
 

 

 
 

 

 

 با تو کافر میشوم
 

با صدای قار و قور شکمم سالنه سالنه به سمت آشپزخانه
 قدم

. برداشتم



شبی سرد بود و از بیرون صدای زوزه ی باد م ی آمد. در
 نیمه ی

توی  برقی   بلند  و  صدای  رعد  و  رفت  برق  ناگهان
 که  بودم  راه

آسمان  پیچید. از ترس دست رو ی قلبم گذاشتم و هین
. کشیدم

نگاهم به سمت پنجره افتاد. آسمان با رعد و برق روشن و
 خاموش

میشد و به دنبالش صدایی رعب انگ یز سکوت شب را می
. شکست

را  تلفن همراهم چشم چرخاندم توی سالن خانه. آن  به
 دنبال

روی میز کنار شومینه گذاشته بودم. همین که خواستم به آن

سو قدم بردارم دیدن سا یه ای از پشت پنجره ی تراس مرا
 بر جا

.  متوقف کرد

: وحشت زده با صدایی بلند فری اد زدم



  کیه؟ ک ی اون جاست؟- 
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جوابی که نیامد مطمئن شدم توهم زده ام. فکر کردم شاید
 باد و

طوفان تکه لباسی از روی بند رختها روی هوا رقصانده
 بود. صدای

کوبش قطرات باران روی کانال کولر و شیشه ها کمی  به
 ترسم

اضافه کرد. ابرها بعد از آن همه جنگ و دعوا، حاال
 نشسته بودند



به زار زار گریه کردن. چه اشکی هم می ریختند. البد
 بعدش هم

اخبار تلویزیون می خواست خبر بدهد یک  چند جایی  سیل
 راه

اند. همان چیزی که این  روزها  افتاده و یک عده بدبخت
 شده

.  توی ایران مد شده. بال  پشت بال

پوفی کشیدم و به سمت شومینه راه افتادم که ناگهان در
 خانه با

پا سیاهپوش در  اندام مردی سرتا  صدایی وحشتناک باز
 شد و

درگاه خانه ظاهر شد. نوری در آسمان جرقه زد. فورا
: گفتم

 ک ی...کیه؟- 



آسمان که بلند فریاد  زد، مرد بدون حرفی وارد خانه شد و
 در را

. پشت سرش بست

:  دوباره پرسیدم

  محمد تویی؟- 
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مرد آهسته به سمتم قدم برداشت. فورا لنگ لنگان به سمت
 میز

:  رفتم و تلفنم را برداشتم و زیر لب گفتم



 چرا جواب نمیدی ؟- 

مهمان  سمت  به  را  آن  و  کردم  روشن  را  چراغ  قوه
 ی  تلفنم

دی دن  با  باال سراندم.  زمین  به سمت  از  را  نور
 گرفتم.  ناخوانده

:  صورت مرد جیغی کوتاه کشیدم. بریده بریده گفتم

...  تو... تو... اینجا- 

صدای خنده هایش  وحشتی عظیم  را وارد قلبم کرد. دست
  های م

شروع کرد به لرزیدن. شروع کرد به خندیدن. آرام آرام به
 سمتم

.  قدم برداشت و من به عقب رفتم



:  ال به الی خنده هایش  گفت

  آره. منم. د یدی باالخره اومدم؟- 

************ 

 

 سه ماه قبل
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سرم از دردی جانکاه در حال انفجار بود. اتاق را با پرده
  های  سیاه

و ضخیم تاریک کرده بودم و روی تختم دراز کشیده بودم.
 دو

روزی بود که چون جنازه ای در انتظار مرگ در اتاقم
 خوابیده

 . بودم. البته اگر اسمش را بشود گذاشت خوابیدن

مدام  میشدم.  زنده  باز  ه ی  میمردم  و  تابوتم.  بود
 تختم  شده

فکرهای بیخودی توی ذهنم جوالن می دادند. گویی  هزار
 نفر در

برابر میان دو دهلیز گی ر افتاده و همگ ی یک چیز را
 جنگی نا

! فریاد می زدند. بمیر

آنقدری سرم درد میکرد که به شدت دلم میخواست کسی
 پید ا



بشود چی زی توی سرم بکوبد و از آن درد کشنده خالصم
. کند

اما میگرن درمانی نداشت و فقط بای د دوره اش می
 گذشت. ازعالم

و دنی ا بی  خبر بودم و تنها گه گاهی  شبح مادرم را می
 دیدم  که

برایم مسکن های قوی می آورد و گاه ی هم مسکن تزریق
 می

.  کرد و م ی رفت

با شنیدن صدای زنگ تلفنم که از سمت میز آرایشم می آمد،

عصبی تر شدم . بار اول اعتنایی نکردم. بار دوم سرم را
  بردم زیر
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بالشم تا صدایش را نشنوم. با اینکه صدای زنگ تلفن
 همراهم کم

بود؛ اما سلول های  مغزم انگار ده برابرش را اکو می
  کردند توی

. گوشم

نه، انگار فای ده ای نداشت نادی ده گرفتنش. هر که بود
 دست بردار

نبود. با یک چشم بسته سالنه سالنه به طرف میز آرایشم
. رفتم

اتاقم بزرگ بود برای رسیدن به آن طرف اتاق گویی
 کیلومترها

.  فاصله بود. گوشی را برداشتم و رو ی تختم ولو شدم



 الووو؟-

 الو و زهرمار! چرا گوشیتو جواب نمیدی بیشعور ؟-

:  با ب ی حال ی نالیدم

  سالمت کو ب ی تربیت؟-

چرا  نیومدی؟   صدات  پس  چرا  شکارما.  دستت  -
 روژین  از

 اینجوریه ؟

  کجا؟-

  مهمونی فریبا  دیگه؟-

. کتی سرم داره میترکه-
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  بازم میگرن بهت حمله کرده؟-

انگار یه لشکر آدم تو  افتادم.  اونم چه حمله ای. دو روزه
 - آخ

سرم دارن داد میزنن. نه منو میکشن، نه میرن و راحتم
. میذارن

 دارم دیوونه میشم یواش یواش، نه؟

 دیوونه که بودی جانم. حاال دکتر رفتی؟- 



نه بابا ه ی ژلوفن میخورم میخوابم. دوباره دوساعت بعد-
 یه ژلوفن

. دیگه میخورم میخوابم

. خب خلی دیگه. پاشو برو دکتر د یوانه جان-

خاله  خونه  رفته  مامان  نیست.  کسی   خونه  کتی .  کن
 ول  -اه

. حو ری، بابا هم که هنوز شرکته

  راما کجاست پس؟- 

. اگه دیدی ش سالم منو بهش برسون-

 بیام ببرمت دکتر؟-

 مگه تو مهمونی فریبا  نیستی؟- 
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این   نمیگذره.  نیستی  خوش  تو  ندارم.  ول ی  حوصله
 بابا؛  -چرا

. دختره ماندانا هم اینجاس بدجور رو مخمه

. پس پاشو زودی بیا که دارم میمیرم-

.  الهی این ماندانا  پیش مرگت بشه. تا لباس بپوشی اومدم-

به سختی و با رخوتی که از مسکن ها وآمپول ها توی
 دست و

از تخت دل کندم و به طرف کمد لباس های م   پایم  ریخته
 بود



. رفتم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_دوم#

 

از جلوی آینه که رد میشدم چشمانم به صورت و اندامم در
 آینه

افتاد. اتاق تاریک بود و تنها باریکه ای نور از بیرون به
 داخل اتاق

.  می افتاد

. کلید برق را که زدم از دیدن خودم در آینه وحشت کردم



 Page 8 of 1483
 

 

 

موهای بلند و فرم وز شده و چون انوار خورشید توی
 نقاشی یک

چشمان  ریخته  بود.  سرم  دور  وار  شلخته  ساله،  بچه
 ی  چهار

حلقه  ی   سیاه   زیر  و  شده  ب ی  فروغ  ای   رنگم
 قهوه  و  درشت

چشمانم مرا شبیه عروس مرده ها  کرده بود. از رنگ و
 روی زردم

. هر چه کمتر برایتان بگویم سنگین ترم



به آن موها که نمی شد شانه زد. سرسری با کشی دم دستم
  روی

میز که پر از موی چسبیده به آن بود، پشت سرم جمعشان
. کردم

به سمت کمد لباس هایم  رفتم. حالت تهوع دست از سر
 معده ی

 . بینوایم برنمیداشت

اوایل  پا ییز بود و هوا کمی  سرد شده بود. نگاهی  گذرا
 به ساعت

.  کنار تختم انداختم. نزدیک نه بود

با عجله یک مانتو بافت نازک طوسی و یک شلوار کتان
  مشکی

پوشیدم و شالی مشکی روی موها ی ژولیده ام انداختم. کتی
 اگر

در آن لحظه توی اتاق بود، سرش به حالت تاسف تکان م
 ی داد



و می گفت "هیشکی نمیاد تو رو بگ یره. بیچاره خاله که
 تو آخرش

. " رو دستش می  مونی
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شانه ای باال انداختم و کیف پول و تلفن همراهم را برداشتم
 و از

اون  بخواد  گفتم:  "خیلیم  دلش  زیر  لب  بیرون  رفتم.
 اتاق

" هیشکی



.  موبایلم  زنگ خورد. کتی بود

  الو روژین میای ی ا بیام  کمکت؟- 

. نه بابا هنوز چالق نشدم.  خودم م یام-

.  کار خوبی میکنی. پس بدو که بد جا پارک کردم-

.  باشه اومدم-

در ماشین را باز کردم و سالمی ز یر لب به او دادم. کتی
 با یک

:  دست روی دنده و نگاهی به آینه بغل گفت

. سالم با حواس- 

  چرا؟ مگه چی شده؟-



. خله ژاکتتو برعکس پوشیدی-

نگاه ی به خودم کردم.  ژاکتم را برعکس تنم کرده بودم.
 فورا آن

. را از تنم بیرون کشیدم و دوباره آن را پوشیدم
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.کتی سر تکان داد و به سرعتL به سمت خیابان اصلی راند

روژین یه فکری به حال خودت بکن. امروز فاضل ی دو- 
 بار به من



نرفت ی. شاگردات  این سومین باره دانشگاه  این ماه  تو
 زد.  زنگ

.  دیگه صداشون دراومده ها

:  نالیدم

.  بازم فاضل ی. بهش م ی گفتی من مریضم- 

.  اونو که ماه ی سه بار دارم بهش میگم- 

چجوری  بیام  می   کنه.  درد  بدجور  سرم  کنم  چی
 کار  -  خب

  دانشگاه؟

 برو دنبال درمون. فقط تویی که میگرن داری ؟- 

 !  ول کن کتی- 



:  کتی پوف ی کرد و گفت

تا کی  م ی خوای از دکتر رفتن طفره بری؟ وقتی رئیس- 
 دانشگاه

 اخراجت کرد؟
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بی  خیال. به خدا االن شنیدن نصیحتای تو آخرین چیز یه- 
 که

 . من تو دنیا  میخوام بشنوم

:  کتی به تاسف سر تکان داد



.  خیله خب باشه. فردا با هم حرف میزنیم- 

سرم را به صندلی  تکیه دادم و تا رسیدن به درمانگاه کتی
 دی گر

.  با من همکالم نشد

 کتی تنها دوست صمیمیم بود که از کالس سوم دبستان باهم

بودیم. به اندازه ی خواهرم رزا دوستش داشتم. همیشه و
 همه

انگلیسی  تا  رشته  ی  مترجمی  زبان  در  دو  هر  بودیم.
 باهم  جا

کارشناسیL ارشد  پیش  رفته بودیم  و به لطف ت الش های
 شبانه

روزی و درس خواندن های بی وقفه تبدیل به دو مترجم
 چیر ه

آشناهای  زیادش  در  و  پدرم  لطف  به  من  بودیم.  شده
 دست

دانشگاه تدریس  م ی  کردم. کت ی اما دوست داشت توی
 خانه بماند



.و غرق در کتابهایش  رمانهای  جدی د ترجمه و چاپ کند

و  بود  دانشجوی  مهندسی  برق  مشتریانش   که  کتی  با
 یکی  از

همیشه کارهای ترجمه ی متون درسی اش را انجام میداد
 ازدواج
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کرده بود، ول ی من هنوز هم مجرد بودم و به قول مادرم
 داشتم

می ترشیدم و به قول برادرم بوی ترشیدگی  ام دنیا  را
 برداشته



. بود

ماشین کتی  هاچ بکی  درب و داغان بود که موتورش
  صدای بدی

میداد. بوی بنزین وصدای بد موتور داشت حالم را بدتر
. میکرد

.  نفهمیدم کی به درمانگاه رسیدیم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_سو م#

 

کتی مجبور شد یک  جایی  دورتر از درمانگاه ماشینش  را
 پارک



کند چون جایی برای پارک نبود. خواهرانه زیربازویم را
 گرفت و

 .  آرام آرام به سمت درمانگاه به راه افتادیم

:  بی حال گفتم

 شوهرت نگرانت نمیشه کتی؟- 

 Page 13 of 1483
 

 

 

نه بابا. امشب تا دیروقت سر کاره. اونقدر دوره که نمی-
 رسه بیاد



.  خونه. یه جایی نزدیک بوئین زهرا

ده سال  انگار  بشود  وقت ی  نوبتم  تا  بود.  درمانگاه
 حساب ی  شلوغ

گذشت. با بلند  شدن صدای تلفن همراهم آن را از جیب
 ژاکتم

. بیرون کشیدم

.  شماره ی مامان بود

:  بریده بری ده گفتم

.  الو... مامان... سالم-

 : صدای مامان عجوالنه توی گوشم نشست

 روژین مامان؟ کجا رفتی با اون حال خرابت؟-



.  تو درمونگاهم. ببخشید یادم رفت زنگ بزنم بهت بگم- 

 اشکال نداره. با کی  رفتی؟ با بابات؟-

.  نه. با کتی  هستم-

  خیله خب باشه. منم بیام؟-

.  نه مامان نمیخواد. کتی هست-
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.  باشه پس من قطع میکنم. مراقب خودت باش-



.  باشه. خداحافظ-

:  وقتی تلفنم را قطع کردم، کتی  کنارم نشست و گفت

.  یکم  با ید صبر کن ی دوتا مریض قبل از تو مونده- 

:  گفتم

 .  اصال نمیتونم بشینم کتی- 

  چاره چیه باید  تحمل کنی  دیگه. کی  بود زنگ زد؟-

.  مامانم بود-

جدا که تو هم با اون سلیقه ت. این آهنگه چیه رو گوشیت؟-

.  عوضش کن دختر



کارتونشو خیلی دوست داشتم ک تی. همیشه وقتی-
 تلویزیون ای ن

کارتونو میداد من و رزا و مامان کنار هم می نشستیم و تا
 آخر

کارتونو با لذت نگاه می کردیم. اون موقع تنها وقتی بود که
 کنار

هم بودیم. بعد از اون دیگه هیچ وقت اونجوری باهم نبودیم
. کتی

.  واسه همینه دلم نمیاد عوضش کنم
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ای خدا ببین  این رفیق من با چه چیزایی خاطره داره.-
 اونوقت

یاد پاکوتاه هم می  افتی؟  ی ا فقط حنا و حمالی  هاش میاد
 جلو

 چشمت ؟

.  زهرمار کتی االن حوصله ندارما- 

:  کتی خندید  و گفت

. آره میدونم  قیافه ت بدجور برزخیه- 

می دانستم با  پیش کشیدن زنگ تلفنم، فقط می خواهد
 حواسم

را از دردی که می کشیدم دور کند برای همین چیزی
.  نگفتم

. نوبتم شد و با کتی  داخل اتاق دکتر رفتیم



دکتر که مردی سن وسال دار و جا افتاده بود، بعد از اینکه
 معاینه

:  ام کرد، گفت

بیماری  قلبی  سابقه  میزنه  و  یکم  مشکوکه.  نامنظم  -
 قلبتون

 دارین؟

: کتی به جای من جواب داد

.  نه آقای دکتر- 
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: دکتر از باالی  عینکش به من گفت

. پس یه نوار قلب بای د بگیرین- 

چند وقتی بود که قلبم درد می کرد؛ شاید  از همان چهار
 سال

رویم  نمی   به  باشم،  نکرده  نگران  را  برای  اینکه
. پدرم  اما   پیش

آوردم. ولی  انگار د یگر داشت برایم دردسرL ساز میشد.
  دکتر برایم

سرم نمکی تجویز کرد با آمپول مسکن. بعد از سرم هنوز
 سردرد

داشتم و سرم گیج میرفت. کتی بعد از اینکه مرا به خانه
 رساند

.  و به دست مامان سپرد، خداحافظ ی کرد ورفت



مامان کمک کرد تا توی تختم بنشینم. موهای م را نوازش
 کرد و

: گفت

 روژین جان بهتری؟- 

.  آره مامان بهترم. خیلی خوابم می اد- 

نمیشه دخترم شام نخورده نمی  ذارم بخوابی. اول شامتو-
 بخور

. بعد بخواب
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به هر حال حریف مادرم که نمیشدم،  برای همین شامم را
 زیر

نگاه نگران بابا خوردم و خوابیدم.نیمه شب از خواب پریدم
  و دیگر

.  خوابم نبرد. کالفه شده بودم

روز بعد تا عصر کالس داشتم و بای د  کمی م ی خوابیدم
 تا سر حال

دیگر  نمی  و  خوابیده  بودم  را  دوروز  کل  میشد.  مگر
 اما  باشم

 .  توانستم بخوابم. سر دردم بهتر شده بود

سراغ لب تابم رفتم و روشنش کردم. به صفحه ام رفتم و با
  سیلی

. از  پیام های شاگردانم مواجه شدم

" استاد چرا نمیاین سر کالس؟" 



" اگه می  خواستی نیای واسه چی اصال استاِد ما شدی؟" 

" استاد خواستین بیاین با ولیتون بیاین" 

پوزخند زدم. معلوم بود دیگر. کار دو سه تا از پسرهای
 پرحرف و

: وراج توی یکی از کالس هایم بود. فقط یک جمله نوشتم

فردا می ام. از هر سه تونم درس می  پرسم. وای به" 
 حالتون اگه

بلد نباشید. "  مطمئن بودم تا نیمه شب بیدارند  و  پیامم  را
  می

. بینند. دیگر نماندم و فورا از گروه خارج شدم
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نگاه ی به صفحه ی کارن انداختم. به قول کتی آن بچه
 مثبت

.  حتما آن موقع خواب بود.  پیامی  برایش فرستادم

  سالم...خوابی؟-

اما جوابی نیومد. دیگر داشتم از صفحه ی چت خارج میشد
 م

.  که  چراغ صفحهاش روشن شد و پیام آمد

. آره خوابیدم-

:  خنده ام گرفته بود. یک شکلک تعجب فرستادم و نوشتم



خوش به حالت حتما االن داری خواب منو میبینی! به به-
 چه

!  سعادتی

از  بیچاره  شبا  اینقدر زشتی و منه  کابوسه...وقتی  تو  -
 متاسفانه

.  دست تو خواب ندارم میشه بد شانسی جانم نه سعادت

. زشت که عمه جانته-

اگه راست میگی عکستو نشونم بده تا معلوم بشه تو زشت-
 تر ی

.  یا عمه جان من

:  شکلکی با حالت تمسخر واسش فرستادم و نوشتم
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. تو خماریش بمون کارن خان زشت-

البد مثل همون وقتا زشتی که جرات نمیکنی عکستو- 
 نشونم

زیادم  تمای ل ی به دیدن  قیافه ی  دوزاری ت  بدی. حاال
. ولش کن

. ندارم

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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ندیده شبا کابوس م ی  بینم وای به وقتی که ببینمت. اشکال
 نداره

 . بزار تصوراتم ازت خراب نشه

.  میترسم منو ببینی و از خوشحالی قلبت وایسه-

: شکلکی بی  حال و در حال مرگ فرستاد و نوشت

. حاال کجا بودی تو این دو روزه؟  پیدات نبود- 

 نه که نگران شده بودی و  پیغام گذاشته بودی ؟-

. نخواستم واست دردسرL بشم-
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. نترس خانواده ی من کاری بهم ندارن. بچه که نیستم-

14راست میگی مامان بزرگ هیچ ی ادم نبود - 
. سالته

:  شکلک عصبانی فرستادم و نوشتم

دی گه وقت خوابته کوچولو ،من میرم تو هم بگیر بخواب- 
 .

دیگر صبر نکردم تا جواب بدهد. م ی دانستم بعد از چند
  روز بی

ولی  نمیدانم  چرا  بروم.  و  بگذارم  طور  آن  نبود
 خبری  رسمش



.  تازگیها به سنم حساس شده بودم

به اینکه هر کس به من می  رسید میگفت چرا هنوز
 ازدواج نکرده

ام یا اینکه چرا حواسم نیست سنم دارد باال می رود. نمی
 دانستم

تو ی  بیکار  بودند که  آنقدر  این  مردم  یاوه  گو که
 بگویم  به  چه

فراتر  گاه ی  پا  شخصی  دیگران  سرک  می  کشیدند  و
 مسائل

.  گذاشته و نسخه می  پیچیدند

کی مردم ما می  خواستند یاد بگی رند که ازدواج و اتفاقات
  دیگر

ها  برایم  این  حرف  معین  نمود.  نمی  شود  را  زندگی
 زمانش

 اهمیتی نداشت. من با مجرد ماندنم مشکلی نداشتم و مطمئن
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بودم ازدواج به وقتش رخ میداد. مهم آن بود که مردی
 همسرم

.  شود که همان مرد روی اهایم باشد

و کتی  بود. به خاطر  کارن همکالسی  آن روزهای
 دانشگاه من

ادب و متانت و خوش اخالقی اش در دانشگاه معروف بود.
 با او

راحت بودیم چون از حد نمی گذشت. شوخ بود اما شوخی
  ها یش

دیگر   دانشگاه  شدن  تمام  از  بعد  تبریز  بود.  اهل
 نبودند.  زشت



.  ندیدیمش  و خبری از او نداشتیم

تا اینکه یک سال  پیش  او را کامال اتفاقی  در دنیای
  بزرگ و ب ی

در و پیکر  مجازی  پی دا کردم. همیشه به شوخی می
 گفت البد

زشت شده ای که هیچ  عکسی از خودت نداری و من هر
 بار با

.  شوخی دست به سرش می کردم

دختری مذهبی نبودم اما برای خودم خط قرمز هایی  داشتم
 و

هیچ   روز  آن  به  تا  و  زیبایی  بودم  دختر  عقایدم
 مقید  بودم.  به

از  عکسی از خودم در صفحات اجتما عی  نگذاشته بودم.
 ساعت

یک بامداد گذشته بود. کم ی برای تدریس روز بعد مطالعه
 کردم



. و خوابیدم
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صبح با دوشی آب گرم سرحال آمدم. با آرایشی    مالیم  و
 ظاهری

.  ساده اما شیک و مرتب به طبقه ی پایین رفتم

می   صبحانه  داشتند  و  بودند  میز  نشسته  پشت  بابا
 مامان  و

خوردند. سالمی دادم. دو روزی بود بابا را درست و
 حسابی ندیده

بابا با خوش رویی  بودم. صورتش را بوسیدم و کنارش
. نشستم



:  جواب سالمم را داد و گفت

 بهتری بابا جون؟-

. آره بابا بهترم. خوب خوب-

:  مامان لیوانی شیر گرم داد دستم و گفت

 کی  میری واسه نوار قلب؟-

اخم های م توی هم رفت. باز آن کت ی فضول حرف زده
.  بود

چیزی نیس ت که مامان جونم. دکتره یه چ یزی گفت-
 حاال. شما

. نگران نباش

  یعنی چی  مگه میشه دکتر از خودش حرف در بیاره؟-



:  بابا  گفت
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از تو بعیده این  حرفا روژین خانوم. چرا حواست به- 
 سالمتیت

 نیست دخترم.  کالست کی  تموم میشه ؟

.   کالس دارم4تا -

بریم   تا  هم   می ام  دنبالت  عصر  می   رسونمت
 خودم  -پاشو



. بیمارستان

. ولی بابا به خدا چیز مهمی نیست-

باشه هر چی تو میگی درست. ول ی یه معاینه ی ساده که-
 ضرر

.  نداره دختر گلم

.  چشم بابا .هر چی شما بگین-

مشغول خوردن صبحانه شدم. اما توی دلم برای آن کتی
 دهن

.  لق برنامه ها داشتم

اکثر  تقریبا  دیرشده  بود و  وقتی  پای م را توی دانشگا ه
گذاشتم، 

دانشجوها سر کالس بودند. توی راه بابا آنقدر از سالمتی  و
  این

چیزها داد سخن داده بود که هردو یادمان رفت داریم کجا
  می



رویم. بابا مسیر دانشگاه را اشتباه رفت و همین باعث شد تا
 د یر

.  به دانشگاه برسم
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هایم  د یر  کالس  سر  نداشت  امکان  بود.  کفرم  حسابی
 درآمده

برسم. در مقابل همین انتظار را از دانشجوهایم داشتم. وقتی
 وارد

با تک  نبود.  به من  دانشجوها  کالس شدم حواس هیچکدام
 از



سرفه ای و سالمی بلند باال و رسا همه ساکت شدند و به
 احترامم

.  از جا بلند شدند
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یاد روز اول تدریسم  توی آن دانشگاه افتادم. وقتی وارد
 کالس

شدم هیچکس  نفهمید من استاد هستم. هر کس مشغول
 حرف

 زدن با بغل دستی اش بود و یکی  ازپسرها داشت  غیبت



می   هم  ها  بچه  و  می  کرد  را  استادهای   پیر
 دانشگاه  یکی  از

 خندیدند. به سمت میزم رفتم و کیفم را روی میز گذاشتم. تا

:  خواستم دهان باز کنم یکی  از دخترها رو به من گفت

اون آخر جا هست، برو اونجا بشین. االنه که استاد سر- 
. برسه
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:  تا آمدم جوابش را بدهم، یکی از پسرها گفت



نکنه حس استاد بودن بهت دست داده؟ غصه نخور ایشاال- 
 به

.  اونجا هم میرسی

بچه ها دوباره خندیدند. عجب دانشجوهایی بودند. شک ن
 داشتم

ترم سختی را در  پیش رو دارم. خصوصا با آن پسر تخس
 و سربه

. هوا

:  یکی از دخترها گفت

تا حاال ند یده  بودمت. از بچه ها ی مهمانی؟ از کدوم- 
 دانشگاه

.  اومدی

:  سر تکان دادم



...  نه دانشجوی مهمون نیستم. من- 

: یکی دی گر از پسرها گفت

.راستی از آموزش خبر رسیده استادمون یه خانوم جوونه- 

. ناگهان همهمه ای در گرفت

:گلویم را صاف کردم و با صدایی  بلند رو به آن پسر گفتم
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 درست شنیدی آقا پسر. من رستمی هستم، این ترم ترجمه- 



.  متون ادبی رو به شما درس می دم

ناگهان  کالس ساکت شد. هردو پسر سر جایشان نشستند و
 با

صدای بلند معذرت خواهی کردند. آن لحظه به سختی خودم
 را

کنترل کردم که نخندم. گرچه بعد از کالس با کتی  یک دل
 سیر

. خندیدیم به آن موضوع

چند سالی از آن روزها گذشته بود و آن دو پسر هر وقت
 مرا م ی

از  پسر  دو  آن  که  البته  می  کردند.  سالم  زده
 دیدند  ،خجالت

.  بهترین دانشجوهای من بودند

شغلم را دوست داشتم و با دانشجوهایم رابطه ی خوبی
 داشتم و



خیلی طول نکشید که به یکی  از اساتید محبوب بین
 دانشجوها

.  معروف شدم

آن روز به خاطر کم خوابی شب قبلش سر حال نبودم و خدا
 خدا

 از راه برسد. به هر صورتی که4می کردم زودتر ساعت 
 بود آن

.  روز هم تمام شد و بابا سر وقت به دنبالم آمد
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بعد از گرفتن نوار قلب دکتر از من خواست روز بعد
 دوباره برای

آزمایش های تخصصی تر به بیمارستان بروم. بابا حساب
 ی نگران

.  شده بود

اما خودم آنقدرها نگران نبودم و فکر می کردم  مشکلم با
 دارو

بابا  من  برعکس  فایده  ای  ندارد.  خوردن  غصه  و
 می  شود  حل

خیلی به سالمتی خودش و ما اهمیت می داد و روی این
 مسئله

به شدت حساس بود. من سوگلی  بابا بودم و برایش آنقدر
 عزیز

که نمی  توانست از این قضیه ساده بگذرد و  مطمئن بودم
 پی اش

. را می گیرد تا از سالمتی من مطمئن بشود



بعدی  اتفاقات  است  نمی  دانستم همین  بیماری  قرار  آن
 روزها

زندگیم را جو ری رقم بزند که حتی در خواب هم تصورش
 را نم ی

. کردم

بودیم و مامان هر ده  در راه برگشت توی تراف یک
 غروب مانده

دقیقه یکبار زنگ میزد که کجاییم . و بابا هر دفعه با
 حوصله می

. " گفت" یه خیابون مونده تا برسیم

از تماس های  پیوسته ی مامان خسته شده بودم . کالفه سرم
 را

.  به صندلی تکیه دادم تا بخوابم
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بابا  رادیو را روشن کرده بود و مجری شعری را
 دروصف غروب و

نیایش  اول شب م ی خواند. آرامشی وصف ناپذ یر توی
. قلبم ریخت

توی دلم آرزو کردم کاش آن لحظه جای دیگری بودم. یک
  جای

بدون  و  ماشین  ها  صدای  بوق  بدون  ترافیک  و  بدون
 ساکت

. آلودگی هوا



تهران؛ شهر من جایی که در آن به دنیا  آمده بودم و در آن
 بزرگ

شده بودم، برایم شده بود  عین ی ک زندان در قعر چاه ی
. عمیق

به سرفه افتادم و آن سرفه های خشک بابا را نگران کرده
. بود

پدر همیشه با حوصله ی من دیگر  از تماس های  مامان
 هم کالفه

.  شده بود و جوابش را نمیداد

به خانه رسیدیم آن هم با سردردی جدید. تا در را باز کردم
 یک

. چیزی محکم خورد توی صورتم

.  بادکنک قرمز را کنار زدم و زیر پای م را نگاه کردم
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تا در را باز کردم یک چیزی محکم خورد توی صورتم.
 بادکنک

.  قرمز را کنار زدم و زیر پای م را نگاه کردم

  فسقلی  حاال خاله رو می  ترسونی؟- 



: راست ین با دی دن اخم های مصنوعی من گفت

 ترسیدی خاله جون؟- 

:  قیافه ی ترسیده  ها رو به خودم گرفتم و گفتم

. وای راستین ترسیدما. وایسا ببینمت-

بعد دنبالش دو یدم و او با جیغ و خنده فرار کرد. دویدم و
 او را

می   راستین  غش  غش  دادم.  قلقلکش  و  گرفتمش  توی
 بغل

.  خندید و من هم پا به پایش می  خندیدم

به  ر وی  زمین  گذاشتم  و  راست ین  را  ام گرفت.  باز
 دوباره سرفه



رزا   بودند.  توی  آشپزخونه  مامان  و  رزا  رفتم.
 آشپزخانه  سمت

.  لیوانی آب به دستم داد
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بعد  از خوردن آب سرفه هایم   قطع شد. سالم کردم و
 صورت

نگرانی   جواب  با  و  را بست  مامان شیر  آب  بوسیدم.
 را  خواهرم

:  سالمم را داد. رزا گفت



 چته تو؟ سرماخوردی ؟-

 :  گلویم را صاف کردم و گفتم

. نه بابا سرما کجا بود. سرفه م گرفت یهو-

بابا که از در آمد با استقبال گرم راستین مواجه شد. خنده
 زنان

او را بغل زد. رزا صورت بابا را بوسید. مامان رو به بابا
 سالم  گوی ان

: نگران پرسید

  دکتر چی گفت عباس؟-

:  بابا  درحالیکه به سمت روشویی م ی رفت گفت

. باید  اکو بشه مثل اینکه قلبش مشکل داره- 



مامان وایی گفت و رو به من که باز سرفه ام گرفته بود
 کرد و

: گفت

 حاال چرا اینقدر سرفه می کنی تو؟ گلوت درد میکنه؟-
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:  در حالیکه از آشپزخانه بیرون می رفتم گفتم

. نه به خدا فقط گلوم خشکه. یه چایی بخورم درست میشه- 



آن همه تدریس  به دانشجوهای پر سروصدا مرا خسته
 نکرد که

.  آن سرفه ها انرژیم را گرفت

دوش آب گرمی گرفتم و بعد از نوشیدن یک لیوان چای
 سرفه

.  هایم  قطع شد

راست ین کنار بابا روی مبل نشسته بود و داشت میوه می
. خورد

:  سیبی از توی ظرف میوه برداشتم و گفتم

 پرنس خاله چطوره؟- 

:  راست ین لبخندی گله گشاد زد و با دهان پر گفت

. خوبه- 



رزا و مامان داشتند بساط شام را آماده می  کردند. وارد
 آشپزخانه

.  شدم و به کانتر تکیه زدم و مشغول گاز زدن سیب شدم

:  رزا با دیدن من گفت

.  روژین بیا بشین کارت دارم- 
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: یک صندلی بیرون کشیدم و گفتم

  شوهرت کو پس؟-



 .  امیر حسین یکم دیر میاد-

 خب؟-

 : رزا سرش را آورد جلو و آرام گفت

دیروز وقتی  داشتم با راستین می رفتیم خرید،  خانوم-
 صولتی

.  رو تو آسانسور دیدم

 خانوم صولتی کیه؟-

واحد روبروییمون دیگه. حاال صد دفعه دی دیش  ها. باز- 
  ی ادت

 رفت؟

 آهان. همون خانومه که دماغش شبیه شلغمه؟-



! وااا خیلی بی تربیتی روژین-

نگاهم به مامان افتاد که نمی توانست خنده اش را کنترل
. کند

:  خندیدم و گفتم

.  خب راست میگم دی گه- 
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مامان اما رو به من کرد و لبهایش  را جمع کرد. اخم
 ریزی بی ن

.  دو ابرویش نشاند که ساکت بمانم



: بی توجه به اخم مامان رو به رزا گفتم

  خب بعدش؟-

حال تو رو از من پرسید. گفت ما از دخترتون خوشمون-
 اومده

و اگه پدر و مادرتون اجازه بدن ی ه روز برسیم خدمتشون
 واسه

 . خواهر گلتون

 :  پوفی کردم و گفتم

حتما تو هم ذوق مرگ شدی  و گفتی  خواهش میکنم- 
 چشم

.  حتما با مادرم صحبت میکنم



بره  پی   و  نه  کردی؟  می   گفتم  پس چی   فکر  دیگه.
 آره  -خب

 کارش؟

خودتو  پس  نیستم.  کن  شوهر  میدونی   من  که  تو  -
! وای  رزا

. بیخودی اذیت نکن

مامان کنار رزا ایستاد و در حالیکه  مالقه را توی هوا می
 چرخاند

: گفت
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.  بفرما دیدی  گفتم؟ خانوم مرغش یه پا داره- 

 : رزا گفت

روژین خانوم گوش کن ببین چ ی میگم. خانوم صولتی یه- 
 پسر

داره آقا، خوشتیپ با یه شغل پردرآمد. امیر حسین که همه
 جوره

.  تاییدش م ی کنه

:  پوزخندی زدم و بی هوا گفتم

. ولم کن رزا! یکی بای د خود امیرحسینو تایید کنه-

رزا اخم هایش را به ابروهای  پهن و هاشورزده اش گره
:  زد و گفت



  مامان نگاش ببین چی میگه؟- 

:  مامان سرش را به عالمت تاسف تکان داد و گفت

خیلی چشم سفیدی تو روژین.  این چه طرز حرف زدنه؟- 
 پاشو

.میز شامو بچین ببینم. من بعدا به خدمت تو یکی  می  رسم

بحث آقای خواستگار با آمدن امیرحسین نصفه ماند و میز
 شام

. را زیر نگاه های دلخور رزا چیدم
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دست خودم نبود. بدون آنکه بفهمم مکنونات قلبیم را در
 مورد

را  رزا  نمی   خواست  هیچ  دلم  بودم.  آورده  زبان
 امیرح سین  به

ناراحت ببینم. ولی  او خبر نداشت همسرش چقدر نامرد و
  عوضی

.  شده

اگر هم تا آن موقع حرفی  نزده بودم فقط به خاطر راستین
 بود؛

برای  رزا  دلم  بودم.  برده  آبروی ش  را  موقع صد  بار
 آن  تا  وگرنه

داشت.  دوست  را  خیلی  شوهرش  طفلک  خیلی  می
. سوخت

.  مطمئن بودم اگه حرفی می  زدم از غصه دق می  کرد



هر بار که امیرحسین به خانه ی ما می  امد تمام سعیم  را
  م ی

کردم که با او روبه رو نشوم. هیچکس نمی  دانست چقدر
 از او

من طرف صحبت  با  می   توانست  تا  اما  مکار  روباه
. آن  متنفرم

.  میشد و من مجبور میشدم جوابش را بدهم

سر میز شام، سر بلند کردم تا به راست ین نگاه کنم که
 نگاهم با

نگاه امیرحسین گره خورد. فورا سرم را پایین انداختم و ی
 اد  اولین

.  باری افتادم که امیر حسین ذات کثیفش را نشانم داد
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همان موقعی بود که رزا راستین را باردار بود. مامان
 برایش غذا

می فرستاد. امیرحسین  پیغام داده بود خودش بعد از تمام
 شدن

کارش می  آی د و غذا را میبرد. غروب بود. مامان برای
 کاری به

از رفتن ازمن خواست حواسم به  خانه ی همسایه رفت و
 قبل



. آمدن امیرحسین باشد

که  های م  بودم  برای  تدریس  کالس  مطالعه  مشغول
 توی  اتاقم

شد.  واردخانه  برایش  بازکردم  را  وقتی  در  زد.
 امیرح سین  در

سالمش دادم و برای آوردن بسته های غذا به آشپزخانه
. رفتم

: روی مبلی نشست و پرسید

 کسی  خونه نیست ؟- 

:  از همان جا گفتم

 .  مامان بیرونه. االن میاد- 

 میشه یه لیوان آب بهم بدی روژین خانوم؟-
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لیوان را  برداشتم. همین  که  آبچکان  لیوانی  از  و
 چشمی  گفتم

زیرآب سرد کن یخچال گرفتم، ناگهان دستی دور کمرم
 حلقه

لبخندی  امیر  حسین  بود.  کشیدم.  عقب  را  خودم
. باترس  شد

نمی  فهمیدم  چرا  و  بودم  شده  الل  بود.  عجیب  روی
 لبش

امیرح سین دست توی کمرم انداخته و دارد م ی خندد.
 اولش فکر



کردم داردشوخی میکند. مات و مبهوت ایستاده بودم
 ونگاهش

سمت  به  را  و  دستش  آمد  سمتم  به  امیرحسین  باز
. میکردم

:  صورتم آورد. خودم را عقب کشیدم و گفتم

 چی... کار داری می  کنی  امیرحسین ؟- 

: سرش را خم کرد و نفس زنان گفت

.  هیچی. فقط میخوام صورت عشقمو لمس کنم-

 شوکه شده بودم. او چه داشت میگفت؟

: لیوان آب را روی میز کوباندم و گفتم

  هیچ معلوم هست چی داری زرزر میکنی؟-



از آب سرد کن پرش کرد و جرعه ای  برداشت و  را
 لیوان آب

:  نوشید و گفت
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  یعنی این همه مدت نفهمیدی که ازت خوشم میاد؟-

