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 بنفشه آذربانی -رمان ماجرای روناک 
 
 " رمانسرا همراهان با سخنی"
 با سالم 

ی تلگرامی، اقدام به انتشار رمان چند وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال ها
های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل  لطمه ی جبران ناپذیری به سایت 

 وارد می کنند.
کانال های فوق بدون قائل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر منافع خویش 

مرجع رمان های کانال های  بوده و این در صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و
 مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان  عزیز متضرر خواهید بود.

یقینًا  شما به دنبال رمان خوب  و ایضًا دسترسی راحت و آسان به رمان هستید و این 
 امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .

ا دانلود مستقیم رمان برای ساخت تمامی رمان ها زمان و هزینه صرف می شود، پس ب
 از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید . 

http://romansara.org 
 با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.

 
 

 )فصل اول( 
 کردم. ها رو پاک میداشتم با مامان سبزی

 خیلی زیاد بود. یه کوه میشد.  
 داشتی، تمومی نداشت. هر چقدر هم ازش برمی

رو  کرد تا بعدهای کرفسو تو مشتش جمع میامان نگاه کردم. داشت تندتند ساقهبه م
 تخته سبزی، خردشون کنه. 
 فک نکنم تا شب هم تموم بشه.  -نفسم رو بیرون پس دادم:

 غر نزن.  -مامان:
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گفتید تا یه خورده زودتر دست بکار اگه می دونستید مال امروز اینقد زیاده، می -
 شدیم. می

 من چکار کنم تازه آوردن.  -
 از روی تأسف سرم رو تکون دادم. 

 هروقت سحر اومد تو برو.  -مامان:
 نمیشه که شما رو همینجور دست تنها گذاشت.  -

 من بارها خیلی بیشتر از اینها رو پاک کردم و زود هم. تموم شده.  -مامان:
 کردید. مومش میشدید و غروب تکرد. اول صبح دست به کار میفرق می -

سرم رو سی درجه چرخوندم تا نگام درست و حسابی به ساعت قدیمی رو دیوار بیفته 
که زمستونها بعلت قرار گرفتن باالی لوله بخاری همیشه خدا خواب بود. وای! فقط 

 ای به شش بعدازظهر مونده. همین اآلنه ست که سروکله سحر پیدا بشه. چند دقیقه
 به اندازه کافی کمک کردی. زود باش برو خودتو آماده کن.  بسه دیگه. -مامان:

 بذار حداقل اونی که دستمه تموم کنم.  -من: 
ظرف رو از جلوی دستم برداشت و مقدار سبزی رو که روی پارچه ریخته شده بود، جمع 

 کرد و توی ظرف جلو دستش ریخت. 
 کنم. خودم یه کاریش می -

 رفتم. ای گفتم و یه کم عقب باشه
 بیچاره مامان؟! چه نفس نفسی می زنه؟! معلومه حسابی خسته شده؛ یعنی بلند شم؟ 

 خوای یه کم بیشتر باهاتون کار کنم؟صورتتون چقد عرق کرده؟! می -من:
 خواد. به اندازه کافی ُغر زدی. نه نمی -

 رید. اتون رو بخوشما نباید با این فشار خونتون اینقد کار کنید. ندیدم امروز قرص -من: 
 مشغول کار بودم یادم رفت.  -

 تون ترجیح می دید. هر چیزی رو به سالمتی -من: 
 زود رفتم آشپزخونه.... با یه لیوان آب و قرصاش برگشتم. 

 بگیرید مامان، زود بخوریدش.  -من:
وقت لجبازی نداشت. بدجور خسته شده بود. قرص رو تو دَهنش گذاشت و با 

 چند جرعه آب اونو قورت داد. سرکشیدن 
 حاال بهتر شد. دیگه کم کم رنگو روتون سرجاش میاد.  -من: 
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شه مامان من با اون دستهای پینه بسته و اخمهای میون پیشونیش یه کی باورش می
 روزی خیلی خوشگل و سرحال بوده؟! 

وون توی شش تا شکم زاییده و کلی فقر و نداری سرش اومده. باید هم با اون زن ج
 آلبوم عکسش تفاوت داشته باشه. 

 تو که هنوز اینجایی. چرا بهم زل زدی؟! -
 یعنی یه روز می رسه که شما بساط ترشی جلوتون نباشه؟! -
 باز شروع کرد! -
 این تنها آرزوی منه.  -
 دختره خیالباف! زود باش برو آماده شو. تا پشیمون نشدم.  -

 ید ما تو زندگی این همه سختی بکشیم؟!سر در نمیارم چرا با -من: 
 هیچی ما رو از پا درنیاره، این ناشکری های تو آخرش کار دستمون میده.  -

مادرهای مردم نگاه کن... ده سال از  -نه تفریحی، نه خوشی ای، هیچی... به پدر -من: 
 شماها مسن ترن؛ ولی انگار یه روز از عمرشون نگذشته؛ ولی شماها چی؟!

کنی بد نیستیم. در ترسم! ما اونقدرها که فک میلی از اون افکار احمقانه ات میخی -
حد خودمون خانواده موفقی هستیم... شش تا دختر آبرومند دارم که پنج تاش خونه 

بختن. از طرفی بیشترشون تا دیپلم درس خوندن. تو هم که دانشجویی و پس فردا برا 
 شی. خودت مهندس این مملکت می

 اگه فقر خرخره مون رو نجوه.  - من:
ها... به پایین تر از خودت نگاه کن و کنهبه باالتر از خودت نگاه نکن، داغونت می -

ببین بدبخت تر از تو هم هست. بعد هم خدا رو شکر کن که یه شغل آبرودار جلو روت 
 تونی باهاش نون حالل سر سفره ات بذاری. گذاشته و می

 َمِلگی؟ترشی سازی یا عَ  -
خودمو به آشپزخونه رسوندم تا هرچه زودتر مایع ظرفشویی رو روی دستم خالی کنم. 

 حرصم گرفته بود. وقتی شیر آبو باز کردم تا آبو رو دستم بریزم گفتم:
 توقع اینو داشته باشی یه خرده مثل آدم زندگی کنی بهش میگن ناشکری؟! -

 شد از بس اون کفو روش مالیدم.  اه این چرا امروز بوش نمیره... دستام خشک
 معلومه امروز تو چت شده؟! از اول ُصبی که بیدار شدی، یه سر داری غر می زنی...  -

ای هم جای من باشه و ببینه پدر و مادرش جلو چشش آب اگه هرکس دیگه -من: 
 کنه. شن بهتر از این فک نمیمی
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ادم پس بگیرم؟ تا درست حسابی خوای پولی رو که بابت خرید مانتو به ات دمی -
 بفهمی بدبختی چیه؟!

 فورا قیافه ام با اون مانتوی َگل و گشاِد کهنه جلوی چشمم اومد. 
 نه! -هرجور که بود حرصم رو خوردم و اون دندون های سفید و یه دستمو نشون دادم:

 بعد برای اینکه موضوعو عوض کرده باشم، گفتم:
 حقوق خوبی بهم میدن.  مسئول دفتر کاریابی گفته -
 خب این یعنی چی؟!  -

 دست های خیسم رو به گوشه لباسم مالیدم تا خشک شه. 
هزار دفعه گفتم از این عادتت خوشم نمیاد... مثل بچه آدم برو و با حوله  -مامان:

 خشکش کن. 
 فعالً این یه بارو ندید بگیرید.  -من:

 رو ببین چه برقی میزنه؟!باز چه فکری تو کله اته. چشاش  -مامان:
تونم وام تصورش رو بکن مامان. من یکی دوماه که از کارم تو کارخونه گذشت می-من:

بگیرم. مثال دو سه میلیون. بعد هم همین پولو به مدت شش ماه توی یکی از 
خوابونم بعد هم اونا دو برابرش رو بهم وام میدن. حساب کنید میشه ها میمؤسسه

 تونید برید دکتر ورشو بکنید به یه سال نرسیده شما و بابا میشش میلیون. فک
 هردوتون خوب شید و.... 

 حالت خوبه؟! -
حال بابا روز به روز داره بدتر میشه. شمام دست کمی از اون ندارید. مطمئنم  -من: 

 واسه چشم بندی ما دارید به کار هر روزتون ادامه می دید. 
 ؟!هیچ معلومه چی داری میگی -

این یه ماهو نیمه که دانشگاه هست یه شیفت میرم... تابستون واحد برنمی  -من: 
 تونم دوشیفت کارخونه برم. اون موقع حقوقم دوبرابر میشه. دارم. می

بازم گفته باشم... من دلم راضی نیست اونجا بری. یه کارخونه بیرون شهر! اون هم  -
 بیشتر کارگراش مرد باشن. 

صاحب کارخانه :»یگه چرا؟! خوبه خودت هم باهام بودی که خانمه گفت باز د -من: 
این یعنی اینکه « روزه باشه. -ش اهل نمازاخواد که منشیمرد مسن و متدینیه و می

 جایی که من میرم از هر لحاظ امنه. 
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گردی دلم تا حاال بیرون کار نکردی. از همه مهمتر این هم طرز فکرته. تا میری و برمی -
 هزار راه میره. 

 کردم. دوباره به طرف ظرفشویی رفته بودم... آخه تو دستم احساس لزج بودن می
نگاش کن تا چند دقیقه دیگه خودش حسابی پوسته پوسته میشه. انگشتام رو به کف 

 دستم مالیدم. نه... یه کم دیگه آب میخواد. 
 وی سبزیها کامالً رفته بود. دستم رو آب کشیدم و به طرف بینی ام بردم. مثل اینکه ب

 َاه... خدا از این بو بدتر هم تو دنیا پیدا میشه؟!
 شد. حاال فقط می موند یه کم آبلیمو روش می ریختم. دیگه همه چی حل می

 خوونم. نگران نباشید من زود زود آیة الکرسی می -از تو آشپزخونه با صدای بلند گفتم: 
اشه و الزم نیست زیاد ورم میشه دخترم هنوز عقل تو کلهآره این تنها کاریه که با -

 خوامدلواپسش باشم. در ضمن حواست باشه اونجا زیاد با کسی گرم نگیری... نمی
 شدی و بعد از آب گل آلود ماهی بگیره. کسی هوا برش داره که باهاش صمیمی

 وا مامان! مگه من بچه ام؟! -
ه از ای را کلباسهام رو عوض کنم. زود مانتو قهوه به اتاق کوچک بغل آشپزخانه رفتم تا

 دوسال پیش داشتم، پوشیدم. 
نگاش کن حسابی نخ نما و رنگ و رو رفته شده. یادم باشه این بار غیر از رنگ مشکی 

 ای بر ندارم. حداقلش اینقد کهنگی از خودش نشون نمیده. رنگ دیگه
شینم چند نامه رو تایپ ت میز میال ال ماهی چهارصد هزارتومان حقوق! فقط پش -

 کنم. در مقایسه با کار مامان خیلی آسونتره... تازه درآمدش هم خیلی بهتره. می
ه*وس کرده بودم به سراغ کیفم برم و بازم به اون لیست خریدهایی که واسه خودم 

 ردیف کرده بودم، نگاه کنم... معلوم نبود باخودم چی فکر کرده بودم!
 ی هال صدام زد:مامان از تو

 تلفن داره زنگ میزنه. ببین کیه؟ من دستم بنده نمیتونم بلند شم.  -
 فکر کنم سحر باشه.  -

 ها رو می بستم، گوشی رو برداشتم. طور که داشتم دکمههمین
 تلفنمون از اون قدیمیا بود... شماره نمی انداخت. 

 دیگه تقریبا آماده ام.  سالم سحر کجایی؟ من -تا گوشیو دستم گرفتم، گفتم: 
 سالم روناک... چقد هولی؟! سحر کجا بود؟! -
 لیال جون تویی؟! خوبی؟ -
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 خوبم... تو چطوری؟ -
 عاالی. بهتر از این نمیشه.  -
 چه هیجانی هم داره. چیزی شده؟! -
 آره... قراره سحر بیاد باهم بریم مانتو بخریم، فردا برم سر کار.  -
 شکنی. اری با دمت گردو میپس بگو چرا د -
 تصورشو بکن از فردا میرم سر یک کار باکالس.  -
 ندید بدید؛ یعنی آخرش مامان اجازه داد؟ -
 ُمردم تا راضیش کردم.  -
 شناسم، راضی شدنش محال بود!آفرین به تو... اون مامانی که من می -
 الال الال! وای خیلی خوشحالم.  -
ک بازی دربیاری... بذار یکی دو هفته اونجا بمونی. بعد از این ادا خواد دلقحاال نمی -

کنه تو رو ای جور میشناسم، آخرش یه بهونهاصول ها در بیار. با اون مامانی که من می
 از اونجا بیرون میکشه و بغل دست خودش می نشونه. 

 خیلی ضد حالی.  -
میزنه. میدونی که مامان همیشه  ایوالله. امروز نشد. حتمًا فردا مغزش یه جرقه -

نگرانه یه گرگی بیادو دختراشو بدره. حاال تو هم رفتی تو یه کارخونه بیرون شهر کار پیدا 
 کردی؟! بابا خیلی هنر کردی. 

 لیال؟ -
 چیه؟! گفتن حقیقت تلخه؟ -
 اصال دیگه به حرفات گوش نمیدم.  -
کل کنم... واسه احوالپرسی حال بابا  خیلی خب... حاال قهر نکن. زنگ نزدم باهات کل -

 زنگ زدم. گوشیش جواب نمی داد. این بود که به خونه زنگ زدم. 
 حتمًا سرکار دستش بند بوده، نتونسته جواب بده.  -من:

 آره فکر کنم. حاال حالش چطوره درد پاهاش بهتر شده؟ -
داروهاش رو سر چطوری؟! از اینکه همش به دکتر میره و آزمایش میده! بعد هم  -

 کنه؟!خوره! بعد هم یه استراحت توپ میموقع می
 هنوز نرفته دکتر؟ -

 کنن. مثل اینکه اونجا رفتن خرج داره، صلواتی که کسی رو دوا درمون نمی -من:
 صدای آه کشیدنش رو از پشت تلفن شنیدم. 
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 آره راست میگی.  -
ه و بایستی خودش رو بازنشسته کاش بابا اونقد پول داشت که می فهمید پیر شد -

کنه. دیگه الزم نیست بره و عملگی کنه. دنیا رو ببین اون پول المصب شده حالل 
 مشکالت مردم. 

 چی بگم؟ از بقیه دخترها خبر نداری؟ -
شیدا که تو شهرستانه... ماه به ماه میاد. اون یه ماه پیش هم که اینجا بود  -من:

ند بار تلفنی حال بابا رو پرسید. مریم و ژیال هم که خودت هم خونه ما بودی. فقط چ
کنه و جز صبح اینجا بودن. زهره هم که با شوهرش توی مغازه پوشاک فروشی کار می

 تونه به ما سر بزنه. جمعه به جمعه که نمی
هرکدومشون یه جور گرفتارن. حال و وضع درآمد شوهرامون هم که چنگی به دل  -

ونیم خودمون یه کاری واسه بابا و مامان بکنیم. صدای زنگ در نمی زنه. که حداقل بت
 میاد؟

 آره. تو هم شنیدی؟ مثل اینکه سحره.  -
 هنوزم مثل گذشته پر انرژییه؟ -
دونم از کجا همیشه یه موضوع واسه خندیدن داره! اونم با اون چه جورهم... نمی -

 چشمای درشت و چال های رو گونه ش. 
 گیرم. سالم منو بهش برسون. رو نمی خیلی خب وقتت -
 حتماً  -
 روناک... روناک... قطع نکن.  -
 باز دیگه چی شده؟! -
 مامان دم دست هست که باهاش حرف بزنم؟ -

نگاهم رو به طرف مامان چرخوندم. داشت ترخونها رو به همراه سیرها می چپوند توی 
 دبه.

 کرد. میبعد هم با آستینش عرق روی پیشونی رو پاک 
 تونی حرف بزنی؟!مامان می -
 کیه؟ -
 لیالست.  -
 بهش بگو فعال دستم بنده. چکار داره؟ امشب میاد؟ -

 زود حرف مامان رو بهش انتقال دادم
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 چرا شب میام. اون موقع بیشتر باهم حرف می زنیم.  -شیدا:
 اصال یادم نبود. وروجکت رو از طرف من ببوس. خداحافظ.  -
 حافظ. خدا -

خراش نصب شده بود که مثال خونه ما که آیفون نداشت؛ فقط یه زنگ با صدای گوش
 اگر یکی زنگ زد بشنویم،

دونم یک خونه پنجاه نه اینکه هزار متر متراژ داشت! صدا به صدا نمی رسید. نمی
 متری قدیمی اون هم در 

 پایین شهر رو چه به این حرفها؟!
 اومدم سحر.  - 

 ر آورده. زنگ زدنش هم به آدمیزاد نرفته. انگار س
 با حرص ضامن درو فشار دادم... همینکه سحر در چارچوب در ظاهر شد، گفت:

 کنی؟چرا در رو باز نمی -
 زدی. یه بارکی مشت و لگد هم می -
 یادم باشه دفعه بعد حتما این کارو بکنم.  -
 پررویی دیگه از رو هم نمیری.  -

 و درو پشت سرش بست:پرید تو حیاط
 تو که هنوز آماده نشدی؟ -
 می بینی که فقط مقنعه م مونده.  -
 کردم حاال حاضرو آماده دم در منتظرم وایستادی. منو باش... فک می -
 مامان دست تنها بود... تا یه کم کمکش کردم، طول کشید.  -
 رنگو روت حسابی وا شده ها!-

 ... مثل همیشه ام. فک نکنم -به صورتم دست زدم:
 چرا؟! تو این یکی دو روزه حسابی فرق کردی.  -

 حاال چرا مثل آدم هیزها دورم می چرخی؟!-من:
 نه! رفتن به اون کارخونه بهت ساخته. -
 من که هنوز اونجا نرفتم.  -
 از فردا که میری.  -

 باز این خل بازیاش گل کرد؟! -من:
 خوشگل... خانوم... نماز خون... به به!ای هستی... خدایی خوب تیکه -
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 ترسم چشات لوچ شهحاال که فهمیدی زیاد زل نزن. می -
چطوره چشای اون حاج آقای نکبت که سرتا پاتو نگاه کرد لوچ نشد. اون وقت اون  -

کرد؟! انگاری اومده مغازه جنس ورداره، نیم نگاه ما لوچ میشه... چجوری هم نگاه می
 انت گفتی طرف چقد چشاش هیزه؟!المصب... به مام

 نه منتظر موندم تو بیای بگی.  -
 پس یاا...  -

 کجا؟! مثل بز سرتو انداختی پایین یه راست میری.  -من:
ای هستی چشای براق و عسلی با اون صورت ناز و اندام خوش خداییش خب تیکه -

 فرم و کمر باریکت. 
 بعد هم اومد شونه به شونه م وایستاد. 

ای هم قد خودمم که هستی یک و شصت و پنج؛ ولی میدونی چیه خیلی شکننده -
 کوچولوتر به نظر میای... کامال فیت بغل حاج آقا. 

 گی؟!صدات رو بیار پایین، این مزخرفات چیه واسه خودت می -
 کرد... بدجور. حاجی بدجور نگات می -
 ره!... چرا بیخودی به مردم تهمت می زنی. پیرمرد بیچا-
 زد. آره بیچاره تو دستش تسبیح بود و مدام داشت دونه ها رو پس می -
 کنی. خوبه خودت هم اعتراف می -
خدایا به حق معصومینت هر چه زودتر دختر خوشگله رو تو دامنمون »گفت: آره می -

 گفت. بعدش هم یه آمین می« بریز
 ار نیستنخیر تا این پته ما رو به آب نریزه دست برد -
بذار خاله بدونه که داره دستی دستی دختر مثل دست گلش رو مثل هلو میذاره تو  -

 دهن حاجی. 
 عجب آدم وراجی هستی! -
 خفه میشی یا نه؟! -دستم رو جلو دهنش گذاشتم: 
 کنی؟! چکار داری می - 
 میشه در موردش دیگه حرف نزنی؟ -
 حقیقتو دارم میگم خب.  -
 سال سیاه نشنوم.  خوام صدمی -
 برعکس تو ، خاله خیلی دوست داره بشنوه.  -
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 کشمت. اگه یک کلمه بگی می -
 کنی؟!ضعیف کشی می -
 هشتاد و پنج کیلو وزن شد ضعیف کشی؟! -
 بترکه چشم هر چی حسوده.  -

 بعد هم چند بار دور برش رو فوت کرد. 
 کردی. ذره رو میگم، درست فکر می کاش اینقد، اینقد انگشتم رو نگاه... اون -من:

وقتی ِبهت میگم برو دوخط در مورد پیرمردها بخون، گوش نمیدی که... فردا خودم  -
نود ساله  -می برمت دانشگاه تو اینترنت نشونت میدم که چطور پیرمردهای هشتاد

دخترهای معصوم چهارده پونزده ساله رو اغفال کردن... حاال حاج آقا چند سالشه؟ 
 مش شصت سال. تو چند سالته بیست و دو سال. ه

اصال واسه چی تو این سن اینقد جوون  -بعد یه هویی جلوم ایستاد و تو چشام زل زد:
 کردم سی ساله ست. گفت شصت سالشه. فک میمونده. اگه مسئول دفتر نمی

 شه، زود میره دکترخوره و بعد هم هروقت مریض میخب پول داره. غذای خوب می -
هیکلش بدجور رو فرمه. قد بلند و چهار شونه. مثل اینکه باشگاه رفتن خوراکشه. بوی  -

 ادکلنش هم که بدجور رو اعصابه. 
 کنید؟! پس چرا نمیاید تو؟!چکار دارید می -مامان از تو هال داد زد:

 کنم. خیلی خب کاراگاه بازی موقوف... بیاتو، تامن مقنعه ام رو سر می -
اینا رو به مامان بگه! سحره دیگه، دهنش چفت و بست نداره. قبل از اینکه در وای نره 

 هال رو که چه عرض کنم. نیمچه هال را باز کنه، آستین مانتو اش را کشیدم و گفتم:
 حواست باشه جلو مامان مونگول بازی درنمیاری ها.  -
 ای به اون چشای هیز حاجی نکنم؟!یعنی هیچ اشاره -
 عینک زده بود. چطور از پشت شیشه عینک این همه تشخیص دادی؟اون که  -
هاش، سرتا پاتو پس اونی که عینکو از چشاش درآورد تا به هوای پاک کردن شیشه -

 برانداز کرد، عمه م بود؟
خیلی خب... خیلی خب... تا مامان شک نکرده بریم تو؛ فقط خواهشا خفه خون  -

 بگیر. 
 تو رو تو دست های حاجی نذارم به کسی چیزی نگم. قول میدم تا دست های  -

بعد هم یه زیپ رو دهنش کشید. مثل اینکه دست بردار نیست. یه نیشگون حسابی 
 ازش گرفتم. دادش دراومد. 
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 چی شده؟ -مامان:
 هیچی مامان، چیزی نیست برو تو.  -
 بی تربیت! انگار اسیر گیر آورده، یا الله... سالم نسرین خانم.  -
 سالم دخترم، خوبی؟ خونواده خوبن؟ -
 مرسی همه خوبن، سالم می رسونن... وای این همه سبزی! -

 بعد هم کنار مامان نشست و با چند تا از کرفس ها ور رفت. 
 خب دخترم چه خبر؟ مامانت اینا خوبن؟ -
 همه خوبن، سالم می رسونن. راستی نسرین خانم مامانم اینو داد بدم به شما...-

 ناقابله. 
 پول ترشی هایی بود که مادرم براشون درست کرده بود. 

 ای بود؟حاال چه عجله -مامان:
 تونست بیاد واسه همین داد به من. خودش این شیفت مدرسه بود نمی -سحر:

 باشه دخترم... دستش درد نکنه.  -مامان: 
 بعد هم یه خورده به سحر زل زد:

 ببینم دستت چیزی شده؟ -
 نه. کپره آدمو ناقص میروناکه دیگه... تا یه چیزی گفتیو به مذاقش خوش نیومد می -

 بعد هم دکمه مانتوشو باز کرد و آستینشو بیرون کشید.
 کنه... ببینم چه بالیی سرم آورده؟!آخ آخ... جاش چقد درد می-

 جاش حسابی قرمز شده، روناک بیا ببین چکار کردی.  -مامان:
 لوس انگار تا حاال به خودش نیشگون ندیده، ببین چه ادا اصولی درمیاره.ای دختره 

گوشه لبم رو گاز گرفتم... سحرهم تا دید مادرم روش به طرِف منه، زود از فرصت 
 استفاده کرد و یه متر زبونش رو درآورد. 

 کنه. این سزای آدمیه که همش روده درازی می -من:
 می بینید نسرین خانم!  -سحر:
از دست شماها... راستی سحر جون! چایی آماده داریم. دوست داری برو واسه  -مامان

 خودت بریز. 
 اتفاقا گلوم حسابی خشک شده نیاز داره یه خورده تازه بشه.  -سحر:

 وا دخترم؟! -مامان:
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از بس با روناک حرف زدم، زبونم مو درآورد؛ ولی انگار یه گوشش دره و اون یکی  -
 دروازه. 

 در مورد چی؟! -
دست رو دلم نذارید خونه نسرین خانم... میای خوبی کنی و حقیقت رو بگی...  -

 حرفت رو میذارن به حساب دهن لقی و تهمت. 
کشمت اگه یه کلمه حرف بزنی... مامانم همین جوری هم رو کار کردن وای سحر می

 ر!من حساسه... حاال اینم بیاد و هیزم رو آتیش بریزه. آخ سح
 قند را به سمت دیگر لپش هل داد:

به روناک میگم این ترم با استاد احمدی واحد نداشته باشیم، ترم دیگه با دکتر عالیی  -
 انتخاب واحد کنیم، گوش نمیده که.

 من که از این چیزها سر درنمیارم.  -
یلی استاد عالیی عالوه بر اینکه درس دادنش حرف نداره، با دانشجو جماعت هم خ -

رفیقه. از طرفی مثل استادای دیگه نیست واسه بیست و پنج صدم نمره خسیس بازی 
 کنه... خالصه یه پارچه آقاست. دربیاره، وقتی ببینه دانشجو لنگ مونده زود کمکش می
 ای دختره هیز! پس ما این ترم با عمه مون درس داریم؟

 شه؟!َاه این مقنعه چرا امروز درست نمی
 کنی؟ ولی مگه دکتر احمدی چشه؟ه روناک چرا حرفش رو گوش نمیراست میگ -
 پرسه. ای هستیم. همش درس میکنه ما بچه مدرسهخیلی بداخالقه... فک می -
 من دیگه آماده شدم... سحر بیا بریم.  -
 اییه؟بذار چایی ام تموم بشه. چه عجله -
 زود باش.  -
 خوای خفه ام کنی؟جلوی دهانم گرفتی، میخیلی خب... چرا اینجوری استکان رو  -
 کنم زود برگردم. مامان خداحافظ. سعی می -
 کشی؟ خودم بلدم بیام. چرا دستم رو می -

 مامان گفت:
 پول برداشتی؟ -
 خوب شد گفتید. سحر که واسه آدم حواس نمیذاره.  -
. کوتاه باشه می کنی هاگم. یه مانتوی مناسب انتخاب میدخترم دوباره بِهت می -

 فرستمت دوباره عوضش کنی. 
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 رو زانو دیگه خوبه.  -
 نگران نباشید نسرین خانم، من حواسم هست.  -سحر:

 بیا بریم خودشیرین.  -
 اینجوری دستمو نکش... چه زوری هم داری.  -
گردم... این جوری باشه که تا صبح هم در رو ببند. من به مامانم گفتم که زود برمی -

 گردم. برنمی
 کنیم؟ مگه منم حاجی ام که پیش خودم نگهت دارم؟گردیم، پس چکار میبرنمی -
 خیلی بی ادبی.  -
 یعنی دروغ میگم؟ -
 همش بلدی گناه مردمو بشوری.  -
 شنیدی که میگن عالج واقعه باس قبل از وقوعش باشه.  -
 خب که چی؟ -
بشی. بعد هم کسرایی بیچاره دق بکنه. خوام قبل از اینکه بری و زن حاجی می -

 پیشگیری های الزمو انجام بدم
 ایش. َاه َاه.کسرایی؟! با اون خواهر افاده -
 به خواهرش چکار داری؟ خودشو بچسب.  -
 صدسال سیاه -
 اونم به اندازه حاجی پولداره هرروز یه ماشین زیر پاشه.  -
 به لطف باباش.  -
 خودشه؛ اما کسرایی از جیب باباش.  ای کلک حاجی منبع از -
 تو چرا منتظری من یه چیز بگم و بعد هم برعلیه ام ازش استفاده کنی؟ -
ایه که اینقد انتخاب منشیش براش آخه خداییش خودت بگو، کدوم صاحب کارخونه-

مهم باشه که خودش شخصا بیاد دفتر کاریابی و خودش منشیش رو انتخاب کنه؟! نه 
 همچین چیزی رو دیدی؟خداییش کجا 

حاال خدا رو شکر دفعه اولی که بامامان اونجا رفتم مسئول دفتر نگفت که الزمه  -
 صاحب کارخونه هم منو ببینه. 

 ای!دیدی خودت هم باهام هم عقیده -
به خودت نمره نده... به خاطر بدبینی به حاج آقا که نمیگم، به خاطر حساسیت  -

 مامانم میگم. 
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خوای اعتراف کنی که حاج آقا از فرق اون سرت که هنوز تو عالم انکاری و نمی خاک تو -
 سر تا نوک پات رو برانداز کرد. 

 خوبه َکر نبودی دفعه دومی که با تو به دفتر رفتم، حاج آقا کمتر از دخترم ِبهم نگفت -
 کنی به این راحتی ها بند و آب میده؟طرف شصت سالشه... فک می -
 میگم اینها همش حرفه. من که  -
 ولی اون به چشم مشتری بِهت نگاه کرد.  -
 یعنی اینطوره؟ من که باورم نمیشه. آخه چرا باید این کارو بکنه؟ -
 خوای باهات شرط ببندم؟می -
 ول کن بابا.  -
 ببین داری کم میاری.  -
ه نماز خون و گم که حاج آقا چهرباشه باهات شرط می بندم؛ ولی هنوز به ات می -

 پاکی داره.
 از فاز سادگی بیا بیرون. سر چی شرط ببندیم؟ -
 دونم خودت بگو. نمی -
 هاشخودت می دونی که من عاشق پفک نمکی ام. اگه من بردم تو یکی از اون قبیله -

 گیری. رو برام می
 ِای کارد بخوره تو اون شکمت. خب اگه من بردم چی؟ -
 ک نمکی کوچولوها برام بگیر و تو بشین خوردنم رو تماشا کن. اون وقت از اون پف -

 طوری دویدیم. خندیدیم. تا سر خیابان اصلی همیندنبالش کردم... هر دو می
 آی خدا نفسم برید. چه به موقع رسیدیم اتوبوس هم اومد.  -سحر:
 چقد هم پره؟! -من:

 زود باش سوار شو، نق نزن.  -
شینیم، مجبور شدیم دستمونو رو میله باالی سرمون بند کنیم. جا نبود روی صندلی ب

 سر پا وایستادیم
 پختیم. چقد گرمه؟! خوبه مسیرمون زیاد نیست، وگرنه همین جا می -

ای شده!. مردم احترام کوچکتر کنارمون یه خانم مسن وایستاده بود. چه دوره زمانه
باالی هفتاد سنشه... چادر طوسی  بزرگتری حالیشون نیست. معلوم بود پیرزن بیچاره

 گل گلی رو دور خودش مچاله کرده بود و یه کاغذی دستش بود. رو به من و سحر کرد:
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گردم. دکتر میگه قند دارم. آخه کی باورش میشه من با این جثه از آزمایشگاه برمی -
 قند داشته باشم؟!

طوری واسه آدم ها همینغصه بیچاره الغر هم بود؛ ولی امروزه گرفتاری اینقد زیاده که
 بیماری میشه. 

 مثل اینکه رسیدم. خونه م اینجاست.  -
 شید؟شید. پیاده میشاءالله مادر زود خوب میمن و سحر باهم گفتیم:ان

 بله مادر... خدا حافظ.  -
 خداحافظ -

 در اتومات اتوبوس رو که بستن سحر رو بهم کرد:
 وبه دیگه؟ حراجی هم زده. همون مانتو فروشی چهارراه خ -
 با پولی که ما داریم باید هم فقط از همچین جاهایی خرید کنیم.  -
 اوه! نق نقو -
مادرمه. این از پدرم که  -ناراحتیم که واسه خودم نیست. بیشتر واسه خاطر پدر -

ه کمشکل مفصلی داره و اینقد پول نداره بره دکتر و ِهی باید کار کنه این هم از مادرم 
 کنه. فشار خون داره. بیچاره با اینکه مچاله شده باز داره واسه مردم ترشی درست می

 حاال خدا بزرگه.  -
گفتم که شدم میکاش همه اینها فقط یه کابوس بود و صبح که از خواب بیدار می -

 روناک خودتو نگران نکن. همش یه خواب بوده. 
 مثل اینکه رسیدیم.  -

 دی اتوبوس نگه داشت. توی ایستگاه بع
ر تونی من رو از فکبدو برو پایین و اینقد هم نرو تو فاز غم و غصه... با این حرفها نمی -

 برد اون پفک نمکی منصرف کنی. 
 کنی؟دونم اگه خوردن رو ازت بگیرن چکار مینمی -

  قبل از اینکه توی مغازه بریم. یکبار دیگه از پشت شیشه مدل ها رو دید زدیم.
 ایه تو تنت حاجی ُکش باشه... حاال کسرایی بماند. باید این مانتو قهوه -
 ها رو به او بیچاره پس ندادم.من هنوز اون جزوه -
نگران نباش چون خاطرت رو میخواد دوست داره حاال حاالها پیشت باشه، پسره  -

 کنی. هاش رو متبرک میکنه یه جورایی تو جزوهبیچاره فکر می
 منحرف.  -من
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 ایه رو پرو کن.حاال بریم تو و اون مانتو قهوه -
 مثل َپت و َمت باهم وارد مغازه شدیم.

 سالم آقا -
 سالم... بفرمایید.  -

شد کرد. چشماش رو برق می انداخت و بعد هم از عادتهای سحر بود دیگه، چکار می
 انگشتش رو الی لبش می برد

 خواستیم. واسه پرورو میایه ببخشید اون مانتو قهوه -
 بله حتمًا  -

زد؛ ولی با اون همه بردم که امتحانش کنم. وقتی تنم کردم کمی زیاد چنگی به دل نمی
 ناجور خودش رو نشون می داد... از اتاق پرو بیرون اومدم. 

 چطوره؟ -
 اش تا باالی زانوم بود. طرح اسپورت داشت و اندازه

 ست... کمر تو باریکه، بیا روناک این یکی رو امتحان کن. راست میگی مدلش راسته  -
 قیمتش زیاد نباشه؟ من همش سی تومن دارم.  -
 های اولیه. حاال برو پرو کن. نگران نباش این یکی هم تو مایه -

اش َلخت تر بود. قبل از اینکه بپوشمش احساس کردم که به این یکی جنس پارچه
 ز اتاق پرو بیرون اومدم. سحر آروم سوت زد:اندامم خوب میاد... وقتی ا

 وای چی شدی دختر؟! -
 بعد هم ابروهاش رو تو هم ریخت. 

 برو عوضش کن.  -
 ِاه مگه نگفتی خوبه؟! -
بایستی غیرتم رو سگ خورده باشه که بذارم با این مانتو بری پیش حاج آقا. کسرایی  -

فای استاد به تو زل میزنه. زود برو رو نگو بیچاره اونوقت به جای گوش دادن به حر
 درش بیار تا مردمو دچار انحراف نکردی. 

 خواد بگه؟!گفتم چی می -
نگاه گودی کمرش چکار کرده؟! حاضرم قسم بخورم که حاج آقا نمیذاره دیگه پات به  -

 خونه برسه در دم صیغه ات کرده... گفته باشم حق نداری به کمتر از عقد رضایت بدی. 
 شنده به ما نزدیک شد و گفت:فرو

 تون باشه. مبارک باشه. بنظر میاد این یکی از هر لحاظ اندازه -
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 هشت سالی سن نداشت.  -پسر قد بلند و الغری بود... بیشتر از بیست و هفت 
 مقنعه ام رو پایین کشیدم. طوری که به کل س*ی*ن*ه*م رو بپوشونه. 

 بله مثل اینکه... -
 سحر گفت:

 شه؟ند میچ -
سی و هشت تومان. برای شما که مشتری های خوش خریدی هستید، سی و و پنج  -

 کنم. حساب می
 چشمام همچین باز موند که نزدیک بود از کاسه درآد. 

 ای بگردم؟!سحر؟! یعنی بایستی دنبال مانتو دیگه -
اون پولت رو  نه دیگه آقا... همون سی تومان خیرش رو ببینید. زودباش... زودباش -

 بده به من. 
 بیا بگیرش. -
 شاءالله امروز همه جنسات رو می فروشی. بفرمایید آقا، ما دستمون خوبه... ان -
 فرصت اعتراض رو ازش گرفت و بعد هم ازش خواست که مانتو رو تو پاکت بذاره.  
 زود باش بریم روناک تا طرف پشیمون نشده.  -
 خیلی خب! -
 جیگر بودی با این مانتو جیگر تر هم شدی. وای روناک  -
 واقعا؟ بهم میاد؟ -
 چه جور هم! -
خرم درست اندازه خودم باشه، همیشه مانتوهام دو این اولین باریه که یه مانتو می -

 سه سایز از خودم بزرگتر بودن. 
 نمیدونستم اندامت اینقد خوبه! -
  خیلی خب تو هم ادای پسر هیزا رو درنیار. -
 به خدا راست میگم.  -
 از اینکه باهام اومدی ازت ممنونم.  -
 قابل شما رو نداشت.  -
 کنی مامانم هم از این مانتو خوشش بیاد؟فک می -
 چرا که نه؟! هم بلنده و هم رنگ مناسبی داره. اوه اوه من دیگه باید برم.  -
 گردی خونه؟!کجا؟ مگه باهام برنمی -
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 تم. خونه خاله دعو -
 اوه راست میگی... دیروز گفتی.  -
 ای باشه؟خب دیگه امر دیگه -
 خوای بری؟می -
 ای نمونده. فضولی هامون رو کردیم، دیگه کار دیگه -
 میری خونه خاله النازت؟ -
 آره دیگه... من همون یه دونه خاله رو دارم، مادر روژین.  -
 فهمیدم... خوش بگذره! -
 ازم چه ریخت و پاشی کردن؟ عاشق اون زرشک پلوهای خاله ام. برم ببینم ب -
 خوش به حالت به جای منم بخور.  -

 چند نفر از کنارمون رد شدن... بعد هم نگاهشو رو برگردوندن. 
کنه تو تا حاال زرشک پلو بمیری با اون ابراز احساساتت! یکی ندونه فک می -سحر:

 نخوردی.
 . هرکی یه چیزی رو دوست داره. یعنی شنیدن؟ ُخب بشنون -
 ُخب دیگه من میرم.  -
 گردم خونه. فکر کنم تا حاال بایستی لیال و وروجکش اومده باشن. باشه. من برمی -
خوش بگذره. راستی وقتی برگشتی از طرف من هر دوتا لپ پریماه کوچولو رو  -

 حسابی گاز بگیر. 
 تو هم به خاله ت و روژین سالم برسون.  -
 باشه حتمًا.  -

کردن. از نظر من از هر ایی بود. یه کوچه باالتر از ما زندگی میسحر هم با ما هم محله
لحاظ وضعش از ما بهتر بود پدر و مادرش فرهنگی بودن و یه برادر کوچک مهد کودکی 

 داشت
خوبه شما خونه از خودتونه »اما سحر عقیده داشت. که وضعش با ما هیچ فرقی نداره:
 «ولی ما باید هر ماه کلی اجاره تو جیب صاحبخونه بریزیم. 

زدم پریماه با اون کلیدو تو قفل چرخوندم. در باز شد. همان طور که حدس می
 اش گفت:ش سر راهم سبز شد. با اون زبون بچگانهاچشمهای گرد و موهای فرفری

 خاله چی واسم گرفتی؟ -
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ک بسته بیسکویت مادر براش گرفته بودم. خوب شد یادم بود از سوپری سر کوچه ی
شدم. زود بسته بیسکویت رو از توی کیفم در واگرنه حسابی جلو روش شرمنده می

 آوردم و دستش دادم:
 این هم سهمیه خانم کوچولو.  -

تونه بازش کنه، ازم زود از دستم قاپید و بعد با نایلونش ور رفت. وقتی دید نمی
 خواست براش باز کنم. 

 الیال سالم و احوالپرسی کردم و گفتم:ب
 محمد نیومده؟ پیکان باریش رو دم در ندیدم؟ -
اون فقط من رو تا اینجا رسوند و بعد خودش رفت. ماشینش یه کم کار داشت. مانتو  -

 خریدی؟
 دستم رو باال آوردم و پاکت رو نشونش دادم. 

 زود باش بیا بپوش بینم تو تنت چجوریه؟ -
 امانسالم م -
 سالم دخترم به موقع اومدی.  -
 بابا اومده؟ وسایلش رو تو حیاط نمی بینم.  -
 شه. اون هم دیگه کم کم پیداش می -

 گفتمانتو رو پوشیدم و جلوی مادر و خواهرم مانور زدم. مادرم یه کم گیرداد می
عه که مقنکه تنگه. بنظرش گودی کمرم خیلی زننده خودش رو نشون می داد؛ اما وقتی 

 ام رو پوشیدم. مادرم به زور گفت که بد نیست. مبارکت باشه. 
 ولی در عوض لیال حسابی ذوق مرگ شده بود. 

 وای روناک این بهترین مانتوییه که در طول عمرت داشتی.  -
 

********* 
 )فصل دوم(

 . باصدای اذان صبح از خواب بیدار شدم. نمازمو خوندم و به دیوار تکیه دادم
چقد استرس دارم؟! نمی دانم چرا یکهو به سرم زده بود که ممکنه به کارخانه برم و حاج 

 آقا بگه که از داشتن منشی پشیمون شده است؟!
 گذشت. زمان هم که نمی 
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بذار برم اون جزوه رو بیارم، یه کم مطالعه ش کنم. حاال که به کسرایی رو انداختم -
ای خواهرش با اون صورت تمام عملیش یافه افادهحداقل ببینم چی توش نوشته. ق

خوره وقتی جلوی چشمم اومد... بدبخت اصالً چشم نداره منو ببینه... چقد حرص می
کنه همین اآلنه ست خودمو قالب داداشش کنم! پلکه، فک میبرادرش دور و بر من می

 صد سال سیاه!
 بود. با صدای باز شدن در از جام پریدم. مادرم بود اومده 

 تو که هنوز دراز کشیدی.  -
 جزوه رو از روی صورتم برداشتم و نیم خیز شدم 

 سالم مامان صبح بخیر، من که نخوابیدم.  -
 تو بخور که گشنه نری سر کار. سالم دخترم... بلند شو صبحونه -
 شه اگه برم کارخونه و بگن که مادونم چرا اینقد استرس دارم! خنده دار مینمی -

 خوایم. منشی نمی
 چه بهتر! به خدا من دلم راضی نیست که تو به اونجا بری.  -
 ِا مامان؟!-

 ابروش رو تو هم ریخت. 
 . بلند شو صبحونه ات رو بخور -
 شما برید. من هم میام.  -

 عجب مامانی دارم؟! منتظره تا من یه چیزی بگم و به نفع خودش تموم کنه. 
هام کردم... بهتره د شدم و شروع به جمع و جور کردن رخت خواببه حرص از جام بلن

 شه. که برم، دیگه کم کم وقت رفتن می
از اتاق بیرون اومدم و یک سر سراغ آشپزخونه رفتم. از توی لوله کتری بخار بیرون 

میومد. به نظر می رسید که به جوش اومده. چایی رو دم کردم و بعد سفره رو وسط 
شد که اونجا چون آشپزخونه بیشتر از یک و نیم در دو نبود. جا نمی حال انداختم.

 بشینیم. 
باباهم تازه بیدار شده بود و داشت از اون یکی اتاق شش متری بیرون می اومد... 

 لبخند زدم. 
 سالم بابا جون. صبحتون بخیر.  -
 سالم دخترم. صبح تو هم بخیر. -
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ابلو بود که بازم دیشب از درد پا به خودش مچاله رنگ و روش زیاد فرقی نکرده بود. ت 
 شده. 

 تر شده؟بابا پاتون چطوره؟ دردش آروم -
 مگه میشه با وجود مراقبتهای شما دخترهای گلم بهتر نشه؟ -
خدا رو شکر. امروز هم که از سر کار برگشتم خودم پاهاتون رو با آب گرم ماساژ  -

 میدم... چطوره؟
 . خیلی خوبه دخترم -

 کرد. رفت سرکار! تو خونه می موند و استراحت میکاش بابا امروز رو نمی
 . مامان استکانها رو کنار هم چید که توشون چایی بریزه

 بیا بشین حسابی صبحونه بخور که میری سرکار جون داشته باشی.  -
 رفت؛ ولی با این همه چند لقمه خوردم.چیزی از گلوم پایین نمی

 شد... آخرین جرعه چای ام رو سرکشیدم و بلند شدم که برم. شت هفت میساعت دا 
 داری می ری دخترم؟ -
 بله باباجون.  -
 مواظب خودت باش.  -

 چشمی گفتم و بعد هم به طرفش رفتم و اون لپهای استخوانیش رو بوسیدم. 
، کردن مقنعه امقبل از اینکه به طرف در هال برم، به اتاقم برگشتم تا به بهانه مرتب 

 خودم را با اون مانتوی جدید برانداز کنم. 
 از چپ و راست با خودم ور رفتم. وای چی خریده بودم؟! چقدر هم بهم می اومد. 

 مادرم به اتاق اومد و یه پاکت فریزر پر از لقمه برام آورد:
 شه.بیا دخترم. اونجا گشنه ت می -
ماهی ». نشنیدی که مسئول دفتر کاریابی گفت:خواد مامان. اونجا ناهار میدننمی -

 «هشتصد تومان به اضافه ناهار.
 چون من فعال یه شیفت میرم. حقوقم میشه چهارصد تومان. 

 حاال کو تا ناهار! اآلنم هم که چیزی نخوری. بگیرش دیگه.  -
 باشه. دستت درد نکنه. اینم یه بوس گنده واسه بهترین مامان دنیا.  -
 خودت رو لوس کردی.  باز که -

 باعجله اون رو توی کیفم گذاشتم:
 من دیگه برم. داره دیر میشه.  -
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ها... در ضمن آیة الکرسی خوندن رو اصالً یادت کنم! سنگین باشیبازم تأکید می -
 نره... نذار به غلط کنم غلط کنم بیفتم که چرا دخترم رو اونجا فرستادم.

 بابا... خداحافظ مامان.  باشه چشم! حتمًا. خداحافظ -
 پدر و مادرم هر دو باهم جواب دادن:

 خداحافظ -
تا آنجایی که جا داشت با اتوبوس رفتم و بقیه راه رو پیاده رفتم. وقتی جلوی در 

ورودی کارخونه رسیدم، کارخونه لبنیات، بستنی و آبمیوه سازی رو با آدرسی که از دفتر 
. خودش بود... به طرف نگهبانی رفتم. یه آقای میانسال کاریابی گرفته بودم تطبیق دادم

 آلود و موهای مشکی، انگار که رنگش کرده باشه اونجا نشسته بود. با صورتی گوشت
 سالم آقا. -
 سالم خانم. بله بفرمایید.  -

 برگه معرفی نامه از طرف دفتر کاریابی رو بهش نشان دادم. 
 . خانم روناک بهجتی... بله درسته -

 بعد از اینکه خوب براندازم کرد، آدرس دفتر کارخونه رو بهم داد:
پیچی سمت راست، یه از همین مسیر مستقیم برو جلو... بعد از اون انبار دومیه می -

ساختمان با سنگ مرمر سفید می بینی. از ظاهرش مشخصه که اونجا دفتر کارخونه 
 ست.

 بله ممنون.  -
هاش د راهم رو گرفتم تا به ساختمون مورد نظر رسیدم. از پلههمونطور که بهم گفته بو

باال رفتم و در ورودی رو باز کردم. بعد از گذشتن از راهرو وارد سالن نسبتا! بزرگی شدم؛ 
چون اول صبح بود فضا خیلی ساکت به نظر می رسید. یک خانم جوان که تقریبا هم 

یلی جدی به صفحه مانیتورش زل وزن سحر بود، پشت میز کامپیوتر نشسته بود و خ
ای داشت... یه مقنعه کرم رنگ بلند سرش بود که یه خورده از زده بود. ظاهر ساده

 هاش بیرون زده بود. صورت گرد و چشمهای ریز و طوسی داشت.طره
 سالم خانم -
 سالم. بفرمایید.  -

 به طرف میزش رفتم و برگه معرفی نامه را بهش دادم. 
 که اینجا نیاز به منشی داره. بهم گفتن  -
 طوره. بله همین -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – ماجرای روناک

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 5 

 

 برگه رو بهم پس داد و من هم مثل ندید بدیدها اونو توی کیفم گذاشتم.  
 شما قراره به جای من بیاید.  -
 واقعًا؟! -
تونم بیام سرکار. از طرفی شوهرم هم با بیرون کار کردن من من باردارم و دیگه نمی -

 زیاد راضی نیست. 
 که اینطور. -
شما باید خیلی کارآزموده باشید... حاج آقا خیلی سختگیر هستن. قبال چند تای دیگه  -

 اومدن.
 بعد از اینکه خوب براندازم کرد، ادامه داد:

 امیدوارم که شما مشکل چندتای قبلی رو نداشته باشید. -
 منظورتون چیه؟! -
 گه... به منشی های باتجربه نیاز داره. طور که می بینید اینجا یه شرکت بزر همین -
 تو اون دفتر کاریابی چیزی در این مورد بهم نگفتن. تازه...  -
به هر حال امیدوارم که شما از هر لحاظ مورد تایید باشید؛ چون واقعا داد همسرم  -

 دراومده. 
 تونم حاج آقا رو ببینم؟می -
ای صبر کنید. . بایستی چند لحظهراستش فعالً مهندس کارخونه پیش ایشونه.. -

 بفرمایید بنشینید. 
 اشکالی نداره. -

به طرف یکی از راحتی های جلوی میزش رفتم و همونجا نشستم. خدای من این چی 
 گه؟!داره می

 کسی به من نگفت کار کردن من آزمایشیه. 
 کردید؟قبالً کجا کار می -
 کنم. راستش من اولین بارمه که بیرون کار می -
 به نظر میاد کمی دستپاچه هستید. -
 نه! کامالً خونسردم-
 . ت حبس کن، بعد بده بیرونیه کم نفست رو تو سینه -

 با صدای باز شدن در... نگاه هر دوی ما به سمت اتاق رئیس رفت.
 مثل این که آقای مهندس بیرون اومدن.  -
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 گفت:هر دو با هم بلند شدیم. منشی به آقای مهندس 
 پرونده رو تحویلم می دید یا فعالً پیش خودتون باشه؟ -
 فعالً پیش خودم باشه بهتره خانم توحیدی.  -

 بعد هم به من اشاره کرد. منشی هم گفت:
 مثل اینکه ایشون قراره از این به بعد به جای من بیان -
 بنظر خانم خوبی میان. امیدوارم که ایشون بمونن -

اومد و بهم خوش آمد گفت... قد متوسط و چهارشونه بود. ظاهرش  بعد هم به طرفم
کمی از خود متشکر به نظر می رسید؛ ولی با همه اینا مثل چند نفری که از بدو ورودم 

 به کارخونه باهاشون برخورد کرده بودم، اون هم براندازم کرد. 
 با همون لبخند نیمه جونی که به لب داشت گفت:

 کنن؟خودشون رو معرفی نمیهمکار جدیدمون  -
 روناک بهجتی هستم.  -
 خیلی خوشبختم خانم بهجتی.  -

زدن، به طرف اتاق مدیریت و بعد رفت... همون منشی که خانم توحیدی صداش می
 رفت و ورود من رو به حاج آقا اطالع داد 

 تونید برید. می -
ردم تا کمی از استرسم دونم چرا دست و پاهام می لرزیدن؟! دستم رو مشت کنمی

بکاهم. در زدم و بعد از شنیدن جمله بفرمایید... وارد شدم. وقتی در رو باز کردم فکر 
کردم که حاج آقا هم بایستی مثل همه رئیس ها پشت میزشون باشن. برای همین 

 ای قسمِت غربِی اتاق رفت. نگاهم به سمت میز قهوه
 بفرمایید تو دخترم. -

ستم و نگاهم رو توی اتاق چرخوندم. حاج آقا رو به روی پنجره در رو پشت سرم ب
ایستاده بود که بعد از ورود من نگاهش رو از اونجا برگردوند و به سمت من اومد. با 

گذشت ولی محکم و استوار بود. قد بلند با موهای جو اینکه شصت سال از سنش می
ه ابهتش رو چند برابر گندمی... مثل بیشتر مردهای مسن ریش هم گذاشته بود ک

 نشون می داد.
 سالم. -
 سالم دخترم. -

 به راحتی های جلو میزش اشاره کرد:
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 بشین دخترم. -
و بعد خودش هم اومد، به جای اینکه پشت میزش بنشینه درست رو به روی من 

 نشست. 
ردم به کنه؟! شروع کآخ خدا! من چرا اینقد استرس دارم! چرا حاج آقا اینجوری نگام می

 ور رفتن با انگشت های دستم. 
 گفتی چند سالته؟ -

قبل از اینکه جواب بدم، در اتاق باز شد و یک آقای مسن با سینی چایی وارد شد. چهره 
 خسته و شاکی داشت... تا به ما نزدیک شد، چند بار خمیازه کشید. حاج آقا گفت:

 ایه واسه خودت درست کردی؟!مش حسن این چه قیافه -
 آقا دست رو دلم نذارید خونه.  -

 سالم خانم -نگاهش به طرف من رفت:
 طور که به قیافه به هم ریخته ش خیره شده بودم، جواب سالمشو دادم. همین

شد حدس زد که هم سن حاجی باشه؛ ولی مسن تر بنظر می رسید. قد بلند و شاید می
خوب استراحت نکرده. از الی زد دیشبو الغر. که چشمای باباغوریش بدجور داد می

اش رو چند برابر نشون اش، ته ریش های سفید، ژولیدگی چهرهصورت اصالح نشده
 می داد. 

 خدا نکنه. حال خانمتون بهتر شد؟ -حاجی:
ِای آقا چه بهتری؟! بدبختی های ما که یکی دوتا نیست. زنم کم بود دختر ناتنی هم  -

 بهش اضافه شد. 
 ه؟!باز دیگه چی شد -
کردیم کرد. )طرف راست( مام فکر میمدتی بود دخترم این قسمت شکمش درد می -

کردیم گرم بپوشه تنش که خب شه... بعد آخر به خاطر سرماست. همش سفارش می
سر دیشب اینقد آه و ناله کرد که نذاشت بخوابیم، ما هم که به ناچار بردیمش 

تره آپاندیس داره و بایستی هرچه زودتر بیمارستان. اونجا دکترا برگشتن میگن که دخ
 عمل شه. 

 خب؟  -
هیچی دیگه ما هم گفتیم که عملش کنید. ترسیدیم خدای ناکرده یه باالیی سرش  -

 بیاد بعد تا آخر عمر غرغرهای زنمون رو سرمون هوار شه. 
 همین امشب عمل شد؟! پس چرا به من خبر ندادی؟! -
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 کردم که چی بشه؟!... زابراهتون میِای حاج آقا! دو نصف شب بود -
 حاال تو بیمارستانه؟ -
 خواست واسه بستری اونجا بمونه. صبح آوردیمشون خونه. دیگه عمل شده بود، نمی -
 چرا اینقد زود مرخصش کردن؟! - 
خب... عملش دیگه تموم شده بود. اونی که مابقی می موند یه مراقبت ساده بود که  -

نستیم از پسش بربیایم... با هزار مکافات بیمارستانو راضی کردیم که توخودمون هم می
 ترخیصش کنن. 

 عجب مردیه!
 هزینه اونجا کمرشکنه.  -
 میگم چرا مش حسن مثل همیشه قبراق نیست. -
 چه کنیم دیگه حاج آقا.  -

 اش گرفت. چایی ها رو روی میز جلوی من و حاج آقا گذاشت و سینی رو به طرف سینه
 ای ندارید؟فعالً با من امر دیگه -
تونی امروز رو مرخصی بگیری. ای مینه مش حسن... اگه هم دیدی خیلی خسته -

 بعدازظهر هم یه سر میام مالقات دخترتون. 
 خدا خیرتون بده.  -

 همینکه از اتاق بیرون رفت، حاج آقا بهم خیره شد و گفت:
کنه در نوع خودش مشکل داره که فکر میدنیا رو نگاه! هر کی برا خودش یه  -

 بزرگترین مشکل دنیاست. 
 تسبیح رو تو دستش چرخوند و چند بار گفت:

 الاله االا...  -
دست خودم نبود... من هم متقابال یه لحظه به صورت پر ابهتش خیره شدم. بدجور 

 منقلب و غمگین به نظر می رسید. درست قیافه کسایی رو داشت که با شنیدن
 بدبختی های دیگران یاد گرفتاری های خودش افتاده باشه. 

 شهبفرما چایی ات رو بخور. داره سرد می -
 مرسی حاج آقا میل ندارم.  -
 راستی صبحونه خوردی؟ -

عوض جواب برگه معرفی نامه رو از کیفم در آوردم؛ فقط برای اینکه از خیره شدنش 
 نسبت به خودم بکاهم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – ماجرای روناک

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 9 

 

 دگی من لبخندی زد و گفت:حاج آقا به سا
 الزم نیست. مثل اینکه ما قبال همدیگه رو دیدیم.  -
 گفت که اینجا شرکت خیلی بزرگیه. اون خانم منشی می -
 از ظاهرش مشخص نیست؟ -

 درجه چرخوندم.  ۰۶۳نگاهمو با استرس 
 دارم. کنم... اصال تجربه الزمو نچرا... چرا؟ من اولین بارمه که بیرون کار می -
 سالته؟ ۲۲گفتی  -
 بله -
 جوان و بسیار زیبا -

چی گفت؟! آب دهانم و رو قورت دادم و چشمهام عینهو توپ تنیس از کاسه ش بیرون 
 زدن.

 ادامه داد:
امروزه دخترهای خوب خیلی کم پیدا میشن. مثل گم شدن سوزن تو انبار کاه می  -

 مونه. 
 ده... نه حاج آقا! باورکنید خیلی زیا -
خواد بیشتر با شما و باید مادر خیلی خوبی تو رو تربیت کرده باشه. خیلی دلم می-

 خونواده ت آشنا بشم.
 کمی روی مبل جابجا شدم. 

 خانم منشی گفتن که اینجا به منشی های باسابقه نیاز داره. -
 بله درست گفتن. -

 استکان چایی رو به طرف دهانش برد و ادمه داد:
اونجایی که افراد زیادی اومدن و رفتن و من هم از انتخاب خسته شدم. فکر کنم از  -

خوام که تجربیات شما نیاز به موقتی کار کردن نداشته باشید. از خانم توحیدی می
 کنی بتونی تا یه ماه دیگه روال کار دستت بیاد؟خودشون رو در اختیارت بذارن. فکر می

 کنم. تمام سعی ام رو می -
شه. اونو بخور و بعد برو پیش خانم توحیدی تا بهت بگه که چای ات داره سرد می -

 باید چکار کنی. 
 خواد... یعنی ممنون.نمی -

 بلند شدم. 
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 مش حسن این چای رو برای شما گذاشته، اگه نخورید ناراحت میشه.  -
. یه جرعه اون باالجبار دوباره سرجام نشستم و استکان چای رو به طرف دهانم بردم..

 رو سر کشیدم. 
 یواشتر... چرا اینقد هولی -

 بالفاصله بعد از نوشیدن چای بلند شدم. 
 مرسی حاج آقا، من دیگه باید برم پیش خانم توحیدی -

 اون هم بلند شد. 
 خواد خوب حواستو جمع کنی. دلم می -
 مطمئن باشید حاج آقا.  -

ن رفتن، حواسم نبود، زانوم به گوشه راحتی از بس هول شده بودم که موقع بیرو
 برخورد کرد. زود خودمو جمع و جور کردم. 

 حاجی بهم لبخند زد.  
 ببخشید حاج آقا. -

 آخیش باالخره از اتاق بیرن اومدم. وقتی درو بستم چند لحظه مکث کردم. 
 ه بود. خانم توحیدی با تعجب بهم نگاه کرد. فکر کنم صورتم زیاده از حد قرمز شد

 با حاج آقا حرف زدی؟ -
 طور بهت زده از کنار در فاصله گرفتم و به طرف میزش رفتم.همین

 خانم توحیدی دوباره سؤالش رو تکرار کرد:
 با حاج آقا حرف زدی؟! -

 بله؟ -یکدفعه به خودم اومدم:
 چیزی شده؟! -

ا در چهار چوب در نمایان قبل از اینکه جواب بدم، در اتاق آقای رئیس باز شد و حاج آق
شد. با ابهت و محکم و همون نگاِه خیره به من... دست خودم نبود دوباره استرس 

سراغم اومد. مثل اینکه بایستی از همین حاال جزء مریدهای چشم و گوش بسته سحر 
شدم. والله بخدا! طرف حاجی هم باشه باالخره آدمه دیگه، درسته سن بابای منو می

ن مال شناسنامه ست. نگا چقد خوب مونده! انگار یه جوون سی ساله ست. داره ولی ای
 طبیعیه اگه بخواد... الاله اال ا... 

خدایا یه دفعه چی شد؟! باالخره حاج آقا نگاه مبارکشون رو از من گرفتن؟! رو به خانم 
 توحیدی کرد و گفت:
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ر جریان تمام خانم توحیدی در این مدتی که اینجا هستید خانم بهجتی رو د -
های مربوط به شرکت و همچنین مسئولیت هایی که بایستی داشته باشه قرار برنامه
 بدید. 

 زد. بیچاره! معلوم بود حسابی متعجب شده. نگاهش بین من و حاج آقا دو دو می
 بله حاج آقا.  -
 خیالم راحت باشه؟ -
 بله... بله.  -
 ره امروز بیان اینجا. حاالم با آقای حبیبی تماس بگیر. قرا -
 وکیل شرکت؟ -
 بله دخترم. -

 لبخندی زد و گفت:
 گیرمشون. ببخشید حاج آقا همیشه با اون یکی حبیبی اشتباه می -

کنن! پاهامو جمع کردمو رسمی تر نشستم. بعد هم باز که حاج آقا دارن منو نگاه می
ا حاج آقا با منظور منو نگاه سرمو انداختم پایینو به سرامیکا خیره شدم؛ یعنی واقع

کنه یا منتظره که توحیدی به وکیل شرکتش زنگ بزنه؟ خدا بکشتت سحر که هر می
 شه! چی دوده از کنده تو بلند می

 توحیدی گوشی رو گذاشت و به حاج آقا گفت:
 حاج آقا تو راه هستن.  -

 فکر کنم تا نیم ساعت دیگه بیان
 بسیار خب.  -

طور به در مونده بود که کی بسته گشتن توی اتاقشون. نگام همینآخیش دوباره بر 
 شه. می

 مثل اینکه حاج آقا خیلی هواتون رو داره.  -
 نگاهم رو به طرف توحیدی برگردوندم و آب دهانم رو قورت دادم

 من باید چکار کنم؟ -
 کنی؟گفتی که اولین باریه بیرون کار می -
 بله. -
کنم که حاج آقا برای چنین شرکتی از یه اینو میگم؛ ولی تعجب میناراحت نشید که  -

 کنم شما از فامیل های حاج آقایید؟منشی تازه کار استفاده کردن. ببخشید فضولی می
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 نه چطور مگه؟ -
آخه... بیخیال. بیا کارمون رو شروع کنیم. زیاد سخت نیست فقط نیاز به یه خرده  -

پذیری  احتیاط در حرف زدن و داشتن حس مسئولیت هوش، بلد بودن روابط عمومی،
 داره. 

 اوووه چقد کار؟ -
 و در ضمن نگه داشتن هیجان.  -

 فقط لبخند زدم.
 ببینم بلدی که با کامپیوتر کار کنی؟ -
 دانشجوی کامپیوترم.  -
 خیلی خوبه، ترم چندمی؟ -
انشجوئم و الزامیه سر چهارم... وای خدا یادم رفت که به حاج آقا بگم که من د -

 کالسهام حاضر ِبشم. 
اینها رو بایستی به مدیر مسئول اینجا بگی... آقای یغمایی هستن که بعدًا باهاشون  -

 آشنا میشی. 
 باشه... خیالم راحت شد.  -
 کنم دفتر کاریابی بهت نگفته بود؟!مدارکت رو هم نیاوردی! تعجب می -
 رفت.  چرا؟ اینقد هول بودم که یادم -
اشکال نداره فردا بیارید. راستی اول از همه بایستی این هول شدن و استرس رو  -

شید. وگرنه به بندازید دور. بهتره مردم نفهمن که شما زود به زود دچار استرس می
کنن. اون وقت کالهت پس معرکه ست. اینو عنوان نقطه ضعفت ازش استفاده می

 گم. خواهرانه بهت می
 رو گزیدم.  گوشه لبم

 شم. کنم ریلکس باشم؛ ولی خب دیگه... باز اینجوری میهمیشه خیلی سعی می -
 نگاه چقد زود لپ هاش قرمز شدن! دختر یه کم محکم باش... چند سالته؟ -
 بیست و دو سال.  -
 تونم روناک صدات بزنم؟ها رفتار نکن. میپس خواهشًا مثل دختر بچه -
 شم. بله... خوشحال می -
 منم مریم هستم. فامیلیم که توحیدیه.  
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شد. وای این به ساعت دیواری مستطیل شکل رو به روم خیره شدم. تازه داشت ُنه می
همه ست اینجام فقط یه ساعت گذشته؟! نمیدونم چرا ولی شاید به خاطر استرسی 

 بود که توی خودم داشتم. 
 مریم گفت:

 یستی به حساب داری برم. حاال بیا جای من بشین... من با -
 ولی اگه یکی اومد چیکار کنم؟! -
 وای روناک! تروخدا خودت رو اینقد دستپاچه نشون نده.  -

چقد هم راهنمایی کرد؟! مثل اینکه واقعًا رفت! اومدم روی صندلی چرخ دار نشستم و 
د از شتمام وسایل روی میز رو که عالوه بر کامپیوتر شامل دستگاه فاکس و تلفن می

نظر گذراندم. اینقدر گیج شده بودم که یک لحظه فکر کردم هیچی توی مغزم نیست. 
رفتم که یه آقای مسن و قد متوسط با موهای های کیبورد ور میداشتم با دکمه

یکدست سفید وارد شرکت شد. انگار عجله داشت... از صدای تند تند نفس زدنش 
 اینطور حدس زدم. 

 آقا توی اتاقشون هستن؟سالم دخترم. حاج  -
 از جام بلند شدم و بهشون زل زدم:

 بله... امری داشتید؟ -
 من حبیبی هستم، وکیل شرکت.  -

 بعد هم بهم خیره شد... انگار این مرض اینجا مسریه. 
 اجازه بدید به حاج آقا بگم که شما اومدید.  -

راستش باشه، بعد هم کیف توی دستش رو روی میز گذاشت تا تکیه گاه آرنج دست 
لبخندی زد... فکر کنم به سادگی من بود. وقتی به طرف اتاق حاج آقا رفتم... نفسم رو 

 بیرون دادم و صاف وایستادم، خدایا به امید تو! بعد با پشت دستم به در زدم. 
 بله؟ -

در رو باز کردم. این بار حاج آقا پشت میزشون با ابهت نشسته بودن و داشتن با یک 
رفتن. وقتی چشمش به من افتاد دوباره با اون نگاهش بهم خیره سری مدارک ور می

 شد. سرم رو انداختم پایین و با تته پته گفتم که آقای حبیبی اومدن. 
 پس چرا نگفتید بیان داخل! خانم توحیدی کجان؟ -
 گردن. رفتن حسابداری یه کاری داشتن گفتن که زود برمی -

 ؟ درست برخورد نکردم؟ پس چرا از توحیدی پرسیدن؟یعنی اشتباه کردم
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 مردد نگاهم رو به طرف حبیبی دوختم و گفتم:
 آقای حبیبی بفرمایید داخل.  -

یادم باشه حتمًا توی آیینه یه نگاهی به خودم بندازم... خدا؟ نکنه اول صبحی شاخی 
یل شرکت هم که چیزی درآورده باشم. تنها حاج آقا نیستن که به من خیره میشن. وک

 همین جوری بودن!
 

 حاج آقا:
بعد از سفارش روناک به توحیدی، به اتاقم برگشتمو لیست کارمندها و کارگرهایی رو که 

؟! ... بذار ببینم چکار کردناز چند روز پیش برام رو میز گذاشته بودن، جلو دستم کشیدم
 لبخند زدم، نه مثل اینکه اکثرشون بازدهی خوبی داشتن، 

 یادم باشه که از مدیران بخش جدًا قدر دانی کنم. 
 صدای در اتاقم اومد... بدون اینکه سرم رو بلند کنم، اجازه ورود دادم.

 روناک بود با همون چهره معصوم و ساده. 
 چیزی شده؟! -

خواست از ها چندبار دستهاش رو توی هوا تکان داد... مثالً میمثل بچه
 عاقبت با لپ های قرمز و سری رو به پایین گفت:ش بکاهد. ادستپاچگی

 یه آقایی به اسم محبی اومدن که شما رو ببینن. -
 ش نکردی تو؟! خانم توحیدی کجان؟!اوکیل کارخونه؟! پس چرا راهنمایی -
 گردن. رفتن حسابداری... زود برمی -
 خیلی خب... راهنمایی شون کن بیان تو.  -

 در رفت کنار و از محبی خواست داخل شن. با دستپاچگی از جلوی 
 ای ندارید؟!با من امر دیگه -
 تونی بری.نه... تو می -

 که روناک درو پشت سرش بست، گفت:بعد محبی با لبخند اونو بدرقه کرد... همین
 سالم پیرمرد... چطوری؟ -
 الی از شما نپرسیمبه به اردالخان... پارسال دوست و امسال آشنا، ببینم تا ما یه احو -

 خیال نداری به ما سر بزنی؟
از جام بلند شدم و به استقبالش رفتم، عالوه بر اینکه وکیل شرکت بود از دوستان 

 شد... از دوران دبیرستان به بعد باهم بودیم.صمیمی خودم هم محسوب می
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ی ر عوضش تا ازم خواستی بیام جلدی خودم رو روسوندم. ببینم چیزی شده کله سح -
 ازم خواستی بیام اینجا؟

 بده یه کاری کردم کامروا باشی.  -
 هاش گذاشتم و محکم فشارش دادمبعد هردو باهم خندیدیم. دستهام رو روی شونه

 خوش اومدی.  -
 چی شده امروز سرحالی؟! چشمات مثل جوون های بیست ساله برق می زنه.  -
 میره.  بذار به حساب اینکه همه چیز داره خوب پیش -
 یکی دیگه سرجای منشی قبلی نشسته بود.  -
 تونن بیان. میدونی که پارسال ازدواج کردن. حاالم بارداره. خانم توحیدی دیگه نمی -
کنی این دختر بتونه از پس کارهای شرکت بر بیاد؟ خیلی دستپاچه به نظر فکر می -

 میاد؟
 هنوز که سرپایی! بنشین.  -

 روی میز رو برداشتم و به طرفش گرفتم. بعد هم ظرف شکالت 
 داشت. به چشمام خیره شدهمون طور که داشت یکی از شکالتها رو بر می

 نگاهم رو ازش گرفتم و ظرف شکالت رو سرجاش گذاشتم. بعد هم بهش گفتم:
. اینکه کردمقبل از اینکه تو بیای داشتم به لیست کارمندها و کارگرهای شرکت نگاه می

 شون نسبت به سال گذشته چطور بوده؟کارایی 
 خب؟ -
خواستم مثل سال های گذشته از بین اونها چند نفر از بهترین شون رو انتخاب می -

 کنم و بهشون جایزه بدم.
کرد! تو فقط زیر برگه ولی سال های گذشته مدیر مسئول کارخونه این کارو می -

ش اودم رو به مبل رو به روییکردی. ازش فاصله گرفتم و خمنتخبین رو امضا می
 رسوندم.

 درسته؛ ولی امسال خیال دارم خودم شخصًا این کار رو بکنم.  -
 اتفاق خاصی افتاده؟! -
 کنم نیروی تحلیل رفته ام دوباره برگشته. کنم. احساس میاحساس قدرت می -

 بعد هم پاهام رو روی هم گذاشتم تا محکم تر بتونم به مبل تکیه بدم. 
 خب چه خبرا؟ مسافرت چطور بود؟! -
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کردم که برم... اونها خیلی اصرار ها نبود فکر نمیمثل هر سال... اگه به خاطر بچه -
 ای دور هم باشیم. گفتن یه هفتهکردن... می

 ها خیلی خوبه... مسافرت با بچه -
 بعد هم یک لبخند نیمه جون رو لب هام نقش بست.

 بی به نظر میاد، چشمای معصومی داره. منشی جدیدت دختر خو -
 خوام. دقیقًا همونیه که می -

زیادی تازه کار به نظر نمیاد؟ زود هیجان زده میشه،  -حالت متفکری به خودش گرفت:
کنه. راحت کنه اینکه ایجاد سوء تفاهم میبه همون اندازه هم زود دست و پاشو گم می

 به خاطر زیباییش توی انتخاب پارتی بازی شده. تونه این تصورو به وجود بیاره که می
توحیدی فعالً اینجاست. ازش خواستم تا یه ماهی همین جا بمونه تا وقتی که روناک  -

 توی کارش حسابی خبره شه.
 روناک؟! چه اسم قشنگی! -

 او هم به تبع من پاهاش رو روی هم گذاشت. 
 ظاهرًا که فکر همه جاش رو کردی.  -

 د زدم. فقط لبخن
 خیلی خب حاج آقا... واسه چی من رو احضار کردی؟ -
 حاال دیگه وقتشه یه تغییرات اساسی انجام بشه... به نفع من و به نفع شرکت.  -
 به منشی جدیدت که مربوط نمیشه؟! -
 یه جورایی چرا؟! -
 خوای این کار رو بکنی؟چطوری می -
 با یه معامله بزرگ -
 کنی؟ر درستی میمطمئنی داری کا -
 این تنها راه حلیه که بتونم پندارو به خودم نزدیک کنم -
ولی اون خیلی کله شق و یه دنده ست! فکر کنم توی این چند سال اینو بهت ثابت  -

 کرده. 
شه. مطمئنم که ایست دارن. اون هم داره به نقطه ایستش نزدیک می همه یه نقطه -

 طوره. همین
من دوست چندین ساله تم. بهت اعتماد دارم. مطمئنم می دونی که بسیار خب...  -

 کنی؟داری چیکار می
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 ای ازت ندارم. غیر از این هم انتظار دیگه -
بعد از رفتن محبی، دوباره سرجام نشستم و به لیستها نگاه کردم. چند نفری رو که 

زیر برگه رو امضا امتیاز بیشتری داشتن در لیست افراد تشویقی قرار دادم. بعد هم 
کردم و اون رو روی میز گذاشتم. وقتی خانم توحیدی برای پرونده بخش تولیدی سه 

 به اتاقم اومد، برگه رو بهش دادم. 
سعی کن بیشتر در نقش راهنما عمل کنی. اجازه بده خانم بهجتی خودشون کارها رو  -

 انجام بدن تا هرچه زودتر راه بیفتن.
 بله حاج آقا.  -

دنبال رفتنش خودم هم بلند شدم. بایستی به داخل واحدهای تولیدی کارخونه سر به 
زدم. وقتی به سالن رفتم روناک پشت میز کامپیوتر نشسته بود. به محض دیدن می

 من دستپاچه از جاش بلند شد به تبع اون توحیدی هم بلند شد و پرسید:
 خواید به کارخونه سر بزنید حاج آقا؟می -
 طوره. مینبله ه -

قبل از اینکه از سالن برم بیرون، یه دفعه به ذهنم رسید که چرا روناک رو هم باخودم 
 نبرم؟

 شما هم همراه من بیاید.  -
 اش گرفت و طبق معمول خیلی دستپاچه گفت:اش رو به طرف سینهدست اشاره

 من؟! -
 توحیدی گفت: 

 آره دیگه شما. بلند شو -
 ین اآلن. بله حاج آقا. هم -

با تردید از میزش فاصله گرفت و به طرفم اومد... در خروجی رو باز کردم تا اون قبل از 
 من از سالن خارج شه. 

تونم بیام... به خانم توحیدی هم سپردم که اگر عطایی زنگ زد بگه که من امروز نمی
 یکی از شرکای شرکت بودن. 

 بله حاج آقا.  -
 ها ایستاده بود گفتم:ه روناک که روی پلهدر رو پشت سرم بستم و ب

 ای؟آماده -
 بله حاج آقا -
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 طوری که زود از پا در میای. خیلی خجالتی و دستپاچه به نظر میای! این -
 آب دهانش رو قورت داد و گفت:

 من... حاج آقا؟! -
م محکاینجا تعداد کارمندهای مردش خیلی بیشتر از زنها هستن، سعی کن خودت رو  -

 نشون بدی. نذار بعضی ها از این رفتارت سوءاستفاده کنن. 
 کمی سرش رو باال گرفت و گوشه لبش رو گزید. ادامه دادم:

 خواد خودت رو دختر با دل و جرأتی نشون بدی. دلم می -
 بله حاج آقا.  -
 طور بفهمی که هرکی در هر موقعیتی که هست بهترین موقعیت دنیا رو دارههمین -
 و الزمه درش احساس خوشبختی کنه.  

 امیدوارم که حاج آقا ُغر زدن های دیروز من به مادرم رو نشنیده باشه. گفتم:
 شه حاج آقا. ولی بعضی وقت ها نمی -
نم، کموارد استثناء وجود نداره؛ باید سعی کنی همیشه قوی باشی... منم کمکت می -

 روم حساب کن. 
هام می رسید. برای اینکه خودش که به زور قدش تا کنار شونه یه دختر بچه ظریف بود

رو بامن همگام کنه یه جورایی داشت دنبالم می دوید. قدم هام رو یواش کردم تا با 
 من راحت تر هم قدم بشه. 

 حاال از کارت خوشت میاد؟ -
 ای به نظر میاد ولی خیلی جزئیات داره. ظاهرًا کار ساده -
 اینها برای دختر باهوشی مثل تو کاری داشته باشه. که فکر نکنم  -

ش زوم کردم که اوهم متعاقبًا نگاهش رو از من ادوباره نگاهم را در چشمهای عسلی
 دزدید و سر به زیر انداخت. 

ه خوام کزنیم. یه جورایی میحاال هم داریم میریم به بخشهای تولیدی کارخونه سر می -
طور مسئوالنش آشنا کنم. از تو هم انتظار دارم که وقتی همینتو رو با اون قسمت ها و 

 تر رفتار کنی... نه مثل یه دختربچه خجالتی و دستپاچه. وارد اونجا شدی محکم
به در ورودی بخش تولیدی شماره یک رسیده بودیم... در رو باز کردم و ازش خواستم 

 که وارد شه. 
 یادت باشه که چی بهت گفتم.  -
 حاج آقا.بله  -
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 اینجا چقد سروصدا زیاده! -
 هاست. به خاطر کار کردِن دستگاه -
 طور که نگاهش مدیر مسئول بخش وقتی متوجه ما شد به طرفمون اومد. همین 

 روی روناک خیره مونده بود، گفت:
 خوش اومدید حاج آقا.  -

 ر از این در انتظارخواست بفهمه که اون دختری که همراهمه کیه؟! نذاشتم که بیشتمی
 بمونه:

این خانم روناک بهجتی هستن. از این به بعد به جای خانم توحیدی میان... مدیر  -
 از آشنایی با شما خوشبختم.  -مسئول بخش یک:

 طور. منم همین -روناک:
 اوضاع چطوره؟ کارها خوب پیش میره؟ -حاج آقا: 

پیش میره؛ مخصوصًا که حاال اون بله حاج آقا همه چیز خیلی خوب  -مدیر مسئول:
سانتریفیوژهای فرسوده رو با سانتریفیوژهای جدید عوض کردیم، کارها خیلی سریع تر 

شینن. همون طور که مشاهده می انجام میشه. از همه مهمتر دیگه کارگرها بیکار نمی
 فرمایید همه مشغول به کارن. 

فاصله گرفت و به طرف خط تولید  مثل اینکه روناک حسابی ذوق زده شده بود. از ما 
شیرهای پاستوریزه و هموژنیزه رفت... بعد هم دیدم که داره به طرف یکی از کارگرانی 

پرسید که به که در حال ردیف کردن قوطی های شیره میره... داشت ازش سؤاالتی می
 خاطر صدای کار کردن دستگاهها چیزی متوجه نشدم. به طرفش رفتم:

 از اینجا خوشت اومده باشه. به نظر میاد  -
بله حاج آقا خیلی جالبه! همه روپوش سفید و ماسک دارن. اینجا خیلی بزرگه... از  -

 شورید. طرفی خیلی هم تمیزه، انگار هر روز اینجا ها رو می
 هیجانش منو به خنده انداخته بود. نگاهمو بین محوطه کارخونه چرخوندم و گفتم:

شه. کار ما حساسه و گرنه از نظر بهداشتی دچا ر مشکل میطوره... و بله همین -
اینجا هر روز با مواد شوینده و  بایستی تا اونجایی که الزمه رعایت نظافت بشه. کف

 شه. آب باالی ده درجه شسته می
 پس واسه اینه که اینجا از تمیزی برق می زنه. -روناک:

ها محوطه اطرافش فت. مثل بچهبعد هم به طرف بخش بسته بندی بطری های شیر ر
 گذروند. حمیدی گفت: رو از نظر می
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 مثل اینکه خانم بهجتی تا حاال با همچین محیطی برخورد نداشتن؟ -
 کنن؟ببینم این دیراتورها خوب کار می -
 شون چک شدن... هیچ کدوم هیچ مشکلی ندارند. بله حاج آقا. همه -
شه دوباره از مهندس بخش ره. میخوب پیش نمیکنم جریان تهویه هوا احساس می -

 بخواید که بهشون یه نگاهی بندازه؟
 بله حتمًا حاج آقا.  -

 زد. ش از فرط هیجان برق میگشتم. چشمهای عسلیبا نگاهم مدام دنبال روناک می
 به طرفمون اومد و با حالتی بچگانه دستهاش رو به هم سایید و گفت:

 خیلی خوبه!  وای حاج آقا اینجا -
 بریم قسمتهای دیگه کارخونه رو هم ببینیم.  -حاج آقا:

 بعد هم رو به حمیدی کردم که شش دانِگ حواسش به طرف روناک رفته بود. 
 یادتون نره. حتمًا اون هواگیرها رو چک کنید.  -
 بله حتمًا حاج آقا.  -

ه، وگرنه همین اول دونستم که فضای کارخونه تا این حد تحت تأثیرش میذارنمی
 صبحی اونو به اینجا می آوردم. 

 یعنی حاج آقا بخشهای دیگه هم به خوبی این قسمته؟ -
 طوره. شی. بله همیناگه زیاد هیجان زده نمی -
 من تا حاال همچین جایی رو از نزدیک ندیدم.  -
 الزم نیست همه بدونن که تو تا حاال باهمچین جاهایی برخورد نداشتی. -
 ولی من فقط اینو به شما گفتم.  -

 بهش لبخند زدم. اونم متقابالَ با لبخند پاسخم رو داد. 
 تونم بپرسم حاال به کدوم قسمت می ریم؟می -
باید خیلی جاهای دیگه بریم... خط های تولید دوغ، ماست، کره، بستنی، آبمیوه و  -

 خیلی جاهای دیگه. 
زدم که اینجا بایستی جالب باشه ولی نه تا این یاووه این که خیلی خوبه! حدس م -

 حد. 
ولی قرار نیست که تو تمام دوازده ساعت رو تو این محیط ها بگذرونی. کار تو یه  -

ست. در ضمن بایستی سعی کنی تا این مدتی که خانم توحیدی اینجاست چیز دیگه
 راه و چاه کار رو خوب ازش یاد بگیری. 
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 بله حاج آقا.  -
 ه لبش رو گزید و نگاهش رو متفکر چرخوند: گوش

م رو باال ببرم. ساعت مالقاتها رو گه که من بایستی روابط عمومیخانم توحیدی می -
 چک کنم و خیلی کارهای دیگه. 

 خیلی خوبه... مثل اینکه یه چیزهایی دستگیرت شده.  -
 بشم.  ترسم یه جوری کار رو خراب کنم و بعدش اخراجولی من همش می -
 هیس! دیگه چیزی نگو. -
 خب این عین واقعیته. -
شی. مطمئنم به یه ماه نرسیده تو تبدیل به یه منشی خوب با روابط عمومی باال می -

 حاال بریم به بقیه جاهای دیگه هم سر بزنیم. 
های ظهر تقریبًا بازدید از بیشتر بخشها انجام شد و روناک هم همچنان تا نزدیکی

شد. بعِد ناهار به بخش تولید بستنی و آبمیوه هم سر زدیم. به نظرش زده میهیجان 
 این دو قسمت، از همه بخشهای دیگه خوشمزه تر بودن. 

ساعت چهار که کل بازدیدها انجام شد دوباره به دفتر برگشتیم و از روناک خواستم 
 دنبالم.  داخلی بیست و چهار رو بگیره و از عقیلی راننده ام بخواد که بیاد

 حاج آقا زنگ زدم. گفتن که خیلی وقته آماده ام.  -
 بسیار خب.  -

بالفاصله کتم رو پوشیدم و از دفتر خارج شدم... در خروجی سالن رو که بستم دیدم که 
ها پایین اومدم و به طرفش عقیلی سوار بر پرادوی سفید داره به طرفم میاد. از پله

 از ماشین پیاده شد و گفت:رفتم... عقیلی به احترام من 
 حاج آقا در خدمتم.  -
 سوار شو که بریم.  -

 ماشین رو دور زدم. در جلویی رو باز کردم و در کنار عقیلی نشستم.
مردی حدودًا چهل و هشت ـ پنجاه ساله با قدی تقریبًا بلند... که بیشتر وقتها توی 

 رمای هوا شکایت کردم. کشید. از گخودش بود و کمتر تو کار دیگران سرک می
 عقیلی خواست که کولر ماشین رو روشن کنه گفتم:

 کشم. بهتره که هوای آزاد بیاد تو. خواد. شیشه رو کمی پایین مینمی -
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خواستم به باشگاه برم این حالت بهم دست تازگی نداشت. در هر سه روز هفته که می
. گرفتحالت متفکر به خود می شد و نگاهم به شدتمی داد. رگهای بدنم منقبض می

 میشه یا نمیشه؟ 
 حاج آقا بریم فرمانیه دیگه؟ -
 نه قبلش بریم خونه مش حسن... دخترش عمل شده. یه سر بهش بزنیم.  -
 حاال؟! -
 آره حاال بهتره. شاید بعدًا فرصت نشد.  -
 بسیارخوب!-
 ش رو که بلدی؟اخونه -
 چند بار اونجا رفتم.  -
 م رو با خودت آوردی؟خوبه... ببینم وسایل ورزشیخیلی -
 بله. چند ساعت پیش رفتم خونه و از خاله زهرا گرفتم... حاالم پشت ماشینه.  -

 م نگاه کردم. نگاهم رو برگردوندم و به ساک ورزشی
 خیلی خوبه -

اینکه ماشین رو به حرکت در آورد و از محوطه کارخانه خارج شد. خیلی تو فکر بودم... 
شد که اونجا نمی دیدمش باز هم پندار به اون باشگاه لعنتی میاد یا نه؟ چند وقتی می

دوستاش گفته بودن که با نامزدش به شمال رفته؛ یعنی واقعًا با دختر کسرایی نامزد 
 ها باهمن؟ طور نیست چرا توی تمام مهمونیکرده! و اگه این

 عقیلی خواستم یه مقدار شیرینی و میوه بگیره. قبل از اینکه از کنار قنادی رد شیم از 
بعد از عیادت از دختر ناتنی مش حسن که هجده سالش بود از عقیلی خواستم که یه 

 شد توش ثبت نام کردم. راست به باشگاه بدنسازی بره... جایی که دوسالی می
 حاج آقا رسیدیم.  -

 شون می اومدنهای رو شونهتیبه در ورودی باشگاه خیره شدم که اعضاش با کوله پش
رفتن... پندار بین هیچ کدومشون نبود. عقیلی همراهم از ماشین پیاده شد و و می

 کوله پشتی حاوی لوازم ورزشی رو از قسمت پشتی ماشین در آورد و بهم داد
 بفرمایید.  -
 بسیار ُخب. یه ساعت و نیم دیگه بیا دنبالم.  -
 تون. هبله حتمًا. فعالً با اجاز -
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دسته کوله پشتی رو تو دستم فشردم و وارد باشگاه شدم... به رختکن که رفتم غیر از 
 من سه نفر دیگه اونجا بودن. 

 ها حالتون چطوره؟سالم بچه -
 به... سالم حاج آقای ورزشکار -

بعد هم باهام دست دادن. طی اون یکی دو سالی که به اینجا می اومدم باهاشون 
شون باد ودم. علی ، رضا و محمد پسرهای گرم و صمیمی بودن. توی کلهآشنا شده ب

 بود ولی در کل بامعرفت بودن. 
 ها پندار نیومده؟ببینم بچه -
 ما هم تازه اومدیم... ندیدیمش؛ شاید توی سالن باشه.  -

 بهتره که هرچه زودتر لباسام رو عوض کنم. حتمًاامروز پندار اومده. 
ای رنِگ لباس رفتم. کت و شلوارم رو درآوردم و به ام دی اف و قهوهبه طرف کمدهای 

ام رو پوشیدم تا برای رفتن به سالن آماده َشم. زیپ کوله جاش پیراهن و شلوارمشکی
 پشتی ام رو بستم تا اون رو تو کمد بذارم. دستی روی شونه راستم قرار گرفت. 

 !ایی به هم زده؟به به حاج آقای...! چه عضله -
 ابروهام در هم رفت. نگاهم رو برگردوندم به اطراف نگاه کردم. اون سه نفر رفته بودن. 

 شدم. باالخره اومدی پندار؟ داشتم نگران می -
 برای چی؟ -
 که امروز هم نیای.  -
چرا نباید بیام. باالخره برای من هم الزم میشه برای به تور انداختن دخترهای جوون  -

 ها استفاده کنم. از این عضله
 تو هنوز یاد نگرفتی با بزرگترت درست حرف بزنی؟ -
 هه... بزرگتر! -
 شمال خوش گذشت؟ -
جاتون خالی. تا دلتون بخواد و*ی*س*ک*ی، ش*ا*م*پ*ا*ی*ن از همه مهمتر  -

 دختر اون هم نوع خوشگل و ب*غ*ل*ی
لی وسط راه دستم رو بلند کردم تا یک کشیده محکم توی گوشش بخوابونم؛ و
 زدم؟ برای چی؟پشیمون شدم. اون رو مشت کردم و پایین آوردم؛ باید به کی می
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م روای روبهخواستم از کنارش رد َشم. با اندامی بلند، محکم و عضلهپوزخندی زدم! می
ایستاده بود. طاقت دیدن چشمهای سیاه و پر از نفرتش رو نداشتم. قبل از اینکه خودم 

 رختکن برسونم با یک حرکت جلوم وایستاد. رو به در خروجی 
 کنید. خواید که بگید دارید ِبهم حسودی مینمی -
 به ویس... خوردنو شا... یا دخترهای خوشگل ب*غ*ل*ی؟ -
 کالً  -
 شاید هم.  -

دوباره دستش رو روشونه ام گذاشت. معلوم نبود با اون چشمهای سیاهش دنبال چی 
 گشت؟! بهش گفتم:می

 ای بکنم. خوام باهات یه معاملهیم -
 هات رو بهم بندازی؟خوای پس موندهـ ببینم پیرمرد تو که نمی

 ـ چرا پس مونده؟ وقتی از نوع بکرش رو سراغ دارم. 
 یه تای ابروش رو از تعجب باال انداخت. بعد هم پوزخندی زد:

 ـ نه بابا حاج آقا دست و دلباز شدن! 
 خواد بدونی؟ـ دلت می

 ـ اینطور به نظر میاد؟
 ـ چشمات که اینطور میگه

ام پایین آوردم و ازش فاصله گرفتم... به طرف به فکر فرو رفت. دستش رو از رو شونه 
ها در ورودی سالن رفتم... موسیقی جاز روشن شده بود. نگاهم رو میون دستگاه

 چرخوندم... به یه ورزش حسابی نیاز داشتم. 
  سالم حاج آقا. -
 آقای کریمی، مربی عزیز خوبید؟ -
 به مرحمت شما... می بینم که حاج آقای ما حسابی رو فرم هستن. -
 شه باهاش به مسابقه برم؟اونقد که می -
 باالتر حاج آقا... خب دیگه من میرم... خودتون که روال کار دستتونه.  -
 باشه پسرم. -

بود قبل از دست به کار شدن کمی نرمش نگاهی میان دستگاهها چرخوندم؛ ولی الزم 
 شد. کردم. الاقل اونجوری بعدش بدنم دچار گرفتگی عضله نمیمی
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ایش از در ورودی سالن پندار هم لباسهاش رو عوض کرده بود. با اون قد بلند و عضله
 گذشت و به طرف من اومد. 

 شون جمعه. می بینم که حاج آقا حسابی حواس -
 اشکالی داره؟ -
یه ایمثل مردهای سی ساله... سالم و سرحال! از همه مهمتر با قیافه ِی عضله -

 دخترُکش... نه خوشم اومد. 
 خوام مغزم خوب کار کنه. سالمتی شرط اوله عقله. می -

 ـ که بهتر بتونی دخترهای جوونو به طرف اتاقت بکشونی. 
 شروع به قدم زدن کردم.  به حرفاش اهمیت ندادم. روی تردمیل رفتم و خیلی آروم

ها با حرص سرش رو تکون داد و ازم فاصله گرفت. داشت یه راست به طرف وزنه
 رفت. نگاهم به طرفش بود... خیلی محکم و عصبانی قدم برمی داشتمی

دو وزنه کوچک رو از میله جدا کرد و دوتا وزنه سنگینتر جاش گذاشت و رفت برای  
فرو دادم و نگاهم رو ازش گرفتم و عوضش به روناک فکر ، هالتر نفسم رو پرس سینه

ش که وقتی هیجان زده اکردم... به اون چشمهای عسلی با صورت زیبا و خجالتی
تونست دل هر کرد. واقعًا دوست داشتنی بود! میشد، دستپاچگی رو فراموش میمی

 مردی رو بلرزونه. 
 )فصل سوم( 

 «پندار»
اصالً روی اعصابم تمرکز نداشتم. هر وقت که اون پیرمرد پاک زده بود به سرم... 

