازهیخم

 .. پاشو -

سر .. رو بهم زهرمار کنه یدم صبح نیریخواست بگه و خواب ش یشکسته م ویراد نیع.. دست بردار نبود نچ

 ..دمیجام نشستم و سرم رو خار

 ساعت چنده؟ -

 شش صبح -

 ..بخواب ریبگ..بابا الیخ یشش؟ ب..اوووو -

 ..باشه بابا بلند شدم: و گفتم از جام بلند شدم یتیبا نارضا... در اومد وایش يخواستم دوباره دراز بکشم صدا تا
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 ...ها شهیزود باش االن مترو شلوغ م: نق زد دوباره

 ..نگران اون نباش... شلوغه شهیمترو هم: دست موهامو شونه کردم و گفتم با

 ..باشه زود باش بخور: که گرفته بود رو داد دستم و گفت يرینون و پن لقمه

تا سر کوچه اروم . رونیب میسکوت از خونه زد تیو در نها میدیبود که کفشامون رو پوش شیهوا گرگ و م هنوز

 تمونیها شکا هیهمسا میدیدو یانقدر که صبحا م... کنه داریرو ب یاز اهال یکفشامون کس يتا مبادا صدا میرفت

نفس  هی.. دنیبه دو میباهم شروع کرد ییدوتا میهمون که از خم کوچه رد شد یحاج اسمال ول شیرو بردن پ

 .کردن یداشتن باز م یمغازه ها از همون اول صبح.. میدیدو یاصل ابونیتا خ

 ..میش یمون پرس م ییدوتا شهیباز مترو شلوغ م یول: گفت یبا ناراحت وایش

 خط عوض کنم دیمن با.. يریخط تا مقصد م هیبا .. تو که کارت راحته -

 .نرفته ادتیکه  نویا.. رو با اتوبوس برم يریمس هیمجبورم : کرد و گفت یهیعاقل اندر سف نگاه

 نرفته ادمینه : و گفتم نییپا میمترو رفت يپله ها از

.. شلوغ نبود ادیخوشبختانه طرف خانومها ز.. شلوغ شهیمثل هم.. رو از سرم عقبتر رفته بود مرتب کردم  شالم

کردم و خطم رو عوض  یحافظخدا وایوسط راه از ش. شد یشلوغتر م میشد یم کتریهرچند به مرکز شهر نزد

اخه هفت برم .. هفت شهیم خونهاالن من تا برسم اون  رونیب میساعت شش زد. خدا لعنتت نکنه دختر. کردم

اقا  امردهیکنم؟ خدا امواتت رو ب زیخوام خونه تون رو تم یم دی؟پاشیکنم که چ دارشونیخونه مردم از خواب ب

کارو  نیدو روز ا.. هم بنداز که منو زابراه نکنه کیرو نزد واین و شسفارش کنم خونه م دیعبداهللا که همه اش با

. ایکیرفته بودم اون نزد يزکاریتم يقبال هم برا. کردم دایراحت پ یلیرو خ ادرس رهیم ادشیکنه دفعه سوم  یم

. نکردم افتیازش در یجواب "خودتو اماده کن رمیگ یشب حالتو م "رو دراوردم و براش نوشتم  لمیموبا بمیاز ج

چک کردم  روبار ادرس  نیچندم يشدن برا یم داریب دیبا گهید. میکه ساعت شدم هشت و ن دمیانقدر ول چرخ

 .و زنگ در رو فشار دادم

 ه؟یک -

 گلسار اومدم  یاز شرکت خدمات -

 .در رو باز کرد يخواب الود یزن مرتب ول. وارد خونه شدم. باز شد یکیبا ت در

 .دیزود اومد -

 .امیم ریدارن که چرا د تیاهمه شک -
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 یبره زود م ییصبح تنها دیترس یکه م دهیورپر يوایبه خاطر اون ش شهیهم. گفتم یدروغ م نویا البته

 .فقط اروم که بچه ها خوابن. دیاریاونجا لباسهاتون رو درب. پس من خوش شانسم: زد و گفت يلبخند.دمیرس

 یتا لنگ ظهر هم م..نایو ا سپوكیف يتا نصفه شب پا گهید نیمدرسه ندارن که خوابن؟ هم.. باش نویا.. به

 ..یزندگ یه.. سازه یباهامون نم ایدن ؟یدارن که چ یاز زندگ تیبعد تا هزارتا گله و شکا. خوابن

 از کجا شروع کنم؟ -

 .دیحموم کن دیتون یم دیاگرم خواست.. ها سیاخرسر هم سرو..بعد اشپزخونه و اتاقا..ییرایلطفا از پذ -

دم شما هم گرم .ها دمت گرم يد یمدت بهمون حال م نیا ياصال دار.. میخداجون مچکر..میمچکر جونخدا

رو برام  یسروصدا همه چ یخوشبختانه زن ب. نشه فیکنم که اصال کث زیتم يبرات خونه ا.خانوم خوشگله

داشتم  يبشکن و بندر ينجوریهم گهید.. تکسیوا یب تکسیوا یعنی.. هم برام نزاشته بود تکسیوا.. حاضر کرده

 .اصال.. ستین یخوب یشوخ نیا.. نه خدا... کرد خکوبیمنو سر جام م ییصدا هویزدم که  یم

 

 

االن .. ایکار کنم؟ خدا یچ دیاالن با. دمیکش یرو دستمال م نیبود داشتم کف زم نییکه سرم پا يهمونجور

چقدر روشنفکر شده .نداشت که بخواد خونه اش بمونه  ينجوریاخه دوست ا.زاره کف دست باباش یم رهیم

 خونه بمونه خونش حالله رونیگفت دختر ب یاون زمان که م. بهروز

 جون؟ اسمنی میکرد دارتیب -

 .بودم دارینه ب -

. نداشت دل من از مادروپدرش خون بود یکه گناه اسمنی. شدم مونیپش یاداش رو دراوردم ول. در اومد يصدا

 .کردم که به بهروز نگه یم يکار هی دیبا دید یتهش که منو م

 د؟یصبحانه که نخورد -

 نه: رو تکون دادم و گفتم سرم

 .میخور یشن م یم داریکم کم بچه ها ب -

 بره ینم یکار انچنان. خونه تون تازه اس -

 ..میکرد یبله تازه اسباب کش -
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به  يکردم که چطور یم شیتو ذهنم داشتم جمالت رو پس و پ. و دوباره مشغول شدم ییرایپذگوشه  رفتم

 .يرم خدمتکار یم یگذران زندگ يدوست نداشتم بفهمن برا. نگه يزیبگم به بهروز چ اسمنی

فرصت مناسب  هی دیبا. خانم هم تو اشپزخونه مشغول بود. دمیرو دستمال کش رشیسر جاشو ز دمیرو کش مبل

 یشرکت بهم م قیگفت حتما از طر یرفت به بهروز م یم ينجوریا. دادم یم حیاوردم و براش توض یم ریگ

 .بزرگه ام گوشم بود کهیت گهیو اونوقت د دیرس

 هم بشورم؟ واراروید..خانم -

 ...دستمال بکش هیلطف کن .. میتازه رنگ کرد.. فکر نکنم -

 هی..ختمیر یکه خونت رو م یبد حرف بزن یخواست یهم م اعصاب تو یشیشمیبا اون اوضاع ک.. ادبت  قربونت

خوب ... یخوان پاشن؟ مردم از گشنگ ینم.. همه شون رنیبم يا.. دمیکش واریو رو د یت يدستمال انداختم رو

 .نایاز ا نمیا وایاون از ش. افتادم يعمه ننه ا يچه ادم ها ریگ.. گهید نیپاش

 هست من بکنم؟ يکار یوسفیخانم  -

 ..میبشه صبحونه بخور داریب ایپر.. زمینه عز -

چقدر .. بود کیکوچ اسمنیکه  ییروزا ادی.. دلم گرفت.. یقربونت برم عمه که انقدر مهربون.. سست شد دستام

کرد و من اصرار داشتم حتما  یم یتات یتات یوقت.. همه اش ده سال ازش بزرگتر بودم. کردم یم يباهاش باز

 ..رهیام نگ هیبه زور بغضم رو قورت دادم که گر... بهم بگه عمه صنم

 .ریصبح به خ.. سالم -

که از شدت بغض دورگه شده بود فقط جواب  ییسرم رو فقط تکون دادم و با صدا.. با من بود.. دمیرو گز لبم

.. تپلتر.. چقدر بزرگ شده بود.. اروم سرم رو به طرفش برگردوندم..هییرایحس کردم هنوز تو پذ.. سالمش رو دادم

.. دمیسرك کش یواشکی.. بود لشیموبا توجمع کرده بود و سرش  کمشیپاهاش رو تو ش.. دتریسف.. بلند قدتر

 ..اسمنی: اروم صدا زدم... خانومه حواسش بهمون نبود

لبم گرفتم  يبگه انگشتم رو جلو يزیتا خواست چ..من چشماش گرد شد دنیسرش رو بلند کرد و با د یاروم به

 ..صدا نکن.. واشی: و گفتم

 ؟ينجوریچرا ا ؟یکن یم کاریچ نجایا.. عمه؟: نگام کرد و گفت ینگران با

 مگه؟ هیچ: گفتم

 ؟یکن یکار م يدار نجایا ياومد -
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 کنم؟ کاریچ یانتظار داشت.. ه؟یاره مگه چ: خودم رو از تک و تا ننداختم اصال

 .. برگشت و به اشپزخونه نگاه کرد یناراحت با

 ..دونه که من عمه توام ینم.. نترس -

 ..نمتیبب ينجوریانتظار نداشتم ا.. من فقط. ستیحرفا ن نیبه خدا بحث ا.. نه عمه: گفت يدلخور با

 ..شدم يزکاریلحظه به سکوت گذشت و من دوباره مشغول تم چند

 ؟يگرد یعمه برنم -

 ..نه -

 ..گهیچرا؟ برگرد د -

 در انتظارمه؟ نیخونه تون اوضاع بهتر از ا یکن یکنم؟ فکر م کاریبرگردم چ -

 .زنم یمن با بابا حرف م -

 ..عمرا -

 چرا؟ -

 باشه؟.. يدیمنو د یبه بابات بگ دیاصال نبا..اسمنیانقدر چرا چرا نکن  -

 ...یول -

 ..کنم یباز فرار م یبگ -

 باشه؟.. به من يبد لتویشماره موبا دیبا یباشه ول: ه اومد و گفتکوتا. کارساز بود دمیتهد

 ..نه -

 .گم یبه بابا م يند -

شماره ام رو بهش . خواست یگه چون خودم دلم م یدونستم نم یکه م دشینه به خاطر تهد. کردم قبول

مشغول . دصبحونه صدامون کر يخواستم مشغول کار بشم که خانومه برا. کرد ویس شیزود تو گوش.دادم

الاقل االن  ای..که شوهر نداره دمیفهم. صبحونه بودم که تلفن خونه زنگ زد و خانومه مشغول حرف زدن شد

تلفن خانومه هم تموم شد و من برگشتم . هم مونده خونه اونا تا با دوستش درس بخونن نیاسمی.. ستیخونه ن

من  یراست: بعد گفت یکم.. تو فکره یلیکردم خانومه خ یاحساس م.. دخترها هم رفتن تو اتاقشون. سر کارم

 .دمیاسمتون رو نپرس

 ..صنم -
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 ؟یکن یخونه م يشما فقط کارا. صنم خانم -

 بگه؟  یخواست چ یخانومه م نیا.. فعال شد شاخکام

 

 

 ن؟یخوا یم یچ يبرا -

از بابت تو راحت  المیخوام خ یاول م.. شنهادهیپ هیفقط .. البته من هنوز با خودشون مطرح نکردما.. راستش -

.. بکنه يازش نگهدار.. گردن یپرستار م هیمادرشوهرش دارن دنبال  يمن برا ياز دوستا یکیراستش .بشه

 یتون یگم تو م یاالن م.. نبودن یراض.. خوب یچند نفرو اوردن ول.. گهیکارا د نیا.. داروهاشو سر موقع بده

 ؟یبکن يپرستار

 ..که شهینم.. من با شرکت قرار داد دارم.. نه خانم -

 شد فیح -

به جون من؟ اون وسط بشم کتک  يمادرشوهر مردم رو بنداز يخوا یم.. خواهر من یفیچه ح.. شد فیح اره

تا شب .. و مواجب رهیج یبشم نوکر ب.. خوام خانم ینم.. شد؟ ادیکردم روت ز فتویخرده تعر هی.. عجبا.. خور؟

تهش  گهیگرفتم که د زیج زیدوش اب ج هیتهش هم از حرصم .. اخم و تخم کارها رو انجام دادم همونجور

به .. گرفت یتو مترو داشت خوابم م.. دمیند اسمنمی یحت... بعد هم پولم رو گرفتم و رفتم خونه.. نمونه يدلخور

با  یخونه ول دیرس یر از من مزودت وایکاش ش.. گشنه ام بود.. که بود خودم رو رسوندم خونه يهر ضرب و زور

 وایش. میخورد یم ریفوقش نون و پن.. شام شدم الیخ یب.. گشت از محاالت بود یبرم دیکه اون با یاون مسافت

زودتر  یلیو خ دمیدراز کش نیکرد من حالش رو نداشتم رو زم یخودش املت درست م يدوست داشت برا یلیخ

 يبو.. بود وایش.. شدم داریاز خواب ب یکه با تکون دست دمیچقدر خواب دمینفهم. کردم خوابم برد یاز اونچه فکر م

 .. بود تو خونه دهیچیاملت پ

 ..سالم -

 ..یخسته نباش..سالم -

 ؟يوقته اومد یلیخ: گفتم.. حال بود یب

 ..شه یم یساعت مین.. نه -

 .پاشو شام بخور: گفت. بود ازدهی. به ساعت انداختم ینگاه
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 .سمت سفره دمیهمونجور نشسته خودم رو کش.. ودرو انداخته ب سفره

 امروز چطور بود؟ ریس -

 .بد نبود -

 .انگار طرف واقعا ناخن خشک بوده: لقمه رو قورت دادم و گفتم. واقعا حالش گرفته اس نه

 ..ستیبحث اون ن -

 ؟یپس چ -

 ..محسن اومد دنبالم -

 مگه تهرانه؟: گشاد شد و گفتم چشمام

 ..شهیتموم م شیسرباز دیگفت دو هفته بعد ع یم.. صبح اومده -

 خوب؟-

 .حق ندارم کار کنم گهیگفت د -

 ه؟یخوب االن دردت چ: گفتم.. دیاش لرز چونه

  م؟یریبگ یعروس م؟یریاگه کار نکنم از کجا پول جمع کنم؟ از کجا خونه بگ ه؟یدردم چ -

 ..اون فکرشو بکنه دیرو با نایا -

اقام و مامانم پول . ندارم هیزیپول جه.. من ندارم..اونم داشته باشه میریکنه؟ اصال گ کاریچ.. نداره.. نداره صنم -

که  یخال بینه؟ با ج ای انیجلوشون درب يجور هی دینه؟ با ایبه محسن بدن  يزیچ هی دیتهش با.. کادو ندارن

 ..شهینم

 دمیخجالت کش. گه کار نکن یماالنم که : لقمه رو انداخت تو سفره و گفت.. فکر بودم یچقدر ب.. گرفت دلم

کنم؟ از کجا  کاریپول رو چ.. خدا يا.. هیمنو بده به بق يبه اقا عبداهللا هم زنگ زد و گفت که کارا. شهیبگم نم

 ارم؟یب

 .دم یمن بهت م: کنم گفتم يفکر نکهیو بدون ا یان میتصم هی یط

 ؟یچ: تعجب نگام کرد و گفت با

 .دم یمن بهت م -

 .يد یبهم پول م یرو نگفتم که بگ نایا -
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رسونمش به  یتا اخر زمستون م. تو حسابم دارم يو خرده ا ونیلیاالن سه م. دم یبهت م ينه جد -

 .دمش به تو یم.. ونیلیچهارم

 .ينقشه دار یکل. يدیزحمت کش یپول کل نیا يتو برا.. نه -

 .دم یمن بهت قرض م. يدیخوب بهم پسش م -

 .کنم درامد داشته باشم بتونم پولت رو پس بدم یه بعد ازدواجم که کار نممن تاز. شهینه نم -

 ..يدیپس م یهروقت داشته باش -

 ..اخه یول -

 ..که گفتم نیهم.. اخه نداره یول -

 یلیبه خدا خ.. صنم یخوب یلیخ: اروم تو گوشم گفت..از جاش بلند شد و محکم بغلم کرد یبا خوشحال وایش

 .یخوب

 ..که غذا سرد شد یانقدر چرت و پرت گفت رمیمیدارم م یاز گشنگ.. بسه.. بسه -

 .بزار گرمش کنم يوا -

 ؟یکن یاملت رو گرم م -

 . ندازم یتازه اش رو برات م یکیخوب  -

 .که فردا هم کار دارم میتموم کن نویهم نیخواد بش ینم -

. ظرفا رو خودش شست و جامون رو انداخت. انجام بدم ياجازه نداد کار گهید وایش میرو که خورد شاممون

خواستم کم کم برم  یجور کرده بودم م یپول رو با هزار مشقت و بدبخت نیمن ا. شدم مونیپش ینفهم یبفهم

شد خدمتکار خونه  یاخرش که نم ات. کنم دایبهتر کار پ يجا هیخونه اجاره کنم و خودمم  هیبا چندتا دانشجو 

کردم اون رو  یبابام و پول بهروز حساب م ینبود؟اگه من هنوز داشتم رو ارث. مهمتر بود وایخوب ش.. یموند ول

 .تونست حساب کنه که کمک خرج مادر و پدرش هم بود ینم يزیچ چیه

 

 

 بپرسم؟ يزیچ هیصنم؟  -

 .بپرس -

 ؟يتو تاحاال عاشق شد -
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 ..نه: باز شد و گفتم شمین

 چرا؟ -

 .دارم اجیاحت شتریعقلم ب به یزندگ يچون برا -

 عقلم؟ یمن ب نهیمنظورت ا: گفت يدلخور با

 ..من با تو فرق داره یزندگ طیشرا.. منظورم اون نبود یول یاون که هست -

 .خواد که توش فقط گل بکارم یدار م اطیخونه ح هیدلم : شد رهیو مثل من به سقف خ دیباز دراز کش طاق

بهروز هنوز اون بوته رو نگه داشته؟ .. یراست... تو خونه چهیکه بوش شبا بپ طایبعد گل رز گوشه ح: دلم گفتم تو

هنوز : اس دادم اسمنیو به  لمیتاب شدم که دستم رو بردم سمت موبا یانقدر ب.. دیچیدلم پ..نکنه کنده باشتش

 اون بوته رز سر جاشه؟

 ؟یزن یاس م يدار یبه ک -

 .رهیگ یامروز رو بهش بگم انقدر که ابغوره م يرفته بود ماجرا ادمی

 .دمیامروز تو اون خونه دختر بهروز رو د.رفت بهت بگم ادمی يانقدر زر زر کرد -

 خوب؟: و گفت دیبا تعجب از جا جه وایش

 ..یچیخوب ه -

 تو رو شناخت؟ -

 ..عمه شم  یمتناسال. که نگرفته مریالزا. بزرگ شده: بهش انداختم و گفتم یهیعاقل اندر سف نگاه

 .نره به بهروز بگه -

 .حتما تا حاال انقدر از وجنات من تو گوشش خوندن که اونم نخواد من برگردم. مطمئنم.. گهینم -

 ؟یگفت یم یاالن بهش چ -

.. یچیه: گفتم. کنم تشیکه اذ دیکرمم جوش هوی. کنه یبگم و باز برام روضه خون واینداشتم به ش حوصله

منم االن بهش اس . شمیپ ادیازم خواست بزارم ب... واش شده رفته بود شب خونه دوستشبا بهروز دع يانگار

 .بشه نیگزیتونه جا یرفته م روهامونیاز ن یکی. ایزدم که ب

 .بهش زل زدم ينطوریهم یکیخنده خودم رو گرفتم و تو تار يبه زور جلو. دیاز جا جه واقعا

 چند سالشه؟ -

 حدود نیا.. چهارده پونزده -
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 از االن بره کارگر بشه؟ ؟يبود کرد يچه کار نیا.. خاك تو سرت صنم -

. رو بدونه تیکنه چهارتا حرف درشت بشنوه تا قدر عاف زیبزار بره چهارتا خونه تم. مگه کارگر چشه؟: گفتم يتند

 .از خونه قهر نکنه واسه من یالک یالک یه

که به خودم  وایانگار اون حرفا رو نه به ش. رو زدم انگار من نبودم که اون حرفا. لحظه سکوت برقرار شد چند

دوست داشتم تا اخر عمرم سوهان . وقت چیه. رونینشدم که از اون خونه اومدم ب مونیوقت پش چیه یزدم ول

 .بود نشونیبهروز کمتر. روح چند نفر بشم

 ..کارو باهاش نکن نیا. صنم -

 ..ها يداد ریگ -

 .گم یم يجد -

 .گم ینم يمن جد یول -

 ؟يمنو مسخره کرد: حرص گفت با

 ؟یگ یم یچ یتو که بعد سه سال منو نشناخت: و گفتم دمیخند

 .ما باشه يجا یشکیخوام ه ینم.. به خدا صنم: داد و گفت رونیرو ب نفسش

که  میهست یدماغ عمل يبهتر از اون دخترها. میهم خوشبخت یلیمگه ما چمونه؟ خ... بابا يا: گفتم یشاک

.. خدا رو شکر تنمون سالمه فکرمون سالمه ارزوهامون سالمه.. خوان یم یچ یدونن از زندگ ینمخودشون هم 

 ینه؟ ثابت م میخودمون میباش یهر چ. میستیهم ن یمحتاج کس. نیبهتر از ا یچ. سالمه میریم میکه دار یراه

 .میندار اجیاحت یشکیبه ه میکن

 ..میهر دومون تو سکوت فرو رفت. نگفت یچیه گهید وایش

 شه؟یم یتهش چ -

 ..خبر نداره یشکیه -

 .یکن هیبهش تک یکه واقعا بتون یکی. سر راهت ادیادم خوب ب هی دوارمیمن ام یول -

 ایبعد اون همه شون . که قبولش داشتم بابام بود يتنها مرد. کرده بودم بابام بود هیکه واقعا بهش تک یاون -

 ... ایبهروز نامردن  نیع

 .اوقاتمون رو تلخ نکن يدیدم ع.. وایش الیخ یب: مکردم و گفت یپوف

 دیببخش -
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 ؟يفردا کار دار: گفت.. ندادم یجواب

 ..نه: من

 ..مهمون من.. ؟یستنی میبر يایم -

 ؟یکن یمگه پوالتو جمع نم -

 ..خوره یبرنم ییبه جا یبستن هیحاال : لبخند گفت با

 "نگران نباش. شهیشگیهم يسرجا".اسمنیاز  امیپ هی.. روشن و خاموش شد لمیصفحه موبا.. کردم قبول

 .تو دماغم دیچیگل رز پ يبو. اروم گرفت دلم

 

 

 ؟یچ: گفتم بلند

 .نیهم: عبداهللا اقا

 ارم؟یپس من از کجا پول درب ن؟یهم یچ یعنی -

کارگر خودشو داره  یهر کس. زنه یزنگ نم یکس.کنه یگم شرکت کار نم یسه ساعته بهت م.. دختر جون -

 .ها يشنو یانگار نم. زنه یبه اون زنگ م

 کنم؟ کاریخوب پس من حاال چ: گفتم یسرم گذاشتم و با درماندگ يرو رو دستم

 یلیضررش از سودش خ. میکار ندار. میرو ببند نجایدر ا میبود وونهیباور کن دخترم اگه راه داشت مگه د -

 .شترهیب

ما  يشهر نییتو محله پا نیشالم عقب رفته بود و ا. رونیاز در دفتر اومدم ب. منمونده بود که بزن یحرف گهید

 یبه قوط يبا پام ضربه ا. شانس نیلعنت به من و ا يا. مرتبش کنم رو نداشتم نکهیحوصله ا یبد بود ول یلیخ

 یم کاریچ دیاالن با. لاشغا. کنه یهم از من فرار م ینوشابه خال. بفرما. افتاد تو جوب. رو زدم ادهیپ ینوشابه خال

االن وقت . کرد یواقعا داشت حالم رو بد م گهیاواخر اسفند د يهوا. دمیچیکاپشنم رو محکم دورم پ. کردم

قول داده بودم پس اندازم رو بدم  وایدلم بزارم؟ به ش يرو کجا یپول یب. به جهنم يکاریبود اخه؟ ب يکاریب

اخه؟ االن خودت چه  يد یتو که خودت هشتت گرو نه ته چرا به ملت قول م.. ریجوگ.. اخه بدبخت. بهش

 یحت گهید. دادم به سمت خونه رفتم یلب همچنان که فحش م ریهان؟ ز يزیبه سرت بر يخوا یم یخاک

از دکه سرکوچه . که ندارم انجام بدم يکار. گهیتو خونه د نمیکنم؟ بش کاریچ ادیب دیع. رو هم نداشتم دیحال ع
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حاج اسمال داشت به اون چهارتا علف . وارد خونه شدم. بشه واسم دایپ يکار هیبلکه . ها گرفتم يازمندین هی

. نگاش کردم یگفت و چپ چپک یاستغفرالله هی دیتا منو د. داد یبود اب م دهییکه تو خونه اش رو يهرز

 ...يداد قلش بد یاخ جون م.. يو قلش بد نیرو زم يتوپ که بزار هی نیع.. پا به ماه ها بود نیع کمشیش

 سالمت رو موش خورده؟ -

 .انداختمش دور ستیالزمم ن دمید ینه موقع خونه تکون -

 نکهیا يبرا. گفت یم يور يداشت واسه خودش در.. بدون توجه بهش از پله ها رفتم باال. گرد شد چشماش

 . دمشونه ام انداختم و وارد خونه ش يشالم رو رو ارمیحرصش رو درب شتریب

 يبنده خدا رو دراورد نیا يباز صدا هیچ -

 ..بره گم شه مردك -

 شده؟ يطور -

 ..بندن یدارن دفتر رو م: گوشه و گفتم هیرو انداختم  روزنامه

 بندن؟ چرا؟ یم: رونیبود که چشماش بزنه ب واینوبت ش نباریا

 ..دن یگه همه اش دارن ضرر م یم.. ستیگه کار ن یاقا عبداهللا م -

 يمن جد یگفت ول یبهم م ییزایچ هیمحسن : کنارم نشست و گفت وایش.. نیرو پرت کردم رو زم خود

 ..گه یم نایکار نکنم ا گهیخواد د یفکر کردم چون م.. نگرفتم

 ؟یکن کاریچ يخوا یاالن م: دیپرس..نگفتم یچیه یزدم ول يپوزخند

 ..گهیکار د هیگردم دنبال  یم یچیه -

 ؟يچه کار -

 ..يهر کار -

 ..شهینم دایکار پ.. دهیاالن که دم ع -

 ..خوام بهش فکر کنم یاالن اصال نم..ترکه یبه خدا داره مغزم م.. وایجهنم ش: و گفتم دمیرو مال چشمام

اجناس کهنه ..نه.. ؟يعسگر ییشویقال.. جلوم دمیبعد روزنامه رو کش یکم..نگفت و بلند شد رفت يزیچ گهید

.. پژو ای دیراننده با پرا.. اژانس.. فهیازش استفاده کرد ح شهینه هنوز م.. نگاه کردم وایبه ش.. میداریشما را خر

 ؟یمنش.. نچ.. میازمندیاقا ن داریسرا کیبه .. فورد موستنگه نمیماش فیح

 ؟یمنش: بلند گفتم يصدا با
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 ..اصال حرفشم نزن: وایش

 ..ستیجذبه ام خوب ن يبرا ادیز یمنش.. اره خوب

اقا  ایهمه اش .. ستین يزیتو که چ نیا.. لعنت به شماها يا.. کردم نییها رو باال پا يازمندیبار صفحه ن چند

 ...چرخکار.. اوردم ریکار گ هیباالخره ... با سابقه کار ایخوان  یم

 ..وایخوان ش یچرخکار م: گفتم

 ؟يبلد ياخه مگه تو چرخکار: وایش

 ..زنونه هم هست طشیمح.. رمیگ یم ادیخوب  -

 ..زنگ بزن هیخوب  -

 ..رو برداشت یمرد گوش هی قهیبعد از چند دق.. زنگ زدم يدیرو برداشتم و به شماره تول یگوش

 .دیخواست یچرخکار م.. تماس گرفتم تونیبابت اگه..دیببخش.. سالم -

 ..استخدام شده خانم -

 .کردم یخداحافظ.. شد یخال بادم

 شد؟ یچ -

 ..استخدام کردن -

کردن بهت  دایسپارم کار پ یمنم به بچه ها م... یکن یم دایبگرد پ.. نداره یاشکال: گفت يا انهیلحن دلجو با

 ..بگن

ماه  هی.. ماه هیشد  یم.. شد ینم دایپ يهم که کار دیتا اخر ع.. مونده بود دیهفته به ع هی.. دمیدراز کش دوباره

چه  یپول یب..  ایخدا.. و خودم مفلس و سرگردون بشم؟ وایپول بدم به ش دیبا ؟یبخورم؟ بعدش چ بیاز ج دیبا

که به حرفشون گوش کرده بودم و  يشعور یب يمهااز دست همه اون اد.. يبدجور.. شده بودم يکفر.. هیبد درد

هر لحظه . که درونم روشن شده بود رو خاموش کنم یتونم اتش خشم ینم یول دمیلبم رو گز..دمیرس نجایبه ا

جا  هیخودت و خونواده ات رو  يروز ابرو هیاگه  ستمیصنم ن: گفتم رلبیز.. شد یم ادیش زام نسبت به نهیک

 ..کرده يدیسف شیمن ر يبرا..یقالب یحاج.. نبرم

 ؟یگ یم یچ يدار -

 ..دم یدارم فحش م یچیه: حوصله گفتم یب

 ..میپاشو ناهار بخور -
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خودش ظرفاش رو جمع  وایش یبعد از ناهار باز طفل..نرفت نییاز چند لقمه از گلوم پا شتریکردم ب يکار یهرچ

شد  یچشمم داشت گرم م.. رو نداشتم یچیحوصله ه.. پتو پنهان کردم ریو سرم رو ز دمیدراز کش.. کرد و شست

 .. بود اسمنی.. برخرمگس معرکه لعنت.. بلند شد لمیزنگ موبا يکه صدا

 ..الو -

 ؟یسالم عمه خوب -

مهربون بود که جونم براش  اسمنیهمه  نیانگار نه انگار ا.. ارهینست حوصله منو جا بپرنشاطش هم نتو يصدا

 ..رفت یدرم

 ؟یتو خوب.. خوبم -

 ..هیجور هیشده؟ صداتون  يطور -

 ..حرفتو بزن.. شهیخوب م یگاه.. هینجوریبه دوازده ماه ا یمن سال يصدا -

 شمیچند شب پ.. از شما بپرسم یحال هیمنم گفتم .. رونیمامان و بابا رفتن ب.. یچیه: از لحن من گفت سرخورده

 ..ارمیدرت ب یخواستم کامال از نگران.. ينگران بوته گل رز بود يکه اس داد

از همون .. دختر زرزرو يا.. چکه یدونستم االن داره اشکاش م یم یحت.. صداش کامال مشخص بود لرزش

 .. باور کن حال ندارم.. جون ناسمی دیببخش: و گفتم دمیکش یاه..ياولش دماغو بود

 ..نیکن یرسه استراحت م یم دیع.. نیکه خسته شد ادهیحتما از کار ز -

 .. هیکاریاز ب.. ادیاره کار ز.. هه -

 دن؟ یکار بهتون نم گهید.. ؟يکاریاز ب -

ازش  یاون وقتا هر ک ادمهیزنه؟  یداره لفظ قلم حرف م ينجوریتا حاال ا یجغله بچه از ک نیا.. باز موند دهنم

 .کنه یمن خانومانه صحبت م ياالن چه برا.. رونیاورد ب یزبونشو تا ته م دیپرس یاسمش رو م

 ..کنم کاریموندم چ.. کنم طول مکشه دایتا کار هم پ.. دن ینه نم -

 ..یکه نشد زندگ نیاخه ا.. تو رو خدا.. ما شیپ نیعمه برگرد -

که حالم به  اریبزرگتر ها رو در ن يمن ادا يبرا گهیتو د يدوست دار یجون هرک اسمنی: حوصله تر گفتم یب

پشتمو  يچطور دمیکه الاقل عاقل بودنشو قبول داشتم د یادم هیبار افسارم رو دادم  هیمن .. خوره یهم م

 ؟یگ یم یجغله بچه چ هیاالن تو . کردو شونه هاشو برام باال انداخت یخال

 ؟يرو اون فکر کرد ؟یچ یوسفیخانم  شنهادیپ: از چند لحظه سکوت اروم گفت بعد
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 ؟یوسفیکدوم خانم  -

 ..ایمامان پر.. گهیکه من خونه شون بودم د یهمون خانوم -

 هیگفتم .. ؟یبود که تو بهشون گفت نیا يگفت پرستار بشم برا یپس اون که م.. ؟یچ: و گفتم دمیجام جه از

شم  یم تیحتما من چ یگفت..بده ها يشنهادیپ نیکارگر ساده چن هیبه  ادینم یکیکاسه اس  مین ریز يکاسه ا

 اره؟

 یرفت یفقط وقت.. بدونه يزیموضوع چ نیاز ا یکس نیدونم دوست ندار یم.. نه به جون بابام.. نه به خدا.. نه -

به نظر دختر  یلیخ دنیگفتم شما که اوم ينجوریمنم هم.. نکردن دایگفت هنوز دوستشون پرستار پ یوسفیخانم 

 ..ندارمهم گفته من خبر  يزیحاال اگه چ.. گفتم نویمن هم.. نیایم یخوب

کار رو هم با هزار جور خواهش و التماس و  نیمن هم.. فکر کن.. اخه دختر خوب: گفتم.. رونیرو دادم ب نفسم

من ضامن معتبر از کجا .. خودشم ضامن معتبر.. نخوا یضامن م يهر جا بر.. اورده بودم ریتو رو خدا و ضامن گ

 ؟يفکر کرد نشیبه ا ارم؟یب ریگ

 کنه؟ ینفرم ضمانتت رو نم هی یحت یعنی -

 مثال؟ یک.. نه -

که زنگ  یمرس.. کنم یم شیکار هیخودم .. یحاال هر چ: و گفتم دمیکش یقینفس عم.. نگفت يزیچ گهید

 ..يزد

.. رفتم اونجا یم یکنم دایکار بهتر پ هیتا .. که بهتر بود يکاریاز ب.. هم نبودا يبد فکر. کردم یخداحافظ ازش

تند .. مفت شکیسنگ مفت گنج..کردم یم يکار هیضامن رو هم .. نگرفته بودن يا گهیالبته اگه پرستارد

 .. شماره اقا عبداهللا رو گرفتم بعد از چندتا بوق جواب داد

 ..صنمم.. سالم.. الو اقا عبداهللا -

 شده؟ یچ. سالم دخترم -

 د؟یش یکنم ضامن من م دایپ يکار هیاقا عبداهللا من  -

 هست؟ يضامن؟ چه کار -

 ...تو رو خدا.. خانمه هیاز  يفکر کنم پرستار -

 ..دم ینم یچک مک دست کس یدون یدختر جون من که م -
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چک خواستن ..تو رو خدا.. یفیتعر هی یحرف هی.. یضمانت هی میبه عنوان صابکار قبل یول.. خوب چک نخواستم -

 ..دیند

 ..زنم یباهاشون حرف م.. شماره منو بده.. باشه -

 ..دستتون درد نکنه: گفتم یخوشحال با

 .زدم یحرف م یوسفیرفتم و با خانم  یم دیبا.. دمیلباس پوش عیکردم و سر قطع

 

 .دیچیپ فونیتو ا یندختر جوو يبعد صدا یکم. زنگ زدم دیدر خونه شون با ترد دمیرس باالخره

 .بله -

 .کار داشتم یوسفیبا خانم  -

 شما؟ -

 .صنم دییبفرما -

 .. اومد یوسفیخود خانم  يلحظه بعد صدا چند

 د؟یداشت يکار -

هنوز  نمیخواستم بب یم.. مزاحمتون شدم دیکه گفت يراستش به خاطر اون مورد پرستار.. یوسفیسالم خانم  -

 ن؟یخوا یپرستار م

 ..نیایب نیتون ینم نیشما که گفت -

 ..نیمنو قبول کن شهیاگه م نمیخواستم بب یم.. شدم کاریمنم ب.. بندن یراستش شرکت ما رو دارن م -

از .مرتبتر یلیبار خ نیا.. بود ستادهیپشت در ا یوسفیخانم . رفتم باال کیپله ها رو دو به . در باز شد یکیت با

 ..نه ایخوان  یهنوز م نمیبزار زنگ بزنم بب: در کنار رفت و گفت يجلو

 .رو گرفت يتلفن رو برداشت و شماره ا.. دراوردم و رفتم تو خونه کفشامو

 نه؟ ن؟یاورد ریپرستار گ.. مهناز یراست.. میممنون ماهم خوب.. ؟یخوب.. سالم مهناز جون.. الو -

بود که انقدر  نیمرحله دوم هم ا.. خوب مرحله اول رد شد.. منم باز شد شین.. سمت من برگشت و لبخند شد به

 ..که شغلو بدنش به من زمیزبون بر

 ریبگ.. نجاستیاالن ا.. هیدختر خوب.. بهم کمک کنه.. اومد نجایا یدختر خانوم هی شیچند روز پ.. نیخوب بب -

 ..باهاش صحبت کن
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 شد؟ یمگه م یمعلوم نباشه ول میخوشحال ادیکردم ز یسع. رو ازش گرفتم یگوش

 ..الو -

 .سال نوتون مبارك د؟یسالم خانم خوب -

 اسمتون؟.. نیبه هم چن.. ممنون -

 .انیصنم حافظ -

 چند سالتونه؟ انیخانم حافظ -

 .سال 24 -

 ؟یچ التتونیتحص -

 ..وتریکامپ پلمیفوق د -

 د؟یپرستار بود ییقبال جا -

 ..رمیگ یم ادیزود .. ام یمن ادم زرنگ یول.. نه نبودم -

 د؟یبلد قیتزر -

 .زدم یبابام رو خودم م يامپوال.. بله خوشبختانه بلدم -

 .رمیبگ ادیرو  قیتونستم بابا رو دعا کردم که مجبورم کرد تزر یدلم تا م تو

شماره تون رو به من .. بده دیرو اون با ییصحبت کنم جواب نها رمیمن با هم دیاجازه بد.. بگم یخوب واال چ -

 ..تا بهتون زنگ بزنم نیلطف کن

هم تشکر کردم و اومدم  یوسفیاز خانم .اومده بودم شیخوب پ نجایخوب تا ا..کردم یرو دادم و خداحافظ شماره

به خودم .. موندم یکه نم کاریباالخره ب. به قول بابا دلم روشن بود دمیهم خر ینیریجعبه ش هیسر راه .. رونیب

 ادیب يا کهیاب بار هیکنم  دایکار بهتر پ هی یوقت احاال پولش کمه که باشه ت.. ستیدادم که انقدرام بد ن يلدارد

 یم کیهر چقدر به مرکز شهر نزد. دیتو شهر قدم بزنم چند روز مونده بود تا ع یهوس کردم کم.. ستیبد ن

. میکرد یشد چه کارها که نم یکه م دیع کینزد ریبه خ ادشی.. اومد یم شتریترقه و فشفشه ب يشدم صدا

.. نداختم یو تو کوچه م دمیخر یم یواشکیکه  ییترقه ها.. يچهارشنبه سور شیات.. دیلباس ع.. یخونه تکون

.. خواب تا ظهر.. یلیتعط..دیو بازد دید... دیشب ع یپلو با ماه يسبز يبو.. لیاج.. نیسفره هفت س.. يدیع

بود  يدین عیسوم ؟یاالن چ یول.. دانشگاه ایخواد بره مدرسه  یم یبدر و غرغر که فردا ک زدهیاخرش هم س

 یاز خستگ ای لیلحظه سال تحو. میلحظه کار کن نیتا اخر میمجبور بود. شده بود لیبرنامه ها تعط نیکه تمام ا
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.. که بماند دیلباس ع و يدیع. مینداشت دنیچ نیسفره هفت س يکه نا میانقدر خسته بود ای میشد یم هوشیب

به . رونیب دیکش ایبهم زد و منو از رو یمحکم نهزن ت هی.. محض بود یبرامون شوخ یگرون نیکه با ا لیاج

 يروزیمن از پ یعنی.. بهت زده به اطرافم نگاه کردم.. بود عصریول نجایا عصر؟یکجا بودم؟ ول.. اطرافم نگاه کردم

 یم کاریچ دیبا.. دودل و مردد بودم.ستادمیلحظه ا هیخواستم بگردم سمت مترو که ..اومده بودم؟ ادهیرو پ نجایتا ا

 ..زن داره یفهم یم.. االن زن داره.. وونهیصنم د: زدم بیبه خودم نه دم؟کر

. عقلم هم خاموش شده بود یحت گهید.. پاهام به حرف قلبم که نه به فرمان مغزم شروع به حرکت کردن یول

 یاز اون فاصله هم م یحت.. شدم به داخل فروشگاه رهیو از دور خ ستادمیا ابونیگوشه خ.. دمیخره رسباال

هنوز .. تو مغازه وندمکجاست؟ چشم گرد زشیمگه ممکن بود ندونم م..نمشیبزرگش بب زیتونستم پشت م

و  خچالیها طرف راست و طرف چپ هم  ییها و ظرفشو ییلباسشو. نکرده بود يرییتغ چیه.. همونجور بود

سرش تو .. شدم رهیدوباره به خودش خ.. زد یزوج جوون حرف م هیبا  خچالی هی يشاگردش جلو.. زرهایفر

کامال منو استتار  ابونیخ یخوشبختانه شلوغ.. شدم کتریدادم و نزد یبه خودم جرات. حساب کتاب خودش بود

پس فرق .. زد یم نکیع.. شده بود ینکیع.. ایخدا. دشونیمال دستش رو به سمت چشماش برد و.. کرده بود

 شد؟ یم یچ.. ؟ينامرد نبود هیشد تو مثل بق یم یچ: تو دلم گفتم.. دمیکش یاه.. کرده بود

داده بود ازش ادامس بخرم توجه کنم به سمت مترو حرکت  ریکه گ يپسربچه ا يبه التماسها نکهیا بدون

 چیه.. خونه شون میرفت یما م ایما  ياومدن خونه  یاونا م ای یه هراز چند گاهفکر کردم ک ییبه روزها.. کردم

 یمهمون. داد که زده بشه یاجازه نم مونجو خانواده ها.. شد یما ردوبدل نم نیب یبه جز سالم و احوالپرس یحرف

داد  یحضور بزرگترا اجازه نم مینشست یهم که بنا به اتفاق دور هم م یگاه. زنونه و مردونه بود شهیهامون هم

از الهه  بایز سیتند کی.. و دور از دسترس بود بایز يایرو هی شهیمن هم يبرا. میباهم صحبت کن میکه بخوا

 يبرا.. نبود نیمن زاده زم الیاصال در خ.. همه مردها يبود جدا يمن مرد يبرا.. تنماد قدر هی.. یروم يها

 نیمت.. نیعاقلتر.. نیتر پیخوش ت.. نیتر بایز.. نیمرانه تر.. نیرمردت...ها "نیتر"بود از تبار  يمرد

 یکه ارزو نم ییروزاچه .. نیتر یدنیپرست.. نیتر یافتنیدست ن.. نیشتریب.. نیباالتر.. نیبهتر..نیمغرورتر..نیتر

 نییو هنرم رو تو تز یخونه مون دعوت داشتن همه سع یکه وقت ییچه روزها.. کردم بابام دعوتشون کنه خونه

 فیازم تعر ییمادرش با خوشرو یکردم و وقت یکه درست نم ییچه دسرها.. بردم یبه کار نم ینیریو ش وهیم

 يکه برا ییاهایچه رو.. خودم نکردم يکه برا ییالهایخچه . کردم ینم ریهفت اسمون رو س یاز خوشحال کردیم

 یاصال تا االنشم منو نم. اونم که ازدواج کرده بود...میو دربدر یتهش هم ختم شد به اوارگ.. خودم نبافتم
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که شب و .. بوده که دوستش داشته یفهمه که صنم یوقت نم چیه.. دیو نخواهد د نهیب یو نم دید ینم..دید

را  یکس: لب گفتم ریاشکم رو پاك کردم و اروم ز.. عشقش بوده.. بتش بوده.. بودن باهاش بوده الشیروز خ

 ....داند یافسوس او هرگز نم یلدارم و یدوست م

دوباره .. نمشیو بب نجایا امیشد که خواستم ب یچ.. شده بود يخاکستر اهامیدوباره اسمون رو.. مترو شدم سوار

روز کشوند؟ مگه  نینبود که منو به ا یمگه پدرش همون.. دوباره ناخن بکشم رو روان خودم.. سوهان روحم بشه

شروع  لمیمن بود؟ پس چرا هنوز دوستش دارم؟ وارد کوچه که شدم موبا یبختبد نهمهینبود که باعث ا یهمون

 بله؟: گرفته جواب دادم يبا همون صدا. شناختم یشماره رو نم.. به زنگ زدن کرد

 ان؟یخانم حافظ -

 .دییبفرما -

 ..هستم يفدو -

 ..ارمیبه جا نم -

 

 

 

 

 

 

 .مادرم يپرستار يبرا..دیبا خانومم تماس گرفته بود -

 .دیزنگ بزن يزود نیانتظار نداشتم به ا دیببخش.. بله بله -

 که ضمانت شما رو بکنه؟ دیرو دار یشما کس نمیخواستم بب یم. از شما گفت بهم ییزایچ هیهمسرم  -

 ضمانت؟ -

 .بله ضمانت -

 د؟یخوا یم یچ -

 .من با پدرتون صحبت کنم دیشماره خونه تون رو بد -

 .رمرو ندا یکس..پدرم فوت شدن -

 هست که بتونم باهاشون صحبت کنم؟ یکس. امرزتشونیخدا ب نطوریکه ا -
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دم  یشماره شون رو بهتون م دیبخوا.. هستن میصابکار قبل: کردم و گفتم یدست شیبزنه پ یحرف نکهیاز ا قبل

 ..کنن یم فیازم تعر دیمطمئن باش.. دیباهاشون صحبت کن

 ..دیشماره شون رو بهم بد -

سر خورده وارد .. رهیگ یکنه و الزم بود باهام تماس م یگفت باهاش صحبت م.. اقا عبداهللا رو بهش دادم شماره

از پله ها باال .. اصال حوصله اش رو نداشتم..بده رینبود که بهم گ اطیخدا رو شکر که حاج اسمال ح.. خونه شدم

شالم رو . زد یحتما داشت محسن حرف م. ومدا یاز تو اتاق م وایش زیر يخنده ها يصدا.رفتم و وارد خونه شدم

شد  یم یعنی. برداشتم و پوست کندم ینیزم بیچندتا س. میشام هم نداشت. انداختم ياز سرم باز کردم و گوشه ا

 دیبا یعنیتونستم پرستار و کارگر خونه باشم؟  یتا اخر عمرم که نم شد؟یم یکار رو بهم بدن؟ بعدش چ نیا

گردم که سرم رو کاله گذاشت و همه  یبرنم يبرادر شیپ. اصال. گردم یاونجا که برنم ..بگردم خونه بهروز؟ نه

برگردم مگه  ششیپ..تازه. میهست یکیما فقط پدر . ستیاون اصال برادر من ن.. در ضمن. دیارثم رو باال کش

.. به رخم بکشن انخو یهمه اش م. خوان سرم منت بزار یخدمتکار خونه دارم؟ همه اش م هیبهتر از  یاوضاع

 .دمیکش يبلند یاه.میبابا نخواست مینخواست

 ؟یکش یاه م یچ يبرا -

 اه نکشم؟ یچ يبرا: کردم گفتم یها رو خالل م ینیزم بیکه س یدر حال. تو اشپزخونه اومد

 کارو بهت ندادن؟ -

 .گه یم یچ ننیشماره اقا عبداهللا رو گرفتن که باهاش زنگ بزنن بب -

 .. ساکت بود یبیبه طرز عج وایش.. اب رو باز کردم ریتو ابکش و ش ختمیها رو ر ینیزم بیس

 چرا؟ یساکت -

 ..ستین يزیچ.. یچیه.. هان؟ نه -

 گفته؟ يزیحاج اسمال چ.. هست يزیحتما چ یعنی ستین يزیچ یگ یکه م ينجوریا -

 ..مامانم زنگ زده بود.. نه -

 گفت؟ یم یخوب چ -

 ..میرو راه بنداز یزود برگرد که بساط عروس یگفت حاال که محسن گفته کار نکن یم -

 ؟يبر يخوا یاالن م یعنی -

 ...پس فردا صبح دیشا -
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 کردم؟  یم کاریچ ییتنها نجایدادن ا یرفت و کار رو بهم نم یهم م وایاگه ش.. و پام وا رفت دست

 ؟يگرد یبرم یک -

تو  ایخواد بگه  یکه م يزیاصال دوست نداشتم به چ.. به دندون گرفت نشوییلب پا.. نییرو انداخت پا سرش

 ..خواستم بفهمم ینم. فکرشه فکر کنم

 یطفل. دمیبابت کار چقدر زجر کش يدیچند وقته هم که د نیتو ا.. مامانم دست تنهاس.. یدون یم.. خوب -

 یطفل رزنیاون پ.. من به جهنم.. میدیرو من و مامان به دوش کش یشده بار زندگ نیکه خونه نش یبابام از وقت

 ..نجاشمیتا ا.. رو هم بده گهیخرج دوتا بچه د دیکنه که با کاریچ

.. دمیشن یرو نم وایش يصدا یحت گهیشد سرم؟ د یجا اوار م هی دیبود با یبدبخت یچرا هرچ.. دمیرو مال میشونیپ

.. خواهش کرد وایداشت؟ انقدر ش یوندم؟ حاج اسمال که منو نگه نمم یکجا م دیخواست بره با یاگه اونم م

 يهم برا یتازه کل.. بمونم نجایداد ا هحاج اسمال بود خواهش تمنا کرد که اجاز يانقدر پدرش که از اشنها

 کنم؟ کاریکار رو بهم ندن چ: گفتم رلبیز.. تبصره و ماده قانون گذاشته بود

 .دادنم يشروع کرد به دلدار وایش

.. و اونور نوریبه ا میسپر یم..دهیکه نرس نیاسمون به زم یکن یم دایکار بهتر پ هی.. باور کن.. یکن یم دایپ -

 ..نگران نباش

 ..زاره من بمونم یکجا بمونم؟ حاج اسمال که نم... من.. ياخه کار کجا بود؟ تو بر يدیدم ع -

 ..نباش یچینگران ه.. یبمون نجایگم بزاره تو ا یم.. باور کن.. گم باهاش حرف بزنه یبه بابا م -

.. بابا رو کرده بود يهوا يدلم بدجور. بود که داشتم؟ یسگ یچه زندگ نیا.. نباشم یچیشد نگران ه یم چطور

 یمدام حرف م یطفل يوایش.. هیگر ریزدم ز.. و زانوهام رو بغل کردم نیگوشه اشپزخونه نشستم رو زم.. يبدجور

سرباز  يبدجور ختمیر یتو خودم م یکه سه سال تمام ه يدرد یمنو راحت کنه ول الیخواست خ یمدام م.. زد

بلند . به شام هم نداشتم لیم یحت گهید.. که تموم نشه یارامش.. خواست یم يارامش ابد هیدلم . کرده بود

 ..شدم و رفتم تو اتاق

 .خوام تنها باشم یم دیببخش وایش -

 یزدم ول یمدام تو جام غلت م.. برد یکو خواب؟اصال خوابم نم یول. دمیدراز کش یکیرو انداختم و تو تار جام

.. يکاریب.. یکس یب.. یمکان یب.. یپول یب يروزها..داد یخودش رو بهم نشون م يداشت رو یزندگ.. یچیه

با .. ؟ییبا چه رو یول.. گشتم یبرم دیبا.. گشتم؟ اره یبرم.. کردم یم دیبا کاریچ.. ها جمع شده بود "یب"همه 
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انقدر فکر کردم و فکر کردم .. که بخوام ازشون عبور کنم مینزاشته بود یباق یگشتم؟ پل یبرم دیبا يچه غرور

 یمنو م يدلت خنک شد؟ دار: زدم و تو دلم گفتم يتو محله پوزخند دیچیاذان که پ يصدا.. که صبح شد

 یکه چ یداشتم و نداشتم ازم گرفت یهرچ ؟يداور ریگ فیضع شه؟یم دتیعا یبشه؟ چ یاره؟ که چ یچزون

 ..بشه؟ ازت متنفرم

دلم براش سوخت که .. تو هال خوابش برده بود وایش یطفل.. تشکم رو جمع کردم و از اتاق خارج شدم لحاف

لحاف روش رو مرتب کردم و تا خواستم برم .. شام هم نخورده بود یحت.. ولش کرده بودم يشب اونجور

 .صدام کرد ییدستشو

 صنم؟ -

 ..بله -

 ..حرف زدم نایبا مامان ا شبیمن د -

 خوب؟ -

 ..میبر ایاگه کار رو بهت ندادن با من ب -

 کجا؟ -

 ..شهر ما -

 ..شهیم یچ نمیحاال بب: تکون دادم و گفتم يسر.. هه

 ..ادم سربار بودن نبودم من

 

 

 ياز خانواده فدو یجواب چیده بود و هنوز هشب ش.. پام و بهش زل زده بودم يرو گذاشته بود جلو لمیموبا

نماز خوندنا عوض بشه  نیبا ا يزیاژه قرار بود چ. بهش و زدم يپوزخند. سالم نمازش رو داد وایش. نگرفته بودم

مرد برادرم به بهانه  یها نم يزود نیبه ا ابامب. افتادم یروز نم نیاگه قارا بود عوض بشه اصال من به ا. شد یم

کرد که  یاوردم همه اموال بابا رو به اسم خودش نم یازشون سر در نم چیارتا ماده قانون که هو هز اتیمال

 ؟یچرا زود رفت.. اخ بابا.. اخ بابا.. بعدش دستم رو بزاره تو کاسه حنا و بگه همه اش مال مادرش بوده و خق اونه

 .تنها يتنها. موندم یم رفت و من تنها یفردا صبح م.. در بود دوختم يساکش که جلو هنگاهم رو ب

 .شهیغصه ام م. ریغم بغل نگ يزانو ينجوریا -
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 ؟یزن یم يحرفا رو دار نیکه ا یمن ياخه تو جا.. رو بکنم وایکه دوست داشتم کله ش اخ

 دمیبهت قول م. شوایپ میبر ایپاشو لوازمت رو جمع کن با من ب.. خدا بزرگه.. الیخ یب. که ازشون نشد يخبر -

 .برگردم باهات بمونم ينکرد دایکار پ نجایا یتا وقت

 ..ندادم یجواب

 .بعد لوازمت رو جمع کن میپاشو پاشو شام بخور -

 .رونیندازتم ب یحاج اسمال م -

 .دهیع گهیدو سه روز د.. دلت رو روشن کن.. گهیپاشو د.. بابا قول داده باهاش حرف بزنه -

 .به جهنم: گفتم رلبیز

شروع به زنگ  لمیاز جا بلندم کرد تا خواستم برم سمت اتاق موبا.اوردیخودش ن يبه رو یول دیدونم که شن یم

 ..خودشه: گفتم جانیبا ه.. همون شماره بود.. زدم و برش داشتم رجهیرسما ش.. زدن کرد

 ..جواب بده خوب -

 شد ینم یول رمیلرزش صدام رو بگ يکردم جلو یسع...رو زدم میلرزون دکمه اتصال گوش يدستا با

 .دییبفرما -

 .هستم يفدو ان؟یخانم حافظ -

 حالتون خوبه؟. بله -

 نجا؟یا دیایسر ب هی دیوقت دار یخواستم بپرسم شما ک یم.. ممنون -

 .شده بود رهیبهم خ جانیهم با ه وایش.دادن  یداشتن بهم کار م.. خودش بود.. دمیپر نییباال پا یخوشحال از

 .دیهر وقت شما بگ -

 فردا صبح خوبه؟ -

 .منتظرتون هستم.. بله خوبه -

 .خداحافظ.. حتما -

 ..دمییپر نییو باال پا دمیکش غیج یخوشحال از

 ..گفت فردا برم خونه شون.. گفتم فردا برم خونه شون.. اخ جون.. اخ جون.. اخ جون -

به خدا التماس کردم که  یسر هر نماز کل.. دعات کردم یچند وقته کل نیا یدون ینم.. خدا رو شکر صنم يوا -

 ..کار رو بهت بدن نیا
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 ..بود يباز هم شماره خونه فدو.. بلند شد لمیموبا يکنم که دوباره صدا کاریچ یدونستم از خوشحال ینم

 چرا دوباره زنگ زدن؟.. همونان -

 ..گن یم یچ نیجواب بده بب.. دونم ینم -

 ..دییبفرما.. الو -

 د؟یایکجا ب دیخوا یشما فردا م..دادم یاشتم بهتون ادرس خونه رو مد.. دیخانم محترم چرا قطع کرد -

گه عجب دختر  یحتما االن با خودش م.. ابروم رفت یحساب..داده بودم یچه سوت ایخدا يوا.. دمیرو گز لبم

 ..هیخنگ

 .کنم یم ادداشتی دییبفرما.. اصال حواسم نبود دیببخش -

 ..خودکار و کاغذ اورد عیسر یلیخ وایش

 .دییبفرما -

 ..دیابوسع  -

اخر سر هم مرده با . کردم ادداشتیادرس رو . شد رفت یراحت م یلیبا مترو خ.. بود کینزد.. خدا رو شکر خوب

هم  تونیفردا موقع اومدن شناسنامه و کارت مل.. کار کردنتون هم مثل حواستون نباشه دوارمیام: گفت هیکنا

 .همراهتون باشه

 .خداحافظ.. بله چشم -

 .میدیو به هوا پر میدیکش غیدوتامو ج نباریقطع تلفن ا با

 .رمیرفته بود ادرس رو ازش بگ ادمی وایش يوا -

 ..یگه چه دختر هول یاالن م -

 ..بکنه يخواد از مادر من نگهدار یم نیبه به ا.. یچه دختر خنگ گهیم -

 ..نگرانت بودم یلیخ. بده رشونیصنم خدا خ یول -

 م؟یدار یشام چ.. مادربزرگ یخواد نگران من باش یمن: کردم و گفتم یپوف

 ..رو سرتون نیباز اونجا چه خبره که صداتون رو انداخت: اومد نییحاج از پا يصدا

 ..دیچادرش رو انداخت رو سرش و به طرف در دو وایاز من ش قبل

 .میکرد بابت اون خوشحال دایصنم کار پ.. ستین یچیه.. حاج اقا دیببخش -
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بلند  دیبا گهیکردن د تیاومدن ازتون شکا نباریا ن؟یببر هیمنو تو در وهمسا يابرو دیبا.. کرد که کرد دایپ -

 ..ها نیش

 .خوام یمعذرت م.. دیببخش.. چشم -

 یهم تحملش نم هیثان هیاگه مجبور نبودم ..بده ریفقط بلد بود گ..خرفت ریپ.. اومد یغرغر حاج اقا هنوز م يصدا

 . بهتر يجا هی رفتمیم..رفتم یم نجایتونستم از ا یکه م یصتفر نیدر اول.. کردم

 

. راحت شده بود یپول یو ب يکار یاز بابت ب المیدونست که چقدر خ یخدا م. خوابم نبرد یاز خوشحال شب

 وایشدم که برم ش یداشتم حاضر م یصبح وقت. کردم یم يفکر هیاش هم  هیبق يبرا. موندم یالاقل گرسنه نم

 باشه؟ ارخبر نز یمواظب خودت باش منم ب.. نالیبرتم ترم یدنبالم م ادیمحسن م: گفت

 ..باشه -

بزرگ  یخونه مون به اندازه کاف.. شوایپ ایب ریبگ طیبل هی.. ها یکار رو بهت ندادن نگران نش وایجون ش  -

 .يایقول بده م... هست

خونه هفتاد  هی يوگرنه کجا. گهیگفت د یم يزیچ هی. رمیبگ يبودم که بخوام حرفاشو جد یاز اون خوشحالتر

گفت  یکه م وایدر جواب ش. رونینفر ششم جا داشت؟ ادرس رو برداشتم و از خونه زدم ب يبا پنج نفر برا يمتر

.. دنیو بعد شروع کردم به دو فتدوباره تا سر کوچه اروم ر. تکون دادم یهر شد بهش زنگ بزنم فقط دست

دوست .. رو داشتم که تازه عاشق شده بودن ییحس دخترا. داشتم برقصم دوست. دمید یتر م یاسمون رو اب

خبر منو تا حد جنون  نیبودم ا دهیچند روزه استرس کش نیانقدر که ا. بلند بخندم و به هوا بپرم يداشتم با صدا

تموم  دشونیملت خر نیدونم ا ینم.. شهیمثل هم.. شلوغ بود.. دمیرس وساتوب ستگاهیبه ا. خوشحال کرده بود

رو  فمیتونستم تکون بودم فقط ک یدستم رو نم. شدم یداشتم خفه م.. داخل اتوبوس دمیبه زور چپ شه؟ینم

 .. نزننش یمحکم گرفته بودم که تو اون شلوغ

 ؟يخانم پامو لگد کرد.. يا يا يا -

 ..بکش کنار خوب -

 ..يفلجم کرد.. شما مواظب باش -

ازت  يزیبه خدا چ.. ثواب داره دهیع کینزد..حموم برو خوب هیخانم .. پوففف خفه شدم.. بود ییادم پررو عجب

و کشک و  ریس يبو.. اومممممم.. کشک بادمجون خورده شبیخانومم که د نیا... خوب خوب... شهیکم نم
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شده بود و  دهیمش مالچش ریز اهیس ادافتاده که مد ینگاهم به زن.. ؟یخانومه چ نیا نمیبزار بب... بادمجون تازه

 یاونم صبح.. رونیتخت اون خانومه اورده بودم ب ریافتادم که از ز ییزایچ ادیناخوداگاه . بود اهیچشماش س ریز

.. خانم شما که کارت درسته.. خنده ریزدم ز یاونا پق ياداوریبا .. بود اهیچشماش س ریکه رفته بود خونه شون ز

 .. ینگاه کن نهییرفته تو ا ادتی یحت یخوش گذشته که صبح یکل ماحت شبید. ولیا ولیا

داد بر  يا.. خنده المصب رو جمع کنم نیکردم نشد که ا يهرکار یبه خودم اومدم ول انیاطراف رهینگاه خ با

 يدستم رو جلو.. زنم یکنم که مثال دارم با دوستم حرف م يباز لمیکه ف ستیهم تو گوشم ن يهندزفر.. من

بود که دارم  دهیرفت حتما فهم یبهم م يبود چشم غره بد اهیچشماش س ریهمون خانومه که ز. .دهنم گرفتم

 ستگاهیا نیمن ا دیببخش: بود گفتم ستادهیکه جلوم ا یجلو و به خانوم دمیبه زور خودم رو کش.. خندم یبهش م

 .شم یم ادهیپ

.. شدم ادهیشدن مانتو و شالم از اتوبوس پ دهیکه بود با نوش جان کردن چندتا سقلمه و کش يهر ضرب و زور به

بعد .. نه سر جاش بود.. تو اتوبوس نکنده باشنش نمیبب دمیبه سرم کش یاول دست. شب اول قبر بود به خدا.. پوف

بعد  قهیدق ستیب.ادرس کردم و به راه افتادم هب ینگاه.خدا رو شکر.. هم بسته پشیز.. اونم همرام بود فم؟یک

 .بودم و زنگ در رو فشار دادم کیخونه کوچ هی يجلو

 .دییبفرما -

 .انمیحافظ -

متر بود که  هیمتر در  هی کیحوض کوچ هی اطیح ییتنها دارا. شدم یکیکوچ اطیباز شد و وارد ح یکیبا ت در

 .در خونه رو باز کرد یزن جوون. بودن دهیرو دورش چ یخال یشمعدان يگلدونها

 ..تو دییبفرما -

 .سالم -

 .دیسالم خوش اومد -

اتاق بود و سمت راست هم به  هیسمت چپ . میعبور کرد یکیبار ياز راهرو. بود یمیقد یکم. خونه شدم وارد

. سالم دادم. مسن نشسته بود یلیخانم خ هیساله با  یحدود س يهم مرد منیتو نش. خورد یم ییرایو پذ منینش

 .داشت یرکته لهجه ت. گرفت لمیتحو یلیخانم مسن خ یجوابم رو داد ول یرلبیمرد ز

 .بفرما.. نیبفرما بش. مبارك دتیع. سالم دخترم -

 .ممنون -
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 . حواسش سرجاشه.. ستیو خرفت ن ریکردم پ یانگار انقدارم که فکر م.. بابا نه

 دخترم؟ يصبحانه خورد -

. ودم باشه تنگ شده بودکه فقط به خاطر خ زیچند کلمه محبت ام نیا يچقدر دلم برا. تا بنا گوشم باز شد شمین

 .بود يادیز یلیکه مدام کنار بابام بود سه سال مدت خ یمن يبرا

 .بله خوردم -

البته من . برام گفت يشما رو تا حدود تیوضع. من با صابکارتون صحبت کردم: اومد وسط صحبتم و گفت مرد

 .ننتونیتا بب دیایمادرم اصرار کردن شما ب یخواستم قبول کنم ول ینم

 اره؟ امیمن ب یزاشت ینم. سوسول یبچه قرت رمیگ یم حالتو

 ن؟یشناسنامه تون رو اورد -

 د؟یخوا یم یچ يبرا -

 .ما به امانت شیالاقل اون پ دیکه ندار یضمانت -

 .الزم داشتم دیشا -

 .دیکارتون رو راه بنداز دمیبهتون م دیالزم داشت -

بزار .. مونه یمثل برادرت م نمیرحسیام.. بده دخترم: و گفتنگاهم رو گرفت . به خانم کردم يدرمانده ا نگاه

 .یوگرنه شما که ماشاهللا انقدر پاك و خانم. راحت باشه الشیخ

 .دادم نیرحسیرو به ام میشناسنامه و کارت مل.بود که دلم اروم شد یدونم تو حرفاش چ ینم

. دیشب بمون دیمواقع هم با یگاه. صبح تا ساعت پنج بعد ازظهره میشما از ساعت هفت و ن يساعت کار -

 د؟یکه ندار یمشکل

 د؟یحقوقم ببخش ینداره ول ینه اشکال -

 .هزارتومن صدیس یماه -

 هزار تومن؟ صدیس یماه.. باز موند و وا رفتم دهنم

 .هم مبلغش محفوظه دیمون یکه م ییالبته شبها -

 .کمه یلیخهزار تومن  صدیاخه س یول.. یول -

 .صبحانه و ناهارتون با ما: که تا اون زمان ساکت بود خودش رو انداخت وسط وگفت مهناز

 .ارمیناهارمم با خودم م نجایا امیفکر کرده بود م. کلمه هم از مادرعروس هی
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 .شهیخرج رفت و امدم هم نم نیا امیبا اتوبوسم ب یمن حت. بازم کمه -

 .تونم خانم ینم نیاز ا شتریب -

 ..تونم بکنم ینم يکار چیپول ه نیمن با ا.. کمه یلیخ صدتومنیس.. کنم اقا یخواهش م -

رو  یشه کرد؟ من که کس یم کاریچ صدتومنیبا س. حاج خانم دیبگ يزیشما چ: خانم مسن کردم و گفتم روبه

 .دیبکن يکار هیشما . خودمم و خودم. ندارم بخواد پشت و پناهم باشه

دست . يکم ندار یچیه گهید يکه خدا رو دار یتا وقت.پشت و پناه همه ما خداست دخترم: زد و گفت يلبخند

جان  نیحس ریقلب تو گل دختر هم نشکنه ام نکهیا يبرا. خوب یول. میکرد ینم قهیوبال ماهم تنگه وگرنه مضا

 .هم از طرف من اضافه کن یمبلغ هی

 .تونم ینم نیاز ا شتریب دیباور کن.. اخرشه نیا.. و پنجاه صدیس.. باشه: کرد و گفت یپوف نیرحسیام

تا  دیخواستم رد کنم با یاگه م. کنم دایکار بهتر پ هیگرفتم تا  یکار رو م نیفعال ا. زدم بیدلم به خودم نه تو

 .مرگ به تمام معنا یعنی نیا. موندم یکار م یب دیاخر ع

 کنم؟ کاریچ دیفقط با.. قبوله.. باشه -

فشارشون رو مدام چک . دید یخانم جون رو سرموقع م يداروها دیکن یفقط لطف م: زد و گفت يبخندل مهناز

 ..ستین یکال که مواظب خانم جون بودن اصال کار سخت.گم یزمان امپولهاشو بهتون م.. نیکن

 .شروع به زنگ خوردن کرد لمیکه موبا يد یچرا خودت انجام نم ستین یبگم اگه کار سخت خواستم

 

 

 

 .دیببخش -

 .بود اسمنی. و جواب دادم اطیتو ح رفتم

 ؟یسالم عمه خوب -

 ؟یتو خوب.. ممنون -

 ؟یکار رو گرفت -

 ..اره گرفته -

 دن؟یخوب پول م... خوب خدا رو شکر ؟یگرفت يجد -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٣٦ 

 ..ستیبد ن -

 ..يعمه کاش بشه برگرد -

 خداحافظ ؟يندار يکار -

برگشتم .. خوره تو ذوقمون یاز چپ و راست داره م.. میکرد یوشحالاز کوپنمون خ شتریخرده ب هیانگار امروز  نه

 .. شد که بره یداشت اماده م نیرحسیام.. تو خونه

 .خواهش دارم هی -

 .دییبفرما -

 د؟یبد دیبهم رس میشه بابت شناسنامه و کارت مل یم -

 ..ازش بخوام يزیچ نیانگار انتظار نداشت چن.. شد یلحظه برزخ هی چشماش

 ..البتهبله  -

 ..ممنون: نوشته اش رو خوندم و گفتم.. کاغذ برگشت هیبا  قهیاتاق و بعد از چند دق هیرفت تو  عیسر

 .دیزرنگ یلیخ -

 .شدم یمار خوردم افع: تو چشماش نگاه کردم و گفتم صاف

 .رونیندازتت ب یاالن با لگد م.. صنم يرینم

 ؟يریم يمادر دار -

 ..بله مادرجون: ازم گرفت و گفت چشماشو

شونه ام  يشالم رو رو.. مهناز هم پشت سرش.. کرد و رفت یخداحافظ دنشیسمت مادرش رفت و بعد از بوس به

 احوال شما؟.. نایبعد همه ا.. حاج خانم.. خوب: انداختم و گفتم

 .نیرحسیتو کاسه ام یخوب گذاشت... ها ییاز اون دختر ناقالها: کرد و گفت یاروم خنده

 .چسبم یکارمو سفت م... کنم حاج خانم کاریخوب چ: گفتم.. خنده ام گرفت.. دیخند دوباره

 .یاعتماد کن دیکس نبا چیدوره زمونه به ه نیتو ا. یکن یم یکار خوب -

 ..اومد تو خونه مهناز

 ..اومده دهن خشک نشسته یدخترمون از وقت نیا ؟ياریم ییچا ینیس هی. مهناز جان دخترم -

 یلیخ.. به اطراف خونه کردم ینگاه. گفت و رفت تو اشپزخونه یمهناز چشم ن؟یا یگ یبه من م.. عمته نیا

 ..بود یمیقد يتا حدود لیاز وسا یو بعض.. شده بود نیساده تزئ
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 بود؟ یاسمت چ -

 صنم -

 ؟یگ یاز خودت م.. صنم خانم.. یچه اسم قشنگ... به به -

 ..دم یمن جواب م دییشما بفرما.. ندارم یقابل عرض زیچ.. بگم حاج خانم یچ -

 ..یاز ما بهترون ننشست يحاال خوبه جلو.. شما دیزن یچه لفظ قلم حرف م.. اوه اوه صنم خانم اوه

 ..گفت پدر و مادرت به رحمت خدا رفتن یم نیرحسیام -

 ..مادرم رو خبر ندارم... پدرم بله -

 چطور؟ -

 ..مرده ایدونم زنده اس  یاصال نم.. ازش نشد يبعدشم خبر.. فتبچه بودم از بابام طالق گرفت ر یوقت -

 دنبالشون؟ دیبر دیکرد یسع چیه: دیاومد تو اتاق و پرس ییچا ینیبا س مهناز

 رفتم دنبالش؟ یم دیبا یچ يمن برا دنمیاومد د یاون نم یوقت.. نه: فنجون برداشتم و گفتم هی

 يها هیطعنه ها و کنا تهاویکم نبود اذ.. اوردمیخودم ن يبه رو یهمه اون خاطرات فشرده شد ول ياداوریبا  قلبم

من نبود که  ریتقص.. تابوت تو گوشمه يخاله اش که بهم گفت زنگوله پا يهنوز صدا. خانواده بابا و مادر بهروز

 ..ستیمن ن ریتقص نایکدوم از ا چیدونست ه ینم یکس.. رهیهوس کرده بود زن جوون بگ یبابام سر پنجاه سالگ

 ..خونه رو بهتون نشون بدم دیاجازه بد.. خوب -

بابا من سه .. دهیکنه داره سعد اباد رو نشونم م یندونه فکر م یحاال هرکس د؟یخونه رو بهم نشون بد.. یاوهوک

رو  يدر کمد. نفره توش بود هیتخت  هیکه  میاتاق شد هیوارد . شم ینمکدوناتونو حفظ م يتا جا امیبار برم و ب

 .توش دیلتون رو بزاریوسا دیتون یم. کردم یشما خال يبرا نجایا: باز کرد و گفت

 ..یباشه مرس -

 وایش يبرا عیاس ام اس سر هیگذاشتم همونجا فقط  فممیک. و مانتوم رو دراوردم و تو کمد گذاشتم شال

کمد  نجامیا: از کرد و گفترو ب گهیکمد د هیدر . زنم یفرستادم و گفتم که نگران نباشه و بعدش بهش زنگ م

 ..نجایسجاده اش هم ا.. نجایکتاب دعاها و قرانشم ا.. نجاسیلباساش ا.. خانم جونه

 ..گهید زیچ هیفقط : اروم گفت يتخت نشست و با صدا يرو

 ..دیبگ -

 ..دیو جواب هم ند دیرینگ يکنم جد یبه شما گفت خواهش م يزیهر چ یهر کس... لطفا -
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 کنم؟ گایو ن نمیبهم فحش داد بش یهر کس یعنی ؟یچ یعنی: کردم و گفتم یاخم

.. بزنن يزیچ یحرف هیممکنه .. نجایا انیم ادیخانم بزرگ ز يبچه ها.. نیدون یم.. منظورم اون نبود.. نه نه -

 .دینزن یو حرف دیریبه جون من بگ.. خوام یاالن معذرت م نیمن از هم

کردم و  یپوف.. خونه ها فرق داره هیمنو باش فکر کردم به بق... ها شهیم شیزیچ هیخونه واقعا  نیانگار ا.. بابا نه

 ..دمیقول نم یباشه ول: گفتم

 ..شروع شد: لب گفت ریمهناز ز.. زنگ تلفن بلند شد يصدا

 ..تا من تلفن رو جواب بدم ششونیپ دیشما بر.. نجاستیخانم بزرگ ا يداروها: رو به من کرد و گفت بعد

 ..رونیرداشتم و رفتم بداروها رو ب لونینا

 د؟یخوب.. سالم عمه خانم -

 

 

 

 

 

نشونت : شدن من چشماشو باز کرد و گفت کیبا نزد.. زد یمبل داشت چرت م يخانم جون که رو شیپ رفتم

 داد؟

 ..دهیتلفن زنگ زد داره جواب م.. بله -

 ..حتما دخترمه زنگ زده -

حتما .. باشه نیرحسیبود که مادر ام یمسن از اون یلیخانم بزرگ خ. تعجب داشت يجا یلیبرام خ يزیچ هی

چقدر امروز .. نچ.. طفلک.. تابوته ياونم مثل من زنگوله پا.. نیرحسیام یاخ.. بزرگ بوده یلیاورد خ ایبه دن یوقت

 ..خودمه نیاونم که ع.. چزوندمش

 ن؟یشناس یداروهاتون رو م.. خوب خانم جون -

 ..شناسم یهاشو م یبعض -

چند تا دارو پرستار  نیهم يبرا... و چندتا هم امپول  نیتامیدارو فشار خون و و.. نداشت یسخت يداروها.. خوب

 تونست بده؟  یشازده خانم خودش نم یعنی نویخواست؟ ا یم
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 .سرد نشه دخترم تییچا -

 .شمونیمهناز اومد پ..کردم و فنجونم رو برداشتم يتشکر

 .سالم رسوند.. عمه خانم بود -

 .سالمت باشن -

 ..ستین یخاص يدارو. داروهاشونو نگاه کردم -

چون هم من هم . میخواست یخانم جون تو خونه تنها نمونن پرستار م نکهیبه خاطر ا شتریراستش ما ب.. درسته -

باردار شدم و دکتر بهم استراحت داده  یاز وقت یول دمیرس یخودم به کارهاشون م. میکن یکار م نیرحسیام

 .ادیپرستار ب هی میگرفت میتصم

 فیدرد تشر یکردم مرفه ب یمنو باش فکر م... داره شهیخانم بار ش.. ناز و ادا داشت نهمهیپس بگو چرا ا! اهان

 چند وقتتونه؟.. چه خوب: گفتم یبا خوشحال.. دارن

 هنوز دو ماه نشده .. تازه اس: جواب داد و گفت یام رو با خوشحال خنده

بچه بودم خوب .. چقدر خوشحال شدم ادیب ایقراره به دن اسمنی دمیفهم یاومد وقت ادمی. دمیکش یقیعم نفس

 .تاب بودم یرو بغل کنم ب اسمنی نکهیا يبرگشت چقدر برا مارستانیشهال از ب یوقت. سالم بودم 10همه اش 

 د؟یکن یکجا کار م -

 ..دم یدرس م یاضیر... معلمم -

تا وقت ناهار چند بار تلفن زنگ خورد و مهناز با  ينجوریهم.. که دوباره تلفن زنگ زد میزد یحرف م میداشت

هست رو  یتا ک یکه من اومدم و روز اول و چقدر قراره بهم بدن و ساعت کارم از ک يتکرار يصبر حرفها

خود از پس  خوشبختانه.. رهیو وضوش رو بگ ییموقع اذان به خانم جون کمک کردم که بره دستشو. داد حیتوض

خوند  یداشت تو اتاق نمازش روم یوقت. تو زحمت بندازم ادیاومد و الزم نبود خودم رو ز یکاراش برم شتریب

وقت پررو نشه از  هیکه  يخوا ینگفتم کمک م. کرد یمهناز که تو اشپزخونه داشت ناهار حاضر م شیرفتم پ

 ..گردن من فتهیفردا غذا پختن هم ب

 نه؟ک ینم تتیغذا اذ يبو -

 ..نه فعال -

 پسر؟ ایدختر باشه  يدوست دار -

 ..که سالم باشه نهیکنه؟ مهم ا یم یچه فرق: و گفت دیخند
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 خواد؟ یم یته دلت چ.. بسه بابا مامان خوب -

 .پسر دوست دارم.. يخوب راستشو بخوا: و گفت دیخند باز

تو : که از بغض گرفته بود گفت ییا صداب یول.. سربه سرش بزارم یانتظار داشتم بگه دختر تا کل.تو ذوقم خورد

 .دختر بدبخته لیفام نیا

 . حرفش منو به فکر فرو برد. رو به من کرد و مشغول هم زدن خورشت شد پشتش

 کنن؟ یم تتیخواهرشوهرات اذ -

 .خواهر شوهر ندارم.. هان؟نه -

 حاج خانم بودن؟ يکه زنگ زدن بچه ها یینایا یگ یمگه نم -

 ..ریام يشون عمه ها یم... من که يشن خواهر شوهرا یخوب نم -

 ره؟یحاج خانم مادربزرگ اقا ام یعنی: گفتم.. از شدت تعجب باال رفت ابروهام

 خودش نگهش نداشتن؟ يچطور بچه ها: گفتم. تکران داد دییرو به عالمت تا سرش

مادرش به  شمیچند سال پ نیهم..دش دیتو جنگ شه ریپدر ام. بزرگش کرده.. بوده نایا نیرحسیاز اول با ام -

 .کنم یگه خانم جون رو از خودم جدا نم یم نیرحسیام. رحمت خدا رفت

 یبا چشمات منو نصف م یداشت یانقدر که صبح.. جان نیرحسیاون دل پاکت ام يبرا رمیبم.. یاله.. یاخ

 .اصال صاف بر قامت تو دوخته شده.. اخه ادیچقدر احساسات بهت م.. يکرد

 .اگه خانم جون نمازش تموم شده ناهار رو بکشم نیبب.. صنم جون -

فنجون  هیاومدم تو فقط  نجامیا. صبونه بخورم یکه نزاشت صبح دهیورپر يوایاون ش.امرزهیخدا امواتت رو ب يا

تو رو خدا خانوم جون . يخورشت بادمجونت ما رو خفه کرد ياز صبح هم که با بو.. يناقابل به ما داد يچا

 .نمازش تموم شده.. ازت تموم شده باشه که بلهنم

 ناهار؟ يبرا نیاریم فیتشر.. خانم جون -

 ..دعا رو هم بخونم نیاره دخترم بزار ا -

 فمیاز تو ک. دیبه گوشم رس لمیزنگ موبا يبرم که به مهناز بگم غذا رو بکشه صدا رونیخواستم از اتاق ب تا

 ؟یگیم یباز چ: حوصله جواب دادم یب. بود اسمنیشماره . اوردم رونیرو ب لیموبا

 دختره منو اسکول کرده؟ نیا.. خط سکوت برقرار بود پشت

 ؟یزن یزبونتو موش خورده؟ چرا حرف نم.. اسمنیالو  -
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 ؟ییتو.. صنم -

شماره منو .. شعوریدختره ب.. انداختم فمیک يرو خاموش کردم و تو یگوش عیسر.. دیبهروز بود نفسم بر يصدا

اگه  يوا.. دادم یشماره ام رو بهش م دینبا.. دونستم دهن لقه یاز اولش هم م.. رمیگ یحالشو م.. داده بود بهش

 ؟یکنم چ یبه بهروز بگه کجا کار م

 

 

 

 بود دخترم؟ یک -

 ..خورشت مهناز خانم خفه مون کرد به خدا يناهار؟ بو میبر دیحاضر.. خوب.. خانم جون یشکیه -

خوند و از پشت سر  یافتادم که بابا سر سجاده اش نماز م ییشبها ادی.. و چادرش رو از سرش باز کرد دیخند

 ..کردم یبغلش م

 .من تا کنم دیچادرتون رو بد -

 .مادر یش ریپ -

چند وقت بود نماز نخونده بودم؟ چند .. خودم یچادر نماز گل گل ادی.. چادر نماز دوباره منو برد به گذشته يبو

اگه دلش به حال تو سوخته .. خدا کجا بود صنم.. تو دلم به خودم زدم يت بود از خدا دور افتاده بودم؟ پوزخندوق

 بود؟.. نبود نیبود که وضعت ا

 ..میبر -

 ..منیسجاده گذاشتم و به خانم جون کمک کردم تا بره تو نش يرو ال چادر

 .طولش دادم دیببخش.. گرسنه ات شده دخترم نه؟ یلیحتما خ -

 ه؟یچه حرف نینه خانم جون ا -

 ..یبه خودت برس نایاز ا شتریب دیبا.. دخترم يدار شهیتو بار ش -

عروس و .. اه اه اه.. پاره کنن کهیهم تعارف ت يخواستن برا یتا اخر عمرشون م يکرد یول م نایا.. بابا يا

عروس .. اب زن ریز یعنی.. طعنه یعنی.. بهجذ یعنیمادرشوهر .. رن؟یقربون صدقه هم م نقدریمادرشوهر هم ا

.. واال.. میقد يعروس و مادرشوهرها معروس و مادرشوهر ه.. واال..گهید نایقهر و دعوا و فحش و ا یعنیهم 

اون .. بچه مثبتا.. کنن پس؟ اه یم فیتعر یهم چ شیپ ننیش یم ؟یچ نایا..زاشتن یچهار تا خاطره به جا م
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و  میگفت یم یدور هم کل مینشست یشرکت م ياواخر که با بچه ها نیهم.. نه ای میرفت یزمان که ما دانشگاه م

از  یکیاصال .. باحال بود یلیخانواده شوهر که خ.. هیتا خانواده شوهر و همسا گواز خاطرات کار ب.. میدیخند یم

 . کنم فیخاطره داشته باشم که تعر یکه کل نهیازدواج من ا لیدال

.. گهیبله د. رو به طرف من گرفت ریبعد کفگ.. خورشت توش گذاشت یو کم دیغذا کشخانم جون  يبرا مهناز

تا  دمیخودم کش يبرا یکم.. تعارف یتعارف ب نیگرسنه ام هستم بنابرا.. مهمونم نجایمنم ا.. خوب روز اوله

 ..نمکش کمه نیا.. بردار یکیتو از اون .. صنم اون مال خانم جونه: خواستم خورشت بردارم مهناز گفت

. یچه عزت و احترام.. نجایا امیاون پول ب يارزه برا ینه انگار م.. دنیکش یمن پرس اختصاص يبابا برا.. ولیا

نداشتم  يو من چون کار دیدراز کش یکم. بعد از خوردن ناهار خانم بزرگ رو بردم تو اتاق و قرصش رو دادم

 ؟يخور یم ییچا: گفت دیمنو که د. شست یمهناز که داشت ظرفا م شیرفتم پ

 ..زارم یمن م.. اره: گفتم..دیچسب یم یبعد از ناهار به اون خوشمزگ.. هم نبود يفکر بد

 .مهناز پرش کرد و داد دستم. نکیرو از رو گاز برداشتم و بردم کنار س يکتر

 ؟يدرس خوند.. گم یم  -

 .دارم پلمیفوق د.. اره -

  ؟يجد -

 اد؟یبهم نم به؟یعج -

که مربوط به رشته ات  يکار ؟یکن یچرا کار نم رونیب ؟يچرا پرستار شد.. بود که خوب نیمنظورم ا.. نه -

 ..باشه

 ..هست يچه کار پلمیمن فوق د يبرا.. ستیهاش کار ن سانسیفوق ل يبرا زمیعز -

 ..بگم واال یچ.. یگ یراس م: کرد و گفت یپوف

 .اورد رونیب ینیریچندتا ش خچالیمهناز هم از . کردم رو دم ییهم جوش اومد چا يتموم شد کتر ظرفها

 ..میاالن ناهار خورد -

 ..چسبه یم ییبا چا -

 ینامرد ه يوایانقدر ش.. افتاده رمیخودم گ نیع یکی انیبعد از سال... کموئهیخودم ش نیکه ع نمیا.. ولیا بابا

به صرافت  ادیخورم راه انداخته بود که ناخوداگاه منم ز یخورم اونو نم ینم نوینشست حساب کتاب کرد و ا

 .میاشپزخونه نشست زیهم پشت م يروبرو. افتادم یخوردن نم
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 ن؟یچند وقته ازدواج کرد -

 ..شهیم یدو سه سال -

 نجا؟یا ياز اول اومد -

 ..اره -

 ؟یکن یجا زندگ هیبا خانم جون  ست؟یسختت ن -

 ؟ینیب یمگه نم.. ماهه یلیخ.. نه -

 ..ادم مسن سخته خوب هیبا  یخوب زندگ یول.. ستین یچرا تو ماه بودنشون که شک -

 ..ارزشش رو داره نیرحسیام.. نداره یاشکال: زد و گفت يلبخند

 ..گه ها یرو م یهمون اقا تخسه احساسات.. اهان

پدر که .. هاشو پر کنم ییتونم تنها یمنم نم یکه حت شهیانقدر تنها م یگاه.. سوزه یم یلیدلم براش خ یگاه -

 ..خونه يبعدشم که شد مرد کوچولو. شد دیاومدنش شه ایدو ماه بعد از به دن.. به خودش دیند

 ؟ياریاشکمون رو درب يخوا یم يدیحاال دم ع -

 ..هیمرد واقع هی.. میاومد تو زندگ نیرحسیخوشحالم که ام یلیفقط خ..دیببخش.. نه: و گفت دیخند

  ؟يتا حاال عاشق شد.. صنم یراست: کرد و گفت یمکث

که اجازه داشت  یتنها کس.. االتمیاومد تو خ یکه م یاومد وسط تنها کس یم یصحبت از عشق و عاشق هروقت

 دیسع نکهیبعد از فوت بابا قبل از ا یکردم ول ینم ریچه عرشها که س ادشیبا ... بود دیجلون بده سع اهامیتو رو

 ..کدومه یعاشق.. نه بابا: خوردم و گفتم ییچا يجرعه ا.. کنه یمتنفر م زیو منو از همه چ ادیپدرش م افهیق.. ادیب

 

 

 

 دیحس ع چیمن ه یبود ول دیفردا ع. کرد یو از مهناز و خانم جون خداحافظ دمیپنج که شد لباس پوش ساعت

 يغذا يبو.. رم یهم مدونست که نگه  ینم گهید.. ششونیمهناز ازم قول گرفته بود که حتما برم پ. نداشتم

 یغوغا م ابونیدستفروشها کنار خ. رفتم ادهیرو پ یمسافت هی. بهم مزه کرده بود يبعد چند سال بدجور یخونگ

 نیچقدر بهروز به ا یزمان هی يوا... دمیشال قرمز خر هیدستفروش  هیواسه دل خودم از  ينجوریهم.. کردن

بود  یقرت یلیخ یصورت.. قرمز وحشتناك بود.. زرد مطلقا ممنون بود.. داد یم ریگ دمیخر یکه م یغیج يرنگها
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.. اتوبوس و سوار شدم ستگاهیا دمیرس.. اخ بهروز.. بودن یو مشک يقهوه ا و يمجاز سرمه ا يرنگها.. اخر یو ال

 ینیریش لویک هیشدم و  يقناد هیخونه وارد  کینزد.. زد یباز نسبت به صبح قابل تحملتر م یشلوغ بود ول

 .بهتره یلینرم خ یدست خال. میخور یبرم خونه مهناز اونجا م یدارم م یباز صبح برم.. دمیخر

 دختر؟ ياومد: اسمال حاج

 ..بله -

گفت هر .. زنگ زده بود وایبعد از ظهر ش: بعد گفت.. گفت یلب استغفرالله ریبه شال عقبرفته ام کرد و ز ینگاه

 ..یبهت بگم بهش زنگ بزن يگفت اگه اومد.. زنه خاموشه یزنگ م لتیچقدر به موبا

 ..ممنون حاج اقا -

 یبود ول وایقبال ش... ییتنها ییتنها ییتنها.. که در رو باز کردم اتاق با تمام حجمش خراب شد رو سرم نیهم

رو  وایش گذاشتم و شماره خچالی يرو تو ینیریش..چراغ رو روشن کردم و رفتم تو.. شوایرفت پ گهید.. االن

 .بوق جواب داد نیبا اول. گرفتم

 .الو صنم -

 ؟یبه به سالم عروس خانم خوب -

 .دیترک یدلم داشت م يخاموشه؟ چرا خاموش کرد لتیموبا ییکجا: گفت یکه عصبان شهیهم برخالف

 .کرده دایبهروز شماره ام رو پ: کردم و گفتم یپوف

 از کجا؟ ؟يجد: کرد و گفت ینیه

 ..اون بهم زنگ زد لیبا موبا.. لو داده اسمنی -

 ؟یکن کاریچ يخوا یاالن م -

 ..نه ایده  یمحل کارمو لو م شعوریاون دختره ب نمیمنتظر بشم بب دیبا.. ادیاز دستم برنم يکار.. یچیه -

 ؟ياینم نجایا دیع.. یراست.. بگم واال یچ: کرد و گفت ینچ

 ..ها يفدو شیبرم پ دیبا.. زمینه عز -

 ست؟یکه ن سخت -

 ..ان یخوب يادمها.. هم خوبه یلیخ.. نه اتفاقا -

و از  ياریب ریکار خوب گ هیتا  یقرار شده فعال اونجا بمون... بابا با حاج اسمال حرف زده.. خوب خدا رو شکر -

 ..یاونجا بلند ش
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 ..زمیشماره حسابتو بده برات پول بر وایش یراست.. پول یاها گفت -

 ..خواد صنم ینم -

 چرا؟ -

پسرعموم افتاده بود دنبالش کاراشو .. دستش درد نکنه.. به بابام پول داده مهیب.. خواد ینم يجد.. خواد ینم -

 ..تو نگران نباش.. کارم راه افتاد.. گرفته یونیلیچند م هی.. درست کرد

 .. داشت ریتاثمن  یتو زندگ یلیمنو خ ونیلیسه م.. به خاطر خودم شترشیالبته ب.. دمیکش ياسوده ا نفس

 .. خوب خدا رو شکر -

 ؟يندار يکار.. برم دیبا.. کنه یصنم مامانم صدام م -

 .بگو کیتبر دمیع. سالم برسون.. نه برو -

 .خداحافظ. تو هم مبارك دیع.. ممنون -

 يدلم فقط هوا. نکرده بودم که گرسنه ام بشه يکار.. گرسنه نبودم.. دمیدراز کش نیرو گذاشتم و رو زم یگوش

شد که من  یباعث نم یچیه. و روشنش کردم دمیکش رونیب فمیرو از تو ک لمیموبا. رو داشت نیسفره هفت س

عمه به  ". بود اسمنیاز طرف . ومداس ام اس برام ا هی. دونست یخوب م نویبهروزم ا.. برگردم به اون خونه

  "کرد دایخدا بابا خودش شماره ات رو پ

شماره رو وارد  یبراش نفرستادم ول یدست بهروز باشه جواب یمبادا گوش نکهینثارش کردم و از ترس ا یلق دهن

از ترس ... دوش گرفتم و موهام رو با دقت خشک کردم هیشب هم . کردم تا مبادا دوباره زنگ بزنه ستمیبلک ل

بود که  ییجز معدود شبها.. دمیبخوا سیخو با همون سر  دمیسشوار هم نکش ادیحاج اسمال درب يباز صدا نکهیا

 یاصال فکر نم. میدیخند یو م میگفت یبود تا چرت و پرت م نکهیا. رو کرده بود وایش يدلم هوا.. تنها بودم

بلند شده  یلیخ.. شدم و به زور گره موهام رو از هم باز کردم داریصبح ب. برام سخت باشه شیدور نقدریکردم ا

 یم رمیکار گ نیخرده زودتر ا هیکاش  يا.. کردم یزدم و کوتاهشون م یم شگاهیرابه ا يسر هی دیبودن با

 يدختر اقا یک.. بغضم گرفت.. ازش نمونده بود رو تنم کردم یچیه بایکه تقر نمیو شلوار ج دیسف کیتون.. اومد

و اشکم ر يشد؟ به زور جلو یمن انقدر رنگ و رو رفته م يلباسها یک د؟یپوش یلباس م ينجوریا انیحافظ

من با رفتم  یزندگ. رونیرو برداشتم و رفتم ب ینیریش.. بودم سرم انداختم دهیرو که تازه خر يشال قرمز. گرفتم

بود و  دهیکه مهناز چ ییبایز نیسفره هفت س. کرد یم رییو مراقبت از خانوم جون رسما داشت تغ يبه خونه فدو

 نیسالها سفره هفت س نیخودم فکر کردم چرا من تو ا با.. رو توش گذاشته بود نیرحسیعکس پدر و مادر ام
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همه .. دیدم ع لیپلو و اج يسبز يشده بودم؟ بو يانقدر دختر بد یعنیو عکس بابا رو توش نزاشتم؟  دمینچ

لبخند .. سر جاش بود زیهمه چ.. چقدر دلم براشون تنگ شده دمیتازه فهم دمشونید یبودن که وقت ییزهایچ

.. کرد انگار بهم مظنونه ینگام م يجور هیکه همه اش  نیرحسیو البته اخم و تخم ام نازمه یسادگ.. خانم جون

 ..کرد یکالفه ام م یگاه یول رمیبگ دهیکردم نگاهش رو ناد یم یسع

 ن؟یکن ینگام م ينجوریچرا ا -

 نگاتون کردم؟ يچطور -

 ..کرد یبه دوتامون نگاه م یمهناز با نگران.. دادن نگاهش حیواقعا سخت بود توض خوب

 ..انگار من ادم کشتم نیکن ینگام م يطور هی -

 د؟یاریچرا حرف درم.. نگاتون نکردم ينجوریمن اصال هم ا -

 ؟ياریب ریاز کجا کار گ يخوا یم يدیشب ع رونیسر جات؟ االن بندازتت ب یتمرگ یچرا نم.. صنم يرینم الل

 اخه؟ یشکون یکوزه رو م یزن یبا پات م

 ..دمیازتون سوال پرس -

 ؟یشیم یچرا عصبان.. شهیم دیع گهید قهیچند دق.. رجانیام: کرد يگر یانجیمهناز م... نگاش کردم گنگ

 ينجوریگه چرا ا یره االنم م یاومده همه اش به من چشم غره م یخانم از وقت نیا.. نشدم ید من عصبان  -

 ..نجایفهمم اخه ادمم انقدر پررو؟ هنوز دو روز نشده اومده ا یمن نم.. کنم ینگاش م

: بغضم رو مهار کردم وگفتم یبه سخت..دیبود که پرستار بودنم رو تو سرم نکوب نیکه بهم کرد ا یلطف تنها

 ..خوام یمعذرت م.. دیببخش

مگه  یکه از سوزش قلبم کمتر کنم ول دمیتنها لبم رو گز..تر بود نیسه کلمه برام از کوه دماوند هم سنگ نیهم

 يدل همه شما هم هوا.. دهیدونم دم ع یم.. دیبچه ها صلوات بفرست: گفت یشد؟ خانم جون به ارام یم

من .. نداره يجان صنم منظور بد نیرحسیام.. کنارتون بودن دیدونم االن دوست داشت یم.. رو کرده زانتونیعز

خوب  ؟یها باش بهیغر شیپ يدیاسونه که شب ع یکن یپسرم فکر م.. زود رنجه.. اونم مثل توئه.. دونم یم

 ..نشست یسر سفره ادم خودش م.. خانواده خودش بود شیدوست داشت االن پ

خانم جان .. انداخت نییکرد و سرش رو پا یپوف ریام.. دیلجوجانه چک رمیکردم جلوش رو بگ یم یکه سع یاشک

 ...حرف دل منو زده بود قایدق
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رفتم  یصبح که م. دمید یکم م یلیرو خ نیرحسیسال ام لیبعد از روز تحو. کرده بود دایپ يتازه ا ریمس میزندگ

هم که وقت  یگاه. اومدم خونه یموندم و بعد م یم یرفته بود و عصر هم بعد از برگشتن مهناز از مدرسه کم

نشستم  یم میمن و خانم جون تنها بود یوقت اروزه.. راحت بره و برگرده الیموندم تا با خ یم شتریدکتر داشت ب

از .. عروسش کرده بودن یسالگ زدهیبه زور تو س نکهیاز ا.. گفت یهاش م یبرام از بچگ.. صحبتش يپا

چشمام رد  ياز جلو لمیف هی نیکردم ع یکرد که فکر م یم فیانقدر قشنگ تعر.. از بچه دار شدنش.. شوهرش

دوست  شتریب یول.. موندم یشد و تو خونه م یمن م لیروز تعط کهاومدن  یبچه هاش م یگاه... شه یم

دخترم که بهم .. دیکش یکه به سرم م یدست.. کرد یم رابیس يزیخانم جون منو از هر چ.. داشتم اونجا باشم

و  میخور یم ینیریو ش ییچا میکردیخونه پهن م کیکوچ اطیتو ح یکه هوا خوب بود فرش یگاه.. گفت یم

.. باهم میکرد ینم یبیغر گهید..مدرسه و من از خاطراتم تو خونه مردم يمهناز از بچه ها. .میزد یحرف م

که  يزیتنها چ میزد یباهم حرف م یو کل مینشست یجمعه ها که مهناز خونه بود وقت استراحت خانم جون م

 دیکردم شا یم کرف لیاوا..زد یحرف م نیرحسیکم در مورد ام یلیبود که مهناز خ نیا ختیانگ یشک منو بر م

سوال منو در  یحت یوقت یول ادیچه خوب چه بد به وجود ب يزیچ ریو من و ام نیدوست نداره ب نکهیبه خاطر ا

روز عصر  هی.. اوردمیبه روم ن گهید یشد ول شتریشکم ب چوندیمنو پ ییجورا هیجواب گذاشت و  یمورد کارش ب

 نکهیا يبود و من برا ومدهیهنوز ن ریام.. تا برن و برگردن مبمون شتریمهناز قرار شد ب یبه خاطر وقت سونوگراف

 ..هام یبچگ فیحوصله مون سر نره شروع کردم به تعر

... خوب یبود ول یفکستن.. بودم دهیدوچرخه قرمز د هیخونه مون  کینزد يسمسار هیتو .. سالم بود ازدهیده  -

 دیع.. کنه يسن دوچرخه سوار نیدختر تو ا بهیع. .يگفت بزرگ شد یم گهید... دیخر یبابا که برام نوش رو نم

 ..رو بخرم دوچرخهههام انقدر بشه که بتونم باهاش  يدیکردم ع یکه شد همه اش دعا م

 چقدر بود؟ -

شد سه هزار .. بله دمیهام رو جمع کردم د يدیع.. القصه.. شد یم یواال فکر کنم اون زمان سه هزار تومن -

کردم اگه به بابام بگم تمام  یفکر م.. خونه ارمشیب دمیترس یبعد م. دمیبدو بدو رفتم دوچرخه رو خر.. تومن

بود بعد عشق من  کیبار یلیکوچه خ هیخونه ما تو .. بشه یعصبان یلیدوچرخه خ هی يهام رو دادم برا يدیع

فرمون رو  هویسر کوچه  دمیبعد تا رس رمیکاب بزنم شتاب بگکوچه تا اونورش تند تند ر نوریبود که از ا نیا

 ..کشم یم ییدارم ال یرال ستیکردم تو پ یداد فکر م یصدا م ژیدوچرخه که ق کیالست.. چونمیبپ
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 شد؟ یخوب بعدش چ: گفت اقیبا اشت مهناز

 نیع.. اه دمید چوندیفرمون رو پ دیرفتم سر کوچه که رس یم ينجوریکه داشتم ا يبار نیدوم.. گهید یچیه -

تا اومد به .. دیچیدوچرخه نپ یول دیچیفرمون پ.. شد یانقدر راحت که باورم نم.. دیچیام و پ یب کیدرولیفرمون ه

 ..خودم بجنبم با کله رفتم تو جوب

 که نشد؟ تیطور: خانم جون گفت.. خنده مهناز رفت هوا يصدا

 هیتو جوب  ينجوریبعد من هم.. م دست و بازوم که زخم شدتما. شلوارم که تا باال جر خورد.. نشد میچرا طور -

چرا ... نچ نچ نچ: اومد باال سرم و گفت يچادر ریخانم پ هینشد که  یشد و چ یموندم شوکه شدم که چ يور

 ..اخ اخ اخ ؟يکرد نکارویا

 خوب؟: از لحنم سرخ شد و گفت مهناز

 ..و رفت دیبعدش راهشو کش.. یچیه -

 رفت؟ بلندت نکرد؟ -

 ؟یکجا رفت... منو بلندم کن ایب.. رزنیخواستم صداش بزنم بگم پ.. نه بابا -

 شد؟ یخوب بعدش چ: جون خانم

بابام منو که  یطفل.. اومدم خونه رونیب دمیبود بلند شد و دوچرخه رو از تو جوب کش يبا هر ضرب و زور -

تا فرمونشو جوش  يجوشکار هیدستمو پانسمان کرد و دوچرخه رو برداشت برد . نگفت یچیه دید ياونجور

 ..مردك دوچرخه زاقارت بهم انداخته بود.. بزنن

 ..دیگذاشت و دوباره خند کمشیدستشو رو ش مهناز

 ..نینکن رید.. کجاست نیزنگ بزن بب هی ریبه ام.. مادرجون -

 ..زنم یم زنگ امیگفت نتونم ب.. میکن ینم رینه د -

 .. خرده بعد زنگ در رو زدن هی

 ..رهیام -

 ؟يدیاز کجا فهم -

 ..زنه یزنگ م ينجوریا شهیهم.. زنگ ياز صدا -

 ..دفترچه ام يوا يا: گفت هوی دیکفشاش رو که پوش.. کرد یرو برداشت و از خانم جون خداحافظ چادرش

 شده؟ یچ  -
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 ..دارم من یعجب هوش و حواس.. دفترچه ام رو جا گذاشتم -

 ..ارمیبگو کجاست من برم برات ب -

 ..رهیتو اتاق ام -

 ؟يراه رو بر نهمهیدوباره ا يخوا یوضع م نیتو با ا.. اتاقش؟ بگو يکجا -

 ..شهیم وونهید یفقط مواظب باش به هم نزن.. دستت درد نکنه.. پوشه سبز هست هی.. زشهیتو کشو م -

 ..مواظبم: رفتم گفتم یکه به سمت اتاق م یحال در

.. بشه يکفر رخانیداره که بهم بخوره ام یتو خونه نگه م يحاال انگار چه اسناد و مدارك محرمانه ا.. اوه اوه اوه

 يپوشه سبز یسمت چپ رو باز کردم ول یاول يکشو... گهیکارمند ساده اس د هی.. چه خودشو دست باال گرفته

 ..باشه رشیز دیکردم شا و اونور نوریورقه ها رو ا یکم.. نبود

 ؟يکرد داشیپ -

 کدوم کشوئه؟.. نه هنوز -

 ..سمت راست.. یدوم يکشو -

 مهیدفترچه ب یسمت راست رو باز کردم و پوشه سبز رو برداشتم ول یدوم يکشو..ویک ياز اول بگو آ نویا خوب

 ..اش اونجا نبود

 ..ستین نجایدفترچه ات ا.. مهناز -

رو باور  دمید یرو که م يزیچ.. زد خیتمام بدنم  هویکشو رو کنار زدم تا بلکه اونجا باشه که  يتو يها ورقه

 فتمیچنگ زدم تا ن زیبه لبه م.. داشته باشه قتیتونست حق ینم.. چند بار پلک زدم .. سرم گنگ شد.. کردم ینم

 شیفلز اهیلرزونم اروم بدنه سرد و سبا دست ... درفته بو ادمی دنینفس کش.. دنیلرز یم يزانوهام بدجور.. نیزم

 هیاسباب باز.. صنم .. هیاسباب باز: گفت یتو سرم م ییصدا.. رو لمس کردم

مگه بچه اس که اسباب  ریکردن؟ ام مشیکاغذ چرا قا نهمهیا ریکنه؟ ز یم کاریچ نجایا هیاگه اسباب باز یول

 یعنی.. نداشتم که چشم ازش بردارم نویا ییتوانا یحت.. کردم یکار نم.. داشته باشه؟ فکرم فلج شده بود يباز

مهناز .. کردن لیمغزم شروع کرد به تحل کمکم .. ر؟یام یعنی.. یعنیتونه باشه؟  یم یخوب مال ک ره؟یمال ام

تو خونه  ياخه کدوم کارمند یول.. اداره اس هیگفت کارمنده  یم.. شغلش... زد یکم حرف م یلیخ ریدرباره ام

 هیخوب مگه .. گرفت یدلشوره م یلیرفت مسافرت مهناز خ یم ریکه ام یداره؟ گاه یاش اسلحه نگه م

فکم شروع کرد .. ها حرف نزنم هیباهام شرط کرده بودن با همسا.. داره؟ ورهکارمند ساده دلش هیساده  تیمامور
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.. نره رونیدهنم گرفتم تا صدام ب يبودن؟ دستم رو جلو یک نایافتاده بودم؟ ا ییچه ادمها ریگ.. ایخدا.. دنیبه لرز

 ریکه گ ییدر مورد دخترا نهمهیا.. گرفت یام م هیداشت گر.. رونیغلط کردم که از خونه زدم ب.. غلط کردم ایخدا

.. اره..شدم یخارج م نجایاز ا دیبا فتم؟یاز اونا ب یکی ریکردم که گ یفکرشو م.. افتن خونده بودم یباند قاچاق م

از جونم .. به درك م؟یشناسنامه و کارت مل.. رفتم خونه یم کراستیو  رونیرفتم ب یم نجایاز ا دیبا.. االن نیهم

 ..فقط بدو.. فقط بدو صنم.. رفتم یم دیبا.. اره.. ستنیکه مهمتر ن

... و به عقب رفتم دمیکش يبلند غیج.. که در رو اشغال کرده بود مواجه شدم یبرگشتم سمت در با حجم بزرگ تا

رد نگاهش از من گذشت و به .. عقبتر رفتم.. نه.. نه ایخدا.. کرد یداشت نگام م یبا اخم وحشتناک.. بود ریام

 دمیشن یکه خودم به زور م ییبا صدا.. دمیرس واریبه د.. زد و دوباره بهم نگاه کرد يپوزخند.. دیباز رس يکشو

 ..بزار من برم: گفتم

 ؟یگفت یچ: زد و گفت يپوزخند.. باز شد هوی اخمش

 یگم قسم م ینم یشکیبه ه.. يدوست دار یجون هر ک.. تو رو خدا بزار من برم: گفتم..کرد دایام شدت پ هیگر

 ..بزار من برم.. خورم

.. همه بدنم رو پوشونده بود يعرق سرد.. زانوهام خم شد.. دستش رو برد پشت کمرش.. شد شتریب پوزخندش

بکنه؟ به سمت  کاریخواست چ یم.. ستادیچند لحظه ا يقلبم برا.. دیکش رونیاز پشت کمرش ب يا گهیاسلحه د

 چشمام رو بستم و .. به سمت برداشت یقدم.. دیلرز یم يفکم بدجور.. من گرفت

 ..بنگ

 

 

 

 باز کن ؟یچرا چشماتو بست -

 و دنیرقص یکه م یخطوط.. صورتم گرفته بود نگاه کردم يکه جلو يزیچشمام رو باز کردم و به چ یسخت به

 .. بهش نگاه کردم یبا گنگ.. تونستم تمرکز کنم ینم

 حالت خوبه صنم خانم؟ -

 ..داد یکه نشونم م يزیچشمم به چ هیچشمم به خودش بود و  هی

 ..انگار صنم حالش بد شده ایب.. مهناز.. مهناز -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٥١ 

خانم جون با  قبل از مهناز.. کرد یدرد م يسرم بدجور.. کردم یداشتم سکته م.. قلبم گذاشتم يرو رو دستم

 ..عصا وارد اتاق شد و پشت سرش مهناز

 شده؟ یچ -

کشو رو  نیتو اتاق من؟ بب ادیب یمهناز صد دفعه به تو نگفتم نزار کس.. دیترس دیفکر کنم اسلحه منو تو کشو د -

 انداخته؟ يبه چه روز

 ان؟ یک گهید نایا.. یانداخت ییچه ادمها ریمنو گ ایخدا.. اسلحه هست.. نشدم یاالتیپس کامال هم خ يوا

 ..شیبا خودت برد شهیفکر کردم نثل هم.. نجایا شیمن اگه خبر داشتم تو گذاشت نیرحسیبه خدا ام -

 ..دنیجون کنارم نشست و شروع کرد دستام رو مال خانم

 ..رهیدختر داره از حال م نیا.. ارهیاب ب وانیل هیتون بره  یکی -

با همون تفنگ؟ اره؟  ن؟یمنو بکش نیخوا یم يچطور.. دختر رو مرگ بده نیخدا ا ره؟یدختر داره از حال م نیا

بهم تجاوز هم  نیخوا یحتما قبلش م..رمیکه زودتر بم انوریس.. نیکرد یاب سم قاط وانیحتما تو اون ل.. نه

 یم ن؟یکن یم کاریرو چ سدمج.. ؟یجسدم چ..شهیکه نم یخال یخال.. خنگول گهیخوب اره د.. نیبکن

با .. يوا.. کنه یم دامیپ سیپل... الشخورا دمیشغاال؟ شا ایخورنش  یگرگا م ابون؟یتو ب نینداز یم دش؟یسوزون

ارزو  یهنوز کل.. رمیبم ينجوریخوام ا یمن نم.. رمیخوام بم یمن نم.. کردن هیشروع کردم به گر.. یچه فضاحت

 .دنیهام رو مال هخانم جون شروع کرد به شون.. دارم

 ؟يدیترس نیرحسیدخترم؟ از تفنگ ام يدیترس -

برام اورده  نیرحسیکه ام یکرد چند قطره از اب ؟کمکيفکر کرد یخوب چ.. دمیاز ماسماسکش ترس.. ریخ نه

 ..بود رو بخورم

شده  یدونم چ یامروز نم.. داره ها یتو خونه نگه نم.. که اسلحه داره نهیهم يبرا.. سهیپل نیرحسیمادر جان ام -

 ..نجایکه گذاشتش ا

 بود؟ سیرپلیام.. تعجب به خانم جون نگاه کردم با

 شونیدونستم ا یچه م.. رم بهتر خونه باشه یکه اومدم خونه گفتم فردا اداره نم روزید: گفت یبا کالفگ ریام

 ..من زیسر وقت م ادیقراره ب

 ؟یسیپل: گفتم رلبیز. و بهش نگاه کردم برگشتم

 ؟يدیند.. گهیکارتمو نشونت دادم د.. بله -
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ندا به من  هی شدینم.. خدا انصافت بده: شونه خانم جون گذاشتم و گفتم يسرم رو رو.. تمام بدنم شل شد هوی

 ..سکته کردم به خدا د؟یداد یم

 ..درباره شغلش ندونه يزیکس چ چیاصرار داره ه ریام. ندارم یمن که مشکل.. شرمنده به خدا: گفت مهناز

 نشه؟ رمونید: ریام

 ..میول کن تیوضع نیکه صنم رو تو ا شهینم.. میمروز نرخوب ا: مهناز

 ..من حالم خوبه.. دینه بر -

 ؟یمطمئن -

 ..شهیم رتونید.. دیاره بر.. اره -

 .. کردم از جام بلند شم یسع اروم

 ..دهیهنوز رنگت پر -

 ..دیبر.. بودم دهیفقط ترس.. شمیاالن بهتر م -

 ..رونیب میخانم جون هم بلند شد و همراه هم از اتاق رفت.. کردن و رفتن یخداحافظ ریو ام مهناز

وقتشه  دهیجنگ یخارج يگفت حاال که پدرم با دشمنا یول.. نبود یبشه دلم راض سیخواد پل یگفت م یوقت -

 .بجنگم یداخل يمنم با دشمنا

 دهیتا کجاها که فکرم کش. بودم دهیخودم د يمرگ رو با چشما.. رو نداشتم که به حرفاش گوش بدم حالش

 شیخواستم برگردم پ یاسلحه چطور م دنیافتاد با د ادمی.. دمیگذاشتم و دراز کش نیبالش رو زم هی.. نشده بود

 .. بهروز

 بدونه؟ يزیاز شغلش چ یچرا دوست نداره کس -

 یو با معرف سینکرده به اسم پل يبشه خدا يطور هیگه ممکنه  یم.. خطرناکه گهیم.. دونم مادر یچه م -

 .کنم یگه بزار ندونن کجا کار م یم.. کنن جادیا یها مشکل هیهمسا يبرا انیب نیرحسیام

 ه؟یچ سیخوب مگه پل -

 ..گهینم يزیخودش به منم چ.. دونم مادر یچه م -

ممکن بود بهم کمک  یعنی.. بود سیپل نیحس ریام.. کردم ذهنم رو اروم کنم یرو رو هم گذاشتم و سع چشمام

 اد؟یشب م ریاقا ام: که چشمم بسته بود گفتم يهمونجور.. دمیپرس یازش م دیبکنه؟ با

 چطور؟.. ادیاره م -
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 ..ينجوریهم یچیه -

مهناز و  شیرفتم پ.. رفت تو اتاقش میمستق نیرحسیام.. دنیبعد چهار ساعت از راه رس... انیشدم تا ب منتظر

 ر؟یاقا ام شیتونم برم پ یم قهیدق هیمن .. مهناز: گفتم

 ؟يکارش دار -

 ..باشه برو: مهناز.. رو تکون دادم سرم

 ..به در زدم یتق

 ..بله -

 تو؟ امیب قهیدق هیتونم  یم -

 ..دییبفرما -

 ...کتش رو دراورده بود.. کرد یداشت همون کشو رو مرتب م.. پا و اون پا کردم و رفتم تو نیا

 ن؟یداشت يکار -

 ..تونستم راحتتر حرفم رو بزنم یم..کرد یکارم رو راحت م نیا..نبود ياخمش خبر از

 ..رمیگ یوقتتون رو نم ادیز.. بله -

 ...خودش رو مشغول مرتب کردن کشو نشون داد.. دیبگ -

من .. راستش: کردم و گفت سیلبام رو با زبونم خ... غلط بماند ایبود  یکار درست.. چوندمیرو دور هم پ انگشتام

 دیگفتم شا.. لیوک شیپولم ندارم برم پ.. دنیبهم نم یخوب جواب درست و حساب.. یول دمیپرس نویها ا یلیاز خ

 ..نیشما بدون

 ..خوب بپرس -

 شه اون وکالت رو فسخ کرد؟ یم نمیخواستم بب یم.. وکالت دادم یکیمن به .. راستش -

 ..یدفترنامه و وکالت نامه روفسخ کن يبر هیفقط کاف..شهیالبته که م -

 ..دهیارثم رو باال کش..کار از کار گذشته.. یرفتم ول -

 خوب؟ -

 کنم؟ کاریچ دیمن با -

 ..ارمیسر درنم زایچ نیاز ا ادیمن ز.. يریبگ لیوک هیبهتره ...و دادگاه تیشکا..یکن ياقامه دعو دیخوب با -

 اد؟یبرنم يکار سیاز دست پل یعنی: حال گفتم نیبا ا..کردم یفکرشو م.. دمیکش یاه
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 ده؟یارثت رو باال کش یحاال ک.. کار دادگاهه نیا.. ستین سیاصال کار پل -

 ..یشکیه: کردم و گفتم تیرو به داخل شالم هدا موهام

 

 

 

 خوره؟ یتکون م: و گفتم دمیرو شکم مهناز کش یدست

 ..دوبار تکون خورد شبیاره د -

 ..گهیاالنم تکون بخوره د -

 ..باشه صبر کن -

 غیج جانیبا ه.. دستم احساس کردم ریز یفیچند لحظه بعد تکان خف.. گوشه دلش دیرو گرفت و کش دستم

 ..تکون خورد.. تکون خورد: و گفتم دمیکش یکوتاه

 ..تکون بخوره یخواست یخوب مگه نم: و گفت دیخند

 .. دفعه اولمه خوب.. داشتم جانیه.. خوب یچرا ول -

 ..میبخر یسمونیس میداده بر ریمامانم گ: کرد و گفت یپوف مهناز

 داره؟ یناراحت نیخوب برو ا -

باور کن اصال حال ..خرده هوا خنکتر شد خوب هی یوقت میگرما الزمه؟ بزار نیاخه تو ا ینداره ول ینه ناراحت  -

 .ندارم از جام پاشم

 ..چه وضعشه.. هنوز پنج ماهت تموم نشده ها.. بابا يا -

.. کولر يجلو.. گهید ینیبیروزام م.. خوابم یخرس م نیشبا که ع..دونم چمه یباور کن خودمم نم: و گفت دیخند

 ..اخر برسه يخدا به داد ماهها

 ..واقعا خدا به دادت برسه -

 ..امیخانم جون رو بدم و ب يبرم دارو: به ساعتم انداختم و گفتم ینگاه

 ..قرصش رو از لفافه خارج کردم.. و گذاشت کنار دیخانوم جون قرانش رو بوس.. اتاق شدم وارد

 کنه؟ یهنوز بدنتون درد م -

 ..ستیخوب بشو ن گهید.. و هزار درد دخترم يریپ -
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 ..تون صد سال رو سر ما باشه خانم جون هیسا شاالیا.. نیحرفو نزن نیا -

که بچه  نهیتنها ارزوم ا.. به دوش بکشم؟ نه دخترم گهیبارو صد سال د نیا دیمن با یعنی.. صد سال.. اووو -

 ..ازش خواستم نویفقط هم.. نمیرو بب ریام

 یام م وونهید یهورمون راتییتغ یوقت.. کرده بود رابیبجاش س يبا محبتها یمدت منو حساب نیا.. گرفت دلم

اروم .. داد یبه حرفام گوش م.. دیخند یهام م يباز وونهیبه د.. دمیچیپ یبه خودم م انهیاز درد ماه یوقت.. کرد

 دمیفهم یبودم تازه م نجایکه ا یچهارماه نیاتو .. نشست یدردودالم م يپا.. داد یراهکار م.. کرد یم حتینص

که به  یدست محبت.. بره ششیچرا اجازه نداده بود خانم جون از پ نیرحسیام دمیفهم یتازه م.. یچ یعنیمادر 

 ..زن نیا يداشت دستها یبیعشق عج.. بود دهیبابا نکش یرو حت دیکش یسرم م

 ؟یصنمت بمون شتیپ يخوا یخانم جون؟ نم یپس من چ: زانوش گذاشتم و گفتم يرو رو سرم

 هی شاالیخدا ا.. کنم یهمه اش دعات م.. ییوردلم تو هی...چرا.. چرا مادر: گذاشت و گفت میشونیپ يرو دستشو

 ریتونم برات بکنم غ یم کاریچ گهید.. يایدرب ینابسامون نیاز ا شاالیا.. خورده رو سر راهت قرار بده رپاكیش

 ..دعا

 ...رهیام نگ هیرو بستم که الاقل گر چشمام

 ..نایکاشت منیمنو تو نش نیخوب باهم خلوت کرد -

 ..نجایا ایب.. دخترم ایتو هم ب -

 کهیت هی.. داشت گهید يحال و هوا هی نجایاصال ا..دمیکش ينفس بلند.. دیخانم جون دراز کش گهیسمت د مهناز

دوست نداشتم برم .. گرفت یشد دلم م یم کیهوا که تار.. داشت گهیحال د هی.. گهیجور د هی.. نه.. از بهشت؟

.. منتظرم بود تو اون زندان نمور یاونجا ک.. گرما بود و عشق.. نجایا یبود ول ییاونجا تنها.. خونه حاج اسمال

 .در اومد يصدا

 ..نهیرحسیام -

 . شکمم جمع کردم يپاهام رو تو..رو دوست داشتم نجایمن ا.. که باشه نهیرحسیام.. جام جم نخوردم از

 ..خانم جون.. مهناز -

 ..میینجایا... مادرجون ایب:رو موهام و گفت دیجون گوشه چادرش رو کش خانم

 ..دمید یفقط پاهاش رو م.. اتاق شد وارد

 ..سالم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٥٦ 

 ..سالم مادر-

 ..امیبرم لباس عوض کنم ب: گفت یمکث طوالن هیبعد از  یبزنه ول یبودم حرف منتظر

 خانم جون؟: که رفت اروم گفتم نیهم

 بله دخترم؟ -

 بمونم؟ نجایمن امشب ا -

 ..بمون -

 ..باز تکون نخوردم.. وارد اتاق شد ریام.. حس کرده بود.. دونست یچراش رو م.. چرا دینپرس

 خانم جون؟ ينجوریچرا ا -

 ..نازشون رو بکشه یکیدلشون خواسته االن .. مادر گهیدخترن د -

 يحالتها نیا.. فقط نازم رو بکشه یکیاخ که دوست دارم االن  ؟یدون یرو از کجا م نایتو ا.. خانم جون اخ

خانم جون چهار  يروبرو..چه عجب اخم نکرده.. باال رفت ریام يخانم جون؟ ابروها یفهم یمنو از کجا م یدرون

 ..زانو نشست

 ارم؟یبرات ب يخور یم ییچا -

 ن؟یغمبرك بزن ينجوریهم دیخوا یتا اخر م.. ندارم لیم.. نه -

 ..میغمبرك نزد -

 ..ما رو بخندون خوب يدوست دار یلیخ: گفتم ییپررو با

 ..ستمیکه ن یدلقک جنابعال.. سمیمن پل: از خودم گفت پرروتر

 ..ستینبود فقط دلقکا نوك دماغشون قرمز ن ادمی.. دیببخش: گفتم یحوصلگ یب با

 ..خنده مهناز رفت هوا يگشاد شد و به دنبالش صدا ریام يچشما

 ..خوشم اومد.. صنم ولیا -

.. رسهینوبت ماهم م.. باشه.. باشه: زد و گفت يلبخند موذ ریام..به هم میدرازکش کف دستامونو زد يهمونجور

 ..گم یکنم که نم فیخواستم تعر یم..ه افتاداتفاق جالب تو ادار هیامروز 

 ..ریبگو ام: مهناز

 ..گم ینه نم -

 ..بگو گهیناز نکن د -
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 ..به شما بگم امیمملکت رو من ب یتیاصال چه معنا داره اسرار امن.. گفتم نه -

 یرانندگ ییراهنما سیپل.. تهیامن يفکر کرده مامور رده باال.. يریگیچه خودتو دست باال م.. اوه اوه اوه: من

از عرض  يامروز به بچه ها کمک کرد.. نمیبگو بب یراست.. مسنیکه تو چهارراه ها وا نایاز ا..گهید یهست

 رد بشن؟ ابونیخ

 نیدر وجود ا یدونم چ ینم.. شده بود داریوجودم دوباره ب طونیبخش ش.. قهقهه مهناز دوباره هوا رفت يصدا

 یم...نگران از دست دادن شغلم نبودم گهیمخصوصا که د.. هاش کل کل کنمشد بخوام با یبود که باعث م ریام

 ...ادیدونستم خانم جون پشتم درم

 ..کردم یم تیوگرنه حال.. ینامحرم فیح -

 شد؟ یبگو امروز چ.. بگو مادر -

 .. بخونم دیاس ام اس دارم بزار هی ینشد ول یچیه: به خودش داد و گفت یتکون

ست؟طرف  بایمال س: پرسهیبه حساب مسئول باجه م زهیبانک پول بر رهیم یکی:و گفت دیکش رونیرو ب شیگوش

 نه مال گردو پارساله  گهیم

 م؟یکن کاریخوب االن چ: دمیپرس.. میمن و مهناز به هم نگاه کرد.. دنیخودش شروع کرد به خند بعد

 گهید میبخند دیالبد با -

 ..دهنش عیبخند تا بچه ام ضا.. پس بخند: گفتم عیسر

 ریام.. دنیمهناز و خانم جون شروع کردن به خند. خنده رو دراوردم يکردم به قلقلک دادن خودم و ادا شروع

 ..میدیشاخ شمشادم د نیو خنده ا مینمرد.. رهیخنده ش رو بگ يداد که جلو یهم لبهاش رو بهم فشار م

 ..یاز گشنگ رمیمیمهناز شام حاضره؟ دارم م -

 ..کنم یاالن گرمش م.. اره -

احساس کردم خانم جون خسته .. از اتاق خارج شد ریپشت سرش هم ام.. از جاش بلند شد و رفت یسخت به

 ..نیدراز بکش یتا شام حاضر بشه کم.. نه؟ نیخسته شد: سرم رو از زانوش برداشتم و گفتم.. شده

تا به مهناز کمک  رونیرفتم ب سرم انداختم و از اتاق يشالم رو رو.. گذاشتم تا دراز بکشه نیزم يرو رو بالش

 ..صدام کرد ریبشم ام منیخواستم وارد نش یم یوقت.. کنم

 ..اتاقم کارت دارم ایب.. صنم -
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 يسرش رو رو..نشستم زیکتار م یمنم رو صندل. نشست زشیپشت م.. دنبالش وارد اتاق شدم و در رو بستم به

 .خم کرد زیم

 پلمیفوق د.. مجرد..و شصت و هشت تهران صدید سال هزار و سخردا 26فرزند حسن متولد  انیصنم حافظ -

 .يبود هیحاش یکامال ب يدانشجو هی. صدم 17,65واحد شهر قدس با معدل  یدانشگاه ازاد اسالم وتریکامپ

 ن؟یسوابق منو دراورد نیرفت -

 ..دم خونه ام یرو راه م یک دمیفهم یم دیبا -

 ..گفت یراس م نویا

 ..دادم یجواب م نیدیپرس یخوب ازم م -

برادر  هی یپس چرا نگفت.. یکن یم یزندگ نجایچهارماهه ا کینزد: نگام کرد و گفت يجور مشکوکانه ا هی

 ؟يدار

 .. شد رو سرم دهیکوب ایدن

 برادر دارم؟ دیدون یاز کجا م -

 ..سرش رو برد تو همون ورقه دوباره

متاهل .. پلمید..تهران... و چهل و هفت صدیو س سال هزار وریشهر 7متولد .. فرزند حسن.. انیبهروز حافظ -

 ..فرزند دختر کی يدارا

 برادر دارم؟ دیدون یم دیبگ دیخواست یم نکهیبود؟ ا نیکارتون هم: رو قطع کردم و گفتم حرفش

 ؟يبرادرت نموند شیخواستم بدونم چرا پ یم.. نه -

 منه؟ یکه بهروز برادر ناتن دیدیرس جهینت نیبه ا قاتتونیتو تحق -

 ه؟یناتن.. نه -

 ..من مادرم زن دوم پدرم بود.. بله: و گفتم دمیبه شالم کش یدست

 ..بهروزه نیهم دهیارثت رو باال کش یگفت یکه م یپس کس -

 ..و پشت گردنشو ماساژ داد دیبه موهاش کش یدست.. رو فقط تکون دادم سرم

 ..کارو نکرده باشه نیواقعا ا دیشا ده؟یباال کش یکن یچرا فکر م -
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وکالتنامه ازم گرفت که بره دنبال  هی دن؟یباال کش دیگ یم یشما به چ: گفتم... رو نداشتم میزندگ فیتعر حوصله

گفت .. تو کرج نیزم کهیت هی.. نیماش.. خونه.. رو زد به نام خودش یبعدشم همه چ.. انحصار وراثت يکارها

 ..بوده شیمادربوده اموال  یهرچ.. مال بابا نبوده که بخواد به من برسه يزیچ

 واقعا بوده؟ دیحاال شا -

 ..خونه به اسم بابا بود -

 ؟ينکرد تیشکا -

 ...بود اریوکالت بالعزل و تام االخت.. نتونستم -

 ؟يقبلش وکالت نامه رو نخوند یعنی -

سالم بود اقا  کیو  ستیب... منم خوب..ضا کن امضا کنتو گوشم خوندن ام یه یول.. خواستم یاولش نم -

 ..ارهیسرم ب ییبال نیخواد چن یدونستم م یچه م.. نخونده امضا کردم.. ریام

 رون؟یب يبعدش از اون خونه اومد -

منو از  نکهیا ياونم برا.. کردن تیها شکا هیهر شب خونه مون دعوا بود انقدر که همسا.. داد و قال کردم یکل -

 ..لباسامو جمع کردم و رفتم خونه دوستام يکه همون شب خواستگار.. گرفت شوهرم بده  میسرش وا کنه تصم

 خواست شوهرت بده؟ یم یبه ک -

 کنه؟ یم یچه فرق.. گهیبود د یکی..دونم یچه م -

 ..کمک کنممن برم به مهناز : شد از جام بلند شدم و گفتم یچون مکثش طوالن.. به فکر فرو رفت ریام

 ..سخت شد صنم یلیکارت خ -

 چطور؟ -

فوت  یگواه هی.. يا گهید زیهر چ ایپاسپورت  ای.. ازدواج يمثال برا.. کرد يکار هیشد  یم.. یاگه برادر نداشت -

کمتر .. يکمتر مرد.. یدون یم.. خوب یول.. ستین یمشکل یاز لحاظ شرع.. هینامه دادستان کاف هیپدرت با 

 ..باشه برادرته یهرچ.. کنهیرو قبول م طیشرا نیا يخانواده ا

 ..ستیاون برادر من ن -

 ینم یحت.. رهیتونه بگ یقانون هم نم یرو حت زایچ یلیخ يجلو.. یچه ناتن یچه تن.. هست یاز نظر قانون -

 ..که بدسرپرسته یثابت کن یتون

 ؟یچ یعنی -
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 ..محسوب بشه يفریاس سابقه ککه بر یهر جرم ای یقاچاقچ.. خالفکاره.. معتاده یثابت کن -

 ..دهیهم نکش گاریبهروز تو عمرش س: زدم و گفتم يپوزخند

 .. گشتمیتو بودم برم يمن جا -

داشتم که  يپدر یول.. مادر باال سرم نبوده.. کردم یکه من م يکرد یکارو م نیهم يمن بود ينه تو جا -

 ..اگه اواره بشم یحت.. بار ظلم نرم ریداده ز ادمی

 رونیب ياز خونه زد یچ يبرا ایداده  ادی یکنه که پدرت بهت چ ینم یفرق چیبراشون ه رونیاون ب يگرگها -

که  ییزهایمن هر روز چه چ یدون یتو نم.. بهتره رونیخونه ات هرچقدر جهنم باشه از جهنم ب.. یچقدر پاک ای

 ..نمیب ینم

 ..گذره یاش هم م هیبق.. سه سال گذشته نیا -

پرستار و  یتون یم یتا ک.. رو هم نکن گهیفکر دو سال د.. گذره؟ به االن فکر نکن یچطور م اش هیبق -

 ییهست؟ دخترا رونیاون ب یچه خطرات یدون یم.. تو بازار کار یو رفت يپول جمع کرد میریگ ؟یخدمتکار باش

 ..یتو که براشون شکالت.. برن یکه خانواده باال سرشونه جون سالم به در نم

خواستم از اتاق خارج .. غرور داشتم.. تونستم تحمل کنم یزندان خونه بهروز رو نم یحرفاش رو قبول داشتم ول

 ..صنم: بشم که صدام زد

 ..بله -

 ..دمیبرات انجام م ادیاز دستم برب يهرکار یول.. برادر باشم يواقعا نتونتم جا دیشا.. خوب -

 ادیکه که مثل من با وجود پدرش که با  یمرد جوون.. مرد نیب اقل یاتاق روشن شد از روشن کیتار مهین يفضا

داشت اندازه  یپشت اخمش دل.. مثل خانم جون بزرگ شده بود يدست مرد ریکه ز يمرد.. پدرش مرد شده بود

 ..سرسبز الله و بابونه يدشتها

 ..ممنون -

 کردم یوگرنه بغلت م.. ینامحرم فیح: تو دلم گفتم.. شد یلبخندم جمع نم.. اومدم رونیاتاق ب از

 

 

 چیمن ه.. گفت یراس م.. به فکر فرو برده بود یلیمنو خ ریام يحرفها.. گذشت یم يگریپس از د یکی روزها

وجود  ینیتضم چیبود خودم رو کشونده بودم ه يبه هر ضرب و زور نجایاگر تا ا.. تونستم انجام بدم ینم يکار
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 یم.. زد یمن دامن م ینگران نیا هخانم جون هم ب يماریضعف و ب.. بمونم ينجوریا شهینداشت که بتونم هم

.. بدون پشتوانه.. بدون سرپناه.. مهیبدون ب.. تونستم ادامه بدم یم یتا ک..بشم کاریکه دوباره ب ياز روز دمیترس

کشه  یه مخودش و خانواده اش نقش يچرخه و برا یکه انقدر عاشقانه تو خونه م مید یهر وقت مهناز رو م

که شبها منتظرش  نیرحسیمثل ام یکس.. خواست یو خانواده م یمنم دلم زندگ.. خوردم یغصه م یکل

 هی ستامیسر پا با یاومدم کم یهر وقت م.. شد ینم ایگو یول.. مشغول به کار بشم ییجا هی.. درس بخونم..باشم

.. فتهیب یاتفاق هی دمیترس یم دمیکش یشبها سر جام که دراز م.. ختیر یرو به هم م یاومد و همه چ یم يزیچ

هر وقت که .. دادم یترس رو بروز نم نیا.. یاز همه چ.. دمیترس یکم کم م گهید.. دمیترس یفردا و فرداها م

شدم دوباره  یزدم و شبها که خارج م یو خنده رو به صورتم م یرفتم ماسک خوشبخت یخونه خانم جون م

 یکار رو از دست ندم ول نیا دمیسنر یثابت تیوضع هیکردم که تا به  یدعا م شد؟یم یعاقبتم چ.. مداشتیبرم

 ..دیشن یمنو نم يخدا صدا ایگو

 ..زمیعز نجایا ایب.. صنم جان -

 ..بله خانم جون -

 ..رو بده به من دیاون کمد رو باز کن و اون بقچه سف -

 ..رو باز کردم و بقچه رو دادم دست خانم جون کمد

دونم واسه  یهم نم شیکی نیرحسیزن ام يبرا شیکی.. دوتا سجاده اوردم هیکه رفتم سور يدفعه ا نیاخر -

 ..فهمم قسمت تو بوده یاالن م.. دمیخر یچ

 .خونم یمن که نماز نم.. یممنون خانم جون ول -

 ؟يبا خدا قهر کرد -

بالها رو سرت اورده  نیاون ا یکن یفکر م.. يازش دلخور یول يباهاش قهر نکرد: داد ادامه.. نگفتم يزیچ

 ..سیخودش ننو يگناه بنده اش رو پا.. کرده بنده خدا کرده يهر کار.. نداره يریخدا که تقص یول

 ..روز انداختن نیخونن منو به ا یکه نمازشو م ییهمون بنده ها -

تو رو  رونیب ياز شر گرگها.. حفظت کرده..ينزاشته به راه خطا بر..تو رو داشته يهمون خدا تا االن هوا یول -

 ..ياریشکرش که به جا ن ستیانصاف ن..حفظ کرده

 ..باشه خانم جون: زدم و گفتم يلبخند
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درباره  ریام.. کنم یو مهناز تو رو هم دعا م نیرحسیسر هر نمازم کنار ام..به خودت قول بده.. به من نگو -

 ..ت بهم گفتهبرادر

شکرت  یمن کل.. ادم فروشه بنداز تو دامن من یهرچ.. خدا دستت درد نکنه.. دهن لق ریام يا.. باز موند دهنم

 ...ارمیرو به جا م

 یبود که اگه من برم عاقبت تو چ نیا میبابت نگران هی... خدا رو شکر کردم یکل يبرادر دار هیگفت  یوقت -

 ..شهیم

 ..تون باال سر ما باشه هیو سا نیسال زنده باش ستیصد و ب شاالیا.. جون خانم نیحرفو نزن نیا -

 نیچقدر ا.. دیخندیم ينجوریاون اواخر بابا هم ا.. شناختم یجنسش رو خوب م..خسته ياز اون خنده ها.. دیخند

 .داره هیمن گر يخنده برا

برو با .. کنم یبهت م حتینص هی یول.. عذاب رو تحمل کنم؟ نیا گهیسال د ستیمن صد و ب یگ یم یعنی -

 دیبزرگتر با هی هیسا یخوب برنگرد ول يبگرد ياگه دوست ندار.. باشه نتونیب ینزار کدورت.. برادرت حرف بزن

 ..ندازهیادم گوشت ادمو بخوره استخونش رو دور نم لینه؟ فام ایرو سرت باشه 

 ..انداخت یول -

.. محبت باشه نه چهارتا اسکناس نتونیبزار ب.. هاش حرف بزنبرو با محبت با.. حرص مال داشته.. جوون بوده -

 ..گرده یو داره دنبالت م مونهیاالن اونم پش دیشا

انگار انتظار نداشت من پشت خط .. جور بهت تو صداش بود هی "؟ییتو.. صنم"..دیچیبهروز تو گوشم پ يصدا

 .باشم

 سراغش؟ يریمادر؟ م يریم -

 ؟یچ رونیبرم دوباره بندازتم ب: گفتم.. خورد یتو دلم تکون م يزیچ هی.. بودم دودل

 .بندازه رونیب دیچرا با.. یتو خواهرش.. ندازه ینم -

 ..قبولم نداره يبه خواهر -

 ؟يقبولش دار يبه برادر یتو چ -

.. ینیب یمحبتش رو نم.. ادیجلو ب يزار ینم يقبولش ندار یوقت... ینیب یم: گفت.. انداختم نییرو پا سرم

برات احترام  يزار یکه بهش م یبزار اون احترام.. برو سراغش با احترام برو نباریا.. یفهم یدلسوزهاش رو نم

 ..بخره
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 ..چشم خانم جون -

.. مجبور بودم یموند ول یمرگ م نیبرام ع.. گرفتم برم سراغش میروز با خودم کلنجار رفتم تا اخر سر تصم دو

 یچشمم رد م يتک تک کاراش از جلو.. کنن یکردم دارن خفه ام م یکه تو مترو بودم احساس م یتمام مدت

مترو اومدم  ياز پله ها.. گرفتن وکالتنامه از من و بعدش يتالشش برا.. گرفتن من دهینا د.. بحثاش با بابا. شد

 "بالعباد ریاهللا ان اهللا بص یال يمرافوض ا"داده بود هر وقت اضطراب داشته باشم بگم  ادیخانم جون بهم ... باال

 شگاهیرو مرتب کردم و وارد نما میروسر.. بود شیمگه حال وونهیقلب د نیا یکردم ول یلب مدام تکرار م ریز

 ؟يومدین نجایقبال ا.. صنم ریبم: با خودم گفتم. دستپاچه ام کرده بود شگاهینما ورغرق ن يفضا.. شدم

 ..امرتون -

. کرد یاز باال نگام م یلیخ.. ومدیبودمش از طرز نگاهش اصال خوشم ن دهیقبال ند..تمسمت مرد جوون برگش به

کردم دهنم  یفکر م.. شد یمگه م یول.. کردم به خودم مسلط باشم یرو محکم تو دستم گرفتم و سع فمیبند ک

 .رونیپره ب یرو باز کنم قلبم م

 .کار داشتم انیحافظ يبا اقا -

 .رونیب دییبفرما.. وقت ندارن شونیا: شد و گفت ظتریغل اخمش

 یشما ک.. مونم یاگه مهمون دارن منتظر م.. چه طرز رفتاره نیا: گفتم دیلرز یم تیکه از عصبان ییصدا با

 رون؟یبرم ب دیگ یکه به من م دیهست

 و که به طبقه باال ییکه بود رد شدم و به سمت پله ها یمتیگرانق يها نیماش نیدفترش رو بلد بودم از ب راه

 اهیسانتافه س هیبخورم که از بدنه  نیکم مونده بود زم.. شد دهیکش فمیخورد رفتم که بند ک یاتاق بهروز م

 ؟یکن یم کاریچ: گرفتم و گفتم

 ..خبر نکردم سیتا پل رونیب.. االی.. شناسمیها رو م یمن شما کول -

 يروسر. يرژ هم ندار هی یحت.. صنم بدبخت.. دمیخودم رو تو پنجره سانتافه د.. کرد یداشت خفه ام م بغض

 ..کنن یرفتار م ينجوریباهات ا سهیکه برادرت رئ ییدارن جا.. رنگ و رو رفته يمانتو.. یمیقد

 ما؟یچه خبره ؟ ن -

به  شتریاونجا بودم ب نکهینه به خاطر ا.. من چشماش گرد شد دنیجلو اومد با د.. نجاتم داد یرافع ياقا يصدا

 د؟ییشما.. صنم خانم: لب گفت ریز.. عمخاطر سرو وض
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بهروز .. یرافع يسالم اقا: گفتم تیبا مظلوم.. مایاقا ن ارمیازت درب يپدر.. کردنه يباز لمیاالن وقت ف.. اهان

 هست؟

 د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا.. بله هستن؟ -

 ..رونیندازه ب یمنو م..  زارهیاقا نم نیا ششیخوام برم پ یم -

 ..دو سه کی... دیخوب گروه ارکستر دل بنده اماده باش.. برگشت مایاخم به سمت ن با

 ؟يکرد کاریچ.. هستن انیحافظ يخواهر اقا شونیا.. شعوریب -

مدت  هیاز  يبار.. به پا بود که نگو و نپرس یتو دلم عروس ينجوریهم یعنی..اها... چارهیشد پسر ب ینامرئ یعنی

 ..گرفتم یرو اساس یکیحال 

 ..من نشناختم.. خانم دیببخش -

 ..دیدینپرس یحت یول دیمنم انتظار ندارم که شناخته باش د؟ینشناخت: تو صدام رو حفظ کردم و گفتم بغض

ما .. شعوریب.. چطور رفتار کرد دیبا هیبا بق شهیم تیحال یفتیمدت به موس موس کردن و التماس ب هی.. ریبم... اها

شروع .. دیستیخدا رو بنده ن گهیباالترد دیریمحله م هیها که  یجوجه قرت شما.. میفتادیاز اصل ن میاز اسب افتاد

 ..کرد به خواهش کردن

 ..دیاومد یوقت نم چیاخه ه.. دیباش شونیکردم شما خواهر ا یاصل فکر نم.. دیببخش.. خوام خانم یمعذرت م -

 يتفاوت به اقا یب.. ینیتلپ باشم که منو بب نجایا قهیزنه که من دم به دق يجا نیماش شگاهیاالغ مگه نما خوب

 باال هستن؟: گفتم یرافع

 ..دییبفرما.. بله -

قصدش رو .. نگم يزیکرد که به بهروز چ یخواست و خواهش م یهنوز معذرت م ماین.. سمت پله ها رفتم به

رفتم  یاز پله ها که باال م.. شد یم هیتنب دیبا یول هیتاوان بزرگ یلیدونستم از دست دادن کار خ یهم نداشتم م

 بود؟اومدنم درست .. ستادمیپشت در اتاقش ا.. اومد یخنده بهروز م يصدا

 

.. نبود ایدرست بود .. ام انداختم گهیرو رو شونه د فمیک شد؟یم یوسط چ نیغرورم ا..پا و اون پا کردم نیا یکم

 ..اروم در زدم..انداختم یترکشم رو م ریت نیاخر دیبا

 ..تو ایب -
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.. اخمش به راه بود شهیمن هم يبرا.. خودش يالبته برا..رو که باز کردم دوباره قهقهه خنده اش هوا رفت در

اروم وارد اتاق شدم و در رو .. زد یپشت به من داشت با تلفن حرف م.. نبود یکس.دمیداخل اتاق کش یسرک

 ..بودمهنوز متوجه من نشده .. اروم چند قدم رفتم جلو.. پشت سرم بستم

 ..مغازه متعلق به شماست.. نداره یاصال قابل ؟یحاج هیحرفا چ نیا -

رو چرخوند و با  شیصندل.. بگم بهت بهروز یچ.. قرون دوزار منو؟ هیاونوقت  یکن یبذل و بخشش م ينجوریا

 ..خودمم از حرکتش جا خوردم.. شد زیخ میمن ن دنید

خواهش .. خدمت اقازاده ها دیسالم برسون..تون مستدام هیسا.. ونبا اجازه ت.. کنم یخواهش م. یبله حاج.. بله  -

 ..با اجازه.. کنم یم

.. خبر نداده بودم که.. خوب حق داشت.. منو نداشت دنیمعلوم بود که اصال انتظار د شیهول هولک یخداحافظ از

 ..نمیرو گذاشت و با دستش اشاره کرد بش یگوش

 ..سالم -

 ..کرد یبهم نگاه م فقط

 ؟یکن یم کاریچ نجایا -

 ..اومدم باهات حرف بزنم: کردم و گفتم يبا انگشتام باز..دونستم یخودمم نم..کردم؟ یم کاریاونجا چ واقعا

 رفته؟ ادتیراه خونه رو  ایکه خونه ندارم  نهیمنظورم ا -

 .که بتونم راحت حرف بزنم میخونه تنها نبود: گفتم.. ومدیحرفش اصال خوشم ن از

 ..نجایا يایب یسر و وضع پاش نیبا ا یگرفت میقل ناقصت تصمپس با اون ع -

 ..پر قو که نبودم يسه سال ال نیتو ا.. سرو وضع من چشه؟: گفتم یناراحت با

 ..سراغم یبفرست سیکارت مونده بود که جوجه پل هی نیفقط هم..ادیازت برم يسر رهیهر خ..اطالع دارم.. بله  -

 ..باز موند دهنم

 ر؟یام -

 ..یکن یگفت تو خونه اش کار م یم ره؟یاماسمش  -

 ..پرستار مادرشم.. اره: رو جمع و جور کردم و گفتم خودم

به تو .. یکن زیمردم رو تم ریز يحقته بر.. يکرد يبا ابرومون باز يچطور نیبب: رو تکون داد و گفت سرش

 ومدهین
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 ..کارا بکنم نیمرض نداشتم برم از ا يداد یاگه پول منو م: رو قطع کردم و گفتم حرفش

 ؟يدادم که همه رو به باد بد یبهت م: زد و گفت يپوزخند

 ..یهمه رو باال بکش یخواست نیهم يبرا.. باد بدم؟ اها هی -

 ..من بمونه شیپ ادیعقل تو اون کله ات ب یگفتم تا وقت ه؟یچ یباال بکش -

 به نام خودت؟ يپس چرا همه رو کرد -

مرد .. ؟استغفراهللاياریاخه مگه تو سر درم.. رو به تو گفت؟ یهمه چ شهیاخه مگه م.. ال اله اال اهللا.. نکهیا يبرا -

 ؟يکرد يبود اخر عمر يچه کار نیاخه ا یحساب

اصال .. نده يبد يخوا ینم.. ؟یلرزون یچرا تنشو تو گور م.. انقدر پشت سر بابا حرف نزن: جام پاشدم و گفتم از

 ..که اومدم یرم همون گورستون یم. غلط کردم.. من اشتباه کردم اومدم

 ..صنم: صدام زد دهیدر نرس به

فکر .. داغون شدم نجایاون مردك اومد ا یوقت.. شدم یعصبان.. نیبش ایب: گفت.. نرم شدم.. ارومتر بود لحنش

 ..یکردم پرستار باش ینم

 گذرونم؟ یرو مروزگارم  يچطور يکرد یپس فکر م -

 ..یکن یکار م ییجا هی کردمیم الیخ..دونم یچه م -

 ..من بگم یهر چ یول..خودمون شیپ ایب.. برگرد..باشه  يبرگرد يخوا یم: گفت.. نشستم یرو صندل دوباره

 ..ترسناك بودن.. دمیترس یها م "من بگم یهرچ" نیاز ا.. من روشن کرد يبرا يزنگ خطر لحنش

 ..گردم خونه تو یبر نم -

 پس کجا؟ -

 ..یهر جا تو بگ.. اونم باشه.. خونه اجاره کنم هیسهمم رو بده  -

 يگفت به خاطر خودت دوست دار یکه م سهیاون پل.. ستیطمع ن یگفتم سالم گرگ ب: داد و گفت هیتک

 ..يد یزود خودتو لو م..  يهم ندار استیس.. زهینگو هنوز دندون طمعت ت.. يبرگرد

 ..یاه لعنت.. بغضم گرفت دوباره

 ..دهیاز بابا بهم رس.. حقمه.. هیدندون طمع چ -

.. دیاز مادرم هم به من رس.. همه اش مال مادرم بود..از خودش نداشت يزیبابا چ.. میدر مورد اون که حرف زد -

 ..مثل اون یهرچند از زن.. برو دنبال مادرت يپول دوست دار یلیخ
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که منو گذاشت و  ينداد؟ مادر ریبهم ش یکه حت يرفتم؟ مادر یم دیوم مادر بادنبال کد.. دیبه مغزم دو خون

 یکردن؟ گناه من چ یهم بودم پتک سرم م شیتوش نداشتم که قربان يریتقص چیکه ه يرفت؟ چرا مسئله ا

دوان .. رونیاز اتاق زدم ب يچطور دمینفهم.. مثل بهروز یاومدم التماس ادم یم دیبود که با یبود؟ گناه من چ

.. شده بود کیهوا کامال تار.. رونیب دمیدو.. به صنم صنم گفتناش اعتنا نکردم.. نییدوان از پله ها اومدم پا

به .. دمیو دو دمیفقط دو.. دست من نبود ارشونیاخت.. بود ياز چشمام جار ينجوریاشکام هم..دمیترک یداشتم م

 یم.. اخه خانم جون.. چقدر من بدبخت بودم.. ستمیستم باتون ینم یول.. اوردم ینفس کم م.. زدم یادمها تنه م

اگه از همون .. حرصم گرفت.. کوبه یرو تو سرم م یچ نیبب.. قبولش داشته باش يبه برادر یگ یم.. برادر یگ

اگه تو  ؟يکرد یاگه تو مجبورم نم.. تو بود حاج اقا ریهمه اش تقص.. دادم یاول اون وکالتنامه رو بهش نم

دربست  یتاکس هی.. کرد یاصال فکر کار نم گهید.. دیلرز یتمام بدنم م.. ؟يکرد ینم یبعدش پشتم رو خال

عشق مسخره بچگونه دم  هیمدت تو دلم تلمبار شده بود و من به خاطر  نیکه ا ییحرفا.. گفتم یم دیبا.. گرفتم

 یم دیبا..گفتم یم دیپس با.. شد یمال من نم که دیسع.. که مال من نبود دیسع.. گفتم یم دیزدم رو با ینم

دوتا ده  ستادیحجره اش که ا يجلو.. مسخره اش يباز دیسف شیبا اون ر.. اورده ییسر من چه بال دیفهم

نشسته بود و داشت حساب  زشیپشت م.. بدون فکر رفتم تو مغازه.. شدم ادهیجلو و پ یانادختم رو صندل يهزار

به سمتش رفتم .. مونه یبرات م یو اخرت؟ بدبخت اگه من گذاشتم اخرت ایدن ؟یچ تابحساب ک.. کرد یکتاب م

 ..سالم حاج اقا: بلند گفتم يو با صدا

 یعرض.. حاج اقا مزاحم شدم دیببخش: بگه بلند گفتم يزیتا خواست چ.. رو بلند کرد و با تعجب نگام کرد سرش

 ..داشتم خدمتتون

 د؟یخوب.. انیمرحوم حافظ هیصب.. به به: خودشو جمع و جور کرد و گفت زود

 ..به مرحمت شما.. ام حاج اقا یبه مرحمت شما عال... به مرحمت شما: گفتم هیکنا با

 د؟یکش یداد م ينجوریچرا ا.. دینیبش دییبفرما: رو قطع کرد و گفت حرفم

 ..م نبودمه یچیبارم ه.. رفت یبرام مهم نبود که ابروش م.. دیشن یصدام رو م یمهم نبود که ک برام

 ..کنم یبعد رفع زحمت م.. داشتم حاج اقا یکیعرض کوچ هی.. ممنون -

 ..هم سوخته يبدجور.. اخرتتون سوخته..اومدم بگم حاج اقا: گفتم.. جاش بلند شد  از

 د؟یکن یصحبت م ينجوریبه پدر من ا یشما به چه حق -

 .. کردم خی
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.. دود شد رفت هوا و جاش رو داد به خجالت کبارهیتمام خشمم به .. کردیم کاریچ نجایا.. به سمتش برگشتم

 ..باشه نجایکردم ا یعمرا فکر نم

 ..دهیاز شما بع.. دیزن یحرف م ينجوریچرا با پدر من ا.. با شما بودم صنم خانم -

از : گفتم یلرزون يبا صدا.. بگو.. تو خودت یختیبسه سه سال ر.. حرفت رو بزن.. بزن.. صنم ستیسکوت ن وقت

 کنم؟ یچرا؟ چون اومدم دادخواه ده؟یمن بع

نشکن .. دخترونه ام باهاش تا کجا رفتم ياهایدونستم تو رو یاخه چه م.. نشه ریتا اشکم سراز دمیرو گز لبم

 ..مثل پدرت نباش.. نکن ياز پدرت طرفدار.. دخترونه رو منو نشکن يبایبت ز.. دیسع

 به ما داره؟ یشما چه ربط یدر حق شما کرده؟؟ مشکالت خانوادگ يمن چه بد ؟پدریچ یدادخواه -

  ؟يخبر یزد به ب یخودشو م ایخبر نداشت  یچیاز ه.. و واج نگاهش کردم هاج

  ن؟یگفت یچ -

 نجا؟یا دیداره که اومد یعرض کردم اختالف شما با برادرتون به پدر من چه ربط -

 ..اونم مثل دخترخودمه.. زنم یا صنم حرف ممن خودم ب.. نداره یبابا اشکال.. جان دیسع -

 یم سهیمقا یخودت رو با ک ياصال تو دار.. مثل دخترت باشم یخوام حت یهم نم رمیمن بم: گفتم يتند به

 نشوند؟ اهیمردم رو به خاك س یپدر من؟ پدر من ک ؟یکن

 ..باال رفت دیسع يصدا نباریا

 ..مینگفت یچیاالنشم به احترام پدر مرحومتونه که بهتون هتا .. دیاحترام خودتون رو نگه دار.. صنم خانم -

.. تنهام خانم جون یلیخ ه؟ینجوریا ؟یگفت یکه م نهیپشت و پناه شدن هم یب.. خانم جون.. دیلرز یبدنم م تمام

 .. کسم یب یلیخ

که  يو اون خونه ا نیو ماش نیزم هی.. بابام مرد یوقت.. گم یم یچ دیپس به احترام همون پدرم گوش کن -

 یبود رو نم یچ قایدق.. وکالتنامه ازش گرفته بود هیبهروز  رهیبم نکهیقبل از ا.. به اسمش بود مینشست یتوش م

گفت تو دادگاه .. همه رو بکنه به اسم خودش هبابام رفت بهروز رفت دنبال انحصار وراثت ک نکهیبد از ا.. دونم

بابام .. شناختم یبهروز رو خوب م یول.. دهینکنه خودش بعدا پولمو م دایبگم سهمم رو گرفتم که اوضاع کش پ
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حقوق کردم بهم گفتن مبادا  يدانشجوها نیب کیکوچ قیتحق هی.. مواظب باشم یلیگفته بود خ.. بهم گفته بود

موس موس کرد دنبالم که .. خورد بهم یهمه چ.. گفتم که سهمم رو نگرفتم عیسر دادگاهتو .. بزنم یحرف نیچن

 ینکن ينجوریگفت اگه ا یم.. دم یوکالتنامه بده من همه رو به نام خودم بزنم بعدش سهم االرثت رو م ایب

 یکی.. چرتهگفت  هی.. گفت يزیچ هیهر کس .. کردم قیباز تحق.. بره یم ياموال رو دولت و شهردار شتریب

 کیو  ستیهمه اش ب.. اوردم یهم سر در نم یچیاز ه.. رو باور کنم یکدونستم حرف  ینم.. بره یگفت اره م

با .. یانیحاج اقا صوف شیپ میبر ایگفت ب.. رو داشتم؟ همون بهروزو که به خونم تشنه بود یمگه ک.. سالم بود

.. دونه یصالح منو بهتر م.مینون و نمک خورد باهم یکل.. ستین بهیمنم گفتم حاج اقا غر.. حرف بزن شونیا

 یبازم نم..باهام حرف زدن یکل.. نجایا میاومد.. ارنیکه بخوان ارث رو از چنگم در ب رسهیبهشون نم يزیچ

 ..یخواستم اعتماد کنم ول

اعتماد کنم؟  نیگفت ادتونی رون؟یاز روحم بندازم ب طونویش نیگفت ادتونهی ادتونه؟ی: سمت حاج برگشتم و گفتم به

شما وکالت بده ضمانت بهروز  نیگفت ادتونهیندازه؟  یمنو بخوره استخونامو دور نمبهروز گوشت  نیگفت ادتونهی

کشک  نیگفت ؟یهمه چ ریز نیبعدا زد یول نیدبهروز رو کر ن؟ضمانتیفراموش کرد.. نه ای ادتونهیبا من؟ 

 .. یپشم چ..یچ

برگشتم که رنگ  دیدوباره به سمت سع.. قرار داد شیشونیپ ياش نشست و دستش رو رو یصندل ياقا رو حاج

 ..به روش نمونده بود

ندارم و همه  یگفت اصال من حق یوقت.. بهم نداد یپاپاس هیرو به نام خودش زد و  یبهروز همه چ یوقت -

.. زنه یبا بهروز حرف م ادیگفتم م..شناختم یرو نم يا گهیکس د.. حاج اقا شیاموال مادرش بوده اومدم پ

دونم صنم  ینم.. اهللا اکبر تو گف دیدست به صورتش کش هیماجرا رو بهش گفتم فقط  نجایکه اومدم ا نیهم

از  يبگم؟ کار یچ نیگفت..من دخالت کنم ستیصالح ن.. نیمشکلتون رو خواهر و برادر حل کن دیبر.. خانم

 ادیدست من برنم

دخالت کنن بعدش صالح نبود؟ من به شما دادم صالح بود  یخوبه اون زمان که وکالت نم: زدم و گفتم هق

وگرنه من کجا و  نیشما سوء استفاده کرد یمن رو حساب حرف شما به بهروز وکالت دادم ول.. اعتماد کردم

 .. شهر و کار کردن تو خونه مردم کجا نییتو پا یزندگ
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از . کنم یمن سهمم رو حالل بهروز نم.. مال حروم خوردن نداره: به سمت حاج اقا برگشتم و گفتم دوباره

گفتم .. کنم یشما رو هم حالل نم.. نیبهش کمک کرد.. نیبود کشیشمام شر.. دونم یم.. رهینم نییگلوش پا

 ..از کجاست نیبدون نیوقت خورد هیکه اگه 

 ..سرم اومد پشت دیاومدم از مغازه خارج بشم سع تا

 ..نیکن ینباشه که شما فکر م ينجوریاوضاع ا دیشا.. من خبر نداشتم.. دینیبب.. صنم خانم -

 نجایهم ا گهید. ندارم يمنم کار.. هست براتون بگن يتا اوضاع رو اونجور ششونیپ دیبر.. ستیبرام مهم ن -

 ..راحت التونیخ امینم

 ..ولم نکرد دیسع..رونیحجره اومدم ب از

 ..دمیمن قول م.. منزل ما رونیب دیایب نیکن لطف -

 یدرونم سوخته تر از اون بود که بتونم به راحت یدوست نداشتم به گناه پدرش بسوزونمش ول.. سمتش برگشتم

 ..ازش بگذرم

با کاراشون چند نفرو به روز من  ستیحجره پدرتون که معلوم ن يتو هوا دنینفس کش.. دینه ممنون اقا سع -

 ..خونه تون امیب نکهیچه برسه به ا.. انداختن هم کفاره داره

 یم ییدلم تنها.. ادیدوست نداشتم دنبالم ب.. دمیتمام طول راه تا مترو رو دو.. دمیحرفش نشدم و دو منتظر

 لمیموبا.. کس رو نداشتم چیه حوصله.. خودم رو رسوندم خونه.. کس دور و برم نباشه چیخواستم ه یم.. خواست

... کردم که خوابم برد هیانقدر گر.. کردم هیو گر دمیسفت دراز کش نیرو زم. گوشه هیرو خاموش کردم و انداختم 

.. خواستم از جام بلند شم ینم یتهوع داشتم ول. کرد یتمام بدنم درد م.. شدم داریصبح با سردرد از خواب ب

به مهناز زنگ بزنم و  نکهیحال ا یحت.. دوست نداشتم از جام تکون بخورم.. بودحالم خوب ن.. ساعت نه صبح بود

 ریگ گهید: با خودم گفتم.. کردمیفکر م شبیسر جام موندم و به د ينجوریهم یساعت کی.. شتمرو ندا امیبگم نم

پاش .. کنم یهم م يدزد.. کنم یالزم باشه م يهر کار... سراغ بهروز رمینم.. سراغشون رمینم فتمیگرگ هم ب

 .. رمیاونا نم شیپ گهید..  رمینم یکنم ول یهم م یخودفروش فتهیب

 ...کردن هیشروع کردم به گر دوباره

 ..بابا نجایا ایب.. خوام یمن تو رو م نجایا ایب.. بابا؟ ییکجا.. بابا -
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تلفن رو .. جون گرفتم برم خونه خانم میتصم.. مینداشت خچالیتو  یچیه.. مجبورم کرد از جام پاشم یگرسنگ

از  يگرفته ا يبعد از چندتا بوق صدا.. شماره خونه رو گرفتم.. دادیجواب نم.. برداشتم و شماره مهناز رو گرفتم

 ..الو: اونور خط گفت

 ..خورد چیدلم پ.. مهناز بود خواهر

 د؟ییساناز خانم شما.. الو -

 ..خاموشه میزنیزنگ م تیدختر؟ از صبح هرچقدر به گوش ییکجا.. ؟ییتو.. صنم -

 شده؟ يزیچ.. خونه خواب موندم دمیرس ریشب د...دیببخش -

 ؟یکن یم یچرا االن؟ چرا باهام دشمن.. چرا خدا؟.. رو رو سرم اوار کرد ایهق هقش دن يصدا

 ..نجایا ایپاشو ب.. صنم ایب... مارستانیخانم جون حالش بد شد بردنش ب شبید -

 ..از دستم افتاد یگوش

 

 

 ..ماه بعد سه

 ارهیرو درب شیکنم مشک یم يهر کار.. سه ماه گذشته: کوچولو رو تو گهواره اش گذاشت و گفت رضایعل مهناز

 ..ارهیدلم طاقت نم گهیم.. دیبعد دوباره پوش.. اومده بود دراورد ایبه دن رضایفقط چند روز اول که عل.. گه نه یم

رو  يکار چیبابام مرد تا چند وقت اصال دل و دماغ ه یرو داشت؟ منم وقت یگه مگه ک یخوب راس م -

 ..نداشتم

 ..دمیرو ند ریخندون ام يسه ماه من رو ؟یاخه تا ک -

 .. دمیند يزیبگم واال من االن نه ماهه چ خواستم

 ؟یکن کاریچ يخوا یتو م -

 یمغزم داره م.. بهم گفت پاشم روزیحاج اسمالم د.. دارم بکنم؟ کاریچ.. یچیه: تکون دادم و گفتم يسر -

 ..کنم کاریچ دیدونم با ینم.. ترکه

.. حقوق ندارم رمیمنم سرکار نم یول یما بمون شیپ یتونست یکاش م يا.. دونم واال ینم: و گفت دیکش یاه

 ..که اوضاع رو یدون یم
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.. خودت ماشاهللا دور و برت پره.. انجام بدم سین يکار.. کاریچ نجایبمونم ا..دونم یم: تکون دادم و گفتم يسر

 ..يایاز پس همه کارا بر م

 ..خونه خودتون يبرگرد شدیکاش م يا -

 ..بهش فکر کنم دیاصال نبا.. وجود نداره یخونه من گهید: زدم و گفتم يپوزخند

 ..بود بهت بگن يمن سپردم اگه کار..نگران نباش -

 .. برم گهیمن د: تم و گفتممهناز تشکر کردم و مانتوم رو برداش از

 ..شام بمون -

برم که بهانه دستش .. حوصله اش رو ندارم.. نایو ا يکجا بود دهیم ریگ یبشه حاج کیهوا تار.. نه قربونت -

 ..ندم

 اطیتا خواستم از در ح.. کرد و رفت داخل تا جواب بده یمهناز خداحافظ.. تلفن زنگ زد..دمیکه پوش کفشامو

 ..سایوا.. صنم.. صنم: صدام کردم و گفت خارج بشم با عجله

 شده؟ یچ  -

 .تلفن کارت داره يپا.. رهیام -

 ..رو از دستش گرفتم یو گوش برگشتم

 ..راقایسالم ام -

  د؟یخوب.. سالم صنم خانم -

 امرتون؟.. ممنون -

 ؟يهنوز دنبال کار نمیخواستم بب یم -

 ن؟یکرد دایکار برام پ.. معلومه -

 نه ای یدونم قبول کن ینم یکار هست ول هی... راستش اره -

 ..باشه قبوله یهر چ.. کنم یمعلومه که قبول م: گفتم یخوشحال با

بمون .. شهیتلفن نم ياالن پا.. بدم حیخونه خوب برات توض امیبزار ب.. خرده سخته هیکارش .. نه عجله نکن -

 .امیتا ب

 ..یباشه مرس -

 ..انیگفت بموم تا ب.. کرده دایکار پ هی ریاقاام: تلفن رو قطع کردم و گفتم یخوشحال با
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 ..تو ایب -

ساعت ده  کیباالخره نزد.. به مهناز کمک کردم تا شام حاضر کنه.. کفشام رو دراوردم و رفتم تو یخوشحال با

 .مهناز به استقبالش رفت.. رو سبکتر کرده بود ششیر یتنش بود ول یهنوز مشک.. اومد ریبود که ام

 ..ریمسالم اقا ا -

 .. سالم -

دست و روش رو شست و  میدیرو که چ زیم.. کردن يو شروع کرد باهاش باز رضایحرف رفت تو اتاق عل یب

 ..گفت یچرا نم.. طاقت بودم که زودتر حرفش رو بزنه یب.. اومد

 ..دیکرد دایکار پ هی دیگفت.. دیببخش.. ریاقا ام -

 ..میزن یبعد شام حرف م: اش رو قورت داد و گفت لقمه

بعد از .. تو فکر بود يبدجور ریام.. کرد ینگرانم م يزیچ هی یول.. گهیزودتر بگو د.. کوفتت بشه اون شام يا

 ..نه ایبودم که بگم  ریتا االنشم درگ.. راستش: شام تو همون اشپزخونه گفت

 .. دیخوب بگ -

اونجا  دیبا.. چهار ساعته اسو  ستیشه گفت ب یم بایتقر.. یدون یم یعنی.. خرده سخته هیراستش کارش  -

 ..یبمون

 خونه اس؟ -

 ..اره -

داده بودم بهم که  ریراستش صابخونه ام همه اش گ.. خوبه یلیخ نکهیخوب ا: کش اومد و گفتم شتریب لبخندم

 پولش خوبه؟.. فقط.. پس اندازم رو بدم بابت اجاره خونه ستمیمجبور ن گهید ينجوریا.. کنم یخونه رو خال

 یب یلیادم خ هی.. گردن یمطمئن م یلیادم خ هیدنبال .. اصال نگران پولش نباش: رو تکون داد و گفت سرش

گرو  شیمافوقم ر شیمن پ.. من وسطه ها يابرو يپا.. فقط صنم خانم.. کردم یتو رو معرف.. که من هیحاش

 ..نکنه.. گذاشتم

 ..نیهم.. بکنم دیبا کاریچ دیقط به من بگف.. دینباش یچیشما اصال نگران ه: رو قطع کردم و گفتم حرفش

 .. دیرو د ینگران شدیتو چشماش م هنوز

 .. کرده يصنم که قبال کار خونه و پرستار ؟یچرا انقدر نگران... ریام: گفت مهناز

 ..یدونم ول یم: گفت رلبیز
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 ..که ستین يادم عاد.. اروی نیا: و گفت دیپشت گردنش رو مال.. جاش بلند شد و چند قدم راه رفت از

 ..من و مهناز همزمان گشاد شد يچشما

 داره؟ یروان يماریب -

 ..کردم ینم ینبود که عمرا صنم خانم رو معرف ينجوریاگه ا... هیطرف ادم حساب ه؟یچ یروان يماریب.. نه بابا -

 .دراورد و بهم داد يتکه کاغذ بشیج از

 ..نه ینخواست.. قبول کن یخواست.. گن یالزم باشه بهت م یخودشون هرچ.. ادرس نیفردا صبح زود برو به ا -

اژانس گرفتم و خودم رو به ادرس مربوطه  هیصبح .کرد یم یرو ازم مخف يزیچ هی ریام.. دیلرز یدلم م ته

دوباره شماره پالك رو چک کردم و .. در باز بود.. رفتم طبقه دوم یم دیخونه سه طبقه بود که با هی.. رسوندم