:  با  عصبانیت داد زدم

جای   من  چی   داری  میگی   امیرحسین.  بفهم  دهنتو،
 -  ببند

. خواهرتم. بابا خواهر زنتم



هه، ب ی خیال این حرفارو روژین خانوم. اصل دله که-
 من دنبال

.  اونم

همان طور هاج و واج با دهانی  باز داشتم نگاهش می
 کردم. اصال

نمی توانستم حرفهایش  را هضم کنم. یاد  رزا افتادم.
 خواهر بیچاره

ام در آن لحظه توی خانه نشسته بود و منتظر شوهر بی
 همه

چیزش بود. البد با عشق میزی عاشقانه چیده بود و منتظر
 غذا ی

مامان بود تا با شوهربی ناموسش بخورند و این حیوان به
 سادگی

. خواهرم توی دلش بخندد

دوباره به سمتم نزدیک شد. دستش را آورد سمت کمرم. تا
  جایی



که میتوانستم عقب رفتم. ولی به دیوار خوردم. از ترس
 داشتم

می مردم. نمیدانستم قصدش چیست. اما هرچه بود بای د
  جلویش

:  را می گرفتم. دستش را روی موها یم کشید و گفت
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. چه موهای قشنگی داری روژین- 

: اشکم داشت در می آمد. با بغض نالیدم



!  عوضی کثافت- 

امیرح سین دستش را به سمت گردنم برد و حس کردم
 رعشه

ای به تنم افتاده. ناگهان صدای در آمد و بعد صدای مامان
 که

: گفت

 روژین جان امیرحسین اومد؟- 

از  و  برد  فرو  توی  جیب  شلوارش  را  دستش  امیرح
 سین  فورا

. آشپزخانه بیرون رفت و با مامان سالم و احوالپرسی کرد

بسته های غذا را که روی بار آشپزخانه گذاشته بودم
 برداشت و

خداحافظی کرد و رفت. مامان تو ی آشپزخانه آمد. با د یدن
 من



:  کنار یخچال گفت

 تو اینجایی  روژین؟- 

:  زود خودم را جمع و جور کردم و گفتم

. داشتم آب م ی خوردم- 
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لیوان را برداشتم و سمت س ین ک بردم. آن را با حرص
. شستم

:  دوباره شستم و سابی دمش. مامان با دی دنم  گفت



چی کار میکنی روژین؟ چقدر اون لیوان رو میسابی. ولش-
 کن

.  تمیز شد دیگه

ترین   لیوان  نجس  م یکردم  آن  احساس  باز شستمش.
 ولی  من

. لیوان ت وی دنیاست

: مامان لیوان را از دستم گرفت و گفت

. وا! چته دختر؟ ول کن لیوانو-

برای اینکه مامان  پی به حاِل خرابم  نبرد به زور لبخندی
 زدم و

:  گفتم

. خب کثیف بود داشتم می شستمش دیگه مامان جان- 



بعد با عجله زیر ن گاِه مشکوک مامان از آشپزخانه بیرون
 رفتم و

به اتاقم پناه بردم. دلم می خواست زار بزنم. ولی مامان
 باهوش

.  بود و ممکن بود شک کند
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خودم را مشغول اوتو زدن شالم کردم. حدسم درست بود.
 مامان

و  من کرد  به  نگاه ی  مشکوک  و  آمد  اتاقم  دقیقه  به
 از دو  بعد



: گفت

روژین کارت تموم شد میز شام رو بچین . االنه ست که- 
 بابات

.  بیاد

: بدون اینکه دست از اتو کشیدن بردارم گفتم

. باشه چشم

حس کردم مامان دارد نگاهم میکند. در را بست و ب ی
 حرف از

اتاق بیرون رفت. دندانه ایم  را از حرص به هم ساییدم.
 اتوی داغ

پریز  بیرون  از  خشم  با  سیمش  را  میز  کوبیدم  و  به
 محکم  را

کشیدم. دلم م ی خواست فریاد می  کشیدم و تمام اسباب
 اتاق را

.  می شکستم



به سمت در رفتم و آن را قفل کردم. پشت به در کردم و
 روی

زمین نشستم و دستم را روی دهانم گذاشتم و هق زدم  و
 اشک

ریختم برای خواهر بیچاره ام. از خودم هزار بار پرسیدم
  از ِک ی

دوست  به  بود  کرده  ِکی  شروع  از  بود؟  امیرح سین
 هیوال  شده
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ولی  با  حس  تهو عی  شد ید  به  نشود؛  شاید  باورتان
 من.  داشتِن



.  سمت حمام کوچِک گوشه ی اتاقم دوی دم

ز شام با غذای م بازی م ی کردم و به اتفاق غروب آن ِِ
روز  ِر می س

:فکرمی کردم. بابا که دی د دارم با غذایم بازی میکنم گفت

 روژین بابا؟ چرا غذاتو نمیخور ی؟- 

سرم را بلند کردم. مامان و بابا و راما داشتند نگاهم م ی
. کردند

: بیخودی لبخند زدم وگفتم
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. اشتها ندارم بابا. آخه عصرونه زیاد خوردم- 

البته که داشتم دروغ میگفتم. سردرد بدی به جانم افتاده بود
  و

بدتر از آن قفسه ی  سین ه ام درد  میکرد. از همان وقت
 ها بود که

میگرن شد همدم روزهای زندی گم. قلبم روز به روز بد و
 بدتر شد

و من توی تمام این چهارسال آن را از خانواده ام پنهان
. کردم
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ولی دیگر نمیشد با سالمتی ام بیشتر از آن بازی کنم. آن
 شب و

تا چند سال و تا همین امروز سعی  کردم کسی چیزی از
 موضوع

امیرح سین نفهمد. آن شب تصمی م گرفتم نگذارم رزا
 بفهمد چه

شوهر رذلی دارد و ای کاش این اشتباه بزرگ را مرتکب
. نمیشدم

امیرح سین هر گاه فرصتی  دست م ی داد، به من ابراز
  عالقه میکرد

و من با تمام توانم سعی  میکردم نگذارم به من نزدیک
 بشود. به

او ناسزا میگفتم و گاهی هم که کاری به کارم نداشت و من
 فکر

خاطر  به  نصیحتش  میکردم  که  شده  راه  به  میکردم
 شاید   سر

راست ین و عشق رزا دست از این  کارکثیفش بردارد. اما
 او هر بار



میگفت" باالخره یک روز مال من میشی. اینو مطمئن
." باش

امشب امیرحس ین باز مدام به من نگاه میکرد  و من سع
 ی کردم

زود شامم را بخورم وبه آشپزخانه پناه ببرم. طبق عادتش
 توی

ز شام طوری می نشست تا من در تیر  رس  این چند ِِ
سال سر می

و گاه ی  هم  بتواند چشم چرانی  کند  راحت  او  و  باشم
 نگاهش

سوالهایی بی ربط و  با ربط بپرسد که من کوتاه  جوابش را
.  میدادم

. رزا همچنان از حرفی که زده بودم ناراحت بود
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یکی از دالیل ازدواج نکردنم هم همین امیرحسین بود.
 تهدیدم

کرده بود به اینکه اگر ازدواج بکنم یک روز خوش برایم
 نخواهد

. گذاشت

چقدر از بی آبرویی  توی خانواده ی شوهر واهمه داشتم.
 اینکه

بی دلیل آبرویم توسط این مرد مریض و روانی برود و
  زندگیم

خراب بشود برایم سخت بود. به کسی هم نمیتوانستم از
 دردم

بگویم. حتی به کتی که آن همه با او نزدیک بودم. شک
 نداشتم



به خاطر خصلت نترس بودنش به ثانیه نکشیده،  تمام
 حقیقت را

.  کف دست مادرم میگذارد

نه اینکه کتی آدم دهن لقی باشد، نه. ولی او مثل من محافظه

کارانه عمل نمی  کند و اگر صالح بداند که مشکلی  با
 مشورت با

بزرگترها حتما حل میشود، بی  معطلی آن را عنوان میکند.
  ولی

من آنقدری شجاع نبودم که اوضاع زندگی خودمان و
 خواهرم را

. با وجود یک پسر چهار ساله به هم بریزم

میتوانست  توی  فامیل  که  بود  فطرت  پست  امیر  حسین
 آنقدر

آبرویم را ببرد و با دروغ و فریبکاری به من تهمت
. هرزگی بزند



مردم هرگز حرف مرا که یک زن هستم باور ندارند. با
 کوچکتری ن
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حرف امیرحسینی که مادرم به سرش قسم میخورد و ورد
 زبان

پدرم نجابت دامادش است، حق را به او میدهند و میگویند
 روژین

دختر ولنگاریست که مراوده با مردها برایش عار و  عیب
. نیست

چرا؟ چون از نظر من صحبت کردن با مردهای فامیل گناه
 نیست



. تا وقتی که مرضی ذهن ی نداشته باشی

من  به  و  دخترها  ام  مانده  زیباییم  توی  فامیل  تنها  به
 خاطر

حسادت می کنند. در ظاهر مرا دوست دارند ولی  در واقع
 از من

متنفرند. تنها دوستی که با من رو راست است، کتی ست.
  دوستی

.  با او بهترین اتفاق زندگیم به شمار میرود

بعد  از شام میز  را جمع کردم. رزا هنوز هم به من ب ی
  اعتنایی  م ی

. کرد و من پشیمان از آن حرف به آشپزخانه رفتم

و  کردم  پشت  بغلش  از  می   شست.  را  های   شام
 داشت  ظرف

 . صورتش را بوسیدم

. نبینم آجی گلم از دستم ناراحت باشه ها. ببخشید رزا-



: رزا لبخند زد

کار همیشه ته. میای یه چیزی میگی بعد عذرخواهی-
.  میکنی
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شیرآب را بست و دست های ش را خشک کرد. دستم را
 گرفت و

: گفت

.  بیا  کارت دارم- 



توی اتاقم روی تخت نشستیم. رزا تا گلو صاف کرد چیزی
بگوید،  

.  در باز شد و راستین توی اتاق دوی د

 : رزا گفت

راستین خان صد دفعه گفتم وقت ی میای  تو اتاق در بزن-
 پسر

.  گلم

:  راست ین لب برچید و گفت

.  ی ادم رفت خب. می  خوام با خاله روژی بازی کنم- 

االن نمیشه بدو برو  پیش بابا من با خاله حرف خصوصی-
. دارم

:  راست ین لب برچید و گفت



همش حوصله م سر میره اینجا. اصال من میخوام برم- 
 خونه بابا

.  علی با یاسین بازی کنم. اینجا  رو دوست ندارم

:  رزا پوفی کرد و گفت
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.  باشه فردا میبرمت اونجا- 

به طرف کمدم رفتم و یک دفتر نقاشی و جعبه ای مداد
 رنگی



 :  برداشتم و به راستین دادم و گفتم

بیا خاله جون. برو  پیش بابا جون و بگو واست نقاشی-
 بکشه تا

  من بیام باهم رنگش کنیم  باشه؟

:  راست ین دفتر را گرفت و گفت

.  باشه خاله جون فقط زود بیای ها- 

:  موهای نرم و خوش حالتش را بوسیدم و گفتم

.  باشه گلم. برو دیگه-

:راست ین که رفت، روی تخت کنار رزا نشستم. رزا گفت

 . االن دوباره سر و کله ش  پی دا می شه- 

 .  عیبی نداره. بگو چی م ی خواستی بهم بگی- 



  میخوام بدونم چرا اینقدر از شوهر من بدت میاد روژین؟-

.  زده بود به خال
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وای رزا بازم اون سوال مسخره ی همیشگی رو- 
 میپرسی. دار ی

.  اشتباه میکنی رزا جون. من از شوهر تو بدم نمیاد

 سال ازت4دروغ نگو روژین. من خواهرتم. درسته - 
 کوچیکتر م



ولی خنگ که نیستم. تو چشمات میخونم که ازش بدت
 .  میاد

...  دستش را گرفتم و گفتم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_نهم#

 

:  دستش را گرفتم و گفتم

این  بحثای  بیهوده  وقتمو  نمیخوا د  با  دلم  -  اشتباه
. میکنی   رزا

تلف کنم و تو رو ناراحت. بازم ازت معذرت میخوام. ولی
 خواهش



.  میکنم تمومش کن

رزا از جا بلند شد و کنار پنحره ایستاد. کمی پرده ی اتاق
 را کنار

زد و نگاهی  به آسمان شب کرد که در تنهایی و تاریکی
 خودش

. غوطه ور بود
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هر بار همینو میگی  روژین. خی له خب باشه تو راست- 
  میگی



دیگه. ول ی  باالخره دلیل این  ب ی محلیات رو به شوهرم
. می  فهمم

سرم را انداخته بودم پایین و دست می کشیدم روی گل های
 رو

. تختی. رزا آهی کشید. بعد هم از اتاق بیرون رفت

پوفی  کردم و دعا کردم رزا پی حرفش را نگیرد. نمی دانم
 چرا به

این موضوع حساسیت نشان می داد. شای د امیرحسین به
 او گفته

بود خواهرت به من اعتنا نمی کند. روی تخت طاق باز
.  خوابیدم

:  مشتی به تختم کوبیدم  و گفتم

! لعنت به تو امیر حسین، لعنت- 

توی  داشت  مامان  طبقه  ی  پا یین  رفتم.  دقیقه  به  چند
 بعد  از



آشپزخانه چای می ریخت. سینی را از دستش گرفتم و به
 سالن

: پذیرایی رفتم. راستین با دی دنم  گفت

.  خاله بیا  نقاشی  بکشیم د یگه- 

:  لبخندی زدم و گفتم

.  باشه خوشگل خاله. االن میام- 
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به بابا و رزای اخم آلود که چای  تعارف کردم، سینی را
 جلوی

امیرح سین گرفتم. با نفرت بیشتر ی نگاهش کردم که امیر
 حسین

 .  جا خورد و رنگ و رویش  پرید

:  پوزخندی زدم و توی دلم برایش خط و نشان کشیدم

بالخره یه روز از این  برزخی که واسم درست کردی" 
  بیرون میام

 ." و بیچاره ت میکنم

بعد کنار راستین نشستم و کمکش کردم تا نقاشی اش را
 رنگ

.  کند

: امیر حسین تا چایش را نوشید، رو به رزا گفت



  بریم  عزیزم؟- 

:  زهرخندی به نگاهش به خودم کردم. مامان گفت

 وا تازه سر شبه! کجا پسرم؟- 

فکر کنم ترسیده بود نکند وقتی من و رزا توی اتاق بودیم
 چیزی

به او گفته باشم. رزا بدجوری ناراحت بود. رو به
: امیرحسین گفتم

 . کجا امیرآقا. بمونید رزا می خواد یه چیزی بهتون بگه- 
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رنگ از روی امیرحسین پرید. رزا و مامان سوالی نگاهم
. کردند

داشتم روی اعصاب امیر حس ین راه می رفتم. کاش میشد
 روی

. مغزش بدوم و پا بکوبم روی سرش

: امیرح سین از جا بلند شد و دستپاچه گفت

. ببخشید خیلی خسته ام. رفع زحمت میکنیم دیگه- 

:  مامان گفت

. باشه هر جور میلته پسرم- 

: رزا مرا کنار کشید



  روژین منظورت چیه؟چه حرفی با امیر دارم من؟- 

:  صورتش را بوسیدم و گفتم

 . گفتم بهش بگی  از خواستگاره تحقیق مفصل بکنه- 

 :  رزا چشمکی زد و خندید

  یعنی  بگم بیان؟- 

های  راستین  را  کفش  داشت  که  امیر  حسین  کردم
 نگاه ی  به

.  پایش  می  کرد. مشکوک نگاهم م ی کرد
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:  گفتم

.  حاال برو بعدا بهت خبر میدم- 

: رزا لب فشرد

.  تو آخرش منو دق می دی تا عروس شی- 

.  وقتی باالخره رفتند مشغول جمع کردن فنجان ها شدم

.  چند دقیقه بعد راما کلی د انداخت و وارد شد

:  بابا  که داشت روزنامه می خواند، با دیدن راما گفت

 به به چه عجب از این ورا پسر! یادی از ما کردی؟-



: راما خسته و کوفته روی مبل ولو شد و گفت

. بعدا صبحت کنیم بابا االن خسته ام- 

: بابا  عصبان ی روزنامه را روی میز پرت کرد و گفت

یعنی ول گشتن تو خیابون با چند تا الت بی سر و پا- 
 خستگیم

کردن  متر  میدن  بابت  بهت  حقوقم  نباشی.  آخی. خسته
 داره؟

 خیابونا؟ ی ا فقط ازت بیگاری می کشن؟

: مامان  که د ید هوا پس است فوری گفت
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عباس جان خواهش میکنم بذار واسه بعد. االن بچه م- 
 خسته

. ست

خانوم این بعد کی میرسه آخه؟ هر دفعه که خواستم با-
 شازده

.  ت حرف بزنم گفتی  بعدا بگو

: راما از جا بلند شد و رو به مامان گفت

یه چند ساعت می ام خونه هر شب همینه مامان. یعنی- 
  چی ؟

:  بابا  گفت



عه. بهتون برخورد؟ آخ من خیلی عذر می  خوام- 
. حضرت واال

راما لب گزید  و کفری هوفی  کشید. مامان اشاره کرد
. ساکت بماند

 .  راما پا کشان به اتاقش رفت و در را محکم به هم کوبید

:  بابا  گفت

بفرما. اینم کار همیشه شه. حرفی نداره بزنه، اونوقت کم- 
 که

میاره میره تو اتاقش. االقل درو آروم ببند یه چند سالی پول
 تیر

. و تخته واسه اون خراب شده ت ندم

:  مامان گفت
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. عباس خواهش می  کنم بس کن- 

بابا  ب ی اعتنا به مامان و جلز و ولز کردنش برای آرام
کردن جو، 

: طوری که راما صدایش را بشنود داد زد

فردا میری دفترچه خدمتتو میگی ری میری سربازی.- 
 بسه دیگه

اینو تو  هر چی  ول گشتی. دیگه  هم حرفی  نمی  خوام
. بشنوم

میشه.  جیب یت  قطع  تو  پول  بعد  ماه  از  وگرنه  فرو
 کن.  گوشت



کارت هات همه مسدود میشه. من پسر مفت خور نمی
. خوام

بابا  آن شب خیلی عصبانی بود. من و مامان ترجیح دادیم
  حرفی

.  نزنیم و برای خواب آماده بشویم

.  البته که بابا حق داشت آن طور عصبانی بشود

آینده  ی  تنها  نگران  داشت  با  کارهایی   که  راما
 میکرد،  او حق

. پسرش بشود

راما نمی خواست به سربازی برود و بابا را تهدید کرده
 بود اگر

سربازی اش را نخرد، سر هیچ کاری هم نمی رود. لجباز
 و کله

 ماه۵۰شق بود. متنفر بود از اینکه برود شهر های دور و 
 را آنجا



.  بگذراند. برادر من هم خدا را م ی خواست هم خرما را
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:  به نظرش کل سربازی وقت تلف کردن بود. میگفت



بیفته من برم سربازی.  " به هرحال قرار نیست اگر جنگی
 راه

پس لزوم ی هم نداره که دو سال از عمرم رو تو کوه و تپه
 ها تو

." سرما و گرما بگذرونم

هر چه هم که بابا می  گفت بدون کارت  پای ان خدمت کار
  و شغلی

به او نمی دهند توی گوشس نمی رفت. بابا توی شرکتی
 وابسته

به سازمان ی نظام ی یک کارمند عال ی رتبه بود. از بی
 قانونی  و هرج

و مرج متنفر بود. کارمندی  بود قانون مدار و سا عی  و
 بسیار منظم

Lو کاری. فقط چنین کارمندی می  توانست به آن سرعت
 پیشرفت

کند و رئیس  یکی  از بخش های  مهم آن شرکت بشود.
 راما اعتقاد



. داشت بابا با ید برایش پارتی بازی بکند
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البته اگر می خواست میتوانست و لی عمدا این  کار را
 نمیکرد. اول

این که اهل ب ی قانونی  نبود، دوم ای نکه می خواست
 پسر تنبلش

زندگ ی  بگذرد. شای د  قدر  او سخت  تا کمی   به  به
 سربازی  برود

بدون دغدغه ی حاالی ش را بداند. البته اگر مامان و پسرم
 پسرم

. کردن ها و لوس بازی های راما م ی گذاشت



.  خیلی خسته بودم. شب بخیری گفتم و به اتاقم رفتم

.  لبتابم را روشن کردم و سراغ صفحه ی کتی رفتم

:  تایپ کردم

 فضول خانوم؟ بی داری؟- 

 . چراغ صفحه اش روشن بود

: بعد از چند لحظه جواب داد

  زهرمار بی  تربیت! سالم کردن بلد نیستی؟-

. سالم.کتی  کشتمت-

  وا! واسه چی؟ چی  شده مگه؟-
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چرا رفتی به مامان گفتی باید  نوار قلب بدم؟ خودم که الل- 

. نبودم

خیلی خری روژین. عوض تشکرته؟ اصال خوب کردم- 
 گفتم. به

. خودت باشه تا یه چیزیت نشه زبون باز نمی کنی که

کتی  من چیزیم نیست. فقط موقعی که استرس دارم قلبم- 
 تیر

.  می کشه



اونوقت واسه چی استرس داری تو؟ کار درست حسابی- 
 نداری

که داری، پول بابات از پارو باال نمی ره که میره. نکنه
 شوهر معتاد

ببینم.  داری یا شای دم بچه شیر خوره مریض داری؟ هان؟
 بگو

خدارو شکر یه مامان و بابای خوبم داری که همه جوره
 ساپورتت

. میکنن. بابا به خدا علی  بی  غمی  تو

گفتم  من  مگه  خودت؟  واسه  کتی ،  چی  میگ ی  تو
 کن  -  صبر

 مشکلی چیزی دارم؟

آخه راست میگم دیگه. استرس مال اونه که دلش پر از- 
. درده

 غصه داره. حاال چی  گفت دکتر؟

.  هیچی گفت نوار قلبت مشکوکه باید  اکو بشی- 
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بیا بفرما حاال میگه من مشکلی ندارم. تورو خدا روژین- 
 قلب که

 مسخره بازی نیست. یهو شب و نصف شب بگیره دور از

. جونت کارت تمومه. کسیم نمی فهمه که به دادت برسه

باشه هر چی تو میگ ی راست. ولی  باور کن داری- 
.  بزرگش میکنیا

.  اوووف حریف زبون تو نمیشم که-



فردا رو چی کاره ای؟ بیام دنبالت بریم بگردیم؟ حوصله م-
 سر

. رفته

 مگه فردا کالس نداری تو؟-

. نه خدارو شکر. فردا خالیه برنامه م-

. یه عالمه ترجمه دارم آخه روژ ین- 

کاری نداره که میام باهم ترجمه ش میکنیم زود تموم- 
 میشه

 دیگه. ناهار بریم یه جای  توپ. باشه؟

جدا که تو خیلی الکی خوشی دختر. باید زود شوهرت بدیم-
 تا

 .  اینقدر فکر ددر نباشی



. بیخیال کتی. مجردی رو عشقه-
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غلط کردی تو. فکر کردی من نمی دونم دوست داری-
 شوهر

  کنی؟

حاال کو شوهر؟ انگار پشت در خواستگارا صف کشیدن.-
 کتی

.  تو هم که یه سره بزن تو ذوق آدم



فدات شم. اخه این چه حرفیه تو میزنی؟ من فقط دلم-
 میخواد

. تو خوشحال باشی

  بابا به خدا من خوشحالم. با چه زبونی بگم به شما؟- 

خدا کنه روژین خدا کنه. چشات یه چیز دیگه میگن.- 
  روژین؟

  جانم؟- 

  تو چیزی رو ازمن پنهون نمیک نی؟- 

  چی مثال؟- 

.  نمیدونم  واال-

ببین خسته ای مخت هنگ کرده برو بگیر بخواب. منم-
 خسته



ام .فردا زود می ام تا کارات زودتر تموم شه. فعال شب
. بخیر

.  باشه. منتظرتم. شب تو هم بخیر عزیز دلم- 
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بعد از رزا، کتی دومین نفری بود که میگفت مشکوک
 هستم و

.  رفتارهایم  یک جوری شده

باید  بیشتر حواسم را جمع می کردم. این  درد قلب هم شده
 بود



.  بانی  رسوایی من

لب تاب را که خاموش کردم، صدا ی آمدن  پیام  تلفنم بلند
.  شد

صفحه را که باز کردم کالفه از دی دن  پیام هوف ی
.  کشیدم

 . پیام امیرحسین باعث شد قلبم باز سوزن سوزن بشود 

فکر شوهر کردن رو از سرت ب یرون کن! کاری نکن" 
 بدزدمت

ببرمت یه جای  دور دست پدر و مادرت بهت نرسه.
  فهمیدی  یا

" بازم بگم؟

با تاسف سر تکان دادم. این مردک روانی دی گر داشت
 زیاده  روی

.  می کرد



اشک گوشه ی چشمم را با سر انگشتانم گرفتم. آن شب آه
 ی از

. ته دل کشیدم و خدا را با تمام وجودم صدا زدم

خبر نداشتم به زودی همه چ یز آنطور  پیش خواهد رفت
 که هرگز

.  فکرش را هم نمی  کردم
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خسته بودم و دلم یک  خواب راحت می  خواست تا لنگ
 ظهر. از

.آن ها که ب ی دغدغه فقط بخوابی و رویاهای خوش ببینی

دادن  برای  انجام  کار  من همیشه  یک  خروار  آنجایی
 که  اما  از

داشتم خواب درست و حسابی برایم هیچ وقت امکان پذ یر
.  نبود

سر به صفحه ی کارن زدم. چراغش سبز بود. برایم   پیغام
 گذاشته

. بود

خدا شفات بده روژین خانوم. حرفتو میزنی و در میری؟" 
 خو



." وایسا جواب بگیر

: نوشتم

من کی در رفتم؟ گفتم تو از وقت خوابت خیلی وقته گذشته"

." نکنه خواب بمونی
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: فوری  پیامم دو تیک آبی  خورد

 به به علیک سالم خانوم فراری. خوب هستین ؟-



. سالم کارن. تو خوبی؟ فراری ام خودتی-

 باشه من فراری. از دست من ناراحت شدی؟-

.  بله. یه کمی- 

  اون وقت من اولین بارمه شوخی می کنم با شما؟- 

.  واقعا موندم تو چطور این چیزارو نمی دونی- 

.  تو بگو چی  رو نمی  دونم- 

.  هیچ وقت با سن یه خانوم شوخی نکن- 

. آیکون خجالت و شرم فرستاد

می   معذرت  بشی.  ناراحت  نمی   کردم  ولی   فکر  -
 می   دونستم

 . خوام



.  حاال این بارو می  بخشم- 

 زحمت می کشی . واقعا لطف می  کنی. چه خبرا ؟- 

.  اعتنایی به کنایه اش نکردم
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رفتم  بعدشم  و  بودم  دانشگاه  عصر  امروز  خاصی
 نیست.  -خبر

. دکتر



 خدا بد نده. دکتر واسه چی؟-

.  خدا که بد نمیده به بنده ش. قلبم مشکل  پیدا کرده- 

نچ نچ نگاه چقدر درب و داغونی تو. اونوقت من میگم-
  پیر شدی

.  میگی نه

تو  حال  اصلن خوش  به  ته.  کرد.  پیر  عمه  بازم
 شروع  -ای  بابا

.  جوون. نوجوون. اصال کودک

بیچاره  این عمه ی من که همیشه مستفیضش میکنی.- 
  شوخی

. کردم دختر. منم خودم قلبم مشکل داره

 .ولی وقتی ورزش میکنم و سر کار حرص نمیخورم بهترم



چه  میدونی  من  چه  تو  گفتم"  آخه  خودم  با  آهی
 کشیدم   و

." بدبختی ای دارم که

:  اما نوشتم

 . چه خوب-
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. هوای تهران خیلی کثیفه سعی کن کمتر بری بیرون-

. نمیشه که تو خونه بمونم. حوصله م سر میره-



خب فقط وقت لزوم از خونه برو بیرون. شنیدم که تهران-
 اکثر

.روزهای پاییز و زمستونش هواش  غیر قابل نفس کشیدنه

. آره بابا. گند بزنن هوای اینجارو، افتضاحه-

زمزمه  ی  که  سالی   هست  البته  یکی  دو  عالیه  هوا.
 -اینجا  که

.  آلودگی میاد. ولی  خیلی کمه

.  خوش به حالتون که تو تبریز زندگی میکنین-

.  آره خیلی خوش به حالمونه. ولی  سرده. سرد-

چیزی نگفتم. حرف زدنم نمی  آمد. کسل و افسرده بودم به
 خاطر

: پیام امیرحسین. بعد از چند لحظه نوشت 



روژین خانوم؟اجازه ی رخصت میدی؟فردا با ید  صبح- 
 زود برم

.  کارگاه

 : از خدا خواسته نوشتم

. باشه شبت خوش-
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. شب تو هم  خوش. بازم معذرت رفیق-



کارن پسر زبر و زرنگی بود. هم زمان با ترجمه سر کار
 دیگری

هم می  رفت. درست برعکس رامای ما بود. مامان در
 جریان کامل

.  رابطه ی از راه دورم با کارن بود

به  کردم  تالش  نکنم.  امیرحس ین  فکر  به  سعی  کردم
 آن  شب

. پیامش  فکر نکنم. اما دست آخر با گریه خوابیدم 

 

****** 

یک لیوان چای برای خودم ریخت م و کنار بابا پشت میز
.  نشستم

:  بابا  گفت



 ک ی میخوای بری بیمارستان رو ژین؟- 

لقمه  ای کره و مربای بالنگ درست کردم و به دست بابا
 دادم و

:  گفتم

امروز که نمیتونم؛  ول ی فردا صبح میرم بیمارستان.- 
 فردا عصر

ش  کارای  ترجمه  میرم   پیش  کت ی  تو  امروز  دارم.
 کالس  هم

. کمکش کنم بعدشم میریم  بیرون
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باشه فقط تنها نرو بیمارستان. یا با مادرت یا با رزا برو-
  که یکی

. پیشت باشه 

.  چشم بابا-

. مامان زیر چشمی به من نگاه می  کرد و چای می نوشید

مامان  از  رسیدم  و  خودم  حسابی  به  صبحانه  خوردن
 بعد  از

کردم  حس  گذاشتم،  توی  پارکینگ  که  خداحافظی
 کردم.   پا

گلویم می  سوزد. آسمان آفتابی بود و کامال آلوده. ماشینم
 کامال

گرد و خاک گرفته بود و رنگ سفیدش به تیرگی  م ی زد.
 بای د به

کارواش هم سر می زدم. در راه با صدای ویبره ی تلفن
 همراهم



.  نگاهم را سمت صندلی کنارم سوق دادم

نام شوهر خواهر روی صفحه نقش بسته بود. صبح به آن
 زود ی

 چه از جانم می خواست؟

جوابش را ندادم. ولی او بی وقفه زنگ می زد. عاقبت با
  کالفگی

ماشین را به کنار خیابان  کشاندم و تلفن را روی گوشم
. گذاشتم

  چته صبح به این زودی؟ چه خبره هی زنگ می  زنی؟- 
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صدای امیرحس ین از جایی شلوغ م ی آمد. به گمانم بیرون
 از خانه

. بود

 تو چته صبح کله سحر پاچه میگیری ؟-

  بهت گفته بودم بهم زنگ نزن. گفتم یا  نگفتم؟-

داد نزن. فقط بگو دیشب چی  به رزا گفته بودی که-
 اونجوری به

 هم ریخته بود؟

 مگه واست مهمه؟ چیه؟ ترس برت داشته ؟-

.  درست حرف بزنم ببینم- 



.  به تو هیچ ربطی  نداره چی  گفتم-

:  خواستم قطع کنم که گفت

فقط کافیه دهنتو باز کنی  اونوقته که زندگیتو نابود میکنم.-
  این

یک، دو اینکه حواست باشه پسر صولتی دورو برت نباشه.
 تو فقط

  مال منی . شیر فهم شد؟

:  با صدای بلند فریاد زدم
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خفه شو آشغال. مرتیکه روانی! من با هر کی  که بخوام- 
 ازدواج

.  میکنم و به تو هم هیچ ربطی  نداره

دیگر نگذاشتم  حرف بزند و تلفن را قطع کردم و آن را با
 حرص

.  روی صندلی انداختم

.  قلبم تیر م ی کشید  و نفس هایم  به شماره افتاده بود

دستم را روی قلبم گذاشتم. تند تند می زد. شیشه ی ماشین
 را

.  پایین کشیدم

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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.  اما فقط دود ماشین بود که توی دهان و ریه ام رفت

تلفنم دوباره زنگ خورد . باز هم امی رحس ین بود. تلفنم
 را خاموش

. کردم و توی کیفم  انداختمش
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گلویم   که  بودم  کرده  سرفه  ازدیروز  آنقدر  بود.
 گرفته  سرفه  ام



.  ملتهب شده بود

از ماشین  پیاده شدم. دکه ی روزنامه فروشی کوچکی آن
 اطراف

بود. آب معدنی  کوچکی خریدم و آب را به حلق داغ و
 سوزانم

ریختم. بعد از چند دقیقه حالم کم ی بهتر شد. دیگر  داشتم
 نگران

خطرناک  داشت  دردهای    پیا پی   قلبم،  و  ها  این
. سرفه  میشدم

میشد. نفس هایم به شماره می افتاد و ت ا وقتی سرفه هایم
 قطع

.  بشود بیچاره ام می کرد

وقتی به خانه ی کتی  رسیدم، دی گر نایی  در من نمانده
.  بود

:  کتی با دی دنم  گفت



  چی شده روژین؟ چرا رنگ و روت پریده؟-

هیچی کتی چیزی نشده. بازم سرفه م گرفته بود. از دیروز-
 کلی

.  سرفه کردم. دیوونه شدم به خدا

کتی به آشپزخانه رفت و با یک  لیوان شیر گرم به اتاق
 نشیمن

:  برگشت و گفت

. بیا  یکم  از این شیر بخور تا گلوت نرم شه- 
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:  کتی کنارم نشست و با نگرانی  به من نگاه کرد و گفت

  میگم بریم  دکتر؟- 

قیافه  رو به خودت نگیر  اون  تو رو خدا  بهتر شدم.  -نه.
. خوبم

حالم خوبه. پاشو بری م سر کارای ترجمه تا زودتر تموم
. بشه

: نگاه ی نگران کرد و با دودلی گفت

.  باشه پاشو بریم  تو اتاق- 

تا ظهر با کتی  ترجمه کردیم  و گفتیم و خندی دیم . د یگر
 نه در

.  قلبم دردی حس کردم نه سرفه



بودیم  و  تازه  پیدایش  کرده  رستورانی  که  رفتیم  به
 ظهر  باهم

شنیده بودیم  غذایش  معرکه است. آنقدر کنار کتی  به من
 خوش

می گذشت که گذر زمان را نمی فهمیدم. بعد از اینکه او را
 به

.  خانه اش رساندم به خانه ی خودمان برگشتم

وقتی  به خانه رسیدم گویی کوه کنده بودم. حسی در پاها یم
. نبود

گلویم باز می  سوخت. واقعا متعجب بودم چرا آن طور شده
. بودم

.  تا پایم  را از خانه بیرون می گذاشتم حالم بد میشد

.  مامان با سر و صدای من از اتاقش  بیرون آمد
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سالم که کردم مامان به سردی جوابم را داد. از شب قبل
 تقریبا

با من قهر بود و خیلی سرسنگین رفتار می کرد. به طرفش
 رفتم

:  و دستم را دور گردنش انداختم و گفتم

 خانوم خانوما هنوز از دستم دلخوری ؟- 

:  مامان چشم و ابرو آمد

  نباشم؟- 



  وا! چرا آخه؟ مگه چی شده حاال؟-

دل رزا رو با اون حرفت شکستی. تو که میدونی  چقدر- 
 شوهرشو

کنی؟   نتونی  درستش  حرفی  میزنی  که  چرا  آخه
 داره.  دوست

بعدشم اون با ذوق اومده بگه خواستگار داری اونوقت
 اونجور ی

  میزنی تو ذوقش؟

بابا من که دیشب ازش عذرخوا هی کردم آخه. تو رو خدا-
 مامان

پسر  اون  تصمی م  ندارم شوهر کنم.  منم فعال  نده.
 جون کشش

.  خانوم صولتی رو هم خودتون رد کنید بره

:مامان دستم را از دور گردنش باز کرد و به سمتم چرخید
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موافقه. گفت  اونم  بابات صحبت کردم.  با  نزن.  -
 اصال حرفشم

بهت بگم میگیم بیان تا ببینیم چجورین. اونوقت اگه
 نخواستی

.  رد کن

تا آمدم چیزی بگویم از آشپزخانه بیرون زد و به اتاقش
 رفت. در

. را که بست یعنی کسی  مزاحمم نشود



چه کار میتوانستم بکنم جز اینکه تا روزی که بیایند و
  بروند کلی

باید  حرص م ی خوردم . نمیدانستم چه کار کنم. از طرفی
 دوست

از  از این تنهایی و عزب بودن در بیای م و  داشتم ازدواج
 کنم و

طرفی هم می  ترسیدم که زندگیم  هر روزش با وجود
 امیرحسی ن

جهنم بشود. آخرش هم با آش نخورده و دهان سوخته و
  یک

آبروی رفته به همین جایی  که حاال هستم برگردم. دوباره
  بشوم

زنی مجرد. عالوه بر اینکه که مطلقه بشوم، آبرویم برای
 هیچ و

.  پوچ رفته باشد

متنفر  مامان  بودن  به  خاطر حساس  افتادن هم  ها  زبان
 از  سر

. بودم



توی بد برزخی گیر افتاده بودم. تنها امیدم این بود که بابا
 گفته

.  بود اگر دوست نداشتی میتوانی بگویی نه و خالص
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صبح روز بعد با رزا تماس گرفتم که باهم به بیمارستان
 .  برویم

نیم ساعت بعد رزا و راستین خانه ی ما بودند. راستین را
  پیش

توی  بیمارستان  وقتی  بیمارستان  رفتیم.  به  گذاشتیم  و
 مام ان



دکتر از قلبم آزمایش اکو گرفت به انبوه کاغذهای توی
 دستش

:  خیره شد. بعد از باالی   عینکش رو به من گفت

اصال اوضاعت خوب نیست. یکی از عروق گرفته.-  
 تپش قلبت

.  باالس

رزا با نگرانی به من نگاه کرد و رو به دکتر که مردی
 تقریبا  جوان

:  با سری کم مو بود گفت

 یعنی  چی آقای دکتر باید  جرا حی بشه؟- 

: دکترگفت

برید   نمیشه.  عمل درست  با  قلب خواهرتون  -نه خانوم
 مشکل



پیش دکتر خودشون ایشون بهتون میگن چی کار باید 
.  بکنید

.  هردو تشکر کردیم  و از اتاق بیرون اومدی م

توی راه رزا ساکت بود و چیزی ن م یگفت. برای اینکه از
 فکر بیرو ن

:  بیاورمش گقتم
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!  رزا خانوم بالخره کار خودتو کردی ا-



  چی کار مثال؟-

.  که منو شوهر بدی-

. هه، مطمئنم که اینم مثل بقیه جواب منفی میگیره ازت-

بله خب اون که صد در صد. ولی  اینکه تو موفق شدی-
 بابا منو

مجبور کنه خواستگارا پاشونو تو خونمون بزارن خیلی
 . حرفه

امیدوارم که این دفعه عقلتو به کار بندازی و تصمیم- 
 اشتباه

. نگیری

آهی کشیدم  و توی دلم گفتم اگه اون شوهر احمق تو بذاره
 منم

 .  عین آدم زندگ ی میکنم 
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دیگر تا به مقصد برسیم،  حرفی با رزا درباره ی آن
. موضوع نزدم

با خستگی به خانه رسیدم. زیر نگاه پر از سوال مامان
 ناهارم را



هول هولکی خوردم و به دانشگاه رفتم. حساب ی دیرم شده
.  بود

توی راهم به اتاق آموزش، محسنی به یکی  از استاد های
 جوان

دانشگاه که از قضا خواستگارم هم بود برخورد کردم. می
 خواستم

با یک سالم کوتاه از کنارش رد بشوم، اما او صدایم کرد و
 من

.  مجبور شدم بایستم و به او نگاه کنم

محسنی مردی خوش لباس با صورتی الغرو دماغی گوشتی
 بود

.  که بدجور توی ذوق میزد

من با صورت زیبایم  آنقدر اعتماد به نفس و غرور داشتم
 که چنین

که  بود  درست  نمی   آوردم.  حساب  به  اصال
 خواستگارهایی   را



دوست داشتم ازدواج کنم، اما نه با هر مردی و نه به هر
.  قیمتی

محسنی پرروتر از این حرف ها بود. هر وقت خدا که مرا
 م ی دی د

حرف  دوباره  تشخیص  می  داد،  مناسب  و  خوب
 موقعیت  را  و

.  خواستگاری را  پیش می  کشید
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این بار واقعا کفرم درآمده بود. قبل از اینکه بخواهد حرف
بزند، 



