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  ٨٧ نینازن|  ھیرمان فکر ھد
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 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا

  نام اوبھ
 
 

 ھنوز مردد و ھراسون کنار در ذاشتمی منمی صندوق ماشی رو توھی رنگ ھدی چمدان صورتیوقت
 تمام تنم تی از حرص و عصباندی دزدی بود نگاھش کردم اما عمدا نگاھشو از من مستادهی ااطیح
  ھمھیبابا کھ کنارم نشست ھد.  رو جا بزنم نی ماشچیی تونستم سوی زده بود و نمخی دستام دی لرزیم

 ام ،قبال بھش ی دونست چقدر عصبانیخودش خوب م.  نھی عقب بشی صندلیجرات کرد تا رو
 .  انتخاب کردلی تحصی رو برارازی اما اون عمدا شرازیگفتھ بودم ،گفتھ بودم حق نداره برگرده ش

 
 ! فرودگاهمیبر:  دستور داد بابا
موھاش .  افتاد ی مھی نگاھم بھ ھدنھی آی از توی و ھر از گاھدمی جویبا حرص ناخن م.  افتادم راه
 رنگشو پوشونده بود یشی می کج شده بود و چشاکطرفیرنگ ِ از "  یانگور" گفت یم" ایلین"کھ 

لبھاش .  کرد ی خوشگلش میلی کوچکش انداختھ بود کھ خینی گونھ و بی روی قشنگیو ھالھ 
 ی خواست برای بودم دلم می گفت اما من فقط عصبانی لب ذکر مری زدی خورد شای تکون میگاھ
 و خشم ی کھ ھمش از سر ناراحتیی دلمو بھش بزنم حرفای بار باھاش خلوت کنم تا حرفانیاخر
 .بود

 
 بابا لی موبایصدا.  نشست ی وبدو بھ دلم نمزیچھره اش اغراق ام تی لحظھ بھ نظرم معصوماون

 ی کنھ وقتی زد معلوم بود اوس عباس صحبت می کھ میی رو شکست و از حرفانیسکوت ماش
 .  رو بھم دادنای دنیانگار ھمھ "  ام یباشھ باشھ خودم االن م" و عاجز بھش گفتیاخر سر عصب

  شده اوس عباس بود؟یچ: دمی کھ قطع کرد پرسلشویموبا
 !  خودم برمدی دادن باریاز طرف شرکت گاز رفتن سر ساختمون گ... اره -
 !حاال؟:  بود ،گفتمی از خوشحالشتری کھ بی تعجببا
  برمدی من بادیعموجون ببخش) و گفتھیبابا برگشت سمت ھد(اره -

 نھینگاه بھ آ ھی زد ی کھ ترس و اضطراب توش دو دو میی صاف سرجاش نشست و با چشاھیھد
 !رمی گی رم ،آژانس می عموجون من خودم مھی چھ حرفنیا: انداخت و بھ بابا گفت

  برتی مکانی عمو جون نھیآژانس چ: گفتبابا
 ی میدار:  گفتخبری ره اما بابام از ھمھ جا بی کنھ خودش می زد بھ بابام حالی داشت زور مھیھد
 ...  برهی نداره ترو می تو شرکت کارکانین... ی اخالقت بر نداشتنی ھنوز دست از ایر

 ...  خوامیاخھ نم:  مستاصل گفتھیھد
تو دلم ھزار .  مچالھ شد شی صندلی تودهی من گره خورد اروم و ترسزی امدی کھ با نگاه تھدنگاھش

 اونجا بھ رازی تونستم باھاش حرف بزنم حاضر بودم برم شیمرتبھ خدارو شکر کردم ،اگر االن نم
 . خدمتش برسم

 !  کنادهی پنجایخب منو ھم:  گفتبابا
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 دونھ ت ھی یکی ی بھ چشم شما برو باباجون من خدمت برادرزاده یا" بود و گفتمی دلم عروستو
 " ھستم
 !  ھای بری ولش نکننطوری فرودگاه ،ھموی ببرش تکانین: کردم و بابا سفارش کردتوفق

  بلند شھ خوبھ؟ماشی تا ھواپنمیشی سالن مینھ بااب جون حواسم ھست تو:  گفتم نانی اطمبا
   زنگ بزنرازی شیدیعمو جون بھ خدا سپردمت رس:  گفتھی تکون داد رو بھ ھدی سربابا
 رو بغل کردنو گھی بگھ اما ھمدیزی کھ مبادا بھ بابا چختی ری شد دلم ھرادهی پنی کھ از ماشھیھد

 .  دوباره سوار شد
 

 کرد جواب داد و از ما دور شد ی می رو طابونی بابا زنگ خورد و ھمونطور کھ عرض خلیموبا
 ش افھی ماتش برد قھی زدم بغل ،ھدنکھی رفتم تا ای اقھی چند دقھیراه افتادم مخم ھنگ کرده بود . 

 !لو جایب:  گفتم دی جیلیخ. خواستم کھ بترسھ اما دلم براش سوخت ی ھراسون بود و منم میبدجور
 
 ... خوبھ:  ترس و لرز گفتبا

 .  شدادهی پعی براق شدم تو صورتش ،حساب کار دستش اومد و سربرگشتمو
 

 ی چاره نداشت کھ فرار کنھ و بره ،نشست تودی باری از سرو صورتش می و درماندگعجز
 .  زدھی کنار دنده گذاشت و خودش بھ در تکشوی دستفی و کیصندل

 
 ی لختش روی داشت و موھایرینظی بی رنگش جلوه اهی سی مقنعھ ی رنگش توی مھتابصورت

 دنشی خوشگل بود ھنوزم دلم از دیلیخ.  انداختھ بود ھی کوچکش ساینی از بی ،چشم و کمیشونیپ
 ی برادی چربی بود ،مزی قلبم لبری کھ توی کھ بھش داشتم بھ حس عاطفھ ای اما خشمدی لرزیم

 ! موھاتو بکن تو...  مقنعھ تو درار ی خوایم: گفتم  ی بھ تندنیھم
 
 من صورتشو بھ ی فرار از نگاھھای برانباری مقنعھ ش و اری نازکش موھاشو زد زی انگشتابا

  گفتھ بودم ؟یبھت چ: مقدمھ گفتمی زدم و بیپوزخند. چرخوند ابونیسمت خ
 

 ...  پسرعمونیبب:  گفتعی سوال بود چون سرنی منتظر اانگار
 
 ! گفتم ھان؟یسھ ماه قبل چ:  تر شدمو داد زدم ی کرد عصبی منو پسرعمو خطاب منکھی ااز

 ... من:  و بغض الود گفتدیترس
 ھر ماه دی من مچل شماست ؟ حاال بای ،بابای راه دور بریمگھ من نگفتم حق ندار:  خودم گفتمباز

 ی خراب شده درس بخون ،واسھ چنی ، مگھ نگفتم تو ھمرازی اد شی بفتھیکارشو ول کنھ راه ب
  ؟ی با من لج کنیخواستی ؟ می انتخاب کردرازویدانشگاه ش

 ! ؟ با توام ؟ی کنتی بابامو اذای
 

 و ی موذی شعور ھستی نفھم و بنکھیخفھ شو عالوه برا:  کرد، خواست حرف بزنھ ،گفتم نگاھم
 بکن یاون بھت گفت ھر کار خواست.  ی من سواستفاده کردی تو از محبت بابایسود جو ھم ھست

اونوقت تو ... دوروبر دانشگاه برو ای تھران نی منو االف خودت نکن ھمی،منم اومدم بھت گفتم بابا
 .... رازی شی زدداعم
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  ؟یدیچرا جوابمو نم:  کرد گفتمی می بازفشی کی با دستھ ری ساکت و سربھ زھیھد
 

 ! ھی ھدی برمی نکن نذاری ؟ کاری خندیبھ من م:  نگفت ،داد زدمیچی زدو ھپوزخند
 

  ؟یدیگھ مھلت حرف زدن متو م:  شد و گفتیعصبان
 ستیمن با عمو حرف زدم قرار ن:  گفتشی من پوزخند زدم و بعد از چند لحظھ ارومتر از پنباریا

 ! راحتالتونی شمام خرازی شادیھر ماه پاشھ ب
 
 !  منم گوش کردی بابایتو گفت... ھاه ھاه چھ مظلوم :  تمسخر گفتم با
 
 ! دمی کنھ قول میگوش م-
 

 ! ی ری راه دور نمیھمونطور کھ قول داد:  گفتم
 
   چرا پس خودتو بھ اون راه نزنیدونیم.  رو انتخاب کردم رازیعمدا ش-
 
   من بدونمدیی دونم شما بفرمای نمیچی من ھرینخ-
 
 کھ ازش اومدم چون یی ھمون جارازی گشتم شی برمدیبا:  کھ حالت طعنھ داشت گفتی رنجشبا

 ی بھانھ خودیب.  یستی ام ،پس حاال چتھ چرا خوشحال نی کردن من داھاتیاداوری بارھا بھم ایبعض
 !ادی نمرازی بھت گفتم بھ خاطر من شاریباباتو ن

  ؟ی انقدر مطمئنیاونوقت رو چھ حساب:  چراغ قرمز توقف کردمو گفتم پشت
 ھفتھ کی کھ دلش شور منو بزنھ ستمی نبی خونھ م شھرم پس اونجا غرگردمیچون من دارم برم-

 ی بی دانشجوھی تخت با پول خودم ،پس من التی ،خدهی زنگ زد و واسھ م خونھ خرمییقبلم بھ دا
 م ادهی پی ناراحتیلیحاالم خ.  ذارمی خراب شده نمنی م پامو تو اگھی دستمی ننیخانمان خوابگاه نش

 ! گمی عمو ھم نمھی رم یکن خودم م
 

 .م در رو باز کنھ کھ دستشو گرفترهی دستگخواست
 

 نگاھمون دی طپی کرده بودم بازم عاطفھ برگشتھ بود و قلبم براش می کھ خشم و غضبمو خالحاال
 .  موند و اون زودتر دستشو دراورد و نگاھشو گرفترهیبھ ھم خ

 
 ی خونھ کی نزدای دهی براش خونھ خرشییدا"گفت.  کردم ی می ذھنم حرفاشو حالجی توداشتم

 " گفت؟یچ...  ره ی مشھی ھمی گفت داره براای ره خونھ ش ی ؟ گفت داره مدهی خونھ خرشییدا
 

 تابش یب... ایلی قبل ،مثل روز ورودش بھ خونھ مون مثل روز تولد نمی کردم مثل دوسال و ننگاھش
 دهی خورده و داغھ و ھنوز نفھمنی کھ زمی بود و مثل ادمزی واسھ م عزیشدم اما غرورم بدجور

  دونمیھمھ حرفات نقشھ س م"ز بغل حرفاش گذشتم تو دلم گفتم  سرش اومده منم راحت اییچھ بال
 "  گم ھنوزم دوستت دارمی بھت نمیاما کور خوند... 
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 با چمدون رفتم کنارش دست ی وقتستادی جلوتر ای رو پارک کردم اون کمنی فرودگاه ،ماشمیدیرس
 فتم ؟ گی بھ بابام چیدیمگھ ند:  اما محکم گفتم رهیدراز کرد تا چمدون رو بگ

 حرفا بھ بابات نی قبال ھم از االی خیب:  زد ھی و کنادی کشرونی دستم بری رو بھ زور اززچمدونش
 !  کھ نرفتھ ؟ پس بروادتی ،یذاشتی منو قال مُی زدیم
 اوردی بھ روم نچوقتی کردم اما ھتشی تونستم کردم ھر جور خواستم اذی قبل از امروز ھر کارتا

 ومدی ی کوتاه نمی غرور سمج لعنتنی زد اما ای مشی دلمو اتشھی نگاھش ھمنکھیکھ ناراحتھ و با ا
 .  زد و حق ھم داشت من بد کردمھی رفت ،باالخره بھم کنای حاال کھ داشت میول
 فرودگاه بود باال ی گھی کھ سمت دیی داد و از پلھ ھالی و چمدونش رو تحوطی و اون بلمی ھم رفتبا

 ره نکنھ بره و برنگرده ی داره می جدی جدیعنی"م با خودم گفتم  تونستم جلوتر بریمن نم.رفت 
 "  اما برگشترازی خواد منو بترسونھ ،قبال ھم دوبار رفت شی؟ نھ بابا فقط م...
 پلھ ھا نیی طرفم منو پادی زد اما لبھام خاموش بود سھ چھار تا پلھ رو رفت باال و چرخی مادی فردلم

 شد ارومتر از قبل گفتم ی ھم قدم مینطوری ،استادی پلھ انی اولی و اومد طرفم اما رودیمنتظر د
  رفت؟ادتی یزی ؟چھیچ:

 ادمی:  زد و گفتییرایلبخند گ.  می جرات گفتنش رو نداشتچکدومیبود کھ ھ" یخداحافظ"منظورم
 ! رفت حرف دلمو بھت بزنم

 اما نھ مثل من دیخند تماشاش کردم اونم ستادموی و مغرور انھیدست بھ س. خنده م گرفت ناخواستھ
 .  چشماش روشن شدی برق اشک تودمی نگاه کرد و فھمی اگھیبا تکبر ،بھ سمت د

 ! ی کندایِ ازت دور بشم تا حال منو پخوامی مرازی رم شی مکانین:  انداختمو اھستھ گفتنیی پاسرمو
 . می شدرهی ھم خبھ

 ! کانی ،ولت کنم نی ولم کردیرحمی بعد با بوی ھمونطور کھ عاشقم کردخوامیم:  دادادامھ
 کردم لبخند زد و ی کھ ھرم نفساشو حس مکیاونقدر نزد. شدم کتری کم بھش نزدھی. دی لرزدلم

  برات تموم شده باشھ وگرنھ کھی ھمھ چگھی دی کنم واقعا ھمونطور کھ گفتیپس ارزو م: ادامھ داد
... 
  ؟یوگرنھ چ-
 ! ی رو دارشی رو پی بدیوگرنھ روزا-

راستش ازت ... اما ستمی عاشقت نگھیمن د. راحت التیخ:  ،گفتم ارمیتم جلوش کم ب خواسینم
 ... ستمیمتنفرم ن

 !  راحت بروالیبرو دختر عمو با خ: خونسرد بھ پلھ ھا اشاره کردم یلی خدموی کشعقب
 ! شھی ھمیپس ، خداحافظ برا...خوبھ :  و گفتدی خندنانی اطمبا
 زشی شد لبخند طعنھ امرهی و بھ صورت مات زده م خستادیا. شدم ریغافلگ.  از پلھ ھا باال رفت و

دوباره : گفتم ی بازم ز اون باال صدام زد با بدخلقی وقتنی ھمیدوباره بھ غرورم چنگ انداخت برا
  ؟ھیچ
 ! لباست رو صاف کنی قھیپسرعمو : گفتی لحن گرم و پرمحبتبا

 . مراقب خودت باش: م زل زدو گفت بھ صورتی با نگاه غم الودنباری نگاھش کردم اریمتح
 شرتم خشک ی تی قھی یدستم رو. نظرم دور شد ی بھ سرعت باد از پلھ ھا باال رفت و از جلوو

 .شده بود
 
 
 

  ١٣٨٧ رماهیت– سال قبل دو
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 حوصلھ و کالفھ از ی ام ،بی دونن کھ عصبانی جوم ،می ناخن می شناسن ، وقتی کھ منو مییاونا
 دندونم بود ری ام زگھی چرخوندم و دست دی دست فرمون رو مھی با عصری ولابونی خکیتراف

 ! ،گشنمھمی ناھار بخورمیبر:گفت" نایسا" عاقبت.
 " رونی حرف اومد بھیھھ چھ عجب باالخره از درز اون دھن " گفتمتودلم

 زنگ زد رد تماس کردم بابام بود لمی کھ موبانیدی برم شرکت ،ددیشرمنده من با: گفتم ی جدیلیخ
 ! زود برمدیاما با

 پس من چکار کنم ؟: گفتی با دلخورنایسا
 !  تخت منتظرتھی باش و برگرد خونتون ،حتما خرس پشمالوت رویدختر خوب: پوزخند گفتمبا

 ابونای تو خی الککساعتھی رونی بی گرما منو کشوندنی تو اکانی نکن نیشوخ: گفتی با ناراحتنایسا
 !می گردیم

 تزای پنی شما برو ھمدمی پولشو مشھی ناھار حل مھیاگھ مشگلت با : گفتمی شدم اما با خونسردیکفر
 !ناھارتو بخور"بوفالو"

 یاونروز تو مغازه . ی کنی مینجوری چرا امی ما قراره با ھم دوست بشکانی نی چیعنی: گفتنایسا
 ...  پسی بودی دوستنی مشتاق ایلیدوستت کھ خ

 .دی رو سنجی با ظاھر ادما کسدی کھ نبادمی رسجھی نتنی شدم و کال بھ امونیپش: گفتمی ناراحتبا
 می چکار کنی توقع دارمیدی ھمو دکساعتھی جون ما فقط کانیخب ن: گفتیی با سماجت و پررونایسا

. 
 .  کردمی قاطگھید
 ری پس بدو برو خونتون وقت منم نگیشی زنم دلخور می می حرفھی کم رکم ھی دختر جون من نیبب-
! 

 !اخھ من ازت خوشم اومده: خودشو لوس کرد و گفتنایسا
  با خودت ؟ی گی میچ:دیپرس"  ادی نخوامیم" لب گفتم ریز
 !داری ددی جان خوشحال شدم بھ امنای سایچیھ-

  ؟مینی بی باشم کھ بازم ھمو مدواریپس ام: کرد و گفتی قشنگی خنده نایسا
 !  زنمیحاال تا بعد ،بھت زنگ م: گفتمنی ازش بدم اومده بود واسھ ھمیلی تونستم دروغ بگم خینم

 جان ِمادرت اگھ یبن: رو جواب دادمی زنگ زد و گوشنیامی شد ھمون موقع ھم بنادهی دادو پدست
 قی بگو اصال ما اب ھم رفی ھمھ چری دختره اومد در ِمغازه ت سراغ منو گرفت کال بزن زنیا

 ! مینبود
  داشت؟یرادی چھ ایکی نی ایاکھ ھ: و گفتدی خندیبن
 نایمامان ا) گفتمنای از سادیو بھ تقل( زد انگار نوار جمع کرده ی حرف میبابا حالمو بھم زد وقت-

 دختر لوسا بود نیبرو جمعش کن از ا...  عرب ،داداش تو کاناداست نای ھستن بابا الی اصیتھران
 !  ادیکھ من ازشون بدم م

 !  اوتھنمیپـ َ ا: با خنده گفتیبن
...  ایمی دختر خوبم شده کمی دوس دختر شدیحاال کھ ما ب...  زنھیاره بابا اسمشم حالمو بھ ھم م-
 .... ی بنگمیم
 ... یُھا ،کوفت بن-
  امشب منو را بده خونتونھی...  جون تو چاره ندارم یبن-
  چھ خبره ؟با بابات حرفت شده ؟گھید-
 اومدن تھران امشبم رازی شرکت ،راستش دخترعمو و عموم از شرمینھ بابا من بخوام قھر کنم م-

   ندارم بھ موالیواسھ شام خونھ ما ھستن منم حس و حال مھمون باز
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  ؟یتو مگھ عمو داشت: دی پرسیبن
صوصا  دارم بزنم باھاش مخی چھ حرف و گپدمشی دشیاره با بابام دوقلوئھ عموم ، پنج سال ِ پ-

ِ و اخالقش کر بابامھافھیکھ ق ِ ! 
  ؟یدخترعموت پس چ: گفتزی امطنتی شیبن
  دمیاونو کھ اصال ند-
 ؟... خانواده کجان ؟زن عموت ھیپس بق-
 کنن ی تھران زندگانی گرفتن بمی تصمنامیزن عموم و پسرش پارسال تصادف کردنو مردن ا-

   اد تھرانی مفتھی ی راه مھی درب ُداھاتیھر چ...
 ! کجا بود ؟لی ِ اصی تھرونگھیاره داداش د: گفت یبن

 ! سراغ دارمالی اصی تھرونھیمن :گفتم
 ...  ؟البد خودتھیک-
 ! شماره ش ھست بدم خدمتتونناستی دختره سانینھ بابا ا-
 !  اومد من برمی مشترایشب ب... خودت شکشیپ-
 !باشھ خدافظ-

 دلخور شد یلی موندگار شدم خی خونھ بندی فھمی نرفتم خونھ اما بابا وقتچوندموی شب رو پاون
 سوت و کور ی بابا حسابیلی فامیمخصوصا کھ خواھر و شوھرخواھرمم نرفتھ بودن و مھمون

 ... بودنی باھام سرسنگیبرگزار شده بود روز بعدش بابا حساب
 

 ی خبر اومده بودن و باینیری رفتم خونھ نشاط و شوھرش پژمان ھم بودن با گل و شی بعد وقتشب
 .کھ دادن ھمھ مون رو خوشحال کردن ،نشاط باردار بود

 و ی داد و با چایاری و سفارش کباب بختیروزسلطانی زنگ زد رستوران پشھی مثل ھممامان
 سالشھ گرم زدهیبرادر کوچکم کھ س" مانینر. " کرد ییرای کھ نشاط اورده بود ازمون پذی اینیریش

 .  کردی ھم با نشاط پچ پچ مایلی بود و نی سونیباز
 برادر از ھی خواھر و ھیکھ فقط " بھرام کاشانپور"پدرم .  کنم ی خانواده مو درست معرفبھتره

 رازی شی کنھ و برادرش بھروزم توی می مونده ،خواھرش عمھ بھجت تو رامسر زندگلشیفام
 شد بھ ی مداری دنی مانع ا ھم کھی اگھی دزی چھی نداشتن ،البتھ یساکن بود و اصال با ھم رابطھ ا

 کرد فقط یسال قبل کھ نشاط عروس٥ ھا بود چون ی جاریمی قدی ، دعواایلی و گمان منو نسحد
 مامانم و زن عمو نی کدورت بی حدس مارو برانیاومدن تھران و ا"وانیک"عمو بھروز و پسرش 

 .  کردشتریب
خودمونم کھ ،نشاط .  کوچکتر شد وانی و پسرش کای پدرم با مرگ زن عمو ثری خانواده خالصھ
 سالھ مھ و ٢٦ اول خانواده و شوھرش پژمان طالفروش بود،من ی سالھ م بچھ ٣٠خواھر 

 می کنی کار مموی شرکت زدھی و پسرش کامران یاوری خوندمو با بابا و دوستش مھندس یمعمار
 مامان ی اتفاق ناخواستھ تو زندگھی مانی خونھ و نری زبان مھی و دانشگاه صادقھسالش٢٢ ھم ایلی،ن

 نداره در عوض ی شکم قلمبھ کردن ھنردنی شھ اما جز خوردن و خوابستی فوتبالخوادیبابام کھ م
 !  ھستنمونی پرو پی مادریخانواده 

 اخمش باز شد و من ی نشاط گره ی خبر حاملگدنی بود بعد از شننی کھ ھنوز با من سرسنگبابا
 خب چھ خبر؟:دمی پرسیواشکی و مانی نرشیخذه کننده ش رفتم پ موای فرار از نگاھھایبرا
 . تازه روشنش کردمنمیبرو ب:  رو سفت گرفت و گفتی سونی دستھ مانینر

  چھ خبر؟شبیاز د...  کنھ ی خواست بازیخفھ بابا ،ک: بھ ھال انداختمو گفتمینگاھ
 ! دخترش ؟ایاز عمو بگم :  گفتعی زبلھ سریلی خمانینر
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 ! خپلمینیبنال ب: دمیخند
 !  نداشتی از آن شرلی دخترعمو دست کمیچیھ-
 ! ؟یآن شرل: تعجب گفتمبا

 عمو شبی نگفتم بھتون دیراست: روبھ نشاط گفتکھوی و دی شنایلی بلند گفتم و نی نبود با صداحواسم
 !  اومدننایا

  بودن دخترش چند سالشھ ؟ی چھ خبر ؟چھ جوریخب راست: گفتی ھم با کنجکاونشاط
 دو سال از ھیھد:  حواسش نبود و گفتایلی حوصلھ رفت اشپزخونھ ،نی ابرو باال انداخت و بمامان

 پاش و مرگ مادر و ی بھ خاطر شکستگی طفلرستانھی ام نازه سال اخر دبیلیمن کوچکتره خ
 !  از درس و مدرسھ عقب افتادهکسالیبرادرش 

 !اخمو و گرفتھ... دختر خستھ ھاس نیپس البد از ا... یاخ: گفتنشاط
 ! ازش خوشم اومدیلی و مھربون بود من کھ خیمی صمیلینھ اتفاقا خ-

 ...  بود موھاشیشکل آن شرل: کرد گفتی می ھمونطور کھ بازمانینر
 ی ان شرلرمینخ: گفتایلی اما نادی حساب کار دستش بمانی زد کھ نری کرد و سرفھ ای اخمبابا

 ...  بودیموھاش نارنج
  ؟ھی کیآن شرل:دمی پرسمن

  ؟یدی ندلمشویمگھ ف - نشاط
 د؟یگی مویک:دمیپرس

 ! بودی زد کک مکی حرف مادمی بابا دختر مو قرمزه زیآن شرل: گفتحواسی باز بمانینر
 !ھیاوه اوه پـ چھ لعبت: دمیخند
 ناراحت بود و معلوم بود یبابا حساب... تو دھنش ختی مشت پفک رھی و دی غش غش خندمانینر

 !  بھمونگھی نمیچیفقط بھ احترام اقاپژمان ھ
 رنگ ھی ھیموھاش انگور)و رو بھ نشاط گفت( مانیچرت و پرت نگو نر:  گفتعی و سردی فھمایلین

 ام با محبتھ من کھ ازش خوشم یلی خوشگلھ خیلیخ...  ی و قھوه ایگری جنی ما بی رنگھیخاص 
   شکل مادرشھگھیمامان کھ م...  بود کال  بود نازیشیاومد چشاشم م

  ادی پاشو کمک کن االناست غذا بایلیحاال بسھ ن:  ھل شد و گفتمامان
 خواد دل بابارو ی مشتری گفت اما من حس کردم بی مھی توجھ ھمون طور از محسنات ھدی بایلین

 عمو رو ی کسنکھی بابا مھمھ و از ای دونستن اومدن عمو چقدر برای چون ھمھ مارهیبدست ب
 تاری کالس گمیسیقراره با ھم اسممونو بنو:  اخر حرفاش گفتایلین.  نگرفتھ بود ناراحت بود لیتحو
 مگھ نھ بابا؟...
 مانی نرتاری اشنا ھم سراغ داره واسھ کالس گھی گفت ی کردو داشت مدیی رو تاایلی نی حرفابابا

 ِ یگلی بیگلیجااان ب...  یسرش انگور یشی ما چشا ممی دارییچھ دختر عمو:  گوشم گفتخیاومد ب
 ...   عقدتونم تو اسمونا بستھ سیبدبخت... واسھ خودش 

 
 
 
 

 ی تمام کاراشو ،بنی ھمی کنھ برای می داره نقش بازکانی دونستم نی کھ گذشت می مدتتمام
 نیاما ازھم. خوب مچشو گرفتم ی دم ِ اخرنی گرفتم اما خوشم اومد ادهی ھاشو ندیرحمی و بھاییاعتنا

 یخداحافظ برا" جدا گفتن ِ شھی ،دلم واسھ ش تنگ مرازمی شی شدمو راھمایحاال کھ سوار ھواپ
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  تو ھم رفت و پکر شدی بدجورکانی نی افھیق. کارساز بود یلی برام سخت بود اما خیلیخ" شھیھم
 . 
منو بابا . ومدی،اون نبود نشاط ھم ن عمو بھرام ی بار رفتم خونھ نی اولی افتادم کھ برای شبادی

 می دونستی نمیی اعتنای بای ی مھری عمو رو بی بچھ ھابتی و غمی عمو نداشتی از خانواده یشناخت
. 

 ادی زدم زن عمو زی زدن و ھمونطور کھ حدس می بابا و عمو حرف مشتری بمی کھ رفتاولش
 رو بھ عمو دشی شدی شد عالقھ یازش خوشم اومد م. خوب بود یلی خایلیاما ن. نگرفت لمونیتحو

 . بھرام حس کرد
ھم . دعوت کردایلی زنگ زدو منو واسھ تولد ِ نایلی نلی ھفتھ بعد بود کھ زن عمو با موباکی بایتقر

 دونستم چطور ی ھم نمی تنگ شده بود اما از بابتایلی نیراستش دلم برا.خوشحال بودم ھم ناراحت 
عمو   زنی دعوت رسمانی جری کردم اما وقتی میبگی غردموی کشیخجالت م.تولدش برم  بھ دیبا

 "ی بردیبا" گفتی معطلی بدیرو، بابا فھم
 و خونھ ی ھرودونی کھ تا ممی گرفتھ رھن کرده بودھیدی مجی توکی اپارتمان شھی با کمک عمو ما
 ی عمو متوجھ پاساژ گلستان شدم برای خونھ می رفتی کھ میشب. داشت ی کمی عمو فاصلھ ی
 . رمی کادو بگایلی نی خودم لباس و برای از بابا خواستم منو ببره اونجا تا برانیھم
 منم از میری طال بگایلی نی داد براشنھادی خواستم برم خوشحال بودو پی باالخره منکھی از ابابا

 تھرانو بلد یابونای گفت اصال خی داشت اما منی بابا خودش ماشنکھیبا ا.  بابا خوشم اومد شنھادیپ
 از یکی ی رسالت ،مغازه دونی ممی راننده رفتیی و با راھنمامی بود کھ آژانس گرفتنی استین

 ی بابا انقد راحت پول خرج منکھی از امی انتخاب کردایلی نی برانی دستبند نسبتا سنگھیاشناھاش و 
 " پس باکت نباشھدهیدوبرابرشو بھم پس مبرادرم بعدا "کرد تعجب کردم اما خودش گفت

 ،بابا منو رسوند ھمون پاساژ گلستان و ایلی نی برادیبعد از خر. دمی منظور بابا رو نفھماونروز
 الشی در نظر زن عموت و فامخوادی خودت بخر دلم می الزمھ برایھر چ:کارتشو داد و گفت

 !  دارهچارهی بدبخت بلی ،فکر نکن عموت فک و فامی و مرتب باشکیش
 ی و چشم ھمچشمی زد و از ولخرجی می دم از سادگشھی داشت چون ھمی بابا برام تازگیحرفا

 .  داد اما خب حس کردم حرفاش درستھی اوقات خساست بھ خرج می گاھی بود و حتزاریب
 شھی کھ ھمی منی برامتھای گرفتم اما قمتی قی تک مغازه ھا رو گشتم از کفش گرفتھ تا روسرتک
 کنم کھ بدون فیزنگ زدم بھ بابا تا کسب تکل.  بود یی و قناعت داشتم ،فضایت بھ ساده پوشعاد

 باشھ ھر ادتی ،بخر فقط ونھی ابرومون در می الزمھ بخر ،پای ھر چھی نداره ھدبیع:تامل گفت
 ! باشھدهی پوشیدی خریچ
 گوشھ می ُنکسالیاز  باز بود و بعد دی خری بار بود کھ دستم برانی اولنی خوشحال بودم ایلیخ
 دغدغھ و راحت یداشتم ب.  کردم ی رو می ھر ادمی داشتم کار مورد عالقھ ی و عزادارینینش
 . کردمی مدیخر

 یی سھ رنگ البالوونی چشممو گرفت و از می اھی و ترککی کت و شلوار شھی دوم پاساژ ،ی طبقھ
 دگمھ ھی بود کھ فقط یکت خوش دوخت و کوتاھ.  بر داشتم شوی ِ روشنش ،نقره ای و نقره ایمشک

 ی ژرنال و روی خورد و توی خورد و شلوارش ھم تنگ و راستھ بود کھ دمپاش سھ تا دگمھ میم
 البتھ دمی پوشی تاپ مھی ھم رشی زی برادی بود کھ بانجایاما مشگل ا. فوق العاده بود مانکن تن ِ

 ِ منو کھ ی اما نگاه جددشی ساده ھم پوشری لباس زھی با شھی گفت می داشت مییفروشنده با پررو
 !  تاپ خوشگلم دارمھی رشی زیبرا:  گفتدید

 ی می نوار مشکھی کھ کمرش ی نقره ای مانتوھی از کت و شلوار نوبت مانتو بود ، از شانسم بعد
...  دمشی بابا خری ِ غرغراالی خی اوردم کھ بری ُ و کفش ستش رو ھم داشت گفیخورد و ک
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 پی اصرار داره خوشتنھمھیاما فکرکردم حاال کھ بابا ا... پول ده دست مانتو یعنی من ی برامتشیق
 دای نبود و بالفاصلھ با خری ھم کار سختی روسردیخر. خساست بھ خرج بدم دی خودم نبااشمب

 ... برگشتم خونھ
شتم خوب بوده و باب  بر دای راحت کرد کھ ھر چالموی ذوق کرد و خی کلدامی خردنی از دبابا

 ی ملی تکمموی خوشحالنی و ااوردی بھ روم نیزیپسندش ، بھ خاطر گرون بودنشون ھم اصال چ
 . کردمی می فردا و مراسم تولد لحظھ شماری براگھیکرد و د

 
 
 کانین
 
 

 روز تولد یعنی ُ دو تا از بچھ ھا صبح روز پنج شنبھ ،دی و کامران و پسر خالھ ش سعنیامی بنمنو
برخالف تصور بابا دل . واقعا تحمل جشن تولد برام سخت بود .  سمت چالوس می راه افتادایلین

 یتصور زندگ. ُ دخترش پگاه نداشتم نی ،مخصوصا خالھ نسرلی فامی از دختر پسرایخوش
 ی رو چھ حسابدونمی و افاده واسھ م سخت و تلخ بود اما نمسی پگاه و خالھ با اونھمھ فبا مشترک

   کردنی شون فرض مندهیاماد ا منو دنایا
 
 

ِ گوشھ و بھ ھر و کر ھی نمی مثل برج زھرمار بشدی غصھ کھ بانی شد ای کھ میلی سال تولد نھر ِ
 . داد اما امسال خالص شده بودمی نگاه کنم ،عذابم ملی فامیدخترپسرا

 
 

 نفر بھ زور نشستھ ٥ نی مارو بھ وجد اورده بود و چون عقب ماشی ھمھ ی پاک صبحگاھیھوا
 می تا صبحانھ بخورمی شدادهی سد کرج پکینزد. و خنده مون شده بود حی باعث تفری کلمیبود

 شدمو چون پشت فرمون بودم ادهی پنیاز ماش.  رفت تا سفارش صبحانھ بده ھیکامران جلوتر از بق.
امانم بود و چون تازه م. زنگ خورد لمی کھ موبای داخل غذاخورمی رفتی ممیداشت.  دادم شبدنمو ک

 دادشوی دادو بی کھ قشنگ بچھ ھا صدادی سرم دادو ھوار کشی بود من تو راه چالوسم کلدهیفھم
 خواست ھمراه یبابا م. نکرد دهیفا"امی ینم" گفتم دی با خواھش و تمنا و تھدی خالصھ ھر چدنیشن

 رو ی بود ، اخر سر کھ با قھر گوشطی رفتم واقعا خی پژمانم نبود اگھ منم نمرونیبھروز بره ب عمو
"  می ھفتھ برنی استی جون حتما قسمت نکانی نداره نبیع" گفتنی دلداریقطع کردم بچھ ھا برا

 .   مال ِ من بودنمی ماشی نکرد اخھ بدبختدهی فانی اصرار کردم شما بدون من بریھر چ
 
 

دن اما بھ خاطر من بروز ھمھ دمغ بو.  می حوصلھ دور زدی پکرو بموی صبحانھ رو خوردخالصھ
 ،از ھمھ می گشتی بر مستی بای مایلی نی کھ بھ خاطر تولد مسخره میدی برنامھ چی دادن اخھ کلینم

 نھ و طعاوردی طاقت نی بودم اخر سر بندهی بود کھ کل برنامھ رو ھم من چنیبدتر و عذاب اورتر ا
 خواھرت فردا ی مھمونی موندی خوب می مارو االف خودت کردادی ی مسخره خوشت میاقا: زد

  ؟ی رو دست بزنی خواستی شمال ،مثال ممی رفتیصبح م
 !  خودمی ھم پای اصال ھمھ چمی بشی راھگھی دی ھفتھ دمیشرمنده اما بھ جان خودم قول م:  گفتم
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اخھ کامران .  سفر ، کامران بود نی ِ از بھ ھم خوردن ای کھ معلوم بود راضی تنھا کسونی منیا
 ی شد و تو حال و ھوای مفی ازدواج ردی برامای روزا برنامھ ش با دوست دخترش شنی ایاوری

 .  نداشتی سفر مجردی برای رغبتادمی کرد زی مریعشقش س
 
 

. می از اون حال و ھوا در اومدی کمھی بچھ ھا و ی و مھر سکوتش سوژه شد واسھ خنده کامران
 ی فکرشو می م بود وقتنھی تو سای بچھ ھا رو رسوندم و بھ طرف خونھ رفتم ھمھ خشم دنیوقت

ُ تونستم مامان ی زدم ،اما نممی از خونھ جلشی فامدنی ندی براچوندمویکردم چطور راحت بابا رو پ
 تا رمی از پگاه بگی حال ِ جانانھ اھی گرفتم می تصمنی ھمیبرا.  سوختم ی مشتری بزنم بردو

 .  ِکار ِ مامان رو کرده باشمیتالف
 نی تو وجودم بود کھ کال با ھمچرتی جو غھی بھ ھم خوردن سفرم ،ھنوز ی ھی قضی سوااما

 شد و راحت ی ھام میی پسردای باعث فرصت طلبایلیاخھ جشن تولد ن.  مخالف باشم ییایمھمون
 پی تنیاما مامانم کال ا... ی شد پارتی ما و جشن تولد می اوردن خونھ یدوست دختراشونو م

 ی عوضی ِ کھ تکھ خبر نداشت اون بدبختااشی کرد مھمونی دونست و فکر می میسکارارو باکال
 !  کردناشوننیاشی واسھ عی خالی جاھیفقط منتظر 

 ی مگری جی دندون رودی شروع شده بود و فرست دادو قال نبود باگھی دی خونھ مھموندمی رسیوقت
 رو گرفت و با اخم و تشر وادارم کرد لباسمو عوض کنم اما منم لج کردمو شیذاشتم مامان دست پ

 . نی سطل و ابر برداشتم شروع کردم بھ شستن ماشھیعمدا 
 و ارامش ازم بخواد برم تو با ی طرفم ،اما نشاط کھ اومد و خواست با نرمادی جرات نداشت بایلین

.  کر کننده بود یقی ضبط و موسیصدا. شد و برگشت خونھ مونی زود پشیلی من خیبرخورد جد
 سر پلھ میی و مھام ، پسردامانینر.  بھ داشبورت شلوغش بکشم ی دستھی نشستم تا نی ماشیتو

 ! دنی خندی غش غش مُخوردنی مھی الوچییوساند
 
 

 تنگ و کوتاه چرم بود و مثال راھنی پھی ،لباسش رونی اومد بی با خوشحالایلی خونھ باز شد و ندر
 جشن مسخره نیبذار ا"تو دلم گفتم .  تر بودنی سنگدی پوشی ھم پاش بود اما نمیجوراب شلوار

 "  رسمیتموم بشھ خدمتت م
 ی وقتدمی باردختر عمو بھروز رو دنی اولی کھ برارونی اومده بی کردم واسھ استقبال کنگاھش

 ھم داشت و ی خوبپیت. داد صی کننده شو تشخرهی خییبای شد زی دور میاومد تو از ھمون فاصلھ 
 کھ مانی نگاھم افتاد بھ نرھیھمزمان با ورود ھد.  خوشرنگ بودمانی نریفایموھاش برخالف تعر

 ... ای دونستم بخندم ی اورد ،نمی شکلک در مشتدا
 
 

 نھ دمی اما بعدا فھمدی کردم کھ دلم لرزدای سوژه واسھ اذار دادن مامان پھی لحظھ فکرکردم اون
 .  دلم رو باختھ بودمھی ھددنیھمون روز اول از د

 
 محض شھی رو کھ ھمی نگاه بھ خودم انداختمو از داخل داشبورت ادکلنھی نی ماشی نھی آیتو

 .  باھاش گرفتمی دوش اساسھی ذاشتم دراوردمو بھ قول معروف ی ماطیاحت
 ! قشنگھنکھیبزغالھ ا: نش ُ گفتم زدم پس ِ گردیکی مانی رد شدن از کنار نرموقع

 ! یُداداش برو داخل کھ النکاح سنت:  گفتیواشی داد بھ صداشو ی لحن التھی بد دلقکمانینر
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 !یانگور... ھی موھاشم انگورگرهیدخترعمو ج: ادامھ دادیزی امطنتی شی با خنده بعد
 حال پگاه و خالھ رو ی کمھیبرم تو ...جلو مھام سھ نکن حاال :  زدم پس کلھ شو گفتم گھی دیکی

 !امی برمیبگ
   مھی پایآق داداش کمک خواست-
 ! خفھ کار کن خپل-

  ھیھد
 زن عمو بھ دمیتعجب کردم کھ چرا تولد رو ظھر گرفتن کھ بعد فھم.  دی رسایلی روز تولد نباالخره

 .  کنھی رو جمع می ھمھ چی و تا عصردهیمھموناش ناھار م
 اون لباس تنگ و کوتاه و باز ی تودنشیاز د. م ازم استقبال کرد  ھمون طور کھ انتظار داشتایلین

 دهی مختلط فقط شنیھایتا حاال در مورد مھمون.  داخل خونھ شدم نفسم بند اومد یجا خوردم و وقت
 دهی پوشاپدخترا ھمھ ت.  بودبی عجیلی خھای مھموننطوری من ای نبود اما برای ِخاصزی چدیبودم شا

   برنزه کردهی باز و پوستای ھاقھی از دخترا نداشتن با یبودن ُ پسرا ھم دست کم
 بده ،با پنجھ موھامو موی بگم روسردمی دراوردم راستش خجالت کشموی مانتو و روسرایلی کمک نبا
 بود اما دهی و پوشپی کی لباس من حسابنکھیبا ا...  دورم ختمی زدمو و بازشون کردم ری شونھ اھی

 . دمی کشی خجالت مبازم
 باھام حال یی نبود اما با خوشروایلی نییبای کرد نشاط بھ زی منو برد و اول بھ خواھرش معرفایلین

 کرد ی باھام داشت منو بھ خواھروخواھرزاده ش معرفیزن عمو ھم برخورد بھتر. و احوال کرد 
 ی و خبرد ھا پر شده بووهی و مھای وسط سالن با انواع خوراکی ناھار خورزیم.  سپردایلیو بعدمبھ ن

دو تا خانم جوون از مھمونا .  بودن دهی چی اھی کرایھای نبود بھ جاش صندللشونی استیاز مبال
 کرد ی می و سعدی چرخی مھموناش می تویزی کردن و زن عمو با حالت فخر امی مییرایپذ

 ھیبا  عی اورد و خدمتکار سری صندلھی و برام نھی منو برد کنار شومایلین.  کنھ ی مھمون داریحساب
 .   رو برداشتمی اوهی بود کھ من مینی سی توی اوهی و می سنتیدو جور بستن.  اومد طرفم ینیس

 کھ انجام داد نگاه ی قشنگی از دخترھا با رقص عربیکی بلند شد و ی ضبط با اھنگ عربیصدا
 رقصھ ی کھ می داد دختری محی بود و برام توضتسادهی کنارم اایلین.  کردرهیھمھ رو بھ خودش خ

 .  الستی و اسمش ششھیی،دختر دا
 ی نگاھم مرهی خرهی چشم دوختم کھ اونم خی گشت بھ پسری می طور کھ نگاھم تو اون شلوغنیھم

.  دی رسی بھ خاطر حالت ابروش بود کھ عبوس و اخمو بھ نظر مای اخم کرده بود دونمینم. کرد 
 کرده بود و تھ خشونی سخی کوتاه کھ با کمک ژل سی موھاقدبلند و چھار شونھ با صورت جذاب و

  ِزی بود مرتب ُ تمدای اما ابروھاش از اون فاصلھ ھم پداشت شیر
 قتری نگاھشواز روم برداره و فرصت کردم دقینی از پسرا رفت طرفش و باعث شد سنگیکی

 لشی پھن و استی تنش بود و ساعت مچی کوتاه مشکنی استراھنینگاھش کنم جذاب بود و عبوس پ
 طالش ری سرشو بھ عقب برد برق زنجی دشات وقتیرینظی بی پرپشت دستش جلوه ی موھایرو

 . بودچی ھفشی و رددی سفی باشکوه ُدندونای خنده ابر زد اما در بریسوسو م
 منو بھ ی دونم چینم.  دی رسی بھ نظر ممتی پاش بود و کمربند پھن چرمش گرون قنی جشلوار

 چشاش و ی برادرم داشت مخصوصا رنگقھوه اوانی کھ با کی شباھت کمدیاسمتش جذب کرد ش
 ... ستادنشیژست ا

 سرخ شد بعد با ایلی بھش گفت کھ نیزی از کنارش رد شد چایلی نی بودو وقتستادهی اواری دکنار
 ھوا نگاھشو بھ نگام گره زد کھ ی قاپ زد و بینی سی شربت رو از توالسی گیحرکت جالب

 کردم کھ ی نگاھشو قشنگ حس مینیاما سنگ.  کرد اما زود خودمو جمع و جور کردمرمیغافلگ
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 کھ اسمشو فراموش کرده بودم اومد روبروم ایلی نی ھایی از پسردایکیمتاسفانھ  ایخوشبختانھ 
 د؟ی ھستایلی نیشما دختر عمو:  و گفتستادیا

  بلھ: گفتم
 یلیبرادرم انقدر منو ازاد گذاشتھ بود کھ خ وانیک. اما حرفمو خوردم " و شما؟ "  بپرسمخواستم

 دوستاش ی براشھی نداشتم من ھمی احساس شرم و خجالتچی کردم و ھیراحت با پسرا صحبت م
 شد تا با ی باعث مذاشتی راحتم منطوری اوانی موضوع کھ کنیحکم خواھر کوچکترو داشتم و ا

  نظر داشتھ باشھتالفبابا اخ
 
 

من :  داد زدبای اطرافمون بلندتر حرف بزنھ تقری کھ مجبور بود بھ خاطر سروصداایلی نییپسردا
 .  گفت فراموش کردمیلیاسمتون رو ن.باربد ھستم 

  ھستمھیھد-
  ؟می برقصی اھی جون پاھیھد-
 

 ! دمی مو ھم ددهی ندیخدارو شکر پسر خالھ :  ُپرت گفتن تو ذاتم بود چرت
  نھ؟ای ی اھیحاال پا: دی بغلم دوباره پرسری بذاره ز و مثال خواست ھندونھدی غش خندغش

 
   ِزی ِ مری ام زھی ھستم پاھی بنده ھدرینخ-
 

 بچھ نی با ای دختر حال داری کردیعجب غلط" پرروتر شد و کنارم نشست با خودم گفتمباربد
 " ی کنیپررو کل کل م

 
 ھیپاشو از بغل دختر عموم ،ھنوز نتونستھ :  و بھ باربد گفتدی بھ موقع بھ دادم رسایلی نخوشبختانھ

 !  شو بخورهیقاشق از بستن
 

 ! ھیی دختر عموت چھ ھلونی ایلین:  گفتی شرمی با بباربد
 

 کامال اخم کرده بود گھی لحظھ نگام با ھمون پسر بداخالقھ گره خورد دھی و دی صورتم پررنگ
 من شده بود ی کھ متوجھ ناراحتایلین. پررو گذشتم یره  پسنی جواب دادن بھ اری از خنی ھمیبرا
 .  بھ باربد گفت کھ تنھام بذارهی جدیلیخ

  ؟ی برقصیای یپس نم:  با اکراه بلند شد و گفتاونم
 
  رینخ:  بودم فقط گفتم ی مودب مدی خاطر زن عمو بابھ
 
 دی لحظھ از ذھنم گذشت کھ شاھی.  دی کھ اون پسره بھش توپدمی باربد رفت و دنیی سرمو انداختم پاو
 جمع شد و بھ زیباسط م.  بپرسم ایلی از ندمی پسر ِ عمو بھرام باشھ اما خجالت کشکانی پسره ننیا

 "ھی انگار سالن عروسمزهیچھ ب" شد فکر کردم دهی چزی می غذا روشی و پی اصلیجاش غذا
 
.  بود یدنی دزی زن عمو بھ طرف ملی فامورشی بود و زی می غذا روشی از ده نوع غذا و پشتریب

 ھمونطور شلوغ بود و خدمتکارھا تند تند زی ،اما دور می ، خالی اصلیسھایبشقابھا و پر و د



 13 

 بھ خاطر ھمون شترمیب.  جلو برم دمی کشی کردن گشنھ م بود و خجالت می از غذاھا پر مزرویم
 ان بھ سرم زد نگاش کنمو ازش ھی دیی پای بود و منو مدهی چسبواری گوشھ دخی منی بود عهپسر

 " ؟ھیچ" بپرسم
 ادی زتمی جمعکھی کوچزی جون مھیببخش ھد:  بشقاب غذا اورد و گفتھی دی نشاط بھ دادم رسباالخره

 ....  کھنھیا
 

 از بشقاب غذا ینشاط ھمونجا کنارم نشست و دونفر. غذارو از دستش گرفتم و تشکر کردم بشقاب
 ... می غذا بود خوردشی پشترشیکھ ب
 ھمھ رو یی جوراھی. بشن ییرای پذیی تا با چااطی کھ تموم شد زن عم از ھمھ خواست برن تو حغذا

 . بدهشییرای بھ سالن پذی سرو سامونھی کرد تا رونیب
 ی استخر خالھی پارک بود و اطی حی تونی سھ تا ماشدمی درن دشت عمو بھرام رو اون شب نداطیح

   بود با چند تا درخت کاج بلنداطیھم تھ ح
 تونست نشست و ھمھ مشغول صحبت بودن ی کھ میی اورد ھر کس ھر جایی برامون چاخدمتکار

 ھی با نباری بودم کھ دوباره باربد اومد طرفم استادهی ایدی سفیای پرشنیمن تک و تنھا کنار ماش. 
 .  تاج خروس بودنی ھمراه بود کھ مدل موھاش عی اگھیپسر د

 اسمشو استیلی نی خانم خوشگلھ دختر عمونیمھران ا:  کھ ھمراھش بود گفتی رو بھ پسربدبار
   سھیھد

 دونستم عمو بھرام برادرزاده یمن نم:  داشت و گفتی ،رفتار معقولبشی برخالف ظاھر عجمھران
 !مھران.  ھستم یلی نی ھایی از پسردایکیدارن ؛خوشبختم منم 

 تر از قبل گفتم ی رجدنبای گرفتھ بودم و ای دودستمویی مجبور نباشم دست بدم فنجون چانکھی ایبرا
 !خوشبختم: 

 واسھ نی خوشگل ِکھ بغل ماشی مدلھانینگاش کن مھران مثل ا:  دوباره رو بھ مھران گفتباربد
 !؟ی دبنی ماششگاهی تو نماادتھی ،ستنی ای مغیتبل

 موھاتونو یراست... قدتون لباستون دی مانکنا ھستھی شبیلی خانم شما خھیھد...اره ،:  گفتمھران
  ؟نیرنگ کرد

   و معذب شدمستی سرم نمی افتاد روسرادمی تازه
 !  خوشرنگھیلی خودتونھ ؟ خیموھا:  خودش گفتمھران
 ...بگو ماشا:  گفتباربد

 ! بشمار:  زبونم بھ کار افتادنی اناخواستھ
 یو با لحن لوس و جلف( یی بالطونی شیلیخ: باربد گفت.  دندی بھ ھم انداختند و خندی دو نگاھھر

  ؟یشیدوست دخترم م) گفت
 کرد دوباره برن داخل حواس باربد و مھران رو پرت کردو منم ی کھ ھمھ رو دعوت مایلی نیصدا
   جا موندهی صندلی توشھ ،روایلی نمتی گرون قی کھ کادوفمی افتاد کادمی زدم می جعیسر
 باعث شد با نی سالنھ سالنھ وارد شدن و ھمھی بودم کھ داخل سالن شدم بقینفرات نی جزو اولبایتقر

 سر ی صندلی روفمی اعتنا از کنارش گذشتم خوشبختانھ کیاون پسر خوشگلھ روبرو بشم اما ب
 . جاش بود

 کشیک.  اورده شد یکوبی و پاغی با شمع و سرو صدا و جایلی نکی سالن ،کی جمع شدن مھمونا توبا
 ! ستایتاری گیبھ افتخار ھمھ :  بلند خطاب بھ من گفتی با صداایلی بزرگ بود و نتاری گھی

" ستیتاریگ" گفت ی بھ من مایلی دستم نگرفتھ بودم اون وقت نتارمی م گرفت چون تا حاال گخنده
 ایمھمونا تک تک .  لبش بودی گوشھ یزی اونمپوزخند تمسخر امدمی پسر خوشگلھ رو دیاتفاقا وقت
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 تم عکس با دختر عموھام گرفھی عکس انداختن منم بھ دعوت نشاط رفتم ایلی و نکیروه با کگروه گ
 ...   ھاھی بھ ھددی بشھ و نوبت رسمی برده شد تا تقسکیبعد از عکس ،ک. 

 شد ی روم نمنی ھمی اوردم برای اھی ھمھ ادم باکالس ،برداشتم چھ ھدنی ای کردم االن جلوفکر
 .  دستبند رو درارمیجعبھ 

تا ...  تمام ی سکھ ھی و پگاه نی خالھ نسرری پالک زنجھی مانی داد نشاط و نرلی موباھی عمو زن
 .  جا خوردمی ، کلھی بقی ھی ھددنیاما با د.  اونا بود فی م ھم ردھی ھدنجایا
 شرت خالصھ ی ُ تشی مشت آت و آشغال ، عروسک ،قاب عکس ،عطرو ادکلن ،لوازم اراھی
 اعالم کرد و باعث ادی زی زن عمو با فخر و افاده یی ،مال ِ من بود کھ خداھی ھدنیاخر... شغال ا

 قرار داد مخصوصا ری منو بابا ھمھ رو تحت تاثییچون دستبند اھدا...  کم از حرصم کم بشھ ھیشد 
 . دمی نگاه نفھمنی چپ چپ نگام کرد کھ مقصودشو از انیاما خالھ نسر... رو عمو زن
 حس و حال موندن گھید.  رهی خواستم برام آژانس بگایلی و قھوه من بلند شدم و از نکی از کبعد

 شنبھ گذاشتم و یقرار مدارمون رو برا.  بابا رو اوردم ینداشتم خواست مانع رفتنم بشھ کھ بھونھ 
  رونی کردمو زدم بی دستھ جمعی خداحافظھی بعد کھ آژانس اومد قھیده دق

 ازم تشکر ی دستش بود اشاره کرد و کلی توگھی بغلم کرد و بھ دستبندش کھ داطی در ِحی جلوایلین
 ی کنیا" شد فکر کردمداشی در پی باز شد و ھمون پسره تو آستانھ اطیھمون لحظھ در ح. کرد 

 " کھ االن اومد تورونیرفت ب
 نیدی رو ندگھیفک کنم ھمد... کانی جون داداشم و پسرعموت نھی ھدیِا راست: گفتایلی نھمونجا

 !کانی ننی اھی ،ھدھی ھدنی اکانین...
 د؟یبری مفیتشر:  کرد و گفتی سالم کوتاھکانین
  با اجازه تون-
تا حاال نشده بود از صحبت . رونی زدم بعی سردمی کشی ازش خجالت می خاصلی چون بھ دالو

 مثل سابق اعتماد گھی داداشمو کردم حس کردم دی انقد معذب بشم دلم گرفت و ھوایکردن با پسر
 .بھ نفس ندارم

 
 کانی بھ نشدی سواالش ختم می و سرو تھ ھمھ می جنی کھ برگشتم ،بابا شروع کرد بھ سایلی تولد ناز

از بخل ...  عمو بھرام شی دونستم از خداشھ منو ببنده بھ ری شناختم می، من خوب پدر ِ طماعمو م
قرار   بود ازدهی دناروی ِ عمو ایھ زندگ شد مخصوصا حاال کھ خونی وقت کم نمچیو حسادتش ھ

 ی انتظامیروی نیپدرم بازنشستھ . کنھ ی بره شرکت ُ دشتشو بند میعمو بھش قول داده بود اونو م
 ی سرھنگی زد انگار افسری حرف می کرد اما جوری کار می انتظامروی نیبود البتھ بخش خدمات

 .  کردهری دستگی دزد و قاچاقچیبوده و کل
 تولدم تشکر ھی بابت ھدی کلایلی ندنی خودش اومد دنبال بابا و قبل از رسنی شنبھ عمو با ماشروز
 زد و انگار ی بابا برق می اومد اما چشای خوشم نمادی عمو زی از محبت کردنایلیبنا بھ دال.کرد 

 خدارو مباش  بابای تحقق آرزوھای برای الھی خواست وسیدلم نم...  کنھ یکھ داره بھ گنجش نگاه م
 پسرا مغرورو از نی بود از ادای پپشمی و تختی بھ من نداده بود و از ری ، محلکانیشکرم ن

 اومد از ی تو ھپروت خودش بود و بدش نمی اما بابا بدجوردهی کھ محل ِ دخترا نمھیخودراض
 .  کنھکی نزدکانی عمو منو بھ نقیطر
 دوست نی گفت، متعلق بھ بھتری میلی کھ نیتاری بھ کالس گمی ما ھم رفتایلی ھر حال با اومدن نبھ

 شاپ و منو با دوستاش اشنا کرد و برنامھ ی کافمیباباشھ و کار ثبت ناممون کھ تموم شد با ھم رفت
 تموم  با من حرف زد کھ درسموی ھم حسابایلی اضافھ شد و نتارمونی کوه استخر بھ کالس گی

ب ترجمھ کنھ و منم تا تموم شدن درسم بشم  اون کتامیکنمو با کمک عمو شرکت خودمونو بزن
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بھ ظاھر . بار اورده بود ابافی دختر نازپرورده و روھی اونو شی و فرم زندگایلین...  شرکتش یمنش
 روبر دوادی کھ من دارم بھتره زی پدرنی دونستم با ای کردم اما خودم خوب مدیینقشھ ھاشو تا

 .  عمو نباشمیخانواده 
 

 یمانتو مقنعھ .  در منتظرم بود ی جلوتاری کالس گی جلسھ نی اولی براایلی ن١١ شنبھ ساعت سھ
.  محشرش جا خوردم پی با اون تایلی ندنی اما از دنیی رفتم پادموی و کفش اسپرت پوشیکرم قھوه ا

 ی صورتشو جذابتر کرده بود وقتتی نھای کرده بود کھ بیظی غلشیخودش خوشگل بود اما ارا
 ِر؟ی سختگیلیار عمو بھروز خانگ: شدم بھم گفتوارس

  ؟ی گیبھ خاطر لباسام م:  شل و وارفتھ گفتمی با خنده ادموی فھممقصودشو
  مدرسھ؟می ری ممیدختر مگھ دار-

خب بابا :  زدم اما گفتمی مپی ساده تنطوری ھمشھی اخھ من ھمدمی اما تھ دلم خجالت کشدمیخند
 ...  کھی کنی درک مھی انتظامیروی نیبازنشستھ 

 بکنم ی لباسی بنی ای برای فکرھی دیبا"ساکت شدمو فکر کردم .  دی شغل بابا بھ دادم رسنی بار اھی
 .  رمی از بابام بگی باجھی ومدیو راستش بدم ن"

 ازت خواھش کنم خودت شھی کار دارم میی جون من جاھیھد:  گفتایلی ،نمی کالس کھ دراومداز
  ؟یبرگرد

 !  تو برویم برم کتابفروش خواستیاتفاقا خودمم م: گفتمعیسر
 ؟ی گردی بر می چھ طورنجایفقط از ا: گفتی با نگرانایلین

 ھست تو برو بھ کارت ھیدی واسھ مجی رم رسالت از اونجا ھم تاکسینترس دخترعمو م: دمیخند
 ! برس

  اونجا سالم مارو ھم برسونی رفتیراست: سربھ سرش بذارمو گفتمخواستم
 ... ھیبخدا ھد:  گفتری و سربھ زنی شرمگایلین
 ! راحت من راه رو بلدمالتمیخ... خوش بگذره زمیبرو عز-
 ی بشی فقط سوار تاکسیراست... ھی زنگ بزن ھدلمی بھ موبای داشتیھر کار:  گفتی با شرمندگایلین

  ھا
 !ایلی نگھیباشھ بابا برو د-

 رفتم سمت ی داشتم مری سربھ زنطوریھم. از کنارم گذشت وبرام بوق زدی شد و با خوشحالسوار
 صدام ی اعتنا از کنارش رد شدم وقتیاول ب.  پام ترمز زدی جلودی سفیای پرشھیکھوی کھ ھایتاکس
 کانین نکھیا.  شدم ایلی شد جا خوردمو نگران نادهی راننده پی ندادم اما وقتتیبتزم اھم" خانم"زد 

 ...ایلیپسرعموم بود فکر کردم حتما اومده دنبال ن
   رفت خونھایلین:فتم  کردمو گھول
 !دی سوار ششھیم... دمشیبلھ د:  و گفتدیخند

 بلھ ؟: تعجب گفتمبا
 خودی بالی وقت خھی نھی مارو ببرونی اد بی بازرگان بی ترسم اقای تروخدا زودتر مدیسوار بش-

 ! کنھ
 داره پس چرا نی ماشایلی دونھ نی کھ منیاما فکر کردم ا.  بازرگان ھمون دوست عمو بود یاقا

 ... اومده دنبالش
 ! بازرگانیاقا... خورده زودتر ھی خانم ھیھد:  دوباره گفتدی کھ ددمویترد

 یندی عطر خوشانشی ماشویت.  جلو نشستم ی صندلی چطور کنارش رودمی ھولم کرد و نفھمحرفش
 .  اوردی بود و باد خنک کولر حال ِ ادمو جا مانیدر جر
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 از امروز گھیخب ، د:  طعنھ گفتدمی شای طور ساکت بودم تا خودش حرف بزنھ بھ شوخنیھم
  ؟دی برامون بزنی اھنگ مشتھی دی تونیم

  تاری اقا من تا حاال چشت قابلمھ ھم ضرب نگرفتم چھ برسھ بھ گیا: حواس ،جواب دادمی کھ بمنم
االنھ کھ بگھ چھ دختر " سھ کردم تو دلم گفتم دمی متعجب و خندونش نگام کرد فھمی با چشاکانین

 " ی کالسی بھیداھات
  دنبالش ؟نی داره پس چطور اومدنی جون خودش ماشایلی ندی دونیشما کھ م: گفتمی جدنی ھمواسھ

 معرفتھ و دختر عموشو ول ی بیلی دونم خی داره اما منی ماشدونمیبلھ م:  گفتی لحن خاصھی با
 ! کھ اومدم دنبال شمانھیا...خودش  دنبال کار رهی کنھ و میم
 بابام شما رو فرستاده؟:دمی پرسظی بابا و با غشی ھوا فکرم رفت پیب

 خانم.... ھیدم،ھدیعمو رو کجا د... ، من رینخ:  گفتدهی خورد و ترسجا
 ! ِمنالی دننی ای گفتھ شما بیپس ک: تعجب کردم دوباره

 ِحاال مگھ بد اومدم دنبالت؟: تر از قبل گفتی خودمونکانین
   چرت ُ پرت گفتنی رو دنده نشستم

 ! ھستنی خودموننجوری تھرونھ کھ پسراش انی بد ارینخ-
 ؟!پسراش : با طعنھ گفتکانین

 !گھی دنایھم... تون باربد ُ مھران یی داایاون پسر خالھ ھاتون ... ِخود شما : شدمھول
  تیمی پاک رفت تو فاز صمکانین
 ! رفتھ بودسھی بھ باربد کھ رنی گفتی می اون روز چنمیبب-
  کنم؟ی شما چکار منی تو ماشدمی من ھنوز نفھمدیببخش: گفتمی جدیلیخ

 !گھی دمی ری ممیدار: و گفتدیخند
 کجا؟-
 !گھیخونتون اومدم شما رو برسونم د-
 ذره ھی ،اما بنده دو تا پا دارم ی پسرخالھ شدی حالت دادریی نخورده تغیی پسرعمو چاکالیِا بار-

 ! شمی مادهی بغال پنی ھمی ھست دست شما ھم مرسی خرده ھوشھی ھست یپول
َبـ بـ بھ بھ دختر عمو ش: گفتی با لحن بامزه اکانین  ھی یری بگادی تارتمی کھ گی شاعرم ھستیرازیَ

 میندازیکنسرت راه م
 ! شمی مادهیسرعمو دستتون درد نکنھ من پپ...  ـیاقا ن... ھا ی با نمکیلیشما ھم پسر شجاع خ-
  جواب عمو رو بدهخوادی می کیشی گم مبیدختر جون تو شھر غر: گفتکانین
  دمی شم جوابشو می مدایخودم پ-
 گھی دمی ری ممیدار-

 کار ایلی اموزگاه اگھ با نی جلونی اومده بودی برا چدمیمن ھنوز نفھم: قاطع گفتمیلی شدمو خیجد
 دی کنادهی مونھ ،منو پی نمی اگری اگھینھ د...  خونھ تون ،اگرم دیی بفرمانیدار

 گھی رسونمت خونتون دی دارم م،خبی شی میچرا عصبان: گفتکانین
 ! لطفادی م کنادهیپ... تونم برم یمگھ من بچھ م خودم م: شدمو غر زدمناراحت

 خی مگھ رو منی بشری رسونمت بگی دارم مگھیلوس نشو د: گفتی جدیلی اخم کردو خکانین
 ! شمی مادهی پیگی می ،ھینشست
 اد؟ی ی رسوندن شما حرف در نمنی نشستم اما من مطمئن باشم از ای صندلی رورینخ:گفتم
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 ؟یچھ حرف-
 ! پسرعموش شدهنی سوار ماشومدهی نگھ دختره نیپس فردا کس-
 !گھی ،نھ واقعا پسر عموتم دگھیبھ قول خودت پسرعموتم د... خب بگن-
 نیای دنبال دختر عموتون ندی بعدا لطف کناین لطفتون ھستم اما از فردا امروز ممنو-
 ِ بد؟ھی ،چی نمک پرورده م بشخوامیاقا من بانمکم م: گفتی با لودگکانین
 ! بانمک ،دکتر گفتھ نمک برا من سمھیجناب اقا-
  ی ھستینجوری واقعا ازت خوشم اومد چھ خوبھ کھ اھیھد: و گفتدی خندکانین
 !ھ؟ی؟ ھد!جانم -
 ! نبودنی ،مگھ اسمت اگھی دھیھد-
 ی سرخود اومدنمیبب... پسرعمو ،شما ی زنن اما اقای صدام مزهی ھستم تو خونھ جاھیبلھ بنده ھد-

  دونھ؟ی مایلی نایدنبالم 
 ....من رسما اومدم دنبالت تااااا... یریدختر تو چرا انقد گ... یاکھ ھ-
   ؟یتا چ-
 
 
 خوامیازت خوشم اومده م... ندارم ی ام باکسیسی رودرباچونمیدت ندارم حرفمو بپ من عاھی ھدنیبب-

 !باھات دوست شم
 . تعارف بودی بیادی زگھی جا خوردم دجدا

  ؟ھی چی دوستمییما پسرعمو دخترعمو! ...  ؟ دوست ؟می بشیچ-
 !  عقدمون تو اسمونا بستھ سگنی ھا میگیِا راس م:  زدھی عمدا کناکانین
  بنده حرف از ازدواج زدم ؟: حرص گفتم با
 ؟...  دختر عمو جان یگی میپس چ-
 !درمورد ِ ؟-
  ،خوبھ ؟شتری بیی آشناشنھادی ؟ نھ اصال پمی دوستشنھادیدر مورد پ-

 ١٩ کاشانپور ھستم ھی پسرعمو ،من ھدی گفتی پس ،زودتر مرهی ختیِا ن: انداختمو گفتم دستش
 یی آشنای رم اطالعاتم برایفوت کردن فعال ھم تابستونھ مدرسھ نمسالمھ متاسفانھ مادر و برادرم 

  بازم بگم؟ایبسھ 
  بدهحی توضشتریاره ب:  سماجت گفتبا

َ مخصوصا از جنس جلبشون دست برقضا بھ کلمھ ادی یاز پسرا بدم م:  گفتمرک  و ی دوستیََ
 بچھ زرنگ تھرون بنده از نیبب... نمکھ انی دارم مثل ھمون جری ھم آلرژی از دوستشی پتییاشنا

 ! اومدم نھ از پشت کوهرازیش
 کھ انقد دیببخش: ادامھ دادمنی ھمی از طرز حرف زدنم خوشش اومده براکانی معلوم بود نکامال

 شنھادتونی پنی شما و ای اومدن ناگھاننی تعارف حرفمو زدم اما اگھ در مورد ای و بیخودمون
 !تاسفمدرست حدس زده باشم ،واقعا واسھ خودم م

  ؟یاونوقت چرا متاسف-
 راحت با پسرا دوست یلی ام کھ خی من دخترنی بوده کھ شما فکر کردیچون حتما رفتارم طور-
 بالنده و روشنفکر بود کھ منو تو ی بھ قدروانی گم برادرم کی ممی شناسی اما چون ھمو نمشمیم

 اعتماد بھ نفس داشتھ ی کافی خواست من بھ اندازه ی کرد و می محدود نمونیحرف زدن با اقا
 نھیا...  نشم دی سرخ و سفدای بددی دختر ندنی وقت مثل اھی یشنھاداتی پنی در مواجھھ با ھمچکھ باشم
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 ی و مثل برادرم مستمی نی خودم بشم من اھل دوستی کھ شرمنده دی نکنری تعبیکھ رفتار منو طور
 !نمتونیب
 دی بگھ شما مثل برادرم ھستی کسنکھی گم ، ای منیبی غرنجایچون ا:  رک گفتیلی بازم خکانین

 " باھام دوست شوای بگمیمن چرت م"  ،یعنی قایدق
 ! ی کنیبگم پسرعمو ام؛ کھ، سفره عقد پھن م:  زدمطعنھ
 . لرزونھ ،اصال خنده ھاش محشر بودی کھ دل ادمو میی جادویاز اون خنده ھا.  دیخند
 لحظھ صبر کن بر ھی:اما گفت" برو خوش گذشت "  تعارف بگھی توقف کرد گفتم االنھ کھ بنیماش

  گردمیم
 توپوق من کجا ول ی بی نطق بلند باالنی سوپر مارکت ،تعجب کردم وسط ای شد و رفت توادهیپ

 گفتھ ای کرده دنی کشگاریفکر کردم البد انقد حرفام براش کسل کننده بوده کھ ھوس س. کرد رفت 
 ! دختره جفنگ بگھ من حالشو ببرمنیبرم تخمھ بخرم ا

 در اورد و داد دستمو وهی ابمھی دستش بود کھ تا سوار شد از توش دی خرکی پالستھی برگشت یوقت
   دختر عموی تازه کن کف کردیی گلوھی بخور نوی اایب: گفت

 ! زدمی حرف می ،من داشتم جدمزهی بی نکنخیھر ھر -
 ستمی ھم ھستم کھ ول کن نی ،ادم سمجیادیر نمک ز بود دست بر قضا عالوه بیمنم حرفام جد-

 با خوامی مگمی می داری دوست چون بھش الرژگمینم...  گرفتھ باھات دوست شم رمیاالنم و
 !  اشنا بشم ،ازت خوشم اومدهشتری م بدهی ندیدخترعمو

 ی سرانجامھی ی بشھ ؟ اخر ِ ھر کاری کھ چمیمثال دوست ش:  مو خوردمو گفتموهی قلپ از ابمھی
 !  قراره بھ کجا ختم بشھیی اشناای ی دوستنی مثال سرانجام اگھیداره د
 .  رو روشن کرد و راه افتادنی زد و ماشی و بعد چشمکدی خنددوباره

 دنبال ھ؟ی ،سرانجام چی چیعنیاالن ...  ھا ی عجولیلی خستن اما تو خیلی بودم خدهی شنایرازیش-
 !  م ازدواج برام زوده ؟ بابا دختر جون من بچھی ھستیچ
  ؟یذاری حرف تو دھن من می گفتم ازدواج چرا ھیسمج خان من ک-
  سرانجام داشتھ باشھ ؟دی بای بکنی خواستی سرانجام ،مگھ ھر کاریگی میتو ھ-
 !ستمی نیمن ادم االبختک-
 شنھادی رو پی باشیدختر خوب:  دوباره با تمسخر گفتنی ھمی شده برای معلوم بود حرصکانین

 !  کنمیازدواجت فکر م
 ! یدی ازدواج مشنھادی پی نھ تو ھی دوستگمیمن م:  گفتمی خونسردبا

...  یبھ قران تو انگ خودم:  گفتشییای روی بھ ھمو با اون خنده دی ول کرد و دستاشو کوبفرمونو
 ! ی قالتاقیلیخ

 ؟!بلھ:  گفتمی کردمو جداخم
 ! مینی کجا ھمو ببیخب ک. .. یسی نایلیباشھ بابا خ:  شو خورد و گفتخنده

 ھمو ادی بشی پیزی چی مھمونھی خدا بخواد گھی دمیی ، دختر عمو پسرعموی کھ منو رسوندیمرس-
 !  شمی مادهی پی مرسمیدیرس.  مینی بیم

 ! یفعال با...  زی دوست عزنمتی بیم:  حوالھ م کرد و گفتکی چشمک شھی دوباره
 ! توام فعال باش:  شدمو گفتمادهیپ
 کجا ؟-
 ! یخدانگھدار و مرس... سرکار -
 ادی ی نمگھیفکرکردم تموم شد د.  کوچھ دور زد و رفت ی توی زد و باژست خاصی بوقکانین

 . دکش کردم رفتیدرست و حساب
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 کانین
 
 

 گھی دی دختر بازیریتو ھر وقت م:  و گفتدی پشت خط بود خندی زنگ خورد دوباره بنلمیموبا
 !  قالتاقی بودی با کرهی مادتی ُ ننھ بابا قیرف
  قبلش کھ تو سوپر مارکت بودم:  خنده گفتمبا

 بعدش؟: دیخند
  ی کردم خوراک خودمھ انگ وقت گذورندای پدی جدسی کھی راستش

  ؟ھیک-
  دخترعمو از اب گذشتھ مون-
  ؟یگی میچ-
 ! یجان ِبن-
 ھ؟یرازیھمون دختر عموت کھ تازه اومده بود تھران اونکھ ش-
  من مگھ چند تا دخترعمو دارمھگیاره د-
 ! روباهای یری ناکس خب شیا-
 ِ کھ از یبی دارم من سییچھ دختر عمو.  می گردی در خانھ و ما گرد جھان ماری...  ری اقا شرمیش-

 روش ندهی ماه ا٥ رو شھیم.  ستی نی افاده ای دختر لوسانیاز ا... ِ ،کر خودم یبغل گازش گرفت
 . حساب کرد

 ! کانی نی شدیمعتاد دختر باز-
   کھمی نداری دل خوشگھی دمی کار کنیچ -
 ! خالصھ کھ مبارکھ عقدتونم تو اسمونا بستھ س-
  چھ برسھ بھ ازدواجمی نزنی از دوستی حرفچھینھ بابا طرف سھ پ -
َا پـ تو کھ م-  ! ؟یری شیگیِ
 ی ھای دختر شھرستاننیا از ا کنھ امی می کم بدقلقھی ندراه برام ی زنم کاریاقا من مخشو م-

 ! رهیگی قرار متمی شخصری کنم تحت تاثفی دوتا جوک باحال واسھ ش تعرھیاحساسات
 ! ولو بودنجای امروزم اشھی می خانم چنای سانیپس جواب ا-
 !  بر باد رفت عاشق شدم تمامکانیبھش بگو ن-
  ؟ی خاطرخواش شدنھمھی نشده ایچی ھمی با ھم برسایبابا وا: با تعجب گفتیبن
   خرمایمگھ من مثل بعض-
  عاشقھ خره ؟یدور از جون مگھ ھر ک-  -
 یلی خحمی و تفری واسھ وقت گذرونھیاره بابا من فقط از مرامش خوشم اومده دختر خوب-  -

  چند؟لوی عشق کدهیفاز م
  ؟ی فروختی میری کھ عشق ُ سمایقد-  -
  ؟ی باری کار چند ؟خب من رفتم شرکتیریاره وهللا عشق س-   -
َ عشق دست انداخت ور افتادی ھر ککان،ی نگمی دارم بھت مینھ اقا ول-   - ُ . 
 !فعال...  سھی مثل بقنمی امی شیاقا ما عاشق نم-   -
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 نمی اول منو جذب خودش کرد و فکر کردم ای در درجھ ھی ھدی لھی پلھی شی و بیمی صمرفتار
تا حاال ...  خوش بودمو مغرور یالک...  رهی س ھمون طور کھ راحت اومده راحتم مھی مثل بقیجد

 !  ندارهی فرقنمی کردم ای بودن فکر مزونمیکھ دخترا او
 
 

 رفتم ی وسط نبود مھی با ھدی روکم کنی رو دادمو پنچرش کردم ،اگھ پایلی ننی ماشبی بعد ترتروز
 ھی ،چون مطمئن بودم امروزم ھدرهی کجا مچونھی پی م روھی ھدنمی ببدی چشم سفی دختره نیدنبال ا

 ذارهیرو قال م
 
 مسئلھ رو براش حل کردم اما اون روزی کردم دی جا خوردم چون فکر مکانی نی ناگھاندنی داز

 بھ رخ بای زیلی خرشوی تنش بود کھ زنجی ھفتقھی ی شرت ابی و تیخیشلوار . دوباره روبروم بود 
 م؟ی سوار شمیبر: گفتزی اشاره کرد و اھستھ و التماس امنشیبا انگشت بھ طرف ماش.  دی کشیم
 
 

 ی از وجودش بھم دست می حس خاصھی. گرفتم افھی براش قی شدم اما حسابنشی سوار ماشناچار
 دخترعمو مگھ ھیچ: کردم نگاھم کرد و با خنده گفتی حفظ ظاھر مدی بود منتھا باندیداد کھ خوشا

 ؟یدی ُ دلین عزرائدور از جو
 ھ؟ی اھیغی چھ صنیپسرعمو ا-
 ! شکشی پغھیشما دوست شو ص:  گفتی با لودگکانین
 !!! کانین-

 .  کھ انقدر راحت اسمشو بھ زبون اوردمدمی خودمم خجالت کشدویخند
 ! ی اثر کردھا ، دختر خالھ شدروزی دی وهیاب م:  گفتکانین
  خوامیمعذرت م-
  پسر عمو؟یگی بھم می بھتره چرا ھیلی خینطوری ؟اتفاقا ایواسھ چ-

 ... پسر عمونیبب:  گفتمی و جدقاطع
 کانین-
 ... کانی اقا ننیبب-
 ! کانین-
 ی کنی می سال تو تھران زندگنھمھی باھات حرف نزدم ،اروزی مگھ من دوانھی بابا پسره دیا-

 ی دونھ چند تا دوست دختر داری ،خدا می دارلی و فک ُ فامھی در و ھمسایصدتا خاطرخواه تو
 باور کنم ھمھ ش از سر ِآشنا شدنھ ،دست بردار ی خوای بھ من ،می دادری گی اومدکارهیاونوقت 

 ! کنممویبرو رد کارت پسر جون بذار منم زندگ گھید
  باشمتی خوام زندگیمن م:  نشست گفتی ام بھ دل میلی کھ خی با لحنکانین
 کی چھ رمانتیاخ-
 تم گفی جدھیھد-
  روی بازنی بس کن اگمیم...  دارم یمگھ من با تو شوخ-
  ؟یکدوم باز-
 !!! پسرعمو-
  تا جوابتو بدمکانیاول بگو ن-
 ! کانیخب ن-
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 ! ھا ؟ جانم... جانم -
  ؟ی با من دوست شی خوای می واسھ چگمیمسخره نشو م-
 گھی دوست شو دای بھ خدا بیریگی سخت مھیھد-

 ... شھی کھ نمینجوریا: شدم ،اما گفتمی لجم گرفتھ بود ھم از اصرارش وسوسھ مھم
 ... ی دوست داری خوشگلم ھا ؟ بگو چجورشھی میچھ جور:  گفتمانھیصم
 . ومدمیاما کوتاه ن...  لحن حرف زدنش نی از اامان

  حرف بزنمایلی درموردت با ندیمن با... باشھ اما شرط دارم -
  چرا ؟گھیون د اھیھد... یاکھ ھ-

  کردم برگ برنده دستمھفکر
 ! شرط حاضرم باھات دوست شمنی من فقط بھ اگھیاره د-
  نداره اما بذار خودم بھش بگمیرادیا...باشھ :  کم فکر کرد و گفتھی
 اصال من شرط دارم... وانھی تو دی گی می بابا چیا-

 .  بلوف زدمدی فھمدویخند
 ! اون شرط و شروطت روھیحاال بگو چ...  ھی ھدیری گی بابا سخت میا-

 خودمو خودت بمونھ چون فکر نی بدی بای دوستنی اانی اما جرشمیباشھ باھات دوست م:  گفتم یجد
 ...  داشتھ باشھیادی دوام زی دوستنی کنم اینم
 ...  اصل قوامشھستیدوامش مھم ن:  و گفتدی حرفم پرونیم
 ی از ازدواج و عروسی جدا حرفنکھیدوم ا...  بھ نمک  منم کھ حساسیبانمک:  زدمو گفتمشخندین

 زده نشھ
 حرفو نی ایاما من جد...حاال بخند :  گفتمی شد اما ھمونطور جدکانی نی حرفم باعث خنده نیا

 زدم
 ؟! شرطاتون ی ھیخب بق...  دیببخش:  شد و گفتی مثال جدکانین
 یم...لطفا در مورد من ...  زنم ی تعارف حرفمو می کاشانپورم و رک و بھی منم مثل تو نیبب-

 ساده ازمن نخواه ی دوستھی از شتری بیعنیخب ...  کھ ی باز کردیی حساباھیخوام بگم اگھ رو من 
 ... من...