فرستادم و  میموهام رو داخل روسر.. مه باز بودیدر واحد طبقه دو هم ن.. از پله ها باال رفتم.. وارد ساختمون شدم

 ..اروم در زدم

 ست؟ین نجایا یکس.. سالم -

 کلیه هیپسر شاخ شمشاد با  هیفکر کردم االن لحظه با خودم  هی.. بود لمایتو ف نیع.. ام گرفت خنده

 ..نگاه عاشقم بشه هیو تو  ادیپولدار ب اریو بس ییطال دیو چهارتا شو یاب يو چشما يورزشکار

 ن؟یداشت يامر دییبفرما -

 

 

 

  يمنزل اقا.. دیببخش: زدم و گفتم يلبخند

 ؟یوسفی ياقا: دستم نگاه کردم و گفتم يکاغذ تو به

 ..دییبفرما: پرسشگرانه نگام کرد و گفت خانم

 ..کردن یمعرف يفدو يمنو اقا -

 شبنم؟: گفت عیمنتظرم بود چون سر انگار

 ..انیصنم حافظ.. صنم.. رینه خ -

 ..تو دییبفرما.. من اشتباه کردم دیببخش.. بله درسته -

 .. کنن یانگار که قرار باشه اسباب کش.. همه جا پر از کارتون بود.. خونه شدم وارد
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 ..بهشون خبر بدم دیاجازه بد.. اتاق هستن یکیاون  ونیاقا -

از دکمه  یکی.. گرمم شد..امیباهاش راه م.... دیرس یبه نظر م یخانم خوب.. از اتاق ها رو زد و وارد شد یکی در

 .. پالتوم رو باز کردم يها

 ..دییبفرما.. صنم خانم -

نشسته بود و  لچریو يحدود چهل ساله که رو یکی.. دوتا مرد بودن..و وارد اتاق شدم دمیکش میبه روسر یدست

چشمم هنوز به .. سالم دادم و هر دو جواب سالمم رو گرفتن..جوونتر بود یکم یکیداشت و اون  یچهره خندان

 ..ستین يگفت ادم عاد ریبودکه ام نیهم يپس برا.. بد لچریو

 درسته؟ انیخانم حافظ -

 ..بله: بود جواب دادم دهیمرد جوونتر که ازم سوال پرس به

 رو بهتون گفته؟ یهمه چ يسروان فدو -

 ..دید یم حیگفتن خودتون کامل توض... ییزایچ هی -

 ..دیکردم بزرگتر باش یفکر م: تکون داد و گفت يسر

 ..و پنج سالمه ستیمن ب.. بله؟ -

 .دینیبش دییبفرما.. خانم دیببخش: و گفت دنینشسته بود شروع کرد به خند لچریکه رو و يمرد

 یکرد و به اروم تیرو به سمت هدا لچرشیو..کردم و نشستم يتشکر.. خوشم اومد.. داشت يمودبانه ا لحن

 ..ادیو پنج ساله ب یس یخانم س هی میبود که انتظار داشت نیمنظور برادرم ا: گفت

 تونم؟ یتونه من نم یو پنج ساله م یخانم س هیکه  يکار نیکن یفکر م یعنی.. خوب -

بهتون  يفدو ياقا: مرد جوون به سمت من اومد و گفت..برگشت و به مرد جوون نگاه کرد.. رفت باال ابروش

 گفته؟ یچ

 ..و چهار ساعته باشه ستیقراره ب نکهیو ا دیخوا یپرستار م هیگفتن  -

 ن؟یهم -

 ..بله -

 مهران؟ یگ یم یتو چ.. یاس ول دهیچیپ حشیخرده توض هیالبته : نشست و گفت مقابلم

 ..ییمتخصص تو... دونم یمن نم: اونم شونه اش رو باال داد و گفت.. بود لچریو يمرد رو منظورش
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 عیبگه سر يزیکرد و تا خواست چ یمرد جوان پوف.. دادن یچرا همه اش منو به هم پاس م.. دیخند دوباره

اصال ماه اول ..  دینبود یکار کنم اگر راض یمدت هی دیاجازه بد.. ستمیدست و پا ن یمن انقدرام ب نیباور کن: گفتم

 ..کنم یکار م گانیرو را

تو  هیچه حرف نیاخه ا ؟یزن یاخه دخترتوچرا انقدر بدون فکر حرف م.. شدم مونیکه از دهنم در اومد پش نیهم

 ..هفته اول یگفت یالاقل م کنه؟یکار م گانیاخه ماه اول رو را یک.. يزد

 ..نیقبول کن دیبعد اگه خواست میرو بهتون بگ طیما براتون شرا دیخوب شما اول اجازه بد: گفت رانمه

 ..دییبفرما -

 ..هستم یوسفیمن سرگرد هومن : من گرفت و گفت يجلو ییکارت شناسا هیجوونتر  مرد

 .. نهیگرو گذاشته ا شیمافوقش ر شیگفت پ یکه م ریام پس

 ..بله خوشوقتم -

 ..الله.. و همسرم.. یوسفیدکتر مهران .. برادر من هستن شونمیا -

تو رو چه به دکتر شدن؟  یاخه مرد حساب ؟ينجوریچرا ا لچر؟یچرا رو و.. دکتره؟.. یاخ.. به مهران زدم يلبخند

 ضاتویمر.. يکرد یبه حال خودت م يفکر هیکه  ياگر دکتر بود.. يسر خود دوا نمود يبود بیکل اگر طب

 ..یکن یم نهیمعا يچطور

 ..دیباش شونیشما قراره پرستار ا -

دستام شروع .. شاخ و دم؟ ینره غول ب نیپرستار ا.. دم؟یشن یم یبله ؟ چ.. رونیچشمام زد ب هیثان کیعرض  در

 یبهت م يهر چقدر پول بخوا... "بد نگذره دمیقول م "... "ایبا ما راه ب "... دهنم خشک شد.. دنیکرد به لرز

 اخه؟.. خوب.. خوب... شون؟یپرستار ا: فتمبه زور گ... دیجه یقلبم داشت از جا م...  "ایفردا ب ".. "دم

 هست؟ یمشکل: مهران

 شن؟ یهمسرتون ناراحت نم.. فقط.. نه: خودم رو جمع کردم و گفتم عیسر

 ..کنن ینم یبا من زندگ.. همسر و پسرم خارج هستن -

. کردم یکار رو نم نیعمرا ا.. امکان نداشت.. رفتن بود ریهن شتو د نیا.. نه.. دنیقلبم شروع کرد به لرز بدتر

 خونه بمونم؟ هیمرد تنها تو  نیچه فکر کرده بود با خودش؟ من با ا.. برام گرفت ریبود ام يچه لقمه ا نیا

 ..کار خونه و پخت و پز هم هست.. ستین يالبته فقط پرستار -
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کنم  یمن فکر نم.. نه پرستار زن.. رنیگ یپرستار مرد م... اقا يمعموال برا... اخه.. سوال داشتم هی دیببخش -

 ..امیدکتر بر ب ياقا يبتونم از پس کارها

من  دیواقعا شما فکرکرد.. خانم: گفت یبعد از مدت..قهقهه مهران رفت هوا یبا تعجب بهم نگاه کرد ول هومن

 لم؟یانقدر عل

 ..ادیخانم برادر من از پس کاراش برم: هومن رفت تو هم و گفت ياخم ها.. دنیشروع کرد خند دوباره

 ستیشما هم که ب.. خونه هیتو .. ستیاخه بد ن.. خرده به نظرتون هیفقط .. دونم یم.. جسارت نکردم.. نه.. نه -

 ..دیخوا یو چهارساعته م

 يا.. گفته بودم یچ.. دیکفم بر دمینگاه خصمانه هومن رو که د.. رهیخنده اش رو بگ يکرد جلو یسع مهران

 ..خدا

  ن؟یزن یحرف رو م نیکه ا دیفکر کرد یخانم شما با خودتون چ -

 ..من جسارت نکردم.. نینه باور کن -

.. دختر خانم یترسه ول یخوب م.. حق دارن.. هومن جان: خنده توش بود گفت يکه رگه ها ییبا صدا مهران

 تونم انجام بدم؟ یم يکار.. پاها نیمن با ا نیبب

 ..اشاره کنم حیموضوع انقدر صر نیدوست نداشتم به ا.. نییخجالت سرم رو انداختم پا از

 ن؟یکن یخوب؟ قبول م -

 کنم؟ کاریبمونم چ..کنم  کاریکنم؟ نرم چ کاریاالن چ..رو ببرن یدودل نیشور ا مرده

 جواب بدم؟ یدارم چ یه نسبتدکتر چ يبا اقا دیازم پرس یکیاگه  اد؟ینم شیپ یبعدا مشکل..خوب -

 ..کنم یخودم مشکل رو حل م.. سمیرفته من پل ادتونی نکهینه خانم مثل ا -

که کامال تنها  ستیهم ن ينجوریالبته ا: همون خانم که تا اون موقع ساکت بود گفت.. دمیرو به هم مال دستام

 ..انیها م یلیخ.. میایما م.. شهیتو خونه رفت و امد م.. نیبمون

 ..دادیته دلم رضا نم يزیچ هی.. دمیترس یم.. اصال شبا هم نبود.. شبا بود.. من روزا نبود مشکل

حقوقتون هم هشتصد هزار تومن بعالوه .. به عهده ماست تونیشخص يها نهیها به جز هز نهیالبته تمام هز -

 ..مهیب

 ای یمگه کار دولت ؟یچ يبرا گهید مهیب مه؟یهشتصد هزار تومن بعالوه ب دم؟یشن یم یچ.. دیاز سرم پر برق

 کنن؟ یم یاالن دارن با من شوخ ه؟یادار
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 ن؟یکن یهم م مهیب د؟یگ یم يجد -

من .. بشه مهیکنه ب یکه کار م یدارم که کس دیمن تاک شتریالبته ب.. بله: با همون چهره خندان گفت مهران

 ..دمیاصول مق نیبه ا یلیخ

 نیتونستم ار به ا یکجا م.. کرد یو هشتصد هزار تومن وسوسه ام م مهیب یداشتم ول یته مونده شک هی هنوز

همه  نیکه ا يهمون کار.. کردم یم زیپختم و خونه رو تم یبرام داشت؟ غذا م یچه سخت ارم؟یب ریگ یخوب

نکرده بودن  مهیهم ما رو ب بداهللاتو شرکت اقا ع یحت..هم هست مهیتازه ب.. سال تو خونه خودمون انجام دادم

 یاخه زندگ یول.. یول.. نه صابخونه.. نه اجاره خونه.. نه نگران پول اب و برق و گازم گهید.. شدم مهیب نجایا یول

 یم.. ستیمرگ که ن.. امینم.. امکان نداره.. نه ؟یسراغم چ ادیخونه؟ اگه شب ب هیاونم تو  به؟یمرد غر هیبا 

.. هم که ضمانت کرده ریام... دن؟ تازه یبهم کار م طیشرا نیاخه کجا؟ کجا با ا یول.. بهتر يجا هیگردم دنبال 

 ..پاش بزاره ریرو ز نیقوان ادیکه خودش نم سیپل.. سهیبابا طرف پل

 فکر کنم؟ یکم دید یاجازه م -

 ..دیتا شب بهمون خبر بد: به مهران انداخت و گفت ینگاه هومن

 ..الله پشت سرم اومد.. کردم و از اتاق خارج شدم یخداحافظ ازشون

 ..سوال داشتم هی دیببخش -

 ..دییبفرما -

 راحتتر هم باشن؟ نیکن یفکر نم د؟یریگ یپرستار اقا براشون نم هیچرا  -

 میخوا یرو م یکس شتریما ب.. ادیخودش برم يمهران از پس کارا.. ستین يراستش پرستار: زد و گفت يلبخند

 ..بکنه يکه کار خونه انجام بده و اشپز

همه اش  نایا.. کنه ینگرانت م یدونم چ یم: رو شونه ام گذاشت و گفت یالله دست.. بگم دیبا یدوسنتم چ ینم

از تو  یلیهم خ يسروان فدو.. هیفیمهران واقعا ادم شر یول..شدم ینگران م نقدریتو بودم هم يمنم جا هیعیطب

 ..يگفت پرستار مادربزرگش بود یم.. کرده فیتعر

 ..خانم جون دوباره قلبم رو فشرد ادی

 ..ستیسخت ن یکن یواقعا انقدرام که فکر م.. به هر حال خوب فکراتو بکن -

 .. ممنون -
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ماه اخر رو همه اش از  نیا.. چمیدور خودم بپ شتریسرد اذرماه باعث شد پالتوم رو ب يهوا.. اومدم رونیخونه ب از

 نهیموندم تنها دوتا گز یکجا م.. کردم یم یخونه رو خال دیچند روز بعد هم با.. خودم خرج کرده بودم بیج

 نکهیا یکیبشه و  دایکنم پ یمن فکر نم طیشرا باکنم که  دایپ گهیخونه د هیاسنکه بگردم و  یکی.. وجود داشت

ازش  يزیچ گهید.. به کفشم انداختم ینگاه.. زد یم خیپاهام داشت .. شدم یاصل ابونیوارد خ.. نجایا امیب

عاقالنه .. صنم.. هشتصد هزار تومن پول یداشتم هم ماه مهیخونه هم ب نیاومدم تو ا یاگه م یول.. نمونده بود

در .. ادیاز دستش برنم يکار.. فلجه اروی.. اومدن یبه نظر قابل اعتماد م.. دهیپول م نقدریبهت ا یک.. فکر کن

گفتن؟ نه  یم يزیچ ریخواست به ام یاخه اگه م.. اره؟یب ریتونست بهتر از تو رو گ یخواست نم یضمن اگه م

 یم.. هیعال تیموقع هی نیا.. کنه ازشون يدزد ادیکه بهش اعتماد داشته باشن ن گردنیم یکیواقعا دنبال .. خوب

 10 کینزد.. شهیهمه مشکالتت حل م یسال خونه شون کار کن هی ؟یجمع کن یتون یچقدر پول م یدون

  ؟يخوا یم یچ هگید.. یهم که هست مهیتازه ب.. یکن یپول جمع م ونیلیم

جفت کفش  هی دیبا.. زنه تو یکردم از هر سوراخش داره هوا م یاحساس م. کرد یم تمیواقعا داشت اذ کفشم

 دهینخر یچیکه ه دیه يبرا.. راهم رو به سمت چندتا پاساژ کج کردم. حاال هم که وقت داشتم.. دمیخر یم

جفت  هی یکفش فروش هیتو  هباالخر.. دمیخر یم يزیچ هیبود  لدایکه شب  گهیچند شب د يبودم الاقل برا

انقدر ذوق کرده .. رونیو امدم ب دمیهمون رو خر..هم مناسب بود متشیق.. چشمم رو گرفت يبوت قهوه ا مین

 یم دیدختر و پسر هم داشتن خر هی.. شال هم بخرم هیخودم  يشدم که برا یفروش يروسر هیبودم که وارد 

 ..اونا شیحواسم رفت پ اریاخت یب.. کردن

 ..ادیبهت م نیا.. بخر نویا -

 ست؟یبه نظرت بهتر ن نیا... نه اونو دوست ندارم -

 بنداز رو سرت؟.. ادیبهت م یلیخ یکی نیا یول  -

 یتونیشال ز هی.. اومد یبهش م یلیالحق که خ.. مرتبش کرد نهییا يسرش انداخت و جلو يشال رو رو دختر

 .. دختره مردد بود یخوب بود ول یلیپسره خ قهیسل.. رنگ بود

 تونم کمکتون بکنم؟ یم.. دییبفرما -

 .. خواستم یم یشال زمستون هی.. بله.. رو از دختر گرفتم و گفتم نگاهم

هم  نایا.. و چهار تومن ستیهستن ب نایا: گذاشته بود رو نشونم داد و گفت میضخ يکه توش شالها یفیرد پسر

 ..نایو ا.. و پنج تومن یس.. هستن
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 نم؟یتونم بب یخانم هست رو م نیکه سر ا یشال نیهم.. منیضخ یلینه اونا خ -

 ..کار ترکه.. و هشت تومن یس.. دییبفرما: از شال ها رو از تو قفسه برداشت و گفت يا دسته

 دمیرو کش یرنگ خردل.. همه ناز داره نیدختره که ا نیخاك تو سر ا.. مناسب بود یلیو هشت تومن؟ خ یس

موهام رو مرتب .. اومد یهم بهم م شتریب.. به نظرم بهتر بود.. رو برداشتم یشکالت.. نه.. و رو سرم انداختم نرویب

 .. یتونیو شالم ز يباشه بوتم قهوه ا یمشک تومشد که پال ینم یخوشرنگ تر بود ول یلیخ شیتونیالبته ز.. کردم

 ...نیلطف کن نویا -

بهش  یلیخ یتونیگفت ز یاومد و بهش م یداشت باهاش راه م يبود و پسر کال با صبور ریهنوز درگ دختر

نگاه  ينجوریکس تا حاال منو ا چیه.. غصه ام گرفت.. کرد میطور هیطرز نگاه پسر و لحن صحبتش .. ادیم

.. نه دوست پسر.. نه برادر .. بود دهیناز منو نکش یکس چیه.. باهام حرف نزده بود ينجوریوقت ا چیه.. نکرده بود

به  نکهیا يبرا.. ینیب یم.. با خودم فکر کردم صنم.. رونیپول شال رو پرداخت کردم و از مغازه اومدم ب.. یچیه

به خاطر .. از دستش نده.. هیفرصت عال هی نیا.. یپول جمع کن دیبا یلیخ.. یسخت کار کن دیبا یبرس ییجا هی

 ریام.. فرق داره هیبا بق اروی نیا.. شه ینم یچیه.. يدیچرا انقدر خودت رو عذاب م فتادهیکه هنوز اتفاق ن يزیچ

 ..زنگ زدم ریام لیخونه به موبا دمیرس یوقت.. خودم رو گرفتم میتصم. هیگفت که ادم حساب یهم م

 ..ریاقا ام.. الو -

  د؟یسالم صنم خانم خوب -

 ..ممنون -

 د؟یرفت -

 ..بله رفتم -

 ؟خوب؟ چطور بود -

 ..یول.. رسن یهم به نظر م یخوب يادمها.. دنیم یواال پول خوب -

 ؟یچ یول -

 ..ترسم یم.. خرده مرددم هی -

 ؟یکه اونجا بمون نیاز ا ؟یترس یم یاز چ -

 ..نیاره راستشو بخوا -
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شناختمشون  یاگه نم.. دارم رتیرو شما غ شتریمن ب نیباور کن.. شمام مثل خواهر من.. صنم خانم نیبب -

از شما  شتریاونا ب دیباور کن یول..شناسم هم سرگرد که مافوقمه یدکتر رو م يهم اقا. کردم ینم یمعرف

 ..که دیفهم یم.. حساسن

 ..فهمم یبله م -

 .کنم یمن ضمانت م نهیاگه فقط هم یول يمختار يریبگ یمیبه هرحال هر تصم -

 .. نداشتم يچاره ا نباریباز ا یول..خورد یضمانت حالم به هم م از

 ..ریممنون اقا ام -

 ایخدا... قامت بستم.. رو که خانم جون بهم داده بود رو پهن کردم يوضو گرفتم و سجاده ا.. رو قطع کردم تلفن

 ..خودت کمکم کن

 

 

 

چند .. ادرس بود زنگ زدم يکه رو يبه شماره ا.. رو که تموم کردم سجاده رو بستم و تلفن رو برداشتم نمازم

 ..رو برداشت یمرد گوش هیبعد  قهیدق

 ..دییبفرما -

 ..مهران ایمطمئن نبودم هومنه  یرو شناختم ول صداش

  ؟یوسفی ياقا.. الو -

 ..خودمم -

 ..صبح اومده بودم خدمتتون.. انیحافظ. صنم هستم -

 .مهران بود.. پر نشاط شد صداش

 ..دییبفرما.. به به صنم خانم -

 تونم کارم رو شروع کنم؟ یم یخواستم بپرسم من از ک یم.. خواستم یم: کردم و گفتم سیرو با زبونم خ لبهام

 ..منتظر جوابش بودم.. نشستم نیزم يبرد که ناخوداگاه رو يچندتا کلمه انقدر ازم انرژ نیهم

 ..االن نیهم دیخوب اگه دوست دار -

 االن؟ نیهم -
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 اد؟یز یلیلوازمتون خ.. بهتره دیایهرچه زودتر ب. .میدار یکه اسباب کش دینیب یم.. چرا که نه.. بله -

 ..فقط دوتا چمدون دارم.. نه -

 ..میخوبه منتظرتون هست -

 ..بود وایش.. هنوز تو شوك بودم که تلفنم دوباره زنگ زد.. کردم قطع

 ..وایسالم ش -

 ؟یشد؟ کار رو گرفت یچ.. سالم صنم -

رو به هر  يزیبود که چ اددادهیبهم  يتا حدود ریچندماهه با ام یزندگ... نگم يزیگرفتم فعال بهش چ میتصم

 ..دوستم نیولو بهتر.. نگم یکس

 ..ستیبد ن.. حقوقش خوبه..اره گرفتم -

 ؟یکن یم کاریخونه رو چ.. خوب خدا رو شکر -

 ..قراره اونجا بمونم.. باهاشون حرف زدم -

اومد برات انجام  یاز دستم برم نایاز ا شتریکاش ب يا.. باور کن صنم.. یهست یخوبه که راض یلیخ.. چه خوب -

 ..بدم

بمونم  نجایکه ا نیحرف زد یکه با حاج نجایتا هم.. يتا االنش هم کم کار برام انجام نداد: و گفتم دمیخند

 کنم؟ کاریرو چ لیوسا.. فقط..خودمو برسونم اونجا دیتا شب با.. برم گهیخوب من د..هیخودش کل

 ..مشیبر یم میایم.. بزار اونجا باشه -

 ؟يندار يباشه کار -

 ..مواظب خودت باش -

 .خداحافظ -

رفتم تو .. کردم یرو جمع م لمیوسا دیبا.. الیخ یب یناهار نداشتم ول.. به خودم دادم یشدم و کش و قوس بلند

مال سه سال .. هام اون تو بود یتمام لباس مهمون.. نگاه کردم یبه چمدون دوم.. رونیب دمیاتاق و ساکم رو کش

شون رو  یکیکه  يدفعه ا نیاخر.. دمیکش ونبهش یدرش رو باز کردم و دست..نبود یچیه گهیبعد اون د.. شیپ

لباسهام رو ..و درش رو بستم دمیکش ياه بلند..شوایکه دو روز رفتم پ.. بود وایعقد ش شیشش ماه پ دمیپوش

فرش بسته  ریاز ز..دمیرختخوابها رو جمع کردم و روشون مالفه کش.. تو ساك و گذاشتمشون کنار در ختمیر

.. خرده تو خونه ول گشتم هی..یدادم به حاج یماه رو م نیبابا اجاره ا...اسکناسم رو دراوردم و پول رو شمردم
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مدام .. دمیرو هم کش خچالی زیپر.. شهیچقدر دلم براش تنگ م دمیفهم یبرم م نجایخواستم از ا یحاال که م

.. جا نمونده بودم لوتو اون خونه کوچو یچیه... نه یول.. جا گذاشته باشم يزیکردم مبادا چ یو اونور نگاه م نوریا

اون .. تو ساك ختمیرو جمع کردم و ر لمیافتادم که تند تند وسا یشب ادی.. رفتم یم دیکه با.. بار بود نیدوم نیا

بعد خودم از .. کردم و گذاشتم تو کوچه زونیچمدونها رو با مالفه او.. امپر از حرص و انتق.. زمان پر از خشم بودم

خواستم برم و  یبود که م ییکردم جا یکه فکر نم يزیبه تنها چ.. دمیاصال نترس.. هه.. نییپا دمیاون باال پر

و گذاشتم تو  نیینه با مالفه بردم پا نباریچمدونها رو ا.. کردم یخواستم برم فکر م یکه م ییفقط به جا.. االن

 ..نییرو سرم و اومدم پا تمشالم رو هم انداخ.. دمیبودم رو پوش دهیرو که تازه خر ییبرگشتم خونه و بوتها.. اطیح

 د؟یحاج اقا خونه ا.. حاج اقا -

 ..شد داشیراه راهش پ ژامهیگنده و پ کمیبعد با اون ش قهیدق چند

 ..بله -

 ؟يریم يدار: موش رو خاروند و گفت یسر ب.. به چمدانها افتاد و بعد به من نگاهش

 .. بمونم ششیقبول کردن شب پ.. کردم دایکار پ ییجا هی.. با اجازه تون -

 ..ستیبه خاطر حرف من که ن: کرد و گفت یاخم

 ..شد ریاگه د دیببخش.. ماه نیاجاره ا نمیا.. دییبفرما.. رفتم یم دیباالخره که با.. نه: زدم و گفتم يلبخند

 ..يدیبعدا م.. شتیباشه پ يزم داراگه ال -

 ..برم گهیمن د.. دییبفرما.. نه ممنون -

 برسونتت؟ نیبا ماش ادیبگم ب يبه مهد يخوا یم -

 ..نیحالل کن دیدیهم د يهر بد.. دیدیکه از ما ند یحاج اقا خوب.. رمیگ یم نیماش.. نه ممنون -

از ما  یخوب.. زنه یچه لفظ قلمم حرف م.. ها ها ها ها ؟يحرفا رو از کجات دراورد نیا.. صنم.. اوه اوه اوه

 يا.. روت گذاشته ها يرینشده چه تاث یچیدکترم ه ياقا نیمثال؟ ا نهیاز تو بب یقرار بود چه خوب.. دیدیند

 ..ها ها ها.. منحرف

مدم کردم و از در او یبعد از تموم شدن صحبتم با حاج اقا خداحافظ.. خنده ام رو گرفتم يزور جلو به

 یدوست داشتم قسمت.. به اژانس زنگ نزدم.. رو هم برداشتم و انداختم تو ظرف اشغال میمیقد يکفشها..رونیب

 يهمونجور.. نوایا امیبشه ب یک گهید.. نمیسال از عمرم رو تنها توش گذرونده بودم رو بب 3رو که  ياز محله ا

سه سال  نیا.. نجایا فتهیب دیگذرت نبا گهید.. نورایا يایب دینبا گهید.. صنم: رفتم به خودم گفتم یکه داشتم م
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قول بده که انقدر . نجایا يبرگرد دینبا گهید.. ياز دست بد دیپرتاب رو نبا يسکو نیا.. تموم شد.. بود اضتیر

 انیب.. در خونه ات انیکه بهروز و امثال بهروز ب یانقدر موفق بش.. وضعت خوب بشه انقدر.. یو تالش بکن یسع

 ..یمعذرت خواه

 یتپه قسم م يکه اسکارلت رو ییاونجا...از برباد رفته افتاده کهیت هی ادی.. دور بند چمدونم محکم شد دستم

 یکنم ادم م یم يالزمه باشه دزد.. مونم یگرسنه نم گهیخورم که د یقسم م.. مونم یگرسنه نم گهید "..خورد

 .."مونم یمگرسنه ن گهید یزنم ول یحقه م ایگم  یکشم دروغ م

 

 

 :دیچیمهران پ يصدا هیبعد از چند ثان.. رو حساب کردم و زنگ در رو زدم یتاکس هیکرا

 .. صنم خانم -

 دیدر رو باز کن.. بله -

 رفت؟ یتاکس: دیباز شد و مهران دوباره پرس یبا تق در

 ..بله -

 باال؟ دیاریدو طبقه رو ب دیتون یم ست؟ین نیچمدونهاتون سنگ -

 یم.. ستین نینه سنگ: خودم رو نباختم و گفتم یول.. اصال حواسم نبود.. داره دنیام االن د افهیواقعا ق یعنی

 ..ارمیتونم ب

 ادیمغزم؟ چرا فکر کردم االن با اون پاهاش م یاخه من چرا انقدر ب.. خدا يا.. وارد شدم و در رو بستم عیسر

از پله ها بردم  یکی یکیانداختم و چمدونم رو شونه ام  يرو يرو هیکمکم؟ چرا من فکر ندارم؟بند ساکم رو 

.. کرد یکمرم هم به شدت درد م.. دینفسم بر گهیپاگرد طبقه دوم د یبود بردم ول يطبقه اول رو با هر زور.. باال

در باز .. کردم یم هیگر دیشانس اوردم که طبقه سوم نبود وگرنه با.. باال دمیشالم رو مرتب کردم و دوباره کش

 ..ولو شدم نیزم ين هن چمدون رو بردم تو و روبا ه. بود

 ..نه یگفت یول.. ها نهیگفتم سنگ -

 ..ستین ينه مسئله ا: دهنم رو به زور قورت دادم و گفتم اب

 ..دییبفرما: رو به سمتم گرفت و گفت یاب وانیل

 .. دمیضرب سرکش هیهمه رو .. ممنون.. مراده دهیاب نطلب.. به به
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 ..ممنون -

خوب .. اتاق نیا ایخرده استراحت کن بعد ب هی: رو چرخوند و گفت لچریو یبا چابک..دیخند یداشت م چشماش

 ..ياومد یموقع

 یم یناهار نخورده بودم و شکمم به قار و قور افتاده بود ول.. ادیدادم تا نفسم جا ب هیتک واریبه د قهیدق چند

کتابخونه .. گفت یکه م یعوض کرده و رفتم به اتاق یبستونتا يمانتو هیپالتوم رو با .. تونستم تا شام صبر کنم

 ییچا: من گفت دنیبا د.. دیچ یرو تو کارتون م بهاکرده بودن و مهران داشت کتا یروخال نییپا فیبود دو رد

 ؟يکه نخورد

 ..نه -

 ..میکتابها رو جمع کن هیدبش بزار تا بعدش بق ییپس تو تا چا -

پس خودش هم ناهار .. ساز و چند تا فنجون يچا هینبود به جز  یچیه.. بود یکامال خال.. تو اشپزخونه برگشتم

 يکردم با چا دایپ تییسکویبسته ب هی نتهایاز کاب یکی ياز تو.. گذاشتم ییزود دست به کار شدم و چا.. نخورده

و بردم تو  ختمیر ییبعد دوتا چا.. رمیبگ رو عفمض يرو تو دهنم گذاشتم تا جلو تهایسکوئیدوتا از ب.. يا سهیک

 ..نبود ادمی تیسکوئیمن اصال ب.. خوشم اومد: ابروشو باال داد و گفت دیرو د ینیس یوقت.. اتاق

قانون .. یحقوق مدن.. به قفسه کتابها انداختم ینگاه.. مرگم شده بود هیاصال من .. خورد چیپ فشیاز تعر دلم

شبه  يبا نهادها ییاشنا..از کتابها رو برداشتم گهید یکیبا تعجب ... یمیعدالت ترم.. یاسالم يمجازات ها

 کرد؟ یم کاریچ ششیپ قحقو يگفت دکتره؟ پس کتابها یبود؟ مگه نم یچ گهید نایا.. ییقضا

 شده؟ يطور -

 ..حقوقه يکتابها نایا: رو نشونش دادم و گفتم کتاب

 خوب؟ -

 د؟یستیمگه شما دکتر ن -

 ..دید و بعد بلند خندبهم زل ز قهیدق چند

 خنده دار بود؟  -

 ..حقوق دارم يمن دکترا.. دیببخش.. نه: گفت دیخند یکه م یحال در
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و روم رو  دمیلبم رو گز.. ویک يا نیبا ا ریبرو بم یعنی نیا.. پاسخ نبود هیفقط  نیا.. زمیعز.. جان صنم

 ينجوریوقت بود ا یلیخ یخوام ول یمعذرت م: که گذشت گفت یکم.. دیخند یهنوز داشت م.. برگردوندم

 ..بودم دهینخند

 ..دیخند یشما که همه اش م یول: بهش انداختم و گفتم ینگاه

 ..ستیاز ته دل ن: لحظه رنگ غم گرفت هی صداش

 یسمت نیا يمواظب باش با کتابها.. کارتن نیاون سمت رو بزار تو ا يکتابها: گفت عیبگم سر يزیخواستم چ تا

 ..شهیبشه تا دوباره مرتب بشه اعصاب خرد م یقاطاگه .. نشه یقاط

 ..چشم مواظبم -

معلوم بود رو کتاباش .. اتو دستش ندم يمراقب بودم که اول کار یلیخ.. دمیداخل کارتن چ یکی یکیرو  کتابها

 ..نوشت یم يزیخودش داشت رو کارتن ها چ.. حساسه

 ..سرد نشه تییچا -

 ..باشه -

 که نداره صنم صدات کنم؟ یاشکال.. صنم يخوب شد که اومد -

 .کنم ینه خواهش م -

البته اگه هومن بود من .. نییپا ارمیکتابها رو ب يمونده بودم چطور.. انیتونستن ب یهومن و الله امشب نم -

 ... سپردم یرو دستش نم نمینازن يکتابها

 ؟يندار یبا فست فود که مشکل.. رنایزنم شام ب یکتابا که تموم بشه زنگ م: به ساعتش کرد و گفت ینگاه

 ..پختم یبود وگرنه شام م یاشپزخونه خال.. نه -

 .. خودم باشم دیکه گفتم با..مونده نایفقط ا.. دیرو بردن خونه جد یاره همه چ -

 ..یکیکه پر شد رفتم سراغ اون  کارتن

 ؟يدیکفشاتو تازه خر -

 دم؟یاس که تازه خر عیضا یلیخ: زدم و گفتم يلبخند

 ..يدیگفتم حتما تازه خر.. پات نبود نایا يفقط صبح که اومد.. نه -

اونا : کرد؟ اروم گفتم یبه کفشام نگاه نم شدیم یچ.. بود ادشیدرب و داغونم رو  يکفشا.. خجالت اب شدم از

 ..بد بودن یلیخ
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 ..يکرد یکار خوب -

 ..دمیهست که کفش تازه نخر یمن االن دو سال: و گفت دیکش یاه

 چرا؟: دمیا پرسهو یب

 ..الزم نبود: خشدار و گرفته شد صداش

 يکامال معلوم بود که داخل اون کارت کار.. کارتن بود هیاخم کرده و سرش داخل .. و نگاش کردم برگشتم

که کفش خراب  رهیخوب راه نم ؟یانداخت ادشیصنم؟ چرا  يفکر یاخه تو چرا انقدر ب.. نداره و فقط زل زده

 یتونستم بغلش کنم نه حرف ینه م.. اومد براش انجام بدم یاز دستم برنم يکار.. شد کهیت دلم براش صد.. کنه

 ..متاسفم: گفتم رلبیفقط ز.. بزنم که ارومش کنه

کار کتابا که تموم شد با همون لحن شاد انگار ..نزدم یحرف گهیتا اخرش د.. بهم زد يرو باال اورد و لبخند سرش

  ؟یکیمکز ؟یپپرون ؟يخوریم یخوب چ: افتاده باشه گفت ینه انگار که اتفاق

 ..یپپرون -

 ادیصبح زود هومن م: بعد از سفارش روش رو بهم کرد و گفت... رو گرفت يتلفن رو برداشت و شماره ا یگوش

 .. دیخونه جد میدنبالمون تا بر

در رو پشت .. روشه دیکل.. یبخواباونجا  یتون یم.. با پتو.. کاناپه هست هیاونجا : رو نشونم دادم و گفت يدر

 ..سرت قفل کن

 تکون دادم يرو گرفتم و فقط سر منظورش

 

 

تمام سه سال رو .. تمام بدنم خشک شده بود.. و سرم رو بلند کردم دمیکش يا ازهیخم لمیزنگ موبا يصدا با

 یم یبین داده بود غرکه مهرا ییبخوابم و االن رو کاناپه و پتو وایش ییعادت کرده بودم تو لحاف تشک اهدا

خانم جون دوباره به نماز عادتم داد  یوقتاز .. وقت نماز بود.. دمیبه موهام کش یسر جام نشستم و دست.. کردم

تا وضو  رونیاز اتاق اومدم ب نیسرم انداختم و پاورچ يشالم رو رو.. رو وقت نماز بود لمیاالرم موبا شهیهم

رفت و وضو  ییکورمال کورمال به سمت دستشو.. روشن نکردم مبادا مزاحم خواب مهران بشم یچراغ.. رمیبگ

پتو و بالش رو مرتب کردم و از اتاق .. ادیمهران گفته بود هومن صبح زود م.. نبرد مخواب گهیبعد نماز د..گرفتم
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داره صحبت  یبا ک نمیم تا بباروم به سمتش رفت.. از جانب اتاق مهران توجهم رو جلب کرد ییصدا.. رونیرفتم ب

 ..دارمیکنه؟ اگه هومن اومده که بهشون بگم ب یم

 ..یچرا انقدر نگران.. امیزود م یلیخ.. زمیعز -

 ..زد یبا تلفن حرف م داشت

 کرده؟ دایخونه؟ دوست پ یساالر خوب درساشو م  -

 یو تا ابد گوش کنم ول مستیزد که دوست داشتم با یانقدر با محبت حرف م.. زد یبا همسرش حرف م داشت

 یرو حاضر م ییبودم چا داریاالن که ب.. از در فاصله گرفتم و به سمت اشپزخونه رفتم.. داد یادب اجازه نم

بعد  قهیچند دق.. گذاشتم منیتو نش ورو روشن کردم و کارتن ها رو از تو کتابخونه اوردم  منیچراغ نش.. کردم

 .مهران صدام کرد

 ؟ییصنم تو -

 ..بله -

 ؟يداریوقته ب یلیخ: کرد و گفت تیرو به سمتم هدا لچرشیو

 ..نجایمنم کارتنها رو اوردم ا میصبح زود قراره بر دیگفت.. بعد نماز خوابم نبرد.. نه -

 ..بره یم ادیهومن م.. ننیسنگ.. ولشون کن -

قراره بهم  یچیه يبرا.. نهیدست زدم گفت سنگ یبه هرچ.. نکردم يکجا بود؟ من که تا االنش کار گهید نجایا

 پول بدن؟ نهمهیا

 ن؟یخور یم.. حاضره ییچا -

 ..البته: زد و گفت یبرق چشماش

 ..در زدن ختمیکه ر ییچا براش

 .هومن اومد.. بکنش سه تا -

 ن؟یحاضر: بدون سالم گفت.. اومد گهینفر د هیکه هومن با  ختمیر گهیفنجون د هی

 ..نیبخور ییچا هیاول .. بکنش چهارتا.. صنم خانم -

 ..شهیم رید -

 .. شهینه نم -

 ناس؟یهمه لوازم ا: گفت دیهومن تا منو د. منیرو بردم تو نش ییچا ینیس
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 ..فقط پتو و بالش تو اون اتاقن -

 ..میایتا ما ب نییرو ببر پا نایا: گفت دیداغ داغ سر کش شوییمرد جون که چا به

دونستم حرفم رو  ینم.. سر زد گهیبار د هیهومن به تک تک اتاقها .. نییرو برداشت و رفت پا یکارتن اول مرد

 ..با مهران راحتتر بودم یول.. هومن ایبه مهران بزنم 

 ..داشتم یعرض هی دیببخش -

 .دییبفرما -

.. دیدون یم.. بندم یکارام قرارداد م ينشه من معموال برا یادب یحمل بر ب: کردم و گفتم سیرو با زبونم خ لبم

 ..راحتتره المیخ يجورنیا

 یتو اون خونه قرارداد هم م میبر.. چرا که نه. البته: زد و گفت يلبخند یشه ول یکردم ناراحت م یم فکر

 ..میسینو

 نیتو ماش دیشما بر: هومن رو به من گفت نییمرد جوان کارتنها رو برد پا نکهیبعد از ا. جواب دادم لبخندشو

 ..دره يجلو.. یمشک يایزانت..امیکنم و م یمن درها رو قفل م دینیبش

 نیتو ماش.. نییپا ارمیچمدونهامو خودم ب ستیخوشحال بودم که الزم ن.. رو برداشتم فمیرو تنم کردم و ک پالتوم

.. بره نیصبح باز از ب هیبه خودم دادم تا رخوت اول یکش و قوس.. هوا سرد بود.. که نشستم خودم رو جمع کردم

.. شده میاز درختا قا یکیمرد پشت  هیشدم  وجهبه اطراف کوچه انداختم که مت ینگاه.. ومدا یهنوز خوابم م

 یبود و نم دهیسرش کش يرو یکاله.. کلهیه يمعلوم بود قو.. ترس برم داشت.. کرد یداشت به من نگاه م

 دیکنم چون خودش رو عقب کش یفکر کنم متوجه شدم منم دارم نگاش م. بدم صیتونستم صورتش رو تشخ

تو کوچه هم که پرنده .. سر وقتم ادینکنه ب.. دمیلبم رو گز..کشه یم كکه داره از پشت درخت سر دمید یم یول

 تیمهران رو هدا لچریکه و یبشم در باز شد و هومن در حال ادهیتا خواستم پ.. کردم یم دیبا کاریچ.. زد یپر نم

رو  لچریبعد و.. توش نهیدر جلو رو بازکرد و کمک کرد مهران بش.. دمیکش ینفس راحت.. رونیاومد ب کردیم

 ..شده بود میبود که پشت درخت قا يهنوز نگاهم به مرد.. گذاشت تو صندوق عقب

 شد؟ یچ.. صنم -

 ..کرد یرو نگاه م نوریهمه اش ا.. شده مینفر پشت اون درخت قا هیانگار  -

 ..هاست هیاز همسا یکیحتما .. ستین يزیچ: گفت رلبیشد و ز قیاون سمت دق به
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 میما داشت.. نگفتم يزیکنه که چ یم کاریچ ينجوریاونم ا... تو کوچه.. موقع صبح نیا هیبگم اخه همسا خواستم

رو  يپشت سر نیمرد جوون انگار ماش.. هومن سوار شد .. بود یکنه ک یم یچه فرق گهید میرفت یم نجایاز ا

 .. کردیم تیهدا

 ه؟شد یچ: هومن

 ..ستین يزیچ دهیترس دهیها رو د هیاز همسا یکیصنم .. یچیه: مهران

که به نظرم  يزیتنها چ.. رو روشن کرد و حرکت کرد نیماش.. نگفت يزیبه سمت درخت نگاه کرد و چ هومن

 یانگار از قبل م.. هومن سرش به همون سمت چرخوند یرو نشون نداد ول ییبود که مهران جا نیاومد ا بیعج

 نیتکونهاش ع.. فتهیباعث شد چشمام رو هم ب نیگرم و سکوت ماش يفضا.. ستادهیاونجا ا یدونست کس

 دنیرس رید ایاسترس زود  شهینشده بودم؟ هم نیارامش سوار ماش نیچند وقت بود با ا.. موند برام یم ییالال

با همون .. مام رو باز کردممهران چش يبا صدا.. نرسم چوقتیاالن دوست داشتم تا ابد برم و ه یداشتم ول

 ..یشگیلبخند هم

 ..میدیرس.. پاشو صنم -

 ..و به اطرافم نگاه کردم دمیرو مال چشمام

 ..برد هوخوابمی.. دیببخش -

 ..زدم یچرت هیخودمم .. نداره یاشکال -

احساس  شهیهم.. قرار داده باشه میرو خدا تو زندگ یکس نیکردم چن یاصال باور نم.. مرد خوب بود نیا چقدر

 دیچرا با..شد شیدلم براش ر.. دیکش لچریو يدر سمتش باز شد و مهران خودش رو رو.. داد یبهم م یخوب

هومن  م؟یبرج بود هیداخل  طبقه؟چهارده .. اوو.. میسوار اسانسور شد..فتهیب تیوضع نیبه ا یمرد خوب نیچن

 یم دنتیدزد یم.. دختر يخواب به خواب بر ..مییدونستم کجا یاصال نم.. باال میدکمه طبقه هشتم رو زد و رفت

و هومن در رو باز  میشد ادهیاز اسانسور پ ؟يکپه مرگت رو بزار دیبا یرس یهر جا م.. اخه؟ یکن کاریچ یخواست

به شکل  یخونه بزرگ.. عوض کرد گهید لچریو هیرو با  لچرشیمهران دم در و.. میوارد شد.. تک واحد بود.. کرد

خورد به  یراهرو م هیو از سمت چپ با  ییرایروبرو هال و پذ.. گوشه سمت راست اشپزخونه.. بود لیمستط

 تازه من شروع شده بود یزندگ.. ستادمیوسط هال ا.. اتاقها
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 ؟یکن یم فیصنم بساط صبحانه رو رد -

 ..البته -

به هم  يتا حدود نکهیبا ا.. نه شدموارد اشپزخو یبا سرخوش... سرحالم اورده بود یو شاد خونه حساب بایز يفضا

گاز گذاشتم و  يرو رو يکتر.. باز توش کار کرد شدیم یاز کارتنها رو هنوز باز نکرده بودن ول یبود و بعض ختهیر

وقتم بابت  یکل.. دمیکش رونیرو ب ریکره و مربا و پن.. توش پر بود یهمه چ.. من يخدا.. رو باز کردم خچالیدر 

 ..مهران وارد اشپزخونه شد.. رو که دم کردم ییچا.. تلف شد لیکردن وسا دایپ

 ..شم یتلف م یکه دارم از گرسنگ يوا -

 ان؟یاقا هومن نم -

 ..کار داشت رفت -

 يعاد یلیخ یبا ترس به مهران نگاه کردم ول.. نفر دست رو گذاشت رو زنگ و برنداشت هیموقع  همون

 ..اومد زلزله: کرد وگفت تیهدا رونیرو به ب لچرشیو

مهران بود  يکار برا نیا.. دیرو که پشت دره د یشد کس یکرده بودن که م هیتعب کیکوچ توریمون هیدر  کنار

 ..دیمرد به گوشم رس هیشاد  يدر که باز شد صدا.. نهیرو که پشت دره بب یکس یتونست از چشم یکه نم

 ..رمردیسالم پ -

 ..خرده متمدن باش هی.. ستین یمالل یستیحاال ادم ن -

 ..یتو رگ روشن ش یبزن ارمیبرات کله پچ ب يگفتم صبحونه ندار: و گفت.. خنده مرد بلند شد يصدا

 گهید.. کرده بود یمعرف نهایمتشکر بودم که منو به ا ریواقعا از ام.. طرز حرف زدن مرد خنده ام گرفته بود از

 ..رو نداشتم يخونه ا چیو غمناك ه رهیت يطاقت فضا

 اد؟یجواب کانون م گهیچند وقت د.. فکر روشن شدن خودت باش.. من صبحونه دارم -

جوونتر از مهران  یلیخ.. مهران همراه مرد وارد خونه شد.. گذاشتم نتیکاب يرو برداشتم و رو زیم يرو کارتن

 .. ساله یس دیشا..بود

 ..سالم -

 ..دمیخر یم شتریب.. هستن شونمیا يمهران نگفته بود.. سالم -

 ..يخور یشما کمتر م -
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 ..هستن یمیباهم صم یلیکه دارن خ یبود با وجود اختالف سن معلوم

 .. خانم هم صنم خانم هستن نیا.. دوست و شاگرد ناخلف بنده.. اریهوش انیشا ياقا شونیا.. کنم یم یمعرف -

 .. انگار از قبل اطالع داشت که من قراره باشم.. تو نگاهش نبود یتعجب چیه

 ..خوشوقتم خانم -

 ..نطوریمنم هم -

 .. دیشد تیاگه اذ دیببخش: کله پاچه و نون سنگک رو به سمتم گرفت و گفت قابلمه

 ..کنم ینه خواهش م -

 یرو دنباله کاسه بشقاب م نتهایتمام کاب گهید يسر هی دیبا.. گاز گذاشتمش يباز رو یهنوز داغ بود ول قابلمه

 ..گشتم

 کنه؟ یم کاریچ نجایپس هومن ا.. اس ختهیکه هنوز به هم ر نجایا -

  ؟يتو از هومن انتظار مرتب کردن دار -

به  لیباشه و اونجا رو تبد ییجا دهیاز هومن بع.. ستین ختهیبه هم ر یکه به اندازه کاف نهیمنظورم ا.. نه خوب -

 ..جنگل نکنه

.. ننشسته بودن کاریمدت هم ب نیتو ا.. کردم دایباالخره کاسه بشقاب رو پ.. گرفت یحرفاشون خنده ام م از

 ..نصف نون سنگک رو خورده بودن

 ..که به راهه لداتیبساط شب .. مهران -

 ..ستیهنوز معلوم ن -

هر سال که اگه از اسمون .. با مخلفات.. خوام یم لدایمن شب .. ستیرو معلوم ن یچ یچ: شد یشاک انیشا

 ..يکرد یبرگزار م دیبار ینگم مس

 جمع و جور بشه؟ گهیتا سه روز د یکن یفکر م.. نیرو بب نجایا.. کنه یخرده فرق م هیامسال  -

 .کنم یکار م یکل... در بست در خدمتتم نجایخود من ا.. شهیچرا نم -

 ؟يندار یتو کار و زندگ -

 ..کاکو ییمو تو یکار و زندگ: گفت يرازیتکون داد و به لهجه ش ییچشم و ابرو انیشا

 ؟یبه ناموس مردم چشم نداشته باش ينجوریا رهیگ یمادرت برات زن نم.. زهرمار: و گفت دیخند مهران

 .. دیبگ يزیچ هیشما : رو به من گفت انیشا
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 بگم؟ یچ: گذاشتم و گفتم زیم يپر از اب رو رو کاسه

با صنم .. میهمه اش پنج نفر يبد يخوا یتادودو ملت که نمهف یبابا مهمون.. رو برگزار کنه لدایشب  دیبگ -

 گه؟ید یگ یم یچ.. میریگ یم رونیشام رو هم که از ب.. شش نفر میشیخانم م

 ..میکمک کن خونه رو درست کن يفقط االن که اومد..میریگیباشه بابا م: کرد و گفت یپوف مهران

اومدم صبحونه بهت ..من که کار دارم.. نه ؟یچ: گشاد گفت يبا چشمها انیشا.. میهم افتاد یمهمون هی..به به

 ..ندارم يکار گهید.. بدم که خدا رو شکر صنم خانم هست

 ..يندار يدونم کار یم.. یمون یخوبم م یمون یم.. زیبسه بابا مزه نر: و گفت دیدوباره خند مهران

اتاق کار مهرانه رفتن منم مشغول جمع و  دمیاز اتاقها که فهم یکیبا خنده به  انیاز صبحانه مهران و شا بعد

ناهار  يبرا يفکر هی دیبا.. بعداز ظهر بود که کار اشپزخونه تموم شد کیساعت .. جور کردن اشپزخونه شدم

به سمت اتاق رفتم تا ازشون ..داشت یچهست؟ خوشبختانه همه  یچ نمیانداختم بب زریبه فر ینگاه.. کردمیم

 ..بپزم یناهار چ يبپرسم برا

 ..نداره یمعن... من نزاشتم.. ها و حموم رو هم ییگفت دستشو یهومن م: مهران

 ..به در زدم يا تقه

 ..بله: مهران

 درست کنم؟ یناهار چ يخواستم بپرسم برا یم.. دیببخش: من

 ..فسنجون: گفت یبا لحن شوخ انیشا

 ..اسونتر زیچ هی... شهیاالن که نم: من

 ..ممنون.. شد خوبه یهر چ: مهران

.. برداشتم و خالل کردم ینیزم بیاز سبد س.. نگام کرد يجور هیاحساس کردم مهران .. تو اشپزخونه برگشتم

کرده نبود کته گذاشتم و برنج شام رو  سیچون برنج خ.. گوشت چرخ کرده رو هم دراوردم تا کباب درست کنم

 انیبا حرف شا یول.. نداشتم یساحسا نیخونه مهناز هم چن یحت.. کردم خونه خودمه یاحساس م.. کردم سیخ

 ..دستام سست شد

 گذره؟ یاز افرا خانم چه خبر؟ اونور اب خوش م -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٩٤ 

نبود  نکهیبا ا گهیزن د هی.. بود گهید یکیخونه  نجایا.. جوابش رو داد یکه چ دمیمهران رو نشن يصدا گهید

 گهید.. درون قلبم باز شد يان انگار حفره ا کی.. باز بود ینبود ول نجایا.. شد یحضورش همه جا احساس م یول

 ..نبود ياز اون حال خوش صبح خبر

 صنم خانم حالتون خوبه؟ -

 ...يجفت چشم قهوه ا هیگره خورد تو  نگاهم

 

 

 

 ..لحظه دلم گرفت هی.. بله.. بله -

 ..یکن یکار م زیر هی ياز صبح دار.. هیبه خاطر خستگ -

 هیفقط  نجایخونه بشم؟ من ا نیاصال مگه من اومده بودم خانم ا..کردم یحال خوب امروز رو خراب م دینبا

 ..نیهم.. هیکار یعال تیموقع هی نمیپرستارم و ا

 ....اگه غذا بده دیببخش -

 ..دنیهر دو بو کش.. تو خونه دیچیکباب پ يدر تابه رو که برداشت بو انیشا

 ..هیعال.. اووومم -

 ..ممنون صنم.. بود تو خونه دهیچیغذا نپ يوقت بود بو یلیخ: مهران

 ..مهران تمام غصه هام دود شد رفت هوا فیتعر از

 ..نداره یقابل -

 ..مونم مهران یشام م.. نظرم عوض شد: خورد گفت یکه م ین در حال ایشا.. گذاشتم زیو سرم دمیرو کش غذا

 ؟يپاشو برو مگه کار ندار.. يخود کرد یب: مهران

 .. گهیبمونم د.. ز جمعه اسامرو: گفت تیبا مظلوم انیشا

 یم یباهم شوخ.. موندن یبچه ها م نیدرست ع.. دنباله اش رو نگرفت گهیهم د انیشا.. نداد یجواب مهران

.. حق هم داشت.. بهتر از رابطه اش با هومنه یلیخ انیاحساس کردم رابطه اش با شا.. دنیخند یکردن و م

 ..دیخند یگفت و م یپا به پاش م انیشا یبود در حال يجد یلیهومن خ

 .. دستت درد نکنه.. بود صنم یعال یلیخ: مهران
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 ..نوش جان -

 .. خرده استراحت کنم هیرم تو اتاقم  یمن م -

.. نبود يسرخوش خبر انیاز اون شا گهی.. دیرو مال شیشونیکرد و پ یپوف انیشا.. رفت رونیاز اشپزخونه ب بعد

 .. دکر یناراحتش م يزیچ هیانگار 

 .من انجام بدم دیهست بگ يکار..دستتون درد نکنه صنم خانم -

 ..سوال داشتم هی -

 ..دییبفرما -

 نبودن؟ ينجوریاز اول ا دمیکه فهم ينجوریا.. اقا مهران افتاده يبرا یچه اتفاق -

راننده اتوبوس خوابش .. تو جاده شمال تصادف کرد شیسه سال پ.. نبود ينجورینه از اول ا: و گفت دیکش یاه

 ..واقعا معجزه بود که زنده مونده.. به مهران زنهیشه م یکه منحرف م برهیم

 ..متاسفم -

 ..بادا بلرزه نیکه به ا ستین يدیمهران ب: زد و گفت يلبخند

 نموند؟ ششیخانمش چرا پ -

 ..هیخانوادگ گهیمسائل د نیا.. دونم ینم: باال انداخت و گفت يا شونه

بزنم بلند شد و از اشپزخونه رفت  یحرف نکهیقبل از ا.. دمیفکر کرده بود من فضولم خجالت کش نکهیا از

 ..به در اتاق مهران زدم یتق..چمدونام هنوز وسط هال بود.. منیظرفا رو شستم رفتم تو نش نکهیبعد از ا..رونیب

 ..بله -

 اتاق من کدومه؟ دیببخش -

 ..صنم یراست.. ياون اتاق اخر: راهرو رو نشون داد و گفت يادستش انته با

 ..بله -

 ..نجایا ایکارت تموم شد ب -

 ..چشم -

رو باز  يواریدر کمد د.. تخت خواب ساده توش بود هیاتاق متوسط که فقط  هی.. يرو بردم اتاق اخر چمدونم

االن .. میکردم چون کمد نداشت یم يمدت لباسام رو تو همون ساگ نگهدار نیتمام ا.. چقدر جا داشت.. کردم

نق ... بود یبهداشت سیسرو.. که تو اتاق بود رو باز کردم يا گهیدر د..کنم زونیتونستم همه شو تو کمد او یم
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رف پنجره به ط..اتاق کوچک برام مثل بهشت بود نیهم.. دمیبعد به حرف خودم خند.. وان نداره.. بابا يا: زدم

برگشتم و تو ...میانگار تنها ساختمون بلند ما بود.. دمید یرو م رونیتازه ب.. رفتم و پرده ها رو کامل کنار زدم

تو خونه حاج اسمال و بعد از اونجا  يمنم که از اون خونه منو برد نیمنم؟ ا نیا ایخدا.. زدم یاتاق چرخ

 يوا.. تخت انداختم يخودمو رو..نداشتم یاختصاص سیتوخونه خودمون هم سرو یحت نجا؟یا میاورد يکشوند

 يکردم و گوشه ا بازسرم  يشالم رو از رو..کنم یزندگ نجایکاش بشه تا ابد ا يا.. خوبه نجایچقدر ا.. چقدر خوبه

ذوق و شوق مرتب کردن .. نبود دنیفعال وقت خواب یخسته بودم ول نکهیبا ا.. گایموهامو ها رو ن..پوف..انداختم

.. بود زیتم.. رینه؟ نه خ ایگرد و خاك داره  نمیتا بب دمیبه کمد کش یاول دست.. اتاق باعث شد از جام پاشم نیا

هاشون  یبعض.. کردم زونیهامو دراوردم و او راهنیپ یکی یکی..رو باز کردم میمهمون ياول چمدون لباسها

  ..دیپوش یم یشت چدا یکه مهران مهمون لدایشب  يبرا.. یراست.. چروك شده بودن یحساب

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 نیا نکهیهم ا يندار یشو هم شلوار درست و حساب الیخ یو بلوز رو ب نیشلوار ج.. نه صنم: خودم گفتم به

 ... نجایان ا یها م یادم حساب.. بپوش یدرست و حساب زیچ هی.. اره.. ؟یبپوش يخوا یم یرو ک راهنایپ

.. شهیخوب نم یول.. شد تو رو بپوشم یکاش م يا: گفتم.. رو برداشتم و نگاه کردم میحلقه ا نیقرمز است راهنیپ

 ..نه ینه مشک ؟یمشک.. هیمیبنفش؟ نه مدلش قد.. کوتاهه يادینه ز ؟ینبات

 یاسی یرسارافونیز هی رشیبه سارافن چهارخونه بنفشم که ز دمیکردم و دست اخر رس زونیاو راهنامویپ تمام

 .. نداره یاشکال.. دونستم مجبور دست اخر تو رو بپوشم یم: کردم و گفتم یپوف.. داشت

.. کردم یرو هم خال میتو خونه ا يساك لباسها.. شد یاتو حل م هیبا .. مهم نبود ادیچروك شده بود که ز یکم

: گفتمبه خودم .. دلم به حال خودم سوخت..یمیبود من داشتم؟ همه از دم کهنه و قد ییچه لباسها نیاخه ا

 ..خرج کن دختر تخرده واسه خود هی.. يخر یچند دست لباس خوشگل م يرینداره م یاشکال

 یلیبودم مهران خ دهیکه فهم ينجوریا.. گذاشتم ییچا.. رونیرو دوباره رو سرم انداختم و از اتاق رفتم ب شالم

 ..حالل زاده... مشغول دم کردن کردن بودم که وارد اشپزخونه شد..خور بود ییچا

 ..یخسته نباش -

 ..شتونیپ امیبزارم بعد ب ییگفتم چا..ممنون -
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 ..کارت دارم نیاالن بش.. میخور یم ییکه شد چا داریب..دیگرفت خواب انیشا -

 هیفقط به خاطر .. خوب بخونش بعد امضا کن.. از قرارداد نمیا: رو جلوم گذاشت و گفت ينشستم پوشه ا تا

 که نداره؟ یاشکال.. یکن یتو دفترم کار م سمیمجبور شدم بنو نایو ا مهیمسائل مثل ب يسر

 هی.. میکن یم زیبه حسابت وار مایحقوقت رو مستق. سیشماره حساب هم بنو هی: ادامه داد... رو تکون دادم سرم

 ..یدوست دارم خوب گوش کن.. گم یبه خودت م.. تو قراردادمون ذکر کنم دمیند یهم هست که لزوم ییزهایچ

 .دییمابفر -

نه خونه .. کیکوچ کیسالم عل هی یحت.. ینداشته باش يرفت و امد چیه هیکنم با همسا یازت خواهش م -

.. رو یهر سوال.. کنم صنم یم دیتاک.. جواب بزار یرو ب یحرف ای یهر سوال.. نجایا انیشون برو نه اجازه بده ب

 ..یستمتوجه که ه.. ممکنه دردسر بشه.. ستنیانگار ن..رشونیبگ دهیاصال ناد

 ..فهمم یم.. بله -

الزم بود  یهرچ.. اگه تموم شد بگو تا باز بهت بدم.. کشو نیزارم تو ا یخونه م دیخر يرو برا یمن مبلغ -

.. ارنیرو برات ب يخوا یکه م یزنگ بزن بگو اجناس.. شماره سوپرمارکته نیا.. يبر رونیب ستیالزمم ن..بخر

 ..کارا رو انجام داده نیهومن ا. شتراك هم هستشماره ا

رسما  گهید.. چه خوب.. دم خونه ارنیزنم م یزنگ م.. کنم که ینم يکار چیه..من خبر نداشتم تهیکو نجایا بابا

 .. یو بخواب يو بخور يبپز دیبهتر؟ با نیاز ا یچ گهید.. پاهامو دراز کنم دیبا

اس ام اس هم  هیاگه .. در دسترسه شهیباشه؟ شماره من هم.. به من خبر بده رونیب يبر یخواست انایاگرم اح -

 باشه؟ هیعال یبزن

 ..باشه چشم -

 ..بود دوباره شوخ و مهربون شدن يکه تا حاال جد ییچشما

 ..نشده داریاز خواب ب یاسمون يتا اون بال زیبر ییچا هیحاال  -

 ..دراوردم ستالیدار کر هیدوتا فنجون پا نتیلخند از جام بلند شدم و از کاب با

 د؟یوقته باهام دوست یلیخ -

 انیپا ریدرگ یلیخ نکهیتصادف کردم با ا یوقت یول.. قبال فقط استاد راهنماش بودم.. شهیم یچند وقت هی يا -

 ..کنم دوتا برادر دارم یاصال از اون موقع فکر م.. همه جوره کمکم کرد ینامه اش بود ول

 ..فکر کردنم رو گرفت يجلو يخواب الود يصدا.. برادر.. برادر..  برادر
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 ..رونیب ینداخت یاز خونه ات م یبرادرتو داشت نیهم -

 بره؟ نییاز گلوم پا دیاب خوش نبا هیمن  یعنی.. خدا يا.. ؟يشد يداریب يوا: شد یشاک مهران

 .. ختهیر بود و موهاش به هم رچشماش خما.. بود دهیهنوز خواب از سرش نپر.. و نگاش کردم برگشتم

 

 

 به کار تو دارم اخه؟ کاریمن چ -

 ..ختمیر ییبراش چا..و نشست اومد

 م؟یشام فسنجون دار -

 ..یشیفرما.. يامر.. کردم یدلم بهش دهن کج تو

 ..نه ای میدونم گردو دار ینم -

از صبح زود سرپاست االن ازش  یطفل. ينق زد یتو کتابخونه ه یتو تا کتاب گذاشت: کرد و گفت یاخم مهران

 ؟يخوا یفسنجون هم م

 ..انگار نه انگار دوتا ادم بزرگن.. خنده ام گرفت.. دیلب برچ انیشا

 ..پزم یفسنجون م لدایشب  يبرا.. نداره یاشکال -

 ..میریگ یم رونیاز ب شهیما هم: کرد و گفت ینگاه مهران

 ..کنم یخودم درست م د؟یریبگ رونیاز ب یچ يبرا.. هستم نجایخوب من که ا -

 ..کار رو بکن نیا.. باشه ياگه دوست دار -

من توهم زده  ایخدمتکار چطور رفتار کنن  هیبلد نبودن با  نایا ای.. بودم يجور هی.. تدارك شام شدم مشغول

شب مهمون هم  هی يبرا یحت.. مهیب.. اونهمه حقوق.. یتلفن دیخر.. یاختصاص ییاتاق به حموم و دستشو.. بودم

.. يخسته شد يگفتن خسته شد یمدام بهم م.. سفارش بدن رونیخواستن شام رو از ب یمن بودم م نکهیبا ا

 دمیرفت تازه فهم یوقت.. گذشت انیشا يها یشب با شوخ..باور رقابلیغ یلیبرام خ ییجورا هی.. بود بیعج

 ..تونه ساکت و اروم باشه یچقدر خونه م

 ..یکن دارمیب 7 باشه صبح ساعت ادتی -

 ..چشم -
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اگه .. نکن زیاتاقم رو تم ستمین یکنم وقت یخواهش م.. خواسم بهت بگم یهم م گهید زیچ هی.. اهان صنم  -

 کار رو بکن باشه؟ نیخودم هستم ا یوقت یکن زشیتم یخواست

 ..اونم چشم -

بهش بگم  دیدونستم با ینم.. کردم یبه حموم احساس م يدیشد اجیاحت.. منم وارد اتاقم شدم.. تو اتاقش رفت

. گهید یخواب کنهیفکر م يدیجواب نم نهیخوب بب.. ول صنم... اه ؟یاگه صدام بکنه چ.. نه ایحموم  رمیدارم م

.. غذاشو که خورده.. دمیرو خودم انجام م میشخص يکارا گهیصدات کنه؟ خودش که م دیاصال با یواسه چ

به خودم  یاولش نگاه.. حوله ام رو برداشتم و رفتم حموم..ت قفل کردم در اتاق رو از پش.. نداره يکار گهید

 هی دیبا.. شده بودم يقجر يدخترها هیشب.. بدتر از اون ابروهام بود.. پوف.. بلند شده بود یلیموهام خ.. انداختم

 ..گن بهم؟ یم یچ.. زشته امیب ينجوریا.. هم که مهمون دارن لدایواسه شب .. بزنم شگاهمیسر به ارا

کرد اوضاع  یکه ناراحتم م يزیتنها چ.. رونیو اومدم ب دمیچیحوله رو دور خودم پ یدوش گرم و عال هیاز  بعد

 دیبا میاریدرد رو در ب یمرفه ب يدخترها يادا میامشب رو که خواست هی.. هیچه وضع نیاخه ا.. بود میروح

سشوار هم نداشتم .. دمیلباس پوش یحوصلک یب با..اه.. دارمن یچیه... از لباسام نمیا.. بخوره تو ذوقمون ينجوریا

 ..بود که خوابم برد دهینکش هیبالش گذاشتم به ثان يهمون جور سرم رو رو.. که موهام رو خشک کنم

.. نیموها رو بب.. ایخدا يوا... ییاز جام بلند شدم و رفتم دستشو..اذان بود..شدم داریب لمیدوباره با زنگ موبا صبح

بعد وضو گرفتم و نماز .. تو هم گره خورده بود یحساب.. برس رو برداشتم و به زور گره موهام رو از هم باز کردم

رفتم ... دارهیچراغ اتاق مهران روشن بود پس ب.. سرم انداختم يو شالم رو رو دمیپوش يبلند نیبلوز است.. خوندم

 یم دیاول با.. هم داشت یمهران مهمون.. بود لدایب شب فردا ش.. کنم فیتو اشپزخونه تا بساط صبحانه رو رد

.. نوشتم دیخر ستیبرش داشتم و ل.. کاغذ و خودکار رو کانتر اشپزخونه بود.. دیرفتم خر یبعد م میدار ایچ دمید

.. بعد..زعفرون.. اها ؟یچ گهید ؟یچ گهید.. انار و هندونه... وهیم.. با رب انار میخواست یفسنجون گردو م يبرا

.. بود شیوقت پ یلیکه دسر درست کرده بودم مال خ يبار نیاخر.. دسر هم درست کنم دیبه فکرم رس.. ینیریش

نباشه  ایکردم که باشه  نیتو ذهنم سبک سنگ درانق.. طرفم دوست داشتم که باشه هیاز ..خراب کنم دمیترس یم

 ..مرده شورتو ببرن.. اه: و گفتم دمیکاغذ کوب يخودکار رو رو.. که کالفه شدم

 رو؟ یمرده شور چ -

 ن؟ییشما يوا: قلبم گذاشتم و گفتم يدستمو رو.. دمیمهران به هوا پر يصدا از

 ؟يکرد یم یداشت کاریچ: و گفت دیتو موهاش کش یدست
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 ..واسه فردا شب.. نوشتم یم دیخر ستیل: در همان حال گفتم.. زمیبر ییجام بلند شدم تا براش چا از

 دیهست بگ ياگه کم و کسر: گفتم.. انداخت یکرد و کاغذ رو برداشت و نگاه تیهدا زیرو به سمت م لچرشیو

 ..بخرم

 ..ارنیبچه ها م.. يبخر ستیرو الزم ن نایا: و گفت دیو انار و هندونه خط کش ینیریش يرو برداشت و رو خودکار

 ..و قرمز باشه واقعا سخت بود نیریکه تازه و ش يانتخاب هندونه ا.. کارم راحت شد.. نیاز ا نیا خوب

 ..رو ببرن یمرده شور چ ینگفت -

 ..ترسم خراب کنم یم.. وقته درست نکردم یلیخ یخواستم دسر درست کنم ول یم -

 ..رنیبعد م میور همد یدو ساعت انیم..میکن یو پاشها نم ختیر نیوقت از ا چیما ه یخواد درست کن ینم -

 یساکت داشت صبحانه اش رو م یلیخ..کرد یبهم نگاه نم روزیمثل د.. واقعا ناراحته يزیچ هیکردم از  احساس

ساعت بعد  میکه خورد رفت تو اتاقش و ن یبعد صبحانه کوتاه..کارش یخوب باشه دسر هم که رفت پ.. خورد

کانتر  يرو یدو هزارتومن اسکناسبسته  هیسر کار که  رهیم يخواستم بپرسم چطور. رونیاومد ب دهیلباس پوش

 ..ارنیبرات ب يخوا یکه م یزنگ بزن هر چ: گذاشت و گفت

 ..کنم یم دیزنم هم خر یم یچرخ هیهم .. رونیخواستم برم ب یم.. راستش -

 ..خوب یلیخ: و گفت دیگردنش رو مال پشت

 ..خونه رو ندارم دیخوب اخه کل -

از  يدیحال دسته کل نیبا ا یول..ومدیخوشش ن ادیز رونیب رمیگفتم م نکهینگار از اا.. مکث کرد قهیدق چند

 .. رو ازش جدا کرد و کنار بسته اسکناس گذاشت يدیاورد و کل رونیب بشیج

 ..یدر رو حتما قفل کن رونیب يریم ینرده وقت ادتی -

 ..حواسم هست -

 ..بگه يزیچ هیخواست  یانگار م.. رو گاز گرفته بود لبش

 ..صنم -

 ..بله -

 يدر رو رو.. زنگ زد جواب نده یکس..  امیناهار نم يمن برا.. یچیه: گفت رلبیو ز دیکش قینفس عم دوتا

 ؟يدیفهم..کس چیه يرو.. کس هم باز نکن چیه

 ..دمیفهم -
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.. باال انداختم يشونه ا..ترسوند یمنو م ییجورا هیلحن حرف زدنش .. رفت رونیکرد و از در ب یخداحافظ عیسر

پا و اون پا کردم تا  نیخرده ا هی.. نه به اخم تخم امروز روزشونید يکرد؟ نه به اون خل باز ينجوریچرا ا نیا

رو  يریمس هی.. برم يکدوم ور دینداشتم که با ينظر چیه.. زدم رونیو از خونه ب دمیلباس پوش.. ساعت شد نه 

بود که  يهمون سوپر دیشا.. کردم دایسوپرمارکت پ هی.. دیرس یصلا ابونیانتخاب کردم و تا ته رفتم که به خ

به هر ... بشم شگاههایاز ارا یکیوارد  دمیترس یراستش م.. اون دوروبرا چرخ زدم یکم.. میازش اشتراك داشت

مهران که .. یبعد به خودم گفتم صنم.. که ممکن بود بهم بدن ینجوم يمتهایبود و ق هرش يحال محله باال

.. خلوته خوب شهیسرش هم هم.. نیرفت یم وایکه با ش عصریول ابونیتو خ شگاهیبرو همون ارا.. خونه ادینم ناهار

 ..مترو رفتم ستگاهیبه سمت ا عیفکر سر نیبا ا.. یکن یم دهاتویهم خر یبرگشت

 

 

 

تا  دمیشالم رو جلو کش.. شده بود يابر يهوا بدجور.. اومد یم ياومدم سوز سرد رونیکه ب شگاهیدر ارا از

دلم .. رو عقب زدم رونیاومدن ب یشال م ریسشوار شده ام که لجوجانه از ز يموها.. صورتم معلوم نشه يقرمز

درجه  هیابروهامو  شگریارا شنهادیپ به.. نشناختم دمید نهییخودمو که تو ا.. اومد مدلشون رو خراب کنم ینم

گرفتم چند دست لباس تو خونه هم  میتصم.. انجام نداشتم يکه برا يکار ..بود یحس خوب.. روشنترم کردم

 شدینم یچیاصال طرف ه.. بود متیارزون ق يشلوار پارچه ا هیو  شرتیت هیشد  دمیکه عا يزیتنها چ یبخرم ول

خونه بود تمام  کیکه نزد یاز فروشگاه.. مردم یم یداشتم از گرسنگ.. خونهسوار مترو شدم تا برگردم .. رفت

خواستم تمام هنرم رو به  یم.. روشن کنم لدایو درست تا شب  زیر يعالمه شمع ها هیکردم بعالوه  دهامویخر

 یحرف م انخانم داره با نگهب هی دمیرفتم د یساختمان باال م يخسته و کوفته که داشتم از پله ها.. رمیکار بگ

 ..کرد رفتم که نگهبان صدام یبه سمت اسانسور م.. زنه

 ..خانم دیببخش.. خانم -

 بله؟: برگشتم و گفتم.. شد یاخه نم یول.. کس حرف نزنم چیمهران گفته بود با ه.. خدا يا

 د؟یهست دیشما ساکن جد.. دیلحظه ببخش هی -

 ..امرتون: گذاشتم و گفتم نیرو زم دهایخر..افتاد یداشت م دستام

 ه؟یوسفیاسمتون  -
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 ..دییبفرما: رو داخل شال فرستادم و گفتم موهام

 ..اسم شما رو روش نوشته یول.. اورده گذاشته تو صندوق طبقه دوم یپاکت هی کیپ ایراستش گو -

 یواال نم: رو از دست نگهبان گرفتم و گفتم یوسفیدکتر  يزرد رنگ که روش با قرمز نوشته بود اقا پاکت

 ..میمنتظر بسته نبود.. دونم

 ..میندار نجایا يا گهید یوسفیما  یول: ا االن ساکت بود گفتکه ت خانم

 میگردون ینبود برم.. چیاگه مال ما بود که ه.. دم یمن نشون م.. باشه: بحث رو خاتمه بدم گفتم نکهیا يبرا

 ..بهتون

 یبه اروم.. تنش بود یمتیگرونق يپالتو.. خانم هم همراهم وارد شد.. برداشتم و سوار اسانسور شدم دهامویخر

 د؟یزن و شوهر هست: گفت

 .رینه خ.. بله؟: گفتم

 پدر و دختر؟ -

کرده  دیمهران هم تاک.. بکنم؟ دیبا کاریخانم جواب بدم چ نیاالن من نخوام به ا.. میافتاد يریعجب گ.. بابا يا

 ..کنن یره ام مدربا يچه فکر.. رهیکه ابروم م میندار یاالن بفهمن ما نسبت..کس صحبت نکنم چیبا ه

 ن؟یکن یم یبا پدرتون زندگ دمیپرس -

 ..بله: به بحث خاتمه بدم گفتم نکهیا يبرا

عجب کنه .. کردم یپوف.. رفت رونیزود از اسانسور ب یلیخوشبختانه زن خ.. خودمو مشغول پاکت نشون دادم و

رو  دهایخر.. ز کردم و رفتم داخلدر خونه رو با.. شون بو ببره  یکی هیکاف.. مواظب باشم یلیخ دیبا.. بودا يا

امروز تمام بدنم  يرو ادهیاز پ... خوبه ونهچقدر خ.. شیاخ.. مبل ولو کردم يگذاشتم و خودم رو رو نیزم يرو

.. اومد یخوشم م.. صاف و لخت شده بودن.. دمیبه موهام کش یشالم رو از سرم دراوردم و دست..کرد یدرد م

 : شروع کردم به خوندن و قر دادن يهمونجور.. دوباره

 اومدم که درو وا کنم و  آخ

 

 کردم و تا وا کردم وا

 منو بوس کرد یکی

 کجا؟  از
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 نوك پا تا گردن از

 دم دم ،قدم قدم

 دررِردم ،قدم قدم

 رفتمیسر کوچشون م من

 این یساس گفتیم یه

 رفتمیباز م یول

 بره خب دیبا یرفتن آخه

 خب لهیخ يخوایمنو م تو

 قلپ مشروبتم برو باال قلپ

 حاال نیتو بغلم هم ایب

 چقد مستم من يوا

 بدنمو نیبب آخ

 رفتنمو راه

 کمرمو تابه

 ..خوندم یم رلبیرفتم ز یکه به سمت اشپزخونه م يهمونجور.. ریها رو از ما نگ یخوش نیخدا ا يا

 چقد مستم من يوا

 عشوه هامو نیبب آخ

 از اون چشمه هامو چندتا

ساعت  يطرفها.. و بعدش شام پختم يکار زیتم یرو جا به جا کردم و کم دهایخر.. نداشتم يادیعصر کار ز تا

 .. هفت بود که مهران اومد

 ..دیسالم خسته نباش -

انقدر فرق  یعنی.. سرخ شدم.. زد یپلک م ينجوریهم.. که سرش رو باال اورد تا جوابم رو بده خشک شدم نیهم

 کرده بودم که خشکش بزنه؟

 ..دیما هم خسته نباشممنون ش -

 ..نهیرو نگه داشتم تا بتونه روش بش لچرشیو.. داشت ارومم کرد یاز شوخ ییها هیکه ته ما صداش
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 ..ادیم ییچه بوها. اومم -

 ..شهیحاضر م گهید قهیچند دق -

 نه؟ ای يدار ییچا -

 ..بله دارم -

.. ختمیر ییفنجون چا هیمنم زود براش .. رفت  ییبه سمت دستشو.. کنه وونهیخواد منو د یم ییبا چا نمیا

 گه؟ید هیچ نیا: وارد اشپزخونه شد نگاهش به پاکت زرد افتاد و گفت یوقت

 ..گفت انگار گذاشتن تو صندوق طبقه دوم.. برگشتم نگهبان ساختمون داد دیاز خر یوقت -

 بت نکن؟صح یکس چیمگه من نگفتم با ه: اخماش رفت تو هم و گفت هیاز ثان يکسر در

 ..اسم شما روشه گرفتم دمیمنم د.. داد نویفقط هم..صحبت نکردم به خدا -

 ن؟یهم -

 ..بله -

 که زنگ نزد؟ یکس -

 ..نه -

 که دنبالت بکنه؟ يدیرو ند یکس -

 ..نه -

 مطمئن؟ -

 ..بله -

تو فکر  يمهران بدجور یول.. هم نبود یمهم زیچ.. رو هم بگم هیخانم همسا ياز اخماش نزاشت ماجرا ترس

 ..تو اتاقم ارمیرو ب ییصنم چا: رفت و گفت رونیاز اشپزخونه ب.. بود

 ..گذاشتم زیم يرو رو ییگفتم و پشت سرش وارد اتاق شدم و چا یچشم رلبیز

 ..يبر یتون یممنون م -

ست مشغول در.. عادت داشتم به اون مهران شوخ و مهربون.. بود بهیبرام غر ییجورا هیمهران  نیا.. گرفت دلم

 ..نه که دوباره در زدن ایمونده بودم باز کنم .. کردن ساالد بودم که در زدن
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 ؟یکن یچرا درو باز نم.. صنم.. صنم -

 .. پشت در بود انیشا.. یکن یگه چرا باز نم یم گهید قهیدق هیباز نکن  گهیبار م هی.. دلم نق زدم تو

 .سالم -

 ...تو یعیضا نقدریاخه چرا ا.. صنم يریبم يا.. نگام کرد بعد لبخندش کش اومد رهیلحظه خ چند

 د؟یخوب.. سالم  -

 ..ممنون -

 مهران هست؟ -

 ..بله هستن -

 شده؟ يطور -

 ..نشده يزینه چ -

 زده؟ یمهران بهت حرف.. شده يطور هینه : سرم وارد اشپزخونه شد و گفت پشت

 ...اشتباه از خودم بود.. نه -

 نه؟ ایشده  یچ یگ یم -

برگشتم نگهبان  دیاز خر یوقت یول.. منم حرف نزدم..ساختمون حرف نزنم یکدوم از اهال چیگفته بودن با ه -

.. نیهم.. اورده کیپاکت بهم داد گفت پ هیبعد ..منم گفتم اره د؟یهست یوسفیساختمون صدام زد و گفت شما 

 ..نگفتم يا گهید زیچ چیمن ه

 د؟بو یتو پاکته چ: کرد و گفت زیر چشماشو

 ..به خودشون دادم.. نگاه نکردم.. دونم ینم -

 یحت.. ادیز یلیخ.. ادنیز یلیکه داره دشمناش خ یبه خاطر شغل.. مهران رو درك کن تیحساس.. صنم نیبب -

 ..ینش تیگه که تو اذ یرو هم م نایهمه ا.. هیتحت چه فشار یدون ینم..کنن یهم م دشیتهد

 .دونم یم: و گفتم دمیرو باال کش دماغم

اون خانم  يکردم ماجرا یساده بودم که فکر م یلیخ..دونستم یاون موقع نم دیشا ای.. دونستم یدر واقع نم یول

 .. ستین یمهم ادیز زیچ

 مواظب باش خوب؟ شتریبه بعد ب نیاز ا.. بوده گذشته یهر چ.. خودتو ناراحت نکن ادیتو هم ز -
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 قهیچند دق... انیدوست داشتم خودشون ب یشام حاضر بود ول ..مهران شیرفت پ انیشا.. رو تکون دادم  سرم

 یم ياالن دار يدعواهاتو با من کرد.. يتو دلم گفتم رو اب بخند... دیچیخنده مهران تو خونه پ يبعد صدا

 ..دوستات بخرم شیابروتو پ یخواستم فردا کل یمنو باش که م ؟يخند

 ..وارد اشپزخونه شد انیشا همراه

 ..توئه ریما بده تقص لیسوخته و بدمزه تحو ياالن غذا.. يصنم خانم رو ناراحت کرد. مهران نیبب -

 ؟يتو ناراحت شد.. صنم: و گفت دیبه سمت من چرخ مهران

 ..شه یاز شما ناراحت نم یدکتر؟ کس ياقا هیشیچه فرما نیا.. اصالو ابدا.. ریخ نه

 ..منو نگاه کن صنم -

 ..گفتن چقدر شغلتون حساسه انیاقا شا.. ت نشدمناراح.. نه : و گفتم برگشتم

 یشغل نم نیاگه نگران خودم بودم که وارد ا.. من به خاطر توئه که انقدر حساس شدم.. ستیبه خاطر شغلم ن -

 ..شدم

.. شد که جوابش رو ندم ینم.. نگهبان صدام کرد یول.. نزدم یصحبت نکنم منم حرف دیخوب شما به من گفت -

 شد؟یم

 يبه نگهبان بسپار که با صنم خانم کار يخوا یخوب م.. صنم خانم حق داره مهران: جواب داد انیشا نباریا

 ..به خودت بگه میرو مستق یهمه چ.. نداشته باشه

 ..بزار.. هیفکر خوب نمیا.. اره: فکر کرد و گفت یکم مهران

 ..رو گرفت یرفت و شماره نگهبان یسمت گوش به

 هی یجنابعال دیببخش...  د؟یخوب.. یوسفی.. بله.. بله..... طبقه هشتم هستم هیهمسا د؟یخوب هست.. سالم جناب -

 هی.. بله... نطوریکه ا....... د؟یدیرو د کیشما پ نمیخواستم بب.. اورده کیپ هیصبح  دیگفت دیپاکت به خواهرم داد

هم  کیکوچ یحت... يمسئله ابله هر ...... دیخبر بد مبود به شخص خود يلطفا هر مسئله ا... هم داشتم یعرض

 .. ممنونم.. دیبود به خودم بگ

 ..يرو بزرگ کرده بود یچقدر همه چ... يدید: گفت انیشا.. کرد قطع

 ..حواسم رو جمع کنم شتریبه بعد ب نیاز ا دمیمن قول م... کردن یرو بزرگ نم يزینه چ -

خودم  يرفتن تو اتاق و منم مشغول کارها شهیو مهران مثل هم انیشا.. میرو صرف کرد ینسبتا اروم شام

.. کرد که مواظب خودم باشم و رفت دیصبح دوباره مهران تاک.. رفت یک دمیبعدشم رفتم تو اتاقم و ند.. شدم
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 زیم يکردم و رو دایپ يا مهتر يزیروم... دمیکردم و جارو کش يریهمه جا رو گرد گ.. میشب مهمون داشت

ظرف بلور  يها رو تو وهیم.. بودم رو هم کنار هم گذاشتم دهیرو که خر ییعاشم.. انداختم ییرایبزرگ ست پذ

فقط مونده بود هندوانه و .. شد یفال حافظ نم یب لدایشب .. حافظ برداشتم وانیاز کتابخونه مهران هم د.. دمیچ

خواستم باز .. زنگ در اومد يصدا.. گذاشتم سارافونم رو دراوردم تا اتو بزنم رفسنجون رو که با.. ینیریانار و ش

انگار دست بردار  یول... رفت یبود م یهر ک..الیخ یب.. کردم یباز م دینبا.. نه.. حرف مهران افتادم ادیکنم که 

 ..بلند شد لمیزنگ موبا يکه صدا دمیترس یکم کم داشتم م... نبود

 ..بله -

 پشت دره انیشا ؟یکن یچرا در رو باز نم.. صنم -

 ..در رو باز نکنم دیستین یوقت دیاخه شما گفت -

 ..شده ياالن بدو که کفر... بود دختر خوب بهیمنظورم غر -

 .. رو قطع کردم و در رو باز کردم تلفن

 ..شد یسبز کشور م يبه فضا یکمک بزرگ.. ياومد یم گهیخرده د هی يموند یم -

 ..دیایدونستم م ینم دیببخش: رو جمع کردم و گفتم لبخندم

 ..يببر ییرو خودت تنها نایکه همه ا نهیات ا مهیاالن جر: رو داد دستم و گفت هندونه

 .. فسنجون... اخ جون: در قابلمه رو برداشت و گفت انیشا.. رو بردم تو اشپزخونه هندوانه

 ..نیتو رو خدا ناخنک نزن -

 ..مزه اش به ناخنکشه... برو بابا: تفاوت گفت یب

 ..هرو بردم تو اشپزخون زایچ هیبق

 ان؟یم یمهمونا ک -

 چطور؟..شه یم داشونیاالنا پ -

 .. کردم یداشتم لباسمو اتو م -

 .. برو اتو کن  -

 ..نایناخنک نزن -

 ..بدو.. باشه: و گفت دیخند
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برگشتم  یوقت.. و لباسم تنم کردم دمیپوش میساپورت ضخ هی.. لباسم رو تموم کردم يتو اتاقم و اتو برگشتم

قشنگ  یلیخ.. دستتون درد نکنه: گفت دیتا منو د.. کرد یبود و به اطراف نگاه م ستادهیا ییرایوسط پذ انیشا

 ..شده

 .نکردم يکار..کنمیخواهش م -

 زیرو تم نتیدوباره با پارچه نم دار تمام سطح کاب.. و گذاشتم کنار ختمیکاسه بزرگ ر هیدون شده رو تو  يانارها

 ..کردم

 هندونه رو قاچ کنم؟ -

 ..کنم یکار رو م نیخودم ا.. ممنون -

اقا مهران گفته در رو باز .. نه: تا خواست بره سمت در گفتم.. میبه هم نگاه کرد انیمنو شا.. زنگ بلند شد يصدا

 ..مینکن

 

 

 ..توجه به حرف من رفت و در رو باز کرد بدون

 ..داخل دییبفرما.. یقیجناب حق.. به به -

گذاشته بود و کت و شلوار  يپرفسور شیر..اومد یهمسن و سال مهران به نظر م..شد منیمرد وارد نش هی همراه

 ومده؟یمهران هنوز ن: داد و گفت انیرو به دست شا ینیریجعبه ش.. به تن داشت يسرمه ا

 ..دییبفرما.. االناس که برسه -

 ..دیخوش اومد.. سالم -

 ..سالم از بنده اس: رو جابه جا کرد و گفت نکشیع قاب

 ..اوردمیخانم رو به جا ن: گفت انیروبه شا بعد

 .دنیکش شونیزحمت امشب رو ا.. مهران هستن ياز اشناها -

 .. دستشون درد نکنه.. به به: کرد و گفت ییرایبه پذ ینگاه

 يباشه که صدا یزدم امشب شب خوب یحدس م.. رو بردم تو اشپزخونه ینیریجعبه ش فشیخوش از تعر سر

 .. ششیرفتم پ عیسر.. حتما مهران اومده بود.. دمیبسته شدن در رو شن

 ..سالم -
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 ..سالم -

 اومده؟ یک: به کفشها کرد و گفت يا اشاره

 ..یقیحق يفکر کنم گفتن اقا.. در رو باز کرد انیاقا شا -

 ..نطوریکه ا: رفت باال و گفت ابروهاش

 ینیریش دنین دوباره مشغول چرفت و م ییرایخودش به سمت پذ.. نهینگه داشتم تا روش بش لچریاز و باز

 دیدست سف هی يمسن با موها ياقا هی نباریا.. دنیاز راه رس گهید يبودم که مهمونها ییرایمشغول پذ.. شدم

بود که  نیکه متوجه شدم ا رو يزیچ.. به پا بود يا مانهیحال صم نیو در ع یجو رسم.. هم همراهشون بود

گفتن  يبرا یحرف چیاون همه مرد ه نیب.. خودمم معذب بود.. نمیدوست نداشت در جمع اونا بش ادیمهران ز

بعد از شام مشغول . شنونده بود شتریب شهیکرد و برعکس هم ینم یهم شوخ انیشا نکهیمخصوصا ا.. نداشتم

بهروز هنوز اون  یراست.. نوبت فال حافظ بود.. بود ونیاقا يمرتب کردن ظرفا شدم و همزماان گوشم به حرفها

 وانیبابا با اون د لدای يشبها شهیهم.. بود یمیقد یلیبابا رو داره؟ نکنه دورش انداخته باشه؟ خ یمیقد وانید

و  اتو را به خد... يتو محرم هر راز... يرازیحافظ ش يا: چشمام رو بستم و تو دلم گفتم.. گرفت یبرامون فال م

 .يرا براورده ساز میاشکار و ارزو میبرا ینیب یدهم که هرچه صالح و مصلحت م یشاخ نباتت قسم م

 : خوند ییرسا يلحظه استاد با صدا همون

 ام دهان و لبت کامران کنند یک گفتم

 چنان کنند ییبه چشم هر چه تو گو گفتا

 لبت کندیخراج مصر طلب م گفتم

 کنند انیمعامله کمتر ز نیدر ا گفتا

 به نقطه دهنت خود که برد راه گفتم

 که با نکته دان کنند ستیتیحکا نیا گفت

 نیصنم پرست مشو با صمد نش گفتم

 و هم آن کنند نیعشق هم ا يبه کو گفتا

 ز دل بردیغم م کدهیم يهوا گفتم

 شادمان کنند یخوش آن کسان که دل گفتا

 مذهب است نییشراب و خرقه نه آ گفتم
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 مغان کنند ریعمل به مذهب پ نیا گفت

 را چه سود ریز لعل نوش لبان پ گفتم

 جوان کنند نشیبه بوسه شکر گفتا

 رودیبه سر حجله م یکه خواجه ک گفتم

 و مه قران کنند يآن زمان که مشتر گفت

 دولت او ورد حافظ است يدعا گفتم

 هفت آسمان کنند کیدعا مال نیا گفت

 

رم تموم شده کا.. حرفها یلیخ.. حرفها داشت یلیغزل برام خ نیا..اروم يبدجور.. دلم اروم گرفته بود..زدم لبخند

 .. کردن و رفتن یبود مهمونا خداحافظ

 ..بود یعال یلیخ یهمه چ.. دستت درد نکنه صنم -

 . نکردم يکار.. کنم یخواهش م -

 ..رو برداشتم تا سر جاش بزارم وانید

 دراومد؟ یچ یدون یم.. استاد فال گرفت -

 ..دمیشن.. بله -

 ..اسم تو توش بود -

.. رو حفظه اتشیبود که تمام غزل نیافتخارش ا.. حافظ رو دوست داشت یلیپدرم خ: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

گفتم صنم .. ادیغزل م نیزنه و هم یبه حافظ م یاومدم تفال ایمن به دن یوقت.. انهیمون حافظ یلیکه فام نیا

حضرت حافظ چه  نیگفت بب یم همب شهیهم... زاره صنم یبابا هم اسم منو م.. نیپرست مشو با صمد نش

 ..کنه یبهت م یخوب حتینص

 ..زنه یاالنم داره همون حرفو م: و گفتم دمیکش یاه.. راه گلوم رو بست بغض

 .امرزتشونیخدا ب -

 ..ممنون -

 چطور فوت کردن؟: دیشدم که پرس ییرایجمع کردن پذ مشغول

 .اوردیاول رو تاب ن یدرمان یمیشده بود که ش فیانقدر ضع.. سرطان -
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 .متاسفم -

 ..زد تو ذوقم يچطور نیبب.. امشب حالمون خوب شده بودا هی حاال

 ..بخوابم رمیمن م -

 .ریشب به خ -

 يداشت اون رو یزندگ.. دمیگذاشتم لباسم رو عوض کردم و خواب خچالی يها و هندونه رو تو وهیم نکهیاز ا بعد

 ونیزیو تلو دیمن سرم رو با کار خونه و خررفت سر کارش و  یروزها مهران م.. داد یرو بهم نشون م باشیز

مهران  ياز ماجرا يزیکردم مواظب باشم که چ یم یزدم سع یحرف م وایهم که با ش یگاه.. کردم یگرم م

گرفت تا مطمئن بشه  یچند بار تماس م یانقدر که گاه.. مهران همچنان ادامه داشت يها يریسختگ.. نفهمه

. شدم یکم کم خودم هم داشتم حساس م.. نکرده بمیتعق یرفتم کس رونیاگه ب.. زنگ نزده یکس ومدهین یکس

مجبور بودم برم  میشخص يدهایخر يبرا یدادم ول یم رشرو سفا دهامیزدم و خر یاوقات زنگ م شتریب

خونه  یوقت یپشت سرم باشه ول یکردم مبادا کس یرفت و برگشتم رو چک م ریتازه اونم صدبار مس.. رونیب

دقت کنم  یو من کم ستین يزیچ چیدادم که ه یم يمدام هم به خودم دلدار..اروم و خوب بود یبودم همه چ

اتفاق بد  هیهمه اش منتظر  یکنم؟ ول دایپ یخوب نیتونم کار به ا یکجا م گهید.. فتها یبرام نم یاتفاق چیه

.. کنه یمرد داره دنبالم م هیروز که رفته بودم به مهناز سر بزنم موقع برگشتن احساس کردم  هی نکهیتا ا.بودم

درخت  هیپشت  شوخود عیبه عقب نگاه کردم سر یوقت یباشه ول ریفقط با من هم مس دیاوال فکر کردم شا

 ..بود دهیپوش اهیسر تا پا س.. کرد یمخف

 

 

 

 

 

 ریگ..رو در بمونه دیدر رو قفل کردم و گذاشتم کل.. دیلرز یتمام بدنم م.. تند خودمو رسوندم خونه يقدمها با

دلم .. بود ستادهیساختمون ا نییپا.. نگاه کردم رونیاز پنجره به ب.. کنم کاریچ دیدونستم با ینم.. کرده بودم

رو  یبوق گوش نیبا دوم.. و به مهران زنگ زدم دمیکش رونیب فمیرو از تو ک لمیموبا... خورد یم چیداشت پ

 ..برداشت
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 ..بله -

 ..الو اقا مهران.. الو -

 م؟شده صن یچ -

 ..نهییپا یکی.. راستش.. راستش -

 نه؟ییپا یکی یچ یعنی -

ساختمون  نییاالن پا یکنم ول یفکر کردم اشتباه م.. ادیداره دنبالم م ییاقا هی دمید.. گشتم خونه یداشتم برم -

 .. ستادهیا

 ..ترسم یمن م.. نیبکن يکار هیتو رو خدا : کردن و گفتم هیو شروع کردم به گر دیترک بغضم

 .رسونم یمن االن خودمو م.. نترس -

دوباره از پنجره به .. یدونستم از چ ینم یول دمیترس یم.. شد یم لیام داشت کم کم به هق هق تبد هیگر

.. زدم یفقط خدا رو صدا م رلبیز.. کنم کاریچ دیدونستم با ینم.. بود سادهیهمونجا وا.. نگاه کردم رونیب

.. خواد مهران رو بترسونه یفقط م.. یستین يوسط کاره ا نیاخه تو ا.. رهندا ياون که باهات کار.. صنم..صنم

کردم  یرو روشن کردم و سع ونیزیتلو..شهینم يطور چیه.. شهینم يطور چیه.. نترس..فقط با اون کار داره

پس چرا .. شد یم شتریاضطرابم ب.. ستادهیجا ا هیکه  دمید یزدم و هر دفعه م یمدام سر م.. سرم رو گرم کنم

 .. رفته بود.. دمیکش ینفس راحت.. مرد نبود نباریسر زدم ا یوقت.. گذشت یساعت جهنم مین..رفت ینم

خدا لعنتت کنه .. ام بلند شد هیدوباره هق هق گر..يکجاست اومد گهید نجایا.. يافتاد يتو چه مخمصه ا.. صنم

کردم  یم نیهمون جور که داشتم نفر.. تحمل کنم رو ییزهایقرون دوزر مجبور چه چ هیبه خاطر  نیبب.. بهروز

در رو چندبار محکم .. نه یکنم ول یفکر کردم اشتباه م.. ره یور م يداره با در ورود یکیاحساس کردم 

مرد .. کرد دایام شدت پ هیگر.. رو در دیبا مشت کوب.. و پاهام رو بغل کردم نیکنار مبل نشستم رو زم...دیکش

 تو ادیخواست ب یم.. اومده بود باال

 ..صنم ؟؟ییکجا... صنم .. صنم -

 ..کرد ینگران نگام م يبا چشمها.. بلند شدم و در راه باز کردم.. بود مهران

 ؟يکرد یچرا در رو باز نم ؟ییکجا -

 ..فکر کردم اومده باال.. فکر کردم اون مرده اس: و گفتم دمیدماغم کش ریرو ز دستم

 ..تونه رد بشه یکه نم یاز نگهبان کار؟یباال چ ادیب.. وباخه دختر خ: خونه شد و گفت وارد
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 ..کرد دایام شدت پ هیگر

 ..من اومدم نگهبان نبود یوقت -

 نبود؟ یچ یعنی -

 ..اومدم باال عیمنم سر.. نبود یخواستم بهش بگم ول یم.. نبود نییپا.. نبود -

 .. کردم یهق هق م.. رفت تو هم اخمهاش

 نه؟ يدیترس یلیخ.. نیبش ایباشه ب -

 .اب رو گرفت جلوم  وانیل.. یکس یلعنت به ب.. ییلعنت به تنها يا.. که به سرم نزد ییبگم چه فکرها نخواستم

 ..ممنون -

 ..رفته بود تو فکر يبدجور

 کنن؟ یم دتونیتهد نقدریان؟ چرا ا یک نایا -

 .ستین یمهم زیچ -

 .کردم یمن داشتم سکته م ست؟ین یمهم زیچ -

 ..جراتشو ندارن.. شن یهم نم کیبهت نزد یحت.. باور کن.. ندارن يربا تو کا -

 ..خوب منو ترسوندن یول: دمینال

 ..پاشو دست و صورتت رو بشور.. پاشو -

 ؟یچ انیاگه بازم ب -

زنن که اونام حساب کار  یم يدور هیگشت  نیبا ماش انیم.. به هومن خبر دادم يکه زنگ زد نیهم.. انینم -

 ..ادیدستشون ب

جهنم  نیامروز برام ع.. حال نداشتم.. کرد یدرد م يسرم بدجور.. از شستن دست و صورتم برگشتم تو حال بعد

 .مشغول درست کردن شام شدم یحال یبا ب.. بود

 .ارنیب رونیزنم از ب یزنگ م.. یخواد شام درست کن ینم -

 . .گرم کنم يزیفقط دوست داشتم سرم رو با چ.. رو نداشتم یچیه حوصله

 . کنم یدرست م.. نداره ینه اشکال -

 ..کردم یم يشام هم که مدام با غذام باز سر

 ؟يخور یچرا نم -
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 کنن؟ یم دتونیتهد یبه خاطر چ: دمیبعد پرس.. دمیقاشق تو دهنم گذاشتم و جو هی

 ..خانواده قاتل باشن دمیاحتمال م.. مورد قتله هی..پرونده دارم هی: و گفت دیکش یقیعم نفس

 ن؟یکن یم یقاتل؟ شوخ -

 ..نه -

 د؟ید یخبر نم سیخوب چرا به پل -

 .ندارم یمدرک -

 د؟یندار یمدرک دیگ یکنن و م یم دتونیتهد د؟یندار یمدرک -

 ایکه از طرف اونا باشه  ستیاصال معلوم ن.. يزیزده نه چ یاون مرد نه بهت حرف.. ستیمحکمه پسند ن نایا -

 ..دمیمن همه اش احتمال م.. نه

 ..اوردن یم ییترسوندن سر خودش چه بال یاگه من رو انقدر م.. نییسرم رو انداختم پا یناراحت با

 کنن؟  یم دتونیچرا تهد -

مسئله  هیصاحبخونه با مستاجرش سر  ایگو.. هست يپرونده ا هی: پاك کرد و گفت يبا دستمال کاغذ دهنشو

 لیوک.. رهیم یخوره به پله ها و م یسرش م..  نییپا دهیمستاجر صابخونه رو از پله ها هل م.. شهیم ریدرگ يا

 يرعمدیغ شهیکنه که معلوم م تموم هیبوده و ماجرا رو با د يرعمدیخواست ثابت کنه که قتل غ یمستاجر م

 ..نبوده

 کشتش؟ يعمد یعنی...  یعنی: دهن باز گفتم با

 یکنن که برم به قاض یم دمیاالنم دارن تهد.. حکم اعدام خورده ارویاالن .. هار: رو تکون داد و گفت سرش

 .بگم مدرك جعل کردم تا قاتل رو محکوم کنم

 ست؟یمحکمه پسند ن دهایتهد نیهم.. خوب -

بهت  يزیچ ؟يدیصورت اون مرد رو د.. االن مثال تو.. از خودشون به جا نزاشتن ییرد پا چیه.. ستینه ن -

 ..بشه تیثیوسط از خودم اعاده ح نیممکنه ا.. ستیبند ن ییبگم؟ دستم به جا یپس من برم چ.. گفته؟ نه

 ...گفت یم راس

 دارن؟ یبرم دیدست از تهد یک -

 ..هروقت خسته بشن: باال انداخت و گفت يا شونه

 ..بمونم نجایترسم ا یکنم؟ م کاریپس من چ -
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ها  نیاز دورب یکی.. نهیهمه جا پر از دورب.. تو ساختمون ادیجراتش رو نداره ب.. جاست نیاتفاقا خونه امن تر -

 .ادیم هیاز خونه همسا ایاز پشت بوم  ینداره بگ ییکه راه به جا نجامیا.. ثبتش کنه کارش زاره

پس من .. برم یکس شیتونم پ ینه م.. ادیم ینه کس.. خوب رهیهمه اش خونه بمونم؟ حوصله ام سر م یعنی -

 .ندارم يکاریهمه ب نیکنم؟ عادت به ا کاریچ

 يبرا یخواست یو م یگفت تو دانشگاه رفت یم ياصال فدو.. بعد.. همه کتاب هست نیا.. خوب کتاب بخون -

 .مزاحمت بشه ستیهم ن یکس.. فرصته نیبهتر.. کار رو بکن نیا نیبش.. خوب.. يکنکور بد یکارشناس

 یبود که خودمم دووم نم ينجوریاگه ا.. مونه صنم ینم ينجوریاوضاع ا: مهران اروم گفت.. رو تکون دادم سرم

 ..شهیتموم م.. اریخرده طاقت ب هی.. اوردم

 .باشه: گفتم.. نتونستم جواب رد بدم.. خواست یرو ازم م يزیچ هی اهشیس يچشما

 

 

 

 .هران رو زدمو در اتاق م یدست شیو پرتقال رو گذاشتم تو پ بیس

 ..تو ایب -

 .اوردم وهیبراتون م -

 ..ممنون: رو از کتاب بلند کرد و گفت سرش

 نم؟یخرده بش هیتونم  یم: پا و اون پا کردم و گفتم نیا

 ..نیبش ایاره ب: رو دراورد و گفت نکشیع

 .نشستم و مشغول پوست کندن پرتقال شدم زشیکنار م یصندل يرو

 بپرسم؟ يزیچ هی -

 ..بپرس -

 بوده؟ يعمد دیدیاز کجا فهم -

 بوده؟ يعمد یچ -

 ..کنن یم دتونیتهد نیگفت یکه م نیهم..گهیقتله د نیهم -

 ...میدیرس يا جهینت هیبه .. کنار هم میخوب شواهد رو گذاشت -
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 ..رونیب يدیکش یحرف رو م دیبا.. ریخ نه

 ؟یمثال چ -

 هلش داده دهیشده نفهم ریگفت با مقتول درگ یمثال اظهارات متهم که م -

 نشده؟ ریخوب مگه درگ -

نداره که بخواد  يمرد چهل و پنج ساله زور هیهفتاد ساله در مقابل  رمردیپ هی.. يریتا در گ میدار يریدر گ -

 ..اونم تو راه پله.. بشه ریدرگ

 ن؟یهم -

اش مشخصه  هیتازه زاو خوره یبار م هیسرش  فتهیمثال ادم از پله ها ب.. هم هست گهید يزهاینه خوب چ -

 ..اومده بود که سر رو چند مرتبه به پله زدن یقانون یتو گزارش پزشک یول

 شد؟ یم دشیعا یچ ؟یاخه واسه چ.. زده کشته يعمد یعنی: کردم و گفتم ینیه

 دایکار ما پ یول.. تونه باشه یم يزیهر چ لشیدل: کرد و گفت يتشکر.. قاچ شده رو به طرفش گرفت پرتقال

 ؟يخور یخودت نم. تبرئه از جرمه ایاثبات جرم .. ستین لیکردن دل

 .خورم ینم وهیشبا م.. ینه مرس -

 ..باشه یمنطق لشیدال دیخوب شا: دمیبعد از چند لحظه پرس.. رو دوباره تو کتاب فرو برد سرش

 ؟یک لیدال -

 ..همون قاتل -

 .ادم بکشه یشه کس یباعث نم یهرچند منطق لیدال  -

 ..محکم داشته لیدل هیواقعا  دیشا.. دیشاخوب  -

 ؟یلیمثال چه دل -

از .. شدهیمزاحم خانومش م رمردهیمثال پ.. بوده یاصال مسئله ناموس ای.. ای.. کرده یم تشیاذ.. دونم یچه م -

 ..ستیکم ن زایچ نیا

.. اصال حق داشته.. و محکم یمنطق.. بوده یمنطق لشیدل میریاصال بگ: بهم انداخت و گفت یقینگاه عم مهران

که سنگ رو سنگ  فتهیقتل اتفاق ب يقرار باشه بابت هر مسئله ا.. بشه و بکشتش؟ نه زیکه گالو نهیراه حلش ا

 ..داره یقانون.. داره یاصول هی يهر کار.. ستیجنگ ن دونیکه م نجایا. شهیبند نم

 .. ننیش یم اهیقانون به خاك س نیستن با همها ه یلیخ.. زنن یقانون رو دور م نیهستن ا یلیدلم گفتم خ تو
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 ..حقشونه ادیسرشون ب ییها هر بال یبعض یول -

 ؟يریگ یطرف اونا رو م يشده دار یحاال چ -

 ..گفتم ينجوریهم.. رمیگ یطرف اونا رو نم.. نه ؟یچ -

 یکه تو دانشگاه بودن م ییاز اون جوجه دانشجوها شتریب یلیبه هرحال مهران خ.. نه ایبودم بهش بگم  مردد

کنه و بگه  حتینص نکهیاز ا.. داد یبهم دست م يحس بد.. طرف هم دوست نداشتم مطرح کنم کیاز .. دیفهم

 ..کردم یپوف.. برادرت شیبرو پ

 ؟یبگ يخوا یم یچ -

 ارم؟یبراتون ب نیخوا یم يزیچ.. یچیه.. نه .. بله؟ -

 ..نه ممنون -

 ..ریشب به خ -

 .ریشب به خ -

.. چند بار پهلو به پهلو شدم. انگار جام بد بود.. گرفت یخوابم نم.. دمیرو عوض کردم و رو تختم دراز کش لباسم

.. وقتش بود و من فراموش کرده بودم... بله.. ییباالخره بلند شدم و رفتم دستشو.. دیکش یم ریشکمم ت ریز

چراغ اتاق . دمیتو خونه کش یو سرک داختمسرم ان يرو مویروسر.. اضطراب امروز هم جلوتر انداخته بودتش

 رونیب ییروشنا.. شلوار شدم و با همون لباس خواب رفتم تو اشپزخونه  دنیپوش الیخ یب. مهران خاموش بود

رو پر از اب  وانیبرداشتم و ل یقرص خچالیاز . رو روشن کنم یخونه رو روشن کرده بود و الزم نبود چراغ یکم

 یدرختاس که تکون م هیو سا ادیباد م رونیب دیفکر کردم شا.. تکون خورد منینش کردم که احساس کردم پرده

 .. شدم کیگذاشتم و اروم به پنجره نزد نگیس يرو تو یخال وانیل. اومد ینم يباد چیه یخوره ول

 اونجاست؟ یکس -

... اس يکنم که فقط پرنده ا نیکردم به خودم تلق یاب دهنم رو قورت دادم و سع..دمیرو فقط خودم شن صدام

نکنه همون مرد باشه که عصر .. ادم هی هیسا هیشب..پرنده بود هی هیبزرگتر از سا یلیخ هیسا.. ترس برم داشت هوی

تازه اگه طبقه .. نبود یراه چیه.. نبود یساختمون چیاومده بود باال؟ دور و برمون ه ياخه چطور یدنبالم بود؟ ول

... کس متوجه نشده چیبوده که ه ياخه هشت تا طبقه؟ چطور یشد اومد باال ول یم دیشا میاول بود يها

 اونجاست؟ یکس: دمیدوباره پرس
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اول مهران رو ..یعنیتو اتاق و منو بکشه؟ با چاقو؟  ادیچاقو ب هیممکن بود االن با  یعنی.. خشکم زده بود سرجام

ها داده  لمیکه تو ف نیا هیشب يتک تک صحنه ها...سراغ من ادیبعد م.. کشه یمنو؟ نه اول اونو م ای کشهیم

 یچیه.. نبود يا هیسا چیه گهید یول.. رونیبا ترس و لرز از اشپزخونه رفتم ب..چشمام رد شد يبودم از جلو

 گفتمیهمه اش به خودم م.  دمیسرم کش يدر رو قفل کردم و پتو رو رو عیسر.. بدو بدو رفتم تو اتاقم..نبود

از پشت  یکردم کس یهمه اش احساس م.. دمیترس یهمچنان م..نگران نباش... نجاستیا.. نجاستیمهران ا

 .کنه یپنجره داره نگام م

 

 

 

 ..یچیه: پاشو انداخت رو پاشو و گفت هومن

 ..يدید: مهران

 ..ندارن يبهت گفتم اونا باهات کار: مهران ادامه داد.. نگفتم يزیچ

 ؟یاگه خواستن از من استفاده کنن که به هدفشون برسن چ.. من خواهرتونم دیساختمون گفت یشما به اهال: من

 نیمرده مال ا نیا ستیاصل معلوم ن.. ستیکه تگزاس ن نجایا.. یکن یم شییجنا يادیز يدار گهید: هومن

 ..بوده یابونیمزاحمت ساده خ هیاحتماال ...پرونده بوده باشه

 .که به سرم نزد ییچه فکرا دیدون ی؟نمیابونیمزاحمت ساده خ هی -

 ..پرونده ساده بود هی نیتازه ا ؟یکنیم کاریچ یما باش يتو جا: تفاوت گفت یب

 دن؟یپاش دیاس نتیبار رو ماش هی یبهش گفت: رو به مهران کرد و گفت بعد

 ..گفت مثال برات گل اوردن یکه انگار م دنیپاش دیگفت اس یم نیهمچ.. گرد شد چشمام

 ..مثال  ای -

 ؟یگیم یکی یکی ياالن دار.. رو به صنم نگفتم که نترسه نایکدوم از ا چیمن ه.. خوب هومن یلیخ -

 م؟ید یانقدر بهش حقوق م یچ يبرا.. نترسه کیکوچ يزهایچ نیکه بابت ا یبگ دیخوب با -

ترس از  یلالبته جواب داشتم و.. که بگم دیرس یبه ذهنم نم یچیه.. زد تو سرم یداشت حقوقم رو م.. کردم بق

خوب : رو بکنه که فقط گفت میطرفدار یانتظار داشتم الاقل مهران کم.. نگم یچیدست دادن کارباعث شد ه

 ..نشده يطور.. حاال
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باشه شما همه اش : و گفتم دمیخوب حاال بود؟ اخمام رو تو هم کش هیترس فقط  نهمهیسهم من از ا ن؟یهم

 .دمیمرد رو تو تراس د هی هیمن سا یول ستین يزیچ نیفکر کن

 ..هر دو باهم به سمت برگشتن هوی

 ؟یک: هومن

 ..مرد بود هیمطمئنم  یلحظه بود ول هی... دمیاش رو د هیبلند شدم اب بخورم که سا.. همون شب -

 یباال و کس ادیکه هشت طبقه ب هیمگه مرد عنکبوت.. امکان نداره: گفت تیمهران با قاطع.. البته مطمئن نبودم و

 ..نفهمه ای نهینب یچیه

 ؟ينکرد داریچرا مهران رو ب ؟یچرا سروصدا راه ننداخت یمطمئن یگ یتو که م: شد و گفت ظتریهومن غل اخم

 ..بودن دهیخوب خواب.. خوب -

 کشه؟  یسراغتون و م ادیم ینصفه شب يفکر نکرد.. مرد تو تراس بود هی یگ یم... بود؟ هه دهیخواب -

 ..خوب -

 ..تو يبرا.. خودش به کنار اد؟یبرم يچه کار نیلچرنشیادم و هیاز  يفکر نکرد: رو قطع کرد و گفت حرفم

 زیر هیهمونطور سر تفنگش رو گرفته بود سمت من و .. کرد یهومن هم که بس نم.. گرفت یام داشت م هیگر

 ..اتش

خواد مواظب  یرو م یکی.. ینگگفت زبر و زر یکه همه اش م دهیتو تو د یچ يفدو نیدونم ا یاصال من نم -

 ..خودت باشه

 یک ينبود یتا االن که جنابعال یکن یمواظب خودم؟ فکر م: گفتم تیبا عصبان.. حرف از کوره در رفتم نیا با

 مواظبم بود؟

 ؟یش یچرا خفه نم.. صنم یالل ش يا.. کرد یترم م يجر منیه.. صورتم زل زده بود به

منم که مواظب  نیا.. من مواظب خودمم.. مواظبم باشه دیبا یکی دیگ یکه م دیفکر کرد یبا خودتون چ  -

به  ریو جرم گ تکسیکه رفتم زن خونه گالن گالن وا ییکم بوده خونه ها یکن یفکر م.. يخودمم و اون باالسر

نه کم بوده خو یکن یفکر م.. نشد؟ همشب شامم  هیانقدر کم داد که خرج  ایپولم رو نداد  ایخوردم داده اخرش 

 دم؟ یبهت م يهرچقدر بخوا ایبهم گفته فردا ب یواشکیکه مردشون  ییها

 یکلمات از درونم م... زد یمن حرف م يبود که داشت به جا گهیکس د هیانگار .. دهنم دست خودم نبود اریاخت

 .. رمیرو بگ انشیطغ يتونستم جلو یکردم نم یم يوهر کار دیخروش یو م دیجوش
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بگو  یاب ول وانیل هیشد و  یتمام شاممون نون خشک م... برد یخوابم نم یکه از گرسنگ ییکم نبوده شبا -

اگه فکرش بود  یحت ؟يکه راه خطا بر يفکر افتاد نیبار به ا هی ؟يافتاد يبار به فکر دزد هیفقط .. بار هی

 ..داگه فکرش بود فقط فکرش بو.. اگه فکرش بود ترس هم بود.. جراتش نبود

 يهورمون ها نیبود؟ لعنت به ا انیچه وقت طغ نیا ایخدا... شد یسوزش چشمام هم اضافه م کلمات لیس به

 ..تا به تا

 ستین الشیخ نیگذرونه و ع یبابام به ارث گذاشته خوش م يبرادرم داره تو خونه ا یاسونه وقت یکن یفکر م -

شب تا صبحم از سرفه  یو حموم بساب ییاسونه صبح تا شب دستشو یکن ی؟ فکر م یکلفت رهیخواهرش داره م

نگاه چپ  هی يخودتو پاك نگه دار ها یبدبخت نیکنه اسونه با تمام ا یفکر م ؟یبخواب یگلوت خراش بده و نتون

 ؟یبه مال مردم نکن

کردم و به هر تخته  یهمچنان تقال م یشدم ول یداشتم خفه م.. اوردم ینفس کم م.. برد یداشت منو م لیس

 .. نداختم یپاره چنگ م

 ..گذرن یم گهید يزهایچ یلیها از خ یلیخ يبگذر یابونیمزاحمت ساده خ هیاز ... یمملکت سیتو مثال پل -

 ..همچنان نفس کم داشتم یول. خشک شد یجاش که بلند شد چشمه کلمات و چشمام در ان از

 ..ای یش یساکت م -

 ..مهران منو به خودم اورد يصدا رعد

 !!بسه هومن -

به  ییموندم معلوم نبود چه بال یم گهید قهیدق هیاگه .. توانم فرار کردم از برزخ چشمان غران هومن تینها با

صداشون رو ... نره رونیدادمتا صدام ب یصورتم رو به بالش فشار م.. کردم ونیتختم افتادم و ش يرو.. ارهیسرم ب

 ..زد یداد م یهومن بود که عصبان.. دمیشن یم

.. داداش یسخت نگرفت.. شهیم ينجوریدونستم ا یاز اولم م.. دراورده واسه من یه دمچ نیالف بچه بب هی -

 ..گه یبهم م یچ نیبب.. یسخت نگرفت

لعنت به .. موقع یب يهورمونها نیلعنت به ا يا.. يزود رنج نبود نهمهیراحت شد؟ تو که ا التیخ.. صنم يریبم

 یتو که م.. يکرد یتو که تحمل م.. يتو که صبور بود.. سازن یازت م گهیصنم د هی انیم یکه وقت نهایا

تو که .. يشد یاومد سنگ صبورش م یم وایش یتو که وقت.. يداد یبروز نم یشکیتو خودت و به ه یختیر

 ..يشد زیسرر هویشد که  یچ... گذره یتو دلت م یبفهمه چ یکس یبارم نزاشت هی یحت
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خانم  وایبعد ش.. بود وایبعد بابات ش ؟يبود ينجوریا یقبال ک.. ينها شدچقدر ت نیبب.. کن هیگر.. کن صنم هیگر

 بگه غصه نخور؟.. کمرت رو بماله.. بغلش کنه ادیب یانتظار داشته باش دیبا یاز ک ؟یاالن چ یول.. جون

 ..صنم -

اگه مردش بود . خواستم یکس رو نم چیه..خواستم یاونو نم..خواستمش ینم.. خودم رو جمع کردم.. بود مهران

چرا زن خودش رو فرستاده خارج؟  ستین يزیاگه چ... ستین يزیبگه چ نکهیکرد نه ا یم تیاون موقع ازم حما

 ..تیموقع نیخودش نمونده؟ اونم تو ا شیچرا پ

 .صنم -

ت حال که دوس نیدر ع...دمیصداش رو نشن گهید.. دوست نداشتم جواب بدم مگه زور بود.. دادم ینم جواب

 دهیبر.. خسته شده بودم.. گاه کم داشتم هیتک هیاخ چقدر .. کنارم باشه یخواستم کس یداشتم تنها باشم م

مطمئن .. فقط مال خودم باشه.. رهینتونه ازم بگ یکه کس یارامش.. خواست یم یشگیارامش هم کیدلم ..بودم

... پتو روم مرتب کرد یبودم که احساس کردم کس يداریتو خواب و ب.. انقدر هق هق کردم که خوابم برد.. باشه

 ..ستیاگه اون مرده هم اومده باشه سراغم مهم ن یحت گهید

 

 

 

لباسم رو عوض .. شد که بدون صبحانه بره سرکار ینم ؟یاخرش که چ ینداشتم از جام بلند شم ول دوست

 یکار و جا م هیدنبال  دیبا.. شده بود زیکرده بودم که چشمام ر هیانقدر گر شیروز پ... رونیکردم و رفتم ب

... از هومن نبودم که زتریکه بودم عز یچهر... بمونم نجایبزارن ا گهیدونم د یم دیبع روزید يبا اون دعوا.. گشتم

به  دیزنگ با هی.. رو پر از اب کردم و روگاز گذاشتم يکتر.. رونینداخت ب یام حتما منو م یبه خاطر گستاخ

دوست ... شوایمثل پ یکوچک طیمح یول.. کنه دایپ يکار هیبرام  شوایپ يتونست تو یم دیشا.. زدم یم وایش

به ..نداشتم يچاره ا یول.. بودنش رو دوست داشتم کریدروپ یب.. دوست داشتم روتهران .. نداشتم برم اونجا

 دهیداد کش ریفوق امسر ما.. ابروم رفت یول.. کنه دایبرام پ يکار هیتوانست  یم دیشا.. سپردم یمهناز هم م

 شتریکمردردم ب... اخ.. زدم یخجالت زده م شتریکردم ب یبه حرفام فکر م شتریهرچقدر ب.. دمیلبم رو گز.. بودم

 یته تهش برم.. ستیمرگ که ن.. صنم الیخ یب.. دادم يبه خودم دلدار. شدم یانگار از وسط نصف م.. شده بود

 .. بهروز شیپ يگرد
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 ؟يشد داریب -

 .دمیچشمام کش ریز یدست عیسر

 ..ریصبح به خ -

 دیبگو ببخش.. ياریبا معذرت سروتهش رو هم ب یبتون دیشا..گرفته و خشدار.. خروس شده بود يصدا نیع صدام

 سابق بشن؟  نیع کاریچ يخوا یاخه م.. یمثل سابق نشن ول دیشا.. و خالص

 ؟یکن یم هیهنوز گر -

 ..ستین ينه طور -

 .. تم با شکررو جلوش گذاش ییچا فنجون

 ..تو هم بخور نیبش -

 ..ندارم لیم -

 .بخور باهات کار دارم نیبش -

فکر  یاخه تو با خودت چ..اومد یسرم باال نم..رونیخواد بندازتت ب یم.. کامل راه گلوم رو بست نباریا بغضم

گذشت دوره  ؟ینگرفت ادی.. بغض بزرگتر شد.. بودن انیصنم؟ گذشت دوران دختر حاج اقا حافظ يکرد

 ..ها یحاضرجواب

 ؟يخور یچرا نم -

دارم؟تا  یدونه چه حال ینم یعنی ره؟ینم نییاز گلوم پا يزیچ دیفهم یمرد نم نیا یعنی.. اوردمیرو باال ن سرم

 ..ده؟یکش يحاال دربدر

 ..سر اصل مطلب رمیراست م هی.. میصبحانه بخور يبزار يخوا یانگار نم.. نه -

 ..دیببخش -

زدم  بیبه خودم نه یول دیچرخ یزبونم نم.. از گفتنش اکراه داشتم..  اوردم و تو صورتش نگاه کردمرو باال سرم

 ..همونجور هم درست کن يکه خراب کرد يهمونجور

 ...غلط کردم -

 .. باز موند دهنش

 ؟یچ -

 ..رو نکشته یشکیه یمعذرت خواه.. ادم باش صنم.. خودم رو گرفتم يجلو یخواستم زار بزنم ول یم
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تو  چوقتیه.. ستمین یبه خدا من اصال ادم عصبان.. از کوره در رفتم هویچرا  دمینفهم.. دیببخش.. اشتباه کردم -

 ..دیریبگ دهیکنم نشن یخواهش م.. گم یبه خودشونم م.. حرف نزده بودم ينجوریعمرم با بزرگتر از خودم ا

تمام مدت مهران اخم کرده . حرفم رو بزنم هیزاش بقو من صداش رو خفه کردم ن دیکه تو گلوم ترک یبمتب

ما رو بار اورده  يشغلمون طور.. منم بود ریتقص.. هومنم بود ریتقص.. تو نبود ریهمه اش تقص: گفت یبه اروم..بود

 ..ستیکه جلومونه مرئوس ن یاون رهیم ادمونی یکه گاه

 ..شکست یدماغ من م نیف نیف يرو فقط صدا نمونیب يچند لحظه ا سکوت

 ..نتونستم بخوابم... یعنی.. دمینخواب شبیمن د -

بار  مین.. نه.. بار هیکرد؟  یاحترام یبار بهت ب هیبار باهات بد حرف زد؟  هی.. وونهیصنم د..خجالتزده شدم شتریب

 ؟یگرفت یزبون به دهن م يمرد یچشمش هرز رفت؟ م

از  یباالخره بعض... باالخره..دمیموارد رو د نیخودم چندتا از ا.. یگ یتو راس م.. به حرفات فکر کردم -

 ..شناسم یهمجنسامو خوب م

و  يندار يگفته بود خانواده ا یعنی.. بهمون گفته بود ییزایچ هی يفدو: چند لحظه سکوت و بعد گفت دوباره

تا اونجا که  میخواست یما که م يبرا يبود یال دهیا نهیگز..  نهیو کارت هم ستیبرادرت هم حواسش بهت ن

باشه  یگفتم خودش دختر خوب.. نمخواستم قبول ک ینم یتو خونه محدود باشه ول ادیکه م یممکنه روابط کس

باهام نداره رو نگه  یدختر جوون که نسبت هیتو خونه ام  یچ يو ثابت کن برا ایحاال ب. سروقتم ادیبرادرش م

 ..بکنه قیتحق هیرو مامور کرد بره  یکین هوم.. رفتیخواستم ثابت کنم هم ابروم م یتا م.. داشتم

 شد؟ یخوب چ -

کردم به  یالبته من اصال فکر نم.. نجایا يایقرار شد ب.. شد دییتا يفدو يگفته ها: رو تکون داد و گفت سرش

 يکه فقط کار پرستار يو پنج ساله ا یس ای یزن س هیکردم  یبا توجه به سن برادرت فکر م..یباش یجوون نیا

 ..يودگفت که پرستار مادربزرگش ب یهم م يفدو. نه کار خونه يانجام داد

 ..بود که قبول کردم يکار پرستار نیخانم جون اول.. بله -

 یعذاب وجدان م یکن یکار م يدار دمیاصال از همون اول که د.. ؟يکرد یکارها رو م نیخوب چرا ا -

گفتم فقط .. دختر فقط پرستاره نیتو خونه من کار بکنه؟ ا دیبا يسنش با روسر نیگفتم اخه با ا یم.. گرفتم

 ..رهیبگ شتریبشه هم حقوق ب مهیهومن که گفت کار خونه هم بکنه گفتم پس اونوقت هم ب.. پخت و پز

 .نکردم تیوقت از کار شکا چیمن ه -
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هومن در .. رهداره؟ گفت ا قتیکرده حق یصنم تو خونه ها کار م نکهیگفتم ا.. زنگ زدم يبه فدو شبید -

برادرت ارثت رو بهت  نکهیاز ا.. گفت ییزایچ هیچرا؟  دمیپرس.. دونستم یفقط من بودم که نم.. بوده انیجر

 ..دهینم

 ..رو تکون دادم سرم

 ؟یپس چرا بهم نگفت -

همه .. شهیجوره حل نم چیموضوع ه نیزدم؟ ا شیکم خودمو به اب و ات نیکن یگفتم؟ فکر م یم دیرو با یچ -

 .. سندها به نام زده شده..میامضاها رو داد.. تموم شده یچ

ممکنه  ادیب تیکم اهم ای ادیبه نظرت ن دیکه شا يزیچ.. نهیاصال کارم ا.. لمیمن وک یول.. دیاز نظر تو شا -

 .کنم یکه بشه کمکت م ییتا اونجا.. بگو.. مهم باشه یلیخ

 .م دراز کرده بودبه طرف ياریدست ... من يروبرو.. مرد هی.. کردم نگاهش

 

 

 

 ..شه یم رتونیسرکار؟ د دیبر دیخوا ینم -

 ..دنبالم ادیقراره ب انیشا: گفت.. خوام درباره اش حرف بزنم ینم دیفهم

 ..کردم یکه شام نخورده بودم کم کم داشتم ضعف م شبمید.. انگار راه گلوم رو باز کرده بود حرفاش

 ن؟یخور یم گهید ییچا هی -

 .. رو تکون داد سرش

 ..ازشون معذرت بخوام دیشماره اقا هومن رو بد: گفتم ختمیر یم ییکه چا یحال در

 ییزایچ هی رهیاز کوره در م هویپشت تلفن .. بگو یخواست یمن هرچ شیپ نجایا ادیبزار ب: کرد و گفت يا عطسه

 ..گه یبهت م

 ..زنگ در بلند شد يصدا

 نه؟اخه االن وقت اومد.. انهیحتما شا -

 ..ریسالم صبح به خ: من لبخند زد و گفت دنیبا د..خودش بود.. رو باز کردم در

 ..تو دییبفرما.. سالم -
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 داره؟یدکتر ب ياقا -

 ؟یگفت ینبود که م يرمردیدکتر همون پ ياقا نیبگم ا خواستم

 ..دارنیب -

 ..اشپزخونه شد وارد

 ..سالم -

 ياومد یواسه ناهار م يموند یم -

 ..گهیعطسه د هی دوباره

 ..صبر اومد: گفت یبا لحن شوخ انیشا

 .میبر.. فکر کنم سرما خوردم.. ستیصبر ن -

رو جمع  زیبعد از چند لقمه م.. گوشم گذشت خیخطر از ب.. زیم يمنم نشستم پا.. از خونه خارج شد انیشا همراه

 .. دیرس یم دیع گهیماه د هی. کردم

 ..زهیکه تم یه چکنم؟ هم زیخونه رو تم نیا یاخه من چ -

منم  ؟یاونوقت من چ.. رفت مسافرت یمهران م دیتو خونه؟ شا میقرار بود پونزده روز بمون یعنی ؟یچ دیع

 تیکم اهم ای ادیبه نظرت ن دیکه شا يزیچ ".. منو به فکر فرو برده بود ییجورا هیرفتم؟ حرفاش  یباهاش م

.. من وکالت داده بودم ؟يچطور اخه یبلد باشه؟ ول يترفند هیممکن بود  یعنی.."مهم باشه یلیممکنه خ ادیب

 هیاگه اون نبود .. گرفتم لیتازه من امضا کرده بودم که همه اموالم رو تحو.. بعدشم که به نام خودش کرد

 يرو.. به قفسه کتابهاش انداختم یدر اتاق مهران رو باز کردم و نگاه.. باشه یراه هی دیشا یول.. یول..يزیچ

دونه  تریت.. گردم یکتاب قانون م هیفقط دنبال .. زنم یمن که به هم نم یلو.. حساس بود یلیخ دمانشونیچ

 دیدونستم با ی؟ اصال نم یچ یعنی.. یمیعدالت ترم.. دمیفهم یرو نم شونیاصال معن.. دونه شون رو خوندم

و کتاب  مسر جاش گذاشت.. تسین نیا.. نه.. و ورق زدم دمیکش رونیاز کتابها رو ب یکی.. پوف.. بگردم یدنبال چ

 هی هویزدم  یاز کتابها رو که ورق م یکی. به هم نخوره بشونیمواظب بودم تا ترت یلیخ.. برداشتم يا گهید

مهران دستشو دور ..زن هیعکس مهران بود با .. خم شدم و برش داشتم.. نیزم ياز وسطش افتاد رو يزیچ

.. شهیوقت پ یلیمعلوم بود عکس مال خ.. زد یمهران جوونتر م.. دنیخند یگردن زن انداخته بود و داشتن م

قدش تا .. داشت ییبایلبخند ز.. افرا.. بود؟ افرا یاسمش چ.. دیچرخ یمهران و زنش م نیچشمم ب ينجوریهم

بهار  زدلمیمن و عز ".برش گردوندم و نوشته پشتش رو خوندم..اومدن یبه هم م.. دیرس یسر شونه مهران م
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اولش  يکتاب گذاشتم و کتاب رو به جا يعکس رو سر ال.. نوشته بود فراپس حتما ا.. مهران نبودخط .. "82

به  يزیچ هی یول.. انگار اصال فراموش کرده بودم که مهران ازدواج کرده و زن داره... بودم يجور هی.. برگردوندم

 طرافبه ا یو نگاه رونیمدم باز اتاق او.. نباشه ختهیبه هم ر يزیکردم چ یوارس.. اومد یم بینظرم عج

خواستم در .. اونم نبود.. نه.. به دور و اطراف انداختم یوارد اتاق مهران شدم و نگاه.. نبود یچیه.. نه.. انداختم

 يطور هی دیشا..يگرد یهمه جا رو خوب م یبزار موقع خونه تکون.. زد بیکمدش رو باز کنم که عقلم بهم نه

 .دکمه اتصال رو زدم یبا خوشحال. بود وایش.. شد دبلن لمیزنگ موبا يصدا.. تو اتاقش يکه اومد دیشد فهم

 ..جون وایسالم ش -

 مزاحمت که نشدم؟ ؟یخوب... سالم صنم -

 ؟یکن یم کارایچ ؟ییکجا.. ینه بابا چه مزاحمت -

 ..راستش زنگ زدم بگم من تهرانم -

 ؟ياومد یک ؟یتهران -

 .. میصبح زود حرکت کرد یعنی.. میدیامروز صبح رس -

 خونه حاج اسمال؟ ؟ییاالن کجا -

 م؟ینیرو بب گهیهمد يایب یتون یگم م یم.. محسن ییخونه دا میاومد... نه -

 ؟یمون یم یتا ک -

 .میگرد یما پس فردا برم -

 ..فقط ادرس رو برام بفرست.. شتیپ امیو م رمیگ یم یفردا رو مرخص.. باشه: و گفتم دمیکش یراحت نفس

 دن؟ یم یاخه بهت مرخص -

 .. نگران نباش.. دن یاره م -

 ..نمتیب یباشه پس م -

 ..نره ادتیادرس  -

به  ییزایچ هی.. مشکوك بودم یبترسم ول نکهینه ا.. نداخت یبه گوشه دلم چنگ م يزیچ هی.. کردم یخداحافظ

 نه؟  ایبگم  یکسبه  دیدونستم با ینم.. نه ایبپرسم  دیدونستم با ینم.. اومد ینم ينظرم عاد

 

 .. شام موند يهم برا انیشا شب
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 ..دستتون درد نکنه صنم خانم.. ام مهیمن عاشق ق -

 ..نوش جان -

تا بدتر  نیقرص بخور هیبهتره : رو به سمتش گرفتم و گفتم يدستمال کاغذ.. کرد يا گهیعطسه د مهران

 ..نشده

 ..دکتر يبر دیبا -

 ..رمیفردا م: رو تکون داد و گفت سرش

برم  شهیم.. اومده تهران.. از دوستام بهم زنگ زده بود یکیامروز .. راستش: کردم و گفتم سیرو با زبونم خ لبهام

 نمش؟یبب

 کدوم دوستت؟ -

 .کردم؟ یمطرح م انیشا شیپ دیاالن اخه با.. داد بر من يا

.. دمشیوقته ند یلیخ.. اشویازدواج کرد رفت پ نجایا امیب نکهیقبل از ا.. بود میهم خونه ا.. واسیاسمش ش -

 برم؟ شهیم

 ..نجایا ادیخوب بگو اون ب -

 ..نجایا ادیخوام ب ینم.. یعنی.. ادیشه ب ینم.. نـــــــه -

 ؟يکجا قراره بر -

 ..گردم یرم تا ظهر برم یزود م.. راه اهنه يطرفها -

 ..مطمئنه.. شماره اش اونجا هست.. با اژانس هم برو..بشه برو -

 ینیبعد از شام ظرفها رو شستم و با س.. نگفت يزیچ یبه من و بعد به مهران نگاه کرد ول یرچشمیز انیشا

تو اومده .. صنم: دیگذاشتم که مهران پرس زیم يرو رو ییچا.. با ورود من ساکت شدن.. رفتم تو اتاق کار يچا

 اتاق من؟ يبود

 .. زهیباعث شد دلم بر لحنش

 ..بله -

 ؟يجابه جا کردرو  يزیچ: اخم کرد و گفت یکم

 .نشدم کینزد زتونیاصال به م.. نیخواستم بردارم هم یکتاب م هی... فقط رفتم سر کتابا.. نه به خدا.. من؟ -

 ..داد ینم یخوب يسکوت بو نیا... گفت ینم يزیچ
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 ..متفرقه تو سالنه يکتابا.. خوره یکتابا که به دردت نم نیا کار؟یچ یخواست یکتاب م -

 ..تو دستم مچاله شداز بس فشار دادم ینیس

 ..گشتم یم يزیچ هیدنبال  -

 یلیکتابا خ نیاخه متن ا: دیپرس انیشا نباریا...دوست نداشتم بفهمه.. ؟یازم سوال نکنه چ انیشا شیکاش پ يا

 ..حقوق سخته يدانشجو يبرا یداره که فهمش حت یاصطالح حقوق یکل... سخته

 ..گم شده؟ يزیچطور مگه؟ چ.. نکردم دایپ يزیخوب منم چ -

 ..ریشب به خ.. سیمهم ن... گم نشده يزینه چ: مهران

 ..ریشب به خ -

چقدر ... شدیبد م یلینزدم وگرنه خ يزیخدا رو شکر که دست به چ.. پوف.. دمیکش یرو بستم و نفس راحت در

.. رو تو اشپزخونه گذاشتم و رفتم تو اتاقم ینیس... مرتب باشه یرو کردم که همه چ میمن که تمام سع... نهیزبیر

چقدر ...وایاش رو داده بود رفتم به ادرس ش هکه شمار یو با اژانس دمیصبح بعد از رفتن مهران پالتوم رو پوش

کردم و زنگ رو  دایپالك رو پ.. ام ادهیسر کوچه پ.. باهام راه اومد یلیخوشبختانه راننده اژانس خ.. دلتنگش بودم

 ه؟یک: دیچیپ وایش يبعد صدا قهیقچند د. زدم

 ..منم باز کن -

 .. روزگار بهش ساخته بود... تپلتر یکم.. کرده بود رییتغ..میرو بغل کرد گهیمحض باز شدن درهمد به

 ..چقدر دلم برات تنگ شده بود دختر -

 ؟يصبحونه خورد.. تو ایب -

 ..خورم ینم ادیکه ز یدون یم -

 .. میاتاق شد هیوارد  اطیح از

 نشدن؟ داریگم هنوز ب یم -

 ..ستیکس ن چیپالتوت رو درار ه..شدن و رفتن سر کار داریب... چرا -

 ..کرد زونیرو به دستش دادم که او پالتوم

 ه؟یخبر..ها يچاق شد وایگم ش یم -

م گ یم.. ياصال بهتر شد.. يماشاهللا تو تکون نخورد یول.. اره چاق شدم.. ؟يچه خبر وونهینه د: و گفت دیخند

 کنه؟ یکه نم تتیکارت خوبه؟ اذ
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 ..نداره تیمرد گنده که اذ.. نه بابا: هوا گفتم یب

 ؟یستیمرد گنده؟ مگه پرستار بچه ن -

 ..نجایاالنم رفته مدرسه که من اومدم ا.. رهیمدرسه م.. بزرگه..خوب.. چرا.. چرا -

 کالس چندمه؟  ؟يجد -

 ..اول -

 ست؟یشر که ن -

 اوضاع کار و بار چطوره؟ ن؟یکرد کارایچ.. کن فیتو تعر.. هینه بچه اروم -

 یخودش فکر م شیپیچ دیفهم یاگه م.. سرم ریدادم خ یداشتم م یچه سوت.. موضوع رو عوض کردم عیسر

 شیشروع کرد از زندگ وایش.کنم یم یباهاش ندارم تو خونه دارم زندگ ینسبت چیکه ه يکرد؟ من با مرد

و االن  یاطیخ سکنه خودشم رفته کال یمحسن کار م شیبرادرش پ.. هیپدرش هنوز همونجور نکهیاز ا..گفتن

ظهر  یک دمیکه اصال نفهم میانقدر حرف زد.. ستیخوب ن یلیپولش خ یدوزه ول یلباس م هیهمسا يزنها يبرا

حرفامون رو نصفه کاره  لمیزنگ موبا يصدا..خواستم بهش بگم فراموشم شد یکه م ییزهایکال چ.. شد

 .. گذاشت

 ...بله -

 .انمیسالم صنم خانم شا -

 حال شما خوبه؟  -

 د؟یرونیصنم خانم هنوز ب.. ممنون  -

 بله چطور مگه؟ -

 ..دیناهار رو حاضر کن نیلطف کن شهیم.. برمش دکتر یبدتر شده االن دارم م شیراستش مهران سرماخوردگ -

 ..دینگران نباش.. خونه رمیاالن م.. بله بله -

 ..دیفت به همون اژانس زنگ بزنمهران گ.. یراست -

 ..باشه حتما -

 ..رو قطع کردم و مشغول گرفتن شماره اژانس شدم تلفن

 شده؟ یچ -

 ..ندم یوقت سوت هیبودم  مواظب
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 ..خوام برم اونجا یم.. دشیببر دیایمهران سرما خورده از مدرسه اش زنگ زدن که ب -

 .میاهم بخورخواستم بگم ناهار رو ب یتازه م.. چه بد.. يوا يا -

 ..گهید يایبازم م.. گهیوقت د هیبمونه واسه  -

 ..میبازم اومد دیشا دیع... اره -

 .رونیب میر یحتما م دیباشه ع -

خونه از راننده خواستم تا  کینزد.. کردم و سوار شدم یخداحافظ وایاز ش.. فرستاد نیماش گهیساعت د مین اژانس

.. و رفتم خونه دمیو پرتقال خر مویل لویدو ک.. نگه داره تا مخلفات اش و سوپ بخرم یفروش يسبز يجلو

چشماش ..زد یحال م یب يو بدجور دبو دهیرنگش پر.. دنیو مهران راه رس انیسرگرم پختن سوپ بودم که شا

 گفت؟ یدکتر چ.. سالم: دمیپرس یبا نگران.. دیرو به زور باز نگه داشته باش

 ..بگه؟ سرما خوردم خوب یچ یخواست یم: رفته اش گفتگ يبا صدا مهران

 ارم؟یب.. براتون اب پرتقال گرفتم -

 ..خوام فقط دراز بکشم یم.. ممنون.. نه -

 چیه قتیمن پرستارش بودم و در حق.. بردش تو اتاق و کمک کرد تا لباسش رو عوض کنه و دراز بکشه انیشا

 ..برد انیدکترش رو هم که شا.. تونستم عوض کنم یلباسش رو که نم.. براش انجام ندادم يکار

 ..کن دارمیغذا که اماده شد ب -

 ..چشم -

 شده؟ يطور.. صنم: دیو پرس نییصداش رو اورد پا.. رونیب میاز اتاق اومد انیشا با

 چطور مگه؟ -

 نمیاستم ببخو یم.. بود یبرزخ یلیهومن هم خ... گفت رفته تو بالکن و اونجا سرما خورده یاخه مهران م -

 حرفشون شده؟ گهیباهمد

 ..نه من اطالع ندارم: دادم و گفتم رونیام حبس شده بود ب نهیرو که تو س ینفس

 .برن رانیخواستن از ا یافرا و ساالر م یوقت... بودم انقدر بره تو فکر دهیبار د هیفقط  -
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.. بهش انداختم یدر رو باز کردم و نگاه ياروم ال.. کرد و رفت یخداحافظ انیشا.. اندازه یب.. براش سوخت دلم

 ینم یطبقه اجتماع.. که شاخ و دم نداشت ییتنها.. تنها بود مثل من. چشمام گذاشته بود يساعدش رو رو

لحظه هم  هیعکس . کنارت باشن ایک ستیبعدشم مهم ن..ییدر کنارت نباشه تنها دیکه با یکس یوقت.. شناخت

وقت  چیخارج؟ من ه رهیزاره م یرو تنها م زدلشیادم عز.. هه.. "زدلمیعز".. رفت یچشمام کنار نم ياز جلو

 ..و بردم تو اتاقش دمیتو بشقاب کش یسوپ که قشنگ جا افتاد کم.. کردم یکار رو نم نیا

 ..براتون سوپ اوردم.. اقا مهران -

 دیدونستم با ینم.. ند بشهکرد از جاش بل یسع.. سرخ سرخ بود.. بهم انداخت یرو باز کرد و نگاه چشماش

.. يستادیا نجایا یچ يبرا.. ها یتو مثال پرستارش.. زدم صنم بیبه خودم نه.. نرم جلو.. برم جلو..کنم کاریچ

 ..بهتون کمک کنم دیبزار: گذاشتم و گفتم زیم يسوپ رو رو

 ..نم خواد فقط بالشم رو مرتب کن -

بشقاب رو به دستش دادم .. بده هیب کردم تا راحت تکو بالشش رو پشت سرش مرت دمیتو دلم کش یراحت نفس

 ..به داروهاش انداختم یخورد نگاه یسوپش رو م نکهیا نیو در ح

 ..خوشمزه شده یلیخ.. ممنون -

 ..نوش جان: زدم و گفتم يلبخند

 رفت؟ انیشا -

 ..بله رفتن -

کردم  یتازه االن که نگاش م.. اب پرتقال اوردم تا بعد از سوپ بخوره وانیل هیبراش .. داشت کیوتیب یانت هی

 ..شدم یاش بود م قهیکه تک و توك رو شق يدیسف يکنار چشمش و موها يو چروك ها نیمتوجه چ

 تو تراس؟ دیرفت دیخودتون رو بپوشون نکهیچرا بدون ا -

 ..شهیم ينجوریدونستم ا یچه م.. بکشم گاریس هیهمه اش رفتم : گذاشت و گفت يرو کنار بشقاب

 ..وقت چیه.. احساس نکرده بودم ییاصال بو ای.. بودم دهیند چوقتیمن که ه د؟یکش یم گاریمهران س.. گار؟یس

 ..دیکش یم گاریدونستم س ینم -

 ..تازه اونم نصفشو.. یهر از چندگاه.. کشم ینم شهیهم -
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 نیتونست مرد به ا یچطور م.. ازش متنفر شدم.. چشمم يدوباره اون زن اومد جلو.. شد کهیبراش صد ت دلم

که تلفن زنگ  دمیبار هم ند هیبودم  نجایکه ا یدو ماه نیتو ا..زد یزنگ هم نم هیتازه ... رو بزاره و بره یخوب

 .. فتهیبخوره و شماره خارج کشور ب

 ارم؟یبازم براتون ب -

 ..نکن دارمیزنگ زد ب یلطفا اگه کس.. بخوابمخوام  یم.. نه ممنون -

 ..چشم -

 .صدام رو صاف کردم و جواب دادم.. هومن بود.. بلند شد لمیزنگ موبا يصدا..رونیاتاق رفتم ب از

 ..دییبفرما -

 حال مهران چطوره؟ -

 ..کنن یقرصشون رو خوردن و دارن استراحت م -

 خورده؟ يزیچ -

 ..بله براشون سوپ درست کردم -

 .. مراقب باش داروهاشو سر موقع بخوره.. خوبه -

 ..يزیچ هیفقط .. چشم -

 ؟یچ -

 ..هم دارن نیلیس یپن -

 چند تا؟ -

 ..دوتا -

 ..به فکرش هستم.. باشه -

 ..اقا هومن دیببخش -

 يدوباره برا. ها رو پاك کردم و شستم تا بعدا اش درست کنم يبعد ناهار سبز.. کردم  یپوف..قطع کرده بود یول

 ..بود  وایش... بلند شد لمیموبا يدوباره صدا.. مهران اب پرتقال گرفتم

 ؟یسالم خوب -

 شد؟ یچ ؟یتو خوب.. ممنون -

 شد؟ یچ یچ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ١٣٣ 

 حالش خوبه؟.. گهیبچه د -

 ..دهیاالنم داروهاشو خورده و خواب.. اره بابا خوبه.. اهان -

 ..ینش ضیمر يدیمواظب باش صنم خودت دم ع -

 ..نگران نباش.. مواظبم -

خرده حال  هی ایب.. شوایپ ایدادن پاشو چند روز ب يزیچ یبهت مرخص دیع انایراستش زنگ زدم بگم که اگه اح -

 ...و هوات عوض شه برگرد

خواستن برن  یخواست تو خونه بمونه؟ اگه م یاونهمه روز رو مهران م.. نبود ادمیاصال  دیع.. گفت یم راس

  ؟یچ رانیا ادیرو ب دیخواست ع ی اگه افرا ماصال ؟یمسافرت چ

 .بابت دعوتت یمرس.. امیاگه شد حتما م.. باشه.. جون وایممنون ش -

 ..برم يندار يخوب اگه با من کار -

 ..يکه زنگ زد ینه مرس -

 ..خداحافظ -

 .. بود انیشا... در خونه اومد يصدا.. بود کتریاز خواهر بهم نزد.. شکر کردم وایخدا رو بابت وجود ش چقدر

 مهران هنوز خوابه؟ -

 ..دنیناهارشون رو خوردن و خواب.. بله -

 ..از تو اتاقش بردارم دیبا يزیچ هیمن .. باشه -

 زشیدست به لوازم و م یکس نکهیقفسه حساس بود چه برسه به ا يمهران به دوتا کتاب تو.. موندم ينجوریهم

 .. با دلهره پشت سرش رفتم.. راه افتاد به طرف اتاق به انیشا.. بزنه

 خودشون خبر دارن؟ -

 ؟یاز چ -

 ..نیبردار نیخوا یکه م يزیچ -

قرار بود موقع برگشتن ..رفت ادشیکه  ارهیامروز قرار بود با خودش ب يکارها يبرا: بهم کرد و گفت ینگاه

 .برگشتم نیاالن به خاطر هم.. رفت ادمیبردارم که من 
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 یکنم نه م داریتونستم مهران رو ب ینه م.. کرد یم یکردم که داشت کشوها رو وارس یبهش نگاه م ینگران با

کرد  یپوشه رو بررس هی اتیاخر سر محتو.. رو بهم بزنه یهمه چ دمیترس یم.. کنم دایمن پ دیتونستم بگم بزار

 ..ممنون.. نهیهم: و گفت

 ..کشتمون یمهران م: با خودم گفتم.. نگاه کردم ختهیر به هم يبه کشوها نهیدست به س.. خارج شد عیسر بعد

 ادیشه خودش ب داریبزار ب.. نداره یبه من ربط.. به من که گفته دست نزن: اخرسر گفتم.. کنم کاریبودم چ مونده

 ..مرتب کنه

به  مهران اونهمه سپرده بود بدون وجود خودش تو اتاقش نکهیاز ا.. زد یدلم شور م یاتاق خارج شدم ول از

 هم شد نطوریهم... ختیرو بهم ر یهمه چ انیدست نزنم و شا يزیچ

 

 

 

 

با .. نه ای دهیرس ریمن و هومن به گوش ام يدعوا نمیخواستم بب یم.. زنگ زدم هیرو برداشتم و به مهناز  تلفن

 ..رو برداشت یبوق گوش نیچندم

 ؟یخوب.. سالم مهناز -

 ..يزنگ به ما زد هیچه عجب .. به به.. سالم صنم جون -

 ..ریاقا ام.. رضایعل ؟يخودت چطور.. که یدون یم.. سرم شلوغه.. تو رو خدا دیببخش -

 .. ادیم رهیهم که م ریام.. هم خوبه رضایعل -

 بهتر شده؟ -

 رن؟یگ یکار خوبه؟ سخت که نم ؟يتو چطور.. بهتره یلیاره خ -

 ..خواستم ازت بپرسم یم يزیچ هی... گم مهناز یم.. خوبه.. نه -

 ..بپرس -

 ست؟یکالفه ن راقایام نمیخواستم بب یم -

 ..فهمم ینم ؟یگ یم یچ ؟یچ -

 نزده که از دست من ناراحت شده باشه؟ یبهش حرف یتو اداره راجع به من کس یعنیگم  یم.. راستش -
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 ..يشده؟ نگرانم کرد یمگه چ..اس شهیمثل هم.. نه.. چرا ناراحت شده باشه؟  -

 ..ستنین.. هستن یزده؟ راض ریاز من به ام یسرگرد حرف یعنیگم  یم.. دمیپرس ينجوریهم.. نه -

 ..شده صنم؟ نکنه عذرت رو خواستن يطور.. زنه ینم یحرف.. یدون یرو که م ریواال اخالق ام -

 ..نیهم.. ستنین ایهستن  یخوام بدونم راض یفقط م.. گفتم که.. نه بابا -

 وضاع خوبه؟ا.. از خودت بگو -

 ..خانم جون تنگ شده يفقط دلم برا.. خوبه یلیخ.. اره: و گفتم دمیکش یاه

 .رهیگ یدلم اونجا م.. رم تو اتاقش یکم م یلیخ.. دل منم تنگ شده -

بودم که در  دنیمشغول اتو کش.. بلند شد و مهناز مجبور شد بره رضایعل هیگر میدرددل کرد یکم نکهیاز ا بعد

 ..خواب الود بود.. رونیاتاق مهران باز شد و اومد ب

 د؟یخور یم يزیچ.. د؟یشد داریب -

 ...کنم یشم ضعف م یم ضیهر وقت مر.. بله لطفا -

 اب پرتقال بردم وانیل هی براش

 ..نجایاومدن ا انیاقا شا دیخواب بود یوقت یراست -

 خوب؟ -

 ..گوش نکردن یول دیشد داریب یبهشون گفتم بهتره بزارن وقت.. بردارن يزیچ هیرفتن تو اتاقتون تا  -

 ..گهیکرده د کونیبگو اتاقو کن ف: رفت گفت یکه به سمت اتاق کارش م یرو تکون داد و در حال سرش

 یکشوها رو داشت مرتب م.. رفتم اتاقش وهیظرف م هیکردم و با  زونیهاشو او راهنیاتو که تموم شد پ کار

 جیگ یگاه... برده رو نبرده یم دیکه با یبهم اخرسر اون ختهیهمه جا رو ر.. پسره عاشقه: من گفت دنیبا د.. کرد

 ..خودش باشه شهیکه اصال باورم نم ارهیدرم ییها يباز

 کمکتون کنم؟ نیخوا یم -

 ..انجام بدم دیخودم با.. نه -

 ..اقا هومن زنگ زده بودن: شدم و گفتم بیپوست کردن س مشغول

 گفت؟ یم یچ: وگفت دیارش کشاز ک دست

 ..نه ای دیدکتر رفت نکهیو ا.. دیپرس یحال شما رو م -

 ؟یکه نگفت يا گهید زیچ ن؟یهم -
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 ..کنم که قطع کردن یخواستم معذرت خواه یم.. نه -

مگه من نگفته بودم تا من نباشم باهاش حرف .. دیکپ هم.. یانیشا نیهم نیتو هم ع: کرد و گفت زیر چشماشو

 نزن؟

 ..دیببخش.... بگم قطع کردن يزیمن چ نکهیخوب قبل از ا -

 .. گذاشتم زیم يرو قاچ کردم و رو بیس.. مشغول جمع و جور کردن کشوهاش شد دوباره

 ..دیعصرونه حاضر کنم قبل از قرصتون بخور هیبرم  -

 یبه کس.. رونیب زبونش بکشم ریاز ز يجور هیفکر کردم که بهتره  نیکردم به ا یکه سوپ رو داغ م یدرحال

بود که همه اش خود  نیبهتر از ا.. دمیپرس یبود که از خودش م نیکار ا نیبهتر.. بزنم یتونستم حرف یکه نم

 ..دیهم سر رس انیکه شا میخورد یعصرونه م میداشت. بکنم يخور

 ..برده بودم یپرونده رو اشتباه.. دیببخش -

 ...یختیهمه اتاق منم به هم ر.. دمیبله د -

 ..زارن نه اعصاب یباور کن نه حواس برام م: نشست و گفت زیم پشت

 ..مینشد ينجوریا میواال ما هم ازدواج کرد.. اریبهانه ن يخود یب -

 نیا.. دمیپرس یازش م دیبا.. نگفت یچیه کرد؟یداشت ازدواج م یعنی.. نگاه کردم انیباال رفته به شا يابروها با

 نه؟ ای انیشا شیپ یفرصت بود ول نیبهتر

 ازتون بپرسم؟ یسوال هیتونم  یم -

 ..بپرس -

 د؟یکن یم کاریرو چ دیع -

 ..مونده یلیخ دیتا ع د؟یع -

 ..ماه هیهمه اش .. نمونده یلیخ -

 .. دارم بکنم کاریچ.. یچیه -

 اد؟ینم یکس ن؟یرینم ییجا یمسافرت یعنیخوب  -

 اد؟یقراره ب یچطور مگه؟ مگه کس.. رو ندارم که برم ییجا.. نه -

 ..انیب دیع يافرا خانم بخوان برا دیگفتم شا.. دمیپرس ينجوریهم -

 ..ادینم.. نه: سرد گفت یلیخ
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بعد مهران  یکم.. رو بدونم دیخواستم برنامه ع یچرا؟ فقط م یزده بودم ول يحرف بد.. رفت تو هم انیشا اخم

 ؟يدیسوالو پرس نیچرا ا: گفت انیشا.. تشکر کرد و رفت

 دم؟یپرس یم دینبا -

 ..تا بگم نه يدیپرس یکاش از من م يا: و گفت دیکش یقیعم نفس

 یبخوام بدونم از خودشون م یمن هرچ.. در ضمن... دیخبر دار شونیا يدونستم شما از برنامه ها یمن چه م -

 ..پرسم

ساالر رو از تو افرا و  يتمام عکسا.. ینیب یم.. کنه یم تیمهران رو اذ یلیکال نبود افرا خ... نبود نیمنظورم ا -

 .. خونه جمع کرده

 ..داره اجیبهشون احت یاز هر کس شتریچرا برنگشتن؟ االن اقا مهران ب.. ایخوب چرا نموندن؟  -

به خاطر پسرشون مجبور  یول.. نبود برن یوگرنه مهران راض.. بهتره یلیساالر خ يافرا اعتقاد داشت اونجا برا -

 ..هستن یموقت ییجدا نیبه ا

 دیحتما با.. مثل اونا یکیساالر هم .. کنن یم یخونن و زندگ یدرس م نجایبچه ا نهمهیچرا اونجا بهتره؟ ا -

 رفتن اونور؟ یم

 .. زدم یحدس م ؟يتو خبر ندار -

 .. نگاه کردم انیتعجب به شا با

 ..ساالر کر و الله -

 

گفت افرا طاقت  یم.. منگ بودم انیشا يحرفها دنیهنوز از شن.. نشستم.. برد یخوابم نم.. دمیپهلو غلت به

 ...مردم رو نداشت که ساالر رو برداشت و رفت يحرفها و نگاهها

سر .. کرده؟ دایدوست پ دیپرس یاز افرا م.. خونه افتادم یکیشبم اون  نیاول ادی.. ام رو تو موهام فرو بردم پنجه

درد داشت؟ کنار  نهمهیمرد ا نیا یعنی.. دمشییپا یهمه اش م یچشم ریز..نرفت نییاز گلوم پا یچیشام ه

.. کردن ها یها و شوخ دنیاون خند.. هتونست تحمل کن یچطور م.. چشم دوختم رونیو به ب ستادمیپنجره ا

دوتا پات فلج شده .. یتصادف کرده باش.. کرد ینم نیوقت توه چیه.. زد یوقت بد حرف نم چیه.. هیاون روح

چطور  گه؟یمملکت د هیموندن و مراقبت از تو پاشه بره  يه زنت هم به جاتاز.. بچه ات کر و الل باشه.. باشه

اونوقت ..مرد کوه درد بود نیا.. چقدر من نمک به حروم شده بودم.. رو گرفت ماورد؟ بغض دوباره گلو یتاب م
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 یچرا خونه باهاشون صحبت نم... نزده واریاز زن و بچه اش به د یوقت عکس چیمن شک کرده بودم که چرا ه

همه به فکر  نیا.. ادیزنه چون اونجا شبه پول تلفنشون کمتر م یگفت تو دفتر با افرا حرف م یم انیشا.. کنه

دلم گرفته بود ... همه اش ناله.. تیمن همه اش شکا ؟یکرد اونوقت من چ یهمه مراعات همه رو م نیا.. بود

الل .. صنم يشد یالل م.. که منم دلش رو پر کرده بودم.. نداشت که غصه هاش رو بگه ییکه جا يمرد يبرا

 .. يشد یم

 .. مهران يکاش تو برادرم بود يا: گفتم اریاخت یب.. دمیکردم و دوباره دراز کش یپوف

که کس  چیه.. مرد کمک کنه من بودم نیبه ا یاگه قرار بود کس.. باشم شهیکردم سرحالتر از هم یسع صبح

 ..درست کردم شهیصبحانه رو مفصلتر از هم. کنارش نبود

 ..ریصبح به خ -

 د؟یبخواب شتریب دیخوا ینم د؟یشد داریب -

 ..شم داریعادت کردم زود ب -

 داغ کنم؟ ریبراتون ش -

 ..بله ممنون -

 .سر نره قرصاش رو اماده کردم ریکه حواسم بود ش یحال در

 د؟یر یامروز که سرکار نم -

 ..هومن رو ندارم يحوصله غرغرها.. نه -

 عسل؟ ایشکر : روجلوش گذاشتم و گفتم ریش.. دمیرو گز لبم

 ..زمیر یشکر م.. نیبش قهیدو دق.. يخور یفر م یرستورانه ه نجایمگه ا: کرد و گفت نگاهم

 درست کنم دیدوست دار یناهار چ يبرا: جلوش نشستم و گفتم.. اصطالحش خنده ام گرفت از

 ..يامروز چه مامان شد  -

 مامان شده بودم؟.. تعجب بهش نگاه کردم با

 ..ياریمامانها رو درم يکه ادا نهیمنظورم ا -

 ..ينجوریهم.. نه... اها -

 ..زنن یکه پدرها م ییاز اون خنده ها.. خنده اروم هی.. دیخند

 کنم؟ زیاتاقتون رو تم دیگم حاال که امروز خونه ا یم -
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 ؟شده فیمگه کث -

 .کنم زیتم دیکه با دیع يخوب برا -

 ..میکرد یما تازه اسباب کش -

رو به  يزیکه من چ نیسیفقط وا.. نیکن ینم يدر ضمن شما که کار.. که من نبودم یخوب تو اسباب کش -

 .هم نزنم

 ..باشه -

.. کرده بود یکمد رو خال نییپا يطبقه ها.. شو رو برداشتم رفتم تو اتاقش شهیدستمال و ش عیاز صبحانه سر بعد

 .کنم یم زیاتاق زود تموم بشه اتاق خوابتونم تم نیاگه کار ا: گفتم

 ..یکن یم زیتو که هر هفته تم... ها يار یم يدار يگم مامان باز یصنم م -

 ..باشه زیهمه جا تم دیبا.. دهیاخه ع: و گفتم دمیطبقه دستمال کش يرو

 ..نجایا ادینم یکس..بابا يا -

 ..باشه زیتم دیخودمون با يبرا.. میون که هستخودم -

 ..دیخر يباشه بهت پول بدم بر ادمی -

 د؟یع دیخر -

 ..یهم عروس دیع دیهم خر -

 ؟یک یعروس -

 ..شیشناس یم.. ستین بهیغر -

 ..نفر مجرد بود هیشناختم فقط  یکه م ییادمها ونیم

 ان؟یاقا شا -

 ..بله -

 کنه؟ یداره ازدواج م ؟يجد -

 ه؟یقاط یچند وقته حساب يدید ینم -

 هست؟ یحاال دختره ک -

 ..يخواستگار رنیفردا پس فردا هم م.. کهیزیف يدانشجو دمیکه فهم ينجوریا -

 ..اومد رو لبم يلبخند
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 ..خوش به حالش -

 خوش به حال دختره؟ -

 ..اره خوب -

 چطور؟ -

 ..واقعا قابل احترامن.. دمشونیچند ماهه که د نیتو ا.. هیادم خوب انیاقا شا -

 ..نشه مونیوسط پش دوارمیام: کمرش رو صاف کرد و گفت مهران

 ؟یواسه چ مونیپش -

فکر کن از اون هر چند .. يدیبه خاطر اون مرده چقدر ترس شیچند وقت پ نیهم: لحظه مکث کرد و گفت چند

 ..فکر کن بدترش باشه.. بار باشه هیوقت 

 ..کنه یداشته باشه تحمل مرو دوست  انیخوب اگه اقا شا -

 ..هر دوشون باهم رو راست باشن دوارمیام: زد و گفت یلبخند تلخ مهران

کردم اگه من باشم  یهمه اش فکر م.. بعد از اتاق رفتم تا ناهار درست کنم. ما ردوبدل نشد نیب یحرف گهید

.. گهیترس د هی گهیخودم بس بود د يمن برا يترسها.. سخت بود یلیخ.. نه.. کنم؟ با اون ترسها یتحمل م

 ..سخت بود یلیخ.. نه

 

 

 

 ن؟یایشما نم -

 ام؟یمن کجا ب.. نه -

 ن؟یخر ینم یچیخودتون ه يبرا یعنیخوب  -

 ؟يدیکمدم رو ند -

 ..دهیخوب اخه ع -

 ..بگو تا بهت بدم ياگه بازم کم اورد.. تو برو بخر.. نه ممنون -

و من همه اش سه ماهه که  ادهیهر چقدر گفتم که ز.. هیدیگفت ع یم.. دستم بود نگاه کردم يکه تو یپول به

 یاه.. نبود یکم پول يدیهشتصد هزار تومن ع.. ممنونش بودم.. کرد میبه زور راض یول. کنمیدارم اونجا کار م
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 شهیهم.. تنها مونده بودم.. دایبا بچه ب نستتو یمهناز هم که نم..دیخر میرفت یباهم م.. بود وایکاش ش.. دمیکش

اخر سال موکول  يرو به روزها دیگرفتم خر میتصم... دینخر يزیکه چ شدینم یول.. تنها تر نباریا یتنها بودم ول

 یمنیتمام نکات ا تیبا رعا.. شدن یوقت ارومتر نم چیه.. باطل الیخ یزه یخلوت باشن ول یکنم تا بازارها کم

هم  یخواستم لباس مهمون یمن که م يبرا.. سرسام اور بود متهایق.. خونه مون شدم کید نزدیمرکز خر یراه

اول بزار دعوتت .. يلباس بخر يبا خودم گفتم اخه اصال تو رو دعوت کرده که بخوا.. یچیه گهیبخرم که د

 دیه بعد از عبهتر تمبا خودم حساب کردم گف... جفت کفش هیشلوار بود و  هیفقط  دیماحصل من از خر.. کنه بعد

به  ییاشنا ياز پاساژ که خارج شدم صدا. بنجل نکنم يزهایخرج چ یو پولم رو الک امیب ارنیبهتر م يکه جنسها

شده  ادهیپ ییو شش البالو ستیدو هیچند خانم از .. برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم عیسر. دیگوشم رس

وقت بود  یلیخ.. زد یم دنیخودشو به ند دیدیاگرم م.. دید یمن رو نم.. زن بهروز.. بود نشونیشهال ب.. بودن

چشمم  یول.. روز به روز قشنگتر.. موند یکرمون م یقال نیاصال ع.. نکرده بود یفرق چیه یبودمش ول دهیند

 یقبول شدم برام م یگفت اگه کارشناس یبود که بابا م يزیچ يها هیتو ما.. و شش بود ستیهنوز رو همون دو

 ..خره

 ..خرم یم نیبرات ماش یقبول يکادو یاگه قبول بش.. یان قول بده خوب درس بخونبابا ج -

 ..خوام ینم دیمن پرا ؟يخر یم یچ.. بابا يوا -

 ...خرم یهمون رو م يبزار یبهروز دست رو هر چ شیپ میریم -

....... 