:  گفتم

خواهش میکنم  آقای محسنی. لطف کنید اگر م ی خواین- 
 دوباره

.  اون مسئله رو  پیش بکشین، این کارو نکنید

نگید چون جواب من همونی بود که قبال گفتم. بنده قصد
 ازدواج

. ندارم

: محسنی نگاه ی به من کرد و گفت

خانوم رستمی خواهش میکنم  آروم باشید . من فقط- 
 میخواست م

بگم که دارم ازدواج میکنم. فقط همین.حاال بهم تبریک
 نمیگید؟

به معنی  واقع ی  کلمه ضا یع شده بودم. ولی  با لبخندی
 زود خودم

:  را جمع و جور کردم و سرم را   باال گرفتم و گفتم



تبری ک  میک نید.  م یشنوم  دارین  ازدواج  که  خوب
 چه  -  واقعا؟

میگم. لطفا از طرف منم به همسرتون تبریک بگید. براتون
 آرزو ی

. خوشبختی دارم

ممنون، امیدوارم شما هم با مرد خوبی آشنا بشید و-
 خوشبخت

.  باشید
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تشکر کردم و به طرف کالسم رفتم. توی دلم حسابی به
 خودم

.  فحش می  دادم

." خیلی خری روژین. خیلی، خیلی ، اه"

بعد از کالس خسته تر از روزهای قبل به خانه ر سیدم.
 دیگر واقعا

نمی دانستم چه کار کنم. مدام مریض بودم و سرفه می
. کردم

.  تنم کوفته بود و انرژی در تنم نم ی ماند

.  هوای تهران هم روز به روز کثیف تر میشد

آن روز سه شنبه بود و قرار بود دو روز بعد پنج شنبه شب
 خانواده

.  ی صولتی برای خواستگاری به خانه ی ما بی ایند



های  دیدن  برگه  با  دکتر  رفتیم.  بابا  پیش  دکتر  با
 روز  بعدش

:  آزمایش اکوی قلبم گفت

.  خانوم رستمی همونطور که گفتم قلب شما مشکل داره- 

 آیا این روزا مسئله ای دارید که باعث استرس شما میشه ؟

بابا  نگاه ی به من کرد. هر دو منتظر جواب من چشم به
 دهانم

.  دوخته بودند
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آخر چه باید میگفتم؟ میگفتم دامادمان یک مرد عوضی و
  فاسد

 است که زندگی را به من زهرکرده؟

:  عاقبت گفتم

.  نه آقای دکتر. خدارو شکر مشکل ی ندارم-

: دکتر گفت

  به جز قلبتون آیا بیماری دی گه ای هم دارید؟- 

: تا آمدم بگویم  نه، بابا زودتر گفت

آقای  دکتر دختر من سالم بود. هیچ مشکلی نداشت. ولی- 
 االن

.  چند وقته مدام سرفه میکنه



: دکتر رو به من گفت

 چه مواقعی سرفه میکنید دخترم؟- 

:  گفتم

هر وقت که پامو از خونه بیرون میذارم اینجو ری- 
 . میشه

: دکتر کمی فکر کرد و سر تکان داد
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آلودگی  هوای تهران برای شما سمه خانوم. می  ترسم که- 
 به

اگر  نابود می کنه.   ریه رو  بیماری آسم هم دچار بشید.
 سرب

زندگیتونو  عوض کنید.  باید  محل  بشه  میخواید
 مشکلتون  حل

.  من  پیشنهادم اینه که کال از تهران برید

:  با ناباوری گفتم

ولی  آقای  دکتر نمیشه که همینجو ری پاشم برم یه  جا- 
. دیگه

. همه ی زندگیم و کارم اینجاست

: دکتر شروع به نوشتن نسخه ی دارو کرد و گفت

و  ریه   هاتون  میشه.  از  قبل  وضعیتتون  بدتر  وگرنه
 -بای د   بشه



بشید.  اینجا دور  باید  از  قلبتون در معرض خطر هستن و
 شما

.  حاال باز هم خودتون میدونید

بعد از اینکه از دکتر تشکر کردی م و از مطب بیرون
 آمدیم، بابا

:  نگاه ی به آسمان کرد و گفت

اینم از زندگ ی ما تهرونیا. آسمون هر رنگی هست جز- 
 آبی. توی

.  ماشین نشستم و ماسکم را به صورتم زدم

.  چه فکر می کردم چه شد
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وقتی مامان حرف های دکتر را از زبان بابا شنید، با
: نگرانی گفت

خدا منو مرگ بده. یعنی  با دارو خوب نمیشه عباس؟- 
  حاال چی

  کار کنیم؟

بابا  روی مبل نشست و شروع کرد به ماساژ دادن
: زانوهایش. گفت

نمیدونم  خانوم، فعال  یکم  صبر کن تا ببینیم چی  کار با- 
. ید  بکنیم

روژین بزرگ شده و خودش میتونه تصمیم بگیره که چی
 کار

. کنه



به اتاقم رفتم و روی تختم دراز کشیدم. حسابی گیج شده
. بودم

.باید  خوب فکرهایم  را میکردم تا بهترین تصمیم را بگیرم

را  برای  لباسم  داشتم  توی  اتاقم  و  رسیده  بود  شنبه
 روز  پنج

مجلس خواستگاری آن شب آماده می  کردم. دوساعتی  به
 آمدن

خانواده ی صولتی  مانده بود. همه چیز برای آن شب آماده
 بود و

پسر  میدانستم  میخواهم  به  و  بودم  کرده  فکرهایم   را
 هم  من

. صولتی چه بگویم

بود و من جوابش را  امیر حسین از صبح چندین بار زنگ
 زده

.  نداده بودم. میدانستم چه میخواهد  بگوید
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آخ که چقدر دلم می خواست همه چیز را  به بابا و مامان
  بگویم

. و خودم را از آن بدبختی خالص کنم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

#Lقسمت_چهاردهم 

 



این همه درد را تحمل می کردم که فقط رزا و راستین
 صدمه

نخورند، اما خودم داغان و مریض بودم. حیف که دلم نمی
 آمد

. ناراحتشان کنم

خودم  حسابی  به  می  رفتم.  موهایم  ور  داشتم  جلوی
 آینه  به

رسیده بودم. دوباره صدای زنگ حنا دختری در مزرعه
.  بلند شد

امیر حسین بود. جواب ندادم. تا قطع شد دوباره صدایش
 توی

خیال  اینکه  باز  به  کردم  نگاه  را  کفری  صفحه  اتاق
. پیچید

 . امیرح سین باشد. اما کت ی بود. فوری جواب دادم

  الووو کتی  جونم؟- 



  سالم روژین. خوبی؟- 
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 سالم. خوبم تو چطوری ؟- 

.  تو که بهتری عروس خانوم- 

.  کتی جدی  نگیر قرار نیست عروس بشم-

عروس  تو هم  کله ت  پس  زد  دیدی  شاید   خدا  چه
 رو  -  خدا



. شدی

عمرا جونم. من روژین رستمی به همین راحتیا به کسی-
 بله رو

.  نمیگم

.  خیلی دلم میخواست بیام و شادمادو ببینم- 

واال مامانه که خیلی زشته، حاال حتما پسرشم  عین- 
 خودشه

دیگه. من فقط به احترام حرف بابام قبول کردم بیان؛ وگرنه
 قرار

. نیست اتفاقی بیفته

وای روژین خیلی کله شقی تو. من دیگه حریف تو نم- 
 یشم. آخر

.  شب بیا واسم بگو چی شد



.  خیله خب باشه. حتما- 

 .  پس فعال- 
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.  خدافظ- 

نگاه ی دیگر به خودم توی آینه انداختم. حسابی  خوشگل و
 تو

دل برو شده بودم. آرایش مالیمی کرده بودم و لباسم را که
 کت



و دامنی سرخابی بود و روز قبل خریده بودم، پوشیدم و به
 طبقه

ی پا یین رفتم. رزا و امیر حسین و راستین آمده بودند.
 راستی ن

:  به طرفم دوی د و بغلم کرد و گفت

 خاله چه خوشگل شدی. االن عروسیته ؟- 

: خندیدم و صورتش را بوسیدم و گفتم

. نه خاله جون، عروسی کجا بود- 

راستین  می  خندید،  بوسیدم  و  از حرف  رزا  را که
 داشت هنوز

بدون این  که به امیر حسین نگاه کنم سالم کردم و او هم
  خیلی

. سرد جوابم را داد



.  مامان و بابا نشسته بودند. من هم کنار مامان نشستم

امیرح سین مدام یک پای ش را با حالتی عصبی تکان می
 داد و

زیر  چشمی  نگاهش کردم، حسابی  صورتش  چیزی  نمی
. گفت

برزخی بود و مطمئن بودم اگر تنها بودیم  تکه تکه ام م ی
.  کرد
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هم دلم می  خواست حرص بخورد، هم می  ترسیدم بال یی
 سرم

.  بیاورد

چند دقیقه بعد خانواده ی صولتی  پشت در بودند و من هم
 به

.  اتفاق بقیه به استقبالشان رفتم

اول خانوم صولتی وارد شد که قبال دوباری د یده  بودمش.
 بعد

یک آقای  نسبتا  پیر ول ی خوش لباس با لبی  خندان وارد
 شد و با

همه ی ما گرم سالم و احوالپرسی کرد. بعد از او زنی
 جوان که

حدس زدم دختر خانوم صولتی باشد  پا درون خانه گذاشت.
  یک

بود وارد شد. و در آخر...وای  او  آقای جوان که بی  شک
 شوهر

باورم نم ی شد... پسر آقای  صولتی بود. با آن چیزی که
  تصور می



کردم زمین تا آسمان فرق داشت. خدای ا آن مرد چرا آن
 همه

  خوش قیافه و جذاب بود؟

عین آدم های منگ شوکه ایستاده  بودم و به او زل زده 
.  بودم

سبد گل بزرگ و قشنگی  را به طرفم گرفت و با لبخندی
 ملیح  و

:  دندان نما زد و محجوبانه گفت

.  سالم، بفرمایید  روژین خانوم- 
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به خودم آمدم و سبد را از او گرفتم و تشکر کردم. از اینکه
 به او

بر و بر نگاه کرده بودم صورتم گر گرفت. دلم می خواست
 قطره

آبی بشوم و توی زمین فرو بروم. از خجالت سرم را پایین
 انداختم

.  و دوباره تشکر کردم

. سبد را روی میز گذاشتم و کنار رزا نشستم

آقای صولتی بعد از احوالپرسی خودش را معرفی کرد. چه
 خوب

. حرف می زد. درست شبیه مجری های توی تلویزیون

: گفت



. من محمدحسین هستم- 

:  بعد به دامادش اشاره کرد و گفت

ایشونم آقا امین دامادم و دخترم ترانه خانوم و این هم- 
 پسرم

آقا عماد و خانومم هم که معرف حضورتون هستن. در
 خدمتتون

 .  هستیم

زیر چشمی یک بار دیگر به عماد نگاه کردم. نگاهمان که
 باهم

تالقی کرد، فورا سرم را سمت دیگری چرخاندم. بابا هم ما
 را به

.  آن ها معرف ی کرد
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بابا حسابی از دستش عصبانی  و  نبود و  راما  ولی طبق
 معمول

. کفری بود

عمیقا از شرایط به وجود آمده ناراحت بودم. توی دلم غوغا
 بود و

.  عماد خبر نداشت دلم را در همان نگاه اول برده

حسابی دمغ بودم و سنگینی نگاه امیرحسین را روی خودم
 حس

می کردم. با تمام توان سعی کردم به او نگاه نکنم. مادر و
 خواهر



عماد با اشتیا ق به من چشم دوخته بودند. نگاهشان رنگ و
 بوی

از شادیشان برای آنجا بودن.  تحسین داشت و لبخندشان
 خبر

کمی به صحبت های معمولی گذشت. تا اینکه ترانه از بابا
 اجازه

:  خواست من و عم اد باهم صحبت کنیم. آقا امین گفت

البته امروز اولین جلسه ی آشنایی ما هست. من از- 
  محضر آقای

باهم  جوون  بیشتری  این  دو  جلسات  می  خوام  رستمی
 اجازه

  صحبت کنند. اشکالی که نداره؟

:  بابا  لبخندی زد

.  بله. چرا که نه. خوشحال میشیم در خدمت شما باشیم- 



:  بعد رو به من گفت
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. دخترم! آقا عماد رو راهنمایی  کن- 

. از جایم بلند شدم. نمی دانستم کجا ببرم او را

به مامان چشم دوختم. اشاره کرد توی اتاق نشیمن که با
 میزناهار

. خو ری بزرگی از سالن جدا میشد صحبت کنیم



عماد را راهنمایی  کردم. از کنارم که رد شد بوی عطرش
 داشت

دیوانه ام می  کرد. لعنت به بخت سیاه من. همه چیزش
 خوب

بود. صدایش، راه رفتنش، نشستنش، حرف زدنش و
 لبخندهای

.  جذابش

 

 با_تو_کافر_میشو م#

  قسمت_پانزدهم#

 

آن طرف میز روی مبل راحتی نشست و تک سرفه ای
 کرد و

: گفت



.  بفرمایی د روژین خانوم- 
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نفس بلندی کشیدم. بای د هر طور بود آن شب را می
. گذراندم

فکرم کار نمی کرد. دست و دلم به نه گفتن به عماد نمی
. رفت

:  گفتم

.  شما بپرسین. من جواب میدم- 



عماد از آرزوهایم پرسید. از عالیقم. از اهدافم برای
 ازدواج. ای ن

میان امیرح سین مدام با راستین می آمد و م ی رفت. پله
 های

منتهی به طبقه ی باال درست در کنار اتاق نشیمن بود و
  کامال

به ما احاطه داشت. بار اول عماد چ یزی نگفت. بار دوم
 نگاهی به

باال رفتن امیرحسین از پله ها و نگاه میخ شده اش که روی
 من

.  بود نگاهی  معنادار انداخت

بار سوم صورتش سرخ شد و من ت وی دلم هر چه فحش
 بلد بودم

نثار امیرحسین کردم. بار چهارم عماد معذب و ناراحت
: گفت



مثل اینکه دامادتون خیلی طبقه ی باال کار داره. چیزی- 
 اون

  باال هست که ه ی میرن و میان؟

از خجالت سر به زیر انداختم. انگار همیشه محکوم بودم به
 ماست

. مالی  کردن گندکاری های امیرح سین
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:  لب گزیدم

. نمی  دونم. شاید  بچه اذیت می  کنه- 



: عماد پوزخندی زد

بهتر نیست بعدا یه جای بهتر در حضور پدر و مادرتون- 
 صحبت

 کنیم؟

:  سر تکان دادم

. موافقم. بازم عذر م ی خوام- 

********* 

 

داشتم بشقاب ها را جمع می کردم و رزا هم بی حرف
  کمکم می

کرد. بابا و مامان داشتند با امیرحسین درمورد خانواده ی
 صولتی



.  صحبت می کردند

از چه کسی  هم مشورت  می  گرفتند.  زدم.  پوزخندی
 بی  صدا

به  برایم   نگذاشت.  آبرو  کارش  آن  چیز  با  مرتیکه
 ی  بی   همه

خونش تشنه بودم و حتم داشتم فردا کاری خواهم کرد
. کارستان
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.  به آشپزخانه رفتم و شروع به شستن ظرف ها کردم



داشت  بابا  می  گویند.  چه  بفهمم  تا  تیز  کردم  گوش
 هایم  را

: میگفت

خانواده ی خوبین. من که خیلی خوشم اومد. شما تا چه- 
 حد

 می شناسیشون؟

:صدای مشمئز کننده ی امیرحس ین را شنیدم که جواب داد

من هم در حد یه همسایه می شناسمشون. نه بیشتر نه- 
. کمتر

 : رزا گفت

.  من برم ببینم چی میگن. تو هم ول کن اینارو  بیا- 

.  باشه ای گفتم

:  رزا کنار مامان نشست و گفت



ب ابا جون من چند بار که خونشون رفتم، هیچ چیز بدی- 
 ازشون

 . ندیدم . همه ی همسایه ها هم ازشون را ضین

:  مامان گفت

. آره واقعا خیلی خوب بودن- 
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: رزا صدایم زد



.  روژی اومدی؟ بیا د یگه- 

:  دستانم را با حوله خشک کردم و گفتم

 .  االن میام- 

: کنار مامان و رزا نشستم. رزا گفت

 خب؟-

 چی خب؟-

.  خب نظر تو چیه؟ مثل اینکه عروس تویی ها-

همه به من و دهانم چشم دوخته بودند. نمی دانستند که گیج
 و

.  منگم. چیزی نگفتم

:  مامان گفت



 روژین مامان جان، چرا جواب خواهرتو نمیدی دخترم ؟- 

:  به مامان نگاه کردم و گفتم

 . میشه بعدا حرف بزنیم. من حالم خوش نیست- 

:  مامان با نگرانی گفت
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 چته باز؟ قلبته؟- 



نه مامان. اگه میشه من برم تو اتاقم استراحت کنم خیلی-
 خسته

. ام

.  اگر یک لحظه بیشتر مانده بودم اشکم درآمده بود

 : رزا گفت

 داروهاتو خوردی ؟- 

. م ی خورم. دیر نمیشه- 

: بابا  نگران پوفی  کشید. مامان گفت

برو عزیزم. یه ساعت دی گه صدات میکنم بیای شامتو- 
. بخوری

زیر نگاه سنگین و سکوت جمع از پله های چوبی که زیر
  پا یم



باال رفتم. پشت در بسته ی اتاقم توی   قرچ قرچ صدا م ی
 کرد

. تاریکی نشستم و زانوهایم  را بغل زدم

چه حال بدی داشتم. حاال که از کسی خوشم آمده بود،
 مجبور

بودم ردش کنم. آن هم به خاطر موجود رذلی به نام
. امیرحس ین
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کسی نمی  دانست مهر عماد توی دلم افتاده. حس بیچاره
 ترین



آدم دنیا را داشتم. بعد از یک ساعت فکر کردن به این
 موضوع

که جواب مثبت من به عماد به نفع یا  ضرر چه کسی
 خواهد بود

به این نتیجه رسیدم که کفه ی ترازو به خاطر عالقه و
 عشقم به

خواهرم و پسرش سنگین تر است.  دلم نمی  خواست حتی
 لحظه

.  ای آرامش را از خواهر و خانواده ام بگیرم

اشک ریختم و اشک ریختم. با صدای در اتاق به خودم
.  آمدم

! خاله؟ خاله ی نازم. خاله ی قشنگم. بیا شام بخور- 

راست ین بود. داشت ادای قربان صدقه رفتن رزا را در
. می آورد

.  خنده ام گرفته بود



:  داد زدم

. باشه خاله جون. تو برو میام عمر خاله- 

چند نفس عمیق کشیدم، ولی نفسم باال نمی آمد. توی
 روشویی

 گوشه اتاقم به صورتم آب زدم. چند بار از راه بینی

نمی  آمد.  باال  و  سنگین  بود  نفسم  هم  نفس  کشیدم
 ولی   باز

.  ترسیده بودم
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داروهایم  توی آشپزخانه بود. بای د هر چه زودتر قرصم
  ها یم را م ی

. خوردم تا راه نفسم باز بشود

در را باز کردم. چشمانم سنگین بود. به سمت پله ها رفتم.
  اولین

کسی که مرا از پایین پله ها دی د  راستین بود. پایم را که
 روی

اولین پله گذاشتم، چشمانم سیاه ی رفت و زیر پای م خال ی
.  شد

.  دستم را به نرده قفل کردم و روی پله افتادم

آخرین  چیزی را که حس کردم صدای جیغ راس تین بود
 که با

:  ترس فریاد زد

  خاله؟- 



 

 با_تو_کافر_میشو م#

  شانزدهم#

 

چشمانم را به سختی و آرام باز کردم. بوی بد الکل اولین
 چیزی

بود که حس کردم. سرم را به اطراف چرخاندم. قطره های
 سرم

. چکه چکه ت وی لوله ی سرم می رخت
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. توی اتاق تنها بودم و هیچکس نبود

صدای  موتور یک یخچال کوچک و ایرانی از گوشه ی
  اتاق می

.  آمد

بعد از چند دقیقه در باز شد و پرستاری جوان وارد اتاق
.  شد

. به به بالخره این دختر خوشگل ما بی دارشد- 

.  به طرف  تختم آمد و مشغول چک کردن سرم شد

قفسه ی سینه ام درد می  کرد. پرستار نبضم را گرفت و
 گوشی



.  را روی قلبم گذاشت

خب همه چی خوبه. االن دکتر م یاد  پیشت. یکم منتظر-
. بمون

.  تا آمدم حرف بزنم از اتاق بیرون رفت

چند دقیقه بعد خانم دکتری میانسال وارد اتاق شد. باالی سرم

ایستاد و دوباره نبضم را گرفت و گوشی را روی قلبم
 گذاشت و

:  چشمانم را معاینه کرد و گفت

 چطوری خانومی؟- 

:  با صدایی گرفته گفتم
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. قفسه ی سینه م درد میکنه- 

خوب  دیگه  خوب  روز  شده  یک ی  دو  رفع  خطر
 نداره  -  اشکال

. میشی. امشبم اینجا باشی فردا میتونی بری خونه

.  با عجله اتاق را ترک کرد

:  پوفی کشیدم . زیر لب غر زدم

." ای بابا چرا اینا اینقدر هولن آخه"



پنجره نداشت. نمی   اتاقم  اصال نمی  دانستم روز است  یا
 شب؟

دانستم چند ساعت بیهوش بودم. هیچکس هم انگار آن
 بیرون

منتظر به هوش آمدنم نبود. سرمم داشت تمام میشد که همان

:  پرستار قبلی به اتاقم برگشت. فور ی گفتم

 ببخشید میتونم بپرسم االن ساعت چنده؟- 

:  پرستار سرم جدیدی را با قبلی  عوض کرد و گفت

 .  شبه1ساعت -

 من چند ساعته اینجام خانوم؟- 

: نگاه ی به چارت باالی سرم کرد و گفت
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. سه روزه اینجایی عزیزم- 

.  با ناباوری لب های  خشکم را کشیدم

 چی؟ سه روز؟! وای یعنی امروز شنبه بود ؟- 

بله. تازه از آی  سیو آوردیمت تو بخش. خدارو شکر- 
 کامل به

. هوشی

:  کالسم را از دست داده بودم. تشکر که کردم گفت



 چیزی الزم نداری؟- 

:  گفتم

 .  میخواستم به مادرم زنگ بزنم- 

همراهتون تا قبل از اینکه به هوش بیای همین جا بود.- 
  نمیدونم

. یهو کجا رفت. هر جا باشه االن  پی داش میشه

.  از اتاق که بیرون رفت، پنج دقیقه بعد رزا وارد اتاق شد

:  با دی دنش  فوری گفتم

 رزا؟- 

: رزا بغلم کرد و صورتم را بوسید و گفت
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وای روژین تو که ما رو نصف عمر کردی دختر؟ االن- 
 خوبی؟

.  آره خوبم. بهترم-

. آخه چی شد یهو؟ تو که خوب بودی-

. نمیدونم رزا. فکر نمیکردم اوضام اینقدر خراب باشه- 

مامانو به زور فرستادم خونه. بذار بهش زنگ بزنم.- 
 کارش شده

.  گریه. بابا هم که واسه دیدن سوگولیش پرپر میزنه



: مامان با یک بوق جواب داد. رزا گفت

 . مشتولوق بده مامان. روژین به هوشه- 

وقتی گوشی را از رزا گرفتم و صدای مامان را شنیدم
 اشکم راه

.افتاد روی صورتم. مامان مدام قربون صدقه ام می  رفت

 . با بابا ه م کمی  حرف زدم. صدایش  چقدر خسته بود

صدای راستین را می شنیدم که پشت هم التماس گونه
: میگفت

.  بابا عباس گوشیو بده به من. ی االبده. زود باش بده- 

دلم برایش تنگ شده بود. چند دق یقه هم با راستین حرف
. زدم

: وقتی خداحافظ ی کردم، رزا گوشی را گرفت و گفت
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 گشنه ت نیست؟- 

.  چرا خیلی گرسنه مه. ولی دوست ندارم غذای اینجارو- 

 . خوشحال باش. نصف شبه خدماتشون تعطیله- 

نمیشه بری اینورا بگردی یه فست فودی چیزی  پیدا کنی- 
 واسم

 پیتزا بگیری ؟ 



  وا د یگه چی؟ خل شدی؟ نصف شبی  پیتزا کجا بود؟- 

.  ولی صبر کن ببینم تو یخچال چی  داریم

. رزا در یخچال را باز کرد

.  یه کم جوجه کباب و برنج هست. مامان برات آورده- 

 . با اشتها شروع کردم به خوردن

:  گفتم

  پس تو چی؟- 

نخواد  یه  چیز  برگر گنده  بودی  رفتم دلت  -جات خالی
 خواب

 . خوردم

. خیلی بدی  رزا. دلم خواست-
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خودم  میدم   خوب شدی  رفتیم  خونه  قول  بهت  روژین.
 -بخور

.  ببرمت یه ساندو یچ گند ه همبرگر مهمونت کنم

هه زحمت میکشی. من االن دلم  پیتزا و ساندویج می-
.  خواد

درکت می  کنم. آدم یه  وقتا یی  چیزایی می  خواد که- 
  شدنی

نیست. یا براش خوب نیست یا اگر هم براش منفعت داشته
 باشه



. اون موقع براش  غیر ممکنه

برایم همان  بود و میسر نبود  آهی کشیدم. دقیقا  آن که
 خوب

.  عماد بود

 

روز بعد از بیمارستان مرخص شدم. بابا و مامان آمده
. بودند دنبالم

رزا صبح زود رفته بود خانه اش و مامان توی اتاق داشت
 کمک

رسید.  سر  موقع  همان  کت ی  هم  لباسهایم   را  بپوشم.
 می  کرد

.  حسابی دلم برایش تنگ شده بود

دلم یک  دوش آب گرم حساب ی می  خواست. از بس
 خوابیده  و راه



. نرفته بودم، تمام تنم درد میکرد

آن روز را کالس داشتم و بای د خودم را به دانشگاه می
.  رساندم
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ولی   بروم، مخالفت کرد؛  دانشگاه  بابا  وقتی  فهمید
 میخواهم  به

. وقتی د ید حالم خوب است دیگر چیزی نگفت

کتی توی اتاقم نشسته بود و من بعد از یک دوش آب گرم،
 داشتم



. جلوی آینه موهایم را خشک میکردم

کتی برس را از دستم گرفت و شروع کرد به خشک کردن
.  موها یم

خیلی  کنی؟   هنوز  کنسل  امروزتو  نمیشه  کالس  -
 میگم  حاال

. ضعف داریا

می  اخطار  آموزش  از  وگرنه  بای د  برم.  خوبه.  حالم
 نمیشه.  -نه

. گیرم. بعدشم کسی نیست جام رو پر کنه

بشه  تموم  وقتیم  کالست  تا  می  رسونمت.  خودم  پس  -
 باشه

. پیشت میمونم 

 

 با_تو_کافر_میشو م#



#Lقسمت_هفدهم  
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. بوسه ای از ت وی آینه برایش فرستادم

:  کتی گفت

  راستی نگفتی خواستگارت چجوریا بود؟- 



باز داغ دلم تازه شد. چهار روز از روزی که عماد را دیده
 بودم

گذشته بود؛ ول ی انگار سال ها بود که می شناختمش و دلم
 برای

:  شنیدن صدایش تنگ شده بود. آه ی کشیدم و گفتم

. خوب بود. یعنی  همه چیش خوب بود- 

 خب؟- 

چی  بگم کتی . با این  اوضاع به هم ریخته چی کار- 
  میتونم بکنم؟

 چه اوضا عی  روژین؟- 

داره  خانواده  ی   صولتی  وقتی  شنیدن  قلبم مشکل  -
 رزا گفت



زنگ زدن گفتن فعال پسرشون قصد ازدواج نداره. قسمت
 نبوده

.  و از این حرفا
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البته حق دارن. خوب معلومه کسی نمیاد با یه دختری که
 مریضه

 . ازدواج کنه

خیلیم دلش بخواد. حاال همچین میگه مریض دور از- 
 جونت



. انگار بیماری العالج داری

واال. به قول خودت قلب که شو خی نیست. زندگیم به تار-
  مویی

.  بنده. البته اینو تو همین چند روزه فهمیدم

  خب بالخره چی شد؟- 

هیچی دیگه. مامانم گفته که اصال جواب ما منفی بود.- 
 چون

. دخترمون می خواد بره خارج

  چی؟ واقعا؟- 

عه. نه بابا. مامانو که م ی شناس ی. نخواسته  پیش- 
 مامان پسره

.  کم بی اره. پاشو بریم  دانشگاه که دی رم شد



ولی   ماشین  کتی  گشتم  بیرون  رفتیم،  دنبال  خانه  در
 وقتی  از

.  ندیدمش

  پس رخش سفیدت کو کت ی؟- 

.  رخش سفید مریض شده رفته تعمیرگاه- 
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.  دقیقا  مثل من اوراقی شده- 



وا خدا نکنه. یکی تو یکیم اون ماشین من باید حاال حاالها-
 راه

.  برین و زندگ ی کنید

  خب حاال االن با چ ی بریم؟- 

.  با ماشین تو دیگه- 

:  بعد سوییچ را نشانم داد و گفت

.  اینم سوییچ خودم میرونم- 

کتی آن روز را خواهرانه کنارم بود و تا آخر کالس ها توی
 کالس

. نشست و حسابی حواسش به من بود

نگرانی   با  همه  و  توی  دانشگاه  پیچیده  بود  خبر
 بستری  شدنم

 .  حالم را می  پرسیدند



. به سختی آن روز را گذراندم

کتی به خاطر شخصیت خونگرمی که داشت با دانشجوهایم
 خو

گرفته بود. با چند نفری هم که م ی شناخت بعد از مدت ها
  گپی

دوستانه زد. شب مرا به خانه رساند و با اصرار من ماشین
 را با
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افتاده بودم و  خودش برد. در طول روز چند باری باز به
 سرفه



کتی دست و پایش را گم کرده بود. اما بعد از مدت ی آرام
.  شدم

دلم  ندیده   بودم.  روز  چند  آن  را  راما  بودند.  خانه
 مامان  بابا   و

.  حسابی برای برادر غرغرویم تنگ شده بود

.  وقتی لباسها یم را عوض کردم، راما به اتاقم آمد

. سالم به خواهر درب و داغون خودم- 

. درب و داغون عمه ته- 

.  جرات داری  پیش بابا بگو-

اون که عمرا بتونم. ولی  جلوی تو میگم،  چون میدونم- 
  خیلی

. حرصت در میاد



 چرا اونوقت؟-

 فکر کردی نمیدونم  از پریای عمه اینا خوشت میاد؟- 

میزنم   آینده  ت حرف  زن  مادر  مورد  در  خب  یه
 جورایی  دارم

. دیگه

.  راما زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم
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حاال تو رو خدا چی زی  پیش مامان نگی، قیامت میکنه- 
 بفهمه

.  من پریا  رو دوست دارم

.  الهی من فدای تو بشم. نترس نمیگم- 

چاکر آبجی  مونم هستم. حاال بیا  پایین بابا جلسه گذاشته.- 
 گفته

میخواد باهامون حرف بزنه. گمونم میخواد منو بفرسته
. سربازی

خب بفرسته راما. تو بالخره باید از این بالتکلیفی در بیای-
. دیگه

نمیخوام روژین. تو رو خدا با بابا حرف بزن سربازیمو-
 . بخره

از  کارکنی  حداقل  بری  شرکت  پیش   بابا  اگه  واال.  -
 چی   بگم

.  سربازی فعال راحتی، ولی  بازم آخرش باید  بری دیگه



نمیدونم  چی  کار کنم. نه سربازی رو دوست دارم نه- 
 کار شرکت

. رو

مامان بود که داشت صدایمان میکرد. هر دو از اتاق بیرون
 رفتیم

.  تا ببینیم بابا قرار است چه بگوید

.  بابا  و مامان توی نشیمن نشسته بودند و منتظر ما بودند

ن یست  چ یزهای  قرار  میشد  فهمید  که  مامان  نگران
 از  صورت

.  جالبی بشنویم
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. با کنجکاوی  به مامان نگاه کردم و کنارش نشستم

. راما هم رو به روی بابا نشست

 

:  بابا  گلویش  را صاف کرد و گفت

صداتون کردم که برنامه ی زندگیتونو بهتون بگم. پس- 
 خوب

گوش کنید. از همین االن بگم هی چ اعتراضی رو قبول
. نمیکنم

چون این تصمیم رو با مادرت هر دو گرفتیم و فقط به
 صالح شما

.  فکر کردیم



دیگه  اونقدری  ببین  دخترم شما  میگم  روژین  جان.  تو
 اول  به

بزرگ و عاقل هستی که بفهمی چ ی واست خوبه چی
. واست بده

اونقدر فهمیده هستی که می  دون ی سالمتیت واست باید
 در درجه

.  ی اول زندگیت باشه

چون  بمونی.  بدیم  توی  تهران  نمیتونیم  اجازه  مادرت
 من  و

اصال خوب  این  هوای  کثیف  واست  همونجور که
 دکترت گفت

. نیست
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تو اون سه روزی که بیمارستان بستری بودی، من و
 مادرت به

اندازه ی چند سال غصه خوردیم  . اون فشار عصبی ای
 که ما

تحملش کردیم  رو دی گه نمیتونیم اجازه بدی م  دوباره
. تکرار بشه

پس روژین بابا، تو حق انتخاب داری. از بین سه تا شهر
 تبریز و

.  نور و کیش یکیشو واسه زندگی  انتخاب کنی

 

با چشمانی گرد شده به بابا زل زده بودم. اصال نمی فهمیدم
 چه



.  می گوی د

 

 با_تو_کافر_میشو م#

#Lقسمت_هجدهم  

 

:  خنده ای عصبی کردم و گفتم

شوخی خوبی نبود بابا. یه بار دی گه بگین؟ من برم کجا؟- 

:  بابا  انگار که حرف مرا نشنیده باشد ادامه داد
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تو اونقدری بزرگ شدی که یه زندگی  مستقل بدون ما- 
 داشته

. باشی. این وسط فقط سالمتی تو واسه ما مهمه

ولی آخه بابا جون. چه حرفیه که میزنید شما آخه؟ من-
 چجور ی

  میتونم توی یه شهر دور از شما تک و تنها زندگی  کنم؟

چرا نتونی  دخترم؟ فکر کن شوهرت دادیم رفت ی یه- 
. جای دور

شوهرتم ماه ب ماه میره ماموریت کاری. یا  اصال فکر کن
 من و

. مامانت مردی م و تو جز خودت کسی رو نداری



 . عه بابا این چه حرفیه میزنین آخه. دور از جونتون- 

نداره. من که  دقی قه  بعدش خبر  -  به هر حال هیچکس
 از دو

.  نمیدونم تا کی میتونم زنده بمونم

ولی آخه بابا جون من نمیتونم اینجو ری اینجا رو بذارم و- 
. برم

شماها و کارم و دوستام و ....آخه نمیشه به خدا... هر جو
 ر

.  حساب کنی شدن ی نیست

:  رو کردم به مامان و با بغض گفتم

 مامان خانوم این چه تصمیمیه گرفتین آخه ؟-  

:  مامان هم متعاقبا با بغض گفت
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باور کن به صالحته. نمیدونی تو اون سه روز تن و بدنم- 
 چجو ر ی

لرزید. مردم و زنده شدم تا به هوش بیای عزیز
...  دلم...آخه....من

اشک مامان روی صورتش ریخت و دلم را ریش کرد.
 نگاهی  پر

از است یصال به راما انداختم. راما سرش را پایین
. انداخت

 



:  بابا  گفت

دخترم من دلم نمیخواد یه تارمو از سرت کم بشه. فقط- 
 میخوا م

صحیح و سالم ببینمت. دلم میخواد تا وقتی  زنده ام خنده
  های

قشنگتو ببینم بابا جون. خواهشا مثل همیشه منطقی باش. من

تو هر کدوم از این سه تا شهر رو که انتخاب کنی واست
 بهترین

خونه رو میگیرم تا راحت باشی. خدا رو شکر اونقدر
 داریم که تا

آخر عمرت غصه ی پولو نخوری. خودتم که ماشاال
 تحصیل کرده

ای. یه کاری  پی دا میکنی و خرج خودتم درمیاری. بهت
  قول میدم

روز  اینکه  اینجا  هر  تری  تا  زندگ ی  کنی،
 خوشبخت  سالم  اگه

 ...  هممون استرس داشته باشیم باز ک ی تو قلبت
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بابا  نفس عمیقی  کشید و چند لحظه چیزی نگفت. بعد ادامه
:  داد

تو میتونی  دخترم. اولش یکم سخته ولی یواش یواش به- 
 شرای ط

.  جدیدت عادت میکنی

تا یه هفته فرصت داری فکراتو بکنی. نظرم عوض نمیشه،
 پس

.  خواهش میکنم کار رو سخت نکن



 

بابا  طوری اتمام حجت کرد که دیگر نتوانستم حرف
. دیگری بزنم

نفسی تازه کرد و پاکتی را که رو ی میز بود برداشت و
 جلوی

:  راما گذاشت و گفت

شما هم شازده پسر، این دفترچه ی اعزام به خدمته. شما- 
 هم

یه هفته وقت داری بری خودتو معرفی کن ی،  در  غیر
 اینصورت

 باید  از این خونه بری. خودتی و خودت. از پول

و ماشین و چیزای دیگه هم خبری نیست و از همه شون
 محروم

. میشی



:  راما شوکه به پاکت خیره شده بود. بعد گفت

...  ولی  بابا- 
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راهی  واسم نذاشتی. به خدا که مجبورم. اگه به خودت- 
 باشه

. آینده ت نابوده پسرم

:  راما نگاهی  ملتمسانه به مامان کرد و گفت



.  بد کاری کردی مامان، بد- 

بعد هم مثل همیشه از جا بلند شد و زیر نگاه دلخور مامان
 و

.  متاسف بابا به اتاقش رفت

 

میدانستم  فشاری  که  و  بود  زده  حرفی  که  آن همه  از
 بابا  بعد

و  پوفی  کرد  راما،  العمل  عکس  با  بود،  برای  او
 سخت  تحملش

: گفت

ندارن.  رو میدن،   اینقدرم  ادعا  -  پسر  مردم خرج دوتا
 خونواده

اونوقت پسر ما خرج خودشو که نمیده هیچ،  واسه حرفمون
 هم



.  دو زار ارزش قائل نیست. واقعا دست مریزاد آقا راما

 

مامان خسته تر از آنی بود که به بابا دلداری بدهد. من هم
 هنوز

. شوکه بودم
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بابا  وقتی  دی د هیچکدام مان حرف ی نمیزنیم، کنترل
 تلویزیون را

برداشت و روشنش کرد و طبق معمول رفت سراغ کانال
. خبر



اخبار داشت باز از بدبختی و فالکت مردم سوریه حرف می
. زد

پوفی کشیدم . حالم آنقدر بد بود که اگر یک لحظه ی دیگر
 آن

 .  جا می  ماندم، دوباره کارم به بیمارستان می کشید

:  مامان گفت

 حالت خوبه روژین؟ داروهاتو خوردی؟- 

:  بغضم را قورت دادم و با بی حال ی گفتم

.  آره مامان خوبم. میرم اتاقم- 

برو و خوب فکراتو بکن. خواهش میکنم ما رو درک کن- 
 و به



تصمیممون احترام بذار. هر کاری بکنیم فقط اول به سالمتی
 تو

.  اهمیت دادیم

 

:چشمای خیس مامان بیشتر ناراحتم کرد. آهی کشیدم و گفتم

چشم مامان. تو رو خدا اینقدر بغض نکن. البد سرنوشت- 
 من

 . اینه
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با لبخند مهربان بابا و بوسه ی از راه دور مامان به اتاقم
.  رفتم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_نوزدهم#