 خانم خاطرت جمع تا تھ حرفتم خوندم شما در درجھ ھی ھدنیبب:  گفتمانھی کمکم کرد و صمکانین
 فکر کنم اما ی در موردت اونطوردمیدم اجازه نم بھ خوچوقتیھ... ی ،دختر عمومی اول ناموسمی

 ساده ی دوستھی و رک بھت بگم من اومدم برا ی رو جدیزی چھی بذار منم ی تعارفیتو عالم ِ ب
 قلقلکم ینطوری ای خواستیاگھ م) ادامھ دادزیطعنھ ام...( یری گی ازدواجم از من نمخواستدر
 حقھ ھا تو تھران نی ؛شرمنده ،چون ای از من بشنوی درخواستنی واقعا ھمچی روزھی کھ یبد
 ...  شدهیمیقد

 شھی مرمی خونھ داره دی منو برسونشھی خب حاال می راحت کردالمویممنون کھ خ:  گفتم دمویخند
  باشی ترو خدا از فردا ھم ھمونطوردمی ازدستت خندی کلای بھتر بودروزی دھیھد:  گفتکانین
...  شنبھ و سھ شنبھ و چھارشنبھ یعنی کالسم ی روزاشھیمونم م قراری روزایاھان خوب شد گفت-

 !میی ھم فقط پسرعمو و دختر عموای ،تو مھمونمینی بی حساب ھمو شنبھ منیبا ا
 شماره ت ؟:  گفتی رانندگنی گرفت دستشو حلشوی موبای ژست خاصبا
 دمی و تلفنم نملیشماره اعم از موبا-
 ! انوسھیمگھ عھد دق... ی بددمی بایدیم-

 می ری مایلی جمعھ با نیراست... زنم ی اومد بھت زنگ مشی پیخب تو شماره تو بده اگھ کار: گفتم
  ؟یای یکوه تو نم
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 ترسم تابلو بشھ ی رم می نمرونی بیلی وقت با نچی ھستین... تونم ی نمھیجون ھد:  کرد و گفتنگام
 شنھادیالبتھ پ) زدھیو بالفاصلھ کنا( ادی جدا ازت خوشم مھیھد... رونی بامیوگرنھ از خدامھ با تو ب

 !دمیازدواج نم
  کنمی رفع زحمت می بدلتوی موبایشماره :  گفتمدمویخند

 
 

 . منو رسوند و رفتکانی ،بعدشم نابونی ِ اونطرف خی گلفروشیجلو١ شد شنبھ ساعت قرارمون
 

 علت دمی فھمی خوشحال بودم اما وقتیلی لباس ،اولش خدی خری برامی شنبھ عصر ھمراه بابا رفتپنج
 .  رو نداشتمھی ذوق اولگھی ،دھی و پاشش چختیر

 ھی نکھی کھ نھ از عمو از ثروتش از اکانی خوشش اومده بود البتھ از نکانی از نی بدجوربابا
 ،اون پسر دهی دم بھ تلھ نمکانی کنھ ،خبر نداشت اقا نکی نزدکانی منو بھ نیقی طرھی از یجور

 ! موند اما ازدواج نھی با من دوست می چند ماھھی فوقش دمیھ من د کیمغرور
 تابلو نی در مورد ازدواج اونطور گفتم خوشحال بودم، چون فکر کردم با اکانی بھ ننکھی البتھ از او

 زبون عمو رو ری زیبابا حت... از طرف باباست نھ من ی فکر کنھ ھمھ چکانی بابا ،بھتره نیھایباز
 ی مھوونی کھ داشتم از دستش دیوا" یعموت از خداشھ تو عروسشون بش" گفتی بود و مدهیکش

 خودیشما ب" زده باشم فقط بھش گفتم ی حرف بابام حرفی نبودم کھ روی وقت ادمچیشدم منتھا ھ
 "  عمو ،زن عموستی خونھ ی ھمھ کاره دی زنی جوش منیدار

 ،نھ بھ اون کھ انقدر ساده میجا خورد ی حسابگھی ھمددنی اومد دنبالمو از دایلی صبح زود ،نجمعھ
 ی و شلوار بگ ھمرنگش با شال و کتونیتونی زیمانتو.  زده بود نھ بھ من کھ ترکونده بودم پیت

 . بودمی بودم و حاال از داشتنش راضدهی کھ بھ اصرار بابا خری و کولھ ادیسف
 دنی رسی بھ نظر می خوبی قبال باھاشون اشنا شده بودم و دخترادنی ھم رسایلی نی کوه دوستایتو

 ایلی نی زا دوستایکی"حانھیر. " شدم ی محسوب میاما خب اونا دانشجو بودن و من ھنوز مدرسھ ا
 رام راحت در موردش بیلی داد کھ البتھ اونم خی سوتایلیاز دھنش دراومد و در مورد دوست پسر ن

 . گفت و عکسشم نشونم داد
 داشت ی خوبی ازش سرتر بود خانواده یلی خایلیود اما ن ش بانمک بافھی بود و قنی حسری اماسمش

خالصھ صحبت در . خواستی ازدواج می رو براایلی شون مونده بود و نی دوستیو قاطعانھ پا
 ی ، بدجورایلی نی گھیدوست د"  یمیتاراسل" و معلوم شد کانی بھ ندیمورد دوست پسر دختر رس

 بھش کانی اما ننای عمو ای ره خونھ ی مدنشی دی بھ ھوای ِ و ھر از گاھکانی نی والھ و عاشق
 بشھ اما راستش می حسودنکھی کرد ،نھ امی جورھی تارا و قربون صدقھ ھاش ی ،حرفادهیخط نم

 نی زدم ای رو دست جفتمون ، ھمونطور کھ حدس مختی ری ھم اب پاکایلین... ومدی خوشم نادمیز
 ھم عزمشو جزم کرده بود پگاه رو بده نی خاطر خواه داشت و خالھ نسری من کلجنس نایپسرعمو

 چاک ،چشمش دنبال دختر خالھ نھی دوس دختر سنی دوجھی با کانی گفت کھ ننمی اایلیبھش ،البتھ ن
 وسی مای شد روز فارغ ، تارا کھ بدجوری سرخوش بود شب عاشق مکانیش ھم نبود چون کال ن

 .  جمع کنمشتری ؛بھتره انقد ساده بھش دل نبندم و حواسمو بدمشد اما من فکر کر
 ابونی رفتم اون سمت خچوندموی رو پایلی خواستھ بود نکانی بعد از کالس ،ھمونطور کھ نشنبھ
 قفل بود نی اما در ِ ماشنشی ،رفتم سمت ماشلکسی ریلی و خدمی دی رو کنار گلفروشکانی ِ ننیماش

 نو منکھی نباشھ و از تصور اکانی ننی اصال ماشنی کردم ممکنھ افکر.  ھم توش نبود یو اصال کس
 کھ از دمشی انداختمو دی بھ اطراف نگاھی دمغ شدم اما با خونسردیسرکار گذاشتھ باشھ ،حساب

 دی سفی چھارخونھ راھنی پھی بودمش ؟ اونروز دهی اد سمتم،چطور ندی ، بھ حالت دو مابونیسر خ
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 ی بودی جلوم رسی از جنس چرمم دستش بود و وقتیدستبند. بود دهی ھمرنگش پوشیقرمز با کتون
.  شل شد شمی لبخندش ندنی اما ناخواستھ از درمی بگافھی خواستم براش قیم.  معرکھ بود عطرش

 .... کھنھی بره اایلی منتظر بودم ندیببخش:  و نفس نفس زنان سالم کرد و گفتستادیروبروم ا
 و با دو شاخھ گل رز برگشت ی گلفروشیش رفت سمت دکھ  رو برام باز کرد و خودنی ماشدر
 سالم کردم ھا؟: گلھا رو گرفت طرفمو اخمالود گفت.  زدیھمچنان نفس نفس م.  نی ماشیتو
  خوام ،سالمیمعذرت م-
 !  عشقیب....  گلھا ھم باااااا نی ادییبفرما-

 !  ، عشق نھ ازدواجم اصالمیما فقط با ھم دوست:  رو روشن کرد و ادامھ دادنیماش
 کھ لبخند بھ لبشھ ، دمی دی چشم مریاز ز.  رو از دستش گرفتم و اصال بھ متلکش اعتنا نکردم گلھا

 ! نمیاونا مال ِ شماست ھا نھ مال ِ ماش:  داشبورت ،طعنھ زدیگلھا رو بو کردمو گذاشتمشون رو
 ... ممنونم اما:  صاف کردمو گفتمگلومو

  ؟ی اما چیممنون:  گفتکانین . می شدرهی ھم خبھ
   تونن سرگرمت کننی کدوم نمچی ھی خاطرخواه و دوست دختر دارنھمھی تو ایعنی: مقدمھ گفتم یب
 مونیراستش پسرعمو من پش:ادامھ دادم.  نگاھش منو ترسوندی ابرو باال انداخت و با جذبھ کانین

   شوی دوستنی االی خی بایشدم ب
 ...  اول کھیر پلھ  سمی بابا باز کھ برگشتیا-
 ی تو دارکھی شھر درن دشت با اونھمھ دوست دختر نیتو ا... لنگھ می کارت ی جاھی پسرعمو نیبب-
 و اسھ سرکار ی خوبی رک بگو سوژه ده،خبی بھ منھ از راه نرسی دادری گی کاره اومدھی،

  ی کرددایگذاشتن پ
 نھ ؟ چرت و پرت گفتھ بھت استیلیِ سر نریھمھ ش ز:  دندونش و گفتری دستشو گذاشت زکانین

 نھ؟
 ُچرت پرتاش دروغ نبود نھ؟:  گفتمیجد
 

اونروز .  کرد ی بھ روبروش نگاه مھیھد. ندم ی و حواسمو جمع کردم تا سوتدمی کشیقی عمنفس
 ی کردم چشماش پشت موھای نگاه ممرخشی بھ نی وقتکھیموھاشو از فرق باز کرده بود طور

 خوام بھت دروغ بگم من دوست ینم:  لبھاش بود،گفتمی ھم رویپوزخند.خوشرنگش قرار داشت 
 ی ام کھ ترو تویروز. ستمی دوست نی با دخترگھی ھست کھ دی بودن اما پنج ماھمادیدختر داشتم ز

 شد مخصوصا شتری کشش بنی ام کھ باھات حرف زدم ،ای از ظاھرت خوشم اومد وقتدمیخونمون د
 ! شرطات شدمیکشتھ مرده 

ُ قصدت سرکار گذاشتن دست انداختن گمیبفرما نم: نثارم کرد و گفتی نگاه سرزنش کننده اھیھد
 !منھ

 حرف رو نکھی ایبرا. کردم ی خودش داشتم مسخره ش می بزنھ پس کلھ م ،جلویکی بود حقش
  از پگاه نزده؟ی حرفایلی احتماال،نروزتونی دی ِ حرفای قاطنمیبب:عوض کنم گفتم

 یالی خچیبلھ گفتن اما بعدشم گفتن کھ تو ھ: کرد گفتی متیدلخور بودنش حکا کھ از ی با لحنھیھد
 تو ی دوستی خوام فکر کنی پسرعمو من نمنیبب...چون سرت شلوغھ... ی دختر خالھ ت نداریبرل

  ؟ منی اد منو سرکار بذاری دلت مگمی بھ من نداره ،من فقط میبا دخترا برام مھمھ اصال ربط
 ! عموتمدختر

 اد ی دلش میاخھ ک" تو دلم گفتمدیتھ دلم از حرفش لرز. شد رهی حرفو زد نگاھم بھش خنی ایوقت
 و ای بی کنتی منو اذی اد ھی ؟ دلت میتو چ: بعد با خنده گفتم"  مثل ترو سرکار بذارهیدختر ملوس

  نکنم شرطاتم مو بھ مو عمل کنمتتی باشم اذی پسرخوبدمیبھم اعتماد کن قول م
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 ! بودیمو مسخره نکن من حرفام جدشرطا: و گفتدیخند
 ! رستورانمی بردیی فرمایحاال اجازه م...چشم -
  ساعتھ خرج بذارم رو دست پسرعموممی قرار نھی بھ خاطر ستی ام قرار نینھ نھ من رستوران نم-
 ،فقط ھی ساعت چمین. ی بریخوای مومدهی حاالم کھ نمیدی رو ندگھیدو روزه ھمد:  گفتم ی ناراحتبا
 !نی شما جواب سالم مارو داددی ساعت طول کشمین

 ترس و ی با کلد،البتھی شاپ سعی سمت کافمی انکار و اخر سر رفتھی از من اصرار و از ھدخالصھ
 ی ابروم بره و کسھی ھدی خواستم جلوی بردم اونجا و نمی دوست دخترامو مادیلرز ،چون من ز

 .نھیمنو بب
 زنگ ھی ھدلیھمون لحظھ موبا. می نشستزی و پشت ممی دادی بستنکی خودش نبود سفارش کدیسع

 ! نگویزی چقھی دھی:خورد اھستھ گفت
 ی نقصچی ھشییخدا. نشستم و زل زدم بھ صورتش نھیاروم و دست بھ س.  زدم عمو باشھ حدس

 . ھم با نمک بودشینی بی روزی ری اون کک مکاینداشت صورتش خاص و تک بود حت
 می فقط سھ ھفتھ س اومدگھی ناراحت نشو دیعل... بھ خدا ھنوز وقت نکردم " یعل"الو سالم ،-

 !بلھ خوبم ،بابا ھم خوبھ...  ی پر توقعیلیتھران خ
 ھی با اون پسر،باعث شد ھدھی ھدیمی پسر و حرف زدن صمھی اسم دنی من ازشنی زده رتی حنگاه

 دندون ریواستھ ناخنم رو ز بده دستام شل شد و باعث شد ناخریی لحن حرف زدنشو تغی کمھی
 .رمیبگ
 
 

 نای خب مامان ادیببخش... راحت التی مر خی ھفتھ حتما منی جان من تو ای علنیبب: ادامھ دادھیھد
  رمیباشھ بابا م...چطورن؟عادل، عارف،خوبن؟ 

 . حرف رو کوتاه کردھی اخمالود من کار خودشو کردو ھدینگاھھا
 !باشھ مواظبم خدافظ...قربانت .  زنمی تونم صحبت کنم بعدا بھت زنگ می من نمی علنیبب-

 دیببخش:اھستھ نجوا کرد.دی رو قطع کرد و ھمزمان سفارش ما ھم رستلفنش
 ! ی ِ من کھ با پسرا حرف بزنشی پی ساعت اضافھ موندمی نیخودتو کشت:  زدمطعنھ

 ! زنگ زده بودرازی از شمھیی پسردای ؟ علھیپسرا ک: شد و گفتری دلگھیھد
 "ییپسردا" ی گی اقا نمی بھ علکالیِا بار-
  اھاش بزرگ شدمیخب از بچگ-
 ! پسرعموتمستمی نابونیمنم پسر ِ کوچھ خ-
  یشی چرا ناراحت مگھی پسرعمو ،دگمیمنکھ بھ تو م: گفتی بدجنسبا

 .  کردمی ما اونھا رو بھم معرفزی اومد سرمکراستمی و دی رسدی موقع سعھمون
 !زمی عزی ،دخترعمودیسعدوستم -

 نی بودم خوش امددهی شنکانی رو از نرتونیذکر خ:  مودبانھ گفتدیسع
 خورد و با لحن پرسش کشوی قاشق از کھی زمونی از مدی تشکر کرد و بعد از دور شدن سعھیھد
  برم؟دی از کجا باھی بخوام برم صادقکانین: گفتیزیام
 چھ خبره اونجا؟!ھ؟یصادق-
 بود کھ قراره از ی امانتھی بعد ھ،ی صادقنی داشتھ اھل تھران بوده ھمی ھمخدمتھی یراستش عل-

   من برسونھ دستشقیطر
 اقا زحمت ی علنی نبوده کھ ارازی شی پست توی اداره ھی نیعی: دمیارم،پرسی بود شاخ دربکینزد

 !واقعا کھ... شو بھ خودش بده یپست کردن امانت
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 ! کجاستھی صادقدمی فھمیمرس: گفتی با دلخورھیھد
 ِ ،حرف من بد؟یشیچرا ناراحت م:گفتم

 کارو براش بکنم نی من خودم خواستم ای کنی اشتباه قضاوت ممیی در مورد پسر دایتو دار-
 ! بندازمنی ازم خواست ،نخواستم روشو زمی کارھی یبعد ِعمر.
 ! ؟ی ،اون خواست تو خواستمیدیما باالخره نفھم: طعنھ گفتمبا
 !!!کانین: حرص گفتبا
 جونم-
 ! رو نخواستمھیغلط کردم ادرس صادق-

 حرفشو ی تالفخواستی شدم دلم می کفری بابت دوس دخترام بھم طعنھ زد بدجوری وقتقتشیحق
  برمتیخودم م...خب حاال ناراحت نشو :  گفتمارمیسرش در ب

 رمی گی رم آژانس میخودم م: گفتی با دلخورھیھد
 ؟ی بری خوای میمگھ ک-
   رمی امروز منیھم-
  رو بردارقشی فقط ادرس دقمیری ام دنبالت با ھم می م٤ساعت-
 ... ریخودم م-

 یالی خی تونم بی بوده من کھ نمالی خی اقا بیاون عل... برمت ی م٤بھت گفتم ساعت : گفتمیجد
 از نظر شما ھنوز دوست نکھی اای... با ھم می سرم عالوه بر دختر عمو دوستم ھستری کنم خیط

 !م؟یندش
 ما باھم کانی ننیبب: مقدمھ گفتی بمی نشستنی ماشی توی نگاھمم نکرد اما وقتگھی نزد دیحرف

 کھ ظھر خواکیمعذرت م. می ھم دخالت کنی خصوصی تو کاراستی قبول،اما قرار نمیدوست شد
 دمی کنم منظورتو فھمی اومد وسط حس ممییحاال کھ بحث پسردا...بابت دوست دخترات حرف زدم 

 ؟یچھ منظور-
 ربط نداره شما پونصد تا یگری ام کرد بھ دی ھر کاری ھر کھی معمولی دوستھی ِما ی دوستنکھیا-

 انجام ی کارھی میی پسردای واسھ ھی برم صادقیی خوام خودم تنھایدوست دختر داشتھ باش منم م
 بدم
 من اونقدر ین کی فکر میعنی ؟ھیمنظورت چ: گفتمیبا لحن تند. کردم حرفش بھم برخوردیقاط

 واقعا کھ...ُ کھ پونصد تا دوست دختر دارم کارم سرکار گذاشتن دختراستکارمیب
 با ای چون من صاف و صادق اومدم گفتم بستمی خانم ،اونکھ دربست ترو سرکار گذاشتھ من ننیبب

 دی چطور بابی شھر غرنی شما فک رنکرده کھ شما تو اشعوری بییاما اون پسردا. میھم دوست ش
 !  دنبال دوستشی دربست شما رو گذاشتھ سرکارتا بگردشون،ی اتی ماموری پنیبر

 زی لبرگھی خجالتزده شده اما من کھ دی رو از من نداشت و معلوم بود حسابی برخوردنی چنتوقع
 بدجنس دارم کھ با ھزار تا ی دختر عموھیضمنا من دوست دختر ندارم اما : بودم ادامھ دادمزیلبر

 !افتخار دادن باھام اشنا بشنخواھش و التماس 
 ! منتظرت ھستمنجای ھم٤ساعت : سرد گفتمیلی سرکوچھ شون خمی بوددهیرس

 ٤ساعت: تر گفتمی حرف بزنھ جدخواست
 باشھ خدافظ: گفتاھستھ

 !  گال ھم مال ِشما بودنیا: گفتمی و ھمونطور عصباننیی رو دادم پاشھی شد شادهیپ
 ! اونکھ گال رو بھش بدم گاز دادمو رفتمی بو

 زد داغ ی حرف مشیی داشت با پسردایاخھ وقت.  نبود یشی اصال نماتمی عصبانای کھ زدم ییحرفا
 درصدم بھ کی اون ناموسمھ برام مھم بوده و نکھی بھ خاطر ادیفکر کردم شا...  شد میکردم حسود
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 ایلی اونو با نی دخترا ارزش داشتھ باشھ فکر نکردم حتی ھی از بقشتری برام بھی کھ ممکنھ ھدنیا
اونکھ .  کنم تشی بھ ھم خورد حمای دوستنی اگھ ای کردمو دلم خواست ھر طور شده حتسھیمقا
 دی برادر و خواھر و مادرم کھ نداشت من باومدی ی میالی خی رو نداشت عمو بھ نظر ادم بیکس

 ...  داشتمیھواشو نگھ م
 
 
 
اما .  اضطراب بودنی ای تنھا دواھی ھددنی بھ دازی اضطراب داشتم انگار نی کل بشھ٤ ساعت تا

 کردم کھ با ترس و لرز سوار شد و اھستھ سالم ی ُ گرفتم چنان اخمشی دست پی اومد بھ قولیوقت
 .  میکرد جوابشو دادمو ھر دو سکوت کرد

  رمی من خودم می اگھ کار دارکانی گم نیم:  جلوتر گفتمی کم کھ رفتھی
  ندارمی کاررینخ-
 
 ... خب... دنبالم ی کھ انگار بھ زور اومدی جورھی یپس چرا انقد اخم کرد-
   اما ھنوزم از دستت دلخورمومدمیبھ زور ن-
 بابت گال ؟-
 
 ! یبابت ھمھ چ-
 
 دیخب ببخش-
 
 نمیتا بب-
 
  دارنفی تشری انھیپس اقا ک-
 

 چمھ اما جدا دمی فھمیخودمم نم.  نگاه کرد بونای بھ خی ھم ساکت شد و با دلخورھی نزدم ھدیحرف
 ھی:  دوباره سکوت رو شکست و گفتھی ھددنیناراحت بودم و طبق معمول در حال ناخن جو

 !فتھی عادت از سرت بنی بھ ناخنات بزن تا ارنگھی ھست کھ تلخ و بییالکھا
 

 من الک بزنم؟:  م گرفتخنده
 
 رنگھی گم کھ بیم-
 
  جومی ھستم ناخن می عادتھ ھر وقت عصبانھی نیا-
 
 ؟! ی ھستی از دست من عصبانیعنی... پس -
 
 ستمی نگھیبودم د-
 
   ناخن نخورگھیپس د-
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 . دمیخند

 
 ھی بھ خواست ھدمیدی رسی وقتھی مترو صادقکی سرراست بود نزدیلی داده بود خھی کھ ھدیادرس

 خونھ یجلو.  دمی دی رو مھی ھدنھی آیاز تو.  منتظرش شدم نی ماشی کم جلوتر پارک کردمو توھی
  دادلشی رو تحوی امانتی زود بستھ ھی اومد ،ھدرونی بی بعد پسرجوونقھی و زنگ زد چند دقستادیا

 شعوری بیی تونستم بھ پسردای شدمو ھر چیدوباره عصبان.  زد می حرف یاما پسره ول کن نبود ھ
  ؟ی ھستی عصبانی زا چگھید:  باز ماتش برد و گفتدنمی سوار شد از دیوقت.  فحش دادم ھیھد
 
 تییاز دست اون پسردا -
 

   شدممونی واقعا پشکانین:  گفتی با ناراحتھیھد
 
 ! ؟ی کھ بھ خودم زدیی بابت حرفاای تییبابت پسردا-
 
در بحث رو  راستھ بعدشم انقایلی نی چرت و پرتای بھ تو زدم خوبھ کھ خودت گفتیمن چھ حرف -

 ی کارھی گم ی ام بھ شما نمگھید....  خواستم ی بکن منم ھر کاری خواستیکش نده تو ھر کار
 .واسھ م انجام بده اشتباه محض بود

 ! برات وقت گذاشتم از دستت ناراحتم؟نجای چون اوردمت ای کنیتو فکر م-
 ھمھ رو یی جوراھی. بشن ییرای پذیی تا با چااطی کھ تموم شد زن عم از ھمھ خواست برن تو حغذا

 . بدهشییرای بھ سالن پذی سرو سامونھی کرد تا رونیب
 ی استخر خالھی پارک بود و اطی حی تونی سھ تا ماشدمی درن دشت عمو بھرام رو اون شب نداطیح

   بود با چند تا درخت کاج بلنداطیھم تھ ح
مھ مشغول صحبت بودن  تونست نشست و ھی کھ میی اورد ھر کس ھر جایی برامون چاخدمتکار

 ھی با نباری بودم کھ دوباره باربد اومد طرفم استادهی ایدی سفیای پرشنیمن تک و تنھا کنار ماش. 
 .  تاج خروس بودنی ھمراه بود کھ مدل موھاش عی اگھیپسر د
 اسمشو استیلی نی خانم خوشگلھ دختر عمونیمھران ا:  کھ ھمراھش بود گفتی رو بھ پسرباربد

   سھیھد
 دونستم عمو بھرام برادرزاده یمن نم:  داشت و گفتی ،رفتار معقولبشی برخالف ظاھر عجمھران

 !مھران.  ھستم یلی نی ھایی از پسردایکیدارن ؛خوشبختم منم 
 تر از قبل گفتم ی رجدنبای گرفتھ بودم و ای دودستمویی مجبور نباشم دست بدم فنجون چانکھی ایبرا
 !خوشبختم: 

 واسھ نی خوشگل ِکھ بغل ماشی مدلھانینگاش کن مھران مثل ا:  بھ مھران گفت دوباره روباربد
 !؟ی دبنی ماششگاهی تو نماادتھی ،ستنی ای مغیتبل

 موھاتونو یراست... قدتون لباستون دی مانکنا ھستھی شبیلی خانم شما خھیھد...اره ،:  گفتمھران
  ؟نیرنگ کرد

   و معذب شدمستی سرم نمی افتاد روسرادمی تازه
 !  خوشرنگھیلی خودتونھ ؟ خیموھا:  خودش گفتمھران
 ...بگو ماشا:  گفتباربد

 ! بشمار:  زبونم بھ کار افتادنی اناخواستھ



 28 

 یو با لحن لوس و جلف( یی بالطونی شیلیخ: باربد گفت.  دندی بھ ھم انداختند و خندی دو نگاھھر
  ؟یشیدوست دخترم م) گفت
 کرد دوباره برن داخل حواس باربد و مھران رو پرت کردو منم ی کھ ھمھ رو دعوت مایلی نیصدا
   جا موندهی صندلی توشھ ،روایلی نمتی گرون قی کھ کادوفمی افتاد کادمی زدم می جعیسر
 باعث شد با نی سالنھ سالنھ وارد شدن و ھمھی بودم کھ داخل سالن شدم بقی نفراتنی جزو اولبایتقر

 سر ی صندلی روفمی اعتنا از کنارش گذشتم خوشبختانھ کیاون پسر خوشگلھ روبرو بشم اما ب
 . جاش بود

 کشیک.  اورده شد یکوبی و پاغی با شمع و سرو صدا و جایلی نکی سالن ،کی جمع شدن مھمونا توبا
 ! ستایتاری گیمھ بھ افتخار ھ:  بلند خطاب بھ من گفتی با صداایلی بزرگ بود و نتاری گھی

" ستیتاریگ" گفت ی بھ من مایلی دستم نگرفتھ بودم اون وقت نتارمی م گرفت چون تا حاال گخنده
 ایمھمونا تک تک .  لبش بودی گوشھ یزی اونمپوزخند تمسخر امدمی پسر خوشگلھ رو دیاتفاقا وقت

 تم عکس با دختر عموھام گرفھی عکس انداختن منم بھ دعوت نشاط رفتم ایلی و نکیگروه گروه با ک
 ...   ھاھی بھ ھددی بشھ و نوبت رسمی برده شد تا تقسکیبعد از عکس ،ک. 

 شد ی روم نمنی ھمی اوردم برای اھی ھمھ ادم باکالس ،برداشتم چھ ھدنی ای کردم االن جلوفکر
 .  دستبند رو درارمیجعبھ 

تا ...  تمام ی سکھ ھی و پگاه نی نسر خالھری پالک زنجھی مانی داد نشاط و نرلی موباھی عمو زن
 .  جا خوردمی ، کلھی بقی ھی ھددنیاما با د.  اونا بود فی م ھم ردھی ھدنجایا
 شرت خالصھ ی ُ تشی مشت آت و آشغال ، عروسک ،قاب عکس ،عطرو ادکلن ،لوازم اراھی

 اعالم کرد و باعث ادی زی زن عمو با فخر و افاده یی ،مال ِ من بود کھ خداھی ھدنیاخر... اشغال 
 قرار داد مخصوصا ری منو بابا ھمھ رو تحت تاثییچون دستبند اھدا...  کم از حرصم کم بشھ ھیشد 
 . دمی نگاه نفھمنی چپ چپ نگام کرد کھ مقصودشو از انیاما خالھ نسر... رو عمو زن
 و حال موندن  حسگھید.  رهی خواستم برام آژانس بگایلی و قھوه من بلند شدم و از نکی از کبعد

 شنبھ گذاشتم و یقرار مدارمون رو برا.  بابا رو اوردم ینداشتم خواست مانع رفتنم بشھ کھ بھونھ 
  رونی کردمو زدم بی دستھ جمعی خداحافظھی بعد کھ آژانس اومد قھیده دق

  ازم تشکری دستش بود اشاره کرد و کلی توگھی بغلم کرد و بھ دستبندش کھ داطی در ِحی جلوایلین
 ی کنیا" شد فکر کردمداشی در پی باز شد و ھمون پسره تو آستانھ اطیھمون لحظھ در ح. کرد 

 " کھ االن اومد تورونیرفت ب
 نیدی رو ندگھیفک کنم ھمد... کانی جون داداشم و پسرعموت نھی ھدیِا راست: گفتایلی نھمونجا

 !کانی ننی اھی ،ھدھی ھدنی اکانین...
 د؟یبری مفیتشر:  کرد و گفتی سالم کوتاھکانین
  با اجازه تون-
تا حاال نشده بود از صحبت . رونی زدم بعی سردمی کشی ازش خجالت می خاصلی چون بھ دالو

 مثل سابق اعتماد گھی داداشمو کردم حس کردم دی انقد معذب بشم دلم گرفت و ھوایکردن با پسر
 .بھ نفس ندارم

 
 
 کانی بھ نشدی سواالش ختم می و سرو تھ ھمھ می جنی کھ برگشتم ،بابا شروع کرد بھ سایلی تولد ناز

از بخل ...  عمو بھرام شی دونستم از خداشھ منو ببنده بھ ری شناختم می، من خوب پدر ِ طماعمو م
قرار   بود ازدهی دناروی ِ عمو ای شد مخصوصا حاال کھ خونھ زندگی وقت کم نمچیو حسادتش ھ

 ی انتظامیروی نیپدرم بازنشستھ . کنھ ی بره شرکت ُ دشتشو بند می قول داده بود اونو معمو بھش
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 ی سرھنگی زد انگار افسری حرف می کرد اما جوری کار می انتظامروی نیبود البتھ بخش خدمات
 .  کردهری دستگی دزد و قاچاقچیبوده و کل

 تولدم تشکر ھی بابت ھدی کلایلی ندنیس خودش اومد دنبال بابا و قبل از رنی شنبھ عمو با ماشروز
 زد و انگار ی بابا برق می اومد اما چشای خوشم نمادی عمو زی از محبت کردنایلیبنا بھ دال.کرد 

 خدارو باشم  بابای تحقق آرزوھای برای الھی خواست وسیدلم نم...  کنھ یکھ داره بھ گنجش نگاه م
 پسرا مغرورو از نی بود از ادای پپشمی و تختی بھ من نداده بود و از ری ، محلکانیشکرم ن

 اومد از ی تو ھپروت خودش بود و بدش نمی اما بابا بدجوردهی کھ محل ِ دخترا نمھیخودراض
 .  کنھکی نزدکانی عمو منو بھ نقیطر
 دوست نی گفت، متعلق بھ بھتری میلی کھ نیتاری بھ کالس گمی ما ھم رفتایلی ھر حال با اومدن نبھ

 شاپ و منو با دوستاش اشنا کرد و برنامھ ی کافمیکار ثبت ناممون کھ تموم شد با ھم رفتباباشھ و 
 تموم  با من حرف زد کھ درسموی ھم حسابایلی اضافھ شد و نتارمونی کوه استخر بھ کالس گی

 اون کتاب ترجمھ کنھ و منم تا تموم شدن درسم بشم میکنمو با کمک عمو شرکت خودمونو بزن
بھ ظاھر . بار اورده بود ابافی دختر نازپرورده و روھی اونو شی و فرم زندگایلین...  شرکتش یمنش

 روبر دوادی کھ من دارم بھتره زی پدرنی دونستم با ای کردم اما خودم خوب مدیینقشھ ھاشو تا
 .  عمو نباشمیخانواده 

 
 یمانتو مقنعھ . ظرم بود  در منتی جلوتاری کالس گی جلسھ نی اولی براایلی ن١١ شنبھ ساعت سھ

.  محشرش جا خوردم پی با اون تایلی ندنی اما از دنیی رفتم پادموی و کفش اسپرت پوشیکرم قھوه ا
 ی صورتشو جذابتر کرده بود وقتتی نھای کرده بود کھ بیظی غلشیخودش خوشگل بود اما ارا

 ِر؟ی سختگیلیانگار عمو بھروز خ: شدم بھم گفتوارس
  ؟ی گیبھ خاطر لباسام م:  شل و وارفتھ گفتمی با خنده ادموی فھممقصودشو

  مدرسھ؟می ری ممیدختر مگھ دار-
خب بابا :  زدم اما گفتمی مپی ساده تنطوری ھمشھی اخھ من ھمدمی اما تھ دلم خجالت کشدمیخند

 ...  کھی کنی درک مھی انتظامیروی نیبازنشستھ 
 بکنم ی لباسی بنی ای برای فکرھی دیبا" فکر کردم ساکت شدمو.  دی شغل بابا بھ دادم رسنی بار اھی
 .  رمی از بابام بگی باجھی ومدیو راستش بدم ن"

 ازت خواھش کنم خودت شھی کار دارم میی جون من جاھیھد:  گفتایلی ،نمی کالس کھ دراومداز
  ؟یبرگرد

 !  تو بروی خواستم برم کتابفروشیاتفاقا خودمم م: گفتمعیسر
 ؟ی گردی بر می چھ طورنجایفقط از ا: گفتی با نگرانایلین

 ھست تو برو بھ کارت ھیدی واسھ مجی رم رسالت از اونجا ھم تاکسینترس دخترعمو م: دمیخند
 ! برس

  اونجا سالم مارو ھم برسونی رفتیراست: سربھ سرش بذارمو گفتمخواستم
 ... ھیبخدا ھد:  گفتری و سربھ زنی شرمگایلین
 ! راحت من راه رو بلدمالتمیخ... خوش بگذره زمیبرو عز-
 ی بشی فقط سوار تاکسیراست... ھی زنگ بزن ھدلمی بھ موبای داشتیھر کار:  گفتی با شرمندگایلین

  ھا
 !ایلی نگھیباشھ بابا برو د-

 رفتم سمت ی داشتم مری سربھ زنطوریھم. از کنارم گذشت وبرام بوق زدی شد و با خوشحالسوار
 صدام ی اعتنا از کنارش رد شدم وقتیاول ب.  پام ترمز زدی جلودی سفیای پرشھیکھوی کھ ھایتاکس
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 کانین نکھیا.  شدم ایلی شد جا خوردمو نگران نادهی راننده پی ندادم اما وقتتیبتزم اھم" خانم"زد 
 ...ایلیپسرعموم بود فکر کردم حتما اومده دنبال ن

   رفت خونھایلین: کردمو گفتم ھول
 !دی سوار ششھیم... دمشیبلھ د:  و گفتدیخند

 بلھ ؟: تعجب گفتمبا
 خودی بالی وقت خھی نھی مارو ببرونی اد بی بازرگان بی ترسم اقای تروخدا زودتر مدیسوار بش-

 ! کنھ
 داره پس چرا نی ماشایلی دونھ نی کھ منیاما فکر کردم ا.  بازرگان ھمون دوست عمو بود یاقا

 ... اومده دنبالش
 ! بازرگانیاقا... خورده زودتر ھی خانم ھیھد:  دوباره گفتدی کھ ددمویترد

 یندی عطر خوشانشی ماشویت.  جلو نشستم ی صندلی چطور کنارش رودمی ھولم کرد و نفھمحرفش
 .  اوردی بود و باد خنک کولر حال ِ ادمو جا مانیدر جر

 
 از امروز گھیخب ، د:  طعنھ گفتدمی شای طور ساکت بودم تا خودش حرف بزنھ بھ شوخنیھم
  ؟دی برامون بزنی اھنگ مشتھی دی تونیم

  تاری اقا من تا حاال چشت قابلمھ ھم ضرب نگرفتم چھ برسھ بھ گیا: حواس ،جواب دادمی کھ بمنم
االنھ کھ بگھ چھ دختر " سھ کردم تو دلم گفتم دمی متعجب و خندونش نگام کرد فھمی با چشاکانین

 " ی کالسی بھیداھات
  دنبالش ؟نی داره پس چطور اومدنی جون خودش ماشایلی ندی دونیشما کھ م: گفتمی جدنی ھمواسھ

 معرفتھ و دختر عموشو ول ی بیلی دونم خی داره اما منی ماشدونمیبلھ م:  گفتی لحن خاصھی با
 ! کھ اومدم دنبال شمانھیا... دنبال کار خودش رهی کنھ و میم
 بابام شما رو فرستاده؟:دمی پرسظی بابا و با غشی ھوا فکرم رفت پیب

 خانم.... ھیدم،ھدیعمو رو کجا د... ، من رینخ:  گفتدهی خورد و ترسجا
 ! ِمنالی دننی ای گفتھ شما بیپس ک: تعجب کردم دوباره

 ِحاال مگھ بد اومدم دنبالت؟: تر از قبل گفتی خودمونکانین
   چرت ُ پرت گفتنی رو دنده نشستم

 ! ھستنی خودموننجوری تھرونھ کھ پسراش انیا بد رینخ-
 ؟!پسراش : با طعنھ گفتکانین

 !گھی دنایھم... تون باربد ُ مھران یی داایاون پسر خالھ ھاتون ... ِخود شما : شدمھول
  تیمی پاک رفت تو فاز صمکانین
 ! رفتھ بودسھی بھ باربد کھ رنی گفتی می اون روز چنمیبب-
  کنم؟ی شما چکار منی تو ماشدمی من ھنوز نفھمدیببخش: گفتمی جدیلیخ

 !گھی دمی ری ممیدار: و گفتدیخند
 کجا؟-
 !گھیخونتون اومدم شما رو برسونم د-
 ذره ھی ،اما بنده دو تا پا دارم ی پسرخالھ شدی حالت دادریی نخورده تغیی پسرعمو چاکالیِا بار-

 ! شمی مادهیپ بغال نی ھمی ھست دست شما ھم مرسی خرده ھوشھی ھست یپول
َبـ بـ بھ بھ دختر عمو ش: گفتی با لحن بامزه اکانین  ھی یری بگادی تارتمی کھ گی شاعرم ھستیرازیَ

 میندازیکنسرت راه م
 ! شمی مادهیپسرعمو دستتون درد نکنھ من پ...  ـیاقا ن... ھا ی با نمکیلیشما ھم پسر شجاع خ-
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  جواب عمو رو بدهخوادی می کیشی گم مبیدختر جون تو شھر غر: گفتکانین
  دمی شم جوابشو می مدایخودم پ-
 گھی دمی ری ممیدار-

 کار ایلی اموزگاه اگھ با نی جلونی اومده بودی برا چدمیمن ھنوز نفھم: قاطع گفتمیلی شدمو خیجد
 دی کنادهی مونھ ،منو پی نمی اگری اگھینھ د...  خونھ تون ،اگرم دیی بفرمانیدار

 گھی رسونمت خونتون دی دارم م،خبی شی میچرا عصبان: گفتکانین
 ! لطفادی م کنادهیپ... تونم برم یمگھ من بچھ م خودم م: شدمو غر زدمناراحت

 خی مگھ رو منی بشری رسونمت بگی دارم مگھیلوس نشو د: گفتی جدیلی اخم کردو خکانین
 ! شمی مادهی پیگی می ،ھینشست
 اد؟ی ی رسوندن شما حرف در نمنیز ا نشستم اما من مطمئن باشم ای صندلی رورینخ:گفتم

 ؟یچھ حرف-
 ! پسرعموش شدهنی سوار ماشومدهی نگھ دختره نیپس فردا کس-
 !گھی ،نھ واقعا پسر عموتم دگھیبھ قول خودت پسرعموتم د... خب بگن-
 نیای دنبال دختر عموتون ندی بعدا لطف کنایامروز ممنون لطفتون ھستم اما از فردا -
 ِ بد؟ھی ،چی نمک پرورده م بشخوامیاقا من بانمکم م: گفتی با لودگکانین
 ! بانمک ،دکتر گفتھ نمک برا من سمھیجناب اقا-
  ی ھستینجوری واقعا ازت خوشم اومد چھ خوبھ کھ اھیھد: و گفتدی خندکانین
 !ھ؟ی؟ ھد!جانم -
 ! نبودنی ،مگھ اسمت اگھی دھیھد-
 ی سرخود اومدنمیبب... پسرعمو ،شما ین اما اقا زنی صدام مزهی ھستم تو خونھ جاھیبلھ بنده ھد-

  دونھ؟ی مایلی نایدنبالم 
 ....من رسما اومدم دنبالت تااااا... یریدختر تو چرا انقد گ... یاکھ ھ-
   ؟یتا چ-
 
 خوامیازت خوشم اومده م... ندارم ی ام باکسیسی رودرباچونمی من عادت ندارم حرفمو بپھی ھدنیبب-

 !باھات دوست شم
 . تعارف بودی بیادی زگھی جا خوردم دجدا

  ؟ھی چی دوستمییما پسرعمو دخترعمو! ...  ؟ دوست ؟می بشیچ-
 !  عقدمون تو اسمونا بستھ سگنی ھا میگیِا راس م:  زدھی عمدا کناکانین
  بنده حرف از ازدواج زدم ؟: حرص گفتم با
 ؟...  دختر عمو جان یگی میپس چ-
 !درمورد ِ ؟-
  ،خوبھ ؟شتری بیی آشناشنھادی ؟ نھ اصال پمی دوستدشنھایدر مورد پ-

 ١٩ کاشانپور ھستم ھی پسرعمو ،من ھدی گفتی پس ،زودتر مرهی ختیِا ن: انداختمو گفتم دستش
 یی آشنای رم اطالعاتم برایسالمھ متاسفانھ مادر و برادرم فوت کردن فعال ھم تابستونھ مدرسھ نم

  بازم بگم؟ایبسھ 
  بدهحی توضشتریاره ب:  سماجت گفتبا

َ مخصوصا از جنس جلبشون دست برقضا بھ کلمھ ادی یاز پسرا بدم م:  گفتمرک  و ی دوستیََ
 بچھ زرنگ تھرون بنده از نیبب... نمکھ انی دارم مثل ھمون جری ھم آلرژی از دوستشی پتییاشنا

 ! اومدم نھ از پشت کوهرازیش



 32 

 کھ انقد دیببخش: ادامھ دادمنی ھمی برا از طرز حرف زدنم خوشش اومدهکانی معلوم بود نکامال
 شنھادتونی پنی شما و ای اومدن ناگھاننی تعارف حرفمو زدم اما اگھ در مورد ای و بیخودمون

 !درست حدس زده باشم ،واقعا واسھ خودم متاسفم
  ؟یاونوقت چرا متاسف-
 پسرا دوست  راحت بایلی ام کھ خی من دخترنی بوده کھ شما فکر کردیچون حتما رفتارم طور-
 بالنده و روشنفکر بود کھ منو تو ی بھ قدروانی گم برادرم کی ممی شناسی اما چون ھمو نمشمیم

 اعتماد بھ نفس داشتھ ی کافی خواست من بھ اندازه ی کرد و می محدود نمونیحرف زدن با اقا
 نھیا...  نشم دی سرخ و سفدای بددی دختر ندنی وقت مثل اھی یشنھاداتی پنی در مواجھھ با ھمچکھ باشم

 ی و مثل برادرم مستمی نی خودم بشم من اھل دوستی کھ شرمنده دی نکنری تعبیکھ رفتار منو طور
 !نمتونیب
 دی بگھ شما مثل برادرم ھستی کسنکھی گم ، ای منیبی غرنجایچون ا:  رک گفتیلی بازم خکانین

 " باھام دوست شوای بگمیمن چرت م"  ،یعنی قایدق
 ! ی کنیبگم پسرعمو ام؛ کھ، سفره عقد پھن م:  زدمطعنھ
 . لرزونھ ،اصال خنده ھاش محشر بودی کھ دل ادمو میی جادویاز اون خنده ھا.  دیخند
 لحظھ صبر کن بر ھی:اما گفت" برو خوش گذشت " تعارف بگھ ی توقف کرد گفتم االنھ کھ بنیماش

  گردمیم
 توپوق من کجا ول ی بی نطق بلند باالنی وسط ا سوپر مارکت ،تعجب کردمی شد و رفت توادهیپ

 گفتھ ای کرده دنی کشگاریفکر کردم البد انقد حرفام براش کسل کننده بوده کھ ھوس س. کرد رفت 
 ! دختره جفنگ بگھ من حالشو ببرمنیبرم تخمھ بخرم ا

اد دستمو  در اورد و دوهی ابمھی دستش بود کھ تا سوار شد از توش دی خرکی پالستھی برگشت یوقت
   دختر عموی تازه کن کف کردیی گلوھی بخور نوی اایب: گفت

 ! زدمی حرف می ،من داشتم جدمزهی بی نکنخیھر ھر -
 ستمی ھم ھستم کھ ول کن نی ،ادم سمجیادی بود دست بر قضا عالوه بر نمک زیمنم حرفام جد-

 با خوامی مگمی می داری دوست چون بھش الرژگمینم...  گرفتھ باھات دوست شم رمیاالنم و
 !  اشنا بشم ،ازت خوشم اومدهشتری م بدهی ندیدخترعمو

 ی سرانجامھی ی بشھ ؟ اخر ِ ھر کاری کھ چمیمثال دوست ش:  مو خوردمو گفتموهی قلپ از ابمھی
 !  قراره بھ کجا ختم بشھیی اشناای ی دوستنی مثال سرانجام اگھیداره د
 . روشن کرد و راه افتاد رو نی زد و ماشی و بعد چشمکدی خنددوباره

 دنبال ھ؟ی ،سرانجام چی چیعنیاالن ...  ھا ی عجولیلی خستن اما تو خیلی بودم خدهی شنایرازیش-
 !  ؟ بابا دختر جون من بچھ م ازدواج برام زودهی ھستیچ
  ؟یذاری حرف تو دھن من می گفتم ازدواج چرا ھیسمج خان من ک-
  سرانجام داشتھ باشھ ؟دی بای بکنی خواستی سرانجام ،مگھ ھر کاریگی میتو ھ-
 !ستمی نیمن ادم االبختک-
 شنھادی رو پی باشیدختر خوب:  دوباره با تمسخر گفتنی ھمی شده برای معلوم بود حرصکانین

 !  کنمیازدواجت فکر م
 ! یدی ازدواج مشنھادی پی نھ تو ھی دوستگمیمن م:  گفتمی خونسردبا

...  یبھ قران تو انگ خودم:  گفتشییای روی بھ ھمو با اون خنده دی ول کرد و دستاشو کوبفرمونو
 ! ی قالتاقیلیخ

 ؟!بلھ:  گفتمی کردمو جداخم
 ! مینی کجا ھمو ببیخب ک...  یسی نایلیباشھ بابا خ:  شو خورد و گفتخنده
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 ھمو ادی بشی پیزی چی مھمونھی خدا بخواد گھی دمیی ، دختر عمو پسرعموی کھ منو رسوندیمرس-
 !  شمی مادهی پی مرسمیدیرس.  مینی بیم

 ! یفعال با...  زی دوست عزنمتی بیم:  حوالھ م کرد و گفتکی چشمک شھی دوباره
 ! توام فعال باش:  شدمو گفتمادهیپ
 کجا ؟-
 ! یخدانگھدار و مرس... سرکار -
 ادی ی نمگھیفکرکردم تموم شد د.  کوچھ دور زد و رفت ی توی زد و باژست خاصی بوقکانین

 . دکش کردم رفتیدرست و حساب
 
 کانین
 
 

 گھی دی دختر بازیریتو ھر وقت م:  و گفتدی پشت خط بود خندی زنگ خورد دوباره بنلمیموبا
 !  قالتاقی بودی با کرهی مادتی ُ ننھ بابا قیرف
  قبلش کھ تو سوپر مارکت بودم:  خنده گفتمبا

 بعدش؟: دیخند
  یدمھ انگ وقت گذورن کردم خوراک خودای پدی جدسی کھی راستش

  ؟ھیک-
  دخترعمو از اب گذشتھ مون-
  ؟یگی میچ-
 ! یجان ِبن-
 ھ؟یرازیھمون دختر عموت کھ تازه اومده بود تھران اونکھ ش-
  من مگھ چند تا دخترعمو دارمگھیاره د-
 ! روباهای یری ناکس خب شیا-
 ِ کھ از یبی دارم من سییچھ دختر عمو.  می گردی در خانھ و ما گرد جھان ماری...  ری اقا شرمیش-

 روش ندهی ماه ا٥ رو شھیم.  ستی نی افاده ای دختر لوسانیاز ا... ِ ،کر خودم یبغل گازش گرفت
 . حساب کرد

 ! کانی نی شدیمعتاد دختر باز-
   کھمی نداری دل خوشگھی دمی کار کنیچ -
 ! خالصھ کھ مبارکھ عقدتونم تو اسمونا بستھ س-
  چھ برسھ بھ ازدواجمی نزنی از دوستی حرفچھینھ بابا طرف سھ پ -
َا پـ تو کھ م-  ! ؟یری شیگیِ
 ی ھای دختر شھرستاننی کنھ اما از ای می کم بدقلقھی ندراه برام ی زنم کاریاقا من مخشو م-

 ! رهیگی قرار متمی شخصری کنم تحت تاثفی دوتا جوک باحال واسھ ش تعرھیاحساسات
 ! ولو بودنجای امروزم اشھی می خانم چنای سانیپس جواب ا-
 !  بر باد رفت عاشق شدم تمامکانیبھش بگو ن-
  ؟ی خاطرخواش شدنھمھی نشده ایچی ھمی با ھم برسایبابا وا: با تعجب گفتیبن
   خرمایمگھ من مثل بعض-
  عاشقھ خره ؟یدور از جون مگھ ھر ک-  -
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 یلی خحمی و تفری واسھ وقت گذرونھیر خوباره بابا من فقط از مرامش خوشم اومده دخت-  -
  چند؟لوی عشق کدهیفاز م

  ؟ی فروختی میری کھ عشق ُ سمایقد-  -
  ؟ی باری چند ؟خب من رفتم شرکت کاریریاره وهللا عشق س-   -
َ عشق دست انداخت ور افتادی ھر ککان،ی نگمی دارم بھت مینھ اقا ول-   - ُ . 
 !فعال...  سھی مثل بقنمی امی شیاقا ما عاشق نم-   -
 
 

 نمی اول منو جذب خودش کرد و فکر کردم ای در درجھ ھی ھدی لھی پلھی شی و بیمی صمرفتار
تا حاال ...  خوش بودمو مغرور یالک...  رهی س ھمون طور کھ راحت اومده راحتم مھی مثل بقیجد

 !  ندارهی فرقنمی کردم ای بودن فکر مزونمیکھ دخترا او
 
 

 رفتم ی وسط نبود مھی با ھدی روکم کنی رو دادمو پنچرش کردم ،اگھ پایلی ننی ماشبی بعد ترتروز
 ھی ،چون مطمئن بودم امروزم ھدرهی کجا مچونھی پی رو مھی ھدنمی ببدی چشم سفی دختره نیدنبال ا

 ذارهیرو قال م
 
 
 مسئلھ رو براش حل کردم اما اون روزی کردم دی جا خوردم چون فکر مکانی نی ناگھاندنی داز

 بھ رخ بای زیلی خرشوی تنش بود کھ زنجی ھفتقھی ی شرت ابی و تیخیشلوار . دوباره روبروم بود 
 م؟ی سوار شمیبر: گفتزی اشاره کرد و اھستھ و التماس امنشیبا انگشت بھ طرف ماش.  دی کشیم
 
 

 ی از وجودش بھم دست می حس خاصھی. گرفتم افھی براش قی شدم اما حسابنشی سوار ماشناچار
 دخترعمو مگھ ھیچ: کردم نگاھم کرد و با خنده گفتی حفظ ظاھر مدی بود منتھا باندیداد کھ خوشا

 ؟یدی ُ دلیدور از جون عزرائ
 ھ؟ی اھیغی چھ صنیپسرعمو ا-
 ! شکشی پغھیشما دوست شو ص:  گفتی با لودگکانین
 !!! کانین-

 .  کھ انقدر راحت اسمشو بھ زبون اوردمدمی خودمم خجالت کشدویخند
 ! ی اثر کردھا ، دختر خالھ شدروزی دی وهیاب م:  گفتکانین
  خوامیمعذرت م-
  پسر عمو؟یگی بھم می بھتره چرا ھیلی خینطوری ؟اتفاقا ایواسھ چ-

 ... پسر عمونیبب:  گفتمی و جدقاطع
 کانین-
 ... کانی اقا ننیبب-
 ! کانین-
 ی کنی می سال تو تھران زندگنھمھی باھات حرف نزدم ،اروزی مگھ من دوانھی بابا پسره دیا-

 ی دونھ چند تا دوست دختر داری ،خدا می دارلی و فک ُ فامھی در و ھمسایصدتا خاطرخواه تو
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 باور کنم ھمھ ش از سر ِآشنا شدنھ ،دست بردار ی خوای بھ من ،می دادری گی اومدکارهیاونوقت 
 ! کنمموی جون بذار منم زندگبرو رد کارت پسر گھید
  باشمتی خوام زندگیمن م:  نشست گفتی ام بھ دل میلی کھ خی با لحنکانین
 کی چھ رمانتیاخ-
  گفتمی جدھیھد-
  روی بازنی بس کن اگمیم...  دارم یمگھ من با تو شوخ-
  ؟یکدوم باز-
 !!! پسرعمو-
  تا جوابتو بدمکانیاول بگو ن-
 ! کانیخب ن-
 ! ھا ؟ جانم... جانم -
  ؟ی با من دوست شی خوای می واسھ چگمیمسخره نشو م-
 گھی دوست شو دای بھ خدا بیریگی سخت مھیھد-

 ... شھی کھ نمینجوریا: شدم ،اما گفتمی لجم گرفتھ بود ھم از اصرارش وسوسھ مھم
 ... ی دوست داری خوشگلم ھا ؟ بگو چجورشھی میچھ جور:  گفتمانھیصم
 . ومدمیاما کوتاه ن...  لحن حرف زدنش نی از اامان

  حرف بزنمایلی درموردت با ندیمن با... باشھ اما شرط دارم -
  چرا ؟گھی اون دھیھد... یاکھ ھ-

  کردم برگ برنده دستمھفکر
 ! شرط حاضرم باھات دوست شمنی من فقط بھ اگھیاره د-
  نداره اما بذار خودم بھش بگمیرادیا...باشھ :  کم فکر کرد و گفتھی
 اصال من شرط دارم... وانھی تو دی گی می بابا چیا-

 .  بلوف زدمدی فھمدویخند
 ! اون شرط و شروطت روھیحاال بگو چ...  ھی ھدیری گی بابا سخت میا-

 خودمو خودت بمونھ چون فکر نی بدی بای دوستنی اانی اما جرشمیباشھ باھات دوست م:  گفتم یجد
 ...  داشتھ باشھیادی دوام زی دوستنی کنم اینم
 ...  اصل قوامشھستیدوامش مھم ن:  و گفتدی حرفم پرونیم
 ی از ازدواج و عروسی جدا حرفنکھیدوم ا...  منم کھ حساس بھ نمک یبانمک:  زدمو گفتمشخندین

 زده نشھ
 حرفو نی ایاما من جد...حاال بخند :  گفتمی شد اما ھمونطور جدکانی نی حرفم باعث خنده نیا

 زدم
 ؟! شرطاتون ی ھیخب بق...  دیببخش:  شد و گفتی مثال جدکانین
 یم...لطفا در مورد من ...  زنم ی تعارف حرفمو می کاشانپورم و رک و بھی منم مثل تو نیبب-

 ساده ازمن نخواه ی دوستھی از شتری بیعنیخب ...  کھ ی باز کردیی حساباھیخوام بگم اگھ رو من 
 ... من...

 خانم خاطرت جمع تا تھ حرفتم خوندم شما در درجھ ھی ھدنیبب:  گفتمانھی کمکم کرد و صمکانین
 فکر کنم اما ی در موردت اونطوردمی بھ خودم اجازه نمچوقتیھ... ی ،دختر عمومی اول ناموسمی

 ساده ی دوستھی و رک بھت بگم من اومدم برا ی رو جدیزی چھی بذار منم ی تعارفیتو عالم ِ ب
 قلقلکم ینطوری ای خواستیاگھ م) ادامھ دادزیطعنھ ام...( یری گی ازدواجم از من نمخواستدر
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 حقھ ھا تو تھران نی ؛شرمنده ،چون ای از من بشنوی درخواستنی واقعا ھمچی روزھی کھ یبد
 ...  شدهیمیقد

 شھی مرمی خونھ داره دی منو برسونشھی خب حاال میکرد راحت المویممنون کھ خ:  گفتم دمویخند
  باشی ترو خدا از فردا ھم ھمونطوردمی ازدستت خندی کلای بھتر بودروزی دھیھد:  گفتکانین
...  شنبھ و سھ شنبھ و چھارشنبھ یعنی کالسم ی روزاشھی قرارمونم می روزایاھان خوب شد گفت-

 !میی ھم فقط پسرعمو و دختر عموای ،تو مھمونمینی بی حساب ھمو شنبھ منیبا ا
 شماره ت ؟:  گفتی رانندگنی گرفت دستشو حلشوی موبای ژست خاصبا
 دمی و تلفنم نملیشماره اعم از موبا-
 ! انوسھیمگھ عھد دق... ی بددمی بایدیم-

 می ری مایلی جمعھ با نیراست... زنم ی اومد بھت زنگ مشی پیخب تو شماره تو بده اگھ کار: گفتم
  ؟یای یتو نمکوه 
 ترسم تابلو بشھ ی رم می نمرونی بیلی وقت با نچی ھستین... تونم ی نمھیجون ھد:  کرد و گفتنگام

 شنھادیالبتھ پ) زدھیو بالفاصلھ کنا( ادی جدا ازت خوشم مھیھد... رونی بامیوگرنھ از خدامھ با تو ب
 !دمیازدواج نم

  کنمی رفع زحمت می بدلتوی موبایشماره :  گفتمدمویخند
 
 

 . منو رسوند و رفتکانی ،بعدشم نابونی ِ اونطرف خی گلفروشیجلو١ شد شنبھ ساعت قرارمون
 

 علت دمی فھمی خوشحال بودم اما وقتیلی لباس ،اولش خدی خری برامی شنبھ عصر ھمراه بابا رفتپنج
 .  رو نداشتمھی ذوق اولگھی ،دھی و پاشش چختیر

 ھی نکھی کھ نھ از عمو از ثروتش از اکانی البتھ از ن خوشش اومده بودکانی از نی بدجوربابا
 ،اون پسر دهی دم بھ تلھ نمکانی کنھ ،خبر نداشت اقا نکی نزدکانی منو بھ نیقی طرھی از یجور

 ! موند اما ازدواج نھی با من دوست می چند ماھھی فوقش دمی کھ من دیمغرور
 تابلو نی در مورد ازدواج اونطور گفتم خوشحال بودم، چون فکر کردم با اکانی بھ ننکھی البتھ از او

 زبون عمو رو ری زیبابا حت... از طرف باباست نھ من ی فکر کنھ ھمھ چکانی بابا ،بھتره نیھایباز
 ی مھوونی کھ داشتم از دستش دیوا" یعموت از خداشھ تو عروسشون بش" گفتی بود و مدهیکش

 خودیشما ب" زده باشم فقط بھش گفتم ی حرف بابام حرفی نبودم کھ رویم وقت ادچیشدم منتھا ھ
 "  عمو ،زن عموستی خونھ ی ھمھ کاره دی زنی جوش منیدار

 ،نھ بھ اون کھ انقدر ساده می جا خوردی حسابگھی ھمددنی اومد دنبالمو از دایلی صبح زود ،نجمعھ
 ی و شلوار بگ ھمرنگش با شال و کتونیتونی زیمانتو.  زده بود نھ بھ من کھ ترکونده بودم پیت

 . بودمی بودم و حاال از داشتنش راضدهی کھ بھ اصرار بابا خری و کولھ ادیسف
 دنی رسی بھ نظر می خوبی قبال باھاشون اشنا شده بودم و دخترادنی ھم رسایلی نی کوه دوستایتو

 ایلی نی زا دوستایکی"نھحایر. " شدم ی محسوب میاما خب اونا دانشجو بودن و من ھنوز مدرسھ ا
 رام راحت در موردش بیلی داد کھ البتھ اونم خی سوتایلیاز دھنش دراومد و در مورد دوست پسر ن

 . گفت و عکسشم نشونم داد
 داشت ی خوبی ازش سرتر بود خانواده یلی خایلی ش بانمک بود اما نافھی بود و قنی حسری اماسمش

خالصھ صحبت در . خواستی ازدواج می رو براایلی شون مونده بود و نی دوستیو قاطعانھ پا
 ی ، بدجورایلی نی گھیدوست د"  یمیتاراسل" و معلوم شد کانی بھ ندیمورد دوست پسر دختر رس

 بھش کانی اما ننای عمو ای ره خونھ ی مدنشی دی بھ ھوای ِ و ھر از گاھکانی نی والھ و عاشق



 37 

 بشھ اما راستش می حسودنکھی کرد ،نھ امی جورھیون صدقھ ھاش  تارا و قربی ،حرفادهیخط نم
 نی زدم ای رو دست جفتمون ، ھمونطور کھ حدس مختی ری ھم اب پاکایلین... ومدی خوشم نادمیز

 ھم عزمشو جزم کرده بود پگاه رو بده نی خاطر خواه داشت و خالھ نسری من کلجنس نایپسرعمو
 چاک ،چشمش دنبال دختر خالھ نھی دوس دختر سنی دوجھی با کانی گفت کھ ننمی اایلیبھش ،البتھ ن

 وسی مای شد روز فارغ ، تارا کھ بدجوری سرخوش بود شب عاشق مکانیش ھم نبود چون کال ن
 .  جمع کنمشتری ؛بھتره انقد ساده بھش دل نبندم و حواسمو بدمشد اما من فکر کر

 ابونی رفتم اون سمت خچوندموی رو پایلین خواستھ بود کانی بعد از کالس ،ھمونطور کھ نشنبھ
 قفل بود نی اما در ِ ماشنشی ،رفتم سمت ماشلکسی ریلی و خدمی دی رو کنار گلفروشکانی ِ ننیماش

 نو منکھی نباشھ و از تصور اکانی ننی اصال ماشنیفکر کردم ممکنھ ا.  ھم توش نبود یو اصال کس
 کھ از دمشی انداختمو دی بھ اطراف نگاھی دمغ شدم اما با خونسردیسرکار گذاشتھ باشھ ،حساب

 دی سفی چھارخونھ راھنی پھی بودمش ؟ اونروز دهی اد سمتم،چطور ندی ، بھ حالت دو مابونیسر خ
 ی بودی جلوم رسی از جنس چرمم دستش بود و وقتیدستبند. بود دهی ھمرنگش پوشیقرمز با کتون

.  شل شد شمی لبخندش ندنی اما ناخواستھ از درمی بگافھیبراش ق خواستم یم.  معرکھ بود عطرش
 .... کھنھی بره اایلی منتظر بودم ندیببخش:  و نفس نفس زنان سالم کرد و گفتستادیروبروم ا

 و با دو شاخھ گل رز برگشت ی گلفروشی رو برام باز کرد و خودش رفت سمت دکھ نی ماشدر
 سالم کردم ھا؟: گلھا رو گرفت طرفمو اخمالود گفت.  زدیھمچنان نفس نفس م.  نی ماشیتو
  خوام ،سالمیمعذرت م-
 !  عشقیب....  گلھا ھم باااااا نی ادییبفرما-

 !  ، عشق نھ ازدواجم اصالمیما فقط با ھم دوست:  رو روشن کرد و ادامھ دادنیماش
 کھ لبخند بھ لبشھ ، دمی دی چشم مریاز ز.  رو از دستش گرفتم و اصال بھ متلکش اعتنا نکردم گلھا

 ! نمیاونا مال ِ شماست ھا نھ مال ِ ماش:  داشبورت ،طعنھ زدیگلھا رو بو کردمو گذاشتمشون رو
 ... ممنونم اما:  صاف کردمو گفتمگلومو

  ؟ی اما چیممنون:  گفتکانین.  می شدرهی ھم خبھ
   تونن سرگرمت کننیوم نم کدچی ھی خاطرخواه و دوست دختر دارنھمھی تو ایعنی: مقدمھ گفتم یب
 مونیراستش پسرعمو من پش:ادامھ دادم.  نگاھش منو ترسوندی ابرو باال انداخت و با جذبھ کانین

   شوی دوستنی االی خی بایشدم ب
 ...  اول کھی سر پلھ می بابا باز کھ برگشتیا-
 ی تو دارکھی شھر درن دشت با اونھمھ دوست دختر نیتو ا... لنگھ می کارت ی جاھی پسرعمو نیبب-
 و اسھ سرکار ی خوبی رک بگو سوژه ده،خبی بھ منھ از راه نرسی دادری گی کاره اومدھی،

  ی کرددایگذاشتن پ
 نھ ؟ چرت و پرت گفتھ بھت استیلیِ سر نریھمھ ش ز:  دندونش و گفتری دستشو گذاشت زکانین

 نھ؟
 ود نھ؟ُچرت پرتاش دروغ نب:  گفتمیجد
 

اونروز .  کرد ی بھ روبروش نگاه مھیھد. ندم ی و حواسمو جمع کردم تا سوتدمی کشیقی عمنفس
 ی کردم چشماش پشت موھای نگاه ممرخشی بھ نی وقتکھیموھاشو از فرق باز کرده بود طور

 خوام بھت دروغ بگم من دوست ینم:  لبھاش بود،گفتمی ھم رویپوزخند.خوشرنگش قرار داشت 
 ی ام کھ ترو تویروز. ستمی دوست نی با دخترگھی ھست کھ دی بودن اما پنج ماھمادیدختر داشتم ز

 شد مخصوصا شتری کشش بنی ام کھ باھات حرف زدم ،ای از ظاھرت خوشم اومد وقتدمیخونمون د
 ! شرطات شدمیکشتھ مرده 
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ُ قصدت سرکار گذاشتن دست انداختن گمیبفرما نم:فت نثارم کرد و گی نگاه سرزنش کننده اھیھد
 !منھ

 حرف رو نکھی ایبرا. کردم ی خودش داشتم مسخره ش می بزنھ پس کلھ م ،جلویکی بود حقش
  از پگاه نزده؟ی حرفایلی احتماال،نروزتونی دی ِ حرفای قاطنمیبب:عوض کنم گفتم

 یالی خچیبلھ گفتن اما بعدشم گفتن کھ تو ھ: کرد گفتی متی کھ از دلخور بودنش حکای با لحنھیھد
 تو ی دوستی خوام فکر کنی پسرعمو من نمنیبب...چون سرت شلوغھ... ی دختر خالھ ت نداریبرل

  ؟ منی اد منو سرکار بذاری دلت مگمی بھ من نداره ،من فقط میبا دخترا برام مھمھ اصال ربط
 ! عموتمدختر

 اد ی دلش میاخھ ک" تو دلم گفتمدیتھ دلم از حرفش لرز. شد رهیخ حرفو زد نگاھم بھش نی ایوقت
 و ای بی کنتی منو اذی اد ھی ؟ دلت میتو چ: بعد با خنده گفتم"  مثل ترو سرکار بذارهیدختر ملوس

  نکنم شرطاتم مو بھ مو عمل کنمتتی باشم اذی پسرخوبدمیبھم اعتماد کن قول م
 ! بودیم جدشرطامو مسخره نکن من حرفا: و گفتدیخند

 ! رستورانمی بردیی فرمایحاال اجازه م...چشم -
  ساعتھ خرج بذارم رو دست پسرعموممی قرار نھی بھ خاطر ستی ام قرار نینھ نھ من رستوران نم-
 ،فقط ھی ساعت چمین. ی بریخوای مومدهی حاالم کھ نمیدی رو ندگھیدو روزه ھمد:  گفتم ی ناراحتبا
 !نی شما جواب سالم مارو داددی ساعت طول کشمین

 ترس و ی با کلد،البتھی شاپ سعی سمت کافمی انکار و اخر سر رفتھی از من اصرار و از ھدخالصھ
 ی ابروم بره و کسھی ھدی خواستم جلوی بردم اونجا و نمی دوست دخترامو مادیلرز ،چون من ز

 .نھیمنو بب
 زنگ ھی ھدلیھمون لحظھ موبا. میست نشزی و پشت ممی دادی بستنکی خودش نبود سفارش کدیسع

 ! نگویزی چقھی دھی:خورد اھستھ گفت
 ی نقصچی ھشییخدا. نشستم و زل زدم بھ صورتش نھیاروم و دست بھ س.  زدم عمو باشھ حدس

 . ھم با نمک بودشینی بی روزی ری اون کک مکاینداشت صورتش خاص و تک بود حت
 می فقط سھ ھفتھ س اومدگھی ناراحت نشو دیعل... بھ خدا ھنوز وقت نکردم " یعل"الو سالم ،-

 !بلھ خوبم ،بابا ھم خوبھ...  ی پر توقعیلیتھران خ
 ھی با اون پسر،باعث شد ھدھی ھدیمی پسر و حرف زدن صمھی اسم دنی من ازشنی زده رتی حنگاه

 دندون ریواستھ ناخنم رو ز بده دستام شل شد و باعث شد ناخریی لحن حرف زدنشو تغی کمھی
 .رمیبگ
 
 

 نای خب مامان ادیببخش... راحت التی مر خی ھفتھ حتما منی جان من تو ای علنیبب: ادامھ دادھیھد
  رمیباشھ بابا م...چطورن؟عادل، عارف،خوبن؟ 

 . حرف رو کوتاه کردھی اخمالود من کار خودشو کردو ھدینگاھھا
 !باشھ مواظبم خدافظ...قربانت .  زنمی تونم صحبت کنم بعدا بھت زنگ می من نمی علنیبب-

 دیببخش:اھستھ نجوا کرد.دی رو قطع کرد و ھمزمان سفارش ما ھم رستلفنش
 ! ی ِ من کھ با پسرا حرف بزنشی پی ساعت اضافھ موندمی نیخودتو کشت:  زدمطعنھ

 ! زنگ زده بودرازی از شمھیی پسردای ؟ علھیپسرا ک: شد و گفتری دلگھیھد
 "ییپسردا" ی گی اقا نمی بھ علکالیِا بار-
  اھاش بزرگ شدمیخب از بچگ-
 ! پسرعموتمستمی نابونیمنم پسر ِ کوچھ خ-
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  یشی چرا ناراحت مگھی پسرعمو ،دگمیمنکھ بھ تو م: گفتی بدجنسبا
 .  کردمی ما اونھا رو بھم معرفزی اومد سرمکراستمی و دی رسدی موقع سعھمون

 !زمی عزی ،دخترعمودیدوستم سع-
 نی بودم خوش امددهی شنکانی رو از نرتونیذکر خ:  مودبانھ گفتدیسع
 خورد و با لحن پرسش کشوی قاشق از کھی زمونی از مدی تشکر کرد و بعد از دور شدن سعھیھد
  برم؟دی از کجا باھی بخوام برم صادقکانین: گفتیزیام
 چھ خبره اونجا؟!ھ؟یصادق-
 بود کھ قراره از ی امانتھی بعد ھ،ی صادقنی داشتھ اھل تھران بوده ھمی ھمخدمتھی یراستش عل-

   من برسونھ دستشقیطر
 اقا زحمت ی علنی نبوده کھ ارازی شی پست توی اداره ھی نیعی: دمیارم،پرسی بود شاخ دربکینزد

 !واقعا کھ... شو بھ خودش بده یپست کردن امانت
 ! کجاستھی صادقدمی فھمیمرس: گفتی با دلخورھیھد

 ِ ،حرف من بد؟یشیچرا ناراحت م:گفتم
 کارو براش بکنم نی من خودم خواستم ای کنی اشتباه قضاوت ممیی در مورد پسر دایتو دار-
 ! بندازمنی ازم خواست ،نخواستم روشو زمی کارھی یبعد ِعمر.
 ! ؟ی ،اون خواست تو خواستمیدیما باالخره نفھم: طعنھ گفتمبا
 !!!کانین: حرص گفتبا
 جونم-
 ! رو نخواستمھیغلط کردم ادرس صادق-

 حرفشو ی تالفخواستی شدم دلم می کفری بابت دوس دخترام بھم طعنھ زد بدجوری وقتقتشیحق
  برمتیخودم م...خب حاال ناراحت نشو :  گفتمارمیسرش در ب

 رمی گی رم آژانس میخودم م: گفتی با دلخورھیھد
 ؟ی بری خوای میمگھ ک-
   رمی امروز منیھم-
  رو بردارقشی فقط ادرس دقمیری ام دنبالت با ھم می م٤ساعت-
 ... ریخودم م-

 یالی خی تونم بی بوده من کھ نمالی خی اقا بیاون عل... برمت ی م٤بھت گفتم ساعت : گفتمیجد
 از نظر شما ھنوز دوست نکھی اای... با ھم می سرم عالوه بر دختر عمو دوستم ھستری کنم خیط

 !م؟یندش
 ما باھم کانی ننیبب: مقدمھ گفتی بمی نشستنی ماشی توی نگاھمم نکرد اما وقتگھی نزد دیحرف

 کھ ظھر خواکیمعذرت م. می ھم دخالت کنی خصوصی تو کاراستی قبول،اما قرار نمیدوست شد
 دمی کنم منظورتو فھمی اومد وسط حس ممییحاال کھ بحث پسردا...بابت دوست دخترات حرف زدم 

 ؟یچھ منظور-
 ربط نداره شما پونصد تا یگری ام کرد بھ دی ھر کاری ھر کھی معمولی دوستھی ِما ی دوستنکھیا-

 انجام ی کارھی میی پسردای واسھ ھی برم صادقیی خوام خودم تنھایدوست دختر داشتھ باش منم م
 بدم
 من اونقدر ی کنی فکر میعنی ؟ھیمنظورت چ: گفتمیبا لحن تند. کردم حرفش بھم برخوردیقاط

 واقعا کھ...ُ کھ پونصد تا دوست دختر دارم کارم سرکار گذاشتن دختراستکارمیب
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 با ای چون من صاف و صادق اومدم گفتم بستمی خانم ،اونکھ دربست ترو سرکار گذاشتھ من ننیبب
 دی چطور بابی شھر غرنیا تو ا شما فک رنکرده کھ شمشعوری بییاما اون پسردا. میھم دوست ش

 !  دنبال دوستشی دربست شما رو گذاشتھ سرکارتا بگردشون،ی اتی ماموری پنیبر
 زی لبرگھی خجالتزده شده اما من کھ دی رو از من نداشت و معلوم بود حسابی برخوردنی چنتوقع
م کھ با ھزار تا  بدجنس داری دختر عموھیضمنا من دوست دختر ندارم اما : بودم ادامھ دادمزیلبر

 !خواھش و التماس افتخار دادن باھام اشنا بشن
 ! منتظرت ھستمنجای ھم٤ساعت : سرد گفتمیلی سرکوچھ شون خمی بوددهیرس

 ٤ساعت: تر گفتمی حرف بزنھ جدخواست
 باشھ خدافظ: گفتاھستھ

 !  گال ھم مال ِشما بودنیا: گفتمی و ھمونطور عصباننیی رو دادم پاشھی شد شادهیپ
 ! اونکھ گال رو بھش بدم گاز دادمو رفتمی بو

 زد داغ ی حرف مشیی داشت با پسردایاخھ وقت.  نبود یشی اصال نماتمی عصبانای کھ زدم ییحرفا
 درصدم بھ کی اون ناموسمھ برام مھم بوده و نکھی بھ خاطر ادیفکر کردم شا...  شد میکردم حسود

 ایلی اونو با نیارزش داشتھ باشھ فکر نکردم حت دخترا ی ھی از بقشتری برام بھی کھ ممکنھ ھدنیا
اونکھ .  کنم تشی بھ ھم خورد حمای دوستنی اگھ ای کردمو دلم خواست ھر طور شده حتسھیمقا
 دی برادر و خواھر و مادرم کھ نداشت من باومدی ی میالی خی رو نداشت عمو بھ نظر ادم بیکس

 ...  داشتمیھواشو نگھ م
 
اما .  اضطراب بودنی ای تنھا دواھی ھددنی بھ دازی اضطراب داشتم انگار نی بشھ کل٤ ساعت تا

 کردم کھ با ترس و لرز سوار شد و اھستھ سالم ی ُ گرفتم چنان اخمشی دست پی اومد بھ قولیوقت
 .  میکرد جوابشو دادمو ھر دو سکوت کرد

  رمی من خودم می اگھ کار دارکانی گم نیم:  جلوتر گفتمی کم کھ رفتھی
  ندارمی کاررینخ-
 
 ... خب... دنبالم ی کھ انگار بھ زور اومدی جورھی یپس چرا انقد اخم کرد-
   اما ھنوزم از دستت دلخورمومدمیبھ زور ن-
 بابت گال ؟-
 
 ! یبابت ھمھ چ-
 
 دیخب ببخش-
 
 نمیتا بب-
 
  دارنفی تشری انھیپس اقا ک-
 

 چمھ اما جدا دمی فھمیخودمم نم.  نگاه کرد ابونی بھ خی ھم ساکت شد و با دلخورھی نزدم ھدیحرف
 ھی:  دوباره سکوت رو شکست و گفتھی ھددنیناراحت بودم و طبق معمول در حال ناخن جو

 !فتھی عادت از سرت بنی بھ ناخنات بزن تا ارنگھی ھست کھ تلخ و بییالکھا
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 من الک بزنم؟:  م گرفتخنده
 
 رنگھی گم کھ بیم-
 
  جومی ھستم ناخن میان عادتھ ھر وقت عصبھی نیا-
 
 ؟! ی ھستی از دست من عصبانیعنی... پس -
 
 ستمی نگھیبودم د-
 
   ناخن نخورگھیپس د-
 

 . دمیخند
 

 ھی بھ خواست ھدمیدی رسی وقتھی مترو صادقکی سرراست بود نزدیلی داده بود خھی کھ ھدیادرس
 خونھ یجلو.  دمی دی رو مھی ھدنھی آیاز تو.  منتظرش شدم نی ماشی کم جلوتر پارک کردمو توھی
  دادلشی رو تحوی امانتی زود بستھ ھی اومد ،ھدرونی بی بعد پسرجوونقھی و زنگ زد چند دقستادیا

 شعوری بیی تونستم بھ پسردای شدمو ھر چیدوباره عصبان.  زد می حرف یاما پسره ول کن نبود ھ
  ؟ی ھستی عصبانی زا چگھید:  باز ماتش برد و گفتدنمی سوار شد از دیوقت.  فحش دادم ھیھد
 
 تییاز دست اون پسردا -
 

   شدممونی واقعا پشکانین:  گفتی با ناراحتھیھد
 
 ! ؟ی کھ بھ خودم زدیی بابت حرفاای تییبابت پسردا-
 
 راستھ بعدشم انقدر بحث رو ایلی نی چرت و پرتای بھ تو زدم خوبھ کھ خودت گفتیمن چھ حرف -

 ی کارھی گم ی ام بھ شما نمگھید....  خواستم ی بکن منم ھر کاری خواستیکش نده تو ھر کار
 .واسھ م انجام بده اشتباه محض بود

 ! برات وقت گذاشتم از دستت ناراحتم؟نجای چون اوردمت ای کنیتو فکر م-
 
 ی مھی جواب نداد انگار عمدا خودش را گم و گور کرده بود ھدلشی ان شب اصال بھ موباکانین

 دی بگوکانی تواند بھ نیاما با روشن شدن ھوا ،فکر کرد چطور م...  دی را بگوزیخواست ھمھ چ
 را گرفت و کانی نی اراده شماره ی شد بی موانھیداشت د. پدرش طمع مال و ثروتتان را دارد 

 .  اوبرداشت لحنش شاد و سرحال بودارنبیا
 نھمھی نھ بھ حاال کھ نامزدم نشده ای زدی زنگ نمھی کھ شینھ بھ چند روز پ... سالم کیعل-

 ! ی کنیسرافرازمون م
 "نھ" می بگمی کنیکی حرفمونو ایب... ترو بھ خدا تمومش کن کانین:  گفتی با کالفگھیھد

 ! رشی نگی توام انقدر جدایب... مونھ ی می بازھیواسھ من مثل :  با خنده گفتکانین
 ...  گرفتھی بابام جدکانین:  گفتعی سرھیھد
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 تو تجربھ س ی براھی من بازیفقط برا...  ری نگشیباشھ پس تو جد: و راحت گفتدی قی بنکاین
 ! کنھی تونھ کاریباباتم بھ زور نم

 سرخود دخترمو گمیممکنھ تحت فشارت بذاره و بگھ بھ خانواده ت م"دی دھان باز کرد بگوھیھد
 .  شدانیاما در باز شد و بھروز اخم کرده در چارچوب در نما"  ی کردغھیص

 . امدکانی نیصدا
  ؟ی شد ؟رفتیھان چ-

  ؟ی گرفتمتویتو تصم:  من من کنان گفتھیھد
 ھی ھدی بابات ُ واُسیپل... می ترسی نمیچی از ھگھی داره دفی کوونھید:  گفتاقی با شور و اشتکانین

 !  دارهیی چالوس چھ صفامی ریاخر ھفتھ ھا م
 .  دی فھمی را نمکانی سروتھ نی بی پدرش بود و حرفھای بھ صورت برزخھی ھدنگاه

 می کنی مشی کارھی نداره بی ممنوع ،حاال عیطونیگفتھ ش... ھا زهی بابات تنیاما ا:  ادامھ دادکانین
  ؟ی ھستھی ھدییکجا... بسوزه نھ کباب خیکھ نھ س

 خب چکار کنم؟...ھا : گفتجی و وجی گھیھد
 ! نمتی بی م٤ ساعت یراست... من خودم ھستم یچیتو ھ:  غش کرد و گفتکانین
 .  قطع کردو

 ! زنمی مشی دارم بھ اب و اتیمنو بگو واسھ ک:  تکان داد و گفتشی برای سربھروز
 ... بابا ترو بھ خاک مامان: دی متضرعانھ نالھیھد

 .  گذاشتشی را از دستش قاپ زد و تنھالشی جلو امد و موبابھروز
 چرا انقدر احمق کانی بود کھ نرتی او را اما در حی ابروی و حتیندگ کرد زی داشت قمار مپدرش

 شی بھ دلشوره ھای تازه ای را وگرنھ حاال دلشوره شی بود حرفھادهی نشنھیاست، بھ خاطر چھ ؟ ھد
 .  شدیاضافھ م

 اسمانھا یبھروز کھ تو.  امد ی رنگ بھ او منی ھم ایلی کھ اتفاقا خدی پوشی مانتو و شال مشکعمدا
 بھ نگاه مات و یتی شد و اھمی ھم خوشحال بود و لبخند از لبش دور نمھی کرد عوض ِ ھدی مریس

 ز کھ ایدرست مثل وقت... او بود یشگی ھمراه ھمی ذاتی خودخواھیکجوری. داد یناباور او نم
 ی خوش رقصفی شرا،ی برادر ِ ثری چنگ انداخت و انقدر جلوایحسادت برادرش بھ عشقش ثر

 بھ ھمسرش ی انتخاب کرد وگرنھ او چندان عالقھ ای زندگی او را براایاخر ثرکرد کھ دست 
 گذارد اما ی انھا می شود کھ برادرش دست روییزھای دوست داشت مالک چشھیفقط ھم...نداشت 

 رو بھ ان نی از اشی پولدار وصلت کرد و کم کم وضع زندگی از خانواده ایدختر بھرام رفت وبا
 . خواست ببازدی نمنباری انی ھمی را مفت باختھ براشی زندگدیرو شد و انجا بود کھ فھم

 دهی پوشی مشکی و شلواردی ساده و سفیراھنی تک و تنھا با سرو صورت اصالح کرده ،پکانین
 .   بودستادهی بھ انتظار انشیبود و کنار ماش

 نی من باشھ اونوقت ای پاری زدی پراھی دی بایزندگ عمر ھیبعد ِ :  ،اما بھروزکھ گفتدشی ندھیھد
 ...! استی پرششیپسره ،ماشن

 چی ھکانی نی درمانده و نگاه ملتمسش برایچھره .  شد رهی و طرح لبخندش خکانی بھ نھی ھدنگاه
"  روز باھاش ازدواجم کردم ھی ی جدی جددیشا"  کردی فکر منی نداشت فقط بھ ایمعنا و مفھوم

 شد ی اتفاق ھم منیا...  بود وبس ی شوخکی فقط ی زندگی پسر مغرور ِ از خودراضنی ایبرا
 ... دی جدحیر تفکی

 کانی برخورد کرد اما نی شور و شوق بود ،سرد و جدکپارچھی کھ کانی برخالف نھیھد
 حضور پدرش ، ممنتھا بھروز خوب حرص خورد و دست اخر یبرخوردش را گذاشت پا

 .  امدشی ھم برای چشم غره ایو پنھان از دستش گرفت یشگونین
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 پاسخ داد کانی کھ ندی پرسھی گفت و از مھرغھی صطی دار با حوصلھ چند نکتھ در مورد شرامحضر
 !  عمویالبتھ با اجازه ... شونھی ای ھی طال،مھرسی سروھی

 عمو ی دونیخودت م:  زد و گفتی منتظرش بود ،لبخندی کھ عمرینی دلنشیروزی مست پبھروز
 ! جون

 شتری دانست ازدست کدام بی کرد و نمی ان دو گوش می و ساکت بھ تعارف ھاری اما سربھ زھیھد
 با کانی شد و بھروز و نی سال بعد جاررماهی تلی تا اوایعنیماه ١١ بھ مدت غھیص.  باشد یعصبان

  محضری ، از پلھ ھاستادهی کھ ارام و خاموش کنارشان اھی اعتنا بھ ھدی ،بتی و رضایخوشحال
 .  امدندنیی پاخانھ

 انداخت کھ اصال حواسش نبود و ھمچنان ھی معنادار بھ ھدی و نگاھستادی انشی کنار ماشکانین
 ... خب عمو جون:  بود؛ عمدا گفتستادهی اریسربھ ز
اصال : فقط گفت. دی بگوتوانستی بود اما چھ می عاصھی سکوت ِ سرد ِھدنی ھم از دست ابھروز

....  دی دچار مشگل نشندهی کھ در ادیمن ھواتو دارم بھتره از امروز درست فکر کن... نگران نباش 
 ...!  جانھیھد
 !فعال با اجازه تون:  گفتکانی سرش را بلند کرد و رو بھ نھیھد

 غائلھ را عی سری خداحافظکی با ھی ببرد اما ھدرونی قصد دارد او را بکانی متوجھ بود کھ نبھروز
 !با اجازه عمو جون...خداحافظ :  گفتی ھم ناراضکانیختم کرد و ن