 ه*و*س*ب*ا*ز رو می دیدم به یاد غرور لگد مال شده ام می افتادم. 
ها رو باال و پایین می آوردم. چرا به این باشگاه اومده؟ باحرص میله حاوی وزنه

اومد. بازهم تونست توی همون نیاوران بدنسازی بره... عرق از سر و روم پایین می می
پرس سینه و هالتر حاال از نوع دست جمعش. بعد هم روی دستگاه... مثل اینکه رفتارم 

 تابلو شده بود. کریمی به طرفم اومد
 ـ همه چی رو به راهه؟

 ـ چطور مگه؟
نفسم رو بیرون میدم و میرم سراغ کراس اور. یه لحظه نگاهم به دنبال پیرمرد میره. 

اش رو از اینی که هست پهن خواست قفسه سینهرد. نه بابا میکداشت پالور دمبل می
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تر کنه تا شاید به جای یه قلب چند تا بیشتر توش جا بگیره... بیچاره تا حاال کم 
 تونسته بود از زندگی لذت ببره!

 کنی. کریمی:ـ پندار بهتره بیشتر احتیاط کنی. به نظرم امروز داری زیاده روی می
 ـ نگران نباش

الم حرکت پروانه... بعد هم چند تا نفس عمیق... حسابی خسته شده بودم. به حا
گذشت. بطری آبم رو ساعت مچی ام نگاه کردم. یه ساعتی از اومدنم به باشگاه می

اش رو هم رو صورتم پاشیدم. برای امروز هر چی برداشتم و اونو سر کشیدم... ته مانده
از اینکه از سالن خارج َشم. نگاه پراز نفرتم رو به تمرین کرده بودم دیگه کافی بود. قبل 

کرد او هم به من خیره شد. طور که داشت جلو بازو با هالتر میپیرمرد دوختم. همین
روم رو برگردوندم و از سالن خارج شدم و به طرف رختکن رفتم... در کمدم رو باز کردم و 

درآوردم و پیراهنم رو روی تن  شروع به عوض کردن لباسهام کردم. رکابی ام رو از تنم
کردم که دیگه واویال بود. عرق از منفذهای عرقی ام پوشیدم. اگر کتم رو هم تنم می

طور پایین می اومد. شلوارم رو با شلوار ورزشی ام عوض کردم و بعد پوست سرم همین
صله به اهم کتم رو به همراه کوله پشتی ام به دست گرفتم و از باشگاه زدم بیرون... بالف

سراغ سانتافه مشکی رنگم رفتم و سوار شدم. خونه ام تا باشگاه زیاد فاصله نداشت. 
توی همین فرمانیه بودم. توی یه آپارتمان دویست و چهل متری در طبقه سوم که سه 

 تا خواب داشت. 
وقتی به جلوی آپارتمان رسیدم. بالفاصله دکمه ریموت رو زدم تا در پارکینگ بازشه. بعد 

کسره وارد اونجا شدم. چهره پیرمرد جلوی چشمهام بود. با اون نگاه پر از اطمینانش. ی
 های من در اون تأثیری نداشت. تونست شده باشه؟! این بار کنایهیعنی چی می

از پارکینگ خارج شدم و به طرف آسانسور رفتم. همین که درش باز شد... زود داخل 
. عرقی که از سر و روم می چکید از اینی که بودم، شدم و دکمه طبقه سوم رو فشار دادم

عاصی ترم کرده بود. پیرهنم حسابی به بدنم چسبیده بود. همینکه به جلوی در واحد 
آپارتمانم رسیدم، بالفاصله در رو باز کردم. پروین خانم هنوز اونجا بود. داشت روی 

ن پنجاه و پنج سالی س کشید... زن خوبی بود. پنجاه ـتزئینات داخل بوفه دستمال می
کرد. از طریق یکی از شرکتهای خدماتی باهاش داشت... چند سالی بود که اینجا کار می

هاش رو برعهده آشنا شده بودم. شوهرش معتاد و علیل بود و سرپرستی دوتا از نوه
داشت. هر روز برای نظافت می اومد؛ چون من به جاهای شلخته و کثیف حساسیت 
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ین ازش خواسته بودم که هر روز برای نظافت بیاد. از طرفی معده ام با داشتم. برای هم
 غذاهای بیرون سازگاری نداشت. پخت و پز رو هم به عهده داشت. 

 ـ سالم پسرم برگشتی؟
 نای جواب دادن نداشتم. با سر جواب دادم. 

 ـ پسرم. چه عرقی کردی؟ بذار برات یه چیز خنک بیارم. 
ه کردم... دکملفن رفتم. همیشه موقع برگشت تماسها رو چک میبه طرف پیغام گیر ت

 رو فشار دادم:
 ـ عزیزم پندار چرا گوشی رو برنمیداری؟ مردم از دلواپسی

 شراره بود، دختر شریکم. 
 ـ می دونی از صبح تا حاال چند بار بهت زنگ زدم؟

 هم باشیم. خواست برم پیشش تا برای شام دور پدرش هم زنگ زده بود. ازم می
سامان ، پسر خاله ام هم ازم شاکی بود که ِبِهش سر نزدم. ازهمه مهمتر برام یه خبر 

پروین خانم با یه لیوان شربت که روی « الزمه که حتمًا ببینمت.»گفت: داشت. می
 سینی بود از آشپزخانه بیرون اومد. اون رو جلوم گرفت. 

 ـ بیا پسرم بخور که یه کم خنک شی. 
 رو برداشتم و یکسر سرکشیدم. اون 

 ـ یه خورده یواشتر!
 خوام برم دوش بگیرم. بد جور خسته ام. ـ مرسی پروین خانم. می

 ـ باشه پسرم؛ پس من هم حوله ات رو رو تخت میذارم. 
های پیراهنم رو یکی یکی رفتم. دکمهطور که داشتم به طرف حمام اتاق خوابم میهمین

 های منو سرجاش بیاره. تونست عضلهاز آب گرم نمی باز کردم. هیچی بهتر
وان رو پراز آب داغ کردم و رفتم داخلش. دوش رو هم باز گذاشتم. الزم بود که زیر 

خواستم کسی شاهد خرد شدنم باشه. دستم رو جریان آب اشکهام رو پنهان کنم. نمی
دلم رو هم می روی سر و بدنم کشیدم. جریان آب کم کم داشت با خودش کدورتهای 

برد! حوله رو دور خودم پیچیدم... تا خواستم از حمام بیرون بیام، نگاهم با شراره تالقی 
 کرد. 

با یه تاپ صورتی و شلوار جین روی تختم نشسته بود. اون دیگه کی پیداش شد.  
 مطمئن بودم که پروین خانم ازش خوشش نمیاد تا اومدن من رو بهش اطالع بده. 
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اش پخش کرده بود. تا چشمش به من افتاد از ش رو یه طرف شونهایموهای شراب
 جاش بلند شد. 

 ـ سالم عزیزم
 ـ کی اومدی؟

لبخند کشداری روی لبهایش نقش بسته بود. چهره بدی نداشت. ابروهای تاتو با بینی  
 عملی و لبهای پروتز شده. با اندامی باریک و قدی متوسط. 

 روین خانم در رو برام باز کرد. شه. پای میـ ده دقیقه
 بعد هم به طرفم اومد و دستهاش رو دور کمرم به شدت حلقه کرد

زدم و گوشی رو دونی هر بار که زنگ میـ عزیزم امروز حسابی نگرانت شدم. نمی
 گرفتم؟!برنمیداشتی چطور دلشوره می

 کنی؟کنی داری منو چک میـ فکر نمی
 ه ست. دوستت دارم بفهم. ـ اینها همش به خاطر عالق

 ـ می دونی که من به این جمله آلرژی دارم. 
 گم. شدی. اونوقت می دونستی چی دارم میـ کاش تو هم عاشق می

 گفت؟ دلم براش سوخت. یه دفعه چشمهاش خیس اشک شد؛ یعنی راست می
 م. فکـ می دونی که مواقعی که توی باشگاهم گوشی ام رو با خودم به سالن نمی بر

 کنم اینو بارها بهت گفتم. می
ـ خب آره؛ ولی دست خودم نیست نگرانت می شم. بعد هم سرش رو بلند کرد و کمی 

 هایش باال رفت تا من رو ببوسه. سرم رو کشیدم کنار. بهش برخورداز روی نوک پنجه
 ـ رفتارت باهام خیلی سرد شده. 

 ـ من مثل همیشه ام. 
 شه. شکستن غرورم و بیان احساسم همه چی درست میکردم بعد از ـ فک می

 ـ ازم خواستی که باهات دوست بشم. من هم قبول کردم غیر از اینه؟
 ـ توی شمال رفتارت اینقد باهام سرد بود که از صدتا غریبه هم بدتر بودی. 

 خواستی چیکار کنم؟ از اعتماد پدرت سوء استفاده کنم؟ـ می
 شد؟شد. مینیا آخر نمیـ با یه کم نرمش که د

 دستهاش رو از دور کمرم جدا کرد. حاال دیگه فقط رو به روم ایستاده بود. 
 پرسیدم، مهربونتر بودی. ـ اون موقع که ازت مشکالت درسی ام رو می
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دونم این چه عادتیه که دخترا دارن؟ تا یکی دو کلمه باهاشون حرف بزنه، فک ـ نمی
 ه؟ کنن حتمًا یه خبراییمی

 ـ من که هرچی بگم باز تو حرف خودت رو می زنی. 
 خوام لباسهام رو بپوشم. ـ از اینجا برو بیرون می

طور که از روی حرص سرش رو تکان می داد، نیشخند زد. بعد هم عقب عقب همین 
 به طرف در خروجی اتاقم رفت. 

 ـ در رو هم پشت سرت ببند.... لطفاَ 
خوند. بود. بیست و دو سال سن داشت. کامپیوتر میهشت سالی از من کوچکتر 

گفت که به عشق من وارد این رشته شده. با پدرش توی کارخونه ساخت قطعات می
 شه که باهاشون در ارتباطم. کامپیوتری، شراکت دارم... برای همین هشت سالی می

استعداد  خوندم. توی رشته ام خیلی از خودماون زمان که برای ارشد کامپیوتر می
نشون دادم... دارای باالترین نمرات بودم. همون موقع از طریق یکی از اساتید با آقای 

کسرایی که پدر شراره ست آشنا شدم. ابتدا در اونجا به عنوان یه کارمند معمولی 
استخدام شدم؛ ولی بعدها که مهندس پی به کارآیی من برد، سعی کرد بهم کمک کنه. 

یارم گذاشت؛ البته به عنوان قرض تا به قول خودش باالتر برم... ای در اختیه سرمایه
 این بود که بعدًا هم شدم شریکش. 

روی آیینه سر و وضعم رو مرتب کردم... ادکلنم رو برداشتم و لباسهام رو پوشیدم و روبه
ها و نبض هر دو دستم زدم؛ بعد هم سرجاش گذاشتم و از اتاق خارج به پشت گوش

 شدم. 
ه روی کاناپه ی ِال نشسته بود. ابروهاش حسابی درهم بود، با دیدن من از جاش شرار

بلند شد. بازهم لبخند کشداری روی لبهاش نقش بست. نفسم رو بیرون دادم و به 
 طرفش رفتم:

 کردم تا حاال رفتی؟ـ فکر می
 ـ وای پندار من همیشه عاشق این مارک ادکلنت بودم و هستم.

 نیست... جدیده.  ـ این مال همیشگی
 ـ آره می دونم. وقتی توی حموم بودی بهش یه ناخنکی زدم.

بعد هم به طرفم اومد و دوباره من رو در آغوش گرفت. ناخودآگاه نگاهم به طرف 
کند؛ ولی زیر پروین خانم رفت... ظاهرًا داشت روی کانتر سیب زمینی پوست می

ش رو از دور کمرم جدا کردم و ازش اچشمی حواسش به ما بود... دستهای حلقه شده
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 خواست باهاش روی یهخواستم که بنشینه؛ ولی کوتاه بیا نبود. دستم رو کشید می
مبل بشینم. تا بازم خودشو بهم بچسبونه؛ ولی من روی مبل تک نفره نشستم. حسابی 

 اخمهاش تو هم رفت. 
 ـ چرا شربتت رو نخوردی؟

 ن نمیره. ـ وقتی تو نیستی چیزی از گلوم پایی
 پروین خانم گفت:

ـ خدا رو شکر پسرم رنگ و روت از هم باز شد.. وقتی از در اومدی تو حسابی  ازت 
 ترسیدم. می

 ـ وای پندار! بیخود نبود امروز همش دل شوره داشتم... چت شده بود عزیزم؟
 ـ شربتت رو بخور. نگفتی برا چی اومدی؟

 هستم. این پرسیدن داره؟ ـ اگه نامزدت نیستم. ِگرل فرندت که
 ـ چی؟!

 ـ نگرانتم پندار می فهمی؟! اصالً چرا امروز اینقد بداخالق شدی؟!
 بعد هم صداش رو یواش کرد طوری که پروین خانم نشنوه. 

 ـ چرا نریم تو اتاقت باهم حرف بزنیم، من اینجا راحت نیستم. 
 ـ برای چی اومدی؟!

 مید به مبل تکیه دادگوشه لبش رو گزید و با حالت ناا
خواد باهات در مورد خواد که امشب برای شام بیای خونه مون. میـ پدرم می

 هایی که در نظر داره حرف بزنه. برنامه
ـ ولی امروز توی شرکت چیزی نگفت. اگه فقط برای یه دور هم نشستنه که امروز حتی 

 حوصله خودم رو هم ندارم. 
 دوست داره. ـ پدرم تو رو مثل پسر خودش 

 اش رو به اون نمی بخشه. شهیاد هم پسرشه؛ چرا محبت پدرانه -
 خواد چکار؟!که سرگرمیهای خودشو داره. محبت پدرمو میاون -
 د*خ*ت*ر*بازی؟  -
 حاال...  -

 ـ ولی من پسرش نیستم. 
ـ خیلی مغرور و خودخواهی پندار. حواست باشه این حرفو جلوی پدرم نگی؛ چون 

 شکونی. بی دلشو میحسا
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 ـ شاید بعد شام اومدم؛ البته قول نمی دم. 
از جاش بلند شد... دیگه بیشتر از این اصرار نکرد. می دونست اگه چیزی بگم دیگه  

 همونیه که گفتم. 
 ـ باشه عزیزم هرجور راحتی؛ پس برای بعِد شام منتظرتیم. 

 ـ گفتم شاید
 اش مانتو و شالش رو بیاره. بعد هم از پروین خانم خواست که بر

 خوای بری؟ـ می
 ای... برم که به استراحتت برسی. گی خستهـ مگه نمی

 کنی. کار خوبی می -
پوشید! جلوی آیینه قدی هال ایستاد، شالش رو سرش خیلی با حرص مانتوش رو می

. کرد. بعد هم از توی کیف لوازم آرایشش هر چی دم دستش اومد به صورتش مالید
دونم اگه من تنها عشق زندگیش بودم دیگه چه لزومی داشت خودش رو میون نمی

 این همه رنگ و روغن خفه کنه، من که بارها بهش گفتم که از دیدن اینها کهیر میزنم. 
 ـ خب دیگه عزیزم من ِبرم. 

 ـ ماشین داری؟
 گفتم ندارم خودت منو می رسوندی؟ـ آره؛ ولی اگه می

 به یه آژانس. ـ زنگ می زدم 
 ـ می دونستم. 

برام یه بوس فرستاد و از در خارج شد. پروین خانم تا از رفتن او مطمئن شد، بالفاصله 
 گفت:

ـ آخه پسرم حیف تو نیست دختری مثل اون دور و برت بپلکه؟ همیشه به خودم 
 شه. گم از این پسر بهتر و خوش قد و باالتر توی دنیا پیدا نمیمی

 شه. خانم خیلی مونده شام آماده شه؟ داره گشنه م میـ پروین 
 شه پسرم. ـ یه خرده دیگه آماده می

گوشیم زنگ زد... مهندس کسرایی بود. مثل اینکه امروز آرامش به من نیومده. اول 
 دخترش... حاالم خودش. 

 دکمه سبز رنگ رو لمس کردم
 ـ بله. 

 ـ سالم پسرم. کجایی؟
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 ونه ام. ـ سالم مهندس... خ
 ـ شراره م اونجاست؟

 ـ همین چند دقیقه پیش رفت. 
 کردم که حاال باید تو و شراره توی راه باشید. ـ من فک می

 ـ نشد 
 ـ پاشو بیا. یه شامی دورو بر هم باشیم. 

 ـ شاید برای بعد شام اومدم. فعالً خستم. 
 کنی پسرم؟ـ چرا تعارف می

 ـ بحث این حرفها نیست. 
 شم. اگه نیای ازت دلخورمیـ 

 ـ برای بعد شام هستم. فعالً کاری ندارید؟ 
 ـ نه... فعالً 

 ـ فعالً 
به اتاقم برگشتم و یه سیگار از پاکتی که روی میز بود، بیرون کشیدم تا روشنش کنم. یه 

 اش رودفعه یادم اومد که سامان هم پیغام گذاشته بود. گوشیم رو برداشتم و شماره
 بعد از یکی دو بوق جواب داد.  گرفتم.

 ـ سالم به پسرخاله عزیزم پندار! چه عجب که یادی از فقیر فقرا کردن؟
 ـ سالم سامان. خوبی؟

 ـ بد نیستم به لطف شما.
 ـ برام پیغام گذاشته بودی. کاری داشتی؟

 م چطورن؟ بعد برو سر اصل مطلب. ـ بابا اول بپرس عمه، خاله... زن و بچه نداشته
 ـ تو که زن و بچه نداری؛ پس بیخود احوال کی رو بپرسم؟

 ـ عمه و خاله که دارم. 
 یه لحظه سکوت کردم. نفسم رو بیرون دادم و گفتم:

 ـ چه خبری برام داشتی؟
 ـ اینطوری که نمیشه باید ببینمت. 

 ـ حاال که داریم باهم تلفنی حرف می زنیم فرض کن منو دیدی... بگو. 
 ی که من قوه تخیلم اصالً خوب نیست. ـ می دون
 خوای چکار کنم؟ـ حاال می
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 ـ نظرت چیه امشب یه قراری بذاریم همدیگه رو ببینیم؟
 ـ حاال؟

 شبه.  9ـ تازه ساعت 
 ـ یعنی خبرت اینقد مهمه؟

 ـ حاال گیریم مهم نباشه. صله رحم رو بجا بیاریم و باهم یه دیداری داشته باشیم؟
 گفت، گفتم:ربط نمیزیاد هم بی 

 ـ خیلی ُخب باشه... من منتظرتم، بیا اینجا. 
ت نه. ترجیح میدم توی همون رستوران همیشگی که دوران دانشجویی باهم خونه -

 رفتیم، باشه. می
 ـ بد نیست؛ پس من تا یه ساعت دیگه اونجام. 

ه بی وین خانم بگم کوقتی تلفن رو قطع کردم، بالفاصله از اتاقم بیرون رفتم تا به پر
 خیال شام درست کردن بشه. شام رو با پسر خاله م بیرون می رم. 

 ولی او تا چشمش به من افتاد، گفت:
 ـ بیا پسرم برات عدس پلو با شامی درست کردم. همونی که خیلی دوست داری

 خورم. ـ دستت درد نکنه. پروین خانم؛ ولی بهتره که برید آماده شید. من فعالً شام نمی
 اید. گفتید خیلی گرسنهـ ولی شما که می

 ـ برام یه کاری پیش اومده باید برم. شما رو هم می رسونم. 
 ـ راضی به زحمت شما نیستم. من خودم میرم. 

 خودتون رو آماده کنید. بعدش هم من می رم دنبال کارم -
 ـ باشه پسرم هر طور دوست داری

سامان، پیش مهندس کسرایی برم. با اینکه می دونستم  خواستم بعد از مالقات بامی
تونستم زیاد حرفهاش مفت هم نمی ارزه؛ ولی به خاطر دینی که بهش داشتم نمی

 بهش بی تفاوت باشم. 
خواست یه کنم میرفت. فکر میتوی راه پروین خانم مدام با چادر مشکیش ور می

دوست داشت َفک بزنه با همون حربه راهی برا حرف زدن پیدا کنه... نه اینکه همیشه 
ش شروع کرد که من مثل پسرشم... دست خودم نبود پوزخندی زدم. مادر؟ اهمیشگی

 ای. خیلی وقت بود روی این اسم خط بطالن کشیده بودم. چه واژه بیگانه
 هام دوستت دارم. ـ شاید باورت نشه پسرم؛ ولی به خدا به اندازه بچه

 چرخوندم و نگاهش کردم. بعد هم ادامه داد:فقط سرم رو به طرفش 
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 شم. ریزی دست خودم نیست ناراحت میبینم یکهو تو خودت میـ وقتی می
 ـ چیزیم نیست پروین خانم. 

 ام شما رو هم به زحمت انداختم. ـ شرمنده
 ـ شنیدید که برا بعد شام با مهندس کسرایی قرار دارم؛ پس می اومدم بیرون. 

آه و ناله کردن از دست زندگی کرد. اینکه یه شوهر معتاد توی خونه داره و شروع به  
کنه. بدون اینکه اهمیت بده که آیا من شنونده هاش مراقبت میحاالم داره از نوه

 خوبی هستم یا نه؟
 ـ دختر منم یه جو عقل توی کله ش نیست. 

 نگاهم به طرفش رفت. کالفه به نظر می رسید
اش گرفت. اش رو عوض مهریها من از شوهرش جدا شد و دوتا بچهـ بدون مشورت ب

کنم. من ساده هم به زور قبول کردم؛ اما به کنم. کار میشون میگفت که خودم بزرگمی
گم به دخترم قول داده بود یه سال نکشید دوباره ازدواج کرد. مرتیکه شوهرش رو می

واج به ماه نکشید که دوتا پسرش رو کنه؛ اما بعد ازدهاش رو براش بزرگ میکه بچه
 عین گونی سیب زمینی جلو خونه پرت کرد. 

 ـ اینها مال تازگیه؟
ـ نه بابا مال هفت هشت سال پیشه. اون موقع محمد هفت سالش بود و مرتضی 

 خونن. گم. حاال اونا بزرگ شدن و دیگه خط منو نمیهام رو میهم سه سال داشت. نوه
 ودن رو درمیارن. کار دخترتون یه امر طبیعیه. ـ همه ادای مادر ب

هاش مراقبت کنه. اون مرتیکه خواست از بچهـ ولی... دختر من راست راستکی می
 گولش زد. 

 ـ همین کوچه ست دیگه. 
 ـ بله پسرم. سومین خونه دست راست. 
 جلوی یه در کوچک زنگ زده نگه داشتم

 دت رو هم به زحمت انداختی. ـ دستت درد نکنه پسرم. به خاطر من خو
 کنم. ـ خواهش می

کردم که به خونه محقر ما تشریف بیارید و یه تون میاگه عجله نداشتید حتما دعوت -
 چایی در خدمتتون باشیم. 

 باشه برا یه وقت دیگه.  -
 ـ مواظب خودت باش پسرم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – ماجرای روناک

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 5 

 

 ـ خداحافظ. 
تونستم به کوچه بعدی رفتم، میمی الزم نبود دور بزنم. اگر همین کوچه رو مستقیم

 بپیچم و از همون جا به خیابون اصلی برم. 
تازه به کوچه همای چهار پیچیده بودم که شاهد درگیری دختر و پسر جوانی شدم. 

کنم به خاطر غیرتی شدنم باشه یا مثالً بخوام دونم چرا سرعتم رو کم کردم. فکر نمینمی
 از دختره دفاع کنم. 

ش محکم به بازوی پسره زد و پا به فرار گذاشت. شش دانگ ابا کوله پشتیدختره  
حواسم به طرف اونها رفته بود. دختره در حینی که می دوید مدام پشت سرش رو 

دونم چطور شد که یه دفعه به ماشین پایید که مبادا پسره بهش برسه. اصالً نمیمی
ید بالفاصله پا به فرار گذاشت. نفسم من خورد و افتاد زمین، پسره تا این صحنه رو د

 رو با عصبانیت پس دادم و از ماشین پیاده شدم... واقعًا که امروز روز گندی بود. 
 د. شقبل از اینکه من به طرف دختره برم. خودش داشت با جون کندن از زمین بلند می

 ـ حالتون خوبه؟
کرد. به زحمت بلند د میشده بود و درکرد، زخمیداشت به کف دستهایش نگاه می

 شد. 
 ـ من حالم خوبه. 

 ـ سوارشید برسونمتون بیمارستان. 
 ـ خوبم. نیازی به بیمارستان ندارم. 

 بعدهم با پشت دستش خاکها رو از مانتواش پاک کرد. 
 ـ از سرتون داره خون میاد. 

 دستش رو گرفتم و به طرف ماشین بردم. 
 یازی به بیمارستان ندارم. ـ گفتم که آقا حالم خوبه. ن

 ـ اما... 
 خواد نگران شید. من چیزیم نیست. ـ نمی

 ازم فاصله گرفت و همون مسیری رو که داشت می دوید لنگ لنگان رفت. 
به درک! سوار ماشین شدم که برم. هنوز روشنش نکرده بودم که از آیینه جلویی متوجه 

طور ماشین رو دنده عقب به طرفش شدم دختره بیهوش، روی زمین افتاده. همین
کرد که این بال سرش بردم و پیاده شدم. معلوم نبود این وقت شب بیرون چکار می

 اومده؟!
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روی دوتا دستهام بلندش کردم و تو صندلی پشتی ماشین گذاشتمش و بعد به 
ش اکرد، انگار که خوابش برده باشه. چهرهنزدیکترین بیمارستان رفتم. آه و ناله نمی

بعلت تاریکِی هوا واضح نبود ولی وقتی که به بیمارستان رفتم زیر نور اونجا صورتش 
 ای کوچک که با پیچرو خوب دیدم. چشم و ابروِی عسلی با بینی کشیده و لبهای قلوه

کشید. پرستارهای اونجا تا من رو و خمهای اندامش زیبایی دل انگیزی رو به ُرخ می
 ه به طرفم اومدندیدن که یه نفر روی دستهام

 ـ چی شده؟
 ـ تصادف کرده

 ـ ببریدش این قسمت. همین حاال دکتر هم میاد. 
 پرستار همرام اومد همون سالن رو مستقیم رفتم و بعد هم به سمت چپ پیچیدم. 

 ـ اتاق بیست و یک. همینجا روی تخت بخوابونیدش. 
 رتش زوم شد. صورتش خیلی معصوم بنظر می رسید. یک لحظه نگاهم تو صو

 ـ با شما چه نسبتی داره؟
 ـ باهام تصادف کرده. 

 ـ برم که دکتر رو صدا بزنم. 
کردم. کاش حرفش رو گوش نکرده بودم. همون لحظه به زور سوار ماشینش می

اش بیرون زده بود، مرتب کردم. ازش فاصله موهاش رو که به طور نامنظم از مقنعه
 اتاق ایستادم.  گرفتم و کنار پنجره سمت شرق

دکتر به همراه پرستار اومد. به طرفشون برگشتم. دکتر بالفاصله به سراغ دختره رفت 
 اش کنه. که معاینه
 کنید مشکل جدی باشه؟ـ فکر می

اش رو از سرش در بیاره. دستش رو به دختره نگاه کرد. از پرستار خواست که مقنعه
 اش گذاشت. روی خون کنار شقیقه

 پوست سرش صدمه دیده. صدمه آنچنانی نیست. ـ فقط 
 ـ پس چرا بیهوش شده؟

 ـ سرعت ماشینتون چطور بود؟
 ـ خیلی کم

 زدم. ـ حدس می
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روی خودش گرفت، خراش داشت. نه اینکه موقع افتادن دستهاش رو بلند کرد و روبه
 تمام حجم بدنش روی دستش افتاده بود. 

شارشه. احتماالً ترسیده. با یه سرم دکستروز درست ش پایین اومدن فاـ علت بیهوشی
 اش هم نیاز به بخیه داره. خانم محمدی وسایل رو آوردید؟شه. کنار شقیقهمی

 ـ بله آقای دکتر. شما هم فعالً بیرون تشریف داشته باشید. 
زد. از اتاق بیرون رفتم. سامان بود. دکمه سبز رو لمس کردم و م داشت زنگ میگوشی

 در اتاق هم یه کم فاصله گرفتم. بدون اینکه من حرفی بزنم گفت:از 
 ـ پسر کجایی؟! یه ساعته منتظرتم. 

 تونم بیام. برام یه مشکلی پیش اومده. ـ من امشب نمی
 ـ بازم بهونه آوردی. 

 ـ بهونه چیه؟! تصادف کردم
 ـ با کی؟ ِکی؟
 ـ با یه خانم. 

 ـ پیره یا جوونه؟
 کنه؟ ـ چه فرقی می

خورد به پست کرد، میخب اگه پیر باشه طرف وقتش بود. حاال با تو تصادف نمی -
 عزرائیل. 

 نفسم رو فوت کردم بیرون. این هم وقت گیر آورده. 
 حاال نگفتی پیره یا جوون؟ -
 جوون.  -

 شد. ـ اگه تو آدم گند دماغی نبودی حتمًا داستان عاطفی می
 ـ کاری نداری؟

اس قطع شد. غیر از سامان چند تا تماس دیگه بی پاسخ داشتم که از طرف وقتی تم
 مهندس کسرایی و دخترش بود. اونها ِکی زنگ زده بودن که من متوجه نشدم؟

 با بیرون اومدن دکتر از اتاق، از دیوار فاصله گرفتم و به طرفش رفتم. 
زدیم. حاالم بهش طور که گفتم مشکل زیاد جدی نیست. چند تا بخیه بهش ـ همون

سرم قندی وصله که فشارش باال بیاد تا اون موقع هم شما بیاید مدارک مربوط به 
 بیمارستان رو پر کنید. 
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 )فصل چهارم(
 روناک:

؟! کنموقتی چشمام رو باز کردم خودمو توی تخت بیمارستان دیدم. من اینجا چکار می
 خواستم خیِر سرم بلندشم. می طور دراز کشیده شروع به ورجه وورجه کردم.همین

آخ دردم گرفت. این دیگه چیه؟! به دست راستم ِسرم وصل شده بود. از طرف دیگه 
 کف هردوتا دستم هم باند پیچی داشت. 

موهامم که رو بالش ریخته. باعرقی که رو گردنم نشسته بود، ل*خت بودنش رو 
رو تو اطراف چرخوندم، کردم؛ پس مقنعه ام کجاست؟! کمی که سرم بخوبی حس می

شد. کنار شقیقه ام هم باندپیچی اونو گوشه تخت پیدا کردم. دیگه بهتر از این نمی
 داشت. نه بابا برا خودم حسابی ُقراضه شدم. 

 چرا من اینطوری شدم؟! 
آها یادم اومد... سعید. همون پسر الته محلمون، بگم خدا چکارش کنه! بازم دنبالم راه 

نی. کندونامو روهم ساییدم. ای بمیری که دیواری کوتاه تر از من پیدا نمیافتاده بود. د
ه. که کنانگار دختر قحطیه؟ تا منو می بینه عینه مگس میاد دنبالم و شروع به ِوزِوز می

ها؟! میشه یه بار من چی؟ مثالً دوستم داره. آخه پسره بی شعور تو رو چه به این حرف
ر کوچه نبینم؟! با اون موهای فرفری و کاپشن خلبانی سبز از دانشگاه برگردم و اونو س

رنگی که تنشه. َاه چندش! سینه ش همیشه یه وجب جلوتر از خودش راه میره قدش 
رو از اینی که هست کوتاه تر نشون می ده. مثالً گردن کلفته. بابا از نظر من سوسک 

به شونه ش زدم. طور بود. من هم با کوله پشتیم محکم هم نیستی... آره همین
 بعدش.... 

وای خدا! من باید حاال خونه باشم. قیافه مامان جلو چشمم اومد که همش با چشمای 
نگران به در و ساعت خیره شده و میگه که این دختر کجاست؟ پدرم رو نگو... حتما با 

اون درد پاهاش بلند شده دنبالم بگرده. خاک تو سرت کنن روناک که همیشه بلدی 
نی. حتمًا تا حاال به خونه تک تک خواهرام زنگ زده شده که شاید من خونه گند بز

شناسم. خوب یادمه اون موقع که ها باشم. نه... پدر و مادرم رو خوب مییکی از اون
  شد.گشتند چه قیامتی به پا میخواهرام مدرسه بودن، وقتی ده دقیقه دیرتر برمی

محکم به بالش کوبیدم. این چه شانسیه که جرأت نداشتم به ساعت نگاه کنم. سرمو 
 من دارم. اون هم تو اولین روز کاریم؟!

 وای خدا! حاج آقا! یعنی مامان به اون هم زنگ زده؟! 
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یه بسم اللهی گفتم و به ساعت دیوارِی طرف چپم نگاه کردم. یا خدا! یازده شبه! دیگه 
نت راه تمام کالنتری ها، روناک خانم رسمًا بدبخت شدی. مطمئن باش برای پیداکرد

ها و پزشک قانونی ها تخت شده. تا اآلن مسلمًا خونوادم دارن توی بهشت بیمارستان
مو رو دیوار نصب گردن؛ باید هرچه زودتر بلند شم تا آگهی ترحیمزهرا دنبالم می

 نکردن. ِسرم دستم داشت به آخراش می رسید. گور بابای اون یه ریزه آخری. 
خیز شدم تا با جمع و جور کردن خودم، یه دفعه از اون اتاق لعنتی بزنم به از جام نیم 

چاک که از شانس بد من یه هو در اتاق بازشد و یه غول تشن چهارشونه با چشمایی 
سیاه ، ابروهایی پرپشت و اخم آلود ظاهر شد. فورًا به طرف مقنعه ام که حالت مچاله 

کردم اون هم چه مقنعه ای! چجوری َسرم میشده کنار تختم رو داشت، هجوم بردم... 
 که موهام رو بپوشونه؟!

با هربدبختی که بود اون رو سرم گذاشتم که حاضرم قسم بخورم قیافم در اون موقع 
 درست شبیه خروس شده بود. 

 بهم نزدیک شد. با چشمایی از کاسه درآمده خودم رو جمع و جور کردم. 
 ـ باالخره بیدار شدی؟

 طور چرت زده باشم؟! خواستی تا آخر عمرم همینت میخبر مرگ
 ـ باماشین من تصادف کردی. یادت میاد؟

 ـ بله که یادم میاد. همینم مونده که حافظه ام رو هم از دست بدم. 
 کنی؟!ـ داری چکار می

خوام سرمو از دستم جدا کنم و بعد هم از اینجا بزنم بیرون. اشکالی ـ می بینی که می
 ؟داره

ترسم. یه دفعه دستم رو گرفت. بچه پررو. طوری هم ازت میتروخدا نیا جلو همین
ناسالمتی من براش نامحرمم. چه راحت دستش رو روی دستم گذاشت! المصب چه 

 زوری داره. خوب شد نخواست باهام مچ بندازه. 
 خوای چکار کنی؟آقا دستمو ول کن می-

 کنی. ه دوباره غش میـ بایستی بذاری سرمت تموم شه. وگرن
 فکر کردی دکتری؟ -
 کنی. فشارت اومده پایین. اگه نذاری تموم بشه بازم غش می -

 ـ بیخیال بابا. تا حاالش هم زیادی دیر کردم. 
 ـ جایی قرار داشتی؟
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 ـ چی؟!
 ـ هرچی باشه از سالمتیت مهمتر نیست. 

 ـ من حالم خوبه. 
 دوباره به طرف سرم هجوم بردم. 

 ـ عجب گیری افتادما
 ـ تو چقد ُغد و لجبازی دختر. میگم بذار سرمت تموم بشه. 

 چیه فکر کردی منو باخودت ورداشتی آوردی بیمارستان دکتری؟ -
 مثل اینکه تو حرف حساب تو گوشت فرو نمیره.  -

 ـ عجب گیری افتادم! ببینم اصالً شما کی باشید؟
 ـ پندار کاویانی هستم. 

 خواد اسمت رو بدونم. هم دلم میچقد  -
نگاهم رو از حرص به طرفی برگردوندم؛ ولی من که کم بیار نبودم. دوباره اون زبونمو 

 دومتر و نیم دراز کردم و گفتم:
ـ منظورم اینه به شما مربوط نیست که سرم تموم بشه یا نشه. شما چه می دونید که 

 یدونه دلشون تا حاال کجاها رفته. تا حاال پدرومادرم چقد نگرانم شدن؟! خدا م
 ـ اگه به خاطر اونا نگرانی بیا با این گوشی بهشون زنگ بزن که تو بیمارستانی. 

 ـ بله دیگه یه بارکی نقش عزرائیل رو براشون بازی کنم. 
 ـ باالخره که چی؟ اونا می فهمند. 

دارم اینا رو به شما  ـ نه دیگه وقتی خودم پاشم برم خونه شدتش کمتره. اصالً چرا من
 گم؟!می

 زدی. ها پرسه نمیـ اگه واقعًا دلواپس خونوادت بودی تا نصف شب تو کوچه
ـ آقا حرف دهنت رو بفهم. عینهو غول بیابونی اینجا ظاهر شدی و منو بازخواست 

 کنی... َاه. می
 اشکرد با این هیکل دختر ُکشش اینجوری صدبیچاره چشماش چهارتا شد. فک نمی

 ام. بزنم؛ ولی تقصیر خودشه. یه جور باهام حرف زد که انگار من دختر خیاب*و*نی
اون چه میفهمه بعِد تعطیلی کارخونه، از طریق کیوسک تلفنی با مادرم تماس گرفتم و 

خواست این سعید عالف ازش اجازه گرفتم که برم کتاِب کمک درسی بخرم. مگه دلم می
 بیاد و سر راهم سبز شه. 

 خواد جلو رفتنمو بگیره؟!خوام بدونم کی میآخیش سرم تموم شد. حاال می
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 خوام مقنعه م رو درست سر کنم. شه یه لحظه برید بیرون میـ می
 روی پنجره می ایستم. ـ روبه

 ـ من اگه نخوام یکی چهارچشمی منو بپاد کی رو ببینم؟
 پات سبز شه. منو سننه بهم پشت کرد. جهنم اینقد اینجا وایستا که علف زیر

زود مقنعه رو سر کردم. چسب رو بازوم رو برداشتم و سوزِن ِسُرم رو از زیر پوستم بیرون 
کشیدم. جاش کمی کبود شده بود. مهم نیست با دست چپم کمی مالشش دادم؛ ولی 

شد؟! نگام رو چرخوندم. آقا غول َتشن هنوز ها جای کبودی خوب میمگه به این زودی
طرف پنجره بود. خوبه! همونجور وایستا تا اموراتت بگذره. مثل گربه از تخت  روش به

پایین اومدم. بایستی قبل از اینکه دوباره سریش بشه از اینجا برم. دستگیره درو باز 
 ها از اتاق زدم بیرون. کردم و عینهو جن زده

الم ستون جهنم دنبرفتم. پندار هم عین طور که داشتم سالن بیمارستان رو بدو میهمین
 می اومد. 

 وایستا ببینم. کجا داری میری؟ -
 ای عصبانی جلوم ایستادها با قیافهآخر سر هم جلوی در خروجی بیمارستان روی پله

ـ ببین دختره زبون نفهم. اجازه نمی دم این بار هم غش کنی و بعد هم بری گوشه 
حاالم مثل بچه آدم میای سوار  قبرستون. بعد هم برای من پرونده قتل تشکیل بدند.

 شی و من هم می رسونمت خونتون. ماشین می
اصالً از کجا معلوم این آدم ربا نباشه؟ ظاهرش که خیلی غول َتَشنه. خوش تیپ هم که 
هست. آره شنیدم اونایی که تو کار قاچاقن این جور افراد رو می فرستن جلو... از همونا 

 عف میرن. که دخترا بادیدنش زود َغش و ض
 خورم. هام. اصالً گول ظاهرش رو نمیولی من زرنگتر از این حرف

 ـ دستمو ول کن. 
زورش خیلی زیاد بود. دستش رو درست رو همون دستی که سرم بهش وصل بوده 

کشیدم فایده گذاشت. من رو به زور به طرف ماشینش برد. هرچی خودمو پس می
 آقا با این دختر چکار داری؟ نداشت. یکی هم اونجا نبود که بپرسه

 درست مثل گونی سیب زمینی رو صندلی جلویی ماشینش پرتم کرد.  
 ـ ولم کن روانی

های من دستش شُل شه. زود قفل مرکزی ها بود که با ورجه وورجهفرزتر از این حرف 
رو گرفت. روش رو زد تا فرار کنم... چقد هم کالفه بود. مدام رو فرمان ماشین ضرب می
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به طرفم برگردوند و با اون چشمای به کاسه خون نشسته ش نگام کرد. خودم رو به در 
 ترسیدم. ماشین چسبوندم. خب چکار کنم یه خورده ازش می

 ـ حاال آدرس خونت رو بگو. 
 آب دهنمو قورت دادم و گفتم:

 ـ یه خرده پایین تر از همون جایی که باهام تصادف کردید. انتهای کوچه. 
ه خواد منو بنگاهش رو ازم گرفت و ماشینشو روشن کرد. یعنی اآلن راست راستکی می

 خونه ببره؟
تر به صندلی چسبوندم و با چه سرعتی هم میره! انگار اومده رالی. خودم رو محکم

 چشمام رو بستم. خدا به خیر کنه. آگهی ترحیمم الزمه که به دیوار چسبونده بشه. 
 ؟ـ چرا چشمات رو بستی

 ـ نه بازش کنم شما رو نگا کنم؟
ام داره نگا گفتم ترسیدم. اونوقت بیشتر ازم سوءاستفاده کنه؟ چجوریبهش می

 کنه؟می
 خواید جواب بدید؟ـ تلفنتون داره زنگ می زنه. نمی

 
نفسشو بیرون داد و دستش رو به طرف هندزفری گوشش برد و دکمه تماس رو زد. 

 ام. کرد انگار من یه جانینگام می چه به موقع بود. یه جور
ـ سالم. آره تازه متوجه شدم. نشد که زنگ بزنم... آره همه چی درست شده. گفته بودم 

 که برا بعد شام میام. یه کم دیگه اونجام. فعالً 
زد... خب البد همسرش بوده. به فکر کنم اونور تلفن زن بود. باهاش آروم حرف می

ای در کار نبود. نکنه دوست دخترشه؟ بعید هم نیست. لقهدستش نگاه کردم. هیچ ح
اون بچه پولدارها همیشه چندتا دوست دختر تو جیبشون دارند. مثل کسرایی 

همکالسی دانشگامون. او هم از اون بچه مایه داراست. منتها کسرایی به خوش تیپی 
ف تاسی این نیست. چهارشونه هست ولی قدش کوتاهتره. تازه موهاشم داره به طر

 میره. بایستی همین روزا به فکر کاشت مو باشه. 
گم. دخترای دانشگاه میگن. تازگیام به من جزوه هر روز با یکیه. من که از خودم نمی 

کنه آقا از منم خواد یجوری بهم نخ بده. نه اینکه فک میمی ده به قول سحر می
ر کنم این دختر یه خوشش اومده. کسرایی غلط کرده جفت چشاش رو درمیارم. فک

 کنه. زود به سرش می زنه یه خبراییه. شه. تا یکی به یکی دیگه نگاه میچیزیش می
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 ـ چیزی شده؟ 
 به خودم اومدم و فورًا نگاهم رو ازش گرفتم. تلفنش قطع شده بود. 

 ها؟! -
 ای که توش تصادف کردی. همین خونه آخریه دیگه. رفتی تو فکر. اینم همون کوچه -
 بله -

از پشت شیشه به تاریکی کوچه نگاه کردم. پیکان بارِی محمد کوچه بود. به اضافه 
موتوِر شوهِر ژیال. یا خدا! خودت به خیر بگذرون. مریم و زهره هم که شوهراشون 

 وسیله نقلیه ندارن وگرنه تا اآلن پشت وسایل بقیه تو صف بود. 
 شد. نمیدستم رو به طرف دستگیره در بردم... باز که 

 شه لطف بفرمایید و اون در رو باز کنید؟حاال می-ـ
 خوای ازم تشکر کنی؟نمی -
 منو به زور سوار ماشینت کردی. باید تشکر هم بکنم؟ -
 کردم؟یعنی همین جوری ولت می -
نزدیک خونمون بودم. هر طوری بود خودمو می رسوندم. می دونی تا حاال چقد  -

 خونوادم نگران شدن؟
 چقد؟! -

هاشو رو خودم روی صورتم قرار گرفت. گرمای نفسبه طرفم اومد. صورتش درست روبه
گرده؟! نگاش کردم... چرا بهم زل زده. با چشاش داره دنبال چی میبه خوبی حس می

رو لبام متوقف شد. خر نشه بخواد کاری بکنه. چند ساعت پیش تو کوچه خودمون 
 ها نحس شده؟!ه این کوچه به تازگیتصادف کردم و حاال هم... نکن

 شروع کردم تو دلم به آیة الکرسی خوندن. 
تونستم نبرمت بیمارستان. بعد هم اون پسره بیاد سر اون موقع که غش کردی می -

 خواست بکنه. تونست هرکاری دلش میوقتت و تو رو باخودش ببره. می
 اسن. گن پسرا همشون سروته یه کربچقد بی شرم! راست می

مثل اینکه زیاد بدت هم نمی اومد. شاید هم عمدًا غش کردی؟ خواستی کار اون  -
 پسره رو راحت تر کنی؟

دونم چجوری آیة الکرسی رو خوندم. قبل از ای بی شرف. تمرکزمو به هم ریخت. نمی
 اینکه حواسم به فوت دور خودم باشه. حواسم به دست مشت کرده م بود. 

 محکم بزنمش که اون صورت خوشگلش رو از ریخت بخواستم همچین می
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 ندازم. 
 مثل اینکه فکرم رو خوند. با پوزخند ازم فاصله گرفت و گفت:

 ـ حاال دستگیره رو فشار بده. در دیگه بازه. 
یعنی این منم که از دست یه روانی خالص شدم؟ امیدوارم که دیگه هیچوقت ریخت 

 نحسش رو نبینم. 
 ر ماشین رو ببندم، صدام زد. گفتم:قبل از اینکه د

 باز دیگه چی شده؟ -
 ـ بیا این هم کوله پشتی ات. 

با حرص ازش گرفتم و به طرف در زنگ زده خونمون رفتم که در اون تاریکِی شب رنگ 
 زد. ش به سیاهی میاآبی نفتی

م. گران بوددستم رو به جیب جلویِی کوله پشتی ام بردم تا کلید رو درآرم. یه خورده ن
 خدا کنه وقتی پدر و مادرم با این سرو وضِع من رو به رو میشن پس نیفتن. 

در رو باز کردم. قبل از اینکه پام رو تو حیاط بذارم نگام رو به عقب برگردوندم. هنوز 
نرفته بود؛ ولی وقتی در رو پشت سرم بستم صدای حرکت ماشینش رو شنیدم. عجب 

 نمی داد دست بردار نبود. سریشی بود. تا آدمو سکته 
ای بگم که وارد حیاط شدم... یا خدا چه جمعیتی! همه اومده بودن. نه حاال از لحظه

اینکه خونمون هم کوچیک بود. حیاط داشت از زوِر جمعیت می ترکید... خواهرام، 
 هاشون!شوهر خواهرام، بچه

قدور نیست که بیاد، باز خدایا شکرت که شیدا توی شهرستان ازدواج کرده و براش م
 دونستم اونو کجای دلم بذارم؟!اون وقت نمی

آب دهنمو قورت دادم و آروم آروم جلو رفتم. همه تا چشمشون به من افتاد، بهتشون 
 زد. انگار با جسِد یه مرده رو به رو شدن. 

 کرد:پریماه کوچولو خیلی ناز بود همش ورجه وورجه می
 خاله روناک... خاله روناک -

 بعد هم با اون قیافه تپلش به طرفم اومد. تا بهم رسید، خم شدم و بغلش کردم
 خاله اومدی؟  -
 شی؟کنی که روز به روز بانمک تر میآره عزیزم. توچکار می -
 سرت چی شده؟ -
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های ژیال و زهره هم به طرفم اومدن. امیدوارم اونام ازم نخوان که متین و رضا، بچه
 کنن. یدونم بیشتر اوقات به پریماه حسادت میبغلشون کنم. چه م

های زهره و ژیال بودن؛ البته ژیال یه دختر به ترتیب پنج سال و شش سال داشتن. بچه
کوچولوی سه ماهه دیگه داشت که توی بغلش بود. مریم هم که یه بچه هفت ماهه 

 تو شکم داشت. 
 ها؟خوبید بچه -

 رو توجیه کنم؟حاال چجوری دیر اومدن و قیافه ام 
 ژیال تو یه حرکت فروزان رو به شوهرش داد و پرید تو تا مامانو صدا بزنه

 ـ روناک اومد. 
ها از تو هال پرید بیرون... تا چشمش به من افتاد، با هر دو مامان عین برق گرفته

 دستش محکم به سرش زد. 
جور دوره ام کردن که من بعد هم به طرفم اومد. بقیه هم به دنبالش راه افتادن... یه 

 وسطشون قرار گرفتم. 
 ـ سالم. 

 شون بود که سین جیمم کنن. حاال نوبت حمله تک تک
 ـ معلومه تا حاال کجا بودی؟ سرو وضعت چرا اینجوریه؟

 چیز مهمی نیست؟ -
 گه چیز مهمی نیست. خانم به کل ناقص شده حاال می -مریم گفت:

 های همشون کلی سؤال بود. مامان گفت:تو چشم شون چرخوندم.نگاهم رو میون
 ـ گفتم دلم راضی نیست به اون کارخونه کوفتی بری. حاال هی گوش نده. 

اش رو روی باندی که روی سرم های استخوانی و پینه بستهپدرم به طرفم اومد و دست
 های خودش گذاشت. بسته شده بود، کشید. بعد هم هر دو دستم رو توی دست

 ی شده؟چ -
 ـ تصادف کردم. تا حاالم بیمارستان بودم. 

هام گذاشت. مثالً من تصادف زهره با عجله به طرفم اومد و محکم دستش رو رو شونه
 کردم. یه کم یواشتر. 

 دونی فکرمون هزار راه رفت. تونستی به خونه خبر بدی؟ نمینمی -
 بیهوش بودم. یعنی فشارم پایین اومده بود.  -
 گی؟ ببینم ضربه مغزی که نشدی؟هوش! خدا به خیرکنه. چی داری میبی -
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 نه بابا به خاطر افت فشار بوده.  -
 گه؟!این چی داره می -ژیال: 

 پس کی تو رو به بیمارستان رسوند؟  -مهدی شوهر مریم: 
 ببین چه بالیی سرش اومده؟ -مریم گفت:

 یمارستان...ببینم مردم تو رو رسوندن ب -امیر شوهر زهره:
 محمد شوهر ژیال حرفش رو ادامه داد:

رن. باید فردا بریم کالنتری و از صاحب زنن و در میمردم که وجدان ندارند، طرفو می -
ماشین شکایت کنیم ببینم، میدونی اسم ماشینش چی بود؟ مشخصاتش رو یادت 

 هست؟
 زد. طور از کاسه ش بیرون میچشمام از تعجب همین

 ن حمید گفت:دامادمو
 حاال اینقد سؤال پیچش نکنید. بذارید بیاد تو.  -

 مامان حسابی هراسان شده بود. پدرم هم دست کمی از مامان نداشت:
 کجا تصادف کردی؟ -

 ـ توی کوچه خودمون. 
شد. اگه یه کم دیگه به سؤال پرسیدناشون ادامه می دادن، دوباره غش اینطوری نمی

َتشن کجاست که منو به بیمارستان برسونه؟ الزم بود که ب غولکردم... حاال جنامی
 شدم. طوری سین جیم میهمه چی رو براشون تعریف کنم، وگرنه تا خود صبح همین

ا شون نشستم و سیر تا پیاز ماجرخیلی محترمانه کوله پشتی ام رو بغل گرفتم و میون
 رو براشون تعریف کردم. 

 خواست فردا یه حال اساسی از اون پسره الت بگیره؛ می پدرم بدجور غیرتی شده بود.
گفت که بهتره به مادرش بگیم و بابا خودش رو تو درد سر نندازه. نه ولی مادرم می

 اینکه سعید از اون قلدرهای کله خر بود. 
بقیه هم عقیده داشتن که ازش شکایت بشه. اگه چند شب تو کالنتری بخوابه حالش 

گفت که اون پسره دست پرورده زندانه و اینجور تهدیدا براش با میجا میاد؛ ولی با
 مثل وز وزه مگسه. 

کشید؛ ولی من تو این هیرو ویری تو فکر این بودم که آیا به خالصه هرکی یه نقشه می
 کارخونه زنگ زدن یا نه؟

 باالخره نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم و گفتم:
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 ید؟ـ مامان به کارخونه که زنگ نزد
ـ شماره ش رو نداشتم؛ ولی با اون دفتر کاریابِی تماس گرفتم. اونم تعطیل بود دیگه 

 رفتم. شد خودم صبح زود به اونجا مینشد به اونجا زنگ بزنم. اگه پیدات نمی
 رفت. پس خدا رو شکر که شماره ش رو نداشتید وگرنه رسمًا آبروم می

ها همش یه نشونه ست که تو برنگردی. اینگم که بهتره به اونجا ـ ولی دخترم می
 درست روز اول کاریت تصادف کردی. 
 ـ ِاه مامان جون باز که شما گیر دادید!

 گن سالی که نکوست از بهارش پیداست. ـ همیشه می
 هاش روش رو به پدرم کرد. بعد هم برای تأیید حرف

 گهـ دخترم مادرت زیاد هم بیراه نمی
گه چیه؟! تقصیر کارخونه چیه که پسر الت محلمون اومده سر راهمون ها دیـ این حرف

 و باعث شده من تصادف کنم. 
گه ای بمیری ژیال که خوب بلدی هیزم تو آتیش بندازی. مثالً اگه فک نزنی کسی نمی

 تو اللی. 
 گه ُخب تو هم بگو چشم. ـ وقتی بزرگترت یه چیز می

 ـ برو بابا تو هم. 
 طور: و شوهرش پشتم بودن. مریمم همینولی عوضش لیال

ـ بابا این حرفا کدومه. همه اتفاقات تو کوچه خودمون ُرخ داده دیگه چرا شلوغش 
 کنید؟!می

کرد دیگه همون نگاه مظلومانه ام رو به مادرم دوختم. اگه رو یه موضوعی پافشاری می
ایی باهمدیگه دستشون گرفت. اصالً یه جوربود تازه. بابام هم دنباله حرفش رو می

 توی یه کاسه بود. 
 مامان گفت:

دونم به هرحال تا کامالً حالت خوب نشه اجازه نمیدم دوباره به اون کارخونه ـ من نمی
 برگردی. همین که شنیدی

 ـ ولی اونجا که خونه خاله نیست هر وقت دلم خواست برم و هر وقت خواستم نرم
 همینه که شنیدی.  -
 «پندار»
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قتی مطمئن شدم به خونه رفت، ماشین رو دور زدم. از کوچه بیرون رفتم و خودم رو و
 زد. به خیابون اصلی رسوندم. عجب دختر غد و لجبازی! همش حرف خودش رو می

اش بدم؟! من به زور دست دونم چرا بیخود اصرار داشتم او رو تحویل خونوادهنمی
 . نوبره والله. خوام بهت کمک کنمیکی رو بگیرم و بگم می

صورت زیباش جلو چشمام بود. با حجابی که مدام سعی داشت رعایتش کنه؛ یعنی 
واقعًا براش مهم بود که من موهاش رو نبینم؟! پس چرا شراره براش مهم نیست. با 

دخترهایی که دیده بودم فرق داشت. نه شبیه شراره بود نه ُمنشیم. حتی شبیه ِمهری 
 اومد نه آرایش کرده بود. هم نبود. نه عشوه می 

نفسم رو بیرون دادم. به هرحال مهم نیست. این هم یه جور از نوع دخترا بود. دنده رو 
عوض کردم و پامو رو گاز گذاشتم. بهتر بود از این خیابون خلوت نهایت استفاده رو 

شد رانندگی کرد. شیشه اتومات کردم. در طول روز به علت ترافیک زیاد که نمیمی
 اشین رو پایین کشیدم و آرنجم رو بهش تکیه دادم. م

هامو رو هم فشار دادم و شد. خمیازه ام گرفته بود. پلکساعت داشت دوازه شب می
 محکمتر به صندلیم تکیه دادم. 

ن دونم ایکاش بی خود قول نمی دادم که برای بعد شام به پیش کسرایی می رم. نمی 
افتاده که من برم پیششون. مخصوصًا این اواخر پدر و دختر چه مرضی به جونشون 

 دیگه شورش رو درآوردند. 
شناخت. یه انسان با تجربه و فرصت هیچ کس بهتر از من اون پیرمرد شارالتان رو نمی

هاش هم از نوع انسانی طلب که هر کاری رو از رو برنامه قبلی انجام می داد. کمک
 ای براش داشت. نبود. حتمًا استفاده

خواد از بال و پری که دونم مثالً میکرد نمیامشب هم اصرار داشت منو ببینه. فکر می
به پسری پرورشگاهی داده، نهایت استفاده رو ببره... پوزخند زدم. بهتره پندار تو هم از 

 روش خودش استفاده کنی. بهش بال و پر بدی ولی لحظه آخر همش رو ِبَکنی
که منو بشناسی. فکر کردی من یزدانی یا بقیه  کسرایی عزیز هنوز خیلی مونده

 های تجاریتم؟شریک
گوشیم زنگ خورد. امیدوار بودم که هیچ کدوم از اون پدر و دختر نباشن. واقعًا از 

خورد. هندزفری رو توی گوشم گذاشتم و دکمه های نوبتی شون حالم به هم میتماس
 برقراری تماس رو زدم

 ـ بله بفرمایید
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 سرخاله اخمالو سالم پ -
 سامان تویی؟ -
 خواستی کی باشه؟پ. ن. پ می -
 هنوز بیداری؟ -

شه یه بار وقتی حرف می زنی همچین شنگول گوشی رو برداری که آدم کیف ـ نمی
 کنه؟

 نصف شبی زنگ زدی موعظه کنی؟ -
 کنه. انگاری عالم و آدم بهت بدهکارند. آدم کوپ )ُکپ( می -
کلی داشته باشی چون به اندازه کافی روت زیاده که با هیچی از رو فک نکنم تو مش -

 نمیری. 
 اش رو از پشت گوشی شنیدم. صدای خنده

کنه؟ من که از پشت تلفن تمام راستی اون شریک بدبختت چجوری تحملت می -
موهای بدنم سیخ شده. کاش بودی و می دیدی. اونوقت راستی راستی حرفمو باور 

 کردی. می
 کاری داشتی زنگ زدی؟ -
 نه مرض داشتم نصف شبی به یه آدم اخمالو زنگ بزنم.  -
 گی یا قطع کنم؟سامان می -
 اون مورد تصادفیت به خیر گذشت؟ -
 بله پانسمان شد و بعد هم رفت خونه ش.  -
 مختصر و مفید. خدا رو شکر کارمندت نبودم وگرنه تا حاال زهره م ترکیده بود.  -
 ن؟ساما -
خواستم بگم که فردا حدودای یه ساعت، یه ساعت و نیم وقت خیلی ُخب بابا. می -

 آزاد دارم. خواستی بیا دانشگاه باهم حرف بزنیم. 
 خواستی در موردش حرف بزنی؟راجع به همون موضوعه ست که می -
یه خورده ش آره. یه خورده ش هم برای بجا آوردن صله رحمه. که تو هیچوقت به  -

 شم. بجاش نمیاری. منم به ناچار خودم دست به کار می
 یعنی موضوع اینقد مهمه که باید در موردش حرف زد؟! -
 جناییش کرد. از نظر من مهمم هست دیگه تو رو خدا عالمه. -نه تا این حد که پلیسی -
 خیلی ُخب چه ساعتیه؟ -
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 یازده و نیم الی یک -
 ولی اون موقع که من شرکتم.  -
گی شرکتم انگار از کارمندهای جزئی. مثالً اونجا خیلی ُخب بابا تو هم! یه جور می -

 خودت رئیسی. 
هست که هنوز  به هر حال کارهای اونجا نیاز به مدیریت داره. تازه یه سری از پرونده -

 روشون کار نکردم. 
 این کار کارمندهای شرکت نیست؟ -
 . الزمه که خودمم یه نگاه بندازم -
شه فردا رو تو اون ساعت بی خیال این حس وظیفه شناسیت منو کشته. حاال نمی -

 شرکت شی؟
 شه کرد؟ببینم چکار می -
 منتظرتم.  -
 کنم که بیام. قول نمیدم؛ ولی سعی می -
 نشد دیگه حتمًا روت حساب کردم. باید بیای.  -

 نفسم رو بیرون دادم و گفتم:
 باشه -
 تاق اساتید. بیا همون ا -
 باشه... فعالً تا فردا -
 تا فردا.... خداحافظ -

همینکه دکمه قطع تماس رو زدم. به فکر فرو رفتم امیدوارم مربوط به خاله ش نباشه. 
 خوام حتی یک کلمه هم درباره ش بشنوم. نمی

 یاد چهارده سال پیش افتادم. زمانی که تازه سوم دبیرستان رو پشت سر گذاشته بودم
 کردن. بعضیشدم. دوستام داشتن با هم پچ پچ میو داشتم وارد پیش دانشگاهی می

ها هم منو از نگاه تحقیر آمیزشون بی نصیب نمی ساختن؛ یعنی چی شده بود؟! وقت
کردم چرا رفتار اونا با روزای قبل فرق داشت؟ اون موقع چقد احمق بودم که فک می

 از زبون همکالسیام بشنوم؟ لعنت به همه.  ترین آدم دنیام. چرا باید منخوشبخت
ها منو داغون کرد. از یه پسر شاد و نمازخون یه موجود بی رحم و بی ایمان اون حقارت

 خواستم یه لحظه هم به یاد بیارم. ساخت. چشمامو بستم؛ حتی نمی
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ستم اخوام بود. نمیماشین رو به کنار خیابون روندم و پامو رو ترمز گذاشتم. دیگه بس
 بیشتر از این بهش فکر کنم. سرمو روی ُرل ماشین خم کردم و چند نفس عمیق کشیدم

دوباره گوشیم زنگ زد. این دیگه کیه؟ با هندزفری جواب ندادم. دستم رو به طرف 
 زد. جواب دادم:گوشیم بردم. اسم کسرایی مدام چشمک می

 بله؟ -
 بابا تو کجایی این همه ما رو معطل کردی؟ -
 گاهم رو تو اطراف چرخوندم. نزدیکی های خونه ش بودم. ن
 تقریبًا دم درم -
 خیلی ُخب... زود باش.  -

 روی در قرار بگیرم. دوباره ماشین رو روشن کردم و چرخی زدم تا درست روبه
شون با اون قیافه تا شده و کاله پشمِی توِی سرش، با کلید توی مش کریم، باغبون

ها به اومد. چروکیده و خواب آلود بود. مخصوصًا که بعضی وقتدستش به طرف در 
 کرد. قول خودش از رو تفریح یه تو دماغی تریاک مصرف می

 سالم آقا -
 براش سر تکون دادم و بعد

ها ، میز با یه حرکت ماشین رو به حیاط بردم. از میان نیمکت های چسبیده به درخت 
و چراغ برق هاِی با چند متر فاصله از هم  و صندلی های چیده شده توی آالچیق

 گذشتم. ماشین رو تا نزدیک ساختمان مرمری بلندی که بیشتر شبیه عمارت بود، بردم. 
های ممتد یه ماشین دیگه هم شنیده شد... توجهم همزمان با اومدن من صدای بوق

جلو نتونستم رو جلب کرد... نگاهم رو به عقب برگردوندم. به علت نور باالی دو چراغ 
زدم شهیاد باشه. قبالً هم شاهد این موقع فرد توِی ماشین رو ببینم ولی حدس می

 اومدن او بودم. 
نرم افزار بود. با  -پسر بزرگ خونواده کسرایی که او هم دانشجوی رشته کامپیوتر 

 رشته بودن. منتها اون در حال گذروندن ترم های آخر کارشناسی بودخواهرش هم
 اومدم... اومدم.  بابا -

کرد. تعادل بیچاره پیرمرد چقد هول شده بود. همیشه وقتی شهیاد مست می
شون خالی بود و های اطرافرفتاریش رو به کل از دست می داد. خوب بود بیشتر خونه

ها تو کوچه جمع شده بردند. وگرنه اآلن کل همسایهصاحباشون تو خارج به سر می
 کردن. زاحمت ازش شکایت میبودن؛ شاید هم به جرم م
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از توی ماشین به ورودی ساختمون که شراره جلوش ایستاده بود، نگاه کردم. وقتی 
چشمش به ماشین من افتاد لبخند زد. بعد هم دستشو روی قلبش گذاشت. چقد از 

های ها رو دوتا یکی کرد و مثل بچهاین حرکت لوسش بدم می اومد. با دیدن من پله
دش رو به من رسوند. درست و حسابی از ماشین پیاده نشده بودم که هیجان زده خو

محکم خودش رو توی بغلم پرت کرد؛ یعنی همه این رفتارهاش از روی محبت بود؟ 
 پس چرا هیچ کدوم از حرکاتش برای من مفهومی نداشت؟

دستش رو دور گردنم حلقه کرد و بعد روی نوک پا بلند شد. آنقد محکم منو بوسید که 
نگار صد ساله منو ندیده... ازم فاصله گرفت و با چشمای براقش بهم خیره شد. بعد ا

 دوباره خودش رو تو بغلم پرت کرد. 
 دونی عزیزم از کی منتظرتم چرا اینقد دیر کردی؟!نمی -

انتظار داشت من هم متقابالً حرکت اونو با بوسه جواب بدم؛ ولی بجاش دستمو رو 
کردم هیچوقت حوصله همچین خودم دورش کردم. فکر نمیهاش گذاشتم و از شانه

 حرکتی رو پیدا کنم. 
 به به آقای مهندس -

نگاهم رو برگردوندم. به دنبال من شراره هم ازم فاصله گرفت. بله درست حدس زده 
زد. معلوم بود تو بودم شهیاد بود. از همون فاصله بوی گندش حال آدمو به هم می

زد و به زور سرپا وایستاده بود. روی کرده... چشماش دو دو مینوشیدن حسابی زیاده 
 دستش رو به طرف پشت سرش برد. 

این چه سر و وضعیه واسه خودت درست کردی؟ نیگا چجوری تیشرتش از  -شراره:
 شلوارش بیرون زده! چه عرقی هم کرده؟!

 تو که هنوز بیداری. نگو که منتظر م بودی خواهر کوچولو؟! -
یه آروق زد و چشماش رو از کاسه بیرون داد... شراره دستشو رو دماغش  بعد هم

 کنی تو؟! حتمًا بازم پیِش اون دوستای تیغ زنت بودی؟چیکار می -گذاشت:
 به تو چه؟! -
 بازم دوستات چند تا آشغال رو آوردند و تو پولشون رو حساب کردی؟ -
 هندسی؟پرسم چرا همش با مبیخودی جوش نزن. من ازت می -

های سائیده به هم موهای روی شونه راستش رو به پشت سرش فرستاد و با دندون
 که نشانه حرصی شدنش بود، گفت:

 بهتره بری سرتو زیر آب یخ بذاری تا عقلت سرجاش بیاد.  -
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ها رفت. توان راه رفتن دستش رو به عالمت بی تفاوتی باال برد و بعد به سوی پله
کرد تا روی پله بعدی قرار بگیره. که می رسید، کمی مکث می نداشت... سر هر پله

 شه. بهتره مام بریم توبعضی وقتا برادرم زیادی بی فکر می -شراره:
از بعدازظهر پوشیده تر لباس پوشیده بود. یه بلوز یقه باز گشاد به رنگ کرمی تنش بود 

چسب. دستی به گردن  اش سنگ کار شده بود همرا با یه شلوار جینکه دورتا دور یقه
ل*ختش کشید و دوباره اون لبخند کشدارو رو لباش آورد. با حالت هیجان زده و 

 ای گفت:دستپاچه
 شه حداقل ساعت ده شب. کردم بعد شام میعزیزم من فکر می -
 کنه. حاال شده. چه فرقی می -
ر اون ه خاطتونستیم بشینیم با همدیگه بیشتر حرف بزنیم. توی آپارتمانت بمی -

پاد... چرا شه دو کلوم حرف زد. همش زیر چشمی آدمو میپرویِن فضول که نمی
 کنه که انگار صاحبخونه ست. کنی یه جور رفتار میاخراجش نمی

 پدرت بیداره؟ -
شناسی تا کار اون روزش رو توی همون روز انجام نده خودت که اونو بهتر از من می -

 محاله بخوابه. 
 کجاست؟حاال  -
 توی پذیرایی منتظرته.  -

ا هدستش رو دور بازوی راستم حلقه کرد و باهمون لبخند کشداِر ادامه دار، باهام از پله
باال رفت؛ پس باید کار مهمی باشه که کسرایی تا حاال بیدار مونده. دخترش هم بیداره. 

 باشه. نگاهم رو به چهره پرهیجان شراره دوختم. امیدوارم که حدسم درست ن
نفسم رو بیرون دادم و سعی کردم مثل همیشه محکم باشم. غیر از این هم 

تونست باشه... غرور له شده ام در طول این چهارده سال بهم یاد داده بود که نمی
 تحت تأثیر هیچ کسی قرار نگیرم. 

خونه خلوت به نظر می رسید. هیچکدوم از خدمتکارها جلو چشم نبودن. به غیر از 
که اوایل به عنوان یه خدمتکار معمولی به این خونه اومده بود و حاال هم  مهری

 ای به پیشوازم نیومد. شد... کس دیگهخدمتکار مخصوص کسرایی محسوب می
کرد. از همون شد در این عمارت کار میصورتی با نمک و گوشتالو داشت. سه سالی می

ای که درست مثل شراره ساله لحظه ورود نظر کرده کسرایی بود. زن بیست و هفت
 هایی برق زده به طرفم اومد. شد. با چشموقتی منو می دید هیجان زده می
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 سالم آقا.  -
 سالم -
 خیلی دیر کردید؟ آقا خیلی وقته که منتظرتونه.  -

بعد هم یه لبخند مستانه رو لباش نقش بست... که همین باعث شد نگاِه حرصِی 
 بچرخه. شراره میون من و اون 

 کنی؟چرا وایستادی ما رو نگا می -شراره:
 چکیار کنم خانم؟ -
 اتاق خواب بابا رو مرتب کردی؟ -
 خیلی وقته خانم -
 خوای که اخراج شی. بهتره حواستو جمع کنی. نمی -

 سرش رو پایین انداخت و مطیع دستورات شد. 
 بریم عزیزم. بابا خیلی وقته منتظرته.  -

. مثل رفتهاش ور میپذیرایی شدیم، کسرایی داشت با کلکسیون نوشیدنی وقتی وارد
خواست توی خونه راحت باشه، ربدوشامبر تنش بود تا هایی که میهمه وقت

 چشمش به من افتاد لبخندزنان به سمتم اومد
 دونی از کی منتظرتیم؟سالم پسرم. می -
 کردم که بایستی تا حاال خوابیده باشید؟فکر می -

م کرد. منم مثل همیشه ها راهنماییدستشو رو پشتم گذاشت و به طرف یکی از مبل
هاش رو انتخاب کردم. دوست نداشتم موقع نشستن کسی بهم یکی از اون تک نفره

 بچسبه. 
 یعنی من با پسرم قرار داشته باشم و بعد هم بیخیال باشم؟ -

اش بیرون کشید بعد سر بطری رو فههای بزرگ شا*مپاین رو از تو بویکی از اون شیشه
 باز کرد و بو کشید. 

های عالم خداحافظی خوری با تمام غمگن زندگی. وقتی یه جرعه شو میبه این می -
 کنی... بعد هم به طرف من گرفت. می

 جنسش کامالً اصله. از خود پاریس برام آوردن.  -
ه سر شاط خماری به پا نباشه نمیکرد تا بسعجب آدمی بود! با اون کله تاسش فکر می

 بحث رو باز کرد. 
 بامن کاری داشتید؟ -
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 هنوز بعد شش سال باهام رسمی حرف می زنی؟  -
های مکعبی و کوچک و سه تا گیالس وارد پذیرایی مهری با یه ظرف کریستاِل پر از یخ

ر نکه اربابش هم دشد... دوباره سالم کرد و زیر چشمی افراد توی پذیرایی رو پایید. از ای
 عوض در حال از نظر گذراندن جزئیات اند*امشه. 

 خورد. رفتارش منو به یاد حاجی می انداخت. از افرادی مثل کسرایی حالم به هم می 
باز کسرایی یه جورایی از اون پیرمرد سرتر بود. حداقل زنش ازش جدا شده بود. برای 

 ؟ خودش رفته بود آمریکا؛ ولی اون پیرمرد چی
های روی سینی رو برمی داشت، اونها رو روی میز مهری در حالی که داشت گیالس

اش ایستاد و روی ارباب شکم گندهشون یخ ریخت. بعد هم روبهگذاشت توی هر کدوم
 شیشه شا*مپاین رو ازش گرفت. 
 شراره: خیلی خب حاال دیگه برو. 

 کسرایی با نگاهی شاکی به دخترش نگاه کرد. 
 خودمون برمی داریم. دیگه الزم نیست بمونی.  -ه: شرار

 بله خانم -
 سینی رو برداشت و از پذیرایی بیرون رفت. 

 تا هر وقت هم که صدات نزدم نیا. شنیدی؟ -
 بله خانم.  -
 تر رفتار کنی. دخترم بهتر نیست باهاش یه کم مالیم -
 و کول آدم باال میرن. نباید به خدمتکار جماعت زیاد رو داد وگرنه از سر -
 ولی اون حاال تنها خدمتکار نیست.  -
 بله می دونم پدر؛ ولی اونم شورش رو درآورده.  -
کنار پدرش نشسته بود با عصبانیت پاهاش رو روی هم گذاشت و نگاهش رو به طرف  

خواست بیشتر از این بحث رو ادامه من گرفت. کسرایی نفسش رو پس داد... نمی
دونست اگه دخترش به سرش بزنه دیگه غریبه و آشنا حالیش نیست. نفسش بده. می

 رو پس داد و رو به من گفت:
 گفتم؟داشتم چی می -

 گفتید پندار خیلی رسمی با شما حرف می زنه. داشتید می -شراره:
چقد زود اون لبخند کشدار جاش رو با اون صورت اخمالو عوض کرد. این دختر چقد 

 چهره باشه. تونست دو می
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هایی که برای تو و بله پسرم انتظار دارم منو پدر خودت بدونی. مخصوصًا با برنامه -
 شراره دارم. دیگه الزمه که حتمًا این حس رو بهم داشته باشی. 

 گیرم. نصف شبی منو کشونده اینجا، اینا رو ِبهم بگه. هه پدر! من این اسم رو ِگل می
 مرتیکه. 
کنه. شنیدی که میکل آنژ تو خلق کی بهتر از من بوی پول رو حس نمیهیچ  -کسرایی:

ام. مزاحما طوریزنم. منم همینبینم و زوائد رو پس میگه که من اثرم رو میآثارش می
 گیرم. زنم و ثروتو تو چنگ میرو پس می

 اینکه نیاز به گفتن نداره.  -من:
 خوشحالم که تو هم به این موضوع پی بردی.  -

 حاال چرا این موضوع رو پیش کشیدید؟ -من:
 ایه برای مقدمه چینی یه موضوع دیگه. این حرفها وسیله -

حالت پاهام رو عوض کردم. این بار پای چپمو رو پای راستم گذاشتم و به مبل تکیه 
 دادم. کسرایی ادامه داد:

 خوام تو رو شریک همه ثروتم کنم. می -
 شم؟متوجه نمی -من: 

 خوام یه کاری کنم خیلی بیشتر از اونچه که داری در بیاری. بهم اعتماد کن. می -
 تون قرار بدید؟خواید منو اینقد مورد لطفبرای چی شما می -
 به خاطر لیاقتت. وجدان کاریت.  -

 شراره نگاهش رو بین من و پدرش تقسیم کرد و با هیجان گفت:
 بهتره به پدر اعتماد کنی.  -

خوام خیلی به کسی مدیون باشم. شما اینو بهتر از هر ولی جناب کسرایی من نمی -من:
 ای میکس دیگه
خوام همیشه خودم ارباب باشم. دوست ندارم از کسی اطاعت کنم. فکر کنم دونید. می

 طی این چند سال به این موضوع پی بردید. 
 کنه. هات یه تغییر جزئی میبعد از این هم خودت ارباب خواهی بود. فقط جریان کار -
 از ثروت بیشتر بدم نمیاد؛ ولی دوست دارم ضوابط کار در کنترل خودم باشه.  -
 می دونستی باالخره کارخونه یزدانی رو خریدم.  -

یا بهتره بگی مفت از چنگش درآوردی. بیچاره نتونست از پس پول سودی که بهش 
 اگذار کرد. داده بودی بربیاد. اینه که کارخونه رو و
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 بله می دونم.  -
خواست بفهمه هرکی لیاقتش بیشتره سهم بیشتری از این دنیا رو مرتیکه نمی -

 شه. صاحب می
 ش، زنش هم ازش جدا شد. فکر کنم بعد از ورشکستگی -
کدوم پدریه که دوست داشته باشه دخترش با یه آدم بی عرضه نظیر یزدانی زندگی  -

 گیره. رو ازش میکنه. معلومه دخترش 
 اینجوری که یزدانی حاال در حد یه دشمن اساسی برات دندون تیز کرده.  -
 مال این حرفا نیست.  -
 کنه. جالبه پدری که دخترش روبا پول معامله می -
 هاشه. تو هنوز پدر نشدی که بدونی که یه پدر چقد دلواپس آینده بچه -

 ای؟!اژه مسخرهچه و« پدر»فقط سرم رو تکون دادم. 
 خوام اونو بدم به شراره. می -
 چی؟ -
 اون کارخونه رو -
 ولی اونجا که کارخونه پارچه بافیه.  -
 خوام دخترم به عنوان یه تجربه جدید ازش استفاده کنه. درسته. می -
 کنید شراره از پسش برمیاد؟فکر می -

 اگه تو بهم کمک کنی چرا که نه عزیزم؟ -شراره:
 کنی تازه ترم چهاری؟پس درسات رو چکار می -
 جا کنم. تونم یه کوهو جابهگفتم که اگه تو بهم کمک کنی می -

 کنم. در ضمن رشته من کامپیوتره نه پارچه بافی. ـ من وقت نمی
روم نشسته به نظرم خیلی بااستعدادتر از این ولی پسرم کسی که حاال روبه -کسرایی:

 حرفاست. 
 بطی داره؟چه ر -
 تو آدم باَجنمی هستی هر کاری از دستت برمیاد.  -
 کنید. اینو مطمئنم که شما بی خود رو هیچ کسی سرمایه گذاری نمی -
 ها رو برداشت و به طرفم گرفت. از جاش بلند شد و یکی از گیالس 

 سشدم می نوشیدم. گیالزیاد اهل نوشیدنی نبودم فقط در حدی که دچار سردرد نمی
 رو از دستش گرفتم و گفتم:
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 به هر حال من تا در مورد کاری خوب اطالعات نداشته باشم، محاله که انجامش بدم.  -
 ای برات کاری نداره. برو در موردش تحقیق کن. تو هم که اهل مطالعه -

 شراره هم پرید وسط حرف ما و گفت:
شناسم. اصالً چرا کتاب؟ اره میکنم. تازه کلی کتاب در این بمنم باهات مطالعه می -

تونیم زیر نظر چند تونه واقعًا بهمون کمک کنه یا حتی میهایی هست که میسایت
 کارشناس دوره ببینم. 

خواست چکار بعد هم به طرف میز پذیرایی رفت و گوشیش رو برداشت؛ یعنی می
 کنه؟! 
 بذار نشونت بدم.  چند تا شماره تلفن و آدرس تو گوشیم یادداشت کردم -شراره:

ولی من که نگفته بودم با همکاری تو اون نساجی آماده ام؟ لبخند عمیقی روی لبش  
 ظاهر شد و به طرفم اومد. دستش رو روی لبه مبل گذاشت و گفت:

تونن در این زمینه به ما کمک اینهاش... اینم شماره و آدرس کسایی که می -شراره:
 کنن. 

. مثل اینکه از همون موقع که اون وام رو به یزدانی  بیچاره گوشی رو از دستش گرفتم
 داده بودن، دنبال چنین چیزهایی بودن. یه تای ابروم رو باال انداختم. 

های کسرایی نشسته بود. امیدورام فکر نکنه که خیلی زرنگه؟ لبخند رضایت رو لب
 چون در نظر من بیشتر از یه شارالتان نیست. 

 وردش فکر کنم باید در م -من: 
کنه دو خواد. آدم وقتی یه شانس بهش رو میپسرم دیگه فکر کردن نمی -کسرایی:

 دستی می چسبدش. نه اینکه دست دست کنه تا از دستش بپره. 
 ولی من هر چیزی رو شانس نمی بینم. مخصوصا این کارخونه رو.  -من:

 چرا پسرم؟ میشه بگی ایرادش چیه؟ -
م رو به شما صاف کردم. وجود این کارخونه هم آغازیه برای یه دینه من تازه بدهی ها -

 جدیِد دیگه که من اصالً خوشم نمیاد. 
کردی من چیزی ازت اگه خودت هم اون بدهی ها رو پرداخت نمی -کسرایی:

ای رو که بهت دادم، پس بدی. خواستم. این نظر خودت بود که خواستی سرمایهنمی
 حت تر باشی قبول کردم. منم برای اینکه تو را

 بی انصافی نکن پندار بابا تا حاال هیچ وقت هیچی رو به روت نیاورده.  -شراره:
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نظرم اگه از همون یزدانی بخواید در این مورد درسته؛ ولی خودم راحت نیستم. به -
 کمکتون کنه خیلی بهتره. 

حاال دشمن کارِی ما اصالً این انتظار رو ازت نداشتم. چطور از کسی که  -کسرایی:
 شه، بخوایم باهامون همکاری داشته باشه. محسوب می

 بعضی وقتا کمک یه دشمن خیلی نتیجه بخش تر از کمک یه دوسته  -من:
با  کنمیه قلوپ از نوشیدنی داخل گیالسش رو خورد. نگاهش به طرف من بود. فکر می

 زیه و تحلیل ُکنه. خواست افکار توی ذهنم رو تجهای ریز بینش میاون چشم
خوای اصراری نیست؛ ولی در مورد اون خونه بغلیمون چی باشه اگه نمی -کسرایی:

 گی؟می
 کدوم؟ -
همون که ازش خوشت اومده بود، دیروز با صاحبش که توی سوئده ، تماس گرفتم. -

و نتونی با قیمت مناسبی اوقراره از طریق وکیلش کارهای خرید رو راست و ریز کنه. می
شه و ربطی به دین بخری و بیای پیش خودمون. این دیگه با پول خودت خریداری می

 نداره. 
دفعه پیش که گفتم از خریدش منصرف شدم. فعالً به اون آپارتمانم عادت دارم.  -من:

 ترجیح می دم همونجا بمونم. 
نمت ی. شاید خاولی بعدًا که ازدواج کردی الزمه که یه خونه بزرگتر داشته باش -کسرایی:

 راضی نباشه با تو توی یه آپارتمان کوچیک زندگی کنه. 
فعالً که قصد ازدواج ندارم. شاید هم هیچوقت قصدش پیش نیاد. فعالً اونجا  -من:

 برای من کافیه. 
اش در هم رفت. متعاقبًا به شراره هم نگاه کردم. یه تای ابروش رو باال انداخت و چهره

 ی لبهاش محو شد؛ پس اشتباه حدس نزده بودم. اون لبخند کشدار رو
 

 )فصل پنجم(
 روناک:

با صدای گوشخراِش زنِگ دِر خونمون از خواب بیدار شدم. ای بر هرچی خرمگِس 
مزاحِم لعنت! بالشتم رو از زیر سرم برداشتم و روی صورتم گرفتم. بعد هم با دستم 

دیگه صدا نمیاد. با خیال راحت هاش رو به گوشم چسبوندم. آخیش! مثل اینکه گوشه
 چشمامو رو هم گذاشتم که دوباره بخوابم. 
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یاخدا! این دیگه چی بود؟! یه جوری درو باز کردن که انگاری زلزله شده. درسته در اتاقم 
از اون چوب فیبراست و لوالهاش هم یه کم زنگ داره ولی دیگه نه تا این حد با صدا 

 بازشه. 
 خوای تا کی بخوابی؟ شه. میخانم. داره لنِگ ظهر می یاال پاشو تنبل -سحر:

زدم که هیشکی مثل اون اول صبحی مثل جن بو داده ظاهر از اول باید حدس می
شه. نفسم رو فرو بردم وپتو رو رو سرم کشیدم. درک! اینقد داد و هوار کن تا گلوت نمی

 پاره شه. من که خوابیدم. 
 نداری؟ چرا هنوز خوابیدی؟ مگه امروز دانشگاه، کالس -سحر:

 کنی؟ول کن داری چکار می -
 قیافشو! -سحر:

 دستشو رو باند کنار شقیقه م کشید. 
 ببین چه بالیی سر خودش آورده؟! همش یه روز ازش دور بودم. -سحر:

 کاش می دونستم کی تو رو خونه راه داده؟ -
 نیشاش یه متری رو صورتش جا باز کرد:

 ام. می دونی که من با خاله نسرین اینجوری خودت خوب -سحر
 دوتا انگشت اشاره دست چپ و راستشو رو هم گذاشت. 

 تونه پارت منو ببینه. بترکه چشم هرچی حسوده که نمی -سحر:
ببینم مگه خودت هم ساعت اول کالس نداری؟ چرا عوض دانشگاه اومدی اینجا؟  -

 شن، چیه؟ن میدونی جرم کسایی که مّخل آسایش دیگرانمی
 بشین باآ حال َناریم.  -

نه مثل این که خواب به ما نیومده. پتو رو کامل از رو خودم کنار زدم و بلند شدم، چهار 
 روی خانم نشستم. زانو روبه

 امری باشه -
 کردم اوضاع تا این حد جدی باشه؟مامانت گفت تصادف کردی ولی فک نمی -

ه حالت فرق داشت، با یه دستم جمع کردم و بعد هم موهای به هم ریخته سرم رو ک
 کش سرم رو از کنار رختخوابم برداشتم و به موهام زدم. 

 بدشانسیه دیگه وقتی خواست دامن آدمو بگیره، حتما از یه جا خودشو می رسونه.  -
زود باش برو خودتو آماده کن که تو راه دانشگاه همه چی رو برام تعریف کنی.  -سحر:
 ونی که دارم می میرم از فضولی. می د
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ای کشیدم، دست راست باندپیچی شده ام رو به بازوی چپم زدم و با حالت یه خمیازه
 ای ازجام بلند شدم. بی حوصله

 کجا داری میری؟ -سحر:
 باالخره که باید دست و صورتم رو بشورم.  -
ول صبحانه خوردن بودن. به به دنبالم از اتاق بیرون اومد. مامان و بابا توی هال مشغ 

 هردوتاشون سالم کردم
 سالم دخترم.  -مامان و بابا:

 کنه؟ت درد نمیبهتری بابا؟ جایی -بابا:
 کنه؟خوبم بابا. شما بهترید؟ پاتون درد نمی -
نظرم بهتره که کله شقی رو بذارم کنار و خودم رو به یه دکتری بهترم دخترم؛ ولی به -

 چیزی نشون بدم. 
 رو لبم لبخند نشست:

 کنید بابا. کار خیلی خوبی می -
 ای یه چیزی بخوری. برو زود دست و صورتت رو بشور که عجله -مامان:

 بعد هم سحر و صدا زد:
مرسی نسرین خانم. من که تعارف ندارم... صبح زود بیدار شدم. که برسم  -سحر:

 کالس حاضر بشم.  کنم ناشتا سرصبحونه بخورم. چون هیچوقت جرأت نمی
به طرف دستشویی رفتم که از خونمون جدا بود و توی حیاط دوازده متری قرار داشت. 

های باند پیچی شده دست و صورتمو بشورم؟! بهتره که اول آخه چجوری با این دست
موهامو شونه کنم! حاال برا بعدش خدا بزرگه. به آیینه ترک داِر روی دیوار خیره شدم. 

یی سرم اومده؟ حاال خوبه کنار شقیقه مه و یه خورده شو مقنعه م ببین چه بال
شد... من از موهای باز زیر مقنعه ای از موهامو رو شقیقه م گرفتم. نمیپوشونه. طرهمی

خوشم نمی اومد. همیشه عادت داشتم موهای بلند و فرفری ام رو فرق بندازم و محکم 
 از پشت ببندم. 

تم تابلوئه. خودمو یه لحظه توی دانشگاه تصور کردم که همه اینجوری که باند رو صور
دانشجوها با چشمای کنجکاو منو مورد سؤال قرار میدن. با کسرایی چکار کنم؟ یه جور 

خودشو دلواپِس من نشون می ده انگار مالکمه. یادم باشه امروز حتما جزوه ش رو 
 پس بدم. 
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طرف آب بردم. با همون یه ریزه خیسی شیر آب رو باز کردم و فقط نوک انگشتامو به 
های چشمم و تقریبا صورتم رو بشورم. خدا لعنتت که به انگشتام زدم، تونستم گوشه

 کنه سعید که هیچ کدوم از حرکات و رفتارت به آدمیزاد نرفته. 
 نیومدی روناک؟ -سحر:

 کنی؟ تو دستشویی هم ول کِن ما نیستیاینجا چکار می -
 یگه دیر شد. زود باش د -سحر:

مانتوی مشکی رنگی رو که پریروز خریده بودم، پوشیدم. به اضافه شلوار کتانِی دمپا 
گشاد که اون هم به رنگ مانتو ام بود. حاال بذار مقنعه ام رو هم سر کنم. من که آرایش 

 ای بود. کردم. برای همین آماده شدنم یکی دو ثانیهنمی
رفتم. واسه همین شراره، خواهر کسرایی مدام ای ساده بیرون میهمیشه با چهره

 کرد:مسخره می
 راستی که اعتماد به نفست خیلی باالست.  -شراره:

 گفتن که از حسادتشه. ولی پردیس و سحر می
 اندازه. تری. اینه که تیکه مینه اینکه خیلی ازش خوشگل -

برنامه درسی هفتگی ام رو به طرف قفسه چوبی بدون دِر گوشه اتاقم رفتم و از روی آن 
نگاه کردم. همه کتابها و جزوهای الزم رو توی کوله پشتی ام گذاشتم. داشت یادم 

 رفت. جزوه کسرایی رو هم برداشتم و توی کیفم گذاشتم. می
 شی؟چرا تو امروز آماده نمی-سحر:

 دارم میام دیگه.  -
 داری میری؟ تو که چیزی نخوردی؟ -مامان:

 رم. اشتها ندا -
 شه کور خوندی. کنی با اعتصاب غذا نظر من عوض میاگه فک می -مامان:

 ِا مامان؟ -
 رفتم گونه بابا، بعد مامان رو بوسیدم و خداحافظی کردم. 

 خداحافظ.  -
 حاال زود باش تعریف کن.  -سحر:

 بذار درو ببندم.  -
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ی دانشگاه. بیچاره کسرایی دونی دیروزو چجوری گذروندم... میدونی اصال نیومدنمی -
کلی حالت رو پرسید؟ وقتی هم دیشب مامانت به خونه ما زنگ زد و حال تو رو از من 

 پرسید دیگه حسابی شوکه شدم. 
قربون دوست فضولم برم که نذاشت به صبح برسه. همون دوازده شب زنگ زده  -من:
ازده شب حال پرسه که مثالً روناک برگشته؟! آخه دختر خوب آدم ساعت دومی

 پرسه؟!دوستش رو می
 خیلی گربه صفتی. بِد نگرانت بودم.  -سحر:

 خیلی ُخب حاال -
 دیروز با حاجی چطور گذشت؟ زود باش بگو که ُمردم از فضولی.  -سحر:

 شه. باز شروع کرد؟ جون به جونت کنن یه فکر سالم تو ذهن تو پیدا نمی -
رو تو ذهنم نگه داشته بودم. تا چشمم به من ساده رو بگو که چطور این حرفاش 

هایی تو سرشه. زود به زود تبدیل به لبو کردم بیچاره یه خیالحاجی می افتاد فکر می
 شدم. می

 حاجی بهت پیشنهاد نداد؟ -سحر:
 گفت. متأسفم فضول خانم که پفک نمیکیه رو باختی. کمتر از دخترم بهم نمی -

دونی این جور آدما شگردشونه. با دخترم شروع ادگی! نمیباز این رفت تو فاِز س -سحر:
 کنن بعد به روناکم، عزیزم و خانمم می رسن. می

 نه بابا استاد! -
 واال  -سحر:

 بایستی عوض سحر اسمتو می ذاشتند فکِر پلید.  -
اینقد گرِم کل کل با همدیگه شدیم که نفهمیدیم کی سوار اتوبوس شدیم و کی 

 دانشگاه رسوندیم. این ساعت ریاضیات مهندسی داشتیم.  خودمون رو به
 خدا روشکر وقتی به دم دِر کالسمون رسیدیم، استاد احمدی چند قدم دورتر از ما

داشت به طرف کالس می اومد. می دونستیم تمام حواسش به ماست؛ ولی سحر  
 گفت:

ش رسیدیم وگرنه وانمود کن که ندیدیمش. زود بپر تو. شانس آوردیم قبل از خود -
 خواست تا تموم شدن کالس بیرون تشریف داشته باشیم. ازمون می

ها اومده بودن و ما جزء آخرین نفرایی بودیم که وارد کالس مثل اینکه همه بچه
ای از دخترها رو دور خودشون جمع شدیم، پسرها رو نیمکتها نشسته بودن و عدهمی
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جمع بود. مثالً اون دوتا خواهر و برادر بودن؛  کرده بودن. شراره کسرایی هم میون اون
ولی هیچوقت کنار هم نبودن. دختره مغرور تا چشمش به من افتاد نگاه تحقیرآمیزی 

دونستم چه پدرکشتگی باهام داره؟! همیشه بامن لج بود. منم بهم انداخت. کاش می
 کم نیاوردم و براش یه چشم و ابرو نازک کردم. 