 

گیج و منگ توی اتاقم راه می رفتم و با خودم حرف م ی
.  زدم

برایم سخت بود رها کردن هر آنچه که توی این شهر
. داشتم

کالفه بودم و داشتم از غصه به مرز جنون می رسیدم. حال
 مرا



.  فقط آن کسی درک می کند که در شرایط من بوده باشد

. شماره ی کتی را گرفتم. در دسترس نبود

یادم افتاد آن شب قرار بود با شوهرش بروند لواسانات خانه
 ی

تا  بود  کرده  خارج  دسترس  از  را  تلفنش  حتما
 شوهرش.  مادر

.  کسی مزاحمش نباشد و حسابی  خوش بگذراند

لب تابم را روشن کردم. اما حوصله ی انجام دادن کارهای
 عقب

.  مانده ام را هم نداشتم. نمی  توانستم تمرکز کنم
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. با حرص لب تاب را بستم و روی تخت دراز کشیدم

بابا  نمی دانست درد من از آلودگی هوا نیست. بابا نمی
 دانست

یک مار خوش خط و خال توی خانه اش می آید و می رود
 که

.  باعث این همه بدبختی  شده

اگر امیر حسین در آن چند سال آن همه زجرم نداده بود شا
  ید

.  من هم این همه مصیبت نداشتم

بابا قضیه را بگویم و  فکر کردم چه خوب میشد  اگه بروم
 و به



خودم را خالص کنم. آن وقت ام یر حسین را کال از زندگی
 مان

. حذف میکردم و دیگر عذاب نمی  کشیدم

ولی هر چه فکر کردم دیدم نمی شود. طاقت یک لحظه
 رنج و

بودم.  افتاده  این   فکر  دیر  به  ضمن  در  نداشتم.  را
 رزا  عذاب

سالمتیم به خطر افتاده بود. باز هم می  رسیدم به اینجایی
 که

بودم. دست از فکر کردن برداشتم. بابا گفته بود به شهر
 انتخابی ت

فکر کن آن وقت من همه اش دنبال یک راهی بودم که از
 تهران

. نروم
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صبح روز بعد با صدای جیغ و هوار کسی از خواب پریدم.
 صدا ی

حرف  می   توانستم  راحت  که  بود  بلند  صدایش   آنقدر
 بود.  رزا

. هایش  را بشنوم

:  داد میزد

و شوهر  زن  تا  کارای  شما دو  تو  بعضی  وقتا  مامان،
 -  جدا که



حیرون میمونم. آخه با خودتون چه فکری کردین میخواین
 ی ه

 دختر تنها رو بفرستین شهر غریب؟

  نمیگین شبی نصف شبی یکی  یه بالیی سرش بیاره؟

صدای مامان را نمی شنیدم. به گمانم داشت پچ پچ میکرد تا
 من

 .  نفهمم چه می گوید

 

همان طور سر جایم نشستم. موها ی ژولیده ام را انداختم
 پشت

گوشم. حس و حال این را نداشتم برس بزنم به موهای بی
. نوایم

داده  آبشان  زیر  آفتاب ظهر  درست شبیه  علف های
 هرزی  که



باشند ریخته بود روی شانه هایم.  من ی که حتی یک
 ساعت را

ژولیده و نامرتب نبودم، در آن چند وقت تبدیل شده بودم به
  یک
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دختر افسرده. دل از تختخوابم کندم و با لباس خواب به
 طبقه

.  ی پایین رفتم

 . صدای مامان را میتوانستم بشنوم



چی کار کنم رزا. بذارم همین جا بمونه و هر روز منتظر- 
 مرگش

  باشم؟ اخبار و آمار رو نشنیدی؟

این  هوای  کثیف  خاطر  به  تهران  تو  نفر  چند  نشنیدی
 ساالنه

 جونشونو از دست میدن؟

به خدا که من بچه مو از سر راه ن یاوردم که بخوام
 همینجو ر ی

.  بفرستمش بره. ولی چاره ندارم

پا در آشپزخانه که گذاشتم، مامان حرفش را با دی دن من
 قطع

. کرد

. بیدار شدی مادر؟ بیا بشین یه چیزی بخور- 

:  رزا که پشتش به من بود به طرف من چرخید و گفت



  ا سالم روژین جان. خوبی  آجی؟- 

:  پشت میز نشستم و گفتم
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.آره خیلی خوبم. ایشاال به زودی  راهی تیمارستان میشم- 

 وا خدا نکنه! چی میگ ی واسه خودت دیوونه؟- 

رزا  میرسه  بهت  زود  خبرا  میگ ی  دیوونه.  داری
 بهم  -  خودتم



! خانوم

 خبر؟ چه خبری ؟- 

خبر تبعید من به دوردست ها. به یه جای خوش آب و- 
. هوا

ول کن این حرفارو. جدی  گرفت یا. بابا یه چیزی گفته- 
 تو باور

. نکن

: مامان با عصبانیت گفت

رزا! دیگه ادامه نده. مگه بابات تا حاال چند بار الکی- 
 حرف زده

  که این بار دومش باشه؟ هان؟

روژین باید از این شهر بره و تو هم بای د قبول کنی که
  سالمتی



. خواهرت از همه چیز واسه ما مهمتره

 ....  ولی  مامان. آخه- 
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آخه و اما و اگر نداره. اگر خواهرتو دوست داری کمکش- 
 کن

.  که تصمیم درستی بگیره

خب بفرستینش بره ولی چرا ای ن قدر دور. خب بره تو- 
 همین

. دماوند خودمون یا کرج که نزدیکه



بله. اتفاقا ماهم اول همین تصمیمو داش تیم. ولی وقتی- 
 خوب

ای  پا میش ه  بهانه  روژین  به هر  فکر کردیم  دید یم
. فایده  نداره

میاد تهران. پس بهتره دور باشه تا هر وقت و بی  وقت یه
 بهونه

.  پیدا نکنه پاشه بی اد اینجا 

:  رزا س ری تکون داد و گفت

خب آره راست میگی  مامان. دخترتم که ددریه خونه- 
 بشین

. نیست

:  مامان نگاهی  به من کرد و گفت

تو هم پاشو برو یه شونه به اون موهات بکش. مگه- 
 مادرت مرده



 که با این قیافه نشستی اینجا و بغض کردی؟

:  با تعجب گفتم

  وااا مامان خب چرا سر من بیچاره داد میزنی ؟- 
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 .  پاشو زود باش کاریو که بهت گفتم انجام بده- 

. بعد هم از آشپزخانه بیرون رفت

: رزا کنارم نشست و گفت



.ناراحت نشو روژین. خو ناراحته از رفتنت چی کار کنه- 

جنابعالی  عصبانیش  کردی  اونوقت  آخه؟  چیزی  گفتم  -
 من

. دادشو سر من بیچاره میزنه

:  رزا صورتمو بوسید و گفت

. الهی فدای خواهر خوشگلم بشم. ببخشید- 

. باشه بخشیدم کل تهران واسه تو- 

آره دی گه تهرانو بده به منو برو ی ه جای خوش آب و- 
. هوا

  داری مسخره میکنی؟- 

 



 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_بیست م#
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فکر  که  خدامه همینجا  بمونی،  ولی   حاال  اینکه  از  با
 واال.  -  نه

میکنم میبینم  مامان راست میگه. سالمتی تو مهمتره. پس
 حتما



. برو از این خراب شده

.  نگاه ی به اطراف کردم

  راستین کو پس؟- 

نی اوردمش. گذاشتمش خونه مامان امیر. صبح که مامان- 
 گفت

فوری  اینجا،  بدجوری  قاطی  کردم.  بری  از  میخوان
 بفرستنت

راست ینو بردم گذاشتم اونجا و اومدم ببینم مامان چی میگه.
  میگم

روژین بالخره چی کار میکنی؟ می ری؟ کجا میخوای
 بری؟

. از پشت میز بلند شدم و برای خودم چای ریختم

.  چه میدونم. هنوز به اون قسمتاش فکر نکردم- 



.پس زودتر فکراتو بکن. کمکی چ یزیم خواستی بهم بگو- 

دوباره صورتم را بوسید و به اتاق مامان رفت تا کمی
 دلداری اش

.  بدهد
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دو روز گذشته بود و من هنوز هیچ کاری نکرده بودم. البته
  که



دیگر مثل دو روز قبل مدام برای نرفتن آه و ناله نمی
  کردم. ول ی

.هنوز هم آنچنان تمایل ی نداشتم به زندگی  در شهر غریب

آن روز تصمیم گرفتم بروم  پیش کتی. چون کالسی هم
.  نداشتم

پشت فرمان توی ترافیک گیر کرده بودم. پخش ماشین
 روشن

بود و خودم را با گوش دادن به رادیو سرگرم کرده بودم تا
 راه باز

. بشود

یک لحظه سرم را به سمت راست چرخاندم. با دی دن
 صحنه ی

تپیدن  را گذاشت. دست  بنای   تند  قلبم  باز ماند.  مقابلم
 دهانم



روی قلبم گذاشتم. ماسک را پایین  کشیدم. شروع به دم و
 باز دم

. کردم

می   بلند  بلند  توی  ماشین  داشتند  زنی  کنارش  امیر  ح
 سین  با

امیر  حسین  می   و گوش  سر  به  را مدام  خندیدند. زن
 دستش

کشید و میخندید. صورت قشنگی نداشت. نمیدانم خواهر
 قشنگ

بود.  افتاده  فطرت  پست  گیر   آن  که  بود  گناه ی  کرده
 چه  من

امیرح سین آنقدری مشغول بگو بخند با آن زن بود که مرا
 . ندید

دلم برای رزا آتش گرفت. لعنت به من که نمیتوانستم آن رو
 ی
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واقعی شوهر پست فطرتش را به بقیه نشان بدهم. راه باز
 شد و

.  امیرح سین پای روی پدال گاز گذاشت و رفت

نثار روح و روان  بود که  تا به خانه ی کتی  برسم، فقط
 فحش

امیرح سین کردم. همان جا بود که به خودم قول دادم خیلی
 زود

شجاعتم را جمع کنم و همه چیز را به بابا بگویم. دیگر بس
. بود

.  بس بود پنهان نگه داشتن راز این مرد مریض و فاسد



پا درون حیاط گذاشتم. آسانسور  کتی در را که برایم باز
کرد، 

دقایقی  بعد مرا به طبقه ی  هفتم برد. کتی جلوی در
. ایستاده بود

با دی دنم  جلو آمد و مرا سفت و محکم با لب هایی آویزان
  و نگاه ی

خیس در آغوش کشید و تا لحظات ی همانطور مرا توی
  بغلش نگه

. داشت

:  کنارش زدم و گفتم

بابا میخوام بیام تو. حاال همچین بغض کردی انگار  - برو
 کنار

. قراره بمیرم

.  کتی فین فین کنان خنده ای عصبی زد

:  مشتی به بازوی م زد و گفت



 Page 124 of 1483
 

 

 

. خیلی خری روژین. ابراز احساسات حالیت نیست- 

. نه واال هیچم حالیم  نیست- 

بعد دستش را کشیدم و توی خانه رفتیم. پالتوی نازک و
 شالم را

.  روی مبل گذاشتم

:  کتی همانطور که داشت از من پذ ی رایی میکرد، گفت



 خب چه خبرا؟ بهتری ؟- 

. خبری نیست، آره خوبم- 

 م ی خوای چی کار کن ی روژی؟- 

فعال که نمیدونم  چی  کار کنم. برم یا  بمونم. اصال برم،- 
. کجا برم

.  گیج و منگم. فقط اینو میدونم که بابا و مامان جدین

. خب بالخره باید  از یه جا شروع کنی دی گه- 

تو بگو من چی کارکنم کتی. من به هم فکریت نی از- 
. دارم

اول اینکه نگران نباش. تو اولین کسی نیستی که داره از- 
 خانواده

ش دور میشه. از ایران که نمیخو ای بری، داری میری یه
 شهر



.  دیگه با مردم هم زبونت
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بهشون خبر بدی که وسط ترم  دوم اینکه باید بری دانشگاه
 و

. داری میری یکیو جایگزینت کنن

بعد بشینی فکر کنی  تو کدوم از این سه تا شهری که بابات
 گفته

 . میتونی زندگی  کنی  و راحتتری



راستش تو کیش  که نمیتونم برم. تابستوناش خیلی گرمه.- 
 منم

نمیتونم گرما رو تحمل کنم. شمال هم همینطور. جفتشون
 هوا ی

رو  گرما  من  اما  فصالی  دی گه  خوبه.  زندگ ی   تو
 و  تمیزی  دارن

. دوست ندارم. میمونه تبریز

. اونجا خنکه همیشه. به نظر منم که عالیه- 

. آره خودمم همین فکرو میکنم. میرم تبریز- 

. پس به افتخار انتخاب محل تبعی دت ناهار مهمون تو- 

. یه موقع دست تو جیبت نکنی خسیس خانوم- 

.  باشه حتما همین کارو میکنم- 



 .  آن روز با کتی حساب ی خوش گذراندیم

عصر موقع برگشتن دوباره به سرفه افتادم. و این مرا برای
 رفتن

مصمم تر کرد. با خودم فکر کردم اگه میخواهم زنده بمانم
 بهتر
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است هر چه زودتر از این شهر بروم. وقتی  به خانه
 رسیدم راستی ن

. با دی دنم  بغ کرده روی مبل نشست و تکان نخورد



:  با تعجب گفتم

  پرنس خاله قهره؟- 

کنارش نشستم و بغلش کردم. خودش را از بغلم بیرون
 کشید  و

: گفت

.  برو کنار دوستت ندارم دیگه- 

 وا چرا خاله جون ؟- 

. چون که میخوای بری دور دورا- 

  آهان پس واسه این اخم کردی پرنس من؟- 

.  اوهوم- 



خب پس بذار یه چیزی بهت بگم. خاله اگه بهت قول بده- 
 زود

 به زود بیاد   پیشت، قبول میکنی منتظرم بمونی؟

 چجوری ؟- 
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تو لبتاب مامان رزا .هروقت دلت واسم تنگ شد به مامان- 
 رزا

بگو واست روشنش کنه تا بتونی منو ببینی. فقط کافیه یه
 زنگ



.  کوچولو بزنی تا من زودی تو لبتاب ظاهر بشم

  راست میگی؟- 

.  آره نفس خاله. قول می دم- 

 

 با_تو_کافر_میشدم#
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سه هفته بعد من در شهر تبریز بودم. چه میشد کرد.
 سرنوشتی



این   و  را می   پذ یرفتم.  با ید  آن  و  بود  برایم  رقم
 خورده  بود که

خودم بودم که می توانستم در خوب یا تلخ بودن روزهای
  بعدی

.  زندگی ام نقش داشته باشم
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در  جور  و  جمع  و  ا ی  کوچک  خانه  و  کرده  وفا
 قولش  بابا   به

ساختمانی دو طبقه در مرکز شهر برایم خریده بود. او
 زمینی در



کرج داشت. آن را فروخت و با پس اندازش آن خانه را
. خرید

خانه ی کوچکم توی خیابانی پهن با ساختمان هایی  تمیز و
  یک

. دست قرار داشت

سربازی   دوران  از  که  داشت  دوستانی   برای  خودش
 جا  بابا   آن

برایش باقی  مانده بودند. هر از گاهی از هم خبر می
 گرفتند و

جویای حال هم بودند. به لطف آن دوستی بابا توانست
 خانواده

ای مطمئن  پیدا کند که بتواند مرا به آن ها بسپارد. یک
  همسایه

. ی امین

رییس دانشگاه با رفتن من آن هم  وسط ترم موافق نبود،
 ول ی بابا



به او قبوالند نمی  تواند تا آخر ترم صبر کند و نگران حال
 من

. است

بماند که دانشجوهایم چقدر از رفتنم دمغ بودند و سرخورده.
 روز

آخری که برای تدریس رفته بودم، چند نفری از آن ها هدیه
  های

کوچکی را برایم تهیه کرده بودند که مرا خیلی خوشحال
. کرد
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برایشان آرزوهای  خوبی  را گذراندم و  و گریه روز آخر
 با  بغض

. کردم

برای  ه میش ه  را  تهران  بود  فردایش  قرار  آخ ری
 که  درست  روز

.  ترک کنم، امیرحسین با من تماس گرفت

می خواستم جوابش را ندهم؛ ولی  بهتر دیدم قبل از رفتن
 حرف

دلم را به او بزنم و حساب ی بترسانمش. شای د  به خودش
 بیای د  و

دست از کارهای کثیفش بردارد. اما ته دلم می  دانستم یک
 بیمار

.  روانی با نصیحت و تهدی د تغییر نم ی کند

تصمیم گرفته بودم به محض اینکه شرایط جور شد، دستش
 را



. برای همه رو کنم. اما حاال زود بود

:  گوشی را به گوشم چسباندم و گفتم

 چیه؟ چی کار داری؟- 

: صدای نحسش توی گوشم زنگ خورد

  قبال مودب تر بودی؟- 

 . با تو باید  همینجوری حرف زد چون لیاقتت همینه- 

.  تو هم  عین خواهرتی، زبون دراز و پررو- 
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اینقدر پست نیستم که زن  تو  - آره من زبون درازم ولی
 مثل

. واست یه بازیچه ست و هر غلطی دلت میخواد میکنی

اگه یه ذره شعورت می  رسید و همون موقع با من راه- 
  میومدی

االن رفته بودیم یه جای خوش آب و هوا و باهم خوش
.  بودیم

نمیام. گرچه جهنمم  تا بهشتم  تو  با  -  هه صد سال سیاه.
 من

زنای  دی گه  کردی  نمیدونم  با  فکر  توی  حرومی
 زیاده.  واسه

 میچرخی ؟



. اونش دیگه به تو ربطی نداره- 

دیگه  نمیزار م  ربط  پیدا   میکنه.  بعد  این   به  از  باش
 -  مطمئن

خواهرم مثل یه احمق باتو زندگی کنه. تو روانی هستی.
 االن کلی

. کار دارم ولی  خیلی زود پته تو می  ریزم رو آب

نمیکنه.  باور  هیچکس  حرفتو  چون  هیچ  کاری
 نمیکنی.  -  تو

بعدشم هیچ جا نمیری. تو همین جا بای د تو تهران جلوی
 چشم

.  خودم باشی
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واقعا که خیلی  پررویی. فکر کردی هر چی  گفتی  منم  -
! هه

میگم  چشم؟ نه آقا، از این  خبرا نیست. حاال بشین و تماشا
 کن

.  ببین چجوری نابودت میکنم

با عصبانیت تلفنم را قطع کردم و آن را با حرص روی
 تختم

انداختم. دیگر بس بود هر چقدر سکوت کردم. دیگر بس
  بود این

 . آبرو داری مسخره

 



 

حاال د یگر از تهران و امیرحسین خیلی دور بودم. از
 وقتی  آمده

اصال  امنیت  می  کردم.  تبریز،  یک  جورهایی  احساس
 بودیم  به

.  بهتر شد که آمدم اینجا

توی اتاق جدیدم بودم و داشتم چمدانم را باز می کردم. توی
  آن

دو روزی که آمده بودم فرصت نکرده بودم چمدانم را باز
. کنم

مامان و ب ابا کنارم بودند و قرار بود تا یک هفته تبریز
 بمانند تا

وسایل مورد نیازم را تهیه کنند. هنوز خانه ام ناقص بود و
  خیلی

.  از وسایل ضروری زندگی را نداشتم
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:  مامان به اتاقم آمد و گفت

 هنوز کارت تموم نشده روژین؟- 

 نه هنوز، چطور؟- 

خانوم بهرامی اومده بود جلوی در و گفت واسه شام بریم- 
.  پایین

اوففف چه حوصله ای هم داره این خانوم بهرامی. االن- 
 دوروزه



مدام شام و ناهار پایینیم. به نظرتون زشت نیست هی
 مزاحمشون

 بشیم؟

وا! نه بابا این چه حرفیه. خانواده ی خیلی خوبین. اگه- 
 مزاحم

بودیم که اون همه با اشتیاق نمی  گفت بیای د شام دور هم
 . باشیم

خدا رو شکر جای درستی  اومدی م. با خیال راحت میتونم
 تو رو

 . بسپرم دستشون

به نظرم با این کارشون میخوان ما ب یشتر بشناسیمشون.
 اینجو ر ی

خیال بابات و من راحت باشه. آخه بابات خیلی نگران توئه
 و این و

. به آقای بهرامی هم گفته



آره خانواده ی خوبین. ولی مامان من دیگه بچه نیستم.- 
 لطفا

.  نگران من نباشید
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نگران نیستم مامان جان. تو دختر عاقل ی هستی. ول ی- 
 اینطور ی

. خیالم راحت تره

دلتنگی  و  سختی  سعی  داشت  به  بوسیدم.  را  صورت
 ماهش



.  بغضش را پشت خنده های ش پنهان کند

به کمکم آمد و به سرعت لباس ها و وسایلم را توی کمد
.  چیدیم

خانه  ی  آقای  به  برای  رفتن  و  گرفتم  بعد  یک  دوش
 دلچسب

.بهرامی آماده شدم. خانواده ی آقا ی بهرامی پنج نفر بودند

آقای بهرامی و مادر  پیرش که ی ک خانوم مقتدر و پر
 جذبه و در

.  عین حال مهربان بود. همه او را آنام صدا می  زدند 

 

  آنا: مادر

  آنام: مادرم

 



 با_تو_کافر_میشو م#
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مهناز خانوم همسر آقای بهرامی که زن فوق العاده زیبا و
  مهربانی

بود. آقای  بهرامی  و همسرش سه فرزند داشتند. پسری
 سی ساله

آیدا  و دختر  نام  به  بیست  و  یک  ساله  نام محمد، دو
 دختر  به

کوچکشان مهرناز که پنج ساله و به غایت زیبا بود. چشم
  های

آیدا  نه  اما  بود.  شب ی ه  مهناز  خانم  درست  دریایی
 اش  آبی  و

به  کمال  و  تمام  محمد  پدرش.  نه  داشت  مادرش
 شباهتی  به

. پدرش رفته بود

آیدا دختر خونگرم و خوش زبانی  بود. محمد هم مثل
 خواهرش

بود. مطمئن بودم با آن ها روزهای  خوبی را خواهم
. داشت



صدای خنده و شوخی از خانه ی آقای  بهرامی می  آمد.
 در که

.  زدیم محمد آن را باز کرد

: با خوشرویی سالم کرد و گفت

.  سالم خیلی خوش اومد ین آقای رستمی. بفرمایید- 
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بابا  با محمد دست داد و وارد شد و بعد من و مامان پا
 درون خانه



استقبالمان  به  طوری  همه  ی  خانواده  گذاشتیم.  شان  ی
 گرم

.  آمدند گویی بار اولی  بود که مهمان شان بودیم

بوی خوش غذا توی خانه ی قشنگشان  پیچیده بود. طبقه ی
 اول

از طبقه ی دوم بزرگتر بود و مهناز خانم با سلیقه وسایل
 خانه را

.  چیده بود

.  آیدا دست مرا گرفت به اتاقش برد

رفتارش جو ری بود که فکر می کردم همسن  و سال من
. است

. خیلی عاقل تر از سنش رفتار می کرد

اتاقش را قبال خیلی مختصر و کوتاه دیده بودم. وقتی روی
 تختش



:  نشستم، گفت

 چطوری روژین جون ؟- 

.  خوبم. اتاق قشنگی داریا- 

. مرسی تو لطف داری- 

:  چند کتاب زبان انگلیسی روی میز بود.گفتم

 کالس زبان میری؟- 
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. نه دانشجوی زبان هستم. مترجمی میخونم. سال آخرم- 

منم ارشد زبان دارم. تو تهران ت وی دانشگاه تدریس می- 
. کردم

.  ولی حیف دیگه نشد اونجا بمونم

آیدا که معلوم بود کنجکاو است بداند چرا من تهران و
 دانشگاه و

آن شغل خوب را رها کرده و به تبریز آمده ام، نگاهی
 مشکوک

:  به من کرد و گفت

 یه سوال بپرسم؟- 

. بپرس آیدا جون-



فضولیه ولی تو واقعا به خاطر آلودگی  تهران اونجا رو- 
 ول کردی

  و اومدی اینجا؟

نمی دانستم در جواب سوالش چه بگویم. درست نبود با
 دختر ی

که خیلی از او شناخت نداشتم درد و دل کنم. ولی  خیلی
 دوست

داشتم کسی بود که می  توانستم آن حرفهایی را که روی دلم

سنگینی می کرد به او بگویم . آی دا دختر باهوشی  بود.
 ولی  هنوز

. زود بود برای شناختنش

:  گفتم
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آره دیگه یه بار که راهی بیمارستان شدم و سه روز بیهو- 
 ش

.بودم، بابا و مامانم خیلی ترسیدن. دکترمم گفت اونجا نمونم

:  آیدا سری تکان داد و گفت

  یعنی  اینقدر قلبت مشکل داره که نتونستی اونجا بمونی؟- 

.  آره- 

خب بگذریم. من چه خوش شانسم که تو زبانت خوبه و-
 استاد

  دانشگاهی . کل ی اشکال دارم. میتونی کمکم کنی؟

.  آره چرا که نه- 



وای  دستت درد نکنه. این محمد خیلی  خسیسه. زبانش- 
. خوبه

اگه  داریم  که  کل  کل  باهم  ول ی  اونقدر  بچگی  رفته
 کالس.  از

بخوایم دو دقیقه کنار هم بشینیم  دعوامون میشه و محمد بهم

. کمک نمیکنه. حاال خدارو شکر تو رو دارم

. از قیافه ش معلومه که خیلی شی طون و شره- 

اووووه کجاشو دی دی؟ مامانمو  پی ر کرد تا بزرگ- 
. بشه

 . میخوایم زنش بدی م ول ی راضی نمی شه
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: صدای تقه به در حرف آیدا را قطع کرد. گفت

.  بله بی ا تو- 

:  محمد سرش را از در داخل اتاق کرد و گفت

خانومای محترم لطفا  غیبت کردنو تموم کنید و تشریف- 
 بیارید

.  شام حاضره

آیدا لب گزید و با لبخندی که سعی در پنهان کردنش داشت،

: گفت

 وا! چی میگی  تو؟ ما ک ی  غیبت کردیم؟-



:  محمد چشمکی به من زد و گفت

من خودم بزرگت کردم وروجک. داشتی پشت سر من- 
 حرف

. میزدی

:  خنده ام گرفته بود. آی دا هم خندی د و گفت

.  خیلی ب ی تربیتی محمد- 

:  محمد رو به من گفت
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روژین خانوم هر چی پشت سر من میگه بشنوید و باور- 
. نکنید

.  همش چاخانه

:  گفتم

. نه اتفاقا ذکر خیرتون بود- 

:  محمد خندید

ا پس یکم زود رسیدم. البد هنوز چونه ی آیدا گرم نشده- 
.  بود

:  آیدا دست مرا گرفت و گفت

پاشو روژین جون بریم شام بخوریم. این دلش میخواد باز- 
 شروع

. کنه



:  محمد خندید و گفت

. ای دل غافل. زود در میره من دعواش نکنما- 

:  بعد لبخند شیطنت آمیزی زد و ادامه داد

. فعال بفرما یید شام سرد میشه- 
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شام را توی یک جو شاد خوردیم. دستپخت مهناز خانم
 حرف



نداشت. آن شب تا دیر وقت آنجا بودیم. از شوخی های
 محمد و

.  خاطرات و خراب کاری های آن دو کلی  خندیدی م

نمی  کرد ی  او سوال  وقتی  از  تا  و  مهرناز  اما دختر
 ساکتی  بود

حرف نمیزد. درست برعکس محمد و آیدا  که مدام باهم
 شوخی

 . و کل کل میکردند  و می  خندیدند

دو روز بعد مامان و بابا به تهران برگشتند. راما باالخره
 تسلیم بابا

.  شده بود و داشت برای رفتن به سربازی آماده میشد

توی فرودگاه مامان را بغل کردم و کلی گریه کردم. مامان
  دلداریم

:  داد و گفت



تو دختر عاقلی  هستی روژین جان. میدونم که میتونی از- 
 پسش

.  بربیای. پس مراقب خودت باش

:  میان گریه هق زدم

 . مامان دلم تنگ میشه واستون-

. بابا  یک گوشه ایستاده و مغموم سر به زیر انداخته بود

:  مامان اشک گوشه ی چشمش را با انگشتش گرفت
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منم مامان جان. تحمل کن. زودی عادت میکنی عزیز دلم.-
  سع ی

. میکنم هر وقت تونستم بهت سر بزنم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_بیست_سو م#

 

 

بابا  گرم  توی  آغوش  را  خودم  برای  دهمین  بار
 بوسیدمش   و

انداختم و از او خداحافظی  کردم. بابا سفت بغلم کرد و
 توی گوشم



: زمزمه کرد

.  به خدا می سپرمت عزیز دل بابا- 

بعد هم دیگر نگاهم نکرد و با شانه ها یی افتاده به سمت
 راهروی

.  مخصوص بازرسیL بلیط رفتند

و  بود  غروب  حسابی   گرفته  بود.  دلم  برگشتم،  خانه
 وقتی  به

.آسمان پر از ابرهای خاکستری که حسابی دلگیر کننده بود
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خانه توی تاریکی فرو رفته بود. کنار شومینه ی روشن
 نشستم و

برای تنهایی خودم و بیچارگی خواهرم یک دل سیر گریه
. کردم

ساعتی بعد دست از گریه برداشتم. به مامان قول داده بودم
 قوی

بمانم. ساعتی  به مرتب کردن خانه گذشت. آیدا نزدیک
 ساعت

هشت شب آمد و برای شام دعوتم کرد. اما قبول نکردم.
:  گفت

 اولین شبیه که تنهایی. اذیت نم یشی روژین جون ؟- 

.  نه ممنون. ولی  بای د عادت کنم- 

. آیدا با مهربان ی صورتم را بوسید و رفت



برای خودم الزانیا درست کردم. شام را که خوردم، زود
. خوابیدم

صبح روز بعد با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم.
 هوا سرد

بود. خیلی سردتر از تهران. به خاطر همین دوست داشتم
 بیشت ر

 توی تختم بمانم. ولی  آن روز برنامه ریخته بود م

دنبال کار بگردم. با رخوت از تخت پا یین آمدم و ژاکتم را
 دورم

پیچیدم. کتری را روی اجاق گذاشتم و منتظر شدم تا آب 
 جوش

 . بیاید. با شنیدن صدای زنگ در از آشپزخانه بیرون رفتم
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در را که باز کردم محمد پشت در بود و چند نان در
. دستش

:  سالم کرد و نان ی به طرفم گرفت و گفت

.  بفرما روژین خانوم اینم یه نون تازه برای شما- 

زحمت  داشتم.  چرا  نون  ول ی  من  نکنه  درد  دستتون
. -  سالم

 کشیدین؟

چه زحمتی. ما هر روز صبح نون تازه میخریم. حاال یه- 
 دونه

. بیشتر که مشکلی نیست



محمد مثل همیشه خوش پوش بود. همیشه می خندید و
 انرژی

.  مثبتش را به طرف مقابلش منتقل میکرد

بعد از اینکه صبحانه ام را خوردم، لباس پوشیدم و پایین
. رفتم

شا ید   کردم  فکر  بگردم.  کار  بای د   دنبال  نمی
 دانستم  کجا  اصال

.  آقای بهرامی ی ا محمد و آی دا بتوانند راهنماییم کنند

.  وقتی در زدم محمد در را باز کرد

به گمانم م ی خواست برود سر کار. کیفی اداری دستش
  بود. آیدا

.  گفته بود توی شرکت پخش و واردات دارو کار میکند

:  محمد گفت
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.  سالم دوباره. بفرما تو- 

  ببخشید. آیدا بیداره؟- 

.  اون تنبل هنوز خوابه. اگه میخو ای بیدارش کنم- 

او  این باعث میشد با  محمد راحت و خودمانی حرف م ی
 زد و

.  احساس راحتی کنم

:  گفتم



نه نمیخواد بذار بخوابه. راستش من دارم دنبال کار- 
. میگردم

ولی نمیدونم کجا برم. هیچ جا رو بلد نیستم. گفتم اگه آیدا
 وقت

.  داشته باشه با من بیاد

یه دستی زیر سر این آیدا بکش تا ازت یاد بگیره. تا لنگ- 
 ظهر

. خوابن خانوم. شما چه سحر خ ی زی

 

باز تو اول صبحی  غیبت منو میکنی؟ بابا بذار خورشید" 
 بیاد باال

." حداقل، بعد شروع کن

آیدا با موهای ژولیده  و چشمانی  پف کرده کنار در ایستاده
 بود و



.  داشت به ما نگاه میکرد
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:  محمد با دیدن قیافه ی به هم ریخته ی آیدا خندید و گفت

آینه  تو  بیای  بیرون  یه  نگاه  اتاقت  اینکه  از  از  قبل
 -  حداقل

.  مینداختی. نگاهش کن شبیه زامب یا شده

: آیدا با خونسردی موهایش  را پشت گوشش زد و گفت

. خیلی هم دلت بخواد، من همه جوره خوشگلم- 



.  آره خیلی. اصال خیلی تو دل برویی تو-

:  آیدا چشم و ابرویی  نازک کرد

.  م ی دونم- 

:  محمد رو به من کرد وگفت

 راستی شما دقیقا  دنبال چه کار ی میگردین؟- 

. من مترجمم، یه کار به عنوان مترجم میخوام. همین- 

باشه من یکی  دو جا میسپرم، اگه بخوان شما رو معرفی- 
.  میکنم

:  تشکر کردم و گفتم

 .  واقعا لطف میکنی- 



.  خواهش میکنم- 
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انداخت. در حین پوشید ن  بند کیفش را روی دوشش  بعد
 هم

:  کفش هایش   رو به آی دا گفت

. آیدا. اگه بیداری برو حاضر شو با روژین برین بیرون- 

.  بعد هم رفت



: آیدا چشمی نازک کرد و گفت

. واقعا که پرروئه این بشر- 

:  خندیدم و گفتم

. انگاری هنوز خوابت میادا- 

  تو دنبال کار میگردی؟- 

آره آیدا. ولی جا یی رو تو این شهر بلد نیستم. اگه میتونی-
  بیا

.  باهم بریم  یکم  بگردیم  تا من خیابونا رو ی اد  بگیرم

باشه حتما. فعال بیا  تو تا من یه چیزی بخورم و آماده- 
.  بشم

.  کسی  غیر از آنا خانه نبود



: آیدا از توی روشویی داد زد

مامان و بابا صبح ها میرن  پیاده روی، االن  پیداشون- 
 . میشه
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چه خوب، خوش به حالشون. از فردا منم باهاشون میرم.- 
 چون

 .  دکترم گفته باید   پیاده روی کنم. تو هم بی ا بریم

اگه تونستی ساعت ده صبح منو از رختخواب بکشی-
 بیرون هنر



قندیل  دختر؟  حال  پیاده  روی  داره  این  سرما  کی  تو
. کردی

بیاد  ببینی   چه  زمستون  کن  پاییزه،   صبر  االن  تازه
. میبندی

.  سرمایی داره اینجا

چاره چیه با ید  پیاده  روی کنم حاال صبح نشد ظهر- 
. میرم

. فکر خوبیه. ولی  بیا اون موقع ببی نمت- 

آن شرکت  ولی  هیچکدام  از  رفتیم.  آیدا  خیلی  جاها  با
 آن  روز

. هایی  که به آن ها سر زدیم  به مترجم نیاز نداشتند

برای تدریس توی دانشگاه هم که خیلی دیر بود. هیچ
  دانشگاهی

پا  از  وسط ترم مدرس نیاز نداشت. ظهر خسته و کوفته
 دست



... درازتر برگشتیم خانه

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_بیست و چهار م#
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یک ماه هر روز کارم این بود که صبح از خانه بیرون
 بزنم و ظهر

خسته و کوفته به خانه برگردم. ولی انگار هر چه بیشتر
 می گشتم

.  کاری برای من نبود

.  بابا  مدام دلداری ام می  داد و می  گفت نا امی د نشوم

اما من با مدرک و سابقه ی کاری که داشتم، بهترین ها را
  می

ای   هیچ  عالقه  درآمد  کم  و  های  کوچک  شغل  به  و
 خواستم

.  نداشتم

ب ی  تابی   نمی   روزهای  اول  دی گر  مثل  من  و
 روزها  می   گذشت

کردم. هر روز با مامان و کتی و رزا تلفنی حرف م ی
.  زدم



 

. آن روز تازه از خرید برگشته بودم که رزا زنگ زد

صدایش گرفته به نظر م ی رسید. ب ی حوصله و کسل
.  بود

:  وقتی احوال پرسی های  مان تمام شد پرسیدم

  رزا چته؟ ناراحت به نظر میای. اتفاقی افتاده؟- 
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نه عزیزم، یعنی... راستش اتفاق ی که نیفتاده؛  ول ی- 
 چند وقتیه

نمیدونم چشه، هی  بهونه می  گیره،   امیرح سین بداخالق
. شده

بیداد  میکنه  و جلوی  بیخودی  داد  وقتیم  ازش می  پرسم
 چته

راست ین هر چی  از دهنش در می اد بهم میگه. وای
  روژین نمیدونم

.  چرا این جو ری می کنه

توی دلم زار دم:" از بس که ساده ای نمی دونی شوهرت
 داره

. چه غلطی میکنه

:  خوب شد آن جا نبود آه کشیدنم  را ببیند. گفتم

 دردش چیه خب؟- 



نمیدونم  به خدا. همش دلش م یخواد دعوا راه بندازه و- 
 اشک

. منو دربیاره

غلط کرده. مگه بی صاحابی  که اذیتت میکنه؟ مرتیکه- 
 ! احمق

.  وا روژین! شوهرمه ها. یکم  مودب باش-

نزار  بده.  نشون  تورو خدا بس کن.  یکم  از خودت
 جربزه  -  رزا

. اذیتت کنه

  خب چی کارش کنم آخه؟- 
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دلم می  خواست یک جوری چشمانش را به حقیقت باز کنم
 اما

نمی دانستم چه با ید  بگویم .  اصال چطور بگویم که فکر
 نکند چون

.  از شوهرش خوشم نمی آید آن حرف ها را می  زنم

:  لب گزیدم

رزا یکم  حواست بیشتر به شوهرت باشه. تو رفتاراش- 
 دقت کن

.  ببین چرا اینجو ری شده

 منظورت چیه روژین ؟- 



بهونه  تو خونه  ولی   میگم   وقتی   میبینی  داره  -
 منظوری  ندارم

میگیره که واسه هر چیز کوچیک ی تو رو آزار بده حتما
  یه علتی

.  داره. بگرد دنبال اون دلیل

.  نگرانم کردی روژین- 

حاال نری چیزی بهش بگی. فقط نگاه کن و ببین دردش-
. چیه

خیله خب باشه. همین کار رو میکنم. فعال من برم به- 
 کارام

. برسم. مواظب خودت باش

. باشه عزیزم. راستینو ببوس- 

.  باشه خداحافظ- 
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تلفن را که قطع کردم نفس عمیقی کشیدم. نمی دانم کار
  درستی

کردم یا نه .ولی مطمئن بودم بای د  رزا را آرام آرام برای
 ش نید ن

حقیقت تلخ زندگی اش آماده می کردم. با ید خودش می
  فهمید

دور و برش چه خبر است. حتم داشتم حرف مرا باور نمی
. کرد



. زیرا من مدرکی برای اثبات حرف هایم  نداشتم

داشتم بسته های خرید را جا به جا می کردم که صدای
 زنگ در

.  بلند شد

وقتی در را باز کردم محمد با لبی خندان پشت در ایستاده
.  بود

:  با دی دنم  گفت

.  سالم بر بانوی بیکار- 

سالم به شما. کنایه نزن که خسته شدم از بس که دنبال- 
 کار

.  گشتم و  پی دا نکردم

:  محمد خندید و گفت



.  اوه چه نا امید . هنوز کلی  جا مونده که نگشتی- 
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نا امید  نشدم محمد، ولی  بیکار ی بدجوری کالفه م کرده.- 
 من