 کرد یفکر م.  نداد ی زدند محلی پدرش شد و بھ ان دو کھ ھمچنان حرف منی سوار ماشھیھد
 ؟... برد ی می چھ سودکانی دارد ؟ نیپدرش چھ نقشھ ا

 . وقفھ اش گوش سپرد و دم نزدی بی با سوار شدن بھروز و دور شدنش از محضر بھ غرغرھاو
 
  ؟کانی نیچکار کرد...تو -
 !  عمومتیبا رضا...  کردم غھی رو صھیھد-
منو : دی چشم دوخت کھ پرسی ھاج و واج بنی افھی بھ قی چشمری و زدی نوشی چای جرعھ اکانین

 !کان؟ی نیگرفت
 کھ رفت ھیھد...ن بدتر  ھل کرد مھی ھددیرفتم برسونمش در ِخونشون عموم رس... نھ جون ِ خودم -

 کھ بھ شما نی خواستم قبل از ای ھوا گفتم راستش میخالصھ منم ب"  طرفا؟نیا"عموم طعنھ زد،
 دروغ پشت دروغ... جا خورد منم یعموم حساب... رو در مورد خودم بدونم ھی بزنم نظر ھدیحرف

ُ مردما ی داشتم میبن... در مورد ازدواج حرف زدم ھی ، گفتم امروز با اجازه تون با ھدخالصھ
  ؟ھی چھیبعد عموم گفت؛خب نظر ھد...
 ھی گم فرداش اومد شرکت ُ گفت ،ھدی گفتم ،فعال وقت خواستھ ،گفت خودم جوابشو بھت ممنم

 کھ زد غھی ، خالصھ کھ حرف از صی واسھ شناختنت بھش بدیشتری خواد وقت بیموافقھ اما م
 ...  توپ دارهشنھادی پھیمنو چھ بھ ازدواج ،اما خودش گفت ... دمیگرخ... گھید
 ؟! دوننی نمنایاونوقت بابات ا:  و گفتدی حرفش را برنیامیبن
 !نھیھمھ لطفشم بھ ھم) پت و پھن گفتیبا خنده ا...( گھینھ د-
 ! بھی خرده واسھ م عجھی: گفتزی امھی باال انداخت کنایی ابرونیامیبن
 ؟یچ-
 نمیبب)  کرد و ادامھ دادی طوالنیمکث...(پس ... دی دخترعموت شرط گذاشتھ ازدواج نکنیاخھ گفت-

 ! انداختنت تو تلھ...ببو نکنھ نقشھ س 
 ای قضانی اصال از اھی کھ بھ نظرم ھدنجاستیراستش بحث من ا...خب : کرد و گفتی اخمکانین

 !ستی نیراض
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:  را دراورد و گفتوهی بزرگ می کاسھ لخچای برخاست و داخل اشپزخانھ اش شد و از داخل یبن
اوستا شدم ... زنا نی سرو کلھ زدن با ای کھ بعد از کلی دونیم... نمشی دفعھ ببھی اریدخترعموتو ب

 !لمھیبھ نظرم کھ ھمھ ش ف... دروغ ی کگھی راست می دونم کیم...
 .   کندقی را تصدی داد حرف بنی دانست اما غرورش اجازه نمی مقصودش را مکانین
 ! ی زورینجوری رم اونم ای بار ازدواج نمری من زی دونیتو کھ م-
 !پالونش کج نباشھ: انگور گرم کرد و محتاطانھ گفتی سرش را با دانھ ھایبن
 می مستقریعموم غ: حفظ غرورش گفتیبرا. موضوع فکر نکرده بود نیچرا بھ ا. کرد خی کانین

 !  دکترشی بره پدی باھیگفتھ ھد
 ...  اول بره بعدیذاشتیخب م: گفتنانھی بدبیبن
 بار ری ام کھ برم زی بعدشم من ادمستی ش کردم عقد کھ نغھیص: و گفتدی خندحوصلھی بکانین

 ! حرف زور؟
  نھ ؟ای ی دبیای ی مالی خیخب ب: بحث را خاتمھ داد و گفتنیامیبن
 ! نمیحاال بب: گفتکانین

 دلش غوغا بود اما با خودش ی تورونی زد بی بنی بدجور مشغول شده بود زود از خانھ فکرش
 " می فسخش کنمی برمی تونی کھ ھر کدوممون می اغھی س صغھی صوونھید"گفت

 کھ ناخواستھ در وجودش پر ی را گرفت و با خشمھی ھدی اراده شماره ی گرفت بی دلش ارام نماما
  ؟ی گرفتھ بودفھای انقد قی واسھ چرونی بمی خواستم بعد از محضر بریم: مقدمھ گفتیشده بود ب

 ! قرارمون فقط شنبھ؛ سھ شنبھ؛ چھار شنبھ سیروزا: و تلخ تر از او جواب داددی کشی اھھیھد
 ! خوام ببرمتی تونم ببرمت دکتر میبابات بھم گفتھ م: مقدمھ گفتی دوباره بکانین

  ؟یدکتر ِچ:دی پرسیجی با گھیھد
 !دکتر زنان: گفتیدگی با درکانین

ِ چند لحظھ خشکش زد و بعد من من کنان پرسھیھد  بابام گفت؟:دیِ
  داره ؟یرادیاز نظر تو ا...اره -
 !؟... ترو خدا می رو بھ ھم بزنی محضر ھمھ چمی برکانین-
  ؟یگی منوی کھ ای ترسی میاز چ -
  ؟ھی حرفا چنیا... ِساده بودی دوستھیقرار ما  -
 ؟یشک دارمگھ بھ خودت : نشست و گفتنشی ماشی توکانین

 ...  کنم بابامیاما من حس م...نھ نھ : قاطعانھ گفتھیھد
  ؟یبابات چ-

 کس ی بھ خاطر مرگ مامانمو داداشم ،بابام فکر کرده من بنیبب: منو مون کرد و عاقبت گفتھیھد
 ! منظورمو؟ی فھمیم... مونم ی من تنھا مرهی می زود مکنھیفکر م... شمیم
 ... اره-
 ! ستی نگھیسال د٦ حداقل تا ستی من نیاما من ھدفم درس خوندن ِ ازدواج تو برنامھ -
فردا ھم بھ بابات بگو بعد از کالست با .... خونده شده غھی صھیحاال کھ فعال : با سماجت گفتکانین

 یحاال چ... ازم خواستھ می مستقریغ... گمی بابات مِالی خی دکتر واسھ راحتمی خوام بریم... یمن
  ؟یگیم

 ری پدرش را قانع کند گای کانی توانست نی توانست حرفش را راحت بزند نمی درمانده بود نمھیھد
 .افتاده بود

  نھ؟ای ی ایفردا م: با شک گفتکانین
 ...  من برات شرط گذاشتم ازدواج نباشھکانین-
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  نھ؟ای دکتر زنان ی ایتو فردابا من م:دی غرکانین
 م غھی بدون بزرگترت صی مثل احمقا ، سرخود اومدُیبھ من شک دار: زد و گفتی پوزخندھیھد

  ؟یکرد
 .  شدی داشت از خشم منفجر مکانین
   ؟ی نازی متی ، بھ چی ھستی از خود راضیلی خی دونستیم-

 رم محضر یاما بعدش م... دکتر اما می ریفردا م: بزند اما خصمانھ گفتادی توانست فری نمھیھد
 ! نمی خوام روتو ببی نمگھی کنم اونوقت دی مسخره رو فسخ می غھیاون ص

 ھی کرد نھ تنھا از لحن و کالم ھدی برخالف انچھ کھ تصور مکانین.  را قطع کرد ی گوشو
 .دیشی اندندهی و بھ آدی راحت کشی نفسقی عمیناراحت نشد بلکھ با لبخند

 
 

 دلش ی دل توی کرد ولی اخم می الکنکھی اخم کرده و ناراحت ،اما خودش با ادی را از دور دھیھد
 ی توروزی کھ عروسک دلخواھش تا دی ، مثل بچھ اتی ،مالکی داشت حس ازادینبود حس خوب

 راستھ با ی کوتاه قھوه ای شد ،مانتورهی خشیبا دقت بھ لباسھا... دستش ی بود و امروز تونیتریو
 را شی کھ سرتاکانیاعتنا بھ نگاه ن ی بھی ان روز،ھدی ھمرنگش و ھمان شلوار دمپا و صندلھالشا

 زده بود طلبکارانھ بھ سکوت ھی تکنی در ماشی درست جلوکانین.  ستادی کرد مقابلش ایرصد م
 ِ ؟سالمت کو؟یزبونتو جا گذاشت:  ،گفتھیھد
 !  من کار دارممیسالم ،زودتر برو بھ کارت برس:  صاف نگاھش کرد و گفتھیھد

 .   جلو جا خوش کردی صندلی روھی شد وھدنی نازک کرد و سوار ماششی برای پشت چشمکانین
 ! ی با منیمگھ بھ عمو نگفت-

 ! ریخ: کرد و گفتظی غھیھد
 !  ھست حاالیکارت چ...نترس من بھش گفتم : گفتی با خونسردکانین

 !  خونھ کار دارمیتو: صورتش زل زدو گفتی با نفرت توھیھد
 ضبط کانیھر دو ساکت بودند ن.  خوش عطرش ندادی و لباس ُبوپی بھ تیتی ھر روز اھمبرخالف

 .   کردندی گوش منی از فرزاد فرزیرا روشن کرد و ھر دو در سکوت بھ اھنگ نسبتا شاد
 ! وقت گرفتھ بودم: واقع در پاسداران توقف کرد و گفتی مقابل ساختمانکانین

 خودش ی با پاھی کھ ھدنی دانست ھمی بدھد میحی خواست توضی فعال نمکانین.  نداد یتی اھمھیھد
 را شی معنادار عموی ھاھی گوشھ کنای است اما حوصلھ ھودهی بشی ھای نگرانیعنیامده دکتر ،

 .  اش قابل درک بودیبھ ھر حال نگران. نداشت 
دکتر با .  جوان داخل شدند ی بعد از خروج زنکانی و نھی مطب نسبتا خلوت بود و ھدیتو

 یبرگھ " داد حی توضکانی شد اما ندی سرخ و سفھی کھ ھددی شان را پرس علت مراجعھییخوشرو
 " می خواستی منھیمعا

 خودش ھم داخل اتاق قھی کرد و بعد از چند دقیی راھنمانھی را بھ اتاق معاھی خونسرد ھدیلی خدکتر
 خراب ی برای دانست چند باری از دوستانش گرفتھ بود کھ میکی مطب را از نیآدرس ا. شد 
 .  پزشک امدهنی نزد اشیھایکار
دارن لباس : کھ خانم دکتر گفتدیای بھی بھ در بود کھ ھدکانی امد نگاه نرونی دکتر بقھی دقکی از بعد

 ! دیی پوشن شما بفرمایم
 ی خانم چزهیاسم دوش" پرسش کھ نی بزند باالخره با ای مضطرب بود منتظر بود دکتر حرفکانین

 "  کاشانپورھیھد" و با ارامش گفتدی خط باطل کششی ھای نگرانیرو"ھست ؟
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 ،اما دنشی بوسی شد و دلش ضعف کرد براشی گونھ ھای ،متوجھ سرخھی امدن ھدرونی محض ببھ
  ؟دیسی دو تا برگھ بنوشھیم: گفتشیبھ جا

 .  جا خوردھیھد
 ! عموی ھم برایکی: دادحی اھستھ توضکانین

  ؟دینامزد ھست: دی پرسییدکتر با خوشرو.  انداخت ری سر بھ زی و عصبنی شرمگھیھد
 بلھ: پاسخ دادھی ھدی بھ جاکانین

 ! مبارکتون باشھ... امروز نوشتم خیبا مھر و تار: برگھ ھا را داخل پاکت گذاشت و گفتدکتر،
 عی کھ شدندسرنیسوارماش.  زد رونی بی مشھودی جلوتر از او با ناراحتھی دو برخاستند و ھدھر

 کھ محضر دار گفت ھر یدید... محضر رمیاالن م... من نبودی بابای بھ برگھ واسھ یازین:گفت
 ! رو فسخ کننغھی تونن صی منیکدوم از طرف

 ! ی زنیچقدر تو حرف م: حوصلھ گفتی تلخ و بکانین
 !  کنمی می شوخیفکر کرد: زد و گفتی پوزخندھیھد

 میری نامھ ھا رو بگنی خواستم ای من میفکر کرد:  بھ سمت خانھ شان حرکت کرد و گفتکانین
 !بد کردم ؟... کرد نگرانھ می حالمی مستقریبابات غ...
 نی با اکارهی ِساده مون چش بود کھ تو ی فھمم دوستیھنوزم نم: زدو گفتیشخندی دوباره نھیھد
 ؟! ی مسخره موافقت کردی غھیص

 ! ی رو بھ ھم بزنی دوستی خواستیتو م:  گفتعی سرکانین
 ! داری ِ پای بود نھ زندگی دوستھیقرارمون ... زدم یبھ ھم م-
 بھ ی ری کھ شد شما مریحاالم اول ت... کنم ی رو کاتش میخودم گفتم بھ وقتش ھمھ چ: گفتکانین

 ...  حوصلھ م سر رفتگھی دی بحث رو کش ندنی انقدر اشھیم... و منم بھ سالمت ریخ
 ! ی احساسی بیلی ،خی سردیلی خی بگی خوایمثال م:  طاقت افزودی کرد و بیمکث
 . جھت بغض کردی زد و بی پوزخندھیھد

  ؟ھی بدونم احساست بھ من چشھیم:  گفتشی نرمتر از پکانین
 ...  برامی مونی موانیمثل ک: باال برد و گفتی را با خودخواھشی ابروھیھد

 نیگفتم کھ ا... ی زنی واسھ من بال بال می حاالشم دارنیبچھ جون تو ھم: گفتی بھ شوخکانین
 !ھھ... ی شده ، تو داداشمیمیحقھ ھا قد

  ؟ھیشما خودت حست بھ من چ: گفتھیھد
 !حس ِ نامزدا رو دارم کھ دست ِ برقضا محرمم ھستن: زدو گفتی لبخندکانین

 . دی غش غش خندکانی را برگرداند و نشی شد و بھ حالت قھر روی پاسخ عصبنی از اھیھد
 ...  مثل قبلھ گفتھ باشمیمھ چھ: گفتھی در خانھ ھدیجلو

 !  بھمون بده حاالیی چاھی میبر:  را خاموش کرد و گفتنشی ماشی با خونسردکانین
 !م؟یکجا بر:دی شگفتزده پرسھیھد
 !خونتون-

 .  گرد شدھی ھدچشمان
  ؟ی چیعنی...عـی-
 "گھی دایب"با سر اشاره کرد . ستادی شد و مقابل در اپارتمان اادهی پکانین

 !  باالیای بی خوایم: گفترتزدهی شد و حادهی پھیھد
 ! رمی زنگ بزنم از بابات اجازه بگی خوایم...اره -

 !!!کانین: گفتی اھستھ و حرصھیھد
  ؟ینی بی منو مثل داداشت میگیتو کھ م:  زد و گفتیزی لبخند تمسخر امکانین
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 !  کنمی خواھش مکانین-
 !ختی رمییخواھش نکن درو باز کن دستشو-

   پرت کرد داخل راھروبای خودش را تقرکانی در راگشود و نیتی با نارضاھیھد
  ؟نی چندمیطبقھ -
 

 امد و بھتزده از نگاهِ  رونی بکانیباالخره ن.  زل زده بود ییِ زده بھ در دستشوخی مات و ھیھد
 ی ذاشتی میی چاھی ی رفتیم...  کنم ی جان فرار نمھیھد:  زدو گفتی ،لبخندھی ھدی دهیترس

 !  در آدمیستگخ
 شد و احتماال ی کھ دور مکانی نیصدا.  ھمانطور معذب و مضطرب بھ سمت آشپزخانھ رفت ھیھد
 . دادلی از اضطرابش را تقلی سالن کمی رفت سمت انتھایم
  ؟نی داریاوه اوه چھ کتابخونھ ا-

 بی ،و سالسی گی ،مشتلی شلکی.  اورد وهی مخچالی را روشن کرد و از داخل ی کترری زھیھد
 کھ محو دی را دکانی شد و نییرایبا ترس و لرز داخل پذ.  دی بشقاب چی تواری خکیقندک و 
 . است" دی جاورانیا" کتاب ِیمطالعھ 
 !ا؟ی دوست دارخیتار:  گفتکانی را مقابلش گذاشت کھ نبشقاب

 !  بودی ِرشتھ ش ،باستان شناسوانی کیکتابا-
 ! نھ؟یدبا برادرت جور بو...خدا رحمتش کنھ -
 ! اره-
 نی بشایب-

 .  نداد وخانھ را از نظر گذراندیتی اھمکانی نشست نشی مبل روبروی رفت روھیھد
 !جاتون خوبھ؟-
 ! اره-
 !َ از منایدی ترسیمثل چ:  و گفتدی خندکانین

 ! خونھی زشتھ تو اومدادیبابام ب: گفتی الکھیھد
 !  رفت کرجیاوری با گم،یُ کامران میبابا... یاوریبابات کھ با مھندس -

 . دی خوش رنگش پری علنا وا رفت و رنگ لبھاھیھد
 ؟ی ترسی می از چوونھید... لبات انقد تابلوئھ رنگشوننیِبد ا:  خنده گفتانی جا خورد ومکانین

  ؟ی ھستیعصبان: گفتکانی دندانش ،نری ناخنش را گذاشت زاری اختی بھیھد
 ! ی برشھیم: برخاست و گفتھیھد
 ! ی ترسی می بعدا ھم با من تنھا شدیامروز بترس... ستی ترس نی ام برایلی دلی ندادموییچا-

 ! مینی ھمو ببرونیقرار بود ب: در اورده اما گفتی چلمن بازیلی فکر کرد خھیھد
 ! لطفاییچا-

 الی ھم با خکانین.امدی نرونی اصال بی چادنی و بھ سمت اشپزخانھ رفت و تا دم کشدی کشی پوفھیھد
 . مبل لم داده بودی را روشن کرده بود و روونیزی تلوراحت

 را گرفت و با ینی دستش سکی بھ طرفش رفت صاف نشست و ھمزمان با ی چاینی کھ با سھیھد
 ...  راھی مچ دست ِ ھدگرشیدست د

 نگاھش کرد و ی چشمری زکانین. شد رهی خوردنش خی ھل و دستپاچھ کنارش نشست و بھ چاھیھد
 حاالم احساست بھ من ھمونھ؟: گفت

 ! ی منو فراموش نکنیاحساس منو ول کن بھ پا شرطا-
 ! ھی ھدی خودتو دست باال گرفتیادیز:  زل زدمرخشی داد و بھ نھی تککانین
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 ... ی کنی میابافی رویادیتو ز-
 ! ادی خوشت کھ ماز من:  و با خنده گفتدی مبل و بھ سمتش چرخی را گذاشت روشی پاکی کانین

 ...!  ترسم تویم...از خودم مطمئنم اما ... می خوام بھ ھم وابستھ بشی نمکانین: شدو گفتی جدھیھد
 !  تو بشمی درصد فکر کن من وابستھ ھی یوا-

 !وا مگھ من چمھ؟: کردو گفتی انکھ بخواھد دلبری با چشمان نازش بھیھد
 . دی صورتش پاشی صورتش ،دوباره رنگ شرم را روی اجزای روکانی نی رهی خنگاه

 !  برمگھیمن د-
 . دی از حرکتش خنداری اختی بکانی زود سر ِ پا شد و نھیھد
سرخ شد ... رونی بمی برمی خوای برگھ رو شب نشون بابات بده امروز کھ بھش گفتم با ھم منیا-

 "دیبھت اعتماد دارم عمو جان اما مراقب باش" شد گفتدیسف
 !  بشھی فکر کرده کھ مثال قراره چیبابا چ: منظور گفتی بھیھد

 ! فقط... بگو نویھم: را گرفت و اھستھ گفترهی دستگکانین.  بودند ستادهی ای در ورودمقابل
  ؟یفقط چ-
 ! تا حاال عقده شده نامزدمو بوس کنمروزیفقط از د:  بھ چشمانش کرد و گفتی نگاه کوتاھکانین
 اش فرود امد و چون او سخت شد محکم در یشانی پی روکانی نی بھ خودش بجنبد لبھاھی تا ھدو

بعد ... ارمی ی بخون بھ زانو درت میُحاال واسھ من کر: گوشش زمزمھ کرد ریاغوشش گرفت و ز
 !  کنمی باھات ازدواج نمگمیاما دارم م: نگاھش کرد و با خنده نجوا کرددویعقب کش

من بھ زانو : نفس حبس شده اش را رھا کرد و با تمسخر گفتھیھد.  زد نروی را گفت و از در بنیا
 ! یھھ کورخوند... امیدرب

 
 

 سر حرفش ماند و ھی ،ھدکانی گذشت و برخالف انتظار نی مکانی و نھی از محرم شدن ھددوھفتھ
 . رفتی نمرونی اموزشگاه با او بیجز روزھا

 عاشقش شده باشد از او خوشش نکھیده بود نھ ا را ذلھ کرکانی از احساسش ،نی سرد و عاررفتار
 دخترھا شھی او کھ ھمیبرا. را بھ زانو در اورد ھی خواست ھدی امد اما بھ قول خودش دلش میم

 کھ ی ،ان ھم از جانب کسیی اعتنای باختند ،سخت بود بی بودند ،راحت دل مارشیراحت دراخت
 توقع کانیمخصوصا کھ حاال محرم بودند و ن. تفاوت باشد ی سرد و بنحدی کرد تا ایرا نم فکرش
 راحت بھ او دل ھی کھ ھدنی مھم بود اشی برانیانگار فقط ھم.  را از او داشتیکتری نزدیرابطھ 

 .بدھد"پا " یببندد و بھ قول
 ی بزند ،راھھی بھ ھدی حرفنکھی ، بدون ای دفعھ اکی ،ان ھم ی گرفت ھمراه بنمی تصمنکھی اتا

 .  ودسفر ش
 ی افتاد مکانی مرموز نی و حرفھاروزی ِ دادی بود ،کانی طبق قرارشان منتظر نھی شنبھ بود و ھدسھ

 کھ عاشقش شده ردی اصرار داشت از او اعتراف بگکانین.  از او سربزند ی کار ِ احمقانھ ادیترس
 ی گلفروشیلو بود کھ االف امدنش جی اقھی بارنرفتھ بود و حاال ده دقری مثل اکثر اوقات زھیاما ھد

 .  بودستادهیا
 ی زنگ خورد و شماره لشی زنگ بزند اتفاقا ھمان موقع موبالشی داد بھ موبای اجازه نمغرورش

 شان خبر ی پنھانی نامزدی ھی از قضی کسنیامی دانست کھ جز بنیم. صفحھ افتاد ی رومایش
 . نداشت

 ؟یِر قرار س؟یی جون کجاھیھد:  سالم کرد و گفتمایش
 ! دارهری س تاخقھی ده دقتونی رفنیبلھ اما ا-
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 کھ حاال واسھ ی کنی اد از من تشکر نمی سر وقت کھ مای خودتھ ،ثانی ما پسرعموقیاوال رف-
 کھ شونی ایشگی ھمی ،ثالثا ،بنده زنگ زدم کھ بگم جھت ھمون حرفای زنی بھ من غر مرشیتاخ

 ،ی نشستن بھ مقصد دبمای ھواپی توشونی دونھ، االن ای مھی گفتھ ھدکانی و نھی دونم چیمن نم
 !  گردنی برمندهی ای ھفتھ ی گفتن چھارشنبھ سوندنسالم ر

 کانی ندی شانکھیاما از فکر ا" ادی ی مگھی دی ھفتھ ھی" دلش گفتی تواری اختی وا رفت بھیھد
ممنون کھ :ت شد و گفی مکالمھ شان باشد ،جددنیسرکارش گذاشتھ باشد و پشت خط در حال شن

 ! جون؟مای شی نداریخب کار... ،باشھ ی گفتیزنگ زد
 ! خدانگھدارزمینھ عز-

 سھ ی کساعتھی ی قرارھانی کھ بھ اکاری و دمغ بھ خانھ برگشت ، انقدر تنھا بود و بحوصلھی بھیھد
 ی گرم بود او ھم کھ دوست خاصی کھ سرش حسابایلین.  خو گرفتھ بودیروز در ھفتھ شان بد جور

 فتھ ھکی کھ او ھم کانی ماند نی ترم ِ کالسشان ھم بود ،پس فقط می اخرھاگری نکرده بود ددایپ
 .نبود
 کانی اما شب کھ پدرش از شرکت امد در مورد سفر نستی شوخزی کھ گذشت ،پنداشت ھمھ چیکم

 " برمدی نزده بود گفتھ بود شایبھ منم حرف خاص" داد حی توضی سرسرھی کھ ھددیپرس
 دی بای فکر نکرده من بھ بابام چوونھید"با خودش گفت.  دی پدرش را بھ جان خر نگاه مشکوکو

 "بگم
 گرفتھ ، اما خودش جز عادت حس ی جدیلی را ، خی بھ اصطالح نامزدنی اکانی کھ ندی فھمیم
 داد سردتر ی محی ترجدی دی ھمھ احساسات گرم منی او را با ای وقتیعنی بھ او نداشت یگرید

 خودش بھ ی گرفت و وقتی زد ،خنده اش می حرف از بھ زانو دراوردن مکانی نیوقت. رفتار کند 
 بود کھ از گفتھ اش ی طورکانی نزی تمسخر امیخنده ھا"  یحتما عاشقم شد"  زد کھیم او طعنھ

 .  شدی ممانیپش
 خواست ،کھ بھ ی نمیعنی توانست ی شدنمی سپری و تلخی کندھی ھی ھفتھ برخالف انتظار ھدکی
 کند ھمانطور کھ او زنگ نزده بود ، اتفاقا روز ی زنگ بزند و بپرسد کجاست و چھ مکانین

 زند ی متاروی کالس گدی از قبل گفتھ بود قایلین. شد ی تمام متارشی ترم کالس گنیچھارشنبھ اول
 گھیمنم اگھ پول بابام از پارو باال بره د" گفتی با خودش مھی حوصلھ اش را ندارد ،ھدگریچون د

 "  دادم بھ ھدر بدمکماهی نی رو کھ بابت ای پولستی مھم نبرام
 را نداشت کانی شدنش با ندهی استرس دگری بابت بھ نفعش شد دکی بھ کالس از ایلی نامدنی ننی ااما
 بزند انھا ایلی بھ نی انکھ حرفی ترم را گرفت و بدی جدیچھارشنبھ ھم سر کالس نرفت و برنامھ . 

 .  استبی کالسھا بھ چھ ترتی دانست برنامھ ی مایلی داد چون فقط نرییرا تغ
 ی صبح م٤ چھارشنبھ ساعت دی او بامای شی با توجھ بھ گفتھ ھایعنی برگشتھ ،کانی دانست نیم

 را داشت و دنشی طرف شوق و ذوق دکی نھ ،از ای رود ی دانست سر قرار می تھران،اما نمدیرس
 مای بود کھ ش١١ساعت .خواست او را از رو ببرد  ی ھم می دلتنگ شده بود از طرفشیباالخره برا

 . ،تعجب کردلشیزد بھ موبا زنگ
  با ھم ؟نیجان ِ من شما ھا قھر... جون ھیسالم ھد-

 نھ چطور؟: شد وبعد از سالم گفتری متحھیھد
  بدم؟غامی از من خواستھ بھت پکانیپس چرا ن-

 .  جا خوردھیھد
  ؟یغامیچھ پ-
 ن؟یحاال تو راستشو بگو قھر کرد...  سر قراری بر١ ساعت نکھیا-

 ... قھر کھ نھ: کرد و گفتی مکثھیھد
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 ی کارا من منی فکر کرده با االی کج خیپسره : گفت و اضافھ کردمای را بھ شانی جری ھمھ بعد
 ! کنمی افتم بھش ابراز عالقھ میرم بھ دست و پاش م

 یِ بزنھ پس کلھ یکی دی جون من از االن بگم طرف توام باھی ھدنیبب: گفتشی حرفھادنی با شنمایش
 کامران نکھی چقدر بابت ِ ای دونی ازش دارم نمی چھ دل پری دونیِخود من نم... پسرعموت نیا

 شد محلش نده نطوری کرده پس حاال کھ ای زده تو سرشو مسخره ش میعاشق من شده بوده م
 ! بھش بگم حاال؟یچ من...
 ! صبر کنھدی گفتھ حاال حاالھا باھی خودش ھدی ھمون حرفارامونیبھش بگو پ-
 عاشق کانی ، بھ کامران کھ زنگ زدم گفت تابلوئھ نمیاما خودمون...دمت گرم : با خنده گفتمایش

 چقدر سوختھ ی دونی گفت نمیم.... خونھ واسھ ظھر یپسره بدجور کبکش خروس م... شده ھیھد
 ! سوختھ شدهاهیس...
 دیبازم با" و فکر کرددی کشی نفس بلندھیھد. قطع کرد مای شقھی و بعد از چند دقدندی دو خندھر

 .  حوصلھ بھ ساعت نگاه کردی و بدی کشیآھ"  نرم رونیب
 بود امده بود تا او ھی بھ انتظار ھدی گلفروشی مثل ھر شنبھ روبروکانی بود و ن١.٣٠ ساعت شنبھ

 ی تو عاشق دخترعموت شدگمی من بھت میبکشخودتم " گفتھ بودی ،بنی دبی کند توریرا غافلگ
 ھی ھدی ھایی اعتنای بنی ادی توانست دروغ بگوی بھ خودش کھ نمگری بار نرفت اما دریز"رفتھ 

 اما برنداشت اول پنداشت لشی زنگ زد بھ موباامدی کھ نھیھد.  از پا درش اورده بود یجوربد
 .  متوسل شدمای نگرفت باز بھ شی در دسترس نبوده اما بعد از سھ بار تماس باز ھم جوابلشیموبا

 ای شده یزی خوام بدونم چیِ سرکالسش نرفتھ مھی بھ ھدی زنگ بزنھی شھی اما مدی جان ببخشمایش-
 !دمیزود رفتھ و من بھش نرس...

 ی خودمم تو خونھ استراحت مھلی گفتھ کالسام فعال تعطھیھد:  زنگ زد و گفتمای ساعت بعد شمین
 ! رونی بمی برزنمیکنم بعدا بھت زنگ م

 دو ساعت بعد است اما ان یکی از بعدا ھیبا خودش فکر کرد منظور ھد.  کرد و قطع کرد تشکر
 بخواھد بھ او زنگ مای را داشت از ششی روگریبدبختانھ نھ د.  نشد ھی ز ھدیروز گذشت و خبر

 از دستش دلخور بود ی دھد خودش ھم حسابی دخترش محلش نمدی توانست بھ عمو بگویبزند نھ م
   خبرش گذاشتھی را نداده و بلشیموبا کھ جواب

 گرفت می و تصمدی را ندھی و دنبالش بھ اموزشگاه رفت اما ھداوردی شنبھ و چھارشنبھ ھم تاب نسھ
 .  گذاشتی قرار می دل ِ بنی محلش ندھد اما مگر اگرید

 دعوت ی حتھی ھددی مدت فھمنی ایط. نندی را ببگری انکھ ان دو ھمدی پانزده روز گذشت بستدر
 یلی خھی دانست ھدی دلتنگش بود خودش ھم می رفتن بھ کوه را ھم رد کرده ،حسابی براایلین

 خانھ شان رفت اما باز نتوانست پا کیبارھا تا نزد.  کند اما دست خودش نبود یبچگانھ رفتار م
 را بھ ھم بزند و از غھی خواھد او را سرد کند تا صی مھی کرد ھدیفکر م. غرورش بگذارد  یرو

 .ردی را بپذیی اعتنای بنھمھی توانست ایواقعا نم.  دی کشی عذاب مشتری بشھی اندنیا
 و ی را برداشت با ناراحتی گوشھی ھدنکھی شنبھ غروب ،بھروز بھ خانھ زنگ زدو بھ محض اپنج

 مثال خودتو تو خونھ ی کوه نرفتی گفتھ باھاش برایلی کھ نشی پی ،چرا ھفتھ ھیھد : مقدمھ گفتیب
 ! پکره؟یلی روزا خنی حرفت شده ؟ اکانی با ننمی ؟ ببی کھ چیحبس کرد

 ! کوه ُ نداشتمی نرفتم حوصلھ ی طورنیخب ھم...نھ :  گفتعی جا خورد سرھیھد
 ! خونھ شونی اد دنبالت بری داره مایلی خب حاال حاضر شو نلھیخ: گفتبھروز

 پس چرا خودش زنگ نزد؟: گفتینی با بدبھیھد
 پاشو حاضر ی کنخشی بازم دعوتت کنھ سنگ رودی ترسیچون م: گفتی تری با لحن عصببھروز

 ! ام دنبالتی شبم خودم می نری دست خالری ام بگینیری جعبھ شھیسر راھت ...شو 
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 و لباس عوش دی نامرتبش کشی بھ سرو روی،دست اتاقش ی تودی پرعی سرھی کھ قطع شد ھدتلفن
 زده باشھ ایلی بھ نی حرفوونھی ِ دکانی ننینکنھ ا" لحظھ با خودش پنداشتکیاما .کردو عطر زد 

 " اد دنبالمیکھ داره م
 عی ،از جا کنده شد و سرفونیاما با بھ صدا درامدن زنگ ا.  تصور وا رفت نی چند لحظھ از ایبرا

 .  زدرونی دعوت کردو او باال نرفت زود از خانھ بایلی و چون از ندیمانتو پوش
 با من تعارف گھیدستت درد نکنھ د: و قھر گفتی با دلخورایلی منتظر بود نھی کھ ھدھمونطور

  ؟می با ھم کار کنندهی قرار بود در ای جورنی ،ایدار
 بھ ی چھ ربطی خونیزبان م ی بخونم تو دارگھی دی چھی خوام یبچھ جان من م:  گفتدوی خندھیھد

  ؟ اقاتون خوبن؟ی چھ طورالیخیخب ب...ھم دارن 
 ی دونی؟نم... ی شدی شده تو از من فراریزی چھ،یجون ِ من ھد:  اعتنا بھ سوالش گفتی بایلین

 ! ی تو ناراحت شدرونی اومدم بتاری چون من از کالس گگھیم.  زنھیچقدر بابا بھم غر م
 ھی چھ حرفنیوا ا:  با تعجب گفتھیھد

  بھ من غر زدکانمی نیحت: گفتایلین
  ؟ی اون برا چکان؟یاقا ن: سر داد و گفتی رمقی بی خنده ھیھد

 قرو فر خودمم حواسم بھ تو نبوده توام بھت برخورده ی من پگھی میعوض:  با حرص گفتایلین
 یلی اون ھفتھ خ دونم کھ حق داره اما بھ خدا دوستت دارمیم... سرم بلند شده ری زگھیکثافت م...

   کوهیای خواست باھامون بیدلم م
 افکارش را بر ھم زد ایلی نیصدا" ایلی گناه خودشو انداختھ گردن نی عوضیپسره " فکر کردھیھد

 پول ومدی اگر نچی کھ ھنجای اد ای بھی حرفو گرفت و گفت،امشب اگھ ھدنی ایبابا ھم پ:کھ ادامھ داد
 ! قطع نشھما پول ِنی بھم بگو تا ای جون اگھ ازم دلخورھیترو خدا ھد! ...  کنھی مو قطع میبیتو ج

 رونی بمیری با ھم می بگی خواست چاخان کنیتوام م... ھی چھ حرفنینھ بابا ا:  دوباره گفتھیھد
 ! ی بستی میخب خال...

 .   راحت شدالمی خشیاخ:  با خنده گفتایلین
 خب چھ خبر از نشاط خوبھ؟-
 خونمون گفتھ بودم کھ ومدی کھ بابا بزرگم خونمون بود اون طفلک اصال نی ھفتھ اکیاره تو -
 ...!ادی شب بدی حاال شازهی ری کال بھ ھم ممونی زندگادی داره ھر وقت بمری،پدربزگم الزا"یبابانب"

 از ینرگس استقبال خوب.  دندی خرینیری شی جعبھ اھی بھ مقصد برسند ،بھ خواست ھدنکھی از اقبل
 ! سر بزنیلی بھ نای نکن بیبگی جون غرھیھد:  کرد و گفتھیدھ

 کرد و ی می بازی سونونیزی تلوی جلومانینر.  گفت خجوالنھ از دعوتش تشکر کرد ی چشمھیھد
 بود شی ،انقدر غرق بازمانی رادراورد و رفت کنار نرشی مانتوھیھد.  نبودکانی از نشاط و نیخبر

 ربھ بھ دخت: گفتی شد و با لحن بامزه ازی خمی نشست ،متوجھ اش شد و بھ احترامش نیکھ تازه وقت
 !  طرفانیچھ عجب ا...عمو 

  ؟یمنم باز:  گفتھیھد
  ؟یمگھ بلد-
  ؟می دست فوتبال بزنھی...اره -

 اورد و وهی مشینرگس برا.  شدند ی را داد و ھر دو گرم بازی سونی از خدا خواستھ دستھ مانینر
 ! جون شمام کھ بلھھیِا ھد:  رو بھ او گفتدهرتزیح

 !  کشھیدخترعمومھ ھا خون خونو م:  ذوق زده گفتمانی و نردی خندھیھد
 مانی انھا بود با نری کنار خانواده شی عموی در خانھ نکھی سرحال و خوشحال از اھیھد

 گوش شد ھی وجود ھدی زنگ زد ، ھمھ کانی نلی بھ موباایلیبود کھ ن٨.٣٠ساعت . بود یغرق ِباز
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 ایلیاما ن.  خبر ندارد کھ او در خانھ شان است کانی ھنوز باور نداشت ندی گویتا بشنود او چھ م
 !می شام بخورمی خوای خونھ مای زود بمیمھمون دار:گفت

 .دی سر رسکانی ساعت بعد نمی باالخره نو
 

بھ محض .  کرد ی تابلو می نبود حسابمانی نریھای اگر مزه پراندی پر از استرس بود شاھیھد
 کھ سالم کرد سبب شد تا کانی نی امرانھ یصدا. را حس کرد کانی نگاه ِ نینیگشوده شدن در،سنگ

 ر گفت مھمان دارند انتظاایلی نی داشت اصال تابلو نکند وقتی بدتر از او سعی سعکانین. برگردد 
 بھ تن داشت با طرح ی رنگییموی سھ ربع لنی شرت استی را ،تھی ِ ھددنی را داشت جزدیھر کس

 را بھ کشی بلند و باری ،پاھانشی بامزه بود وشلوار تنگ جیلی بنفش، کھ خی پشمالولی گورکی
 ری ھم سربھ زکانین.  برخاست و خجوالنھ سالم کرد ونیزی تلویاز جلو.  دی کشی بھ رخ مییبایز
 . را دادوابشج

  ؟یرکردی ؟ دیاومد:گفت کانی امد رو بھ نرونی نرگس از اشپزخانھ ببالخره
 سالم کار داشتم:  شدی جدکانین
 پس کو بابات؟-
 ! اقاستبی ِ حبشیپ) گفتیو عمدا با لحن معنادار( ادیم-

 ھ؟ی ھدیِا پس چرا رفت: گفتمانینر.  مبل نشست ی کوتاه زد و روی لبخندھیھد
 شیبابا بره پ... میاری ،مامان شامو بی از گشنگمیمرد: گفتایلی کھ نھی ِھدشی حواسش رفت پکانین

 !  اقا برگشتنش با خداستبیحب
 جون ھی زنگ بزن بھ بابات بگو ھدھی: رفت گفتی ھمانطور کھ بھ سمت اشپزخانھ منرگس

 !ادی زود بنجاستیا
 ی میی بھ سمت دستشوکھی داد و در حالریی را تغونیزی کانال تلومانی اشپزخانھ ،نری رفت توایلین

 .  کف کردمیلی خدا وکھی حرف نداشت ھدتیباز:رفت گفت
 سوختھ بود کانیِصورت ن.  شان رد و بدل شد نی بینگاھ. تنھا شدند کانی و نھی عمال ھدینطوریوا

 را لشیموبا.  کرده بودپی خوش تی اش حسابی سورمھ انی و شلوار جی جذب مشکراھنی پیو تو
 غلط گھی بس کن دھیھد:اھستھ گفت امد و کشینزد.  ردی گیدستش گرفت و وانمود کرد تماس م

 !کردم
 

 اعتراف کند دلتنگش حی صرنطوری اکانی شد نیصورتش داغ شد باورش نم. ختی فرو رھی ھدقلب
 !ومدمیشرمنده من ھنوز بھ زانو در ن: گفتی لبری زھیشده نگاھش غرق تمنا و خواھش بود اما ھد

 ! جون ِمنھیھد: دی اھستھ و ملتمسانھ نالکانین
 یی چھ دخترعموکانین:  گفتکانی رو بھ نی فاصلھ گرفت با لحن شوخکانی کھ امد نمانی نریصدا
 !خوامیاز اوناست کھ من م... ما میدار

 نی فوتبال ببدیتوام کھ ھمھ رو از د: زد پس گردنش و گفتیکی کانین
 کھ بھ فی نازه حیلیخ... دمی پسندُدمشی دیی پسرعمویی دخترعمودینھ بابا از د: اھستھ گفتمانینر

 !  خورهیسن و سال ِ من نم
 مانی ِنری گمان کرد از شوخدی دی نگاه کرد اما چون صورتش را جدھی با خنده بھ ھدکانین

 ! بچھیگیچرا چرت و پرت م: با تشر گفتنی ھمیناراحت شده برا
 پسرعمو سن کھ ایب: گفتمانی رو بھ نرنی ھمی برادرش را دعوا کند براکانی نامدی دلش نھیھد

 ! شھی می چمینی ببمی کنی با ھم صحبت مستیمالک ن
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 بوسھ فرستاد کھ ھی ھدی لبش گذاشت و برای دستش را رومانی پشت سر ِ نریواشکی کانین
 .   تابتر شدیسرخش کردو دلش ب

 ری ھم ازامی مشغول تماشا شد و کمھی روز تولدش را اورد و با ھدی عکسھاایلی امدن بھرام ،نتا
 . حرف زدنیحس

 دلمون یگی خانم روشن شد نمھیبھ بھ باالخره چشممون بھ جمال ھد:  ذوق زده گفتدنشی با دبھرام
 ! عمو جونشھیبرات تنگ م

 ! میعمو جون مشابھ شما رو تو خونھ دار:  با خنده پاسخ دادھیھد
  ؟ومدیپس بابات ن: دیبھرام پرس.  ندی شام را بچزی بھ کمک مادرش رفت تا مایلین
 !  دنبالمادی ینھ عمو جون گفت اخر شب م-   -
 شام را با زینرگس ھمانطور کھ م.  رفت ییگفت و بھ سمت دستشو" یباشھ ا" بھرام   -

  باال ؟ی زنی نمنی جون چرا برا بابا استھیھد: ،گفتدی چی مکانی و نایلیکمک ن
 !  ندارمی خواد وگرنھ منم مخالفتی بگم زن عمو خودش نمیچ: گفتھیھد
 زل کانی اما معذب بود نھی دلچسب بود، ھدی فضا حسابایلی و نمانی نریھای شام با مزه پرانزی مسر

 از چیو ھ" قشنگ شمرد من چند تا قاشق برنج خوردم" فکر کرد ھی کرد و ھدی مشیزل تماشا
 .دیطعم غذاھا نفھم

 دور ھم نشستند ی اورد و ھمگوهی مایلی انجام دھد ،نی کارھی از شام کھ باز نرگس اجازه نداد ھدبعد
 چرا ی زنلیشما کھ ب: گرفت کھ بھرام گفتشینرگس دوباره بحث زن گرفتن بھروز را در پ. 

  ؟ی زنی نملی خودتو بیباغچھ 
 .  اشاره کردکانی بھ نو

 ! بلھ رو بدهھی فقط کافداستی ما گلش پیباغچھ : حرف بود بالفاصلھ گفتنی انگار منتظر انرگس
 زی می اش را رووهی کرد و ظرف می معنادار انھا شده بود اخمیه متوجھ حرفھا کھ تازکانین

 ! چالوس ؟می بریای یفردا م: گفتایلیگذاشت و رو بھ ن
 !چالوس: گفتری متحایلین
  می برنی ای بنیشما ھم اگھ دوست دار... چالوس می برمی خوایُاره با کامران نامزدش م-
 رونی تو بیمن با دوستا: گفتایلی بود بروند اما نشی از خداھیھد.  کرد ھی نگاھش را معطوف ھدو
 ! رمینم
 !ایخب ن:  گفتعی سرکانین
 ھ؟یمگھ نھ ھد... کوهمی برمی خوایما م:  گفتھی رو بھ ھدایلین

 ھیاما ھد" نھ قبول نکن"یعنی نگاھش کرد کھ ی دوختھ شد و جورھی ھدی بھ لبھاکانی متعجب ننگاه
 ! کوهمیباشھ بر:  دی خودش مجبور شد بگولیبرخالف م

 ! کوهی بری خوای می رو ول کردایبدبخت در: کرد تابلو نکندی سعکانین
 خوان ی دو تا منی برو ای بریخوایتو م...خدا نکنھ دخترم بدبخت باشھ :  گفتایلی نی بھ جابھرام

 !برن کوه
 ! کوهمی ریما م:  گفتھی دراورد و رو بھ ھدکانی نی برای شکلکایلین

 از جمع کانی بعد نیلحظات.  زل زد کانی ِ نی زد و گذرا بھ چشمان ِ عصبی بھ ناچار لبخندھیھد
 را بھ خانھ ھی ساعت بعد ھم بھرام خودش ھدمین.  خواب بھ اتاقش رفت یعذر خواست و بھ بھانھ 

 . برساند تا بھ کوه بروندشی و او را بھ تجرایلیشان رساند و قرار شد صبح ن
 " مگھ دستم بھت نرسھ" اس داد نوشتھ بودلشی بھ موباکانی بامداد بود کھ ن١ ساعت
 ی تا برادی ندی نداد باز چاره ای جدا دلتنگش بود منتھا جوابھی داد اما ھدی مدی تھدی بولحنش

 . صبر کنددنشید
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 ھم نی حسریامقرار بود .  بھ درکھ رفتند ایلی و بھرام بھ دنبالش رفتند و با دوستان نایلی بعد نروز

 .   خوشحال بودیلی خایلی و ندیایب
 کانین" گفتایلی دمغ شد مخصوصا کھ نیلی مجبور بود ھمراه انھا بھ کوه برود خنکھی اما از اھیھد

 "  صبح زود با دوستاش رفت چالوس
 کھ معلوم بود از بودن با عشقش خوشحال است و ایلین.  ناراحت شد شتری حرف بنی ادنی شناز

 کرد کاش دعوتشو ی جور بودند و عمال او تنھا مانده بود با خودش فکر مشتری با ھم بایلیدوستان ن
 .  بودی عصبانایلی از دستش ناراحتش شده ازدست نکانی ننکھی کردم و از فکر ایقبول نم

 مثل ایلیتارا دوست ن.  سفارش دادندی نشستند و چای تختی روی سر قرار، ھمگنی حسری امدن امتا
  چشھستی شده معلوم نی عصبی روزا حسابنی اکانین:  گفتایلی را گرفت کھ نکانی سراغ نشھیھم

! 
 ...  اومدمی ذره شده کاش تولدت مھی دلم براش ایلی نیوا:  قربان صدقھ اش رفت و گفتی کلتارا

 مامانم بھش رهی گی ھمھ رو می روزا مثل سگ پاچھ نی اگمیدلت خوشھ تارا م:  ادامھ دادایلین
  ؟ی شدوونھی چکار کرده کھ تو ددتی دوست دختر جدنی استیگفت، معلوم ن

  زنھ؟ی تو خونھ از دوست دختراش حرف مکانیوا مگھ ن:  گفتاری اختی بھیھد
 پررو یلی زد خانکی حرفو بھ ننی مامانم ایتازه وقت... می فھمی خودمون ممیستینھ اما بچھ کھ ن-

 " م نکرده منو بھ زانو دراوردهوونھید"برگشت گفت
 بود فحش و چارهی بی ھی کھ ھدکانی بھ دوست دختر ِ نی و در عوض تارا کلختی ری ھرھی ھددل
 . گفتنینفر

 ھمراه ایلی نی ،وقتی و سالم و احوالپرسنی حسری بعد از امدن امنی ھمی تاب تحمل نداشت براگرید
 تلفن زدن بھ یبھ بھانھ . او جلو جلو راه افتاد و بچھ ھا ھم پشت سرشان خنده کنان حرکت کردند 

 ی گوشق بونی را گرفت کھ با دومکانی نی لرزان شماره یپدرش از انھا فاصلھ گرفت و با دستان
 بلھ؟: ار برداشت و سردو امرانھ گفت

 .  وگرنھ قصد داشت مھربانتر برخورد کند خودش را جمع و جور کندھی سبب شد تا ھدلحنش
 !سالم-
  بھ من ؟ی زنگ زدادی وقت بھ زانوت فشار نھی.. سالم کیعل-

 سایوا... خنده ی خانوم داره مرهی منو بگیکیاوه اوه : متوجھ شد و گفتکانی اما ندی ارام خندھیھد
  چالوس ؟یومدی با من نیواسھ چ...حاال دارم برات 

 باھات کانی بگم باشھ نایلی نی جلووونھیمن چکار کنم د:  گفتی خودمانی بعد از مدتھا با لحنھیھد
 !  ام چالوسیم
  کو؟یلی ؟ ندییکجا:  و گفتدی کشی نفس بلندکانین

 انداخت و ی رفت نگاھی و شادمانھ راه مدی خندی منی حسری کھ دست در دست امایلی بھ نھیھد
  ؟ییتو کجا...  کم جلوترنھیبا دوستاش : گفت

 ...! َ کنمی نشستم چالھ مایلب در-
  ؟ی تون چھیبق-
... کامران نشستھ اونورتر داره از دوست دخترش کھ قراره بشھ زنش :  زد و گفتیشخندی نکانین

 ! بسازهستکی اھی ھم رفتھ ی ، بنیواشکیمثال ... رهی گی لب مستیمحرمش ھم ن
 بچھ یبلکھ جلو... اقا بگو بی در مورد حبمای کامران ُ شنیغرغرو برو بھ ا:  خنده کنان گفتھیھد
 ! کم مراعات کننھی ما ی چشم و گوش بستھ ی
 !  خوام تروی منم مھیھد:  مثل بچھ ھا نک و نال کردکانین
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  ؟ی نداریکار:  شد و گفتی جدھیھد
االن  زنم ی ھا بھش زنگ میجلو بابات لوس نش... ام دنبالت ی شب ممی گردی زودتر برمیعصر

 ؟! گھی خوام ببرمت فرحزاد ،حلھ دی شام مگمیم
 .   پر از ترس شدھیھد
 ... ! بذار فردا...حاال -
 !!! ھیھد:  گفتی جدیلی خکانین
 ... باشھ-
 ... خدافظ-
 ! ؟کانین-
 جونم ؟-
  تو اب ؟ینر-
صدا ...زهی ھم بگو کرم نرایلیبھ ن... یزی نررونیموھاتم ب... ی نکنیطونی شما ھم شزمیچشم عز-

 ! بھش بگو ببنده اون دھنو... شنوم بھ خدایقھقھ اشو م
 !باشھ خدافظ: و گفتدی خندھیھد
 

 دادند تی رضامای از چالوس برگشت انقدر غر زده بود تا کامران و شکانیبود کھ ن٦ساعت
 ی را مھی قضازی تا پری سیاما بن"  اومدهشی واسھ م پیتو خونھ کار" گفتھ بود یبرگردند ودروغک

 ھر یاالن کامال تابلوئھ عاشق شد" گوشش گفتھ بودری بود و زدهی خندشی بھ رفتارھایانست و کلد
 " خر جان؟یچطور... خودت خره یام عاشقھ بھ گفتھ  یک
 ی بدنشی دی دل ببندد براھی بھ ھدییکھوی ؛ی الکنطوری کرد ای زبانش کوتاه بود باور نمکانی نو

 ان ی برده بود ھمھ ادی را از زی کرد انقدر عاشق شده بود کھ ھمھ چی میتاب بود و لحظھ شمار
 دانست گفتنش ی کرد اما خودش ھم میشرط و شروطھا را وداشت بھ ازدواج با او ھم فکر م

 .  زود استیلی خزھنو
 رسد ی سروقت مکانی دانست نی اتاقش نشستھ بود می حاضر و اماده ،تو٨ راس ساعت ھیھد
 یصدا.  کرد ی بار بررسنی اخری خودش را برانھی آیا درامد بلند شد و جلو بھ صدفونی ایوقت

 خونسرد از اتاق یاما با ظاھر. ختی را بھ جانش رینیری شی خواندش ،دلشوره یبھروز کھ فرا م
 ،نگاه دشی و شال ھمرنگش و شلوار سفی مشکسکوزی وی را در مانتوشی سرتاپاھروزب. درامد 

 ! ھادی خونھ ا١٠ساعت : کرد و گفت
 !چشم: و اھستھ گفتنی شرمگھیھد
 ی حواستو جمع کنھیھد:در اپارتمان را گشود و بھروز باز کالفھ و خشن گفت.  افتاد کھ برود راه
 !ھا
 ! رم بابای نمیخوایم: شد و گفتی عصبھیھد

 !منتظرتھ:  اشاره کرد برود و گفتبھروز
 نیی را پا کرد و تلق تلق از پلھ ھا پایکفش پاشنھ دار سبک.  دی کشی راحت در را بست و نفسھیھد

 .  رفت
 دھد و ظاھرا او ھم ی پدرش گوش میحتھای بھ نصفونی ای کھ جلودی را دکانی کھ باز کرد ندررا

 .دی رسی بھ نظر میناراض
 ن؟یایم ب شما ھنی خوایاصال م... می خونھ ا١٠ نباشھ راس ساعت کیتراف...چشم عمو جون -

 انکھ یھر دو ب.  دیای کنار بفونی از مقابل اکانی داد نتیگفت و باالخره رضا"  ینھ ا" بھروز
 ...   باباتنی ایوا: غرلندکنان گفتکانین.  شدند نی بزنند سوار ماشیحرف
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 رحمی سالم خانم ِ خوشگل بدجنس ِبکیعل: بحث را عوض کرد و گفتعی سرکانین. اخم کرد ھیھد
 ! نھ؟گھی دیی توگنیمعدن وفا ومعرفت کھ م....
 اقا نباشھ بی باشھ اما اسم مستعارش حبرحمیادم خوشگل ِ بدجنس و ب: سرخوشانھ پاسخ دادھیھد
 !  دارهی من چھ حالی بابای فھمی می دختر دار بشی ازدواج کنی روزھیبعدشم بذار خودت ...

 نی کنھ ای محتمی ام دنبالت داره نصیفتم شب م زنگ زدم گی از وقتھیھد: زد و گفتی لبخندکانین
  ؟ی زدی زنگ بھ من مھی دینبا! گذشت ؟ی خوش میدی دیمنو نم...خب ... عمو 

 ره ی مذارهی خبر می کنھ بی ِ کھ خودشو لوس می کسھیتنب: باال انداخت و گفتیی ابروھیھد
 ؟ی زدیبعدشم خودت چرا زنگ نم...مسافرت 

  حسن داشت؟ھی سفر فقط نیا... کردم ی مھتیمنم داشتم تنب:  و گفتدی کشی پوفکانین
  ؟یچ-
 ... حاال-

 . بودنی معیبای زی از ترانھ ھایکی. پخش را روشن کرد کانی دو سکوت کردند و نھر
  خوش گذشت ؟یدب-
 ! بد نبود: گفتکانین
 ...  ازادهیاونجا کھ خوبھ ھمھ چ... بد نبود یگیتازه م...چقدر پررو -
 !میدی دست کشیوی دنی از لذتھامی متاھل شدگھیخانم ما د: لبخندش را پس زد و گفتکانین

 ی متاھل شدیِا ک: گفتنی ھمی بود برازاری اش ھم بی شوخی حرفھا؛ حتنی شد از ای حرصھیھد
 خواست لجش را دراورد یو چون م...( ھا ی ام ندادینیری شھی پسرعمو یسی خسم؛ی خبریما ب

 ! یبا ھمون دختر خالھ ت وصلت کرداخرش ) عمدا گفت
 ؟ی نشدھی ھنوز درست تنبنکھینھ بابا مثل ا: نثارش کرد و گفتیزی نگاه سرزنش امکانین

 جا کھ قشنگ زبون ھی برمت یحاال م" با خودش گفتکانیو ن" حقتھ" دلش گفتی و تودی خندھیھد
 . گاز دادشتریو تھ دلش ذوق مرگ شد و ب" مثل بلبلت چھ چھ بزنھ

 داشت بھ ھیھد. واقع بود ،ھر دو ساکت بودند ی اتوبان محالتی کھ تونیامی بھ اپارتمان بندنی رستا
 سر بلند کرد نی راھنما زدن ماشی کرد و از صدای انداختھ بود،نگاه می کھ در دبکانی نیعکسھا

 . شدی خانھ انگی داخل پارکنی ماشدیایو تا بھ خودش ب
 !کان؟ی کجاست ننجایا: کرد و گفتکانی بھ نی ،نگاھنگی ِپارکیکی از تارھراسان

 کھ نھی کردم ای خستھ بودم تا تھران رانندگیلی خھی ھددیببخش: را خاموش کرد و گفتنی ماشکانین
 ! دوستمی خونھ میایگفتم امشب ب

 وان ی توکساعتی خواب بوده بعد ھم نی ماشی فکر کرد تا خود تھران کھ توکانی وا رفت و نھیھد
 شتری بدی دی وحشتزده را ھم کھ می افھی قنیا. سرحال و قبراق بود ی کرده بود حسابلکسیحمام ر

 .   کردی مفیھم ک
 ...کانیاخھ ن: گفتھیھد

 بدم بعدشم خستھ م حس و لتی تحودی کھ با١٠ساعت ... کانی جون ِ نایب: شد وغر زدادهی پکانین
 !ھی ھدنیی پاایحال چک و چونھ زدن ندارم ب

 کھ اگر دست ا زپا خطا کند جدا دی کشی خط و نشان مکانی نی ذھنش برایداشت تو. شد ادهی پھیھد
 چشم بھ ری دستانش متحیاز سرد.  دراز کر د شی دستش را بھ سوکانین.  زند ی را مدشیق

 . معلوم بود از دستش دلخور استھیاما ھد.صورتش دوخت
 ی بنزی تمی خانھ دنی کھ گشود از ددر را.  چھارم رفتندی نزد تا با اسانسور بھ طبقھ یحرف

 و دست و قھی با سلشھی مثل ھمامنیبن. خوشحال شد شتری بھیاحساس ارامش کرد و از حضور ھد
 .  پر کرده بودی و خوراکوهی وسط را با مزی می رویدلباز
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 متوجھ حالش کانی خورد منتھا نی از ترس تکانھی پرت کرد کھ ھدی جاکفشی را رودشی کلکانین
 !قھی دھی ایب:دوباره دستش را گرفت و گفت .نشد 

 ھمراھش وارد اتاق ردی را بگکانی انکھ دست نی بغلش گرفت و بی را توفشی کاری اختی بھیھد
 او را برد تھ اتاق و کانی اما نختی ری مرتب ،دلش ھری تخت دونفره دنیاز د. خواب شد 

 نامزدمو خواستمیم: از پشت بغلش کرده بود گفتکھیِ دراور نگھش داشت و در حالی نھیمقابل ِآ
 ... منشونت بد

 داره ی رنگ خاصھی کھ موھاش یکیاون نھ اون ... ینی بیاون دختره رو م: بھ مسخره گفتو
اره ھمون دختره ... اون گرهیبابا اون کھ لباش رنگ ِج... مونھ یھمونکھ صورتش مثل ِ ماه م...

 ...  ست از پا خطا نکردم دیبھ خاطر اونم تو دب...نامزدمھ 
 لحظھ ام ھی: فرو کرد و محکمتر از قبل بغلش کرد و نجوا گونھ ادامھ دادھی گوش ھدی را توسرش

 .  نبودشی بھ خوشگلدمی دویھر ک... شد یاز جلو چشام دور نم
 زد ی حرفھا مست بود اما دلش داشت از حلقش منی ادنی از شنیعنی مثل ماست وا رفتھ بود ھیھد

 گوشش ھم لذت ی توکانی داغ نینفسھا. تنھا نمانده بود نطوری ای پسرچی تا بھ حال با ھرونیب
 ...بخش بود ھم ترساننده

 دی کشی دستش را مکھی خورد و در حالی تکانکانی بھ نجاتش امد و نلشی زنگ موبای صداباالخره
 !مییاشھ بفھمھ ما کجا ام چشم داشتھ بی ترسم پشت گوشی بابات منیا: برد گفتی مرونیو از اتاق ب

 . زدھی ھدی تب کرده ی بھ گونھ ھای لبخندو
 . و جواب داددی کشرونی را بی اعتنا بھ شماره، گوشی بھیھد
 !الو سالم-

 مبل سھ نفره نشستھ بود و در ی روکانین.  دیچی پی گوشی توفی شریی شاد و مھربان دایصدا
 نشستھ داشت شی روبروی تکلی می دستھ ی زل زده بود کھ روھی شکست بھ ھدی تخمھ مکھیحال

 . او نبودی زد و حواسش بھ گفتگوی مدی را دشیسرتا پا
 ...  اما
 

 جا بھ جا شد و از افکار داغ و شی صندلی توکانی کھ دوباره سالم کرد و صورتش سرخ شد نھیھد
 . تب الودش جدا شد

 من یعل) حال قدم زدن ادامھ داد برخاست و درھیھد...( ستمینھ اون بارم گفتم از دستت دلخور ن-
  حاال؟ی ؟خوبیچرا انقد دلواپس... تو ی پاذارمی بودن ِ دوستتو نمشعوریب

من :  انداخت و دستپاچھ گفتکانی بھ نی پنھانی سرخ شد و نگاھھی چھ گفت کھ ھدی نبود علمعلوم
 ! عموم ھستمیخونھ ... ھستم بعدا ییجا

عموت پسرم : کھ گفتھ بود ی تا حرف علکانی عبوس ِ نی افھی از قشتری بودکالفھ شده البتھ بمعلوم
 داره ؟

 ! من برم زشتھ... الی خی ترو خدا بیعل: سر داد و گفتی ای عصبی خنده
 .زدی برخکانی زنگ اسمسش باعث شد تا نی لحظھ ھر دو سکوت کردند صداچند

 !نمی بده ببلتویموبا: را دراز کرد و گفتدستش
 ی علدی کشرونی را از دستش بلی موبای برخاست و بھ تندکانیاما ن ردی خواست جذبھ بگھیھد

 " ی تھران عوض شدی رفتی از وقتستی درست نیزی چھی"نوشتھ بود
 ! خوشھ نھ؟ی مثل پگاه الکنمیا: زد و گفتی پوزخندکانین

  ؟ی چیعنی:دی پرسھیھد
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 مھلت زدی مبل برخی دستھ ی خواست از روی کھ مھی نشست و بھ ھدی مبل تکی کنارش روکانین
 ِ بستھ در خونتون؟لیدخ:  و با ھمان لحن ادامھ دادشی پاینداد و کشاندش رو

 .زدی تقال کرد برخھیھد
 !ستی نی اونجوریعل-
 ست؟یعاشقت ن-

 !کانینھ ن: ارام گرفت و قاطعانھ گفتھیھد
  ؟ی گفت سرخ شدیچ:دی چشمانش و پرسی زل زد توکانین

 یرفت و رو. دی کشی نفس راحتی بھ ارامھی زودتر بلند شد و ھدکانی کھ نزدی خواست برخھیھد
 .  کردزانی را اوشیاپن نشست و پاھا

 چند سالشھ ؟-
 ؟یک-
  پسره؟نی من؟ ھمیعمھ :  با حرص گفتکانین
 سال٢٨-
 .  حرفھا باشدنی بچھ تر از ای کرد علی متعجب شد فکر مکانین
 ! کھ بچھ سال بودشیپس اون ھمخدمت-
 بزرگ ی من با علی دادیری چھ گکانی نیوا... ی رفتھ سربازری دنی خوند برا ھمی درس میعل-

 !شدم
ھھ ...  البد یسال اختالف تو بغلش بزرگ شد٩تو با ...ِا : زد و گفتزی تمسخر امی تک خندکانین

 !  ھنوزیبچھ ا
 محترم من با ی اقانیبب... یتو زرنگ... و ساده ام یاره بابا من شھرستان: کرده گفتظی غھیھد

 ! ھام بزرگ شدمییپسردا
 !نمی باریاون تلفن ُب...  لشگر راه انداختھتیی ھات ؟چھ خبره داییپسردا-

 کانی کرد و بھ سمت ندای تلفن پزی می را روی تلفن ھمھ جا را نگاه کرد و اخر سر گوشی پھیھد
 را دور ِکمرش شیپاھا انداخت و ری گشی پاھاانی او را مکانی دور شود ننکھیبرد اما قبل از ا

 ...  اشنھی بھ سدی چسببایقالب کرد و سرش تقر
 اش گذاشت و تشر ینی بی گرفت و دستش را روی شماره اکانی خواست اعتراض کند کھ نھیھد
 و دو تا ساالد و ینی زمبی سھی مخصوص با تزایالو سالم لطفا دو تا پ....  حرف نزن سیھ:زد

 ! یمرس... باشھیبلھ مشک... دی بفرست٣٩ اشتراک ینوشابھ برا
 . فشرد تا خالص شودی مکانی نی اخم کرده کمرش را بھ پاھاھیھد

  ھات،چند سالشونھ؟ییاون پسردا: گفتکانین
 !بھ تو چھ: چشمانش زل زد و گفتی توی سرش را باال اورد وبا لجبازھیھد

 افتاده بود ری گشی لبھا کندری نگاه خندانش را تفسی بخواھد معناھی و تا ھددی درخشکانی نچشمان
 دورش حصار شده بود و دستش ھم پشت سرش را محکم نگھ داشتھ بود اما چکی مثل پکانین.

 یفقط وقت... اش یلی اغوش تحمانی ارام شد مھی کھ ھددی بوسی و با احساس او را مفیانقدر لط
 ! بسھگھید: و معترضانھ گفتدیرا دراورد عقب کش شالش

 گردن و خالش فرود ی داغش روی لبھانباری عقب ننشست و با نگاھش جستجو کرد و اکانی ناما
 ھی شده بود و ھر چھ ھدخودی از خود بگری شد دی مصتری حرکانی کرد نی تقال مھیھر چھ ھد.امد 

 . گوشش بدھکار نبود" بس کن" کرد یالتماس م
 ... ی کنی می روادهی زی دارگھی کنم دی خواھش مکانین-
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 زد نگاھش کرد و زمزمھ ی سرخ چشمانش غلت می رگھاانی کھ می ِ خماری با قھوه اکانین
 ... ادی وقت ازت خوشم نچی ھیذاشتی شرط میکاشک:کرد
 لبش ی ،بھ جاکانی نی داغ و پرتمنای لبھای انداخت تا فرودگاه بعدنیی عمدا سرش را پاھیھد
 مگھ نھ؟... ی دوست دختر داشتیلیتو خ:اھستھ و دلخور گفت. اش باشد یشانی،پ
 ی موھایدستش را نوازش وار رو.  شد داری و انگار کھ از خواب بدی کشیقی آه عمکانین

  ؟ی من بشی گذشتھ الی خی بشھینم: و گفتدی کشھیخوشرنگ و نرم ھد
 ی بھ من چھ کھ تو چند تا دوست دختر دارزمیعز: بھ چشمانش زل بزند گفتمی انکھ مستقی بھیھد

 ! خواستم ذھنتو منحرف کنمیمن فقط م... ی بعدا داشتھ باشی بخواای
  ؟یاز چ: گفترتزدهی حکانین
 !نمی برم بششھیم...تونی بھ اصطالح نامزد بازنیاز ا...از -
 توانست از او ھی اورد تا ھدنیی را پاشی و پاھادی نرم نرمک و بھ زور دستش را پس کشکانین

 .ردیفاصلھ بگ
 یباور نم: گفتکانین. را روشن کرد ونیزی نشست و شالش را مرتب کرد و با کنترل ،تلوھیھد
  دوس دختر ندارم؟گھی دیکن
 چرا ؟: تفاوت نشان داد و گفتی خودش را بھیھد

  داشتھ باشم؟دی بایعنی: با حرص گفتکانین
 ھم دخالت یتو کارا بود نیقرارمون ا... لتھیھر جور م: کرد و گفتنیی کانالھا را باال و پاھیھد
  رفتھ؟ادتی.... مینکن

 . را ترساندھی دستھ مبل نشست و صورتش را جلو برد کھ ھدی روکانین
 ! می بود کھ با ھم دوست بودیاون قرار مال ِ وقت-

 !  لطفا بس کن... میھنوزم با ھم فقط دوست:  گفتی با کج خلقھیھد
 !  بزنمیی حرفاھی خوامی من منیبب-

 ! نشنوم خب ؟ی حرفچیھ...لطفا بس کن : گفتشھی تر و قاطع تر از ھمی برخاست و جدھیھد
 ! ؟ھیھد-
 چون ستی پر بشھ کھ مناسب سنم نییزای گوشمو ذھنم از چدی سالمھ نبا١٩ من ھمش کانیبسھ ن-

 کردن بودم االنم منو ببر غھی صنی بود مخالف انمی بچھ م واسھ ھمی ھمھ چی کنم جدا برایحس م
 !مونخون

 !می ری ممی خوریشام م: حوصلھ گفتی پکر شد و بکانین
 . ندادکانی نی بھ دلخوریتی اپن نشست و اھمی صندلی با اخم و غضب دور از او روھیھد

 ی پکر و وارفتھ رفت دنبال بنی اافھی را بھ خانھ شان رساند و با قھی ھدکانی ن١٠ ساعت راس
 شرط خانھ اش را قرض کرده بود کھ حتما شب خودش او را بھ خانھ اش برساند و نی،چون بھ ا

 .  را نداشتیی تنھایاصال حال و حوصلھ .  بماند ی داشت امشب نزد ِ بنمیتصم
 ومد؟ی شد؟ دخترعمو جانت نیَپـ چ:دی درب و داغانش تعجب کرد و پرسی افھی قدنی با دنیامیبن
 من یبن: مقدمھ گفتی شده بود ناگھان و بھیر عالقھ اش بھ ھد منکی دبی کھ تمام مدت توکانین

 !   عاشق شدمگھیفک کنم د
 ...!  توی ھستیلمیپسر عجب ف: با چشمان گرد و خندان گفتنیامیبن
 ... اقا من باختم من عاشقش شدم رفت من: حوصلھ گفتی پشت چراغ قرمز توقف کرد و بکانین
 دونم بھ زانو ی ُ چھ میری حالشو بگیخوای فقط می گفتی صبح منیتو کھ تا ھم: با تعجب گفتیبن

 ؟! ی سرکارم گذاشتکانی؟ ن.... یاریدرش ب
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 ی مییزای چھیکامران ... خوام ی تخس ِ زبون نفھم ُ می دختره نیمن ا... نھگمیم...َاه ... ینھ بن-
 ... شده بودمای عاشق شیگفت وقت

  گفت؟ی میچ: با خنده گفتیبن
 اصال یبن... شدم یمن االن اونطور... نداره ویچکی ھی حوصلھ شھی گفت ادم نفسش تنگ میم-

 ! ؟ستیمگھ اون نامزدم ن
 ؟... وونھی دی بگی خوای میچ:  جابجا شد و گفتشی صندلی تونیامیبن
معلومھ بلوف ... تابلوئھ سر ِحرفش ھست یبن... یبن: انداخت و کالفھ گفتنیی سرش را پاکانین

 ...!  خوامشی من میبن... یبن...نزده کھ شرطش واسھ دوست شدنمون ازدواج نکردن بود
 ... شبیتو تا د... وونھیولمون کن د: زد و گفتی جدا پوزخندنیامیبن
 !  گفتم خبی میبابا الک:  و مستاصل داد زدی عاصکانین
 ... کنراثی ارث و می ثابت کن بعد ادعاتویتو اول برادر: گفتزی با ھمان لحن تمسخر امیبن
  ؟ی چیعنی-
 کانی نیخر نش) و گفتدی کشی آه بلندنیامیبن...( شما بذار طرف اول بخوادت بعد حرف از یعنی-

 ...  بارھی عمر بخواه نھ واسھ ھی واسھ شی خوایاگھ واقعا م...
 ی ،داغ بوسھ ھانیامی و حس کرد حق دارد بندی بھ فرمان کوبیمشت... و برافروختھ ی عصبکانین

با . بھ عالقھ اش ھم شک داشت ھی ،ھدی زد وگرنھ ھنوز بھ قول ِبنی حرفھا را منیامشب بود کھ ا
 " عاشقش شدم چرا ؟نھمھی اکھویمن چرا " گفتیخودش م

 اموزشگاه ی پروا جلوی امد و بی سر کالس نمایلی نگری دنبالش امد ،دکانی ظھر ندوشنبھ
 ی بود بدجورنجای اھیاما اصل قض.  پاک فراموشش شده بود ھی ھدیسوغات. بودستادهی اھیمنتظرھد

 بھ ی کلدی ھر قرار بایحاال برا.  کرد ھمان دوست بودند بھتر بود ی را کرده بود و فکر مشیھوا
 دانست یم کھ ی زد تنھا کسی ممی جیظھر کھ بھ بھانھ ا.  داد ی جانش سوال جواب پس موعم

 .  رود سر قرار عمو بودیاحتماال او م
حتما امار کالسش را پدرش داده بود .  اموزشگاه خشکش زد ی ان ھم جلوکانی ندنی از دھیھد

 خواست یم. او خبر داشت ی نھ زنگ زده بود و نھ اصال از کالسھاکانیچون از جمعھ تا حاال ن
 . دادی رو مکانی بھ نادی زدی بزند نبایالی خیمثل قبلترھا خودش را بھ ب

 ؟یکنی چکار منجایتو ا...سالم -
 !میسوار شو بر... دمیاز بابات پرس...سالم : خورد و گفتی غرق افکارش بود تکانکانین

 باز بود شال سرت ینجوری مانتوت ای قھی ھر وقت ھی ھدنیبب:  گفتعی سرکانی سوار شد و نھیھد
 ! نکن مقنعھ بپوش

 ! بود کھیعی کھ تو تھرون شما طبزای چنیبا ا بایا: با خنده گفتھیھد
:  گفتی و با خونسردافتی ی زود جوابیلیاما خ. کرد شتری کرد و سرعتش را بی پوفکانین

 ! کنمی توقع مشتری بنمی ببشتری بیخالصھ کھ ھر چ
 منظور؟: اخم کرده گفتھیھد

 ...  دفعھنیا... افتاد رونیاون دفعھ خال ِ گردنت ب: و گفتدی کج خندکانین
 ...! کانیبس کن ن: گفتتی با عصبانھیھد
 ی حرف مینجوری منم ھمیجواب ِ شرو ور بد: تر از او گفتی جدکانین. شالش را مرتب کرد و

 ! زنم
 ! ی کنی عملم می زنی کھ شما فقط حرف نمنھی ایبدبخت: حواس گفتی بھیھد

 ! خندهری زد زی نگاھش کرد و پقکانین
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 از کانین. شدی حواس می بیلی حرف زدن خی تویگاھ. شد ی از دست خودش عصباننباری اھیھد
 ...  کھبھیبرا خودمم عج... ی دونی مھیاما ھد:خدا خواستھ سر ِ حرف را باز کرد و گفت

 برات ی ؟چی زنی حرف می چرا تلگرافی ھستیتو کھ ادم رک و راست: نگاھش کرد و گفتھیھد
 بھ؟یعج

 ی ازت خوشم اومده حس منھمھی ھو اھی چرا نکھیا:رتش انداخت و گفت بھ صوی نگاھمی نکانین
 ... کنم دارم

  ؟ی ری می ظھر کجا دار٣ساعت: و گفتدی حرفش را برھیھد
 ! زنمیمن دارم حرف م:  و گفتدی فرمان کوبی روی مشتکانین

 یحاال کجا دار... ساده بود ھزار باریقرارمون دوست... حرفا رو نزن نیا: تر از او گفتی جدھیھد
 !  ؟ی ریم
 !میری ھاتو بگی سوغاتمی ری ممیدار: و دمغ گفتوسی ماکانین

 ھی رفتھ سفر معرفتھی بیلی ما خی پسرعمونی اگفتمی داشتم باخودم مگھید: زد و گفتی لبخندھیھد
 !اوردهی ام نی خشک و خالیسوغات

 ! رفتھ بود بھت بدمادمی... ارمی نیغات من برا نامزدم سوشھیم: باز بل گرفتکانین
 ... ُ بحث تمومش کننی کنم ای خواھش مکانین: اخمالود و خشن گفتھیھد

 زد کالفھ بود می ذوقش ی توای داد او حرفش را بزند ی اجازه نمھی ھدنکھی شد از احوصلھی بکانین
 شد ادهی پکانین. توقف کرد دی شاپ سعی مقابل کافنی نشستند و باالخره ماشنیھر دو سرد و غمگ.