 ...بابا -

 ..جان بابا -

.. هم مناسبه متشیق.. هم فرمونش راحتتره هم جمع و جورتره.. خوبه یلیو شش خ ستیگه دو یدوستم م -

 برام؟ يخر یو شش م ستیقبول بشم دو

 ..خرم یقبول شو م.. اره دخترم -

انگار درونم .. نهینه ک.. ینه ناراحت.. نه حسرت.. نبود یچیه.. بغض نداشتم.. بود بیعج.. دهنم رو قورت دادم اب

 شیپ...چقدر خوبه خونه.. خونه.. خونه.. هوا فوت کردم و برگشتم خونه ينفسم رو تو..یخال یخال.. شده بود یخال

 شهیهم يشد برا یکاش م.. شده و از راه دورش لکنتر يتهایحما شیپ..مهران مهیمحدود و نصفه ن يمحبتها

.. شترینه ب.. غذاش رو بپزم.. که لباسهاش رو اتو کنم نیهم.. بودم یاندازه هم راض نیبه هم.. موندم یم ششیپ
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تا .. رفت یمهران م ایاومد  یافرا م ای يروز هی ؟یاخه تا ک یول.. بخوام يشتریب زینمک به حروم نبودم که چ

شدم؟ انقدر غرق فکر بودم که  یم یمن چ ؟یمن چ یول.. کنن یجدا از هم زندگ تونستن یاخرش که نم

زدم و سوار اسانسور  يتنها به نگهبان لبخند.. ساختمون باال رفتم ياز پله ها.. در خونه دمیرس یک دمینفهم

بود  دیع کیدمخصوصا که نز.. دیرس یچند ساعت بعد مهران م.. کردم یشام رو درست م عتریسر دیبا.. شدم

رو بردارم که منصرف  یخواستم گوش.. رو جا به جا نکرده بودم که تلفن زنگ زد دهامیهنوز خر.. اومد یزودتر م

.. کس نبود چینگاه کردم که ه رونیفقط از پنجره به ب.. منهم جواب ندادم.. مهران گفته بود که جواب ندم.. دمش

 يخواست غذا یمهران به ندرت ازم م.. برگشتم سر کارم.. زن از ساختمون خارج شد و با عجله دور شد هیفقط 

 ..دیشام بودم که مهران سر رس يدر حال اماده ساز. گذاشت یبه عهده خودم م شتریب... درست کنم یخاص

 ..دیخسته نباش.. سالم -

 ..ادیم یخوب يبوها هی.. یسالمت باش -

 ..شهیاالن حاضر م -

 ..گم یشام رو نم -

 ؟یپس چ -

 ..دهیاومده از تو پرس یخانوم هیگفت  یم.. زدم یاالن داشتم با نگهبان حرف م -

 اس؟ گهیپرونده د هیمن چرا؟ دوباره از من؟ از : ترس گفتم با

ساختمون  نیگفت هم یم.. و خوشش اومده دهیتو رو د نکهیمثل ا.. یگ یم يدار یچ.. نه بابا: و گفت دیخند

.. نگفته بود یچیالبته نگهبان هم ه.. نایو ا یهست يچطور دختر دیپرس یاز نگهبان م.. کنن یم یروبرو زندگ

 ..گفته اجازه ندارم بگم

تو  یکه گاه يتنها مرد.. من نبود یتو زندگ زهایچ نیتا االن از ا.. و همزمان سرخ شدم دمیکش یراحت نفس

اون زن از من خوشش .. برگشتم سر غذا.. دود شد رفت هوا يبود که اونجور دیکردم سع یبهش فکر م اهامیرو

رفتم  یهر وقت هم که م.. ونریبرفتم  یکم م یلیبود که خودم خبر نداشتم؟ من که خ دهیمنو د یاومده؟ ک

پسرش  يمنو برا یعنی.. دلم گرم شده بود.. جغد نیع.. شن یم دایپ ییعجب زنها. مواظب دور وبرم بودم یکل

.. مید یاجازه نم.. انینم.. نه.. ؟یچ انیاگه بخوان ب.. قرار شدم یب يجور هی.. برادرش يبرا دیخواست؟ شا یم

 هی یبره ول ادمیکه  دمیکش یقینفس عم..دمیلبم رو گز.. انینم.. نه بابا. .بفهمن ابرومون رفته نجایا انیب

در خودم حس نکرده  یجذاب زیچ چیه.. ادیاز من خوشش ب یکی دیخوب من تاحاال حس نکرده بودم شا.. ییجورا
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بگم  ؟بگم یبهش چ.. ره؟یمثال فردا سر راه خودم رو بگ یعنی نمش؟یروز بب هیممکن بود  یعنی.. بودم و االن

 گهید نینه ا.. هاهاها.. من نامزد دارم یخانم ول دیببخش... نه من قصد ازدواج ندارم.. ده؟یبرادرم اجازه نم.. نه

 ..تابلوئه یلیخ

 ؟يخند یم یبه چ -

 ..یچیبه ه.. نه: خودم رو جمع و جور کردم و گفتم يسر.. خندم یمتوجه شدم که دارم م تازه

 ؟يکرد یبه اون خانومه فکر م: مهران گفت دمیچ یرو که م زیم

 ..راحت متوجه شده بود چقدر

 ..هیخانومه چ.. نه بابا -

 اد؟یقراره ب یکس: به مهران گفتم... زنگ در بلند شد يصدا دمیرو که کش شام

 ..ادیسر ب هی دیهومن گفت شا -

.. در رو باز کردم و توریاه کردن به مونرفتم و بدون نگ عیسر.. نه ای يشد یروبرو م دیبا.. یباالخره که چ.. پوف

.. بهم زل زده بود رحمانهیکه ب یچشمان یتمام عالم خالصه شد در سرخ... رفت ادمی دنینفس کش.. ستادیزمان ا

تونستم جوابش  ینم یاومد ول یدور م یلیمهران از فاصله خ يصدا.. معلق بودم .. زانوهام تاب وزنم رو نداشت 

که جهنم توشون زبانه  یجادو شده بودم توسط چشمان.. شده بود خیم نیپاهام با زم.. قدم اومد جلو هی.. رو بدم

 ..گرفتم شیان ات کیتونستم تکون بخورم که  ینم... دیکش یم

 

 

 

رو از کجا  نجایا.. شدم رهیخ شدیمنفجر م تیصورت گذاشتم و به بهروز که داشت از عصبان يلرزونمو رو دست

 اصال چرا اومده بود؟ نجام؟یبهش گفته بود من ا ید؟ ککرده بو دایپ

.. بود دهیقوه ادراکم به صفر رس.. دمینفهم.. دمینشن یول رونیاومد ب یشده اش کلمات دیکل يدندونها يال از

 ..مهران يوا.. مهران بود.. اروم برگشتم.. يزیدو قدم رفتم عقب که خوردم به چ.. دمیفهم ینم یچیه

 د؟یوارد خونه من شد یبا اجازه ک د؟یهست یشما ک -

اگه  یحت ؟يد یچرا نجاتم نم ؟ییکجا ایخدا.. شدم یداشتم ذوب م... شده بود دیمن کل يبهروز رو يچشما

 ن؟یا شیاره؟ پ.. ؟یمون یم نجایا: با دست اشاره کرد و گفت.. برداشت گهیقدم د هی.. ام یراض يریجونم رو بگ
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 ..ازشون خارج نشد ییصدا چیه یمنظورش مهران بود؟ لبهام از هم باز شد ول ن؟یا

 ..دیهست یک دمیازتون پرس.. اقا دیبه من بزن دیدار یحرف -

 ...يبه بار اورد یچه فضاحت نیچشمم رو ازت برداشتم بب قهیدو دق -

 ؟یچه فضاحت ؟یگ یم یچ: گفتم یسخت به

 ..سیزنگ بزنم به پل ای يد یاالن جواب منو م نیهم: داد زد تیبا عصبان مهران

 .. برادر نامردم ییایح یمن مردم از ب.. من مردم از خجالت.. بهش نگاه کرد ریبرگشت و با تحق بهروز

 ..یدختر رو تو خونه ات نگه داشت هیکه  یبکن یتون یم یچه غلط نمیبب سیزنگ به پل -

 ؟یکن یت مکه منو باز خواس دیباهاش دار یشما چه نسبت -

 ؟یشیتو ک.. من برادرشم.. هه -

: زد و گفت يپوزخند.. نگاهم به مهران بود... یته یته.. شدم یخال.. ختیفرو ر..وجودم شکست يستونها تمام

 ..عیسر.. اریرو ب یپوشه اب.. رو باز کن  زمیم يبرو کشو.. صنم

ازاد .. يوجودش رو باز کنن و بگن ازاد يبندها هویکه  یادم نیدرست ع.. نه پرواز کردم.. دمیدو.. شدم رها

هر .. برگشتم .. نجاستیا.. اها.. یپوشه اب.. یپوشه اب.. زور زدم.. تونست باز کن یدست لرزونم کشو رو نم.. ازاد

 ..بهم زل زده بودن نیدوتا ببر خشمگ نیدو ع

 ..دییبفرما -

 ..در رو هم ببند.. برو تو اتاق -

 ..سایوا نجایهم.. کجا بره تو اتاق -

 ؟يدینشن ستم؟یمگه با تو ن: گفتم یمهران محکم و عصبان.. دن؟ید یمگه حال و روزم رو نم.. خدا يا

 یکشت ول یداشت منو م هیبغض و گر.. برگشتم تو اتاق کارش و در رو بستم عیسر.. حرف بهروز نشدم معطل

 ..گوشم رو به در چسبوندم.. االن نه.. االن وقت مردن نبود

 ..يال منو ندادجواب سو -

 رون؟یب دیریاالن م... نهیجواب سوال شما ا -

 دست من؟ يد یکاغذ م کهیت هی.. هه -

 ..کنه یرو مشخص م زایچ یلیکاغذ خ کهیت نیا -

 .. نیدر گرفتم تا نخورم زم رهیدستگ از
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 ..نمیبب سایوا ؟يریکجا م -

باال .. دستش بود يکاغذ تو کهیچشمم به ت... واریعقب عقب رفتم و خوردم تو د.. شد تو صورتم دهیدر کوب هوی

 ..اورد و مچاله اش کرد

  غه؟یاره بد بخت؟ ص ؟يشد غهیص یرفت  -

 ...نشده بودم غهیمن که ص.. غه؟؟یص.. غه؟یص...دادم تا نشنوم هیتک واریبه د.. نشست میشونیپ يرو يسرد عرق

اون دفعه هم مهلتت  ه؟یچندم نیا.. ياریدرم ییجاها نیسر از چن يروز هیدونستم که  یم.. دونستم یم  -

 من؟ شیپ يتموم شده بود که اومده بود

چرا الل شدم؟ تمام توانم رو جمع .. گم ینم یچیپس چرا ه... شدم یخرد م.. شدم یخرد م.. گفت یم بهروز

 ..نشدم غهیمن ص: دمیکردم و نال

 ه؟یچ نیپس ا: نعره اش ساختمون رو لرزوند يصدا

 ..بود نیبهتر از ا یلیخ یکیتار.. نمینب یچیچشمام رو بستم تا ه.. شد تو صورتم دهیکوب کاغذ

بابا جونت کجاست تا .. یننه ات که سقط ش کمیزدم تو ش یلگد م هی يحقت بود همون موقع پس افتاد -

 یبه همه گفت.. یزنش یبگ یانقدر جرات نداشت.. بدبخت..کنه یم یداره هرزگ نهیبب.. نهیدسته گلشو بب

 ..انقدر ج.. اره؟؟.. دخترشم.. خواهرشم

 ..رونیاز خونه من برو ب.. زود.. رونیبرو ب -

 ...دیکش ادیمهران فر... شدم؟ یبود؟ پس چرا خفه نم ينجوریا دنینکش نفس

 ..رونیگم شو برو ب -

د؟ کجا بود کجا بو یبغض لعنت نیپس ا..پام بود يچشمم فقط به کاغذ مچاله جلو..شد دهیبعد در کوب قهیدق چند

.. نه؟ هینشونه خوب نیا.. تونم نفس بکشم یپس چرا نم..نبود یچیه.. به گلوم چنگ زدم... رمیتا خفه ام کنه و بم

دهنم  يدستم رو جلو..کرد یبهم نگاه نم.. سرم رو باال بردم.. مهران اومد داخل.. دمیلبم رو گز.. خنده ام گرفت

 .. مثال گفت.. مثال.. گفت گهید زیچ هی.. غهیبهروز نگفت ص.. نه.. غه؟یص.. گرفتم

 ..صنم -

 ..گفت نویاره هم.. يگفت صنم بدبخت شد.. کنم یخودم م شیپ االیچه خ..نگفت غهیاصال ص.. گفت صنم.. اره

 ...گفت صنم -

 ..کردم یداشتم نگاش م ایدر هیانگار از پشت .. چشمام پر از اب بود.. بهم نگاه کرد یمهران با نگران... دمیخند
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 ..گهیگفت صنم د -

 ..دنه؟یخند ياخه دختر چه جا.. دمیخند بلندتر

 ..صنم -

 شدن یاز دهنم خارج م دهیبر دهیکلمات بر.. گم یم یچ دمیفهم ینم.. شد یمهران نگرانتر م يچشما

 ...گفت صنم... با...با.. شد..د ..سر.... غذا.. شم..پا -

 ..دیمهران دستم رو گرفت و کش..غه؟یاره؟ ص غه؟یص... داد یسرم اکو م يبهروز تو يصدا

 ..کن صنم گاهیمنو ن.. صنم -

و همزمان با  نییپا ختیچشمام ر ياز جلو ایدر.. ختیر ایپلک زدم و در.. بود ایهنوز پشت در.. کردم نگاهش

زار ..به پاش.. دادم هیسرم رو تک.. مهران يپا يجلو.. بار نیاخر يبرا.. بار نیچندم يبرا.. ختمیاون منو فرور

 ...ستمین غهیمن ص.. ستمین غهیمن ص.. زار زدم.. زدم

 

 

 ..کن گایصنم منو ن.. صنم -

 یاشکها چرا تموم نیا.. شم؟ یپر م شتریپس چرا من ب.. یشیم یخال یکن هیگه گر یم یک... رو باال اورد سرم

 ندارن؟

 ..ستمین غهیمن ص -

 ..دو طرف صورتم گذاشت دستاشو

 نیبا ا.. نداره یتیسند چیه.. کن گاین.. فهمه یم نویا یهر ادم.. هیکاغذ جعل نیا.. یستین غهیتو ص..یستین.. نه -

 ..ثابت کرد شهینم یچیه

 ..ستمین غهیمن ص -

 ..یستینه ن: رو پاك کرد و گفت اشکام

 ..مهران -

 ..جانم -

 یشانه هام م.. به کلمات؟ سرم رو تو بغلش گرفت ازیچه ن یگاه.. دیحرفم رو فهم.. کردم ونیش

 . برام رنگ خاکستر بود یهمه چ گهید.. چقدر گذشت دمینفهم..دنیلرز
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موقع روز  نیا.. رو برسم زیهمه چ یخرده استراحت کن تا من حساب اون نگهبان ب هیارامبخش بخور  هی -

 کجا بوده؟

 ..هیگفت جعل یمهران م.. هنوز به اون کاغذ بود چشمم

 ..برش داشتم نیرو زم از

 .. باور کن.. روز مبادا مجبور بودم يبرا یول.. ستمین یفیادم کث نیباور کن من همچ.. پاره اش کن صنم -

 ..نیانگشتام افتاد زم يال از

 ..لعنت به من... خودم نوشتم نویا.. هومن یحت.. خبر نداره یشکیخورم ه یقسم م -

 قتیحق کی..له یول.. کس یب یول.. تنها یول.. خسته یول تمیبا ر.. زد یاروم م.. قلبم گذاشتم يرو رو دستم

سرنوشت من .. افتاد یاتفاق م يروز هی.. اخر کار من بود نیا.. صورتم يشده بود تو دهیکوب شیچند ساعت پ

.. بود غهیمادرم هم ص.. مبه ه میگره خورده بود یول دمیکه هرگز ند يمادر.. سرنوشت مادرم بود هیچقدر شب

 .. گفت مهلتت تموم شده.. بهروز به من گفت... رفت.. مدت که تمام شد

 ..ثابت کرد شهینم یچیه نیبا ا.. نداره یارزش چیه. پاره اش کن.. پاره اش کن ایب -

 .یچیه.. نبود یحس چیه..رونیبلند شدم و رفتم ب..کرد کهیرو صد ت کاغذ

 ؟ير یکجا م..صنم  -

 ..ناهار هنوز مونده يظرفا -

 .. من که نبود يزد؟ صدا یبود داشت حرف م یک نیا

 ..خواد ینم -

 یراست..رفتم یانگار اصال راه نم.. انگار تو فضا معلق بودم.. خوبه یوزن یچقدر ب.. تفاوت به راهم ادامه دادم یب

.. دمیچشمم کش ریز یدست..گذاشتم نکیس يبشقابها رو برداشتم وتو.. بود؟ یاون صدا اگه من نبودم پس ک

 .. خشک شده بود

 ..صنم -

 درست کنم؟ یشام چ يبرا -

 ..چقدر صداش غمناك بود.. چقدر صداش خشدار بود.. کرد یمن صحبت م يبود که داشت به جا یک نیا

 ..میریبگ رونیسبزه از ب دیبا.. شده رید.. نکردم سیگندم خ دیع يبرا -

 ..دیچونه ام لرز. دیلرز یزانوهام م..رو باز کردم رو ظروف چرب ریش
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 ..زنه بهشون یدوباره گند م رهیگ یگفتم بارون م.. روز اخر يها رو گذاشتم برا شهیش -

 ..یترسون یمنو م يدار.. یگ یصنم چرا چرت و پرت م -

رفت  یموهام داشتم م.. خورد یمدندونهام به هم .. دمیبشقاب کش يو رو ختمیاسکاچ ر يرو رو ییظرفشو عیما

 ..به جهنم.. ستین.. کو؟ میروسر.. فرستادم یم يروسر ریکف الود به ز يبا همون دستا.. چشمم يتو

 .. برو دراز بکش ایصنم ب -

 .. دیرو گرفت و کش دستم

م پدرشو در به خونه ا یرقانونیبه خاطر ورود غ.. زنم یمن با هومن حرف م.. برو ایب.. بشور.. بشور دستاتو -

 ..فتهیکنم به غلط کردن ب یم يکار..با من طرفه.. ناراحت نباش.. میاریم

به من .. صنم: تختم نشوند و دوباره دستاشو دور صورتم قاب کرد و گفت يرو.. زد یبرد و حرف م یراه م منو

 ؟یکنیاعتماد م

 ..دیمهران لرز ریدوباره تصو.. یدوباره بغض لعنت.. دستاش گذاشتم يرو دستامو

 ..غهیگفت ص یبهروز بهم نم..اگه بابام بود -

 یسرمون م ییچه بال یدون یدادم نم یاگه اونو نشونش نم.. مجبور.. مجبور بودم.. یفهم یچرا نم: دینال مهران

 ..اومد

از اون  یپناه یب.. بود یپناه یب..درد من درد بود.. نبود غهیدرد من ص.. دیفهم یمهران نم.. دمیفهم یم من

.. کشت یکرد نم یدرد من فلج م.. شد یتا ابد هم خشک نم.. کرد یچرك م.. شد یبود که زخم م ییهادرد

 .. شد یسکوت م.. شد ینم ادیدرد من فر.. بود یتحمل کردن.. نبود یدرد من حل کردن

 

 

 

از جام بلند شدم و  یبه سخت.. نمیشد که تا ابد تو اتاقم بست بش ینم یرفت ول ینم يکار چیو دلم به ه دست

چمبره  منیسرم کنم رفتم رو مبل نش نکهیبرگشتم و از تختم برش داشتم و بدون ا.. يروسر.. رونیرفتم ب

هومن و مهران از  يصدا.. شد؟ یم نپه یبساط هی دیسر ع شهیچرا هم یراست.. بود دیع گهیچند روز د.... زدم

 ..اومد یم یاتاق بغل

 ؟يبود کرد يچه کار نیا.. وانهیاخه د -
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 .برد یگفتم مردك ابرومو تو ساختمون م ینم یچیاگه ه ؟يچه کار -

 ..کرد یرفت گورش رو گم م یخوابوندم تو گوشش م یاومدم دوتا چک م یمن م.. و داد کنه غیج یزاشت یم -

 ..من رفت؟ يابرو نکهیبعد ا -

 گرفته؟  ادیرو از کجا  نجایا اروی نیاصال ا -

 ؟یپرس یاز من م.. دونم یمن چه م -

 ..دختر از اولشم دردسر بود نیا.. پوف -

 .. نیاالن نشستم رو ا نایکدوم دردسر؟ من به خاطر هم -

که پرونده رو  نیبه محض ا.. يشد ينجوریبه خاطر کدوما؟ تو به خاطر وطنته که االن ا نا؟یبه خاطر هم -

 ..زن و بچه ات شیپ ير یو م یش یاز دستش خالص م يببند

 چیخوره و من ه یناحق م یلیس هیتو خونه من  یوقت.. دادن لیتشک نایوطن منو هم..هومن.. به خاطر وطنم؟ -

 ..اش معلومه هیتونم بکنم بق ینم يکار

 .. برداشته ها بیمخت ع یحساب.. پسر یگ یچرا چرند م -

و دستکش برداشتم  ریجرمگ نتهایاز کاب یکیجمع کردم و از  يروسر ریموهام رو ز... حرفاشون نشدم هیبق منتظر

تا ته گلوم رو  ریجرمگ زیت يبو.. از کارام مونده یکل.. بود دیع گهیچند روز د.. شدم یبهداشت سیو وارد سرو

 ینم.. دمیکش واریرو فرو بردم توش و به د نجکف ساختم و اسف.. درونم سوخته تر بود.. نداد تیاهم.. سوزوند

 .. با اون صدام.. خوندم یوقت نم چیمن که ه.. خوندن به سرم زد يهوا هویم چرا دون

 ..اد تو خواب یماه م.... شب مهتاب هی -

 ... ن؟یا چرا

 ..کوچه به کوچه.. بره یرو م تو

 شه؟یم.. شهیکه نم یبدون ماه.. هم بخرم یماه دیبا دیشب ع يبرا

 ..باغ الوچه.. يانگور باغ

 ..لیاج.. ینیریش.. وهیم

 ..صحرا به صحرا.. به دره دره

پس .. ستیتو کار ن يا غهیگفت ص یمگه نم.. هیمگه مهران نگفت جعل.. ؟يچرا غمبرك زد.. نشده صنم يطور

 .. فراموشش کن.. گهیولش کن د
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 ..ها شهیپشت ب.. که شبا اونجا

 ..ترسون و لرزون.. ادیم يپر هی

همه  نایگه ا یم یشن رو روح و روانت؟ ک یفته همه شون هک مگ یک ؟یتون یگفته نم یک.. فراموش کن اره

 ..یینایتو محکمتر از ا.. فراموش کن.. بزن تو دهنشون.. بزن تو دهنشون صنم شه؟یزخم م

 ..تو اب چشمه.. زاره یم پاشو

 ..شونیپر يمو..  کنهیم شونه

 يزیبا غصه خوردن که چ... بره ادتی دیبا یهمه چ.. فراموش کن نمیا يرو فراموش کرد زایچ یلیخ چطور

دوش ..خوب ستیهست؟ ن.. دادن یم شنهادیکه بهت پ ستین ییبدتر از اونا.. نه خوب.. شه؟؟یم.. شه میدرست ن

دستامو زود شستم و رفتم .. میدیخرن لیباشه تا اقا هومن نرفته بگم اج ادمی.. واریرو برداشتم و گرفتم رو د

هنوز گلوم رو  ریجرمگ يبو.. سرفه کردم.. رفت؟ یم ایموند  یناهار م يبرا.. شتمزا یبار م دیناهار هم با.. رونیب

 ..تا از سوزشش کم بشه ختمیخودم ر يبرا ریش یکم.. سوزوند یم

 ..سالم -

 ..هومن بود.. برگشتم

 د؟یمون یناهار م.. سالم -

 کرده؟ دایرو پ نجایبرادرت از کجا ادرس ا -

 ..دونم ینم دیباور کن.. دونم ینم -

 ..؟یینجایدونه تو ا یم یکس -

 ..يفدو يفقط اقا.. نه -

 ..شیپ ياون دوستت که رفته بود -

 ..نگفتم يزیبهش چ.. دونه ینه نم -

 ..میما خبر ندار یمطمئن؟ نکنه گفت -

 ..نگفتم -

.. به حالت يوا.. میو ما خبر ندار یگفت یبه حالت اگه بفهمم به کس يوا: گذاشت و گفت زیم يرو رو دستاش

 ..میکن یکار رو م نیبه موقعش ا.. میکن تیمهران اصرار داره از برادرت شکا
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: اروم گفتم گهیچند لحظه د.. تونستم بگم؟ یم یچ.. اومد یاز دستم برنم يا گهیکار د.. بهش نگاه کردم فقط

 د؟یمون یناهار م يبرا

 ..نه -

کرد و  یهومن خداحافظ.. استفاده نکنم؟ ریجرمگ گهیمگه قسم نخورده بودم د.. لعنت به من.. سرفه کردم دوباره

 .. یلعنت.. دوباره سرفه.. میبخر دیبا ینیریو ش وهیو م لیرفت بهش بگم اج ادمی.. رفت

 ؟یکن یچرا سرفه م -

 .. رهیبه خاطر جرمگ -

 ..ر؟یجرمگ -

 ..شم یخوب م.. خوردم ریش...اره -

 م؟یکن تیشکا میخوا یهومن بهت گفت م -

 ..ستیالزم ن: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ..زد یلیاومده تو خونه من و بهت س یبه چه حق.. الزمه.. نه -

 .. کنه یکه اون شناسنامه و شرع و خون و عرف من و به اون متصل م یبگم به همون حق خواستم

اجازه اومد تو خونه شما من معذرت  یاگه ب.. نداره یاشکال.. زده یلیزده به من س یلیاگه س.. ستیواقعا الزم ن -

 ..دیو ببخش دیریشما به جون من بگ.. من شرمنده.. خوامیم

 ..یول -

بازم  دیمجبور دیاگه نخوا یحت دیبش روزیتو دادگاه پ نکهیا يبرا.. کنم یخواهش م: قطع کردم و گفتم حرفشو

نگهبان و چند تا از .. کنم یم یزندگ نجایکنه که من ا یهم نشه ثابت مانکه مت يبهروز برا..دیجعل کن غهیص

 ..که دیاز من نخوا.. دیمن نخوا زا نویکنم ا یخواهش م یول.. دیپس مجبور.. ساختمون هم شاهد یاهال

دست .. کردم یاضافه م يزیچ هیمرد کم بود منم  نیبار ا.. دیکش یم یقیعم يمهران نفسها.. رو خوردم حرفم

 ..اومد یم شیپ ينجوریاوضاع ا.. خودم نبود

درك .. دیبهم کمک کن دیخوا یفهمم که م یم.. شه یسرم م زایچ نجوریا.. ستمین یمن ادم نمک به حروم -

 .. دیمورد رو ازش بگذر هی نیاز ا یول.. دم یبهتون حق م.. کنم یم

 ..باشه: رو اروم تکون داد و گفت سرش

 ..سر غذا برگشتم
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 ..نطوریهم هم ینیریش..میدینخر وهیو م لیهنوز اج دیع يبرا -

 ..بگم بخره سیهرچقدر الزمه بنو -

 ن؟یخر یخوب هر سال چقدر م -

 ..صنم.. گم یخودم به هومن م.. باشه -

 ..بله -

 مطمئن باشم حالت خوبه؟ -

 ..خوبم.. بله -

 ..حرفم رو از ته چشمام بخونه یخواست درست یانگار م..بهم نگاه کرد میمستق

 

 

 

 یدلم م..رفت یمدام رو مغزم رژه م.. چشمم بود يمدام جلو. شد ینم یگرفته بودم فراموش کنم ول میتصم

داشتم و  یپوالم رو برم شدیتموم م نجایکه کارم ا نیهم... رو گرفته بودم ممیتصم.. خودم یپناه یگرفت از ب

شد با  یم دیشا.. انداختم یراه م اونجا يکار هی.. کردم یهم جمع م یپول هیتا اون موقع .. وایش شیرفتم پ یم

ندونه که .. منو نشناسه یکه کس ییشهر برم به جا نیاز ا.. فقط دوست داشتم برم. بشم کیشوهرش شر ای وایش

حافظ که  وانیبه د.. دمیکش ممنیکتابخانه نش يتو يکتابها يدستمال رو رو.. سرم اومده ییهمه چه بالها نیا

 بود؟ یکه رفتم سر خاك ک يبار نیاخر.. افتادم یم ادشی ادیمدت ز نیا اصال.. بابا افتادم ادی دمیرس

که به فکرت  یدون یخوب م یول.. شتیپ ومدمیوقته ن یلیدونم خ یم..نباش خوب؟ ریدلگ.. بابا؟ يریازم دلگ -

 ..بود برات الرحمن خوندم شیچند شب پ نیهم.. بودم

 ..دل پر بود يتا بخوا یول.. نبود یبغض چیباز ه..دهنم رو قورت دادم اب یسخت به

 ..من هست؟ ییبه تنها یکس یکنیفکر م.. بابا -

کار خودشون رو کرده  ریجوهر نمک و جرمگ.. سرفه کردم..دمیرو دستمال کش رشیرو برداشتم و ز شمعدون

 ..بودن

 ...ارمیدارم کم م.. چقدر صبر داره.. ادم چقدر توان داره؟ هیمگه .. لهم کردن.. خسته یلیخ.. خسته ام  -

 .دیجوش یمعده ام م.. کرد یتمام دلم درد م.. دوباره سرفه کردم.. زیسراغ م رفتم
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انگار نه انگار فردا .. ندارم یذوق چیه.. گاین.. باور کن.. ها يجد.. رمیدوست دارم بم.. بابا رمیدوست دارم بم -

اون  ادتهی.. نم؟یب یم يرو چطور یهمه چ یدون یم.. بابا.. رهیم ادمی دیواژه ع یه معندار یحت گهید.. دهیع

.. اره.. ترکه یدلمون داره م میگفت یم.. میشد یم يچطور شدیم يجمعه که هوا ابر يعصرها.. اخر يروزها

.. دونه من تنها موندم هی ایکنم تو دن یاحساس م یگاه.. یدون یم.. هیمن همون رنگ يروزها نیا ياالن هوا

 ..ستین يا گهیکس د چیانگار ه

 ..دوباره سرفه کردم..سوخت یچشمام م.. رو باز کردم و دستمال رو تکوندم پنجره

 ..ترکه بابا یدلم داره م -

 ..هاش رو نداشتم یحوصله لودگ.. بود انیحتما شا.. زنگ در بلند شد يصدا

 ..دیخوش اومد.. سالم -

 ؟مهران هست.. سالم -

 ..رونیبا اقا هومن رفتن ب.. نه -

 کجا رفتن؟: رفت باال و گفت ابروش

 د؟یخور یم ییچا.. نگفتن يزیبه من چ.. خبر ندارم: باال انداختم و گفتم يا شونه

 ..صنم خانم دیحال یب.. ممنون -

 ...ختمیر ییبرداشتم و چا یفنجون

 ..منم دست تنها.. بره یهم کار م یبزرگ نیخونه به ا.. دهیع کیخوب نزد -

 ..و ظرف شکالت رو جلوش گذاشتم فنجون

 ..نیکرد یخوب شما که تازه اسباب کش  -

کرد و رو  یپوف.. ختمیر ریش وانیل هیخودم  يبرا.. سوخت یگلوم م.. دوباره سرفه ام گرفت.. رو ندادم جوابش

 ..لعنت به من.. سرفه ام بدتر شد.. ضرب گرفت زیم

 ..دیکن یسرفه م يجورحالتون خوبه؟ بد -

 ..ستین يطور.. خوبم -

 ..ومدن؟یچرا ن: به ساعتش نگاه کرد و گفت..بهتر شد یکم. دمیرو سر کش ریش

دل .. دادن یانگار با چنگک گلوم رو خراج م..سرفه ام بدتر شد.. رونیرو دراورد وبعد از اشپزخونه رفت ب لشیموبا

 .. و باالاوردم دمیدو ییبه دهنم به طرف دستشو یتلخ عیبا هجوم ما..خورد یم چیو روده ام تو هم پ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ١٥٤ 

 شد؟ یچ -

از چشمام سر خورد و از  یقطره اشکل..بود نییسرم همچنان پا.. زدم یمدام عق م.. دلم فشار دادم يرو رو دستم

 ییواقعا توانا.. و دست و روم رو شستم دمیرو کش فونیس.. کرده بودم زیمن اونجاها رو تازه تم.. دیچک مینینوك ب

و دندونام  دیلرز یفکم م.. سوزه یم مینیب یکردم از معده ام تا زبونم و حت یاحساس م.. نداشتم دنینفس کش

 ..چقدر هوا سرده.. خورد یبه هم م کیت کیت

 .. صنم خانم -

 ..زد یقلبم به شدت م.. رونیکردم و رفتم ب یخسک ي سرفه

 هو؟یشد  یحالتون خوبه؟ چ -

 ..نداره یاشکال.. خوب: زور گفتم به

 .اومد یچقدر دور به نظر م..نمیبش یتا کم دمیبه سمت مبل کش خودمو

 دکتر؟ میبر نیخوا یم.. شده دیگچ سف نیرنگتون ع -

 ..نیهمونجا نشستم رو زم.. ستمینتونستم سر پا با..خوردم یهمه اش تلو تلو م.. پا بند نبودم رو

 ده؟یانتن نم لتیچرا موبا.. لعنت بهت مهران -

 ..دوست داشتم دراز بکشم.. رفت یم لیتوانم لحظه به لحظه تحل.. نمیتونستم بش ینم یحت

 ..خرده اب بخور هیپاشو   -

 ..قلپ بخورم هیفقط تونستم ..کرد یتمام راه دهن تا معده ام ذق ذق م.. داد به دهنم هیاب رو تک وانیل

 ..دکتر میپاشو بر.. ؟يشد يجورنیچرا ا -

 ..خواد ینم -

 مانتوت کجاست؟ -

 ..خواد ینم -

 نیتو ا ستیمعلوم ن.. پاشو ببرمت دکتر ؟يدیخودت رو د: گفت تیبرداشت و با عصبان یرو از جارخت مانتوم

 ..خراب شده چه خبره

تمام وزنم رو  میسوار اسانسور که شد.. اروم منو راه برد..رو فقط رو شونه ام انداختم و کمک کرد بلند بشم مانتو

اومد و  یم یکه هر از چند گاه یخشک يسرفه ها یبه خواب داشتم ول يدیشد لیم.. لهیم يانداختم رو
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با  نیحرف پشت رل نشست و ماش نبدو.. جلو نشستم و چشمام رو بستم یرو صندل.. زاشت یسوزوش گلوم نم

 .سرعت حرکت کرد

 ..اونجا میریم.. ها هست یکینزد نیدرمانگاه ا هی -

.. میموند یکاش خونه م يا..بشم ادهیدر رو باز کرد و کمک کرد پ.. حرفش تموم شده بود که نگه داشت تازه

 ..تا برگردم نیبش: نشوند و گفت یمنو رو صندل.. فقط خواب.. دوست داشتم فقط بخوابم

 ..خشک باز اومدن سراغم يسرفه ها.. دادم هیتک واریرو به د سرم

 ..دیایب.. صنم خانم -

 .. کس نبود چیه.. باز کردم و تازه اون موقع به اطرافم نگاه کردم یرو به سخت چشمام

 ..نوبت ماست... دیپاش -

فقط ..دید یاصال انگار دکتر رو نم گهیچشمام د.. داخل میرو کشون کشون به در مطب رسوندم و رفت خودم

 ..دمیشن یصداش رو م

 ه؟یمشکلتون چ.. دییبفرما -

 حالشون به هم خورد  هوی -

 د؟یهمسرشون هست -

 ..همکارم هستن.. همکار.. . رینه خ -

برادرم  يبرا.. شناخت یخودم نم یواقع تیکس منو به هو چیبودم که ه یواقعا چ.. دلم به خودم پوزخند زدم تو

خدمتکار بود مجبور بودند  یحت ای.. رکه عنوانم پرستا ییشدم همکار و در جا یم بهیغر يبرا.. بهیشدم غر یم

 سر جاش نبود؟ زیچ چیمن ه يبرا راچ... مبادا بد بشه.. روم بچسبونند مبادا فکر بد بشه غهیاسم ص

 

 

 

.. نبود يخبر یاز اون رخوت و خواب الودگ گهید.. کردم ینگاه م دنیچک یقطرات سرم که دونه دونه م به

 ..داد یو به تلفن هاش جواب م رونیرفت ب یمدام م انیشا.. کمتر شده بود یلیسوزش گلوم به نسبت خ

 ن؟یبهتر -

 .شما رو هم تو زحمت انداختم.. ممنون: رو به طرف چرخوندم و گفتم سرم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ١٥٦ 

 ..و روش نشست دیرو کش یصندل

 .. حالتون بد بود یلیخ.. ستین یزحمت -

به  یاجیاصال احت.. اون خونه که تازه ساخته د؟یکن یکار م ندهیچرا انقدر با لوازم شو: دیاز چند لحظه پرس بعد

 ..شستشو نداره نهمهیا

اون همه  دیباالخره با نکهیخواستم بگم همه اش از حرص بود و از ا ینم.. کردم سیرو با زبونم خ لبهام

 ..کردم یم یخال يجور هیرو  يدلخور

 ..رمیگ یپول م نیهم يبرا -

 د؟یوهر نمک خفه کنخودتون رو با ج نکهیا يبرا -

و خورد و  دیخوام بگن اومد مفت پوش ینخواستم بگم نم.. بچسبونن یدوست ندارم روم برچسب تنبل نگفتم

 ..میهم دستش داد يزیچ هیتازه  دیخواب

 .نجامیدونن من ا ینم.. اقا مهران حتما تا االن اومدن خونه م؟یبر شهیتموم م یک -

 ..گذاشتم غامیبه خونه زنگ زدم پ.. ده یانتن نم لشیموبا یبهش زنگ زدم ول -

 ..دمیکش یراحت نفس

 ازتون بپرسم؟ یسوال هیتونم  یم.. صنم خانم -

 ..دییبفرما -

 اومده؟ شیمهران پ يبرا یمشکل یالزم نباشه من بدونم ول دیشا.. باشه یخصوص دیشا.. راستش -

 چطور؟ -

 شده؟ یچ دیدون یشما م نمیواستم ببخ یم.. ستیاصال حواسش به کار ن.. چند روزه تو خودشه -

خودش  الیخواست به خ یم نکهیدونستم به خاطر ا یم.. دونستم به خاطر منه یم.. دونستم یدونستم و نم یم

انقدر  یعنی.. فکرش رو مشغول کنه دیدونستم چرا با ینم یول.. کنه و من منصرفش کردم تیاز بهروز شکا

 اومدن بهروز براش گرون تموم شده بود؟

 ..هیخونه که همون جور ؟یمثال چ -

 ..مثال افرا خانم زنگ بزنه  -

 ..دن یخودشون تو اتاقشون جواب م.. دم یمن اصال به تلفنا جواب نم -

 ..موهاش فرو برد يرو تو دستش
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 ..من حالم خوبه.. سرم رو باز کنن؟ انیب دیبگ شهیم.. دیببخش -

 د؟یمطمئن -

 ..خونه نباشم انیم یدوست ندارم وقت.. خونه میبر.. بله -

 ..میپرستار سرمم رو باز کرد به سمت خونه راه افتاد نکهیاز ا بعد

 ..گم یم کیتبر.. دیازدواج کن دیخوا یگفتن انگار م یاقا مهران م.. یراست -

 .. ممنون: زد و گفت يلبخند

 ریواقعا ازش متشکر بودم که منو برد دکتر حالم با عصر غ..رد و بدل نشد نمونیب یحرف چیبه خونه ه دنیرس تا

 ..ندارم دیمن کل يوا: گفتم يدیدر خونه با ناام میدیتا رس.بود سهیقابل مقا

 ..اومده باشن دیشا..  مینیبزار بب... رفت بردارم ادمیمنم  -

در با .. تو خونه بود یکس.. حال شدمخوش.. دیبه گوش رس ییقدمها يبعد صدا قهیچند دق.. در رو زد زنگ

 فیچه عجب تشر.. به به: هومن باال رفت و گفت يما ابرو دنیبا د.. میهر دومون جا خورد.. باز شد تیعصبان

 ..نیاورد

 .انداختم نییمانتوم فرو کردم و سرم رو پا بیرو تو ج دستام

 ن؟یبود گهیباهم د -

 هومن؟ هیک -

 يچرا خبر نداد ؟يصنم کجا بود: باز شد و گفت دنمیمهران با د ياخمها.. میدر کنار رفت و وارد شد يجلو از

 ؟يچرا با خودت نبرد لتویموبا.. میشینگران م ینگفت.. رونیب ير یم يدار

 ..بود که پشت سرم وارد شد انینه با من که به شا نگاهش

 د؟یباهم بود -

.. زنگ زدم انتن نداد لتیهرچقدر به موبا.. صنم خانم حالش به هم خورد بردمش دکتر نجایا دمیمن که رس -

 ..یگوش کن يدیگذاشتم که رس غامیزنگ زدم خونه پ نیواسه هم

کس خونه  چیه دمید میدیبا هومن رس.. گوش ندادم غامهایمن اصال به پ: و گفت دیکش ینفس راحت مهران

 حالت بد شد؟ یواسه چ.. ستین

 یکیشد که  یته دلم قلقلک م دیشا.. شدم یاگه قبالها بود خوشحال م دیشا.. دیبار یاز صداش م ینگران

.. حس رو دوست نداشتم نیا گهید.. داشت یفقط دهنم رو بسته نگه م.. االن یبه فکرمه ول یکی.. نگرانمه
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چقدر .. کلمه کیبا .. کنه گامیندوست نداشتم  گهیاصال د.. باهام حرف بزنه.. خواستم نگرانم باشه ینم گهید

 ..هاست ندهیبا شو ادیگفت به خاطر کار ز یدکتر م: گفت دمیجواب نم دید یوقت انیشا. عوض شده بودم

 ها؟ ندهیشو ؟یچ -

 .کنم یاالن شام اماده م: رو دراوردم و گفتم مانتوم

 .. نمیبب نجایا ایب.. خواد یشام نم -

 هی يسر نیا.. خوب یقبال هم موقع کار باهاشون حالم بد شده ول.. نبود یمهم زیچ نیباور کن: و گفتم برگشتم

 ..بود شتریخرده ب

 ؟يکنه چرا کار کرد یها حالت رو بد م ندهیکار با شو یدون یخوب تو که م -

کارم  نکهیا يبرا: اروم گفتم.. بشم  یخواستم مثل اون دفعه عصبان ینم یول.. خوب گرفتم یلیهومن رو خ طعنه

 ..رمیگ یپول م نیهم يبرا. نهیا

سوزن سرم  يجا..مردها رفتن تو اتاق.. بحث ادامه دار نشه خودم رو مشغول درست کردن غذا کردم نکهیا يبرا

 ..شام صداشون کردم يو برا دمیرو چ زیم.. تکون بدم ادیتونستم دست چپم رو ز ینم.. کرد یم تیاذ

 ؟يخور یخودت نم -

 ..االن سرم زدم.. ندارم لیم -

 .. هم ساکت بود انیشا.. کرد یم يمهران با غذاش باز یمشغول خوردن شد ول هومن

 ..ادیمزخرف ب يها ندهیخونه از اون شو نیتو ا نمینب گهید -

 ..چشم: گفتم رلبیز.. کنم یمحکم بود که نخوام اعتراض یلحن صداش به اندازه کاف.. دمیکش یقیعم نفس

 ..ندارم لیمن م: بشقاب انداخت و گفت يرو تو قاشقش

 .از اشپزخونه خارج شد و
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 چه خبر؟ گهیخوب د: سرجام و گفتم دمیکش دراز

 ..خودم نیخسته ع.. خسته بود وایش يصدا

 ؟ياینم شوایپ  -

 کیهست بتونم باهات شر يکار.. اونجا امیخواستم ب.. انایاگه اح.. وایگم ش یم.. یول.. امیفکر نکنم بتونم ب -

 بشم؟

 ؟يکار؟ مثال چه کار -

 ..يهر کار -

 ..يکند یتو که از تهران دل نم نجا؟یا يایب يخوا یشده م یحاال چ -

تونم  یتا اخر که نم.. یدون یرو که خودت بهتر از من م نجایا تیوضع وا؟یکنم ش کاریچ: و گفتم دمیکش یاه

 نه؟ ایشروع کنم  يکار هی دیباالخره با.. کارگر خونه باشم

 .. یداشت ندهیا يبرا ییچه فکرا ادیم ادمی.. حق با توئه -

 روت حساب کنم؟ ه؟ینظرت چ -

 ..کنه یمحسنم کمکمون م.. چرا که نه.. اره -

 .. دختر نیچقدر خوب بود ا.. فرشته بود که خدا سر راه من قرار داد هی وایش.. دمیکش یراحت نفس

 .هکن یبرم محسن صدام م.. زمیعز يندار يخوب کار -

 ..بگو کیاز طرف من تبر دمیع.. مواظب خودت باش -

 ..تو هم مواظب خودت باش.. حتما -

 شتریب.. دمیترس یم ندهیاز ا شتریگذشت ب یکه م يهر روز.. شدم رهیرو قطع کردم و طاق باز به سقف خ تلفن

واقعا اون موقع با ... رونیاز خونه زدم ب یبا چه دل.. شد یترسناکتر م..داد یخودش رو نشون م یکس یغول ب

.. اجبار منو دعوت کرد خونه شون بههومن مهران و البته .. شد یم لیفردا سال تحو..فکر کردم؟ یخودم چ

که  ارنیب فیمن الل مرده هم به هومن گفتم اگه دوست دارن اونا تشر.. گفت خونه راحتتره.. مهران قبول نکرد

فکر صنم که دعوت  یبا خودت چ..دیاز چشمام چک یه اشکقطر.. به جهنم.. مهران مواجه شد تیبا عصبان

 یحت.. يندار يا گهیحق د چیه.. پرستار هیحاال بشه .. يخدمتکار هی ؟يدار یخونه مگه چه حق نیتو ا ؟يکرد

 .. يهم حق موندن ندار یسند جعل هیبه اندازه 
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از پنجره اتاقم به اسمون  یمتوال يساعتها.. برد یکم خوابم م یلیاز اون روز به بعد شبا خ.. شده بود پیک دماغم

چه ... شد؟ و فردا و فردا و فردا یم یفردا چ..کردم یفکر م ومدهیکه هنوز ن ییشدم و به روزها یم رهیخ اهیس

 یم دایکار خوب پ هی.. رم یدانشگاه م.. کنم یم عپوالم رو جم.. کردم یم میخودم ترس يرو برا یقشنگ ندهیا

 یکدومشون نم چیبه ه.. همه بر اب بود... چشمام رو بستم..خرم یم نیماش..خرم یخونه م.. رمیگ یخونه م..کنم

که برم  یعال یتونست وجود داشته باشه نه خونه مستقل و جدا و زندگ یم یمن نه دانشگاه يبرا گهید.. دمیرس

بود که  نیا قتیو حق.. که خوشبخت شدم يدید سم؟یخودم وا يتونستم رو پا يدیبرم که د رژهبهروز  يو جلو

 ..شدم ریحق.. کامال برعکس شد

سروصدا رفتم تو  یسرم انداختم و ب ياز جام بلند شدم و شالم رو رو..برد یخوابم نم.. دمیپهلو چرخ به

 ریز.. سرم کبود شده بود يجا.. کردیارنجم هنوز درد م.. رفت یمعده ام مالش م یگرسنه نبودم ول.. اشپزخونه

اشپزخونه گذاشتم و و بعد  يا ولهپارچه ح يکه گرم شد رو یرو روش گذاشتم کم يگاز رو روشن کردم و کتر

زدم  یم یضیکه خودم رو به مر ییوقتها.. شدم یم ضیکه مر ییوقتها.. رفتم به گذشته.. گذاشتم يکبود يرو

 ينجوریگفت ا یزنش بارش رو که ملحن سر یحت... کنارم باشه شتریکه ب ییوقتها.. برسه شتریتا بابا بهم ب

اصال اون وقتها عمدا لباس نازك و کم .. موند ین محبت ناب و خالص میبرام ع..ها يریم یم ییچا یم.. نگرد

 .. یش یم ضیکه بابا همه اش بهم بگه برو لباس بپوش مر دمیپوش یم

گم .. ستیاصال ن.. ستیهم ن دهیچیپ.. ستیساده ن گهیحالم د.. کنمیفکر م ندهیبه گذشته و ا ادیروزها ز نیا

 ..ندهیحسرت گذشته و ترس از ا ونیموندم م..کنم یکردنش تالش هم نم دایپ يبرا.. شده

 ..دستم گذاشتم يدوباره گرمش کردم و رو.. سرد شد دستمال

 بره؟ یتو هم خوابت نم -

 ..از هولم فقط تونستم بگم سالم.. دمیمتر به هوا پر سه

 شده؟ یدستت چ -

 ..کبود شده.. سوزن سرمه يجا -

.. باهاش حرف بزنم يدونستم چطور ینم.. نمیرو بب شیتونستم ناراحت یاشپزخونه م کیتار مهین يتو فضا یحت

 ..اومد یحرف زدنم نم گهید

 د؟یدیشما چرا نخواب -

 ..زدم یداشتم با افرا حرف م -
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 :دیبگم پرس يزیتا خواستم چ.. باال رفت  ابروم

 حالت بد شده بود؟ یلیخ -

 .اصرار کردن انیاقا شا... نبود ياصال طور.. نه.. گفتم که -

 ..یرفت یاز حال م یداشت.. گچ بود نیگفت رنگت ع یخودش که م یول -

 ..اغراق کردن -

 ..باهات حرف دارم نیبش.. ادیدونم خوابت نم یم: خواستم از جام بلند بشم گفت تا

 ..شدم رهیو بهش خ نشستم

 .خوام یمعذرت م.. شتباه کردممن ا -

 ؟یچ يبرا -

 ..اومد شیکه پ يمسئله ا -

 ..نه -

رو انتخاب  یمن راه.. خوب یول.. هم حل بشه گهیجور د هیتونست  یم..گوش کن: رو قطع کرد و گفت حرفم

 ینوشتم که بعدا نتون يطور.. کردم میبه نفع خودم تنظ شتریمثال قرارداد رو ب..کردم که برام اسونتر تموم بشه

 .. يکرد یم یزندگ نجایا یادعا کن

 ..انداختم نییرو پا سرم

 .نکردم یتیمن شکا.. دیروز اولم بهم گفت نویا -

 يفدو.. میبا برادرت مواجه بش دیشا يروز هیزدم  یحدس م.. راه اسونتر اون بود.. نامه غهیخوب اون ص یول -

فقط کار  نجایکه تو ا میثابت کن میتا بخوا.. خوره یداد که به دردمون نمبا خودم فکر کردم قرار یول.. گفته بود

خورم  یقسم م یول.. کار رو انتخاب کردم نیپس راحتتر.. میش یکارمون دور م یاصل ریاز مس یکل یکن یم

 ..بشه ينجوریخواستم ا ینم

 ..چند لحظه بستم تا اروم بشم يبرا چشمامو

 ..نداره یاشکال.. به هر حال.. ستیمهم ن -

تونست  یرو م يحرف زدن من چه درد گهیو دوخته بودن د دهیخودشون بر يبرا یتونستم بگم؟وقت یم یچ

 .دوا کنه

 ..کردم قیدرباره بهروز تحق.. یراست -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ١٦٢ 

 ..دهن باز به مهران زل زدم با

 بهروز؟ شیپ نیرفت ؟یچ -

 ..کرد کارونیبرام ا گهینفر د هی.. اونم خودم نه.. کردم قیگفتم تحق.. نه -

 موضوع خبردار نشه؟ نیاز ا یمگه قرار نبود کس: دمینال..هام افتاد شونه

 ..ستین بهیغر -

 

 

 ..ارهیدرب میمونده بود که سر از زندگ نمیفقط هم.. حبس شده نهیتو س نفسم

 ان؟یاقا شا -

 ..خبردار نشه یبود که کس نیما قرارمون ا.. در ضمن.. داره تیخودش مشغول یاون به اندازه کاف... نه ان؟یشا -

 ..اقاهومن ریالبته به غ: طعنه گفتم با

 .. شد ندونه ینم: لبخند گفت با

کار  نیا يمنم فکر کردم برا.. گفت تیاز زندگ ییزایچ هیکرد  تیبهمون معرف یوقت.. خواستم ياز فدو: داد ادامه

 ..شخصه نیبهتر

 شد؟ یچ.. خوب؟ -

 ..خوشنام یلیو البته خ.. معروفه یلیبرادرت تو صنف خودش خ -

.. هم گفته بودم يفدو يبه اقا د؟یریمچش رو بگ يخالفکار باشه اون جور دیانتظار داشت: زدم و گفتم يپوزخند

 ..کشه یهم نم گاریبهروز س

 ..میشیوارد م گهیراه د هیخوب از  -

 ..دیصرف نظر کرد تتونیاز شکا کردمیفکر م -

 ..که بشه سهم االرثت رو گرفت میکن دایپ یراه هی دیفکر کردم شا یول.. بله تیاز شکا -

 ن؟یشده به صرافت گرفتن سهم االرث من افتاد یچ: جام بلند شدم و گفتم از

 ..کنمیم تیمن در برابرت احساس مسئول: رو به سمت من برگردوند و گفت لچرشیو

 ..باال رفت ابروم

 ت؟یاحساس مسئول -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ١٦٣ 

خواهر نداشته ام  نیع نجایا ياومد یاز وقت.. میوقت خواهر نداشت چیهمن و هومن .. تیاحساس مسئول.. اره -

 ..یدون یم..بده یخونه به اندازه تو دل به زندگ نیتو ا ادیکه ممکنه ب یکردم کس یاصال فکر نم.. يبود

.. تو خونه منتظرته یکیکه  یبدون يسر کار رونیب یکه وقت هیحس خوب.. خوب: و گفت دیگردنش رو مال پشت

 ..رو تجربه نکرده بودم یحس نیمن دو سه سال بود چن.. به خاطرت غذا حاضر کرده

 ..گرفت لجم

 ..همسرتون بره دیخوب چرا گذاشت -

 ..یدون یرو نم ییزایچ هی: نگام کرد و گفت نیغمگ

 ..دونم یرو نم ییزهایبود که ازش بخوام بگه چه چ يادیز توقع

 ..میمجبور شد.. مجبور شد.. خواست بره یخود افرا هم نم -

 .. رمیمرد بگ نیخواستم از ا یرو م يزیانتقام چه چ.. شمیسنگدل م یلیخ یکردم گاه فکر

 ..شد رتونیاز بهروز دستگ یچ نیخوب نگفت -

.. ان یهاش ازش راض يمشتر.. یچک برگشت کی یحت.. نداشته تیمورد شکا هی.. کوشا.. مرد خوشنام هی -

خواهرش  یونیلیارث چند م دیچرا با يمرد نیچن کی.. اوصاف نیبا ا.. خوب..ادیو اسه م رهیاسه م هیبدونه حاش

 ..ادیخرده با عقل جور درنم هیرو بخوره؟  شهیاز ثروتش نم یبخش کوچک یکه حت

 ..دوباره روبروش نشستم

.. نه یاومدن منه ول ایکردم به خاطر زن گرفتن بابام و به دن یفکر م.. بهروز از همون اولش با بابام خوب نبود -

بهروز .. یادم معمول هیخانواده ثروتمند و اسم و رسم دار بود و بابا  هیمادرش از .. نداشت یاز اول دل خوش

.. نبودحرفا  نیراه بندازه وگرنه خودش قد ا يکار و بار هاعتقاد داشت با پول مادرش بود که پدرش تو بازار تونست

- 19اون موقع بهروز ..رهیم یکنن و مادر بهروز م یرفتن مشهد تو راه تصادف م یبار که داشتن م هی نکهیتا ا

 ..کنه یم غهیبابام مادر منو ص دهیبه سال نکش.. سالش بود 20

 ..زدن وسط قلبم یچاقو درست م هیانگار .. لبهامو رو هم فشار دادم دمیکه رس نجایا به

بعدشم .. اومدم ایسال که من به دن هیمخصوصا بعد .. رو نداشت دنشیچشم د..بود کتریمادرم از بهروز کوچ -

 ..مامانم گذاشت و رفت

 چرا رفت؟ -
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.. بهروز بود يتهایبه خاطر ازار و اذ دیکنم شا یفکر م یگاه.. چوقتیه.. دمینفهم: باال انداختم و گفتم يا شونه

 .. پوف... هم یگاه..بابام رو دوست نداشته دیکنم شا یهم فکر م یگاه

 ..دمیرو مال چشمام

اش تموم  غهیبعدش بهروز گفت مدت ص.. یکردم مامانم طالق گرفته رفته ول یتا قبل از مرگ بابا فکر م -

 ..شد

 ؟يدیمادرت رو اصال ند -

 .. وقت چیه.. نه -

 ؟يهم ازش ندار یعکس -

 ..نه -

 ازش داشته باشه؟ يزیچ یمثال پدرت ادرس ای نتتیبب ادیمثال بخواد ب ازش نشد؟ يخبر چیبعدا ه یعنی -

 ..کردم یمامان زندگ يایسال من با رو ستیب.. یچیه -

 شد؟ یخوب بعدش چ -

بعد .. پشتم به بابا گرم بود یول.. زد یالبته طعنه م.. بابا بود بهروز جرات نداشت بهم چپ نگاه کنه یتا وقت -

 ..ختیمرگش زهرش رو ر

 ..کن فیقسمت رو خوب برام تعر نیا -

 ن؟یهوس قصه شب کرد ینصفه شب: کردم و گفتم یاروم خنده

 ..ستیقصه شب ن نیا -

 ..بشم داریصبح زود ب دیبا.. کار دارم یمنم کل.. دهیفردا ع یول ستینه ن -

.. ادینم نجایهم ا یکس.. بعد از ظهره لیسال تحو.. یبش داریصبح زود ب ستیالزم ن یول.. باشه برو بخواب -

 ..خودتو خسته نکن ادیز

 ..باشه چشم -

شده  یخال.. راحت شده بودم.. نبود يساعت قبل خبر هیاز حس بد .. جام بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم از

رو داشته باشه که بتونه باهاش  یکی شهیادم هم نکهیا.. حرف زدن چقدر خوب بود.. سبک شده بودم.. بودم

 ..خوش به حال افرا.. بود یشگیکاش مهران هم يا.. باشه که ادم دلگرم به حضورش باشه یکی.. حرف بزنه
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 ..حاضر نبود نمیسفره هفت س.. دمیچرخ یفرفره دور خودم م نیع صبح

 کنم؟ کاریاالن چ.. میسبزه ندار -

 ..زنم موقع اومدن بخره یبه هومن زنگ م: زد گفت یرو م ششیکه تو حموم ر یدر حال مهران

 گفتم؟ یمن چ دیدیشما از کجا فهم: تعجب گفتم با

 ..يخرده بلند فکر کرد هی: خنده گفت با

 ..شمع.. انداختم يناهار خور زیکرده بودم رو م دایپ لدایکه شب  يترمه ا يزیروم عیسر

 از کجا بردارم؟ نهییا -

 ..گم یم امیاالن م -

 هی.. االن سنجد.. قرمز برداشتم وتو ظرف گذاشتم بیسه تا س.. بیاول س... ها نیکردم به شمردن س شروع

 ..سکه. مشت سنجد

 ن؟یسکه دار -

 ..داشته باشم زمیم يفکر کنم تو کشو -

 ..دیکارتون تموم شد بهم بد -

 هیکردم و  پر از اب يکاسه ا.. ینه ماه مینه سنبل تو خونه دار..  یلعنت به اون افسردگ.. دمیرو خار میشونیپ

مونده بود رو  لدایکه از شب  ییشمع ها.. میعوضش سماق دار یول.. میاونم ندار... سرکه.. پرتقال توش انداختم

 ..تو هال دیچیپ ویشامپو و افترش يبو.. دمیچ زیهم رو م

 ناهار حاضره؟.. اونا رو ولش کن -

 ..کنم یمرغ که بپزه برنج رو دم م -

 ؟يتو حموم کرد -

 ..دیاریو سکه ب نهییفقط ا.. زودبله صبح  -
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پسر  هی.. دمید یکه روز اول خونه قبل یهمون خانوم.. هومن و همسرش الله.. زنگ در بلند شد يصدا

 ..چهار پنج ساله هم همراهشون بود يکوچولو

 ..سالم اقا کوچولو.. دیخوش اومد... سالم -

 ...نگفت یچیه نهیاسمش ارم دمیپسر کوچولو که فهم یو الله جواب سالمم رو دادن ول هومن

 مهران کجاست؟ -

 ..تو اتاقشون -

 ..رونیاتاق باز شد و مهران اومد ب در

 ..دیخوش اومد.. به به سالم -

 ..بمون باهات کار دارم.. سالم: با اخم رفت طرفش و گفت هومن

 ..ریرو بگ نایا ایب: بهم کرد و گفت يمهران اشاره ا.. مهران گذشت و وارد اتاق شد از

چشمم به هومن افتاد که کنار پنجره .. رفتم و ازش گرفتم.. که رو زانوش گذاشته بود اشاره کرد يا نهییا به

 يرو رو نهییا.. شهیهم.. اخم داشت شهیهم.. نمیتونستم اخمش رو بب یاز پشت سرش م یحت.. پشت به من بود

 ..الله هم تو فکر بود.. گذاشتم و سفره رو مرتب کردم زیم

 افتاده؟ یاتفاق -

 ..ستین يطور.. نه.. بله؟ -

 ..نیاخه تو فکر -

هست من کمکت  يکار.. رن تو فکر یهمه م لیخوب لحظه سال تحو.. ستینه مهم ن: زد و گفت يلبخند

 کنم؟

 ..دم یمن االن همه رو انجام م.. کنم ینه خواهش م -

 ..کرد یهم کارتن تماشا م نیالله نبود و ارم.. منیراحت برگشتم تو نش الیرو که دم کردم با خ برنجم

 ن؟یمامان کجاست ارم -

مشغول چک کردن دوروبر شدم مبادا  نیکارتن دوست نداشتم بنابرا.. کردم یپوف.. دست اتاق رو نشون داد با

 ..میسبزه نداشت.. بلند شد نمیسفره هفت س دنیاهم با د.. کم و کسر نباشه يزیچ

صورت سرخش  دنیرفته با د ادمونیشد برگشتم تا به مهران بگم سبزه  رونیتاق اومدن باتاق باز شد و از ا در

رو به مهران منتقل کرده  تشیانگار عصبان..ارامتر بود.. به هومن نگاه کردم.. دستاش مشت بود.. حرفم رو خوردم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ١٦٧ 

خبر خوب براش  هیحتما باز  .. شدیبه هومن م مربوط. افتاده بود یاتفاق هی..رو نداشتم يزیچ دنیجرات پرس.. بود

من جواب : گفت عیهومن سر.. زنگ تلفن بلند شد يصدا.. حالش خوب بود یلیاورده بود وگرنه مهران صبح خ

 .دم یم

 ...دییالو بفرما... الو -

 ..رفت توهم يچند لحظه اخماش بدجور يبرا

 ؟یسالم خوب ؟ییافرا تو...... چرا جواب -

هنوز اخماش تو  یذوق داشته باشه ول یلیانتظار داشتم خ.. به مهران نگاه کردم..همه مون با هم ازاد شد نفس

 ..هم بود

 ..ساالر رو ببوس.. نجاستیبله ا -

 ..نگه دار قهیدق هی: رو گرفت و گفت یگوش مهران

دلم گرفت .. نگاهمم نکرد یحت.. رفتم و در رو براش باز کردم عیسر.. کرد تیرو رو به اتاق هدا لچرشیو بعد

 ..هیبق شیو برگشتم پ..در رو بستم..باشه اون همسرش بود یهر چ.. ندادم تیاهم یول

 ارم؟یبراتون ب نیخور یم ییچا -

 ..یکن یلطف م -

 نیاصال ا.. دونم چرا همه اش انتظار داشتم بهم بتوپه و طعنه بزنه ینم.. لحن هومن باال رفت دنیبا شن ابروم

 يدلم هوا. بود دهیپر دیدوباره حس و حال ع.. گذاشتم ییرفتم تو اشپزخونه و چا.. اومد یهش نملحن اروم ب

اب .. کم و کسر نبود زمونیچ چیه.. م دور سفرهینشست یقبلتر م یلیاون موقع که از خ.. خونه خودم رو کرده بود

 ..الله منو به خودم اورد يصدا.. رو دم کردم ییچا دیکه جوش

 د؟یدیچ يبرنامه ا دیع يبرا -

 ..گفتن نه دمیمن که پرس: ام رو باال انداختم و گفتم شونه

 .. نطوریکه ا -

 ..تابه رو برداشتم در

 ..ادیم یخوب يچه بو -

 ..کشم یبرنج که دم بکشه ناهار رو م -
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دلم .. دسر ناهار هم همه اش تو فکر بو.. شد که مجبور شدم ناهار رو عقب بندازم یمهران انقدر طوالن صحبت

رو جمع کردم و ظرفا رو  زیبعد ناهار م.. گذرهیاز دلش م زایچ یلیاالن حتما خ.. مهران یطفل.. براش سوخت

 .. نمونده بود لیبه سال تحو شتریب قهیدق ستیب.. بعد يگذاشتم برا

 ..صنم -

 ..بله -

 .. شد لوازممون رو جمع کن لیکه سال تحو نیهم -

 م؟یریکجا م -

 ..مسافرت -

 مسافرت؟.. باز موند دهنم

 

 

 

 

 

 

 

 کجا؟.. مسافرت؟ -

 ..باالخره میریم ییجا هی -

 هیبودم که از قض یادم نیمن اخر نکهیمثل ا.. يزینه تعجب کردن نه چ.. به هومن و الله انداختم ینگاه

 یروبوس.. برگزار شد یخشک و رسم یلیخ لیلحظه سال تحو..چرا اول بهم نگفتن؟.. شدم یمسافرت باخبر م

بغل کردن هومن و  ردک یکم م هیبودن قض یکه فکرکنم از مصنوع يزیتنها چ..من با الله یخشک و خال

تو برو .. رو جمع کنم لمیکنه وسا یهومن به من کمک م: مهران به من گفت قهیبعد از چند دق... مهران بود

 ..حاضر شو

نگفت؟  شبیبه من نگفته بود؟ چرا همون د يزیمسافرت چ يچرا از ماجرا..بهم برخورده بود.. تو اشپزخونه رفتم

ظهر رو  يچندتا ظرفدار برداشتم و غذاها.. کشتم یکردن خونه نم زیگفت اونهمه خودم رو بابت تم یاگه م

 ..ختمیتوش ر
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 ؟یشیچرا حاضر نم -

 ..خچالیرو بزارم تو  نایا دیبا: به الله انداختم و گفتم ینگاه مین

 ..شهیالزمت م.. برشون دار -

.. زارم یتوش م نیبخوا یمن هر چ: رو دراورد و گفت یکین کیسبد پ نتهایاز کاب یکیالله از ..ظرف رو بستم در

 ..تو برو ساکت رو ببند

 يلحظه شک کردم نکنه باز دوباره ماجرا هی.. افتاده یچه اتفاق دمیفهم ینم.گفتم و به سمت اتاقم رفتم يا باشه

دنبالمون  ينه مرد.. اومده بود دم خونه يزینه چ..نشده بود يخبر چیهاواخر که  نیا یباشه ول يزیچ يدیتهد

 نیبعد حرف زدن با اون بود که مهران از ا..شتبود به اومدن هومن ربط دا یهر چ یول.. ؟يزینه چ.. کرده بود

رو تو  میدم دست يلباسها..ماجرا از چه قراره دمیفهم ینم...بهش گفته يزیهم افرا چ دیشا.. رو به اون رو شد

افتاد چند دست لباسم تو تراس  ادمی.. خواستم با خودم ببرم یهامو که نم یلباس مهمون.. گذاشتم کهیساك کوچ

صحبت  يصدا.. بند رخت شدم يدر تراس رو باز کردم و مشغول جمع کردن لباسها از رو اروم.. رو بند رخته

 ...بود یعصبان یلین خمهرا.. توجهم جلب شد.. اومد یهومن و مهران از تو اتاقشون م

 حواست کجا بود؟ ؟يکور بود دم؟یمن نفهم یچ یعنی -

 ..داد یچون جواب نم..صحبتش با هومن نبود طرف

به هر حال ما ..... خوان دورت بزنن یم یعنی نایا.....؟یچ یعنی نایا یدون یم... گم یمن به خاطر خودت م -

باهات .... شه  یم دایپ یگورستون هی.. دونم ینم.بوده یک ینیبب ياب بد یتو هم بهتره سرو گوش میریفعال م

 .....رمیگیتماس م

هومن برام .. زد یحرف نم ينطوریکس ا چیوقت با ه چیمهران ه.. تعجب کردم.... سکوت برپا شد قهیدق چند

 ..بود رتریباور پذ

 طالقان؟ دیریم -

 ؟يسراغ دار يبهتر يجا -

 ..سپرم به بچه ها یم.. شهیمعلوم م يزود ادیم به بهیغر.. اونجا از همه بهتره.. نه  -

 ..دمیفهم یاز صداش م نویا.. کالفه بود مهران

 ..میهر چه زودتر جمع و جورش کن دیرو با هیقض نیا... کشه هومن یم کیبار يداره به جاها -

 ..هستم يتحت چه فشار يبه من؟ خودتم خبر دار ؟یگیم یبه ک يدار -
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 هیدوست ندارم باز .. میکن یمدرك جمع م یبا چه بدبخت میدار ینیب یخودتم م یول.. دونم یم.. دونم یاره م -

 ..زهیهمه کاسه کوزه مون رو به هم بر گهیاتفاق د

 ..افته ینم ینترس اتفاق: گفت یاروم يبا صدا هومن

هر وقتم  دم؟یه ام رو ندنشستم؟ چند وقته زن و بچ یلعنت نیچند وقته رو ا..نیمنو بب.. هه.. افته؟ ینم یاتفاق -

دختر  نیبه ا گاین هی.. اصال من به جهنم... من دارم هیزندگ نیا.. زنم کامال حفاظت شده یو حرف م نمیب یم

 ..کرد یبود داشت از ترس سکته م دهیها رو د ياز خود یکیتازه ..بنداز چارهیب

 کرد از خودشون بود؟ یم بیکه منو تعق ياون مرد یعنیبودن؟  یها ک يها؟ خود يخود.. شد زیت گوشام

تا برگرده خونه  رونیاز خونه رفته ب دهیهر دفعه که خبر م یکن یباور م.. ستم؟یخودم ناراحت ن یکنیفکر م -

 مونیچند دفعه پش یدون یم..که مثل اون دفعه نشه.. مراقبش باشن یسپرم چهارچشم یصد دفعه به بچه ها م

نگهش  مین پرونده بسته نشه مجبوریا یتا وقت.. چه سود یمونیپش گهید یول... خونه نیشدم که اومد تو ا

 ..میدار

بودم؟ دوباره  دهینفهم یچیمراقبم بود؟ چرا ه یکی رونیرفتم ب یهر وقت م.. اومد یم گهید دیتهد هی يبو

 .. گوش دادم

 ...میزود در اون چمدون رو ببند بر... حوصله ام سررفت هومن -

 .. تو خونه برگشتم

 ؟يحاضر شد -

 ..میبردارم بر گهید لهیچندتا وس.. حاضرم.. بله..بله؟ بله -

 ..لباس گرم هم بردار -

دونست کجا  یالله م نکهیمثل ا..و شامپوم رو هم برداشتم ردندونیمسواك و خم.. رو تو ساکم چپوندم لباسها

 ..مهران حاضر شده بود.. منیساکو بردم تو نش.. میریم میدار

 م؟یبر -

 ..میسشوار و اتو رو هم بردار -

 ..يرینم یاونجا واسه مهمون -

 ..شهیالزم م: توجه به حرف هومن گفتم بدون

 ..رو جا بذارم يزیکردم مبادا چ یم نییمدام داشتم باال پا.. اتاق مهران سشوار و اتو رو برداشتم از
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 ؟یرو برداشت یهمه چ -

 ..که واسه اونجا بردارم میدونم قراره کجا بر یاخه من که نم -

 ..یجا نزاشته باش يزیمواظب باش خودت چ.. هست یاونجا همه چ: نگام کنه گفت نکهیبدون ا مهران

 ..داشتم که بخوام جا بزارم یمگه چ.. زدم يدلم پوزخند تو

 م؟یگرد یبرم یک -

 .دونم یفعال نم -

 میتصم ییهویکه چرا  دمیپرس یبعدا حتما ازش م یتونستم ول یهومن نم شیپ.. لبخند زد.. الله نگاه کردم به

 ..مسافرت میگرفت بر

 

 

اونوقت کار  الت؟یاز تعط شتریب یعنی... میموند یم يادیمدت ز یعنی نیا... کرده بود یرو خال خچالیهمه  الله

کدوممون  چیه.. میبعد رفت يو ما سر نییبود که هومن با بارها رفت پا ادیانقدر ز لمونیشد؟ وسا یم یمهران چ

 ..رفت نیکرد و با ارم یخونه نگه داشت و الله خداحافظ هیدم در .. میگفت ینم يزیچ

 ن؟یایشما با ما نم -

 ..نه -

 هیبود که  یپازل.. بودم دهیبود که تو تراس شن ییفکرم مشغول حرفا.. نگفتم يزیچ گهید.. باال رفت ابروهام

مهران .. برام نداشت یدادم مفهوم یاگه هم قرار م.. بدمشون تونستم کنار هم قرار ینم یداشت ول کهیعالمه ت

دورش بزنن؟ هومن گفت تا  خواستن یها م یبود؟ ک یزد؟ منظورش از اون حرفا چ یداشت حرف م یبا ک

منو  دیبا ياز خود یحت یبراشون دارم؟ چرا اصال کس يچرا؟ چه سود.. پرونده تموم بشه مجبورن منو نگه دارن

 یقتل يپرونده از اون پرونده ها نیا نکهیا.. مطمئن بودم زیچ هیبود از  یسواالت هر چ نیب اکنه؟ جوا بیتعق

قسمت از پازل  هی.. لحظه از کار افتاد هیقبلم .. در کار نبود یاصال پرونده قتل.. زدم ینبود که مهران حرفش رو م

 بیکه منو تعق یاون یکنن ول یم دشیقتل دارن تهد هیمهران گفت به خاطر پرونده .. کرد یم دایپ یداشت معن

اصال  ای.. نداشت شتریب یدوتا معن نیخوب ا.. داشت سیبه پل یربط ایبود  سیپل یعنی.. کرد از خودشون بود یم

دنبالم  یکیگفتم  یبود که وقت نیهم يبرا.. پرونده قتل بود هیاز  شتریب یلیخ هیقض ایدر کار نبود  یپرونده قتل

کم کم داشتم .. اومده که انقدر هول کردن شیپ يا گهیمشکل د هیحتما .. یول.. نبود بیعج ادیکرده براشون ز
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 يکار گهیکردم؟ د یم دیبا کاریچ.. هومن سرعتش رو برد باالتر.. ودنتو فکر ب يهر دوشن بدجور.. دمیترس یم

 ..اومد یاز دستم برنم

 م؟یریم میکجا دار -

 ؟يطالقان بود.. اونجا میریم.. میدار کیباغ کوچ هیطالقان : فتداد و گ هیتک یصندل یسرش رو به پشت مهران

 ..نه -

 .. هیقشنگ يجا -

 شناسن؟ یاونجا شما رو م -

 چطور؟ -

 ام؟ یکنن من ک ینم ياگه شما رو بشناسن کنجکاو.. یعنیگم  یم.. یچیه -

 ..میوقته اونجا نرفت یلیخ.. شناسه یما رو نم یکس.. نه : مهران هومن جواب داد يجا به

 م؟یکن یم کاریپرسن ما اونجا چ یگم اونوقت نم یم -

 ..نه خودش.. اطراف طالقانه میریکه ما م ییجا.. کنن ینم یزندگ يادیز ياونجا ادمها: مهران

زنگ اس ام  يصدا..دمیترس یاز تشرش م.. تونستم بپرسم ینم يادیهومن سوال ز شیپ.. دمیکش یقیعم نفس

تو هم مبارك براش  دیع هیدر جوابش فقط .. گفت یم کیسال نو رو تبر.. بود وایش.. ند شدبل میاس گوش

 ..شده بودم رهیخ رونیبه ب..میاز شهر خارج شد.. فرستادم

 م؟یرسیم یک -

 .. میتو راه هست یدو ساعت هی  -

که اصال  میانقدر عجله کرد.. دییبفرما: کردم و به مهران گفتم دایرو پ لیاج.. انداختم یکین کیبه سبد پ ینگاه

 .بکنم ییراینتونستم پذ

 ..يبه فکر شهیتو هم.. ممنون صنم: هومن اومد لبش به خنده باز شد و گفت نکهیبار بعد از ا نیاول يبرا

 ..گذاشتن تو سبد شونیا.. دست الله خانم درد نکنه -

 ..یینه فالسک بود نه چا.. گشتم لیوسا ونیم..به هومنم تعارف کرد مهران

 .. میندار ییچا -

 ..میخور یاونجا م میرس یم -
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 یالبته هنوز جوونه نزده بودن ول..کرد همه جا درخت بود یتا چشم کار م.. میدیغروب بود که رس يها یکینزد

 یکیتار..تو میاز خونه ها رو باز کرد و رفت یکیهومن در .. شهیبه بعد بهشت م بهشتیکه از ارد دیشد فهم یم

خونه  هیحوض گرد و  هیبا .. هیباغچه بزرگ فتگ شدیاز باغ م شتریب.. رو به وجود اورده بود یمخوف ياطراف فضا

خورد تو  يفوق العاده سرد يرو که باز کردم هوا نیدر ماش... رفت باال یخورد و م یکه چهارتا پله م.. دو طبقه

 ..صورتم

 ..يوا -

 شد؟ یچ -

 ..سرده یلیخ -

 ...ستیتهران ن گهیکه د نجایا.. سرده شهیموقع سال هم نیخوب ا -

رو داد به من و  دیکل.. نییاورد پا نیمهران رو از باربند ماش لچریهومن و.. دمیشدم و دستام رو به هم مال ادهیپ

 ..گردم یرو باز کن من االن برم الیبرو در و: گفت

 سبد روبرداشتم .. شد داشیهومن از ته باغ پ.. نیبرگشتم کنار ماش... پله ها رفتم باال و قفل در رو باز کردم از

 ..امیرو ببر تا ب لیوسا.. برق رو زدم -

نگاهش  یکس شهیکه بهش کمک م یمهران دوست نداشت موقع.. بودم دهیرو فهم يزیچ هی.. رفتم جلوتر

 هیگذاشتم  نیزم يسبد رو که رو.. انیتا ب نمیبش نیتو ماش نییروز اول افتادم که بهم گفتن برم پا ادی.. بکنه

اون  يمهران چطور.. هم نداشت وراسانس... طبقه سوم بود شونیخونه قبل.. شد؟ سه طبقه یچ.. لحظه براق شدم

 ..اومد؟ یو م نییرفت پا یطبقات رو هر روز م

 ؟يچرا چراغ رو روشن نکرد -

 ..نکردم دایپ.. بله؟ -

 ..سرد بود یلیخ يهوا.. کنه دایرو پ دیکل يتونست جا لشیچراغ قوه موبا با

 ..رو روشن کن يهومن زود بخار -

 ..نداره يکه بخار نجایا -

 م؟یکن کاریخوب االن چ: گفتم..گرد شد چشمام

 ؟ياریب نیرو از تو ماش لیوسا یتون یصنم م.. باشه دیهم با یبرق يبخار.. کنم یرو روشن م نهیخوب شوم -
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 یبرق يبخار يرو روشن کرد و از انبار نهیبه خونه منتقل کنم هومن شوم نیرو از تو ماش لیمن تمام وسا تا

 اجیاحت یحساب يکار زیتم هیبه .. ومدهین یکس نجایوقته ا یلیو با خودم گفتم خ دمیکش زیم يرو یدست. اورد

 ..داره

 ..ارمیفردا صبح برات کپسول گاز م نیامشب رو سر کن.. کردم دایاز تو کمد پتو هم پ: برگشت و گفت هومن

 د؟یر یم دیدار -

 ..امیبرم صبح بتونم دوباره م -

باال هم .. دوتا اتاق داره نییپا: مهران گفت.. شدم لیمنم مشغول جا به جا کردن وسا.. کرد و رفت یخداحافظ

 ..بردار یهر کدوم رو خواست.. هست گهیدوتا د

 کدوم اتاق شماست؟ -

 ..یاول نیهم -

 ..دارم یرو برم یکیس من اون پ -

خونه انقدر سرد بود که  يالبته هوا.. بود یهم فکستن خچالیو  میاب گرم نداشت.. عذاب مطلق بود اشپزخونه

 ..نباشه خچالیبه  یاجیاحت چیه

  ؟یکن یم کاریچ يدار.. صنم -

 ..کنم یرو جمع و جور م نجاهایا -

 ..نجایا ایب.. خواد ینم -

که معلوم  ییاز اونها.. داشت یغم خاص هی.. بود دهیپتو هم رو پاهاش کش هی.. بود نهیکنار شوم.. کردم نگاهش

 میگاز ندار: رفتم کنارش و گفتم.. تونه ینم ای.. خواد ینم ای..زنه ینم یحرف یخورتش ول یبود داره از درون م

 ..بزارم ییچا

 م؟یشام دار.. خواد ینم ییچا -

 ..موقع بود تا ازش بپرسم نیبهتر.. .رو تکون دادم سرم

 نجا؟یا نیایب نیگرفت میتصم ییهوی یچ يبرا -

 .. نگام کرد فقط

 ..اس؟ گهید دیتهد هیباز  -

 ...نه د؟یتهد -
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 ..عوض شد ییهویاقا هومن اومد حالتون اصال  یاز وقت.. فهمم یم... نه دینگ -

 ..به هومن نداره یربط -

 ...افتاده یاتفاق هیمطمئن بودم .. خواست بگه ینم یول داشت

 ..کنم که به ضررت باشه ینم يمن کار.. ستین يزیمطمئن باش چ.. صنم -

 اومد به جز اعتماد؟ یاز دستم برم يکار چه

 

 

مهران خودش رو رو .. هواش به نسبت قابل تحملتر شده بود.. میبخواب منیتو نش میمجبور بود..ها سرد بود اتاق

 ..بخواب یکیتو هم رو اون: و گفت دیکاناپه دو نفره کش

 ..تونستم بخوابم یم نیمن رو ا.. دیدیخواب یکاش شما رو اون م يا -

 ..نه من راحتم -

 هیبه  کیتا به حال انقدر نزد.. تونستم بخوابم یاومد و نم یخوابم م.. دمیخودم کش يو پتو رو رو دمیکش دراز

 ..بودم دهیمرد نخواب

 ست؟یسردت که ن -

 ..نه خوبه -

 ..شه یتا صبح بهتر م -

 ن؟یکن یفکر م نیدار یبه چ -

 ..دمید یچشماشو م برق

 ..گذشت گهیسال د هی -

 ..اره: و گفتم دمیچونه ام کش ریپتو رو ز..رو دلم اورد ینیسنگ هی حرفش

کم کم چشمام رو هم افتاد و خوابم .. بود نهیسوختن چوبها تو شوم يصدا دیرس یکه به گوش م ییصدا تنها

 ..برد

شد اصال  یگرم و خوب باعث م منینش..اومد یباز خوابم م یول..هوا روشن شده بود... چشمام رو باز کردم اروم

پتوش تا شده .. نبود.. واب بود چرخوندمکه مهران روش خ یاروم سرم رو به طرف مبل.. نخوام از جام بلند بشم

نق ... کرد یحتما داشت صبحانه حاضر م.. از طرف اشپزخونه اومد ییصدا.. دمیکش يا ازهیخم.. رو مبل بود
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 ینبود؟ با ب التیمگه تعط.. بخوابم شتریخرده ب هیگذاشتن  یچرا نم.. دوست نداشتم از جام بلند بشم .. زدم

 ..اومد یاروم مهران م يصدا... رو مرتب کردم و به سمت اشپزخونه رفتم میپتو رو کنار زدم روسر یلیم

 ..شهیم داریاالن ب یکن یچقدر سروصدا م.. واشی -

 یگاز رو وصل م ریکه تا کمر خم شده بود و داشت ش يمهران پشتش به من بود و مرد.. اشپزخونه شدم وارد

 ..کرد

 ؟یشد؟ تونست یچ -

 ..سالم -

مغزش .. اوخ اوخ اوخ..خورد ییباال نتیبرگشت و مرد هم تا سرش رو باال اورد محکم به کاب سالم من مهران با

 دن؟یسالم م ينجوریا.. دست شما درد نکنه صنم خانم: برگشت و گفت.. بود انیشا.. هومن نبود.. دیپک

 ..ریصبح به خ -

 د؟ینکرد دارمیچرا ب: گفتم

 ..نداشتم يکار: مهران

 ..دیتا تونست از من بدبخت کار کش یولاره کار نداشت : انیشا

 ..يتازه از صبح همه اش غر غر کرد يکپسول اورد هی ان؟یشا يکرد کاریچ -

 ..من نصبش کنم نیخوا یخوب م -

 ..هیکارا تخصص نیا.. نه خانم: رو باال گرفت و گفت یگوشت چیپ انیشا

 ..خورد نتیکاب يچشمم به بسته نون رو.. داشت یهم منو به خنده وا نم انیشا يدونم چرا حرفا ینم

 ..دستتون درد نکنه د؟ینون گرفت -

 گذرونه؟ یاقا به خودش بد م نیا ينکنه فکر کرد ؟یپس چ -

 ..نیدرست کن مرویصبونه ن يبرا.. تخم مرغ و گوجه هم گرفتم -

 دو ساعته؟ یکن یم کاریاونجا چ.. شما اول گازتو نصب کن: جواب داد عیمن مهران سر يجا به

 ..نصب شد شیاخ: رو باال اورد و گفت سرش

 ..دمید یاشپزخونه رو م میروز داشت ییتو روشنا تازه

 د؟یومدین نجایا وقتهی یلیخ دیگفت -

 ..اره -
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 ..ستیوقت ن یلیخ یفیکث نیا یول -

 ..دمیکش نتیکاب يرو رو انگشتم

 ..نزاشته نجایپاشو ا ینگفتم کس.. ومدمین نجایوقته ا یلیگفتم من خ -

 ..رفت باال ابروهام

 نجا؟یا نیایوقتا اونا ن هیگم  یخوب م -

 نه؟یو ما رو بب ادیب یکیکه مبادا  یتو چرا انقدر نگران.. صنم: گفت کالفه

اومدن بهروز رو از  يماجرا میکنم و بخوا یم کاریو بپرسه من اونجا چ ادیب یکینداشتم؟ حق نداشتم که  حق

 .. دیرس ینفر سر م هیاوف اگه .. تر بشه یدفعه سر کالف طوالن نیکنم ا یتازه فکر م م؟یریسر بگ

 ..ترسم براتون بد بشه یمن م -

 کرده؟ کاریبد بشه؟ مگه چ یواسه چ -

بود؟اگه اره  يانقدر بودن من در خانه مهران عاد یعنی.. در گردش بود نمونیبود که متفکرانه نگاهش ب انیشا

 کرد؟ اگه نبود چرا نگران نبودن؟ يرچرا بهروز اونجو

 ..صبحانه درست کنم دیاجازه بد -

 ..اب رو باز کردم ریتابه رو برداشتم و ش نتیکاب ياز تو.. نکرد دایبحث ادامه پ گهید

 اب گرم شده؟ نیبب.. ابگرمکن رو راه انداخته انیشا -

 ... کردم گرم شده بود تست

 ..بله ممنون -

مشغول درست کردن .. کرد ینم تیظرف شستن هم اذ گهید.. میحموم هم داشت ينجوریا.. خوب بود یلیخ

 ..شدم مروین

 ..شهیم اهیزنم دستام س یهر جا دست م..گرد و خاکه ها یلیخ -

 .کنم یم زیبعد از صبحانه تم -

 یها که ب شهیش.. بودن دهیمبلها که مالفه کش يرو.. نبود يادیخوشبختانه کار ز.. از صبحانه مشغول شدم بعد

و حموم  ییدستشو.. و اشپزخونه زهایو رو م نیموند کف زم یفقط م.. رفت ینم یطبقه باال هم که کس..الیخ

 .. سخت نبود ادیهم که ز

 نداره؟ يکه اب گرم کن داره چرا بخار نجایگم ا یم -
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 ..هیابگرمکن هم نفت.. گاز نداره یلوله کش نجایا -

همه رو  میخوش بختانه مجبور نبود..عالمه خرت و پرت اورده بود هیو  یبرق يبرامون از تهران دوتا بخار انیشا

.. تا ظهر تمام کارها تموم شد..میجمع نکن گهیموند تا موقع رفتن د یم زیم يتو کارتن رو يهمونجور.. میباز کن

وقت بود  یلیخ.. اومد یخوشم م یسرد بود ول یلیخ هوا.. تا برم تو باغ دمیرو کم کردم و پالتوم رو پاش رگازیز

 .. بود سیتنشون خ یدرختا هنوز جوونه نزده بودن ول.. نزاشته بودم ییجا نیپام رو تو چن

 ..صنم.. صنم -

 ..بله -

 ..کرد یصدام م وونیبود که داشت از تو ا مهران

 ..ها ينر يدور يجا -

 ..دور و ورام نیهم.. نه -

قسمت از  هی.. داشت يکمتر ياون قسمت از باغ به نسبت درختا.. رو به سمت پشت ساختمون کج کردم راهم

 ..دمیو سرك کش کتریرفتم نزد.. بود  ختهیهم فرو ر وارید

 ..تو ادیکه راحت دزد م نجوریا -

تونست  یراحت م یلیخ.. بله... انداختم یشده گذاشتم و به اون طرف باغ نگاه ختهیر يپامو رو اجرها واشی

انگار که اون ... شرشر اب.. اب بود يصدا.. دقت کردم.. دیبه گوشم رس ییخواستم برگدم که صدا..تو ادیب

 ..گردم یمزود بر: به ساختمون انداختم و گفتم ینگاه مین.. رودخونه باشه یکینزد

درختا رد شدم و به سمت  يالاروم از .. اومد یصدا از سمت چپم م.. رفتم واریرد شدم و به اون طرف د اروم

 شینجوریالبته هم...شه ها یترسناك م یلیبا خودم گفتم اگه مه بشه خ..بود یو گل سیخ نیزم..رودخونه رفتم

 کینهر کوچ هیدر واقع .. دمیرس خونهبه رود.. خشک بودن يکرد فقط درختا یتا چشم کار م.. هم ترسناك بود

 دیبا گهید.. شد یخوشگل م یلیخ نجاهایزدن ا یاگه درختا جوونه م.. داشتم نیکاش دورب يا.. پر از اب بود

 ینم یندم ول تیخواستم اهم.. خوره یتکون م يزیچ هیاز درختا  یکیگشتم که احساس کردم پشت  یبرم

 اونجاست؟ یکس: دونم چرا گفتم

از  يمرد هویپارچه اس که که  کهیت هیهمه اش  دیو شا ستین يزیخواستم به خودم نشون بدم چ یم دیشا

از  دیلحظه با خودم فکر کردم شا هی..اصال انتظارش رو نداشتم.. جا خوردم يبدجور.. رونیپشت درخت اومد ب
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دستش که ..سرخ مرد يچشمها یکردم نترسم ول یسع..زد یباشه که مهران حرفش رو م ییها يهمون خود

 ..دمو فرار کر دمیکش یغیج.. فکرم يرو دیکش یاهیرفت سمت شلوارش خط س

 

 نیهم دمیباغ رس واریبه د د؟یشن یمنو نم يمهران صدا.. ها نبود یکیاون نزد يبشر یبن چیه.. کس نبود چیه

 ..اقا مهران... مهران: دمیکش غیبلندتر ج.. از پشت سر منو گرفت یکه خواستم باال برم دست

 .. گلوم رو خراش داد غیج.. به سمت خودش دیکش

 ..کمکم کن.. مهران -

.. کردم خودم رو از دست مرد نجات بدم یسع.. دیشن یصدام رو نم.. رم ینم يدور يگفته بودم جا... دیشن ینم

پس .. دمیکش يا گهیبنفش د غیزبونش که که به گونه ام خورد ج یلیخ.. صورتش درست کنار صورتم بود

 یداشتم م..ود کهب اشتهبرام نز یناخن دیع يکارها..دمیدست مرد کش يمهران کجاست؟ محکم دستم رو رو

 یکه نم دیکش یانقدر محکم منو گرفته بود و با خودش م..دمیکش یم غیضرب داشتم ج هی.. جهنم بود.. مردم

 ..گلوم درد گرفته بود.. توننستم تکون بخورم

 ..مامان.. کثافت ولم کن.. ولم کن -

 يمرگ رو داشتم با چشما.. شد یباغ دورتر م وارید.. برد یو با خودش م دیکش یفقط منو م.. گفت ینم یچیه

 ..باز دست از تالش برنداشتم یول دمید یخودم م

 ...بابا.. کمک... بابا -

از ..باعث شد که حلقه دستاش دورم شل بشه نیهم.. نیزم میتقال کردم که هر دومون محکم خورد انقدر

لم رو از دست دادم و با صورت تعاد.. دیبلند شدم که مچ پام رو گرفت و محکم کش عیفرصت استفاده کردم و سر

 غیانقدر ج..حال نداشتم اصال.. اومد یم ییقدمها يصدا.. چند لحظه منگ شدم يبرا.. نیمحکم خوردم زم

 یبه سخت..از کنارم رد شد یکس..بمونم يزاشتن همونجور یبودم و تقال کرده بودم که دوست داشتم م دهیکش

دستمو به درخت ..کرد یدستام ذق ذق م.. شده بود یهمه جام گل.. کرد یدرد م يسرم بدجور.. شدم زیخ مین

.. بودن دهیصدام رو شن.. اومد یداشت م انیشا يفاصله ا هیعوض از .. مرد نبود.. گرفتم و از جام بلند شدم

 ..بود يشده ا نینفر يچه جا نیاومد؟ ا یسرم م ییداشت چه بال.. کردم هیچشمام رو روهم گذاشتم و گر

 ..نم خانمص -

 ..فقط بکوبم.. یکنه ک یفرق نم.. عالم يداشتم مشت بکوبم تو دهن همه مردها دوست
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 حالت خوبه؟ -

 ..کردم هیبلندتر گر.. شد ینم نیتر از ا یاصال عال.. خوب یلیخ

 د؟یشد یزخم -

سرم رو ..کشت یداشت منو م یکی.. قلبم رو پاره پاره کرده بود یکی.. روحم رو تکه تکه کرده بود یکی.. اره

 ..تکون دادم

 کمکتون کنم؟ دیخوا یم -

 اد؟یاز دستش برم يتونه بهم بکنه؟ چه کار یم یکردم که چه کمک یفکر م نیهام به ا هیاشکها و گر ونیم

 ..فرار کرد.. رفت صنم خانم -

 خورد؟ یم يپس قانون به چه درد.. دید یعملش رو نم يکس سزا چیه.. همه شون.. کردن یفرار م اره

 ..بزار کمکت کنم -

اشکام رو پاك  یبلندم کنه؟ پس ک نکهیبود؟ ا نیگفت ا یکه م یپس تمام کمک.. رو گرفت و بلندم کرد ربغلمیز

 شد؟ یخوش م یداد؟ دلم به بودن ک یم يبهم دلدار یکرد؟ ک یم

که  یاخالق خوب هی.. گفت ینم یچیه انیشا.. کردم یهق هق م.. میدیباغ رس واریقدم براشتم تا به د اروم

 اومد یمهران م يصدا.. میدیو به باغ رس میاروم رد شد.. حرف نزنه دیبا یدونست ک یکه م نبودیداشت ا

 شد؟ یچ انیشا.. انیشا -

 ..دستام.. پاهام.. صورتم.. سر گل شده بودم هیپالتوم .. دمشونیکش یم نیزم يبه زور رو.. اومدن یراه نم پاهام

 ؟ينجوریشده صنم؟ چرا ا یچ: دیپرس یبا نگران وونیا يساختمون مهران رو يجلو میدیرس یوقت

دستم رو ..پله اول نشستم يرو.. تونستم ینم گهید.. دینپرس يزیچ گهیمهران تکون داد و د يبرا يسر انیشا

 .. دمیچشمم کش ریز

 ؟یاونجا چرا نشست... خونه ایپاشو ب -

 ..تونم ینم: دمینال

 شده؟ يچرا؟ پات طور -

 ..تکون دادم يسر

 ..خوره یسرده سرما م نجایا.. خونه ارشیب انیشا -
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چقدر .. فقط سکوت باشه.. نباشه زیچ چیه.. کس نباشه چیزاشتن؟ دوست داشتم ه یمنو به حال خودم نم چرا

نکنم  هیتک انیبه شا نکهیا يتمام تالشم برا.. رو گرفت و بلندم کرد ربغلمیدوباره ز انیشا.. دوست داشتم بخوابم

.. میوارد خونه شد..سرتا پام گل بود.. ختیر یم یکی یکیاشکام .. به زور بوتهامو از پام دراوردم.. موند جهینت یب

و محکوم  میبود فیدر مقابل همه مردا ضع نکهیا.. از ضعف خودمون.. ضعف خودم نهمهیخورد از ا یحالم بهم م

 ..دمیشن یرو م انیاروم شا يصدا.. رفتم ییپالتوم رو دراوردم و به سمت دستشو.. به شکست

 ..دمیبه موقع رس.. نفر مزاحمش شده بود هی -

 یچ گهیبدنم رو لمس کرد؟ د يبود که دست مرد همه جا یبود؟ تازه به موقع بود؟موقعش زمان دهیموقع رس به

قرمز  یسمت چپ صورتم کم.. پر از لک نگاه کردم نهییمونده بود ازم؟ دست و صورتم رو شستم و به خودم تو ا

 ؟يبهتر: روند و گفت سمترو به  لچرشیمهران و.. رونیام که ارامتر شد اومدم ب هیگر..شده بود

 ..رو تکون دادم سرم

 شد؟ یم یچ دیفهم ینم انیاگه شا.. نبود نجایا انیاگه شا.. بگم دختر؟ مگه نگفتم دورتر نرو یمن به تو چ -

 یازش بر م يچه کار لچرشیشد؟ مهران با اون و یم ینبود چ انیواقعا اگه شا.. کرد دایباز شدت پام  هیگر

 ..اومد

 ..ستیدور و برا ن نی یشکیه..  نیگفت... شما.. شما -

 ..به موهاش زد یچنگ مهران

 ..گذشت ریخدا رو شکر که به خ.. برو لباساتو عوض کن -

 يدلم بدجور هوا... نشستم و زانوهام رو بغل کردم نیلباس عوض کنم رو زم نکهیعوض ا یاتاقم شدم ول وارد

 یاز ک ؟یاالن چ.. میداد یم يچقدر به هم دلدار.. میکرد یم هیمواقع بغل هم گر نیچقدر ا.. رو کرده بود وایش

خدا به . .؟ياریبدب نیاول سال و چن.. مکردم شلوارم رو عوض کرد یداشتم؟ همونجور هق هق م یتوقع م دیبا

 یکه هق هق م يهمونجور.. خاموش بود رگازیز.. و رفتم تو اشپزخونه رونیاز اتاقم اومدم ب.. داد اخرش برسه

 ..دمیرو چ زیکردم م

 ..کشم یمن ناهار رو م ن؟یاستراحت کن دیبر دیخوا یم.. صنم خانم -

 يدلسوز یاومد از هرچ یبدم م.. گذشت ریبه خ دیراحت باش..دیاستراحت کن.. اومد یکلمات بدم م نیاز ا چقدر

 .. بود

 ..حالم خوبه.. نه -
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رفتم تو .. نتونستم بمونم گهید دمیرو که چ زیم.. حالم افتضاح بود.. از همه از جواب خودم متنفر بودم شتریب و

 شد؟یهامون تموم نم یچرا بدبخت.. دمیاتاقم و دراز کش

 

 

 ..اومد یران مو مه انیشا يصدا.. وارد اشپزخونه شدم اروم

 ..اومده يدکتر احمد -

 ..ادیب يزود نیقرار نبود به ا.. خبر؟ یبابک؟ چه ب -

 ..منم خبر ندارم.. سازمان هم خبر نداره.. از اومدنش با خبر بشه یکس ستیفعال هم قرار ن  -

 قراره کجا بمونه؟.. خوب -

 ..نجایا ادیم -

 نم؟یذره ب ریمن ز نیدون یم ن؟یشد وونهید نجا؟یا -

 .. یستیکه ن نجایا -

 ..عادت کرده بودم بشونیغر بیعج يحرفا نیبه ا گهید

 قراره برسه؟ یحاال ک -

تو  هیچ.. بشه تیرعا اطیخواد تمام جوانب احت یهومن م.. تهران دمیمن رس نکهیبعد از ا..فکر کنم شب -

  ؟يفکر

 ..ستمینه ن -

 نتش؟یبابک بب یترس یم ؟یتو فکر صنم -

 يزیچ هی.. لنگه یکار داره م يجا هیکنم  یدونم چرا همه اش احساس م ینم.. ستیه خاطر اون نبابک؟ نه ب -

 ..ستیدرست ن

ان؟ پشتشون به کجا  یک نایا یدون یپسر م م؟یدرافتاد ركیبا گروه س یکن یفکر م.. حست کامال درسته -

 دم؟ید ایمدت چ نیمن تو ا یدون یگرمه؟ م

 ...شدم منیو وارد نش ختمیر ییچا.. ظرفا تموم شد کار

 ؟يشد داریب -

 ..بودم دهینخواب -
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 اد؟یقراره ب یکس: گذاشتم و گفتم زیم يرو رو ینیس

 .. برادر افراست: مهران گفت.. به هم انداختن  ینگاه

 .. نداشت یبه من ربط یباز موند ول دهنم

 مونن؟ یچقدر م -

 ..دونم ینم -

 ؟يبا من ندار يکار.. برم گهید من: به ساعتش انداخت و گفت ینگاه انیشا

 ..نه مواظب خودت باش -

 ..رو بخوره شییتعارف نکردم که چا یحت.. و رفت دیرو پوش کتش

 ..نیبش ؟يستادیچرا ا -

 یکه ازش م یخواد در مورد اومدن بابک یم کردمیفکر م.. نشستم.. به رفتن یلیبه موندن داشتم نه م یلیتما نه

 ..نگفت یچیه یگفتن حرف بزنه ول

 شه؟یبد نم نهیبب نجایبرادر افرا خانم منو ا -

 ..یینجایدونه تو ا یم -

 از کجا؟  دمینپرس یحت.. نداشتم بزنم یحرف

 ..کنم یم زیطبقه باال رو تم ياز اتاقها یکی -

 ...خوابه یمن م شیپ.. خواد ینم -

 ..که ندارم يکار.. کنم یم زیتم -

 نه؟.. يدیترس یلیخ.. امروز -

 ..اره؟یب ادمیاصرار داشت به  چرا

 ..گذشت -

 میتمام زندگ... دلم گرفته بود.. کنم زیاز اتاقها رو تم یکیبزنه از جام بلند شدم تا  يا گهیبخواد حرف د تا

 یخانه دار زود خسته و افسرده م يبود که زنها نیهم يبرا... کردن  زیخالصه شده بود تو غذا پختن و تم

 چیه.. کرد یتو خونه موندن هم کالفه ام م.. رونیبرم ب دمیترس یم.. برام نبود که انجام بدم يکار چیه... شن

 ..بود سکوت بود و درختان لخت یهر چ نجایا.. بود ونیزیباز تهران تلو..افتاد یهم اتفاق نم یجالب زیچ

 ..اومد: بهم نگاه کنه گفت هنکیبدون ا.. شده بود رهیخ رونیمهران به ب.. نییکه تموم شد اومدم طبقه پا کارم
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.. اومد یدستش داشت از طرف در باغ م يبا چمدون تو يمرد.. دمیتا منظورش رو فهم دیلحظه طول کش چنذ

 گهید يماجرا هیمنو از  ایخدا.. تا دست و روم رو بشورم ییحوصله رفتم دستشو یب.. مهران به استقبالش رفت

 میگشت یبرم.. میموند ینم نجایابد که ا ات.. تونستم ینم گهید.. رو ندارم گهید زیچ هیطاقت  گهید.. دور نگه دار

با پنج شش .. وایش شیرفتم پ یکردم و م یلوازمم رو جمع م.. گهید زیخواستم نه چ ینه پول م گهید.. تهران

 يطور هی.. هخدا بزرگ.. شد یم یونیلیم هی.. طال هم داشتم کهیشد؟ چند ت ینم.. کرد ییکارا هیشد  یم ونمیلیم

 یبه نظر م پیخوش ت یلیخ.. بودن منیمرد و مهران تو نش رونیکه اومد ب ییدستشواز .. شد باالخره یم

بود که  ییبرد از انها یادلکنش هوش از سر ادم م يداشت و بو یجوگندم يموها..بلند قد و چهار شونه.. دیرس

 ..دنیرس یبه خودشون م یلیخ

 مهران؟ یکن ینم یمعرف -

 ..شونیچند وقته افتاده گردن ا نیزحمت ما ا.. صنم خانم هستن شونیا -

 ..ستین یزحمت: لب گفتم ریز

 ..دییپس صنم خانم شما: رفت باال و گفت ابروش

 .. بود مثل بهروز يهم برادر دیشا.. خواهرش يبود برا يعجب برادر.. بودنم خبر داشت از

 ارم؟یبراتون ب دیخور یم يزیچ -

 اتاقم کجاست؟.. ممنون  -

 ..کردم زیطبقه باال رو براتون تم یاتاق اول -

رو تختم دراز .. خاموش بود.. رو گرفتم وایرفتم تو اتاقم و شماره ش.. کرد و چمدون به دست رفت باال تشکر

رفتم  یق ماتا نیاز ا دیتهش که با ؟یکه چ.. پهلو به پهلو شدم... کنه ریخدا اخر و عاقبت منو به خ.. دمیکش

از جام بلند  یبه سخت.. مجبور بودم یول.. ممن دوست ندارم شام درست کن.. یزندگ نیلعنت به ا.. اه.. رونیب

 يبابک داشت از تو.. وایش شیرفتم پ یم یک هوده؟یپوچ و ب نقدریهم ا یاخه زندگ.. رونیشدم و از اتاق رفتم ب

وارد اشپزخونه شدم تا .. بود دهیپوش يبلوز چهارخونه سرمه ا ..اورد یم رونیبود کتابها رو ب زیم يکه رو یکارتن

 ..اومد یحرف زدن مهران و بابک م يصدا.. نمیبب كشام رو تدار

 چه خبر؟ -

 بد؟ ایخوب  ؟يبشنو يخوا یکدوم رو م -

 ..خوب رو بگو.. رسه یم شهیبد که هم يخبرها -
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 ..میرس یم یخوب يبه جاها میدار -

 خبر بد؟ -

 ..دشمن یدوسته ک یک میدون یخودمونم نم گهید.. شه یم دهیچیاوضاع داره پ -

 

 

 

 

 

 یم یگاه.. باهم بودن ییاوقات دوتا شتریب.. رفتم سراغشون یکم م یلیگذشت خ یروز از اومدن بابک م دو

غذام فوق .. کردم ینگاهشون م شهیاز پشت ش ای وونیرفتم تو ا یاونوقت بود که م.. يرو ادهیرفتن تو باغ پ

.. گرفتم یخوردم تهوع م یم يزیزور چ هاگه هم ب.. تونستم بخورم یاز چند لقمه نم شتریب.. العاده کم شده بود

 رونیب يهمه اش به فضا..موندم یم داریو تا خود صبح ب دمیپر یاز خواب م ییصدا نیکوچکتر دنیشبها با شن

.. میرفت یم نجایاز ا یک.. تو دلم لونه کرده بود یترس موهوم.. سراغم ادیب یموندم که مبادا کس یم رهیخونه خ

 يفقط کارها گهید.. کرده بود نگرمینابهنگامم هم کامال زم انهیعادت ماه.. مشد یخالص م نجایاز ا یک

 یبهش حق م.. کردم یفقط به خوبم اکتفا م یول دیپرس یمهران حالم رو م یگاه.. دادم یرو انجام م يضرور

که بهم  شتمکس رو ندا چیچرا من ه.. گرفت یباز دلم م یبهم توجه کنه ول ادیبرادر افرا ز يدم که نخواد جلودا

در قابلمه رو گذاشتم و .. کرد یبهم توجه م شتریاگه نبود مهران ب دیشا.. شدم یاز بابک متنفر م... توجه کنه؟

تونستم  یم یتا ک.. اش برسه هیخدا به داد بق.. بودم دهیو پنج سالم بود و بر ستیتازه ب.. اشکم رو پاك کردم

ازش .. عادت نیلعنت به ا يا.. دمینشستم و دلمو مال یصندل ور..دیکش یم ریدلم ت ریز.. ادامه بدم ينجوریا

احساس .. شده بود دتریشد میزیخونر.. بودم شهیحالتر از هم یب.. و صداشون زدم دمیرو چ زیم.. متنفرم.. متنفرم 

 وبغض ت نیع يزیچ هی.. نتونستم بخورم شتریباز دوباره چند لقمه ب.. رهیخون ازم م یدم با هر تکون کلکر یم

 ..گلوم بود

 ؟يصنم چرا غذاتو نخورد -

 ..ندارم لیم -
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 ياگه صدا یحت.. دمیترس یم ییاز هر صدا.. هیسا.. از هر تکون..دمیترس یم.. دست خودم نبود.. دیلرز یم صدام

.. تونم ببرمتون دکتر یم دیشد ضیاگه مر: به من انداخت و گفت یبابک نگاه.. باد بود ایپشت سرم  خچالی

 ..هست نیماش

 ..رو جمع کنم زیمنتظر بودم تا غذاشون رو تموم کنن که م.. رو تکون دادم سرم

 ..درمانگاه داشته باشه ینییفکر کنم ده پا.. لطف کن ببرش دکتر.. اره بابک -

 .شم یخوب م.. مسکن خوردم.. دکتر الزم ندارم. .نه خوبم -

مقصر .. نداشت يریتقص یدونست ول یبابت اتفاق روز اول خودش رو مقصر م.. موهاش زد يال یچنگ مهران

 چیبود که با ه ییدردها.. نداشتم اجیدر ضمن واقعا دکتر احت..رونیخودم بودم که بدون فکر از باغ رفته بودم ب

نگاه  هی.. دست نوازش بود هی اشبود که چاره  ییدردها.. دیفهم ینم يدکتر چیه. .شد یدرمان نم یمسکن

همه  یبعد از ناهار وقت..الزم نبود يدکتر چیپس ه..که من نداشتم.. ارام.. بدون قضاوت.. بدون ترس زیمحبت ام

 د؟یاریب فیتشر شهیلحظه م هی.. صنم خانم: جمع کردم بابک صدام زد یظرفا رو با بدبخت

 ..زد یبهم نم یحرف يضرور یلیمگر موارد خ.. زد یبود که صدام م یمعدود دفعات از

 ..بله -

 ؟يایلطفا باهام ب شهیم.. خوام برم تو باغ قدم بزنم یم -

 ..پالتوم رو بردارم دیبزار: گفتم.. تکون داد يسر.. مهران نگاه کردم به

 ..سمت پشت ساختمون بود به رمونیمس..و همراه بابک رفتم تو باغ دمیرو پوش پالتوم

 ..دیصحبت نکرد شتریچند روزه که اومدم چند کلمه ب نیا د؟یانقدر ساکت شهیشما هم -

 خواست؟ یبود که م يزیچ نیانتظار داشت از صبح تا شب ور بزنم؟ واقعا ا قایدق یعنی

 ..ومدهین شیپ تشیموقع -

 ..يشد شونیشانس اوردن که تو وارد زندگ یلیمهران و افرا خ کنمیواقعا فکر م یدون یم -

 ..باغ نگاه نکنم واریکردم به قسمت خراب شده د یسع

 ..دمیمن فقط کارم رو انجام م -

 ..اون طرف خراب شده: به اون قسمت اشاره کرد و گفت قایدق

 ..بله: گفتم رلبیز

 ..انداخت ینگاه ارویو به پشت د ختهیر ياجرها يرفت رو.. کنه تیخواست منو اذ یعمدا م انگار
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 ..قشنگه یلیخ نجایا -

 ..پالتوم فرو کردم بیدستم رو تو ج..نگفتم يزیچ

 ؟يدیرو د نجایا ؟ياومد نجایقبال ا -

 ..کرد یدرد م يکمرم بدجور... نگاه کردم واریبه سمت مخالف د.. نگفتم يزیچ باز

 ...طرف نیا میبر دیایب.. صنم خانم -

 ..خوام برگردم تو خونه یم.. هوا سرده -

 ..میگرد یزود برم.. ستیانقدرام سرد ن -

 ..امیم گهیوقت د هی.. نه ممنون: به عقب برداشتم و گفتم یقدم

تا خواستم از کنارش رد .. اب دهنم رو قورت دادم.. راهم سبز شد يخواستم به سمت ساختمون برگردم جلو تا

 ..شده بود رهیبهم خ.. بشم جلوم رو گرفت

 ؟یترس یاز اونجا م -

 ..هوا سرده.. نه -

 ..چرخوندم یو اونور م نوریمدام نگاهم رو به ا.. نداشتم بهش نگاه کنم دوست

 ..و خوبه يهم بهار یلیخ.. ستیهوا سرد ن  -

 ..مشت شد بمیدستام تو ج.. قدم به عقب برداشتم هی... به سمتم برداشت یقدم

 برم؟ دیزار یچرا نم -

.. کس نبود چیه.. باغ نوریمنو اورده بود ا یواسه چ.. تو سرش بود؟ یینکنه فکرا.. دیدلم لرز.. زد ینم یحرف

 ..تونست بکنه یم کاریمهران چ

 ..خوام برم خونه یم -

 ..داشت کارم تموم بود ياگه قصد.. از ترس بود.. وجودم بود ياز سرما.. هوا نبود يصدام از سرد لرزش

 ...یخواب یشبا هم که نم.. يکه انقدر کم غذا شد نهیهم يبرا.. افتاده یاقمهران بهم گفت چه اتف -

 ..مسئله افتخار نداشت نیچرا گفته بود؟ ا..نهیانداختم تا چشمهام رو نب نییرو پا سرم

 ..نه -

 ؟یتون یم.. یکن یترس زندگ نیبا ا یتون یتا اخرش که نم: به حرفم گفت تیاهم یب

 ..تونم یم  -
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عالم قسم خورده بودن تا ضربه  يچرا همه مردها.. افتادم یداشتم از ترس پس م.. ه سمتم اومدب يا گهید قدم

 ن؟یکن یم ينجوریچرا ا... تو رو خدا: دمینال.. اومد کتریبراشون داشت؟ دوباره نزد یچه نفع.. بهم بزنن يا

 ..بود ياروم و جد لحنش

 ينکاریا یچقدر زجراور بود ول.. هیکیکلمه کوچ.. سخت نه.. دونم چقدر برات سخت بود یم.. صنم خانم نیبب -

.. کنه یترس زندگ نیکه تا اخرش با ا شهینم.. یبا ترست روبرو بش دیبا.. بدتره یکن یبا خودت م يکه دار

 شه؟یم

 ..رمتونستم خودم رو سرپا نگه دا ینم گهید.. شد یزانوهام داشت خم م.. هقم شروع شد هق

 ..برم دیبزار -

 یم نیهم يبرا.. همه.. انیشا.. مهران.. هومن.. همه بهم گفتن.. یهست یدونم چقدر دختر مقاوم یمن م -

 ..یبه ترست غلبه کن یتون یتو م.. میکمکت کن میخوا

 ینم یعنی.. عادتم.. ها یخواب یب.. از کم غذا شدنم یضعف ناش.. کمک انتخاب کرده بود يرو برا يوقت بد چه

 میشونیرو پ يعرق سرد..زده باشن شیانگار درونم رو ات.. يبدجور.. ان گرمم شد کی..رومه؟ يچه فشار دیفهم

 ..رفت یم یاهیچشمام س.. رو شل کردم میدست بردم و گره روسر..نشست

 ..صنم -

 ..ادیخوابم م: گفتم رلبیز

 ..چقدر سرد بود دستاش.. قرار گرفت یبزرگ يدستا ونیم دستام

 ..یو چرا انقدر داغت -

 ایب: از دور گفت ییصدا.. تونستم باز نگهشون دارم ینم.. افتاد یهم م يپلکام رو.. دمیلرز یم یبود ول گرمم

 ..تو میبر

 ..دمینفهم يزیچ گهیلحظه زانوهام خم شد و د هی يبرا..رفتم یرو ابرا راه م انگار

 یکس.. دیرس یبه گوشم م ینامفهوم يصداها.. کردم چشمام رو باز کنم یبه صورتم سع ياحساس ضربه ا با

 ..کنه یصدام م یبدم کس صیتونستم تشخخ یم.. کم کم حواسم سرجاش اومد..ختیتو دهنم ر ینیریش عیما

 ..صنم -

 ..ادیخوابم م: لب گفتم ریز..کرد یبهم نگاه م یمهران با نگران.. رو کامل باز کردم چشمام

 ..کردم خوابم برد یاز اونکه فکر م عتریسر یلیخ.. مهران پتوم رو مرتب کرد..مام رو بستمدوباره چش و
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 منیبدم که تو نش صیاتاق عادت کرد و تونستم تشخ کیتار يتا چشمام به فضا دیطول کش قهیدق چند

از جام بلند شدم و کورمال کورمال به .. مردم یم یداشتم از گرسنگ.. رفت یمالش م يدلم بدجور.. دمیخواب

 ..چراغ اشپزخونه روشن بود.. دیلرز یاز ضعف زانوهام م.. سمت اشپزخونه رفتم

 ؟يشد داریب -

 ..برد یدلم رو م شتریکه رو گاز بود ب ییچا يبو.. گذاشت زیفنجونش رو رو م.. بود بابک

 ساعت چنده؟ -

 ..چهار صبح -

 ..وقت گرم کردن نبود.. دمیکش رونیقابلمه رو ب خچالیتو از

 ..من برات بکشم نیبش -

 .. تعارف هم نبود وقت

 ..نکنه تتیشده اذ فیمعده ات ضع.. بخور واشی واشی -

 ..چند لقمه که خوردم حالم بهتر شد.. تونستم تند تند بخورم یخواستم هم نم یاگه م یحت

 د؟یدیشما چرا نخواب -

 ..خوابم نبرد -

 ..باعث زحمت شدم.. دیببخش: اب چرخوندم و گفتمرو تو بشق قاشق

 ..صحبت نبود يبرا یموقع خوب.. خوام یمن معذرت م.. نه: زد و گفت يلبخند

 ..نتونستم بخورم شتریهرچند ب.. کرد تا غذام تموم بشه صبر

 ؟يشد ریس يزود نیبه ا  -

 ..تونم بخورم ینم ادیز.. بله -

 ..به جا بود یلیکارش خ هی نیهمه مدت ا نیبعد ا... ختیر ییشستم که بابک دوتا چا یبشقابم رو م داشتم

 ..ممنون -

 ..میهر دو سکوت کرده بود.. داشت یلذت بخش يچه گرما..دور فنجون حلقه کردم دستمو
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 ..رو اعتراف کنم يزیچ هیبزار  -

 ..بهش نگاه کردم منتظر

 ..يگفتن فرق دار یکه مهران و هومن راجع بهت م يزیبا چ -

 مگه راجع به من با شما حرف زدن؟ -

 حرف نزنن؟ یانتظار داشت -

 ..گفت بابک از وجود من خبر داره یافتاد مهران م ادمی

 ..یالبته اگه ناراحت نش.. يدار يرادیا هیفقط  -

 راد؟یا -

 ..یهست يدختر مغرور نکهیبود؟ ا یکه هومن در مورد تو بهش اشاره کرد چ يمشخصه ا نیاول یدون یم..اره -

 ستم؟ین دیبگ دیخوا یخوب االن م -

 ..یرو قبول کن یدست کمک کس یستیانقدر که اصال حاضر ن.. یهست يمغرور یلیخوام بگم دختر خ یم -

 ..ندارم اجیاحت یچون به کمک کس -

  ؟يدار مانیا یزن یکه م یواقعا به حرف -

 یاگه کس.. بدنه يجا نیسختتر نجایا: رنجش رو نشون داد و گفتدستش رو باال اورد و ا.. دمینپرس يزیچ گهید

شه و فرصت  یم جیگ ينجوریا... رو دماغش یبهتره بزن.. ينجوریا... هوا بزن تو صورتش یاومد ب کتینزد

 ..یزود فرار کن يدار

 ..صحبت رو عوض کردم موضوع

 نجام؟یمن ا ستیخواهرتون ناراحت ن -

 ..خوب یناراحت نباشه؟ ول شهیم -

 ..رم یکنم و م یرو جمع م لمیتهران وسا میکه برگرد نیچون من هم... اصال ناراحت نباشن دیبهشون بگ -

 ..گشاد شد چشماش

 ؟يریکجا م ؟يریم -

 ..رم یاالن زودتر م.. تموم شد برم اونجا نجایبرنامه داشتم هر وقت کارم ا.. هست ییجا هی -

 ه؟یجد متیتصم -

 ..رو تکون دادم سرم
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 ..ستیرفتن اصال به صالحت ن تیموقع نیتو ا.. یبهتره عوضش کن -

 ..مینگهش دار میگفتم تا پرونده تموم بشه مجبور میتهران بود یوقت.. حرف هومن افتادم ادی

 پرونده خطرناکه؟ نیانقدر ا یعنی -

 ؟یدون یاز پرونده م یتو چ:چند لحظه فقط نگاهم کرد و گفت.. جا خورد رسما

 و  دینگه دار نجایتا اخرش منو ا دیکه با نقدریهم یدونم ول ینم يادیز زیچ -

 ..رو بهم فشار دادم لبهام

 ؟یدون یم یچ گهید ؟یو چ -

 ..یچیه -

 ..بگو.. حرفتو نخور -

 ..خودشون خواسته بودن... گرفته بود میباز غذ

 ..خبر نداره نجایهست که از اومدن شما به ا یسازمان نکهیو ا -

 ؟یدون یرو از کجا م نایتو ا -

 ..دهیما شن ياز صحبتها -

 ..بود شهیتر از هم يجد... میو به مهران که پشت سرمون بود نگاه کرد میدو برگشت هر

 

 

 ..نییرو انداختم پا سرم

 ..بودم نسادهیمن فالگوش وا -

 ..يدیما شن يگفتم از صحبتها.. يبود سادهینگفتم فالگوش وا -

 ...کرد تیبه سمت داخل هدا لچرشیو

 ؟يزیر یمن م يهم برا ییچا هی -

 ..رو مقابلش گذاشتم فنجون

خرده تو  هی میمجبور شد يدیو ترس يدیاز افرادمون رو د یکی یوقت یول.. یاولش اصال قرار نبود که تو بفهم -

 ..شهیختم م نجایبه ا کیکوچ رییتغ هیدونستم  ینم... میکن جادیا ریینقشه مون تغ

 ..دیمچش رو مال بابک
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 نشستم؟ لچریو نیرو ا یچ يمن برا یدون یم -

 ..گفت یم انیاقا شا... تو راه شمال... دیتصادف کرد -

 گفت؟ لشمیدل -

 ..خودش ادامه داد... اومد یم يا گهید ياز سوال مهران بوها یبود ول گفته

از هر  يبخوا.. ادهیتو کار من ز زایچ نیاز ا.. ندادم تیاهم.. شدم دیتهد.. پرونده اختالس افتاد دستم هی -

 ییکردم با پولشو یفکر م.. ییشد پولشو.. بزرگتر شد یول.. يانجام بد یتون ینم يکار چیه یبترس يدیتهد

 ..گسترده تر بود یلیدرافتاده بودم خ شکه باها يباند.. تازه اول کار بود نایا.. نه یول شهیتموم م گهید

 ..؟ییاختالس؟ پولشو.. کردم یرو باور نم دمیشن یکه م ییزهایچ

همون باند تو  يادمها.. بودنش دهیدزد.. ساالر نبود.. روز افرا بهم زنگ زد هیشد که  یم لیمدارك داشت تکم -

همه مدارك رو ..کشن یساالر رو م ای.. مدارك رو بهشون بدم ایبهم گفتن .. راه مدرس گروگان گرفته بودنش

 ..بهشون دادم و ساالر رو پس گرفتم

 ..خدا رو شکر.. ازاد شد نفسم

شانس اوردم زنده .. ندارن یبال رو سرم اوردن تا بدونم اصال باهام شوخ نیا میگشت یبرم میداشت یوقت یول -

 ..موندم

 .. فشرد یرو م لچریو يها دسته

 یمعمول يوضع فقط به پرونده ها نیوانمود کردم خودم با ا.. بالفاصله افرا و ساالر رو از کشور خارج کردم -

 ..فرستم یرسم و براشون پول م یم

 سراغ اون پرونده؟ دیبازم رفت... یعنی د؟یوانمود کرد -

 ..ونهیمملکتم در م ينرم؟ پا یانتظار داشت.. من چهار سال عمرم رو رو اون پرونده گذاشته بودم -

 .. هومن بود.. من بودم.. تنها نبود نباریالبته ا -

 ..انیو شا -

 ه؟یوسط چ نیخوب نقش من ا -

 ..به دهنش چشم دوخته بودم.. ساکت شد یقیدقا يبرا مهران

.. خودمه يها یطونیو ش یزندگ یاونا فکر کنن من فکرم پ.. ذهن باند منحرف بشه میخواست یفقط م -

 ..کنم یم یزندگ گهینفر د هیمنم دارم با .. ستیهمسرم ن
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 یم ياداوریبود که مرتب بهم  یمهران خوب نید که من شناخته بودم؟ ابو یمهران مهربون نیا.. ام داغ شد کله

 برو سراغ درست؟.. استراحت بکن.. خوب غذا بخور.. کار نکن ادیکرد ز

 د؟یشما از من استفاده کرد -

 ..گوش کن.. نه  -

 یکه حرف دیکن یام م مهیب دیگفت نیهم يبرا... که وسوسه بشم بمونم دیداد یانقدر بهم پول م نیهم يبرا -

 ..گفتن نداشته باشم يبرا

 ..ستین یکن یکه تو فکر م ينجوریا.. گوش کن صنم -

 ..کرد یم انیاتشفشان درونم داشت طغ يها گدازه

کس رو نداشته باشه شما  چیکه ه یکی..کس و کار یادم ب هی.. دیمنو انتخاب کرد نیهم يبرا.. هینجوریچرا ا -

 ..دیبه کارتون برس دیبتون

 ..کردم بغض

 ..باور کن.. ستین ينجوریا -

 ..دیبهم بگ ه؟یپس چه جور -

 ..مهران جواب سوال من بود سکوت

 بکنه؟ يکار نیبا خواهرتون چن یکس ادیخوشتون م.. خواهرتونم نیمن ع دیگفت.. د؟یگفت یبهم چ ادتونهی -

 ..خال وحشتناك تو وجودم هیاز .. ییاز تنها.. نه از ضعف.. نه از ترس نباریا.. دیلرز یزانوهام م.. جام بلند شدم از

 ..تهران میکه برگشت نیهم.. رم یم نجایمن از ا -

 دتیتهد يخطر چیدم ه یقول م.. تو به من اعتماد کن.. میهست یتو اوضاع حساس.. باور کن.. شهیصنم نم -

 ..نکنه

کردم ازم سوء  يهر اعتماد.. جام بوده یدم چوب اعتماد بخور یهر چوب نجاشیتا ا.. کنم ینه اعتماد نم -

 .. هم نداشته يخود ریو غ يخود.. استفاده کردن

.. میگرفت یجلوت رو نم یرفت یماه زودتر م هیاگه  دیصنم شا نیبب: بابک گفت.. به موهاش چنگ زد مهران

رفتن .. خوب فکراتو بکن یول یاعتماد کن میخوا یازت نم.. باشه ؟یکن یاعتماد نم.. االن نه صنم.. االن نه یول

 ..یبد و بدتر انتخاب کن نیب دیبا یگاه.. ستیخوب ن شهیهم
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 کردم یگمان م من

 سرسبز  یهمچون فصل یدوست

 .ستیفصلش همه اراستگ چهار

 دانستم یچه م من

 هست یباد زمستان بتیه

 ..دانستم یچه م من

 ..یاب یپژمرد از ب یم سبزه

 يد يزند از سرد یم خی سبزه

 .دانستم یچه م من

 ..ستیهر کس دل ن دل

کس دل  چیدل ه "جمله نوشتم  يمداد رو برداشتم و جلو.. دمیکش ياه بلند..بود دهیجمله اخر خط کش ریز

 ."ستین

 ؟یخون یمصدق م يدار -

 ..حوصله ام سررفته: رو بستم و گفتم کتاب

 ..دسته مبل نشست و به باغ چشم دوخت يرو

از درختا .. فرزاد.. سروش.. مهران.. هومن... من.. میبود ادیز..میکرد یم يباغ باز نیانقدر تو ا میبچه بود ادمهی -

 ..میکرد یم تیدخترها رو اذ... میخورد یم میدیچ یم وهیم.. میرفت یباال م

 نشون؟یشناخت یم یاز بچگ -

 ..مینگفته بهت؟ ما با هم پسرخاله ا:زد و گفت يو لبخند برگشت

 .. باال رفت ابروهام

و  دیرو کوب نجایا... فرزاد.. مییبعد فوت پدربزرگم پسر دا.. بود یمیقد یلیخ.. نبود ينجوریاولش ا نجایا -

 .. بود نجایافرا و مهرانم ا یعروس.. ساخت

علت  نیپس کروالل بودن ساالر به ا.. پسر افرا و مهران پسرخاله دختر خاله بودن.. موهاش يال دیکش یدست

 ..گذشته يمهران و افرا چطور یبا خودم تصور کردم جوون.. بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ١٩٥ 

 ..غذات بهتر شده.. رنگ و روت برگشته.. گم یم -

 ..بله ممنون -

 ياز تو.. دمیپر یهنوز با ترس از خواب م.. تونستم خوب بخوابم یهنوز شبا نم.. هام هنوز بودن یکم خواب یول

 ؟يخوند نویا: و گفت دیکش رونیرو ب انویکارت کتاب کافه پ

 ..بله خوندم -

 ..کافه داشته باشم هیدوست داشتم  یلیمنم خ یزمان هی ادمهی.. هیکتاب خوب -

 دنبالش؟ نیچرا نرفت -

رفتم دنبال  یم دیبا..دادن یم تیاهم زایجور چ نیو دانشگاه و ا التیبه تحص یلیخانواده ام خ.. شد ینم -

 .. درس

  ..نیشاپ باز کن یکاف هی.. دن ینم ریخوب االن که بهتون گ -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 گهیخودم شده که د يانقدر سرم گرم کارا گهید.. در ضمن .. هزار تا دنگ و فنگ داره.. شهیاالن؟ االن که نم -

 ..رسم یشاپ نم یبه کاف

 ..میشاپ بزن یکاف میتون یم.. شاپ یکاف... ستایهم ن يبد فکر

 ؟یگفت یچ ؟یچ -

 ..بلند بلند فکر کردم دوباره

شاپم بد  یکاف نمیب یم نیاالن که شما گفت.. شروع کنم يکار هیخواستم پوالمو جمع کنم و  یمن م.. بخو -

 ..ستین يفکر

حوصله ات سر  نمیهم يبرا يدید هوی.. دس دس نکن ادیتو هم ز.. تو سرشه يادیز يادم تا جوونه فکرا -

 ..رفت

 ..مون چقدره هیسرما مینیبب دیالبته با.. افتم دنبالش یم -

 ..شم یثابتت م يمشتر رهیاگه کارت بگ -

 ..شوایرم پ یم.. دازم یراه نم نجایشاپ رو ا یکاف: جاش بلند شد و به سمت در رفت که گفتم از
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 ..و برگشت ستادیا

 شوا؟یچرا پ شوا؟یپ -

 ..کنه یم یدوستم اونجا زندگ -

 ..نجایا ادیداره م انیشا: ه بابک گفتو خطاب ب رونیمهران از اتاق اومد ب.. لحظه نگام کرد چند

 شده؟ يطور -

 ..ادیفقط تنها نم.. االن هومن خبر داد.. دونم ینم: باال انداخت و گفت يا شونه

 ..زد یبابک برق يچشما

 ..برم نجایاز ا دیپس من با -

 ..صنم رو هم با خودت ببر... نهیاره نظرم منم هم -

 ..برم داشت هول

 ..دیشده؟ به منم بگ یچ -

 ..کنم یهر وقت الزم شد خودم صداتون م.. ته باغ دیبه نظرم بهتره بر.. نشده يطور -

 ..چقدر از اون ته باغ متنفر بودم... رونیب میو از خونه زد میدیرو پوش لباسمون

 

 م؟یاون طرف نر شهیم -

 ..گهید يجا هی میبر.. باشه: بهم انداخت و گفت ینگاه

 ..رونیب میرفت یدر اصل از

 ..اونجا میبر ایب.. میرفت یم ادیز میبچه بود..رودخونه هست هی یکینزد نیا -

 ..نبود که بخوام خالص بشم یانگار راه.. کردم یپوف

 نه؟یبب نجایشما رو ا یکس نیخوا یچرا نم -

 ..نجامیدونه که من ا یکس نم چیچون ه -

 ..خودش خبر اومدن شما رو به ما داد.. که از خودمونه انیخوب شا -

تو خونه  ستین فیح.. نجایاومدم ا يبعد عمر.. درضمن... نیفقط هم.. میکن یم تیرو رعا اطیجانب احت میدار -

 نم؟یبش

 دیبه تنه اش کش یدرخت شکسته رفت و دست هیبه سمت .. میدرختان رد شد ياز ال به ال. گفت یراس م نویا
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 .. میدرخت باال رفت نیما از ا يا -

دوباره به راه ..بهش داشتم یاحساس نیجاها هم بود که من چن یلیخ.. م ملموس بودتو لحنش کامال برا حسرت

 ..میافتاد

 ..برام جالبه يزیچ هی -

 ؟یچ -

 ..یمون ینم کردمیمن فکر م.. يدیسرعت مهران رو بخش نیکه به ا نیا -

.. بودم دهیمهران رو به خاطر کارش نبخش.. خودم رو لو بدم دمیترس یخواستم باهاش حرف بزنم چون م ینم

.. مثل بهروز.. رمیکه دوست داشتم ازشون انتقام بگ ییبرام رفته بود به جرگه ادمها.. يبدجور.. کفرم گرفته بود

 .. یانیحاج اقا صوف

 ..قشنگه نجاهایچقدر ا -

 ..مونه یبهشت م نیع.. اره -

 ادیاز پشت درختا ب یکس دمیترس یهمه اش م.. کردم یو اونور نگاه م نوریبه امدام .. میسمت رود خونه رفت به

 .رونیب

 ..رو اون تخته سنگ میبر ایب -

 ..دیخور یم زیل -

 ..خورم ینم -

 ..باالخره رفت باال و نشست روش یخورد ول زیچند بار ل.. از رو تخته سنگ باال رفت یسخت به

 ..باال ایتو هم ب -

 ..خوبه نجایهم.. ممنون.. نه -

 ..نییباال نشست و بعد اومد پا يا قهیدق چند

 .. شم یم ریفکر کنم دارم پ -

 يهرچند خودم احساس بهتر.. شدم ریگفت پ یتخته سنگ باال رفته بود و م هیهمه اش .. ام گرفت خنده

 ..به قدم زدن میدوباره شروع کرد..نداشتم

 بکنم؟ دیبا کاریدن چشاپ باز کر یکاف يگم برا یم -

 ه؟یجد متیتصم -
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 ..خوبه یلیاگه بشه که خ -

 هی.. زایچ نجوریو ا نویچندتا دستگاه مخصوص قهوه و کاپوچ.. خوب يجا هی.. خواد یمجوز وزرات بهداشت م -

 ..خواد یم يکار بلد.. نفر که بتونه باهاشون کار کنه

 تونم؟ یبه نظرتون م -

 ..شاپ یکاف نهمهیا..نشد نداره یسخته ول -

خش  يصدا.. گرفت یاگه م.. گرفت یاگه م ی؟ولیگرفت چ یو نم میکرد یاگه شروع م.. مشغول شد فکرم

 ..اومد یخش خش يبعد از چند قدم دوباره صدا.. نبود يزیچ.. برگشتم.. از پشت سرم اومد یخش

 ؟یشده؟ چرا انقدر مضطرب یچ -

 ..پشت سرمونه یکیانگار .. ادیم ییصدا هی -

 ..دیکش یرفت و سرک ترجلو

 ..ستین یکه کس نجایا.. باده يحتما صدا -

 .. خودم جمع شده بودم تو

 ..م؟یبرگرد شهیم -

 ..که مهران بهمون خبر بده یتا وقت.. شهیدونستم که نم یم

 ..درختاش کمتره.. اونور میبر ایب.. یترس یم چهیپ یدرختا م يکه ال يباد ياحتماال از صدا -

 ..شد یم کیهوا داشت تار.. رونیب میوقت بود که از خونه اومده بود یلیخ

 خونه؟ میگرد یبرنم -

 ..مهران هنوز زنگ نزده -

 رون؟یب میبمون دیاونوقت با.. حاال حاالها زنگ نزنن دیخوب شا -

 ..هم کالفه بود بابک

 ..اب بدم یسرو گوش هیبزار اول  -

بابک با .. خونه بکنم نیکه کردم و به خاطر پول اومدم تو ا ياردوست داشتم کله خودمو با اون طمعک یعنی

 .. بلند به سمت خونه رفت يقدمها

 ..ترسم یمن م.. دیتو رو خدا انقدر تند نر -

 ..نجامیمن که ا ؟یاز چ -
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 ..میترسم گم بش یم -

 ..کف دستم بلدم نیرو ع نجایمن ا.. نترس -

 ..محکم بازوش رو گرفت نخورم نیزم نکهیا يخوردم و برا يسکندر هوی

 ..اخ -

 شد؟ یچ -

 ..پام درد گرفت -

 کنه؟ یدرد م یلیخ -

 ..خرده هی.. نه: و گفتم دمیپام رو مال مچ

 .. مهرانه: بهش انداخت و گفت ینگاه... رو دراورد لشیکرد و موبا بشیدستشو تو ج بابک

.. اومد بیبه نظرم عج يزیچ هی میوارد خونه که شد.. میارامتر راه افتاد يبا قدمها نباریا.. دمیکش یراحت نفس

 .. ساکت بود یلیخونه خ

 ؟ییکجا.. مهران -

 ..تو اتاق میینجایا -

 ...به سمت در رفت و بازش کرد بابک

 ؟ينجوریچرا ا نیا -

 ...دیخندان مهران به گوش رس يصدا

 ..میدار یشکست عشق ؟یروشن کن یتون یرو م قیاالچ شیات -

 

 

 یرفتن و جواب منف يموضوع خواستگار.. سازشون کوك بود یمردها حساب.. قیرو برداشتم تا برم االچ ینیس

 .شد ابشونیکم يسوژه ناب خنده ها انیشا دنیشن

 چه وقته زن گرفتنته؟ يریو يریه نیحاال تو ا -

 داره؟ یچه اشکال -

 ..دیخند مهران

 .. ذوقتخوره تو  یم ينجوریا ير یم یکه وقت نهیاشکالش ا -
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 ن؟یداد بهت؟ مگه باهم دوست نبود یحاال چرا جواب منف -

 ..دمغ بود انیشا.. زمیبر يرو برداشتم تا چا شیکنار ات يکتر

.. ندارم  یگه امادگ یروز م هی.. ترسم یگه م یروز م هی.. زنه یم یحرف هیهر دفعه ..دونم چه مرگشه یچه م -

مگه .. زنه یکه همه اش ازش دم م هیاعتماد چه کوفت نیدونم ا یاصال نم.. تونم اعتماد کنم ینم گهیاالنم که م

 خوام بخورمش؟ یمن م

 ..شد رهیبرگشتم بابک نگاهش رو ازم گرفت و به اتش خ یوقت.. رو رو خودم حس کردم ینگاه ینیسنگ

 اعتماد نداره؟ یتونه اعتماد کنه؟ به چ یاخه چرا نم: گفت مهران

 ..گه کال اعتماد نداره یم -

 سال اعتمادش جلب نشده؟ نهمهیا یعنی -

 ..بشیبلند شد و دستاش رو کرد توج بابک

تازه شما که .. يو اومد یافرا بهت بله بگه چقدر رفت نکهیا يخود تو برا.. مهران ستیدو روز که ن یکیبحث  -

 ..دیجا بزرگ شده بود هی یاز بچگ

 م؟یبود.. میست نبودما که سه سال باهم دو یبله ول -

 ..قیاالچ گهیروشن کرد و رفت طرف د يگاریس.. نگفت يزیچ بابک

 ..ستیبا خودشون هم روشن ن فشونیتکل.. هیکه بدونه حرف حساب خانوما چ نیکن داینفر رو پ هیاصال شما  -

 یهمون کاف.. نه نه.. یچیساندو هیشاپ هم نشد  یحاال کاف.. بودم که قرار بود باز کنم یشاپ یفکر کاف تو

چند  متشونه؟یچقدر ق م؟یریبگ دیچندتا با..کرد؟ کاریچ دیدستگاهها با يبرا.. هیباشه کاف زیچهار پنج تا م.. شاپ

نفر رو هم  هیبابک گفت .. میحساب کن میتون یمرو برادرش هم ..میکه هست وایکار کنن؟ خوب من و ش دینفر با

 ازین میگرفت ادیاصال شد خودمون  دیشا.. درست کنه نایو نسکافه ا نویکه بلد باشه قهوه و کاپوچ میریبگ دیبا

 ..مجوزه ياصل کار.. مجوز.. چقدر دنگ و فنگ داره کیکوچ يجا هیمگه .. گهیخوبه د.. نشد

 ..صنم.. صنم -

 ..دمیمهران از جا پر يصدا با

 بله؟ -

 ..دیازت سوال پرس انیحواست کجاست؟ شا -

 د؟یگفت یچ.. دیببخش -
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 خواد؟ یم یچ شیدختر واقعا از زندگ هی یبگ یتون یگم تو م یم -

: گفتم یحوصلگ یبا ب.. سرش رو له کنم رونیبود ب دهیقشنگم کش يایمنو از رو نکهیداشتم به خاطر ا دوست

 .. دونم یمن چه م

خوان ما رو عالف  یم یدونن چ یخودشونم نم.. نمونه اش هی نیا.. بفرما: زانوش زد و گفت يرو رو دستش

 ..خودشون کردن

 یسع.. که با هومن دعوام شد یدرست مثل همون وقت.. و باال اومد دنیته دلم شروع کرد به جوش يزیچ هی

 ..گرفتم یموند تو دلم غمباد م یاگه م یول رمیکردم جلوش رو بگ

 دید یبهمون نم میخوا یکه م يزیچ یقتکنه و یم یندونستن ما چه فرق ایدونستن  -

 ..اخم کرد انیشا.. صنم یالل ش يا.. سه به سمت من برگشتن هر

 ه؟یمنظورت چ -

 فشمیاگه به قول شما تکل یخواد؟ حت یم یکه مگه مهمه که چ نهیمنظورم ا: دهنم رو قورت دادم و گفتم اب

 ..اهداف خودتون فقط براتون مهمه.. دیریگ یروشن باشه شما اول منافع خودتون رو در نظر م

 ..زد گارشیبه س یبابک دوباره پشتش رو کرد به ما و پک.. با همون اخم به مهران نگاه کرد انیشا

.. اجازه شوهرش باشه دیبکنه با يکشور زن هر کار نیتو ا.. دیدون یبهتر از من م دیخودتون حقوق خوند -

 ..دختر پر هی يهمه ارزوها و برنامه ها دیاگه شما نخوا یعنی

 ..کنم یکار رو باهاش نم نیمن ا -

 هست؟ ینیچه تضم -

 ..من انقدر نامردم که يفکر کرد ؟يفکر کرد یتو چ نمیبب سایوا ن؟یتضم -

 ..ترسه یدختره م یخوب طفل.. گه ینم راهیصنم پرب.. ؟یشیم یچرا عصبان..  انیشا -

.. شد یگرم نم تهاشیدلم از حما گهید یکرد ول یم يو ازم طرفدار دیرس یدادم ماول نبود که مهران به  دفعه

 یاحساس م ينجوریمن ا ینبود ول ينجوریا.. بستن دهن منه يبرا تهاشیحما کردمیاحساس م ییجورا هی

فنجونها رو جمع کردم و بردم .. دمکار متنفر بو نیسوزونه و من از ا یکردم داره به حالم دل م یفکر م.. کردم

ارواح  نیتونستم که ع ینم یدونستم که باز امشب خواب ندارم ول یم..بعد از شستنشون وارد اتاقم شدم.. داخل

چه ..در ضمن تو خونه سه تا مرد بود..بود یچیساعته بهتر از ه هیهمون خواب .. سرگردون تو خونه بگردم که

.. باد بود يصدا.. دمیاز خواب پر يزوزه ا يصدا دنیکه با شن شدیاشت گرم مچشمام د..فتهیتونست ب یم یاتفاق
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 يهر کار.. دیدوباره مثل هر شب خواب از سرم پر.. نشد یول... امشبو بخوابم  هی نیتو رو خدا بزار: دمیتو دلم نال

به دخل و .. سشیسرو به.. دمانشیبه چ.. شاپ فکر کردم یبه کاف.. کردم هر چقدر پهلو به پهلو شدم خوابم نبرد

نفر هنوز تو  هی.. رفتم کنار پنجره و به باغ نگاه کردم.. کالفه شدم..خوابم نبرد.. هاش يبه مشتر.. خرجش

 ..زدم يپوزخند.. بود قیاالچ

 ..گرفته واسه من يچه ابغوره ا نیبدبختو بب.. حاال خوبه نه بهت نارو زده نه پولتو خورده -

 رو دراوردم اداش

 د؟یخوا یم یچ تونیدختر از زندگ هیشما به عنوان ... ستیبا خودشون روشن ن فشونیتکل -

کرد متوجه برق  ینگاه م نیهمونجور که به االچ.. بهش بدم يتونستم جواب دندان شکن تر یکاش م يا

ه فکر بود؟ ب قیبابک هنوز تو االچ.. یعنی.. فقط بابک بود.. دیکش ینم گاریکه س انیشا.. بود گاریس.. شدم يزیچ

.. اومد یساکت م یلیبه نظر خ یول دز یبه موقعش حرف م نکهیبا ا.. مرد بود نیدرون ا يزیچ هی.. فرو رفتم

 ..و سرش رو برگردوند دیقدمهام رو شن يصدا.. تنها.. خودش بود.. پالتوم رو برداشتم و رفتم تو باغ

 د؟یدیهنوز نخواب -

 ..پاش انداخت ریرو ز گارشیس

 نجایا یول.. خوابم یخرس م نیشم که ع یانقدر خسته م شهیهم.. بره یکه خوابم نم هییجزء معدود شبا -

 ..ندارم بکنم يکار

 ..به همشون زد.. هنوز زغالها گرم بودن یخاموش شده بود ول شیات

 ؟يدیتو چرا نخواب -

 ..خوابم نبرد -

 ..رو برداشت و بهم داد ییپتو

 ..هوا سرده.. بکش رو خودت ایب -

 ..دمیچیدور خودم پرو  پتو

 چرا خوابت نبرد؟ -

 ..رو گفت قتیتمام حق دیکه نبا شهیهم

 .کردم یشاپ فکر م یبه کاف -

 .. لحظه به سکوت گذشت چند
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 کردم؟ یفکر م یداشتم به چ یدون یم -

 ؟یبه چ -

 .. يزد انیکه به شا ییبه حرفا -

 

 

 تند رفتم؟ یلیخ -

 ..براش الزمه زایچ نیشه ا یم ریزود جوگ.. نه انهیاگه منظورت به شا: رو تکون داد و گفت سرش

 ..کردم نییخرده باال پا هیکه تو ذهنم بود رو  يمسئله ا..دمیلبم رو گز..زغالها رو بهم زد دوباره

 نجام؟یدارن که من ا یچه حس.. خواهرتون نیهم..گم یخودم رو نم.. اصال خودم نه... گم یاخه مگه دروغ م -

 ..اگه به اقامهران اعتماد کامل داشته باشن باز ته دلشون نگرانن یحت.. تن؟چقدر ناراح دیدون یم

 ..خودمم ناراحتم به خدا: تر گفتم اهسته

 ..شده بود رهیبه ذغالها خ تیبا جد یاخم نداشت ول..نگاه کردم مرخشیبه ن.. نگفت يزیچ باز

 ..مجبور بشن يروز هیکردن  یوقت فکر نم چیکنن که ه یم ییبه وقتش ادما کارا -

 ..به سمتم برگشت اروم

 ؟يریقرار بگ طیشرا نیتو ا يکرد یفکر م يروز هیخودت  -

 ..کردم یعمرا فکر نم.. نه

 ..جلوش رو گرفت شهیهست که نم یتو زندگ ییزایچ هی. ینیب یم -

 ..نکن یادما بهتر از کلمات عمل م ياهنگ صدا یگاه.. بود یول.. حسرت دمیشا.. تو صداش بود یغم هی

 سخت گذشته؟ یلیسال خ نهمهیبهت ا -

 ..به هر حال گذشته.. ادینه ز -

 بپرسم؟ یسوال خصوص هی: و گفت دیدستاشو به هم مال کف

 ..نتونستم بگم نه یسرك بکشه ول میتو زندگ ادینداشتم ز دوست

 ..دییبفرما -

 ؟يازدواج نکرد ياز برادرت جدا شد نکهیچرا بعد از ا -

 ..کرد یمرد در انتخاب کلماتش دقت م نیا چقدر
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 کردم؟ یازدواج م دیبا یچ يبرا -

 نبود؟.. بود یسخت نهمهیخوب بهتر از ا -

 ره؟یگ یکس و کار رو م یدختر ب هی یک.. نیکرد؟ فکرشو بکن یبا من ازدواج م یک یول.. بهتر بود -

 ..کلمات متنفر بودم نیا از

با .. کس و کارتر که اونارو هم من قبول نداشتم یموند از خودم ب یم.. اومد یکه نم یادم درست و حساب -

 ..ندارم یشوخ گهیکه د میزندگ

 ..بغل کردم شتریرو ب خودم

.. کنه یولش نم.. چسبه بهش یکنه م نیچون گذشته ادم ع یکن یم کاریمواظب باش چ گفتیبابام م ادمهی -

گن گذشته ادما  یهم که م شهیهم.. کردم یحساب م یلیمنم رو حرفش خ.. یبش مونینکن که بعدا پش يکار

 یک.. انه؟یحاج اقا حافظ خترگه صنم د یاالن م یک.. نهیب یاالن گذشته منو م یک.. دینیبب یول.. مهمه یلیخ

 نیکرد ا یکه تو خونه م يکار نیشتریب یزمان هیکنه  یره خونه مردم کار م یکه م يدختر نیکنه ا یفکرشو م

 ...کنه يریرد گبود که اتاقشو گ

 ..تو چشمام حلقه زده بود اشک

 یبشه؟ مگه من م ينجوریاخه مگه من خواستم که ا یول.. حال مهمه.. ستیگن گذشته مهم ن یبعد م  -

.. خوب منم نرفتم.. دیبار حرف زور نر ریگن ز یدر بدر بشم؟ همه اش م ينجوریو من ا رهیخواستم که بابام بم

 مغازه؟ هی يموندم که منو بده به پادو یکردم؟ م یم کاریچ

 ..يدلدار نیبود ع يزیچ هی..نبود يدلسوز.. تو چشماش تعجب نبود.. زد ینم یحرف چیه

چه تو حال .. ادیکه خوششون م ننیب یرو م ییزایادما فقط چ..زنه حرف مفته یم یهر حرف یاصال هر کس -

 ..چه تو گذشته.. باشه

 .. مم رو پاك کردمچش ریو ز دمیرو باال کش دماغم

 .. ده ینم تیاصال به خود ما اهم یکس -

و  دیکش کیخودش رو نزد.. کردم ینم هیگر یشدم ول یداشتم از بغض خفه م.. پتو رو از دور خودم باز کردم.. 