یشه یه دفترچه از جوکهای م*س*ت*ه*ج*ن دستش بود ، واسه امیر که باز مثل هم
 رفت!ایی میکرد... کسرایی چه ریسهکسرایِی برادر تعریف می

 حاال دومیو گوش کن.  -امیر:
دونستم جوکهاِی امیری از چه نوعیه! اینو باز هم از تعابیر سحر البته واقعیتش من نمی

ل تونست گه این جوکهاِی بی سر و ته نمیگرفته بودم؛ چون به نظرش هیچی به انداز
 از گِل پسرا واکنه. 

ها سرجای خودشون نشستن. انگار از اول همین که احمدی وارد کالس شد، همه بچه
هم همینجوری نشسته بودن. نه اینکه استاد احمدی سخت گیر بود، همه ازش 

برعکس!  حساب می بردن. اگه بگید خیلی قد بلند و هیکلی باشه یا مسن، نه
و  ای طاسشد.  قد متوسط و الغر داشت با کلهزور سی و دو سالش میکشتیش بهمی

صورتی اخمالو. همون دفعه اول جذبه شو به دانشجوها نشون داد. برای همون 
 حسابی ازش حساب می بردن. 

 خواست بازم ردیف آخری بشینیم. سحر دستمو گرفت و منو دنبال خودش کشوند. می
 خوای بازم نگاه احمدی رو ما زوم شه؟می -من:

دونم از کجا می دونست ما واسه حرف زدن اونجا میریم. تا حضور و غیاب تموم نمی 
 پرسید. شد. زود سؤاالتی در مورد درس گذشته از ما میمی

حاال وای به حالمون اگه جوابو بلد نبودیم. یه سری تکون می داد که از صدتا فحش 
گذشتن از کنار صندلیها تندیس با اشاره ازم پرسید چی شده؟!  بدتر بود. موقع

دن. کرها هم با کنجکاوی بهم نگاه میمنظورش کنار شقیقه و دستهام بود. بقیه بچه
 امیدوارم دِل شراره از دیدِن قیافه ام خنک نشده باشه. 

 کسرایی گفت:
 خانم بهجتی بیاید اینجا بشینید جا هست. -

ها ذهنش به طرف ا سؤال بود. می دونستم مثل بقیه بچهتو نگاهش هزار ت
پانسمانهاِی رو صورت و دستم رفته. توی یه ردیف مونده به آخر، کنار امیری نشسته 

 بود. اون که این ساعت درس نداشت؛ پس چرا سِر کالس اومده بود؟!
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 مدوتا صندلی خالی کنارش بود. بیچاره می دونست هرجا که من باشم بایستی سحر
باشه... اینقد از حضوِر احمدی سر کالس هول کرده بودم که خواستم بشینم، سحر 
دستم رو کشید. اصالً اهمیتی به حضور امیری نداد. واقعًا که وقتی فضولیاش گل 

خواست بدونه با کی تصادف رفت، میکرد دیگه عشق و عاشقی پاک یادش میمی
 کردم و چجوری خودمو به بیمارستان رسوندم؟

های الکِی سعید کم شوکه ام نکرده تشن دیشبی و عشق و عاشقیمنم که رفتار غول
بود، بدم نمی اومد همه چی رو براش تعریف کنم. جاتون خالی احمدی، همونطور که 

داشت رابطه تیلور رو توضیح می داد، متوجه پچ پچ ما شد چه ابروهای درهمی! 
 ردوند و گفت:درست مثل زهرمار. امیری سرش رو به عقب برگ

 ها مثل اینکه استاد با شماست. بچه -
آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو بلند کردم. چشمام درست میِخ نگاههای غضبناِک 

 احمدی شد. خدایا خودت به خیر کن. 
بسیار ُخب خانم بهجتی قبل از اینکه مثالی برای بسط تیلور بدیم، شما بگید  -احمدی:

 ای میشه نشون داد؟ر چه نقطهکه شیِب یک تابع رو د
 خدا چی جواب بدم؟

 شه. فصلهای قبل. این دیگه مربوط به درس مشتق می -احمدی: 
نگاهم به طرِف سحر رفت. اونم که کله خالی تر از خودم بود. یه دفعه متوجه شدم یه 
تیکه کاغذ از طرف کسرایی به طرفم اومد. دوسِت فضولم اونو جلوم گرفت و من زود 

 فتم:گ
 شه نشون داد. ای میدر هر نقطه -
 تونی بیای روی وایتبرد با مثال نشون بدی؟می -

بابا این که دست بردار نیست! گوشه لبم رو گزیدم و به اجبار خواستم به طرف وایتبرد 
 برم. خدایا فقط خودت بخیر کن. 

خواهی همرات تونی از کسرایی بکنی آمادگیش رو نداری، میاگه فک می -احمدی: 
 بیاد پای وایتبرد تا تو نشون دادِن مثال کمکت کنه. 

ها زدن زیر خنده. می دونستم هیچی از چشمان تیز بیِن احمدی دور نمی همه بچه
ازه انداش رو برام باال میکشم. بذار کالس تموم بشه. ِاِاِا شونهمونه. سحر! من تو رو می

 از رو نمیری. گه که اهمیت ندم. بمیری که و بهم می
 شه. بفرمایید بشینید خانم بهجتی. حواست رو جمع کن ترم داره تموم می -
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 بعد از تموم شدن کالس و رفتن احمدی، نفس راحتی کشیدم. 
 سحر گفت:

 خدا رو شکر به خیر گذشت.  -
 برای تو آره. سؤالو که از مِن بیچاره پرسید.  -

پرسید کی جواب سؤالو برام تقلب می گه از من میبهتر، ما که شانس نداریم. ا  -سحر: 
 فرستاد؟

 امیری؛ پس اون چکاره ست؟ -
بابا اون از این بخارها نداره. مطمئن باش وقتی استاد به جای تو از من سؤالو  -سحر: 

 شناسه. پرسید آقا سرشو عین بز می انداخت پایین که چی؟! منو نمیمی
 که ازش به سینه می زنی. خاک تو سرت کنن با این سنگی  -

 تا از حسودی چشت درآد.  -سحر: 
 کنی؟داری چیکار می -

 کنم. خوای تا آخر عمرمون همینجا بشینیم؟! معلومه دارم وسایالمو جمع میمی -سحر: 
 ولی خداییش احمدی خیلی ترسناکه. همش تقصیر توئه.  -

ستاد شبیه اون بچه اندازی گردن من. به من چه اچرا تقصیرو می -سحر: 
 گودزیالهاست!

 بهت گفتم نریم ردیف آخری. میدونستم گیر میده. همیشه اینجوری بوده.  -
 بعد یکهو همراه با باز شدن نیشش، چشماشم برقی زد. صداشو یواشتر کرد و گفت:

 نیگا فکر کنم آقای حالل زاده داره به طرف ما میاد! -سحر: 
 کی؟ -

  کسرایی دیگه. -سحر: 
 زود باش جمع کن بریم که اصالً حوصلشو ندارم.  -

 تروخدا اینو نگو بچمون گناه داره. با هزار تا امید داره میاد طرفت.  -سحر: 
همیشه با امیری بود؛ ولی این بار دوستش بدون خودش از کالس خارج شد؛ البته 

 ناگفته نماند که چشمهای سحرو هم به دنبال خودش کشوند
 ها خسته نباشید؟بچه -کسرایی:

 سحر به نیابت از هردومون فک جنبوند و گفت:
 مرسی. راستی واقعا دستتون درد نکنه خوب موقعی به داد روناک رسیدید.  -

 بعد هم با نوک آرنجش بهم زد که منم تشکر کنم. 
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 آره دستتون درد نکنه.  -
ِم معمارِی کامپیوتر خب دیگه روناک جان من برم، ببینم نمراِت میان تر -سحر: 

 نیومده؟ فعالً با اجازه
 خب صبر کن منم بیام.  -

اش گذاشت و مثِل جن از کنار ما گذشت. کسرایی هم دسته کوله پشتیشو رو شونه
 فرصت رو غنمیت شمرد و سرجای سحر نشست. ِا بچه پررو. 

 دختر شاد و مهربونیه.  -کسرایی: 
 فک نکنم به پای امیری برسه.  -
امیری با اون جوکهای م*س*ت*ه*ج*ن*ش و سحرم با اون افکار پلیدش. چه زوجی  

بشن اینا! البته اینو تو دل خودم گفتم. خاک تو سرت کنن روناک که اینقد زود حالت 
شه. اگه احمدی با سؤالش منو غافلگیر نکرده بود، حاال وسایلمو جمع کرده گرفته می

من ُغدتر از این حرفام. از سرجام بلند شدم و  بودم و کسرایی کنارم نمی نشست؛ ولی
دستم رو به طرف وسایالم بردمو و با حرص همشون رو تو کوله پشتی ام چپوندم. بعد 

 هاشو روی شونه ام گذاشتم. هم سگگ کیفم رو بستم و یکی از دسته
 شه برید کنار؟می -

 صورتتون چی شده؟  -کسرایی: 
 چیز مهمی نیست؟ -

 تون. هر دوتا دستاتون، باندپیچی شده. واقعًا چیز مهمی نیست؟!قیقهش -کسرایی:
 همش یه خراشیدگی جزئیه.  -

 کردم که یعنی چه اتفاقی براتون افتاده؟!درطول کالس همش به این فکر می-کسرایی: 
 دستشو به طرِف جای باند پیچی شده برد که من زود خودمو کنار کشیدم. 

 تصادف کردید؟ -
 د تا بخیه ساده ست. گفتم که مهم نیست. چن -
 نوار مغزی و اینها رو انجام دادید؟ -

 بهش زل زدم. 
 همیشه الزمه که جانب احتیاط بشه.  -کسرایی:

به یاد ناجی دیشبم افتادم که خودشو پندار معرفی کرد. با اون همه نگرانی که از 
 شه. چه می دونم؟ شایدم نه.خودش نشون می داد. بایستی حتمًا این کار و کرده با

 کی تصادف کردید؟ -کسرایی:
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 ام نگاه کنم. خوام منم برم به نمرهشه لطفًا برید کنار؟ میدیشب. حاال می -
 راستش رو بخواید قبل از اومدن سِر کالس ریاضیات. بهش نگاه کردم.  -کسرایی:

 ابروهام رو تو هم گره زدم. ادب هم واسه آدم خوب چیزیه. 
 می دونم کار خوبی نکردم؛ ولی...  -کسرایی:

 ولی چی؟ فضولیتون گل کرده بود؟ -
 حاال نمیشه یه کم مالیمتر فکر کنید؟ -خندید: 

 ای به ذهنم نمی رسه. متأسفم غیر از این چیز دیگه -
 یه تای ابروش رو باال انداخت و بازم بهم زل زد. الهی اون چشای هیزت کورشه. 

بلند شدند که جا برای رفتن من بازشه. قبل از اینکه ازش فاصله بگیرم چه عجب آقا 
 گفتم:

 حاال نمره ام چند شده بود.  -
 یک سوم کل نمره.  -کسرایی:

 زدم. حدس می -
خواستیم امتحان بدم، اصالً آمادگیش رو نداشتم. مامان چهارشنبه هفته پیش که می

 کنم. اینقد کار داشت نتونستم چیزی رو مرور 
تونم کمکتون کنم. من این درس رو با نمره اگه دوست داشته باشید می -کسرایی:

 خیلی خوبی پاس کردم. 
 شه:لبم رو گزیدم. بدفکری هم نبود؛ ولی نه پررو می

 تون رو پس بدم. تون. راستی! تا یادم نرفته جزوهمرسی از لطف -
 بعد دوباره دستم رو به طرف کیفم بردم

 الزم نیست. فعال باشه پیش خودتون.  -:کسرایی
 خواید واسه ارشد بخونید؟ولی مگه نمی -

هم  کنم؛ شایدفعالً که قصدش رو ندارم. هر وقت تصمیم گرفتم یه فکری می -کسرایی:
 از خوِد شما جزوه رو پس گرفتم. 

 خود دانید! -
 هم به دنبالم اومد. شونه ام رو باال انداختم و به طرف در خروجِی کالس رفتم. او 

 میشه با هم حرف بزنیم؟ -کسرایی:
 ها برامون حرف درآرن؟خواید بچهاینجا؟! می -

 اینجا که نه. باهم بریم یه جای دنج. مثالً یه کافی شاپی جایی.  -کسرایی
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 من اینقد وقت ندارم. پونزده دقیقه دیگه کالس بعدیم شروع میشه. -
کردم تو این فاصله با باقی مانده پول د. باید سعی میکرو شکمم هم قار و قور می

 کردم تا سر کالس بعدی دوام بیارم. های دیروز برای خودم یه چیزی تهیه میجزوه
 گیرم. زیاد وقتت رو نمی-کسرایی:

 خوام برم بوفه. من می -
 خواستم اونجا برم. خیلی خوبه. اتفاقًا من هم می -
 جا باشه. امیدوارم سحر هم اون -
 فک نکنم.  -
 مگه شما علم غیب دارید؟! -
 خواد از دانشگاه بره بیرون. گفت که میمحسن نیم ساعت پیش می -
 ُخب این چه ربطی به سحر داره؟ -

هامو یه کم تیز کردم... بد نبود یه کم آی کیوام رو به کار می انداختم. سحر و نگاه
شه بدون اینکه سحر چیزی به من بگه با امیری امیری به هم عالقه داشتن؛ یعنی می

 قرار بذاره؟!
 ربطش اینه که ممکنه دوستت با محسن رفته باشه بیرون.  -

 چشماش رو صدوهشتاد درجه چرخوند. 
اینجور که بوش میاد، همین روزهاست که این دوتا به تفاهم برسن و ماهم یه  -

 عروسی بیفتیم. 
گیره. امیری هم دست کمی از مه چیز رو به شوخی میفک نکنم. چون سحر ه -گفتم:

 سحر نداره. 
 شه. هاست که بعدًا خیلی جدی میهمیشه این شوخی -

نم تونستم کار کای جدی بشه. فعال من باید تا میولی فک نکنم برای من هیچ شوخی
 و پول درآرم. یه لحظه سرجام ایستادم. وای کارخونه!

 ساعت چنده؟!  -
 تش نگاه کرد. به ساع

 یازده. چطور؟! -
 وای خدا! اخراج شدم! رفت پِی کارش. 

 من فعالً باید یه زنگ بزنم. نمیشه باهاتون بیام.  -
 قدمهام رو بلند و سریع کرده بودم. 
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 به کی باید زنگ بزنید؟ -کسرایی:
  گم که ممکنه کارم رو از دست بدم.خیالم. اصالً نمیمن واسه خودم چقد بی -

 کنید؟شما کار می -کسرایی:
 بله.  -
 چند وقته؟ -
 از دیروز. -

 خب بیاید با گوشِی من تماس بگیرید.  -کسرایی:
 گوشیش رو به طرفم گرفت. 

 گرفت. ای! داشت بغضم میولی من که شماره کارخونه رو نداشتم. چه بدشانسی 
 و بگیر. کنی؟! بیا گوشی رپس چرا داری منو نگاه می -کسرایی:

 دیروز که اونجا بودم، یادم نبود شماره کارخونه رو بگیرم. من چقد هولم؟! َاه -
 حاال خودت رو ناراحت نکن. چیزی که زیاده کار؟  -کسرایی:

 گه؟!چی داره برای خودش چی می
 حاال کجا کار پیدا کرده بودی؟ -کسرایی:

 توی کارخونه لبنیات سازی، آبمیوه و بستنی.  -
 ای! چه شرکت خوشمزه -
 طورهآره. همین -

کنم که به خب اگه از اونجا اخراجت کردن،بهتر. یه جایی برات کار پیدا می -کسرایی:
 رشته ات هم مربوط باشه. 

 زبونتو گاز بگیر. خدا نکنه که اخراجم کنن.  -
 شی؟حاال چرا عصبانی می-کسرایی

 کردم.  مردم تا همین یه دونه کار رو هم پیدا -
 بهت قول می دم از همین فردا توی یه شرکت خوب استخدامی.  -کسرایی:

 گید؟دارید غیب می -
گم. پدرم با شریکش یه شرکت قطعات رایانه داره. که البته نه جدی می -کسرایی:

تونه مدیریت اونجا به عهده شریکشه؛ چون بابام به خاطر وجود کارخونه خودش نمی
 تونم یه کاری کنم که از فردا اونجا استخدام شی. کنه؛ ولی می به اونجا رسیدگی

 گه؟! یعنی به این راحتیاست؟ بچه مایه دار! چی داره می
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شدیم. تعداد کمی از دانشجوها طبقه باال داشتیم به راه پله طبقه پایین نزدیک می
 دیده 

 شدن. به نظر می اومد همه شون به محوطه دانشگاه رفتن. می
زد. یه جوری یبه شراره هنوز طبقه باالست؟! داشت با یه پسر قد بلند حرف میعج

ایستاده بودن که روی شراره به طرف ما بود و پشِت پسره به ما. بع پسرهئنمی اومد از 
دونم! رسمی لباس پوشیده بود. یه کت و دانشجوها باشه؛ البته شاید هم باشه. نمی

 نظر می رسید. ن پشت خیلی خوش قیافه بهشلوار نوک مدادی تنش بود. از همو
داد. از همون دختره ایکبیری واسه حرف زدن باهاش چه هیجانی از خودش نشون می

 شد برِق سه فاز رو تو چشماش دید. فاصله می
 من دیگه باید برم.  -

 کجا؟ -کسرایی:
 نم.تونم یه زنگی به کارخونه بزبرم ببینم سحر کجاست؟ بعد هم ببینم می -

 به ذهنم رسیده بود که از طریق اون دفتر کاریابیه شماره کارخونه رو پیدا کنم. 
 کسرایی قدمهاش رو سریعتر کرد و گفت:

 مگه نگفتم با محسن بیرون رفتن.  -
 شاید برگشته باشه. -
 مگه همین حاال نگفتی که دیروز اولین روز کاریت بوده؟ -

ودم و داشتم سریع ازشون پایین می اومد. کسرایی هم ها گرفته بدستم رو رو میله پله
 همراه من سریع می اومد. 

 ُخب که چی؟ -گفتم:
 یه لحظه وایستا. نّدو.  -
 خوای بگی؟چی می -
 اوالً شماره کارخونه رو نداری. دوما تو دومین روز کاریت، غیبت زده.  -
یش خواهرتون؟ شاید بخواد با شما گردید برید پچرا دنبال من راه افتادید؟ چرا برنمی -

 حرف بزنه. 
فکر نکنم. چون وقتی داره با نامزدش حرف می زنه، حال و حوصله هیشکی  -کسرایی:

 دیگه رو نداره. 
از سالن که اومدم بیرون، چندبار نگاهم رو این ور و اون ور چرخوندم؛ پس سحر 

 کجاست؟
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 بهت که گفتم دوستت با محسن بیرون رفته.  -
 س من چجوری شماره دفترکاریابی رو ازش بپرسم؟پ
 یعنی واقعًا کارم رو از دست دادم؟ -
 گفتم که چیزی که زیاده کار.  -

 ای بخشکی شانس؛ چرا من باید تو اولین روز کاریم تصادف کنم. 
ای که به وقت کالست مونده بهتره زیاد به دور و برت خیره نشی و اون چند دقیقه -

 ف بوفه. بریم به طر
 ای نیست. بریم. مثل اینکه چاره -

دوتا ساندویچ گرفت با دوتا نوشابه. آخ خدا چقد گشنه مه. بدون تعارف زود کاغذ روی 
 ساندویچ رو باز کردم و یه گاز بزرگ ازش گرفتم. بعد هم یه قلوپ نوشابه. آخیش!

ا ود. گوشه لبم رو بطور بهم خیره شده بیه لحظه که سرم رو بلند کردم، کسرایی همین
 انگشتهام پاک کردم. 

 خواستید در مورد چی حرف بزنید؟خب می -من:
 مثل اینکه خیلی گرسنتون. بود.  -زد:داشت لبخند می

 م نرفته. برای اینکه از دیروز ظهر چیزی تو معده -
 واقعاً  -
 همش به خاطر اون تصادف لعنتی بود.  -
 که چیزی نخوری؟یعنی دکتر قدغن کرده بود.  -
نه به خاطر اینکه وقتی بعد تصادف به خونه برگشتم و خونوادم من رو با این سرو  -

وضع دیدن، مادرم به این نتیجه رسید که اون کارخونه بدشگونه و من نباید دیگه 
 سرکار برگردم. 

 یعنی اعتصاب غذا. کردی؟ -
 بله؛ ولی مثل اینکه زیاد دووم نیاوردم.  -

 یه. قلوپ نوشابه خوردم. بعد هم 
 شما با دخترایی که تا حاال دیدم خیلی فرق دارید.  -
 از چه لحاظ؟ -
 اصالً اهل ظاهر سازی نیستید. همیشه خودتونید.  -

 یه گاِز دیگه به اضافه یه قلوب نوشابه دیگه. 
 خورید؟تون رو نمیشما ساندویچ -
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 چرا؟ حدس می زنم خوشمزه باشه.  -کسرایی:
 نظر من که عالیه. به -

از همون دفعه اول که دیدمتون، به نظر خاص اومدید. همیشه دوست  -کسرایی:
شید و لبخند می زنید. نگاهتون داشتم نگاهتون کنم. مخصوصًا وقتی هیجان زده می

یه معصومیت خاصی داره که با هیچ چیز توی دنیا برای من قابل مقایسه نیست. بابا 
زد. بهم نزدیک ترشد. زل زدم تو چشاش. حس عجیبی توش موج می این دیگه کیه؟!

 توی یکی از نیمکتهای محوطه دانشگاه نشسته بودیم. 
 حسی که به تو دارم تا حاال به هیشکی نداشتم.  -کسرایی:

 بهتره اینطور نباشه؛ چون ما دوتا از دو دنیای متفاوتیم.  -
 کافیه؟! نظر من اینمن به شما عالقمند شدم. به -
 کنم دیگه ادامه ندید. خواهش می -
 چرا؟ -
 به فاصله طبقاتی خودم و خودتون نگاه کردید؟!  -

 این چیزها از نظر من هیچ اهمیتی نداره.  -کسرایی:
ولی از نظر من خیلی اهمیت داره. تو یه پسر مایه داری... بابات پولداره... توی یه  -

 را خودتون خیلی برو و بیا دارید. کنی و بخونه اعیونی زندگی می
تونی ده تا خونه مثل خونه ما رو بخری. واسه خودتون کلی برو با ماشین زیر پات می 

 بیا دارید. 
 این حرفها رو نزن.  -
چه بخوای و چه نخوای این عین واقعیت. من یه دختر پایین شهری ام... پدرم یه  -

ست کردن کمک خرجه بابامه. اینها رو واسه کارگر ساده ست. مامانم هم با ترشی در
کنم؛ چون کنم. برعکس به خونوادم افتخار هم میگم که احساس حقارت میاین نمی

اونا توی تمام زندگیشون سعی کردن شرافتمندانه زندگی کنن. این حرفا رو واسه این 
 می زنم که بدونی ما باهم کلی تضاد داریم. 

 تضاده. از نظر من نیست. اینها در نظر شما  -کسرایی:
 کنم هیچی نشنیدم. کنم دیگه ادامه ندید. من هم وانمود مینه... خواهش می -

بعد هم دستم رو به طرف کیفم بردم تا پول ساندویچ و نوشابه رو باهاش حساب کنم. 
 شکست. ای نبود. وگرنه غرور خودمم حسابی میرنگش خیلی پرید. چاره
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ه باید برم. تقریبًا محوطه از دانشجو خالی شده. احتماال کالس خوام دیگمعذرت می -
 شروع شده. 

حاال نیم ساعته که کالس شروع شده. فکر  -به ساعت مچِی گرون قیمتش نگاه کرد:
 کنم دیگه اجازه داشته باشید سر کالس برید. نمی

 به هر حال بهتره که برم؛ شاید استاد سر کالس را هم داد.  -
 شاید قسمت بوده که ما بیشتر باهم حرف بزنیم.  -کسرایی:

 ولی من حاضر نیستم حتی یک کلمه هم بشنوم.  -
کنید، خیلی دوست داشتنی تر ها اخم میمی دونستید وقتی مثل بچه -کسرایی:

 شید؟می
 خوام باید برم. معذرت می -

د ه ام گذاشتم. بعاز جام بلند شدم و با اون دست خالیم دسته کوله پشتی امو رو شون
م خواستنصفه ساندویچ و نوشابه با اضافه لیوان یک بار مصرف روهم برداشتم. می

 طور تا رسیدن به کالس اونو هم بخورم. همین
 شیدمن منتظرم. مطمئنم یه روز شمام با من همدل می -کسرایی:

 من عادت ندارم خودمو زیاد تو رؤیا غرق کنم.  -
شن، دوست دارم توشون غرق ده دارم رؤیاها یه روز حقیقی میولی من عقی -کسرایی:

 بشم. 
 اینم یه دلیل دیگه که منو شما باهم فرق داریم.  -

 عشق من به شما صادقانه ست.  -کسرایی:
 من میرم.  -

تونستم واسش داشته باشم. ای میزد یعنی چه؟! من چه جذبهاین حرفهایی که می
شگلیه. خب دختر پولدارهای زیادی هستن که خیلی تنها چیزی که من دارم خو

خوشگلن... بره و عاشِق یکی از اونها بشه. این پسره هم مخش پاره سنگ بر می داره. 
 های عریض باال رفتم و خودم رو به در ورودی دانشکده رسوندم. از روی پله

همه چیز رو  َاه ساندویچم از دهن افتاد به بطری نوشابه نگاهی کردم، چه کاریه این
دستم بگیرم؟ چرا باقی مونده نوشابه رو تو لیوان نریزم؟ همشو تا ته تو لیوان خالی 

کردم. حسابی پر شد. واسه اینکه سرریز نشه، بالفاصله یه قلوپ ازش خوردم. بعد هم 
 با ولع یه گاز از ساندویچم گرفتم. 
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***** 
 پندار:
شد که پامو اینجا نگذاشته .. خیلی وقت میهای طبقه دوم دانشکده باال رفتم.از پله

. کردمبودم. درست از زمان دانشجویی. اون موقع به شدت با فقر دست و پنجه نرم می
کردم؛ ولی بازهم کفاف با وجود اینکه به صورت پاره وقت توی یه دفتر روزنامه کار می

 هزینه تحصیلی و خوابگاهم رو نمی داد. چه دورانی بود؟!
اون لحظات پوزخند زدم. دستمو رو یقه کتم کشیدم و مثل همیشه محکم قدم به تمام 

برداشتم. مثل اینکه درس ساعت دوم تازه تموم شده بود. متوجه تعداد زیادی از 
شدن. نمی دونستم که شراره این ساعت کالس دانشجو شدم که از کالسها خارج می

 یجان زده به طرفم اومدداره با صداش نگاهم به عقب کشیده شد. مثل همیشه ه
 سالم-شراره:

 کنی؟اینجا چیکار می -
 خونم. مثل اینکه اینجا درس می -
 اهم. -
یه مانتوِی قهوه اِی تنگ پوشیده بود که بلندیش تا کنار زانوانش می اومد. با یه شلوار  

 اش بیرون زده بود. اش. موهاشم به صورت کج از زیر مقنعهکرمی به رنِگ مقنعه
خوام تو رو به دوستام معرفی وای پندار! چقد خوشحالم که اینجایی. بیا که می -شراره:
 کنم. 

 ولی من زیاد وقت ندارم. اومدم که سامانو ببینم.  -
 منظورت استاد عالییه دیگه؟ -شراره:

 طوره. همین -
 ساعت پیش که از دانشگاه بیرون رفت.  -شراره:

 فت که این ساعت بیکاری داره. امکان نداره. خودش بهم گ-
 شاید تا حاال برگشته باشه.  -
 خواست پیشش برم. طور باشه وگرنه از من نمیباید که همین -

شد به جای او به دنباِل من می شه. چی میداره به پسر خالت حسودیم می -شراره:
 اومدی؟

رف با شهیاد به ط یه لحظه به پشت سرم نگاه کردم. متوجه دختر دیشبیه شدم داشت
رفت. یعنی خودشه؟! کنار شقیقه راستش پانسمان داشت. به راه پله طبقه پایین می
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طور که داشت اضافه کف هر دو دستش. شراره دستش رو به طرف کتم برد، همین
 کنی؟!داری کجا رو نگاه می -کرد، گفت:مسیر نگاهم رو دنبال می

 من دیگه باید برم.  -
 یه کم بیشتر باهم حرف بزنیم؟نمیشه  -شراره:

 سامان منتظرمه.  -
 کنی؟چرا همیشه ازم فرار می -شراره:

 مثل اینکه اینجا دانشگاهه نه محل قرار.  -
 شی؟!خیلی خب چرا عصبانی می -شراره:

 کنی. ها پیله میدرست مثل بچه -
 باشه. فقط موقع رفتنت میای که منو ببینی؟ -شراره:

 بعد کالس نداری؟مگه ساعِت  -
 اگه بخوای سر کالس نمیرم.  -شراره:

 خواد. ما که همیشه همدیگه رو می بینیم. نمی -
 خیلی بداخالقی -شراره:

 فعالً  -
عجب دختر سریشیه؟! نفسهامو بیرون پس دادمو و با قدمهایی محکم به طرف اتاق 

هم تعارف کردن، وارد اتاق اساتید که همان اتاق سامان بود، رفتم... در زدم... وقتی ب
 ای گرفته، پشت میزش نشسته بودشدم. سامان با چهره

 نه مثل اینکه یه چیزی هست!
 باالخره اومدی؟  -سامان:

 قول داده بودم.  -
 خوبه که هنوز سر قولت هستی.  -سامان:

 چیزی شده؟ خیلی دمغی.  -
شستن کرد. به چشمهای ای روشنش چنگی زد و من رو دعوت به نبه موهای قهوه 

آبیش خیره شدم. درست شبیه چشمهای خاله حمیده بود؛ اما لبخند و بلندی قدش رو 
 از پدرش به ارث برده بود. 

 زیاد سرحال نمی بینمت پسر خاله.  -من: 
 چایی یا قهوه؟ -سامان:

 قهوه باشه بهتره. فقط تلخ.  -
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 قبالًها مزاجت شیرین بود.  -سامان:
 کنه. ان همه چی رو عوض میمرور زم -

 خب چه خبر؟ -نفس بلندی کشید و پریز قهوه جوش رو زد:
 منو کشوندی اینجا ازم خبر بگیری؟ -

گفتم شاید الزم باشه ما دوتا فامیل بعد از مدتها یه حال و احوالی از هم  -سامان:
 بپرسیم. 

 این برای وقتیه که هردو بیکار باشیم.  -
 ار خیلی عوض شدی. خیلی. پند -پوزخندی زد:

دستم رو به طرف کتم بردم و از توی پاکت سیگار یه سیگار بیرون کشیدم. بعد هم به 
 طرف سامان گرفتم. 

 می دونی که من اهلش نیستم.  -
هام رو به حالت بی تفاوتی باال انداختم. بعد هم با فندکم سیگار و روشن کردم. شونه

هایم بلعیدم. بعد هم از راه بینی ام رو تو عمق ریه های دودبهش یه ُپک زدم. ذره
 دودش رو خارج کردم. 

 برای چی ازم خواستی بیام اینجا؟ -من:
زد، خودمو پشت چند سالی بود عادتم شده بود. وقتی یه حس بد وجودم رو چنگ می

 دودهای سیگار قایم کنم. 
 ُخب... گوش می دم.  -

ارج شد. بعد هم نگاهش رو میون فضای اتاق از حالت راستی که نشسته بود، خ
 چرخوند:

 پیش پای تو، بیمارستان بودم.  -
 اونجا چرا؟! -

خوام یه راست برم سِر اصل خوام مقدمه چینی کنم. مینمی -نفسش رو فروداد:
 مطلب. 

 چیزی شده؟! -
 خاله شهال یعنی مادرت، تو بیمارستان بستریه... وضعشم اصالً خوب نیست.  -
 این یعنی چی؟! -
 اون مادرته.  -
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 اشدست خودم نبود. سیگارو بین انگشتانم فشار دادم. بعد هم توی دستم مچاله
 کردم. سوخت... کف دستم سوخت. 

 الزم بود بدونی.  -سامان: 
 این... چه ربطی به من داره؟! -
 خواد تو رو ببینه. اون مادرته. می -

 ش تکیه دادم. ااجزانه به پشتیهای مبل رو گرفتم و عدسته
 کرد، به این فکرپس چرا وقتی که داشت یواشکی با یه مرد دیگه را*ب*طه برقرار می -

 کرد که ممکنه من پسرش باشم؟!نمی
 چهارده سال گذشته.  -از این ماجرا سیزده -
 برای این منو صدا زدی؟ - 
 کنی وقتش رسیده که اونو ببخشی. فکر نمی -

 گه؟!پوزخند زدم این داره چی می فقط
 زدم اصرارهای شدیدت برای دیدِن من، به خاطر اون زن باشه. حدس می -

 پندار؟  -سامان:
 دیگه در موردش حرف نزن.  -

 اون مادرته.  -سامان:
 بس کن سامان... این واژه خیلی وقته که برای من مرده.  -

 حالش اصالً خوب نیست. یکدندگی نکن. یه سر بهش بزن.  -سامان:
قلبم فرو ریخت؛ اما نفسم رو بیرون دادم که وانمود کنم مهم نیست. نگاهش رو بیشتر 

 در من زوم کرد. بعد که لبش رو با زبانش تر کرد، ادامه داد:
ساعت قبل از بیمارستان بهم خبر دادن که حالش خیلی بدتر شده. انتقالش دادن به  -

 بخش مراقبتهای ویژه...
گفتن حالش خیلی بِد. نتونستم تا این ساعت که بیکاری دارم ، بمونم. قیِد کالسمو 

 خواد هر طور که شده تو رو ببینه. زدم. به دیدنش رفتم. چشم به دِر می
بغض گلویم رو می فشرد؛ ولی غرورم به اشکهایم اجازه سرازیر شدن رو نداد. از سر 

 فهای سامان گوش بدم. خواستم به حرجایم بلند شدم. دیگه نمی
 من دیگه باید برم.  -
 خاله منتظرته.  -
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چند لحظه سرجایم ایستادم؛ ولی دوباره به قدمهایم ادامه دادم. قبل از اینکه درو باز 
 خداحافظ.  -کنم، گفتم:

تا دِم در بدرقه ام کرد؛ اما من اهمیت ندادم. فقط عصبانی از پیشش رفتم. شاید هم 
تونستم این کارو بکنم. با وجود داشتن شوهر شد ببخشمش. چطور میناراحت. نه نمی

و بچه با یه مرد دیگه فرار کرده بود. پلکهایم رو محکم رو هم بستم. چرا اون موقع به 
فکر من نبود. پدر و مادرم باهم زندگی منو نابود کردن. احساس کردم دارم به سختی 

 خ ساماِن لعنتی برای این منو صدا زدی؟!کشم. دکمه پیراهنم رو باز کردم. آنفس می
ها پایین اومده بودم و داشتم با عصبانیت از دِر خروجی سالن طبقه پایین از پله

 روم می اومد، تنه زدم. گذشتم که یکدفعه به یکی که از روبهمی
اش رو رو پیراهن و گوشه توی دستهاش یه ساندویچ و یه لیوان پر از نوشابه بود. همه

 ریخت. این چه کاری بود؟ کتم
 لیوان طوری ریخت که محتویاتش بین لباِس من و مقنعه طرِف مقابلم پخش شد. 

 ای به خودم اومدم. با صدای نازک دخترانه
 این چه طرز راه رفتنه؟! -

نگاهم رو به طرف مقابلم دوختم. ِا اینکه همون دختر دیشبیه ست! آره خودشه. با 
ار شقیقه و کِف دستهاش. چنان نگاهم در آن چشماِن عسلِی همون پانسمانهاِی کن

 عصبانی قفل شد که یک لحظه یادم رفت چقد داغونم؟! 
 بازم تو؟! -من:

 ای کردی. حاال چجوری برم سر کالس؟ببین چکار کردی تمام مقنعه ام رو نوشابه -
 بلد نیستی مثل آدم راه بری؟ -من:

 . حاال بدهکار هم شدیم. مثل اینکه شما به من تنه زدید -
 کتم رو درآوردم و رو دستم گرفتم؛ ولی با پیرهن خیسم چکار کنم؟!

ای چکار کنم؟! وای اگه خشک بشه تبدیل به یه ورقه حاال من با این مقنعه نوشابه -
 شه. با این برم سر کالس؟! به کل آبروم می ره. شکری می

عصبانیت از کنارم رد شد و به طرف سالن دیگه منتظر نموند که با من بحث کنه. با 
 رفت. 

ای شده بود. به شکل دوباره نگاهی به پیراهنم انداختم. درست وسِط شکمم نوشابه
خواستم قبل از رفتن خیلی ناجوری خودش رو نشان می داد. به طرف ماشینم رفتم. می

 به شرکت به خونه برگردم و با یه پیراهن دیگه عوضش کنم. 
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م داغون بود اینم بهش اضافه شد. توی ماشین نشستم و کتم رو به طرف اعصابم ک
رفت. صندلی بغل دستم پرت کردم. سوئیچو زدم که ماشینو روشن کنم... دستم نمی

ذهنم بدجور درگیر شده بود. چرا باید شهال حالش اینقد بد شده باشه که تو بخش 
شین، به صندلی تکیه زدم. مراقبتهای ویژه ازش مراقبت بشه. عوض حرکت دادِن ما

کردم که باز هم همون دختره نگاهم رو به روم نگاه میداشتم بی هدف به مسیر روبه
 طرف خودش جلب کرد. 

کنه... به نظر می اومد منتظر تاکسی باشه؛ چون چند ماشین شخصی اینجا چکار می
تا  جلوش توقف کردن... به هیچ کدومشون محل نذاشت. به طرف پیاده رو رفت

ش اخودشو بی تفاوت نشون بده؛ اما مثل اینکه این تویتا بیخیال نیست... کوله پشتی
خواست به صاحب ماشین بزنه... منو یاد دیشب انداخت. اش جدا کرد. میرو از شونه

با اون جثه ظریفش بهش نمیاد اینقد مبارز باشه. نه بابا باالخره ماشینه رو فراری داد. 
ماشین و روشن کردم و به طرفش رفتم... تا دید که جلوش  آفرین! خوشم اومد.

طرف کرد. از شیشه پایین آمده ماشینم ایستادم مثل بقیه ماشینهای ِ دیگه روشو اون
 گفتم:
 خوای بری؟جایی می -من:

 آقا بفرمایید همین حاال تاکسی میاد.  -
 بیا سوار شو می رسونمت.  -من:

 ید؟مثل اینکه حالیتون... شمای -
 خوای بری؟بله. جایی می -من:

 به شما مربوط نیست.  -
 بینم خیلی وقته منتظر وایستادی. می -من:

 کردید؟شما داشتید منو تعقیب می -
 تون کنم. شخص مهمی به نظر نمیاید تا بخوام تعقیب -من:

 راهتونو بگیرید برید. بفرمایید.  -
 به نظر میاد عجله داری؟ -من:

 ما مربوط نیست. به ش -
 خیلی ُخب باش تا تاکسی بیاد.  -من:

 پامو رو پدال گذاشتم تا از کنارش رد شم. هنوز فرمونو نچرخونده بودم. 
 یه لحظه صبر کنید.  -
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 چیه نظرتون عوض شد؟ -من:
 گیرید؟فکر کنم شما از عمد سر راِه من قرار می -

اید هر بار سِر راِه تو دختر گستاخ خودمم متعجب شدم؛ یعنی آدم قحطیه که ب -من:
 قرار بگیرم؟

 گه... پسره پررو!شیطونه می -
 شی؟برم یا سوار می -من:

 نگاهشو تو اطراف چرخوند و بعد باالجبار دستش رو به طرف دستگیره در برد. 
 باالخره سوار شدی! -من:

 ای نیست. بهتر از هیچیه. چاره -
 . واقعًا ُغد بود. یه تای ابرومو باال انداختم

 رفت. کردی، جای دوری نمیاگه موقع ورود سالمی می -
 کنی؟ها رو سوار ماشینت مینامزدت میدونه دور از چشمش دختر غریبه -
 من عادت ندارم برای کارهایی که انجام میدم، از کسی اجازه بگیرم.  -
 یه تاکسی به ماشینت فک نکنی ازت خوشم اومده سوار ماشینت شدم؛ فقط به چشمِ  -

 نگاه کردم. 
ش دوتا ده هزار اش برد و از جیب جلوییابعد هم دستش رو به طرف کوله پشتی

ن رسید ولی اوتومانی بیرون آورد. یکیش از بس تاشده بود، حسابی کهنه به نظر می
 یکی وضعش به نسبت بهتر بود. بعد هر دوتا ده هزاری رو به طرفم گرفت. 

 تون. د این هم کرایهبفرمایی -
 شامثل اینکه راست راستکی با این دید به من نگاه کرده بود. به چشمهای عسلی

د. کردونم چرا نگاهش یه جوری بود که عصبانیت درونم رو فروکش میخیره شدم. نمی
کردم؛ ولی یکی از اونها رو به دوتا ده تومانِی تو دستم پوزخند زدم. بهتر بود قبول می

 شتم. بردا
 های تیغ زن نیستم. بیا این یکی ماِل خودت. من از اون دسته راننده -من:

 بهتره که برش داری. مسیر یه خورده طوالنیه.  -
 خوای به خونه برگردی؟!مگه نمی -من:

 نه. یه جاِی دیگه می رم.  -
 کجا؟ -تو نگاهش زوم شدم:

 کردید؟تونم بپرسم شما اینجا چکار میمی -
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 خوای دختر خاله بشی؟می -:من
 . گیرنگه که نبایستی به پسرا رو داد. زود همه چیو به خودشون میمامانم راست می -

 باریک ا... به مادرت. -من:
 شناسمش؟طوری اومدم سوار ماشین کسی شدم که اصالً نمیاصالً من چرا همین -
 اینو باید من از تو بپرسم.  -

 خوام پیاده شم. زیاده. نگه دار می به خدا روت خیلی -من:
 ولی مگه من میذاشتم پیاده شه؟!

 حاال زود قهر نکن.  -من:
 دونم چرا از دیشب همش چشمم به شما می افته؟نمی -

اگه پسر خالم ازم نخواسته بود برای یه موضوعی به پیشش برم؛ شاید حاال تو رو  -من:
 نمی دیدم. چه دیشب. چه امروز. 

کرد؛ ولی نگاهم رو به طرف دخترک گرفتم. بدجور اخم کرده بود... که م درد میته قلب
 کرد:این رفتارش بیشتر لبخند نیمه جوِن منو پررنگ تر می

 خوای بری؟حاال کجا می -من:
 منظورت شماست دیگه؟ -

 کنه؟ تو یا شما؟چه فرقی می -من:
 به محل کارم.  -با دندون قروچه: 

 چیه؟!کارت اونجا  -
 منشی ام.  -
 خوای به اونجا بری؟!ولی چرا لنگ ظهر می -
 خوام بهشون بگم تصادف کردم... واسه این امروزو نیومدم. . میواسه کار که نمیرم -

 خب چکاریه؟ بهشون زنگ بزن.  -من:
شمارشو ندارم. آخه دیروز تازه اولین روز کاریم بود که شما زدید و همه چیزو خراب  -

 دید. کر
 من؟ چه ربطی به من داره؟ -من:

کردم، مادرم به ذهنش نمی رسید که اون ُخب اگه من دیشب با شما تصادف نمی -
 کارخونه بدشگونه و نباید دیگه برگردم اونجا. 

گن چیزی که پیر تو خشت خام شاید هم راست گفته باشه. مگه نشنیدی که می-من:
  می بینه. جوون تو آیینه نمی بینه.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – ماجرای روناک

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 0 3 

 

 فقط شما رو کم داشتم! -اش گرفت: خنده
 گم. خب اگه مادرت قدغن کرده، چرا بازم اونجا میری؟!جدی می -من:

 شما دیگه کی هستید؟ -
 این کارت خودسریه.  -من:

گید؟! کلی از مامانم خواهش تمنا کردم تا راضی شد از حرفش بگذره و چی دارید می -
 ونم به شرطی که کامل خوب بشم. بذاره دوباره اونجا برگردم. ا

 یعنی بعد از اینکه پانسماناتو کنار گذاشتی؟ -من:
 بله -

 ولی اونا که هنوز سرجاشونن؛ پس چرا دارید به محل کارتون می رید؟ -من:
نخیر! سوار تاکسی که نشدیم. داریم با یه فضول راه میریم که مدام داره سین  -

 کنه. مون میجیم
 مبهش خیره شد

با ابروهای درهم نگاهش رو از من گرفت. بعد که روش رو به طرف شیشه ماشین  
 گرفت. گفت:

خب باید بهشون خبر بدم که تصادف کردم... برام مرخصی رد کنن، وگرنه اخراج  -
 کشه. ای طول نمیگردم. ده دقیقهشم. زود میرم و برمیمی
 خیلی ُخب... حاال آدرس رو بگو.  -من:

 اده قدیمه کرجه. کیلومتِر سهتو ج -
 چی؟! -من:

 اونجا رو بلدی؟! -
نباید که همه چیز رو به هم ربط داد! شاید یه کارخونه دیگه کناِر همون کارخونه 

 پیرمرده ست. 
گی؟! آخه تو گفتی که دیروز تازه اولین بارت مطمئنی که آدرس رو درست بهم می -من:

 بوده به اونجا رفتی؟
نم. دفتر کاریابی آدرسش رو بهم داد. تازه اینقد باخودم مرورش کردم که آره مطمئ -

 شدم. کشیدم شماره تلفنش رو هم حفظ میحفظم؛ فقط کاش زحمت می
 اسم صاحب کارخونه چیه؟! -من:

 کنید بشناسیدش؟!چطور مگه؟! فکر می -
 خوای هم نگو. طوری! میهمین -من:
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 می زنن. مرد خیلی خوبیه. محسن راد. همه حاج آقا صداش  -
 دونم چطور شد که تعادلم رو حفظ کردمو وسط جاده ترمز نگرفتم؟!هنگ کردم. نمی

 کرد؟!به صورِت معصوِم دخترک با  اندام ظریفش نگاه کردم. اونجا چکار می
 مثل اینکه داریم می رسیم. اون نرده سفیدها رو می بینید همونجاست.  -

مادرته اصال مناسِب یه دختر نیست که تو یه کارخونه بیروِن شهر به نظرم حق با  -من:
 کار کنی. 

 فقط شما رو کم داشتم -
 شد که درست رفتی تو این بیابون کار کنی؟نزدیکیهای خونتون کار پیدا نمی -با حرص:

 شما حالتون خوبه؟! -
ان خواستم نگهبمیرسیده بودیم. با چند متر فاصله از در ورودی کارخونه نگه داشتم. ن

متوجه حضور من شه؛ البته اگه همون نگهبان چند ساِل پیش باشه. به هر حال الزم 
 کردم. بود احتیاط می

 تونی بری. رسیدیم. می -من:
 از لطفتون ممنون.  -

 نیازی به تشکر نیست. کرایه ام رو گرفتم.  -من:
 به هر حال بازم مرسی.  -

 خواست بازش کنه. در برد. می دستش رو به طرِف دستگیره
 شه. باز نمی -
ریموت رو زدم. تا در بازشه... بعد از خروجش از ماشین یه دفعه فکری به ذهنم رسید.  

 چرا منتظرش نمونم؟
اگه قول بدی کرایه مسیر برگشت رو باهام حساب کنی، منتظرت  -بالبخندی تصنعی:

 می مونم. 
 گیر کردهمثل کرایه اولی به دندونتون  -

 بد نبود.  -من:
 همون ده هزار تومان؟ -

 من: همون. 
 آخه منتظرم هم می مونی.  -

 اشکال نداره. من راننده منصفی هستم.  -من:
 مثل اینکه مسافرکشی به دهنتون مزه کرده.  -لبخند زد:
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 بد شغلی هم نیست.  -من:
 . باشه به هر حال فک نکنم اینجا راحت تاکسی گیر بیاد -

 پس منتظر می مونم.  -من:
 گردم. زود برمی -
 

 )فصل ششم(
 حاج آقا:

عجیبه هنوز روناک نیومده. چند بار طول و عرض دفترم رو اومدم و رفتم. به در اتاقم 
خواست بعدش زدن، توحیدی بود، نامه تایپ شده رو آورده بود که امضا بکنم. می

 . تحویل یغمایی مدیر مسئول کارخونه بده
 ببینم از خانم بهجتی خبری نشد؟ -من:

 نه حاج آقا.  -
 تونی بری. بسیار ُخب می -من:

 شه یا تو اتاق مخصوص جلساتبله. فقط جلسه همین جا برگزار می -
 به همه کارمندان و مدیر بخشها گفتی؟ -من:

 بله همشون تا نیم ساعت دیگه میان.  -
 ز همه مدیرا نخواستی که بیان؟!تو اتاق مخصوص جلسات. مگه ا -من:

 چرا چرا حاج آقا.  -
 بسیار ُخب.  -من:

 فعالً با اجازه.  -
فهمیدم چرا روناک نیومده؟ اونجور که از توحیدی پرسیده بودم، از خودش باید می

آدرس یا شماره تلفنی به جا نگذاشته بود. شماره دفتر کاریابی رو گرفتم. بعد از دوتا 
 :بوق جواب داد

 بله بفرمایید.  -
 سالم خانم محمدی. محسن راد هستم.  -من:

 سالم حاج آقا. بله متوجه شدم... بفرمایید.  -
خوام آدرس و شماره تلفِن خانم روناک بهجتی رو ازتون راستش رو بخواید می -من:

 بپرسم. 
 مشکلی پیش اومده؟! -
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 ارمند جدیدم بدونم. خوام بیشتر در مورد کچیز مهمی نیست؛ فقط می -من:
گم... آها پیداش کردم. روناِک بهجتی. اجازه بدید یه سرچ بزنم. همین حاال بهتون می -

 کنید؟یادداشت می
قلم و کاغذ دستم بود. هر دوش روی میز بود... زود هم آدرس و هم شماره تلفن رو 

 یادداشت کردم. 
 شماره موبایل ندارن؟ -من:

 ره تلفن منزلشون رو به ما دادن. نه حاج آقا فقط شما -
 ممنون از لطفتون  -من:

 ای باشه؟کنم. امر دیگهخواهش می -
 تون متشکرم. خداحافظاز همکاری -من:

 کنم. خداحافظ. خواهش می -
ای تا برگزاری جلسه مونده بود. زود شماره منزل روناک رو گرفتم. تا هنوز چند دقیقه

جواب نمی داد. دوباره شمارشون رو گرفتم. نخیر! کسی آخر تلفن بوق زد... کسی 
 گوشی رو بر نمی داره. یعنی چی شده؟!

 بله بفرمایید؟ -من:
 حاج آقا همه مدیران و کارمندان اومدن. حاال منتظر شمان.  -
 بسیار ُخب شما برید. من هم میام.  -

ی چرا روناک با ورود من همه از جاشان بلند شدن. سخت ذهنم درگیر بود. یعن
 برنگشته؟!

با نشستِن من در باالترین قسمِت میز، جلسه شروع شد. موضوعش در مورد صادرات 
محصوالت لبنی بود. که تنها به کشورهای عراق و افغانستان محدود نشه بلکه 

بااستفاده از یک سری ایده بتونیم در کل خاورمیانه جذب مشتری کنیم. هر کسی یک 
گفت که هیچ چیز به یغمایی خیلی به تبلیغات اهمیت می داد. میای می داد... ایده

تونه پاسخگوِی اهداف ما باشه؛ البته تغییِر نوع بسته بندی اندازه یه تبلیغ خوب نمی
 ای بود که الزم شد حتمًا بهش فکر کنیم. محصوالت هم مسئله دیگه

رفت  برد باالی سالنعزیزی مدیر بخش تولید بستنی از جایش بلند شد و به طرف وایت
روی میز جلسه بود. او با ماژیک توی دستش سیر صعودی رو در پروسه زمانی، که روبه

 روی وایتبرد رسم کرد. 
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هایی ست که در چند سال گذشته داشتیم. در مورد بستنی اگر هم اینها موفقیت -
فیت و کیبخواهیم سیر صعودی رو به باالترین نقطه ببریم بایستی با ازدیاد تنوع 

ای رو پس بزنیم. ما در حال حاضر بیست و شش نوع محصول، رقبای اردنی و ترکیه
خوایم کنیم که با برند مخصوص تو عراق شناخته شده ست. که میبستنی تولید می

گه خبر بمونم. ا طور بیشد همیناین کمیت رو به سی الی چهل نوع ارتقا بدیم. نه! نمی
رفتم. از جام بلند شدم. عزیزی از سخنرانی ایستاد خونش میداد به این بار جواب نمی

 و متعاقبش، همه نگاهها به سمت من معطوف شد. 
به جلسه ادامه بدید. بحث داره خوب پیش میره. بعد رو به یغمایی کردم و  -گفتم:

 ازش خواستم که گزارش جلسه امروزو یادداشت کنه و تحویلم بده. 
 بله حاج آقا.  -

خواستم توی اتاقم یه بار دیگه به منزل روناک زنگ از سالن خارج شدم. می بعد هم
بزنم. توحیدی تا چشمش به من افتاد، گفت که روناک چند لحظه پیِش پای من اینجا 

 بوده. 
 پس کجان؟ -نفس راحتی کشیدم: 

 نموندن. فقط اومده بود دلیل نیومدن امروزش رو توجیه کنه.  -
 بر نکردی؟!پس چرا منو خ -من:

 شما تو جلسه بودید.  -
 ُخب چرا امروز نیومدن؟ -من:

 کنه و به بیمارستان می ره. مثل اینکه دیشب موقِع برگشتن تصادف می -
 وضعش خیلی وخیم بود؟ -من:

 نه! فقط چند تا پانسمان روی شقیقه و کِف هر دوتا دستش داشت.  -
 شون سر بزنم.الزم بود که امروز در اولین فرصت به خون

 
 روناک:

قبل از اینکه به دِر خروجی برسم از نگهبان دم در خداحافظی کردم. اونم با سر جوابم رو 
 گشتم؟!کردم که با هاش برمیداد. کمی حالت تردید داشتم؛ یعنی کار درستی می

یه لحظه ایستادم و به فکر فرو رفتم. چرا نباشم؟! هم دیشب که جلو روش بیهوش 
تونست ازم سوء استفاده کنه؛ ولی او و هم حاال که مسیرم خارج شهر بود، میبودم 

 طوره. قدمهامو محکم کردمو به طرفش رفتم. باهام مؤدبانه رفتار کرده بود... آره همین
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ولی صبر کن ببینم! توی سالن دانشگاه! وقتی که من و کسرایی از کنار اون و شراره 
نامزِد خواهرشه. این یعنی چی؟! خدا این فکرای  گذشتیم. شهیاد گفت که این پسر

ضد و نقیض چیه که به سراغم میاد؟! به ماشین شاسی بلندش نگاه کردم که با چند 
های متر فاصله از ورودی شرکت لبنیاتی پارک شده بود. بااینکه نور آفتاب تو شیشه

اشین فرمان متونستم توش رو ببینم. سرشو رو ماشین منعکس شده بود، ولی بازم می
گذاشته بود و یه جورهایی منتظرم بود؛ ولی آخه چرا؟! دختره دیوونه! اینقد با سحر 

 طوره. اومدی و رفتی، تحت تاثیر کمال همنشین قرار گرفتی... آره همین
 آب دهانم رو قورت دادم. دسته کولی امو روشونه ام فشار دادم و به طرفش رفتم. 

 باالخره اومدی؟! -زدم. در ماشین رو برام باز کرد: باپشت دستم به شیشه ماشین 
 کشه. گفتم که کارم همش ده دقیقه طول می -من:

 خوبه. بیا سوار شو.  -
 راستی سالم.  

 سالم.  -لبخند زد: 
 زیاد که منتظرتون نذاشتم؟ -من:

 بد نبود یه چرت زدم.  -
 پس خدا رو شکر که باعث جبران کم خوابیتون شدم. 

 کنید؟چرا وایستادیدو منو نگاه می -
 بله -من:

 با یه حرکت سوار ماشین شدمو درو پشت سرم بستم. 
 تونستی حاجی رو ببینی؟! -

 خودشو نه... منشیش رو دیدم. حاج آقا تو جلسه بودن.  -من:
 دیدن منشی یعنی دیدن خود حاج آقا.  -

 نمیدونم. شاید.  -من:
کنم که بهتر بود خودم شخصا با حاج یه جورایی حس می -:نگامو به طرفش برگردوندم

 زدم. آقا حرف می
 خودت؟! -

باشه  اینطور ترسم منشیه به حاج آقا نگه که دلیل غیبت من تصادف بوده. اگهمی -من:
 گردن. چرا به اینجاش فکر نکرده بودم؟!که اونا دنبال یه منشی دیگه می

 ن بردم. زود دستمو به طرف دستگیره ماشی



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – ماجرای روناک

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 0 9 

 

 کنی؟!داری چکار می -
من چقد بی فکرم بایستی. تا تموم شدن جلسه حاج آقا منتظر می موندم. چرا  -من:

 ماشینو قفل کردی؟!
 بهتره که راه بیفتیم.  -

 مثل اینکه نشنیدی چی گفتم؟! -من:
عوض جواب دادن به من، ماشینو روشن کرد و بعد هم دور زد تا برای مسیر برگشت، 

 ز اون طرف خیابون بره. ا
 چرا جواب نمیدی؟! مگه من زندانی توام؟! -من:

 خوام موقع تصادف، از شیشه جلویی ماشین، پرت شی بیرون. کمربندت رو ببند. نمی -
 کنی!عجب آدم پرروییه! داری چیکار می -من:

مربند کخواست با اون یکی دستش، با یه دستش فرمونو نگه داشته بود؛ واقعا که! می
 منو ببنده. 

 وای یه ماشین باری داره به طرفمون میاد.  -
 بهت گفتم کمربندتو ببند. -با یه حر کت سریع خودشو کنار کشید:

 . دستتو بکش کنار خودم می بندمش -
من تا حاال تو همچین ماشینایی ننشسته بودم. ماشین بابا که فالته و پیکان باری ژیال 

شد خودشو زنش سوار شن... اتوبوسی هم که هر روز ؛ فقط جامیو اینا هم تک کابین
شه رو صندلیش شم کمربند نداره؛ حتی بعضی وقتا اونقد پره که جا نمیسوار می

 کنم. بشینم، دستمو آویزون میله باالی سرم می
 پس منتظر چی هستی؟ چرا نمی بندیش؟ -

 ه داشتید؟!خیلی خب... این چرا اینجوریه؟!چرا ماشینو نگ -من:
 خواد؟!بستن یه کمربند اینقد فکر کردن می -

خودش رو به طرفم کج کرد تا کمربند رو بکشه. وقتی خواست سگکش رو ببنده کامالً 
تونم نفس بکشم... تا به روم خم شده بود. احساس کردم برای چند ثانیه اصالً نمی
 خودم بیام و کمی عقب بکشم، کمربند رو کامل بسته بود. 

 بیا درست شد.  -
 خواست چکارکنه؟!شد، میدرست نمی

 خوای ازم تشکر کنی؟!نمی -
 به خاطر اینکه آدم خیلی بی مالحظه و خودخواهی هستید؟! -من:
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شدی، اولین چیزی که از دست کردیمو تو از ماشین پرت میدونی اگه تصادف میمی -
 می دادی اون زبون ناسپاست بود. 

ی مثل آدم رانندگی کنی. سرعت سنج ماشینت ترکید از بس که پاتو رو خواستمی -من:
 گازش فشار دادی. 

خواد ازش تشکر دم. اونوقت آقا به خاطر گندی که زده میمن دارم کارمو از دست می
 کنم. جدًا که خیلی پرروئه. 

 کنید که راه بیفتید. حاال چرا روشن نمی -
 اسمت چیه؟! -

 ای چکار؟!خواسممو می -من:
خب دفعه دیگه اگه خواستم راننده تاکسی یه دختر زبون دراز ناسپاس بشم، بدونم  -

 که کی رو می رسونم. 
 خودتون پیشنهاد دادید که منو می رسونید.  -من:

 خوای اسمت رو بگی؟نمی -
 روناک هستم. روناک بهجتی.  -من:

 چند سالته؟ -
  پرسن.ها از مشتریاشون سن و سالشون رو هم میهاینو هم باید بگم؟ مگه رانند -من:

 چیه؟! سنت خیلی زیاده جرأت نداری بگی؟ -
 بیست و دو سالمه.  -من:

 زدم. رشته ات چیه؟حدس می -
 تون چیه؟خودتون رشته -من:

 کامپیوتر.  -
 ایم. من هم کامپیوترم؛ پس هم رشته -من:

 بله مثل اینکه.  -
 سانس دارید؟یعنی حاال لی -من:

 ارشد.  -
 کرده تا اینجا پیش رفتید. تون خوب کار میمعلومه کله -من:

خب من دوره دانشجویی ام به جای اینکه برم تو یه کارخونه لبنیات سازی کار کنم،  -
 کنه. توی یه شرکت کامپیوتر کار کردم. طبیعیه که کله م بهتر از تو کار می

 از شانس من این کار هم به زور پیدا شد. شما شانس آوردید؛ ولی  -من:
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یعنی اگه تو یه شرکت کامپیوتری برات کار جور شه، حاضری از جایی که حاال توش  -
 کنی بری و تو همون شرکت کامپیوتریه کار کنی؟کار می

 ُخب اگه از طرف مادرم مهر تایید بخوره چرا که نه؟ -من:
 مهر تایید مادرت دارای چه شرایطیه؟! -

اوال که صاحب کارش مسن باشه... با خدا باشه... اهل نماز روزه باشه... از این  -من:
 ها. حرف

 خندید... نه یه لبخند ساده... قهقهه زد. این چش شده. دیوونه؟! مگه من چی گفتم؟!
 موهات از زیر مقنعه ت بیرون زده. بذارش تو -

ره بلندی رو که قسمتی از گفت؛ پس چرا خودم متوجه نشدم. اون ُط راست می
 پیشونی ام رو گرفته بود، باعجله به زیر مقنعه ام فرستادم. 

 به نظر نمیاد شما به حجاب اهمیت بدی.  -
 نمیدم؛ فقط جمله امثال حاج آقا رو تکرار کردم.  -

 شم. متوجه نمی -من:
 شی. به وقتش متوجه می -

 دیوونه شده. شونه ام رو باال زدم. 
 ببینم اصال خودت اسمت چیه؟ -من:

 تو بیمارستان خودمو بهت معرفی کردم.  -
خواستم کالس بذارم و بگم که یادم رفته و میشه دوباره خودتون رو معرفی کنید؛ اما 

 امان از این اخمهای میون دو ابروش و اون نگاههای زوم شده به خودم!
 بله یادم مونده.  -من:

 و می دیدی با غیبتت مشکلی نداشت. ولی فکر کنم اگه حاجی ر -
 واسه این نذاشتی که دوباره به شرکت برگردم؟! -
 می دونی چقد منتظرت موندم.  -
 حاال باید یه روز دیگه پاشم به اونجا برم.  -
 دونستی حاجی با کی جلسه داشت؟نمی -
 با مدیران و کارمندای کارخونه.  -
 پس بگو -
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گفتم... خانم توحیدی یعنی حاجی بود. نباید به اون می به هرحال اگر هم -من: 
منشی حاج آقا گفته که بایستی حضور و غیبتم رو بایستی به مدیر مسئول کارخونه 

 گم؟!اطالع بدم. اصالً من چرا اینا رو به شما می
 شاید برای اینکه همدیگه رو بهتر بشناسیم.  -

 چرا؟! -من:
 رخورد داشتیم بدونم طرف مقابلم کیه؟گفتم که اگه دوباره باهم ب -

ترسید برم خواید در مورد یه دختر غریبه کسب اطالعات کنید. نمیچرا شما می -من:
 تون رو بکنم؟پیش نامزدتون چغلی

 نامزدم؟! -
 شراره کسرایی... خودم تو سالن دانشکده شما رو باهاش دیدم.  -من:

 دشه؟مگه هرکی با هرکی وایسته. حتمًا نامز -
عادت ندارم از خودم انگ به کسی بچسبونم. برادِر شراره خودش گفت که شما  -من:

 نامزِد خواهرشی. 
 که اینطور.  -پوزخند زد، کشدار... بعد هم سرش رو تکان داد:

 دیدید دستتون رو شد؟ -من:
کنم هیچ وقت هم دست به همچین کار به ازدواج اعتقادی ندارم. فکر هم نمی -

 ای بزنم. نهاحمقا
پس چرا یه کاری کردید اون دختر بیچاره شما رو نامزد خودش بدونه؛ حتی  -من:

 کنن. طور فکر میخونواده ش هم همین
من با پدر شراره شریک کاری هستم... نه کمتر نه بیشتر. حاال اگه اونا در مورد من و  -

 دخترشون دچار توهم شدن به خودشون مربوطه. 
زد. خدایی خیلی شریکیه که شهیاد کسرایی در موردش حرف میپس این همون 

 بداخالقه. 
شیش سال پیش وقتی دانشجوی ارشد بودم، توسط یکی از اساتیدم به پدر شراره  -

معرفی شدم. اوایل جزء کارمندهای معمولی بودم؛ ولی بعد که کسرایی با استعداد و 
عنوان سرمایه اولیه در اختیارم بذاره. ای رو به مهارتم پی برد، تصمیم گرفت یه هزینه

 همین باعث شد کم کم من پیشرفت کنم و بعدش هم شریکش بشم. 
 پس شما یه جورایی به خونواده کسرایی مدیونید؟ -من:
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کنم. اجازه نمیدم هیچکس به هیچ عنوان من همیشه حواسم هست دارم چکار می -
 منو زیِر باِر دین خودش ببره. 

 همین حاال گفتید که با سرمایه کسرایی باال رفتید.  ولی شما -من:
 درسته؛ ولی بعدش تمام و کمالش رو بهش پس دادم.  -

 که اینطور.  -من:
 خونتون تو همین کوچه بود؟ -

رام ترسم بها شما رو ببینن. میخوام همسایهبله درسته؛ فقط زیاد جلو نرید. نمی -من:
 حرف در بیارن. 

 بسیار ُخب.  -
دونم چرا؟! قبل از پیاده شدنم بهش خیره شدم. اوهم به من نگاه کرد و بعد لبخند نمی
 زد:

 این کارت شرکتمه. اگه خواستی بهم زنگ بزن.  -
نگاهم رو به طرف کوچمون دوختم. جز چند تا بچه که باهم مسابقه دوچرخه سواری 

می دیدم؛ شاید به خاطر ای نبود... معصومه و پری جون رو نگذاشته بودن، کس دیگه
 اینکه وسط ظهر بود. 

 خوای بگیریش؟نمی -
 به اندازه کافی براتون دردسر درست کردم.  -من:

کارتو رو سینه ماشین گذاشت و بجاش عینک آفتابیش رو برداشت و به چشم گذاشت: 
 هر جور راحتی. -

 بازم ممنون.  -من:
 م رو گرفتمنیازی به تشکر نیست. کرایه ا -لبخند زد: 

 خداحافظ.  -
 فقط سرش رو تکان داد... به محض پیاده شدن من، گاز ماشین رو گرفت و رفت. 

 کنید؟! حواستون کجاست؟!دارید چکار می -
 های شیطونی؟! کم مونده بود، بزنن لهم کنن. عجب بچه

 کلیدمو کجا گذاشتم؟! آها ایناهاش. 
به مشامم رسید. با ولع بسیار اونو بلعیدم؛ یعنی  وقتی در رو باز کردم، بوی خیلی خوبی

 مامان چی درست کرده؟! با حالت دو به طرف هال رفتم. 
 سالاام. من اومدم.  -من:
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 دخترم این چه طرز سالم کردنه؟! کل محل شنیدن.  -
 زد. توی آشپزخونه بود. داشت با قاشق چوبی محتویات تو ماهیتابه رو هم می

ی خوب به خاطر بوی سویایی بود که توی آبلیمو خوابونده بود و در پس بگو! این بو
 حال سرخ کردنش بود، 

 وای مامان چی کردید؟! -من:
 های تپلش رو بوسیدم. به طرفش رفتم و با اشتیاق گونه 
 کنی؟! گونه مو کندی. داری چیکار می -

رو تو کف دستم ریختم. بعد هم به طرف اجاق گاز رفتم و یه خورده از سویاهای آماده 
 آخ که چقد داغ بود! سوختم. 

 کنی؟!مواظب باش. داری چیکار می -مامان موشکافانه منو بررسی کرد:
 ُخب گشنه مه.  -من:

 شد خوردت نه به حاالت... چیزی شده؟!نه به صبح که با یه من عسل نمی -
 وای مامانی از کی تا حاال گشنگی دلیل میخواد؟ -من:

 مگه امروز بعد از ظهر هم کالس نداشتی؟!تو  -
گفت ها! مثالً امروز یکشنبه بود. آخ به هوای رفتن به کارخونه پاک یادم راست می

 رفت. 
کاش میدونستم این روزها حواست کجاست؟! حاال از کنار ظرفشویی برو کنار که  -

 میخوام این قابلمه ماکارونیو رو آبکش بریزم. 
 نگشته؟!بابا هنوز بر -من:

 می بینی که! -
 هنوز دکتر نرفته؟! -من:

 هنوز بعدازظهر نشده. مثل اینکه گفت بعدازظهر میرم.  -
 شد امروز دکتر میرفت. چه خوب می -من:

گفته که میرم؛ اما میدونم باز که دردش شروع شد با اون قرصهای مسکن سرو تهش  -
 رو هم میاره. 

 مثل اینکه اومد.  -من:
 له به طرف در خروجی هال رفتم. بابا داشت فالتش رو می آورد تو حیاط. با عج
 سالم بابا -من:
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معلومه حسابی خسته شده. نگا چه عرقی از سرو روش می باره! نسبت به یکی دو ماه 
های گونه ش حسابی بیرون زده و اندامش پیش حسابی الغر شده بود... استخون

ال رفتن سن باشه. خب کار عملگی و بنایی هم خمیده شده بود؛ شاید هم بعلت با
 طوره. چرا من همه چی رو به درد مفصلهای بابا ربط میدم. سخته. آره همین

 سالم دخترم. خوبی؟ -
با لبخند به طرفش رفتم. مثل همیشه بغلم کرد و پیشونیمو بوسید! آخ که چقد عاشق 

 تا باهم بریم تو. پدرم بودم... هردو دستم رو توی بازوی چپش قفل کردم 
 مامانت چی درست کرده؟! -

 یه غذای خوشمزه. ماکارونی.  -من:
 امم... گفتم بوی خیلی خوبی میاد. زود بریم تو و کلکش رو بکنیم.  -

کرد، خندیدم. بابا هنوز هم مثل دوران بچگیمون که ما رو برای غذا خوردن تشویق می
 کرد. رفتار می

 آره بریم.  -من:
 امروز حالتون چطوره؟ -لبم رو جویدم: گوشه

پیشونیش رو از درد جمع کرده بود. عوض جواب به پانسمان کنار شقیقه و کف 
 دستهام نگاه کرد. بعد هم گفت:

کنه... مواظب باش به جای زخمات آب نزنی تا آب نکشه. میدونی که بعدًا چرک می -
 شه. بعد خدا می دونه کی خوب می

 بام دستهامو رو به چشام گرفتم و گفتم:به تبعیت از با
 نگران نباشید بابا... حواسم هست.  -

 دستی به صورت خسته بابام کشیدم و کمی از عرقش الی انگشتام جمع شد:
 الوعده وفا بابا.  -من:

 برای چی؟! -
 ِا بابا! به این زودی یادتون رفت؟! قرار شد امروزو باهم بریم دکتر دیگه! -من:

کنن هیچ. تازه هزار تا درد دیگه لی فکر کردم دخترم... دکترا درد آدمو که دوا نمیخی -
 رو مریِض بدبخت میذارن.

 ولی صبح خودتون قول دادید.  -
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بینم که با دوتا قرص مسکنم کنم، میدرسته؛ ولی حاال که خوب فکرش رو می -من:
توپ روش بکنم دیگه حالم  شه. اگر هم سهل انگاری نکنم و یه استراحتحالم خوب می

 شه. از این رو به اون رو می
این حرفها حالیم نیست... شما قول دادید که امروزو دکتر میرید. اونا ازت آزمایش  -

 گیرن... دقیقًا همه چی رو می فهمیم. می
 روناک... روناک... تلفن -مامانم:

 کیه؟!  -من:
 از کارخونه ست.  -مامان:

 ردم. به بابا نگاه ک
 برو دخترم ببین چکار دارن؟ -بابا:

خدا کنه به مامان نگفته باشن که من نیم ساعت پیش اونجا بودم. از تو هال نگاهم به 
شست... گوشی طرف آشپزخونه رفت. مامان داشت ظرفهای کثیف روی سینک رو می

 رو برداشتم. 
 بله بفرمایید.  -

 جتی... خوبی؟سالم خانم به -خانم توحیدی پشت خط بود:
 مرسی... بفرمایید در خدمتم.  -من:

 یه لحظه گوشی.  -
 سالم دخترم.  -

 وای خدا! حاج آقا! نکنه زنگ زده که بگه من اخراجم. 
 سالم حاج آقا.  -من:

 خوبی دخترم؟ -
 ممنون شما خوبید؟ -من:

 وقتی اومده بودی کارخونه، من جلسه بودم.  -
 گفتن. بله خانم توحیدی  -من:

چقد بلند گفتم... انگاری بلندگو قورت دادم. دوباره نگاهم رو به طرف آشپزخونه 
 چرخوندم. مامان هنوز مشغول کارهاش بود. نفس آرومی )راحتی( کشیدم. 

 شنیدم دیشبو تصادف کردی! نگرانت شدم.  -حاج آقا:
 دادم. خدا رو شکر نگفت که اخراجم... با خیال راحت پلکهامو رو هم فشار 

 زیاد که صدمه ندیدی؟ -حاج آقا:
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چیز مهمی نیست. یه تصادف جزئی بوده... اگه یه کم استراحت کنم زود خوب  -من:
 شم. می

 آره دخترم بهتره که همین کارو بکنی.  -
 کنه:مامانم از اون وِر ُاپن بهم اشاره می

 یز مهمی نیست. چی چیو چیز مهمی نیست. زدی خودتو َشل و َپل کردی حاال چ -
 سعی کردم حواسم رو به حرفهای حاج آقا جمع کنم. 

خوب استراحت کن تا هرچه زودتر خوب شی که انشاءا... بعدًا با توان مضاعف بیای  -
 سِر کارت. منم تو اولین فرصت میام مالقاتت. 

 راضی به زحمت نیستم.  -من:
 این چه حرفیه دخترم؟! -
 

 پندار:
کرد. نفس عمیقی کشیدم و شروع طوری بشه؟! چرا اون موقع بهم فکر نمیچرا باید این

به درآوردن پیرهنم کردم... قبل از اینکه تصمیم بگیرم اونو کنار تختم پرت کنم به لکه  
 بزرگ نوشابه که تو قسمت شکمم به شکل ناجوری خودشو نشون می داد، نگاه کردم. 

ه؟! خدا می دونه که اگه دفعه دیگه باهاش این دختر چرا باید اینقد حواس پرت باش
برخورد داشته باشم چه دسته گلی آب میده؟! پیرهنمو رو تخت پرت کردمو به جاش 

یه پیرهن طوسی از میون پیرهنهای اتو شده و آویزان به چوب لباسِی توِی کمدم 
. گشتمبرداشتم و پوشیدم... نباید میذاشتم فکرم مشغول باشه؛ باید به شرکت برمی

اونجا کلی کار داشتم... پرونده چند بخش بود که نیاز به بررسی داشت. یه قرار مالقات 
با شرکا داشتم. چند تا از دستگاهها در حال فرسودگی بودن، الزم بود برای درخواست 

قطعات هم اقدام کنم. اووه چقد سرم شلوغه! باعجله کتم رو پوشیدمو از اتاق زدم 
 بیرون. 

ه انتهای سالن، نزدیک دِر خروجی برسم، پروین خانم با عجله، مالقه به قبل از اینکه ب
 دست از آشپزخونه، خودشو به من رسوند. 

 کجا آقا براتون املت درست کردم.  -
خوردم، چون معموالً ظهرها برای ناهار نمی اومدم و همونجا توی شرکت ناهار می

 بیچاره عجله ای برام املت درست کرده بود. 
 ولی من باید برگردم شرکت.  -:من
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 بدون ناهار؟! -
 اونجا یه چیز سفارش میدم.  -من:

 . طور که دوست داریدولی من براتون املت درست کردم. همون -
 شما به جای من بخورید... میدونم که هنوز ناهار نخوردید. خداحافظ.  -من:

 بعد بالفاصه درو باز کردم. 
 خداحافظ.  -

یم تا چشمش به من افتاد، دستپاچه وسایل جلو دستش رو به گوشه میز زهرا منش
 فرستاد و بعد با عجله از جاش بلند شد. لبخندی زد و بهم سالم کرد

طور. که نگاهش به طرف من بود یکی یکی وسایل آرایشش رو تو کشوی میزش همین
 گذاشت. 

 سالم.  -من:
لشعاع قرار داد... دست خودم نبود. یه لحظه دردی ناخوشایند سینه ام رو تحت ا

 پلکهام رو محکم رو هم فشار دادم تا بتونم از مداومتش جلوگیری کنم. 
 اتفاقی افتاده؟ -

 چیز مهمی نیست.  -من:
 براتون چایی بیارم؟ -باهمون صدای کشدار:

 نمیخواد.  -من:
 پس براتون آب میارم.  -
 و درو پشت سرم بستم. به چیزی نیاز ندارم... به دفترم رفتم -

حالش اصالً خوب نیست... تو بخش مراقبتهای ویژه »حرفهای سامان توی گوشم بود:
 ُخب به من چه؟ چرا اینها رو به من گفته؟!« ست.

 «پسرم تو بهترینی.»پیچید:های شهال توی گوشم میصدای خنده
 شیدم... در حالبه طرف پاکت سیگار توی جیبم هجوم بردم و یه سیگار ازش بیرون ک

هام آرامش نمی داد. فندکو از های دود به درون ریهحاضر هیچی به اندازه بلعیدن ذره
های عمودی رو میز برداشتمو باهاش سیگارمو روشن کردم... به طرف پنجره رفتم. پرده

 رو کامل کنار زدم و به بیرون خیره شدم. 
دازه اون تو پرت کردِن ذهنم مهارت خواست بازم روناکو ببینم... هیشکی به اندلم می

دونست شاید کاری براش پیش اومده نداشت... به خیابون نگاه کردم. کسی چه می
 باشه و از این ورا سر درآورده باشه. 
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 هیچ وقت نمیرم. « خواد تو رو ببینه.خاله شهال می»لعنتی بازم حرفهای سامان:
 رف پنجره خیره مونده بود، گفتم:طور که نگاهم به طای به در خورد. همونتقه

 بله.  -
 براتون آب آوردم.  -زهرا بود:

 بیا تو.  -
کنه؟! نه روش زیپ می بینم نه دکمه. از موندم این دختر چطور مانتو شو تنش می

 طرفی بدجور بدن ن*ماست. کم مونده تو تنش جر بخوره. 
 چیکار داری؟ -من:

 براتون آب آوردم.  -
بی که رو یه سینی کوچیک بود به طرفم اومد. چه به موقع! گلوم از خشکی با لیوان آ

می سوخت... سیگارو به دست چپم انتقال دادمو. لیوان آبو برداشتم و یکسر سر 
 کشیدم. 

ای از ریمل و خط چشم فرو رفته بود، به من زهرا با اون چشمهای آبیش که در هاله
 خیره شد. 

خواید برم از داروخونه نزدیک شرکت، براتون قرص میآقا رنگتون خیلی پریده  -
 مسکن بگیرم؟

 تونی بری. خواد... مینمی -
 براتون ناهار سفارش بدم؟ -
 مگه من ناهار خواستم؟! -
 رفتید. آخه شما همیشه این ساعت برای ناهار می -

 گفتم شاید هنوز ناهار نخورده باشید. 
 سفارش بده.  -من:

 ارید؟چی دوست د -
 هرچی... مهم نیست.  -من:

 منم ناهار نخوردم. میشه با شما ناهارمو بخورم؟ -زهرا:
چطور به خودش جرأت داده بود؟! بهش نگاه کردم. زود سرشو پایین انداخت. داشت 

 گوشه لبش رو می جویید
 اشکال نداره. -من:
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صاب خردکن کمتر به تو این شرایط. بهتر از تنهایی غذا خوردن بود حداقل فکرهای اع
 سراغم می اومد. 

به طرف میزم رفتم و سیگارو تو جاسیگاری خاموش کردم... بعد هم کتمو در آوردم و رو 
خواستم تا آوردن غذا یه کم به کارهای شرکت، خودمو مشغول جالباسی گذاشتم. می

 کنم
 با اجازه.  -زهرا:

 نگاهمو از رو پرونده برداشتم. 
 س غذا برگشته بود!؟!چه زود با دو پر

 آقا همون غذایی رو سفارش دادم که دوست دارید... زرشک پلو با مرغ شکم پر.  -
به طرف میز قسمت شرقی دفتر رفت. جایی که موقع جلسه با سهامدارای شرکت دور 

 شدیم. هم جمع می
 بفرمایید آقا تا سرد نشده.  -

اره ست. غذاهای توی ظرف یکبار کردم لبخندهاش، شبیه شردونم چرا! حس مینمی
مصرف رو به همراه قاشق چنگالهای یکبار مصرفو از توی پاکت پالستیکی درآورد و به 

 ها رو... همه رو روی میز چید. دنبال اون ساالدها و نوشابه
 برای شما نوشابه سیاه سفارش دادم.  -زهرا:

 نه! مثل اینکه سلیقه ام رو خوب بلده. 
 غذا سرد نشده.  بفرمایید تا -

سر ظرف غذاهای یکبار مصرف رو باز کرد و قاشق چنگالها رو کنارش گذاشت و با 
روم نشست... فکر و خیاالت بدجور ذهنم رو محاصره کرده بود. خیرگی بسیار، روبه

 روناک، شهال!
بدون تعارف بهش، ظرف رو جلوم کشیدم و شروع به غذا خوردن کردم. به دنبال من 

داشت، زود دستمال کاغذی رو شروع به خوردن کرد... با هر قاشقی که برمیزهرا هم 
 کشید... مبادا کثیف شده باشد. اطراف دهانش می

 نمیدونم چرا عادتم شده بود هرکسی رو با روناک مقایسه کنم؟!
خورد؛ شاید هم مسلمًا اگر او به جای منشیم نشسته بود با تمام حواسش غذاشو می

بخندی گوشه لبم رو قلقلک داد. همین باعث سوءتفاهم در زهرا شد... اونم تندتند... ل
 بهم لبخند زد. ظرف غذا رو پس زدم. 

 شما که چیزی نخوردید؟ -
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 میل ندارم... تو غذاتو بخور -من:
 به جاش یه سیگار روشن کردم... پاهامو رو هم گذاشتمو و به مبل تکیه دادم. 

افته. یه ُپک که وقت و بی وقت مثل خوره به ذهن آدم میلعنت به این افکار بیهوده 
 ای از مه پنهان کرد. محکم به سیگار. اونقد عمیق که افکارمو پشت هاله

 «من اشتباه کردم»خواد بهم بگه؟!: یه بار دیدنش که ضرری نداره؛ یعنی چی می
م چی میشه؟! دود سیگارو از راه دهان و بینی ام پس دادم؛ پس آبروی برباد رفته ا

کشیدم. اونقد که اون سالو به مدرسه چقد از دیدن دوستا و همکالسیام خجالت می
نرفتم. سال بعد هم مدرسه مو عوض کردم... اصالً دیگه تو خونه پدرم زندگی نکردم، 

و اونجا زندگی کردم. زمان دانشجویی هم که دیگه « پدِر پدرم»رفتم پیش پدربزرگم 
 وندم و برای خودم یه اتاق گرفتمو و کار کردم. پیِش پدر بزرگم هم نم

شد! با اون چشمای به ظاهر معصوم و کاش هیچوقت مینو پاش به خونه ما باز نمی
اندام کشیده ش... ظاهرًا یه خدمتکار بود ولی مثل خانِم خونه به خودش می رسید. 

! مثالً پدر خوب بلد بود دلبری کنه. لعنت به اون... لعنت به هرچی عشق و عاشقیه
خواستی حرص مامان اهل نماز روزه بودی! پس چرا اون دختره رو صیغه کردی؟! می

ای برای تو هست، خواستی مامان بهت ثابت کنه اگه زن صیغهشهال رو درآری؟ می
برای اونم یکی هست باهاش دوست بشه و بعد هم باهاش فرار کنه... هردوشون باهم 

 به زندگیم گند زدن
 تون داره زنگ میزنه. وشیگ -زهرا:

 به زهرا زل زدم... دوباره به طرف دستمال کاغذی هجوم برد. 
 . بفرمایید گوشیتون... خانم کسرائیه -

کمی با انزجار اسمش رو برد... سیگار نصفه رو به لبه جا سیگاری تکیه دادم و گوشی رو 
 برداشتم. 

 بله؟ -
 سالم عشقم کجایی؟ -
 باشم؟ شرکتم دیگه. خواستیکجا می -
 بازم که با اخم جواب دادی؟! -

باز لوس بازیای این شروع شد... همراه با سیگارم از جام بلند شدم و به طرف میز کارم 
 رفتم.

 خواستم بگم ببخشید که نیومدم برا ناهار امروز بعدازظهر هم کالس داشتم. عزیزم می -
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 خواستی بگی؟همینو می -من:
 ر کن قطع نکنصبر کن صب -
 بله؟-
 هنوز ناهار نخوردی؟ -

 نه... زهرا غذا سفارش داد باهم یه چیزی خوردیم.  -من:
 زهرا؟! اون دختره آویزون؟! اگه جاش باشه از سرو کول آدم باال میره.  -

های نگاهم به طرفش رفت. داشت با عجله ظرفهای یک بار مصرف رو به اضافه بطری
الستیکی میذاشت. ابروهاش توهم بود و یه چیزی رو با حرص نوشابه رو تو کیسه پ

 کرد که من نفهمیدم. زمزمه می
 الو پندار؟ -

 گوشم با توئه.  -من:
 امروز زود از دانشگاه رفتی؟ -

 چطور؟ -من:
 طوری.همین -

 خب اگه کار نداری من قطع کنم. -من:
 گی.اممم یه چیز ازت بپرسم راستشو بهم می -

 بپرس.  -من:
 های دانشگاه تو رو دیده که یکی رو با خودت سوار ماشینت کردی.یکی از بچه -

 برام به پا گذاشی؟ -من:
 نه نه؛ فقط تعجبم شد... گفتم پندارو از این کارا! -
 به خودم مربوطه.  -

گوشی رو قطع کردم و روی میز پرت کردم. این دخترا چه عجیبن تا یه کم بهشون رو 
شون باال میره... هردوتا آرنجمو رو میز تکیه دادمو با کف دستام صورتمو توقع میدی،

 پوشوندم. 
 آقا براتون چای بیارم یا قهوه؟ -
 قهوه -
 بله حتمًا.  -
 

 )فصل هفتم(
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 روناک:
های شش و هفت بعدازظهر بود که زنِگ گوش خراِش خونمون به صدا دراومد. نزدیک

کرد و من هم رو پاهای ازم مثل همیشه ترشی درست میاون موقع مامان داشت ب
ذاشتم. آخه بازم دردش شروع شده بود... اینقد بهش فشار بابام کمپرِس آب گرم می

 اومده بود که عرق از سرو روش می بارید؛ اصالً یه جورایی تب داشت. 
 صدای زنگ اومد.  -بابا:

شده فرو رفته بود... تا به مامان نگاه کردم دستش تو کوهی سبزیجات خرد 
 گرفت. خواست بشوردش کلی وقت میمی
 میرم که درو باز کنم.  -من:

 تونست باشه؟! با عجله روسری مامانو سر کردمو رفتم دِم در.یعنی کی می
 از تو حیاط داد زدم:

 کیه؟ -
 باز کن دخترم.  -

 «دخترم!»ابروهام به حالت متفکر تو هم رفت. 
وای خدا! راستی راستی حاج آقاست با اون قیافه محکم و صورت  درو بازکردم.

 سالم دخترم.  -پرابهتش بهم لبخند زد:
 حاج آقا!-من:

روسریم رو یه کم جلوتر کشیدم. سرو وضعم اصالً تعریفی نداشت... کاش چادر مادرمو  
یرهن کردم می اومدم جلوی در! آخه این قیافه ست که تو داری دختر! با اون پسر می

 ای گل گلی! گوشه لبمو گزیدم و زل زدم تو چشمای حاجی که گفت:شلوار پارچه
 خوشبختانه زنگ درو درست زدم. همش شک داشتم نکنه اشتباه باشه.  -

 زدید می اومدم سر راهتون. حتمًا خیلی گشتید؟! کاش موقع اومدن، زنگ می -من:
 باالخره که پیدا شد.  -
کردم. چکار کنم دست خودم که نبود بازم تمام پنج لیتر رجه میمرتب سرجام ورجه وو 

خون بدنم به طرف صورتم هجوم برده بود... عالوه بر لپ های نازم کل صورتم مثل لبو 
 شده بود. 

 ان؟پدر و مادرت خونه -
 بله  -من:

 خوای منو دعوت کنی؟!نمی -
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 ببخشید حاج آقا... بفرمایید... بفرمایید.  -
 ا...  یا -

 تو دستش گلهای گالیول سفید بود. اونا رو به طرفم گرفت:
 بفرمایید دخترم.  -

وای خدا چقد خوشگلن! برای چند لحظه حواسم به طرفشون جلب شد. حاج آقا سریع 
مون چرخوند. تازه دوزاریم افتاد که خونه به هم نگاهش رو میون حیاط دوازده متری

مان بگم یه کم سرو وضع خونه رو مرتب کنه؟! از تو ریخته ست... وای چجوری به ما
 حیاط بوی سرکه و سیر می اومد. دلو به دریا زدم و از همون حیاط داد زدم:

 مامان... بابا... حاج آقا تشریف آوردند.  -
 کنم. ای که توش کار میصاحب همون کارخونه -گم:شاید ندونن کی رو می

 ها هم خبردار شدند. عالوه بر بابا و مامان همسایه فکر کنم با اون جیغی که من زدم
 خوبی دخترم؟ -اش رو به من لبخند زد:حاج آقا با اون نگاه زوم شده

 ببخشید که داد زدم.  -من:
 گم. جای تصادف رو می -

 بله مرسی... تصادف زیاد جدی نبوده.  -من:
 !تو که همه جای بدنت پانسمان داره. دیگه جدی چطوره؟ -

 بفرمایید حاج آقا.  -فقط لبخند زدمو سرمو پایین انداختم:
با هم به طرف هال رفتیم... حاج آقا یا اللهی گفت و بعد وارد شد. مامان و بابا باهم به 

حاج آقا خوش آمد گفتن. نگاهمو یه کم چرخوندم... توی هال سبزیجات خرد شده 
شون رو سفره آشپزخونه نگاه کردم. همهنبود یعنی مامان اونا رو چیکار کرده بود؟! به 

 پیچ کرده بود و به اونجا انتقال داده بود... قربون مادر زبِل خودم برم. 
بابا که با اون حال بیمارش به احترام حاج آقا سرپا ایستاده بود، یه بار دیگه بهش 

 آمد گفت:خوش
 بفرمایید حاج آقا.  -

شد.... آخه کدوم صاحب کاری اهده میتو چشمای مامان بابا به وضوح تعجب مش
 ش باشه!شه؟ که این دومیاینقد نگران کارمندش می

 چرا حاج آقا زحمت کشیدید؟ -مامان: 
و رو اجاق بذارم تا بجوشه... یه لحظه تأخیر  بعد هم به من اشاره کرد که برم و کتری

 ونه رفتم. ها به طرف آشپزخنکردم. بالفاصله به دنباِل حرفش، همراه با گل
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 کنم. چه زحمتی؟! روناک مثل دخترمه.خواهش می -حاج آقا: 
ها رو تو پارچ آب گذاشتم تا پژمرده نشن. بعد باعجله به طرف کتری هجوم بردم. گل

 توش آب ریختم... روی گاز گذاشتمو شعله رو زیاد کردم تا زود بجوشه. 
یخته شده توی َکِفش رو جمع های ربعد هم چرخی توی آشپزخونه زدم و خورده سبزی

کردم. سرو وضعم رو نگا! برم یه فکری به حال خودم بکنم. به طرف اتاقم رفتم و از توی 
م ای بود، دامن بلندم رو برداشتم و رو شلوار گل گلیای که به رنگ قهوهکمد گالوانیزه

حاج  ازهپوشیدم... پیرهن به درد بخور که نداشتم. همون گل گلیه که عیبی نداشت. ت
 آقا واسه خواستگاریم که نیومده نگران باشم. 

 روناک دخترم. کجایی! -بابا:
 بله بابا؟ -

هولکی خودم رو تو آیینه دور پالستیکی آویزون شده به دیوار نگاه کردم و از اتاق هول
 اومدم بیرون و رفتم تو هال... توی یه نگاه سریع قیافه الغر بابا رو با هیکل چهارشونه و

بشاش حاج آقا مقایسه کردم. بمیرم واسه بابام که پوست و استخون شده... رنگش 
دونم چرا لجبازی چقد زرد شده! اصالً قیافه ش داد میزنه که حالش خوب نیست. نمی

 کنه و دکتر نمیره؟!می
 بله بابا؟ -من:

 خاطر تو اومده.  بیا بشین دخترم... حاج آقا به -
شون تشکر کردم... بعد هم دو زانو کنار خاطر اومدن حاج آقا بهبازم سالم کردم و از 

 بابام نشستم. 
 روناک مثل دخترمه. باید حتمًا می اومدم.  -حاج آقا:

 شما لطف دارید.  -مامان و بابا:
 ببین اون کتری نجوشید؟ -مامان: 

 همین حاال گذاشتمش رو اجاق.  -من:
 ریختی. حتما بازم زیاد آب توش  -زیر لبی:

بعد هم از جام بلند شدم و دوباره به آشپزخونه رفتم. خدا کنه آب جوشیده باشه... 
 جوشونه. وگرنه همین حاال مامان عوِض آب، منو می

از تو لوله کتری که بخار بیرون می اومد... سر کتری رو هم کنار زدم که بیشتر مطمئن 
م کشید با یه سینی چای برگشتم. بشم. وای خدا! چه شانسی آوردم! همین که چایی د



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – ماجرای روناک

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 2 6 

 

دونم چی شد که همزمان نگاه من و حاج آقا تو هم زوم شد. بهم لبخند زد و من نمی
 هم با لبخند پاسخش رو دادم. 