به  میگشتم  که  همیشه  دنبال  یه  وقت  هیچوقت  بیکار
. نبودم

افتاده م برسم. ولی االن صبح تا شب اونقدر وقت  کارای
 عقب

.  دارم نمیدونم چجوری روزمو شب کنم



: محمد لبخند موزیانه ای زد و گفت

. خب دیگه انتظار به سر اومد بانو- 

:  با خوشحالی گفتم

  کار  پیدا کردی واسم؟ آره ؟-

:  محمد خندید و گفت

.  اگه قول بدی یه شیرینی تپل بهم بدی ، بهت میگم- 

:  ذو ق زده گفتم

وای خدا. امی دوارم کاری که  پیدا کردی به دردم- 
.  بخوره

.  چرا نخوره. خیلیم عالیه- 



. جدی میگ ی محمد؟ زود باش بگو ببینم- 
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عرضم به حضورت که تو شرکت خودمون همیشه منشی- 
 کارا ی

ترجمه رو انجام میداد. ولی  چند وقتیه که خیلی  سرمون
 شلوغ

شده و ایشون نمیتونه به همه ی کارای ترجمه برسه.
 راستش

راه  عالی  نبود که کارارو  زبانش در حد  اونقدر  گاه ی
 اوقات هم

. بندازه



امروز اتفاقی  شنیدم  که شرکت داره دنبال مترجم میگرده.
 منم

.  تو رو معرفی کردم

.  دستانم را با ذوق به هم کوبیدم

.وااای محمد دستت درد نکنه. عالیه، عالی . خیلی ممنون- 

خواهش میکنم. فردا ساعت هشت باید اونجا باش ی.- 
 صبح آماده

. باش باهم بریم. مدارکت رو هم بیار

 . باشه حتما. بازم ممنون- 

.  شیرینی تپل ی ادت نره ها- 

 .  حتما- 



 . پس من رفتم. صبح میبینمت- 
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وقتی در را بستم از خوشحالی چند بار باال و پایین پری دم
 و خدا

را چند بار شکر کردم. لب تابم را روشن کردم و آهنگی
 شاد برا ی

خودم گذاشتم و همانطور که قر می دادم و با خواننده هم
  خوانی

می کردم به آشپزخانه رفتم تا شامی دست و پا کنم.
 خوشحال



بودم از اینکه قرار بود از آن بیکار ی خسته کننده خالص
 بشوم

در پوست خود نمی گنجیدم. مطمئن بودم با توانایی  هایم
  مدیر

.  شرکت مرا رد نخواهد کرد

 

صبح روز بعد سرحال از خانه بیرون زدم. محمد توی
 ماشینش

. منتظرم نشسته بود. در را باز کردم و کنارش نشستم

. سالم صبحت بخیر- 

: محمد با مهربان ی جواب داد

!  سالم بر بانوی شاغل. کیفت کوکه ها-

.  اوه چجورم. از بیکاری و دربه دری دراومدم-
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: محمد با موزیگری نگاهی کرد و گفت



 از کجا معلوم که تو مصاحبه شون قبول بشی؟- 

:  توی چشمانش زل زدم و با جدیت  گفتم

از هم ی ن  نداره کسی بتونه روژین رستمی رو رد کنه.
 - امکان

.  حاال منو همکارت بدون

:  بعد هم کمربندم را بستم و چشمکی زدم و گفتم

بزن بریم جناب محمدخان. نمیخوام روز اول دیرم بشه و- 
 آتو

.  دستشون بدم

بابا اعتماد به نفس، مثل اینکه خیلی از خودت مطمئ نیا.- 
 باشه

.  بریم ببینیم چند مرده حالجی



به روبرویم  خیره  خندیدم و  عینک آفتابیم را به چشمم زدم
 و

.  شدم
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ناگهان ماشین پت پت کنان  مسافت زیادی  را نرفته بودیم
 که

.  خاموش شد

محمد چند بار استارت زد اما ماشی ن روشن نشد. مشتی به
 فرمان

: کوبید و گفت



!  باز که بازی درآوردی تو با من. ای بابا- 

:  با نگرانی گفتم

 روشن نمیشه؟- 

: محمد لب گزید  و گفت

.  نگران نباش االن درستش میکنم- 

بعد   پیاده شد و نگاهی  به موتور انداخت و دوباره
 استارت زد اما

.  باز هم ماشین روشن نشد

:  پوفی کرد و رو به من گفت

پی اده شو باید  ماشینو بکشم کنار خیابون. االن ترافیک-  
 . میشه



.  مجبور شدم با آن تیپ و لباس ماشین را هل بدهم

:  محمد نگاهی  به من کرد و با شرمندگی  گفت
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ببخشید؛ ولی مثل اینکه مجبو ری خودت تنهایی بری. تا- 
 یکیو

پیدا کنم ماشین رو واسم تعمیر کنه تو دیرت میشه. تاکسی 
 بگیر

 . و سریع خودت رو برسون شرکت



لباس های م خاک ی شده بود. همان جور که داشتم گرد و
 خاک

:  لباسم را می  گرفتم گفتم

عجب شانسی دارم من. میخوای  پیشت بمونم؟ کمکی از- 
 دست

  من برمیاد؟

. نه مرسی  .زود برو تا دیرت نشده- 

: کارتی از کیف پولش درآورد و به سمتم گرفت

. بیا اینو بگیر. آدرس شرکته-

:  کارت را گرفتم و گفتم

.  باشه، مرسی محمد. پس من میرم. فعال خداحافظ-



باران  تا صبح  قبل  تاکسی  بگ یرم. شب  کنار  خیابان
 ایستادم  تا

باریده و خیابان حسابی خیس بود. هر ماشینی که رد میشد
 آب

 .  را روی لباس من می  پاشید
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لباسم گل ی شده بود. حسابی کفرم در آمد. ولی  مصمم
 بودم اگر

شده سرتاپا گل باشم باید  آن روز به شرکت میرفتم و کار
  را می



.  گرفتم

باالخره یک تاکسی خال ی کنار پا ی م ایستاد. راننده مرد
  میانسالی

بود که خیلی آرام رانندگی  میکرد. خدارا شکر توی کیفم
 دستمال

داشتم. شروع کردم به پاک کردن بوت مشکیم که حسابی
  گل ی

شده بود. ماشین لخ لخ کنان در حال حرکت بود. فکر کردم
 اگر

با همان سرعت کم م ی راند، تا ظهر هم به شرکت نمی
.  رسیدم

:  رو به راننده گفتم

.  آقا میشه یکم تندتر برید . من خیلی دیرم شده- 

: مرد از آینه نگاه ی عاقل اندر سفیه به من کرد و گفت



دخترم این ماشین تندتر از این  نمیره. اگه خیلی  عجله- 
 دار ی

.  پیاده  شو با یه ماشین دی گه برو 

لباسم  باید   کنار خیابان   بایستم   و  دوباره  دیدم  اگر
 پیاده   بشوم

بدتر از قبل میشود. تازه توی آن سرما با ید  دوباره منتظر
  تاکسی

. میشدم
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:  گفتم

 . نه نمیخواد. همینطو ری خوبه-

. تا به شرکت برسم کلی  حرص خوردم

باالخره ساعت کمی  از هشت گذشته به شرکت رسیدم.
  کرایه ی

.تاکسی را با عجله دادم و به طرف ساختمان شرکت دویدم

یک برج ده طبقه با نمایی شیک و معماری مدرن جلوی
  رویم

بود. همان طور که نفس نفس م ی زدم با آسانسور خودم را
 به

.  طبقه ی آخر رساندم

وقتی  وارد شدم، کسی  آنجا نبود. میز بزرگی یک طرف
  سالنی



مستطیل شکل قرار داشت که به نظر میرسید میز منشی
.  باشد

.  کنار میز رفتم و منتظر شدم

با  لیوان  چایش  را  بیرون  آمد.  خانه  آبدار  از  دختری
 جوان

. خونسردی ر وی میز گذاشت

:  سالم که کردم، دختر نگاهی به من کرد و گفت

 سالم، کاری داشتین؟- 
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. بله واسه استخدام اومدم. آقای بهرامی منو معرفی کردن- 

منشی سر رسید سبز رنگی را از توی کشوی میزش روی
 می ز

:گذاشت و در حال ی که داشت چاییش را می نوشید، گفت

  خانوم رستمی؟- 

.  بله خودم هستم-

.  منتظر بمونید تا آقای سعیدی معاون شرکت بیان-

. باشه ای گفتم و روی صندل ی نشستم

نیم ساعتی  گذشت و خبری نشد. کفرم درآمده بود برای آن
 همه

عجله و حرصی که خورده بودم. ام ا چاره ای جز صبر
.  نداشتم



ول ی  آقای  سعیدی  تشریف  فرما  گذشت  دیگر  هم
 یک  ساعت

.  نشدند

.  منشی که گویی  مرا نمی د ید،  مشغول کارش بود

همه  کارمندهای   شرکت  و  پیکری  بود.  بی   در
 عجب  شرکت

.  باالخره یکی  یکی  سر رسیدند

.  محمد آخرین نفری بود که آمد
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:  با دی دن من گفت

  چی شد روژین خانوم؟ مصاحبه رو قبولی دیگه؟- 

:  پوفی کردم و گفتم

.  نه بابا کدوم مصاحبه؟ جناب سعیدی هنوز نیومده-

ای بابا! از دست این مرد. خیلی بد قوله. حاال بشین می- 
 اد .من

.  برم سر کارم

سر تکان دادم. به طرف یکی از اتاق های انتهای راهرو
.  رفت
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منشی مرتب جواب تلفن میداد. وقتی آخرین تلفن را قطع
 کرد

:  رو به من گفت

. ببخشیدخانوم رستمی، امروز آقا ی سعیدی نمیان- 

  میشه لطف کنید فردا بیاین؟
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:  با عصبانیت گفتم

مگه من مسخره ی شماهام؟ ای ن همه راه منو کشوندین- 
  اینجا

بعد میگ ی فردا بیا. واقعا که خیلی جالبه. این شرکت مدیر
 نداره؟

نکنه مدیرش ظهر میاد؟ معلومه دی گه وقتی مدیر اینقدر
 بی  نظم

و ترتیب باشه از کارمنداشم نمیشه انتظار داشت سر وقت
.  بیان

با  را ندادم و  بود مهلت جواب دادن  پرتو  به منشی که
 اسمش

عصبانیت به طرف در ورودی شرکت رفتم. مردی جوان
 کنار در

. ایستاده بود و بر و بر به من نگاه م یکرد



. چنان اخمی به مرد کردم که فورا از جلوی در کنار رفت

 

نگاه ی به سرتا پایش  کردم و در حالیکه مخاطبم او بود
:  گفتم

بفرما اینم از کارمند نمونه ی شرکت. ساعت نزدیک- 
 دهه، آقا

.  تازه تشریف فرما شدن

.  مرد با چشمانی گشاد شده به من زل زده بود

: صورت گندم گونش سرخ شد. لب زد

 ببخشید؟ چی گفتین؟- 
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.  پوزخندی زدم و پای م را بیرون توی راهرو گذاشتم

دست روی دستگیره گذاشتم و با دل ی پر و سر دردی  بد
 از شرکت

. بیرون زدم و در را محکم به هم کوبیدم

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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وقتی از آسانسور قدم در راهروی طبقه ی هم کف گذاشتم،
  کمی

از آن حرارت و عصبانیت کم شده بود. و تازه فهمیدم چه
 اشتباه

.  بزرگی مرتکب شده بودم

اما کاری نمیشد  برایش  کرد. فردا باز برمی  گشتم ی ا
 استخدامم

.  می کردند ی ا نمیشد و باز بر م ی گشتم جای اولم
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با یک تاکسی  دربست به خانه برگشتم. جلوی خانه  مردی
 هم

سن و سال پدرم ایستاده و به دیوار تکیه زده بود. به گمانم
 منتظر

کسی بود. از تاکسی  که  پیاده  شدم، ماشینم  را آن طرف
 کوچه

تند کردم.  پا  با دیدنش ذوق زده به سمتش  پارک شده دی
. دم

.  صدای مردی از پشت سرم مرا در جا متوقف کرد

  خانوم رستمی؟- 

.  همان مرد منتظر بود

  بله؟- 



. سالم. من کالمی  هستم. دوست پدرتون- 

 سالم. حالتون چطوره؟- 

ممنون دخترم. بیا این سوئیچ و بگیر. به پدرت هم زنگ- 
 بزن

 .  بگو ماشینت رو گرفتی

: سوئیچ را به سمتم گرفت

.  صحیح و سالم- 

:  تشکر کردم و گفتم
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خیلی  ممنون آقای  کالم ی. خیلی لطف کردین. خسته- 
.  نباشید

.  درمونده نباشی  دخترم. با اجازه ت من برم- 

 میشه برسونمتون؟- 

. نه ممنون. مزاحم نمیشم. خدانگهدار- 

:  ماشین را توی حیاط بردم. با تاسف سر تکان دادم

اگه یه کم زودتر رسیده بودی االن این قدر مکافات- 
. نداشتم

 



لباسهایم را توی ماشین لباسشویی  انداختم و یک  دوش آب
 گرم

.  گرفتم

.آنقدر سرخورده شده بودم که حوصله ی هیچکس را نداشتم

داشتم موهایم را خشک می کردم که صدای حنا در آمد.
 شماره

ی محمد بود. می  خواستم جوابش را ندهم، اما او که
 تقصیر ی

. نداشت

.  نفس عمیقی کشیدم و آیکون سبز را کشیدم

.  سالم محمد- 
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. سالم بر بانوی فراری- 

. از دیشب شدم بانوی بیکار و شاغل و حاالم فراری- 

  توپت پره ها؟- 

  نباشه؟- 

دار ی  عصبانی  باشی ،  ولی  یکم  صبور  البته حق  -
. نباشه دختر

باش. همه جا همین طوریه، همیشه یکی هست که بیاد و
 گند

. بزنه به روز آدم



اوووف اونم چه گندی! اونقدر از بی نظمی  و بد قولی- 
  بدم می اد

.  که نگو

خانوم پرتو اومد  پیشم و گفت به دوستتون بگین فردا- 
 حتما

. تشریف بیارن

جدی میگی؟ گفتم دیگه راهم نم یدن اونجا. بدجوری داد-
 بیداد

. کردم

یه کم از دستت ناراحت بود. ولی  پرتو دختر خوب یه.- 
 درکت می

. کنه. اونقدر تعریفت رو کردم که نمی خوان از دستت بدن

.  ولی  میترسم فردا هم مثل امروز عالف بشم محمد- 
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ایشاال که فردا دی گه کارت درست میشه و میشیم- 
.  همکار

.  امیدوارم- 

.  من قطع میکنم دی گه-

. باشه ممنون-

صبح فردای آن روز تصمیم گرفتم سر وقت توی شرکت
 حاضر



باشم. می دانستم که زود و سر وقت رفتن به آن شرکت
  فایده

ای ندارد، اما دلم م ی خواست بدون هیچ بهانه ای در آن
 شرکت

. استخدام بشوم. از بیکاری واقعا خسته شده بودم

.  ماشینم را جایی  نزدیک شرکت پارک کردم

وقتی وارد شرکت شدم، بازهم با سکوت آنجا مواجه شدم.
 این بار

. حتی از منشی هم زودتر رسیده بودم

روی یکی از صندلی  ها نشستم. چند دقیقه ای همان طور
 به

تابلوی روی دیوار روبرو زل زده بودم که خانوم پرتو
.  وارد شد

 .  نگاه ی به من کرد و هردو هم زمان به هم سالم کردیم



.  چه زود اومد ین خانوم رستمی- 
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اول اینکه من بابت دیروز عذر م ی خوام. کارم درست- 
 نبود. دوم

.هم اینکه امیدوارم این آقای  سعید ی هم زود تشریف بیارن

خواهش می  کنم. اشکال نداره محمد واسم گفت قبل از- 
 اومدن

.  اذیت شدین

: برای اولین بار لبخندی زد و ادامه داد



.  اونقدر از این و اون شنیدم پوستم کلفت شده دی گه- 

لزومی  به حضور سعید ی نیست. خود مدیر خواستن  در
 ضمن

. مصاحبه رو با شما انجام بدن

تشریف  مدیر  عامل  جناب  بای د  اینجا  بشینم  تا  ظهر
 تا  -  پس

 بیارن؟

.  نه خانوم رستمی. نیازی نیست-

پرتو به اتاقی که روی درش نوشته بود مدیرعا مل رفت و
 دو دقیقه

.  بعد برگشت. صدایی نمی آمد

:  پرتو رو به من گفت



 . میتونید برید  داخل. آقای سنایی  منتظرتون هستن- 
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:  با تعجب ابرویی  باال انداختم و زیر لب گفتم

!  چه عجب- 

اتاق  در  پا  کردم  باز  را  و  با  "صدای  بفرمایید  تو"
 در  در  زدم

.  گذاشتم



کردم.  پایین  بود. سالم  سرش  و  بود  میز  نشسته  سنایی
 پشت

.وقتی سرش را بلند کرد و جوابم را داد، به چشمم آشنا آمد

.  اشاره کرد بنشینم

پوشه ای که مدارکم در آن بود را روی میزش گذاشتم و رو
 ی

.  مبلی چرمی و قهوه ای رنگ نشستم

.  سنایی پوشه را باز کرد و شروع کرد به خواندن مدارک

زیر چشمی نگاهش کردم. در آن مدتی  که به تبریز آمده
بودم، 

تا به آن روز مردی  به خوشتیپی او ندیده  بودم. صورتش
  جدی

.  اما دوست داشتنی بود. سنایی  به واقع جذاب بود



. احساس می کردم او را جایی د یده  ام

ناگهان ی ادم آمد. وای بر من! روز قبل وقتی داشتم داد و
  بیداد

می کردم، سنایی همان مرد جوانی بود که کنار در ایستاده
 بود

 Page 170 of 1483
 

 

 

و من به او تو پیدم. از خجالت و یادآوری آن صحنه سرم
 را پایین

.  انداختم و لب گزی دم



و  ای  کرد  سنایی  سرفه  حسابی  عصبانی  بودم.  خودم
 از  دست

: گفت

خب خانوم رستمی. حالتون که خوبه؟ دیگه از دست ما و- 

 کارمندای این شرکت عصبان ی نیستین که؟

جرات نداشتم سرم را بلند کنم. دلم م ی خواست زمین را
 بکنم

.  و خودم را زیر خاک دفن کنم

.  سر بلند کردم
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:  سنایی دست به سینه به صندلی تکیه زد و گفت

  خانوم رستمی؟- 

.  داشت نگاهم م ی کرد



:  با لحنی شرم گونه گفتم

شرمنده من نمی  دونستم شما مدیر شرکت هستید. عذر- 
  می

و  این  شرکت  اینکه  گفتم  از  البته  زدم.  داد  سرتون
 خوام

. کارمنداش بی  نظمن پشیمون نیستم

:  سنایی ابرویی  باال انداخت و گفت

کیه که از بی نظمی خوشش بیاد. ولی اینو بدونید که از- 
 اینک ه

 . کارمندام بنا به هر دلیلی داد و بیداد راه بندازن متنفرم

من عذر میخوام که عصبان ی شدم. کم  پیش می اد که- 
 اینجور ی

بشم، ول ی بهم حق بدین که از بدقولی کارمند شما خیلی
 اذیت



.  شدم

به هر حال کاریه که  پیش  اومده. ایشون هم قصد آزار- 
 شما رو

. نداشتن. مدارکتون رو بررسی کردم. واقعا عالیه
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پرتو را صدا زد و او بدون اینکه حت ی یک  ثانیه فرصت
 دهد، شروع

.  کرد به پرسیدن سوال آن هم به زبان انگلیسی



از زندگی کاری سابقم پرسید و من هم کامال مسلط به
 سواالتش

. جواب دادم. بعد چندین متن برایش ترجمه کردم

در آخر سنایی گفت که می  توانم در آن شرکت کار کنم و
 از

.  همان حاال بای د کارم را شروع کنم

اما به سختی   و بگویم   هوراااا؛  بزنم  خیلی دلم می
 خواست داد

.  جلوی خودم را گرفتم

تشکر کردم و وقتی  داشتم از اتاق بیرون می  رفتم؛ سنایی
:  گفت

خانوم رستمی؟ یادتون باشه چی گفتم عصبان ی نشید. در- 
 مورد

بی نظمی  هم حق با شماست. به زودی این مشکل حل
. میشه



:  لبخندی زدم و گفتم

. امیدوارم. با اجازه تون- 

خانم پرتو به اتاق سنایی رفت و چند دقیقه بعد بیرون آمد و
 رو

:  به من گفت

خانوم رستمی، تشریف بیارید  تا اتاقتون رو بهتون نشون- 
.  بدم

 Page 173 of 1483

 

 

 



با خوشحالی به دنبالش راه افتادم. انتهای راهرو دری را
. باز کرد

خیابان.  یک   میز  و  سمت  به  با  یک  پنجره  بود
 اتاقی   کوچک

.  صندلی تنها دارایی های اتاق بودند

: پرتو گفت

اینجا اتاقتونه؛ ولی  هنوز خیلی کار داره. فکر کنم تا فردا- 
 بتونیم

وسیله های  مورد نیازتون رو به اینجا منتقل کنیم. تا اون
 موقع

.  کنار من بنشینید و کارهای ترجمه رو انجام بدین

. باشه، خیلی ممنون- 

: دستش را به سمتم دراز کرد و گفت



.  راستی سولماز هستم. خوشبختم- 

:  دستش را فشردم و گفتم

.  منم روژین هستم- 

سولماز دختر قد بلند و الغری بود که چشم های آبی و
 درشت

.  و پوست سفیدش صورتش را زیبا کرده بود

یک صندلی کنار صندلی خودش گذاشت و مشغول کار
 .  شدیم
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آن روز به سرعت برق گذشت. شب خسته اما با روحی
 سرحال

.  به خانه برگشتم

وقتی ماشین را توی حیاط پارک کردم، آیدا از در خانه
 بیرون

.  آمد و برایم دست تکان داد

ریموت را زدم و متعاقبا برایش دست تکان دادم. وقتی از
 پله ها

. باال رفتم، به طرفم آمد و بغلم کرد

.  سالم روژین جونم. مبارکه- 

.  سالم. ممنون. خبرا زود می رسه ها- 



آره پس چی. مگه میشه خبری بشه و من ب ی خبر- 
 بمونم. روز

 اولی خوب بود؟

ای همچین. میز نداشتم و مجبور بودم با منشی یه جا- 
 بچسبیم

.  به هم. ولی  زود گذشت

.  در حیاط باز شد و محمد پا در حی اط گذاشت

با دی دن مان سریع خودش را به ما رساند و رو به من
:  گفت

.  سالم بانوی مترجم. خسته نباشید- 
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.  بعد چشمکی به آیدا زد

مرسی  تو هم خسته نباشی. خدا به خیر کنه فردا چه لقبی- 

.  میخوای بهم بدی

:  محمد خندید وگفت

.  خب بانوی همه کاره ای د یگه- 

.  محمد دوباره نگاه ی به آیدا  کرد

:  آیدا خندید. با تعجب به آن ها نگاه کردم و گفتم

وا! چتونه شما دوتا؟ خبریه؟ خب به منم بگین بخندم- 
 خستگی م

.  دربیاد خب



:  محمد باز خندی د و گفت

  سر قولت هستی؟- 

 کدوم قول؟- 

. شیرینی تپل واسه کار جد ید دی گه- 

آهان. خب زودتر بگین چرا اینقدر به هم عالمت مید ین؟- 

:  آیدا گفت
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.  پس قرارمون تا یه ساعت د یگه همین جا- 

:  محمد گفت

. واای چقدر گشنمه- 

:  گفتم

 یعنی بای د شام مهمونتون کنم؟-

:  محمد لب فشرد

نه پس دوتا کیک یزدی بدی بهمون ما هم بگیم به به- 
 مبارکه؟

  آره دیگه شام. اونم یه شام از اون چرب و چیلی هاش



باشه بابا.  مثل اینکه چاره ای نیست. یه ساعت دی گه- 
. همین جا

:  آیدا گفت

 .  ایول بانو- 

:  خندیدم و گفتم

.  نه مثل اینکه تو هم ی اد گرفتی- 

.  آن دو که رفتند، با عجله از پله ها باال رفتم
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باید به مامان خبر می دادم که کار  پیدا کرده بودم. روی
 مبل ولو

.  شدم و شماره ی  مامان را گرفتم. اما جواب نداد

.  بعد شماره ی  بابا را گرفتم که او هم بی  جوابم گذاشت

تصمیم  باشد.  بند  شای د   دستشان  کردم  فکر  بعد
 نگران  شدم؛

.  گرفتم آخر شب تماس بگیرم

یک ساعت بعد لباس پوشیده حاضر و آماده پایین رفتم.
 محمد

.  و آیدا روی پله ها ایستاده بودند و منتظرم بودند

: آیدا به سرتا پایم  نگاه ی کرد و گفت

. واااو روژین تو خیلی خوب بلدی چجوری خوشتیپ کنیا-



محمد ب ی حرف نگاهم می  کرد. م ی توانستم برق
 تحسین را در

. چشمانش بخوانم

:  گفتم

. من همیشه خوشتیپم آیدا جونم-

بعد رو به محمد که ساکت و بی  حرف به من نگاه میکرد
:  گفتم

  بریم؟- 
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:  محمد گفت

.  بریم که دیگه دارم از گشنگی پس میفتم بچه ها-

آن شب حسابی به ما خوش گذشت. آیدا و محمد خیلی  شوخ

بودند و دائم در حال کل کل با یکدیگر. من نگاه شان می
 کردم

.  و می  خندیدم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_بیست_هشت م#

 



 

میشد   مگر  محمد.  عالقه  ی  آیدا   به  برایم   عجیب
 بود  آن  شب

نمی   دانم محمد  طور  غ یرتی  بشود؟  آن  دختری  برای
 برادرش

فهمید یا نه؛ اما آی دا وقتی د ید دو دختر برادرش را زیر
 نظر دارند

و چشم چرانی م ی کنند و مدام سع ی دارند به او چراغ
 سبز نشان

بدهند، طوری با زیرکی جای محمد را عوض کرد که قی
 افه ی

.  دمغ و لب و لوچه ی آویران آن دو دختر دیدن داشت
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آخر شب که به خانه برگشتیم، آیدا دست دور گردنم انداخت
 و

 : صورتم را بوسید

. مرسی روژین. خیلی  امشب بهم خوش گذشت- 

:  من هم بوسیدمش

. خواهش میکنم. به منم خیلی  خوش گذشت-

 ولی  یه چیزی؟- 

  چی؟- 

زود رختخواب  بای د  صبح  تا می   سوزه که  واسه شما
 دو  -  دلم



وقت  هر  میتونم   تا  من،  اما  کار.  برید   سر  کنید   و
 ول  گرمتونو

! خواستم بخوابم. وای خدا جونم، چه شود

  وا مگه تو دانشگاه نداری؟- 

.  فردا نه- 

: محمد دست دور گردن آیدا  انداخت

بدو بریم تنبل خانوم. یخ  کردم. اینقدر بانو رو تو سرپا- 
 نگه ندار

. تو این هوای سرد
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. صورت آیدا زیر چراغ برق توی ح یاط گل انداخت

: بعد دست محمد را پس زد و گفت

اذیت   چرا  خو  گرفت  درد  گردنم  داری  میترکیا.
 حسادت  -  از

 میکنی؟

:  خندیدم و گفتم

.  من که اعتراف میکنم بهت حسودیم میشه- 

:  محمد از پله ها باال رفت و گفت



باور کن آخرشم این به هیچ  جا نمی رسه. نصف- 
 زندگیش  تو

 . خوابه

. آیدا فورا دنبالش دوید  و محمد پا به فرار گذاشت

 وایسا ببینمت. محمد؟- 

را  در  و  داد  تکان  آیدا  دست  و  رفت  توی  خانه
 محمد  با خنده

. بست

خیلی خسته بودم. وقتی م ی خواستم بخوابم، تازه ی ادم
 افتاد که

هنوز به مامان زنگ نزده ام. عجیب او هم آن روز با من
 تماس
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نگرفته بود. ولی  دی گر د یر وقت بود. تصمیم  گرفتم
  صبح وقتی

.  زنگ بزنم که بابا هنوز نرفته باشد

 

صبح روز بعد سرحال از خواب بیدارشدم. دل کندن از
 رختخواب

گرمم خیلی سخت بود. اما هر جوری بود صبحانه ام را با
 نان تازه

و برشته ای آقای بهرامی که برای م آورد خوردم و از
 خانه بیرو ن

. زدم



محمد داشت بند کفش های ش را م ی بست. با د یدن من
 لبخندی

:  زد و گفت

. سالم بر بانوی سحر خیز- 

. این پسر همیشه ی خدا سرحال و خوش اخالق بود

:  سالم کردم و گفتم

  سالم، خوبی؟- 

.  ممنون بانو .خوبم- 

 راستی دیشب یادم رفت بپرسم. ماشینت کجاست؟-
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گذاشتمش  دیگه  درآورده.  منو  ماشین  پدر  اون  -
 اوفففف

.  تعمیرگاه درست شد بفروشمش بره

.  پس تا وقتی یه جد یدشو بخری من می  برمت- 

. دستت درد نکنه. فکر خوبیه- 

از طرز حرف زدنش خنده ام گرفته بود. به شدت من با این
 بشر

وقتی  بود.  اخالق  خوش  و  مهربان  و  شوخ  محمد
 بودم.  راحت

.  کنارش بودم، کل ی انرژی مثبت به من می  داد



توی مسیر به شرکت، ازخاطرات دوران دبیرستانش برایم
 حرف

زد. آنقدر خندیدم که دل درد گرفته بودم. اصال نفهمیدم کی
 به

. شرکت رسیدیم

اتاقم را مجهز شده یافتم. روی می ز یک کامپیوتر بود با
 هر چه

.  که برای یک مترجم الزم بود

با چند قفسه ی شیک برای گذاشتن فایل  های مورد نیازم.
 با

خودم دیکشنری تخصصی و چند کتاب هم آورده بودم. ول
 ی هنوز

به نظرم اتاق ناقص بود. جای یکی  دو تابلو روی دیوار
. خالی بود

.  که آن هم با گردش توی بازار حل میشد
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. و چند گلدان و یکی  دو تا مجسمه

تلفن زنگ خورد. پرتو بود. از ایتالیا یک تلفن داشتم. بای د
 ترجمه

می کردم. کارم شروع شده بود و متوجه ی گذر زمان
.  نبودم

. عصر با محمد به خانه برگشتم



از صبح چند بار به مامان و بابا زنگ زده بودم ول ی
 بازهم جوابم

را نداده بودند. خیلی نگران شده بودم. حتی رزا هم جوابم
 را نمی

. داد

روی مبل دراز کشیده بودم و داشتم کتاب می خواندم. اما
 حواسم

مدام  پی مامان بود و دلواپس. دلم شور می زد. دوباره
 زنگ زدم

در  هم  مامان  و  بابا  همراه  تلفن  نبود.  کسی   خانه
 ولی  بازهم

 . دسترس نبود

 

چند دقیقه بعد تلفنم زنگ خورد. چنان با هول به طرف تلفنم



که روی میز بود دوی دم نزدیک بود با سر توی شومینه
 . بیفتم

...  کتی بود
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  الو کتی؟- 

 سالم روژین چطوری تو؟- 

سالم خوب نیستم کتی. هر چی به مامان زنگ میزنم- 
 جواب

. نمیده. رزا هم همینطور

  وا! از ک ی؟- 

.  از دیروز، خیلی دلواپسم کتی- 

. ای بابا! حاال نگران نباش. شا ید متو جه زنگ تو نشدن- 

آخه چطور همچین چیزی امکان داره کتی؟  از دیروز تا- 
 حاال



.  صد دفعه زنگ زدم

بذار منم زنگ بزنم ببینم چی میشه. اگه جواب ندادن میر- 
 م

. خونتون
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وای کتی  تو خیلی خوبی. تو رو خدا فقط زودتر خبرم- 
.  کن

. باشه روژین. حرص نخور. بهت خبر میدم- 



حوصله  ی  شام  کنم.  تمرکز  کتاب  روی  کلمات  نمی
 توانستم

درست کردن هم نداشتم. آهنگی  الیت  پلی کردم و شروع
 کردم

به تمیز کردن خانه. هر وقت عصبی و ناراحت بودم می
 افتادم به

.  جان خانه و حاال نساب ک ی بساب

بعد از یک ساعتی، تلفنم زنگ خورد. این بار هم چنان با
 عجله

پایه ی   به  پایم  محکم  به سمت میز دوی دم که انگشت
 کوچک

 . میز خورد

در حالی که که انگشت پایم  را ماساژ می دادم تا دردش
 کمتر

:  بشود، توی گوشی هول زده جواب دادم



  الووو کتی؟- 

 سالم روژین جان. منم. خوبی؟- 

الو مامان؟ تو کجایی آخه؟ از د یروز چند بار بهت زنگ- 
. زدم

 چرا جواب نمیدی خب ؟
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 ببخش دخترم نشد دیگه. االنم کتی اومد اینجا و گفت بهت- 

.  زنگ بزنم



به خدا نصف عمر شدم مامان. چ ی شده؟ چرا اینقدر بی- 
  حالی؟

این   روزگارم  که  گناهی   کردم  نمیدونم   چه  روژین.
 -  چی  بگم

.  شده

وای مامان تو رو خدا درست حرف بزن ببینم چی  شده- 
 آخه؟

 بابا حالش خوبه؟

. آره دخترم نگران نباش بابات خوبه- 

 راما چی؟ رزا ؟ راستین؟-

 ... آره مامان همه خوبن. فقط رزا- 

  رزا چی مامان؟ اتفاق ی واسش افتاده؟-



 . تو رو خدا آروم باش واسه قلبت خوب نیست- 

مامان جان اینجوری که شما حرف میزنی من دارم پس- 
. میفتم

.  واال این بدتره که

چی بگم. ک ی فکرشو میکرد دادمادمون همچین آدمی- 
. باشه
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.  وا رفتم. کف دستم را روی  پیشان ی  ام کوبیدم



.  پس باالخره دست امیرحسین روشده بود

خودم را کامال ب ی خبر و متعجب نشان دادم و لحن
 صدایم را

:  عوض کردم و گفتم

  دامادت؟ مگه امیرحسین چی شده؟- 

نم ی  واسمون  آبرو  ها.  نذا ری  کسی  بفهمه  خدا  رو
 -  روژین  تو

.  مونه. راستش رزا از دوروز  پیش قهر کرده اومده اینجا

  قهر کرده؟ چرا ؟- 

امیر حسین...اون نامرد زن صیغه کرده ...رزا هم فهمیده- 
 و االن

دعواشونه. نمی دونیم  چی کار کنی م. بابات خیلی
 عصبانیه. دیروز

می خواست بره سراغش، به خدا به زور جلوشو گرفتم.
 رزا هم



 . دوروزه کارش شده گریه. بچم نه خواب داره نه خوراک

امیرحسی ن  آن  نثار  آبدار  چند فحش  آهی  کشیدم   و
 توی  دلم

. احمق کردم

:  گفتم

 االن رزا کجاست؟- 
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تو اتاق توئه. درو رو خودش قفل کرده. می ترسم از بی- 
  غذایی

. مریض بشه

 الهی من بمیرم. راستین کجاست؟- 

بابات راستینو برده پارک. بچه گ یج شده. ه ی  میگه- 
 چرا مامان

رزا  اتفاقی  افتاده.  نمیدونم  دقیقا  چه  گریه  میکنه.
 همش  رزا

.  هیچی نمیگه. امیرحسین هم حتی یکبارم زنگ نزده

.  مامان بذار با رزا حرف بزنم- 

. فکر نکنم قبول کنه باهات حرف بزنه- 

بیخود کرده. برو صداش کن مامان. بگو روژین باهات- 
.  کار داره



صدای مامان را می  شنیدم  که داشت از پله ها باال م ی
 رفت. بعد

.  چند تقه به در اتاق زد

. صدای غمگینش را شنیدم

. رزا مامان جان بیا  مادر روژینه- 

صدای گرفته ی رزا را از دور می آمد. از جای انگار ته
:  چاه باشد

." بهش بگو حوصله ندارم بعدا زنگ بزنه" 
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:  مامان گفت

اینجو ری میکنی تو؟ م یخو ای خودتو بکشی؟ روژین
 "آخه چرا

." خیلی نگرانته حداقل بیا با خواهرت حرف بزن

." نمیخوام ولم کنید. دست از سرم بردارید"

:  مامان گفت

میبینی روژین. میبینی چجور ی داره خودشو عذاب میده؟- 

:  گفتم

. بزن رو اسپیکر- 



:  مامان گفت

. باشه- 

:  با صدای بلند گفتم

رزا؟ رزا با تواما. ی اال  اون درو باز کن باهات حرف-
 دارم. مگه من

گوشی  رو  نکنی  و  باز  تا  یه  دقیقه  دیگه  درو  اگه
 نیستم.  تو  با

. نگیری دیگه نه من نه تو
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بزنم. خل شدی؟  واسه کی  داری  خودتو  من  بای د
 باهات حرف

باید  ناراحت  اونی  که  احمقت؟  شوهر  اون  اذیت
 میکنی؟  واسه

باشه اونه نه تو. اونه که تو رو از دست داده و نمیدونه چه
 بدبختیه

امیرحسین بدم میاد؟   از  نداره. ی ادته م ی  گفتم  که دیگه
 تو رو

 حاال بهم حق میدی چرا ازش متنفر بودم؟

.  صدای باز شدن در را شنیدم

.صدای خش خش بود و بعد صدا ی رزا را واضح ش نیدم

یعن ی تو از همون اول م ی دونستی؟ از ک ی خبر- 
 داشتی؟  اصال

 اون چیکار کرد که تو میگی  ازش بدت میومد،  هان؟



 سالمت کو بی  ادب؟- 

.  حاال االن این مهمه روژین؟ جواب منو بده- 

 مامان هنوز اونجاست؟- 

.  آره- 

.  خب پس بعدا حرف میزنیم. نمیخوام مامان بدونه- 

  چی رو ؟- 
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یه ساعت د یگه بهت زنگ میزنم. اول برو یه  چیزی- 
 بخور بعد

.  بیا باهم حرف بزنیم

هیچی  از گلوم پایین نمیره. تو رو خدا اگه چیزی میدون- 
 ی بهم

. بگو

دارم بهت میگم  نذار فعال مامان چیزی بفهمه تا وقتیم که- 
 غذا

نخوردی بهم زنگ نزن. اون مامان داره از غصه ی تو
. پس میفته

. خواهشا حرفمو گوش کن

.  خیله خب باشه. تا نیم  ساعت دی گه بهت زنگ میزنم- 



.  باشه خواهریم. منتظرتم- 
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وقتی  تلفن را قطع کردم، گیج بودم و عصبان ی. دلم برای
 رزا خیلی

می سوخت. خدا را شکر باالخره خواهر کوچکم از خواب
 غفلت

. بیدار شده و فهمیده بود شوهرش چه کاره است
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اما روزی که همیشه از رسیدنش می ترسیدم باالخره آمده
. بود

 روزهای خوبی در انتظارمان نبود. ا ما چون من مدتها در

مورد این موضوع فکر کرده بودم، به خاطر همین به
 اندازه ی رزا

و بقیه عصبانی  و ناراحت نبودم. چون می دانستم باالخره
 روزی

این اتفاق می  افتاد و رزا به آن جنبه از شخصیت و زندگی
 کثیف

.  امیرح سین  پی می  برد



تا نیم  ساعت دیگه رزا زنگ میزد، من مصمم بودم که
 همه چیز

.  رو به او بگویم

.  خواهر عجول من فقط توانست ده دقیقه تاب بیاورد

 الو رزا؟- 

ا ین صبر کنم. حالم اصال خوب  - روژین من نمیتونم
 بیشتر از

.  نیست. خواهش میکنم هر چی  می دونی  بهم بگو

:  پوفی کشیدم  و بعد از لحظات ی کشدار لب باز کردم

رزای من. خواهر عزیزم، من خ یلی واست ناراحتم.- 
 گرچه دلم

نمیخواد بیشتر از این ناراحتت کنم، اما تو زندگی  هممون
  گاهی

نیستیم  جلوشونو  اتفاقاتی  میفته  که هیچکدوممون  قادر
 اوقات
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بگیریم. رفتار و تفکر آدمهای دور و برمون دست ما
 نیست. پس

اگه یکی بد باشه نه تقصیر ماست نه میتونیم اونو تغییر بدیم
  .