 ...  شوادهیپ: امد و گفتھی بھ سمت ھدقھی شاپ شد ،بعد از چند دقی داخل کافییو تنھا
 ! کانیمن تا خرخره غذا خوردم ن: شد و گفتادهی پھیھد
 ... ی کافمی برستیقرار ن-
 ی سالم و احوالپرسھی با ھدشھی کھ از پشت شدی را برد و داد بھ سعچشیی در رابست و سوکانین

 .  رفتندابانی کھ برگشت دستش را گرفت و با ھم بھ سمت خکانین.کرد 
  ؟می ریکجا م-
   بازارمی برمیری بگیتاکس-

 از ھی اخرون نشستند ھدیھای صندلیکی ی سوار ون شدند و رفتند رویبھ زود.  نزد ی حرفھیھد
 .  نزدی حرفگری دی بود ولی با ان ھمھ جا چفتش نشستھ بود شاککانی ننکھیا

  چکار؟می ریبازار م: گوشش گفتری ،زقھی از چند دقبعد
 .  کردی نگاھش میکی نزدی از فاصلھ کانین
 ؟یدی ُ دنیامیبن-

 !دمینھ فقط اھنگاشو شن: گفتی بھ سادگھیھد
 !ستی ننیامی ِ ما اون بنیبن: و گفتدی خندکانین
 !ستی اون پسرعمو نگھی ما ھم دی پسرعمونیا: ھم عمدا گفتھیھد.  زل زدشی بھ لبھاو
 !پسرعموت عاشق شده... یدیاره درست فھم: زد و گفتییبای تبسم زکانین
 اخم کرد و قھرالود ھیھد.  نشاندشی لبھای کوتاه روی نتوانست خودش را کنترل کند و بوسھ او

 . چرخاندابانی را بھ سمت خشیرو
.  نگاھش نکرد گری دھیا ھر چھ کرد ھد دستش فشرد امی و دستانش را تودی کشیقی آه عمکانین

 ھمونو ی بکاری ھر چکانیاقا ن" افتادی بنروزی دی لسوفانھی فی ِ حرفھاادی. شد ی موانھیداشت د
  احساس ُ و عالقھالی خی اما تو بی کردن کھ ولشون نکنی دخترا التماست مادتھی... یکنیدرو م

 فھمھ تو چھ ی اما طرف نمی دل بستی الکیحاال بھ قول خودت الک... یکردیشون رھاشون م
 !" ی داریحال



 62 

 ی تاب اشتی بکانی بود غرق تماشا شد خبر نداشت دل ندهی بازار ترھان کھ تا حاال نددنی با دھیھد
 ھمھ داد ی وسط او را ببوسد بغل کند جلونی خواست ھمی دانست چھ کند ،مینم. کردن با اوست

 رش پدھی شبنحدی دانست تا ای تحمل است نمی بنقدریا دانست یتا بھ حال نم" دوستت دارم"بزند 
 می شد انقدر ی می شد کالفھ و عصبی طاقت می کرد بیبھرام ھم ھر وقت نرگس قھر م. است 

و او چقدر ھر بار پدرش ... کرد ی می ھم خودش منت کششھی کرد و ھمی می امد تا اشتمیرفت و 
 ....  کرد و حاالی مسخره مشی خلق و خونیرا بھ خاطر ا

 ی بکانین.  دی کشرونی دستش را بھیھد.  را محکم گرفت و او را بھ سمت پاساژ رضا برددستش
  از من؟ی ترسیم... ھیچتھ ھد: پاساژ نگھش داشت و گفتی شلوغیقرار شد و تو

  از تو؟یاز ک-
 ! باشھی مسری عاشقی ترسیم...اره : عمدا گفتکانین

 ! باشھی ترسم مسریاره اره م: حوصلھ گفتیشن و ب چشمانش را گرد کرد و خھیھد
 !ھیترس نداره ھد: دستش را فشرد و اھستھ گفتکانین

 نرم و پشت سرمو نگاه نکنم ی خوای نده واگھ می منو بازکانین: شد و قاطعانھ گفتکشی نزدھیھد
 ی حرفات راست اما حرفاتو بروز نده اگرم نمیگیاصال تو راست م... حرفا نزن نی بھم از اگھید

  برم؟ی خوایم... من برمیتون
 حس فقط نی بھش برخورد اما ایی جوراکی. و راه افتاد دی دمغ شد و دستش را کشی حسابکانین

 "  کنھ ؟ی مینجوریچرا ا" زدادی قلبش عاجزانھ فری باز ندادی طول کشھیچند ثان
 

 کانی و نھی بود و او سرش با لبتابش گرم بود کھ ھدیشتر از می ،خالنیامی کوچک بنی مغازه
 عاشق چھ کانی جالب بود تا بداند نشی و برادی دی را مھی بار بود ھدنی اولی برایبن. وارد شدند

 . نظرش را جلب کردھی ھدی و سادگییبایدر نظر اول ز.  شده یکس
 ! عاشقیبھ بھ سالم اقا-

چرا چشم و چارتو : گفتکانی رو بھ نیبن. جواب سالمش را داد نی نمکی سالم کرد و با تبسمھیھد
  ؟نی کی میھمچ

 !سادهی بچھ وانجای ادی سال نزن٣٠ ری زی حرفانیامیاقا بن: پاسخ دادکانی نی جاھیھد
 ھمون کھ طلسم دیی خانم شماھی خوشبختم پس ھدارتتونیخانم از ز: گفتیبن. بھ خودش اشاره کردو

 !رو شکستھ
 !می برنی ِاز اب گذشتھ مون رو بدی سوغاتنی امی نشکستویزیاقا ما چ: گفتی خودمانیلی خھیھد

 متنفرن و خودشون کھ ی کال از عشق و عاشقشونیا: گفتی سکوت را شکست و رو بھ بنکانین
 ! خوان بد باشنی ھم مھی از بقچی مھر ھستن ھیب
 . بوددهی را اشفتھ ندکانی ننھمھیتا بھ حال ا. دی خندنیامیبن
 !  عوارضشھ ھانایخانم ا-

 ! کو گوش شنوانی نبی ھندلمی انقد فگمیمنم بھش م: گفتی در جواب بنھیھد
  ؟ی خوای مییچا... نیبش: اورد و گفتی اھی چھارپاھی ھدی کرده براظی و غدی ناامکانین
 ! اگھ باشھ...اره -
 ...  کھیی چاگھی ھست دابھ؛ی گفتن نایخانم ادم عاشق کھ م: گفتیبن

 !؟ی عشق کنن ،اما کو عاشق واقعی تونن ادعایھمھ م: عمدا طعنھ زدھیھد
 اری اونا رو بیھمھ : گفتی رو بھ بنحوصلھی نثارش کرد و بی نگاه سرزنش بارو عبوسکانین
 !نھیبب
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 چند دست لباس دراورد و نشیتری وری گذاشت بعد از زشخوانی پی را روی ابتدا پالستکنیامیبن
 . زد و در مغازه را عمدا بسترونی بی چایعد بھ بھانھ  گذاشت و بکیکنار پالست

 ؟ی ترسی ازم مھیچ... یشی بدجور ساکت ممیشیتنھا کھ م:  گفتزی امھی و کناستادی ای بنی جاکانین
 شد بھ ان سرعت عاشقش ی را باور نداشت مگر مکانیرفتار ن. ادی ھم زیلی بود خدهی ترسھیھد

 عشق ری خواست درگی او اصال نمنھای ای ھمھ ری او را مسخره کند اما غدی ترسیم. شده باشد 
  ی زودنیشود ان ھم بھ ا

 ! خودمھی قھی سلنایا: بحث را عوض کرد و گفتکانین
 !قشنگھ: انکھ نگاھش کند گفتی بھیھد
 !  از منی ترسی مھیھد-

 گھی اره دی انقد کھ گفتیوا: گفتی کرد با کالفگی داشت لباسھا را کھ اکثرا تاپ بود نگاه مھیھد
 !دمیترس

 ؟ی ترسیچون کھ عاشقتم م:  با سوز نگاھش کرد و صورتش را جلو برد و گفتکانین
 ...  رمای کنم می ول مکانین: اخم کرده گفتھیھد

 !عاشقتم عاشقتم عاشقتم: تاب شد و دستش را محکم گرفتو سھ بار تند تند گفتی بکانین
 .  شدری ھم اسشی بود و ناگھان لبھاکانی ن ِری خواست برود اما دستش گھیھد
 ! بس کنادی ی میبن... کانین: مضطربانھ گفتھیھد
 ! ی منو باور کنخوامیمن فقط م-

 .  بودری اما دستش ھمچنان گدی بھ زور عقب کشھیھد
 ! کانی رم نیبھ خدا م-
 ...! شمی موونھی من دی زنم بری بلوف نمھی ھدنیبب-
 ! ی کنی مدای پگھی دی ھی ھدھی ی ریم... کانی نیشینم-
 ! خوامیمن فقط خودتو م-
 خوام درس بخونم بدون ی ھم کوچکترم مایلی از نیمن حت... کنم ی بس کن خواھش مکانین-

 ...  افکار بچھ گانت کھ بھ نظرم ھمش زودگذرهریاس... ی کنی مری منو اسیدار...دغدغھ 
 ی برابھی دونم برات عجیم... ستیبھ و بچگانھ ن: کالفھ شد و دستش را رھا کرد و گفتکانین

 ! من عاشقت شدمستیدست خودم ن... اما بھی کشش عجنھمھیخودمم ا
 ! خوامی من فرصت مستمی من االن اماده نکانین...بذار بھ وقتش : و گفتدی کشی آھھیھد
 چقدر ؟-
 ! می کھ نامزد شدی چند ماھنی ھمیحداقل بھ اندازه -

 .  ظاھرا قانع شدکانی اما نچاندی را بپکانی خواست نی گفت می میالک
 !  کنمیصبر م...باشھ -
 ! باشھ؟میشیمثل قبلنا دو تا دوست ساده م... ی حرفا نزننی از اگھیقول بده د-

 را انتخاب کرد و ی از ابی رفت و ترانھ ای بھ سمت لبتاب بنکانین.  لحظھ ھر دو ساکت شدند چند
 ! گھیانتخاب کن د: گفتھیرو بھ ھد

  ؟ی دادی چیلیبھ ن: عوض کردن فضا گفتی براھیھد
 ... یتوام بخوا. نقره اوردم خودش خواستھ بودسی سروھیبراش -
  دمی پرسی طورنینھ بابا ھم-
 !  دوست دارمنویا: را برداشت و گفتی قرمز رنگی تاپ دکلتھ کانین

 !قرار ِمن انتخاب کنما: کرد و گفتی نگاھی چپھیھد
 !گھی داالی...  ام خودت انتخاب کنیکی بردار نویا-
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 خاص نگاه و ی تاپ قرمز را با حسرتکھی در حالکانی را برداشت و نی رنگی ھم تاپ مشکھیھد
 !نمی بی بھ تنت منوی خودمان ای در خانھ کروزی...ان شا: کرد اھستھ گفتیلمس م

 ! پنبھ دانھندیواقعا کھ شتر در خواب ب:رد و گفت با تاسف نگاھش کھیھد
 من شدم گھی حاال دیدست شما مرس: گذاشت و گفتکی و ھردو تاپ را داخل پالستدی خندکانین

 ! شتر
ِا : بود گفتدهی را شنکانی داخل مغازه اش شد و چون حرف نی چاینی سکی با ی لحظھ بنھمان

 گم کھ قبلترھا طبق یاز اون لحاظ م) گفتھیو رو بھ ھد( ی کھ االغ بودروزی تا دی دادتی ھورییتغ
 !  شد؛ االغ بودی عاشق می ھر کشونینظر ا

 ! گفتھ من عاشقم؟یک:  گفتی خونسرد و جدکانین
 کرده دلش فرو ی داشتھ مسخره اش مکانی تمام مدت ننکھی لحظھ شوکھ شد از فکر اکی ھیھد
 !قمھی دھی واسھ یعاشق...  م وونھیمن د: گفت و عاشقانھ نگاھش کرد و قی عمکانی اما نختیر
 کرد و انگشتش ی بھ بنی نگاھھی جدا عاشق شده بود ھدکانی از تعجب دو تا شاخ کم داشت ننیامیبن

 ! گھ از اون لحاظ منظورشھی کھ موونھید:را کنار سرش چرخاند و اھستھ گفت
 
 
 ھم کھ داد سھ دتس لباس ی پالستکی ، بھ او داد، توی بنی مغازه ی توکانی کھ نی از دو تاپریغ

ِ جذب کشی بلند زرشکنی ِ استی اسکقھی کی تونکی بھروز ، و ی براکی شیراھنیبود ،پ  کھ یِ
 کی بود و بای تن زی تویلی براق داشت برعکس ظاھر ساده اش خی از جنس ورنیکمربند پھن

 شد کھ ی بستھ می زرشکی شد و با بندی تنھ اش کلوش منیی کھ پای اروزهی فی باز ابلو جیمانتو
 .   ساپورت و کفش پاشنھ بلند کم داشتکی بود فقط کی شیلی رنگ خی زرشککیبا تون
 خوان ی منایعموت ا: مقدمھ گفتی بھی را تنش کرد و رو بھ ھدی سوغاتراھنی کھ بھروز امد پشب

 ...  ھست باھاشونکانمی اما من قبول نکردم چون نیعموت گفتھ توام باھاشون بر...برن مشھد 
 دردسر نداشت ی برود حوصلھ کانی خواست با نی امد اما نمی نزد از مشھد بدش نمی حرفھیھد

 .  کردندی شک مایلی نای او زن عمو یمسلما با رفتارھا
 کھ ھمچنان ھی شد بھ ھدی مکی شام نزدزی امد و ھمانطور کھ بھ مرونی بیی از دستشوبھروز

 ! ی خواد بریتو دلت م: ساکت بود گفت
 ماه رمضون می کندی خورده خرھی خونھ ی برادی کھ بانمیھم کالس دارم ھم...نھ :  قاطعانھ گفتھیھد

 ! می ندارخچالی تو یچی ھشھی شروع مگھی ھفتھ دھی
 ...  ازت خواستکانیفقط اگھ ن... مشھد می ریبعدا خودمون م:  تکان داد و گفتی سربھروز

 ! نی شما اجازه ندادگمی خوام برم بابا اگرم گفت میمن نم:  و گفتدی حرف بھروز را برھیھد
 ُ تو باھاش یاومد... نی بررونی دوست ندارم با ھم بادی من زھیھد:  اخم کرده و عبوس گفتبھروز
 ...   اونای ینساخت

 ... ی بودم شما ھغھی صنیمن کھ از اولش مخالف ا:  قھر الود غر زدھیھد
 !  حواستو جمع کنگمیمن م: گفتحوصلھی ببھروز

 !من حواسم جمعھ-
 گشود و تی مقدمھ لب بھ شکای اشکاربیتی زنگ زد و با عصبانھی خودش بھ ھدکانی بعد نروز
 !  مشھدیای تو بخوامیمن م... ده ی خواد می می کھ ھر دستورھی عمو فکر کرده کی چیعنی:گفت

 یشدم من خودمم کار دارم نمبع... ی انقد راحت در مورد پدرم صحبت نکنشھیاوال م:  گفتھیھد
 ! مشھدامیتونم ب

 !  حرف شماست نھ عمونیِا پس ا: گفتظی با غکانین
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 ! ھیکیحرف منو بابام : گفتی جدیلی خھیھد
 !ھی ھدی بدیلیخ... تو ی دونیم... تو :  با تتھ پتھ گفتکانین
 خواست بھ او زنگ بزند و در مورد ی شد مرهی تلفن خی ناباورانھ بھ گوشھیھد. قطع کرد و

 "  از من سرد بشھی طورنیبھتره ھم" کرد و با خودش گفتیرفتارش حرف بزند اما فکر
 ھفتھ بھ مشھد کیبھرام بھ ھمراه خانواده اش .  گذاشت شی را سرجای بغض الود و ناراحت گوشو

 دی شنی کند ،وقتی دلسرد م راکانی نی دورنی کرد ایفکر م...  ھی زنگ زد نھ ھدکانیرفتند و نھ ن
 و از ای کرد و سراغی می ھمچنان دورکانی شد چرا کھ ندواری عمو برگشتھ اند ، امیخانواده 

 قدم کی قھر بود ،منتظر الشی تماس نگرفتھ بود و بھ خکانی مدت کھ ننی گرفت اما در تمام اینم
 کھ انتظارش دی دکنی ولد،ی ای کوتاه مھی کند ،ھدی اگر کم محلدی کرد شای بود فکر مھی ھدیاز سو

 .   از او نگرفتی سراغھی است و بعد از گذشت دو ھفتھ ھدھودهیب
 ھی ھدنکھی بھ خاطر اکانی کرد نی شک کرده بود ،اما فکر می از سکوت و غم پنھانش کمبھرام

 ری زنکھیا یبرا. نداشتھ اند ی خبر نداشت کھ انھا اصال با ھم تماسگریمشھد نرفتھ دلخور شده د
کان ینکنھ ن...چتھ ...  ی الل شدی شده بابا جون مثل قناریچ: گفتزی امھی را بکشد کناھیزبان ھد

 ! کنھی متتیاذ
 !ارهی ی بھم فشار میلیماه رمضون خ: را بھانھ کرد و گفتی نزد و روزه داری حرفھیھد
 د؟ی نداریبا ھم کھ مشگل-
 چطور؟...نھ  -
 ! دی قھر باشدیگفتم شا... ستی رو فرم ننی ھمچکانمیاخھ ن-

 بزنم ی قھرم کنم دوست ندارم حرفیاما من اگھ با کس... ستی نیزینھ چ:  حوصلھ پاسخ دادی بھیھد
 ! رو خبر کنمای دنای
 

 ! گھی من تو کارات دخالت کنم دی باره بگو دوست ندارھی: با خنده گفتبھروز
 نگرفتم شما ی رو جدی نامزدنیھ من ا ھمون طور کخوادیمن دلم م:  حرف دلش را زدو گفتھیھد

دوست ندارم فکر و ...  ی گردی برمی ؟ کی ری ؟کجا میری میک. دی روش حساس نباشیلیھم خ
 ی جدیلیدوست ندارم خ...  تموم شد ی مون ھمھ چغھی قبل از تموم شدن مدت صدیشا... دی کنالیخ

 ! بدمتی اھمینامزد نیبھ ا
 ! نیمن فقط نگرانتم ھم:  و گفتدی کشی پوفبھروز

 نی شدی نگران مدی ھچل بانی تو انیاون موقع کھ منو انداخت"  و با خودش گفتدی کشی اه بلندھیھد
 بھ اصطالح نی حاال کھ ای خورد ولی اب از اب تکون نمخوردی ساده مون بھ ھم میاگھ دوست...

 "ت حرف بزنم در موردش باھاشھی روم نمی خوره حتی داره بھ ھم مینامزد
.  بھ استخر بروند یاوری شنبھ شب قرار بود بھروز ھمراه بھرام و پدر ِ کامران ،مھندس پنج

 رفت بھت بگم ادمی یراست: بود کھ عزم رفتن کرد اما قبل از خروج از خانھ گفت١٠ساعت 
 ... دنتی خونھ دادی کارت داشت اجازه گرفت بکانین...

 با او حرف بزند نطوری انکھی دانست پدرش از ای مھی بود، ھدنیی زد سرش پای حرف کھ مبھروز
 خوب ھیھد. اورد ی کم مکانیاما از قرار مقابل ن.  بود یچقدر معذب است چون ادم خشک و سخت

 .  موجود چقدر پرروستنی دانست ایم
 ...  حواست باشھ: گفتظی غلی با اخمبھروز

 کھ ھی و بھ ھداوردیعاقبت تاب ن.  دیایبالش ببھروز منتظر بود تا بھرام بدن.  نزد ی حرفھیھد
 !نتی ببدی چھ کارت داره کھ گفتھ حتما باکانی ننمیبب:  کردن گاز بود گفتزیمشغول تم

 ! من خبر ندارم:  صادقانھ گفتھیھد
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 ی کھ رفتروزیمگھ د:چند لحظھ بعد دوباره گفت.  ستی عصبانی معلوم بود بدجوربھروز
 !ت بود دنبالومدهیاموزشگاه ن

 ! میدیاز اول ماه رمضون ھمو ند:  ھا گفتمی جنی سنی از ای عصبھیھد
حواست :  انداخت و دوباره گفتھی بھ ھدیبھروز نگاھ.  بھ صدا در امد فونی موقع زنگ اھمان

 ! ھیباشھ ھد
 دی رفت بھ سمت اتاقش دورونی بھروز بنکھی گفت و مشغول کارش شد اما بھ محض ای چشمھیھد

 مھار کرد و پسی را ھم با کلشی و موھادی پوشنی با شلوار جی ابیشرتیت. تا بلوزش را عوش کند 
 . عطر بھ خود زدیکم
 

 لحظھ مانتو و شالش را ھم تنش کرد چون با نی بود در اخرستادهی منتظر کنار در ِ اپارتمان اھیھد
 " بھ ھم بزنھوی اومده ھمھ چدیشا"خودش فکر کرده بود 

 بھ ھمان ی شلواری کوتاه سورمھ انی استراھنیپ.  اخم کرده مقابلش ظاھر شدشھیل ھم مثکانین
 .  لحظھ در فضا متراکم شدکی ھم در شیرنگ تنش بود و عطر خوش بو

 را شگفتزده کرد ھی بھ محض ورود ، محکم بغلش کرد و ھدکانی سالم کرد و کنار رفت و نھیھد
 .دیای برونی انکھ اجازه دھد از اغوشش بیعقب رفت ب. دیتمام وجودش از لمس تنش لرز

 ی ؟ مثال می چیعنی کارا نی نھ؟ ایتو مشگل دار: عبوس و عنق بھ حرف امد و گفتھمانطور
من بگم غلط کردم دست از ... ی مغروریلی خی تو داریلی خنکھیا... ی بھ من بفھمونوی چیخوا

  ؟ی داریسرم بر م
 !شھی برا ھمی بریعنی ؟ی چیعنی یدست از سرم بردار: گفت ودی دلگرم و مشتاق خندھیھد
 ی رفتار مانوسی عھد دقیچرا مثل ادما...  ام ی عصبانیلیخ... ھم نخند یچرت و پرت نگو الک-

  ؟ی زنگ بھ من نزدھی چرا یکن
 کھ بلد نھیشرمنده من تا حاال دوست پسر نداشتم ا:  کرد اماعمدا گفتی اغوشش دلبری توھیھد

 ... ستمین
من ... یگی می وریچرا در: کرد و گفتشی سر داد و رھایزی و تمسخر امی عصبی خنده کانین

 ی تلفن زدنم ندارھی معرفت یعنی... پسرعموت و نامزدتم ستمیرفتم مسافرت ،من دوست پسرت ن
  کنم ؟ی من کجام چکار می بپرسی زنگ بزنھی دینبا...
 کھ باھاشون دوست یی دخترای ھمھ ی خواستم تالفیم: و گفتستادی انھی مقابلش دست بھ سھیھد
 ! ارمی رو سرت در بی کردتشونی ُ اذیبود

:  اغوشش گرفت و زمزمھ وار گفتی کننده او را توری حرکت غافلگکی زد و در یشخندی نکانین
 . ارمی ی دو ھفتھ رو سرت در منی ایمنم تالف

 ی بھ اتاقش رفتند کی کدی شد اما نفھمرای گرمش را پذی نزد و بوسھ ھای دلتنگ تر از او حرفھیھد
 ... مانتو و شالش

 تختش ی بھ زوراز رونی ھمی ترساند برای را مھی کم کم داشت ھدکانی نری ناپذیری سحس
 ! بابام زودتر برگرده خونھستی ندیبع... ی بھتره زودتر برکانین:برخاست و گفت

 امد اما رونی بقھی بعد از دو سھ دقکانین. اماده کردشی شربت برایوانی از اتاق خارج شد و لو
 . چشمانش ھنوز غرق تمنا و خواستن بود

  ؟مینی ھمو ببیک: گرفت و گفتھی شربت را از ھدوانیل
 !  کھ ماه رمضونھی دونیم: با خنده گفتھیھد

:  دوخت و گفتھی نگاه خندانش را بھ صورت ھددی نوشی ھمانطور کھ شربتش را مکانین
  ؟ی چیعنی نیحاال ا... مایھ مسلمون ما ھم بچیناسالمت
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 ! ستی رفتن نرونیتو ماه رمضون کھ وقت ب-
 ی م موونھیاره اونم با وجود تو کھ د: را اغاز کرد و نجوا کرد طنتی شصانھی دوباره حرکانین

 ! یکن
 !  ترسمی بس کن من مکانین-
 .   و بھ زور از او فاصلھ گرفتدی کشی آھکانین
 ! تلفنت در دسترس باشھ ؟شھیاما م...باشھ -

 ! باشھ: تکان داد و گفتی سرھیھد
 رفت امشب رونی شبا بشھی مھربونمونم کھ نمیلی خی عمونیبا وجود ا:  گفتی با کالفگکانین

 !چاره نداشت از وسط نصفم کنھ
 ! یقشنگ بود مرس... فرصت نشد تشکر کنم ی دبی ھایبابت سوغات: با خنده گفتھیھد

 ! فعال....پس : و گفت سر تکان دادکانین
 . گرفت و دل کندی داغ و طوالنی در بوسھ ای جلوو
 
 .  رفتن نداشترونی بی برای بھ قولش عمل کرد و اصرارکانین

 افطار بھ خانھ شان دعوت ی زنگ زد و اورا براھی بھ ھدایلی بود کھ نای احی از مراسم شبھابعد
 .کرد

 نی بود کھ ادای خوشحال بود و از قرائن پیلی خندی را ببکانی توانست بعد از دوھفتھ نی منکھی ااز
 افطار کھ مثل ھر روز بھ کی خبر نداشت چرا کھ نزدکانی بود و نایلیدعوت از طرف نرگس و ن

 . حرف زد و قطع کردی زنگ زد حال و احوال کرد و کملشیموبا
 و خنده بحث یوخ کرد با شی می ھم سعھی زد و ھدی ھمچنان در مورد عالقھ اش حرف مکانین

 .دی بگویزی چشیاھای از رویلی داد خی وقت بھ او اجازه نمچی دھد و ھرییرا تغ
 گفت ی شد اما بھروز می نگرانش می گاھھی برادرش سر باز زد ھدی بھرام از امدن بھ خانھ باز
 . دی خرھی بامای جعبھ زولبکی اش ھی دھد و بھ توصی محی را ترجییتنھا
 ھم یگری از او مھمانان دریغ.  را خواند شی دست ِ زن عمودی بھروز رسی بھ خانھ ی وقتاما

 . حضور داشتند
 ، در ھمان برخورد کوتاه دهی را دھی بود او اما گفت کھ ان روز ھددهی ندایلی را در روز تولد ِنپگاه

 رو ھی ھددنیبا د" نینسر" یعنی بود اما مادرش یاز پگاه خوشش امد دختر خونگرم و زود جوش
 .  بھ خودش شک کردھی را برانداز کرد کھ ھدشی سرتا پایترش کرد و جور

 را ینیری شی بھ طرفش رفت و جعبھ ھی ھددنی بود اما با ددهی لملی می روحوصلھی کسل و بمانینر
  چرا ؟ینیری ،شیشما خودت قند و نبات: و گفتدی تعارف از دستش قاپیب

 ھی رو بھ ھدیی نرگس امد و متعاقبش از اشپزخانھ خارج شد و با خوشروی معترضانھ یصدا
  ؟می دعوتت کندیحتما با... زمی عزیخوش اومد:گفت

 ! لباستو عوض کنایب... ھی ھدیچھ الغر شد... بنده خدا رو دیحاال ولش کن: گفتایلین
 داد حیپگاه ترج بود و برخالف دهی پوشی رنگی کش ِ طوسنی بنفش و جکی مانتو ،تونری زھیھد

 . اوردیشالش را در ن
 شد ی مدهی در صورتش دیحی ملشی با شلوار دمپا بھ پا داشت و ارای کوتاه گل بھنی استشرتی تاو

 کرده ی اش عاصنانھیزبی تی را با نگاھھاھیکال بانمک و تو دل برو بود برخالف مادرش کھ ھد
 . بود
 ھی زود سر حرف را در مورد سن و سال باز کرد کھ حواس ھدیلیپگاه خ.  دو کنار ھم نشستند ھر
 .ندی را از حضورش در انجا ببکانی خواست برخورد نی شد بھ پلھ ھا ،دلش مدهیکش
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 یلی خھی ھددنی تنش بود و از دیمتی رنگ مارکدار و گران قدی سفی کاله دار و شلوار ورزشکاور
 داد و رو ریی تغایلیاھش را بھ سمت اشپزخانھ و ن نگری سالم کرد و مسعی سرھیھد. تابلو جا خورد 

  ھست؟یکار: بھ او گفت
  ھست بگو؟ی اگھ کارایلین: زودتر بلند شد و گفتپگاه

 ! ُ پرسش؟یکین: با خنده گفتایلین
 شیبود کھ صدا" قنبر"نام کوچک ِ پدر ِ پگاه .  لحظھ بھرام ھمراه پدر ِ پگاه داخل خانھ شدند ھمان

 کرد و مانع کمک کردنش شد و ی را بھ باجناقش معرفھیبھرام با افتخار ھد" یعمو قنبر" زدند یم
 ومد؟ی برادر ِما باز ننیا:دیاو را کنار خودش نشاند و پرس

 .  نشستشی بود کھ امد و روبروکانی حواسش بھ نھیھد
 ! نھ سالم رسوند و گفت خستھ م-

 کانی اما ندی کرد و خودش بلند بلند خندیوشش پچ پچ گری نشست و زکانی امد کنار نعی سرنینسر
 .  گذرا بسنده کردیبھ تبسم

 بگو امشب مانی بھ نریزی چھی:  کھ خطاب بھ بھرام گفتدی نرگس از اشپزخانھ بھ گوش رسیصدا
 ! کنمونی ممارستانی بری اسای ترکھ ی مای خوره یاز بس م

 را قورت ی ولو شده بود و بھ زور رانی پلھ ھای روی کھ با حالت بامزه استی نگرمانی بھ نرھیھد
 ، شده ساک حموم ، بسکھ خورده نانداره گھی دستیاون معده ن: گفتھی گوش ھدریبھرام ز.  داد یم

  کاھدون کھ از خودتھ پاشوستیبسھ بچھ کاه از خودت ن) داد زدمانیرو رو بھ نر( نفس بکشھ
 !گھید

 کھ روز بھ روز چاقتر مانی نرنیش قدو باالست نھ بھ اخو...  کھ مشاکانینھ بھ ن: گفتی قنبرعمو
 !شھیم
 بزنم بھ تختھ بچھ کانیبھ ن...  مشایوا: اما گفتنینسر.  کرد مانی بار ِ نری متلکی او ھم بھ شوخو

 ! الغرت کردهیلی برات روزه خرهیخالھ بم... شھیم ھر روز خوشگلتر م
 نزد و زود نگاھش را ی جز لبخند حرفکانین کرد اما قی را تصدنی حرف نسرنی ھم در دل اھیھد

 .  دوختھیبھ چشمان ھد
 دی چھی بامای و مربا و خامھ عسل زولبی و گردو سبزری را با شلھ زرد آش جو نان و پنزی منرگس

 شام رو با افطار می ما عادت نداردی ببخشگھید: خواند گفتی فرا مزی ھمھ را سر مکھیو در حال
 ! میسرو کن

 خواھر دلم ادی ی نشاط ھم بی گفتیم: رفت گفتی راه مکانی نی شانھ بھ شانھ کھی در حالنینسر
 !براش تنگ شده

 ! زنھی غذا دلشو بھ ھم می داره بواری بچھ م بدجور ویطفل: گفتی اعتنا بھ حضور قنبری بنرگس
 حرفھا نیچقدر زن عمو راحت از ا"  کردی را گرفت و بھ او کھ داشت فکر مھی دست ھدبھرام

 ! کھ دختر پاشو افطارهیپس نشست:فرصت نداد و گفت"  زنھ ی مگھی دی مردایجلو
 گرفت اما پگاه ھم زود کنارش نشست کھ ی مقابلش جاعی ھم سرکانی کنار بھرام نشست و نھیھد
 ی مادرش انجا را برای را متوجھ خود کرد حس کرد پگاه بھ اشاره ھی نگاه ھدی لحظھ ایبرا

  نشستن انتخاب کرده
 واسھ یمامان مگھ بازم جا دار:  گفترتزدهی نرگس حزی امد نشست سر میی ھم با پررومانینر

 !خوردن؟
 و خونسرد نشست و انگار نھ انگار کھ انھمھ متلک الی خی نثارش کرد اما او بی ھر کس طعنھ او

 .بارش کرده اند
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 و ھمزمان بھ مادرش ختیخودش آش ر ی مالقھ را برداشت و براکانی کھ گفتھ شد ناذان
 ! ی کردی روزا رو منی فکر ادی بای رفتی قربون صدقھ ش میاونموقع کھ ھ:گفت

 ! زی مالقھ ھم واسھ من برھی بچھ ھا رو لوس کرد دی نبانھیمنم نظرم ھم: گفتی با خونسردمانینر
 .  حواسش بھ اندو بودی چشمری زھیھد.  داد کانیپگاه بشقابش را بھ ن.  دندی خندھمھ
 واقعا کم گری کھ دمانی از نرری غنیری شی بھرام شروع کردند بھ خوردن چای از اش خانواده بعد

بخور دخترعمو بخور بخوره : کھ متوجھ اش بود گفتمانی ھم اصال جا نداشت نرھیاورده بود ھد
 ؟ی خوریپس چرا نم...

  پس ؟یکاری جان عمو چرا بھیھد: را گرفت و گفتمانی حرف نری دنبالھ عی سربھرام
 !  خوشمزه بودیلی شدم اش زن عمو خریعمو من س: اھستھ گفتھیھد

 ! خب اش بخور: گفتنرگس
 زم؟ی بریی برم چانی خوای تونم زن عمو مینم-

 زنھ می داره گھی خانم چشات ددهی ھی الغریلیخ:  نازک کزد و عمدا گفتی پشت چشمنینسر
 !رونیب

  ُ خورمی خودم مرونیُ دوست دارم بذار بزنھ بیلیما چشم خ: باز مداخلھ کرد و گفتمانینر
 !مانی نرگھیبسھ د... میدیخب خند: تشر زدکانین

 . دلخور نبودکانی زد کھ اصال از تشر نمانی بھ نری اما لبخندھیھد
البد :قدمھ گفت می باز بنینسر.  را خورده بود نشیری شی چاوانی لکی اما دی تعمدا کنار کشپگاه

 ! شھی بخوره چاق نمیِ بد اما پگاه ِ من ھر چیلی نھ؟ خی داریاستعداد چاق
 !بلھ: تنھا گفتھیھد
 نی امی دست فوتبال بزنھی می پاشو بری خوری نمیزی اگھ چھیھد: گفتدهی خطاب بھ ھمانینر

 ! برهلی کھ خوردم تحلییغذاھا
 ! خانمھی کشمش دم داره ،ھدمانیاقا نر: تشر زدبھرام

 و با من زی رو برخبای ِ ززی عزی بانو و انی مھجبیا: کوتاه کرد و گفتیمی برخاست و تعظمانینر
 !می دست فوتبال بزنھی می برایب
 

"  تونم نماز بخونمیکجا م" بوددهی پرسایلی زنگ خورد و چون قبلش از نھی ھدلی لحظھ موباھمان
 !برو باال تو اتاقم ھم نمازتو بخوون ھم جواب تلفنتو بده:  گفتایلین

 !نجای اادیاگھ باباتھ بگو ب: دی پرسبھرام
 ! ِ عمورازینھ از ش: گفتاری اختی بھیھد
 کھ کامال در صدا و کالمش مشھود ی بود سالم کرد و با رنجشیعل. از پلھ ھا باال رفت عی سرو

 ؟ی از ما بپرسی حالھی دی درستھ،نبانیسمشھ واقعا ا رنیا... وفا یسالم خانم ب:بود گفت
 ؟یُ جان چھ حال خبر خوبییَبھ سالم پسردا:  گفتی با لودگھیھد
 ! ی کنم تو بابت اشکان ازم دلخوری من ھنوزم فکر می بدیلیخ: گفتی با دلخوریعل
  خوبھ؟یی چطورن؟ دانای مامان امیخب بگذر... نکردم یمن کھ کار... ی علھی چھ حرفنیا-
 ؟ی زنی بابات کجاست کھ راحت با من حرف مگمیم... شما یایاز احوالپرس-
 !مھمون عمو بھرامم ھستم... ستمیمن خونھ ن -
 ! بگو عموت چند تا پسر دارهعیزود تند سر... ی مھمونی پس رفتکالیِا بار-
 !دو تا اونم دم ِ بخت -

 ؟!واقعا:  وا رفتیعل
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 ١٣ ام یکی بشھ اون ی پسرعموھام قرار ِ با دخترخالھ ش عروس ازیکی... ای دادری توام گیعل-
 ! می دی نملیبعشدم ما دختر بھ فام...سالشھ

 ... ی سفارشی نماز بخونم امرخوامیخب من م:  گفتعی سرھیھد.  بھ من من افتادی حرف علنی ابا
 !دیمارو ھم دعا کن... رینخ-
 ! باھاش حرف زدمروزی ھم سالم برسون گرچھ خودم دیی بھ زن دانطوریشما ھم ھم-

  ؟ی زنی زنگ میواشکیپس :  گفتیشتری بی با ناراحتیعل
 ! قبلش با تو ھماھنگ کنمی ؟خب توقع دارھی چیواشکی-

 !  تنگ شدهاتیطونی شی دلم برات برایلی خھیھد:  ھوا گفتی بیعل
 ... مم چقدر فھی میستی حاال کھ نھیھد:  ادامھ دادی شوکھ شد علھیھد

: دی بگوی بھ علعی سریلی خھی زد باعث شد تا ھدی را صدا مھی پلھ ھا ھدنیی کھ از پاایلی نیصدا
 ! خداحافظدی اد باال، ببخشی تونم باھات حرف بزنم دختر عموم داره می نمیعل
 جان جانماز ھیھد:  در راگشود و گفتایلیھمان لحظھ ن. کرد و تلفن قطع شد ی تندی خداحافظیعل

 !نیی پاای بینمازتو خوند...اوردم برات 
 با او حرف نزده بود انقدر نگونھی تا بھ حال ایعل.  تخت نشست ی تشکر کرد و چند لحظھ روھیھد

 وونھید:  گفترتزدهی را از جا پراند و حھی ھدلی زنگ موبایصدا.  نکرده بود ی ابراز دلتنگمیمستق
  ؟یشد

 ! خواداز توی می پسره چنیا...  اطمیتو ح:  گفتی و عصبظی با غکانین
 ! ی شدوونھیبھ خدا د:  اھستھ گفتھیھد
 ! کنھی زر زر می پسره چنی گم ای مھیھد-

 .  دی را ندکانی نگاه کرد ناطی از پشت پنجره بھ حھیھد
  شنوهی صداتو میکی واشتریترو خدا -
  گفت؟ی می پسره چنی اگمیم: گفتھی اعتنا بھ حرف ھدی بکانین
 !نی ھمکردیُبابا حال احوال م-
 !کارهیھاه ، : خشم گفتبا

 کھ تو بھ داماد دمی مریاصال مگھ من بھ عروس مامانت گ: حوصلھ از بحث کردن گفتی بھیھد
 !یدی مریبابام گ

  بود؟یمنظورت چ... مییبلھ بلھ؟ عروس و داماد کھ ما-
 ! کردمیشوخ: ازرده خاطر گفتھی ،ھدکانی لحن خشن ناز
 ! یکنی چک نوش جان مھی غلطم نی بابت ای کردیادیغلط ز: اما ھمانطور خشن گفتکانین

 ! برم نماز بخونمخوامیم: لجوجانھ گفتھیھد
 !نجای ای ای میچرا نگفت-
 ! کھ مزاحمتون شدمدیببخش...  ومدمی ی نمنجاستی دونستم خالھ ت ایاگھ م-
 !ھیبس کن ھد: شد و گفتی عصبکانین
 ... اد باالی وقت مھی پگاه نیمن برم ا...  خبر اومدمی بی ناراحتھیحاال چ-
 ...  زنھی مدی سالن داره منو دیپگاه االن از پشت پنجره : زد و گفتیشخندی نکانین

 ! چقدر دلم برات تنگ شده بود:  سکوت را شکست و گفتی بھ قشنگکانی دو سکوت کردند نھر
 " کرده بودندی بھ او اظھار دلتنگلی فامیامشب دو تا ازپسرا" با تعجب فکر کرد ھیھد

 ! ی دلتنگم شدی بگی وقت دھنتو باز نکنھی تو خمکی یھو:دی غرکانین
 !بودم بابا-
  ؟یچ-
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 !دلتنگ شما-
 ! حرف زدنتنی با ایریبم-
 رم؟ی من بمکانین-
 ! چسبھ ادم بخورهی ھلو مھیبعد ِ افطار ... واسھ ت رمی من بمینھ الھ-
 !شعوری بییَا-
 !ی خورمت اساسی فرصتم منی زد در اولبشی غاوه پگاه-

 و ایلی نی بعد سرو کلھ قھی قامت بست و دو سھ دقدی لرزی کھ می گر گرفتھ و قلبی با گونھ ھاھیھد
  شددایپگاه پ

 
 

 نی حرف زدند و تازه صحبتشان گل انداختھ بود کھ نسریی سھ تای ربعکی کھ تمام شد ھی ھدنماز
 بتونھ برات دی بده شاکانی نشون ناری بلتویموبا... پگاه جان مامان :دخترش را صدا زدو گفت 

 !درستش کنھ
 لمی موباکانیمگھ اقا ن: با خنده گفتھیھد.  ،پگاه بھ سرعت از اتاق خارج شد نی حرف نسرنی ابا

  کنھ؟ی مریتعم
:  گفتھیا بست و اھستھ رو بھ ھدِ بھ اب داد بعد در اتاقش ری و برخاست و سروگوشدی خندایلین

 !  ارزن توجھھی از غی رو دوست داره اما درکانی نیلی پگاه خیطفل
 کانی ندی کرد شای اگھ خالھ م مداخلھ نمی دونیم:جانماز را جمع کرد و ادامھ داد. نزد ی حرفھیھد

باور کن بابام اگھ ... کرد ی مثال بھ تو سودینی بیخالھ مو کھ م... نسبت بھ پگاه انقد سرد نبود اما 
 داره اما از وست من برعکسھ بابام باجناقشو دیکار ِ بابا. کرد ی مرونشیچاره داشت از خونھ ب

 !خواھرزنش متنفره
 !امی ننیی پاگھی اگھ خالھ ت ناراحتھ من دیخوای مگمیم...من ناراحت نشدم : گفتھیھد

 زنھ ی داد مکانی کھ رفتار ننھیحرف من ا... ادی خوشش ناهیوا صد سال س: کرد و گفتی اخمایلین
 ! یالی خی خودشون رو در بست زدن بھ بنای بھ پگاه نداره اما ایعالقھ ا

  پگاه تک فرزنده؟یراست... شھی سرش نمزای چنی بگم پگاه جون عشق ایچ-
گاه  خواد ھر طور شده پی و پونھ اونا ازدواج کردن اما خالھ م موندیپ...نھ دو تا خواھر داره -

 ! پسر ِنداشتھ می بشھ جادی باکانی نگھیم... لیشوھرش بده بھ فام
 یسی باھاش رودربایمامانمم طفل... گھی رو بھ مامانم منایا: زل زدو او افزودایلی بھ نری متحھیھد

 !  بگھیداره ؛چ
 سرش او را ی نشستھ بود و از باالکانی مبل نی دستھ یپگاه رو.  رفتند نیی دو برخاستند و پاھر

 لحظھ بھ صورت کی کانی در ھم نی افھیق.  در حال کلنجار بود لشی کرد کھ با موبایتماشا م
ان ی قلدنی در حال کشیبھرام و عمو قنبر.  دی کشی نفس بلندزشی امطنتی افتاد و از لبخند شھیھد

 ھی دور از بقمانی نرکی نزدھیھد.  نشستھ بود شانی ھم کنار نرگس روبرونی زدند و نسریحرف م
 .  مبل نشستیرو

 ! ھی چسبھ ھدی دست فوتبال مھیبعد ِ نماز -
 !!! خانمھیھد: گوشزد کردمانی بھرام امد کھ باز بھ نری کرد و صدامانی بھ نری نگاھھیھد
  ؟یکالس چندم:دی کھ پرسھی سرتکان داد و در جواب ھدمانینر

 یی سوم راھنمارمیامسال م: گفت
  ؟ی چکاره بشیواخی نھ ؟مایدرست خوبھ -
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 شرکت ور دست امی بدی منکھ اول ُ اخر باگمی منایبھ بابا ا:  مبلش صاف نشست و گفتی رومانینر
 از بابا ھی بپردازم سرمای عملگفی تو شرکت بھ شغل شرامیپس درسمو امسال کھ خوندم ب...شما 

 ؟! خانمھی ھدیگی میھا تو چ... شھیجنسمون جور م... بنا شمی ِ منم مکانیمھندسم کھ ن
 ! یی بالیلیخ: و گفتدی خندھیھد

 دخترا از پسر گنیبفرما اونوقت م: او رو بھ پدرش گفتنی ھمی بود برامانی حواسش بھ نربھرام
 !  خانم با سن و شغلمم مشگل ندارهھی ھدادی یعملھ خوششون نم

 گرفت و نکای را بھ طرف نونی دود الود شلنگ قلی با خنده ای قھقھ زد و عمو قنبرنینسر
 ! بھ نوبت بچھابیاس:گفت

 !ھیدخترعمو ھم کھ راض... عرضھ س من چھ کنم ی بنیا: عمدا گفتمانینر
 ! یگی چرا چرت ُ پرت ممانیبسھ نر: ھوا گفتی بکانین

 ! گھی دمی جان توام بلھ رو بده زنت بدکانیخب ن: زد گفتی کھ برق می با چشماننینسر
 .  شد ، بودی و نرگس در و بدل مایلی ننی کھ بی متوجھ نگاھھیھد

  ِ زودیلیسالمھ ھنوز واسھ خ٢٦خالھ من :  اما مودبانھ گفتی جدکانین
 ! درستھ پگاهنکھیا: پگاه را بھ دستش داد و گفتلی مبل برخاست و موبای از روبعد

 !ستی نری زن بگنیا: گفتعینرگس سر.  گفت و از پلھ ھا باال رفتی با اجازه او
 و فکر کرد دی اسوده کشی نفسی بدجنسی از روھی در ھم شد و ھدی بدجورنی نسر پگاه وی افھیق

 !" غرور بد نبودیکم" استیلیحق با ن
 
 

 فطر در دی عیبعد از مھمان.  رفتند ی ھم مداری بھ دھی و ھدکانیابانماه بود و بعد از مدتھا ن ١٧
 و گفت ختی رکانی دست نی را روی راحت اب پاکیلی و شروع مدارس ،بھروز ،خی بنیخانھ 

 با خانواده اش ی و اگر او تحت فشار است بھتر است جدستی رفتنشان چندان موافق نرونیبا ب"
 شد کھ نی ای خوابی شبانھ روز فکر و بکی ی جھی اولش جا خورده بود اما نتکانین."  کند تصحب
 صحبت کرد اما واکنش ھی ابتدا با ھدنی ھمیبرا. است ھی برو برگرد خواھان ازدواج با ھدیاو ب

 کھ او ھم از واکنش دی عمو بھروز را وسط کشی قھر ِ سھ روزه اش ،پای و حتھی ھددیتند و شد
 حق ندارند گرید" لج کرد و گفتشانی با ھر دونی ھمی بود برای عصبانی و حتری متحرشدخت
.  نندی را ببگریکدی توانند در خانھ ی ھم بروند و فقط جمعھ ھا انھم در حضور او مداری بھ دیپنھان

 ی غر مھی بود و مدام بھ جان ھدی عصبکانی نداشت اما نی مشکلھی قضنی الظاھر با ای کھ علھیھد
 است کھ طاقت لی حد زن ذلنی توانست باور کند تا ای کرد اما خودش ھم نمی ھم قھر می گاھزد

 رفتند ی مرونی بیگرم بود ان دو قاچاق کھ بھروز سرش یبھ ھر حال گاھ.  را ندارد یقھر و دور
 . بودی کردن رابطھ شان و نامزدی علنی براھی کردن ھدی راضی پکانیاما ن
 امده شی پیطی کرده بود و بعد از ده روز باالخره شرازی شھر را غم انگی فضایزیی باران پانیاول

 ی بھ پدرش گفتھ بود بھ کتابخانھ مھی ھم بروند البتھ ھدداریبود تا ھر دو با فراغ بال بتوانند بھ د
 . بودکرده ی سپری بنی بھ چالوس رفتھ بود اما شب را در خانھ روزی ھم مثال دکانیرود و ن

 تھ نھی بود اما حس تلخ انتقام و کزیگرچھ از عشق لبر.  بود ھی کتابخانھ منتظر امدن ھدی جلوکانین
 ھم با رفتارش داشت ھی ، ھدکسویوز از  بھرموردی بی ھاییزور گو.  کرده بود نیقلبش را چرک

 ی با شوخی خواست و گاھی شد محبتش را نمی گفت کر می کرد تا از احساسش می اش موانھید
 .   شد تا او سکوت کندی و قھر باعث مدی ھم تھدیگاھ

 ی از دوستانشان کھ در خانھ اش برگزار میکی ی مھی بھروز و بھرام بھ مراسم ولیاوری مھندس
 .  ھم بھ انجا بروندھی ھم در شرکت بودند و قرار بود او و ھدمایشد رفتھ بودند و کامران و ش
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 ی رنگش با ان موھای تنگ و کوتاه قھوه ای پالتویتو.  امد رونی از کتابخانھ بھی ھدباالخره
 را نگرفتھ بود بدجور ی اپارتمان بندی کلنکھی بدجنس، از اکانیخوشرنگ محشر شده بود و ن

 .  شدمانیشپ
 ! پسرعموییباز کھ اخمو:  بھ محض سوار شدن با خنده گفتھیھد

 !  خوشمی کھ الکنھی ،ایدیبسکھ شما محل م:  کردن خشمش طعنھ وار گفتی خالی اماده کانین
 دستش را ھی قرمز ھدی دستھادنی و با ددی کشی نفسکانین.  با سکوتش بحث را خاتمھ داد ھی ھدباز

  دختر ؟ی کنیچرا دستکش دستت نم:گرفت و گفت
   بخرمدیبا-
 ! ھواتو کرده بودمایش:  پا و ان پا کردو گفتنی ای کمکانین

 ! لنگ پا منتظر بنده و شما ھستنھی شرکت یبلھ ،ھم اکنون ھم تو: گفتی با لحن معنادارھیھد
 ی دادو ھوار راه بندازیخوای شرکت ممیگفتم االن بھت بگم بر...خو چکار کنم :  با خنده گفتکانین
! 

 باھاتون شھینم... نی پررو شدیلی خدایچون شما جد:  تند نثارش کردو گفتی نگاھیرچشمی زھیھد
 ! تنھا موند

 ! مینامزد... ھی ھدمیواال محرم-
 نھ ای... تو صورتت نگاه کنم یمن چھ جور... بھ ھم بخوره ی نامزدنی درصد احتمال بده اھی-

 !  دستمونی بود کار بدکی اون دفعھ کھ نزدمثل...
 ...  دندانشری اخم کردو ناخنش را برد زکانین
  بود؟ی کریاون دفھ تقص-

 باھات خونھ امی بعد من پاشم بنی شدیی ھوانیدی ددهیشما منو با مانتو سف:  زد و گفتیشخندی نھیھد
 !  اصال ھم نترسمی بنی
 !  کنھی مکی تنتھ ؟ منو تحرھی چنیاالن ا:  نگاھش کردو گفتی چپکانین

 ! یی پررویلیخ:  دی سرخ شد و غرھیھد
 ینجوری کھ با شما صنم نداره بعد ایاون جوون بدبخت...  گم ی ھر چند تلخ متمیمن نامزدتم واقع-

 !  دارهیری کنھ اون چھ تقصی مارتی شما رو زابونیتو خ
 !  واسھ دعواھای ؟ امروز اومدی کنیول م... پوشمش ی نمگھیباشھ د:  و گفتدی کشی پوفھیھد

 ی طوفان بھ پا کردن بود و دلش می بود او اماده ھی بھ زور سکوت کرد چون حق با ھدکانین
 .  اوار کندھیخواست ھر طور شده خشمش را سر ِ ھد

 ! فکر کنم بچھ ھا رفتن: گفتی شرکت بھ شوخی در ورودی جلوکانی بھ شرکت ندندیرس
 ! امی یپس من نم: لج کرد و گفتی جدی جدھی کرد اما ھدی نمباور

 ی ،راضمای شی صدادنی تنھا با شنھی را زدو ھدفونی زنگ اعی سرھی از رفتار ھدرتزدهی حکانین
 .  شد ھمراھش داخل اسانسور شود

بعد ھم با اخم و .  نفس کم اورد ھی کھ ھددشی نکرد و داخل اسانسور چنان بوسی ھم نامردکانین
 . غضب جلوتر از او داخل شرکت شد

 ی می محلی چنان بھ حضورش بکانین.  رفت ی بھ شرکت بھرام مھی بار بود کھ ھدنی نخستنیا
 .   و کامران ھم متوجھ اوضاع ِ مشکوکشان شدندمایکرد کھ ش

 روز جمعھ کھ قرار بود خانواده  نشست و در موردمای بغض کرده بود اما کنار شنکھی ھم با اھیھد
 .   بروند ،صحبت کردشی کامران رسما بھ خواستگاری
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 ی دلش دعا دعا می و کامران ،تومای خودش و شی براختی ری ھم عمدا رفت و سھ تا چاکانین
 نی کند اما او خونسردتر از ای عقده اش را سرش خالی خودش را لوس کند تا حسابھیکرد ھد

 .  حرفھا بود
 عی سرکانی دستپاچھ شد اما نیبدجور.  زنگ خورد پدرش بود ھی ھدلی موقع بود کھ موباھمان
 ! ی اھستھ حرف بزن فکر کنھ تو کتابخونھ ایبا صدا: گفت

 .   باشدیعی طبزی کرد تا ھمھ چی درخواست کتاب می ھم مثال ھمای را وصل کرد و شی گوشھیھد
 ! واری دختر رنگت شده گچ ِ دیوا:  گفتمایش.  دی کشی نفس راحتھی بھروز قطع کرد و ھدباالخره

 دمی خودم دی مرگمو بھ چشامایش:  وحشتزده گفتھیھد
 بخور البد نوی ترس نداره کھ تموم شد انھمھیا...  خب حاال لھیخ:  اب قند اورد و گفتشی براکانین

 ! فشارت افتاده
    بودبی غربی رفتار او عجشانیابر...  حرفھا نی ُ اکانین.  زد مای بھ شی لبخندی پنھانکامران

fv 
 
 نشستند و ی اقھی کاسھ تخمھ اورد و دور ھم چند دقکی کوچک شرکت ی از داخل اشپزخانھ مایش

 آه قھی ھم دم بھ دقکانی استرس دارد و نیلی خنکھیکامران در مورد مراسم فردا شب صحبت کرد ا
 .   حرص خوردھی ھدزانی اویو بھ خاطر اخمھا" خوشبحالت" و گفتدیکش

  ؟یکجا پاشد: دی زودتر واکنش نشان داد و پرسھی کھ عزم رفتن کرد ھدکامران
 .  شدرهی خمای بھ شو
 ! کننکشی کوچمی گشاد بود ،دادمی کھ سفارش داده بودی حلقھ ای طال فروشمی ری ممیدار-

:  ادامھ دادمایش.  کرد ی نگاھش مظی افتاد کھ با غکانی برخاست و ھمزمان نگاھش بھ نھیھد
 ! جونھی ھددمتیخوشحال شدم د

 ! جونمای شیخوشبخت بش...شای اگمی مکیتبر...باشھ ...با: گفتی با لحن شل و وارفتھ اھیھد
 ادی بھ ھیھد.  رونی کردند و از شرکت زدند بی را برداشت و از انھا خداحافظچشیی سوکامران
 ...  نمانده بود کھیزی افتاد چی بنی در خانھ کانی اش با نیی قبل و تنھایمرتبھ 

  اوردمت کجا؟یتو فکر کرد:  تکانش دادکانی نزی خشونت امیصدا
  نداشتمی خودت شد وگرنھ من کھ از اول با تو مشگلریتقص:  مبل لم داد و گفتی قھرالود روھیھد
! 
 . ختی ری بھ سمت اشپزخانھ رفت و دوباره چاکانین
 ! ی کنیالتوئھ تنگ تنت م مانتو و پی ھی ؛ کرم دارزمیچرا عز-

 !  درست صحبت کنکانین: گفتی با دلخورھیھد
 ! می دو کالم حرف حساب بزنمیاومد... ی نامزد بازاوردمتی ننیبب: گفتحوصلھی بکانین

 ...! حرف حساب:  و گفتدی کشی نفس بلندھیھد
 ی با ناراحتکانین.  را بغل کرد و محکم فشرد فشی اراده کی بھی رفت و کنارش نشست ھدکانین

  ؟ی فھمی میتو ناموسم... من پسرعموتم نامزدتم محرمتم ھیھد:برخاست و گفت
 .  انداختھ بودنیی سرش را پاھیھد

  می پاشو بریری گارد بگینجوری ایخوای اگھ مھی ھدنیبب: داد زدکدفعھی کانین
 .   گذاشتزی می را روفشی حرف کی بھیھد

 .  را برداشت و رفت پشت اپن نشستشی چای با کالفگکانین
 ! ؟ی حرف بزنی خواستیمگھ نم: از بابت پدرش گفتی و نگرانکانی از سکوت نحوصلھی بھیھد

 د؟یی فرمایاجازه م:  طعنھ زدکانین
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 !نی ھمی نزنی گم حرف تکراری من فقط مکانیلوس نشو ن-
 ی منو دوست داریگی م من دوست دارم عاشقتم توام کھھیھد:  نشست و گفتھی رو بھ ھدکانین

 زنم اونم ازت خوشش اومده ، اونبار داشت بھ بابام یمن خودم با مادرم حرف م...  ھیمخالفتت چ
 ...  فھممیمن نم...  ی ھستیبی گفت کھ تو دختر خوب و نجیم

 دنی پسندای...مشگل منو تو عالقھ س ؟... ی فھمی حرف منو نمگھی دنیھم:  گفتی با خونسردھیھد
 مامانتھ ؟

 کھ از ی تو رسما نامزدم بشھیھد:  انفجار بود اما بھ زور خودش را ارام کردو گفتی اماده کانین
 !  زنمی زنم بھ و نمی نمی از عروسی من حرفمی بابات خالص شیرایدست گ

 خوام راحت برم درس بخونم ی من می فھمی چرا نمکانین:  تر از او گفتی کالفھ تر و عصبھیھد
 پدرت گفتھ تا درسشو نخونھ و تموم یگیاصال چرا خواھر خودتو نم...  الی فکر و خیغدغھ ب دیب

 رارم قنجامیواال من ا... شوھر کنم امی دوسالم کوچکترم بایلی کھ از نی شوھر بعد منینکنھ شوھر ب
 !  فھممی عجلھ تو نمنھمھی فرار کنم استین
 ...  بغل ِازدارمیمن ن:  ھوا گفت ی و بدی کشی پوفکانین

 !  اش برخاستی صندلی گفت و از رویاستغفراللھ
 ! نھیاھان پس ھمھ دردت ا:  داد و با پوزخند گفترونی خشم الودش را بی نفسھاھیھد

 ! و نروای بابات بھم بگھ نرهیمن تو کتم نم...اره اره اصال اره :  زدادی خل شدو فرکانین
 ی ام کھ اونطوری بشم نمتمی زن عقدنیبب... میای ی نممویریچقدرم کھ ما نم:  گفتی با خونسردھیھد

 ... راحت
  ؟می برشھی بود منیحرفات ھم:  و کالفھ گفت برخاست

 ! یمن ھنوز حرفام تموم نشده لعنت:  با خشونت گفتکانین
  ؟ی زنی کھ سرم داد می ھستی کیفکر کرد:  و گفتستادی بغض کرده مقابلش اھیھد
 را کھ گوشھ چشمش بود ی قطره اشکی راھش را بھ سمت در کج کرد و بالخره نتوانست جلوو

 . ردیبگ
 .  جست زد مقابلش وسد راھش شدعی سرکانین
 !کجا؟-
 !  برو کنارکانین-
 ! ی بری تونینم:  گفتی اش با لجبازنھی بھ سنھی سکانین

 .   انداختری از لحن وحالتش زھر ترک شد و نگاھش را بھ زھیھد
 ! نیبرو بش:  کنار رفت و گفتشی ارامتر از پکانین

 . سرش مرتب کردی مبل نشست و شالش را روی روعانھی مطھیھد
 رسھ کھ یتو شعورت نم... نداره تو ذاتت خرابھ ی مشکلچی حجابت ھنیبب:  گفتحوصلھی بکانین

 ! ی ری میکشی زنم راتو میمن دارم حرف م
  من حرف بزنم؟یری اروم بگشھیم:  گفتی با ارامھیھد
 
 
  ی منشزی می شرتش را دراورد و پرت کرد رویی با خشونت سوکانین
 ! ی دھن منو بستی با مسخره بازشھی ھمی زدی حرف جدیتو ک-

 ! کھی اخالقم بودنیعاشق ھم: زدھی کناھیھد
 ! چپی علی بھ کوچھ ی زنی موقع حرف زدن از عشق و ازدواج تو میھنوزم ھستم ول-

   زنمی حرف میشما امون بده منم جد: گفتھیھد
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 دییبفرما: نشست و گفتکانین
عشق ، .... ی اش کندهیچی پیخوای ساده مون چشھ کھ تو می بدونم مگھ دوستخوامی من مکانی ننیبب-
 !؟
 !  بھ ازدواجشھی زنم ختم می کھ من دارم ازش دم میعشق:  و گفتدی کشی پوفکانین

 ! دی برا ازدواج بچھ انی بھ خالھ تون گفتشی دو ماه پنیشما کھ ھم: گفتھیھد
 کھ اون یدونی ؟ خوب می تو جاده خاکیدوباره زد: برخاست و قدم زنان گفتحوصلھی بکانین

 !حرف رو عمدا زدم پس مغلطھ نکن
من فعال جز ... نھی اما حرف اول و اخرم اکانی کنم نیبحث نم:  گفتحوصلھی اخمالود و بھیھد

 ....  خوامی نمیچیھ ساده یدوست
 دی انصاف من ھمش نوزده سالمھ بایبابا ب: تندتر از او ادامھ دادھی خواست حرف بزند کھ ھدکانین

 یاگھ تو معذورات...توام ... خوام ی فکر می ازادنامی ای ھمھ یدرس بخونم برم دانشگاه ،برا
 ! برو ازدواج کنستیازدواج برات زود ن...

 .  خصمانھ نگاھش کرد رنگ صورتش از حرص و غضب سرخ شده بودکانین
  ؟ی کنی نگام مینطوریچرا ا... کانیوا ن:  وحشتزده گفتھیھد
من منتظر اجازه تو بودم کھ برم زن ...  بزنھ نھ تی کھ خودشو بھ خری بودم ادمدهیاخھ ادم خر د-

 ....  رمیبگ
 ...  احمق ؛من تروی ؛دختره وونھی ؛دیلعنت:  صورتش داد زدی شد و توکشینزد
 و تا ی سال صبر کن٦ دی بایخوای جان اگھ منو مکانین: حرفش را قطع کرد و گفتی بھ ارامھیھد

   سادهی دوستھیاونموقع ھم قط 
 ی کنن زندگی دختر پسر با ھم ازدواج منھمھی ؟ اگھی سال د٦:  نگاھش کرد و گفترتزدهی حکانین

 ! یاری ی در میچرا انقد امل باز... دم ای می شون رو ھم دارن مگھ ما شاخ داریعاد
اصال من غلط ... ام اصال مسخره و خنده دارم یمن امل ھستم دختر داھات:  دوباره بغض کردھیھد

 ! ی بشالمی خی بشھیکردم م
  بشم ؟التی خی بیبرا چ:  جاخوردکانین
 ! ی ندارنمی ھمی ساده کھ تو جنبھ ی دوستنیبرا ھم-
 ! جنبھ ام ؟یمن ب:  گفتزیدامی و تھدستادی مقابلش اکانین

 ...منظو...کانینھ ن:  کوتاه امدعی سرھیھد
  ؟یچکارت کردم کھ بھ غلط کردن افتاد:  دستانش را گرفت وھوار زدکانین
 !کان؟ین-
 ... یدی از من دیچھ رفتار بد... ُ مرگ جوابمو بده کانین-

 ! کنمی خواھش مکانین:  وحشتزده التماس کرد ھیھد
 دهی کرده ، از حالت ترسری اسشیادھای دستانش و فرنی بواری تازه متوجھ شد کھ او را کنج دکانین

 .  را اذار دھدھی توانست ھدی خواست و نمی زود دچار عذاب وجدان شد نمیلی صورتش خی
 و پست را حداقل حاال دی افکار پلدی با نشستی صندلی و رودی با حس خواستنش عقب کشی سختبھ

 بود و ستادهی پشت سرش اقای دقکردی را شعلھ ور مجانی ھنی اتش اھیھق ھق ِ ھد.  زدی، پس م
 ی کارطی شرانی ای خواست حاال توی درامده بود و باز ھم نمانی احساساتش بھ غلکردی مھیگر

 !ُصداتو ببر:  زدادی فراری اختی بنی ھمیدھد برا انجام
 متوجھ حالش شد و ھی و اشک الودش گره خورد، تازه ھددهی نگاه خونرنگش کھ بھ چشمان ترسو

 عجز و ی بود و با کلی سرخنی بھ ھمکانی چشمان نی اپارتمان بنیان دفعھ ھم تو. بھ کل الل شد 
 .   اش کرد پس بکشدیالتماس راض
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 یقدر اب بھ سرو کلھ اش زد تا کم کشاند و انیی بلند شد و بھ زور تن ِ داغش را تا دستشوکانین
 !میبر: بنگرد دستور دادھی انکھ بھ ھدی امد برونی ارام شد و بعد کھ بیفقط کم

 . دی پررونی جلوتر از او بھی را گشود و ھددر
 ی اسانسور نتوانست از وسوسھ ی زد و تودید" بد" تنگش ی را در پالتوھی انکھ بخواھد ھدی بباز

 بھ ھی ھدزی رفت تا باالخره از لحن شکوه امنیی اجتناب کند و دو بار اسانسور باال و پادنشیبوس
 .   کردی می بھ زور از ان دوردی کھ حقش بود وبایزیخودش امد و دست برداشت از چ

 منو جز بھ کانین" گفت ی شده بود با خودش مرهی خابانی ساکت و دلخور بھ خنی ماشی توھیھد
 شده و دچار ی کھ او فقط احساساتردی توانست بگی مجھی نتکیو فقط "  ؟دخوای مازشیخاطر ن

 ... ھوس زودگذر
 " امیمحالھ باھات راه ب...محالھ " و با خودش گفتدی کشیآھ

 بود کھ مثل کانین.  خود داشتی را در پی قھر طوالنکی ان روز شرکت ی و مشاجره حرف
 توانست بھ او ی نمنکھی ای بود براشتری بھی شد و درد ھدشقدمی پی و منت کشی اشتی براشھیھم
 نکھی کرده ،اای مال ِ دنی دخترش را قرباننکھیا.  ستی شوم پدرش چتی ننکھیا... دی را بگوقتیحق

 نی را از خودش سرد کند تا اکانی خواست ھر طور شده نیپس م.  ثروت برادرش دارد ھچشم ب
 .   دست بکشدشی حرفھا بھ ھم بخورد و پدرش از او وینامزد
 را تحت فشار گذاشتھ بود کھ زودتر با ازدواج ھی و حسد چشمانش را کور کرده بود و ھدبخل

 شان و اتمام درسش در غھی دواند کھ حداقل تا اخر صی ھم مدام پدرش را سر مھیموافقت کند و ھد
 توانست تن بھ یم دیشا.  ندارد ی ثمرچی دانست لج کردن با پدرش ھیم.  صبر کند رستانیدب

 یگری ازاو کس دری غای مگر در دنردی قرار بگشی توانست رودروی پدرش بدھد اما نمی ھخواست
 .  را ھم داشت

 بود و کانی ندنی دقراری بھیھد.  رفتنشان فراھم شد رونی بی برانھیاذر ماه بود کھ باالخره زم٢٨
 . رفتی راحت سرقرار مالیچون خاطرش از بابت پدرش جمع بود با خ

 ایلی ظھر سوار قطار شدند و بھ مشھد رفتند و بنا بود شب نکی نزدیاوری ،بھرام و مھندس بھروز
 بھ خرج داده بود کھ شک بھروز را تیپدرش انقدر حساس.  تا تنھا نباشد دیایبھ خانھ شان ب

 .   بود اما بھ ھر حال انھا رفتندختھیبرانگ
 یگیشما کھ انقد م"بھ پدرش گفتھ بود .  دلخور بود یم از بابت قرارشان کی با وجود خوشحالھیھد
 تعارف نزد من ھی زن عمو ی کھ حتدینی بی رو گول بزنم تا زودتر باھام ازدواج کنھ ،نمکانی ندیبا

 شی پشی خودمو سبک کنم پنی بعد شما توقع دارادی یبرم خونھ شون ،اون از من خوشش نم
 !"  بشمعروسش

 سھ روز برم خونشون نداره بعد بابا چھ نکھی ای تحمل منو برایزن عمو حت" گفتی خودش مبا
 دلتنگش بود باز ھم تی نھای کھ بکانی ندنی بود کھ با دالی فکرو خیانقدر تو"  داره ییاالیفکرو خ

 .  پکر و افسرده برخورد کرد
  ؟ی زنی میزی ،چیتو امپول:  از برخوردش ناراحت شد و گفتکانین

 ؟یامپول ؟ چھ امپول: با تعجب گفتھیھد
 ... ی توجھھی ی لبخندھی یدی سرت دو ھفتھ س منو ندری ،مثال خی حسیچطور انقدر ب-

 !  از ظھر تا حاال زنگ نزدننامیراستش نگران بابا ا... نھ :  گفتھیھد
 ھوا مسلمھ کھ تماس گرفتنشون سختتره ،بعدشم ترو خدا نینگران نباش با ا... قطارن یاحتماال تو-

 ! رونی بمی راحت برالیبذار با خ
 زن عمو خوبھ ؟: دی عمدا پرسھیھد
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 بھ ختھی ساعتھ کل خونھ رو رمی اومده و نیاره بابا ،امروز صبح بابا نب:  و گفتدی کشی آھکانین
 خالصھ ی بابا نبیاز دست کارا حداقل سھ روز یلیخوش بحال ن... ایلیھم خوش بھ حال تو و ن

 !  خونتونادی شب بیلی با نکردی مھی گرمانمینر) با خنده افزود...(
 دهی زن عمو نخواستھ او بھ خانھ شان برود و حاال فھمکردی تا حاال فکر مدی کشی نفس راحتھیھد

 .   از او دعوت نکرده اندیبود کھ بھ خاطر امدن بابانب
 حواست کجاست ؟: فت را گرفت و گھی دست ھدکانین
 ...  یچیھ-
 ...  تویدیھنوز کھ دستکش نخر-
 .  تموم شدگھی بابا زمستون دالیخی برهی مادمی یھ-
 .  کنمیخودم برات گرمش م:  گفتطنتی با شکانین

  ؟ی بلدی رانندگھیھد: دی سکوت را شکست و پرسکانی شد نرهی خابانی زد و بھ خی لبخندھیھد
 ! دادنادمی وانی و کیعل...  رمی مو بگنامھیبلدم اما فرصت نشدگواھ-
 !؟یعل:  دستش را رھا کرد و با گلھ گفتکانین
 ! وانی و کیعل-
  ؟نی ھر سھ با ھم بودیعنی-
 ! کانین...اره بھ خدا -

 دندانش بود پس ری بود کھ ناخنش زکانی متوجھ نھیھد.  شان برقرار شد نی سکوت بی اقھی دقچند
 من ھیھد: اما باالخره با تتھ پتھ گفت.  بود ی کرد علت خشمش علی نزد فکر میحرف.  بود یعصب

 ! ی واسھ م درست کندمی رو خریوسائل ماکارون...گشنمھ 
 کجا؟:  نگاھش کرد ری متحھیھد
 !کت...شر...تو -

 ...!  اخھکانین: گفتزی فقط گلھ امی ھمھ مدت دورنی خواست دعوا کنند ان ھم بعد از ای نمھیھد
 !  ندارهیتوام کھ لباست مشگل...  ھستم یبھ خدا پسر خوب: معصومانھ گفتانکین
 .  دی باری وقفھ میبرف ھمچنان تند و ب.  دندی ھر دو خندو

 ی را بررسدھای خرھیھد.  بود دهی خرزی ھمھ چکانین.  داخل شرکت گرم و ارام بخش بود یھوا
 . کرد

 ! ھی خوام کمک کنم ھدیمنم م -
 ! اول دستاتو کھ تو حلقت بود بشور: گفتھیھد

 .   خاطره را زمزمھ وار خواندی رفت و ترانھ یی بھ سمت دستشوکانین
 ی مخمل بلندش را باالی را در اورد و روسرشی بھ تن داشت ،پالتوی از انجا کھ لباس مناسبھیھد

 پالتوت نیا: دیس رنگش انداخت و پری صورتیشمی گذرا بھ بلوز ابری نگاھکانین. سرش گره زد 
  ؟زهیتم
  ؟ی پرسی میاره واسھ چ-
 .  با خنده دستانش را با پالتو خشک کردکانین
 ؟! کانین-

  ؟ھیمن چکار کنم ھد: دی و پرسستادی دورتر از او اکانی شرکت تنگ و دراز بود نی اشپزخانھ
 !  کنمی مواد ُ حاضر مھی رو خرد کن منم بقازایتو پ-

 یمتوجھ اش شد کھ بو.  بود خوشحال بود دهی برنامھ را چنی اکانی سرگرم بودند و ننکھی از اھیھد
 .  با دستمال گوشھ چشمش را پاک کردنی ھمی اشکش را در اورده براازیپ

 . ختی را روشن کرد و روغن رتابھ
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  تموم شد؟ازای پکانین-
 نگاھش ینی متوجھ سنگھیھد.  ستادی تابھ و دستش را شست و کنارش ای توختی را رازھای پکانین

.  قابل کنترل بودری و غی واقعا احساساتکانین. بود دهی ترسی داد چون بدجوریبود اما محل نم
 اشکمو ازی پی بوھیھد:  گوشش گفتی تودی لرزی کھ میی اورد وبا صداھی ھدکیسرش را نزد

 .  کردمی مھی گری جدی جدومدی ی بود اما بدم نمهدراورد
 چرا ؟: دی نگاھش کرد و پرسھیھد
 گرم یجا) نگاھش کرد و ادامھ دادی اورد و با حالت خاصنیی را پاشیصدا...(اخھ عشق ادم باشھ -

 !زرشک.... یَ پوست بکنازی ھم باشھ بعد پیو خال
 !  شروع نکنکانین:  با خشونت گفتھیھد

 !  دوستت دارمیلی خھیھد:  قرارتر از قبل گفتی بکانین
 حرفم نی بشزتی پشت مرونی ،برو باالیبرو :  ھلش داد عقب و گفتتی و عصبانیلق با بدخھیھد

 !  گردمی ھم برنمگھی درمینزن و گرنھ م
 ....!!! ھیھد-
 ی می خالاتشی تابھ رو با محتونی و گرنھ ای ریم. ی کنی می روادهی زیدار... ھی ھدی بھیھد-

 !رونیب...کنم رو سرت 
   فردا بدوردتا
 
 مشغول انتخاب ترانھ شد ی منشزی عنق و بق کرده پشت مکانی غذا را اماده کرد و دم کرد نھی ھدتا

 عزم رفتن کرد دهی امد و لباس پوشرونی از اشپزخانھ بیاما وقت. و اصال بھ او نگاه ھم نکرد 
 کجا؟: دی متعجب شد و پرسکانی،ن
 ! بزنم تا غذا دم بکشھی دورھی رم یم-
  ؟ی چیعنی ھیھد: نھ گفت جا خورد و معترضاکانین

 ! یتو انگار قولتو فراموش کرد:  امرانھ پاسخ دادھیھد
 !  بھت ندارمی من کارنی بشایلطفا ب:  داد و گفترونی نفس پر حرصش را بکانین

 اورد و رونی را بی کتابفشی کی مبل نشست و از تونی دورتری حرف روی کرد و بی مکثھیھد
 .  مشغول مطالعھ شد

 ی کھ فرو می و صورتش از خشمدی جوی افتاد کھ ناخن مکانی گذشت نگاھش بھ نی اقھی دقچند
 ی ھم زده باشد بی در اورد و حرفشی او را از حال و ھوانکھی ایبرا.  سرخ بود یخورد حساب
  چرا ؟ی بگشھی ،می بودی حاال بداخالق و عصبنی مثل ھمایلیروز تولد ن: دیمقدمھ پرس

 تمی رفی ممیداشت:  شد و کوتاه گفتی ان روز در ذھنش تداعی  فکر کرد و خاطرهی کمکانین
 ! برگردمدیچالوس کھ مامانم زنگ زد و داد و قال راه انداخت کھ با

 از فرصت استفاده کرد و دنبال حرف کانین.  گفت و سرش دوباره با کتابش گرم شد ی اوھومھیھد
 .را گرفت

 زی چھی ،تصورم ازت ی بدم کھ تو اومدیی اعتنای کار ِ مامان رو با بی تالفخواستمی می دونیم-
 ی از اونھمھ سادگدمی ام کھ اومدم داخل ُ لباساتو دی ت خوشم اومد وقتافھی بود اما راستش از قگھید

 ! و نجابتت حظ کردم
 ھی شبی کمھیاخھ تھ چھره ت ...  نھ ای یمن شک داشتم کھ تو پسرعموم:  گفتی با مھربانھیھد
   ِوانیک
اون دو تا جوونور ،باربد و مھران کھ داشتن باھات حرف :  نگاھش کرد و گفتیفتگی با شکانین
منتھا خب ... حس ِ عالقھ داشتم ھی شدم ،فکر کنم از ھمون اولش نسبت بھ تو ی جورھی زدن ،یم
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 ی اموزگاه اومدمو کلی خواستم اعتراف کنم ازت خوشم اومده بعدشم کھ اون روز جلویخودمم نم
 ! نت کف کردم زدرفز ح
 ! یدیاره چقدرم بھ خاطر شرطام تو دلت بھم خند:  معنادار زد وگفتی پوزخندھیھد

 !  روز انقدر عاشقت بشمھی کردم یفکرشم نم:  شد و گفتی جدکانین
 !  منم حال ِ اون روز تو رو دارمی زنیاز عشق کھ حرف م:  عبوس و تلخ گفت ھیھد

 !منظور؟: دی پرسکانین
عشق تو بھ نظرم دروغھ :  رفت گفتی بھ اشپزخانھ مکھی از مقابلش برخاست و در حالھیھد
 !  کھ بخواد ازدواج کنھی ؟ اونم در حدشھی عاشق میانقدر زود مگھ کس...مسخره س ...

.  کرد ی غذا اماده مختنی ری ِ او داشت اپن را براالی خی کرد کھ بی با خشم نگاھش مکانین
 .  افکارش را پاره کردی رشتھ ھی ھدیشت کھ صدا گذقھی چند دقدینفھم
 عزمش را جزم کرد تا خشمش را گری را عمدا با فاصلھ پشت اپن قرار داد دھای صندلھی ھدیوقت
 ...  کند اما بھ روش خودشیخال
 !  خوشمزه شدهنی محبوبت بخور ببی از غذانمیخب ا:  گفتھیھد

 واسھ م نجای ایجدا ممنون کھ امروز اومد:  نگاه کند گفتشی انکھ بھ بشقاب غذای بکانین
 یکی خورن ی زنھا و دخترا فقط بھ درد دو تا کار میبھ نظر من بعض... ی درست کردیماکارون

 ...  ھمیکی واسھ ما مردا یحمال
 فھمن ی عشق ُ چھ مایبعض:  زد و سوت زنان گفتدی دی را با نگاه مشمئز کننده اشی سرتاپااز
 ھستن چون ارزششون فقط ی چون بچن چون عقده ای ندارن کھ براشون وقت بذاراقتشوی لیعنی

 ! دروغ گفتنھ
   جبھھ گرفتم ؟ی طورنی؟ من ا... یچند بار منو سر شرطام مسخره کرد:  گفتظی با غھیھد

 !  زنمی حرف می مدلنیدوس دارم ا:  گفتی با لجبازکانین
 ! یخوش باش... دمیمنم دوس دارم گوش نم:  برخاست و گفتی با دلخورھیھد

:  و ھوار زدنی زمی را پرت کرد روشی اش کنده شد و بشقاب غذای صندلی ھوا از روی بکانین
 ی زرررررر می بھ عبارتای ی کنی تو نطق میوقت... نظرمو ی دی و گوش منجای ای تمرگیم

 ! ھی نظرم در موردت چی کنی م گوشینی شیپس م... کنم ی رم نمینجوری من ایزن
 ی افتادریگ:  مچ دستش را گرفت و گفتکانی بھ سرعت خودش را بھ در شرکت رساند اما نھیھد
 از کوپنت حرف شتری بیلیمخصوصا کھ خ... ی برنیی پای سرتو بندازی تونمی نگھی دفعھ دنیا...
 ! یزد

 خوام برم اونم ی مکانیبرو کنار ن:  حلقھ بستھ بود اما قاطعانھ گفتھی ھدیبای چشمان زی تواشک
 ! ما راھمون از ھم جداست...  شھی ھمیبرا

 ! یھرررررررر... برو ی تونیم:  در شرکت را قفل کرد و گفت کانین
 .   نشستی منشزی رفت و پشت می با خونسردو

ت و مقابلش دست دراز کرد و  جلو رفشی تر از پی و بعد جدختی اشک ری چند قطره اھیھد
 ! ینی بی وگرنھ بد مکانی نگمی بار منی اخریبرا... بده برم دارویکل:گفت

 ! نمینشونم بده بب...  نمی بی بد میِا چطور:  با تمسخر نگاھش کرد و گفتکانین
 ! نجای ازنی زنم کھ ھمھ بری مغیانقد ج:  گفتدی لرزی کھ میی با صداھیھد

 را دیکل.  برخاست شی صندلی زل زد و ارام از روھی ھدیبای بھ عمق چشمان وحشتزده و زکانین
 !دای کلنمیا...  ایب: بھ سمتش گرفت و گفت
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 دھای بھ سمت در رفت اما ھر چھ تقال کرد در باز نشد چون کلعی را گرفت و سردی دستھ کلھیھد
 دیمنو تھد:  گفتیش امد کھ بھ سرد گوشخی از بکانی نیھمان موقع ھم صدا.مربوط بھ در نبود 

  ؟ی کنیم
 ی میھر چ:  گفتدی دزدی نگاه ھراسانش را از او مکھی و در حالدی وحشتزده بھ سمتش چرخھیھد

 !  اسمشو بذاریخوا
 دختر مغرور ھر چھ خواستھ بود بھ او نی انکھی کرد بھ ای بھ صورت مضطربش نگاه مکانین

 ... نسبت داده بود خردش کرده بود خودش و غرورش را
 واری تعادلش ار حفظ کرد بعد او را بھ دی او را گرفت و پرت کرد وسط سالن کھ بھ سختمحکم

 ! نمی بزن ببغیج:  داد زددویکوب
 ! اروم باش...کان ... ـین:  لکنت گفتبا
 ی ھستی ؟ تو کی بکنی خوای می چھ غلطشمیاروم نم:  گفتشیدتر از پ تر شد و بلنی جرکانین

  ؟ی کنی مدیکھ منو تھد
 ! خوامیمعذرت م:  ملتمسانھ گفتھیھد

 غی جی ابرومو ببری خوای می بخشم بگو چطورینم:  اش رفت و گفتنھی سی توشتری بکانین
 ! گھیبزن د

 واری بھ ددشی کوبشی محکمتر از پکانی اش فرار کند اما نھی ساری تقال کرد از ززانی اشکرھیھد
 سر خورد و چون گل سرش شکستھ شی شد روسردهی از پس ِ سرش شنیزی شکستن چیکھ صدا

 را کانی کھ زده بود در ھوا پخش شد و حال ِ نیی شامپوزی رھا شد و عطر دل انگشیبود موھا
 .   رو کردرویز

 !  کنمیخواھش م... باش  ارومکانین:  ھق ھق کنان گفتھیھد
کاسھ ... شم ی اروم نمگھی باھام دی کردی بد کارنیبب:  زد و نجوا کرد ی اثانھی لبخند خبکانین

 ....  شدزیصبرم لبر
 
 
 ازی وجودش غرق نی تا ان را در تنش تکھ پاره کند ھمھ شی دست برد بھ سمت پالوانھی وحشکانین

 ی صداکھیی احساسش تا جاانی ھم دامن زده بود بھ غلی خشم ِ مھارنشدننیو خواستن بود و ا
 . دی شنی را نمھی ھدی ھاھیالتماسھا و گر

 ...  ترو خدا من مثل ناموست بودمایلی جان ِنکان،ی غلط کردم، ندیببخش... ترو خدا کانین-
 .  زدی ھمچنان ضجھ مھی پالتو را دراورده بود و ھدی با خرسندکانین
 کنم بس یالتماس م... می منو تو خدا ھستی گفتکانین.... یشی ممونیبھ خدا پش نکن ،کااااااااااانین-

 !کن
 با پشت دست بھ اری اختی را برافروختھ تر کرد و بکانی گوشش زد کھ نی توی محکمیلی سو

 انگار از کانی ولو شد و ننی زمی فواره زد و از درد روھی ِ ھدینی کھ خون از بدیصورتش کوب
 ھی دست ھدی کھ روی لباسش بھ خونی کنده شده یبھ خودش نگاه کرد بھ دکمھ ھا.  دیخواب پر

 .  دیی پای کھ با ترس و وحشت او را می نگاھو  بودیجار
 گری کھ دی سالن کز کرده و در ھم مچالھ شده بود و نگاھی کھ از وحشت گوشھ ی انداممقابل

 میببخش بھ خدا دست خودم نبود اصال حال... غلط کردم ھیھد: رنگ اعتماد نداشت زانو زد و گفت
   کنمینبود دارم چھ کار م

 غرق خون و نگاھش ھی ھدی قھی اورد شی دستمال را برای جعبھ زی می از روعی و سربرخاست
 .  بودزی و سرزنش امدهیرنج
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 ...  باورھیھد-
 !  خوام برمیم: گفتختی ری مظلومانھ اشک مکھی در حالھیھد

 فشرد ، ی مواری شد اما از عکس العمل او کھ وحشتزده خودش را بھ تن ِ دکشی دوباره نزدکانین
 ترو خدا بذار برم ؟:  التماس کردھیھد. مستاصل شد 

 ...  بردشیی بلندش کرد و تا دستشوکانین
 ! برمتی خب صورتتو بشور ملھیخ-
 رذل شده نحدیچطور تا ا.  نگاه کرد راھنشی پی شل و کنده ی دوباره بھ خودش و دگمھ ھاکانین

 بود ؟
 امده بود کمک کرد تا رونی کھ بھی و بھ ھددی پلورش را بھ تن کشراھنشی پی و رودی کشیآھ

 .  را بپوشدشیپالتو
حق داره " دلش گفتیتو. کرد ی کوچکش ورم کرده و سرخ بود و نگاھش را از او پنھان مینیب

 !"  اشغالمھیمن مثل 
 ستمیبھ خدا من انقدر پست ن:  و نجوا کرددی او را در اغوش کشاری اختی بو

 ! نجای برم از اخوامیم...  کانی ترسم ازت نیم:  گفت ھیھد
بھ خدا من .... من ھیھد... شدم وونھی لحظھ دھیدست خودم نبود :  نگاھش کردو دوباره گفتکانین
 ...من...  تموونھید

 امروزو دیبا... مینیت ھمو نب چند وقایب:  چشمانش زل زد و گفتی با نگاه اشک الود توھیھد
 ! میفراموش کن

 !  دمی گوش می بگی ھر کاری بخشیتو بگو منو م:  گفتعی سرکانین
  باشھ-
 ی موونھی دیاگھ باھام قھر کن... ی منو ول نکنھیھد:  دستانش گرفت و گفتانی سرش را مکانین

 ! بھ خدا دست خودم نبود) افتاد و عاجزانھ اضافھ کردھی ھدینینگاھش بھ ب...(مخصوصا کھ ...شم 
 ھر ی طوالنی فاصلھ ھی خوامی کنم اما میولت نم: سرش را تکان داد و گفتعی بچگانھ و مطھیھد

 ! دومونو اروم کنھ
 گھیدوسھ روز د" کرد ی را قبول نداشت و فکر مشنھادشی شد چون اصال پمی بھ ناچار تسلکانین

 " بدهریی تغمشوی کنم تا تصمیاونقدر التماسشو م... شھی لوث میھمھ چ
 را جمع زی حوصلھ بھ شرکت برگشت تا ھمھ چی بکانی کھ رفت نھیھد.  بد تمام شد یلی خقرارشان

  شدی شرمنده مشتری کرد بیبھ رفتارش کھ فکر م. و جور کند 
 
 اسمس بھ کی تماس برقرار کند و بعد ھم او با ھی نتوانست با ھدکانی کھ گذشت ،نی ھفتھ اکی یط

 اصرار کرد ،خواست کانیھر چھ ن.  موکول کرد ندهی را بھ ازیرابطھ شان خاتمھ داد و ھمھ چ
 مای شقی نداشت و عاقبت او ھم لج کرد و از طری ادهی را واسطھ قرار داد فامایصحبت کند، ش

 "ندهی سال ا٦ھ ھمون  بره واسی پس ھمھ چی بچھ ایلیتو خ"غام فرستاد یپ
 ی و بی بھ در کرده ،اما بھروز کھ از سرددانی ار از مکانی فکر کرد باالخره نروزمندانھی پھیھد

 خواست بداند چھ باعث شده کھ ی داشت می بھ ستوه امده بود دست از سرش برنمکانی نییاعتنا
 در نست کھ تمام وقتش را دایامارش را داشت م.  دی ای نمدنشی جمعھ ھا ھم بھ دی حتگری دکانین

 کرد کھ ی توانند داشتھ باشند ،پس تعجب می جز جمعھ ھا نمیشرکت است پس مطمئن بود قرار
 شان را ی نامزدبای گفت کھ تقرھی ھدی کند و وقتی اصرار نمھی ھددنی دی مثل سابق براگریچرا د

 . را کتک بزندھی شده کھ کم مانده بود ھدی عصبیبھ قدر.بھ ھم زده اند 



 83 

 ی راحتنیتو بھ ھم... کارا رو بھ خاطر تو کردم بعد تو نی ای شعور من ھمھ ی بیدختره -
 ؟! پسره دلسرد بشھیگذاشت

 کھ زن عمو دی دونیخودتون م... خوام ی رو نمی نامزدنطوریبابا من ا: با ترس و لرز گفتھیھد
 ... دی فھمیاگھ م

 ی حتگھیپسره د... ی پنبھ کردی؟من ھرچھ ِرشتم تو زد... دی فھمیاز کجا م:  عربده زد بھروز
 ! ی نداراقتیمثل مادرت ل... یلی خی احمقیلیخ... پرسھ یحالتم نم

 وقت از شما پول نخواست فقط اخالق خوش خواست کھ چی ھشیمامان تو زندگ: گفتھی با گرھیھد
 ... دینداشت

 ...  بھ صورتش بزند امای محکمیلی بھروز دستش را باال برد کھ سو
 کانی نی ھم دلش براکماهیبعد از . بھروز کھ قھر کرده بود .  بود ختھی بھ ھم ری بد جوراوضاع
 شده بود درس و درس و شی گرفت و زندگی از او نمی ھم سراغایلی تنگ شده بود نیبدجور
  یافسردگ

 یکرده ، در مورد ان اتفاق تو کھ بچھ گانھ رفتار دی رسی مجھی نتنی بھ اشتری گذشت بی چھ مھر
 کرده ی عذرخواھکانی گذاشت ،بعد ھم کھ نی مکانی سربھ سر ندیشرکت خودش ھم مقصر بود نبا

 را یپدرش ھم کھ بدتر زندگ. نخواست با او حرف بزند ی منطق ،حتی توزانھ و بنھیبود و او ک
 داشتھ ی بود ، اصال معلوم نبوده چھ نقشھ ادهی بھ اخر رسای بھروز دنیبرا.  زھر کرده بود شیبرا

 ...  شدهی رابطھ انطور عصباننیکھ با بھم خوردن ا
 ناھار یبرنامھ ... ذوق کرد اما ی ھم کلھی شان دھد کھ ھدی اشتمیرمستقی تالش کرد غکباری یحت
 امدی نی و بھرام کسیاوری شرکت را در خانھ اش جمع کند اما جز مھندس ی بچھ ھای کھ ھمھ دیچ
از قبل   ،بدتردیای اورده و بھ کامران ھم اجازه نداده بی الکی بھانھ کانی کھ ندی دھی ھدیو وقت. 
 .  شدمانیپش
 روز گذشت ٥٤ بی ترتنی و بدستی گفت کھ انگار او روبراه نی زد ،می ھم کھ زنگ می علیحت

 . را زدهدشی مطمئن بود کھ او قگرید. ندی را ببایلی نی و حتکانی انکھ او نیب
 میحاضر شو بر: مقدمھ گفتی شب کھ بھروز بھ خانھ امد و ب٨ بھمن ماه بود و ساعت کمی وستیب

 ! عموتیخونھ 
 ی کرده و زن و بچھ اش ھمگمانینشاط زا:  متعجب چشم بھ دھان پدرش دوخت کھ ادامھ دادھیھد

 ! ششیپ می عموت تنھا مونده گفت ما برستنی نھیلی نشاط ، فردام تعطیرفتن خونھ 
 زد و بھ عمد یشخندی باشد ندهی در دلش زنده شد کھ بھروز انگار کھ فھمکانی ندنی ددی لحظھ امکی

 ! تنھاست:طعنھ زد
 بھرام و ی رفتن بھ خانھ دی ترکی بھ اتاقش رفت تا اماده شود اما دلش از غصھ داشت معی سرھیھد
 خواست بھ پدرش ثابت کند یانگار م.  دی لباس پوشاری اختیاما ب. بدتر بود شی براکانی ندنیند

حاال : فت اش کھ نگاه کرد ،با خود گدهی پری بھ رنگ و رونھی آی اما جلوستی نکانیواقعا بھ فکر ن
 ! نمشی وقت ببھی دیشا
 کرد و عطر شی صورتش را ارای سر کرد و با وسواس کمدی اش شال سفی ژاکت بافت زرشکبا

 داشت کانی ندنی داقیشوق و اشت. م برداشت کھ مطالعھ کند ھی ھم زد و چند تا کتاب درسیحساب
 . دی را جز عمو ندی کسدندی بھ انجا رسیَ کند اما وقتیقلبش را از جا م

 ؟! خانمنھی تون سنگھیسا...  خانم ھیچھ عجب ھد:  بھ استقبالشرفت و گفتیی با خوشروبھرام
 ھمھ ش تو شھی نمبمونی نصدنشی افتخار دمی ھستششیواال ما ھم کھ پ:  اخم کرد و گفتبھروز
 !اتاقشھ
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بھرام کھ .  اورد ی چاشانی و شکالت بود و بھرام براینیری ظرف شلی اجی کاسھ زی میرو
  اومده؟ای بدنیبچھ نشاط ک: دی پرسھینشست ھد

 بھمن ٢٢ ی ِ نشاط بمونھ و فردا ھم بھ ھواشی ره پی نرگس داره مدنی تا دنامی ظھر ، اروزید-
خب چھ ... یلی گرفتن فامی مھمونی وقت ِ برانی بھتردمی شال و کاله کردن کھ برن منم دلھیتعط

   ؟ی جان خوبھیخبر ھد
  بلھ:  خجوالنھ پاسخ دادھیھد

 املت ھی برا شام بکن بابات نذاشتھ من سفارش غذا بدم پس بدو ی فکرھی جون ھیھد:  گفتبھرام
 !  گھ املتات رو دست ندارهیتوپ درست کن بابات م

ژاکتش را در اورد و بھ سمت اشپزخانھ رفت کھ ھمزمان .  برخاست عی اطاعت کرد و سرھیھد
 درست کرده بود ی براق و لختش را مدل خاصیموھا.  امد ی منیی شد کھ از پلھ ھا پاکانیمتوجھ ن

 گذشت و مودبانھ ھیکنار ھد تفاوت از ی تنش بود و با اخم و بیدی با شلوار سفی رنگیو بلوز مشک
 .  بھروز سالم کرد و بھ طرفشان رفتھب

 چھ امده ی رفت براادشیھل کرده بود اصال .  دی داخل اشپزخانھ چپعی بھ خودش امد و سرھیھد
  ؟ی ریپس مگھ نم:دی کرد کھ بھرام پرسزی بھ اطراف چشم دوخت و گوش تیکم... نجایا

 ھینھ ، مامان گفت : داد سرماخورده ،دلش را لرزاند و گفتی کھ نشان مکانی نی گرفتھ یصدا
 ! شھی مضی نشاط مریوقت بچھ 

 رمردی کھ شام بھ ما دو تا پدی تونی ممینی بھی خب برو تو اشپزخونھ ور دست ھدلھیخ: گفتبھرام
 !نیبد
   ھدف بھ دو رو برش نگاه کردی چھ گفت چاقو را برداشت و بکانی ندی نشنگری دھی ھدو
 

 تابھ ھی توجھ بھ ھدی کھ داخل اشپزخانھ شد بکانین.  بھرام و بھروز بودند دی دو کامال دور از دھر
 .   گذاشتزی می را اورد و روازی،گوجھ و قارچ و رب و پ

 .  صحبت کندی کرد جدی سعھیھد
 ...  من خودمستی شما خوب نی برای سرخ کردنیبو-
 . دی کشرونیجلو امد و چاقو را از دستش ب وادارش کرد ساکت شود و ی با نگاه تندکانین

 !االی رونیبرو ب:  و خشن گفتواشی کانین.  بغض کرد ھیھد
 .کنھیبعدا بابام دعوام م... شھینم-

 کانین: بھرام از داخل سالن داد زد .  شد ازی مشغول رنده کردن پھی دو سکوت کردند و ھدھر
 ! ارنیزنگ زدم رستوران برامون سوپم م

 . باشھ بابا:  سرفھ کنان گفتکانین
 ی محلی بدجور بکانی کند اما نی عذرخواھی قصد داشت بھ نوعیعنی خواست حرف بزند ی مھیھد
حواست : گفتکانی نقھیبعد از چند دق.  او ھم دمغ و افسرده مشغول کارش شد نی ھمی کرد برایم

 .  رمی باشھ من منیبھ ا
 ی دلش برای و توختی ریدلش ھر.  رفت رونی بعی سرکانی نگاھش کرد اما نری متحھیھد

 سال ٦ بره تا ی شرط گذاشتم ھمھ چی کردم واسھ چی غلطنیچرا ھمچ" بار اعتراف کردنیھزارم
 .  بودمانیپش..."  گھید

 تونی اشپزخانھ با ززی شد و مشیدای باز پکانی و ندی کھ حاضر شد سوپ ھم از رستوران رسشام
 . ھر دو ناخواستھ کنار ھم نشستند.  دیر چ خوردن نوشابھ و دلستیماست سبز

 کردن ی تفاوتی بود بنی غمگھی اما ھددی باری میتمندی و رضای بھروز خوشحالی چھره از
 ھی ھدنکھیبدتر ا.  کند ی دانست کھ او فقط دارد تحملش می منی ھمی نبود براکانی،خصلت ن
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 از الی خی بود تب ھم دارد اما بدای کرد و از صورتش پی می بدی اش بود سرفھ ھایمارینگران ب
 . بود ،خورد و لب بھ سوپ نزدزی میکھ رو یاملت چرب

 دیظرفا رو ھم با ھم بشور: گفتی کھ تمام شد بھروز بھ شوخشام
 دییشما بفرما)  گفتندازدی بھی بھ ھدی انکھ نگاھیو ب(  شورم یبابا خودم م: و گفتدی خندکانین

  داخل سالن
 !  شوره شما برو استراحت کنی مدهی جان ، ھکانینھ ن:ت از خداخواستھ گفبھروز
 کانیو خطاب بھ ن(  ان ی بابا خودشون با ھم کنار ممیبر:  دستش را زد پشت بھروز و گفتبھرام
 !می بکشونی ذغالم بذار منو عموت قلھیبابا )گفت

 ی ناھار خورزی گاز و پشت می ذغال را گذاشت روکانی شست و نیی ظرفھا را بھ تنھاھیھد
 کھ ینگاھ.  کرد ری را غافلگکانی نی رهی دستش را شست و برگشت نگاه ِ خھی ھدیوقت.نشست 

 کرد و از اشپزخانھ یاخم.  ِ بلوزش شدی و تنگی کرد و تازه متوجھ کوتاھیداشت رصدش م
 . دیرا پوش  زد و ژاکتشرونیب
 نشستھ و ی کھ گوشھ ادی را دھی ھد داخل سالن شدنکھی را اماده کرد ھمانی کرد و قلی پوفکانین

 دی کنی نمی بازیچرا با ھم سون: ھوا گفتی در دست گرفتھ ،بھرام رد نگاھش را گرفت و بیکتاب
 !  واردهیلی کھ مشاال خھیھد...