 ببخشید حاج آقا که دیر چایی رو آوردیم.  -مامان:
ده، راین چه حرفیه! اومده بودم به دخترم یه سر بزنم. وقتی شنیدم تصادف ک -حاج آقا:

 خیلی نگران شدم. 
 شما لطف دارید. -بابا: 

شد. چهار زانو نشسته معلوم بود که خیلی درد داره... مدام ابروهاش تو هم جمع می
 بود. 
 کنید؟چرا بابا پاهاتون رو دراز نمی -من: 

 مامان برام یه چشم و ابرو آورد؛ یعنی زبون به دهن بگیرم. 
 کنم راحت باشید. از کنید... خواهش میبله پاهاتون رو در -حاج آقا:

های نوافن رو از رو کابینت زنگ زده کنار سینک زود به طرف آشپزخونه رفتم و قرص
 ظرفشویی برداشتم... یه لیوان هم پر آب کردم و به طرف بابام برگشتم. 

 هاتون. بابا بیایید قرص -من: 
 کردم؟!چیکار می دستت درد نکنه دخترم. اگه تو رو نداشتم -بابا: 

 خیلی وقته درِد پا دارید؟ -حاج آقا: 
 شه. چیز مهمی نیست. یه کم که بهش استراحت بدم خودش خوب می -

شه؟ بابام مدتیه از شدت درد دیگه نتونستم طاقت بیارم. چی چی رو خودش خوب می
 پیچه. به خودش می

هشه... اوایل اینقد شدید شه این درد همراراستش حاج آقا یکی دو سالی می -من:
های مسکن هم درد رو آروم نبود؛ ولی حاال خیلی شدید شده؛ حتی دیگه قرص

شد؛ اما حاال تا شش تا قرص کنه... اوایل با یکی دوتا نوافن حالش خوب مینمی
 پشت سر هم مصرف نکنه حالش خوب نمیشه. 

که ادامه ندم؛ ولی مگه من این کرد روم نشسته بود، بهم اشاره میمامان که تقریبًا روبه
 م بود؟! انگار با این سؤال حاج آقا داغ دلم تازه شده بود. چیزها حالی

 حاج آقا که نگاهش به طرف من بود؟ به پدرم گفت:
 طوری که نمیشه... بایستی برای یه بار هم که شده پیش دکتر برید. این -

ک بابا! حاج آقا مهمونن چرا بیخود دخترم داره زیادی شلوغش میکنه... رونا -بابا: 
 کنی؟شون مینگران
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 دکتر رفتید؟ آزمایش دادید؟ -حاج آقا:
خیلی از دست بابام دلخور بودم. قرار بود امروز دیگه بره پیش دکتر؛ ولی باز پیچوند و 

 از همون قرص مسکنا واسه آروم کردِن دردش استفاده کرد. 
کنن و میگه که دکترا درد آدمو هزارتا درد می نه حاج آقا... گوش که نمیده. -من:

 تحویل آدم میدن.
 شناسم کارش حرف نداره... از دوستامه. طوری که نمیشه... من یه دکتر خوب میاین -

وای خدایا! یعنی میشه بابام از خر شیطون پیاده بشه و خودشو به یه دکتری نشون 
 بده؟!

 چیم نیست... درِد پاهام فقط مال خستگیه. بابا: میام دکتر؛ ولی می بینید که هی
َاه بازم که بهونه آورد... حاج آقا وقتی نگاه نگران منو دید، تاکید کرد که فردا خودش 

میاد و بابا رو با خودش می بره. آخیش! یه نفس راحت کشیدم... حاج آقا به خدا شما 
 اید. یه فرشته

 گفتی؟این چه حرفایی بود که به حاج آقا  -بابام:
طوری تو رو تربیت کردم. تا یکی رو می بینی سفره دلت رو آخه من این -مامان:

 کنی؟واسش باز می
 درو پشت سرم بستم... تازه حاج آقا رو بدرقه کرده بودم. 

 کردم؟! مگه بابایی خودتون دکتر برو هستید؟گفتم چکار میپس بهش نمی -من:
فتم مامان هم فشار خون داره و اوهم عوض اصالً خیلی خویشتن داری کردم که نگ
ها از زن همسایه گرفته و هربار که فشارش می اینکه بره دکتر، یه ورق از اون اناالپریل

 ره باال منو می فرسته داروخونه تا براش بگیرم. 
 به به! چشمم روشن دیگه چی؟ -مامان:

و هم که با یه جاجیم خونه هاِی جمع شده ربه اتاقم رفتم و با خیال راحت به رختخواب
ر خواد غُ خونه صورتی و گلبهی پوشونده شده بود، تکیه دادم. بذار هرچقد دلشون می

بزنن. مهم اینه که واسه یه بار که شده بابا پیش دکتر میره. وای اگه بابا رفت یه کار 
کنم که بعدش مامان هم بره. تا صبح با این فکرهای دلخوش کنک تو جام َغلت می
های صبح خوابم نبرد. با صدای زنگ در از جام پریدم... زود پتو رو از م. تا نزدیکیزد

 خودم کنار زدم و سر جام نشستم. بعد هم با پشت دستم چشمامو مالوندم. 
 هفت صبح بود. یعنی حاج آقاست؟! امکان نداره.  -به ساعت نگاه کردم شش و نیم

 مامان با عجله به اتاقم اومد و گفت:
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 پس چرا نمیری در و باز کنی؟ -
 شما بیدارید؟ -

 شدم. دیروز نتونستم سفارشها رو آماده کنم باید صبح زود بیدار می -مامان: 
 بازم صدای زنگ اومد. 

 کنی؟بلند شو دیگه. چرا نشستی فک می -مامان: 
 تونه باشه؟یعنی کی می -من:

 . حاال برو و جمعش کن. ماما: معلومه... دسته گلی رو که دیروز آب دادی
م ملنگ به م رو از کنار رخت خوابم برداشتم و با همون ظاهِر ضایِع دیروزیروسری

 طرف در حیاط رفتم:
 اومدم.  -من:

 پشت در و باز کردم و زبانه رو کشیدم. 
 وای حاج آقا!  -
 سالم دخترم.  -
 خیلی خوش اومدید! -

 ا تعارف کردم که بیان تو...از جلوی در کنار رفتم و به حاج آق
 مثل اینکه خیلی زود اومدم دخترم. گفتم یه کم زود بیام تا بابات سِر کار نرفته.  -
 دونم چجوری لطف شما رو جبران کنم؟شما خیلی لطف دارید. نمی -
 این چه حرفیه دخترم! -

 مامان! بابا! حاج آقا.  -من:
 یاط:ای اومده بود حمامان با قیافه شرمنده

 خیلی شرمنده حاج آقا که اوِل صبحی از خوابتون زدید و اومدید اینجا.  -
ام. اگه اینجاام نمی اومدم، واسه نرمش مه. تازه من آدم سحر خیزینفرمایید. وظیفه -

 رفتم. صبحگاهی به پارک می
 بفرمایید حاج آقا.  -

مه آماده بودن. چون هیچ بابا هم بیدار شده بود. انگار سوای ُغرُغرهای دیروزی ه
خوابی توی هال نبود و خونه هم مرتب بود. از طرفی مامان کتری رو هم جوش رخت

 آورده بود. 
 یاا...  -حاج آقا:

 بفرمایید حاج آقا. صبحونه هم آماده ست.  -بابا:
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 خیلی متعجب شده بودم... نه به مخالفتهاِی دیروز و نه به امروز. 
به دستو صورتت بزن که بعدش بیای صبحونه ت رو بخوری و بری برو یه آبی  -مامان:

 دانشگاه. 
 همه اینا رو بعد از نیشگون آرومی که ازم گرفت، بهم گفت. 

 اینقد هم گیج ما رو نگاه نکن.  -
دونستم حاج آقا دیشب باز زنگ زده و به بابا تأکید کرده که حتمًا میاد دنبالش؛ نمی

 ن رو نشنیدم. پس چرا من صدای زنگ تلف
 ای! خیلی وقته که از صبحونه م لذت نبردم. چه صبحونه خوشمزه -حاج آقا: 

 شه. نوش جونتون... روناک تو هم بهتره بری آماده بشی. داره دیرت می -مامان و بابا:
کنن. حاال چی تا بخوام تو مشکالت بابا و مامان سهیم بشم، زود دمم رو قیچی می

 رفتم. شگاه نمیشد امروزو دانمی
 آره دخترم برو آماده شو.  -حاج آقا:

 پس بذارید سفره رو جمع کنم.  -من:
 کنم. خواد. خودم یه کاریش مینمی -مامان:

ام رو با یه شلوار کتاِن دم پا گشاِد هیچی دیگه! باالجبار رفتم و همون مانتو چند روزی
نگمو سر کردم و ظرف ایکی ثانیه کردم. مقنعه مشکی رمشکی پوشیدم. آرایش که نمی

ها و م. کتابآماده شدم؛ البته بعد از چک کردن محتویات توی کولی ام با برنامه هفتگی
 های الزم رو توش گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم. جزوه
 حاج آقا ببخشید دیگه. من باید برم.  -من:

 برو دخترم خدا پشت و پناهت.  -حاج آقا:
 با. خدا حافظمامان، با -من:

 خدا حافظ دخترم.  -مامان و بابا:
خدا رو شکر به موقع رسیدم. هنوز استاد عالیی سر کالس نیومده بود. از اونها گذشته 

ها هم نیومده بودن. مگه ساعت چنده؟! خودم که ساعت دستم نبود. از نصف بچه
 ها پرسیدم. یکی از بچه

 ده دقیقه به هشته.  -
 الس اینقد خالیه؟پس بگو که چرا ک

 روناک بیا اینجا.  -
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خواست برم پیشش بشینم... به طرفش سحر بود به صندلِی کناریش اشاره کرد. می
 رفتم. 

 سالم به دوست جّنیمون که یه لحظه هست صد لحظه نیست.  -من:
 گرفت. یه لقمه تقریبًا بزرگ دستش بود... داشت زود زود ازش گاز می

 خوری؟می -سحر:
 تازه صبحونه خوردم.  -

 پس برای یک میلیونم بار در زندگیت سحرخیز شدی؟ -سحر:
 آره تا چشم هرچی حسوده درآد.  -
 چشای خودت. بیا بشین.  -
 شرمنده. من دیگه عقب بشین نیستم.  -

 گذره. چرا؟! خوش می -سحر:
 یدن رو ندارم. برا تو آره؛ ولی من نع؟! می دونی که اصالً آمادگی سؤال پرس -من:

 خاک تو اون سِر ترسوت کنن.  -
 شه؟!ها از سرکار علیه پرسیده مینه اینکه سؤال -من:

 توهم نه اینکه جواِب سؤاال رو خودت می دی؟! -
 اصالً بگو ببینم دیروز یهو کجا غیبت زد؟ -من:

ت من که مثل تو خوش شانس نیستم که کسرایی راه به راه دعوت به صرف قهوه  -
 کنه و تو هم هی براش ناز میاری و نمی ری. می
 پس خبرایی هست؟! -من:

باالخره بعد از یه میلیونم سال اون امیرِی بدبخت دست به جیب شد و منو به صرِف  -
ی شد شاید تا یکتونستم قبول نکنم. خب اگه پشیمون میقهوه دعوت کرد. منم نمی

 شد. دو میلیون سال دیگه تکرار نمی
 نیگا چه حالل زاده هم هست تا اسمش رو آوردی پیداش شد.  -:من

 آره. اونم با جناب شهیاد خان.  -سحر:
 بینم که بازم ردیف آخری رو واسه نشستن انتخاب کردید. سالم دخترا... می -شهیاد:
 فکر کنم بازم دلشون هوس سؤال پرسیدن کرده.  -امیری:

 کنار پنجره بشینم. خوام روصندلی سحر بلند شو می -من:
 چی شد یهو نظرت عوض شد؟ -سحر:

 بهتر نیست روناک خانم بیاید یه ردیف جلوتر بشینید؟ -شهیاد:
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 سحر که اینجاست. منم میرم پیشش.  -من:
 مثل اینکه سؤال پرسیدن دیروز به دهنتون مزه کرده؟! -امیری:

 هیچی نگفتم. فقط یه اخم درشت تحویلش دادم. 
 یلی ُخب حاال. خ -امیری:
ای به ما نگاه کنه. خوشبختانه عالیی مثل احمدی نیست به چشم بچه مدرسه -سحر:

شم اگر هم بپرسه من که نیستم. روناکه. که اونم شکر خدا آقای کسرایی هست. تازه
 بهش تقلب می رسونه. 

 اینطوریه؟! از کنار ردیف صندلِی سحر کنار رفتم. 
 کجا روناک؟ -سحر:
حرکت به جای من امیری نشست. درست کناِر سحر... ِاِا پسره پررو انگار منتظر  تو یه

همین بود من کنار برم، اون بیاد بشینه... ای فرصت طلب! حاال من کجا بشینم؟! 
 نگاهمو چرخوندم. 

بیخود خودتون رو زحمت ندید. همه صندلیها پرشدن. بهتره بیای کنار من  -شهیاد:
 بشینی. 

فت. عجب بدشانسی! با بیحالی به طرف دوتا صندلی یک ردیف مونده به گراست می 
 آخری رفتم. 

 خوای تو کنار پنجره بشین. می -شهیاد:
 نه همینجا خوبه.  -من:

نگاهمو به عقب برگردوندم. سحر با نیش باز بهم چشم دوخته بود. همینکه قیافه 
ربه بخورتش... کولی ام رو با اخمالوی منو دید، زبونشو تا ته درآورد. امیدوارم گ

 عصبانیت از شونه ام جدا کردم و روی دسته صندلی کوبوندم. 
 فکر کنم این دوتا خیلی حرف واسه گفتن داشته باشن.  -شهیاد:

 به من چه!
 این چیه؟! -من:

 شکالت.  -شهیاد:
 کنی؟!می دونم. واسه چی بهم تعارف می -من:

 کنه. تو تقویت فشار خیلی کمک می -
 ها کردم. دیوونه!به صندلی تکیه دادمو رومو به طرف بچه

 استاد هم اومد.  -شهیاد:
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 ها از جامون بلند شدیم. با بقیه بچه
 ها. صبحتون بخیر. بفرمایید بشینید بچه -استاد عالیی:

مثل همیشه بشاش و سرحال. به ساعتش نگاه کرد و بعد هم کتش رو درآورد و روی 
روی میز گذاشت... جوان بود. همش سی سال سن داشت. قد بلند ِی روبهدسته صندل

زد، سحر عاشق این و چهارشونه. با موهایی پر پشت که همیشه رو به باال شونه می
گفت که اگه یه روزی ازدواج کنه دوست داره شوهرش روحیه ورزشکاریش بود. می

امیری نگاه کردم. سرش رو  مشخصات عالیی رو داشته باشه. قبل از اینکه بشینم به
رو  روبرام تکون داد به معنی اینکه چیزی شده؟ شونه ام رو باال انداختم و دوباره روبه

های سحر خنده ام گرفته بود. امیری هیچ شباهتی به استاد عالیی نگاه کردم. از چاخان
ی زد... برخالف جوک های م*س*ت*ه*ج*ن*نداشت... الغر و بلند بود. عینک هم می

رفت، صورت کرد و حسابی باهاش ریسه میکه همیشه برای کسرایی تعریف می
 اخمویی داشت. 

 درس امروزو خوندی؟! -کسرایی 
کنی واسه چی اومدم اینجا؟ ُخب واسه اینکه از تیر رس سؤال پرسیدن فکر می -من:

 مصون باشم. 
 پرسنفکر نکنم جواب بده. بازم ازت سؤال می -

 غیب دارید؟مگه علم  -من:
 کنن. گه کسایی که خوشگلن بیشتر از دیگران جلب توجه میعالیم می -

 چی؟! -من:
های پرپشت و بلند. دیگه بدجور مخصوصًا با اون چشمای عسلی شفافت و اون مژه -

 کشونه. نگاه اساتید رو به طرف خودش می
 مثل اینکه اول صبحی از دنده ی ُخل وضعی بیدار شدید! -من:

 شه. نیگا به من که رسید هزار تا عیب روم پیدا می -
 تونه باشه. ای نمیچون غیر از این چیز دیگه -من:

ببینم اگه یه پسر قد بلند چهار شونه چشم سیاه که سانتافه مشکی داشته باشه اینها  -
 گیری؟رو بهت بگه، حرفای اونم به شوخی می

 منظورت چیه؟! -یه خرده رنگم پرید:
 حاال دیگه.  -

 برد بدید. ها حواستون رو به وایتبچه -استاد عالیی:
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 خوای بازم بهمون تذکر بدند؟!چرا بهم زل زدی؟! می -شهیاد:
نگاهمو برگردوندم. درحالی که مردمکم میون چشمام می چرخید. افکارم توی دیروز 

 زد... نکنه کسرایی منو دیده که همرا با پندار رفتم؟!گشت می
 بدجور رفتی تو فکر.  -اش:یاد با اون لبخند موذیانهشه

 ای نداری؟شما غیر از زل زدن به من کار دیگه -من:
 حاال چرا یهو اینقد بداخالق شدی؟ -شهیاد:

 خواست کتابو محکم بکوبم تو سرش. اینقد حرصم گرفته بود که دلم می
 ی خیلی افت داشتی. کناین ترم اصال حواست به درسات نیست. فکر نمی -شهیاد

شه من هم بپرسم چرا بازم سر کالسهایی تشریف میارید که واحدهاش رو که می -من:
 پاس کردید؟

 مثالً؟! -
 همین درس امروز.  -من:

 م قوی بشه. خوام پایهبذار به حساب اینکه می-
 مسخره.  -من:

 کنم؟ خوای تو ساعتهای بیکاری تو درسهایی که افت داری، کمکتمی -
 تون رو بیخود هدر ندید. بهتره انرژی -من:

تونم واسه حاال چرا اخم کردی؟! اینطوری که نمی -سرش رو یه کم به طرفم جلو آورد:
 جشن فارغ التحصیلیم دعوتت کنم. 

 خواد. چقدرم دلم می -من:
 خواد تو هم باشی. ها دعوتن... دلم میهمه بچه -

 شد بگی. س هم میبعد از تموم شدن کال -من:
 خودم بلدم؛ ولی اون موقع تومیشی بسم ا... و من هم میشم جن.  -
 درست حدس زدی.  -

بین بود و می دید که این برادرشه که همش خودشو کاش شراره اندازه یه نخود واقع
گه کنه... دختره بی چشمو رو پررو پرو تو چشام زل می زنه و میآویزون من می

 «ت لقمه خیلی بزرگیه. بپا تو گلوت گیر نکنه. خفه شی.برادرم برا:»
 ها وقت تمومه. بچه -عالیی:

خدا رو شکر این ساعتم تموم شد. وسایلمو جمع کردم که زود از پیش کسرایی جیم 
 بشم. 
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 کجا با عجله؟ -شهیاد:
 خوای که تا آخر عمر وِر دِل تو بشینم. می بینی که کالس تموم شد. نمی -من:

 شد. شد، چقد خوب میآخ اگه اینجوری می -
پسره پررو! نگاهمو به طرف سحر چرخوندم... ای بمیری دختر! مثالً کالس تموم شده 

 ولی همچنان در حال فک زدن با امیریه. 
 خوای منتظر دوستت بشی؟شی؟ نمیچرا داری یه راست از کالس خارج می -شهیاد:

 اغفال کرده و به حرف کشیدتش. می بینی که دوستت، دوست منو  -من:
 یا بهتره بگی که مثل دوتا کبوتر عاشق، الو تو الو شدن.  -

 مثل اینکه شما زیاد فیلم هندی می بینید.  -من:
 شه کرد تو احساسات لطیف بنده هیچ تأثیری نداشته. بیشتر اکشن؛ ولی چکار می -

 . بهتره من برم تا این منو هم مثل خودش دیوونه نکرده
 کنم اینقد واسه رفتن عجله نکنید. خواهش می -شهیاد:

 بعد هم به طرف سحر و امیری رفت. یه جورایی منم دنبالش راه افتادم. 
 ها خسته نباشید. بچه -کسرایی:

 های چال انداخته و لبخند همیشه حاضرش:سحر با اون گونه
 ِای وای کالس تموم شد؟! -

گرم حرف زدن بودیم که نفهمیدیم کالس کی شروع شد و کی ما رو بگو اینقد  -امیری:
 تموم شد. 

 واقعًا که! خجالت هم واسه آدم خوب چیزیه!
 کسرایی با اشاره به اونها بهم گفت:

 پس استاد به ما تذکر نداد. حواسش به طرف این دوتا رفته بود.  -
 مون بد نشه؟ر ترمای وای برا نمره آخ -اش زد:سحر با دست راستش محکم به گونه

نترس استاد خیلی با حالیه. تازشم خودش هم یه زمانی دانشجو بوده... به  -امیری:
 نظرم خوب ماها رو درک میکنه. 

ها حاال بچه -کسرایی رو به من در حالی که تو چشاش برق سه فاز روشن شده بود:
 خوام یه خبر خوب بهتون بدم. بحث کردنو بذارید کنار. می

 نگاههای سه نفرمون به طرفش رفته بود. همه 
خوام یه آخر این هفته هم تولدمه، هم اینکه به خاطر فارغ التحصیلیم می -کسرایی:

 خوام شماها هم بیاید. جشن بگیرم. به همین خاطر می
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 امیر و سحر هورا کنان کف زدند. 
رید یه خرده عجله کنید داولی تا فارغ التحصیلی شما یه ماهی مونده. فکر نمی -من:
 کنید؟می

 بابا ضد حال نباش دیگه.  -سحر:
ها از هم ترسم اگه بعد از یه ماه جشن برگزار بشه، بچهمیدونم؛ ولی می -کسرایی:

 پراکنده بشن و دیگه دعوت کردنشون سخت بشه. 
 مخصوصًا پیدا کردن خانم بهجتی -امیری:
 درست زدی تو خال.  -سحر:

 میای دیگه؟ -د:کسرایی رو بهم کر
پسره دیوونه با خودش چی فکر کرده؟! با اون لباسهای کهنه بیام که بشم مضحکه 

 دست خواهرش؟! عمرًا اگه پامو اونجا بذارم. 
کنم که دیگه به خاطر خانم بهجتی، مهمونی رو تو عصر برگزار می -کسرایی ادامه داد:

 بهونه توش نباشه. 
 گی روناک؟حاال چی می -سحر:

 فعالً نمیدونم.  -گیج شده بودم:
 من که میام. تو هم بیا روناک.  -سحر:

این حرفش یعنی اصرار به اومدن من به اون مهمونی؛ ولی خوب بود سحر وضع 
دونست. تهیه لباس مهمونی برای من حکم مرگ رو داشت. از طرفی خونواده منو می

 کردم؟ امکان نداشت که قبول کنه. مادرمو چیکار می
 کنم. نمیدونم در موردش فک می -من:

 کنم جواب فکرت هرچی که هست، آخرش اومدن باشه. خواهش می -کسرایی:
 کنم. میاد. من راضیش می -سحر به جای من جواب داد:

 پس بگو چرا آقا نگرانه من بدون سحر از کالس خارج بشم. 
 ُخب دیگه اگه سحر خانم حرفات تموم شده بیا بریم.  -من:

 فقط یه لحظه.  -اش رو باال نگه داشت:انگشت اشاره
 بترکی که همیشه ِور می زنی. 

 
 حاج آقا:
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که کمال پدر روناک از پیش دکتر برگشت از روی نیمکت های انتظاِر بیمارستان همین
 همه چی رو به راهه؟ -بلند شدم و به طرفش رفتم:

 آره.  -
 پس چرا اینقد دمغی؟ -

 کشید. یه آه بلند 
 چرا نذاشتی باهات بیام؟ -گفتم:

 شد. شد که باید میچه شما می اومدید و چه نمی اومدید، نتیجه همون می -
ای که حسابی زد. مخصوصًا با اون کت مشکی رنگ کهنهتوی چشماش، غم موج می

 ای زده بود. نخ نما شده بود و در اثر آفتاب سوختگی، رنگ سیاهش به قهوه
 ر چی گفت؟دکت -من:

 کنن. چیز مهی نیست گفتم که مسئله رو زیادی بزرگش می -کمال:
 آزمایشی، دارویی چیزی پیشنهاد نداد؟ -

 بهتره بریم.  -کمال:
 بهش خیره شدم. حتمًا یه چیزی هست. 

 گردم. یه لحظه صبر کن. همین حاال برمی - 
ی که کمال رو پیشش فرستاده چرا اینقد ناامید بود... پیش کامران رفتم. همون دکتر 

بودم. جوان بود... از همکالسیهای دوران دبیرستاِن پندار بود. عالوه براین از آشناهای 
پرسیدم چی به دور هم به حساب می اومد... توی کارش مهارت داشت. باید ازش می

 پدر روناک گفته این طور داغونش کرده؟!
 بفرمایید.  -ای به در زدم:تقه

 پسرم؟خوبی  -
 ای مردونه و سنگین. مثل بچگیهاش جذاب بود. منتها حاال با چهره

 به احترام من از جاش بلند شد:
 بفرمایید حاج آقا... در خدمتم.  -
 خواستم بدونم چی به اون آشنای ما گفتی که حسابی به همش ریختی؟می -
 تونه؟از کارگرهای کارخونه -
 پدر یکی از منشی هامه.  -

 ماش چهارتا شد. چش
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میدونم برات عجیبه؛ ولی قضیه ش یه خرده مفصله. به وقتش برات توضیح  -من:
 میدم. 

 به نظر میاد دارای شرایط مالی خوبی نیست.  -
 وضعیت سالمتیش چطوره؟ زود خوب میشه؟ -من:

 زود؟! اون وضعش داغونه! -
 یعنی چی؟ -من:

 طرفم اومد. در فکر بود. از رو صندلی روبری میزش بلند شد و به 
تونم خیلی قطعی جواب بدم. باید آزمایش بده؛ ولی حدس میزنم راستش حاال نمی -

 که لوکمی داشته باشه. 
 لوکمی؟! -من:

دارای عالئمی شبیه رنگ پریدگی ناشی از کم خونی، درد مفاصل، تب و عرق کردن  -
 زیاده. 

 گه. که اینطور میعالئمش  -نفسش را داد بیرون و ادامه داد:
 خوب میشه؟ -من:

اونطور که خودش گفت مثل اینکه دوسالی میشه این بیماری رو داره. معلومه به  -
 خاطر شرایط مالیش نتونسته به دکتر مراجعه کنه. 

 مرد بیچاره! -دستش رو از دسته مبل جدا کرد و بعد دوباره به طرف میزش رفت:
 از حرفی که میزنی مطمئنی؟ -یر چونه ام بردم:پشت دستمو به حالت متفکری به ز

تونم جواب نهایی رو بدم؛ ولی به نظر میاد گفتم که تا دیدن جواب آزمایشش نمی -
 بیماریش به مرحله حاد رسیده باشه. 

 بیچاره روناک! اگه بشنوه داغون میشه. 
 اینها رو به خودش هم گفتی؟ -من:

ی کرده تو این دوسال یه بار هم به دکتر مراجعه فقط بهش گفتم که خیلی سهل انگار  -
 نکرده. بعد هم ازش خواستم آزمایش خون بده. 

 خوام از همین حاال نگران بشه. فعال چیزی در مورد بیماریش بهش نگو. نمی -من:
 باالخره که چی؟! آخرش می فهمه.  -

کنن بذار برای درمان درسته. اون عقیده داره که دکترا درد آدما رو هزار تا می -من:
 همکاری کنه. 

 چه آدم عجیبی! -
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خوام در مورد هزینه نمی -قبل از اینکه از در برم بیرون دوباره به طرفش برگشتم:
 مداواش هم چیزی بدونه. میشه؟

 خاطر جمع باشید حاج آقا -
 ازت ممنونم پسرم.  -من:

ن که پولدارم و چه برای کمال دنیا چقد عجیبه! برا همه یه مانع بزرگ هست. چه برا م
 که آدم نداریه. یه پوزخند زدمو درو پشت سرم بستم. 

 بادکتر حرف زدید؟ -اش به طرفم اومد:کمال با همون قیافه الغر و رنگ پریده
گفتم چی گفته که دردتو هزارتا کرده! فقط خواسته یه آزمایش خون بدی و بعد  -من:

 هم نتیجه رو بهش نشون بدی. 
خند زد و نگاهش رو به سمت دیوار گرفت: اول یه آزمایش خون. بعدش یه پوز

آزمایش دیگه. بعد هم رفتن پیش یه متخصص دیگه. اونم با این خرج گرونی. بعدش 
ای نیست جز اینکه دراز به دراز گوشه هم هیچی. شرمنده! بیماری شما ناعالجه چاره

 قبرستان بخوابید. 
 ر از آشناهاست. حسابی سفارش شما رو بهش کردم. نگران نباشید این دکت -من:

 شدیم. راه افتاده بودیم. داشتیم از البی خارج می
بعضی وقتا آدم ندونه چه بیماری داره بیشتر با خودش کنار میاد. یه دونه از  -کمال:

اون قرص مسکنا رو میخوره و به خودش وعده می ده تا یکی دو ساعت دیگه حالش 
 . خوبه خوب میشه

 یعنی آدم سر خودشو شیره بماله؟! -من:
 برای کسایی مثل ما این بهترین کاره.  -

 شما نگران چی هستید؟ -من:
تا قبل از اومدنم پیش دکتر امیدوار بودم که یه روز خوب میشم؛ اما نمیدونم چرا؟  -

 وقتی نگاه دکترو به خودم دیدم، یه دفعه ُهّری دلم ریخت. 
 داشته باشید.  به خدا امید -من:

 قربون بزرگی خدا برم.  -
 از شما ممنونم حاج آقا که همراهم اومدید.  -بعد هم یه آه بزرگ کشید و ادامه داد:

 م بود. فردا هم برای آزمایش خون دنبالت میام. کنم وظیفهخواهش می -من:
خوب چه  خوام دیگه ادامه بدم. سرنوشت آدمها رو چهشما لطف دارید ولی من نمی -

 بد، خدا رقم میزنه. تصمیم دارم آخرش هرچی که بود با کمال میل بپذیرم. 
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 شما چقد ناامیدید؟ -من:
 بهتره بعضی وقتا آدم با خودش رو راست باشه.  -

 گید؟شما که هنوز آزمایش ندادید. چی دارید می -من:
 بعضی چیزها رو الزم نیست با آزمایش و اینجور حرفها فهمید.  -

 گه. اینجای آدم غریزی همه چی رو به صاحبش می -دستشو رو دلش گذاشت:
 بذار مداوا بشید نظرتون صد و هشتاد درجه عوض میشه.  -
 فکر نکنم دیگه پامو تو این بیمارستان بذارم.  -
الزم نیست من اینها رو به شما بگم. شما خودتون بهتر از من می دونید که خدا  -

 کنن دوست نداره. ای زندگیشون مبارزه نمیآدمایی رو که بر
خواد. چی رو هزینه دوا درمون بدمو با کدوم پول؟! این آزمایشها و مداواها پول می -

چی رو خرج زندگی خونوادم کنم؟! از طرفی این بیمارستان هم خصوصیه. میدونید 
لی پول هزینه ش چقد میشه؟ یا نه اینجا هم نباشم. برم یه جای ارزونتر بازم ک

 خواد. چطوری مخارجو بپردازم؟ من حتی بیمه هم نیستم. می
خدا بزرگه. اصالً نگران مداوات نباش. گفتم که این دکتر از آشناهاست. باهامون راه  -

 کنیم که شما یه ریال هم خرج نداشته باشید. میاد. اصالً یه کار می
اید در مورد هزینه بیمارستان خوشما می -یه لحظه ایستاد و با تعجب بهم خیره شده:

 به ما کمک کنید؟
 بله. مگه اشکالی داره! -
گذره. روی چه حسابی؟ هنوز که بیست و چهار ساعت از اولین مالقات من و شما نمی -

 دخترم هم همش یه روز تو دفتِر شما کار کرده. 
خواست یعنی نوعدوستی اینقد چیز عجیبیه که باید آدمها به خاطر انجامش باز -

بشند؟! اصالً از کجا معلوم امروز رو که من به شما کمک کردم، پس فردا شما هم به من 
 کمک نکنید؟

 همه ما محتاج کمک خدا هستیم.  -
 کنه. هاش کمک میدرسته؛ ولی خدا با دستهای من و تو به بنده -
 ؟ اصالً شایدشمدونید اگه شما هزینه مداوای منو بپردازید چقد بهتون مدیون میمی -

 هیچوقت نتونم قرضتونو پس بدم. 
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کی از شما در خواست پس دادن قرضو کرد؟! فردا میام دنبالتون. حاال بفرماید سوار  -
ماشین شید که برسونمتون. سعی هم کنید جلو خونواده خودتون رو نگران نشان 

 ندید. 
جلو فقط راننده  طوری که در ردیفهر دوتامون تو ردیف عقب کنار هم نشستیم. به

 نشسته بود. 
 ولی اگه این همه هزینه هم پرداخت بشه و من باز خوب نشم چی؟ -
 آدم بهتره عمل بکنه و پشیمان باشه تا عمل نکرده و پشیمون.  -
 کنید. امیدوارم یه روز جبران کنم. شما لطف خیلی بزرگی در حق منو خونواده م می -

ها رو شه ایناک برای من به صد برابر بیشتر جبران مینگران نباش با وجود دخترت رون
 تو دلم گفتم. 

 روناک:
کردم. خدا دل تو دلم نبود؛ یعنی بابا امروزو دکتر رفته؟! همش سرجام ورجه وورجه می

ها هم رن. که اینان که میان و میرو شکر کوچه هم خلوته، فقط همین چند تا بچه
 لی کنان تا دم در خونه رفتم.  بیخیال. به یاد دوران کودکی لی

خوندم. خوب وقتی کلید رو درمی آوردم که در رو باز کنم، واسه خودم زمزمه وار آواز می
 زد که من دیوونه شدم. شد وگرنه حتمًا به سرش میشد کسی از این دور و ورا رد نمی

کرد. درو به طرف َاه این کلید چرا امروز ادا اصول در میاره. گیر داشت. قفلو باز نمی
خودم کشیدم. آها باالخره باز شد. بعد هم یه لگد محکم به در زدم به طوری که در با 

سرعت به دیوار آجرِی توی حیاط برخورد کرد. نگاهمو تو حیاط چرخوندم. فالت بابا به 
اضافه اسباب وسایلش تو حیاط بود؛ پس بابا امروزو سر کار نرفته. با پاشنه پام درو به 

ُهل دادم. وای با چه صدایی در بسته شد! خوب شد مامان حاال اینجا نبود وگرنه  عقب
 انداخت. بدو به طرف هال رفتم. بازم خرابِی وسایل خونه رو گردن من می

 سالم من اومدم! -
 وای دختر چقد صدات بلنده زهره م ترکید.  -مامان دستش رو قلبش گذاشت:

ها؛ که یا تو آشپزخونه ست یا الی سبزیجات و دبه قربون مامان زحمتکش خودم برم -
 پس بابا کو؟!

کنی بابات تو سوراخ چرا اینجوری به در و دیوار خونه زل زدی؟ نکنه فکر می -مامان:
 های خونه خودشو قایم کرده؟!سنبه
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پس کجاست؟! نکنه امروز هم پیچونده و نرفته دکتر؟! من می دونستم کسی حریف  -
 با نمیشه. دکتر رفتن با

 با حرص مقنعه ام رو از سرم جدا کردم. 
 چی داری از خودت میگی؟ اتفاقًا با حاج آقا رفت.  -مامان:

از کجا می دونید؟ پس چرا خونه نیست؟ من میدونم بابا با حاج آقا از خونه بیرون  -
ش تشناسم. فالرفته... اونو پیچونده بعد هم خودش رفته سرکار. من بابا رو خوب می

 رو تو حیاط ندیدی؟
 چرا دیدم؛ ولی اینکه مالک نمیشه. -
کردی. تخم خوب شد تو قاضی چیزی نشدی وگرنه یه طرفه همه رو قضاوت می-

 مرغمون تموم شده بود. رفته از سوپری سر کوچه نیم کیلو تخم مرغ بگیره. 
 نفس راحتی کشیدم. 

 بیای یه خرده به من کمک کنی.  خیلی ُخب حاال برو لباسهاتو عوض کن. که -مامان:
 حاال ناهار چی داریم؟ -
اگه بابات زود تخم مرغ بیاره، خیال دارم کوکو سبزی درست کنم... نشد ناهار درست  -

 کنم، کارام یه خرده زیاد بود. 
 وای مامان! دارم می میرم از گشنگی.  -
 حاال خودتو لوس نکن برو لباساتو عوض کن.  -

 که از شونه م جدا شده بود، به همراه مقنعه ام، دنبال خودم کشوندم. کولی ام رو 
 گن؟ گشنه ت باشه و ناهار آماده نداشته باشی. پس بدشانسی به چی می

 مامان تلفن داره زنگ می زنه.  -من:
 دادی. ُخب جواب می -

 کنم. دارم لباسامو عوض می -با صدای بلند:
کف اتاق پرت کردم. عوِض شلوار بیرون هم همون شلوار  مانتومو از تنم درآوردمو رو

روناک بیا تلفن با  -ای گل گلِی کرمی رو پوشیدم. مامان با صدای بلند داد زد:پارچه
 خودت کار دارن.

 کیه مامان؟ -از اتاق اومدم بیرونو به طرف مامان رفتم:
 سحره. -

 بله؟ -برداشتم: از دست این دختر، ول کن نیست. با بی حوصلگی گوشی رو
 بله و کوفت. این چه طرز جواب دادنه؟! -
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 خوری؟ حاالم پشت تلفن ول کن نیستی؟کم تو دانشگاه مغزمو می -
 بی لیاقتی دیگه. قدر نمیدونی.  -
 ببخشید من باید قدر چی رو بدونم؟-
 خوام بیای اون مهمونی. بیچاره! من هواتو دارم که می -

من یا خودتو؟! چون امیری به  -مامان از تو آشپزخانه نشنوه:صدامو یواش کردم که 
 خوای تو هم باشی. اون جشن تولد میره، می

 شعبون بی ُمخ. اول و آخرش من اونجا میرم. حاال چه بی تو و چه با تو.  -
 پس دردت چیه؟! -
. آدباز برگشتی سرخونه اول. آخه من میگم بیا که چشم اون شراره نکبت از جاش در -

 کنی. هی برای من ناز می
گی. یه جور حرف میزنه که انگار من یه کمد لباس دارم. با از خودت داری یه چیز می -

 م برم اونجا چکار؟! خودمو دست بندازم؟!اون لباسهای کهنه
تونم از دختر خالم برات لباس قرض بگیرم... اونا وضعشون مشکلت اینه؟! من می -

 گیرم.از اون لباس قرض می خوبه. برای خودم هم
 سالم بابا. -از جام بلند شدم:

 سالم دخترم. خوبی؟ -
 نیم کیلو تخم مرغ دستش بود... به طرف آشپزخونه رفت که تحویل مامان بده. 

 باباته؟ -سحر:
 آره -من:

 سالم برسون -سحر:
 ه. بابا سحر سالم میرسون -من از هال به طرف آشپزخونه صدامو بلند کردم:

 ممنون دخترم. توهم سالم برسون.  -بابا با صدای تقریبًا بلندی:
 بابا هم سالمت رو می رسونه.  -من:

 خیلی از بابات خوشم میاد. خیلی روحیه جوونی داره.  -سحر:
 اگه بیماریش بذاره.  -آهی کشیدم:

 لباساتخیلی ُخب تو هم باز نرو تو فاز غصه. بریم سر قضیه خودمون. مشکل  -سحر:
 هم حل شد. حاال چی میگی؟

کنه مشکل من یکی دوتاست. مامان بابا رو چیکار کنم؟ محاله اینو باش. فکر می -من:
 اجازه بدن. 
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 شون؟ باهاشون حرف بزنم. از دست تو. میشه گوشی رو بدی دست یکی -سحر:
 خواد واسه من وکیل وصی بشه؟حاال کی می -من:

 شون دیگه. کیگوشی رو بده دست ی -سحر:
که از آشپزخونه اومد بیرون، به پشتی مخملی که نگاهم به طرف پدرم زوم شد... همین

کشید... بمیرم گلهای هندسی داشت، تکیه زد. بعد هم هی دستشو رو پاهاش می
 براش. مثل اینکه بازم درد داشت. 

 چیه دخترم؟ چیزی شده؟ -بابا:
 .خواد باهاتون حرف بزنهسحر می -من:
 با من؟ -بابا:
 ست. گوش نمیده. فایدهگفتم بی -من:

 تو خفه... بذار اصل مطلبو از زبون بزرگترت بشنوم.  -سحر از پشت تلفن:
 بیچاره بابام! با هزار مکافات از جاش بلند شد و به طرفم اومد. گوشی رو دستش دادم. 

ن... بفرمایید گوش میدم. سالم سحر خانم. خوبی دخترم؟ خونواده خوبن؟ ممنو -بابام:
ُخب... حاال کی هست؟ به سالمتی. چرا که نه؟! اتفاقًا برا تغییر روحیه روناک خیلی هم 

شه. باشه دخترم. به خونواده سالم برسون. خوبه. نگران نباش... مامانش هم راضی می
 خداحافظ. 

ه کبودم. همین ابروهام به حالت متفکری تو هم فرو رفته بود... کنار بابام ایستاده
هات فارغ التحصیل شده و به مثل اینکه یکی از همکالسی -گوشی رو گذاشت، گفت:

خواد یه جشن بگیره. اینکه خیلی خوبه دخترم، چرا برا رفتنت همش این مناسبت می
 بهونه میاری؟

مامان با یه قاشق بزرگ از آشپزخونه بیرون اومد... مثل اینکه از الی حرفها کم و بیش 
 توجه شده بود که پای یه مهمونی در میونه. م

 حاال این مهمونی کی هست؟ -مامان:
 کردن. های پیش مخالفت نمیچشمام چهارتا شد. مثل دفعه

 پنجشنبه -من:
 کردم. اگه لباس داشتی من هیچ مخالفتی نمی -مامان:

ون در مورد لباس هیچ مشکلی نیست. دختر خاله سحر وضعشون خوبه از ا -من:
 گیرم. می
 ای داری؟پس همه چی حله. دیگه چه بهونه -بابا:
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 مامان با عجله به پدرم ُزل زد. 
 نسرین بذار بره... اونم جوونه. الزمه که بعضی وقتا با دوستاش باشه.  -بابا:

به این با بهونه ته تغاری بودنش خیلی آزادی داده میشه، به هیچ کدوم از  -مامان:
 ها ندادم. اجازهدخترام از این 

متأسفانه به خاطر بی لیاقتی من هیچ کدوم از دخترهای دیگم نتونستن به  -بابا:
 هاشون به زور تا دیپلم اومدن. ها بعضیدانشگاه برن. بیچاره

 بعد هم آه بلندی کشید... بدجور دلم سوخت!
 بابا این حرفو نزنید. شما بهترین بابای دنیایید.  -من:

 ها تا اونجایی که در توان داشتی تالش کردی. برای من و بچهتو  -مامان:
تو حاال واسه خودت دختر بزرگی شدی. راه درست و غلطو  -بعد هم به من نگاه کرد:

 دونی. به نظرم وقتشه که در مورد بعضی از مسائل بهت سخت گیری نشه. می
 به مهمونی برم؟! تونم روز پنجشنبهاین حرف مامان چه معنی داشت؟! یعنی من می

با عجله پریدم بغل مامان... دستمو دور گردنش حلقه زدمو و اون لپ های تپلش رو 
 بوسیدم. 

م کنی. دختر چقد زورت کنی؟! یه کم مونده خفهخیلی ُخب. داری چکار می -مامن:
 زیاده؟!

 
******** 

 )فصل هشتم(
 حاج آقا:

 آزمایشگاه بودیم.  با کمال پدر روناک، برای آزمایش خون توی
 یکی دو ساعت دیگه جواب آزمایش رو بهتون میدن.  -پرستار: 

 هیچی به اندازه انتظار کشنده نیست.  -کمال آستین پیراهنش رو پایین کشید:
 زد. باهم از اتاق بیرون اومدیم. تو چشماش نگرانی و ترس موج می

ین مرحله از کار رو هم انجام شه... اتو یه چشم به هم زدن همه چی تموم می -من:
 دادی. 

 این تازه شروعشه. فعال فقط ازم خون گرفتن.  -ازم فاصله گرفت و به دیوار تکیه داد: 
به خدا توکل کن. بهتره اینجا نایستیم... این اطراف یه پارکی هست. بریم روی  -من:

 ها بشینیم. اون نیمکت
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 زندگی انداختم.  ببخشید حاج آقا شما روهم از کار و -کمال:
 م بود. این چه حرفیه! وظیفه -من:

 بیچاره دخترم. از وقتی فهمیده پیش دکتر میرم دل تو دلش نیست.  -کمال:
 بعد هم یه پوزخند زد. 

فقط رفتی پیش دکتر اینقد خوشحال شده. حاال تصورش رو بکن وقتی دوباره تو  -من:
 شه؟!رو سالم و سرحال ببینه. چی می

 قراره پنجشنبه بره جشن فارغ التحصیلی یکی از هم دانشگاهیاش.  -:کمال
 به مادرش گفتم که سخت گیری نکنه بذاره بره.  -سرش رو پایین انداخت و ادامه داد:

 کار خیلی خوبی کردید. دختر جوونیه. الزمه گاهی وقتا با دوستاش باشه.  -من:
 درش راضی شد. آره. بیچاره چه ذوقی کرد وقتی دید ما -کمال:

 -هاش سرازیر کرد:های اشک رو از گونهبغضش دیگه دووم نیاورد. آخرش ترکید و قطره
هیچوقت به درد بخور نبودم... بیچاره زنم از وقتی باهام ازدواج کرده همش مجبور 

 و کسری تو زندگی دست و پنجه نرم کردن.  بوده کار کنه. دخترام هم همیشه با کلی کم
 ور نیست. اینط -من:

نفسم رو فرو بردم. چهره روناک تو ذهنم مجسم شد. موقعی رو که داشت از بی 
کرد. توی چشمای اون دختر وابستگی توجهی باباش نسبت به بیماریش ناله می

 شد. شدیدی نسبت به پدرش دیده می
شه بعضی وقتا به موقعیت حاالی شما باورت می -لبخند سردی رو لبم خشکید:

 میشه؟!حسودیم 
 کنید؟دارید مسخره ام می -کمال:
 تونه طرف مقابلش رو درک کنه. تا هرکی تو موقعیت اون یکی قرار نگیره، نمی -من:

 چیزی شده؟! -کمال:
 بریم... فکر کنم حاال دیگه جواب آزمایش اومده.  -عوض جواب به ساعتم نگاه کردم:

 تیم. به طرف آزمایشگاه رفتیم و جواب آزمایش رو گرف
 بدون فوت وقت جواب رو به دکترتون نشون بدید.  -پرستار:

 بله حتماً  -من:
 پرسیدیم!کاش همونجا جوابو ازش می -کمال:
 گه. حاال چه اصراریه. کامران باالخره به ما می -من:
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تر به نظر می رسید. تقه به در اتاِق کامران بیچاره رنگش به نسبت دیروز خیلی پریده
 بفرمایید تو.  -زدیم:

 دستمو رو شونه الغر و بی جوِن کمال گذاشتم به طرف داخل هدایتش کردم. 
 شه حاج آقا. اینجوری که نمی -کمال:

بفرمایید  -کامران از جاش بلند شد و ما رو دعوت به نشستن رو راحتی ها کرد:
 بنشینید. 

 خودش هم روی یکی از اونها نشست. 
 خوای نتیجه رو به دکتر نشون بدی؟ینم -به کمال نگاه کردم:
 حواسش پرت بود

 چرا! چرا! -
بفرمایید آقای  -دستش رو به طرف جیب کتش برد و نتیجه رو به دست کامران داد:

 دکتر. این هم جواب آزمایش. 
 پس باالخره برا آزمایش رفتید؟! -کامران:

شمی به صورت رنگ پریده اش بود. نتیجه رو نگاه کرد و بعد هم زیرچدستش زیر چونه
 کمال. 

میزان گلبولهای سفید نارس توی بدنتون خیلی افزایش  -نفسش رو پس داد و گفت:
 زدم. یافته... آره. همونطور که حدس می

دونم چرا؟ های بیرون زده، به خاطر استرس زیاد مشت شد. نمیهای کمال با رگدست
 منم ترسیدم و یهو آب دهانمو قورت دادم. 

 زدم. اره. همونطور که حدس می -امران:ک
 این خوبه یا بده؟! -کمال با نگرانی:

اش نتیجه رو روی میزش گذاشت و بعد هم دستهاش رو به حالت قفل شده رو سینه
همه ممکنه بیمار بشن ولی دست آخر  -گذاشت. به چشمهای کمال خیره شد و گفت:
 ره. ش داخوب شدن یک بیمار بستگی به میزان روحیه

 خواست بگه؟چی می
شما لوکمی دارید یا همون سرطان  -دستهاش رو از هم باز کرد و به راحتی تکیه داد:

 خون. 
 آب دهانمو قورت دادم. جرأت نداشتم تو چشمای کمال نگاه کنم... مرد بیچاره!

 زدم به آخر خط رسیده باشم. حدس می -کمال:
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فت؟ مگه قرار نشد تا شروع مداواش حرفی چرا کامران اینقد رک بیماری رو بهش گ
 نزنه؟
ها دچار سرطان شدن ولی با شیمی حاال که چیزی نشده. من شنیدم خیلی -من:

 درمانی و این جور حرفا خوب شدن. 
ناعالج نیست. مداوا میشه. اگه... به موقع به دادش برسی شدت بیماری در  -کامران:

ی در آخر همه چیز اول به خدا و بعد هم روحیه شما با فرآیندی رو به رشد همراهه؛ ول
شما بستگی داره. هرچه بهتر بتونید واسه زندگی تالش کنید میزان معالجه شما هم به 

 همون اندازه بهتر انجام خواهد شد. 
 یعنی امکان داره خوب بشم؟ -کمال:

ا رو من تا جواب آزمایشهای شم -کامران کمی مکث کرد و تو چشمای کمال خیره شد:
 تونم قطعی جواب بدم. نبینم، نمی

من که امروز آزمایش خون دادم و جوابش رو برای شما آوردم. ایناهاش جلو  -کمال:
 روتونه. 
غیر از این الزمه پیش یه متخصص سرطان هم برید. تا آزمایش بیوپسی  -کامران:

 بگیرید. 
 اون دیگه چیه؟! -من:

 لگن.  نمونه برداری از استخوان -کامران:
اول آزمایش خون. بعد  -بیچاره کمال! پوزخندی زد و نگاهش رو به طرف پنجره گرفت:

 متخصص سرطان. بعد هم جراحی. دیگه بعدش...
یادتون باشه قول دادید با دکتر همکاری کنید. چرا به  -نذاشتم حرفش رو ادامه بده:

 کنی؟روناک و خونواده ات فکر نمی
 برداری میخوام بدونم میزان رشد بیماری در بدنتون چطوره؟با این نمونه  -کامران:

یادم میاد  -کمال انگار که چیزی یادش اومده باشد، دستی به پیشونیش زد و گفت:
 چند سال پیش یکی از دوستام هم از استخوونش نمونه برداری کردن. 

 خیلی دقیق به صورتش خیره شده بودم. 
 بعدش؟ -کامران:

 ر خشک و خالی که ازش نمونه برداری نکردن. عمل شد. طوهمین -کمال:
صورت بسته ازت نمونه برداری بشه... نه. نیازی به اگه شانس بیاری و بشه به -کامران:

 صورت چرا بایستی جراحی بشید. جراحی نیست؛ ولی در غیر این
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 انشاءا... که راحت ازتون نمونه برداری میشه.  -من با یه لبخند زوری:
کنم... دکتر آریایی. تو کارش حسابی شمارو به یکی از دوستام معرفی می -مران:کا

ست. در اولین فرصت برید پیشش. اگه همین امروز و همین اآلن برید که چه خبره
 بهتر!

بعد هم یک تکه از کاغذهای روی میزش رو برداشتو روش آدرس مطب دکترو روش 
تو این  -کردم، گفتم:اشت شده نگاه میطور که داشتم به آدرس یاددنوشت. همین

 کنه؟بیمارستان کار نمی
چرا ولی حاال اینجا نیست... توی مطبشه. آدرس رو بهتون دادم تا بدون فوت  -کامران:

 وقت برید پیشش. 
 ممنون دکتر -کمال ناامیدانه:

خوشبختانه خیلی سریع تونستیم مطبش رو پیدا کنیم. توی ساختمان پزشکان در 
 بان قائم مقام فراهانی بود. خیا
 مثل اینکه روی این تابلو اسامی متخصصین نوشته شده.  -من:

 بله مثل اینکه -کمال:
 بهش خیره شدم. این مرد چرا اینقد ناامیده؟!

 بله خودشه... دکتر ناصر آریایی. طبقه هفتم.  -من:
 باهم سوار آسانسور شدیم و دکمه طبقه هفت رو فشار دادم. 

 روی آسانسوره. چقد هم شلوغه!چه شانسی! مطب درست روبه -ال:کم
 های سالن انتظار از مریض پرشده بود. نگاهمو میونشون چرخوندم. تقریبا تمام صندلی

 فکر نکنم امروز دکتر وقت داشته باشه منو ویزیت کنه.  -کمال:
 شاید خارج از نوبت شد.  -من:

 رمایید. بله بف -به طرف خانم منشی رفتیم:
 برگه معرفی نامه رو دستش دادم. اونم از جاش بلند شد و به اتاق دکتر رفت. 

 حاج آقا بهتر نیست امروزو بریم و فردا برگردیم؟ -کمال:
 کنه فردا هم مثل امروزه. چه فرقی می -من:

ی بیا منش -کرد، رفته بود:نگاهم به طرف اتاقی که دکتر بیمارهاشو در اون ویزیت می
 هم اومد. 

 مثل اینکه امروز امکانش نیست؟ -کمال با اضطراب پرسید:
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چرا؟ -منشی با اون چشمهای گرد که با خط چشم گوشه دار شده بود، به ما خیره شد:
 تونید برید. بعد از همون مریضی که داره ویزیت میشه، شما می

 تونیم بریم؟!یعنی همین حاال می -کمال با تعجب:
 سو به فال نیک بذار. این شان -من:

چند دقیفه نگذشته بود که در اتاق دکتر باز شد... منشی در حال باز کردن پرونده یکی 
 تونید برید. حاال می -از مراجعین توی کامپیوتر بود:

همین که به پیش دکتر رفتیم، بالفاصله از کمال خواسته شد که به اتاق سمت چپی بره 
 بلند شد... کتش رو درآورد و روی راحتی گذاشت. برای نمونه برداری. از جاش 

 نگران نباش... خدا بزرگه. بعد هم به طرف اتاق سمت چپی رفت.  -بهش لبخند زدم:
 آقای دکتر امیدی هست؟ -نگاهم به مسیر رفتنش بود:

تونم طوری میهای زیادی در این مورد بهم مراجعه کردن. همینمریض -دکتر:
 ن بیمار چجوریه.تشخیص بدم شرایط او

 نظرتون در مورد ایشون چیه؟ -من:
 امیدوارم اشتباه حدس زده باشم.  -دکتر:

 خواست توش نمونه برداری انجام بشه. بعد هم به طرف همون اتاقی رفت که می
خوشبختانه بدون عمل جراحی انجام شد. برای همین توی همان روز تونستیم نتیجه 

 رو پیش کامران ببریم. 
اش متفکر بود. بدجور به جواب نمونه تونید برید... چهرهبسیار ُخب. حاال می -مران:کا

 برداری خیره شده بود. 
 خواید یه چیزی بگید؟نمی -کمال:
 فعال برای جواب زوده.  -دکتر:

چرا ساکته؟! همین که به کارخونه رفتم. از اونجا به کامران زنگ زدم. امیدوارم دیر 
 نشده باشه

 ه. کردم پیش رفتمتاسفانه روند بیماری خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می -ران:کام
 شه کرد؟چکار می -من:

 متاسفم. -کامران:
دستم ٌشل شد. داشت تلفن از دستم می افتاد... مش اسماعیل اومد اتاقم. چایی آورده 

 آقا مشکلی پیش اومده؟ -بود:
 ؟با شیمی درمانی چی -به کامران گفتم:
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 دادمتاسفم خیلی دیر شده؛ شاید اگه یه کم زودتر می اومد جواب می -کامران:
 فهمیدم.  -من:

 
 روناک:

 وای این همه لباس!چقد خوشگلن! -من:
 زد. های آویزون شده تو کمد یه پیرهن ابی بهم چشمک میاز الی پیرهن

 وای محشره! -
 زود بیرون کشیدمو به خودم گرفتم. 

 . د روژین جانببخشی -
 کنم. همشون متعلق به خودته. خواهش می -روژین:

 چقد بهت میاد.  -به طرفم اومد و لبخند زنان گفت:
 ت بیخود بود. بیا این هم لباس. حاال دیدی نگرانی -سحر:

 به طرف یه پیرهن دیگه هجوم بردم. 
 م بردی. . آبرومو پیش دختر خالهدیگه نگفتم ندید بازی درآری -سحر: 
 اذیتش نکن سحر، بذار هرچی دوست داره انتخاب کنه.  -روژین:

 نظرت در مورد این یکی چیه؟ -من:
 یه پیرهن یاسی با سنگ کار بادمجونی.  -سحر:
کنه که انگار کارشناس لباسه... این همه فکر کردن ایشش یه جور نگاه می -من:
 خواد دیگه. زودباش بگو که محشره. نمی
این رنگ مورد عالقه سحره. فکر کنم یواشکی واسه خودش نشونش کرده.  -ن:روژی

 واسه این زبونش قفل شده. 
 گه سحر؟راست می -من:

 دیروز که اومده بود، اینو واسه خودش نشون کرد.  -روژین:
 اش گرفته بود. دست به پشت به دیوار تکیه داده بود. از ذوق مرگ شدن ما خنده

 خوای تو بردار. شه. میکوفتت ب -سحر:
 مثل اینکه روژین خانم دارند صداتون می زنن.  -من:

 ها من برم ببینم مامان چکارم داره؟بچه -روژین:
چه دختر خاله نازی داری! زمین تا آسمون با  -همین که درو پشت سرش بست، گفتم:

 اون شراره ایکبیری فرق داره. 
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 آخه شراره هم آدمه؟! -سحر:
 وستش رو نگا. درست مثل بلور طالیی می مونه. پ -من:

 گیره. واسه حمام شیریه که چند روز در میون می -سحر:
 کنن؟! ماکه لنِگ یه لیوان شیر خوردنیم. مردم چه کارها که نمی

 وای سحر اینو نگاه -من:
 خوای همه بدونن که چقد بی کالسی؟!شه یه کم خوددار باشی؟ میمی -سحر:
 ه تا حاال تو عمرم این همه لباسو یه جا ندیدم!آخ -من:

 خاک تو اون سر ندید بدیدت کنم -سحر:
 نه اینکه خودت آخر کالسی! آخه...  -من:

 در اتاق باز شد. روژین با یه سینی کیک و بستنی برگشته بود. 
 ها؟چیکار کردید بچه -روژین:
 های خاله!وای! من می میرم واسه کیک -سحر:
 م به طرف سینی شیرجه زد و یه تیکه بزرگ برداشت. بعد ه

راستش رو بخواید یه دونه پیرهن آبی و یه دونه هم یاسی برداشتم که یاسیه  -من:
 نظر کرده سحره. 

 پوستت روشنه هر رنگی بهش میاد.  -روژین:
اش گرفته بود. داشت دقیق نگام بعد روبرم وایستاد. بذار ببینم! دستش رو زیر چونه

 کرد. می
 چشاتم عسلیه.  -روژین:
 م بعد دو سه ساعت متوجه شد. خوبه دختر خاله -سحر:
 تیکه نندازی نمیشه؟ -من:

 بذار ببینم.  -روژین:
بعد هم باعجله به طرف لباسهای آویزون شده تو کمدش رفت. زود زود اونها رو کنار 

 خواست چکار کنه؟!زد. یعنی میمی
 کردم. آها پیداش  -روژین:

ای یه پیرهن ساتن بلند بیرون کشید. که رو سر دستها و کمربندش گیپور تقریبًا قهوه
 شد. داشت. قسمت کمرش هم با یه سنگ بزرگ و شفاف بسته می

 وای چقد خوشگله! -من:
 باز که جیغ زدی.  -سحر با نیشگون گرفتن از من:
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 شی. با این محشر می -روژین:
 کنی. ا این حسابی اون کسرایی بیچاره رو از راه به در میمنم موافقم ب -سحر:

 کسرایی دیگه کیه؟! -روژین:
 های ترم باالییه که فارغ التحصیل شده. مهمونی پنجشنبه هم مال اونه. از بچه -من:

 به سالمتی! دوستش داری؟!:روژین
عورا نداره. نه بابا روناک که از این ش -سحر که تو هردو ُلپش کیک چپونده بود:

 پیرمردها رو به جوونهای برازنده ترجیح می ده. 
 وا! -روژین:

 گن اللیحرف نزنی نمی -من:
 ته یا نه؟حاال برو اون اتاق بغلی اینو امتحان کن ببین اندازه -روژین:

ر میاد به نظ -خوردم:من که نیشم تا بناگوشم باز شده بود و داشتم لباسو با چشام می
 اشه. اندازه م ب

 اون موقع که اینو خریدم هفت کیلو الغرتر بودم.  -روژین:
بعد هم کنارم وایستاد و دستش رو به حالت اندازه گیری بین قد خودشو من گرفت و 

 ظاهرًا که همقدیم.  -ادامه داد:
خدایا این لباس چقد خوشگله! بدون معطلی پیرهنم رو درآوردم که با لباسی که روژین 

د عوضش کنم. خوشبختانه امروز قبل اینکه بیام اینجا حموم کرده بودم. نه بهم داده بو
اینکه باالتنه پیراهن خیلی چسب بود، برا همین الزم بود که حتمًا زیر پیراهنم رو هم 

 دربیارم تا لباس تو تنم خوب بیفته. 
و رهمین که پوشیدمش پشت به آیینه وایستادم و گردنم رو چرخوندم تا بتونم ُپشتم 

هم ببینم و زیپش رو ببندم. آخیش اینم تموم شد. دستی هم به موهام کشیدم که در 
 اثر عوض کردن لباسها کمی به هم ریخته شده بود. 

وای چی شدم؟! رنگ پیرهن درست همرنگ چشام بود. از همه مهمتر مثل اینکه این 
نداشت.  لباس دقیقًا برا شخص خودم درست شده بود. اندامم تو اون لباس حرف

 گودی کمرم با برجستگی س*ی*ن*ه*م نفس گیر شده بود. 
 چی شد روناک پوشیدیش؟ -سحر با صدای بلند از اون یکی اتاق داد زد:

من که هنوز محو خودم بودم، دستی به گردنم کشیدم و بعد هم دوباره چرخیدم تا از 
 آره. اومدم.  -پشت هم خودمو ببینم:

 خوام بدونم چی شدی؟زود باش بیا. می -روژین:
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ای گذاشتم و به پیش روژین و سحر برگشتم. دامن لباسهام رو مرتب کردم و یه گوشه
 پیراهنو دستم گرفته بودم. آخه یه کم بلند بود. 

 وای دختر چی شدی؟! -ای گفت:سحر با چشمای لوچ شده
قد این -ت:روژین به طرفم اومد. کمربند لباس رو که دستش بود، دور کمرم بست و گف

 خواد همش نگات کنم. بهت میاد که دلم می
 واقعًا؟! -من:

 خواد ُخل بازی درآری خودت هم خوب میدونی خیلی بهت میاد. نمی -سحر:
 روژین خانم به نظرتون دامنش زیادی بلند نیست؟ -من:

 باید با کفش بپوشیش. بذار ِبرم برات بیارمش.  -روژین:
 فت کفش عسلی به رنگ همون پیراهن درآورد و بهم داد. به طرف کمدش رفت و یه ج

اش خیلی بلند بود. ظاهرًا باالی هفت سانت به نظر می رسید؛ یعنی من پاشنه
 تونستم با این کفش تو مهمونی بیام و برم. می

 شماره پات چنده؟ -روژین:
 سی و هفته.  -من:

 شکال داشته باشه. من سی هشتم؛ ولی فک نکنم یه سانت بیشتر ا -روژین:
 تصورش رو بکن روناک بخوای با این کفشها با کسرایی برقصی.  -سحر:

 همین که کفشو پوشیدم احساس کردم داره سرم گیج می ره. 
 . کنینگران نباش تو خونه خودتون یه کم باهاش برو و بیا کم کم عادت می -روژین:

 
 پندار:

زد. با اینکه گفته بودم فراموشش ه خاطرش میبه طرف بیمارستان رفتم. قلبم هنوز ب
های بیمارستان باال کردم؛ ولی هنوز توی ذهنم بود. امیدوارم دیر نشده باشد! از پله

 رفتم. 
 وقتی به در ورودی رسیدم، دستهامو مشت کردم... سامان به طرفم اومد:

 می دونستم میای.  -
 شه. ز دیدنت خوشحال میبیا بریم ا -دستمو گرفتو دنبال خودش کشوند: 

 حالش چطوره؟ -
 هیچ تعریفی نداره. مدام داره تو رو صدا می زنه.  -سامان:

 چرا اینجوری شد؟ -
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 تنهایی... افسردگی... در به دری.  -سامان:
 پس م*ع*شوقش چی شد؟ -

 دندونامو به هم ساییدم که جلوی خشم ناخواسته ام رو بگیرم. 
 هارده سال پیش مرد. همون سیزده چ -سامان:

 چی؟ -
کنن، سر راه خاله هوس بستنی میکنه و مشاور پدرت هم وقتی باهم فرار می -سامان:

میره که براش بخره؛ اما به محض پیاده شدن از ماشینش یه ماشینی با سرعت میاد و 
 کنه. بهش میزنه... همون لحظه در جا تموم می

 کنی؟!داری شوخی می -
 ظرت حاال وقت شوخی کردنه؟!نبه -سامان:

 کردم باید حاال کانادا باشنلعنتی... من فکر می -
 چرا اونجا؟ -سامان:

 زد. چون اون موقعها همش شهال در مورد مسافرت به کانادا حرف می -
 پیش خودش اونو که شهال صدا نمیزنی؟! -سامان:

 بریم.  -
 تو تهران. خاله تمام مدت ایران بود. همین جا  -سامان:

 چطور همچین چیزی ممکنه؟! -
گفت که داره تاوان گناهش رو بیچاره خاله خیلی زجر کشیده. همیشه می -سامان:

 پس میده. 
 چند وقته باهاش در ارتباطی؟ -

 شه. چند سالی می -سامان:
 پس چرا تا حاال در موردش باهام حرف نزدی؟ -

 له ازم خواسته بود. مگه گوش می دادی؟ از طرفی خا -سامان:
 رفتیم. های ویژه میتو البی بودیم... داشتیم به سمت اتاق مراقبت

 گوشیم زنگ زد. شراره بود. 
 خوای جواب بدی؟توکه نمی -سامان:

 بریم.  -ریجکت رو زدم:
 ای ببینیمش. با دکترش حرف زدم. میشه چند دقیقه -سامان:

 م بود. بازم گوشیم زنگ زد... این بار منشی
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 کنی؟چرا خاموشش نمی -سامان:
 پاورو زدم تا خاموش شه... جلوی در ورودی اتاق مراقبتهای ویژه بودیم. 

 بریم تو -سامان:
کرد. نگاهم خیره مونده ها رو برای شهال تنظیم میپرستار اونجا بود. داشت دستگاه

 بود. چرا اومدم؟ بهتر نیست برگردم؟ حال عجیبی داشتم.
 ایشون پسرشون هستن.  -ان رو به پرستار:سام 

 بله. فقط یادتون باشه همش چند دقیقه... بعد هم رفت.  -پرستار:
 چرا وایستادی؟! برو جلو -سامان:

 کردن. تا حاال شهال رو زیر یه خروار دستگاه ندیده بودم. هام یاریم نمیقدم 
داشت. همیشه شاد بود و  ای که ازش در ذهنم مونده بود، با این خیلی فرقچهره

 پوشید. لباسهای روشن می
 خوابیده؟ -من:

م زد؛ اما غرورشهال سرش رو به طرفم برگردوند... به طرفش رفتم. بغض گلومو چنگ می
تر از اینها بود که به چشمام اجازه گریه کردن رو بده. شهال ماسک اکسیژن رو از قوی

 رم. می دونستم میای پس -جلوی دهانش برداشت:
دونستم چی بگم! رشته کالمم خیلی وقت بعد هم اشک از چشماش سرازیر شد. نمی

 بود باهاش قطع شده بود. 
 چرا ساکتی؟ یه چیزی بگو.  -سامان:

 بیا جلوتر پسرم... بیا... باهام حرف بزن -شهال:
 حالتون چطوره؟ -چند قدم جلو رفتم. اونقد که درست کنار تختش قرار گرفتم:

 برای خودت مردی شدی.  -:شهال
 بعد هم یه آه بلند کشید. 

 شما هم خیلی شکسته شدید.  -من:
 آره پسرم پیر و افسرده شدم. می بینی چی به روزم اومده؟! -شهال:
 شما و اون پیرمرد منو خرد کردید.  -من:

 سامان محکم بازومو فشار داد تا در انتخاب کلماتم یه کم مالطفت داشته باشم. 
خاله جون این چه حرفیه! رنگو روتون خیلی بهتر شده. همین  -با دستپاچگی گفت:

 روزهاست که از بیمارستان مرخص شید. 
 بلد نیستی چند کلمه حرف امیدوار کننده بزنی؟ -زیر لبی بهم گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – ماجرای روناک

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 5 6 

 

 زد. صدای نفسهای شهال بلندتر شده بود. با انگشتهاش داشت پتو رو چنگ می
 ن نباید این ماسکو درآرید. خاله جو -سامان:

 وقت دیگه تمومه.  -پرستار به اتاق اومد:
 ولی هنوز که ده دقیقه تموم نشده.  -سامان:
 نمی بینید حالش چطوره؟  -پرستار:

 دوست داشتم بیشتر بمونم. اون مادرم بود. 
 خاله جون زود خوب میشی. ما بازم به دیدنت میایم.  -سامان:

پیشش برم، یه دفعه گوشه کتم رو گرفت. قلبم لزرید... نگاهمو به  قبل از اینکه از
 گردم. دوباره برمی -طرفش برگردوندم. خیلی غیر ارادی گفتم:

 
 حاج آقا:

 خدایا چرا باید اینجوری بشه؟!
اگه اجازه بدید میرم خونه، به خانمم قول دادم که امشبو دور هم باشیم... آخه  -عقیلی:

 ونه. سالگرد ازدواجم
 ماشینو هم با خودت ببر؛ شاید خواستید باهم گشتی بزنید.  -من:

 تون رو از سرمون کم نکنه. ممنون. خدا سایه -
دستگیره درو فشار دادمو از ماشین پیاده شدم. بیچاره روناک چقد خوشحال بود 

 گفت که بعد از مدتها پدرش پیش دکتر رفته. می
گشتم؛ یعنی م دنبال راهی برای حل مشکل پدر روناک میها باال رفتم. توی ذهناز پله

 شه کرد؟هیچ کاری نمی
 سالم حاج آقا -

زهرا بود... مسن ترین خدمتکار این خونه. هر وقت می بینمش به یاد پندار می افتم. 
 آخه اون بزرگش کرده.

 سالم زهرا خانم. خسته نباشید.  -من:
ج آقا. خسته به نظر میاید. برم براتون ممنون حا -لبخندی گوشه لبش نقش بست:

 چایی بیارم. 
 گیرم، شما هم چایی رو بیارید تو اتاقم. فکر خوبیه. تا من وضو می -من:

 باشه. -
 کتمو درآوردمو آستینمو باال زدم. 
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زد. یه لحظه مکث کردم. بین جواب دادنو جواب ندادن مردد گوشیم داشت زنگ می
 زد. به صفحه گوشیم نگاه کردم. اسم اردالن بود که چشمک میبودم؛ شاید کامران باشه

 سالم -مثل اینکه واقعًا هیچ امیدی نیست. قسمت سبز رنگ رو لمس کردم:
 سالم پیرمرد خوبی؟ -اردالن:

 چی بگم. ای بد نیستم. -من:
 چیزی شده؟ -

و یه کم ت چیز خاصی که نه؛ فقط -عوض دستشویی به طرف اتاقم رفتم. درو باز کردم:
 فکرم.

 چند روز پیش که اومدم شرکتت خیلی سرحال بودی.  -
هیچ چیز این دنیای فانی قابل اعتماد نیست همه چیزش یه روز از  -آه بلندی کشیدم:

 بین می ره. 
 کنی. چیزی شده؟!داری نگرانم می -

 راستشو بخوای روناکو یادته؟!-من:
 م توحیدی بیاد؟ و خیلی هم خوشگل بود؟همون دختری که قرار بود به جای خان -

 آره همون. امروز جواب آزمایش پدرشو گرفتم. بیچاره لوکمی داره.  -نیشخند زدم:
 پوکی استخوان! -

مرد بیچاره به خاطر فقر جرات نکرده به دکتر مراجعه کنه. بیماریش مزمن شده.  -من:
 کنه. حاالم داره روزهای آخر عمرشو طی می

 شه. شنیدم این بیماری مداوا میولی من  -
 این مال وقتیه به موقع به دادش برسی.  -
 خوای بکنی؟حاال چکار می -

 شه. اگه دختر بیچاره اینو بدونه دیوونه می -من:
 باالخره که چی... آخرش می فهمه.  -

 خواد بعد از مهمونی موضوعو به دخترش بگه. پدرش می -من:
 مهمونی؟ -

ره فردا روناک به جشن فارغ التحصیلی یکی از همکالسیهاش بره. پدرش قرا -من:
 خواد مهمونی دخترش رو خراب کنه. گه که نمیمی

 دسته صندلی رو کشیدم تا از میز فاصله بگیره و من بتونم روش بشینم. 
 شه؟مرد بیچاره! حاال چند سالش می -
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 فکر کنم همسن خودم باشه... بگذریم.  -من:
 قعًا که!وا -
 حاال واسه چی زنگ زده بودی؟ -
 راستشو بخوای خانمم یه مهمونی خودمونی گرفته. زنگ زدم که تو هم بیای..  -. 

 همه با هم؟ -من:
 آره. پاشو بیا.  -

 خوش بگذره. راستش رو بخوای فعالً اصالً دلو دماغش رو ندارم.  -من:
 همش به خاطر پدر روناک؟ -
 کمی نیست.  این موضوع چیز -
 شم. مثل اینکه راست راستکی عاشق اون دختر شدی. دارم نگران می -

 فعالً کاری نداری؟ -من:
 نه... دوست داشتم بیای.  -

 خداحافظ -من:
 ای به در خورد. بعد هم باز شد... زهرا بود، با سینی چای اومده بود. تقه
 ممنون زهرا خانم.  -من:

 هم آماده ست. میزو بچینم؟کنم. شام خواهش می -
 هنوز نمازمو نخوندم. زنگ زدن... نشد.  -من:

که وضومو گرفتم، سجاده ام رو باز بیشتر از هرچیزی به وجود خدا نیاز داشتم. همین
 کردمو برای اقامه نماز روش ایستادم. ا... اکبر. 

 
 

 )فصل نهم(
 روناک:

طور که موهامو فرق چی شدم؟! همین ها پریدم جلوی آیینه. وای خدامثل دیوونه
 انداخته بودم تمام موهامو یک طرفه تو قسمت چپ شونه ام پخش کردم. 

 خوای به اون مهمونی بری؟با این موهای ُلخت می -مامانم:
 کنه. نه نسرین خانم یه شال عسلی همرنگ خود پیرهن داره که سرش می -سحر:

 -باسها بیرونش کشیدم. چقد هم چروک شده بود:زود به طرف کمد رفتمو از الی بقیه ل
 ایناهاش. 
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 گرده که من به اون مهمونی نرم. َاه... همش دنبال بهونه می
 شالو اتو کن. بعد سرت کن.  -مامان:

 چشم مامان.  -من:
 چرا امروز اینقد عصبیه؟!

 خوبه که مامانت خودش اجازه داده به مهمونی بری.  -سحر:
 دونم چرا دلم یه خرده شور می زنه؟!نمی -روجی اتاق بود:نگاهم به در خ

 باز این شروع کرد.  -سحر:
 لباس و کفشم که خوبه.  -من:

تازه خیلی هم بهت میاد. درست مثل شاهزاده خانمها شدی. فقط یه خرده  -سحر:
 آرایش الزمی. 

 خوای بهونه دست مامان بدی؟اصال حرفش رو هم نزن. می -من:
اینجا که نه... خونه کسرایی. موقع لباس عوض کردن. یه آرایش مالیم برات  -سحر:

 کنم. کنم. بعد هم زود برات پاکش میمی
 دونم!نمی -من:

 به ساعت نگاه کردم. 
اوه... اوه. اصال وقت نداریم. زود باش بجنب. همش یه ساعت مونده. زود رفتم  -سحر:

رو چهارتا کردمو کف اتاق، کنار پریز  ای صورتی و کرمیاون جاجیم خونه خونه
 انداختمش. 

 کنی؟!داری چیکار می -سحر:
 خوام شالمو اتو کنم. می بینی که می -من:

. خیلی ُخب -یه نگاهی تو اتاق چرخوندو اتو رو کنار تاقچه پیدا کرد. بعد به طرفم آورد:
 زود باش. 

ز رو از مامان بگیر که بذارم رو فقط اگه زحمتی نیست. برو یه پارچه خیس و تمی -من:
 کنی؟اون شال حریره که گرمای اتو نسوزوندش. ِا چرا اینجوری نگام می

 همیشه دقیقه نود کاراتو انجام می دی.  -سحر:
 می دونستی این لباس یاسیه خیلی بهت میاد؟ -من:

 خواد خرم کنی. نمی -سحر:
خدایا من امروز ِچم شده؟! از جام بلند بعد با عصبانیت از اتاق خارج شد. لبخند زدم. 

شدمو کنار آیینه وایستادم. ظاهرًا که همه چی مرتبه... پوستم که باز شده. از همه مهتر 
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رنگ لباس با رنگ چشامو نمی زنه؛ فقط این اضطراب چیه که تو نگاهمه؟! چند تا 
  طوری بهتره.هام گرفتم تا گل بندازن... آره ایننیشگون محکم از گونه

 اوه خودشیفته. چه خبره؟ -سحر:
 پارچه رو آوردی؟ بذار زودتر شالو اتو کنم که بریم.  -من:

 چیزی شده؟ -سحر:
 نه... نه -

پارچه رو از هم باز کردمو روی شال گذاشتم... یه دستی به اتوی روشن زدم. َکِفش 
 حسابی داغ بود. 

 کفشات کجاست؟ -سحر:
 ایناهاش... کنار کمد.  -

 شالت که آماده شد. بذار ببینم.  -حر:س
هایی که از به غیر از یه مقدار از موهای جلوییم. همه شو از پشت جمع کرد. بعد با گیره

ش درآورد، اون مقدار باقی مانده موهامو به صورت کج درآورد و بعد اتو کیف دستی
 بهشون گیره زد. 

 ر ببینم. به به چی شدی؟ فقط یه خرده آرایش مونده. بذا -
 فعالً بی خیال شو. قرار شد اونجا یه آرایش مالیم برام بکنی.  -محکم دستهاشو گرفتم: 

گفتم. تو حس و حال خودآرایی نبودم؛ فقط تو ذهنم دنبال دلیلی در واقع دروغ می
 خودم می -گشتم. صداشو یواش کرد و با چشمهای شیطونی گفت:برای نگرانیم می

 زود باش کفشتو بپوش که بریم.  دونم چکار کنم. حاال
به بلندی کفشها تقریبًا عادت کرده بودم. نه اینکه تو این چند روزه مدام 

 پوشیدمش؟می
 آماده شدید؟ -مامان:

خیلی ُخب مواظب  -با چشمهای تحسین برانگیز و غمگینی بهم خیره شده بود:
 خودتون باشید. 

شید نسرین خانم. حواسمون هست. تازه با نگران نبا -بازم به جای من سحر جواب داد:
خودم گوشی هم دارم. اگه کاری چیزی داشتید بهمون زنگ بزنید. شماره ام رو که 

 دارید. 
 آره دخترم -

 خواست تو این لباس منو ببینه. کاش بابا هم خونه بود. دلم می -من:
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 فعالً که خونه نیست... رفته همین ورا یه کم قدم بزنه.  -مامان:
 به نظرتون زیادی ضعیف نشده؟ -من:

 گه طبیعیه. تحت مداواست. دکتر می -مامان:
 تون می ریم. ُخب دیگه ما با اجازه -سحر:

 مانتومو از رو ماکسی پوشیدم. 
 ُخب دیگه مامان جون فعال خداحافظ.  -

 ر بهشد به مهمونی نریم... آخه اینو چطواش رو بوسیدم. کاش میبعد هم رفتم گونه
 سحر بگم؟

 گیریم که ما رو تا خونه کسرایی ببره. یه تاکسی دربست می -سحر:
 شه؟می دونی چقد پول می -من:

تونیم با این لباسها تو این شب و تاریکی تو خیابونها ای نداریم. ماکه نمیچاره -سحر:
 راه بیفتیم. 

 اونم عجب آدمیه؟! قرار شد مهمونی تو عصر باشه.  -من:
 حاال که شبه. تاکسی؟ چه شانسی! وایستاد. زود باش برو سوار شو.  -ر:سح
 سالم آقا -من:

 سالم -راننده:
 ظاهرا که همه چی مرتبه... نفسمو بیرون پس دادم. بیخود نگرانم. 

 باز که دستتو رو قلبت گذاشتی؟ -سحر:
 فکر کنم یه کم اعتماد به نفسم پایین اومده.  -من:

 کنه. کنه منم کسراییم. برام ناز میکر میایشش. ف -سحر:
 منحرف -خیلی یواش گفتم:

 خانما کجا تشریف می برید؟ -راننده:
 نیاوران -سحر:

ش یه دفترچه یادداشت زرد رنگ رو درآورد و از روی اون ابعد هم از تو کیف دستی
 آدرس رو کامل واسه راننده خوند. 

 زی چند بار مسیرم به اونجا میرسه. اونجاها رو خوب بلدم. رو -راننده:
 کرد. رفت و بعضی وقتام از تو آیینه ماشینش به مانگاه میخیلی باسرعت می

 آقا جلو تو نگاه کن.  -سحر:
 نکنه دلشوره من واسه این باشه که تو راه تصادف کنیمو به مهمونی نرسیم!
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 بفرمایید. رسیدیم.  -راننده: 
 ی نگه داشته بود با آدرس توی دفترش بررسی کرد. دوباره سحر جایی که تاکس

 این کسرایی نیست که دم در وایستاده؟ -
 چرا خودشه. آقا دستتون درد نکنه.  -من:

کسرایی تا چشمش به ما افتاد که از ماشین پایین میشیم. از در فاصله گرفت و به 
 چرا اینقد دیر کردید؟ خیلی وقته منتظرتونم.  -طرف ما اومد:

 من که زود آماده شدم. تقصیر این روناک بود که خیلی طولش داد.  -سحر خود شیرین:
کسرایی روم زوم شد... با یه لبخند کج و کوله جوابش رو دادم. نمیدونم این دختر  

 شه. زبون به دهن نگیره، حکم الل بودنش صادر می
 امیری اومده؟-سحر:

 اپست شده. خیلی وقته. تازه بدجور هم دلو -کسرایی:
رفتیم. ظاهرا خلوت به نظر می رسید. آخه به قول کسرایی، داشتیم به طرف عمارت می

 شد. چه جای بزرگیه! البته تو دلم گفتم. مهمونی پشت ساختمون برگزار می
دونستم به کجا نگاه کنم! به اون حیاط بزرگش که اندازه یه خیابون عریض بود یا نمی 

های چیده توی چمنها قد علم کرده بودن یا به میز صندلیبه درخت های کاجی که 
شده! وای تیرک برقاشون چقد قشنگه که با المپهای رنگارنگ هر چند متر گذاشته 

شدن. آخ دستم... سحر نامرد چه نیشگونی گرفت. فکر کنم یه خرده از گوشت دستمو 
 کند. 
 ندید بدید بازی موقوف.  -سحر:
 خودم حالیمه.  -من:
 مو بلند کردم. امیری داشت از پشت ساختمون با عجله می اومد. سر

 نور چشمیت هم اومد.  -با آرنجم به سحر زدم:
 ها. باالخره اومدید!سالم بچه -امیری: 

 شد نیایم؟مگه می -سحر:
ها باال رفتیم و وارد ساختمون شدیم. یا خدا! دیگه نتونستم همراه کسرایی از پله

های توی فیلمهام گاهمو تو دور تا دور سالن چرخوندم. اینجا از خونهآبروداری کنم. ن
ازم خوردم که بمجلل تر بود. سرمو باال گرفته بودمو داشتم لوستر سقف رو با نگام می

 کسرایی ازمون خواست از چند تا پله دیگه باال بریم. آخه نه اینکه عمارت دوبلکس بود. 
 وم برد. اینجا شبیه هتله چقد در داره. ما رو به یه اتاق شیک توی طبقه د
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اینجا لباسها تون رو عوض کنید. که زود بریم به  -کسرایی در یکی از اتاقها رو باز کرد:
 مهمونی برسیم. 

 بعد هم درو پشت سرمون بست. 
 عجب ناقالییه این پسر، ما رو به اتاق خودش آورد.  -سحر:
 اینجا اومدی؟تو از کجا می دونی؟ مگه تا حاال  -من:

 میگم خنگی نگو نه. این همه عکس آقا واسه خوشگلی رو درو دیواره.  -سحر:
ها. چه خودشیفته هم هم هست. اندازه کل این دیوار رو پرتره گیراست می -من:

 خودش گذاشته. 
ببین المصب چه ژستهایی هم گرفته همشون دختر کشن. مخصوصا این یکی  -سحر:

 ها می مونه. ورت. بیشتر شبیه هنرپیشهبا اون لباسهای اسپ
از کجا معلوم فتوشاپ نباشه؟ آخه این خیلی خوش هیکله؛ ولی کسرایی یه خرده  -من:

ها استفاده کرده. صورت خودشو به جای شکم داره. حتم دارم از اندام یکی از هنرپیشه
 کله اون بیچاره جا گذاشته. 

 اج آقا. نه مثل اینکه همه بی ریختن اال ح -سحر:
 به خدا خیلی بی شعوری.  -من:

زود باش عوض وراجی اون مانتوتو از تنت درآر تا یه خرده آرایشت کنم. که بعدا  -سحر:
 نگن دختره دست و صورتش رو شسته اومده مهمونی. 

 بیخیال. اینقد دلشوره دارم که اصال تو حال و هوای آرایش کردن نیستم.  -من:
یی هم از این لوس بازیها درآری. دستتو بذاری رو قلبت... نری جلوی کسرا -سحر:

 شه. بیچاره جنبه نداره دچار شوک عشقی می
 مسخره!  -من:

روم وایستاد. اول از همه ش مقداری وسایل آرایش درآورد و روبهااز توی کیف دستی
کار داری چی -پنکک و باز کرد و پدشو رو اون مالید بعد هم به طرف صورت من برد:

 کنی؟ گفتم که خوشم نمیاد. می
ولی مگه گوش می داد. محکم دستشو رو شونه ام گذاشت و بعد هم منو روی تخت 

تا حاال تو رو با صورت آرایش  -کردم اینقد زورش زیاد باشه:نشوند. تا حاال فکر نمی
 کرده ندیدم. اّمل بازی درنیار. 

 از دست تو.  -من:
 ! نگاهم بدجور می چرخید. چرا دستام اینقد سرد شده؟
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حاالم لباتو مثل من رو هم فشار بده. بعد هم از هم جداشون کن. به به چی  -سحر:
 شدی؟!

 خیلی خب زود باش بریم.  -زود شالمو سرکردم:
 کنم. چه بی سلیقه! یه ساعته جون می -سحر:

 دستت درد نکنه.  -به زور لبخند زدم:
 طرف در خروجی اتاق رفتم. با عجله ازجام بلند شدم و به 

 حاال چرا می دوی؟! مگه کسی دنبالت کرده؟ -سحر:
 ؟!کننگن اینها یه ساعته دارن چیکار میزشته می -گوشه دامنم رو تو دستم گرفتم:

 اندازی. خاک تو سر بی کالست کنم که هرجا میری آبروریزی راه می -سحر:
این کفشهام اصال نمیشه راه رفت. خیلی بلند ها با عجله پایین اومدیم. َاه با از پله

 خورد. مخصوصا با این پیراهن بلند. ها نمیبود... به درد دویدن رو پله
 ای که ازم فرار کنی. قرار شد اینجا بمونی. چرا همیشه دنبال یه بهونه -

 قدمهامو یواش کردم. 
 پس چرا وایستادی؟! -سحر:

 اشتم. چته تو هم همش داد می زنی؟انگشتمو به حالت سکوت رو لبم گذ
 اینبار صدای یه مرد بود:

گم کار دارم یعنی کار دارم. بفهم. حاالم از سر رام یه خرده شعور داشته باش. وقتی می -
 برو کنار. 

 این صدای شراره نیست؟ -سحر:
کنه. فکر نکنم برادرش باشه؛ چون صدای آره مثل اینکه داره با یکی دعوا می -من:

 کسرایی اینجوری نیست. 
 ای کلک خوب تن صداها رو حفظی.  -سحر:

 قدمهامون رو یواش کرده بودیم. 
کنه؟! خوشم میاد طرف خیلی محکمه یعنی دختره افاده ای با کی داره بحث می -سحر:

 خوب از پسش برمیاد. 
 به درک... برو. همیشه حرف خودت رو می زنی.  -شراره:

ازش جدا شد. به طرف یه اتاقی رفت و درو محکم پشت سرش بعد هم با عصبانیت 
 بست. 

 دختره دیوونه.  -سحر:
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 خیلی خب زود باش بریم.  -من:
 حاال از کدوم طرف بریم؟  -سحر:
 اینجا که کلی در در داره؛ پس کسرایی کجاست؟ -من:

 به به! بازم که تو! -
و بلند کردم... نگاهم به دوتا کرد. سرمصدای همون مردی بود که با شراره بحث می

کرد با طور که گیج به من نگاه میچشم سیاه که روم زوم شده بود، خورد. سحر همین
 گوشه آرنج بهم زد. 

 شما؟! -من:
 شدم؛ پس باالخره دیدمتون!دیگه داشتم ناامید می -یه نیشخند چاشنی نگاهش کرد:

 سالم -نگاهم رو به چشمهای کنجکاو سحر دوختم و گفتم:
 سالم.  -پندار:
 به خاطر جشن فارغ التحصیلی آقای کسرایی اومدیم.  -من:

 می بینم.  -پندار:
بعد هم نگاهشو روی گردن ل*خ*ت*م زوم کرد که شال ازش پایین اومده بود. ای خدا 

این چرا اینجوریه؟! بایستی موقع باعجله پایین اومدن از راه پله از دور گردنم افتاده 
 ود آب دهنمو قورت دادم و شالو درست کردم. باشه ز

 شماهم اینجا دعوتید؟! -من:
 بله؛ ولی یه کاری برام پیش اومده بایستی برم.  -پندار:
 اوخ اوخ زنگ زدن. مثل اینکه میخوان بدونن چرا تا حاال نیومدیم. -سحر:

 ایم داریم میایم. ما آماده -گوشی رو جواب داد:
 من دیگه برم. -سحر:

 بعد هم نگاهش رو میون سالن چرخوند. 
 مهمونی توی باغ پشت ویالست.  -پندار:
 دونم از کدوم طرف برم؟بله آقای کسرایی گفتن. فقط نمی -سحر:
 از همون در زیر راه پله.  -پندار:
 پس بااجازه.  -سحر:

 «کجا؟»یه چشمکی بهم زد و باعجله از جلوی چشمم دور شد. تا خواستم بگم:
 یهو درو پشت سرش بست. 

 لباساتون مثل همیشه نیست -پندار:
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 انتظار ندارید که واسه مهمونی هم با همون لباسهایی که دانشگاه میرم، برم.  -من:
 حاال چرا اخماتونو تو هم کردید.  -پندار:
 یه وقت دیرتون نشه؟  -من:

 هنوز یه کم وقت دارم.  -به ساعتش نگاه کرد:
 کردم کارتون خیلی فوریهکردید، فکر میکه شما با خانم کسرایی بحث میاونجور  -من:

 پس فال گوش وایستاده بودی؟ -یه لبخند کج زد:
گفت که همین حاال شراره از یکی از نگاهم رو به سمت چپم دوختم. یه ندایی بهم می

 شه. اون درها ظاهر می
داتونو شنیدم. خب دیگه منم برم... ها پایین می اومدم صنخیر اتفاقی که از پله -من:

 ها دادشون در نیومده. تا بچه
 ها! منظورتون شهیاد کسراییه؟بچه -پندار:
 هرکی.  -من:

کنم زیاد دور و بر این بهت پیشنهاد می -از توی جیب کتش یه پاکت سیگار درآورد:
 پسر نپلکی. عاقبت خوبی نداره. 