شوهر تو از همون اول بد بود. اون یه مرد چشم چرون و
 هوس

باز بود که از هر فرصتی برای انجام این کار استفاده
 میکرد. من

که  رو  این  موضوع  مدت  این   همه  تو  چرا  میکنم
 که  تعجب



نفهمیدی؟  یا   زنهای  دیگه  ست،  دنبال  مدام چشمش
 شوهرت

.شایدم متوجه شدی و خودت رو زدی به کوچه ی علی چپ

 : رزا گفت

منظورت چیه روژین؟ یعنی میخوای بگی تو هم یکی  از- 
 اون

 دخترایی بودی که امیر حسین به چشم بد نگاهش میکرد؟

. متاسفانه آره- 

. صدای آخش دلم را سوزاند

!  یعنی  میگی ... وای خدای من- 

  از کی روژین؟ از کی  امیرحسین ا ذیتت کرده؟



. وقت ی که تو راستین رو حامله بودی- 
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صدای عصبان ی و جیغ  مانند رزا مجبورم کرد تلفن را
 از گوشم

.  دور کنم

االن با ید  اینو بهم بگی؟  این  همه مدت اون پست فطرت- 
 بهت

 نظر داشت و تو از من پنهونش کردی؟



آره  باشم؟  کنارش  مثل  یه  احمق  رو  مدت  گذاشتی
 این  همه

 روژین؟

عشق  که  موقع  اون  اگه  رزا.  باش  میکنم   آروم  -
 خواهش

که  می   گفتم  میومدم   بهت  من  بود  کرده  امیرح سین
 کورت

شوهرت منو دوست داره؛ تو باورت میشد؟  آره رزا؟ واقعا
 منو باور

می کردی و مثل حاال قهر می کردی و میومدی خونه ی
  بابا؟

میداد  آنقدر شوکه  نشان  رزا  های  تند  زدن  نفس
 صدای  نفس

.  است که نمی تواند جوابم را بدهد

:  آهی پر سر و صدا کشیدم. سکوت رزا را که دیدم، گفتم



بار خواستم بهت بگم  - به خدا اگه باورم میکردی رزا. من
 هر

میدیدم که چجو ری مثل پروانه دور شوهرت میچرخی و
 دوستش

داری. اونوقت این  حق رو به خودم نمیدادم  که این حس
 قشنگ
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و  استرس  راهی  داشتی.  تو  یه  بچه  ی  تو  تازه  کنم.
 خراب  رو

 . ناراحتی واسه هردوتون خوب نبود



بعدشم که راستین به دنیا اومد و امیرحسین تا چند وقت
 کاری

. به کارم نداشت

دیگه باورم شده بود که امیرحسین مرد زندگ ی شده و
 دست از

این کاراش برداشته اما وقتی راست ین یک سالش شده بود
 دوباره

شروع کرد به ابراز عالقه به من. به نظرت من چی کار
 می تونستم

.  بکنم

دفعه ی  قبل بهم گفتی  حواسم به شوهرم باشه. چرا اون- 
 موقع

اینارو بهم نگفتی تا من بیچاره  اون صحنه هارو نبینم؟ وای
 روژین

کاش زمین دهن باز م ی کرد و من می رفتم توش. تا اون
 لحظه



ای رو که اون کثافت با یه زن آشغال تر از خودش حریم
 تخت

خواب منو به گند کشیده  بود رو نمی د یدم. کاش کور بودم
 و

.  نمی دی دم

دستم را جلوی دهانم گذاشتم تا هق نزنم. تا فریاد  نکشم.
 واقعا

چقدر یک مرد می توانست پست باشد که به زنی که آن
 همه

.  هوایش را داشت و عاشقش بود، خیانت کند
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رزا گریه می  کرد و میان  گریه  و ناله ها یش  به
 امیرحسین و آن

.  زن و زن های دیگر فحش می داد و نفرینشان میکرد

دلم می  خواست کنارش بودم و سرش را توی آغوشم می
 گرفتم

.  و آرامش می  کردم

کاش میشد همان موقع می  رفتم تهران. خواهر بیچاره ی
.  من

. لحظاتی چیزی نگفتم تا رزا آرام شود

خواهر زودرنج من که نمی توانست حتی کوچکترین بحران
 های

زندگی اش را تحمل کند برایش خیلی سخت بود که بتواند
 آن



.  مصیبت را تاب بیاورد

. صدای فین فین رزا مرا از فکر درآورد

:  گفتم

رزا بس کن دیگه گریه کردنو. فکر میکنی صبح تا شب-
 بشین ی

گریه کنی مشکل حل میشه؟ راستین به تو احتیاج داره، نذار
 از

.  غصه ی تو اون عذاب بکشه

حاال اگه گریه هات تموم شده بگو ببینم میخوای چی کار
  کنی؟

 چه تصمیمی گرفتی؟
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: رزا آهی کشید و گفت

دیگه  اینو  میدونم  که  فقط  کنم.  -  نمیدونم  روژین  چی
 کار

. نمیخوام به اون خونه برگردم

.  تواین دوروزه امیرحس ین حتی یه تماس هم نگرفته

معلومه دی گه سرش جای دیگه گرمه، تو رو میخواد چی- 
  کار؟

 .  همین فردا میرم و درخواست طالق میدم-



با این که از طالق بدم میاد،  ولی  به نظرم کار درستی- 
. می  کنی

شوهرتو هیچ کمبودی تو زندگیش با تو نداشت، پس نمی
 تونیم

. بگیم تقصیر تو بوده. اون اختالل روانی داره رزا
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وضعش اونقدر داغونه که با مشاوره و محبت درست نمیشه
 .
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البته که تو خیلی بهش محبت کردی. هارش کردی. خوشی
 زد

.  زیر دلش

میدونم  که تا حاال هیچی واسش کم نذاشتی، پس حق
 نداشت

بهت خیانت کنه. رزا من فکر میکنم که امیرحسین با خیلیا
. بوده

 تو چرا متوجه نشدی؟

واال چی بگم. اونقدر تو خونه خوب نقش بازی می کرد- 
 که منه



ابله فکر م ی  کردم بهتر از شوهر من مردی رو زمین
 نیست. حالم

ازش به هم می  خوره. اون عشق و عالقه دو روزه که دود
 شده و

. به هوا رفته

ولش کن دیگه. دی گه نشینی به گریه کردن ها. خیلی دلم- 
  می

. خواست میومدم  پیشت ولی نمیشه

 چرا نمیتونی؟- 

. واسه این که کار  پیدا کردم. سرم شلوغه- 

جدی میگی  روژین؟ وای چه خوب. باریکال به تو خواهر-
. زرنگم

  مبارکه. چرا زودتر نگفتی؟
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واال من دوروزه هی  زنگ میزنم  ولی  شماها منو ی- 
 ادتون رفته

.  انگار

.مامان گفت فعال نزاریم تو بفهمی واسه قلبت خوب نیست- 

متاسفانه این  مشکل قلبیم واسه خاطر شوهر جنابعالیه.-
 اونقدر

.  بهم استرس وارد کرد که به این روز افتادم



الهی بمیرم روژین. کاش گفته بودی بهمون تا جلوی این-
 همه

بدبختی رو می گرفتیم. به خدا هیچوقت نمی بخشمش که تو
 رو

.  آواره غربت و تنهایی کرد

وای  رزا من اصال از اینکه اینجام  ناراحت نیستم. خیلی- 
 هم داره

توی  هو ای  سالم  دارم  ای نه  که  حداقلش  می  گذره.
 خوش  بهم

.  نفس می  کشم

  حاال از کارت راضی هستی؟- 

آره، چرا راضی نباشم. م ی خواستم به مامان بگم، ولی تو-
 بهش

. بگو، خوشحال میشه



.  باشه حتما میگم- 
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روز  چند  راستین  بیاین  اینجا.  کردی  با  اینکه  کاراتو
 از  -  بعد

.  مهمون من باش تا آروم بشی

فکر خوبیه. اما اول باید  تکلیفمو با اون نامرد مشخص-
 کنم، بعد

.  میام  پیشت



خیلی  هم خوب. پس بهم قول بده دیگه  گریه نکنی  و به- 
 فکر

 .  خودت و پرنس من باشی

باشه قول میدم. برو به کارات برس. می بوسمت- 
 . خواهری

 . راستین رو ببوس- 

.  باشه خداحافظ- 

 

با قار و قور شکمم به سمت آشپزخانه رفتم تا چیزی برای
 شام

دست و پاکنم. اما وقتی  با یک  یخچال خال ی  مواجه
  شدم، حسابی

حالم گرفته شد. چیزی توی یخچال نداشتم. در آن دو سه
 روزه



. خرید نکرده بودم. خیلی گرسنه بودم

باید  زنگ می  زدم از بیرون غذا می  گرفتم. ولی  شماره
  تلفن هیچ

. رستورانی را نداشتم
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ژاکتم را پوشیدم و شالم را روی سرم انداختم و به طبقه ی
 پایین

. رفتم



وقتی  در زدم، محمد در را باز کرد. مثل همیشه با خوش
  رویی

: گفت

.  سالم بانو بفرما یید تو- 

میشه  شماره  ی  ی ه  شدم.  مزاحم  این  موقع  ببخش  -
سالم، 

.  رستورانی چیزی رو بهم بدی میخوام سفارش غذا بدم

 شام نداری؟- 

.  نه واال، فرصت نکردم خرید  کنم- 

.  صبر کن االن برمی  گردم- 

.  چند دقیقه ی بعد، آیدا با سینی غذا جلوی در آمد

 سالم خوشگل خانوم. چرا نمیای  تو؟- 



. سالم آی دا جون. ممنون. همین جا خوبه- 

:  آیدا سینی غذا را به سمتم گرفت و گفت

.  بفرما اینم شام  امشبمون. بخور و بگو به به- 
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شماره  ی   رستوران ی  محمد  بود  ولی   قرار  آیدا
 جون،  -  ممنون

.  فست فودی چیزی بهم بده



مگه ما مردیم  که تو بری فست فود بخوری دختر؟ این- 
 قرمه

 . سبزی دستپخت مامانمو بخورو حالشو ببر

کشوندمت  شام  سر  شرمندگیه  که  باعث  نکنه.  درد  -
 دستت

. بیرون

ما مان گفت بهت بگم بیای  با ما شام بخوری ولی گفتم شا-
  ید

. خسته  ای حوصله ی ما و سرو صدامون رو نداری

این چه حرفیه. از مهناز خانوم از طرف من تشکر کن.- 
 به به چه

.  بوییم داره

. نوش جونت- 

در  توی  تخت  خوردم،  را  خانم  وقتی  غذای  خوشمزه
 ی  مهناز



حالی که از خستگی رو به مرگ بودم لبتابم را روشن
 کردم. از

آن شب هایی بود که به شدت خوابم می  آمد ول ی نمی
 توانستم

ذهنم را آرام کنم و بخوابم. طبق معمول آن چند وقت به
 صفحه

.ی کارن رفتم. باز نبود. برایش نوشتم: "خیلی بی معرفتی
 "
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. بعد هم چند استیکر عصبانی گذاشتم



.  کتی برایم  پیغام  گذاشته بود

 " مام انت بهت زنگ زد؟"

: نوشتم

آره. مرسی که اون همه راه رفتی و خبرش کردی. تو" 
 خیلی

" گلی. عاشقتم کتی

کتی آفالین بود. آنقدر بی حوصله و دمغ بودم که حال و
 حوصله

ی گشتن توی دنیای  مجازی را نداشتم. می  خواستم لب
 تاب را

خاموش کنم که یک  پیغام گنگ و نامفهوم از شماره ای
 ناشناس

. روی صفحه ظاهر شد



..."فقط یک جمله:" دم ی از عشق بگو در این شب مهتابی

نمی دانستم آن ناشناس که بود. اسمش روزگار نو بود...چه
! اسمی

. عکسی هم نداشت

جوابی به  پیام ندادم. لبتاب را بستم و دراز کشیدم. خیلی
 خسته

.  بودم اما فکر رزا نمی گذاشت بخوابم

.  آنقدر پهلو به پهلو شدم تا نزدیک سحر باالخره خوابم برد
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سر درد بدی به خاطر بدخوابی و کم خوابی شب قبل به
 جانم

افتاده بود. از بدشانسی ام کلی تلفن از شرکت های خارجی
 که

 با آن ها قرارداد بسته بودیم داشتیم و من مهلت نفس کشیدن

.  هم نداشتم



وقت ناهار بود و هنوز هم یک خروار کار ترجمه مانده
 بود که

.  انجام نداده بودم

سومین قرص مسکن را خوردم و سرم را ر وی میز
 گذاشتم. تقریبا

داشت خوابم می برد که حس کردم صدای نفس زدن های
  کسی

را می شنوم. یک چشمم را باز کردم. صورت سنایی
  جلوی رویم

بود. چنان از جا پریدم  که دو تا از پرونده ها روی زمین
.  افتادند
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سنایی دست به سینه جلوی رویم ایستاده بود.  یک تای
  ابرویش

.  را باال انداخت

. به به خانوم رستمی! م ی بخشید مزاحم خوابتون شدم-

با نگاهی  پر جذبه خیره ام شده بود. البد با خودش فکر م
 ی کرد

.  ساعت هاست که خوابیده ام

.  از تک و تا نیفتادم

 نخوابیده بودم. امری داشتین؟-

دستانش را طوری توی جیبش گذاشت که حس کردم جذاب
 تر

: به نظر می رسد. پوزخندی زد و گفت



می  اتاقتون  به  من  اومدن  بیدار  بودین  متوجه
 که....اگر  -جدا

.  شدین

:  به روی خودم نیاوردم و گفتم

 نگفتین چی کار داشتین؟- 

به نظرتون این مهم تره که من واسه چی اومدم اینجا یا- 
 چرت

  زدن شما وسط کار؟
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 یعنی  پنج دقیقه استراحت موقع ناهار جرمه؟- 

همه رفتن واسه ناهار. اومدم ببینم چرا شما نرفتین؟ فکر- 
 کردم

. مشغول کارید. ولی نمی دونستم مشغول چرت زدنید

 از کی  تا حاال شما واسه ناهار کارمنداتون نگرانید؟- 

واقعا که خانوم رستمی. خیلی کله شقین! اونقدر واستون- 
 سخته

  که عذرخواهی کنید؟

دلیلی واسه عذراخواهی نمی بینم. ولی  ممنون که- 
 اومدین. من

 . گرسنه نیستم

اتاق  از  تاسف سر تکان داد و  با  انداخت و  ای باال
 سنایی شانه



. بیرون رفت

نفس راحتی کشیدم و روی صندل ی نشستم. دلم نمی
 خواست

جلویش به هیچ عنوان کم بیاورم. البته که تقص یر خودش
 بود. از

همان روز اولی که کارم را در این شرکت شروع کرده
 بودم،  گاه ی

سوتی آن روزم را به رخم می کش ید. دلیلش نمی دانم چه
. بود

اما حس می کردم نامحسوس مراقبم است. شای د فکر می
 کرد

. نکند با این و آن درگیر بشوم
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با خودش چه فکری داشت؟ نکند مرا با اراذل یکی می
  کرد؟

صدای قار و قور شکمم که درآمد پشیمان شدم. آخر چه کار
 ی

. بود که گفتم گرسنه نیستم. بدجوری پشیمان بودم

.  توی کیفم را گشتم، فقط دوتا شکالت ته کیف بود

خودم را با همان دو شکالت سیر کردم. خواب از سرم
. پریده  بود

.  دوباره رفتم سراغ ترجمه ها

اما نمی  توانستم کار کنم. بدجور ی گرسنگی اذیتم  می
.  کرد



.  به دو دقیقه نکشید که به غلط کردن افتادم

که  سنایی   آدمی   نبود  غذا خوری  بروم.  سالن  به
 نمی  توانستم

آدم  ی ک  همه  جلوی  آن  بودم  مطمئن  بگیرد.  را
 جلوی  زبانش

چیزی می گفت. فکری به ذهنم رسید. برای محمد یک  پی
  امک

.  زدم و از او خواستم یک پرس غذا برایم بیاورد

.  چند لحظه بعد جواب آمد

" چرا نمیای تو سلف؟ اتفاقی افتاده؟ حالت خوبه؟"

: نوشتم
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از  مردم  که  بیار  واسم  غذا  فعال  میگم .  بهت  بعدا
 خوبم.  "آره

." گشنگی

پنج دقیقه بعد محمد با یک ظرف سبزی پلو با مرغ  توی
 اتاقم

.  آمد

تشکر کردم و تند تند شروع کردم به خوردن. آن غذا را
 دوست

 نداشتم، ولی آنقدر گرسنه بودم که مثل قحطی زده ها داشتم

. غذا م ی خوردم



محمد خنده اش گرفته بود. دهانم پر بود. ناگهان در باز شد
 و

.  سنایی وارد اتاق شد. با د یدنش به سرفه افتادم

یک بطری آب دستش بود. فورا نزدیکم شد . چند ضربه به
 پشتم

: زد و بطری را به سمتم گرفت و گفت

. خفه نشی؟! بیا  بخور-

. بطری را از دستش گرفتم و چند جرعه نوشیدم

سنایی باز دستانش را توی جیب ش گذاشت و سرش را
 یک ور ی

: خم کرد و چشمانش را ریز کرد و گفت

.  عالوه بر اینکه دروغگو هستی،  مغرور هم هستی- 
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:  بعد به محمد نگاه ی کرد و گفت

 تو براش غذا آوردی شریک جرم؟- 

آخ  که چقدر خجالت کشیدم. محمد اخمانش را توی هم
  کشید

:  و گفت

 شریک جرم؟- 

: فوری گفتم



آقا ی  از  اینقدر   پیچیده  ش میکنین؟  من فقط  -  چرا
 قضیه  رو

 . بهرامی خواستم که واسم غذا بیاره

:  سنایی گفت

 رابطه ی شما دو نفر چیه؟- 

:  محمد گفت

...  ما دو تا- 

:  به میان حرف محمد پریدم و گفتم

 دی گه غذا از دهنم افتاد. کلی  کار دارم. میشه برین؟- 

: سنایی نگاه ی به غذایم  کرد و گفت
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بفرمایید  بخورید. تا دو ساعت دی گه پرونده ها ترجمه- 
  شده روی

. میزم باشه

:  بعد هم از اتاق بیرون رفت. محمد رو به من گفت

 چی شده روژین؟ این چرا اینجوری میکنه ؟- 

ولش کن، بعدا بهت میگم. برو سر کارت تا منم به کارام- 
.  برسم

.  محمد گیج شده بود. باشه ای گفت و از اتاقم بیرون رفت



 

توی راه برگشت به خانه محمد کل ی نصیحتم کرد که
 حواسم به

رفتارم باشد. او رئیسم بود و من بای د محتاط تر رفتار
.  کنم

.  ماشین را روی پل مقابل خانه متوقف کردم

من کاری به کارش ندارم محمد. ولی  نمی  دونم چرا- 
 اینقدر تو

کار من سرک می  کشه. نمی  دونم چشه. منم دوست ندارم
 کم

بیارم. خیلی مغروره. فکر کنم کینه ی اون روز رو از من
 به دل

. گرفته

:  محمد سر تکان داد



 Page 211 of 1483
 

 

 

. من اصال سام رو نم ی فهمم. کینه ای نبود- 

.  پس اسمش سام بود- 
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شاید  خیلی بی  پروا و بدون فکر حرف زده بودم. ول ی
 آن حرف

ها عکس العمل های  بی  اراده ی  من نسبت به رفتارهای
  سنا یی

. بود

تازه یادم افتاد که بای د می رفتم برای یخجال خالیم خرید
 می

. کردم

:  به محمد که گفتم  او گفت

.  اگه می  خوای باهات بیام- 

: معلوم بود که خسته است. گفتم

.  نمیخواد خودم میرم و زود هم برمی گردم- 
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بودم و  دوست داشتم  ناراحت  اینکه تنهایی  می  رفتم
 گرچه از

.  کسی همراهم می آمد

 

داشت برف م ی آمد و ترافیک سنگینی توی خیابان  ها
 بود. به

سختی جایی  برای پارک  پیدا  کردم. خریدهایم  را انجام
 دادم و



به هزار زحمت آن ها را تا ماشینم کشاندم. انگشتانم از
  سرما بی

حس شده بود. با د یدن پاساژ بزرگی همان حوالی تصمیم
 گرفتم

سری به آنجا بزنم و خرید  کنم. در حالی  که از پله های
 آن مرکز

خرید شیک باال م ی رفتم جای خال ی کتی را حس کردم
 که پای

.  ثابت در پاساژ گردی ها یمان بود

کمی که راه رفتم، مغازه ای که شال و روسری های  بافت
 قشنگی

. داشت، توجهم را جلب کرد

مغازه دار پسر جوانی بود که حسابی توی صورتش دست
 برده

. بود. پسری با صورتی زنانه که بدجوری توی ذوق میزد



از او خواستم چند شالی را که از طرحشان خوشم آمده بود
 نشانم

.  بده د
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در حالی  که لبخند م ی  زد و مدام توی صورتم با چشمانی
 هیز

خیره می شد، چند شال روی  پیشخوان باز کرد. من به
 شال ها

.  نگاه می  کردم و او به صورت من زل زده بود



. شال های قشنگی بودند. همه را جلوی آینه امتحان کردم

:  پسر فروشنده گفت

به صورت قشنگ شما همه رنگ ی میاد. میخواین این- 
 رنگ رو

.  امتحان کنید؟ آبی بهتون میاد

.  شال را کفری از دستش گرفتم و توی آینه نگاه کردم

.  راست می گفت خیلی به صورتم م ی آمد

:  ناگهان حس کردم پشت سرم ایستاده. نزدیک گوشم گفت

.  خیلی خوشگلی- 

تا آمدم جوابش را بدهم، دستی جلو آمد و پسر را به عقب
 هل



داد. خشکم زده بود. سنایی آن جا چه کار م ی کرد؟ با
 صورتی

که از فرط عصبانیت سرخ شده بود خیلی جدی ولی  با
  صدایی

: آرام رو به پسر گفت

  اینجا روسری می فروشی ی ا مزاحم ناموس مردم ی؟- 

 Page 214 of 1483

 

 

 

:  پسر با عصبانیت گفت



مینداز ی  -  تو چی   کاره شی؟  شوهرشیL  یا   برادرش
 که خودتو

! وسط؟ برو بیرون

:  سنایی گفت

نخوای  تو  تا  باشم  داشته  باید   نسبتی  باهاش  حتما  -
 مگه

مزاحمش بشی؟ خودت شعورت نمی رسه که نبا ید  با
 مشتری ت

 اینجوری رفتار کنی؟

: فوری گفتم

. خواهش میکنم تمومش کنید. بسه دیگه- 

: پسر فروشنده پوزخندی زد و گفت



بفرما بیرون و تو کاری که به شما مربوط نیست دخالت- 
.  نکن

: بعد رو به من کرد و گفت

 خانوم کدوم شالو پسندیدی  واستون بپیچم ؟- 

:  شال آبی رنگ را توی صورتش پرت کردم و گفتم

.  واسه عمت بپیچش- 
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.  بعد هم بدون اینکه حرفی بزنم از مغازه بیرون زدم

:  سنایی دنبالم آمد و گفت

.  واقعا که خیلی  پررویی- 

:  سر جایم ایستادم و به طرفش چرخیدم و گفتم

  چرا اون وقت؟- 

منو نادیده م ی گیری اونم وقت ی جلوی اون احمقو- 
 گرفتم. واقعا

 فازت چیه خانوم رستمی؟

جانم؟ اون وقت شما چرا فکر م ی کنید من اونقدر بی- 
 دست و

 پام که یه الف بچه بخواد مزاحمم بشه ؟

: پوزخندی زد



انگار تشکر کردن و معذرت خواهی واسه شما خیلی- 
! سخته

اصال چه معنی داره یه دختر تک و تنها این وقت شب بیاد
  خرید؟

:  چشمانم باشنیدن حرفش گرد شد و گفتم

رییس  من  هم  شما  نیست  و  سنایی  اینجا   شرکت  -
 جناب

برمیومدم.  پسش  از  خودم  نبودین  من  هم  شما  اگر
. نیستین
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شب  جوابی  بدم.  سوالتون  به  لزومی  نمی  بینم  بخوام
 بعدشم

 . خوش

به سرعت از پاساژ بیرون رفتم و سوار ماشینم شده و از
 آنجا دور

 . شدم. تا به خانه برسم فقط حرص خوردم

به خانه که رسیدم تصمیم گرفتم برای شام ماکارانی درست
. کنم

آیدا   بودم که زنگ خانه به صدا درآمد.   اما هنوز شروع
 نکرده

. پشت در بود با یک سینی غذا در دستش

:  لبخندی زد و گفت

.  سالم، خسته نباشی روژین جان. بیا واست شام آوردم-



.  یک شقاب ماکارانی بود

.  سالم آی دا جون، باز که منو شرمنده کردین- 

دشمنت شرمنده عزیزم. محمد گفت رفتی خرید و االن- 
 خسته

برگشتی. گفتیم خسته و کوفته تا بخوای شام درست کنی دیر

 . میشه

به  کنم؟  ماکارانی  درست  میشه  می  خواستم  باورت  -
. ممنونم

.  شدت هوس کرده بودم. خدا خیرتون بده
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. دعات به جون داداش محمدم باشه- 

.دستش درد نکنه. سالم منو به مامان برسون و تشکر کن- 

. باشه نوش جونت- 

از اینکه محمد به فکرم بود، خیلی ممنونش بودم. پسر
  مهربانی

مثل او که خیلی بامعرفت بود، دور و برم ندی ده بودم. شام
 را که

.  خوردم به مامان تلفن کردم
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رزا و راست ین خواب بودند. مامان گفت رزا هنوز هم
 عصبانی و

و  خانه  و  می   کردی   می   رفت  ولش  آنقدری   که
 بود.  دمغ

. امیرح سین را یک جا به آتش م ی کشید

 Page 218 of 1483
 

 



 

راما هم که کیلومترها از تهران دور بود و توی کرمان
 دوره  ی

. آموزشیش را طی میکرد، از همه جا بی  خبر بود

خدا را شکر کردم که راما آن جا نبود؛ وگرنه معلوم نبود
  چه بالیی

سر امیرحسین می آورد. راما رزا را خیلی دوست داشت و
 آن دو

خیلی   باهم  نزدیک  بودن د  هم  روحی  به  سنی  و
 نظر  از  چون

را  کشیدن  رزا  رنج  طاقت  هیچ   عنوان  به  راما
. صمیمی  بودند

. نداشت

مامان با خوشحالی شغل جدیدم را تبریک گفت و قول داد
 که



خیلی زود به تبریز بیایند . دلم حسابی برایشان تنگ شده
.  بود

 

بعد  از اینکه از مامان خداحافظی  کردم، طبق عادت
 سراغ لبتابم

. رفتم. آن ناشناس شب قبل دوباره برایم  پی ام گذاشته بود

  هوای دلم بارانی ست"

.  بیا و چتری باش برای خیابان گرد ی های م

 بی تو زیر باران قدم زدن

..." کم از جان دادن به عزارئیل نیس ت
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متعجب بودم و داشتم از کنجکاو ی می مردم بدانم آن
 ناشناس

. کیست

:  می خواستم مثل شب قبل بی اعتنا باشم، اما نوشتم

تو کی هستی؟ خانوم یا آقای محترم، به نظرتون صفحه ی"
 من

 دفتر خاطرات یا کتابچه شعر شماست؟

مثل دیشب جوابی نیامد. شانه ای باال انداختم. لبتاب را
 بستم و

. خیلی زود چشمانم گرم شد و خوابیدم
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توی اتاق کارم مشغول ترجمه هایی بودم که پرتو داده بود.
 داشت

 ریز ریز برف می آمد. چند گلدان حسن یوسف  و
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تقریبا تا کف  پنجره ی اتاقم  پنجره گذاشته بودم.  ارکیده
 کنار

اتاق امتداد داشت و خیلی  راحت میشد منظره ی  بیرون را
 تماشا

. کرد

از آسمان لذت م ی   الماس ها  از دی دن رقص  بودم.
 عاشق برف

.  بردم. اما حیف که خیلی کار داشتم

کار د یروز سنایی  از فکرم بیرون نمی رفت. آن جا چه
  کار م ی

!  کرد؟ یعنی  تعقیبم کرده بود؟

ناگهان در باز شد و سنا یی  توی اتاق آمد. چه حالل زاده ام
. بود

.  خنده ام گرفته بود، ولی زود جمعش کردم



بدون اینکه حرفی بزند آمد و دست به سینه به دیوار تکیه
. داد

زل زده بود به من. متعجب از آن حرکت بی معنی  سنایی
 لب

: زدم

  امری داشتین جناب سنایی که در نزده وارد شدین؟- 

: خیلی خونسرد گفت

.  گفتم شاید  خواب باشین، نخواستم بیدارتون کنم- 

: نیشخند زدم

 Page 221 of 1483
 



 

 

جدا که...در مورد من چی فکر کردین آخه؟ نکنه فکر- 
 کردی ن

 میام اینجا که بخوابم؟

. از شما بعید  نیست. چند روز  پی ش که اینطور بوده- 

می  بینی  من اصال شبیه رئیس ها ی دیگه  نیستم. حواسم
  حسابی

.  به کارمندام هست. دست از پا خطا کنن من می  فهمم

:  ابرویی باال انداختم و گفتم

در مورد من اشتباه فکر م ی کنید. خیاالت برتون داشته- 
 رئی س



.خیلی حواس جمع. من اهل کم کاری و زیرآبی رفتن نیستم

بله خب مشخصه. کارت رو خوب انجام میدی. فقط- 
  زبونت یکم

. درازه و هر وقتم که فرصت کنی ی ه چرت میزنی

 

. تا آمدم جوابش را بدهم از اتاق بیرون رفت

هایش   آن حرف  منظوری  از  و  قصد  چه  این  مرد
 نمی  دانستم

داشت. شک نداشتم بابت روز قبل از دستم ناراحت بود و
 البد

.  آمده بود من برای کار دیروزش تشکر کنم

. خیلی از خود متشکر بود
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لجم را درآورده بود و دلم می  خواست یک درس حسابی
 به او

بدهم. حس م ی کردم ب ی دلیل با من لج افتاده. اما چرا؟
 البته که

خودم فکر می کردم به خاطر حاضرجوابیم بود. از آن روز
 مصمم

. شدم در فرصتی مناسب حالش را بگیرم

کارهای  ترجمه که تمام شد، از هر فایل  یک پرینت گرفتم
 و به

.  اتاق سنایی رفتم تا آن ها را تحویلش بدهم



اولش می  خواستم مثل خودش در نزده وارد اتاقش بشوم،
  ولی

دیدم بی  ادبی ست. دو تقه که به در زدم جواب نداد.
 دوباره در

.  زدم باز هم جواب نداد

مطمئن بودم که توی اتاقش بود. به میز پرتو نگاه کردم.
. نبود

. امروز چه زود رفته بود

در را آرام باز کردم و توی اتاقش سرک کشیدم. پشت به
 من رو

.  به پنجره ایستاده بود و داشت با تلفن حرف می زد

واقعا تو درمورد من چی  فکر کردی سهیل؟- 
 استانداردهای  من

خیلی باالتر از اونیه که با همچین دختریی اصال حرف
 بزنم. اون



وقت تو میگ ی برم خواستگاریش؟ جدا که مغزت پوکه
.  پسر
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. عجله داشتم. توی اتاق رفتم اما او متوجه ی حضورم نشد

:  فریاد زد

ببند دهنتو سهیل. جرات داری جلوی مامان این حرفارو- 
. بزن

حاال فکر م ی کنه من بهت گفتم بری با دختره قرار مدار
. بذاری



تک سرفه ای کردم. سنایی  به طرف من چرخید و اخم
 هایش  را

.  توی هم کشید

: به شخص آن طرف خط آرام گفت

. من بعدا بهت زنگ میزنم. نخیر نمیشه. همون که گفتم- 

:  سنایی با اخم هایی گره کرده به طرف من آمد و تو پی د

مثل اینکه ادب و تربیت شما پر از اشکاله. در زدن هم- 
 مثل

کارهای د یگه واستون سخته خانوم رستمی که سرتون رو
 همی ن

  جور میندازین پایین و میا ین تو؟



کارد میزدی خونم درنمی  آمد. ای کاش در نمی  زدم.
 حداقل دلم

. کمتر می سوخت
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در موقعیتی  نبود که بتوانم جوابش را بدهم. خیلی عاص ی
. بود

هایی  از  حرف  بود  ممکن  نداشتم.  شناخت  او  آنقدری
 از  هنوز

. دهانم دربیای د که باعث اخراجم بشود



:  ولی خیلی به من برخورده بود. پوفی کردم و گفتم

.  من در زدم جناب سنایی  ولی  مثل اینکه شما نشنیدید- 

: سنایی پشت میزش نشست و گفت

ی عنی میگین دارم دروغ میگم؟  اگر در زدین  و من- 
 اجازه ندادم

.  بیاین تو، پس نبای د بیا ین تو

:  فایل ها را جلویش گذاشتم و گفتم

.باشه اصال من دروغ میگم. لطف کنید اینارو امضا کنید- 

اتاق  از  کنم.  کنترل  را  خودم  نمی  توانستم  آن  دیگر
 بیشتر  از

بیرون رفتم و کیفم  را از اتاقم برداشتم و از شرکت بیرون
. زدم



توی دلم نالی دم خدا آخر و عاقبتم را با این مرد به خیر
.  کند

ماشین را از پارکینگ درآوردم و با سرعت از شرکت دور
.  شدم

وقتی به خانه رسیدم و داشتم ماشین را ت وی حیاط پارک
  می

:  کردم، مهناز خانوم در را باز کرد و گفت

 Page 225 of 1483
 

 

 

  روژین خانوم؟ محمد با شما نیومد؟- 



:  محکم روی  پیشانیم  زدم و گفتم

ای وای مهناز خانوم اصال حواسم نبود. من زودتر- 
.  اومدم

عیبی  نداره دخترم خودتو ناراحت نکن. خودش میاد-  
.  دیگه

.  شرمنده به خدا. االن بهش زنگ میزنم- 

:  مهناز خانوم لبخندی زد و گفت

.  دستت درد نکنه- 

.  دوباره توی ماشین نشستم و شماره ی محمد را گرفتم

:  محمد بعد از دوتا بوق جواب داد



  سالم بر بانوی عجول و فراری. کجایی پس؟- 

منتظرت  نتونستم  کاری   پیش  اومد  خدا  به  -  شرمنده
. محمد

. بمونم. االن خونه ام

اشکال نداره بانو. بدن منجمد شده رو با تاکسی میارم- 
. خونه

.  فقط به مادر خبر بده که من دیر میام
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  خدا مرگم بده مگه کجا یی که م یگی منجمد شدی؟- 

 . کنارخیابون روژین بانو. درست جلوی شرکت- 

وای بر من! تو رو خدا ببخشید. برو تو شرکت تا من بیام- 
.  دنبالت

نه نمیخواد خودم میام فقط تو رو خدا دفعه ی بعد خواست- 
 ی

. منو جابذاری قبلش بگو بانو



خنده ام گرفت. محمد در هر حالت ی شوخی می کرد و پر
 حوصله

. بود

. باشه حتما. قول میدم  دیگه تکرا ر نشه- 

محمد خداحافطی  کرد و من باز چند تا فحش نثار روح و
 روان

. پر فتوح سنایی کردم. البته فقط توی دلم
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هوای خانه سرد بود و من هم کنار شومینه نشسته بودم و
 داشتم

سنایی  حرف  از  هنوز  م ی   خوردم.  یک  لیوان
 شیرکاکائوی  داغ

کفری بودم و هرکاری می کردم که به حرف هایش فکر
 نکنم

داشتم  آن همه دوستش  به خاطر شغلم که  اگر  نمی
. توانستم

.  نبود یک جواب دندان شکن به او می دادم

با شنیدن صدای آهنگ حنا دختری در مزرعه از فکر
. بیرون آمدم

 خنده ام گرفته بود، هنوز نتوانسته بودم از آن اهنگ دل

انرژی  ای  می  عوضش کنم. هیچکس  نمی  دانست چه
 بکنم  و

. گرفتم از آن

.  شماره ی کتی بود که روی صفحه ی گوشیم افتاده بود



.  سالم کتی جونم- 

سالم روژی. چطوری تو دختر؟ مارو نمی بینی خوش-
  میگذره؟

! خوبم کتی . نه بابا چه خوشی ای- 

  باز چی شده؟- 

. از دست این رئیسم اعصابم داغونه- 

:  همه چیز را که برایش تعریف کردم کتی خندی د و گفت
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واقعا عجب آدمیه ها. من جای تو بودم یه چیزی می گفتم- 
 با

.  خاک یکسانش  م ی کردم

. وا! دیوونه ام مگه؟ اخراجم می کنه-

. خب بکنه- 

نگو کتی . کارم خیلی خوبه. اگه این سنایی اذیتم نکنه- 
  هیچ

مشکلی اونجا ندارم. نه با کارمندای دیگه ارتباطی دارم نه
 با ارباب

رجوع درگیرم. بعدشم مگه کار  پیدا میشه؟ دیگه دوست
 ندارم به

 . اون روزای بیکاری برگردم



پس اگه کارتو دوست داری اینقدر نشین اونجا و حرص- 
. بخور

بگرد دنبال یه  راه حل که حالشو جا بیاری تا دیگه نتونه تو
 رو

. بچزونه

تو فکرش هستم اتفاقا. منتظر یه فرصت مناسبم. چه خبرا-
 کتی؟

. هیچی به خدا تو نیستی و حوصله م بدجور سر رفته- 

یکم کاراتو سبک کن پاشو یه چند روز بیا اینجا. دلم- 
 واست یه

.  ذره شده

 آره فکر خوبیه. بذار ببینم چی  م یشه. هوا چجوره ؟- 
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.  وای سرده کتی. خیلی  سرده. برف اومد ه- 

چه خوب. اینجا هوا مثل همیشه کثیف و خشکه. دیگه- 
 سرفه

 نمیکنی؟

.  نه خدا رو شکر خوبم- 

خوشحالم واست روژین جون. من برم شام درست کنم االن-
  این

 . شوهر ما گشنه تشنه میاد من هنوز چیزی درست نکردم

. باشه برو. منم شام ندارم-



 . شبت خوش-

بازی.  بود باهم م ی رفتیم برف  اگر کتی کنارم  بود.  دلم
 گرفته

صدای زنگ در مرا ترساند و چند قطره شیر کاکائو ریخت
 روی

دستم. درحالی  که با دستمال دستم را خشک میکردم  به
 طرف

. در رفتم . آی دا پشت در بود

. سالم روژین جون- 

. سالم خوبی؟  بیا تو- 

فورا داخل خانه شد و روی مبل کنار شومینه نشست و
 مشغول

.  گرم کردن دستانش شد
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: گفت

 وای چه سرده. تنهایی چی  کار م یکنی روژین جون ؟- 

. هیچی به خدا. حوصله م سر رفته بود- 

 . مامان گفت واسه شام بیای   پیشمون- 

. به خدا با اون شاهکار عصرم روم نمیشه بیام پا یین- 



.  محمدو میگی . بابا بیخیال دختر.  پیش میاد دیگه- 

. وای نگو که خیلی  پیش  مامانت خجالت کشیدم- 

گفتیم  ماشینتو  بهش  چقدر  تقصیر  محمده.  حرفیه.  -این
 چه

عوض کن. حاال خوب شد حقشه تا دی گه اینقدر خساست
. نکنه

.  به هر حال به خاطر من امروز تو خیابون مونده بود- 

آره بیچاره وقتی اومد خونه قند یل بسته بود. حاال پاشو- 
  بریم

.  پایین

...  آخه- 

آخه و اما و اگر هم نداریم. شام هم که نداری. پس زود- 
 باش



.  بریم
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.  باشه. پس بذار آماده بشم- 