 ..يخور یسرما م.. نکن : گفت

 ..دیچیرو دورم پ پتو

 ..پر بودا یلیدلت خ -
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 ..خواستم ناراحتتون کنم ینم.. خوام یمعذرت م -

 ..نداره یاشکال.. نه -

 ..کنارم نشست نهیبه س دست

 ..ادیازت خوشم م -

 گفت؟ یاالن چ نیا.. تعجب بهش نگاه کردم با

چرا .. هینوریا نیچرا ا.. هینجوریا مونیهمه اش اه و ناله کنن که چرا زندگ ننیکه بش یستین ییاز اون دخترا -

 ..يساز یخودت رو م یخودت زندگ.. یستیهم ن یکس چیمنتظر ه.. هیاون اونجور

 ..و نگام کرد برگشت

که  دیشاهزاده با اسب سف هیمنتظر .. راحت طلب بودن دمیکه د ییاونا شتریب... هستن ينجوریا یکم يدخترا -

 ..یسیمیخودت وا يرو پا يکه دار یبا امکانات کم.. سن کمت نیبا ا.. تو یول.. و با خودشون ببرتشون ادیب

 ..اسونه دیفکر نکن -

 .. رهیخواستم بگم قابل تقد یم یول..مخصوصا در جامعه ما.. اصال.. ستیاسون ن.. نه نه -

 ..با اجازه.. ممنون: جام بلند شدم و گفتم از

 ..صدام زد.. اومدم رونیب قیاالچ از

 ..صنم -

 ..بله -

 ..رو منم حساب کن یشاپ بزن یکاف یروز خواست هیاگه  -

 ..ممنون... ممنون خدا.. ز ته دل هر چند کوتاه اومد رو لباما لبخند

 

 

اومد  يلبخند.. با بابک بودم افتادم قیتو االچ یوقت شبید ادی.. به خودم دادم یو کش و قوس دمیکش يا ازهیخم

لوس و  يبهتر از اون دخترها یلیخ.. کردم یفرق م.. کردم؟ خوب اره یواقعا به نظر اون فرق م یعنی.. ر لبم

به .. مستقل بودم.. خودم بودم يمن رو پا.. کم بشه شونیبیذره از پول تو ج هیبودم که طاقت نداشتن  يننر

 نیالزم نبود برم خونه ا گهید.. افتاد یخواستم راه م یکه م یشاپ یاخ اگه کاف..نداشتم یاجیاحت چیکس ه چیه
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تونستم  یم یحت.. کیمحترم و ش یلیخ.. ناتو نبودم ينگران ادمها.. نگران از دست دادن کار نبودم.. و اون 

 ...بخرم نیماش

 ..اون حالش گرفته بشه یتا حساب.. یانیاون حاج اقا صوف شیرم پ یاول م دمیخر نیکه ماش نیهم -

از  عیسر.. میهشت و ن.. اوه اوه.. به ساعتم نگاه کردم..شد یاگه حالش گرفته م.. شد یاگه حالش گرفته م اخ

 ...خوند یرو م یو داشت کتاب.. بود منیمهران تو نش.. دمیشدم و به اشپزخانه دوجام بلند 

 ..ریصبح به خ -

 ..سالم -..رو باال اورد سرش

 ..کنم یاالن صبحانه حاضر م -

 ..تو برو بخور... میما صبحانه خورد -

روشن  يکتر ریهنوز ز.. دمیطرف هم خجالت کش هیصبحانه نموندن و از  یراحت شد که ب المیطرف خ هی از

و بعد از چند  ختمیخودم ر يبرا ییچا هی.. زود خوابم برد یلیخ قیبعد از برگشتن از االچ.. دمیگردنم رو مال.. بود

همزمان .. و مشغول پاك کردن برنج شدم پزهناهار گوشت گذاشتم ب يبرا.. رو جمع کردم زیم ریلقمه نون و پن

دخترها فرق  هیگفت من با بق یم.. شد یبابک مدام تو ذهنم تکرار م يهاحرف.. کردم یفکر م شبید عیبه وقا

لعنت  يدوست داره؟ ا یبابک چ یراست... بپزم یناهار درست و حساب هی دیواقعا فرق داشتم؟ امروز با یعنی.. دارم

 یمشت م يقورمه سبز هیتا  میکاش تهران بود يا.. دوست داره؟ یچ نمیدقت نکردم بب توق چیچرا ه.. به من

 میداشت یکاش الاقل باقال يا.. دنبال خورشت گشتم زریکردم و تو فر سیبرنج رو خ.. حتما دوست داره.. پختم

 جیخورشت هو هباالخره ب.. میندار یچیکردم ه یپر فکر م خچالیبا وجود .. کردم یپلو درست م یتا باقال

 ..میدوغ داشت ایابه کاش نوش يا.. دمیرو چ زیم.. ساالد درست کردم .. دادم تیرضا

 ..یراه انداخت ییچه بو -

 ..شهیحاضر م گهید قهیچند دق -

 ..بود زیبه م انیشا نگاه

 چرا چهارتا؟ -

 ..گهید میخوب چهارنفر -

 ..بابک صبح زود رفت.. نه -
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اونوقت رفت؟ چرا .. با عشق غذا پخته بودم.. بودم دهیزحمت کش نهمهیکجا؟ من ا.. صبح زود رفت؟.. رفتم وا

 رفت؟ ییهویچرا .. کرد یولم نم شبید ادی.. کردم یم يبا غذام باز.. نداشتم لیم چیبهم نگفت؟ سر ناهار ه

 اومده؟ شیپ یشد که اقا بابک رفتن؟ مشکل یچ -

 ..از چند روز بمونه شتریقرار نبود ب.. نه -

 ..شمزه شدهخو یلیخ.. دستتون درد نکنه -

 ..نوش جان -

که  يشده بود فکر کردن به کار میتنها دلخوش.. شد يبشه باز خاکستر یخرده رنگ هیرفت تا  یکه م ییروزها

ذغالها رو بهم .. قیو رفتم تو االچ ختمیر ییخودم چا يبرا.. نبود يو مهران خبر انیاز شا.. قرار بود شروع کنم

 ..دمیکش مکتین يرودستم رو ..کامال سرد شده بودن.. زدم

 يخور یسرما م -

 نجایا یزمان هی.. چهارتا پسر... باغ يچشم گردوندم تو.. دلم گرم شد. به فکرم بود..لبم اومد يرو یکمرنگ لبخند

 بود؟ یچ هیهاشون شب یبچگ یعنی... کردن یم يباز

 ...صنم خانم -

رو جمع کن صبح  لیوسا.. صنم: مهران گفت.. رفتم تو خونه عیسر.. دیکش رونیمنو از خلسه ام ب انیشا يصدا

 ..تهران میگرد یزود برم

 یحرف چیبدون ه.. افتاده بود که عادت کرده بودم ییهویمدت اتفاقات  نیانقدر ا.. دمینپرس يزیچ یول.. برد ماتم

رتن بودم که کتاب کافه کتابها تو کا دنیمشغول چ..بهتر بود يکاریباز از ب.. لیشروع کردم به جمع کردن وسا

 يمثل اون اقا برم سفارش مشتر نکهیحس ا.. بهش داشتم یحس خوب.. لبخند به لبم اورد.. دمیرو د انویپ

اسم خوب  هی.. بزارم؟ یاسمش رو چ.. یراست... نمیکه قراره بب ییادمها.. انیکه قراره ب ییدختر پسرها.. رمیبگ

 ..ادم بمونه ادیکه تو  یاسم.. بشنوه بگه چقدر قشنگ یکه هر ک یاسم.. یاسم عال هی.. کنم دایپ دیبا

 ..صنم.. صنم -

 ..تو هم بود اخمهاش

 ..بله -

 ..تو اتاق باهات حرف دارم ایلحظه ب هی -

 ..پشت سر مهران وارد اتاق شدم.. کالفه بود...نگاه کردم انیشا به
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 ..يارم خوب جواب بدپرسم دوست د یسوال م هیصنم ازت : و گفت دیکش قینفس عم چند

 ..دییبفرما -

 ه؟یک یانیصوف دیسع -

 ؟یانیصوف دیسع.. خوردم جا

 

 

 ..از کار افتاده بود فکرم

 ..کس چیه -

 ؟یشناس یاسم نم نیبه ا یتو ادم یعنی -

 ..جواب بدم یدونستم چ ینم

 شده؟ یمگه چ -

 ..يسوال منو جواب نداد -

من که تو دلم دفن کرده .. کس حرف نزده بودم چیمن که درباره اش با ه.. شناخت یرو از کجا م دیسع مهران

 ..هم خبر نداشت وایش یحت.. بودم

 جواب ندم؟ شهیم -

 ..که اومده دم خونه من سراغ تو رو گرفته هیادم ک نیبدونم ا دیمن با -

 داشت؟ کاریبا من چ اد؟یب دیا بااصال چر.. از کجا اومده بود دم خونه مهران؟ ادرس نداشت.. گشاد شد چشمام

 ...من منتظرم.. صنم -

 نداشت؟.. من خبر داشت یمهران از زندگ.. کردم سیرو با زبونم خ لبهام

 ..بابام بود یمیپدرش دوست صم -

 ..شیشناس یپس م -

 ..رو تکون دادم سرم

 اومده دنبال تو؟ یچ يبرا یدون یم -

 هی کیاالن نزد.. بود يفدو يقبل از مرگ مادربزرگ اقا دمشیکه د يبار نیبدونم؟ اخر دیاز کجا با.. نه -

 کرده؟ دایاون اصال ادرس منو از کجا پ.. در ضمن.. ساله
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 میبدون میخوا یم شتریب.. کنه دایبهروز تونسته ادرس رو پ قیپدرته احتماال از طر یمیدوست صم یگ یاگه م -

 ..اومده سراغ تو یچ يبرا

خورد بهم و  یمثل توپ م يزیچ هیخرده حالم خوب بشه  هیاومد  یچرا هر وقت تا م ..دمیبه صورتم کش یدست

 ..کرد یداغونم م

 ..دونم یواقعا نم.. دونم ینم -

 م؟یدون یهست که ما نم يزیچ.. صنم: سمتم خم شد و گفت به

 ؟یمثال چ.. نه -

 ..دیاقاسع نیتو و هم نیب يمسئله ا هیمثال  -

 ..شد یخال دیذهنم از سع.. داشتم جارو کردم دیرو قبال به سع یجارو دستم گرفتم و تمام احساس هی

 ..دمیدستم هم ند يمن اونو به اندازه انگشتا.. یچیه دیباور کن.. یچینه ه.. نه -

 ..میروشن کن دیهم هست که با گهیمسئله د هی: بعد گفت..تکون داد يسر مهران

 ؟یچ -

 ..یها حرف نزن هیکدوم از همسا چیمگه قرار نبود با ه -

 ..حرف نزدم یمن با کس -

 یها تو الب هیاز همسا یکی گرفتیکه اومده بوده سراغ تو رو م دیاقا سع نیگفت هم یاز بچه ها م یکی یول -

 ..یدون یبهروزم که خودت بهتر م.. یمنم که به نگهبان گفتم خواهرم.. یدخترم یگفته تو بهشون گفت

چقدر .. ایخدا.. کرد؟ یدرباره من فکر م یچ.. رو بفهمه زایچ نیهم ا دیمونده بود که سع نمیهم..دمیرو گز لبم

 ..تموم شد یهمه چ.. ارمیرو درب ریپ یانیخواستم برم حرص اون صوف یتازه م.. دشمن شاد شدم

 ؟يچرا ازم پنهون کرد.. یافته بهم بگ یم یمگه قرار نبود هر اتفاق -

زنه تو اسانسور .. میکرده بود یهمون چند روز اول که اسباب کش.. تو اسانسور بود کیکوچ یلیمورد خ هیفقط  -

 ..به خدا نیهم..از دستش خالص بشم گفتم نکهیا يکالفه ام کرد فقط برا

م رو بپرس يزیازش چ نکهیجرات ا.. احمق نبودم که از عمق فاجعه مطلع نباشم.. دیمال یچشماش رو م مهران

 ..کلمه گند زده بودم یواقع يبه معنا.. نداشتم

 ..بشه ينجوریخواستم ا یمن به خدا اصال نم.. اقا مهران   -

 ؟يرو جمع کرد لیوسا -
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.. اصال الزم هم نبود من برم.. وایش شیرو جمع نکنم برم پ لمیبه تهران وسا دنیبه من اگه به محض رس لعنت

 ..رونینداختنم ب یصد در صد با لگد م نباریا

 بد شده نه؟ یلیخ.. اقا مهران  -

 صنم؟ يچرا مواظب نبود.. از دستت شکاره یلیخ یول.. هومن اوضاع رو جمع کرده -

.. فقط حرف نزنم دیگفت.. دیرو بهم نگفت یشما که همون اول همه چ.. دونستم انقدر مهمه یبه خدا من نم -

 ..بشه ينجوریدونستم قراره ا یچه م.. وندمپر يزیچ هیداده  ریاون خانومه گ دمیمنم د

 ..برو حاضر شو.. میگرد یزودتر برم.. صبح يبرا میمون ینم -

حدود دو .. من زود از خونه خارج شد دنیبا د.. زد یداشت با تلفن حرف م انیشا.. از اتاق خارج شدم یناراحت با

 نیتو ماش ینیسکوت سنگ.. میشد وبه راه افتاد دهیچ انیشا نیحاضر و اماده تو ماش یساعت بعد همه چ

.. خوردم یقرص م هی دیتهران با میدیرس یم یوقت..بود شبید هیحتما هد.. کرد یگلوم درد م.. حکمفرما بود

حوصله موندن  گهید.. ششیرفتم پ یزدم وم یزنگ م دیهم با وایبه ش.. رو نداشتم گهید يماریب هیحوصله 

 ..نداشتم

 یانقدر خسته بودم که م.. وقتمون رو گرفت یساعت هیبه خونه دست کم  نیاز ماش لیسااونهمه و انتقال

 هی خچالیتو ..شد یم شتریدرد گلوم هر لحظه ب... کردم یشام درست م دیبا یخواستم صاف برم تو اتاق ول

هومن که  يصدا.. رفت ربه طرف د انیزنگ در بلند شد شا يصدا.. کردم و خوردم دایپ یقرص سرما خوردگ

بهم  ینگاه مین.. وحشتناکتر بود شهیکرد؟ اخمش از هم یم تیازم حما یک.. دیتو خونه دست و پام لرز دیچیپ

غذا رو که گرم کردم .. گوشم گذشت خیخطر از ب.. دمیکش ینفس راحت.. انداخت و صاف رفت داخل اتاق مهران

 ..غذا حاضره: به در زدم و گفتم یتق

 ..میخور یما بعدا م.. تو بخور.. ممنون: و باز کنه گفتدر ر نکهیبدون ا مهران

 .. بود رید وایصحبت با ش يبرا.. گاز رو خاموش کردم و رفتم تو اتاقم رینداشتم ز یلیم

 ..زنم یفردا صبح بهش زنگ م -

 ..خوابم برد عیسر یلیو خ دمیکش دراز
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دادم که تو اتاق خودم  صیتازه تشخ.. کردم یو اونور نگاه م نوریمدام با اضطراب به ا.. دمیاز خواب پر هوی

 دهیخواب از سرمم پر.. پاهام رو بغل کردم..ساعت هنوز سه نصف شب بود..عرق کرده بودم يبدجور.. هستم

 .. خودم رو تاب دادم..بود

 ..شب مهتاب هی

 ..تو خواب ادیم ماه

 بره یم منو

 ..باغ الوچه.. يباغ انگور.. به کوچه کوچه

 ..صحرا به صحرا.. به دره دره

 .. میخوند یباهم م... خوند  یم نویا يکه بابا موقع گلکار یاون زمان.. داد یترانه بهم ارامش م نیا چقدر

 ..ها شهیپشت ب.. که شبا اونجا

 ترسون و لرزون ادیم يپر هی

 ..زاره تو اب چشمه یم پاشو

 ..شونیپر يکنه مو یم شونه

چقدر ژست .. هستم  يکردم همون پر یکردم همه اش فکر م یموهام رو شونه م یاونوقتها وقت.. ریبه خ ادشی

.. دمیکش قیچشمام رو بستم و نفس عم... سپردم یو موهام به دست باد م سادمیمیوا وونیچقدر تو ا.. گرفتم یم

ها عادت کرده  یتسخ نیانقدر به ا یعنی.. ایاخد.. بود گهید یکی.. انگار اصال من نبودم.. انگار صد سال قبل بود

حس قشنگ اون روزها  یانقدر عوض شدم که حت یعنیاد؟یقابل باور م ریگذشته به نظرم غ يها یام که خوش

ماه رو  نیپول ا یعنی.. رفتم یم دیاالن با.. اذان که اومد بلند شدم و وضو گرفتم يصدا ره؟یپوستم نم ریز گهید

.. و چهارصد ونیلیدو م شهیسه ماه کار کردم م.. اصال چقدر پول دارم؟.. شه؟یم یچ ام مهیب.. دن؟  یبهم م

و  ونیلیسه م.. ونیلیحدود سه م شهیم.. خرده اش رو خرج کرده بودم هیداده بود که  يدیهشتصد تومنم بهم ع

حتما خرده هم  هی.. شد وام گرفت یم.. چشمام برق زد.. ونیلیشش م شهیم.. هم تو حسابم از قبل داشتم یمین

 یفقط ازش قرض م.. قرض.. بابک گفت رو کمک اونم حسابم کنم.. ایخدا.. رو هم میزاشت یم.. داشت وایش

 يکنم؟ نه شماره ا داشیاز کجا پ دیبا یول.. یول.. زود یلیخ.. گردوندم یکارمون که گرفت زود بهش برم.. کردم

 میموهام رو داخل روسر.. خوام یرو م شد که برم به مهران بگم شماره بابک ینم.. یازش داشتم نه ادرس
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 يصدا.. گاز گذاشتم يرو رو يکتر.. منیزد؟ در چمدون رو بستم و رفتم تو نش یداشت تعارف م یعنی.. فرستادم

 ..بسته شدن در اومد و هومن و بابک وارد شدن

 ..ریسالم صبح به خ -

 ..بابک جوابم رو داد یهومن رفت تو هم ول ياخمها

 ..صبحانه حاضره؟.. رینوها رو بگ نیا ایب -

 ..شهیاالن حاضر م -

 ..کردم یم کهیت کهیداشتم نون ها رو ت.. بابک وارد اشپزخونه شد یبه سمت اتاق مهران رفت ول هومن

 ..بود از دستت یعصبان یلیهومن خ شبید -

 ستم؟یکس و کار ن یکردن ب یچرا؟ چون انقدر که فکرشو م -

با  یحت.. پروپا قرص اومدن تو بودم ياز مخالفها یکیخورم که  یصنم قسم م: گفتسکوت کرد بعد  قهیدق چند

 ..خانواده اس هیراحتتر از حفاظت از  یلینفر خ هیگفتن حفاظت از جون  یم یخواهرم هم حرفم شد ول

 ..رم یبه هر حال من امروز م -

 ؟يریم -

 ..بمونم نجایخوام ا ینم گهید.. فقط منتظر برگشتن بودم.. اره -

 ..صنم -

بمونم  نجاینگم و لبخند ژکوند بزنم؟ ا يزیمن چ دیکه سرم اورد ییهر بال دیکرد يهر کار دیانتظار دار ه؟یچ -

 کف دستم؟ دیزار یچرا؟ چون دو زار پول م اد؟یدرن کممیو ج

 ..مطمئن باش.. یمون ینم نجایتو هم ا.. ندارم يانتظار نیمن چن.. نه: گفت يجد یلیخ

 ..شاپ یبه خاطر کاف.. خودت نگه دار يبابک رو برا.. صنم: زد پس کله ام ییندا

 ..خوام یمعذرت م -

 ..نیبش.. باهات صحبت کنم گهیمورد د هیخواستم در  یاصال من م: و گفت دیکش یقیعم نفس

 ..نشستم روبروش

 داره؟ کاریباهات چ یانیصوف ياقا یدون یم -

 بدونم؟ دیاز کجا با.. نه -

 ..من باهاش حرف زدم -
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 یدرباره من فکر م یخواستم بدونم چ ینم.. دونه یدر مورد من م ییزهایچه چ دیخواستم فکر کنم سع ینم

 ..نشدم دهیشدم که کش دهیکش ییفکر کنه به جاها..خواستم اسم پدرم خراب بشه ینم.. برام مهم بود.. کنه

 ..نهیخواست هر جور شده تو رو بب یم -

 ..رو دم کنم ییجام بلند شدم تا چا از

 ..با اونا ندارم یحرف چیمن ه.. ستیبرام مهم ن -

 داشته باشه؟ یمهم یلیکار خ دیشا -

 ..مورد بشنوم نیدر ا يزیخوام چ ینم گهید.. کنم یخواهش م.. نداره یکار واجب چیکس ه چیبا من ه.. نه -

 قهیبعد از چند دق.. دمیرو چ زیم.. بابک بلند شد و رفت تو تراس..وارد اشپزخونه شدن هیبق.. نگفت يزیچ گهید

 .. داد یم گاریس يبو.. برگشت

 ..رو جمع کن لتیبرو وسا  -

 ..دمیرو نفهم منظورش

 ..رو جمع کن لتیبرو وسا ؟يبر يخوا یم یگفت یمگه نم -

 خواد بره؟ یکجا م: هومن

 ..بمونه نجایدونم ا یصالح نم.. گرده یافرا فردا برم.. نم شیپ ادیم ره؟ینم يدور يجا -

 ..رفت تو هم اخمام

 ..نالیترم رمیسر م هی.. رینه خ -

 ؟یچ يهم برا نالیترم -

 ..دوستم شیبرم پ -

  ست؟یمگه تهران ن -

 ..کنه یم یزندگ شوایپ.. نه -

 ..رسونمت یم... باشه: و گفت دیبه صورتش کش یدست

 ..رهیجا نم چیصنم ه.. دیدوز یو م دیبر یواسه خودتون م یچ یچ: تو هم و گفت دیاخماشو کش هومن

 ..نیازم سوء استفاده کن نیاز ا شتریدم ب یاجازه نم.. رم یم.. رینه خ: کردم مداخله

 م؟یکرد يما ازت چه سوء استفاده ا: گشاد شد چشماش

 ..گل کرد میزبون دراز باز
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 ..گشتم یتونستم همون وقت برم یاگه م.. رو بهم گفته یاقا مهران همه چ -

 ؟یگفت یتو بهش چ: به سمت مهران برگشت و گفت هومن

 ..یمهمون نجایفعال ا ينخوا يبخوا یجنابعال.. گفته یاصال هر چ: هومن ادامه داد.. نگفت يزیچ

 ..رهیتونه جلوم رو بگ یکس هم ن چیرم ه یمن م -

 ..فعال چند روز صبر کن.. صنم: مهران

 ..نشد یچیصبر کردم ه نهمهیا.. خوره یکلمه بهم م نیحالم از ا.. صبر.. صبر.. صبر: حوصله گفتم یب

 ..رو جمع کن لتیفقط وسا... صنم: باز مداخله کرد بابک

 

 ..هومن بهم خبر داد شبید.. گردهیدونستم افرا داره برم ینم -

 .. کردم لبخند بزنم یسع

 .. حاال زودتر.. گشتن یبرم يروز هیباالخره که  -

 ..چمدونم رو بستم در

 ..یکاش بمون يا.. نداره یافرا با بودن تو مشکل: روند و گفت کتریرو نزد لچرشیو

 خوشحالم؟ رمیدارم م نکهیچقدر ازا دیفهم ینم یعنی

 ..هرچقدر زودتر برم همونقدر بهتره.. گهینه د -

 ..يشد تیاذ یلیمدت خ نیا -

 ..نگفتم يزیچ.. اش بود قهیدق هیفقط  تیاذ

 ..ادیب شیپ یترسم مشکل یم.. رنیپرونده رو نتونستن بگ نیا يهنوز همه ادمها.. شم صنم ینگرانت م -

 ..ادینه نم -

فقط دوست داشتم دهنش رو  یول شدیزد قند تو دلم اب م یحرفا رو بهم م نیماجراها ا نیاگه قبل از ا دیشا

 ..ته باشمجا نگذاش يزیچک کردم که چ.. ببنده

 ..کنم یات رو هم قطع نم مهیب.. ختمیماه رو کامل به حسابت ر نیپول ا -

 ..هنوز که سر ماه نشده.. دیکارو کرد نیچرا ا: گفتم یازش ممنون بودم ول نکهیا با

 ..در کنار نرفت يکه از جلو رونیو خواستم برم ب.. چمدون رو بستم در

 ..اول حاللم کن بعد برو -
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 ..يه امسخر یشوخ عجب

 ..ه؟یحرفا چ نیا -

 ؟یکن یحاللم م -

 ..رو تکون دادم سرم

 ..خورم یقسم م.. بشه ينجوریخواستم ا ینم -

 يمدت جا نهمهیفکر کن که ا نیبه ا.. صنم.. رمیرو در نظر بگ هیمثبت قض يجنبه ها شهیکردم مثل هم یسع

 خواست باهات رفتار کنه؟ یم نیبهتر از ا گهید یک.. مهیب.. پول.. خوب يغذا.. یخوب داشت

 ..نمتیبازم بب يبهتر یلیخ يتهایتو موقع دوارمیام.. و یموفق باش شهیهم دوارمیام -

 ..دهنم رو قورت دادم اب

 ..نطوریشما هم هم.. ممنون -

 میکردم و رفت یاروم یخداحافظ.. چمدون رو ازم گرفت یحرف چیه یبابک ب.. رفتم رونیاز اتاق ب.. کنار رفت

خونه  نیاز ا یراحت نیشد که به ا یباورم نم.. برگشتم و به ساختمون نگاه کردم میکه شد ابونیوارد خ.. رونیب

 ..شد برگشتم و صاف نشستم دیساختمون که ناپد..برم

 ..انیخبر م یافرا خانم چه ب -

.. رنیگ یرز مکه مهران دنبالش بوده رو تو م يباند ایگو یدونه ول یهومن م شترشمیب.. هیاش طوالن هیقض -

 ..گرده یبرم نیهم يبرا.. افتاده انیپرونده زودتر از موعد مقرر به جر نخاطریبه هم

 يدونستم چطور ینم.. نگاه کردم شیجد مرخیبه ن.. به پرونده داره یخودم فکر کردم برگشتن افرا چه ربط با

 ..کنم داشیتونستم پ یم یک گهید.. فرصت بود نیاالن اخر یبهش بگم ول

 د؟یهنوز سر حرفتون هست -

 ؟یگ یشاپ رو م یکاف -

 ..بود ادشی.. بود ادشی

 ..بله -

 ..نیورام يبر يخوا یدونستم م ینم.. یتهران باز کن يخوا یکردم م یمن فکر م -

 ..شده بود مونیپش یعنی.. شدم پنچر

 د؟یمنصرف شد یعنیخوب  -
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 ..کنم یکمکت م.. نه -

 ..داد یخوبش رو هم نشان م ير خدا داشت روانگا.. که داد نکشم دمیرو گز لبم

 د؟یشماره تون رو بد شهیم -

 ..کن ادداشتی -

 وایبه ش.. ذوق زده بودم یحساب.. فتهیتک براش فرستادم که شماره ام ب هیکردم و  میاش رو وارد گوش شماره

 ..باز خاموش بود یول.. امیزنگ زدم تا بگم دارم م

 ..اه -

 ؟یزن یزنگ م یبه ک -

 ..خاموشه شیگوش شبیاز د یدنبالم ول ادیب امیخوام بگم دارم م یم.. به دوستم -

 شش؟یپ يریم يدونه دار ینم یعنی -

 موقع باز شود یکه ب یبر دهان لعنت

 ..نه -

 یم یداشت يبه دوستت خبر بد نکهیبدون ا یعنی..نمیبب سایوا: دیرو کم کرد و با تعجب پرس نیماش سرعت

 ؟یرفت

 ..جمع شدم تو خودم..دمداده بو گاف

 ؟يحتما ادرس خونه شون رو هم ندار -

 ..قبال رفتم خونه شون.. چرا -

 ..شد طتریغل اخمش

 .. دروغ نگو بهم  -

 ..ادرس ندارم یول.. رفتم خونه شون.. گم یدروغ نم -

 ..گفتم؟؟ یچ قایمن دق االن

 ...اخه دختر توچقدر -

 ..دور زد یدگیبر نیاول از

 د؟یر یکجا م دیدار -
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 یخواست یبود که م يچه کار احمقانه ا نیاخه ا.. باز کرده بودم صنم گهیحساب د هیروت : حرص جواب داد با

 ؟یکن کاریچ يخوا یم بیاگه دوستت جواب نده تک و تنها تو شهر غر يفکر نکرد ؟يانجام بد

 ..دهیجواب م.. دیتو رو خدا برنگرد.. نه -

سرعت ... يدوست دار یجون هر کس.. واینکن ش دمیناام.. رو گرفتم وایره شرو دراوردم و تند تند شما لمیموبا

 ...شد یم شتریبابک هر لحظه داشت ب

 ..سرت رو بدزد صنم -

 ..سمتش برگشتم  به

 ؟یچ -

 ..خورد یبود که به بدنم م شهیش يو تکه ها دمیبه گوشم رس یوحشتناک يصدا.. دست منو خم کرد با

 

 

 یم یمحکم سرم رو گرفته بود و به سرعت رانندگ.. باال دستش مانع شد ارمیتا خواستم سرم رو ب.. دمیکش غیج

 ...ها شهیزد به ش یمحکم م یکیانگار ..گهید يصدا هیدوباره .. کرد

 ..بمون ينجوریهم.. اریسرت رو باال ن -

و ضربان تند قلبم  کهایالست غیج يصدا... خدا.. خدا.. خدا.. زدم یهمه اش خدا رو صدا م..دمیلرز یم داشتم

 ..اب جوش گیبرت داره و بندازتت وسط د یدست هی نکهیدرست مثل ا.. شده بود یکی

 ..کثافت اشغال -

محکم :  دیبابک هلم داد عقب و داد کش.. دنده رفت تو پهلوم و اخم رو دراورد.. پرت شدم به سمت چپ هوی

 ..خودتو نگه دار

 .. رو کم کرد نیکه اومد بابک سرعت ماش سیپل ریاژ يصدا

چپش فشار  يبازو يشد و دست راستش رو رو یم نییاش باال پا نهیس.. رو چرخوندم و بهش نگاه کردم سرم

 يبلند غیج.. هیبه چ یچ دمیتا فهم دیچند لحظه طول کش..لباسش ثابت موند یسرخ يچشمم رو... داد یم

 .. نزن غیج: گفت دهیبر دهیبابک بر ...خون بود.. و به عقب پرت شدم دمیکش

 ..خارج بشه نیحال در رو باز کرد تا از ماش نیبا ا..از درد جمع شده بود صورتش

 ..تو رو خدا.. دینر -
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 ..دنیدونه دونه چک اشکام

 ..نترس.... ستین يطور -

 ..شد کینزد يمرد

 ..هستن انیدر جر شونیا... دیریتماس بگ یوسفیلطفا با سرگرد  -

 نیماش يهمه جا شهیش يسمتش خرد شده بود و تکه ها شهیش.. ختیر یعرق از سر و صورتش م يها دونه

 .. داد یروحم رو خراش م ریهمهمه مردم و اژ يصدا..خورد یبه چشم م

 ..رهیبم دمیترس.. داد و چشماش رو بست هیتک یصندل یرو به پشت سرش

 ..نینتو رو خدا چشماتونو باز ک.. اقا بابک.. اقا بابک -

 دهیبر دهیبابک بر.. شدم ادهیکمربندم رو باز کردم و پ.. امبوالنس بلند شد ریاژ يصدا.. کرد دایام شدت پ هیگر

 ..ادیتا هومن ب سیپل نیتو ماش نیتو بش: گفت

 ..امیمنم باهاتون م.. نه -

 ..صنم -

 کردم اصرار

 ..امیمنم م -

 نیرنگش ع.. میدر رو بستن و به راه افتاد..دیلرز یفکم م..اومد یام بند نم هیگر.. سوار امبوالنس شدم همراهش

زخم  دنیاز اولش هم طاقت د.. صورتم رو برگردوندم.. کرد یچیپزشک لباسش رو ق.. شده بود دیگچ سف

 ..هومن خوشحال نشده بودم يصدا دنیتا به حال انقدر از شن.. بلند شد لمیزنگ موبا يصدا.. نداشتم

 ..اقا هومن.. الو -

 شده؟ حالتون خوبه؟ یچ.. صنم -

 ..شده یاقا بابک زخم -

 د؟ییاالن کجا -

 امبوالنس -

 د؟یر یم مارستانیبپرس کدوم ب -

برانکارد  يبابک رو رو.. هومن قبل از ما اونجا بود..  میدیبعد رس قهیدق ستیب.. رو به هومن گفتم مارستانیب اسم

 ..برم که هومن نزاشت خواستم دنبالشون یم.. خوابوندن و بردنش داخل
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 .امن يجا هیبره به  یتو رو م يدیسروان حم.. نمون نجایا.. صنم  -

 ..شد یبه برانکارد بابک بود که ازم دور م چشمم

 ..اخه یول  -

بزار ... تونم هم مواظب تو باشم هم مواظب بابک  یمنم نم.. کنه ینم یکمک چیبودنت ه نجایا.. اخه نداره -

 ..سروان..از بابت تو راحت باشه المیالاقل خ

 د؟یکجا بر دیکه با یدون یم: هومن خطاب بهش گفت.. شد کمینزد يمرد

 ..بله قربان -

 ..به سالمت -

 ..دیخبر نزار یمنو ب -

 ...باشه برو: حوصله گفت یب

رو  نیعقب ماشمرد در .. بخورم نیبود زم کیچندبار نزد.. دیلرز یزانوهام م.. مرد از اورژانس خارج شدم همراه

 يمرگ رو با چشما..برام نمونده بود یاشک گهید.. کردن یبا سرعت شروع کرد به رانندگ.. باز کرد و نشستم

 ..بودم دهیخودم د

 

 

نه .. نه از هومن.. کس نداشتم چیاز ه يخبر چیه.. سه نصفه شب بود کینزد.. به ساعتم انداختم ینگاه دوباره

.. نداشتم یارتباط لهیوس چیرو گرفته بودن و ه لمیموبا.. امن اورده بود يخونه هااز  یکیمرد منو به .. از مهران

بود رفتم و  منیکه تو نش یزن سیطرف پل به.. موندم یکاش همونجا م يگرفت؟ ا یپس چرا هومن تماس نم

 ..شم به خدا یم وونهیدارم د د؟یریبگ يخبر هی شهینم.. خانم تورو خدا: گفتم

 ..رنیگ یالزم باشه جناب سرگرد خودشون تماس م.. دیاروم باش -

اگه .. من بود ریتقص... رفت یچشمام کنار نم ياز جلو يبابک لحظه ا افهیق.. گفتم و برگشتم تو اتاقم یاه

گوسفند  هی.. کنم ینذر م.. ایخدا.. ایخدا..افتاد یاتفاقات نم نیاالن ا دیکردم شا یرفتن نم يمورد برا یاصرار ب

 نیا ایخدا.. ام بلند شد هیدوباره هق هق گر.. خدا يا.. تموم بشه یو خوش ریماجرا به خ نینم اک یقربون

 عیباز و بسته شدن در باعث شد سر يصدا.. تموم شه خدا.. تونم ینم گهید.. طاقت ندارم گهید.. بسه شه؟یازما
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بود و  یسر تا پا خون..دست چپش رو با اتل بسته بودن..بغل بابک رو گرفته بود  ریهومن ز.. برم رونیاز اتاق ب

 ..شد براش شیدلم ر..بود هوشیب ينجوریانگار هم.. سهیوا اتونست سرپ ینم

 ..در اتاق رو باز کن -

 ..تخت خوابوند يبابک رو رو.. رو باز کردم گهیدر اتاق د عیسر

 حالشون چطوره؟ -

 ..شهیخوب م -

 ..رونیب میرو روش مرتب کرد و رفت مالفه

 افتاد؟ یچه اتفاق يدید -

 ..اصال حواسم نبود.. نه: رو تکون دادم و گفتم سرم

 بودن؟ ایک دیدیفهم: نشستم و گفتم گهیمبل د هی يرو.. به موهاش زد و نشست یچنگ

 ..تکون داد دییرو به عالمت تا سرش

 نشون؟یگرفت -

 ..فقط شانس اورد.. شانس اورد گلوله به بازوش خورد: گفت يخفه ا يبا صدا.. رو به عالمت نه تکون داد سرش

 کیپس اون صدا مال شل.. رفته تو دستش شهیکردم خرده ش یمن فکر م.. کردم خیکلمه گلوله  دنیشن با

 ..تفنگ بود

 ..دیرو مال چشماش

 ان اقا هومن؟ یک نایا -

 ودشده ب رهیروبروش خ به

 ...مادر یمشت عوض هی -

 اقا مهران کجان؟: رو بهم فشار دادم و گفتم لبهام

 ... امن يخونه ها نیاز ا یکیبه  میاونم انتقال داد -

 يباال ادیصبح دکتر م... بمونه نموند مارستانیکردم ب يهر کار.. فعال مراقبش باش: جاش بلند شد و گفت از

 سرش

 ..دیاصال نگران نباش.. حتما -
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برداشتم و رو  يدستمال کاغذ هی..شده بود ينجوریبه خاطر من ا..کرد یناله م.. رفتم باال سر بابک.. رفت منهو

کردم و برگشتم  سیخ يحوله ا.. گه یم یچ دمیفهم ینم.. اش تکون خورد دهیخشک يلبها.. دمیکش شیشونیپ

صورتش از .. شیشونیپ يرو.. دمیکش اشلبه يرو.. اومدن یبند نم قهیدق هیاشکها که  نیلعنت به ا.. تو اتاق

تونستم  ینم گهیسر نماز د.. دمیصورتش کش يکردم و رو سیتا صبح چند بار حوله رو خ.. تب قرمز شده بود

 ..گذاشتم و در جا خوابم برد نیزم يچند لحظه رو يبعد از سالم سرم رو برا.. چشمام رو باز نگه دارم

 ..سالم: و گفتم دمیشمام رو مالچ.. هومن بود.. شدم داریب یتکون دست با

 .نهیدکتر اومده بابک رو بب رونیب ایپاشو ب ؟يدیخواب نجایچرا ا -

همراه هومن از .. کرد یتو اتاق داشت پانسمان دست بابک رو عوض م يدکتر الغر.. نمازم رو جمع کردم جا

 ..بود ختهیبه هم ر.. رونیب میاتاق رفت

 ارم؟یبراتون ب نیخور یم يزیچ -

.. پر بود خچالیخوشبختانه .. بشه دایپ يزیچ هیکاش  يا.. با حال نزار رفتم تو اشپزخونه.. رو تکون داد سرش

 يهومن بدجور.. نخورده بودم یچیاز دوازده ساعت بود که ه شتریب.. رفت یدلم داشت مالش م.. گذاشتم ییچا

مواظبش  يچند روز: صدام زد و گفت نهوم... ساعت بعد دکتر دستورات الزم رو داد و رفت مین.. تو فکر بود

دکتر هم هر روز .. ارنیبراتون ب یالزم داشت يزیسپرم هر چ یم... تونم بهتون سر بزنم ینم يچند روز.. باش

 ..باال سر بابک ادیم

 ..چشم -

حاضر کردم و وارد اتاق بابک  ینیس هی.. کردم داینبات پ نتهایاز کاب یکیگشتم از تو  یداشتم دنبال شکر م یوقت

 ..حال بود یهنوز ب یشده بود ول داریب.. شدم

 ..ریصبح به خ -

 ..زد یسرش رو گردوند و لبخند کم جون اروم

 ..براتون صبحانه اوردم -

 ..توان نداشت یکرد بلند بشه ول یم یسع.. گذاشتم نیزم يرو رو ینیس

 ..کمکتون کنم دیبزار -

تونست دستشو باال  یشده بود که نم فیانقدر ضع.. براش لقمه گرفتم .. لم داد..رو براش مرتب کردم بالش

 ..گذاشتم تو دهنش.. ارهیب
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 ..خوبه یلیدرست کنم وگرنه براتون خ یکاچ ستمیبلد ن -

 ..مورد من یبه خاطر لجاجت ب.. شده بود ينجوریبه خاطر من ا.. حق داشت ناراحت باشه.. نگفت يزیچ

 ست؟ین ياز مهران خبر -

 ..اومد یاز ته چاه در م صداش

 ..به من نگفتن يزیاقا هومن چ.. نه -

 نجا؟یاومده بود ا -

 ..رفتن شیپ قهیچند دق نیهم.. بله -

 گرده؟ یبرم ینگفت ک -

 ..رینه خ -

اگه .. دیشد ينجوریبه خاطر من ا.. خوام یمعذرت م: اب دهنم رو قورت دادم و گفتم.. رو هم فشار داد چشماشو

 ..کردم ینم يمن لجباز

 .. سرم نوحه نخون يباال گهیتو د  -

 ..رو برداشتم و تا خواستم از اتاق خارج بشم صدام زد ینیس..رو قورت دادم بغضم

 صنم؟؟ -

 ..بله -

 ..دعا کن.. رو گرفتن انیشا -

 گرفتن؟ ایگرفتن؟ ک.. نیاز دستم ول شد رو زم ینیس

 

 

 

رو گروگان گرفته بودن تا  انیشا.. شبید.. نون رو جمع کردم يلرزون خرده ها يبا دستانشستم و  نیزم رو

 يافتاده و به خاطر اون اعضا انیکه تو دادگاه به جر يتا پرونده ا.. مهران تمام مدارك رو بهشون برگردونه

 رنیشدن م دیناام از ما که.. میبودقصدشون اول بابک و من .. شده بودن با شکست مواجه بشه ریدستگ یاصل

 ..انیسراغ شا

 ..مهران پرونده رو کنار نزاشته دنیفهم.. ندارن یشوخ گهید نباریا -
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بابک همه گواه  يکه خورده بود تو بازو يو گلوله ا شبید يماجرا..نداشتن ینداشتن؟ معلومه که شوخ یشوخ

 ..بود نیا

 ..میلحظه غفلت کرد هیفقط .. غفلت -

 شه؟یم یاالن چ -

 ..خوانیم یچ مینیمنتظر موند بب دیبا -

 ارن؟یب انیسر اقا شا ییممکنه بال -

 .کنن یبا مدارك خداحافظ دیبشه اونا هم با شیطور انیاگه شا.. برگ برنده اس هیفعال مدارك دست ما  -

 ..رفت یچشمام کنار نم ياز جلو يلحظه ا انیشا افهیق

 خانواده اش خبر دارن؟ -

 ..دونم ینم -

براش سوپ  دیبا.. بخوره عاتیما دیدکتر گفته بود بابک با.. رو بردم تو اشپزخونه ینیزور ازجام بلند شدم و س به

اصال مهران کجا .. کرد یمغزم کار نم..رفتم یو اونور م نوریمنگها فقط تو اشپزخونه ا نیع یکردم ول یدرست م

با  نجا؟یا ومدنیباهم هستن؟ پس چرا ن یعنی اد؟یب مروزمگه قرار نبود افرا ا.. نگرفته بودن گهیبود؟ اونو که د

هومن دست من .. مخصوصا بابک.. میشد که بدون ناهار بمون ینم یرفت ول یدست و دلم به کار نم نکهیا

اب پرتقال حاضر کرد و  یتا سوپ اماده بشه کم.. دستش بدم يا گهیدوست نداشتم بهانه د.. سپرده بودتش

 ..دیکش یم گاریبود و س ستادهیا هکنار پنجر.. براش بردم

 ..قرصتون رو اوردم -

 ..خورم ینم: برگرده گفت نکهیبدون ا.. شده بود پیکرده بودم دماغم ک هیبس گر از

 کردم اصرار

 ..که شهینم -

 دهیرو دورش کش يواریاخمهاش د یحرف بزنم ول یکیدوست داشتم با ..قرصش رو خورد يا گهیحرف د بدون

 ...رو اتش زد يا گهید گاریس..تخت نشستم يرو.. تونستم ازش عبور کنم یبود که نم

 ..براتون ضرر داره.. دینکش گاریانقدر س -

 ..کرد یفکر م گاریس يبه ضررها یک تیخوب واقعا تو اون موقع.. دمیرو د پوزخندش

 ..بودم یم انیشا يجا دیمن با -
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 ..کردم نگاش

 ..خواستن یاونا منو م -

 ..زد موهاش چنگ به

 ا؟یک -

ذهنم .. شده بود رهیداد و به روبروش خ یپاش رو مدام تکون م.. توجه به سوالم اون سر تخت نشست بدون

خواستن؟ چون اول اومده بودن  یبابک از کجا مطمئن بود که اونو م یگه ول یرو م ایدونستم ک یم.. بود ریدرگ

 .. سراغش

مگه  یول.. اریدرن يمن مامان باز يبود که برا نیرف اخرش هم اح.. تلخ شده بود.. کردم ناهار نخورد يکار هر

 .. رفت ینم نییپا يزیخودمم چ ياز گلو. دمیفهم یحالش رو م.. نگرانش نباشم شدیم

 ..خرده هیفقط .. نیخرده غذا بخور هی.. شهیدرست نم يزیکه چ دنیکش گاریهمه س نیاخه با ا -

 ..و بشقاب رو جلوش گذاشتم رونیب دمیانگشتاش کش يرو از ال گاریدادم و س یبه خودم جرات.. نگفت يزیچ

 ..دییبفرما -

 ..گذاشتم يگاریس ریز يرو تو گاریس.. دیجو یرو م لبهاش

 ..کنهیم دایپ یراه هیحتما .. نهیشینم کاریکه ب سیپل..شهینم يطور شاالیا -

 ..نون برداشت و تو دهنش گذاشت يتکه ا.. به قلبم تابوند دیام يبارقه ا سیپل ادی

خبر  هیهومن مادر مرده هم  نیا.. یبه همه چ میاخرش گند زد میخور یخون دل م میسه چهار ساله دار -

  دهینم

 گاریس.. رفت یراه م ای دیکش یدراز م ای.. نهیجا بش هیتونست  ینم..در حال انفجار بود یدرونش اتشفشان انگار

 ..بهش دیاز در که اومد تو بابک توپ.. غروب بود که هومن اومد.. دش یلحظه از دستش جدا نم کی

 ..ياومد یسه چهار روز بعد م یزاشت یم -

 ..نگفت يزیهومن چ شهیخالف هم بر

 شد؟ يخبر -

 مینیبب میمنتظر.. مهرانه شیافرا خودش رو رسوند االن پ یول..گرفتن یهست نه تماس ينه رد.. نه ان؟یاز شا -

 ..خوان یم یچ

 خوان؟ یم یچ یدون ینم یعنیخوان؟  یم یچ -
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.. کثافتا جنگ اعصاب راه انداختن اد؟یاز دستم برم ياالن چه کار.. گهیکنم؟ بگو د کاریچ یدونم ول یچرا م -

 .. دینکش دیکه کار به جرا میدیبه موقع جنب

 ..که کنار دست بابک بود انداخت يگاریس ریبه ز ینگاه

 ..نتتیخواست بب یافرا م -

 ..نداد یجواب

 ..رو بدم بشیتونم ترت یم يبخوا -

 .. همه دار و ندارش اون تو بود.. ارنیمن ب نیدخترو از پشت ماش نیا يرو بده چمدونها بشیترت یتون یاگه م -

 ..چمدونام نبودم اون بود ادیانقدر که خودم .. موندم رهیبابک خ به

تا دسته  میشش دونگ حواسمونو جمع کن دیبا نباریا.. و خواهر و برادر هست داریاز د يمهمتر يفعال کارها -

 ... میگل به اب ند

 ؟یتو چ -

 ..خوام یم گاریبسته س هیفقط  -

 

 

.. یچ ستیمهم ن.. يزیچ هی.. سمیدوست داشتم بنو.. دفتر رو جلوم باز کردم.. دمیدراز کش نیشکم رو زم به

وسط کاغذ  يخط عمود هی سم؟یبنو یچ سم؟یبنو یچ.. ام تکون دادمانگشت وسط و اشاره  نیخودکار رو ب

 ..که دوست ندارم ییزایطرف چ هیکه دوست دارم و  ییزایطرف نوشتم چ هی.. دمیکش

دوست  اسمنمی... گهید...گوشه خونه یاون رز درخت..؟یچ گهید.. بابا رو دوست دارم... که دوست دارم  ییزهایچ

 ..نطوریرو هم هم وایش.. دارم

شاپم  یکاف.. رفت یم ادمیداشت .. اهان.. که دوست داشتم محدود بودن ییزهایچقدر چ.. کندم یرو م لبم

و ست فنجون  یزرشک يها يزیبا روم.. زارم یشمعدون روشون م هیکه  يچهار نفر يزهایبا م.. دوست دارم

 ..دیسف

بهروز؟ .. شروع کنم دیدونستم از کجا با یبودن که نم ادیانقدر ز.. چشمهام رو بستم.. که دوست ندارم ییزهایچ

 :نوشتم ؟یانیمادرم؟ حاج صوف
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 یول رهیم ادمی شترشونیکه ب ادیانقدر ز.. سمیتونستم بنو یکه نم ادیانقدر ز.. ادنیکه دوست ندارم ز ییزهایچ

 ..پول.. ادیاز همه شون بدم م شتریب زیچ هیاز  نمیب یکنم م یکه فکر م شتریب

که سرم اومده به  ییهر بال.. ادیبدم م یلیخ.. ادیاز دوست داشتن ازش بدم م شتریب یدوست دارم ول رو پول

 نیو توه ریتحمل تحق لیدل.. زدنم پول بود رونیاز خونه ب لیدل... دعوا با بهروز پول بود لیدل.. خاطر پول بوده

.. قبول ادامه کارم تو خونه مهران پول بود.. بود پولقبول کار تو خونه مهران  لیدل.. مردم پول بود يتو خونه ها

به .. پول پول پول.. به خاطر پوله.. ها شده یگرفتار اون جان انیبه خاطر پوله که شا.. بودنم پوله نجایا لیدل

به خاطر پوله که غرق شدم .. دوست دارم یچ ادینم ادمی گهیبه خاطر پوله که د.. رفتم ادمیخاطر پوله که خودم 

موقع اومدن بهار منتظر  گهید.. رو دوست ندارم يزیچ گهید.. برم یلذت نم گهید.. یزندگ يها یزمرگتو رو

 زهاییپا گهید.. دهیبهم مزه نم یشکالت یو بستن رازیتابستونا فالوده ش گهید.. شمیبنفشه نم ياومدن جعبه ها

رو از چشم  نایهمه ا.. شمیشاد نم نمک یحس م گهید.. ارهیبرف زمستونا منو به وجد نم يدیسف.. شمیعاشق نم

.. که تو حسابم هست یپول.. که دست بهروز دارم یپول.. کنم پوله یکه فکر م يزیبه تنها چ... نمیب یپول م

 یراحت نیچهار سال به ا یعنی..همه اش شده پول پول پول... ارمیکه قراره در ب یپول.. ارمیتونم درب یکه م یپول

 کنه؟ ضسال رو عو ستیتونه ب یم

 یفکر م یگاه.. ام گهیدختر د هی.. ستمیانگار من صنم ن.. شناسم یخودم رو نم گهید یترسم اقرار کنم ول یم

 شدم؟ ينجوریچرا ا.. کنم فراموش شده ام

 چیاز خودم که ه ادیبدم م.. کنم هیاز خودم که فقط بلدم گر ادیبدم م.. ادیبدم م.. رو اروم کنار دفتر گذاشتم سرم

 یکاف... دمیلبم رو گز.. رو ندارم يکار چیاراده انجام ه.. رو ندارم يکار چیقدرت انجام ه... ادیازم برنم يکار

رفتم اون  یخونه م نیتا اخر عمرم از ا.. قشنگ بود.. دبو نیریش اشیفقط رو.. تونستم بزنم یشاپ رو هم نم

 .. کردم یکاش از خونه بهروز فرار نم يا.. خونه

کاش .. گلوم خشک شده بود.. تونستم خوب نفس بکشم یشده بود و نم پیدماغم ک.. هاممو يزدم ال چنگ

... دیکش نجایکارم به ا یالیخوش خ نیبا هم..المیداد؟ چه خوش خ یبهروز راهم م یعنی.. تونستم برگردم یم

 ..به در خورد یتق

 ؟یینجایصنم ا -

 ...ختمرو سرم اندا مویروسر.. نشستم و اشکام رو پاك کردم عیسر

 ..دییبفرما -
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 ..رو باز کرد در

 ؟ینشست یکیچرا تو تار -

 ..بهش بود پشتم

 ..خواستم االن روشن کنم یم -

 ..پنجره کیرفت نزد.. شد و در رو پشت سرش بست وارد

 ..خوبه یکیتار.. خواد ینم -

 ..کردم هیگر نهیخواستم بب ینم.. بودم ممنونش

 نشد؟ يخبر -

 ؟يچرا شام نخورد.. نه -

 .. رمیس -

 ..کردم يناخن دستم باز با

 ..يخور ینم یچیتو حلق من اونوقت خودت ه يزیر یبه زور غذا م  -

 ..دیبش تیتقو دیبا..دیخورد ریت.. نیکن یشما فرق م -

کنم که الاقل  یطرفم خدا رو شکر م هیاز  یول.. کنه یلحظه ولم نم هی انیشا الیفکر و خ: کرد و گفت یپوف

 ..يفتادیتو دست اونا ن

 ..کردم فقط دنبال اقا مهرانن یفکر م -

 ..کردن یکارو م نیهم شمیچند وقت پ نیتا هم -

 ..اوردم یسر در نم.. زد یحرف م یقسط

 د؟یر یافرا خانم نم دنید -

 ..حوصله اش روندارم... نه -

 ن؟یدون یچرا خودتون رو مقصر م -

 ..دمید یبرق چشماش رو م دیتاب یکه از پنجره به داخل م یتو نور کم.. به سمتم برگشت

 ..نیکن فیرو برام تعر زیانتظار داشته باشم همه چ دینبا.. دیببخش -
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کم کم  گهید.. دغدغه یحرف زدن ساده و ب هی يبرا... دلم تنگ شده بود: نشست و گفت نیرو زم وارید کنار

حرفاشو  یمبادا کس.. نگران شنود باشه نکهیشه ادم حرف بزنه بدون ا یم يرفت چطور یم ادمیداشت 

 ..بود فتهر ادمیخودمو  گهید... بفهمه دیبفهمه که نبا يزیمبادا چ.. نهیبب يزیچ...بشنوه

 .. بابا يا: و گفت دیکش یقینفس عم... داد یم ییاشنا يبو حرفاش

بخور تا دوباره غش  يزیچ هی ایپاشو ب.. خوردم تو هم سابقه ات خرابه ریاگه من ت: جاش بلند شد و گفت از

 .. شهیدرست نم يزیکه چ هیبا گر... ينکرد

شام رو گرم کردم تا باهم .. رونیبه دنبالش رفتم ب.. رو لبم اومد یلبخند کمرنگ..رونیرو باز کرد و رفت ب در

 ادیفکر کردن بهش ز دیشا یحت.. بود یدونم چ ینم.. کرد یمرد بود که ارومم م نیدرون ا يزیچ هی.. میبخور

من .. نگاه کردم گهیبار د هیکه دوست داشتم  ییزهایچ ستیبه ل.. داد یبهم م یحس خوب یدرست نبود ول

 بابک رو دوست داشتم؟؟

 

 

 ..دمیدو رونیاز اتاق ب يزیداد بابک و پشت سرش شکستن چ يصدا با

 ..اشغال يکثافتا -

.. اورده بود يحتما خبر بد.. شد یمربوط مبود به اومدن هومن  یهر چ یول.. وارد شدن به اتاق رو نداشتم جرات

 شده؟ شیطور انینکنه شا

 ؟یکن یم يدار یپس تو چه غلط -

 .. شد؟یمگه اروم م یکرد ول یبه ارامش دعوتش م هومن

 ..نییپا اریصدات رو ب -

عرضه  ؟يخبر رو اورد نیاالن ا یدو روزه رفت.. نیکن یکار م یچ نیمدت دار نهمهیخوام بدونم ا یم.. ارمینم -

 ن؟یشده رو هم ندار یباند متالش هیکردن  ریدستگ

 ..انیکوتاه نم.. هیکیحرفشون .. میزن یسروکله م میدو روز تمامه دار... ستیدست من ن -

 ..دستمون رو خوندن..انیمعلومه کوتاه نم -

 ..میندار يا گهیکه چاره د یدون یپس خودت خوب م -

 ..رمین بگو من مبهشو.. رم یمن م.. میچرا دار م؟یندار -
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 م؟یمگه با بچه طرف.. ستیکه ن یراحت نیبه هم -

 ..خفه بابک اومد يصدا

 ..خوان عذاب بدن یاونا فقط م -

 وانیل هیزود : تو هم و گفت دیمن اخماش رو کش دنیبا د.. جا خوردم.. رونیناگهان باز شد و هومن اومد ب در

 ..اریاب ب

 ..زد یتخت نشسته بود و به موهاش چنگ م يبابک رو..اب برگشتم وانیل هیو با  دمیسمت اشپزخونه دو به

 ..دییبفرما -

ضرب سر  هیرو ازم گرفت و  وانیل.. حال بود یچشماش ب.. اس دهیچقدر رنگ پر دمیرو که باال گرفت د سرش

 ..شده يخبر انیانگار از اقا شا: زدم و گفتم ایدل به در.. بود شونیاونم پر. به هومن نگاه کردم.. دیکش

 ...هم شده يچه خبر: زد و گفت يپوزخند

 ..کنم یخبرت م... برم دیبا گهیمن د: به ساعتش انداخت  ینگاه هومن

کنارش نشستم و .. تونستم با بابک حرف بزنم یبا رفتنش راحتتر م.. دمیکش ینفس راحت..کنارم رد شد و رفت از

 گفتن؟ یم یاقا هومن چ: گفتم

 ..دهیکس کارشو درست انجام نم چیه: لب گفت ریز.. رو تکون داد سرش

 خوان؟ یمدارك رو م -

 ..خواستن یاونو که م: بهم کرد و گفت یقیعم نگاه

 ؟یپس چ -

 ..کرد یم تمیاذ شیشونینبود پر ينزدنش مسئله ا حرف

 خواستن؟ يا گهید زیچ -

 ..ببره دیگفتن فقط اون با...مدارك رو براشون ببره دیبا یکردن ک نییتع -

 ..فقط نگاش کردم قهیدق ندچ

 خواد ببره؟ یاون ادم نم ای دیبد دیخوا یمدارك رو نم ه؟یخوب االن مسئله چ -

 ..رو بلند کرد سرش

 ..صنم یپرس یچقدر سوال م -

 .. زد یتو چشماش دو دو م يزیچ هی
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 ..کردم یم یفضول دینبا.. دیببخش -

تنهاش .. چشماش گذاشت يو ساعدش رو رو دیبعد رو تخت دراز کش.. دو لبش گذاشت و اتش زد نیب يگاریس

چند ساعت بعد در باز شد و .. سرم رو با کتاب گرم کردم..شد یتر از قبل م دهیچیداشت پ یهمه چ.. گذاشتم

بود که تو  يزیروشنتر از چچشماش ...همقدم یچه ب.. افرا ... دهنم باز موند.. وارد خونه شد يا گهیهومن با زن د

 ..نداشت يادیشباهت ز یبابک بود ول هیمدلش شب.. دمیعکسش د

 ..سالم -

 ؟ییصنم تو: لحظه بهم نگاه کرد و گفت چند

 ..بله: و گفتم دمیچیرو تو هم پ انگشتام

 .. کردم یاشتباه م یشم ول یمواجه م يصحنه هند هیکردم با  یفکر م.. رونیاز اتاق اومد ب بابک

 ..میباهم حرف بزن دیبا -

 نمونیکه ب میفقط من و بهروز نبود نکهیخوب مثل ا..در کنار رفت و افرا و هومن وارد اتاق شدن يجلو از

 ..افرا بلند شد يکم کم صدا.. فکرم داخل اتاق بود ینشستم و کتاب رو باز کردم ول.. شکراب بود

 ..یبکن يکار نیچن یتون ینم -

 ..کردم یکار رو م نیبود هم يا گهیهر کس د -

صداشون .. رهیدم بگ یبه حرفاشون گوش م کهیدوست نداشتم هومن دوباره مچمو در حال یجلب شد ول توجهم

 بابک اومد يدوباره صدا.. دم کردم ییخودم چا يرفتم تو اشپزخونه و برا.. نییاومد پا

 ..دم یاجازه رو بهت نم نیمن ا -

 ..برخورد نکن یبابک احساس -

وسط؟ اصال  دیموضوع نداره رو بکش نیبه ا یربط چیگناه که ه یادم ب هی يگه پا یعقل تو بهت م ؟یاحساس -

 کنه؟ یقبول م نیباعث شده فکر کن یچ نمیبب

 ..میندار يبابک ما چاره ا -

 ..رم یمن م -

 ..خوان یصنم رو م.. خوان یاونا تو رو نم -

  ؟یچ يخوان؟ منو برا یمنو م.. از دستم افتاد  فنجون
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 ..هومن وارد اشپزخونه شد.. خشک شده بود دهنم

 بود؟ یچ يصدا -

 ..بود نیشکسته فنجون رو زم يبه خرده ها نگاهش

 ..مواظب باش تو دست و پات نره -

 خوان؟ یمنو م -

 ..برد ماتش

 ..ستمین يمن که کاره ا.. خوان؟ یم یچ يمنو برا -

 ..عقبتر رفتم.. اومد کترینزد

 به اونا؟ دیو بدمن نیخوا ینکنه م -

 ؟یگ یچرا چرند م -

 ..بابک و پشت سرش افرا هم وارد شدن.. کردم بغض

 شده؟ یچ -

: به زور دهنم رو باز کردم و گفتم.. زاشت حرفم رو بزنم یبغض نم.. از هومن به من بود شتریبابک ب منظور

 ...خوان یاونا منو م دیگفت دمیشن

 ..ستین یکن یکه تو فکر م ينجورینه ا: به هومن انداخت و گفت یبابک نگاه.. رونیکرد و رفت ب یپوف افرا

 ..حقشه که بدونه نیا.. د؟یگ یچرا بهش نم: اومد رونیافرا از ب يصدا

 ..میگ یبهت م رونیبرو ب ایب.. ها تو پات نره شهیمواظب باش خرده ش: و گفت رونینفسشو داد ب بابک

 ..مورد نبود یبابک ب يدادها.. افتاده یاتفاق هیدونستم  یم

 ..یتو باش دیاره با یکه مدارك رو م یخوان و گفتن کس یمدارك رو م.. باهامون تماس گرفتن: هومن

 شناسن؟ یمنو از کجا م  -

 ..يپرونده ربط دار نیکنن به ا یفکر م دیشا.. دونم ینم -

 حاال چرا من؟ -

هر .. يمحافظه کار.. انتقام.. یاسیمقاصد س.. تونه باشه یم يزیقصدشون هر چ: باال داد و گفت يا شونه

 ..يزیچ

 ن؟یکن یقبول م... یعنی ن؟یکن کاریچ دیخوا یاالن م -
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 ..رونیهومن زد ب يچشما

 چشم؟ میگ یبگن ما م یاونا هرچ يواقعا فکر کرد ؟يکرد يفکر نیتو واقعا چن -

 ..دونه یم مهیرو نصفه ن یکه صنم همه چ نهیا لشیدل نیا: داد و گفت هیتک بابک

 ..دخالت کرد افرا

 ..دراورد اونا رو هم بهش گفت يباز یتازه مهران ناش م؟یتون یم.. میرو بهش بگ یکه همه چ میتون ینم -

 ..ارنین انیسر اقا شا ییبال شه؟یم یپس چ نیکن یخوب اگه قبول نم: هومن گفتم به

 ..میکن یمذاکره م میدار... فعال مدارك دست ماست -

 ؟یاگه قبول نکردن چ -

 یچنگ م ياالن به هر تخته پاره ا.. شده ریهفتاد درصد باند دستگ.. که قبول نکنن ستیها ن یسادگ نیبه ا -

 ..ستیما ن هیبرعل یهمه چ یکن یانقدرا هم که فکر م.. ندازن تا بتونن الاقل خودشون رو از مهلکه نجات بدن

تونستم  یو هومن نبودن تا راحت م کاش افرا يا... شده بود رهیبه سمت بابک رفت که به سقف خ نگاهم

به  یهومن نگاه.. بهش داشتم ياز اون شب که باهام حرف زده بود احساس راحتتر.. باهاش حرف بزنم

 ..دمیشد اطالع م يخبر..برم دیبا گهیمن د: ساعتش انداخت و گفت

 نکهیبا ا.. دمیرست یم.. دلم اشوب بود.. ها شدم شهیکه رفت تو اشپزخونه مشغول جمع کردن خرده ش هومن

عوض  مشونینکنه تصم.. باز ته دلم نگران بودم یافته ول ینم یاتفاق نیداده بود که هرگز چن نانیهومن اطم

 یستین یمگه تو همون.. صنم یترس یم یاز چ: و با خودم گفتم ختمیها رو تو سطل اشغال ر شهیخرده ش.. بشه

.. يهم دار ادیز.. ياالن دار.. یتازه اون موقع پول نداشت.. یکن یفرار م نبارمیکه از خونه بهروز فرار کرد؟ ا

 ..نگران نباش

 ..نمتونیدوست داشتم بب یلیخ -

 ..دمیافرا از جا پر يصدا با

 بله؟ -

 ..کرد یم فیازت تعر یلیمهران خ -

 ..لطف دارن: زدم و گفتم یمصنوع لبخند

 ..یهست يدختر صبور یلیگفت خ یم -

 ..گرفتم ینم یخوب ياز افرا انرژ یشدم ول یاروم م یحرفش کل هیبرعکس بابک که با .. نچسب بود ییجورا هی
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 ..دادم یمن کارم رو انجام م -

بابک .. رونیو رفتم ب ختمیر ییفنجون چا هی.. کند یلبش رو م... زیو نشست پشت م ختیر ییخودش چا يبرا

 ..دیکش یم گاریپنجره داشت س يجلو

 ..ختمیر ییبراتون چا -

 ..ممنون: به سمتم و گفت برگشت

 ..من برم تو اتاقم دیندار ياگه با من کار.. دیببخش: پا و اون پا کردم و گفتم نیا

 ناراحت؟  ای ینگران: رو خاموش کرد و گفت گارشیس

 ناراحت؟ یچ يبرا -

 ..میگ یرو بهت نم زایچ یلیخ نکهیاز ا: باال انداخت و گفت يا شونه

 ..ماجرا تموم بشه تا برگردم خونه مون نیکنم زودتر ا یفقط دعا م.. ستیبرام مهم ن: گفتم زدم و يپوزخند

 ..که زدم تعجب کردم یخودمم از حرف.. بابک باز موند دهن

 برادرت؟ شیپ يبرگرد.. یعنیخونه تون؟  -

 ..کار بود نیبهتر نیا دیشا.. خواستم برگردم یکه زده بودم م ینه حوصله انکار داشتم نه از حرف گهید

 ..با اجازه.. کاره نیبهتر نیا.. اره -

هم نداره که از  یلیگن دل یرو نم زیچ چیچطور به من ه.. يبزار بمونن تو خمار.. تو اتاق و در رو بستم رفتم

 يکنه؟ اگه ماجرا یاگه برگردم بهروز منو قبول م یعنی.. رو تخت مچاله شدم..من با خبر باشن يهمه برنامه ها

اصال قبول  دمیشا.. کنه یسخت قبول م.. ن؟اال یکرد ول یقبول م دیاومد شا ینم شیپ زایچ نجوریا و غهیص

چقدر .. کردم یم یشاپ و مستقل شدن خداحافظ یکاف يایبا رو دیگشتم با یاگه هم برم..دمیلبم رو گز..نکرد

 ..سخت بود يریگ میتصم

 

 

 ..چشمام رو باز کردم یتق يصدا با

 ..صنم.. صنم -

 ..بله: گفتم يخفه ا يبا صدا.. خشک شده بود گردنم

 ..خبر خوب دارم هیپاشو .. پاشو دختر -
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 نهیب یکه م يزیچ نیاول یچقدر خوبه اول صبح.. رو برداشتم و در رو باز کردم میخبر خوب؟روسر.. دمیجام پر از

 ..نفر باشه هیلبخند از ته دل 

 ازاد شده؟ انیاقا شا -

 ..گران شدمکمرنگ که شد ن لبخندش

 ..مدارك رو ببره گهینفر د هیقبول کردن  ایهومن خبر داده گو ینه هنوز ول -

 ..شد یکردم داشت حل م یکه فکر م يزیراحتتر از اون چ یلیمسائل خ..دمیکش یراحت نفس

 قراره ببره؟ یک -

 ..میتا روز دادگاه صبر کن دیما فقط با.. به بعد کار هومنه نیاز ا.. دونم ینم: باال انداخت و گفت يا شونه

 ه؟یروز دادگاه ک -

 ..لبخندش پررنگ شد دوباره

 ..گم یهمه رو بهت م.. کنم یضعف م یدارم از گرسنگ.. میاول صبحونه بخور ایب -

هم شام  شبید.. گرسنه بود یلیحتما افرا هم خ.. دمیپرس یهمه اش داشتم ازش سوال م.. دمیکش خجالت

 ..حاضر نکرده بودم

 ..کنم یاالن درست م.. دیببخش -

 ..نیرو بچ زیم.. رو من دم کردم ییچا -

 .. وارد اشپزخونه شد.. دمیرو چ زیمر عیسر

 ..نیافرا خانم هم صدا کن -

 ..رفت شبیافرا همون د -

 رفتن؟ کجا رفتن؟ -

 .. مهران شیرفت پ -

 ..گهیدور موندن از همد یبه اندازه کاف: و گفت دیکش يبلند اه

 شه؟یم یاالن چ: رو مقابلش گذاشتم و گفتم ییچا فنجون

 ؟یگ یرو م انیشا: مکث کرد و گفت يا لحظه

 ..کال -

 ..دیمال رینون برداشت و پن يا تکه
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 .. رنیگ یاونا هم مدارك رو م.. شهیازاد م انیشا.. ال جلو بره دهیا یاگه همه چ -

 ..ستیبه نظرم درست ن يزیچ هی -

 ؟یچ -

خواد مدارك رو  یشده که االن م یچ.. دیپرونده نکش نیر اقامهران اوردن باز دست از ااونهمه بال س نکهیبا ا -

 بهشون بده؟

 :ادامه دادم.. اشاره کرده بودم یبه مورد خوب.. پررنگ شد یلیبابک خ لبخند

 ..ستین زتریاز جون ساالر که عز.. انیبه خاطر شا دینگ -

 ..ستین.. نه: اش رو قورت داد و گفت لقمه

 خوب؟ -

 بدره؟ زدهیامروز س یدونست یم -

 بدر؟؟ زدهیس

 ؟يجد -

 ..رونیب میبر میتون ینم.. فیح.. اره -

 ..رم ینم رونیبدرا ب زدهیوقته س یلیمن خ.. ستیمهم ن ادیز: باال انداختم و گفتم يا شونه

حال و هوا در  نیمنم از ا یکن یجو خونه رو عوض م یکل يکردم االن ذوق کرد یمنو باش فکر م.. به به -

 ..امیم

 ..دیمن ذوق کردم فقط شما ضدحال زد: گرفت و گفتم لجم

بدر بدون اش رشته مزه  زدهیس.. يکرد یشد اش رشته درست م یکاش م يا: و گفت دیکش یقیعم نفس

 ..نداره

 ..من اصال بلد نبودم اش رشته درست کنم.. اومد یگرم در م ياز جا نفسش

 ..میلوازمش رو ندار -

 ..بشه داشیورا پ نیا يفکر هم نکنم که هومن چند روز -

 ه؟یجد متیتصم.. صنم: دیکردم که پرس یصبحانه رو داشتم جمع م زیم

 در چه مورد؟ -

 خونه برادرت؟ يبرگرد يخوا یم نکهیا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٢٣٦ 

 چطور مگه؟ -

 ..نه بود ایاره  هیجواب سوالم  -

 ..خوب اره -

 ؟يدیهمه جوانب رو سنج -

 د؟یپرس یچرا م: و گفتمسمتش برگشتم  به

جات بودم .. یگفت ينجوریکه معلومه تو هم ينجوریا یول دمینپرس ينجوریمطمئنا هم: جاش بلند شد و گفت از

 ..شاپ بهتره یکاف دهیا.. زدم ینم یحرف ينجوریهم

خوند چقدر االن فکرش اسوده تر  یداشت کتاب م منیتو نش.. زد یرو رو هوا م یهمه چ نکهیگرفت از ا لجم

که جونش بهش  یخواد مدارک یم ينگفت مهران چطور.. یراست.. کردن یرو داشتن ازاد م انیاالن که شا.. بود

 رونیب دیکش یزبونم م ریرو از ز یچهمه .. داشت فیزرنگ تشر یلیخ.. کردم یپوف.. بسته بود رو بده دست اونا

چرا .. بابک بود شیفکرم پ.. رو باز کردم یرو برداشتم و همون صفحه قبلدفترم .. داد یخودش نم پس نم یول

بابک منو دوست .. رونیب زهیممکن بود دوستم داشته باشه؟سرم رو تکون دادم تا از مغزم بر یعنیبراش مهم بود؟

 م؟اومد به سر یفکرها م نیها ا یاز کجا تازگ...شده بودم کیچقدر رمانت.. يزیعجب چ.. داشته باشه؟هه

 یکن یفکر م رهیگ یجواب سالمتو بلند م یکینداده تا  تیکس بهت اهم چیانقدر ه.. يبدبخت عقده ا -

بزاره نه  يدست رو هم دختر.. شکونن یاسم و رسم دار براش سرو دست م يدخترها.. طرف دکتره.. هیخبر

 کار؟یخواد چ یتو رو م... شنوه ینم

داشتم تو اون .. نبود؟ چشمام رو بستم و باز رفتم به گذشته ها.. بود يدیمون بودم ام یاگه خونه قبل.. گرفت دلم

و  دمیبه طرف در دو.. بابک منو از جا پروند ادیو به دنبالش فر يزیشکستن چ يکردم که صدا یم ریدوران س

 شده؟ یچ: گفتم

قرار  مینیدهن و ب يرو ینکردم داد بزنم چون دستمال دایفرصت پ.. بههوا بلند شدم نیدر رو باز کردم از رو زم تا

بعد ..بود نیزم يحرکت بابک رو یبدن ب دمیکه د يزیچ نیاخر.. تو خونه بودن  کلیه يسه مرد قو.. گرفت

 ..شد اهیس یهمه چ
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لبهام .. بود زونیاز پلکهام وزنه او..دیچیپ یمعده ام م.. سردم بود.. دمیشن یاطراف خودم م ینامفهوم يصداها

درد معده ام هر لحظه .. منگ بودم.. کردم نتونستم چشمام رو باز کنم يهر کار.. بود دهیو به هم چسب دهیخشک

خود به خود بسته .. چشمام رو باز کردم يال روما.... شدن یو واضحتر م کتریصداها کم کم نزد... شد یم شتریب

.. ام از هم جدا شده باشندونم اصال لبه یم دیبع.. دینشن یکس.. اروم لب زدم اب.. تشنه ام بود يبدجور..شدن

داد انگار تمام روده هام از  یاستفراغ امان نم.. سرفه ام گرفت.. به دهنم تمام گلوم رو سوزوند یتلخ عیهجوم ما

 يخودمو رو..زدم یم خیداشتم .. چقدر سرد بود.. خوردن یبهم م کیت کیدندونام ت.. ختیر یم رونیبتو دهنم 

در اون لحظه به .. شد کیبهم نزد يمرد.. اومد ینفسم باال نم.. باشم دهیراه دو لومترهایانگار ک.. انداختم نیزم

 ...ایجلو ن: گفتم يخفه ا يبا صدا.. اومد یم ینظرم غول

 هی کیو نزد دیکش نیمنو رو زم..بودم فیضع یتقال کردم ول.. خم شد و از شونه ام گرفت.. دیرو نشن صدام

 ياحساس کردم تمام مهره ها.. دیمحکم به ستون کوب..زخم شده بود یسنگ نیبدنم از تماس با زم.. ستون برد

گلوم ..دیکش یانگار داد م یکس.. شدن یصداها داشتن واضحتر م.. دستام رو از پشت بست.. پشتم خورد شده

.. کرد یام خس خس م نهیس.. نفس بکشم ایتونستم چشمام رو خوب باز نگه دارم  یهنوز نم.. سوخت یم

 یسطل اب رو خال هی... لحظه انگار به تمام بدنم چاقو فرو کردن کینار خودم حس کردم و در حضور مرد رو ک

اب رخوت چند  يسرد.. پاهام رو تو شکمم جمع کردم.. داختان يسطل رو گوشه ..لرزشم بدتر شد..کرده بود

چشمم .. اتش زد يگارینشست و س کمیتخته سنگ نزد يچشمم به مرد بود که رو.. برد نیرو از ب شمیپ قهیدق

دادم و  یبه خودم جرات..اومد قطع شده بود یکه م يداد يصدا.. مثل انبار مخروبه بود ییجا هی..رو گردوندم

 نجا؟یا نیاورد یچ يامنو بر: گفتم

رو  گاریس.. اومد یخوشم نم دنشیکش گاریاز ژست س.. کرد یدود م گاریفقط س.. زد یحرف نم.. ام گرفت سرفه

بابک؟ بابک .. لندهور کجا نیا دنیکش گاریبابک کجا و س دنیکش گاریس.. گرفت ی مکج و به سمت باال

 ..کجاست؟

 ن؟یکرد کارشیچ.. بابک کجاست؟ -

تو سرش  یاالتینکنه خ.. بدتر از خودم.. دیلرز یدلم م.. دادم یاز ترس خودم رو به ستون فشار م..زد يپوزخند

زنه  یام م نهیکردم االن از قفسه س یانقدر محکم که فکر م.. زد یامان م یقلبم ب.. از جاش بلند شد.. باشه

 یو م دنیکش یم نیزم يرو رو یکیمتوجه دوتا مرد شدم که .. قورت دادم یاب دهنم رو به سخت.. رونیب

 ..بود یتمام سر و صورتش خون.. شناختم راهنشیاز پ.. بابک بود.. که شدن دهنم باز موند کینزد.. اوردن
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 ..بابک -

از مردها لگد  یکی.. ختیریم رونیبود که از گوشه دهنش ب ییچشمم به خونها.. نیمن انداختنش رو زم يجلو

 ..ها یعوض نیدار کارشیچ: داد زدم... به شکمش زد یمحکم

 ..يوا...صنم: کرد يناله ا بابک

 ..بابک رو گرفت و سرش رو به عقب برد يموها یمرد اول.. محکم بسته بود یلیدستام رو خ یکردم ول یم تقال

 ...اشغال مادر.. به کفشه یگیر هیدونستم  یاز اولشم م -

 ..ادامه داد ادیمرد با فر.. دمیمنقبض شده بابک رو د فک

 اره؟؟ ياز دستمون در بر یتون یم يفکر کرد -

 ..صورتش از درد جمع شده بود.. رو عقبتر برد سرش

 یحساب تک تکتون رو م.. اره؟ دارم برات مییما هالو يفکر کرد..اره؟ يبخور یهر گه یتون یم يفکر کرد -

 ..اول از همه نوبت توئه یول.. رسم

خودم رو جمع .. شد کیبه من نزد.. شد یم دهیبا هر سرفه اش خون به اطراف پاش..روبه جلو هل داد سرش

 ..ونش... کینزد.. بهش: سرش رو باال گرفت و گفت یبابک به سخت.. کردم

 .. دیخند مرد

 ..يبا بچه سال بپر دهیازت بع.. تعجب کردم  یلیخ یول.. ندارم شیکار.. نه نترس -

 ..شعور یخفه شو ب -

 يخفه ا يبابک با صدا.. کمرم شکست ياحساس کردم تمام مهره ها..با لگد مرد دوم به پهلوم خفه شد دادم

 ؟يدار کاریبه اون چ: گفت

بابک  يتقال.. بابک از پشت سر بست يجلو اومد و دستها شونیکی.. کرد گرید يبه مردها ياول اشاره ا مرد

خونه  ياز گلوش خارج شد که تهش به سرفه ها يتنها ناله خفه ا.. براش نمونده بود یینا گهید.. نداشت ياثر

بعد با اشاره مرد تنهامون .. شده بود اکه انگار از پشت ت يهم پاهاش رو بست طور گهیمرد د.. شد لیالود تبد

.. دمیشن یناله اش رو هم نم يصدا یح گهید.. خورد یبابک تکون نم.. تازه بغض به سراغم اومد.. گذاشتن

 ..صداش زدم ونیگر

 اقا بابک؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٢٣٩ 

 یچه سوال تیموقع نیبگم؟ تو ا یچ ایبپرسم  یدونستم چ ینم.. ناله اش برام خوشحال کننده بود يصدا

 ه نبود؟احمقان

 که نکردن؟ تتیاذ -

 ..لبهاش تکون خورد.. تکون بدم يتونستم سر فقط

 ..لعنت به من.. لعنت به من -

 ..ام بدتر شد هیگر

 شه؟یمگه خونه محافظت نم نجا؟یما رو اوردن ا يچطور -

 ..بازش رو بهم دوخت مهین يچشمها

 ...دورمون زدن -

 دورمون زدن؟ ؟یراحت نیبه هم -

 .. سرفه کرد دوبار

 ..کشنمون یم -

 ..هقم بلند شد هق

من  یچرا نزاشت.. خدا لعنتتون کنه.. ماجرا دارم؟ نیبه ا یاخه من چه ربط.. کنم؟ یم کاریچ نجایمن ا ایخدا -

 برم؟

 ..شد یم نییکه باال پا دمید یگلوش رو م بیس

 شد؟ یپس چ.. گفت حواسشون هست یاقا هومن که م.. خالص دیداد یم.. د؟یچرا مدارك رو بهشون نداد -

از .. از مرگ.. دمیترس یم.. احمق که نبودم.. اومد یاز دستم برنم يا گهیکار د.. کردم یم هیبلند گر يصدا با

... مردها مصلما جنتلمن نبودن نیا.. خواستم باور کنم یدونستم و نم یم ایدونستم  یکه نم ییزهایاز چ.. تجاوز

گرم  يبرا یراه چیه.. هجوم اورده بود سمیبدن خ بهسرما .. شد یداشت شب م.. ادیب قرار بود به سرم ییچه بال

 ...کرد یم تمیطرف اذ هیدرد معده از .. خورد یبهم م کیت کیدستام سر شده بود و دندونام ت.. شدنم نداشتم

 ..صنم ؟یکن یم ينجوریچرا ا -

 ..سردمه -

 يا.. هوا کم نشد ياز سرما یخودم رو جمع کردم ول...دمید یدرخشش چشماش رو م.. رو باال گرفت سرش

 نیاز ا شتریمحکم بستمشون تا ب..انبار روشن شد و چشمام رو زد يچراغها هویراحت بشم؟  رمیم یچرا نم.. خدا
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که  دمیچندتا مرد رو د.. پلکام رو باز و بسته کردم تا به نور عادت کنن.. باز شد يژیدر انبار با ق.. نشن تیاذ

امکان .. اومد شل شد یکه به سمتمون م يمرد دنیتمام بدن منقبض شده ام با د..شدن یم کین نزدبهمو

 ..خواب مزخرف بود هی.. نه.. نداشت

 ..نامرد  -

 ..بود که بابک با حرص و نفرت گفت يزیچ

 

 ..نداشتم نانیبه چشمام اطم.. شد کیلبخند بهمون نزد با

 ..سالم دکتر -

تو جبهه مخالف؟ نفسم به شماره  نجا؟یا ان؟یشا..پلک بزنم بهش زل زده بودم نکهیبدون ا.. جواب نداد بابک

 ..سالم صنم: به سمت برگشت و گفت.. هم يبدجور.. میرو دست خورده بود.. افتاد

 يصدا.. صورتم رو برگردوندم.. به قلبم ختیازش ر یقینفرت عم.. چرا بابک جوابش رو نداد دمیفهم تازه

 ..از ترس.. نه از سرما.. دمیلرز یم.. بود ستادهیسرش ا يباال.. حرص الود بابک رو اعصابم بود ينفسها

 مدارك کجاست؟ -

 :دیبلندتر داد کش انیشا.. نداد یجواب بابک

 گفتم مدارك کجاست؟ -

لگد  يجورنیتونست بهش ا یچطور م.. ایخدا.. از درد جمع شد.. بود که به شکم بابک خورد يبعدش لگد و

 .. بزنه

 ...افراست شیپ -

 ..زد يپوزخند انیشا

 کجا؟ -

 ..افرا شیپ: بلندتر گفت بابک

 يفکر کرد.. میکن یم یباهم زندگ میدو سه ساله دار.. يمن احمقم؟ جناب دکتر احمد: دیداد کش دوباره

 يفکر نکرد یول یرو گول بمال یبزرگ نیباند به ا هیسرم  ی؟تونستیزرنگ فقط خودت ينشناختمت؟ فکر کرد

 ..استاد جلو زده زام که ا يمن شاگرد..يکاله بزار یتون یرو نم یکیسر من .. که من شاگرد خودتم

 ..بابک بود که پوزخند بزنه نوبت
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 ..داده ادتیباشه اون  یهر چ.. ياز همون اولشم تو پر مهران بود.. یمن باش يتو عمرا دانشجو -

 ..ك.. ر.. ا..مد.. خورم یگفتم که گولت رو نم یول.. ین موضوع صحبتاستاد عوض کرد: و گفت دیخند انیشا

 ..خشکش بود يبه سرفه ها نگاهم

 ..کنم شیخرده خشونت قاط هی دیبا نکهیخوب مثل ا -

 ..از مردها اومد به سمتم یکی..کرد يسر اشاره ا با

 ..دستت رو بکش.. دستت رو بکش.. ؟يدار کارمیچ -

 ياومد جلو گرشیدست د..برد نیمرد رو از ب يشد حس بد دستها یمگه م یول دمیکش یم غیتمام توانم ج با

 ..دهنم رو گرفت

 ..کثافت ولش کن.. بهش دست نزن -

تمام ... کردم یمرد رو کنار صورتم حس م ينفسها يهنوز گرما یتماس دستها قطع شد ول يلحظه ا يبرا

 خوب؟: به بابک گفترو  انیشا..رفتم یداشتم از حال م.. بدنم عرق کرده بود

 ن؟یهست که بعدش صنم رو ول کن ینیچه تضم -

 ..دیخند انیشا

 ؟يخوا یم نیاز من تضم يدار تیموقع نیتو ا -

 .که گفتم صنم يدیشن.. خوام یخودم نم يبرا -

 ..ستین ینیتضم چیه.. یچیه: باال انداخت و گفت يا شونه

 ..دیکش یشما که تهش هر دومون رو م.. بهت بگم مدارك کجاست؟ دیبا یچ يپس برا -

که هر کدوم  یمردان.. دو مرد بودم انیته خط بود و من در م نجایا.. تر یقلبم از اون خال.. یخال یخال مغزم

 ..کردن یم یاهدافشون قربان يداشتن منو برا

 مگه نه صنم؟.. نطورهیصنم که ا يل براالاق.. مردن هم شرطه يخوب چطور یول.. یدون یخوبه که م یلیخ -

 صیاز اون فاصله هم قابل تشخ یحت شیشونیزدن رگ پ رونیب.. دمید یبابک رو م تیبار بود که عصبان نیدوم

 ..بود

مگه من بهتون نارو نزدم؟ به اون دختر  ستم؟یمگه طرف حسابتون من ن.. یگم ولش کن عوض یبهت م -

  ن؟یدار کاریچ

 رو داره؟ یاالن صنم حکم چ یدون یم -
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 ..و زبر شد ریکرد و دل منم ز رییتغ لحنش

 يبعدش هر کار.. گم یمدارك رو هم بهتون م يجا..بزار بره .. یپرست یم یتو رو به هر ک.. بزار بره -

 .. نداشته باش يفقط بهش کار.. نیبکن نیخواست

 ..انبار رو لرزوند يستونها دادش

 ؟ياهر و مادر ندارمگه خودت خو.. اخه مردك -

 ..اومد یاز دسم برنم يا گهیکار د.. کردمیداشتم نگاه م فقط

 يهست که جا ینیچه تضم.. من صنم رو ازاد کردم رفت میریگ: به سمت بابک برداشت و گفت یقدم انیشا

 ؟یرو بهمون بگ یمدارك اصل

 ..منم نیتضم -

 ..بهتر زیچ هی.. قبال ثابت شده تیبرادر.. نچ -

 ؟يخوا یم یچ -

 ..مدارك يجا -

 ..اول صنم -

 ..اول مدارك: دیداد کش انیشا.. اومدن یکدوم کوتاه نم چیه.. دمیرو اروم به ستون کوب سرم

 اومد؟ یاز دستم بر م يچه کار.. کرد یسرفه م زیر هی

هر .. کنم ینم سکیر.. شهیمدارك رو نشونت بدم هم تهش به مرگ دوتامون ختم م ياگه جا یحت ؟يدید -

 ..بکن يکه دوست دار یغلط

به  ياشاره ا انیشا.. نه امکان نداشت.. من بکنه یکار رو با زندگ نیتونست ا یبابک نم.. نه.. رونیزد ب چشمام

انقدر دستش رو محکم .. مرد قرار گرفت يعرض چند لحظه دستام باز شد و باالفاصله در حصار دستا.. مرد کرد

.. داد بابک بلند شد يصدا.. خودش برد بامنو کشون کشون .. اومد ینفسم در نم داد که یدهنم فشار م يرو

 ..تموم.. تموم شد یهمه چ.. نداشتم که فکر کنم یچیه گهید.. تونستم فکر کنم ینم یچیبه ه گهید

 

 ..ولش کن.. گم یباشه م.. باشه -

 یها م هیقدرتم به ر تیرو با نها ژنیاکس.. افتادم نیمرد از دور کمر و دهنم باز شد و محکم به زم دست

 ..من دم دروازه جهنمت بودم.. ایخدا.. دمیکش
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 خوب کجاست؟ -

 .. زد ینفس نفس م بابک

 ..که رفته بودم اونجا با خودم بردم دیع.. خونه باغ طالقان -

کرده بودم  یمنم همه جا رو خوب وارس.. موقع برگشتن که بابک همراه ما نبود.. افتاد یداشت به کار م مغزم

 پس کجا گذاشته بود؟.. جا بمونه يزیمبادا چ

 خونه باغ؟ يکجا -

 ..اون ریز..اجر لق هست هی نهیکنار شوم.. قیتو االچ -

 شد؟یم یاالن چ. مدارك لو رفته بود يجا..بود دهیتمام توانم ته کش.. تونستم تکون بخورم ینم.. ازاد شد نفسم

 ..یبه حالت اگه دروغ گفته باش يوا: شد و گفتبه سمت بابک خم  انیکردنم؟شا یازاد م

هم  یالبته فرق.. منو نبسته بودن.. همون صورت موندم يا قهیچند دق.. هماره مردها از انبار خارج شد بعد

صورتش خشک شده  يرو يخونها.. بابک شیخودم رو کشون کشون رسوندم پ..اومد یازم برنم يکار.. نداشت

 ..همه بدنش کبود بود.. دمیتازه بدنش رو د دمیکه رس کشینزد.. بودم

 کردن؟ تتیاذ -

زده بودن تو  يبدجور.. داشت یچشمش خونمرد گ يپا.. نهیگرفته از خشم و بغض و ک.. بود يجور هی صداش

کنارش دراز .. چشماش رو بست.. فقط تونستم سرم رو تکون بدم.. بود دهیچسب شیشونیموهاش به پ.. صورتش

 ..دمیکش

 ..بکاقا با -

 ..خرده باال گرفت هیبود که از حنجره من خارج شد؟ چشماش رو باز کرد و سرش رو  یک يصدا نیا

 کشن نه؟ یما رو م -

 ..نه -

 ..که از اوناس انمیاقا شا.. کار؟یخوان چ یما رو م گهید... دیمدارك رو بهشون گفت يشما که جا.. چرا -

اون همه .. دعا کرده بودم شیازاد ياونهمه برا.. کردم یولخواستم باور کنم  ینم.. دیبغض شد و ترک قتیحق

چطور ... شدیچشمام رد م ياز جلو لمیف نیدونه دونه باهم بودنهامون ع.. همه اش باد هوا بود.. استرس.. ینگران

 از اونا باشه؟ یکیتونست  یکنه؟ چطور م انتیتونست خ یم

 ..خرم یدارم زمان م.. نترس -
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 ؟یچ: هقم رو فرو دادم و گفتم هق

 يزاهایالبته چ.. تونه بکنه ینم يکار چیبا اونا ه.. ستینصف مدارکم اونجا ن یحت: و گفتژ نییرو اورد پا صداش

 ..که کار رو بخوابونه ستیانقدر ن یول هیمهم

 ..فهمن که یخوب م -

 ..شده کیبهمون نزد یکل سیتا بفهمن پل یاره ول -

 م؟ییدونن ما کجا یچطور؟ اونا که نم: تمرو بستم و گف چشمام

 ..نگران نباش یتا با من: کرد و گفت يسرفه ا تک

 ..شدم بدتر

 چطور نگران نباشم؟ -

قلب و روحم رو  يبدتر زیچ یدادن ول یصورتم رو خراش م.. کردم هیها گذاشتم و گر زهیسنگر يرو رو صورتم

 ..کرد یسوراخ م

 ..نیمنو بب.. صنم.. صنم -

از .. میبود قیطالقان تو االچ یکه وقت یهمون برق و نگاه.. زد یچشماش برق م.. و بهش نگاه کردم برگشتم

 ..برداشت شهیکه چشم ازش نم ییهمونا

 ..جونم تموم بشه متیاگه به ق یحت.. ارنیسرت ب ییخورم نزارم بال یقسم م -

.. بیحس عج هی.. ترس نبود.. گهید زیچ هیاز  نباریا یول.. نطوریدلم هم هم... دیلرز یام هنوز داشت م چونه

نفر  هیو پنج ساله ام با حرف  ستیمن تو عمر ب.. تو صداش بود يزیچ هی... کنم هیگر گهیدوست نداشتم د

 ..شدم یاروم م نقدریا

 ؟يد یبهم م یقول هی -

 ؟یچ.. اره: و گفتم دمیرو باال کش دماغم

 ..زد ینیغمگ لبخند

 ..برادرت شیپ یاگه برگشت یحت.. يکه خالص شد نجایاز ا -

 ..داد یهاش امان نم سرفه

 باشه؟.. شاپ رو بزن یکاف -

 ه؟ینجوریاخه تو چرا صدات ا.. یبغض لعنت دوباره
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 ..پول ندارم -

 ؟ياسم براش انتخاب کرد.. ده یبهت م یبهش بگ.. مهرانه شیپ.. خرده دارم هیمن  -

 ..نه: رو تکون دادم و گفتم سرم

 دم نوش؟ يزار یاسمشو م -

 ؟یچ -

 ..شاپم دم نوش باشه یدوست داشتم اسم کاف شهیمن هم.. دم نوش -

 ..باال دمیدماغم رو کش دوباره

 ..باشه -

 ..گهید زیچ هی -

 ..لحظه سکوت چند

 ..به افرا بگو  -

 ..نه ایانگار دودل بود بگه .. کرد سکوت

 بگم؟ یچ -

 ..دوستش دارم یلیبهش بگو خ: و گفت دیکش یقیعم نفس

دو ساعت بود داشت .. صنم کودن.. صنم احمق.. بود ادیدل و روح من ز يبرا نیا.. بود ادیز نیا.. گهید نه

ام  هیگر.. ؟يداد لیبود تحو یچ فیاون اراج.. همه اش باشه چشم.. يدینفم شعوریب يکرد و تو یم تیوص

 ..بدتر شد

 ..نجایاز ا میر یم.. دیاقا بابک نگ -

 ..شهیممثل ه.. مهربون شد لحنش

 .. حتما.. میر یاره م -

کدوم به  چیه یاورد ول یفشار م یو تشنگ یگرسنگ.. سردم بود.. تو خودم جمع شده بودم.. رو بست چشماش

 .. شم یتن بار دارم له م نیچند ریکردم ز یحس م..دمیکش ینبود که م یاندازه فشار روح

 گرسنته؟ -

 هی میکه خالص شد نجایقول بده از ا.. منم گشنمه: زد و گفت یو مهربون نیلبخند غمگ.. رو تکون دادم سرم

 ..یمشت درست کن يپلو یباقال
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 حرفاس؟ نیاالن وقت ا -

 ..ییایفانوس در نیع.. زد یتو چشماش سو سو م يزیچ هی

 حرفا بزنم؟ نیممکنه من از ا گهید یپس ک -

 اگه بابک نباشه؟.. زنده اس دیگن ادم به ام یراس م.. رو بستم چشمام

 

از اونا  شتریب.. شد یضربات مردها و داد بابک قطع نم يصدا.. خودمو جمع کردم و گوشامومحکم گرفتم باز

 ..خورد یبهم م انیحالم از شا

 ..نیولش کن گهیبسه د -

سرو . لباساش همه پاره.. سالم تو بدنش نمونده بود يجا گهید.. به طرف بابک رفت انیشا.. رفتن کنار مردها

 ..صورتش خونه

 ..مدارك هیبق -

 ه؟یکدوم بق -

 .. انبار رو لرزوند انیشا داد

 ..میخوا یکه ما م ستین یدهم مدارک کی نایا ؟یکن یمنو مچل م یعوض -

 ..کرد یم تمیخشک بابک اذ يها سرفه

 ..ندارم یچیه گهید.. من بود شیکه پ هییزایاونا همه چ -

 ..عقب دیرو گرفت و سرش رو کش موهاش

 ..بگو تا نکشتمت.. اش کجاست هیبگو بق -

 ..اومد یبابک در نم نفس

 ..رسوندم یرو به دست افرا م یمن همه چ.. یدون یخودت که م... دست افراست.. ستیدست من ن -

 ..چند قدم رفت عقب انیشا

 سراغ افرا؟ میبر يپس دوست دار -

 ..کنه یداره تقال م شیبا تمام ناتوان دمید.. گذاشته بود رو نقطه ضعف بابک دست

 نجا؟یا ادیب يدوست دار -

 ..رسه کثافت یدستت بهش نم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٢٤٧ 

 ..شد یم طانیاصال خودش کم کم داشت ش.. شده طانیش انیشا نگاه

 ..نداره يارافرا هم برامون ک.. نداشت يکه برامون کار يدیدستمون بهت برسه؟ د يکرد یفکر م -

 يخودت انتخاب کرد: و گفت دیتو موهاش کش یدست انیشا... تو شکمش خفه شد يبابک با ضربه ا ادیفر

از اون  یکی نیا.. رهیاز دستت در م گهید ییجاها هی یول..یکن یخودت انتخاب م شهیاصال تو هم.. بابک

 ..جاهاست

خوشم  چیاز جنس نگاهش ه.. بهم انداخت یگاهبرگشت و ن انیشا.. داد یتند بابک قلبم رو خراش م ينفسها

نوك ..نمونده بود یازم باق يزیچ گهید.. جمعتر..جمعتر.. جمعتر .. به سمتم اومد.. خودم رو جمع کردم.. اومد ینم

به عقب  نیزم يخودم رو رو.. دمیکش غیجو  دمیاز جا جه.. انگشتاش که بهم خورد انگار برق بهم وصل کردن

 ..ینداشته باش يکثافت قرار بود به اون کار: تونستم برم؟ بابک داد زد یکجا م یول دمیکش یم

 ..يزد رشیهم بود تو ز ياگه قرار.. در ضمن.. میباهم نداشت يقرار نینه ما چن -

متوجه بشه  یاگه قرار بود کس.. اومد یبرنم يکار دنیاز داد کش گهید.. پرکاه بلندم کرد نیبازوهام گرفت و ع از

 ..شد یم

 ..نداشته باش يتو رو خدا به من کار -

 ..به خدا ستیمن ن ریتقص: گفت يداد باال و با لحن مسخره ا ابروشو

 يچه زور انیمثل شا يشد؟ در مقابل مرد یمگه م یول دمیکش یتونستم خودم رو عقب م یکه م ییجا تا

 یم یقدرتمندش تمام تالشم رو خنث يدستا یام تقال کردم ول ماندهیداشتم؟ صورتش که جلو اومد با توان باق

 شتریب یناله دردناک غهامیاز ج گهید.. ته دلم... مچم.. دستام.. دیلرز یزانوهام م..بود دهیتوانم ته کش گهید..کرد

گردنم  يلبهاش که رو.. گهیبود د ينجوریمردن هم.. گونه ام شل شدم ينفس که خوردم رو.. نمونده بود یباق

پوستم  يحرکت لبهاش رو یحت گهید.. تمام حسهام از کار افتاد.. شکم خشک شده بودچشمه ا گهیقرار گرفت د

بابک  يگرفت تا صدا یگوشهام رو م یکاش کس يفقط ا.. نه ترس.. انزجار نه.. نه نفرت.. داد یبهم نم یحس

 ..کرد یپر دردش روحم رو مچاله م يصدا.. رو نشنوم

.. گم ولش کن یم ؟یمردك تو ادم.. ولش کن.. گم یرو م یهمه چ.. گم یبه مرگ مادرم م... انیگم شا یم -

 ..تو رو خدا.. ولش کن.. همه اش اونجاست.. یمیهمون اپارتمان قد.. مدارك همه اش خونه مهرانه

 ...چند لحظه باال اومد يبرا سرش

 ..یگیدروغ م -
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 ..گم یدروغ نم.. یشناس یتو که منو م انیشا.. خورم یدارم به جون مادرم قسم م..گم یدروغ نم.. نه.. نه -

 ش؟یخونه گذاشت يکجا -

 ..اونجا... هست یمخف يجا هی... پشت کمد اتاق ساالر -

 ..ستین يبهت اعتبار.. نه -

 ..تقال کرد شتریب بابک

 ..فقط اون دختر رو ولش کن یش ینم شمونیپ.. دفعه هی نیهم.. بار بهم اعتماد کن نیاخر نیهم انیشا -

 ..نگاه بندازه هیبره  نیرو بفرست دیجمش: اشاره کرد و گفت هیه بقسر ب با

 ؟یاگه دروغ بگه چ -

 هوم؟ بابک؟... نجایا میاریخواهرشم م.. هنوز تو دست ماست: تکون داد و گفت منو

 ..بودم انیشا يدستها نیهنوز ب..اومد یدر نم يا گهید يزا گلوش صدا يناله خفه ا يجز صدا به

  ؟یکن یچرا ولش نم -

 ..ادیباهام م: بابک و گفت کیبرد نزد يهمونجور منو

 ...اخ هر دو مون در اومد.. پرتم کرد و افتادم رو بابک محکم

 ..کن بابک یخداحافظ زتیبا عز -

برو : ممکن گفت يصدا نیگوشم و با ارومتر کیسر بابک اومد نزد هوی.. گفته نداشتم یفکر کنم چ نکهیا حال

 ..برو.. صنم

 گفت؟ کجا برم؟ یم یبابک چ.. فعال شد شاخکام

 ينگاهم فقط به بابک بود و چشما..منو بلند کرد یدست.. رو نداشتم هیازش بپرسم منظورش چ نکهیا فرصت

 ..منو کشون کشون با خودش برد انیشا.. نشیغمگ

 

 

 ..نداشتم که انگشتم رو تکون بدم نویتوان ا یحت.. نیته انبار رو باز کرد و منو هل داد رو زم کیاتاقک کوچ در

 م؟یکن کاریبا بابک چ -

 ..اب ریز نیاگه درست بود سرشو بکن.. ارنیبچه ها مدارك رو ب نیبزار -

 ؟یدختره چ نیا -
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 ..الزم شد دیشا.. میدار یفعال نگهش م -

همه  يخدا کنه جا.. تو دلم شروع کردم به دعا کردن.. خواستن بابک رو بکشن؟ یم.. شد یم نییام باال پا نهیس

 چیپس چرا ه..خودت کمکمون کن.... ایخدا: دمینال ؟یاگه گفته باشه چ یول.. مدارك رو بهشون نگفته باشه

 اد؟یکس نم

گفت  یمن ماونوقت بابک به  میدونست یخودمون هم نم.. مییدونست ما کجا ینم یکس.. ساده بود جوابش

 یاون حرف رو بهم بزنه؟ بابک ب دیبابک چرا با.. شدم زیمخین هویاخه کجا برم؟ کجا رو داشتم برم؟ ... برو

.. اره.. دونستم؟ یمن نم کهدونست  یم يزیچ.. رفتم یم دیبا یعنیگفت برو  یم یوقت.. زدینم یحرف يخود

.. کردم تمرکز کنم یزور سر جام نشستم و سع م؟بهییدونست ما االن کجا یاون م یعنی.. بود نطوریحتما هم

.. همه مدارك رو بهشون گفته ياون جا یعنی نیا... اب دهنم رو قورت دادم..یعنی نیا.. بابک به من گفت برو

 یبابک رو م.. شد نیسنگ هویاتاق  يهوا.. دمیکش یقینفس عم.. من و بابک تموم شده يهمه برا یعنی نیا

به .. اون چشماش.. اون حرفاش..به قلبم چنگ زد يزیچ هی.. کشتن یبابک رو م یسادگ نیبه هم.. اره.. کشتن

 يبه خاطر من بود که جا... دیلرز یلبهام م یبابک؟ بغض نداشتم ول یبرم؟ ب.. از جام بلند شدم.. من گفت برو

نبود؟ چرا اونجا افرا  اینرسونن؟ اصال چرا مدارك دست مهران  بیبه من اس نکهیرو گفت؟ به خاطر ا كمدار

حرفاش هنوز تو .. رفتم یم دیبا یول..جیگ یلیخ.. شده بودم جیگ..دمیبه موهام کش یکرده بود؟ دست شونیمخف

بعد با شدت تکون  یو اول اروم ول رفتمدر رو گ رهیدستگ..اومد یم رونیاز ب ییصداها.. رفتم یم دیبا.. گوشم بود

 ..شد یباز نم.. دادم

 ؟یکن یم کاریچ ه؟یچ -

 یم یداشت یچه غلط: گفت تیدرو باز کرد و با عصبان يمرد..دمیپشت سرم چسب واریترس عقب رفتم و به د از

 ؟يکرد

 ..ییخواستم برم دستشو یم.. خواستمیم -

 ...رفت تو هم شتریمرد ب ياخمها

 ...کارت رو بکن نجایهم -

 نجا؟یا -

به  يزیچ چیه یول.. کردم یم يکار هی دیبا.. هم که اونا بودن رونیب.. نبود يپنجره ا چیه..و رفت دیکوب درو

 ..دوباره داد مرد بلند شد.. رفتم و با مشت به در زدم.. دیرس یبه ذهنم نم ییجز دستشو
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 ه؟یچ -

 ..برم ییتونم دستشو ینم نجایمن ا.. درو باز کن -

 ..بتمرگ سرجات -

 ..باز کن درو -

 ..دمیرو شن انیشا يصدا

 ..نجایچه خبره ا -

 ...ییخواد بره دستشو یم.. رو گذاشته رو سرش نجایدختره ا نیا -

 ..بره یینخورده که دستشو يزیچ.. الزم نکرده -

 ...مشت زدم رو در با

 ..یدر رو باز کن عوض -

و پر تمام چهارچوب در ر انیقامت شا.. نیبزنم در با شدت باز شد و پرت شدم رو زم يا گهیخواستم حرف د تا

 ..کرده بود

 چه خبرته؟ -

 ..کردم از جام بلند شم یسع

 اره؟ یفرار کن يخوا یم: به سمتم اومد و گفت زیر يچشما با

 ..ییخوام برم دستشو یم: سرعت لو رفته گفتم نینقشه ام به ا نکهیاز ا دیناام

 ..بکنه گهید گریفکر د هی.. شده صنم خانم یمیکلکا قد نیا: ام رو گرفت و گفت قهی

نفسهاش که خورد تو ... محکم منو گرفته بود یلیخ یخواستم عقب بکشم ول.. صورتم اورد کیرو نزد سرش

 ..گفت یدم گوشم م يزیچ هیداشت .. ارمیخواستم باال ب یصورتم م

 ..امیشو تا من ب میهمونجا قا.. برو سمت ته انبار فتیراه ب گهیساعت د هی -

انداخت؟با تنفر به چشماش زل زدم و  یبود که داشت راه م دیجد يباز.. دور کردم انینفرت خودم رو از شا با

 ..امینم یگورستون چیمن با تو ه: گفتم

 ..انیشا يپرت کرد و پشت سرش دادها نیکه به صورتم خورد منو به زم یمحکم یلیس

 یمن ماست چقدر کره م هیکنم  یم تیحال ؟يایواسه مهران عشوه ب يفقط بلد... یابونیدختره خ يغلط کرد -

 ..ژنیب.. ژن؟یب.. ده
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 ..وارد اتاق شد یمرد قبل همون

 ..بله -

 ..زود.. تا بعدا خدمتش برسم ییببر بندازش تو دستشو -

منو .. بود جهینت یاز دستش خالص بشم ب نکهیا يتالشم برا..انداخت و به سمت من اومد انیبه شا ینگاه مرد

پس هومن کجا بود؟ .. ایخدا.. تونستم نفس بکشم یدرست هم نم گهید..انداخت یفیبدبو و کث ییداخل دستشو

توجهم رو  رونیاز ب ییصداها کهدونم چند وقت گذشت  ینم.. اومد دنبالمون یکرد؟ چرا نم یداشت م کاریچ

بم قل يدستم رو رو.. تفنگ بود يصدا.. گوشم رو به در چسبوندم... ترقه بود يمثل صدا يزیچ هی.. جلب کرد

.. دمیلبم رو گز..شد یصداها قطع نم نهمه؟یاخه ا یکنن؟ ول یم کینکنه دارن به بابک شل... نکنه.. گذاشتم

.. سانیپل.. اره.. سانیباشن؟ حتما پل سهایممکن بود پل یعنی..برد باالتپش قلبم رو تا هزار  يا گهید نهیگز

رو به  میتمام سع.. شد یباز نم..دمیدر رو گرفتم و محکم کش..شهیقطع نم کیشل يکه صدا نهیهم يبرا.. اومدن

 .. دمیبا مشت به در کوب..سفت یلیخ.. سفت بود.. کار بردم

 ...رونیب ارهیمنو ب یکی.. نجامیمن ا.. نجامیمن ا.. ياها -

ودن طرف ب سیپل يبرا دمیام... رونیب دیمنو کش یلحظه در باز شد و دست هیتو .. زدم یبلند داد م يصدا با

 ..شعور یدستتو بکش ب: داد زدم.. بود انیشا.. شد لیتبد يدیزود به ناام یلیخ

مثل  یشد فحش؟ اونم به ادم شعورمیاخه ب..ستمیبلد ن يبهتر يبودم که چرا فحشها یاز خودم عصبان واقعا

خم شدم  ارمیتونم دستم رواز تو دستاش در ب ینم دمید یوقت..دیکش یتوجه به دادهام منو با خودم م یب ان؟یشا

 ..ولم نکرد یاخش دراومد ول.. از بازوش گرفتم یو گاز محکم

 ؟یدختره وحش یکنیم کاریچ -

 ..ستیادا اصوال ن نیصنم االن وقت ا: گردنم رو محکم گرفت و گفت رمیبگ يا گهیخواستم گاز د تا

صداها ..که پشت انبار بود ینیمنو برد سمت ماش يجورهمون.. شکنهیکردم اگه گردنم رو تکون بدم م احساس

 ..شدن یم دتریهر لحظه شد

 ه؟یچ يصدا نایا -

 ..سایپل -

 سا؟یپل -
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فشار  نیزم يپاشنه پام رو رو...معجزه اتفاق افتاده بود هیانگار ..باشه نیتونست بهتر از ا یم يچه خبر گهید

تو رو جون هر کس . صنم: دیبه سمتم برگشت و داد کش هینجوریا دیکه د انیشا.. دادم تا مانع راه رفتنم بشه

 ..میبر نجایزودتر از ا دیبا.. ادا نده يدوست دار

 ..امیجا نم چیمن باهات ه -

 انیمنو شا نیکشمکش ب..بودن کینزد یلیشد خ یم شتریگلوله ها ب يصدا.. دمیخر یبه قول بابک زمان م دیبا

اجر به سر و  يو تکه ها دیسرمون ترک يهوباالیکه  ارمیتو دستاش دربکردم دستام رو از  یم یشد سع شتریب

تا .. ادیدرب انیشا ياز حصار دستا مباعث شد دستا نیو هم نیرو زم میهر دومون محکم افتاد.. صورتمون خورد

 ..دیخواستم بلند بشم باز منو چسب

 ..کشنت یاونور م يبر.. ونهید يریکجا م -

خودت .. رونیراه بدو ب نیاز ا: شونه هام رو محکم گرفت و گفت.. زد ینفس نفس م.. واریبه سمت د دیکش منو

 ..اونجان سایپل.. حله واریپشت د یرو که برسون

 ..زد یهنوز نفس نفس م..کردم یگرد نگاش م يچشمها با

 صنم؟ يدیشن -

 ..کردم یهنوز نگاهش م مات

 من با اونام؟ ينکنه فکر کرد.. ه؟یچ -

 ؟یستیمگه ن -

 یتون یاخه دختر تو که دوستو از دشمنت نم: با حرص گفت.. رونیبود که چشماش بزنه ب انینوبت شا نباریا

 ..رونیب یزن یاز خونه م یکن یخود م یب يبد صیتشخ

 ..سرمون يخورد باال يا گهیگلوله د.موضوع رو به روم اورد نیگرفت که ا لجم

 باشه؟.. و فقط بدو ریسرت رو با دستات بگ -

 شه؟یم یبابک چ ؟یبابک چ-

 ...اخم به اون سمت انبار نگاه کرد با

 ..اونور میبر میتون ینم -

 ..میولش کن ينجوریهم شهینم م؟یتون ینم یچ یعنی -
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اونجا هر دومون  میبر: سرش رو تکون داد و گفت انیشا.. شده لمایتو ف هیلحظه با خودم فکر کردم چقدر شب هی

 ..کشن یبرم منم م..ستمیباهاشون ن دنیفهم...دنبال منم هستن.. زنن یرو م

 ..رم یمن م -

 ..خواستم بلند شم دوباره منو سر جام نشوند تا

 ..شهینم.. وونهینرو د -

 

 

 ..میجنگ باش دونیوسط م نکهیدرست مثل ا.. شد یم شتریگلوله ها هر لحظه ب يصدا

 ..کشنش یم. میولش کن نجایهم شهینم -

 ..اونا هم مرده ان رهیاگه بابک بم.. برگ برنده شون بابکه.. کشن ینم -

 ..رهیچطور امکان داشت اجازه بدم بم.. جنون بود نیاصال تصور مرگ بابک برام ع.... گوش من بدهکار نبود یول

 ..زارم بابک اون تو بمونه یمن نم.. فتهیب یچه اتفاق ستیبرام مهم ن.. نیبب -

رو تحمل  ییزهایبرسونه چه چ نجایپرونده رو به ا نکهیا يبرا یدون یم.. ماتش به باد بره؟همه زح يخوا یم -

 ؟یگوش کن یتون یحرفشم نم هی نیا.. کرد؟ مگه بهت نگفت برو؟

به افرا : گفت یکه م دمیشن یبابک رو م يصدا.. زدن یگوشام زنگ م.. شونه اش زدم کنار يرو از رو دستش

.. اومد یکار ازم برنم هی نیا.. تونستم ینم.. شد نینفسم سنگ... به افرا بگو دوستش دارم.. بگو دوستش دارم

 ..يا گهید زیهر چ.. ادمش نبودم

 ...دم ینم یتیاهم -

 ..بلند بشم که دوباره منو سرجام نشوند خواستم

 ..رم دنبالش یمن م.. تو برو.. دونم یم يد یاخرش همه مون رو به کشتن م.. باشه دختره ابله -

 باشه؟.. فقط بدو.. بهت گفتم یکه چ يدیشن.. واریخودتو برسون پشت د: به سمت ته انبار هل داد و گفت منو

گرفتم تا  واریو دستم رو به د ستادمیا.. گفت مونده بود یکه م يواریهنوز تا د..دمیگفت دو یکه م یطرف به

و  سیپل نیب... و روشن صبح تنها تو اون گوشه از انبار کیتو تار.انداختم یسرم نگاهبه پشت .. تازه کنم ینفس

 دیفاصله شا.. خم شد و همونجا نشستم نوهامزا..شد یگلوله قطع نم کیشل.. باند خطرناك بودم هی ماندهیباق

تا ... واریرفتم پشت د یم دیبا.. گفتم و از جام بلند شدم یاعلی.. اومدم یم لومترهایبه نظرم ک واریتا د يصدمتر
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بود بابک رو  يهمون مرد.. پناه گرفتم واریپشت د عیسر..توجهم رو جلب کرد ییبردارم صدا یخواستم قدم

فاصله  نکهیبا ا...زد یداشت با چندتا مرد حرف م.خواست منو با خودش ببره یکه م يردهمون م.. زد یکتک م

دست همه شون .. دمیشن ینم يزیگلوله ها چ کیك شلوحشتنا يبه خاطر صدا یباهاش نداشتم ول يادیز

 ییاونا زا.. بزرگ بود یلیخ ياز اون تفنگها نیماش هیپشت .. دیجه یم رونیب نهیقلبم داشت از س.. اسلحه بود

مردها از دورش پراکنده ..داشتن زاتیتجه اریجنگ تمام ع هیواقعا به اندازه  نایا... ایخدا.. بندن یکه به رگبار م

 يواریچند نفرشون به سمت همون د.. شانس نیلعنت به ا.. اه... ننیمجبور شدم برگردم عقب تا منو نب.. شدن

برگشتم .. بود یمرگم حتم دنید یاگه منو م.. نداشتم يراه فرار چیه گهیعمال د.. خواستم برم یرفتن که من م

درد  يپاهام بدجور..کرد یم دایپ نجایاز ا یخالص يبرا یحتما راه.. کردم یم دایرو پ انیشا دیبا..داخل انبار

 یسرعتم رو حساب زیت يزهایو چ زیر يفرو رفتن سنگها.. بدوم نیزم يبرهنه رو يتونم با پاها ینم.. گرفته بود

باز دوباره نشستم رو ..دیترک یسرم داشت از درد م.. تونستم ینم گهید.. نفس کم اوردم..کرد یم کند

شم؟ چرا تموم  یخدا چرا خالص نم يا.. خدا يا.. دمیهام کش هیدم کرده داخل انبار رو داخل ر يهوا..نیزم

 یانبار م یبه سمت قسمت اصل.. شدمکه نفسم جا اومد از لبه جعبه کنار دستم گرفتم و از جا بلند  یکم..شه؟ینم

.. رو شناختم انیشا.. دمیاروم سرك کش..ننینکنه منو بب..م سر جامدوباره نشست.. دمیرو د يا هیرفتم که سا

به سمتشون ..دمیکش ینفس راحت.. دیکش یدنبال خودش م یدست بابک دور گردنش بود و داشت به سخت

 ..من چشماش گرد شد دنیبا د انیشا.. رفتم

 وار؟یمگه نگفتم برو پشت د ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا -

 ..بغ بابک رو گرفتم ریاش رفتم و ز گهیبه سمت د.. بابک رو نگه داشته بود یسخت به

 ..همه شون تفنگ داشتن.. پر ادم بود.. نشد یول... رفتم یداشتم م -

 یبا نگران.. هم گذاشت يچشماش رو رو.. عرق از سروصورتش روان بود يدونه ها.. ستادیا انیحرفم شا نیا با

 ..توجهم بهش جلب شد.. ک تکون خوردسر باب.. شده بودم رهیبهش خ

 ..اقا بابک -

 ؟یچرا نرفت: گفت يخفه ا يصدا با

 ..میر یباهم م.. میریم -

 ..میر یم گهیراه د هیاز .. میبرگرد دیبا: و گفت دیکش یقینفس عم انیشا
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 یبود ول دهیاز حد امونم رو بر شیب یخستگ.. باز حرکتمون کند بود یبود ول انیوزن بابک رو شا شتریب نکهیا با

 .. شده بود دتریاون قسمت شد يریدرگ.. میدیانبار رس یبه قسمت اصل..وقت استراحت نبود.. دادم یادامه م دیبا

 نجا؟یا میچرا اومد -

 ..بهتره نجایا -

بابک . شدینم نیبدتر از ا تمیوضع..وا رفتم نیشه گفت رو زم یم بایتقر..دیاز ستونها کش یکیرو به سمت  ما

 مگه نگفتم برو؟: گفت

 شیشونیرو پ یداستم تا دست يدیشد لیم.. بود دهیلبهاش خشک و بهم چسب.. شد یداشت بسته م چشماش

 ..بکشم و موهاشو عقب بزنم

 ..تشنمه یلیخ.. تشنمه  -

از  ياخه چه کار.. ایخدا.. نفس هاش منقطع شده بود.. داد  هیتک يسرش رو به جعبه ا.. رفت یاز حال م داشت

 ..اومد یدست من برم

 ..کردم داتونیپ نیگشتم رو زم یتو اسمونا دنبالتون م.. به به -

همراه سه تا .. دمشیبود که پشت انبار د يهمون مرد.. اه از نهادم براومد.. میسه مون به سمت صدا برگشت هر

 ..تیچوب کبر هی یحت.. مینداشت یچیه.. همه مسلح و ما.. بود گهیمرد د

 ..شه یگرگ زاده گرگ م... به کفش دوتاتون هست یگیر هیدونستم  یاز اولشم م -

کارتون : بلند شد و گفت انیشا.. من که تو خودم جمع شده بودم يجلو دیخودش رو کش یبه سخت بابک

 ..سهیپر پل رونیاون ب.. تمومه

کشم  یاگه قرار باشه غرق بشم همه رو با خودم م یول.. اره: نشونه گرفت و گفت انیتفنگ رو به سمت شا سر

 ..نییپا

تکون .. دمیکش يبلند غیج.. انیخوردن شا نیبلند تفنگ و پشت سرش زم يصدا.. دمیفهم یخودم رو نم حال

 ..انیاقاشا.. انیاقاشا: و تکونش دادم دمیکش انیخودم رو به سمت شا.. مرد به سمتمون برگشت.. خورد ینم

و  دمیکش یم غیبلند ج يبا صدا.. بدنش به راه افتاده بود ریکه از ز دید یرو م یسرخ يتارم جو يچشما

من .. دیلرز یتمام بدنم م..رو نداشتم گهینفر د هیمرگ  دنیمن طاقت د ایخدا.. انیاقا شا.. زدم یصداش م

گلوله  کیشل يصدا.. تادمشمن فرس.. من بهش گفتم بره دنبال بابک.. رهیمن باعث شدم بم.. باعثش شدم

چشماش بسته .. بدن بابک ریاز ز نباریا.. گهیسرخ د يجو هی.. به سمت بابک برگشتم.. منو از جا پروند يا گهید
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نه ... نه گهیتو د.. نه بابک.. برداشتم زیو به سمتش خ دمیکش غیج.....خورد یتکون نم.. دیکش یشده بود نفس نم

من که دارم  ؟یکن یچطور تحمل م ایخدا.. همه ظلم نیاز ا.. بوددوران افتاده  هسرم ب.. کجاست؟ نجایا... ایخدا

 یم یبلند شو هر چ.. گم ینم یچیمن به افرا ه.. بابک بلند شو... بابک.. دادم یتکونش م.... شم یم وونهید

افتادم  بککنار با..گرفت و خون فواره زد شیبازوم ات.. از پشت سرم يا گهیبمب د يصدا.. خودت بگو يخوا

.. دیچیتو سرم پ یوحشتناک يصداها.. اخخخ.. نفسم قطع شد.. دواند شهیدر تمام وجودم ر یامان یدرد ب.. نیزم

شد و صداها دور  اهیس زیهمه چ..بسته بودن یتمام بدنم رو به رگبار سخت.. شده امتیلحظه احساس کردم ق هی

مرگ .. ایخدا.. کردم یحس نم یچیه گهید... دمینش ینم یچیه گهیانقدر دور که د.. دورتر.. دورتر.. شدن

 ..یوزن یب نهمهیا.. یحس نکن یچیه نکهیا.. خوبه یلیکه خ هینجوریاگه ا ه؟ینجوریا

 

 

 

 يدختر...رو تختم نشسته بودم رو به پنجره.. خونه خودمون.. تو اتاق خودم بودم.. خورد تو صورتم یم یخنک باد

 یاب راهنیپ هیبود و  ختهیو لختش رو دورش ر اهیبلند س يموها..پونزده شونزده ساله دیشا.. اروم از کنارم رد شد

 دینور خورش... رو کنار زد و پنجره رو باز کرد يتور يپرده ها..شناسمش یکردم م یاحساس م.. تا زانو تنش بود

 دیچیرز پ يگلها يبو.. ودپرده ها گم شده ب يدیسف يدخترال.. و پرده ها به رقص در اومدن دیبه داخل اتاق تاب

 ..اطیدختر دستش رو گذاشت لب پنجره و خم شد تو ح... که چقدر دلم تنگ شده بود يوا... تو اتاق

 ..بابا -

تو اتاق من؟ از جام بلند شدم و رفتم به  هیپس ک.. ستین یاهیس نیموهاش به ا اسمنی.. نبود اسمنیدختر  نیا

صورتش رو ..دینرم به سمت در اتاق دو یلیو خ دیمخالف چرخبهش برسم از جهت  نکهیقبل از ا.. سمتش

 ...دیخند یم.. گرفته بود يباد موهاش رو به باز.. دمیند

 ..بابا -

.. چشم گردوندم تو خونه.. رو باز کرد اطیدر ح..نییپا دیاز پله ها دو.. پشت سرش رفتم.. گفت بابا؟ یم یک به

سماور ... کادیتابلو فرش وان . زیتبر يفرشها..يکرم قهوه ا يمبلها.. دیسف يپرده ها..نکرده بود رییتغ زیچ چیه

 ..کرد لبتوجهم رو ج اطیخنده دختر از تو ح يصدا..رو دکور  یذغال

 ..تو خواب ادیماه م... شب مهتاب هی -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٢٥٧ 

از  ياثر چیه..جوونتر شده بود یلیخ..بنفشه يبا جعبه ها..بابا لب باغچه بود.. شدیباورم نم.. رو کنار زدم پرده

درست مثل .. کردم یمات و مبهوت داشتم به صحنه روبروم نگاه م.. اطیرفتم تو ح.. تو صورتش نبود يماریب

.. اروم و قرار نداشت قهیدق کی.. کرد یم جهدخترك فقط ورجه ور..رو تا ارنجش تا زده بود نهاشیاست مهایقد

 بهم؟ يد یرو م لچهیاون ب.. صنم جان بابا: بابا سرشو بلند کرد و با لبخند گفت

 ..تا عرش رفتم.. کنم فیتونستم توص یو حالم رو نم حس

 ..قربون صنم گفتنت بابا -

و به سمت بابا  دیدستم قاپ ریتا خواستم برش دارم دخترك نرم از ز..اب بود ریکنار ش.. به اطراف کردم ینگاه

به  دیرو از دستش گرفت و اون لبخند مهربونش رو پاش لچهیب..به من گفت.. بابا به من گفت.. خشکم زد.. رفت

 ..صورت دخترك

 ..دستت درد نکنه بابا -

 ..جلوتر رفتم.. نهیب یمن رو گرفت؟ چرا بابا منو نم يجا یراحت نیبود که به ا یک نیا.. گرفت بغضم

 ..بابا -

تو همون  دیشا.. دخترك خودم بودم.. خودم بودم.. واز پشت سر دستاشو دور گردن بابا قالب کرد دیدو دخترك

صورت بابا  کیخودم پانزده اسله ام صورتش نزد.. رفتم جلوتر.. نداشتم یشکل نیا رهنیمن که پ یول.. سن

 ..خوند یهمراهش داشت م

 ..وچهباغ ال.. يباغ انگور... بره کوچه به کوچه یمنو م -

همراه ..تونست دستاش رو دور گردن بابا بندازه یم نکهیبه ا.. کردم یم يخودم به خودم حسود.. بود مسخره

خم شدم و  یکرد ول یحس نم.. دیفهم ینم.. کاشت نگاه کردم یبابا که بنفشه م يبه دستا.. باهاش بخونه

 ..گونه ام رو رو دستاش گذاشتم.. زدم شیگل يرو دستها يبوسه ا

 ..ترسون و لرزون ادیم يپر هی.. ها شهیپشت ب.. اونجا که شبا -

چقدر وقته  نیا.. کنه؟ ینم هیادم گنده که گر یگفت یبابا م ادتهی.. چقدر زرزرو شده بودم.. دیاشکم چک قطره

 ..چشمام رو بستم و شروع کردم به خوندن.. بود هیفقط کار گر

 ..شونیپر يوکنه م یشونه م..زاره تو اب چشمه  یپاشو م -

 ؟یکن یم هیگر... صنم جان بابا -

 ...سرم رو اوردم باال.. کرد یبهم نگاه م یبا مهربون..بابا که نشست رو گونه ام چشمام رو باز کردم دست
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 ..بابا -

 ..جان بابا -

 ..از جام بلند شدم عیسر..دیشن یمنو م يصدا

 ..بابا -

بو .. خودم رو انداختم تو بغلش.. رهیخودم رو بگ يجلو نتونستم گهیسرم د يشد رو دهیبابا که که کش دست

.. بابا.. زدم یصدات م یه يکه بود یشه وقت یدونستم انقدر دلم برات تنگ م یاگه م.. بابا.. بابا.. بابا.. دمیکش

 ..شن یاز دل تو نم يهمه شون جمع بشن گوشه ا.. ایدر.. اسمون ..بابا ارهیتو کم م شیکوه پ یعنی.. بابا.. بابا

 ؟یکن یم هیچرا گر ینگفت -

 ..دلم براتون تنگ شده -

.. شکست..ضعف.. ریتحق.. غصه.. دل تنگ بود نیا يتو گهید يزهایچ یلیخ.. اش بود قهیدق هیفقط  نیا.. هه

 ..بود زهایچ یلیخ

 ..دخترم شهیتموم م: رو موهام زد و گفت يا بوسه

 .. خودمو تو بغلش جا کردم شتریب

 ..بمونم شتونیخوام پ یم.. شهیتموم م یک ؟یک -

 ..شتمیپ شهیمن که هم -

 .. شهیهم.. باشم شتونیخوام واقعا پ یم.. نه ياونجور.. نه -

 ..مثل اون وقتا.. اروم.. دیخند

 ..عتهیطب نیا.. برن دیبا.. رنیباباشون م شیهمه دخترا از پ يروز هی.. که دخترم شهینم -

 عتیبه کار طب يکار.. دمیکش یفقط بو م.. خراب کنم گهید يزهایرو با چ ایرو نیا ینیرینداشتم ش دوست

 .. و... اونم بابام بود و.. وجود داشت ایمرد تو دن کیفقط .. بود یعرف چ ایکرد قانون  ینم یبرام فرق.. نداشتم

 ..اره دخترم -

 ..تو چشماش نگاه کنم دمیکش یم خجالت

 ن؟یکن یدعام م.. بابا -

 ...شهیهم.. کنم باباجان یدعات م شهیمن هم -
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منو از  یتو اغوش بابا جمع شدم ول شتریب.. شد دتریشد دیوز یکه م یخنک مینس.. چشمام رو بستم  دوباره

دوست .. که مال خودته یاون.. خودت یدنبال زندگ يبر دیرسه که با یم یزمان هی: خودش جدا کرد و گفت

.. بود يحکمت خداوند.. شدن یول.. باشه تیکه قراره مرد زندگ يداشتم خودم دستت رو بزارم تو دست مرد

 .. ستیدرش ن یحرف

 هیانگار داشتم به داخل .. شد یصداش تو باد گم م.. محکم از دست بابا گرفتم که باد منو نبره.. شد دتریشد باد

 ...انگار نه انگار یول دمیکش یخودمو به جلو م.. شدم یم دهیتونل کش

 ..دلتو صاف کن.. دلتو صاف کن دخترم -

 ..التماس کردم.. شد یبابا جدا م يداشت از دستا دستام

 ..نیخودتون نگه دار شیمنو پ.. بابا تورو خدا -

 دهیدستام از دستاش جدا شد و به داخل تونل کش هوی.. بود میشونیپ يمن بوسه رو يپاسخ بابا به التماسها تنها

 ..شدم

 

 

 

تا خواستم تکون .. همه جا ساکت و اروم بود.. نداشتم تمیاز موقع یدرک چیه..مام رو باز کردمچش يال یسخت به

 من کجا بودم؟.. صورتم درهم رفت.. دیچیتا مغز استخونم پ یبه خودم بدم درد وحشتناک

 ؟يشد داریب -

دهنم ..و محو بودتار  یهمه چ..دمشید یخوب نم.. سمت راستم بود يزن چادر هی.. به سمت صدا برگشتم اروم

 ...ازش خارج نشد ییصدا چیه یبگم ول يزیرو باز کردم تا چ

 ..کنم یاالن پرستار رو خبر م -

 ينگاهم باال اومد و رو.. بود ستادهیمغزم انگار ا..شد یدرد در تمام بدنم منتشر م دمیکش یکه م یهر نفس با

.. کجا بود؟ در باز و بسته شد ؟یعنی نجایا.. درد.. پرستار.. سرم.. ثابت موند دیچک یکه قطره قطره م یسرم

 .. سرم ياومد باال يمرد

 ؟يبه هوش اومد.. صنم خانم -
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و باعث  دیبه صورتم تاب يدینور شد هوی.. رو ازم سلب کرده بودن یکردم انگار قدرت هر جواب ینگاهش م فقط

بعد دوباره چشمام رو هم افتاد و  یکم. رو گفت ییزهایمرد چ.. باز کردم دوباره یول.. ببندم عیشد چشمام رو سر

 ..دمیخواب

داشتم و دهنم مزه  چهیهنوز درد و دلپ نکهیدوباره چشمام رو باز کردم حالم نسبت به قبل بهتر بود با ا یوقت

کم کم مغزم به .. بود مارستانیاتاق ب هیشب.. به اطراف انداختم ینگاه.. کرد یهنوز دستم درد م..داد یم یگس

همه جاشون پر از خون .. خون..چشمم ياومد جلو نازشو ریتصو نیاخر.. خوردن ریت.. انیشا.. بابک... کار افتاد

 .. اومد تو يزن چادر هیدر باز شد و .. نکنه مرده باشن؟.. دمیلبم رو گز..بود

 ..ریعصر به خ.. سالم -

 یروز اول.. لباس الله بود هیلباسش شب.. پرستارها نبود هیشب.. کردم یفقط بهش نگاه م.. حرف زدن نداشتم ينا

 ..بود سیپس پل.. دمشیکه خونه مهران د

 ؟يخوا یم يزیچ -

که  یاز اتفاق.. که ممکن بود بشنوم یاز جواب.. دمیترس یول... ام رو از هم باز کردم دهیخشک يلبها یسخت به

 ..فقط سرم رو تکون دادم.. ممکن افتاده باشه

گفتن بازم .. رفتن ينشد داریب دنید یوقت.. بودن نجایصبح ا.. يخبر دادم به هوش اومد یوسفیبه سرگرد  -

 ..انیم

 ..دمیفهم یم دیباالخره که با.. زدم ایاخر سر دل به در.. نه ایدونستم بپرسم  ینم.. زد یم قلبم

 ..خانم دیببخش -

 ..بله -

 افتاده؟ یچه اتفاق دیبگ شهیم -

 ..دقت بهم نگاه کرد با

 اد؟ینم ادتی -

 ..خون.. گلوله کیشل يصدا.. ادین ادمیاصال  ادیم ادمیکه  يزیچ نیخواستم اخر یم

 ..یول.. چرا؟ -

 ان؟یکدوم به کمک من نم چیچرا ه.. کلمات بدن نقدریچرا ا.. دمیرو گز لبم

 شد؟ یخوام بدونم بعدش چ یم -
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 ..نجایاوردنت ا.. يخورد ریت يریتو درگ -

بود؟  دهیرو د دمیکه من د ییزایاون چ.. بود تیاهم یکامال ب زیچ هیزد انگار  یحرف م يطور ؟یراحت نیهم به

اونوقت به .. با تمام وجود.. جهنم رو حس کردم.. دمیخودم د يخوردم؟ من مرگ رو با چشما ریت ؟يریدرگ هی

 ..خوردم ریت يریگه تو درگ یم یراحت نیا

 شدن؟ یچ هیبق..اونوقت -

شکنه  یکمر ادم م ينجوریا.. ایخدا..که بشنوم مردن نیا.. ارمیتونستم اسمشون رو به زبون ب ینم.. تونستم ینم

 ..ها

 ..من اطالع ندارم -

بدتر از  یشد ول یم شتریدرد دستم هر لحظه ب.. کردن دایپ رونیاشکام راه خودشون رو به ب.. رو بستم چشمام

چقدر از دست دختره .. يرفته بود خواستگار.. انیشا چارهیب..چشمام مردن يجلو هر دوشون.. درد قلبم که نبود

افرا نگاه کنم و  يتونستم تو چشما یمچطور .. رفت ینم ادمیحرفاش .. بغضم بدتر شد.. بابک.. حرص خورد

لعنت بهشون که به خاطر .. لعنت بهشون يا.. شد؟ یم یچه حال..بگم برادرش تو اون وانفسا به فکرش بوده

.. زن باعث شد چشمام رو باز کنم دنیدر و بعدش پا کوب يصدا.. لعنت به همه شون.. کشن یادم م شتریپول ب

 ..بدم صیتونستم تشخ یم هماز پشت پرده اشک  یحت.. هومن بود

 شده؟ داریب -

 ..بله قربان -

 ..تختم کینزد اومد

 ..سالم صنم -

 ..سالم: و گفتم دمیاال کشرو ب دماغم

 یهم نم يزیچ چیه..تونستم بفهمم ینم يزیچ چیه.. و اخمو..احساس یب.. سخت.. بود شهیاش مثل هم چهره

 ..خدا رو شکر که حالت بهتره: نگاهم کرد و گفت یکم..ازش نداشتم یجالب يتجربه ها.. تونستم ازش بپرسم

 نجام؟یچند روزه ا -

 .. شهیم يسه چهار روز -

الزمشون داشته  دیفکر کردم شا.. تو کمده.. نجایرو اوردم ا لتیساك و وسا: از چند لحظه سکوت گفت دبع

 ..یباش
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به  ینگاه.. ارهیبرام ب نیرو از پشت ماش لمیتو خونه امن به هومن گفت ساك و وسا یوقت.. بابک افتادم ادی

به  یداشت يهرکار.. خانم مراقبته نیا.. بهت بزنم يسر هیاومدم فقط .. برم گهیمن د: ساعتش انداخت و گفت

 ..امیفردا دوباره م.. شهیتکرار نم گهیهرگز د یاتفاق قبل.. هم نباش یچینگران ه..بگو شونیا

 ..من از مرگ برگشته بودم.. نبود دنیاالن وقت ترس.. که صداش زدم رونیبره ب خواست

 ..اقا هومن -

 ..سمتم برگشت به

 ..بله -

 ..سخت بود یلیخ..دمیپرس یازش م يچطور.. دمیرو گز لبم

 و اقا بابک ؟ انیاقا شا  -

 یم رورویرو ز امیدن.. مهم بود یلیجوابش خ..اومد ینفسم باال نم.. چند کلمه رو گفتم نیدراومد تا ا جونم

 ..به دهن هومن چشم دوخته بودم..کرد

 ..امروز صبح منتقلش کردن بخش یول ومدهیهرچند هنوز خوب به هوش ن.. بهتره انیشا -

هنوز جواب  یول.. اصرار من به کشتنش نداده بود.. رفت نیعذاب وجدانم از ب.. خدا رو شکر.. دمیکش یراحت نفس

من  دنیانگار جواب دادنش به اندازه پرس.. فوت کرد رونیرو به ب ؟نفسشیبابک چ.. رو نگرفته بودم یاصل

 ..سخت بود

 ..مبراش دعا کن صن.. بابک -

 گه؟یزنده ان د.. زن -

 ..یاره ول: و گفت دیموهاش کش يال یدست

زد و ادم رو  یحرف م مهینصفه ن شهیهومنم که مثل هم.. زاشت اب دهنم رو قورت بدم یبزرگ گلوم نم گره

 ..کرد یجون به لب م

 ..از بدنش چهارتا گلوله دراوردن -

 .چهار تا؟.. دنیسوت کش گوشهام

 ..خواستن زجرکش بشه یاشغاال م -

تا اخر عمرمون  یول مینینب میتون یچرا م.. د؟ینداره که بشه بست و نشن يزیچرا گوش هم مثل چشم چ ایخدا

 م؟یدنیمحکوم به شن
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 ..گردم یفردا برم.. پرونده الزمه يبرا.. يجواب بد دیچندتا سوال هست که با -

 ..اقا هومن -

 ..بله -

 دنشون؟یشه برم د یم -

 ..وئهی یس يا.. االن فکر نکنم -

بابک .. ایخدا.. شکرت ایخدا.. ختمیپروا اشک ر یکه رفت ب رونیب..یشگیهمون هومن هم.. شد يجد دوباره

 ..شکرت.. شکرت ایخدا..هنوز بود.. هنوز زنده بود

 

 

ر خودم رو به زو یبشه ول یمغزم از خون خال هوی نکهیدرست مثل ا.. رفت جیسرم گ یکردم بلند شم ول یسع

 یخودم م يبا چشمها دیبا... انیشا ای.. بابک دنیتونستم برم د یشدم چطور م یاگه بلند نم.. نگه داشتم

 ..نخرده استراحت ک هیخوب :شد پرستار گفت زونیپاهام که از تخت او..دمشونید

 جهیسرگ گهید.. خرده که گذشت حالم بهتر شد هی.. فتمیراستم رو ستون بدنم قرار دادم تا رو تخت ن دست

تو که بچه .. تحمل کن صنم: به خودم گفتم.. دیلرز یزانوهام م..گذاشتم نیزم يرو یکی یکیپاهام رو ..نداشتم

 ..یستین

هر  یزد ول یدرد دست چپم تمرکزم رو بهم م.. راحتتر بود یقدم دوم کوتاهتر ول.. اول رو به زور برداشتم قدم

 ..رسوندم و روش نشستم یبود خودم رو تا صندلکه  يجور

 ..خرده استراحت کن و برگرد تو تختت هیاالن .. خوبه یلیخ.. نیافر -

انقدر راحت از .. ذائقه افراد عوض شده ای رمیگ یرو سخت م یها من عوض شدم و همه چ یدونم تازگ ینم

به در خورد و هومن  يتقه ا.. ده امش ینکنه من اشتباه نکهیکنم به ا یکنن که شک م یصحبت م یهمه چ

 ..هومن انقدر خوشحال بشم دنیبرسه که از د یموقع کردمیوقت فکر نم چیه.. اومد تو

 ..سالم -

 ....يامروز بهتر.. سالم: رو تکون داد و گفت سرش

 ..ممنون -

 .. احساسم چرا یباهاش اب نشده ول خمی هنوز
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 ..يجواب بد دیچندتا سوال هست که با -

 ..باشه -

 ..از گوشه اتاق برداشت و گذاشت روبروم یصندل

 دنشون؟یبرم د شهیم..دیببخش -

 ..ومدنیهنوز که به هوش ن: بهم انداخت و گفت ینگاه

 ..حالشون چطوره نمیبرم بب.. نداره یاشکال -

 ..يریرفتن م یبزار وقت.. هستن ششیپ انیاالن خانواده شا -

 ؟یسیکه افتاده رو بنو یتمام اتفاق یتون یم: که دستش بود رو باز کرد و گفت يپوشه ا.. رو تکون دادم سرم

 ؟یاز ک -

 ..گرفتنتون یاز وقت -

فکرم رفت به صبح اون روز که با .. ورق کاغذ بهم داد هیگذاشت کنار دستم و  يزیم.. رو تکون دادم سرم

.. که خورد ییکتکها.. دنیبعدش ما رو دزد.. زد یچشماش برق م..شهیازاد م انیصدام کرد و گفت شا یخوشحال

کردم همه  یسع.. برگشتنم.. گشتنشبر.. دادنم يفرار.. انینوشتم؟ بعدش شا یم دیچطور با.. که گفت ییزهایچ

 .. بخش نیو بدتر.. ارهیاصرار کردم برگرده و بابکو ب انینوشتم که من به شا.. سمیکه بود بنو يرو اونجور زیچ

 خونه؟ یرو م نایا خانم هم اافر.. گم یم -

 چطور؟: کرد و گفت زیرو ر چشماش

 ..خوام بدونم یم: رو بهم فشار دادم و گفتم لبهام

 ..خونه ینم یکس.. سهیگزارشات پل ناینه ا -

هرچند .. دونستم که دوست نداره افرا به خاطرش ناراحت بشه یم.. به خاطر بابک شتریب.. دمیکش یراحت نفس

ورقه رو دادم .. اومد یم ادیکه  ییتا اونجا.. اش رو نوشتم هیبق.. نداشت يطمئنا حال بهترم دنشیاالن با د

 ؟یکه جا ننداخت يزیچ: بهش انداخت و گفت ينگاه سرسر.. دست هومن

 ..رو تکون دادم سرم

 ..به فکرت اومد بهمون خبر بده يزیباز اگه چ -

 ..از اتاق خارج بشه که باز صداش زدم خواست

 ..اقا هومن -
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 د؟یکرد ریهمه شون رو دستگ: دمیپرس دمیسکوتش رو که د.. برگشت و نگام کرد یحرف چیه یب

 ..کشته ای.. شدن ریدستگ ایهمه شون : زد و گفت یکمرنگ لبخند

 کرد؟ کیکه شل یاون -

 ..برد لیمنو به تحل يکلمه انرژ هی نیهم

 ..همونجا کشته شد -

 یکه نفس م نیهم..بودن مارستانیرو تخت ب انیاالن مرده بود و بابک و شا.. چشمم ينحسش اومد جلو افهیق

 ...بود یلیخودش خ دنیکش

 ..میما به خانواده ات خبر داد.. بره ادمیکم مونده بود .. یراست -

 ام؟ خانواده

 بهروز؟ -

 ..میکرد یکار رو م نیا دیبا: تکون داد و گفت يسر

 یچ نکهیا.. به پرسش نبود یاجیاحت چیه..زدم یعکس العملش رو حدس م..حرفش دهنم رو بست نیا با

ها  هیتا بعدازظهر تمام ثان.. صورتم رو به سمت پنجره برگردوندم و هومن هم رفت..ومد؟یگفت؟ چرا ن یشد؟چ

 يرو برداشتم و رو انتوماز تو ساکم م.. ارمینتونستم طاقت ب گهیساعت شش رو که نشون داد د.. رو شمردم

 ؟ير یکجا م: دیپرس دنمیزن با د.. شونه ام انداختم

 ..نمیرو بب انیرم اقا شا یم -

 ..به من ندادن ياجازه ا نیجناب سرگرد چن -

 ..نجایخوب تو بمون ا: کالفه گفتم.. رو که اصال نداشتم یکی نیا حوصله

 ..رمیاول ازشون اجازه بگ دیبا.. شهینم: دست جلوم رو گرفت و گفت با

 ..ریخوب بگ: گرفتم و گفتم وارید از

کدوم  دیبا.. ستادیبود ا رونیکه ب يبا خروجم از اتاق سرباز.. برام اسونتر بشه یگرفتم تا راه رفتن کم وارید از

تش به سم.. بود يپرستار شنیاست نترییپا یسمت راست کم.. کدوم طرف بود؟ انیرفتم؟ اصال اتاق شا یطرف م

که داشت با تلفن حرف  ياز پرستار.. نزد یحرف گهیخدا رو شکر که الاقل اون د..رفتم و سرباز هم دنبالم اومد

به من و سرباز پشت سرم انداخت و با دست طبقه باال رو  ینگاه میبخش مردان کجاست؟ ن: دمیزد پرس یم

 .زن از پشت سر خودش رو رسوند بهم.. به راه افتادم.. نشان داد
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 ؟يریکجا م.. صبر کن -

 ..اریب لچریو هیبدو : رو به سرباز گفت بعد

.. طبقه دوم میبا اسانسور رفت..شد یاب خوردن جور م نیع یهمه چ یچه خوب بود که گاه.. دادم هیتک وارید به

هومن .. ستادیما ا دنیبا د.. جلوش نشسته بود گهیسرباز د هیکه  میدیرس یبعد از گذشتن از چندتا راهرو به اتاق

 یاگه م.. دل تو دلم نبود..میگرد یبرم شدیکاش م يگفتم؟ ا یم دیبا یچ.. نجانیگفته بود خانواده اش ا

 نکهیدرباره ا..ضعف داشتم..داخل میدر باز شد و رفت میگفتم؟ تا خواستم مخالفت کن یم یچ دیام با یک دنیپرس

زن تو اتاق  هی.. کرد یاعصابم رو خرد م یفیبالتکل نیهم.. نداشتم ينظر چیه دیمش یچطور بود و چ انیشا

برگشت و با تعجب به ما نگاه .. چشماش قرمز بود..یسرتاپا مشک.. بزرگتر یکم دیشا ایهمسن من  دیشا.. بود

داد خوب  یرو صورتش اجازه نم ژنیماسک اکس.. دهیبود که انگار خواب یانیچشم من به شا یکرد ول

 ..به زن سالم دادم یبه سخت..رفت یم نییباال پا یاش به اروم نهیس..نمشیبب

 ..من صنم هستم -

 ..دیخوش اومد -

 یاصال نم... تونستم بزنم ینم یحرف..زن رو اعصابم بود نیف نیف.. فشردم یرو تو دستم م لچریو يها دسته

 ..بگم دیبا یدونستم چ

 حالشون چطوره؟ -

 ..خانم دیدعا کن.. گن بهتره یدکترا م: تکون داد و گفت يسر

 یفکر م..رونیب میاز اتاق اومد.. اومد؟ یاز دستم برم يا گهیمگه به جز دعا کار د.. حالم رو بدتر کرد بغضش

 ؟ياحمد ياقا دنید میبر شهیم: به زن گفتم... نشد یول شهیحالم بهتر م دنشیکردم با د

 ..ممنوع المالقاتن شونیا.. نه -

 يفردا روز بهتر... شم یدونستم که بدتر م یم.. حالم بدتر نشه دنشیبهم نبود که با د ینیتضم.. نکردم اصرار

 يپرستار شنیاست يجلو.. دیبه گوشم رس ییاشنا يصدا میوارد سالن بخش خودمون که شد.. بود دنشید يبرا

 ..کرد یالتماس م.. بود

 .. قنکدوم اتا دیکنم بگ یخواهش م.. نجانیدونم ا یم.. خانم تورو خدا -
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 کنه؟ یم کاریچ نجایا نیا -

 ش؟یشناس یم -

 ..برادرزاده مه.. بله -

 ..خودشون اومدن.. بفرما: ما برگشت و بهش گفت دنیپرستار با د..بود دهیهنوز ما رو ند اسمنی

 ياخر دفعه ا.. شتریسال ب هیسال؟  هیبودمش؟  دهیچند وقت بود ند.. چقدر بزرگ شده بود.. به سمت ما برگشت

 ..پارسال دیقبل از ع.. خونه دوستش بود دمشیکه د

 ..عمه -

 بایاالن تقر یبود ول کتریسال ازم کوچ 10 نکهیبا ا.. بود دهیقدش به بهروز کش.. به سمتم پرواز کرد بایتقر

 ..خم شد و محکم بغلم کرد. شد یهمقدم م

 ..نجایاومدم ا یبا چه مشقت یدون ینم.. فدات بشم عمه -

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا -

 ..تو اتاق میبر: گفت يچادر زن

 ..با فرم مدرسه بود اسمنی..کرد تیرو به داخل اتاقم هدا لچرمیو

 نجا؟یا ياومد يزد میاز مدرسه ج -

 .. مدرسه ندارم.. نه امروز پنج شنبه اس: اش رو جابه جا کرد و گفت کوله

 پس مامان بابات خبر ندارن -

 ..نیتو ماش.. نهییاالنم پا..دونه یمامان م یول.. بابا نه -

به بهروز راپورت منو داده بود و بهروز اون  یوقت.. دمشیو د رونیاز پاساژ اومدم ب یوقت..شهال افتادم ادی

 ..کردم داتیمن به مامان خبر بدم پ: و گفت دیکش رونیرو ب لشیموبا.. تختم نشستم يرو..رو کرد يزیابرور

 ..حوصله اش رو اصال نداشتم.. ومدهی باال نرو شکر کردم که الاقل شهال خدا

 ..امیم گهیخرده د هی...... باشه.. نجاستیعمه ا. سالم مامان -

 ..و کنارم نشست اومد

 ..نجایا ادیبابا قبول نکرد ب.. یینجایبه بابا گفتن تو ا.. اومدن خونه مون سیچندتا پل شیچند روزه پ -

 اشتم؟د يچه انتظار نیا ریخوب غ.. زدم يپوزخند

 ؟ياومد يتو چطور -
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 ..امیم یمکیخودم قا ارهیبه مامان گفتم منو ن.. کردم دشونیمن؟ تهد -

 ..ام گرفت خنده

 ..یخوبه نگفتن به عمه ات رفت -

 ..امیاوردنم جرات نداشتم خودم تنها ب یاگه نم.. کردم دیمن فقط تهد.. اخه.. نه  -

 چه خبرا؟ -

 ..افتاده یاتفاقات هی يمدت که نبود نیا -

 ..دونم رو بگو یکه نم ییاونا.. دونم یهاشو م یبعض: رو تخت گذاشتم و گفتم پاهام

 ؟یدون یخوب کدوما رو م -

 ..شدم غهیکنه من ص یبابات فکر م نکهیا: گفتم.. شدم رهیخ بهش

 ..ها رو بگو یکیاون  نیا ریبه غ: پروا گفتم یب.. نییشد و سرش رو انداخت پا سرخ

 ..شراست.. عمه -

 ..اش رو بگو هیبق: با اخم گفتم.. کرده بودم ریگ یتو چه بدبخت..دیلرز یام م چونه

 ..کرد یم يانگشتاش باز با

.. ازت داره بده یگفت هر ادرس..بابا اومد شیپ یحت.. گرده یهم داره دربدر دنبالت م یانیپسر حاج اقا صوف -

 ..باهات نداره ینسبت چیه گهیگفت که د یول.. انقدر اصرار کرد که بابا بااالخره ادرست رو داد

 ..گرده یدنبالم م دیگفته بود سع مهران

 ؟یچ يبرا یدون یم -

 ارم؟یبرات ته توشو درب يخوا یم.. به مامانم نگفت یبابا حت.. رو نه قشیدق -

رو  یخوببا خانواده مهران گروه .. بود يدختر عاشق کاراگاه باز نیا.. خودش رو به لبخند داد يجا تیعصبان

 ..نبودم يبرعکس من که اصال اهل کنجکاو.. دادن یم لیتشک

 سر جاشه؟ یهمه چ.. کن فیاز خونه تعر.. نه -

 ..رو کند ناخنش

 ..کرده یبابا اتاقت رو خال -

 بود؟ یاصال چه شکل اتاقم؟

 ؟یبوته رز چ -
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اصال شبا ادم از بوش .. دهیم ییچه گال یدون ینم.. نه اون سر جاشه: نداره با خنده گفت یتیبرام اهم دید یوقت

 ..ارمیکه اومدم برات چند شاخه م يدفعه بعد.. شهیمست م

 .. از اون گلها تو دل من باز شد صدتا

 ..دلم براش تنگ شده.. اریاره ب -

که  ییبو.. دمیازش نفهم يزیکه چ یخوشبخت يبو.. گذشته يبو.. بابا بود يگل بو يبو.. بابا بود يرز بو يبو

 ..درش رو ندونستمق

 ؟يایخونه نم -

 خونه؟ کدوم خونه؟ -

 ؟يخسته نشد ؟یو اونور باش نوریا يخوا یم یتا ک.. برگرد عمه.. گهیخونه ما د -

 اد؟یمونده بود که سرم ن ییبال.. بودم ریمن خرد و خم.. فراتر از خسته يزیچ هینشدم؟  خسته

 ...شهیم یچ نمیحاال بب -

دونم  ینم یگفتما ول یبهش م یقبال هم ه.. رمیگ یمن کم کم مخ بابا رو به کار م.. نباش یچیتو نگران ه -

 ..گم یم شتریاالن ب یول شدیچرا نم

زنگ  يداده؟ صدا ادی یخوب نهمهیبچه ا نیبه ا یک.. یخرده از مهر و محبت دخترت داشت هیکاش  يا.. بهروز

 ..ایگه ب یم.. مامانه: انداخت و گفت ینگاه.. بلند شد شیگوش

 .. بمونه شمیخواستم پ یم.. دوست نداشتم بره.. چرا دروغ

 ..بره ادمیکم مونده بود  يوا يا -

 .سه تا کمپوت اناناس با در باز کن و چنگال.. دیکش رونیب یلونیتو کوله اش نا از

دفعه بعد  يالزم دار یچ سیاصال بنو.. ارمیب دیبا ایدونستم چ یمن اصال نم دیببخش.. باشه عمه شتیپ نایا -

 ..ارمیبرات ب

 ..دمیبه موهام کش یدست

 ..حموم برم دیبا.. اریشامپو و حوله ب -

 نجا؟یا: رو جمع کرد و گفت دماغش

 ..يکرد ینم ينجوریا يمن بود ياگه جا -

 ..تا بعد.. ارمیباشه م: و گفت دیخند
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برام کمپوت .. وونهیدختره د.. ذوق کرده بودم.. که جلوم بود نگاه کردم یلونیبه نا.. رونیرو باز کرد و رفت ب در

 ..اورده بود

 

 

 ..اصالهومن بود و اخمش.. یشگیبا اخم هم.. نگذشته بود که هومن اومد تو اسمنیاز رفتن  يا قهیدق چند

 نجا؟یبود ا یدختر ک نیا -

 ..گفت برادرزاده شه: من زن جواب داد يجا به

 ..دختر بهروز... بود اسمنی -

 نهینفسم تو س..گهیمرد د هیهومن وارد شد و پشت سرش .. رونیکرد و زن بعد از احترام رفت ب يسر اشاره ا با

 ..لچریبدون و.. سرپا.. مهران بود. حبس شد

 ..سالم صنم -

که  یکم..افتادم دمیکه تو کتابخونه د یعکس ادی.. قدش از هومن هم بلندتر بود.. شدیباورم نم.. شکه بودم هنوز

 ..سالم: خودم رو جمع کردم و گفتم گذشت

 بود؟ یشوخ هیمهران  ینینش لچریمدت و نهمهیا.. یعنی..داد یجواب نم مغزم

 ...يهوش بود یب یقبال هم اومده بودم ول.. حالت بهتر شده نمیب یخوشحالم م -

 ..اخم نداشت.. هومن نگاه کردم به

 ..شما.. اقا مهران -

 .زدم يپوزخند.. سکوت بود بعدش

 ..ینیبب ينجوریمنو ا یانتظار نداشت.. دونم یم -

 ..باور کنم دیرو با یدونم چ ینم گهید.. غلطه یدرسته چ یدونم چ یواقعا نم گهید: تکون دادم و گفتم يسر

 ..خودت بود تیامن يبرا یول.. یدونست یم دیبا.. دونم یم: نشست و گفت یرو صندل کنارم

 خودم؟ تیامن -

 ..همه مون تیامن -

 یم يمدام با انگشتام باز..بود تمیکه براشون مهم بود امن يزیچ نیمطمئن بودم اخر.. رو باال بردم ابروهام

 ..کردم
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 ...دنشید يگفت رفته بود یم انیخواهر شا -

 .. اون زن خواهرش بود پس

 ..لمالقاتهگفتن ممنوع ا.. اقا بابک رو اجازه ندادن.. ناراحت شدم یلیخ.. رفتم یکاش نم يا یول.. بله -

 ..باشه ششیپ قهیدن چند دق یبهش اجازه م.. دنشیره د یالبته افرا م -

وقتش .. وقتش نبود.. نه.. و االن.. که بابک گفت به افرا بگم چقدر دوستش داره یوقت.. شدم به گذشته پرت

 .. دیکش ینفس م.. بابک که هنوز نمرده.. نبود

ام بود سوء تفاهمات رو برطرف  فهیخوب وظ.. یعنی.. بردارت شیپ میرفت يهوش بود یب یوقت.. راستش -

 .. تونستم یاون زمان نم.. کنم

 .. یخرد هارت و پورت کرد ول هی.. شد یبرادرت اول عصبان: ادامه داد.. نزدم یحرف

 خرده؟ هی: زدم و گفتم يپوزخند

 ..قبول کرد.. اخرش یول..ادیز.. خوب نه -

 رو؟ یچ -

 ..يدنبو غهیتو ص نکهیا -

 .. واقعا لطف کرده بود..لبم کش اومد گوشه

 ..رو خوندم يداده بود سیکه به پل یگزارش -

 ..خونه ینم یکس دیشما گفت: روبه هومن گفتم... باز موند دهنم

 ..نه که من گفتم نه ایخونه  یافرا م يدیتو پرس -

 گفته؟ يزیبابک به تو چ.. صنم: دیپرس مهران

 مثال؟ یچ.... به من؟نه -

 ؟یبه ما بگ ایکه به افرا  يزیچ.. یغامیپ.. یحرف.. دونم یچه م -

 .. کردم مکث

 ..گفتن فقط به خودشون بگم.. البته.. افرا خانم داشتن يبرا یغامیپ هی -

 ؟یپس چرا بهمون نگفت: کرد و گفت زیر چشماشو

 ..کشه ینفس م... .هنوز... اقا بابک... نشده ياالن که طور.. شد يگفتن اگه طور... االن که نه -

 گفته؟ یچ: دیهومن پرس.. داد و به فکر فرو رفت هیتک مهران
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 ...گفته باشه یزنم چ یحدس م: من مهران جواب داد يجا به

 ..بگه ادیدعا کن خودش بهوش ب: به من گفت رو

.. برم گهیدخوب من : از جاش بلند شد و گفت.. نفر از راز دلم خبر داشت هیالاقل .. دمیتو دلم کش یراحت نفس

 ..ینیب ینحس ما رو نم افهیق گهید یشیمرخص م گهیچند روز د شاالیا.. استراحت کن یتو هم کم

 شیگردم پ یگفتم برم یکه م یانگار وقت.. رو برام مشخص کرد یتلخ تیواقع یول یاخرش به شوخ جمله

.. افرا برگشته بود و مهران سرپا بود.. پرونده تو دادگاه بود.. گفتن یراست هم م..سرم بود يباال نیبرادرم مرغ ام

اومدن .. با بهروز هم که صحبت کرده بودن... نبودم تو اون خونه يکاره ا گهید.. به صنم اجیچه احت گهید

.. هالبت.. میکرد یکم کم خودمون رو اماده م دیهم بهروز هم من با..حرف بود نیهم گواه هم نجایبه ا اسمنی

شغل به اون شغل  نیاز ا.. خونه به اون خونه رفتن نیاز ا.. يو دربدر یبهتر از اوارگ.. بهتر بود نیا دیشا

 ..برگشتن به خونه بهروز در هر صورت به صالح بود..ادیکه ممکن بود سرم ب ياتفاقات بدتر..دنیپر

 اقا مهران؟ -

 ..بله -

 اقا بابک؟ شیپ دیر یم دیدار -

 ..بله -

 ام؟یمنم ب شهیم -

 ...دن یاجازه مالقات که نم یاونجا؟ ول يایب -

 ..نه شتریب.. قهیدق هیفقط ... اجازه بدن دیشا دیشما بگ.. تو رو خدا -

 ..تونم بکنم یم کاریچ نمیبب ایب: فوت کرد و گفت رونیرو به ب نفسش

زد  یم نهیقلبم داشت از س..وی یس يطبقه باال و ا مینشستم و همراه مهران و هومن رفت لچریرو و دوباره

پشتم .. قرمز ياونم با چشما.. بود وی یس يافرا پشت در ا... بود نداشتم يچطور نکهیاز ا يتصور چیه... رونیب

 ..ما اومد جلو دنیبا د.. کرد خی

 ..مهران -

 .. گرفته بود یلیخ صداش

 ..نکرده یفرق چیگن ه یدکترا م -
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تونم  ینم.. کاش اجازه ندن يا..نتونستم نفس بکشم گهیشد که د نیسالن انقدر سنگ ينکرده؟ هوا یفرق چیه

.. دادم یبهش حق م.. حوصله ام رو نداشت.. به من انداخت و با سرم سالم کرد یافرا نگاه.. نمشیبب ينجوریا

رو  رخوردنشیمن ت یدونم ول یرو نم مارستانیرسونده بودن ب يما رو چطور نکهیا.. حالم خوب نبود ادیخودمم ز

 ..قهیفقط دو دق: شد و گفت کیهومن بهم نزد.. چشمش ریز یخونمردگ.. کتک خوردنش رو.. بودم دهید

 يجور هی.. به افرا انداختم یشدم نگاه یم وی یس يداشتم وارد ا یوقت.. تکون دادم و از جام بلند شدم يسر

بهم پوشوند  يلباس سبز يپرستار.. رفتم داخل.. بزنم یدختر حرف نیتونستم به ا یمن نم.. ایخدا.. کرد ینگام م

به .. دور تختش پر بود از دستگاه.. نیتا نخورم زم فتمگر واریابن بابک بود؟ از د.. کرد مییراهنما یو به داخل اتاق

 یداخل مغزم اکو م یبوق دستگاه يصدا.. هم تو دهنش بود لنگیش هیوصل شده بود و  یمیتمام بدنش س

 .. رفتم ترکینزد..داد

 ..اقا بابک -

 یانگار م.. لمس کردم یبازوش رو به اروم.. ایخدا.. تونستم نفس بکشم ینم... گلوم رو سد کرده بود يبد بغض

اونوقت من و .. رون؟یچهارتا گلوله از بدنش دراورده بودن ب.. چهارتا گلوله؟.. با دست زدن بهش بشکنه دمیترس

رو  یقطره اشک... که خورد یاونهمه کتک يتازه منها م؟یحال و روز افتاده بود نیگلوله به ا هیهر کدوم با  انیشا

 يانقدر قو یعنیمگه نه؟ .. گهید هیخبر خوب نیخوب ا: رو پاك کردم و گفتم ختیر یکه از چشمم فرو م

 ..نیطاقت اورد نهمهیکه ا نیهست

اروم دستش رو ..رفت یم نییکه باال پا ژنیرنگ اکس یبه فنر مشک.. شماره ها.. خطوط کج .. دستگاهها به

 دیببخش.. دیبهشون بگ دیایخودتون به هوش ب.. گم ینم یچیاقا بابک من به افرا خانم ه: گفتم.. لمس کردم

 ..تونم ینم یقول دادم ول

 چرا؟: دیپرس یدستگاه انگار م دید دید يصدا

 ..نه... خوام بگما یخودم بابرادرم بدم نم نکهیبه خاطر ا نیمبادا فکر کن.. دلشو ندارم..گهیتونم د ینم -

 .. کرد یخودش اونجا بود و داشت نگام م انگار

 ..زنم یم یخرده سخت باشه ول هی دیشا.. دیمطمئن باش.. زنم یشاپو م یکاف یول -

 ..اومد رو لبم یتلخ لبخند

 ..مونده ادمی.. اسمشم دم نوش -

 ..دید.. دید.. دید.. دید.. زد لبخند
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 ..تنهام یلیمن خ.. اقا بابک گهید دیخوب ش: پا و اون پا کردم و گفتم نیا

 

 ..عمه يکه نخور يزیچ: اناناس رو داد دستم و گفت یقوط اسمنی

 ..میگذاشتم باهم بخور: رو داخل دهنم گذاشتم و گفتم یخنک تکه

 یحت.. نرفته بود نییم پااز گلو یچیبودم ه دهیکه بابک رو با اون وضع د شبیاز د.. گفتم یالبته دروغ م و

اخه دوش .. رمیبا حوله و شامپو اومد و مجبورم کرد دوش بگ اسمنیبعد هم که ..صبحانه هم نخورده بودم

 ..شد؟ با دست بسته یم یهم چ مارستانیب

 ..پر شده یابروهات حساب.. يهم بر شگاهیارا هی دیبا -

 ..موهام رو شونه کرد.. شگاهیارا..داشت يدل خجسته ا چه

 ؟یکن یرو سرت م يکدوم روسر -

 ..رو نشون داد شیکیحوصله  یب

 عمه؟ يچرا حوصله ندار -

 ..یچیه -

 ..شونه ام انداختم يلباسم رو مرتب کردم و مانتومو رو.. رو سرم کرد ينشست و روسر روبروم

 ..ییخوام برم جا یکمک کن م اسمنی -

رو گرفته بودم و خبر داده بود که چشماش  انیصبح از زن سراغ شا.. اقت نداشتمط شبیاز د.. رو گرفت ربغلمیز

زنده  انیشا.. زنده بود.. زد کمتر شده بود یکه قلبم رو چنگ م یعذاب.. نمشیرو باز کرده دل تو دلم نبود که بب

موندم و  یم خودم.. نداشتم یغم گهید اومد یاگه بابک هم بهوش م.. االن تنها غصه من بابک بود.. بود

به جز پدر .. همراهش نبود یتو اون موقع از روز کس.. انیسمت اتاق شا میو سرباز راه افتاد اسمنیهمراه .. خودم

 ..به در زدم و وارد شدم یتق..و مادرش

 ..سالم -

 کردم یخودمو معرف.. برگشت و با تعجب بهم نگاه کرد زن

 ..صنم هستم -

 .. بلند شد انیناله شا يصدا

 ..صنم خانم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٢٧٥ 

 ان؟یاقا شا دیخوب: بغض گلوم رو مهار کردم و گفتم.. رفتم کترینزد

 ..شد یبهترهم م.. بود یمتیغن نیهم... خورد یتکون م لبهاش

 ..که همراهشون بود دیباش يهمون دختر دیشما با -

 دنیبه د.. کردم یبعد خداحافظ یکم.. نبود اریهوش ادیارامبخش ز يبه خاطر داروها انیشا.. رو تکون دادم سرم

 يتونست کار یاون م دیشا.. زدم یبا هومن حرف م دیبا..کردم اجازه مالقات ندادن يهر کار یبابک رفتم ول

.. از پدر و مادرش نبود ياثر چیه ؟یچ بابک یول.. رو داشت که مدام کنارش باشه یکس انیشا.. برام انجام بده

 ..به اتاق خودم میبرگشت.. ادیتونست ب یافرا هم در روز فقط چند ساعت م

 بودن؟ یک نایا.. عمه -

 ..هیداستانش طوالن -

 ..باند تو رو گروگان گرفته بود هیگفتن  یکه اومده بودن خونه ما م ییسایپل -

 ..دو نفر گروگان گرفته بودن نیمنو با ا -

 ؟يکرد یخونه شون کار م -

بعدا مفصل .. دوستش بود بابک پسرخاله اش انیشا.. یوسفیران نفر به اسم مه هیخونه .. خونه خودشون نه -

 ..کنم برات یم فیتعر

 ادیم کیمامان گفت ساعت .. برم عمه گهیمن د: به ساعتش انداخت و گفت ینگاه اسمنی.. اتاق شدم وارد

 ..مارستانیب يجلو

 ..يکه اومد یمرس.. باشه برو -

 ..تا ته.. نایکمپوتتونو بخور -

 ..رمخو یباشه م -

 ..ام یبازم م -

بلند شدم تا ساکم رو که .. نداشتم یلیم.. غذام رو بهم زدم ینیس اتیبا چنگال محتو....کرد و رفت یخداحافظ

.. نوشتم یتوش م میتو خونه امن بود یکه وقت یهمون.. نگاهم به دفترم افتاد.. بود مرتب کنم ختهیبهم ر اسمنی

.. که دوست دارم و دوست ندارم رو نوشته بودم يزهایکه توش چ يبه صفحه ا دمیتا رس.. ناخوداگاه ورق زدم

 یم یبه خط من نبود ول.. نوشته شده بود يزیپشت صفح چ.. زدم گهیورق د هی.. توجهم رو جلب کرد يزیچ

 :خوندم.. نوشته یتونستم حدس بزنم ک



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٢٧٦ 

 من دوست

. است ریجمعه دلگ. زانیبرگر زییار سبز است و پاپر نور است، زمستان سرد است، تابستان گرم است، به دیخورش

ارزوست و ارزو  ازین. است ازیفقر ن.غم اه است. یو خواب اسودگ ستیتولد شاد. زخم درد است. مرگ سوگ است

 .....است و اما عشق شقسرشار از ع یو زندگ ستیسرشار از زندگ یپس همه چ. شود یبراورده م

. ان يبه سرد یعشق به زمستان حت دیعشق به نور خورش. ر که هستتحمل هر انچه انطو.. تحمل است عشق

به خاطر  زییعشق به پا یاش و حت يعشق به بهار به خاطر سبز. شیعشق به تابستان به خاطر گرما

به  عشق.. عشق به درد به زخم. عشق به مرگ به سوگش.اش یبه دلتنگ یعشق به جمعه حت. زانشیبرگر

همه . ستیافتنیاز غم دست ن ریناب که غ یاه. عشق به غم به خاطر اهش یخواب حت یبه اسودگ.. تولد يشاد

 ..افتنیعشق به ارزو عشق به دست  ازیعشق به ن ستیدوست داشتن زیچ

 ....انطور که هست خواست دیو همه عشق را با یهمه کس همه جا همه زندگ زیهمه چ پس

در مرگ نامعقول است  يارزو افسرده است شاد یشخص ب .ارزوست یب ازین یب ریفق. ستیمعن یسرد ب تابستان

 ...ستیدنیدرد خند یو زخم ب

 

 

نفر خونده بود  هی.. نفر حرف دل منو خونده بود هی نکهیبه خاطر ا دیشا.. دونستم چرا؟ ینم.. دمیاشک خند ونیم

 .. بابک چارهیب... دفتر رو بستم رو به اغوش فشردم.. اشنا کی.. کرده بود يو همدرد

 

 

 

سرشار از  یزندگ.. بار نوشته بابک رو خوندم نیهزارم يپنجره برا يکرد و من جلو یداشت غروب م افتاب

ت ..چقدر قشنگ بود.. دمیخطش کش يرو یدست.. ستیدوست داشتن زیهمه چ.. عشق تحمل است... عشق است

عشق ..خطاطها نیدرست ع.. شتزا ینقطه ها رو دونه دونه م..بود هیدندانه اول ش بلندتر از بق.. دیکش یرو م

 ...تحمل هر انچه انطور که هست.. تحمل است

 ..هومن بود..اورد رونیکه داشتم ب ینیریبه در خورد و من رو از خلسه ش یتق

 ..سالم -
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 ..راست رفت سر اصل مطلب هی شهیمثل هم... احترامش از جا بلند شدم به

 ..نهیخواد تو رو بب یم.. نجاستیا یانیصوف ياقا -

 ..که وارد شد دمیکش میبه روسر یدست..حبس شد نهیتو س نفسم

 ..سالم -

 دیسف يموها.. الغرتر شده دمشیکه د يبار نیاحساس کردم از اخر.. به تن داشت يو شلوار سرمه ا کت

 ..کرد یم ییاش خودنما قهیاطراف شق يشتریب

 ..خدا بد نده -

 ..دهیخدا بد نم -

که قلبم بلرزه  نیبدون ا.. مهم تر از اون... صدام بلرزه نکهیبدون ا.. و من .. گفت یم شهیهم.. بابا بود جمله

.. دهیشن یچ ای.. کنه یفکر م یبرام مهم نبود درباره ام چ.. کردم یاستوار بهش نگاه م.. محکم.. جوابش رو دادم

 نیاول يبرا.. هومن در رو بست ..بودم دهیرس نجایبه ا طشغل ییبود که با راهنما یاون پسر ادم.. اصال مهم نبود

 .ندارم ییرایلوازم پذ نجایمن ا دیببخش... دییبفرما: اشاره کردم و گفتم یبه صندل.. بار از حضورش خوشحال شدم

اگه مبلغ کم بود من .. دیبنداز ینگاه.. کنم میتقد نویا دمیخدمت رس: و گفت دیکش رونیب یکتش پاکت بیج از

 ..در خدمتتون هستم

مبلغ .. دمیکش رونیپاکت رو ازش گرفتم و چک داخلش رو ب.. در خدمتم هست.. کنه میتقد.. یچه رسم.. هه

 ..انیدر وجه خانم صنم حافظ.. تومن ونیلیمعادل پنجاه م الیر ونیلیپانصد م

 ه؟یچ نیا -

 ..حجره  دیاورد فیکه شما تشر شیسال پ... دینیبب انیخانم حافظ -

 ه؟یچ نیا.. دینکن ینیمقدمه چ -

 ..اونم سخت بود  يانگار حرف زدن برا.. دیکش یقیعم نفس

 ..بدم حیکه توض دیاجازه نداد.. چک رو پدر براتون فرستادن.. رینه خ -

 ..پول از پدرتون طلب داشته باشم نهمهیا ادینم ادمی -

 یم يا نهیحق خور ک يادمها نیا ياصال جلو.. شدم یرحم م یخانواده ب نیا ياصال جلو.. رحم شده بودم یب

 ..بود نهایراحتتر از ا یلیخ یلیتحمل بهروز برام خ.. شدم
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که به پدر  میکرد دایحساب پ هی.. میچک کرد گهیبار د هیرو  یمیقد يحسابها میمن و پدر همون شب نشست -

 نیوقت از ا چیحاج اقا مرحوم پدرتون هم ه.. رفته بود ادشونیپدر ..میداشت یتومن بده ونیلیشما مبلغ پنجاه م

که البته  دمیخدمت رس نایمن زودتر از ا بتهال.. موند تا االن یبود که متاسفانه بده نینکردن ا یمسئله صحبت

 ..سعادت نداشتم

 ..هیانیالحق پسر همون صوف... دونستم یو من نم دیسع نیبود ا يزبان باز عجب

 به بهروز؟ اون که در دسترس تر بود؟ نشیادخوب چرا ند.. نطوریکه ا د؟یداشت یکه به پدر من بده.. عجب -

 ..پول رو به دست شما برسونم نیپدر صالح دونستن ا -

 ..زدم ياشکار پوزخند

مرد  شونیا.. البته خدا شفاشون بده.. االن نصف بدنشون لمسه.. بهم گفت حاج اقا سکته کردن اسمنی -

 .. هستن ییباخدا

 ..ندارم یاجیمن به صدقه احت.. ااق دییبفرما: رو به سمتش گرفتم و گفتم چک

 ..حق شماست.. هیحرفا چ نیا.. دیدار ارینه اخت: گفت دستپاچه

هر .. نده هم خوب دهیاگه بده م.. ششیپ رمیکه مرخص بشم م نجایمنم از ا.. حق من االن دست بهروزه.. نه -

 ..ندارم یاجیمن به پول پدر شما احت یول.. یچ

 هیبه حرمت .. من ریالاقل به حرمت پدر پ.. دیکنم قبول کن یخواهش م.. انیخانم حافظ: گفت يلحن نرمتر با

 ..ضیمر

 ...تو دستم مچاله شد چک

.. یسالها دوست.. بودن ضیهم مر شونیمن حرمت نداشت؟ ا ریپدر پ.. دیکن یم يبا کلمات خوب باز.. خوبه -

پدر شما حرمت نگه داشت؟ .. میبود رو خورده گهیاونا حرمت نداشت؟ ما نون و نمک همد.. اون همه معاشرت

 یم یرو داشتم؟ اصال ک یک.. مبود دهینکرد رابطه خراب و درب و داغون ما رو درست کنه؟ من ترس یسع یحت

 یکار رو م نیکردم واقعا ا یفکر م.. بچه بودم خوب.. رونیندازه ب یشناختم؟ گفتم حاج اقا بهروز منو از خونه م

گفت .. نداره یکلمه گفت مسئله برادر و خواهر بهش ربط هیفقط .. سهیپشتم وا نکهیکرد؟ عوض ا کاریچ.. کنه

دونم چرا تا موقع امضا بهش  یمن نم.. نزنه یدست به دامانش شدم گفت بهتره حرف یهر چ.. کنه یدخالت نم

 ربط شد؟ یربط داشت بعدش ب

 خبر بود؟ یمگه ب یهومن بگم ول يانتظار نداشت جلو.. شد یم دیسرخ و سف دیسع.. رونیزد ب یداشت م قلبم
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 ادشونیاالن  هویشد که  یشد؟ چ یچ نهیرید قیاز من گرفتن؟ که دختر رف یپنج سال اصال سراغ نیتو ا -

دستتون  دیچک گرفت هیشده؟  مالیازش پا یهست که حق یافتاده صنم ادشونیاالن  هویشده که  یافتاده؟ چ

با  دیتون یم دیبچه ام؟ فکر کرد درانق دیفکر کرد د؟یمنو خر کن دیتون یم دیفکر کرد یبه اسم بده نجایا دیاومد

 د؟یکارا دهن منو ببند نیا

 ..پاش ریمچاله رو انداختم ز چک

.. تا االنش خودم کار کردم لنگ نموندم.. خدا رو شکر.. ندارم یاجیاحت چیمن به پول پدر شما ه.. اقا دییبفرما -

 ..مونم یبه بعد هم نم نیاز ا

مار رو از لونه  دیبا.. نبود یراحت نیکه به ا دنیطلب تیحالل.. خودش رو نگه داشته يکه به زور جلو دمید یم

 ..رونیب يدیکش یاش م

 ..دیمن گوش بد يلحظه به حرفا هی یول نیشما مت يصحبتها.. صنم خانم -

 ..مردك زبون باز يا.. خالص رو برداشتم ریت

 چقدر دوست داشتم عروس خانواده شما بشم؟ دیدون یم دیاقا سع -

 ..کرد یگرد داشت منو نگاه م ياز اون هومن بود که با چشمها شتریب.. دیتو دهنش ماس حرف

 ... که چقدر خوشحالم که نشدم دیبکن دیتون یتصورش رو هم نم یوحت -

 .. لرزونش رو مشت کرد يدستا

 نینش لچریو.. زنه یو خانواده ش م یکه از راحت دمیرو د يمرد.. دم؟یرو د ایمدت ک نیمن تو ا دیدون یم -

که تا  دمیرو د يمرد..خره یرو به جون م یهر ترس..رنیگ یبچه ش رو گروگان م.. رهیتا دم مرگ م.. شهیم

که جون خودشون رو  دمیرو د ییمردا..کنن یم کیچشمام بهش شل يجلو.. خوره یسرحد مرگ کتک م

مملکت و کشور  نیبه خاطر مردم ا.. به خاطر پدرتون.. به خاطر شما.. که به خاطر من.. گذاشتن کف دستشون

طبقه  نیهم.. ستایهم ن يدور يجا.. میکن یکه ما اسوده زندگ ؟یکه چ.. زارن یم هیاز خودشون ما يچطور

پول  یمن حت.. ممنون.. یانیصوف ينه اقا.. م؟یکن یم کاریچ اون وقت ما... مینیبب میبر میتون یم دیبخوا.. باالس

حق چندتا صنم  دیبه من بد دیخوا یکه م یونیلیپنجاه م نیتو ا ستیمعلوم ن.. خوام یاز مال پدرتون نم یاهیس

 ..شده باشه شیقاط گهید

 ..منقبض شده بود فکش

 ..دیحرف بزن ينجوریدر مورد پدر من ا دیشما حق ندار -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٢٨٠ 

 ..نگاهش کردم فقط

 ..کنم یخواهش م.. اقا دییبفرما -

از .. زد یاخم نداشت که داشت لبخند م.. هومن به سمتم برگشت.. عقبگرد کرد و از اتاق خارج شد تیعصبان با

 ..تیپر از رضا.. از ته دل ابیکم ياون لبخندها

 ..يکه خورد یکپا ریرحمت به اون ش.. که تو رو بزرگ کرد يرحمت به اون پدر.. صنم خانم -

 بخوام؟ يزیچ هی.. اقا هومن -

 ..جون بخواه -

 اقا بابک؟ شیمن برم پ دیریاجازه بگ شهیم -

 

به هر  یول.. بخش دعواش شده باشه زیبا سوپروا یبابک حت شیرفتن من پ ياون هومن اخمو برا شدینم باورم

ساعت پنج که .. بابک شیرفتم پ یمزدم و بعد  یم انیبه شا يهر روز صبح اول سر. حال اجازه من رو گرفت

 .. تا شب ششیپ تمرف یکرد و بعد دوباره م یاستراحت م یکم.. نییاومدم پا یاومد م یافرا م

 د؟یامروز خوب.. سالم اقا بابک -

 ..دید... دید... دید... دید

 .. گفتن بوش تنده... نجایا ارمینزاشتن ب یول.. ارهیگفتم از خونه مون رز ب اسمنیبه  -

 انیاقاشا يبرا ومدیدلم ن..چندتا گلبرگ اوردم یواشکیمن  یول: چندتا گلبرگ تو دستش گذاشتم و گفتم اروم

 ..چه بوش خوبه دینیبب.. ارمیشما ن يبردم برا

 ..دید.. دید... دید.. دید

برم  ادیاحتمال ز.. با بهروز حرف زده اسمنی.. شم یدکتر گفت فردا مرخص م: نشستم و گفتم یصندل يرو

 ..اونجا

 ..که ندارم يا گهید يجا: و ادامه دادم دمیکش یاه

 ..دید... دید.. دید...  دید

 ..دنتونید امیم.. دینگران نباش.. نه -

 ...دمیدستمو رو انگشت اشاره اش کش واشی

 ..دیقشنگ نوشت یلیخ.. حفظ شدم گهیاصال د.. خونم یصدبار نوشته تون رو م يروز -
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 ..اطرافش کردم يمهایبه لوله ها و س ینگاه

 اسمنی روزید.. میراه بنداز يکار و بار هی دیبلند ش.. گهید دیو دستگاه؟ بلند ش میهمه س نیاز ا دیخسته نشد -

 ..کرده دایاز تو نت پ.. شاپ یواسه کاف دهیا.. اورده بود شیعکس تو گوش یکل

 ..دید.. دید... دید.. دید

وگرنه  ادیرسم حرف زدنم م یبه شما که م.. کنم کاریچ.. کنم نه؟ یم یوراج یلیخ: زدم و گفتم يلبخند

 ..دهیهم که اصال امون نم دهیورپر اسمنی نیا.. من چقدر کم حرفم دیدون یخودتون که م

 ..دید.. دید.. دید.. دید

 ..دونم یبه خودم رفته م -

 ..دید.. دید.. دید.. دید

 يها نهیهز.. شدم یفردا هم که مرخص م.. موقع اومدن افرا بود.. گشتم تو اتاقم یبرم دیبا یکندم ول ینم دل

و بهروز  اسمنیصبح . الاقل از اون بابت ازش ممنون بودم.. کرد یمهران پرداخت م مهیرو هم ب مارستانیب

موند تو  یم فکرم یرفتم ول یم.. صمیترخ يتو اتاق رفت دنبال کارها ادیب نکهیبهروز بدون ا.. اومدن دنبالم

 ..و دو ستیتخت ب.. وی یس يا.. مارستانیب

 ..؟يعمه تو فکر -

 .. یچیه.. نه: زدم و گفتم دیلبخن

 ..میپاشو بر: رو برداشتم و گفتم ساکم

کاش .. دل رفتن نداشتم.. رهیاجازه داد دستمو بگ یبه کمک نداشتم ول یاجیاحت گهیهرچند د.. رو گرفت ربغلمیز

.. نگاه هی ینه حت.. نه حرف.. نه سالم.. هروز ساك رو از دستم گرفت و جلوتر حرکت کردب..بمونم شتریشد ب یم

بابک تمام ذهن منو به .. دمیبه صورتم کش یدست.. زد یناخواگاه با خودم فکر کردم بابک در هرصورت حرف م

طبقه سوم  يچشمم فقط به پنجره ها.. میبهروز جا گرفت نیو من عقب ماش اسمنی.. خودم مشغول کرده بود

 باشه؟.. گردم یفردا برم: تو دلم گفتم.. ساختمان بود

 ..بهروز منو به خودم اورد يصدا

 ..میزنگ بزن به مادرت بگو راه افتاد اسمنی -

وحشتناك تهران  کیساعت تراف کیبعد از .. چشمام رو روهم گذاشتم.. مشغول صحبت با مادرش شد اسمنی

شد  یاعصابم خرد م.. زدم یقبال نق م..با خودم فکر کردم چقدر استانه صبر و تحملم باالتر رفته.. نهخو میدیرس
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در خونه رو باز کرد و  موتیبهروز با ر.. میدیباالخره رس.. نداشت یتیاصال برام اهم زهایجور چ نیا گهید یول

... شده بود یاجر سنگ شکالت يونه به جاخ ينما.. خونه خودمون.. برگشته بودم خونه.. مات موندم.. تو میرفت

 .نرده ها عوض شده بودن

 ؟یش ینم ادهیعمه پ -

باغچه .. تازه کاشته بودند يتازه دور وبرش رزها.. رز سر جاش بود.. اول از همه به باغچه نگاه کردم.. شدم ادهیپ

 ..نیش یگرما زده م.. تو میبر: دستم رو گرفت و گفت اسمنی..به خودش گرفته بود يو تازه ا دیجد ينما

از  گهید.. ییست مبلمان طال.. یشکالت يپرده ها.. کرده بود رییکامال تغ ونیدکوراس.. وارد خونه شدم یحرف یب

 ..نبود يخبر دنیرقص یکه با باد م يتور يپرده ها

 ..ناهار حاضره.. سالم -

 ..و رفتم تو اتاقم گذاشته بود برداشتم نیساکم رو که بهروز رو زم.. لب سالم دادم ریز

 ..ومدین ادمی ادیز.. خوب یول.. باشه که قبال بود يکردم همون جور یسع.. عمه دیببخش -

 ..باز کردم یمانتوم رو با کالفه گ يانداختم و دکمه ها يرو گوشه ا يروسر

 ؟يخور یناهار نم -

 ..خوام بخوابم یفقط م.. نه: و گفتم دمیتختم دراز کش رو

 ..ياخه صبحانه هم نخورد -

 ..خوام بخوابم یبرو م.. خوردم -

 ..بخور يشد داریب یباشه وقت -

 نجایا.. بود بهیمن غر.. بدم شونمیبه افکار پر یکردم نظم یچشمام رو بستم و سع.. رونیرو بست و رفت ب در

سال تمام توش  ستیبودم که ب یانگار نه انگار تو اتاق... نبود ییحس اشنا چیه.. تو خونه خودم.. بودم بهیغر

.. خواستم یرو نم نجایا.. خودم رو جمع کردم..برگشتن بهش رو داشتم يکه ارزو يتو خونه ا.. کرده بودم یزندگ

راحتتر  یکم المیخ.. دنشیاالن حتما افرا رفته د.. انقدر رو تختم غلت زدم که باالخره عصر شد.. دوست نداشتم

 ..کنم دایخوردن پ يبرا يزیوارد اشپزخونه شدم تا چ و نییپله ها رو رفتم پا.. شد 

 ن؟ییپا يومدیچرا ناهار ن -

 .. خوردم جا

 ...نداشتم لیم -
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که تو  یقاسق نیاول..و نشستم دمیبرنج و خورشت رو کش.. نشست زیانداخت و پشت م يرو گوشه ا روزنامه

 ..دهنم گذاشتم رو زهرمارم کرد

 ؟يزد یانیصوف دیاون حرفا رو به سع يدیتو خجالت نکش -

 ..گه یدونستم کدوم قسمت رو م یم قایدق.. زدم يپوزخند

 ..یاون مادر نمک نشناست یالحق که کپ.. بودم صنم دهیروت رو ند نیا -

 بدبخت؟ يبود دهیانقدر شوهر ند: با حرص ادامه داد.. نزدم یحرف..لقمه ام رو قورت دادم یسخت به

 ..بهم زدمبشقاب رو  اتیمحتو

 ..با توام جواب منو بده: و گفت دیکوب زیمشت رو م با

 ..کشت یرو نم یواقعا کس دیچندتا داد و تهد.. نبود که یجان يبدتر اون ادمها.. بهروز من اروم بودم برعکس

 رو بدم؟ مگه دروغ گفتم؟ یجواب چ -

که خودش زن  یاونم ادم.. داشتم زنت بشم ارزو یپسره گفت يصاف تو رو.. نه واال.. ؟یمگه دروغ گفت.. اا.. اا -

برگرده بگه به  دیبا زیهمه چ یمردك الدنگ ب ؟يکرد يبابا باز يبا ابرو يدیتو خجالت نکش.. و بچه داره

 ..نزدم یاحترام حاج اقا بهش حرف

 .. دیترک یم تیداشت از عصبان.. گفتم ینم یچیه

اون . بود؟ یگه؟ وقت عشق و عاشق یرو م ادیکه به زبونش م يزیاخه ادم هر چ.. يا وونهیاحمق د هیتو  -

ما  يتا ابرو یجنابعال.. نه نکهیا ای ؟يکرد یم نیبار ا دیهم با يزیچ هیبست نبود؟  يبود ششونیکه پ ییادمها

 ..یستیول کن ن يشهر نبر نیرو تمام و کمال تو ا

 ..شده بودم رهیبشقابم خ به

 ؟يدیفهم.. رونیب يپاتو از در خونه بزار يبه بعد هم حق ندار نیاز ا -

 ..کنه یگم بدتر م ینم یچیمن ه یهر چ.. بود يرو ادهیز گهید نیا.. گهید نه

 ؟یکن یم یمنو تو خونه زندان ؟یگ یم یچ يدار یفهم یاصال م -

 ..برنگرد گهید یگذاشت.. رونیب يپاتو از خونه بزار يگفتم حق ندار.. بزار يبزار يخوا یکه م یاسمشو هر چ -

به  ه؟یفکر کرده ک.. نکنم يتونستم کار یمن نم یکه مثال حرف تمام شد ول رونیشد و از اشپزخونه رفت ب بلند

 ..رونیدنبالش رفتم ب

 ؟یکن یم دیکه منو تهد یهست یک يفکر کرد ؟یکن یم دمیتهد -
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 ..کلمه اس هیحرفمم .. من فکر نکردم کس تو هستم -

که بخوام  ییمن هرجا.. میما بارون خورده ا... نه داداش دم؟یکلمه تو ترس هی نیمن با ا ياالن فکر کرد.. هه -

کاغذ دستش گرفته اومده با  کهیت هیاحمق که  یانینه اون صوف.. نه تو..رمیهم که بخوام م یهر وقت.. رمیم

که دوست  يهر کار.. رهیمنو بگ يتونه جلو ینم گهیکس د چینه ه.. بابا منو خر کنه  یچندرغاز به اسم بده

 ...بزار يبزار يخوا یم یکنم حاال اسمشو هر چ یداشته باشم م

 .. شد زیبهروز ر يچشما

 خواست تو رو خر کنه؟ یم يبا چه چندرغاز یانیصوف -

خواد  یفهمم م یفکر کرده بود من احمقم نم.. داشت یبده ششونیگفت بابا پ یم.. یونیلیچک پنجاه م هی -

پول خواهرش رو نداد من  انیبهم پول بده که دهنم رو ببنده فردا پس فردا تو بازار جار بزنه که پسر حاج حافظ

 ..دادم

 .خبر نداشت یچیبهروز از ه.. افتاد یمغزم کم کم به کار م.. باز موند دهنش

 

 یپرستار رو فقط م يصدا.. شب؟ید.. ؟یقلب ستیا.. به گلوم چنگ زدم تا بهتر نفس بکشم... سست شد زانوهام

 ..درك و عکس العمل همه صفر شده بود.. دمیشن

 ..خواهرش یطفل.. کرد اشیدکتر به زور اح -

 االن حالش چطوره؟ -

 ..ثابته تشیفعال وضع -

 ..کردم و وارد اتاق بابک شدم يتشکر رلبیز..فعال؟ فعال؟

 ..دید.. دید.. دید.. دید

 ..روز نبودما هی.. هیچه کار نیاخه ا ؟دیمنو بکش دیخوا یم.. اقا بابک -

 ..کنارش نشستم..شد یم خیتنم س يافتاد موها یم یممکن بود چه اتفاق نکهیتصور ا از

 ..دید.. دید.. دید

 ..تو رو خدا دینخند.. ن؟یکن یمسخره ام م دیدار -

که حرص بزرگترهاشو  یبچه تخس نیدرست ع.. کنه یم یکردم داره باهامون شوخ یاحساس م يجد يجد

 ..خنده یواسه خودش م زیر زیو ر ارهیدرم
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سره دعوا و مرافعه که  هیکه رفتم خونه بهروز اومد  روزید..عالمه خبر ناب دارم هی..شد یچ نیعوضش بگ یول -

رفته بود گذاشته بود کف .. دوست بابا.. یانیصوف يپسر اقا.. بود دیسع..رونیب يپاتو از خونه بزار يحق ندار

 ..منو دوست داشت گهیدستش که صنم م

 ..دید.. دید... دید

 .. سالم بودم 18-17همه اش .. بچه بودم.. خوب.. خوب -

 ..انگار اونم گله داشت.. دمیکش یازش خجالت م.. نییرو انداختم پا سرم

 کنم؟ فیاش رو تعر هیبق -

 ..دید..دید.. دید

بهش گفتم حاال .. رهیداره تند م گهید یلیخ دمید یول.. خواستم بدما ینم.. منم جواب بهروز رو دادم ..یچیه -

اورده پول بهم بده که  یبه اسم بده.. افتادم ادشیمن  رشیز زارنیشده لگن م رینگیکه حاج اقا سکته کرده زم

 ادیم ادمی..دونم یفکر کرده نم.. دادم دهنم رو ببنده بعد تو بازار چو بندازه که بهروز سهم صنم رو نداد من

اون .. نشده یشده چ یچ.. چقدر داده.. ها کمک کرده یبه ک.. ها پول داده یکرد به ک یم فیچطور تعر شهیهم

 زنه؟ یم.. زنه یکه کارشو جار نم ریادم خ.. یول.. يریچه ادم خ.. یچه ادم خوب يکردم وا یزمانا فکر م

.. دیها نکن یشوخ نیاز ا گهید.. یراست..انیافرا خانم االن م.. برم گهیمن د: به ساعتم انداختم و گفتم ینگاه

 ..دیخودتون بهش بگ دیبا نویا.. گم یبهتون قول دادم اما نم نکهیبا ا.. گم یمن به افرا خانم نم.. يجد

 امیتونستم ب ینم شتریساعت ب هی يبه خاطر دستورات بهروز روز.. رو دوشم انداختم فممیشدم و ک بلند

و با  رونیاومدم ب مارستانیاز ب..و دعوا به دست اورده بودم دیساعت رو هم به زور تهد هی نیتازه هم.. مارستانیب

 ..داد یبهم م یکیگفتم  یبهروز م هب دیبا.. خونه رو نداشتم دیکل.. دربست خودم رو رسوندم خونه هی

 ..سالم -

 میزد یکه بهم م یتمام حرف.. سالم و خداحافظ.. اومده بودم کامال سرد یاز وقت.. جواب سالمم رو داد شهال

تو .. خونه در سکوت مطلق فرو رفته بود تا راحت درس بخونه نیهم يبود برا اسمنیوقت امتحانات ..بود نیا

 ..وسط اتاق دیبه در خورد و زلزله پر ياتاقم بودم که تقه ا

 ؟یبرگشت.. سالم عمه -

 ..زمیاره عز -

 خوب چه خبر؟ حالشون خوب بود؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٢٨٦ 

 ؟یحال ک -

 ..شینیبب يکه رفته بود ییهمون اقا -

درست کنم ببرم امامزاده صالح  يزیچ هی ادیکنم بابک به هوش ب ینذر م.. ایخدا.. افتادم شبشید یقلب ستیا ادی

.. 