 . عجب آدم از خود متشکریه. به شما چه
 از من گفتن بود.  -فندکش رو به طرف سیگار روی لبش برد و اونو روشن کرد:

 تون متشکرم. خداحافظاز راهنمایی -من:
 فعالً  -یه پک به سیگارش زد:

زد... قرار بود آقا رو ببینم. قبل از اینکه به سمت در زیر راه پله پس بگو چرا دلم شور می
 هنوز قلبم می زنه. برم. یه لحظه وایستادم؛ پس چرا 

 پس چرا نمیای؟ -شهیاد درو باز کرد:
 اومدم.  -نگاهم رو به پشت سرم برگردوندم:

 پندار داشت دستگیره در خروجی سالن رو فشار می داد. 
 بریم دیگه.  -شهیاد رد نگاهمو گرفت:

وای چه خبره؟ یه جشن فارغ التحصیلیه دیگه؛ چرا این همه دعوت شدن؟ نگاهمو 
شون چرخوندم؛ ولی مگه میشد کسی رو از کس دیگه تشخیص داد؟! رقص نور نمیو

 خیلی زیاد بود از طرفی باصدای موسیقی آمیخته شده بود... نگاه! اصال زنانه
اش نکرده بودن... دختر و پسر باهم قاطی بودن. ببینم این شراره نیست که مردونه

داره با اون پسره می رقصه. چه لباسهای ب*دن نمایی پوشیده. به خاطر رقص نور 
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تونستم درست تشخیص بدم؛ پس سحر کجاست؟! شهیاد لبخند زنان بهم خیره نمی
 کنید؟دارید کجا رو نگاه می -شد:

خدمتکارها سینی شربتو به طرفمون گرفت. شهیاد به نمایندگی خودش و خودم یکی از 
 اینجا چقد شلوغه؟! -دو تا برداشت. مثل خنگهای ندید بدید گفتم:

 خب مهونیه دیگه.  -لیوان شربتو به طرفم گرفت:
ه زود شربتتو بخور ک -به جمع دختر پسرهایی که باهم داشتن می رقصیدند، اشاره کرد:

 جمعشون بپیوندیم.  مام به
 چی؟! -شالمو یه خورده بیشتر تو سرم مرتب کردم:

 خیلی خوشحالم اینجا اومدی.  -
 خب جشن فارغ التحصیلیه دیگه.  -
 این لباسها خیلی بهت میاد. بعد بهم خیره شد.  -

 نه بابا تا این چشهاش رو کامل لوچ نکنه دست بردار نیست. 
 . سحر کجاست؟ نمی بینمش -من:

حتما  -با امیریه. همین حاال این دورو برها بودن. بعد همراه من نگاهشو چرخوند: -
ها قایم کردن. نگران نباش همین حاال پیداشون میشه. خودشونو تو یکی از اون گوشه

خوام تو رو به فامیالمون معرفی کنم. سرمو یه حاال بیا ما هم بریم پیش بقیه... می
اش از بقیه روزهایی ن کت شلوار زرشکی با پیرهن سرخابی چهرهخرده بلند کردم. تو او

که تو دانشگاه می دیدم، جذابتر به نظر می رسید. یه کم بیشتر بهم نزدیک شد. بعد 
هاشون دلشون لک زده تو رو ببینن. نه اینکه خیلی -هم سرش رو به طرف گوشم برد:
 پیششون زیاد ازت تعریف کردم.

اهم آمیخته شده بود. با تنفسش یه کم حالت تهوع بهم دست بوی الکل و ادلکلنش ب
داد... چند قدم ازش فاصله گرفتم. آخه من برم پیش اونا چی بگم؟ این پسر هم می

پاک عقلشو از دست داده. تا حاال همچنین جایی نیومده بودم. طبیعی بود تاحدودی 
بشم. منو باش که فکر  اعتماد به نفسم رو از دست بدم و به هر کی که می بینم خیره

کردم با اون لباسهایی که از روژین قرض گرفتم چی شدم؟ این دختره رو نگاه چقد می
جواهرات آویزون خودش کرده! یا اون یکی رو نگاه. آرایشش چقد عجیب غریبه! کاش 

 اینجا نمی اومدم. 
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فت و ایناهاش. اینها هم دختر پسرهای فامیل. بعد هم دست منو گر -شهیاد گفت: 
ها. این خانم باوقار همون روناک خانمیه که در سالم بچه -دنبال خودش کشوند:

 موردش باهاتون حرف زدم. 
یکی از دخترا اسمش ساناز بود ریرنقش و با نمک. زود به طرفم اومد و باهام دست 

د وای. عرشیاهم برادرش بداد؛ اما الناز یه خرده شبیه شراره بود. از خود متشکر و افاده
برعکس خواهرش حسابی از دیدنم ذوق زده شد. سر در نمی آوردم این مجلس معرفی 

تونستم تا پیدا شدن سحر یه خرده با اینا حرف برای چیه؟! ولی به هرحال بد نبود می
بزنم. آخ که چقد معذبم! وای! همینو کم داشتم شراره هم اومد. تا چشمش به من 

 گه؟!میای دی -چرا نمیری وسط؟ بعد از لبخند بلندی: -افتاد، عوض سالم رو به الناز کرد:
حاال که  -اش بود با عشوه به طرف شهیاد رفت:انگار منتظر همین حرف دختر خاله

 مجلس معارفه تموم شد بیا بریم وسط. 
هایی هم پوشیده بود؟! اگه لخ*ت میومد تو مهمونی خیلی بهتر بود. یه چه لباس

وهاش... یه وقت خفه نشه. خودشو تو آرایش و جواهرات غرق دکلته کوتاه تا باالی زان
لباس پوشیده بودم. کاش به  کرده بود. اون وقت من در مقایسه با اون مثل بقچه پیچ

 حرف مامان گوش می دادم و به همچین جایی نمی اومدم! 
دختره به شهیاد چسبید، دستهاش رو هم محکم دور کمرش حلقه کرد و سرشو رو 

 بیا دیگه.  -گذاشت:شونه ش 
من به جای اون از خجالت آب شدم. نگاهمو به یه طرف دیگه برگردوندم؛ پس این 
سحر کجاست؟ مثال من با او اومدم مهمونی. ایناهاش. چند میز اون ورتر با امیری 

 نشسته. با هم چه بگو بخندی راه انداختن؟!
 من با روناک میام.  -شهیاد :

 من... من.  -تنیسمو بهش خیره کردم:چی؟! چشمای عینهو توپ 
 آره دیگه. بیا.  -

درجه تو قالب  ۰۶۳هامو بعد هم دستمو محکم تو دست داغش فشرد. مردمک
 من فعالً آمادگیش رو ندارم... تازه اومدم.  -چشمهام چرخوندمو گفتم:

ک خانم. حاال این یه دورو با من بیا. بعد هم با رونا  -الناز هم فرصت رو غنیمت شمرد:
 اسممو یه خرده کشدار گفت. 

 پس فعال با اجازه.  -شهیاد لبخند زنان رو به من کرد:
 های فامیل کرد. بعد هم سفارش منو به بچه
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 من هم فرصت رو غنیمت شمردمو و با لیوان شربتم از سر جام بلند شدم. 
 کجا؟ شهیاد سفارشتون رو کرده.  -عرشیا گفت:

 گردم. ا رفته پیداش که کردم برمیببینم دوستم کج -من:
آخیش از دستشون خالص شدم. ببین امیری و سحر چقد باهم گرم گرفتن؛ یعنی 

زشت نیست برم وسطشون؟! مهم نیست این چند ساعته رو دندون رو جگر میذارم. 
مهمونی باالخره که تموم میشه... حاال کجا بشینم. آها اون میز! تو یه گوشه تقریبا دنج 

خودم نشستم. تقریبا هیشکی دورو برم نبود. لیوان شربت توی دستمو روی میز  واسه
های توی سبد میوه رو برداشتم و تو دهنم گذاشتمو به جاش یه دونه از گیالس

 گذاشتم. 
 چرا تنهایی نشستی؟ -

فکر کردم شهیاده. چقد زود تونست خودشو از شر دختر خالش خالص کنه؟! سرمو 
ه... اینی که اینجا وایستاده قدبلندتر و خوش قیافه تر از شهیاده. باورم بلند کردم؛ ولی ن

 ش. شد. پندار بود. باهمون چشمهای سیاه و اون اخم خفیف میون پیشونینمی
د شد. آخه اون گفته بوروم نشست. باورم نمیی میز رو کنار کشید و روبهروصندلی روبه

... با همون ابهت چند وقت پیش که دیده که یه کاری براش پیش اومده و باید بره
بودم بهم نگاه کرد. شربتی رو که شهیاد بهم داده بود از جلو روم برداشت و به طرف 

 وب هم میخوری. دونستم. مشرنمی -خودش گرفت:
 چی؟! -من:

 دونستی. نگو که نمی -یه تای ابروشو باال انداخت :
 کردن. به همه تعارف میاینو از رو سینی برداشتم. داشتن  -من: 

 چه ربطی داره؟! -
 کنن؟!میان مشروبو... رو سینی میذارن و به همه تعارف می -من: 

 بد نیست یه خرده از اون حس بویایی ات کمک بگیری.  -
 بوش که داد میزنه.  -بعد لیوانو بو کشید:

دم و ازش ها به طرف لیوان توی دستش هجوم برگه؟! مثل دیوونهیعنی راست می
 گرفتم. 

 بیا بگیرش اگه شامه ت عیب پیدا نکرده -
 داد. ی الکل میگفت. بومایع درونش رو بو کشیدم. راست می

 ای پست فطرت.  -باحرص سرجام نشستم:
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 با من بودی؟! -
 شد؟!خوردمش چی میاگه می -من: 

 ختر خالش، تو توهیچی دیگه... اون وقت به جای د -پندار با یه نیشخند گوشه لبش:
 ب*غلش می رقصیدی. 

 خورم. خونم... بمیرم هم از این چیزها نمیخیلی وقیحی! من نماز می -با حرص گفتم:
 خوردی. چون شعور دقت کردن نداری. می -تا حاال ندیده بودم با صدای بلند بخنده:

 کنید؟!اصال شما اینجا چیکار می -من: 
 بذار به حساب خوش شانسیت.  -

 از رو هم که نمیره-من: 
 خب انجامش دادم و برگشتم.  -پندار:

 چه زود تموم شد. هنوز نیم ساعت نگذشته.  -یه نیشخند زدم:
 ناراحتی که اینجام؟ -

به من ربطی نداره، مهمونی بابام که نیست تو انتخاب مهمونا نقش داشته  -من: 
 باشم. 

 خوشم میاد منطق حالیته.  -
 یخواد اون لیوان شربتو روش بپاشم؛ پسره پررو. چقد دلم م

 گشتم. اینجایی؟ داشتم دنبالت می -
اش کمی وحشت زده به نظر می رسید... امیری هم باهاش بود. تا سحر بود. قیافه

 چند دقیقه پیش باهم بگو بخند داشتن حاال چی شده یادی از من کردن؟
 سالم روناک خانم.  -امیری:

و با تردید دادم... آخه نه اینکه لحظه ورود باهم سالم واحوالپرسی جواب سالمش ر
 اش. واسه چی بود؟!داشتیم، دیگه سالم کردن دوباره

شون گل کرده! میخوان بدونن یه نگاهی به پندار انداخت. تازه دوزاریم افتاد... فضولی
 روم نشسته کیه؟ این آقایی که روبه

های گوشیش ور می ره؟ همش سحر داره با دکمه چقد رفتارشون عجیب غریبه؟! چرا
 این مانتوها چیه که دستشه؟!

 گی تو؟ حاال که وقت شوخی نیست. چی داری می -سحر:
 دلم هّری ریخت. چرا دلشوره ام چندبرابر شده؟!

 بهتره برگردیم خونه.  -سحر:
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 به این زودی خسته شدی؟ -من: 
اش خیره شد و بعد هم دکمه سبز رنگ رو ه صفحه. با نگرانی بدوباره زنگ خورد -سحر:

 گم. چشم همین حاال میایم. دارم بهش می -فشار داد:
 -با این استرس داره با کی حرف می زنه؟ گوشی رو قطع کرد و با تردید بهم خیره شد:

 بهتره که باهم برگردیم خونه. 
 چیزی شده.  -گفتم:

 گی؟واقعیتو بهش نمیچرا  -امیری با دلواپسی رو به سحر کرد:
 اضطراب و تعجب تو هم آمیخته شده بود.  
 حقیقت چی رو؟! -گفتم: 

سحر آروم دسته صندلی رو کشید و اومد نشست. به چشمهام خیره شد. بعد هم 
 پدرت حالش خوب نیست.  -دستشو رو دستم گذاشت:

لش هم بهتر پدرم تحت درمانه و به زودی هم حالش از او-ابروهامو تو هم ریختم: 
 شه. می

 بهتره که بری پیشش.  -
عنی ی -صندلی ام رو عقب کشیدم و از جام بلند شدم. به دنبال من پندار هم بلند شد:

 چی شده که مامان به تو زنگ زده؟!
طوره... اون عادت داره بیخودی های سحره... آره همینحتما این هم یکی از شوخی

 خودمو به در خروجی باغ رسوندم.  مزه بریزه. قدمهامو محکم کردمو
جوری، اتاقی رو سحر داری کجا میری؟ اصالً معلوم نبود تو اون خونه هزار به هزار چه -

که لباسهامون رو توش عوض کرده بودیم رو پیدا کردم... سحر همش دنبالم می دوید 
پس مانتوام کنه؟! پرسید که کجا دارم میرم... آخ خدا پس چرا مغزم کار نمیو ازم می

 کجاست؟ سحر هر دو تا بازوم رو محکم گرفت. 
 بهتره که آروم باشی. اونا دست منن.-
 گی.پس چرا چیزی نمی -

با عجله مانتوم رو از سحر گرفتم و پوشیدم و بعد از همون راهی که اومده بودم، 
 برگشتم. 

ود که تازه مجلس پندار و امیری باهم منتظرمون وایستاده بودن. شهیاد هم معلوم ب 
رقص رو ول کرده صورتش قرمز و عرقی بود. از در ورودی سالن اومد تو... وقتی من و 
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سحر رو دید لباس پوشیدیم که بریم، باتعجب پرسید که کجا داریم می ریم؟! جشن 
 تازه شروع شده. 

 ما باید بریم.  -سحر گفت:
 چی شده؟! -شهیاد:

 واسه پدر روناک پیش اومده. مثل اینکه یه مشکلی  -امیری گفت:
اینها چرا دارن اینجا همه چی رو توضیح میدن؟! از نگرانی داشتم می مردم پندار گفت: 

صبر کن می رسونمتون. با عجله درو باز کردم. وای همینو کم داشتم! شراره هم از راه  -
 ترسید. صورتش چه عرقی کرده بود... مثل اینکه حسابی خودشو کشته بود. با پش

 -ش رو پاک کرد. بعد هم با نگاهی مشتاق رو به پندار کرد:دستش عرق روی پیشونی
 وای پندار اینجایی؛ پس چرا بهم خبر ندادی؟!

 سرت گرم بود، گفتم مزاحمت نشم.  -پندار:
 اینقد از دستت عصبانی شده بودم...  -شراره:

 زا در بیاری. که رفتی وسط دلی از ع -ش:اپندار با همون نیشخند همیشگی
 من هم با روناک به بیمارستان میرم.  -شهیاد: 

 شراره: مثل اینکه این همه مهمون به خاطر تو اومدن. 
 دونستم که دلت نمیاد منو اینجا تنها بذاری. می -بعد هم به طرف پندار رفت:

 پندار به طرفم اومد
 بهتره که هرچه زودتر سوار ماشین بشی.  -
 

 حاج آقا:
 های چایی رو جمعتوی دفترم منتظر عقیلی نشسته بودم و مش حسن داشت استکان

 کشید. اش هر چند ثانیه یه آه بلند میکرد با اون صورت الغر و چشمهای قلمبهمی
 باز چی شده مش حسن؟ -من:

 ای آقا زندگی پر از گرفتاریه. یکی دو تا که نیست.  -
ش برداشت تا باهاش میزو گ رواز روی شونهبعد هم اون دستمال بزرگ و سفید رن

 پاک کنه. 
 خب بگید گوش میدم.  -من:
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گه که به دخترش کم م کشتم... اون وقت بازم زنم شاکیه میخودمو واسه دختر ناتنی -
شه. آخه غیر از اینه که مثل دختر خودم بهش محبت کردم. مدرسه محلی می

 براش تهیه کردم.  فرستادمش. هرچی الزم داشته در حد توانم
 سالم حاج آقا. خوبی مش حسن؟ -

 کارت تموم شد؟ -من:
 بله -عقیلی:

 می بینم که بازم شاکی هستی.  -بعد هم رو به مش حسن کرد:
هیشکی از درد هیشکی خبر نداره. بعد هم سینی استکانها رو  -سرشو تکون داد:

 برداشت که از دفتر بیرون بره. 
 یگه مش حسن. زندگی همینه د -من:

 ماهم بریم.  -کتمو از رو دسته صندلی گردان برداشتم: 
 خونه خودتون یا کمال -عقیلی:

 بهتره که اول اونجا بریم.  -من:
 حاج آقا گوشیتون. داره زنگ -عقیلی:

 میزنه.  
اونو از روی میز برداشت و به دستم داد. به صفحه گوشی نگاه کردم... از خونه کمال 

 بله بفرمایید.  -اب دادم:بود. جو
 سالم حاج آقا لیالام... دختر آقا کمال.  -یه خانم جوان بود:

ترو خدا زود خودتون رو برسونید بابام از دست  -زد:توی صداش بغض و ترس موج می
 رفت. 

 چی شده؟! -رنگم پرید:
 یومده. دونم چرا هنوز نهمش داره خون باال میاره... اورژانسم خبر کردیم. نمی -

 نگران نباشید. همین حاال خودمو می رسونم.  -من:
زود گوشی رو قطع کردم. عقیلی که ظاهر بهم ریخته ام رو دید، دلیل رنگ پریدگی ام رو 

 پرسید.
 عجله کن.  -من:

 باید هرچه زودتر به خونه کمال بریم. 
 چیزی شده؟ -
 گه خون باال میاره. دخترش می -
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پیچید. امیدی به زنده موندنش نیست شاید یه هفته توی گوشم میهای کامران حرف
 شاید هم یه ماه دیگه.  دیگه

 حاج آقا رسیدیم؛ ولی چرا اینجا اینقد شلوغه؟! -عقیلی:
ها بیرون اومده بودن. آب دهنمو جلوی در یه آمبوالنس پارک شده بود و همه همسایه

مرد  -رسید:ها به گوشم میپچ همسایهقورت دادم و از ماشین پیاده شدم. صدای پچ 
 بیچاره! باالخره تموم کرد. 

به دنبال اون صدای گریه و جیغ دخترهای کمال. در کمال ناباوری دیدم اونی که روی 
 چی شده؟! -برانکارده نسرین خانمه. به مأمورهای اورژانس گفتم:

 مثل اینکه سکته مغزی کرده.  -
این مدتی که به خونه شون آمد و رفت داشتم. بعضی از دخترهای کمال رو در 

بینید بدبخت شدیم به اومدید حاج آقا. می -شناختم. مریم تا چشمش به من افتاد:می
 یه باره پدر و مادرمون رو از دست دادیم. 

هاش نگاهمو چرخوندم... روناک بینشون نبود... گفته بود به مهمونی یکی از همکالسی
هم از خونه بیرون آوردن... اون رو با ملحفه سفید کامال پوشونده میره. جنازه کمال رو 

 بودن. وای اگه روناک بفهمه؟!
 

 پندار:
 رفتیم که موقع تصادف، روناک رو به اونجا برده بودم. به همون بیمارستانی می

همش اصرار داشت تندتر برم... از شدت نگرانی رنگ به روش نمانده بود. تو صندلی 
 اش رو ببینم:تونستم حالت چهرهارم نشسته بود. خوب میجلویی کن

 این ماشین چرا نمی ره؟ -
 کرد که آرومش کنه. دوستش که عقب نشسته بود، مدام سعی می 
 کنی؟!به اعصابت مسلط باش. چرا اینقد بی تابی می -

 اونقد نمونده. همین خیابونو رد کنیم، رسیدیم.  -گفتم:
پدرم این اواخر خیلی الغرشده بود. چرا اینقد احمق بودم با  -ت:با صدای لرزانی گف 

وجود همه اینها خودمو به درمانش دلخوش کرده بودم... چقد ساده بودم که فکر 
 شه!کردم همه چی درست میمی

چرا با این حرفها خودتو  -زد، خیلی دستپاچه گفت:دختری که روناک سحر صداش می
 ینقد خودتو باختی؟ فقط ازمون خواستن بریم بیمارستان. کنی؟ اصال چرا اداغون می
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می دونی دلم از چی می سوزه امشب به جای رفتن به اون مهمونی مسخره،  -روناک:
تو خونه نموندم و رو پاهای بابا کمپرس آب گرم نذاشتم. اه از خودم حالم به هم 

 خوره. می
 گیهمیشه اینو میهمه چی دست خداست. نگران نباش. خوبه خودت  -سحر:

 مون کن. خدایا کمک -روناک:
 رسیدیم همین جاست -سحر:

 اش رو فشار داد.. ماشینو درست وحسابی نگه نداشته بودم که زود دستگیره
 بهتره به اعصابت مسلط باشی.  -سحر:

 چطور؟ -شد:طور اشک از چشماش سرازیر میروناک که همین
ش پوشیده بود از ماشین پیاده شد... به اه روی ماکسیبعد یه دفعه با اون مانتویی ک

 دنبالش دوستش هم رفت. 
ماشین رو تقریبا وسط خیابون نگه داشته بودم، برای همین همراه اونها پیاده نشدم. 

چرا منم پیاده میشم؟! من که دنده عقب رفتم و چند متر باالتر ماشینو نگه داشتم... 
های بیمارستان باال رفتم. م. نفسم رو فرو بردم و از پلهاونو تا دم بیمارستان رسوند

 دستگیره در ورودی سالن رو فشار دادم. صدای جیغ و گریه می اومد. 
 یعنی چی شده؟! 

چقد احمق  -گفت:کرد و مدام میجلوتر رفتم. روناک تو آغوش دوستش هق هق می
 بودم این دم آخری پیش بابام نموندم. 

 اباش، فوت شده؟!این یعنی اینکه ب
 زد. بگو چرا امشب همش دلم شور می -صداش خش دار شده بود:

 سحر با چشمهایی گریان
 خیلی متأسفم روناک. تو غمت شریکم.  -

 بعد هم اشکهای او هم سرازیر شد
 بیا اینجوری سرپا نمون. بیا برو رو اون نیمکت بشین. -سحر:

 ه بود. شد؟دستاشو رو زانوهاش گرفتولی مگه می
 پس مامانم کجاست؟ اونو چرا نمی بینم؟ -

بعد هم انگار چیزی یادش اومده باشه با عجله به طرف چند تا زن جوان دیگه رفت که 
 مامان کجاست؟ -کردن:اونهام داشتن گریه می

 با دیدن قیافه روناک صدای گریه اونها بلندتر شد. 
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 چرا جواب نمی دید؟-
 تلپی افتاد رو زمین 
 مامان فشار خون داشت. تحمل ناراحتی زیادو نداشت. کجاست؟ -

بیچاره  -به طرف دوستش، سحر رفتم. قبل از اینکه چیزی بپرسم، خودش گفت:
 نمیدونه که مادرش هم بیهوشه. با دیدن خون باال آوردن پدرش هول کرده. 

 اسم مادرش چیه؟! -من:
 نسرین احمدی.  -سحر:

از این بخشها بستری شده باشه. نایستادم... به قسمت پذیرش  یعنی باید حاال تو یکی
 رفتم و اونجا سراغ مادرش رو گرفتم. 

 همون خانمی هستن که به دنبال فوت شوهرش اومدن؟ -پرستار:
 بله.  -من:

ها میرید باال سالن سمت های ویژه ان. از پلهایشون اآلن تو بخش مراقبت -پرستار:
 راست. 

  متشکرم. -من:
 کردم. طور پرسو جو میانگار دست خودم نبود همین

 کنی؟تو اینجا چکار می -
 کنم؟!گفت. من اینجا چکار مینگاهمو برگردوندم... حاجی بود. راست می

 داری کجا میری؟ -حاجی:
 های ویژه برم. باید به بخش مراقبت -من:

 مشکلی پیش اومده؟! -حاجی:
م دونستم داشت دنبالجایی که پرستار گفته بود رفتم. نمیجوابش رو ندادم. به همون 

 می اومد. 
 برای کسی مشکلی پیش اومده؟ چرا اومدی این بخش؟! -حاجی:

 خوام بدونم وضعیت مادرش چطوره؟یه نفر پدرشو از دست داده. می -من:
 فرد خاصیه؟ -حاجی:

 مجبورم جواب سؤاالی شما رو بدم؟ -من:
 که تو رو اینجا می بینم.  برام عجیبه -حاجی:

 کنید؟گید خودتون اینجا چکار میاصال چرا نمی -من:
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پدر یکی از منشی هام فوت شده.  -نفس عمیقی کشید و با حالت متاسفی گفت:
 بیچاره مادرش هم دچار سکته مغزی شده. 

 چقد شرایطش مشابه روناکه؟
 تون؟!کدوم منشی -پرسیدم:
 شناسیش. روناک بهجتی. تو که نمیکنه چه فرقی می -حاجی:

 چی؟! -آب دهنمو قورت دادم:
 صدای زنگ گوشیم میومد؛ ولی من همچنان به حاجی زل زده بودم. 

 چرا جواب نمیدی؟! -حاجی:
 اش نگاه کردم. سامان بود. م رو درآوردم. به صفحهاز توی جیب کتم گوشی

 جواب دادم:
 بله.  -

 ر نبود بیای بیمارستان؟! کجایی؟ مگه قرا -سامان:
 فقط سکوت کردم. 

 شه. امروز خاله عمل می -
 گفت... اصال یادم نبود. چشمامو محکم رو هم بستم. راست می

 همین حاال میام.  -
 زودباش. خاله اصال حالش خوب نیست. همش داره تو رو صدا میزنه.  -سامان:

 گوشی رو قطع کردم. 
 ه؟!مشکلی پیش اومد -حاجی:

 باید برم.  -من:
چرا امشب اینقد نحسه؟! از این بیمارستان به یه بیمارستان دیگه... الزم بود که حتما 
 شهال رو ببینم. دفعه آخری که از پیشش رفتم، بهش قول دادم که میرم و می بینمش. 

 خوام برم. به حاجی گفتم که می
 کجا؟ -

. اصالً این بیمارستان رو هم به منظور بدون اینکه چیزی توضیح بدم از پیشش رفتم
رفتن پیش شهال ترک کردم. با اینکه ازش دلخور بودم؛ ولی راضی نبودم هیچ اتفاق 

براش بیفته. نفسم رو فرو بردم و با همون قدمهای استوار همیشگی، طول سالن 
 بیمارستان رو طی کردم. 

 چرا اینقد دیر کردی؟ -اومد:سامان جلوی اتاق عمل ایستاده بود... تا منو دید پیشم 
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 خیلی وقته تو اتاق عمله؟ -
ش از بین رفته. دارن بهش شوک الکتریکی می اخیلی نگرانم... عالئم حیاتی -سامان:

 زنن. 
به طرف اتاق عمل رفتم. از تو شیشه صفحه مونیتور مشخص بود؛ فقط یه جریان بی 

من خیلی سهل انگاری  -دادم: ضربان رو نشون می داد. پلکهامو محکم رو هم فشار
 کردم. 

خواست هرطور شده زد. میقبل از رفتنش به اتاق عمل همش تو رو صدا می -سامان:
 تو رو ببینه. 

کنه؟! ممکنه متوجه سکته مادرش یه لحظه حواسم رفت... روناک حاال داره چکار می
 شده باشه؟!

 خیلی طولش دادن. چرا تموم نمیشه؟ -سامان:
 یلی وقته اونجاست؟خ -من:

 بیشتر از دو ساعته.  -
انگشتامو تو موهام فرو کردم. بدجور داغون بودم... رفتم و به دیوار تکیه دادم. سامان 

. نفسمو کردهم اومد و کنارم وایستاد. نگاهش یه جوری بود که انگار منو سرزنش می
تو این مدت تنهایی . همش این مدت خیلی با خودم کلنجار رفتم -پس دادمو گفتم:

 کردم؛ یعنی بیشتر کدوممون خرد شدیم؟شهال رو با خرد شدن خودم مقایسه می
 کنی حاال وقتش باشه که گذشته رو فراموش کنی؟فکر نمی -سامان:

صدای اون تحقیرها هنوز تو گوشمه. به خاطر اشتباه پدر و مادرم من یه آدم  -من:
 لی چیزها بی اعتقاد بشم. دیگه شدم. اونا باعث شدن نسبت به خی

 کنی بعضی وقتا الزمه که آدم از غرورش دست بکشه؟فکر نمی -سامان:
 مثل اینکه دکتر از اتاق عمل بیرون اومد.  -من:

هر دو با عجله به طرفش رفتیم. قبل از اینکه چیزی بپرسیم، خودش گفت که ظاهرا 
 د داره. هایی وجوعمل با موفقیت انجام شده؛ اما باز نگرانی

 تونیم ببینیمش؟می -سامان:
 ... بیهوشه. فعال نه -دکتر:

 
 )فصل دهم(

 روناک: 
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هاشون، باحاج االن نزدیک به چهل روزه که بابا از دنیا رفته... من، خواهرام و خونواده
هامون. همه باهم سرخاک باباییم. سحر هم تو این چند روزه، آقا و تعدادی از همسایه

منو تنها نگذاشته... همه چقد آرومن؟! کنار قبر بابام وایستادن و دارن فاتحه یه لحظه 
خونن... آه عمیقی کشیدم. چقد زود بابامو از دست دادم تا چند وقت پیش زنده می

کرد. خدایا من چقد ناشکرم؟! کاش همینجوری هاش شکایت میبود و از درد مفصل
یذاشتم. بازم بغضم ترکید و صدای هق هم پیشمون بود و من براش کمپرس آب گرم م

تو رو خدا روناک  -هقم بلند شد. سحر آه عمیقی کشید و دستشو رو شونه ام گذاشت:
 خودتو ناراحت نکن. 

های رو وزه. خاکهوای اینجا چقد گرمو خشکه؟! مخصوصا با اون نسیم گرمی که می 
ستم که از اومدن خاک و خول کنه. پلکامو یه لحظه بقبرهای تازه رو به هوا پراکنده می

اش رو خوند، آروم دستهاشو به صورتش تو چشام جلوگیری کنم. حاج آقا که فاتحه
 آقا کمال خدا بیامرزدت.  -مالید:

بقیه هم به تبعیت از او همین کارو کردن... امروز دیگه بعد از سرخاک همه پراکنده 
ترسید. آب این تنهایی می شن. هرکی میره سر خونه زندگی خودش... ته دلم ازمی

طوری نگرانی خواهرامو خیلی بیشتر دهنمو قورت دادم. بهتره بیشتر خوددار باشم این
 شنیدم. کنم. اونها همش چند قدم با من فاصله داشتن... راحت حرفاشون رو میمی

بمیرم برای روناک. ما که می ریم سر خونه  -گفت:ژیال با صدای آرومی به بقیه می
مونه و تنهاییاش... مخصوصا حاال که مامان هم سکته کرده و تو یمون. اون میزندگ

 کماست. خدا میدونه کی از این وضعیت بیرون میاد. 
 . چطوره که اونو ببریم پیش خودمون -لیال:

های ما که خیلی کوچیکه. شد؛ ولی چطوری؟ خونهشد خیلی خوب میاگه می -شیدا:
ی رو که اجاره کردیم بیشتر از یه اتاق نداره. از طرفی بعضی هایهرکدوم از ماها خونه

 هامون هم بچه داریم. 
 نمیشه که یه دختر جوون تنهایی تو خونه بمونه.  -مریم:
اگه اونم حاال واسه خودش شوهر کرده بود دیگه مجبور نبودیم اینقد نگرانش  -زهره:

 باشیم. 
 ا گیر بیاریم؟!حاال تو این هیرو ویری شوهر از کج -لیال:
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دید. اگه پاشو تو یه کفش اینقد لجباز بود که فقط همین حاالی خودشو می -ژیال:
خواد بره دانشگاه. این برادر شوهر لیال که از خداش بود باهاش ازدواج کرد که مینمی

 کنه. اینقد ناز کرد تا اونم رفت با یکی دیگه ازدواج کرد. 
 خوای بیا با ما زندگی کن. می -شار داد:چقد بیچاره شدم؟! سحر بازومو ف

 گی؟!چی داری می -لبخند تلخی زدم:
خوای بیای خونه ما... شبا میام که پیشت بمونم؟! یا اگه نمی -آب دهنشو قورت داد: 

 فکر نکنم مامانم مخالفت کنه. 
تون خب دخترها برنامه -حاج آقا از جمع دامادهامون جدا شد و پیش خواهرام رفت:

 چیه؟!
تونیم درست و راستشو بخواید نمی -شیدا نگاهشو به من دوخت و با دو دلی گفت:

 مون تکلیف روناک چی میشه؟!حسابی تصمیم بگیریم. اگه برگردیم سر خونه زندگی
 بله حاج آقا درست هم نیست یه دختر جوون رو تو خونه نگه داشت.  -مریم:

 من هم نرم؟!اونها دارن درباره من حرف میزنن. چرا 
 اگه روناک هم حاال ازدواج کرده بود، دیگه ما اینقد نگرانی نداشتم.  -ژیال:

بدجور حرصم گرفته بود. قدمهامو محکم کردمو پیششون رفتم. همه به یه بارکی 
چرا حرفاتون رو  -ای گفتم:سکوت کردن. دندونامو رو هم ساییدم و با بغض فرو خورده

 تید. گفقطع کردید؟ داشتید می
تونیم اینجوری تو رو تو یه خونه ما همه نگران توئیم. نمی -زهره آب دهنشو قورت داد:

 خالی تنها بذاریم. 
گذره. کاش مامان اینجوری مخصوصا حاال که همش چهل روز از فوت بابا می -لیال:
 شد. نمی

ن باشید خواد شماها نگران منمی -نفسمو فرو بردمو و پلکهامو محکم رو هم بستم:
 خدا بزرگه. از پس خودم برمیام. 

حاج آقا که در تمام این مدت گوش می داد، تسبیحش رو تو مشتش جمع کرد بعد 
چطوره که روناک بیاد خونه من. اونجا به اندازه کافی اتاق  -باحالتی متفکر گفت:

تونن هم صحبتهای هست و از طرفی زهرا خانم هم هست. زن خیلی خوبیه... می
 خوبی برای هم باشن.  خیلی

 زد. دامادها هم اومدن به جمع ما پیوستن. نگاههای ترحم آمیزشون حالمو بهم می
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از اینکه اینقد به فکرم هستید از لطفتون ممنونم؛ ولی من ترجیح میدم تو خونه  -من:
 خودمون بمونم. 

خونه توی  اصال درست نیست یه دختر تنها -ژیال چادرش رو تو سرش مرتب کرد:
 بمونه. مردم هزار تا حرف در میارن. 

 کنه. از همه اینها گذشته حس تنهایی داغونت می -مریم:
 حمید هم باهاش هم عقیده بود. 

خواستن بفهمن در حال حاضر بیشتر از هر چیز به اعصاب آروم نیاز دارم. با هر چرا نمی
. بعدازظهر رو که از سر شون کردم که من از پس خودم برمیامبدبختی که بود، راضی

خاک برگشتیم با حاج آقا به خونه اومدم. قبل از اینکه از ماشینش پیاده بشم، از توی 
 جیب کتش یه پاکت نامه بیرون آورد و به طرفم گرفت. 

 این چیه حاج آقا؟ -
 این چند روزه به خاطر ختم پدرت خیلی خرج افتاده رو دستتون.  -

 بذاره توش؛ ولی من زود اونو پس کشیدم بعد دستمو گرفت که پاکتو
تونم قبول کنم. تا حاالش هم شما همه هزینه ممنون... ممنون حاج آقا. نمی -من:

 تونم قبول کنم. مجلس ختم و اینها رو دادید. نه... نمی
 کنی؟چرا تعارف می -

ون ورم طور زل زده بودم. به نظر می اومد مقدارش زیاد باشه. چبه پاکت نامه همین
 کرده بود. 

شما با هزینه خودتون پدر مرحومم رو به بیمارستان بردید. بعدش هم هزینه  -من:
 مراسم کفن و دفنش رو دادید. 

 این چه حرفیه دخترم. وظیفه م بود.  -
برای همین تا حاالش هم کلی به شما مدیونیم؛ پس بیشتر از این مارو شرمنده  -من:

 نفرمایید. 
 قرار نیست سرکار برگردی؟ بببنم مگه -

 چرا... چرا -من:
 کنم. عنوان قرض بهت میدم. بعدا از حقوقت کسر میپس اینو به -

 ولی آخه...  -من:
 پس دیگه اما و اگه نداره. -پاکتو گذاشت تو دستمو گفت:

 ش برم. یه بار دیگه ازم خواست که به خونه
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 رو پاهای خودم بایستم. ممنون حاج آقا. بهتره که یاد بگیرم  -من:
باشه اصرار  -بعد هم یه آه عمیق کشیدم. حاج آقا هم همراه من از ماشین پیاده شد:

کنم. به شرطی که بهم قول بدی اگه هر مشکلی برات پیش اومد منو در جریان نمی
 بذاری. 

 شما خیلی لطف دارید.  -
ازما تقریبا زیاد بود ولی باز  ها بیرون بودن... با اینکه فاصله شونتعدای از همسایه

. سعید هم با اون لباسهای هاشون بخونمتونستم حس فضولی و ترحم رو از نگاهمی
اش چند متر دورتر از ما ایستاده بود. وقتی دید با حاج آقا از ماشین پیاده مسخره

 کنه؟شم، اومد و از کنار ما رد شد. چرا همش زیر زیرکی منو نگاه میمی
 پس دخترم خیالم راحت باشه؟ -نفسش رو پس داد: حاج آقا

 مطمئن باشید.  -با همون چهره ناراحت گفتم:
ین تونم امی دونم از ته دل راضی نبود؛ ولی رفت. کلید و توی قفل چرخوندم؛ یعنی می

دونستم اولین چیزی که توی حیاط نگاهمو به خونه رو با خاطراتش تحمل کنم؟ می
فالت باباست. چقد تنها شدم؟! درو باز کردم و داخل شدم.  کنهسوی خودش جلب می

 بعد درو پشت سرم بستم. 
  

 پندار:
 کتم رو برداشتم و تو راه خروج از دفتر اونو پوشیدم. امیدوارم که دیر نشده باشه؟!

پلکید... توی بیمارستان. تو مراسم کفن و دفن؛ یعنی حاجی خیلی دورو بر روناک می
 خواد اونو با خودش به خونش ببره؟سرش داره؟! می چه خیالی تو

 بستم.  یقه کتمو مرتب کردم و بعد درو پشت سرم
 خواید برید؟قربان می -

 سعادتی بود. 
باعجله از جاش بلند شد و دستی به دهنش کشید... بعد اون پاکت پفکی رو که دم 

 دستش بود، تو کشوی میز گذاشت. 
 گردم. ه برمیتا موقع شروع جلس -من:

 آخه قرار بود برم سرخاک پدر روناک. 
و کنم ببینم کمپس منم تا موقع برگشت یه بار دیگه اتاق جلسه رو چک می -منشی:

 کسری نداره. 
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 بروشورها آماده شدن دیگه؟ -من
 بله دیروز چاپ شد.  -

 داد به من.  اونها رو روی فایل کنار میزش گذاشته بود... یکی از اونها رو برداشت و
 مطالب همونیه که گفته بودم؟ -
 بله قربان.  -

 شون کن. بسیار خب... بین مدیران توزیع -من:
 خب دیگه من رفتم -به ساعتم نگاه کردم:

اش زیر رژ لب پررنگش، بصورت چندش های سیم کشی شدهلبخندی زد که دندون
 بله قربان.  -کرد:آوری خودنمایی می

 تی! نامه رو برای قسمت حسابداری تایپ کردی؟راس -برگشتم:
 اوه بله قربان! خیلی وقته. فکر کنم تا حاال فاکس هم شده باشه.  -
 بسیار خب.  -
 کجا به سالمتی! -

 شراره؟!
 نی؟کتو باید حاال دنبال درس و امتحاناتت باشی. اینجا چکار می -دکمه کتمو بستم:

 منو نمی بینی؟ چیه دلت خوش بود که یه امروزو -
ارت کنی؟ به کچرا وایستادی ما رو نگاه می -ای به سعادتی کرد:سپس نگاه کینه توزانه

 برس. 
 بله خانم.  -

 اومدم باهات حرف بزنم. -شراره:
 فعال که وقت ندارم.  -

دونی از درس و کارم زدم اومدم پیش تو... می -راهمو گرفتم که برم. دنبالم راه افتاد:
 امتحان فردام چقد سخته؟!اون 
 خواستی نیای. می -من:

 همین! -
 گیری. چرا از شهیاد کمک نمی -من:

 اون که همش دنبال عشقو حال خودشه. به تازگی عاشق شده.  -
 اوه راستی! اون که زود زود عاشق میشه.  -من:
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ی ی ترم پایینکنه. واسه این یکی جونشم میده. یکی از اون دخترهااین دفعه فرق می -
 دانشگاهشونه. 

 یه لحظه ایستادمو بهش زل زدم. 
فکر کنم دیده باشی. برای جشن فارغ  -نگاهش حالت شیطونی به خودش گرفت:

 التحصیلی شهیاد اومده بود. 
 زنیم. بعدا در موردش حرف می -نفسمو بیرون دادم:

 خوای بری؟!راستی راستی می-
 مثل اینکه این دختر کال با فهمیدن مشکل داره! یه تای ابرومو باال انداختم.

میدونی چند وقته همدیگه رو ندیدیم؟!. از همون مهمونی شهیاد به بعد. حدودا  -
 چهل روزی میشه. 

دونستم اینقد روم تعصب داری به خاطر نمی -ای چاشنی حرفاش کرد:بعد خنده بریده
 کنی. یه رقص باهام قهر می

 خوای باش. تو داری. با هرکی میتو اختیار خود -من:
 وای که چقد دلم واسه اون نگاه اخمالوت تنگ شده.  -

 گوشیم زنگ خورد. دستمو باال بردم؛ یعنی دیگه ساکت شه. پروین خانم بود. 
 باز دیگه چی شده؟!

 تروخدا ببخشید آقا پندار که باز مزاحم شدم -
 بفرمایید پروین خانم.  -
م. مثل اینکه هیچ کاریش نمیشه کرد. باید هرچه زودتر ی شرمندهبه خدا آقا خیل -

 برگردم خونه. 
 اشکال نداره برید.  - 

 خدا عوضتون بده.  -کم مونده بود از تو گوشی بیاد بیرون:
 کنه؟!ت کم میچی شده؟ باالخره واسه یه روز هم که شده شرشو از خونه -
 زنی؟تو چرا جوش می -
کرد... اصال یه جور ت یه جور نگا میهر وقت که می اومدم خونهود... آخ که فضول ب -

 کرد که انگار اون صاحبخونه ست. رفتار می
من موندم واسه چی نگهش داشتی؟  -بعد یهو هر دو دستش رو دور بازوم حلقه کرد:

 چرا نمیذاری که بره. 
 چرا؟ -
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 هم نیست.  بدفکری -بهش خیره شدم. یه فکری تو ذهنم جرقه زد: 
 کنم. من خودم یه دونه خوبش رو برات پیدا می -
 حاال چرا داری دنبالم میای؟! -
چیکار کنم. پیش اون سعادتی مارمولک بمونم. هی حرص بخورم؟ درسته بهم محل  -

 نمی ذاری؛ ولی بهتره که با تو باشم. 
 بهتره که تحملش کنی.  -من:

 کردم.  بعد هم دستاش رو از دور بازوم جدا
 شینم. کنم. همونجا تو ماشین پیشت میکاری نمی -
 میدونم؛ ولی دوست دارم تنها باشم.  -
 خیلی عوض شدی.  -

بیشتر از این وقت جرو بحث رو نداشتم. ازش فاصله گرفتمو توی خروجی سالن 
تنهاش گذاشتم... بعد هم درو پشت سرم بستم. آخ یادم نبود باید به بیمارستان هم 

رم. امروز شهال رو از بخش مراقبتهای ویژه بیرون میارن. بهتره که به سامان زنگ بزنم. ب
 اش رو گرفتم. بالفاصله شماره

 سالم پندار. تو کجایی؟! -
 دارم از شرکت میام بیرون.  -
 گیرهپس عجله کن... خاله داره سراغتو می -

تم. قراره یه جای دیگه برم. بعدش تو راه اومدن به بیمارستان نیس -نفسمو بیرون دادم:
 هم باید زود برگردم شرکت که اونجا جلسه دارم. 

 این یعنی چی؟! -
 تونم بیام. خودت تنهایی پیشش برو. نمی-
 این روزا اخالقت عجیب شده. خبریه؟! -
 اگه شهال سراغمو گرفت، بگو که برام یه کاری پیش اومده.  -
 بیمار قلبی که هر آن ممکنه بیماریش عود کنه مناسبه؟! نظرت این توضیح برای یهبه -
 میام پیشش؛ ولی امروز نه.  -
 ولی آخه؟! -
 فعال کاری نداری؟ خدا حافظ.  -

بعد گوشی رو قطع کردم. گاز ماشین رو گرفتم... تو راه قبرستان، خیلی چیزها ذهنم رو 
رفت و آمدم باهاش شد. مشغول کرده بود. شهال داشت از بیمارستان مرخص می
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م. کردجوری باشه. هنوز برام سخت بود که مادر صداش بزنم... با کسرایی چیکار میچه
 شد و این آخری پروین خانم!شراکتم باهاش هر روز آزار دهنده تر از دیروز می

 مثل اینکه رسیدم... نه مثل اینکه زیاد هم دیر نیست. سرخاک تقریبا شلوغ بود. 
هاش،ماشینمو تو قبرستان نگهداشتم. چرا بازم اومدم ور از روناک و فامیلای دبا فاصله

 اینجا؟ این سؤالیه که بارها و بارها از خودم پرسیدم. 
این چندمین باریه که میام و روناک رو می بینم. یکی دو بار هم دوستش، سحر متوجه 

برای دیدن  -ومد:من شد. بعد از خیره شدن زیاد بهم باالخره دووم نیاورد و جلو ا
 روناک اومدید؟

 بله -من:
 پس چرا دم در وایستادید؟ -

 همین جا خوبه.  -من:
 خواید بهش تسلیت بگید؟نمی -

 فکر نکنم گفتن این جمله دردی ازش دوا کنه.  -من:
تونه اشک بریزه. هر دفعه دیدمش در حال هق هق زدن بود. دستی این دختر چقد می

فسمو بیرون پس دادم... مثل اینکه میخوان از قبرستون برن. افراد به موهام کشیدمو ن
 شن. دورو برشون دارن پراکنده می

هاش منو یاد چند سال به! اینم حاجی! مگه میشه اونم حضور نداشته باشه؟! نگاه
پیش می انداخت... وقتی که مینا تازه واسه کار به خونه ما اومده بود. صدای ضربان 

ت؛ باید هرچه زودتر یه کاری بکنم. روناکو به طرف ماشینش برد و اونو قلبم شدت گرف
همراه خودش سوار ماشین کرد؛ ولی سحر همراه اونها نرفت. عوضش برگشت پیش 

چند خانم جوون و از اونها خداحافظی کرد. ای پیرمرد ه*و*س*ب*ا*ز! دستی به پشت 
 گردنم کشیدم تا خونسردیم رو حفظ کنم. 

از کنارم رد شد... روناک تو صندلی جلویی همراهش نشسته بود؛ پس ماشین حاجی 
راننده ش کو؟! به ماشینم تکیه دادم و منتظر سحر وایستادم. بایستی باهاش حرف 

 تا چشمش به من افتاد، کمی بهم خیره شد. زدم. داشت آروم آروم می اومد... می
 باز که شما اینجایید -
 الم. خوبید؟س -چند قدم به طرفش رفتم: 
ایستید؟ چرا مثل اصال از رفتار شما سر در نمیارم؛ چرا همیشه در فاصله خیلی دور می -

 بقیه جلو نمیاید... 
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 کنم. به وقتش این کارو می-
 روناک اینجا نیست... با حاج آقا رفت.  -دستهاش رو بغل کرد:

 دونم. می -
 پس چرا هنوز اینجا وایستادید؟! -
 ودم که شما رو ببینم. منتظر ب -

 ولی من نامزد دارم.  -گوشه پایینی لبش رو گاز گرفت:
 راستی! -یه تای ابرومو باال بردم:

 شهیاد کسراییه... تازه خیلی هم غیرتیه. دوست صمیمی-
 مبارک باشه -لبخندی زدم:

 پس بفرمایید برید و مزاحم نشید.  -من:
 بعد هم راهشو گرفت تا بره. 

 از خانمای سنگین وزن خوشم نمیاد.  منم -
شما باید الاقل بیست کیلو وزن کم کنید تا بشی همونی که  -یه خرده براندازش کردم:

 خوام. من می
 پسره بی شعور! -
 خواد عشقم بغ*لی باشه. دونی چیه! دلم میمی -

 ولی مثل اینکه تو شما قضیه برعکسه -یه نیشخند چاشنی حرفام کردم:
بیچاره طاقت نیاورد... دستشو مشت کرد، به صورتم بزنه. میون هوا مچشو  دیگه

 سلیقه ست دیگه. من الغر دوست دارم. -گرفتم:
 دستمو ول کن عوضی.  -
 به یه شرط-
 غلط کردی برا من شرط میذاری.  -

خواستم دق دلی اینکه روناک با حاجی رفته رو محکم تر دستشو فشار دادم. انگار می
 رش خالی کنم. هم س

 چه شرطی؟! -
 چی؟ نشنیدم.  -
 داری؟گفتم با چه شرطی دست از سرم برمی -
 سوار شو تا بهت بگم. -
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ای مثل تو بشم. تازه اگه نامزدم منو با تو ببینه! وای عمرا اگه سوار ماشین آدم دیوونه -
 نه نه. 

د. تو موهام چنگ مچ دستشو ول کردم... اونم زود شروع به ماساژ جای دستم کر
ماره ش -ای پلکهامو رو هم بستم، گفتم،:انداختمو بعد از اینکه با عصبانیت فرو خورده

 خوام. روناکو می
 چه غلطا؟!-
خواستی خود شیفته بازی خوام. میبه خاطر چند لحظه پیش ازت معذرت می -

 درنیاری. 
 گیره. بیچاره روناک که یکی مثل تو سراغشو می -
 شو بهم بگی؟ه شماره خونهمیش -
 خوان؟چه خبره؟! امروز همه شماره شو می -

 ای ام شماره شو خواسته؟!مگه غیر از من کس دیگه -من:
 شناسیدشبله شهیاد کسرایی. خوب می -
 بله متأسفانه؛ پس چرا میون جمعیت ندیدمش؟ -
 آقا رفت.  چند دقیقه قبل از اومدن حاج -نگاهش رو به پشت سرش برگردوند: 

 طور. که این -من:
 شون قطعه. شمارشو به کسرایی ندادم. گفتم تلفن خونه -

 خواد به کلکسیون دوست دختراش اضافه کنه؟!خواد؟! میاون دیگه واسه چی می
 گی. داری دروغ می -من:

 دونم آخرش دودش تو چشم خودم میره. دلیلی نداره به یه آدم روانی دروغ بگم. می -
 گه؟خیلی عاصی دستمو رو کمرم گذاشتم؛ یعنی داره راستشو می

 مثل اینکه قبض تلفن به موقع پرداخت نشده.  - 
 ولی گوشیش قطع نیست.  -یه لبخندی زد و ادامه داد:

 تا اونجایی که من میدونم موبایل نداره.  -
 مال خودش نیست. مال بابای خدا بیامرزشه. -
 ره همینو بهم بگو. طور. خب شماکه این -
 شما روتون خیلی زیاده تا چند لحظه پیش نزدیک بود منو بکشید.  -

 بهش خیره شدم. 
 شما چقد شبیه برج زهر مارید.  -
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 شماره گوشیش رو بهم میدی؟ -نفسمو بیرون دادم:
 هرچند میدونم کار درستی نیست؛ ولی باشه -

 سیوش کنم. بهم بگو تا  -گوشیمو از تو جیبم در آوردم:
 رفت. گفتید جای دوری نمییه لطفا می -

 باالخره جون کند و شماره رو بهم داد. 
 حاال شماره رو گرفتید؛ ولی زیاد امیدوار نباشید که روناک بهتون چراغ سبز بده.  -

شناسم از مردای اون روناکی که من می -یه نیشخند چاشنی حرفاش کرد و ادامه داد:
 میاد. سن باال خوشش 

بایستی حداقل سی سال سنتون باالتر بره. کنار  -بعد براندازم کرد و ادامه داد:
هاتون سفید باشه و عینک هم بذارید. صورتتون باابهته ولی پختگی یه مرد شقیقه

 شصت ساله رو نداره. 
 اینکه تمام مشخصات حاجیه

 خواید بهش زنگ بزنید؛ ولی فایده نداره. حاال می -
 اش رو باال انداخت و از کنارم رد شد. ونهبعد ش

کنم . صبر کن روناک! یه کاری میبا حرص به شماره ذخیره شده توی گوشیم نگاه کردم
 نه حاجی و نه اون شهیاد دخ*تر باز دورو برت نپلکن. 

 
 روناک:

 کنی، بابا و مامانو می بینی. وای خدایا چقد سخته؟! هر طرف این خونه رو نگاه می
به طرف پشتی دیوار آشپزخونه رفتم... بابا همیشه عادت داشت اونجا بشینه. منم برای 

هاش اذیتش کنه، براش کمپرس آب گرم میذاشتم. چقد ساده اینکه نذارم درد مفصل
 کردم درد پاهای بابا به خاطر خستگیه؟!بودم که فکر می

زرگه رو بیار تا سبزیهای روناک برو اون آبکش ب -پیچید:صدای مامانم تو گوشم می
 شسته شده رو توشون بذاریم. 

آخ که چقد از بوی سبزیجات بدم می اومد. همیشه مجبور بودم یه ساعت قبل رفتن، 
مانتو شلوارمو رو بند حیاط پهن کنم. تا هرچی بوی سبزیجات و سرکه ست، با هوای 

 آزاد از بین بره. 
راستی که من آدم ناسپاسی بودم. خدایا  سرمو از شدت ناراحتی چند بار تکون دادم.

قدر اون روزها رو ندونستم... پدر و مادرمو به یکباره از دست دادم. باید بگم 
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هردوتاشون. مادرم هم که با مرده هیچ فرقی نداره... تو کماست. معلوم نیست کی به 
 هوش میاد؟ اصال به هوش میاد؟!

آه خدایا! لیال بود. باز چی شده؟! از  با صدای زنگ گوشیم، دستمو رو چشام مالیدم.
 وقتی برگشتم خونه هر چند دقیقه یکبار خواهرام به نوبت زنگ می زنن. 

 بله؟ -با صدایی گرفته گفتم:
 کنی؟!روناک داری گریه می -

 خونه پر از خاطرات بابا و مامانه.  -من:
 نباید میذاشتیم تنهایی برگردی خونه.  -

نگران نباش. اوضاع  -اش رو صاف کنم:م که بغض تلنبار شدهدستمو رو گلوم کشید
 مرتبه. 

 پس این صدای گرفته واسه چیه؟! -آهی کشید:
 تا یه مدت طبیعیه.  -لبخند تلخی زدم:

 اگه تو هم ازدواج کرده بودی! -
 باز شروع شد.  -من:

ط سوء استفاده دونی نامرد خیلی زیاده... اومدیمو از در باز حیاتو نمی -آهی کشید:
 کردن و خودشونو پرت کردن تو خونه... حاال بیا و جمعش کن. 

 وا! لیال! -
 کرد. اصال همون سعید گور به گور شده. سر خاک بابا یه جوری نگات می -

اگه قرار باشه هر دفعه که زنگ می زنن از این حرفهای دل خالی کنک بزنن، ُکالم پس 
نگران نباش المپ حیاطو روشن میذارم. درو  -دادم: معرکه ست... نفسمو بیرون پس

کنم. می دونم اگه شماها بیاید قبلش زنگ می زنید. چفت در حیاط رو هیشکی باز نمی
 کنم. رو انداختم. شب هم موقع خواب در هال رو قفل می

 شو حفظی. خوبه همه -
ونی از وقتی برگشتم، دمیحاال خیالت راحت شد... برو اینارو به بقیه هم بگو.  -من:

 چند بار زنگ زدید و پیشنهاد دادید؟!
. یه دختر تنها شبو تنهایی تو خونه بمونه! اصال دلم آروم خب چیکار کنیم. نگرانتیم -

 خوای همین حاال حمیدو بفرستم دنبالت؟گیره. مینمی
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. نیستمباالخره که چی؟! نباید یاد بگیرم رو پاهای خودم بایستم؟ من که بچه  -من:
بیست و دو سالمه. اگه ازدواج کرده بودم، حاال بایستی واسه خودم یه زندگی رو اداره 

 کردم. می
دست خودم نیست دلشوره -شو از پشت تلفن شنیدم:صدای قورت دادن آب دهن

 دارم. 
خونم. خدا بزرگه... در ثانی فکر نکنم نگران نباش... تو نمازام حتما آیة الکرسی می -من:
گذره، نگه ید اونقد بی شعور باشه حرمت بابام رو که تنهاچند روز از مرگش میسع

 نداره...
یعنی مطمئنی که الزم  -شن! نفسش رو بیرون داد:دیگه دارن زیادی دلواپس می

 نیست حمید و دنبالت بفرستم؟!
 آره خیالت راحت باشه -من:

 خوری؟!واسه شام چی می -
 کنم. چیزی درست میم شد یه؛ ولی اگه بعدا گرسنهفعال که اشتها ندارم -من:

 به یاد پولی افتادم که حاج آقا بهم داد. 
 از ماکارونی ناهار یه خورده مونده. واسه خودت گرمش کن.  -

 کنم. نگران نباش. باشه... حتما یه کاریش می -من:
ری رو که حاجی گوشی رو که گذاشتم، یه سر به سراغ کیفم رفتم و اون دسته ده هزا

 بهم داده بود، بیرون کشیدم. 
شه یه میلیون. آه! به دیوار تکیه دادم. شون. صدتاست. میزود شروع کردم به شمردن

طوری که شم. اینتا حاال حاجی به خونواده ما خیلی کمک کرده. حسابی مدیون
 شه!نمی

 ه. بهتره که دوباره به سر کار برگردم... آره اینطوری خیلی بهتر
 

 حاج آقا:
 به یکی از درختهای کاج تو حیاط تکیه داده بودم. 

 روناک! روناک!
اگه روناک ازدواج کرده بود. ما »رفت:حرفهای خواهراش مدام تو ذهنم می اومد و می

تونم موضوع خواستگاری رو پیش یعنی حاال وقتشه؟ می« دیگه هیچ نگرانی نداشتیم.
همو متفکرانه میون درختها، گلها و چمنهای توی حیاط بکشم؟! سرمو بلند کردمو نگا
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شه چی؟! دختر چرخوندم. اگه این فکر تو ذهنش بیاد که ازش سوء استفاده می
 بیچاره!

سرخاک باباش خیمه زده بود و خیلی جانسوز داشت با اون چشمای عسلیش گریه 
ه. بهترشد گفتی از وقتی رفتی پیش دکتر حالت خیلیبابایی تو که می»-کرد:می
گفتی اگه مراحل درمونت تموم بشه. از روز اولت هم بهتر میشی؛ پس کو؟! اینه می

 «خوب شدنت؟!
بابایی این بغض لعنتی داره »بعد هم دستاشو مشت کرد و چند بار به سینه ش زد: 

ها فرو ش رو میون خاکاانگشتای سفید و قلمی« کنه. پاشو بلند شو.م میخفه
 « ه اینها یه کابوس وحشتناکه.بگو که هم»کرد:

یه لحظه نفسمو فرو بردم. پندار؟! تو فاصله نسبتا دوری کنار ماشینش وایستاده بود؛ 
ولی اون چرا باید اونجا باشه؟! توی بیمارستان! اطراف خونه روناک! امروز هم سر 

 خاک!
 مگه میشه؟!

 بفرمایید آقا... اینم چای تازه دم.  -
 روم ایستاده بود. رون اومدم. زهرا خانم سینی چای به دست روبهاز میون افکارم بی

 داشتم می اومدم تو.  -من:
 دیدم تو خودتونید گفتم بهتره که چای رو بیارم حیاط.  -

 کنه. بعضی وقتا فکر و خیاالت بدجور رو آدمیزاد سنگینی می -من:
 روزگاره دیگه آقا... چکار میشه کرد.  -

 یو رو میز فلزی و سفید رنگ حیاط گذاشت. بعد هم سینی چا
 بله روزگاره.  -دستمو از تو جیب شلوارم بیرون آوردم:

 هوای حیاط خیلی باصفاست. -
شد آدم چهار فصل سال تو کاش می -بعد لبخندی رو چاشنی لباش کرد و ادامه داد:

گلو گیاها  همچین جاهایی زندگی کنه. نه اینکه منم فرزند روستام... با دیدن این
 شه. حسابی دلم وا می

 دست محمد علی هم درد نکنه... خوب به اینجا رسیده.  -من:
 جوری باهاشون. بدجور با این گال انس گرفته. ندیدید موقع آب دادنشون چهحسابی -

 هاشن. حرف میزنه. انگار بچه
 راستی! -از درخت فاصله گرفتمو به طرفش رفتم: 
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میزو کشیدم. دستشو به طرف قوری برد تا چایی رو تو استکانها دسته صندلی جلوی  
 تون برای خودم هم استکان آوردم. با اجازه -بریزه:

 کنم. خواهش می -نیمچه لبخندی زدم:
گذره. روزی که من اومدم ای آقا. دنیا هیچی نیست. تا چشم رو هم میذاری می -

 زه ازدواج کرده بودید. ش بیست و هفت سالم بود. شما تاخونه شما همه
 به یاد شهال و پسرم افتادم! یه زمانی باهم خوشبخت بودیم. حاال اونا کجان؟!

 مثل اینکه حرف بدی زدم.  -به صورتم خیره شد:
 خیلی وقته که گذشته رو از ذهنم پاک کردم.  -من: 

 کنم؛ ولی گذشته جزئی از زندگی آدمیزاده. ببخشید که دخالت می -
 ش خیره شدم. چشماش رو به پایین بود. نهای رو پیشونیبه چی

 بفرمایید آقا. اینم چای با زعفران... همون که خیلی دوست دارید.  -
 خیلی وقته که باهم حرف نزدیم.  -پاهامو رو هم گذاشتمو نگاهمو بهش دو ختم:

 حیاطروی من نشسته بود، نگاهشو به یه قسمتی از طور که روی صندلی روبههمین
خندید. یادم میاد اون موقع ها که پندار نوجوون بود خیلی سرزنده بود... می -دوخت:

 کرد. شوخی می
 سنگی حاالش شدم. ش من باعث دلهمه -سرمو با افسوس پایین آوردم:

 اینو نگفتم که شما رو ناراحت کنم.  -دستپاچه گفت:
ی که حکم مادری براش دارم دلم فقط چون یه جورای -نفسش رو فرو برد و ادامه داد:

براش تنگ شده. یه حسی بهم میگه درسته که سر سخته؛ ولی هنوز روح زندگی تو 
 بدنش جریان داره. 

 ای تو وجودش جریان داشته باشه. فکر نکنم به غیر از نفرت چیز دیگه -من:
 نفرمایید آقا.  -
 ا ازش خبر داری؟!به تازگیه -

چند روز پیش سامان پسر خاله ش بهم زنگ زد و ازم خواست  -لبخند نیمه جونی زد:
 که برم بیمارستان. 

 اونجا دیگه چرا؟! -من:
ال شهال خانم. شه -ش رو گزید. بعد هم با تردید نفسش رو بیرون پس داد:الب پایینی

 تون تو بیمارستان بستری ان. خانم. همسر سابق
 تو بخش مراقبتهای ویژه.  -بعد ادامه داد: نگاهشو بهم دوخت تا عکس العملمو ببینه.
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 پندار هم از این موضوع خبر داره؟! -ابروهام رو به حالت متفکری تو هم ریختم:
 تون داره سرد میشه. بفرمایید چایی -

 گفتم پندار هم از این موضوع خبر داره؟! -استکان چای رو تو دستم فشردم:
 بله آقا -پلکهاشو رو هم بست:

 طور. که این -به آرومی بیرون پس دادم: نفسمو
 کردم که پندار دیگه هیچ وقت سراغ مادرشو بگیره؟! یعنی اونو بخشیده؟!فکر نمی

 تون میاد. مثل اینکه صدای گوشی -
 دم دستم نبود. نگاهمو چرخوندم. زهرا خانم به طرف نیمکت قسمت غربی حیاط رفت. 

محاله دیگه شماها »ترک کرد، خیلی عصبانی داد زد: یادم میاد موقعی که پندار خونه رو
ش، با اون رگهای متورم گردنش، صورت عصبانی« رو با اسم پدر و مادر صدا بزنم

 هیچوقت از یادم نمیره. 
بفرمایید آقا... فکر کنم موقعی که کنار درخت وایستاده بودید، روی نیمکت جا  -

 گذاشتید. بفرمایید آوردمش. 
 کیه؟! -من:

 زد نگاهم به طرف زهرا خانم رفت. کمال؟!گوشی رو ازش گرفتم. اسم کمال چشمک می
 همون آقا کمالی نیستن که مرحوم شدن.  -

کنه. یادم باشه حتما با اسم تازه ذهنم جرقه زد که روناک از گوشی باباش استفاده می
 روناک عوض کنم. 

 آقا من برم باال به کارهام برسم.  -
المت تایید تکون دادم. دکمه سبز رنگو لمس کردم... چه به موقع زنگ زد. سرمو به ع

 جانم روناک؟ -کلی سؤال تو ذهنمه :
 سالم حاج آقا. -با کمی مکث جواب داد:

 سالم دخترم. تو خوبی! -
 بله ممنون. -
 توی خونه که برات مشکلی پیش نیومده؟ -
 نه همه چی مرتبه.  -
 شد. هم خواهرات. جا... هم خیال من راحت میقبول نکردی بیای این -
 باالخره که چی؟! تا کی مزاحم شما باشم.  -

 پرسیدم؟!یه لحظه مکث کرد. به یاد پندار افتادم ولی در مورد اون چی ازش می



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – ماجرای روناک

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 9 5 

 

 بی وقت که مزاحم نشدم حاج آقا؟ -
 این چه حرفیه شما مراحمید.  -من:

ا خودم فکر کردم که برگردم سر کار. نظر شما راستش رو بخواید. چطوری بگم؟! ب -
 چیه؟!

 خیلی هم خوبه. تو تغییر روحیه ت هم خیلی مؤثره.  -من:
 تونم برگردم شرکت؟!پس... از فردا می -

 خیلی هم خوبه. -من:
 شم؛ پس فعال خداحافظخیلی ممنون. خب دیگه مزاحمتون نمی -
 خداحافظ دخترم.  -

 کرد؟!ازش بپرسم؛ ولی پندار اونجا چکار میگوشی قطع شد. نشد که 
 

 روناک:
 
کردم بهتره که صبحونه قوی بخورم، که بتونم تا داشتم برای خودم نیمرو درست می 

موقع ناهار جون داشته باشم. نگاهمو میون آشپزخونه چرخوندم. آخ! مامان همیشه 
 ارستان که ببینمش. راه بود. امروز حتما میرم بیماین موقع ها صبحونه ش روبه

 تو تابه روغن ریختم.  
 یعنی کیه اول صبحی زنگ میزنه؟! -

 شعله گازو کم کردم که برم درو واکنم. 
 کیه؟ -
 بازکن. منم.  -

 سحر؟!
 اومدم. -
 چفت درو باز کردم.  
 سالم. بیداری؟! -

 مثل همیشه بدون تعارف اومد تو. 
 امروز امتحان نداری؟!کنی؟! مگه اینجا چیکار می -من:

 واسه ساعت ُنِه )زمان امتحان(  -
 خیلی خب بیاتو. درو هم ببند.  -من:
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 کجا داری میری؟! -
 نیمروم رو اجاقه. برم که نذارم بسوزه.  -من:

تو که مثل من نمیری واسه امتحان؛ پس چرا  -درو پشت سرش بستو دنبالم اومد:
 اینقد زود بیدار شدی؟!

 امتحان نمیرم؛ ولی سر کار که میرم. واسه  -من:
 به این زودی؟! -

هرچی فکر کردم، بیرون کار کردن خیلی بهتر از تو خونه نشستنو غصه خوردنه.  -من:
 صبحونه که نخوردی؟

 یکی دو لقمه نون پنیر.  -
 بیا با منم دو لقمه بزن. -من:

 سفره کجاست؟ -
 تو کابینته.  -من:

 گرفتمو منتظر موندم که سحر سفره رو بندازه. تابه نیمرو رو دستم 
 دادی، واسه امتحانات می اومدی. تو که اینقد زود میری سر کار کاش انصراف نمی -

 خواد. مثل اینکه سر جلسه امتحان رفتن آمادگی می -من:
تی. گرفکله شقی کردی... دوتا تقلب می نوشتی و از دورو بریات هم چند تا جوابو می -

شدی. از طرفی استادا هم به خاطر شرایطت کلی رعایت حالتو خود قبول میبهخود
 کردن. می
طوری خیلی بهتره. امیدوارم تا اون موقع مامان هم از میذارم واسه پاییز... آره این-من:

 کما بیرون بیاد. 
 تا اون موقع حتما خاله حالش خوب میشه... حاال ساعت چند میری سرکار؟ -
 اید اونجا باشم. اوه دیرت نشه؟هشت ب -

 وای چه بیخیال واسه خودم نشستم.  -به ساعت رو دیوار نگاه کردم:
 بعد شروع کردم به تند تند لقمه گرفتن. 

 کنه. افته... حاج آقا درک مییواشتر... اگه امروز یه کم دیرم بری هیچ اتفاقی نمی -
ساعت نه امتحان داره. عین خیالش  همه که مثل تو بیخیال نیستن، نیگا مثال -من

 هم نیست. 
 من خودمو بیمه کردم.  -

 پر از فرمول و راه حله -بعد لبخند زنان یه ورق بزرگ پر از تقلبو بهم نشون داد:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – ماجرای روناک

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 9 7 

 

 طور. که این -من:
 با سرویس شرکت میری یا با اتوبوس؟ -

 م. هیچی نخوردی؟با هیچکدوم با تاکسی میرم. از فردا با سرویس اونجا میر -من:
گفتم که چیزی از گلوم پایین نمیره... تو بیخیال سفره شو. من خودم جمعش  -

 کنم. برو زود خودتو آماده کن. می
 دستت درد نکنه.  -من:

باعجله رفتم تو اتاقمو در عرض ایکی ثانیه همون مانتو شلوار همیشگی ام رو پوشیدم. 
محکم بستمش. بعد مقنعه ام رو سر کردم...  یه برس سریع به موهام زدمو از پشت سر

 تو آیینه خودمو نگاه کردم. 
 نه... همه چی مرتبه.  -

هایی رو که حاجی بهم داده بود تو جیب کوله پشتی ام جاسازی کردم... دلم آروم پول
گرفت این همه پولو تو خونه جا بذارم. از طرفی مدارکی رو که دفعه پیش یادم نمی

بریم  -ای تکمیل پرونده ام، همراه خودم برداشتم از اتاق اومدم بیرون:رفته بود، بر
 دیگه... من آماده ام. 

 بریم.  -
در حیاطو پشت سرم بستم، نگاهم با سعید تالقی کرد. دست تو جیب کنار کههمین

 ه!کنپایید. یاخدا این اینجا چکار میتیرک برق وایستاده بود و داشت خونه ما رو می
 رو نیگا. چقدم به خودش رسیده.  آقا -

 روتو بکن اونور. بهش زل نزن.  -من:
 بعد قدمامو تند کردم

 یه خرده یواشتر... بذار بهت برسم.  -
 وای خدا قلبم چقد تند تند میزنه. 

 جوری هم بهت زل زده؟! کم مونده با نگاش بخوردت. بیچاره چه -
 گم بهش نگا نکن. مگه نمی -من:

 طور بی سالم از جلوش رد شیم. مونه زشته همینمتی بچه محلهناسال -
 اول صبحی شوخیت گرفته؟! -من:

ند خواد دیگه تندتخیلی خب بابا اینقد تابلو بازی در نیار از پیشش رد شدیم... نمی- 
 بری. نفسم برید.

 دونست امروزو میرم سرکار؟!اون از کجا می -من:
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 ون دستش تو یه کاسه ست. چه میدونم؟! البد با شیط -
 کرد. دیروز که با حاجی برگشتم خونه بدجور نگام می -من:

پس همون کار خودشو کرده... بیچاره باخودش گفته من چیم از  -لبخند شیطونی زد:
 اون پیری کمتره.

 سحر! -من:
 گردی خونه؟!جوری برمیحاال عصر و چه-
 اون رد میشم!از شانس بدمم درست از جلوی خونه  -من: 

 شی؟!بعدازظهر ساعت چند مرخص می -سحر:
 هفت -نگاهمو پایین انداختم:

 خوبه؛ پس هوا هنوز روشنه.  -
 گردم، زنهای همسایه دم درن. تا پاییز و زمستون هم خدا بزرگه. آره وقتی برمی -

 خدا رو چه دیدی شاید تا اون موقع شوهر کردی. -به پشتم زد:
 ف خواهرام رو میزنی. تو هم که حر -

تا خیابون اصلی باهم بودیم، از اونجا به بعدش سحر رفت رو نیمکتهای ایستگاه 
 اتوبوس نشست. منم واسه رفتن به شرکت یه تاکسی گرفتم. 

 سالم خانم توحیدی. -
سرش الی یه پوشه زرد رنگ بود. اولش من رو نشناخت؛ ولی بعد که یه کم بهم خیره 

 بهجتی؟ روناک بهجتی.  خانم -شد، گفت:
 بله درسته. -لبخند زدم:

 خوبی؟ -
 تشکر. -

 قضیه پدرت رو از حاج آقا شنیدم... متاسفم! -یه کم من و من کرد:
 کرد. چقد یادآوریش قلبمو داغون می

 ممنون. حاج آقا هستن؟ -
 کنن. توی دفترشونن. دارن موضوع جلسه امروزو بررسی می -
 که اومدم؟ برم بهشون بگم -
 باشه.  -
 نفسمو فرو بردمو به در زدم.  
 بفرمایید تو.  -
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 سالم حاج آقا.  -
روی میزش نشسته بود. با همون ابهتی که در این چند وقت ازش دیده بودم، روبه

 اومدی؟! -عینکش رو از جلوی چشماش برداشت. کمی بهم خیره شد:
 بله -نگاهمو پایین انداختم:

 وش اومدی روناک. خ-لبخند زد:
 بیا بشین.  -ها گرفت:دستش رو به طرف یکی از راحتی

 کنم. خواستم بگم که از امروز کارمو شروع میممنون. می -
 دیشب هم در موردش باهاتون حرف زدم. 

کردی. عقیلی رو بله... بله... برات سخت نبود خودت اومدی شرکت؟ کاش قبول می -
 می فرستادم دنبالت. 

شما خیلی لطف دارید. خیلی راحت تاکسی گیرم اومد. بعدازظهر هم با سرویس  -
 گردم خونه. شرکت برمی

 بسیار خب. کار خیلی خوبی کردی تصمیم گرفتی بالفاصله برگردی سرکارت.  -
 پس من برم پیش خانم توحیدی که کارها رو با ایشون هماهنگ کنم.  -
 آره. خیلی خوبه.  -

 بستم. درو پشت سرم 
 امروز کلی کار داریم.  -توحیدی:

 همه جوره آماده ام.  -لبخند زدم:
 های هیئت مدیره برگزار میشه. بیا بریم که هیچ کاری انجام نشده. امروز از اون جلسه -
 بریم.  -

 کامپیوترو رو استند بای گذاشت و باعجله از میزش فاصله گرفت. 
 حاال باید چکار کنیم؟ -من:

 نبالم بیا. د -
 به طرف یه راهرو رفتیم. سپس از اونجا به طرف یه در دوتایی بزرگ رسیدم. 

 اینجا سالن جلساته.  -
 خیلی بزرگ بود. 

 مگه قراره چند نفر بیان؟!-
 سی نفر. -
 شون مدیرن؟!همه-
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 اینجا یه شرکت خیلی بزرگه. با کلی تنوع محصوالت لبنی. باید هم این تعداد مدیرو -
 داشته باشه. 

تونست صادرات نصف طور نبود که نمیاگه این -بعد نفسش رو بیرون داد و ادامه داد:
 خاورمیانه رو به عهده بگیره. 

 اووو! -
هر یه ماه یه بار. جلسات هیئت مدیره در مورد بازدهی مواد اولیه و محصوالت برگزار  -

 میشه. 
 پس همیشه کلی دلشوره دارید؟! -
 از قبل آمادگی داشته باشی... زیاد هم سخت نیست. اگه  -

روی میز کرد. من هم به تبعیت از اون های روبهبعد شروع به مرتب کردن صندلی
 همین کارو کردم. 

 ها رو درستکنه، صندلیهزار دفعه به مش ابراهیم گفتم که وقتی اینجا رو تمیز می -
 سرجاشون بذاره؛ ولی کو گوش شنوا. 

 مونه. ره اینقد گرفتاری داره که حواس براش نمیبیچا -
 چیه نکنه به تو هم در مورد مشکالت خودش و دختر ناتنی ش گفته؟ -
دخترشو برده »گفت:به من که نه؛ ولی روز اولی که اومدم، شنیدم که به حاج آقا می -

 «آپاندیسش رو عمل کنه.
 شه. اش شروع میهکافیه که دوتا گوش گیر بیاره، زود آه و ناله -
 دونستمنمی -
 اون سبد گلهای کنار پنجره رو میاری؟ -
 چکارشون کنم؟ -
 بین هر پنج تا صندلی یه سبد گل بذار.  -

های روی میز رفت. تک تک شون رو روشن کرد و تو بعد خودش به طرف میکروفون
 شون فوت کرد. هر کدوم

 خسته نباشید.  -ومد:مش ابراهیم با دو چای روی سینی به سالن ا
ها رو با دو چه به موقع اومدید... حسابی خسته شدم. بعد هم یکی از چای -توحیدی:

 مش ابراهیم وسایل پذیرایی رو آوردن؟ -حبه قند برداشت:
 شونو تو آشپزخونه جاسازی کردم. بله چند دقیقه پیش، همه -
 ها تمیزن دیگه؟! خیلی خوبه. راستی بشقاب -
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 شما درد نکنه. دست  -
 منظورم اینه که لک ندارن؟ ما اینقد فرصت نداریم.  -

 حاال چه وقت زنگ زدن بود؟!
 ها فاصله گرفتم و گوشیم رو از تو جیبم درآوردم. یه شماره ناشناس بود. از اون

 بله بفرمایید. -
 سالم. خوبی؟ -
 شما؟ -
 نشناختی؟ -
 متأسفم -
 پندارم.  -
 پندار؟! -
 بله. بله -ه کم به مخم فشار آوردم. :ی
 پس باالخره یادت اومد! -
راستش یه خرده شوکه شدم. شما یه دفعه زنگ زدید... یادم نمیاد شمارمو بهتون  -

 داده باشم. 
 اون روز از دوستت سحر گرفتم.  -

 پس چرا در این مورد چیزی بهم نگفته. از دور خانم توحیدی بهم عالمت داد که عجله
 همین اآلن -کنم. با اشاره بهش گفتم:

 تونم حرف بزنم. ببخشید من سر کار هستم، فعال نمی -
 کار؟! کدوم کار؟! -
 همون شرکت لبنیاتی. فکر کنم شمام یه بار منو تا اونجا رسوندید.  -
 همون شرکت حاج آقا؟! -

 صدای پوزخندش رو از پشت تلفن شنیدم
 ببخشید من باید برم.  -

 زنم. پس من یه ساعت دیگه بهت زنگ می -واستم قطع کنم که گفت:خ
 نمیشه. -من:

 باز دیگه چرا؟!-
امروز تو شرکت جلسه هیئت مدیره ست. خودت مثال رئیس یه شرکتی... خوب  -من:
 فهمی که این مواقع کار چقد زیاده.می
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 پس من بعدازظهر میام دنبالت.  -
 مهمه؟!حاال اون چکاریه که اینقد  -
 زنیم. بعدا در موردش حرف می -

 بعد بدون اینکه خداحافظی کنه گوشی رو قطع کرد. چه از خود متشکر؟!
 من چرا اینقد احمقم دلیل وقت نداشتنمو براش توضیح می دم؟!

 بیا دیگه چرا وایستادی؟! -توحیدی:
 اومدم. -

 چرا من باید با یه پسر غریبه قرار داشته باشم؟!
 ست کجاست؟!حوا -

 چیکار کنم؟ -من:
رو بگیر که زود بیان تعمیرش کنن... بگو  ۲۰ها مشکل دارن. داخلی دوتا از میکروفون -

 حتما عجله کنن؛ فقط یه ساعت وقت داریم. 
 باشه. -
 حاجی: 

 در حال قدم زدن با حسابدار شرکت تو سالن بودم که یه دفعه روناک با حالت دو اومد. 
 ببخشید. -به ما افتاد:وقتی چشمش 

ها ایقدمهاشو آروم کرد و به طرف تلفن روی میز، رفت. چقد رفتارش شبیه بچه مدرسه
 بود. 

 چیزی شده؟! -پرسیدم:
 خوام زنگ بزنم بیان درستش کنن. ها مشکل دارن. میچند تا از میکروفون -

 رو زد. ۲۰بعد با عجله داخلی 
 . ماره چهار میرم. بعد از تلفنت تو هم بیا اونجابسیار خب... من به سالن ش -من:

بله حاج آقا... مثل اینکه گوشی رو برداشت. سالم آقای حسامی بهجتی هستم.  -
های سالن جلسات مشکل دارن. منشی جدید شرکت. ببخشید چند تا از میکروفون

 شهکنم بیاید درستشون کنید. چهل دقیقه دیگه جلسه شروع میخواهش می
 دختر خیلی فعالی به نظر میاد.  -ی:اسد

 کرد. فقط نگاهم توی چشمای خیره ش بود که بدون پلک زدن به روناک نگاه می
شنیدم که پدرشو از دست داده و مادرش هم تو کماست. بیچاره تنها زندگی  -ادامه داد:

 کنه. می
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 شه؟!چقد زود خبرا پخش می
 زدیم؟!ی حرف میداشتیم در مورد چ -ابروهام تو هم رفت:

های یه ماه گذشته به اضافه درآمد من گزارشی از حساب -نگاهشو از روناک گرفت:
 حاصل از فروش صادرات رو آماده کردم. 

 سعی کن همه چیز دقیق باشه -
 بله حاج آقا. -
 خوام که تا قبل از شروع جلسه روی میز باشهمی -

رف خط تلفن گوش می داد؛ باید هرچه به روناک نگاه کردم، هنوز داشت به اون ط
 زودتر یه فکری براش بکنم. یه دختر تنها توی یه خونه خالی!

 حاج آقا؟-
 باهام کاری داشتید؟! -تو قسمت پاگردی پله خودشو بهم رسوند: 
 با حسامی حرف زدی؟! -
 کنه. بله گفتن که همین االنه میاد و درستش می -

 های کارخونه. ه سمت سالنرفتیم بطور داشتیم میهمین
 ازم خواستید که به سالن بیام.  -
 دنبالم بیا.  -

 دوید. هاش از من کوتاه تر بود. بعضی وقتها دنبالم میچون قدم
 نظر دستپاچه میای. به -
ترسم تا موقع شروع نه اینطور نیست... فقط کارها نیاز به یه خرده عجله دارن. می-

 جلسه انجام نشه. 
 ها داریم. ما هر ماه از این جلسه -

 توحیدی گفت.  -گوشه لبش رو گاز گرفت:
 اگه قرار باشه هر دفعه دچار استرس بشی، کار شرکت تمومه.  -
 کنم سریع باشم. من فقط سعی می -
تو حفظ کنی. حاال یه نفس یادت باشه. برای انجام هرکاری باید از قبلش خونسردی -

 عمیق بکش. 
 یعنی من اینقد تابلوئم؟! -دی زد:لبخن
 بله متاسفانه.  -روش ایستادمو به چشماش زل زدم:روبه

 کردم. طور فکر نمیآخه؛ ولی من این -
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 بدجور نفس نفس میزنی. یه نفس عمیق بکش.  -
 بله حاج آقا! -
 دستشو رو سینش گذاشتو یه نفس عمیق کشید.  

 ر شدی؟!کنی بهتخیلی خب. حاال حس نمی -من:
 چرا حاج آقا.  -لبخند زد:

 کار کردن که به عصبی شدن نیست.  -
 نظر میاد هنوز خیلی از کارها مونده. آخه چند دقیقه دیگه جلسه شروع میشه و به -
 اینو قبال هم گفتی. مطمئنی فقط همینه؟! -

 گرده؟!یه کم مکث کرد. با چشماش داره دنبال چی می
 بله حاج آقا -
لی خب بیا و از هرکدوم از محصوالت کارخونه یه نمونه بردار و با خودت به سالن خی -

 جلسه ببر. 
 تونم بپرسم برای چی؟!می -
 بایستی کمیت و کیفیت محصوالت بررسی بشن.  -
 فهمیدم -
شه به کشورهای اطراف هم صادر میشه؛ محصوالت اینجا تنها تو کشور توزیع نمی -

 ت اونقد باال باشه که اجازه قد علم کردن کشورهای رقیب رو نده. باید کیفیت محصوال
 باید یه خرده سخت هم باشه.  -
گفت اگه تو کارها درایت و مدیریت باشه هیچ کاری پدر خدا بیامرزم همیشه می -

 سخت نیست. 
 مگه پدرتون هم کارخونه دار بود؟! -
ی تولید آبمیوه و بستنی رو ها بخشهاصاحب یه کارخونه کوچیک... اون موقع -

 نداشت. فقط کار تولید لبنیات. 
 طور!که این -

 کنی برای کار از خودت جدیت نشون میدی. خوشحالم داری سعی می -من:
 خوام پس فردا اخراج بشم. نمی -

 بعد هم یه آه عمیق کشید. 
 اوضاع خوبه؟! -من:

 بله همه چی مرتبه -
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 یش نیومد؟دیشب برات هیچ مشکلی پ -
 نه نه! اصال -
 ان؟هاتون آدمای مطمئنیهمسایه -
کنیم. حاال دیگه مثل اعضای ما نزدیک به بیست ساله تو این محله زندگی می -

 م هستن. خونواده
 پس اون مکث کردناش واسه چیه؟! بعد سرشو پایین انداخت

 مطمئن باشید هیچ مشکلی پیش نمیاد.  -
 تو جمع کنی و بیای خونه من. عقیلی همراهت میاد. وسایلبا این حال امروز  -
 نه حاج آقا! مزاحم نمیشم! -

بهتره تعارفو بذاری کنار... برای یه دختر جوون اصال  -هاش گذاشتم:دستمو رو شونه
 خوبیت نداره تنها تو خونه خالی بمونه. 

اشتمو چند قدم جلوتر هاش براگه دیدم دووم نمیارم، حتما میام. دستمو از رو شونه -
 وارد سالن شدم. 

اون هم دنبالم اومد... مدیر اون قسمت تا چشمش به ما افتاد به طرفمون اومد. در 
 حال سرکشی به کار کارگرها بود. 

 سالم حاج آقا.  -
 ت یه کم آشنا میزنه. قبال شما رو ندیدم؟قیافه -روناک کرد:بعد روبه

د شرکت... از امروز کارشونو به صورت رسمی شروع بهجتی هستن. منشی جدی -گفتم:
 کردن. 
 نظر میای. دوباره از آشناییتون خوشحال شدم. دختر خیلی خوبی به -مدیر:

 ممنون.  -
 همه چی رو به راهه؟ -من:

 بله حاج آقا.  -
ا باش رو بردار و های متفاوت یه نمونهبرو و از هرکدوم از بسته -بعد رو به روناک کردم:

 خودت به سالن ببر. 
 میشه شما هم کمکش کنید؟ -بعد به مدیر گفتم:

 بله حاج آقا.  -
 قبل از اینکه تو کارخونه جار بیفته که یه دختر بی کس و تنهاست؛ باید یه کاری بکنم. 
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 پندار:
 با پنج تا از سهامداران شرکت توی اتاق کارم نشسته بودم 
 هه که راکد مونده. سود سهام شرکت حدود یه ما -
 شنیدیم قطعات صادر شده برگشت داده شدن.  -
 باید هر چه زودتر یه کاری کرد.  -
 رو بشیم. حتی شایع شده که امکانش هست با سقوط ارزش سهام روبه -

 نظر می رسیدن!. نگاهم بینشون تقسیم شده بود... چقد نگران به
زنم، روناک رفتم. عجیبه چرا هرچی زنگ مییه لحظه از جام بلند شدمو به طرف میزم 

 داره؟! حاال نزدیک ساعت دوئه. گوشی رو برنمی
 خواید چیزی بگید؟!آقای مهندس نمی -

 و به طرف راحتی ها برگشتم.  هاشون روم زوم شده بود... از میزم فاصله گرفتمنگاه
ها صعودو سقوطتوی هر شرکتی این  -آروم سرجام نشستم. نفسمو فرو بردم گفتم:

 خیلی عادیه. 
الزم بود رو کیفیت قطعات تجدید  -نگاهمو میون تک تکشون چرخوندم و ادامه دادم:

 مون رو پس بزنیم. نظر بشه تا بتونیم رقبای کاری
 شه؟ها یعنی اینکه بزودی دوباره محصوالت روانه بازار میاین حرف -

این پس روال عادی خودش رو طی  طوره. نه تنها اینکه شرکت ازبله همین -من:
کنه. بلکه به تازگی از طرف شرکتهای پاکستان و افغانستان درخواستی معادل سی می

 هزار قطعه رو داشته که ما همه رو صادر کردیم.
 واقعا؟! -نظر می اومد خیالشون داره راحت میشه:همه به هم نگاه کردن، به

تونید از همین فردا رو سهامتون تا ده درصد میبنابراین شماها  -به حرفام ادامه دادم:
 چکش بزنید. 

 بهتر از این نمیشه.  -
چرا این دختره دیوونه جواب نمیده؟! به یه فضای خلوت نیاز داشتم. مغزم داشت می 

 ترکید. 
خیلی خب آقای کاویانی خیلی ممنون از اینکه ما رو از نگرانی  -سهامداران گفتن:

 درآوردید. 
 بریم دیگه؟ -یگه نگاه کردن:به همد
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آره خواهشا هرچه زودتر تا بدونم چکار باید بکنم... به محض رفتن اونا دوباره شماره 
روناکو گرفتم... خیلی عصبی بودم. از جام بلند شدمو به طرف پنجره رفتم؛ ولی قبلش از 

 دم. پارچ آبی که روی میز بود، برای خودم یه لیوان ریختم و اونو تا ته سر کشی
شعور تلفن منو جواب نمیدی؟! باشه. تو ذهنم داشتم دنبال یه راه حل دختره بی

 کردم که بایستی روناک فقط تو مشت خودم باشه. دونم چرا؟! حس میگشتم. نمیمی
ای ندارم... با عجله کتمو پوشیدمو فکرم به طرف پروین خانم رفت. آره هیچ چاره دیگه

 از اتاق خارج شدم. 
 -با دیدن من بالفاصله گوشی تلفن رو گذاشت و با استرس از جاش بلند شد: منشی

 خواید برید؟جایی می
تونم برگردم شرکت. قرار مالقات وکیل شرکتو به یه کاری پیش اومده که امروزو نمی - 

 یه روز دیگه موکول کن. 
 اونوقت من بهشون چی بگم؟ -
 یه چیزی بگو.  -

 رو میشی؟مگه اولین باره با این موارد روبه -باال بردم: بعد با عصبانیت صدامو
 نه نه قربان. شما نگران نباشید.  -

بایستی امروز هر طور شده تکلیفمو با اون دختره احمق یکسره کنم. با عصبانیت از 
که ریموتو زدمو سوار ماشین شدم. با سالن خارج شدمو به طرف پارکینک رفتم. همین

ینو گرفتم... سر درنمیارم من چرا بیخود جوش اون دختره رو می عصبانیت گاز ماش
زنم؟! اون که برام مهم نیست. آره مهم نیست فقط پررو بازی در آورده. الزمه یه گوش 

ارتباط اون با حاجی چرا اعصاب مالی حسابی بهش بدم. با منطق جور در نمی اومد... 
 من رو بهم ریخته؟!

ردم، پروین خانم در حال طی کشیدن کف هال بود تا چشمش وقتی در آپارتمانمو باز ک
 سالم آقا برگشتید؟ -به من افتاد:

 گشتم. بهش خیره شدم. داشتم دنبال راهی برای باز کردن موضوع می
 چیزی شده آقا؟! -

 سالم پروین خانم.  -چند قدم به جلو رفتم:
 ن بیارم. مثل اینکه خسته به نظر میاید برم یه شربت خنک براتو -
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بعد به طرف آشپزخانه رفت. نفسمو بیرون پس دادمو روی یکی از راحتی های سالن 
لم دادم. راستی که خیلی وقت بود اعصابم اینجوری به هم نریخته بود. روناک و حاجی 

 با هم توی ماشین نشسته بودن... اه. سرم رو میون دوتا دستام گرفتم. 
 تون رو جا میاره. ر... خنکه حسابی حالبفرمایید آقا اینم شربت خاکشی -
 کجا دارید میرید پروین خانم؟ -لیوان رو از رو سینی برداشتم: 
 برم که به بقیه کارام برسم!  -
 بفرمایید بنشینید.  -

 یه کم دست پاچه شد: آقا ناهار خوردید؟
 توی شرکت. -

 روم نشست. با تعجب رو مبل روبه
 آقا چیزی شده؟! -
 ال شوهرتون چطوره؟!ح -
 ش از اینی که هست بدتر شده. والله چی بگم هیچ تعریفی نداره... با اون پای شکسته-
 هاتون چطورن؟نوه -

 گیرید. چیزی شده؟!آقا امروز خیلی سراغ خونواده ام رو می -با تعجب بهم خیره شد:
 خوام یه مدتو بهت مرخصی بدم.می -
 متوجه نمیشم. -
 رای پای شکسته شوهرتون چند روز استراحت نوشته؟دکتر ب -
 شش ماه -
 تونن خوب از پدربزرگشون مراقبت کنن.هاتم که نمینوه -
 کنم. درسته ولی یه کاریش می -

 بسیار خب... من یه مرخصی شش ماهه بهتون میدم.-سریع از جام بلند شدم:
 تونم هم به اینجا برسم هم به شوهرم. ولی من می -

 بهتره. طوری براتوناین -من:
دونم این مدت زیاد مرخصی گرفتم... حق دارید ناراحت باشید؛ ولی قول میدم که می -

 دیگه کمتر مرخصی بگیرم. اصال اگه راضی نیستید، نمیرم.
 من این شش ماهو مرخصی با حقوق بهتون میدم. -

 کرد. ساکت شد و بهم زل زد.دیگه التماس نمی
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تون رسیدگی تا این شش ماه شما به کارهای خونه و خونواده -امه دادم:من هم اد
 کنید. بعد دوباره سرکارتون برگردید. 