. من کاری ندارم همین جا منتظرت میمونم- 

.  به طرف اتاقم رفتم و لباس پوشیدم و  پیش  آیدا برگشتم

:  آیدا با دیدنم گفت



وای روژین تو خیلی خوشگلی. هر چی می  پوشی بهت- 
.  میاد

: لبخند زدم

. ممنون- 

یک بسته شکالت هم که م ی  دانستم مهرناز دوست دارد و
 بسته

.  بندی شیکی داشت با خوم بردم

محمد در را باز کرد و سالم کرد. لب پایینم  را گاز گرفتم
:  و گفتم

سالم محمد، خوبی؟ بازم شرمنده. شکالت را به سمتش- 
.  گرفتم

:  بسته ی شکالت را از دستم گرفت و گفت



دشمنت شرمنده بانو. دستت درد نکنه. بیا تو که هنوز- 
 گرمم

.  نشده

: مهناز خانم و مهرناز به استقبالم آمدند. مهرناز گفت
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.  سالم خاله- 

:  صورتش را بوسیدم و گفتم

  سالم خوشگل خانوم. خوبی؟- 



:  مهرناز لبخندی دلکش زد. مهناز خانم گفت

. بیا  بشین دخترم. خوش اومدی- 

. تشکر کردم و با آنا وآقای  بهرامی احوالپرسی کردم

آیدا داشت میز شام را میچید. وقت ی برای کمک به او
 رفتم محمد

. هم پشت سرم به آشپزخانه آمد

 بانو نگفتی  چی شد که یهو از شرکت زدی بیرون؟- 

.  با سنایی حرفم شد- 

دوباره؟... من نمی  دونم این  سامی ار چشه. تا حاال ند- 
 یده  بودم با

. کارمنداش ایجوری رفتار کنه



  اسمش سامی اره یا  سام؟- 

.  سامی ار- 
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.  به هر حال واسم جالبه بدونم چرا اینقدر ازم بدش میاد- 

سامی ار پسر خوبیه. تو این چند سالی که من باهاش کار- 
 کردم

.  تا حاال نشده رفتار بدی ازش ببینم

 

هه. اون چیزی که من م ی  بینم یه آدم خودشیفته ست که- 
 از

. باال به همه نگاه می کنه. اوففف کفرمو درآورده دیگه

:  محمد سبد سبزی خوردن را برداشت و گفت

.  خیلی به پر و پاش نپیچ و بهونه دستش نده- 

اونه که همش سر راهم سبز میشه. من از خدامه اصال- 
. نبینمش



.  به گمونم یه تخته ش کمه محمد
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اونطوری  کنار  هم  تو  بود  نزده  حرف  اونجوری
 باهام  اگه  امروز

.  خیابون عالف نمیشدی

حرفشو نزن دیگه اتفاقی  بود که افتاده . به زودی  ماشین- 
  می

. خرم و دیگه مزاحمت نمیشم



این چه حرفیه. مراحمی. واسه  اینکه کار امروزمو- 
 جبران کنم

. فردا میخوام ببرمتون گردش

:  آیدا که تا آن لحظه ساکت بود هی جان زده گفت

  آخ جونمی. کجا بریم  حاال؟- 

.  کوه- 

: محمد و آیدا هردو هم زمان باهم گفتن

  چی؟ کوه؟- 

: آیدا با لب و لوچه ای آویزان گفت

حتما اونم ساعت چهار صبح کله ی سحر با ید  بریم .- 
 دور منو

. یه خط کلفت قرمز بکش روژین جون. با ماژیک البته
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محمد تا خواست یک پس گردنی  به آیدا بزند، آی دا جا
 خالی داد

:  و گفت

نکن محمد. باور کن سخته تو این سرما از زیر پتو بیام- 
. بیرون

:  محمد خندید و گفت



آخه خنگول کی تو این برف و سرما صبح زود میره کوه- 
 که ما

.  بریم

:  گفتم

محمد راست میگه آیدا جون. ساعت ده صبح میریم. م ی- 
 خوایم

مهمون من. عصر هم  ناهار هم  نوردی.  بازی  نه کوه
 بریم  برف

 برمی گردی م. خوبه؟

:  محمد خنده ی ب ا نمکی زد

البد م ی خوای هویج و دکمه هم بیاری واسه چشم و دماغ- 
 آدم

. برفیت



. آیدا خنده ای شیرین زد و چشمکی حواله ی او
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:  پوفی کردم

 باز شما دوتا چه نقشه ای دارین؟- 

:  صدای مهناز خانم از پذیرایی بلند شد

  چی شد پس این شام بچه ها؟- 

:  محمد سینی لیوان ها را برداشت و رو به من گفت

.  هیچی به خدا- 

:  دیس برنج را از دست آیدا گرفتم

.  خیلی وقته نرفتم اسکی- 

:  با آیدا  از آشپزخانه بیرون رفتیم. آیدا گفت

  حاال اسکی بلدی؟- 



.  آره. تا حدود زیادی- 
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صبح روز بعد لباسی  گرم که شامل یک بلوز بافت یقه
 اسکی و

پوتین  های  بادگیر  و  و  یک  کاپشن  کتان  و  بافت
 شلوار  دوتا

کالهی   مشکی   روی  سرم  پوشیدم  و  را  اسکی  بود
 مخصوص



گذاشتم و وسا یل اسکی و کوله پشتی مملو از خوراکی و
 چیزهای

مورد نیازم بود را برداشتم و توی حیاط رفتم. سوز و
 سرما توی

صورتم شالق ریزی زد. آیدا و محمد زودتر از من آمده
.  بودند

.  کوله پشتیم را توی صندوق عقب گذاشتم

آیدا مدام خمیازه م ی کشید و من و محمد هم به او می
.  خندی دیم

.  تا وقتی به  پیست برسیم آیدا توی ماشین خوابید

.  وقتی رسیدیم؛ جمعیت زیادی آنجا موج میزد

:  آیدا سوتی کشید



. وای این جا رو ببین. از ما بیکارترونن- 

صبحانه نخورده بودیم و بعد از خوردن یک صبحانه ی
 مفصل؛

.  سوار تلکابین شدیم

آیدا اسکی  بلد نبود. به خاطر همین با تلکابین  به پایین
.  برگشت
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.  محمد خیلی خوب اسکی می کرد



برف ها زیر نور آفتاب برق میزد و حس و حال خاصی به
 من داده

بود. بعد از مدت ها هیجان و لذت توی تک تک سلول های
 جسم

.  و روحم دوی د

یاد توچال خودمان افتادم. هر وقت با کتی  م ی رفتیم
  اسکی کلی

.  به هردویمان خوش می گذشت

وقتی باالخره به پایین  پیست رسیدیم،  آیدا را مشغول بگو
 و بخند

.  با چند دختر دیدیم . با د یدنمان به طرفمان آمد

.  باالخره اومد ین؟ داشتم د یگه قندیل م ی بستما- 

:  گفتم



 .  همش یه ساعت طول کشید. خی لی باال نرفتیم- 

:  محمد گفت

.دلم میخواد بازم برم باال. ولی  دی گه نایی  واسم نمونده- 

:  آیدا گفت

.  من که هنوز خوابم میاد- 

 Page 239 of 1483
 

 

 

:  من و محمد اعتراض کردیم و گفتم



. از دست تو. همش به فکر خوابی- 

: آیدا خمیازه ای کشید و گفت

خب.  می  خوندم  درس  دا شتم  شب  نصف  تا  خودم
 جون  -  به

. چنین دانشجوی زرنگی هستم

:  محمد گفت

خب حاال چی کار کنیم بچه خرخون؟ تا وقت ناهار یه- 
 ساعتی

.  مونده

آیدا دست توی جیب های پالتو کرده بود. شانه باال انداخت
 و به

: من نگاه کرد. کمی  فکر کردم و گفتم



.  آدم برف ی درست کنیم- 

: محمد موافقت کرد و آی دا را هل داد و گفت

.  ی اال راه بیفت! کله ی آدم برف ی مون با تو- 

وقتی آدم برفیمان را درست کردی م؛ شال گردنم را باز
 کردم و

دور گردنش انداختم. محمد یک  هویج از توی کوله اش
 بیرو ن
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کشید و روی صورتش گذاشت. دو تا هم سنگ سیاه  پی دا
  کردیم

. برای چشمانش

بعد هم با آدم برفی مان  عکس گرفتیم. حین عکس گرفتن
 محمد

آماده  ی   وقتی  داشتم  ای  درآوردند.  های  بامزه  آیدا
 شکلک  و

عکس گرفتن از محمد و آی دا می  شدم یک  لحظه چشمم
 به آی دا

خورد که با نگاهی خاص به محمد که داشت کالهش را
 مرتب

می کرد، خیره شده بود. فورا آن لحظه را ثبت کردم. آن
 موقع

نمی دانستم معنای  آن نگاه چیست اما بعدها حقایق زی ادی
 از

.  آن نگاه فهمیدم

 . ناگهان یک  گوله برف به سر آیدا خورد



وقتی به پشت سرمان نگاه کردیم  همان چند دختری را
  دیدیم

.  که چند دقیقه ی قبل داشتند با آ یدا صحبت می کردند

آیدا اولش حرکتی نکرد ولی  بعد ی ک گوله برف درست
 کرد و به

.  طرفشان پرتاب کرد

.بازی شروع شد و ما شدیم  یک تی م و آنها تیم  مقابل ما
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مدام به هم گوله برف پرت می کردیم و حسابی بهمان
 خوش

می گذشت. بعد از مدت ها از ته دل می خندی دم و کیف
 دنیا را

.  می کردم

.  بعد از دقایقی  تصمیم گرفتم گوله برف بزرگی بسازم

بدون اینکه به روبرویم نگ اه کنم گوله برف را پرت
 کردم. صاف

. توی صورت پسری جوان خورد

او  از  تا  رفتم  جلوتر  صورتش.  تمیز  کردن  به  کرد
 پسر  شروع

.  عذرخواهی کنم. اما با دیدن سنا یی چشمانم گرد شد

سنایی در حال ی که برف ها را از روی پالتویش م ی
 تکاند رو به

:  من گفت



به به! روز به روز داره به هنرمندیات اضافه میشه. مگه- 
 آدم به

  این گندگی  رو جلوی چشمات نمی بینی؟

.  می خواستم معذرت خواهی کنم؛ ولی زبانم نچرخید
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چیزی نگفتم و بر و بر توی چشمانش زل زدم. هر جا م ی
 رفتم

:  او همان جا بود. پوف ی کردم و گفتم

من شما رو ندی دم. ول ی بهتر نبود که وسط بازی ما- 
  سبز نمی

 شدین؟

.  جدا که خیلی  جالبه. بازم عذرخواهی نمی کن ی- 

.  شانه ها یم را باال انداختم و چیزی نگفتم

. محمد جلو آمد و با سنایی  سالم و احواپرسی کرد

آیدا کنار محمد ایستاد  و با نگاهی  معنادار به سنایی سالم
.  کرد



پای من کرد و تا خواست چیزی بگوید   سنایی نگاه ی به
 سرتا

دختری جوان نزدیک ما شد و با عشوه ای نه چندان جالب
 رو به

: او گفت

سام ی چرا نمیای تو؟ سرده بیرون. سهیل و رویا- 
. منتظرمونن

:  سامیار نگاه ی به من و بقیه کرد و رو به محمد گفت

. محمد جان من باید  برم. بعدا م ی بینمت- 
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بعد نگاه ی به من کرد و من هم دست به سینه همچنان بی
 حرف

.  به او زل زده بودم

. دخترک دست سامیار را گرفت و به طرف خودش کشید

های   لب  تیره  ای  به  رژلب  و  دخترک  آرایش
 غلیظی  داشت

باریکش  زده بود. رنگ صورتش زیر  آن همه آرایش
 زرد بود. با ناز

.  و ادا رو برگرداند. حتی نیم  نگاهی  هم به ما نکرد

چند دقیقه بعد ماهم بعد از خداحافظی از دوستان جدی دمان
 به

. کافه رستوران باالی  پیست رفتیم



پشت میز که نشستیم دستکش های چرمیم  را درآوردم و
 توی

.  کوله ام چپاندم

خیلی گرسنه بودم. لحظه ای نگاهم به میز سنایی و
 دوستانش

و سنایی  هر چند  او چسبیده  بود  تقریبا  به  ادا  بد  افتاد.
 دختر

دقیقه یک بار او را از خودش دور می کرد، اما دختر با
 سماجت

دوباره خودش را به سنایی  م ی  چسباند. از آن دخترهای
 آویزان

. و نچسب بود و انگار ذره ای غرور نداشت
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بیچاره   از  مرد  که  بود  مشخص  کامال  دادم.  تکان
 سر  با  تاسف

.  دخترک خوشش نمی آید

کنارشان پسر و دختری جوان نشسنه بودند که حدس زدم
 همان

. سهیل و رویایی  باشند که دختر گفته بود

آیدا با کنجکاوی به آن ها نگاه می  کرد. زیر گوش محمد
:  گفت

محمد اون اقا و خانوم همراه رییستون کین؟ می-
 شناسیشون؟

:  محمد گفت



آره اون پسر برادر کوچیکه ی سامیاره و اون خانومم- 
. نامزدشه

ولی اون دختر مو بلونده رو نمی شناسم. حاال هی  اینقدر
 تابلو

. نگاهشون نکن. زشته

: آیدا پوزخند زد

 ! زشت اون دختره ی آویزونه. اه. نچسب- 

:  در حالی که به منوی روی میز نگاه می  کردم گفتم

نمی  دونم چرا اینو باید  اینجا هم ببینمش. یعنی شهر به- 
 این

!  بزرگی هر جا میرم اونم هست. به خشکی شانس
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:  محمد خندید و گفت

خب تعجبی نداره؛ این رستوران و اون فروشگاه لوازم- 
 اسکی

برای عموی سامیاره. سام هم اکثر جمعه ها اینجاست. یه
 اسکی

. باز حرفه ایه

ابروهایم با شنیدن این حرف باال پر ید. ول ی به روی
. خودم نیاوردم



محمد که گفت م ی رود دستشویی، آیدا فورا زیر گوشم
: گفت

میگما روژین جون. یعنی تو هر روز این مجسمه ی- 
 جذابی ت

 رو تو شرکت میبینی؟

:  چینی به بینی ام انداختم

آیدا. کجاش جذابه  تو رو خدا  - مجسمه جذابیت؟ ولمون
 کن

 آخه ؟

باشی.  یه  اینقدر  ب ی  توجه  نمی   کردم  فکر  روژین
! به خدا  -  وا

نگاش کن! المصب  عین مدل های  تو تلویزیونه. جذبه شو
 که نگم

. برات. از دور داد می  زنه



زیر چشمی به او که داشت با سهی ل حرف م ی زد و می
  خندید

نگاه کردم. قد بلند بود و خوش اندام. اجزای صورتش در
 عین
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سادگی  کامال نرمال بود. چشمان عسلی و بینی  قلمی  و
 فک زاویه

دارش با آن ته ریش، صورتش را خواستنی کرده بود.
 گویی بار

اولی بود که می دیدمش. وقتی ابروهای پهن و مرتبش را
 چین



.  می داد و اخم می کرد جذابیتش ب یشتر به چشم می آمد

: آیدا آرام روی دستم زد

. خب دیگه بسه روژین. زل نزن به پسر مردم- 

. تا خواستم رو برگردانم نگاهم به نگاه سنا یی گره خورد

فورا به آیدا نگاه کردم و لب گزیدم . خنده ای زورکی
:  زدم

اگه فقط یه روز اونجا باشی  و اخالق گندش رو ببینی،- 
 واست

. تبدیل به آقا گرگه میشه

.  آیدا لب ها یش را کج و کوله کرد

وای نگو روژین. نگاهش کن. خیلی شیک و با کالسه.- 
 صورتش



 مردونه و جذابه. میگما. کارمند جدید نمیخوان اینا ؟

  چطور؟ میخوای بیای اونجا کار کنی؟- 

.  آره- 
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نه فکر نکنم. اگه به خاطر این تحفه میخوای بیای؛ بهت-
 بگم

. بی خیال شو. به دردسرش نمی ارزه

:  آیدا خندید



... نه بابا! شوخی کردم. من خودم از این بهترشو- 

. آیدا ناگهان ساکت شد و لب فرو بست

:  کنجکاو با لبخندی موذیانه گفتم

.  آ آ چی  شد؟ چرا حرفتو خورد ی آیدا- 

: آیدا لب پایینش را به دندان کشید

. هیچی... ولش کن روژین- 

: لبخندی مشکوک زدم

بعدشم تو هنوز دانشجویی. باید  صبر کنی درست تموم- 
. شه
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محمد برگشت و آی دا از نگاه من رو برگراند و دی گر
.  چیزی نگفت

نگاه می   و مدام  به من  روبروی  من نشسته  بود  سنایی
 درست



. کرد

نمی دانم چرا این مرد محتاج عذرخواهی من بود که هر
 بار مرا

" می دی د می گفت" باز عذرخواهی نمی کنی

کالفه از نگاه های  گاه و ب ی گاهش، از محمد خواستم تا
  جای ش

.  را با من عوض کند

سامیار که فهمید، پوزخندی زد و سرش را به چپ و راست
 تکان

بازی   سامی ار  بود.  و  بازی  من  شروع  روز  آن
. نمی   دانستم  داد

سرنوشت. یک مرضی به جان من افتاده بود که دوست
 داشتم با

.  او لج و لجبازی کنم

. با خیال راحت غذایم  را با لذت خوردم



رفتم، صدایی  از  به سمت صندوق  کتاب  و  وقتی   برای
 حساب

. پشت سرم شنیدم
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با این  کارات نمی تونی  توجه منو به خودت جلب کنی- 
 خانوم

م ی   آدمی   که  به  رو  پشتت  بهت  یاد   ندادن  در
. ضمن  رستمی

!  شناسی و بزرگترته نکنی؟ واقعا بی  ادبی



هم  به  حرص  از  های  سامیار  دندان  های م  را  با
 شنیدن  حرف

.  ساییدم. هزار جمله پشت لبم آمد تا در جوابش بگوی م

او با خودش چه فکری کرده بود؟ چرا مدام می  خواست
 آزارم

  بدهد؟

:  نفس عمیقی کشیدم و به طرفش چرخیدم و گفتم

سبز  جلوی  من  مدام  چ یه؟  چرا  دردتون  شما  -  آقای
 ! سنایی

 میشن؟

یک تای  ابرویش  را چنان باال داد که حس کردم آیدا  پر
 بیراه هم

. نگفته. جذاب بود



: گفت

درد؟ من دردی ندارم. ول ی  می  خوام بهتون حالی کنم- 
 که شما

. خیلی خودبزرگ بین هستی

.  از شما بعیده. خواهشا اینقدر رئی س بازی درنیارین- 
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پوزخندی زد. چند پسر جوان آن طرف تر داشتند با هیزی
 به



من نگاه می کردند. کارت را به سمت صندوق دار گرفتم.
 سامیار

: رو به پسرها گفت

.  چشمات کم سو شده بچه؟ اون ورو نگاه کن- 

پسرها زیر لب چیزی گف تند و رو برگرداندند. هوفی
  کشیدم. این

غیرتی شدن های سامیار هم قصه ای شده بود برای 
. خودش

.  کارت و رسید را از صندوق دار گرفتم

:  زیر لب رو به او گفتم

. روز خوش جناب- 

 



توی راه برگشت؛ به رفتار های سام یار فکر می  کردم.
 دیگر  داشت

شورش را درمی آورد. دلیل آن کارهایش  را نمی  فهمیدم.
 مدام

. بی دلیل و با دلیل به پرو پای م م ی  پیچید

.  اما کور خوانده بود من آدمی  نبودم که تسلیم بشوم
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دو  اما  بودم.  خستگی  هالک  از  برگشتم  خانه  به
 وقتی  غروب

.  ساعتی که خوابیدم حسابی سرحال شدم

وقتی از خواب بیدار شدم؛ قهوه دم کردم و سراغ لبتابم
.  رفتم

.  کلی  پیام نخوانده داشتم

. اول سراغ رزا رفتم

روژین کجایی؟ چرا گوشیتو جواب نمیدی؟ وقتی  پیاممو"
 دیدی



." زنگ بزن بهم کارت دارم

تلفنن را توی کوله ام روی حالت سکوت گذاشته بودم  تا
 آهنگ

حنا را کسی نشنود. دلم نمی آمد عوضش کنم. سراغ کتی
.  رفتم
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روژین کجایی  خنگول؟ باز تلفنتو خفه کردی؟ صد دفعه"
 زنگ

." زدم. هفته ی دیگه دارم میام   پیشت



.  با خواندن  پیام  کتی  خیلی خوشحال شدم

رفتم سراغ  پی ام های  بعدی که طبق معمول از طرف آن
 ناشناس

. بود

 : نوشته بود

....  سالم به تو که قرار رو از من گرفتی"

...  یعنی میشه دوباره ببینمت؟

....  کاش زودتر م ی دی دمت

اینکه آدم یکیو دوست داشته باشه و واسه دیدنش  پر پر- 
 بزنه

...." خیلی خوبه

  این آدم که بود؟ چرا هرشب برایم  پیام م ی فرستاد؟



: نوشتم

" تو کی هستی؟ زنی  یا  مردی؟"

. برای اولین بار دیدم که مشغول تای پ کردن است
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: نوشت

باهات  دارم  االن  من  اینه  که  کیم. ..مهم  فرقی  میکنه
 من  "چه



." حرف میزنم

: نوشتم

حاال کی  گفته که من میخوام باهات حرف بزنم.؟ اصوال"
 من با

...  کسی که نمی  شناسمش حرف نم یزنم

: نوشت

باشه ..فعال برو ول ی قول میدم یه روز بهت بگم کی"
 م...ولی  االن

نه... هنوز زوده...راستی از اینکه دیگه سرفه نمیکنی
... خوشحالم

..." شبت خوش

بدجوری کنجکاو شده بودم. یعنی که بود؟ از کجا می
 دانست که



.  سرفه هایم  خوب شده؟! جوابی ندادم و لبتاب را بستم

. شماره ی رزا را گرفتم

  سالم رزا؟ خوبی؟- 

 سالم روژین کجا یی تو دختر؟- 
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.  ببخشید با دوستام رفته بودم اسکی- 

  خوش به حالت. خوش گذشت؟- 



 آره خوب بود. تو چطوری؟پرنس من چطوره؟- 

من خوبم. پرنست منو دیوونه کرده. همش بهونه ی باباشو- 
  می

. گیره

 الهی خاله واسش بمیره. از اون نامرد چه خبر؟- 

هیچ خبری ازش ندارم. نمیدونم  تو کدوم سوراخ قایم- 
.  شده

مامانش هر روز زنگ میزنه اینجا و سراغ پسرشو
. میگیره

. مرتیکه ی ترسو- 

 . راستین مدام گریه میکنه و باباشو میخواد- 



  طفلک من. تو چی کار کردی؟- 

من مهریه مو گذاشتم اجرا... اگه خبری ازش نشه- 
 درخواست

طالق میدم. این مرد د یگه ارزش ی واسم نداره. مردی که
 نخواد

حتی یه خبر از بچه ش بگیره دیگه به درد زندگ ی که
 هیچ به

. درد فحش خوردن هم نم ی خوره
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نذار  نکن.  ناراحت  خودتو  رزا.  نداره  رو  لیاقت   تو
 بزدل  -  اون

راست ین گریه کنه. تا میتونی سرش رو گرم کن تا کمتر
 یاد باباش

.  بیفته و زجر نکشه. کاردیگه ای از دست ما برنمیاد

آره روژین چاره ای نداریم. فردا برمیگردم خونه ی- 
 خودم. شاید

میر م  ن یست؛  منم  امیرحسین  که  بشه.  اینجوری
 راست ین  آروم

.  خونه تا وقتی بیاد و تکلیفم  رو باهاش یکسره کنم

.  خوبه همین کار رو بکن-

بعد از اینکه کمی باهم صحبت کردیم، خداحافظی کردم. تا
 آخر

را دفن  امیرحسین کدام گوری خودش  این  فکر کردم  به
 شب



.  کرده که نیست و نابود شده

 

  روز بعد توی آبدارخانه  داشتم برا ی خودم چایی

می ریختم. آبدارچی شرکت مرد  پیری بود که دلم نمی آمد
 به

او دستور بدهم. اکبرآقا خیلی مهربان و زحمتکش بود و
 اخالق

او  به  خوشی داشت. همه کارمندان شرکت دوستش داشتند
 و
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احترام می گذاشتند. حتی  آن سام یار از خود متشکر هم
 رفتارش

. با اکبر آقا خوب بود

سه روزی از آن جمعه و برخورد با سامیار گذشته بود و
 من در

.  آن سه روز حتی یک بار هم ندی ده  بودمش

میزد  گفته  تلف نی  با کسی  حرف  وقتی  سولماز داشت
 روز  قبل

 .  بود، سنایی  بیمار است و به شرکت نمی آید

گویی   نبودم.  نمی  دی دمش  خوشحال  این  که  از  چرا
 نمی  دانم

از  بود  رفته  سر  ام  حوصله  ایرادهای ش.  به  بودم
 کرده  عادت



.  نبودنش

وقتی داشتم از آبدار خانه بیرون م ی رفتم، یک  دستم لیوان
 چای

بود و دست دیگرم  تلفن همراهم که چشم دوخته بودم به
 صفحه

. ی آن. برای همین جلوی در محکم به کسی  خوردم

فورا سرم را بلند کردم. داشت به شلوارش نگاه می کرد.
 نصف

چای روی شلوار و کفش ها یش ری خته بود. لب گزیدم.
 سرش را

.  که بلند کرد با نگاه پر غضبش اخم کرد به من
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اخم هایش بدجوری توی هم رفت. نگاهی به من کرد و بعد
  یک

نگاه به شلوار کتان خاکی رنگش و کفش های براقش که
  خیس

 :  شده بود، انداخت و تو پید



حواست کجاست شما؟ جدا که خ یلی دست و پا چلفتی- 
. هستی

باعث  همش  کردم.  استخدام  رو  تو  چرا  نمی  دونم
 اصال  من

 . دردسری

:  رنجیده خاطر و شرمنده گفتم

ببخشید جناب سنایی . از قصد که اینکارونکردم. من عذر- 
  می

 . خوام

حاال از عمد یا  غیر عمد لباسمو خراب کردی. یه ساعت- 
 دیگه

با یه گروه ایتالیایی  جلسه دارم. به نظرت میشه با این
 شلوار برم

  بشینم باهاشون حرف بزنم؟



 من که عذرخواهی کردم آقا. چرا اینجوری می کنید؟- 
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عذرخواهی تو به چه دردم می  خوره؟  تا چهل و پنج- 
 دقیقه ی

.  دیگه یه شلوار نو می خری و می اری به اتاقم

 

بعد هم راهش را کشید و رفت توی اتاقش و در را محکم به
 هم

.  کوبید



سولماز که داشت به ما نگاه م ی کرد، به طرفم آمد و دستم
 را

:  گرفت و برد به آبدارخونه و گفت

  روژین چی کار کردی تو؟- 

.  کالفه پوف ی کشیدم

.بابا به خدا نمی  خواستم اینجو ری بشه. حواسم پرت شد- 

سنایی خیلی به تیپ و ظاهرش اهمیت میده. هر وقت با- 
 این

خوشتیپ  میاد  داره  های  خارج ی  جلسه  نماینده   های
 شرکت

 . شرکت. االنم گفته باید  بری واسش شلوار بخری

اصال حرفشمL نزن. من اینجاهارو  خوب بلد نیستم.- 
 نمیدونم از



 . کجا باید  شلوارمردونه بخرم
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مردونه  لباس  آدرس   یه  فروشگاهو که  بهت  نباش من
 -  نگران

های مارک دار داره رو بلدم. زودتر برو تا دیر نشده. اگه
  عصبانی

. تر از این بشه بیچاره ت میکنه

. بیخود کرده. مرتیکه خل- 



: سولماز شانه باال انداخت

د یگه چاره چیه روژین جون. برو این سنا یی  کله خرابو- 
 بیشتر

. از این منتظر نذار

با حرص باشه ای گفتم و آدرس را از سولماز گرفتم و رفتم
 تو ی

اتاقم تا کیفم  را بردارم. ی ادم  افتاد که سایز  و انداره ی
 لباسش را

.  نمیدانم

کفرم حسابی درآمده بود. چه بساطی داشتم. حاال باید می
 رفتم

توی اتاقش و چشمم به قیافه ی برزخیش می  افتاد تا سا
 یزش را

. بپرسم. خنده ای حرص آور زدم



:  رفتم جلوی اتاقش و در زدم. صدای ش را شنیدم که گفت

.  بیا  تو- 

:  با دی دنم  گفت
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.  هنوز که اینجایی- 

: نگاه ی به ساعتش کردو گفت

. پنج دقیقه ت رفته. فقط چهل دقیقه وقت داری- 



بله می دونم . دارم میرم. فقط اومدم بپرسم سایزتون- 
  چنده؟

سایزم چهله. شلوار کتان خاکی رنگ فقط همینو میگیری.- 
 چی ز

.  دیگه نباشه

ولی   سیاه   بود.  غالم  بابات  بگویم   نوکر  خیلی  دلم
 م ی  خولست

.  دندان روی جگر گذاشتم

از اتاق بیرون زدم. چهل؟ داشت خنده ام می  گرفت. مرد
 و این

همه کمر باریک؟ یعنی مردی در این سن داشتیم که
 سایزش

  چهل باشد؟



داشت دیرم میشد . کیفم را روی دوشم انداختم و از شرکت
 با

عجله بیرون رفتم. هوا سرد بود و یادم رفته بود شالم را از
 توی

. اتاقم بردارم
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نمی توانستم با ماشین خودم بروم. در آوردن ماشین از
 پارکینگ



منتظر  خیابان  ایستادم   و  کنار  م ی  گرفت.  من  زیادی
 از  وقت

.  تاکسی ماندم

.  باالخره بعد از چند دقیقه یک تاکسی کنار پایم  ایستاد

: راننده که مردی ریز نقش بود، گفت

 کجا میری همشیره؟- 

:  سرم را خم کردم و گفتم

لطفا دربست برید  به خیابون "پاسداران". می خوام برم-
 "هللا

." پارک

:  راننده گفت



.  بفرما باال- 

.  خدا را شکر مرکز آنقدری دور نبود که وقتم را بگیرد

پسری  جوان  جا شدم،  آن  های  بزرگ  وقتی  وارد
 یکی  ازمغازه

:  نزدیکم آمد و گفت

  خوش اومدین،  میتونم کمکتون کنم؟- 
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:  گفتم



. یه شلوار کتان خاکی  رنگ میخوام با سا یز چهل- 

پسرک مرا به سمت قفسه ی شلوارها برد و شلوار خاکی
  رنگی

. نشانم داد. تا آن روز نشده بود که لباس مردانه بخرم

شلوار را این ور و آن ور میکردم و نمیدانستم چه بگویم.
 پسر

و  نیستم؛  لبخندی  زد  وارد  بود که  انگار  متوجه شده
 فروشنده

: گفت

  پسندی دید؟- 

:  با خجالت گفتم



فروشگاه  تو  پامو  که  اولین  بارمه  نمیدونم   چی   بگم.
 -  راستش

.  لباس مردونه میذارم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_چهل_یک م#

 

 Page 263 of 1483
 

 

 



.به ساعت مچی  ام نگاه کردم؛ فقط بیست دقیقه وقت داشتم

: پسرک گفت

خب االن شما دقیقا  چه مشکلی  با این شلوار دارین؟ اگه- 
 قصد

. خرید دارین واستون بپیچمش

باز  نیاید   و  از شلوار خوشش  نکند سنایی  بدعنق  بودم.
 دو  دل

 ایرادی بگیرد؟

: پسرک گفت

 واسه نامزدتون میخواین؟-

دیوانه  کننده  پوزخندی  زدم... چه داشت
 میگفت...تصورش هم

...  بود. من و سامی ار



: فوری گفتم

 . نه واسه داداشم م ی خوامش...هم ینو میخرم- 

مشکوکی  پسرک  یک  جور  بیرون  می   آمدم  فروشگاه
 وقتی  از

نگاهم می  کرد. قیمت شلوار خیلی باال بود و احیانا  پسر
 فروشنده

. فکر میکرد من سرکارش گذاشته بودم
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. با عجله یک تاکسی  گرفتم و به شرکت برگشتم

توی البی به ساعتم نگاه کردم، فقط دو دقیقه وقت داشتم.
 مجبور

جلو ی  درست  اما  برسم.  آسانسور  به  تا  بدوم  سرعت
 با  شدم

آسانسور نقش زمین شدم. مچ پایم  کامال  پیچ خورد و
 صدای آخم

.  درآمد. اصال نمی  توانستم  پای م را تکان بدهم

.تلفنم را از توی کیفم بیرون آوردم و به سولماز زنگ زدم

.  فوری خودش را رساند به الب ی

با دیدنم که روی زمین نشسته بودم و داشتم مچ پایم را
 ماساژ

:  میدادم، با نگرانی گفت



 چی شده روژین؟ حالت خوبه؟-

:  کیسه ی لباس را به دستش دادم و گفتم

نکشته.  منو  سنایی  تا  به  برسون  بیا  این  لباسو  زمین.
 -خوردم

.  ببین چه بساطی دارما. پام داغون شد. اه

سولماز بدون اینک ه سوال دیگری بپرسد کیسه ی لباس را
 گرفت

.  و سوار آسانسور شد و رفت
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نگهبان از توی اتاقش بیرون آمد و در حالیکه به من
  نزدیک می

:  شد با نگرانی  گفت

 چیزی شده خانوم؟ حالتون خوبه؟- 

درد پای م امانم را داشت می برید. با لحنی که بغض در آن
 نشسته

:  بود نالیدم

...  پام....پام درد میکنه. دارم می میرم-

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_چهل_دو م#



:  نگهبان از توی اتاقش بیرون آمد و گفت

 چیزی شده خانوم؟ حالتون خوبه؟- 

. پام....پام درد میکنه- 

 

  ای داد بی داد! درد دارین؟ الزمه که برید بیمارستان؟- 
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داره  تلفن  مزاحمتون  نمیشم.  بفرمایید .  ...  یعنی   نه.
 شما  -  بله

.  زنگ می خوره. من خودم یه کاری ش می  کنم

: نگهبان که پسری جوان بود گفت

. باشه خواهرم. اگر دردتون زیاده زنگ بزنم اورژانس- 

. نه ممنون. شما به کارتون برسین- 

با  و سولماز  باز شد  آسانسور  رفت، در  اتاقک  به
 طرف  مرد  که

.  نگاه ی نگران و صورتی گرفته به سمتم دوید

بازویم را گرفت و کمکم کرد روی نزدیک ترین صندلی
. بنشینم

بیا  اینجا بشین ببینم  چی شده دختر. پات خیلی درد م ی- 
  کنه؟



:  درد پای م لحظه به لحظه داشت بیشتر میشد. گفتم

  آره داره دردم بیشتر میشه. شلوارو بهش دادی؟- 

بزن  روژین  زنگ  اینقدر  دیر  اومده.  چرا  کرد  کلیم
 غرغر  -  آره

خانواده ت بیان ببرنت درمونگاه. من نمی تونم ول کنم این
 جا

. رو

 . نمیشه سولماز- 
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چرا نمیشه دختر. من که نمیتونم ببرمت. البته خبر داری- 
 که

  خودتم بای د تو جلسه باشی. م ی دونی ی ا نه؟

. آره. م ی دونم. آخه خانواده م اینجا نیستن. تهرانن- 

جدی میگ ی؟ تا حاال بهم نگفته بودی. حاال چی  کار- 
  کنیم؟

نمیدونم کلی  کار دارم باال. خودمو باید  واسه جلسه آماده- 
. کنم

ترجمه هام مونده هنوز. کمکم کن برم تو اتاقم تا ببینم چی
  پیش

.  میاد

. ولی  روژین با این پات آخه؟ بذار پوتینت رو دربیارم- 



پوتینم را آرام درآورد و با احتیاط شلوارم را کمی باال زد.
  مچ پایم

.  قرمز بود

.  شک نکن تا یه س اعت د یگه میشه خیک باد- 

.  چاره ای نیست فعال باید  به کارام برسم- 

سولماز دیگر حرفی  نزد و کمکم کرد تا سوار آسانسور
  بشوم. وقتی

. رسیدیم باال، مرا تا اتاقم همراهی کرد

:  روی صندلی که نشستم گفت
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د یر  برسیم   اگه  کنفرانس.  دقیقه  دی گه  باید   بریم
 اتاق  دو  -  تا

. سنایی بیچاره مون میکنه

.  من تا اون موقع آماده ام. پس بی ا کمکم کن- 

. خیله خب باشه- 

جلسه یک ساعت طول کشید و من مدام تالش می  کردم
  سامیار

نفهمد اوضاع پا یم خراب است. دردم دیگر داشت  غیرقابل
 تحمل

میشد. اما هر طور بود آن یک ساعت را گذراندم. دور از
 چشمان



.  سامیار لنگ لنگان به اتاقم رفتم

.  دیگر نمی توانستم درد را تحمل کنم. به محمد زنگ زدم

: بعد از چند تا بوق جواب داد

.  سالم روژین بانو- 

 سالم محمد. میشه بیای تو اتاقم؟- 

من شرکت نیستم بانو. توی راه واسه یه ماموریت هستم.- 
 کاری

 داشتی؟

.نه هیچی  ولش کن. به کارت برس. بعدا صحبت میکنیم- 

 Page 269 of 1483
 



 

 

مطمئنی چیزی نشده؟ صدات چرا بی حاله. چرا ناله می- 
  کنی؟

. نه چیزی نیست. یه کم خسته ام- 

.  باشه پس فعال خداحافظ- 

 

کیفم را برداشتم و به سختی خودم را به در اتاق رساندم.
 بای د

می رفتم خانه. شای د با استراحت درد پایم بهتر میشد. اما
 قبل از

اینکه دستم به دستگیره برسد، در باز شد و سامیار پا توی
 اتاق



.  گذاشت. با دی دنش  دردم بیشتر شد

:  نگاه ی به من کرد و گفت

 جایی تشریف می  برید  خانوم رستمی؟- 

باز م ی کردم و چیزی  را  آخ که چقدر دلم می خواست
 دهانم

سنگین می گفتم و کمی دلم را خنک می کردم. اما حتی
 حال

.  و حوصله کل کل با او را هم نداشتم

:  نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 امری داشتین؟- 
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:  سرش را یک وری کرد و گفت

اومدم بگم شلواری که واسم گرفتی تو تنم خوب- 
. واینمیسته

 . تن خورش خوب نیست

:  کیسه ی لباس را جلوی صورتم گرفت و گفت

بیا  بگیرش. فرستادم از خونه واسم یه شلوار تمیز آوردن- 
 .