 ..بود يهمونجور -

 ...طونیش ينکنه دوستش دار دنش؟ید يریچرا همه اش م.. عمه -

 چند سال ازم بزرگتره؟ یدون یم.. وونهینه د: با خنده گفتم.. تنه اش رو زد بهم مین اروم

 شد؟ یقلبم فشرده م ادشیاز  نهمهیچرا ا یسال ازم بزرگتر بود ول زدهیس.. سال زدهیس.. ذهنم حساب کردم تو

 ؟يریخوب پس چرا م -

نگاه  ییروبرو هیهمسا نیا.. پرده رو بکش عمه: گفت عیسر اسمنی.. و باز کنمها رو کنار زدم تا پنجره ر پرده

 ..میبابا قدغن کرده پرده ها رو باز کن.. کنه یم

و  دمیدوباره پرده رو کش..ساختمون پنج طبقه ساخته بودن هیرو خراب کرده بودن و به جاش  مونییروبرو خونه

 ...نشستم رو تختم

 ..عمه ینگفت -

تو  یوقت.. کمکم کرد یلیخ.. کنم یم تیمن در قبال اقا بابک احساس مسئول ه؟یچ تیس مسئولح یدون یم -

من  يکه برا ییدر قبال کارها..به باد نره تمیثیکه ح.. کرد تا ازم محافظت کنه يهر کار میدست اون ادما بود

 .. ادیاز دستم برنم نیبه جز ا يا گهیکار د چیکرده ه

.. فرصت جبران ندارم گهینکنم د نکارمیاگه ا.. نه ای ادیبه هوش ب ستیمعلوم ن: دهنم رو قورت دادم و گفتم اب

 ..جبران کرده شهیجوره نم چیکه کرده رو ه يهرچند کار

 یم هیگر دیاصال نبا.. کردم یم هیگر دینبا اسمنی يجلو.. کردم اشکام رو مهار کنم یو سع دمیکش یقیعم نفس

 دیبا.. االن وقت غصه خوردن نبود..بس بود.. ختمیمدت به اندازه تمام عمرم اشک ر نیا.. نداشت یلیدل.. کردم

 ..جا نشست هی شدیکه نم ينجوریهم.. کردم یکه قرار بود انجام بدم م يبه حال کار يفکر هی

 يال.. دید یمداخل اتاق رو ن یشب که کس یکیتو تار.. کنار دمیکه دوباره تنها شدم پرده رو کش یوقت شب

اعتراف  هیدلم .. بود يجور هیحالم .. برد یخوابم نم.. تو اتاق چهیگل رز بپ يپنجره رو باز کردم تا دوباره بو
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 يا دهیفا یشدم ول یپهلو به پهلو م یه...شد ینم یاعتراف کنم که بابک رو دوست دارم ول.. خواست یجانانه م

 ..نهییا ياز جام بلند شدم و رفتم جلو.. دادم رونینفسم رو به ب..تختم نشستم يرو.. نداشت

.. یستین یدختر حاج گهیبه خودت بنداز؟ د گاین هی ه؟یچ.. ؟يشد ریخونه تون جو گ یصنم؟ باز برگشت هیچ -

خانواده؟ پول؟  الت؟یتحص ؟یخوشگل ؟يدار یاخه تو چ.. چه برسه به االن..نکرد گاتین یکس ياونوقتا که بود

 ره؟یکرده بگ یو تو خونه ها کار م کردهکه از خونه فرار  يدختر ادیم یک... يهم ندار یاخه عقل درست و حساب

به خانواده  ؟يخور یم شیتو به چ.. طرف دکترا داره.. وونهیاستاد دانشگاهه د..مهربون باشه.. بابک باشه میریگ

 ییمادرش ارزوها.. خواهرش.. داره واسه خودش ییبه کالسش؟ باالخره اونم ارزوها ش؟یاش؟ طبقه اجتماع

 ..دارن

 ..دیچک اشکم

تو هم .. گذره یم زایچ یلیکه دوست داره از خ یادم به خاطر کس.. به خاطر بابک..تو ارزوهاتو چال کن صنم -

.. دوست هیفقط به عنوان  یول... یبه هوش که اومد کنارش هست شاالیا.. ستیکه ن یکار سخت.. از بابک بگذر

واسه  يبابک رو دوست دار.. چال کن نجایهم نویا... یکن یکار اضافه هم نم.. یزن یحرف اضافه نم.. همکار هی

خودش  یحت.. خود بابک یحت.. فهمه ینم زیچ چیکس ه چیه.. نیهم.. يدار یخودت نگه م نهیتو س.. خودت

 ... که بفهمه ها یکن يمبادا کار.. فهمه یهم نم

 .. تو تختم برگشتم

بابک هم  ياجازه بد دیهرگز نبا دینفهم یچیه دیهمون طور که سع.. یکن يباز لمیف يتو که بلد -

 ..قول بده.. قول بده به من.. فهمه ینم یچیه..بفهمه

 

 

 

 ..به در زدم يرو مرتب کردم و تقه ا میروسر

 ..دییبفرما -

 ..شدم وارد

 ..سالم -

 ؟یخوب.. سالم دخترم -
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 ..سالم -

 انیشا.. زدم یبابک بهشون سر م شیاومد پ یمدت که م نیا.. بود یزن خوب.. و مادرش زدم انیبه شا يلبخند

 ..و مهران هر دو از من گفته بودن

 امروز حالتون چطوره؟ -

 ..خوب یلیها خالص بشم خ يزهرمار نیاگه از ا: گفت کالفه

 ..به سرم و سوندش اشاره کرد و

 ..دیش یگفت فردا مرخص م یاقا هومن م.. نیصبر کن یکم.. نداره یاشکال -

 ..شاالیا.. شاالیا: گفت مادرش

 از بابک چه خبر؟ -

 ..دنشونیهنوز نرفتم د -

 ..نشد... دنشیامروز صبح خواستم برم د: رو باال داد و گفت ابروش

 ؟يدیافرا خانم رو د: ادامه داد.. نشستم کنارش

 اقا بابک بمونم شیاجازه ندارم پ ادیز.. گردم یقبل از اومدنشون برم.. نه: رو تکون دادم و گفتم سرم

 ..يپس باهاشون حرف نزد -

 چطور؟.. نه -

 ..يبابک رو بهش نزد يپس حرفا: و گفت دیکش یقیعم نفس

 اقا بابک؟ کدوم حرفا؟ يحرفا -

 ...دوستش داره یلیبابک خ یبهش بگ.. یکه تو انبار بهت گفت به افرا بگ ییهمونا -

 ..رونیزد ب چشمام

 د؟یر دارشما از کجا خب -

 .. میگفت بفهم یم يزیبابک بهت چ انایکه اگه اح میکرده بود يجاساز کتونینزد کروفنیم هی -

 ..نطوریکه ا..اها -

 ؟یبهش بگ يخوا یم یک -

 ..گم یبهشون نم: و گفتم دمیکش یاه

 چرا؟ ؟یگ ینم -
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 ...دمیچیرو داخل هم پ دستام

.. گفته؟ یافرا خانم نگاه کنم و بگم اقا بابک بهشون چ ياخه چطور توچشما.. اخه..تونمینم.. دلش رو ندارم -

 ..عکس العملشون رو هم ندارم دنیطاقت د

برادرش  شیبزار از بودن پ.. افته یم یچه اتفاق گهید قهیدو دق ستیمعلوم ن چیه.. گفتم یتو بودم م يمن جا -

 ..لذت ببره

 شیرفتم پ.. من خارج بود تیکار از ظرف نیداشت ا یتیظرف یهرکس.. تونستم یمن نم یگفت ول یم راست

 ..شد اصالح کرد یکاش م... بلند شده بود ششیر.. بابک

 د؟یما رو بترسون دیخواستیگفتم م دیدید.. دیگفت بهتر یامروز حالتون چطوره؟ پرستار که م -

 ..نشستم کنارش

.. حاال خوبه دست چپه.. تونم تحمل کنم یم.. خورم یمسکن نم گهید یول.. کنه ها یدرد م.. دستم بهتره -

 ..همه کارام با دست راسته.. شدم یراست بود کال فلج م

 ..پا و اون پا کردم نیا یکم

کنم  یخراب شده بود منم با اعتماد به نفس تمام گفتم درست م اسمنی وتریکامپ شبیبگم؟ د يزیچ هی يوا-

 ..از اول بخونم دیفکر کنم با.. وقت گذشته یکل.. گهیخوب د.. نمونده ادمی یچیه یول

 دید دید يصدا یحت گهید.. کرد یحال فقط نگام م یبافتم ب یم سمونیهر چقدر اسمون ر.. داد ینم یجواب

بگم؟ خوب  دیبا میکن یفکر م د؟یرو دار انیشما هم نظر اقا شا: گفتم یبا ناراحت.. دمیشن یدستگاه رو هم نم

 ..سخته... تونم ینم

 ..کرد یانگار اصال گوش نم.. داد یجواب نم.. بود یکال انگار امروز تو فاز ناراحت.. دادم هیتک..گفت ینم یچیه

 .. باشه یول دیرو به عهده من گذاشت یسخت زیچه چ دیدون یخودتون هم نم.. ندارم يچاره ا.. گم یم.. باشه -

 ..هنوز هم دلخور بود انگار

گم  یکفر نم... میدوتا خدا داشت... نبود یکیکاش خدا  يا نکهیکنم؟ ا یم ییوقتا چه ارزو یگاه دیدون یم -

الاقل .. یکیسراغ اون  میرفت یداد م یو نم میخواست یم يزیچ یکیاونوقت اگه از .. کاش خدا دوتا بود يا یول

 ..کرد یدلمون رو خون نم ينجوریا گهید... داد یخواسته مون رو م یکیکه شده اون  یاز لج اول

 هی.. تونستم بمونم یاز اون نم شتریب گهید.. ومدین یول ادیافرا ب دیتا اخر وقت موندم تا شا.. نکرد یفرق چیه یول

افتاد که  ادمیشدم تازه  ادهیدم در که پ.. بودم شهیحوصله تر از هم یب.. دربست گرفتم و برگشتم خونه یتاکس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٢٩٠ 

کنار باغچه .. خوابم افتادم ادیکه شدم  اطیوارد ح.. کرد ازدر رو ب اسمنی.. در زدم.. نگرفتم دیباز از بهروز کل

کجاست؟  لچهیب.. به اطراف انداختم ینگاه.. کاشت یکه بابا نشسته بود و داشت گل م ییهمون جا.. نشستم

با ... میبکار دیاز سال بعد حتما با یچرا بهروز بنفشه نکاشته؟ البته االن که فصل بنفشه گذشت ول یراست.. نبود

 ...اصال بهاره و بنفشه.. باشه دیبنفشه با.. شهیتا رز که نم دچن

 ..تو خونه ایعمه ب.. عمه -

 ..وارد خونه شدم.. خواست دست از سر ما برداره ینم ییروبرو هیهمسا نیانگار ا.. کردم یپوف

 ه؟یچ -

 ..یوسفی.. به اسم... هییاقا هی.. تلفن با تو کار داره -

 ..شده بود؟نکنه بابک؟ به طرف تلفن پرواز کردم یچ یعنی.. مهران دمیشا... بود هومن

 ..الو -

 ..دیچیپ یمهران تو گوش يصدا

 ؟یخوب.. سالم صنم -

 شده؟ يزیچ.. ممنون -

 ..شد یم رورویهمراه با اون دلم من ز.. دیلرز یم.. بود يطور هی صداش

 .. بابک به هوش اومده.. يخبر ندار دمیفهم یستین دمید یوقت -

 بابک به هوش اومده ؟.. بابک.. نشستم نیزم يرو

 اقا بابک به هوش اومدن؟ اره؟ -

 ..چشماشو باز کرده.. دکتر بهمون خبر داد شیپ قهیچند دق نیهم.. اره -

.. شکرت.. شکرت ایخدا.. به سجده دراومدم... دمیشن یالو الو گفتن مهران م يصدا.. از دستم ول شد یگوش

 ..يخرده زودتر چشماتو باز نکرد هیبابک چرا .. ششیرفتم پ یم.. رفتم یم دیبا.. هزار بار شکرت

 ...اونجا امیمن االن م.. الو اقا مهران -

چشماش .. من زیبابک عز.. بابک.. تا کفشامو بپوشم دمیدو..رو گذاشتم یبگه گوش يزیاجازه بدم چ نکهیا بدون

 ..بار رو به دوش بکشم نیا ینیسنگ يکه اجازه نداد یچقدر مهربون ایخدا.. رو باز کرده بود

 عمه کجا؟ -

 ..زود.. اریخونه رو برام ب دیبدو کل.. یراست.. اهان.. مارستانیب -
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 ..اخه یول -

 ..رم ها یم يارین.. گم یبدو بهت م -

 ..باشه -

 .. قهیدق کی يولو برا.. انتظار بود ایکار دن نیاصال سخت تر.. ده بار صداش زدم ارهیرو ب دهایکل تا

 

 

 

عرق  سیتمام تنم خ دمیرس یوقت.. به سرعت نور رفتم مارستانیتا ب.. هیپرواز واژه کوچک.. نه.. پرواز مارستانیب تا

به .. گلوم خشک شده بود.. کفش نشستم.. سمینتونستم سر پا وا گهیتو اسانسور د.. اومد ینفسم باال نم.. بود

 يا يرو جلو گهیمرد د هیمهران و هومن و .. الناز جام بلند شدم و رفتم ته س یبه سخت دمیطبقه سوم که رس

 ..دمید وی یس

 ..سالم -

 ..يراه افتاده بود یول.. يایخواد ب یصد بار زنگ زدم که بگم نم: به طرفم اومد و گفت مهران

 حالشون چطوره؟ -

 ..خدا رو شکر خطر رفع شده.. شهیبهتر هم م.. خوبه -

 دشون؟ید شهیم -

 ..ششهیافرا االن پ -

.. بودن دهیاز لعت نامه من پر کش نایهمه ا.. اه.. افسوس . یناراحت.. غم.. وجود نداره ایتو دن يغصه ا چیه گهید

تونستم حرف بابک  یراحت م گهیاالن د.. تونستم باهاش روبرو بشم یراحت م گهیداد؟ د یم یعذاب چه معن

به من گفت تا بهش بگم  تیاون موقععکه تو .. تونستم راحت بهش بگم بابک چقدر دوستش داره یم.. رو بزنم

.. شکرت ایخدا... زد یامان م یقلبم ب.. دادم هیچشمام رو روهم گذاشتم و سرم رو تک.. چقدر دوستش داره

 ..شکرت

 ؟یکن ینم یمعرف.. مهران -

 ..کرد یبود که داشت نگاهمون م یبه مرد چشم اب چشمم

 ..پرونده ما شده بودن ریدرگ یدتم هی یاس ول دهیچیپ هیقض.. صنم خانم هستن شونیا -
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 ..پسرخاله مشترکمون.. فرزاد هستن: رو به من کرد و گفت بعد

 .. بودم دهیرو شن اسمش

 ..خوشوقتم -

 ..اومد یخشک و مغرور م یلینظر خ به

 ..نطوریمنم هم -

 يزیچ هی.. ممکن بود ریحالش غ فیتوص.. رونیباز شدو افرا اومد ب وی یس يدر ا.. شدن یکدوم بابک نم چیه

 یم دكیبه اندازه کوه رو  یکرد هم غم یم ریانگار در ان واحد هم در اسمانها س. یو خوشحال یشانیپر نیب

اش  هیگر ونیم.. دهنش بود هچشم همه مون ب.... يهم خنده رو لبهاش بود هم اشک از چشماش جا. دیکش

 ..دیخند

 ..منو شناخت -

 کمتین يکنار و رو دشیمهران اروم کش.. اش گذاشت و زار زد نهیس يدستش رو رو.. دیبغضش ترک و

اخه  یداد ول يشد و تذکر کینزد يپرستار.. تمام حواسم بهش بود.. ارمیاب براش ب وانیل هیتا  دیدو.. نشوندش

از دستم گرفت و به خورد افرا  واب ر وانیمهران ل.. خواهر که برادرش از مرگ برگشته هیاز حال  دیفهم یچه م

.. يکرد یاگه فقط چند ساعت زودتر چشماتو باز م.. بابک خوش انصاف يا.. تاب بودم یب دنشید يبرا..داد

 دنشون؟یشه رفت د یم: رو به هومن گفتم.. فقط چند ساعت

 ..يبود نجایا شیچند ساعت پ نیتو که هم:بهم کرد و گفت یهیعاقل اندر سف نگاه

 ..بودن ومدهیموقع که به هوش نخوب اون  -

 مش؟ینیبه ب میشه بر یم: دیاز افرا پرس هومن

 الیفکر و خ گهید.. داشت یو خستگ یطوالن يها یخواب یاز ب تیحکا نیهم.. شد یباز م یبه سخت چشماش

 ..بماند

 گهیبره دوسه روز د شیپ ينجوریگفت ا یم.. بود دواریام یلیالبته دکترش خ.. دهیبهش ارامبخش زدن خواب -

 ..بخش ادیم

 .. بود یچیبهتر از ه یول.. یول.. عمر بود هی گه؟یدو سه روز د.. سرش رو رو شونه مهران گذاشت بعد

گفتن عاشق ها شاعر  یم.. خنده ام گرفت.. یسنگ وارید کیپشت .. بابک انجا بود.. وی یس يشدم به در ا رهیخ

 ..میبود دهیرو ند شینجوریا گهید.. شوند یم
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 ..يدیچند شبه نخواب نیبب.. خرده استراحت کن هیخونه  میپاشو بر.. زمیپاشو عز -

دور از  ياون وقتا ارزو.. نمیهم بب شیدوتا رو پ نیچقدر دوست داشتم ا.. افرا رو از جاش بلند کرد مهران

 ..افرا انگار اصال متوجه اومدن من نشده بود.. از کنارمون رد شدند.. اومد یبه نظر م یدسترس

 .. گهیمنم برم د -

 یمترو م ستگاهیتا ا.. ایتو هم ب.. صنم.. میاره بر: تکون داد و گفت يهومن سر.. زدیحرف روم نیا فرزاد

 ..متیرسون

نگاه  یسنگ واریبه قول خودم د ای يا شهیگشتم و به در ش یبر م کباریهر چند قدم .. سرشون راه افتادم پشت

 هیاومدم و  یفردا م. اومدم یفردا م.. شدینم.. خوب یول..من که اجازه داشتم.. شد برم یکاش م يا.. کردم یم

 ..دفرزاد پشت فرمون بو.. میشد نیسوار ماش.. کردم ینگاش م ریدل س

 کجا برم؟ دیخوب با -

 ..هیسمت راست ابونیخ نیمترو هم ستگاهیا: هومن جواب دادم يجا به

 ...طرفه اس هی ابونیاون خ.. برو میمستق: هومن

غلط .. انگار بهم مشکوك بود.. داشتا شهیخرده ش.. اروم تو خودم جمع شدم.. بهم کرد نهییاز تو ا ينگاه بد فرزاد

 ..سیپل ای لهیوک ای نمینکنم ا

 نتش؟یبب نیاریخاله رو م -

 ..ادیبتونه  یاون که نم.. نه -

 ن؟یکن یم کاریپس چ -

 ..رهیبگ میتصم دیافرا با.. دونم ینم -

 ..ده ینم تیبه خاله اهم گهیاصال د... گفت چرا افرا انقدر سربه هوا شده یم شیاتفاقا مامان چند روز پ -

 ..که چقدر گرفتاره ینیبیم.. ستیده ن ینم تیاهم -

.. جا هی میشد یمثل اون وقتاس که جمع م یکنه همه چ یفکر م.. گهیمامانه د: باال انداخت و گفت يا شونه

 ..حرف حرف اون اون باشه

 ..دنشیکنه؟ بابکم انقدر حالش مساعد نشده که بدونه مادرش اومده د یم یخاله چه فرق يبرا گهیاخه د -

 ..انگار هر دو وجود منو فراموش کرده بودن.. میستادیچراغ قرمز ا پشت

 ..پشته نیمترو هم ستگاهیا... شم ادهیپ نجایمن هم دیاجازه بد -
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بدبخت تموم  نیا يها یبدبخت یک ایخدا: کرد و گفت یتا خواستم دوباره بگم پوف.. دیانگار صدام رو نشن یول

 .. شهیم

 تا االن بدبخت بوده؟ یبابک ک.. جمع کن تو ام هومن ؟یبدبخت: گفت هیبا کنا فرزاد

 ..اون از مادرش اون از خواهرش اون از خودش.. اون پدرش.. ينبوده؟ خوبه که از اول تا اخرش بود -

 ..فشفشه رفت هوا نیع فرزاد

 گفت؟ يزیبهش چ یداشت؟ زد خواهر منو بدبخت کرد کس یخودش؟ خودش چه بدبخت -

چراغ .. بگم يزیتونستم چ یزد؟ از ترسم نم یحرف م یمرد داشت از چ نیا.. شدیباورم نم.. جلب شد توجهم

خودم حاضر بودم دعوا .. دمیترس یم یلیدو مرد خ ياز دعوا.. بودم به در دهیچسب.. میکت کردسبز شد و حر

 ..ستادیا یقلبم م نیتو ماش ونمدوتا مرد دعوا کنن ا نکهیاز ا یول دمیکش یبکشم شده پنجول هم م غیج.کنم

 یبگ يکشوند ياالن حرف رو کشوند.. یزن یم نهیخواهر تو رو بدبخت کرد؟ تو هم که سنگ خودتونو به س -

 سر به بابک زده؟ هیمدت  نیاصال ا.. کنه  یبدبخت شد؟ اون که جردن نشسته حالشو م یکه خواهر جنابعال

 ..اومد یفرزاد خوشم نم نیاز اولش هم از ا.. کنه تیبود که از بابک حما یکس.. راحت شد المیخ

 ..حقشه ادیسر بابک ب یهرچ ه؟یچ یدون یاصال م.. رهیخبر بگ ادیب.. نه تو رو خدا -

 ..اومدم به خودم بجنبم هومن منفجر شد تا

 يخبر ندار یچیاز ه یحقشه؟ اره؟ کثافت تو حرف نزن وقت -

 

 

 

 ..شدم یسرتاپا گوش م دیشد با یاصال حرف بابک که م.. االن وقت گوش کردن بود.. دادم حرف نزنم حیترج

 ؟یداشت؟ به خاطر ک یقلب ستیدوبار ا مارستانیبود؟ تو راه ب کهیت کهیت میکرد داشیپ یوقت یدون یاصال م -

... به عهده ما دیبزار.. دیبهشون گفتم دست بکش یهرچ... به خاطر خواهرش اون برادر من ؟یبه خاطر چ

مجبورشون .. بشه بابک نزاشت اندخواست وارد ب یفکرشو بکن افرا م.. زن و شوهر گل کرده بود يباز ستیارت

گفت .. کشنش یافرا بره م.. ره یبابک نرو گفت من نرم افرا م.. گفتم بابک نکن.. کنن یکرد نقشه اونو عمل

که ما  فتهیب يساالر به همون روز نمیتونم بب ینم..نمس تونم از دستش بدم .. نمیتونم مرگ خواهرم رو بب ینم

 حقشه؟ یگ یماونوقت تو  ؟یفهم یم.. میافتاد
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 یزاشتم مغزم سوت م یکنار هم م یدونستن وقت یدونستم که اونا نم یهم من م ییزایچ کی.. گرفت بغضم

 ..نییهومن صداش رو اورد پا.. دیکش

 يبرا دیخر یرو به جون م رهایهمه تقص.. زد تو سرش دیرس یهر ک د؟یروز خوش د هی شیتو زندگ یک -

حقش  یگ یدکترها به زور زنده نگهش داشتن تو م.. مارستانیاالنم که افتاده گوشه ب.. ناراحت نشه یکس نکهیا

 ..فرزاد یانصاف یب یلیبوده؟ خ

خونه باغ داشت از  یوقت.. بابک برام روشن شده بود یاز زندگ ياالن که گوشه ا..دست اشکام رو پاك کردم با

مترو  ستگاهیا.. نزد یحرف گهیفرزاد د.. انقدر زجر کشده باشه کردم یهرگز فکر نم.. گفت یم شیخاطرات بچگ

 ..میوقت بود رد کرده بود یلیرو خ

 ..دیکن دایپ نجایمنو ا.. دیببخش.. اقا هومن -

 ... متیرسون یم -

 مگه زور بود؟.. جا باشم هیدوست نداشتم با فرزاد .. رو تو دستم فشردم فیک بند

 ..کهیمترو نزد ستگاهیا.. رم یمن تنها م دیاجازه بد.. نه -

.. االن ده رو گذشته... یکن یچرا بحث م.. گهیرسونمت د یم یعنیرسونمت  یگم م یصنم بهت م: گفت کالفه

 گن؟ یم یخونه بهت چ ياالن بر

نمونده  یالبته حرف.. نزدم یحرف جیاروم نشستم سر جام و تا خونه ه.. فکر بهروز رو نکرده بودم.. گفت یم راس

همراه با من هومن هم .. کندم یهرچند اگه خودم بودم سر فرزاد رو م.. از بابک کرد یخوب هیهومن دفاع ..بود

 ..شد ادهیپ

 ..رمیخودم م.. ستین یاجیاحت -

 ..حرف نزن ایب: نگام کنه پر حرص گفت نکهیا بدون

 ..دیچیپ فونیبهروز تو ا يصدا.. در رو زد زنگ

 ..بله -

 ..دم در دیایب قهیدق هی دیکن یتم لطف مهس یوسفی.. انیجناب حافظ -

 ..باال دییبفرما -

 دیاریب فیزحمت تشر یشما ب.. ممنون -
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 یم: حواله ام کرد و گفت یاولش که نگاه چپ چپ.. بعد بهروز اومد دم در قهیباز شد و چند دق یکیبا ت در

 ..گهید يایخونه ن یخواست

.. به هوش اومده يخوشبختانه دکتر احمد.. بود مارستانیصنم ب انیجناب حافظ: من هومن جواب داد يجا به

 ..مارستانیکه خودش بلند شد اومد ب ارنیدرب یبرادرم فقط قصد داشتن صنم رو از نگران

 ..چه وقت خونه اومدنه نیا.. اخه یول ستیاومدنش ن مارستانیحرف منم سر ب.. بله متوجه ام -

بزنه از  یحرف نکهیبدون ا.. رفتم تو بهروز در رو بست ..هزدم تا هومن خودش کارها رو درست کن ینم یحرف

خوشحال باشم دلم  نکهیاز ا شتریب.. دیاز تو کوچه به گوشم رس کهایالست يصدا.. کنارم رد شد و رفت تو خونه

بود که خواهرشو دوست  نیگفت ا یم هک يزیچ نیاخر یکه سرش اومده بود ول ییبا اونهمه بال.. گرفته بود

 ..اومد یکم کم داشت از خودم بدم م.. میافتاد یقرون به جون هم م هیبه خاطر  ؟یاونوقت ما چ.. داره

 ..نسایوا اطیتو تو ح ایب -

 بهت نگفته پرده رو نکش؟ چرا پرده اتاقت کنار بود؟ اسمنی: همونجور با اخم گفت.. پله ها رفتم باال از

 ...دیببخش: گفتم رلبیز

 ..بعد شام بمون باهات کار دارم: لحظه مکث کرد و گفت چند

 .پشت سرم وارد شد اسمنیرو دراوردم و رفتم تو اتاق تا لباسامو عوض کنم  کفشام

بهت زنگ  یهمراهت نداشت لمیموبا.. شد یعصبان یلیخ یستین دیبابا اومد خونه د یوقت.. ؟یعمه کجا رفت -

 .میبزن

 .مارستانیرفتم ب یدونست یتو که م -

 ..یشناس یبابا رو که م یاره ول -

خوشحال  دیفکر کنم که بابک به هوش اومده و با نیکردم به ا یم یهر چقدر سع زیسرم.. شناختمش یم خوب

شن  یم دایعده پ هیباز  یهرچقدر هم خوب باش.. فرزاد همه اش تو گوشم بود يها هیحرفها و کنا.. شدیباشم نم

 ..شنه باشنکه به خون ادم ت

 به هوش اومد؟ ارویاون  -

 ..اوهوم -

 ..ستین يکه عدد فیاون اراج شیپ گهید.. بهروز ناراحتم نکرد ياروی اون

 ..يرینم مارستانیب گهیپس د -
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 ..هنوز ازش تشکر نکردم.. رمیچرا م: برنج کردم و گفتم یرو قاط خورشت

 ..تو اتاقم ایغذات تموم شد ب: جاش بلند شد و گفت از

هم  تیبرام اهم.. جواب بود یب شهیجواب تشکرم مثل هم.. گذاشتم نکیرو تموم کردم و بشقابمو تو س امغذ

 ..ماهواره لم داده بود يبهروز جلو شیرفتم پ.. نداشت

 ..؟یداشت کارمیچ -

 یامروز به اندازه کاف.. حوصله جر و بحث نداشتم.. دادم یگفت انجام م یم يهر کار.. نمیکرد تا بش اشاره

 ..خواستم بدترش کنم ینم گهیشده بود د یاعصابم خط خط

 ..یانیصوف.. اروی نیا شیامروز رفتم پ -

 خوب؟ -

  ..نزولخورشم يخودش و بابا نیگوساله فکر کرده من ع.. االغ بود یلیمردك خ: زد و گفت يپوزخند

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 شد؟ یبهروز تو رو خدا بگو چ: مبل نشستم و گفتم لبه

 خورد؟ یگفت نزولخور؟ حاج اقا نزول م یراست... دیسع شیبهروز رفته باشه پ نکهیااز .. زد یم نهیتو س قلبم

اونم بعد پنج سال؟  د؟یکه صاف نکرد دیداشت یمن چه بده يگه؟ به بابا یصنم م هیچک چ يگفتم ماجرا -

 ..که بهم گفت یفیگفت همون اراج گه؟یم یگفتم پس صنم چ.. نبوده يزیچ نیگفت اصال چن.. دبه کرد

 یتونه همه چ یخودش م.. هومن شاهده.. اومده بود چک بده.. گه یدروغ م: گفتم.. مردم یحرص داشتم م از

 ..رو بگه

شوم  تیاونجا؟ صنم که نامه فدا يرفته بود یشما واسه چ.. صنم چرند گفته میریگفتم گ.. صبر داشته باش -

.. خوره یکه حالم به هم م ارین نارمیو ا یالمتو سرس ادتیبحث ع.. اونجا يبرات نفرستاده بود؟ خودت رفته بود

 يزیچ هیالبد  دنش؟ید یکه قبل من رفت يدار یتو با خواهر من چه صنم.. مال خانوماس يخاله زنک باز نیا

 ..بوده

 ..خاطر که به من گفت خواهر نیبه ا.. نه به خاطر جواب دندان شکن بهروز.. که داشتم فروکش کرد یجانیه
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 خوب؟ -

.. کور خونده.. منو ببره يخواد ابرو یمردك م.. هیبه چ یمن گرفتم چ یاون که نم پس نداد ول.. گهید یچیه -

 ..دم یمثل اون گدا گشنه رو درس م يمن صدتا

 ..خوبه که الاقل حواس بهروز جمعه.. دمیکش یراحت نفس

 دم؟ ینم یچیبهت ه يکرده بود الیخ يجد يجد.. دنده لجباز هی يتو.. توئه ریهمه اش تقص -

اون  يخوردم چرا چشما یحسرت رنگ چشماشو م شهیهم.. بابا يدرست رنگ چشما.. بود يقهوه ا چشماش

 شد نه من؟ یبابا م يهمرنگ چشما دیبا

 ..ياخر سر هم اون افتضاح رو به بار اورد.. رو دنده لج هرچقدر خواستم ساکتت کنم نشد يافتاد -

 ..يدیبهم پول نم یتو بهم گفت -

دختر بچه زبون نفهم احمق؟ که دود  هیبه حساب  زمیر یمن اونهمه پولو م يفکر کرد.. دادم یومه که نممعل -

 کنه بره هوا؟

 ..کجا؟ هنوز حرفم تموم نشده: خواستم بلند شم بهروز گفت تا

 ..نشستم سرجام

 ؟یکن کاریچ يخوا یم -

 کنم؟ کاریخوام چ یروم یچ -

 کاریچ يخوا یباالخره م.. یمردك رو دستمال بکش نیا يبر يخوا یکه تا اخر عمرت که نم نهیمنظورم ا -

 ..يزیچ يبرنامه ا هی.. يکار هی ؟یکن

 ...حرفا؟ جل الخالق نیبهروز و ا.. مونده بودم رهیبهش خ ينجوریهم

 به من؟  يزل زد هیچ -

 ..يدیپرس ینم یسوال نیاخه قبلنا چن.. یچیه.. هان؟ -

 ..نبود تیبرنامه پرنامه حال.. يقبلنا بچه بود: و مبل و گفتداد ر لم

 االن بزرگ شدم؟ یگ یم یعنی -

 ..خوب بگو.. شده تیالاقل برنامه حال یول ينه هنوزم بچه ا: بهم انداخت و گفت یگوشه چشمش نگاه از

 ..شهیخوب بدون پول که نم.. یبرنامه که دارم ول -
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 ه؟یبگو برنامه ات چ.. تو نگران پولش نباش -

 نکهیدرست مثل ا..ارزه یم یول نهیسنگ رهیگ یکه ازت م يا هیشهر.. ده یبهت م یخوب يدرسها یگاه یزندگ

جواب  یوقت یکنن ول یهمه سرزنشت م..یرشته قبول ش نیدانشگاه و بهتر نیتا بهتر یکن نهیو هز یکن نهیهز

 ..ادیه چشمت نمها ب نهیاون هز گهید یگرفت

 ..شاپ بزنم یکاف هیخوام  یم -

 ..کنه یدونستم مخالفت م یم.. شد زیر چشماش

چقدر  يشاپ؟ اصال فکر کرد یکاف یگ یم ينجوریرو ابرا؟ هم یباز تو رفت ؟یشاپ چ یشاپ؟ کاف یکاف -

 دنگ و فنگ داره؟

 ینم ییراه به جا گهید.. کردم یمثل سابق باهاش کل کل نم گهید.. نزدم تا هرچقدر دوست داره بگه یحرف

 ..برد

 .تونم یشاپ دارن حاال من نم یهمه ادم کاف نیا ه؟یچ رادشیا -

 کرد؟ دیبا کاریشاپ زدن چ یکاف يبرا یدون یاصال م -

نشد .. شد شد.. دنبالش رمیم.. نگفتم که همه کاراشو کردم.. نیگفتم ا هیبرنامه ات چ یگفت.. دونم ینم.. نه -

 .. زمیر یم گهیمه دبرنا هیهم که 

 شاپ رو انداخته تو سرت؟ یفکر کاف نیا یک: چپ چپ نگام کرد و گفت یکم

 .نبودم یمنم دانش اموز احمق یول.. کردم یبود که فکر م يزیاز اون چ زتریت.. خوردم جا

راه  يکار هیخواستن  یاون و شوهرش م.. هم خونه بودم يدختر هیها با  یوسفیبرم خونه  نکهیقبل از ا -

 یکیباهم  میپول جمع کن میقرار بود کار کن.. شاپ یکاف ایفست فود بود  ایتمرکزشون هم  نیشتریب.. بندازن

 ..میبزن

 دوستت کجاست؟ نیخوب االن ا -

 ..نیورام -

 کنه؟ یم کاریاونجا چ.. ن؟یوارم -

 ..کنن یم یاونجا زندگ..اهل اونجان -

 اونجا؟ يبر یخواست یتو م -
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 انیب هیجد مشونیاگه تصم نیدوستت حرف بزن بب نیبا ا.. خب حاال : کرد و گفت یپوف.. باال انداختم يا شونه

 ..من شیپ

 ..حرف حرف من یول: رو تو هوا تکون داد و گفت دستش

 ..حرف حرف تو.. باشه -

حوله رو ..دمیپرس یفردا از هومن م دیبا..هم گم شده بود لممیموبا نکهیمخصوصا ا.. نداشتم وایبه ش يدیام چیه

 یم دیفردا با.. خودم بهم زده بودم يبرا ییچه ابرو... انداختم ینگاه نهییبه خودم تو ا..برداشتم و رفتم حموم

  ؟يادم نشد: گفت نهییا توصنم .. دید یم ينجوریمنو ا دیبابک نبا.. شگاهیرفتم ارا

 ..خودم بده يبرا.. گهینه اصال زشته د: کردم هیتوج خودمو

 دمیاومدم د رونیدوش که ب ریاز ز.. شد؟ یمگه م یتا افکار مزاحم عقب برونم ول ستادمیدوش ا ریز عیسر

خوب سراغ  شگاهیارا هیادرس .. اسمنی: کردم گفتم یکه موهام رو خشک م یدرحال...اومده تو اتاق من اسمنی

 ؟يدار

تا  ؟یخودتو خوشگل کن يخوا یاومد م اون اقاهه به هوش.. به به چه خبره؟: با ادا اطوار گفت...شد طونیش باز

 ؟يزد یکه حرفشم نم روزید

 ..مو افهیشکل و ق گاین.. وونهینه د: و گفتم دمیخند

 ؟يچرا تا االن به فکرش نبود هینجوریات ده روزه که ا افهیشکل و ق -

 ..یکن یدرست م یعشق عهیادم شا يچرا برا.. اصال نخواستم.. وونهیبرو د -

بابکه وگرنه  يکارا واقعا برا نیدونستم که همه ا یخودم بهتر از همه م یکرد ول یم یواقعا شوخ اسمنی دیشا

صبح رفتم ..تاب بودم یب دنشید يدونست چقدر برا یخدا م. کردم ینگاه م نهیروزها کمتر به خودم تو ا نیا

به باال قوس  ییبایه طرز زابروهام ب.. شده دتریبعد از اصالح احساس کردم صورتم سف.. سر کوچه شگاهیارا

.. اومد؟ دوست داشت؟ برگشتم خونه یبابک خوشش م یعنی.. داد یخورده بود و چشمام رو بزرگتر نشون م

شالم رو  نهییا يجلو.. یچیکه ه شیلوازم ارا.. کهنه بود زمیهمه چ.. دمیپوش یشد لباس خوب م یکاش م

خواستم برم  یم یوقت.. به سمت در رفتم عیام کردم و سررو پ کفشامشده بود؟  داریاالن ب یعنی.. مرتب کردم 

 يمثل اون دفعه که بو.. براش بردمیم.. گذاشتم فمیگل ازش کندم و داخل ک هی.. چشمم به بوته رز افتاد رونیب

که  يزیاالن تنها چ.. رفته بود ادمیفرزاد  يحرفها یتلخ گهید..رفت ینم رونیگلبرگهاش تا چند روز از اتاق ب

شد  یم یچ.. ایخدا.. روبه اسمون نگاه کردم.. چشماش بود یمهربون.. بابک بود يرنگ چشما نمیخواستم بب یم
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سهم ما زنها از ابراز .. دمیکش یاه..ستمیچرا اخه؟ مگه من بنده ات ن شه؟ینم یعنی م؟یدیرس یمن و بابک بهم م

 ..پر از عشق و حسرت.. میدیم رونیکه ب هیاه نیعشقمون هم

 يلبخند.. زارم یشاخه گل م هی زیشاپ سر هر م یتو کاف.. و شاخه گل رو لمس کردم فیردم داخل کب دستمو

رو دوتا  مارستانیب يپله ها.. داد یبودم که دفعه اول به معشوقش گل م يدختر نیاول دیمن شا.. رو لبم اومد

به من نگاه  قایداشت دق.. ارومتر شد دمهامق.. دمیگذشتم که افرا رو د یم يپرستار شنیاز است.. رفتم باال  یکی

 .. کرد یم

 ..چشمتون روشن د؟یخوب.. سالم -

 ..ممنون: و گفت دیکش یقیعم نفس

.. نجایمنم اومده بودم ا شبید: گفتم یبا خوشحال.. بابک شیرفتم پ یدوست داشتم زودتر م..طاقت نداشت دلم

 ..دیحالتون مساعد نبود فکر کنم متوجه من نشد یول

 ينجورینشون به اون نشون که ابروهات ا.. اتفاقا متوجه شدم.. چرا : اش قالب کرد و گفت نهیرو س دستاشو

 ..نبود زیتم

 .رو از رو بسته بود رشیشمش.. جانمیه شیبود رو ات ياب سرد نیحرفاش ع.. باز موند دهنم

 

 

 ..کردم ینم دایپ یجواب چیه.. دهنم رو قورت دادم اب

 ..ایدنبالم ب -

تابلو  نیع... قرمز يبود و نوارها وی یس يا يا شهیچشمم همچنان به در ش.. کنارم رد شد و رفت ته سالن از

منم ..تا محوطه اصال بهم نگاه نکرد.. کردم و به دنبال افرا رفتم يعقبگرد.. یسنگ وارید کی نیع.. ورود ممنوع

چشمم ... نمینشست و اشاره کرد بش مکتین هی يرو... زد یقلبم تاپ تاپ م..نبودم نیخوش ب جیرفتار ه نیبه ا

و  فیدستشو کرد تو ک.. انیالاقل شا ای... بود نجایبار ارزو کردم کاش هومن ا نیاول يبرا.. مدام به اطراف بود

 ..دیکش رونیب يدفترچه ا

 م؟یبهت چقدر بدهکار -

 ..شم یمتوجه نم.. دیببخش -

 چقدر بهت بدهکاره؟..ماه اخر نیمخصوا ا... بابت کار کردنت تو خونه مهران: حوصله گفت یب
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 .. خواست بهم بفهمونه یرو م يزیچ هیزن  نیا.. فقط پول نبود موضوع

 ..پول همه شون پرداخت شده.. دیبه من ندار یبده چیه -

بگو تا  شه؟یچقدر م. دنشید ياومد یوز مخبر دارم هرر..اون که پرداخت نشده ؟یاز بابک چ تیپرستار نهیهز -

 ..سمیاالن چکش رو بنو نیهم

 ..کار رو نکردم نیمن به خاطر پول ا: رفت تو هم و گفت اخمام

  شه؟یچقدر م.. تعارفو بزار کنار -

 ..گفتم که به خاطر پول نبوده د؟یگ یم دیدار یچ -

 ون؟یلیده م سمیخوبه؟ بنو ونیلیده م -

 ..زد یزن حرف خودش رو م نیگفتم ا یم یمن هرچ.. شدیم یخط خط اعصابم

 ..ستیگفتم که به خاطر پول ن -

 ون؟یلیبکنمش پونزده م يخوا یکمه؟ م: رو رو کاغذ گذاشت و گفت خودکارش

 ...کارو به خاطر دل نیمن ا ستیافرا خانم اصال بحث پول ن -

 . .خواد بزنه تو صورتم یکه فکر کردم م دیبه طرفم چرخ عیسر انقدر

 ؟یبه خاطر چ -

 ..یچیه: رو تو دستم فشردم و گفتم فیک بند

 ؟يمهربونتر از مادر شد هیکه انقدر دا هیبه خاطر چ.. بگو  -

 ..کردم یم نیاحساس د شونیمن فقط نسبت به ا.. مهربونتر از مادر نشدم هیمن دا -

شناسم  یو کلکها رو هم خوب مدوز  نیا.. شدم یدختر کوچولو من مار خوردم افع نیبب.. هه ن؟یاحساس د -

 ..ایب گهید یکیسوسه ها رو واسه  نیا

 ..فهمم یحرفا نم نیمنظورتون از ا -

 ..مرده نداره یکن یم هیکه باال سرش گر يقبر نیا یعنی: سمتم خم شد و گفت به

 د؟یضرب المثل بارم کن نجایا دیدیمنو کش -

 ..یماشاهللا گوله نمک هم که هست.. نه: زد و گفت يشخندین

 .. و وحشتناك شد یعصب نگاهش
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مگه نه؟ خوب  هیبه بابک؟ لقمه چرب و نرم يدیچند وقته چسب نیا یفهمم واسه چ ینم یکن یفکر م -

مدت رو تخت  هیحاال .. هست ستیخام و ساده ن.. هست ستیپولدار ن.. هست ستین لکردهیتحص. معلومه

 ..باشه نیکه ادم تا اخر عمر تام نهیمهم ا.. که باشه انهمارستیب

چک نوشت و  يرو يزیچ.. افرا خواهر بابکه نکهیسختر از اون باور ا.. سخت بود یلیافرا برام خ يحرفها هضم

 .. دیکش

سراغت به هرحال  انیمهران ب ایپرونده هومن  يبه خاطر مراحل ادار دیشا.. برات نوشتم ونیلیفعال ده م.. ایب -

 ..بشه داتیدور و بربابک پ گهیدوست ندارم د

 ..دستم گذاشت و از جاش بلند شد يدم چک رو رو ینشون نم یعکس العمل دید یطرفم گرفت وقت به

 یکس نم چیاز ه.. یبکن یمن رو به هر کس دوست داشت یو چقل یزنگ بزن یتون یم یدوست داشت.. یراست -

 ..ترسم

 ..خانم نترس نیافر: خواست از کنارم رد بشه گفتم تا

 هیرسه  یم یچند وقته هرک نیا.. چقدر خدا منو دوست داره: کردم و گفتم زیر زیچک رو ر.. به سمتم برگشت

 ... زاره کف دستم یم یچک

 .. ستادمیو درست جلوش ا.. نیرو زم ختمیکاغذ رو ر يها زهیر

گذشت اقا  یجهنم برامون م نیاش ع قهیو هر دق میبود ریدست اون نامردا اس یوقت.. شیماه پ هی نیهم -

 ..نکرده از اونجا جون سالم به در نبرد بهتون بگم يبهم گفت اگه خدا يزیچ هیبابک 

 ..انگار از سنگ بود یول نمیحرفام روش رو بب ریمکث کردم تا تاث یکم

 کاریبشه من چ يطور هینکرده  يگفتم اگه خدا یاش مهمه .. رفتم یمدت همه اش با خودم کلنجار م نیا -

اقا بابکم  شیپ.. گفته یچ شیزندگ يروزها نیشما نگاه کنم و بگم برادرتون تو اخر يتو چشما يکنم؟ چطور

انقدر .. دیخودتون بهشون بگ.. متون ینم یگفتم اقا بابک بهتون قول دادم ول یبود م نیرفتم حرفم هم یکه م

 ...دیهمه مون رو شن يصدا.. من نبود يالبته فقط صدا.. دیدعا کردم دعا کردم تا خدا صدام شن

 ..شده بود دهیحتما تا االن پالس.. بودم دهیبابک چ يکه برا یگل.. اخ.. گذاشتم فمیرو ک دستمو

 ..رمیم دیکن یناجور م يخودتون فکرا شیاگه پ.. کنم یاگه ناراحتتون م... رمیاالنم م -

 یبهت چ: شدم گفت یاز کنارش که رد م.. نه بغضم رو نهیپر از اشکم رو بب يانداختم تا نه چشما نییرو پا سرم

 گفته؟
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 ..نه خانم زبروزرنگ ای یموس موس کن یکم دیبا... به نفع من چیه کی نجایا

 ..دیاز خودشون بپرس -

.. شد یم دهیکش نیپاهام رو زم..کرد یداشت خفه ام م يبغض بدجور..به راه افتادم مارستانیب یسمت خروج به

خوب .. دیشد؟ اشکم چک یچ.. نمیمن اومده بودم بابک رو بب.. شد یکردم چ یفکر م یچ..شدم  ابونیوارد خ

فرشته نجات داداش .. بگه به به صنم جون یانتظار داشت ؟یداشت نیجز ا يانتظار.. نگرانشه.. وونهیخواهرشه د

 ریز یپات فرش قرمز بندازن؟ تاج طال بزارن رو سرت؟ دست ریز یانتظار داشت ؟ين اومدصنم مهربو.. من

 ییادمها.. نشه نیاز ا شتریدهنم گرفتم تا صدام ب يدستمو جلو.. هق زدم.. صنم یبدبخت هیتو ... دمیچشمم کش

 ...کردن یم منگا يشد بدجور یکه از کنارم رد م

 ..بغلم ارومت کنم ایب.. یکن یم هیچرا گر.. اااااا خوشگل خانم -

 .. دیپاش یزخم دلم نمک م يمردم رو شرمانهیب يها کهیت.. رو تندتر کردم قدمهام

 ..دارمیخودم خر یناز کن یاوفت کرده؟ هرچ.. ایب.. گهید ایب -

 به همجنسمون هم رحم.. میهست یما زنها عجب موجودات.. مترو شدم ستگاهیوارد ا.. کردن یچرا ولم نم ایخدا

 اسمنی يدهایخدا رو شکر که کل... خودم رو رسوندم خونه.. معلوم بود فشونیمردها که تکل گهید.. میکن ینم

 ..تو دست اومدشاخه گل  ارمیرو درب دهایتا کل فمیدست کردم تو ک..بود  شمیهنوز پ

 ..یبابک باش يتو هم دلت گرفت؟ قرار بود امروز تو دستا -

 ..که بابک توش نوشته بود رو برداشتم و خوندم يدفتر.. کتاب هی يرفتم تو اتاقم و گذاشتمش ال.. دمشیبوس

.. دوست من.. دوست من... ستیدنیدرد خند یزخم ب... تحمل هر انچه انطور که هست.. تحمل است عشق

 ...دوست من.. دوست من .. دوست من.. دوست من

به صالح  دیشا.. تو رو که دوست نداره.. یدوست هیتو براش .. صنم... ستمنش نیرو زم... داد یتو سرم اکو م کلمه

.. شه یچشمت باشه دل کندن ازش برات سخت م ياگه هرروز جلو.. یکن یراحتتر تحمل م ينجوریا.. باشه

هرروز روز مرگ تو .. یشیم اببا عشق نگاه کنه اونوقت  يا گهیبه کس د.. چشمت ازدواج که ياگه جلو

 .. رهیم ادتیباور کن .. صنم رهیم ادتی.. بهتره ينجوریا.. یشیم
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 ..تکسیوا يمردم از بو.. عمه گهیبسه د -

 ..انقدر نق نزن گهیبسه د: رو پاك کردم و گفتم میشونیپ عرق

 ..که ستین فیکث ییجا.. گذره یم دیتازه دوماه از ع -

 ..که بهتره يکاریاز ب.. نداره یاشکال -

 یم یافرا برگشتم دو هفته جهنم شیکه از پ ياز روز.. گرفتم یدوش م دیبا.. ها رو از دستم دراوردم دستکش

.. اشپزخونه.. دمیکش یپارکتها رو ت.. پرده ها رو شستم.. تو خونه کار کردم زیر هیاز اون روز تا االن .. گذشت

بهروز تو خونه استراحت  یبعد ازظهر وقت هی یحت.. که بلد نبودم يا گهیکار د..  اسمنیاتاق ... ییحموم دستشو

.. و اجازه دادم اب تمام کثافتها رو از بدنم پاك بکنه ستادمیدوش ا ریز. رو شستم و برق انداختم نشیماش کردیم

 یافتادم و م یمثل جنازه م ایبعدش هم .. افتادم به جون خونه تا شب یشدم م یم داریصبحا که از خواب ب

که ممکنه  ییکردم تا اونجا یم یسع.. موندم تا درس بخونه یم داریب اسمنینصفه شب همراه  تا ای دمیخواب

 ..فکر بابک رو از سرم دور کنم

 ؟ير ینم گهید مارستانیب -

 ..ندارم اونجا يکار گهید.. اقا بابک که به هوش اومد.. گهینه د -

منم سرم به .. نزد یحرف چیکس ه چیه گهیبعد د.. بود که تو خونه در مورد بابک زده شد يمکالمه ا نیاخر نیا

نمونده  ادمی یچیهر چند ه.. راه بود نیبهتر گهید نیا.. رونیاوردم ب يکارتن کتابامو از انبار.. کار خودم گرم بود

 يال به ال.. بودم دل بکنم دستنوشته بابک بود نتونستهکه  يزیاز تنها چ.. کردم یکار رو م نیا دیبا یبود ول

 یبا خودم فکر م.. رفتم سراغش یراست م هیشدم  یم داریصبحا که ب ای دمیکش یرو تختم دراز م یوقت.. کارها

 ادیخوره؟ به  یکنه؟ امروز ناهار چ یزخماش درد م يکنه؟ مرخص شده؟ جا یم کاریکردم االن کجاست؟ چ

افرا تا به حال بهش  دمیشا.. دنم؟ید ومدیمعرفت چرا ن یگه صنم کجاست؟ ب یم خودش شیافته؟ پ یمن م

زنگ بزنم و خبر  مارستانیچند بار وسوسه شدم به ب.. نگفته باشه دمیشا.. رد و بدل شد نمونیب ایگفته باشه چ

 .. شد به نفع همه مون بود یرشته هر چه زودتر پاره م نیا.. مقاومت کردم یول رمیبگ

 ؟ییصنم کجا -

 ...امیاالن م -

بودم تمام کتف و  دهیها ساب شهیاز بس ش..منیگذاشتم و رفتم تو نش نتیو کابپاك کن و دستمال رو ت شهیش

 ..بله: و گفتم دمیگردنم رو مال.. کرد یشونه هام درد م
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 ..دیبرو خر اسمنیفردا با شهال و : رو جلوم گذاشت و گفت یپول پنج هزار تومن بسته

 ؟یچ دیخر -

 ..يلباس ندار -

 ..همه رنگ و رو رفته.. همه نخ نما.. یمیهمه قد.. نداشتم.. گفت یم راس

 ..لباس دارم.. خواد ینم -

 ..کم اومد بگو کارت به کارت کنم.. کهنه بچه؟ بندازشون دور برو چند دست لباس خوب بخر ایلباسه  نایا -

 ..و بسته پول رو برداشت دیپر اسمنی

 ..اورده یخوب يمانتوها یفراهان ياقا.. دستت درد نکنه بابا -

 ..ششینشست رفتم پ ونیزیتلو يبهروز که جلو.. گزارش منو به بهروز داده بود..کوچولو انطیش يا

 ..یخواد زحمت بکش ینم.. بهروز من پول دارم -

 ..پولتو نگه دار واسه خودت شه؟یروزت شب نم يروز رو اعصاب من راه نر هیتو  -

 ؟یکش یچندرغازتو به رخ من م: عوض کرد و گفت کانال

 ..شد یاونم نم نیدر ماش هیمن تو حسابم پول  يتمام موجود.. گفت یم راس

 ..دستت درد نکنه -

 ..باز شد ششیکرد دوباره ن یگشاد به مکالمه ما نگاه م يکه با چشمها اسمنی

اونجا  میر می.. داشت یخوب يجنسا میبا مامان که رفته بود شیدفعه پ.. نور الدیشناسم تو م یم کیبوت هی -

 ..پول کمه نیبابا ا.. فقط... میخر یهم م برات بلوز

 ..ولش کن.. خواد بابا ینم: بهش زدم و گفتم يا سقلمه

 ..خواستم برگردم صدام زد تا

 ..نمیبب نیبش ایب.. صنم -

تا افکار مزاحمم رو  دمیکش یقینفس عم.. دیاومد و کنارش رس ییشهال با فنجون چا.. رو مبل روبروش نشستم

 ..فکر کنم یچیحق نداشتم به ه.. ق نداشتم فکر کنممن ح.. پراکنده کنم

 ؟يبا دوستت حرف زد ؟يکرد کاریشاپ رو چ یکاف -

 ..دهیهمه شماره هام پر.. نکرده دایگفت پ دمیاز اقا هومن هم پرس.. گم شده لمیموبا: رو تکون دادم و گفتم سرم

 ..بودم که دهیاصال هومن رو ند.. گفته بودم دروغ
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 ؟يباهاش حرف نزد یعنی -

 ..نه -

 ..یزن یبا خودم م..نداره یاشکال.. خوب: روبرداشت و گفت ییچا فنجون

 ..گشاد شد چشمام

 باتو؟ -

 ؟يحاال چقدر پول دار ست؟یمن باشم قبول ن ه؟یاره مگه چ -

 ..یونیلیشش م هی -

 ؟یشاپ بزن یکاف یخواست یم ونیلیبا شش م ون؟یلیشش م -

 ..میگرفت یهم م یوام هی.. رو هم میزاشت یم..ردناو یخوب اونام پول م -

 داد؟ یم یوام رو ک يقسطا -

 ..دمیچیرو تو هم پ دستام

شمارو پس  ونیلیشش م نیا یک.. نگرفت هویاگه .. داره رینگ ریکارا بگ نیا.. قسطاشو پسره بده میریاصال گ -

 ..سهم خودش یقسطاشو پسره داد نگفت هر کس میریگ.. گم یده؟ حاال بازم م یم

 ..فکر نکرده بودم نشیا به

 شون؟یشناس یمگه تو چقدر م.. خودش و دست تو رو نزاشت تو پوست گردو ریز دیپسره همه رو نکش میریگ -

 ..و به سمتم خم شد زیرو گذاشت رو م فنجونش

که  ییاونا.. دستت رو گذاشت تو پوست گردو يچطور ؟ینیب یرو م یانیصوف نیا.. پر گرگه ایدن نیا.. صنم -

چه  یدون یچه م.. چشمه شه هی نایتازه ا.. يدیخودت د يرو با چشما ؟مرگيدیچقدر زجر کش... بودنت دهیدزد

 یول.. يکه نکرد يهمون جور.. یکن عتمادا دیبه منم نبا ستم؟یمن برادرت ن.. اشفته بازار نیتو ا هیبخور بخور

 ..حقتو گذاشتن کف دستت يچطور يدید.. يکرد یکار م ششونیکه پ یینایهم.. یتماد کناع دیهم نبا هیبه بق

... نکن گامین ياونجور: داد و گفت هیافتاده؟ تک یاز کجا خبر داشت که چه اتفاق.. تعجب بهش نگاه کردم با

 ...بهت زدن ییمعلومه که چه حرفا يکه دار یحال نیو ا یکن یکه م ییکارا نیبا ا.. ستمیاحمق که ن

 

 

 ..رو برگردوندم صورتم
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دختر  هیاالن من برم دست  نیفکر کن هم.. حق بده خوب.. تند رفتم یلیخ.. کنم یقبول م.. صنم نیبب -

 شه؟یم یچه حال اسمنی ؟یشیم یچه حال.. خونه ارمیب رمیرو بگ اسمنیهمسن 

 ..حرف بابا رو نزن -

 ..باشم یعصبان يحق بد... يحق بد خوام بهم یم.. خواستم بگم بابا بد بود ینم -

دختر همسن  هیازدواجش با  ینکرده بود حت یکار اشتباه چیاز نظر من بابا ه.. و نقص بود بیع ینظرم بابا ب از

 ..اصال مگه ممکن بود باباها اشتباه کنن؟.. پسرش

که پاتو از  يخدا شاهده از لحظه ا یول.. شتریحاال من ب.. میاومد همه مون مقصر بود شیکه پ ییماجرا نیتو ا -

 يرفتم برا یکار گرفت یتو اون شرکت خدمات یوقت.. لحظه چشممو ازت برنداشتم هی یگذاشت رونیخونه ب نیا

 ...کنم یمزخرف بفرستت اونجا رو رو سرش خراب م يخونه ها نیاز ا یکی دمیمرده خط و نشون کش

 کنم؟ یکار مدونست کجا  یبهروز م... دیکوب یبه شدت م قلبم

خودت  يخواستم رو پا یم یمدت هی یشد ول یهرچند اعصابم خرد م..  یکن یمدام مراقب بودم کجا کار م -

سرم  یمدت هی.. بهش پول دادم که تو رو تو خونه اش نگه داره.. حاج اسمال.. صاحبخونه ات شیرفتم پ.. یسیوا

 هیاومدم .. راحت شد المیخ ییاکج دتیه که دشهال برام خبر اورد یوقت.. گرم خودم شد ردت رو گم کردم

 ...دمیرو شن فیاون اراج کهیاز اون مرت هویبکنم و با صاحبکارت حرف بزنم که  قیتحق

 ..ارهیانتظار نداشتم اون حرفا رو به روم ب.. نشست میشونیرو پ يسرد عرق

 ..همون که تا خونه اوردت.. سهیاون پل ه؟یاون مرده اسمش چ -

 هومن؟ -

 یفقط اونجا کار م.. نبوده يزیچ نیسند و مدرك اورد که اصال چن یکل.. شمیبعد از اون ماجرا اومد پ.. اره -

 ینداره تا وقت یبهم ربط گهیبا خودم گفتم صنم د.. بازم دلم ازت خونه بود یول.. مسائل يپاره ا لیبه دل یکن

 ..خود هومن زنگ زد.. یمارستانیکه زنگ زدن و گفتن ب

 نکهیخواستم بگم ا.. ام یرو نگفتم بگم چه ادم خوب نایا.. صنم نیبب: خم شد و گفت.. دمیه صورتم کشب یدست

 یاتفاقات نم نیا يکرد یخرده صبر م هیاگه ... غد بودن تو بود لشمیدل.. داشته لیاون زمان بهت پول ندادم دل

 ..يدیکش ینم یهم سخت نهمهیا.. افتاد

 ..خودم کردم که لعنت بر خودم باد.. اره
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باهم راه  ایز دیشا.. ادیاز هم خوشمون ن ادیز دیشا.. خونه اس نیهنوزم جات تو ا.. نشده رید ادیاالنم البته ز -

همو داشته  يهوا دیبا.. الاقل اسممون خواهر و برادره یول میرو قبول نداشته باش گهیاصال همد دیشا.. میاین

 ..میباش

.. دنده باشم هیتونستم به قول بهروز قد و  یچقدر م.. تونستم احمق باشم یچقدر م.. حرصم گرفته بودخودم  از

تونستم بکنم؟ جز  یم کاریاصال اون زمان با اون پول چ... شهیم یکردم اگه بهروز پول بهم بده چ یواقعا فکر م

ام  ينه فکر اقتصاد..من ادمش نبودم یبود ول یخوبشاپ زدن فکر  یکاف.... دادم یواقعا همه شو به باد م نکهیا

مگه .. بابک يگذاشتمش برا یاصال م... رو داشتم تیکرد نه توان هندل کردن اون همه مسئول یخوب کار م

هم پولش رو .. کرد یکه دوست داشت م يخودش هر کار.. االنم که زنده بود.. شاپ بزنه یدوست نداشت کاف

اون روز  يفردا.. بود لیراه ادامه تحص نیدم دست تر... کردم یم گهیکار د هی دیمن با.. داشت هم توانش رو

 ...بود کیخوشبختانه زمان ثبت نام نزد.. در اوردم يکارتن کتابهام رو از تو انبار اسمنی يرغم غرغر ها یعل

 ..و خودش رو پرت کرد رو مبل زیرو گذاشت رو م دیخر يها سهیک اسمنی

 ..چقدر گرمه يوا -

فقط راه .. داد ينه اصال نظر.. هم نه مخالفت کرد نه موافقت دیسر خر.. گرفت یم دهیهمچنان منو ناد شهال

 ..کرد اسمنیکرد  يهرکار.. نبودم یمن که راض.. کیبه اون بوت کیبوت نیاز ا.. اومد

 ..یدر رفت رشیامروز خوب از ز.. پاشو برو سر درست -

 ...گشنمونه ها.. بابا يا -

 ..کنم یحاضر م يزیچ هیاالن برات : رو از سرم باز کردم و گفتم شال

تو خونه  یزن يبعد از بوق صدا.. تلفن رو زد نگیرفتم که شهال دکمه انسر یبه سمت اشپزخونه م داشتم

 ..شناختمش یخوب م..دیچیپ

جواب  دیطفا اگر هستل د؟یستیخونه ن.. یانیدختر بزرگ حاج اقا صوف.. هستم هیشهال خانم سالم من سم..الو  -

 ..با صنم جون حرف بزنم دیمن با.. تورو خدا.. دیبد

 .. االن شدم صنم جون؟.. زدم يپوزخند

 .. زنم یمن بازم بهتون زنگ م.. دیریتو رو خدا باهامون تماس بگ.. مربوط به پدرمه.. هیمسئله مهم -

 .. نه تفاوت رفتم تو اشپزخو یب.. کرد یباز بهم نگاه م يبا چشمها اسمنی

 ؟یزن یبهشون زنگ م -
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 ..زد یروز باهام حرف م 40بار بعد از  نیاول يبرا.. بود شهال

 ..ندارن یبه من ربط.. نه -

 ..بهروز بدونه دیبا یول -

 ..هم خوبه یلیخ.. بدونه.. باشه -

دوتا .. دوتا شال.. نیسه تا شلوار ج.. همه رو تو کمدم جا دادم.. رو برداشتم و رفتم طبقه باال دمیخر يها سهیک

خواست تمام پاساژ رو بار بزنه و  یدادم م یرو م اسمنیتازه اگه به .. فیدونه هم ک هی..شرت یمانتو و سه تا ت

طوفان درست  کیشروع ارام پس از .. تازه روعحس خوب ش.. داشت یحس خوب.. دمیروشون کش یدست.. ارهیب

 دهیکش شهیهم يالبته اگه پرده ها.. شد که قبال بود یم يزیاتاقم داشت همون چ.. نشستم زمیسر م.. یو حساب

 ..بودم یارامش راض نهمهیبه ا.. بودم یراض یول.. میگرفت یرو فاکتور م

 

 

.. شدم یداشتم واقعا کالفه م گهید.. فوت کردم رونیکتابم رو بستم و نفسم رو به ب عیاستاد سر دیخسته نباش با

خوشبختانه .. تحمل بود رقابلینفر گوش کردن برام غ هینشستن و به حرف  کجایبعد از اونهمه جنب و جوش 

تمام سرم رو از تو کتاب بلند نکردم تا  اهدو م..رونیرو برداشتم و از دانشکده زدم ب فمیک.. کالس اخرم بود

 نکهین اضم.. تونستم خودم رو برسونم یرفته بود ول ادمی زهایچ یلیخ نکهیبا ا.. تونستم دانشگاه قبول بشم

بعدشم ثبت نام و .. میشمال و برگشت میهفته رفت هیبعدش هم .. سابق هم نبود یبه اون سخت گهیامتحان د

 یهر جا م.. اروم و ساکت.. کس ندم چیدست ه يکردم بهانه ا یم ین مدت سعیدر تمام ا.. شروع کالسها

که  يزیتنها چ.. خوردم ینم نمخوردن م ینم خوردمیخوردن م یم.. موندم یموندن م یم.. رفتم یرفتن م

از  یاز بابک گرفتم نه اونا سراغ ینه سراغ..خودم رو گرفتم يجلو یبود ول يخبر یکردم ب یتابم م یب یگاه

 یزدن و م یباهم حرف م الیخ یبود که ب ییچشمم به دختر و پسرها.. دانشگاه رفتم یبه طرف خروج.. نم

 .. دمشونیفهم ینم.. ازشون دورم یلیکردم خ یحس م.. دندیخند

 ؟یصنم خودت -

اونم بعد ..  نمشیکردم بب یبود که فکر م ينفر نیاخر.. چند لحظه خشکم زد يبرا.. سمت صدا برگشتم به

 ..به سمتم اومد.. دیخند یم شیقهوه ا يچشمها.. نجایاونم ا.. وقت نهمهیا

 زد؟ بتیغ هویکجا  ؟يدختر؟ چقدر عوض شد یخوب -
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 ...سالم -

 ..کنم یکردم لرزش دستام رو مخف یسع.. رونیدندوناش اومد ب فیرد.. دیخند

 د؟یکن یم کاریچ نجایا -

 ؟يدانشگاه قبول شد ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا.. نمیاز استادها رو بب یکیاومده بودم  -

 .. تونستم سرمو تکون بدم فقط

 کالسات تموم شده؟ ؟یرفت یم یداشت.. چه خوب -

 ..اصال انگار مرکز نطق مغزم از کار افتاده بود.. رو دوباره تکون دادم سرم

 ..نجاستیهم نمیماش.. برسونمت ییجا هیتا  ایب.. رفتم یمنم داشتم م -

 ..رم یخودم م.. انیخواد اقا شا ینم: به زور گفتم..جلوتر از من به راه افتاد و

 ..میبر ایب ؟یکن یتعارف م -

لبم رو .. و به راه افتاد میشد نیسوار ماش.. دونم چرا دوست نداشتم باهاش برم ینم.. ادمحرف دنبالش راه افت یب

 انیشد االن کنار شا یکات شده بودم که باور نم یپنج ماهه انقدر از همه چ نیا.. محکم به دندون گرفتم

 ..نشسته باشم

 ..صنم خانم يکم حرف شد -

 بله؟ -

 ..يکم حرفتر شد.. ها يالبته کم حرف بود.. دیگم کم حرف شد یم -

 بگم؟ یخوب چ -

ازمون  یسراغ گهیزد؟ د بتونیغ هویشد  یچ.. نیکن فیچندماهه تعر نیخوب از ا: بهم کرد و گفت یقیعم نگاه

 ..دینگرفت

.. بدمنداشتم بهش  یجواب.. و مرتب تر.. کردم بلندتر شده بودند یکار نم گهید یاز وقت.. کردم يناخنم باز با

 ..دوست نداشتم از بابک بپرسم

 زخمتون چطوره؟ يجا -

 ..ممنون.. بهتره: و گفت دیشکمش کش يرو یدست

کم کم  میزندگ.. خواستم یاز بابک بدونم و هم نم يخواستم خبر یهم م.. دیجوش یو سرکه م ریس نیع دلم

 ..کم کم عادت کرده بودم که بدون دست نوشته اش بخوابم.. دید یداشت رنگ ارامش به خودش م
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 ؟یدکتر رو بپرس يحال اقا يخوا ینم -

 ..کاش نلرزه.. رو صاف کردم صدام

 ..حتما خوب شدن... دونم به هوش اومدن یم -

 ..خبرم یافتاده که من ب ینکنه اتفاق.. ایخدا.. رفت تو هم اخماش

 ..ینرفت شونمیا دنینگو د ..يومدیما ن دنیکردم فقط د یفکر م -

 .. شده بود؟ یبابک چ.. گرفت نفسم

 ..دیتو رو خدا بگ ان؟یشده اقا شا یمگه چ -

.. یهم از خودت نزاشت یادرس.. ادینم یاصال به نظر منطق.. ییهویقطع رابطه  نیا ؟یرفت هویتو اول بگو چرا  -

بعدشم که .. زاهدان تیم دوماه رفت ماموردست هومن بود که اون میکه ازت داشت یتنها ادرس و شماره تلفن

 ..میرینشد باهات تماس بگ گهید..برگشت سرش گرم خودش و پرونده شد

گفت  یهومن م.. داشته؟ یقلب ستینکنه دوباره ا.. بابک بود شیفکرم فقط پ.. دمیفهم یاز حرفاش نم یچیه

 .. اومده سراغش؟ یچهارم یعنی.. ایخدا... مارستانیبار هم که ب هی.. کرده یقلب ستیدوبار تو امبوالنس ا

 شدن؟ یاقا بابک چ -

 کرد؟ یچرا انقدر تعلل م.. ایهمه دن..روحم.. وجودم.. بدنم.. قلبم.. دلم.. صدام نه..دیبد لرز.. دیبار لرز نیا

 ..بشه برگشته يتازه فکر کنم ده روز.. معالجه رفت اونجا يبرا.. المان بود -

 ..نهیبرگردوندم تا صورتم رو نب رو به سمت پنجره صورتم

 حالت خوبه صنم؟ -

 شد معالجه کرد؟ ینم نجایچرا رفته بود المان؟ مگه ا: دمیرو تکون دادم و پرس سرم

 ..خشدار.. لرزون.. گرفته.. بود؟ ییچه صدا نیا يوا

 ..یدون یکردم تو م یمن فکر م.. بود ادیشدت جراحات وارده ز -

 ..مارستانیب ومدمیبعدش ن.. به هوش اومدن دمیفقط فهم.. هن: رو تکون دادم و گفتم سرم

 م؟یاز کدوم طرف بر یراست.. چرا؟ دکتر چشم به راهت بود -

دکتر چشم به راهم بود؟ بابک؟ چشم به راه من؟ .. کرد ینفر داشت خفه ام م هیانگار .. گلوم چنگ زدم به

 نه؟یخواست منو بب یحالم خوبه؟ منتظر من بود؟ م دهیصنم کجاست؟ پرس دهیپرس

 از کدوم طرف برم صنم خانم؟ -
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 ..اباد وسفی: شده بودم که فقط گفتم جیگ انقدر

 یهام نم هیوارد ر یچیانگار ه یول دمیکش یم یقیعم ينفسها.. هوا بهم برسه یتا کم دمیکش نییرو پا شهیش

بود صنم کجاست  دهیپرس یوقت نکهیا.. از بابک.. خواستم بگه یم.. گفت ینم یچیه گهیهم د انیشا.. شد

وقت  چیه.. وقت چیهرچند ه.. مداشت لیخودم دل.. سراغش امیداده بودن؟ چرا بهم نگفتن تا ب یبهش چه جواب

 ..ششیپ امیچرا بهم نگفتن تا ب.. اونا چرا زنگ نزدن یداشتم ول لیدل یگفتم ول یبهش نم

 االن چطورن؟ -

 ...هرچند.. بابک؟ بهتره -

 ..کشه یمنو م نایحرف زدن ا مهیکردم نصفه ن دایمن اگ از دست گلوله دشمن نجات پ.. ایخدا يوا

 ..خوب دیبگ.. دیزن ینصفه حرف م ينجوریچرا ا.. ؟یهرچند چ -

 

 برم؟ دیکدوم طرف با.. خوب یلیخ.. خوبن بابا -

 ..اشاره کردم  یابونیبه خ.. تعارف نداشتم حوصله

 شدن؟ یاقا بابک چ دینگفت.. دیافت یدور م رتونیاز مس.. رم یم ادهیش رو پا هیبق دینگه دار نجایممنون هم -

مدام به خودم .. ببرمش االن ول کن ماجرا نبودم ادیکردم تا از  یهمه سع نیا.. خودم حرصم گرفته بود از

 ..گهید زینه چ.. که بهم کرده هییها همه اش به خاطر لطف و محبتها يدلسوز نیدادم که ا یم يدلدار

 برسونمت؟ يخوا ینم یمطمئن  -

 .. بله -

 ..صبر کن قهیدق هی: بشم که گفت ادهیخواستم پ.. اومد ینم رونیجماعت حرف ب نیاز ا انگار

 ..نوشت و به سمتم گرفت يزیکاغذ چ هی يرو

اوقات  شتریب یول دهیکاراش رو انجام م ادیپرستار م هی یگاه.. موقع تو خونه تنهاست شتریب.. ادرس دکتره نیا -

 ..الزمت شد دیشا.. شماره منه رمیاون ز.. شهیمطمئن باش خوشحال م.. ششیبرو پ یخواست.. تنهاس

 ..یباشه مرس: تکون دادم و گفتم يسر

 ..صنم -

 ...بله -
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ماجراها  نیبه خاطر ا دیشا.. يریازمون نگ یسراغ گهید يریبگ میتصم هویباعث شده  یدونم چ یمن نم -

 .. ارمیبرگردم و دکتر رو با خودم ب يکه مجبورم کرد يخودت بود نیباشه ا ادتی یول.. یول.. باشه

رفتم  یهمونطور که راه م.. به رفتنش نگاه کردم.. حرکت کرد و رفت.. شدم ادهیپ نیتکون دادم و از ماش يسر

م به خونه رفتن.. همه اتفاقات رو از اول مرور کردم.. تلنگر بود هی نیدرست ع انیحرف شا.. کردم یفکر م

من شد  یبعد هم زندگ... من یبابک به زندگ درفتنمون به خونه بود و ورو.. دیع.. افتاد یکه م یاتفاقات.. مهران

.. فمیگذاشتمش تو ک... بود انیهم شماره شا نترییپا.. سعادت اباد.. به کاغذ نگاه کردم.. بابک و بابک و بابک

 یگرفتم و م یم نیماش هیدوست داشتم همونجا ... فراموش کردن بابک دود شد رفت هوا يتمام تالشم برا

راست رفتم تو اتاقم و دراز  هی... نبود یکس.. وارد خونه شدم.. فرمان مغزم بود نه قلبم هپاهام ب یول ششیرفتم پ

... بزرگ به اسم افرا یلیخ زیچ هی.. شد یمانع م يزیچ هی یول دیکش یم ادیتمام وجودم بابک رو فر... دمیکش

.. از زخم گلوله بود بدترکه بهم زد  یزخم زبون.. شد رفتار اون روزش رو فراموش کنم یکردم نم یم يهرکار

سرم رو داخل .. کرد یکه رو دلم بود با هر تکون سر باز م یزخم یکرد ول یدرد نم.. دمیبازوم کش يرو یدست

 ..بالش فرو بردم

 .. یکاش بدون يا.. خواهرت نزاشت.. امینشد ب ؟ینیمنو بب یخواست یم.. برات بابک رمیبم -

 .. هق هقم داخل بالش خفه شد يصدا

من که .. خواهرت راحت باشه الیبزار خ.. افته ینم یهم اتفاق ینیتو سالم باش اگه منو نب.. نداره بابک یاشکال -

به روح .. یتو سالم بش.. یخواستم تو خوب بش یفقط م.. از اولشم نداشتم.. ندارم یمن که توقع.. ندارم یحرف

 ..بابام اگه به مال و اموالت چشم داشته باشم

 ادداشتیبرام  خچالیرو در  اسمنی.. نییکه دلم سبک شد بلند شدم و رفتم پا یکم..دمیسرم کش يرو رو بالش

چه برزخ  يوا.. ر واداشته بودمنو به فک انیشا يحرفها.. خودم غذا گرم کردم يبرا.. انیگذاشته بود که ناهار نم

که باهاش  یرو نداشته باش یکه کس هیبزرگترو چه برزخ ...کردن ریرفتن و نرفتن گ نیب.. یدو راه نیا هیبد

.. نداشتم یاصال دوست.. نبودم یمیهم صم یبا کس.. نبود وایش.. يبخوا ییکه ازش راهنما یکس.. یحرف بزن

انقدر فکر کردم تا کالفه ..تونست بگه؟ یم یهم اخه چ اسمنی.. بهروز و شهال رو که اصال حرفشم رو نزن

 ..شدم

 ..سراغ من؟ انیچرا اونا نم.. رمیکس نم چیمن سراغ ه.. همه شون برن به جهنم.. اه -
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مگه نگفت تازه .. رفت المانبوده  دینبود زخماش شد انیمگه شا.. که نبود رانیا: گفت یتو سرم م ییصدا

 ؟یکن یم یچرا انقدر بدقلق.. برگشته

خرده حقوق برم خونه مردم  هیکه به خاطر  ستمیکس و کار ن یاون دختر ب گهیمن د.. که هست ینیاصال هم -

کنه به خاطر  یزنه؟ فکر م یبه سر من م التیافرا سر کوفت پول و تحص.. اصال فکرش رو هم نکن.. یکلفت

مجبور شدم تو  یمدت هی حاال.. هستم یخودم کس يکه بفهمه من برا رمیرادرش رفتم سراغش؟ نمب تیموقع

دسته چک براش  يکه بخوا ستمین یاون صنم گهیمن د.. عوض شده یاالن همه چ یخونه شون کار کنم ول

 ..یکن نییمبلغ تع يو برا یرو کن

 خوبه؟ ونیلیخوبه؟ ده م ونیلیده م: رو دراوردم اداش

 مگه اون از کار خواهرش خبر داشت؟.. ؟یزن یبابک رو به چوب افرا م يدار -

بهش  یعنی.. یول..گفته یبابک که خبر نداشت افرا به من چ.. نه.. باره فرو کش کرد کیکه داشتم  یخشم

.. نه... گذشت؟ نمونیب یبهش نگفته چ یعنی.. افرا باهاش حرف نزده؟ یعنیازش نگرفتم؟  ینگفتن چرا سراغ

 ..حتما گفته که اون حرفار و پشت سرم زده.. حتما گفته ..نه

 نگفته باشه؟ دیخوب شا -

گفته صنم رفت و پشت  یعنی.. دروغ گفته؟ یعنیگفته؟  یصنم کجاست بهش چ دهیبابک پرس یوقت.. اونوقت -

از  یعنی.. دنشیرفتم د یکه شاهد بود هرروز م انیشا.. هومن که شاهد بود.. یچیافرا ه.. سرش رو نگاه نکرد؟

 ده؟یاونا نپرس

 ..مشت شد دستام

 ..فکر کنه ينجوریبزار هم.. اره.. معرفته یاصال بزار فکر کنه صنم ب -

از .. نگاه کردم نهییبه خودم تو ا.. و صورتمو شستم ییرفتم تو دستشو.. دیترک یداشت از هجوم افکار م مغزم

 يموهام رو از جلو.. افتاد یاصالح صورتم وقفه نم نیب گهید.. شده بود دتریبرگشته بودم صورتم پرتر و سف یوقت

 ..صورتم عقب زدم

 چیتو از ه.. ؟يدیشن یباش دینبا.. یستین فیاون دختر ضع گهیتو د.. خوب گوشاتو وا کن.. گوش کن صنم -

 هی ادتهی.. نه گهید..کنن رتیتحق.. کنن نیبهت توه يبزار دینبا.. يکم ندار گهید.. يکم ندار یچیه یکس

پول که تو خونه مردم کار  یدختر ب ونا گهید.. یباش ياونجور دیبا ؟يکرد یاز باال نگاه م هیچطور به بق یزمان

 ...تمام..يا گهیکس د چینه ه يریبابک م دنینه د..؟يدیفهم.. یستیکس و کار ن یب گهید.. یستیکرد ن یم
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که  يبردارم کاغذ فمیا خواستم کتابم رو از تو کت.. بشقابم رو شستم و رفتم تو اتاقم.. رونیاومدم ب ییدستشو از

فقط .. دنتید امیبار م هیفقط .. بار هی... رو تختم نشستم و بهش چشم دوختم.. روش ادرس بابک بود اومد دستم

 ..بار هی

 

 

 

 

 

 

 

ها  یراحت نیبه ا.. غرورم زخم برداشته بود.. کنم یمن هنوز نتونسته بودم خودم رو راض یروز گذشته بود ول ده

 .. اومد یرفتنم نم يپا یروم ول یروم م یگفتم م یهر روز م..کرد ینم دایپ امیالت

 ..تلفن رو بردار من دستم بنده.. اسمنی -

 ..تلفن به دست اومد تو اشپزخونه اسمنی.. شستم یظرفها رو م داشتم

 ..با تو کار داره.. هییاقا هی -

 ه؟یبا من؟ ک -

 ..دستامو خشک کردم و تلفن رو ازش گرفتم.. هاشو باال انداخت شونه

 ..بله؟ -

 ..داد ینم جواب

 ..دییبفرما -

 ..صنم -

 زیاز م.. دیزانوهام لرز.. کرد لیمغزم شروع به تحل يکم کم سلولها یاول نشناختم ول.. خشدار و گرفته بود صدا

 ..بابک بود؟ يصدا نیا.. ینشستم رو صندل.. نبود یکاف یول فتمیگرفتم تا ن

 ..سالم -

 ..شد ینم یتا به خودم مسلط بشم ول دمیکش یقینفس عم..دیلرز یم دستم

 ..صنم -
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 ...اقا بابک.. د؟یخوب -

 دنشیتاب شن یچقدر ب. صدا بودم نیمن چقدر دلتنگ ا ایخدا.. لجوجانه راه خودش رو باز کرد یاشک قطره

دستم .. لبخندش.. مهربون يبا اون چشما.. جلوم نشسته بود..تمام تالش شش ماهه ام دود شد رفت هوا..بودم

 یکس رو نم چیاصال ه.. دمید ینم ییافرا چیه گهید.. هق هقم رو نشنوه يدهنم گرفتم تا صدا يرو جلو

 ..فقط بابک بود و نگاهش..دمید

 .. شماره ات رو از هومن گرفتم -

 که نداره؟ یاشکال: ادامه داد.. ش رو قطع کردحرف سرفه

 ..کردن یهر لحظه از قلب تا گلوم بمب منفجر م انگار

 ..کنم ینه خواهش م -

وقت رو  نیکلمه ارزش ا چیه نکهیا.. سکوت نیدارم به ا اجیدونست احت یانگار م.. به سکوت گذشت قهیدق چند

 ..نفسهاش گوش بدم يکه فقط به صدا.. ارهین نییپا

 .. برم نشد ازت تشکر کنم رانیاز ا نکهیقبل ا.. یچقدر هوامو داشت مارستانیبهم گفتن تو ب -

 ..مرد بزرگ من.. مردم یشد همونجا م یم یچ.. دادم یدهنم فشار م يرو شتریرو ب دستم

 ؟یکه چ يمعرفت بعد پنج شش ماه زنگ زد یگه ب یگفتم صنم االن بهم م.. خجالت زنگ زدم یاالنم با کل -

 ..هیحرفا چ نینه ا -

 ..یبگ يرو دار نیتو فقط هم ره؟یگ یچطور همه گناهها رو خودش گردن م ینیب ینم.. ه؟یحرفا چ نیا ن؟یهم

 ..دنتونید امیمن نتونستم ب دیببخش -

 ..نرفته ادتیقول من که .. گم یم -

.. نتونستم به افرا خانم بگم.. دیندو یم.. عمل نکردم.. راستش.. یول.. نه: تلفن رو تو دستم فشردم و گفتم دسته

 .. راستش

 ..گم یمن اونو نم ؟یگ یم یچ  -

 ..کردم که خودش به کمکم اومد یبهش داده بودم؟ داشتم فکر م یاون چه قول ریگفت؟ مگه من غ ینم اونو

 ؟یمشت برام درست کن يپلو یباقال هی میاز اونجا که خالص شد يمگه قول نداد -

 ..بهش قول داده بودم نمیا.. اره .. پلو یباقال.. مونده بود ادشی يزیچه چ.. مرد مهربون من..دمیخند هیگر ونیم

 ..به خاطر تشکر زنگ زده بودم شتریب.. خواد ینم نهیو درست سنگ یتون یاگه نم -
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 ..نبود ادمیاون اصال . دیببخش.. کنم یخواهش م. نه.. نه -

دوست ندارم از درست عقب .. يدانشگاه قبول شد دمیشن.. ایب یشتهر وقت وقت ازاد دا.. يادرس منو که دار -

 ..یفتیب

افرا قرار گرفته و اون  ریبارها فکر کرده بودمتحت تاث نکهیا..به خاطر قضاوت عجوالنه ام.. دمیکش یم خجالت

 ..کاش يا.. نشستم یعقب نم دشیکاش با تهد يا.. کنم یثابت کرد که اشتباه فکر م

 ..امیمن همون ساعت ب دییتنها یک.. فقط.. افتم ینه عقب نم -

 ...تنهام صنم شهیمن هم -

 یب.. من تنهام ییبگو يبخوا نکهیمثل ا.. نبود ییجمله فقط تنها نیپشت ا.. کرد رورویصداش دلم رو ز حس

.. باش نجایا.. ایپاشو ب.. یباش شمیخوام پ یم.. دارم اجیاالن به وجودت احت.. ایاالن ب نیزود باش هم.. پناهم

 ..نمتیبزار بب.. کنار من نجایا

 ..رونیب دمیذره ذره احساساتش رو از پشت واژه ها کش دیفهم انگار

 ..ادیگم ن یبهش م.. ستیمهم ن ادیز.. انجام دادن کارا يبرا ادیم ییاقا هی یالبته گاه -

ازش  يطاقت دور گهید.. نه.. یخال يجا هی الیتو ذهنم گشتم به دن.. دونست یخودش هم م.. اون نبود منظورم

 ..رو نداشتم

 فردا صبح خوبه؟ -

 ..منتظرم -

 

 

 یم اسمنیصبح که .. بابک شیرم پ یکس نگفتم دارم م چیبه ه ینه ول ایکنم  یم یدونستم کار درست ینم

شهال هم که بود و نبود من براش .. یمعلم خصوص ایکالس داشت  ایبعدشم .. رفت مدرسه تا سه بعدازظهر

موقع  هیکه اگه  دمیرو پوش تمرو که داش ییلباسها نیبهتر.. مرتب کردم  نهییا يشالم رو جلو.. کرد ینم یفرق

در بهبود  یکمک چیه قینفس عم... بود دهید شیام که شش ماه پ يفکر نکنه من همون دختر دمیافرا رو د

 ..زنگ در بلند شد يصدا..کف دستام عرق کرده بود..ام نکرد یاوضاع درون

 ..بله -

 ..اژانسه خانم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٣١٩ 

 ..امیاالن م -

لطفا : ادرس رو به راننده دادم و گفتم.. رونیکنار در برانداز کردم و رفتم ب يقد نهییبار خود رو تو ا نیاخر يبرا

 ..دینگه دار یگلفروش هیکنار 

ورد .. نگه داشت یگلفروش هیراننده کنار .. هنوز وقت داشتم.. بود میساعت ده و ن.. به ساعتم انداختم ینگاه

بود که وجود  یگل نیخودتر یب.. که اصال حرفش رو نزن ولیگال دم؟یخر یم یچ دیاالن با.. شدم یگلفروش

.. تونم بخرم یدونستم که نم یم.. دمیقرمز کش يروزها يرو یدست.. رز؟.. ؟نهيداوود.. نه خک؟یم.. داشت

 ..شد کیمرد فروشنده بهم نزد.. نداشت یصورت قشنگ

 ..در خدمتم -

 ..میدو تا شاخه مر... و.. رزها نیسه تا از ا: کردم و گفتم یو اب دیسف يبه رزها يا اشاره

 نجاستیهم:ساختمون نگه داشت و گفت هی يبعد اژانس جلو قهیدق ستیب.. حاضر شد عیسر یلیگلم خ دسته

 ..خانم

 ..تراورتن ساختمون چشم دوختم ينما به

 ..میدرست اومد نمیبب دیاجازه بد.. نجایا امیباره م نیاول يبرا -

 ..دیچیبابک تو اف اف پ يبعد صدا قهیچند دق.. طبقه سوم رو زدم زنگ

 ..تو صنم خانم ایب -

 یرفتم احساس م یکه به سمت اسانسور م یبا هر قدم.. اژانس رو پرداخت کردم و وارد ساختمون شدم پول

کردم  یعجب غلط..احساس کردم نفس کم اوردم دمیبه اسانسور که رس.. لرزه یپام داره م ریز نیکردم زم

افرا تو  يصدا.. روبان قرمز انداختم ابه دسته گلم ب ینگاه.. بود رینه االن د.. االن؟ یگشتم ول یبرم دیبا.. اومدم

 ..سرم اکو داد

 ..اایب گهید یکیسوسه ها رو واسه  نیبرو ا -

حتما تو ... دسته گل رو نبرد گهیشد د ینم.. دکمه اسانسور رو زدم...طرف هیداختم حرص روبان رو کندم و ان با

 ..ام معلوم نباشه یدگیکردم رنگ پر یخدا خدا م.. اهنگ رو مخم بود يصدا.. بود دهید فونیا نیدورب

 ..طبقه سوم -

خودتو : ت دادم و به خودم گفتماب دهنم رو قور.. باز واحد بود مهینگاهم به در ن.. رونیرو باز کرد و اومدم ب در

 ..نشده یچیه.. نباز صنم
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 ..به در زدم یتق

 ..اقا بابک؟ -

 ..تو ایب -

.. يدید یورود هم اشپزخونه رو م يدر ابتدا.. هفتاد متر دیشا.. بود یکیخونه کوچ.. و باز کردم و رفتم تو در

کدوم طرف برم که در اتاق  دیدونستم با ینم.. کوچک ییرایپذ هیخود به اتاق و سمت راست به  یسمت چپ م

 ..باز شد

 ..من اماده نبودم دیببخش.. يایب يزود نیکردم به ا یفکر نم -

... نه.. تونست باشه یمهران که نم.. مهران؟ ایبابک بود  نیا.. کردم ینم لیرو مغزم تحل يزیچ هی.. شدم خشک

که به نظرم اومد اون روز تو خونه باغ  يزیچ نیاول.. کنه یداره باهام م يبد یچه شوخ.. اخه ؟ یول.. بابک بود

و ..همون وقت که اوضام خوب نبود... اومد کیچمدون کوچ هیو  یمشک ياز در باغ با پالتو یوقت... طالقان بود

 ..لچر؟یرو و.. االن

 ...بک...با.. ا..اق -

 ..کنم یم هیمن خون گر.. ؟يخند یم يچرا دار.. زد يلبخند

 ..يستادیچرا دم در وا.. تو ایب... دونم ینم یتا ک.. مهمونشم یمدت هی -

 ينه درد..يمرد یو ندون یمرده باش نکهیدرست مثل ا.. يکار یلیخ.. بود يضربه کار.. رو پشت سرم بستم در

 ..بودم ينجوریمن ا.. یوزن یب.. یکرخت.. خال.. يزینه چ ینه احساس

 دسته گل مال منه؟ نیا -

 ..دییبفرما.. هبله بل... بله؟ -

 .. ازم گرفت.. گل رو به طرفش گرفتم دسته

 ..رسه یمن دستم نم.. لطفا بزارشون تو اون گلدون.. قشنگن -

گل بود که دور تا دور  يچشمم به سبدها... اپن اشپزخونه بود گذاشتم يکه رو یدوباره گرفتم و تو گلدون ازش

 ..شده بود دهیاتاق چ

 ؟يخور یم يزیچ.. ینگفت یچیه ياومد یاز وقت.. نیبش ایب.. اوردن الیچند تا از دانشجوهام و فام -

دوست .. بابک االن جلوت پشت و بارو بزنه؟ رو مبل نشستم یتو واقعا انتظار داشت.. صنم.. دمیکش یقیعم نفس

 ..واقعا شوکه شده بودم.. شد ینم یتابلو باشم ول نقدرینداشتم ا
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 ؟ینیبب ينجوریمنو ا یانتظار نداشت -

 .. به پنجره بود نگاهش

 ..نگفته بود يزیبه من چ یکس.. نه -

بهم گفتن .. مدت نگران تو بودم نیتمام ا.. خوشحالم که تو حالت خوبه یول: و گفت دیرو صورتش کش یدست

 ..گن یشده و بهم نم يکردم نکنه طور یبا خودم فکر م یگاه یول يشد صیترخ

 ..نشده که بهت نگفت زایچ یلیخ... بابک يوا

 یخرده باهام حرف م هی ادیدلم به تو خوش بود که صنم م.. گذشت؟ یمدت چ نیتو ا یکن فیتعر يخوا ینم -

 ..یگ ینم یچیو ه يتو هم که اومد.. زنه

 گهید.. یول.. بوده ادیبهم گفتن شدت جراحاتتون ز انیاقا شا.. راستش: و گفتم دمیرو به هم مال دستام

 ..کردم یفکر نم شوینجوریا

 اره؟ يدانشگاه قبول شد.. شم یاز دستش خالص م يبه زود..ستیمهم ن: و گفت دیکوب لچریرو دسته و اروم

 ..یول شهیباورم نم.. دانشگاه تهران: رو تکون دادم و گفتم سرم

 ..منم اونجا درس خوندم... دانشگاه تهران: رو قطع کرد و گفت حرف

 ؟يجد -

 ..ریبه خ ادشی.. بود یچه دوران.. اره -

مطمئن .. بابک مظهر ارامش بود.. رفت یم نیورودم به خونه داشتم کم کم داشت از ب يکه در ابتدا يبد حس

االن با تمام قلبم مطمئن بودم که همه  یول.. رمیام رو بگ هیگر يتونستم جلو یبود نم يا گهیبودم اگه کس د

 ..گه یچون بابک م شهیدرست م یهمه چ.. شهیدرست م یچ

 ..شهیم رید.. گم پاشم بساط ناهار رو راه بندازم یم -

 ..در کن یخستگ نیبش.. يبابا تو که تازه اومد يا -

 .. ستمینه خسته ن -

 ..پشت سرم وارد شد..اشپزخونه شدم وارد

 ..ارنیهم نبود بگو زنگ بزنم ب يزیهر چ.. هست خچالیتو  یهمه چ -

 سیخ نتیکاب يبرنجم رو.. و گوجه و کاهو اریخ.. قابلمه بود هیپخته شده تو  چهیماه.. رو باز کردم خچالی در

 ..شده بود
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 ..واسه من نمونده يزیچ.. دیماشاهللا همه کارا رو کرد -

 ..دهیم ادیبه ادم  زایچ یلیخ يمجرد یزندگ -

 هیاون .. میکه تجربه کرده بود یدرد مشترک.. موهبت هینه از .. فرصت هیزد نه از  یدرد حرف م هیاز  داشت

 ..گهیجور د هیمن .. جور

 د؟یکن ینم یچرا؟ مگه با مادروپدرتون زندگ -

 کلمه بود هیو جوابش  دیطول کش یسوالم کم جواب

 ..نه -

از اشپزخونه رفت .. کنم شروع کرد به سرفه کردن یزدم تا خواستم معذرت خواه يکردم حرف بد احساس

.. رو گذاشت رو دهنش و فلکه اش رو باز کرد ژنیسوارد اتاق شد و ماسک اک.. نگران دنبالش رفتم. رونیب

 .. دور بودم زهایچ یلیانگار از خ.. تو اتاق دیچیبا قلقلش پ دنشینفس کش يصدا

 ..گفتم یم دینبا.. دمیپرس يسوال بد دیببخش -

 ..گارهیسوغات س نیا.. نه: رو تکون داد و گفت سرش

 د؟یکش یمگه بازم م -

 .. اره: رو برداشت و گفت ماسک

 ..اقا بابک دیتو رو خدا ترك کن -

 ؟يسراغ دار يچرا؟ تو همراه بهتر -

 ؟یچ -

پرسه چرا نه  ینه م.. شهیشه دود م یخاکستر م..سوزه یبا سوختنت م نکهیا ه؟یچ گاریس یخوب یدون یم -

 یدوست نیچن يخوا یاالن تو ازم م ..خودت  نیع.... انقدر که تموم شه شهیفقط باهات همراه م.. دهیم يدلدار

 .. هینه نامرد.. رو ترك کنم؟

 

اهلش  ادیراستش من ز.. شد یاتیادب یلیخ: روبروش نشستم و گفتم ارمیاز اون حال و هوا درش ب نکهیا يبرا

 ..ستمین
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تو خونه  ادیم ادمی.. دوست دارم یلیعوضش من خ: ماسک رو گذاشت سرجاش و گفت.. زد ییدندان نما لبخند

انقدر التماس .. سوزونه یکرد همه رو م یم دیشد تهد یم یانقدر که مامانم عاص.. عالمه کتاب داشتم هیمون 

 ..کارو نکنه نیکردم که ا یم

 ن؟ینخوند اتیپس چرا ادب -

 ؟يدوست دار وتریکامپ ؟یتو چ.. گهینشد د.. خوب یبخونم ول یقیدوست داشتم موس -

به  هیهم رفتم چون از بق وتریکامپ.. دوست ندارم يزیمن کال چ نیراستشو بخوا: گفتمباال انداختم و  يا شونه

 ..نظرم قابل تحملتر بود

 به ساعتم انداختم  ینگاه

 ..سر ناهار میبر گهیخوب د -

 ..بزار منم کمکت کنم -

 ..کار برام نمونده. دیکرد سیبرنجم خ.. دیگوشت رو پخت.. که دیهمه کارا رو کرد ن؟یاز ا شتریب گهید -

در .. زد یبابک داشت با تلفن حرف م.. کردم یساالد رو حاضر م ادیگذاشته بودم تا اب جوش ب نکهیا نیح در

در کنار تمام ته .. توجهم رو جلب کرد يزیتوش که چ زمیرو بر ارهایسطل اشغال رو برداشتم تا پوست خ

از  یکیحتما مال .. رو برداشتم رتکا... و برزو گانهیف که روش نوشه بود از طر یو خاکستر ها کارت گارهایس

دخترخاله .. بود؟؟ اها یک... اسمش اشنا بود.. گانهی.. تونست باشه ینم يا گهید زیاون مال چ ریغ.. سبد گلها بود

اخه بابک ارام چطور .. شاخکام دوباره فعال شدن.. کرد بدبختش کرده یهمون که ادعا م.. خواهر فرزاد.. بابک

کارا  نیبابک از ا.. محاله يزیچ نیچن.. اصال امکان نداره.. نه نه.. ؟...نکنه.. کنه؟ ترو بدبخ یکیتونست  یم

 ...کنه ینم

 ..صنم -

 ..کارت رو داخل سطل اشغال انداختم و درش رو بستم عیسر

 ..بله -

 ..رونیزد ب یقلبم داشت م..به سطل اشغال بود نگاهش

 ..گفتم اشغاال رو ببره یقربان يبه اقا.. شونیدید یم دینبا -

 ؟یچ: گفتم رتیبهت و ح با

 ..رو گارایهمون ته س -
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 ..اس گانهیفکر کردم منظورش کارت .. دمیکش یراحت نفس

 ..خوشه کشیبا دوست فابر یکی مینیبب میستین لیوگرنه ما که بخ.. گم یمن به خاطر خودتون م -

 ..خنده اش هم درد داشت یول.. دیخند

 یم فیپختم و اون تعر یغذا م.. مهران بودم شیافتادم که پ ییروزها ادی.. دمیرو چ زیم کردم و مرو د برنج

 ..شهیادم تکرار م یزندگ خیچقدر زود تار یگاه..کرد

 دنبالش؟ یرفت ؟يکرد کاریشاپ رو چ یکاف -

از دوستم خبر  گهید.. تو اون ماجرا گم شد تمام شماره هام اون تو بود لمیموبا.. نه: تکون دادم و گفتم يسر

 شما؟ يگذاشتمش برا.. یتون ینم ییگه تنها یبهروز هم که م.. ندارم

 من؟ يبرا -

 ..دیشما راه بنداز.. گهیاره د -

 ..دل و دماغشو ندارم گهیمن که د  -

 ..میشد رهیهر دو شوکه بهم خ.. بزنم زنگ در رو زدن یخواستم حرف تا

 د؟یبود یمنتظر کس -

 ..ادینم نجایموقع ا نیکس ا چیه.. نه: تکون داد و گفت يسر

افرا  نکهیاز ا یکه پشت سر گذاشته بودم ول يبد اتیبا توجه به تجرب.. سمت اف اف رفت تا در رو باز کنه به

تونستم فکرش رو بکنم که بخوام باهاش روبرو  یلحظه هم نم کیاصال .. دمیترس یم شتریپشت در باشه ب

 ..شدن تو کمد رو که اصال حرفشم نزن میقا... بشم

 ...هومنه -

 ..دیبعد صداش به گوشم رس قهیپنج دق.. هومن خوب بود.. دمیکش یراحت نفس

 ؟يمهمون دار.. سالم -

 ..شیشناس یم.. ستین بهیغر -

 ..من گل از گلش شکفت دنیبا د.. رو بست در

 ..دهیبه خودش رس یبابک کل دمید.. ورا نیچه عجب از ا.. پارسال دوست امسال اشنا.. به به صنم خانم -

 ..مرد بود یلیهومن خ.. شدم یازش ناراحت نم گهیبعد از اون ماجراها د یطنز حرفش رو گرفتم ول کهیت

 ..الله خانم خوبن؟ پسرتون د؟یخوب -
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 ..دیراه انداخت ییچه بو.. ومما.. رسونه یالله هم سالم م.. همه خوبن -

 ؟یمون یناهار م.. دهیصنم زحمتش رو کش -

 .. مونم یاالن م یول..بهت بزنم يسر هیاومده بودم فقط  -

 ..مینشست زیهمه باهم پشت م.. دمیکش.. حاضر بود غذا

 د؟یخوش دینیب یما رو نم.. چه خبرا صنم خانم -

 ..ذره شده بود هینه دلش برامون : من بابک جواب داد يگذشته؟ به جا یچند ماه بهم چ نیا یدون یم خوش؟

 .. دینگ ينجورینه ا -

 ..داشت استرسش کشنده بود یدوران اگه خوش نیا.. بگم دیبا یدونستم چ یواقعا نم یول

 د؟یرس جهیاز اقا مهران چه خبر؟ کارشون به نت -

 .. د دادگاهشونهفکر کنم ماه بع.. سرش شلوغه.. نمشیب یکم م یلیخ  -

 ..که نگذرونده بود ییپرونده چه روزها نیبه خاطر ا.. دادم یبهش حق م.. رسما توهم رفت بابک

 ..شد ریاعصاب همه مون خاکش.. کشه ینفس راحت م هیهمه خاندان ما .. پرونده تموم بشه نیاخ اگه ا -

 ..میش یتو راحت م يهم از دست دادها میکش ینفس راحت م هیهم  -

 من داد زدم؟ -

 گم صنم؟ یدروغ م.. شهیتو بلند م يکج بره صدا واریاصوال گربه از د.. نگو هومن -

 ..بودم دهیکم هارت و پورت هومن رو ند.. دمیخند

 ..دمیخودم منم چندتا چشمه اش رو د.. نه -

 ..دیکن یادم رو درك نم شما.. خورم یاصال من نم.. بودم یباروفشار عصب ریمن ز.. دیستیچرا متوجه ن.. بابا يا -

 ..ایب.. بغلم درکت کنم ایب.. ایب.. یاله: لباشو جمع کرد و گفت بابک

 ..ولم کن.. خوام ینه نم -

هومن رو  ينجوریناز کردن ا.. لوده باشن یلیتونستن خ یخواستن م یمردها اگه م نیا.. کرد دایام شدت پ خنده

خواست  یم یاالن پشتش رو کرده به بابک و بابکم با خنده ه.. يجد تاینها ایاخمو بود  شهیهم.. بودم دهیند

 ..صورتش رو برگردونه

هم  یلیخ.. بزنم  یتونستم حرف یکسم نم چیبه ه.. چون اعصابم خرد بود دمیکش یاگه داد م يجد یول -

تنها  حاال نه... شد جمعش کرد یجوره نم چیشد ه یم ياگه خرابکار..کنم يمراقب بودم که مبادا خرابکار
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نفر تو  هی یگفت یمهران م نهخو ادتهیصنم .. گرفتم یرو هم م هیبق يخرابکار يجلو دیخودم؟ که با يخرابکار

 تراسه؟

 .. بودم دهیمرد رو تو تراس د هی هیاون شب افتادم که سا ادی

 دهیدکرد تو  یاصال فکر نم.. بکشه گاریس هیتو تراس  یبود که هوس کرده بود نصفه شب وونهیمهران د -

 ..که يکرد یاومدم بس نم یهرچقدر برات چشم و ابرو م.. يکرد یم يتو هم که اونجور.. شیباش

 ..پس مهران بود تو تراس.. دمیسر هومن داد کش یوقت.. افتادم تمیعصبان ادی

 ..دونستم یمن نم.. دیببخش يوا يا -

 ..میدر موردش حرف نزن گهید.. بوده تموم شده یهرچ.. نداره یاشکال -

 ..شده برم رمید گهیمن د: به ساعتش کرد و گفت یاز ناهار هومن نگاه بعد

 د؟یمترو برسون ستگاهیمنم تا ا شهیم -

 ..خوب نیبش گهیخرده د هی؟  يزود نیبه ا: به سمتم برگشت و گفت بابک

 ..برسم خونه ریدوست ندارم د... برم دیاجازه بد.. گهینه د -

 ..پس زود باش: هومن

اون دختر ازاد نبودم که هر  گهید.. نداشتم يچاره ا یول.. اومد بابک رو تنها بزارم یدلم نم.. تنم کردمرو  مانتوم

 ..تمام رفت و امدام حساب کتاب داشت.. جا هرقدر خواستم بمونم

 ..دمتیخوشحال شدم د یلیخ..  يممنون که اومد -

 ..خداحافظ.. نطوریمنم هم -

خودم رو نگه داشته بودم که  يبه طور جلو.. کردم که لرزش صدام معلوم بشه ینم یطوالن ادیرو ز مکالماتم

 نجایخوشحالم که امروز ا: هومن گفت نییپا میرفت یم میداشت یتو اسانسور وقت... هیگر ریهومن نزنم ز يجلو

 ..دمتید

 ..کردم نگاهش

 .. ایبازم ب.. يکرد یوبکار خ یول.. دنشید يایاگه بابک بهت زنگ بزنه ب یحت کردمیراستش فکر نم -

 .. سخت یلیخ... بود سخت

 

 ..خرده سخته هیبرام  -
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 ..تلفن هم خوبه.. یگاه.. اینگفتم که هرروز ب.. دونم یم -

 یزاره ول یهمه وقت م يکنه برا یبه همه محبت م ده؟یکش ایبابک چ نیا یدون یتو نم: و گفت دیکش یاه

 ..براش وقت نداره یکس

 ..زد نبود یم نهیافرا که اونهمه سنگش رو به س.. دمید یرو م شیگوشه از زندگ نیا.. میشد ادهیاسانسور پ از

 گفت؟ یکه اون شب فرزاد در موردش چ ادتهی.. کاش فقط وقت باشه يتازه ا -

 افتاده بود؟ یچرا؟ مگه چه اتفاق -

 ..هومن استارت زد و حرکت کرد.. میشد نیماش سوار

 ریافرا و مهران باهم ازدواج کردن مادر بابک گ نکهیبعد از ا.. شیشت نه سال په دیشا.. شهیوقت پ یلیمال خ -

.. مخالفم نبود یول.. دوست داشته باشه نکهینه ا.. گفت ینم يزیبابکم چ.. ازدواج بکنه گانهیبا  دیداد که بابک با

بابکم .. اومد به بابک گفت.. خودش بگه ها نکهینه ا تهالب.. دبه کرد گانهیمدت بعد  هی.. زد ینم یاصال حرف

 ..خوان ازدواج کنن یاعالم کرد که نم

 ..رفت باال ابروهام

 ..اقا بابک بود دید بیوسط اس نیکه ا یکجاش بدبخت شدنه؟ به نظرم تنها کس نیخوب ا -

البته خود .. دهینم گانهیاجازه رفت و امدم به .. ده یرو نم یبه کس.. خرده بد قلقه هی گانهیشوهر .. گهیخوب د -

 ..ننیب یرو از چشم بابک م یخانواده اش همه چ ینداره ول یکه حرف گانهی

 .. پر از غصه شد دلم

 دنش؟ید ومدین یکس مارستانیبود که تو ب نیهم يبرا -

 ..زدن یمرتب به افرا سر م.. خوب یول.. که نه دنشید -

 کرد؟  یاز بابک دوا م يسر زدن به افرا چه درد... افرا.. افرا..  افرا

 بپرسم؟ یسوال خصوص هی -

 ..بپرس -

 ..خانم ازدواج نکردن؟ گانهیچرا اقا بابک بعد  -

 ..زجر اور بود یلیانگار جواب دادنش خ.. کرد  سکوت

 ..شد ينجوریبعدشم که ا.. رفت ادشی یاومد که همه چ شیانقدر ماجرا پ -
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 یدوراه.. تمام فکر و ذکرم شده بود بابک.. م و برگشتم خونهشد ادهیمترو پ ستگاهیدم ا.. نگفتم يزیچ گهید

 يبعد يشامدهایاز پ یعقلم هم بهش اضافه شده بود ول گهیگفت بابک د یاگه تا االن فقط قلبم م.. بود یسخت

 یم یسرو ته ادامه بدم؟تا ک یرابطه ب کی هتوانستم ب یم یتا ک.. بود ندهیمنظورم ا.. افرا نبود.. دمیترس یم

 دایهم پ وارهایبابک از پس د ییتنها.. که تنهاش بزارم شدینم یو فقط باهاش حرف بزنم؟ ول امینستم برم بتو

تنهاش  دینبا گهید.. نفر رو افسرده کنه کیبود تا  یکاف نهایهم.. خشدار يصدا.. ژنیماسک اکس.. لچریو.. بود

 ..که خودش ازم نخواسته یوقتنه تا .. زاشتم یم

حتما مال خودش .. بود لیشماره موبا.. کالر و شماره اش رو برداشتم يدیرفتم سر ا عیخونه سر دمیرس یوقت

 ..رو جواب داد یبعد از چند بوق گوش.. شماره اش رو گرفتم عیسر..بود

 ..بله -

 ..سالم.. اقا بابک -

 خونه؟ يدیرس ؟ییتو.. صنم -

 ..زنگ زدم تشکر کنم بابت امروز.. بله -

 ..يدیزحمت کش یلیخ... ام عوض شد هیروح یلیخ.. تشکر کنمازت  دیمن با -

 ...دیهمه کارا رو که شما کرده بود.. ینه بابا چه زحمت -

 ..بگم يکه تو دلمه روچطور یدونستم حرف ینم

 ؟یپشت خط.. صنم -

 ..هستم.. بله.. بله -

 ؟يایتونم ازت بخوام بازم ب یم یول هیادیدونم توقع ز یم -

 ...داد یخواستم بهم م یاز خدا م يا گهید زیاگه چ.. دمیکش یراحت نفس

 ..تونم بمونم ینم ادیز.. دیدون یم.. فقط.. البته -

 ..شد نیغمگ صداش

 شماره خودته؟ نیا.. ایب یهروقت دوست داشت.. دونم یم -

 .. بله -

 ..نمتیب یپس بعدا م.. خوبه -

 ..خداحافظ -
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و  دمیبه هوا پر یاز خوشحال.. بابک؟ اره؟ شیرفتم پ یباز م یعنی.. ام چسبوندم نهیرو قطع کردم و رو س تلفن

 ..دمیپر نییباال پا يداد برا یم یفیچه ک یخونه خال.. زدم غیج

 ..باغ الوچه.. يباغ انگور... بره کوچه به کوچه یمنو م.. تو خواب ادیماه م.. شب مهتاب هی

 ..دمیاوردم و بوس نییرو پا یگوش.. بودن بایاعدادش هم برام ز.. رو تختم و به شماره بابک زل زدم دمیپر

 ..یاگه بدون.. چقدر دوستت دارم یاگه بدون -

 

 

 

 ..عشقم بود.. دراوردم و نگاه کردم بمیاز ج نهیکه استاد نب ياروم طور.. دیلرز بمیتو ج لیموبا یگوش

 "موم شد؟کالست ت.. من برگشتم خونه"

 "شهیتموم م گهیربع د هی"

درست  کیک شبید..رونیفشنگ از کالس زدم ب نیرو برداشتم و ع فمیهم که تموم شد ک ییربع کذا هی اون

 یجالب نشده بود ول ادیاش ز افهیق ادیهرچند ز.. خرده با خودم برداشته بودم تا با بابک بخورم هیکرده بودم و 

دونست دوست  یانگار بابک م.. رفتم باال عیسر.. زنگ در رو که زدم باالفاصله باز شد.. خوب بود یلیمزه اش خ

 ..در رو قبال برام باز کرده بود.. رفتم طبقه باال.. بود ییندارم با افرا روبرو بشم مالقاتهامون همه تنها

 اقا بابک؟.. سالم -

 .. سالم -

 سشیخ يخوب شامپو و موها ياز بو.. رفت یده بود و با عصا راه مبلند ش لچریاز رو و.. رو دراوردم کفشام

 ..میاوردم باهم بخور..درست کردم  کیک شبید: رو دراوردم و گفتم کیظرف ک فمیک.. معلوم بود حموم بوده

 ..دستت درد نکنه.. چه خوب  -

 ..رو پر اب کردم و رو گاز گذاشتم يکتر

 خوش گذشت؟ -

 ؟یچ -

 ..زد یم جیگار گان.. سمتش برگشتم به

 ..رونیب دیر یم دیگفت.. گهید رونیب -
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 ..حوصله و کالفه بود یب

 ..نرفته بودم یخوشگذرون يبرا -

اروم .. رو برداشتم ییو ظرف چا يقور.. حتما رفته بود دکتر.. دمیلبم رو گز.. اشپزخونه زیو نشست پشت م اومد

 دکتر؟ دیرفته بود: دمیپرس

.. رو دم کردم ییو چا دمیرو تو ظرف چ کیک... خواست درباره اش حرف بزنه یانگار نم.. تکون داد يسر فقط

حتما اتفاق .. بود بیعج یلیخ دیخند یهم م طیشرا نیبابک ککه در بدتر يبرا نیا.. دمغ بود یلیاش خ افهیق

 ...افتاده بود يبد یلیخ

 ن؟یبگ نیخوا ینم -

 ..مادرم شیرفته بودم پ -

بود که  يانقدر جد گانهی هیقض یعنی.. بودم دهیهم مادرش رو ند کباری یهمه مدت؟ حت نیبعد ا.. باز موند دهنم

مالقات  نیاونوقت ا شش؟یحالش رفته بود پ نیاونوقت بابک با ا نه؟یمادرش حاضر نشده بود پسرش رو بب یحت

 همه دمغ بشه؟ نیباعث شده بود ا

 د؟یقبال نرفته بود -

بعدشم انقدر حالم خوب نبود که .. بعد به هوش اومدنم که فرزاد و هومن کارم رو درست کردن رفتم المان.. نه -

 ..ششیبتونم برم پ

 شتون؟یپ ومدنین شونیچرا ا -

 ..ادیتونه ب یاون نم  -

 ..دیدور فنجون کش یدست.. و جلوش گذاشتم ختمیر ییچا

 ..انیخوشمزه م یلیبه نظر خ کهایک نیا -

خوشمزه  یول.. خرده وا رفت هی نیوقت بود درست نکرده بودم واسه هم یلیالبته خ.. خوشمزه ان یلیاره خ -

 ..شده

 ..دیتو دهنش گذاشت و جو يا تکه

 ..دستت درد نکنه..خوب شده یلیخ -

 ه؟یکارتنها چ نیا -
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االنم گفتم .. بشه شونیتو خونه طور انیب ستمین یوقت دمیترس یم..گذاشته بودم خونه مادر مهران.. کتابامه -

 ..شم یم کاریب یلیخونه خ..  ارهیافرا ب

 ..تو قفسه دینیکنم بچ یکمک م نیبخوا -

 ..نمیچ یخودم بعدا م.. بخور توییچا..خواد ینم: تکون داد وگفت يسر

 ..نمیچ یمن م دینیشما بش.. دیستیسرپا با ادیز دیتون یپاتون که نم نیشما با ا -

کتابخونه  يرو گذاشتم جلو یصندل ییبعد خوردن چا.. ازته دل یول نیغمگ.. بار از اومدنم لبخند زد نیاول يبرا

اون کارتن رو باز .. خوب دخترم: کرد وگفت ریبابک روش نشست و صداش رو پ.. بود منیکه گوشه نش یخال

 داره؟ یتوش چ نمیکن بب

 ..بخنده یحاضر بودم جلوش ملق بزنم ول.. دمیخند

 ..اقا بزرگ ناسیرو باز کردم و چندتا کتاب رو بهش نشون دادم و گفتمک ا کارتن

 ..سمت راست نیرمانها رو هم بچ.. طرف نیا نیبچ -

 ..دمیاوردم و روشون کش یدستمال.. بود دهیهم گرد و خاك روشون خواب یکل.. بودن یمیکتابها قد شتریب

 ان نه؟ یمیکتابا قد نیا -

 ..مال پدرم بودن -

 ..امرزتشونیخدا ب: کردم و گفتم یکوتاه کثم

 ..امرزهیخدا رفتگان تو رو هم ب: گفت یداشتم بگه هنوز زنده اس صنم ول دوست

 کتاب دوست داشتن یلیحتما خ -

ما هم  شیرفت و اسا.. بود 3والفجر  اتیعمل.. من هشت سالم بود افرا چهار سالش که رفت جنگ.. معلم بود -

 ..باهاش رفت

پناه  یبش یفکر کن از هشت سالگ.. هشت سال.. براش کباب شد شهیاز هم شتریدلم ب.. شده بود دیشه پس

 ...مادر و خواهرت

 ..متاسفم -

 ..رو بزار اونور نایا.. ایب.. بود نیقسمت ما هم ا: و گفت دیکش یقیعم نفس

 ..که اون شب به فرزاد گفت ییزهایچ.. اومد یم ادمیهومن کم کم داشت  يحرفها

 .. ننیرو خوب بچ نایصد دفعه گفتم ا.. کردن کاریکتابها رو چ نیکن بب گاین -
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همه رو اروم .. رو من هم داشتم تیهمون حساس.. کردم یدرکش م.. که چقدر رو کتابها حساس بود دمید یم

 ..که تموم شد با ذوق بهشون نگاه کرد دنشونیچ.. زاشتم یو مرتب سر جاش م دیکش یدستمال م

 ..تنگ شده بود دلم براشون -

 برا کتابا؟ -

 ..دست خط پدرمه.. نیبب: از کتابها رو برداشت و گفت یکیکرد و  یاوهوم

 ..صفحه اول کتاب خوندم تو

 ..دارم شتنیرا چو جان خو شیهواداران کو.. با جانان که تا جان در بدن دارم ستیعهد مرا

 ياحمد یمصطف

 1352 يد

 ..خوش خط بودن یلیخ -

 ...که تازه با مادرم ازدواج کرده بود هیما زمان -

 .. شد یداشت شش م.. به ساعت انداختم ینگاه

 ..شهیم ریداره د.. برم گهیمن د -

 ..رو برداشتم فمیرو تنم کردم و ک میبارون عیسر

 ؟يندار يبا من کار -

 ..یو ممنون که هست.. يممنون که اومد.. نه -

 ..داد یمنو لو م يروز هیدل  نیا. .از اونجا خارج شدم عیو سر... زدم يلبخند

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٣٣٣ 

تو کالس از بس حواسم پرت بابک بود اصال به .. دمیفهم ینم یچیه.. بود يزیعجب چ.. رو خاروندم سرم

 ..بستمش.. دمیفهم ینم یچیکتاب ه يچرت و پرتها نیاستاد گوش نکردم و االن از ا

 ..پرسم یم یکیفردا از  -

اروم به اون .. ادیم اسمنیاز اتاق  ییموقع برگشتن حس کردم صدا.. اب بخورم وانیل هیتو اشپزخونه تا  رفتم

.. تعجب کردم یلیخ.. دمیشن یصداش رو به زور م.. زد یداشت با تلفن حرف م.. حدسم درست بود.. سمت رفتم

 ..مکرد زیت شتریگوشام رو ب.. زد؟ یداشت حرف م ینصفه شب با ک کیساعت 

 نمیبب اریب..... باشه.... کنه یسرم رو م نهیرو بب نایمامانم هم.. به خدا..... شهینم... نه.. ...کنم کاریاخه من چ -

 ...خداحافظ.... شه کرد یم کاریچ

حساب بهروز و  يحسابش سوا.. زدم یباهاش حرف م دیزد؟ با یحرف م یموقع شب با ک نیا.. شدم نگرانش

 ..منتظر جواب بشم رفتم تو نکهیبه در زدم و بدون ا يتقه ا.. شهال بود

 ..دمیترس ن؟ییشما.. عمه يوا -

 ؟يزد یحرف م یداشت یبا ک -

 ..به خدا یشکیبا ه -

 ..خدا رو قسم نخور يخود یب -

 ..با دوستم -

 ؟ینیب یدوستت رو تو مدرسه نم نینصفه شب؟ ا کی -

 ..کار داشت... چرا -

 داشت؟ ينصفه شب؟ چه کار کی -

 ..پسر بود هیپشت خط ..درست حدس زده بود.. اخمام رفت توهم...کرد یمن م من

 بود بهت زنگ زده بود؟ یک نینه؟ ا ای یگ یم اسمنی -

 ..کس چیه -

 یچه اتفاق... بابات پشت در بود ایمن مامان  يفکر کن به جا.. اسمنی نیبب: رو تخت نشستم و گفتم کنارش

 ..افتاد؟ یم

 ..ال شماره اش رو نگاه کناص ایب.. بود ایبه خدا پر -

 ..تماسها رو گرفت جلو صورتم ستیرو باز کرد و ل لشیموبا
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 کنه؟ یرو بفهمه کله ات رو م یموقع شب چرا بهت زنگ زده؟ مامانت چ نیگم ا یم.. بود یگم ک ینم -

 ..داد ینم جواب

 ...شده یبگو چ.. من نگرانتم.. اسمنی نیبب -

 ؟یبه مامان نگ يد یقول م.. بگم -

 ..بگو... اره -

 ..یشناس یدوستم رو که م ایپر  -

 بشناسم؟ دیاز کجا با.. نه: باال انداختم و گفتم يا شونه

 ..خونه شون يبار اومده بود هیهمون که .. همون که -

 ..خوب بگو... اهان -

من نگه ده  یم رهیگ یاز دوست پسرش م ییهم هر کادو ایپر.. گرده یلوازمش رو م.. رهیگ یلیمامانش خ -

 ..دارم

 يرهایشد؟ دختر پونزده ساله دوست پسر داشت؟ اونم با وجود گ یمگه م یکردم تعجب رو پنهان کنم ول یسع

 مامان؟

 امشب چرا زنگ زده بود؟.. خوب -

 یگم مامان بفهمه کله ام رو م یمنم م.. گه بدش به من یم.. دهیخر یمجلس راهنیدوست پسرش براش پ -

 ..کنه

 ..یمجلس راهنیپ.. چه غلطا.. بود باز مونده دهنم

 داره؟ یچرا خودش نگه نم -

 ..جواب پس بده دیبا يزیبابت هر چ.. کنه یکنترلش م... رهیمامانش گ.. گفتم که -

 به تو داره؟ یموضوع چه ربط نیخوب ا -

 ..خوب من دوستشم -

 ؟یبهش بگ دیبا یکنه چ دایرو تو اتاق تو پ نایگه اگه مادرت ا یدوستت نم نیا.. ه؟یچه دوست نیا ؟یدوستش -

 ..اسیگم مال پر یخوب م -

 ..بو ببره هیفکر کن مادرت از قض.. خودش نگه نداشته؟ شیچرا پ ایگه پر یاونوقت مادرت نم -

 ..نییرو انداخت پا سرش
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 ؟یکن یکارا م نیبازم از ا یکنه ول یمادرت بفهمه کله ات رو م یدون یتو م -

 ..دوستمه عمه -

بدونه که  دیوگرنه با.. کنه یداره ازت سوء استفاده م ایپر.. اسمش سوء استفاده اس..ستین یاسمش دوست نیا -

 ..شهیاگه پدرومادرت بفهمن به همون اندازه برات بد م

 ..یول.. یول.. دوبار بهش گفتم یکی -

 ؟یچ یول -

 ...کرد بغض

 ..گه بچه ننه یم.. گه سوسول یبهم م.. عرضه یگه بچه پولدار ب یبهم م -

.. اومد یم ادمی ایاز پر ییزهایچ شیکماب.. شدیباورم نم.. کردن هیرو زانوش گذاشت و شروع کرد به گر سرشو

اروم بغلش .. که از مادرش جدا شده دمیبعدا فهم... پدرش نبود.. دمیرو د اسمنیکه رفتم خونه شون و  ياونروز

گم دست و  یم.. گم باهات دوست نشن یبچه ها م هیگه به بق یم: گفت هیگر ونیم.. اسمنیطفلک .. کردم

 ..ها بهتره یلیام عمه؟ من که درسم از خ یمن دست و پا چلفت.. یهست یپاچلفت

 وونهیدختره د.. اش حرصم گرفت یهمزمان هم دلم به حالش سوخت هم از سادگ.. رو نوازش کردم پشتش

 ..کرد یم يکار احمقانه ا نیچن یبهش نگن دست و پاچلفت نکهیفقط به خاطر ا

 يخوا یم نایواقعا تو با ا.. گه یرو بهت م نایکه ا هیشعور و عقده ا یب ایباشه؟ اون پر.. نکن هیگر گهیبسه د -

 ؟یدوست بمون

 ...تنهاس عمه -

 خره؟ یم یکه دوست پسرش واسه اش لباس مجلس هییچه تنها نیتنهاس؟ ا -

 ..کنم یم يفکر هیبخواب فردا  ریبگ.. نکن هیحاالم گر: اشکاش رو پاك کردم و گفتم.. نگفت يزیچ

 ...تو رو خدا نگو... ؟یگ یبه مامان که نم.. عمه -

 ..نگران نباش.. گم ینم.. نه -

 یاگر بهروز م..بغرنج بشه یلیتونست خ یم یبود ول يموضوع ساده ا.. فکرم مشغول شده بود.. تو اتاقم برگشتم

 دیکش یکرد و داد و هوار م یگردوخاك م یکه ازش سراغ داشتم اول کل یبا اخالق.. شد یبد م یلیخ دیفهم

 یاون بهتر از هر کس.. زنگ زدم ابکرو برداشتم و به ب لمیصبح که شد موبا.. یصحبت اصل ينشست پا یبعد م

 ..داره ینشناسروا سانسیبهم گفته بود ل میطالقان که بود ادمهی.. تونست کمکم کنه یم
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 ...سالم -

 حالت خوبه؟... صنم خانم.. سالم -

 د؟یشما خوب.. ممنون -

 .. ممنون.. منم خوبم -

 ..اومده شیبرام پ یمشکل هی.. راستش اقا بابک -

 ..شد يحرف زدنش جد لحن

 افتاده؟ یاتفاق.. ؟یشده؟ چه مشکل یچ -

 ..خودم رو گرفتم يجلو یقلنج زد ول دلم

 ..نیکمکم کن دیبتون دیفکر کردم شا.. در مورد برادرزاده مه.. ستیراستش مشکل من ن.. دینگران نش.. نه -

 ؟یچه مشکل.. خوب -

 ..نگه داره اسمنی دهیم رهیگ یکه از دوست پسرش م ییداره که هر کادو یدوست هی اسمنی...راستش -

 داره؟ یخوب چرا خودش نگه نم -

 ..دنیم ریخانواده اش گ -

 ..ادامه بده -

 ..کنه یمجبورش م یدوست نداره اونا رو نگه داره ول اسمنی نکهیبا وجود ا -

 کنه؟ یم دیتهد یعنی -

 .. ییجورا هی -

 چه جور؟ -

از .. دونم یچه م.. یدست و پاچلفت.. عرضه یگه پولدار ب یم اسمنیکنه به  یمخالفت م اسمنی یمثال وقت -

 ..تهایشخص بیتخر نیا

 ..نطوریکه ا -

براش نگه  دیکنه که با یاصرار م اسمنیاونم به .. گرفته یلباس مجلس هیدوستش  يون پسره برااالنم هم -

 ..داره

 ..ادامه بدم دیکه با دمیسکوت پشت خط فهم از

 ..داره یکنم دوستش دست از سرش برنم یفکر م یخواد نگه داره ول ینم اسمنی -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٣٣٧ 

 دوست مدرسه شه؟ -

 ..اره -

 چند سالشه؟  اسمنی -

 ..سال 15 -

 خانم حرف بزنم؟ اسمنیتونم با  یم.. هیسن حساس -

 ..رفته مدرسه.. ستیخوب االن که ن -

 ..از مدرسه برگشت نکهیبعد از ا -

 ... شهیچرا نم.. البته -

 ...ریخوب هر وقت اومد باهام تماس بگ -

 ..ممنون بابت کمکتون... چشم -

 ..دیخند

 ..هنوز که کمکتون نکردم -

 ..خودش کمکه دیکه هست نیهم -

 ..به تو بگم صنم خانم دیمن با نویا -

جور  هی.. بود يزیچ هیتو حرفاش .. استخر جلو پام بود تا با کله بپرم توش هیداشتم اون لحظه  دوست

که منو  يزیچ هی.. کرد یم رابیکه انگار منو س يزیچ هی.. بود که من کم داشتم يزیچ هی.. محبت.. یقدرشناس

 داشت؟ یمرد چ نیا.. کرد یخود م یاز خود ب

 

 ..نیگ ینم یبه کس نیشما قول داد: گفت يبا دلخور اسمنی

 ..تونه کمکت کنه یمطمئنم م.. ستین یدوما اقابابک هر کس.. نگم يزیاوال من قول دادم به مادرت چ -

 هست؟ یحاال ک -

 ..دنشیرفتم د یم مارستانیکه ب یهمون -

 ..گرد شد چشماش

 رون؟یمگه ننداختنت ب نش؟دید دیر یم -

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا ؟یچ یعنی: اخم نگاش کردم و گفت با
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 ..ایگفتن ن گهیخوب من فکر کردم د.. دیببخش -

تا اخر عمرم .. چقدر بهم لطف داشته یدون یتو که نم.. درضمن.. رم خونه شون یکار کردن نم يمن که برا -

 ..ونمیبهش مد

 باهاش حرف بزنم؟ دیحاال حتما با -

 ..يخور یاومد خودت حسرتش رو م شیپ یپس فردا مشکل یول.. خودته لیم: باال انداختم و گفتم يا شونه

 گفت؟ یبهت چ ایامروز پر: گرفتم گفتم یکه شماره رو م یدر حال... باشه از دهنش دراومد هیزور  به

 ..شهیم یچ نمیمنم گفتم بب.. ارهیاصرار کرد که ب یه.. یچیه: گفت اروم

 ..رو برداشت یبوق گوش نیسوم با

 ..سالم -

 د؟یخوب.. سالم اقا بابک -

 ..ممنونم -

 ..اومد بهتون زنگ بزنم اسمنی دیگفته بود -

 .. هست ادمی.. بله -

 مین.. تو اتاق و وضع بدتر بشه ادیشهال ن هویکه مواظب باشم  رونیو از اتاق رفتم ب اسمنیرو دادم دست  یگوش

 ..رونیقرمز از اتاقم اومد ب يبا چشما اسمنیکه  دمیونه ول چرخساعت تو خ

 ..عمه با تو کار دارن -

 ..رو ازش گرفتم و رفتم اتاق یبود گوش اسمنیکه چشمم به  یدرحال

 بده؟ یلیاوضاع خ -

 ..دیلحظه سکوت کرد و بعد خند چند

 ؟يکرد يفکر نیچرا چن.. نه -

 ..بد باشه یلیاوضاع خ دیفکر کردم شا.. کرد یم هیگر اسمنیاخه  -

 ..اشکت دم مشکته شهیرفته؟ تو هم هم ادتیخودتو ... خانوما يمخصوصا برا.. هیکه عاد هیگر -

سن  نیمن ا د؟یکن یم سهیمقا نیمنو با ا.. اااا اقابابک: گفتم يبادلخور.. تو صداش کامال مشهود بود طنتیش

 ..کردم ینم هیبودم اصال گر

 ...شد شتریاش ب خنده
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 ..کامال معلومه. اره -

 ..جرات نداشت به صنم تو بگه یکس..نشوندم یم یحرفمو به کرس.. کردم ینم هیگر.. ينه جد -

 ..انیخانم حافظ دیببخش... باشه بهتون تو نگم صنم خانم ادمیپس : خنده گفت با

 ..خوبه یلیبود حالش خ معلوم

 بهتون گفت؟ یچ دیبگ دیخوا یخوب نم -

 ..رفته ادتیاصول مشاوره .. که بگم شهینم.. نه -

 ..دایگرفت يجد.. خوب حاال یلیخ -

 ..بود ینه انگار امروز رو مود عال.. دیخند

رو بهت  ییزایچ هیبزار  یول.. مونه یخودمون م نیکه گفت ب ییزایگرفتم چون بهش قول دادم چ ياره جد -

 نه؟..کنن یخونه روش حساب نم طیتو مح ادیز.. نداشتن اعتماد به نفسه اسمنی یراستش مشکل اساس.. بگم

 ..با منه یزن یکه م یحرف نیشتریب.. نه -

ده  یباج م شیاالن داره به همکالس.. تو مدرسه اس دییبه دنبال تا شهینم دییتو خونه تا.. نجاستیموضوع ا -

 ..که از طرف اونا طرد نشه

 کرد؟ کاریچ دیخوب االن با -

 ..قرار بده انیخانواده اش رو در جر دیبا.. به خودش گفتم -

 ..یلیخ.. شه یم یبهروز عصبان -

در .. اونوقت جمع کردنش سخته.. فتهیب ياگه اتفاق بزرگتر یول.. کوتاه مدته رشیبشه تاث یاگه عصبان یحت -

 ..تنها بمونه دینبا.. یبهش کمک کن یکن یسع دیتو هم اونجا با.. ضمن

 ..دهینشون م یاقعا بهروز چه عکس العملکردم که و یفکر م نیبه ا داشتم

 م؟یمدرسه اش رو عوض کن ستیبه نظرتون بهتر ن -

 ...دهیبهش دست م دییو عدم تا یباز همون احساس طرد شدگ.. پاك کردن صورت مسئله اس نیا.. نه -

 ..تونم بکنم یم کاریچ نمیبب.. باشه -

 خبر نزار باشه؟ یهر طور شد منو ب -

 ..حتما -
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فهمه  ینم يزیمعلوم بود چ.. و پاهاشو بغل کرده بود ونیزیتلو ينشسته بود جلو.. منیکردم و رفتم تو نش قطع

 .. خورد یچون داشت ناخنش رو م

 ..گهیکانال د هیبزن  -

 رو بهت گفت؟ یهمه چ -

 ..گه یگفت نم.. نه: رو عوض کردم و گفتم کانال

 ن؟یزن یحرف م نیدو ساعته دار یپس درباره چ -

 ...هم نشد قهیده دق -

 ..بهت گفت یچ -

 ..یرو به پدرومادرت بگ یگفت بهت کمک کنم تا همه چ -

 ..شهیم یعصبان یلیبابا خ -

 ؟يچرا قبول کرد شهیم یبابات عصبان یدون یتو که م -

 ..رو برگردوند صورتش

 ..نشه یکه عصبان میگیم يطور هیخوب  -

 ؟يچه طور -

 یم.. کردم یخواستم بابا دعوام نکنه خودمو براش لوس م یکردم بعد م یم يکار بد هیمن هر وقت .. نیبب -

 میکار گهیسوخت د یبعد بابا دلش م.. بابا.. گفتم بابا یم یه.. کردم یبغلش م یه.. نشستم یرفتم بغلش م

 ..شدت نداشت گهید یشد ول یخرده دعوا م هی.. نداشت

 ...هفرق دار یلیبا بابا من خ.. اون بابابزرگ بود -

 ..گهیپسر همون پدره د.. حاال مگه چقدر فرق داره؟ -

 بکنم؟ دیبا کاریچ.. ستمیخوب من بلد ن -
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 ..گذاشتم یدست شیرو قاچ کردم و تو پ بیس

 شد؟ یچ -

 ..من انتظار بدترش رو داشتم یول.. شد یخرده عصبان هی.. یچیه -

 شد؟ یاخرش چ -

 ..رفت ینم.. مدرسه میرو به زور فرستاد اسمنیفقط .. رو گفت یزنگ زد همه چ ایشهال به مادر پر -

 د؟یترس یاز دوستش م  -

 ..از خجالتش دراومده بود یانگار دوستش حساب.. حالش بد بود یلیهم که برگشت خ یموقع.. اره -

 ..بهتره یلیدوستا نباشن خ نجوریا.. نداره یاشکال: رو برداشت و گفت یبیس

 ..دونه ینم نویکه ا اسمنیوب خ یول.. دونم یمنم م -

 ..سن تنها بودن نیسخته تو ا یلیخ.. کنم یدرکش م ییجورا هی: و گفت دیکش یاه

 شتریشدم احترامم نسبت بهش ب یاشنا م شیزندگ يایبا زوا شتریهرچقدر ب.. کردم یهم بابک رو درك م من

 ..شدم یعاشقش م شتریب.. شدم یبهش وابسته م شتریب.. شد یم

 ..يخوام برام انجام بد یم يکار هی یراست -

 ؟يچه کار -

 ..شهیاعصابم خرد م نمشیب یهر دفعه م.. رو عوض کنم نمیخوام ماش یم -

 ..ارمیسردرنم نیخوب من که از ماش -

 ..بهم بده زیتروتم نیماش هی یسفارش منو به برادرت بکن یتون یم نمیخواستم بب یم.. ارمیمنم سردرنم -

 ..دحبس ش نهیتو س نفسم

 بهروز؟ -

 نداره؟ نیماش شگاهیمگه برادرت نما.. گهیاره د -

 ...چرا -

 ..گهیخوب د -

 ..شهیچطور بگم؟ نم.. خوب راستش -

 چرا؟ شه؟ینم -

 ..چوندمیرو تو هم پ دستام
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 ..نجایا امیدونه من م یبهروز نم.. خوب -

 یاخه بهروز نم یگفتم ول یبهش نم کاشیا.. کرده بودم يکار بد.. دیچند لحظه نفس نکش يکردم برا احساس

 ..اخماش کم کم رفت توهم.. شد؟ دایسروکله اش پ هویمرد از کجا  نیگفت ا

 ؟ينجایا يایدونه م ینم -

 ...نه: زور جواب دادم به

 ..انگار همون بابک مهربون نبود.. صحبتش عوض شد لحن

 چرا نه؟ -

 ..نییسرم رو انداختم پا.. نداشتم بهش بدم جواب

 ؟یجرا بهشون نگفت دمیپرس -

 ..نداشت یلزوم.. خوب -

 خونه من؟ يایم ينداشت برادرت بدونه دار یلزوم ؟یزن یحرفو م نیا يتو دار.. نداشت؟ صنم یلزوم -

 کنه؟ یم کاریدونست داره با دل من چ یم.. طاقتش رو نداشتم.. کرد یسرزنشم م داشت

 ..اخه -

که  هیچه کار نیا يبود یتو که دختر عاقل.. کنم یحساب م یمن دارم رو ک نیمن بب يخدا.. اخه نداره -

 ؟يکرد

 ..راه گلوم رو بسته بود بغض

 ... کردم یمن پنج سال بدون کمک اون زندگ -

 ؟يدار اسمنیبا  یکارت چه فرق نیاالن با ا.. یکن یم یباهاش زندگ ياالن دار.. اون پنج سال گذشت -

 ..صنم يوا: گفت رلبیو ز دیموهاش کش يال یدست

 ..دیام لرز چونه

 ..دینیب یشما االن منو مثل اون م... مثل اون بچه ام؟ خوب اره دیکن یدارم؟ فکر م اسمنیبا  یچه فرق -

 ..شهینگفتم هم.. کارت نیگفتم با ا ؟یگ یچرا چرند م -

 نجا؟یا امیمن م دیچرا به افرا خانم نگفت ؟یاصال خود شما چ... شهیکار چه هم هیچه با  -

 ..رفت توهم شتریب اخماش

 دونه؟ یگفته افرا نم یک -
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 ..دست خودم نبود یول زنیکردم اشکام نر یسع

 ..دمیازت سوال پرس -

 ..بود يجد یلیخ

 ..دونن یدونستم م ینم -

زده بودن  میمستق ریت هی.. هنوز راه رفتن براش سخت بود.. از جاش بلند شد و به سمت پنجره رفت یسخت به

 ..زانوش يباال

 یاصال راض هیدونم چ یکه نم یسر موضوع یول.. نجاستیمواقع ا شتریاصال ب.. نجایا يایدونه تو م یافرا م -

 نیازت ا یول.. رهیاون م نجایا يایهروقت م نیهم يبرا.. دمیپرسم جوابم رو نم یهرچقدر هم ازش م.. ستین

 ..انتظار رو نداشتم

 يو بو ادیم یکیچ کیچ يصدا قهیبعد از چند دق.. يخراب کرد.. صنم يخراب کرد.. نییرو انداختم پا سرم

 ..از جام بلند شدم و به طرفش رفتم عیسر.. خشدار بابک يو به دنبالش سرفه ها.. تو خونه چهیپ یم گاریس

 ..نه اقا بابک گاریس -

دوستتون  نیبهتر دیدوباره بگ دیخوا یدونم م یم: رو گرفتم و گفتم گاریدستش رو بکشه س نکهیاز ا قبل

 ..یول..  یول.. گاریدوستتون س نیبهتر.. نداره یباشه اشکال.. گارهیس

 ..انداختم نییرو پا سرم

 ..؟یچ یول -

 

 

 یوادارم م يزیچ هی.. سوزوند یدرونم رو م..کرد یدرونم قل قل م يزیچ هی یول.. ارمینداشتم به روش ب دوست

باهاش حرف .. دنشیاومدم د یمن هرروز م.. سرش بودم يبود من هر روز باال مارستانیب یبگم وقت.. کرد بگم

که روش عمر  يپرونده ا نکهیا يراخواهرش که انقدر دوستش داشت ب.. اوردم یگل م یبراش دزدک.. زدم یم

 یخواستم بگم وقت.. پاش تو دادگاه هیبود  مارستانیپاش تو ب هیبرسه  جهیو جونش رو گذاشته بود به نت

 دمیرو د انشیاطراف يها یانصاف یخواستم بگم ب.. دمیخواهرش رو د یخوشحال يشماش رو باز کرد ضجه اچ

 ..یول..بود؟دوستت کجا  نیخواستم بگم اون وقتا بهتر..
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کارو  نیبا خودتون ا یول دیاصال منو بزن.. دیسرم داد بکش.. دلتون از من پره باشه.. ضرر داره.. اقا بابک دینکش -

 .. دینکن

رو  یصندل.. براش ضرر داشت ستادمیسرپا ا نهمهیا.. بود ستادهیهنوز کنار پنجره ا.. سرفه پشت سرهم کرد چندتا

 ينجوریا.. دیخودتون رو عذاب ند نهمهیمن ا يها يبه خاطر ندونم کار.. لطفا دینیبش: بردم کنارش و گفتم

 ..بخشم یخودمو نم چوقتیه

 ..دم نگفتن من انقدر بهش بربخورهکر یاصال فکر نم.. حرف نشست بدون

 ..خوام بهت بگم یهست که م يزیچ هی -

 ..بود رونینگاهش به ب.. خودم نشستم و منتظر بهش نگاه کردم یصندل يرو

 یلیخونه هومن خ ارنیرو ب یکیحواس باند از مهران پرت بشه  نکهیا يگرفتن برا میمهران و افرا تصم یوقت -

 یمن مخالفت یول.. نایو ا سکهیر.. میکن ينفر باز هی یبا زندگ میگفت حق ندار.. شد یعصبان.. دیپر نییباال پا

کنن درسته  یکه فکر م يدونستم اوال مهران و افرا کار یچون م.. نه.. موافق بودم یفکر کن نکهینه ا.. نکردم

و  ارهیطاقت نم ادیب یکردم هر کس یفکر م نکهیدوم ا.. ندارن يدن به مخالفت و موافقت ما کار یانجام م

همه  یرو تحمل کنه ول ناینفر چقدر اعصاب داره که همه ا هیکنه  یگفتم فکر م.. به هومنم گفتم.. رهیم

گفتم صبر کن  یم... رهیدختره نم نیگفت بابک ا یم دمید یهومن رو م يهر سر.. یختیمعادالتم رو به هم ر

افرا  یکه حت يستادیوا یهمه چ يانقدر پا.. و من رو شگفت زده يکرد یهومن رو کالفه م.. ینرفت یول.. رهیم

کرد  یفکر م.. گردم یگردم برم یگفت برم یهمه اش م.. شد یتو قبرس بند نم گهید.. هم حساس شده بود

 ..يدینقشه کش شیزندگ يبرا

 ..نکردم يکار نیمن هرگز چن -

 ..دونم یم: و اروم گفت رلبیز

به  لیتبد قهیدر عرض چند دق يشاد هیشه که  یبا خودم فکر کردم چطور م.. به سکوت گذشت قهیدق چند

 ...سکوت زجراور بشه

 ..طالقان امیمجبور شدم ب.. ختیکارها بهم ر هوی -

 ..اومد یاز سمت در باغ به سمت ساختمون م کیچمدون کوچ هیافتادم که با  يروز ادمی

بودم  دهیشن شیاز سرسخت نهمهیکه ا یخواستم بدونم صنم یم گهیز طرف دکارارو داشتم ا ینگران یاز طرف  -

 ..هیک
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 ..سکوت دوباره

کار خودت رو .. ينشوند یم یحرفت رو به کرس.. یداشت یسرسخت هی تتیمعصوم نیدرع.. ازت خوشم اومد -

 ..نتونستم بکنم.. نکردم میسال زندگ 38که من تو  يکار.. يزد یحرف خودت رو م.. يکرد یم

 .به سمتم برگشت نباریا

 يکار ندار گرانیو به حرف د یکن یتو که کار خودت رو م.. یبنشون یحرف خودت رو به کرس يتو که بلد  -

 بود؟... اومدن به خونه من بدتر از ترك خونه تون که نبود.. برادرت يجلو یحت

 ..کرد ینم ياریذهن .. مه اونا رو بگه قفل شده بودکه بخواد ه یزبان یداشتم ول ادیزدن ز يبرا حرف

 ؟یکن یخوبت رو تو ذهنم من خراب م ریتصو يچرا دار  -

 .. حرفش رو تحمل کنم نیا شینتونستم ن گهید

 نجا؟یا امینگفتم م یخاطر که به کس نیفقط به ا شه؟یمن تو ذهنتون خراب م ریکار تصو هی نیبا ا -

 ..دهیکارت ازت بع نیخاطر که ا نیبه ا.. نه -

.. کردم یهم که نه فوران م ییشدم جا یکردم الل م یشروع به حرف زدم م دیکه با ییجا.. دیام لرز چونه

.. دستش حالم رو بدتر کرد يگرما.. تا بلند شدم دستم رو گرفت.. خونه رو تحمل کنم يتونستم فضا ینم گهید

 ؟يریدستم رو بگ دیاالن با

حرف دلم رو .. که دوست دارم ییزایاز چ.. از ارزوهام بگم.. خودم باشم يو تونستم تا حدت شیپ.. بعد از سالها -

 .. فتمیخودم ب ادی.. بزنم

 ..تونستم چشم ازش بردارم ینم

کاغذ  هیکه  ستمیمن مهران ن.. شه؟یم یچ... ادیب یینجایا یو وقت نجایا يایاگه بهروز بو ببره م یدون یم -

 ..خودم قائله رو تموم کنم الیو به خ رمیدستم بگ

 يجلو.. ستادمیا یبهروز م يجلو نجایامدن به ا يالزم بود برا.. درد من بهروز نبود... تر شد دیام شد هیگر

خواستم  ینم.. ستادمیها ا یلیخ يخواستم بدونه که به خاطرش جلو یمن نم..ستادمیا یبزرگتر از بهروز هم م

.. دیفهم یاگر بهروز م.. نکرده بودم رهم فک نجاشیبه ا یول.. دمیشنقشه ک تشیپول و موقع يکنن برا الیخ

 ..اروم دستم رو از دست بابک دراوردم.. شد یم یچ يوا

 ..اشتباه کردم.. اومدم یول.. اومدم یم دیمن اصال از اولشم نبا... دیگ یشما راس م -
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 یم راهیبدوب یتو دلم هرچ.. یهست یعجب احمق.. صنم یهست یعجب احمق.. دمیرو برداشتم و پوش مانتوم

 ..داد یاشک هم که امان نم.. تونستم به خودم گفتم

 ..رو که برداشتم پشت سرم اومد فمیک

 ..صبر کن.. يبر ينجوریزارم ا ینم.. صبر کن.. صبر کن -

 ..در گذاشت تا نتونم بازش کنم يدستش رو رو.. کنارم دیرس.. شدم که کفشام رو بپوشم خم

 ..زدم یباهات حرف م ينجوریا دینبا.. حالت بهتر بشهخرده  هی نیبش -

 ..اب برگشت وانیل هیرفت تو اشپزخونه و با  رمیمطمئن شد نم یوقت

 ..کن گامین.. صنم -

 یشگیدوباره بابک هم.. دوباره مهربان شده بود.. رو باال اوردم و از پشت پرده لرزون اشک نگاش کردم سرم

 ..بود

 يرو که قبال تحمل کرد ییرهایدوست ندارم تحق.. باور کن یول.. خوام یمعذرت م.. دونم یم.. بد حرف زدم -

 ..به خاطر من نباریا.. یبازم تحمل کن

زدم  یمرتب بهتون سر م دیبود مارستانیکه ب یبگم تمام مدت دیاگه ترستون به خاطر عکس العمل بهروزه با -

.. دیبشم؟ نترس ریبه خاطر شما تحق دیترس یم...ندارم که بهش بگم ییاالنم ابا.. بود انیو بهروز هم کامال در جر

 یکه من خودم رو م يتو روزگار.. شما اطراونم درست به خ.. قبلش خواهرتون خوب حق منو گذاشت کف دستم

تو روشون  يچطور.. رو بهشون برسونم غامتونیپ يشد من چطور تونینکرده شما طور يخوردم که اگه خدا

 ..اگه به پولتون چشم داشتم.. من ..ا خانم صاف تو چشمام زل زد و گفت به پولتون چشم دارمنگاه کنم افر

لعنت بهت .. نییپا دمینفس دو هیبگه در رو باز کردم و پله ها رو  يزیبابک چ نکهیقبل از ا.. امونم نداد هیگر

 ..يباز بد موقع حرف زد.. صنم

 

 

 

 یفقط نگاه م ينجوریهم.. کردم ینم ياصال کار.. کردم ینم هیگر..کردم یفکر نم.. سقف اتاق زل زده بودم به

 ..وارد اتاق شد اسمنی.. کردم

 ..اقا بابک باهات کار دارن.. عمه  -
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 ..نگاهش هم نکردم یحت.. تلفن رو به سمتم گرفت گوش

 ..خوان باهات حرف بزنن یم.. اقا بابک پشت خطن.. عمه -

 ...م بهشو پشتم رو کرد دمیپهلو چرخ به

........ حتما......... بله.. زنه یخودش بعدا بهتون زنگ م.. کنه یخرده سرش درد م هیعمه .. اقا بابک.. الو -

 ..خدانگهدار

 ..رو بستم چشمام

 ..يبازه زنگ زدن جواب نداد نیسوم نیا.. ؟یکن یم کاریعمه چ -

ندونستن  یعنی.. که انقدر باهاش خوب بودم یمن.. ازش توقع نداشتم... دست خودم نبود.. رفت ینم رونیدلم ب از

 ..تخت نشست يرو.. روش نمیحاال ا.. من خبر نداشت یزندگ يزهایچ یلیبهروز انقدر مهم بود؟ بهروز از خ

 شده؟ یچ یبهم بگ يخوا یعمه نم -

کاش با شهال  يبار دعا کردم ا نیاول يبرا.. زدن یچرا انقدر باهام حرف م.. وروره رو هم نداشتم نیا حوصله

 ..کار رو بکنن نیکاش همه ا.. گرفت یم دهیمنو ند..کرد که دوست داشتم یم يکار شهیهم.. تنها بودم

 ؟یگ یتو چرا بهم نم.. گم یرو بهت م یمن که همه چ -

 ..کرد یاصال همه بدنم درد م..کرد یسرم درد م.. دمیرو روسرم کش مالفه

دونم االن دوست  یم.. تو اتاقت ارمیشامتو ب يگم سرما خورد یبابا هم مبه .. میباهم حرف بزن امیباشه بعدا م -

 ..ینیرو بب یکس يندار

 ..بمون اسمنی: خواست ازجاش بلند بشه گفتم تا

 ..نشست سرجاش دوباره

 ؟یحرف بزن يخوا یم -

 ..و تحمل کنماتاقم ر میکه به خاطرش مجبور بودم پرده ضخ ییروبرو هیلعنت به همسا يا.. رو کنار زدم مالفه

 ..حوصله حرف زدن ندارم -

 چرا با اقابابک حرفت شده؟ -

 ..دونم ینم -

 باهاتون بد حرف زد؟ یلیخ: و گفت دیرو بازوم کش یدست

 ..نه -
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 باهاش حرفت شد؟ یاخه سرچ -

 ...خودیب زیچ هیسر .. دونم ینم -

 د؟یدوستش دار.. بپرسم؟ يزیچ هیعمه  -

 ..فقط بهش نگاه کردم قهیدق چند

 د؟یدوستش دار -

 ..رو بغل کردم و سرم رو گذاشتم روش زانوهام

 دونه؟ یم د؟یبهش گفت -

 .. دیدوباره چک یقطره اشک.. رو تکون دادم سرم

 د؟یکن کاریچ دیخوا یاالن م -

 ...دونم ینم -

 دنش؟ید دیر یباز م -

 ..نه -

 د؟یچرا؟ مگه دوستش ندار -

 ..بگذره زایچ یبه خاطر دوست داشتن از بعض تونهینم گهید ییجاها هیادم .. تن ندارهبه دوست داش یربط -

 ..کرد یرو صدا م اسمنیشهال بلند شد که  يصدا

 ..بله مامان اومدم -

 ..نییپا امیم..نگو يزیچ یبه کس اسمنی: که گفتم رونیرفت ب یاز اتاق م داشت

 ..باشه -

هم اون  اسمنیاشپزخونه و  يشهال تو.. ونیزیتلو يبهروز طبق معمول جلو...نییمنم رفتم پا قهیاز چند دق بعد

 ..مبل نشستم و پاهام رو بغل کردم يرو.. دیچرخ یوسط م

 هات غرق شدن؟ یکشت -

 ..رو تکون دادم سرم

 زبونتم موش خورده؟ -

 ..خوبم.. نه  -

 شگاه؟یاومده بود نما یک یدون یامروز م -
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 از کجا بدونم؟.. نه -

 ..یانیوماد حاج صوفد -

 ..تعجب به بهروز نگاه کردم با

 خوب؟ -

 ..نهیرو بب یحاج ادیسر ب هی دیبگ رهیگفت به همش ینیمقدمه چ یبعد کل.. یچیه -

 ..کم داشتم نویاوضاع فقط ا نیتو ا.. رو برگردوندم صورتم

 ...شر ورا نیو از ا نتشیخواد بب یم یگفت حاج ؟یگفتم واسه چ -

 ...رمینم دنشیمن د -

 ستیدختر ب هی يپا ریز نهیکه بش یحاج.. دمیاومدن خواهرم رو بر يگفتم من پا نمیواسه هم.. دونم یم  -

 ..ستین دنید قیولش کنه به امون خدا ال هویکنه بعدشم  شییو هوا رمیگ یساله که من ارثت رو م

بهروز بود که  يه حرفهاحواسم ب.. رو برداشت یبه سمتش رفت و گوش اسمنی.. زنگ تلفن بلند شد يصدا

 ه؟یک: گفت اسمنیبرگشت و به 

 یگوش... رفته ادشیزبان  فیتکل.. از بچه هاس یکی: گذاشت و گفت یگوش یدهن يدستش رو رو اسمنی

 ..گم یاالن بهت م نینگ

 ..بهروز درهم شد ياخمها.. باال دیدو و

 شد؟ یخوب بعدش چ -

منم گفتم .. حرفا نیو از ا ستیدونم حالشون خوب ن یچه م.. ادیگفت به خاطر دختراش ب.. یچیبعدش ه -

.. خودم اومدم.. گفت نه.. اومدن نداشتن شما رو فرستادن يخودشون رو.. لطف پسرشون قبال شامل حال ما شده

هفت پشتش  يکه اومد سمت خانواده شما برا يبار هیهمون .. ادیصنم ب دمینه اجازه م امیمنم گفتم نه خودم م

 .. بسه

 ..شد یبه پا م يتو دلم چه ولوله ا... اومدن خونه ما یافتادم که م ییروزها ادی.. رو بردم تو موهام دستم

گه تو اون ماجرا شما از همه  یبرگشته به من م.. وزیپف کهیمرت.. قماشن هیهمه شون از .. الدنگ کهیمردت -

 هی نیع یانیحاج اقا صوف يبه جا دیاالن من با یگ یبود که شما م ينجوریمنم گفتم اگه ا.. يمقصر تر بود

 ..باش دتشما برو نگران خو... رمیدادن ز یگوشه لگن م هیافتم  یگوشت م کهیت

 ؟یگفت يجد -
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انداختش  شگاهیاز نما مایداغ کرد دادم ن.. بدونم و دم نزنم ستمیمن بابا ن.. چرا نگم..بدتراشم گفتم.. اره گفتم -

 سیسرو ایزارن بره بهشت و از حور یمن پشم و چهارتا کلمه قلمبه سلمبه م هیبا مردك فکر کرده .. رونیب

 ..رهیبگ

.. بابا محافظه کار نبود نیع.. کرد یکس رو نم چیبود که مراعات ه نیبهروز ا یخوب.. حرفش خنده ام گرفت از

 یو حاج هیو ک هیطرف چ نکهیگفت و به ا یرو که الزم بود رك و صاف تو صورت طرف مقابل م يزیهرچ

 ..برد یم شهیهم نیهم يبرا... کردم یرو م زهایچ یلیخ تیمن نبود که رعا نیع.. نداشت يکار ستین ایهست 

 

 یب.. بهروز بودم هیشب یشد منم کم یچطور م.. نرفت که نرفت نییاز گلوم پا يزیکردم چ يهر کار سرشام

اگه همون اول که تو خونه  ؟یمن چ.. کرد یکوت مس ای دیکش یداد م.. زد یکه الزم بود حرف م ییجا.. پروا

.. اصال چرا اون؟.. نه... افتاد یاتفاقات نم نیکدوم از ا چیه گهیکردم د یمهران احساس خطر کردم ترکشون م

که انقدر به .. نیرو تحمل کنم که تهش بشه ا یسال جهنم 5مجبور نبود  گهیکرد د ینم موردیب ياگه لجباز

 ادمیکه .. بره ادمی یخم کنم و دم نزنم که اخرش همه چ يهر مرد و نامرد يقرون دوزار سرم رو جلو هیخاطر 

.. بره ادمیعزت نفسم ... ده یبگه حق داره چون داره بهم پول م یهر چ یفکر کنم هر کس.. ام یبره خودم ک

.. بلند شدم تا برم دانشگاه میحال یبصبح با تمام .. تونستم یواقعا نم یکردم بخوابم ول یبرگشتم تو اتاقم و سع

... دمیاز درس استاد نفهم یچیو انور بود ه نوریانقدر که فکر و حواسم ا.. دمیاز درس نفهم یچیسرکالس هم ه

دونفر اونم در حد سالم و  یکیبه جز با .. چرخوندم دور کالس ینگاه.. شدیشروع م انترمهایهفته بعد م

چندوقته  نیا یزندگ.. کردن و گشتن نبودم دایاصال تو مود دوست پ.. دمز یکس حرف نم چیبا ه یاحوالپرس

سرد شده  یلیهوا خ.. رونیدانشکده زدم ب زکالس که تموم شد کتابم رو بستم و ا.. محتاطم کرده بودم یلیخ

ها حرف  یاز حراست یکیبابک کنار در داشت با .. نظرم رو جلب کرد يزیرفتم چ یکه م یبه طرف در اصل.. بود

خواستم .. تو دستش يو عصا یمشک يبا همون پالتو.. خودش بود یول نمیب یاول فکر کردم اشتباه م.. زد یم

 نهیبب دیبا.. کرد میها رو قا یناراحت دیبا یتا ک.. زد بینه يزیچ هی یگه برم تو ولیراهم رو کج کنم و از در د

مطمئنا با .. ثابت به سمت در رفتم یلرزون ول يبا قدمهامقنعه ام رو مرتب کردم و .. نه؟ ایچقدر ازش دلخورم 

چند قدم مونده منو .. گرفت یحرصش هم م شتریب ينجوریا.. بکنه يتونست کار یحراست نم نیوجود مامور

 ..همراه من اومد دیببخش: رو به همون مامور گفت.. و لبخند زد دید
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همراهش شده بودم؟ اخمام رفت تو هم  یهمراه اون؟ از ک.. نیفکم خورد زم.. دیمامور به سمت چرخ همزمان

 ..متعجب شدم شتریبا حرف مامور ب یول

 ..نمیبب نجایبازم شما رو ا دوارمیام.. خوشحال شدم جناب دکتر -

 ..نجایا امیبازم م شاالیا.. نطوریمنم هم -

هر کار اضافه من .. شناختن یم رو گهیهمد..کردم خودم رو نبازم یسع.. کردن یباهم دست دادن و خداحافظ و

 ..به ضرر خودم بود

 ..سالم -

 .کرد یبه مامور حراست کردم که داشت ما رو تماشا م ینگاه مین

 .. سالم -

 ..اومد یخاطر عصا اروم م به

 ... اونطرفه نیماش -

 ..خوره ینم رمونیمس.. امیمن که با شما نم -

 ..سوار شو ایب... رهبخو میکن یم يکار هی: بغلم رو گرفت و گفت ریز

 ..با اژانس اومده بود.. کردم یپوف

 شه؟یتموم م یامروز کالسم ک دیدیاز کجا فهم -

 ..منم عوامل خودم رو دارم: کرد و گفت یاروم خنده

 ؟یک -

 ..سوخته باشه نکهیمگر ا دهیادم عاقل عاملش رولو نم -

 ..ادم فروش: حرص گفتم با

 ش؟یشناس یمگه م  -

 ..هست ادم فروشه یهر ک ینه ول -

 ..باهات حرف دارم نیبش ایب..ستینه ادم فروش ن  -

 ..زودتر برم خونه دیمن با... دیبزن نجایحرفاتون رو ا -

 ..میزن یتو راه هم حرفامون رو م.. رسونمت یخوب من که زودتر م -

 ..دیمزاحمم نش گهیلطفا د.. کشه یاقا داداشم بفهمه منو م.... دیببخش -
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 ..ه ام کالفه شده بودلحن مسخر از

 ؟ياریدرم يچرا بچه باز -

 .. هیلجباز.. ستین ياسمش بچه باز نیا -

داشتم حرصمو  ينجوریا..حرصم گرفته بود يبدجور یزنم ول یحرف م ينجوریچرا دارم ا دمیفهم ینم خودمم

 ..کرد یم یسرش خال

که تو خونه تون کار  ستمین یاون صنم گهیگوش کنم؟ من د نیبگ یهرچ دیبا نیکن یچرا همه اش فکر م -

 اجیخاطر که احت نیبه ا.. به خاطر جا بود.. کردم به خاطر پول بود یرو تحمل م یاون وقتم هرچ.. کرد یم

.. صنم کتک خوره.. هینجوریکه ا اشتهانگار شماها توهم برتون د یول.. ستمیاالن که ن یول.. مجبور بودم.. داشتم

 ..دم یاجازه نم گهید.. تو سرش میبزن دیبا

 ..باهات حرف بزنم گهید زیچ هیخوام درباره  یمن م.. یزن یحرف م ينجوریچرا ا -

 ..ستین نمونیب يزیما که چ ؟یدرباره چ -

 ..باشه نمونیهم ب يزیچ هی ایب.. گه نه تو رو خدا ینگام کرد که با خودم گفتم االن م يطور هی

بزار من حرفامو ..کنم یخواهش م.. يحق هم دار.. یهست یدونم از دستم عصبان یم.. شو نیسوار ماش ایب -

 ..ابرو دارم نجایمن ا.. دانشگاه نه يجلو نجایا. کنم یخواهش م یول.. يحق دار یبکن يبعد هر کار.. بزنم