 کنید؟ولی شما تا اون موقع چکار می -
 کنم. نگران نباشید یه کاریش می -
 

 روناک:
 ای بود. آخیش باالخره جلسه تموم شد. راستی که روز خسته کننده

 ره که مام برای ناهار به سالن غذا خوری بریم. بهت -توحیدی:
 آره بهتره که همین کارو بکنیم... ازبس گشنمه سردرد گرفتم.  -
 ها بخور، نخوردی.تقصیر خودته چرا بهت گفتم از اون بیسکویت -

 کردم زود جلسه تموم میشه. دونستم. فکر میچه می -من:
باید در طول کارت یاد بگیری... همیشه باید هایی که این هم یکی دیگه از اون درس -

 ت باشه تا انرژیت سر جاش باشه و مغزت هم خوب کار کنه. حواست به معده
 بله خانم معلم.  -زدم: 

 خیلی خب... من که به طرف سالن غذاخوری رفتم.  -توحیدی:
 باشه. تو برو من هم به دنبالت میام.  -

 قبل از به دست گرفتن کارت پس بیفتی.  خوام تازود بیای. نمی -توحیدی:
 چیه سابقه دارم؟ -
 خوام دوران بارداریم رو بدون دغدغه بگذرونم. می -
 نگران نباش.  -

آخیش باالخره رفت. چقد حرف میزنه؟! این کارو بکن... اون کارو نکن. دستمو تو 
 زد؟!. زنگ میمو درآوردم. بذار ببینم چرا امروز همش جیب مانتوام کردمو گوشی

جوری وای خدا! این همه تماس بی پاسخ! لیال زنگ زده... سحرم زنگ زده؛ یعنی چه 
 شو تحویل داده؟!امتحان

میزنه؟! یادم  پندار هم زنگ زده! چندتا؟! شش بار؟! چرا این پسره امروز همش زنگ
ه شت سوزن بخورد انگاری یه ممو رو ویبره نذارم. وقتی زنگ میباشه دفعه بعد گوشی

زد. به کدومشون اول زنگ بزنم؟! چشمامو بستمو انگشتمو رو صفحه بدنم ضربه می
طور که به گوشی گذاشتم... هر کی اومد. اول به اون زنگ می زنم. وای حاجی! همین



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – ماجرای روناک

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 1 0 

 

در اتاق زل زده بودم، فالگیری رو رو متوقف کردم... گوشیم رو دوباره تو جیبم جاسازی 
 کردم. 

 وز اینجایی فکر کردم واسه ناهار رفتی؟تو که هن -
 همین حاال میرم حاج آقا...  -

بذار باهم بریم. امروز همش  -زود از جام بلند شدم به طرف سالن برم. که حاج آقا گفت:
خوام یا تو اتاقم بودم یا سالن جلسات... دیگه واقعا از اون فضاها خسته شدم. می

 و تجربه کنم. برای چند لحظه که شده یه جای جدید
 بله حاج آقا. -
 مثل اینکه امروز خیلی بدو بدو داشتی.  -
 یه کمی. -

 نمیدونم چرا یه لحظه تو صورتم مکث کرد؟! خجالت کشیدم. نگاهمو انداختم... پایین. 
 همیشه یادت باشه شرایط سخته که آدما رو می سازه -
 بله حاج آقا.  -
 میشه.  یه مدت که بگذره همه چی درست -
 تون داره زنگ میزنه. حاج آقا مثل اینکه گوشی -

 آخیش! 
 من به سالن غذاخوری میرم. -

با سر جوابمو داد؛ یعنی باشه برو؛ نگاهمو توی سالن به سمت توحیدی چرخوندم... 
آخه غیر از ما بقیه کارمندها هم ناهارشون به تاخیر افتاده بود. آها... ایناهاش تو 

 هایسالن با دو تا خانم دیگه نشسته بود که فکر کنم از منشی قسمت سمت چپ
شون بود. دستمو براش تکون دادم... . یه صندلی خالی پیشهای دیگه بودن..بخش

 شونهم اشاره کرد که برم پیش اون
 ها رو از سرت بیرون کنی. بهتره فکر نشستن با اون -

 کشه... این بود که رفتم. اد طول میتون زیوای حاج آقا! فکر کردم حرف زدن-من:
 چیز مهمی نبود؛ فقط چند سؤال جواب ساده بود که به وکیل شرکت گفتم.  -
 بله. -
 ای. بهتره بریم که غذامون رو بخوریم. میدونم که حسابی خسته و گرسنه-

 نظر نمیاد چیزی روش باشه. کنه! به صورتم دست زدم. بهچرا اینجوری نگام می
 چرا وایستادی؟! اون میز خالیه... بیا بریم اونجا بشینیم.  -آقا: حاج
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 ولی آخه؟! -
 الزمه که در مورد یه چیزهایی به صورت جدی حرف بزنیم.  -
 بله... بله -

م خواست بهولی اولش باهم به طرف بوفه رفتیمو غذامون رو برداشتیم؛ یعنی چی می
 .. نگاهم رو حاج آقا خیره موند.بگه. وای بازم صدای ویبره گوشیم اومد.

 صدای گوشی شماست که میاد؟ -
 حتما بازم پنداره. لبمو گاز گرفتم

 چیز مهمی نیست. بایستی صدای زنگ هشدار باشه.  -
نگاش یه جوری بود... معلوم بود حرفمو باور نکرده. دستمو تو جیبم بردمو زود گوشیم 

آب دهنمو قورت دادم. بازم پندار! یه لحظه  اش،رو درآوردم. با دیدن شماره رو صفحه
به چشمای کنجکاو حاج آقا به خودم، خیره شدم. کاش به جای ویبره گوشیمو رو 

 سایلنت میذاشتم! من که در کل جواب نمی دادم. 
 دکمه ریجکتو اونقد محکم فشار دادم که گوشیم به کل خاموش شد. 

 بشین ناهارتو بخور.  -
 بله حاج آقا.  -

های برنج و خورشت قیمه به سرمو پایین انداختمو تند تند شروع به برداشتن قاشق
 داره؟!طرف دهنم کردم. خدا چرا حاجی نگاشو ازم برنمی

 بهتره که امروز وسایلت رو جمع کنی و به خونه من بیای. اونجا امنیتت بیشتره.  -
 ولی حاج آقا! -
 نه خالی بمونه. درست نیست یه دختر جوون تنهایی تو خو -
ولی حاج آقا، ما قبال در موردش حرف زدیم. قرار شد من رو پای خودم بایستم...  -

 شمام موافقت کردید. 
دیشب خیلی در موردش فکر کردم. دیدم. نمیشه... هزارتا نامرد هست که از تنهایی  -

 اشم. کنن. از طرفی به خواهرات قول دادم که مواظبت بیه دختر سوء استفاده می
 زنه. حاال چکار کنم؟! وای پندار؟!با چه تحکمی هم حرفش رو می

 شما خیلی لطف دارید حاج آقا.  -
قول میدم اگه دیدم از پسش برنمیام خودم وسایلمو  -نفسمو پس دادمو ادامه دادم:

 کنمو بیام. جمع می
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ر ؟! شاید به خاطگهحاال اگه امروز منو ببینه سوار ماشین پندار میشم با خودش چی می
همین ترس بود که بعد از تعطیل شدنم، بالفاصله پیشنهاد حاج آقا رو قبول کردمو با 

 عقیلی به خونه برگشتم. 
که در حیاط رو بستم با اعصاب خردی کولی ام رو از خودم جدا کردم و بعد همین

دم. روی َکِفش مقنعه امو از سرم بیرون کشیدم. چرا امروز اینجوری بود؟ در هالو باز کر
 ولو شدم. 

یعنی این پسره چیکار داشت؟! فکر کنم بهش برخورد؛ چون بعد از اینکه دوباره 
گوشیمو روشن کردم، دیگه ندیدم زنگ بزنه... بذار از حالت سایلنت درش بیارم... نکنه 

طور که دراز شن. همینیکی از خواهرام زنگ بزنن، جواب ندم، حسابی نگران می
. دستمو بردم و از تو جیب کولیم گوشیمو درآوردم... حاال دیگه رو سایلنت کشیده بودم

نیستی... یه چرت کوچیکم بزنم. امروز اینقد سرم شلوغ بود یادم رفته بود که بابام از 
 دنیا رفته. 

وای مامان! از جام پریدم. قرار شد امروز تو راه برگشت برم بیمارستانو یه سر بهش 
 بزنم. 

هشت شب بود. تا برم اونجا و برگردم هوا تاریک میشه... باز این  گاه کردمبه ساعت ن
 اش نگاه کردم... بازم پندار! چه مرگشه؟! منو کشت از بس زنگ خورد. به صفحه

 بله؟ -دکمه سبز رنگو فشار دادمو گفتم:
 چرا گوشیتو خاموش کردی؟! -

 مگه تو این فاصله زنگ هم زده بود؟
 سالم -من:

 گذره؟و کارخونه حاجی بهت خوش میت -
افتم. امروز بیشتر کارها رو من انجام دادم... فکر کنم بله. دارم تو کارم راه می -من:

وقتش باشه که دیگه منشی قبلیه بره و کارش رو تمام و کمال به من بسپره... چرا 
 خندی؟!می

 مهم نیست.  -
 خوبی بود. هاش فاکتور بگیرم روز خالصه اگه از استرس -
 میدونی امروز چند بار زنگ زدم؟ آخر سرم گوشیتو خاموش کردی.  -
مثل اینکه گفتم امروز جلسه هیئت مدیره ست... کلی کار سرم ریخته بود. یادتون  -

 نیست؟ 
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 شد. کشت تا ساعت دو تموم میجلسه خودشو می -
شد. الو... الو... مثل خواستم بعدش بهت زنگ بزنم دیگه یه هویی حاج آقا اومد، ن -

 اینکه قطع شد. 
 وقتی برگشتی خونه چرا بهم زنگ نزدی؟ -
 ام؟! دونی من خونهخونه؟ از کجا می -
 بهت گفته بودم که امروزو میام دم شرکت دنبالت. یادت رفت؟! -

نه یادم نرفت؛ فقط شما بعدش زنگ نزدید. گفتم شاید بیخیال اومدن شده -من: 
 باشید. 

 سه همین با ماشین حاجی رفتی؟!وا -
 خب. آره... هرچی باشه اون جای پدر منه.  -
 خودشم به این اعتراف کرده؟! -

اصال چرا من به مزخرفات این پسره پررو گوش میدم. خواستم گوشی رو قطع کنم که 
 تونم. بیا درو باز کن. دم درخونه -گفت:

 گی؟جدی که نمی -
 اینم برای اثبات حرفم.  -رآورد:زنگ در خونه رو به صدا د

وای خدا! زود دمپایی پوشیدمو باعجله به طرف در حیاط دویدم... این پسره عجب 
ها، سعیدو دیدم که سریشیه. درو باز کردمو زود کوچه رو دید زدم... از الی بدو بدو بچه

ه ارفت. به ماشین پندار نگشون میسرشو انداخته بود پایینو داشت به طرف خونه
کردم. خداکنه اونم مثل من مدل ماشینارو تشخیص نده و فکر کنه اینم ماشین 

 حاجیه... رنگشو چکار کنم؟!
 خوای بهم تعارف کنی بیام تو؟پایی؟ نمیجور وایستادیو دور و برو میچرا همین -

خوای چی؟ بیای تو؟ زده به سرت؟ اوال شما نامحرمید نمیشه، دوما می -من:
 ام حرف درآرن؟ ها برهمسایه

 پس چیکار کنم؟ همین جا وایستیم باهم حرف بزنیم؟ -
دوباره اطرافو پاییدم. این بار معصومه هم اومده بود بیرون... داشت دختر کوچیکش 

زد که بیادو براش از سوپری سر کوچه یه بسته نون بگیره... زود سرمو رو صدا می
 دزدیدم. 

 ها هستن. تو کوچه خودمون. اینجا همسایه تو ماشین بهم بگو؛ ولی نه -گفتم:
 فقط یه مشت بچه ان.  -اونم متعاقب من نگاهشو برگردوند:
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خوام نقل زنای گن. منم نمیباشن؛ ولی زبون که دارن میرن به بزرگتراشون می -
 محلمون بشم. از اینجا دور میشیم

 باشه برو آماده شو که بریم باهم حرف بزنیم.  -
 ی خوبه... بریم دیگه. طور همین -
خوام کسی فکر کنه اشکال نداره دمپایی پاته؛ ولی حداقل یه چیزی سرت کن. نمی -

 من بایه دیوونه اومدم بیرون.
 گه. به سرم دست زدم. وای خدا! راست می

 زود باش دیگه. -
 همین اآلن. -

الش راه می افتم. این پسره واسه آدم حواس نمیذاره... موندم که چرا من عین بز دنب
اصال چرا درو واکردم. کو مقنعه م؟ اینهاش. زود سرم کردم. اینم که درست بشو نیست. 

مو وردارم. کلیدم هم تو اونه. ایی رفتم جلو آیینه راست و ریسش کردم. بذار کولیعجله
 جوری برگردم خونه؟! کفشامو پوشیدمو رفتم جلو دربعدا چه

 . خب دیگه زود باش بریم -من:
 زود آماده شدی.  -

 وقتی به کارخونه هم میری اینجوری میری؟  -بعد هم تو صورتم زل زد:
 جوری؟!چه -
 هیچی... سوار شو.  -

 حتما باید حرف زور سرت باشه تا حرف گوش کنی.  -در جلویی ماشینشو برام باز کرد:
 کنی. زود باش دیگه. پس چرا روشن نمی -
 رونو بپایی. اگه قرارباشه دیده باشنت، دیدنت. خواد اینقد بینمی -
ست بره که همه محل رو خبردار کنه وای خدا! شیدا داره زیراندازشو می تکونه؟! آالنه -

 که روناک از نبود پدر و مادرش سوءاستفاده کرده
ه تونن به این فکر کنن کمردم اینقد مشکالت و گرفتاری دارن که بیشتر از یه ماه نمی -

 باکی اومدیو با کی رفتی.  تو
 مون. نباید می اومدی در خونه -من: 

 دنده عقب رفت تا از کوچه بیرون بره بعد مستقیم رفت تا وارد خیابون اصلی شد. 
 حاال چرا اینجوری چشاتو بستی. رنگشو نگا؟! عینهو گچ سفید شده.  -

 خواستی بهم بگی؟ چی می -داد زدم:
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 که نیستی یواشتر... سر جالیز -
سر درنمیارم چرا من احمق به حرفات گوش میدم. خیلی کار اشتباهی کردم دنبالت  -

 راه افتادم... اصال تو کی هستی؟ 
 خیلی از دستش خودم عصبانی بودم. 

 ای... اینقد دنبال اینو اون راه افتادی، عادتت شده. از بس رام شده -
 چی؟! -
 غیر از اینه؟! -
 خوام پیاده شم. مینگهدار که  -

 چند بار دستگیره درو فشار دادم... قفل مرکزی رو زده بود. 
 خواد بزنم له و لورده ت کنم. اون درو بازکن. خیلی دلم می -

 تونی این کارو بکن. اگه می
 ترسیدم. بعد هم ماشینو نگه داشت. بدجور بهم زل زده بود... از حالت نگاهش می

از کجا میدونستی من گوشی دارم؟ بعد هم شمارمو از کجا گیر -چشامو بستمو گفتم:
 آوردی؟!

 دوستت بهم داد.  -
 دوستم؟! -
کنه خیلی خوشگله و هرکی سر راهش وایسته، همون دوست چاقت که فکر می -

 عاشقش شده.
 شناسه؟! نه... نه. آخه چرا باید اون این کارو بکنه؟! اصال اون تو رو از کجا می -
 زنی از خودش بپرسی. را زنگ نمیچ -
 بدون اینکه با من هماهنگ کنه؟! -
گفت تو از گیری. میچون مطمئن بود تو هیچ جوره تحت تأثیر من قرار نمی -

 پیرمردها بیشتر خوشت میاد. 
 ها؟! -

روم خیره شدم. این از اون شوخیا بود که همیشه سحر نگامو ازش گرفتمو گیج به روبه
 رد. بامن میک

 خوای بازم دادو بیداد کنی؟!چرا ساکت شدی؟! نمی -
 سحر بی شعور. چطور بدون اینکه به من چیزی بگه شماره مو به شما داده. -
 تر بشیشما، نه تو. دیگه وقتشه کم کم باهام خودمونی -
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 منظورتون چیه؟ -
 برات پیشنهاد کار دارم.  -
 چی؟! -
 کار کنی. یه کار دوشیفته با حقوق و مزایا. خوام عوض حاجی واسه من می -
 واسه خودت.  -
 کاری نکن... مجبورت کنم. -
 تونی.نمی -
 بینی.می -
 چرا باید این کارو بکنم؟ -
 تونی به درسهات برسی. هم تو امنیت بیشتری باشی. چون با این کار هم می -
 ده؟!حاال چی شده ستون جهنم به فکر امنیت دیگران افتا -
 اتفاقه دیگه... پیش میاد.  -
 چه از خود راضی -
 جوابمو بده... میای یانه؟ -
 افتم. بیام سر یه کار دیگه چی بشه؟!معلومه که نه! من تازه سر این کارم دارم راه می -
 افتی. قول میدم به یه روز نرسیده، همه چی دستت میاد. تو اینم راه می -
 میشه بهم زل نزنی.  -

 کردم. خیلی بهم نزدیک شده بود. گرمای نفسهاشو رو صورتم به خوبی حس می
 گفتم شاید کر باشی حرفامو نشنوی. -

 بیشعور.
 باید... در موردش فکر کنم.  -
کنه. خواد هر آدم باهوشی زود مسائلو تو ذهنش تجزیه و تحلیل میفکر کردن نمی -

 کنه. عد دست آخر گزینه بهترو انتخاب میها یه طرف دیگه. بها یه طرفو بدیمزیت
 ولی من زیاد باهوش نیستم.  -
 شینن. خوره. بیشتر شبیه اون بچه خنگایی که ته کالس میبه قیافه ت می -
 خوای بیام تو کارخونه شما کار کنم؟حاال چی شده ازم می -
 م. م نه. تو خونهکارخونه -
 چی؟! -
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طی داره. از شیشه ماشین فاصله گرفتمو سرجام صاف نه بابا این پسر به کل قا
 شما حالتون خوبه؟! -نشستم:

 فقط یه نیشخند تحویلم داد. بعد هم ادامه داد:
 تونهگم... به علت یه سری گرفتاری دیگه نمیپروین خانم، خدمتکار سابقمو می -

 خوام به جای اون بیای. سرکارش برگرده. واسه همین از تو می
 چی؟!-
تونی به درسات برسی... هم اینکه تو یه جای بهتری با قبول پیشنهاد من تو هم می -

 زندگی کنی. 
مثل اینکه شما پاک زده به سرتون. با شما تو یه خونه زندگی کنم؟! در مورد من با  -

 خودت چی فکر کردی؟!
 ت کنم. تونم صیغهمی -
 کنن. ام بفهمن دق میتو یه عوضی آشغالی! وای خدا خواهرای بیچاره -
 کنن؛ بعد از مدتی با این موضوع کنار هم میان. هیچ کاری نمی -

زدم به سیم آخر... دستمو بلند کردم تا یه کشیده محکم بخوابونم تو گوشش؛ ولی اون 
زود مچمو گرفت. اونقد محکم فشارش داد که گفتم همین اآلنست استخوناش خمیر 

 شه. 
 ول کن دستمو.  -
 کنی؟گی؟ پیشنهادمو قبول میب چی میخ-
 میدونی کی صیغه میشه؟! -
 معموال زنای بیوه که اجازه کسی رو نخوان.  -
 ولی من که تا حاال ازدواج نکردم.  -
تونی از گواهی ولی پدرت تو قید حیات نیست... نیازی به اجازه کسی نداری، می -

 فوتش استفاده کنی. 
رفای این عوضی گوش میدم! بذار پام از این ماشین کوفتی من خیلی احمقم که به ح

 خارج بشه... میدونم چیکار کنم.
 دستمو ول کن.  -
 کنی یا نه؟!قبول می -
 کنی؟!این چندمین بارته از بی کسی دخترا سوءاستفاده می -
 فعال تو اولین هستی، تا ببینیم بعدش چی میشه.  -
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 ! خیلی بی شعوری... خیلی نفهمی -
 تونی راست بری سرکارت و برگردی. کنی تا کی میفکر می-
ت. این بود پیشنهاد خوبت؟! باز کن اون ایت بشم. بعد هم زن صیغهخدمتکار خونه -

 در لعنتی رو. 
 هام بردار. کنی؟! اون دستای کثیفتو از رو شونهداری چکار می -

 ه تو تنها آرزومه، فکرهم نکن که توفکر نکن نزدیک شدن ب -با عصبانیت بهم خیره شد:
 رو میشم. اولین دختری هستی که باهاش روبه

 بیچاره خواهرام حق داشتن نگران باشن.  -
 این پیشنهادی که دادم به نفع خودته.  -
 خوام برم. اون در لعنتی رو واکن. می -
 

 حاج آقا:
کردم که عقیلی نگاه میتوی دفترم نشسته بودم داشتم به گزارش جلسه امروز رو 

 برگشت. 
 خسته نباشید حاج آقا.  -
 ممنون. روناکو رسوندی؟ -
ش؛ فقط موقعی که بله حاج آقا. همونطور که گفته بودید. منتظر موندم تا بره خونه -

 داشتم از کوچه شون بیرون، می اومدم ماشین آقا پندار رو دیدم. 
 مطمئنی؟! -
 بله مطمئنم.  -
 کرد؟! ببینم اون خدمتکارش. اسمش چی بود؟ ونجا چکار مییعنی ا -
 پروین خانم؟ -
 ش اون دورو وراست. آره همون. اونم خونه -
کردم؛ ولی وقتی که دیدم دم در خونه خانم بهجتی نگه منم اولش همین فکرو می -

 داشت. نظرم عوض شد. 
 تو مطمئنی؟! -آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟! با عجله ازجام بلند شدم:

بله حاج آقا... خودم با چشمای خودم دیدم که آقا پندار زنگ خونه خانم بهجتی رو زد  -
و بعدش هم روناک خانم اومدن دم در. بعد هم بعد از یه کم حرف زدن، باهم رفتن 

 بیرون. 
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خواد چکار بکنه؟! با دختر کسرایی رابطه داره... خودش بهم گفت که این پسره می
 به شمال رفته بود باهاش

 زود شماره روناکو گرفتم.  
 باشد... لطفا بعدا شماره گیری نمایید. مشترک مورد نظر در دسترس نمی -
 ش. داره. زود باش بریم دم خونهبرنمی -
 ممکنه مشکلی پیش اومده باشه؟ -
 نمیدونم... فقط عجله کن.  -
 بله حاج آقا.  -

ی که کمال فوت شد، پندار هم دقیقا تو همون گشت. اون روز نگام داشت می
بیمارستانی بود که مادر روناکو توش بستری بود... تو مراسم ختم کمال، من چند بار 

 ماشین پندارو دیدم؛ پس اشتباه ندیده بودم. 
 یعنی اونا چند وقته باهم در ارتباطن؟!

 حاج آقا رسیدیم. -
 اک برگشته باشه؟ یا هنوز با پنداره. زود از ماشین پیاده شدم... ممکنه که رون

 کی اونا رو باهم دیدی؟! -
گفتم که حاج آقا... درست همون موقعی که خانم بهجتی رو رسوندم خونه. حدودای  -

 ساعت هشت.
 گی. حاال ساعت ده شبه. چرا حاال اینو بهم می -
وریه... ناچار خواست. گفت که فوپرت واسه خونه میخانمم زنگ زد. یه خرده خرت -

 شدم اونارو بگیرم. 
آرامو قرار نداشتم... چرا اون روزی که تو مراسم چهلم کمال ماشین پندار و دیدم، بی 

 خیال رد شدم. دوباره شماره روناکو گرفتم. این بار گوشیشو جواب داد:
 بله حاج آقا. سالم -
 کجایی روناک؟ -
 چطور مگه؟ -

 مو حفظ کنم. نفسمو بیرون دادم تا خونسردی
 چند بار زنگ زدم. گوشیت تو دسترس نبود -
 بیرون هستم حاج آقا.  -
 این وقت شب؟! -
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 یه کاری پیش اومد که مجبور شدم برم بیرون.  -
خیلی خب خودتو آماده کن تا یه ساعت دیگه میام دنبالت که وسایلتو جمع کنی و  -

 بیای خونه من. 
 اونجا! -
 در موردش حرف زدیم. یادت نیست؟ ظهر موقع ناهار -
 چرا حاج آقا... چرا.  -
 پس آماده شو که بیام دنبالت. منم تازه کارم تو کارخونه تموم شده.  -

 به نیم ساعت نرسید که نور یه ماشین شاسی بلند فضای کوچه رو روشن کرد
 باید خودشون باشن حاج آقا. -عقیلی

 کنه صد درصد خودشونن. ه جلو حرکت نمیبا این توقفی که کرده و چرخاش ب -
 اولش پندار پیاده شد و به طرف من اومد. به دنبالش روناک. 

 به به حاج آقا! بزنم به تخته چه هیکل دختر کشی به هم زدن.  -
 بعد هم با وقاحت تمام دورم چرخید. 

 مثل همیشه سرحالو قبراق. -
 عقیلی به پندار سالم کرد.

 سوس شفیق حاجی. از این ورا؟سالم به جا -
 زدن خونم نمی اومد. کاردم می

 پسره گستاخ! -
 سالم حاج آقا! شما اینجایید؟! -روناک:

 کردید؟!تا این وقت شب بیرون چیکار می -من:
 رفته بودیم باهم بگردیم. مشکلیه؟! -پندار:

ه استفاد حیف هوایی به این خوبی نیست که بی -:بعد هم یه نفس عمیقی کشید
 بمونه؟
 گی؟!چی داری می -روناک:

ای خدا  -: روناک به طرف در حیاط رفت و با دستپاچگی کلیدشو از تو کیفش درآورد
 ها خبردار بشن. ست همسایهچیکار کنم؟ همین اآلنه

 بفرمایید بریم تو -بعد درو باز کرد:
اش رو به دهنده طور که دستاش تو جیبش بودبا همون نیشخند آزارپندار همین

 نگران نباش این آخرین باریه پاتو تو این محل میذاری  -روناک گفت:
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 گم چشم؟فکر کردی منم چشم بسته می -روناک:
 گن؟!اونا چی دارن می

 بفرمایید حاج آقا.  -به روناک نگاه کردم... سرشو پایین انداخت:
تا چند وقته شما دو -کردمو گفتم: که به حیاط رفتیم رو به اونهابعد هم به پندار. همین

 باهم در ارتباطید؟
 مهمه؟! -پندار:

... درست از همون موقعی که تو کارخونه شما شروع به کار دوماهی میشه -روناک:
 کردم. من با ماشین ایشون تصادف کردم. 

 که اینطور.  -من:
قا خوشم نمیاد حاج آ حاال که جلسه علنی شده بذارید به اطالع برسونم که اصال -پندار:

 شما رو دورو بر روناک ببینم. 
 گی؟چی داری می -روناک:

ای به طرفش رفتمو خیلی محکم بازوشو تو دستم فشردم. با عصبانیت فرو خورده
 کنیمعلومه داری چه غلطی می -بهش گفتم:

ید دهای خودتون دل ببابای نازنین شما دیگه پیر شدید... بایستی با هم سن و سال -
 و قلوه بگیرید.

 بدجور وقیح شده بود. دستمو باال بردم تا تو صورتش بزنم. 
 چیه؟! حقیقت تلخه؟! -پندار:
ام گرفته بود. من از اول هم برای این روناکو انتخاب کرده بودم که یه جوری اونو خنده

 کردمو چی شد؟!با پندار آشنا کنم. که چی فک می
ود باش وسایلتو جمع کن که از اینجا بریم... حاال دیگه معلوم ز -پندار رو به روناک کرد:

 شد اینجا اصال امن نیست. 
 من با کسی هیچ جا نمیام.  -

 بعد هم وارد هال شد و درش رو هم پشت سرش بست. 
 

 )فصل یازدهم(
 روناک:

همراه سحر کنار دکه روزنامه فروشی وایستاده بودم و داشتیم به آگهی استخدام 
 کردیم. ای که خریده بودم نگاه میزنامهرو
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 نظرت در مورد شغل پرستاری چیه؟! برای یه بچه شش ساله.  -سحر:
 ببینم؟! -
 برای دو شیفته فکر کنم.  -
 خوام. من که گفتم واسه یه شیفت کار می -
 حاال تو نگا کن.  -
 ، پرستار!این بچه پولدارها هم براخودشون مکافاتها دارند! عوض مامان -
 خواد تو دل بسوزونی. شماره ش اینجا هست. زنگ بزنیم؟!حاال نمی -
 اینهام کلی دنگو فنگ دارن. آخه پرستاری چیه که بایستی سابقه کار داشته باشی.  -
 سر درنمیارم چرا یهو به سرت زد از کارخونه حاجی بزنی بیرون؟ -
 کنی؟! مشکله؛ چرا اینجوری نگا میگفتم که اونجا دوره... بیرون شهره... برام  -
 خواستی بری، داشتی بال در میاوردی. روز اولی که می -
 کرد. بابام زنده بود و مامانم هم به کما نرفته بود. اون موقع فرق می -
 گوشیت داره زنگ میزنه.  -
 خواد بدونه کار پیدا کردم یا نه؟!حتما یکی از خواهرامه می -

 کیفم درآوردم... آخ بازم که پنداره! حاال من جلو چشم سحر چی بگم؟!  گوشی رو از تو
 چرا ریجکت زدی؟! -
 جواب بدم که چی بشه؟!-
 شن. بهتره یه چیز بگی وگرنه نگران می -
 زود باش برگردیم خونه یه چیزی بخوریم. مردم از گشنگی.  -
 کنی. زنم تو یه چیزی رو ازم قایم میحدس می -
 اون فندقت فشار نیار. چیزی ازش در نمیاد. به  -
 گه؟!اوهو! ببین کی چی می -
 حوصله سؤال جوابای امیری رو ندارم. پس فردا می ترکه.  -
 مون سرو دستنگران نباش اون از این بخارا نداره. ما که مثل بعضیا نیستیم واسه -

 بشکونن. 
 بازم مالیخولیایی شدی.  -
خواد تو رو باهاش یه جوری کرده. می منی کسرایی چه جوری کالفهتو که نیستی ببی -

 تون... خونه نبودی. گفت چند بار اومده در خونهاخت کنم. می
 خونه بودم... عمدًا بازش نکردم.  -
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 چرا؟! -
تونه آخه پسر دختربازی مثل کسرایی میاد دم در خونه یه دختر تنها چه معنی می -

 داشته باشه؟
 رار داره شماره خونه ات رو بهش بدم. که اگه بازم خواست بیاد بهت خبر بده. اص -
 دادی!مو به پندار دادی به اونم میطور که شمارهخب همون -
 پندار؟! -
 مو تا حاال به هیشکی ندادی؟!خودتو به کوچه علی چپ نزن یعنی شماره-
 آها آها. یادم اومد.  -
 فندقت به کار افتاد.  خدا رو شکر باالخره اون -
 ست. اسمش پنداره؟ راستی که خوش قیافه -
 رفت تو هپروت! -
 بهت زنگ زد؟!  -
 مو بهش دادی؟!از رو هم نمیره. چرا شماره -
خیلی ترسیده بودم حاج آقا قاپتو بدزده... گفتم هرچی باشه یه جوون سی ساله  -

 خیلی بهتر از شصت ساله ست. 
 . واقعا که -
 خیلی جیگره... با اون چشمای سیاه و قد بلندش.  -
 برو بابا. -
 هیکلش بدجور رو فر.... وای این سعید نیست؟! -

 کنه؟!خداجون! این اینجا چکار می
 گرفت. حاال تا خیابون اومده. ایستادو حالمو میخوب بود اوایل تو کوچه وامی -

  نفسمو فرو بردمو خودمو خیلی جدی نشون دادم.
 داری؟!روزنامه رو برنمی-سحر:

 رفت!داشت یادم می-
 بیا بپیچیم اون یکی کوچه.  -
 ترسم، پرروتر شه؟خوای فکر کنه ازش میمی -
 نیششو نگا؟ -
 مون بود. کم مونده بود سکته رو بزنم. دیروز صبح که درو واکردم درست دم در خونه -

 کنی. می چطوری روناک؟ بازم که داری فرار -سعید:
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گم شو پسره بی شعور! دست بردار هم نبود. درست پابه پای ما می اومد. اه این 
 گوشی هم منو کشت با این زنگ زدنش. 

چرا جواب ندادی! شاید اون پیریه باشه؛ شاید هم اون جوونه باشه... همون که  -سعید:
 اون شب باهاش اومدی خونه. 

 در موردش بهم نگفته بودی.  -
 اینجوری بهم نگا نکن که هیچی گیرت نمیاد.  -من:

 نکنه حاجی متوجه شده کارت با اون پسره بیخ پیدا کرده از کارخونه بیرونت کرده؟! -
 اگه تو هم در موردم اینجوری فکر کنی دیگه وای به حالم.  -من:

 آخه خیلی یهویی به سرت زد که از اونجا بیای بیرون -
 من راه افتادی؟! مگه درس و امتحان نداری؟اصال تو چرا دنبال  -من:

 خوب خودتو از همه چی کنار کشیدی. مگه درسو دانشگاه فقط مال منه؟! -
 من تا پاییز فرصت دارم.  -من:

 آخیش باالخره رسیدیم.  -
 کنم هیچوقت نمی رسم. بعضی وقتا مسیر خونه اینقد طوالنی میشه که فک می -من:

 ی شعور... تا اینجا اومده خب یه بارکی بیاتو دم در بده. نگاش کن پسره ب -سحر:
 حاال چرا بهش زل زدی؟! بیاتو-من:

 چشماش بدجور شیطون شده. یه وقت کار دستت نده.  -
 باز شروع شد... درو ببند.  -
 گم. خدا جدی میبه -

 تونه بکنه. هیچ غلطی نمی -یه لحظه بهش خیره شدم:
 زی برداری و با یکی از خواهرات زندگی کنی. بهتره دست از لجبا -

با کدومشون؟! با شیداکه با مادرشوهر بداخالقش تو یه اتاق شش متری تو  -من:
تونه نفس بکشه. با شبنم یا لیال. نه زهره و زور میکنه. بیچاره بهشهرستان زندگی می

وناشون رو شون و مهممریم خوبن که صاحبخونه شون وقت و بی وقت میاد دم خونه
 شماره. برم مزاحمشون بشم که چی بشه؟!می

 ای که من امروز دیدم محاله کار دستت نده. نمیدونم. یه فکری بکن. این پسره -
 کنه. چرا داره تو دلمو خالی می

 چرا دوباره درو باز کردی؟! -من:
 هنوز الی کتابو باز نکردم. برم خودمو واسه فردا آماده کنم.  -
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 ی کتابو باز نکردی یا از حرفای من خوشت نیومد. ال -من:
 آخه تا حاال کی منو دیدی دل نازک باشم؟! -
 گی تو آخر دل ُکُلفتای دنیایی. راستم می -
 خب دیگه من برم.  -
 خیلی خب باشه.  -
 کنی؟!تو هم یه نگاه دیگه به روزنامه بنداز. ببین یه چیز بدرد بخور پیدا می -

 ی سعید پیداش شد... نشد خوب نگاش کنم. یهوی -من:
 به نظرم اون شغل پرستاریه بد نیست.  -

 شون مراقبت کنم. اگه مامان بابا بودن، محال بود بذارن برم خونه مردم تا از بچه -من:
ش. این یه لحظه به یاد پندار افتادم که ازم خواست به جای خدمتکارش برم خونه

 ودش چی فکر کردهم پاک تعطیله. با خپسره
 خب دیگه. فعال خداحافظ -

روی وقتی سحر رفت. یه لحظه سرمو از الی در بیرون کشیدم... سعید هنوز روبه
 خواد؟! درو محکم بستم. مون وایستاده بود. این از جونم چی میخونه

روزنامه مچاله شده توی دستم رو دوباره باز کردم. به طرف تک پله جلوی در ورودی 
رفتم و همونجا نشستم. قبل از اینکه واسه شغل پرستاری زنگ بزنم، گفتم که چرا  هال

یه بار دیگه بقیه رو هم نگاه نکنم... این به مهندس مکانیک نیاز داره با سابقه کار، این 
یکی واسه مهد کودکه... اینم بدنیست، دورشو عالمت زدم؛ ولی بعد که دقت کردم 

 خوان.دیدم که کارشناس می
 گوشیم زنگ خورد...

آها این یکی واسه مطب دندانپزشکیه... یه شیفت، این خوبه! اینو خط بزنم. عجب 
 گوشی اعصاب خردکنیه؟! نگام میخ روزنامه شده بود. گوشی رو از تو کیفم درآوردم... 

 از شهرستانه؛ باید شیدا باشه... همینو کم داشتم. 
 !ها چطورن؟سالم شیدا جون خوبی؟! بچه -
 تونستی کار پیدا کنی؟! -
 دادی. حداقل جواب سالممو می -
 تو هم واسه شوخی وقت گیر آوردی؟ میدونی چقد نگرانم؟ -

 پس حدسم درست بود... کاش گوشی رو جواب نمی دادم! 
 کنی. بیکار و تنها تون اون خونه داری زندگی می -شیدا:
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 وری توش گیر نمیاد. نگام میخ روزنامه بود... چرا چیز به درد بخ
 گم؟گوش میدی دارم چی می -شیدا:

 آره دیگه... واسه خودم کلی شغل پیدا کردم.  -
 کرد. کنی اینش مهمه. حاجی مثل پدر ازت مراقبت میبا کی و کجا کار می-
 شناختیم؟! باهاش آشنا شدیم دیگه. حاجی... حاجی... مگه ما از اولش اونو می -
 نظرم اونجا مطمئن تره. گردی اون دفتر کاریابیه. بهزم برنمیگم چرا بامی -
 خواد بهش رو بندازم. از آشناهای حاجیه دلم نمی -
 چرا یهو به سرت زد از اونجا بری؟! -
 آخ! بازم باید توضیح بدم! اونجا دوره؛ باید یه کاری پیدا کنم که به خونه نزدیک باشه.  -
 پیش ما.  میگم چطوره چند روز بیای -
 کشیدکه چی بشه؟! شما ها که به زور تو اون خونه نفس می-
طوری که خیلی بهتر از تنهایی تو خونه موندنه. چند روز خونه ما... چند روز هم تو این -

 خونه شبنم... چند روزهم... 
یه کار خوب پیدا کردم. تو مطب دندانپزشکیه ـ همینجوری رو زبونم چرخید ـ  -

 زدم که تو زنگ زدی. مون نزدیکه... داشتم زنگ میم به خونهآدرسش ه
 مگه تو با بوی خون حالت تهوع نداشتی؟! -
 طور نیست. شم همیشه که اینکنم. تازخب از ماسک استفاده می -
 برو خودتو گول بزن. -
 خب این کار نشد یه کار دیگه.  -
 گی. ست همینو مییه هفته -
 رید. به نوبت رو اعصابم راه می شما خواهرا هم -
 گرفتی. کاش تو هم سر و سامون می -
 حاال تو این هیرو ویری شوهر از کجا گیر بیارم. فعال کاری نداری؟ خداحافظ.  -
 کنه. زنی قهر میتا دو کلوم حرف حساب می -

. کننزود گوشی رو قطع کردم... بابا اگه بذاری تا خود صبح دلواپسی تراوش می
نفسمو فرو بردم و زانوهامو تو خودم جمع کردم. واقعا اگه کار گیر نیارم چکار کنم؟! 

کردم! یاد چند روز پیش افتادم که برای کار تو عکاسی، رفتمو چقد احساس بیچارگی می
شعورها درو حداقل شاهد ع*ش*ق* ب*ا*ز*ی یه مرد و زن باهم شدم... آخه بی

طور وارد نشه. مرده چه ریلکس تا ه در بازه همینبستید که یکی به هوای اینکمی
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چشمش به من افتاد از زنه فاصله گرفت و دستی به موهای ژولیده ش کشید... به 
 «کاری داشتید؟!»طرفم اومد و گفت:

از ترس، نگام میخ زنه شده بود که خیلی کار داشت تا جمع و جور بشه. وای خدا چقد 
یشکی نگفتم؛ حتی وقتی سحر در موردش ازم ترسیده بودم؟! این موضوعو پیش ه

 «خواستن که من نداشتم.سابقه کار می» پرسید، به دروغ گفتم: 
کنه؛ چرا یهویی تمام درها به روم بسته امان از این بغض لعنتی که بدجور اذیتم می

، پاشم حداقل وضو بگیرم که نماز بخونم... دلم شدن؟! خب چیکار کنم اینیه که هست
کنن... مقنعه امو از سرم جدا کردمو رو بند حیاط گرفته. کلمات تو نماز آرومم میبدجور 

 زدم که زنگ در به صدا در اومد. گذاشتم. داشتم آستینهامو باال می
 کیه؟ -یعنی سحره که برگشته؟! دوباره مقنعه رو رو سرم گذاشتم:

 کردم...و وا میموندم صدای اون ور درو بشنوم... بعد درکاش حداقل منتظر می
 سعید بود. ها! قلبم اومد تو دهنم! تا خواستم درو ببندم، پاشو الی در گذاشت. 

 برو بیرون کثافت. -
زورم بهش نرسید... منو تو حیاط هل داد... اومد تو و درو پشت سرش بست. از پشت 

قد از کرد. چبه زمین افتاده بودم. خدایا چکار کنم؟! خیلی حر*ی*ص*ا*ن*ه نگام می
خزیدم... یه لحظه ترسیدم! ناامیدانه به عقب میآروم آروم نزدیک شدنش به خودم می

 چهار طرفم رو نگاه کردم. 
 . فقط خودمم و خودت. بیخود چشم نگردون... کسی نیست که بیاد کمکت -

 خدایا خودت کمک کن!
ارت نیست که اینقد ادای آدمای ترسیده رو درنیار؛ چون می دونم اولین ب -سعید:

 جنس نر می بینی. 
 کنم... مگه خودت خواهر مادر نداری؟!برو بیرون خواهش می -
 ها روکنی و ادای آدم ترسیدهراستی که خیلی خوشگلی... مخصوصا حاال که ناز می -

 درمیاری. 
 کنم برو بیرون. داری. خواهش میمگه ما بچه محل نیستیم؟! چرا حرمت نگه نمی -

ای زنگ در اومد. خدایا شکرت! سعید به هراس افتاد... قدمهای آرومش رو بازم صد
 تبدیل به یه جهش وحشیانه کرد و به طرفم خیز برداشت. 

 کمک... -
 ولی قبل از اینکه حرفم رو تموم کنم دستشو رو دهنم گذاشت. 
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 کنی میذارم به این راحتی از چنگم در بری؟کنی ها! فکر میداری چیکار می -
پیچید. اون دست صدای نفس نفسهاش چقد آزار دهنده بود که توی گوشم می

ش رو دور من حلقه زد... که من نتونم هیچ کاری بکنم. چند بار سرمو تکون دادم؛ دیگه
 شاید یه جیغ کوتاه بزنم. اون ور در بشنوه... خیلی زورش زیاد بود. 

ی مزاحم. خودمم و خودت... صدای زنگ قطع شد. مثل اینکه طرف رفت... حاال ب -
 خوری؟! بیا بریم تو... اونجا باهم راحت تریم. کنی اینقد وول میچیکار می

هر جور بود تو دلم تند و تند شروع به خوندن دعا کردم. در هالو باز کرد و منو توش 
 پرت کرد. به اوج ناامیدی رسیده بودم... تازه می فهمیدم که چرا خواهرام نگران تنها تو
خونه موندن من بودن. خدایا این دفعه رو نجاتم بده! دیگه غلط بکنم که حرف گوش 

رم. چقد شون مینکنم. چه اشکالی داره خونه خواهرام کوچیکه... هر روز خونه یکی
ش... آخه خودش که تنها احمق بودم که پیشنهاد حاج آقا رو قبول نکردمو نرفتم خونه

وای خدایا خودت کمک کن! اگه این دفعه نجات نبود، خدمتکارش هم باهاش بود. 
کنم. وای خداجون در هالو هم بست. چرا حالت چشاش پیدا کنم، دیگه لجبازی نمی

 اینجوریه؟!
 کرد. های پیرهنشو باز میداشت دکمه 
 م کردی. بدجور دیوونه -
 ایم. تو رو خدا از اینجا برو بیرون... ما هم محله -

کردم... یه چیزی شبیه داره. توی ذهنم وسایل توی هالو بررسی میمثل اینکه فایده ن
 گلدون یا همچین چیزی که بکوبم رو سرش. 

 خوشگل خانم هیچ راه در رویی نداری، بیخود نگرد.  -
 پیراهنشو در آورده بود.

 چقد گرمه. -
هم در طور که داشت آروم آروم به طرفم می آومد با یه حرکت زیر پیراهنش رو همین 

آورد. نگاهم به طرف میز تلویزیون رفت که کنارش دستگاه تلفن گذاشته شده بود... آره 
کوبم رو سرش؛ ولی مگه اون راحت سرش رو میذاره دم دستم این خوبه... محکم می

 که من تلفنو روش بکوبم! خدایا خودت کمک کن! دستشو به طرف کمربندش برد...
 

 پندار:
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رفتم... اه این سمند از کجا پیدا شد. درست طرف خونه روناک میداشتم تخته گاز به 
رفت. چند بار پشت سر هم سیگنال زدم... یا برو یا راهو باز تو امتداد مسیر من می

 کن. 
 چه خبره؟! -
های هندزفری رو دوباره تو با هر مکافاتی که بود از کنارش رد شدم. یکی از گوشی 

این بار که زنگ میزنم، روناک گوشی رو برداره... نخیر! با  گوشم گذاشتم. امیدوار بودم
 مشتم محکم به فرمان ماشین کوبیدم. لعنتی!

اگه اینقد غیرتی میشی یکی بهش نگاه کنه »یه لحظه حرفهای حاجی تو ذهنم پیچید: 
پیرمرد چقد عصبانی شد وقتی بهش « کنی.شو خودتو خالص نمیگیریچرا نمی

 «بشه.م تم صیغهچرا ازش خواس»گفتم:
گفت که خدا رو خوش نمیاد کشید میبرای من دلسوز شده بود. پای خدا رو وسط می

از تنهایی یه دختر سوء استفاده کنی. مسخره ست لطف منو به حساب سوءاستفاده 
 ذاشت. می

پیچیدم خیابون فرعی و بعد هم به طرف کوچه شون رفتم. هر طور شده امروز تکلیفمو 
کنم. تلفنهای منو جواب نمیدی؟! طرفهای ظهر بود... نه از زنهای سره می باهاش یه

ذاشتن رو سرشون. این های شیطونی که کوچه رو میمحله خبری بود و نه از بچه
اش؟! سرعتو یواش کردمو آرومتر سعید نیست؟!  با اون موهای فرفری و سینه جلو زده

ونه روناک تو اون بود؛ چرا باید سعید ای بودم که خجلو رفتم... درست تو اون کوچه
باشه... تو مراسم ختم بابای روناک زیاد زیارتش کرده بودم؛ ولی چرا داره به طرف خونه 

به یقین تبدیل  امروناک میره؟! وقتی بعد از بازشدن در به زور رفت خونه، دیگه شک
ا ور کنم! بتونستم چیزی رو که می دیدم باشد. پ... سگ درو پشت سرش بست. نمی

شه. عجله از ماشین پیاده شدمو به طرف در رفتم. اولش چند بار زنگ زدم... باز نمی
رفتم. با یه حرکت دستمو روی حاال چکار کنم. بهترین راه حل این بود که از باالی در می

سقف در محکم کردمو ازش باال رفتم... وقتی وارد حیاط شدم، صدای التماسهای روناکو 
شنیدم. دیگه حسابی مغزم قاطی کرده بود... با عجله از دو ورودی خونه می از پشت در

شد. از تو قفلش کرده سه پله باال رفتم و بعدش دستگیره در رو فشار دادم... باز نمی
بود. روی شیشه ورودی، نرده گذاشته بودن که فاصله شون از همدیگه پنج الی هفت 

بعد هم کلیدو از قفل درآوردمو درو باز  شد. هرطور بود شیشه رو شکستمسانت می
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رفت، حسابی کردم. با دیدن بدن نیمه ل*خ*ت سعید که داشت با شلوارش ور می
 کنی آشغال؟!داری چیکار می -قاطی کردم... با تمام قدرتم داد زدم:

 بازم تو؟! -
 .خون حسابی جلو چشمام رو گرفته بود... به طرفش یورش بردم و پرتش کرد رو زمین

 بعد هم گلوشو تو دستام گرفتم تا تونستم فشارش دادم. 
 ولم کن عوضی.  -سعید:

 کنی!از بی پناهی یه دختر سوءاستفاده می -من:
با اینکه از شدت فشار دستای من رو گلوش، چشماش بیرون زده بود؛ ولی با گستاخی 

 خودت چی.  -گفت:
ودشو به طرف میز چوبی اش، آروم آروم خزدهروناک با همون چشمای وحشت

 تلویزیون رسوند و بهش تکیه داد. 
 گم دستتو از رو خرخره ام بردار. بهت می -سعید:

ش کنم. چطور به خودش اجازه داده بود به روناک چپ نگا خواستم خفهولی من می
کنه. یه دفعه سوزش یه بریدگی رو تو قسمت راست شکمم حس کردم که باعث شد 

 کنی؟!تو کار من دخالت می -سعید منو از خودش جدا کنه:دستام شل بشه و 
قبل از اینکه بجنبه و دومین ضربه رو هم بهم بزنه، روناک با دستگاه تلفن محک زد 
پس گردنش... بیهوش نشد فقط یه خورده گیج شد. بعد نگاهشو به طرف روناک 

 دوخت، همین باعث ترس مضاعف روناک شد. 
 تمو به روناک گفتم:دستمو رو جای زخمم گذاش

 تو برو اونور. من خودم حساب اون عوضی رو می رسم.  -
 اتو سفره کنم، تا بدونی دنیا دست کیه؟خوای دلو رودهمی -سعید:

نگاهم به طرف مچ دستش بود... با یه حرکت سریع خودمو بهش رسوندم اگرچه تیزی 
 چاقو کمی به کف دستم اصابت کرد؛ ولی اهمیت ندادم. 

دستمو ول کن عوضی تا نشونت بدم سزای آدمی که پابرهنه وارد معرکه  -عید:س
 میشه. چیه؟!

 نه پندار مواظب باش.  -روناک:
 بهت گفتم برو کنار.  -

حاال دیگه سعید تو مشتهای من بود. موهاشو از پشت گرفته بودم و سرشو به دیوار 
 می کوبیدم. 
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 فکر کنم دیگه بسش باشه ولش کن.  -
 بهتر نیست پلیسو خبر کنیم؟ -ز پشت محکم کتمو چنگ زد:ا

 فکر بدی هم نیست.  -من:
 آره زنگ بزنید و بگید زدیم یکی رو شل و پل کردیم بیاید دستگیرمون کنید.  -سعید:

 باز که تو حرف زدی.  -من:
 روناک با وحشت به خونای روی دیوار نگاه کرد. 

 پس چرا زنگ نمی زنی؟ -من:
 همین االن.  -:روناک

 طوری زل زدی. بیا با گوشی من زنگ بزن... چرا همین -من:
 گم اینکه تا جا داشته کتک خورده. بهتر نیست از اینجا بندازیمش بیرون؟می -روناک :

 چرا یهو نظرت عوض شد؟ -من:
 گم. بعدا بهت می -به سعید اشاره کرد و گفت:
 و گمشو بیرون. یاال بر -یه لگد به سعید زدمو گفتم:

 
 روناک:

 یه دستمال دستم گرفتمو به طرف پندار رفتم... دستش رو زخمش بود. 
 خیلی درد داره؟ -

شانس آوردم که فقط  -چاقوی نسبتا بزرگی رو که روی زمین افتاده بود، برداشت:
 همین تو جیب شلوارش جا شده. 

کرد. عالوه براینکه خون کل بعد یه لحظه دستشو از روی زخمش برداشت و بهش نگاه 
 کف دستش رو گرفته بود، از میون انگشتاش هم بیرون می جهید. 

 بیا این دستمالو روش بذار.  -
چرا یهو از زنگ زدن به پلیس پشیمون شدی؟ نکنه راست  -ولی اون دستمو پس زد:

 راستکی عاشق اون پسره شدی؟
ها یه ه ش کنم. بعد هم همسایهخواستم موضوعو گنداین چه حرفیه؟ من فقط نمی -

 موضوعو چهل کالغش کنن و بذارن کف دست خواهرام. 
 باالخره که چی؟ اونا می فهمن.  -
 اگه یه مدت بگذره و بفهمن شدت نگرانیش کمتره.  -
 کنی بتونی امشبو اینجا بگذرونی؟فکر می -
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یده شده بود... آب به بزور اومدن سعید تو خونه فکر کردم و خونی که رو دیوار پاش
 دهنمو قورت دادم:

 دونم. نمی -
 کنی و میای خونه من. امروز جل و پالست رو جمع می-
 خونه شما؟ -
 آره. زود باش وسایلتو جمع کن.  -

از جاش بلند شد. منتظر بود من هم متعاقب اون همین کارو بکنم؛ ولی من ذهنم 
ی که برام نامحرمه. اگه مادرم بود، عمرا بدجور درگیر بود. آخه چجوری برم خونه مرد

 ذاشت همچین کاری بکنم. می
 تو که هنوز نشستی.  -

 هایی رفت که از جای زخمش می اومد. نگاهم به طرف قطره خون
 گفتم: 
 خوام که مزاحم شما بشم. من... من... نمی -
 حرِف بیخود -
  من برم از تو آشپزخونه شیشه زردچوبه رو بیارم. -

همیشه وقتی مادرم موقع سبزی خورد کردن، دستش رو می برید، روش زردچوبه می 
 ذاشت. 

شیشه زردچوبه رو از روی کابینت برداشتم به اضافه یه دستمال تمیز و به طرفش 
 برگشتم

 ازش خواستم که دستش رو کنار ببره. 
 بعدش آماده شو که باهم بریم.  -
 ور مآبانه حرف می زنی. ش دستاز وقتی شناختمت، همه -

قسمت بریدگی پیراهنش رو یه کم بیشتر کردم تا جا برای ریختن زرد چوبه راحتت تر 
شه؛ البته زخمتون سوزه ولی بعدش خوب میاولش یه کم می -باشه. به پندار گفتم:

 عمیقه. بهتره که بعدش برید بیمارستان و بهش بخیه بزنید. 
 یاد. نه... کارت عالیه. ببینم تو بلدی بهش بخیه بزنی؟مثل اینکه خونش داره بند م -
مون هست. بهتره های خونهگی؟ من؟! نه!؛ ولی یه بیمارستان نزدیکیچی داری می-

 که هرچه زودتر به اونجا بری
 زودباش خودتو آماده کن که باهم بریم.  -
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 کجا؟ -
 خونه من.  -
 چرا داد می زنید؟ -
 گم. بازم گیج میزنی. یچون یه ساعته بهت م -
 راستش... راستش -

ره کنم که بهتراستش خیلی فکر کردم. فکر می -لبمو با زبونم خیس کردمو ادامه دادم:
 که... بهتر باشه با خواهرام زندگی کنم. 

 ش بهونه میاری؟چرا همه -یه دفعه مچ دستمو تو دستش گرفت و محکم فشارش داد:
 ها! -

 خواستی بری همون روز اول رفته بودی. اهرات برو نیستی. اگه میمیدونم که پیش خو
 یا... نکنه.. خیال داری بری پیش حاجی؟ -تو چشام زل زد:

 گید؟!چی دارید می -من:
 زود باش جوابمو بده -
ت بشم؟ میدونی اگه مادرم از کما بیرون بیادو ببینه من صیغه بیام پیش تو که صیغه -

 کنه. ر جا دق میشه؟ دشدم، چی می
گه که دخترم واسه خودت راست بیا و کنی وقتی بری پیش حاجی اونم میفکر می -

 کنه؟!ت تیز نمیراست برو... دیگه دندون طمعشو واسه
خجالت بکش... مثال اون پدرته. اگه حرفهاتون رو اون شب درست شنیده باشم، اون  -

 خود پدرته. 
می بینی حتی فامیلم باهاش یکی نیست. اونقد ازش بود؛ ولی حاال نیست. مگه ن -

کنی خونواده کسرایی منو به بدم میادکه فامیلی ام رو هم ازش جدا کردم. فکر می
شناسن؟ نه به عنوان پندارکاویانی... کسی که تو پرورشگاه بزرگ عنوان پسر حاجی می

 شده. 
 گفت؟! اون چی داشت می

 بلند شو که باهم بریم.  -
 ولی آخه.  -من:

طوری بیای ت نکنم حاضری همینکنی؟ ببینم اگه صیغهچرا بازم مّن و مّن می -
 مو با من زندگی کنی؟!خونه

 گی؟! چی داری می -چشمام چهارتا شد:
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پاشو برو وسایلتو جمع کن که زیاد وقت ندارم. بعد هم برم یه فکری به حال اون زخم  -
 رو شکمم بکنم. 

رفت ظاهر مثل اول ازش خون نمی اومد؛ ولی هر آن احتمالش می درست بود که به
 که جای بریدگی باز بشه و ازش خون بیرون بیاد. 

 آره بهتره که اول یه فکری به حال این زخم بکنیم.  -من:
بعد نگاهمو میون خونه به هم ریخته و خون پاشیده شده رو دیوار کنار آشپزخونه 

ود... از یه طرف وسایالش به هم ریخته بود از یه طرف انداختم. وضعش خیلی ناجور ب
 هم اتفاق امروز و خون پاشیده شده کنار دیوار آشپزخونه. 

 پس چرا معطلی؟ بلندشو که بریم.  -
 بیمارستان؟ -من:

 طور که مچ دستم تو دستش بود، فشار داد تا همراه خودش از زمین بلند شم. همون
زنم تا رسیدن ما به خونه اون هم بیادو  به دکتر زنگ مینه... خونه من. همین حاال -

 زخممو پانسمان کنه. 
به خاطر اینکه اومدی و نجاتم دادی ازت ممنونم؛  -دستمو به زور از دستش جدا کردم:

 ت بشم. ولی قرار نیست به خاطر جبران لطفت بیامو صیغه
 جوری میای؟پس چه -

 حاال اگه عقد بود یه چیزی.  -من:
 اگه بعدش آویزونم شدی چی؟ بهت گفته بودم که من اهل ازدواج نیستم.  -
که کنم. قول میدم همینش یه عقد ساختگی، میام به جای خدمتکارت کار میهمه -

 مامانم حالش خوب بشه بالفاصله ازت طالق بگیرم. 
گه اصرار البته ا  -جوری این حرف رو زبوم چرخید. ادامه دادم:خودم هم نمیدونم چه

 ت. داری بیام خونه
طور موندن؛ شاید دو ها همینخیلی وقتا پیش اومده کسایی که تو کما رفتن، تا سال -

 سال؛ شاید هم ده سال. 
 شه. طور نیست مامان من زود خوب میوای تنم لرزید! خدا نکنه... نه این

 پس چرا ساکتی؟! -
 ستم چی بگیم. دونسرمو بلند کردمو بهش خیره شدم... نمی

گن که چرا به وقت خونوادت نمیاصال قبول. اومدیم و مامانت زود از کما دراومد. اون -
 محض خوب شدن مادرت ازم جدا میشی؟
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 تونم. بیارم. مثال.... مثال... هزار تا دلیل می -من:
 چی؟ -

تیم. از اون تونیم بگیم که ما با هم تفاهم نداشطوری بهم زل نزن. مثال میاین -من:
 زنن. حرفایی که بیشتر مردم به هم می

اومدیم و زیرش زدی؟ ازدواج که ظاهرا رسمیه و تو دفترخونه ثبت شده. راحت  -
 تونی دبه دربیاری. می

 این چه حرفیه؟ -من :
 تونم زیاد سر پا بمونم. بهتره که بریم. با این زخم نمی -

 دستمو ول کن.  -من:
 طوری شده بود. رابرش زیاد مقاومت کنم. اون به خاطر من اینتونستم در بنمی

 طوری بهتره. شه بعدش میرم. آره اینهمراهش میرم تا زخمش پانسمان 
 یه لحظه صبر کن.  -من:

 ای گوش نمیدم. میدونی که من به هیچ بهونه -
م ونم. بعد هگم باهات نمیام؛ فقط یه لحظه صبر کن تا برم نمازمو بخمن که نمی -من:

 طوری که نمیشه. لباسامو عوض کنم... این
م انداخت و اون مانتویی که یه نگاهی به موهای آشفته و پخش شده رو شونه

 هاش نیمه باز بودن... یه دفعه چقد خجالت کشیدم. دکمه
 خیلی خب فقط عجله کن.  -

ش د. فکر کنم اسمرفتم وضو بگیرم، شنیدم که به یکی زنگ زطور که داشتم میهمین
ش و زخمش رو پانسمان کنه. خدایا خودت کامران بود. ازش خواست که بیاد خونه

 همه چیزو بخیر کن!
همین که نمازمو خوندم، بعدش خاضعانه از خدا خواستم که یه جوری این مشکلو برام 

 حل کنه. 
 زود باش. تموم نشد؟ -

های مانتوم که مرتبه. ع کردم. دکمهبا عجله چادرو از خودم جدا کردم... موهامو جم
رفت. گوشیم... اگه مقنعه ام رو هم سر کنم دیگه همه چی تمومه. وای داشت یادم می

 خواهرام زنگ بزنن و من دم دست نباشم؟!
 گردی؟!داری دنبال چی می -

 دونم کجا گذاشتمش؟گوشیم نیست. نمی -من:
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 م دیگه. بهش یه زنگ زد. تو حیاط پیداش کردیم... بری
 بذار در حیاطو ببندم. -
 بهتره که برای همیشه با این خونه و مردم این محله خداحافظی کنی -

 مونم. به همین خیال باش. من تا زخمت پانسمان میشه پیشت می
خوای بری، خیلی راحته. مطمئنم ازش خوشت میاد. چرا سوار شو. جایی که می -

 گی؟ساکتی و چیزی نمی
 رفتی! کاش به همون بیمارستان نزدیک خونه ما میگم می -
 خوای زخممو خوب پانسمان نکنن و بعد من بمیرم که از دستم خالص بشی؟می -
 اید. شمام دیوونه -

چه زندگی نکبت باری شده؟! دردسر هر لحظه در کمینمه. موقعی که بابا و مامان بودن 
اگه همین اآلن خبر می دادن که شد، این حس نگرانی رو نداشتم. خدایا چی می

شه؟! پندار کاست ماشینشو روشن کرد و یه مامانم از تو کما در اومده؛ یعنی می
 موسیقی بی کالم گذاشت... بهش نگاه کردم. 

زنی. بذار این روشن باشه... تا رسیدن به تو که سکوت کردی و حرف نمی -پندار:
 مون سر نره.  آپارتمان. حوصله

 خواد. بکن به من چه؟. باال انداختم. هرکاری دلت میهاموشونه
 ببینم ناهار خوردی؟ -

 رفت؟اوه ناهار! ولی... با گندی که سعید زد، چیزی هم از گلوم پایین می
 من که خیلی گشنمه... فکر کنم یه گاو درسته رو بخورم.  -
 با این شکمت؟! -
 جوریه؟!ببینم آشپزیت چهخب مگه چیه؟! پانسمان که شد، همه چی حله.  -
 در حد نیمرو بد نیستم.  -

گفتم. مامانم همه نوع غذا یادم داده بود؛ چون بیشتر وقتا که سرش با کار دروغ می
 خواست برای شام یا ناهار غذا درست کنم. شد از من میگرم می

 م. رسیدیگیری... مثل اینکه اشکال نداره. برای شروع بد نیست. بعد کم کم یاد می -
طور به ساختمون سنگ یه آپارتمان لوکس تو نیاوران. از پشت شیشه ماشین همین

 های اون چمن کاری و گلکاری داشت. کاری شده خیره شدم که کناره
 کنم. من تو طبقه سوم زندگی می -
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بعد از اینکه ماشینو به پارکینگ برد، وارد محوطه ساختمون شدیم... بعدش به طرف 
 ور رفتیم و او هم دکمه طبقه سوم رو زد.آسانس

 فکر کنم باید کامران رسیده باشه. -
 اون دیگه کیه؟ -
 دوستمه -
وقتی از آسانسور بیرون رفتیم، متوجه یه آقایی شدم که دم در واحدش منتظر ایستاده  

بود. همین که اونم متوجه ما شد، به طرفمون اومد. خوب پندار و زخم کنار شکمش رو 
 رانداز کرد... بعد هم یه نگاهی به من انداخت. ب
 چی شده پندار؟! -
 کنم.اش مفصله بعدا برات تعریف میقضیه -

بعد پندار درو باز کرد تا باهم بریم تو... در تمام مدتی که دوستش زخمش رو پانسمان 
 تشدونستم کجا؟ واقعیکرد، من تو فکر این بودم که یه جوری برم. از طرفی نمیمی

مون هم که دیگه امنیت نداشت. از خواستم برم خونه خواهرام. خونهشعار بود که می
طرفی تنها موندنم با یه نامحرم، زیر یه سقف کار درستی نبود؛ پس من چیکار 

 کردم؟می
کردم. به اضافه یه خورده شیرینی تا ببرم توی آشپزخونه بودم داشتم شربت درست می

نم؛ ولی اینقد دیر جنبیده بودم که اقدام من برابر بود با رفتن به دوست پندار تعارف ک
 اون.

خواد بره... باعجله از آشپزخونه بیرون اومدم. گفت که میشنیدم که دکتره به پندار می
سعی کنید خوب ازش مراقبت کنید... نذارید  -اون دکتر تا چشمش به من افتاد گفت:

 ه، اگه آبکی باشه خیلی بهتره. تا زخمش مداوا نشده غذاهای جامد بخور
 باشه... باشه.  -

یه  خسته نباشید... بفرمایید -بعد هم نگاهی به میوه و شربت رو کانتر انداختمو گفتم: 
 شربتی میل کنید. 

 ممنون دیرم شده، من دیگه باید برم. بااجازه.  -
 بعد هم منتظر جواب من نموند... زود کفشاش رو پوشید. 

 دتون نره چی گفتم. حتما یا -
 بله حتما.  -
 خداحافظ -
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 خداحافظ -
پندار صدام زد... توی اتاقش بود. خدایا حاال چکار کنم؟! پیشش رفتم. روی تختش 

های باز به تن داشت؛ ولی از اونجایی که به خاطر نشسته بود که یه پیراهن با دکمه
اتاق، راحت با سینه و پانسمان زخمش زیرپوش نداشت، در همون لحظه ورودم به 

 شکم سیکس پکش مواجه شدم. چقد خجالت کشیدم... رومو به یه طرف کردم. 
 با من کاری داشتید؟ -
 کامران رفت؟  -
 بله.  -

شنیدی که کامران چی  -های پیرهنشو می بست بهم گفت:طور که داشت دکمههمون
 م سوپ درست کنی؟واسهتونی بری گفت؟ گفت که بهتره من غذاهای مایع بخورم. می

 شبهش زل زم، پسره پررو... راست راستکی باورش شده که من اینجا موندگارم و واسه
 کنم. نقش خدمتکارش رو بازی می

 مه. بهتره که عجله کنی؛ چون خیلی گشنه -
 بعد هم بالفاصله رو تختش دراز کشید که من ناچار بشم برم. 

 
 حاجی:

های تولیدی کارخونه بودم که گوشیم شغول بازدید از بخشبا مدیر داخلی شرکت م
 زنگ زد. 

 دم. شما به کارتون ادامه بدید تا من گوشی رو جواب می -به یغمایی گفتم:
 کرد. قسمت سبز رنگ رو لمس کردم. پندار بود. اون هیچوقت از این کارا نمی 
 بله!... پندار! -
 سالم حاجی -
 تولیدی رفتم. صدای این دستگاه ها خیلی زیاد بود.  به محوطه خارج از بخش 
 سالم پسرم! -
 خوبید حاجی؟ -
 ممنون!... چی شده که یادی از ما کردی؟! -
 به خاطر یه خبر مهم که خواستم شما اولین نفری باشید که در جریانش میذارم.  -
 خبر مهم؟! -
 رخونه. شما هم اگه خواستید بیاید. من و روناک قراره که فردا باهم عقد کنیم توی دفت -
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 شنوم؟!یعنی درست می
پیش حاج آقا زراعتی. فکر کنم خوب بشناسیدش... همون که خطبه عقد صیغه  -

 خوند. ها رو براتون مینامه
 فهمیدم -چشمامو محکم رو هم بستم:

 معلومه که خیال نداره هیچوقت منو ببخشه. 
 میاین دیگه؟ -
 وی من بود که تو رو با یه دختر خوب وصلت بدم. معلومه که میام. این تمام آرز -
 پس... فردا حدودای ساعت پنج بعدازظهر منتظر تونم... فعال خداحافظ -
 خداحافظ  -

 بعد هم گوشی قطع شد. 
کنی که خدایا شکرت. وقتی خودت بخوای یه کاری رو جور کنی، یه جوری درستش می

ای نفسمو فرو بردم؛ پس دهن بمونه! با حالت پیروزمندانه طوری انگشت بهبشر همین
 بیخیال دختر کسرایی شد. چقد نگران بودم که مبادا از لج من با اون ازدواج کنه. 

های کارگر ایستاده بود و به محوطه کارخونه برگشتم... یغمایی کنار یکی از خانم
 کرد. های بسته بندی رو نگاه میبسته

 کنید؟دارید چکار می -به طرفش رفتم:
 نمیدونم چرا بازم این دستگاه زائده به جا میذاره؟  -
 خب به مهندس بگید بیاد -
 بهش گفتن... تو بخش چهاره. اونجا که کارش تموم شد میاد.  -
خیلی خب. من یه کاری برام پیش اومده تا یه جایی میرم... شما خودتون به تنهایی  -

 رسیدگی کنید. 
 ستم به دفترم برگردم. خیلی یهویی این تصمیم گرفته شد. خوامی

روناک وقتی فهمید که منو پندار پدر و پسریم؛ حتی این تصور در اون بوجود اومد که 
ممکنه همه چیز طبق نقشه قبلی باشه. برای همین از کارخونه هم رفت... اونقد 

طریق عقیلی خوب در ناراحت بود که دفتر کاریابی خانم محمدی نرفت؛ ولی من از 
گرده و پندار ست که مدام دنبال کار میدونستم که یه هفتهجریان کارهاش بودم. می

ره. خدا ذهن این پسر چقد نسبت به من منحرف شده؟! فکر هم دیگه پیشش نمی
؟ ش برمکنه من به کسی که جای دخترمه، نظر دارم. به روناک زنگ بزنم یا به خونهمی
 مراسم فردا یه کاری کرده باشم. خواستم برای می
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اون میشه عروسم... بذار یه کم مراسمش آبرودار باشه؛ چون حتی اون پولی رو که 
چندوقت پیش بهش داده بودم، بهم برگردوند. به عقیلی گفتم که خودشو آماده کنه که 

 باهم به خونه ش بریم. 
 بله حاج آقا.  -
 یرون، من هم اومدم پایین. تا شما ماشینو از پارکینگ میارید ب -

 کتم رو پوشیدم و با عجله از دفترم اومدم بیرون. 
 خواید برید؟حاج آقا جایی می -توحیدی:

 چطور؟! -
ایشون خانم مجیدی هستن.  -به خانمی که روی راحتی نشسته بود، اشاره کرد و گفت:

 از طرف دفتر کاریابی اومدن
 م داد. اون دختر از جاش بلند شد و بهم سال

 سالم دخترم.  -
 خواید باهاش حرف بزنید؟ فکر نکنم خانم بهجتی دیگه برگردن. نمی -توحیدی:

 من که فعال وقت ندارم.  -
 حاج آقا فکر کنم شما در جریان شرایط من هستید.  -
 ؟باشه برای فردا... اصال چرا خودت یا یغمایی باهاش حرف نمی زنید -
 واقعا حاج آقا؟! -
 بله. من فعال عجله دارم و باید برم.  -

 حاج آقا من آماده ام.  -عقیلی اومد دنبالم:
 بریم.  -

فکر نکنم حاج آقا این وقت روز روناک خانم خونه باشن. معموال این ساعت به  -عقیلی:
 های رونامه فروشی سر میزنن. دکه

 راستی؟! بذار بهش یه زنگ بزنم.  -
 گوشی رو جواب نداد؛ یعنی تا این حد از دستم دلخوره؟!خیلی بوق خورد ولی 

شدیم که گوشیم زنگ خیابون فرعی رو رد کرده بودیم و داشتیم وارد کوچه شون می 
 زد. روناک بود. زود جواب دادم

 سالم حاج آقا -
 زدم جواب نمی دادی؟سالم دخترم. چرا هرچی زنگ می -
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جا مونده بود، واسه همین متوجه تماسهای  ببخشید حاج آقا... گوشیم تو ماشین -
 شما نشدم. 

 تو ماشین؟ -
 تون به خاطر فردا رفته بودیم برای خرید. بله تو ماشین پندار. آخه با اجازه -

 حاج آقا رسیدیم.  -عقیلی:
 ماشینو نگه داشت، منتظر بود تا مکالمه من تموم بشه. 

 پس یعنی اآلن خونه نیستی؟  -من:
 اج آقا. شما اآلن کجایید؟نه ح -
 تون. دم در خونه -
 وای حاج آقا اونجا؟! -
 چطور مگه؟ -
 هیچی... هیچی.  -
 پس من فردا تو دفترخونه می بینمت... فعال خداحافظ -
 خداحافظ -

 چیکار کنیم حاج آقا پیاده شیم؟ -عقیلی:
 نه دیگه وقتی خونه نیست برای چی؟ -

ای بر -های همسایه اومد جلو و گفت:وباره روشن بشه یکی از زنقبل از اینکه ماشین د
 دیدن روناک اومدید؟

 بله؛ ولی مثل اینکه خونه نیستن و باید برگردیم.  -گفتم:
 ش رفته بود؟!پس خبر دارید که پسر همسایه به قصد ت*ج*ا*و*ز به خونه -
 بله؟! -
 از دستش شاکی ان.  خدا ذلیلش کنه، پسر خیلی التیه... همه اهل محل -
 شما مطمئنید؟ -
گفت که متوجه جیغ و هوارهای روناک شده از همسایه دیوار به دیوارش شنیدیم. می -

اما جرات اینکه بره و دخالت کنه رو نداشته... خدا رو شکر همون آقایی که یه ماشین 
 کنه. شیک مشکی داشت، به دادش می رسه و میزنه سعید و شل و پلش می

 این اتفاق مال چند وقت پیشه.  -
 دیروز ظهر -
 طور؟!که این -
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 روناک:
 . شدیممن و پندار هردو سوار ماشین بودیم داشتیم به دفترخونه نزدیک می

 نه. مثل اینکه همه اومدن.  -
 آره فکر نکنم مجبور باشیم منتظر کسی بمونیم.  -من:

 ات هم اینجاست. اون دوست خود شیفته -
 سحر؟! دختر خیلی شوخیه.  -
 . سعی کن مالقاتهات رو باهاش محدود کنی -

 بهش زل زدم. 
 زود دچار توهم میشه.  -
 بیچاره خواهرام! چقد موضوعو جدی گرفتن! برام اسپند دود کردن.  -
طور باشه دیگه دلشوره اینو ندارن که وقت و بی وقت یکی بیاد و به باید هم این -

 *ج*ا*و*ز کنه. خواهرشون ت
 همینم مونده دم به دقیقه بهم سرکوفت بزنه. 

 ببینم این شیدا نیست؟
 به کجا زل زدی؟ -

کردم داره شوخی خواهر بزرگم هم اومده. پشت تلفن گفت که میاد. فکر می-من:
 . کنهمی

 که ماشینو نگه داشت. با عجله دستگیره در رو فشار دادم. همین
 خرده یواشتر. چه خبرته؟! یه  -

مون، همه به طرفمون اومدن. خداجون! خواهرام چه هیجانی از به محض پیاده شدن
 دادن... اسپند آتش شده رو دورم گردونن. خودشون نشون می

 مبارکت باشه روناک جون.  -
 گفتن بابا و مامان نیستن این لحظه رو ببینن. تو چشماشون اشک نشسته بود. می

 کنه. شون نکنید. نگاه کنید داره گریه میخب حاال ناراحتخیلی  -حمید :
طور جلوی دفترخونه وایستیم، فکر نکنم تا اگه قرار باشه همین -پندار زیر گوشم گفت:

 فردا خطبه خونده بشه. 
 نگران نباش به موقع به کارهای شرکتت می رسی.  -اشکمو پاک کردم:

 رکه... خاله مبارکه از دهنشون نمی افتاد. های خواهرام رو ببین! که خاله مبابچه
 گم. تبریک می -سحر به طرفم اومدو دستمو محکم فشرد:
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 مرسی سحرجون. انشاءالله عروسی خودت.  -
ایه واسه خودت گرفتی؟! بخند ناسالمتی روز عروسیته مثال! ببینم چرا این چه قیافه -

 یش هم نکردی. لباس عروس تنت نیست با مانتو شلوار اومدی؟! آرا
 خواد بابا دفترخونه ست. نمی -

 خدا... چرا اینجوری بهم زل زده؟
هروقت مراسم گرفتیم، اون وقت لباس عروس تنم  -آب دهنموقورت دادمو گفتم:

 کنم. بعد هم تو بیا و آرایشم کن. می
 بیخود... باید بری آرایشگاه.  -
 حاال هرچی.  -
ال گیج بازی درآری، بدون کالت پس معرکه ست. ببین آقا گفته باشم اگه از همین حا -

 چقد به خودش رسیده! اونوقت تو هم دستو صورتتو شستی و اومدی واسه عقد. 
گیره؟! نگاهمو به طرف پندار برگردوندم... خوشبختانه خدا چرا این زبون به دهن نمی

ی پیششون بود که ازد یه خانم مسن دیگهداشت با حاج آقا و استاد عالیی حرف می
 بعدا فهمیدم، مادر پنداره. 

 ای که بریم. آماده -پندار گفت:
 چرا عروس داماد اینقد سرد راه میرن.  -سحر:

 بعد هم از ما خواست که دستهای همدیگه رو بگیرم. 
بقیه هم به تبعیت از سحر همینو ازمون خواستن. چقد حرصم گرفته بود، اینا دارن  

هامو محکم کردم تا وارد دفتر بشم که پندار دستمو محکم گرفت و گن؟! قدمچی می
اینقد ندید بازی درنیار... تازه پام گیره. بدون دویدن تو هم  -آروم زیر گوشم گفت:

 مجبورم که عقدت کنم. 
ه خوای هممی -خواستم دستمو از تو دستش بیرون بکشم که او زورش رو بیشتر کرد:

 بدونن که این عقد صوریه؟!
 به جمعیتی که به ما چشم دوخته بودن، نگاه کردم. بعد هم به زور لبخند زدم. 

ها گفته شد. بعد هم نوبت دادن کادو در عرض یک ساعت خطبه خونده شد و تبریک 
ها شد. حاج آقا و شهال خانم هرکدومشون بهم ست جواهرات کادو دادن که در 

جور رنگ بودن... می دیدم که اونها چهمقایسه با کادوهای خواهرام خیلی گرون قیمت 
ای که بهم می دونستن که همون طرح یک ربع سکهکردن؛ ولی اونها نمیعوض می

 -اش گفت:دادن، برام ارزش تمام دنیا رو داره. استاد عالیی هم موقع کادو دادن سکه
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گم. این پسر خاله ما یه خورده تون رو تبریک مییه بار دیگه زن داداش عروسی
 کنی بتونی اخماش رو وا کنی؟!بداخالقه... فکر می

وای روناک چقد برات  -لبخند زدم... سحر کادو شو داد و بعد هم منو محکم بغل کرد :
 خوشحالم. 

 حواست به دوست مثل دسته گل ما باشه.  -بعد رو به پندار کرد و گفت:
د شم. زوخیالت می گم چون عروسی کردی، بینمی -دستشو رو بازوهام گذاشتو گفت:

 زود میامو بهت سر میزنم. 
 ای یه تای ابروشو باال برده بود. به پندار نگاه کردم که با حالت مسخره

مراسم تمام شده بود. حاال دیگه موقع برگشتن به خونه بود. توی ماشین از پندار 
ه شد اگمیخواستم مادرو ببینم. خدا... چی خواستم که منو به بیمارستان ببره... می

شد؛ ولی زهی خیال باطل! مثل یه مجسمه رو همین حاال مامانم حالش خوب می
 تخت بیمارستان دراز کشیده بود. 

 پندار:
نمیدونم چرا وقتی روناک پیش مادرش در بخش مراقبت های ویژه رفت یه لحظه 

 آرزو کردم که هیچوقت مادرش خوب نشه. 
 بریم.  - 

 قدر؟!فقط همین -من:
 شنوه و نه منو می بینه. ای نداره. مادرم نه صدامو میبیشتر اینجا موندنم هیچ فایده -

 جلوتر از من راه افتاد تا بیمارستانو ترک کنه. 
طور که سوار ماشین بودیم، فقط به جلو خیره در طول راه یک کلمه حرف نزد. همین

رفت که دیشب توش  شده بود. وقتی هم برگشتیم خونه، یه راست به همون اتاقی
... به نظر ناراحت می اومد. چون محکم درو پشت سرش بست. بعد هم مونده بود

 اونو قفل کرد. 
احساس کردم که باید دنبالش برم و باهاش حرف بزنم؛ اما زنگ گوشیم مانع از حرکتم 

 شد. سرجام ایستادم و تلفنو جواب دادم. از طرف شرکت بود. دکمه پاسخو لمس کردم. 
 بله؟ -
 سالم آقا.  -
 سالم. چیزی شده سعادتی؟ -
 راستش آقای کسرایی پدر گفتن که میخوان بیان و شما رو ببینن.  -
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 پس چرا به خودم زنگ نزده و از طریق منشی خواسته بهم خبر بده؟!
 گردم شرکت؛ یعنی حدودای ساعت سه اونجام. بعد ناهار برمی -
 دم. فعال با اجازه. باشه؛ پس من بهشون خبر می -

گوشی رو قطع کردم و به صفحه نمایشش نگاه کردم. روش عالمت تماس بی پاسخ 
 بود. 

مثل اینکه کسرایی واقعا زنگ زده! اون هم سه بار. این باید مال موقعی باشه که با 
 روناک توی بیمارستان بودیم و گوشی رو تو ماشینم جا گذاشته بودم. 

 یعنی چیکار داشته؟!
به در بسته اتاقی که روناک توش بود، نگاه کردم. مثل اینکه خیال نداشت حاال حاالها 

خواستم سفارش غذا بدم. با اینکه از اونجا بیرون بیاد. شروع به شماره گیری کردم... می
ای که فعال او داره، غذا بخور نیست؛ ولی دو پرس سفارش می دونستم با این روحیه

 دادم. 
مو خوردم، بالفاصله راهی شرکت شدم. وقتی به سالن رفتم، سعادتی که غذاهمین

 گفت که کسرایی تو دفترم منتظرمه. 
کنجکاو شده بودم. نکنه از جریان ازدواج من و روناک خبردار شده، برای همین به اینجا 

 اومده. 
ته سدرو باز کردمو وارد دفترم شدم کسرایی روی یکی از راحتی ها با حالت متفکری نش

این  -بود. وقتی چشمش به من افتاد، با یه لبخند تصنعی از جاش بلند شد و گفت:
 روزها مثل ستاره سهیل شدی. اصال نمیشه پیدات کرد. 

 خوبید آقای کسرایی؟ -
باز که باهام رسمی حرف زدی... ناسالمتی قراره که دامادم بشی. بهتره که منو پدر  -

 صدا بزنی. 
 وهم رفت. یه لحظه ابروهام ت

 شراره چطوره؟ -
 کنی. گه که مثل سابق بهش توجه نمییه کم از دستت گله داره. می -
بهتره به جای نگرانی برای بی توجهی من به درسها و کارهای شرکتش بچسبه. به هر -

کنه یه کارخونه ورشکسته ست. اعتبارش رو پیش حال جایی که توش کار می
تر قطعات دستگاههاش فرسوده شدن که یا نیاز به مشتریاش از دست داده و بیش

 تعمیر داره یا تعویض. 
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 کنی. خوبه اینها رو می دونی و هیچ کمکی هم بهش نمی -
 اینجا به اندازه کافی وقتم رو گرفته.  -
 اونقد که حتی نتونی بعضی وقتا به پدر پیرت هم سربزنی.  -

شم. تا خواستم، بگم که برای دامادش مینه! مثل اینکه واقعا باورش شده من یه روز 
 همین اومدید؟ 

بسیار خب. حاال که تو افتخار نمی دی بیای خونه ما، من و شراره واسه  -ادامه داد:
 امشب میایم خونه تو. 

 ولی خدمتکارم تو مرخصیه.  -
خواد. نهایتش یکی از خدمتکارهای خودم رو یه دورهمی ساده که خدمتکار نمی -

 که ازمون پذیرایی کنه. میارم 
 برای همین سرظهری اومدید اینجا؟ -
 نه. راستش حاج آقا راد، بهم پیشنهاد خرید یه مقدار از سهمم رو تو این کارخانه داده.  -
 حاج آقا راد؟! -
 آره همون که کارخانه لبنیاتی داره.  -
 خواد؟!برای چی می -
 ه بده. خواد که بعنوان کادو به عروسش هدیمی -

 از توی پاکت سیگار روی میز یه دونه برداشتم و روشنش کردم. 
 گفتم در این مورد باهات یه مشورتی بکنم. نظرت چیه! -کسرایی ادامه داد:

دونستم حاج آقا پسر داره که عروس هم نمی -نیشخندی زدمو به لبه میز تکیه دادم:
 داشته باشه. 

پاشه. مفصله. سر یه جریانی خونوادش از هم میچرا داره... داستانش یه خورده  -
 ش میره. کنه و پسرش هم از خونههمسرش بایکی فرار می

 طور؟!که این -
 خب حاال نظرت چیه؟! -
 تون رو خواسته؟!چقد از سهم -
 بیست درصد -
 طور!که این -
 گم. بهش گفتم که بعد از مشورت با دامادم، نتیجه رو بهش می -
 کمی نیست. نیاز به فکر کردن داره. سهم -
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 به هرحال کارو بار اینجا دست توئه. هر تصمیمی که تو بگیری من باهاش موافقم.  -
 چرا باید حاجی همچین کاری بکنه؟! روناک بیاد اینجا تو جلسات سهامدارا شرکت کنه. 

 کنه؟!مردک چه داماد، دامادی می
 حرف می زنیم.  امشب اگه اومدیم، بیشتر در موردش -

 بعد هم از جاش بلند شد که بره. 
 

 حاجی:
 م بودم که زهرا خانم گوشیم رو برام آورد. در حال بررسی حساب کتابا تو خونه

 داره زنگ میزنه.  -
 کیه.  -

 آقا پنداره -ذوق زده بود:
 گوشی رو از دستش گرفتم و جواب دادم:

 بله پسرم کاری داشتی؟! -
 هه؛ پسرم؟! -ندش رو از پشت تلفن شنیدم:صدای پوزخ

 چیزی شده؟! -
 شما تا منو با دستای خودتون چال نکنید، دست بردار نیستید.  -
 صبحی که خیلی سرحال بودی... مخصوصا اینکه منو شهال رو باهم رو در رو کردی.  -
 پس بگید قضیه تالفیه.  -
 گی؟!چی داری می -
 د از سهم کسرایی رو بخرید. اون هم شریک کاری من. خواید بیست درصشما می -
خواستم به عروسم به خاطر روز عروسیش کادو داده چه ربطی داره؟! من فقط می -

 باشم. 
 روناک عروس شما نیست، منم پسر شما نیستم -

 پلکهامو محکم رو هم بستم. 
ه ، تو بیشتر افسار پارببین پسره زبون نفهم شورشو در آوردی... هرچی من کوتاه میام -

 کنی. می
 من اگه نخوام کسی به زنم لطف کنه، کی رو باید ببینم؟! -

 داشت به قلبم فشار می اومد. 
 ونه شدیسر در نمیارم اشکال این کار چیه که تو دیو -
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ببینید آقای محترم. من زنی رو که به هوای شراکت تو شرکتم آمد و رفت داشته باشه  -
خوام برای خودم خوام. یک کالم... نمید با همکارام را*بطه برقرار کنه، نمیو بعد بخوا

 یه شهالی دیگه بسازم. 
شنیدم؛ فقط حس کردم که قلبم باد گوشی از دستم افتاد. دیگه حرفهای پندارو نمی

کرده و هر آنه که منفجر بشه... زهرا خانم که صورت رنگ پریده منو دید، شروع به داد 
یکی بیاد کمک کنه. خدا چرا حاجی یهو اینجوری شد؟ مش حسن  -رد:و هوار ک

 کجایی؟! زود باش بیا. 
 به کمک باغبون و چند تا از خدمتکارهای دیگه منو بلند کردن و به طرف تختم بردن. 

 من خوبم نگران نباشید.  -
 مگه آقا پندار چی گفتن که شما اینجوری شدید؟  -زهرا:

 زنم به اورژانس که بیان و حاج آقا رو ببرن. زنگ می همین حاال -مش حسن:
 خواد. صورت بریده گفتم که نمیبه
 

 )فصل دوازدهم(
 روناک:

وقتی صدای بسته شدن درو پشت سر پندار شنیدم، اشکهامو پاک کردمو خواستم که  
ب از اتاقم بیرون بیام... اینجوری هم که شرایطم زیاد جالب نیست. همش باید مواظ

رفتارم باشم. آخه پندار که همسر راست راستکی من نیست... وای خدا جون! می دونی 
 سوزه؟!اگه مادرم خوب بشه و من ازش جدا بشم، چقد دلم می

باید یه جوری لباس بپوشم که فکر بد به سرش نزنه. مثال همیشه جلو چشمش 
ره. . آره اینطوری بهتحجابمو رعایت کنم تا اونجایی هم که ممکنه پیشش آفتابی نشم..

که کارامو کردم، بالفاصله برگردم تو اتاقم. به هرحال هرچی باشه اونم یه مرده با همین
زنم درست نیست اونو با اسمش صدا غرایز مردونه. اوه یه چیز دیگه، وقتی صداش می

 رشبزنم. بهتره که او رو با اسم قربان یا آقا صدا بزنم... به هرحال من به جای خدمتکا
به اینجا اومدم؛ اما یه جورای مسخره نیست؟ خب چکار کنم اینجوری بهش هیچ 

ه شم ککنم. تازه وقتی هم مامان خوب شد، خیلی هم خوشحال میوابستگی پیدا نمی
شه. حاال که سنگهامو با خودم وا کردم بهتره که این عقد صوری، تبدیل به طالق می

جور جاییه؟ پریروز که پندار کنم چهزندگی می بلند شم. حداقل بدونم جایی رو که توش
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ش خونه بود نشد خوب همه جا رو بگردم؛ فقط تونستم از حمام وان دار توی همه
 اتاقم استفاده کنم. 

 دیروز هم که نشد... با هم رفته بودیم خرید. 
به لباس و کفشام نگاه کردم... اون هم پولش زیادی کرده، نصف کفشها و لباسهای 

خوام چکار؟! کاش قدم به قدم زه رو برام خریده... آخه من این همه لباسو کفشو میمغا
تونستم لباس ز*ی*ر هم انتخاب کنم. به خاطر حضورش نشد؛ همرام نمی اومد تا می

ر ... اصال بهتشه یه مدت دیگه ازش استفاده کردالبته زیاد هم وضعش بد نیست. می
ور بدم؟! بعد هم آقا دلش غلطای اضافی بخواد! که نخریدم. برم بپوشمشو جلوش مان

! مطمئنی؟»کرد:عمرًا، دیروز وقتی بهش گفتم که خریدام تموم شده چه تاکیدی هم می
 «مطمئنی؟!
 ان. گن که همه مردا مثل همشعور آخه به توچه؟! راست میپسره بی

. زی بخورمکنه. صبحی از بس استرس داشتم نشد که چیآخ شکمم! چه قار و قوری می
 شه؟!برم ببینم یه چیزی واسه خوردن پیدا می

طور دست به شکم، به طرف آشپزخونه رفتم. قبل از اینکه برم سر وقت یخچال، همین
 متوجه یه پاکت نسبتا بزرگ سفید رو کانتر شدم. 

این دیگه چیه؟! غذا سفارش داده! اونم زرشک پلو با جوجه کباب به اضافه نوشابه و 
 .. وای دستت درد نکنه!مخلفات.

ها بهش حمله کردم. راستی که خیلی خوشمزه بود... فکر کنم بیشتر بی مثل قحطی زده
 حالی من از گشنگی بود. حاال دیگه سیر شده بودم و انرژی داشتم. 

بلند شدمو موهامو از پشت سرم بستم نه برای اینکه خونه رو تمیز کنم؛ چون اونجا 
 د. واقعا تمیز و مرتب بو

 معلومه خیلی وقت نیست که خدمتکارش از اینجا رفته.  
های یه بار مصرفو تو سطل آشغال گذاشتم. بعد هم یه چرخی تو هالو اتاقا زدم... ظرف

 اینجا چقد بزرگه؟! وسایلش رو نگا! معلومه واسه هر کدومشون کلی پول خرج شده!
.. برای بابام... مامانم. خدایا مون تنگ شده بود.یه آه بلند کشیدم! دلم واسه خونه

کنن شن! به خوشبختی جلو چششون توجه نمیهات چقد ناشکر میبعضی وقتا بنده
گردن... به طرف تلویزیون رفتم که در مقایسه با مال ما و یه جای دیگه دنبالش می

. شدخیلی مدرن تر و بزرگتر بود. حاضر بودم قسم بخورم که اندازه ش چهار تای ما می
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یکار کرده؟! واسه خودش سینما گذاشته؟! حاال چجوری روشنش کنم؟ این باید چ
 کنترلش باشه. 