  چشم:  گفتعی از خدا خواستھ سرکانین
 .  را روشن کرد و منتظر نگاھش کردونیزی زل زد کھ تلوکانی ھاج و واج بھ نھیھد

 .   کم نشستی برخاست و کنارش با فاصلھ اھیو ھد" پاشو برو " یعنی چشم و ابرو امد کھ بھروز
 .  نشستھ بودندییرای پذی توی دی ال سی ھال و اندو ھم روبروی و بھرام توبھروز

اگھ : گفتی با دلخورھی ،ھدشی پای پرت کرد روبای انتخاب کرد و دستھ را تقرمی خودش تکانین
 !  برو پاشویناراحت

 دیی ماست پس شما بفرمای خونھ نکھی مث انجای ادایببخش: با تمسخر نگاھش کرد و گفتکانین
 !دی ببرفیتشر
 .ندی را گرفت و وادارش کرد بنشکشی تونی گوشھ کانی کھ نزدی خواست برخھیھد

فردا : دی بھ حرف امد وپرسکانی شدند کھ عاقبت نی ھر دو در سکوت مشغول بازی اقھی دقچند
 رون؟ی بیای بی تونی م٣ساعت 

 کانی نیطنتھای شی حتشانی رفتنھارونی بود دلتنگ بکانیچقدر دلتنگ ن.  اب شد ھی دل ھدی توقند
 .  گرفتیاصال مگر نامزد نبودند پس چرا او ان موقع ھا انقدر سخت م...
  نھ؟ای ی تونیم-

  کجا ؟امی ب٣:  نگاھش کرد و اھستھ گفتھیھد
 !خونتون دنبالت ام در ِ یم-

 دنبالم ؟ کجا ؟: دی پرسی پنھانی با شوقھیھد
 !می مونو فسخ نکردغھیھنوز ص:  کنج لبش گفتیشخندی باال برد و با نیی ابروکانین
 
 

 خواند یبھروز اما کبکش خروس م.  برگشت یدی رفت و با صد دل نا امدی دل امکی با ھیھد
 رفتن را از او گرفتھ بود رونی فردا بی ھم اجازه ی پنھانکانی راحت شده بود چون نالشیظاھرا خ

 .  برودرونی بھی خواھد با ھدی نگفتھ بود بابت چھ مگریاما د
 ماند و پدرش ھم مرتب با ی در خانھ مدی بود و بالیمخصوصا کھ روز بعد ھم تعط. بود ی تلخشب

 دی شد بھ او بگویچطور م.  کرد ی مثال دلسوزانھ اش ،داشت کالفھ اش میحتھای با نصشیحرفھا
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 کھ دهی رسقتی حقنی بھ اری دنقدری دانست چرا اینم...  را تمام کند زی خواھد ھمھ چی مکانین
 نداشت دهی فاگری کرد کھ دوستش دارد ، اما دی می حداقل بھ او حالدی را دوست دارد ،باکانین

 .  بودری جبران دیبرا
 رفتنشان نشان رونی بی برایتی اصال حساسشھی بدنبالش امد و بھروز برخالف ھمکانی ن٣ ساعت

 رفتند و ی کرد ،می می آشتکانی اگربا ندیشا.  دی تنگش را پوشی قھوه ایبھ اجبار ھمان پالتو. نداد
 . دی خری اش مقھی مطابق سلییبا ھم، پالتو

 قرمز بھ پا داشت و نگاھش ی و کتونی مشکنی قرمز طرح اسکاچ با شلوار جی طوسوری پلکانین
ھمان لحظھ .  خودش را جمع و جور کرد و اخمالود بھ سمتش رفت ھیھد. بود یروزیز حس پپر ا
بھ ناچار .  داده بود و حاال بھ او زنگ زده بود ایلیاز صبح دو تا اسمس بھ ن.  زنگ خورد لشیموبا

 !  زنمیمن بعدا بھت زنگ م:  گفتعی را برداشت و سرلشی سوار شد موباات
 ... راحت باش:  گفتزی راه افتاد و طعنھ امکانین

 !  زنمی بعدا بھش زنگ مدیشما نگران نباش:  حوصلھ گفتی بھیھد
  زنگ زدهلشی بوده کھ بھ موبای کند علی دچار سوتفاھم شده واحتماال فکر مکانی حس کرد ،نھیھد
... 
 !  کار واجب باشھدیزنگتو بزن شا...بعدا چرا -

 !  لطفا ساکت باشباشھ پس:  عمدا گفتھیھد
 ... دی راحت باشدییشما بفرما... شمی از االن بھ بعد الل مگھیمن د:  با حرص گفتکانین
 "حیوق" لب گفتری زو

 .  را گرفت و سالم کردایلی نلی موباھیھد
  ؟ی کنی قطع متوی رو من گوشی ھستیبا ک...خوشم باشھ :  گفتطنتی با شایلین

 ...  عمدا پررنگتردی خندھیھد
   شدمی میسوار تاکس...نھ بابا -

 ! یمبارکا باشھ خالھ شد...چھ خبرا :  با خنده گفتھی دندانش ، ھدری رفت زکانی نناخن
 " است؟یلین"دی و اشاره پرسمای نگاھش کرد و با ارتزدهی حکانین

  نزد ؟ی ھست ؟ عمو کھ حرفیخب بچھ چ:  نازک کرد و گفتشی برای پشت چشمھیھد
   پژمان ِھیشب...  ِ پشمالو بی پسر بدترکھی ھی ھدیوا: وق گفت با شوق و ذایلین

 !  پژمان کھ با نمکھی ، طفلی مھربونیچھ خالھ : با خنده گفتھیھد
 یھای خنگوالست مادرشوھر ِ نشاط خودش گفت شکل بچگنیع... زشتھ یلیاخھ خ:  گفتایلین

  خبر بودهی نشاط بی بودی بھش گفت،اقا پژمان چھ لعبتمانیپژمان ناراحت شد بعدم نر...پژمان ِ 
... 
 شد رهی خکانی بھ نرتزدهی مقابل شرکت توقف کرد حنی متوجھ شد ماشھیھد.  دندی غش غش خندو

   زنمی بعدا بھت زنگ میلی برم ندیمن با:  گفتایلیو خطاب بھ ن
ر راستشو بگو من کھ خودم  جونوی ھستیبا ک:  گفتدی شنی بھ وضوح مکانی کھ نیی با صداایلین

 !  کارامنی ایخبره 
 ! گھیقطع کن د) غر زدھیوبھ ھد(  دمیخبره رو نشونت م: اھستھ گفتکانین

 !  زنمیباشھ حاال بعدا زنگ م:  گفتجی و وجی گھیھد
 ! باشھ تا بعد... ی مارمولکیلیخ:  گفتایلین
 ؟... نجایا-
   دراوردمنجای سر از ای چطوردمینفھم: برخالف انتظارش ارام و مھربان گفتکانین

 !  کنمیھنوز بابت اوندفھ دارم خودمو سرزنش م...نترس : کرد و افزودنگاھش
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 " رو فسخ کنھغھی خواد صیجدا م" انداخت و فکر کرد نیی سرش را پاھیھد
  ؟ی معرفتی بنقدری ھمشھیتو ھم:  گفتیزی با لحن پرسش امکانین

 م؟مگھ چکار کرد:  و گفتدی کشی پوفھیھد
 ھو بھ خودم ھی کردم کھ ی میتی خرھیداشتم .... مگھ من چکار کردم ؟:  گفتی عصبی با لحنکانین

 ! ی اری در میاومدم بعدشم ازت معذرت خواستم چرا تو انقدر بچھ باز
 شما داشت گرون تیبعدشم خر... سالمھ ١٩ چون من بچھ م من کانیخب ن: زد و گفتی لبخندھیھد

 !شدیتموم م
 رو فسخ غھی صمیجدا بر:  شد و عاقبت گفترهی اندوھناک چند لحظھ بھ چشمانش خی بانگاھکانین

 ! ؟ستیبرات مھم ن... می رو تموم کنیھمھ چ... میکن
 ... یخب تو بخوا: اھستھ گفتھیھد
 ! خوامیمن نم-

 .  انداختری خواست از افکارش شرمنده سر بھ زی دلش بوسھ مھی شدند ھدرهی دو بھ ھم خھر
پس حاال کھ توام : تا بناگوشش باز شده بود گفتششی نکھی شد سمت داشبورت و در حاللی ماانکین

 ... ی از من جدا بشی خواینم
 .   گرفتھی داشبورت دو تا جعبھ دراورد و بھ سمت ھدی تواز
  ؟ھی چنیا-
 ...نیباز کن بب-

 .  جعبھ ھا معلوم بود کھ ھر چھ داخلش است طالستاز
 !  ادی خوشم نمھی کھ من از ھدی دونیم:  در حال باز کردن جعبھ گفتھیھد

 دلم برات ھیھد... دارم ماه ماه ھی ھدھیعوضش من ... نگو یوا:  با شور و نشاط پاسخ دادکانین
 ...دی شدیلیتنگ شده بود خ

 ؟... نیا: نگاه کرد و گفت" هللا" و پالک ری بھ زنجرتزدهی حھیھد
 خرده از رفتار منم ھی بھ خدا ی ولخوامیانھ و بدم ھزار بار ازت معذرت مبابت اون رفتار ابلھ-

 .  در اوردی پرروبازدی ،نباشھی گولھ اتھی کھ مثل ی مردی تو بود جلوریتقص
  ؟یپرروباز-
 ُ خودخواه مغروریاونجور-
 . بوددهی باباتون بھ دو رسی تعداد نوه ھادی اومدم تا حاال شایبنده اگھ کوتاه م-
 یی بھ سرفھ ھاکانی نی خنده ھای کتفش ،اما بھ زودی تودی شرمزده کوبھی قھقھ زد و ھدکانین

 .  شدلیخشک و طاقت فرسا تبد
 ! شمی دونم چرا خوب نمی خدا نمیا-
   دکترمیخب بر-
  رفتم-
  میبازم بر-
  ؟ی ایتو م-
   امیباشھ م-
 محافظ ماست نیا.  خودم یا ھم بریکی دمی تو خری برایکی:  رو روشن کرد و گفتنی ماشکانین

 . می بھ خلوتمون راه ندطونویتا ش
 .  تشکر کردکانی دو چندان از نی سرتکان داد و با شوقھیھد

 نکھیاول از ھمھ ا...  بھ اصل مطلب می رسیحاال م... خب :  را صاف کردو گفتشی گلوکانین
 ... ی تنگتو تنت کردی پالتونی نرفتھ تو باز اادمی
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 ی میدگی موضوع ھم رسنیحاال بعدا بھ ا:  اجازه نداد و گفتکانی خواست حرف بزند کھ نھیھد
 کھ کال گھی سال د٦ کھ من با نھی اقتشی حقنیبب... حرف بزنم ندهی خوام در مورد آیکنم اما االن م

 یومن فکر کردم بھت مھلت بدم تا ت... اد ی مشی پی چمی دونی چھ مگھی سال د٦تا ... مخالفم 
ھان .... شوھر خوب و خوشگل باشھ ھی دانشگاھت ی قبولی زهی جاگھی بعد دیانشگاه قبول بشد

  ؟ھینظرت چ
 ...  موافقمنیاره منم با ا:  نگاھش کرد و صادقانھ گفتھیھد
 .   خواستی دلش بوسھ مھی شدندو باز ھدرهی باز بھ ھم خو
 !  رسونمتی دکتر چون بھ بابا جونت گفتم زود ممیبر:  راه افتاد و گفتکانین

.  دی بگویزی چکانی بھ ندی کشیحال و حس خانھ ماندن را نداشت اما خجالت م.  دمغ شد ھیھد
  ؟ی ریخودت کجا م: دی پرسنی ھمیبرا

  ؟ی رو سراغ داریی حال خوشم جز تختم جانیبا ا:  کردو گفتی سرفھ اکانین
 ...  ذاشتمای نمبی نصیم خوب بود شما رو ھم باگھ حال:  افزودطنتی با شبعد
 " کردمیشوخ" اھستھ زمزمھ کردکانی نگاھش کرد و نی چپھیھد
 
 
 .  با ھم در تماس بودندی مدت ھم فقط تلفننی ای سرپا شد و طکانی تا ندی ھفتھ طول کشکی قایدق
برو : اش را بدستش داد و گفتی رفت ،بھروز کارت اعتباری کھ بھ مدرسھ مھی روز صبح ،ھدان

 ! برا خودت پالتو بخر
 ...  نگفتھ بودمیزیمن کھ چ: گفترتزدهی حھیھد

 اد دنبالت ببرت پالتو برات ی اجازه گرفت ظھر بکانی نروزید:  گفتزانی اوی با اخمھابھروز
 می ری و عموت میاوری با مھندس می ام داری مریبخره ، اما خودت پول پالتو رو بده ،منم شب د

 !  خونھ ام بھ من زنگ بزنیدیکرج ، رس
 مواجھ کانی ننیظھر بھ محض خروج از مدرسھ با ماش.  شد ادهی پنی گفت و از ماشی چشمھیھد

 کرد ی مسخره اش میکل.  ندی سبز رنگ مدرسھ اش ببفورمی اونی خواست او را تویدلش نم. شد 
فکر کن من :  ، گفتدی گل ُ گشاد مدرسھ اش دی را بابت مانتوکانی باز ِ نشیاما تا سوار شد و ن. 
 !  کنی عروسای دادن بری گای رم مدرسھ ،بعد بعضی منوزھ
 ی خونھ لباستو عوض کن ممیبر...  ای ھستیتوام بد جونور:  کرد و گفتکی چشمانش را بارکانین

   پاساژمی برمیخوا
  ؟ی بنشی پمیبر-
 ! یمون منناھارم مھ... پالتوھا رو حراج زدن گھیاره ، م-

از صبح تا حاال .  دی کشروحشی صورت بی ھم توی اماده شد و دستعی تنھا باال رفت و سرھیھد
 .  شدی عادت ماھانھ اش بد غذا مکینزد.  نخورده بود یزیچ
" ِدوست دارم "  ی سوار شد ترانھ ھی کھ ھدی کردن اھنگ سرگرم بود و موقعدای با ضبط و پکانین

 .  بلندی فضا پخش شد ان ھم با صدای تو٧گروه 
 کرد و انگشتان او را بوسھ باران ی را گرفت و عاشقانھ خوانندگان را ھمراھھی ھم دست ھدخودش

 .کرد
 نشان دھد اما ی خواست عکس العملینم.  تعجب کرد ھیھد.  کھ مقابل شرکت توقف کرد نیماش

 قصد داشت کانی در شرکت نبود و نی الظاھر کسی امده اند چون علنجایخب دلخور بود کھ بھ ا
 . ناھارش را انجا بدھد

 !  نکنی تو ھمچافھیق:  طعنھ زدکانی اسانسور نی شد و توادهی سکوت پدر
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 گردنبندت ھمراتھ؟:  گفتکانین.  فقط نگاھش کرد ھیھد
  ندارم ؟تیاگھ نباشھ امن-
 اتاقش ی کھ تودی،کامران را د رتزدهی حھیھد.  انداخت و در شرکت را باز کرد دی و کلدی خندکانین

 . مشغول کارش بود و با ورود انھا بھ استقبالشان امد
 . را گرفتمای سراغ شی راحتترالی سالم کرد و با خھیھد
  نای و اھیزی جھدی رفتن خرنایبا مامانش ا-
  ؟یسفارش داد:  خطاب بھ کامران گفتکانین
  اره-
  کھ ؟ی خوری گرفتم متزای پھیھد:  بلند گفتی بھ سمت اتاقش رفت و با صداکانین

 یصبر م:  اورد وگفتی را بھ زور داشت در مورشی و بھ او کھ پلستادی در استانھ در اتاقش اھیھد
 ! ی خوردی ات و اشغاال منی حالت خوب شھ بعد از ایکرد

  بفرما تو دم ِ در بده... ولمون کن بابا -
 شالش ری را بھ گردنش انداخت و زری و زنجستادی اھی را در اورد و پشت ھدرشی گردنش زنجاز

 کارش رفت و زیبھ طرف م.دی و گونھ اش را بوساوردیپنھانش کرد و دست اخر ھم طاقت ن
 ! نشونت بدمیزی چھی نجای اایب:گفت

 .  شدرهی خزی می روی گشوده ی و بھ نقشھ ستادی مبل گذاشت و کنارش ای را روفشی کھیھد
  ھیاری اختی طرفاھی خونھ اھی ِ ی داخلینقشھ ... ھی چدمی کھ کشی نقشھ انی نظرت راجع بھ انیبب-
  ارمی ی سر در نمیزیمن کھ چ-
 متره ، سھ تا خواب داره کھ دو تاش کنار ھم ی متراژش صدو سستی ندهیچی پادمی زھیی نھاینقشھ -

 ھی بھ شھی می کھ اتاق خواب سومھ ،منتھنجایا... ی تھ راھروست و اگھ دقت کنیھستن و سوم
 .  ادی در می متر٢٣ بایتقر...تراس بزرگ 

   راھرو قرار دارنھی باشم اتاق خوابھا تو دهیاگھ درست فھم: با دقت نگاه کرد و گفتھیھد
 ... کالیآبار-
 ی چگھیخب د: گفتدی بوسی دستش را دور کمرش حلقھ کرد و ھمانطور کھ گونھ اش را مکانین
 ! ،بگوینیب یم
  اتاق خوابا ؟ی توھی چنایا-
  شھی مھی تعبی بھداشتسی ھر دو اتاق خواب سرویتو-

 ! استفاده کنھیی اتاق خواب از دستشوی اد بره تویمھمون کھ برا صابخونھ ب...وا :  گفتھیھد
 اون ھوش ی زهی جانیا: و اھستھ گفتدی لبش را بوسی روی بھ در ِ اتاقش نگاه کرد و تندکانین

 ی آپارتمانھ کھ براھی در ِ ورودی درست روبرویی دستشوھی) و با خنده گفت( و..سرشارت 
  مھموناست

  ؟ستی نکی کوچیادیاشپزخونھ ز:دی شکل خانھ نگاه کرد و بعد پرسی بھ سالن مربعھیھد
 ی لودگو با ھمان...( ینجوری اشھی نمی بنی ببرم خونھ دیترو با:  زمزمھ کرد یی با پرروکانین

  نفسم ؟کھی کوچیگیچرا م) دیپرس
 ی بھ نظر مکی کوچیلی نقشھ بزرگھ ، آشپزخونھ خیاخھ نسبت بھ سالن کھ انقدر تو: گفتھیھد

 اصال سالن چند متره اشپزخونھ چند متر ؟...رسھ 
 اد اشپزخونھ ی در می متر٥١ بایسالن تقر: و با دقت بھ نقشھ نگاه کرد و گفتستادی صاف اکانین

  ؟کھیپس بھ نظر تو اشپزخونھ کوچ.... ِ یبی اندازه ھا تقرنی البتھ ھنوزم اشھی متر م١٠ھم حدودا 
 .  داشتھ باشھکی کوچی اشپزخونھ ھی صابخونھ بخواد دی شاستیالبتھ نظر من مھم ن-
 ! خوام بدونمی ؟مھیکال نظرت چ:  داد و گفتھی تکزشی بھ مکانین
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 اد ی خوشم میلی شما خی من از خونھ ی دونیم:  بھ نقشھ انداخت و گفتیرگی دقی نگاه دقھیھد
 کھ ینی بی رو مکھی تھی سالن بزرگ ھی نقشھ نی ای جداست اما توییرایمثال ھال از سالن پذ...

  خوشمستی ندی دی اتاق خواباش جلونکھیفقط از ا...  فوتبالھ نیزم... بھ اشپزخونھ دهیصاف چسب
  خوشم اومدیلیُاومد از اون تراسش ھم خ

 و کارم از دمی کھ من کشھی حالتنی بھترنیخب ا: گفت.  شدرهی وبھ نقشھ خستادی باز کنارش اکانین
 ... سالنش... یگیراست م... س اما خب دشدهیی تایلحاظ فن

 ! رمی گی رم میغذاھا رو اوردن من م:  امد و کامران داد زدفونی زنگ آیصدا
 ی ناھار ترو میمن کھ جا:  دستش را دور کمرش حلقھ کرد و گفتکانیھ کامران رفت ن کیھمچ

 اجازه ھست ؟... خورم 
 ؟! کانین-
 ...  ذره فقطھی... ھیدلم برات تنگ شده ھد-
 ]icon_mrgreen.gif:  ریتصو... [ و

 .  نقشھ اش خم شدی روکانی مبل نشست و نی روھی در کھ امد ھدیصدا
 کان؟ی تو اتاقت نارمی بای نجای ادیی ایم:  گفتکامران

 میاومد:  را گرفت و گفتھی دست ھدکانین
  نھ ؟ای خونت خوشت اومد یخب از نقشھ :  گفتھی رو بھ ھددی چی اپن را مکھی در حالکامران

 و اشاره کامران را دعوا مای دارد با اکانی حال ھم متوجھ شد ننی نگاھش کرد و در عری متحھیھد
 ! کجا ؟یخونھ : نگاه کرد و گفتکانی بھ نبعد. کند یم
 ... وقتاھی زنھ ی کامران قاط منی بابا ایچیھ:  کرد و گفتی پوفکانین

 .  لبش نشست و تھ دلش قند اب کردی روی پنھانی مقصودش را گرفتھ بود و لبخندھی ھداما
 

 .  زدند تا بھ پاساژ بروندرونی از شرکت بھی و ھدکانی ،نتزاھای از خوردن پبعد
  آدیرد کن ب: نشستند ، گفتنی ماشی توی امام دربست گرفت وقتدانی تا مکانین
  ؟ویچ-
  رمویزنج-
  اھان-

 پدرش ندی را در اورد تا ببلشی موباھیھد. ھم بھ گردنش انداخت کانی را در اورد و نری زنجھیھد
 ...  نھای گرفتھ یتماس

 خب چھ خبرا ؟: دی پرسی با لحن معنادارکانین
  چھ خبر ؟یاز چ:  نگاھش کرد و گفتھیھد

 ...  زنگ زده بود بھ باباتروزی پسره دنیا:  شد و گفترهی خابانی بھ خکانین
 !پسره؟-
 تییپسر دا... یھمون عل:  حوصلھ گفتی نگاھش کرد و عبوس و بکانین
 ... اھان-
  زنھ ؟یبھ توام زنگ م-

 !  ھاھی خوبی من بچھ ی چارهی بیی پسردانی اکانین: و گفتدی خندھیھد
 بھت زنگ ی فھمم برا چیاصال نم... اد ی ازش خوشم نمدهیمن ند... رهی گیاوه اوه چھ طرفشو م-
   زنھیم

 ! نی کنھ ھمیفقط حال ُ احوال م:  گفت ی با لحن متکبرانھ اھیھد
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 فھمم طرف چکاره یلفنم م بچھ من از پشت تیساده ا...ھھ ...ُحال و احوال :  گفت ظی با غکانین
 ! رهی تو گشیس البد گلوش پ

 !  شمی نملی فامیمن زن ِ پسرا:  لجش را در اورد گفت نکھی ای و عمدا برادی خندھیھد
 !پس اونم مثل من االف شماست ؟...ِا :  زدیکدستی نگاھش کرد اما ری متحکانین

 !  شمی نملی بھ اونم گفتم زن فامرینخ: گفتی با حواس پرتھیھد
 ؟! کنھیکھ فقط حال ُ احوال م:  و خشم نگاھش کرد و گفتظی با غکانین
 بھ راننده دوختھ ھی ھدینگاه بھتزده .  نشست ھی قھر کرد و با فاصلھ از ھدی ناراحت و عصبانو

 کانین.  شدند ادهی پنی صبر کرد تا از ماشنی ھمیشد کھ ظاھرا شش دانگ حواسش بھ اندو بود برا
 .  رفتی گرفت و تندتر راه میاصلھ معمدا از او ف

 صبر کن بخدا... سای واکانین: گفتدی دوی دنبالش مبای تقرکھی زد و در حالشی صدای با ناراحتھیھد
... 

 ! یلی خیی دروغگویلی خوام خی نمحیتوض:  و خشن گفتی عصبکانین
 ی زنگ ممیی وقتا زن دایگاھ... زنھ ی بھ من زنگ نمیاصال عل... کردم ی ترو خدا شوخکانین-

 حاال کھ یشی می عصبانیچرا الک... کنم ی می باھاش احوالپرسی ده بھ علی رو میزنھ گوش
 !  نشدهیزیچ
 شعور یب: گوشش گفتری را محکم و با حرص فشرد و زھیدست ھد. کرده بود ی قاطی حسابکانین

 کھ خاطرخواتھ حال ُ احوال تیی بعد تو با پسردانھ؛ی کنم قرارمونم ھمیمن ترو بھ چشم زنم نگاه م
قشنگ دندونامو ... یدی ممی بازیدار. ی تو منو مچل خودت کردستمی نیبھ و راض... ی کنیم
 ! ستی نشی خره حالیگی نھ ؟ با خودت میمردش

 .  کردی می روز قھر را سرش خال٥٤ ان ی داشت دق و دلکانی ھاج و واج مانده بود و نھیھد
  ؟ھی حرفا چنیا.... کانین-
 نثارش کرد کھ اشکش را روانھ یزی اش زل زدو عمدا پوزخند تمسخر امی بھ چشمان اشککانین

 سالم و ی عادیلی خودش را جمع و جور کرد و خھی ،ھدی بنکی بوتکینزد.  گونھ اش کرد ی
 را راه انشی مشترعی سری بننی ھمی گرفتھ بود براافھی قی بدجورکانی کرد اما نیاحوالپرس

 ! رمی بگیی رم چایم: داخت و گفتان
 ی نمکی از ترس جھی و ھدستادی اشخوانی پشت پنی عبوس و سرسنگکانین.  گذاشت شانی تنھاو

 ! نمی بده بلتویاصال موبا: باالخره سکوت را شکست و گفت . زد 
 دای پیزی چچیھ. کرد ی را بررسشیامھای شماره ھا و باکس پکانی را بھ دستش داد و نلی موباھیھد

چقدر : انداخت و گفتشخوانی پی روی لباسھای کپھ ی را رولی موبایی حال با پررونینکرد با ا
   بھ خونتونزنھیخب البد زنگ م...احمقم 

 ی او کھ تجربھ دی ترسی مکانی نگاه ِ نی چقدر از سرماختی ریشتری نگاھش کرد و اشک بھیھد
 .  اش را داشتیان ھمھ مدت دور

 فکر نکن ینطوری اما در موردم ای بھ من بگو برو ھرکانی ننیبب:  را پس زد و گفتبغضش
 !  امیدی کھ من ادم مقی دونیم...

 ! چسبھیبھ تنم نم... یبسھ زبون باز:  گفتی بھ تلخکانین
 ...  نکنینجوری اما امی حرف بزنای بکانین: گفتی با کالفگھیھد

  ؟یچھ جور: تر شد ی جرکانین
 ... نقھر نکن م-
 ... ی ؟ بعد دو ماه منو مچل خودت کردنھیِا قھر ِمن برات سنگ-
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 ی کند برای دارد از برخورد خوبش سواستفاده مکانی و حس کرد ندی کشی نفس خشم الودھیھد
 بھت فشار اومد تو شرکت نقشِ  یلیانگار خ... ھیچ:  را پاک کرد و با تمسخر گفتشی اشکھانیھم
زرشک ، اره .... یچی و گرم و نرم بعد ھی خالی نھ؟ بھ قول خودت جای کردی خوب رو بازیاقا
 !؟
 شی حرف برانی بود و اییکال ادم انتقام جو.  ِ ان روزھا را در اورد ی قصد کرده بود تالفکانین

 چند لحظھ مات و ی کھ ھر دو براھی گوش ھدی خواباند تویکی فکر ی بنی ھمیگران تمام شد برا
 بھ یحق دار... ی بچھ ایلیخ:  گفتعی گرفت و سرشی دست پکانیمبھوت بھ ھم زل زدند اما ن

 ...  بچھیگی مدتخو
 کجا یخب واسھ پالتو گفت:دی پرسعی سرکانی داخل شد و نی چاینی با سی بندیای بھ خودش بھی ھدتا

 ! میبر
 را در ی بزند ادرس مغازه ایگری انکھ حرف دی بنی ھمی متوجھ اوضاع مشکوکشان شد برایبن

 .  رفتندرونی بکی بزنند از بوتی انکھ لب بھ چای اخر داد و ان دو بیطبقھ 
 کرد و چون رد ی و صورتش را وارسستدی وادارش کرد باکانی پاساژ ،نکی باری پاگر پلھ ھایتو
دور زدند تا صورتش از  گری طبقات دی چند بار توی صورتش مانده بود الکی بھ وضوخ رویلیس

 ی کھ دست او را محکم مکانی از نیول.اما ھمچنان ھر دو ساکت بودند .  دی درایالتھاب سرخ
 عبوس نشان ی اش الکافھی طور بود فقط قنی شده و واقعا ھم ھممانی پشیدا بود بد جوریفشرد پ

 .  دادیم
 بھ ھی اورده شد و ھدی مشکی از پالتوھایکی کانی مورد نظر بھ انتخاب نی بھ مغازه دنیبارس

 .  حرف داخل اتاق پرو شد
 !نمیبپوش بب:  خشن گفتیلی خکانی امد اما نرونی و چون خوشش امد دراورد و بدی را پوشپالتو

 با دقت نگاه کانین.  امد رونی بدهی دوباره داخل اتاق تنگ پرو شد و پالتو پوشعی و مطدهی ترسھیھد
 !نی بزرگتر بدزی ساھی:کرد و رو بھ فروشنده گفت

   مناسبھیلی خنکھیا: منظور گفتی بچارهی بی فروشنده
 !نی بزرگتر بدزی ساھی گمی بپسندم مدیاقا من با:  گفتکانین

 ! بلھ چشم:  و بالفاصلھ گفتدی خجالت کشفروشنده
 بھ خودش تی با عصبانھیھد.  دندی گشادتر را خری پالتوکانی واقعا مناسب بود اما بھ اجبار نپالتو

 "حتما... مثل تو یازدواج ؟ اونم با ادم بداخالق" گفتیم
 گوش کند مخصوصا کھ پول پالتو را ھم خودش پرداخت دی گوی مجبور بود ھر چھ او مفعال
 ی مقھی دھی یبن: رو بھ او گفتیسی رودربای بکانی برگشتند نی بنی دوباره بھ مغازه یوقت.کرد

 رون؟ی بیر
 ن؟ی خوری میکیرت مکزذ:  خنده کنان گفتیبن
 ریاره بگ-

 پشت د ی لباسکانین.  زد و در را ھم بست رونی بعی سری خواھد کھ بنی نمدی خواست بگوھیھد
 .ستادی اھی ھدی کرد و کامال روبروزانیرمغازه او

 ساده ی دوستی بچھ ایلیچون خ... ام ی کال مگھی سال د٦ کنم ھمون یبا پشنھادت موافقم صبر م-
 !مون ھم تموم

 شد و نی غمگی را بزند اما بدجوردشی خواست قی مثال مشی پی قھی خودش چند دقھی ھدنکھی ابا
 مگھ من چکار کردم ؟: دوباره بغض کرده گفت

 ! یچون بچھ ا:  گفتی از لحنش خوشش امد اما با بدجنسکانین
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 ی قرار مدار دارم می من با علی کنی مالیچون خ...  نکھی بھ خاطر اکانین:  ناباورانھ گفتھیھد
  ؟ی بوددهی رسجھی نتنی از قبل بھ اای ی رو تموم کنی ھمھ چیخوا

 از قبل؟-
  ؟ی کردی کھ تو خونھ استراحت می اون چند روزیمثال تو -
 ! دی انصاف ھستیبنده امروز متوجھ شدم شما تا چھ حد بچھ و ب...  رینخ:  گفتزی امھی کناکانین

 !ستمیبچھ ام ن... شدم ی عصباندیببخش: اراده ، و صادقانھ گفتی ناخواستھ ، بھیھد
فقط بچھ :  چشمان اشک الودش زل زدو گفتی سرش را جلو برد و توی نگاھش کرد و کمکانین

 !  کننی مھی گریھا ھ
 دادنش را ی طاقت ِ بازگری دکانی را پاک کرد و با قھر رو از او برگرداند و نشی اشکھاھیھد

 .   و محکم بغلش کرداوردین
 ی ملوس و بچھ باشی تونی چقدر می امروز نشون دادی عاقلھ ولیلی خھی ھدگمی وقتا با خودم مھی-
! 

 ! ستمیمن بچھ ن:  گفتی اغوشش بالجبازی توھیھد
 شا ی سرش را عقب برد و بھ صورت اشکی و بھ شوخدی اش را بوسیشانی پی تند تند روکانی نو

 انقد گھیبسھ د... کنم ی بوس نمفتوی اون صورت کرو کثی ام ماچ بدی االن مفتنیبب: زل زدو گفت
 ! ی کردھیگر
 ی بچھ گنی منی بھ اشیاخ:  سرخوش گفتکانی اغوشش جا داد و نی تابتر خودش را توی بھی ھدو

 ! خوب
 

 مزار پدرش جا خوش کرده ی کھ رولی خاک و تاج گل بزرگ گالی مات و مبھوت بھ کپھ ھیھد
 شده بود اما مرگ مادر و برادرش میتی کرد کھ در عرض سھ سال یباور نم.  ستی نگریبود ،م

 ... کجا و مرگ پدرش کجا
 کرد ی محتشی اخر چرا پدرش انھمھ شور و شوق داشت چقدر نصی روزھادی فھمی محاال

 .   جا کندشیزن عمو و عمو را داشتھ باشد و خودش را در دل کانی نی کرد ھوایسفارش م
 را بھ ھی ، و پدرش چقدر ان روز سفارش ھدیدنیددی بھرام عی رفتند خانھ دی روز اول عھمان

 .   لبخند زده بودی ھی ھم پنھانکانینرگس و بھرام کرد و ن
و بعد از .  با پدرش حرف بزند مشانی در مورد تصمکانی ھم خوشحال بود چون بنا بود نخودش

 کرده دی پدرش ھم تاکی رسما با خانواده اش حرف بزند اما حتھیرد عالقھ اش بھ ھد ھم درمودیع
 .  کردنش زده نشودغھی از صیبود حرف

 ی و برود و خودش را روزدی خواست برخی ، دلش موانی مزار مادرش نگاه کرد کنار مزار کبھ
 یاما ھمھ " کاش منم مرده بودم" زد ی مادی رفت و فری خواست میدلش م. ندازدیخاک مادرش ب

اما . نظر داشتند ری شدنش او را زمیتی کھ بھ خاطر یزی ترحم برانگینگاھھا. نگاھھا بھ او بود 
 کھ اصال رنگ ترحم نداشت ینگاھ.  حس کند ی نفر را بھ خوبکی نگاه ینی توانست سنگیم فقط
 . دی شد نفرت را دی اش میرگی تیو تو

 یدلش م... بھ خاطر پول ...  را برد شی فکرش چطور ابرویدر جاه طلب و بپ...  چھ کرد پدرش
 "چرا من نمردم؟" دیو باز از خودش پرس.  ردیخواست بم

 
 

 جا ھیھد.  چند روز خلوت کند ی خواھد برای بود کھ پدرش بار سفر بست وگفت کھ مدی اول عشب
 قصدش اگر سفر دادی کھ ھمراھش بود و نشان می اش از ساک بزرگی ناگھانمیخورده بود از تصم
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 پس من ن؟ی ریکجا م" بوددهی از چند روز است اما فقط پرسشتری ساک بزرگ و پر بنیباشد با ا
 پنداشتھ بود پدرش ھیو ھد" نگران نباش سفارشتو بھ عموت کردم"کھ پدرش گفتھ بود"  ؟کنم چکار

.  کرد ، برود ی میھرش کھ در رامسر زندگتنھا خوا" عمھ بھجت " داری بھ دیی خواھد تنھایم
 ظاھر نیا...  دهی خمی با قددهی تکی اافھیبا ق.  عمو بھ سراغش امد دیپدرش رفت و روز چھارم ع

 یوا... را بدھند و ی خبرمرگ کسخواستندی بود کھ می و مشوش فقط مخصوص وقتختھی رمبھ ھ
 .  ندی ببارستانمیبا عمو رفت تا پدرش را در ب. کاش فقط خبر مرگ بود 

 کھ از گاو ی کنان گفت کھ بھروز مرده ، کھ قصد داشتھ با پولھی کھ بھ جاده ختم شد عمو گرراه
 !  خورده و مردهریت... فرار کند کھ ھیصندوق شرکت برداشتھ از مرز ترک

 ی از شرکت عذرخواھی دوساعت قبل از مرگش بھ عمو بھرام زنگ زده بوده و بابت دزدپدرش
 خورده و فقط ھفتصد ی خوب و مرفھش را میھ او گفتھ کھ تمام عمر حسرت زندگکرده و ب

 ...  دهی ناقابل از شرکتش دزدونیلیم
 ھی اون پول مال ِ خودت گفتم بھ خاطر ھدیبھش التماس کردم برگرده گفتم ھمھ " گفت ی مبھرام

 زدم و عوضش اون حاال زنده ی پولمو مدی رفت بھ و قیاگھ نم...اما اون گوش نکرد ...برگرد 
 " بود

 کرد پدرش تصادف ی فکر منیتا قبل از ا.  اش بند امده بود ھی تازه گرھی کرد و ھدی مھی گربھرام
 قرار ری را تحت تاثگرانی دی زندگشی ھای خواھادهی ھا و زی با جاه طلبشھیمثل ھم... کرده اما 

 خدا ان بھ امی سرراھی بچھ کی او را مثل  فقط بھ خودش فکر کرده بود وشھیداده بود ؛ مثل ھم
 بود و دهی از خاک سرد ارمی تلری و حاال زابدی بیگری دی را جاشیھایول کرده و رفتھ بود تا خوش

 و مناعت طبع برادرش را ی از بزرگمنشی سوخت کھ چرا پدرش ، کمی منی از اشتری بھیدل ھد
 ... بھ ارث نبرده

 داند ی چھ مکانی دانست نی اصال نمدهی را فھمھی از کجا اصل قضکانی دانست نی نمانی منی ااما
 نگاه ری بود کھ بخواھد بھ تفسنی کند اما فعال داغانتر از ای با نفرت و تمسخر نگاھش منطوریکھ ا

 ... ی ابدی خواست و خوابیفعال خستھ بود انقدر خستھ کھ دلش مردن م.  شدیندی بکانین
++++++++ 

 کانی حرف زده بود و نھی ھدی ندهی در مورد آکانی با نیھروز چند بار ،بدی از سال جدقبل
 ازدواج و زمانش بھ بھروز گفتھ بود کھ اتفاقا او ھم استقبال کرده بود و ی برامشانیدرمورد تصم

 رده صادقانھ بھ او اعتراف ککانی را داشتھ باشد و نھی ھدی کرده بود کھ ھواحتی را نصکانی نیکل
 او را برده بود ی کند حتی نمی اش کوتاھی خوشبختی برای کارچی است و از ھھیبود کھ عاشق ھد

 خودش ی طبقھ را برا٦ ساختمان نی اخر ِ ای و گفتھ بود طبقھ ھیاری اختی کاره مھیسر ساختمان ن
 .   بوددهی دشی را درچشمان عمویتمندی در نظر گرفتھ و برق رضاھیو ھد
 ... نوقت و ادواری خوشحال بود چقدر امچقدر

 
 خوابد چون ی تازه بھ او گفتھ بود کھ سھ شب است شبھا تنھا در خانھ مھی بود و ھددی چھارم عروز

 امار پدرش را ھی شد و قرار شد ھدی شاکی کلھیاز دست ھد.  عمھ بھجت رفتھ دنیپدرش بھ د
 .   و شب او بھ خانھ شان برودردیبگ
 ، رفتھ ی اتفاقیلیانھم خ...دهی سرقت از شرکت را فھمھی دانست اما او زودتر قضی بھرام نمدیشا

 یوقت.  از نقشھ ھا را بگذارد کھ متوجھ در گاو صندوق شده بود یکسریبود شرکت کھ 
 یی ادم سربھ ھوایاوری شده ، مھندس ی بود باز ھم فکر نکرده بود دزددهی دیگاوصندوق را خال

 ِ زی می روی پاکت نامھ دنیببندد اما با د او فراموش کرده گاوصندوق را دیکرده شا بود فکر
 یعمو...  بود کھ بھ شرکت دستبرد زده اند انھم کھ دهی خواندنش فھمی برایپدرش و کنجکاو
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 سرقت را نوشتھ بود و عنوان کرده بود کھ از مدتھا قبل ی ھی قضی نامھ ایبھروز ط...خودش 
 بوده نتوانستھ زودتر اقدام یاوریس  گاوصندوق دست مھنددی داشتھ اما چون کلا کار رنیقصد ا

 ی کھ بھ اندو داده بود در مورد عالقھ ی بوده و در نامھ ، برخالف قولھیکند بعد ھم دل نگران ھد
 دلت با دی ، شای دزدنی دونم بعد از ایم"  نوشتھ بود اما خطاب بھ بھرام نوشتھ بود ھی بھ ھدکانین

 ی بھ وصلتشون نباشی عالقمند باشھ تو راضھی بھ ھدکانمی اگھ نی کھ حتی صاف نشھ اونقدرترمدخ
" یعل"چون پسرش " فیشر" بھ دست برادر زنم ی رو بسپرھی خوام ھدی ازت منی ھمیبرا

 "  بودهوانی و کای نذاشتن بھ خاطر مرگ ثرشی س و اگھ تا االنم پا پھیخاطر خواه ھد
 ی بھ علھی کردن ھدشکشیان و پ در مورد چشم داشتن بھ ثروتششی بھروز و حرفھای نامھ خواندن

 ھی پدرش دو ساعت قبل با ھددی نامھ را پنھان کرد و بعد ھم فھمکانین.  تکان دھنده بود ی، اعترافات
د کھ ی گفت و فھمشی سانسور برای نامھ را با کلانیبھ پدرش زنگ زد و جر. عازم سفرشده اند 

 .  خورده و کشتھ شده و نتوانستھ از کشور خارج شودری تھیعمو بھرام در مرز ترک
 سر دی کار ِ او را بای ھدف داشت تالفکی عمو بھرام بھ سنگ خورد اما حاال ری شد کھ تخوشحال

 باخبر ی دزدی نقشھ ی حتزی از ھمھ چھی کرد ھدی فکر مکانی ننکھیضمن ِ ا.  اورد ی در مھیھد
 ... بوده
 از کانی بود تا نی بودند فرصت خوبرازی و مراسم در شیر خاکسپای کھ انھا برای روزھفت

 ی کرد و تنھا نمی با پدرش ھمدست بود ھرگز او را رھا نمھیخشمش بکاھد و فکر کند اگر ھد
افکار .  دیای برونی بی توانست از فکر ِ تالفی نمدی دی مھی را دورو بر ھدی علیوقت... اما .رفت 

 ھینابود کردن ھد.  شد ی می منتھزی چکیھ ھمھ بھ  کرد کی سرش داشت رشد می تویدیپل
  دانستی را حق مسلم خود منی بھ او برسد و ایگری توانست اجازه دھد دست کس دیھرگز نم...

. 
 
 

 ی بس بود کھ او براھی از ھدتشی عصبانی کرده بود برافی کنار ھم ردکانی کھ نییزھای چتمام
 .   ماندگار شدرازی اش در شیی دای ھم کنار خانواده دی عی روزھای ماندهیباق
 تی عصبانیگرچھ او برا.  بود نی اما باز ھم دلچرکستی دست خودش نارشی اختھی دانست ھدیم

 ی گناھی بھ بیاگر ان لحظھ از اسمان ھم وح.  خواست ی نملیِ سر او ،دلشی کردن عقده ھایو خال
 .  صبر کندستی بای عقده منی کردن ای خالی دلش پر بود و براکانی دادند باز ھم نی مھیھد
 بود ی عصبی ،حسابکنی بود ، ولدهی نفھمی دزدانی از جریزی اصال چنکھی انطرف مادرش با ااز

 نطوری او و نشاط ای از غرلندھا و پچ پچ ھادندی بھ تھران رسی کھ وقتدی فھمی نمکانی را نلشیو دل
 است خویاو نم.  بود ھی ھدی مدرسھ ی ندهمای چند ماه ِ باقنی شد کھ مادرش نگران ِارشیدستگ

 جز امدن بھ ی فعال چاره اھی کرد اماھدی مادرش را پر می و نشاط ھم حسابدیای بھ خانھ شان بھیھد
 ی انتقام جانانھ بود و با خودش مکی بود کھ فقط بھ فکر یانقدر عصبان. تھران نداشت 

 بود و ی عصبانلی دلی فقط بکانیان روزھا ن..."  دور ندازمشیکارشو کھ تموم کردم م"گفت
 بھ ھی امدن ھدی برای امد و برخالف تصورات نرگس ،بھرام اصال اصراردی بعد ازعھی ھدالخرهبا

 دوماھھ تمام نی نزدش باشد تا اایلی وقتھا نی شبھا خودش و بعضیخانھ شان نکرد و قرار شد گاھ
 . د گرفتھ نشیمی بعدش ھم تصمیشود و برا
 بھ شوازشی پیطبق انتظارش بھرام برا.  دی بھ تھران رسھی بود کھ ھدنی شانزدھم فروردچھارشنبھ

 افتاد ھی شرمنده شد و بھ گرشی از پشتری بھی خوشحال شد کھ ھدی او بھ حددنیفرودگاه رفت و از د
 ھ را راحت کرد کالشی دردو دل کردند و بھرام خی فرودگاه ھر دو کلی محوطھ یو ھمانجا تو
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 و ھنوز ھم او را مثل قبل دوست دارد و حاضر است نداختھیاصال گناه بھروز را بھ گردن او ن
 .  انجام دھدی ھر کارشیبرا
 نکرد و با خودش فکر ی اعتراضھیھد.  بھ انجا برود ایلی را بھ خانھ رساند و قرار شد شب با نھیھد

 ی خواست شرمنده ینم.  زند یندارد با بھرام حرف م ی ھراسیی از تنھانکھیکرد بعدا در مورد ا
 زاحم خواست می از او ندارد و نمی دانست زن عمو چندان دل خوشیم. عمو و خانواده اش باشد 

 .   باشدشانیزندگ
 و سکوتش نشان داد یی اعتنای و او با بردی تماس بگکانی بود منتظر بودنرازی کھ در شی مدتیط

چرا کھ بھ محض . اما تصورش غلط بود ستی نھی با ھدیھ رابطھ ا گونچی خواھان ھگریکھ د
 را از کانی نی صدای بھ صدا در امد و در کمال ناباورفونیخروج بھرام از خانھ شان زنگ ا

 ... دهی کشی پدرش را مکیکامال مشخص بود کھ او کش.  دیشن فونیپشت ا
 ی تنش بود و بی رنگی جذب مشکیشمیشلوار مخمل و بلوز ابر.  بھ سرو وضعش انداخت ینگاھ

حس .  کشد ی از او خجالت منقدری دانست چرا اینم.  سرش انداخت یاراده شالش را ھم رو
 . چشم دوختھ بودی نداشت و نگران و مضطرب بھ در ِ ورودیخوب

 کھ اصال دوستانھ و مھربان نبود وارد ی بود و با نگاھدهی پوشدی برخالف او سرتا پا سفکانین
 .   کرددی تولی بدی پرت کرد کھ صدای جاکفشی را روچشیین شد و در را بست و سواپارتما

 . نکردافتی دری وحشتزده نگاھش کرد و اھستھ سالم داد اما جوابھیھد
 
  ؟ی خبر داشتیتو از ھمھ چ:  مقدمھ گفتی بکانین

 زدی بود کھ او اشک بردهی ندکانی ھم نی روز خاکسپاریھرگز حت.  انداخت نیی سرش را پاھیھد
 .  کردی و از نگاه کردن بھ او حذر مستی نگریفقط بھتزده بھ گور پدرش م

 یم:  باال اورد و تکرار کرد یمی و چانھ اش را با حرکت نھ چندان مالستادی مقابلش اکانین
  داره؟ی بابات چھ نقشھ ایدونست

 بود کھ بھ تو نی اغھی صنی ایرااصرارش ب: مرتعش پاسخ دادیی با چشمان اشک الود و صداھیھد
 ...  خواستیدلش م... بشم کینزد

  از شرکت رو داره؟ی دزدی نقشھ ی خبر داشتگمیم: حرفش را قطع کرد و گفتی بھ تلخکانین
 ...  کردم بخوادی بودم اما فکرشو نمزاریمن از حرفاش از طمعش ب-

 . تر بردنیی و سرش را پاختی فرو ری اشکقطره
 کھ ادم قانع و کم یمن... من ی حسادتش برانی کرد و ای می تو بھ ثروتش حسودیا بھ بابشھیھم-

 ...  منکانیبھ خدا ن...  ھستم زجر اور بود یتوقع
 .   اش شدت گرفت اما سرش را بلند نکردھیگر

 یندادم چون از حرفاش از طرز فکرش بدم م" بلھ" اخر بھت ی کھ من تا لحظھ یدیتو خودت د-
 ... اومد من

  ؟ی کنی من شال سرت می جلویاز ک:  گفتی خورد اما با خونسردی داشت حرص مکانین
ان .  شد رهی زود سرخ شده بود بھ او خیلی سرش را بلند کرد و با چشمان اشک الودش کھ خھیھد

درار : گفتیمی ناخواستھ با لحن مالکانی شده بود و نبای معصوم و زتی نھایلحظھ چشمانش ب
 ! شالتو

 بھ او زل قی دقیبا نگاھ... مبل ی و انداخت رودیر ِ شالش را گشود و انرا از سرش کش خودش پو
  ؟ی موھاتو کوتاه کردی جلونمیبب: دی ھوا پرسیزد و ب

 !  نور شمع سوخت مجبور شدم کوتاھش کنمی از نوک موھام روی کمھی:  اھستھ زمزمھ کرد ھیھد
 نور شمع کجا بود ؟:  گفتزی مبل نشست و تمسخر امی دستھ ی روکانین



 97 

 ... سر ِ-
 ! جونت خوش گذشت ؟ییبا پسردا:  حرفش را قطع کرد و ادامھ دادکانین

 !  مامانم بودمی خالھ یمن ھمش خونھ :  گفتعی سرھیھد
 ُ عشق و کوفت ُ کانی و نھی ُ ھدیعل... ولش کن :  خشن گفتی کرده سر ِ پا شد و با لحنظی غکانین

... منتھا بھ وقتش ... رمشی گی ِ و می کھ گرفتنی خوام حقیاما من حقمو م. .. میزھرمارو نخواست
 رجا کنم دی رو نمیچی مراعات ھگھی دنمی رو بھ تنت ببی لباس مشکنی بعد ایدر ضمن دفعھ 

 ی کار مھی فقط بھ درد گھیجدا د... خوره یازت حالم بھ ھم م...و حرف اخر ...  گرمیحقمو م
 سروقتت کھ امی بی وقتھی دی خواد بھم بد بگذره بای ھستم دلم نمیمن ادم خوش گذرون...  اما یخور

 . میاز شر مزاحما در امان باش
 ختی کند اما در عوض او فقط ارام ارام اشک ری اعتراضای بترسد ھی حرفھا ھدنی داشت با اتوقع

  ؟ی لحظھ صبر کنھی شھیم:و گفت
 ی دانست متعلق بھ حلقھ ی مکانی کھ نی با جعبھ اقھیز چند دق زود بھ اتاقش رفت و بعد او

 نیا: انکھ نگاھش کند گفتی است بازگشت و جعبھ را بھ سمتش دراز کرد و اھستھ بشانینامزد
 !  شماستیبرا

 .  را گشود و حلقھ را از درونش در اوردجعبھ
 مثل یی گداھا و دزدای حلقھ طالست ارزشش برانیا:  نگاھش کرد و با نفرت گفتری با تحقکانین

 !  خودتی تو بوده اروزنفی کثی ضمنا تو دستااده،ی زیلیشما خ
 را ی امروز کارنی خواست ھمیدلش م.  زد رونی صورتش و از خانھ بی حلقھ را پرت کرد توو

 عزا ذوقش را کور کرد و از اهی در رخت سھی ھددنی کرد اما دی انجامش امده بود تمام میکھ برا
 صبر کند چون ی کمدی بھ ھدفش بادنی رسی رود و برای دانست شب پدرش بھ انجا می ھم میطرف

 . خواست بھ قول خودش خوش بگذراندیسش ھم بود و م* ھوی دنبال ارضابرانتقام عالوه
س نفرت و  گذشت احسایمنتھا ھر چھ زمان م...  غی فرصت مناسب بود اما درکی مترصد کانین

 روزھا مظلوم شده بود انقدر ساکت بود و نیانقدر ا.  شد یُ داشت کم کمتر مھی کھ بھ ھدیحس تلخ
  نزدش بودایلیاکثرا ن.  داشت اما فرصت ابرازش را نداشت ی وامی را بھ دلسوزکانیافسرده کھ ن

 کرد ی فکر مایلین.  کرد ی مفی تعرکانی نی و حال و احواالتش را برازی بھ رزی او بود کھ رو
 .   نگران باشدھی ھدی از خودش و پدرش براری غی خواست کسی متنفر است ومھی ھم از ھدکانین
 ھا وانھی و مثل ددی خندی نمگری زد افسرده بود و دی کرد ، لب بھ غذا نمی مھی دائم گرھی ھدنکھیا

 . درس ُکتابش بودی خواند و سرش تویفقط درس م
 ای. غافل نبود ھی از ھدی اما پدرش ،لحظھ اندشیدرسھ شان تا بب می رفت جلوی اوقات میگاھ

 بھ ھی ھدی جمعھ ھم گاه گداریشبھا. فرستادی آژانس مشی براای رفت ی مھیخودش بھ دنبال ھد
 ی نشست و غذای حرف و ساکت میب.  کردی می امد اما نگاھش را از او مخفیخانھ شان م
 .  گشتی بھ خانھ اش برمایلی و شب با نورد خیاندکش را م

 شد از ی نبود نمشی بی دروغشی حرفھادی داد تلفن بزند و بگوی بود و غرورش ھم اجازه نمکالفھ
 ایلی نیو وقت"  حالشنیای مرتب جوشیی دایخانواده " گفتی مایلی متنفر بود مخصوصا کھ نھیھد

 از  راھیحاضر نبود ھد.  شد وانھی دکانی نگرید"  رهی گھی ھدشی پشیی پسردایمعلومھ گلو"گفت کھ
 حس لذت ی دنبالش نبود ، ومنھاگری و انتقام کھ دی ِتالفی کرد سوایو فکر م...دست بدھد ھرگز 

 . شدیِ او مال خودش مگری حسن را داشت کھ دنی اھی شدن با ھدیکی ، یخواھ
 ھا کالفھ و وانھی مثل دکانی شان مانده بود و نغھی صانیخردادماه بود و فقط شش روز تا پا٢٥

 . داردی دانست چھ دردی ھمھ را دراورده بود و فقط خودش می صداگرید.  بود یعصب
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 و دوستانش فردا صبح ھی قصد دارد ھمراه ھدایلی کھ ندی فھمی اتفاقیلی خکانی پنج شنبھ بود و نشب
 .  زنگ زدھی و بھ ھددی بھ ذھنش رسیفکر.زود، بھ کوه بروند 

 نی و ادی کشی از قبل از او خجالت مشتریب.  جا خورد ی حسابکانی نی شماره دنی از دھیھد
 . و پژمرده بودنی غمگنطوری او بود کھ ایھایی اعتنای از ھمھ بھ خاطر بشتریدوماھھ ب

 . لرزان و مضطرب سالم کردیی را برداشت و با صدایگوش
 د؟ی رسایلین: دی پرسکانین
 ! ھنوز نھ-
 !شتی ام پی بخوامی کوه اما نرو می باھاش بر خواد بگھیفردا م:  گفتعی سرکانین

  گفتم ؟ی چیدیشن: گفتکانین. بزند ی نتوانست حرفھیھد
 !  بھش بگمیچ... اما دمیشن...شـ -
 ی چی گرفتی کنی رفتنشو بھ من اس مقی ضمنا ساعت دقی درس بخونیخوای میبگو حال ندار-

 ! شد
 !باشھ-
 ؟یخوب: دی پرسی راحتترالی و با خدی کشیقی نفس عمکانین
 !خوبم-
 ؟ی کردیچکار م-
 ! یچیھ-
 امتحانات تموم شد؟:دی پرسشی از پمتری مالکانین
 ! شھی اخرکشنبھی-
 ؟!یشیقبول کھ م: گفتطنتی با شکانین
 ! ستی برام مھم نگھید-
  ؟ستی برات مھم نیچ-
 ! یچیھ-
 یخب عصبان...بھ خاطر اون حرفا ... من ھیھد: لب ِ باغچھ نشست و گفت. بوداطی حی توکانین

 ! نداشتمیمنظور...بودم 
 ! ستیمھم ن... نداره بیع:  گفتختی ری صدا اشک می بکھی زد و در حالی تبسم تلخھیھد

 ! من برات مھمم ھنوز؟یمن چ:دی کالفھ شد و قاطعانھ پرسکانین
 کھ ییفقط تو... نسبت بھ تو ندارم ی حقچی ھگھیمن د:  کرد و عاقبت گفتی مکث نسبتا کوتاھھیھد

 !منتظرتم... یری کھ حقتو بگیای ی از قرار فردا موی نسبت بھ من داری حقھی
 .  خاموشش کالفھ ترش کردلی شماره اش را گرفت اما موبای آشفتھ و عصبکانین

 نطوری را اھی خواست ھدی اما تھ دلش نمھی ھدای ستی از دست خودش عصبانشتری دانست بینم
 . ندی را عاشق خودش ببھی خواست باز ھم ھدیم. ندی ببزهی انگیافسرده و ب

 احساساتش را گری دھی تر شده بودند و ھدکی نسبت بھ قبل بھ ھم نزدیلی ،خاناتی جرنی از اقبل
 ...  گفت کھ دوستش دارد اما حاالی کرد و راحت بھ او میپنھان نم

 
 دی دی کرد میفکر کھ م... دی بگوشیرا بھ عمو قتی حقشدی مدی بود ؛شاھی ھدی برای سختشب

 اش تباه ندهی راحت او را از سرش باز کند و آیلی شد خیم. نسبت بھ او ندارد ی حقکانیاصال ن
 داشت سرش را کامال انی کھ در اطرافش جری بھ ھر اتفاقی بھ زندگیزگی انگی بنیا...نشود اما 

 بجنگم کانی م با نندهی بھ خاطر آدیچرا با" گفتیبا خودش م.  کرده بود شھیاز فکر و اند یتھ
 .  بجنگدشی و ابروتیثی حی را نداشت کھ بھ خاطرش بماند مقاوم باشد و برایکس" ؟ ندهیکدوم آ...
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 عاشق شده بود و کانیازدواج ھرگز ، با ن.  بود لی تحصی فقط درس و ادامھ ندهی آی براھدفش
 نبود رهی گناه کبی کرد اگر خودکشیخودش فکر م اوقات با ی نداشت گاھی شورگریبدون او د

او .  کرد ی میستادگی اکانی مقابل ندی بھ مرگ بود چرا بایپس او کھ راض.  کشت یخودش را م
 داشت و نھ ینھ ترس.  کرد ی مدایسش دست پ* بھ لذتش بھ ھوکانی بگذار ندی نرسشقشکھ بھ ع

 ی اما فقط توانست دراز بکشد بدی خوابی شب با اسودگمھین.  کرد و نھ نگران بود یاحساس گناه م
 دو قای خانھ را ترک کرد و دق٥ طبق قرارش راس ساعت ایلیانکھ خوابش ببرد و متوجھ شد کھ ن

 .   در را گشودی معطلی بھ صدا در امد و بفونی ، زنگ ابعد قھیسھ دق
 بلند و ی از ان موھاگری و د را کوتاه کرده بودشیموھا. خودش را نگاه کرد نھی و در آبرخاست

 مھارکرد و بھ لباس ی خرد و کوتاه شده را با کشی ھمان موھانحالیبا ا.  نبودی خبرکدستی
 زد و ی داد پوزخندی مری بھ لباسش گکانی ندیفکر کرد شا.  انداخت ی رنگش نظریطوس

 یبھ ھر حال برا"  بزنم پی اون توقع داشتھ باشھ براش تدی اما شاستی برام مھم نیچیمن ھ"دیشیاند
 .  داخل شدکانی شده بود و نری لباس دضیتعو

 ی امد و او را در اغوش گرفت و با لحن طلبکارانھ اکراستی داخل شد و برخالف انتظارش کانین
 ! تلفنتو رو من خاموش نکنچوقتی ھگھید:زمزمھ کرد

 تنگ شده بود درست دلم برات: زل زد و گفتھی را عقب برد و بھ چشمان مات و سرد ھدسرش
  ؟ی باور کنی تونیم...مثل اون وقتا 

 منم مثل بابام ی باور کنخوامیمن فقط م:  بھ طپش در امد و بغض کرده گفتھی ھدی مرده قلب
 ! ازم متنفر باش اما فکر نکن بھ خاطر پول باھات دوست شدم... ستمین
 .  کنمی فکر نمینطوریت ا وقچیھ:  صورتش را با لذت نگاه کرد و گفتی تک تک اعضاکانین

 خواست مھمتر از عشق ی عشق شود مزی خواست لبری انداخت مکانی خودش را بھ اغوش نھیھد
 "  فقط بھ خاطر گرفتن حقشھنجاستیاگھ االن ا" گفتی تھ ِ دلش می باور شود اما کسزی، لبر
 ھوا ی را بکانی نی اراده سرش را عقب برد و لبھای بنی ھمی نباشد برانطوری خواست ای مدلش
 ...  شد ودهی و تمنا بوساقی و برخالف خواستھ اش با شوق و اشتدیبوس

 انقدر داغ شیارام و قرار نداشت نفسھا.... ردی امده بود حقش را بگکانی گرم بود تشنھ بود نکانین
 ترس از ی محابا ، بیخودش را ب... مقاومت ی شد برازهی انگیباز ب. را سست کرد ھیبود کھ ھد

 .   سپرده بودکانی بھ دست نندهیآ
 اما خواب سبکش از دهی چقدر خوابدی نفھمھیھد.  نم نمک روشن شد کھ ھر دو بھ خواب رفتند ھوا
 و دی ، پردی پوشی لباس میواشکی تختش برخاستھ بود و ارام و ی کھ از روکانی نی صدادنیشن

 تخت ی مھربان کنارش لبھ ی چشم متوجھ اش شد و با لبخندی از گوشھ کانین. چشمانش باز شد 
 یفتگیش.  بود ،نگاه کرد رونی پتو بریو بھ او کھ فقط چشمانش ، چشمان اشک الودش از ز نشست
 ی خواست بھ زودی نبوده و مانیس در م* ھوی شده بود و مطمئن بود ھرگز پاشی از پشتریاش ب

 .  صحبت کندھیبا پدرش در مورد ھد
  ؟یدرد دار: کردھزمزم

 ؟! یری میدار: اوردو گفتنیی پتو را پای کمھیھد
نون تازه ... برات صبحانھ بخرم رمیم... رینخ:  و گفتختی را بھ ھم رشی زد و موھای لبخندکانین

 !حالت خوبھ ؟) دیباز اھستھ پرس...(و خامھ و عسل 
 ! خوام حمام برمی من می ببردی کلشھیم: سرش را تکان داد و گفتھیھد

 !می ری گردم، با ھم می برمیصبر کن:  گفتزی امطنتی شی با خنده اکانین
 ری دلش تری نشست اما زشی پتو را محکم گرفتھ بود سر جاکھی زد و در حالی لبخند کمرنگھیھد
  ؟ی شدیچ: وحشتزده گفتکانی کرد و نی نالھ ااری اختی کھ بدیکش
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 زانی امد اشکری بھ سر مشی انقضاخی تاری بھ زودنکھی، از ا اھشی از درد دلش ، از بخت سھیھد
 ...! یچیھ: دینال
 ی دونم کجات درد می نمیزیمن کھ چ...من کھ ... دکتر میبر... شد یچ: گفتی اما با نگرانکانین

 !کنھ
 ! کنھیقلبم درد م: نگاھش کرد و ناخواستھ زار زد ھیھد

 داشت بھ ھی با ھدشبی دنی کھ تا ھمی از رفتار زشتمانی کھ کرده کھ پشی از کارمانی نھ پشکانین
و .  و محکم بھ خودش فشرد دی و کنار گذاشتنھا ، در اغوشش کشھایی اعتنای بنی ایخاطر ھمھ 

 کھ یکم.  کند ھی حرف منتظر ماند تا او در اغوشش خوب گری را نوازش کرد و بکشیکمر بار
؟ من کھ حالم ... ستمیقلب ِ تو مگھ من ن:د گفت طنزالوی انکھ عقب بکشد با لحنیھ ارام شد بیھد

 ؟! ستی نمیزیخوبھ چ
 ؟! ، حالت خوبھ ھیترو خدا ھد: دی باز پرسکانی شدند و نرهی ھم خبھ
 ی نمیزی چچی ھگری لحظھ دنی کرد در ای فکر مدی گنجی از لحن نگرانش در پوست نمھیھد

 .  نداردیتی ھم اھمندهی آیخواھد حت
 شی مشتاقتر از پکانی افتاد و ننیی پتو از دورش پادی را بوسکانی نی لبھافتھی رفت و گرم و شجلو

 ...  یِ مال من شدگھیتو د...خانم ِ خودم : کرد ی گوشش با لذت زمزمھ مریکام گرفت ز
 !  ِ من باششی ،بمون ، پی نرشھیم: گفتی خودش را لوس کرد و با لحن پرنازھیھد

 ! نمای شیمن بمونم اروم نم:  گفتی و جدی شوخانی می با لحنکانین
 ! اروم نمون:  نجوا کردالی خی مست و گرم ،داغ و بھیھد
 

 ھیپدرش بھ قصد جمکران ،ھد.  کرده بود دای پھی خلوت با ھدی برای بھانھ اکانی شنبھ شب باز نسھ
 کانی نیاری شب ، پذ٨ واز ساعتچاندی ، او را پکانی ھم بھ خواست نھی سپرده بود کھ ھدایلیرا بھ ن

 پکر ھیامد ھد  کھی بخرد اما دست خالتزای بھ خاطر اتمام امتحاناتش ،پشیشد کھ قول داده بود برا
 ! خواستمی متزایمن پ: شد و غر زد

   بد ِرونی ببرمت بخوامیم: انداخت و گفتشی با خنده دست دور پھلوکانین
 !رون؟ی بمیبر:  گفتی باال انداخت و با لحن خاصیی ابروری متحھیھد

 ! ؟مینر...ھوم : بود برداشت وگاز زدوهی ظرف می را کھ تویاری خکانین
 ! امیفقط من برم لباسمو عوض کنم ب... ھینھ عال:  باال انداخت و گفتی شانھ اھیھد

 ! کمکتامیب:  با خنده گفتکانین
 یآھا: ت گفکانی رفتند نی مرونیھمانطور کھ با ھم از خانھ ب.  حاضر شد عی کردو سری اخمھیھد

 !  ھای نرفت کھ مشکوک شدادمی
 !مشکوک؟:دی حرکت کرد پرسکانی ننکھی نزد اما بھ محض ای شد حرفنی تا سوارماشھیھد
 ! شدبی غربی ت عجافھی قرونی بمیچرا گفتم بر-

 حداکثر استفاده رو از ی خوای کردم میفکر م:  شده بود گفترهی خابانی بھ خکھی در حالھیھد
 ! یخلوتمون ببر

 کھی حرف نی کرد ،اما ناگھان از ای مدای مورد عالقھ اش را پی از ترانھ ھایکی داشت کانین
  ؟ی چیعنی: خورد و گفت

 ...  ِی برای فقط اومدیعنی... خواد ی کردم دلت میفکر م-
 !  حرف نزنیتلگراف: گفتی کرد و جدکی چشمانش را بارکانین
 ! ولش کن-
 ...  کھ من فقط ترو واسھی فکر کردیچ-
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 ! شھی مون تموم مغھیمخصوصا کھ پنج شنبھ ھم مدت ص...اره :  نگاھش کرد و رک گفتھیھد
 زودتر از موعدش با تو ی من برا چی کنیتو فکر م: و گفتدی از سر خشم کشی نفس بلندکانین

 ؟! بودهی برا چی کنیفکر م... ـیخواب
 ! یری حقتو ازم بگیخوای میچون خودت گفت-
  ؟ی لذت نبردی با من بودنکھیاز ا:  زد کنار و گفتابانی خی گوشھ کانین

 دندان گرفتھ بود بعد از چند لحظھ سکوت ری را زشی لبھاکھی انداخت و در حالنیی سرش را پاھیھد
 ... بھ نظرم حاال وقتش نبود:گفت

 ! ی شو نداری امادگیپس چرا اونشب بھم نگفت-
 . بود زی زد و نگاھش کرد رنگ نگاھش تمسخرامی لبخندھیھد
  ؟ی کردیتوام گوش م-
 ! یاما تو کامال اماده بود) طعنھ زد...( اومدم اما ی جلو نمیای ی تو راه نمدمی دی درصد مھیمن  -
 باھام ی اگھی کار ِ دی گرفتن حقت چون گفتھ بودی برای ای میاماده بودم چون بھم گفتھ بود-

 ! یندار
من از )  شد و بھ ناگاه داد زدنیخشمگ(  بودم ی من عصبانی برگشترازی تو از شنکھی بعد از اھیھد-

 ! ؟ی بفھمی تونی بودم میدست تو عصبان
  ؟یستی نی از دستم عصبانگھی بدونم االن دخوامیمن م: مضطربانھ نگاھش کرد و گفتھیھد
بھ ...  نامھ نداره غھی بھ اون صی ربطمی کھ کردی و ھر کارشتی کھ اومدنم پنھینھ و کاملترش ا-

  کنھ؟ی متی راضنیا... گمی رو بھ بابام می ام ھمھ چیزود
 نھ ؟؛ کھ حاضر است ای خواست بداند او ھنوز ھم عاشقش است ی مھیھد.  نبودی راضھی ھدنھ

 ...  نھای کھ قبال قولش را داده ، با اوبماند ی مھلتانیبدون داشتن رابطھ تا پا
  کنھ؟ی متی راضنیبا توام ا:  گفتی بلندی نگاھش کرد و با صدای اشفتھ و عصبکانین

 از ی تا من دانشگاه قبول نشدم حرفیپس مگھ تو قول نداد:  زدیگری حرفش را طور دھیھد
  ؟میازدواج نزن

 . کردو دوباره راه افتادی پوفکانین
 ! تونم مثل قبال با تو فقط دوست باشمیمن نم...االن من ... می اوموقع ما زن شوھر نشده بودھیھد-

 نی بخونم و اشموی پخوامی تازه مگھیاوال من سال د...  کانین:  شد اما با خنده گفتیحرص ھیھد
 بابات با ازدواج ما االن اصال موافقت نکھیدوم ا... ی صبر کنگھی دکسالی دست کم دی تو بایعنی

 ... کنھ چونینم
  کنھ؟یچرا موافقت نم:  گفتحوصلھی بکانین

 ... تییاخھ باربد ِ دا...چون :  من من کنان گفتھیھد
  ؟ی چمییباربد دا:  ترمز و تشر زدی زد روابانی وسط خکانین

 کرده عمو ھم بھش گفتھ ی از من خواستگارتییباربد دا:  اب دھانش را قورت داد و گفتھیھد
خودتم بخوادش  اگھ پسر ِ ی گفتھ حتتییبعد زن دا... دمی خونھ شوھرش نمی درس می تا وقتھیھد

 ! تا تموم شدن درسش صبر کنھدی پا جلو بذاره باھی واسھ ھدکانمیبعد بابات گفتھ ن...تو اونو 
  کرده؟ی از تو خواستگاری کره خر کنیا:  زل زد و داد زدھی خشم الود بھ ھدی با نفسھاکانین
 ... شی ماه پھی نیھم-
  ؟یگی بھ من می ماه قبل بعد تو حاال دارھی:  بھ او زل زد و گفتری با چشمان گرد و متحکانین

 بھم قھی ُ دم بھ دی بودشمی ُ صبح تا شب پی با من مھربون بودیلی خستین:  بغض کرده گفتھیھد
 ! ی زدیزنگ م

 .  گونھ اش سر خوردی روی اشکو
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 ؟ شده ی چیفکر کرد:  مقدمھ گفتیب... داغان ی خراب و دلی دوباره راه افتاد با اعصابکانین
 تی وضعی فھمیچرا نم...  ی کنی با من عروسگھی تا اخر سال ددی رو بھ بابام بگم تو بایچھمھ 

 !  دونم چھ کار کنمیاون باربد ِ کره خر ِ اشغالم خودم م... ما فرق داره 
 دی نکن فقط بااھتری من سھی خانواده تو بر علتی کنم ذھنی خواھش مکانین:  گفتی بھ ارامھیھد

 ! یصبر کن
باشھ من الل :  رابطھ و گفتنی کرد بھ برھم زدن ای را مصمم مھی را زد کھ ھدی ھمان حرفکانین
 !  تونمی نمگھی تونم مثل دوست ساده نگات کنم دی اما نمشمیم

 ...  مونغھی پنج شنبھ صکانیاما ن:  کرده گفتظی و غنی خشمگھیھد
 مگھ کار داره بابات کھ از مین خوی مغھی صھیخودمون ...  شھی کھ تموم مشھیتموم م... یاکھ ھ-

 ! مونھی نمی شک و شبھھ اگھی وصلت پس دنی بوده بھ ایاولشم راض
 مونم تا بشم ی می کھ فکر کردی بچھ ایلیخ"  و با خودش گفتدی کشیآه بلند. سکوت کرد ھیھد

 "   ِ تویس*ن* جیبرده 
  ؟ی گی میھوم ؟ باشھ ؟ چ:  گفتی با خودخواھکانین

 ! باشھ:  نگاھش کرد و خونسردانھ گفتھیھد
 "دمیبھت نشون م...  زمیصبر کن عز" دلش گفتی توو
 

 ی شان فردا تمام مغھی مدت صنکھیبا ا.  برود رونی بھی قصد داشت با ھدکانی صبح بود و نجمعھ
 دست نگھ دارد و در ی خواست کمی مھی نداشت و بھ خواست ھدیتی او اصال اھمیشد اما برا

 . دی بھ خانواده اش نگویزیمورد عالقھ اش بھ او فعال چ
 ی دعوت داشتند کھ او صددرصد قصد رفتن نداشت و منی خالھ نسری ناھار خانھ ی براامروز

.  دی ای لجش در می گذاشت و خوشحال بود کھ کمیدانست خالھ اش بھ خاطر او سنگ تمام م
 ی دانست پدرش ھم در خانھ است و حتما میم.  رفتند ایلی و نمانیساعت ده بود کھ مادرش نر

 حرف ھی انجا بود و نشد کھ با ھدایلی نشبی زنگ زد ، دھی ھدلیبھ موبا.  ودخواست با او بر
 تماس گری دوبار دیکی.  تخت برخاست یمتعجب از رو.  را جواب نداد لشیاما او موبا.بزند

 نشست و با خودش وترشی کامپزیکر و نگران پشت ممتف.  داد ی جواب نمھیگرفت اما ھد
 "ه؟دی کجاست؟ چرا جواب نمیعنی"گفت

 .  ِاتاقش با چند ضربھ بھ صدا در امد، پدرش بود در را گشود و سالم کرددر
  نجای اد ای داره مھی ھدیی دانیی پاایب: مقدمھ گفتی ببھرام

  مگھ تھرانھ ؟ھی ِ ھدییدا: دی پرسرتزدهی حکانین
   گفتایلیاره انگار صبح زود اومده منم خبر نداشتم االن ن-
  اومده ؟یبرا چ: دی ھمانطور کھ با شلوارک دنبال پدرش راه افتاده بود پرسکانین
 !  انیبرو لباس بپوش االن م) بھرام نگاھش کرد و گفت...( دونم ینم-
 ی با خودش حرف مدیش پویھمانطور کھ شلوارش را م.  و کنجکاو بھ اتاقش رفت ی عصبکانین

 شیی دونست دای نمیعنی...  دادی جوابمو نمھی ھدنیپس برا ھم...  اومده تھران چکار گھی دنیا:زد
  تھران ؟ادی خواد بیم

 بزند خودش دوان دوان از پلھ ھا شی بھرام صدانکھی امد و قبل از افونی زنگ ای لحظھ صداھمان
 .  امد و در راگشودنییپا

 دوختھ شد فی کنجکاوانھ بھ پشت سر ِ شرکانی شد و نگاه ناطی داخل حفشی شریی داشیشاپی پھیھد
 .  دی کشی بستھ شد نفس راحتفیِدر کھ پشت سر شر... نھ ای پسرش ھم امده ندیکھ بب
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 بھ تن داشت و بھ نظر خوشحال و ی و کفش صورتی با شلوار و روسری رنگی طوسی مانتوھیھد
 خوش ی کرد و در عوض با بھرام حسابیسالم کوتاھ.  او لبخندش جمع شد دنیسرحال بود اما با د

 ی زباننیری شایلیدرست مثل ن...  ستیمی با پدرش صمنحدی تا اھی دانست ھدی نمکانین. و بش کرد 
 . کندی پدرش حظ مدی فھمی مکردو یم

 با وهی و می چا را برعھده گرفت و بعد از اوردنییرای پذی فھی مودبانھ وظکانی شدند و نداخل
 .  را بھت زده کردکانیسوال اول پدرش ن.  ھمانجا کنارشان نشست فیتعارفات شر

 ومدن؟ی اقا کجان نیعل...خب چھ خبر -
 . افتادری افتاد کھ بھ زھی بھ ھدکانی ننگاه

 یخنده ا...( اما من نذاشتم ادی خودش بخواستی ام خوبھ میعل:  فراوان پاسخ دادی با حظفیشر-
 منم گفتم ادی بنی خواست با ماشی نکرد مدای پمای ھواپطی کلھ بلیجوونھ و ب) پرلذت کرد و ادامھ داد

 شما ان خکانیخب ن... صبح امروز اومدم روزی دی کھ بھ جانھی ام ایاصال الزم نکرده خودم م
 د؟یچطور

 ! منم خوبم:  حوصلھ پاسخ دادی بکانین
 .  نداشتی بود و اصال حس خوبیی خبرھاکی.  چشم دوخت ھی بھ ھدیرکیرزی باز زو

 ...  اسم عمو بھرامشھھی برا شما قائلم مخصوصا کھ ورد زبون ھدیمن احترام خاص:  گفتفیشر
 ....  مونھی دخترم مایلی مثل نھیھد: گفتی با مھربانبھرام

 از او ی عاقالنھ اری کار ِ غدی ترسیم. دندانش جا گرفت ری شد کھ زکانی نی متوجھ ناخنھاھیھد
  رازی کنند و بروند شی اش امده بود کھ فقط خداحافظییبا دا. سر بزند

 ... رازی رو برگردونم شھی ھددییراستش اومدم اگر اجازه بفرما:  گفتفیشر
 ندارم اما اجازه ی بخواد من حرفی ھر چھیھد... التیتابستونھ و تعط:  گفتینی مقدمھ چی بببھرام

 ؟! دی دخترمو ازم جدا کننی خوایشما کھ نم) و رندانھ افزود.(.. دم یشو فقط برا تابستون م
 نگاھش یُ دم بھ تلھ ھیاما ھد. نگاھش کرد زیو ت!" راز؟ی خواستھ بره شھیھد" با خودش گفتکانین

 . دادینم
 کھ لی اون اوادی کنی راحت مالموی خدی زنی کھ حرف مینطوریبھ خدا ا:  زد و گفتی لبخندفیشر

نگران ... دمی دامرزموی برادرتون اومده بود تھران چند بار خواب خواھر خدابامرزی بچھ با خدابنیا
 بھروز  شد ھمون موقع ازی موونھی کھ داشت دیعل... نداشتم یاری بود منم دستم کوتاه اختھیھد

 امرزی منو خدابالی دارش بشھ خاری اختی دوتا جوونو معلوم کنھ بلکھ علنی افیخواستم تکل
 ... اما...شھ خواھرمم جمع ب

 اش ی باالخره بھ صورت برزخھی پا و ان پا کرد و سبب شد نگاه ھدنی با نگاه اخمالودش اکانین
 .  انداختری اما زود از ترسش سر بھ زفتدیب

 ...  نظر ِدی دونی اقا میدر مورد عل:  زد و گفتی بود لبخندکانی تر از نی انگار عصببھرام
 خواب ؛یشیجمعھ پ...  بود ی اگھی دزینھ اقا بھرام منظورم چ:  حرفش را قطع کرد و گفتفیشر
 خوشحال بود کھ ی جورھی اما ستی نادمی جمالتش قای زد دقیحرف شما رو م...  دمی رو دایثر
 !  کردهرازوی شی ھواھی کھ ھدنھی فقط بھ خاطر اھی ھدی کھ االن اومدم پنمیا...  ِ شماست شی پھیھد

 بردمت ی خودم می گفتیعمو جون اگھ زودتر م:  گفتھی اما دلخور رو بھ ھدمی مالی با لحنبھرام
 ! فتھی بھ زحمت بنھمھی افتی شریی ذاشتم داینم
 ی گفتن دارن مھوای بیی ام اما دای ممای ام گفتم خودم با ھواپییمن بھ دا: اھستھ و خجول گفتھیھد

 ! زحمت بدمی خواستم بھ کسیان ، بھ خدا نم
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 بگھ ی خواست بھ کسی نمچوقتی جان ، اونم ھھی مادرتو ھدامرزهیخداب:  و گفتدی کشی آھفیشر
بھ ... آستانھ برداشتن ھی مادرو دختر و از نیخاک ا)و رو بھ بھرام افزود...( براش انجام بده یکار

 ...  بھ شما برده بود تاشتری بامرزمی ِ خدابوانی گم کی کنم میشما کھ نگاه م
 ی گفت فعال نمی مدام مھی ھدنکھی الی گرفت پس دلی داشت اتش مکانی ساکت شدند اما نیھمگ

 قصد فرار داشت ی بعبارتای بود کھ قصد سفر نی بزند ایخواھد در مورد عالقھ شان با پدرش حرف
 ... نی ھمی توانست ساکت بماند براینم. 
 