ش بابک هم بعد .. رو باز کردم و سوار شد نیدر ماش.. کردیبه سردر انداختم که مامور داشت نگاهمون م ینگاه

 ..میسوار شد و راه افتاد

 ..رو گفت یاونم همه چ.. گفته یبودم بهت چ مارستانیتو ب یوقت دمیاز افرا پرس -

 ..گفتم یگفتنش برام عذاب اور بود ول نکهیا با

 ..لطف کردن یلیخ -

 ..حرفو بهت زده نیفهمم چرا ا یواقعا نم.. مردم یم تیخودم داشتم از عصبان.. طعنه نزن صنم -

که  يحق داره با هر کس هر جور.. زن اون مهران خودخواهه نکهیا يبرا.. افرا خانومه نکهیا يدلم گرفتم برا تو

 ..دوست داره رفتار کنه

 یول.. ساالر هست.. درسته مهران هست.. مییهر دومون تنها.. خوب افرا واقعا تنهاس.. افرا.. صنم یدون یم  -

 ..کنه یکرد داره بهم کمک م یفکر م.. نهافرا از درون داغو

 ..زدم يپوزخند
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 ..بهم بگه دیدوست داشت با یهرچ یچون جفتم هر ک.. وسط فقط من جفتم نیا.. همه تنهان.. درسته -

پسرخاله ام تو .. خرده فرزاد هی..  يراستشو بخوا... اومده بود شیافرا براش سوءتفاهم پ.. نبود نیمنظورم ا -

 ..دگوشش خونده بو

 ..ومدیبگو چرا از همون اولش ازش خوشم ن.. ؟یهمون پسر چشم اب فرزاد؟

 ..خرده تند رفت هیهم که از قبل بهت داشت  یتیبا حساس -

 خرده؟ هی -

 فرزاد رو باور کرده؟ يحرفا يبهش گفتم بچه شده؟چطور.. باهاش حرف زدم یتند رفت ول ادیز.. خوب نه -

 گفته؟ یمگه چ -

شناسه که به  یکنم افرا اصال منو نم یوقتا فکر م یبعض.. اخه یول..ستین دیبع زایچ نیاز فرزاد ا.. یهرچ -

 ..ده یگوش م هیحرف بق

من افرا رو شاخ کرده  يرفته برا.. فرزاد نیبزنم به ا یاساس یتو دهن هیتونستم  یکاش م يا.. مشت شد دستام

به تو چه .. چشم دارم.. خواهرش رو نگرفته؟ خوب اصال ارهکه صنم به پول بابک چشم داره؟ چرا؟ چون بابک 

که ازشون نفرت داشتم  ییادمها ستیل بهفرزاد هم .. ره؟یمنو بگ يتونه جلو یم یک نمیخوام بب یم.. مربوطه

 ..اضافه شد

 ..دنیبار منو د هیهمه اش .. باهاشون ندارم يمن که کار اد؟یچرا انقدر از من بدشون م -

 ..با منه.. ستیتو نمشکلشون با  -

 ..کنن یم یمشکل خانوادگ هی یمنو دارن قاط یول  -

.. دور نگه دارم طیمح نیکردم تو رو از ا یتونستم سع یکه م ییتا اونجا: و گفت دیبه موهاش کش یدست کالفه

 ..ستمیمن واقعا راهش رو بلد ن دیشا ای.... شهیانگار نم یول

ازدواج چقدر مهم بود  هیمگه .. باشه گانهیتونست تنها سر  یمشکل فرزاد با بابک نم.. داشتم یبیحس عج هی

 ..دونستم یبود که نم ییزهایچ هی.. دار بشه شهیر نهیبه ک لیکه تبد

 يحرفها ادی.. سوزوندم یم هیبق شیو داشتم اونو به ات.. مثل من.تنها بود یلیبابک خ.. سوخت یبراش م دلم

جدا کرده بود؟ پس چرا هنوز دارم به خاطر حرف  هیمن حساب بابک رو از حساب بق نکهیمگه نه ا.. مهومن افتاد

قبول کنم  نکهیا يبه جا.. تفاوت داشت؟ اسمنیکار من چقدر با کار  نیکنم؟ واقعا ا یاونا بابک رو مجازات م
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 نهایارام تر از ا یلیتونست خ یم.. واقعا الزم بود؟ نه.. رونیب ختمیرو ر یداغ کردم و همه چ هویاشتباه کردم 

 ..نشه ينجوریتونست اصال ا یم.. تموم بشه

 ؟يدیهنوزم منو نبخش -

 ..گفتم یبهتون م دینبا.. تند رفتم یلیمن خ.. دیمنو ببخش دیشما با -

 رو؟ یچ -

 گفته؟ یافرا خانم بهم چ نکهیا -

 چرا؟ -

ها بد  بهیادم دوست نداره از غر.. بهیغر هیمن .. افرا خواهرتونه..گهیخوب د: باال انداختم و گفتم يا شونه

 ..خواهرشو بشنوه

 ..میباهم خاطره دار نهمهیما ا.. یستین بهیغر ادمیز -

 ..هم بود یعجب خاطرات خوب: زدم و گفتم یکج لبخند

 ...خاطرات خوب هم داشت.. همه اش هم بد نبود -

 ..لحظه رفتم به همون گذشته ها هی

 ..شاپ یمثل کاف -

 ..اره -

کال .. نافذ و مهربون يداشت و چشمها يپر يابروها..شده بود دیموهاش تک و توك سف يال.. کردم نگاهش

اون ادمها تونسته بود  نیشد که ب یچطور م.. ختیانگ یداشت که ناخوداگاه حس احترام ادم رو بر م یمنش

 ..خودش بمونه

 د؟یهنوز سر حرفتون هست -

 شاپ؟ یکاف -

 د؟یبخر نیماش دیخوا یهنوز م.. گم یرو م نیماش.. نه -

 چطور؟.. اره -

 ..میاالن بر دیاگه وقت دار -

 ؟يمگه با برادرت حرف زد -

 ..گم یاونجا بهش م میخوب بر یحرف نزدم ول.. نه -
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 ..میبر -

 ینیب شیتونستم عکس العمل بهروز رو پ یاصال نم... زد یم يقلبم بدجور.. رو دادم به راننده شگاهینما ادرس

ساعت  میبعد از ن.. نکنه یکردم که بهروز بداخالق یخدا خدا م.. گه یم یکنه و چ یچه کار م نکهیا.. کنم

باعث شده  یبا خودم فکر کردم چ.. میرفت شگاهیاژانس رو حساب کرد و به سمت نما هیبابک کرا.. اونجا میدیرس

 یسرتا پاش رو طال م میداشت لیرو تو فام یکس نیاگه چن.. بدخواه داشته باشه نهمهیکه بابک تو خانواده اش ا

پارسال افتادم  ادی.. رو نگه داشت تا اول من وارد بشم شگاهیدر نما یکه عصا دستش بود ول يبا وجود.. میگرفت

 .. شد کیبهمون نزد مایهمون پسره ن... یاالن چه حس ..داشتم یاون موقع چه حس.. نجایکه اومده بودم ا

 ..امرتون در خدمتم.. سالم -

 منو نشناخت؟ یعنی.. کردم زیرو ر چشمام

 هست؟.. با بهروز کار دارم -

 ..تو دفتر هستن.. بله هستن -

 باال؟ میبر دیبا: به پله کرد و گفت یبابک نگاه.. شناخته ایگو.. خدا رو شکر خوب

طرف هم  هیاز .. پله باال رفتن که براش عذاب بود.. ستهیسرپا با ادیتونه ز یافتاد که با اون عصا نم ادمی تازه

 ..کردم یزدم و قانعش م یحرف م ییموند و من باال با بهروز تنها یم نییپا.. خوشحال شدم

 ..تا من به بهروز اطالع بدم دینیبش دییشما بفرما -

با .. منم به سرعت پله ها رو رفتم باال و وارد اتاق بهروز شدم... بود رفت هشگایکه گوشه نما یسمت مبلمان به

 ؟یکن یم کاریچ نجایطرز تو اومدنه؟ ا نیا: کرد و گفت یورودم اخم

 ..سالم -

 نجا؟یا يایب ادیچند دفعه بگم خوشم نم.. کیعل -

 ..کارت دارم -

 ؟یبگ یتون یکارتو تو خونه نم -

 ..انجیاومدم ا یم دیبا.. نه -

 ..خوب بگو بعدش پاشو برو -

 ؟یشناس یرو م يدکتر بابک احمد: و گفتم دمیکش یقینفس عم.. به بخش سخت ماجرا میدیرس خوب

 ..هست یک.. نه:فکر کرد و گفت یکم
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 ..که ما رو باهم گروگان گرفته بودن یهمون.. دنشیرفتم د یم مارستانیکه من ب یهمون -

 ..خوب -

 نیاز ماش یچیگه ه یم.. یرو عوض کنه ازم خواست تا ازت بخوام کمکش کن نشیخواست ماش یراستش م -

 ..شهیسرش نم

 ش؟ینیب یمگه تو م -

 ..مرخص شد مارستانیاز ب نکهیبعد از ا يخوب چندبار -

 ..کی.. دو.. سه.. یخنث ایشد  یاالن منفجر م ایبمب  نیا

 ..یازت داشتم که ادم شده باش يادیتوقع ز یلیانگار خ.. نه -

 ..بهم لطف کرده بود یلیخ.. دنشیشد که نرم د ینم.. تو روخدا..بهروز -

 ...تو بازوت تموم کرده بود ریلطفشم در حقت با اون ت.. دونم یم -

 ...اون که نزده بود -

 ؟یکن یم ينجوریکه به خاطرش ا هیادم ک نیا نمیبب میپاشو بر.. بسه بسه: جاش بلند شد و گفت از

بابک .. نبود دیبع چیاز بهروز ه.. بزنه يبابک حرف بد يکردم نخواد جلو یدعا م.. نییدنبال بهروز رفتم پا به

 ..نهیبش دیبابک با.. چرا سرپا نگهش داشته.. ایخدا.. زد یحرف م مایبود و با ن ستادهیمزدا سه ا هیکنار 

 ..يجناب احمد -

 ...رو جلو اوردزد و دستش  يلبخند شهیمثل هم.. سمتون برگشت به

 ..دیباش انیجناب حافظ دیشما با -

 ..ستیکه الاقل اون ن دمیکش ینفس راحت... تنهامون گذاشت ماین

 ..باال در خدمت باشم میبر دییبفرما.. دیخوش اومد.. درسته -

 ..با پله ندارم یخوب ونهیم ادیمن ز.. شرمنده: باال گرفت و گفت یعصا رو کم بابک

 ..اریب ییچا.. ماین... نجایا دییبفرما -

 ؟يدار يکار نجایتو هم ا: رو به من کرد و گفت مینیبش میخواست تا

 ..تعجب نگاش کردم با

 ؟یچ -

 ..هستم يمن در خدمت جناب احمد.. گهیبرو خونه د -
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 ياونم جلو.. تونست بگه یهم نم يزیچ.. گفت ینم يزیبابک چ یول.. به هردوشون کردم ینگاه صالیاست با

 ..بهروز

 ..خداحافظ.. گهیمن برم د.. باشه -

 ..ریدربست بگ -

 ..باشه -

.. گن یبه هم م ایتونستم بمونم و بفهمم چ یکاش م يا.. خارج بشم چند دفعه نگاهشون کردم شگاهیاز نما تا

زنگ بهم  هیحرفاش با بهروز تموم شد  نکهیتو راه به بابک اس ام اس دادم که بعد ا... اومدم خونه یدربست هیبا 

 ...تو اومد اسمنیتو اتاقم بودم که .. نشد یتلفن چیتا شب ه یول.. بزنه

 ..عمه سالم -

 ..تکون دادم يسر.. جواب دادن نداشتم حال

 امروز چطور گذشت؟ خوب بود؟ -

 ..بد نبود -

 چه خبرا؟ دانشگاه خوب بود؟ -

 ..اره -

 شد؟ یتموم نم 4مگه کالست .. ياومد رتریامروز د -

 ..به سمتش برگشتم هوی.. دیپرس یچقدر سوال م .. اه

 هان؟ شهیتموم م یکالس من ک ینکنه تو به بابک گفت.. نمیبب سایوا -

 

 گفته؟ یک... من؟ نه: و پاشو گم کرد و گفت دست

 ..باشه دهیتونه پرس ینم يا گهیتو از کس د ریبه غ.. ینه توگفت -

.. به خدا انقدر گفت و گفت تا دلم نرم شد.. خواد باهاتون حرف بزنه یکردم؟ گفت فقط م يچرا؟ مگه کار بد -

 ..خواستم بدم یبه خدا نم.. ناراحته یلیگفت بابت رفتارش خ یم

 .. بهش رو بدم ادیخواستم ز ینم یممنون بودم ول يازش تاحد نکهیبا ا.. تخت نشستم يرو

 بپرسم؟ يزیچ هیعمه  -

 ..بپرس -
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 ؟ياقا بابک رو دوست دار نیگم شما ا یم  -

 دوستش داشته باشه؟ دیرفت و امد داشت با یبا هرکس یمگه هر کس.. نه: گفتم کالفه

 ..زدن یمدام زنگ م شونمیا.. حالتون بد بود یلیخ روزیاخه د -

عجب شم .. دوست داشت بدونه ينجوریهم ای رونیزبونم بکشه ب ریرو از ز يزیخواست چ یجوجه فنچ م نیا

 ..به کار افتاده بود میکاراگاه

 کنه؟ ینم تتیکه اذ ایدختره پر نیاز مدرسه چه خبر؟ ا -

 ..خورد تو ذوقش انگار

کالس  يبه خاطر اون نصف بچه ها.. جاشم عوض کرد..کنه یاصال نگاهمم نم.. زنه یباهام حرف نم گهید -

 ..زنن یباهام حرف نم

که مونده بودن باهاش  ییبچه مگه چقدر دوست داشت که حاال اونا نیا.. دلم به حالش سوخت.. داشت بغض

 .. حرف نزنن

 ؟یزن یبا اونا حرف م ؟یچ هیبا بق -

 ..ستنیمن ن ياونا که دوستا: باال انداخت و گفت يا شونه

اگه دوستت .. کارش ممکنه به ضرر تو باشه نیکرد که ا یاگه دوستت بود درك م.. هم دوست تو نبود ایپر -

 ..در مورد تو خودخواه نبود نهمهیا بود

 ..رهیتو مدرسه حوصله ام سر م -

رفت  یچهار ساعت هم کالس نداشتم حوصله ام سر م دیکه شا یمن تو دانشگاه.. گفت یم یچ دمیفهم یم

 يتو خونه هم که اوضاع بهتر.. هفت ساعت رو تحمل کنه کینزد يزیچه برسه به اون که مجبور بود هر روز چ

 ..اومد یسخت کنار م اسمنی یمن که عادت داشتم ول. .مینداشت

.. سال بعد مدرسه ات رو عوض کنه میکن یبهروز رو راض میتونست دیشا.. اریامسال رو طاقت ب.. نداره یاشکال -

 یلیبرات خ دیشروع جد هی.. کنن یحتما قبول م گهید يمدرسه ها.. معدلتم باالس یهست یدانش اموز خوب

 ..خوبه

گذشته رو  نکهیواقعا تازه نبودمگر ا یشروع چیه.. که زده بودم اعتقاد نداشتم یخودم به حرف ادیز هرچند

از  زیسر م.. شدم دیکرد؟ بهروز که برگشت از تماس بابک ناام یچیشد گذشته رو ق یمگه م یول.. یفراموش کن

 شد؟ یدکتر چ ياقا: دمیبهروز پرس
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 ..ستیدکتر ن اروی.. به نافش يبند یتر دکتر مهمه اش دک هیچ: اش رو قورت داد و گفت لقمه

 ..حقوق داره يدکترا -

 ..داره یهر چ -

 شد؟ یچ.. خوب -

 ..که سوراخ سوراخ بود نشیماش -

 دهیکه خواب د نهیدرست مثل ا... بودم نیکه من تو اون ماش شدیاصال باورم نم.. اون شب وحشتناك افتادم ادی

 ..باشم

به بدنه اش بکشه  یدست.. هیخوب نیبهش گفتم ماش.. نداشت به جز بدنه اش يرادیا.. موتورش سالم بود یول -

 ..نشونش دادم.. خوب بود.. سانتافه داشتم هیمنم .. خواد عوض کنه یگفت م یول.. تونه نگه داره یم

 ..عوض کرد؟ -

 ..بود يمشتر.. فکر کنم قبول کنه یول.. امیگفت فکرامو بکنم ب -

نشست  یاگه پشت لکسوز هم م یحت.. شد یعوض نم.. همون بابک بود یول.. سانتافه تصورش کردم پشت

 ..بابک بود

 ..یوسفیبه اسم سرگرد .. زنگ زد ییاقا هیامروز  یراست -

 ..کرد یم فیساده تعر يماجرا هیکه انگار داشت  میبه سمت شهال برگشت همه

 خوب؟ -

دونم بابت  یو چه م حاتیاز توض يگفت فردا صبح به خاطر پاره ا.. ددانشگاه بو یبا صنم کار داشت ول  -

 ..يبره کالنتر دیسر با هیماجرا  نیهم

 مدت؟ نهمهیبعد ا: تعجب گفتم با

 نداره نه؟ یتو تموم الیسر نیا: کالفه قاشقش رو تو بشقاب انداخت و گفت بهروز

 ه؟یمن چ ریتقص -

 ..دستت درد نکنه... باز نشده بود که اونم باز شد يپامون به کالنتر -

 ..بهروز من -

 ...الاله اال اهللا.... تا ياریب شیپ گهید يماجرا هیدوست دارم  یعنی -

 ..شامت رو بخور ایب: شهال صداش زد.. بلند و رفت زیپشت م از
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 ..خوردم -

خود بهروز .. هومن شیح رو نرفتم تا برم پکالس صب.. کالفه بود..نبود یبهروز عصبان.. کنم کاریبودم چ مونده

تا .. کرد ییسرباز ما رو به داخل اتاق هومن راهنما.. تو میو رفت میداد لیرو تحو لمونیدم در موبا.. منو رسوند

 .. بودمش دهیحاال با لباس فرم ند

 .. سالم -

 یتفاوت که ازش نم نیمو با ادوباره رفته بود تو جلد هومن اخ.. رو باال اورد و باهمون اخم نگام کرد سرش

 ..دمیترس

 ..دییبفرما -

 ..ما کیدستش بود رو بست و اومد نزد يکه جلو يپرونده ا مینشست یوقت

 .. تو پرونده درج بشه دیبود که اظهارات صنم خانم به عنوان شاهد با نیا انیغرض از مزاحمت جناب حافظ -

 مدت؟ نهمهیبعد ا -

مراحل  يبرا نباریا یول میرو درج کرد شونیالبته ما قبال اظهارات ا.. روال خاص خودش رو داره يهرکار -

 .. الزمه شونیپرونده اظهارات مجدد ا یلیتکم

 ..دراورد و به دستم داد يا برگه

 ..تا اخر یوسفیاز نحوه ورودت به خونه دکتر .. سیاز اول تا اخر بنو یدون یرو که م يزیهر چ -

 کشه؟ یطول م یلیخ: بهروز گفت.. شروع کردم به نوشتن... شد یم یلیخ.. دمکر یپوف

کنن و  ییحتما خودشون شناسا دیبا دهیهم هست که چون فقط صنم اونا رو د ییچندتا شناسا هی.. بله -

 ..فکر کنم تا بعدازظهر طول بکشه.. اظهاراتشون ثبت بشه

 ...نه خدا يبعدازظهر؟ وا تا

 ..رسونمشون خونه یمن خودم م.. دیببر فیا تشربه نظرم بهتره شم -

 ..ادیو م رهیگ یخودش دربست م.. کنم ینه خواهش م -

 ..اومد داخل قهیبعد ده دق.. هومن هم به دنبالش.. رونیبه من رفت و بعدش رفت ب يغره ا چشم

 ..ایاونا رو بزار کنار و باهام ب -

 

 ..هنوز تموم نشده -
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 ..ایب.. خواد ینم -

 ..میشد يا گهیوارد اتاق د.. زد ینم یاخم داشت و حرف.. به راه افتادم دنبالش

 ..کشه یبه برادرت گفتم طول م یبمون شتریب نکهیا يفقط برا.. خواد یاونو نم.. رو امضا کن نجایا ایب: گفت

 بمونم؟ شتریب یچ يبرا -

 ..به پا شد دیجد يبلوا هی روزید.. راستش.. ستیخوب ن ادیاوضاع خونه ز -

 ؟ییچه بلوا -

 برادرت؟ شیبابک رفته بود پ -

 .. عوض کنن نیخواستن ماش یم.. بله -

 ..کرد یو پوف دیبه موهاش کش یدست

 ..دیافتاده؟ به من بگ یاتفاق -

تازه راه  يبلوا هیبهروز  شیرفته بود پ نکهیسر ا شبمید.. دنشید يریداده بود که چرا م ریافرا به بابک گ -

 ..شهیهم از گور فرزاد بلند م شهایهمه ات.. افتاد

 ...بود یخود اقا بابکم شاک روزیخوب چرا انقدر با اقا بابک مشکل داره؟ د -

 ..بهانه بود االنم تو گانهیاوال .. رو نداره خوب دنشیچشم د.. یاز همون بچگ.. از اول مشکل داشت -

 ؟یچ يمن؟ من برا -

 ادته؟ی مارستانیب يکه بابک به هوش اومد و تو هراسون اومد یشب -

 .. یسوال عجب

 دنید يریداره مدام م یلیو چه دل يبه پرونده و بابک دار یبعد رسوندن تو فرزاد شروع کرد که تو چه ربط -

دختر  نیدست گذاشت رو نقطه ضعفش که ا.. اونم رفت سراغ افرا.. کنه یم يادیبهش گفتم دخالت ز.. بابک

 ..خواد خودشو قالب کنه یچشم داره و م

 ..نکردم يفکر نیمن هرگز چن -

نه  یداشت یبه همون مهران که الاقل سرزنده بود چشم م یبه من؟ تو اگه چشم داشت ؟یگ یم يدار یبه ک -

 ..ادیاومد معلوم نبود چقدر حواسش سرجاش م یگوشت که اگه به هوش هم م کهیبه ت

 ...گفته یافرا بهم چ دیپس خبر دار -
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بابک  ياومد نکهیبعد ا.. يایبابک ب دنیخواستم د یدونستم ازت نم یاگه م.. دمیها فهم یدونستم تازگ یمن -

.. بهتر هم بود ينجوریا.. اومد خونه بابک ینم يکه بود یبا تو روبرو نشه مواقع نکهیا يبه افرا گفت افرا هم برا

خونه  دهیدوباره سرکوفت که داره تو رو راه م فرزادو  شهیبار که دور هم جمع شده بودن حرف تو م هی نکهیتا ا

همه  انیخانواده تو در جر گهیو م ادیبابک هم طرف تو درم.. تو سرته خبر نداره ياز نقشه ا یاش و مطمئنا کس

 ...تو هستن يکارها

قدر ان نیهم يبرا..زد یبود که انقدر حرص و جوش م نیهم يپس برا.. زدم تو سرم یتونستم محکم م یم اگه

 ..حرف فرزاد درست دراومده بود.. ناراحت شد

 ..و من اصرار کردم يایب یخواست یگفتم تو نم دمیمن که فهم -

 ن؟یچرا اصرار کرد دنینپرس -

 ..نیکه نگران رفت و امداش هست ستیگفتم بابک بچه ن.. منم جوابشونو دادم دنیچرا پرس -

 ..رسونمت یپاشو م.. کار دارم رونیمن ب: به ساعتش کرد و گفت ینگاه

 ؟ير یبابک نم دنید: دیپرس میکه خارج شد يکالنتر از

 ..تونم بهش بگم یمنم فعال نم.. دونه یبهروز نم..فعال نه -

االن .. يکرد یمرد زندگ هیچهار پنج ماه تمام تو خونه تنها با .. و پنج سالته ستیتو ب ؟يصنم مگه بچه ا -

 ؟يخوایرفتن به خونه بابک اجازه م يبرا

 نیچن گهیبار د هیخواد  ینم.. دراورد یچه بامبول دیدید دیبارم که فهم هی.. اون موقع بهروز نبود یدونم ول یم -

 ..فتهیب یاتفاق

 ..برادر احمق من:گفت رلبیو ز دیکش یقیعم نفس

 .. کردم یشلوغ نگاه م يابونهایخ به

 بپرسم؟ یسوال هی شهیم -

 ..پرسب -

 چه؟یپ یاقا بابک م يچرا اقا فرزاد انقدر به پروپا -

 ادمی ادیمن ز.. خوره که از همون اول پدر بابک محبوب خانواده نبود یاب م ییاز اونجا.. هیماجراش طوالن -

کال  ارنیخبر شهادتش رو م نکهیبعد از ا... شهیمادر بابک ناخوش م... ره جنگ خاله ام یم نکهیبعد ا یول ادینم

 یگاه ادیم ادمی... گردن مادر من و خاله بزرگم هافت یافرا و بابکم م تیمسئول شهیافسرده م.. زنه به سرش یم
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پسربچه  هی.. خوب یدست خودش بده ول يموند که مبادا کار یم داریسر مادرش ب يوقتا بابک تا صبح باال

هر ... زد فرزاد هم پشت سرش یز مخالف مخاله ام از همون موقع سا.. ادیاز دستش برنم يساله کار 10-11

 یبابک با اون همه مشکالت نهیبیم یوقت.. فرزاد فقط حسادت بچه گانه اس اخالق نیکنم پشت ا یچند فکر م

اون با اون همه دبدبه و  یبشه ول يکاره ا.. رهیدکترا بگ.. رونیخودش رو از اب بکشه ب میکه داشته تونست گل

 .. تونه بکشه یعمران داشته باشه خوب معلومه نم سانسیل هیفقط  التیو دم و تشک کبکبه اون پدر و اون مادر

.. عذاب نهمهیا. اومد یدلم براش به درد م شتریب دمیشن یاز بابک م شتریهرچقدر ب.. گذشت یم شتریب هرچقدر

حاال .. کردم و وارد خونه شدم یازش خداحافظ..فقط به خاطر حسادت بچه گانه؟ یزن رابیو ز ینیهمه بدب نیا

 یک.. گفت خودم نبودم یم شهیهم اچر.. تنهاس شهیچرا هم.. جور غصه تو چشماشه هی شهیفهمم چرا هم یم

.. بدون پدر.. ساله ازدهیپسر  هی..دیکش یزاشتم جاش مغزم سوت م یفرصت داشت خودش باشه؟ خودم رو که م

رو برداشتم تا  یگوش.. کنن یم تیتونن اذ یکه تا م یلیبا فام.. دشخواهر کوچکتر از خو هیمادر افسرده و  هیبا 

 ..نبود دنوقت ناز کر.. زنگ بزنم هیبهش 

 ..ریگ غامیرفت رو پ.. کجا بود؟ خونه رو هم گرفتم یعنی.. نداد جواب

 ..نگرانتون شدم دیزنگ به من بزن هی.. دیزنگ زدم جواب نداد شبمید.. صنم هستم.. سالم اقا بابک -

 ..شهال تو اشپزخونه بود.. نییشلوارم و رفتم پا بیرو گذاشتم داخل ج لمیموبا

 هست من انجام بدم؟ يکار -

 ..نه -

 ..و مشغول شستن شدم نکیس يجلو رفتم

 ومد؟ین شیکه پ یمشکل -

 ..خوب بود یهمه چ.. نه -

 ..خشک کردم و جواب دادم عیدستامو سر.. بابک بود.. لرزه یداره م بمیتو ج لیموبا دمیرو که شستم د ظرفا

 ..الو سالم -

  ؟یخوب.. سالم -

 د؟یممنون شما چطور -

 .رو نشونش بدم نیبرادرت تا ماش شیرفته بودم پ... اومدم رونیاالن از ب.. خوبم -

 د؟یدار یسانتافه رو برم ؟يجد -
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 ..دیخند

 ..سانتافه روندن داشته باشم يپا گهیکنم د یفکر نم -

 ..گذشت یتو دلش م یدونست چ یخدا م.. کوه بود.. مرد نبود نیا.. ام شد غصه

 نیاگه ماش.. شهیپاتونم خوب م گهیچند وقت د شاالیا.. ستین تونیشما که طور.. اقا بابک دینگ يطور نیا -

 ..ندازه ینم یجنس بنجل به کس یول دهیبهروز گرون م.. دیبردار هیخوب

 ..داد فیبهم تخف یکل جاشمنیتا ا.. برادرت بهم لطف داره.. دونم یم -

 ..يدونستم چطور ینم یبگم ول يزیچ هیخواستم  یم.. رو به دندون گرفتم مییباال لب

 ..مثل من که نگران شدن نداره يخرس گنده ا ؟يچرا نگران شد یراست -

بهتون بگه  يزیچ هیبهروز  دمیترس.. دیخوشگل به خودتون ببند يلقبها یگم شما ه ینم یچیحاال من ه.. اا -

 نیواسه هم دیجواب نداد یاس هم بهتون دادم ول.. کنه یکس رو نم چیاخه اصال مراعات ه.. ناراحتتون کنه

 ..نگران شدم

 ..ازت نگرفتم یچیاس؟ من ه -

 ..دیمطمئنم بهتون رس د؟ینگرفت -

 .. نگرفتم یچیمن ه -

 ..دیرس یبه صاحبش نم یرفت ول یاس ام اس م.. میداشت یمملکت گل و بلبل چه

 د؟یدار یبرم یسانتافه رو م -

 ..سبکتر نیماش هی.. به خودشونم گفتم امروز.. خوره یاخه به چه دردم م -

 ..کنم دایدادم تا جمله و کلمه مناسب پ یکش م یه

 ..خوبه یلیگفت سانتافه خ یم شبیبهروز د.. دایش یم مونیپش -

 ..دیخند

مونه گوشه  یهرچند بخرم هم باز م.. خرم یباشه همونو م... يدوست دار یلیتو سانتافه خ نکهیمثل ا -

 ..نگیپارک

 نگیکرد گوشه پارک یم یچه فرق یزندگ ينداشت برا یدلخوش یوقت.. چرا دمیفهم یاالن م.. بود افسرده

 ..دیپرا ایباشه  ینیالمبورگ

 د؟یچهارشنبه بعدازظهر خونه ا  -
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 چطور؟.. اره -

 ..خونه تون امیسر ب هیخواستم بعد از دانشگاه  یم -

 ..سکوتش استفاده کردم و ادامه دادم از

 ..شتونیپ امیبه بهروز گفتم م -

 ..يهرجور خودت دوست دار -

 کی يبود و نبودت برا یدون یکه م ییاز اونها.. جور خوب خوب هی.. حالم خوب بود.. کردم  یخداحافظ ازش

تر از من  دهیزجر کش یلیخ.. مینبود هیشب یول میاومد یبه نظر م هیدر ابتدا شب دیمن و بابک شا.. نفر فرق داره

لذت  یباعث نشده بود از زندگ نهایکدوم از ا چیه یول..ثروت.. تیمقبول.. داشت یعال یوجه اجتماع دیشا.. بود

 ..درست مثل شاهزاده ها بودم میسال اول زندگ ستیکه من ب یببره در حال

خوب  دیکنم با تیریدرس و رفتن به خونه بابک مد نیخواستم وقتم رو ب یگه ما.. بود کینزد انترمیم امتحانات

 ..کرد که در باز شد و بهروز اومد تو یم نییعامل رو باال پا ستمیداشتم کتاب س.. خوندمیم

 تو؟ يایم ينجوریچرا ا.. دمیترس يوا -

 ..شهیم یتو اتاق ادم چه حال يایم ابوی نیع یوقت ینیخواستم بب -

 کردنه؟ یاالن وقت تالف -

 شد؟ یچ يکالنتر -

 ..دمید یم دیکرده بودن که با ریدونفرم دستگ.. ماجرا رو نوشتم... یچیه -

 ؟یچ گهید -

 ..بعدشم اقاهومن منو رسوند خونه.. نیهم -

 ن؟یهم -

 ..اره به خدا -

 ..گذاشت و خم شد به سمتم زیم يرو رو دستش

فقط  دمید یرو اورده ول نیاول فکر کردم ماش.. اومده با خواهرش بود ياحمد دمید شگاهیکه رفتم نما یصبح -

 ..ستیاون ن

 ..افرا اغاز دردسر بود.. شروع کرد به زدن قلبم

 بهت گفت؟ يزیمگه چ -
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نفهمم  یکس يدوپهلو يماده اونوقت از حرفها ایفهمم نره  یبگه؟ مگس تو هوا بال بزنه م يزیچ دیحتما با -

 تو مغزشه؟ یچ

 ..گفت یرو راس م نجاشیا

به روح  یول.. ستیبدونم اصلنم برام مهم ن خواممینم.. یکن یم یچه غلط يدونم دار ینم.. صنم نیبب -

من  يبا ابرو يبخوا يکرد یو بابام بابام م يزد یم نهیسنگش رو به س یبه روح اقا جون که ه.. نه .. مامانم

 یباغچه و گوش تا گوشم نیزارم لب هم یسرت رو م.. کنم یمدارا نم شیسال پ 5 نیدفعه ع نیا یکن يباز

 گفتم؟ یچ يدیشن.. برم

 ..نییافتادم پا یبس جلو اومده بود و من عقب رفته بودم داشتم م از

از تو  يزیچ اسمنی نمیبب ؟يدیشن ستیجاش ن نجایا یبه خودت مربوطه ول يکرد یتا حاالش هر غلط -

 ؟يدیفهم.. یبش مونیاومدنت پش ایکنم که از به دن یم يکنه کار یتو رو م يکارا... ادگرفتهی

 

 ..کنم ینم يمن کار بد -

 ..ندارم تیگفتم که کار -

 گفت؟ یبهروز افرا بهت چ: بره گفتم رونیخواست از اتاق ب تا

 ه؟یافرا ک -

 ياحمد يخواهر اقا -

 ..یچیه -

 ..يشد یشیگفته که انقدر ات يزیچ هی... یچینگو ه -

 ..نگه گهیکن که د يگفته کار يزیچ هی یدون یپس اگه م.. باهوش نیافر: سمتم برگشت و گفت به

 يبرا.. شدیخراب م گهید يجا هیرو درست کنم کار از  ییجا هیاومدم  یتا م.. سرجام نشستم.. رونیرفت ب و

وم شد خونه بابک رو کالسم که تم..دنشیگرفتم زودتر از چهارشنبه برم د میتصم.. بود که افسرده بود نیهم

جواب .. نداره يا دهیهاش فا یزن رابیکه ز دیفهم یالاقل م یول.. دوست نداشتم اگه افرا اونجاست برم.. گرفتم

 .. رو گرفتم لشیموبا.. نداد

 ..بله -

 د؟ییکجا د؟یخوب.. سالم اقا بابک -
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 ؟یداشت يکار.. دانشگاهم.. ممنون -

 دانشگاه؟ کدوم دانشگاه؟ -

 ..دانشگاه تهران -

 .باز موند دهنم

 ..نداشتم ينه کار -

 ..پس خداحافظ -

از پله .. شلوغ شده یاحساس کردم محوطه اش کم.. رفتم به سمت دانشکده حقوق عیسر.. تلفن رو قطع کرد و

 يدید یول.. دکتر برگشته باشه شهیباورم نم: گفت گهیدختر به دختر د هی.. ها باال رفتم و وارد ساختمون شدم

 ..گن تصادف کرده یچقدر عوض شده؟ م

دم به  دیبا یهم مثل اون فروغ یکیدانشگاه  ادیتصادف کنه دو سال ن دیبا يدکتر احمد.. شانسو ینیبیم -

 ..چتر شه رو دانشجوها قهیدق

 ..ترکونه یاومده کالسش م يترم که دکتر احمد نیا -

 ..داره یگفت واحد برنم يدیشن یاره ول -

 ..میخوا یرو م يما دکتر احمد.. چه وضعشه اخه نیا.. اه -

برگشته  يدکتر احمد دمیمن شن دیببخش: اروم به سمتشون رفتم و گفتم.. دنیساب یتو دل من قند م انگار

 درسته؟

 ..برو اونجا.. رگروههیطبقه سوم اتاق مد.. بله: تکون داد و گفت ياول سر دختر

 ..ممنون -

 ریدر اتاق مد.. زدن یبودن داشتن درباره اش حرف م ستادهیکه ا یحقوق يدانشجوها..پله ها رو رفتم باال عیسر

خجالت .. چندتا استاد و دانشجو دورش رو گرفته بودن..هنوز با عصا بود.. دمیکش یاروم سرک.. گروه باز بود

بودم گوش  دهیکه درباره اش شن وهاانشجد ينشستم و به حرفا مکتین هی ياتاق رو يروبرو.. برم تو دمیکش

با بابک ارائه نکرده بودن  يواحد نکهیاون دختر از ا نکهیمخصوصا ا.. دیرس یبه نظر م یاستاد محبوب.. کردمیم

 ..داشت هیگال

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا.. صنم؟ -

 .. لچریمخصوصا بدون و.. بودمش دهیوقت بود ند یلیخ.. رو محکم تو دستم نگه داشتم فمیبند ک.. دمیجام پر از
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 ..سالم -

 ..سالم -

 ؟یمنتظر بابک: به در اتاق انداخت و گفت ینگاه

 ..فکر کنم کار دارن یول.. بله -

 ..اتاق من  میبر ایب.. کنه یم یبه نظرم کار خوب.. برگشت دانشگاه انیشا شنهادیبه پ.. اره -

 ..مونم یجا منتظر م نیهم.. نه ممنون -

 ..ایب..من شیپ ادینترس موقع رفتن بابک م: و گفت زد يلبخند

 ..گروه ریبه اتاق مد دهیچسب اتاقش

 ..قبول نکردن سیکه واحد تدر دمیاز دانشجوها شن -

نامه  انیسه تا پا ایفکر کنم دو .. هرچقدر اصرار کردم الاقل دو واحد بردار گفت حوصله شو ندارم.. درسته -

 ..برداره

 یدرست هم حدس م.. خوردم یاون قد و باال رو م ینیلچرنشیغصه و يچقدر روزگار. .به مهران کردم ینگاه

 ..بلندتر بود هیقدش از بق.. زدم

 ..نیبش -

 ره؟یم شیروال پرونده چطور پ -

 ..زد و بعد حرف یمثل اون موقع ها لبخند م درست

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -

 ..بده یلیاگه خوب نباشه که خ -

 ..هیتونم بگم عال یم یحت.. خوبه یلیخ -

 کشه تا تموم بشه؟ یچقدر طول م -

 ..پنج سال طول بکشه دمیممکنه دوسال شا.. به روند پرونده داره یبستگ: باال انداخت و گفت يا شونه

 پنج سال؟؟ -

 ..باند بزرگ بوده ها هی.. که نبوده يدله دزد.. اره -

بهت  دیهست که با یحاتیتوض هی... نمتیاستم ببخو یوقت بود م یلیخ: کرد و گفت يبا خودکارش باز یکم

 .بدم
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 ؟یحاتیچه توض -

بابک هم رفت المان انقدر سرم  یرفت هوی یوقت یقرار بود بهت بگم ول... يکه خونه من بود یراجع به موقع -

 .. اومد که نتونستم بهت بگم شیپ یمشکل هیباز هر دفعه  يبعدا که اومد.. رفت ادمیگرم پرونده شد که 

 ..دییبفرما -

نبود که فکر  ياوضاع واقعا اونجور.. خواستم بگم یم یول.. یپرونده هست انیدونم چقدر در جر یراستش نم -

 ..یکن یم

 ه؟یمنظورتون چ -

 ..دیبهم مال لبهاشو

چون ..کرد ینم دیما رو تهد يخطر.. نرفت شیپ میکرد یم ینیب شیکه ما پ ياوضاع اونجور دیع کینزد  -

 هی یباند از جانب ما راحت باشه حت الیکه خ میبود هیظاهر قض يجور هیما .. تورو نطوریهم.. نبودم يمن کاره ا

و مطمئن  ادیب رشونیگ يگشتن سند وما اومدن خونه  ابیتو خونه نگه داشتم که اگه در غ یجعل غهیکاغذ ص

به خطر  انیبابک و شا تیموقع.. ختیبهم ر یهمه چ هوی یول..کنم یرو اون پرونده کار نم گهیبشن من د

بابک  میتصم.. فتادین یول فتهیب ابیخونه باغ تا ابها از اس میبر میگرفت میتصم.. ادیم شیپ یمعلوم نبود چ.. افتاد

 یم يکار هی دیبا.. گفت صنم پاشو برو ينجوریشد هم ینم یول.. رونیب میبکش اجرابود که اول تو رو از م نیا

 نیمجبور شدم اون داستان رو از خودم بسازم که تو به ا.. یکن یو تو منو ترك م شهیکه انگار دعوامون م میکرد

 یول ياومدقصد به خونه من  نیمجبور شدم بگم تو با ا.. که باند منحرف بشه يخاطر وارد خونه من شد

 .. يکارو نکرد نیتو ا یول یکن یرو بهت بگم تو مارو ترك م نایکردم اگه ا یفکر م.. نداشت قتیحق

 یپتک رو سرم م نیگفت و ع یکه مهران بهم م ییزهایچ.. چشمام رد شد ياز جلو یکی یکیخونه باغ  حوادث

 ..خورد

بابک خودش تو رو برد تا برسونه .. خوشحال شدم ییجورا هیخونه دوستت  يبر يخوا یم یتهران گفت یوقت -

 .. نرفت شیپ میخواست یکه م يکه باز اوضاع اونجور نالیترم

 ...به سکوت گذشت قهیدق چند

دار  حهینکرده غرورت رو جر يخدا ایکنم  ریوقت نخواستم تو رو تحق چیوقت ه چیوقت ه چیصنم من ه -

 تتیدونم چقدر افرا اذ یم.. یباور کن االنم مثل خواهرم هست ؟یمون یبهت گفتم تو مثل خواهرم م ادتهی.. کنم

کنم  یخواهش م یول.. یبزنم ول رفمورد باهاش ح نیدر ا ادیتونم ز یکه داره نم یتیکرده متاسفانه با حساس
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قدم  هی..میکن سکیر میتونست ینم.. بودم یفشار وحشتناک ریز.. مورد بهم حق بده نیدر ا یبخش یاگه منو نم

تو .. میکرد یشده تو رو از ماجرا خارج م يهر جور دیبا.. ختم بشه يزیممکن بود به هر چ میداشت یاشتباه برم

 ..یرفت یدونم چرا نم یهم که نم

تونستم  یاگه م.. نشست رو قلبم یخنجر م نینتونستم بگم حرفاش ع.. پول نداشتم.. پول.. بود زیچ هی جواب

 ..کردم یهمون لحظه ترکشون م

 نموند؟ چرا رفتن خارج؟ شتونیکرد چرا افرا خانم پ ینم دیشما رو تهد ياگه خطر.. اقا مهران -

 ..به در خورد یخواست جواب بده تق تا

 ..دییبفرما -

 

از  يزیمهران مشغول صحبت با دختر شد و من چون چ.. کاره موند مهیبه اتاق حرفمون ن يورود دختر با

وارد  انیهنوز دختر نرفته بود که شا.. سرم رو با نگاه کردن به قفسه ها و اتاق گرم کردم دمیفهم یحرفاشون نم

 ..شد

 د؟یینجایشما هم ا انیخانم حافظ ..به به.. با اجازه جناب دکتر -

 د؟یشما خوب -

 ..ممنون -

 ..دیبه ذهنم نرس شیلیکردم فام يکار هر

 ره؟یم شیدرسا چطور پ. چه خبرا؟ -

 ..کشه یمغزم نم ییجاها هیواقعا .. سخت -

 ..دیخند

 ..رهیم شیخوب پ یهمه چ شاالیا -

 یاقامهران صداشون زده بودم االن زبونم نم ای انیاز بس اقا شا... بودنشون نداشتم یهمه رسم نیبه ا عادت

 قهیدختر بعد از چند دق.. رفته بود ادمیکه به کل  انیشا لیفام.. يزیچ نیهمچ هی ایدکتر  يبگم اقا دیچرخ

 .کرد و رفت یخداحافظ

 کشه؟ یکار بابک طول م -

 .. گل انداخته یفعال که صحبتاش با خانم رافع -
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 ..ن کنکور اومد ارشد؟همون که بدو...اهان ؟یرافع -

 ..زنن ینامه حرف م انیدارن درباره پا.. درسته -

 ارشد خوند؟ شهیمگه بدون کنکور هم م -

 ..تونه یشاگرد اول م: جواب داد مهران

 شیمیشاگرد قد.. شهیخوب م یلیرو برداره خ ینامه رافع انیاگه پا: کرد و گفت انیرو به شا.. رفت باال ابروهام

 ..شناسن یرو م گهیهمد.. هم هست

 ینامه چقدر طول م انیپا هیاومد؟ مگه حرف زدن درباره  یچرا بابک نم.. انداختم لمیبه ساعت موبا ینگاه

رو  فمیک.. دمیفهم ینم یچیرو شروع کرده بودن و من ه شونیتخصص يو مهران هم حرفا انیشا د؟یکش

 ..برم گهیخوب با اجازه تون من د: برداشتم و گفتم

 ؟یشیک نممنتظر باب -

 ..دنشونیرم د یچهارشنبه م.. فکر کنم کارشون طول بکشه -

 ..باشه به سالمت -

بابک  يگروه رد بشم که صدا ریخواستم بدون توجه به اتاق مد یم.. کردم و از اتاق خارج شدم یخداحافظ

 ..توجهم رو جلب کرد

 ..شهیم ینامه خوب انیپا شاالیا -

االن اصال  ینامه ام بودم ول انیچقدر نگران پا دیدون ینم.. دانشگاه  دیرداستاد خدا خواست که شما برگ يوا -

 ..شهینامه ها م انیپا نیاز بهتر یکیمطمئنم با کمک شما  ستمین

 ..دیایخودتون ماشاهللا از پسش برم.. کنم ینم يمن کار -

 یهاش فردا م ینیبادمجون دور قاب چ نیبا ا.. شاگرد اول بود که باشه.. داشتم برم و کله دختر رو بکنم دوست

 ..تو دادگاه دفاع کنه یخواست از حق کدوم بدبخت

 ..سالم استاد -

 ..سمتم برگشت به

 ؟يوقته اومد یلیخ.. سالم -

 ..فکر کنم االن کارتون تموم شد یول یوسفیگفتم مزاحم نشم رفتم اتاق دکتر  دیکار دار دمید.. بله -

 ..کنم هم سن من بودکرد به دخترك لوس که فکر  رو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٣٧٢ 

 ..قرار ما شد روز چهارشنبه ساعت چهار.. یخوب خانم رافع -

خواستم  یم.. دمیکش نیزم ينوك کفشم رو رو.. چهارشنبه ساعت چهار که با من قرار داشت.. باز موند دهنم

 ..که حال خودم گرفته شد رمیحال دختر رو بگ

 ؟ياتاق مهران بود یگفت -

 .. دمشونیمنتظرتون موندم که د نجایدم ااوم.. بله: حال گفتم یب

 ..تو میاتاق رو باز کرد و رفت در

 ؟یتو هنوز نرفت.. ااا -

 ..بود ستادهیشد که گوشه اتاق پشت قفسه ا انیچند لحظه مات شا بابک

 ؟یینجایتو هم ا -

 ..اومدم شیربع پ هی نیهم.. بله -

 ؟یرو برداشت ینامه رافع انیپا: دیپرس مهران

نامه بنجل داشت که هر سه تاش رو انداخت به  انیسه تا پا: انداخت و گفت یصندل يحوصله خودش رو رو یب

 ..من

 ..شنهادتیپ نیتو هم با ا: کرد و گفت انیبه شا رو

 ..درسشم که خوبه.. خودته يکه دانشجو یرافع.. چرا بنجل؟: مهران

 .. غاشیج غیبا اون ج.. اونو که نگو -

دوست .. ادیبابک ب کیاصال دوست نداشتم نزد.. من کم نکرد یاز ناراحت يزیهم چ یرافع بابک از یتینارضا

 ..بابک بشه کینزد يدختر چینداشتم ه

 ..خداحافظ.. برم گهیمن د -

 ..امیمنم م.. صبر کن صنم -

 م؟یباهم بر یمون ینم -

 ..برم خونه.. خسته هم شدم.. ندارم يکار نجایا.. گهینه د -

 یکرد ول یشد بهش سالم م یاز کنار بابک رد م یهر کس..  میو راه افتاد میکرد یخداحافظ انیمهران و شا از

و  شین هیاگه قرار بود منم .. افتادم ممیتصم ادی یندم ول تیخواستم اهم.. تو خودشه يکردم بدجور یحس م

 ..هیشدم مثل بق یزخم زبون بهش بزنم که م
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 د؟یکرد سیتدر نجایقبال ا -

 ..شروع کردم شیار پنج سال پچه.. اره -

 د؟یدرس خوند نجایخودتونم ا -

 ..خوندن نجایا انیمهران و شا.. خوندم یبهشت دیمن شه.. نه -

 ..یبهشت دیشه اوووو

 تو چرا حالت گرفته اس؟ -

 ...دنتونید امیب گهیروز د هیگم اگه چهارشنبه وقتتون پره  یم.. یچیه.. من؟ نه -

 ؟يکالس دار نجایچهار شنبه ا: و گفت دیرو صورتش کش یدست

 ..تا سه.. بله -

 ..کشه یطول نم ادیز.. میریخوب بمون بعدش باهم م -

 .. شد ینم نیبهتر از ا گهید

 

 سوال بپرسم؟ هی -

 ..دوتا بپرس -

 ن؟ینامه اش رو قبول کرد انیچرا پا ادیدختره خوشتون نم نیاگه از ا -

 ..کردم ریگ یگفتم تو رودرواس یم دیپرس یازم م نویا انیاگه شا: کرد و گفت یاروم خنده

 د؟ید یم گهیجواب د هیبه من  یعنی -

 ..ننیدانشجوها ما رو باهم بب نجایخوام ا یخونه؟ نم میبر يحوصله دار -

 شنوه؟ یقلبم رو م يصدا یعنی ایخدا

 ..البته -

 رو دم کردم و گفتم ییچا.. میساعت بعد تو خونه اش بود میبلند کرد و ما ن یتاکس هی يرو برا دستش

 ..تون تموم شد ییچا -

 ..ارنیزنم برام ب یزنگ م.. نداره یاشکال -

 د؟یچرا قبول کرد دیخوب نگفت -

 ..شد دنیدراورد و مشغول چ خچالیرو از تو  ینیریش جعبه
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 ...نمیچ یمن م دیبد -

 ..بخرم میکم و کسر دار یچ نیکن بب گاهین يسر هیفقط .. خواد ینم.. نه -

رفتم تو  ختمیر ییچا نکهیبعد از ا.. شدیم میرابطه مون داشت ترم.. خوشحال بودم.. انداختم نتایبه کاب ینگاه

 ..منینش

 ..دیبگ.. خوب -

 ..بابک بدجنسه یگ یبگم م لشویدل -

 ..دیگم بگ ینه نم -

 ..چون شاگرد اوله -

 داره؟ یچه ربط ؟یچ -

مهمه چه دانشجو و  یلیاستاد راهنما خ هی يبرا.. هم داشت قبول کردم یچون موضوع خوب.. ربط داره یلیخ -

 ..بود نیانتخابش هم يمنم برا لیدل.. کنه یرو قبول م یچه موضوع

 ؟يجد -

 ..از من مشتاق بود شتریزاده ب نیخودش اومد و اصرار کرد با من برداره وگرنه نائ.. اره -

 ..ادیکردم ازش بدتون م یمن فکر م -

 ..گشاد شد چشماش

  ؟یواسه چ اد؟یبدم ب -

 ..کنه یم غیج غیج دیاخه گفت -

اون  یدون ینم.. شهیتحمل م رقابلیصداش رو اعصابه مخصوصا اگه شروع کنه بحث کردن که غ.. خوب اره -

ازش  یول..اورد یپدرم رو در م.. داشتم یکالس رو ساکت نگه م ياوردن چطور یزمانا که پسرا صداش رو در م

 ..بنده خدا.. ادیبدم نم

 ..قبول کردنش نداشت ينامه برا انیاز خوب بودن پا ریبه غ یلیراحت شد که دل المیخ..دیخند

 ..بهت بدهکارم یمعذرت خواه هیصنم من  -

 بابت؟ -

 ..رفتار افرا -

 ..شما .. دینه اصال حرفشم نزن -
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 ..رو باال اورد و منو وادار به سکوت کرد دستش

 ..وسط حرف ادم يپر یعادتتو ترك کن که م نیا -

شدم اصال نه به حرف طرف  یم یشیات یعادت بد رو داشتم که وقت نیاره ا.. نییزده سرم رو انداختم پا خجالت

 ..زاشتم حرفش رو بزنه یکردم و نه م یمقابلم گوش م

 ..هم منم لشمیدل.. رو از رو بسته ریاواخر با تو که شمش نیمخصوصا ا.. قبول دارم.. کنه یبد رفتار م یلیافرا خ -

 ...ها فرق داشت یمشک هیچقدر با بق یمشک نیا.. چشماش نگاه کردم به

اسمم رو صدا  ادینم ادمیوقت  چیه.. دوست داشت یلیمنم خ.. افرا رو دوست داشت  یلیبابام خ ادیم ادمی -

 گهید زیچ هیافرا براش  یول.. زد ینم کدوممون رو صدا چیاسم ه.. پسرم.. گفت پسرم یهمه اش م.. کرده باشه

 ..زاشت ینم نیوقت از بغلش زم چیه.. بود

کوه .. پدرها کوه بودن..یعال.. خوب.. مقاوم.. مهربون.. جور بودن کیباباها در نظر من .. چشمم ياومد جلو بابا

.. هاش  یبهروز با اون بدعنق یحت.. چه پدر افرا چه پدر خودم.. بد باشه يشد پدر یمگه م.. بود شهیکه هم يا

 .. هاش یچه مهران با خودخواه

.. من نبودم مراقب افرا باش..يگفت پسرم بزرگ شد.. رفت مامان و افرا رو سپرد دست من یداشت م یوقت -

 ..کرد هیپشت سر بابا افرا دو روز تمام گر.. شهیهم

 ..کنم يریاشکم جلوگ زشیتا از ر دمیرو گز لبم

بعدشم ... دیمامان د یول.. نمشینزاشتن من بب.. کهیت کهیبدن ت هیپالك ازش برگشت و  هی.. ..بابا رفت و  -

 ..که

 ..رفت یم نییکه مدام باال و پا دمید یگلوش رو م بیس..رو روهم گذاشت تا به خودش مسلط بشه چشماش

.. نه تا من حسابشو برسمچپ نگاش ک یبود کس یفقط کاف.. نفر به افرا تو بگه هی یاز اون موقع نزاشتم حت  -

از اون موقع با من .. افتاد و دستش شکست.. نییکرده بود از پله ها پرتش کردم پا تشیبار که فرزاد اذ هی ادمهی

 ..لج کرده

 ..تلخ یلیخ..خنده اش تلخ بود.. دیخند

دلش  هویخواستم ازش دفاع کنم که  یفقط م.. شهیم شیزیچ هیافته  یفکر نکردم که م.. خوب بچه بودم -

 ..نشکنه

 ..تونم نفس بکشم یچرا نم.. من يبود تو راه گلو یچ نیا
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به  یل یاز حد ل شیکنم ب یچند وقته فکر م نیاصال ا.. نه باور کن.. کنم هیگم که رفتارهاشو توج یرو نم نایا -

ا بمونه واسه ترسه تنه یم.. ترسه یفقط م.. ستیافرا بدذات ن یگم که بدون یرو م نایا.. یالالش گذاشتم ول

 ...ارهیخواد منو از چنگش درب یم یکی کنه یفکر م.. داره یهاشو با چنگ و دندون نگه م يدور وبر نیهم

 ...حلقه شد يلرزونم رو دور فنجون چا دست

 ایکه  يمادر هیبا .. همه اش چهار سالش بود.. اونکه مثل تو مقاوم نبود.. افرا يبزار جا قهیدق هیخودت رو  -

کرد  یشروع م ایخورد  یقرمز هم از جاش تکون نم تیبا وضع یطرف و حت هینشست  یسنگ م کهیت هی نیع

بدون شام سرش رو بزاره رو  دیخواب یم ییکه هر شب بغل باباش با الال يدختر ستیصنم ساده ن.. به داد زدن

 ..مگه نه؟ یکن یتو درك م.. فرش و خوابش ببره

 کرد راست بود؟ یم فیکه بابک تعر ییزایچ نیا.. دیلرز یچونه ام م.. نتونستم یول.. کردم نفس بکشم یسع

 یپول هیتا  دیشه ادیبه بن میکن یکرد خودمون رو معرف شنهادیپ دیبابا که وضعمون رو د ياز همرزمها یکی -

پول رو  نیکشه اگه ا یعذاب م یگفت روح مصطف.. گفت نه.. مامان قبول نکرد یبشه به حسابمون ول ختهیر

.. شیفهمم مادرم با تموم افسردگ یاالن م یفهمه ول یشکم گرسنه که نم.. چرا؟ دمیفهم یاوال نم.. میقبول کن

 ..ونشمیمد شهیبابت هم نیاز ا.. که گرفته بود بازم حواسش به غرور پدرم بود یبا تمام حواسپرت

 ..ام بلند شد هیهق گر هق

بابا تو اموزش و  يافتاد دنبال کارا.. دیپدر مهران به دادمون رس کهنیتا ا.. سخت یلیخ.. بود یروزگار سخت -

وقت دوباره اون  چیه ؟یتهش چ یرو درست کنه ول یباالخره بعد شش هفت ماه تونست همه چ.. پرورش 

 مییدا.. اومد یازمون خوشش نم ریمن لهخا.. میرو نداشت یکس.. من تنها شدم افرا تنهاتر.. مینشد یخانواده واقع

 ..زد یبهمون سرم میخاله مر یهر از چندگاه.. که سرش به کار خودش گرم بود

سوزند و  یم یسرراهش همه چ.. کوه اتشفشانش فوران کرده بود.. گفت یم زیر کی.. گرفت یتازه نم نفس

 .. کرد یخاکستر م

با خودم ببرم و  دیکش یم غیدونستم افرا رو بغل کنم که مدام ج یشد نم یقرمز م تیکه وضع یمواقع -

 یم يهر کار.. جا هیشست  یبا اون همه استرس م یول..ادیبه مامان التماس کنم که باهامون ب ای نیرزمیز

 ..خورد یکردم تکون نم
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 ژنیبه سمت اتاق تا کپسول اکس دمیدو.. دیلرز یشونه هاش م.. خشک يسرفه ها.. کرد به سرفه کردن شروع

و ماسک رو رو  ششیبرگشتم پ.. افتاد گاریعالمه ته س هیکنار تخت با  يگاریرسیچشمم به ز.. ارمیرا براش ب

 ..رو باز کردم ژنیاکس ریش.. دهنش گذاشتم

 داره اخه؟ یچ گاریس نیا د؟یکش یم گاریاخه چرا انقدر س -

 هینشستم و گر نیزم يکنارش رو.. تحمل نداشتن گهیزانوهام د..من بود هیکه جا اومد نوبت گر نفسش

از خانه رو ازشون  شتریب يزیکه جنگ چ ییتمام اونها يبرا.. افرا يبرا یبابک و حت يبرا.. خودم يبرا..کردم

 ..نکن هیصنم گر: گفتدهنش برداشت و  يبابک ماسک رو از رو.... اورد یدلم طاقت نم.. گرفته بود

 ..مزانوش گذاشت يرو مویشونیناخوادگاه پ.. دیسرم و اروم رو موهام کش يرو گذاشت رو دستش

 ..دلم سرباز کرد هویشد  یدونم چ ینم یبه گفتنش فکر نکرده بودم ول یحت.. رو بگم نایخواستم ا ینم -

 ..میبمون يخواستم تا ابد همونجور یم.. سرم بود يدستش هنوز رو.. رو چرخوندم سرم

االن به .. االن یول.. تونستم بگم ینم یبه کس.. کس نزدم چیبه ه.. به خواهرمم نزدم یحرفا رو حت نیمن ا -

 ..تو گفتم

 ..گونه ام کیدستش رو اورد نزد اروم

 .. یبابک خال.. خود خودم... من خودمم یاصال تو که هست -

 ..مون سرد شد ییچا -

 ..کنار بابک دوست داشتم فقط گوش بدم ایگوشه اروم از دن نیتو ا.. ندادم جواب

 ..شده کیهوا تار.. ها شهیم رتید ؟یپاش يخوا ینم -

 ..دستش هنوز رو سرم بود یسرم رو از رو زانوش برداشتم ول یلیم یب با

 حالت بهتره؟ -

 د؟یدیکش گاریبازم س.. از شما بپرسم نویا دیمن با -

 ...زد يلبخند

 ..ینینب يتو اومد هویکه اگه  دمیکش یمثال اونجا م.. شه یتو رو م شیبکنم دستم پ يمن هرکار -

 .. دینکش گهید.. دینکش -

 ..باشه -

 گذرن؟ یخوب زود م يچرا همه لحظه ها.. لعنت به زمان.. جام بلند شدم تا مانتوم رو بپوشم از
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 ..زنم اژانس یزنگ م روقتهید  -

 ..کهیخواد مترو نزد ینم -

 ..حرف نباشه -

رو تا  بود که ادم ییحرف نباشه از اون حرف نباشه ها نیا.. تا بناگوشم باز نشه شیتا ن دمیرو محکم گز لبم

که ادم دوست داره همه اش  ییاز اونها.. براش زنهیم یلیو یلیکه دل ادم ق ییاز همانها.. برد یاسمون هفتم م

 ..بشنوه

 ...میباهاشون قرار داد دار.. حساب هم نکن.. زنگ بزن هیخونه  يدیرس -

 ..رو برداشتم فمیک

 ..باشه -

 ..صنم -

 ..بله -

 ..دیدزد یرو م نگاهش

 ؟يایبازم م -

 چطور مگه؟.. بله -

 ..ياینم نورایا گهیکه کردم د ياه و ناله ا نهمهیکردم با ا یاخه فکر م -

 ..نفر منو به جلو هل داد هی انگار

 ..امیحتما م.. بابک امیم -

 ..باال اومد و رو چشمام ثابت شد نگاهش

 ..شهیم رتیبرو د -

که افتاده بود رو  یتو ذهنم اتفاقات.. زد یامان م یم بقلب... و سوال اسانسور شدم رونیزده از خونه رفتم ب خجالت

بابک به .. بابک؟ دست بابک رو سرم بود؟ گوشام داغ بود يمن سرم رو گذاشته بودم رو زانو.. کردم یمرور م

 ...توهم زدم.. توهم زدم.. نه.. تکون دادم روسرم .. اعتراف بود؟ نیمن هستم خود خودشه؟ ا یمن گفت وقت

 ....... 

 د؟یکتابا رو خوند نیهمه ا: و گفتم دمیرو قفسه کتاب کش یتدس

 ..همه شو.. اره -
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داد  یگرفت م یاونم اقاجون تفال م.. که خوندم حافظ بود یکتاب نیمن که بزرگتر.. د؟یوقت کرد یاوووو ک -

 ..گفت بسه یگرفت و م یاز دستم م تیخوندم که بعد دو ب یانقدر بد م. من بخونم

 ..کم کم جذبش شدم.. خوندم یمنم اوال نم.. همه کتابخون باشن ستیقرار ن...داره یقیعال یهر کس -

همه اش دوست دارم بدونم .. رهیراستش من وسطا حوصله ام سر م: و گفتم رونیب دمیاز کتابها رو کش یکی

 ..کنه فیبرام تعر یکی.. حرف زدن دوست دارم تا خوندن شتریب.. دیدون یم.. شهیم یاخرش چ

 ..تا خوندن يدوست دار دنیشن شتریکه ب هینجوریا اگه -

 ..خوب همون -

 یرانیرمان ا.. ایگارس لیتاگابر ریبگ یعتیدکتر شر ياز کتابها.. داشت یهمه جور کتاب.. رو گذاشتم سرجاش کتاب

 ..رشته خودش بود یتخصص يکتابها ریبه غ نهایتازه ا.. یو خارج

 ام؟ یتو فکر چ یدون یم -

 ؟یچ -

 یاول م.. و سرگردون تو کارتنن لونیعالمه از کتابام هنوز و هی.. رو قفسه کنن نجایخوام بدم دورتادور ا یم -

 ..کهیکنن و اونجا کوچ ينجوریخواستم بدم اتاق خواب رو ا

 ..گشاد شد چشمام

 ..خوره بهم یم تونیخونه زندگ.. بابا الیخ یتازه بازم کتاب هست؟ ب.. اوووووو -

 ..دیخند

 ..ناسیمن که هم یخونه زندگ ؟یم خونه زندگکدو  -

 ..نیکن یوسط کتابا زندگ نیتون یخوب تا اخرش که نم -

 پا؟ نیکه ازدواج کنم؟ با ا نهیمنظورت ا -

 ه؟یپاتون مگه چ د؟یکنیفکر م یچرا انقدر منف -

 ..اگه عصا برندارم یحت.. شه یمثل سابق نم گهیپا د نیا.. نمیواقع ب.. کنم یفکر نم یمنف -

.. ستین بیع هی نیا.. دیکن یفکر م یمنف دیکنم شما دار یباز فکر م یول: و گفتم دمیکتابا کش يرو یدستمال

کنن ککشون  یم یو هزار جور خالف زندگ رادیو ا بیهمه ادم دارن با اون همه ع نیا.. دیاورد یخوب بدشانس

 ..ده ینم لیشکت یزندگ یکس گهیکه دفکر کنن  ينجوریاگه همه بخوان ا.. گزه یهم نم

 ..تونم قبول کنم یمن هنوز نم.. اونا با نقض عضوشون کنار اومدن یول یگ یتو درست م -
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اگه قراره قبول نکنه  ره؟یبه قول خودتون نقص شما رو بپذ نیبا ا یکیکه  نیا د؟یقبول کن دیتون یرو نم یچ -

 میباش نیواقع ب میبگم؟ اگه به قول خودتون بخوا دیبا یمن چ دیبگ ينجوریا دیشما بخوا.. قبول نکنه دیبزار

نگاه نکرد که  نیبه ا یاون زمان کس.. کردم زیو اون رو تم نیپنج سال تمام خونه ا.. بودم يدختر فرار هیمن 

. گذشته يبود یتو هرچ.. مالك امروز ادمهاس.. گفتن گذشته ها گذشته یهمه م.. انمیمن دختر حاج اقا حافظ

 یم يکارگر.. کرد یخونه مردم رو پاك م نیداشت زم شیگن دو روز پ یاالن؟ همه م یول. يکارگر هین اال

 ایباشه  ندهیا ستیمهم ن.. گن یکه براشون مهمه رو م يزیادمها چ.. د؟ینیبیم.. مهمه یلیگذشته خ.. کرد

بازم ادمو  رادیو ا بیباشه که با وجود ع دیبا یکیبه نظرمن .. کنن یم دایپ يرادیا هی شهیهم.. حال ای..گذشته

قبول داشته  وبخ یول..مهمه .. از منه ينه گذشته من وجود.. براش مهم نباشه نکهینه ا.. قبول داشته باشه

کنار .. قبول دارم یبرام مهمه ول.. هینجوریا.. نهیحالش ا.. گذشته رو داشته نیادم ا نیا..بگه خوب اره.. باشه

با .. خوام یکه من م هیادم همون نیچون ا.. چون دوستش دارم... کنم چون  یصبر م.. مکن یتحمل م.. امیم

که  هیادم.. زنم یحرفم رو بهش م.. که من باهاش راحتم هیکس یول.. یها رو داره ول یکاست نیا نکهیا

 ..نیبابا ولش کن یچیه.. اه.. که..که .. زنه یکه سرکوفتم نم.. و قبول داره نهیبیمنو م يکمبودها

 ..زد یبرق م چشماش

 ..یقشنگ گفت یلیخ -

 ؟يجد -

 ..اوهوم -

 ن؟یکن یااا مسخره م: کردم و گفتم یاخم.. کرد به دست زدن شروع

 ..یلیخ ه؟یمسخره چ -

 ..رفت فونیاز جاش بلند شد و به طرف ا... زنگ در حرفشو قطع کرد يصدا

 ..افراس -

 

هم در مورد  ينظر چیبا افرا اصال جالب نبود و ه دارمید نیراخ.. سراسر وجودم رو فراگرفت یوحشتناک استرس

تا از مرتب بودنش مطمئن  دمیکش میبه روسر یدست.. هم نبود الشیخ نیبابک ع ینداشتم ول یناگهان دارید نیا

 ..بود یواکنش عصب هی شتریبشم هرچند ب

 ..تو ایب.. ییسالم دا.. به به.. سالم -
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 ساالر همراهش بود؟ یعنی ؟ییدا

 ..ساله باشه اومد تو و پشت سرش افرا ازدهیخورد ده  یوارد خونه شد که اصال بهش نم يقد پسربلند

 ..چقدر سرده يوا -

 ..مون حاضره ییچا يخوش اومد -

 ..زدم يا مهیلبخند نصفه ن.. ساالر رو من بود يچشما یمتوجه من نشده بود ول هنوز

 ؟يمهمون دار  -

 ..دیبه هزار رسقلبم  تپش

 ..نجاستیاره صنم ا -

 .. کرم تنش بود يپالتو.. شدن منیدو وارد نش هر

 ..سالم -

کاپشنت رو بده به : گفت مایبرگشت رو باساالر و با ا.. پالتوش رو باز کرد يجوابم رو داد و دکمه ها یرلبیز -

 ..من

 اد؟یم ادتی.. صنمه.. شونیا.. ساالر: گفت افرا رفت اون اتاق و بابک به ساالر.. سرپا مونده بودم يهمونجور

 ..صنم

ته نگاهش مثل  یول.. فرم صورتش.. کلشیه.. قدش.. مهران بود هیکال شب.. چند لحظه به فکر فرو رفت يبرا

 نهینسبت به افرا احساس ک گهیکرده بود د فیرو برام تعر زیکه بابک همه چ یاز وقت.. داشت يزیچ هی.. افرا بود

 يرو برا ییزایچ هیساالر داشت .. کردم یدرکش م شتریب یکم یرفته باشه ول ادی یهمه چ نکهینه ا.. کردم ینم

 ..شمونیافرا برگشت پ.. زد یو لبخند م دیفهم یبابک م یاوردم ول یاز حرفاش سر در نم.. کرد یم فیبابک تعر

 ..زود.. سیپاشو مشقات رو بنو.. ساالر -

 ..خرده استراحت کنه هیبزار  .. نیدیاالن از راه رس -

 .. شدم و مانتوم رو برداشتم بلند

 ..با اجازه تون کم کم رفع زحمت کنم -

 ..ما شیبمون پ ؟يریم يدار: بابک گفت.. بدون توجه به من وارد اشپزخونه شد افرا

 ..برم گهینه د -
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 يباز بهتر از اون بود که باهام بدرفتار نیا.. ستمیکرد انگار من اصال ن یرفتار م يافرا طور..رو برداشتم فمیک

 ..کنه

 ..بزار زنگ بزنم اژانس -

 ..رم یبا مترو م.. نه ممنون -

 ..بابک اورده بودم دستش بود يکه برا یکیک کهیو کنارش دوت ییفنجون چا.. اومد رونیاز اشپزخونه ب افرا

 ..صبر کن لباس بپوشم و تا مترو برسمونمت -

 ..نداشتمازش  يزیچ نیچن انتظار

 ..شم یمزاحم نم.. دیدیشما االن از راه رس.. ممنون -

 دمید یم یکرد خودش رو خونسرد نشون بده ول یم یبابک سع.. به توجه به حرفم پالتوش رو برداشت بدون

 ..افراست یکه اونم نگران حضور ناگهان

 ..میبر -

قرار .. میداشت یباطن پر تالطم یاکت ولهر دو در ظاهر س.. میو سوار اسانسور شد میکرد یبابک خداحافظ از

 ..دیجو یپوست لبش رو م. نگاهش کردم.. میو به راه افتاد میشد نشیسوار ماش.. چه بشنوه.. بگه یبود چ

 د؟یبهم بگ نیخوا یم يزیچ -

 چطور مگه؟ -

 ..دیبهم بزن یحرف هی دیخوا یم یعنی دیایاخه هروقت با من م -

 ..خوام در چه مورد باهات صحبت کنم یم يحتما حدس زد. یهست یدختر زرنگ.. نیافر: زد و گفت يپوزخند

 ..اقا بابک.. البته: دادم و گفتم رونیرو به ب نفس

باهات خوب  مارستانیفکر کردم اون روز تو ب دنشید ير یبابک بهم گفت م یراستش وقت... نیافر.. خوبه -

رو  ییزایچ هیکنم الزمه که  یفکر م یول.. ه مهران نزاشتک دنتید امیخواستم بازم ب یم.. اتمام حجت نکردم

 ..کنم ياداوریبهت 

 .. هست ادمی.. ستین یاجیاحت -

 ..دختر جون نیبب.. کنم یبرات باز م شتریپس ب -

 ..اسمم صنمه.. صنم -

 ..ستیپرتاب تو ن يبابک سکو.. صنم..خوب -
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 د؟یگ یم دیدار یچ ؟یچ -

 ؟یفهم یم.. نهیبب بیاز جانب تو اس نباریا دمیمن اجازه نم -

 ..شد یمربوط م گانهیمطمئنا به ..گانهی.. تو سرم زده شد یناقوس

 اس؟ گانهیمنظورتون  -

 ؟یدون یرو م گانهی يماجرا: نگاهم کرد و گفت يتند به

 ..يتا حدود -

 چقدر -

 ..دونم دخترخاله تون بودن و قرار بود با اقا بابک ازدواج کنن که نشد یفقط م -

 ..زد يصدا دار پوزخند

شد که قبول کرد با بابک ازدواج کنه؟ چون پسر خاله اش  یچ یکن یفکر م.. درصدم نشد هیکه  نیا ن؟یهم -

.. داد یچون اونو اززندان برادر و پدرش نجات م.. بود یچون لقمه چرب و نرم.. بود؟ چون دوستش داشت؟ نه

راحت پشت  یلیخ.. اومد رشیبابک گ زباز اونم چرا؟ چون لقمه چرب و نرم تر ا.. بابک رو ترك کرد گانهی یول

 ..هوس خودش یکه با بابک گذاشته بود و رفت پ ییپا زد به تمام قول و قرارها

 ..دیلرز یافرا م يصدا

که چقدر برام  یبکن یتون یتصورشم نم یحت.. همه کس و کار منه.. برادره هیاز  شتریب یلیخمن  يبابک برا -

کارو باهاش  نیدم تو ا یاجازه نم گهید یول.. کرد يبا احساسش باز ياونجور گانهیبار غفلت کردم  هی.. باارزشه

 ..یبکن

 ..ندارم يقصد نیمن چن -

 ..چشمام زل زده بود به

 5.. رونیبار حرف زور برادرم نرم از خونه اومدم ب ریز نکهیمن به خاطر ا.. نینگام کن.. ندارم يقصد نیجدا چن -

فکر  نیاون زمان به ا یحت یول دمیکش یگرسنگ یکردم حت يرفتم کارگر.. ستادمیخودم ا يسال تمام رو پا

 شهیام هم هیدادن که تک ادیم به.. گرفتم ادیمن .. کنم دایخودم پ يپرتاب برا يبه قول شما سکو هیکه  فتادمین

 هیاگه نتونستم از بق یول.. رو به دست اوردم که خوب يزیاگه چ.. خودم باشه يها ییرو توانا شهیهم شهیهم

پرتابم قرار بدم برادر  يرو سکو یاگرم قرار بود کس.. ام افرا خانم یادم نیچن کیمن .. نسازم لهیواسه خودم وس

 .. دادم یمخودم رو قرار 
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 ه؟یچ ششیپ يایانقدر م نکهیا لیپس دل -

 

 ..رهیمچم رو بگ ينجوریانتظار نداشتم ا.. خوردم جا

 ..به شما بگم لمویبخوام دل نمینب یلیدل -

 ..شد یم یکم کم حرص داشت

 گم؟ یم یاز صبح تاحاال دارم بهت چ -

 نانیبهتون اطم نیهم يبرا. .دم یکنم و کامال هم بهتون حق م یشما رو کامال درك م یمن نگران.. دینیبب -

که  دمیحق رو به شما نم نیا یول.. خوره  یبه اقا بابک نم يضربه ا چیدم که هرگز از طرف من ه یدادم و م

 نجایممنون که منو تا ا.. شده رمیگه دید یول دیببخش... من فقط به خودم مربوطه لیدل.. نیکن ییمنو بازجو

 ..دیرسوند

 يفکرم بدجور.. مترو رفتم ستگاهیشدم و به طرف ا ادهیپ نیبزنه از ماش يا گهیاجازه بدم حرف د نکهیا بدون

 یفقط ادم جالب.. توجه نبود یکردم نسبت به بابک ب یپس انقدرام که فکر م.. افرا شده بود يمشغول حرفا

کردم که فرزاد دوستدار  یمباور ن رنهکرد وگ یفرزاد فقط داشت از حس افرا سو استفاده م.. داد یبهش خط نم

 یم نیف نیمرتب ف. جا و چشماش قرمزه هیکز کرده  اسمنی دمیدر رو که باز کردم و رفتم داخل د.. بابک باشه

 ..گفت یشهال هم بلند بلند واسه خودش م... کرد

 ..سالم -

 ..عمه يچه خوب شد اومد يوا: از جاش بلند شد و گفت اسمنیمن  دنید با

 شده؟ یچ -

 ..بدبخت شدم: دوباره پر اشک شد و گفت چشماش

 شده؟ یچرا؟ چ: دمیپرس ینگران با

.. رونیرو برد ب ایاومد سر کالس پر ریامروز خانم مد: گفت رهیاش رو بگ هیگر يکرد جلو یم یکه سع یحال در

.. لمهیکه ف دنیفهم يبعدا انگار یاهنگه ول يد یاول گفته بود س.. کردن دایپ يد یرو گشتن از توش س فشیک

 ..بهش دادم وگفته من اونا ر ریبه خانم مد ایپر... عمه.. هم بودن يبد يلمهایف

 .. بغلش کردم... هیگر ریزد ز بعد

 ..يکه اونا رو بهش نداد یگفت یخوب تو م -
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.. دراورد يموزمار باز یلیخ ایپر..دیباهم بود شهیگفت شما دوتا هم یهمه اش م.. باور نکرد ریخانم مد.. گفتم -

کرد باهاش قهر کرده  یو چون قبول نم ارمیب لمیکردم که براش ف یمدت همه اش بهش اصرار م نیگفت ا

 .. بودم

 یزده بود ك عمرا اگه به فکر من م یحرف.. باشه رکاهیتونست اب ز یدختر چقدر م هی.. رونیزد ب چشمام

 ..انداخته بود یتو هچل بزرگرو  اسمنیهم خودش رو تبرئه کرده بود و هم  ينجوریا.. دیرس

 شد؟ یخوب بعدش چ -

گفت از همه کاراش خبر داره و .. رو اب  ختیرو ر ایدستش درد نکنه پته پر.. زنگ زدن مامان اومد مدرسه -

زنگ زد  یوسفیهم به خانم  ریخانم مد... دوست پسرش رو نگه دارم يکرد کادوها یدونه که منو مجبور م یم

 ..ادیکه ب

 ؟یکن یم هیگر يخوب االن تو چرا دار -

 ..شد دتریاش شد هیگر

ازش  یچیمن ه.. به خدا عمه.. گه یگه به بابا م یم.. دمیگرفتم و د لمیحتما ازش ف گهیم.. هیمامان عصبان -

 ..زنم یکه باهاش حرف نم شترهیماه ب هی نیاالن فکر کن.. دمیند یچیه.. نگرفتم

همه  ریت یول ینکرده باش يکار نکهیا.. وحشتناکه یلیخ یگناه متهم بش یب نکهیا.. یلیخ.. سوخت براش دلم

 ..حرفت رو باور نکنه یکس.. یاز خودت دفاع کن یاتهام به سمتت باشه و نتون يکانهایپ

 ..شهال باال رفت يصدا

 ..يکرد مشونیکجا قا نمیبب ایب -

 ...نیرو زم دیپا کوب اسمنی

 ..ندارم یچیه.. مامان به خدا من ندارم -

 ..نییاومد پا عیو پله ها رو سر رونیاتاقش اومد ب از

 ..گهیبهش د يبرگردوند يخوب معلومه نگاه کرد -

 ..نه مامان به خدا نه -

 .. گه یدروغ که نم.. گه نگاه نکرده یخوب م.. صبر کن شهال: کردم و گفتم يگر یانجیم

 لمیقبول نکرده ف یسادگ نیده همه سوارش بشن به ا یدختره خر که اجازه م نیگه؟ ا ینم: گفت تیعصبان با

 ده؟یبهش دادن و ند لمیف نه؟یبب
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 ..شد میپشت من قا اسمنی.. برداشت زیسمتش خ به

 .. داد یبهم نم یچیه.. دمیبه خدا ند -

 ..کردم اول شهال رو اروم کنم یسع

 ..شه ها یه پا مبفهمه خون ب ادیاالن بهروز ب ؟یکن یم ينجوریچرا ا.. تو رو خدا شهال -

 ..دختر کم عقل ادم بشه نیبزار بشه تا ا.. بزار بشه -

 ..االن نه که یول.. شهیادم م.. باشه باشه -

 ..گه یبچه دروغ نم نیا: زدم گفتم یبه شهال کالفه تو اتاق قدم م.. رو فرستادم تو اتاقش اسمنیاشاره دست  با

اجازه  نکهیاز ا.. رهیگ یو خام بودنش حرصم م یاز سادگ.. رهیگ یحرصم م یدونم ول یم: کرد و گفت یپوف

 ..شمیم يازش سوء استفاده کنند کفر ينجوریا دهیم

 ..فهمه ینم يزیبهروز که چ -

 .شه نهیبگم که سرش رو س: بهم رفت و گفت يغره ا چشم

 چیبدون ه.. بود ختهیکرد که شهال به هم ر یاتاقش رو مرتب م لیداشت وسا هیبا گر.. اسمنی شیپ رفتم

 ..شروع کردم کمک کردن یحرف

 ..گذشت ریخدا رو شکر که به خ.. اسمنینکن  هیگر -

 مامان چرا باور نکرد؟ -

 ..باور کرد -

 ..کرد ينجوریپس چرا ا -

 ..هر جور که دلش خواست باهات رفتار کنه یهر کس يد یاجازه م نکهیاز ا.. خوب حرصش گرفته -

ازم  یدوست ندارم کس.. کنم که دل نازکم کاریکنم؟ خوب چ يکنم؟ بد باشم؟ با همه بدرفتار کاریخوب چ -

 نیا نکهیا.. تونم کمک کنم یکه م یخوام به هر کس یم.. رو بشکونم یدوست ندارم دل کس.. ناراحت باشه

 منه؟ ریکنن هم تقص یها سوء استفاده م یوسط بعض

 

 

 شده؟ يساکت و منزو -

 ..نه ادیکه به چشم ب يوگرنه اونجور.. با دوستش قطع رابطه کرده نکهیاواخر به خاطر ا نیخرده ا هی.. نه ادیز -
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 اد؟یاز اندازه ز شیب ییهوی ایغذاش سرجاشه؟ کم نشده؟  ؟یغذاش چ -

 ..خوره یم شهیمثل هم.. نه -

 ؟ییکنه؟ تنها یرو تو اتاقش صرف م يادیوقت ز -

تو اتاق  ای.. میتو اتاق من ای.. تو اتاق من که حوصله ام سر رفت ادیم قهیدم به دق.. نه بابا: کردم و گفتم یپوف

 ..خوره یهم مغز منو م شهیهم.. اون

 ..دیدیخن

 .. وجود داشته باشه يکنم مشکل جد یفکر نم -

 ..راحت شد المیخ.. خوب خدا رو شکر: و گفتم دمیکش یراحت نفس

 گهیکرد د یرو مجاب م ریتونست مد یخودش اگه م ه؟یبهت گفتم در دوره حساس ادتهی.. نشهراحت  التیخ -

متاسفانه هنوزم داره باج .. رو مجاب کنه ریمد ادیکه بخوان زنگ بزنن بهش و اون ب دیرس یکار به مامان نم

 ..دهیم

 ..دل رحمه یلیخ -

 ..ترسه یطرد بشه م نکهیاز ا هنوزم.. باج دادنه.. ستین یدل رحم نیا.. نه اشتباه نکن -

 ..زنه یبا اون دختره که حرف نم یول -

اون هنوزم .. هیموقت يدور نیگه ا یبهش م اسمنی ریدر ضم يزیچ هی.. بهت بگم يدونم چطور ینم.. نیبب -

 ..رو پشت سرش نگه داشته ییپلها

 ..اومد سراغم یدلنگران دوباره

 کرد؟ کاریچ دیخوب االن با -

عزت نفس  میبد ادیبهش  دیبا نکهیدوم ا.. میاعتماد به نفس و اتکا به نفسش رو باال ببر دیبا نکهیخوب اول ا -

ازش  یاجازه بده کس دینبا.. که ارزشش رو نداره خودش رو تو هچل بندازه یبه خاطر کس دینبا... داشته باشه

 ..ستین یدل نازک نایا یبفهمه معن دیبا. سوء استفاده کنه

 کنه؟ یم ينجوریدختر ا نیدونم چرا ا ینم: تمو گف دمیکش یاه

از دوستانش  یکس نکهیاز ا.. یترس یم ییاز تنها.. قبلنم بهت گفتم.. راحته یلیجوابش که خ ؟یدون ینم -

 ..بودم ينجوریمنم ا.. هیبه نظرم عکس العملش کامال عاد.. براش نمونه

 د؟یبود ينجوریشما هم ا: گوشم گذاشتم و گفتم یکیرو رو اون یگوش.. شد زیت شاخکام
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تونستم به پسر خاله هام  یتا م یول دینامناسب نکش لمیکار من به ف گهیالبته د.. اسمنیمثل  قایدق.. خوب اره -

 ..من نوشتم شوییدوره راهنما يتمام مشقا.. دیاون هومن نامرد چقدر ازم کار کش یدون یتو نم. دادم یباج م

 ..دنیبه خند شروع کرد بعد

 ..از همه هواتونو داره شتریعوضش االن ب یول -

 ؟یدون یاز کجا م ؟يجد -

 ..دیباج نداد گهیکه د دیکرد کاریچ یراست.. گهیدونم د یم -

 ..بهت مشاوره دادم ونیلیم مین کیتا االنش نزد ؟یزرنگ.. خانم محترم يا -

 چه خبره؟ ون؟یلیم مین -

 ..پول تلفنم حساب کردم -

 ..قهیدق 24..انداختم لمیبه صفحه موبا ینگاه

 ..میزن یحرف م میساعته دار مین يوا -

 ..خوره یتلفن کم زنگ م نیا.. نداره یاشکال -

 ..دیکن یکه انقدر کمک م یمرس -

 ..دم یانجام م ادیاز دستم برب يهرکار -

 د؟ید یمطمئن باشم که باج نم: و گفتم دمیخند

 ..دم یچرا مطمئن باش که باج م -

 ..به در خورد یکه کردم تق یخداحافظ

 بله؟ -

 .. از در اومد تو اسمنی کله

 تلفنت تموم شد؟ -

 ؟يکرد یگوش م یداشت -

 تو؟ امیب.. رفتم یزن یحرف م يدار دمیدو دفعه اومدم د.. نه بابا: حوصله گفت یب

 بره؟ یخوابت نم.. تو ایب -

 ..درو کنار زد و خودش رو به زور کنارم جا کر پتو

 ..مامان به بابا بگه دمیترس یهمه اش م.. نه -
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 ..ستیدوتامون جا ن يکه برا نجایا ؟يایکجا م -

 ..ایخرده باهام راه ب هی.. تورو خدا عمه -

 ..دمیخند

 ..باشه -

 ن؟یزد یبا اقا بابک حرف م نیگم داشت یم -

 ..اره -

 ..گهید زیچ هی ایدر مورد من؟  -

 ..گهید يزایهم در مورد تو هم در مورد چ -

 ؟یکن یباهاش عروس يخوا یتو م.. گم عمه یم -

 ..خوردم جا

 ..حرفو زده نیا یک.. نه -

 ..نیهست یمیصم یلیخوب اخه خ -

 ..کنهیکه ازدواج نم هیمیکه صم یادم با هرکس.. شهینم لیدل -

 ..هیادم خوب یول -

 ..هیادم خوب یلیخ.. قبول دارم نویا -

 مشاوره؟ -

 ..لهیوک -

 ل؟یوک -

 ..هم خونده یروانشناس یاره ول -

 ..مخه یلیپس خ -

 ..خونده یبهشت دیاره شه -

 ..کردم یم یمن جات بودم باهاش عروس.. کالیاوووو بار -

 چرا؟ -

خونه .. دهیکه پرادو خر نمیماش... هم مودبه.. داره یخوب يهم صدا... هم مشاوره.. لهیهم وک.. خوب فکر کن -

 ..گهید هیعال.. هم که خوب داره
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 ..خنده خودم رو گرفته بودم يزور جلو به

 نه؟ ایازدواج بده که قبول کنم  شنهادیبهم پ دیخوب اول با -

 ..خوب مخشو بزن بهت بده -

 ؟يمخشو بزنم؟ چطور -

 ..يدونم چطور یمن چه م: گفت حوصلهیب

 ؟يبزنم؟ چطور مخش رو.. زود خوابش برد یلیو خ دیپهلو غلط به

 

 

 

 

 

 ن؟یرو بفروش نجایا نیخوا یم يجد -

االن بچه ها  ینبود ول یاجیرفتم دانشگاه احت یم ادیاوال که ز.. شهیم کیکم کم داره برام کوچ گهید.. اره -

نفر سوم هم  هی گهید..تونم ببرمشون یتو اتاق هم نم.. و پاشه ختیر یهم که کل نجایا.. نجایا انینامه م انیپا

 ..رونیب میبر دیخونه با ادیکه م

 ن؟یبر نیخوا یکجا م -

 ..هیرو بتونم اتاق کار بکنم کاف یکیدو خوابه باشه که  هی.. دوروورا نیهم -

 تو کارتن؟ مینیرو دوباره بچ نایهمه ا دیبا یعنی: به قفسه انداختم و گفتم ینگاه

 ..اونجا ارمیکتابا رو هم از افرا و خونه خاله ام م هیبق.. اونجا جا دارم یعوضش کل.. اره -

 ن؟یکن یم یاسباب کش یک -

 یمن هنوز نگران چک.. میمعامله بکن.. میبکن دایحاال اول بزار خونه رو پ: گذاشت و گفت زیرو روم فنجونش

 ..هستم که به برادرت دادم

 ..دینگران نباش.. شهیپاس م -

 شه؟یشروع م یامتحاناتت ک -

 ..اصال حس درس ندارم.. اصال حوصله امتحان ندارم.. پوف.. گهیده روز د -
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 ..دیخند

 ..مثل من یشیم يتازه دار -

 د؟یبخون دیخواست یم نیاز ا شتریب گهیمثل شما؟ د -

 اوضاع چطوره؟.. خوب از دانشگاه بگو -

 ..ستیبد ن میریاگه درسو فاکتور بگ -

 ؟يهم اشنا شد یبا کس -

 ..دمیاه شنکردم اشتب فکر

 مثال؟ یبا ک ؟یچ -

 ؟یکس ؟ییدانشجو.. یدونم با همکالس یچه م -

 یسرك بکشه تو زندگ یه یکیحوصله ندارم .. بدتر گهیاالنم د.. باز نبودم قیرف ادیمن از اون اولشم ز.. نه بابا -

 ..من

 .ساده نبود یمنظورم دوست -

 ؟یپس چ -

 ..ادیکه مثال ازش خوشت ب یکس..  يدوست پسر -

 یسخنران ندهیشما در مورد گذشته و حال و ا يمن اونهمه برا.. اقا بابک: بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

مونده  نمیهم رم؟یبرم دوست پسر بگ دیگ یخوان اونوقت م یکه م ننیب یرو م يزیاونهمه گفتم همه چ.. کردم

 ..میخواستگار ادیهم ب یکیگذشته درخشانم  نیکه با ا

 ..تو سر خودت یچماق کن نویهم ستیقرار ن یت ولدرس نایهمه ا -

 ..نمیواقع ب.. کنم یچماق نم -

 ..برد باال ابروشو

 ؟یکن یبه ازدواج فکر نم یعنی -

 ..بود یسوال سخت.. مکث کردم قهیدق چند

باشه که گذشته منو  یکی دیبا.. شهیدرست نم ياصال با فکر کردن کار.. ستیبحث فکر کردن و نکردن ن -

 ...نه ایقبول کنه 

 ..فرض کن قبول کنه -
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 ..کردم یاروم خنده

خودم هر .. بتونه خوب بفهمه و قبولش کنه یکه هر کس ستین يزیگذشته من چ.. ستیها ن یاسون نیبه ا -

انتظار . .کشم یاز گذشته ام خجالت م یخودم گاه.. و بشناسه نهیمنو بب یترسم کس یم رمیدفعه که دانشگاه م

 ..ندهیکه از طرفم بخوام چشماشو بب يادیز

 ..ينکرد یتو که کار اشتباه یول -

با وجود  یول.. هم اشتباه بودن کارم رو قبول دارم هم تاوانش رو پس دادم.. کردم یمن کار اشتباه.نه چرا -

 ..فرق راه اشتباه با راه کج رو بفهمه یکیحرفه  یلیخ.. اشتباهم راه کج نرفتم

 ..کرد ینگام م يجور هی بابک

 ..شده يطور -

 ..کردم یو من دقت نم يبود ينجوریاز اول ا ای یزن یقشنگ م يها انقدر حرفا یدونم تازگ ینم -

 ..ما رو دیگرفت.. بابا اقا بابک يا -

با .. االن یول.. هیکیگفتم هر دوتاشون  یاشتباه م ایگفتن راه کج  یاگه قبال بهم م دیشا.. گم یم ينه جد -

چه حرف .. ستیالزاما کج ن یممکنه اشتباه باشه ول یراه.. ستین ينجوریکه واقعا ا نمیب یم.. تو تیتصور موقع

 ؟یکن یبه ازدواج فکر نم یخوب پس گفت.. یقشنگ

 د؟یداد ریشده شما انقدر به ازدواج گ یچ -

 ..خواستم فقط بدونم یم.. ينجوریهم -

قلبم ارام و قرار  فیذره تعر هیشده بودم که با  يچقدر عقده ا..قعا چقدر کمبود داشتموا.. رو بهم فشار دادم لبهام

 ..نداشت

 ..برات دارم يزیچ هی.. یراست -

 ..جاش بلند شد و به سمت کتابخونه رفت از

 ..من؟ يبرا -

 ..اوهوم -

 یم یهنوز کم.. کرد یم يرو ادهیپ ادیز دیکه با یهر از چندگاه.. کرد یکم از عصا استفاده م یلیخ گهید

 ..و اومد به سمتم دیکش رونیاز کتابخونه ب یدونستن؟ کتاب یرو م دنیلنگ نیواقعا چند نفر ارزش ا.. دیلنگ
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خانم گرفتم رو  هی يکه برا ییدر نظر داشته باش که من کل کادو نویا یول يدوست ندار یدونم کتابخون یم -

 نویا.. نیبنابرا.. ندارم يدوست دار یتو چ نکهیدر مورد ا ينظر چیه.. پول بوده ایخودش انتخاب کرده  ای

 ..گرفتم

 ..دمیکش يو قهوه ا دیجلد سف يرو یدست

 ..يعرفان نظر اهار سندهینو "من است نینام تمام دختران سرزم یلیل"

 يفقط من بودم و نوشته رو.. دمیکش ینم ای دمیکش ینفس م..زد ینم ایزد  یقلبم م ادینم ادمیاون لحظه  در

 .. که سرم رو بلند کنم رو نداشتم نیجرات ا.. کتاب رو انتخاب نکرده نیا لیدل یب... یلیل.. یلیل.. یلیل.. کتاب

 ..نوشتم ادداشتیبرات .. توشو بخون -

 ..صفحه اول نوشته بود يرو.. من نبودم که جلد رو ورق زدم مطمئنا

  یلیل

 ...من است نیتمام دختران سرزم نام

 مجنون  و

 ..من نیمردان سرزم شهیپ

 ...چون تو یاکنون صنم و

 من است نیاز دختران سرزم یکی

 ..من بود نیصنم نام تمام دختران سرزم اگر

 .شدند یمن صنم پرست م نیمردان سرزم تمام

 

 ریناخوداگاه ز.. کرده بودم تیخونه مهران ن شیافتادم که سال پ یفال حافظ ادی اریاخت یصنم پرست؟ ب صنم؟

 :لب خوندم

 ..نیصنم پرست مشو با صمد نش گفتم

 ..و هم ان کنند نیهم ا یعاشق يگفتا به کو -

 .. شدیباورم نم.. رو باال بردم و بهش نگاه کردم سرم

 ...تولدت مبارك -
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 ادتونه؟یتولدم؟ تولد من : تعجب گفتم با

 ..دمیدراوردم تا فهم يباز سیلچه پ یدون ینم"لبحند کنارم نشست و گفت با

 د؟یدیاز کجا فهم: کردم و گفتم زیرو ر چشمام

بهانه  نیبا خودم گفتم ا.. ازت تشکر کنم يجور هیخواستم  یوقت بود م یلیخ..يدار کاریچ.. گهید دمیفهم -

 .هیخوب

کتاب برام از  نیارزش ا ینبودم ول یاصال اهل کتاب وکتابخون نکهیبا ا.. تونستم بردارم یرو از کتاب نم چشمم

 یدست.. از عشق گرفته بودم يا هیهد نیاول.. بود که از بابک گرفته بودم يا هیهد نیاول.. بود شتریب زیهمه چ

 .. دمیچلدش کش يرو

 ..قشنگه یلیخ -

 ..شیقشنگه؟ هنوز که نخوند یچ -

 ..حسش قشنگه.. دیدون یم.. منظورم اون نبود.. نه -

 ..يبدم چطور حیتونم توض ینم: و گفتم دمیخند

 ..به سکوت گذشت قهیدق چند

 خونه تون؟ يبر يخوا یم.. شهیم کیهوا داره تار -

 ..داشتم يشتریب زیانتظار چ... دیخواب بادم

 ..برم گهیکم کم د.. دیگ یراس م -

 ..به اژانس زنگ زد دمیپوش یرو که م مانتوم

 ..رم یخودم م.. خواد  ینم -

رو  يزیچ هی.. شد یقلبم فشرده م.. کردم و به سمت خونه به راه افتادم یزش خداحافظا..بهم کرد یتصنع اخم

کنار اومده  يزیبود با هر چ يتا االش هر جور.. تونستم از بابک دل بکنم یجوره نم چیه.. بودم دهیخوب فهم

تونستم  ینم گهید یاومده بودم ول نارک یبا همه چ.. افرا يبا طعنه ها.. چپ چپ بهروز يبا نگاهها..بودم

.. تونستم ینم گهید.. االن یبودم ول یراض لیاوا.. و اسمون نیزم ونیم.. پا در هوا ينجوریا.. ادامه بدم ينجوریا

 شیپ یبابک قدم یول.. اومد یاز دستم برنم يا گهیکار د یخواستم ول ینم ينجوریبودن ا گهید.. نبودم یراض

گفت مخش رو  یم اسمنی.. چشمام رو بستم.. تونستم بکنم یم کاریکرد من چ ینم يکار یوقت.. زاشت ینم

.. دختر رو هم ندارم هی یمعمول يها تیکردم جذاب یحس م یحت.. بلد نبودم یچیه.. بلد نبودم ؟يچطور.. بزنم
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.. بود رفتهغصه ام گ.. سنگ بودم کهیت هیمثل  ششونیمن پ ختنیر یادا اطوار م میهمکالس يانقدر که دخترها

وارد جمع خانواده  یوقت.. گرفت یدر کنار مهران قرار م یوقت.. افرا هم از من بهتر بود یحت.. سنگ کهیت هیمثل 

عجب .. کرده بود دوباره برگشت سر جاش یکه روزها بود ازم خداحافظ یبغض.. بهتر از من بود یلیشد خ یم

داشته باشه که بهم  نیاز ا ریغ تونست یم يچه منظور.. نه ایاشنا شدم  یبا کس دیپرس یازم م.. داشتم یعشق

 نیا.. چون من یصنم.. صفحه اول کتاب ينوشته رو نیاخه ا یول... یول.. خودم باشم یبه فکر زندگ دیبگه با

رو بزرگ کردم؟ دچار سوء  یخودم همه چ يشدم؟ توهم زدم؟ برا یاالتیمن خ..تونه داشته باشه یم یچه معن

 تفاهم شدم؟

سرد  یلیهوا خ..بابت رفت و امدم پرداخت نکردم یکه بابک با اژانس داشت پول يطبق قرارداد.. خونه دمیرس

وارد اتاقم  یحرف چیبدون ه.. دلم سرد بود یول.. پالتوم فرو کرده بودم بیتا برسم خونه دستامو تو ج.. شده بود

خواستم  یرو م یکس. .دیترک یدرونم داشت م يزیچ هی.. تختم انداختم يشدم و بعد از دراوردم پالتوم خودمو رو

 یتو زندگ یکس نیچن.. باهام حرف بزنه.. کمکم کنه.. به حرفام گوش کنه.. از بابک بگم.. که باهاش حرف بزنم

 یچیمن ه یبود ول اسمنیزد  یکه باهام حرف م یتنها کس.. سرجام مچاله شدم.. بود یجاش خال یلیمن خ

سرم رو داخل پتو .. ساله بگم؟ 15دختر  هیتونستم به  یم یچ.. مینداشت یتیسنخ الاص.. تونستم بهش بگم ینم

 ..خودم يفقط برا.. خودم يبرا.. کردم هیفرو بردم و گر

***** 

 یبعض.. ارتباطمون محدود به زنگ شده بود.. نرفتم ششیامتحاناتم پ انیکه به بابک داده بودم تا پا یقول یطبق

.. مرغ سرکنده بودم نیبعد دوباره ع یشدم ول یبعد از زنگش اروم م.. میزد یباهم حرف م يا قهیروزها چند دق

کارم شده بود ..شدم یافسرده تر و سردرگم تر م وزروز به ر.. نداشتم يا زهیانگ.. گذشت یم یامتحاناتم ناپلئون

 انیشا یگاه.. نبود یدادم ول یاب م یرفتم دانشکده حقوق و سروگوش یم یگاه.. رفتن به دانشگاه و برگشتن

حوصله خودمو هم  گهیکم کم د.. گشتم یخودمو بهشون نشون بدم برم نکهیبدون ا یول دمید یمهران رو م ای

 ..نداشتم

 ..نه.. يوا: گذاشتم و گفتم زیم يسرم رو رو.. به در خورد یتق

هرچند اصال حوصله اش رو ..زد یبرام حرف م زیر هیاومد و  یبار م هیهر چند ساعت .. بود اسمنیمعمول  طبق

 ..اورد یدر م الیباز از فکر و خ ینداشتم ول

 عمه؟ يوقت دار -
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 ..تو ایب -

 ...دیتختم دراز کش ياتاق شد و رو وارد

 .اتاق خودت تخت نداره؟ -

 ..دیخند

 ..دهیم گهیحال د هی نجایا یول.. چرا -

 ؟یشده عمه؟ چند روزه تو خودت یچ: و گفت دیپهلو غلط به

 ؟یرقص یم یلزگ يامتحان دار یشما وقت: قطورم رو نشونش دادم و گفتم کتاب

 ..دیخند دوباره

 ..رقصم ینم یلزگ.. شب امتحان اونوقت نه يهمه اش تلمبار بشه برا یطول ترم که نخون -

 ..رو باز داخل کتاب فرو بردم سرم

 ؟ير یاقا بابک نم دنید -

 ..که امتحان دارم ینیب ینه فعال م -

 شوییخواست تنها یم یگاه یطفل اسمنی.. شدم مونیحرف رو زدم که خودمم از لحنم پش نیبا حرص ا انقدر

 ..مثل من بود ییجورا هیاونم ..زدم یباهاش حرف م ينجوریبا وجود من پر کنه و من ا

 ..منظورم بعد از امتحاناته -

 ..کتاب يدادم و خودکارم رو گذاشتم ال رونیرو به ب نفسم

 ..رمیم.. امتحانات چرابعد  -

 ؟یناراحت دنشید يبر یتون یاالن نم نکهیاز ا -

 ..ییجورا هی -

 چندتاش مونده؟... يکه دار يامتحان دار.. خوب دنشیخوب پاشو برو د -

 ..دوتاش -

 ه؟یامتحانتون ک نیا

 ..پس فردا -

 ش؟یکی اون

 ..چهارشنبه -
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 ..دنشید دیخوب شنبه بر.. از شنبه تا چهارشنبه سه روز وقت هست.. اووووو -

 یلیخ ازین شیشنبه که پ يامتحان چهارواحد یول دنشیرفتم د یشدم و م یداشتم همون لحظه بلند م دوست

 یامتحان شنبه برام مثل قرن.. بنده یادم رو م يکه دست و پا زهایچ نیلعنت به ا.. ترسوند یبود منو م زایچ

حس  هی.. یدونم چرا ول ینم.. دنشیرم د یبهش نگفتم که شنبه م یزدم ول یهرچند با بابک حرف م.. گذشت

 واریبهش فکر کنم به د یحت ایبشم  کیخواستم به بابک نزد یهر دفعه که م نکهیمثل ا یحس.. داشتم یبیعج

خودم به .. خودمم يا شهیش واریدونستم که اون د یم يا گهیبهتر از هر کس د.. کردم یبرخورد م يا شهیش

 يمرتکب شده بودم مدام جلو میکه تو زندگ یاشتباهات.. برم خودمتو  شتریشد ب یباعث م نیهم.. وجودش اوردم

.. هیکردم و نگرش جامعه نسبت به من چ ییدونستم چه کارها یم.. نداشتم یبا خودم که رودرباس.. چشمم بود

 ینم یکس چیکردم و االن از ه یکه فکر نم زهایدن چه چکر یم فیخودم تعر يام رو برا یزندگ يروز هیاگه 

گرفتم و به سمت خونه اش  یتاکس هی عیسر یلیشنبه بعد از امتحان خ.. رهیتونستم انتظار داشته باشم که بپذ

برام .. نامه اش کار کنه انیپا يتا رو ششیرفت پ یدانشجوش م.. دونستم که بعدازظهر ها خونه اس یم.. رفتم

 یدر م شیدانشجو بره پ یتا وقت شده.. نیفقط هم.. بابک تنگ شده بود يدلم برا.. نه ای نهینو ببمهم نبود م

 رونیقلبم داشت ب.. به طرف اسانسور رفتم و دکمه طبقه سه رو فشار دادم عیسر.. در مجتمع باز بود.. ستادمیا

کنم سالهاست که  یدو هفته؟ پس چرا همه اش فکر م.. بودمش دهیاز دو هفته بود که ند شتریب... دیجه یم

تونم فراموشش  یکردم م یفکر م يدووم اوردم؟ چطور دنشیبدون د اهمن شش م يچطور.. ایخدا دمش؟یند

لرزون زنگ واحدش رو  يبا دستا.. رونیزد ب یام م نهیقلبم داشت از س.. ستادمیواحدش ا يجلو ؟يچطور.. کنم

.. هن... اومده یبود؟ نکنه رافع یک یعنی.. در بود يجفت کفش زنونه افتاد که جلو هیچشمم به  تازه.. فشار دادم

 دم؟یشا.. اومد یسه شنبه ها م شهیهم یرافع

 .. باز شد در

 ..سالم -

 ..سالم -

 ..از حد ارام بود شیخونه ب.. در کنار رفت تا وارد بشم يجلو از

 ستن؟یاقا بابک ن -

 ..خوابه.. اروم: دهنش گرفت و گفت ياشاره اش رو جلو انگشت

 ..دامن زده بود میافرا به نگران یشونیپر.. بودنش اون وقت روز خواب
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 ؟ينجوریشده افرا خانم؟ چرا ا یچ -

 ...سمت مبل رفت و روش نشست به

 ..دنیخواب یوقت روز نم نیا چوقتیاقا بابک ه -

 دنش؟ید يومدیند وقته نچ: بهم کرد و گفت یسرخش نگاه يچشما با

درس  نیبش ایخودشون گفتن ن.. زمان امتحاناتمه..شهیم يدو هفته ا: رو تو دستم فشار دادم و گفتم فیک بند

 ..بخون

 یچ دیتورو خدا بگ.. نگران شدم افرا خانم: کنارش نشستم و گفتم.. دهیکردم اصال به حرفم گوش نم احساس

 ...شده

 هیاز  رمیرو بگ يزیچ يخوام جلو یاخه چرا از هر طرف که م.. میما دار هیختچه بدب نیا ایخدا: لب گفت ریز

 ...ادیسرمون م ییبال هی گهیطرف د

 شده؟ یچ دیگ یبه من نم -

 ..با شوهرش دعواش شده وونهیدختره د: بلوندش روبه عقب داد و گفت يدست موها با

 ؟یک -

 ..اسم بردنش هم کفاره داره یحت.. گهید گانهی ؟یک: گفت کالفه

 ..داره یبه شماها چه ربط.. خوب دعواش شده باشه -

 ..داد و چشماش رو بست هیمبل تک یپشت به

 ..یدون یرو نم زایچ یلیتو خ -

 د؟یگ یبهم نم.. خوب -

 یلیخ.. و البته.. با برزو ازدواج کنه مخالف بودن گانهی نکهیخاله و شوهر خاله ام از ا: و گفت دیکش یقیعم نفس

 یاز اون موقع همه چ.. نشد ينجوریا.. خوب یکنه ول یبود که با بابک ازدواج م نیبه ا دشونیام.. مخالف بودن

 .. ننیب یرو از چشم بابک م

 نخواستن؟ نویخانم خودشون ا گانهیخوب مگه  -

 ..بهم انداخت یباز کرد و نگاه چشماشو
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 ییکه حرف حرف خودشونه؟ ادمها ییادمها ؟یچ یعنیکردن  یو کوته فکر زندگ کدندهی يبا ادمها یدون یم -

که خواستن رفتار کنن؟ خاله  يهر جور هیداره تا با بق نویا اریکنن فقط و فقط حق با خودشونه و اخت یکه فکر م

 ...جور ادمان نیو شوهر خاله من از ا

از نجابت ... کنه یم دایسگ گله اس که گرگ مجال حمله پ یعرضگ یه از بالبت: چشماشو بست و گفت دوباره

 ...دیرس یاخ اگه م.. دیرس یم دیاخ اگه دستم به اون دختره چشم سف.. کنن یبابک هم دارن سوء استفاده م

کردم همون قدر که افرا دلش ازش پره منم  یحس م.. به دل گرفته بودم یبیعج نهیک گانهیو نشناخته از  دهیند

 ..دلم پره

باهم  شیچند وقت پ نیهم.. نهیخانواده اش رو بب گانهیده  ینه که شوهرش اجازه نم ای يدونم خبر دار ینم -

 .. ارهیبه تمام ع یروان هیشوهرش .. کشه یم يکه کارشون به دعوا و کتک کار شهیحرفشون م.. شهیحرفشون م

 ..خوب -

خاله هم .. ننیرو بب گهیده هم د یکه بازم شوهرش اجازه نم گانهی دنید رهیم.. رسه یگوش خاله ام مبه  -

 ..نجایا ادیکنه م یراهشو کج م

 ؟یچ يبرا نجایا نجا؟یا ادیم -

داشت  رتیاگه غ.. رو نگه داره گانهیگه عرضه نداشته  یم ادیم.. نه؟یب یرو از چشم بابک م ینگفتم همه چ -

 گانهی يها یگه مسبب همه بدبخت یم..بکنه و خودشو بدبخت کنه يدوست دار يهر کار گانهیزاشت  ینم

 .. گهیچرند د يحرفا یبابکه و کل

 ..مشت شد اریاخت یب دستم

 نگفتن؟ يزیاقابابک چ -

 ینم یبابک که به من حرف.. چطور باخبر شدم يپس فکر کرد.. نگفته؟ خاله رو شست و گذاشت کنار يزیچ -

 یم تیفقط با عصبان.. کردم باهام حرف بزنه نزد يهر کار.. دیکش گاریو بدنش دو روز تمام س هیبا اون ر.. زنه

 ..دیکش مارستانیب هشد که کارش ب یبود؟ انقدر عصب نیا.. من يبود جواب محبتها نیگفت ا

 ..باز موند دهنم

 مارستان؟یب -

 ..شد يجار يگریپس از د یکیافرا  ياشکها

 .. امروز صبح مرخص شد.. اره -
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 .. اعصابم بود يافرا رو هیهق گر هق

 دارن؟ یچرا دست از سرش برنم.. بابک رو دارم ایفهمن که من فقط تو دن یدونن؟ چرا نم یچرا نم -

 ...افرا خانم دیاروم باش -

 ششیبرگشتم پ.. مام کنمرو استش گاریس يتونستم بو یهنوزم م.. زمیاب بر وانیل هیرفتم تو اشپزخونه تا  عیسر

 ..رو دادم دستش وانیو ل

 ..دیترک یداشت دلم م.. صنم يممنون که اومد -

 ..کنم یخواهش م -

 ..در اتاقش نگاه کردم به

 ..خوان خونه شون رو عوض کنن یبه من گفته بودن م -

اومده  شیماجرا پ نیا یاز وقت.. زارن یرو براش م يمگه دل و دماغ انجام کار یول.. اره: زد و گفت يپوزخند

  ..هیمدام عصب.. باهاش حرف زد شهیاصال نم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

.. خودش باشه یزارن سرش به زندگ ینم.. زارن ینم یول..چه ارزوها که براش ندارم: تکون داد و گفت يسر

 ..زارن ینم

 ..دل خودم خون بود.. بدم شیدلدار دیبا يدونستم چطور ینم

 ..نیباور کن.. شه یدرست م یه چهم.. افرا خانم دینکن هیتو رو خدا گر -

 ..دادنم يدلدار نیخاك برسرم با ا واقعا

 ..شهیکه نم نیکن تیاذ ينجوریخودتو ا دیاگه بخوا.. دیبد هیبه اقابابک روح دیشما االن با -

 ..که دمیفهم ییزایچند روزه چ نیتو ا.. یدون یتو نم.. یدون یتو نم: رو تکون داد و گفت سرش

 .. میهر دومون به سمتش برگشت ییصدا دنیبا شن.. شد دتریاش شد هیگر

 ..یکن یم هیگر يبازم که دار -
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از . همچنان سرپا و محکم بود یچشماش گود افتاده بود ول ریز.. بود ختهیموهاش به هم ر.. تر فینح.. بود بابک

که افرا ازش  یتیعصبان تونستم با یاصال نم.. جوابم رو داد شیشگیبا لبخند هم.. جام بلند شدم و سالم کردم

 ..بود یمن سراسر مهربون يبابک برا.. زد تصورش کنم یحرف م

 ؟يوقته اومد یلیخ -

 ..نه  -

 ؟یکن هیقرار بود گر: مبل نشست و رو به افرا گفت يرو

 ..اشکاشو پاك کرد و از جاش بلند شد افرا

 ..گردم یاالن برم -

 ..دینگذرون یخوب يروزها نکهیمثل ا: گفتم میکه شد تنها

 ..زد يپوزخند

 ..هینجوریمال ما هم ا.. شهیم دایپ يمشکالت تو هر خونه ا -

 ..برداره دستش رو گرفتم زیم يرو از رو گارشیخواست جعبه س تا

 رفت؟ ادتونی.. دینکش گاریس دیقول داد -

خواستم برش دارم که دستمو  یم.. دستش گذاشته بودم ينگاهش به دستم بود که رو.. کرد یمن نگاه نم به

 ..دوتا دستاش گرفت نیب

 

گرم و بزرگش  يدوست نداشتم دستم رو از دستا.. یجور خلسه اروم و خواستن هی..خشکم زده بود يهمونجور

 ...بکشم رونیب

 امتحاناتت تموم شده؟ -

 ..رها کردن دستم به خودم اومدم با

 ..مونده گهیدونه د هیهنوز .. نه  -

 ..شمونیپبرگشت  افرا

 شد؟ داشیاز کجا پ گاریجعبه س نیا -

 ..معلوم بود که دروغه.. خوب یتونستم بگم مال منه ول یکاش م يا

 نده افرا باشه؟ ریگ -
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 ..جعبه رو برداشت و تو سطل اشغال انداخت افرا

 ..خودته یسالمت يبرا -

 ..دیگردنش رو مال پشت

 زنگ نزد؟ یکس -

 ..نه -

اومده  یدوباره حس دلتنگ.. چقدر حس داشتنشون خوب بود.. به دستاش بود که رو زانوش گذاشته بودن چشمام

 ...بود سراغم

 نجا؟یا يشد که اومد یچ -

 ..بله -

 ...مگه قرار نبود امتحاناتت تموم بشه بعد نجا؟یا يگم چرا اومد یم -

 گفتم؟ یم یچ دیبا االن

 ..حوصله ام سررفته بود.. ينجوریهم -

 ن؟یهم -

 ..تونستم بگم ینم یبودول گهید يزهایچ یلیخ.. نبود نینه هم.. لحنش قلبم کنده شد از

 ..برم گهیخوب من د -

 ..يتو که االن اومد.. کجا؟ -

 ..برم گهینه د -

 ه؟یامتحانات ک نیاخر -

 ..چهارشنبه -

 یمدام رو دست راستم دست م.. شده بود میزیچ هی..رونیو از خونه زدم ب دمیکفشام رو پوش.. تکون داد يسر

 یبگه ول يزیچ هیخواست  یم.. ادمهیهنوز برق چشماش .. کردم یدستش رو حس م يهنوز گرما.. دمیکش

اگه بدون .. بهتر بود یچیه ازباز  یخواستم ول ینبود که م يدارید دارید نیا نیبا ا.. برگشتم خونه... نگفت

 ..شدم یم وونهیگشتم واقعا د یبرم دنشید

 ..رو برداشت یبوق گوش نیبا سوم.. تلفن رو برداشتم و به بابک زنگ زدم.. شد یدلم اروم نم.. خونه دمیرس

 ..سالم اقا بابک -
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 خونه؟ يدیرس ؟یخوب.. سالم -

 .. بله -

 ..تا بتونم حرفم رو بزنم دمیکش یقیعم نفس

 شده؟ یافرا خانم بهم گفت چ.. راستش .. راستش  -

 گفت؟رو بهت  یچ -

 ..خانم رو  گانهی يماجرا -

 م؟ینیهمو بب يصنم وقت دار: بگم گفت يزیتا خواستم چ.. کنم ریتونستم تعب یاونور خط رو نم سکوت

 ..رفت باال ابروهام

 االن؟ -

 ساعت چنده؟.. امتحانت تموم شد یچهارشنبه وقت.. االن که نه.. نه -

 ..صبح 10 -

 ..نمتیب یبعد از امتحان م.. خوبه -

 ه؟یراجع به چ دیبگ نیخوا ینم -

 ..مدت از تنت بره نیا يها یخوام خستگ یخاطره که م نیبه ا شتریب.. ستین یمهم زیچ.. نگران نباش -

 ..ستین یکردم بهانه خوب احساس

 ..باشه -

 ..پس تا چهارشنبه -

به  ياحساس کردم بارورقه ام رو که دادم .. به هرحال گذشت یول.. سخت گذشت یلیچهارشنبه زمان برام خ تا

 .. گرفتم و به بابک زنگ زدم لیرو از امانات تحو فمیک.. کوه از رو دوشم برداشته شد هیاندازه 

 ..الو اقا بابک -

 امتحانت تموم شد؟.. سالم -

 ..بله -

 ؟ينکنه حذف کرد.. یچه زود نوشت -

 ..اتفاقا خوب هم نوشتم.. نوشتم..هینه بابا حذف چ  -

 ..درم يمن جلو.. خوب باشه -
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.. لبخندم کش اومد.. داد یچراغ م ابونیاونور خ يدیسانتافه سف.. به اطراف نگاه کردم.. سردر يرفتم جلو عیسر

 ..رفتم و سوارش شدم عیسر

 ..سالم -

 .. انداختم نیبه داخل ماش ینگاه

 ...دیدیخر نویخوب شد ا یلیخ.. مبارکتون باشه -

 م؟یخوب کجا بر.. ممنون -

 ..بود نیحواسم به داخل ماش هنوز

 ..نداره یفرق -

 نیجو ماش.. کمربندم رو بستم و به جلو نگاه کردم.. زده شده بودم جانیه یحساب.. شروع به حرکت کرد نیماش

 ..داشتم جانیه یمن کل یول.. بود شهیبه بابک نگاه کردم که مثل هم.. منو گرفته بود یحساب

 اد؟یشت مخو -

 ..بودم دهیند کیراستش تا حاال سانتافه رو از نزد.. اره -

 ..بخرم نویمن ا یاصرار داشت نیهم يپس برا -

 ..نبود نیا لمیدل نینه باور کن -

 ..قشنگه یلیخ نشیزاید.. تازه کشفش کردم.. نجایا میبر: شاپ نگه داشت و گفت یکاف هی کنار

شاپ  یمعلوم بود که اون کاف رونیاز همون ب یول.. دانشگاه فیبه خودم انداختم که مقنعه داشتم و ک ینگاه

 ..از ما بهترونه يجا

 ؟یش ینم ادهیچرا پ -

خوش  يبو.. رفتم زیشاپ شدم و به سمت م یکنار بابک وارد کاف.. کردم خودم رو نبازم یشدم و سع ادهیپ عیسر

 ..صبحانه نخورده بودم نکهیمخصوصا ا.. کرده بود کیاشتهام رو تحر یقهوه حساب

 ..صنم يالغر شد -

 ..بخورم يزیتونم چ یاز استرس نم.. به خاطر امتحاناته -

سفارش دوتا قهوه .. مردم براش یکه م ییهمونها.. که فقط مال خودش بود ییاز همون لبخند ها.. زد يلبخند

 ..داد کیو دوتا ک

 .. راستش صنم -
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 ...سالم استاد -

 ..معرکه لعنت برخرمگس

 

 يو بوتها یکرم يچشمم به پالتو.. میبود نگاه کرد ستادهیمون ا یکه در چند قدم یو به رافع میدو برگشت هر

 ..موند رهیچرمش خ يقهوه ا

 ..نمتونیب یخوشحالم که م یلیخ.. استاد یچه تصادف -

گروه رشته  ریبار تو اتاق مد نیاول ينبود که برا ياصال دختر.. دمشید یانگار تازه داشتم م.. داشت یاندام چه

 .. گهیادم د هی نجایبود و ا گهیادم د هیاونجا .. دمشیحقوق د

 ؟یخانم رافع رهیم شیکارا خوب پ.. نطوریمنم هم -

.. برداشتم و تو بغلم گذاشتم زیناخوداگاه دستامو از رو م.. الك زده و مرتبش يناخنها يسر خورد رو چشمم

اومده بود و  رونیشالش ب ریاش از ز دهیسشوار کش يموها.. بود پیاز اندازه خوش ت شیب ینبود ول ییابیدختر ز

بشه و تو دادگاه از حقوق مردم دفاع کنه؟  لیوکدختر قراره  نیلحظه با خودم فکر کردم ا هی.. زد یبا ناز حرف م

 ..خورد مدل باشه یبهش م شتریب

 ..انگار االن حالتون بهتره یول.. نگران شدم یلیخ دیشد ضیزنگ زدم و خواهرتون گفتن مر یوقت -

 ..ممنون.. بهترم.. بله: زد و گفت يلبخند بابک

داشت؟  یدختر مگه چه حق نیا.. زد یبه من لبخند م دیبابک فقط با.. لبخندها مال من بود نیا.. موندم مات

 ؟يدوز یوم يبر یواسه خودت م ؟يدار یتو؟ تو چه حق گفته صنم؟ نویا یک.. چشمام رو بستم

 د؟ینیش ینم -

به زور منو امروز کشوندن .. دوستام باال منتظرن.. نه ممنون استاد: کرد و گفت یخنده اروم.. رو باز کردم چشمام

 ..رونیب

 ..به زوره؟ قربون زورش برم نیا تازه

 ..خوش حالم شدم -

 ..فعال.. نمتونیب یم.. استاد نطوریمنم هم -
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خودم راه رفتنشون رو  یزمان هیرفت که  یراه م يوودیهال يدرسته مثال سوپراستارها.. شدم رهیرفتنش خ به

شد که االن  یشد که فراموش کردم و چ یو چ.. بود که بتونم مثل اونا راه برم نیکردم و ارزوم ا یم دیتقل

 ..افتادم ادشیدوباره به 

 ؟یکن یفکر م یبه چ يدار -

 .. اومد تا فنجون قهوه ام رو بردارم یدستم نم.. زدم يا مهینصفه ن لبخند

 ..راه برم.. خانم لباس بپوشم نیبود که بتونم مثل ا نیارزوم ا یزمان هی -

 باال رفت ابروهاش

 ..یمثل رافع -

 ..داشتم يزیچ نینیچ يافتاد که ارزو ادمیتازه االن ...اوهوم -

 ؟ياالن ندار یعنی ؟یداشت -

 ..دونم ینم -

 ..به سکوت گذشت قهیدق چند

 ؟یبهم بگ يهست که بخوا يزیصنم چ -

 ..تونستم بگم یم یچ.. رو تکون دادم سرم

 ؟یچ اسمنیتو خونه اوضاع مرتبه؟  -

سن بچه ها زود  نیتو ا.. کرده دایدوست پ.. نطوریهم هم اسمنی.. خوبه یهمه چ: زدم و گفتم یتصنع لبخند

 ..کنن یم دایدوست پ

و  ایپر فیممنوعه از ک يها يد یشدن س دایپ.. بود ریبا مشکالتش تو مدرسه درگ اسمنیهنوز .. گفتم یم دروغ

.. ترسوند یشدن بهش م کیرو از نزد گرید يرو دورش به وجود اورده که بچه ها يحصار اسمنیتهمتش به 

 ..گفت که حرفم رو باور نکرده ینگاه ناباورانه بابک هم م

 ..شهیسرد م.. قهوه ات رو بخور -

 ..نیباهام حرف بزن نیخواست یم یدرباره چ -

 ..تونم بهت بگم ینم نجایا.. میبخور بر -

رو هم از  هیاون شوق اول یحت گهید.. داد یبه کامم مزه زهرمار م یداشت که همه چ یچ یدونم رافع ینم

کردم  یکامال حس م.. کردم یبهش اصرار نم نیماش نیا دنیخر يکاش انقدر برا يا.. نداشتم نیماش دنید
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دانشگاهش هم  پیت یحت.. افهیق و پیت نینه من با ا نهیتوش بش پشیبا اون ت یکه رافع نهیبرازنده ا نیماش نیا

 ..از من بهتر بود

 ..صنم.. صنم -

 ..بله -

 ..زنم یحواست کجاست؟ دوساعته دارم باهات حرف م -

 ..دیببخش: سرم رو دوباره به سمت پنجره چرخوندم و گفت.. داشت اخم

 ..شده تیطور هینه تو  -

 ..سمتش برگشتم به

 زده؟ افرا؟ یبهت حرف یکس -

 ..نه -

 ..هومن؟ نکنه خاله ام بهت زنگ زده -

 ..نه -

  ؟يشد ينجوریپس چرا ا -

 شدم؟ يچطور -

.. یکن یبغض م.. يد یکنم جواب نم یم يهر کار. .نیغمگ هویبعد  یشیخوشحال م.. یهمه اش تو خودت -

 ..من .. يحق دار.. يحق دار.. البته

 ..نداشت الیانگار خ یحرفش رو بزنه ول هیمنتظر بودم بق..داد یلبهاشو روهم فشار م..شد ظتریغل اخمش

 ..انداختم یبه عقب نگاه.. نییرو داد پا شهینگه داشت و ش يا گوشه

 ..تسیکپسولتون همراهتون ن -

 ..حالم خوبه -

 ..حال بود نیتو ا دنشیسختتر از اون د یاعتراف برام سخت بود ول.. کشه ینفس م یکه به سخت دمید یم

 ..شده میحسود -

 ..همون اخم بهم نگاه کرد با
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اونوقتا که تو خونه ها کار .. رونهیکه ب يبه هر دختر.. که تو دانشگاهه يبه هر دختر.. یبه رافع.. شده میحسود -

 یزندگ هی.. خرم یم یخودم همه چ يبرا.. شهیکنم اوضام بهتر م یداشتم که پول جمع م يدیکردم ام یم

 ..کدومشون نشد چیه یول..یول.. ندازم یراه م یخوب و عال

 ..دیلرز یام م چونه

 ..شهیفقط نم.. شهینم.. اصال. .شهیدونم چرا نم ینم یول..  یول.. خونه.. پول.. هست یاالن همه چ  -

تو فکر .. تو دانشگاه ينه اون دخترا.. ینه رافع.. یتو خودت ؟یزن یم هیحرفا چ نیا ؟یگ یم هیچ اتیچرند نیا -

 ..ییبهتر از اونا یلیتو خ.. یشون کن هیخودتو شب يخوا یان که م یاونا ک یکن یم

 ..دونم یم: گفتم رلبیز

 شهیصنم باورم نم.. ؟يداره که تو ندار یاون چ یکن یفکر م ؟يخور یغبطه م یرافع یبه چ.. فهمم یمن نم -

 ..شناخته بودم گهیجور د هیمن تو رو ..یزن یحرفا رو بهم م نیکه ا یتو باش نیا

 یم نیپاشو زم..کرد یبچه ها لج م نیع.. گرفت یدلم بهانه م.. همه بهانه بود نهایا.. اومد رو لبم یتلخ خنده

 .. گه یم یچ دیفهم یکس نم چیو ه دیکوب

 

 ..بکن گایبه من ن.. بکن گایبه من ن.. صنم -

 ..رو به طرفش برگردوندم سرم

 ..شده یبهم بگو چ.. ستیدرد تو ن.. ستیحرف تو ن نیا.. یستیتو ن نیا -

 ه؟یادیذره غرور هم برام ز هی نیا.. دیام لرز چونه

 نیقرار بود شما حرف بزن -

کرد و  دایلجوجانه راه خودش رو پ یقطره اشک.. و تو چشمام زل زد دیکش کتریخودش رو نزد..زل زده بود بهم

 ..بهم نگاه کرد يبابک با ناباور.. به صورتم حمله کردن هیو به دنبالش بق.. ختیر نییپا

 ؟یکن یم هیگر يچرا دار.. صنم -

زن  هی یوقت.. دستور زبان کیلغت دارن با  هیفقط  يزیهر چ يچون برا...سخته یلیخ دنیزنها رو فهم زبان

 ..عاشق یحت ای.. دلشکسته ای.. هیعصبان.. ناراحته.. خوشحاله یکنه سخته بفهم یم هیگر

 يلعنت به من که از پس اشکا يا..بود شتریتوان اونا از من ب یکردم ول یاشکام رو پاك م..شد دتریام شد هیگر

 ..م رو برگردونم مانع شدتا خواستم صورت..امیخودمم برنم
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 زدم؟ يمن حرف بد.. صنم -

 ..رو تکون دادم که نه سرم

 ؟یکن یم هیگر ينجوریپس چرا ا -

 ..کنم هیدوست دارم گر.. دونم ینم: هق هقم گفتم ونیم

 ..در حصار بازوانش بودم هیاز ثان يکسر در

 ..کن هیگر يهرچقدر دوست دار.. کن هیباشه گر -

 ایدن نیکه تو ا يا گهید زیگناه و هر چ.. خدا..یرافع.. يشاد.. غم..  هیگر.. رفت ادمی یهمه چ.. من  یول

.. کرد یکه منو بغل م يبار نیاول.. حسش کردم.. دمیهام کش هیچشمام رو بستم و عطرش رو به داخل ر..بود

 ..خواستم یرو م بکبا تمام وجودم با قیدقا نیمن تو ا یباشه ول يزیتونست هرچ یم لشیدل

 حالت بهتر شد؟-

دستمال  هی.. کردم یهنوز هق هق م..بود سیتمام صورتم خ.. اروم از بغلش جدام کرد.. رو تکون دادم سرم

 ..برداشت و اشکام رو پاك کرد يکاغذ

 ..رفت یوگرنه ابرومون م هیها دود شهیکه ش میشانس اورد -

 ؟يبه حرفام گوش بد يحوصله دار: و گفت دیرو صورتش کش یدست..کردم لبخند بزنم یسع

 ..اره -

رو رو به شهر  نیماش.. يابر.. نمناك.. سرد.. مقصدش بام تهران بود.. میرو روشن کرد و حرکت کرد نیماش

 ..شد ینم دهیازش د يزیهرچند چ.. پارك کرده بود

 یلیمه خارو یوقت.. یول شهیروزا شلوغ م یبعض.. نجایا امیهر وقت حوصله ام سر بره و وقت داشته باشم م -

 ..دوستش دارم

 ..هیقشنگ يجا -

 بخونم؟ یقیبهت گفتم دوست داشتم موس: و گفت دیکش نیرو فرمون ماش یدست

 ..دیبله گفت -

 شد که حقوق خوندم؟ ینگفتم چ -

 ..نه -

 ..چون مهران حقوق خوند.. حقوق خوندم -
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 ؟یچ -

 ..دوباره همون بابک بود.. شده بود نیدوباره چشماش غمگ.. کرد نگام

برام ... یاخالق و ادبش عال.. یدرسش عال.. پسر خوبه بود شهیهم.. تریو قو.. مهران از همه مون بزرگتر بود -

کنه رو  یکه م يکردم اگه هر کار یفکر م.. اسطوره بود دوست داشتم فقط و فقط مثل اون بشم هیدرست مثل 

اشتباه  دمیهمون اولش فهم.. دنبالش فتمرشته حقوق رو انتخاب کرد منم ر یوقت.. شم یکنم مثل اون م دیتقل

 ..ادامه دادم.. خونم یتونستم دل مادرم رو بشکونم و بگم حقوق نم ینم.. من راه برگشت نبود يبرا یکردم ول

من شده بود  يایدن.. دوست دارم یبرام مهم نبود چ گهیکه د دمیرس ییبه جا: لحظه سکوت کرد و ادامه داد چند

خواد با افرا ازدواج  یمهران م دمیفهم یوقت.. رفته بود ادمی یهمه چ گهید.. مادرم يمحل براورده کردن ارزوها

رو دوست  گهیدونستم چقدر همد یم نکهیبا ا... برخورد میبرادر رتیخرده به غ هیهم .. کنه هم خوشحال شدم

 .. اومد یبه افرا بزنه خونم به جوش م یکه مبادا مهران حرف ياز تصور روز یدارن ول

 ..دیابروش رو خار گوشه

 نکهیبه خاطر ا شتریب.. نکردم یمخالفت.. ازدواج بکنم گانهیبا  دیمامان علم کرد که منم با نکهیتا ا.. گذشت -

خانومها  یول.. بود مییازدواج دا نیمخالف ا نیاول... دخترخاله بود هیمن فقط  يبرا گانهیوگرنه .. خوشحال بشه

 ..دیطول نکش شتریسه ماه ب هک ينامزد.. میکار خودشون رو کردن و ما باهم نامزد شد

 اوشیترانه س ادی اریاخت یب.. نوازشش کنم نکهیا يداشتم برا یبیعج لیتما.. رو گذاشت رو فرمون سرش

 ..افتادم

 ..گرفته حالم یوقت ینوازشم کن شهیم

 بالمو اخه شکسته بالم يببند شهیم

 مویخستگ ینیب یگم بهت م یم یچ یفهم یم

 مویزندگ يتو چند روز شیشه بزارم پ یم

کار رو نکنم؟ دستم اروم رو شونه اش  نیکرد من چرا ا یکنم منو بغل م هیراحت گر نکهیا ياون برا یوقت

 ..نشست

 بابک؟ -

 ..دیلرز یم صداش

 ..بهم گفت.. کارم یبهم گفت برم پ..دلم رو شکست يبدجور.. شکست -
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 ..رو از رو فرمون برداشت سرش

 مگه نه؟.. از همون اول.. کارمون اشتباه بود -

 ..شهینم یازدواج که زورک.. خوب -

 ..زد يپوزخند

 ..ولش کن... یول شهینه نم -

 د؟یبگ نیخوا ینم -

بحث دوست  اصال.. نه.. دوستش داشتم نکهینه به خاطر ا.. تو الك خودم فرو رفتم شتریب گانهیبعد از : داد ادامه

تونستم بهش  ینم.. شد یمادرم روز به روز بدتر م.. بود شیافرا سرخونه زندگ.. تنهاتر شده بودم.. داشتن نبود

.. نبود شمیکس پ چیه.. کس دوروبرم نبود چیه.. بود رو اعصابم يشتریطرف ن هیخاله ام از  يحرفا.. برسم

 ..تنها بودم يتنها

 ..کرد یسمتم برگشت و خنده تلخ به

با خاله ام هم  یمن حت.. درست مثل اون.. هستم هشیکنم؟ چون خودم شب یرو درك م اسمنیگفتم  ادتهی -

دادم تا  یبه همه باج م.. دمیخر یرو به جون م زایهمه چ.. که هستم تنهاتر بشم ینیقطع رابطه نکردم مبادا از ا

 ..زجرم بدن نکهیا متیولو به ق.. بمونن شمیپ

 ..دیرو باال کش دماغش

 فیرو براش تعر یهمه چ.. زدم یباهاش حرف م... گفتم یدردام رو بهش م..بابام شیرفتم پ یروزا م یبعض -

 ..گرفتم اول بردم به خودش نشون دادم لیافرا رو تحو یکه البوم عروس يروز شه؟یباورت م یحت.. کردم یم

 ..دیرو چشماش گذاشت و خند دستشو

 ام اره؟ وونهیمن د یگ یاالن م -

 ..زنم یوقتا با بابام حرف م یلیمنم خ.. ستین نطوریاصلنم ا.. نه -

جوابم رو .. همون قدر خوب.. يهمونقدر قو... کن منم مثل تو بشم يکار هی... گفتم بابا یم.. داریبعد از هر د -

 ..داد

 ..دیخند

گفت تو ام  شه؟یباور م.. خاله ام بهم گفت.. دمیخودم نفهم.. جوابم رو داده دمیروز چشمم رو باز کردم و د هی -

 ..بوده گهید زیچ هیمنظورش  دمیفهم.. بعد یچقدر خوشحال شدم ول یدون ینم.. بابات نیع يشد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٤١٢ 

 ؟یچ -

 .. اومد یم يسوز بد.. شدم ادهیبه دنبالش پ.. شد ادهیرو باز کرد و پ نیماش در

 ..شه ینکرده حالتون بد م يخدا.. نیتو ماش دیایب... سرده .. اقا بابک -

 ..داد یباد لبه پالتوش رو تکون م.. سمتم برگشت به

 سال از مادرم بزرگتر بود؟ 18بابام  یدونست یم -

 دونستم؟ یم دیاز کجا با.. دمیفهم یمنظورش رو نم.. کردم گاشین رهیلحظه خ چند

 ..مامانم اتیمعلم ادب.. معلمش بود -

 ..دمیچیدور خودم پ شتریرو ب پالتوم

 گفته بودم؟: داد و گفت هیتک نیماش به

 .. نه -

 ..نجایا ایب: کنارش اشاره کرد و گفت به

 ..سرد بود یلیخ.. دستامو بغل کردم..دادم هیتک نیبه ماش کنارش

 سردته؟ یلیخ -

 ..کم هی.. نه -

 ..رو دراوردم و دور گردنم انداخت شالگردنش

 ..ممنون -

 ؟يکرد یم یشوخ یداشت ای يزد يصنم تو اون حرفا رو جد -

 ..گفتم یم يجد: گردنم رو صاف کردم و گفتم.. شالگردن حالم رو بهتر کرد يگرما

 ..دیخند

 .. خوشم اومد -

 ..دمیرو گز لبم

 یم میرو قا زایچ یلیمن خ.. یکش یخجالتم نم.. یگ یتو دلت هست و م یکه هر چ ادیخوشم م.. یدون یم -

 ..کردم

 ن؟یزن یب مچرا انقدر به گذشته نق -

 زنم؟ یم یچ یچ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٤١٣ 

 ..نقب -

 ..دیخند باز

 یه.. رفتم به گذشته یم یکه منم ه یانقدر از گذشته ها گفت.. یانداخت ادمیتو . زدم یواال من نقب نم -

 ..کنم یبهش فکر م نمیشیم

 .پالتوش رو باال داد قهی

 ..کنم هنوز حرفاتون تموم نشده یاحساس م -

 یسرد کم کم داشتم احساس گرما م يتو اون هوا.. زد یقلبم محکم م..کرد و اروم سرش رو تکون داد نگام

 ..کردم

 ..دیسمتم چرخ به

 ..جوونتر بودم یچند سال هیکاش  يا..حرفا نیسن و سال من سخته ا يخرده برا هی.. یدون یم -

 ..داد یلبهاش رو بهم فشار م.. قلبم باال رفت ضربان

 ..خوب .یدون یم -

 ..هم خفتم کرده بود ییدستشو..تو خودم فرو رفتم شتریب.. دیوز يسرد باد

 ن؟یتو ماش میبر شهینم د؟یبگ ينجوریا دیحاال حتما با -

 .. باز مهربون شد چشماش

 ..نیتو ماش میباشه بر.. شاعرانه تره ينجوریفکر کردم ا -

 شاعرانه تر؟.. زد خشکم

 ..برو سوار شو.. گهیبرو د -

گرم  نیداخل ماش عیسر یلیرو به کار انداخت و خ نیماش يبخار.. بهش انداختم و سوار شدم یمشکوک نگاه

 ..گرفتم يبخار چهیدر يسرخ و لرزونم رو جلو يداستا.. شد

 ..شهیپوست دستت خراب م.. نکن ينجوریا -

 ..سرده یلیخ -

 ..نجایا ارشونیب -

 .. خواستم تکون بخورم دستام رو دوباره تو دستاش گرفت تا

 ..زده خیدستات  يوا -
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 ..دستاتون چه گرمه -

 .. گرم شدن یتا حساب دیمال یدستام رو بهم م اروم

 افتادم؟ یچ ادی یدون یم -

 ؟یچ -

 ..يبعد تو غش کرد.. رونیب میکه باهم رفت ياون روز ادی -

 ..طالقان بود منظورش

 د؟یاون روز افتاد ادیشما  میهمه روز خوب داشت نیا.. روز غش کردن من.. دیهم افتاد يوزعجب ر ادی -

 ..يبه ارزوم رسوند.. غش کنه من کمکش کنم شمیخانوم پ هیدوست  شهیمن هم یکن یباور م: و گفت دیخند

 چرا اونوقت؟.. ااا -

 .زنه هیقهرمان  يهر مرد.. ینیکه بب ينخوند.. افته یکه تو رمانها اتفاق م هیزیچ نیخوب ا -

 شما بدون غش کردن من باشه؟ يقهرمان باز نیا شهیحاال نم -

 .. به سکوت گذشت قهیدق چند

 ..بابت زانوم.. رفته بودم دکتر شیدو روز پ -

 ..خوب -

 یکال تا اخر عمر م.. یبشه عصا رو گذاشت کنار ول دیشا.. شه یمثل قبل نم گهید: باال انداخت و گفت ییابرو

 ..لنگم

 ..پر از غصه شد قلبم

خوب نشه  دیزانوتون شا..دیکه سالم نیخدا رو شکر کن.. ستیمهم ن.. سرتون سالمت.. نداره یخوب اشکال -

 ..هیلیخودش خ دیکه هست نیهم یول

 ..ستیمشکل من زانوم ن -

 ؟یپس چ -

 .. شهیچرا نم ایخدا: و کالفه گفت دیصورتش کش يرو یدست

 ..و دستمو رو بازوش گذاشتم دمیرو جلو کش خودم

 .. دم کمکتون کنم یمن قول م.. دیاقابابک؟ بهم بگ شهینم یچ -

 ..سمتم برگشت و نگام کرد به
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 ..یکردم بهت بگم ول نیچند وقته چقدر تمر نیا یدون یم -

 ..ضربان قلبم تند شد دوباره

 د؟یرو بهم بگ یچ -

 ؟یکن یبا من ازدواج م -

حتما .. اره.. دیشن یگوشهام صد در صد اشتباه م.. عضالتم قفل شد..ستادیبدنم اگردش خون تو .. نزد گهید

 ..هینجوریا

 

 

 یاز همون طبقه باال بهش نگاه م..شدن بهش رو نداشتم کیجرات نزد.. لم داده بود ونیزیتلو يجلو بهروز

 ..کردم

 شد؟ یچ ییچا.. شهال -

دل تو دلم ... و در موردمون باهاش حرف بزنه ششیبابک قرار بود امروز بره پ..ششیرفت پ ییچا ینیبا س شهال

 شتریاز عکس العمل بهروز ب.. و بهروز.. نگفت يزیبابک تودار چ.. رد و بدل شده نشونیکه ب ییاز حرفها.. نبود

به بابک  ییفاکنم چه حر ینیب شیتونستم پ ینم.. بره رشیخوابه که اب ز ینم ییدونستم جا یم.. دمیترس یم

از  یانیاگه در مقابل صوف. زد یحرفش به طرف مقابل م ییدر کمال ارامش و پررو.. اهل دعوا مرافعه نبود.. زده

 ..دمیترس یاالن ازش م یاومد ول یاخالقش خوشم م نیا

 صنم کجاست؟ -

 ..تو اتاقش -

با تصور هر قدم .. اقم و در رو بستمانداختم تو ات عیخودم رو سر.. رو برداشت و به طرف راه پله اومد فنجونش

 دیدل در که چرخ رهیدستگ..قراره بکنه کاریچ.. قراره بگه یدونستم چ ینم.. رفت یبهروز ضربان قلبم باال م

 ..بهروز داخل شد.. قلبم کامال تو دهن بود

 ..سالم -

 ..نبود یچیه..بود یچشماش خال تو

 ..سالم -

 امتحاناتت تموم شد؟: گذاشت و گفت زمیرو رو م فنجونش
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 ..روزید.. بله -

 خوب بود؟ -

 ..بله -

 ..دادم یم يمدام به خودم دلدار.. دیلرز یزانوهام به شدت م..کنارم رد شد و به سمت پنجره رفت از

 گه؟ یم یچ اروی نیا -

 ؟یک -

 ..سمتم برگشت به

 زنم؟ یحرف م یدارم درباره چ یدون ینم یعنی.. ؟یک.. ؟یک -

 ..دونم یچرا م -

 ..منتظرم.. خوب -

 ..لباسم رو تو مشتم گرفتم گوشه

 ..گهیکرده د يخواستگار -

 ..برد يجمله به اندازه تمام عمرم ازم انرژ نیا

 صنم؟ يکرد یچه غلط -

 ..نکردم يکار چیمن ه ؟یتهمت بزن يفقط بلد: رو بلند کردم و گفتم سرم

 .. از ترس همونجا خشکم زده بود.. سمتم اومد به

 نجایا يبهت هم اخطار کرده بودم که حق ندار.. هییخبرا هیبو بردم  نیماش ياز همون اول که مردك اومد برا -

 ؟یدست از پا خطا کن

 ..منم قبول کردم..کرد يبابک ازم خواستگار.. نکردم یکار اشتباه چیمن ه -

قرون  هی ينجوریخودت ا الیکه به خ ياومد کار؟یمن چ شیپ يو االن اومد دیدوختو  دیدیخودتون بر.. خوبه -

 ؟يریرو بگ تیدوزار ارث پدر

 .خوام یازت نم یچیه گهید.. خوام یپول نم.. نه -

 ؟یپس چ  -

 ..یبرادرم... یول یقبول نداشته باش دیشا.. یبرادر من.. تو.. خوب -

 ؟یخوب اگه اجازه ندم چ -
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 ..هیفوت بابا هست همون کاف یگواه.. ندارم اجیبه اجازه تو احت -

 ؟ير یپس چرا نم. یدون یرو هم که تمام و کمال م یهمه چ.. کالیبار ؟يجد -

 ..کرده بودم بغض

 کاریدونم چ یخودم م.. رفتنم رو به سرم نزن یتو هم ه.. برم ينجوریخوام ا ینم گهید.. خوام برم یچون نم -

 شد؟ ينجوریچرا ا یبا خودت فکر کن ینیبار بش هیشده .. یکردم ول

 ..کرد یاخم داشت نگام م با

بودم؟ مگه خودم  يا غهیزن ص هیبود که بچه  یمن چ ریتقص ؟یبار شد بهم به چشم دشمنت نگاه نکن هی -

 ..خرده هیفقط  ؟یخرده مهربون باش هیباهام  یبار خواست هیفقط .. بار هیمدت  نهمهیخواستم؟ تو ا

 ..دنیچک اشکام

 يمن اگه کار.. وقت ازت متنفر نبودم چیمن ه یول.. کنم یتنفرت رو درك م لیدل.. يازم متنفر بود شهیهم  -

 رو دارم؟ یمگه من ک.. چون تنها بودم.. دمیترس یم ییکردم چون از تنها یم

 ..تختم نشستم يرو

 نکهیاز ا.. خسته شدم ییتنها نهمهیاز ا.. خسته ام بهروز ..خوام ینم یول.. خونه برم نیتونم بازم از ا یمن م -

 هیبق گهیخوام د ینم.. عمرم دود شد رفت هوا يسالها نیپنج سال از بهتر.. بجنگم خسته ام یواه زیبه خاطر چ

 یم يندار یدونم ازم دل خوش یم..فقط ییتو ارم؟رو د یمگه من ک.. خوام بازم تنها بمونم ینم.. اش دود شه

 .. تورو خدا منو به چوب اشتباهات بابا نزن.. یدونم ابروت رو بردم ول

قبول دارم که باهات خوب .. نه تا حاال به چشم دشمن نگات کردم.. من نه دشمنتم: چشمام زل زد و گفت تو

الن با فکرم نکن مخالفم که ا.. ستیپشت سر مرده حرف زدن خوب ن.. چطور.. بماند چرا.. بابا بود لشمیدل ستمین

 ..شهیم یکه تهش چ يور فکرم تو بود هیمدت  نیتمام ا... یکن میراض يها بخوا ختنیزبون ر نیا

حرف دلم رو به  ومدهیبه من ن.. ختمیر یشد که داشتم زبون م نیحرف زدم اخرشم ا نهمهیا.. شد یخال بادم

 ..بهروز بزنم

 ..اهللا اعلم رهیخواد بگ یشده تو رو م یچ.. ستین يهم ادم بد اروی نیا -

 .. شد یبهروز عوض نم.. رمیرو بگ تمیعصبان يرو هم فشار دادم که بتونم جلو پلکامو

 ..قبول کرد.. بهشم حرفامو زدم -

 ؟یگفت یبهش چ: گفتم عیسر
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 ..مردونه اس.. یهر چ -

دونستم که اگه بهروز  یم نمیا.. دیرس یبه مشامم نم یخوب ياون و بابک حرفها نیمردونه ب يحرفها نیا از

 .. گه یبهم نگه بابک اصال نم

و  یخودت گهیاش د هیبا من بود بق نجاشیتا ا.. و خودت یخودت..ادیدرب یبامبول هیوسط .. بگم نمیا.. صنم یول -

بزنه  یاگه خوش یرونم ول یمن مهمون از در خونم نم.. قدمت سر چشم نجایا يایب یخواست یهر وقت.. شوهرت

 ..گم یاز االن م.. ستمیهندستون کنه من ن ادی لتیفدلت و  ریز

 

 

 

 

 

 

رو از  یارومش هر اضطراب يصدا.. رو برداشت یبعد از چندتا بوق گوش.. بابک رو گرفتم و منتظر موندم شماره

 ..ختیر رونیدلم ب

 ..سالم -

 ؟یسالم خوب -

 ؟یتو خوب.. ممنون -

 ..خوبم -

 ..که بد نگذشت شبید -

 ..نه خوب بود -

 مطمئن؟ -

 ..شد یمطمئن دلم قرص م دیپرس یم یوقت.. کش اومد لبخندم

 گفت؟ یبهروز بهت چ.. اره مطمئن -

 ..دیخند

 ..یپرس یو م ياریدونستم طاقت نم یم -

 گفت؟ یخوب چ -
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 از اول بگم؟ یعنیخوب  -

 ..گفت بگو یاره هرچ -

 یول.. يزیچ نیهمچ هی.. ومدهیخوشم ن نیاز ماش ایرفتم  نیسند ماش ياول فکر کرد برا.. نگفت یخاص زیچ -

 ..مزاحم بشم ریامرخ يخوام برا یبهش گفتم که م

گونه .. نگاه کردم نهییبه خودم تو ا.. زد یرو م نحرفایبود و داشت ا ستادهیانگار روبروم ا.. خجالت گر گرفتم از

 ..هام سرخ شده بود

 ..گفت طشویرو گفتم و اونم شرا طمیبعدشم که من شرا -

 گفت؟ یخوب چ -

 ..دیخند دوباره

 .میش یمزاحمتون م گهیکه ما چند روز د نهیمهم ا.. گفت یچ يدار کاریچ -

 ..من ناراحتم بابک -

 زم؟یناراحت چرا عز -

 کنه؟ یم رورویادمو ز ينجوریا "زمیعز"کلمه  کی.. دمیرو گز لبم

 ..یزده باشه که ناراحت شده باش یترسم بهروز حرف یم -

 ..کوت برپا شدلحظه س چند

 ..ممکنه من ناراحت بشم یکنیگفته که فکر م یمگه بهت چ -

 ..من فقط نگران اونم.. فقط گفت حرفاشو بهت زده -

 ..داره رتیرو خواهرش غ يهر برادر.. باالخره برادرته.. نزد که ناراحتم کنه یحرف.. نه نگران نباش -

 ..نگران خودش بود فقط.. بهروز اون برادر نبود.. اومد رو لبم يپوزخند

 ؟یستیمطمئن باشم که ناراحت ن -

 ..دیخند

 ؟ییجا هی میبر يفردا وقت دار... یراست.. مطمئن باش.. بله خانم -

 م؟یر یکجا م..اره وقت دارم -

 قبول نکن باشه؟ یاگه نخواست.. مینر میتون یم يالبته اگه دوست ندار.. راستش -

 م؟یمگه قراره کجا بر -
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 ..لحظه سکوت برقرار شد چند

شم نه اجبارت  یمطمئن باش نه ناراحت م... یبگ هیفقط کاف يایب یاگه دوست نداشت نیبب.. ستین يبد يجا -

 کنم یم

 ..شدم یکم کم نگران م داشتم

 م؟یبر میخوا یکجا م یگ ینم -

 ..مادرم دنید میریم  -

 ..نیهم.. دمیکش یراحت نفس

 ..میریم.. زمیخوب باشه عز -

مادرش؟ منم گفتم باشه؟ زانوهام شروع کرد به  دنشید میگفت؟ بر یبابک چ.. دهنم گرفتم يدستم رو جلو هوی

 شیپ میبر نکهیچه برسه به ا.. رو هم نداشتم يخواستگار یامادگ یحت.. رو نداشتم شیمن اصال امادگ.. دنیلرز

 ..هبهم بگ ایچ ستیکه اختالل حواس داره و معلوم ن ياونم مادر..مادرش

 ..یقبول کن یستیمجبور ن.. گم صنم یبازم م -

زمان به عقب برگرده تا حرفم رو  هیفقط ده ثان.. هیدوست داشتم همه اش ده ثان.. رمیخواستم بم یم یناراحت از

  رمیپس بگ

 ..هر چه زودتر بهتر..نمشونیشم بب یخوشحالم م.. نه  -

به خودم .. تونستم به بابک نه بگم یگشت هم نم یاگه زمان به عقب برم یحت یول.. مشت زدم به سرم با

 ..بزار گریبارم تو به خاطرش دندون رو ج هی نیا.. کرده یهمه بابک به تو خوب نیا.. صنم: گفتم

 ..میزنم تا بر یپس فردا بعداز ظهر زنگ م.. باشه -

 ..نمتیب یباشه م -

گفت فردا بعد از ظهر؟ .. به ساعت انداختم یاالن نگاه.. حبس شده بود نهینفسم تو س. رو قطع کردم یگوش

 یبه ابروهام م ییصفا هی دیبا.. به خودم انداختم یو نگاه ستادمیا نهیا يجلو.. دارم.. چقدر وقت دارم؟ پالتو؟

 شال؟ شال؟ .. گهیشال د ریمونن ز یم.. نه خوبن..موهام.. دادم

 ..شال ندارم يوا -

 شده عمه؟ یچ -

 ..بود ستادهیا مناسیکه  دمیسمت در چرخ به
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 ..شال ندارم -

 ..دید یم وونهید انگار

 کار؟یچ يخوا یشال م -

 ..موهام فرو بردم يرو ال دستام

 از شالهام رو بهت بدم؟ یکیخوام من  یم -

 ..برداشتم زیسمت خ به

 اسمن؟ی يدیم -

 ..دمیاره م -

 ..اتاق هلش دادم رونیب به

 .. میبر -

 

 

 يروسر.. داشت یهمه اش صورت یبارب نیع وونهید.. بودم ختهیر رونیرو ب اسمنی يها يشال و روسر تمام

استرس من .. بهش غر زدم یبرداشتم و تازه کل يشال چهار خونه کرم قهوه ا هیاخر .. هاش که از خودش بدتر

خواد  یم نکهیا.. از مادرش نداشتم يرتصو چیه.. کردم الیدنبالم هزارتا فکر و خ ادیبابک ب یتا وقت.. رو نداشت

.. اومد دنبالم یبابک م گهیساعت د هی.. شالم رو مرتب کردم.. دیترک یمغزم داشت م.. کنه کاریچ.. بهم بگه یچ

 ..اومد تو اسمنیبه در خورد و  یتق

 عمه؟ يریم يدار -

 ..اره -

 ؟یترس یم -

 ..استرس دارم -

  ؟يدیمادرشون رو تاحاال ند -

 ..انقدر مضطربم نهیهم يبرا... بار اوله ينه برا -

 ..نظرشون نسبت بهت برگرده دیشا ينجوریا.. یگرفت یکاش براشون م يا يزیچ ییکادو هیگم  یم -
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دوست  یدوست دارن و چ یدونم چ یاصال نم.. مدت کم نیبخرم؟ اونم تو ا یاخه من چ: گفتم يدیناام با

 ..ندارن

 .دفعه اول يببرم؟ اونم برا دیبا یشناسه چ یپسر خودش رو نم یحت دیکه شا یزن ياخه برا: دلم هم گفتم تو

 ..دسته گل براشون ببر هیخوب الاقل  -

 ؟یچه گل.. برم یگل م.. هیاره فکر خوب.. اره.. گل؟ -

 ..همه رز دوست دارن.. خوب رز -

 ..کنار پنجره رفتم

 ..بردم یکاش بهار بود تا از بوته رز خودمون م يا -

 ..ادیم گهیبهار دو ماه د.. خوب باشه -

 ..چقدر زود گذشت.. دو ماه -

 ..گذره یزود م.. اره -

فکر  دیهر وقت به ع گهید.. کرده بود دایپ يا گهید يمن رنگ و بو يبهار برا.. بود يا گهید زیمنظورم چ یول

 ده دفعه ادیتا ب.. شد داشیباغ پ ياش از انتها یمشک يبا پالتو یوقت.. افتادم یبا بابک م دارمید ادیکردم  یم

که قبال به  یمن.. باشم نیبه چشمش بهتر مدوست داشت.. برانداز کردم نهییبلکه صد دفعه خودم رو تو ا

 ..االن فقط به فکر لباس و سرووضعم بودم دمیرس ینم ادیسرووضعم ز

 ..يکرد یم شیخرده ارا هیکاش  يا -

 ..داشتم تموم شده یهرچ.. ندارم شیلوازم ارا -

 ارم؟یبرم از لوازم مامان ب يخوا یم -

مدام .. رونیکردم و از در رفتم ب یازش خداحافظ عیبا زنگ بابک سر.. نگفت يزیچ.. بهش رفتم يغره ا چشم

بابک سر  دیسانتافه سف.. زد یقلبم به شدت م.. نره ادمیدسته گل که .. دسته گل.. کردم یبا خودم تکرار م

 ..رفتم و سوار شدم عیسر.. کوچه بود

 ..المس -

 ؟یخوب.. سالم -

 ..ممنون -

 ؟يشده؟ اضطراب دار یچ: به دستام انداخت و گفت ینگاه.. انگشتام رو توهم فرو بردم.. راه افتاد به
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 ..شن یمواقع دچارش م نجوریهمه تو ا.. هیعاد... خرده هی: رو تکون دادم و گفتم سرم

 ..رو دراز کرد و دستم رو گرفت دستش

 ..دم یقول م.. ادیمطمئن باش مادرم ازت خوشش م -

 .. زدم لبخند

 ..میدسته گل هم بخر هینگهدار  یگلفروش هیکنار .. یراست.. اهان -

چند شاخه گل رز قرمز و .. مینگهداشت و باهم وارد شد یگلفروش هیکنار .. بهم انداخت يقدرشناسانه ا نگاه

با .. در بزرگ توقف کرد هی يساعت بعد جلو مین..کرد نییتز ییبایانتخاب کردم و گلفروش به طرز ز میمر

 کردم خونه خودشه؟ یموند؟ پس چرا من فکر م یم شگاهیمادرش تو اسا.. نگاه کردم شگاهیاسا يتعجب به تابلو

 ..یبدون دیهست که با ییزایچ هیصنم  -

 ..نگاش کردم منتظر

کنه انگار پدرم  یوانمود م يزنه طور یحرف م یوقت.. اسهنوز پدرم زنده .. خونه شه نجایا کنهیمادر فکر م -

 ..شوکه نشو دینظرش رو پرس اینشسته پس اگه ازش حرف زد  ششیپ

 ..باشه -

بعد به من؟ انتظار داشت  یگ یبهم گفت اول به پدرت م.. دلخور شد یلیتو رو بهش گفتم خ يماجرا یوقت -

 ...دونه یکه اصال نگفتم بابا م یدر حال.. اول به اون بگم

 ..گرد شد چشمام

 دنشون؟ید امیدونن من م یاالن م یعنی -

اضطراب .. شناسه یکس رو نم چیشم که ه یمواجه م یکردم با زن یفکر م.. وا رفتم.. رو تکون داد سرش

و به سمت در  میشد ادهیپ نیاز ماش.. فکر کردم یدوست نداشتم بدونه در مورد مادرش چ..ناشناخته اومد سراغم

 ایبابک بود  هیمادرش شب.. کم بشه مفشردم تا از اضطراب یدسته گل رو م..خوردم یتمام مدت لبم رو م.. میرفت

و  مارانیهر طرف ب.. باال میرفت شگاهیاسا ياز پله ها.. کارم زار بود.. الیمادر فرزاد بود که واو هیافرا؟ اگه شب

بعد بود  قهیبه دو دق.. من حواسم به اونا نبود یولکرد  یبابک به تک تکشون سالم م.. شدن یم دهید یپرستاران

رو نشونم داد و  يدر.. رفتم یاراده فقط دنبال بابک م یب.. میوارد ساختمون شد.. فتهیب یفاقکه قراره چه ات

 ..اونجاست: گفت
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تعجب کردم که چرا داخل .. ستادیبه در زد و ا یبابک تق.. دمیکش یقیشالم رو مرتب کردم و نفس عم عیسر

 ..رهینم

 ه؟یک -

 ..بابکم... منم مامان -

 ..نمشیتونستم خوب بب یهنوز نم.. زن رو بغل کرد عیباز شد و بابک سر در

 ..سرده رونیب.. تو ایب.. يخوش امد.. زمیسالم عز -

 ..بود خشکم زده يباز همونجور یبابک قبال بهم گفته بود ول نکهیبا ا.. باز مونده بود دهنم

 ..مهمونتو اوردم مامان -

درست .. مهربون..موهاش کوتاه و مرتب .. يساده سرمه ا راهنیبا پ.. الغر بود.. مادرش جلو اومد.. کنار رفت و

 یفقط نگاش م.. کردم نداشت یکه تصور م يزیبه چ یشباهت چیه.. بابک نیدست ع.. لبخند زد..بابک نیع

 .. دازم سلب شده بو يقدرت هر کار..کردم

 ..سالم..س..س -

 ..تو ایب.. تو ایب.. سالم دخترم: دستاش رو به سمتم گرفت و گفت.. شد قتریعم لبخندش

: صدا زد یاروم سرش رو به عقب برد و با خوشحال.. راه گلوم رو بسته بود يبغض بد.. اول رو برداشتم قدم

 ..اومده یک نیبب ایب.. یمصطف.. یمصطف

 ریخودم رو نگه داشته بودم که نزنم ز يبه زور جلو.. که صورتش رو چرخوند دمیبابک رو د.. دیلرز یم فکم

 ..دیدرخش یچشماش م.. هیگر

 ..دخترم يخوش امد -

 یتونستم هرچقدر دلم م یبعدا م.. االن وقتش نبود.. کردم بغضم رو قورت بدم یسع..رو پشت سرم بست در

 ..االن نه یول.. کنم هیخواد گر

 ..شماست يبرا نیا -

رفت بغلت  ادمیمن انقدر هول شدم که .. دیببخش.. يوا..کرده فیازت تعر یلیبابک خ.. یچه دسته گل قشنگ -

 ..کنم

نه  دمیوقت نه د چیکه ه يمحبت مادرانه ا.. شونه اش گذاشتم و مزه کردم يسرمو رو.. منو بغل کرد عیسر

بغل ساده  هیبا همون .. کرده بودم دایعشق دست پ يایو االن به در..هست یدونستم چ یانقدر که نم.. دمیچش
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و من تا ابد  ستادیا یزمان م حظهدوست داشتم همون ل..به عشقش.. تشنه به محبتش.. و تشنه کرد رابیمنو س

 ...موندم یدر اغوشش م

 ..بابک پالتوتو بده به من.. دینیبش دیایب..  دیایب -

بزنم که  يمورد یحرف ب ایبکنم  يکار دمیترس یهم م.. داشتم یبیعج تیموقع.. پالتوش رو دراورد بابک

با .. بود یاتاق بزرگ.. به دور اتاق انداختم ینگاه.. کردم یاندازه احساس ارامش م یاوضاع رو خراب کنم و هم ب

.. بودن دهیبه صورت گرد چ بلماندست م هیاتاق هم  یگوشه غرب.. طرفش هیدر  میقد یتخت دو نفره چوب

 ..بار  ینیم هیکنارش هم .. و فنجون يبود با سماور و قور زیم هیدر هم کینزد

 ..کنه یکار م یلیبچه ام خ.. شهیم یچ نمیگفت بب.. ادیبهش گفتم امروزم ب.. اومده بود روزیافرا د -

 ..شمونیبرگشت پ ینیریظرف ش با

 دخترم؟ ياوردیتو چرا هنوز پالتوتو درن -

 ..راحتترم ينجوریهم... یمرس.... نه.. من؟ -

 ..هیادم عاد هیرفتار کنم انگار  يبرام سخت بود طور ییجورا هی.. لبخند نگام کرد با

 ..نیبابک بش شیپ.. نه نجایا... نیبش ایپس ب -

 .. بابک با فاصله نشستم کنار

 ..خدا رحمتشون کنه.. میمتاسف شد یلیدرسته؟ خ.. بابک بهم گفت پدرومادرت فوت شدن -

به بابک .. داده بودن لمیبود که تحو یاتیاون چرند هیشب یکی نمیاختالل حواس داشت؟ نکنه ازن  نیا يجد

 ..ممنون: پلکاش رو که روهم فشار داد گفتم.. انداختم ینگاه

 ..خانواده ات ناراحت بشن دیگفت شا یمصطف یول.. دیریبگ نجایراستش دوست داشتم عقد رو ا -

 ..شن یناراحت م.. بله خوب -

 یلیخ.. افرا با خواهرزاده ام ازدواج کرده.. که یدون یم.. عقد افرا هم خونه خواهرم بود: و گفت دیکش یاه

 ..اونجا باشه میگفت.. کهیکوچ نجایخوب ا یباشه ول نجایدوست داشتم ا

 ..درسته -

 ؟یزن یانقدر کم حرف م شهیشما هم -

 ..زنم یحرف م.. چرا.. من؟ نه -
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 ینم یحرف یطفل.. خورم یرو م یمغز مصطف..زنم یحرف م ادیز.. پرحرفم يبخوا عوضش من تا: و گفت دیخند

 .. چقدر کم حرفه ینیبیم.. زنه ها

 ..بله -

به خاطر بابک مجبور به  یدوست داشتم هر چه زودتر اونجا رو ترك کنم ول.. اومد یحرف زدنم نم اصال

به گوش  یبلند زن غیج يصدا.. همه مون رو از جا پروند یاز اتاق بغل يزیبلند چ يصدا هوی.. نشستن بودم

 هیهمسا.. دیببخش: از جا بلند شد و گفت یمادر با ناراحت.. با ترس و تعجب به بابک و مادرش نگاه کردم.. دیرس

 ..شهیدعواشون م یهر از چندگاه.. با شوهرش مشکل داره.. اس

 .گوشم اورد کینزد شد و سرش رو دهیچیدست بابک دورم پ.. سمت در رفت به

 ..میریم.. اریطاقت ب گهیخرده د هی -

 ..حالم خوبه.. نه: گفتم اروم

صدا بعد از چند ..کنم یم یازم خواسته دارم بدخلق يزیدوست نداشتم فکر کنه االن که چ..فاصله گرفت ازم

 ..نیخرده جا خوردم هم هیفقط از صدا : دستشو گرفتم و گفتم.. لحظه قطع شد

 ..مادر بعد از چند لحظه برگشت.. دوست نداشتم ازم ناراحت باشه ..زد يلبخند

 ..زمیر یم ییاالن براتون چا.. بچه ها دیببخش -

 ..زمیمن بر دیاجازه بد: از جام بلند شدم و گفتم عیسر... نگگگید

تونستم بفهمم که اونم تعجب  یم یکردم ول یبه صورت بابک نگاه نم نکهیبا ا.. با تعجب بهم نگاه کرد مادرش

 ..دینیبش دییشما بفرما.. کنم یخواهش م: شدم و گفتم کترینزد.. کرده

 ..خوره یکمرنگ م یفقط مصطف.. باشه: لبخند زد و گفت مادرش

 ..چشم -

 ..و برگشتم ختمیر ییچا ییسمت سماور رفتم و چهارتا به

 ..دییبفرما -

 ..ممنون -

 یرو م ینظر مصطف یصحبتاش ه ونیزد و م یمادرش مدام حرف م.. گذاشت زیرو برداشت و رو م ییچا

کم  گهیمامان ما د: به ساعتش انداخت و گفت یبابک نگاه..ختیکه داشتم ر یبیکم کم ترس عج.. خواست

 ..میکم بر
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 ..بگو يزیچ هیتو  یمصطف.. شام يبرا دیبمون.. دیکجا؟ شما که تازه اومد -

 ..شهیبرادر صنم ناراحت م.. تازه اولشه نیا.. گهید میایبازم م.. ادهیقربونت برم وقت ز...نه مامان  -

 ؟يجد: بهم نگاه و گفت یناراحت با

 ..من برم دیاجازه بد گهیبله د: جام بلند شدم و گفتم از

.. سرشو فرمون گذاشت.. بابک حرکت نکرد یول میشد نیسوار ماش.. رونیب میو اومد میکرد یخداحافظ ازشون

 ..با خودش خلوت کنه قهیاجازه دادم چند دق

 ..نجایاوردمت ا یم دینبا -

 ؟یچ: سمتش برگشتم به

 اوردمت  یم دینبا: روبلند کرد و گفت سرش

هم انتظار .. یدون یم.. خوب اولش شوکه شدم..باور کن.. خوب شد اومدم یلیخ.. نگو بابک ينجورینه ا -