اون باال گوشه سمت چپ دکمه پاورش بود. فشارش دادم... روشن شد! اینا دیگه 
چیه؟! این که فقط یه صفحه خالیه، چیزایی مثل آنتن، ماه*واره و یو اس بی اومده 

سمت راست رو فشار دادم. بذار رو آنتن بذارم...  هایطور شانسکی فلشبود. همین
ببینم چه خبره؟ وای خدا! تلویزیون ظاهر شد باالخره این دانشگاه و رشته کامپیوتر یه 

 جایی به دردمون خورد. 
هاش حاال ببینم چی داره؟ از شبکه یک شروع کردم تا چهار رفتم؛ ولی مثل اینکه کانال

تره. هاش بیشهای آنتن دیجیتالی کانالتم تلویزیوندونسبیشتره. تا اون موقع نمی
خب چیکار کنم تلویزیون ما آنتنش آنالوگ بود و بیشتر از پنج کانال نداشت که دوتاش 

 همیشه خدا برفکی بود. 
نمیدونم چقدر با تلویزیون ور رفتم و چقد زمان گذشت که متوجه برگشتن پندار تو 

 خونه نشدم. 
 ومدی بیرون؟باالخره از اتاقت ا -

 سالم.  -از جام پریدمو بهش زل زدم:
بعد هم دستم به طرف سرو گردن ل*خ*ت*م رفت. روسریم؟! لباسهام هم تعریفی 

نظر می نداشت. یه شلوار جین چسب با یه تیشرت... خدا رو شکر یه کم گرفته به
ش رفت، رسید.  واسه این بهم توجه نکرد. همین که جواب سالمم رو داد به طرف اتاق

 خواد دوش بگیره. گفت که می
پوشیدی بعد پای شد یه لباس درست حسابی میوای روناک گندت بزنن. نمی

تلویزیون می نشستی. برم تا برنگشته یه روسری سر کنم و لباسامو درست کنم... قبل 
 ش رو براش رو تختش بذارم. از اینکه برم اتاقم، ازم خواست که حوله

 بان!بله... بله قر -
 ش رومو رو تختم بذار... اووه! زود برم لباسامو درست کنم و بعد هم برم اون حولهحوله

که لباسامو عوض کردم، به . همینرو نشدمبذارم رو تخت! تا با قیافه ل*خ*ت آقا روبه
 طرف اتاقش رفتم... یه بسم ا... گفتمو آروم درو باز کردم. خدا رو شکر توی حموم بود. 

 ش بگردم... دور تا دور اتاقش کمد دیواری بود. رم دنبال حولهحاال ب
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وشلوارش رو حاال کجا رو دنبالش بگردم؟ دونه به دونه درها رو باز کردم... اینجا که کت
شه مغازه گذاشت... اینجا که نبود حاال گذاشته؛ ولی چرا این همه؟! با اینا راحت می

 ست. بذار اون یکی رو ببینم! این هم که نی
یه دری باالی کشوها بود که آینه کاری داشت. بذار اینو ببینم شاید اونجا باشه... آخه 
اینکه همه چیزش عجیب غریبه از کجا معلوم اونجا نذاشته باشه! وای اینا دیگه چی 

 ان!
این همه عطر و ادکلن! یک، دو، سه... بابا خیلیه. انگاری که واسه خودش کلکسیون 

ه خوب نظر کاشون رو نگاه! چقد خوشگلن! بذار این یکی رو بو کنم. بههگذاشته. شیشه
 میاد. 

 به در بسته حموم نگاه کردمو بعدش یه فیس زدم. به به! چه بوی تلخی داره. 
بذار اون شیشه مشکیه رو امتحان کنم؟! ها! درست شنیدم؟! صدای زنگ دره؟! یه 

؛ ولی دوباره صدای زنگ اومد. حاال لحظه سرجام خشکم زد... نه حتما اشتباه شنیدم
تونه بره و درو باز کنه. من چکار کنم؟! به در بسته حموم نگاه کردم. خب اون که نمی

 باید برم. 
طور بهم ریختم. خب وقتی فهمیدم کیه و چیکار این عطرها و ادکلنها رو هم همین

! برای بار سوم کنم. وای خدا حوله رو هم که پیدا نکردمدارن، میامو جمعشون می
صدای زنگ اومد. خیلی خب اومدم. چه خبره! انگار سر آوردن! اینقد هول شده بودم، 

 بدون اینکه بپرسم کیه؟ درو وا کردم. 
چشمتون روز بد نبینه. همینکه در وا شد، شراره جلوی چشمام ظاهر شد با یه آقا و 

 کنه؟!خانم دیگه. اینجا چیکار می
 یاد درست از آب در اومد. می بینی بابا حرف شه -

شاید هم خدمتکار جدیدش باشه.  -اون مرد سر تا پای منو برانداز کرد و گفت:
 دونی که پروین، رفته. می

چرا به اینجاش فکر نکرده بودم؟! اصال خودم ازش خواستم که پروینو بندازه  -شراره: 
 بیایم تو.  پایی؟ برو کنارجور وایستادی و ما رو میبیرون... چرا همین

تا کشیدم کنار، اومد تو و شروع به صدا زدن پندار کرد... وای خدا اون که داره به طرف 
 اتاقش میره. 

 کنی؟!چکار داری می -من:
 ها به تو نیومده. برو کنار. این فضولی -
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 این دختره چقد کله شقه... ولش کنی تا خود حموم هم میره. وای حوله!
 یی؟!پندار کجا -شراره:

 گم نمیشه بری تو. بهت می -
 بامنی؟!  -
 طور یه کله میری؟کشی همینپندار تو حمومه. خجالت نمی -
 خب باشه. منو اون این حرفا رو نداریم.  -

 کشه. لبمو گزیدم. دختره بی حیا جلویه باباش خجالت نمی
 حاال برو کنار.  -

گم نمیشه... همین جا بشین تا دوشش یدیگه داری اون رومو باال میاری. بهت م -من:
 تموم شه. 

 بعد هم نایستادم بالفاصله به اتاق پندار برگشتم. برم ببینم این حوله کوفتی کجاست؟ 
 عجب گیری افتادم؟ 

 وای خدا جون! پندار از حموم اومده بیرون. 
طور شوکه به باالتنه ل*خ*ت*ش خیره شدم که همه قسمتهاش یه لحظه همین

نظر می اومد یچه و عضله بود و اون جای چاقو که ده دوازده بخیه خورده بود،بهماه
 یه کم ورم داشت. 

 دونستم بیرون اومدید. ببخشید... نمی -
 تا خواستم در برم، زود دستمو گرفت. 

 کجا؟! -
 خب میرم که لباساتو بپوشی.  -

 عوض جواب دادن، درو قفل کرد. 
 ؟ شراره و پدرش اومدن و حاال تو پذیرایی منتظرتن. کنیددارید چیکار می -
 میدونم. صداشونو شنیدم.  -
 کنی. ولم کن... داری چیکار می -
 شش -

کامال از پشت منو بغل کرده بود. طوری که سرم درست وسط س*ی*ن*ه*ش قرار 
 گرفت بهم خیلی نزدیک شده بود. 

 خوای چکار کنی؟!می -
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نم می برد... حاال دیگه گرمای نفسهاشو درست اطراف سرشو داشت به طرف گرد
کردم. خدا چه غلطی کردم؟! که به خاطر یه حوله دوباره به اتاقش هام، حس میگونه

 کشید. برگشتم. داشت بو می
 ببینم تو از ادکلنهای من استفاده کردی؟! -
 ها! -
 دونستی این ادکلنها مردونه ست؟نمی-

 «نه.»خواستم دروغکی بگم: از میون بازواش جدا کردم می هر طوری که بود خودمو
 رو شدم. وای! هردوتا دستمو رو چشمام گذاشتم. که دوباره با باالتنه ل*خ*ت*ش روبه

 یه لحظه فکر کردم دزد به کمدم زده.  -
 بعد سعی کرد دستمو از جلو چشمم برداره که من نذاشتم. 

 پوشی. میمن میرم بیرون. تا تو لباست رو  -
 خوای همه بو ببرن که عقد ما صوریه؟!می -
 پس چکار کنم؟!  -
 پوشم تو هم ادکلنهام رو بذار سر جاش. تا لباسامو می -
 یه وقت بهت بد نگذره.  -
 زدی بهمشون ریختی باید هم مرتبشون کنی.  -
 خودم می دونم. چقد خسیس بازی درمیاری؟! -
 پس زود باش.  -
 کنم. لباساتو پوشیدی مرتبشون می هر وقت -
 چشات کور نمیشه اینقد محکم دستاتو بهش چسبوندی؟ -
 جلوم ل*خ*ت و ع*و*ر وایستاده حرفم میزنه.  -
 چیزی گفتی؟! -

 فقط نفسمو بیرون دادم. 
 دستمو ول کن.  -
 حاال دیگه به چشمات مرخصی بده لباس پوشیدم.  -

گفت. یه پیرهن خونه خونه سفید مثل اینکه راست می آروم دستامو کنار کشیدم. نه.
 تنش کرده بود. نفس راحتی کشیدم:

 خب دیگه زود باش بریم.  -
 کجا؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – ماجرای روناک

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 5 4 

 

 مثل اینکه اصال یادت نیست شراره و پدرش با یه خانم دیگه منتظرتن.  -
 اون سشوارو از تو کشو وردار بیار.  -
 نشنیدی چی گفتم؟ -
 تو کشوی دومه.  -
 فقط شراره و پدرش اومدن؟ -عد هم روی تخت نشست:ب
 نه یه خانم جوون دیگه هم باهاشون اومده.  -
 باید مهری باشه.  -
 اون دیگه کیه؟! -
 زن کسرایی -
 شهمی ۶۶واقعًا! ولی اون خانم خیلی جونه. اون مرد کمه کمش  -
 چرا وایستادی؟! -
 خب چکار کنم؟! -
 بیا موهامو خشک کن.  -
 ای؟!مگه بچه -
 زدی به ادکلنام دستبرد زدی. حاالم باید جریمه شو بدی.  -
 ش دوتا پیس بود. همه -
 زود باش.  -

 این دیگه کیه؟ 
 باالجبار سشوارو روشن کردم و به طرف موهاش گرفتم. 

 جوری بدون دست زدن به موهاش، سشوارو بزنم؟!حاال من چه
 کنی؟!داری به چی فک می -
 گرفتید. برای جای زخمتون اصال خوب نیست. شما نباید دوش می -
 گرفتم. شد. باید دوش مینمی -
 خوردید. تازشم ظهری نباید اون زرشک پلو رو می -
 مگه تو ناهار درست کرده بودی؟! -
 خب... من یه خرده ناراحت بودم.  -

 دستمو گرفت و منو به طرف خودش کشید. 
 کنی؟!می داری چیکار -
 پس واسه این رفتی تو اتاقت بعد هم درو پشت سرت قفل کردی؟! -
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 بهتره که عجله کنیم. زشته اونا منتظرن.  -
 حاال واسه شام چی درست کردی؟! -
 خب؟! -
 همینه دیگه بازم مجبورم از بیرون غذا سفارش بدم.  -
شد. فکر کنم حسابی خشک کنم... بیا تموم از اینجا که رفتم، برات سوپ درست می -

 شد. 
ای که من چند از جاش بلند شد و به طرف کلکسیون ادکلنهاش رفت. از همون شیشه

 تا پیس زده بودم، به پشت گوش ها و نبضش زد. بعد هم کتش رو پوشید. 
 چقد رسمی! 

 خب دیگه بریم.  -
به اونا گفته بودم شدم. آخه من کشیدم همراه پندار از اتاق خارج مییه کم خجالت می

 که او توحمومه. 
 پندار باالخره اومدی؟ -شراره:
 گفت که سرت خیلی شلوغه. پدرت می -پندار:

کجایی؟ یه ساعته که منتظرتیم. مگه  -کسرایی یه لبخند زورکی زد و ازجاش بلند شد:
 قرار نشد بیایم اینجا و درمورد معامله با حاجی حرف بزنیم. 

 که... همسرم. امروز باهم عقد کردیم. این رونا  -پندار:
هام ها؟! دستمو گرفتو منو به طرف خودش کشید طوری که هر دو دستش رو شونه

پس چرا بعدازظهر در این مورد چیزی  -قرار گرفت. کسرایی اخماشو تو هم کرد و گفت:
 بهم نگفتی؟!

 خواستم براتون سورپرایز باشه.  -
 کنه. ه کسی رو سورپرایز نمیدیدن یه دختر گدا گشن -شراره:

خوب بلدی آویزون پسر پولدارا  -ای روبه من کرد و گفت:بعد هم با خشم فروخورده
ای سر هم کردی بشی. اولش داداش بیچاره من... حاالم پندار... خدا می دونه چه حقه

 تا بتونی دل پندارو واسه خودت نرم کنی. 
 گی؟!چی داری می -من:

 تی که با شهیاد چقد صمیمی بودی... باهاش کجاها رفتی. به پندار نگف -
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به پندار نگاه کردم... اخم کرده بود. خدا این چرا شبیه برج زهر مار شده؟! نکنه حرفای 
شه گول این اصال باورم نمی -شراره رو باور کرده. این بار، روش به طرف پندار بود:

 زرنگ تر از این حرفها باشی.  کردم تو خیلیدختره رو خورده باشی. من فکر می
 کافیه.  -پندار:
 زنی؟! به خاطر اون دختره ه*ر*ز*ه داری سر من داد می -شراره:

 خوره. دخترم بهتره که بریم. هرکسی نون لیاقتشو می -کسرایی:
 با رفتن اونا منم خواستم به طرف اتاقم برم... بمونم که چی بشه؟! 

 خوای بری؟کجا می -
 وام برم به اتاقم. خمی -
 تو قرار بود واسم سوپ درست کنی.  -

 حوصله بحث کردن نداشتم. به طرف آشپزخونه رفتم. 
هایی رو که شراره بهم زده، باور کنه. درسته که عقد ما صوریه؛ خدا جون نکنه تهمت

 ام پیشش خراب شه. ولی دوست ندارم وجه
کردم، پندار خیلی دمغ سرشو میون دو ها رو روی کانتر خرد میوقتی داشتم، هویج

 گه؟!دستاش گرفته بود. معلومه حرفای شراره رو باور کرده؛ پس چرا چیزی نمی
 من میرم اتاقم. اگه آماده شد صدام بزن. -
 شه. تا یه ساعت دیگه آماده می -

ر ها رو در نیار. پندار شوهمن چرا بیخود عصبی ام؟! ترو خدا روناک ادای توهم زده
راست راستکی تو نیست؛ فقط باهم یه عقد. سوری کردید. همینکه مادرت حالش 

خوب بشه. هرکی به. راه خودش میره... حاالم نگران کولی بازیهای شراره نباش. سوپ 
 آماده شده بود. میزو چیدم و بعد هم رفتمو پندارو صدا زدم. 

 بیا سوپت آماده شد.  -
 چقد تو خودشه؟!

 اومدم.  -
 و میز. گذاشتم. همه چیزو برات ر -
 پس خودت چی؟! -
 ام. خوام برم اتاقم یه کم خستهخورم.... بعدش هم میمن... من. شام نمی -
 کوه کندی؟! -
 نه!... نه! -
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 پس بیا بشین.  -
 محاله با این برج زهرمار چیزی از گلوم پایین بره. 

 پندار؟! -
  بشقابتو بده برات سوپ بریزم. -

 راستش پندار... من...  -نفسمو فرو بردم تا یه کم واسه خودم شهامت جمع کنم:
 خوای بگی؟چیزی می -
من هیچوقت خودمو آویزون برادر شراره نکردم. خب چرا، یه بار ازش جزوه گرفتم.  -

کنن. خودت دوران دانشجویی از کسی جزوه خب همه دانشجوها این کارو می
 نگرفتی؟

های دانشگاه باهم نشستیم و اون بهم پیشنهاد یه بار هم روی نیمکت خیلی خب...
ازدواج داد که من رد کردم؛ چون باهم تضاد طبقاتی داشتیم. اگر هم اون روز واسه 

 . جشن فارغ التحصیلی شهیاد رفتم فقط واسه این بود که پوزه شراره رو به خاک بمالم
 خدا چرا اینجوری بهم زل زده؟

 کنی گفتن این چیزها واسه من مهمه؟!می چرا فکر -
 خب شما بدجور تو فکرید. من با هیشکی را*بطه نداشتم... باور کنید -
اگر هم داشتی، باز هم مهم نبود؛ چون به هر حال ازدواج ما یه چیز صوریه. من از  -

 اولش هم بهت گفتم که من اعتقادی به ازدواج ندارم، یادت نیست؟
 نظر می رسید؟تونم بپرسم واسه چی اینقد گرفته بهچرا؟ پس... می -
 با حاجی دعوام شده.  -
 طور!که این -
 

 پندار:
صدای زنگ آالرم گوشیم که اومد، بالفاصله بیدار شدم... اصال نخوابیده بودم تا بیدار 

ذاشت؟! حرفهایی که شراره در مورد روناک گفت! فکر بشم. مگه فکر و خیاالت می
 با تماس تلفنی من حالش بد شد. آه خدا! حاجی که

 چرا باید حاجی بخواد برای روناک سهم بخره؟! 
که کادوشو روز عقد به روناک داده نفسمو بیرون پس دادمو از جام نیم خیز شدم. اون

 بود. دیگه کادو دادن دوباره ش واسه چی بود؟!
 آخ حاجی! حاجی!
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ت نیستم. باور کن.  اینو وقتی که شهال تو درسته که ازت متنفرم؛ ولی راضی به مرگ
کنه. مطمئن باش برای تو بیمارستان بود فهمیدم. دیدم که واقعًا بیماریش داغونم می

 تونم ببخشمت؟! طورم. چرا نمیهم همین
ش برگشته، زنم. از وقتی که به خونهاوخ شهال! دیگه امروز حتمًا میرم و بهش سر می

طور که شماره تلفنش رو ش رو از سامان بپرسم. همونخونهپیشش نرفتم. باید آدرس 
ازش خواستم. بیچاره شهال! چه هیجانی داشت. وقتی برای عقد خودم و روناک 

ست. بهتره که بلند شم... از رختخواب دعوتش کردم. چه دنیای عجیبیه! بی فایده
کلنم رو شیشه اد فاصله گرفتم. یه آبی به دستو صورتم زدم و لباسهامو پوشیدم. وقتی 

 برداشتم، دست خودم نبود لبخند زدم. این همونیه که روناک بهش دستبرد زده بود. 
ای که تو آغ*وشم بود، حس عجیبی داشتم. انگار قلبم با شدت بیشتری اون لحظه

 کرد. های بدنم پمپاژ میخون رو به رگ
 از اتاقم خارج شدم... 

 لیست خریده؛ پس خودش کو؟این چیه به در اتاقم چسبید؟! شبیه 
 روناک؟ روناک؟ -
 بعد از یه دقیقه از توی اتاقش با حجاب کامل بیرون اومد 
 بله. سالم -

 بازم درو قفل کردی؟ -من:
 آره.  -

 شه بپرسم واسه چی؟می -من:
 گه که همه مردها سر و ته یه کرباسن. واسه اینکه دوستم سحر می -

 ؟داریکله ت نیست که از رو چرندیات دوستت کپی برمی ببینم خودت عقل تو-من: 
 گه. بینم که زیاد بیراه نمیچرا؟ خودمم سبک سنگین کردم، می -

 بیخود... این چیه؟ -من: 
 مشخص نیست؟ بعد نزدیک شد و بهش نگاه کرد: -
 کشه، گفتم تا ته نکشیده امروز تهیه شون کنیم. محصوالت تو یخچال داره ته می -

 چرا به جای اینکه تحویل خودم بدی به در اتاقم چسبوندی؟ -من: 
 چیکار کنم خواب بودی.  -

 خواستی بیدارم کنی. می -من: 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – ماجرای روناک

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 5 9 

 

رو که بازم با قیافه ل*خ*ت و ع*و*ر*ش روبه -سرشو انداخت پایین و زیر لبی ُغر زد:
 بشم. 
 باید کم کم عادت کنی. -من: 

 چه پررو؟! -
 چی گفتی؟ -من: 

شو رو میز هیچی!.... صبحونه آماده ست... خامه... عسل با تخم مرغ عسلی... همه -
 چیدم، چایی هم دم کردم. 

 امروز سحر خیز شدی! -من: 
 من در کل عادت ندارم زیاد تو رختخواب بمونم. -

 خوبه؛ پس بیا با هم صبحونه مون رو بخوریم.  -من: 
 من گشنه م نیست. -

 مونی؟! شب هم که چیزی نخوردی. س کشیدن هوا زنده میتو با نف -من: 
 دستشو گرفتم و دنبال خودم کشوندم.  
 دستمو شکوندی ولم کن.  -

 خورم، تو هم باید بخوری. تا وقتی که من غذا می -من: 
 م نیست. خب چیکار کنم گشنه -

 من تنهایی غذا از گلوم پایین نمیره.  -من: 
 خوای مامانت پیشت باش؟که می مگه بچه کوچولویی -

 ه. م باشتونم گشنه برم؛ باید یه چیزی تو معدهبشین. حاالم میرم سرکار... نمی -من: 
 تون نشد؟میری سرکار؟! مگه دیشب با آقای کسرایی بحث -

 چه ربطی داره؟ -من: 
 . هخب این یعنی اینکه حاال تو کارت مشکل پیدا کردی. مثال کسرایی اخراجت کن -

 ببین بچه جون، کسرایی شریک منه -من: 
نه صاحب کارم. بعد هم من با آراء هیئت مدیره انتخاب شدم نه انتخاب کسرایی. از  

طرفی من نبض شرکت به حساب میام. هیچوقت آدم پول دوستی مثل کسرایی 
 کنه و به خاطر یه بحث ساده. آدم پولسازی مثل منو از دست بده. حماقت نمی

 از خود متشکر؟! چه -
 حاال بشین صبحونه ات رو بخور.  -من: 

 شد. کرد با نمک تر میوقتی اخم می
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 کنید؟حاال این لیست خریدا رو چیکار می -
 کنیم. ریم تهیه شون میبا هم می -من: 

خوام مزاحم شما گی که میری سرکار. آدرس فروشگاهو بگو خودم میرم. نمیمگه نمی -
 بشم. 
 گم باهم می ریم، یعنی باهم میریم. وقتی می -من: 

 خواد دنبالم راه بیفته. انگاری من بچه کوچولوئم می -
 ری. فهمیدی؟هرچی. تنهایی هیچ جایی نمی-من: 

 چه بداخالق؟! -
 عوض بازی کردن با نونای تو دستت، زود باش بخورشون.  -من: 

 داشته باشه.  گن خوبی رو به یکی بکن که لیاقتشوراست می-
 اش شد. بهش زل زدم. اخماشو تو هم کردو مشغول خوردن صبحونه

وقتی صبحونه ت تموم شد، آماده شو که باهم بریم فروشگاه. اول خریدای تو رو  -من: 
 انجام میدم بعد میرم سرکار. 

 من گشنم نیست. میرم که لباسام رو عوض کنم -
َاه... َاه. چه از خود متشکر. انگار زمین و »اه غر زد:بعد هم باعجله از جاش بلند شد. تو ر

 «آسمون بهش بدهکاره.
 فهموندم. خواستم ناراحتش کنم؛ ولی باید یه چیزهایی رو از همون اول بهش مینمی

 شد. به ساعتم نگاه کردم... داشت هشت صبح می
 بعد از خرید با روناک، به شرکت برم یا به شهال سر بزنم؟

 غمگینش، تمام ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود. چشمهای 
 بهتره که اول به شهال سر بزنم. خیالم که از بابت اون راحت شد، بعدًا میرم شرکت. 

 خیلی خب. آقای بد اخالق من آماده ام.  -
چه زود؟! همون مانتو کرمی که من براش خریده بودم رو پوشیده بود با شال عسلی. 

تم گفبر دلفریب شده بود. اگه همراه خودم نمی اومد، حتمًا بهش میراستی که چند برا
 که بره و عوضشون کنه. 

 بریم.  -چایم رو سر کشیدم:
بینم هیچ اسمی به اندازه بداخالق خیلی فکر کردم چی صدات کنم... حاال که می -

 ات نیست. برازنده
 لیست خریدا رو بردار که یادت نره.  -من: 
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 ه بچه دستور میده. چرا خودت تنهایی نمیری. انگاری ب -
 اول صبحی اعصابمو به هم نریز. زود باش راه بیفت.  -من: 

 ریزه. تو هم با همه چی اعصابت به هم می -
 خوشم نمیاد باهام کل کل کنی.  -بازوشو محکم تو دستم فشار دادم:

 خیلی خب تو هم -
، وسوسه انگیز بود. سرشو انداخت پایین به صورتش خیره شدم. اون لبهای یاقوتیش 

 و من هم دستاشو ول کردم. 
 چرا وایستادی؟ -من:

 دارم میام دیگه.  -
 برو تو آسانسور.  -من:

 فقط برای خریدا همرام میای یا...  -
 برای هیچ کاری حق نداری تنهایی بیرون بری. حاال سوار شو.  -من: 

 اب میام. اینطوری که من یه زندونی به حس -
 خوام تو این مدتی که همسر منی مشکلی پیش بیاد. نمی -
 همه چیز که صوریه. خوبه که خودت دیشب هم گفتی.  -
 چرا اصرار داری تنهایی بیرون بری؟ -
 . خب یه چیزهایی هست که نمیشه با تو خرید. باید خودم بخرمشون -
برنداشتی؟ امروز اونا رو هم تهیه خوای. چرا اون روز که بهت گفتم لباس... نمی -

 کنیم. می
 -فکر کنم تمام خون بدنش به طرف صورتش هجوم بود. لپهاش حسابی قرمز شد:

 ام سر بره. نه!... نه!... منظورم این نبود... خب منم آدمم. ممکنه تو خونه حوصله
 هر وقت حوصله ت سر رفت باهم میریم بیرون.  -
 تونم دانشگاهو برم. دت باشه خودت گفتی میبرای دانشگاهم چی؟! یا -
 گردونم. خب برو. خودم می برمت و برت می -
 عجب آدمی هستی! -
 خوای ترم تابستونی، انتخاب واحد کنی؟می -
 ها! بهش فکر نکردم.  -

 تا وقتی که فرصت انتخاب واحد مونده، فکراتو بکن.  -من: 
 کنم. . بعدا راجع بهش فکر میبهتره که اول خریدا رو انجام بدیم -
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 زیاد طول نکشید. همه خریدها در عرض یه ساعت انجام شد. 
 مطمئنی که چیزی رو از قلم ننداختی؟ -

 نه. همه چی تکمیله.  -دوباره لیست خریدو با جنسهای خریداری شده وفق داد:
 خیلی خب. حاال بریم که لباس ز... رو هم بخریم.  -
 گی؟ی مینه!... چی دار  -
 از همون مغازه چطوره؟ -
 خواد... من خودم دارم. ببین! من منظورم این نبود. نمی -
ایستم. لباساتو که انتخاب کردی، من میام حساب توی مغازه نمیام. دم مغازه وامی -

 کنم. می
 خواد. پولی رو که دیشب بهم دادی، با خودم دارم. نه نمی -
 خیلی خب باشه.  -

 دونم دیدن اینها چه اشکالی داشت، من بارها شراره رو با این لباسها دیده بودم. نمی
خوند یه بار بهم زنگ زد که براش مشکل یادمه اون موقعی که برای کنکور درس می 

درسی پیش اومده. چقد هم خواهش کرد... من هم رفتم. انتظار نداشتم وقتی می 
 کنم. چقد حالم به هم خورد...  بینمش، با این ریخت تو اتاق، مالقاتش

دونست با َگندی که حاجی باال آورده، من غرایزم رو در خودم اون دختره احمق نمی
سرکوب کردم. بنابراین خیلی شوکه شد، وقتی ازش خواستم که لباس بپوشه، بعدًا 

 جلوی من بشینه. 
ام با م*ایو یا این چندوقت پیش که باهم تو شمال بودیم به بهانه شنا کردن، مد

 اومد جلو چشاممی
 بریم دیگه.  -
 تکمیل؟ همه چی رو انتخاب کردی؟ -
 بله -
 کمو کسری پول که نیاوردی؟ -
 نه!... بریم دیگه. چرا بهم زل زدید؟ -
 پره؟تو چرا اینقد زود رنگت می -

ش و صورتش رو به طرف خودم دست خودم نبود، دستمو گذاشتم زیر چونه
 . برگردوندم

 کنی؟می دونی با این کارت، منو کنجکاو می -
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 دیرتون نشه...  -
 چرا باید دیرم بشه؟ -

طور پیش کشوند. چشمامو بسته بودم و همینجاذبه لبهاش، لبه*امو به طرفش می
رفتم. آخ چیکار کردم؟! باالخره قسم سیزده ساله ام رو شکستم. اون رو بدون هیچ می

 ی متعجبش بوسیدم. بعد هم بالفاصله ازش فاصله گرفتم. مقامتی در برابر چشمها
 گردونم خونه. بسیار خب حاال برت می -

ماشینو روشن کردم و برای رفتن به مسیر برگشت، دور زدم. در تمام این مدت روناک 
 سرش رو پایین انداخته بود و پاکت لباسها رو تو دستاش می فشرد. 

 رسیدیم.  -
چون وسایل یه  -هش نگاه کردم حالت متفکری داشت. ادامه دادم:بازم چیزی نگفت. ب

 کم زیاده خودم هم، همرات میام. 
فقط همراهم وارد آسانسور شد. وقتی هم در واحدمون رو باز کردم، جلوتر از من، رفت 

 تو. 
 وسایل رو دم در گذاشتم. خودت بعدًا درستشون کن.  -

 کرد. ی هرچه زودتر، رفتن من، لحظه شماری میکنار کانتر ایستاده بود و داشت برا
خواستم بهش بگم که اتفاق امروز از روی عمد نبود؛ ولی او چند به طرفش رفتم. می

 قدم عقب رفت. 
 من دیگه رفتم.  -

انگار زبانش رو با چیزی دوخته بودن... دریغ از یک کلمه! درو پشت سرم بستم. تا 
گاهم همچنان به در بسته واحدم بود. دلم وقتی که در آسانسور بسته شد، ن

 کرد. غرور لعنتیت رو بذار کنار. خواست دوباره برگردم... یه چیزی در وجودم غوغا میمی
 

 روناک:
انگشاتمو رو لبهام گذاشتم. این خوبه یا بده؟ به طرف آینه رفتم. وای تروخدا نیگا! 

 شه؛ ولی امروز... حسابی کبود شده! بهش نمی اومد اینقد احساساتی با
 چشمامو محکم بستم. 

حاال من با دیدن دوباره اون چه عکس العملی از خودم نشون بدم؟ الزمه که بازم، 
دراتاقمو رو خودم قفل کنم؟ که بازم به زور منو بیاره واسه غذا خوردن، بعد هم آقا 

ه نم. یدوباره تح*ر*یک بشه؟ نفسمو بیرون پس دادم. بهتره که رفتارمو طبیعی ک



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – ماجرای روناک

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 6 4 

 

جوری خودمو نشون بدم انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده؛ حتی اگر هم خواستم تو اتاقم 
 خودمو قایم کنم، یه بهونه درست و حسابی داشته شم. 

تونم برم و انتخاب واحد صبحی بهم گفت که تا وقت انتخاب واحد تموم نشده، می
 دارم. م رو برمیکنم. مردمکامو یه خرده تو چشام چرخوندم. درسای عمومی

 هشت واحد!
 ش تقصیر شماهاست. به پاکت لباسهایی که تو دستم بود، نگاه کردم. همه 

 خریدم، این اتفاق نمی افتاد. اگه امروز شماها رو نمی
 آخ خدا! حاال چکار کنم؟! وای! گوشیم داره زنگ می زنه. چشمام چهارتا شد. 

 پندار نباشه! 
ش می اومد. یادم رفته بود با خودم ببرمش... بهتره ببینم چیکار از تو اتاقم صدای زنگ

 داره؟!
 ای پرت کردمو به اتاقم رفتم. پاکت توی دستمو یه گوشه

 اش نگاه کردم. اون نیست. اینهاش! رو تختم افتاده بود. برش داشتم و به صفحه
 سالم شیدا.  -از شهرستان بود. شیدا بود. جواب دادم:

 اک جون خوبی؟ چه خبر؟سالم رون -
 سالمتی. تو خوبی خواهری؟ -
 نیم ساعت پیش زنگ زدم جواب ندادی. فکر کنم خواب بودی.  -
نه... خواب نبودم. با پندار رفته بودم بیرون که یه خرده خرتو پرت واسه یخچال  -

 بخریم. 
 صبح به این زودی؟! -
 رفتیم.  رفت سرکار؟ این بود زودنه اینکه اون بعدش می -
 رابطه ت با شوهرت چطوره؟! -

 گه؟آخه چی بگم؟! مثل تیکه یخ می مونه؟! هر وقت هم دلش خواست، بهم زور می
 خوبه.  -
 دونی روناک چقد خیالم راحته که تو سرو سامان گرفتی؟! خدا رو شکر. نمی -
 مون نمی ایسته. حداقلش اینه که سعید وقت و بی وقت دم در خونه -
 ازش خبر نداری؟! -
 صد سال سیاه. اون پسره الت.  -
 خدا رو شکر. راستی که خیلی موذمار بود.  -
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 از مادرچی؟... خبر نداری؟! -
 مامان..  -

 یه آه بلند کشیدمو ادامه دادم:
 دیروز بهش سر زدم. همونجوریه که بود.  -
 مامان. چرا یه دفعه همه چی بهم ریخت؟ اون از بابا... اینم از  -

 به خاطر ناشکری های من. 
 رفتی تو فکر.  -
 شد؟اگه مامان زود حالش خوب می -
 کنی چه عکس العملی نشون بده ببینه تو عروسی کردی. فکر می -
 گردم پیشش. نمی ذارم احساس تنهایی بکنه. برمی -
 تو هم چه حرفها میزنی؛ پس خونه و زندگیت چی؟ -
شه که مامانو تو خونه تنها گذاشت و من هم برم دنبال عنی نمیاون مهم نیست... ی -

 زندگیم. 
 تونی بیاریش پیش خودت. این درست... می -
 شه؟!آخ شیدا یعنی مامان زود حالش خوب می -
 بغض کردی؟! -
 خیلی نگرانشم. اگه زود خوب نشه چیکار کنم؟  -
 خواستم ناراحتت کنم. خدا بزرگه... من نمی -
 من ناراحت نیستم.  -شکامو پاک کردم:ا
 فقط زنگ زدم که یه حالی ازت بپرسم.  -
 ممنون خواهری.  -
 از بقیه خبر داری؟! -
 راستش همون روز عقد که با تو دیدمشون، دیگه ندیدمشون.  -
 تلفنی هم باهم حرف نزدید؟ -
یمو کردی. قبالها گوش نه بابا تو اولین نفری هستی که بعد از عقدم، گوشیمو افتتاح -

 زدن. می سوزوندن از بس که زنگ می
 دونن که سرت گرِم خونه زندگیته. شون راحته. میاونام حاال دیگه خیال -
فکر کنم بهتر باشه. من از این به بعد تالفی اون روزها رو سرشون درآرم و دم به دقیقه  -

 بهشون زنگ بزنم. 
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 ی نداری؟فکر بدی هم نیست. خب دیگه کار  -
 نه مواظب خودت باش... به شوهرت سالم برسون. خداحافظ -
 خداحافظ.  -
 

 پندار:
ای رو که جلوش ایستاده بودم رو دوباره با یعنی آدرسو درست اومدم؟ پالک خونه

آدرسی که سامان برام اس ام اس زده بود، وفق دادم... مثل اینکه درسته؛ یعنی شهال 
ای قدیمی... زنگو به صدا کنه؟! یه خونه قدیمی تو محلهگی میای زند تو همچین خونه

 در آوردم. 
 کیه؟! -
 ببخشید منزل خانم شهال مرندی؟ -
 پندار تویی؟-

بعد بالفاصله در باز شد و من وارد حیاط کوچکی شدم که یه حوض کوچک وسطش 
 بود. چقد گلدون شمعدانی دور و بره حوضه؟!

 حرکت کردم.  با قدمهایی مردد به جلو
 پسرم خوش اومدی.  -
 ها ایستاد. خاطر من از خونه بیرون اومد و روی پله به 
 سالم...  -
م رو ازش سالم به روی ماهت. بیاتو پسرم... سامان بهم گفت که تو آدرس خونه -

 پرسیدی. 
در آغوشش رو برام باز کرد. چیکار کنم؟! ناخودآگاه به طرفش رفتم و من هم او رو 

 ای داشت؟آغوشم گرفتم. چه حس فراموش شده
 واقعًا خوشحالم که اومدی.  -

بعد هم اشکاش سرازیر شد. من هم منقلب شدم؛ ولی با یه نفس عمیق اونو کنترل 
 کردم. 

 چه خونه پر از گل و گیاهی دارید؟ -
 های منن. اگه خواستی یکی از گلدونامو بهت می دم. اینها بچه -
 قشنگن.  -
 کننجاهای سبز خود بخود روحیه آدمو باز می-
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 رنگو روتون حسابی باز شده.  -
پرسه... چرا خوب نشه، پسرم حالمو می -به صورتش دست زد. بعد هم لبخند زد:

 خورم و اکثر صبح ها هم میرم پیاده روی. خوب غذا می
 چه خوب.  -لبخند زدم:

 ت نیاوردی؟چرا تنها اومدی؟! چرا خانمت رو با خود -
 نشد... باشه برای دفعه بعد.  -
ای. زنت خیلی خوشگله... بزنم به تخته مثل قرص ماه راستی که خیلی خوش سلیقه -

 مونه. می
ها اش به خودم. بازم او ن تپشروناک! دوباره به یاد اون بوسه افتادم و نگاه شوکه

 ریتم وارش بکاهم. های شروع شد... دستمو روقلبم گذاشتم که از شدت ضربه
 چرا وایستادی پسرم. بیا بشین تا من برم برات چایی بیارم.  -
 خواد. خودتونو خسته نکنید نمی -
 این چه حرفیه؟! بعد از مدتها پسرم اومده، یه چایی براش نیارم؟! -

نگاهمو میون فضای قدیمی اتاق چرخوندم که روی یکی از دیوارهای رنگ ورو رفته، یه 
 کس آویزون بود. این عکس من نیست؟ از جام بلند شدم و به طرفش رفتم. قاب ع

درسته این همون عکسیه که تو یازده سالگی با شهال تو شیراز گرفته بودم. کنار آرامگاه 
سعدی. قابو از دیوار جدا کردم و به طرف خودم گرفتم... دست خودم نبود... لبخند 

خواست از ها چه روزهایی بود! خیلی دلم میزدم. درسته خودشه. راستی که اون روز
اگه امتحانات تموم بشه، باهم اونجا »نزدیک آرامگاه سعدی رو ببینم. بهم قول دادن:

 «می ریم.
 اون موقع من پنجم بودم. 

 بیا پسرم.  -
 شهال با یه سینی بزرگ پر از غذای صبحانه برگشته بود. 

  کنید؟! من صبحونه خوردم.شما چکار می -
، براش از روستا میارن. اونم برای من روییاین تخم مرغها محلیه. همون همسایه روبه -

 آورده. 
 بعد هم سینی رو روی میز جلوی مبل گذاشت. 

 آخه!-
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کشیدم! که تو بیای و من هم برات. صبحونه درست چقد انتظار این لحظه رو می -
 کنم. 

 باالجبار نشستم. 
 تته؟!این چیه که تو دس -

 قابو از دستم گرفت. بعد هم یه آه بلند کشید
 کردم این عکس گم شده میون بقیه نبود. فکر می -
 که مثل بقیه بسوزونیش؟ -
 پس خبر داشتید.  -
 سامان بهم گفت... گفت که تو چقد داغون شدی.  -

 . بخشپسرم منو ب -سرشو انداخت پایینو از شدت ناراحتی، ابروهاش رو تو هم ریخت:
 گذره. نفرت من دیگه شدت گذشته رو نداره. حاال سیزده سال از اون موقع می -
خواستم از خونه برم بیرون، پشیمون بودم؛ همون موقعی که چمدونم دستم بود و می -

کردم که منم دلداده دارم. هی به خودم ولی لج کرده بودم؛ باید به پدرت ثابت می
 «ناههشهال این کارت گ»گفتم: می

ولی رفتم... خدام خوب حالیم کرد. هنوز سه ساعت از فرارم نگذشته بود، که مشاور 
این یه نشونه »موقع به خودم گفتم: حقوقی بابات، تصادف کرد و بعدش مرد. اون

این بود که رفتم واسه خودم یه خونه گرفتم و تو پشیمونی « ست. بهتره که توبه کنم.
 زندگی کردم. 
سوزه؟! ش رو حجاب صورتش کرد و گریه کرد. چقد دلم به حالش میبعد هم دستا

بگو که گذشته رو فراموش کردی. به طرف شهال رفتم و پندار دست از غرورت بردار... 
 گریه نکنید... واسه قلبتون خوب نیست.  -اونو در آغوش گرفتم:

 پسرم، تو قبلنا خیلی شاد بودی؛ اما حاال....  -
مون بهتر نیست به جای پیش کشیدن گذشته، صبحونه -نگاه کردم: به سینی روی میز

 رو بخوریم. 
افته. فکر کنم این چاییا سرد شده... بهتره که برم و ببخشید پسرم. داره از دهن می -

 عوضشون کنم. 
 خواد. خوبه. نمی -استکانو تو دستم فشردم:

 
 )فصل سیزدهم(
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 روناک:
 زدم. لفنی باپندار حرف میتوی سالن دانشکده، داشتم ت

 همین حاال کالسم تموم شد.  -من:
 خوبه. من هم تا چند دقیقه دیگه راه می افتم.  -
 شرکتی؟ -
 ام.نه خونه حاجی -
 حالش چطوره؟ -
 بهتره. -

 حاجی سالم می رسونه.  -یه لحظه مکث کرد. بعد ادامه داد:
 مرسی. شمام سالم برسونید...  -

 خواستم در ادامه بگم، مطمئن نبودم. به سحر نگاه کردم و گفتم:ه میاز چیزی ک
گردم... نامزدش میاد دنبالش. خوای تو پیش حاجی بمون. من با سحر برمیاگه می -

 منو هم باخودشون می رسونن. 
 از کی تا حاال دوست پسر، میشه نامزد؟! -

 حاال هرچی.  -یه کم صدامو پایین آوردم:
 ا نیم ساعت دیگه میام دنبالت. ت -پندار:

 نیم ساعت دیگه؟! -
زد. یه کم ازش دور خدا رو شکر! سحر داشت بایکی از دخترای دانشکده حرف می

 حاال اگه خودم برم، چی میشه؟  -شدم:
 . قبالً بهت گفتم که نمیشه -

ت سبعد هم گوشیش رو قطع کرد... باز که گوشت تلخ شد. بعد یه نگاهی به بازوی د
راستم انداختم که هنوز جای فشار دستش، درد داشت. اونم به خاطر چی؟ چون خانم 
واحد باالیی فکر کرده بود من خواهر پندارم، منو واسه پسرش خواستگاری کرده بود... 

گفت که من چند بار به نوشت افزارِی پسرش رفتم و اون هم از چه با آبو تابی هم می
 شانس نداشت، همینه دیگه!من خوشش اومده... آدم اگه 

دونست که من ظاهرًا با پندار ازدواج کردم. با اون ابروهای دست خب! اون از کجا می
. زدنخورده و صورت بدون آرایش.  به طرف سحر برگشتم. هنوز داشت با لیال حرف می

چی شد، میاد  -وقتی به طرفشون برگشتم، حرفاشون رو قطع کردن... سحر پرسید:
 دنبالت؟
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 فعال پیش باباشه -
 زنیم. خیلی خب لیال جون بعدًا در موردش حرف می -سحر:
 ها... فعال. باشه بچه -لیال:

خوشم میاد این  -تا لیال یه کم ازمون دور شد. زود سحر چشماش رو تنگ کرد و گفت:
کنه که اون صورت معمولیش دختر خوب بلده آرایش کنه، یه جوری رو خودش کار می

 وشگل به نظر بیاد. بدون آرایش دیدمش ها، اصال مالی نیست. خیلی خ
 خوای یادت بده؟تو که باهاش خیلی جوری چرا ازش نمی -من:

گه مدل صورت من با مال خودش فرق داره. یاد نمیده... از اون دختر کلکاست. می -
 واسه این هرچی بهم بگه بی فایده ست. 

طور قدم زنان راهمون رو بهش خندیدم... همینکه جمله آخریش رو با خمیازه گفت. 
 گرفته بودیم که از سالن خارج شیم. 

 راستی گفتی که پندار نمیاد دنبالت؟ -
 چرا؟ فقط یه خورده دیرتر از روزای قبل میاد.  -
 بهتر. بیا بریم طرف بوفه تا یه چیزی بخوریم.  -

 باز که خمیازه کشیدی؟! -من:
 ودم نیست. چیکار کنم دست خ-سحر:

 ش رو نیگا! موهات چه شلخته ازش بیرون اومده. مقنعه -
واسه اینه که سر کالس چرت زدی. ببینمت! چشاَتم  -وایستادم و براش مرتب کردم:

 گود رفته؟! انگار امشبو نخوابیدی. 
 فقط امشب! بگو چند شبه؟! -
 خوندی که اصالً باورم نمیشه. نگو که درس می -
 زدم. گی؟! با مهران حرف میمیچی داری  -
 مهران؟! -
 گم دیگه. امیری رو می -
 آها! -
 حواست کجاست؟ -
 زدی. آخه قبال با اسم فامیلیش صداش می -
 خیلی وقته که با اسم کوچیکش صداش میزنم.  -
 پس چرا من خبر ندارم؟ -
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 از بره. اصالً با خودش میواسه اینه که تا کالسا تموم میشه، پندار جونت میادو تو رو -
 رسه؟زنگاه میشه که سر بهکجا میدونه کی کالسات تموم می

 دونه که برنامه کالسهامو داره. نمی
 خب می دونه دیگه.  -
قد کنی، چدونی! وقتی بهم زنگ زدی و گفتی که واسه تابستون، انتخاب واحد میمی -

خواد ازخودش واسم شده. میخوشحال شدم. گفتم که دوستم واسه من دلش تنگ 
 بگه. از من بدونه.

 دارم تو هم اومدی؟پس واسه این بود تا بهت گفتم که واحد تابستونی برمی -
ای واسه بیرون رفتنام داشته باشم که نه بابا به خاطر مهران جونم بود. باید یه بهونه -

 تحویل بابا ننه م بدم. 
 ضد حال! -
 م بریزم. دارم می میرم از گشنگی. یه چیزی تو معدهحاال زود باش بریم که  -
 خوردی نمی اومدی دانشگاه. خیلی عجیب غریب شدی. تو قبلنا تا صبحونه نمی -
کشه... عوض صبحونه ش تقصیر مهراِن. هر بار تا خود صبح منو به حرف میهمه -

 کنم و بعد همیزنم. بعد بلند میشم یه کم آرایش مخوردن، یه نیم ساعتی رو چرت می
پوشمو میام دانشگاه. ببینم تو چرا بازم صورتتو شستی و مانتو شلوارتو تنت لباس می

 کردی. ناسالمتی شوهر داری. 
 چه ربطی داره؟ -
کنم که صبحها با اون منو مهران فقط نشون کرده همیم. به خاطرش آرایش می -

 ماشین شاسی بلندش اومد دنبالم، منو خوشگل ببینه. 
 امیری ماشین خریده؟ -
 دونی تازگیا تو شرکتی که مال بابای کسرائیه استخدام شده. مال کسراییه. نمی -
 پس یه عروسی هم افتادیم.  -
 آره خب! -
 حاال باید خوشحال باشی چرا صورتت آویزونه.  -
 آخه بهم گفته که یه پنج سالی رو صبر کنم تا پوالشو جمع کنه واسه خودش خونه -

 گه که دوست داره اولین روز زندگیش، تو خونه خودش باشه. بخره. می
 اینکه خیلی خوبه.  -
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کجاش خوبه... پنج سال دیگه؟! َاه از شانس بد ما نشد اون کسرایی پولدار  -
 مون بشه. عاشق

 سحر؟! -
 والله. از خودش خونه داره... امروز عروسی کنه، فردا خونه خودشه.  -
 این امیری نیست؟!ببینم!  -
 وای کو؟! -

طور اش رو در آورد و خودش رو نگاه کرد... همینزود به طرف کیفش هجوم برد. آیینه
که با یه دست آیینه رو نگه داشته بود، موهاش رو به صورت مرتبی از مقنعه بیرون 

 آورد. بعد هم یه رژ لب کشید. 
 خندی؟!تو چرا هی می -سحر:

 حاال چطورم؟ -داد و ادامه داد:لباشو رو هم فشار 
 بابا بس کن، شوخی کردم.  -من:

 منو سرکار میذاری؟ -
کردن... به های محوطه نگامون میبعد هم دنبالم کرد... تا نزدیک بوفه دویدیم. بچه
نرفته بودم. به غیر از اون چند باری  درک! از وقتی که ازدواج کرده بودم، راحت بیرون

اری رفته بودم که عاقبتش شد کبودی روی بازوم و بعد هم پرت شدنم که به نوشت افز
حاال  -زدیم. بریده بریده، گفتم:روی تخت. کنار بوفه ایستادیم... هردو نفس نفس می

 کنی. یکی دیگه رو بهش ترجیح میدی. بری غلط میکه اینقد ازش حساب می
 ل کسرایی مال اون بود. منظورم این بود که کاش پو -جمله قبلیش رو اصالح کرد:

 حاال چند وقته که میره سرکار؟ -
دقیقا از فردای همون روزی که تو ازدواج کردی مهران به عنوان کارشناس تعمیرات -

 ی؟خور کنه... تو ساندویچ چی میاستخدام شده. حاال تقریبا یه ماهیه که اونجا کار می
 ن قهوه. م، تکمیل صرف شده؛ فقط یه لیوامن که صبحونه -
 با پندار جونت؟ -
 شم و براش درستها تا صبحونه نخوره نمیره سرکار... اینه که من بلند میاون صبح -

 خورم. کنم. یه بارکی خودمم صبحونه م رو میمی
 با قهوه؟! -
 خوره، اونم تلخ. آره. از اون یاد گرفتم... زیاد قهوه می -
 در موردش حرف میزنه.  حاال چشاش هم چه برقی میزنه وقتی -
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 کجا؟! -
اون موقع که شماره گوشیتو ازم گرفت، بهش گفتم که هیچ شانسی نداره بایستی  -

 سی سال مسن تر باشه... مثال در حد حاجی. 
 وای! تو چیکار کردی؟ حاجی پدرشه.  -
 گی؟! واقعا حاجی پدرشه؟راست می -

توجه نشدم؟ یه جورایی هم شبیه پس چرا من م -بعد هم دستشو زیر چونه ش برد:
 همن. 

بله دیگه. اینقد افکار منفی ذهنت رو پر کرده که جایی برای درست تشخیص دادن  -
 ت نمونده. واسه

 ها رفتیم. ساندویچ با قهوه رو گرفتیم بعد هم به طرف یکی از نیمکت
م کردفکر مییعنی اونی که واسه روز عروسیت اومده بود، پدرشوهرت بود؟ منو باش  -

ش با خودم به عنوان یکی از اون عشاق دلشکسته اونجا حضور داشته. تازه همه
 گفتم جای کسرایی خالیه. می

ش، نمیدونم شراره از کجا فهمیده در مورد اون اصالً حرف نزن با اون خواهر دیوونه -
ال نگاه کردنه اون بود که یهو همون روز عروسی پیدا شد... َاه َاه. چقد از اون حالت از با

 دختره بدم میاد. 
خب... من به مهران گفتم. اونم با شهیاد دوست صمیمیه بعد هم کسرایی رفته به  -

 خواهرش گفته. 
 پس همه آتیشا از گور تو بلند میشه.  -
دونستم با این کارم حال شراره سرجاش میاد، وگرنه زودتر از اینا دست به کار نمی -

 شدم. می
 ها! -
 خوب بوی فرندش رو کش رفتی.  -
 گی؟!چی داری می -
 آخ خوشم میاد بوی دماغ سوختگِی بعضیا مشاممو پرکنه.  -
 تو از کجا میدونی که شراره به پندار عالقه داشته؟ -
 مثل اینکه مهران با کسرایی روابط خونوادگی داره. واسه این از خیلی چیزا خبر دارم.  -
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دونم که کسرایی هنوز دندونش مثال می -ندویچش زد و ادمه داد:یه گاز گنده به سا
وهر کنه و شکنه با پندار جونت دعوا میپیش تو گیره و یه بار هم که حسابی مست می

 جنابعالی هم حسابی حالش رو جا میاره. 
 گی؟!اینو... جدی می -
 دیگه شوخی واسه چی؟! -
 پس چرا من خبر ندارم؟! -
 ه که تو ندونی این همه عّشاق داری که بعدش پررو بشی. البد خواست -
هام تو چشام چرخید به یاد یکی دو هفته پیش افتادم که داشتم یه لحظه مردمک 

زدم. از شانس من، همون موقع هم، پندار برگشت تلفنی با یکی از خواهرام حرف می
 م؟زنخونه، تا دید گوشی دستمه، زود ازم پرسید که با کی حرف می

با اینکه بهش گفته بودم ژیالست؛ ولی حرفمو باور نکرد. گوشی رو از دستم قاپید و 
 خودش با ژیال حرف زد. اون روز یه کم سر و وضع لباساش به هم ریخته بود. 

 چته؟ چرا رفتی تو فکر؟ -سحر:
 هیچی. داشتم به حرفات گوش می دادم.  -
که شهیاد رو از اونجا اخراج کنن. چرا  خالصه دیگه شوهرت از هیئت مدیره خواسته -

 اینجوری بهم زل زدی؟ گوشیتو جواب بده. که یا جای اونه یا کسرایی. 
 چه بی موقع زنگ زد. 

تونن مدیری رو که بیشترین سود حاالم شرکت تو بد دردسری افتاده. از یه طرف نمی -
ین سر کسیه که بیشتردهی رو برای شرکتشو داره بیخیال بشن. از یه طرف هم شهیاد پ

 سهام شرکت رو داره. 
به صفحه گوشیم نگاه کردم. وای خوِد پندار. سحر وقتی که دید دکمه پاسخ رو لمس 

 کنم ساکت شد. می
 گوشی رو جواب دادم:

 سالم. اومدی؟ -
 آره زود باش بیا... دم ورودی دانشگاهم.  -

 های سحرو بشنوم. خواست بقیه حرفدلم می
 پندار اومده دنبالم. من باید برم.  -ار رو به سحر کردمو گفتم:باالجب

خواستی بهش بگی که چند دقیقه صبر کنه تا حرفامون با هم تموم شوهر ذلیل! می -
 بشه. 
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 خوام. معذرت می -
 شو بوسیدم و بعد هم در حین بلند شدن، کیفمو برداشتم. گونه

 گوشمو دراز کردی. خیلی خب برو.  -
 ا اجازه. خداحافظب -
 خداحافظ.  -

ذاره تو اتاقم باشم و بعضی وقتا به بهانه پس بگو که چرا این روزا پندار عصبیه! نمی
 کنه. هاش رو چک میخوش دست بودن گوشیم، اونو ور میداره و شماره

 اومدی؟ -پندار:
 سالم.  -

نگاه کردم... باز که تو تا جواب سالممو داد، ماشینو روشن کرد و به راه افتاد. بهش 
 ش نخوره. . خدا کنه بازم از اون بطری های تو بوفهفکره

 خواست یه چیزی بگم؛ ولی چی؟!دلم می
ست. من کی برسم که ناهار حاال ساعت دوازده -یه لحظه به ساعتم نگاه کردمو گفتم:

 درست کنم؟
 تونینیمرو که می -
 خب... -
ریم بیرون. به تالفی نیمرویی که تو ناهار شام رو هم باهم میناهارو با نیمرو بگذرون.  -

 خوردی. 
 بیرون! -

 حسابی ذوق مرگ شدم... وای خداجون چقد خوبه!
 گم. راستش من با نیمرو مشکلی ندارم به خاطر تو می -
 گردم خونه، تنهایی ناهارت رو بخور. من امروز ناهارو برنمی -

م لرزید... خداجون چرا چند وقتیه با نگاهاش اینجوری بعد هم بهم نگاه کرد. قلب
 شم؟می

دم. عوضش شب رو زود تو شرکت یه کم کار دارم اونا رو انجام می -ادامه داد:
 گردم که باهم بریم بیرون. برمی

 حاال کجا میریم؟ -
 زنیم. با هم میریم رستوران و بعد هم یه کم قدم می -
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حوطه دانشگاه بود. با اینکه مطمئن نبودم از پیشنهادی که ذهنم درگیر اون دِو توی م
 بریم شهر بازی؟ -می دادم، ولی گفتم:

 اونجا همیشه شلوغه...  -
 باشه میریم.  -دوباره میخ چشام شد:

آخ که چقد خوشحال شدم! کم مونده بود بغلش کنم. هرطور بود خونسردیمو حفظ 
موقع تازه جا رفتم، هشت سال پیش بود. اونکردم. وای شهر بازی! آخرین باری که اون

شیدا ازدواج کرده بود. محمد، شوهر شیدا، من و همه خواهرام رو با خودش برد شهر 
های چرخ و فلک بود؛ ولی به مون به اندازه خرید بلیطتبازی... با اینکه وسع پول

ی که آخرش هایهای دنیا، اون باال جیغ زدیم. آخ با اون پشمکاندازه تمام هیجان
 خریدیم. راستی که خیلی خوش گذشت. 

 
 پندار:

خوردیم. روناک خیلی هیجان داشت... اولین بارم بود که توی رستوران داشتیم شام می
خوره. با اینکه از طرف شرکت اعصابم خرد بود؛ ولی دیدم اینقد با اشتیاق غذا میمی

به طرفم گرفت تا براش نوشابه آورد. لیوانش رو دیدن چهره بشاشش، منو به وجد می
 بریزم. 

 رفتیم شهر بازی.میگم کاش قبل از اومدن به اینجا می -
 من که سر حرفم هستم... میریم اونجا.  -برای خودمم یه لیوان ریختم:

رسیم، اونجا اونقد شلوغ بشه که تمام وقت رو ترسم تا وقتی ما میدونم؛ ولی میمی -
 تو صف وایستیم. 

 مونیم تا نوبتمون بشه. .. منتظر میخب. -
 هاش رو چرخوند.مردمک

 یعنی حتی اونقد دیر که صبحش رو خواب بمونی و دیر بری سرکار؟ -
 آره. -

 لیوانشو تا ته سر کشید
 من که تموم شدم.  -

 بریم؟ -من: 
 تو که شامتو نخوردی.  -

 م نبود. زیاد گشنه -من: 
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 ف غذای منو هم جلو خودش کشید. در کمال تعجب دیدم که ظر
 کنی؟داری چیکار می -من: 

دونم بعدًا جون غذا خوردن ندارم و یه راست خوام اینقد بخورم که گشَنم نشه. میمی -
 بره. خوابم می

 خوای یه پرس دیگه سفارش بدم؟می -ام گرفته بود:خنده
ش دو قاشق تو که همه خورم چرا این بیخود ضایع بشه...کاریه. همینو میچه -

 نخوردی.
 دوباره سرجام نشستم و یه سیگار روشن کردم.... زیر چشمی نگام کرد. 

 کشی. مشکلی پیش اومده؟زیاد سیگار می -
 چه مشکلی.  -
کرد، کشید و مامانم باهاش دعوا میبابای خدا بیامرزم اون وقتا که سیگار می -

کنه که مشکالتش هم همراه دودای ، حس میکشهگفت که وقتی یه مرد سیگار میمی
 شه.سیگار تو هوا پخش می

 تموم نشدی؟ -
 چرا؟ -داشت آخرین ذره غذاشو می جوید. دست راستشو باال آورد:

 شد، آخرین جرعه نوشابه رو سرکشید. بعد موقعی که از روی صندلی بلند می
 کنی امشب یه کم زیاده روی کردی؟فکر نمی -من: 

 ای بود. که غذای خیلی خوشمزه جداً  -
یه لحظه احساس کردم که داره به طرفم میاد تا دستمو بگیره؛ ولی وسط راه تصمیمش 

 عوض شد. 
 یه پاکت )مشمع( فریزر همراه خودت بردار. -
 واسه چی؟ -

 اگه باال آوردی، بذاری جلو دهنت.  -من:
 فکر کردی من از اون دختر سوسوالم؟ -

 ش نکردم... موقع پرداخت صورتحساب یه پاکت فریزر برداشتم. حرفش رو گو
 باور کن من خیلی قوی ام.  -

 بعد هم یه چرخی زد و جلوتر از من از رستوران خارج شد.
تونیم یه گم چه کار خوبی کردی که اومدیم رستوران شهر بازی. حاال میمی -روناک:

 راست بریم سر اصل مطلب. 
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 کنی؟ورجه وورجه می شتو چرا همه -من:
 طور بی تفاوت بمونی؟ بو بکش. حیف هوایی به این خوبی نیست همین -

 بعد هم خودش یه نفس عمیق کشید. 
 حاال تو هم مثل من چشاتو ببند و یه نفس عمیق بکش.  -

 حاال از کجا شروع کنیم.  -لبخند زدم:
هایی که همراه پسرها و خانوادهها، به خوبی دختر اونجا شلوغ بود. زیر نور چراغ برق

 نظرت -هاشون به یه شهر بازِی سرباز اومده بودن، مشخص بود. به روناک گفتم:بچه
 در مورد ترن هوایی چیه؟

 . من چند سال پیش سوار اون چرخ و فلکها شدم. باشه بریم واسه ترن هوایی -
 پس بریم که دوتا بلیت بگیرم.  -

رفتم. برای اولین بار اعتراضی نکرد؛ فقط مثل یه بچه قبلش دستش رو تو دستام گ
حرف گوش کن، نفسش رو فرو برد و همراه من راه افتاد. دستش حس عجیبی به من 

می بخشید یه احساس سیری ناپذیر که تا آن زمان با در دست گرفت هیچ دختری 
 تجربه نکرده بودم... ناخودآگاه انگشتانش را میون انگشتانم فشردم. 

 این سرعتش همینقده؟ -
 شه. صبر کن. اآلن زیاد می -
خواد اینقد تند بره که تو خودم گم بشم... بازم لبخند زدم. یه جورایی دلم می -

 حرکاتش برام حس دلپذیری داشت. 
 وای داره سرعتش زیاد میشه.  -

ج های ناشی از هیجان هم شروع شد. وقتی ترن هوایی به اوبه دنبال اون هم، جیغ
سرعت خودش رسید، دیگه روناک طاقت نیاورد و به طرف آستین کتم هجوم برد. 

 بازومو محکم فشرد. 
 ازش خوشت میاد؟ -
 خیلی خوبه.  -

وقتی پیاده شدیم، روناک زیاد تعادل نداشت. اگه دستش رو نگرفته بودم، حتما می 
 افتاد. 

 ام. انگار تو هوا معلقم. یه جوری -
 وند و نگاهش طرف سفینه فضایی افتاد. بعد که چشم چرخ

 وایی اینم باید جالب باشه.  -
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 کنی با این حالت بتونی سوار بشی. فکر می -
 من حالم خوبه... بریم.  -سرجاش محکم ایستاد:

 دستمو تو کتم بردم. پاکت فریزر سرجاش بود. 
 دیدم.  هاست که تو کارتونوای توش چقد جالبه. شبیه اون ماشین فضایی -

ای هم بودن. همگی کمربندامون رو بستیم. روناک غیر از ما دختر و پسرهای دیگه
ب ترین شفکر کنم امشب جزء به یاد موندنی -نفسش رو با هیجان بیرون داد و. گفت:

 شه. زندگیم می
 . به دنبالسفینه روشن شده بود و داشت از حرکت آهسته به اوج سرعتش می رسید

به روناک نگاه کردم.  های حاکی از هیجان هم باال گرفته بودجیغ زدن اون هم صدای
 جوری که باید ذوق زده به نظر نمی رسید... یه کم گیج شده بود. اون

 مثل اینکه زیاد خوشت نیومده؟ -
 نه اینطور نیست.  -

بعد یه دفعه هر دو دستش رو به طرف دهانش برد... پاکت فریزر رو به طرف دهانش 
 ردم. ب
 خواد خوبمنمی - 
 ولی تو که داری عق می زنی. -
اصال دوست ندارم جلوی بقیه باال بیارم... یه کم که دستام رو دهنم باشه حالم خوب  -

 شه. می
 لجبازی نکن... تنها تو نیستی. ممکنه برای هرکسی پیش بیاد.  -
 دارم. خودمو نگه می -
 مثل اینکه سرعت داره کم میشه.  -

دونی می -به محض اینکه سفینه نگه داشت، روناک باعجله از جاش بلند شد:
 دستشویی کجاست. 

های روی دهنش و اون حالت نامتعادلش به دنبالش رفتم. روناک با اون دست
 چرخوند که دستشویی رو پیدا کنه. نگاهشو میون اطراف می

 تو چقد لجبازی.  -
از جلوی دهنش کنار بردم و پاکت فریزر رو جلو  رنگش حسابی پریده بود. دستاش رو

 دهنش گذاشتم. 
 خواد تا دستشویی.... نمی -
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اال اش رو بنصفه دیگه حرفاش مونده بود که یه دفعه با یه عق، همه محتویات تو معده
 آورد. 

 حاال بهتری؟ -
 های اونجا انداخت. عوض جواب، پاکتو برداشت و توی یکی از سطل زباله

 چرا یهویی اینجوری شدم؟ -
 که مثل اون دختر سوسوال نیستی.  -
 میشه منو برگردونی خونه؟ -
 رنگش بدجور پریده بود.  
 گیرم باشه... بریم. سر راه هم میریم داروخونه و برات یه شربت می -

 که به خونه رسیدم، در جا روی راحتی توی سالن ولو شد. همین
 چقد عرق کردی؟ -

صبر  اینو بخور تا فردا -صله سر بطری شربتو باز کردم و یه قاشق از اونو بهش دادم:بالفا
 کن حالت خوب میشه. 

تر از این بود که خودش بره تو ای گفت و چشماش رو بست. کم جونباشه
رختخوابش... روی دستام بلندش کردم و روی تختش گذاشتم. با اون موهایی که از 

های عرقی که روی صورتش جا خوش کرده بود. ن زده بود و ذرهش بیروازیر شال کربنی
رسید. دست خودم نبود... روی تختش تر از هر تصویری به نظر میاش رؤیاییچهره

نشستم و مدتی به چهره دلفریبش، خیره شدم. احساس کردم این صورت نیاز به 
یشونیش نوازش داره... دستمو روی موهاش کشیدم. خم شدم و لبهام رو روی پ

 گذاشتم. بعد هم تویه مقدار جایی که روی تخت برام مونده بود کنارش دراز کشیدم. 
 

 روناک:
کنه؟! با همون چشمام رو که باز کردم، دیدم پندار کنارم دراز کشیده. اینجا چیکار می

وشلوار بژی که دیروز باهام به شهر بازی اومده بود. بهش خیره شدم، دیشب وقتی کت
خونه، با پای خودم رفتم اتاقم؟ یه دفعه چشام دو برابر حد معمول باز شد؛  برگشتم

باید پندار منو آورده باشه رو تختم. نه!... آره؛ چون حالم اینقد بد بود که نای راه رفتن 
 نداشتم. 
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رسید؛ حتی اخمای میون دو ابروش هم نظر میبه صورتش نگاه کردم. خیلی آرام به
رسید. اش،دوست داشتنی به نظر میچهره با ابهت و مردونهصاف شده بود. چقدر 

 شد اگه ما زن و شوهرای واقعی بودیم؟!لبخند زدم! خداجون چی می
آخ... آخ گوشیش زنگ زد. نگام یه لحظه خیره موند؛ ولی وقتی پندار یه لرزی به 

، سر دنشپلکاش داد. دوباره چشمام رو بستم که وانمود کنم، خوابم. متوجه نیم خیز ش
اش نگاه کنه... جام شدم. فکر کنم که گوشیش رو از جیب کتش درآورد تا به صفحه

طبق عادتی که موقع جواب دادن، داشت؛ پس چرا حرفی نمی زنه؟ زود تو ذهنم 
تجزیه و تحلیل کردم که ممکنه صدای آالرم بوده باشه. یه دفعه حس کردم که روم 

تم فشار اومد. بعد هم در اثر نزدیکی خیمه زده؛ چون به قسمت چپ و راست تخ
هاش رو حس کردم. حاال چکار کنم؟ قلبم با سرعت صورتش، به صورتم، گرمای نفس

چند برابر معمول شروع به تپش کرده بود. چشمام رو باز کنم؟ یا باز نکنم؟ توی مجادله 
ر اباخودم بودم که حس کردم، پتو روم کشیده شد و سنگینی بدنش، از روی تختم کن

رفت. آخیش! به محض باز شدن در اتاقم و خروجش، نفسم رو بیرون پس دادم؛ بعد 
هم چشمامو باز کردم و فضای اتاقم رو دید زدم. آفتاب صبحگاهی، تو مرداد ماه، 

های پنجره عبور کرده بود و روی دیوار ضلع شرقِی اتاقم جاخوش کرده بود. یه ازشیشه
ه بلند َشم. یه غلتی زدم و از جام بلند شدم... لباسهای شد... بهتر بود ککم دیگه ظهر می

بیرونم رو با لباس خونه عوض کردم. حسابی چروک شده بودن، معلومه دیگه وقتی 
باهاشون بخوابی، بهتر از این نمیشه. به گردنم دست زدم... خیس عرق بود. باخودم 

م. به طرف در اتاقم چرا َنرم یه دوش بگیرم؟ به ساعت نگاه کردم، وقت داشت -گفتم:
رفتم و اونو قفل کردم بعد هم بالفاصله به حمام توی اتاقم رفتم و یه دوش چند 

که موهام رو خشک کردم، لباسهام رو ای گرفتم. آخیش چه صفایی داد. همیندقیقه
 خواستم به آشپزخانه برم تا صبحونه درست کنم. پوشیدم و از اتاق خارج شدم. می

 بیدار شدی؟ -
ها رو از توی پاکت جدا لی تعجب کردم. پندار توی آشپزخونه بود و داشت رشتهخی
 کرد تا توی قابلمه آب در حال جوش بریزه. می

 سالم.  -گفتم:
 سالم. بهتری؟-
 سِرکار نرفتی؟ -
 هنوز وقت دارم.  -
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 بعد هم به ساعت پشت سرم نگاه کردم. هشت وده دقیقه بود
 کنم. برای بعد از حالت تهوع، خوبه. یدارم برات سوپ درست م -
 مگه بلدی؟-
 کردم. توی دوران دانشجویی خودم آشپزی می -

 لبخندی زدم و به طرفش رفتم. 
 پس منم میام کمکت. حاال چیکار کنم؟ -
 شه. ببینمت؟خواد بکنی داره آماده میکار خاصی نمی -

 بهش نگاه کردم
 رنگ و روت بهتر شده.  -

به خاطر اون شربتی بود که بهم دادی. فکر  آره بهترم. بیشترش، -تم دست زدم:به صور
 خوابم گرفت.  کنم خواب آور بود. تا خوردمش، بالفاصله

 به طرف کابینت رفته بودم. داشتم ظرفا رو می آوردم که بذارم رو کانتر. 
 برخالف همیشه دیشب خیلی غذا خوردی.  -
 . به خاطر هیجان زیاد بود -
 کنهیه بچه هم دقیقًا مثل تو رفتار می -
طوری حالم بد نشده بود. واقعا که تو دنیا هیچی بدتر از باال خیلی وقت بود این -

های مغزم، داره از کاسه ش کردم با هر با عق زدن، استخونآوردن نیست. حس می
 بیرون میاد. 

 سوپ هم آماده شد.  -
 زه... بعد بذاریم روکانتر. کاسه رو براش بردم تا توش بری

 بوش که خوبه! باید خوشمزه باشه.  -
ظرفت رو بده تا برات بریزم. که زود آماده شیم... اول تو رو می رسونم. بعد هم خودم  -

 میرم سِرکار. 
 و به مادرم یه سر بزنم؟ میشه بعدش به بیمارستان برم -

 منظورم رفتن با خودش نبود با سحر بود. 
 باشه اونجا هم میریم.  -اشق از سوپش رو خورد و گفت:یه ق

ساعت یازده هم ساعت اوج ترافیکه تو هم تا بیای منو از دانشگاه برداری و برسونی  -
 بیمارستان کلی وقتت هدر میره. 

 خوای یه روز دیگه میریم بیمارستان. خب می -
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 تمًا برم. نه!... چند روزیه به مادرم سر نزدم؛ باید امروز رو ح -
 حاال چیکار کنیم؟ -

 شد. رفتم، خیلی خوب میشد با سحر میاگه می -سوپو قورت دادمو گفتم:
چندبار بهت بگم نه. حاالم اگه غذاتو خوردی زودباش  -یه دفعه اخماش تو هم رفت:

 برو آماده شو. 
 باید اول ظرفارو بشورم.  -
 خواد بعد از کالست بشورشون. نمی -
 . ندارم وقتی برگشتم، یه عالمه ظرف کثیف رو ظرفشویی تلنبار شده باشه دوست-

 تر. کنی سریعهرکاری می -از رو صندلی بلند شد:
 عجب آدمیه! بیا و خوبی کن... باعصبانیت قاشقو تو ظرف جلو روم پرت کردم. 

 خوام یه دوش بگیرم. مو بذار روتختم میحوله -
 شه. خوردی. با معده پر که نمی ولی تو که حاال صبحونه -
 . دو قاشق سوپ آبکی هیچ بالیی سر آدم نمیاره -

 ای گفتم و شروع به جمع کردن ظرفای روی کانتر، کردم. باشه
 عجب آدمیه! حاال اگه خودم برم، چی میشه؟!

 برم زود کارامو انجام بدم که اصالً حوصله گوشت تلخیاش رو ندارم. حوله رو گذاشتم رو
تختش، ظرفا رو شستم و بعد هم زود لباسهامو با مانتو شلوارم عوض کردم. در طول 

که سوار اش رو نداشتم. همینراه یک کلمه باهم حرف نزدیم؛ یعنی اصالً حوصله
ماشین شدیم، پندار بالفاصله همون موسیقی بی کالِم کالسیکو با صدای بلند روشن 

ون هشت واحد عمومی رو برای ترم تابستانی کرد. خوبه که خنگ بازی درنیاوردم و ا
انتخاب کردم. وگرنه با این آدم بداخالقی که مثل برج زهرمار می مونه، تو خونه 

گه که تو غذا خوردن زیاده روی کردی. حاال هرکِی دیگه جای پوسیدم. به من میمی
رسیدیم.  رفت، همچین ندیدبازیی درمی آورد. آخیشمن بود و بعد از یه ماه بیرون می

م خواستکه ماشینو نگه داشت، بالفاصله به طرف دستگیره در هجوم بردم. میهمین
ش اون زور بگه و من هم چشم بگم... بدون خداحافظی درِبرم. چه معنی داره که همه

بذار بدونه اگه بخوام، خیلی بدتر از خودش عصبانی میشم. قبل از اینکه از ماشین 
 رفت. چه زوری داره. پیاده بشم، محکم بازومو گ

 ولم کن.  -
 چرا کشتیهات غرق شده؟ -
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 شه. بذار برم. داره دیرم می -
 . هنوز وقت داری -
 کنن. زشته اینجا دانشجوا میانو میرن، نگامون می -
 تا نگی نمیذارم پیاده شی.  -
 چرا همش دنبالمی؟ -
 با این قضیه مشکل داری؟ -
 کنه. به دقیقه یه بادیگارد دنبالمه، داره منو چک می نه خیلی هم خوشحالم دم -
 مه، وضع همینه. خب حواستو جمع کن تا وقتی اسمت تو شناسنامه -
امیدوارم که هرچه زودتر مامانم خوب بشه، بعد هم اون اسم لعنتی من از  -

 ت پاک شه. شناسنامه
 ر چنگش بیرون بکشم. فشار دستاش یه کم شل شد و منم راحت تونستم بازومو از زی

کرد... نه با اون حالت پرخاشگرانه چند دقیقه پیش. بلکه با یه نگاه داشت بهم نگاه می
مبهمی که برای من کامال گنگ بود... هرچی که بود، مهم نبود. از ماشین پیاده شدم و 

 درو محکم بستم. آخیش!
خواستم شاهد ور کنم. نمیقدمهامو سریع کردم تا هرچه زودتر از در ورودی دانشگاه عب

 نگاههای اون به خودم باشم. 
 وای محوطه چقد شلوغه! نگامو تو اطراف چرخوندم؛ پس سحر کجاست؟

های کنار درختا نشسته بود و داشت با باالخره پیداش کردم روِی یکی از نیمکت
. مرفت. بیخیال از بحثی که با پندار داشتم با حالت دو به طرفش رفتگوشیش ور می

هامو یواش کردم چقدر هم حواسش جمع گوشیشه. چرا از پشت چشاشو نگیرم؟ قدم
تا یهویی خودمو بهش برسونم؛ ولی قبل از اینکه نقشه م عملی بشه، نگاهشو به طرفم 

 برگردوند. 
 باالخره اومدی؟ -
 کردی. خوب سِرت گرم گوشیته. داشتی بامهران جونت چت می -

 ش نیست. اینکه همون گوشی همیشگی
 ببینم گوشیتو عوض کردی یا مال مهرانه؟-

 مال خوِد خودمه.  -ش چسبوند:با یه ادایی به سینه
 ببینمش... چقدر خوشگله... چند خریدیش؟ -
 تر به نظر نمیاد؟از مال تو گرون -
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جای گوشی خودم دونم اون موقع که پندار اون گوشی رو روز عقدم بهم داد تا بهنمی -
 ستفاده کنم، گفت که آخرین مدله گوشیای سامسونگه. ازش ا

 بعد هم گوشیش رو ازش گرفتم و به مدلش نگاه کردم... هواوی بود. 
 حدس بزن چقد می ارزه؟-
 نمیدونم... باید گرون باشه.  -
 شراره بهم داد.  -
 َش... را... ره؟! -
 آره.  -

 کنی. داری شوخی می -خندیدم:
 ام. د... خیلی هم جدیشوخیم کجا بو -
از کی تا حاال تو و شراره اینقدر باهم جور شدید؟! که اون کادو میده و تو هم قبول  -

 کنی؟می
کردی سر به اصالً همین دیروز بود که آرزو می -یه کم نگامو تنگ کردمو ادامه دادم:

 تنش نباشه. 
 نه. کاین مال دیروز بود... از فرداشب به بعد قضیه فرق می -
 گی؟چی داری می -
 من و مهران دیشب خونه شون دعوت بودیم.  -
 کنی؟مسخره می -
 گم. نه به خدا. راست می -
 آخه چطوری؟ -
خیلی ساده. کسرایی منو مهران رو دیشب برای شام دعوت کرد. مام رفتیم... وایی  -

 ای کردن. ای داشتن؟ چه پذیراییروناک نمیدونی چه خونه
 ما رفتی اونجا کلی ندید بدید بازی درآوردی. حت -
 نه اینکه اون دفعه خودت رفتی چشات از کاسه ش درنیومد.  -
 حاال...  -
شون واسه کارای خونه درآد. این همه خدمتکار داشتن... مثل ماها نبودن که جون -

قدر سفیده، المصب دست به سیاهو سفید بیخود نیست پوست دستای شراره این
 ی زنه. نم
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ترسم از کاسه ش بیرون بیاد. پاشو بریم سر کالس داره دیر قدر چشاتو باز نکن میاین -
 شه. می

 خالصه اونجا همه چیزش خوب بود تا اینکه گوشیم گم شد.  -
 گم شد؟  -
دونی چیه بدون اجازه بابام مامانم یه لحظه زنگ زد که بهم بگه زود برگردم. آخه می -

 خواست بابا بفهمه که منو مهران باهمیم. نی رفته بودم. مامان نمیبه اون مهمو
از روی نیمکت بلند شد و دستی به مانتواش کشید تا همراه من راه بیفته. بعد ادامه 

خالصه... بعدش مطمئنم که گوشیمو رو میز، جلو دستم گذاشتم. هرچی گشتم،  -داد:
 پیدا نشد که نشد. 

 چرا بهش زنگ نزدی؟ -
زنگ زدیم. هیچ صدایی نمی اومد. بعد هم شراره این گوشی رو بهم داد... با یه سیم  -

 کارت که بی گوشی َنمونم
 عجیبه! -
گوشیم از اون به درد نخورا بود. بهتر که گم شده؛ ولی کاش حداقل سیمکارتش گم  -

 شد. نمی
 زنی، ببینی پیدا شده یا نه؟چرا حاال یه زنگ نمی-
دونی که این خوام سر کالس فکرم ناراحت باشه میزنم. نمینگ میبعد کالس ز -

 خواد. درس خیلی حساسه... حواس جمعو می
 بگو خیلی هم خوشحالم که گوشیم گم شده.  -
 کدوم آدم عاقلیه ناراحت بشه از اینکه گوشیش با یه دونه از اون باکالسا عوض شده. -
 فقط ما دوتا موندیم.  بریم دیرمون شد. مثل اینکه همه رفتن -
 آره بریم این کالس، واسه تو یکی خیلی الزمه.  -

 ای منو نگه داشت و ازم پرسید که چرا پندارو با خودم سر کالس نمیارم؟بعد یه دفعه
 خواد بگه؟! آخه عقل کل پندارو بیارم اینجا که چی بشه؟گفتم چی می -
سته نداشته باشی. یا... شاید هم بخوای زود دریغ از یه نخود آی کیو! که باروری ناخوا -

 بچه دار بشی؟
 گی؟!چی داری می -
در هر صورت واسه شما دوتا الزمه. شماها که واسه کالسای مشاوره ازدواج نرفتید.  -

 حداقل بیارش اینجا یه چیز یاده بگیره. 
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 مثل اینکه این درس جزء واحدهای عمومی خودش هم بوده.  -
 قاتون واسه خودش یه پا استاده. بگو؛ پس آ - 
 بریم.  -
 

 پندار:
زدم که دیدم شراره داره از اتاقش توی سالن داشتم با مدیر داخلی شرکت حرف می

که متوجه تموم شدن حرفهای ما باهم شد، بالفاصله خودش رو بهم بیرون میاد. همین
 رسوند وگفت:

 این روزا خیلی عصبی به نظر میای.  -
 اهمیت ندادم... در ابتدای سالن بودم. راه افتادم که به طرف اتاقم برم.  به حرفش

 شراره نفسش رو با حرص فرو خورد و ادامه داد:
کردم بعد از درخواستت از هیئت مدیره برای اخراج شهیاد از شرکت، اگه من فکر می-

 به جاش بیام، اوضاع آروم میشه. 
 مگه تو خواهر برادرت نیستی؟  -
 باز که همه رو با یه چوب زدی.  -

 بهش خیره شدم. فکر کنم متوجه منظورم شد. 
ش به خاطر خودت ُخب قبول دارم. منم عصبانی شدم و یه چیزایی گفتم؛ ولی همه -

 بوده. 
 ایستاد و به دنبال گرفتِن دستم، من رو هم متوقف کرد. 

 پندار... من نگرانتم.  -
که روی صورتش آرایش غلیظی ماهرانه کار شده بود و  نگاهی به سرتا پاش انداختم

نظر می اومد مال ده دوازده سالگیش باشه، به  اون مانتوی قرمز رنگ که بیشتر به
. چقدر ظاهرش با چهره کردشکل خیلی چندش آوری رو اندام الغرش، خودنمایی می

 ساده روناک فرق داشت. دستمو از دستش پس گرفتمو گفتم:
 بیخود. -
 کنی؟چرا اینجوری می -

بعد نگاهش رو به سمت راستش چرخوند که یکی از کارمندای شرکت، در حال پر کردن 
 لیوانش از آب سردکن بود.

 حاال باید حتمًا داد بزنی؟ -
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خوام که تو واسم احساسات خرج دی. چرا حالیت نیست من نمیچون گوش نمی -
 کنی. 

تر بودی... شامو ناهارا باهم بودیم و تو مسافرتا فتچرا اینجوری شدی؟ قبال با مالط-
 ذاشتی. تنهام نمی

 گی قبال. خوبه خودت هم می -
رام هایی که حسابدار، ببه ساعتم نگاه کردم. زیاد به یازده نمونده بود و من هنوز به برگه

 آورده بود، نگاه نکرده بودم. 
 بهت برسم؟ حاال نمیشه یکم یواش تر راه ِبری، که بتونم -
 مجبور نیستی دنبالم راه بیفتی.  -

 متوجه مکثش تو قدمهاش شدم؛ ولی دوباره به دنبال کردِن من ادامه داد و گفت:
 کنی؟ فقط با من و کارمندا بدخلقی یا با روناک هم بدتا می -

 نگاهش رو تو اطراف چرخوند. و ادامه داد:
 ن یه بار. تر باشی... فقط همیمیشه یه کم مهربون -

ای آورد که روی پوشه قرار داشت به اضافه خوکار سعادتی به طرفمون اومد و یه نامه
 برای امضاء

 ه. ها تحویل داده بشزود ببرش انبار تا دستگاه -که خودکارو دستم گرفتم، گفتم:همین
م انجا بله حتمًا. میشه اون یکی نامه رو هم تایپ کنم و بعد کار هردو تاشون رو باهم -

 بدم؟
 مشکلی نیست؛ فقط یادت نره.  -
 بله. حتماً  -

 که سعادتی رفت دنبال کارش، دوباره شراره پیله کرد:همین
 میشه باهم حرف بزنیم؟ -

 حرف بزن -نفسمو بیرون پس دادمو گفتم:
 پیش سعادتی؟ -
 چه ایرادی داره؟ ماکه حرف خاّصی نداریم -
اضرم قسم بخورم که حاال هم محض فضولی نامه رو . حاون دختر خیلی فضوله.. -

 آورده تا امضاش کنی. بریم اتاقت؟
 همین جا حرفت رو بزن.  -

 جلو کارمندا نمیشه. -صداشو یواش کرد:
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 راهمو گرفتم و وارد اتاقم شدم. شراره تا اومد تو، درو بست و گفت:
 همه مردا به جمله ِفرست لیدی اعتقاد دارن. -

 شنوم. ُخب... می -ل کردموگفتم:دستامو بغ
 پره. اینجوری که بیشتر شبیه میرغضبی و من هر چی که تو ذهنمه می -

های روی میزم زدم. بازم اومده واسه وقت تلف کردن. به طرف برگهباید حدس می
 . رفتم

 کنی؟داری چکار می -
که الزمه بررسی اینها سود درصد فروش هستن و خودت بهتر از هر کسی می دونی  -

 بشن.
 مثل همیشه وظیفه شناس.  -
 خیلی وقته که منو تو باهم تنها نبودیم.  -چند قدم جلوتر اومد و بعد ادامه داد: 
 فکر کنم بهت گفتم که زیاد وقت ندارم.  -

ها رفت و شراره هم توی یه حرکت سریع خودش بعد هم دوباره حواسم به طرف برگه
 ها رو از دستم قاپید. برگهرو به میزم رسوند و 

 کنی؟!داری چیکار می -من:
 مطمئنًا اگه فردا یا پس فردا هم بهشون نگاه بندازی، هیچ اتفاقی نمی افته.  -

 بذارشون سرجاش. -من:
کنم. میرم و اونها رو روی میز جلوی راحتی میذارم... آره اینطوری خیلی این کارو نمی -

 بهتره.
ها خالص کرده، بالفاصله شال یه وجبی رو از ودشو از شر برگهوقتی که حس کرد خ

 سرش جدا کرد. 
 های مانتواش هجوم برد. ای گفت و بعد هم به طرف دکمههوا گرمه

 کنی؟داری چه غلطی می -من:
میدونی که من عادت ندارم با کلی لباس، تو محیط بسته باشم. مخصوصًا تو این  -

 باره. دیوار می فصل که گرما داره از درو
 برو بیرون...  -
 آخه چرا؟! ما که هنوز باهم حرفامون رو نزدیم.  -
 با درآوردِن لباست؟ -
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خواستم موقع حرف زدن یه کم راحت باشم. تازه تو بارها منو با لباسهای تو فقط می -
 خونه دیدی. 

 تونی ببینی اینجا محیِط کاره. اگه کور نیستی می -
 تر از این حرفا بودی. چیه؟!... ازدواج با روناک ترسوت کرده؟! شجاعتو قبال  -
 بدون بحث از اینجا برو بیرون.  -
 های راحت بشینم؟ترسی من تو دفترت با لباسواقعًا چرا می-

 کردم و راه خروجو بهش نشون می دادم. بهتر بود خودم درو باز می
 که از جام بلند شدم، گفت:همین

 کنم. ُخب... عصبانی نشو. گرما رو تحمل میخیلی  -
 دکمه ش رو بست و دوباره شالش رو سرش کرد. 

 خواد. این که عصبانیت نمی -
 ها رفتم و دوباره اونها رو به سر میز خودم برگردوندم. به طرف برگه

 چرا هنوز اینجایی؟ -
 حرفام رو می زنم و میرم.  -
 داشته باشی. تو هم مثل برادرتی. درد بخوری فکر نکنم چیز به -
 هنوز هم بابت حرفای اون روز شهیاد دلخوری؟ -

کنه و میوِن این همه کارمند داد میزنه نه! خوشحالم. وقتی که برادرش تا ته مست می
 که روناک عشقشه.

تصمیم ازدواجت با روناک خیلی یهویی بود... همه رو شوکه کرد. مخصوصًا بابا رو.  -
خواست تو رو تا اون باال باالها ت تو سر داشت میهایی واسهچه خیال نمیدونی
 برسونه. 

 یادم نمیاد هیچوقت اینو ازش خواسته باشم.   -
... برای خودت یه خط قرمزهایی تعیین کردی که مجاز درسته. تو روش خودتو داری -

 دونی ازش عبور کنی. نمی
بیشتر از یکی دو سانت باهم فاصله نداشتیم.  دوباره چند قدم نزدیک شد. اونقدر که 

ها رو بابا، من و شهیاد مطمئنم اگه یه مدت بگذره، همه این دلخوری -بعد ادامه داد:
 کنیم. فراموش می

 ها واسه چیه؟!شه بپرسم این مقدمهمی -
 پندار. من دوستت دارم.  -
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 چند بار بهت گفتم که از این جمله بدم میاد؟! -
 تونم. تونه ولی من نمیاون زنیکه پاپتی می چطور -

ولی اون تا حاال چیزی در مورد احساسش بهم نگفته. اوایل که در اتاقش رو قفل 
کرد پیداش نشه... تازگیام خیلی معمولی کرد و جاهایی که من بودم، سعی میمی

ای یگهگه؟ نکنه واقعًا به کس دخوره. راستی چرا هیچوقت چیزی نمیباهام غذا می
 کنه؟ واقعًا شهیادو دوست داره؟!منده و داره به زور منو تحمل میعالقه

 چرا رفتی تو فکر؟ -
 فقط بهش نگاه کردم.

 پندار!... هنوزم باورم نمیشه اون دختره گدا تو رو گول زده باشه...  -
 امو جلب کرد. ایه. توّجهگول نزده. دختر بی شیله پیله -
ای؟ نفهمیدی اون دختره چشمش دنبال مال و منال توئه و تو سادهیعنی تا این حد -

و شدم وقتی اوندونه چقدر دیوونه میاولین نفری نیستی که بهش چسبیده... خدا می
 چسبید که انگار برادرم عشق اول و آخرشه... دیدم. یه جوری بهش میبا شهیاد می

اهم بهش خیره موند؛ چون توی چرا اونم سعی داره حرفای برادرشو تکرار کنه؟! نگ
 های ناجوری داشتن به صدا در میومدن. وجودم سیگنال

 شراره رو به طرف خودم کشیدم. 
چی شده پندار؟! چرا یقه مو گرفتی؟ میدونم باورش برات سخته؛ ولی باورکن تنها  -

ک رونا های دانشکده، ... همه بچهشهیاد نبود. خیلی از پسر پولدارای دانشگاه هم بودن
 شناختن. آویزونو می

 گه؟! گلوشو فشار دادماون داره چی می
مون ادامه تونیم مثل قبل به دوستیکنی؟ ما میولم کن پندار.... چرا اینجوری می -

 بدیم. 
 اول اون برادر دائم الخمرت و حاالم تو.  -

 دستاشو به طرف دستم برد تا هر طوری شده دستمو از گردنش جدا کنه
 کنم. پندار خواهش می -

کردم که دیگه چرت و زد... باید ادبش میبه سرفه افتاده بود و رنگش به زردی می
 پرت نگه. 

 پندار خواا....  -
 اش تموم نشده بود که سعادتی درو باز کرد. جمله
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 آقای کاویانی... آقااای کاویانی.  -
مت شمرد و از شل شدن دستم با پرت شدن نگاهم به سمت در، شراره هم فرصتو غنی

استفاده کرد و خودشو کنار کشید. سعادتی با دیدن قیافه عصبانی من و رنگ پریده 
گشت. شراره دستشو به طوری بین ما دوتا میچشماش همین شراره شوکه شده بود

 کرد. بعد هم عق زدگردنش گرفته بود و مدام آه و ناله می
 خانم کسرایی؟ -هاش گذاشت:دستشو رو شونهسعادتی بالفاصله به طرفش دوید و 

ولی شراره دستشو پس زد... به عالمت اینکه راحتش بذاره. دستمو تو موهام فرو 
 کردم؛ یعنی ممکنه که شراره در مورد روناک، راست گفته باشه؟

 خواید براتون یه لیوان آب بیارم؟خانم کسرایی می -سعادتی:
بانیت سرش داد زدم که چرا بی اجازه وارد اتاقم نگاهم به سمت سعادتی رفت. باعص

 شده؟
 راستش یه آقایی به اسم راد اومدن و میخوان که شمارو ببین.  -

 حاجی!
تونست بایسته موهای نامنظمی که از حال شراره تقریبا سر جاش اومده بود و می

 شالش بیرون زده بود رو مرتب کرد و به سعادتی توپید:
 ، قبل از ورود به یه جایی، در بزنی؟بهت یاد ندادن -

سعادتی چشماش چهار تا شد و بعد با نگرانی نگاهش رو به سمت من دوخت و من 
 بهش بگو بیاد تو.  -در جواب گفتم:

خواست از اتاق خارج شه، با ورود حاجی، شراره با حرص از من فاصله گرفت وقتی می
 به شدت مورد برانداز حاجی قرار گرفت. 