 
 کھ خم شد ھیمقابل ھد.  شد ی چایبرخاست و مشغول جمع کردن فنجانھا کالفھ و برافروختھ کانین

 . دی بھ خود لرزھی نثارش کرد کھ ھدیچنان نگاھ
 ...  حرفھی و ھدی خودتون در مورد علی خوام جلویحاال م:  گفتفیشر

 . پرسش قطع کردنی را با افی و حرف شرستادی وسط ھال ااری اختی بکانین
  ؟ارمی بنی دارلی میچا-

 ! اری بزی بابا بری پرسیم: تشر گونھ گفتی با خنده ابھرام
 ...  پسرعموزمی ریمن م:  برخاست و گفتاری اختی دوختھ شد و بکانی بھ نھی نگران ھدنگاه
 ...  بھ ھم عالقھ دارننای کھ ادی دونیم: اعتنا ادامھ دادی بفیشر
 چنگ زد و شی بازوانھیو وحش از فرصت استفاده کرد کانی داخل شد و نکانی پشت سر نھیھد

 ؟... تیی دانی گھ ای میچ: اورد و گفتنیی را پاشی صدایاھستھ و عصب
 !  تنگ شدهرازیدلم برا ش: و مغمومش زمزمھ کردی اھستھ و بغض کرده با چشمان اشکھیھد

  عالقھ داره ؟ی بھ کیک... ندارم ی تو کاریدلتنگ: دی غرزی جلوتر کشاندش و تمسخر امکانین
 واسھ مییدا:  شود کوتاه گفتزی ماندنش در اشپزخانھ شک برانگی طوالننکھی از ادهی ترسھیھد

 !  گھیخودش م
 ...  پسرششی پرازی شی بریفتی راه بی خوریپس گھ م:  دستش را رھا کرد وخصمانھ گفتکانین
 . ختی ری چافی کثی ھمان فنجانھای رفت و توی بھ سمت کترو

 ی زنم ،اگھ رفتیحرف اخرمو بھت م:  داد و قاطعانھ گفتھی دست ھد را بھینی کھ پر شد سفنجانھا
 ادتمی) افزودثانھیو خب( نھ من یی بازه توی کھ می کنم بعد اونی ھرگز بھت نگاھم نمگھیبرو چون د

 ! یستی دختر نگھیباشھ کھ د
 ندارم یتی برات جذابگھید... دونم ی مصرفم تموم شد مخیتار: گفتھی تلخ زد و با کنای لبخندھیھد

 ! عذاب وجدانیب... ی رم کھ راحت باشیپس م
دو .  زد ی حرف را منی ادی نبادیشی و انددی کشی آھکانین.  زد رونی بھ دست از اشپزخانھ بینی سو

 .  ماندو دوباره بھ سمت سالن رفتی اقھیسھ دق
 بلند یسر را در خود نداشت با ی ترس و وحشتیچی ھگری دھی زد و نگاه ھدی داشت حرف مبھرام
 . نکردیی ھم اعتناکانی کرد و بھ نی بھرام گوش می درھم بھ حرفھایواخم

دختر من االن سال اخر دانشگاھشھ اما گفتم تا درسش تموم ... ام مثل دخترمھ ھیمن بھ شما گفتم ھد-
 زای چنی حرف از ازدواج و ادی حرفم، پس بذارنھی ام ھمھیدر مورد ھد...نشھ حق ازدواج نداره 

 !ھی اقا چی بھ علھی دونم نظر ھدی من نمنکھی ،ضمن اندهی ایباشھ برا
 ھی اما خب راستش منم نظر ھدستی نلی می بی دونم علیم: انداخت و گفتھی بھ ھدی نگاھفیشر

 شی ره پی بره منجای از اھی راحت، ھدالتونی خھیاالنم بابت اون قض... دونم یرو در موردش نم
بھ   امیلی مرده و خی زن تنھاست کھ شوھرش تازگھی" َخالھ َمنظرم...."تونھادیخالھ م رو ...خالھ م 

 !  راحتھھی ما راحتھ ھم ھدالی ھم خینجوریا. ستی عالقھ داره ،خونھ شون ھم از ما دور نھیھد
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 بعد از ی خواد برایحاال تا تابستون تموم شھ عمر م:  گفتی و جدی شوخانی می با لحنبھرام
  خوبھ؟م،یری گی ممیتابستونم ھمون بعدا تصم

 !  ؛حرف حق جواب ندارهدی شما بگیھر چ:  گفتفیشر
 ! یی دامی جان برھیخب ھد: و گفتدی را سرکششی چابعد
 ! جونیی دامیبر: برخاست و گفتھیھد
ا  داشت بکانی بغض کرده بود پشت بھ نکھی بھ سمت بھرام رفت و محکم بغلش کرد و در حالو

 بھ خاطر من یلی چند وقت خنی دونم ایم... دی ببخشیعمو جون بابت ھمھ چ:  گفتی غمزده ایلحن
 ! دی حالل کندمتونی ندگھی تو زحمت اگھ دنیافتاد

  یینجایبعد ِ تابستون ھم: گفتی جدی و با لحندی او را عقب کشبھرام
 از دی خواست بھ او بگوی مستی نگری مھی کھ زده ناباورانھ بھ رفتن ھدی از حرفمانی پشکانین

 سرد ی خداحافظکی و با نداختی بھ او ھم نی نگاھمی نھی ان حرفھا را زده اما ھدتی عصبانیرو
 . از انجا رفت

 کھ با ارامش ھی کھ رودست خورده او بوده نھ ھدی کرد کسیبا خودش فکرم.  شد ی موانھی دداشت
 ، ھی را از دست داده نھ ھدیی گرانبھاِزیانگار او بود کھ چ.  ھم بھ او نداد یتی رفت و اھمنجایاز ا

مانده بود  ، و او... ھدف داشت شی در زندگشھی کھ ھمھی بود نھ ھدی نگران مدیانگار او بود کھ با
 ی از او استفاده کرده و رفتھ بود بھیھد... یی با حس تلخ جدایمانیبا دل ِتنگش با کولھ بار پش

 جلوه کند اهی خواست در نظرش سی مکانی کھ نی اندهی عذاب وجدان، بدون فکر بھ آی ، بشالیخ
 .   استلی تحصی از اولش گفتھ بود فقط ھدفش ادامھ ھیاما ھد

 ی گذشت و او حتی از او می خبرچی ھی تابستان بی بلند و طوالنی و روزھارازی رفت شھیھد
 تر ی از او روزبھ روز نادم تر و عصبی خبرنی کمتر باکانی را ھم خاموش کرده بود و نلشیموبا

 خودش را رسما شی پی چندنیاز او کھ تا ھم.  کرده بود ی خودش را از او مخفھیھد.  شد یم
 . تر بودبھی ھم غربھی دانست و حاال از غری مھیشوھر ھد

 
 

 کھ زده بود و ی تلخی عذاب وجدان حرفھای توکانی خبر رفتھ بود و نی بھی ماه بود کھ ھددو
 دانست ی بود کھ منیبدتر از ھمھ ا.  شناخت ی کھ بھ او القا کرده بود، شب و روز نمیافکاربد
 او ی کند و وقتی عالقھ دفاع منی پدرش از ادی دی منکھی و بدتر استی چھی نسبت بھ ھدینظر عل

 رو رد کنھ ین خوب خل باشھ بچھ بھ اودی باھی پسره رو نخواد پدرش گفتھ بود ھدھی ھددیشا" فتگ
 بچھ خوشم اومد کھ بھ نی اما من انقدر از اشھی بازم ازمون دور مھی کھ ھدنھی ارادشیتنھا ا... 

 "  شمی مسئلھ مانع ازدواجشون نمنیخاطر ا
 در نکھی ، از ای فکری بنیاز دست خودش از ا. خورد ی حرص مشتری بدی شنی را کھ منھایا

 نحدی انقدر خوب بود کھ پدرش تا ایاگر عل.  عمل کرده بود ی خودخواھانھ و احساساتھیمقابل ھد
 ی رفت پدرش رک با او مخالفت می مھی ھدی او بھ خواستگاری اگر روزدی کرد شایاز او دفاع م

 " بچھ دست من امانتھنیا" بود کھنی مدام ورد زبانش اونکرد چ
 تا دی ای اش بھ تھران مییبا دا ھی بھ شروع ماه رمضان مانده بود کھ بھرام خبر داد ھدی روزچند

 لی ببخشد و خانھ را تحوھیری خانھ را بھ خلی گرفتھ بود وسامیظاھرا تصم.  کند یخانھ شان را خال
 کھ دیگو خواست بی منکاری با ایعنی چھ یعنی اتش بود ی مثل اسفند روکانین. صاحبخانھ بدھد 

 .  شدی موانھیداشت د.  دی ای تھران نمگرید
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 رفتن بھ ی دعوت ناھار بھرام را برافی بھ تھران امد و چون شرھی بود کھ ھدی شنبھ روزپنج
 یاگھ حال دار: گفتکانی ببرد و خطاب بھ نی بود بنا شد کھ انھا را بھ رستورانرفتھیخانھ شان نپذ

 ! انگار پسرشونم ھست... رستوران می عموت؛ اونارو ھم ببری تا خونھ میپاشو بر
 ! باشھ: و ازخدا خواستھ گفت کردظی غکانین

 او یقتری با نگاه دقنباری خواست ای و می بود تا بھ علھی نگاھش بھ ھدشتری مراسم بھروز، بیتو
 کھ تا بھ حال یی ان حسھایھمھ .  نظر دارد ھی اش کند کھ بھ ھدی حالییکجورای کند و یرا بررس

 مگر  کردی می متعجب بود کھ چرا با او لجبازھیاز ھد.  بود ی رفتھ بود و عصباننیداشت از ب
 و کالفھ بود ی اش عاصی قدبازنھمھیاز ا.  دارد ری اش تاثندهی رابطھ شان تا چھ حد در ادی فھمینم
 " نگران ِ پس زدنش باشمدی اون دلواپس جا زدن من باشھ من بانکھیجا ا" گفتیتھ ِ دلش م.

 پشت پدرش سنگر گرفتھ بود اما از ی خجالتیھ ھامثل پسر بچ.  دندی رسھیدی مجی بھ خانھ یوقت
 اخر ی خواست بال دراورد تا زودتر بھ طبقھ ی مھی ھدی ،از خنده ھای خنده و شوخیسرو صدا

 . برسند
 ادتھی: گفتی می امد کھ خطاب بھ شخصھی ھدیصدا. در بودی کارتون جلویی باز بود و چند تادر

 !  بھ تودمشی گفت ھر وقت مردم موانی کی خواستی منارویا
 و ی جلو امد و متعاقبش علھی گفتن ِ پدرش ھداالی شد و با تابی آھش جانسوز بود کھ دلش بانقدر

 .   بودھی ھمسن ھدبای کھ تقرگری دی و پسرفیشر
 کانی کرد نی دوستانھ جلو امد و احوالپرسیلی خی بھ او سالم کرد عوضش علی عادیلی خھیھد
 " البد بھش گفتھ پسرعموم قاقھ" دلش گفتیتو

 حدس زده بود او ھمسنش کانی عارف ھم امده بود کھ ھمانطور کھ نفی شرگری ، پسر دی علجز
 کھ با صاحبخانھ ی و بھرام طبق قرارفی و تعارفات معمول شرھایبعد از سالم و احوالپرس. بود 

 ی مشغول جمع کردن کتابھاھی چفت ھدیعل. داشتند بھ بنگاه رفتند و انھا در خانھ تنھا شدند 
 ی مانده بود و داشت فکر مکاری ھم ان وسط بکانی اورد نی بود و عارف پرده ھا را در مخانھکتاب

 .   باز کندھیکرد چطور سر حرف را با خود ِ ھد
 ! دینی بشدیی بفرماکانیاقا ن: مخاطبش قرار داد و گفتیعل

 !دی بگ ھست بھ منمیکار... کمک اومدم یبرا:  گفتکانین
ما ھم ...  کار داره ی خونھ دو سھ روزنیا: کرد گفتی ھمانطور کھ کارتونھا را از کتاب پر میعل

 ! می کنھی کارتون تھدیبا... نجای امی اومدی طورنیامروز ھم
  ؟رازی شدی بری رو ملی وسایھمھ : دی پرسکانین

 . رازی شمی بری رو منای و امیری گی خاور مھیبلھ ،: پاسخ دادی علباز
 !  بدجور از دستت شکارهایلی ،نھیھد: زد و گفتای فکر کرد و عاقبت دل بھ دری کمکانین

 !ا؟یلین:دی گذرا بھ صورتش انداخت و متعجبانھ پرسی نگاھد،ی رسی بھ نظر منی شرمگھیھد
 ی خاموش کردلتوی موباگھیم... گھیاره د:  گفتی از فرصت استفاده کرد و با چشم غره اکانین

  ؟ی ؟ خاموش کرداره...
 !  خطمو عوض کردمیعنینھ ، ...اره : صورتش را عقب زد و گفتی جلوی از موھای دستھ اھیھد

 ! شھی داره خل مایلی بده ندتوی جدیپس حتما شماره :  جلوتر رفت و گفتکانین
 تر از ی وسط حرفشان و جددی پری عشق شد اما علزی دلش لبرکانی زد و نی لبخنداری اختی بھیھد

 ! گھی کارتون ِ دھی تو ذارمی خوامو می کھ خودم میینای اھیھد:  گفتشیپ
 ! ارمی در بی کارتون از جلوھیباشھ برم : گفتھیھد
 .  و مشتاقش را حس کردفتھی رد شد و نگاه شکانی از کنار نو
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 تابتر و البتھ ی بکانی داد و نی را مزیی پادی تابستان ھمزمان با اتمام ماه رمضان نوالتیتعط

 .   داردی چھ قصدھی واقعا ھدندی تر از گذشتھ منتظر بود ببیعصب
 ی کرد پا روی توانست رفتار او را باور کند ، چقدر بار ِ اخر التماس کرد چقدر سعی ھم نمھنوز

 او را شی اعتنا بھ حرفھای بھی رک و راست از عالقھ و عشقش گفت اما ھدیغرورش بگذارد حت
 چی ھنھی را ھم نداد و حاال جز کدشی کارت جدمی شماره سی حترازیت و برگشت ش خبر گذاشیب

 کرد فقط ی ھم نمتی کرده بود احساس مسئولھی کھ با ھدی نسبت بھ کاری او نداشت حتبھ یحس
 ھفتھ مانده بھ ماه رمضان کی کند کھ ی را سرش خالیی اعتنای بنی ای خواست دق و دلیدلش م

 ...  خواھد برگردد تھرانی نمھی مقدمھ گفتکھ ھدیاس گرفت و ب تمھی ھدییباالخره دا
 و بھرام فی شری مکالمھ دنی شنی برای ان شب ھمھ من جملھ نشاط در خانھ شان بود و ھمگاتفاقا

 .  کرده بودندزیگوش ت
 ھی منم عموش ھستم و بھ ھددی ھستھی ھدییاگھ شما دا:  با خنده گفتفی حرف شردنی با شنبھرام

   ام دنبالشی اصال خودم مدی نزنرازی شی رو توھیاصال حرف موندن ھد...  کترمینزد
   س وگرنھ بنده قصد جسارت ندارمھی ھدی خواستھ نیواال ا:  گفتفیشر

 کرد ی حرف ناراحت شده اما خودش کھ ارزو منی ادنی دانست پدرش تا چھ حد از شنی نمکانین
 .  را خفھ کندھیھد
 بچھ س ھیاوال کھ ھد:  حرف اخر را زد و گفتی جدیلیبھرام ھم خ را زد و شی حرفھافیشر

 ثبت نامش رو کردم پس خواه ی از درسش مونده و منم کاراکسالی نکھی رسھ ، دوم ایعقلش نم
 دونھ با درس و دانشگاھش چھ کار کنھ ی سال کھ تمو شھ خودش مھی نی برگرده تھران ادیناخواه با

 اماده باشھ تا اخر دی بھ فکر درسش باشھ بھ خودشم بگدی فعال بای کنم ولی نمیگھ من دخالتیبعدا د
   ام دنبالشی فطر مدیقبل ع

 ی چشم و ابرو نازک می نشاط و نرگس ھانی منی اصرار و از بھرام انکار و در افی شراز
 راحت الشی ،شد اما در عوض خھی بازگشت ھدی مادرش برایتی متوجھ نارضاکانیکردند و تازه ن

 .  اوردی را سرش در میی اعتنای بنی ای تالفندی بی را مھی ھدیشده بود کھ ب زود
 ی با نشاط ،بھرام متوجھ اوضاع شده و بشی نرگس و پچ پچ ھایی از قطع تماس با ترشروبعد

 بعد یقی رفت پژمان شوھر نشاط ھم عزم رفتن کرد و دقااطیحوصلھ از جمع عذر خواست و بھ ح
 . رفتند

 !می داری اساسی دعواھیامشب :  گفتایلی اھستھ رو بھ نکانین
 !گھی دی جاھی بره دی باھی و ھدشھیبابا حرف مامان نم: گفتایلی نی بھ جامانینر
 !  کنھی زندگیی بره تنھاھی ھدذارهی بابا میفکر کرد... ِا :  گفتمانی بھ دفاع از پدرش رو بھ نرایلین

 ی ھال و اشپزخانھ در رفت و امد بود خطاب بھ ھرسھ شان با لحن تندنی مدت بنی ای کھ طنرگس
 ...  با ھمدیکنی پچ پچ منیخواب ندار: گفت
 ! اری بیی چاھی: گفت ایلی لحظھ بھرام داخل ساختمان شد و رو بھ نھمان

 ! تھران ؟ادی بھی ھدی کنی اصرار می ھیکھ چ:  مقدمھ گفتی تاب و بی بنرگس
 ! چکارش کنم بذارمش بھ امون خدامویتیبچھ : ت و گفت جبھھ گرفعی سربھرام

 ؟! چکاره س فشی شریی دانیپس ا-
 ِ میتی س وگرنھ دلش برا بچھ ھی شندر غاز پول ھدنیاون چشش دنبال ا:  گفتحوصلھی ببھرام

 برادرم نسوختھ
   خونھ م تحمل کنمی دختر داداشتو تودیخب بھ من چھ کھ با:  و گفتدی کششی بھ موھای دستنرگس
 ؟!بلھ: با تمسخر گفتبھرام
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   برادرت پاشو بذاره خونمی خوام بچھ ی من نمیدی کھ شننیھم-
 خونھ ت ؟ کدوم خونھ ت ؟:  گفتزی و طعنھ امی عصببھرام

 !  خوامی می من چی دونیبھرام خودتو بھ اون راه نزن خوب م:  زد غی شد و جی عصبنرگس
 حرف اخرمھ نی خونھ انی اد تو ھمی منم می منھ برادرزده ی خونھ انجیا:  گفتی با خونسردبھرام

 ! نرگس
 !نجای اد ای خواد بی مخودی بیلیخ:  ھوار زد شی تر از پنی خشمگنرگس

 بچھ نی اما انیی پاایبرو باال ب:  کرد تکرار کردی تر می کھ نرگس را عصبی بھرام با خونسردباز
   خونھ سنیجاش تو ا

 نجایمن ا:  و گفتستادی لم داده بود الی می مقابل بھرام کھ روشی ارامتر از پی بار کمنی انرگس
 ! ی بفھمی تونی منویپسر بزرگ دارم ا

 و سھ تا پسر عزبش برات مھم فی رفتھ ال دست شرھیِا چطور ھد:  شد و گفتی بھرام عصبنباریا
 نکرده واسھ ت مھم شده  خردھی از اولش تره ھم واسھ ھدکانی خونھ کھ ننی تو انجای بعد استین

  میپسر عزب دار
 !  کشمی مشی بھ اتتوی زندگنجای پاشو بذاره اھی بھرام ھدنیبب:  گفتزیدامی تھدنگس

 نجای اد ای بدی باھی بکن اما ھدی خواستیھر کار-
 ... نقدریمامان جون ا: مداخلھ کرد و گفتایلین

 شھی از گور تو بلند مشای اتنی ایھمھ ...  خفھ شو یکیتو :  حرفش را قطع کرد و تشر زد نرگس
 شھی داداش و زنداداشش داره می الھ بلھ ،حاالم کھ تحفھ ھی ھدی گوش بابات ور زدری زیھ

 !صابخونھ
 ی فھم و شعور ، ھر چی بی کھیخودت خفھ شو زن:  داد زد ی شد و با لحن تندی عصبانبھرام

 اون طفلک جز ی فھمی ،چرا نمایلیھ عقلمو بدم دست ن کنھمگھ من بچھ م کی ام بدتر میکوتاه م
 ! بھی دست غرری بره زیذاشتی گل خودت بود می خواھر زاده نمی رو نداره ببی کسچیمن ھ

 ؟! بھی ، کدوم غرشھیی دافیشر:  متعجبانھ گفتنرگس
 ھی ھدشی پسرشو ببنده بھ رای دستش فتھی شندرغاز بنی اذارمی اون طمع پولشو کرده اما من نمگمیم-

 !خوادی اونو نمھی ھدیاونم وقت
 !  خونھ نھنی اد تھران اما تو ای خب بلھیخ:  ارامتر شد ،نشست و گفتنرگس
 بفرستمش تنھا بره ی درن دشتنیخونھ بھ ا...  ستی بھ شما مربوط نگھیاونش د: قاطعانھ گفتبھرام
 کجا؟

  ینی بی بھرام حاال مرونی کنم بیمن پرتش م-
 رون؟ی بی کنی پرت مویک:  سر داد و گفتیصب عی خنده ابھرام

  دختره رو-
 را نگرفتھ بود قطعا بھ سمت نرگس حملھ ور شی جلوکانی برخاست و اگر نشی ناگھان از جابھرام

 شعورو ی بیلیخ:  زد ی راند عربده می او را بھ زور بھ عقب مکانی شد اما ھمان طور کھ نیم
  زنھ بھ اعصابی اد گند می ھفتھ مھی کنم ھر ماه ی سالھ دارم پدرتو تحمل م٥من ...  ی معرفتیب

 چشم و ی بلی نگفتم فامشھی نمشی حالیچی اما از گل نازکتر بھ خودت و خودش کھ ھمیو بھ زندگ
 سھ وزتی من پالسن ، پول قرض دادم بھ اون داداش پفیرو و مفت خورت سر ِ سال تو خونھ 

 خودم ی اونوقت جرات ندارم تو خونھ ی بار بھ روت نزدم کھ ناراحت شھی ستی نلشای خنیسالھ ع
  ارمی خودم برادر زاده مو بیدگسر زن
  من دست توئھ؟ی بابای ھی ارثونیلی می سرم ؟خوبھ کھ سیذاریمنت م:  افتاد و گفتھی بھ گرنرگس
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 ی ھر ماه ، مردم نون ندارن بخورن تو ھر ماه واسھ خودت کلیریگیسودشو ازم م: داد زد بھرام
 ی کھ اومدیروز...  از اون پول ِ توئھی سفر و طال و کوفت و زھر مار فکر کردی ھیکنی مدیخر

 واسھ ت طال گرفتم از ھمھ توی دست رختخواب ،زندگھی و ی کمدظرف و لباس اوردھی من یخونھ 
 یلی ندم ؟ خوی تو خونھ م راه بدم کوی کھ کی توپیبھ من م بعد ی گردی برادرات بھتر مواھر خی

 ی پول از حساب برمونیلی میفردا س) گفتکانیخطاب بھ ن( ی دور بر داشتیادیز...  یپررو شد
 در ضمن...  ی ھمھ قرو فر بدنی بھ بعد انی بازم از ای تونی منمیاونقت بب... جلوش یندازی میدار

 قرون پولش سر ھیواسھ ...  ارهی پول منو ور داره بیگی بھ داداشتم منجای اادی حق نداره بگھیباباتم د
 ! ذارهیمن منت م

 بھرام قرار نگرفتھ ی توجھی و بی مھری مورد بنطوری ھرگز ای ھمھ سال زندگنی ای کھ طنرگس
 زی داداشم تو بمون با عزی رم خونھ ی رم میباشھ من م:  کنان بھ اتاقش رفت و داد زد ھیبود گر

 ! جانتھیده ت با ھدکر
 کدومشمون نمیبرو بب... راه باز و جاده دراز یخوش اومد:  ولو شد و داد زد ی صندلی روبھرام

 ی موذی ، اون قنبردذارهی خودشو بھ زور نگھ میھاه داداشت بابا...!داداشم ...  دارنینگھت م
 نیا  ازشتریبرو دھن منو ب...  خونش ارهی خانم برونی بره بنی منتظر نسرلتیشوھر خواھر ِ زن ذل

 ! یباز نکن ،مونده تا قدر منو بدون
 ایلی انداخت و رو بھ نی سالن کز کرده بودند نگاھی کھ گوشھ مانی و نرایلی بھ نی با ناراحتکانین

برخالف .  اب قند بھ پدرش بدھد و خودش بدنبال مادرش بھ اتاقش رفت یوانیاشاره کرد ل
 داد و ی مادرش را دلداریکم. از رفتن نبود ی کرد و خبری مھیخت فقط گر تیتصورش او گوشھ 

 .  نزد پدرش برگشتنییاز نرفتنش خاطر جمع شد پا چون
 

 دانستند قھر ی مایلی و نکانی نداشتند نی اشتالی گذشت ظاھرا نھ نرگس و نھ بھرام خی سھ روزدو
دن نبود مخصوصا با مادرشان ،اما  کری پدرشان سختتر است او اصال اھل قھر و دوریکردن برا

 نداشت و ی بود کھ نرگس ھم حس و حال خوبنجای خواست قھر کند و جالب ای با سماجت منباریا
 . دادی پکر بود اما بروز نمیلی نشست خی افطار نمی بھرام سر سفره نکھیا از
 
 .  بدھندی گرفتند کھ انھا رو اشتمی ھم تصمی با ھمفکرکانی و نایلی خاطر ننی ھمبھ
 

 را برداشت و مقابل رشی و نان و پنی چاینی سشی شب قھر بود و بھرام مثل دو شب پنیسوم
 .  منتظر پخش اذان شدونیزیتلو
 

 تو ی رو ببرمانیبھتره تخت نر:  گفتکانی داده بود رو بھ نادشی ایلی کھ نیی طبق حرفھانرگس
  خوادی تشک نو مھی ،فقط ھی ھدی برایلیاتاق ن

  ؟ی کردیرو تشکت خرابکار:  گفتمانی خنده خطاب بھ نر باکانین
  بخوابم ؟نیپس من چکار کنم ؟ رو زم: معترضانھ گفتکانی اعتنا بھ حرف نی بمانینر

 تخت ندفھی بخر بھتره ھم ادی تخت جدھی با بابات برو رینخ:  گفتحوصلھی و بنی سرسنگنرگس
  شدهنی سنگیلی وزنت خیری بگیفلز

 خوبھ ھی واسھ ھدمانی بابا ؟تخت نرھینظرت چ: زد و رو بھ بھرام گفتکانی بھ نی چشمکایلین
 ...  نظر من کھ حق با مامانھگھ؟بھید

 ی می تخت فلزمانمی نریاره خوبھ برا: گفتعی رفت اما بھرام سرایلی بھ نی چشم غره انرگس
 میریگ
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تو ماه رمضون قھر و : بھرام برداشت و گفتی پای را از روی چاینی برخاست و رفت سکانین
 ! زی سرمدیی بفرمانی دی اگھ افتخار مستیدعوا خوب ن

 برخاست نی ھمی را جمع کرده بود تا نخندد براشی بھ نرگس انداخت کھ بھ زور لبھای نگاھبھرام
 ...  بره تو اتاق نشاطھی خب ھدمیما کھ اتاق سوا دار:  اما گفتزیو امد سر م

 جمع تره بعدشم بابا المونی باشھ خایلی ، اگھ تو اتاق نشھینم:  نشود گفتری بھرام دلگھکی طورنرگس
  ھفتھ االخون واالخون بشھھی دی باھی ره اون اتاق اونوقت ھدی منجا،یادای ی کھ مینب
 ھیتازه شم :  حملھ ور شد و با دھان پر گفتھی بامای هللا اکبر بھ بشقاب زولبی نوادنی با شنمانینر

 ! ھی کھ خطرنی وزنم دارنیپسر سنگ
 !!!مانینر:  و بھرام ھمزمان تشر زدند نرگس

 
 دل بھ ری مسی بھ فرودگاه برد تورازی رفتن بھ شی ، بھرام را براکانی فطر ندی قبل از عکروزی

 !  خوام بدونمی میزی چھیبابا : دی زد و پرسایدر
  ؟یچ: دی پرسی با کنجکاوبھرام

 ؟...  واقعایعنی رو کرده راست بود ھی طمع پول ھدھی ھد ِیی دادی گفتنکھیا-
 بشھ ھی بھ اومدن ھدی گفتم کھ مامانت راضی طورنینھ بابا ، ھم:  و گفتدی کشی ھوم بلندبھرام

 !  شستمی،گناه مردم رو ھم الک
 چطور؟-
 واسھ ش بفرستم تا درسشو بخونھ و ی سودھی رو ببرم تو کار خودم ھی گفتھ پول ھدفیاخھ اقا شر-

 !  خوبھ سھ تا پسر خوب داره کھ نعمتنشی خودش باشھ وضع مالبیدستش تو ج
 !  سھی ھدری گلوش گیفک کنم پسر بزرگش بدجور:  لحظھ مکث کرد و ادامھ دادچند

؟ ... ی بود اسمش؟علیچ... اون غول تشن :  اشکار گفتی با حسادتاری اختی کرد و بظی غکانین
 کاره ھست اصال؟چ
باباش پولداره اما )بعد طعنھ زد( تازه پارسال خدمتشو تموم کرد ھی خوبیوکالت خونده اما بچھ -

 رمی شونو بگی کھ منو کشتن تا ھرجور شده معافای رفتھ نھ مثل بعضشویسرباز
 رمای ی سرت میی چھ بالنیپاتو بذار تھران بب" پدرش نداد و در دل گفتی بھ طعنھ یتی اھمکانین

 " خانمھیھد
 
 
 جا خورد چند نفر ی کھ بھرام را بھ فرودگاه رساند بھ شرکت رفت اما با ورود بھ دفتر حسابکانین

 جان بابا کانین: دی در حال خروج پرسیاوریمھندس .  مدار بستھ امده بودند نی نصب دوربیبرا
 راز؟یرفت ش

  چھ خبره ؟نجایمھندس ا...بلھ -
  ؟ی دونیدستور باباتھ چطور نم-
 شرمنده ی زده باشد کلی عمو بھروز حرفی پدرش در مورد دزدنکھی بھ تتھ پتھ افتاد از فکر اکانین

 کردند و ی امد و سالم و احوالپرسرونی بییکامران از دستشو. شد اما مھندس بالفاصلھ رفت 
تو   مگھنمیبب... می بکننکاروی ادی ھستن ما ھم بانی شرکتا مجھز بھ دوربی ھمھ گھیبابات م:گفت

  ؟یخبر نداشت
 
 ! کردم انقد زود عمل کنھیچرا گفتھ بود اما فکر نم: پاسخ دادنباری اکانین
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 ی سفر کرده داره برماریباالخره :  زد و گفتشی بھ پھلوی با آرنجش ضربھ االی خی بکامران
 !گرده ھا

 
 !  ما بود تموم شدهنی بیھر چ:  زد و اھستھ گفتی پوزخندکانین

  بوده؟ی ام برات سرگرمھینگو کھ ھد:  گفترتزدهی حکامران
 ! اد ؟ی بی گفتی بھ بنگمی بھتون مدی شاپ سعی کافمیحاال شب کھ رفت...نھ نبوده اما -

 اشپزخانھ ی برای رفت پدرش حتنی دوربی بھ سمت نصابھاکانی ناباورانھ سر تکان داد و نکامران
 "؟! بشھی ترسھ بازم دزدی بابا میعنی ؟ ی چیعنی"با خودش گفت. داده بود نیھم سفارش دورب

 
اقا ھمون موقع کھ : مقدمھ رو بھ جمع گفتی بی شاپ جمع شدند بنی کافی کھ ھمھ دور ھم توشب
 اوری زدم نگفتم ی مبی پول بھ جی بستم امشب کلی کرده بودن اگھ شرط متی خری ادعاایبعض

 !ھوسبازه
 ، طرف نھ تنھا ھوسباز ینھ بن: کھ کامران گفتدی بگویزی خواست چی از حرف بندهی رنجکانین
  ھست کھ دلشو شکوندهیزی چھی بھ نظرم ھنوز عاشقم ھست اما ستین

 !کان؟یھا ن...  خانم بوده ھی از جانب ھدیی وفای بدیشا:  گفتدیسع
 یعنی چشم و ابرو امد کھ روزمندانھی پی اورد و با لبخندکانی را بھ سر نی فکردی حرف سعنیا
 "  بھ ھدفیاره زد"
 نی دختر با روراست بوده ھمھی اگھ شھیاصال چرت و پرت نگو کھ باورم نم:  ناباورانھ گفتیبن

 ... دختر عموتھ پس قصھ نگو
  ؟نی نکرددایشما سوژه واسھ حرف زدن پ:  اخمالود گفتکانین

 د؟ی ھو پرھی و عشق و عالقھ زهیاخھ اونھمھ انگ:  گفتی با کنجکاوکامران
  داددیجوابتون رو سع-
 شھی خانم مقصر بوده ؟ باورم نمھی ھدیعنی:  گفتیبن
 منو سرکار گذاشتھ بود-
 چطور؟-
 گرفت ی اوقات باھاش تماس می کھ گاھرازی داره تو شیی پسر داھی:  و کالفھ گفتی عاصکانین

 بوده ی جدھی زنھ اما از قرار قضی گفت در حد حال ُ احوال کردن بھش زنگ میم... ِ یاسمش عل
  کننی ازدواج مھی ھم گذاشتن و بعد از تموم شدن درس ھدیقرار خواستگار

 را گرفتھ بود و شی بغض گلوی جا خوردند مخصوصا کھ بدجورکانی نی حرفھادنی از شنھرسھ
 .  تابلو بودیحال و احوالش حساب

 ھیاقا اخر نامرد:  داد و گفترونی بی فوت بلنددیسع
 شتری را بکانی خشم ننی را محکوم کرد و اھی کار ھددی نزد اما کامران ھم ھم نظر با سعی حرفیبن

 ی بھ عروسدی گفتگو رسریمس. کرد ی بھ تھران لحظھ شمارھی ھددنی رسی کرد و براشیاز پ
 کامران کھ بنا بود ھفتم ابان برگزار شود

ان کھ مصادف شده با تولد  افتاد ھشتم ابی ممونی خواست عروسی گفت دلم می داشت مکامران
 ! سالن نبودفیامام رضا اما ح

 ور اونور نی شب اھی اومد حاال رتیاصل زن خوب و با وفا بود کھ گ:  گفتاری اختی بکانین
  ندارهیریتوف
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 با خود فکر کانی اش دادند و نی دلداری افسرده است کلی حسابکانی کردند نی ھا کھ فکر مبچھ
 ی کوتاھی کارچی عذاب دادنش از ھی کرد برای باھام می کارنی ھمچھی ھدی جدیاگھ جد"کرد 

 ! او را بزند؟دی قشھی ھمی تواند برای مدیشیو بعد اند"  کردم ینم
 
. شب بود و ھمھ در خانھ بودند .  دی ھمراه بھرام بھ تھران رسھی بود کھ ھدورماهی شھرکمی و یس

 بغض کرده ،دلش ی دانست االن بدجوری م کھ از او داشتی با شناختکانی معذب بود و نھیھد
 خواست از ھمان اول کار ی خصمانھ بھ او سالم کرد می معصوم شده بود اما با نگاھیلی خدیلرز
 . ستی نی و عشق و عاشقدنی از ناز کشی خبرگری بداند دھیھد

 ،بھرام را ھم خوشحال کرد ھی خوب بود کھ عالوه برھدی و نرگس اما بھ قدرایلی نرسمان نبرخورد
 بزرگش را بھ اتاقش ببرد و ی دستفی و کی چمدان صورتھی کمک کردند تا ھدمانی و نرایلین.

  و پاش برا منھختی رنھمھیدست شما درد نکنھ ا:  گفتیبھرام با مھربان.  دی شام را چزینرگس م
 ! مھمونمون ؟ای

 ھیھد:  بود نرگس خطاب بھ او گفتدهیھرام را شن امد و چون کالم بنیی از پلھ ھا پاھی موقع ھدھمان
 ای و ھر کار ی نکنیبگی و غری راحت باشخوامی می خونھ انی بھ بعد توام دختر انیجان از ا

 ! ی عموت بگای اومد بھ من شی پیمشگل
 ی کھ در لباسھی ھدی قدو باالی روکانینگاه ِ ن.  گفتی سرتکان داد و اھستھ چشمی با شرمندگھیھد

 نی ایای خوب زوایلی و فقط او بود کھ خدی چرخی تر و جذابتر شده بود ، مدهی کشیسر تا پا مشک
پس : گفت ھی گوش ھدری اھستھ زایلی نی اما وقتدیاندام بلند و موزون را از بر بود باز دلش لرز

  ؟یاوردیچرا شالتو در ن
 چرا خودش را بھ حماقت زده ھیھد دی فھمی دانستند ؛نمی نمیزی چگرانید.  خشم شد زی لبردوباره

 شده بود و یی ھوای ان شب بدجورکانی نری تفاسنی کند با تمام ای ھا رفتار مبھی او مثل غریجلو
سرم   ازھی بھ مرور زمان فکر ھدگذرهی کھ عاشقش بودم نمی از وقتیلی ، خھیعی طبنیا" دیشیاند
 " پرهیم

:  گفتمانیبھرام خطاب بھ نر.  شدند زی مشغول جمع کردن مھی و ھدایلی از تمام شدن شام نبعد
 .  کم کار کنھی ای بی کپلیآھا
 !!! بابا:  غر زد حوصلھی معترض و بمانینر
 ! دی شما دست نزنھی ھدایلی؟ ن...  ی گرفتادی فقط خوردن رو نمیبدو بب-

بل کنار ھم  می زنگ خورد و نرگس بھ ھال رفت و بھرام ھم دنبالش رفت و ھر دو روتلفن
غرلندکنان راه ھال و ... ھم دنبال راه فرار مانی و نردی دراز کشونیزی تلوی پاکانین. نشستند 

.  از اشپزخانھ بلند شد ی شکستن ظرفی نگذشتھ بود کھ صدایقیدقا.  کرد ی میاشپزخانھ را ط
بابا :  رو بھ بھرام گفتایلی خودش را بھ او رساند اما نعی سرھیھد.  گل بھ اب داده بود دست مانینر

 بره ورزش دی و وادارش کندی غذاشو کم کندی کار بکشتی خاصی خپل بنی از استی ناجیاحت
 !  خرابھیلیاوضاعش خ

 شنی از فردا مدرسھ ھا ھم باز مگھی ددی رو ھم جمع کنی سونی بازنیا:  افزودعی ھم سرکانین
 اباقربون دستت خودت زحمتشو بکش ب... ی گفتیآ:  گفتبھرام

 دست ی اگھ کسی زنی حرف می چرا الککانین:  با عجلھ از اشپزخانھ خارج شد و داد زد مانینر
 ! دونھی من بزنھ خودش میبھ باز 
 ! ھی خوام دست بزنم بازم حرفی میمن:  کرد و گفتی نگاھی چپ چپبھرام

 ! شوالی خیبابا ، جان ِ من ب:  غر زدانینرم
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 ھی برمت تو ی بشو منم متی بازنی االی خیتو ب:  خودش گفتیشگی ھمی با صبر و حوصلھ بھرام
 ی شھ از سال بعدم مزونھی ھم مکلتی کنم سرت گرم شھ و ھی ثبت نامت میباشگاه بدنساز

 !  باشگاه فوتبالیفرستمت بر
  ؟یگیبابا راست م:  ذوق زده گفتمانینر
 ت درست و ندهی و در مورد ای بردارھای بچھ بازنی وقتشھ دست از اگھی ، دھیاره پسرم دورغم چ-

 !ومدی دنبالش ازش خوشت نی رفتدی شای کنی فوتبال فوتبال منھمھیا...  یری بگمیدرمون تصم
 گل انداختھ بود تر و مانی کھ در مورد نری عمو بھرام و صحبتی اعتنا بھ جمع خانوادگی بھیھد

 را بھانھ ی خستگندی بنشانشانی انکھ می اورد و بی چاینی سکیفرز آشپزخانھ را مرتب کرد و 
 . رفتایلی بھ اتاق مشترک خودش و نعیکرد و سر

 زل زده بود با ھی ھدی کھ بھ راه رفتھ ی را برداشت و در حالشی استکان خوشرنگ چاکانین
 و ی تو کھ نھ ماه منو با عشقت سرکار گذاشتارمی ی کاراتو سرت در می ھمھ یتالف" خودش گفت

 ..." رازی شی رفتیرد التماسم ول کالی خیب
 دیی پای را مھی فقط ھدکانین.  شدند داری رو از مھرماه از خواب بنی ھمھ با جنب و جوش اولصبح
 گری دزی چری شوانی لکی رنگش از خوردن صبحانھ اممتناع کرد و جز ی طوسفورمی اونیکھ تو

 دختر انقدر پکر و ناراحتھ ،برخالف نی کرد کھ چرا ای فکر منیتمام مدت داشت بھ ا.  نخورد ی
 بھ دنی بھرام نشست ھر سھ تا رسنی ماشی توھی اورد ھمراه پدرش و ھدی منی کھ ماششھیمھ

 ام دنبالت ، زن عموت ی جان ظھر خودم مھیھد:  شرکت ساکت بودند عاقبت بھرام گفتیکینزد
  ؟یشی ملی تعط٢گفت ساعت 

  بلھ ممنون:  اھستھ گفت ھیھد
بھ محض رفتنش بھرام رو بھ .  شد ادهی کرد و پی خداحافظھی بھ اموزشگاه ھددنیبا رس بالخره و
 برات نقدری ساده ای خداحافظھی ؟ یری گی مافھی قیحاال مامانت کوتاه اومده تو دار: طعنھ زدکانین

 سخت بود؟
 دی دونی جا خوردم منجاستی اھی اموزشگاه ھدنکھیراستش از ا...نھ بابا :  ھول شد و گفتکانین
  کشھ ؟ی برگشتنش بھ خونھ چقدر طول مینطوریا

   شرکتادی یظھرا م:  گفتبھرام
 ! ؟ شرکت؟یچ:  گفترتزدهی حکانین

 ی از شما اجازه مدی البد بخاطر اومدن بھ شرکت ھم باھیچ:  کرد و گفتکانی بھ نی نگاھبھرام
 ! گرفتم

 ...چطور...اونجا محل کاره ...اخھ بابا -
 زنھ بھ خاطر ی راحتتره بعدا بھ جونم غر نمینطوریھ معذب شھ ، نرگس ھم ا تو خونخوامینم-

 ھم کھ ساعت اومدنش ایلی خوره نی ناھارشم مادی ی م٤ کھ ساعت مانی شده ، نرنی خونھ نشھیھد
 ی براش خونھ دی کنھ بھونھ و سر ماه نشده بای ُ منی بره خونھ مامانت ھمھی اگھ ھدستیمشخص ن

 ! ستی رو ظھرا ببرم خونھ اما فعال وقتش نھی خواد کھ ھدی دونم کم کم خودش میم...  رمی بگاجد
 " ھی ھدچارهیب"  و در دل گفتدی کشی پوفکانین

 کنھ ی تو اون شرکت فقط مرد رفت و امد مستی درست نینطوریاما بابا ا:  و گفتاوردی نطاقت
 !  مھندس و کامران کھ ھستنادی ام نیچکی ھتشینھا

   گذاشتمنی چرا شرکت و دوربیپـ فکر کرد:  و گفتدی خندبھرام
 !نی روزا رو کرده بودنی فکر اشی وقت پیلیپس از خ... ِا : تکان داد و گفتی سرکانین

 "  نبودشی انقد اوضاعش قاراش مرازیمسلما تو ش"  دیشی اندکانی و ندی مستانھ خندبھرام
  ؟ اخھ بابا مگھ اونجا مھد کودکھ؟نی گی میبھ مھندس و کامران چ-
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 سمبل یزی چھیاوال :  دانست ناراحت شد و گفتی را نمکانی نی اعتراضھای کھ علت واقعبھرام
 !  تونھ تحمل کنھ خوش اومدهی نمی اون شرکت ملک منھ ھر کایثان...کردم بھ مھندس گفتم 

 دست یول. بود ھی ھم نگران ھد زد اما ھنوزکانی نی بھرام مھر سکوت را بھ لبھای قاطعانھ کالم
...  گرفتم ی می رو اساسھی کردمو حال ھدی سره مھی نبود کارو نای دوربنیاگھ ا" اخر فکر کرد

 !" فیمنتھا ح
 

 کانیبھرام زنگ زد و بھ ن.  شرکت بودند ی ھمراه مھندس و کامران توکانی ظھر بود و نکینزد
 کانی برود و از نھی رسد دنبال ھدی کشد و احتماال نمی طول می شھرداریگفت کھ کارش تو

 .  را بکشدھیخواست خودش زحمت اوردن ھد
 واقعا ھی ھددی دی کرد می باشد ، اما ھر چھ فکر می عصبھی از رفتن دنبال ھدنکھی نھ اکانین

 ی بود کھ اصال بھ روی از دست مادرش کفرشتری آالخون واالخون شدن نبوده و بنیمستحق ا
 کرد و ی با او مدارا منحدیپدرش تا ا.  چھ کند دی شرکت بای تا شب توھی اورد ھدی نمخودش

 نی دانست و با تمام ای کردن را حق مسلم خودش می و تالفھی تنبنحالی دانست با ای نمرمادرش قد
 .  دادی از دست نمھی عذاب دادن ھدی را برای لحظھ اریتفاس

 
اماده .  شد ثی حظ برد و خبی و جا خوردنش ، کلھی ھددنی با ددی کھ مقابل اموزشگاه رس٢ ساعت

 .  طعنھ زدن بودی
 "فتیراه ب"  بود باسر اشاره کرد ستادهی اابانی وامانده و مستاصل ھنوز ان سمت خھیھد

 چطور التماس کردم ادتھی"  و با خودش گفتدی دشیبای ترس و اضطراب را در چشمان زموج
 "؟... رازی شینر

 !  جلوای بیھو:  کھ داد زدندیب بنش عقخواست
 ھم عمدا کولھ را گرفت و محکم پرت کانین.  گذاشت شی پای جلو نشست و کولھ اش را روھیھد

 .  ترساندشی از پشی را بھی عقب ، کھ ھدی صندلیکرد رو
 را نرنجاند ھی دلش نبود کھ ھدی دل توی داشت از طرفیبی حال غرکانی بود بغض کرده ، نمعلوم

 " دقش داددیبا" داد ی مغزش فرمان میو از طرف
 ! نمیدستتو باز کن بب:  افتاد و طعنھ زدھی ھدی بھ دست مشت شده نگاھش

 ! دستتونمی ببگمیم:  را نگاه کرد کھ دوباره گفتکانی نزی پرسش امھیھد
 بود دهیرا بر بود و ظاھرا دستش دهیچی دور انگشتش پی اشھی را با چسب شی دستمال کاغذکی
 :اما گفت.
  ؟ی ؟ روز اول مدرسھ تقلب کردھی چنیا-

 !دمیدستمو بر:  اھستھ پاسخ دادھیھد
 ھی لباسا چھ شبنیبا ا:  تلخ در ان نھفتھ بود گفتیقتی کھ حقی اھی ارام گرفت و با کنای کمکانین

 ... یشیدخترا م
با ...  یستی دختر نستین:  ادامھ دادثانھی خبدی را دھی چراغ توقف کرد و چون نگاه مبھوت ھدپشت

 !  تافھی لباسا غلط انداز شده قنیا
 و سرش افتاده و چانھ اش لرزان اما نی مشت شد و چشمانش غمگھی بود دستان ھدی اش کارضربھ

 ھی حرفا چنیا"  زدبی دلش نھی تویکس.  بدتر شد کھ بھتر نشد کانیو حال ن.  ختیاشک نر
 !" وونھید

 کردن بود ی کرد و مثل مرغ سرکنده دنبال اشتی کھ مادرش قھر میوقت. شت  پدرش را داحال
 "رمی بگنویمن حقمھ حال ِ ا...  خدا نکنھ مثل بابا دل نازک بشم یوا"  دلش گفتیتو
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 . دی چسب زخم خرشی داروخانھ نگھ داشت و برای اراده جلوی بنحالی ابا
 و خواست از دی چسب را دھیھد.  زانو زد شی باز کرد و مقابل پاھی ھدی برگشت در را بھ رویوقت

 شھیواسھ من جانماز اب نکش حالم بد م:  گفتیزی امدی با حالت تھدکانی اما نردی بگکانیدست ن
 ! بده انگشتتو.... کنم ی اد بارت می از دھنم در میاونوقت ھر چ

 انگار نی و ادیار بی اب پشت پلکش جمع کرده بود اما نمای درای مثل سد ، درھی ھدیبای زچشمان
 بود نی اش ای باشد اما تمام سعی بود دل شکستن ھنر نمدهیبارھا شن.  کرد ی تر می را عصبکانین

 ...  استری دانست خرد و خاک شی ک نمی کند با شکستن دلییھنرنما
  ؟یدی تو مدرسھ ؟ چاقو کشیچکار کرد:  را اھستھ از دور دستش باز کرد و غر زددستمال

 ی بھ سمت صندلنیاز پشت ماش.  بست و در را بست فشی با دقت چسب زخم را دور انگشت ظرو
 را ی سرش جرقھ زد و تا گوشی تویفکر.  بود ی زنگ خورد بنلشیخودش راه افتاد کھ موبا
 خوام ی مشمھی دختره پنی انیبب... کنم دوباره زنگ بزن ی قطع میبن: وصل کرد تند تند گفت

 ! شمی منیدارم سوار ماش...  ھا ی زنگ بزند زورمیحالشو بگ
  ؟یگی میچ: دی پرسجی و وجی گیبن
 ! رمی بچھ پررو رو بگنی قطع کردم زنگ بزن حال ااری درنی بازجیگ...اه -
 .   زنگ زدیو عمدا لفتش داد تا بن.  قطع کرد و

 اومد شی پی گرفتارھی ام ی خوشگلم دارم مدیاخ ببخش...  جان ؟ نای سایچطور:  کرد و گفتسالم
 ! ی ام بای میزود...  اومدم سای وای گلفروشیباشھ باشھ جلو...  رسونم یاالنھ خودمو م

 دی زل بزند اما نباھی خواست بھ صورت ھدیدلش م. را قطع کرد و با حظ فراوان راه افتادتلفن
اشت بھ خانھ  احتماال توقع ددی باز ترسھیھد.  شرکت توقف کرد ی جلودنی کرد با رسیتابلو م

پس : دی مضطربانھ نگاھش کرد و پرسنی ھمی اورده برانجای عمدا او را اکانیبروند و فکر کرد ن
 نجا؟ی امی اومدراچ
 ی خواستی پس کجا میآخ:  زخم زدرحمانھی بھ عقب خم شد و کولھ اش را دستش داد و باز بکانین

 ! دهی محی اد برات توضیبابا خودش م...  آواره ؟ بدو برو باال مھندس و کامران باالن یبر
 ی حرفنایحواست باشھ بھ کامران ا...  یھو:  افزودکانی شود کھ نادهی را گرفت و خواست پکولھ
 ...  از شاھکار بابا جونت خبر ندارننای ھا، اینزن
 صبر کرد تا او سوار اسانسور شد و بعد بھ کامران ی با کالفگکانی شد نادهی پی حرفچی ھی بھیھد

 خواست ی رفت مثال می بندنی بھ داری اختی باال و خودش بدی ای دارد مھیزنگ زد و گفت کھ ھد
 ھم ھی کرد حالش از ھدی کرد و فکر می مینی کوه پشتش سنگکیخودش را سبک کند اما حاال 

 .  استانترداغ
 
 ھم ی کمدی بھ نظر رسی تعجب نکرد انگار انتظارش را داشت حتکانی ندنی چندان از دیبن

 ! اقی ھمھ ذوق و اشتنیبھ ا... مشا:  طعنھ زدکانین.  دی ایناراحت م
 نای سانای بود کھ ساشتی پھیھد: بود جمع و جور کرد و گفتختھی رشخوانی پی را کھ روییلباسھا

 ! ی کردیم
  چتھ؟یبن... گفتم کھ گھیاره د-
  نھ؟یحرفاتو باور نکردم جفنگ بافتمن اونشب -
 !نھ...ھم اره ھم -
 !  شدهی چنمیدرست بنال ب-
 بھ رابطھ شان داشتھ باشد ی انکھ اشاره ای کرد و بفی تعرشی بھروز را برای دزدانی جرکانین

 عموم بشم منتھا رفتنش بھ ی ھی قضالی خی نداشتم اما خواستم بنانی بھش اطمگھیمن د: ادامھ داد
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...   عزو جز کردم کھ نرهی خاطرخواشھ و منم کلشیی دونستم پسردای کھ می ، اونم در حالرازیش
 !  واسم گرون تموم شدیلیخ
 لشونی بھ اون فامھیچون اگھ ھد...  گھی کشک دھیپس عشق و عالقھ ت بھ ھد:  گفتزی امھی کنایبن

 باشھ کھ با یکی اگھ گمی گشت بعدشم ھزار بار گفتم بازم می برنمشتیعالقھ داشت مطمئن باش پ
 !  دختر عموتھ والسالمنیتو روراستھ ھم

 نداره سر ِ ویچکیبچھ پررو ھ... واسم زورداره ... ؛یلی پرروئھ، خنیبب:  شد و گفتی حرصکانین
 ! ادی جلوم کوتاه بخوادی منھ اما باز نمرهی ام کارش گیاناتی جرھی
 نکھی دختر با انی بدون انویاما جناب ا... دمش گرم :  لباسھا را با حوصلھ جابجا کرد و گفتیبن
 خواستھ بھت بگھ باھاش ی حتچوندی نزد نپغی واسھ ت داره ترو تیاالتی دونستھ باباش چھ خیم

 ده بچھ...  ی کردنی کھ دنبال تالفیی تونیا...  پس دلش صافھ ادمھی منم گھی کھ دنوی ای نکنغھیص
 !  شناسمتی ممیقیدوازده سالھ ما با ھم رف

 .  کردی درمانده اش منی راست بود و ھمی بنی کالفھ شد حرفھاکانین
 ی تالفدمی دختر عشقمو پس زده بانی من بھ ھمھ جام زور اومده ایگی کھ تو منھیاره اقا اصال ھم-

 ! ارمیشو سرش در ب
  ؟ی کردیخب تا حاال چھ اقدامات:  با خنده گفتیبن
 !  نکردم ھنوزی کنم کاری جان ِ تو فعال دارم گرمش میچیھ-

 نی بھ ای گفتیچ: سالم و حرف اضافھ گفتی زنگ خورد کامران بود بکانی نلی موقع موباھمان
 !زهی ری اومده داره اشک میدختر طفل معصوم کھ از وقت

  کنھ؟ی مھیجلو بابات نشستھ داره گر:  گفتی و عصبرتزدهی حکانین
...  ی بدبخت رو چزوندنی شد امی بنده ھم چون صابون زبون تند و تلختون بھم خورده ، حالرینخ-

 ...  اما جان ِنجای رو فرستاده اچارهی بنی فھمم بابات چرا ایمن نم
  ؟ییتو االن کجا:  حوصلھ غر زد ی بکانین
 ری تقصگمی کھ م منی برنیی پای باال بری خریلیبھ خدا خ...  رمی براش ناھار بگرونیاومدم ب-

 !کانیتوئھ ذاتت خرابھ ن
 .  شدی بنزی کرد و کامران قطع کرد و ھمزمان متوجھ نگاه تمسخر امی پوفکانین
  ؟ی باھاش نکردی کارچیکھ فعال ھ -
   بھش نگفتمیزیزر زده من چ-
  بچھ پررو...  نگفتم یزی پس نگو چستی نادتی:  فرو خورده گفتی با خنده ایبن
 را ی کتابحوصلھی بزش،ی پشت مھیھد.  ھمانجا ناھارش را خورد وعصر بھ شرکت رفت کانین

 و مھندس و کامران بود و نی بھ دوربکانیحواس ن.  صاف نشست کانی ندنی زد با دیورق م
  بود؟یآبغوره گرفتنت چ: اھستھ تشر زد

 موقع ھم بھرام ھمان.  رفت یی برخاست و بھ دستشوعی سرنی ھمی بود براھی گری اماده ھیھد
  ؟ھیکو ھد: دی پرسکانی کرد و خطاب بھ نی سالم و احوالپرسیوارد شد و با خستگ

 ... دستـ-
 بھ جانبش رفت و یی گرفت و با خوشروکانی امد بھرام مجال حرف زدن را از نرونی کھ بھیھد

  ؟ی نھ؟ ناھار خوردیببخش عمو جان امروز خستھ شد: گفت
 نی ھزارمی کنج اتاق انداخت و برانی بھ دوربی بھ اتاقش رفت و خصمانھ نگاھظی با غکانین

 ..."  نبودنی دوربنیاگھ ا"  دلش گفتیباردر طول امروز تو
عمو جون :  نگاه کرد و گفتھی بھ ھدنھی آی خانھ شدند بھرام از توی راھی بود کھ ھمگ٨ ساعت

  ؟ی خستھ شدیلیخ



 117 

 رکت تا ھر وقت خواستم راحت درس بخونم شارمی بلموی وسادینھ عمو فقط با-
  بذار اون تواری بی خواستی ھر چھی خالکانی کمد نزمیاره عز:  گفتبھرام

  چشم:  اھستھ گفتھیھد
 اسبزی شام خوراک لوبنکھی ادنی بھ خانھ ساکت مانده بود اما با ورود بھ خانھ و فھمدنی تا رسکانین

 خجالت ھی از حضور ھدی کمھی و بقمانی غر زد و سرانجام با مسخره شدن توسط نریدارند کل
 . شوددهی چزی انان نداد و در سکوت کمک کرد تا می بھ خنده ھایتی اما او اھمدیکش

  شده عمو؟یدستت چ:دی شد و پرسھی ھدی شام بھرام متوجھ انگشت چسب زده زیسرم
  ِانمیدست گل اقا نر: گفتھی ھدی بھ جاایلین

 !مان؟ینر: دی با تعجب پرسنرگس
 دی ام دستشو برھی ُ شکوند ھدوانی لشبید-

   کردمی حواسمو جمع مدی خودم بود باریتقص:  زود گفتھیھد
 چطور دستشو دمی فھمی من اشتباھنکھی بھ خاطر ایعنی" نگاھش کرد با خودش گفترهی خکانین

 "میری گی نبوده حاال حالشو می خوبی کرده ؟ اصال بھونھ ھی گردهیبر
 .  زده و دلش را سوزانده بودھی بھ ھدیی فراموش کرده بود چھ حرفھاکانین
 

 کامران ی شد عروسی مشانیدای مھرماه بود و کامران و مھندس بھ ندرت در شرکت پاواخر
 .  بھ سر آپارتمانش بکشدی گرفتھ بود دستمی بود و ناگھان تصمکینزد
 زد معلوم بود ی ساعت زنگ ممی زد اما ھر نرونی بھ شرکت بھیز رساندن ھد روز بھرام بعد اان

 مگھ نی دوربنھمھیبا وجود ا"  گفتی لب مری زکانیاما ن. را دارد کانی تنھا ماندن او و نیدلشوره 
   راهھی ھدی قدمھی شھ یم

 غر ھی بھ جان ھدھی قضنی اوقات سر ای شده بود و گاھھی ھدلی وسای کامال محل نگھدارکانی نکمد
 یخونھ : زدھی غر زدنش شد و کنای کمد ،بھانھ ی تکھ مقوا در گوشھ کی زد ان روز ھم یم

   تو کمدھی مقوا چنی اگھی دیعموت کھ چتر شد
  ھی مقوا چنی اگمیم:  تشر زدکانین.  کرد شھی مثل اکثر اوقات سکوت پھیھد

 !مال منھ:  نجوا کرد اھستھ
 ! ی کارتن خواب شیخوایم...  ی کھ زودتر شرتو از سرمون کم کنی سازی کارتن میدار-
.  اشپزخونھ گذاشت نتی کابی حرص مقوا رو پرت کردم وسط سالن کھ بلند شد و بردش توبا

 مای بھ استقبال شی با خوشحالھیھد.  داخل شدن مایھمون موقع در شرکت باز شد و کامران و ش
 .  از اندو شدیر دلش را سوزانده ،مشغول احوالپرس چھ طوکانیرفت و انگار نھ انگار کھ ن

 ی کارتھامای شی وقتنی ھمی شان دھد برای را اورده بود تا اشتمای خودش شالی ، بھ خکامران
 !استی دونھ کارتم اون اخره کھ مال بعضھی:  داد ، گفتھیدعوت را بھ دست ھد

  ی عروسدیبھ ام"د نوشتھ بوی اخری کارتھا را گرفت و نگاھشان کرد کھ روکانین
  ی نگفتمایمگھ بھ ش: خونسردانھ بھ کامران گفتکانین
 ... نگفتم بھت:  گفتمای کامران تو ھم رفت و رو بھ شی افھیق

 ! نیشما دو تا کھ عاشق ھم بود:  ناباورانھ گفتمایش
 من ی دعوت کننویضمنا اگھ ا: گفتمای بھ شی با ناراحتکانی انداخت و سرخ شد نری سر بھ زھیھد
 ! امینم
 از یکی کنم اگھ یفکر نم...  دی خوشبخت بشدوارمی جون اممایش:  و اھستھ گفتدی لبش را گزھیھد

 !فتھی بی اتفاق خاصادیمھمونا ن
 !منظور؟: دی شد و پرسی عصبکانین
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  اگھگمی میچیھ:  انداخت و گفتکانی بھ صورت نیی رفتار کند نگاه گذرای کرد عادی می سعھیھد
... 
   نرهینھ اونوقت قراره ک-

 ! من خودمو گفتم:  گفتمای بھ شرو
 ! یاھان فکر کردم حرف اضافھ زد:  لبخند زد و گفتی اروزمندانھی با حالت پکانین

 را نداشت کانی نی متلکھای سرباز نکند حوصلھ مای شی اش را کرد تا بغضش جلوی تمام سعھیھد
برخاست و بھ اشپزخانھ رفت .  بس بود شیاست برا او چقدر سنگدل دندی فھمی مگرانی کھ دنیھم

 کنم حتما شمارو ی خانم بھ عمو بھرام سفارش مھیھد: گفتی جدی کھ کامران با لحناوردی بیتا پا
 ! دی ماھستی اخھ شما مھمون افتخارمونی عروسارهیب

 کھی ھم در حالمایش. کرد فی کی حسابکانی از کنف شدن نھیھد.  باشند ختھی اتش ری آب روانگار
 یپس من برا... رو ببخش مخش داغ کرده کانی جون نھیھد: عزم رفتن کرده بود طعنھ زد

 ! منتظرت ھستمایعروس
 ! ارمی ی میی ؟ دارم چانیحاال چرا راه افتاد:  زد و گفتی تبسمھیھد
 زشیشت م زود پھیھد. ندادند ی ھم محلکانی درب و داغان نی افھی کردند و بھ قی انھا خداحافظاما

 کامران و ی در امان باشد اما معلوم بود حرفھاکانی نی احتمالی ھاھینشست تا از دست طعنھ و کنا
 .د زی سالن نشستھ بود الم تا کام حرف نمی اش کرده کھ ھمانجا توی ضربھ فنی بدجورمایش

 داشت کالفھ ھی ھدتی مظلومنیا.  کند ی خالھی سر ھدکجای را شی عقده ھای خواست ھمھ ی مدلش
.  ردی چرخ زد تا توانست ارام بگابانھای خی توی زد کمرونیبرخاست و از شرکت ب.  کرد یاش م
 رو ھی کشھ ھدی طول مرونیکارم ب:سالم کرد و گفت. زنگ خورد پدرش پشت خط بود لشیموبا

 !  خونھرزودتر بب
 کرد حاال ید فکر م جا خورھی چشمان سرخ ھددنی بھ شرکت برگشت از دکانی بود کھ ن٦ ساعت
 ی بھتر است اما معلوم بود حسابھی کرده اند حال و روز ھدعشی ضای و کامران حسابمایکھ ش

 . حس نداشت با او کل کل کندی زد کھ بروند حتشی حوصلھ صدای بنحالی کرده با اھیگر
 ینای ،ماشیشی می رسالت از اونجا ھم سوار تاکسی ری منجایاز ا:  گفتکانی شرکت نیجلو

  ی بری شو بعدشم کھ بلدادهی پی ھرودونی منیگلستان ُ بش
  خودم برم:  گفترتزدهیح
  ان؟ی زنگ بزنم طرفدارات بیخوایم-

 پس خداحافظ:  گفتدهی و رنجاھستھ
 ! نھ؟ای ی من رسوندمت گرفتیگیم:  وافزوددی را کششی بازوکانی افتاد نراه

 بلھ چشم-
 حالم ھی ھدنیبب: گفتشیمانش زل زد و تلخ تر از پ چشی او را بھ طرف خودش چرخاند توکانین

 ! خورهی بھ ھم ماتی مظلوم بازنیداره از ا
 ... منم:  اھستھ نجوا کرددی لرزی کھ میی با صداھیھد
  ؟ی ؟ ھان تو چیتو چ-
  ارمی ی کارا و حرفات کم منیمنم دارم از دست ا-
 ! رازی شی رفتی مدینبا... گھی شده درید:  اش زد و گفتینی ارام بھ بی ضربھ احوصلھی بکانین

 ! باشھ خداحافظ:  مملو از غصھ نگاھش کرد و تنھا گفتی چند لحظھ با نگاھھیھد
 بماند شتری دانست بی از انجا دور شد معی شد و سرنشی مستاصل و کالفھ سوار ماشکانین

 . شودیدل ِسنگش نازک م
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بلھ :  جواب دادشی اعتنا بھ حرفھای زنگ خورد کامران بود بلشی گذشتھ بود کھ موبای ساعتمین
 داداش؟

 یای بی تونیم...  ارنی رو بمای مبل و خواب ِ شسی بده قراره سروی کمکھی ما ی خونھ ای بکانین-
! 
 ! می کنعی جلو خانمش ضاقمونوی رفمیستی نایما مثل بعض:  گفتزی امھی کناکانین

 !خانمت؟:  و گفتدی قاه قاه خندکامران
 ! امیباشھ دارم م... دخترعمو اول ُ اخر زن پسرعموشھ نیا:  سرحال امد و گفتکانین

  زنگ خورد بھرام بودلشیموبا. خانھ شان شد ی خستھ و کوفتھ راھکانی بود کھ ن٩ کی نزدساعت
. 
   پسییکجا-
 ! ُ زن ِکامران اورده بودن رفتم کمکشی ھیزی بابا، جھدیببخش-

 ! ری دنبال کار خی رفتی بعد می رسوندی بچھ رو منیخب ا:  گفتی دلخور بابھرام
 ! ھیھد...ھـ : تتھ پتھ کنان گفتکانین

 ش؟یاری رفتھ بادتینکنھ :  با خشونت گفتبھرام
 !می ای ممینھ نھ دار:  پاسخ دادجی و وجی گکانین

 عیسر. اش را جواب دادی گوشایلی را گرفت اما در کمال تعجب نھی ھدلی را قطع کرد و موبایگوش
 ... فتھیحاال شماره م ن...  گند زدم یوا:  لب گفتریقطع کرد وز

 " کجا رفتھ؟کجا مونده؟یعنی" سرکوچھ شان توقف کرد و فکر کردی نگرانبا
 می تصمگری دانست چھ کند کجا دنبالش برود دینم. دی امد و فکرش بھ ھزار جا کشنیی پانی ماشاز

   کھ دواندی را دھی کوچھ ھدیکیھ در تارداشت بھ پدرش خبر دھد ک
 و ستادی و مضطرب مقابلش ادهی ترسھیھد.  زد و بھ طرفش رفت شی رفت صدای سمت خانھ مبھ

 . نفس نفس زنان سالم کرد
  یکجا مونده بود...  یدیبابا زنگ زد گفت ھنوز نرس-
 .دی اومدم طول کشکھی تکھیت-
  ی راستشو بگو کجا رفتھ بودد؟یدو ساعت طول کش:  شد و گفتی عصبکانین
 ... کانین: گفتی ناراحتبا
 !ــــــــــــاریمنو ن –اسم ِ  – گھید....  اریاسم منو ن:  با خشونت داد زد کانین

 پول ھست بتی تو جیدی ،پرسی کردی راھادهیشما کھ منو پ: پاسخ دادی و عصبامدی اما کوتاه نھیھد
  نھ؟ای
 !  دستتو بھ من نزنگھیتوام د:  خشن تر از قبل گفتھی کھ ھددی کش دستش راکانی راه افتاد برود نو
 ی کھ مقنعھ اش کج شد اما با تمسخر توی زد طوریلی و محکم بھ صورتش ساوردی تاب نکانین

 ! ی مونده بزن تا خالص شیکی طلبت بود فقط یلیسھ تاس:  زل زد و گفتکانیصورت ن
 ی خوری شو ھم میکیسوار شو وگرنھ اون :دی و غردی دستش را کشکانی راه افتاد کھ برود اما نو
! 