 ..نکهیهم ا.. نکهیهم ا... نجایا میاینداشتم ب

 .. نه ای هیدونستم گفتنش کار درست ینم.. و نگام کرد برگشت

 ؟یچ نکهیهم ا -

کردم  یفکر م.. که...دمیفهم ينجوریاز حرفات ا یعنیمن .. چطور بگم.. راستش: رو بهم فشار دادم و گفتم لبهام

 ..شناسه یمادرت ما رو نم

کس  چیکه به هوش اومد که مادرش ه یهمون شب.. دمیکه از فرزاد شنخواستم بگم  ینم.. دیرو مال شیشونیپ

 ..شناسه یرو نم

 یدر رو به روم باز نم دنشید امیم یوقت شهیوقتا م یبعض.. شناسه یواقعا نم یگاه: رو رها کرد و گفت نفس

 ..مونده بود ادشیکه بهش گفته بودم  ییزایچ.. خوب بود یلیتازه امروز خ.. کنه

 هوی.. خوام یمن معذرت م: و گفتم دمیبازوش کش يرو یدست..میدیرو م دنشیعذاب کش.. رو بست چشماش

 ..دیببخش.. هول شدم

بهت  یلیخ.. قشنگه یلیشالت خ: و گفت دیگونه ام کش يرو یدست.. باز شد شیشگیبه لبخند هم شیلبها دوباره

 ..يقبال سرت نکرده بود.. ادیم

 ..منهاسیمال .. ستیمال من ن ن؟یا -

 ..ابروش رفت باال يتا هی
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 ..ادیبهت م یلیخ  -

که  نیماش.. بود یخوب یلیحس خ.. میرو روشن کرد و به راه افتاد نیماش.. گونه هام گر گرفت فشیتعر از

 یاحساس م.. میر یم ییکردم به جا یاحساس م.. دارم یکردم هدف یدر کنار بابک احساس م کردیحرکت م

بعد از سالها واقعا احساس بودن .. بنده یوجودش به وجود کس.. وجود داره.. که هست یکی.. ادم مهمم هیکردم 

 ..کردم یم

 

 

 

خواهرش و  شیپ..يشب خواستگار.. که بابک امشب دستم کرده بود يزیچ.. دمیانگشتر نشانم کش يرو یدست

 یم.. من و مادر و پدر اون يبامامان با يجا.. بود یجاشون خال.. بود ومدهیمادرش ن..و بهروز.. خانواده خاله اش

نشون بده  نکهیا يبرا.. رو حس نکنم شونیخال يمن جا نکهیا يبرا..اوردهیدونستم به خاطر منه که مادرش رو ن

 يبرا.. برد ینصفه شب بود و خوابم نم يساعت دو.. دمیچیدور خودم پ شتریپالتوم رو ب.. میهم نیهر دو ع

شد که امشب من و بابک نامزد  یهنوز باورم نم.. کردم ینگاه م يابر مهیو به اسمون ن اطیاومده بودم ح نیهم

و  يچهارده سکه بهار ازاد.. مورد نبود یکش دادن ب يبرا یلیدل.. روشن شد هیرمه فیامشب تکل نیهم..میشد

من  از خداش بود که ییجورا هی.. گفتن قبول کرد یهر چ.. یکرد نه موافت یبهروز نه مخالفت.. سه دونگ خونه

 هی یلبود گذشت و یهرچ.. مراسم کم نکرد یاز خوب يزیسرد بهروز چ يباز رفتارها یاز سرش باز بشم ول

شده  مونیپش نکهینه ا.. فتهیقراره ب یچه اتفاق.. شه یم یچ ندهیا نکهیاز ا.. تو دلم بود یبیو ترس عج ینیریش

 امیپ هی.. دیلرز بمیتو ج لیموبا... هیدونستم چطور یکه نم یاز زندگ.. دیشروع جد هیاز .. دمیترس یم.. یول. باشم

 ..زنگ خورد لمیموبا قهیدو دق.. برده ینم ابمخو.. نوشتم اره ؟يدارینوشته بود ب.. از بابک

 ..سالم -

 بره؟ یتو هم خوابت نم -

 ..نه -

 لرزه؟ یصدات چرا م -

 ..خرده هیسرده .. نشستم اطیتو ح -

 ..االن.. پاشو برو تو.. سرده؟ خوش به حالت -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٤٢٩ 

 ..نق زدناش بودم نیزد و من عاشق هم یبابک پشت تلفن همه اش نق م.. جام بلند شدم و رفتم تو از

 کنه؟ یازت مراقبت م یک يحاال فردا سرما بخور -

 ..خوب تو -

 ..ستمین یمن اصال پرستار خوب.. ریمن؟ نه خ -

 ..دفعه من بغلت غش کردم نیاول ادمهی ؟يجد -

 ..دیخند

 ..یچهار پنج دفعه غش کن دیدست کم با.. ستیدفعه که قبول ن هی.. دفعه هیاووو همه اش  -

 غش کنم؟ يدوست دار -

 ..شد طونیش لحنش

 ..زبونم مونده ریز يمزه دفعه اول بدجور.. اره يراستشو بخوا -

 ..نامرد يا.. بدجنس يا -

 ؟يدانشجو دار ؟يا کارهیفردا چ: تمو گف دمیتختم دراز کش رو

خرده  هیبرن .. نمشونیتونم بب یهفته نم نیاومده فعال ا شیبرام پ يبهشون زنگ زدم گفتم کار.. نه -

 ....خانمم باشم شیخرده پ هیخودشون کار کنن من 

 .. به من گفت خانمم.. کردن یقند تو دلم اب م انگار

 ..میکار دار یبخواب که فردا کل ریخوب االنم برو بگ -

 چه کار؟ -

مشاوره  میبر دیبا.. دیگفت مغزم سوت کش یافرا که م یبرگشتن..  میهزار جا بر دیبا.. تو ام یکار؟ خوش یچ -

شما به  ایبهت بگم  دیرو من با نایدختر خانم ا... حلقه و لباس هست دیتازه خر..خون و محضر شیازدواج و ازما

 من؟

 م؟یبکن دیکارا رو با نیهمه ا -

سخت  یلیشروع بشه خ دتیکه ترم جد گهیچند روز د.. بهتره میتازه به نظرم هر چه زودترم انجام بد.. اره -

 ..دنبالت امیاالنم برو بخواب که فردا م... شهیم

 ..بابک -

 بله؟ -
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 .. يممنون که امشب رو تحمل کرد -

 ينه برا.. من ينه برا..خرابش کنه یکیدادم  یهرگز اجازه نم.. بود  میزندگ يشبها نیاز بهتر یکیامشب   -

 ..مینیب یرو م دگهیفردا صبح باز هم.. يخسته شد.. االنم برو بخواب.. تونه ینم یشکیه گهید.. تو

 ..ریشب به خ.. باشه -

 ..زمیعز یخوب بخواب -

و به  دمیرو بوس یصفحه گوش اریاخت یب.. درونم بود یبیوسوسه عج.. رو قطع کردم و بهش چشم دوختم یگوش

 ..دوستت دارم یلیخ.. مرد من.. ام چسبوندم نهیس

 

 

 ...بلند شو.. صنم -

 ..دوباره تکونم داد یدست.. اومد یخوابم م یلیخ.. چشمام رو باز کردم و دوباره بستم يال

 ..تلفن.. گم یپاشو بهت م -

 ..ادیخوابم م: رو سرم و گفتم دمیرو کش پتوو

 ..پاشو اقا بابک پشت خطه -

 يرو از شهال گرفتم و با صدا یگوش..کردیباز خواب ولم نم یک کم کم حواسم رو سر جاش اوردم ولباب اسم

 ..سالم: گرفته گفتم

 ؟يدیموقع خواب نیتا ا.. سالم خواب الود: دیخنده بابک به گوشم رس يصدا

 مگه ساعت چنده؟ -

 ..11.. ناقابل -

 ؟یکن یم یشوخ -

که با زنگ  يدیفقط موندم چطور خواب.. ستین بمیعج شبید يالبته با اون شب زنده دار..نه به جان خودم -

 ..ينشد داریهم ب لیموبا

 ..کردم داشیبالش پ ریتو دستم خوابم برد باالخره از ز شبید.. گفتم لمیبه دنبال موبا يهمونجور

 تماس ناموفق؟ 14 -

 ..یکاشت یما رو حساب.. گهیبله د -
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 ..بودم دهیخواب يبدجور.. دیببخش -

 ..وقتش گذشت گهیکه د میخواستم باهم صبحانه بخور یم.. استراحت کن. نداره یاشکال -

 ..تو رو خدا دیببخش: گفتم یناراحت با

 .. خون شیازما میدنبالت بر امیفقط فردا صبح زود م.. نداره یاشکال.. هیحرفا چ نیا زمینه عز -

 ..باشه -

 ؟يارند يکار -

 ..مواظب خودت باش.. نه -

 یشکمم داشت قار و قور م.. نییتختم رو مرتب کردم و رفتم طبقه پا.. رو قطع کردم و از جام بلند شدم یگوش

اندازه گرسنه ام  یرفت و االن ب ینم نییاصال غذا از گلوم پا.. بخورم ینتونستم شام درست و حساب شبید..کرد

 خکوبیخواستم برم تو اشپزخونه که حرفاش سر جام م یتفاوت م یب.. اومد یشهال از تو هال م يصدا.. بود

 ..اروم برگشتم سمت راه پله و گوش دادم.. دمیفکر کردم اشتباه شن.. کرد

 نیا رهیاون م رهیاون م ادیم نیاز فردا ا.... گرفته شونینشده نامزدباز یچیهنوز ه..کارم دراومده گهید یچیه -

حساب  شییاصال به جا...ادیشب م رهیبهروز؟ نه بابا اون که صبح م... ؟یچ... کنم ییرایپذ دیمن بدبختم با ادیم

کردم؟  ریگ یتو چه بدبخت ینیب یرو حل کنم؟ م یمن چ.. خودت حلش کن گهیم شهیم يزیچ هیتا ... کنه ینم

 ..من بکشم شونمیناز نامزدباز دیبا.. حاال صبر کن عقد کنن

 ..نزنم یتا حرف دمیرو گز لبم

 ستین يگه به پسره گفته جهاز مهاز خبر یبهروز که م ؟یچ.... دنیو پاش ختنیکه اومدن خوردن و ر شبید -

چند ساله رو  نیکه ا يهمونطور. رونیب کشهیدختره همه رو از حلقومش م نینشون ا نیخط ا نیا یول

.. م؟یکادو ند شهیم م؟یپول ند دشونیخر يبرا شهیم...... کنهیگم مجبورمون م یدارم بهت م.. زهرمارمون کرد

 .....رونیب کشهیگم صنم م یم..... ها یزن یم ییحرفا

 یکه م يمردونه ا يپس حرفها.. ییزهایکردم و بهروز به چه چ یفکر م یمن داشتم به چ.. پله نشستم يرو

 گفت ندادن جهاز بود؟

بال سر بهروز اورد باز راش  نهمهیا..... دختره مهره مار داره نیاصال ا....... خرش کرده يدونم چطور یچه م -

 ..................سرکوفت بشنوه یه دیبابت کار نکرده با چارهیب اسمنیاونوقت .. داد خونه

 ...شده بودم یخال یهر احساس از
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 ......زد یحرف شهیبه بهروز که نم... دونم واال یچه م -

به اندازه  یعنی رون؟یکشم ب یرو م یمن چ.. رفته بود ادمی یگرسنگ.. طبقه باال دمیاز جام بلند شدم و دو عیسر

مال من نبود؟ چمدونم  يمتر صدیخونه درندشت س نیحق نداشتم؟ حداقل دومتر از ا نجایهم ا یخواهر ناتن هی

 ینبود ول ادیز..تمام طالهام اون تو بود.. رونیب دمیجعبه ام رو کش... و بازش کردم رونیب دمیتخت کش ریرو از ز

خواستن بهم بدن؟ اصال  یبودن که م يقرون دوزار هینگران .. فمیتو ک ختمیهمه رو ر.. شدن یم یپول هی دیبا

طالها کمش  نیبا پول ا. هنوز تو حسابم پول داشتم.. قرون بابت من پول خرج کنه هیدادم بهروز  یاجازه نم

... رسوند یرو هم خدا م هیپول بق... با پول تو حسابم هم کت و شلوارش.. دیابک خرب يراحلقه ب هیشد  یم

بهروز به بابک  یعنی.. کردم یم یاحساس سرشکستگ يبدجور.. سرم انداختم يو شالم رو رو دمیپالتوم رو پوش

دم اونو  ینم نویبود ا هنشده گفت یچیبود که هنوز ه نیبحث ا.. ندادن نبود ایبحث دادن  ده؟یگفته بود جهاز نم

اگه بابا .. خودم سوخت يکرده بود؟ دلم برا کیکوچ لیوسا کهیانقدر خودشو به خاطر چندتا ت یعنی.. دم ینم

 ریمنو تحق.. دادم بهروز منو خرد کنه یاجازه نم یول.. کرد یجراتا م نیاگه بابام زنده بود بهروز عمرا از ا.. بود

پوزش رو به خاك .. ينجوریدونستم ا ینم یول ارهیفرارم از خونه رو سرم درم یتالف يروز هیدونستم  یم.. کنه

کجا  دیکه دارم رو با ییاصال طالها.. برم یکدوم طرف دیدونستم با ینم... رونیاز خونه زدم ب.. مالم یم

 ادی.. رهرو ازم بخ نایشد که ا یم دایطالفروش پ هیباالخره ..گرفتم سمت مرکز شهر یتاکس هی عیسر.. بفروشم

 یم نیتریو نیا يمدام از جلو.. شدم ادهیبازار پ کینزد.. میرفت یبود و باهم م نجایکاش االن ا يا.. افتادم وایش

 ینگاه.. سرم رو کاله بزارن دمیترس یم.. بود "میداریشما را خر يطال"چشمم به نوشته .. نیتریرفتم پشت اونو

 ..هر چه بادا باد.. برو تو.. صنم ستین یدودل االن وقت: تو دلم گفتم.. به فروشنده انداختم

 .نیبزار متیق نایخواستم رو ا یم دیببخش.. سالم : مغازه شدم و گفتم وارد

 ..حدود چهل و پنج ساله بود يصاحب مغازه مرد.. شخونیرو گذاشتم رو پ طالهام

 د؟یدار دیکاغذ خر -

 ..بله -

 ..رو نگاه کرد و مشغول وزن کردنشون شد دهامیخر کاغذ

 ..ونیلیم کی -

 ..باز موند دهنم

 ..کمه اقا ونیلیم هی ون؟یلیم هی ؟یچ -
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طالهام کم کمش .. بودم یناراض.. میشد یو صد راض ونیلیم کیاخرسر هر دو به .. مرد انکار و از من اصرار از

از مغازه  عیسر.. مرد پولش رو نقد بهم داد.. ودمشونداده ب متیکمتر از نصف ق یلیو من خ دیارز یم ونیلیدو م

.. حسابم رو گرفتم يموجود.. کردم یداشتم ضعف م.. شعبه بانکم رسوندم نیو خودم رو به اول رونیاومدم ب

.. شد یهم نم دیشا.. دیخر يست داماد هیحلقه و  هیشد باهاش  یم.. بد نبود.. هزار تومن صدیو س ونیلیشش م

از .. اومد یسر من م دیبال بود با یچرا هر چ..دیچیپ یمعده ام م.. اعصابم خرد بود.. کرد یسرم به شدت درد م

در رو که باز .. سه بود کیساعت نزد.. بود خودم رو رسوندم خونه یبا هر مشقت..نخورم نیزم اگرفته بودم ت وارید

 ..به طرفم دیدو اسمنیکردم 

 ؟يرو چرا نبرد لتیموبا ؟يدعمه تو کجا رفته بو -

 ..سوزند یاومد تو دهنم و حلقم رو م یم یتلخ عیما.. سرم گذاشتم يرو رو دستم

 ..دهیحالت خوبه؟ چرا رنگت پر -

 ..کنه یسرم درد م: زور گفتم به

 گهید.. دوست نداشتم تو اون خونه بمونم گهید.. گذاشتم زیم يسرمو رو..دیدو یو به سمت ینشون رو صندل منو

 یبا بابک حرف م دیبا.. هرچه زودتر بهتر.. رفتم یم دیبا.. رفتم یم.. تونستم تحمل کنم یالوده اش رو نم يهوا

 ..تمرف یفقط م.. خواستم ینم گهید زیچ چیو لباس و ه دیخر... زدم

 ..اب قند برگشت وانیبا ل اسمنی

 د؟یکجا رفته بود -

 ..خرده هوا بخورم هیرفتم  -

 ..حالم رو بهتر کرد یاب قند کم نیریش مزه

 .. رم دراز بکشم یم -

 ..حتما.. گم یحتما به بابک م.. زور خودم رو تا اتاقم کشوندم و خودم رو رو تخت انداختم به

 

 

 

فردا زود از بابک  شیبه بهانه ازما.. نداشتم یچیبه ه لیم یرفت ول یهرچند معده ام مالش م نیینرفتم پا شب

شدم  داریساعت پنج صبح هم بود که ب.. شدم یم داریمدام ب.. یچه خواب یول..دمیکردم و دوباره خواب یخداحافظ
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 نیبهروز چطور تونسته بود چن.. رفت یادم نمیشهال از  روزید يحرفها.. دوش ریرفتم ز.. خوابم نبرد گهیو د

دم؟ اصال مگه صحبت جهاز بود؟ مگه من اصال ازش جهاز خواسته  یگداها گفته بود جهاز نم نیع.. بزنه یحرف

.. کردم طالهام رو فروختم یکار اشتباه ره؟یگ یم شیپولم رو مال خودش کرد االنم دست پ يبودم؟ با نامرد

 یمکارها رو برام  نیا دیبا.. رهیکه بگ رهیگ یعقد م.. ده که بده یکادو م.. بمونن زاشتم یم دیبا.. کردم يکار بد

بشه؟ کفرم گرفته  يجر ينجوریمراعاتش رو کردم که ا نهمهیا.. باهاش راه اومدم نهمهیا.. اش بود فهیوظ.. کرد

مردم تا بگه  یکاش م يا.. رهبهت نیزم ریاز خجالت اب بشم و برم ز یعنیمن .. ایخدا يوا.. چارهیبابک ب..بود

من  يمهم برا زیتنها چ.. نه ایگرفته بشه  یبرام مهم نبود که مراسم.. رمیگ ینم یعروس.. دم یمن جهاز نم

 يسرم رو رو.. رمیدستش رو بگ یسیبدون خجالت بدون رودروا.. بار بدون ترس هی نکهیا.. بودن با بابک بود

ابک به ب.. تونستم تا اخر عمرم سرم رو بلند کنم یچطور م.. بهروز کار نیبا ا يوا.. صداش کنم.. زانوش بزارم

و هر  دارمیو به بابک اس زدم که ب دمیلباسم رو پوش.. شدم یم نیزد و من شرمنده هم ینم یکس حرف چیه

 ستیاز ب شتریب.. مجبور بودم ناشتا بمونم شیبه خاطر ازما یول دیکش یم ریمعده ام ت.. دنبالم ادیوقت خواست ب

 یموهام رو دم اسب.. دنبالم ادیزنگ زد که مباالخره ساعت شش .. نخورده بودم يزیو چهار ساعت بود که چ

 نیکه تو ا يزیچ نیاخر.. تا سرما نخورم دمیچیبودم دور سرم پ دهیام رو که پارسال خر یبستم و شال پشم

 ..بود شیهوا هنوز گرگ و م.. شدم رجاز در خا عیبا تک زنگ بابک سر.. بود یخواستم سرماخوردگ یم تیموقع

 ؟یخوب.. خانمم.. سالم -

 ..ممنون.. سالم -

 ده؟یچرا رنگ پر: به صورتم انداخت و گفت یمهربون نگاه

 ..واسه همون.. صبحونه نخوردم: من من گفتم با

 ن؟یهم: و گفت دیکنار گونه ام کش یدست

 ..ترسم یخرده هم م هی -

 ..چقدر دستام سردن دمیتازه فهم.. رو گرفت دستم

 یم.. اسیرو نیبرام ع ییجورا هی.. شهیراستش هنوز باورم نم ..خرده مضطربم هیمنم  ؟يکرد خیاز اضطراب  -

 ..نمیب یخواب م نمیترسم چشمم رو باز کنم بب

 ...شد یتمام م نهایدوست داشتم هر چه زودتر تمام ا.. نداشت یتیجذاب چیمن ه يبرا یول

 ه؟یانتخاب واحدتون ک -
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 ..فکر کنم هفته بعد -

 ..میرس یم.. خوبه: رو تکون داد و گفت سرش

 ؟یبه چ -

 ..نایکال مقدمات عقد و ا -

 ..راستش بابک -

 ..گفت و جواب داد يدیببخش..حرفم رو قطع کرد لشیموبا يصدا

 میباشه اگه خواست.... میصبحونه بخور میر یباشه بعدش م.... خوبه.. میشگاهیاره تو راه ازما..... ؟یسالم خوب -

 ..فعال... دم یبهت خبر م میبر

 ..ردرو قطع ک تلفن

 ..رسوند یسالم م.. افرا بود -

 ..سالمت باشن -

دوباره .. رفت جیکه بلند شدم سرم گ یصندل ياز رو..کارمون راه افتاد عیسر یلیخ.. شگاهیبه ازما میدیرس

 ره؟یم جیسرت گ: پرستار گفت.. نشستم

بعد  قهیچند دق.. به خواب داشتم یبیعج لیم.. رفت یم یاهیس يچشمام بدجور. بدم هیتونستم سرم رو تک فقط

 ..دمیرو شن یکس يصدا.. شد ختهیتو دهنم ر ینیریش عیما

 ..صنم جان -

 ..سرم بود يبابک باال.. رو اروم باز کردم چشمام

 .. ستین يطور يضعف کرد -

 ..لبخند زد دنمیبا د.. بود شمیبابک پ.. که حالم بهتر شد دوباره چشمام رو باز کردم یکم.. چشمام رو بستم اروم

 ؟يبهتر -

 ..بکن هیبه من تک: بغلم رو گرفت و گفت ریز.. رو تکون دادم و بلند شدم سرم

به اندازه  نیتا ماش شگاهیفاصله ازما یهوامو داشت ول نکهیبا ا.. منو احاطه کرده بود نیقدرتمندش تا ماش يدستا

 ییالال نیبرام ع نیماش يتکونها.. که به حرکت دراومد چشمام رو بستم نیماش.. نظر اومد لومتربهیهزاران ک

 يدستم رو رو.. تمام تنم رو دربر گرفته بود یبیهم رخوت عج یاز طرف.. کرد یم تیام اذ یمعده خال یبود ول

 ..معده ام گذاشتم و فشار دادم
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 کنه؟ یمعده ات درد م -

 ..کرد یدرد م روحم

 ..کنه یدرد م روزیاز د.. اره -

 ؟يمسموم شد ؟يخورد يزیداره؟ چ یخاص لیدل -

 ..نخوردم يزینه چ -

 ..رمیگ یبرات م یمشت میحل هیخوب  يجا هی میریاالن م.. هیحتما به خاطر گرسنگ.. باشه -

 ..نخوردم میوقته حل یلیخ -

 ..اره منم -

 دمیاون حرفا رو شن روزیمن که د.. نشده یخاص زیچ چیانگار ه.. فتادهین یاتفاق چیکرد انگار ه یرفتار م يطور

با توقف .. چشمام کم کم روهم افتاد... اون انگار نه  یشده ول نیتوه تمیکردم به شعور و شخص یاحساس م

 ..به اطراف انداختم یچشمام رو باز کردم و نگاه نیماش

 خوابم برده بود؟ -

 ...دیخند

 ؟يدینخواب شبمید.. يهرچقدر صدات کردم جواب نداد... یچه خواب -

 ...خوب نه ادیز یچرا ول: و گفتم دمیرو مال چشمام

 ..خونه میبر ایب: رو باز کرد و گفت در

 ..دمیبسته د هیشدم دستش  ادهیپ یوقت.. کوفته شده بود بدنم

 ه؟یچ نیا -

 م؟یبخور میمگه قرار نبود حل.. گهید مهیحل -

 دم؟یو نفهم میدیخر میبود که حل نیانقدر خوابم سنگ یعنی.. بهت نگاش کردم با

 ..ختهیبهم ر ينجوریتو رو ا یچ یوقت هست بگ.. شهیسرد م.. تو میبر ایب -

 

 ..سرد دوست ندارم میمن حل... ها شهیسرد م ؟ياینم: رو باال گرفت و گفت ظرف

و تا پالتوم  میوارد خونه شد.. دیلنگ یم ینفهم یهنوز بفهم یعصا نداشتم ول گهید.. به سمت اسانسور رفت بعد

نشستم تا  زیپشت م.. کور شده ام رو باز کرد ياشتها میخوب حل يبو.. بساطش رو جور کرد عیسر ارمیرو درب
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فراموشم  یرفت همه چ نییکه از گلوم پا میقاشق حل نیاول.. رو گذاشت جلوم شروع کردم به خوردن میکاسه حل

 ..هیچ میمزه حل دمیتازه اون موقع فهم.. شد

 ..بازم هست.. دختر واشتری -

 ..خوشمزه اس یلیدستت درد نکنه خ: دهن پر گفتم با

 .. دیخند

 ..نوش جان -

 ..کاسه ها رو شستم.. انگار همون ادم نبودم..کرد دایبعد خوردنش بدنم جون تازه پ تازه

 ..يخوب انگار واقعا گرسنه بود -

 چطور؟ -

 .. ينجوریهم -

 ..بود میحل ینگاهم به ظرف خال -

 خوردم؟ یلیخ یعنی یگ یم -

 ..دیخند

 ..مینیبرنامه هامون رو بچ نیبش ایب.. نوش جونت.. هیچ يخور یلینه بابا خ -

 ش؟یازما میبر دیبازم با ؟یبرنامه چ: گفتم یناراحت با

 ..نه ای میبخر ییزایچ هی دیباالخره با.. بود دیمنطور خر. دختر یچقدر عجول..نه  -

 .. یدوباره همون حس سرخوردگ.. اومد ادمیرفته بود دوباره  ادمیکه  يزیچ

 د؟یخوب حاال کو تا خر.. اهان -

 د؟یکو تا خر یگ یاالنم تو م.. دیریم یک دیپرس یامروز ظهر که افرا زنگ زده بود م د؟یحاال کو تا خر -

 ..ندارم اجیاحت يزیخوب اخه چ -

 یعنیندارم؟  اجیاحت یچیه یچ یعنی ؟يدیرو نفهم دیمن از خر منظور: بعد اروم گفت... به من زل زد قهیدق چند

 ..نه ایالزم هست  ییزایچ هیباالخره  م؟یبخر يخوا یلباس عقد نم م؟یخوا یکم کمش حلقه نم

 یو تک بیغر بیعج زیمن که چ.. نصف روز هی.. هیروز چ هی.. میروز وقت بزار هی.. میخر یخوب اونا رو م -

 ...دوزن یم دمیلباس فوقش م.. خوام بخرم ینم

 .. بابک باال رفت يابروها
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  ؟یمراسم چ يبرا -

 ؟یمراسم چ -

 یگ یاونوقت م میکن یازدواج م میدار یناسالمت ؟یمراسم چ.. سمینو یم يادگاری یک واریمنو باش دارم رو د -

 ؟یمراسم چ

از طرف من که  یدونم ول یشما رو نم.. میندار يادیز لیما که فام.. راستش یول هیدونم منظورت چ ینه م -

 نجایا امیبعدشم من م میریگ یمراسم ساده م هی..میریمراسم پر سروصدا بگ مینداره بخوا یلیدل.. فقط سه نفرن

 ست؟یخوب ن ينجوریهان؟ ا..میدرو کش ب ایقضا مینداره بخوا یلیدل.. میکن یمون رو شروع م یزندگ

 ..شنوم یم: انداخت و گفت زیم يخودکارش رو رو..کرد زیرو ر چشماش

 رو؟ یچ -

 ..خونه نیتو ا ارمتیزنا م وهیب نیع یکه باعث شده فکر کن يزیچ -

 ..کردم با ارامش مجابش کنم یسع

 ..ساده یول میریگ یمراسم م.. امیم ينجوریمن که نگفتم هم.. ه؟یزنا چ وهیب -

 ..زد یاصال پلک نم انگار

 يزیکه چ ستین یبه اون معن نیا یراحت بگذرم ول زایچ یلیباشم که از کنار خ یادم دیشامن .. صنم -

که همه  ییزایچ نیاز ا.. باشه یاضطراب اول زندگ دیشده فکر کردم شا يزیچ هی دمیاز اولشم فهم.. دمینفهم

 ..شده يطور هیمطمئن شدم  يکه اورد یالک يبهانه ها نیاالن با ا یشن ول یدچارش م

 ..نشده باور کن ينه طور -

 ..نشده يتو چشمام نگاه کن و بگو طور: سمتم خم شد و گفت به

 ... اصال.. نتونستم دروغ بگم یچشماش نگاه کردم ول تو

 گفت؟ یبهروز بهت چ -

 ...کرد یبهت چند لحظه نگام کرد و پوف با

 ..یچیمن که گفتم ه ؟یکن یاعصاب خودتو خرد م نیبابت هم -

 ..دونم یم.. گفته یدونم بهت چ ینه م -

 ..کرد یداشت خفه ام م يبدجور بغض
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 نجایزنا منو ا وهیب نیع یگ یتو م.. رمیگ یگفته مراسم نم.. دمیگفته من جهاز نم.. بهت گفته ایدونم چ یم -

خوام تو  ینم.. خوام سرشکسته بشم ینم.. کنه یخونه ام م یگداها منو راه نیبرادرم داره ع یول يارینم

 ..رو گرفت که يدختر هیبگن رفت  یدشمن شاد بش یسرشکسته بش

 ..خوام بشنوم ینم گهید.. بسه.. بسه: رو باال اورد و گفت دستش

 ..رو پاك کردم اشکام

 حرفا رو زده؟ نیبرادرت ا يتو واقعا فکر کرد -

 ..چونه ام و سرم رو باال اورد ریدستش اومد ز.. انداختم نییرو پا سرم

 ..دختر خوب دمیزت سوال پرسا -

 ..رو تکون دادم سرم

 ..دمیخودم شن -

فقط در مورد ارتباطمون .. نشد زایچ نیاصال بحث ا.. یکن ینشد که تو فکر م ينجوریاصال ا.. يدیاشتباه شن -

بخواد خودم تقبل  يا لهیصنم هم اگه وس.. دارم یگفتم خونه همه چ.. خوام ینم یچیمن بهش گفتم ه.. دیپرس

 .. کنم یقبول نم يا گهیهر عنوان د ایبه عنوان جهاز  يزیچ چیکنم و ه یم

 نویخوام ا یم یمزخرف از کجا اومده تو ذهن تو ول يفکرا نیدونم ا ینم: رو تو دستاش گرفت و گفت دستام

 ..يبرام باارزش تر يزیاز هر چ.. یکه از هر کس یبدون

 ...رو نوازش کرد دستام

که به خاطر من که  یهست يتو دختر.. یستین يمن تو هر دختر يبرا.. اره بگهدوست د يزیهرچ یهر کس -

اومد  یگوشه افتاده بودم هر روز م هیجنازه  هی نیع یوقت.. خورد ریبه خاطر من ت.. که وسط جهنم بودم برگشت

فرشته  نیچن کیمن  یکن یفکر م.. رو تحمل کرد و دم نزد زایچ یلیهمه مدت به خاطر من خ نیا.. باال سرم

 دم؟ یرو به خاطر حرف مردم از دست م

و  دیدستشو رو صورتم کش..کرد یم رابیبخشش روحم رو س نانیقشنگ و اطم يحرفها.. داشتم بگه دوست

 ییاز همانها.. و عشق نانیاز جنس اطم ییگرما... گرم بود..دستشو کنار گونه ام نگه داشتم..اشکام رو پاك کرد

 ..خواست یم یهر صنم هبود ک ییدستها همانها نیا.. داشت ینده نگه مز یسوزاند ول یکه ادم رو م
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 ..تموم شد.. بلند شو: رو شونه ام زد و گفت شگریارا

دهنم  شگاهیاتاقک ارا يقد نهییخودم تو ا دنیبا د.. بلند شدم تیونی يفوت کردم و اروم از رو رونیرو به ب نفسم

تنم  یاگه بلوز نارنج.. دمیگونه ام کش يرو یشدم و دست کینزد نهییه اب... شیمن بودم؟ چقدر ارا نیا.. باز موند

 ..صورتم رو به چپ و راست برگردوندم.. اس نهییتو ا گهید یکینبود شک نداشتم که 

 خوشت اومد؟ ؟يدوست دار -

رنگ رژم رو دوست داشتم  یول..شده بود رهیاز حد انتظارم ت شیزد ب یخرده تو ذوق م هیچشمام  ادیز شیارا

 ..بخرم یرنگ نیدونه ا هیباشه  ادمی.. رهیت یصورت

 ..بله ممنون -

 ..موهاتم درست کنم ایب -

 شیبسته بودن و ارا یموهاش رو دم اسب.. خوشگل شده بود یلیخ.. خروجم از اتاق افرا به سمتم برگشت با

 ..غلم کردبه سمتم اومدم ب.. داد ینشون م شهیتر از هم دهیچشماشو کش

 ..يخوشگل شد یلیخ -

 ..نطوریشمام هم.. ممنون -

 ...ها شهیم رید.. دیبسه انقدر دل و قلوه ند: دستم رو گرفت و گفت شگریارا

 یرو صندل.. با مزه اس یلیکرد خ یبود که فکر م نیبعد از گند زدن به صورتم ا شگریبزرگ ارا رادیا نیدوم

قلب ....نشسته بود اون ور دیصنم جد هیانگار .. کردم ینگام م نهییبه خودم تو ا.. نشستم و موهام رو جمع کرد

 یم کاریچ ادیاگه خوشش ن.. اد؟ینم شخوش اد؟یشه؟ خوشش م یم یمن بابک چه حال دنیبا د یعنی.. زد یم

 يروز.. شدم یکه همسرش م يروز. .ما بود يهر دو یروز زندگ نیامروز مهم تر ؟یچ ادیکنه؟ اگه خوشش ب

که از  یلیدل یو ب بیکردم اضطراب عج یم یشد؟ سع یم یچ.. دمیچیانگشتام رو تو هم پ.. شد یکه همسرم م

.. شد یباز کم نم یاوردم ول یچشمم م شیبابک رو پ يها یخوب مدام.. صبح به دلم افتاده بود رو عقب بزنم

.. شد ینم.. خوب یول نهیلباس بب نیدوست داشتم قبل از بابک اون منو تو ا.. بابا رو کرده بود يهوا دیدلم شد

 بیچرا انقدر عج.. هیا افهیو ق ختیچه ر نیا.. رو دوست نداشتم شمیارا.. صورتم رو بشورم شدیکاش م يا

 ..دیفهم شگرممیانقدر مضطرب بودم که ارا.. دمش

 ؟یچرا انقدر مضطرب -

 ..دونم یبله؟ نم -
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 ...شمونیاومد پ افرا

 شده؟ یچ -

کاش .. شون استرس دارن یهمه روز عروس هیالبته عاد.. اضطراب داره یکم یچیه: گفت یتفاوت یبا ب شگریارا

 ..خورد یم دیداد یم یقرص هی

 ..سمتم خم شد به

 حالت خوبه؟ -

 ..اره خوبم.. اره -

مجبور باشم  نکهیدرست مثل ا.. اصال خودم رو دوست نداشتم.. نبودم یراض.. کار سرم هم تموم شد باالخره

.. سه ربع يتور ينهایبا است یخشت قهیبلند  يریش راهنیپ هی.. دمیلباسم رو به کمک افرا پوش.کنم ينقش باز

 یول.. هم خودم هم بابک.. عاشقش شدم دمیدفعه اول که پوش.. ساده ساده.. خورد  یم نیعالمه چ هی نهیس ریز

االن تمام  یول..چقدر دوست داشتم جراتش رو داشتم که فرار کنم..برام نداشت یتیو جذاب یقشنگ چیاالن ه

بردار وارد  لمیف.. دادم یوار همه کارها رو انجام م کیکرد و اتومات یانگار مغزم کار نم.. شده بود نیبدنم سنگ

که  يزیدوشم انداختم و هر چ يشنل رو رو.. رو که اصال نداشتم یکی نیا ینیریدشاعصاب خو.. شد شگاهیارا

 ..کردم یگفت مو به مو اجرا م یم

 ..عروس خانم لبخند -

 ..شد یم شتریداشت ب قهیاضطرابم هر دق.. نتونستم یکردم لبامو کش بدم ول یسع

 ..لبخند گلم -

 .. تونستم تظاهر بکنم ینم یتح.. دست خودم نبود.. اومد یخوب لبخندم نم.. بهش رفتم يغره ا چشم

 ..گلم گهیبخند د -

 اد؟یخنده ام نم ینیب ینم.. تونم خانم ینم: حرص گفتم با

روش  نمیمن اعصاب ندارم ا.. بهش برخورد که برخورد.. نگفت يزیچ گهیبا بهت نگام کرد و د قهیدق چند

بود و از  نییسرم پا.. رونیرو باز کرد و رفتم ب شگاهیدر ارا.. سرم انداختم يکاله شنل رو رو.. کشه یپنجول م

سرما  ایخدا.. بود ستادهیو دسته گل تو دستش منتظرمون ا یبا کت و شلوار مشک دمید یبابک فقط پاهاش رو م

دسته گل رو به .. دادم یلبهام رو بهم فشار م.. قفل شد نیکه به سمتم قدم برداشت پاهام رو زم نیهم.. نخوره

 ..سمتم گرفت
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 باالتر ریسرتم بگ..ریدسته گل رو بگ -

 .. دست بابک رو دستم نشست..سرم رو بلند نکردم یلرزونم رو جلو بردم و دسته گل رو گرفتم ول دست

 ..يکرد خیباز که تو  -

دستش .. داد یدسته گل رو تو دستم فشار م. بغلم رو گرفت و کمک کرد سوار بشم و خودش هم سوار شد ریز

 ..و کاله رو داد باال کتریرو اورد نزد

 ...منو نیصنم بب -

 یلیخ.. یو زرشک یکراوات مشک.. ویش.. دهیسشوار کش يبا موها.. مرتب بود یلیخ..سرم رو باال اوردم اروم

 یدست..اول فقط نگام کرد و کم کم لبش به لبخند باز شد.. چشمهاش همون چشمها بود یعوض شده بود ول

 دیکنار صورتم کش

 ..نشدمخوب : کردم بغض

 ..یستیکردم خودت ن یفکر م دمتید یاگه اول م یعنی.. اولش نشناختمت.. يخوشگل شد یلیخ..چرا  -

 ؟يتو خودت بود نیهم يبرا: گفت.. از کنارمون که رد شدن.. افرا توجهمون رو جلب کرد نیبوق ماش يصدا

کسم درکم  چیه.. اضطراب دارم يبدجور.. دونم ینم: که رو صورتم افتاده بود رو عقب دادم و گفتم ییمو کالفه

 ..ادیحرصم گرفت بهش گفتم خنده ام نم.. گه لبخند لبخند یم زیر هیدختره هم که فقط  نیا.. کنه ینم

 ..یپس حالشو گرفت.. سرحال بود یلیکه خ یاخماش تو هم بود؟ اومدن نیپس واسه هم: بابک هوا رفت خنده

 ..خوب رو اعصابم بود -

 ..رو اعصاب منم بود.. يکرد یکار خوب -

دست ..کارش همه غم ها و اضطراب ها دود دشن رفتن هوا هی نیبا هم.. روش زد يرو گرفت و بوسه ا دستم

رو .. کنه فیتونست حس منو توص یم ياصال چه واژه ا.. اومد یحرف زدنم نم.. ام رو رو دستش گذاشتم گهید

 یتحمل کردم که خودمم باورم نم رو ییزهایکه که به خاطرش چ.. نفسم.. عشقم.. بابک در کنارم بود...ابرا بودم

و من  ستادیا یدوست داشتم زمان م.. برام خالصه شده بود تو اون چند لحظه ایدن.. کردم یفقط نگاهش م.. شد

.. فقط من باشم و اون.. تیاون همه جمع ونیم مینر میاصال دوست داشت.. میموند یباهم تنها م شهیو بابک هم

دونستم چقدر شهال حرصش  یم نکهیبا ا.. میتو خونه خودمون گرفته بود عقد.. فقط دوتامون.. يتنها يتنها

 یاتفاق م میبار تو زندگ کیمن فقط  يامروز برا.. برگزار بشه يا گهید يتونستم بزارم جا ینم یگرفته ول

 یول دیسر ینفر هم نم یهرچند تعداد مهمانهامون به س.. ت و کورهرچند سو.. هرچند ارام.. بار کیفقط .. افتاد
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ضبط رو باال برد و مهمانها  يصدا اسمنی.. میدست در دست بابک وارد خونه شد.. بود یکاف یلیمن خ يبرا

سر سفره عقد .. دلم قرص بود یاضطراب داشتم ول یهنوز کم.. دیلرز یم یدستام هنوز کم..دست زدن

لرزد دلم  یباز م.. ام مستم وانهیباز من د.... است کینزد داریلحظه د: بابک اروم تو گوشم گفت.. مینشست

 ..هستم يگریدر جهان د ییباز گو... دستم

نه .. بردار لمینه ف... دادم یبابک گوش م يمن تنها به صدا یعاقد شروع کرد ول.. رو بستم و گوش دادم چشمام

به صورت پر .. تفاوت بهروز ینه نگاه ب.. نمیرو هم بب يزیخواستم چ ینم.. ستخوا یکه از من وکالت م يعاقد

من و بابک  يلحظات برا.. افرا ينه اشکها و بغضها.. نه نبود مادر و پدر بابک.. بابا یخال ينه جا.. حرص شهال

که تو  یبکتا.. خوب در ذهنم حک بشه يزهایخواستم چ یم.. شدم یمن از نو متولد م.. بود یلحظات مقدس

 .. دستم قرار کرد

 لم؟یبنده وک.. عروس خانم -

 ..بله..با اجازه بزرگترا: به دستام وارد کرد و گفتم یفیخف فشار

 ..و خوندم... کتاب یچشمام رو باز کردم به کلمات نوران و

 ..سرایانا مع العسر  -

 

 

 

دهن  يعسل تو.. امضاها.. حلقه دست کردن ها.. کف زدن ها... کرد یخودش رو ط یعیروال طب زیچ همه

 نیفلش دورب کیچ کیچ.. کادوها.. نزدم یبه خاطر بابک حرف یازش متنفر بودم ول شهیگذاشتن ها که من هم

حضور  دیکه دوست داشتم با بابک تنها باشم با یدرست وقت... بردار لمیمزه و لوس ف یدستورات ب.. عکاس

 ..کردم یها رو تحمل م یلیخ زینفرت انگ

 شده؟ يزیچ -

 ...شده ها يطور هی: سر شام اروم گفت.. نه یعنیرو باال انداختم که  ابروهام

 ..کنه یسرم درد م.. خواد زودتر تموم بشه یدلم م -
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و .. دیرس یم يدوزار شگریاگر دستم به اون ارا.. سوخت یبدتر از اون چشمام بود که م.. گفتم یهم نم دروغ

بابک داشت .. رفتن یکی یکیتمام مراسم ساده و ساکت ما با صرف شام تموم شد و مهمانها .. باالخره تموم شد

 ..شد کیبهم نزد اسمنیزد که  یبا هومن حرف م

 مونن؟ یاقا بابک شب م.. عمه -

 ...شهال خواسته از من بپرسه ادیاحتماال ز.. ستین اسمنیحرف  نیدونستم ا یم

 ..خونه اش میریم.. نه -

 د؟یریشما هم م -

 .. اره -

 ..پشت سرم اومد اسمنی.. طبقه باال تا ساکم رو حاضر کنم رفتم

 بازم؟ يگرد یبرم.. ؟يریکه نم شهیهم يعمه برا -

 ..يایتو هم م.. امیبازم م.. رمیرم که بم ینم.. وونهیاره د: سمتش برگشتم و گفتم به

 ..نجایتو دلم گفتم عمرا اگه باز برگردم ا یول

 ن؟یکن یلباستون رو عوض نم -

 ..نه -

 يشالم رو رو.. اون شنل مسخره بودم ریهمه اش اس.. بود دهیلباس ند نیتو ا یبابک منو درست و حساب هنوز

 .. لبخند زد دنمیبابک با د.. کردن یبابک و بهروز داشتن باهم صحبت م.. نییسرم انداختم و رفتم پا

 ؟ياماده شد -

 ..میبر.. اره -

 ..میراجع به شب عقد نکرده بود یصحبت چیگرفت چه خبره چون قبلش ه عیسر

 د؟ییفرما یاجازه م.. اقا بهروز -

 ..اجازه مام دست شماست.. کنم یخواهش م -

پروا و  یرك و ب.. بهروز بود نیا یبود ول بهیغر یانگار عروس.. تفاوت یب شهیمثل هم.. به بهروز کردم ینگاه

قبل از .. میرفت يبه سمت در ورود... بسوزم شتریکرد که ب ینم ایالاقل تظاهر و ر.. بود نیاخالقش هم.. پرده یب

 ..ممنون یبابت همه چ.. بهروز: خارج شدن برگشتم و گفتم

 ..به سالمت.. خواهش: کرد و گفت بشیتو ج دستاشو
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شنه بلند هم راه رفتنم رو کفش پا.. نشه فیو دامن لباسم رو گرفتم تا کث دمیشالم رو جلوتر کش..سرد بود هوا

 ..دنیکش ینفس هیانگشتام .. کفشارم رو دراوردم عیبود سوا رشدم سر یبتیبا هر مص.. سخت کرده بود

 ..اس ختهیبگم که همه جا بهم ر نویخونه من ا يایم يدار -

 ..نداره یاشکال -

 ..پاهام رو جمع کردم و انگشتام رو ماساژ دادم..میراه افتاد به

 کردن؟ تتیکفشا اذ -

 ..اخر اخرا خسته شده بودم گهید.. نه ادیز -

 ..پاتو دراز کن راحت باش -

و پاهامو  دمیبه چپ چرخ یکم.. به سرم زده بود یطونیش.. دید یما رو نم یشب که کس..به سرم زد يفکر هوی

 ...رفتار کنم يعاد یلیکردم خ یرو پاش دراز کردم و سع

 ..بهتره ينجوریا یگ یراس م -

.. کنم یرو مخف زمیام طنتیکردم لبخند ش یسع.. شد رهیلحظه به پاهام نگاه کرد و بعد به روبروش خ چند

.. دیمال یدست راستش رو از رو فرمون برداشت و روانگشتام گذاشت و کم.. کنه یم کاریچ نمیدوست داشتم بب

زانوم که  ریبه ز.. بهتم برد.. شد ددامن ر ریاز ز..بعد اروم دستش باالتر اومد.. داد ینشون نم یچیصورتش ه

 ..روش دمیکنه تند پاهام رو جمع کردم و دامنم رو کش یم کاریداره چ دمیتازه فهم دیرس

 ؟یکن یم کاریچ -

 نکنم؟ یطونیش يانتظار دار یکن یم یطونیش یوقت: و گفت دیخند

 .. براش روشده بود دستم

 ..کردم ینم یطونیش.. رمینه خ -

 ..دیخند باز

 ..معلومه اره -

.. لمس کرده بود ينجوریمنو ا يبار مرد نیاول يبرا.. دیدو یتو دلم م يزیچ هی.. دستش هنوز رو پام بود يگرما

 هیاون  ایداد  یقبال به عنوان دوستم باهام دست م یوقت.. خودش یحت ای..بهروز ای.. فرق داشت با اغوش پدرم

همون .. دوست داشتم دوباره لمس کنه.. اشتحس فرق د.. گرما فرق داشت نیا.. که منو بغل کرده بود يبار
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 یم تمیباد کرده بود و کفش اذ یپاهام حساب.. بشم ادهیپ نیکمکم کرد از ماش.. خونه میدیرس.. نرم و اروم يجور

 ..ساکم رو برداشتم.. کرد

 ه؟یچ گهید نیا -

 ..تونم بخوابم یکه نم نیبا ا.. لباسام -

 ..خواد لباس بپوشه یم یک.. اباب الیخ یب -

خجالت : بهش زدم و گفت یبا همون ساك ضربه اروم. متوجه منظورش شدم هویتعجب نگاش کردم و  با

 ..بکش

جور  هیاالن .. خونه نیاومدم تو ا یانگار دفعه اول بود که م... تو میو در رو باز کرد و رفت میشد ادهیاسانسور پ از

 ؟ياریلباستو در نم:بابک از تو اشپز خونه گفت.. حس تازه بهشون داشتم هی.. کردم ینگاه م وارهاید نیبه ا گهید

 ..چرا.. چرا -

سنجاق ها رو از تو سرم دراوردم  یکی یکی.. بود ختهیموهام به هم ر.تو اتاق و پالتو و شالم رو دراوردم رفتم

بود موهامو  یبرس بابک رو برداشتم و با هر بدبخت.. نو عروس هیشدم تا  هیشب شتریب وونهید هیدست اخرم با 

 ..شونه کردم

 پس؟ يکجا موند -

 ..کرد نگاه کردم یو به بابک که دم در تماشام م برگشتم

 ..چوب شدن نیاز بس تافت زده همه شون ع.. کردم یموهامو شونه م -

 ..تا کرده بود نهاشویبود استدو تا از دکمه هاش رو باز کرده .. کرد ینگام م ينجوریهم بابک

 ..یلباستو عوض کن يخوا یکردم م یفکر م -

 ..اوردمیدرش ن نیواسه هم.. يدیلباس ند نیاخه منو تو ا: به خوم انداختم و گفتم ینگاه

 ..نمیبچرخ بب: دستم رو گرفت و گفت.. کرد یبهم نگاه م اقیبا اشت.. جلو گذاشت یقدم

 ..زد یچشماش برق م.. دور اروم زدم هیو  دمیخند

 .. ياوردیدرن يکرد یکار خوب -

 ؟يکرد یم کاریتو چ -

 ..موهام رو از پشت گردنم کنار زد..برداشت و پشت من قرار گرفت یقدم

 ..برات گرم کردم يزیچ هی يشام نخورد دمید -
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که  ییاهایتمام رو.. کردم ياخنده سرخوشانه .. گرمش خورد پشت گردنم يدور کمرم حلقه شد و لبها دستاش

 .گرسنه ام شده بود يجد ياالن جد. شد یم لیتبد تیاالن با بابک به واقع کردمیم فیتو ذهنم رد یزمان

 ..گرسنمه یلیخ -

 ..و تو بغلش گرفت دیمنو قاپ عیسر

 ..میبخور يزیچ هی میپس بر -

 ..بود دهیچ يساده ا زیم.. مینشست زیم پشت

 ؟يدرست کرد یک -

 ..خچالیتو .. داشتم -

 ؟يخور یتو نم -

 .. ستیگرسنه ام ن ادیمن ز...نه بخور نوش جونت -

 ..تا اخر بشقابم رو خوردم.. اشتهام رو باز کرده بود یکباب حساب يبو

 ..اوردمت  یاز اول م یشیانقدر سرحال م نجایا يایدونستم م یاگه م -

 ..دمیکش یچه استرس یدون ینم.بود یبیچه حس عج یدون یبابک نم يوا -

 ..تموم شد یخدا رو شکر که همه چ: رو نوازش کرد و گفت موهام

 شه؟ یباورت م -

 .. نه هنوز -

 ..نجایا ایب: و گفت دیاش رو جلو کش یصندل

 ..دیکش یدستشو رو موهام م... محکم محکم.. محکم.. بعد بغلم کرد و

 .. شهیاالن کم کم داره باورم م -

 ..ازم جدا شد اروم

 ..کنم هر چقدر نگات کنم بازم کمه یاحساس م -

 هی.. رو دستم زد يسرش رو خم کرد و بوسه ا.. گونه اش گذاشتم و نوازشش کردم يرو مثل خودش رو دستم

راحتتر باهام ارتباط برقرار  یلیخ.. بهتر از من رابطه عاشقانه رو بلد بود یلیبابک خ.. دونستم یرو خوب م زیچ

 ..داشتم یخرده رودرباس هیهنوز  یکردم باهاش راحت باشم ول یم یکه سع نیمن با ا.. کرد یم

 م؟یبخواب مینه؟ بر يخسته ا -
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 يزیداد چ یکرم پودر رو صورتم اجازه نم میضخ هیخوشبختانه ال.. دیکنارش خون به سرم دو دنیتصور خواب از

 یامان م یقلبم ب.. میو به سمت اتاق رفت دیدستم رو کش.. سرم رو تکون دادم.. گونه هام معلوم بشه یاز سرخ

 .. زد

 ..بشه مامن عشقم يروز هیاتاق  نیکردم ا یاصال فکر نم یدون یم -

 چطور؟ -

 ..بشم ریکنم ازش س یفکر نم.. امشب یبهش نداشتم ول یحس خوب.. خوب -

گذاشت و  میشونیرو پلبهاشو .. دمیلبم رو گز..دیدستش رو دور کمرم انداخت و منو به سمت خودش کش..دمیخند

 ..عشقم: گفت

خورد  ینفسش م.. اورد نترییحلقه دستاشو تنگتر کرد و سرش رو پا.. ضربان قلبم باالتر رفت.. رو بستم چشمام

 .. اومد یتو گوشم و قلقلکم م

 ..عشقم -

به .. مدوست داشتم تک تک حرکتاش رو ببلع.. تونستم حرف بزنم یانقدر که نم.. شده بودم جانزدهیه يبدجور

االن فقط .. تونست ادا بشه ینم يواژه ا چیه..از اول تا اخرش.. بود يشب مشترکمون چطور نیخاطر بسپرم اول

و خودم  دمیخند.. قلقلکم گرفت شمنفس که خورد پشت گو.. تر اومد نییسرش پا.. زمان ارامش و سکوت بود

 ..رو جمع کردم

 شد؟ یچ -

 ..قلقلکم اومد -

 سه؟حسا نجایپس ا ؟يجد -

 ..و سرم رو عقب بردم دمیخند.. سرش رو تو اون قسمت فرو کرد دوباره

 ..من خسته ام.. نکن.. تو رو خدا بابک -

 ..کمرم گرفت و رو تخت خوابوند از

 ..میخوب پس بخواب -

 ..ارمیبزار درش ب.. شه یلباسم خراب م.. یکن یم کاریچ -

که رو  يبابک همون جور.. دیلباس نرس پیکردم دستم به ز يهر کار.. و از جام بلند شدم دمیپهلو چرخ به

 ..رسه یدستم نم: کردم و گفتم یاخر سر خسته نچ.. کردیبود به کشمکش من نگاه م دهیتخت دراز کش
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 ..باز کنم پتویبرات ز دیمن با.. ستیکار تو ن نیاخه ا: جاش بلند شد و گفت از

از تماس دستاش با پوست بدنم مور مورم شده .. دیکش نییو پار پیخواستم حرف بزنم موهام رو کنار زد و ز تا

.. رو شونه ام زد گهید یکیبعد باالتر اومد و ..شونه ام زد ونیم ياز دو طرف شونه هام نگه داشت و بوسه ا.. بود

کردم  یشده بود و من حس م شقدمیبابک پ قطتا االن ف..داشتم دنشیبه بوس يدیشد لیم.. برگشتم به سمتش

کردم به  یسع یکه بلد نبودم ول يزیچ.. دستام رو دور گردنش انداختم.. به خودم بدم یتکون هینوبت منه که 

تمام حواسم معطوف شده بود به ... کرد یافته هرچند فکرم خوب کار نم یم یچه اتفاقات لمهایتو ف ارمیخاطر ب

 ..دمید یبابک م يتو چشما هبراق ک ياون ستاره ها

 ...بابک -

 ..جانم -

دستاش تمام بدنم رو تو احاطه ..خورد تو صورتم ینفسش م.. اورد نترییسرش رو پا.. دستام رو تنگتر کردم حلقه

به محض .. نه اون.. من..دوست داشتم من ببوسمش.. خواستم ینم نوینه ا.. تر اومد نییسرش پا.. خودش داشت

خودم از کار خودم شوکه شده بودم چه .. بودم بند اومده نفس... تماس لبهاش با صورتم چونه ام رو باال بردم 

ام بابک انقدر بود که نخوام قطعش  یقیتماس حق نیاول ینیریلذت و ش.. خودم رو نباختم یبرسه به بابک ول

اروم ..رونیزد ب یم شیاز همه جام ات..شم یکردم دارم ذوب م یاحساس م.. به پشت موهاش چنگ زدم.. کنم

 ..نمیتونستم خطوط کنار چشمش رو بب یراحت م یلیخ.. صورتم بود کناروند و صورتش منو رو تخت خواب

 ..لباسم خراب شد: زدم گفتم یکه نفس نفس م یحال در

 ..شهینم: لباس رو گرفت و گفت قهی

 ..هنوز تو حصار دستاش بودم..  ارمیلباس رو درب ينهایتا بتونم است دمیپهلو چرخ به

 ؟یکن یتو لباستو عوض نم  -

 ...دیخند

 ..بمونه واسه فردا.. نه -

 يخمار..خواستم تکون بخورم نه اصال دوست داشتم یانقدر خسته بودم که نه م..دیشد و شونه لختم رو بوس خم

بابک چراغ رو خاموش کرد و .. نداشت تیخراب شدن لباس هم برام اهم گهید یحت..بود تو بدنم دهیچیپ یبیعج

 .. نجایا ياومد يکرد یخوب کار: تو گوشم گفت.. تش رو انداخت دور کمرمودس دیبه موازات من دراز کش

 ..تر نییو رفت پا دیرو بوس گردنم
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 ..تونستم انقدر راحت باشم یاونجا نم  -

دره به .. باغ الوچه يباغ انگور.. بره کوچه به کوچه یمنو م.. تو خواب ادیماه م.. شب مهتاب هی.. رو بستم چشمام

زاره تو اب چشمه  یپاشو م.. ترسون و لرزون  ادیم يپر هی.. ها شهیاونجا که شبا پشت ب.. ادره صحرا به صحر

 ...شونیپر يکنه مو یشونه م

 

 

 

 

 

اصال دوست نداشتم .. بابک بود نهیسرم رو س..زود دوباره بستم که خوابم نپره یحال چشمام رو باز کردم ول یب

 ؟يشد داریب:و گفت دیرو بوس میشونیپ.. به خودم دادم يو کش و قوز دمیپتو رو تا چونه ام باال کش.. بشم داریب

 ..اوهوم -

 .. کرد یم يدور شونه ام انداخته بود و با موهام باز دستو

 ؟یبلند ش يخوا ینم -

 ..بخوابم گهیخرده د هینه : الود گفت خواب

 ..رمیدوش بگ هیباشه پس بزار من برم  -

همونطور که مچاله شده بودم .. اومد یدوش اب م يصدا گهید قهیچند دق.. دو بلند ش دمیخودم رو کنار کش اروم

 یپوف..اون من نبودم.. بود گهید یکی.. من بودم که؟ نه یعنی.. شد یباورم نم.. فکر کردم شبید عیبه تمام وقا

رو تخت نشستم .. رهیگ یخوابمون نم میبخواب ادیز میخوا یامروزم که م هی..گرفت یخوابم نم... دمیکردم و چرخ

 یم يسرم بدجور.. بابکم اونور تخت يلباسا.. تخت افتاده بود  نییلباس خوشگلم پا.. و به اطراف نگاه کردم

 اهیچشمم همه س ریز روز؟یف یحاج ایصورت من بود  نیا.. نگاه کردم دهنم باز موند نهییتا به خودم تو ا.. دیخار

زود دراز .. دوش قطع شد و بابک اومد تو يصدا.. بود اهیاونم س و به بالش نگاه کردم که رگشتمب.. شده بود

 ..رو سرم دمیو پتو رو کش دمیکش

 ؟يریدوش بگ يخوا ینم ست؟یگرسنه ات ن -

 ..رونیبرو ب.. چرا .. چرا -
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 ..شد نگران

 شده؟ حالت خوبه؟ يصنم طور -

 ..زاشتم ینم یرو گرفت تا از روم بکشه ول پتو

 ..اههیهمه صورتم س.. ینیمنو بب ينجوریخوام ا مین.. رونیحالم خوبه فقط برو ب -

 ..کنم یاونو که دارم از صبح تماشا م ن؟یفقط هم -

 ..گهینکن د تیاذ.. یخوام تماشا کن ینم گهیباشه د -

 ..دیخند

 ..ایب ریزود دوش بگ.. باشه -

اومدم و دوباره به خودم  رونیپتو ب ریاز ز رونیکه مطمئن شدم رفته ب نیهم.. رونیرو تخت بلند شد و رفت ب از

 يمخصوصا با چشما.. از روبرو که نگام نکرده.. کنه یگه از صبح داره تماشام م یاخه م.. نگاه کردم نهییتو ا

 ..تو شتتا خواستم بلند شم در باز شد و برگ..کنه یخوب خوف م.. باز

 ..یراست -

 ..رو سرم و اعتراض کردم دمیپتو رو کش دوباره

 تو؟ اینگفتم ن بابک -

 ..دیخند

 ..هست ياخر يتو کشو یخواست زیخواستم بگو حوله تم -

 ..دارم یباشه باشه دستت درد نکنه برم -

 یک.. لباسمم تا کردم و رو تخت گذاشتم.. حوله رو برداشتم..کردم و از جام بلند شدم یپوف.. رو بست و رفت در

 .. بعدا.. کنم یبعدا جمع م: خواست مالفه ها رو جمع کنه؟ سرم رو تکون دادم و به خودم گفتم یاالن م

 ریکرد و رفتم ز زونیاو زیحوله رو از او.. وارد حموم شدم عیو بعد سر..دمیکش رونیبه ب یرو باز کردم و سرک در

 شهیاب مثل هم..ستادمیا رشیو زدوش اب رو باز کردم .. و گرم بود سیبه خاطر حموم بابک همه جا خ.. دوش

رو  نهییو بخار ا دمیچیحوله رو دورم پ..بودم گهیادم د هیانگار  رونیدوش اومدم ب ریاز ز یوقت..برام معجزه کرد

 نیبه ا نهییکدومشون ا چیه یعنی... نگاه نکرده بودم نهییوقت تاحاال تو حموم به خودم تو ا چیه.. با دستم گرفتم

کوفتش بشه .. صنم يشد یعجب مال.. و پام رو باال بردم دمیکش نترییخرده پا هیحوله رو .. نداشت یبزرگ

 نهییا.. موهام رو دسته کردم و ابشون رو چلوندم...کردم یخودم باز م يبرا يچه نوشابه ا.. خنده ام گرفت.. بابک
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خورم  یقسم م.. گرفتم یمختلف م يگورهایمدام ف... تونستم ازش دل بکنم یالمصب انقدر خوب بود که نم

 ..به در خورد یتق.. دارن ییایکثافتا چه دن.. نگیبرم دنبال مدل امیب ایبه دن گهیبار د هیاگه 

 ؟ییهنوز اونجا.. صنم -

 ..حوله ام رو مرتب کردم عیسر

 ..رونیب امیاالن م.. بله -

 ..برات تو اتاق سشوار گذاشتم.. يزود لباستو بپوش سرما نخور -

 ..منونم -

.. کرد یبابک داشت با تلفن صحبت م.. رونیانداختم و از حموم رفتم ب نهییبه خودم تو ا یبار نگاه نیاخر يبرا

طاقت .. دمیکش ینفس راحت.. هاش جمع شده بود ینگاهم به تخت افتاد که مالفه و روبالش.. وارد اتاق شدم

کردم و  یداشتم موهامو با سشوار خشک م.. دمیلباسامو از تو ساك دراوردم و پوش..دوباره اونا رو نداشتم دنید

خوب ادم که .. نیکوتاه بدون است... دمیپوش یداشتم که اونو م یگل گل راهنیپ هیکاش  يا کردمیفکر م نیبه ا

رو  شبید زیبرانگ نیتحس يون نگاههادلم هم.. پوشه که ینم نیبا شلوار ج شرتیمشترکش ت یروز اول زندگ

.. برام نداشت یلطف چیه.. یشگیشدم همون صنم هم یلباس که م نیبا ا.. ماهمون برق چش... خواست یم

 ..نهیصنم رو بب يا گهید يدوست داشتم رو.. صنم نو باشم هیدوست داشتم 

 ..ياوردیکه ن ياوردین.. حاال به جهنم -

.. موهامو با کش بستم و به سمتش رفتم.. بابک افتاد راهنیچشمم به پ نهییکه تو ا دمیکش یموهام برس م به

ابرومو دادم .. به سرم زدم یطانیفکر ش.. دونه لک هم روش نبود هی یحت.. دیسف دیسف.. بود شیدوماد راهنیپ

 ..دست مردم میدید.. نون گندم مینخورد: باال و گفتم

نبود مجبور شدم  ياش قد نهییا.. خودم رو برانداز کردم نهییو تو ا دمیرو پوش راهنشیلباسم رو دراوردم و پ عیسر

 گهید.. باسنم بود ریقدش که تا ز..به کنار شیگشاد.. سمیرو تخت وا نمیتنه ام رو بب نییکامل پا نکهیا يبرا

پسره رو  راهنیبودم که توش دختره پ دهید ور لمیکدوم ف ستین ادمی.. بودن بهم دست داد یتیسلبر یحس

بپوشم و االن  رمیمرد رو با لباس ز هی راهنیکنم که پ ریگ یتیخدا ارزو داشتم تو موقع شهیبود و من هم دهیپوش

.. تر بود دیتر و سف دهیکاش پاهام کش يفقط ا.. کنم گایو ن رمیبگ لمیباشه چندتا ف ادمی.. بودم دهیبه ارزوم رس

.. نشه ییایح یب نیاز ا شتریب گهید.. رو بستم یردم و دکمه وسطاو رونیب راهنیپ قهیهام رو از  هاز شون یکی

 ...و اب پرتقال ریتا ش ریو کره و عسل و تخم مرغ بگ ریاز پن.. یکامل زیاووو چه م.. وارد اشپز خونه شدم
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 ؟يدیمنه پوش راهنیپ نیا -

 .. یشکالت فندق... یشکالت فندق يوا.. اره: گفتم يعاد یلیخ

 ؟يدوست دار -

 ..عاشقشم -

 .. دمیاز نون رو برداشتم و روش شکالت مال يا تکه

 ..نداشت شویبادوم یاوردم که سوپرمارکت یپس چه شانس -

 ..اومد یداشت حرصم در م.. کرد ینم یاز عمد توجه یدادم ول یتکون م زیم ریرو ز پاهام

 شه؟یشروع م یدانشگاه ک -

 ..ارماصال حوصله اش رو ند.. حرفشو نزن تو رو خدا -

 ..جا خوردم يبدجور.. رون پام گذاشت و فشار داد يمقدمه دستشو رو یب

 ..يکه دانشگاه نر شهینم.. ؟یچ یعنی -

 ..محکم گرفته بود یول ارمیکردم پامو از دستش درب یسع

 ..پام درد گرفت.. تو رو خدا... نکن بابک -

 ..دیو دستش رو کش دیخند

 ..یکارا نکن نیمن از ا يجلو گهید یتا تو باش -

 ..باشم کیخواستم رمانت یمنو باش م: گفتم یاخم ساختگ با

.. خوب: منو رو پاش نشوند و گفت.. دستش رو انداخت دور کمرم و بلندم کرد.. دیتر کش کیرو نزد شیصندل

 ..االن بهتر شد نه؟

 یلیمن خ.. بابک: تمدادم و گف هیسرم رو به سرش تک..کرد یبهتر از من عمل م شهیهم.. بدجنس يا.. دمیخند

 ..خوشبختم

 ..ادیز یلیخ یلیخ یلیخ: چشماش نگاه کردم و گفتم تو

 ..بود شتریهم ب یبوسه از شکالت فندق نیا ینیریش.. دیپشت گردنم گذاشت و سرم رو جلو کش دستشو

 

 

 ..نگاه کرد يرو کنار زد و به اسمون ابر پرده
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 تو خونه؟ میبمون ای رونیب میبر م؟یکن کاریچ -

 ..کاریچ رونیب میهوا بر نیتو ا نیبش ایب.. نه بابا: کردم گفتم یو رو م ریکه لپ تاپش رو ز یحال در

 ..گذاشت زیمبل کنارم نشست و پاهاشو رو م رو

 ..مینیبزار بب لمیف هی -

 ..يکدومشو دوست دار نیبب... وهیدرا نیتو ا... ندارم ادیز لمیف -

 ...رفتم یم ویبه اون درا ویدرا نیمدام از ا.. لپ تاپش شده بودم عاشق

 ؟ياریمن درب یسر از زندگ ای ینیبب لمیف يخوا یم -

 ..کنم یم گایفقط دارم ن: بهش چسبوندم و گفتم خودمو

 ؟یزنگ به بهروز بزن هی يخوا ینم: دور گردنم انداخت و گفت دستشو

 ؟یچ يبرا -

 ..قبول نکرد یول میریخونه افرا عقد بگ میتون یمن گفتم اگه بخوان م.. روزیبابت د.. یتشکر کن -

 .. خانواده دختره يعقد پا -

 ..رو گرفت و منو به سمت خودش برگردوند صورتم

 ..زنگ بزن خوب؟ به خاطر من هی.. میحرفا رو ندار نیما ا -

 قشنگه؟ لمیف نیا.. باشه -

 ..نه -

 ..سالم خواهر: رو برداشت و گفت یگوش.. زنگ تلفن بلند شد يصدا

 ..دوباره سرم رو فرو کردم تو لپ تاپ.. بود افرا

 چطور؟...... اومد شبید.. منه شیاره صنم االن پ.. میممنون خوب -

 ..دیتو موهاش کش یکرد و دست یپوف

االن ... دمیجواب نم یتماس چیبهشون گفتم که تا دوشنبه کار دارم و به ه.. از دست همونا خاموش کردم -

 یهمون دوتا خطم نم یولشون کن.. بمونن يخود بزار همونجور یب................ ؟یمهران که چ شیرفتن پ

تماس  چیتا دوشنبه به ه گم یم یرو بهشون بگم وقت میمن خط به خط روال زندگ ستیقرار که ن.. سنینو

 یاز کوپونشون بخوان حرف بزنن بهشون نشون م شتریاگرم ب..دمیجواب نم یتماس چیبه ه یعنی دمیجواب نم

 ..میفعال خونه ا........ ستمین ینه عصبان......... یچ یعنیدم که استاد راهنما 
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 م؟یبر.. خونه شون میشام بر يبرا گهیافرا م: سمتم برگشت و گفت به

 ..يهرجور تو بخوا: باال انداختم و گفتم يا شونه

 ..فعال.. میایباشه م.. الو -

 ..رو قطع کرد یگوش

 شده؟ یچ -

 یب.. بهشون گفتما... دمیرو جواب نم یزنن گوش یمهران که هرچقدر به من زنگ م شیدانشجوهام رفتن پ -

 ..عرضه ها

 ..گذاشتم  زیتاپ رو رو م لپ

 ..پاشم ناهار درست کنم -

 ..دیرو گرفت و کش دستم

 ..تو اشپزخونه یروز بمون نیدوست ندارم اول.. ارنیب رونیاز ب میگ یم.. خواد ینم -

 ..اغوشش يرفتم تو وفر

 ..دمید یرو تو خوابم نم یزندگ نیمن ا.. بابک -

 ..رو چسبوند به صورتم صورتش

 ..گن مال تو رماناس یکه م یینایشد که تمام ا یداشت باورم م گهید -

.. شهینم میگ یهمه اش م.. میکن یرو زندگ میکه دوست دار ییزایچ میفکر نکرد چیچرا؟ چون ه یدون یم -

فکر .. میامتحان نکرد.. مینکرد یبارم سع هی یحت.. شهیکه باورمون شد واقعا نم میانقدر گفت.. مال تو رماناس

تلخ  یگم زندگ ینم. میرو بزن هیاول تارتخودمون اس مینکرد یسع یول.. کارو بکنه نیبرامون ا دیبا یکی میکرد

 .. دیکرد و سر کش نشیریش شهیقند م هیبا  ..شکالت هیبا .. خورد شهیهمونم م یول.. چرا هست.. ستین

 ..از خودش جدا کرد و تو چشمام نگاه کرد منو

 ..شهیم نیریش یاگه خوشحال بشه زندگ.. خوشحال کردن عشقمونه مونیقند زندگ -

 ..بازم بگو -

 بگم؟ یچ -

 ..یحرفا بزن نیدوست دارم از ا.. گهیحرفا د نیاز ا  -

 ..کردو منو رو پاش گذاشت بلندم
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 ..عمل کرد دیبا.. حرف زد دینبا یگاه -

 ..که بغلش بودم از جاش بلند شد يهمونجور

 ..شهیم تیپات اذ.. نیمنو بزار زم -

 ..اومدن به سرم نزنه نییپا الیکمرم محکم گرفت که خ از

 ..ستین يپام طور -

و خودم  دمیخند.. اومد یخورد پشت گوشم و قلقلکم م ینفسهاش دوباره م.. برد تو اتاق و رو تخت گذاشت منو

 .. رو جمع کردم

 ..نکن -

 ..دستشو گذاشت رو دهنم.. قهقهه ام هوا رفت يصدا.. کرد بدتر

 ..يبرد هیابرومو تو درو همسا.. نکن دختر -

 ..رو دستش گذاشتم و برداشتم دستمو

 بابک؟.. ستیدست خودم ن.. يد یقلقلکم م -

 ..بله -

 ینم: و گفت دیرو سرم کش یدست.. کردم ینم دایپ انشیب يبرا يکلمه ا یتو دلمه ول یتم چه حرفدونس یم

 ؟یبگ يخوا

 ..کنم گاتیدوست دارم فقط ن -

 ..کنن یم گایصنم ها فقط ن.. خوب معلومه: رو باز کرد و گفت راهنیپ دکمه

 ..دیرو بوس شکمم

 ...پرستنشون یبابک ها هم م -

 

.. کرده بودم دایانگار تازه معنا پ.. داشتم یداشتم احساس خوب یکنار بابک قدم برم یوقت.. خونه افرا میرفت شب

.. بزرگتر يایدن هیحس جالب ورود به .. بهم دست داده بود یحس قشنگ بزرگ.. انگار تازه خودم رو شناخته بودم

 تیامن.. یچ یعنیمرد  هیغرور در کنار حس  دمیمفه یتازه م..بابک بودم ونیتجربه تازه که مد هی نیریحس ش

هنوز ... دوند یم شهیبود که داشت در تمام روحم ر یکردم حس قشنگ یرو که با بابک تجربه م یو ارامش

رو  ایباهاش دن.. همه وجودم بود... نفسم به نفسش بند بود.. عاشقش بودم.. نشده وابسته اش شده بودم یچیه
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خونه  نیکه تو ا يبار نیاز اخر.. با ورودم به خونه دلم گرفت.. شده بودم گهیادم د هی.. دمید یم گهیجور د هی

... همون خونه بود یمبلمان نو ول.. نو يعوض شده بود پرده ها یلیخ... گذشت یسال م کی کیبودم نزد

ت کرده یهدا يریرسم و منو به مس یکردم با کار کردن توش به همه ارزوهام م یکه فکر م يهمون خونه ا

... دلم براش تنگ شده بود ییجورا هی.. بود نیریاخرش مثل عسل ش یول دمیکش يادیز یسخت نکهیود که با اب

که دوست  يزیچ.. انگار که خونه خودم باشه.. بود که توش راحت بودم يبعد از خونه خودمون تنها خونه ا

 گهیهرچند د.. مهران سابق بود ونمهران هم هم.. کردم یکه دوست داشتم م يکردم کار یداشتم درست م

همچنان باهم  یبرخورد افرا نسبت به گذشته بهتر شده بود ول.. تونستم مثل گذشته باهاش راحت باشم ینم

 یشام کامل.. اتاق من بود و االن اتاق ساالر شده بود یکه زمان ییجا.. به ته راهرو انداختم ینگاه.. میسرد بود

 ...شد فصربود در ارامش  دهیکه تدارك د

 ...يکرد یم تیدر قبال دانشجوهات احساس مسئول شتریقبلنا ب -

 ..زاده بگو نیبه نائ نویبرو ا.. قبلنا هم ازدواج نکرده بودم -

 ..دیخند مهران

 ..مینگفت يزیچ یگله کرد چرا به کس.. بهش گفتم اتفاقا -

 ..باشه ییهر دانشجو دست میبرنامه زندگ ادیخوشم نم یدون یتو که م.. میکه بگ ستیقرار ن -

 د؟یکار دادگاه به کجا کش یبدون يخوا ینم.. حاال اونو ولش -

چند ساله  نیا یبه اندازه کاف رهیگ یم یرنگ خوش میکم کم داره زندگ.. حوصله شم ندارم که بدونم.. نه -

 ..لهیتکم تمیظرف گهید دمیاسترس کش

شب موقع برگشت به .. میگفتن نداشت يبرا یاصال ما حرف.. شد یاز چند کلمه رد وبدل نم شتریمن و افرا ب نیب

 ..ازت بخوام يزیچ هیبابک : خونه گفتم

 ..جون بخواه -

 ..دمیخند

 ..یشوخ یب -

 ..بگو خوب -

 م؟یرو شروع کن مونیگم زندگ یم -

 ؟يقبولش ندار.. میکردم عقدکرد یفکر م م؟یمگه شروع نکرد -
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 ..بمونم شتیپ امیکه ب نهینه منظورم ا -

 ؟یستیمگه االن ن -

 ..یفهم یخودت منظورم رو خوب م.. گهینکن د تیاذ.. بابک -

 هیاجازه بده سر فرصت .. خونه رو دوست ندارم نیا.. ارمیخونه نم نیمن تو رو ا.. من که بهت گفتم زمیعز -

 ..توش میر یکنم بعد م دایخونه خوشگل پ

 ..تو شیپ امیتا اون موقع من م یخوب باشه ول -

 ..قدمت سر چشم -

 ارم؟یرو ب لمیبرم وسا یعنی -

 ..نه -

 ..شهیکه نم لمیبدون وسا.. بمونم یتو که گفت.. بابا يا  -

بگو  یخواست يزیهر چ.. نداره یخونه من صورت خوش یکن یاسباب کش نکهیا یگم بمون ول یاالنم م  -

 ..خرم یخودم برات م

 يرو تو بخر یکه همه چ شهینم.. خوب خودم که دارم -

 بخرم؟ شهیچرا نم.. من همسرتم زمیعز -

 ..که بهروز به بابک گفته بود یاحتمال زیشهال بود و چ يهمه اونا حرفها نهیپس زم یدلم قلنج زد ول ته

 ..ارمیخوام رو م یکه م کهیپس اون چندتا ت -

 ..شهینم میمن تنها تو خونه طور.. هم برو بمون یهر از چندگاه  -

 ؟یواسه چ  -

 ...شمام بگو چشم... گم یدارم که بهت م یلیدل هیحتما : کرد و گفت ینگاه

 گفته؟ يزیبهروز بهت چ ؟یگ یبهم نم لشویدل -

چرا در  ؟يشد ينجوریاصال تو چرا ا.. نگفته يزیچ.. نه.. نه.. گفته؟ نه  يزیگه بهروز چ یبازم م.. الاله اال اهللا -

 ؟يریگ یمسائل جبهه م نیمقابل ا

 ..گفته باشه که ناراحتت بکنه يزیترسم چ یم.. بابک رمیگ ینم جبهه -

 ییزایمن چ.. دمیرس ینم نجایحرف ناراحت بشم و به غرورم برخوره به ا هیمن انقدر بچه ام؟ اگه قرار بود با  -

 ...ستین یچیبهروز بهم زده جلوش ه یکن یم الیکه تو خ ییکه حرفها دمیشن ییزایو چ دمید
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دستم رو .. تموم بشه ينجوریدوست نداشتم روز اولمون که اونقدر قشنگ شروع شده بود ا.. رفت تو هم اخماش

 .. دیببخش: دستش گذاشتم و گفتم يرو

 ..رونیرو داد ب نفسش

 ..میحرفش رو نزن گهید الیخ یب -

 ..بهت از گل نازکتر بگه یخوام کس ینم.. ستیدست خودم ن.. حق بده -

نازم رو  ادیدرسته خوشم م.. نکن ينجوریخواهش ا یول.. دم یبهت حق م: اخت و گفتبهم اند ینگاه مین

 ...يکنم منو بچه حساب کرد یواقعا فکر م ينجوریا یول یبکش

 ..برگزار کنم یرو به شوخ هیدستم داد تا قض یخوب ياتو

 ..من نازت رو بکشم؟ عمرا.. بگو گهیبار د هی ؟یگفت یچ -

 ...یکش یخوبم م یکش یم  -

 ..اقارو.. یناز منو بکش دیتو با  -

 ه؟ینجوریا -

 ...بله  -

 ..کشم ینازت رو م.. باشه  -

.. که خوب بود نجایا.. خونه نیتو ا میایخواست ب یچرا بابک نم.. حس تعلق.. داشتم یحس خوب.. خونه میدیرس

دندوناشو مسواك زد  نکهیاز ا بابک بعد دمیشب سر جام دراز کش.. بود یدوتا مون که عال يبرا یکوچک ول دیشا

 ..همونجور دستشو انداخت دور کمرم.. پشتم بهش بود..دیاومد و کنارم دراز کش

 ..بابک -

 ..جانم -

 سوال ازت بپرسم؟ هی  -

 ...نه نجایا يایب يخوا یزودتر م نکهیا ایاگه در مورد بهروزه  -

 ..اس گهید زیچ هینه  -

 ...بپرس  -

 ..هیدوتامون کاف يکه هم جاش خوبه هم برا نجایا ؟يخونه رو دوست ندار نیچرا ا  -

 ..موهام يخورد ال ینفسش م.. شکم لختم گذاشت يو رو شرتمیت ریدستشو سر داد ز اروم
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 ؟یبگ يخوا ینم  -

انداخته بودش که  يزیچ ادیکه زده بودم  یحرف.. برگشتم و نگاهش کردم.. به خودش چسبوند شتریب منو

 ..تلخ بود یلیا خمطمئن

 .. میکار دار یفردا کل.. بخواب ریبگ -

بود که  یچ.. دهیکه نخواب دمیفهم ینفسهاش م ياز صدا.. نگفت يزیچ گهیموهام فرو برد و د يرو ال سرش

 ..کرد یناراحتش م نقدریا

 

 

 ..تموم شد: تاپ رو بستم و گفتم لپ

 ؟یچند واحد برداشت -

 ...واحد 16 -

 ...تا ستیحذف و اضافه بکنش ب.. کمه -

 ..ادهیتا هم ز 16 نیهم.. کنمش ینم.. نه: گفتم يدلخور با

 ..یافت یترم عقب م هی ينجوریا -

 ..نداره یاشکال -

.. من که از اولشم اهل درس خوندن نبودم که..ستیاصال برام مهم ن.. فتمیدلم گفتم ده تا ترم عقب ب تو

 ..فشرده اس یلیندم خاسف: رو بست و گفت مشیتقو

 چرا؟ -

 ..میباش دیبه فکر ع دیهم با.. چندتا مدارك رو برا مهران اماده کنم دیهم با.. از دانشجوها دفاع داره یکیهم  -

 ..دمیکش کتریرو نزد خودم

 م؟یرس ینم دنیبه خونه خر یعنی نیا -

 ..فکر نکنم: تکون داد و گفت يسر

 یاتفاق چیبرگزار بشه ه رتریمزخرف د یحاال اون عروس گهیبابکم د شیخودم فکر کردم من که همه اش پ با

 ..افته ینم

 ..برم خونه بهروز روزیکه مثل د ياریدبه درن.. تو ها شیپ امیرو م دیفقط من تمام ع.. باشه -
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 ..دیخند

 ..یگ یم يامروز دفعه ششمه که دار.. ها یبه دل گرفت.. بابا يا -

 ...رن مسافرت یم دیهر سال تمام ع نایروز ابه.. گم که گفته باشم ینه م -

گم  یام که م ینیا.. یبمون یتون یم یمن که گفتم تا هر وقت که دوست داشت ؟یکن یقهر م گهینچ چرا د -

 ..رونیب یاز اون خونه بزن یبا من ازدواج کن يکه فکر نکنه منتظر بود نهیا يخونه برادرت برا يبر

 ..بودم نیمنتظر ا قایراستشو بگم؟ دق -

 ..يکه رفتم خونه بهروز طعنه زد که خوب دل کند روزیشده بودم د يکفر.. خودم نبود دست

 ؟يبا من ازدواج کرد رونیب يایاز اون خونه ب نکهینکنه به خاطر ا -

 .نه به روح بابام.. نه به خدا.. نه بابک: گفتم صالیبا است.. دیخواب بادم

کنه و هم  یم یتداع يزیچ نیکارت درست چن ینیب یم یول..سم نخورق.. دونم یم: رو باال برد و گفت دستش

شه درست مثل  یبهروز باشه ناراحت م يهم جا یهر کس..نداره یبهروز صورت خوش يمن و هم برا يبرا

 گهید یکیموندم االن که  تخواب داشته باشم خونه ا يجا برا هی نکهیبهت بگه تا االنش به خاطر ا یکی نکهیا

 ..به جهنم يکردم بر دایپ

 ..کرده کاریبهروز باهام چ یدون یتو که نم -

 ..ستین ریراهش از رو بستن شمش یکرده ول کاریدونم بهروز باهات چ یخوب م -

هم کف دست من  یشاه یس يهپو کرد یمنو هپل يگفتم دستت درد نکنه ارث بابا یکردم؟ م یم کاریچ -

  ؟يعالمم سرکوفتم زد هی چیه ینزاشت

رو .. یکن یبا همه با صداقت رفتار م..دلت پاکه.. یهست یتو دختر خوب.. صنم ؟يکرد یکارو م نیمن گفتم ا -

با  یلیخ دیوقتا با یگاه.. ستیراهش ن نیا یول یکن یگه م یدلت م يهر کار یگ یتو دلته م یهر چ.. یراست

 ..رفتار کرد وگرنه جنگ و دعوا رو که همه بلدن استتریس

 نیبعد ع ایحاال .. دادم یانجام م دویرس یکه به ذهنم م يکار نیمن اول.. دست من نبود یگفت ول یم راس

 ..اومد یعجول بودنم به کار م ایشدم  یم مونیسگ پش

 باشه؟ -

 ...باشه -

  شه؟یشروع م یکالساتون از ک -
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 ..از دوم -

 ..دارم زیسوپر هیبرات  نیاالن چشماتو ب.. هیعال -

 ؟یچ -

 ..حاالببند  -

 .. ذوق چشمامو بستم و منتظر شدم با

 ..زنمت یم.. رفتار کنم استیتونم با س یاونوقت اصال نم.. بابک سوسک و موش نباشه ها -

 ..اومد یم گهیاز اتاق د صداش

 دونستم؟ یو من نم یدست بزنم داشت -

 ..در موارد سوسک و موش بله -

 .. پس چشماتو باز کن -

 ..سوسک و موشه: راستم رو باز کردم و گفتم چشم

 ..مار هم توش هست.. اره: رو باال گرفت و گفت يا جعبه

 ..شدم رهیتعجب به جعبه خ با

 ه؟یچ نیا -

اگه از رنگ و .. بخرم نویبرم ا نکهیا يخونه برادرت برا يگفتم بر روزمید.. دمیتو خر يبرا: گذاشت و گفت روپام

 ..میکن یعوض م میبریم ادیمدلش خوشت نم

 بود؟ دهیمن لپ تاپ خر يبرا.. ام حبس شد نهینفس تو س.. افتاد دیرو باز کردم و چشمم به لپ تاپ سف جعبه

 ..گم یبازم م یول.. کنم مدلش به رشته ات بخوره یفکر م -

کردم  یکردم بازم احساس م یهرچقدر حلقه دستامو تنگتر م... و غلش کردم دمیپر.. حرفشو تموم کنه نزاشتم

 ..کمه

 ..بسه دختر خفه شدم -

 جبران کنم؟ يهمه لطف تو رو چطور نیمن ا.. بابک... بابک يوا -

 ..خرده دستاتو شل کن هیفقط  -

 ..و دستامو شل کردم دمیخند

 ؟يدوستش دار -
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 بابک يوا..یلیخ.. قشنگه یلیخ: و گفتم دمیبدنه اش کش يرو یدست

 یم زشیسوپرا دیمنم با... چرا که نه.. اره..بودم یم يزیچ هیمنم به فکر  دیبا..شدم زونیاز گردنش او دوباره

 ..کردم

 

.. داشت یاز شانس منم بابک همه چ.. بابک تمام فکرم رو به خودش مشغول کرده بودم يکادو برا هی فکر

 صدینجاه سو پ ستیفوق فوقش بود دو راهنیپ.. کرد یمنو قانع نم.. انداخته بودم راهنهاشیپ فیبه رد ینگاه

اخر بهمن برم پالتو .. گذشته بود لشفص گهیپالتو؟ د... گرفت که یرو نم یونیلیم میلپ تاپ دو ون يجا... تومن

از من  دیافرا با.. من مثال همسر بابک بودم... غرورم اجازه نداد یبشه؟ خواستم از افرا بپرسم ول یبخرم که چ

منم اومده بودم  نیاونجا بود واسه هم روقتیبود دانشگاه و تا دامروز هم بابک رفته .. نه من از اون دیپرس یم

 ..خونه خودمون 

 تو؟ امیعمه ب -

 ..ایب -

 .نشسته بودم و ب لپ تاپم سرگرم بودم نیزم رو

 ده؟یعمو بابک برات خر.. چه خوشگله يوا -

 ..گفت عمو ینشده بهش م یچیهنوز ه.. ام گرفت خنده

 ..اره -

 نم؟یبب شیدیم -

رو برام  نایاز ا یکیکاش بابا هم  يا.. خوشدسته یلیخ.. یچه عال: کرد و گفت نشییباال و پا یکم.. دستش دادم

 ..بخره

 ..خره یم شاالیا -

دانشگاه  گهیم.. خره یبابا برام نم یهم داره ول فونیاز بچه ها ا یکی.. پد يا.. تبلت.. دارن یبچه ها همه چ -

 ..قبول شو بعد

 ..من يتبلتت پا.. شو تو دانشگاه قبول -

 ..گشاد شد چشماش

 دلم بخواد؟ یهر تبلت ؟یگ یعمه؟ راس م يجد -
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 ..خرم یدلت بخواد م یمن برات هر تبلت يدانشگاه قبول شد.. ياره جد -

 ..و بغلم کرد دیپر

 ..یماه یلیعمه خ يوا -

 ..دمیگشاد و لپ تاپ رو رو هوا قاپ چشمام

 ..شکنه یافته م یم یکن یم کاریچ وونهید -

 ..بود که بابک بهم داده بودتش نیکه به خاطر ا متشیلپ تاپ نه به خاطر ق ارزش

 ..ذوق کردم هوی.. دیببخش -

 ..وقت هی یذوق مرگ نش -

 ..کرده و به سقف چشم دوختم یپوف.. بود که دست از سرش برنداره اسمنینوبت  نباریا

 ..يتو فکر ياومد یشده عمه؟ از وقت یچ -

 ...یدونم چ ینم یبخرم ول يزیچ هیخوام برا بابک  یم.. اره -

 ؟يریبگ يخوا یکادو م -

 مثال؟ يچقدر.. اره -

 ...باشه ونیلیم هی دیکمش با.. میحدود دو و ن.. میلپ تاپ رو گرفته دو و ن نیخوب ا -

 ..ریخوب براشون تبلت بگ -

 ..داره -

 ..یگوش -

 ..داره -

 ...لباس -

 ..لباس نه -

 ...ریخوب ساعت بگ -

 رم؟یبگ یچ -

ارشد قبول شد ساعت  یوقت نیشاه ییدا يما برا.. مارك.. ها نه ها یساعت معمول نیاز ا.. گهیساعت د -

 ..ام خوشگل بودن یلیخ.. هم داشت یتومن هیساعت  یبابتش پول داد ول ونیلیمامان دو م.. میدیخر
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 دهیتازه سر عقد هم براش نخر.. يچه فکر بکر.. یساعت مچ.. بود نیاره هم.. اره.. لحظه به فکر فرو رفتم چند

 ..براش بخرم یونیلیساعت دو م یحت نکهیا يتو حسابمم پول داشتم برا.. میبود

 مغازه کجاست االن؟ نیا.. یچه فکر خوب -

 ..برمت یم يبخوا.. ردامادیم يطرفا -

 ؟يوقت دار یک.. میروز بر هیاره .. اره -

 .. کیزیو ف یاضیو ر یمیش یتیسه شنبه پنج شنبه هم کالس تقو.. دوشنبه چهارشنبه که کالس زبان دارم  -

 باشه؟ میخر یم میر یدنبالت م امیبعدش م.. دانشگاهم میو ن کیمن تا ساعت  کشنبهی -

 ..باشه  -

نه .. اهینه س.. دیگ و سفبا صفحه بزر.. خرم یها براش م یاز اون بند چرم یکی.. رو رو لبم گذاشتم دستام

 ..دمیسرخوشانه خند.. فتهیمن ب ادینگاه کنه به  یبعد ه.. ببنده دور مچش.. دیهمون سف

 بپرسم؟ یسوال خصوص هی..عمه گمیم -

 اره بپرس: تفاوت گفتم یب

 ده؟یعمو بابک تو رو بوس.. گم یم -

 ..جلب شد نظرم

 ..رهیگ یم ينجوریکه پسر دختر رو ا یعشقول يبوسه ها نیاز ا ده؟یتو رو بوس -

مات و مبهوت داشتم نگاش .. دستشو گذاشت رو صورتم هیدستشو دور کمر حلقه کرد و  هینشسته  همونجور

 ..کردم یم

 بوسه؟ یجلو و دختر رو از لباش م ارهیم ينجوریبعد صورتشو ا -

 .. مات نگاش کردم قهیدق چند

 چطور مگه؟ -

 نه؟ ای دهیبوس -

دستشو از دور کمرم باز کردم و .. ینه بدذات دیپرس یم يکنجکاو ياز رو.. شناختمش یم.. س نگام کردالتما با

 :گفتم

 ؟یبدون یخواست یم یواسه چ.. دهینه نبوس -

 ..شد یخال بادش
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 ..ادیکنم قلبم از جا در م یاصال بهش فکر م.. فکر کن.. ها شهیم کیرمانت یلیخ یول.. نچ ؟يجد -

 میر یگم باهم م یبه شهال هم م.. نره ها ادتی کشنبهی.. وانهید: براش نازك کردم و گفتم یچشم پشت

 ..رونیب

 

 

شد بلند شم و  یکاش م يا.. نبود یانگار تموم شدن یکردم که تموم بشه ول یکالس مدام به ساعتم نگاه م سر

با خسته ..موند یم یلیخ اسمنی یلیرفتم باز تا ساعت تعط یهم م رونیاگه ب یحت یول رونیاز کالس برم ب

 يصدا.. اتاق بابک طبقه دوم بود.. از جام بلند شدم و به سمت دانشکده حقوق رفتم عیسر یلیاستاد خ دینباش

 يمن لبخند دنیبا د. زد یداشت با تلفن حرف م.. به در زدم و وارد شدم یتق.. دمیخنده اش رو از پشت در شن

با ورود من سرش رو از تو .. هستن نجایهم که ا یجناب خانم رافع.. به به چشم ما روشن.. تکون داد يزد و سر

.. بهم برخورد یلیخ.. بهش سالم بدم دوباره سرشو رو ورقه هاش خم کرد استمتا خو. بلند کرد ادداشتهاشی

ذاشتم و به سمت دستگاه گ یصندل يرو رو فمیک.. اگه حالت رو نگرفتم.. يو افاده ا سیادب ف یدختره ب

ن یتونم حال ا یکردم چطور م یهمزمان فکر م.. ختمیبابک ر يبرا ییچا هیکه گوشه اتاق بود رفتم و  سازیچا

 ياصال انرژ.. داشتم یمن ناخوداگاه نسبت بهش حالت تدافع یبه کارم نداشت ول يالبته کار.. رمیدختر رو بگ

جعبه  دنیو با د دمیکشو رو کش.. کرد زیم يبه کشو ياشاره ابابک با دست .. کردم ینم افتیازش در یخوب

با تعجب بهمون نگاه  یرافع.. کردم ازاوردم و درش رو ب رونیجعبه رو ب.. طونیش يا.. دمیخند یشکالت فندق

 ..کرد یم

 ..رمیگ یبازم باهاتون تماس م... حتما... بله بله -

 ..رو گذاشت یگوش

 ..گذاشتم زشیم يو شکالت رو رو ییچا فنجون

 ..یخسته نباش -

 کالست تموم شد؟ خوب بود؟.. ممنون -

 ..خوب بود..بله -

 .. صنم.. همسرم هستن شونیا یخانم رافع: برگشت و گفت کردیکه هنوز با تعجب نگاهمون م یسمت رافع به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٤٦٧ 

از جاش بلند  عیرو به عقب زد و سر نکشیبا انگشت ع.. جمع کنه نیزم يالزم بود تا فکش رو از رو یکی یعنی

حالتون خوبه؟از .. متوجه نشدم دیببخش.. بله بله: کرد گفت یکه دستش رو به سمتم دراز م یدر حال.. شد

 ..خوشوقت شدم یلیخ دارتونید

 ..زنه یمن حرف م ياالن چه لفظ قلم برا يجواب سالمم رو نداد یحت.. اکاریر يا

 ..یشناس یرو که م یخانم رافع.. صنم جان -

 ..من بود که پتک رو بکوبم تو سرش نوبت

 ..متوجه من نبودن شونیا ایمتاسفانه گو یشناسمشون ول یبله م -

 .. و پاشو گم کرده بود دست

 ..من بوده یکم سعادت.. دیینفرما -

 ..رو گرفت انهیم بابک

چهاردهم که روز  تا دیتون یم. نطورهیالاقل از نظر من که ا.. مونده باشه يرادیکنم ا یفکر نم یخانم رافع -

 ..دیدفاعتونه کاراتونو بکن

 ..لطفتون رو جبران کنم دیدونم چطور با یممنون استاد واقعا نم یلیخ -

 ..میاز شما باش يشتریب يتهایشاهد موفق شاالیکنم خانم ا یخواهش م -

 ..ما ياحوال اقا.. خوب: نشستم و گفتم زیم نوریبابک ا يروبرو.. کرد و رفت یخداحافظ عیسر یرافع

 ..شما از ما کوکتره فیفعال که ک: و گفت دیخند

 نبود؟.. خوب حقش بود -

 ..خودمم ناراحت شدم.. چرا -

 م؟یخور یناهار رو باهم م: به ساعت انداخت و گفت ینگاه

 ..ییقول دادم باهاش برم جا اسمنیبه .. نه شرمنده -

 کجا؟ -

 .. کادو به من گفته دیتولد دوستش دعوت شده شهال وقت نداره باهاش بره خر -

 ..يایپس شب نم -

 ..امیفردا م.. شهیم ریبخوام برسونمش خونه شون و برگردم د.. نه فکر نکنم -

 ..ایبمون پس فردا ب.. ستمینه من فردا خونه ن -
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 ..مونم یمنتظرت م  -

 ..ایبشه؟ بمون پس فردا ب یکه چ یتک وتنها بمون يایگردم اخه ب یبرم روقتیمن شب د زمیعز -

به  دیجد يها دهیخوشحال کردنش ا يوقت دارم فکر کنم و برا..بهترم باشه ينجوریا دیخودم فکر کردم شا با

 ..ذهنم برسه

 ؟يندار يکار.. رم یباشه پس من م -

 ..صنم ریدربست بگ.. مواظب خودت باش.. به سالمت  -

 ..خداحافظ.. چشم -

که مدرسه  دمیرس یگرفتم خوشبختانه وقت اسمنی رستانیدربست به سمت دب هیو  رونیدانشگاه اومدم ب از

اون همه  نیانتخاب از ب.. دیطول کش یساعت هی دمیخر.. ردامادیسمت م میرفت یشده بود با همون دربست لیتعط

 یکاش م يا.. موند یم یکی ناو شیداشتم دلم پ یرو که برم یکی.. نبود یساعت خوشگل و مارك کار اسون

داشت رو  يدیکه صفحه سف یساعت بند چرم مشک هیفروشنده  شنهادیدست اخر به پ.. رمتونستم همه رو بردا

لباس  هیمثال .. بودم یم یعال زیسوپرا هیبه فکر  دیاالن با.. تو جعبه مخصوصش گذاشت و بهم داد.. برداشت

 ..زنونه بودن یلیخ ای یمجلس یلیلباسا خ شتریب یکردم ول ینگاه م کایبوت نیتریبه و.. قشنگ

 ؟یکن زیتولدشون سورپرا يبرا يدار یگم عمه چرا نگه نم یم  -

 تا اون موقع صبر کنم؟.. رماههیتولدش ت -

 ؟يخوا یم یراهنیحاال چه پ.. رهید یلیخ.. نه خوب.. اهان -

 ..خوام تو خونه بپوشم یمن م.. خورن یکه به درد تو خونه نم نایا.. کیساده و ش راهنیپ هی -

 چطوره؟ نیا -

 يتو جا.. کنه یزن چهل ساله م هیکه منو  نیا.. گم ساده یاش کار داره من م قهیچقدر  ینیب ینم.. نه بابا -

 ؟يخوب سراغ ندار

 ..میکه بر شهیخوب نم یول..اورد یهم م یخوب يزایچ..داشت کیبوت ایمامان پر.. بگم یچ -

 دیشا میبگرد گهیخرده د هی.. اسیفقط مال مامان پر کیولش کن مگه بوت.. شهینه به گوش بابات برسه بد م -

 ..میاریب ریگ میخوب تونست زیچ

شروع  اسمنمی يشد نق نق ها یم کیهوا داشت کم کم تار.. کنم دایپ نهیکه به دلم بش يزینتونستم چ اخرسرم

تونم بازم  یم ستیدادم که فردا که بابک ن دیبه خودم ام.. خونه میباالجبار برگشت.. مونده فشیشده بود که تکال
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مطمئنا اونوقت .. بهش بدم دیساعتو شب ع ارگرفتم بز میتصم.. نکردم دایپ یچیباز ه یکنم ول دایبگردم و پ

هر چقدر  شیشب پ.. و رفتم خونه بابک چوندمیسه شنبه دانشگاه رو پ.. تونستم انجام بدم یم يبهتر يکارا

خاموش باشه و االن  لشیسابقه نداشت موبا.. دیجوش یو سرکه م ریدلم مثل س.. بهش زنگ زدم خاموش بود

کفشهاش تو جا کفش  دنیبا د.. باز کردم و رفتم تو دیدر رو با کل.. بود يمن زنگ خطر يخاموش بودنش برا

لرزون رفتم تو  يبا قدمها.. کرد خکوبیدادش منو سر جام م يتا خواستم صداش کنم صدا دمیکش ینفس راحت

 ..اومد یصداش از تو اتاق م..راهرو

 ریهستن؟ مگه کل باند رو دستگ ایک میدون ینم یچ یعنی.. ره یتو کتم نم.. فهمم هومن  یرو نم نایمن ا -

 ن؟ینکرد

 ..بود یاز حد عصبان شیزد؟ صداش ب یحرف م یداشت از چ.. دهنم رو قورت دادم اب

 نیتون یرد ساده رو هم نم هی یعنی ن؟یکن یم یچه غلط نیشماها دار ه؟یرسه چ یکه به دستم م یینایپس ا -

 ن؟یریبگ

 ..گوش دادم شتریب

من دو سه سال تمام جون خودمو کف دستم گذاشتم رفتم .. گم یم یچ نیخوب گوش کن بب.. خوب یلیخ -

 شب راحت چشمامو رو هم نزاشتم مبادا خون از هیدو سه سال تمام .. نشه شیوسط جهنم که خانواده ام طور

 ..نمیش یساکت نم کنه دیبخواد صنم رو تهد یکس یگذاشتم ول گریتا االنشم دندون رو ج.. ادیب یدماغ کس

 ..رونیزد ب یقلبم داشت از دهنم م.رفته بود ادمیهم  دنینفس کش یحت

 هی.. خرده بترسه هیفقط دوست دارم ... سر راه صنم ادیب شونیکیفقط دوست دارم ... گوش کن.. نه گوش کن -

به  نویا ؟يدیشن.. کنم یم یکیاونجا رو با خاك  امیشم م یکنه خودم پا م یخرده احساس ناامن هیخرده فقط 

 ..خرفت هم بگو ریاون سرهنگ پ

 یم دشیتهد یک د؟یبازم تهد د؟یقرار بود منو بترسونه؟ تهد یک.. سر راه من ادیقرار بود ب یک.. زده بود خشکم

داشتم ... منو از جام پروند يزیداد بابک بعدش شکستن چ يصدا.. زد یگ مبه گلوم چن يزیچ هیکرد؟ انگار 

 ابونیشدم و خودم رو به خ ریاز پله ها سراز عیسر..عقب گرد کردم و از خونه خارج شدم عیشدم سر یخفه م

بغض داشت خفه .. دنیرو شروع کردم به دو ادهیدر طول پ.. دیتهد.. دیتهد: زد یمدام تو گوشم زنگ م.. رسوندم

 اومد؟ یداشت سرم م ییچه بال.. دیلرز یچونه ام م.. کرد یام م
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 ادی.. به سرفه افتاده بودم.. سوخت یبودم گلوم م دهیاز بس دو.. اتوبوس انداختم ستگاهیا مکتیرو رو ن خودم

 يروزها کردم عمر یداشتم که فکر م یخام الیکردم و چه خ یرو تحمل م یپارسال افتادم که چه مشقت

کردن؟  یم دشیتهد یبه چ شد؟ یم دیبابک تهد یعنی..دستام رو بغل کردم تا گرم بشم.. سخت به سر اومده

 یول نمیبب یمشکوک زیچ ایانداختم تا کس  یبه دور و اطرافم نگاه.. دمیند يزیچرا چ دم؟ینفهم يزیچرا من چ

من  رهیتونه ردشون رو بگ یهم نم سیپل یکردن که حت دیانقدر راحت بابک رو تهد یوقت د؟یشد فهم یمگه م

چشمام  ياز جلو یکی یکیانبار  ينکنه بابک رو بکشن؟ صحنه ها. هنکن...کنه یدنبالم م یتونستم بفهمم ک یم

پاهام رو .. چقدر هوا سرد بود.. خورد یدندونام رو هم م.. زدنش یسرش و م ختنیر یم يچند نفر یوقت.. رد شد

 دستبار بابک رو از  کی.. طاقتش رو نداشتم گهیمن د.. ام گرفته بود هیگر.. دمیو مالبهم چسبوندم و بازوهام ر

 یزندگ يبرا یلیدل گهید.. کشتنش یاگه م.. بود لیازدست دادن دوباره اش تکم يبرا تمیظرف گهیداده بود د

خون  يجو.. نیچشمم خورد زم يجلو انیشا یوقت.. چشمم بود يهنوز جسد غرق به خونش جلو.. نداشتم

 چیه یبدنم کم بشه ول ياز سرد دیپالتو فرو برم تا شا قهیسرم رو تو ... بدن بابک راه افتاده بود ریکه از ز یگرم

تموم  یکمک کن همه چ.. خودت کمکمون کن.. چقدر دعا کردم.. چقدر التماست کردم ایخدا.. نداشت يریتاث

بارون نم نم .. بلند شدم و به سمت خونه به راه افتادم.. دکر یگلوم درد م.. بود دهیهوا امونم رو بر يسرما.. بشه

انگار  یول ادیجا ب یبه خونه حالم کم دنیمخصوصا قدمهام رو کند کرده بود که تا رس.. کرد دنیشروع به بار

اصال .. کردم شکمم سفت شده یتونستم قورت بدم احساس م یاب دهنم رو نم..شدن یم دهیهم کش ابونهایخ

.. نداشتم نکرد دایپ دیحوصله کل.. زنگ گذاشتم يدستم رو رو دمیباالخره رس..دنم قفل شده بودب يتمام اعضا

.. بدنم اب شدن يها خیانگار با همون .. گرم سالن خورد تو صورتم يتوده هوا.. باز شد و وارد شدم یکیدر با ت

 ..دمینال.. دیکش یم ریت ردلکیز.. به سمت اسانسور رفتم و دکمه اش رو زدم عیسر

 ..گهیم یچ گهید نیا -

 ..طبقه همکف: دیاسانسور به گوشم رس يصدا

به خودم  یاسانسور نگاه يا شهیش واریدکمه طبقه سوم رو زدو تو د.. رو باز کردم و خودم رو انداختم داخل در

شد؟  یه ممگ یول امیبه نظر ب يکردم عاد یمقنعه ام رو مرتب کردم و سع.. گونه هام قرمز شده بودن.. انداختم

برعکس لحظه ورودم .. پالتوم رو باز کردم يها مههمزمان دک.. در اسانسور رو باز کردم و به سمت در واحد رفتم

 .. کفشام رو دراوردم.. االن گرمم بود دمیلرز یم کیت کیکه داشتم از سرما ت

 ..بابک -
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 ..رونیتو اتاق اومد ب از

 ؟یسالم خوب -

 ..پالتوم رو دراوردم یحال یو با ب نیرو انداختم زم فمیک

 ..باره یم یچه بارون رونیب.. اره خوبم -

 ..داشت یدست از سرم برنم یکمر درد لعنت.. ام رو هم دراوردم مقنعه

 سه؟یپالتوت چرا خ ؟يچرا انقدر قرمز شد.. نمتیبب -

 ...امیب ادهیپ رو نجایمجبور شدم تمام راه از مترو تا ا فتادین رمیگ یتاکس.. باره یگم باران م یم -

 ..رفت تو هم اخماش

 دنبالت؟ امیب یزنگ بزن هیالاقل به من  ای اد؟یطرف تا بارون بند ب هی یسیوا یتونست ینم -

 ..اومدم بارون گرفت یداشتم م یوقت -

 ..کنم یاماده م ییاالن برات چا نیکنار شوفاژ بش ایب.. ایب -

 ..و بعد رفت تو اشپزخونه دیچیرو از رو مبل برداشت و دورم پ پتو

 ..يخبر اومد یچه ب -

 ...دادم انگار با تبر زده بودن وسطش هیرو به شوفاژ تک کمرم

 ..خاموش بود نگران شدم لتیزنگ زدم موبا یهر چ شبید -

 ..اره شارژش تموم شده بود -

ر سربه هوا نبود که شارژ انقد چوقتیاالن مثل فکر کرد که منو از سر خودش باز کرده؟ بابک ه.. دمیرو گز لبم

داد دستم و ..رونیشد از اشپزخونه اومد ب یکه بخار از توش بلند م یدر حال ییبا فنجون چا.. تموم بشه لشیموبا

 ..خوبه يسرما نخور: گفت

 ..شمینه االن گرم م -

 ؟يایاز دانشگاه م: به مقنعه ام انداخت و گفت ینگاه..رو گرفتم تو دستم فنجون

 .. ادم و لبهام رو به بدنه فنجون چسبوندمرو تکون د سرم

 .. بخور و بخواب ارمیمسکن م هیبرات  -

بودم مگه خوابم  دهیکه شن ییبا حرفها یبود ول یفکر خوب.. دمیبا دست شکمم رو مال.. رفت تو اشپزخونه دوباره

 ..کمرم خشک شده بود.. اخ.. از جام بلند شدم.. برد یم
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 ؟يچرا بلند شد -

 ...ییرم دستشوخوام ب یم -

خوشبختانه .. کشه یم ریشکمم ت ریگم چرا ز یبود؟ م نیاالن مگه وقت اومدن ا.. نه يوا.. شدم ییدستشو وارد

 ..چندتا پد همراهم داشتم یشگیبه عادت هم

 ؟يدیمنو م فیک..بابک -

 ؟يخوا یم یچ -

 ..بدش.. بردارم يزیچ هیخوام از توش  یم -

 ..شکمم بود يدستم هنوز رو..رونیشستم و اومدم ب دستامو

 ..درمانگاه هست ابونیدکتر؟ سر خ میبر يخوا یم -

 ...شم یمسکن بخورم بهتر م هی.. رن یکه دکتر نم زایچ نیبه خاطر ا.. نه بابا -

دوست نداشتم .. افتاد یتازه داشت عقلم به کار م.. بهتر کرد یلیمسکن حالم رو خ.. دورم دمیچیپتو رو پ دوباره

 یرو نم دیاز تهد یهم اضطراب ناش یاز طرف یبشه ول ریفکرش درگ ایبکنم که بابک ناراحت بشه  يکار

 ..تونستم پنهان کنم

 ؟يایتو بارون ب دیوضع با نیبا ا ؟یستیچرا مواظب خودت ن -

خرده رو تخت دراز بکش  هیبرو .. یخدا کنه تب نکن.. یخرده داغ هی: گذاشت و گفت میشونیرو پ دستشو

 .. استراحت کن

خواستم بگم بابک باهام حرف .. حالم رو بد کرد دمیکه شن ییزایبگم موقع اومدن حالم خوب بود چ خواستم

خوابم  یو چشمام روبستم ول دمیسرجام دراز کش.. یفرستادن؟ چرا انقدر نگران یان؟ برات چ یک نایبگو ا.. بزن

 ..شت سوزش گلوم رو حس کنمزا یسوزش قلبم نم.. برد ینم

 

 یتوان چیزد مسکن اثر خودش رو کرده بود و ه یاروم حرف م یکیداشت با  دمیشن یرو از تو حال م صداش

 ..بعد اومد تو اتاق قهیچند دق.. تکون دادن خودم نداشتم يبرا

 ؟يدینخواب -

 ..بره یخوابم نم -
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 یسر جام نشستم و دستمو رو صورتش گذاشتم با انگشت شستم گونه اش رو نوازش م.. تخت کنارم نشست رو

 ..رنشینکنه ازم بگ. حد و اندازه نداشت.. یلیخ.. دوستش داشتم.. کردم

 ..ترسم یکه م یکن یم ییوقتا کارا یگاه -

 چطور؟ -

 ناراحتت کرده؟ یچ.. یکن ینگام م نیغمگ ينجوریا یوقت -

 ..یچیه -

 گفته؟ يزیبهت چ یکس..بگو -

 ..دمیخند

 ..گرفته هم بدترش کرده يهوا نیا..شمیم ينجوریا یهر از چندگاه.. هیهورمون راتییتغ.. به خدا یچیه -

 ..کرد دنیعلت قلبم شروع به تپ یب.. زنگ در بلند شد يصدا

 اد؟یقرار بود ب یکس -

 ..به رستوران سفارش سوپ دادم -

 ..بپزم ستمیمن که بلد ن: جاش بلند شد و گفت از

 ..پختم یخودم م -

 زیکنار م نیزم يرو يزیچ.. کتکم زده بودن یبود انگار حساب يرخوت بد.. دمیجام بلند شدم و شونه ام رو مال از

کنار هم  کهیت هی.. به دور و اطراف انداختم ینگاه.. بود یکیپالست کهیت هی.. توجهم رو جلب کرد برش داشتم

 .. تخت افتاده بود

 ..سوپ بخور ایب.. صنم -

وارد اشپزخونه ..تخت فرستاده بود ریعجوالنه الشه اش رو ز یلیانگار خ.. تخت انداختم ریزز یشدم و نگاه خم

 ..کرد یداشت سوپ رو گرم م.. شدم

 ..رستوران سوپاش خوشمزه اس نیا.. ایب.. سوپ داشتن میشانس اورد -

 ..کنه یحال ادم رو بهتر م ییهمون چا.. الزم نبود به خدا -

 ..نه ایگرفتم  یم يزیچ هی دیشام هم با يبرا گهید ؟يشد یتعارف یاز ک نیبش ایب -

 ییمورد رو به تنها نیا دینبا.. مورد تنها باشه نیتونست در ا یبابک نم.. نه..بشقاب و قاشق برداشتم نتیکاب از

 ..به دوش بکشه
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 ؟يرو شکوند یچ -

 ؟یچ -

 شکسته؟ یچ گمیم -

 ..نشکسته يزیچ -

 ..تخت ریتو اتاق؟ ز هیچ يپس اون خرده ها -

 ..تلفن از دستم افتاد..ستین يزینه چ: به فکر فرو رفت و دست اخر گفت قهیدق چند

  شه؟یاش و الش نم ينجوریافته چرا ا یتلفن صدبار از دستم م يتلفن از دستت افتاد؟ من روز -

 .. نشون بده یسرسخت نهمهیمورد بابک بخواد ا نیکه در ا شدیاصال باورم نم.. م گذاشت زیم يرو رو قاشق

 ؟يبشنو یخواست یم نویا.. نیزم دمشیشدم کوب یخوب عصبان یلیخ -

شناسمت که  یانقدر م.. کرده یتو رو انقدر عصبان یخوام بشنوم چ یم قاینه دق: نشستم و گفتم نهیبه س دست

 یانقدر فکرت رو مشغول نم.. نیرو زم یتلفن بکوب يکنه که بخوا ینم یتو رو انقدر عصبان يزیبدونم هر چ

 ..روز تمام خاموش بوده هی تیگوش یکنه که نفهم

 ..الاقل دودل بود ای.. خواست بگه ینم.. دیموهاش کش يال یدست

 ..کردم یکاش باهات ازدواج نم يا -

با تعجب نگام .. رونیزبونش بکشم ب ریبلد نبودم که از ز یراه گهیدگرفت  یاگه نم.. ترکشم بود ریت نیاخر نیا

 ..کرد

 ییزایچ.. کنه یکه ناراحتت م ییزایاز چ..یگفت یراحت حرف دلت رو م.. يزد یالاقل اون زمان باهام حرف م -

تو  يزیر یرو م یاالن همه چ.. میخودمون میزن یکه حرف نم يزیدرباره تنها چ..االن یول.. يکه دوست دار

 ...يد یپرسم جواب سر باال بهم م یم.. خودت

 .رو از دست دادم تمیکنم خاص یفکر م: زدم و گفتم يپوزخند

 ..صنم: کرد اعتراض

 ..بهت بگم نیبش.. نیبش: تا خواستم از جام بلند شم گفت.. ندادم تیاهم یول دیکش یم ریدلم ت ریز

از  میدون یکه نم یگروه.. روند پرونده به مشکل خورده: و گفت دیکش یقینفس عم.. سر جام نشستم دوباره

 .. دادگاهها متوقف بشن دیکردن که با دیشده و تهد داشونیکجا سردراوردن پ

 خوب؟ -
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 ه؟یکم زیبه نظرت چ.. نیخوب هم -

 ن؟یکن کاریچ دیخوا یاالن م -

تا االن کجا بودن و چه .. سر دراوردن از کجا نهیکنه بب یکه بررس سهیدست پل.. ستیدست ما ن گهید نجاشیا -

 ..شهیازاد نم یاگه متوقف هم بشه کس یحت.. شهیعنوان متوقف نم چیبرن چون االن روند دادگاه به ه یم ینفع

زود  یلیدم خ یبهت قول م.. ننشسته ينجوریهم سیصنم پل: دستم گذاشت و گفت يرو رو دستش

 ..ارنیسر شما ب یینکرده بال يترسم خدا یم.. منم تنها و تنها بابت شماهاست یکنن نگران یم رشونیدستگ

 ارن؟یسرخودت ب ییبال یستینگران ن یعنی: چشماش نگاه کردم و گفت تو

 ..باور کن نه.. نه -

 یخودم زندگ يرم برا یبشه من خوش و خرم م تیو طور یمن بکن ياگه خودتو سپر بال يبعدشم فکر کرد -

  شه؟یحالم خوب م یلیخ ؟یکن یم

 یچیکردم و ه یاتشفشان فوران م نیبود که ع یاز اون مواقع.. رمیخودم رو بگ يتونستم جلو یجوره نم چیه

 ..رهیتونست جلوم رو بگ ینم

سهم  یاصال اسطوره هم بش.. یبش یقهرمان مل.. یبش دیتو شه.. ستیخبرا ن نیا.. يجناب دکتر احمد رینه خ -

 ..نگاه به مادرت بنداز هی.. ییعمر حسرت و تنها هی شهیمن از تو م

چند .. دهنش گرفت يدست مشت شده اش رو جلو.. که زده بودم کرد یخشم الودش تازه منو متوجه حرف نگاه

 ..کردم دایبعد دوباره توان حرف زدم پ قهیدق

 ..خواستم یمن نم نیبب.. بابک -

غذات سرد : گفت يخشدار يبا صدا.. کردم یبود که فکر م يزیناراحتتر از اون چ یلیخ..رو برگردوند صورتش

 ..بده گرم کنم.. شد

موقع دهنم رو  یلعنت به من که ب يا..کرد یرو درون قابلمه خال اتشیبشقاب رو از جلوم برداشت و محتو عیسر

دادم که  یبه خودم حق م.. زنم یباهاش حرف م ينجوریمن ا یبه فکر منه ول نهمهیا.. لعنت به من.. باز کردم

خدا  چوقتیمن ه..کردم ینگاه م حرکاتشبه . راه متقاعد کردن بابک نبود نیا یرو بدونم ول یبخوام همه چ

.. زد یقابلمه رو هم م اتیهدف داشت محتو یب. ششیاز جام بلند شدم و رفتم پ..مراقب حرکات و رفتارم نبودم

 ..تند رفتم یلیخ.. خوام یمن معذرت م: و گفتم دمیاروم دستش رو کش

 ..ينه تو حق دار -
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 ..حرفش از صدتا فحش برام بدتر بود نیا

 .. ول نکردم دستشو

 دیبا یاگه واقعا به فکر من.. روح هیجسم  هی..نفر هی.. مینفر هیما االن ..میستیروح تو دوتا بدن ن هیما .. بابک -

 یم.. ستمیمنم ن یمونم؟ تو نباش یم بشه من زنده تیاگه طور يچطور با خودت فکر کرد.. یبه فکر خودتم باش

هم درست زد تو  یکیاون زمان .. زد بهت ریه تیکه اون نامرد  يدرست لحظه ا دم؟یمرگ رو د یمن ک یدون

 ..دمیکش یمن چ یدون یتو نم.. قلب من

 ..تو انبار یجهنم ياون لحظه ها.. اون صحنه بغض گلوم رو گرفت ياداوری از

وگرنه منم مثل تو .. تپش قلبت بود.. بود ژنیاون کپسول اکس.. يتو بود دنمینفس کش لیبعد از اون تنها دل -

 ..؟یبه بهانه محافظت از من منو بکش يخوا یاالن تو م.. توکما بودم

 ..اش گذاشت نهیس يدستاشو دورم حلقه کرد و سرم رو رو.. امون نداد گهیهق د هق

 

شب رو .. تونستم بخورم ینم یچیاشتهام کور شده بود و ه وزریاز د.. بشقابم رو هم زدم اتیچنگال محتو با

با هومن کار داشت نتونستم  روقتیتا د نکهیاالنم به خاطر ا.. بابک موندم و فرداش برگشتم خونه شیپ

 اجیچقدر به بودنش احت..ردمچقدر به نوازشهاش عادت ک دمیفهم یتازه م شدمیهر وقت ازش دور م.. نمشیبب

 ...کننده بود وانهیونه اتفاق برام دتصور هر گ.. دارم

 و تاپ هم؟ پیبه ت دینشده زد یچیهنوز ه -

 ؟یچ: دمیپرس یجیرو اوردم باال و با گ سرم

 ؟یتو خودت ينجوریا نیدعوا کرد: اش رو قورت داد و گفت لقمه

 ..میمگه بچه ا.. ییچه دعوا.. نه بابا: حوصله گفتم یب

 ..شهیبا هم دعوامون م یمن و شهال هم گاه.. کنن یمگه بچه ها فقط باهم دعوا م -

 ..نکردم یتوجه یبه بهروز رفت ول يچشم غره ا شهال

 چت شده؟ -

 ..حوصله ندارم یچیه -

 ..يبابک کجاست؟ چه عجب ازش دل کند -

 ..دمیروز نکوب هیاخ اگه .. دمینکوب واریبهروز سرم رو به د يطعنه ها نیاگه من از دست ا اخ
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 ..کار داشت -

 ؟يباهاش حرف زد -

 ؟یدر مورد چ -

 ..ببره خونه اش رهیگ یدست تو رو م یک -

 ..نداختم یراه م یحساب يدعوا هیبود وگرنه  دهیکه عادت رمقم رو کش فیح

 ؟يخوا یم یواسه چ -

 ..پرسم یحتما الزمه که دارم ازت م: ابروشو داد باال و گفت.. دقت بهم نگاه کرد با

 ...دیمونه تا بعد ع یحاال م.. خونه بخره دیگه با یم... شهیفعال که نم: باال انداختم و گفتم يا شونه

 ست؟یمگه خونه اش مال خودش ن -

 ..گه اونجا نه یم یچرا ول -

 ...کالیبار: کج کرد و گفت لباشو

 چطور؟ -

 ..یچیه -

 ..بگو دیهر وقت خونه خر: جاش بلند شد و گفت از

 چطور؟ -

گم برو از  یخوب م ؟يخونه ات بخر يبرا لهیوس يخوا یچطور چطور؟ مگه نم یپرس یهمه اش م هیچ -

 ..فروشگاه بخر

 ..کردم یمنت قبول نم.. اخمام رفت تو هم ه؟یزیجه

 ...میخر یخواد خودمون م ینم -

 ..که گفتم نیهم ؟يارینه توش ن هیبزنم تو  یحرف هیشد من : کرد و گفت ینچ

 يکاریب.. شد که وقت بگذره  یباعث م ينجوریا.. ظرفها رو جمع کردم و شستم.. رونیتو اشپزخونه رفت ب از

 ..باحاله یلیخ نیرو بب الیسر نیا ایعمه ب: صدام زد اسمنی.. رونیاز اشپزخونه اومدم ب..کرد یام م وونهیواقعا د

 ..نشد میحال الیاز سر یچیه ینشستم ول ششیحرف رفتم پ بدون

 ..ختهیر یب یلیانگار اوضاع خ -

 ..نه: تکون دادم و گفتم يسر
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 نکهیا يبرا یکن یم يباز یالزم باشه هر کول.. يتو فکر بر يجور نیکه ا ينبود یوگرنه ادم.. چرا هست -

 ..اهللا اعلم يشد ينجوریکرده که ا کاریحاال چ... ياریحقتو به دست ب

 زخم زبونات تموم شد؟: کردم و گفتم یپوف

 ...نییباال و پا يگم لعنت به هورمونها یم نجایهم از

خونه  میبر یرو م لشیوسا... داره یبابک همه چ.. یزحمت بکش ستیالزم ن..میخوا ینم یچیما هم ه -

 ..خرم یهم الزم باشه خودم م يزیچ.. دمونیجد

 تو؟ ایمن .. زنه یزخم زبون م یک نیکن بب گاهین -

 ..قالب کردم نهیرو تو س دستام

 برات بخرم؟ هیزیجه کهیانقدر ندارم که چهارت یعنی -

 .. خوام یخواست؟ من نم هیزیازت جه یک -

 ..رو برد باال صداش

  ؟يهات شروع شد؟ بزرگ نشد يباز قد باز -

 ؟یاصال مگه تو پدر من.. ندارم هیزیبه بزرگ شدن داره؟ من ازت توقع جه یچه ربط -

 ..بهروز مثل بشکه باروت منفجر شد.. گفتم یکاش جمله اخرم رو نم يا

االن که  يدراورد یاولش که اون همه موش مردگ.. ینمک به حروم یلیخ.. صنم ینمک به حروم یلیخ -

.. ستمیکست ن چیاصال ه.. ستمیبرادرتم ن.. ستمیپدرت ن.. ریمگه من پدرتم؟ نه خ یگ یخرت از پل گذشت م

 ؟یکن یم یپس بگو تو خونه من چه غلط

طرف  نیبودم از ا یاز طرف بابک تحت فشار عصب.. نداشتم يخودمم حال بهتر.. رو مبل مچاله شده بود اسمنی

 ..بهروز هم که قوز باال قوز شده بود.. رمیتونستم بگ یزبونم رو نم يهم جلو

 ..جوابم رو بده.. باتو ام -

 یگ یبه من م یه ياالن اومد ؟يدینم هیزیجه یمگه خودت به بابک نگفت ؟یجوابت رو بدم؟ چه جواب -

 ؟یکه چ هیزیجه

 دم؟ ینم هیزیبابک خودش بهت گفته که من گفتم جه: کرد و گفت زیر چشماشو

 ..نه -

 ؟یگ یم یپس چ... نه و مرض -
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 ..بفهمم يزیاصال قرار نبود من چ ایاز خودش دراورده  ایحدس زدم .. شده بود دیگچ سف نیشهال ع رنگ

 ..با توام -

.. نگم؟ حوصله دردسر دوباره نداشتم ایبگم ..کنم کاریچ دیدونستم با یاصال نم.. یودم تو دوراهکرده ب ریگ

 ..تونستم به بهروز بدم یم یچه جواب یول.. خواستم یشهال رو هم نم یدشمن

 .. يداد ریبس کن بهروز من امشب اصال حال ندارم تو هم گ -

 نیا...يریم یم يدار ای يندارم زنده ا يمن کار.. نیبش ریبگ: گفت تیخواستم از جام بلند شم با عصبان تا

 .. منشاشون کجاست یخاله زنک يحرفا نیبدونم ا دیبا.. االن حل بشه دیمسئله با

 ..کرد یانیپادرم شهال

 ..بزار واسه بعد که حال صنم هم بهتر شد.. یشیم یچرا عصبان.. یحاال هر چ -

 ..شد دیبعد از حرف شهال داشتم هم ناام که يدیام.. دست به کمر بهم زل زد همونجور

 ..منتظرم -

 ..رفت و جواب داد یبه سمت گوش عیسر اسمنی.. زنگ تلفن خونه بلند شد يصدا

 ..نجاستیبله ا.. عمه؟..... سالم اقا بابک... الو -

 ..دیقاپ اسمنیرو از دست  یاز من عمل کردو گوش عتریبهروز سر.. رو به سمت من گرفت یگوش

 ..نمیه من بببدش ب -

 ..بهروز: دمینال

 ..ستیول کن ن زهیانگار تا پته منو رو اب نر نه

 ..الو اقا بابک -

 ..فکرش مشغوله.. اون االن خسته اس.. بهروز تو رو خدا -

 ..توجه پشتش رو به من کرد و رفت تو اتاق یب

 ..شدم یو تا ابدالدهر خالص م دمیکوب یم زیم يزیانقدر دوست داشتم سرم رو به ت.. شدم رو مبل ولو

 ؟یموش بدوون ادیخوشت م ؟یکن کاریچ يخوا یدعوا راه بندازه م يدیاالن سر ع ؟يخالص شد -

 یپشت تلفن به همه گفت ینشست یتو واسه چ.. ادیاره خوشم م اد؟یخوشم م: سمت شهال براق شدم و گفتم به

 ده؟ ینم هیزیبهروز گفته جه

 ؟يبود سادهیل گوش واتو فا: گشاد شد وگفت چشماش
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 رونیبرم ب يشد یمنتظر م يمن بود دنینگران شن یلیتو هم خ.. دمیشن یاتفاق.. بودم نسادهیوا.. رینه خ -

 ...بعد

 ..ییچشم و رو یب یلیخ: حرص گفت با

 ؟یکه چ.. اره هستم -

 ریز.. به اغوش بابک یبیعج لیم.. داشتم ياندازه ا یرخوت ب.. کرد یسرم درد م.. شدم و رفتم طبقه باال بلند

 شدیم شیاگه طور.. دمیرو تختم دراز کش.. یشعور عوض یب.. نبود شمیچرا امشب پ.. نثارش کردم یلب فحش

 ...صد در صد.. شدم یم وونهیمنم د.. مسرم رو با دستمام محکم گرفت..مییکردم؟ با تنها یچه م میکسیمن با ب

 ..رونیبدون حرف بهم داد و از اتاق رفت ب.. برام اورد رو یگوش اسمنیبه در خورد و  یبعد تق قهیدق چند

 ..الو -

 ..سالم -

 ..دلم گرفت..خسته و داغون.خسته بود تینها یب صداش

 ..سالم -

 صنم؟ يکرد کاریباز چ -

 

 

 

 

 

 ..دلم برات تنگ شده بابک: تو خودم جمع شدم و گفتم.. دلخور بود یلیخ

 ...روز نبودم هیهمه اش  -

 ..باشه ياز دلخور یاصال حرف ای.. باشه نمونیب يزنم دلخور ینداشتم االن که باهاش حرف م دوست

 کنه؟ یحالت خوبه؟ بازم دلت درد م -

 شت؟یپ امیفردا ب.. کنه ینه درد نم -

 ..دنبالت امیم  -

 ..خسته اش منصرفم کرد يصدا یگفته ول یخواستم ازش بپرسم بهروز بهش چ یم
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 ؟يندار يکار.. باشه -

 ..ریشب به خ.. نه -

 ..ریشب به خ -

اصال .. اومد تو اسمنیبه در خورد و  یبعد تق قهیچند دق.. ام چسبوندم نهیرو به س یرو قطع کردم و گوش تلفن

 ..هاش رو نداشتم یحوصله وراج

 ؟يدیعمه خواب -

 ..نه -

 ..گرفته و خشدار بود صدام

 ؟يکرد هیگر -

 ..تو درو ببند ایب... نه بابا -

 ..تختم نشست کنار

 ن؟ییچه خبر از پا -

 ده؟یگفته بابا بهت جاهاز نم يمامان جد.. ستین يخبر -

 ..خوام یمن نم.. ستینده هم مهم ن -

 د؟یساعت رو داد -

 ..نه -

اصال نتونستم خوب  یتو خودم جمع شدم ول.. رونیدم بلند شد و رفت ب یکوتاه و سرباال م يجوابها دید یوقت

برطرف  میحال یدوش گرفتم تا ب هیکه داشتم  يزیصبح با وجود دلدرد و خونر..شدم یم داریبمدام .. بخوابم

.. کنم دارشیزنگ بزنم و از خواب ب دمیترس یم.. ادیم ینگفته بود ک.. کردم یمدام به ساعتم نگاه م.. بشه

 .. که شهال با اخم وارد اشپزخونه شد دمیچ یصبحونه رو م زیداشتم م

 ..یختین رو به هم رمو یخوب زندگ -

 یباش نینگران ا دینبا یزن یبا همه حرف م ینیش یپشت سرم من م.. ينبند یخال یخواست یبه من چه؟ م -

 که به گوشم برسه؟

رو جمع  لمیکه تموم شد رفتم طبقه باال و وسا زیم دنیچ..همچنان اخماش تو هم بود ینگفت ول يزیچ گهید

 عمه؟ يریم يدار: و گفت رونیاومد ب ییاز دستشو اسمنی.. نییپالتو و شالم رو برداشتم و اومدم طبقه پا.. کردم
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 ..دنبالم ادیبابک قراره ب -

 اد؟یصبحانه م يبرا -

 ؟یتو چرا مدرسه نرفت.. ادیفکر نکنم ب.. نگفت يزیچ -

 ..امروز جمعه اس -

 ..باشه.. اهان -

 ..بعد بهروز هم بهمون ملحق شد یکم. .مینشست زیم پشت

 اد؟یبابک نم -

 ..ادیبعد از صبحونه م -

 ..ختیر يشهال براش چا.. و مشغول خوردن شد زیپشت م نشست

 ..درست کن ناهار بمونن يزیچ هی -

 .. کار داره یباهاش حرف زدم گفت کل..میریم.. ستیالزم ن.. نه ممنون: گفتم عیسر

 یم یدوست داشت یهر چ.. یانیمردك صوف نیفروشگاه ا يریهر وقت وقتش شد م: به من کرد و گفت رو

 ..شگاهیبگو بفرسته نما ششمیفقط انتخاب کن ف.. یکن ینگاه نم متشمیبه ق.. يخر

 ..رونیزد ب چشمام

 پاشم برم مغازه اون؟ يتو واقعا انتظار دار ؟یچ -

 ..يریو م ياره انتظار دارم بر -

اون؟  شیفروشگاه اونوقت برم پ نهمهیبرم مغازه اون؟ ا دیگفت با یبا خودش فکر کرده بودکه م یبهروز چ عاواق

من مغازه اون مردك .. خوام یبذل و بخششت رو نم.. ممنون: دستمامو تو هم قالب کردم و با حرص گفتم

 ..رمینم

 ...دست زد پس کله ام با

 ینم.. بدبخت.. يعقل هم ندار.. به کنار استیالبته س.. نداره استیخرده س هیگفت که تو  یبابک راس م -

 یچه زندگ نهیبب يخواینم.. شده یخودش کس ينشوند چطور برا اهیکه پدرش به روز س يدختر نهیبب يخوا

معرکه  اریب شیکرد؟ اگه کم پدرش موش دووند تو کار ما؟ ات گرتیکم خون به ج. يخودت درست کرد يبرا

 ..که ته چاه مونده خودشونن یاون نهیشد؟ االن بزار بب

 .. شد یمن م دیهم عا يزیچ هی یگفت ول یبهروز به خاطر خودش م شتریهرچند ب.. هم نبود يفکر بد
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 حاج اقا زنده اس؟ -

 ..رهیو م ادیم ینفس.. يا: زد يداد و پوزخند هیتک

بعد از صبحانه .. ذهنم يو هم حاج اقا رو پرت کرده بودم به انبار دیوقت بود هم سع یلیخ.. نبودم ادشونی اصال

و رفتم  دمیپالتوم رو پوش..بود که اومد ازدهی يطرفها.. دنبالم ادیظرفها رو شستم و منتظر بابک موندم تا ب

 ..رونیب

 ..سالم -

 ؟یسالم خوب -

 ..دیبار یم یاز چشماش خستگ.. و کمربندم رو بستم نیداخل و ماش نشستم

 ..ممنون -

 ..دیکش یم ازهیخم.. میکرد حرکت

 ؟يدیخوب نخواب شبید -

 ..انقدر مهربون باشه و لبخند بزنه تیموقع نیتونست تو ا یچطور م.. زد يلبخند

 ..دمیاصال نخواب -

 بهروز؟ يبه خاطر حرفا.. چرا؟ -

 ..دیخند اروم

 ..حضور فعال داره مونیاز بس تو زندگ میقبول کن یبهروز رو به فرزند خوندگ دیبا گهیفکر کنم د -

 ..بود شبشید يمنظورم حرفا -

 ..ادیخوابم م دایباشه؟ من االن شد میبعدا راجع بهش حرف بزن: خمارش نگام کرد و گفت يچشما با

 ..دمیبه سمتش چرخ کامل

 ؟يدیچرا نخواب یبگ يخوا ینم -

 ..رفت یلحظه از رو لباش کنار نم هی لبخند

 ..هم دارم یخوب ياتفاقا خبرها.. گم یچرا م -

 ؟یچ -

 ..خرده خوابم فقط هیاالن تشنه ..کنم برات یم فیتعر: و گفت دیکش يا گهید ازهیخم

 ..دیرو صورتش کش یدست
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 ؟یراجع به چ یبگ يخوا ینم -

 ..اوردن ریکنن گ یم دمونیکه تهد ییاز کسا يرد هی.. مهران هم بود.. تا صبح با هومن بودم شبید -

 ..گشاد شد چشمام

 گرفتنشون؟ ؟یراست -

 ..رنشونیگ یم يبه زود شاالیا.. اوردن ریازشون گ يرد هی یول.. هنوز که نه -

همه  يبود که به زود نیمهم ا.. بودن ایمهم نبود ک.. دمیکش یدادم و نفس راحت هیتک نیماش یرو به پشت سرم

.. برد یخوابم نم یول.. دینه بابک خوابخو میدیکه رس نیهم.. میدیکش ینفس راحت م هی.. شدیتموم م یچ

.. نه.. دهیکه تازه به موادش رس يدرست مثل معتاد..اروم نفسهاش رو تماشا کردم تمیو ر دمیکنارش دراز کش

دست چپش رو ..کنه یم شیکه معشوقش رو ستا یعاشق.. کنه یکه معبودش رو پرستش م يدرست مثل عابد

 ..اش گذاشتم نهیس يبلند کردم و خودم رو سر دادم تو بغلش و سرم رو رو

 

 

 

.. یدونستم چ ینم یبود ول میزیچ هی.کردم غذا  یکه فکر نم يزیبه تنها چ یسرخ کردن مرغ بودم ول مشغول

بابک ..مرغ و برگردوندم کهیت هی..کرد یخوشحالم نم يزیاصال چ.. داد خوشحال باشم یکه اجازه نم يزیچ هی

 یفکر نم يواحد زیبه چ.. وردخ یو اونور وول م نوریگرفت و من سر اجاق گاز مدام فکر ا یداشت دوش م

 ..هومن بود.. جواب دادم  عیسر.. زنگ تلفن منو از جا پروند يصدا..شد یم یمدام ذهنم پر و خال.. کردم

 ..الو سالم -

 ؟یخوب.. ؟ییصنم تو.. به به.. سالم -

همون هومن باشه که همه  نیکردم ا یباور نم یگاه.. بهتر شده بود یلیبرخوردش خ میعقد کرده بود یوقت از

 ..دمیترس یاش ازش م

 الله جون خوبن؟ د؟یشما خوب.. بله خوبم -

 بابک هست؟.. میهمه خوب -

 .... رهیگ یداره دوش م -

 ..رهیتماس با من بگ هیبگو .. باشه -
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 ..هومن اقا یراست.. چشم -

 ..بله -

 شد؟ يخبر -

 ؟یاز چ -

 کردن؟ یم دیکه بابک رو تهد یینایاز هم -

 ..نره ادتیتماس .. نگران نباش میکن یروش کار م میدار -

 ... مهیو نصفه ن یتلگراف شهیهم مثل

 ..چشم -

 ..خداحافظ -

 یحالم م یب شتریب نید و او گرفته بو يابر يهوا.. .. کم نکرد میاز نگران يزیحرفاش چ.. رو قطع کردم تلفن

 ..به خودم زدم يپوزخند.. دم غروب بود يهوا نیساعت سه بعدازظهر ع.. کرد

 ..گهیجور د هیاالنم .. جور هیصنم؟ اون موقع  يخبر دار.. شهیپارسال داره تکرار م دیع -

 ..بابک با حوله دور گردنش وارد اشپزخونه شد.. شکمم به قار و قور افتاده بود.. دمیرو چ زیم

 ..یراه انداخت ییچه بو.. اومم -

 ..گاز رو کم کردم ریز

 ..شهیاالن حاضر م -

 ..دیدور کمر حلقه کرد و صورتم رو بوس دستاشو

 ..یحالیباز که ب -

 ..فته اسگر یلیهوا خ: اشاره کردم و گفتم رونیپنجره به ب از

 ..بباره یبرف حساب هی دیشا.. اره -

 ..خدا کنه -

 ..گذاشتم زیرو برداشتم و سر م تابهیماه

 .. اقا هومن زنگ زد یراست -

 ؟يجد -

 ..یزنگ بهش بزن هیاره گفت  -
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 ..اول ناهار: گفتم هیبا گال.. کانتر برداشت يرو از رو یانداخت و گوش یصندل يرو رو حوله

 ..واجب باشه دیشا.. شهیزود تموم م -

 ..رو قطع کرد یفقط چندتا باشه گفت و گوش.. دمیمرغ کش براش

 ..خودتم رون بزار يبرا.. داره ییعجب رنگ و بو -

 ..زارم یم -

 ؟يدار اجیاحت یچ.. میهم بر دیع دیخر دیبا: از مرغ رو گذاشت تو دهنش و گفت يا تکه

 ..بهش فکر نکردم اصال.. دونم ینم: باال انداختم و گفتم يا شونه

 م؟یدرباره اش حرف بزن يدوست دار -

 ..اول غذاتو بخور -

 ..يتو واجبتر: و گفت دیکش دست

 ..اول غذاتو بخور.. تونم حرف بزنم ینم ينجوریا -

 ..رو برداشت یبابک گوش.. زنگ تلفن بلند شد يصدا

 ؟يد یچرا جواب نم... الو.... الو... الو -

 خودشونن؟: با ترس گفتم.. نبودن یخوب زیبدون جواب چ يتلفنها نیا.. قلبم باال رفت تپش

 ..کرد یابیرد  شهیم.. رانسلهیشماره ا.. فکر نکنم: به شماره انداخت و گفت ینگاه

 ؟یگ یبه اقا هومن م -

 ..اگه بازم زنگ بزنن اره -

 نیا ستیاصال معلوم ن.. یکن یم ينجوریچرا ا: دستم رو گرفت و گفت..دهنم گرفتم يلرزونم رو جلو دست

 ؟یکن یم يچرا انقدر خودخور.. تلفن از طرف همونا باشه

 ..حس مزخرف رو از خودم دور کنم نیتونم ا ینم.. تونم ینم -

 ..کن گایمنو ن.. ؟یچه حس مزخرف -

 ..شروع کردم به هق هق کردن.. دیلرز یپشت پرده اشکم م رشیتصو

 ..دم یکنم تو رو هم از دست م یهمه اش فکر م.. کنم  یفکر مهمه اش .. حس بد دارم هی.. دونم ینم -

بدتر  یچیمرهم دردش که ه.. باشم یادم درست و حساب هیتونم  یلعنت به من که نم.. ام بدتر شد هیگر

 ..شدم یزخم م ياستخون ال
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 ؟یکن یم يفکر نیچر همچ -

باشه؟  میبر نجایاز ا م؟یبابک بر.. کنه یم وونهیماجراها داره منو د نیا.. دونم ینم: رو پاك کردم و گفتم اشکام

.. ما رو نشناسه یدور که کس يجا هی میبر.. میخوام فقط بر ینم یچیه.. نخوام یچیخورم ازت ه یقسم م

 م؟یبر

 نیاوضاع به ا گهید ده؟یبه اخر رس ایمگه دن.. یکن یم نیچرا همچ وونهید: رو صورتم گذاشت و گفت دستشو

 ..یکن یمکه فکر  ستین یخراب

 ..کردم یهق م هق

 باشه؟ میفقط بر.. میبر -

 ..نکن هیگر.. نکن باشه هیفقط گر.. میریباشه م... باشه: کرد و گفت بغلم

 ..خواستم ناراحتت کنم ینم.. خوام یمعذرت م: که حالم بهتر شد گفتم یکم

افتاده که به  یشدم که اتفاق یکم کم داشتم مطمئن م.. ياتفاقا خوب شد که باهام حرف زد.. يناراحتم نکرد -

 ..یگ یمن نم

 .. چوقتیه.. يد یوقت از دست نم چیمطمئن باش منو ه: رو تو دستاش گرفت و گفت دستام

 ..حال لبخند زدم نیبا ا یاروم نگرفت ول دلم

 ..مینرفت رونیوقته باهم ب یلیخ.. میبگرد رونیخرده ب هی میغذاتو بخور بر -

به صورت رنگ .. تا شالم رو مرتب کنم ستادیراهرو ا نهییا يجلو.. رونیب میم تا بررو جمع کردم و حاضر شد زیم

با تعجب .. زنگ در بلند شد يصدا.. کردم یبراشون م يفکر هی دیبا.. ابروهام در اومده بود.. ام نگاه کردم دهیپر

 .. خونه ادیقرار نبود ب یبود؟ کس یک یعنی.. به بابک نگاه کردم

 ه؟یک -

کتش  ریدستش اروم رفت ز.. صورت مرد رو گرفته بود يافتاد که جلو یچشمم اول به دست گل.. رو باز کرد در

 کنه؟ یو نگاه م ستادهیکنه؟ چرا ا ینم يپس چرا بابک کار.. رونیچشمام زد ب.. دیکش رونیب يو اسلحه ا

 ..دستا باال -

 ..اومد سرم دمیترس یکه م ییبال.. و پرت شدم عقب دمیکش يبلند غیج
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جنازه .. خون.. انبار يصحنه ها.. دیلرز یتمام بدنم م.. رهیخوردنم رو بگ نیزم يتا جلو دیبه طرفم دو بابک

.. طاقت رو نداشتم گهید.. شدن تو سرم یم دهیبدون وقفه گرومپ گرومپ کوب یکی یکی..گلوله يصدا.. جونیب

 ..نداشتم گهیانبار د یکیتوان  گهید

 ؟يشد یچ.. صنم جان.. صنم جان -

با تعجب و دهن باز  ينجوریمرد هم.. نینشستم زم واریسر خوردم و کنار د.. ام رو نداشت يتاب نگهدار زانوهام

 ..صنم.. صنم: بابک از شونه هام گرفت و تکونم داد..دیلرز یفکم م.. کرد یداشت نگاه م

گفتم  ینیه.. قدم به داخل خونه گذاشت هیمرد ... گذاشتمام  نهیس يدستم رو رو.. دیجه یم رونیداشت ب قلبم

 ..کاش اول منو بکشه يا... کردم میبابک قا يو سرم رو تو پالتو

 ..بابک -

 ؟يبردار تیخرک يها یشوخ نیدست از ا يخوا یتو نم.. بابک و مرض -

 ..دمیلرز یم هنوز

 ..اریاب ب وانیل هی.. نسایاونجا وا ينجوریهم.. زمیبلند شو عز -

بدنم فلج  يانگار همه اعضا.. نداشتم یتوان گهیشده بود د دهیرسم کش.. رو گرفت و از جا بلندم کرد ربغلمیز

 ...دستش بود به سمتمون اومد وانیل هیکه  یمرد درحال.. منو رو مبل نشوند..بود

 ...کردم بابک تنهاست یفکر م.. دیباش نجایمن اصال حواسم نبود ممکنه شما هم ا دیببخش -

 ..بهش رفت يرو از دستش گرفت و چشم غره ا وانیل بابک

 ..گچ شده نیبخور رنگت ع نویا.. زمیعز ایب -

 ...کرد یسرم ذق ذق م يتمام رگها.. ایخدا يوا.. اب خوردم یکوچک جرعه

 دکتر؟ میالزمه بر.. بابک -

 ..جمع کنم تویبزار گندکار قهیدق هیسروش فقط .. خواد ینه نم -

 ..نداشتم يبه خدا من قصد بد -

 ..داره یکرد که بخوام حدس بزنم چه نسبت یمغزم کار نم یول.. اسمش اشنا بود.. سروش

 ..مییپسر دا.. سروشه.. ستین یکس.. زمیعز.. صنم جان -

 ..دمیرو مال میشونیپ

 ..نیدونستم انقدر ممکنه بترس یمن نم.. صنم خانم دیببخش -
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 ..دمیاون تفنگ رو که د.. کردم یبترسم؟ داشتم سکته م -

 واقعا اگه سروش نبود؟.. شد ریاز پشتم سراز يسرد عرق

 ..میها دار يباز نیمنو بابک از ا.. بود ياسباب باز -

: گفت یبابک با مهربون.. دمیکوب یداشتم و رو سر همون سروش م یتو خونه بود رو برم یداشتم هر چ دوست

 ..گه دستا باال که ینم گهید.. کنه یکنه خوب م کیاگه بخواد به طرفم شل یکی.. زمیعز

رو خوب  تیدفعه بعد موقع.. دونستم یمن نم.. دیببخش: اخم کردم و گفتم.. .. صورتم رو برگردوندم..گرفت کفرم

 ..کشم یم غیکنم بعد ج یم یبررس

 ..اشهدمو خوندم.. شتهیلحظه فکر کردم افرا پ هیبابک من  شییخدا یول: و گفت دیخند سروش

 ..؟يبهتر: جوابشو بده رو به من گفت نکهیبدون ا بابک

 نیاز ا گهیمگه مهران صد دفعه بهت نگفته د.. خدا ازت نگذره: بابک رو به سروش گفت.. رو تکون دادم سرم

  ..یجون به جونت کنن همون بچه تخس.. ینکن ایشوخ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

و بلوز چهار خونه  نینش بود با شلوار جت یرنگ يکاپشن سدر.. دمیتازه سروش رو کامل د.. بهتر شده بود حالم

 ..هیپیگفت ادم خوش ت شدیموهاشو به عقب داده بود و در کل م.. رنگ یشمی وریو پل

 ن؟یرفت یم ییجا نیداشت -

 ؟ياومد یتو ک.. یراست.. رونیب میرفت یم میبله با اجازه تون داشت -

.. سر بهتون بزنم هی امیگفتم ب.. خونه دمیساعت سه صبح بود رس یحساب کن قیدق يالبته اگه بخوا.. شبید -

 ..کارت مامان تموم شد مینه که از شانس بد من شارژ س ای يخونه ا نمیزنگم زدم بب هی

 ؟يزنگ زد يپس اون تو بود -

 ...تا خواستم بگم الو قطع شد.. اره -

تا از جام بلند .. پد همراهم باشه هیخدا کنه .. کرده بودم دایپ ییبه دستشو يدیشد اجیاحت..مبل صاف نشستم رو

 کجا؟: شدم بابک گفت

 ..گردم یبرم -
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 ای.. سر عقدمون که نبود..شد داشیاز کجا پ گهید ییپسر دا نیا.. رفتم ییلرزون به طرف دستشو يقدمها با

از  نمیا گانهیاون از .. اون از فرزادشون.. رسد یم يباغ بر نیهر دم از ا.. کردم یپوف.. ادینم ادمی.. بودم دمیشا

بابک  يصدا.. رونیو صورتم رو شستم و اومدم ب دست.. کنه ریبه خ لیفام نیخدا اخر و عاقبت منو با ا.. سروش

 ..دمیرو شن

 یگه ول ینم يزیچ... دهیتونم تصور کنم چقدر ترس یاالنشم م نیهم.. ستایافرا ن نیصنم ع.. نکن سروش -

 ..تو خودش زهیریم

 .. باشه بابا من که معذرت خواستم -

 م؟یبر: بابک از جاش بلند شد و گفت منیورودم به نش با

 ..اومدنمون کنسل نشده رونیکه برنامه ب دمیفهم

 ..صنم خانم یراست -

 ..گم یم کیمفخم تبر لیورودتون رو به فام: گل رو از رو کانتر برداشت و گفت دسته

 مفخم؟

 ..ياحمد: انگشتش رو تکون داد و گفت بابک

 ..میما که مفخم.. گهیشه د یبابا مفخم هم م -

 ..ممنون: گل رو ازش گرفتم و گفتم دسته

 ..یعروس شاالیا..  میباش نجایعقدتون ا يبرا میما که سعادت نداشت -

 چرا نبود؟ یراست.. بودمش دهیبود که ند نیهم يبرا اهان

 د؟یاوردین فیچرا تشر: تم و گفتمگلدون گذاش يگل رو تو دسته

 ..يقبال نسبت به من انقدر کم لطف نبود... بابک: کرد و گفت ینچ

 .. ششیدرمانم رفته بودم پ يمن برا ست؟ین ادتی.. کنه ینم یزندگ نجایسروش ا -

 ..حواسم نبود دیببخش.. بله درسته.. اهان -

فقط منو  شمیمزاحم نم.. دیبر رونیب دیخوا یدونستم شما م یمن نم: به ساعتش کرد و گفت ینگاه سروش

 ..خونه  دیبزار

 هان صنم؟.. یستین بهیغر.. میبر ایب: تکون داد و گفت يسر بابک

 ..دیاریب فیالبته تشر -
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 ..میو سوار اسانسور شد میرفت رونیاز در ب.. قبول کرد یداشتم تعارف کنه ول انتظار

اندازه خوب شده  نیکردم تا ا یراستش اصال فکر نم.. ردمتعجب ک یازدواج کن يخوا یگفت م یبابا وقت -

 ..یباش

 ؟يجد -

 ..لحظه فکر کردم اشتباه اومدم هی يدر رو که باز کرد. ییخوب سر پا.. اره -

 ..گهید مینیما ا: زد و گفت يلبخند بابک

ما رو .. يکرد یم یتاب یب یاونجا بهت گفتم بمون بگو واسه چ نهمهیا.. طونیش يا: و گفت دیخند سروش

 ..میباش که اون همه برات دل سوزوند

 نیسوار ماش.. بد ایخوب بودن  ای.. حد وسط نداشت ایگو لیفام نیا.. خنده ام گرفت.. حواله اش کرد یچشمک

 ..میو به راه افتاد میشد

 ومد؟یطناز باهات ن -

 د؟یدار يچه برنامه ا دیع يبرا یراست.. ادیم گهیهفته د هینه اون  -

 ..از کارش خوشم اومد.. نمیعقب نشست تا من جلو بش عیسروش سر..میشد نیماش رسوا

 ..مبارکه.. يدیخر ینیعجب ماش -

 ..ممنون -

 د؟یدار يچه برنامه ا دیع يبرا.. نینگفت -

 ..میریمسافرت که حتما م هی یول.. یچیفعال که ه -

شما هم با ما .. میبرنامه توپ دار هیما ... به عهده من دیپس برنامه تون رو بزار.. خوبه: و گفت دیخند سروش

 ..دیایب

 

 

مثل  يزیچ هیسروش هم  نکهیفکر ا.. نه نداشتم ای میباهاشون بر نکهیدرباره ا ينظر.. به بابک انداختم ینگاه

 ..کرد یولم نم ادیفرزاد از اب درب

 ..شهیم یچ مینیبب -
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خوام  یم.. هیچ شهیم یچ مینیبب... يتر بود هیقبال پا.. ایضدحال شد يازدواج کرد: رو اورد جلو و گفت سرش

 ..یکن یفکرشم نم یببرمت که حت ییجاها

 یباحال يما ادمها.. به روش خودتون.. نیکن شیراض.. سپرمش دست شما یم: سمت من برگشت و گفت به

 ..گذره یباهامون خوش م.. میهست

 ..داشتم یکرد واقعا چه روش یفکر م.. ادب یپسره ب..منم خنده ام گرفت.. دیخند بعد

 ..یکه از خنده روده بر بش ارهیدرم يانقدر دلقک باز.. گذره یاره خوش م -

 ارم؟یدر م ياقا بابک؟ من دلقک باز میداشت -

 د؟یخر ایما ب يپا به پا يحوصله دار -

 د؟یع دیخر -

 .. گهیاره د -

 ...نرفتم دیع دیوقته خر یلیخ.. حتما -

چشم دوختم  يبه اسمون ابر.. شده بود بهیبرام غر زایچ یلیخ.. اصال.. شده بود برام یبیچه واژه غر... دیع دیخر

 .. نطوریمنم هم: و گفتم

 ... نطوریمنم هم: هم با همون لحن گفت بابک

 ..شهیم یسه ماه.. نطوریاره منم هم: گفت یسوزناک یبا اه سروش

 ..سال هیمن : ام گرفت خنده

 ..سالهمن سه : بابک

بخرم براتون؟ افتخار داره؟ بابک سر  نیکنم؟ بهتون مدال بدم؟ کارت صدافر کارتونیچ دیگ یخوب االن م -

 ..کنم یخال باتویخوام ته ج یکه که م یحساب دیمرکز خر هیخرتو کج کن سمت 

 ..برمت خونه بابات یم.. الزم نکرده رینه خ: گفت یبابک با اخم تصنع.. ام گرفت خنده

 خونه بابام؟ یفرست یخونه بابام؟اره؟ م یفرست یمنو م: چشماشو گشاد کرد و گفت سروش

 ..نمینب ختتمیر گهیبرو د.. فرستمت یاره م -

 .. دل ازار شهینو که اومد به بازار کهنه م.. گهید نهیهم -

 ..يدیرس یخوب یلیخ جهیبه نت -

 شد؟ اره بگم؟ یبگو اونجا چ..بردمت که من یتوپ يسکوهایکوفتت بشه اون د: گفت طنتیشد و با ش خم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٤٩٣ 

گردن ما از .. فدات بشم.. نه.. ها ینگ... نه نه: بابک به تته پته افتاد و گفت.. دیکش یابروهاش خط و نشون م با

 یهرچ.. رمیگ یمال افرا و مهرانم م يبخوا.. مال صنمم هست.. من مال تو یکارت بانک نیاصال ا..کتریمو بار

 ..ریاون زبونتو بگ يفقط جلو.. کن دیخر یدوست داشت

بار ما  هی.. صنم خانم.. يمنو بخر یتون ینم یبا کارت بانک.. شهینم رینه خ: و گفت دیبه سمتم چرخ سروش

 یاصال دل نم.. رونیب مشیدیبه هزار زور کش مشیزور برد هیبه .. اومدا یبعد نم.. اسمشو نبر يجا هی میرفت

 ..کنه ها یهنوز اونجا کار م اون دختر بوره یراست... کند که

 یمنو م يهمه پته ها ادیخوشش م يخند یم.. نخند صنم: بابک نگاهم کرد و گفت.. کرد دایام شدت پ خنده

 ..رو اب زهیر

 ومدهین حیتفر ای يکار تیمامور يتو که برا.. در ضمن.. ازدواج کرده یبزار بدونه با ک.. بزار بدونه: گفت سروش

 نجاهایا يوا.. ینداشت يریوگرنه تو خودت که تقص.. دیطلب یم نویا.. بود  ينجوریروند درمانت ا.. المان يبود

 ..چقدر شلوغ شده

بود که  ییسروش کال از اون دسته ادمها.. میشد ادهیو پ میکرد دایپارك پ يجا هیبه زور .. هم شلوغ بود واقعا

 بایبرعکس بابک که تقر..زد یداد و حرف م ینظر م یه چدرباره هم.. گذشت یواقعا باهاش به ادم خوش م

 .. ساکت بود شهیهم

 ..ریخرده اروم بگ هی.. يخور یسروش چقدر وول م يوا -

ازاد و  ينجوریا گهیبشه د یک.. برم یکه به دست اوردم لذت م یتازه دارم از دوران تجرد موقت ؟یواسه چ -

 ..دم یهاشون رات نم یچند روز دارم که شرمنده توام بعض نیبرنامه برا ا یتازه کل.. رها باشم

 ..يخوام رام بد ینم.. شهیخجالت بکش داره چهل سالت م  -

 مگه خجالت داره؟ داره صنم؟ یچهل سالگ.. شهیتو هم داره چهل سالت م ؟یخجالت واسه چ -

 .. رمیبازم رو بگ شین يتونستم جلو ینم

 ..نه نداره -

 ..اون طرف میبر دیایب.. نداره يدید -

خواد تا  یم ينجوریا.. تو رو خدا بهش انقدر رو نده صنم: کرد و گفت یبابک پوف.. خودش جلوتر راه افتاد و

 ..هیچه مارمولک شیشناس یتو نم... و اونور بگردونه ها نوریصبح ما رو ا

 ..یتو بگ یهرچ.. باشه: و گفتم دمیخند
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.. برخورد رو خوب از دلم دراورد نیاز اول یناش تیو عصبان یاراحتن.. گردش تموم بشه نیخواست ا یدلم نم يوا

 .. میگشت یرگالها م نیب میتو فروشگاه داشت

 بلوز خوبه؟ نیا نیبب -

 ..ریخرده شادترش رو بگ هی.. اس رهیرنگش ت یلینه خ: انداخت و گفت ینگاه بابک

 ..رنگ شادش انداختم زیبه سا ینگاه

 بردارم؟.. مدلش خوشگله.. من نداره زیسا -

 ؟يخوا یشلوار هم م.. میاورد ریبهتر گ زیچ هی دیشا میدور نگاه کن هیبزار  -

 ..خوام یاره م -

سالم .... برخرمگس معرکه لعنت: لب گفت ریز.. که تلفنش زنگ زد میکرد یشلوارها رو نگاه م فیرد میداشت

 ..یخانم رافع

 ..رو مشغول کردمدادم و خودم  رونیرو ب نفسم

گم اگه  یممنون از لطفتون بهشون م یلیخ...... ساعت چند؟؟؟ حتما... البته.. هست ادمی.. .. ممنون..بله -

 ..با اجازه.. کنم یخواهش م... تونستن حتما

 ..بود یرافع: گذاشت و گفت بشیرو تو ج یگوش

 ..اره -

 ..دعوتمون کرد رستوران... دوشنبه دفاعشه -

 ؟یچ يبرا -

 ..شیلیبه مناسبت فارغ التحص -

 ؟يقبول کرد: و گفتم دمیسمتش چرخ به

 ..میاریبهانه ب هی میتون یم يشام رو دوست ندار یبرم ول دیجلسه دفاعش که با يبرا.. ندادم یجواب -

 م؟یبر یگ یم یعنیخوب  -

 ..یباش شمیهمه جا پ دیبا.. یتو همسر من.. اومدنت به صالحه يخوا ینظر منو م -

 دم؟یکش یکنار م ایکردم  یم یخودم رو مخف دیچرا با.. گفت یراس م.. گرم شد دلم

 ..میخوب بخر يپالتو هی میپس بر -
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هر چند که ته .. نهیغمگ یک.. خنده یچشماش م یک دمیفهم یمدت م نیبعد از ا گهید.. دیخند یم چشماش

 ..زد یموج م يزیچ هی شهیچشماش هم

 ..اون طرف میبر -

 ..شمونیکه سروش اومد پ میانتخاب پالتو بود مشغول

 شام؟ میریم یک.. من گشنه ام شده -

پالتو  میدر ضمن ما دار.. ستیوقت شام ن.. هنوز که ساعت ششه: به ساعتش انداخت و گفت ینگاه بابک

 ..میکن یانتخاب م

 د؟یخر یاالن پالتو م.. ها دهیع گهیدو هفته د د؟یفتادیخرده زود به فکر ن هی: با تعجب گفت سروش

 ..صنم هم دعوته.. جلسه دفاع دانشجومه -

 ..کنمیباشه صبر م.. هیپس جلسه رو کم کن.. اها: زد و گفت یسروش برق يچشما

مخصوصا که به خاطر .. خوش دوخت و قشنگ بود یلیخ.. با کمربند چرم برداشتم ينخود يپالتو هی باالخره

دختر .. به دلم نشست یلیخ.. داد یتر نشون م دهیه بودم و قدم رو کشچند وقته الغرتر شد نیاضطراب ا

 ن؟یامتحان کن دیخوا یشال ستش رو هم م: فروشنده گفت

 ..شم یممنون م.. بله: من گفت يبه جا بابک

.. سرت کن نویا: چهال چهار خونه برداشت و گفت هیبابک .. جلوم گذاشت یو خردل يچند تا شال قهوه ا دختر

 ..ادیبهت م یلیخ چهارخونه

داشتم که واقعا  شیتازه اگه ارا.. گفت یراس م.. و دختر کمکم کرد شالم رو مرتب کنم ستادمیا نهییا يجلو

 خوبه؟: به سمت بابک برگشتم و گفتم.. شد یقشنگ م

 ..بردار نویهم.. هیعال: زد و گفت لبخند

.. تو فکر بود يسروش بدجور شیپ قهیبرعکس چند دق.. میو به سمت صندوق رفت میرو برداشت دیخر يها سهیک

حساست  ایخوام بترسونمت  ینم: کرد سروش اروم بهم گفت یرو حساب م دامونیکه بابک داشت خر یوقت

 ..اس به تو و بابک زل زده قهیاون مرده چند دق یول... کنما

زد  یکه حرفش رو م يمرد دنیو با دانداختم  یگفت نگاه یکه م یاروم به سمت.. باال رفت عیقلبم سر ضربان

 ..برخرمگس معرکه لعنت: گفتم رلبیز

 ش؟یشناس یم: باال انداخت و گفت ییابرو سروش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا چکایمام   –صنم پرست 

wWw.98iA.Com ٤٩٦ 

 ..شناسمش یخوبم م.. اره -

 ..گرفته بودن ییدوروبرمون رو چه ادمها... سمت بابک رفتم و دستش رو گرفتم به

 

 ؟يخسته شد -

 ..رمیدلم خواست دستتو بگ.. نه خوبم: زدم و گفتم يخودش لبخند مثل

.. کرد یانقدر که تا عمق جان نفوذ م..دلگرم کننده.. دوست داشتم مثل خودش لبخند بزنم.. به دستم داد يفشار

 یهنوز داره نگاه م: سروش خودشو بهمون رسوند و گفت.. رونیب میو از فروشگاه رفت میبرداشت دهامونویخر

 ..کنه

 ؟یک -

 ..شناستش یصنم گفت م.. اون مرده اونجا -

 ش؟یشناسیم -

شوم  يزهایچ اداوریمن  يبرا دیسع.. فتهیدوست نداشتم چشممون به چشمش ب.. ستهیتا نا دمیرو کش دستش

 ..ياعتماد یب.. مثل ترس.. یمثل اوارگ..تر یجهنم يزهایچ.. یچهار سال جهنم.. بود يادیز

 ..نمشیدوست ندارم بب.. اره پسر دوست پدرمه -

 ..امشب رو خراب کنم يدوست نداشتم شاد.. میو راه افتاد نیتو ماش میرو گذاشت دهایخر

 اسم همسرتون طنازه؟ -

 ..تارا.. دخترم دارم هی.. بله -

 چند سالشه؟ ؟يجد -

 .. دو سالشه -

 ..دیبچه داشته باش ادیراستش بهتون نم -

 .. دیخند

 طونم؟یخرده شروش هیچون .. چرا؟ -

 ..من مداخله کرد يبه جا بابک

 ..يشر یلیخرده هم نه ماشاهللا خ هی -
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بود فرزاد رو از بالکن پرت  یک... بزن تو سرما یگم ه یبهت نم یحاال هرچ: اخماشو تو هم کرد و گفت سروش

بود تو خونه طالقان حلزون و  یمن؟ کرو پنچر کرد و انداخت گردن هو نیبود چهارچرخ اقا حس یک ن؟؟ییکرد پا

 قورباغه و مار انداخت تو اتاق دخترا؟

 ..دیخند بابک

 ..من از تو شرتر.. باشه.. باشه  -

 روقتیخونه مون د میخونه و برگرد میتا سروش رو بزار کیبه خاطر تراف..  میفست فود خورد هیرو تو  شام

و به  رونیزد که پالتوم رو از تو سبدش اوردم ب یك مبابک داشت مسوا.. داشتم یواقعا حس خوب یول.. شد

.. مدتها باهاش تجربه کردم زرو بعد ا دیلذت خر.. دوستش داشتم یلیخ..دمیروش کش یدست.. زدم یچوب رخت

با .. برام عوض شده بود ایانگار دن ییجورا هی.. حساب کتاب کنم نکهیبدون ا.. نگران پولش باشم نکهیبدون ا

 ؟يدوستش دار یلیخ: شونه ام گذاشت و گفت يچونه اش رو رو.. بابک دور کمرم جا خوردم يتماس دستا

 ..شیدیممنون که برام خر.. قشنگه یلیخ.. اره -

 ..خرم یزود زود برات م یشیانقدر خوشحال م کیکوچ يزایچ نیاگه بدونم با ا -

من .. نمیب یپالتو نم هیفقط  نویمن ا.. بزرگه یلیخ.. بزرگه یلیخ نایا.. ستین یکیکوچ يزایچ نایا... بابک يوا -

که  نهیهم.. باشم بایز یخواست.. ينگام کرد.. ينظر داد.. يکرد يصبور.. یکه برام گذاشت یوقت.. نمیب یعشق م

 ..کنه یبرام خاص م نویا

 ...خوردمتا يدید هوی.. زیبس کن دختر انقدر زبون نر: به خودش فشار داد و گفت شتریب منو

 یرو که م یواقعا هرچ یکرد ول یوقتا خوب فوران م یمنم گاه یادب حهیذوق و قر نیا.. دمیخند سرخوشانه

 ..دمیکردم و دراز کش زونیتو کمد او..گفتم یم دمید

 ..بابک -

 ..بله -

 مسافرت؟ میر یم نایبا سروش ا: و گفتم دمیسمتش چرخ به

 ؟یکن یبه روش خودت منو راض يخوا یاالن م: و گفت رونیرو داد ب نفسش

 ..فقط خواستم بپرسم.. میرینم يتو نخوا.. نه بابا: و گفتم دمیخند

 .. گذره یباهاش به ادم خوش م.. میفکر کنم بر.. انیهم م نایا ییدا: و گفت دیرو صورتش کش یدست

 ه؟یخانمش چطور -
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رو  مونینجوریا.. هردوشون خوبن...هیدختر خوب و خانم و محترم یلیخ یباهاش حرف نزدم ول ادیخوب من ز -