 شده اومدید اینجا؟ چی -
 دعوا کردی؟ -عوض جواب، سرتاپام رو برانداز کرد و گفت:

م. چرا کردنفسمو بیرون پس دادمو دستی به یقه کتم کشیدم. کمی احساس ضعف می
شراره و برادرش دست به یکی کرده بودن که روناکو بد کنن. به طرف حاجی رفتمو 

کتم بردم و از تو جیبش پاکت سیگارو بهش تعارف کردم که بشینه... دستمو به طرف 
هام، فرو های دود نیاز دارم که تا عمق ریهبیرون کشیدم... احساس کردم به اون ذره

 برن. 
میشه این یه بار از کشیدنش صرف نظر  -حاجی وقتی سیگارو الی انگشتام دید، گفت:

 کني، مشکل تنفسی دارم. 
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 ای گفتم و فندکو رو میز پرت کردم. باشه
 اگه حالت خوب نیست؟ یه وقت دیگه میام.  -

 نه. مشکلی نیست.  -جا شدم و گفتم:سِر جام یه کم جابه
زد که چیزی هست و من ولی حاجی بهم خیره شده بود. انگار ظاهر چهره ام داد می

 -کنم... برای اینکه موضوعو عوض کرده باشم، لبخندی زورکی زدمو گفتم:دارم پنهون می
 ه که به اینجا اومدید. برام عجیب

 تو دوبار اومدی مالقاتم. منم خواستم به تالفی لطفت بیام و بهت سر بزنم.  -
 حالتون بهتره؟ -
 کنه. دستشو رو قلبش گذاشت. از این بهتر نمیشه... مثل ساعت کار می -

 ها نگاه بندازم!مثل اینکه تقدیر نبود به اون برگه
 خانمت چطوره؟-

 و رو صورتم کشیدم و جواب دادم:هر دو دستم
 بد نیست.  -
روناک یه جوری به برادرم می چسبید »حرفهای شراره مثل خوره به جونم افتاده بود.  

واقعًا دلیل این همه خودداری روناک نسبت به « کردم عشق اول و آخرشه.که فکر می
 گه که منو دوست داره؟!من چیه؟ چرا هیچوقت نمی

 موقعی اومدم؟ مثل اینکه بد -
 نه... نه. -
 نظر میای. یه کم درگیر به -
راستش ساعت یازده کالس روناک تموم میشه و من قراره برم دنبالش. از اونجا هم  -

 خواد به مادرش سر بزنه. یه سر به بیمارستان بریم... آخه می
 د که پیشتگیرم... راستی این دختر کسرایی نبوخیلی خوبه... زیاد وقتت رو نمی -

 بود؟
 ای حرف بزنیم. چرا؟ اومده بود تا راجع به یه مسئله -
 راجع به شرکت؟ -
 راجع به...  -

این بار سعادتی در زد و بعد از اجازه ورود، با دو لیوان شربت رو سینی اومد تو. وقتی 
 حاجی سینی رو از دستش گرفت، اونم اتاقمو ترک کرد، گفت:

 بزرگی آبدارچی نداره؟ ببینم شرکتی به این -
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 چرا. مش کاظم. -
 پس چرا منشیت کارهای اونو انجام میده؟ -

 تا حاال به این موضوع توجه نکرده بودم. 
 حاجی گفت:

من تو زندگیم یه اشتباه خیلی بزرگی کردم باعث شدم زندگیم از هم بپاشه و دیگه  -
 پسرم، منو پدر صدا نزنه.

 اون فقط یه منشیه-همو به یه طرفی دوختم و گفتم:حدس زدم. منظورش چیه؟ نگا
 دختر کسرایی چی؟ -

 اون هم فقط دختر شریکمه.  -ای. نفسم رو فرو خوردمو گفتم:چه سؤال مسخره
شاید بتونی منشیتو پس بزنی؛ ولی اون دختر دختِر پدرشه... خوب حواستو جمع  -

 کن. 
 منظورتون چیه؟ -
 ی. سعی کن ازشون فاصله بگیر  -
 که برگردم کارخونه خودت؟ -
 اونجا ماِل توئه. سهمته؛ پس فردا اگه بمیرم، چه بخوای و چه نخوای، به تو میرسه.  -
 تونم. فعالً نمی -
 کسرایی و دخترش هم آدمای مناسبی نیستن که دورو برت بپلکن -

 بعد هم از جاش بلند شد که بره
 خواید برید؟ هنوز وقت دارم. می -
 نه دیگه... فقط محض احوالپرسی اومده بودم. می بینم که سر حالی...  -

 قبل از اینکه از در خارج بشه بهم تاکید کرد که قدر روناک رو بدونم که زن خیلی خوبیه. 
های ضد و نقیض در وجودم به صدا در اومدن؛ باآوردن اسمش، باز هم اون سیگنال

 رش، یه کاری کنم.باید هر طور شده قبل از خوب شدن ماد
 خب دیگه. فعالً خداحافظ -
 خداحافظ -

که حاجی رفت، سر و وضعم رو مرتب کردم تا دنبال روناک برم. وقتی به دم در همین
دانشگاه رسیدم، روناک برخالف روزهای پیش، تنها جلوی در وروِی دانشکده ایستاده 

ای پلیدی داشته باشه. نظر می رسید که فکرتر از اونی بهاش معصومبود. چهره
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که متوجه من شد بالفاصله به طرف ماشینم اومد. یه سالم سرد کرد و سوار شد. همین
 حسابی بهم برخورد؛ یعنی ممکنه اونو شهیاد هنوز هم، همو ببینن؟

 ناراحتی؟ -گفتم:
اش رو باال انداخت و نگاهش رو به طرف شیشه جلویی ماشین به جای جواب شونه

 یره شدم و با سماجت گفتم:دوخت. بهش خ
 معلومه هنوز بابت قضیه صبح دلخوری.  -

اش بردم؛ ولی اون خودشو کنار زد و دستمو دستمو به حالت نوازشگونه به طرف گونه
 پس زد... همین عاصی ترم کرد. گفتم:

 مگه اللی؟ چرا جواب نمیدی؟ -
 نیستی؟ای بلد مثل اینکه تو غیر از گیر دادن به من کار دیگه -
 چته؟ -
 نه بابا مثل اینکه تا اون شهر بازِی دیشبی رو از گلوم در نیاری دست بردار نیستی.  -

شاید هم قضیه ش مربوط به اون غذای دیشبه که از  -یه نیشخندی زد و ادامه داد:
 جلو دستت بیرون کشیدم و خوردم. 

 گفت. نه! شاید هم شراره راست می
 چرا دم در دانشگاه وایستاده بودی؟ -و فشار دادم:به طرفش رفتمو بازو ش

 تو هم مثل اینکه قاطی داری... بد کاری کردم که نخواستم زیاد منتظرم بمونی؟ -
 با تمام دقتم بهش خیره شدم و تک تک اجزای صورت اخموش رو از نظر گذروندم. 

 این چهره به حد کافی جذبه داشت که بتونه دیگرانو گول بزنه. 
 یا با کسی قرار داشتی؟ -تم:گف
 گی؟ بازم توهم زدی؟چی داری می -
طوری باشه؛ پس چرا اون مانتو شلوار عسلیت رو تنت کردی. مگه آره باید هم این -

 بهت نگفتم موقع رفتن به دانشگاه، حق نداری بپوشیش؟
کنی؟ تازه خودت هم صبحی دیدیش. آخ ای شد. چرا اینجوری میخب عجله -

 .. دستم.
 تونی. ای شد! ببین هر کی رو بتونی گول بزنی، من یکی رو نمیکه عجله -
 صداتو بیار پایین. چرا داد میزنی؟ -
 جوری رفتار کرد. با یکی مثل تو باید همین -
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کنن... ترو خدا بیا بریم خونه. اونجا هر وای خدا جون! دانشجوا دارن نگامون می-
 چقدر دلت خواست داد بزن. 

 
 )فصل چهاردهم(

 
 روناک:

کردم، اگه باهاش دلخور رفتار کردمو چی شد؟ چقد احمق بودم که فکر میچی فک می
شه هیچ! بدتر هم شه؟ این دیوونه ست. عوض که نمیکنم. اخالقش عوض می

کنه؟ انگاری بدنسازی میره که زورشو رو شه. ببین چکار کرده؟! بازوم چقد درد میمی
آستیِن دسِت راسِت مانتومو از تنم درآوردمو جلوی آیینه میز توالتم  من خالی کنه.

ایستادم که تنها وسیله آرایشِی روش، ُبُرس سرم بود. بازومو نگاه کردم. جای انگشتاش 
شد! آخ! اگه مامانم به وضوح قرمز شده بود. خدا می دونست بعدًا چجوری کبود می

وندم. دیوونه روانی... مگه چیه من شد! یه لحظه هم پیشش نمی محالش خوب می
وان عنتنهایی برم به مادرم سر بزنم؟! از طرفی من که راستی راستی زنت نیستم. به

هامون ثبت شده یه ای هم که رو شناسنامهت اومدم. اون اسم مسخرهکلفتت به خونه
 چیز نمایشیه. 

که دعواشو کرده، دیگه کنه؟! از خونه هم نمیره... اون آخ خدا! این چرا اینجوری می
چ شنوم؟ هیخواد؟ گوشامو تیز کردم که ببینم صدای به هم کوبیدن در هالو میچی می

صدایی نمی اومد. یه لحظه آروم به طرف در اتاقم رفتم و کلید رو تو قفلش چرخوندم؛ 
. آروم از الی در سرمو بیرون کشیدم. وای! رو شاید هم رفته باشه و من متوجه نشدم

اد دونم چرا یه لحظه تمام ده نشسته بود و سرشو میون دستاش گرفته بود... نمیکاناپ
و هواراش رو فراموش کردم؟ دلم به حالش سوخت. بدون اینکه دوباره درو قفل کنم، 

ولو به طرف تختم رفتم و با همون مانتویی که یه آستینش تنم بود و اون یکیش 
کی شرایطم اینجوریه؟ آخ شکمم! چه قار و بیرون، نشستم. بغضم گرفته بود؛ یعنی تا 

کنه! دستمو روش گذاشتم... حاال چه وقت گشنگی بود؟! به ساعت قوری هم می
؟! از هاچیهگوشیم نگاه کردم. از دو گذشته بود. میس کال؟! بذار ببینم! این میس کال

عوا د تونه باشه؟ باید موقعی که منو پندار باهمیه شماره ناشناس بود؛ یعنی کی می
کردیم، زنگ زده باشه که صداشو نشنیدم... گوشی هنوز تو دستم بود که در با می

صدای بلندی باز شد. از جام پریدمو بالفاصله گوشی رو به زیر بالشتم پرت کردم. پندار 
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با عصبانیت اومده بود که بهم بگه که از فردا حق ندارم به دانشکده برم. با عجله آستین 
اش، شد و م و مقنعه رو، سرم کشیدم که همین باعث انفجار دوبارهمانتومو تنم کرد

 گفت:
 کنی؟!خواد میداری و اون بیرون هر غلطی که دلت میجلو من حجابتو نگه می -

واقعا چش شده بود؟! مقنعه رو از سرم َکند و مانتو رو تنم ِجر داد... چقد از اون تاپی 
*ن*ه*ا*م باز بود و اون نگاه همراه با مکثی اش تانصف س*یکه عالوه بر گردنم، یقه

که تا عمق استخوونام نفوذ کرد، خجالت کشیدم. خدایا چرا رفتارش غیر قابل کنترل 
 ش به خاطر اینکه ازش خواستم همراه سحر به بیمارستان برم؟شده؟! همه

 ولم کن روانی.  -
ه من یه دختر دوروی زد کولی او همچنان بازوهامو تو دستاش گرفته بود و داد می

 متقلبم... اون حق نداشت این حرفو بزنه. 
 ولم کن عوضی.  -
 حق نداری دیگه برگردی دانشگاه.  -
 مگه من مسخره توام هر وقت دلت خواست برم و هر وقت دیوونه شدی، نرم.  -
 همین که شنیدی.  -

 خواد دمخیلی دلم میکنی فکر می -دیگه به جونم رسیده بود. بدتر از خودش داد زدم:
کنم که هرچه زودتر گردم. عوضش هر روز دعا میبه دقیقه چکم کنی؟ معلومه که برنمی

از دست توئه روانی خالص شم. اصالً چرا منتظر خوب شدِن مادرم بمونم. از اینجا فرار 
شم؛ البته این جمله آخری رو از ته دل نگفتم. فرار کنم و از دستت خالص میمی
مو سعید بخواد دوباره بهم رفتم... برگردم همون خونه قبلی، کجا میکردممی

 ت*ج*ا*و*ز کنه؟
کرد... رومو به یه زد فقط به شکل مرموزی نگاه میپندار آروم شده بود. دیگه داد نمی

 اش، نگاه نکنم؛ ولی اوطرفی برگردوندم تا دیگه به اون چشای سیاهو به خون نشسته
 خودش برگردوند و گفت: دوباره صورتمو به طرف

 چی گفتی؟ -
ای رو که بهش اعتقاد نداشتم از روی لج تکرار هر جوری بود زبونمو چرخوندم و جمله

 کنم. از اینجا فرار می -کردم: 
کنی؟ بعد هم منو رو تخت تو غلط می -دستشو از بازوم جدا کرد و محکم تو گوشم زد:

 پرت کرد. 
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 آی گوشم.  -
اش پاره شده آخه هیچ صدایی رم گذشت... یه لحظه حس کردم که پردهدرد از فرق س

تم خواسافته؛ فقط میشنیدم. به طرفش هجوم بردم. برام مهم نبود چه اتفاقی مینمی
حالیش کنم. اگه اون دیوونه ست، منم از خودش دیوونه ترم؛ ولی زور اون کجاو مال 

 سنگ چنگ می زنم.  من کجا؟ پوست بدنش انقد محکم بود که انگار به
 ای رو از ذهنت پاک کنی. بهتره تا وقتی که پیش منی هر فکر احمقانه -

 شنوم. مثل اینکه می
. یکنای که به خاطر یه اسم رو شناسنامه ادعای غیرت میتو یه روانی توّهم زده -گفتم:

 اصالً چرا از حاال نمیری پاکش کنی هم منو خالص کنی و هم خودت. 
 خواد اینکارو بکنم؟ی دلت میخیل -
 آره... آره.  -

خواست چیکار کنه؟ بهم زل زده دوباره به طرفم هجوم برد. وای خدا! حاال دیگه....  می
 -کردم. هر طوری بود زبونمو چرخوندم و گفتم:بود ومن هم وحشت زده نگاش می

 باشه نمیرم دانشگاه. 
 دمای چموش خوشم نمیاد. بهتره که همین کارو بکنی؛ چون منم از آ -
 حاال میشه خواهش کنم، بری کنار؟ -
 چیه؟ ترسیدی، زبون درازت کوتاه شده.  -
اول هم پیشنهاد خودت بود که به دانشگاه برم. وگرنه من تصمیم داشتم تا خوب  -

 شدن مامانم به اونجا برنگردم. 
ه خیلی بهم نزدیک ش بردم تا از خودم دورش کنم، آخبعد هم دستمو به طرف سینه

بود. اونقد که ُهرِم نفساش پوست گردنمو می سوزوند. محکم دستمو گرفت و نگاشو 
گم گوش کنی وگرنه بعدًا بد می بینی. بهتره هر چی بهت می -تو چشام دوخت:

 شنیدی چی گفتم؟
 ازش کمی فاصله گرفتم.

 چرا جواب نمیدی؟ -
متوجه شدم. ازم فاصله گرفت و به طرف  با وحشت سرمو تکون دادم... به معنی اینکه 

خواست بره! نگاهمو به در دوخته بودم که کی باز و بسته در اتاق رفت؛ یعنی می
 شه؟می
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وقتی محکم درو به هم کوبید... نفس راحتی کشیدم. نگا کن چی به روزم اومده؟! 
 اره اون نگاهدیوونه همه لباسامو پاره کرد؛ وقتی به باالتنه ل*خ*ت*م نگاه کردم، دوب

معنی دار پندار بهم، تو ذهنم تداعی شد. توی احساسی بین شرمندگی و عصبانیت گیر 
 گه که همه مردا مثل همن. افتاده بودم. حاال چجوری تو روش نگا کنم؟ سحر راست می

صدای گوشیم اومد. نگاهمو به طرف بالشتم برگردوندم و گوشی رو از زیرش درآوردم... 
ای بود که چند تا میس کال داشت... اه کردم. بازم همون شمارهاش نگبه صفحه

؛  ولی مگه خواستم پندار بشنوه و این بار به گوشیم گیر بدهبالفاصله ریجکت زدم. نمی
دست بردار بود؟ بازم زنگ، پشت سر هم زنگ... هول شده بودم. حاال چکار کنم؟ بازم 

. حاال هی واسه خودت زنگ بزن. ریجکت زدم و بعد هم گوشیو رو سایلنت گذاشتم
طور که به صفحه گوشِی در حاِل زنگم خیره شده بودم، صدای به هم خوردِن در همین

وگرنه در هالو اینقد محکم به هم  هالو شنیدم؛ یعنی واقعًا پندار رفت؟ مطمئنًا رفته
 یکی زدم که امکان دارهکوبید. باالخره رفتمو گوشی رو جواب دادم؛ چون حدس مینمی

از خواهرام باشن که با گوشِی یکی از فامیالشون بهم زنگ زده باشن؛ چون خیلی اتفاق 
 می افتاد از این کارا بکنن. زود گوشی رو جواب دادم و گفتم:

 بله بفرمایید.  -
 سالام.  -

 شما؟ -صدای یه مرد بود. ابروهام با حالت متفکری تو هم رفت و پرسیدم:
ای شه چند لحظهانشکده هستم. ترم هفت از رشته کامپیوتر... میهای دیکی از بچه - 

 تون رو بگیرم؟وقت
 شماره مو از کجا گیر آوردید؟ -

ای بود که جدیدًا پندار همراه با آخه این سیم کارتی که در حال حاضر دستم بود، شماره
یچکس گوشی برام خریده بود. برای همین این شماره رو غیر از خواهرام و سحر ه

 ای نداشت. دیگه
 میشه راجع به این مسئله بعدًا با هم حرف بزنیم.  -
 باید همین اآلن بگید.  -

 نکنه بازم کار سحر باشه؟ یعنی تا این حد احمقه؟
 شما فرض کنید که از روی فرم ثبت ناِم دانشگاه ِکش رفته باشم.  -
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مون ثبت شده و رو این خونه قبلی ها شمارهامکان نداره؛ چون تو یکی از فرم ثبت نام -
یکی هم شماره همراِه همسرم ثبت شده. بگید کی شمارمو بهتون داده؟ اصالً چرا من 

 کنم؟!دارم وقتمو با شما تلف می
 خواستم به سحر زنگ بزنم وبالفاصله گوشی رو قطع کردم... خیلی عصبانی بودم. می

زد... هر ش زنگ میر بود. همهحسابی باهاش دعوا کنم؛ ولی مگه طرف دست بردا
زد. دکمه سبز رنگ رو لمس کردم و باصدای بلند زدم، باز زنگ میچقد که ریجکت می

 نمی فهمید چرا ریجکت می زنم؟ یعنی مزاحم نشو.  -داد زدم:
 به اون دختر خندون دانشگاه نمیاد که تا این حد عصبانی بشه.  -
 پررویی دیگه... از رو هم نمیری.  -
 شه خواهش کنم. اول به حرفام گوش کنید بعد در موردم قضاوت کنید؟می -

 . شنیدِن حرفاش اشکالی نداشت. یه لحظه مکث کردم
حرفاتو بزن و قول بده که دیگه مزاحم  -گوشی رو دوباره به طرف گوشم گرفتم و گفتم:

 شی. نمی
 شما خیلی مهربونید.  -
 مو بهت داده؟طلب. برای چی زنگ زدی؟ کی شمارهتعارفو بذار کنار برو سر اصل م -
راستشو بخواید... من یه خواهری داشتم که چند سالی از من کوچکتر بود. با اینکه  -

ناتنی بود؛ ولی خیلی بهش وابسته بودم. پدر و مادرمون آدمای مسئولیت پذیری 
به  ذاشتن و خودشوننبودن و از همون دوران بچگی ما رو پیش خدمتکارا می

مسافرتاشون می رسیدن، این بود که ما همیشه خدا تنها بودیم و تو مواقع مریضی و 
 کردیم. ناراحتی از هم مراقبت می

 حاال اینا چه ربطی به من داره.  -
دونم شاید هم علت تزریق دوز باالیی از تریاک مرد. نمیاون خواهرم سه سال پیش به -

 اهر دنیا رو از دست دادم. خودکشی کرد و متاسفانه بهترین خو
 زدید. فهمم که چرا به من زنگمتاسفم؛ ولی بازم نمی-
راستشو بخواید چند ماه پیش که شما رو تو محوطه دانشکده با یکی ازدوستانتون  -

زدید و دیدم، حس کردم که شما خوِد خواهرم، آتوسایید. درست مثل اون حرف می
زد... اوایل فقط نگاتون تتون باهاش مو نمیخندیدید. اجزای صورمثل اون هم می

شدم ساعت کالساتون تموم بشه و من هم یه دل سیر نگاتون کنم. کردم. منتظر میمی
رفت تا اینکه شما یه دفعه از دانشگاه غیبتون زد، همه چی داشت خوب پیش می
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فی کردم که چرا جلو نیومدم و خودمو بهت معرش خودمو نفرین میداغون شدم. همه
نکردم؛ ولی مثل اینکه خدا خیلی دوستم داشت... شما برای ترم تابستونی انتخاب 

واحد کردید و من دوباره شما رو دیدم. این بار به خودم قول دادم که هر طوری شده 
 گردونم. خواهرمو پیش خودم برمی

 پندارگوشی هنوز دستم بود و دوباره در اتاقم باز شد. سر جام خشکم زده بود... مگه 
نرفته بود؟ گوشی از دستم افتاد کف اتاق و به دنبالش صدای الو الو شنیدن طرف بلند 

 شد... روناک دیگه کارت تمومه. 
 چرا لباس نپوشیدی؟ نکنه از این سر و وضعت خیلی خوشت میاد.  -پندار گفت:

 ها؟! -
 هل دادم. طور که به پندار زل زده بودم، گوشی رو با نوک پام به زیر تختهمین

 بهتره که وسایلتو جمع کنی و بیای اتاق من.  -پندار گفت:
 چی؟! -

بعد هم بدون اینکه سؤالشو تکرار کنه، به طرف کمد لباسام هجوم برد و تمام لباسای رو 
خواد چیکار کنه؛ ولی اون عوض جواب چوب لباسی رو جمع کرد. ازش پرسیدم که می

رد و ازم خواست که بپوشمش. منم که تازه متوجه یکی از پیرهنا رو به طرفم پرت ک
موقعیتم شده بودم، بالفاصله تونیکو پوشیدم و بعد هم به دنبال پندار راه افتادم. تا 

یادت رفته که بهم قول دادیم که باهم رابطه  -قولش رو بهش یادآوری کنم:
 ز*ن*ا*ش*و*ی*ی نداشته باشیم؟

 یزت این اتاق جا بمونه. خوام هیچ چکتابات رو هم بردار. نمی -
 گم؟شنوی چی مینمی -
چرا وایستادی و ُغر می زنی؟ کمک کن تا لباسا و وسایل تو کمدا رو جوری بچینیم که  -

 شون جا بشن. همه
ش خوام باهاش تو یه اتاق باشم و اون هم طبق مرِض همیشگیداد زدم که نمی

خواد دختر الغر مردنی مثل تو رو میفکر کردی خیلی دلم  -بازومو محکم گرفت و گفت:
تو اتاقم راه بدم؟ اگه به خاطر برگشتن پروین نبود، محال بود بذارم نصف تختمو 

 غصب کنی. 
 اون دیگه کیه؟  -
 کنی؟تو چی فکر می-
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مون، فقط پدرو بهش نمی اومد که خواهرش باشه؛ چون تو مراسم عقد کنان صوری
 داشتن؛ پس اون کیه؟ش حضور مادر از هم طالق گرفته

 کتابات رو اگه آوردی، بذارشون اینجا.  -
 نکنه دوست دخترته.  -
 کنی؟عوِض کمک داری به پروین فکر می -
 ؛ فقط اومدن یهوییش عجیبهکنمبهش فکر نمی -
 چطور اومدن تو درسته و اومدِن اون نه؟ -
 ما که ظاهرًا با هم ازدواج کردیم.  -
 هم ازدواج کنم، تا اجازه داشته باشه بیاد این خونه؟با اون چیه باید حتماً  -
 لباسای منو که قاطی مال خودت کردی؟ -
 خوای جواب بدی؟نمی -

رفتم گنگاهم به طرف حموم تو اتاقش رفت. بایستی از این به بعد یه وقتایی دوش می
 که اون خونه نیست. 

 می زنی؟ ش گیج کنی؟ چرا امروز همهکجا رو نگا می -
 ها؟! -

 چیزی ذهنت رو مشغول کرده؟ -از کمد فاصله گرفت و با دقت تو چشام زل زد:
 نه... نه...  -با دستپاچگی نگاهمو ازش گرفتم و گفتم:

 نظر میای؟خب چرا یه جورایی تو فکر به -
هم ایه تو... اومدن یه خانمی به اسم پروین بعد ُخب... ُخب... دیوونه شدن یه دفعه -

 نظر بیام؟یکی شدن اتاقامون؛ نباید تو فکر به
عوض مشغول کردن ذهنت به این چیزای بیخودی، برو و یه چیزی درست کن  -

کشم و همه وسایلتو میرم از گشنگی.... منم عوضش جور تو رو میبخوریم. که دارم می
 کنی؟کنم.... چرا وایستادی و منو نگا میجا میبه اتاقم جابه

ی گفتم و به طرف آشپزخونه رفتم. چرا یه دفعه امروز همه چی قاطی شد؟! چرا اباشه
 برای هم اتاق شدنم با پندار زیاد مخالفت نکردم؟! پروین کیه؟

 
 پندار:

ه فهمیدم موقعی کگوشِی روناکو از زیر تخت بیرون کشیدم و بهش نگاه کردم؛ باید می
تو اتاقش می اومد و با کی داشت، حرف تو هال بودم، صدای اون زنگا چی بود که از 
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اش رو باز کردم و به شماره ناشناسی که رو گوشی درج شده بود به زد؟ قفل صفحهمی
هایی که براش فرستاده بود، نگاه کردم. حدود ده دوازده تایی متعلق به اضافه پیام

ه شد. طبق عادت همیشگی بهمون شماره بود و چندتایی هم مربوط به خوهراش می
منوی باالی گوشیش نگاه. کردم، در کمال تعجب دیدم که رو سایلنته. اولین بار بود که 

 کردم... یه کم حرصم گرفت و بعد با خودم گفتم:با همچین موردی برخورد می
 « بسیار ُخب روناک خانم. فکر نکنم دیگه تو گوشی بخوای. »

ه ُتن اونو بدم به سعادتی ک گوشی رو گذاشتم تو جیب کتم تا فردا که برگشتم شرکت،
فهمیدم و بعد درست و حسابی واسه صداش، شبیه روناک بود؛ باید همه چیزو می

که همه نگاهش به زیر تخت بود، اومد پیشم گرفتم. روناک در حالیزندگیم تصمیم می
 و گفت که غذا آماده است. 

ستی؟ زود پس معطل چی ه -مسیر نگاهش رو همراه خودش تعقیب کردم و گفتم:
 باش بریم که مردم از گشنگی. 

و کشم. تم نیست. عوضش یه دستی به اینجا میغذا رو کانتره... تو برو. من گشنه -
 جایی وسایل، یه خورده شلخته شده.جابه

بعد دستشو به طرف روتختی برد و شروع به مرتب کردنش کرد. رو تختی رو ازش 
 گرفتم و گفتم:

 ا نفس کشیدن سیر کردی. باز که خودتو با هو -
 م نیست. چیکارکنم؟ گشنه -

رنگش کمی پریده بود و سعی داشت نگاهشو ازم بدزده. دستشو گرفتم و دنبال خودم 
 کشوندم. 

 کنی؟!داری چیکار می -
 ره. تنهایی غذا از گلوم پایین نمی -
 ادای آدم مهربونا رو درنیار که اصالً بهت نمیاد.  -
 یزی نخوردی. صبحی هم چ -
 غذا خوردن که زوری نیست.  -
 دفعه هوس زیاده خوری به سرت زد، باال بیاری. خوام اگه ایننمی -

 آوردمش و رو صندلی نشوندمش. 
 پس خودت کجا میری؟ -
 گردم. تا تو دو لقمه اولی رو میزنی، کتمو درمیارم و برمی -
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ال تموم شدن بود، تو کیف کارم خواستم گوشیش رو که باطریش در حدر واقع می
بذارم. گوشی رو خاموش کردم و میون اسناد و مدارک شرکت جاسازی کردم؛ بعد هم 

 درش رو بستم. روناک از تو آشپزخونه صدام زد:
 نیومدی؟  -

به زور منو آوردی و خودت  -مثل اینکه همه چی مرتبه. تا از اتاقم بیرون اومدم، گفت:
 هم غیبت زد. 

 م چی درست کردی؟ببین -
 ای املت درست کنم. چون گفتی خیلی گشنه ای. فقط تونستم عجله -
 هنوز که چیزی نخوردی.  -
 م نیست. گفتم گشنه -

ظاهرش که خوشمزه به نظر میاد. ببینم مزه ش  -رو صندلی کنارش نشستم و گفتم:
 چطوره؟

 براش یه لقمه گرفتم و دادم دستش. 
 بخورش. چرا بهش زل زدی؟  -
 م سر میره. م میشه یا حوصلهتو همیشه حواست بهم هست که کی گشنه -
 ایم. باید حواسمون به هم باشه. چون ما هم خونه -

 گی. آره راست می -ای گفت:لقمه رو توی بشقاب گذاشت و با عصبانیت فرو خورده
 دونستی تو اصال حواست به من نیست؟می -
 که بین ما وابستگی پیش نیاد.  من باید حواسم باشه -
 ایم و هر آن امکان داره که تو عاشقم بشی؟یعنی من آدم پرجاذبه -
 از خود متشکر.  -
 کنی؟گم... تو همیشه در برابرم احتیاط مینه. جدی می-
 من کجا احتیاط کردم -
 کنی. تو سرت میکنی و تا منو می بینی روسریمثالً در اتاقتو قفل می -

زود دستشو به طرف موهای لختش برد که به خاطر دستپاچگی یادش رفته بود، 
 هاش قرمز شد و سرشو پایین انداخت. بپوشوندش. دوباره لپ

 ادامه دادم:
 ما ظاهرا عقد کرده همیم و بنا به اون شرعی که تو ازش دم میزنی، ما به هم محرمیم. 

 خب... این یعنی چی؟! -
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 د نکن. خودتو اینقد محدو -
 وقتی قراره با خوب شدن مادرم از هم جدا بشیم، بهتره که عاقالنه رفتار کنیم.  -
ای نداری، مطمئن باش اگه ل*خ*ت هم قبال هم بهت گفتم تو برای من جاذبه -

 گیرم. ببینمت، تحت تأثیر قرار نمی
اید ه که نبگیری، به خاطر یه اسم صوری تو شناسنامبه درک که تحت تأثیر قرار نمی-

 خودمو گول بزنم...
از طرفی من باید موقعیتمو بدونم. من به  -بعد از یه نفس کشیدن طوالنی، ادامه داد:

کنی و بهم سرپناه عنوان خدمتکار به این خونه اومدم. تو در برابر مزاحما ازم حمایت می
 یدم.... تو به جای خدمتکار قبلیت، انجام مدادی و منم بابت تشکر، کارهای خونه

 گوشیم زنگ زد. 
ببخشیدی گفتم و به طرف میز جلوی راحتی رفتم که اونو بردارم. به صفحه گوشیم نگاه 
کردم. از طرف منزِل مریم، خواهر روناک بود. نه اینکه من شماره تمام خواهرها و سحر، 

 زدن اسمشون می اومد. دوستش رو تو گوشیم ذخیره داشتم. برای همین تا زنگ می
 بله بفرمایید.  -دکمه سبز رنگ رو لمس کردم و جواب دادم:

 سالم آقا پندار. مریمم خواهر روناک.  -
 بله متوجه شدم مریم خانم. خوب هستید؟  -
 ممنون. شما خوبید؟ -

نگاهم رو به طرف آشپزخونه چرخوندم و چشمای خیره روناک رو به طرف خودم. یه 
گفتم که خواهرشه. به کل از غذا خوردن دست لحظه گوشی رو نگه داشتم و یواش 

 کشید و شش دانگ حواسش رو متوجه مکالمه من و خواهرش کرد. 
 مرسی ما هم خوبیم.  -

 مریم گفت:
داره، نگران شدم... راستش من هرچی به گوشی روناک زنگ می زنم گوشی رو برنمی-

 این بود که مزاحم شما شدم.
رفتم تا گوشی رو دستش بدم، به خواهرش گفتم که که به طرف روناک میدر حالی

 خوره؟نگران نباشن. روناک پیِش منه و داره غذا می
 غذای چه وقتی؟ -معلوم بود تعجب کرده که پرسید:

یه کم کارها رو هم انباشته شده بود. این شد که ناهارمون، عقب افتاد. من گوشی رو  -
 میدم دست روناک با خودش حرف بزنید. 
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 باشه. ممنون -
که روناک با رنگ پریدگی گوشی رو از دستم گرفت، از خواهرش بابت متوجه همین

نشدِن زنگهایی که بهش زده، عذرخواهی کرد و بعد هم در مورد وضعیت سالمتی 
 مادرش حرف زد. 

 بابت حرفی که می زنی، مطمئنی؟ -پرسید:شنیدم که از خواهرش می
 چی شده؟بعد هم چشماش برقی زد؛ یعنی 

خواستم بهش سر بزنم؛ اما یه مشکلی پیش اومد امروز می -روناک در ادامه گفت:
 شه.... گفتم که هر چه زودتر حالش خوب می... من مینشد
... گوشهامو تیز کردم تا به بقیه های ناجوری وجودمو محاصره کردندفعه سیگنالیک

 حرفاشونو گوش کنم. 
 روناک در ادامه داد:

هرحال اینم باید به فال نیک بذاریم. کار خیلی خوبی کردی که زنگ زدی... خواهش  به
 کنم... خداحافظ. می

 که گوشی قطع شد،همین
 شه. مثل اینکه مامان داره حالش خوب می -گفت:

 یعنی از کما بیرون اومده؟! -تمام وجودم یخ بست. بهش خیره شدم و گفتم:
که خواهرم پیشش رفته و متوجه شده که مادرم به صداش  نه بطور کامل؛ ولی امروز -

 عکس العمل نشون میده؛ باید هرچه زودتر برم و ببینمش. 
 بعد با عجله از جاش بلند شد و گفت:

 میشه خواهش کنم منو به بیمارستان ببری؟ -
کردم که این خبر صحت نداشته باشه، بهش گفتم که بره در حالی که از ته دل آرزو می

 و خودش رو آماده کنه. 
 شه. وای! دلم روشن بود که مادرم هرچه زودتر حالش خوب می -

علت بهبودی رفت، می دوید؛ چون انتظار داشت که بهتو البی بیمارستان راه نمی
های ویژه به بخشهای عادی منتقل کرده باشن، به قسمت مادرش رو از بخش مراقبت

مادرش بهش منتقل شده رو بپرسه؛ اما وقتی که پذیرش رفت تا آدرس اتاقی رو که 
 پرستار دوباره آدرس همون اتاق قبلی رو داد، همه هیجانش به یکباره فروکش کرد. 

 مطمئنید خانم پرستار؟! -
 بله همون اتاق هستن.  -
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 ولی به من گفتن که حالش خوب شده.  -
 شیفت من تازه شروع شده... من در جریان نیستم.  -

های ویژه بله ایشون تو همون اتاق مراقبت -وباره به لیست نگاه کرد و گفت:بعد د
 هستن. 

البته مریم نگفت که مامان کامِل کامل  -روناک با دستپاچگی به من نگاه کرد و گفت:
 خوب شده؛ فقط گفت که به صداش واکنش نشون داده. 

اتاقی که چند وقت اش رو تموم کرد، بالفاصله به طرف همون که جملهبعد همین
پیش، مادرش توش بستری بود به راه افتاد. من هم به دنبالش رفتم؛ ولی وقتی به 

 اونجا رسید، داغون شد. مادرش به همان شکلی بود که چند روز پیش دیده بود. 
 پس چرا مامان، هنوز اینجوریه.  -

طرف مادرش  به طرفش رفت و گفت که به دیدنش اومده؛ اما هیچ عکس العملی رو از
... دریغ از یه ذره واکنش! اشکاش مشاهده نکرد. دوباره و دوباره حرفهاش رو تکرار کرد

 در اومده بود و با حالت پر استرسی چندبار اونو تکان داد:
 مامان بلند شو دیگه.  -

 دستاش رو گرفتم و  تو آغوشم جا دادم. بهش گفتم که بهتره بر اعصابش مسلط باشه. 
گفت که تونم آروم باشم، مامانم همون جوریه که هست؛ پس چرا مریم میمیچطور  -

 مادرم به صداش عکس العمل نشون داده. 
 مثال اینجا بیمارستانه؛ چرا سر و صدا راه انداختید؟ -پرستار به اتاق اومد و گفت:

مورد  به دنبال پرستار دکتر هم اومد و از ما خواست که به اتاقش بریم و در اونجا در
 . مادرش حرف بزنیم

بله صبح مادرتون به صدای خواهرتون  -هردو به اونجا رفتیم و دکتر توضیح داد:
واکنش نشون داد و ما هم به دنبال حرف ایشون، مادرتون رو معاینه کردیم. 

مردمکهاش یک لحظه دچار رفلکس شدند؛ ولی فقط همون یک لحظه بود و دیگه 
 هیچی. 

 ن بیخود امیدوار شدم. پس م -روناک گفت:
البته دخترم بهتره که امیدتو از دست ندی. این یه نشونه خوبه... ممکنه که بازم  -دکتر:

 این جریان بیفته. 
 و ممکنه که دیگه اتفاق نیفته.  -روناک:
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 روناک:
با اولین صدای زنِگ در، پتو رو رو خودم کشیدم و با همون حالت منگ به سمت چپ 

اینکه پلکهام گرِم خواب بود به خودم قبولوندم که ممکنه خواب دیده  چرخیدم. نه
 باشم. 

ز تونه باشه؟به زور ابازم صدای زنگ اومد... نخیر مثل اینکه خواب نیست؛ یعنی کی می
طور پریشون رو جام بلند شدم. دستمو به طرف موهای ُل*ختم بردم که همین

ش تقصیر پندار بود. ری چیکار کنم؟ همههام، پخش شده بود... حاال واسه روسشونه
کرد و من حواسم به سر و وضع لباسهام بود، حاال با روسری اگه دیروز گیجم نمی

 خوابیده بودم. 
هولکی پوشیدم. به طرف کمد رفتم. روسری و مانتوام رو بیرون کشیدم و اونها رو هول

 باز که صدای زنگ اومد. 
 خیلی خب بابا اومدم.  -

اینکه از الی دریچه نگاه کنم درو باز کردم... یه خانم مسن، حدودای پنجاه و بدون 
خواب بودید؟  -پنج ساله جلوی در بود که تا چشمش به من افتاد، گفت : -چهار

 ببخشید بیدارتون کردم. 
 فقط سرمو خاروندمو بهش زل زدم. 

 ام. باور کنید تقصیر من نیست. آقا ازم خواستن که یه خرده زود بی-
بعد هم بدون تعارف اومد تو... خواب از سرم پرید؛ چرا کسایی که در این خونه رو  

ان؟ تا اومدم از اون خانم بپرسم شما؟ چادرشو از سرش درآورد... تا کرد میزنن اینجوری
 و رو جالباسی گذاشت. 

سِر کارم من پروینم. دیروز آقا بهم زنگ زدن و ازم خواستن که دوباره  -اون خانم گفت:
 برگردم.

 سِرکارتون؟! -
ل اینکه . مثکردم. از تمیز کاری خونه گرفته تا پخت و پزبله دیگه. من قبالً اینجا کار می-

 هنوز خواب از سرتون نپریده. 
 دونمنمی-
 مگه آقا بهتون نگفته؟ -
 نه؛ ولی چرا؟ گفتن که یه خانمی به اسم پروین میان؛ ولی...  -
 اسام رو عوض کنم و دست به کار شم. برم زود لب -
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 یه کم عقب عقب رفتم تا به دیوار چسبیدم. 
 ببینم صبحونه خوردید؟ -پروین گفت:

 من تازه بیدار شدم.  -
 پرسم؟! منم چه سؤالی می -

دونم چرا! فکر نظر می رسه. نمیتون خیلی آشنا بهقیافه -بهم خیره شد و ادامه داد:
 ما رو دیدم. کنم که قبالً شمی
 نظر من هم چهره ش آشنا می اومد.به

 دونم... شاید. نمی -گفتم:
 به طرف میز تلفن رفتم و گوشی سیار رو برداشتم تا توی اتاق به پندار زنگ بزنم. 

انقدر خوشحال شدم که آقا ازدواج کرده که نگو و نپرس. مخصوصا  -پروین خانم گفت:
 که با همچین دختر خانمی. 

د از یه لبخند زوری، ببخشیدی گفتم و تو اتاق خزیدم. همین که درو پشت سرم بع
بستم، بالفاصله شروع به گرفتِن شماره موبایل پندار کردم... زود باش بردار دیگه. 

 که گوشی رو برداشت، بالفاصله جریان اومدن اون خانم رو بهش گفتم. همین
مثل اینکه ما دیروز در موردش حرف حاال چرا انقدر وحشت زده شدی؟ -پندار گفت:

 زدیم. 
 آره خب! -
 سر همین مسئله هم بود که اتاقامون رو یکی کردیم. یادت نیست؟ -
 پنج سالی سن داره.  -ولی اون خانم پنجاه و چهار -
 خب باشه.  -
 زدی. یعنی این همون پروینیه که دیروز در موردش حرف می -
 آره -
 اومده سر کارش. گه که آخه اون می -

 «بله... با من کاری داشتید؟»از پشت تلفن شنیدم که یه خانم جوانی به پندار گفت:
به جای اینکه جواب منو بده، به اون خانم گفت که یه لحظه بنشینه تا تلفنش تموم 

 شه. 
 حاال وقتی برگشتم، در موردش حرف می زنیم.  -بعد جواب تلفن من رو داد و گفت:

ی گفتم و بعد گوشی رو قطع کردم. این پندار هم عجب اخالق عجیب غریبی اباشه
داره. با اینکه از من خواسته بعنوان خدمتکارش بیام، ولی بازم از خدمتکار قبلیش 
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زدم. نکنه چون دیده مامانم طور به کف دستم میخواسته که برگرده... گوشی رو همین
ش برم؟! نگاهی به دور و برم انداختم و خواد که از خونهحالش خوب نشده، ازم می

 «چرا ازم خواسته اتاقامون رو یکی کنیم؟!»باخودم گفتم:
 ها شده؟!یه دفعه به یاد گوشیم افتادم و از جام پریدم. نکنه دیروز متوجه اون زنگ

باعجله از اتاق اومدم بیرون تا به اون یکی اتاق که قبالً بودم برم. باید یه بار دیگه زیر 
خت رو نگاه کنم. دیروز پندار اومد، نشد خوب نگاش کنم... تا به سالن رفتم، پروین ت

 خانم گفت:
 تون رو آماده کردم. بفرمایید صبحونه -

 با منه؟!
 خورم. ممنون؛ ولی من صبحونه نمی -
 رید؟ بفرمایید. کجا دارید می -
 شما بخورید. من فعال کار دارم.  -
 به اینجا یه چیزی خوردم این واسه شماست. من قبل از اومدن  -

این هم چه گیری میده؟ با عجله در اتاق رو باز کردم و رفتم تو. پروین خانم دنبالم اومد 
 زود باشید بیاید... شما نباید تو خورد و خوراکاتون بی دقتی کنید.  -و گفت:

 تو معده ش؟آخه پروین خانم کی رو دیدید اول صبحی، یه عالمه چیز بچپونه  -
 گردید؟ببینم شما دنبال چیزی می -

 گردم، نیست. آره؛ ولی هر چی می -زود سرمو از زیر تخت بیرون آوردم و گفتم:
مطمئن بودم که دیروز، به محض اومدِن پندار به این اتاق، گوشی رو با نوِک پا به زیر 

 تخت هل دادم. 
 هتون بگردم که پیدا بشه.ُخب بگید چیه؟ تا منم همرا -پروین خانم گفت:

کرد و اون یعنی ممکنه که پندار اونو برداشته باشه؟ امکان نداره! اگه اونو پیدا می
 دید، معلوم نبود چه بالیی سرم می آورد؟!شماره ناشناس رو روش می

 خواید بگید اون چیز چیه؟!خانم نمی -
 ها؟! -
تون رو بخورید تا از دهن حونهحواستون کجاست خانم؟ خیلی خب فعالً بیاید صب -

 نیفتاده. براتون نیمرو درست کردم. 
 نیمرو؟! -
 برای تقویت جسمی خیلی خوبه -
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 نظر نمی اومد بنیه ام اشکالی داشته باشه. به خودم نگاه کردم. به
 کنه که زود وزنتون باال بره. واسه افراد الغر خیلی خوبه. کمک می-
 فه وزن پیدا کنم. ولی من دوست ندارم اضا -
ش حرف خودشونو میزنن. واسه ها و دخترای امروزی همینه دیگه. همهاشتباه زن -

کنن. اگر هم ازدواج کردن، شوهراشون زود ازشون خسته همینه یا دیر شوهر می
 شن. می

 گه؟!اون داره چی می
تم حتمًا آقا بهم گفته که شما خیلی بدغذایید. ازم خواسته تا وقتی که من هس -

 وادارتون کنم که غذاتون رو بخورید. 
 شما تا کی اینجایید.  -
 گردن، من هستم. تا وقتی که آقا برمی -

پس بگو این بادیگارد جدید منه! خودش کم بود یه نفر دیگه رو هم طلبیده... بعد هم 
 دستمو گرفت و منو دنبال خودش کشوند... چه زوری داشت. 

 نید پروین خانم؟کدارید چیکار می -
 تون درست کردمای واسهبیاید ببینید چه صبحونه -
 ولی من فعالً حالو حوصله صبحونه خوردن رو ندارم.  -
شه و حوصله ندارم چیه؟!صبحونه خوردن آدمو سر حال میاره. از طرفی باعث میحال -

ی استخوونی که زودتر چاق شی... همیشه یادت باشه. مردا زنای گوشتالود رو به زنا
 دن. ببینم حامله نیستی؟ترجیح می

 من؟! -
 

 )فصل پانزدهم(
 پندار:

. قبل از اینکه دوباره گوشی خاموش روناک رو که در حال شارژ بود از شارژر جدا کردم
ای زنگ بزنه و خودش رو خوام به یه شمارهروشنش کنم به سعادتی گفتم که ازش می

ها خوشش گفت که از این برنامهکرد و میقبول نمیکنه. در ابتدا باهاش صمیمی
کار رو نکنه از یکی دیگه نمیاد. و یه دختر محجوبیه؛ اما وقتی بهش گفتم اگه او این

 اش رو تغییر داد و گفت:خوام. زود رویهمی
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خواید این کار رو براتون انجام باید دلیل خیلی محکمی داشته باشید که از من می -
 بدم. 

رو روشن کردم و به شماره ناشناسی که دیروز به روناک زنگ زده بود، نگاه کردم.  گوشی
باالتر از همه تماسهای دیگه قرار داشت... نه اینکه بقیه مخاطبین با اسم ذخیره شده 

 کرد. بودن زود خودنمایی می
 بیا بگیرش.  -

از خط چشم  اینفسش رو توسینه ش حبس کرد و با اون چشمای رنگیش که تو هاله
 و ریمل محصور شده بود بهم خیره شد. 

 این گوشِی خودتونه؟! -
به این کاری نداشته باش. لیست تماسهای دریافتی رو ببین... یه شماره رو می بینی  -

 که با اسم ذخیره نشده. باالتر از همه تماسهای دیگه ست. 
 شروع شده؟ ۳۳۰۳همون شماره ایرانسل که با  -
 ه. آره خودش -
 شمارش خیلی ُرنده -
هاش رو جواب ندادی ازش خوام که بهش زنگ بزنی و بابت دیروز که تماسازت می -

 معذرت بخوای. 
 من جواب ندادم؟! -
 بهت نمیاد که دختر گیجی باشی.  -
 مرده یا زنه؟-
 َمرده -
 تونم... بپرسم طرف کیه؟ و من... چرا باید این کار رو بکنم؟می -
ار نیست تو از چیزی سر دربیاری. در ضمن حواست باشه که این موضوع جایی درز قر -

 نکنه. 
 ام. مطمئن باشید. من آدم خیلی رازداری-
سعی کن خودت رو باهاش صمیمی نشون بدی و بعد هم باهاش قرار بذاری که تو  -

 یه جایی همدیگه رو ببینید. 
 کنم. به خاطر شما همه تالشم رو می -
 چرا رفتی تو فکر؟ -
 اگه قبول کرد و باهام قرار گذاشت، من چیکار کنم؟ -
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 برو.  -
 دونه من اون کسی نیستم که در نظر داشته. خب وقتی که منو ببینه، می -
 بستگی داره.  -
 به چی؟! -

 نفسم رو پس دادم. 
 به اینکه قبالً صاحب این سیمکارت رو دیده باشه.  -
م گیج شدم! شما چرا این سیم کارت دستتونه؟ اصالً مال کیه؟ و راستش من یه ک -

 چرا؟
 با جدیت بهش خیره شدم. بقیه حرفش رو خورد و ادامه داد:

 بله فهمیدم نباید سؤال کنم. من فقط کاری رو که شما ازم خواستید باید انجام بدم.  -
 خیلی خب... همین حاال بهش زنگ بزن.  -
 ازم خواست برم سر قرار چیکار کنم؟فقط یه چیزی؟ اگه  -
 قبالً بهت گفتم که برو.  -
 و... اگه فهمید من اون کسی نیستم که در نظر داشته؟! -
 تو چقد حرف می زنی؟ -

 هام رو رو هم بستم که بتونم خونسردیم رو حفظ کنم. پلک
 اسه. اشنچه تو رو بشناسه و چه نشناسه، مهم نیست. هدف من، فقط شناسایی فرد ن -
 بله فهمیدم.  -
 سعی کن هرچه زودتر باهاش قرار بذاری.  -
 کنم درجا رامم بشه. نگران نباشید. من روش خودم رو دارم. یه کاری می -

 پس اون داستان محجوبیت و این کاره نبودن کجا رفت؟
 فقط کارای شرکت رو چیکار کنم؟ -
 ه نفر دیگه رو به جای تو بیاره. خوام که ینگران نباش، از مدیر داخلی می -
 باشه. فهمیدم.  -

کردم، قرار گذاشته شد. توی یه کافی شاپ در قسمت خیلی سریعتر از اونچه که فکر می
آورد، چیزی غیر از این هایی که تو حرف زدن میشد با عشوهشرق تهران... مگه می

 دنج تری تغییر ِبدن. باشه؟! با اشاره ازش خواستم که محل قرارشون را به جای 
سعادتی زود موضوع رو گرفت و به طرف پشت خط گفت که به علت توی رژیم بودن، 

 ترجیح میده که قرارشون به یه جای دور از خوراکی باشه... مثالً یه جای فرهنگی
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همین که تلفن قطع شد. سعادتی گفت که قراره تا دو ساعت دیگه توی پارک شهر 
 داشته باشن.  نزدیک کتابخونه قرار

 بسیار خوبه.  -
اصالً وقت رو تلف نکردم. بالفاصله از سعادتی خواستم که خودش رو آماده کنه تا با 

که به ورودِی پارک رسیدیم، از سعادتی خواستم که چند قدم هم راه بیفتیم. همین
 جلوتر از من بره و من تعقیبش کنم. 

 فقط اشکالی نداره تلفن دستم باشه؟ -
 فتی مشخصات ظاهریش، الغر و قد بلنِد؟گ -
 ذاره و لباس اسپورت به تن داره. جور که خودش گفت، ریش میبله اون-
 بیا گوشی رو بگیر؛ فقط گوشی رو روشن میذاری که بتونم حرفاتون رو بشنوم. -

یعنی ممکنه اون پسر قبالً با روناک مالقات کرده باشه؟ حرفهای شراره، مثل خوره به 
روناک عادت داشت که خودش رو آویزان پسرهای پولدار »مغزم افتاده بود: جونِ 

یا  کنه وپس چرا رفتارش با من اینقد عادِی؟! چرا خودشو برام لوس نمی« دانشگاه کنه
گه که دوستم داره؟ با پنج الی ده متر فاصله از سعادتی، راه افتاده بودم. هیچوقت نمی

داد. بعد هم نگاهش رو تو ِد پشت گوشی، گوش میتلفن دستش بود و به حرفهاِی فر
ش اطراف چرخوند... طرف با چند متر فاصله از در ورودی کتابخونه ایستاده بود. قیافه

نظر می رسید؛ یعنی اونو کجا دیدم؟! سعادتی، اونو دید و به طرفش رفت چقدر آشنا به
 ه گوشیم زنگ خورد. و من منتظر عکس العمل فرد مورد نظر با دیدِن سعادتی شدم ک

سعادتی بود که از گوشی روناک بهم زنگ زده بود... زود دکمه سبز رنگ رو لمس کردم 
 تا مکالمات این دو رو باهم بشنوم. 

نه و حاال کپرسید که اینجا چیکار میشنیدم که سعادتی با لحن متعجبی از اون پسر می
 نداشت. باید سر کارش باشه... پسر هم دست کمی از سعادتی 

 کنید خانم سعادتی. من هم باید از شما بپرسم که اینجا چیکار می -
 خب شما به من زنگ زدید و من هم اومدم.  -سعادتی:

 من که به شما زنگ نزدم.  -
 تون رو گوشیمه. پس چرا شماره -سعادتی:

 کنید... حتمًا دچار توهم شدید. دارید اشتباه می -
 گی؟!چی داری می -سعادتی:

 همون روز اولی که اومدم شرکت بهم نظر داشتید. همیشه برام عشوه می اومدید.  -
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 کنم اونی که توهم زده شده، کیه؟حاال بهت ثابت می -سعادتی:
 بعد یه دفعه تماس گوشِی من قطع شد. 

کنجکاو شده بودم؛ یعنی اینجا چه خبره؟! بالفاصله به طرفشون رفتم. در کمال تعجب، 
ش با این لباسها چقد جلف شده بود. روی سعادتی دیدم... قیافهار دار شرکت رو روبهانب

ای که شد که این همون محمدی سربه زیر با پیرهن چهارخونه سرمهاصالً باورم نمی
کرد. محمدی جا میهمیشه یک کت رنگ و رو رفته تنش بود و قطعات تو انبار رو جابه

پایین انداخت و سالم کرد. با عصبانیت فرو  تا چشمش به من افتاد، سرش رو
 ای گفتم که اینجا چه خبره؟!خورده

آقای محمدی باید حاال تو قسمت انبار، سر  -سعادتی بالفاصله رو به من کرد و گفت:
 دونم چجوری سر از اینجا درآوردن؟کارشون باشن. نمی

 ؟کسیه که در نظرم بود بهش خیره شدم؛ یعنی اون واقعًا همون
بالفاصله گوشی رو از سعادتی گرفتم و به همون شماره ناشناس زنگ زدم... گوشِی 

طور به گوشی تو دستش خیره شده محمدی زنگ خورد. اونم به جای جواب، همین
 بود. 

 دی؟بهش گفتم که چرا گوشیت رو جواب نمی
 بعد از اینکه آب دهانش رو قورت داد، جواب داد. 

 بله؟ -
د. محمدی همون شماره ناشناس بود. خونم به جوش اومد... چطور نه! درست بو

ممکنه انباردار شرکت مزاحم تلفنِی روناک باشه؟! خونسردیم رو از دست دادم و به 
 طرفش یورش بردم.

 کنی؟ مگه تو نباید حاال سر کارت باشی. اینجا چیکار می -
 اجازه بدید براتون توضیح میدم.  -
 ها؟!یکهچه توضیحی؟! مرد -

رسیدم شد ازش پطور که فشار دستام رو یقه ش بیشتر میبه تته پته افتاده بود. همین
 که چرا مرخصی گرفتی؟

 خب گرفتاری داشتم. اومدم به بدبختیام برسم.  -
 از کی تا حاال قرار گذاشتن شده رسیدگی به بدبختیا؟! -
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مطمئن باشید آقا  -و گفت:ش برد دستاش رو به طرف دستای محکم شده من، تو یقه
دونم شما بهش نظر دارید... اصالً تون قرار نداشتم. مخصوصًا حاال که میمن با منشی

 من غلط بکنم که این کار رو بکنم. 
 خفه شو مردیکه.  -
 کنه. اصالً عکسی که به من دادن، با این زمین تا آسمون فرق می -

 دستام یه کم شل شد. 
 بهت عکس دادن؟! -
 بله.  -
 چجور عکسی؟ کی بهت داده؟! -

 دستش رو رو یقه ش کشید و یه کم از من فاصله گرفت. سرش رو پایین انداخت. 
 تونم بگم.نمی -

 دوباره به طرفش هجوم بردم. 
 زود باش بگو مردیکه... عکس کی رو بهت دادن؟ -
من عقلمو از ببینید هرکی که هست، مطمئن باشید که منشی شما نیست. مگه  -

دست دادم با زنگ زدن به کسی که مدیرعامِل کارخونه بهش نظر داره نون خودمو آجر 
 کنم؟!

 اینقد طفره نرو. زودباش جوابمو بده.  -
شد... عکس روناک دست اون تون بدم. باورم نمییقه مو ول کنید تا عکس رو نشون

ای به سر قنعه سورمهکرد؟! خشک زده به عکس خیره شدم. روناک یه مچیکار می
. با اون لبخند فوق اش از مقنعه بیرون زده بودداشت و کمی از موهای فرق گذاشته

اش، چهره ش بی نظیر بود. به نظر نمی اومد به عکاسی رفته باشه و ژست گرفته العاده
 باشه. 

 محمدی گفت:
 . کنهمی بینید که طرف توی عکس با این خانم زمین تا آسمون فرق می -

 به سعادتی نگاه کرد و یه نیشخند زد
 این خودش رو تو رنگ و روغن خفه کرده؛ اما این یکی اصالً اینطور نیست. -

 درست حرف بزن  -سعادتی:
قلبم حسابی سست شده بود. ازش پرسیدم که کی این عکس رو بهش داده؟! ولی از 

ف باعث بدبختی خودش خواد با لو دادن اسم طرجواب دادن طفره رفت. گفت که نمی
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ها به طرفش و خانواده ش بشه؛ ولی مگه من این حرفها حالیم بود؟! مثل دیوونه
هجوم بردم و شروع به کتک زدنش کردم... به دنبالش داد و هوارهای سعادتی شروع 

 شد. 
 قربان ولش کنید.  -

 کتم رو کشید تا منو از محمدی جدا کنه. 
 بود؟ او رو هم با دستم به عقب هل دادم.  ولی مگه او حریِف عصبانیت من

 تون نبوده. چرا دیوونه شدید؟ من که بهتون گفتم، منظورم منشی -محمدی:
... دستش رو به طرف حسابی داغون بودم. چرا باید اینطوری بشه؟ ازش فاصله گرفتم

یم بریدگی کنار لبش برد که در اثر ضربه مشِت من ازش خون می اومد. از رو زمین ن
 خیز شد و کمی خودش رو عقب کشید. 

 تون مد نظرم نبوده، بازم قاطی کردید. اید. با وجود اینکه فهمیدید منشیشما دیوونه -
 زود باش بهم بگو کی این عکس رو بهت داده.  -
 تونم طرف رو لو بدم. یه بار بهتون گفتم نمی -
 کسرایی ازت خواسته؟ زود باش بگو.  -
 رو وارد دعوای خودتون نکنید.  ببینید من -

 زود باش بگو تا لت و پارت نکردم. 
مگه مملکت بی صاحبه که هر غلطی دلتون خواست بکنید. میرم ازتون شکایت  -

 کنم تا پدرتو دربیارن. می
جلو من این شعارا رو نده. می دونی که اگه به سیم آخر بزنم، هیچی جلودارم نیست.  -

 واهره؟برادره خواسته یا خ
دونی اگه ببینید من یه مادر پیر و یه خواهر دانشجو دارم؛ باید خرج اونها رو بدم. می -

 راستش رو بهت بگم، خونوادم رو از نون خوردن میندازم. 
آخه بدبخت... چرا فکر کردی با این حماقتت به نون و نوایی می رسی. حاال که من  -

تیپا میندازمت بیرون. بعدش هم هر کدوم از فهمیدم انبار دار شرکت خودمونی با یه 
از لو  کنی بعدکسرایی ها که ازت خواسته این نقشه کثیف رو براشون اجرا کنی فکر می

 کنن؟رفتن نقشه شون، ازت حمایت می
 ها رو زمین ولو شد. ای به خودش گرفت و مثل بدبخت بیچارهحالت بغض کرده

 و بکنم، دلم راضی نبود. خواستم این کار راز اول هم که می -
 کدوم یک از کسرایی ها این عکس رو بهت داده؟ -
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 روش رو به یه طرف گرفت و با پلکهای به هم فشرده گفت که شراره کسرایی. 
 زدم که کار اون دختره موذمار باشه. باید حدس می

 
 روناک:

نگاهم از اون ور کشیدم که تلفن زنگ زد. های هال رو دستمال میداشتم شیشه بوفه
های شامی بود، کاری از دستش کانتر به طرف پروین خانم رفت... دستش بنِد قیمه

برنمی اومد. دستکش رو از دستم درآوردم و به طرف تلفن رفتم تا گوشی رو جواب 
 گفت که حالش خوب شده. بدم. لیال بود. از مادر برام خبر آورده بود... باز مثل مریم می

 وهم برشون داشته. ها تبیچاره
گفت که مامان با دیدنش واکنش نشون داده؛ تو مطمئنی لیال؟ دیروز مریم هم می -

 جوری بود که بود. ولی وقتی که رفتم بیمارستان حالش همون
نه دیگه. این بار راست راستکی حالش خوب شده... دکتر هم تایید کرده. از خودم که  -

 بیمارستان؟ ریگم. چرا خودت یه سر نمینمی
گوشی رو چند ثانیه تو دستم نگه داشتم. به دل ناآرومم گفتم که این یه خبر خیلی 

 خوبه. 
ما خیلی خوش شانسیم که مادرمون اینقد زود حالش خوب شد. شنیدم که  -لیال گفت:

 ها تو کما می مونن. بعضی ها تا سال
 ده سال و یا شاید هم بیست سال.  -
 ست نزن. عزیزم به اینا د-
 پریماه پیشته؟ -
 آره. مامان جون ول کن اینا رو برو با عروسکت بازی کن.  -
 باز داره چه دسته گلی آب می ده؟-
 کنه. ریزه و تو هوا پخش میش داره عدسهای تو سینی رو تو دستاش میهمه -
 چقدر دلم براش تنگ شده. -
ی کردی، فقط یه بار همدیگه رو دونی از وقتی عروسخب چرا یه روز نمیای. می -

 هم همگی تو خونه زهره جمع شده بودیم. دیدیم. اون
ش چقد شلوغ شده بود. مثل اون وقتایی که بابا ماما بودن و یادش بخیر... خونه -

 گشتید خونه. شماها برمی
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؛ هاآره. نزدیک بود که خونه بترکه... از یه طرف ما و از یه طرف هم سر و صدای بچه -
 شد. فقط خدا می دونست که چه قیامتی می

 یه آه بلند کشیدم. 
 چه روزهای خوبی بود. حیف که قدرش رو ندونستم! -
 تو خوبی؟ -
 چطور؟ -
 کنم یه جورایی صدات غمگینه. حس می -
گم که کاش مامان، هیچوقت به کما نه؛ فقط یه کم تو فکرم. خیلی وقتا با خودم می -

 رفت. نمی
 حاال که دوباره حالش خوب شده.  -
 فکرش رو بکن دوباره برگرده اون خونه و خاطرات بابا تو ذهنش بیاد و بره.  -
 چرا برگرده اون خونه؟! -

 یه کم به من و من افتاد. 
 شد. شد می آوردیش پیش خودت خیلی خوب میگم اگه میمی -
 پیش خودم؟ -
 مون خوب بود، مادرو می آوردیم پیش خودمون. طباورکن اگه هر کدوم از ماها شرای -

 دونه که عقدنامه من، تا بهبودی مادر اعتبار داره. نمی
 من مامان رو تنها نمیذارم.  -گفتم:

 دونستم اون رو میاری پیش خودت. می -
 گردم خونه خودمون. اگه شد میارمش پیش خودم و اگرهم نشد باهاش برمی -
 منظورت چیه؟ -

 کردم. ترین فرصت بود تا برای جداییم از پندار زمینه سازی میبه
 من و پندار مدتیه باهم اختالف داریم.  -گفتم:

 سر چی؟ -
 دن. همون چیزای بی خودی که بیشتر زن و شوهرا سرش گیر می -
 اون چیزای بی خود چیه؟ -
 داستانش مفصله. بعدًا سر فرصت برات توضیح میدم.  -
 شنوم. مون فرصت مناسِب بگو میحاال ه -

 گفتم؟!چی می
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 پس چرا ساکتی؟ -
 کنه. گفتنش دردی رو دوا نمی -
 گی. گی و دلیلش رو نمیها یه چیز میتو منو خیلی نگران کردی. چرا مثل بچه -
 کاری از دست تو برنمیاد. خودم هم توش موندم.  -
 بگو شاید بتونم یه کاری بکنم... چی شده؟! -

 نگاهم رو از تو آشپزخونه گرفتم و به طرف دیوار چرخیدم؛ بعد هم صدامو یواش کردم:
 گفت کبوتر با کبوتر باز با باز معنیش رو نمی فهمیدم. اون وقتا که مامان می -
 ده؟داره پِزخونه و زندگیش رو بهت می -
 ... اینطور نیست. نه. نه -
 پس چیه؟ -
 نداریم. من و اون باهم تفاهم  -
 کنن؟خوره ازش استفاده میاییه که مد شده تا یه تّقی به توقی میاین چه جمله -
 چرا داد می زنی؟ -
 زود باش بگو دلیل این عدم تفاهم چیه؟ -

 بگو تا مام بدونیم. 
 تونم بهت بگم. نمی-
 روناک این موضوعی نیست که به همین راحتی ها ازش گذشت.  -
 موردش بی فایده ست. حرف زدن در  -
مون، چیزی به اسم جدایی خوب حواست رو جمع کن تو خونواده ما یا تو کل فامیل -

زن و شوهر نیست... درسته از لحاظ مالی وضع درست و حسابی نداریم. مامان نکن... 
 شنوی؟نکن. مگه نمی

 زدیش لیال؟! -
 گم. ده که. یه ساعته بهش میگوش نمی -

 اش، از پشت تلفن می اومد.یهصدای بلند گر
 نمی فهمه که. ست... حاال اون بچه -
های عدس رو از روی فرش همه خونه رو عدسی کرده. حاال باید تا دو سه روز دونه -

 جمع کنم. 
 کنه؟ببین چجوری داره گریه می -
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 ن خودتخواد نگران اون باشی. بذار اونقد گریه کنه تا جونش دربیاد... نگراتو نمی -
 باش که داری. گند میزنی به زندگیت. 

 حاال چرا اینقد عصبانی هستی؟ -
خاطر بی کسی ازدواج کردی و بالفاصله طالق  فقط به این فکر کن که مامان بفهمه به -

 کنه. گرفتی. به خاطر بابا سکته کرده... با این کار تو دق می
 ا به اینجاش فکر نکرده بودم؟گفت، چربعد هم محکم گوشیش رو گذاشت. راست می

شد، طالق در زمان مریضی مامان ازدواج کرده بودم و وقتی هم که حالش خوب می
طوری بهش خیره شدم. گرفتم. گوشی رو شوک زده از گوشم جدا کردم و همینمی

 پروین خانم به طرفم اومد. 
 چیزی شده دخترم؟ -
 دعوا کرد.  خاطر ریختن عدسا حسابی خواهرم بچه شو به -

گفتم؟ از سرجام بلند شدم و چند قدم بی هدف منتظر بود حقیقت رو بگم؛ ولی چی می
 اومدم و رفتم. بعد دوباره رو صندلی نشستم. 

 مامانم از کما بیرون اومده؛ باید برم پیشش.  -
ه طرف ای بدم، بکرد. بدون اینکه توضیح دیگهمتفکرانه ایستاده بود و داشت نگام می 

رفتم؛ ولی اولش الزم بود به روال عادت این دوماهه تلفن رفتم؛ باید به بیمارستان می
 گفتم. به پندار می

 که مادرت خوب شده خبر خیلی خوبیه. این -پروین خانم گفت:
پندار گوشی رو جواب نمی داد. دوباره و دوباره زنگ زدم به پروین خانم خیره شدم؛ 

 ده؟!چرا جواب نمی
 زنی دخترم؟ی به کی زنگ میدار  -
 به شوهرم.  -

کردم که در تمام این مدت از این کلمه استفاده نکرده بودم؛ ولی در اون لحظه حس می
 پندار حّق منه و باید باشه. 

 تونه جواب بده. خب دخترم شاید کار داره و نمی -
 نه... او همیشه جواب می داد.  -

ر کنی؟! فکگرفتم. باز هم هیچ؛ چرا روناک بیخودی لج می اش روبا لجبازی دوباره شماره
کنی چرا از خدمتکار سابقش خواسته که برگرده؟! ناامید از جام بلند شدم که برم می
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هامون یکی لباسهام رو عوض کنم و به بیمارستان برم؛ پس چرا ازم خواسته که اتاق
 بشه؟

مپا گشاد مشکی پوشیدم. وقتی جلو ایم رو با شلوار دبغض کرده بودم... مانتو قهوه
آیینه میز توالت ایستادم تا شال سفیدم رو روی سرم مرتب کنم. به خودم یه لبخند تلخ 

خوام ازش جدا بشم؟! چون با این حاال من چجوری به پندار بگم که نمی»زدم و گفتم: 
 «کنم؟کار مادرم رو داغون می

هام از ذاشتم و اجازه دادم که اشککرد. دستم رو روش گآخ که قلبم چه دردی می
 شون سرازیر بشن. چشمام با تمام قدرت

دخترم اگه بخوای، من هم همین اآلن خودم رو  -پروین خانم از پشت در بهم گفت:
 کنم تا باهات بیام.آماده می

 هامو پاک کردم.باعجله اشک
 نه ممنون پروین خانم.  -

رو دید... یه کم مکث کرد و بهم خیره شد؛ ولی  در رو باز کرد و چشمای خیس از اشکم
 من نگاهم رو ازش دزدیدم. 

شن؛ فقط چند تایی مونده... میرم زیر اجاق ها دارن آماده میشامی -پروین خانم گفت:
 کنم. رو خاموش می

 شه که ببینه کسیزحمت نکشید پروین خانم. ظهری که پندار برگرده، عصبانی می -
 ا بمونید و بهش بگید که من چرا خونه نیستم.خونه نیست... شم

کشه صبح قبل از اینکه بیام بهم زنگ زد و گفت که امروز کارش خیلی طول می -
تونه واسه ناهار برگرده. واسه این ازم خواسته تا خودش برنگشته، من نرم، بمونم نمی

 پیش شما که تنها نمونید. 
 نظرشس هنوز به کل بیخیالم نشده... بهم گرفت؛ پوسط این همه نگرانی یهو خنده

 بادیگارد الزمم.
 من میرم که خودم رو آماده کنم. -

های ویژه رفتم و در اونجا دیدم که مادرم، روی تختش نیست، وقتی به بخش مراقبت
های اونجا یافتم. آخه وجو به بخش عادی رفتم و مادرم رو توی یکی از اتاقبعد از پرس

فته بود از لیال بپرسم که مادرم تو بخش خودشه یا به یه جاِی دیگه پای تلفن یادم ر
منتقل شده؟ شاید هم پرسیده بودم و من در اون لحظه حضور ذهن نداشتم. قبل از 
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 -اینکه در اتاقی رو که پرستار بهم آدرس داده بود، باز کنم به پروین خانم گفتم:
 ه؟دونم چرا باورم نمیشه که مادرم حالش خوب شدنمی

 برای اینکه هنوز مادرت رو ندیدی. -
در اونجا عالوه بر دوتا خواهرم، زهره و مریم، حاج آقا، نیز حضور داشتن. خیلی وقت 

بود که حاج آقا رو ندیده بودم... از موقع عقد من و پندار باهم؛ حتی موقعی که حالش 
 خوب نبود، به مالقاتش نرفتم... سالم کردم. همه جواب دادن. 

 مادر حالش چطوره؟ -تم:گف
 کنه... بهتره که بریم. داره استراحت می -حاج آقا:

 شه باهاش حرف بزنم؟نمی -
به طرفش رفتم. بمیرم براش چقدر الغر شده بود. خب طبیعی هم بود کسی که چند  

نه توای نمیماِه که تو کماست و دستگاه پد بهش وصله وضعش غیر این، چیز دیگه
 باشه. 
 تونه حرف هم بزنه. ش رو بدست نیاورده و... نمیاهنوز به طور کامل هوشیاری -:زهره
 یعنی ممکنه که دوباره به حالت اولش برگرده؟ -من:

 دکتر گفته که این موارد بعد از بهوش اومدن از کما یه امر طبیعی.  -حاج آقا:
 مند بشه. بعدعالقه هامو تو گوشت دستم فرو کردم... چیکار کنم که پندار بهمناخن

گفت چرا پیشش روسری سر ذهنم درگیر حرفهای چند روز پیشش رفت که بهم می
 گیره؟کنم که اگر ل*خ*ت هم منو ببینه تحت تأثیر قرار نمیمی

خوای دخترم چرا یهو اینقد رنگت پرید؟! مادرت حالش رو به بهبودیه، می -حاج آقا:
 خودت برو و از دکتر بپرس. 

مریم هم حرف حاج آقا رو تکرار کردن. چیکار کنم که نظر پندار رو به طرف خودم زهره و 
 خوام ازش جدا بشم؟ جلب کنم؟ نباید مستقیم بهش بگم که نمی

 
 پندار:

های یازده شب به خونه برگشتم، خسته و عصبی بودم. شراره وقتی نزدیکی
 هاییستم به خاطر بدبینیخواخواست زندگیم رو نابود کنه و من هم چه راحت میمی

شه. به موهام چنگ که از گذشته در ذهنم بود، قبول کنم که روناک هم مثل شهال می
زدم و نفسم رو بیرون فرستادم... صدای پروین خانم می اومد. مثل اینکه هنوز نرفته 

 بود، آروم درو پشت سرم بستم. 
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بی خودی زندگیش رو گفت که به خاطر چیزهای پروین خانم داشت به روناک می
هام رو از پام درآرم یه لحظه سرجام خراب نکنه... کنجکاو شدم. قبل از اینکه کفش

 ایستادم. 
 من زندگیم رو خراب کنم؟! چرا باید این کارو بکنم؟! -گفت:روناک هم با تعجب می

ا ب محلی شد، زود ناراحت نشو... بذار به حساب اینکه بیروناگه بعضی وقتها بهت بی -
 کسی بحثش شده و همون اعصابش رو خرد کرده. 

 ها رو می زنید؟ش این حرفحاال چی شده پروین خانم همه -
گفتی که با شوهرت اختالف داری و قراره ازش شنیدم که پای تلفن به خواهرت می -

 جدا شی. 
 یه به محض اینکه مادرم حالش خوب بشه.»یاد حرفهای روناک قبل از عقدمون افتادم:

 «کنم. مثالً اینکه باهم تفاهم نداریم.ای واسه خواهرام و مادرم جور میبهانه
 پس... حرفهامو شنیدید؟ -روناک:

خواستم به روت بیارم؛ اما از وقتی فهمیدم که دختر نسرینی... همون همسایه نمی -
. دیمروی چند سال پیش، نتونستم مداخله نکنم. من و مادرت مثل دوتاخواهر بوروبه

 کنم که دختر اون، با دختر خودم هیچ فرقی نداره. حس می
 یه کم مکث کرد و بعد ادامه داد:

درسته که دختر خودم خیلی احمقانه ازدواج کرد و خیلی ناشیانه از شوهرش جدا  -
 شد. 

 راستی پروین خانم چی شد از این محله رفتید؟ -
ای  رفتیم کهپیدا کرد... بایستی میداستانش مفصله دخترم. شوهرم یه کار جدید  -

رفتیم! همون جا بود که محمود معتاد شد و هرچی شکست ونمیکاش قلم پامون می
 بدبختی بود، رو سرمون خراب شد. 

 ای کردم. به محض دیدن من هر دو جا خوردن. جلوتر رفتم و تک سرفه
 ز گذاشت و گفت:پروین خانم که سینی چایی دستش بود، بالفاصله اون رو رو می

 سالم آقا باالخره برگشتید؟  -
 شما هنوز نرفتید؟ -
 طور که ازم خواسته بودید. موندم تا شما بیاید بعد برم. نه. همون -

 گره کراواتم رو شل کردم. 
 زنم که شما رو تا دم در خونه برسونه. خیلی خوبه. همین حاال به آژانس زنگ می -گفتم:
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 ه؛ پس من برم چادرم رو سر کنم. دستتون درد نکن -
 تون رو بخورید بعد. اییه پروین خانم حداقل چایحاال چه عجله -روناک:

 . برمدستت درد نکنه دخترم. من زیاد چای خور نیستم. این رو در اصل برا شما آوردم -
 یه استکان هم برا آقا بیارم که خستگی از تنشون در بره. 

 خودم براشون میارم. خواد. من نمی -روناک:
دستتون درد نکنه؛ پس من زود برم خودم رو آماده کنم تا آژانس نیومده. زود برم  -

 خونه ببینم محمود شام خورده، پسرا چیکار کردن؟
زود شماره آژانس رو گرفتم و ازشون خواستم که یه ماشین بفرستن. روناک که موهای 

شونه ش آویزون کرده بود، با یه لبخند  فرق گذاشته ش، رو بصورت بافته از یه طرف
مجبور نبودی این بیچاره رو تا حاال نگه داری. من از تنهایی موندن تو  -زوری گفت:
 ترسم. خونه نمی

که جمله آخریش رو با حرص بیان کرد. نگاهم به طرف گردن سفید و بلندش رفت که 
کرد. زود مایی میاش، به شکل ه*وس انگیزی خودندر کنار اون موهای یک طرفه

متوجه نگاهم شد... به گردنش دست زد و بعد هم خیلی هول اطرافش رو نگاه کرد. 
 «آماده ست.»قبل از اینکه بره و یه چیز بیاره سرش. کنه، پروین خانم اومد و گفت:

 زیاد هم که بد نشد. حسابی به هم دل دادید و قلوه گرفتید.  -به روناک گفتم:
دونم زمان چطور گذشت. بله آقا اصالً نمی -حرفم رو گرفت و گفت: پروین خانم دنباله

روناک خانم واقعًا زن خونگرمی هستن. انشاءا... هرچه زودتر خدا بهتون یه بچه تپل 
 مپل بده. 

 چی؟! -روناک:
 اول چشماش مثل توپ تنیس از کاسه ش بیرون زد... بعد لپهاش حسابی قرمز شد. 

 ین خانم. گید پروچی دارید می -
دخترم به خودت نگو که بذار چند سال از زندگیم بگذره، بعد بچه دار  -پروین خانم:

 بشم. به نظرم هرچی زودتر دست به کار بشید بهتره. مگه نه آقا؟
 چی بگم؟! -

به روناک زل زدم که حسابی دستپاچه شده بود. مدام نگاهش رو به یه جایی می 
اش رو ی از استکانهای چای روی میز هجوم برد و همهدوخت... آخر سر هم به طرف یک

 یه جا سرکشید. 
 آخ سوختم... سوختم.  -
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 کنی؟!دخترم مواظب باش. داری چکار می -پروین خانم:
 خیلی داغ بود.  -
 ت مثل خودت عجول نباشه. خدا کنه بچه -
 رو یه کم کنار زد.  فکر کنم آژانس اومد... بعد هم با عجله به طرف پنجره رفت و پرده -
 اومده دخترم؟ -
 نه؛ ولی فکر کنم که همین اآلن برسه... اومد... اومد پروین خانم.  -
 تون. پس من دیگه برم. با اجازه -

دیر فهمیدم عروسی کردید. فردا که  -وقتی به جلوی در خروجی رسید، برگشت و گفت:
 اومدم، براتون کادو میارم. 

 حاال موندید و مواظب روناک بودید خودش کادو خیلی بزرگیه.  همین که تا -گفتم:
 این تا من رو دق نده دست بردار نیست.  -روناک:

همین که پروین خانم در رو پشت سرش بست، استکان خالی توی دستش رو محکم 
 به طرفم پرت کرد. 

اره. ذتا خودشه... خودشه. اگرهم خودش نبود، یکی دیگه رو به جای خودش می -
 واقعًا مسخره ست. 

زود استکان رو تو هوا گرفتم. قبل از اینکه به اتاقش بره و درو پشت سرش قفل کنه، به 
 طرفش رفتم و بازوشو محکم تو دستم گرفتم. 

 گیری؟چیه پاچه می -
ای رو اعصابت کنترل ست بازومو بشکنی. تو که دیوونهدستمو ول کن همین اآلنه -

 نداری. 
 ادرت از کما دراومده هار شدی. چیه م -
 پس خبر داری؟ -
 پروین خانم بهم گفت.  -

 دونم چرا یه لحظه تو فکر فرو رفت... بازوشو ول کردم و بهش گفتم:نمی
 بهتره که رو اعصابم راه نری. امشب اصالً حالم خوب نیست.  -

تو کی حالت  -کشید، زمزمه کرد:طوری که دستش رو جای دستم، رو بازوش میهمین
 خوب بوده. همیشه یه اخم گنده وسط پیشونیت بوده. 

 نه باید به چپیدن تو تو-هام رو عوض کنم، گفتم:قبل از اینکه به اتاقم برم تا لباس
 اتاقت بخندم. 
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 مثل اینکه این امشب قاطی داره. -
هام  لباسبعد با اخم به طرف مبل رفت و خودش رو توش ولو کرد. به اتاقم رفتم که مثالً 

رو عوض کنم؛ ولی مگه فکر و خیاالت می ذاشت؟ رولبه تختم نشستم و یه سیگار 
ش زدم، همهطور که به سیگارم ُپک می. ذهنم بدجور مشغول بود. همینروشن کردم

خورد... جریان اون مزاحم تلفنی، زیر سر شراره بود. چطور اتفاق امروز تو ذهنم تاب می
 فهمم؟!دونست آخرش موضوع رو میی باهام بکنه. نمیتونسته بود همچین کار 

اصالً رو اعصابم کنترل نداشتم وقتی وارد شرکت شدم و خودم رو به اتاق شراره 
رسوندم، در رو محکم باز کردم... شراره که پشت میزش نشسته بود، با یّکه خوردگی از 

 گشتم. کجا رفته بودی داشتم دنبالت می -جاش بلند شد و گفت:
 فقط بهش خیره شدم. 

 کنی؟چیزی شده؟ چرا اینجوری نگام می -
 خوب بلدی ادای آدمای از همه جا بی خبر رو برام بازی کنی.  -
 داری راجع به چی حرف می زنی؟ -
 ای کردی؟چرا همچین کار احمقانه -
 متوجه نمیشم.  -

 روی زمین پرت کردم و داد زدم:های رو میز روبههمه برگه
 چرا شماره روناک رو دادی به پسر انبارداره؟ -
 پس قضیه روناکه؟! -

کردی... ببین ت رو حفظ میتو همیشه خونسردی -نگاهشو تو اطراف چرخوند و گفت:
کردم برگشتی که به خاطر اون زنیکه چطوری به هم ریختی... من رو باش که فکر می

 منو برای ناهار دعوت کنی. 
 ؟دیچرا جواب نمی -
 خوای همه کارمندا بریزن اینجا؟چرا داد میزنی؟ می -
 بهم میگی یا نه؟ -
 م رو گرفتی؟ من چرا باید شماره اون زنیکه رو داده باشم؟چرا یقه -
 چون تو خیلی موذی هستی.  -

 نیشخند زد. 
 گه! بهت گفتم که اون آدم خیلی آویزونیه. ببین چی داره می -

 پشت میز بیرون کشیدمش.  ش رو گرفتم و ازیقه
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 کنی پندار؟ زنت با یکی قرار گذاشته و تالفیش رو سر من در میاری؟داری چیکار می -
 هزار بار بهت گفتم که رو اعصاب من راه نرو-
 به تته پته افتاده بود.  
 سر در نمیارم... منظورت چیه؟ -
 ر؟اون پسره انباردار چرا باید با ماشین تو بیاد سر قرا -
 ها؟ -
 زود باش جوابمو بده.  -
 ها؟!-
 حاال زودباش جواب بده.  -

 تو چشمام خیره شد و داد زد:
 چون اون زنیکه هر... در شأن تو نیست. لیاقتش همون پسر انبارداره.  -

 ش رو گرفتم و محکم به دیوار چسبوندمش. یقه
 چطوری شماره روناکو پیدا کردی و به اون پسره دادی؟ -
 دونم البد خودش داشت. چه می -
 ت نکردم. شراره من اعصاب ندارم زود باش بگو تا خفه -
 اونو داشتم.  -
 خودش بهت داده بود؟ -
 شه. پندار ولم کن. اآلن یکی از کارمندا میاد اونوقت خیلی بد می -
 چطوری شماره روناک رو داشتی؟ -
 از دوستش کش رفتم.  -
 از دوستش؟ -
یه روز که سحر همراه نامزدش، به خونه ما اومده بود، گوشیشو رو میز گذاشت. من  -

هم همون موقع فرصت رو غنیمت شمردم و از یکی از خدمتکارا خواستم که اونو 
 برداره. 

طور که دستش بازم یه پک دیگه به سیگارم زدم... به آخراش رسیده بود. روناک همین
 ودها رو پس بزنه. وارد اتاق شد. رو تو هوا تکون می داد تا د

 کنه که اینجا آتیش گرفته. بعد یه خرده براندازم کرد. چکار کردی؟ آدم فکر می -
 تو که اینجا نشستی. چیزی شده؟! -

 دستش رو گرفتم و اون رو با یه حرکت به طرف خودم کشوندم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – ماجرای روناک

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 2 9 

 

 باز که روسری سرت کردی.  -
چیکار کنم  -از دست خودش جدا کنه، گفت: کرد دست منوطور که سعی میهمین

 عادتم شده.
 گوشیت رو پیدا کردی؟! -
 ها؟! -
 چرا بهم ُزل زدی؟ جواب بده.  -
 همه جا رو گشتم نبود. -
 زیر تخت رو هم گشتی؟! -
 کدوم تخت؟ -
 همون اتاقی که اول توش بودی.  -

 نگاهش رو ازم دزدید. 
 خوام برم.  دستم رو ول کن. میاونجا رو هم گشتم نبود. حاال -
 کجا؟ -
 خوام برم تو هال. می -
 خوای دوباره برگردی که چی بشه؟تو که حاال اونجا بودی. می -
 تو چرا امشب اینجوری شدی؟ دستمو ول کن.  -

فشار دستمو رو مچش بیشتر کردم و بعد از دست دیگه ام هم کمک گرفتم. طوری که 
 آغوشم گرفتم. روناک رو کامالً در 

 اولش تقال کرد که خودش رو از من جدا کنه ولی بعدش آروم گرفت. 
طور که سرش رو سینه م قرار گرفته بود، گفت که مادرش حالش خوب شده و همین

 همین امروز فرداست که از بیمارستان مرخص بشه. 
 خوای ازم جدا شی؟می -
 از اول هم قرارمون همین بود.  -
 نگفته بودم که بدون من حق نداری تنهایی جایی بری.  مگه بهت -
چیکار کنم... خیلی به شمارت زنگ زدم خودت گوشی رو برنداشتی. اورژانسی بود؛  -

 رفتم. باید می
 ت کنم. مجبورم تنبیه-

 اون رو محکم تر در آغوشم فشردم. 
 امروز چت شده مثل روزهای پیش نیستی؟ داغون به نظر میای؟ -
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 اش برگردم. ذهنم خیلی درگیره. چند وقت پیش حاجی ازم خواست که به کارخونه -
 کنی؟چند وقت پیش بهت گفته و تو حاال بهش فکر می -
 دونم؛ شاید قضیه امروز باعث شده که بهش فکر کنم. خودم هم نمی -

 سرش رو به طرف صورتم باال گرفت:
 مگه قضیه امروز چیه؟ -
 موردش حرف نزنیم.  هیچی. بهتره در -
 ببینم شام خوردی؟ -
 امروز حوصله نداشتم که چیزی بخورم.  -
 ها رو برات گرم کنم؟خوای برم اون شامیمی -

بعد یه تکونی خورد تا خودش رو از حصار دستهای من آزاد کنه؛ ولی من فشارم رو 
 بیشتر و بیشتر کردم. 

 نه ام رو به سرش تکیه دادم. جا بشینی. بعد چوخواد. بهتره همیننمی -
 م کنی؟خوای خفهتو امشب چت شده؟ می -
 آره. به تالفی اینکه امروز رو بدون من به بیمارستان رفتی.  -
 اش کنم. خوام سهمی رو که تو شرکت دارم، با حاجی معاوضهمی -
 یعنی چی؟ -
نشد. حاال یه خواست یه مقدار سهم رو از شرکت بخره چند وقت پیش حاجی می -

 اش معاوضه نکنه. دفعه به ذهنم رسید که چرا سهم من رو با یه مقدار از سهم کارخونه
تونی به کارخونه پدرت برگردی. تازه از حاال این چکاریه؟ تو بدون این معاوضه هم می -

 خداش هم هست. 
 خوام بهش مدیون باشم. نمی -
 کنی؟حاال چند وقته به این موضوع فکر میتو هم عجب آدم مغروری هستی. َاه َاه.  -
 همین حاال به ذهنم رسید.  -

 ده ماه بعد.... 
توی کارخونه لبنیاتی بودم با مدیر داخلی شرکت در حال نگاه کردن به محصوالت بسته 

پرسیدم که گوشیم زنگ زد... بندی بودم و از سرکارگرها در مورد عملکرد کارگرها می
شد! آخه هم خبر داد که درد زایمان روناک شروع شده... باورم نمینسرین خانم بود، ب

 یه ساعت پیش که از خونه بیرون رفتم، حالش خوب بود. 
 نسرین خانم خیلی مضطرب بود گفت:
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گه بدون شما حالش اصالً خوب نیست. خواستم یه آژانس خبر کنم نذاشت. می -
 ره. جایی نمی

 همین حاال خودمو می رسونم.  -
از مدیر داخلی خواستم که کار بازدید رو خودش تنهایی انجام بده. اگر هم حاجی  

 سراغم روپرسید، بهش بگه که تو بیمارستانم. 
که گوشی رو قطع کردم، بالفاصله به طرف پارکینگ رفتم... وقتی داشتم ریموت همین
ونم باهاش زدم، متوجه ماشین حاجی شدم که داره میاد. نتونستم منتظر بمرو می

سالم احوالپرسی بکنم؛ فقط موقع سوار شدن ماشین، براش دست تکون دادم. حاجی 
 بالفاصله از ماشین پیاده شد و به طرفم اومد. 

 چی شده پسرم؟! -
 روناک اصالً حالش خوب نیست؛ باید هرچه زودتر برگردم خونه.  -
 یعنی ممکنه... -
م ای مونده. برم ببینبهش گفتن هنوز دو هفتهفکر نکنم. اونطور که از طرف بهداشت  -

 چی شده؟
مون اونجا به هرحال الزمه که به مادرت خبر بدم. بهتره که موقع بدنیا اومدن نوه -

 باشه. 
شد که شهال و حاجی دوباره باهم وصلت کرده بودن. اون هم با سه ماهی می

ونی می دادن و یه کاری پادرمیونی روناک و نسرین خانم. بنا به دالیل مختلف مهم
اش پیوند کردن که شهال و حاجی رو در روی هم قرار بگیرن که آخر سر هم نتیجهمی

 دوباره پدر و مادرم باهم شد. 
 حاال تو راه بیمارستانن؟ -حاجی گفت:

 روناک گفته که منتظر می مونه تا من برسم. -
 خیلی خب عجله کن.  -حاجی سری تکون داد و گفت:

 . شین رو بستم و به محض روشن کردنش، تخته گاز تا خونه رفتمدر ما
های ریز عرق، همه صورتش رو وقتی با چهره رنگ پریده روناک برخورد کردم که قطره

 . پوشونده بود، حسابی شوکه شدم
 اگه اشتباه نکنم، زایمانش جلو افتاده.  -نسرین خانم گفت:

له به طرف روناک رفتم و اونو روی دوتا دستم یه لحظه هم وقت تلف نکردم... بالفاص
 بلند کردم. 
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 تونم برم. کنی... خودم میچیکار می -
 چیزی نگو.  -

وقتی به بیمارستان رفتم. دکترا گفتن که کیسه آبش پاره شده و هرآن امکان داره که 
اه های چرخدار گذاشتنش و به طرف بخش زایمان ربچه به دنیا بیاد... زود روی تخت

ش طول سالن بیمارستان رو می اومدم افتادن... دلم بدجوری به شور افتاده بود. همه
 رفتم. و می

ش خودمو شد. همهکرد که آرومم کنه؛ ولی مگه مینسرین خانم مدام سعی می
کردم که این چه عادتیه من دارم که روناک حق نداره بدون خودم جایی سرزنش می

 رفت؟موند و با آژانس میر من نمیشد اگه منتظبره؟! چی می
 شهال بازومو گرفت. جلوم ایستاد تا مانع از قدمهای پراسترسم بشه. 

 پسرم به اعصابت مسلط باش. خیلی پیش اومده که زمان وضع حمل جلو بیفته.  -
 نسرین خانم هم حرفش رو تایید کرد. 

ام به ده روز و دو هفته تولد من خودم شیش تا بچه بدنیا آوردم. توی چند تا از دختر -
 بچه جلو افتاده. 

گفتن که هر آن امکان داره خیلی طول کشیده؛ پس چرا هیچ خبری نیست؟ اونها می -
 که بچه بدنیا بیاد.

گم. مادر و بچه توی این بحثها بودیم که ماما به طرفمون اومد و گفت که تبریک می
 هر دو سالمن. 

 شد!باورم نمی
 دیدی نگرانیت بی مورد بود.  -شهال گفت:
 زد، گفت که بچه پسره. طور که لبخند میماما همین

 تونم حاال ببینمش؟می -گفتم:
 . چرا که نه -

 خدایا شکرت. بازم شکرت که همه چیز رو بخیر گذروندی. 

 

 پايان
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 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 مراجعه کنید رمانسراو خارجی به  رمان های ایرانی بهترینبرای دانلود جدید ترین و 