 یمانی انکھ حرکت کند با پشی را روشن کرد اما بنی ماشی با کالفگکانی دنبالش راه افتاد نعیمط
 . خوام دست خودم نبودیمعذرت م:زمزمھ کرد

  بودی عصبانی از دست خودش حسابکانی رفتار کرد نیعی طبدندی بھ خانھ رسی نزد و وقتیحرف
 سرخ بود و چشمانش غم داشت با خودش زمزمھ ھی ھدیبای صورت محزون زی رویلی سیجا

 !" دینبا... زدم تو صورتش ی مدینبا"کرد 
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 ی مجال حرف زدن ھم بھ او نمی داد حتی نمکانی بود کھ محل نھی روز بعد ورق برگشت و ھداز

 تا امدی خلوت کوتاه ھم بھ دست نکی کھ گذشتھ بود فرصت ی چند روزیداد و برعکس کھ ط
 کرد تا ی محتشی و او ھم مرتب نصی بنشی رفت پی کند در عوض می عذرخواھھی از ھدکانین

 الاقل مھربانتر رفتار کند اما ای دوست شود ھی لجاجت بردارد و مثل قبل با ھدو یدست از بچھ باز
 .  اوردی را در مکانی کرد و لج نی می محلی بی بدجورھیھد

 نرم ی شام ،نرگس خطاب بھ بھرام با لحنزی سرمکشبی کامران مانده بود کھ ی ھفتھ بھ عروسکی
 ی مھیاز قبل ِ فوت ِ پدر ھد...  وقتھ منتظرن یلی خایلی نی خواستگارانیا...  بھرام جان گمیم: گفت

 ...  ان امروزم دوباره زنگ زدن کھیخواستن ب
 !خب چکار کنم حاال:  سرد گفتیلی سکوت کرد و بھرام خنرگس

 ان یحاال ب: بکشد ،وا رفت اما نرگس گفتشی کھ خودش اصرار کرده بود تا نرگس بحث را پایلین
 !  نبودنی خوبی ادمادیاصال شا...  گن ی می چمینیبب

 ! ِ بود ؟ازدواج بعد ِ دانشگاه بعد درسیقرار ما چ:  گفتایلی رو بھ نی جدیلی خبھرام
 ... کنن حاالیخواستگار خوب رو کھ رد نم:ھ کرد و گفت باز مداخلنرگس
 .  شدی تر می لحظھ بھ لحظھ جدبھرام

 برگ نجای من ادییپس بفرما! خواستگار خوب؟یگی نھ ؟ حاال مای خوبن مینی ان کھ ببی بیگفت... ِا -
  سال ِ بھروز تموم بشھ تا بعدنی بعدشم بذارگھ؟یچغندرم د

 . کردخکوبشی مھی ھدی رفت کھ صداییرای برخاست و بھ سمت پذکانی ساکت شدند نھمھ
 کنار ھمن ترو خدا شھی و شر ھمری خفمی شرییقصد دخالت ندارم اما بھ قول دا... عمو جون من -

 . دی پدر منھ ،منصرف بشایلی نی رد کردن خواستگارالیاگھ دل
 ...  عمو جونیف بزن نفس حرھی بودم دهیتا حاال ند: سر داد و گفتی تلخی خنده بھرام
 ! یبلبل زبون شد: انداخت و افزودایلی تند بھ نینگاھ

  عمودیببخش:  گفتنی شرمگھیھد
 ایلی ننی کھ انھی قبول نکردن خواستگارا الی راستش دلزمیعز:  گفتشی مھربانتر از پی کمبھرام

 مگھ نھ؟... خانم قول داده بود تا تموم شدن درسش ازدواج نکنھ
عمو جون ازدواج و درس خوندن کھ با ھم : گفتھی انداخت اما ھدری دمغ و ناراحت سر بھ زایلین

 منافات نداره ؟
 بزند کھ انگار بھرام حرف دلش ی خواست حرفیدلش م. شده نگاھش کرد کی با چشمان بارکانین

 !  کنمی درسم تموم نشده ازدواج نمی تا وقتی گفتتییپس چرا خودت بھ پسردا...ِا :را زد و گفت
 !چونمی رو بپی خواستم علیم: بامزه گفتیلی اش خی ذاتیی و با رک گودی خندھیھد

 ! ترم از درسش موندهھی ھنوز ایلیاخھ ن: باز بھرام گفت. دندی و نرگس خندبھرام
 ترمھ کھ اونم تا ھی ھمش دیریعمو جون سخت نگ:  انداخت و گفت ایلی بھ صورت نی نگاھھیھد

 ی بشھ و عقد کنن تموم شده ،بعدشم خواستگار خوب رو کھ رد نمدیی و تای اد خواستگاریداماد ب
 !کنن

  کالم از مادر عروسھی:  بھ نرگس انداخت و گفتی نگاھبھرام
  افتادھی بھ دست ھدایلیپس رگ خواب شما از دست ن: خنده کنان گفتنرگس
  ھستن اصالی کنمی ان ببی بگھی دی ھفتھ دی بگمیتسل... باشھ : و گفتدی کشی پوفبھرام

 ! ھشتم تولد امام رضا خوبھ؟نیھم: دستپاچھ گفتایلین
 ؟ی عروسای یبرا خواستگار:  زد ھی کنابھرام
 .  سرخ شدایلی و ندندی خندھمھ
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 گمی مدافعت ،ملی خالھ سوسکھ کھ شده وکنی ھمھ مخصوصا ای روی دارم جلوایلیباشھ خوبھ اما ن-
 کنم ی منییخوب بودنشون رو ھم من تع...  ازدواج ی، اگھ خانواده شون خوب نباشن ازدواج ب

  نھ؟ای یگرفت
 ! زنمی من رو حرفتون حرف نمدی دونیشما کھ م:  خجوالنھ گفتی با لبخندایلین

اال ِ دنبال شوھر ِ حی خوبنی ننھ و بابا بھ ای خوبنیبرو پدرسوختھ ،خونھ بھ ا:  گفتی بھ شوخبھرام
 ! ستی ام نی اش دھن سوزنی شوھر ھمچی فھمی می کنی روز شوھر مھیباالخره 

 ! بھرامی گفتیآ:  خاست گفتی داشت و برمی برنج را برمی خالسی دکھی در حالنرگس
 ھم تمام مدت نگاھش کرد کانی را جمع کرد و نزی تند تند مھی و خنده بودند ھدی مشغول شوخھمھ

 "دارم برات" کندی چشم شوند و با حرف نگاه بھ او حالیتا چشم تو
 بھ یواشکی اطی حی نگاھش را محل نداد منتھا صبح کھ عازم شرکت بودند توینی سنگھی ھداما
 ارمی ی سرت در مچوندناتوی پی ھمھ ی بچھ پررو من تالفنیبب: گفتھیھد
 یتو خوب نشونم داد چون ذاتچوندمی خوب شد پیلی رو خیکیتو : اھستھ تر پاسخ دادھیھد

 نی رو ھمیَجاش بود اون چک اخر:  دور برش را نگاه کرد و دستش را تکان دادو گفتکانین
 ! ی کردیاالن نوش جان م

 !  شعوریب: با حرص گفتھیھد
 .  از کنارش دور شدو

 کند فردا ی مری اسمانھا سی توایلی کامران ، معلوم بود نیشب عروس.  دیآبان از راه رس٧ باالخره
 .  کل خانھ را برداشتھ بودھی ھر و کرش با ھدی بود و صدای روز مھمشیبرا

دختر تو " بود کھ دهی را شنایلی نیبسکھ از عصر تا حاال صدا.  ندی را ببھی زد ھدی بال بال مکانین
.  اجازه در را گشود ی گرفتن عطر در زد و بی بھ بھانھ نی ھمیبرا"  ادی فر بھت میچقد موھا

 سرش ی روی تنش بود با شالی بنی و مھمانایلی اش کھ روز تولد نی در کت و شلوار نقره اھیدھ
 ھی ی بردی منویا: عمدا طعنھ زدکانی ننی ھمی گرفتھ بود براافھی قشی ھم برای بود و کلستادهیا

 ! برداشتھ اوردهرازیُ دست لباس از شھی نیانگار حاج خانم بلبل فقط ھم...لباس بخره 
 قدقد خان واسھ ی گی می چیتو: گفتی نگاه کرد و بھ تندھی ھدی شرمزده ی افھی بھ قرتزدهی حایلین

 ! تو اتاق من؟ی اومدی اجازه سرتو انداختی بیچ
 !ی عطر دارھی -
  خودتیاونھمھ عطر دار -
 ! بوش تند باشھ...  بدهیکی ذارم تموم شدن چونھ نزن یبسکھ قرار م -
 کھ با تو یخاک تو سر اون دختر:غرلندکنان گفت.  گشت یا م رشی عطرھای با حرص توایلین

 ! ذارهیقرار م
 بود برانداز کرد و ستادهی اری را کھ ھنوز سر بھ زھی ھدزی امری تحقکانی بود ننھی حواسش بھ آایلین

  شونو درست درمون خاک برسر کردمیکیھمھ شون بھ کنار :گفت
 و چانھ اش دی لغزی چشمانش می کاسھ ی اشک توی کھ باال امد نفسش گرفت حلقھ ھی ھدچشمان

"  ھیغلط کردم ھد" دی خواست ھمان لحظھ برود بغلش کند و بگویدلش م.  را چنگ زد کانیقلب ن
 واسھ رمی بمیوا: گفتھی کھ ن اھستھ بھ ھددی اتاق شنی کرد و از پشت در بستھ رونشی بایلیاما ن

 ...  لباستم حرف ندارهھیونھ چ دی مارک نمنیا...  ی دلخور شدی رواننیا حرف
 ی لحظھ ھانی شب و بھترنی مثل مرغ سرکنده بود گند زد بھ بھترندیای ُ بی تا بروند و عروسکانین

 ! باز ترسو شد باز مغموم و باز ساکتھیعمرش و از روز بعد ھد
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 خودشون ی اومدن ؛بھ گفتھ ایلی نی امام ھشتم خواستگاراالدیروز ھشتم ابان تو روز م٨ ساعت
 ی و بزرگبای کھ دستھ گل زنیرحسی خانمش و پسرشون امی سرمدیآقا.  ساعت و وقت بود نیبھتر

 .  اورده بودینیری جعبھ شکیروھمراه 
 بھ خواست بھرام ایلی اونم از دست عروس رو کرد و نی چای زود تقاضایلی خنی حسری اممادر

 مادر ی افھی قنحالیبا ا. ھم تنش بودیا دهیکتو شلوار پوش.  سرش بودی روسرنی حسری امدمیشا
 امدهی خوشش نایلی نپیمعلوم بود از ت.  در ھم رفت نی حسریام
از خودش و .  بودی ماکاروندی تولی ی کارخانھ ھانی از معروفتریکی کل ری مدی سرمدیآقا

 ...  کنھسی خودشو تاسی گرفتھ دفتر حسابدارمی تصمنی حسری امنکھیپسرھاش گفت از ا
 شازده قرار نی با ایذاشتی رو قال مھیپس ھر وقت ھد" کردو در دل گفتایلی بھ نی نگاھکانین

 " یداشت
دوره زمونھ برعکس " بر لب فکرکردی با لبخندکانین.  نگاھش شد و اخم کرد ینی متوجھ سنگایلین

 مثل او انقدرھا نامرد نبوده و نی حسری مطمئنا امدیشیو بعد اند" می ام بدھکارش شدیزی چھیشده 
 ھم  مادرشی چشمانش غم عالم نشستھ بود و حتی تا حاال باز توشبی کھ از دھی ھدشیدلش رفت پ

 .متوجھ حال گرفتھ اش شده بود
 و رندی گی می ، حتما جشنقاتی کرد کھ بعد از تحقدی پدر داماد تاکی زده شد و حتی اصلیصحبتھا

 ھی مھمتر مثل ، مھری حرفھای اما بھرام اجازه خواست تا ادامھ  کنندی را زود برگزار میعروس
 ...قاتی موکول شود بھ بعد از تحقی جشن عروسیو زمان برگزار

 مانی نرشیبھ جا. امدی بود اما او از اتاقش در نھی منتظر امدن ھدکانی از رفتن مھمانان ،نبعد
 ... ینیری شی نشست سر جعبھ ی سوالچی ھی و بدیسررس

 ایلین:  و گفتدی کشینرگس آھ.  کرد ی رو مروی را زمتشی با ذوق و شوق دستھ گل گران قایلین
 ! وسط ھای اومدپی کھ شما با اون تومدی خوشش نچیخانم مادر داماد ھ

 ! وا مامان:  حوصلھ گفتی بایلین
  ندارن؟پتونی در مورد تی نظرچیداماد ھ:  حرف را گرفت و گفتی پبھرام

  ِی روسرھی ش ھی کنم بعدشم مای خوام با مادرش زندگیاوال کھ من نم:فت بغض کرد و گایلین
 کھ ستی ننی کھ نرفتھ بعدشم ھمچادتی ی داشتھ باشی قرار بود از من حرف شنوایلین:  گفتبھرام

 خواھند داشت امروز رو تی زندگی توی نقش مھمی زمانھی شازده ھم نی ای خانواده ی کنیفکر م
 جشن ی شناسی مامانتو کھ ملی فاممیری برات جشن بگمی خواستموی ھم ھست اومدیینگاه نکن فردا

 ھ؟ی چفیتکل... رنی گی اشتباه می رو با پارتیعمولم
 میری گی سالن و جداگانھ میجشن رو تو:  گفتی جدیلی خایلین
 چھ نھ جوابشون دی تون رو بکنقی ظاھرا چھ شما تحقشونیا: گفتزی تمسخر امی با خنده اکانین

 مثبتھ
 ایلی فکر کن نیکین:  گفتکانی با دھان پر رو بھ نمانینر.  رو ترش کرد و گوشھ مبل کز کردایلین

 ! چادر بپوشھ
 چرم قرمز کی چادرشم اون تونری ھم اضافھ کرد زمانی و نردندی تصور خندنی از ای ھر دو پقو

 ! تنگ َ رو بپوشھ
 شتری شازده داماد بنی اوصاف انی با ایول:  تر ادامھ دادی جدمانینبارنری از خنده اما ادی ترککانین

  خورهی مھیبھ درد ھد
 ھیاوه اوه چھ بھ داداشمون برخورد خبر: گفتی ھم با لودگمانی کرد کھ نری بھ صورتش اخمکانین

 ! ی شدیرتی، چتو غ
 ! بابا مشگل شما فقط با ظاھرشونھ:  ان دو گفتی اعتنا بھ صحبتھای بایلی دستپاچھ شد اما نکانین
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 یشما خودت م...  نی کردی ولنگ و باز زندگیادی نداره اما شما زیرادی اچیالبتھ ظاھرشون ھ-
 !؟ی پوشی می چادر سر کندی داد باری بھت گی ؟ اگھ فردا زنش شدیای با ظاھرشون کنار بیتون

 ! پوشمیاره م:  بدون فکر گفتایلین
 دارم از حاال بھت ی وصلت کنی سرمدی اگھ قرار شد با خانواده ایلین:شد و گفت ی عصبنرگس

 ری امنی در ضمن ای کنزی وزی تو گوش ِ من وی سر چادر و روسرنجای ایای روز نرسھ بھی گمیم
 نھ ترو از ما دور کمی حجابی مثل ما باشھ پس فردا بھونھ نکنھ ما بدیای نجای اد ای می خان وقتنیحس

 !  پوشمی؟ فکر ھمھ جا رو بکن بعد بگو، بلھ چادر م
 ستی نداره خودش مثل خانواده ش سفت و سخت نی با حجاب من مشگلنی حسریام: اھستھ گفتایلین

 ! خونشون مراعات کنمی تودیاما خب خودشم گفتھ با
م دادن بھ  کردن جواب مثبتی قبال خواستگارنایبھ بھ ا:  دوباره با تاسف نگاھش کرد و گفتکانین

 ! مارو باش....ھم 
 ! زنھی می حرفی کسیمگھ تو خودت پونصد تا دوست دختر دار: با حرص گفتایلین
 ! نایکجا ھستن ا!پونصد تا؟:  و گفتدی خندکانین

 !پونصد تا تنھا تنھا...  ی ام داری داداشھی انصاف یب...  ابیداداش مارو در:  ادامھ دادمانینر
 !!!مانینر:  داد زدنرگس

 ! یکیکوفتت شھ ن! ... پونصد تا ؟...  شازده حقمو بخوره نی شم تا ایباشھ خفھ م-
 دمی ندکباری نزن، من خودیپاشو حرف ب:  گرفت گفتی را مایلی کھ پشت نشھی برخالف ھمبھرام

 بھت پرو بال دادم کھ سرخود واسھ من یادی قراره عاشقانھ بذاره زای رهی تلفن دستش بگکانین
 ! ید کردایشوھر پ

 برخسات و با نی ھمی بود برادهی از او ندی برخوردنی تحمل حرف بھرام را نداشت ھرگز چنایلین
 .  از پلھ ھا باال رفتھیگر

ترو خدا )و محتاطانھ افزود... (  حرف گوش کنت ی بچھ نمیبفرما ا:  ناراحت شد و غر زدنرگس
 !خوامی منوی بگھ اارهی رو بیکی لوسش نکن کھ فردا اونم ادی نکن زنکاروی اھیبا ھد

 ! شمی اون کھ مفی نشدم حرایلی نفیحر... کنھ یغلط م:  ناخواستھ گفتکانین
 پونصد یکی نره؛ی بگنوی ایکیبھ بھ :  گفتمانی نگاھش کردند و نرمانی سھ بھرام نرگس و نرھر

 !داداش حوصلھ کن
 نای نکردم اینشاط من دخالتدر مورد :  دھد گفتریی بحث را تغنکھی ای و برادی کشی نفس بلندبھرام

 می داری جواب مثبت ھم بھم دادن ما الکنای اکانی بھ قول ندمی رو شوھر مایلیھم اگھ خوب باشن ن
 ! می زنیچونھ م

 در ی وقتکانی ،نستیبابا شما چرا حواستون ن: گفتمانی ساکت بودند دوباره نری لحظھ ھمگچند
 ...  پسرهنیا... شھی میرتی غھی ھدمیگیِ انگار کراما تا ممی زنی حرف مایلیمورد ن

 ی توینیری ھم با سھ چھار تا شمانی خنده اش را گرفت و بلند شد دنبالش کرد کھ نری جلوکانین
 کشمت ھمھ جا رو بھ گند ی منیی پایای شلختھ ، بمانینر: نرگس داد زد... دست فرار کرد باال

 ! یدیکش
 
 

 رفت و مفصل با نی حسری ھم بھ شرکت امکروزی مثبت بودو بھرام جھی نتقی ھفتھ تحقکی از بعد
 خودش بھ شرکت ھی مدت ھدنی ای و حجابش صحبت کرد و طایلی نیخود ِ او در مورد خلق و خو

 . ھم حواسش بھ او نبودکانی نی امد و حتیم
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غول  مشھی و ھدکانی ھمراه نیی ناھار گرفت و سھ تارونی بود و بھرام از ب٣ ساعت کشنبھی
 یزی ،چی ایبھ نظرم خستھ م...  زمی شده عزیزیچ:  گفتھیبھرام خطاب بھ ھد. خوردن شدند 

  نھ؟ایشده ؟ مدرسھ خوب ھست 
  کنمدی خردی ، بای برم کتابفروشنی اجازه بدشھیم... مدرسھ خوبھ ، فقط : کوتاه گفتھیھد

 ! برمتیخودم م: گفتبھرام
  گردمی رم زودم برمی خودم منیاگھ اجازه بد: گفتھیھد

 !باشھ ناھارتو بخور برو: گفتبھرام
 حرف مامان ، رویبابا پ: گفتعی سرکانی ؛نرونی از ناھارشو خورد و بعد زد بی کملی می بھیھد

 ! رهی کجا منمی برم دنبالش ببدیی فرمایاجازه م
  ؟ھیدنبال ِ ھد:  گفترتزدهی حبھرام

  ؟ی ره کتابفروشیکھ داره منکنھ باورتون شد :  زد و گفتی پوزخندکانین
 !  زودتر بروی بریخوایم... دونم یچھ م: من من کنان گفتبھرام

 بود و ھمانطور کھ حدس زده بود او اصال و ابدا قصد ھی دنبال ھدھی بھ ساھی سانی با ماشکانین
 بھ عصری ولدانی و بعد از عبور از منداختی نی ھم بھ کتابفروشی نگاھمی کتاب نداشت چون ندیخر

 "ستی واسھ قرار گذاشتن نی بدیجا:  گفتنانھی را پارک کرد و بدبنی ماشکانین. درمانگاه رفت 
 طاقت جلو رفت و ی بکانی شد کھ نوبت گرفت و منتظر نشست نھی داخل کھ شد متوجھ ھدنحالیبا ا

  ؟یکنی چکار منجایتو ا: دی نگاھش کردو پرسرتزدهی حھیھد.کنارش نشست 
  ؟دی کنی جورواجور چکار می کتابانھمھی با انجایاشما : طعنھ گفتبا

  شدمضیمر:  تو داد و گفتی بود کمختھی ررونی مقنعھ بی را کھ از گوشھ شی موھاھیھد
  ؟یپس چرا بھ بابام دروغ گفت-
 فتھی خواستم تو زحمت بینم-
 ! ی گفتیبھ من م-

 اونقدرام خاکبرسر نشدم کھ فرق گھید:  گفتشی مشھود در صدای نگاھش کرد و با بغضھیھد
 ! ندونمیمطب دکترو با کتابفروش

 خوبھ؟... غلط کردم :  زل زدو گفتضشی چشمان مری توکانین
 .  دستش را گرفتکانی رو برگرداند و نھیھد
 !م؟یدیبخش-

 !  تو گوشمی زنی میکیاگھ نبخشم : گلھ مندانھ گفتھی ھددوباره
 !  سراغ دارمی منت کشی برای بھتریھھانھ را:  زل زد و گفتشی بھ لبھاکانین

 ! پررو نشو لطفاگھید: گفتظی با غھیھد
 دنبالش بھ دی رسھی نوبت بھ ھدی اما جم نخورد فقط وقتکانین.  دادریی را تغشی برخاست و جاو

 . اتاق دکتر رفت
 ی بھ زور او را برد تا آمپول پنکانین.  گلو را داد دی و عفونت شدی سرماخوردگصی تشخدکتر

 با کانی خواست آمپول بزند اما نینم. دیای در بھی کند کھ سبب شد اشک ھدقی را تزرنشیلیس
 و  بردی فروشوهی آبمکی اول او را بھ ی کشاند و بعدش ھم با مھربانقاتی او را تا اتاق تزریبدخلق

 . گرفت و بعد ھم بھ سمت خانھ رفتنیری شموی لوانی لکی شیبرا
 ترو خدا منو نبر خونھ: ھ گفت عاجزانھی خانھ ،ھدکینزد

 چرا؟-
 نشاط ی خواست بره خونھ ی از خونتون رفتھ و مامانت خستھ س ،امروزم می بابا نبروزیتازه د-

 !  بشھنی خوام بھ خاطر من خونھ نشی،نم
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 ... ی بخوابدی وضع بانیاما با ا...  ی شدضی تو مرگمی خب بھش نملھیخ:  گفتی با دلسوزکانین
 ! دمی خوابی مشتی اومدم پی کار دارم وگرنھ مفیح:  او را بخنداند ادامھ دادی کمنکھی ای برابعد
 یلیمن خ...  کردم بابا یشوخ:  با خنده گفتکانی و گرد شده نگاھش کرد و نی با چشمان اشکھیھد

 ! کار دارم
 مھربان شده بود مھای مثل قدکانیحاال کھ ن.  بھ خانھ چشمانش را بست دنی و تا رسدی کشی پوفھیھد

 . او حال و حوصلھ نداشت
 بھ کانی نی بروز ندادند و نرگس با ھمراھیزی چکانی تعجب کرد اما او و نھی ھددنی با دنرگس
 .  استضی او مردی نشاط رفت و نفھمیخانھ 

 
 

 برخاستن ی اما نادی شنی زد را می عمو بھرامش را کھ داشت بھ نرگس غر می سرو صداھیھد
 وسط نرگس ھم نی بوده کھ زود برگشتھ خانھ و اضی دانست او مرینرگس اصال نم. نداشت 

 نداشت ستادنی ای از تب و لرز ناھی بود اما ھدیی دانست و خالصھ بلبشوی را مقصر مکانین
 مثبت است سرو صداھا کم شد و قشی گفت کھ جواب تحقایلی بھرام بھ نی ،وقتعد بیباالخره ساعات

 را ی خواب و خستگحوصلھی و بلی می زد بشی شام صدای کھ براایلی بخوابد و نی توانست کمھیدھ
 بھ حال و روز یتی از خبر مثبت بودن نظر پدرش خوشحال بود کھ اھمی بھ قدرزیبھانھ کرد و او ن

 . ندادھیھد
 .  انداختی ھراسان چشم گشود و بھ ساعت نگاھھی بھرام ،ھدی با نوازشھاصبح

 !  من خواب موندم٩ عمو ساعت یوا-
 رو موجھ کردم امروز رو بتتینترس زنگ زدم مدرسھ تون غ:  گفتی و دلسوزی با مھربانبھرام

  عمو جان؟یخوب...استراحت کن 
 ... بھترم-
 ! پاشو...  ی بخور داروھاتم کھ انگار نخوردیزی چھیپس پاشو -

 شب گذشتھ افتاد ادی نرگس نی سنگیالپرس رفت از سالم و احونیی برخاست و ھمراه بھرام پاھیھد
 را بھ گردن گرفت اما باز ھم نرگس رھای نرگس از بھرام گلھ کرد و تقصی صبحانھ جلوزیو سر م

 تیضی کھ از مرینی بی مبھی جون البد منو غرھیھد:  تنھا شد طعنھ زدھی با ھدیناراحت بود و وقت
 ! گھی دیبھم نگفت

بھ ھر حال : نرمتر کرد و گفتی ِ نرگس کوتاه امد و لحنش را کم شرمنده شد کھ خودی بھ قدرھیھد
 ! خونھنی ،دختر اایلیروز اول بھت گفتم توام مثل ن... نکن ی رو از من مخفیزی بھ بعد چنیاز ا
 بود با خودش دهی ان دو را شنیبھرام کھ مکالمھ .  گفت و چند لقمھ صبحانھ خورد ی چشمھیھد

 ادی ی طفلک کھ از مدرسھ ش خستھ و کوفتھ منی خونھ جا و مکانش مشخصھ ،نھ انیدختر ا"گفت
 "  ام ندارهیتی زنھ و شکایشرکت دم نم

 زد و ی نمی اما او حرفدیای بعد از اموزشگاھش بھ خانھ بھی بود نرگس خودش بخواھد تا ھدمنتظر
 .  کرده بودنی بھرام را دلچرکنیھم

 شتری بی باعث شرمندگنی برسد و اھی ھدیش شخصا بھ کارھا ان روز سرکار نرفت تا خودبھرام
 یزی چھی خوام یعمو جون م:  باال امد گفتشی دادن داروھای ظھر کھ برانی ھمی شد براھیھد

 بھتون بگم
 !  شده عمو بگویزیچ:  گفتعی نگران بود سرشھی کھ انگار ھمبھرام

 نداشت از کجا یری اخھ اون کھ تقصنی کھ زن عمو رو دعوا کرددمی شنشبیراستش د...نھ عمو -
  کھ زود اومدم خونھضمی شد من مری خبردار مدیبا
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چطور موقع مراقبت از پدرش ھمھ ... ای پشت زن عموت در نخودیب:  اخم کرد و اھستھ گفتبھرام
 ! رسھ حواسش نبودهی من کھ می حواسش جمعھ بھ برادرزاده ی
 اما خدمت کردن زن دیمنو ببخش...  دی کنی میصاف انی بنیاما عمو شما دار:  گفترتزدهی حھیھد

 و محبتشون منو ی مھربوننیھم...  ندارن ی افھی وظنی اما در قبال من چنفشھیعمو بھ پدرش وظ
  خواد بھیدلم نم.  دی رفتارتون منو نسبت بھ زن عمو سرد نکننی کنھ ترو خدا با ایشرمنده م

 و با ی خوبنی بھ ای کھ عمونی ھمدیدر مورد منم غصھ نخور...  مسئلھ ازم دلخور بشن نی اخاطر
 .  کنمی دارم خدارو شکر میمحبت

 رفتارتون زن نیترو خدا عمو با ا:  امااو گفتھی ھنوز دلخور بود و دنبال مجاب کردن ھدبھرام
گھ شما با زن عمو مھربون ا...  شھی کردن برام سخت می اونوقت زندگدیعمو رو از من متنفر نکن

...  نی رو کش بدھی قضنی ای برعکس اگھ شما ھی مونھ ولی مسلما با من مھربون مشونمی ادیباش
 ... خب

 ... اخھ:  گفتی با ناراحتبھرام
 می کھ دوسش داریکی با می ، ما خانمھا دوست داردی تره بار خرنی با ھم بردیبھتره حاال کھ خونھ ا-

 با من مھربون ی قدر دانی زن عمو ھم در عوض برادیھ زن عمو محبت کنشما ب... دی خرمیبر
 ! دی نھ ، امتحان کندی گی مشھیم

 نیدر ا...  رهی گی مادی ی رو از کاستی ھمھ سنی اایلیپس معلوم شد ن:  کرد و گفتی خنده ابھرام
  کنحتی ذره ھم دختر عموتو نصھیامور 

 شھیمطمئنم کھ خوشبخت م...  گمی مکی ھم تبرایلی عمو جون بابت نیراست:  گفتھیھد
پس بھ ...  دست خداست شی باقگھی بگم عمو جون ظاھرا کھ پسره و خانواده ش خوب ھستن دیچ-

  ؟دی برم خرالینظرت من پاشم با ع
 شده ی حتدی ام واسھ زن عمو بخریزی چھی و دی غر نزندیاما موقع خر... بلھ :  و گفتدی خندھیھد

 ...  گل سرھی
 ی خونھ راحت باشنی تو، تو انکھی ایمن حاضرم برا:  برخاست و گفتھی از کنار تخت ھدبھرام

 ! زنمیِ اون گل سرو خودم بھ سرم می بکنم حتیھر کار
 ھیھد:  گفتھی باال امد و رو بھ ھدی زد نرگس با خوشحالی حدس مھی بعد ھمانطور کھ ھدیقیدقا

...  ستی ام ندارما اما ول کن نیدیخر...  دیخر می داده امروز کھ خونھ س برریجون عموت گ
  ؟ی نداره تنھا بمونیاشکال

 !  ادینھ زن عمو اتفاقا خوابم م:  خجوالنھ گفتھیھد
سوپتم ...  ی کشم کھ راحت استراحت کنی خونھ خلوتھ تلفنم مادی ی نم٤ تا ساعت مانمیخوبھ ، نر-

 ی بعدا بخوری خوردنیری شمویحاضره اما عموت گفت االن ل
 نگران نی نشده برمونی شما ھم بھتره تا عمو پشستی زن عمو فعال گرسنھ م نیمرس:  گفتھیھد

 دیمن نباش
 دی رود ذوق زده است چون اکثرا خری مرونی با بھرام بنکھیکامال مشخص بود از ا.  رفت نرگس

 امد یبھرام بعدا خودش م رفت و ی مایلی او با نشھی ھم ھمھای مھمانی برایخانھ با خودش بود و حت
 . بروندیی امد با ھم جای مشیو کم پ

 ی گوشی و منگ بھ صفحھ جی شد گداری بلشی زنگ موبای کھ از صدادهی دانست چقدر خوابینم
 . خواب بھ کل از سرش افتادکانی اسم رمز ندنیاش نگاه کرد و از د

 !دییالو بفرما:  را برداشت ی گوشدی تردبا
 ؟ی داری برنمتوی چرا گوشییکجا:  گفتیزی با حالت طعنھ امکانین
 ...ـی شده نیزیخواب بودم چ-
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 . و شماتت شوداوردی را بکانی اسم ننکھی از ادی را خورد ترسحرفش
 من ی کھ منتظر تلفن کردنشیالی چھ خوش خدهی محلت نمگھی ؟ اونکھ دھی ککانین: گفتکانین

 "یعل" تمییپسردا
اخ راست : فرصت استفاده کرد و گفتنی اما از استی چکانی دانست قصد نی متعجب شد نمھیھد
 !  با من ندارهی کارگھیاون استفاده شو کرد د...  یگیم
 دی بود باری گشتیتو کھ کارش پ...  رازی شی چقدر التماستو کرد نرادتھی:  شد و گفتی حرصکانین

 ! ی موندی مششیپ" دیبا"؛ 
توقع داشت ...  ِ نھ کارم ری گششی من دلم پدی فھمی کاش میعل:  بغض الود گفتیی با صداھیھد

 !  نکرده بودم کھ بخوام التماس کنم منو بخوادیاما من کھ کار... بھش التماس کنم 
 اون کھ التماستو کرد ،نکرد؟:  با خشونت گفتکانین
 کرد نرم یالتماس م... نھ  خواست با من بکی کرد دوروبرش باشم کھ ھر وقت ھر کاریالتماس م-

...  ی رم خوشگذورنی دارم مرازی رم شی کرد حاال کھ دارم میچون بھ من اعتماد نداشت فکر م
 !  ادم بھ من اعتماد ندارهنی ایاصال عل

 گرونی بھ نگاه ِ دی ام بھت اعتماد داره ولیلیخ...  ی دونی میتو چ:  گفتی با لحن نرمترکانین
  کردی چکار می خواستن کھ بمونی و بھ زور مرازی بردنت شی توئھ اعتماد نداره اگھ میکھ رو

 بر تمویثی کنم ،ولواگھ اون ادم حلی تحمی کھ خودمو بھ کسستمی نی من ادمنیبب:  قاطعانھ گفتھیھد
دت کھ  منیمنتھا تو ھم...  کنھ ی نھ رھام مای امم ی اد پی منمی موندم ببیمنتظر م...باد داده باشھ 

 رازی کردم کھ رفتم شی کار درستدمی فھمکانمی ِ نشی پنجایا
 ِا چرا اونوقت؟:  گفتظی با غکانین

 ھیبا گر( آواره ، دوبار زد تو گوشم گھی بھ من میعل:  گفتدی لرزی کھ میی دوباره با صداھیھد
 با من بود ی کردم وقتی منو خاک برسر کرده ، من فکر مگھیم...  ی داھاتگھی بھ من میعل) افزود

 ! ھوس بودی کاراش از روی دوستم نداشت ھمھ نمی بیدوستم داشت اما حاال م
اما حق با توئھ ...  از رو ھوس نبود یچیھ...  ستی ننطوری اچمیھ:  گفتانھی متاثر و دلجوکانین

بھ پس ... ترسھ کاردستت بده ی لرزه می دست و دلش می ھستششی پیانقدر دوستت داره کھ وقت
 ی ھستششی پی کنم وقتی بھت محتی نصھی ھی ھدنیبب...  دی باشرینظرم بھتره ظاھرا مثل کاردو پن

  کھ کار نده دستترهی خودشو بگی تونھ جلوینم...  بھش رو نده ادی زیکشی نزدیوقت
 !  منو دوست دارهیگیپس تو م: دی کنان پرسنی فنی فھیھد

  ؟ی خوبیراست...  شی از پادتری زیلیاره دوستت دارم خ:  کرد و گفتی نسبتا طوالنی مکثکانین
 . دی دی در خودش نمی حالی از ان رخوت و بی اثرگری حس کرد واقعا حالش خوب است و دھیھد
 ! االن خوبم-
  ؟ی منو ببخششھیم!... ؟... ھیھد-
 !  بد نشو تا ببخشمتگھید-
  ببخش خب ؟منم... رو تو کم کن خب :  با خنده گفتکانین
 !  کنمی میسع-
  ؟ی نداریتو کار... من کار دارم ...  کنی تر سعشتریقربونت برم ب-
 نھ-
 !  کنمی قطع می دوستت دارم بگھی-
 ...! یعل...منم دوستت دارم -
 ! ھی کیعل:  دی غرکانین
 ! خداحافظ...  پسرعمو جون گھی دییتو-
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 دانست کھ او با خودش در جدال است ی نمھی تر شده بود ھدی جدکانی رفتار نھی ھدبرخالفانتظار

 شی براشتری ھم بھی ھددی انوقت باردی بگشی را پی رفتار مھربانھی خواست مثل قبل با ھدی،اگر م
 نحالی کند با ای کرد از او دوری می خواست اذارش دھد پس سعی گذاشت و چون نمی مھیما

 . کالمش نبودی چاشنری طعنھ و تحقی ذره اگرید. د  بودن مودبانھ بوی الرغم جدی علارشرفت
 ی را برای سرمدی و حضرت فاطمھ ،نرگس خانواده یابانماه مصادف با سالروز حضرت عل٢٨

 و زمان ھی در مورد مھری خصوصی در جلسھ انی از اشیشام بھ خانھ اش دعوت کرده بود پ
 .  بودنددهی جشن بھ توافق رسیبرگزار

 از بھرام زی نھیھد.  کوچک صورت دھدی خانھ تکانکی گرفت می نرگس تصمی از مھمانشیپ
 شی و برارفتیبھرام پذ.  شرکت بھ خانھ برود و کمکشان کندیخواستھ بود اجازه دھد تا بجا

  جان؟ھی ھدی شدضیمر: دی پرسعی متعجب شد و سردنشینرگس با د.  گرفت یآژانس
  کمک اومدمینھ زن عمو برا-
 می کار داریبدو کھ کل: گفتیل با خوشحاایلین

 ی خوایم...  ی انجام بدی خواد کاریتو نم... جون ھینھ ھد:  کرد و گفتایلی بھ نی اخمنرگس
 !عموت منو بکشھ

بعدشم بھ قول خودتون منم دختر ... امیعمو خودشون اجازه دادن ب: و مظلومانھ گفتنی شرمگھیھد
  خونھ منیا

 نجای اای خب پس اول ناھارتو بخور بعد بلھیخ: زد و گفتی لبخندنرگس
ابتدا اشپزخانھ را .  نرگس خورد ی خوشمزه ی لباس عوض کرد و تند تند از قورمھ سبزھیھد

پرده ھا، فرش و مبل قبال شستھ شده بود مانده بود .مرتب کرد و بعد حاضر و اماده بھ سالن رفت 
 ایلی کھ نکانی شد فقط ماند اتاق نی می پاسکارایلی او و ننی بی ،جارو برقی اساسیریگردگ
 گذشت کھ با ی کردن خانھ مزی از تمقھیاما فقط چند دق"  بھ اتاقش حساسھکانی نھی کن ھدولش"گفت

 غرلندکنان وسط سالن ولو شد ،نشاط ایلین.امدن نشاط و محمد طاھا ،تمام زحماتشان بھ ھدر رفت 
 ایلی نی زنی ھا چقدر نق می بھ مامان کردی کمکھی شوھر کردنت ی دولتیحاال بعد از عمر: گفت

! 
 برخاست و طبق دستور نرگس شام را ھم ھیھد.  ھم برخاست و دنبال محمد طاھا گذاشت ایلین

 . اوردوهی مشانیحاضر کرد وبرا
 کار ی بری ،دست تو کار میمشاال زن عمو چقدر ترو فرز:  گفتھی رو بھ ھدیی با خوشرونرگس
 تمومھ
 !  وگرنھ کار من افتاد گردن توذارهی جون طاھا نمھیه ھدشرمند: ھم گفتنشاط

  نکردمی کنم کاریخواھش م-
 فقط ی سرمدی بوسھ درستھ کھ خانواده ی دست خودتو مییرای جون فردا پذھیھد:  گفتنرگس

 ! شھی شلوغ پلوغ می ھم فردا ھستن حسابنی ان اما داداشامو و نسریخودشون م
  نھ؟ای ی واسھ فردا لباس دارھی ھدیراست: گفتایلی کھ نزدی گفت و خواست برخی چشمھیھد
:  گفتنی ھمیبرا.  را تنش کند ی محال است ان کت و شلوار نقره اگری با خودش فکر کرد دھیھد
 !  بدرد بخورم ندارمزیراستش چ... نھ 

 یو چت...  تا پاساژمی ری بعد ممی کم استراحت کنھی نیبش: زد گفتی گاز میبی سکھی در حالایلین
  ؟ی پوشی مینشاط چ

 !نترس حواسم ھست چادر چاقچور کنم:  بھ مسخره گفتنشاط
 ... ِا نشاط: تشر زدنرگس
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 جوراب ی پوشم بھ اضافھ ی ،خب منم کت و دامن بنفش مو مگھی می چنیاخھ مامان بب- نشاط
 ! خانمایلی نگھیخوبھ د...

  نگفت؟یزی چی مامان بھ خالھ زنگ زدیراست...اره :  اخمالودگفتایلین
  بگھ مثال؟یچ-
 ! اخھ پگاه سھ ماه از منم بزرگتره-

 ....  ِ کھ اونمکانیخالھ ت منتظره ن:  و گفتدی کشی اھنرگس
 !الھی خالھ ھم چھ خوش خنیا:  کرده بود اما فقط نشاط گفتزی گوش تھیھد

 با شلوار بای رنگِ زی بافت اجرکی تونکی ھی بھ پاساژگلستان رفتند و ھدایلی و نھی بعد ھدیساعت
 غر کانی امده بودند و نکانی و بھ خانھ برگشتند، بھرام و ندندی خری روسرکی و ی کش طوسنیج

 ن؟ی وقت شب کجا بودنی معلومھ تا اچیھ: زد
 رو بردم لباس بخره تا مثل اوندفھ چرت و پرت ی طفلنیا:  و اھستھ گفتستادی اکانی مقابل نایلین

 ! کنھھی کھ تا صبح گریبارش نکن
 . باال رفتھ بودی حرفچی ھی انداخت کھ بھی بھ ھدی کرد و نگاھی پوفکانین

 ایلین. سخت مشغول انجام کارھا بودند ایلی از اموزشگاه برگشت نرگس نشاط و نھی بعد کھ ھدروز
 ! بخونھ برامونتی محرمی غھی اد صی بنی حسریقراره بابا بزرگ ام: ذوق زده گفت

 ی بھ ھر کیعنی یحاال چرا انقد ذوق کرد...  زشتھ ایلی نیوا: و گفت چشمانش را گرد کردنشاط
 ! ی بگی خوای اد میم
 منم دوساعت می کار داریبدو ناھارتو بخور کل:  گفتھی گفت و رو بھ ھدیشی ای با خوشحالایلین
 ! دارمشگاهی وقت اراگھید

 !  خورهی بھم ماشی خوره بازنی حالم داره از اگھید: گفتھی کرد و رو بھ ھدی پوفنشاط
 شگاهی بھ اراایلی مربوط بھ حاضر کردن دسر و ساالد انجام شد و تا نی کارھاھی با کمک ھدخالصھ

 .دی ھا را چوهی کردند و نرگس میری و نشاط سالن را گردگھیرفت ،ھد
 شد ی حرصی ،پگاه کلدنی با دایلی و ندندی اقوام نرگس از راه رسایلی ندنی ھمزمان با رس٧ ساعت

 ! دعوت اومدهی پررو انگار بچھ س پاشده بیدختره :  بھ اتاقش رفت و غر زدھیھمراه ھد
سر خواھراش ...  رم ی مییمجلس بلھ برون پگاه کھ شد با پررو: گفتایلیدوباره ن. نزدی حرفھیھد

 ! پاشده اومدهنیمگھ من رفتم کھ حاال ا
 فکرا خراب نکن نیشب قشنگتو با ا... حاال ولش کن :  اھستھ گفتھیھد
 ... ! اومدهکانی واسھ نومدهی واسھ منم نیبدبخت... چھ پرروئھ نینھ اخھ بب-

 یلین: امد و گفتایلی بھ اتاق نکراستی کھ تمام روز را ھمراه بھرام بود بھ خانھ امده بود و مانینر
 ! خورهی بھ ھم متیامشب مھمون

 ! خپلیگی میتو چ: گفتتی با عصبانایلین
 ... چون پگاه با تاپ واساده وسط سالن...ود از من گفتن ب-
 ! کنھھی رو توجتھی عفرنی ایکی حاال یوا:دی برافروختھ غری با صورتایلین
 دنی بعد با شنی اما لحظاتدی تخت دراز کشی خستھ و کوفتھ روھی رفتند و ھدنیی پامانی و نرایلین

 . بھ اشپزخانھ رفتدهی امد و لباس پوشنییاسمش از تخت پا
 ی بھ تن کند توی ان قرار بود کتی بود رودهی کھ البتھ پوشی گفتھ بود با تاپمانی ھمانطور کھ نرپگاه

 ی کار خودش را کرده، نرگس براایلی بود اخم و تخم ندای پزانشی اوی افھیاشپزخانھ نشستھ بود از ق
 ی ھواھی ھدو امشب تو... خودت ی عروسشاالیپگاه جون ا:  مھربان گفتی از او با لحنییدلجو

 ! خودتی عروسشاالیا... دیمجلس رو داشتھ باش
 ! ام باشھ نوبت توئھی نوبتایلیبعد از ن...  پگاه گھیاره د: ذوق زده گفتنینسر
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 نوبت ایلی ھم باشھ بعد از نی نوبتگھید" بودنی زد کھ انگار اصل حرفش ای حرف را منی ایجور
 سرش را داخل کانی رد و بدل کردند و ھمان موقع نی لبخندی پنھانمانینشاط و نر"  استکانین

 ؟ی نداریمامان کار:اشپزخانھ اورد و رو بھ نرگس گفت
 !نمی خودتو ببی قربونت بشم خالھ دامادیالھ: شد و گفتری جوگنینسر
 زد و ی لبخندشھی چون برخالف ھمامدی بدش نفی تعرنی ھم انگار از اکانین. علنا سرخ شد پگاه

 دمونی جدیالی فامنی ھا ای سرت کنتوی نره روسرادتی یراست: رو بھ پگاه گفتی ابا لحن مودبانھ
 ! خرده مومن ھستنھی

 نثارش کرد و پشت بھ او مشغول برق ی ،اخمکانی و جذاب ندی سراپا سفپی اعتنا بھ تی بھیھد
 . انداختن ،قاشقھا شد

 
 محمد را ری و امی علری امگرشانی دو پسر دنی حسری کھ عالوه بر امی سرمدی خانواده باورود

 ِ پگاه رو ی روسرشھیم: گفتھی خطاب بھ ھدایلی و پگاه باال رفتند و نایلی و نھیھم اورده بودند ، ھد
 ! یھم مثل خودت مدل دار ببند

 رو ھی دست ھدریپگاه ز.  خنده اش را گرفت ی بھ زور جلوھی پشت سر ِ پگاه ادا دراورد کھ ھدو
  ِ بود؟یشوھرت اون کت شلوار مشک:دی پرسایلیبھ ن

  دست گلم دستش بودگھیاره د-
 ! خوشگل ترهیلی بود خینکیاما اون داداشش کھ ع... ایلیخوشگلھ ن-
 خونھ ی می ھستھ اکیزیِ محمد سال اول دانشگاھم ھست فریاره اسمش ام: شد و گفتی حرصایلین

  سالم ازت کوچکتر باشھھی گرچھ فکر کنم ی کن امشب دلشو ببری پگاه سعگمیم...
 ! جونایلی نخورهی مھیپس بھ ھد: گفتی با بدخلقپگاه

 اون یراست... ی زودتر شوھر کندی کھ بایی درس بخونھ ،توخوادی مھیھد: و طعنھ زداوردی کم نایلین
  شد؟ی چگھیخواستگارت کھ خالھ م

 من فعال قصد ازدواج ندارم: در گلو گفتی بود چون پگاه با بغضی اش کارضربھ
 ی نمکانی خرفھم شده باشھ کھ ندوارمیام: گفتھی اھستھ رو بھ ھدایلین.  رفت نیی را گفت و پانیا

 ! خوادش
 ! ی باھاش تند حرف زدیلی خایلیاما گناه داشت ن: از پگاه نداشت گفتی دل خوشنکھی با اھیھد
 ! نرهیی جاینیریش و خودی دعوت واسھ فضولیتا اون باشھ ب-
 مھمانان بود و ھمچنان داشت زن انینرگس م. داخل اشپزخانھ شدند عی رفتند و سرنییپا

 ی درھم توی کرد پگاه با اخمھای می معرفنی حسری را بھ مادرو مادربزرگ امشیبرادرھا
 .اشپزخانھ نزد مادرش بود

 ! با توئھ پگاه حواستو جمع کنییرایپذ: گفتنینسر
مامان چرا من : بھ ان دو نگاه کرد و غر زدیپگاه چپ.  زد ھی معنادار بھ ھدی چشمکیواشی ایلین
  کنم؟ییرای پذدیبا

 !  بچھ سیلی خانم کھ خھی کنھ ؟ ھدییرای پذیپس ک: طعنھ زدنینسر
 . نگاه کردھی بھ ھدی زدو پنھانی دوباره پوزخندایلین

 تو نی ھارو بچوهی خانم شما مھیھد. ..دی بذاروهی منی برنیسادیپس چرا وا: گفتی بھ تلخنینسر
 !چی بچھ شھ ،ھرینشاطم کھ درگ) و گفتدیو بھ ھال سرک کش...( کنھیبشقاب ،پگاھم تعارف م

 دهی ان چی روقھی ھا را با سلوهی بود و نرگس مییرای ھال و پذانی کھ میزی بھ سمت معی سرھیھد
 .  و موز پر کردی خرمالو نارنگبیبود ، رفت و بشقابھا را از پرتغال س
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 وهینرگس فکر کرده شب چلھ س چھ خبره ده رقم م: و گفتستادی غرلندکنان کنارش انینسر
 ! ھارو پوست کند و خوردوهی کھ بشھ مرشی بشقابم اضافھ بذار زھی... دهیخر
 از پشت سرش رد شد و بھ سمت نشاط رفت کھ مقابل کانی ھا بود کھ نوهی مدنی در حال چھیھد
 وهی خودت پاشو مھینشاط بچھ رو بده بھ ھد: طاھا سرگرم بودو خطاب بھ او گفت باونیزیتلو
 !نیبچ
 از کنارش گذشت و چون نشاط بھ سمت یتی اھمچی ھی شد کھ برهی بھ او خی متعجب و عصبھیھد
 ھم انجا نشستھ بود و مانینر.  ردی او مراقبت از طاھا را برعھده بگی امد مجبور شد بھ جازیم

 دی فھمی حرف زده بود ،ھنوز ھم ناراحت بود و نمنطوری اکانی ننکھیاز ا. خورد ی موهی میدولپ
 .ستی چنکاری او از اصودمق
  مد کرده؟ی بستن رو کی مدل روسرنیا: گوشش گفتخی بمانی داد کھ نررونی حرص نفسش را ببا

 ؟!خودم ،بد شده:  زد و گفتی لبخندھیھد
 مقابل اقا داماد ،االنمی عربی اخبار گوھانی انیگاه شده ع اد پیاما فقط بھ خودت م... نھ خوبھ -

 !واساده
 ی تعارف موهی مکانی کھ پگاه بھ ندی و بھ پشت سرش نگاه کرد و داوردی از حرفش سر در نھیھد

 .  نثارش کردی شد و او باز ھم اخمدهی کشھی نگاھش بھ سمت ھدکانیکند ھمزمان ن
 ی اونجا طاھا دست مارمی اگھ بنی بردارنی خواستوهیم: گفتھی بعد از اتمام کارش رو بھ ھدنشاط

 نی ذاره بخوریزنھ نم
 کرد و ھمھ در ی صحبت منی حسریپدربزرگ ام.  را گفت و از خدا خواستھ بھ سالن رفت نیا

 ھمچنان در اشپزخانھ منتظر فراخوانده شدن بود ایلین.  کردند ی گوش مشیسکوت بھ صحبتھا
 عروس را فرا خواند و بعد از نی حسری کھ شد، پدربزرگ ِ امیت کوتاھباالخره ھم بعد از صحب

 سشی سروافتی کھ بھ عنوان نشان گرفتھ بود با دریانگشتر.  بھ او داده شد ییایھدا غھیخواندن ص
 ی توھی اش را ھمان شب گرفت و سبب شد ھدغھی دوران کوتاه مدت صی ھی شد و مھرلی، تکم

 و دی کشیآھ... زد ان وقت ی مزی ھمھ چری اگر او زدی ترسی مکانی اش با نندهیفکر فرو برود از آ
 . فکر بودی تویلی دوختھ شد کھ او ھم بھ نظر خکانی بھ نشھمزمان نگاھ

 داده بود و قصد داشت شام را یارینرگس سفارش کباب بخت.  دی رسی از رستوران سلطانشام
 یخانواده :د و غرلندکنان بھ نرگس گفت  اخر مخالفت کری کھ بھرام لحظھ ندی بچزی میرو

  لقمھ غذاھی واسھ زی ان سر می ھستن زشتھ پاشن بی ای سنتی ادمایسرمد
 ساالد را حاضر ی تند وتند ظرفھاایلینشاط و ن. سفره انداخت لشی الرغم می نرگس ھم علخالصھ

 . کردی بردن بھ سر ِ سفره می ظروف را اماده ھیکردند و ھد
 ای فقط نشاط تو بدیایخانما لطفا تو سفره ن: اھستھ گفتکانی وارد اشپزخانھ شدند و نکانی و نپژمان

 ! مینی بچیبگو چجور
 بردن یپگاه برا. کرد ی دلخور بود و ھمچنان غر غر میلی سفره انداختن خمی از تصمنرگس

 کانی را برداشت تا برود کھ نیگری ھم ظرف دھی بدنبال پژمان رفت ،ھدیظرف ساالد ماکارون
 ! گفتمی چیدیمگھ نشن:تشر زد

 و اشاره مای شد و با اری تند و زننده بود کھ نرگس متحیلحنش بھ قدر.  دی ظرف را از دستش کشو
 "شھیناراحت م... زشتھ" کردی حالکانیبھ ن
 نی نسری جلونکھیاز ا.  اورد ی ھا را از قالب در مخی رفت کھ ایلی بغض کرده بھ کمک نھیھد

 ...  نزد امای تشر زده بود از دستش ناراحت بود چطور بھ پگاه حرفنطوریخانم ا
 چشم کانی انھمھ کار بھ نانی بھ خاطر ترسش از بھرام مدی شد و شاھی ھدی متوجھ دلخورنرگس

 "  کار تو نخواستمرونیاصال برو ب" کرد کھشیغره رفت و دعوا
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 پشت چشم نازک ی وسط ھنی ھم انینسر"گفتھ بودم نره " برافراشتھ پاسخ دادی با سرکانی ناما
 .  کردیم

 گرشی دی بھرام و نرگس سویکسوی ھی شد ھددهی مخلفات و دنگ و فنگ چی سفره با کلباالخره
  خانم بودایلی نی جانجای امایقد: گفتدهی رو بھ ھیبھرام با مھربان. نشستھ بود 

  کردی مری در اسمانھا سنی حسری کنار امایلی اما نافتی درھی تلخ بود کھ ھدقتی حقکی جملھ اش تھ
. 

 نی ادی دو تا دختر داردی شما گفتادمھی!... کاشانپور؟ی اقادیببخش: دی ھوا پرسی بنی حسری اممادر
 !نی نکردیمعرف...  ھستن کنارتونیدختر خانم ک

 خانمھ ، دختر برادر مرحوممھ ھی برادر زاده م ھدنیا: و گفتھی ھدی دست انداخت دور شانھ بھرام
 ! تصادف از دست دادهی خانواده شو تویفانھ دختر گلم، ھمھ متاس
 با نگاه نی حسری اش شده بود متاثر شدند و مادر امی ھم دروغ چاشنی کھ کمیقتی حقدنی از شنھمھ
 .  اش مقصودش را رسانددارانھیخر

 ! الھی عی دخترمم پگاه خانم گلھ کھ خواھرزاده یکیاما اون : مقدمھ ادامھ دادی ببھرام
 معذب شده حواسش را جمع کرد و ی نشستن انھم با ان دامن تنگ کلنی کھ معلوم بود از زمنینسر

 !  شماستزیکن:ناگھان گفت
 زنده باشن: فقط گفتنی حسری اممادر

 عروس و دختر رامونیبحث پ. کرد ی را حرصنی دوخت کھ نسرھی باز نگاه خاصش را بھ ھدو
 دی داشت بگوی پاپلوسانھ سعی با لحننی نسرنی بنی ا داد و دری میداغ شده بود و ھر کس نظر

 کھ ی و معطربای رفت بھ دستھ گل زھیحواس ھد" از دختر ادم نداره یعروس خوبم دست کم"
 خودش حس کرد سر بھ ی محمد را روری نگاه امینیاورده بودند و ناگھان سنگ ی سرمدیخانواده 

 . کردی خودش حس می انداخت اما تا اخر ِ شام نگاھش را روریز
 سرو نی و نسرھی مشغول جمع و جور کردن سفره شدند ھدمانی و نشاط وپگاه و نرایلی و نکانی نتا

 ھا ی ترو فرزیلی خانم خھیمشاال ھد: گفتھی افتخار داد و بھ ھدنی بھ اشپزخانھ دادند و نسریسامان
 . کردی متویبانی خواھرم انقد پشتستی نیالک... 

 ! رو اماده کنییچا:ل اشپزخانھ اورد واھستھ گفت سرش را داخکانین
 . فقط اخم کرد و محلش ندادھیھد
 

 رمھمانانی سای بود ، برای خصوصایلی ،از انجا کھ بلھ بران ننی حسری پدر امی مھمانی انتھادر
 ھم بھ ی و جشن عقدو عروسھی مھریعدد سکھ برا٣١٤ داد کھ طبق توافق عروس و داماد حیتوض

 . شودی است ،موکول منبی کھ مصادف با والدت حضرت زنیفرورد٣١ و دیبعد از ع
 از ظروف را شستھ یمی تا ان موقع نھیھد. کوتاه بھرام مھمانان عزم رفتن کردند حاتی از توضبعد

 نی حسریمادر ام. رفت رونی مھمانان دستانش را خشک کرد و از اشپزخانھ بی بدرقھ یبود و برا
 یم رونی کردند و بی می کم کم خداحافظھی کردند و بقیو با ھم صحبت م بود ستادهی اایلیکنار ن
 دی گوی گوشش مخی چھ بنی بودند و معلوم نبود نسرستادهی اکانی و پگاه دو طرف ننینسر.رفتند 

 ی کرد و باز اخمی تالقھی لحظھ نگاھش با ھدکی. داد یکھ او سرخ شده بود و فقط سر تکان م
 .  شدکانی نبی نصظیغل

 ! خانمھی جبران کنھ ھدایلی خودت نیعروس... ان شا: گفتھی رو بھ ھدی سرمدخانم
 بود و با ستادهی محمد ،پشت سرش اری امگرشی زد پسر دی حرف می طور کھ خانم سرمدنیھم

 کھ خانم نیھم. چندش اور ھم بر لبانش بود ی زد و لبخندی مدی را دھی پروا ھدی رک و بینگاھ
 ری چشم و ابرو امد کھ امشی برای نثارش کرد و جوری اخمھیرداندند، ھد سربرگایلی و نیسرمد
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 یبچھ پررو فکر کرده کشتھ مرده " لب زمزمھ کرد ری زھیھد. زدرونی بعی و سرکرد محمد کپ
 " ش شدمافھیق
 از دستش ھی لبش جا خوش کرده بود اما ھدی ارامبخش روی شد کھ لبخندرهی خکانی بھ صورت نو

 بود ستادهی انکی انھمھ مواخذه کرد و ارازیچطور او را بھ خاطر رفتن بھ ش.  بودی عصبانیحساب
 . نباشدی توانست از دستش عصبانینھ نم.  کرد یو با دختر خالھ ش خوش و بش م

 تند و ھی ھم عزم رفتن کرد اما پگاه و ھدنی ،شوھر نسری ، عمو قنبرنی حسری با رفتن امباالخره
 برو گھیپگاه جان ،دخترم شما د: گفتیبھرام با مھربان.  بودند ھایدستشی پیتند مشغول جمع اور

 ! خستھ شدننایبچھ ھا ھستن ،بابا ا...
 !نرگس ،پگاه بمونھ کمک کنھ؟: تعارف زدنینسر

 ! می کنیفردا ھم کھ جمعھ س خودمون جمع و جور م.  ھست ھینھ خواھر ھد: پاسخ دادنرگس
 یھر جور خودت صالح م:ھ انگار دلخور شده باشد گفت کی شانھ باال انداخت و با لحننینسر
 ! یدون

 ھمچنان ھی مبل ولو شدند اما ھدی تویھمھ با خستگ.  و خانواده اش ھم رفتند ی قنبرباالخره
 خی اھستھ بمانی کھ نردیی پای را مھی پروا با نگاھش ھدی بکانین. سالن بودیمشغول جمع اور

  ِ ھا ، نھ؟ی ھم عدد خوب٥٠١داداش : گوشش زمزمھ کرد
 ! ؟یچ-
 !  باباشیبا چشات خورد-
 !  بستنشی روسریحواسم رفت پ...  تو یگی میچ: از او گفتواشتری جا خورد و کانین

 ! ی ،خستھ شدنی کم بشھی ای بھیعمو جان ، ھد: صدا زد بھرام
 کردو ی می را بررسایلی ِ نسی شده بود و نرگس سروی محمد طاھا عاصیطنتھایِ از دست شنشاط

 شد، بھ ی می از انجا کھ بحث داشت خصوصھی اما ھدندی گفت کھ بنشی مھیھمانطور ھم بھ ھد
 . طرف نشاط رفت و بچھ را گرفت و باال برد

 شد و ی سرگرم بازایلی عطر نی ھاشھی و عاقبت با شختی کل اتاق را بھ ھم رقھی ظرف ده دقطاھا
 کھ ھمچنان بابت ایلی نی گفتگوی صدانیی تخت دراز بکشد از پای تا روافتی ی ھم فرصتھیھد

 خوابش برد کھ ناگھان از سکوت بچھ ی کدینفھم.  امد ی دعوت پگاه ناراحت بود ،میامدن ب
 خوابش برده ، بلند شد و طاھا را نی زمی کھ ھمانجا رودیشد و چون چشم گشود او را د وحشتزده

 برد ی دانست نرگس تا خانھ را مرتب نکند خوابش نمیاز انجا کھ م.  خواباند ایلی تخت نیرو
  کنھ؟ی متیاذ: دی پرسیدی شد و با ناامھینشاط متوجھ ھد. رفت نییدوباره پا

 !دینھ خواب-
  خانمھیدست شما درد نکنھ ھد... شیاخ: گفتپژمان
 باشم نجای ادی من باگھیپس توام برو باال تو اتاقم بخواب د:  رو بھ پژمان گفت ی با خوشحالنشاط

 ! می کنزیخونھ رو تم
 ! ھامی کھ بری نکندارینصف شب منو ب: کشان برخاست و گفتازهی تعارف و خمی بپژمان
 !شما منت بذار بمون صبح کلھ پاچھ مھمون من: با خنده گفتبھرام
 ! بابا جونیجونم: گفتدیی را بھ ھم ساشی دستھاپژمان

 ھیاما بق.  وارد اشپزخانھ شد و دست بھ کار شد ی معطلی ھم بھیھد.  گفت و باال رفتری شب بھ خو
 . مراسم بودندلی تحلھیھمچنان مشغول گفتگو و تجز

 چقدر ایلی نگھیبسھ د... اون بچھ دست تنھا ھمھ کارارو کرد دیبابا پاش:  بھرام تشر زد باالخره
 ! ی زنیحرف م
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 برو بخواب گھی جان شمام بسھ دھیھد: زد بھ سمت اشپزخانھ امد و گفتی ھمانطور کھ حرف مو
 ! ی کار کردنای ای ھمھ یاندازه 
 مونده کار اشپزخونھ تموم گھی کم دھی عمو ستمیخستھ ن:  گفتھیاما ھد.  از ترسش برخاست نرگس

 شھ
 ....!!! ایلین...  نشاط گھی ددیپاش:دی رفت غری ھمانطور کھ باال مبھرام

 گفت ی می خالھ جان چنمیخب جناب مھ داماد بفرما ب: ھمچنان در حال خوردن بود اما گفتمانینر
 ! ھایسرخم شده بود... گوشت خیب
و با ( زد کھ داشتم براش یاگھ اون حرفا رو تو خلوت بھم م...چرت و پرت : گفتحوصلھی بکانین

 "  شماستزیدخترم کن" گھی منی حسریم بھ مادر اکارهی)تمسخر اضافھ کرد
 ٥٠١ یکی نستین...  خواستگارم داره خالھیخوبھ دخترش کل: با دھان پر گفتمانینر
 ! زنمتای مرمیگیم:دی پرت کرد و غرمانی کوسن مبل را بھ سمت نرکانین
 ! زنمی رو جار م٥٠١تو بزن منم در جا اسم سوژه -

بلکھ ... مانیگمشو برو مسواک بزن کپھ تو بذار نر: و گفتدی را کشمانی ھوا گوش نری بنرگس
 !فتھی دھن از جنبش بنی ایبخواب

من ...  برش داشتھالی خنمی اتیعروس...  شای ای بھش گفتیدو دفعھ برگشت: غرلندکنان گفتکانین
و نگاه  حاال کھ ھر کجا ردمی تنھا بمونم فکر ازدواج با اونو بھ سرم راه نمرهی جزھیاگھ با پگاه تو 

 ختھی دختر ریکن
 دی بقا و تولی اگھ پای حت٥٠١ یکین: گفتیی رفت با پرروی ھمانطور کھ پلھ ھا را باال ممانینر

 ! باشھ؟ونینسل درم
 !  خفھ شومانینر: و نرگس و نشاط ھمزمان گفتنددی خندکانین
 و ستادی چارچوب اانی راحت بھ سمت اشپزخانھ رفت مالی برخاست و با خمانی با رفتن نرکانین

 ! اب بدهوانی لھیلطفا :مودبانھ گفت
 ! ُ ببروانی لسایوا: گفتکانی پر کرد خواست برود کھ نشی اب برایوانی دستش را شست و لھیھد
 از الشی بھ سالن انداخت و چون خی خورد نظری ھمانطور کھ اب مکانی نستادی عقبتر اھیھد

 یتو چرا اخم کرد:  دادو اھستھ گفتھی را بھ دست ھدوانی و مادرش راحت شد لایلیجانب نشاط و ن
 !ھمش ؟

 !یمرس... بھ من فقط بخند: نگاھش کرد زمزمھ کردھی ھدتا
 تماس گرفت و از بھرام خواھش کرد ی سرمدی گذشتھ بود کھ اقاایلی نی ھفتھ از نامزدکی تنھا
 دی باغھی گفت با شروع محرم و صفر، زمان صیم.  گذاشتھ شودیِ قرار عقد رسمری غددی عیبرا

 ی اقاشنھادی چون و چرا ،پی مخالف بود ، بغھی تر باشد و بھرام ھم کھ با صی و طوالنشتریب
 . رفتیرا پذ یسرمد

 ی حسابایلی کرد و نتی قبال خبرھا را داده بود اعالم رضاایلی از انجا کھ ندی بھ خانھ رسیوقت
 .خوشحال شد

 ناھار ، بعد از محضر دعوتمون کرد بعدشم گفت اگھ ی برای سرمدیاقا: روبھ نرگس گفتبھرام
 دی قبلش با ما ھماھنگ کندی دعوت کندی خوای رو میھر کس

 اعتنا بھ حرف بھرام ینرگس ب.  اتاقش شد ی شدن صحبتھا راھی طبق عادتش با خصوصھیھد
و ... ( ره ی ذاره می می حرف بزنی خوای کھ منی اد ھمچی بچھ خوشم منیانقد از اخالق ا:گفت 

 !ستی فضولم نشییخدا) اھستھ تر افزود
 ! نفر٥٠٠البتھ بعد از ...  کھیشماره : گفتکانی گوش نری زمانینر
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 ذره ھیچشام ... ترو خدا قصھ نساز برامون بابا مانینر: بھ زور خنده اش را خورد و گفتکانین
 ! خپلگھیول کن د... شده بود اونشب زیھ
 ! نھای کشف نشده ھست ی مسکونی رهی جزنمی ،ببگردمیروش فکر کن منم م-
 . کھ حرف نرگس مانعش شدزدی برخمانی خواست از کنار نرکانین
 !مثال خواھرمو بگمو داداشامو... دونم ینم-

ول ...  مادر داماد ی خونھ ی دعوت شدوندیتو مگھ واسھ عقدکنون پونھ و پ: گفتایلی نی بھ جابھرام
 ...! کن نرگس

 مخصوصا بعد از ان شب.  متنفر بود نیاز پگاه و خالھ نسر.  دی کشی نفس راحتکانین
 گھیحاال خالھ بفھمھ و بشنوه د...  س نھ پگاه ھی شده ھددهی کھ پسندیضمنا مامان خانم اون: گفتایلین

 !ستای نکانیول کن ن
  شد؟ی شد چیچ: دی جا خورد و پرسکانین

 !ھیخال...  اتاق نشاطم خوبھ ھاگمیم: گوشش گفتری دوباره زمانینر
 ! کوبم تو دھنت کھ دندونات خورد شھ ھای ممانینر: گفتی عصبکانین

  ؟دهی رو پسندھی ھدیک: جدال ان دو گفتالی خی ببھرام
 واسھ برادرش ھی از ھدایلیمادرشوھرن... بابا یچیھ: رفت و گفتایلی بھ نی چشم غره انرگس

 !  کرد منم در جا جواب رد دادمیخواستگار
 دختر نی رو اورد فقط جوابت نھ باشھ ،اھی نرگس ، اسم ھدیھر ک...  یھر ک: گفتی بھ تندبھرام

 !لھی تحصیبچھ س عشقشم رفتن بھ دانشگاه ُ ادامھ 
 !گھی شودالی خی بھرام توام بگھید" نھ"گفتم -نرگس

 !ایلی نی دادی مشنھادیپپگاه رو : با حرص گفتکانین
 برگشتھ نی حسریفک کن مادر ام... ھی ِ کشی دل پگاه خانم پدنیاونام فھم: گفتکانی بدتر از نایلین
 ! ،پس عروس مامانت پگاه خانمھگھیم
 ! از سرم کم کنشوی سرنیمامان ترو خدا شر ا: گفتی با کالفگکانین

 حاضرم البتھ بھ شرط رفتن ی جانفشانیمن برا: در حال برخاستن و دور شدن از جمع گفتمانینر
 ! رهیبھ جز

 خوادی می خان چکلی ھنیا: کرد گفتی بھ سمتش پرت مکھی صندلش را دراورد و در حالکانین
 بشھ ؟

 ! مانیگمشو برو نر:دی کھ بھرام غردی بگویزی دھان باز کرد چمانینر
 بھ اشپزخانھ رفت و مشغول کمک شد و ی حرفچی ھی امد و باز بنیی پاھید شام باالخره ھموقع

 . ،رخ داددی کشی کھ بھرام انتظارش را میزیباالخره چ
 خونھ؟ منم ی ای جان چرا ناھارا نمھیھد: گفتدی چی کھ بشقابھا را مھی رو بھ ھدی با مھرباننرگس

 ! تنھام
 گھید...  اد خونھی مدیشما امر کن: رو بھ نرگس گفتی بھ تتھ پتھ افتاد و بھرام با خوش خلقھیھد
 !گھی رو پر کنھ دایلی نی خالی باشھ جایکی دیبا
 !بابا: معترضانھ گفتایلین

 ! اخھشھیشرت داره کم م... جان ِ بابا : گفتایلی شد و لوستر از نشیدای پمانینر
  جانھیرا خودت بھتره ھد بیای ھفتھ ھم ننیالبتھ ا: ان دو در حال بگو مگو بودند نرگس گفتتا

  ھفتھ مگھ چھ خبره؟نیا:دی شد و پرسری متحبھرام
 !ینوبت منھ واسھ بابا نب-

 !شھیاه چھ زود نوبت ما م: برداشت و گفتایلی دست از کل کل با نمانینر
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 ! یدی من نمی چارهی بی ابم دست اون باباوانی لھیحاال خوبھ تو : گفتی با دلخورنرگس
 ! سرکوچھ؟مونیذاری بھ منو مامانت برسھ ممانیالبد نر: حرف را گرفت و گفتی پبھرام

 ؟ صد بار گفتم موقع شام و ناھار نی من شدھی زدم ھمھ تون برعلی حرفھی باز من یاکھ ھ-مانینر
 !ذارهی سو مری رو اشتھام تاثدی بحثا با من نکننیو غذا از ا

 !می دادی مریغذا بھت گ سر شھی ھمی گفتیِا زودتر م: گفتظی با غایلین
 ! کنھی کھ اشتھامو دوبرابر منھینھ عروس خانم منظورم ا: و گفتدی پلو را جلو کشسی دمانینر

 ایلی گفت کھ نری اورد و شب بخی چاھی را جمع کردند و ھدزی مایلی و نمانی و نرھی از شام ھدبعد
 ای توام بی خوای مانتو بخرم برا مراسم عقد مھی برم خوامی من مھی ھدیراست:سد راھش شد و گفت

 !گھی دری باره کاپشنتو بگھی
  فقط کجا؟میباشھ بر: گفتھیھد
کاپشن و مانتو نداره ... دوست من ی مغازه می برنی خوایم: گفتکانی خواست حرف بزند نایلی نتا

 ! سراغ دارهادیاما تو پاساژرضاست اشنا ز
 م؟ی برمیچکار کن: گفتھی بھ ھدایلین

 ! دی شما بگیھر چ: کرد و گفتکانی بھ نی نگاھھیھد
 . امدی مرونی زد و از اشپزخانھ بی گاز میاری خمانینر
 !  ِی تو بگی ھر چھی ھدی ادونھیتو -
 ! برمتونی مایلی شرکت نایفردا ساعت سھ ب: کرد و تند گفتمانی نثار نری اخمکانین

 زنگ زد و رفتنشان را ی ھم ھمان موقع بھ بنکانی باال رفت نعی گفت و سرری شب بخھیھد
 . ندھدی سوتایلی نیھماھنگ کرد تا جلو

 واسھ نمیتا دوست دختر دارم ا٥٠٠ ی خپل گفتنی شما جلو ایاز وقت: نشست و غر زدایلی کنار نبعد
 !من شده شاخ

ل حاضره ِ شاخ خپنیھم: گفتایلی و رو بھ ندی را شنکانی نی بود صداستادهی پلھ ھا ای رومانینر
 ِادی از زشتری کم بیباھاتون شرط ببنده گاھ

  ؟ی چیعنی ِ ادی از زشتریکم ب... َ خپل مشنگ خانیگی میتو چ:دی و مبھوت پرسجی گایلین
 ینی بی وقت مھی مثال نیبب... گھی دی دونیَبھ نم: ابرو باال انداخت و گفتکانی رو بھ نمانینر

 ٥٠٠ از شتری ب١ارزش عدد 
 ی چیعنی روابط دختر پسر ی قلمبھ بپرسنیازا:  برداشت و با خشونت گفتزی بھ سمتش خکانین

 ...  مونھ توشی چند مشھی اما بپرس دو دو تا مگھیِواو بھ واوشو واسھ ت م
 !  خورمیآقا من نون بھ نرخ روز م٥٠١ شھیدو دو تا م: پلھ ھا داد زد ی از باالمانینر
 از ترس بھ اتاقش مانی را لت و پار کند اما نرمانی رفت تا جدا نر باالیکی پلھ ھا را سھ تا کانین

 از سرو مھی سراسھی کھ ھددی بھ در ِ اتاقش کوبی مشتکانین.دی خندیطانی بلند و شی و با صدادیچپ
 ! سالم عرض شد: اخمش را پس زد و اھستھ گفتدنشی با دکانی امد نرونی بشانیصدا

 . زد و داخل اتاق شدی لبخندھیھد
 

 کرده بود دی از اموزشگاه بھ شرکت اومد بھرام نبود اما از قبل تاکھی ھدیشگی ساعت ھمراس
 مقدمھ ی بکانی کھ نختی ری را خورد و ظرفش را دور مشی غذاھیھد. ردی ناھار بگشی براکانی،ن

  ؟ی بخری چی خوایتو م:گفت
 !کاپشن: انکھ نگاھش کند گفتی بھیھد

 ! ھای کنی نمبتی جیودست ت: گفتشی تر از پی جدکانین
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نھ ؛ ممنون من خودم پول ... کھ چشم بھ پولت دارم یکھ بعدا برام حرف درست کن: طعنھ زدھیھد
 !دارم

 را پوشش رشی ھا تصونی چارچوب اتاقش کھ دوربانی مکانین.  رفت یی گفت و بھ دستشونرایا
 .  و مانعش شدستادی دادند، اینم
 !ھوم؟... چشم ی من گفتم بگی قرار بود ھر چنیبب-
 شمی کنم اصرار نکن وگرنھ کال از اومدن منصرف می پسرعمو خواھش منیبب...  کـین-
 کرده بود زنگ زد و گفت ،تا ری طبق معمول دایلین. نشست ی منشزی کالفھ شد و پشت مکانین
 ی نماز مھی دوباره برخاست و بھ اتاقش رفت کھ متوجھ شد ھدکانین.  رسدی مگری دی قھی دقستیب

 کرده ری داشتنش او را تحقی براکانی کھ نیی مقوای ھمان تکھ ی رودیخواند خوب کھ دقت کرد د
 .چقدر او را آزرده بود.  شد شی ،دلش رستادهیبھ نماز ا ،بود

 فرصت را مغتنم کانی آسانسور نیتو.  زدندرونی بعی سرھی و ھدکانی و نامدی باال ندی رسایلین
 ھی ھدنیبب: اغواگرانھ گفتی شد کھ باعث ترسش شد و با لحنکی نزدھی بھ ھدیشمرد و عمدا کم

 ایلی اونوقت بھ نی بھ حرفم ، اما اگھ رو حرفم حرف بزنیدی توام گوش مدمیپول کاپشنت رو من م
 ! می قبال باھم دوست بودگمیم

 !  خبلھیخ:رگفتی کرد و سربھ زی پوفھیھد
 . شدکانی نی کھ سبب خنده دی کشی نفس بلندھی آسانسور ھدستادنی وسوسھ شده بود اما با اکانین

 ی مغازه ھادنی قبال بھ پاساژ رضا نرفتھ بود و از دایلی گرفتند و دربست تا بازار رفتند نیتاکس
 . زده شده بودجانی ھی حسابشیبای و اجناس زکیش
 معرکھ س ،خوراک منھ...  نجای ای بوداوردهی باحالھ چرا منو نیلی خنجای اکانی نیوا-

 و ایلی کھ نیی ادرس چند تا از مغازه ھاکانی نی و بعد از سالم و احوالپرسدندی رسی بنیمغازه  بھ
 خوشش امد و ی ھمانجا از بلوزایلی گرفت اما نی کردند را از بنی مدی از انجا خرستی بای مھیھد
 .  پرو داخل اتاقک شدیبرا

 !نجای ااوردمتی وقت نچی چرا ھیحاال گرفت: غر زدحوصلھی بکانین
 ن؟یخوب ھست:ی پرسھی اھستھ رو بھ ھدیبن

 یمرس: سرتکان داد و لبخند زنان گفتھیھد
حاال گرفتم ... ی گفتی چدمی س نفھموونھی دیاونروز گفت: دستش را کنار سرش چرخاند و گفتیبن

 !منظورتو
 ! خفھ کارکنیبن: گفتزیدامی و تھددی خندکانین
 .داد کانی امد و لباس را بھ دست نرونی بایلین
 !  برام بخرنوی ای داداشیمرس-
 اری درنی بازسی دوستت خسیزشتھ جلو: گفتایلی خواست حرف بزند کھ نکانین
در .  برگشتندکشی بھ بوتکانی دوستش رساند و بعد ھمراه نی انھا را بھ مغازه ی خودش ھمھ یبن

  ی مختتونی عشق از سرو ری اری در می لوس بازیبھ خدا دار: مقدمھ گفتیرابست و ب
  از قبلم دوسش دارم اما فعال بھتره دست نگھ دارمشتری کنم بیاقا اقرار م: پروا گفتی بکانین
  اونم از نوع مسخره شیچرت گفت-
 از نوع پر خطرش تمی من کبرنیبب...  بشم کی بھش نزدادیز... من صبح تا شب باھاشم یبن-

 ! شدی چیگرفت
  بگھ منتظرت بمونھدهی بھ ھی نفر سومھیاما خوب بود ...  تمسیاره اقا کودن کھ ن: و گفتدی خندیبن
 کنھ منم ی میسی رودربای بدجورستی اصال مراقب خودش نھیراستش ھد: و گفتدی کشی آھکانین

 !شھی لوث می بھش زنگ بزنم اونوقت ھمھ چقھی دم بھ دشھی ام نمی باھاش جدادیکھ کم ُز
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 ! یاره بابا گرفتم تو کوه اتشفشان-
 !!! یبن-

 رازی از شی گم ھی مشویی پررو ھمون پسردایپسره : با حرص افزودکانی دوساکت شدند و نھر
 !ی زنھ واسھ احوالپرسیزنگ م

 ! یخوایجاسوس م...اھان پس مراقبت از اون لحاظ -
 گھیحاال د-
 ست؟ی خواھرت بگو دھنش قرص ننیخب بھ ھم...چھ بدونم -
  بھش بگمی چکارهی... ؟ اصال حرفشو نزن ... ایلین-
  ؟ی چمایش-
  می زنی شراکتمون رو بھ ھم ممی نگفتم بھت ،دارینھ ،راست...  ؟ مایش-
 چرا دعواتون شده؟-
 ی ھر کگھی بعدش دمی پروژه تو کرجھی ری خواد مستقل بشھ ،حاالم درگی میاوریمھندس ... نھ -
 ! ،خودشی ره سیم
 ایلین.  کرد و رفتی برخاست و خداحافظکانی داشت نی مشتری گذشت و از انجا کھ بنی ساعتمین

  دتویتو خر:دی پرسھی رو بھ ھدکانین. دی رسی کرده بود و خوشحال بھ نظر مدی خریکل
 !بلھ ممنون-

کاه از خودت نوبد کاھدون کھ از خودت بود چھ : گفتایلی خطاب بھ نکانی شدند و نی تاکسسوار
 ! کھی کردیخبره؟ کارتمو خال

  شھی کارام تنگ منی کنم دلت واسھ ای ازدواج میبھ زود: گفتیی با پرروایلین
 !کارت لطفا: زدو گفتشخندی نکانین
پول کاپشنش رو . نکرد دی از کارتت خرھی اصرار کردم ھدی ھر چیراست...  سی خسریبگ-

 .خودش داد
  او را بھی بر لب داشت و بدجوری انداخت کھ پوزخندھی بھ ھدی و نگاھدی بھ عقب چرخکانین

 کانی حرکت کنند ننکھیقبل از ا. شدند کانی ننی شرکت ھر سھ سوار ماشیجلو. دی طلبیمبارزه م
 ]font[/ گفتم؟ی چمیفتی راه بنکھی قبل از اھیھد: گفتھی و رو بھ ھددیبھ عقب چرخ

بھ : تعجب کردو گفتشتری اش بی از لحن خودمانایلی بھ ھم انداختند و نی نگاھری متحایلی و نھیھد
  ی گفتی چھیھد
  من...من ...خب ...آھان : گفتی ناگھان گر گرفت و با دستپاچگھیھد

 چکار ی اگھ قبول نکندمیبھت گفتم پول کاپشن رو من م: زد و شمره شمرده گفتی پوزخندکانین
 ! کنم؟یم

 رمی گی اونو از تو مخوامی من لباسم منیبب....نھ نھ : وحشتزده گفتھیھد
 .ستی نگری ھاج و واج بھ ان دو مایلین
 !می داری رازھی ما ایلین: رو بھ او گفتکانین

 زل زد کانی کھ مملو از اشک و التماس بود بھ نی دھانش گذاشت و با چشمانی دستش را روھیھد
 ؟یراز...چھ : ھراسان گفتایلین.
 با ھم ھیمنو ھد... قبل از فوت عمو بھروز : گفتی را روشن کرد و با خونسردنی ماشکانین

 !میدوست بود
 ری زد زی انداخت و پقکانی بھ نی و نگاھھی نگاه بھ ھدکی را باال داد و مثل خنگھا شی ابروھاایلین

 . افتادھی گذاشت و بھ گرشی پای سرش را روھیخنده اما ھد
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 می دونھ من ادم راز داری مکانیخب ن... ؟ی کنی مھیچرا گر...  ھیھد... ِا : گفتی با دلسوزایلین
 ؟ی کشیچرا از من خجالت م بھم گفت نی ھمیبرا

 ! دارهی چھ زبون درازیدی دی مدی خجالت ؟ بانویا: طعنھ زدکانین
 .  شد و چشم غره رفتھی متوجھ حال ھدایلین

 ایلیمقابل خانھ ن.  برداشت اما تا خانھ سکوت کرد ھی دست از گرایلی نی با حرفھاھی ھدباالخره
  دیحاال ھنوزم با ھم دوست... خب : گفتھیبرگشت و رو بھ ھد

 من چھ دی فھمکانی حماقت بچگانھ بود کھ اخرش نھینھ : انداخت و گفتایلی بھ نی نگاه غم الودھیھد
 .  شدالمی خی ام بی و خاک برسریادم بد و دروغگو و داھات

 .  شدادهی گفت و دوباره بغض کرد و پنرایا
  ی زدی مھی کامران اون حرفا رو بھ ھدی شب ِ عروسوونھیپس توئھ د: گفتایلین
 ی پسم می خواستم لجشو در ارم کھ ھیم...  م وونھی دی شناسیمنو کھ م: گفتی با کالفگکانین

 !زد
 ! نھ؟دهیظاھرا خپلم فھم: گفتزی امھی کناایلین
 ! ی روزا رو مخمھ اساسنیبچھ پررو ا: با حرص گفتکانین
 ن؟ی با ھم دوست شدیبگو چھ طور...خب -
 می با ھم دوست شدی الکی تولدت من رفتم جلو اموزشگاه دنبالش الکنی بابا ، بعد از اخریچیھ-

 ! اقاتون مھلت بدنلی فک و فامنیاگھ ا...البتھ واسھ ازدواج دنبالشما ...
 ! پگاه خالھ؟ای نی حسری املیفک و فام: با خنده گفتایلین
 ... اری ترو قران اسم اونو نیوا-
 د؟یستیحاال االن با ھم ن-
 ! ازم متنفرهھیھد...اما من دوسش دارم منتھا بد کردم باھاش ...نھ -
 !  بداخالقیپسره ...یحق داره طفل: گفتعی سرایلین
 ی منویاما خب فکر ا...  حاضرم بھ خاطرش یعنی ،ی نداره برم منت کشی واسھ من کارایلی ننیبب-

 حاال ھی کنم کھ محالھ بذاره ھدیبعد فکر بابا رو م...رسش برسھ  بھ ددیکنم کھ امسال کنکور داره با
... باشھ   منری خوام ذھنش درگیخالصھ کھ نم... من وسط باشھ ی اگھ پایحاالھا ازدواج کنھ حت

 ی اد کسیبدم م... تو مشتمھ اما یی جوراھی ھیگرچھ ھد... ترسم ی مششی سرییاما از اون پسردا
 ! داداشتو داشتھ باشیخالصھ کھ ھوا... خوام باشم ھم نھیھم م... نظر داشتھ باشھ ھیبھ ھد

...  ی گفتی مدی قبل از خرناروی شد اینم: گفتنی شدن از ماشادهی پنی زد و در حی لبخندایلین
 ! کردمیبھترتر از کارتت استفاده م

 سر نھی فکر من بشی خوام بی ھا می بھش حرفامو بزنینر... دھنت قرص باشھ ھا ایلی ننیبب-
 ! من دارهچوندنی واسھ پی چھ بھونھ اگھی دنمیدرسش تا قبول شھ ،بب

 !چونھی کنھ ترو بپی مجای بیلیخ: گفتی بھ شوخایلین
 نی نکن در عوض شاخکات کار کنھ انی ما توھالیشما ھم لطفا بھ ع: ھم با ھمان لحن گفتکانین

 ! کف دستمی زنگ زد امارشو بذاررازیپسره از ش
 
 نکرده ی کھ گذشت ھرگز سعی چند ماھی بوده،اما طی ان دو رابطھ انی بود بدهی فھمایلی ننکھی ابا

 از دست ی حسابھی ھدنحالی کرد با ای رفتار مھی و چون گذشتھ با ھداوردی سردرباتییبود از جز
 .بود  و آرامھی حاشی و رابطھ شان چون گذشتھ ،بدی فھمی کارش را نملی بود و دلی عصبانکانین
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با . برادر نرگس برگزار شده بود ی زنانھ در خانھ ی ،مجلسینی حسیارن با تاسوعا مقماهید٥
 و ایلی ماندگار شدندو نرگس و ننگی پارکی کھ انھا را بھ مجلس رساندند تومانی و نرکانی ننحالیا

 .  داخل خانھ شدندھیھد
 دوم یو مراسم در طبقھ .  سھ طبقھ واقع در تھرانپارس بودیبرادر نرگس ، خانھ ا" یعل" ی خانھ

 حالش بدتر شد ئتی ھی شلوغانی ماھانھ شده بود می کھ از صبح دچار دردھاھیھد. شد یبرگزار م
 ش مجزا و متعلق بھ پسری طبقھ امی سوم کھ در اصل نی بھ طبقھ ا،یلی ِنیی زن دای ھیو بھ توص

 ی رنگ و رودنی قرص مسکن برد وبا دشی براایلین. ند  استراحت کیمھران بود، رفت تا کم
 ! خونھی موندی مدی بای تو کھ انقد حالت بد بودوونھید: اش گفتدهیپر
 ... اخھ زن عمو اصرار کرد منم: پاسخ دادحالی بھیھد
 ...  دختری کنی میچقدر تو رودرواس-

 ی زنان بھ گوش می و روضھ ھی گریصدا. دراز بکشدھی رفت تا ھدنیی پاایلی نقھی از چند دقبعد
.  ِ اتاق بود واری دی رویی طاق و جفت خوانندگان ترک و اروپای حواسش بھ عکسھاھی ھددویرس

 کرد حالش بھتر ی چشم گشود حس میوقت. دی را خوابی ربعکی قرص خوابش گرفت و ریاز تاث
 .  رفتنیی را کھ در اورده بود تن کرد و پاشیپالتو. شد  شده بلند
 بھ نی حسری خواست با امی مایلین.  رفتند نیی پاھی و ھدایلیز دو گذشتھ بود کھ بعد از ناھار ن اساعت
 ی مادربزرگ او برود و عجلھ داشت تا زودتر بھ خانھ شان برود اما نرگس ھمچنان تویخانھ 
 از ند منتظر نشستھ بودنی ماشیاز انطرف ان دو کھ تو.  امد ی نمرونی برادرش بود و بیخانھ 

 ی کھ رومانی و اشاره از نرمای با اایلی نکھی متعجب بودند طوری ،حسابکانی در ھم نی افھیق
 " چشھکانین"دی جلو نشستھ بود پرسیصندل
 خواد ی مای اد ی کنھ می مامان چکار منیبرو باال بب: گفتمانی رو بھ نری بھ تندکانی موقع نھمان

 !بمونھ؟
 ن؟یشما کجا بود:دی مقدمھ پرسی و بدی بھ عقب چرخانکین. شد ادهی پعی حرف سری بمانینر
 !گھی دمی بودیی دایخب باال تو خونھ ...  م؟ی کجا بودی چیعنی: پاسخ دادھی ھدی جاایلین
 ! رو عرض کردم کجا بوده؟شونی ارینخ: دی انداخت و پرسھی تند بھ ھدی نگاھکانین
  ؟ھی سواال واسھ چنیا:دی با ارامش پرسایلین
  کرده؟ی می خانم تو اتاق مھران چھ غلطنی انکھی ایعنی: گفتشی خشن تر از پکانین
 گفت بره باال تو اتاق مھران دراز ییحالش خوب نبود زن دا... اھان : باز با ارامش پاسخ دادایلین

 ! شده؟یمگھ چ... بکشھ ،حاال 
 !  خونھی موندیحالت بد بود م: ھوا داد زدی شد کھ برهی خھی بھ ھدمی مستقکانین

 ی کشیچرا ھوار م: و گفتستی ھراسان اطراف را نگرایلین.  متعجب شد و بغض کرد ھیھد
  شده؟ی مگھ چگمی؟م

 اشغال ومده باال ،خووووب خانم رو تو ی اون پسره یچیھ: و گفتدی فرمان کوبی روظی با غکانین
 ....  خفتھیبای از زنیی زده عکس انداختھ بعد اومده پادیخواب د

 . را بشنوندکانی خشم الود نی نفسھای اطراف صدای ان شلوغی توانستند توی دو مھر
 ... بودماوردهی شالمو ھم درنیلباس مناسب تن بود بخدا حت...من : شرمزده و اھستھ گفتھیھد

 ... خفھ بابا: گفتحوصلھی تلخ و بکانین
و با تمسخر ...(گمای بھ توام میزی چھی حرف نزن کھ ایلین:دی غرکانی خواست حرف بزند کھ نایلین

 ...لباس مناسب تنم بود) را دراورد و گفتھی ھدیادا
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 با غصھ ایلین.  ندادیتی روان شده بود اھمشی کھ اشکھاھی شد و بھ ھدادهی پنی و کالفھ از ماشیعاص
 دوست داشتنش ھم شعوریب: زمزمھ کرداوردی از دلش در بنکھی ای نگاھش کرد و برایو ناراحت

 ! ترو خدا از دستش دلخور نشو روت حساسھ خب...  ھیخرک
منتھا سکوت "  زنھ ی باھات حرف نمینطوری تو حساسھ اما ای رونمی حسریام" فکر کردھی ھداما

 خواب عکس ی بوده کھ از او تویمھران چھ ادم رذل" دیشیبعد اند. را پاک کردشیکرد و اشکھا
 "گرفتھ

 ھم ھی ھدنباریا.  سوار شد و راه افتاد کانی ننی ماندن دارد بنابراالی امد و گفت کھ مادرش خمانینر
 با کانین.  شد تا داخل شود ادهی زودتر پمانی نری خانھ ،وقتیمنتھا جلو. گرفتھ بود افھی قشیبرا

 نکن زورتم ت ما شرکلی فک و فامیای تو مھمونگھیلطف کن د...خانم : گفتزیھمان لحن عتاب ام
 ؟! شدرفھمیش... ایھ ن گفتکانیکردن بگو ن

 ؟!دمینشن: داد زدکانین.  سرتکان دادھیھد
 با ایلین.  شد ی شدن اشکش جارادهی خورد و دوباره بغض کرد و بھ محض پی از ترس تکانھیھد

 اد مامان ی بدی دونست نبای ؟ خودش می باھاش حرف بزنینطوری ادیحتما با: گفتیناراحت
بدبخت مونده ...  زنھ ی حرف نمی رو حرف کسی شناسی رو ھم کھ مھیاصرار کرده بود ھد

چون بھ نظرم ...  یجدا دوسش دار...توام کھ ... برقصھ دی زنھ بای میساز  ھریچکار کنھ ھر ک
 !ی ھستیسمی سادی ادماھی شبشتریب
 . زدرونی کالفھ از دست خودش دوباره دنده عقب گرفت و از خانھ بکانین.  شد ادهی گفت و پنرایا
 نشود مثال ی چشمانش افتابی کرد کھ جلوی اش را می بسم هللا ، تمام سعھیشده بود جن و ھد کانین

 رفت و صبحھا ھم کھ با وجود ی خورد و بھ اتاقش می درس خواندن زودتر شام میشبھا بھ بھانھ 
 .افتی ی فرصت صبحت کردن با اورا نمکانیبھرام ،ن

 دی طپی و با او بودن مھی ھدی دلش براشتری کرد بی خواھرش نگاه منی حسری امی بھ رابطھ یوقت
 اورد ی را بدست نمھی ،نھ تنھا دل ھدزی اخالق تند و خشونت امنی راست بود او با اایلی نیحرفھا. 