 ..مثل برادر بود برام.. ادیز یلیخ.. کمکم کردن یلیالمان بودم خ یوقت...نگاه نکن

 بردت؟ سکوید نکهیبه خاطر ا -

 ..دیو دماغم رو کش دیخن

 ؟يچرت و پرتاشو باور کرد.. مینرفت سکویاصال د وونهینه د -

 ..کنم یم یشوخ -

 یم هیگر یبعدازظهر چقدر دلم گرفت وقت یدون ینم.. بخند صنم: صورتم گذاشت و گفت يرو دستشو

 .. یچقدر خودمو لعنت کردم که انقدر باعث شدم عذاب بکش..يکرد

 .. بابک -

از  يدوست داشتم با ازدواجمون بار.. من باهات ازدواج نکردم که تو رو وارد مشکالتم بکنم.. نه گوش کن -

 ..یکن هیبهش تک یباشم که بتون یوست داشتم کسد.. دوشت بردارم

 ؟یباش یخواست یم نیبهتر از ا گهید.. يتو فوق العاده ا.. یباور کن هست.. بابک یهست -

 یعادت بدتو ترك م نیا یاخه تو ک.. بندم یدهنتو با چسب م يوسط حرفم بپر گهیبار د هی: کرد و گفت ینچ

 ..یکن

 ..دوست دارم زود جوابتو بدم یزن یم یحرف هی یقتو.. ستیدست خودم ن.. کنم کاریچ -

 گهید زیچ هیاصال حرفش  دیشا.. گهیم یطرف چ ینیبب یگوش کن دیبا.. ستیزود جواب دادن که شرط ن -

 ..بگم یخواستم چ یره بعدش م یم ادمیوسط حرفم  يپر یتو که م.. باشه

 يزیچ دیکردم با یحس م یوقت.. دست خودمم نبود.. افتاد یعادت بد از سرم نم نیوقت ا چیه.. گفت یم راس

 ..گفتم یبگم م

 ..کنم هیکه بتونم بهش تک یباش یکس يدوست دار یگفت یم یداشت -

 .. رفت ادمی هینه اون حرف اصل: و گفت دیکش يا ازهیخم

 ..دیببخش -

 ..گم یافتاد بهت م ادمیبعدا که .. بخواب رینداره بگ یاشکال -

**** 

 تموم نشد؟ -
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 ..امیچرا االن م: رژلب رو گذاشتم و گفتم در

 یدست اخرم ب.. کردم نتونستم مثل مدل دختر فروشنده ببندم يهرکار.. به خودم انداختم یبار نگاه نیاخر يبرا

 ..شدم الیخ

 ..میبر -

که به رستوران شام  يصبح برگزار شده بود که من نرفتم و خونه موندم تا برا ازهیساعت  یدفاع رافع جلسه

 لمیزنگ اس ام اس موبا يصدا.. خواستم نشد یکه واقعا م يزیدست اخرم اون چ.حاضر بشم میدعوت شده بود

 ..بود اسمنی.. بلند شد

 ..عیسر.. االن.. عمه به من زنگ بزن -

 .. رو برداشت یبوق گوش نیبا اول.. زود شماره اش رو گرفتم.. افتاده باشه یشدم نکنه اتفاق نگران

 ..سالم عمه -

 شده؟ یسالم چ -

 ..نگام کرد بابک

 د؟یکجا بود شیعمه شما دو روز پ -

 من؟ چطور مگه؟ -

 ..پرسم یم ينجوریهم -

 نکهیا يزود بهت زنگ بزنم برا يبهم اس ام اس زد.. یچونیپ یحرفو م يچرا دار اسمنی: حرص گفتم با

 کجا بودم؟ شیدو روز پ یبپرس ينجوریهم

 ..نبود نیمنظورم ا دیببخش.. نه -

 بود؟ یخوب چ -

 ..هیبابا اومده خونه عصبان -

 ؟یبه خاطر چ -

 ..دایریبگ دهیاز من نشن -

 ..باشه بگو -

 ..دهیتو پاساژ با دوتا مرد د شیبابا گفته تو رو دو شب پ شینفر رفته پ هیراستش  -

 ..شدم منفجر
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 فهمه؟ یبابات نم.. من با بابک بودم.. یچ یعنی -

 نیکه ا یگه اگه دستش به کس یم.. برات حرف دراوردن نکهیاز ا..  هیعصبان نیبابا هم از هم.. چرا.. مهچرا ع -

 ..بزرگه اش گوششه کهیحرفو برات دراورده برسه ت

 .. شکنه یدادم که فکر کردم االن تو دستم م یفشار م نیرو همچ یحرص گوش از

 ..اشغال یعوض.. هیشرف یدونم کار کدوم ب یم.. دونم یم -

 عمه؟ یک -

 ؟يشد یشده صنم؟ چرا انقدر عصبان یچ: به من انداخت و گفت ینگاه بابک

 ه؟یعمه کار ک -

 .دم یم حیمن براش توض.. کن بهم زنگ بزنه یپدرت رو راض یاگه تونست.. اسمنی -

 ..دهنم گذاشتم يرو قطع کردم و دستم رو رو تلفن

 شده؟ یچ یگ ینم -

 یم.. یاشغال عوض.. دهیرفته چو انداخته که منو با دوتا مرد د.. دیکه ما رو تو پاساژ دهمون پسر دوست بابام  -

 ..حق داشت.. بهروز حق داشت... دونم یم.. سوزه یدونم از کجا داره م

 

 

 

 

 

 کارو بکنه؟ نیا دیاون بوده؟ اخه چرا با یمطمئن -

 ..منو نداره یخوشبخت دنیچشم د... هیمیقد یدشمن هی لشمید؟دلیما رو د یاون ک ریبه غ.. اره -

 ..زمیولش کن عز -

کرد دنبالم که  یاون از اون زمان که موس موس م.. کنه یرو ول نم میاون منو زندگ.. ولش کنم؟ ولش کردم -

دونم همه  یم.. زنه یاورد اونم از االن که پشت سرم تهمت م یم یونیلیبرام چک پنجاه م.. پدرش رو ببخشم

 ..خوره یاز کجا اب م نایا

 دعوا؟ يبر يخوایاعالن جنگ؟ م ؟یکن کاریچ يخوا یخوب االن م -
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 که دوست داره بکنه؟ يو اجازه بدم هرکار ستمیکنم؟ با کاریچ یگ یم -

مسئله رو  نیبه نظرم بهتره بهروز ا.. بزار به عهده بهروز نویا.. یبکن يهر کار یخودتو قاط ستیقرار ن ینه ول -

 ..حل کنه

 ..بهروز بود.. به صدا دراومد لمیبزنم موبا یخواستم حرف تا

 ..الو -

 جوجه کالغ به گوشت رسوند؟ نیا -

 ..من با بابک بودم.. اره -

 کنه؟یام به تو نگاه م يا گهیمگه کس د.. يدونم که با بابک بود یاالغ خودمم م -

 ..شدیزد اروم نم یبهم نم شین هیتا .. گهیبود د بهروز

 ه؟یک یدون یم -

 ..یانیصوف دیسع.. اره -

 ..اونور خط باعث شد ادامه بدم سکوت

 .. کرد یداشت نگاهمون م.. دمشیخودم د -

 ..ادیبزار چشمش درب ؟یکن دیفروشگاه اون خر يبر گمیچرا م يدیاالن فهم..زدم اون باشه یحدس م -

 ..چشمش دراومده بود يچطور دمید -

 ..شد ادهینگه داشت و پ يگوشه ا بابک

 یکن یازدواج م يدار یعنیفروشگاهش  ياگه بر یول.. يخبر نداره تو عقد کرد یکس.. ن اتو دستشهاال -

 ..تونه بزنه ینم یحرف یکس.. شهیدهنش بسته م

 یخوش زندگ يمن تازه دارم رو.. بهروز: کردم و گفتم یپوف.. گفت یراس م.. دیبهروز خواب يبا حرفها حرصم

ازشون  يخوام رد ینم گهیو د رونیب ختمیر میرو از زندگ يشعوریو هر ادم احمق ب یانیو صوف دیسع.. نمیبیرو م

 ..باشه میتو زندگ

 ؟یزن یحرفا رو م نیبابک ا شیپ ياالن دار -

 ..رونیرفته ب.. نه -

 ؟یبهش گفت  -

 ..بود ینیب شیپ رقابلیعکس العمل بهروز غ.. بگم نه ایدونستم بگم اره  ینم
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 ..بزار بدونه.. يکرد یر خوباره؟ البته کا ؟یگفت -

 ..عقب یرو باز کرد و سبد گل رو گذاشت رو صندل نیدر عقب ماش بابک

 ..پس اون به عهده تو.. باشه ممنون -

 ..بهم زنگ بزن يبعدا وقت کرد -

 ..خداحافظ -

 ..بابک سوار شد و راه افتاد.. به سبد گل انداختم یبرگشتم و نگاه.. فمیرو قطع کردم و سر دادم تو ک تلفن

 م؟یریحاال الزم بود براش گل بگ -

 ..حتما الزم بود که گرفتم -

 ..کنم ییکردم دلجو یاخمش سع دنید با

 ..دستت درد نکنه.. يکرد یکار خوب -

 گفت؟ یم یبهروز چ -

 ..رهیگ یاش رو م یگفت خودش پ -

 ..باشه يدلخور نمونیدوست نداشتم ب.. سرش رو تکون داد فقط

 ؟یبگ یبهم چ یخواست یم ومدین ادتی -

 ..نه -

 ..بابک؟: گفتم دلخور

 ..بله -

 ..گهیدلخور نباش د -

 ..ستمیدلخور ن -

 ..یهست -

.. يریگ یم افهیگم بزار به عهده بهروز ق یم.. یکن یگم ولش کن گوش نم یبهت م ؟یکه چ.. اره هستم -

 ..يبه حرف من گوش ند ياصال انگار قسم خورد.. که دلخور نشم يانتظار هم دار

 ؟يریگ یچرا بهانه م ؟یزن یم هیچه حرف نیا -

 بهانه اس؟ نایا -
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دختره سبد گل  نیا يبرا یرفت یول یشاخه گل نگرفت هیمن  يخوبه من االن بگم تا االن برا.. اره بهانه اس -

 ؟یگرفت

مثال .. يتو قراره ببر.. اوال من از طرف خودم نگرفتم از طرف تو گرفتم: سمت من برگشت و گفت تیعصبان با

 ..گرفتم یهم بود من براش م يا گهید يدوما که هر دانشجو.. اسم تو رو کارته.. البته

 ..جز صنم  يا گهیهر کس د... چه خوب ؟يجد: حرص رومو برگردوندم و گفتم با

 ..خرم یسبد گل م هیمشکل تو االن گله؟ من برات هر روز  ؟یکن یم ينجوریچرا ا -

 ..خورد یخونم رو م خون

 ..يشد ریکه بهانه گ نهیمشکل من ا.. ستینه مشکل من االن اصال سبد گل ن -

 یچطور با مشکالت زندگ نکهیا.. یفکر کن مونیبه زندگ نکهیناراحتم که تو عوض ا نیاز ا.. نشدم ریبهانه گ -

ما  یبه زندگ یاصال اون ادم ربط.. یرو به خاك بمال یچطور دماغ فالن ادم عوض یکن یفکر م يایکنار ب

همه .. میتنش دار مونیتو زندگ یکاف دازهکه به ان یستیمتوجه ن.. يزار یاون م يبرا تویانرژ يدار یول.. نداره

 ..کارا نیا يکنه برا یسرت درد م تو نکهیمثل ا یتنش دور نگه دارم ول نیکنم که تو رو از ا یتالشم رو دارم م

.. کرد؟ تا اخرش سکوت کردم یفکر م ينجوریواقعا ا.. باور بود رقابلیبابک برام غ يقضاوتها.. درد گرفت سرم

 .هرچند مجبور بودم نقاب به صورتم بزنم و تظاهر کنم.. اومد یحرف زدنم نم ادیز میتو رستوران بود یوقت یحت

 

 

روزها ..میزد یحرف نم يبه جز در مواقع ضرور یول میباهم قهر نبود.. مون دو روز تمام ادامه داشت ینیسرسنگ

بودن  کیرفتم دانشگاه که البته به خاطر نزد یم ای.. دمیرس یخونه م يرفت دانشگاه و منم به کارا یبابک م

زاشتم که  یکمد م يکرده بودم تو و اتو تهبابک رو که شس يروز سوم داشتم لباسها.. کالسا تق و لق بود دیع

 ..در باز شد

 ..صنم -

 ..تو اتاقم.. بله -

 ..دسته گل اومد تو اتاق هی با

 ..یزود برگشت.. یخسته نباش -

 ؟يریگ یاز دستم نم.. کنه اومدم خونه یگفتم سرم درد م.. چوندمیدانشجوم رو پ -
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 یطناز دست خال دنید میشب که بر.. يکرد یکار خوب.. دستت درد نکنه: گل رو ازش گرفتم و گفتم دسته

 ..مینباش

 ..پشت بغلم کرد و سرش رو به سرم چسبوند از

 ؟یزن یبهم طعنه م ياالن مثال دار  -

 ..نگفتم يزیچ

 ..حواس نداره رمردیپ نیا نکهیبزار به حساب ا.. تو گل بخرم ياول برا دیبا یگ یتو راس م.. تو گرفتم يبرا -

 ..یستین ریتو پ.. نگو.. بابک: گفتم يدلخور با

 ..دیخند

 ..شدم ریپ گهیچرا د -

 ..یرو بگ ناینگفتم که تو ا نویمن ا: اش زدم و گفتم نهیارنجم اروم به قفسه س با

 ؟یاشت: اورد و گفت کتریرو نزد سرش

 ..اوهوم -

 ..دمینشن: اورد و گفت کتریرو نزد صورتش

 ..دمیصورتش رو بوساروم .. رو بهم فشردم تا نخندم لبهام

 ..بلندتر بگو دم؟ینشن یچ -

 ..مشیدیبوس محکمتر

 ..تا بشنوم یحرف بزن ينجوریا دیبه بعد با نیاز ا.. شدما ریپ يجد.. دمیاهان االن شن -

 ..خوش اشتها يبسه اقا: و گفتم دمیخند

 ..رفت و پالتوش رو دراورد عقبتر

 ..میاستراحت کنم و بعد بر یکم -

 کجا؟: کردم گفتم یکه گلهارو بو م یحال در

 ..دیایبا سروش حرف زدم گفت ب.. گهید ییخونه دا -

نمونده  یباق ياز دلخور ياثر چیه گهید.. دمیبکنه منم دوش گرفتم و موهامو سشوار کش یبابک استراحتک تا

 ..میحدود ساعت شش بود که از خونه خارج شد.. بود

 دوره؟ یلیخ تییخونه دا -
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 ..اونورتره ابونیچندتا خ.. ستینه دور ن -

 بود؟ یاسمش چ... میبخر يزیچ هیدختر سروش هم  يبرا -

 ..ادینم ادمی -

 هی ییخونه دا. میدیطناز خر يدسته گل برا هی یو از گلفروش یعروسک خرس هی یفروش ياسباب باز هی از

سروش به ... شد یخورد و وارد خونه م یچهارتا پله م وانیبدون باغچه که به ا اطیبا ح.. خونه ساده و بزرگ بود

 ..دو ساله اش يبا دختر کوچولو.. استقبالمون اومد

 ..سالم -

 ..دیخوش اومد.. سالم -

 ..کوچولو.. چه با نمکه.. يوا -

 یبهم نگاه م اهشیدرشت س يکوتاه فر داشت و با چشمها يموها.. دمیکش فشیصورت لط يرو رو دستم

 ..کرد

 ه؟یاسمش چ -

 ..دیفراموشکار شد.. کرده ها تیبابک به شمام سرا يریصنم خانم انگار پ: و گفت دیخند سروش

 ..دینگفت.. هم اقامون خوبه یلیخ -

 ..نیسرو..بر منکرش لعنت -

 ..کوچولو نیسرو.. کوچولو نیسرو یاخ -

 ..گرفت تو بغلش عیسر.. رو بهش دادم یخرس

 ..دیدیچرا زحمت کش..دستتون درد نکنه -

 ..ماشاهللا چقدر بزرگ شده -

 ..دییبفرما.. تو دییبفرما.. معلومه -

 افهیاز ق يته چهره ا.. دیکم پشت و سف يبود با موها يمرد.. اومد یم ادمیرو  ییدا.. میخونه شد وارد

 دایپ نشونیب یتونستم شباهت ینم شیماریبه خاطر ب دیشا.. بود گهید زیچ هیمادر بابک  یخواهرانش داشت ول

 ..تپل یو کم یتونیز يبود با موها يهم زن کوتاه قد شییزن دا.. کنم

 ..سالم -

 ..يسالم دخترم خوش اومد -
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 ..دست دادم ییکردم و با دا یروبوس ییزندا با

 ..دینیبش دییبفرما -

رو رو پاش  نیسروش سرو..بودم دهیهنوز طناز رو ند.. میکنار هم رو مبل نشست.. دست داد ییهم با دا بابک

 ..شمونیاومد پ ییچا ینیبا س ییزن دا.. شد ییبابک مشغول صحبت با دا..نشوند

 ..مینیخودتون رو بب میاومد.. دیزحمت نکش -

 ..یکن یگرمه عرق م.. اریپاشو پالتوت رو درب.. ستین یزحمت.. کنم دخترم یخواهش م -

 ..مبل گذاشتم يبابک رو هم گرفتم و رو يخودم رو دراوردم و پالتو يپالتو

 ..دیخوش اومد.. سالم -

موهاش رو با کش ساده .. تنش بود نگاه کردم یکه بلوز و شلوار ساده مشک يو به دختر الغر و بلند قد برگشتم

 ..از جاش بلند شد دنشیبابک با د.. پشت سرش بسته بود يا

 ..سالم طناز خانم -

 یبودم ول ایاز مادرجون و پدرجون احوالتون رو جو.. حالتون خوب شده نمیب یخوشحالم که م یلیخ.. اقا بابک -

 ..کردم انقدر حالتون خوب باشه یاصال فکر نم

 ..دیلطف دار  -

 ..نگام کرد شیدرخشان قهوه ا يسمت من برگشت و با چشمها به

 درسته؟ دیصنم باش دیشما با -

 ..بله خوشبختم -

 ..دییبفرما.. نطوریمنم هم: دست داد و گفت باهام

 ..از سروش گرفت و بغلش کرد. دستاشو به سمت طناز دراز کرد نیسرو

 ..ممنون -

 ..کنم یخواهش م -

 مسافرت؟ دییایباهامون ب دیکرد یبابک رو راض.. خوب صنم خانم: برداشت و گفت زیاز رو م یبیس سروش

 ..کنم شیالزم نبود من راض..هیخودش که راض -

 ..از تو دهیبع.. عجبا ؟يزود قبول کرد ؟يناز نکرد.. بابک.. ؟يجد: فترو گشاد کرد و گ چشماش

 ..کنه یم یسروش شوخ.. ناراحت نشو دخترم: گفت ییدا
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 ..ییدونم دا یبله م: زدم و گفتم لبخند

 یاحساس چیه.. صدا نزدم ییرو دا یکس چوقتیه.. نداشتم ییدا چوقتیه.. شدم يجور هی ییگفتن کلمه دا از

که  ییزایچ..تو وجودم خودش رو نشون داد ییاالن با گفتنش انگار خال یول..کلمه نداشتم نیهم نسبت به ا

اصال  کنهیبابک داره ازدواج م اقامادرجون بهم خبر داد  یوقت: طناز کنارم نشست و گفت.. شد یپر نم چوقتیه

 ..کرده یفهمم چه انتخاب خوب یاالن م یول.. باورم نشد

 ..دیشما لطف دار.. ممنون: زدم و گفتم لبخند

کردم چقدر به  یزدم همونقدر احساس م یحرف م شتریهرچقدر باهاش ب.. داد یبهم م یخوب یلیحس خ طناز

 ..یمیصم.. ساده.. بود که سالها به دنبالش بودم یدرست همون دوست.. دارم اجیاحت میتو زندگ یکس نیوجود چن

 

.. اشپزخونه میحرف زدن اومد يبرا شتریو ب زیم دنیچ يمن و طناز برا.. شام نگه داشتن يما رو برا ییدا شب

 ..شش نفره يناهارخور زیاشپزخونه بزرگ با م هی

 ..و ترسوندتت دنتونیسروش بهم گفت اومده د -

 ..دمیترس یخرده تحت فشار بودم وگرنه نم هیراستش .. نبود یمهم زیچ  -

 ..پرسم یکه م دیته ببخشافتاده؟ الب یچرا اتفاق -

 .. ادهیخرده استرسش ز هی.. دیخوب از شغل بابک که خبر دار.. کنم ینه خواهش م -

 ..یباش کتریکوچ یلیکنم از بابک خ یفکر م: زد و گفت يلبخند

 ..سال زدهیس -

 ..دیایسال؟ خوب باهم راه م زدهیس -

 .. نشده چندبار باهم حرفمون شده یچیهنوز ه م؟یایراه م: رو شمردم و گفتم بشقابها

 ..ادیم شیهمه پ یخوب اون تو زندگ -

 ..مینبود ينجوریقبال ا -

 ..طناز هم قاشق و چنگالها رو گذاشت..بشقابا کردم دنیبه چ شروع

 .. دیقبال زن و شوهر نبود -

 میکنم زود تصم یکنم؟ فکر م کاریچ دیبا نکهیا.. شمیسردرگم م یلیخ یگاه: باال انداختم و گفتم ییابرو

 ..گرفتم
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 درباره ازدواج؟ -

 ..اوهوم -

 .کردم یکردم چه اشتباه فاحش یازدواجم فکر م لیمن اوا.. ياشتباه کرد یکن یباز خوبه فکر نم -

 .. خوبه یلیبابک خ.. نه اصال -

 ..تهمه هس یتو زندگ. هیحرفتون بشه کامال عاد ای.. یسردرگم بش نکهیخوب ا: و گفت دیرو چ وانهایل

 ..دونم یم -

.. داد یحرف زدن بهم ارامش م.. طناز حرف بزنم يدوست داشتم برا یدونم چه مرگم بود ول یهم نم خودمم

 یخال يجا.. ختمیرو تو خودم ر یخسته شدم از بس همه چ.. نبود که بخوام باهاش درددل کنم یدوروبرم کس

کرد؟ کجا بود؟ بچه داشت؟ نداشت؟ کارش رو راه  یم کاریاالن چ.. کردم یحس م شیاز پ شیرو ب وایش

طناز همه رو .. کرد نییتز ییبایو به ز دیشام رو کش ییزندا..سال که ازش خبر نداشتم هیشد  یم بایانداخت؟ تقر

 .. کنار بابک نشستم.. صدا کرد زیسر م

 ؟يخور یسوپ م -

 ..خورم ینه ساالد م: ساالد رو برداشتم و گفتم ظرف

 ..دمیاالد کشخودم س يبرا

 فیحتما تشر.. دادم یمهمون هیو پنجم  ستیبه مناسبت اومدن سروش و طناز ب.. صنم جان یراست: ییزندا

 ..شم یکه ناراحت م دینه هم نگ.. نیاریب

 .. چشم حتما -

 ..یعال التیتعط هی يبه سو شیبعدشم پ: چنگالش رو باال گرفت و گفت سروش

 م؟یریکجا م: گفتم

 ..برم یبد که شما رو نم يمن جا.. نیرو به من بسپر یهمه چ.. زهیسوپر گهیاون د: سروش

 ..خواد ببره یدونم کجا م یمن م: زد گفت یکه سوپش رو بهم م یدر حال بابک

 کجا؟ ؟يجد: طناز

 ...اینگفت یبابک گفت: به سمت بابک گرفت و گفت دیدستش رو به عالمت تهد سروش

 ..گم نگران نباش ینه نم -

 ه؟یفردا چ يبرنامه ات برا. رو ول کن ونیاقا: سمت من برگشت و گفتبه  طناز
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 ..ندارم يبرنامه ا -

 ؟يایتو هم ب يدوست دار.. وقت گرفتم شگاهیخوام از ارا یمن م -

 ..من وقت ندارم یول.. هیفکر خوب.. البته.. اره -

 ..ادیاز کارش حتما خوشت م.. به وقت نداره ازین..دخترخالمه شگریارا.. نگران نباش -

 ..میخور یناهارم باهم م.. هیعال -

 ..فاتحه کارتتو بخون.. بابک: زد یبه سمت بابک خم شد و چشمک سروش

 ..کارت خودم همرام هست..ندارم يادیمن که کار ز.. نه بابا: گفتم عیسر

 داره؟ یاشکالچه .. میاصال داشته باش: باال انداخت و گفت يشونه ا طناز

خواد ما رو  یسروش م: دمیاز بابک پرس نیتو ماش میگشت یبرم میداشت یوقت.. و خنده صرف شد یبا شوخ شام

 کجا ببره؟

 هی.. رفتن یم شونیدوره نامزد.. رفت یم ییدوره دانشجو.. میرفت یهامون م یکه بچگ ییتمام اونجاها -

 ...خاطره بشه دیخواد تجد یم ییجورا

 خوب اخه کجا؟ -

 ..رازیچند جا تو شمال و بعدش اصفهان و ش هی -

 م؟یشمال و برگرد میبر یعنی -

 .گهید التهیداره؟ تعط یچه اشکال -

 ..اره خوب -

که بعدازظهر برام اورد  یدسته گل..زد یمن لباسم رو عوض کردم و بابک دندونهاشو مسواك م.. خونه میدیرس

.. برش داشتم و بردم تو اتاق خواب.. دوستش داشتم یلیخ.. دمیروش کش یدست.. رو تو گلدون گذاشته بودم

 ..بابک وارد اتاق شد.. گذاشتم شیارا زیم يرو

 نجا؟یا شیااا اورد -

 ..چشمم باشه يجلو شمیم داریب یخوام وقت یاره م -

 شده؟ یفتم کنارش و گفتم چر.. گفت یو اخ دیدراز کش سرجاش

 ..اخ.. کمرم درد گرفت: و گفت دیرو مال کمرش

 ماساژت بدم؟ يخوا یم -
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 ..خواد ینه نم -

 ..صنم: دست راستم رو گرفت و گفت..دمیرو خاموش کردم و کنارش دراز کش چراغ

 ..بله -

 ..انیهمه م ییدا یمهمون -

 ..انیخوب ب -

 ...ادیخاله ام هم م -

افرا گفته بود ..کنم رونیکردم فکرشو از سرم ب یاومد؟ سع یاون هم م یعنی.. افتادم گانهی ادی اریاخت یب

 ..با خانواده اش رفت و امد کنه دهیشوهرش اجازه نم

 هیاونجا خاله ام  میترسم بر یم.. بندازم نیرو زم ییدا يتونستم رو ینم یول مینر میتونست یکاش م يا -

 ..بگه ناراحتت کنه يزیچ

 ..دیدرخش یتو نور کم اتاق چشماش م.. سرش گذاشتم ریم و دستم رو ز دیش چرخسمت به

 باشه؟  يریو به دل نگ یگفت ناراحت نش یقول بده هرچ -

 .. باشه -

هم  گهید.. زمیر یفرداصبح هم به کارتت پول م.. دختر خوب نیافر: گلوم و گفت ریرو اروم سر داد ز دستش

 .. خوام یکارت خودم هست و پول نم ینشنوم بگ

 

 

 

 ...يتو فکر: و گفت زیگذاشت رو م شوییفنجون چا طناز

 ..ام یتو فکر مهمون.. ياره راستشو بخوا -

 ؟يریمادرجون؟ نگران خاله من یمهمون -

از  شدیمگه م.. خانواده بود نیحدود ده سال عروس ا.. هم نداشت یالبته تعجب.. بود زیت یلیخ.. دمیرو مال گردنم

 خاله و بابک خبر نداشته باشه؟ نیکدروت ب

 ..فکرمو مشغول کرده گهید زیچ هی.. ستیبرام مسئله ن ادیز.. نه راستش -

 ؟یدرباره اش حرف بزن يدوست دار ؟یچ -
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 ..ها چه مرگم شده یدونم تازگ ینم.. راستش: و گفتم دمیانگشتم دور فنجون کش با

 ربط داره؟ يزد یحرفشو م شبیکه د یردرگمبه اون حس س -

 ..اهوم -

 اخه چرا؟  -

 ..کنم کاریچ دیدونم با ینم.. ارمیوقتا کم م یبعض.. ستمیبلد ن یچیکنم ه یفکر م.. راستش... که نهیا لشیدل -

 منظورت رابطه تونه؟: کرد و گفت زیر چشماشو

 ..اشاره کرده جا خوردم یموضوع نیصراحتا به چن نکهیا از

 ..نه.. نه -

 ..نداشتم يمنظور بد.. دیببخش يوا -

 ..یازم بپرس يزیچ نیانتظار نداشتم چن -

 ..لحظه رفتم تو قالب شغلم هی: و گفت دیخند

 ؟یروانشناس -

 ..کنم یبه عنوان مشاور کار م شتریب یخوندم ول یروانشناس -

 ؟يخور یم ییبازم چا.. کنم یگفتم چطور شده دارم سفره دلم رو برات باز م -

 ..ادیاالن دادش درم نینگ.. میکم کم بر.. گهینه د -

 کجاست؟ شگاهیاالن ارا: تلفن رو برداشتم و گفتم یگوش.. رو جمع کردم و شستم فنجونها

 ؟يخوا یم یچ يبرا -

 ..گهیزنگ بزنم اژانس د -

 ..هوا هم خوبه.. میبر ادهیپ یاگه راحت.. ابونهیسر خ.. خواد یاژانس نم -

 ..اره چرا که نه -

 ..چطور با سروش اشنا شده و رفتن خارج حرف زد نکهیطول راه رو در مورد ا تمام

 گهیاصال همد.. میچندتا کوچه باهم فاصله داشت.. واریبه د وارید يها هیهمسا نیالبته نه از ا.. میبود هیهمسا -

 ..نه خودمون نه خانواده هامون.. میشناخت یرو نم

 ن؟یج کردپس چطور ازدوا -
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هم  دنیبه د ییجورا هی.. دانشگاه.. مدرسه میرفتیم یوقت.. همو میدیدیم یول میشناخت یرو نم گهیخوب همد -

 یم يچشمم دنبال پسر الغر و قدبلند اریاخت یب رونیاومدم ب یهروقت از در خونه مون م.. میعادت کرده بود

.. کرد یم یو شوخ دیخند یبلند بلند م داگه با دوستاش بو ای..تا بناگوشش باز بود ششیخدا ن شهیگشت که هم

 ..دونستم یاسمش رو نم یمن اون زمان حت

 ..سروش واقعا خنده دار بود تصور

 ؟یاون چ -

 ..دیو پسند دید یفروش يمامانم تو رو تو سبز گهیم.. دهیسروش؟ نه بابا اون که نم پس نم -

 ..خوبه یلیگم خ یم -

 خوبه؟ یچ -

 ..کنه ته دلش قلنج بزنه یداشته باشه که هر وقت بهش فکر م یعشق زیانگ جانیه يماجرا هیادم  نکهیا -

 ..زده باشه تو جوب رجهیچشمت ش يمخصوصا اگه عشقت جلو.. اره: و گفت دیهم خند طناز

 اقا سروش؟ چرا؟: گرد شد و گفتم چشمام

.. خورد و با کله رفت تو جوب زیبه اتوبوس برسه پاش ل دیدو یاونم داشت م.. بود زیل نیبود و زم دهیبرف بار -

باور ..سوخت یهم خنده ام گرفته بود هم دلم به حالش م.. سرتاپاش شده بود گل و لجن.. صنم یدون ینم يوا

 .افتم یم فاقات نیا ادیپرسه چطور با سروش اشنا شدم اول  یازم م یکن هر کس

دکلره  يبا موها.. فوق العاده زبر و زرنگ بود یول زهیم زهیدختر ر هیدختر خاله طناز .. سروش یطفل.. دمیخند

 ..اومد یدکلره اش م يبه موها غشیج یرژ صورت.. بود  دهیبخش یخاص تیکوتاه که به صورتش جذاب

 ؟يخوا یم یخوب چه مدل: کرد گفت یرو م رویکه موهام رو ز یحال در

 ..مرتب بشه خوامیفقط م -

 رو مرتب باشه؟ یچ.. صنم یگ یم یچ: اعتراض کرد طناز

 ..اریمدل خوشگل موشگل اقا پسند از توش درب هی.. نیدست خودته نگ: گفت نیرو به نگ بعد

 ؟يتازه نامزد کرد: بهم نگاه کرد و گفت نهییا تو

 ..ماهه هیحدود .. بله -

 ..کنم کارستون يکار.. یپس خوراك خودم ؟يجد -
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از اب دراومد  يزیدست اخر چ یول ادیکه بابک خوشش ن ارهیدرب یدلنگران بودم نکنه م.. رو شروع کرد کارش

ابروهام هم مرتب و .. موهام رو کلوش زده بود و رنگش چند درجه روشنتر شده بود.. که دهن خودمم باز موند

 ..ارمطناز اومد کن.. بردارم نهییچشم از ا داوم یانقدر عوض شده بودم که دلم نم.. درجه روشنتر کرده بود هیباز 

 ؟يچه کرد.. نیدستت درست نگ -

 ..کنهیمعجزه م شهیهم نینگ: باال انداخت و گفت ییابرو

 ..بشم ينجوریکردم ا یاصال فکر نم.. واقعا قشنگ شده: بهت گفتم با

صبح .. طناز هرچقدر اصرار کرد حساب کنه قبول نکردم..شده بودم گهیادم د هیاصال .. دمیبه موهام کش یدست

دوست داشتم .. چقدر عوض شدم نداره نکهیدر مورد ا ينظر چیبود و مطمئن بودم ه ختهیبابک به حسابم پول ر

 عیسر.. نمیبب زنهیبرق م یقتدوست داشتم چشماشو و..دید یاومد و منو م یشد و م یهرچه زودتر شب م

دوست .. ارنیب تزایناهار هم زنگ زدم برامون پ يبرا.. سرد شده بود ینبود ول يابر نکهیهوا با ا.. هخون میبرگشت

 ..رمیروغن و غذا بگ يو بو ستمیگاز با ينداشتم جلو

 نکنه؟ یتاب یب نیسرو گمیم -

 ..به مادرجونم گفتم بهانه گرفت زنگ بزنه زود خودمو برسونم.. نه اون که عادت داره -

 ..خونه ادیکاش زودتر شب بشه بابک ب يا -

 ..کنهیلقمه چپت م هیتو رو  نهیبب.. يوا يوا: و گفت دیخند

 انقدر قشنگ شدم؟ یعنی -

 ..يعوض شد یلیخ.. اوهوم -

کنه و طناز  یم یتاب یب نیزنگ زد که سرو ییبعد از ناهار زندا...زد از تصور عکس العمل بابک یدلم قلنج م ته

کردم  یخودم رو چک م نهییا يمرتب جلو.. شد یم شترین ساعت اومدن بابک استرسم بشد کیبا نزد.. رفت

 بهم زنگ زده بود؟ یچ يبرا.. افرا بود.. رونیب دمیکش فمیزنگ خورد از ک لمیموبا. که مرتب باشم

 الو؟ -

 ..الو: بلندتر گفتم..دمیشن ینفس نفس زدن م هیشب ییصدا فقط

 الو صنم؟  -

 ..سالم افرا خانم -

 بابک خونه اس؟.. سالم -
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 ..نه دانشگاهه -

 ..به من زنگ بزنه عیهر وقت اومدخونه بهش بگو سر.. ستین..زنگ زدم دانشگاه   -

 ..لشیموبا -

 ..مهمه یلیخ.. ها یحتما بگ... خاموشه لشیموبا: رو قطع کرد و گفت حرفم

 ..نگران شدم دیشده افرا خانم؟ تو رو خدا بگ یچ -

 ..گفت یرفت چون کلمات رو منقطع م یراه م عیسر انگار

 ..فقط بگو به من زنگ بزنه.. نگران نباش.. نه -

 یتلفن فقط به خاطر چاق سالمت هیتونست  یتلفن افرا مطمئنا نم.. دنیدستام شروع کرد به لرز..زود قطع کرد و

 ریس نیدلم ع.. جواب نداد یکس..تاقش تو دانشگاه رو گرفتما.. خاموش بود.. بابک رو گرفتم لیموبا عیسر.. باشه

 يا.. شده بود و من خبر نداشتم يخبر هی.. گرفتم یزدم و خبر م یزنگ م دیبا یبه ک.. دیجوش یو سرکه م

.. همه اش خاموش بود یگرفتم ول یرفتم و شماره بابک رو م یمدام تو خونه راه م.. رفت یکاش طناز نم

 ..جواب دادم.. شناختم یشماره رو نم.. نه بلند شدزنگ تلفن خو يصدا

 ..الو -

 .. دیلرز یم صدام

 صنم؟ -

 .. حبس شد نهیام گذاشتم و نفسم تو س نهیس يرو دستمو

 ...اقا مهران -

 ..سالم -

 ...نشستم نیزم يرو

 ..دنبالت امیلباس بپوش م -

 ..از دستم افتاد یگوش..جمله هی نیفقط هم.. دمینفهم شیاز حرفها یچیه

 

 دمیکش یدست.. کردن نگاه کردم یم ونیانطرفتر ش یلیکه خ یتیسنگ سرد گذاشتم و به جمع يرو رو صورتم

نگاه  تیحال به همون جمع یکه ب دمیچشم گردوندم و افرا رو د..مداح رو اعصابم بود يصدا.. سنگ قبر يرو

 ..شد مهران دستش رو از رو قبر برداشت و از جا بلند. کرد یم
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 ..خدا رحمتشون کنه -

به  یافتاب نکیو ع یبهروز با کت و شلوار مشک.. نگاه کردم تیدوباره برگشتم و به جمع..جوابش رو بدم نتونستم

 ..قدمهاشو تند کرد و کنارم نشست نیاسمیبه ما  دهینرس.. نیاسمیپشت سرش شهال بود و .. سمتمون اومد

 ..رهیگ یکمرت درد م.. بلند شو... ها يخور یسرما م.. عمه -

 باشه؟ ریتو به دل نگ.. دونم یم.. هستم يدختر بد یلیخ: رو گذاشتم رو سنگ قبر و تو دلم گفتم میشونیپ

.. خوند یبهروز نشسته بود و داشت فاتحه م.. منو از رو سنگ کند و کنار خودش نگه داشت يقدرتمند يدستا

 د؟یایبابا گفت ب: گفت یواشکیمتم خم شد و اروم به س اسمنیبهروز و فاتحه؟ 

 ..امروز میانداخت.. میایما که قرار بود ب.. اره -

 ..کنن یم کاریدختراش دارن چ یدون ینم: تو گوشم فرو کرد و گفت شتریرو ب سرش

بهروز از جاش .. دوران رو گذرونده بودم نیخودم همه ا..کنن یم کاریدونستم دختراش دارن چ یم قایدق اتفاقا

 ..بلند شد و با مهران دست داد

 ..دیاورد فیممنون که تشر -

 ..بود فهیوظ -

 دهیرو به من گزارش م یهمه چ اسمنی نکهیدونستم چقدر از ا یم.. رفت يچشم غره ا اسمنیکنارم و به  اومد

 دستتون چطوره؟: و گفت ستادیبابک ا شیپ.. خوره یحرص م

 ..ممنون.. خوبه: شده اش رو باال اورد و گفت یچیدست بادپ بابک

 ..کشوندمتون نجایکه تا ا دیببخش -

 ..دیکرد ینه اتفاقا کار خوب -

 ؟يتو چطور: به من انداخت و گفت ینگاه

 ..خوبم -

 یم تیو امن نانیبهم حس اطم نیدست بابک همچنان دور کمرم بود و ا..نگاه کرد تیبه جمع ستادیا کنارمون

که انگار زنها با هوار  تیو بعد به جمع.. انیحاج محمدجواد حافظ.. شد رهیقبر بابا خ يدوباره به نوشته ها..داد

 ..کردن یرو بلندتر م شونیمداح صدا

 ؟یچرا ابغوره گرفت گهیتو د -

 ..نه خوبم: گرفتم و گفتم ینفس.. زد یحرف نم ينجوریبا من ا یشکیبهروز ه ریغ یعنی
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 د؟یاز محل مراسم خبر دار: به سمتش برگشت و گفت بابک

 ..شد براشون يدیعجب ع: افرا گفت.. فقط سرش رو تکون داد بهروز

مشت  هیاخر عمرش فقط  یانیصوف..راحت شدن.. نیضجه هاشون نگاه نکن نیبه ا.. نه خانم: گفت بهروز

 یچه مال نیدون یم.. زنن یشکن مزحمت؟ االن دارن تو دلشون ب ریداشت براشون غ یچ.. استخون شده بود

 ده؟یبهشون رس

من .. من شده بود يها یهمه بدبخت یکه باعث و بان يمرد.. مرده باشه یانیشد که حاج اقاصوف یباورم نم هنوز

درست به فاصله .. جنازه اش بود عییو االن روز تش..هنوز مرگ پدر خودم رو باور نکرده بودم چه برسه به اون

سر به هومنم  هی دیبا.. میخوب با اجازه ما بر: به ساعتش انداخت و گفت یمهران نگاه... ر بابااز مزا فیچند رد

 ..میبزن

 ..دنشیرم د یبهش بگو وقت کنم منم م: گفت بابک

 خونه؟ میر ینم.. سرده: پا و اون پا کرد و گفت نیا اسمنی.. و افرا ازمون جدا شدن و رفتن مهران

 ..نق نزن گهید.. امیخوام ب یکه م يشد زونیخودت او.. تو خونه نیمن که بهت گفتم بش: تشر زد بهروز

 ..بهش زدم یدستش رو گرفتم و لبخند کمجون.. کرد بق

 ما؟ شیپ يایناهار م -

 شما عمه؟ ناهار و با شما بخورم؟ شیپ: گشاد شد و گفت چشماش

 ؟ياره دوست دار -

 ؟برم بابا.. چرا دوست ندارم -

 ..کنن یم گامونیجا همه دارن ن هیباشه برو فقط بتمرگ : شده اش گفت دیکل يدندانها ياز ال بهروز

دوست داشتم عکس .. میرفت تیکه تموم شد اروم به سمت جمع يخاکسپار..اروم پشت من پناه گرفت اسمنی

رفتن که  دیبهروز به سمت سعبابک و .. نبود یکارشون کار کم یخوشحال باشم ول نکهینه ا.. نمیالعملشون رو بب

رو دوتا زن  ربغلشیز..اقا رفت حاجشهال هم به سمت همسر .. داد یجواب م تشونیدر حصار مردها بود و به تسل

براش تکون  يسر.. دختر بزرگ افتاد نینگاهم به نگاه خشمگ.. گرفته بودن و چادر رو صورتش بود يچادر

 ..امرزتشیبگم خدا ب دیچرخ یزبونم نم..دادم

 نجا؟یا ياومد یچ يبرا -

 ..بود فهیوظ: کمال ارامش گفتم با
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 ؟يکجا بود نتتیخواست بب یاون زمان که حاج اقا م ؟يایاالن م -

و  بتهایغ يسوژه برا هیهمه ساکت بودن انگار توجه شون جلب شده بود و منتظر .. تو چشماش زل زدم صاف

 .. ها یدور هم

 ..کنن یحتما قانعتون م دیبپرس شونیاز ا.. دیدون یشما نم ایگو.. ومدمیهستن چرا ن انیدر جر دیاقا سع -

اون  يقرار بود من جا یعنی.. افتاد دیچشمم به همسر سع.. نگفت يزیچ گهید هیسم.. پچ زنها شروع شد پچ

منتظر عکس .. دست داد دیبابک با سع.. میرفت ونیبه سمت اقا.. تونستم بکنم یتصورش هم نم یباشم؟ حت

من و  نینگاهش ب..  ستادمیا.. کرد یوگرنه بابک با اون ارامش مخصوص به خودش رفتار م.. بودم دیالعمل سع

همه مون ساکت .. میحرکت کرد نیبه سمت ماش یحرف چیبدون ه.. نگفت یچیه یبابک رفت و برگشت ول

که ازدواج کردم و بابک  دنیمه شون فهمدونستم االن ه یکنار بابک قرار گرفتم هر چند م.. میبود

 ..برم نایکاش با مامان ا يا: در گوشم گفت اسمنی..همسرمه

 ؟يایب يچرا دوست ندار -

 ..کنم فیبرات تعر امیافتاده ب ییچه اتفاقا یانیخونه صوف نمیخوام بب یم.. چرا -

 ..ام گرفت خنده

 ..ندارم بشنوم يعالقه ا چیه.. خواد مادام مارپل ینم -

 اش رو باال انداخت شونه

 ..یچیه يخوب حاال که دوست ندار -

سوار .. یانیرن خونه صوف یشرکت تو مراسم م يدونستم اونا برا یم.. میکرد یبهروز و شهال خداحافظ از

 ..میو به راه افتاد میشد نیماش

 حال اقا هومن چطوره؟ -

 ..دنشید میریعصر بشه م..خوبه صبح با الله حرف زدم -

 ..شد زونیاو میکله اش رو جلوتر اورد و از صندل اسمنی

 دنبالتون بودن؟ يجد يعمو بابک جد -

رو ول نکردم دستم  فمیمنم ک. رو بقاپه فمیخواست ک یفقط م يموتور.. گنده اش کردن.. نه بابا: و گفت دیخند

 ..شد ينجوریا

 ..گذشت پس ریبه خ -
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 ..اره به خدا: به من انداخت و گفت ینگاه

 ییکسا سیپل. هومن و بابک باهم بودن.. مارستانیب میافتادم که مهران بهم زنگ زد تا بر شیدو روز پ عصر ادی

رو خاموش کرده بود بعد از اون  لیکه بابک موبا یتو اگاه.. کرده بود ییکردن رو شناسا یم دیکه بابک رو تهد

 یشن تا زهر چشم یم کیبهشون نزد ررد بشن از همون گروه با موتو ابونیخواستن از عرض خ یهم وقت

 شهیم زونیاز موتور او.. هومن یداره ول یکنه کنار و دستش ترك برم یبابک خودش رو پرت م.. رنیازشون بگ

 یهومن به علت شکستگ.. کنن رشونیدستگ شنیباالخره موفق م یول.. شهیم دهیکش نیرو زم یو تا مسافت

 دمونیگروه اراذل و اوباش که سر پرونده تهد هی.. نبود تموم شد وبود  یهرچ...مارستانیبرنش ب یدست و سر م

 ..کردن یم

 گذره؟ یمدرسه خوش م.. کن فیخانم تعر اسمنیخوب  -

 نیبا ا گهیکه د ادهیاحتمال ز میسال بعد که انتخاب رشته دار.. از اون زمان بهتر شده یعنی.. ستیبد ن -

 ..هام نباشم یهمکالس

 چطور؟ -

من .. یرن فن یرسه م یها که اصال معدلشون نم یبعض.. یانسان ای یدوست دارن برن تجرب شترشونیخوب ب -

 ..یاضیر میریمونم و چند تا از بچه ها که م یم

 ..یبخون یمهندس يخوا یپس م -

 ...اگه بشه برق.. بله -

 .کنه تتییونه راهنمات یم.. بگم باهات حرف بزنه مییباشه به پسردا ادمی.. خوبه یلیمعلومه درست خ.. به به -

 ن؟یکن یکار رو م نیا يجد -

 م؟یخوب االن ناهار کجا بر.. اره حتما -

که زخم بستر و .. داده یو جون نم دهیکه حاج اقا دو روز تمام زجر کش.. بهروز بود يحرفا ریمن هنوز درگ فکر

تونست بخوره و به زور سرم  ینم یچیه نکهیا.. شد حمومش کرد یپدرش رو دراورده بودن انقدر که نم ابتید

 ..زنده نگه داشته بودنش

 ..مییصنم جان با شما -

  ؟یچ -

 تزا؟یپ ایرستوران  میگم ناهار بر یم -
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 ..نداره یفرق -

 ..شد یبود چ یچ.. کردم یداشتم به حاج اقا فکر م: و گفتم دمیکش یاه..بابک رفت تو هم ياخمها

 جواب سوال من نبود؟ نیا -

 ..تزایصددرصد گفته پ ناسمیدونستم  یم

 .. تزایپ میبر -

 تزا؟یکدوم پ -

 ..اونجا میبر.. خوب بود یلیخ.. میرفت نایا مییبا دا شیچند وقت پ نیما هم: گفت عیبرگشتم سر اسمنیسمت  به

امروز  يابر يبعد ازچند روز هوا.. نییپا دمیرو کش شهیش.. میرو به بابک داد و به سمت فست فود رفت ادرس

 دیع کیخنک نزد يهوا.. ابر هم نداشت کهیت هی یاب یاسمون اب.. یتهران واقع هی.. بود یاسمون صاف و افتاب

 ..شکرت ایخدا.. نگاه کردم یبه اسمون روشن و اب.. که خورد تو صورتم روحم تازه شد

 

 ؟يهمه شونو خوند... کتاب نهمهیا.. عمه يوا: و گفت دیرو کتابا کش یدست اسمنی

دفعه دومم  نیکتاب خوندم ا یمن ک.. درضمن.. ستیهمه اش که مال من ن: گفتم ختمیر یم ییکه چا یحال در

 باشه؟

 ..من بودم همه شونو خونده بودم.. یخون یو نم یکن یمقاومت م نایدر مقابل ا يچطور -

 یکه بهش دادمو حت یحاضرم شرط ببندم کتاب.. اسمنی ستیعمه ات تو ن: اومد و گفت رونیاز اتاق ب بابک

 ..الشم باز نکرده

 ..زنم یمن دست بهش نم یدونست یکه م یگرفت يزیچ.. توهم هست ریتقص: کنان گفتم گله

 ..منینش میرو ازم گرفت و رفت ینیس

 ؟يگمش که نکرد -

 ..نه اونو مطمئن باش -

 ..خونه تون قشنگه عمو بابک یلیخ: رو مبل نشست و گفت یبا سرخوش اسمنی

 ..نهیب یقشنگ م چشمات -

 ؟یشیتو بچه دار نم.. گم عمه یم -

 ....خنده ریبلند زد ز يگشاد شد و بابک با صدا چشمام
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 ..وونهید یزن یم هیچه حرف نیا -

  ؟یبچه داشته باش يکه دوست ندار نهیمنظورم ا  -

 ؟یکه چ ارمینشده بچه ب یچیهنوز ه.. بعد میخوب اخه اول بزار ازدواج کن -

 ..ادیبچه هم ب هی شهیم یچ.. نیخوب خونه که دار -

 داره؟ یبه تو چه ربط لیمسا نیداره؟ اصال ا یچه ربط. میخوب داشته باش: بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 ..خواد یبچه کوچولو م هیخوب دلم : کرد و گفت بق

 ؟يزار یم هیچرا از من ما.. ارهیخواد به مامانت بگو ب یبچه م -

 ؟يخند یم یبه چ.. چه خوشش اومده نیبب نویا: رو زانوش زدم و گفتم.. دیخند شتریب بابک

 ..بود یصحنه جالب یول دیببخش -

 ..رو برداشتم و دادم دستش ییچا فنجون

 ..بخور که سرد نشه توییچا ایب -

 ..انداخت و از جاش بلند شد لشیبه صفحه موبا ینگاه.. رو که از دستم گرفت تلفنش زنگ خورد فنجون

 ..ينوبر يسالم اقا -

 ..رفت تو اتاق.. بود دانشجوش

 ؟ياز حرفم ناراحت شد.. عمه: و گفت دیخودش رو جلو کش اسمنی

 نیاخه ا.. یباش دنتیخرده مواظب سوال پرس هیاگه  شهیبد نم ینه ناراحت نشدم ول: نگاش کردم و گفتم یچپک

 ..یکه بپرس دینبا.. هیخصوص زایچ

چقدر خوشحالم که  یدون ینم.. ياریب ین یدوست دارم زود زود به ن.. کنم کاریچ: رو کج کرد و گفت سرش

 ..کرد یم یانقدر ناراحت بودم خونه ما مامان بهت کم محل.. يو خوشبخت شد يازدواج کرد

ذره از  هیکاش فقط  يا.. منو نرم کنه يدونست چطور یدخترك مهربون م نیا.. اومد رو لبم يلبخند ناخوداگاه

اگه  یعنی.. بچه دوست دارم یلیمن خ.. عمه هیچ یدون یم: و گفت نییصداش رو اورد پا..محبتش رو من داشتم

 .. داشته باشم ادیازدواج کنم دوست دارم بچه ز

 مثال چندتا؟ -

.. کردن یزوم نم روم ينجوریخواهر و برادر داشتم االن ا هیمن اگه ... بده یلیخ ییتنها.. کم کمش پنج تا -

 ؟يساعت رو بهشون داد.. عمه یراست
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 ..بهش بدم دیگذاشتم ع.. نه هنوز -

 .. یخونه تون مهمون امیب یانقدر دوست داشتم ازدواج کن.. عمه يوا.. هیهم فرصت خوب دیع.. اره خوب.. اهان -

ن بابک تموم شد و برگشت تلف.. داشته یبزرگ يگفت انگار چه ارزو یبا حسرت و اه م نیهمچن.. ام گرفت خنده

 ن؟یکجا بر نیخوا یم التیتعط یراست: برداشت و گفت شوییفنجون چا اسمنی. شمونیپ

 ..میبابک دعوتمون کرده باهاشون بر ییپسر دا -

 ..نیاومد یشد با ما م یکاش م يا.. فیح ؟يجد -

 ن؟یبر نیخوا یکجا م -

 ..رامسر م؟یر یهر سال کجا م: باال انداخت و گفت يا شونه

 ؟ياونجا رو دوست ندار: گفت بابک

هم  یکس.. میکن یهم که نم یکار خاص.. شه یادم چند سال پشت سر هم بره براش کسل کننده م یول..چرا -

 ..ستیهم سن و سال من ن

 ..بابک شوخ شد نگاه

 م؟یناقال ما همسن و سال توا يا -

 ..رهیشما حوصله ام سر نم با.. نیخوب شما خوب.. به خدا منظورم اون نبود.. نه -

 ..جا هست نیتو ماش م؟یبا ما بر يایخوب تو چرا نم -

 ..دهیبابا که اجازه نم.. ینه مرس -

 ..يبعد يسفرها شاالیا: گفتم

 ..میحتما بر دیقول بد.. اس گهیچند ماه د التیتعط.. اره: گفت یخوشحال با

 ..شد رهیخ فونیا ریزنگ در بلند شد بابک دوباره از جاش بلند شد و به تصو يصدا

 ..سروشه.. حالل زاده اس.. بفرما -

: از رو کانتر خم شد و گفت اسمنی.. بابک در واحد رو باز کرد.. رو برداشتم و رفتم تو اشپزخونه ینیو س فنجونها

 گفت برق خونده؟ یکه عمو م ییسروش همون اقا

 ..بله -

 ...انیرو شستم و منتظر موندم تا ب فنجونا

 ..صابخونه.. صابخونه -
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با .. سروش مفخم.. سروش اومده د؟یخونه ا د؟یصابخونه هست ياها: دیدر اورد تو و داد کش يرو از ال سرش

 ..الیاهل و ع

 ..دییبفرما -

 ؟یکش یواس سروش چرا داد م: گفت طناز

ندازم که  یاالن سروصدا راه م نیهم يبرا دیترس يبدجور صنم خانم شیپ ياخه سر: خنده جواب داد با

 ..نترسه

 ..تو دیایب.. يهاتو قبول دار يخرابکار ادیخوشم م: گفت بابک

.. حسود يا.. حسود يا: برگشت و به بابک گفت اسمنی دنیسروش با د.. ارام بغل طناز بود شهیهم نیسرو

 ؟يخودت دست و پا کرد يدختر خوشگل برا هی یرفت يدختر خوشگل دارم زود هیمن  يدید

 بود؟ ایح یحد ب نیدختر تا ا نیا... تا بناگوشش باز شد اسمنی شین

 ..نیهمسرش طناز خانم و دخترشون سرو.. من سروش ییهم پسردا شونیا.. برادرزاده ام.. اسمنهی -

 ..خوشوقتم: با سروش و طناز دست داد و گفت اسمنی

 ؟یمیدستت چطوره ج: سروش

 ؟یمیج: باال رفت و گفت اسمنی يبروا

 ..باند مزیج گهیاره د -

 ..دیخند بابک

 ..دیما کرد ادیچه عجب .. نینیبش دییبفرما.. خوبه -

 يمسارایت یباق میدید یول.. یاسقاط مساریاون ت دنید میرفت یم میداشت: کاپشنش رو دراورد و گفت سروش

 ..شما شیپ میایعوضش ب ششیپ میبعدا بر میگفت دنشیرن د یم یاسقاط

 ..شد یلبخندش جمع نم دیشن یحرفا رو م نیبار بود که ا نیاول يانگار برا اسمنی

 ..اگه بمونه واسه بعد هینجوریا یول میبر میخواست یما هم م.. نطوریکه ا -

 ..منیو بردم تو نش ختمیر ییچا

 ..يایتو ب شهیهم.. دستت درست صنم خانم يا -

 گذره؟ یخوب چه خبرا؟ خوش م -
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مجبور .. ما یجفت پا رفتن تو مهمون... ادم بمونه يبرا یزارن خوش یمگه م نایا.. ینه بابا صنم خانم چه خوش -

 دیشب ع میبنداز ونیبه خاطر اقا میشد

 ..کف دستمو که بو نکرده بودم.. بشه ينجوریدونستم قراره ا یمن چه م: بابک

 ..رو برداشت یگوش.. زنگ زد اسمنی تلفن

 ..شناسم یمن نم..... خونه عمه ام... بله.. سالم بابا.. الو -

 ..دنبالم دیبا دیگه ادرس بد یم.. باباس: رو به سمتم گرفت و گفت یگوش

 دیفقط با..... نیکن ادداشتیادرس رو ... سالم.... اقا بهروز. الو: رو گرفت و گفت یمن گوش يبه جا بابک

 ..کنم ینه خواهش م........ میباال تا شام در خدمت باش دیاریب فیتشر

 دادم؟ یجاشون م دیاالن وقت مهمون دعوت کردن بود؟ کجا با... باز موند دهنم

 

 

 م؟یاخه ما که جا ندار: و گفتم ختمیر ییچا

 ..شن؟ همه اش دو نفر یتازه مگه چند نفر اضافه م.. جا هست نهمهیا م؟یچرا ندار: گفت بابک

 کمونیتو خونه کوچ ینبود ول ادیز.. میش یهفت نفر م میریرو در نظر نگ نیسرو میاگه بخوا دمیکردم د سابح

باره  نینبود که بهروز اول ادمی.. ینیریبا دسته گل و ش.. دنیبعد بهروز و شهال رس قهیده دق.. شد یجا تنگ م

 ..بابک رفت به استقبالشون.. نجایا ادیم

 ..دییبفرما.. دیخوش اومد -

 ..به اطراف خونه انداخت ینگاه بهروز

 ..سالم -

 ..سالم: رو دراورد و گفت کتش

 ..بدش به من -

 یشام م يبرا يفکر هی دیبا.. اومد منیاز تو نش یو معرف یاحوالپرس يصدا..کردم زونیرو گرفتم و او کتش

 ..بابک اومد اشپزخونه.. دمیها رو شستم و تو ظرف چ وهیم..کردم

 ؟يواخ یکمک م -

 بابک؟.. نمیچ یها رو م وهینه دارم م -
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 ..بله -

 درست کنم؟ یشام چ يبرا -

 ..ارنیب رونیاز ب میزن یزنگ م -

 ..کنم یدرست م يزیچ هی.. هست یخوب خونه که همه چ -

 ...تعداد ادم ندارم نیاخه ظرف هم به ا -

 ..مهمون دعوت کرده بود یاگه ظرف نداشت با چه اعتماد به نفس.. باز موند دهنم

 م؟یخوا ینم.. میخوا یهم باز ظرف م میریغذا بگ رونمیخوب از ب -

 ..افتاد شیتازه دوزار انگار

 م؟یکن کاریاالن چ -

 ..کنم یمن درستش م.. تو نگران نباش -

رو برداشتم و بردم تو  وهیظرف م..فکرشو نکنه گفتم نکهیدرست کنم به خاطر ا دیرو با یدونستم چ یالبته نم و

تو المان حرف  نیسروش هم داشت راجع به وضع ماش.. دیها رو چ یدست شیبلند شد و پ عیسر اسمنی.. منینش

دست  هیکردم؟ همه اش  یکار م یقا چیدق دیبا.. به همه تعارف کردم و برگشتم تو اشپزخونه وهیم.. زد یم

وارد اشپزخونه شد  اسمنی.. دراوردم و شستم خچالیاز تو  اریکاهو و گوجه و خ.. میو هفت نفر بود میظرف داشت

 ؟يخوا یعمه کمک م: و گفت

چهارتا  پسیچ..... از اون بزرگا ونزیسس ما.. سیگم رو بنو یکه م ییزایاره اون کاغذ و قلم رو بردار و چ -

 هی.. ارشوریماست و خ.. اهان.. گهید گهید.. دوتا.. دوغ..کوکا و فانتا.. نوشابه.. سس قرمز دوتا..گهید.. کره... ساده

 ...بسته نون

 ..دیرس یبه ذهنم نم يزیخواستم درست کنم؟ چ یم یاخه چ.. دمیرو گز لبم

 ..رو برامون بفرسته نایا میا 34شماره زنگ بزن بگو اشتراك  نیبه ا.. زود برو اون اتاق اسمنی -

 ..واسه سوپرمارکت هم اشتراك دارن.. بابا پولدار -

 ..گهیبرو د -

 ..که رفت طناز وارد اشپزخونه شد اسمنی

 هست من انجام بدم؟ يکار -

 ..اومدم یمنم داشتم م.. زمینه عز -
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ها رو  یدست شیپ..بابک نگاهم کرد و پلکام رو روهم فشار دادم تا نگران نشه.. شدم منیباهاش وارد نش همراه

 یسروش با مهارت مجلس رو به دست گرفته بود و داشت از بچگ.. کردم و دوباره برگشتم تو اشپزخونه زیتم

.. زنگ زدم عمه: برگشت و گفت اسمنی.. کرد صداشم انقدر بلند بود که از همونجا بشنوم یم فیهاشون تعر

 ..فرستن یگفت االن م

 ..نیباشه برو بش -

تو  یاقا بابک جسارت نشه قصد فضول: شهال رو به بابک گفت. .ختمیها رو خرد کرد و تو ظرف ر کاهو

  د؟یکن یبا صنم رو شروع نم تونیچرا زندگ دیدار یخوب نیشما که ماشاهللا خونه به ا یول.. رو ندارم تونیزندگ

 ..اونجا میریکنم و م یم دایخونه بهتر پ هی شاالیا دیسال جد.. رو دوست ندارم نجایا.. نه نجایا: گفت بابک

 ..از بابت ماست تونیاگه نگران.. هم محله اش خوبه هم ساکته.. مناسبه یلیکه خ نجایچرا؟ ا -

 ..غره بهروز شهال رو سرجاش نشوند چشم

 ..رنیبگ گهیخونه د هیخوان  یکه گفتن م يدیشهال خانم د -

 لیانگار دل.. دار سروش به بابک و بعد به طناز شدم یخوشحال جواب بهروز باشم متوجه نگاه معن نکهیاز ا شتریب

 ینگران چیمن ه.. ابدا: جو رو اروم کنه گفت نکهیا يبابک با لبخند برا.. دونست یدوست نداشتن بابک رو م

 .. خوام ینشون داده معذرت م يزیچ نینکرده رفتارم چن ياگه خدا..ندارم

که  يشما خودت رو ناراحت نکن و هرکار.. اقا بابک ستین نجوریاصال ا: صحبتش اومد و گفت انیبهروز به م

 ..خودته و صنم یزندگ.. انجام بده یدون یصالح م

گره کرده و  يشهال با ابروها..خونه رو دوست نداره نیچرا ا دمیوقت از بابک نپرس چیخودم فکر کردم من ه با

بابک جواب داد و چند .. گ در رو زدنگذاشتم که زن خچالیساالد رو درست کردم و تو .. به حالت قهر نشست

 ..برگشت دیخر يها سهیبعد با ک قهیدق

 اصال تو خونه؟ میداشت يزیچ -

 ...بدشون به من -

 ..بود نیچقدر سنگ يوا.. ها رو ازش گرفتم سهیک

 کمک؟ امیب يخوا یم -

 ..یکمک کن یتون یدستت که نم نیبا ا.. مهمونا شیبرو پ زمینه عز -
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کارکردن تو .. رو خالل کردم ارشورهایخ. و سس درست کردم اریماست و خ..زریو دوغ رو گذاشتم تو فر نوشابه

 ..دادم یو چابک بارم اورده بود که چندتا کار رو باهم انجام م عیخونه مردم انقدر سر

 ؟يخور یم یصنم تو چ -

 ..يتو بخور یهرچ: و گفتم دمیکش میشونیپشت دستم رو پ با

 ده؟یکوب -

 ..هیعال: و گفتم دمیخند

 ..خورم یم یدست شیمن تو پ.. جهنم: کردم و گفتم یپوف.. ظرف بود مینگران تنها

غذا  یخواستن دورهم یغذاها رو اوردن خواستم زنونه مردونه کنم که با اصرار طناز و سروش که م یوقت

 ؟ياالن درست کرد نیرو هم نایا: باال داد و گفت ییطناز ابرو.. دمیچ زیو رو م منیبردم تو نش میبخور

 ..نبود یکار سخت.. اره -

 ؟يتو بشقاب ندار: طناز گفت.. را به بهروز و شهال تعارف کردم پسیچ کاسه

 ..امیاالن م.. چرا دارم -

.. کم و کسر نباشه يزیکردم چ یمدام چک م.. منیو اوردم تو نش ختمیر خیتوشون ..بود یبه اندازه کاف وانیل

ته فکرم رو به خودش مشغول کرده  يزیچ هی.. گذاشتم و بدون برنج خوردم یدست شیرو تو پکباب  کهیچند ت

 بود که دوست نداشت ؟ دهیخر يچرا بابک خونه ا نکهیا.. بود

 

 

بعد از رفتن مهمونا اجازه ندادم .. طعنه ای يبدون تند.. با خنده.. من بود یزندگ يشبها نیاز بهتر یکیشب  اون

به  یظرفا که تموم شد دست..رو مرتب کردم یفرستادمش بخوابه و خودم همه چ.. بزنه يزیبابک دست به چ

چراغها رو خاموش کردم و رفتم تو .. شد یاز بس دوال راست شده بودم کمرم داشت منفجر م.. دمیکمرم کش

براش سخت بود  بانداژ یلیحتما خ.. رمیبم..بود و دست چپش رو گذاشته بود رو بالش دهیبه پهلو دراز کش.. اتاق

رفتم سمت تخت و پشت  نینکنم پاورچ دارشیب نکهیا يبرا.. وگرنه عادت داشت دستاشو بغل کنه و بخوابه

 ..دمیبهش دراز کش

 باالخره تموم شد؟ -

 کردم؟ دارتیااا ب -
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 ..برگردم که با دست راستش بازوم رو گرفت و نزاشت خواستم

 ..بودم دارینه ب -

 ..کنه یم کاریچ نمیمنتظر بودم بب.. گوشم بود ریالن نفسهاش درست زا..کترینزد دیرو کش خودش

 ؟يدیپوش هیچ نیا -

 ..گهیشرته د یت: به خودم انداختم و گفتم یکیتو تار ینگاه

 شرت؟  یت: گفت هیگال با

 نیمن از ا شیدوست ندارم پ گهید: اروم دم گوشم گفت.. شکمم گذاشت يو رو رشیرو اروم سر داد ز دستش

 ..ایلباسا بپوش

 ..دیگردنم رو بوس پشت

 ..من امشب خسته ام.. بابک  -

 ..مثل روز اول... یلباس باز بپوش شمیگم دوست دارم پ یم.. ندارم تیکار -

 ..رفت باال ابروهام

 ؟يتو از کجا انقدر هات شد -

 ..من فاتحه خودمو خوندم ؟يدیتو که خودتو ند -

 ..ادب یب.. بسه: زدم و گفت با ارنجم اروم بهش.. ام گرفت خنده

 ..دوست دارم.. خوب هیچ -

 ..کرد یانگشت شستش دور نافم رو نوازش م با

 بپرسم؟ يزیچ هی... بابک -

 ..صورتم رو برگردوندم و بهش نگاه کردم.. شکمم برداشت و موهام رو به عقب روند ياز رو دستشو

 م؟یکن یرو شروع نم مونیچرا زندگ یبپرس يخوا یم.. یبپرس يخوا یم یدونم چ یم -

 .. گهید زیچ هینه  -

 ..بپرس -

 ؟يخونه رو دوست ندار نیچرا ا -

 ؟یستیدست بردار ن یامشبو خراب نکن: کرد و گفت ینچ

 ..خوام بدونم یفقط م -
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 ..گم یبعدا بهت م -

 ..چرا بعدا؟ االن بگو خوب -

 گاتیدوست دارم فقط ن یکن یم دیکل يزیچ هیرو  یوقت یدونست یم: لحظه سکوت کرد و بعد اروم گفت چند

 کنم؟

 ..کنار صورتم دینوك انگشتاش اروم کش با

 اونوقت؟ یواسه چ -

 ..یشیم یطور بانمک هی -

 ؟یگ یخوب االن نم -

 ..یستیمگه خسته ن.. بخواب ریبگ.. گم ینه نم -

 ..گفت یم يزیچ هی.. نبود ينگاه سروش نگاه عاد.. دست خودم نبود.. داده بودم ریگ.. رو بگردوندم صورتم

 ؟يقهر -

 قهر چرا؟.. نه -

 ..سفت تر نباریا.. دوباره دور کمرم حلقه شد دستش

 ..ته دلم قلنج زد هویدخترته  اسمنیسروش گفت  یوقت.. یدون یم -

 ؟یواسه چ ؟یچ -

 اسمنیهم ..  روزید یکردم ول یخودم رو تصور م یگاه شم؟یم یلحظه فکر کردم اگه بابا بشم چه شکل هی -

 ..حرف بچه رو زد هم سروش

 ..شکمم گذاشت يو بابک دستش رو رو دمیکش يا ازهیخم

 ..بچه من و تو.. لحظه فکر کن هی -

 ..حاال کو تا بچه.. برت داشته االتیتو هم خ ادیمن امشب خوابم م.. تو رو خدا بابک -

 ..ریشب به خ: و گفت دیخنده شونه ام رو بوس با

 عیسر یلیتونم نگه دارم؟ خ یمن بچه م.. اخه يچه بچه ا.. مونده نمیهم.. بچه.. هه.. رو هم گذاشتم چشمامو

هشت و .. به ساعت انداختم ینگاه.. بابک هنوز تو جاش بود.. زدم و چشمام رو باز کردم یصبح غلت..خوابم برد

 دانشگاه؟ يبر يخوا ینم.. پاشو .. بابک.. بابک: اروم بابک رو تکون دادم و گفتم.. مین

 از دانشگاه متنفرم انقدر دانشگاه دانشگاه نکن: چشماشو باز کنه گفت نکهیا بدون
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 ..گرد شد چشمام

 بابک؟ -

  ؟یکن داریمنو ب زمیبار با عز هیشد : چشماشو باز کرد و گفت يال

که  شبیبه سرش خورده؟ اون از د يزیچ..زد یحرفا نم نیاز ا چوقتیخودش بود؟ ه.. کامال گرد شد چشمام

ضربه به مغزش االن داره .. کن داریمنو ب زمیگه با عز یباز بپوش اونم از االن که م يلباسا شمیگفت پ یم

 ؟ير یامروز دانشگاه نم.. زمیعز: به سمتش خم شدم و گفتم. دهیخودش رو نشون م

 ..چوندمیمنم امروز کالسامو پ.. ادیپسره زنگ زد گفت نم روزید.. نه: باز گفت مهین يهمون چشما با

 .. دیخر میخوب پس پاشو بر: دست اروم زدم رو پاش و گفتم با

 ..يکرد دیاون شب اونهمه خر.. يبود دیتو که تازه خر: چشماشو باز کرد و گفت هوی

 ..مسافرت که نکردم دیمسافرت خر میخوب قراره بر -

 ..میروز تا ظهر بخواب هی ومدهیبه ما ن: کرد و گفت یپوف

 ..زمممیعز :رو کج کردم و گفتم سرم

 ..میبر.. نزدم یباشه بابا من که حرف: خنده اش رو گرفت و گفت يزور جلو به

چمدون متوسط  هی.. همه جا شلوغ بود.. دیسمت مرکز خر میصبحانه رو حاضر کردم و بعد از خوردنش رفت عیسر

 ..کین کیسبد پ هیبا  میدیخر

 ..میالزم دار ایچ میکرد یکاش با سروش هماهنگ م يا  -

 ...ریتماس بگ هیباهاشون  يخوا یخوب م -

که تن مانکن  یکرم يقهوه ا وریپل.. رفتم کترینزد.. لباس مردونه افتاد کیبوت هیچشمم به  رهیبابک تماس بگ تا

شد که خوش بختانه هر دوشو بابک  یم یعال يو شلوار شتر يقهوه ا راهنیبا پ.. بود توجهم رو جلب کرد

 ..داشت

 ؟یکن ینگاه م یبه چ -

 ..قشنگه یلیخ.. نیرو بب وریاون پل -

 ..ات خوبه ها قهیسل.. اره -

 ..میبخر میبر ایب: و گفتم دمیدستش رو کش یخوشحال با

 ..که گذشت وریفصل پل.. خواد ینم -
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 .. دوست دارم یلیخ نویمن ا.. تو رو خدا..یپوش یم ییزندا یمهمون... نه نگذشت -

 ..میوارد شد یبا خوشحال.. اخر قبول کرد یبود ول دودل

 

 ..نشستم یعقب و با خوشحال یرو گذاشتم صندل دیخر بسته

 ..واقعا الزم نبودا -

 گفت؟ یسروش چ یراست.. هم الزم بود یلینه خ -

 ..رونیب میتا بعداز ظهر همه باهم بر ییخونه دا میگفتن بر.. که يزاریادم نم يحواس برا -

تو خونه  قهیتونن دودق ینم نجایانقدر تو المان رفتن سرکار برگشتن خونه که ا: و گفت دیبه صورتش کش یدست

 ..بند بشن

 ره؟یگم طناز خونه مامان و باباش نم یم... التیمثال اومدن تعط.. داره یچه اشکال: و گفتم دمیخند

 ..مامان و باباش المانن: زد و گفت دور

شد ذهنم رو منحرف  یچه زود م.. افتادم روزید ادیسروش  دنیبا د.. ییخونه دا میدیدوازده بود که رس کینزد

سروش با .. بود یعال دیع کیو خنک نزد یافتاب يهوا.. نشسته بودن اطیهمه شون تو ح.. میشد اطیوارد ح.کرد

 ..ما يبا زحمتها: خنده گفت

تا نصفه شب ظرف شست و  چارهیصنم ب.. يدیو پاش یختیتو که فقط ر: بابک گفت.. دیرو هم کش زحمتش

 ..کرد زیتم

 ؟یپسر چشم اب يپس تو اونجا چه کاره بود -

 ..دستم کار کنم نینزاشت با ا: باال برد و گفت دستشو

 دم؟یفهم یبود و من نم یاب یعنی.. داشت یاهیبه اون س يبابک چشما ؟یچشم اب یچ یعنی.. گشاد شد چشمام

 ...ستین یبابک که اب يچشما -

 ..دردونه زیعز یعنی.. هیسیاصطالح انگل هی نیا: د به زانوم و گفتاروم ز طناز

 ..ادیاز زبان بدم م: رو جمع کردم و گفتم دماغم

 ..نطوریمنم هم: خورد و گفت ییچا يجرعه ا سروش

 ..برم ناهار حاضر کنم: از جاش بلند شد و گفت ییزندا

 ..کنم یبهتون کمک م امیمنم م -
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 ..امیمنم م: هم پشت سرم بلند شد و گفت طناز

بعد از ناهار .. و خنده و خاطرات من و طناز گذشت یبا شوخ.. میرو داد به سروش و باهم وارد خونه شد نیسرو

رو تخت دراز .. اتاق هیتو  میاستراحت رفت يو منو طناز بعد از شستن ظرفها برا اطیدوباره برگشتن تو ح ونیاقا

 ..تخت چقدر خوبه.. شیاخ: و گفتم دمیکش

 اد؟یناقال از تخت خوشت م يا: گفت طنتیش با

 .. ادب یب.. اااا: کردم و گفتم یمصنوع اخم

 ..دیخند

 رفت؟ نیاز ب یگفت یکه م یاون حس سردرگم یراست -

 ..ستیاون به شدت ن گهید یباهام هست ول شیمقدار هی شهیهم -

 ؟یشیم ينجوریچرا ا ؟ياصال به منشاش فکر کرد: سمتم غلت زد و گفت به

قبل از ازدواجم با بابک ..رسم ینم ییکنم به جا یهرچقدر فکر م.. نه يراستشو بخوا: رو کج کردم و گفت لبم

 شیپ یبه اون خوب گهیکنم د یاالن احساس م یرفت ول یم شیخوب پ یهمه چ شهیهم.. نبودم ينجوریا

 ..رهینم

 ..دیاالن زن وشوهر دیست بودقبل دوتا دو... نقشتون عوض شده نکهیا لشیدل -

 کنه؟ یهم م یمگه فرق -

رو تو  گهیهمد..دیمشترك دار یاالن اتاق خصوص.. تون بهم گره خورده ندهیاالن ا.. کنه یمعلومه فرق م -

 .. دیومدین شیمرحله پ نیتا ا دیبود کیتون به هم نزد یهرچقدر هم دوران دوست.. دیراه داد تونیشخص میحر

 ..رو تکون دادم سرم

 ؟یشیبهت بگم ناراحت نم يزیچ هی -

 ..نه بگو -

.. بهم بگو يکرد يفکر نیاگه چن.. کنم یفکر نکن دارم تو کارت دخالت م..گم یم زهیچون خاطرت برام عز -

 ..دوست دارم بهت کمک کنم یول.. شمیمن اصال ناراحت نم

 ..رو تکون دادم سرم
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.. شتریما ب شیهم که بابک اومد پ یوقت. دمیازت شن شیکم و ب ياده شدخانو نیوارد ا یاز وقت.. راستش  -

مادرت رو زود  ایگو دمیکه من شن ينجوریا.. شتریب یلیخوب خ.. یهم که قرار شد عروس خانواده مون بش یوقت

 ..ياز دست داد

 ..طالق گرفت رفت -

 ش؟یدیاصال ند -

 ..اصال.. نه -

 ؟ینداشت کتیرو نزد یکس.. يخاله ا.. ؟يعمه ا.. يخواهر -

 ..کرد یوقت منو از خودش جدا نم چیه.. همه کس و کارم بابام بود.. کس چینه ه -

 نکهیا.. یدون یخوب م: فکر کرد و گفت یکم..انقدر دور که انگار مال من نبودن.. دور يبه اون گذشته ها رفتم

 ..هیکامال عاد یبکن یاحساس سردرگم یکم

 ه؟یعاد -

 نکهیحاال نه ا.. رهیبگ ادی دیادم با یعنی.. یاز رفتارها اکتساب یبعض.. هیادم ذات ياز رفتارها یبعض نیبب.. اره -

 شتریمثال پسرا ب.. کنه یبرداشت م کانشیرفتارها رو مخصوصا از نزد نیبه صورت ناخوداگاه ا.. بدن ادشی

 میاز قد يدینشن.. کمش مثل خواهر بزرگشون کم ای.. دخترا مثل مادرشون.. پدرشون باشن نیدوست دارن ع

دختر واقعا رفتارهاشو از رو مادرش الگو .. هیحرف کامال روانشناخت هی نیا ر؟یدختر رو بگ نیگن مادر رو بب یم

 یدر نقش همسر به مشکل برم یول.. یخوب لیفام.. یخواهر خوب.. یهست یتو دختر خوب..کنه یم يبردار

 ..يریبگ ادیهمسر رو ازش  يرفتار يالگو تا یرو نداشت یچون کس..يخور

 ..طناز منو به فکر فرو برد يحرفها

 ست؟ین ينجوریپس چرا ا.. خوب بابک هم پدرشو زود از دست داد -

بابک ازت  نکهیاول ا.. کنه یفرق م طشیشرا یتو باشه ول هیشب یاز جهات دیشا.. کنه یبابک با تو فرق م -

شوهر .. بود شییدا.. رفتارش با مادرش.. دهیپدرش رو د..بابک بودن شیپ يرفتار يالگوها نکهیدوم ا.. بزرگتره

 ..نکهیو ا.. دید یم کیاونا با همسرانشون رو از نزد يرفتارها.. خاله اش بود

 ..داره ریهمه تاث نایا.. بگم که قبل تو نامزد هم داشت دیبا یشیاگه ناراحت نم: مکث کرد و گفت یکم
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زد؟  یهم حرف م گانهیزد با  یکه با من حرف م يهمونجور یعنی گانه؟یبابک با .. یعنی ..لحظه گر گرفتم هی

 یصداش نم زمیگفت چرا عز یکرد؟ همون بوسه؟ همون اغوش؟ به اونم م یهم م گانهیهمون نگاهها رو به 

 کرد؟  ینوازش م ينجوریزدن؟ اونم هم یشون حرف م ندهیاز ا د؟یپوش یلباس باز م ششیپ گانهیکنه؟ 

 ؟ییکجا.. صنم .. صنم  -

 ..صورتم به خودم اومدم يتکون دست طناز جلو با

 کنم؟ کاریچ دیاالن من با.. اهان ؟؟یچ -

کم از .. از خودش بپرس.. اصال بهتر از مشاور خود بابکه.. مشاور هی شیپ ير یم: جمع کرد و گفت لباشو

 ..دیایباهم کنار ب دیتون یخوب م یلیخ.. دیشیگاه مخوب به انتظاراتتون ا نکهیهم ا.. دونه ینم یروانشناس

 ..گفتم یاوهوم

 سوال ازت بپرسم؟ هی.. طناز -

 ..بپرس -

 ؟يدیرو د گانهیتو  -

 ..اره -

 ..دهیمعلومه که د ه؟یچه سوال نیا خوب

 بود؟ يچطور دختر -

 ..خاص خودش رو داشت يخوب اخالق و ارزوها.. نبود يدختر بد: باال انداخت و گفت يا شونه

 بود؟ یمیصم یلیبا بابک خ شیدوره نامزد -

 ؟يحساس شد -

 ...خوب اگه بگم نه: و گفتم دمیکش یاه.. رو خونده بود دستم

 ..یدروغ گفت -

 ..اوهوم -

 ..سرش گذاشت ریو دستاشو ز دیپشت دراز کش به

 هی.. فرار ازخونه بود يراه برا هیدنبال  گانهی.. کامال متفاوت بودن يایو بابک از دوتا دن گانهی.. صنم نیبب -

 ..دم یبهش حق م يهرچند تا اندازه ا..کرد یفکر نم زایچ نیو ا یبه عشق و عاشق عایخوب طب.. پرتاب يسکو

 ازدواج کنه؟ گهید یکیبهم بزنه با  شویکه نامزد -
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 ..بخواد از اون خونه فرار کنه نکهیا.. نه -

 .. مرد اخمو سر عقدمون هیاز  يمحو ریاز پدرش هم تصو.. بودمش دهیبعد از اون ماجراها ند.. فرزاد افتادم ادی

 

 ..يکمکم کرد یلیخ.. هات ییممنون از راهنما: رفتن دست طناز رو فشردم و گفتم موقع

 ..نکردم يکار.. زمیکنم عز یخواهش م -

 یکس.. ها برسون يسالم ما رو به اونور.. خدا رحمتت کنه. .برو برادر: رو شونه بابک زد و گفت یدست سروش

 ..تو سرشه یشوم االتیچه فکر و خ ستیکه طناز بهش کمک کنه معلوم ن

 ..کردنشو بهم بگو یدم تو روش خنث یکرد به تو اطالع م يمن هر کار.. نداره یاشکال: و گفت دیخند

 ..يالبته اگه زنده موند.. هیفکر خوب نمیاره ا -

 ..امان از دست تو: به سروش رفت و گفت يچشم غره ا طناز

از اون  گهید.. حالم رو بهتر کرده بود یلیطناز خ يحرفها.. میو به سمت خونه راه افتاد میخنده ازشون جدا شد با

 ..کفشام رو دراوردم و زانوهام رو بغل کردم.. دمیترس یحس نم

 ؟يخوا یم یتو از من چ.. بابک -

 خوام؟ یم یچ یچ یعنی -

 کنم؟ کاریبرات چ يدوست دار ؟يدار یچه توقع ؟يخوا یم یاز من که همسرتم چ یعنیخوب  -

 ..رمیبگ يحرف سروش رو جد دیانگار با: تعجب نگام کرد و گفت با

 ..ام گرفت  خنده

 ..میوقته باهم حرف نزد یلیبابک ما خ -

 ..میبود ریهمه اش درگ.. اره: رو تکون داد و گفت سرش

 م؟یحرف بزنامشب  -

 ..باشه -

 ..گذاشتم ییچا هی عیخونه و سر میدیرس

 ..ینگفت -

 رو؟ یچ -

 ؟يدار یاز من چه توقع نکهیا -
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 ..دوست دارم یکه هست ينجوریمن تو رو ا..خوبه یکه هست ینیهم: دستم گذاشت و گفت يرو رو دستش

 ؟يندار یتوقع چیه یعنیخوب  -

 ..بمون ينجوریا شهیهم... چرا -

 ..پشت گوشم دادم  موهامو

 خوب؟ یقول بده ناراحت نش یول.. خونه رو دوست ندارم نیخوام بهت بگم چرا ا یم -

 دمیشا.. انگار دودل بود.. سرم رو تکون دادم.. موضوع اشاره کنه نیمقدمه به ا یو ب عینداشتم انقدر سر توقع

 ..شروع کنه دیکرد از کجا با یفکر م ایشده بود  مونیپش

 ..انتخابش کرده گانهیچون .. چون.. رو دوست ندارم خونه نیا -

من  یانقدر تو زندگ گانهی هیچرا سا.. قدرت شروع به کوبش کرد تیبعد با نها..ستادیلحظه ا هیقلبم .. زد خشکم

بودن چند ماهه اش  یعنیهست؟  گانهیاز  يرد..  یحرف.. يا هیرم سا یها هرجا م یپررنگ شده ؟ چرا تازگ

 گذاشته؟ ریانقدر تاث

 گانه؟ی -

 ..چهره اش از مزمزه خاطرات تلخ گذشته گرفت.. اخماش تو هم بود.. رو تکون داد سرش

شد تو خونه  یانقدر که نم.. بد یلیخ.. حال مامان بدتر شد.. اره... شیهفت سال پ.. شیشش هفت سال پ -

 یداشتم تز دکترا رو م.. شد یروزا نم.. روزا یکرد ول يکار هیشد  یشب مراقبش بودم م.. میتنهاش بزار

زد  یها زنگ م هیاز همسا یکیهو یوسط  نیا.. بود ختهیرو سرم ر يهزارتا گرفتار.. کردم یکار هم م.. نوشتم

 یگاه.. تمام محله رو برداشته غشیج يصدا ای... خونه میبرش گردون میتون ینم رونیمامانت زده ب ایکه پاشو ب

 ..شناخت یشد که منم نم یانقدر حالش بد م

 ..کنه یرو تحمل م یاز گذشته اش چه بار عصب فیدونستم موقع تعر یم.. رو بهم فشرد لبهاش

 ..بابک -

 ..وسط حرفم نپر یعنی نیا.. رو باال برد و ساکت شدم دستش

 یازش جدا نم قهیدق هیساالر .. اونم گرفتار بود.. خوب یول زدیبهش سر م رفتیشد م یم کاریافرا هروقت ب -

 یم ضیازش خودش مر يبعد دو روز نگهدار.. کرد یاعصاب افرا رو خرد م یبه اندازه کاف تشیوضع ..شد

 ریچرا د ؟يبر ینم دیچرا منو خر ؟یزن یسر نم گانهیچرا به .. و خاله قوز باال قوز شده بودن گانهیوسط  نیا..شد

 ...پوف ؟یچرا زود برگشت ؟ياومد
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 میداد مامان رو ببر شنهادیپ ییدا.. اون روزا رو از سرم گذروندم بماند يچطور: و گفت دیرو صورتش کش یدست

 ..شهیراحت م المونیهم ما خ.. رسن یهم بهش م.. گفت اونجا بهتره.. شگاهیاسا

 ..رو به دندون گرفت لبش

 ..ادیم یاتاق بهش دادن و گفتن مصطف هی.. ییمن بردم و دا.. شد ضیمر.. ومدیافرا ن.. مشیبرد -

 دیبا.. تونم بکنم سکوته یکه م يکار نیدونستم بهتر یم یول شدیقلبم مچاله م.. ش برداشته بودخ صداش

 ..کرد یم یخودش رو خال

مامان  یخال يجا یمدت هیتا .. بهتر شد یلیبابام خ الیبا خ.. بهتر شد یلیخ یحالش بدتر بشه ول دمیترس یم -

.. نیتون رو شروع کن یداده بود که زندگ ریخاله هم گ.. گشتم خونه یخواب برنم يبه جز برا.. داد یعذابم م

از خوبش  شتریخطرات بدش ب.... نبودم راغبخودمم چندان .. ادیباهام اتمام حجت کرد که اون خونه نم گانهی

اونو  دییتا.. داشت داریخر لیتو فام ییجورا هی ییحرف دا.. به کمکم اومد و گفت خونه رو بفروشم ییباز دا.. بود

هر روز .. خونه افتاد دیخر يبه تکاپو گانهیفروش و قبل از اون  يبرا میخونه رو گذاشت.. نبود یکه داشتم غم

گفتم پولم به  یهرچقدر بهش م... ولنجک.. قلهک.. هیاقدس.. اونم کجاها.. مینیخونه بب هیم یزد بر یزنگ م

البته اون موقع هنوز .. کرد دایرو پ نجایا نکهیتا ا.. شهیگفت جور م یم.. داد یرسه گوش نم ینم نجورجاهایا

 ..دمیرو خر نجایخونه که فروش رفت سهم افرا رو دادم و ا.. کامل ساخته نشده بود

کرد که  یاوقات تلخ گانهیبماند که چقدر : زد و گفت يبعدش پوزخند.. دیکش قیبست و چند نفس عم چشماشو

 ..تا خونه ام حاضر بشه میرداشتم و رفتم خونه خاله مررو ب لمیوسا... چرا به افرا پول دادم

خودم رو تو کار غرق کردم تا بتونم قسطاشو برسونم  گانهی یدلخوش يبرا.. فکرشو بکن: زد و گفت يپوزخند

قبل هر  گانهی.. یخونه تموم شد ول..قسطا تموم شد.. حاضر نشدن تا تموم شدنش منو خونه شون راه بدن

 ..دوشون تموم شد

 نجایچرا دوست ندارم ا يدیاالن فهم: و گفت دیکش یاه.. هر دو دستم دست بزرگ و گرمش رو گرفتم با

 م؟یرو شروع کن مونیزندگ

االن .. کرد دهیکه شونه هاش رو خم ياز بار.. که تحمل کرده بود ياز زجر.. مرد خودم یاز مردانگ.. کردم بغض

 ..رنگ غصه داره شهیفهمم چرا ته چشماش هم یم

 ؟یرو نفروخت نجایرا اچ -

 ..لیبه دو دل -
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گرفته  دهیبمونه چقدر راحت تمام زحماتم ناد ادمی شهیخواستم هم یم.. نکهیدوم ا.. که حالش رو نداشتم نیاول -

خواستم .. گذاشتم يکه ارزشش رو نداشت وقت و انرژ یکس ينره چقدر ساده بودم که برا ادمیخواستم .. شد

 ..تکرار نکنم گهیجلو چشمم باشه که د شهیهم

. تونستم بکنم دربرابر دل زخم خورده اش یچه کار م.. رو دور گردنش حلقه کردم و به خودم فشار دادم دستام

 ..خواست یمرد م یهمه سخت نیتاب اوردن در مقابل ا

مان اون ز یبه اندازه کاف.. گذشته گهید.. کنم یبهش فکر نم ادیخودمم ز.. یرو نگفتم که ناراحت بش نایا -

 ..یهان؟ االن تو هست.. بسه گهید..افسرده شدم.. شدم یعصب

ازش جدا شدم .. کنه رابیتشنه روحم رو با حرفاش س ریدوست داشتم بگه و کو... دادم هیرو به صورتش تک سرم

 بپرسم؟ يزیچ هی.. بابک: و گفتم

 ..دوتا بپرس: و گفت دیخند

 ؟یمنصرف کن ای یرو برگردون گانهی يکرد یاصال سع -

 ..نه: رو تکون داد و گفت سرش

 اا چرا؟ -

 ؟يدیرو د شرمانهیب شنهادیپ -

 لمه؟یف -

 ..اوهوم -

 ...نه -

اگه دوباره به سمتت برگشت .. ازادش بزار که بره يرو دوست دار یاگه کس گهیهست که دختره م ییجا هی -

 هیفقط براش .. از اولم مال من نبود گانهی.. از اولم مال تو نبوده... مونه و اگه برنگشت یتا ابد مال تو م یعنی

هوم؟ .. بشه يدوست نداره بهش نگاه ابزار یشکیه.. خوب.. دمیفهم نویا یوقت.. راه فرار هی.. پرتاب بودم يسکو

 ؟يتو دوست دار

 ..رو تکون دادم سرم

 ..ناراحتت کردم.. خوام یمعذرت م -

 ..دیخند

 . .شم یناراحت نم زایچ نیمن با ا.. زمینه عز -
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 که برم؟ یمنم ازاد گذاشت.. بابک: چونه ام و گفتم ریرو گذاشتم ز دستم

 ياومد یاز پنجره م رونیب متینداخت یهر دفعه ام که از در م.. تا دلت بخواد: خورد و گفت شییاز چا يا جرعه

 ..میبلکه از شرت راحت ش میتو وان حموم و خفه ات بکن میکم مونده بود سرتو بکن گهید.. تو

 پاشم برم؟ يدوست دار ؟یراست: اخمامو تو هم کردم و گفت.. دیمزه اش خند یب یبه شوخ بعد

 ..يگرد یهم باز دوباره برم يبر -

 ..منو باش که انقدر به فکرت بودم: گره کردم و گفتم نهیتو س دستامو

 ؟يعاشقم بود ای يبه فکرم بود: کرد و گفت زیر چشماشو

 که عاشقت بشم؟ يدار یچ... عمرا...من؟ عاشق تو؟ عمرا -

.. کرده ام لیبعد تحص.. نیرو بب يعضله ها.. ستهیکه ب کلمیه.. هستم افهیخوش ق.. مرد جذابم هیخوب من  -

 ..شوهرش دکتر باشه؟ خوش خنده و مهربونم هست ادیبدش م یک

 يزوریپ يدکترا هی.. صفره ریاخالقتم که ز.. که صفره کلتیه.. ستین ينجوریاصلنم ا: جمع کردم و گفتم لبامو

 ..هوق گهیکه د تیجذاب.. دم کوزه يبزار دیکه با يدار

 ..دهنم گرفتم يرو جلو دستم

 ؟يچرا زنم شد هینجوریاگه ا -

 ..فقط به خاطر پولت.. به خاطر پولت زنت شدم -

گول .. يگول خورد.. ندارم یچیه.. من که پول ندارم.. يگول خورد يدید: دیرو عقب برد و خند سرش

 ..يخورد

 ..يبد یلیخ.. بدجنس.. اا: اش رو گرفتم قهیو  دمیپر

 چیبعد عقدمون ه ياز اون رابطه خاکستر گهید.. خوب یلیخ.. میشدیکم کم خوب م میداشت.. دیخند شتریب

رابطه مون ..زد یدلش رو بهم م يداشت حرفها.. که بود شدیم یبابک داشت کم کم همون ادم.. نبود يخبر

 ..شدیبهتر و بهتر م
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 یحرف بزنم؟ با خود بابک که نم یشستم با خودم فکر کردم بهتره با ک یصبحانه رو م يکه ظرفها همونجور

نشده  یچیبا طناز که دوست نداشتم هنوز ه..طرف داشتم یادم ب هیبه  اجیاحت. تونستم درباره خودش حرف بزنم

 شینجوریهم.. افرا که اصال.. بودم بمعذ یباهاش کم.. باشه يدختر بد نکهینه ا.. کنم یمسائل جزئ نیوارد ا

مشاور؟؟ خوب من  شیپ.. هم بچه بود اسمنی.. یچیشهال که ه.. شد باهاش حرف زد ینم. گرفت یجبهه م

اصال ارتباط برقرار کردن با .. اومد یم میمشاور کجا بود؟ در ضمن تنبل يدیدم ع.. نفر داشتم هیبه  اجیاالن احت

بگم؟ دستکش ها رو از دستم دراوردم و  میاز زندگ یشناسم برم چ یکه نم یساخه به ک.. برام سخت بود بهیغر

تازه شب هم .. بده یکاراش سر و سامون نیتا به اخر رونیبابک رفته بود ب.. تا مرتب کنم منیرفتم تو نش

جا  کجارو  نایخوره؟ ا یم يه دردکتاب به چ نهمهیاخه ا: و گفتم ستادمیکتابخونه ا يجلو.. میبود ییمهمون دا

 اخه؟ میبد

 شه؟یخونه مغزش پر نم یانقدر م: غر زدم.. قفسه جا بدم يبود رو برداشتم تا تو زیکه رو م یکتاب چندتا

 نهمهیبودم؟ ا فتادهیچرا زودتر به فکرش ن.. تو مغزم زده شد يجرقه ا.. افتاد یروانشناس يکتابها فیبه رد چشمم

 زیبا موضوع ازدواج رو برداشتم و رو م يکنم؟ کتابها کاریبود و من مونده بودم چ نجایا یروانشناس يکتابها

 يزیکتاب اول چ.. خوندم یم يچند صفحه ا یگاه.. خوام برسم یکه م ییزایتا به چ.. ورق زدم عیسر.. گذاشتم

زمان  دمیانقدر گرم خوندن بودم که نفهم..مرتبط بود شتریکتاب دوم رو برداشتم که به نظرم ب.. نکردم دایپ

 ..اومد تو دیخر يها سهیگذشت و بابک با ک يچطور

 ..صنم -

 ..ششیگذاشتم و رفتم پ زیرو روم کتاب

 ؟يکرد دیخر نهمهیاووو ا -

 ..میتو خونه نداشت یچیه -

باز  یبعد تو رفت.. نشه خراب یچیمسافرت ه میریم یکردم که وقت یم یخال خچالویخودم : خنده گفتم با

 ؟يدیخر

 ..شهیالزم م نایهمه ا.. نیبب.. دمیهمون مسافرت خر يخوب برا: و گفت دیرو مال گردنش

سوپر مارکت  گهید يجاها ایکنه؟  دیتونه خر ینم گهیتونستم بگم؟ مگه تو مسافرت ادم د یم یواقعا چ یعنی

 ندارن؟

 .. باشه دستت درد نکنه -
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 اد؟یب یواقعا قرار بود قحط.. به دو جعبه خرما انداختم ینگاه

 ؟يکرد یم کاریچ یداشت -

 ..خوندم یکتاب م -

 تو و کتاب؟.. کتاب؟ -

 داره؟ یاشکال.. گهیاره د -

 ..نیهم.. بهیخرده عج هی  -

 .. يدار یوا م ییبا حرفات ادمو به چه کارا نیبب: و گفتم دمیخند

 ..ز کردو لپ تاپش رو با منیتو نش رفت

 ه؟یدانشجوت ک نیگم دفاع ا یم -

 ..خرداد -

 ست؟ینگران ن -

 ..کچلم کنه ستین یرافع گهید نیا.. کاراشو کرده شتریب.. هیخوب يدانشجو -

 ..یکن یم نیرفته بود تو دانشجوهاتو دستچ ادمی یگ یراس م -

 ..کنم یم نیرو دستچ یمن همه چ.. بله: باال داد و گفت ابروهاشو

 ..رمیگ یهمه اش درهم م. ستمیمن مثل تو ن.. گهید فیح: کردم و گفتم یطونیش

که بابک به سمتم پرتاب کرد  یکوسن یو پشت مبل سنگر گرفتم ول دمیخند دمیگشاد بابک رو که د يچشمها

 ..خورد به پشتم

 ..بدذات من درهمم يا -

 ..کردم یشوخ: ام بلند شد و گفتم خنده

 ..میبعد ناهار بخور رمیمن برم دوش بگ: به ساعت انداختم و گفتم ینگاه

.. نداشتم ینگران.. نبود یاضطراب ایتنش  چیه..ارام بودم..دوش ریحوله ام رو برداشتم و رفتم ز.. تکون داد يسر

کرد و منم حاضر  یبعد از ناهار بابک استراحت کوتاه.. افتاده یام االن رو غلتک اروم یکردم زندگ یحس م

 دمیسف يداشت با صندلها قرمز يها ياش گلدوز قهیروکه دور  دمیسف کیو تون نیشلوار ج.. شدم

 خوبم؟ نیبب.. بابک: زدم و گفتم نهییا يجلو یچرخ..دمیپوش

 ..يخوب شد یلیخ.. اره: به سرتا پام انداخت و گفت ینگاه
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 راهنشیپ يداشت دکمه ها.. اوردم و رو تخت گذاشتم رونیرو از کمد ب میبود دهیخر شیکه چند روز پ يوریپل

جعبه اش انقدر قشنگ بود که نخوام با .. جعبه ساعت رو از تو ساکم دراوردم..بود یفرصت خوب.. بست یرو م

رو  ورشیبرگشت تا پل.. وریکنار پل تمجعبه رو گذاش.. بسنده کردم ییکاغذکادو زشتش کنم و فقط به روبان طال

 ..چند لحظه فقط نگاه کرد و بعد برش داشت.. بداره چشمش به جعبه افتاد

 ه؟یچ نیا -

 ..رو بهم فشار دادم لبهام

 ..يدیواسه ع.. دمیمن برات خر -

 ؟يدیع -

 ..دیکش رونیاز جعبه اش ب..زد یکرد و همزمان چشماش برق بازش

 ؟يدوستش دار -

 ؟یکن یدستم م.. قشنگه یلیخ -

.. تو دارم يبرا يزیچ هیمنم : دست راستش رو انداخت دور کمرم و گفت..رفتم و دستش کردمرو ازش گ ساعت

 ...چشماتو ببند.. عوض شد ممیتصم یبهت بدم ول میخواستم اخر شب که برگشت یاول م

ام  نهیس يرو يزیبعد چ یکم..رمیتونستم بگ یجوره نم چیلبخندم رو ه يجلو.. شدم یداشتم خفه م جانیه از

 ..افتاد و بعد موهام کنار رفت

 ..چشماتو باز کن -

قرمز پرشده  ينهایافتاد که نصفش با نگ یو پالك قلب کج ریچشمم به زنج نهییچشمامو باز کرد تو ا یوقت

 ..قشنگه یلیخ یلیخ.. قشنگه یلیخ نیا.. بابک يوا: و گفتم دمیروش کش یدست.. بود

 ..و حکم بغلش کردم برگشتم

 ..خوب یلیخ یلیخ.. یوبخ یلیتو خ -

 ..زمیعز یتو هم خوب: و گفت دیموهام کش يرو یدست

مطمئنا .. بودنمون نه فقط به خاطر کادو که به خاطر خودمون بود ییایرو.. بود ییایقشنگ و رو یهمه چ چقدر

 ..بابک زنگ زد لیموبا.. میداشت یزندگ يبرا یقشنگ يچقدر بهانه ها.. فقط بهانه بود نهایا

 ..خداحافظ.... میافت یراه م گهیخرده د هیما هم  دیبا....... ؟یسالم خوب..... الو -

 بود؟ یک -
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 ...رنیگفت راه افتادن دارن م یم.. مهران -

 ..میو راه افتاد میشد نیسوار ماش.. و شالم رو سرم انداختم دمیرو پوش پالتوم

 ؟ياضطراب که ندار -

 ؟ینه واسه چ -

 ..همه شون هستن بایتقر یعنی.. جمع خانواده من تو يایخوب قراره ب -

 .. دمیباال دادم و خند يا شونه

 ...گهید دمیشناسم و از قبل د ی؟ من همه شون رو م ینه واسه چ -

که  ییشد هر جا یخلوت بود و م شهیبود که هم نیا ییکوچه دا یخوب.. ییخونه دا میدیبعد رس قهیدق چند

 ..دنیزودتر از ما رس نایخاله ا: اشاره کرد و گفت ینیبه ماش..میپارك کن میخواست

زنگ ... مادر فرزاد ایدونستم منظورش از خاله مادر مهران بود  ینم.. گفت کردم یکه بابک م ییبه پژو ینگاه

با همون شوهر .. منظور بابک مادر فرزاد بود دمیفهم قهیدر عرض کمتر از دو دق.. میو وارد شد میدر رو زد

بابک رو  يپالتو.. کرد یبا بابک سالم و احوال پرس يباهام دست داد و با همون سرد يسردبه .. بدعنقش

 ..گرفتم و همراه طناز رفتم تو اتاق

 ..زد یبا منم حرف نم لیاوا.. هینجوریا شهیهم ریعمه من -

 ..الیخ یب.. ستیمهم ن -

 ..ادیهم ب انهگی دیشا.. یو اماده باش یگم که بدون یفقط م.. خوام حساست کنم ینم -

 ....ده یگفتن شوهرش اجازه نم یم... ؟اخهيجد -

 ..گفت یعمه م.. دونم یمنم نم: باال انداخت و گفت يا شونه

بهم  گانهیاز روبرو شدن با  یتونستم انکار کنم که اضطراب نامحسوس ینم یکردم ارامشم رو حفظ کنم ول یسع

خونه به طرز ..ادیب شیقراره پ یدونستم چ ینم ایتونستم عکس العملش رو حدس بزنم  یفقط نم.. دست داد

تم خونه رو .. جا روشن شده بود همهکه  ییشمعها.. ییرایگوشه پذ نیبزرگ هفت س زیم.. شده بود نییتز ییبایز

.. کرد یم ییرایپذ هیخانم از بق هیگذاشته بودن و  وهیو م ینیریهم ش زیم يرو.. کرده بودن يا رزوهیو ف دیسف

بعدش ..ساکت و ارام بود شهیکه باز مثل هم نیهومن و الله و پسرشون ارم.. شد داشونیمهمونا پ هیکم کم بق

با .. با سروش گرم گرفت  عیسر یلیخ.. بود طونتریبا وجود کروالل بودنش شروش الرسا.. مهران و افرا و ساالر

بعد از همه .. چقدر افرا راحتترو خوشحالتر بود.. شد یم یرو نداشت چه مجلس یناتوان نیخودم فکر کردم اگه ا
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نسخه  شدیبود م لماگه مادر بابک سا دیشد گفت شا یم.. مهربانتر از خواهرش بود یلیخ.. اومد میهم خاله مر

رده و حسرتش رو از پشت پ یتونستم مهربون یم.. دیو در اغوش کش دیمنو محکم بوس.. خواهرش نیا گرید

دونستم که  یم.. دیمال یکرد و دستاش رو به هم م یمدام به ساعتش نگاه م ریخاله من.. نمیاشک وبغضش بب

انداخت  فونیبه ا یسروش نگاه.. در زده شده نگکه ز میسرگرم حرف زدن بود.. رو داره گانهیاضطراب اومدن 

 ..اس گانهی: و گفت

افرا  ياخمها یتو رفتارش نداد ول يرییتغ چیه.. به بابک انداختم ینگاه.. دیکش ینفس از سر اسودگ ریمن خاله

 ..با سرو صدا وارد شد گانهینشده  يزیهنوز چ.. رفت تو هم دیشد

 ..مبارك دتونیع.. سالم.. سالم -

راستش رو بگم اصال انتظار ..کرد یم یبا همه سالم و احوالپرس يشاد و پرانرژ.. از جاشون بلند شدن همه

موهاشو .. تر کرده بود دهیکرده بود که چشماش رو کش یظیماهرانه و غل شیارا.. باشه یاون شکل نهگاینداشتم 

ساق بلند  ياش و بوتها سوخته يچرم قهوه ا يپالتو.. داشت دیبسته بود و شال سف یپشت سرش دم اسب

.. دختر افسرده باشه هیهمسرش  يو ازارها تیکردم با وجود اذ یفکر م..کرد یاضافه م شییبایبه ز متشیگرونق

 .. کرد یم تیدختر انقدر بابک رو اذ نیا یبه خاطر چ ریخاله من

 ...مال تو باشه دیمهران اون سانتافه با... دایباکالس شد میبابا چند روز نبود -

 ..مال بابکه.. ستینه مال من ن -

خودش رو  عیسر یاد ولد رتیبهت ح يجا عیسر شیپ قهیچند دق يشاد.. گرگ منتظر عکس العملش بودم نیع

 .. مبارکه.. یراست.. ا: جمع کرد و گفت

 ..گم یم کیبهتون تبر.. دیهمسر بابک باش دیشما با: فقط گفت دیافرا دست داد و به من که رس با

از : دم گوشم گفت یواشکیافرا .. به سمت مادرش رفت و بغلش کرد عیسر.. منتظر نشد جوابش رو بدم یحت

 ..لهیبخ یلیختره خد نیا.. دیحسادت ترک

 یبهم زد و چشمک يلبخند.. کرد یکرده بود و با همون ارامشش نگاه م بشیدستاشو تو ج.. بابک نگاه کردم به

کت .. مغرور بود یلیبلندقد و خ..میبه سمتش برگشت گانهیبا ورود برزو همسر .. خنده ام گرفت..حواله ام کرد

اروم به افرا .. شونه کرده بود قبرو کامل به ع اهشیس يموها.. داشت يپرفسور شیتنش بود و ر یاسپرت

 زنه؟ یرو کتک م گانهی يجد نیا: گفتم
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 یم دهیقشنگ د یلیتنش بود که البته تو تن الغرش خ يگشاد یبلوز بافت نارنج... اومد رونیاز اتاق ب گانهی

 گانهی.. جمع زنونه مردونه بود ییوراج هیباز  یبودن ول دهیمبلها رو گرد چ نکهیبا ا.. اومد نشست کنار الله.. شد

 ..میحتما بر دیبا... انداخت نیرو زم ییدا يرو شهیبه برزو گفتم نم: برگشت و گفت ییبه سمت زندا

صنم جون چرا : رو بهم گفت میخاله مر. به دل داشت نهیک گانهیاز همه از  شتریانگار ب.. دمیافرا رو د پوزخند

 ؟يخور ینم يزیچرا چ ؟یساکت

 ..خورم یم.. چشم خاله: رو برداشتم و گفتم بشقابم

متوجه نگاه ... نداشتم چوقتیخانواده بزرگ که ه هیحس .. داد یبهم م یگفتنها حس خوب ییروزها خاله دا نیا

 ..ادهیتون با بابک ز یکه فاصله سن دمیاز مامان شن: تو مبلش جا به جا شد و گفت یکم.. شدم گانهی

 ..سال زدهیس -

 د؟یقبول کرد چطور -

 ..بابک ارزشش رو داشت -

گم  یم یگاه یول میدار یمن و برزو چهارسال اختالف سن.. تونم یراستش من که نم: باال داد و گفت ابروهاشو

 ..دو سال بود یکیکاش  يا

 میدر حر گانهیراه ندادن .. کردم یبهتر بود که فاصله ام رو باهاش حفظ م..لبخند زدم هیجوابش فقط  در

 ..همه يبرا.. با حفظ ارامش بود يام مساو یخصوص

 ه؟یرشته تون چ -

 ..قصد نداشت راحتم بزاره انگار

 ..وتریکامپ -

 ..چه عجب ؟يجد: و گفت دیخند

 به؟یعج شیچ -

 ..دیشما هم حقوق خونده باش دیگفتم شا.. سهیرو از رو دست مهران بنو یاخه بابک عادت داشت همه چ -

ول کن  زهیدختر همون مادره و تا زهرش رو نر قایدق دمیفهم..افرا هم تا مرز انفجار رفت.. کردم خی اولش

 .. ستین

 ..نشست یمن م يدخترخاله اش جا دیبود با ينجوریاگه ا....دشیشناس یمعلومه خوب نم -
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چشم غره خاله ..وندخودش رو جمع کرد و روش رو برگرد یکم گانهی..افرا اومد يرو لبها يا روزمندانهیپ لبخند

تو دلم از بهروز ممنون شدم که با طنعه زدنهاش منو .. گرفتم و خودم رو مشغول پرتغالم کردم دهیرو هم ناد ریمن

 ده؟یتازه خر.. بابک چقدر قشنگه وریپل: و گفت داور کمیافرا سرش رو نزد.. کرده بود دهیفوالد ابد ينجوریا

 ..دمیمن براش خر.. اوهوم: به غبغبم انداختم و گفتم يباد

 دیطناز جون برنامه تون برا ع: به طناز گفت گانهی..کردم یاحساس غرور م یلیتو دلم خ.. افرا رفت باال يابرو

 ه؟یچ

 ..يرانگردیا میبا بابک و صنم بر ختهیواال سروش که برنامه ر -

 ..یدوب میبا ما برخواستم شما رو دعوت کنم  یمن تازه م ؟يجد -

 ...نجایا میما که تازه اومد ؟یدوب -

 ..شلوغه خاله یلیسال خ نوقتیکه ا یدوب: گفت گانهیرو به  میمر خاله

برزو کار .. میمشکل جا ندار.. که هست ادتونی... میما اونجا اپارتمان دار یاره ول: به گردنش داد و گفت يقر

 ..هم من تنها نباشم میبزن يدور هیکه هم  میبر دیایگفتم ب.. داره اونجا

 ..هم که هست نیماش.. میهمه اش شش نفر.. میشیخوشحال م ن؟یایچرا شما با ما نم: طناز

 م؟یباهم داشت یتیچه سنخ گانهیما و .. شدم یشوکه م یلیحرف طناز خ نیمطمئن نبودم از ا گانهیاز جواب  اگه

 ..کار داره یگفتم که برزو دوب.. نه ممنون -

 ن؟یفتیراه ب نیخوا یم یخوب االن ک: رو به من گفت میمر خاله

 ..فردا صبح  -

 ؟یرو جمع و جور کن یهمه چ یکن یوقت م: کرد و گفت ییبه زندا رو

 ..اومد شیپ هوی.. میریالبته قرار نبود امشب بگ.. میرو بست لمونیوسا: سرش رو تکون داد و گفت ییدا زن

 ..کشه یدوتا پسر باالخره منو م نیشغل ا.. اره: و گفت دیکش یاه میمر خاله

 ..ستنیبچه که ن.. نیبزرگش نکن.. میبابا خاله مر يا: گانهی

 ..میستیما که بچه ن.. گه یراست م گانهیمامان : مداخله کرد و گفت عیبزنه مهران سر یتا خواست حرف افرا

 ..رهیگ یکنم؟ دلم اروم نم کاریچ یول.. دونم مادر یم -

 د؟یخبر دار یاخه تازه شما از چ: اروم گفت افرا
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هم  یبعد از مدت.. شد به گروه دهیکم کم صحبتها از جمع کش.. گن ینم يزیدرباره ماجراها چ یبه کس دمیفهم

اروم سمت من خم شد و گفتک حوصله ات که سر .. کنار بابک نشستم... زیسر م میشد و رفت دهیشام چ زیم

 نرفته؟

 ..هم خوبه یلیخ ؟ینه واسه چ -

 ..خونه میزودتر تموم بشه بر شهیم یچ.. رو ندارم یهمه شلوغ نیحوصله ا.. من حوصله ام سررفت: گفت ارومتر

 .. اریخرده طاقت ب هی -

دوست  یلیخ.. متوجه من شد صورتش رو برگردوند یوقت.. کرد یافتاد که داشت بهمون نگاه م گانهیبه  چشمم

 ..توجه ما رو به خودش جلب کرد ییدا يبعد از شام صدا.. کرد یبا خودش م يداشتم بدونم اون لحظه چه فکر

 ن؟یکن یلحظه بهم توجه م هی -

 ..برگشتن ییساکت شدن و به سمت دا همه

تا االن که  گانهیمخصوصا اقا برزو و ... دیکنم که دعوت امشب ما رو قبول کرد یازتون تشکر م نکهیاول ا -

هرچند .. میوقت بود دور هم جمع نشده بود یلیالبته خودمون هم خ.. نشده بود بمونیافتخار باهاشون بودن نص

 ..هیچند نفر خال يجا میهم هست شیاالنم که پ

 ..انداخت نییکه افرا بغض کرد و سرش رو پا دمید

 ..عوضش امسال عروسشون به جمعمون اضافه شده یپر کرد ول شهیجوره نم چیرو ه ژهیو من یمصطف يجا -

 ..لبخندم از همه تشکر کردم با

 ..میرو از دست بد زینره که امسال کم مونده بود بابک عز ادمونیو   -

چقدر زود همه اتفاقات رو .. بابک افتاد نینگاهم به نگاه غمگ.. لرزوند یتنم رو م یجهنم ياون روزها ادی

 ..دور نبود ادیز.. میکرد یفراموش م

 هی نیهم یول.. و سالم به جمعمون برگشت حیخدا رو شکر که دعاهامون مستجاب شد و بابک دوباره صح -

.. میرو نرنجون گهیپا افتاده همد شیو پ یواه يزهایسر چ.. میبدون شتریتلنگر که قدر هم رو ب هی.. تلنگره

 .. ستین یکیکوچ يزهایچ نایا.. میرو ببخش گهیهمد

 .. کنهیاشاره م یو ک یبه چ میمستق ریداره غ ییدا دمیفهم یم کامال

 یانجام م دیکارا رو نبا یلیخ.. میو نداد میداد یانجام م دیکارا بوده که با یلیخ..نیکه گذشت فکر کن یبه سال -

خوام بگم  ینم.. میرو دار شیرو پ دیسال جد هیبود گذشت و تموم شد و االن  یهر چ.. میکه داد میداد
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خودمون رو عوض  دیچرا با.. در ضمن.. هیکار سخت یلیچون خ.. دیبا سال نو نو بش.. نیخودتون رو عوض کن

به هم کمک  میتون یم.. میرو نشکون یدل میتون یم یول.. نه م؟ینکرده دار يخدا يرادیو ا بیمگه ع م؟یکن

 میخوب باش میتون یم.. میشادتر باش میتون یم.. میکن

 

 

 رونیباز به ب مهین يداده بودم و با چشما هیتک.. حالم کرده بود یب یحساب نیگرم داخل ماش يو هوا پر شکم

 ..کردم ینگاه م

 ..تونم سه طبقه ببرمت باال یمن نم... ینخواب -

 ..خوابم ینترس نم.. رینه خ.. یسه طبقه انگار قرار کولم کن یگ یم نیهمچ -

 ..زد یخوب يامشب حرفا ییدا: بغل کردم و گفتم دستامو

 ...اوهوم -

 ..سال نشده هیهنوز  شهیباورم نم -

 ؟یچ -

 ... پوف.. گهیاتفاقات د نیهمه ا -

 ..همه اش نبش قبر هیچ... شدم که گفت یتازه من شاک -

 ...ستیخوب ن یفراموش.. من خوشحال شدم که گفت يوا -

و  ندهیبره و فقط به ا ادمیخوام همه اون روزا  یممن که .. ام خوبه یلیخ یگاه.. ستیخوب ن یگاه یفراموش -

 ..االنم فکر کنم یزندگ

قدم با از دست دادنش  کیباشه که تنها  ادمی شهیدوست داشتم هم.. من دوست نداشتم فراموش کنم یول

 ..سال دوبار  هیتو .. قدر لحظات باهم بودنمون رو بدونم شهیفاصله داشتم و هم

 م؟یافت یفردا ساعت چند راه م -

 ..فکر کنم به نه و ده بکشه یول.. سروش گفت هشت -

 ...ریچرا انقدر د -

 .. مسافرت میر یم.. میعجله ندار -

 ..شدم ادهیپ نیو از ماش میشد نگیپارک وارد
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 ؟يبود دهیگم برزو رو قبال د یم -

 چطور؟.. بار هی -

 ..بود يجور هیبه نظرم  -

 ..گهیاس د وونهید.. هست يجور هی: و گفت دیکش يا ازهیخم

 .. میاسانسور شد وارد

 سوال بپرسم؟ هی -

 ..بپرس -

 برات گل فرستادن؟ یبرگشت مارستانیاز ب یچرا وقت. ادیگن از تو بدشون م یکه م ينجوریاگه ا -

 ؟یدون یتو از کجا م: دیگرد شد و پرس چشماش

 ..دمیکارتش رو تو سطل اشغال د -

 ومدنیکه من بودم ن ییوقت جا چیه.. کنم یاصلنم بهش فکر نم.. دونم یچه م: باال انداخت و گفت يا شونه

 ..بودن ازدواج کردم دهیامشبم اومدن چون فهم.. اس گانهیهنوز چشمم دنبال  کردیچون برزو فکر م

 ..و بابک در اپارتمان رو باز کرد میاومد رونیاسانسور ب از

 احت شده؟ر الشیخ ییجورا هی یعنی -

 ...احتماال -

 .. بود يچمدونهامون کنار در ورود.. گذاشتم و رفتم داخل یتو جا کفش کفشامو

 چک کنم؟ گهیدور د هی يخوا یحاضره؟ م یهمه چ -

 ...هست رونیب میبخوا یهر چ.. انقدر نگران نباش.. نه خودم سه بار چک کردم -

 ..بابک هم اومد کنارم.. رو تو کمد گذاشتم پالتوم

 ..دوتامون جا نداره يلباسا يکمد برا نیا.. میدنبال خونه باش يجد يجد دیبا دیبعد از ع -

منم لباسم رو دراوردم و تا .. رو دراورد و تا کرد ورشیپل..تو خونه اش نبود يا گهیکمد کمد د نیبه جز ا درواقع

شرت تو گوشم و دادم رو  یت قهیکه  دمیکش نییدستم رو پا.. شرتم رو بپوشم بابکم قلقلکم داد یخواستم ت

 ..دراورد

 ..نکن وونهید.. يا -

 ..دمیشرت دراوردم و گوشم رو مال یت قهیسرم رو از ..دیخند
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 ..یبدجنس یلیخ.. درد گرفت بابک یلیخ -

 ..دونم یم -

 ..دیتخت دراز کش رو

 ..دیترک یسرم داشت اونجا م.. چقدر خوبه دنیاخ دراز کش -

.. که گذشت فکر کردم ییبه روزها.. شدم رهیبه سقف خ یکم.. خودمم خسته شده بودم.. دمیدراز کش کنارش

 میدیرسیم يبه روز گهیهفته د هیکمتر از .. و االن کجا بودم.. سال قبلش و سال قبل از اون.. پارسال کجا بودم

سرم رو برگردوندم و بهش .. من عوض شد يایو بعد از اون دن نیپنجم فرورد.. دمیبار بابک رو د نیاول يکه برا

به ارامش و سکوت  لشیتما.. شد یاش زود خسته م یجسمان طیبه خاطر شرا..خوابش برده بود.. نگاه کردم

تو  هویکه  يمعجزه ا.. من معجزه بود يبرا یول دیلنگ یهنوز م ینگ یچپش بگ يپا.. بود شهیاز هم شتریب

 ..تب کردم و انقدر نگاش کردم که خوابم بردپتو رو روش مر.. اتفاق افتاد میزندگ

 ..شدم داریب یبا تکون دست صبح

 ..هوم -

 ..شو داریب.. هیهوم چ -

 ساعت چنده؟ -

 ..میحاضر ش دیپاشو با.. میهفت و ن -

 ..کشه یتا نه و ده طول م یمگه نگفت.. هنوز زوده.. الیخ یب: پتو و گفتم ریرو بردم ز سرم

 ..نکن یپاشو تنبل.. شدن داریسروش االن اس داد که ب -

شده بود از جام بلند  يبا هر ضرب و زور یگرم و نرمم دل بکنم ول يتونستم از جا یکردم نم یم يکار هر

رو پر اب کردم و  يکتر.. بکشم ازهیباعث شده بود مدام خم نیکردم و هم یداشتم فکر م روقتیشب تا د.. شدم

 ..رو گاز گذاشتم

 م؟یخور یم نجایصبحانه رو ا -

 ..میخور یتو فالسک تو راه م زیبر.. فکر نکنم -

 ..دهن دره کردم دوباره

 ؟يدیشب خوب نخواب هیچ -

 ...دمیخواب رید -
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 چرا؟  -

 ..کرد یداشتم فکر م.. خوابم نبرد -

و  نییبابک چمدونا رو برد پا.. ختمیکه جوش اومد تو فالسک ر يقور..رونیکرد و از اشپزخونه رفت ب یپوف

 ییبا سروش و طناز و زندا.. سفرم همراه بابک شروع شد نیاول.. میو راه افتاد میدر اپارتمان رو قفل کردبعدش 

همراه اقاجون  یوقت.. بود شیشش سال پ اشتمکه با خانواده ام د يسفر نیاخر.. خانواده بزرگ کیبا .. ییو دا

 .. مشهد میرفت

 م؟یر یم میاالن کجا دار یدون یم -

 ..فکر کنم همدان -

 همدان؟ چرا اونجا؟ -

 ..دیخند

 یطونیش ییزندا يانقدر تو خونه پدر.. اونجا میرفت یم یلیخ میبچه بود.. ریبه خ ادشی.. اهل همدانه ییزن دا -

 ..کنم یم فیخوب تعر میحاال برس.. ریبه خ ادشی.. میکرد یم

روان  کیبعد از اون تراف.. میو صبحانه خورد میرسوند به زور خودمون رو تا اتوبان.. تهران وحشتناك بود کیتراف

 يها چیفقط بچه ها مواظب پ.. همدان میرس یبره ناهار م شیپ ينجوریهم شاالیا: گفت ییدا.. بود... روان

 ..ایتو پشت سر ما ب.. بابک.. دیتند نر ادیز.. دایجاده باش

 

 

 

تو  یانقدر که حت.. سرد شهیبلند و هم يبود در حصار کوه ها يشهر.. شد همدان انقدر قشنگ باشه ینم باورم

شهر انگار هنوز به .. بودم و عاشق سرما  ییخدا گرما شهیکه هم یتازه من.. دمیلرز یهم داشتم م نیماش

 یول یمیتو خونه قد.. میبود یینداناهار رو مهمون خواهر ز.. استقبال بهار نرفته بود و هنوز پر برف بود

از من و گذشته ام با خبر  ادیبود که ز نیا شیخوب.. شد دایپ ییزن دا يالیکم کم سر و کله فام ..بزرگشون

 یحت..بود يو کنار شوفاژ با پتو نشستنم براشون عاد دنیلرز کیت کیت.. همه ارام و خوب و مهربون.. نبودن

 ..زده خیکردم استخونام  یاحساس م بازو  دمیخواب یشبها با دوتا پتو م
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از اونجا .. المیا میو بعد رفت میروز تو کرمانشاه موند هی.. میاز سه روز همدان رو به مقصد کرمانشاه ترك کرد بعد

 چیه یشلوغ بود ول تینها یب شیقشم و ک.. میموند يشتریمدت ب نجایا.. بعدش بوشهر و بندرعباس.. اهواز

 يطنتهایش.. کردن يناز وقت اب بازط ومن يسروصدا.. میجنوب دل بکن يایاز در میتونست یکدوممون نم

که  یشد بچه تخس یباورم نم یگاه.. ختنیر یرو خوب رو اب م گهیسروش و کل کلهاش با بابک که پته همد

 ..کردن بابک بوده باشه یم فیتعر

 حتاجیناهار و ما دیرفته بودن دنبال خر ونیاقا.. برداشتم زیرو از رو م ییو فنجون چا دمیچیرو دور خودم پ شالم

فکرم بدجور مشغول .. میخورد یم ییچا میو دور هم داشت میو ما خانومها امروز رو به خودمون اف داده بود

 ..بودم دهید شبیبود که د یخواب

 ..صنم يتو فکر: فنجونش رو برداشت و گفت طناز

 ..دمید بیخواب عج هی شبید.. ياره راستشو بخوا -

 ؟يدید یچ.. رهیخ: گفت ییزندا

 .. دمیخواب بابامو د -

 ..امرزتشونیخدا ب: دو گفتن هر

.. میدونم کجا بود ینم... دیخند یهر دوبار م.. دمشیتا حاال فقط دوبار د... امرزهیخدا رفتگان شما رو هم ب -

 ..کرد سمیروم و خ دیاب پاش دیمنو که د.. داد یرو اب م يداشت باغچه ا ادمهیفقط 

بابک  یوقت ادمهی... هیهم که اومده تو خوابت هم نشونه خوب امرزیاون خداب.. هیاب روشن.. رهیخ: گفت ییزندا

و  زیتم.. اومده دهیکت و شلوار پوش دمید.. دمیرو تو خواب د امرزیخداب یشب اقا مصطف هیبود منم  مارستانیب

خواد بعدش  یم ادمی... بابکه هیعروس د؟یدون یوگفت نم دیچه خبره؟ خند ؟یشده اقا مصطف یچ دمیپرس.. مرتب

بعدش خدا روشکر به هوش اومد به سال  یول رهیم یکه بابک م نهیکردم منظورش ا یفکر م. دمیترس یلیخ

 ..بود یچ یمنظور اقا مصطف دمیافرا که بهمون گفت تازه فهم. هم ازدواج کرد دهینکش

 ..داشته باشه یخوب يکه پدرتون خبرها شاالیا -

 ..شاالیا -

.. رفت یم شیخوب داشت پ یلیسفر خ.. رفت ادمیسروش و بابک و ورودشون ماجرا به کل از  يسروصدا با

.. شد یروابط من و افرا داشت اصالح م.. افرا و مهران و ساالر هم بهمون اضافه شدن رازیتو ش نکهیمخصوصا ا

طناز که اصال معجزه  ..دمید یارومش رو هم م يکم کم داشتم رو.. بد و خصمانه رو نداشت دیبهم اون د گهید
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 یشد ازش چشم پوش یجوره نم چیبود که ه یموهبت ییو بودن زن دا.. گرفتم ادیازش  زایچ یلیخ.. بود میزندگ

 .کنم

شد و وقت  یم کیداشت کم کم به اخراش نزد التیتعط.. مون اصفهان بود و بعدش تهران یینها مقصد

موندن  یم شهیهم يدوست داشتم برا.. ناراحت بودم یلیاز رفتنشون خ.. دیرس یبرگشتن طناز و سروش م

 هیبتونم بهش تک که یمیدوست صم.. دمیچش یرو م یمیتازه داشتم بعد از مدتها دوباره طعم دوست صم.. نجایا

 دیجد يها يهرچند که با تکنولوژ.. بخوام و هر وقت که بخوام باهاش حرف بزنم باشه ییکنم ازش راهنما

 .. شد ینم يهمراه با فنجان چا یدورهم هی يجا زیچ چیه یشد ول یکم م يادیز فاصله تا حد نیا یگوش

طناز و .. با خانواده ام.. با خانواده اش..سفر عمرم با بابک نیتر یماندن ادیو به  نیاول.. دیرس انیبه پا سفرمون

من و بابک شروع  يکالسها..یعالمه دلتنگ هیو  میبرگشتن المان وما موند التیسروش دو روز بعد از اتمام تعط

 دیسال جد.. میشد بهشتیتموم شد و وارد ارد نیردفرو.. کرد یم دایپ انیجر یهمچنان به ارام یشد و زندگ

بابک به چند تا بنگاه .. و خوب یهمه روزها افتاب.. کردم یفکرش رو هم نم یبود که حت یانقدر قشنگ و نوران

 .. میدید یم ییو چندتا میرفت یشگاه مبعد از دان یخونه سپرده بود و گاه يبرا

دونستم که االن  یم یبابک ول شیدوست داشتم برم پ.. کردم ییهوس چا دایروز بعد از کالس بود که شد هی

داشتم به .. گرفتم يفنجون چا هیخودم  يرفتم تو بوفه و برا.. خواستم مزاحمش شدم یو نم ششهیدانشجوش پ

توجهم رو  میبغل دست يشجوهادان يکردم که صدا یاومد نگاه م یبار مصرف باال م هی وانیکه از ل يبخار

 ..جلب کرد

 ازدواج کرده؟ يدکتر احمد نیدیشن -

 ..دونستم یاره من م -

 ؟يدیشن یاز ک.. دونستم ینه من نم -

 ..دمیارشده شن ياز دوستام که از بچه ها یکیمن از  -

 هست حاال؟ یک -

 ش؟یدید -

 ..خونه یم وتریکامپ.. دانشگاهه نیهم يگن دانشجو یم یول دمشینه ند -

مسئله اطالعات به  نیتر يزدن انگار راجع به سر یحرف م يطور.. خنده ام گرفته بود. نگاه کردم بهشون

 ؟يبهتر از دکتر احمد یک.. خوش به حال دختره: و گفت دیکش یاه یدختر وسط.. دست اورده بودن
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 ..بابک جون: زد و گفت یچشمک یاول دختر

 ..بابک جون.. اره -

بود کجام؟ براش نوشتم کنار دست هووهام دارم  دهیپرس.. بابک بود.. بلند شد لمیزنگ اس ام اس موبا يصدا

 ..خورم یم ییچا

 ان؟یهووهات ک ؟یگفت یچ: زنگ زد و گفت بهم

 ..بشنوندوست نداشتم حرفامون رو .. رونیرو برداشتم و از بوفه اومدم ب وانیل

 ..زدن یداشتن راجع به تو حرف م.. فکر کنم چندتا از دانشجوهات بودن -

 گفتن؟ یم یچ -

 ..ام یو من ک يازدواج کرد نکهیراجع به ا -

 خوب؟ يخورد یم ییچا نجایا ياومد یم..نطوریکه ا -

 ست؟یمگه دانشجوت ن -

 ..شه یم داشیاالنا پ.. ومدهیهنوز ن -

 ..دونستم یاا خوب من نم -

 ؟يایاالن نم -

چش  نمیبرم بب.امروزم مدرسه نرفته ستیخرده حالش خوش ن هیانگار  اسمنی.. خونه بهروز رمینه دارم م -

 ..شده

 ..از طرف منم بهش سالم برسون و حالش رو بپرس -

 ..باشه حتما -

.. در رو باز کردم و رفتم تو.. گرفتم و به سمت خونه رفتم یتاکس هیکردم و بعد از خروج از دانشگاه  یخداحافظ

 ..بود باال دهیبود و پتو رو تا چونه اش کش دهیدراز کش ونیزیتلو يجلو اسمنی

 ؟یخوب اسمنیسالم  -

 ..سرش رو تکون داد فقط

 شهال کجاست؟ -

 ..رونیب: اروم گفت یلیخ

 شده؟ یچ -
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 ..کنه یدلم درد م: کرد و گفت بغض

 ؟يعادت شد -

 ..مسکنم ارومم نکرد یحت.. حالم بده یلیاره خ: رو تکون داد و گفت سرش

که بدنت داره درست  دهینشون م.. خدا رو شکر کن یدرسته درد داره ول: مانتوم رو باز کردم و گفتم يها دکمه

 ..کنه یکار م

 ویک دیدنو نخوام بادرست کار کر نیمن اگه ا.. کنه یکنه درست کار م یدرست کار م: کرد و گفت یکج دهن

 ..اه.. ادیم یکیتموم نشده اون  یکیهنوز .. میبساط دار نیهر ماه از ا نم؟یبب

که من عادت شده  يبار نیهر ماه؟ اخر.. پتک خورد تو سرم نیع يزیچ هیبه نق زدنش بخندم که  خواستم

انقدر سرم گرم شده بود که اصال به  یوقت عادتم بود ول میکه مسافرت بود یموقع د؟یبود؟ قبل ع یبودم ک

 ..داد یهم منو سکته م احتمالش یحت.. نه.. امکان نداشت.. دنیدستام شروع کرد به لرز.. ندادم تینبودش اهم

 شده؟ یعمه چ -

 ..دمیپوش عیمانتوم رو سر.. کردم یخوره رها م نیخودمو از ا دیبا.. شدم یمطمئن م دیبا.. جام بلند شدم از

 ..يتو که االن اومد عمه کجا؟ -

 ..گردم یزود برم -

 ..نباشه یچیه.. نباشه.. کنم یگوسفند نذر م هی ایخدا.. دمیرو برداشتم و دو فمیک

 

 

ساعته  میدختر گفته بود جوابش ن.. زل زدم شگاهیساعت بزرگ ازما يدهنم رو قورت دادم و به عقربه ها اب

بود حالم رو بد  دهیچیدماغم پ ریکه ز يمختلف تند يبوها.. ده یحاضر شد بهم خبر م نکهیو بعد ا شهیحاضر م

ساعت  نیچرا ا.. جام تاب خوردم سرو  دمیبا انگشتم رو ناخنم کش.. نداشت یتیاصال برام اهم یکرد ول یم

سر و شونه اش نگه داشته  نیتلفن رو ب یانداختم که گوش شخوانیبه دختر پشت پ یرفت؟ نگاه یجلو نم یلعنت

 شه؟یحاضر م یک شه؟یحاضر م یک شیازما نیپس ا.. دیجنب یلبهاش تند تند م يا لبخند احمقانه ابود و ب

شماره بابک .. زدم یحرف م یبا کس دیبا.. کرد یاضطراب داشت خفه ام م.. دمیکش رونیب فمیرو از تو ک یگوش

 يا.. حتما جلسه بود که خاموش کرده بود.. به گلوم چنگ انداخت یبغض وحشتناک.. خاموش بود..رو گرفتم

 ...پوف.. دمیکش ورتمرو ص یدست.. رسوند یزدم و خودش رو م یبهش زنگ م.. بود نجایکاش طناز ا
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 ..انیخانم حافظ -

 ینگاه میورقه ن ياز باال.. خوندیرو م شمیبود و کاغذ ازما ستادهیا شخوانیبه دختر انداختم که پشت پ ینگاه

کاغذ رو تو پاکت .. رفتم شخوانیاز جام بلند شدم و به سمت پ عیسر.. بهم انداخت و با سرش صدام کرد

 ..مثبته: کلمه گفت کیگذاشت و  شگاهیمخصوص ازما

 ؟یچ یعنیمثبته؟ : و منگ برش داشتم و گفتم جیگ.. پاکت رو به سمتم سر داد و

 ..دیباردار یعنی -

 ..نیخوردم زم یگرفتم حتما م ینم شخوانیاگه از پ.. هر دو خم شدن زانوهام

 ...يوا -

شد؟ مگه قرار  داشیاز کجا پ نیا.. بچه؟ بود؟ دستم رو به سمت گلوم بردم یعنیباردار بودم؟ .. دیلرز یام م چونه

 ..اب دهنم خشک شده بود.. دیلرز یتمام بدنم م.. نبود بچه نباشه؟ حاال حاالها نباشه

 حالت خوبه خانم؟ -

 میگفتم؟ تازه سه ماه بود عقد کرده بود یم دیبا یچ.. سرم گذاشتم يانداختم و دستامو رو یصندل يرو رو خودم

 دیبابک تاک شهیهم ینبود ول یتیو محدود میدرسته که تو روابطمون ازاد بود.. شده بود دایبچه پ هیو سر و کله 

چرا اصال خودم مواظب نبودم؟ خوردن قرص  ؟مراقبت نکرد ی؟ کنبود؟ چرا نبود یعنی.. کرد که مواظبه یم

.. خاك تو سرت.. خاك تو سرت صنم فتادم؟یانقدر محال بود که به فکرش ن ایانقدر سخت بود  يضدباردار

  ؟یافت یم ادشینوشدارو پس از مرگ سهراب؟ االن 

حرف  شیبا دختر کنار شخوانیدختر پشت پ.. بودن دهیرسم رو کش قهیچند دق نیانگار هم.. رو بلند کردم سرم

.. چپوندم فمیرو تو ک شیاز جام بلند شدم و جواب ازما یبه سخت.. نداختن یبهم م یبیعج يزد و نگاهها یم

هنوز باورم ..گرفتم به مقصد خونه تدربس یتاکس هیو  رونیاومدم ب شگاهیاز ازما عیسر کردم؟یم کاریچ دیبا

.. برم دکتر دیبا.. دارم که عادت نشدم ستیحتما ک.. حتما اشتباه شده.. ود اشتباه باشه؟ ارهممکن ب یعنی.. شدینم

دادم که  یم دیکه منتظر بودم مدام به خودم ام یمدت.. دادم شیشدم و از نو ازما ادهیپ گهید شگاهیازما هی يجلو

 یشگیراه هم.. سرخورده تر به سمت خونه رفتم نباریا.. جواب همون بود.. اشتباه نشده بود یحتما اشتباه شده ول

مبل  يدر رو باز کردم و خودم رو با مانتو و مقنعه رو.. اومد یبه نظر م شهیتر از هم یبه نظر طوالن نباریا

به خاطر دوبار خون دادن پشت سر هم فشار افتاده بود و من .. کردم یاحساس سرما م.. دیلرز یبدنم م.. انداختم

 ..بچه بچه بچه.. خورد یکلمه مدام تو سرم ول م هی.. جام بلند شم نداشتماز  نکهیا ينا
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 یم کاریچ دیاالن با.. اصل هر کدوم.. دمیرو مال میشونیپ.. چشمام رد شد ياز جلو یکی یکیمسافرت  يشبها

 یما که بچه نم.. نبود يبچه ا چیه.. بچه نبود.. بود؟ نه نجایبچه ا هی یعنی.. دمیشکمم کش يکردم؟ دستم رو رو

مگه بچه دار شدن .. میحوصله اش رو ندار.. میررو ندا تشیاالن موقع.. خوام نه بابک یاصال نه من م.. میخواست

 ه؟یالک

 ..شد اخه؟ داتیتو از کجا پ -

 رونیب فمیرو از تو ک یگوش..گرفتم یغمباد م.. شدینم ينجوریا.. زدم یحرف م یکیبا  دیبا.. پهلو برگشتم به

: فرستادم امیبراش پ عیسر.. کردم که چراغ طناز روشن باشه که بود یخدا خدا م.. رو باز کردم بریو وا دمیکش

 ؟یهست..طناز 

 ..دیطول کش قهیدادنش چند دق جواب

 ؟یخوب.. بله.. سالم -

 ..نوشتم یم دیبا یچ.. شد نییحروف باال و پا يرو انگشتم

 ..افتاده یاتفاق هی -

 ..شده؟ نگران شدم یچ -

 ..دادم شیمن رفتم ازما..يراستش رو بخوا -

 ..یگیم یفهمم چ ینم ؟یچ شیازما -

 ..گفتم ینه؟ خوب همون اول م ایگفتم  یم دیبا یاخرش که چ.. دمیرو گز لبم

 ..حامله ام -

 ؟یگ یم يجد -

 ..اره -

 .. کردن دایپ رونیاشکهام راه خودشون رو به ب تازه

 ؟یمطمئن -

 ..کمکم کن.. کنم کاریچ دیدونم با یطناز نم.. دادم شیار ازمادوب -

 دونه؟ یبابک م -

 .دمینه خودمم تازه فهم -

 ؟یکن کاریچ يخوا یخوب االن م -
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 ..دونم ینم -

 ..شینداز یم ای يدار یبچه رو نگه م نیا ای.. نیبب -

طناز .. رو نداشتم يکار نیمن دل چن.. روم باشه شیهم پ یراه نیچن کی دیچرا با.. قلبم فشرده شد بندازمش؟

 .دیریبگ میهر دو باهم تصم دیبا.. بابک بدونه دیدر هر دو صورت با: ادامه داد

 گفتم؟ یبهش م دیبا يچطور.. قسمت سخت بود نیهم

 .يعواقبشم به جون بخر دیبا. خطرناکه یلیخ.. ستین یسادگ نیباشه انداختن بچه به ا ادتی یول -

 یناهار درست و حساب.. و شکمم به قار و قور افتاده بود دیکش یسرم داشت سوت م.. ز تشکر کردمطنا از

.. کردم مرویدوتا تخم مرغ برداشتم و ن.. رو باز کردم خچالیخودمو کشوندم به اشپزخونه و در ... نخورده بودم

 ییزندا.. کرد سمیو خ دیروم اب پاش اقاجون.. خوابم افتادم ادیکردم  یکه به جلز و ولز روغن نگاه م يهمونجور

 يخواست بهم بده؟ دستم رو رو یبود که بابا م یو خبر خوب یبچه همون روشن نیا یعنی..  هیگفت اب روشن

 ریحاضر شد و پشت م مروین..سخت بود ریمس نیکردم؟ چقدر ا یم کاریچ دیاالن با.. خدا يا..دمیشکم تختم کش

باز . رو برداشتم و شماره اش رو گرفتم یگفتم؟ گوش یبه بابک م يچطور دیبا.. نشستم و مشغول خوردن شدم

 ..خاموش بود

حالت تهوع از .. داشتن يکردم که به نظرم همه حامله ها یرو چک م یخوردم عالئم یکه غذا م يهمونجور

بشقاب .. نه ؟یالح یب.. تازه غذام بهتر هم شده بود... ترش کردن معده و باالاوردن؟ اصال.. غذا؟ نه نداشتم يبو

چه .. دمیو دراز کش منیبرگشتم تو نش.. اصال حال ظرف شستن نداشتم.. سبک گذاشتم يرو برداشتم و تو یخال

 یبچه همه چ نیاالن با بودن ا یول. میکن دایپ دیخونه جد.. میریبگ یعروس میخواست یم.. میداشت ییبرنامه ها

از  نویا.. بچه دوست داشت..داد ینشون م یبابک چه عکس العمل یعنی.. داشتم یبیدلشوره عج..خورد یبه هم م

 یاگه ازم م.. کرد یفرق م یلیبچه دوست داشتن با بچه داشتن خ یول دمید یم اسمنیو  نیرابطه اش با سرو

دستم رو  ؟یکه نگران از دست دادنش يبچه رو دوست دار نیمگه ا.. خوب بخواد ؟یخواست بچه رو بندازم چ

از فکر  یول.. نه دوست داشتن.نه تنفر.. نبود یاحساس چیه.. دونستم یدوستش داشتم؟ نم. اشتمشکمم گذ يرو

انقدر فکر ..الاقل به دست من.. فتهیبچه ب نیخواستم ا ینم.. شد یم خیاز دست دادن و انداختنش مو به تنم س

رو در  دیچرخش کل يبا صدا.. چراغ رو روشن کردم و منتظر موندم.. شد کیکردم و فکر کردم که هوا تار

 ..بابک خسته در رو باز کرد و اومد تو.. برگشت

 ..سالم -
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 ؟یسالم خوب -

 گفتم؟ یبهش م دیاالن با یعنی.. زد یقلبم گرومپ گرومپ م.. رو گرفتم فشیسمتش رفتم و ک به

 ..خاموش بود لتیزنگ زدم موبا -

 ؟یداشت یچطور؟ کار واجب.. ه روشن کردمبعد جلسه ک -

 ..نه -

 شده؟ يطور -

 ..رو شلوارم دمیدستم رو کش کف

 دستت چرا کبوده؟ -

 ..کرد یکارم رو راحتتر م نیخدا رو شکر ا.. به ارنجم که کبود شده بود انداختم ینگاه

 ..بابک قهیدق هی نیبش -

بچه .. ياوردیبچه رو ز خونه بابات که ن نیتو ا.. نمص.. زنگ یزنگ ایروم  یروم ای.. دمیرو رو هم کش لبهام

 ..نه؟ ایبابکم هست 

 ..دمیفهم يزیچ هیمن امروز  -

 ؟یچ -

 یهست؟ من که نم یچ نیا: رو کرد و گفت رویز... و بهش دادم دمیکش رونیهر دو برگه رو ب فمیتو ک از

 ..فهمم

 ..من حامله ام.. مثبته... بابک هیباردار شیازما -

 ..بعد با دهن باز نگام کرد.. کنه یبخواد حرف منو حالج نکهیدرست مثل ا.. کم کم از هم باز شد اخمش

 ؟یگفت یچ  -

 

 ..من مواظب بودم.. اشتباه شده.. نه امکان نداره -

 ..که هر دوتاش اشتباه کنن شهینم.. دادم شیمن دوبار ازما.. اشتباه نشده بابک -

 ..دیرو صورتش کش یانداخت و دست زیم يها رو رو برگه

 ..ممکنه يزیچ نیاخه چطور چن -

 ست؟یممکن ن یگ یم یعنی -
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 چند وقتته؟ -

 ..شتریب ایکمتر .. ماه هی.. دونم یچه م: باال انداختم و گفتم يا شونه

 يچشما..شد رهیدهنش گرفت و به روبروش خ يدستاشو مشت کرد و جلو..رفت نییگلوش باال و پا بیس

 م؟یکن کاریچ يخوا یم.. بابک: دمیپرس يگرفته ا يبا صدا.. زدن یدو دو م اهشیس

 دونه؟ یهم م یکس: موهاش زد و گفت يال یچنگ

 ..بکنم یشد که ازش مخف ینم ینه ول ای هیدونستم کار خوب ینم

 ..فقط به طناز گفتم -

داشتم از .. ياموش بوددوبار زنگ زدم خ.. نگام نکن ينجوریا: گفتم یبا ناراحت... بهم زل زده بود ينجوریهم

 رو دارم؟ یمگه من ک.. دمیترک یگفتم م ینم یکیاگه به .. داشتم یکه چه حال يدیند.. مردم یاسترس م

 ..کردن هیو شروع کردم به گر دیترک بغضم

 ..زهیر ینکن صنم اعصابم بهم م هیگر -

و  دمیدماغم رو باال کش..بابک بلند شد و شروع کرد به قدم زدن.. دست خودم نبود یکردم بس کنم ول یم یسع

 بابک؟ میکن کاریاالن چ: گفتم

 ..که شده هیکار م؟یبکن میتون یم کاریچ: مبل روبروم نشست و گفت يرو

 ..میعقد کرد ستیکه شده؟ ما سه ماه ن هیکار -

 کنم؟  کاریچ یگ یخوب االن م -

 ..رو برگردوندمصورتم  یناراحت با

 ؟يخوا یبچه رو نم نیتو ا -

 ؟یتو چ -

 ...دمیازت سوال پرس -

 ..من همون اولش گفتم که حوصله بچه ندارم -

 .. يخوا ینم یعنی -

 ..نه: دمینال

 ؟یپس چ -

 ..لرزم یبه خدا دارم م.. بابک انقدر منو تحت فشار نزار -
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 ..ارنیزنگ بزنم ب يخور یم یچ: بلند شد و گفت کالفه

 ..کنم یدرست م يزیچ هیشم  یاالن بلند م -

همزمان اروم .. کردم و گوشت پختم سیبرنج خ.. کردم یهدف کار م یب.. بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه زود

از مادر شدن و مادر بودن  يتصور چیه.. دمیترس یاومدن بچه م ایاز به دن.. دمیترس یم.. ختمیر یاروم اشک م

طناز .. بلند شد میزنگ گوش يصدا..کرد یم چیسوال پ يدلدار يبابک هم به جا... بود اخه يچه اصرار.. نداشتم

 ..ستمیخوب ن: نوشتم.. حالم چطوره دیپرس یم.. بود

 بابک اومده؟ -

 ..اره -

 ؟يباهاش حرف زد -

 ..ترسم یطناز من م.. کنه یم چیهمه اش منو سوال پ.. گه ینم یچیه یاره ول -

 ؟یاز چ -

 کنم؟ کاریچ.. دل انداختنش رو هم ندارم.. ترسم یبچه م نیاز بودن ا. یاز همه چ -

من تا انداختنش هم  یحت.. بودم ينجوریمنم ا.. رنیگ یهمه اولش استرس م.. صنم جون هیهمه عاد نایا -

نقدرام باور کن ا.. صنم ریخرده اروم بگ هی یول. میگرفته بود میکامال خواسته بود و خودمون تصم نکهیبا ا. رفتم

 ..ستیوحشتناك ن

 ..ترسم یبازم م -

 یبزار ذهنت اروم بشه و بتون.. رینگ میتصم.. ياالن شوکه شد.. صنم چند روز به خودت و بابک استراحت بده -

 ..یخوب فکر کن

صدا شروع به کمک  یبابک وارد اشپزخونه شد و ب.. گرفت یما رو از هم م ينجوریبه فاصله ها که ا لعنت

 ..کردن کرد

 ؟يناهار خورد -

 .اره -

 ..رو خرد کنم اریتونستم خ یو خوب نم دیلرز یدستام م. رو گرفت بانمیبدتر گر اضطراب

 لرزه؟ یصنم چرا دستات م -

 .. نمیبب نیبش ایب: و گفت رونیب دیرو از دستم کش چاقو
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 رایتقص.. دونم یم: چند لحظه به سکوت گذشت بعد بابک گفت.نشوند و خودش مقابلم نشست یرو صندل منو

 یم.. میبچه رو بکش نیکه ا شهینم.. یدر کار نبود ول يعمد.. من قرار بود مواظب باشم که نبودم.. گردن منه

 شه؟

که پس  رهیخواست دستام رو بگ.. يبنداز... میبردن؟ بکش یکلمه منحوس رو به کار م نیهمه اش ا چرا

ام  يچرا دلدار.. ترسم یفقط م.. ترسم یمن االن مدونست که  ینم.. دیفهم یبابک هم حال منو نم. دمیکش

 ..داد ینم

 ینم یحرف یکس یول میدرسته هنوز نامزد.. مگه نه؟ حاال زودتر اتفاق افتاده.. میشد یما که تهش بچه دار م -

 ..تونه بزنه

غذا تا : از جام بلند شدم و گفتم. رونیخاطره؟ چشمام رو بستم و نفسم رو دادم ب نیکرد به ا یواقعا فکر م بابک

 ..لطف کن خودت بکش و بخور.. شهیحاضر م گهیساعت د مین

 ..رونیاز اشپزخونه رفتم ب. تعجب نگام کرد با

 ؟يخور یتو نم ؟یچ یعنی -

 ..ندارم لیخوردم م ریناهارو د -

 يپتو رو تا رو. شدم یم ونهویداشتم د الیاز هجوم فکر و خ. تخت انداختم يوارد اتاق شدم و خودم رو رو عیسر

با  ایرو نیا یکردم ول یخودم رو مامان فرض م میبچگ ياهایتو رو شهیهم..کردم هیو باز گر دمیسرم باال کش

تونم بچه هامو دوست داشته  یموقت ن چیکردم ه یحس م شهیهم.. شد یم لیبزرگ شدنم به کابوس تبد

تو از من : گفتم هیبا گر.. اومد یشن و االن داشت همون بال سرم م یفکر اونا از من متنفر م شهیهم.. باشم

  اد؟یبدت م

 یچیمن ه یگه ول یم یفهمه بچه اش چ یگفتن مادر م یم شهیهم.. دمیفهم ینم. دمیشن یرو نم جوابش

اصال فکر داره که .. گوشته کهیت هی ؟يصنم خل شد: زدم بیبه خودم نه. بغضم بدتر شد.. کردم یحس نم

 ؟يچرا توهم زد گهیتو د.. همه اش توهمه زناس نایرو بفهمه؟ ا يزید چبخوا

که چوب  یبه من. نبودم یدختر معمول هیخودم که  يبرا.. سوخت یخودم م يدلم برا.. شدم تو خودم مچاله

داشت برام گرون  دنیند نیو هم دمیوقت ند چیکه ه یزن.. مادرم یعاطفگ یپدرم رو خوردم و ب يریعشق پ

تو .. من بچه ات نبودم؟ بابا گهم ؟يچرا الاقل منو با خودت نبرد شم؟یپ يچرا نموند ؟يچرا نموند.. شدیتموم م

 مادر بزرگ بشم؟ یب يچرا اجازه داد ؟یتو چرا مامانو نگه نداشت.. يتو که بزرگ بود.. يکه عاقل بود
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 ..باز شد یاتاق به اروم در

 ؟يدیخواب.. صنم -

انقدر رو .. نشد يخبر یول شمیپ ادیکردم م یفکر م.. در اتاق رو بست.. دادماش رو نداشتم و جواب ن حوصله

 .کردم که خوابم برد هیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

مالفه سمتش مرتب بود انگار اصال .. شدم زیخ مین..بابک سرجاش نبود.. غلت زدم و چشمام رو باز کردم سرجام

روشن  منینش وارکوبید.رونیاز جام بلند شدم و رفتم ب.. به دو بود قهیده دق. انداختم یبه ساعت نگاه.. ومدهین

 ..بابک: اروم صدا زدم ته؟وقت شب کجا رف نیا یعنی... ستین منیکه تو نش دمید یبود و م

از پشت پرده .. صدام برطرف بشه یاب بخورم و گرفتگ وانیل هیبه سمت اشپزخونه رفتم تا .. گرفته بود صدام

 یم گاریداشت تو بالکن س.. دمیدقت که کردم سر بابک رو هم د. دمیتو بالکن د ینقطه قرمز رنگ منینش

 یم هیگر ییمن از تنها.. بالکن تنها توبابک .. من تو اتاق تنها.. فقط نگاهش کردم یکیتو تار قهیچند دق.. دیکش

دراز کرده  یصندل يپاهاش رو رو. ونریدر بالکن رو باز کردم و رفتم ب..دیکش یم گاریس ییکردم اون از تنها

 .لبه بالکن خاموش کرد يرو رو گاریمن پاهاش رو برداشت و س دنیبا د. بود

 ؟يشد داریب -

 ؟یبخواب يومدیچرا ن.. اره -

 ..خوابم نبرد -

 ..نجایا ایب: که به پاش اشاره کردو گفت نمیبش یرو صندل خواستم

 ..میشد رهیدستش رو دور کمرم انداخت و هر دو به منظره شهر خ..دادم هیاش تک نهیپاش نشستم و به س رو

 ..ننشسته بودم نجایوقت بود ا یلیخ -
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 ..اره منم -

 ..به سکوت گذشت قهیچند دق.. شد نییرو کمرم باال و پا دستش

 ..میکن یهمون کارو م یتو دوست داشته باش يهرجور.. من خوب فکر کردم صنم -

 ؟يچه کار -

 ..میبچه دار بش میتون یخوب بعدا هم م... يخوا یبچه رو نم نیاگه ا -

 ..ترسم یم.. من فقط.. خوام بچه را بندازم بابک یمن نم: گفتم یناراحت با

 ؟یاز چ -

 ..جابه جا کرد و به صورتم نگاه کرد یرو کم خودش

 ..سردرگمم یلیخ.. بکنم کاریچ دیدونم با یاصال نم.. ندازه یته دلم چنگ م يزیچ هیفقط .. دونم ینم -

 .. یلیخ: دادم و گفتم هیرو به چونه اش تک سرم

 ستم؟یمن ن یکن یفکر م -

 چرا؟ گهیتو د -

 یرو م میالیفکر بچه خ یوقت شهیهم.. کردم یاالن داشتم بهش فکر م نیهم: داد و گفت رونیرو ب نفسش

 ینتونتم پدر خوب دمیترس یم.. اه رفتنشو دانشگ.. نمیداشتم که نکنه نتونتم بزرگ شدنش رو بب یترس هیکردم 

 .شدم جیاصال گ.. تر شده یواقع.. تر شده يترس جد نیاالن ا یباشم ول

کاش بهروز مثل تو  يچند دفعه بهم گفته ا اسمنیخود .. باور کن.. یش یم یتو پدر خوب: دادم يدلدار بهش

 ..بود

 ..شدم داوریام.. چه خوب ؟يجد: و گفت دیخند

 ..مرد پاك کنم خدا عالم بود نیا يتونستم رنگ غصه رو از ته خنده ها یم یک من

 شم؟ یم یبه نظرت منم مادر خوب -

 ..شکمم يرفت رو دستش

.. مقاوم.. مامان خوشگل هی.. یام دلش بخواد که تو مادرش باش یلیخ..یش یم ایمادر دن نیتو بهتر -

 ..ستمیمن ن یدوست داشته باش شتریاونو ب يفقط از االن بگم بخوا.. خواد؟ یم یچ گهید..مهربون

 ؟یکن یم يبهش حسود.. بابک: گشاد شد و گفتم چشمام

 م؟یحسود یلیما مردا خ یدونست ینم ؟یپس چ -
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 ..اندازه دوست دارم هیخوب هر دوتاتون رو به  -

 ..شتریب.. رینه خ: اش رو باال انداخت و گفت شونه

 ..گهیجور د هیجور تو رو  هیاونو .. جور دوست دارم هیخوب هر کدومتون رو  -

 ..یدوست داشته باش شتریمنو ب دیبا امیکوتاه نم -

 ..دوست دارم شتریباشه تو رو ب -

 قول؟ -

 ..قول قول -

 ..خوبه -

 ..یدوست داشته باش شتریتو هم قول بده که منو ب -

 باال انداخت و روشو برگردوند يا شونه

 ..دم ینه من قول نم -

 ..ينامرد یلیخ.. نامرد يا: اش رو گفتم نهیمشت اروم زدم به س با

 ..کاله سرت نره یحواستو جمع کن یخواست یبه من چه؟ م -

تو رو کمتر دوست  شهیمگه م: بهش زد و گفت یدستم رو گرفت و بوسه اروم.. بلند شم که نزاشت خواستم

 .. یتو صنم من.. داشته باشم

 .. خرده بخواب هی ایب.. يفردا کالس دار -

 یصبحونه م میداشت یصبح وقت..و خوابمون نبرد میموند داریهرچند تا صبح هر دو ب... تو میو رفت میشد بلند

 دایکه خونه پ نیتو هم با اقا بهروز حرف بزن هم.. افتم دنبال خونه یتر م ياز امروز جد: بابک گفت میخورد

 ..میریبگ یقبل از خرداد عروس دیفکر کنم با.. میکن یاسباب کش میکرد

 م؟یریبگ یعروس دیحاال حتما با -

 ..شهیبدون مراسم که نم گهید -

 .. مواظب خودتم باش.. خرده استراحت کن هیتو هم .. برم گهیمن د: و گفت دیسر کش شوییچا

 ..ام گرفت خنده

 ..باشه مواظبم -

 ..یاز االن تحت نظر باش دیبا.. دکتر خوبم باش هیبه فکر  -
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 ..نشه رتید. کنم یم دایدکتر خوبم پ هی.. باشه چشم -

بلند  لمیزنگ اس ام اس موبا يصدا. رو جمع کردم زیصبحانه ام رو تموم کردم و م.. و رفت دیرو بوس صورتم

 ؟يحامله ا يجد يعمه تو جد: نوشته بود.. بود اسمنی. شد

 چطور؟: نوشتم.. نزد یحرف یبود؟ بابک که به کس دهیاز کجا فهم گهید نیا.. رونیزد ب چشمام

 .گفت یمامان صبح به بابا م -

 تا حاال؟ روزیبود؟ اونم از د دهیشهال از کجا فهم.. رونیزد ب یداشت از حدقه م چشمام

 ده؟یشده؟ مامانت از کجا فهم یچ نمیکن بب فیقشگ تعر -

 ؟يحامله ا يجد یعنیعمه  يوا -

 ..رو برداشت یگوش عیبهش زنگ زدم و سر.. کرد یم هوونیدختر داشت منو د نیا

 ؟يبهم زنگ زد یاول صبح يتو مدرسه ندار نمیبب -

 .مدرسه ندارم. امروز پنج شنبه اس عمه -

 شده؟ یچ نمیکن بب فیخوب تعر -

رفت منم  ییهویچرا صنم  دیبعد اومد خونه پرس.. دتتیمامان د رونیب یاز خونه رفت ییهویکه  روزید یچیه -

 یو رفت يدیلباس پوش ییهوویبعد تو  میبش ينجوریهر ماه ا میتا بهش گفتم چقدر بده که مجبور یچیگفتم ه

خودش بهت گفته؟ مامانم  ؟یدون یم جابابا گفت از ک.. صبح هم به بابا گفت غلط نکنم صنم حامله اس.. رونیب

 ..زنم ینه فقط حدس م: گفت

 گفتم؟ یجاسوس کوچولو م نیبه ا دیبا یچ.. نشستم یکردم و رو صندل یپوف

 عمه؟ يحاال حامله ا -

 نگو باشه؟ یبه کس یاره ول -

 ..خودش رو نگه داشته يخفه اش معلوم بود به زور جلو ادیفر يصدا از

 ..میدار شد ین ین.. ین ین.. خدا يوا.. عمه عمه چقدر خوشحال شدم يوا -

 ..بفهمه يزیچ یخوام کس یفعال نم.. سروصدا نکن.. تو رو خدا اسمنی -

 ..خورم یقسم م.. گم ینم یشکیخورم به ه یقسم م -
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بهتر هم  ينجوریا دیخوب شا..شد یپخش م رمیبتونم جلوش رو بگ نکهیخبر بدون ا نیا.. رو قطع کردم یگوش

ه خونه ب یسروسامون هیو هم  رمیبگ یاز جام بلند شدم تا هم دوش.. افتاد یزحمت خبر دادنش رو دوشم نم.. بود

 ..بدم

 

 

 ؟یگ یم يجد: دهن باز برگشتم و گفتم با

 کنم؟ یم یدارم شوخ یکن یچرا فکر م..اره -

 ؟یتو دانشگاه رو ول کن سیتدر يخوا یم یعنی -

شاپم  یکاف یاز دستم بره ول يخودیخوام ب ینم دمیزحمت کش گاهیجا نیبه ا دنیرس يکنم برا ینه ول نم  -

 ..ندازم یراه م

 ..هزارتا دنگ و فنگ داره -

اون زمان چه ذوق و  ادیم ادمی.. يشاپو راه بنداز یکاف ياگه خالص شد يقول داد میتو انبار بود یوقت ادمهی -

 .یبراش داشت یشوق

 ..هردومون باهم.. مینداز یو راه م میش یبعدا گفتم خالص م یول.. بله -

 مگه نه؟.. گهید میکن یکارو م نیهم میخوب االنم دار -

 .. دمیکش یقیعم نفس

 ..رفت ادمونی اهامونیچه زود رو -

 ..رهیم ادمونی یکه همه چ میش یهامون م یانقدر غرق روزمرگ گهید.. گهید هینجوریهم.. اره -

 ..میشد رهیرو برگردوندم و هر دو به سقف اتاق خ صورتم

بچه  نیتازه ا.. میریبگ یعروس.. میقراره خونه بخر.. میخرج و مخارج دار یبه اندازه کاف م؟یکن کاریپولشو چ -

 ..خرج داره یهم خودش کل

 ..يارینه ب ستیقرار ن: رو لمس کرد و گفت دستم

 م؟یکن کاریچ يخوا یاخه م یول.. ارمینه نم -

 ..شه یدرست م.. نایدنبال مجوز بهداشت و کار و ا میر یم.. میریگ یوام م.. ستیسخت ن یلیخ -

 ..به سکوت گذشت قهیدق چند
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 ؟يکرد دایدکتر پ -

 .هفته بعد ازشون وقت گرفتم يزنگ زدم برا.. افرا خانم شماره دکتر خودشو داد -

 ..خوشحال شد یلیافرا خ: و گفت دیخند

 ..درسته -

 سوال بپرسم؟ هی.. بابک -

 ..بپرس.. ها يداد ریباز گ -

 ؟يشاپ افتاد یکاف ادیشد  یچ یندادم ول رینه گ -

 ؟يتو چرا فراموش کرد.. شد یبزنم منتها وقتش نم یکیقصد داشتم  شهیمن همخوب  -

اون زمانا مجبور .. داشته باشم يمنبع درامد.. داشته باشم یشغل هی نکهیا يخواستم بزنم برا یخوب من م -

 .. بودم به کار فکر کنم

 ؟یمنبع درامد خودت رو داشته باش يخوا ینم ؟یکن یبهش فکر نم یعنیاالن  -

 ..بدم رییبرنامه ام رو تغ دیبا.. تونم مثل سابق کار کنم یبچه که نم نیبا ا.. کنه یاالن فرق م یچرا؟ ول -

خوام به بچه ام  یم. باشم یمعمول يکه دوست ندارم مثل پدرها نیکردم؟ ا یفکر م یصنم به چ یدون یم -

شاپ  یمثل زدن کاف يساده ا زیچ هیاگه  یحت.. داشته باشه و بره دنبالش ییایخودش رو يبرا شهیبدم هم ادی

.. دوست ندارم بچه ام مثل من بشه.. خانواده ام شدم ریکارو بکنم چون درگ نیخودم نتونستم به وقتش ا.. باشه

.. دمیکه من بهشون نرس ییزایبه چ دنیرس يبشه برا يا لهیخوام وس ینم.. که من دوست دارم ییزایچ ریدرگ

 ..افکار خودش رو داشته باشه.. خوام خودش باشه یم

باهام حرف  يمون که از هر در یمثل زمان دوست.. شد یبابک داشت مثل سابق م.. دمیبه سمتش چرخ کامال

 ..گفت یتو دلش بود رو بهم م یهر چ.. زد یم

راه خودش ..بکشه یختبجنگه و س زایچ یبعض يبرا دیبدم که با ادیبهش  ينجوریبرسم و ا امیخوام به رو یم -

نباشه  یمهم زیممکنه اصال چ. ممکنه ارزش نداشته باشه. دل خودش بخواد يرو فقط برا ییزایچ هی.. رو بره

 ..بهشون برسه دیچون دوست داره با ینداشته باشه ول یسودده

همه برات  نیت ابابا جون دهیهنوز از راه نرس.. کوچولو ینیب یم: بابک رو بغل کردم و رو به شکمم گفتم يبازو

 ..ایدن نیا يکه پاتو بزار يبه حال روز يوا.. دهینقشه کش

 ..قراره کوچولومون مرد بشه.. براش نقشه دارم یخوب معلومه کل -
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 م؟یبزار یاسمشو چ.. بابک -

 ..ادیاول بزار ب -

 نه؟ ایاسم داشته باشه  دیخوب با -

 کنه؟ یم یچه فرق..گهید میزار یم یاسم هی.. دونم یچه م -

 ..و سرم رو بغل کرد دیبه پهلو چرخ.. میدوست داشتم در مورد اسم حرف بزن.. بود تو ذوقم خورده

برن  یکنن و م یم يرو بسته بند یهمه چ انیم رمیگ یچندتا کارگر م.. کار ممنوعه میدیخونه رو که خر -

 يکار چیاصال ه.. یبلند کن نیسنگ زیم زینشنوم چ ؟یاوک.. یزن ینم دیو سف اهیدست به س.. ننیچ یاونجا م

 ..يگرد یو برم ير یدانشگاهم با اژانس م.. یکن یفقط استراحت م.. یکن ینم

 ..بابک -

 ..فقط استراحت.. االن فقط وقت استراحته.. سیه: لبام گذاشت و گفت يانگشتش رو رو

من و بابک و فرشته  ..شد یم يکه کم کم داشت سه نفر يرو هم گذاشتم و فکر کردم به خانواده ا چشمامو

که کم کم داشتم قبول  یو نقش ندهیهرچند هنوز ته دلم ترس مهموم از ا. اومد یاز اسمون داشت برامون م يا

.. میکرد یو اسباب کش میدیگه خریخونه د هیما .. دلم گرم بود به حضور بابک یانداخت ول یکردم چنگ م یم

رو باهام چک  یطناز هم از راه دور همه چ.. انجام بدم يادیر زتمام مدت بابک و خانواده اش اجازه ندادن من کا

وقت  چیمن ه.. هم بد نبود ادیز.. بودن دهیبمونه رو فهم یاز همه مخف بایخواستم تقر یرو که م يزیچ. کرد یم

 دیاک میتصم.. نبود یبیعج زیشد چ یاضافه م میرعادیمورد هم به سرنوشت غ هی نیا.. نداشتم يعاد یزندگ

خواستن با  یکه م ییکسا يدنج و کوچولو و گرم برا يجا هی.. میکه ختما دمنوش رو راه بنداز میگرفته بود

هر  يایاز جنس رو.. و خوب ییایرو يجا هی.. گرم بنوشن يفنجان چا هیخلوت کنن و  یبا کس ایخودشون 

 ..ما يدو
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  93 آذر  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 اسفند: انتشار در سایت نودهشتیا 
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