 البتھ ھمھ د با ھم شمال رفتنی کھ ھمگدی فاصلھ ادامھ داشت تا عنیبلکھ از او دور ھم شده بود و ا
 ی با کلھی شد ، ھدی مگریچند نفر د...  و الیپگاه مھران باربد وش کھ شامل لی فامی دختر پسرھای

 خواست ھر یم.  از او خواست ھمراھشان شودکانیاصرار و التماس امد و دست اخر خود ِ ن
 ...  ،با او باشد امامی فاصلھ را بردارد و دوباره مثل قدنیطور شده ا

 عمھ بھجت بزنند کھ بھ خاطر حال ی بھ خانھ ی سرایلی گرفتند با شوھر نمی شمال تصمیتو
 برادرزاده ھاش دنیعمھ از د.  دیای بھ تھران بایلی مراسم عقد کنان نی نتوانستھ بود برایخرابش حت

 اقوام نرگس دی ھم فھمیوقت.  دی تدارک دینی رنگی مھمانانش سفره ی خوشحال شد و برایحساب
 زنگ بزند و کانی ،اصرار کرد کھ نندیایمھ ب عی اجازه نداده انھا بھ خانھ کانی شمال ھستند و نرد

 ی و مھمان نوازییرای بھجت بودند و از پذی ناھار در خانھ ی ھمھ برابی ترتنی و بدندیایانھا ھم ب
فراز .  ورق برگشت" فراز"  رفت کھ با ورودی مشی داشت خوب پزیھمھ چ. اش بھره مند شدند

 او دنی گذشت ، دی می بود پنج سالدهی او را دکانی کھ نی بارنی بزرگ بھجت بود واز اخرینوه 
 بھ ھم زده بود افھی قُپی تی کرده بود کلریی بود و حاال کامالتغیکھ قبال پسر زشت و الغرو دراز

 ھی بھ ھدد و شوق داری کھ برق خوشحالی فراز با چشماندی نبود کھ دزی انقدر شگفت انگشیبرا
 .  شد و عوض ان ھمھ مھمان فقط با او گرم گرفترهیخ
 ِ ییظاھرا دا: و گفتستادی کنارش ااطی حی شده بود بعد از ناھار توکانی کھ متوجھ حال ِ نایلین

 ...  کھ فرازنھی انجای رو اورده اھی داده ھدبی ترتیرانگردی تور اھی پارسال تابستون ھیھد
 ی کھ چطورینی بی بھ من داره اما میه چھ نظر دونن پگایھمھ م: و غضب گفتظی با غکانین

 ...  کنم منتھایسگ محلش م
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 ایلین.  بود ی مشغول حرافز،ھمچنانی بود و او نستادهی کنار فراز اری اشاره کرد کھ سر بھ زھی ھدبھ
 !خب چکار کنھ... شھی مزونشی پسره اونی ،موقع ناھار گفت کھ ای طفلھیھد:گفت

 کی را علنا پس زد البتھ از ھی منطق و ناعادالنھ برخورد کرد وھدی نزد اما باز بی حرفکانین
 خواست مثال با ی ِ حضور فراز را سر ِ پگاه در اورد و بھ او کھ مینظر بد نشد چرا کھ دق و دل

 چی کرد ھی ،حالاوردی را بھ دست بکانی اش ،دل نیی کردن از خودش و خواستگاران کذافیتعر
 .  شمال بستھ شدیپگاه ،تو ی ندارد و پرونده یگاھیجا
 داد با ی زد کھ تا امروز داشت تاوانش را مھی بھ ھدی حرفایلی نی جلودندی ھم بھ تھران رسیوقت

 کھ ھر ی بھ تو ندارم ازادی نظرچی ھگھی کالم ختم کالم ، من دھی ،ھی ھدنیبب: گفتیخونسرد
 اون ای تیی ازدواج با پسردایحت) شد و گفترهیبعد بدجنسانھ بھ صورتش خ( ی بکنی خواستیکار

 ! ی ازدواج کنی تونی می چطورنمی خوام ببیفقط م...  فراز قوی ری سرهپ
 ی عصبشتری ناراحت شدن بی نگاه کرد کھ بھ جاھی بھ ھدایلین. شد ادهی پنی را زد و از ماشحرفش

 کھ ھنوز ان کانی شد و سد راھش شد و بھ نادهی را بھ داخل خانھ نداد پکانیبود و مجال رفتن ن
  برسھ کھی برت نداره محالھ روزالیگوش کن پسرعمو خ: لبش بود گفتیپوزخند لج درآر گوشھ 

 !خب؟... ی پس فکر نکن زرنگی باشدهی فھمدی باگھی دنوی کنم الی تحمی خودمو بھ کسمن
 یس عروی ھم انقدر سرگرم کارھاایلیھر دو قھر کرده بودند و ن.  را آتش زد کانی گفت و ننرایا

 ی ضربھ ھی بھ تھران ،ھدفی دادن ارام کردنشان را نداشت و با امدن شریاش بود کھ فرصت اشت
 ینیب بدای دنکی و یمانی ماند و پشکانی و باز نرازی خبر گذاشت و رفت شی را بدی را زد و عیینھا
.... 

 
 
 

 است بھ ری او گی فکر کھ پانی با اکانی خواست ھر بار نی ،نمدیای خواست کوتاه بی نمگری دھیھد
 محل گری دایلی نی عروسی و حتدی بعد از عنی ھمیجانبش برود و محتاج و منتظر کمکش باشد برا

 . بھ ندادیتی جلو امد باز ھم اھمدی او از در ِ تھدکھی نداد و ھنگامکانین
 رفتھ بود و بعد از ی بندنی بھ دکانین. بود جی صبرانھ منتظر اعالم نتای بھی ھم تمام شد و ھدکنکور

 در دانشگاه پدرش را از عالقھ اش باخبر کند ھی ھدی گرفت تا بعد از قبولمی مشورت با او تصمیکل
 نسبت نطوریا شیھای بازوانھی دنی داد با ای حق مھیبھ ھد.  مشخص شود فشیتا ھر چھ زودتر تکل

 ندهی ندارد اما باز ھم از آرفتنشی جز پذی چاره اھی دانست ھدی منکھی کند و با ای محلیبھ او ب
 در ھی اعالم شد و ھدجی باالخره نتانکھی دور شود تا اھی از ھدگری خواست دی بود و دلش نممناکیب

 .  اول مجاز بھ انتخاب رشتھ شدیمرحلھ 
 مشھد مانی سردرد زودتر از شرکت برگشت ،بھرام و نرگس و نری بھ بھانھ کانی روز ظھر،نان

 نترنتی را در اجی خودش نتاکانین.  در خانھ ، انجا بودھی تنھا نماندن ھدبودند و نشاط بھ خاطر
 مبارکش باشھ: گفتی عادیلی او خی را داد جلوھی ھدی نشاط خبر قبولی کرده بود و وقتیبررس

بھ اتاقش . ،دلش گرفت یی اعتنای ھمھ بنی کرد اما از ای نمکانی بھ نیی اعتناگری دھی ھدنکھی ابا
 چارچوب انی مکانی ھوا باز شد و نی گذشتھ بود کھ در اتاقش بیقیدقا. رفت تا استراحت کند 

  او بود اما از نگاهی از سوی کالمای ی وحشتزده بھ او چشم دوخت منتظر حرفھیھد.ظاھر شد 
 شی برایش از دب خودکانی کھ نی رنگیھمان تاپ نارنج.  تازه متوجھ لباسش شد کانی نی رهیخ

 و بھ دیچی را دورش پشیپتو. دی کشی اندامش را بھ رخ مییبایسوغات اورده بود تنش بود کھ بھ ز
 ؟ی خوای می چنجایا: گفتیتلخ
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 ی حق ندارگمیحواست باشھ دارم بھت م:  شد و گفتی انکھ نگاھش کند جدی اما بدی خندکانین
 ! ؟یدیفھم...  دور و بر ای تھران نی ھمیدانشگاھتو راه دور انتخاب کن

 ؟! یچ: با تمسخر و حرص گفتھیھد
 کھ ستی بدبخت من االف تو نیبابا...  یدی شننکھیھم: نگاھش کرد و گفتشی غضبناکتر از پکانین

 ! شھرو اون شھر بشھنی ایآواره 
 شد ،ناچارسکوت کرد تا ی مدهی شننیی پای با محمد طاھا از طبقھ شی از ترس نشاط کھ صداھیھد

 بھ ھی ھوا گشوده شد و تا ھدی بعد در بی طور ھم شد اما دوباره لحظھ انیھم.  زودتر برودکانین
 را نشانھ رفت و سرش را کھ عقب برد با شی زد و لبھامھی اندامش خی روکانیخودش بجنبد ن

 ! گمی رو می ھمھ چنای بھ بابا اتیبعد از قبول: گفتدیدتھ
 ! ؟یگی مویچ: زمزمھ کرددهی منگ و ترسھیھد

 نکھیا: پروا گفتی گذاشت و بھی ھدی لبھای لبش را روری ناپذیری سی دوباره با عطشکانین
 ! یمال ِ من بش"دیبا" نکھیدوستت دارم ا

 وقت ھینشاط ...  ترو خداکانین: شد و وحشتزده گفترهی بھ در خھی کھ ھدردی دوباره کام بگخواست
 ! اد باالیسرزده م

 ! دونم چکار کنمی ممیبذار عقد کن: گفتزی غرورامیو با حالت برخاست روزمندانھی پکانین
 از فرودگاه رازی شد کھ پرواز شی می ساعتمی بھ ساعتش انداخت نی بھ خودش امد و نگاھکانین

بھ تمام .  و برخاست دی کشی رفتھ بود آھشھی ھمی بھ قول خودش براھیمھراباد بلند شده بود و ھد
 بعد اما"  بودم ھیمن مسبب رفتن ھد" و بھ خود اعتراف کرددیشی گذشتھ بود اندنشانی کھ بیعیوقا

 ...  او را رھا کندھیفکر کرد محال است ھد
 
 ... ماه گذشت٦

 ی خانواده پی اعضای ھمھ گری خراب بود کھ دی بھ قدرکانی بود اما حس و حال ِندی عکینزد
 ھی دانست چھ خبر است ،ھدی نمی کسایلی ن دھد اما جزی ھست کھ او را اذار میزیبرده بودند چ

 با ی بھرام ھم کھ گاھی ،حتی نھ ادرسینھ شماره ا. کرد ی خودش را مخفی و بھ عبارترازیرفت ش
 انگار ھمھ بھ طور کندی چھ مرازی تنھا در شھی کرد کھ ھدی زد لب از لب باز نمی حرف میتلفن او

 را ھی مامور شد تا تلفن ھدکانی از طرف نایلی ھم نیچند بار.  او را فراموش کرده بودند یمرموز
 ی دغدغھ درس بخونھ می کھ برازی بچھ رفتھ شنیا" کھ ھر بار بھرام گفت ردیاز پدرش بگ

 نطوری کرد ای شکوه مھی نرگس ھم از دست ھدی حتگرید"  زد ی خودش بھتون زنگ مستخوا
 ی با نشاط ، در مورد بی و گاھ داشتیی خبر گذاشتن انھا از حال خودش چھ معنایرفتن و ب

 نی مسبب ای کرد جز او چھ کسی را خرابتر مکانی حال ننھای ای زد و ھمھ ی او حرف میمھر
 . از تھران و انھا بودھی ھدیی اعتنای و بیھمھ دور

 شده بودتا ھر نی حسری امی پاپی نرگس حسابنباری باالخره پگاه نامزد کرده بود،اما اخوشبختانھ
 دلش نی حسری از اقوام دور ِ امیکی انھا ی عروسی چرا کھ تورندی زن بگکانی نیطور شده ، برا

 خبر با  کامال از اوضاعایلی نقی کھ از طرنی حسریاما ام" غزالھ " بھ اسم یدختر. را برده بود 
 شد ، کانی ن زن دادنالی خی داد و نرگس بھ کل بصلھی زود فیلی غزالھ را خی ھیبود قض

 .  ازدواج نداردی برای ازهی انگچی او ھدی دیمخصوصا کھ م
 دی کرد شای روشن شده بود فکر مکانی در دل ندی امی بارقھ دی شدن عکی روزھا با نزدنی ااما
 ... دیای بھ تھران بھی ھددی عیبرا

 بھرام دور ھم یھمھ در خانھ . در حال گذر بود ٨٩ سال یانی پای ساعتھانی واپس٩ ساعت کشنبھی
صبح بودھمھ دورھم باشند بعد ٢.٣٠ سال کھ حدودا لی تحوی خواست لحظھ یجمع بودند نرگس م
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 کھ دیی نپایری را بھ دست مادرش داد و دی گوشحوصلھی بکانیاز شام بود کھ تلفن زنگ خورد ن
 پشت خط ھی در امد چرا کھ ھدکانی ذوق زده مشغول حل و احوال شد و آه ا زنھاد نی لحنبا نرگس

 . بود
 بھت سخت گذشتھ یلیانگار خ... مکھ ی حاجی حاجی خانم خوب رفتھیھد: گلھ مندانھ گفتنرگس

 ... ی زنی نھ زنگ می ای نھ مگھیکھ د
 را خودش جواب نداده ی فرستاد کھ چرا گوشی سراپا گوش شده بود و بھ خودش لعنت مکانین

 ی باره سوالنی انکھ در ای خواست ساعت و روز امدنش را بفھمد اما نرگس بی فقط مکانین...
 بدل شد چرا کھ بھرام بعد از حال و اسی بھ دشی امی را بھ بھرام داد اما بھ زودیبپرسد گوش

 رازی شی مونی تھران ؟ میای بی خوای نمدمی عمو جون عیعنی: گفتی با ناراحتفصل میاحوال
 چکار ؟

 دست بھ دست یگوش. و قشم بروند شی اش بھ کیی دای قرار است با خانواده ھی ھد کھدی ھم فھمبعد
 مانی درھم بود نری بدجورکانی نی افھی حرف زد اما از انجا کھ قھی ھم با ھدمانی نریگشت و حت

 ! بھت سالم رسوندھیھد: گفتکانی کرد و رو بھ نیخداحافظ
 نیھم" درد گرفتھ بود با خودش گفتشی فکش را بھ ھم فشرد کھ دندانھای بھ قدری خشم و کالفگاز
 سبب شد تا بھ اتاقش پناه ببرد نرگس داد نی حسری و امایلی نگاه نینیسنگ..." پس ... سالم رسوند! ؟

 ... دای باشداری بلی تا سال تحودی بای بخوابی نرکانین:زد
 !گھی ددی زنم صدام کنی چرت مھی: سر تکان داد و گفتکانین
 حوصلھ بھ اتاقش ی بکانیاما ن. چرت بزنندی ھم برخاستند تا کمنی حسری حرف پژمان و امنی ابا

 .پناه برد
 فکر کرد کھ سرش داغ کرد و کالفھ ھیانقدر بھ ھد. شد رهی و بھ سقف خدی تختش دراز کشیرو

 شد ی موانھی مشغول باشد داشت دی تصور کھ انجا با علنیاز ا.  ستادیبرخاست و پشت پنجره ا
 بھ او ھی تصور وحشتناک کھ ھدنی دانست و ای را حق خودش ،از ان باالتر ناموس خودش مھیھد
 ی شد تا برای کرد و سبب می منشی انداخت و خشمگی کند ،بند بند تنش را بھ رعشھ می مانتیخ

 رفتم سراغش ی اون روز نمچرا چرا منھ احمق باھاش بودم ؟اگھ" دی بار بھ خودش بگونیھزارم
 یتی شخصنی چنھی کرد نھ ھدیبعد فکر م..." کنھ ی نمانتی راحت بود کھ الاقل بھم خالمیاالن خ

 با اون وونھیتوئھ د" زد ی مبی است و باز بھ خود نھدی بعانتی و خی بوالھوسیی وفای بوندارد از ا
 خودشو نشونت ستی حاضر نگھیانقدر ازت متنفر شده کھ د...  یحرفا و کارات باعث رفتنش شد

 ..." بده
 بروند ھی ھددنی گذشت قرار بود تابستان نرگس و بھرام بھ دی ھم می از پی و تلخی با کندروزھا

 با او دی کند بادای را پھی ھدی کند و جابی تعقرازی ھر طور شده انھا را تا شخواستی مکانیو ن
در   با پدرشنکھی خواست قبل از ایم... شده مانی داد از رفتارش پشیانش م نشدی زد بایحرف م

 رسما از او عذر دی بد کرده بود و باھی کند، با ھدی حرف بزند او را راضھیمورد عالقھ اش بھ ھد
 .  کردی میخواھ

 یبابا نب.  افتاد یگری کرد کھ اتفاق دی می لحظھ شماررازی سفر بھرام و نرگس بھ شی براکانین
 بھ خواب رفت و ی گرم تابستانکروزی شی بچھ ھای در خانھ ی و اوارگمریسال تحمل الزا٥بعد از 

 کنی ناراحت بود ولی مادرش حسابی تابی بھ خاطر مرگ او و بکانیگرچھ ن.  نشد داری بگرید
 ....  عمال کنسل شد، امارازی بھ شفرس

 یی در کنار دای زد و جلورونی داخل مسجد بیستھ از گرما و خی عاصکانی بود و نی بابا نبھفتم
 دنبال ی مردم کالفھ شده بود بھ زودی و نگاھھاشیمھران کھ بھ خاطر مدل موھا. ستادی اشیھا
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 اون دختره کھ کانی نگمیم: گفتستادی کنارش انکھی امد و بھ محض ارونی از داخل مسجد بکانین
 !ست؟ی نھی دخترعموت ھدابونی ور ِ خنی اد ای مارهد
 بھ اقی کرد چشم دوخت،بھ وجد امد و با اشتی مھران اشاره مکھیی سربلند کرد و بھ جاعی سرکانین

 بھ چشم شی از پشتری خوشرنگش بی بود و موھادهی پوشیسراپا مشک.  امده بودھی ھدستیاو نگر
 داخل د بتواند بھ او برسکانین داخل کوچھ شد و تا انی اقای اعتنا بھ درب وردی اما بھیھد.  امدیم

  زدی خانمھا پرسھ می درب ورودی مراسم ھمانجا جلوانی خوشحال بود کھ تا پایشده بود ،بھ قدر
 و وھایبا تماس باربد مجبور شد بھ داخل مسجد برگردد تا م٥.٣٠ طاقت نداشت اما ساعتگرید

 .دستھ گلھا را جمع و جور کنند
 ی ببرند فقط می پسر بزرگ بابا نبی ھا را بار وانت کرد تا بھ خانھ وهی گلھا و می دستپاچگبا

 ،باالخره ھم رازی برگردد شھی انکھ با او روبرو شود ھدی بدی ترسی مندی را ببھیخواست برود و ھد
 یی دای  خانھی بھرام راھنی سوار ماشھی زنگ زد کھ او مطمئنش کرد ھدایلی و بھ ناوردیطاقت ن

 .  شده استدیسع
 در ی جلوای بود اطی حی توای مثل مرغ سرکنده کانی شام را خوردند ،نکی اخر شب کھ اقوام نزدات

 . طاقت بودی تاب و بی بدنشی دی برود و براھی ھددی ترسیم... 
 انکھ یمحمد طاھا را بغل کرده بود و ب.  دی بود کھ او را چفت مادرش و نشاط دی خداحافظموقع

 پدرش نی خودش را کنار ماشعیسر.  امد ی منیی پااطی حی از پلھ ھاندازدی بیبھ اطرافش نگاھ
 سالم ی جدیلی خدنشی با دھیھد.  کنترل کندھی ھددنی دی کرد شوق و ذوقش را برایرساند و سع

 دلتنگش شده بود کھ ی بھ قدرکانی جوابش را بدھد اما نکانی مھلت نداد نی و رو برگرداند حتدکر
 .فترفتار سردش را بھ دل نگر

 . آب شدکانی را تنگ در اغوشش فشرد کھ دل نھی ھدی و با خوشحالدی ھم سررسبھرام
 .اما از کنار بھرام جم نخورد.  رنگ گرفت ھی شدند و صورت ھدرهی بھ ھم خناخواستھ

 راه نھمھی جون اھیفدات بشم ھد: گفتزی محبت امی و نگاھش کرد و با لحنی با مھرباننرگس
 !تیعروس... شای تھران ،ایاومد

  اومدمی نکردم وگرنھ زودتر مدای پمای ھواپطیبل: تشکر کرد و گفتھیھد
  ؟یمگھ با اتوبوس اومد: و گفتستادی کنارش امانینر
 ھی خونھ ،ھدمی بردیپس زودتر سوار ش: تکان دادو بھرام بالفاصلھ گفتدیی تای بھ معنای سرھیھد

 ! حتما خستھ س
 و کانی ماند و نھیھد.  دور شدند نی و بھرام و نرگس از ماش ،نرگس را صدا زددی لحظھ سعھمان

 ... مانینر
 دی لرزی کھ میی باصداکانی ناچار نگاھش کرد و نھی زل زد کھ ھدھی رخ ھدمی بھ نی بھ قدرکانین

 !؟یخوب:زمزمھ کرد
  ؟ی کنی تو چکار ممانینر...بلھ : گفتعی سرھیھد
 قاط زده نی برادرمون ھمچنی اما امیما کھ خوب: انداخت و گفتکانی بھ نانھی موذی نگاھمانینر

 !بود
 !  بودومدهیامشب ن...  پگاھم شوھر کردیراست... خوبھ یلیاما االن خ: گفتشی بعد اھستھ تر از پو

با شلوغ شدن و ازدحام . با او حرف نزدی کالمگری از ترس رسوا شدن دکانی زد و نی تبسمھیھد
 ... نی تو ماشنیبش: گفتھی رو بھ ھدکانی درب خانھ ،نیجلو

 !توام خفھ:  کھ دھانش را باز کرده بود تشر زدمانی بھ نرو
 ی بود و او منجای اھیھد. دی کشی نفس راحتکانی بھ خانھ، ندنیبا رس. شد نی و سوار ماشدی خندھیھد

 .ختی ری گذشتھ با جبران کند اما با حرف بھرام دلش ھری فردا ھمھ نیخواست ھم
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 لت؟ی کو ساک و وسا؟پسی اومدفی کھی نی جان پس تو با ھمھیھد-
 ی بھ خاطر مراسم بابانبنجامی خودم االنم اگھ ای رفتھ من برگشتم خونھ ادتونیعمو جون : گفتھیھد

 ... بوده
 ؟ رازی گشت شی برمھی فردا ھدیعنی چھ یعنی" دیشی حرف دوپھلواندنی مستاصل و کالفھ بھ اکانین
 " ؟اوردهی نیزی داشتھ با خودش چلھی وسنجای چون انکھی اای

 شب مھی خبر برود از نی بھی ھدنکھی موضوع فکر کرد کھ سردرد گرفت و از ترس انی بھ اانقدر
 .دی مبل ِ ھال خوابیخودش را بھ سالن رساند و رو

چطور صبح :دی ھال متعجب شد و پرسی توکانی ندنی شد و با دداری بود کھ بی کسنی اولنرگس
 ؟ی شدداریانقد زود بجمعھ 

 از سردرد خوابم نبرد-
 ... مادری خوردیقرص م-

 نگران مادرش بود دی سررسایلی نگذشتھ بود کھ نی ساعتمین. را گفت و بھ اشپزخانھ رفتنی انرگس
 ھمراه ھم صبحانھ ی از اتاقش در امد و ھمگھی ھد١٠ساعت . دی کشی نفس راحتدنشی با دکانیاما ن

 گس برادر نردی شد؛ ھمان وقت سعی موانھی و دلشوره داشت دی دو حس دلتنگنی بکانین. خوردند 
 ظھر بھ انجا بروند اما ی برای مانده ھمگادی زشبی مراسم دیتماس گرفت و گفت کھ چون از غذا

عمو جون : انتظارش را داشت ساز رفتن زد و رو بھ بھرام گفتکانی زودتر ا انچھ کھ نیلی خھیھد
 ! دارمطی بل٢اعت  سی برم برادیمن با
 ! ھیچھ خبره ھد! امروز؟: دی پرسی با تعجب و شگفتکانی بدتر از نبھرام

 نشی حرف شستن ماشنی ادنی شده بود با شنی عصبی خودش حسابی روایلی نی کھ از نگاھھاکانین
 ھی قصد ھددی فھمینم.  داد ی و زمان فحش منیداغ کرده بود بھ زم. رفتاطیرا بھانھ کرد و بھ ح

 نطوری ، ای کرد کھ او با چھ اعتماد بھ نفسی موضوع فکر منیھر بار ھم بھ ا...  ستیچ
 اونوقت تو واسم ناز دمی احمق من با تو خوابیدختره "دی لب غرری زند زی او را پس منھخونسردا

 ی اماده ھیبود کھ ھد١٢.٣٠ساعت ... کرد ی شد کھ نگاھش مایلیاز پشت پنجره متوجھ ن" ی کنیم
ھمھ پشت سرش . بدل شداسی و ی حس خشمش بھ دلتنگی وا رفت ھمھ کانی امد و ناطی حرفتن بھ

 ،ھمان لحظھ بھرام دی سابی را منشی با ابر ماشنی امدند، بغض کرده و غمگرونیب از ساختمان
 تیی دای خونھ می ری ممی ؟منو مادرت داری رو برسونھی ھدیتونی جان مکانین:خطاب بھ او گفت

 !  خرابھنشی ماشگھی ھم مایلی،ن
 ! میبر...باشھ :  و گفتدی اش را بھ شلوارش مالی و کفسی از ذوقش دست ِخکانین
 ی شکلک در مشی و برادی خندی از پشت پنجره بھ او می کھ معلوم بود طراح نقشھ بوده حسابایلین

 اش یاما خوش"  ی واسھ ما کردی حرکتھیبابا دمت گرم باالخره " دلش گفتی توکانین. اورد 
 . شدلیزود زا

 ! تیی دای خونھ نیای برو از اونطرفم بکانی بابا شما ھم با نمانینر:  گفتبھرام
 ! می رو ھم ببرایلی ننی خوایم: با حرص گفتکانین

 ! می بری رو خودمون مایلی نگھینھ د: گفتی جدبھرام
 رقصکنان بھ مانینر. بردرونی باطی را از حنی بودند ماشی و تا انھا مشغول خداحافظدی کشیپوف

 ! چسبھ ھای خلوت دو نفره میاوخ:  طعنھ زدعی امد و جلو نشست و سرنیسمت ماش
 . حرص بخوردای دانست بخندد ی نمکانین
 !تازه از دست پگاه خالص شدم...  خفھ شو ھا نیبب-

 !  سنار با پگاه فرقشھی تومنھی ھدیی ببویلیخ: سرش را جلو اورد و گفتمانینر
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 راه ی از وقتشیبھ جا.  زدی شد حرفی نمادیبا وجود او ز...  زد پس گردنش یکی و دی خندکانین
 . گوش کرده بودند ،گذاشتنی ماشی توھی با ھدی محبوبش را کھ کلیافتاد ترانھ 

 ی از حال خوشکانی اش سرگرم است اجازه نداد نیی با پسردارازی شی توھی تصور کھ ھدنی ااما
 ؟ی بری خوای مومدهیچطور ن:دیس ھوا پریکھ داشت لذت ببرد و ب

 خواست ی با نگاه مصرش مکانی اما ندندی ترسی ممانی نگاھش کرد و ھل شد ھر دو از نرھیھد
 ی ری می زود دارھیاره ھد: گفتمانی شد نری کھ طوالنھیسکوت ھد.ردی قانع کننده بگیجواب

 ! ستی روتون نشی بھ نام پگاھم پی سدگھید...
 !من چکار بھ پگاه دارم بچھ: و گفتدی را کشمانیُ با خنده از پشت سر لپ نرھیھد
 ی داداش بھ شما نظر داره اخھ از وقتنی بھ جان خودم اھی ھدنیبب: و گفتدی بھ عقب چرخمانینر

 ! شدهی مرغزی اخالقش چیرفت
 ھی یگی پرت مِا بچھ چرا چرت و: و گفتمانی تا نخندد دوباره زد پس گردن نردی لبش را گزکانین

 ... شھی ناراحت مھیوقت ھد
 مانیھنوز لب باز نکرده نر" و فکر کرد دی کشی آھکانین. زد و باز سکوت کرد ی لبخندھیھد

 " من؟نی فرستاد تو ماشنویاخھ چرا بابا ا...دستمو خوند 
 زده باشد ی انکھ او حرفی رفت بی داشت مھیھد.  تاب شد ی بکانی ، دوباره ننالی بھ ترمدنی رسبا

 کھ زحمت دیممنون پسرعمو ببخش:  گفتی رسمیلی خھی پارک کرد ھدنالی ترمنگی پارکی تویوقت
 !دادم

 چی شد ھینم.  در اوردشتری را بکانی را مخاطب قرار داد کھ لج نمانی و خنده نری بعد با شوخو
 مانی نرنمیبب: گفتمانی و رو بھ نردی رسکانی بھ ذھن نیبھ محض دور شدنش فکر.  نزد یحرف

 بابا بھش پول داد؟
 ! دمیمن کھ ند-
 !رهی خجالت بکشھ از بابا بگدی کم پول بھش بدم شاھیبرم : گفتعی سرکانین
 . اعصابش رژه برودی روشی با چرت و پرتھامانی راه افتاد و اجازه نداد نرعی گفت و سرنرایا

 کانی ارود کھ نی در میزی چفشی کی شده بود و داشت از تونالی ترمی داخل سالن اصلھیھد
 . زدشیصدا

 ! کارت دارمسای واسایوا-
 زبانش بود کھ خودسرانھ نی اشھی و مثل ھمستادی مقابلش اکانین.  دی بھ جانبش چرخرانھی متحھیھد

 ھلکُ  فتی بعد اگھ خبر مرگ منم بھت دادن راه نی دفعھ نیبب: گفتتیبا عصبان. زدیحرف م
 !  خوش باشتی عوضییا اون پسرداھمونجا بمون ب...  تھران ایھلک ب

 ... خدا نکنھ پسرعمو:  را تو زد و گفتشی انداخت و موھانیی سرش را پاھیھد
 ! ،مراقب خودت باشینی قول ِ قول کھ منو نبگھید:  صاف نگاھش کرد و ادامھ دادبعد

 زود ھی شد اما ھدمانی باز پشدی جوشی مھی چشمان ھدی کھ توی از لرزش اشککانی و نرفت
 . رفتنگی بھ سمت پارکحوصلھی بکانی گم کرد و نتی جمعیخودش را تو

 ؟! بھش ی پول دادھیریخب صندوق خ: و گفتستادی صاف ادنشی با دمانینر
 مانی نرگمیم... نکردم داشیپ...  بچھ یگی میچ:با خنده گفت.  ماھرانھ دروغ گفت یلی خکانین

  فکر کنھ من بھش عالقھ دارم ؟ی جدی جدای تو ناراحت بشھ ینکنھ بھ خاطر چرت و پرتا
 حرف بکشد اما کانی زبان نری تالشش را کرد تا از زی ھمھ مانی ،نردی سعیی بھ خانھ دادنی رستا

 . دادی باج ممانی بھ نردینبا. ندھد یاو حواسش بود سوت
 علت زود دی فھمی مدی زنگ زد باایلی معطل نکرد و بھ نکانی شد ندی سعی کھ داخل خانھ مانینر

 مقدمھ ی بایلین. نشستند نی ماشی امد و ھر دو تورونی از دخل خانھ بایلی چھ بوده ، نھیرفتن ھد
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ھ حرف ی با ھدی محل رو باھاتون فرستاد ؟ حاال تونستی خروس بنی بابا چرا ادمیمنکھ نفھم: گفت
  ؟یبزن

 ... ھھ تا دھن باز کردم زد وسط خال! حرف ؟:  گفتتی با عصبانکانین
  کھ بفھمھ؟ینذاشت:  گفترتزدهی حایلین
 واسھ ختم بابا کارهی... چرا زود اومد و زودم رفت ھی ھدیدی تو نفھمگمیم....نھ بابا مگھ بچھ م -
 ؟ی ؟مثال اومده بود پاچھ خواری اومده تھران کھ چدهی کوبینب
 پس بھت نگفت؟: و گفتدی خندایلین
 و؟یچ-
 !ھمون ھووت... شھیی پسردای شعبان عروسمھی نکشنبھی-
 !واقعا؟... ی ِ علیعروس: با چشمان گرد شده گفتکانین
 ی خوشحال باشدی تو چت شد باکانیوا ن... خودش ازدواج کرده یھای از ھمکالسیکیاره گفت با -

 ؟...کھ 
 ! باز خراب کردم منھ احمق باز تند رفتم: و گفتدی بھ فرمان کوبی مشتی با کالفگکانین
  ؟ی بھش گفتیمگھ چ: و گفتدی کشی پوفایلین
 ھی ترو خدا ایلی نیوا... تھران ادی نگھی ددهیاونم گفت قول م...  خوش باش تییگفتم برو با پسردا-

 ری رو از بابا بگھی ھدی شماره یجور
 ! ی دارھی بھ ھدی چھ نظریگی بھ بابا نمینیتو چرا راست و حس: گفتایلین
 رمیُت از خودش بگ جواب مثبدیاول با: و گفتدی کشی آھکانین
 ! حتما ھم بھت جواب بلھ بده ، نھ؟ی توقع داری کھ تو زدیی گندانیبا ا-
 ی رو عقد نکنم اسممو عوض مھیھد٩٠ اگھ من تا اخر سال ایلی ننیبب: گفتی کالفھ و عصبکانین

 !نیحاال بب...کنم 
  ؟یذاری میحاال چ:  و گفتدی شدن خندادهی در حال پایلین
 
 

اکثر .  زنگ زد شی عموی بھ خانھ دی عکی تبری براھی فطر ،ھددی ماه مصادف با عوریشھر
 امد ی شده بود و بدش نمکانی دلتنگ نی زد اما خودش ھم بدجوری بھرام زنگ ملیاوقات بھ موبا

 ی است منیرحسی برداشت و عمدا وانمود کرد کھ امایلی را نیاتفاقا گوش.  ردی از او بگیخبر
 ی با لحنی خلوت رساند و بعد از سالم و احوالپرسیی صحبت کند خودش را بھ جاھیھد خواست با

بھ خدا ھمھ ش ...  نکن ینطوریترو خدا ا.  ی کشی ُ مکانی نی ،دارھی ھدی بدیلیخ: گفتزیگلھ آم
 !ھیگناه داره ھد...پژمرده س 

 از ینم دست کم مایلین: خاطر گفتدهی زد اما رنجی حرفھا دلش غنج منی ادنی گرچھ از شنھیھد
 غرور نی ادی صبور باشھ بارهی بگادی دی کنم اون بای می ندارم اما عمدا دارم ازش دورکانین
 زونشمی کنھ انگار من آوی رفتار می طورھی... کنار بذاره جاشویب
 ....اخھ: تتھ پتھ کنان گفتایلین
 کانی تنھام اگھ امروز نتونم نای دننی ؟ من تو ای اما من چی تو پدرو مادر و برادر دارایلی ننیبب-

 تونم ی بھ خواستھ ھاش برسھ فردا کھ زنش شدم ھم نمشھی برسونم ک با زور نمقتی حقنیرو بھ ا
 ندارم اما ش بھیازی بفھمھ کھ من مستقل ھستم و ندی کنھ اون باتی خواد از من حمای میبعدا ک... 

 تن بھ ھر ی زور زورکخوادیارم م دونھ من دوسش دی چون مھی حرفا و کاراش زوری ھمھ کانین
 ! گمی می چی فھمیم...  کنھ انگار من بنده شم اونم خدامھ ی با من رفتار می طورھی بدم، یکار
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 مدت درست نی تو ای دونی خرده زور گوئھ اما از کجا مھی کانی نیگیخب تو راست م:  گفتایلین
 ،بھ خدا انقدر افسرده و کسلھ ینی کھ ببیستی شده اما تو نی خوای کھ میزی اون چدینشده باشھ شا

 ! شھیکھ دل سنگ براش آب م
 ی با من چھ برخوردنالی ترمی تویدی دی ُ می بوددیبا... اره درست شده : گفتی با ناراحتھی ھدباز

 جان داداشت ایلین.  و دوخت دی ِ تند تند برا خودش بری علی مھلت نداد من بگم عروسیکرد حت
 کانی نبگم دی ھستم بایی من ادم پررویاما اگھ فکر نکن...  اد ی بدست نمی زور عشقرهی بگادی دیبا

 کن با شیی کم باھاش حرف بزن راھنماھی فقط طالب جسم منھ نھ خودم ترو خدا ی فعلطیتو شرا
 ترسم تا ی مشترازشیمن ب... ارهی ی رو کھ دوست داره بھ دست نمیزور و داد و دعوا دل کس

 ! عاشقش باشمنکھیا
 خواھش کنم دوباره شھیاما م... باشھ حق با تو اصال حرف حساب جواب نداره اما :  گفتایلین

 دونم اگھ صداتو بشنوه ی مھی بھ خدا حالش بدجور خرابھ ھدی تا با خودش حرف بزنیزنگ بزن
 ! ستی نیچی داداش ما فقط نوک زبونش تلخھ تو دلش ھنیبعدشم ا...  شھیاروم م

 !  خوام باھاش حرف بزنمی کن کھ مثال من خبر ندارم می کارھیاما ...باشھ -
 بعد اون ی تو قراره بھ بابا زنگ بزنگمی زنگ بزن من بھش مگھی ساعت دھی خب پس لھیخ-

  بره اتاقشی رو میگوش
 ! زنمی دوباره زنگ مگھی دقھی ،دو سھ دگھی ساعت دھیچرا : گفتشی از پقرارتری بھیھد
 ! ستیخونھ ن-
  ؟ کجا مونده تا حاال؟ستیخونھ ن-
 ! زنگ بزن بپرس کجا موندهگھی ساعت دھی خودت یرتیحاج خانم غ:  گفتی و بھ شوخدی خندایلین

 ی شد برهی خونیزی تلوی بھ صفحھ ردی کھ دوباره تماس بگ٩ را قطع کرد و تا ساعت ی گوشھیھد
 .اوردی سردر بری از تصاویزیانکھ چ
 بھرام را گرفت و ھنوز بوق دوم نخورده ی خانھ یره  لرزان شمای با دستانقھیدق٩.٥ ساعت

 . سالم کردی رسمیلی باشد و خی کرد جدیسع.دی را شنکانی نیصدا
 ! ؟ی خودتھیھد: گفتزی آھستھ و گلھ آمکانی ناما
 نھ من کادوشون ھستم:  گفتی باشد اما نتوانست با شوخی خواست جدیم
غلط کردم بابا گھ .  ی کنی مینجوری اخھ چرا ای منو کشتھیھد: کرد و گفتی تلخی خنده کانین

 !نمتی ببخوامی الزم شدم رفت ، ملچری وچیخوردم زانو کھ ھ
  حاال؟یخوب: خونسردانھ گفتھیھد
 رازی ام شیترو خدا ادرستو بده فردا م... ھی ھدی م کردوونھید... شمی دارم خل مگمیم-

 تمومھ ی برو ھمھ چی مگھ نگفتی بھ ن طعنھ بزنیای چکار ؟برازی شیایب: سرد و قاطع گفتھیھد
 پس چتھ؟... برنگرد یطی شراچی تحت ھی مگھ بھم نگفتیمگھ خالصم نکرد

 جون ،ترو خدا ھی حرفام از تھ دلم نبود ھدی دونی غلط کردم ترو خدا بسھ تو کھ خوب مھیھد-
 تمومش کن

 ؟یکنیات خرم مچقدر با حرف...  جون توام تمومش کن کانین: با تمسخر گفتھیھد
 . و لحنش خشن شداوردی ھم طاقت نقھی دق٥ کانی زد نی حدس مھی کھ ھدھمانطور

  تونم حرف بزنمی گفتم ادرستو بده من پشت تلفن نمی گی چرا چرت و پرت مھیھد-
 ی زود و راحت از دستم عصباننقدری اما ای عاشقمشھی ادعات میچطور: بغض کرده گفتھیھد
 ی کنی می و تندیشیم
 ی ازش بپرسی تونی حرف زدم مایلی من با نکانیشرمنده ن: ادامھ دادھی بھ تتھ پتھ افتاد اما ھدکانین

 شھی کھ ادعات می با ادمیری نگادی ، تا ی صبور باشیری نگدیتا ا... نمتی ببستمیچرا حاضر ن
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ن ی نشنوم تا اگھی گردم ئر ضمن دی من برنمی و حرف بزنی چطور رفتار کندی بایدوسش دار
 ی موندرونیموقع از شب ب

  ؟یدی ادرستو نمیعنی االن ی چیعنی: و گفتدی صدا خندی بکانین
 ی ادامھ داره در ضمن سعی دورنی ای بھ من و خواستھ ھانم احترام نذاری گرفتادینھ ،ھر وقت -

 عمر مجرد بمونم اما ھی زنت شم چون من حاضرم طمی مجبورم بھ خاطر شراینکن بھ من القا کن
 ندارم پس ی عذاب وجدانچی کھ با تو بودم محرمت بودم و االنم ھیاون شب...  زنت نشم ینطوریا
 ! اون شب تحت فشار نذاری برانوم
 ھمش از سر عالقھ س بھ خدا دوستت دارم ی تند رفتم ولی دونم گاھیم: و گفتدی کشی آھکانین

 !تموم شد؟ کھ درست گھی ؟ سھ سال دیکنی رو تمومش می دورنی ای کی بگشھیفقط م
 ی رو داردنشی دی کھ ارزوی با کسی گرفتادی و ی و اروم گرفتی ھر وقت شما صبور شدرینخ-

 کن مھربون بودن اونقدرام سخت نی ترو خدا تمرکانین.  یای کنم بی خبرت میچطور حرف بزن
 !ستین
 ... یکاشک... خوادتی دلم مھیھد: و گفتدی تختش دراز کشی تر روقی عمی با آھکانین

 ! مراقب خودت باش...منم :  تاب تر از او زمزمھ کردی بھیھد
 ! منتظر خبرت ھستم ،توام مواظب خودت باش: شد و تند تند گفتزی خمی نکانین

 دوستت دارم:  گفتعی سرھیھد
 یم.  کارتش را دراورد می مجال تلفن زدن بدھد سکانی بھ ننکھی را قطع کرد و قبل از ای گوشو

 .  بدھدی اجازه انی خواست باز ھم بھ او چنی ارتباط است و نمیه برا راکیدانست او منتظر 
 

 را برداشت ی گوشکانی نی شرکت تلفن زنگ خورد اما وقتی ظھر توکروزی مھرماه بود و اواخر
 ! می دارگھی کھ شکر خدا حاال دمی نداشتیمزاحم تلفن: لب زمزمھ کرد ری صحبت نکرد زیکس
 

  بود وھیھد.  را برداشت ی بھرام خودش گوشنباری بعد باز تلفن زنگ خورد و ایقیدقا
 ی وقتکھی دلخور شد طوریلی خکانی قبل ھم او بوده و حرف نزده ، نی شد مرتبھ معلوم
  حرفھی با ھدی خواستی ؟ نکنھ می چرا پکر شدھیچ:دی را قطع کرد پرسی گوشبھرام

 ! یبزن
 
  زنھ بھی زنگ مینجوری انکھیاز ا... فقط ...نھ : کنان گفت دستپاچھ شد و تتھ پتھ کانین

  شد؟ی می زد چیمثال با من حرف م... خب حاال ... تعجب کردم شما
 

 . دی کشی نفس راحتکانی نگفت و نیزی باال انداخت و چی شانھ ابھرام
 
  رای گوشکانی نی بھ شرکت زنگ زد و باز وقتھیھد.  اتفاق افتاد نیروز بعد دوباره ھم٥

 سالم: گلھ مندانھ گفتی با لحنکانیاز انجا کھ بھرام شرکت نبود ،ن.  حرف نزد برداشت
 ! ؟شھی بد نمی جواب سالم مارو بدی افتخار بدستی خانم بابا شرکت نھیھد
 

  باھامکنمی خواھش م ھیھد: ادامھ دادکانین.  حرف زدن نداشت الی خھی از قرار ھداما
  دلمستی کنم تا اروم باشم اما دست خودم نیالشمو م تی بزن بھ خدا دارم ھمھ حرف
  دانشگاهی جلونمتی بار ببھی بذار حداقل رازی شامیترو قران بذار ب...  تنگ شده برات
 ! ؟ھیھد....  ناھار خوردن ھی ی اندازه
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 یتو گفت... خب لھیخ:  و گفتدی کشی آه بلندکانین. سکوتش را نشکست ھی ھدباز

 ی دورنی و اای بکانی کنم اما جان ِ نی کنم باز صبر می اصرار نمگھی نباشھ دی زوریچیھ
 !  رو تمومش کنیرحمی بو
 

  سکوت فقطنی حس کرد قصدش از اکانی ھمچنان اصرار بھ سکوت داشت و نھیھد
  رای کرد و گوشی خداحافظیشتری با آرامش بنی ھمیبرا. کردن اوست امتحان
 . گذاشت

 
  اش را برطرف نکرد بلکھی نھ تنھا دلتنگھی اش با ھدکطرفھی  ارتباطکانی انتظار نبرخالف

 شی کالفھ اش کرد منتھا روز بعد از حرف بھارم مطمئن شد کھ توانستھ با حرفھابدتر
 ی سرھی رازی سر برم شھی خواستم ی مکانین: مقدمھ گفتی را قانع کند چرا کھ بھیھد
 ! ی من بری جای تونیتو م...  بدجور گره خورده ی شھرداری بچھ بزنم اما کارانی ابھ
 
  اشی حرف بزند و خوشحالی آب دھانش را قورت داد و تمام تالشش را کرد تا عادکانین

 . پنھان کندرا
 
 ! ؟رازیبرم ش-
 
  ؟ی رینم...  گھیاره د-
 
 ضھ؟ی شده ؟ مریزیحاال مگھ چ... رم یم...نھ -
 
  ورازی اصال فرصت رفتن بھ شیسال و خرده ا ھی نی ای کھ من توگمینھ ، منتھا م -

  دختر تنھا ، توھی زد اما خب ی بود دلم شور نمنای اشیی داشی خب البتھ اونجا پنداشتم
 ... خونھی اصال کجا ھست کجا درس منھی بره ببیکی دیباالخره با... آپارتمان مجزا ھی

 !  شھ خودم برمسی صبر کنم کارام راست ُ رای ی ری محاال
 
  رمینھ م:  قاطعانھ گفتکانین
 
  دانشگاتی جلوامی ی مکراستی خودم گمی زنم می من بھش زنگ مطیفردا برو دنبال بل-

  دانشگاشنی ببارمی ی بھتره من کھ سر از کار شما جوونا در نمینجوری ای ری تو مبعد
 !  ھستکجا

 
 ... کبارهی شنھادی پنی ھا و نھ بھ ای متعجب بود نھ بھ ان ھمھ پنھانکاری حسابکانین

  نکرد وی سوالچی خوشحال بود کھ ھی بھ قدرنحالیبا ا.  ھم وسط بود ایلی نی پاصددرصد
 . را اغاز کردی از ھمان موقع لحظھ شماررازی رفتن بھ شیبرا
 

  بھھی دانشگاه ھدی جلو٣ نبود و باالخره دو روز بعد راس ساعت طی ان روز کھ بلیفردا
  خواست عکسی مندیش نبود کھ ھر چھ زودتر او را بب دلیدل تو.ستادی اانتظارش
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 بھ خدا اگھ اخم و تخم کنھ ول" گفتی دلش میتو.  در انجا بداند دنشی را از دالعملش
 " رمی کنم میم
 

  شوکھ شد اما برخالف انتظارکانی ندنی بھرام منتظرش است ، با دنکھی ِ االی بھ خھیھد
  خط باطلشیالھای فکر و خی ھمھ ی و رودی پاششی بھ روی لبخند سخاوتمندانھ ااو

  بزنند و با نگاهی توانستند حرفی خوشحال و مشتاق بودند کھ نمیھر دو بھ قدر.دیکش
 . کردندی می ھم دلبریبرا
 

  کرد وعاقبت باکانی بھ نیقی نقش بود نگاه عمزی و ری چادری کھ دخترھی ھددوست
  ھستن؟شونی اکانیپس آقا ن: گفتی اصفھاننیری شی لھجھ

 
 ! ادیقرار بود عمو ب...  تو کانین: سرخ شد و خودش را جمع و جور کردھیھد
 
 ؟یخوب:  آھستھ گفتکانین
 

 کانی پسرعموم نشونی جون احھیمل:  رو بھ او گفتھی ھر دو را معذب کرده بود ھدحھی ملحضور
 ھستن

 
  از شماھی ھدنیبسکھ ا) افزودکانیو رو بھ ن...( دمیبلھ نگفتھ فھم: با خنده گفتحھیمل

 .دی معروف باشکانی اقا ندی بادمی زنھ فھمی محرف
 !می تو گوشی بوددهیعکسشو د... حھی نبند ملی خالگھید:  با خنده گفتھیھد
 
 ! یِا مگھ عکس منم دار: گفتزی امطنتی شی مھربان و لحنی با نگاھکانین

 ری زیوستتون بدجنسھ ،از ھمھ  دنی چقدر ادینی بیم:  گفتحھی رو بھ ملکانین.  باز سرخ شد ھیھد
 ! زنھیو زبر دلم باخبره اما خودش الم تا کام حرف نم

 ! تختالتونی کنھ خی رو مخ ما کار منجایا... بلھ :  با مزه گفتیلی خحھیمل
 !دنتونی برم خوشحال شدم از دگھیخب با اجازه تون من د: گفتحھی و ملدندی سھ خندھر
 ! رسونمتی مسایوا: تعارفش کرد ھیھد
 ! خوش بگذره...  رم ی خودم مگھینھ د-

 ! اومدمامایمن با ھواپ: گفتکانی کھ رفت نحھیمل
 !  دارمنیخودم ماش: ھوا تکان داد و گفتی را توچشیی سوھیھد
 !مبارکا باشھ...  خانم کالیبار-

 ! آقای شدپیخوشت: را نگاه کرد و گفتشی سرتاپاھیھد
  شما کھیبھ پا:  فرو کرد و طعنھ زدنشی شلوار جبی جی نوک انگشتانش را توکانین

 ؟!زمی عزرونی بیختیموھاتو چقدر ر...  می رسینم
 

 ی متوجھ برق حلقھ اکانی مقنعھ اش مرتب کرد و نگاه نری را زشی خنده کنان موھاھیھد
  صورتش پرت کرد وی انرا توی داده بود و بعد ھم با نامردھی خودش بھ او ھدی کھ روزشد
 . زدی او تھمت دزدبھ
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 !حلقھ...  نیا:دی پرسی شرمساربا
 

 ی نمقتشیحق... شھیاگھ آقامون ناراحت نم: بھ حلقھ اش انداخت و گفتی نگاھھیھد
  کنن بندهی کھ ھمھ فکر منھی تو دانشگاه واسھ خودم دردسر درست کنم اخواستم

  دارمنامزد
 
 ! گھی دیخب دار: گفتتمندانھی رضاکانین
 

  ؟یدی خرنی ماشیک:دی پرسکانی رنگ بود ،نی مشکیدی کھ پراھی ھدنی ماشیجلو
 

  قبول شدن تو دانشگامی بھ عنوان کادومییاول تابستون ،دا: گفتھی شدند و ھدسوار
  گرفتبرام

 
 . دقت کردھی خوب و ارام ھدی در سکوت بھ رانندگی اقھی دمغ شد و چند دقکانین
 
  ؟ی شدیچ-
 
 بھ... ھی ام نگفتم چھ برسھ بھ ھدی خشک و خالکی تبرھی بھت ی من حتھیھد... من -

 ! بد کردمیلی خدونمی مخدا
 

  بگم ؟یزی چھی: و گفتدیشی اندی کمھیھد
 
 بگو-
 
 ! ی کنی نگامم نمگھید... کارت باھام تموم شھ ی کردم وقتی فکر مشھیمن ھم-
 
 ! کنھ؟یادم زنشو ول م...  ترو بھ چشم زنم نگاه کردم شھیھم: زد و گفتی لبخندکانین
 

  ؟ی رو برداشتم باھام حرف نزدی شرکت ،من گوشی ،چرا زنگ زدیزی چھی... اقا اھان
 
 ! بدمنی بھت تمرخواستمیم-
 
  ھای کنی میخوب رانندگ: و گفتدی خندکانین
 

  دادنادمی وانی ُکیعل: تعمدا گفتھیھد
 
  دربستمی اقام ھستیوکر علما ن: قھقھ زد و گفتکانین
 

 ھوا دلچسب و خنک بود و.  دروازه قران رفتند کی نزدی خوردن ناھار بھ رستورانیبرا
  رد شده بودمرازی بار از شھیقبال : گفتکانی و صاف ،نی ابآسمان
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  ؟ی ازش رد شدیگی اتوبان دم ِ خونتونھ کھ مرازیمگھ ش...وا -
 
 موی ناھار خوردھیفقط . می گذشترازمی کھ از ششی کمی رفتنیچند سال قبل با ماش-

  سمت داراب و جنوبمیرفت
 
 ؟ی بھترای ی چھ خبر ؟ خوبگھیخب د...اوھوم -
 
 . نگاھش کردقی زد و عمھی اش تکی بھ صندلکانین
 
 ...  بھترمنمی بیاالن کھ ترو م-
 

  با ھمزی در مورد ھمھ چنی بنی کھ دو پرس زرشک پلو بامرغ بود سرو شد و در اشانیغذا
 ... جز خودشانزیھمھ چ. زدندحرف

 
 ھی کھ چقدر خستھ م االن یوا: گفترکانھی زکانی از ناھار بھمحض خروج از رستوران نبعد

 ! چسبھی توپ مخواب
 
 نی با او بودن لک زده بود اما سوار ماشیدلش برا.  بھ خانھ شان برودھی گفت کھ ھدنرایا

  ھتل خوبھی برمت یم:  گفتھی شدند ھدکھ
 

 ی رو بررسھی ھتل؟ سرو تھ قضمیبر...زرشک " دلش گفتی شد وتوی خالکانی ِ نباد
 "  من اخرش شوھرتمیکن
 

 حوصلھی بکانین. توقف کردند "آپادانا" کی مقابل ھتل شاوردی بھ زبان نی حرفاما
 رم فقط ناھار بخورمو بومدمین...  خواستم باھات حرف بزنمی من مھی ھدنیبب:گفت

 
 ی کھ عصر ، حاال خستھ اگمیم-
 
 ی بھت بگم ما اول ُ اخر بھ ھم مخوامی اما ممیذاریقرار عصرم م: دمغ و پکر گفتکانین

 دمی قول شرفم ممی خوام ھر چھ زودتر عقد کنی من تو تب و تابم مینطوری اما امیرس
 رازی شامی پاشم بقھی نھ با درس خوندنت کار داشتھ باشم نھ دم بھ دکھ
 

 ی رسما از من خواستگاردیبا...  موافقم اما شنھادتیبا پ: تازه کرد و گفتی نفسھیھد
 یری نکنھ ،محالھ جواب بلھ رو بگی تا خود ِ مامانت زنگ نزنھ و رسما منو خواستگاربشھ
 ! ی رسمری غی خواستگارنی تو ایحت
 
 ھ؟یادی البد توقع زھیچ: طعنھ زددی فھمھی جا خورد و چون ھدکانین
 
 ... اما...نھ :  من من کنان گفتکانین
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  من بپوشمش ھری توقع داری ُ دوختیدیبفرما تو خودت بر: زد و گفتیشخندی نھیھد

 ! حساب کتاب دارهیکار
 
 ھی از عالقھ م بھ ھدیمن حت" شد اما بعد از چند لحظھ فکر با خودش گفتی عصبکانین

 "  بابا نذارهدیاصال شا... می عقد کنای بگمی اومدم دارم مکراستی بھ مامان نزدم بعد یحرف
 

 ی م٧ ساعت ری برو ھتل اتاق بگالی خیحاال فعال ب:  سکوتش را برھم زد و گفتھیھد
  ،باشھ؟رونی بمی دنبالت برامی
 
  دست از پا درازتر داخل ھتل شد ھنوز بھی گفت و بعد از خداحافظی باشھ اکانین

 ....  بود کھدهی نرسرشی پذقسمت
 

  زنگ خورد بھرام بود سالم کرد و با لحنلشی بود کھ موبادهی نرسرشیمت پذ بھ قسھنوز
 چھ خبر؟:  گفتیمرموز

 
 رمی اومدم ھتل اتاق بگیچیھ: با تتھ پتھ گفتکانین
 

  گم چھ خبر؟یم...نھ :  مصرا گفتبھرام
 
  چھ خبر؟یاز چ:  با خنده گفتکانین
 
  نھ؟ای ی غلط کردی گفتھی تموم شد؟ بھ ھدتی ؟ دلتنگی کردیخواستگار-
 
 اخھ...  گفتھ یزی چایلین... ـین: آب دھانش را قورت داد و با ترس و لرز گفتکانین

 ...  خواستم زودتر خودم بگم کھیبابا بھ خدا م... من
 

 ! ی نزده خودت خودتو لو دادی حرفایلی نرینخ:  و گفتدی غش غش خندبھرام
 
 ! ؟یک... من؟: دی زد و پرسرونی بھتزده از ھتل بکانین
 
 مانی نرنی شد عالوه بر ارمی دستگییزای چھی شرکت از حال و روز پکرت یاون روز تو-

  کھ منالتی زنگزدم شرکت ُ توام بھ خروزی منم پری عالقھ دارھی گفت تو بھ ھدی مدائم
 ... ی م ،خوب دردو دل کردھیھد
 
 ... بابا اخھ:  گفتی داغ کرد و با شرمندگکانین
 
 یلی خشھی اد اخھ ھمی خوشت بھی شد از ھدی فقط باورم نممی نداریما کھ حرف-

  بچھنی ایلیمنتھا بھ قول شما جوونا دمت گرم من خ... ی کردی باھھاش برخورد میجد
  نزدمی وقت تو روت حرفچی خواست عروسم بشھ اما ھی دلم مشھی دوست دارم ھمرو



 156 

 راز؟ی تا نذارم بره شی نگفتیزی چنای پگاه، پس چرا زودتر از اتی حکاشھی مگفتم
 
 ی برادرزاده نیفعال کھ ا... س اما دهیچی کم پھیواال موضوع :  آسوده گفتیالی با خکانین

 !  کردهدمونی رو سفبدجنستون
 

 چرا؟:  گفتری متحبھرام
 
 !دمی نکنھ جواب بلھ نمی تا بزرگترت خواستگارگھی کردم میازش خواستگار-
 

 عصر آماده باشد نوبتش کھ شد ی برانی خواست ماشی بود و منی پمپ بنزی توی با خوشحالھیھد
 ھمان اطراف پارک عی سرلشی زنگ موبای صدادنی زد و از محوطھ خارج شد اما با شننیبنز

 مقدمھ ی کرد کھ بھرام بی باشد اما بھرام بود سالم و احوالپرسکانی کرد نیفکر م. کرد 
 ! کنمی پسرم خواستگاری شما رو براخواستم یدخترم م:گفت

 
بھ ) دیبعد با جسارت پرس...( بگم عمو یچ:  و گفتدی صدا خندی بکانی ازسرعت عمل نھیھد

 ھ؟ینظرتون پسر خوب
 

 ای دو سھ تا بچھ کھ براش بدنھی و ستی تو دلش نیچی خودمھ ھھیاخالقش کھ شب: و گفتدی خندبھرام
 خواد ی خاطرتو میلی منتھا خیرتیحساسھ و غ...  اما تا قبلش رو نھ شھی ملی آروم و زن ذلیاریب
 ! مطمئنمنویا

 
 کھ اگھ زن نھیمنظورم ا... یعنی دیراستش با... اما عمو : داد و گفترونی بی نفسش را بھ سختھیھد

 ی رو برای اگھی زن عمو بخواد دختر ددی دونم پگاه نامزد کرده اما شایم...  نباشھ یعمو راض
 .... کانین
 

 حاال قبل از تو با خونھ تماس گرفتم بھ نرگس گفتم کھ نیھم: را آسوده کرد و گفتالشی خبھرام
 فرصت نی ام خوشحالھ ،بھت سالم رسوند و گفت تو اولیلی خھی خواد اونم راضی ترو مکانین

خب کا کھ ...  زنھ ی کھ من قطع کردم بھت زنگ منی زنھ احتماال بعد از ایخودش بھت زنگ م
 ؟ی داری چھ شرطگھید...  یکانم کھ راضی نیراض

 
 ! نی شما بگیھر چ:  گفتتمندانھی بزرگ و رضای با لبخندھیھد
 

  خبر بدهکانیفقط خودت بھ ن...  بھتر از تو ی کیاروزم بود تو عروسم باش: گفتبھرام
! 
 

 یِرفت و خوشحال و پرانرژ را قطع کرد نرگس تماس گی گوشنکھی با بھرام بود بھ محض احق
 کردم اما ی بھ تو نظر داره اما من باور نمکانی گفت کھ نی گوشمون مخی بی ھمانی نرنیا: گفت

 بچھ م ، افسرده کانی نرازی شی تو برگشتی از وقتقای تو ھپروت بودم چون دقیلی ، خنمی بیحاال م
 . دش
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 . داد قطع کردھی مثبتش را بھ ھدی ازانرژی کلنکھی سربھ سرش گذاشت و بعد از ای کمنرگس
 

 را گرفت سراپا شور و نشاط بود اما برخالف انتظارش او پکر و کانی نی شماره عی سرھیھد
  ؟یخواب بود: دی پرسھیھد. جواب داد حوصلھیب
 
 ! ی ام خواستگاری بنمی رم تھران با والدی دارم مرینخ-
 

 االن عمو و زن عمو بھم زنگ زدن:  با خنده گفتھیھد
 
 جوابتون کھ مثبتھ؟... شایا...  با خبرنی خواستگاری ھی از قضنمی راحت شد کھ والدالتیِا پس خ-
 
  ؟یوا مگھ شک داشت-
 
 ! ی کنخمی نبود سنگ رو دمیبع:  گفتحوصلھی بکانین
 

 بمون رازی شب شھی ی گردی برمی حاال چرا انقد زود دارکانین: طاقت گفتی تاب و بی بھیھد
 !رونی بمی بری عصرمی خواستیبعد برگرد تھران م

 
 کردن از شما اونم رسما یفعال خواستگار.  می ری مرونمیحاال ب:  و گفتدی کشی اازهی خمکانین

  ؟ی خواستی نمنویمگھ ھم...مھمتره 
 

 ! ؟یسرد... چرا انقدر ی شدینجوری چرا اگانین: گفتی تلخنھمھی دلخور از اھیھد
 
 ی دختر خوبامی ی رم تھرانو می تا مدی کنشھیحاال نوبت شماست صبر پ...  صبر ِ نی بانو ارینخ-

 ! باش
 

 ؟ی ری می داریعنیپس :بغض آلود گفت.  اصال خوشحال نبود ھیھد
 
 بلھ-
 
  تھران بھ من زنگ بزنیدیمراقب خودت باش رس...باشھ -
 
 ؟یی خونھ ، االن کجادی ببرفی تشرکراستیشما ھم -
 
 ...  زدم واسھ عصری منی بودم داشتم بنزنی بنزپمپ-
 
 !  شگون ندارهھی رم سفرا پشت سر مسافر گری دارم مرهی ات نگھی گرھیھد:  و گفتدی خندکانین
 
 ! نازم بارون غم ببارهی چشافیح... ھر ھر -
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دلش . درب و داغان بھ خانھ برگشت حوصلھی پکرو بھی کرد و ھدی قھقھ زد و خداحافظکانین
مقابل ...  دلتنگ بود اما شی دو سال برای بودش بھ اندازه دهی ندری خواست اصال سی را مکانین

 شان نشستھ و ھی ھمساکانی کاپوت ِ پی کھ رودی را دکانی نرتزدهی شد حادهی کھ پنیخانھ از ماش
 .  شدی مدهی دشی لبھای روزی آمطنتی بزرگ و شی ادهخن
 
 !ب و داغونھ؟ رو چھ درافھیق:  با خنده گفتکانین
 

 ! یلی خکانی نی بدیلیخ:  گفتی با دلخورھیھد
 
 ی اجزای بود و چشمانش روشی لبھای مرموز روی کھ ھمچنان آن خنده ستادی اشی روبروو

 . دی چرخی عاشقانھ مھیصورت ھد
 
 
 ! ھای داراجی احتی صبورنی بھ نظرم بھ تمرھی ھدگمیم-
 

 ! ی کنیمنو مسخره م:  و گفتدی کوبشی بھ بازوی مشتھیھد
 
 درصد فک کن من ھی:  انداخت و سرش را جلوتر برد و آھستھ تر گفتی اطراف را نظرکانین

 ...  رفتم تھرانی مینطوریھم
 

 خب مامانم بھت زنگ زد؟:  بلند گفتی و با صدادی عقب کشکانی سرخ شد نھیھد
 

 .  کس نبودچی دورو بر را نگاه کرد ھھیھد
 
  ام بھش حساسھیلی مونھ خھی ھمسانی ماشنیی پاایب... وونھی چھ خبرتھ دواشتری-
 
 ! میخب بر:  و گفتدی پرنیی پاکانین
 
 کجا؟-
 
 ! خب معلومھ خونتون... قربون ِ من -
 
  ھتلی ری شما مرینخ-
 
 ! بابامینیب... خونھ داره برم ھتل رازیمن زنم ش:  گفتی با لجبازکانین
 

 .  اوردرونی بفشی در را از کدی و کلدی خندھیھد
 
  رو داد؟نجای بھ تو آدرس ایاصال ک-
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 بابام-
 
 !  بروای بکانیِ چکار کنم ؟ بد نطونشی پسر شنی کنھ من با ای بابات فکر نمنیا-
 
 ! نترس مسلحم:  اللھش را دراورد و گفتری زنجکانین
 

 فرودگاه می حاال برنی ھمینترس بابا ، قراره شما مدارکت رو بردار: ادامھ دادکانی و ندی خندھیھد
 !  تھرانمی ریم
 
 !تھران ؟-
 
 ! نمی محضر بدو بمی بری کنم ھر وقت شما خواستی من صبر می فکر کردیپس چ-
 
 ! ؟کانین-
 
 !  بعدشم دستور باباستی تا شنبھ کالس ندارنمیبدو ب-
 

 ھی اعتنا بھ او کھ بھ در تکی متوجھ اش شود داخل شد و بکانیواست ن خی کھ نمی با خوشحالھیھد
 .  شدلشی کرد مشغول جمع و جور کردن وسایزده بود و خانھ را نگاه م

 
 !  توایتعارف نکن ب:  ھمانطور کھ در رفت وآمد بود گفتھیھد
 
 ! ام ھای قلقلکیر منو قلقلک نده بدجوھی ھدنیبب:  دستانش را بھ چارچوب زد و با خنده گفتکانین
 

 ارم؟ی بیچ... باشھ باشھ :  با ترس نگاھش کرد و گفتھیھد
 
 ! گھی دنای دونم ھمیچھ م... یشناسنامھ و کارت مل-
 
  واسھ تھران ھست؟مای بھ نظرت االن ھواپگمیم-
 
 ! تو فقط بجنب... ارمی بری گی الھیھر وس...  شده با موتور شتر ھیھد:  بامزه گفتیلی خکانین
 
 

 ماهی د٢٢... ماه بعد سھ
 
 را گرفت بعد از چھار بوق ھی ھدی پارک کردو دوباره شماره اطی در حی را جلونشی ماشکانین

 .باالخره جواب داد
 
  دارن ؟فیمعلوم ھست خانم کجا تشر-
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  بد اخالقیسالم آقا-
 
 یی سالم کجاکیعل: و گفتدی خندی زورکنی ھمی اش را پنھان کند برای کرد لحن عصبی سکانین

  ؟یدی؟ رس
 

 .  اما سرخوش بودھیھد
 
  ؟دمیکجا رس-
 
 .  عاقبت طاقتش تمام شدکانین
 
  نھ ؟ای یدی گم رسی مھیھد-
 
  تو راه خونھ م ھستمنمی ، بنده االن تو ماشرینخ-
 
  تھران ؟یومدی نھیھد:  و خشونت داد زدظی با غکانین
 

  من تازه تھران بودمی چیعنی کانین: پاسخ دادی با دلخورھیھد
 
 فردا ی بودنجای بار تاسوعا و عاشورا انی تو آخرھی؟ ھد!تازه : دی با ھمان لحن داد کشکانین

 !نھیاربع
 

  ؟ی ؟ تھرانییِ جون من ، کجاھ،یھد:  دی نالی با درماندگبعد
 
 ! ومدمی با اجازه ت نرینخ-
 
 را ھی داد ھدحی دانست اما ترجی کامال خودش را محق منکھی بغض تلخش را قورت داد و با اکانین

 .  قطع کردی خداحافظی را بلشیناراحت نکند و موبا
 
 جور دلشوره و کی.  دی طپی مشتری بودن بھی با ھدی عقد کردند دلش برای چرا ازوقتدی فھمینم

. بود  ری کرد و اغلب شبھا خواب آسوده و راحت را از چشمانش میاضطراب وجودش را پر م
 .  کم داشتیزی چکی شی زندگیحواسش جمع کارش نبود و انگار تو

 
 "  دوره س تازه بعد مسافتم بھش دامن زدهنیھمش تب و تاب ِ و مختص ا" گفت ی منیامیبن
 

خنده اش .  دلشوره بود و رنگ اضطراب داشت شتریب.  نبود ازی دانست کھ فقط نی خودش ماما
 بد ی پدرش شده بود مثل او دائم نگران بود و منتظر خبرھی روزھا شبنی گرفت چقدر ایم

 آمد ، و ی راه مھی زد ،حاال ھمھ جوره با ھدی مھی و کناشیبرخالف آن موقع ھا کھ راحت ن...
 انتقالش بھ ی ترم را تمام کند تا کارھانی اھی کرد ھدی صبر مدیبا. ناراحتش کند واست خیاصال نم

 ی درس را رھا کند و فقط توھی خواست ھدیتھران انجام شود تازه در آن صورت باز ھم دلش م



 161 

 پدرش در مقابل ھی کھ بھ او داشت اما قبل از ھدی عشقیخانھ بماند فقط با او باشد بھ خاطر ھمھ 
 او حرف زده  و محکم بای جدیلی برود خرازی بھ شادی داد او زی مادرش ھم اجازه نمداشت قرار

 ھم طرف پدرو مادرش بود و او ھی شود و متاسفانھ ھدرازی شیبود حق ندارد ھر ھفتھ راھ
 نھمھیحاال ھم کھ بعد از ا. دیای بھ تھران بھی ماند تا ھدی میلی تعطکی منتظر دیسرخورده و ناام

 . بودامدهی ننی اربعالتی تعطی بود چون او براالی خش خویدور
 

 ی حوصلھ داخل ساختمان رفت ھجوم ھوای پارک کرد و باطی حی را تونشی ماشی و عصبانخستھ
سالم .  اش کم کندی ھم نتوانست از ناراحتایلیگرم خانھ و عطر خوب غذا و صورت بشاش ن

 مادرش را ی صداندی را ببی خواست کسی از پلھ ھا باال رفت اصال دلش نمعی گفت و سریسرد
  بابات کو؟سپ: دی کھ پرسدیشن
 
 ! آقا بودبی حبی آد تو مغازه یداره م:  داد زدصلھحویب
 

 بھ خانھ ی کرد وقتی داشت فکر مییالھای تختش ولو شد چھ خواب و خی اتاقش را بست و رودر
 کرد چقدر با ھم رشی کھ آمده بود و غافلگی قبلی کند مثل دفعھ ی باز مشی در را بھ روھیبرسد ھد

  غم شد و آهزیدوباره قلبش لبر.  دانست چطور آتش داغش را شعلھ رو کند ی مھیھد.خوش بودند 
 . دی کشیبلند

 
آن موقع نھ . اش را نداشت ی و کنجکاوی و پرچانگایلی نی در اتاقش بلند شد اصال حوصلھ یصدا
:  غر زدحوصلھیب.  خواست ی را مھیفقط ھد...  دی و امندهی خواست و نھ حرف از آی محتینص

 ! کنھی حال ندارم سرمم درد م برویلین
 

 حال ندارم غذام رونیبرو ب: و باز ھم غر زددی بھ پھلو خوابی داخل شد عصبانایلی در باز شد و ناما
 !  خوامینم
 

 . دی گردنش حس کرد و از جا پری را روھی ھدی لبھای شد و گرماری ناگھان غافلگاما
 

 یگری واکنش ددیای زل زد و تا او بکانی بھ صورت مبھوت نزی آمطنتی را چشمان خندان و شھیھد
 و اغواگرانھ دی لبش قفل کرد بعد عقب کشی را محکم روشی نشست و لبھاشی پاینشان بدھد رو

 ؟! کنھ عشقمیچرا سرت درد م: دینگاھش کرد و پرس
 
 ... ھد-
 

  تو؟ایداغونھ ؟ من  اش درب و افھی قیحاال ک:  و گفت دی کشیواشی را شی با خنده گوشھاھیھد
 
 چقدر دلم برات تنگ شده بود ؛چقدر ی دونینم:  و زمزمھ کرددیچی دستش را محکم دورش پکانین

 دلشوره داشتم
 
 !دلشوره؟-
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 !طونی کنم شی تالفی شدم اما بلدم چجوری موونھیدلشوره کھ نھ داشتم د-
 

 ! می منتظر ما ھستن غذا بخورنییبدو پا: برخاست و گفتشی پای دلبرانھ از روی با لبخندھیھد
 
 !  چسبھ ھای مشتری روح بیاالن غذا:  گوشش فشرد و نجوا کرد ی لبش را روکانین
 

 کانی بھ خودش انداخت خواست جوابش را بدھد کھ نی نگاھنھی آی بھ زور از او دور شد توھیھد
 کھ دی کشی از سر ِ خوشیغی گردنش حساس بود ناخواستھ جیاز پشت بغلش کرد و چون رو

 .  شددهی شننیی از پاایلی نیصدا
 
 ! ای جلف بازنی بسھ انیای بھ ھم ،بدیچی پی و مجنون دل ُ روده مون از گشنگیلیجناب ل-
 

  کشمیخجالت م...  نیی برم پای االن من چجوراری منو درنیصدبار گفتم صدا:  آھستھ غر زدھیھد
! 
 
 یشب تو اتاق خودم:  گفتتی شدند با جدی م دستش را گرفت و ھمانطور کھ از اتاق خارجکانین

 ! ھا
 

 کو حلقھ ت ؟:دی دستشان را باال آورد و با اخم و تحم پرسکانی خواست جوابش را بدھد کھ نھیھد
 
 !  شستم درش آوردمی ظرف منییپا-
 
 ...  شد شب تو اتاق ِیپس چ-
 

 ! شمی مزاحم نمزمی ھست عزیاتاق خال:  گفتطنتی با شھیھد
 
 !!! ؟ھیھد-
 
 صورتت بنفش شد... خوره ی میچھ حرص... جونم-
 
 !  سالمکیعل-
 

.  دی کشرونی بکانی دستش را از دست نعی سرھیو ھد.  را بھ خود آورد شانی ھر دوایلی نیصدا
 !؟یدیمگھ گشت ارشاد د:  با خنده گفتکانین
 
 ... ستی ندهی داره مثل تو پررو و درایبچھ ح:  گفتشی بھ جاایلین
 
 لحظھ ھم ھی اومده ی بعد ِ عھد بوقالمونی سرتونھ ما عریشما شوھرتون ز:  گفتیی با پرروکانین

 !  ازمون دور شھمی ذارینم
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 تی رضاییحاال واسھ رفتن بھ دستشو:  گفتکانی رو بھ نھی خنده کنان بھ آشپزخانھ رفت و ھدایلین
 !  از ھممیبده دور ش

 
 جون شوھرت ھیوا پس ھد: دی بود نرگس پرسدهی را چزی مایلین. رفت یی و بھ دستشودی خندکانین

 کو؟
 
 ... فرستادش خال- ایلین
 

 داد ایلین... آن سمت دی دوگرانی اعتنا بھ دی بیی رفتن بھ دستشوی و برادی از مدرسھ رسمانینر
ُ غرق داشیی کپل دستشویھو: زد  ... ِکانی نیُ
 

 جونم مادرزنم عاشقمھ بساط یا:  کرد و گفتی و سالمستادی چارچوب اانی مھی ھددنی با دمانینر
 ! ناھارم کھ پھنھ

 
 ! معلومھ کھ بساط ناھار پھنھ... بچھ سر ِ ظھره :  گفتھی نگاھش کرد و ھدی چپنرگس

 
 شیچیدادا ق) و داد زد( ؟ ستیِا پس عاشقم ن: خورد گفتی و تاب مچی ھمان طور کھ از پمانینر

 !  کنمی رو نجس میکن االن زندگ
 

مامان : شد گفتی ھمانطور کھ داخل ممانی آمد و نررونی بکانین.  ھوارش بھ آسمان رفت نرگس
 !  از گل ِ غذا واسم بکشامیالاقل تو عاشقم باش صب کن من 

 
 ! چشمت روشن...  سالم آقا کیعل:  داخل شد و نرگس طعنھ زدکانین
 

چشم تو :  از قصد گفتایلین.  ، بھ سمت ھال رفت تا بھ استقبال بھرام برود کانی اعتنا بھ نی بھیھد
 ...!  ھارهی گی ملتیھمھ ش دنبالشھ اما بد تحو

 
  استقبال کرد اونوقت واسھ پدرشوھرش بال در آوردیاز شوھرش اونجور...آره واال :  گفتکانین

... 
 
 !دیبال استقیجان ِ من بگو از شوھرش چطور:  با خنده گفتایلین
 

 بست ی کھ کمربندش را مکھی در حالمانینر.  اشاره کرد مانی کرد و با چشم بھ نری اوھوننرگس
 گھی دو سھ تا ماچ کردن ھمو معلومھ دگھید: گفت 

 
 ! مانیخفھ شو نر-  نرگس

 
 ! ی راحت بخوریاون کمربندو وا کن بتون -  کانین
 

 ! شم دادایمن بخوام راحت بخورم کھ لخت م:  گفتی با حاضر جوابمانینر
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 !!! مانینر-
 
 مردم واال...  غذا رو نیباشھ بابا خفھ شدم اصال الل بد-
 

 !  نونفیح... اد یصبر کن بابات ب-  نرگس
 

 ! کباب واسھ م خوبھ...  نون فیواقعا ح-مانینر
 
 شد خوب می جدا حسودگھیبابا د:  گفتی با لحن شوخدی را دوشادوش بھرام دھی کھ آنطور ھدایلین

 ! ھایعروستو بغل کرد
 

 ! ی بودنجای اشبیعروسم بعد از چھل روز اومده تو د:  گفتبھرام
 

 گنی گم گشنمھ بھم می من ھر وقت میلین:  زد و با دھان پر گفتی کاسھ ترشی نانش را تومانینر
 شی داره بھ چھل شب پیچھ ربط شبی توئھ دتیحاال حکا...  ی غذا خوردشی پقھی دو دنیتو ھم

 !  خوادی شو میی من دختر ِ دلش بغل بابایبابا.... 
 
 !  چھ سختھی دورینی بی بابا می گفتیآ:  ھمانطور خندان گفتکانین
 

 ... !  کنای نوجوون نابالغ نشستھ حھی نجایدادا ا:  گفتی مصنوعی با اخممانینر
 
َاه اه ھمچ - ایلین  !  افتمی ِ قورباغھ مادی نابالغ گھی منیَ
 

 نی ایباالخره بعد از چھل روز ما خنده :  گفتایلی رفت و رو بھ نیی با خنده بھ سمت دستشوبھرام
 !  تھرانیای جون خدا کنھ زودتر بھیھد...  میدی دُکانین
 
 ...  کالگھی درسشو بزنھ من ددی اگھ قھیھد:  محتاطانھ گفتکانین
 
 

 !  درسشو بخونھدیدختر ِ من با...  نشنوم ھا یادیحرف ز:  بلند گفتی با صدابھرام
 
 ... عروستون بود کھ:  و سرخورده زمزمھ کردوسی ماکانین
 

 تو یبھ دخترعمو... قورباغھ گنی مییلوی مرررررد ھشتاد کھی بھ یوقت...  برادر یا:  گفتمانینر
 لیاسرائ...  بابا زیمامان ترو خدا بر) دیو بعد نال(  گن دختر؟ یکھ دست بر قضا زنتم ھست ،نم

 !  شکنجھ بدهینجوری ُ انیغلط بکنھ ملت فلسط
 

:  و گفتکانی نی شانھ ی آرام زد رویکی کرد داخل شد و ی ھمانطور کھ دستش را خشک مبھرام
 !  جور وقتا دخترمھنیا
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 حرف شمی خرس م کھ گشنمھ شکل ِیمنم موقع:  و گفتدی خندکانی نی بغ کرده ی افھی بھ قمانینر

...  شھی معلوم ممی واقعتی نابالغم موقع درس خوندن تازه ھوی قورباغھ ھی زنم شبیاز زن کھ م
 !  پسر ِ گلمشمیم
 

 ی مونی میخب تا ک: دی پرسھیبعد رو بھ ھد.  کال ساکت شد مانی خشک کرد و نری سرفھ ابھرام
 عمو جان؟

 
  رمی منیبعد از اربع -
 

  خدمتتون ھستمیبھمن دو ھفتھ ا:  گفتعی سرھی اعتراض باز شد کھ ھدی براکانی ندھان
 
 با فشی شریی و دارازی اعتنا بھ او درمورد شی بھی اخم کرد و ھدکانی اما ندندی و نرگس خندایلین

 . بھرام مشغول گفتگو شد
 

 ھیھد:  مشغول جمع کردن سفره شد کھ نرگس دستش را گرفت و گفتایلی ھمراه نھی از ناھار ھدبعد
 نیتو ا...  مینی اخم و تخمش رو ببدی بازم بای کھ برگھی اخم آقاتونو برو کھ دو روز دیدیجون ند

 !  باشششی پشتریدو روز ب
 

 رفت و ی بھ اتاقش ممانی گرفت و نریبھرام دست نماز م.  زد رونی از آشپزخانھ بنی شرمگھیھد
 !  کنمی مقی انسانھا تحقمروزی خواب نی مزاحم من نشھ دارم رویکس: زدیھمانطور ھم داد م

 
 بست با ی ھمانطور کھ در ِ اتاقش را ممانینر. رفت و در زد کانی اتاق نی با خنده بھ سوھیھد

 !  کردمای میقاتی تحقھی زن و شوھرام یبد نبود در مورد رابطھ : خودش گفت
 
 ھا بدو ی گرفتادیام خوب تو:  و گفتستادی سرش ای باالھیھد.  بود دهی تختش دراز کشی روکانین
 ! تو اتاقت ؟یای یم
 
 ! ؟ی مونی ماه مھی ستین:  آغوشش جا داد و طعنھ زدی و او را کنارش و تودی دستش را کشکانین
 

 توقع ی جدینکنھ جد...  غر بزن ی مونم توام ھی ماه مھی ستین...آره واال :  اخم کرد و گفتھیھد
ِ درس دانشگامو ول کنم بمونم تھران ور دلت ؟یدار ُ 

 
  اش شد و برخاست و در را قفل کرد وی متوجھ دلخورکانین
 

 ی کھ بھ اتاق سابقش مدی را دایلی از اتاق خارج شد نیی دستشوی بھ بھانھ ھی ھدی بعد وقتیساعت
 !  ھامی خوای ما فعال نوه نمیھد:  زد و آھستھ گفتی چشمکھی ھددنیرفت با د

 
 یگی می چیلیِا ن:  گفتی ساختگی با اخمھیھد
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 ! یحاال گفتم تا بدون-
 

 داد ی محی آمد و ترجی اصال خوشش نمھای شوخنطوری اما از ادی خندایلی نی بھ رونکھی با اھیھد
 ....  بشنودثھای حرف و حدنیزودتر ازدواج کنند تا از ا

 
 

  ــانــــــــــیپــــــــــــا
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