. اینو دیگه نمی خوامش. واسه خودت



:  تقریبا جیغ کشیدم و گفتم

 چی؟ واسه خودم باشه؟ دیوونه شدین؟- 

خب من شلواری که خوشم نیاد رو نمی پوشم. خودت- 
 . بپوشش

و دندان به هم ساییدم . خونسردی او داشت  چشمانم را
 بستم

باز  را  وقت ی  چشمانم  بدهم.  از دست  را  کنترلم
 کاری  می  کرد

.  کردم سامیار رفته بود

از فرط عصبانیت دوست داشتم شرکت را روی سرش
 . خراب کنم

از یک طرف درد پا و از طرف دیگر  رفتار تحقیرآمیز
 سامیار باعث



. شد اشکم سرازیر بشود
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دیگر ماندن را جایز ندیدم  و از اتاق بیرون رفتم. سولماز
 پشت

میزش نبود. البد توی اتاق سامیار بود. یادداشتی  برایش
 گذاشتم

. و از شرکت بیرون زدم

پای م   توی ماشینم نشسته بودم و داشتم گریه می کردم.
 آنقدر



.  درد می کرد که بعید م ی دانستم بتوانم رانندگی کنم

قرار بود کتی  روز بعد بیا ید  و قصد داشتم بعد از کار
بروم خرید، 

.  چون یخچالم باز خالی بود

.  اما با آن اوضاع هیچ کاری نمی  توانستم بکنم

نم ی  آمد. همان  اشک هایم   بند  به صندلی  تکیه  دادم.
 سرم  را

لحظه بود که طعم تلخ تنهایی را با تمام وجودم حس کردم.
 درد

بدی بود اینکه فرسنگ ها دور از خانواده ات از بد
  روزگار حتی

 .  توان یک خرید ساده را هم نداشته باشی

باز کردم. سامیار  جلوی  ماشین  باز شد.  چشمانم  را
 ناگهان  در

.  رویم ایستاده بود. دست به کمر اخم هایش  توی هم بود



باز دوباره آن ژست همیشگی اش را گرفت و طلبکارانه
:  پرسید

  خانوم رستمی؟ آخه من به شما چی بگم؟- 
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:  پوفی کردم

  باز چی شده؟- 

 



 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_چهل_سو م#

 

 

چرا نگفتی خوردی زمین؟ چرا با این دردت نشستی اینجا- 
 و

داری گریه می کنی؟ مگه کسی مرده که اینجوری
 زنجموره می

  کنی؟

نگاه ی به کیسه ی شلوار که روی صندلی بود انداختم و با
 حرص

.  پرتش کردم روی صندل ی عقب



دستم را دراز کردم تا در را ببندم. اما سامیار پای بلندش را
 سد

: در کرد و گفت

  جدا فکر میکنی میتونی با اون پا رانندگی کنی؟- 
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. به خودم مربوطه. لطفا تنهام بذارین- 

.سرم را دوباره به صندلی  تکیه دادم و چشم هایم  را بستم



ناگهان احساس کردم روی زمین و هوا هستم. چشم باز
.  کردم

را  دی گر  کمرم  با دست  و  زیر  زانویم  انداخته  را
 سامیار  دستش

گرفته بود. بغلم کرد و مرا برد کنار ماشین خودش. بعد
 آرام مرا

.  روی صندلی نشاند

. هاج و واج داشتم نگاهش م ی کردم

:  با اخم های گره کرده تو پیدم

  فکر می کنی داری چی کار م ی کنی؟- 

بدون حرف در را رویم بست و رفت سراغ ماشینم. کیف و
 سوئی چ

ماشین را برداشت و فورا سوار ماشینش شد و کیف را ت
 وی بغلم



. انداخت و سوییچ را توی جیبش گذاشت

قفل  فورا  اما  تا  پی اده   بشوم؛  به سمت دستگیره   بردم
 دستم  را

.  مرکزی را زد و در قفل شد

.  بذارین  پیاده  بشم- 
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اما سامیار بدون اینکه جوابم را بدهد ماشین را روشن کرد
 و به



.  سرعت از پارکینگ خارج شد

 دارین کجا میرین؟- 

:  جدی و سرد گفت

.  بیمارستان- 

 چی؟ بیمارستان؟- 

. آره بیمارستان. میدونی  که چجور جاییه- 

خیلی کله شقی دختر. همون موقع که اومدم تو اتاقت بای د
 بهم

میگفتی پات درد میکنه. اگه پرتو بهم نگفته بود یه ساعت
 دیگه

.  باید  می  بردمت سرد خونه



!  یه دور از جونی چیزی نگین یه وقتا- 

تو با خودت چه فکری کردی  که می  خواستی با این- 
 پای ورم

کرده ت رانندگی  کنی؟  جون خودت هیچی، جون بقیه
 واست

 اهمیت نداشت؟

جوابی نداشتم بدهم. راست میگفت دیگر. کارم خیلی
 خطرناک

.  بود و منه کله شق حقم بود کسی مثل او شماتتم کند
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.  تا خود بیمارستان هیچ نگفتم

می   از خجالت  داشتم  کرد.  وقتی  رسیدی م؛   سامیار
 دوب اره  بغلم

:  مردم. اعتراض کردم

. خودم می  تونم بیام. منو بذار زم ین- 

سمت  روی ش   به  روبه  به  نگاه  با  نکرد  من  توجهی
 به  اما  او

. بیمارستان رفت

درد پای م ی ادم رفته بود. قلبم بوم بوم در سینه ام میزد و
 صورتم

توی  یک  کاسه  یخ   را  دستانم  می   کردم  بود و حس
 داغ کرده

.  گذاشته اند



.سامیار ایستاد. سرم را بلند کردم. نگاهمان توی هم قفل شد

محو چشمانش شده بودم. چقدر چشمانش قشنگ و خوش
 رنگ

بود. چطور تا آن موقع ندیده  بودم آن دو تیله ی عسلی
  رنگ را؟

.  چند لحظه همانطور به هم نگاه کردیم

: سامیار مرا روی زمین گذاشت و گفت

.  خب دیگه بسه. کم به من زل بزن. دیگه رسیدیم- 
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روی نزدیکترین نیمکت نشستم. و از خجالت سرم تا آخرین
 حد

.  پایین بردم

.  دستم را روی قلبم گذاشتم. چقدر تند تند میزد

:  سامیار  باالی سرم ایستاد و گفت

.  همین جا بشین االن برمیگردم- 

. صدایش دیگر بوی سرزنش نمی داد

چند دقیقه بعد  با یک  ویلچر برگشت کنارم. کمکم کرد تا
 روی

. ویلچر بنشینم



اورژانس بیمارستان شلوغ بود. وقت ی نوبتم شد، سامی ار
 ویلچر را

.  به اتاق دکتر برد

: دکتر گفت

.  لطفا شلوارتون رو باال بزنید  تا پاتون رو معاینه کنم- 

شلوارم را کمی باال بردم. جورابم را آرام از پا یم
 درآوردم. مچ پای م

. ورم بدی کرده بود و شکل بدی به خودش گرفته بود

:  دکتر بعد از معاینه گفت
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. مچ پات در رفته، با ید جاش بندازم- 

:  رو به سامیار گفت

. کمکش کن روی تخت بخوابه- 

و  پشیمان  شد  انگار  ولی  بعد  بغلم کند.  سامیار  دوباره
 خواست

: گفت

 خودت میتونی بری روی تخت دراز بکشی؟- 

: از خدا خواسته گفتم

. آره که میتونم. هنوز چالق نشدم- 



:  وقتی روی تخت دراز کشیدم دکتر باالی سرم آمد و گفت

.  یکم  درد داره ول ی فقط یه لحظه ست. تحمل کن- 

. سرم را به نشانه ی تایید  تکان دادم

:  دکتر مچ پایم  را توی دستش گرفت و گفت

 تعریف کن ببینم چجوری پات در رفته ؟- 

.  نگاه ی به سامیار انداختم که به دهانم زل زده بود

:  گفتم
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یه بنده خدایی به شدت مردم آزاره منو فرستاد  پی کاری.- 
 از

. قضا اون بنده خدا رئیسمه

همانطور که داشتم حرف می  زدم دکتر آرام مچ پا یم  را
 به این

.  طرف و آن طرف می  چرخاند

.  درد داشتم اما دلم می خواست حرف دلم را بزنم

: دکتر گفت

 خب؟- 

. رئیسم آدم بداخالقیه. یه کمم از خود متشکره-



نیم نگاهی  به سامی ار کردم. بی حرف دست به سینه باالی
 سرم

.  ایستاده بود و با ابرویی باال رفته به من نگاه می  کرد

 . خالصه وقتی داشتم میدو یدم خوردم زمین- 

: دکتر گفت

  حواست کجا بود؟- 

عجله داشتم باید  یه امانتی  رو خ یلی زود می  رسوندم- 
 به دست

 . اون آدم از خود راضی
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باز نگاه ی  به سامیار کردم. چشمانش را گرد کرده بود و
 داشت با

.  صورتی برزخی نگاهم میکرد

اخم ریزی کردم و تا آمدم بگویم  کاش م ی گذاشتم دیر
بشود، 

اصال به جهنم که دکتر مچ پای م را با یک حرکت سریع و
 حساب

.  شده چرخاند

. دردی شدید توی تمام وجودم  پیچ ید

. جیغ بلندی کشیدم و دیگر چیزی نفهمیدم

 



 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_چهل_چهار م#

 

وقتی چشمانم را باز کردم توی یک اتاق دیگر بودم و
 سرمی به

.  دستم وصل بود

سرم را بلند کردم و نگاه ی به پای م کردم. با آتل پوشانده
 شده بود

و خیلی درد داشتم. لعنتی ای زیر لب گفتم و به سقف و
  مهتابی
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خیره شدم. دردسر از آن بدتر نبود. صندلی  ای کنار تختم
 بود و

.  کت سامیار روی دسته ی صندلی  افتاده بود

زنی  جوان  می   کرد.  ناله  کناری  ام   پیرزنی  نحیف
 روی  تخت

کنارش سعی داشت آرامش کند؛ اما  پیرزن اصال او را
.  نمی دید

اتاق  در  پرستاری  ریزه  میزه  پا  اتفاق  سامیار  به  شد
 و  در  باز

. گذاشتند

: پرستار گفت

  بیدارشدی؟- 



. جوابش را ندادم

پرستار نگاه ی به سرم که تقریبا تمام شده بود کرد و
 سوزن را از

.  دستم خارج کرد

: بعد گفت

زیاد   تکونش  ولی  سعی   کن  میتونی  بری.  -  خوشگلم
. مرخصی

 . ندی. خدارو شکر پات سالمه و نشکسته

. سر تکان دادم و بی حال تشکر کردم
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:  سامیار کنار تختم ایستاد و لب زد

 بهتری؟- 

 .  نه زیاد- 

د یگه باید  تحمل کنی . لطفا با خانواده ت تماس بگیر تا- 
 بیان

 . ببرنت خونه

.  نمیتونم-.

 چرا؟- 

.  چون اونا اینجا نیستن- 



  دوستی ، آشنایی  چیزی نداری بیان دنبالت؟- 

. نه ندارم. لطفا واسم یه تاکسی بگیرین خودم میرم- 

.  تنها نمیتونی بری. صبر کن برم ویلچر رو بیارم- 

وقتی و یلچر را آورد، کنار تختم نشست و کفشم را با
 حوصله و

صبر پایم کرد. دستم را گرفت و مرا روی ویلچر نشاند. از
 اینک ه

آن روز آن همه به من بدون القی دی دست زده بود حس
 شرم

داشتم. سامی ار مردی نبود که با او حس راحتی داشته
  باشی. یک
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ماند  آرام  و  نمیشد  راحت  که  داشت  جذبه  آنقدر  جو
. ری  بود

. کنارش

:  لنگه ی دیگر کفشم را روی پایم  گذاشت و گفت

.  به دردت نمیخوره فعال- 

. ماشین توی محوطه درست نزدیک ساختمان بود

که  کند  بغ لم  دوباره  م ی  خواست  نزدیک  ماشین
 برد.  ویلچر  را

.  مانعش شدم

.  خودم میتونم- 



.  با جان کندنی  سوار ماشین شاسی  بلندش شدم

سامیار کناری ایستاده  بود و به تقالی من برای سوار شدن
 نگاه

.  می کرد

نشست و در حالی که استارت م ی زد و کمربندش را می
 بست

: گفت

 خونه ت کجاست؟- 
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ها  مسکن  رانندگی  کرد.  سامیار   توی  سکوت  و  دادم
 آدرس  را

خواب آلودم کرده بود. تکان های ننو وار ماشین و رانندگ
 ی  خوب

.  سامیار باعث شد زود خوابم ببرد

با  صدای سامیار بیدار شدم. در ماشین باز بود و ایستاده
 بود زل

.زده بود به من. نگاه ی به اطراف کردم. جلوی خانه بودیم

: سر جذابش را خم کرد و لبخندی تمسخرآمیز زد

.  بد نگذره بهت؟ یا  خوابی یا  تو بغل من- 

:  اخم کردم و گفتم

.  حاال هی  سرکوفت می  زنین ها- 



:  سامیار باز خند ید و گفت

تو آستینت داری. کم نمیاری.  - واسه هر حرف من یه
 جواب

.  پیاده  شو. رسیدیم 

.  دست دراز کرد که کمکم کند اما دستش را پس زدم

از ماشین  پیاده  شدم. اولین قدم را که برداشتم تعادلم را از
 دست

تند  نزدیک بود روی زمین سقوط کنم که سامی ار فرز و
. دادم

:  بازویم را گرفت و تشر زد
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خیلی  کله شقی دختر. بذار بهت کمک کنم. به خدا نم ی- 
. میری

:  لب گزیدم و گفتم

 . چرا اینجو ری شدم؟ همه ش تقصیر توئه- 

.  تکیه بده به من. آروم فشار نیار به پات- 

چاره ای نبود باید به او تکیه می کردم. جلوی در کلید را
 از کیفم

.  درآوردم و در را باز کردم

هیچکس خانه نبود. یک سکوت وهم انگیزی توی حیاط
 حکم



فرما بود. خبر داشتم که خانواده ی  بهرامی برای دی دن
 فامیلشان

.  به مهاباد رفته بودند و شب هم بر نمی گشتند

.  اوضاعم قوز باال قوز بود توی آن تنهایی

. سامیار کمک کرد تا از پله ها باال بروم

:  در را که باز کردم گفتم

 .ممنون آقای سنایی . د یگه بیشتر از این مزاحمت نمیشم- 

سامیار باز از آن لبخندهای یک ور ی و حرص دربیاورش
:  زد

.  چه  عجب! تشکر کردن رو هم بلدی نمی دونستیم ها- 
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.  نگاه  تند و تیزی به او انداختم

سامیار بدون اینکه به روی خودش بیاورد اخم های م را
:  لب زد

میتونی تا شنبه استراحت کنی. ولی کارای ترجمه ی- 
 شرکت

رو بای د  خودت انجام بدی. توی خونه. نمیتونی کار خونه
 انجام

.  بدی و مطمئنا بیکاری. پس ترجمه ها با خودت



. فورا گفتم

.  باشه حرفی نیست. خدانگهدار- 

همین که پای م  را توی خانه گذاشتم، سامیار  هم به دنبال
 من پا

.  روی پادری هالل ی شکل جلوی در گذاشت

:  گفتم

 کجا؟ مگه نمی خواستین برین؟- 

  تشنمه. تو که نمیتونی با اون پات بهم آب بدی. میتونی؟- 

:  پوفی کردم و گفتم

. نه خیر بفرمایید  خودتون بردار ین- 
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به طرف آشپزخانه رفت. یک  انداخت و  سامیار نگاهی
 به خانه

راست رفت سراغ یخچال. وای آبرویم رفت. یخچال خالی
.  بود

: یک شیشه آب معدنی برداشت و کمی آب خورد و گفت

.  من دارم میرم. باز نخوری زمین کار دست خودت بدی- 

:  با حرص گفتم

.  چشم- 



. به سمت شومینه رفت و آن را روشن کرد

سردت نشه. پات رو گرم نگهدار. اگر کاری داشتی بهم- 
 خبر

.  بده

 

سامیار که رفت، با بیچارگی  تمام به پای توی آتل  پیچ شده
 ام

نگاه کردم و فکر کردم حاال با این برزخی که تویش
 گرفتار شده

راحتی کنار شومین ه  بودم چه غلطی بای د می  کردم.
 روی مبل

. نشستم

فورا به کتی زنگ زدم. بعد از دو بوق صدای شادش توی
 گوشم



: پیچید 
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.  سالم روژی- 

:  با بغض گفتم

 !  کتی؟- 

 

 با_تو_کافر_میشو م



 قسمت_چهل_پنج م#

 

 چی شده روژین؟ داری گریه میکنی؟-

:  نالیدم

. وای کتی  به دادم برس- 

.  زهرمار، خو  عین آدم حرف بزن ببینم چی شده- 

امروز خوردم زمین. مچ پام در رفت. هیچ کاری نمیتونم- 
. بکنم

. تک و تنها نشستم تو خونه

 دست و پات شکسته ؟- 



.  نه بابا. میگم مچ پام در رفته- 
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 کوفت بگیری الهی. ترسیدم. بیمارستان رفتی؟- 

. آره رفتم. وای کتی  هیشکی خونه نیست- 

آروم بگیر، خرس گنده ببین چجو ری گریه میکنه ها. راه- 
 که

 میتونی بری؟

. یه کم. ولی بهرامیا خونه نیستن، شبم برنمی گردن- 



2ای داد بیداد. من چمدونمو و بستم. واسه فردا ساعت - 
 بلیط

. گرفتم. بذار ببینم میتونم پروازمو جلو بندازم

.  تو رو خدا هر جور شده پاشو بیا. تا فردا من دق میکنم- 

 پات خیلی درد میکنه؟- 

.  آره خیلی- 

ولی دروغ چرا. قلبم بیشتر درد م ی کرد. درد بی کسی
 داشت مرا

.  می کشت

باشه باشه من بهت خبر میدم  فعال تلفنو قطع کن. آروم- 
.  بگیر
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اتاقم رفتم و  وقتی گوشی را قطع کردم، لنگان لنگان به
 طرف

روی تخت دراز کشیدم. خیلی گرسنه بودم. صدای شکمم
 درآمده

. بود

لباسم را عوض کردم و یک تیشر ت بلند و شلواری گشاد
.  پوشیدم

و  زدم  برق  به  را  جوش  قهوه  توی  آشپزخونه.  به
 سختی  رفتم

. بیسکوئیتی از کابینت برداشتم



نیم   ساعت یک بود وناهارم بیسکوی یت و یک فنجان
. قهوه بود

ساعت بعد تلفن زنگ خورد. اما تا به تلفن برسم قطع شد.
 دوباره

.  زنگ خورد. کتی بود

  الو کتی؟- 

. روژین جون. مژده بده که امشب تبریزم- 

  جدی میگ ی کتی؟- 

به  امروز  بی امرزه  که  پارتی  رو  مخترع  مادر  و
پدر  خدا  -  آره، 

 . دردمون خورد

:  میان بغض خندی دم. لب زدم



  ک ی میای؟- 
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. ساعت شیش پروازه، تا شب دیگه  پیشتم- 

.  خدا خیرت بده کتی.منتظرتم. فقط به مامان چیزی نگی- 

. باشه- 

نفس راحتی کشیدم و روی مبل جلوی تلویزی ون دراز
. کشیدم



.  تلفن دوباره زنگ خورد. اینبار محمد بود

.  سالم بر بانوی تنها-

  سالم محمد. کجا یی ؟- 

منم  پیش   مامانینا   بگم  زدم  زنگ  مهاباد.  اومدم  من
 -راستش

 هستم. امشبو باید  تنها بگذرون ی. نمیترسی که ؟

بگذره  بیاد. خوش  تهران  از  امشب  قراره  دوستم
 نمیترسم.  -نه

 . بهتون

 ممنون بانو. چیزی الزم نداری واست سوغاتی بی ارم؟-

. نه مرسی. به بقیه سالم برسون-



.  چشم بانو. خدانگهدار-
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دوباره  روی مبل دراز کشیدم. گرسنه بودم و آن  چند
 بیسکوییت

.  فقط ته معده ام را گرفته بود

درد پایم  دوباره شروع شده بود. نکند پایم  رگ به رگ
 شده بود

و دکتر نفهمیده بود؟ نه عکسی  نه چیزی، با یک  نگاه
 گفت در



.  رفته. چند دقیقه بعد؛ صدای زنگ در آمد

گذاشته  کارم  سر  که  باشد  کردم محمد  فکر  داشت.
 ترس  برم

باشد؛ ول ی  نه، لحنش کامال جدی  بود. یک  لحظه
 ترسیدم دزد

باشد. از آن ها که اول خانه را با زنگ زدن چک میکنند تا
 ببینند

.  خالی باشد

اعتنا نکردم. اما هر که بود دست بردار نبود. پشت سرهم
 زنگ

میزد. با ترس و لرز لنگان لنگان به طرف آیفون رفتم و
:  گفتم

  کیه؟- 

:  صدای مردی را شنیدم که گفت



.  منم باز کن- 

  شما؟- 

.  بابا سامیارم باز کن یخ کردم- 
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او آن جا چه کار میکرد؟ شالم توی اتاق بود و تا خواستم با
 آن

بروم در باز شد و سامی ار در نزده داخل شد. موهای
 اتاق   پا به



بلندم که تا روی کمرم م ی رسید  پریشان روی شانه های م
 ریخته

بود. سامیار با د یدنم چند لحظه خیره شد به صورت و
. موهایم

: لب زد

.  سالم-

  شما اینجا چیکارمی  کنید  آقای سنایی؟- 

. سامیار دستانش را باال برد. دو تا ک یسه ی بزرگ بود

واست خوراکی آوردم. یخچالت خالی بود مجسمه ی- 
 اعتماد به

.  نفس

.  با تعجب به کیسه ها نگاه کردم



سامیار به طرف آشپزخانه رفت و ک یسه ها را روی قفسه
 ی  کنار

.  اجاق گاز گذاشت

... ولی من از شما نخواسته بودم-
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نگفته بودی، ولی ببین چه رییس خوبی داری که به- 
. فکرته

آسیب  دیدی ،  دارم  من  شرکت  تو  کارمندمی   و  تو
 چون  البته



. کمکت میکنم. برداشت دیگه ای نکن

:  نزدیکش رفتم و گفتم

خواهش میکنم ابنارو ببر. خودم میتونم برم خرید کنم.- 
 فردا

...  بهتر میشم

سامیار  گزیدم.  لب  فورا  شد.  بلند  صدای  شکمم  همان
 لحظه

:  نگاه ی به بشقاب بیسکوئیت و فنحان قهوه کرد و گفت

ببین. باز داره لحبازی میکنه. برو بشین تا یه چیزی- 
 درست

. کنم بخوری

... نه ممنون. آخه نمیشه که- 



کرد.  ی عنی   بیرون  اشاره  به  و  انداخت  باال  یک
 تای  ابروی ش  را

." حرف نزن و برو بیرون"

بدجوری گرسنه بودم. بهتر د یدم  که دستپختش را بخورم
 تا از

. گرسنگی بمیرم. سامیار مشغول آشپزی شد
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می   برایم   دست  وگرنه  میزد.  تمیزی  برق  از  خانه
 خدا  را شکر

.  گرفت که شلخته هم هستی



.  به اتاقم رفتم تا دستی  به موهای  به هم ریخته ام بکشم

داشتم موهای م را جلوی آینه برس می کشیدم که ناگهان
  سامیار

کنارم رو به آینه ایستاد  و به میز تکیه داد و  چند برگه
 روی  میز

:  انداخت و گفت

.  بیا  تا من شام رو آماده کنم تو هم بیکار نباش- 

. نگاه ی به برگه ها کردم. صد صفحه بود

  این همه؟- 

. تا جمعه غروب ترجمه شده باشه- 

.  بعد هم از اتاق بیرون رفت



از حرص دلم می خواست فریاد بزنم. می د ید وضعیتم را
  و بی

.  انصاف کار می  کشید

...  برگه ها را با حرص روی تختم پرت کردم
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توی  خانه  غذا  بوی  خوش  بیرون  رفتم.  اتاق  از  بعد
 نیم  ساعت

.پیچیده بود. سامیار را دی دم که سخت مشغول آشپزی بود 

شاید باورتان نشود؛ اما مدام با خودم فکر می کردم نکند
 این مرد

دو شخصیتی باشد.  نه به آن نیش  و کنا یه هایش  نه به
 این جنبه

. ی با مسئولیت بودنش

:  سامیار با دی دنم  گفت



.  بیا  بشین. غذا آماده س- 

از  پر  می  رفتم.  یک  بشقاب  از گرسنگی  از هوش
 دیگر  داشتم

غذا  به  را  نگاهم  روی  صندلی  نشستم.  اسپاگتی  روی
. میز  بود

. دوختم. ظاهرش که خوب بود
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:  گفتم



. دست شما درد نکنه. خدایا  شکرت. ممنون برای غذا- 

با اولین  چنگال از آن اسپاگتی  خوش رنگ تند تند شروع
 کردم

. به خوردن. به شدت خوش طعم بود

:  سامیار نگاه ی به من کرد و گفت

. خفه نشی یهو. آرومتر-

:  با دهان پر گفتم

 . بدجور گشنمه- 

به خاطر این نیست که گرسنه ته. به خاطر اینه که  تا- 
 حاال تو

. عمرت اسپاگتی به این خوشمزگی نخوردی



کمی   آب  نیاوردم.  رو ی  خودم  به  اما  می  گفت
 داشت  راست

. نوشیدم

.  هه! خداییش اعتماد به نفستون خیلی باالست- 

باشه اصال تو راست میگی. حاال م ی تونم بپرسم چرا- 
  تنها زندگی

 میکنی؟

 Page 297 of 1483
 

 

 

.  نه نمیتونی- 



 چرا نمیتونم؟- 

با شنیدن صدای زنگ گوشیش از آشپزخانه ب یرون رفت.
 و من با

. خیال راحت غذایم را خوردم

 کمی گوش تیز کردم بفهمم پشت خط چه کسی ست که پنج

دقیقه با اخم های گره زده به  پیشانی حرف می  زند. اما
  صدایش

. آرام بود

نگاه ی  به  توی  سینک  گذاشتم.  را  بشقابم  شد  تمام
 غذایم  که

خیالم   بود.  گذاشته  تمام  داخل  یخچال  انداختم.  سامیار
 سنگ

راحت شد. وقتی  کتی م ی آمد د ی گر بابت خالی  بودن
 یخچالم



.  مشکلی نداشتم

یک لحظه از فکرم گذشت سامیار چرا آن طور ناگهانی
 مهربان

.  شده بود؟ کم کم داشتم با شخصیتش آشنا میشدم

در یخچال را که بستم سامی ار پشت سرم ایستاده  بود. با
  دیدنش

. جا خوردم

: گفت
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. من دارم میرم- 

:  مودبانه گفتم

.  ممنون، دستتون درد نکنه. هم بابت غذا هم بابت خرید- 

  خواهش میکنم. این همسایه تون کی می اد؟- 

.  امشب نمیان- 

  یعنی  شبو تنهایی؟- 

. نه دوستم داره از تهران میاد  پی شم- 

. خوبه. پس من میرم. تو هم بشین سر اون ترجمه ها- 

شنبه که میام شرکت؛ فایل ها پری نت شده روی میزم
. باشه



.  بله حتما- 

بعد از رفتن سامیار،  لبتابم را باز کردم و شروع کردم به
 ترجمه

.  ی فایل  ها

.  صدای  پیامک از سمت تلفنم بلند شد. شماره ناشناس بود

 : نوشته بود
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سالم. برای امروز من هیچ  نیتی  جز کمک به تو نداشتم." 
 لطفا

." فکر دیگه ای جز این در موردم نکن

هوفی کشیدم و به سقف نگاه کردم. بلند گفتم:" خدایا  به من

." صبر ایوب بده از دست این دیوونه خل نشم

دلم م ی خواست آنجا بود و کله اش را می کوباندم به
. دیوار

: برایش نوشتم

.  من رو با دخترای سبک سر دور و برتون یکی نکنید" 

 ." لطف کنید شماره ی منو از گوشیتون پاک کنید

: جواب آمد

." متاسفم نمیتونم پاکش کنم"



: نوشتم

" چرا اونوقت؟"

: نوشت

." چون به خودم مربوطه"
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گوشی را روی میز انداختم. مغرورترین مردی بود که تا
 آن روز



دیده  بودم. مطمئن بودم دلیلی  برای این رفتارش دارد که
 مرا با

دست پس می زند و با پا  پیش م ی کشد. رفتار عجیب و
 غریب

سامیار حتی برای محمد هم عجی ب بود و با کمک و
 حمایت آن

روزش فهمیدم آن رفتارهایش به شخصیتش ربطی ندارد. ی
 ک

چیزی آن وسط بود که با من آن طور رفتار می کرد. شانه
 باال

انداختم و سراغ ترجمه ها رفتم بای د حواسم را به کارم
 می دادم

.  تا به سامیار فکر نکنم

همه ی آن برگه ها مربوط به اطالعاتی درباره ی داروها و
 دستگاه

های وارداتی  ای بود که شرکت معامله کرده بود و ی ا
 قرار بود با



.  آن ها معامله بشود

با تحریم های دارویی که آمریکا بر علیه ما وضع کرده
 بود، واردات

دارو آن قدری نبود که بشود گفت تجارت بزرگی برای
 شرکت ما

. محسوب میشود

ایران  میشد،  در  وارد  قاچاق  صورت  به  داروهایی
 که  خیلی  از

لیست تحریمی ها بود و خدارا شکر شرکت ما کار خالف
  نمی

کرد. که اگر روزی می  فهمیدم  که سامی ار دستش در
 کار قاچاق
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داروست یک روز هم توی آن شرکت نمی ماندم. البته که
 شنید ه

بودم افرادی هستند که تحریم ها را دور می  زنند و یا
 برادران

سپاهی با هزار فالکت داروها را از مرزهای دیگری وارد
 ایران می

کنند. داروها یی که اغلب برای بیماران سرطانی و دیالیزی
 بود در

لیست تحریم ها قرار داشتند و این  چند صفحه شامل آن
 داروها

نمیشد. بسیاری از صفحات هم شامل اقالم بهداشتی و
 آرایشی

.  بود که البته بازهم تعداد زیادی در لیست تحریم ها بود
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دو ساعت بعد کتی  خبر داد که به فرودگاه تبریز رسیده
 است. با

خوشحالی و ذوق از اینکه قرار بود او را بعد از روزها
 دوری ببینم

که  تنقالت  سختی  کمی  میوه  و  به  رسیدم.  خودم
 حسابی  به

سامیار خریده  بود را روی میز آماده کرده و چیدم. چای
 را که
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دم کردم، زنگ خانه به صدا درآمد. با خوشحالی لنگ
 لنگان در

.  را برایش باز کردم

وقتی  از پله ها باال آمد با دیدنش  در آغوشش کشیدم  و
 صورتش

. را بوسه باران کردم

  وای کتی  دلم واست یه ذره شده بود. خوبی؟- 

آره قربونت برم.  ببینم پاتو. اوه اوه چه کردی با خودت- 
 دختر؟

.  بیا  تو برات درست حسابی تعری ف می کنم- 



:  کتی لباس عوض کرد و مرا روی مبل نشاند

بشین برم چایی بیارم یه دل س یر حرف بزنیم. اینقدر با- 
 این

.  پات راه نرو

. آخه تو هم خسته ای- 

.  از تهران تا اینجا رو ندوییدم  که. با هوا پیما اومدم- 

: همان طور که به سمت آشپزخانه می رفت گفت

 هله هوله چی داری؟- 

.  رو میز چیدم- 
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:  کتی با یک سینی چای  کنارم نشست و گفت

روژین جات اونجا خیلی خالیه. دیگه هیچکس نیست- 
 باهاش

.  برم دور دور

:  کمی تخمه برداشتم و گفتم

حاال فکر می کنی من اینجا چی کار می  کنم، صبح تا-
 عصر سر

کارم، وقتیم میام  خونه اونقدر خسته ام که نمی فهمم چجور
 ی

شب میشه و می خوابم. بعضی وقتا وقت ی به این فکر
 میکنم که



دیگه هیچوقت نمیتونم برگردم تهران زندگی کنم دلم می
 گیره

.  کتی

احساس آدمی رو دارم که به یه جزیره ی دورافتاده تبعید
  شده

.  که اجازه ی خارج شدن از جزیره رو نداره

تو این دو ماه فقط دوبار با محمد و آیدا  رفتم بیرون. تنهایی
 اصال

 . خوب نیست

قربونت برم عزیز دلم ناراحت نباش، عوضش رنگ و- 
 روت خیلی

تعطیل   رو  روزه  این  دو  کثیف ه  که  هوا  اونقدر
. تهران  بهترشده

. کردن
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ولی اینجا هوا خیلی خوبه ها. آدم سالم باشه خیلی  بهتر از
 اینه

 . که تو شهر خودش هرروز عذاب بکشه

آره هوای اینجا خوبه، البته تا وقتی که بارندگی باشه. به- 
 هر

. حال احساس غربت بیشتر وقتا اذی تم میکنه

:  کتی با مهربانی سرم را توی بغلش گرفت و گفت



غصه نخور گلم. عادت م ی کنی . آدمیزاد به هر چی- 
 زود عادت

.  می کنه

.  با وجود او آرام گرفتم

آن سه روزی که کتی  کنارم بود، حسابی  به هر دویمان
 خوش

توی  که  ماشینم  را  و  رفت  شرکت  به  بعد  کتی   روز
. گذشت

پارکینگ شرکت گذاشته بودم آورد و رفتیم تبریز گردی.
 البته

.فقط به جاهایی  می  رفتیم که احتیاج به  پیاده روی نداشت

ائل گلی  را خیلی  دوست داشتم. کت ی هم از آن جا خیلی
 خوشش

آمده بود و اصرار داشت فردا و روز بعدش هم به آن جا
 .  برویم



توی ترجمه ی فایل ها کمکم کرد و روز پنج شنبه کار
 ترجمه

خیلی  است  وقتی  فهمید  کتی  کنارم  مامان  کردیم.  تمام
 را
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نمی   نگفتم.  او  چیزی  به  زمین  خوردنم  از  اما  شد،
 خوشحال

خواستم نگرانم بشود. می  دانستم وقتی بفهمد شال و کاله
 میکند

و به تبریز می آید. ولی توی آن اوضاع بهتر بود  کنار رزا
 و بابا



 باشد تا  پیش من. م ی ترسیدم در نبو د

مامان، بابا امیرحسین را  پیدا کند و یک بالیی  سرش
  بیاورد. ول ی

. مامان خوب بلد بود چطور بابا را آرام نگه دارد

 

جمعه صبح کتی باید برم ی گشت تهران. دلم حسابی گرفته
. بود

از او خواستم بیشتر بماند اما شوهرش مدام زنگ میزد و
 بنای

. دلتنگی می  گذاشت

فواد کتی را خیلی دوست داشت و کتی هم عاشق شوهرش
. بود

مشخص بود که کتی  دلش تنگ شده؛ ولی به خاطر من به
 روی



. خودش نمی آورد

.  تاکسی تلفنی برایش گرفته بودم و منتظر بودیم تا برسد

: کتی بغلم کرد و گفت
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روژین تو این چند روزه حسابی بهت زحمت دادم. خیلی- 
 وقت

.  بود اینقدر بهم خوش نگذشته بود



این چه حرفیه. اگه تو این سه روز اینجا نبودی نمی- 
 دونستم

.  با این پا بای د چی  کار کنم

به منم خیلی  خوش گذشت. اگه تونستی بازم بیا . با فواد
 بی ا که

.  دیگه نتونه بهونه تو بگیره

دیگه چی؟ با اون بیام هی م ی چسبه به من؛ اونوقت- 
 چجو ر ی

  خوش بگذرونیم؟

.  دوستت داره د یگه- 

.  اوهوم خیلی- 

.  صدای زنگ در خبر از آمدن تاکسی می  داد



یک بار دی گر کتی  را بغل کردم و باهم خداحافظی
 .  کردیم

بعد از رفتن کتی؛ حوصله ام بدجوری سر رفته بود. دلم
 گرفته

. بود

.  تلفن را برداشتم و کمی با رزا حرف زدم
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. هنوز از امیرحسین بی خبر بود



حرف زدن با رزا حالم را بدتر کرد. لبتابم را روشن کردم.
 آن چند

.  روز از دنیای مجازی دور بودم

. باز هم کل ی  پیام از جناب ناشناس داشتم

 : نوشته بود

 " کجایی؟"

"Lهوا میخوام هوای گرم عاشقی "...

..." زندگی  آروممو با اومدنت خراب کردی"

.  حس کنجکاویم  بدجوری تحریک شده بود

به  خوره  مثل  امیرح سین  باشد. شک  نکند  کردم  با
 خودم  فکر

.  جانم افتاده بود



: نوشتم

." تا نگی  کی  هستی و چی کاره ای  دیگه جوابتو نمیدم"
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کتی رفته بود و من داشتم از تنهایی و دلتنگی دق می
. کردم

از آن حال و هوا ی  حتی گوش دادن به چند ترانه ی شاد
 مرا

دگیر کننده بیرون نیاورد. آن  پی ام های  ناشناس هم بیشتر
 مرا

کفری کرده بود. نمی دانم چرا فکرم می رفت سمت امیرح
 سی ن

. و آن  پیام ها را به او نسبت می  دادم

با آن دختر  اما حتی حرف زدن  آمد.  یکی دو ساعتی  آیدا
 باال

سرزنده هم مرا شاد نکرد. زمان نم ی گذشت و من حس
 کسی را

داشتم که توی بیابان ی سرد و پر از برف گرفتار شده که
 هر چه



. می رود راه پا یان ی ندارد

هر طور بود روز را شب کردم. تصمیم گرفتم  زودتر از
  شب های

قبل بخوابم. صبح زود کسل و خموده از خواب بیدار شدم و
 با

. بی میل ی  صبحانه را خوردم و از خانه بیرون زدم

محمد حاضر و آماده ایستاده  بود پایین پله ها. تا مرا دید
:  گفت
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 سالم. می  خوای بری سر کار؟- 

با احتیاط از پله ها پایین رفتم. ی ک پا یم  توی دمپا یی
  بود و پای

.  دیگرم توی پوتینی گرم

پایین پله ها که رسیدم، سوئیچ را سمتش پرت کردم و او آن
 را

. فرز توی هوا گرفت

.  تو برون. من چالقم محمد- 

:  محمد خندید

.  چالق خوشتیپ ندیده بودم تا حاال- 

.  به شوخی اش نخندیدم



.  در ماشین را برایم باز کرد و نشستم

:  وقتی کنارم نشست و ماشین را از حیاط بیرون برد گفت

 ناراحت شدی؟- 

. پا روی پدال گاز گذاشت

:  گفتم

 ...  نه بابا. فقط خیلی کسلم. این پا و رفتن دوستم و- 
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 .  پوفی کشیدم

:  نیم نگاه ی مشکوک به من کرد

. چی شده؟ اگه حالت خوب نیست امروزو مرخصی بگیر- 

. نه اصال حرفشم نزن. د یگه از خونه موندن بیزارم- 

 .  خیله خب باشه. بریم- 

 

توی شرکت بودیم. محمد در آسانسور را برایم باز کرد.
 سامیار با

توی  اتاقک  را  کشیده   اش  و  پای  بلند  آخرین  لحظه
 در  عجله

. گذاشت



با  محمد سالم و احوالپرسی گرم ی کرد. آن دو همیشه
 جور ی

می   هاست  یکدیگر  را  گویی   سال  که  می   کردند
  رفتار  باهم

. شناسند

:  سامیار رو به من گفت

 بهتری خانوم رستمی؟- 

:  بی حوصله گفتم
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.  بد نیستم- 

هنوز هم از او دلگیر بودم بابت اینکه فکر می  کرد همه ی
 دخترها

کشته و مرده ی  او هستند و او مدام باید  این را به من
 گوشزد

.  کند که چشمم دنبالش نباشد

:در که باز شد، سامیار جنتل من وار کناری ایستاد و گفت

.  بفرمایی د- 

کردم:"  خودشیرین  دو  زمزمه  زیر  لب  و  از  کابین
 بیرون  زدم

" شخصیتی



.  سولماز با دیدنم به سمتم آمد و کمکم کرد بروم توی اتاقم

: مرا روی صندلی گردانم نشاند و گفت

 چطوری تو دختر؟ بهتری ؟- 

:  در حالی که به گلدان هایم  نگاه م ی کردم گفتم

.  خوبم- 

: سولماز گفت

. نگران نباش به بچه هات سر وقت آب دادم- 
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صندلی دی گری به سمتم کشید. بالشی کوچک روی آن
 گذاشت

.  و پا یم را روی بالش جا داد

.  تشکر کردم. لبخندی دلکش زد

شرمنده روژین جون. دلم می  خواست بیام دیدنت ول ی- 
.  نشد

.  دشمنت. خیر بوده البد- 

.اوه آره بابا چه خیری هم. قرار بود خواستگار بیاد برام- 

مامانم  از اول هفته همه مونو بسیج کرده بود خونه رو از
 باال تا

.  پایین بسابیم



به خدا منو داداشم دیسک کمر گرفتیم بس که دکور خونه
 رو

.  واسه خانوم خانوما عوض کردیم

تو خونه تکونی  عید اینقدر کار نکردیم که تو این چند روز
 جون

.  کندیم

داشتین؟  مگه  بساب  و  اینقدر  بشور  چرا  حاال  -
. مبارکه

 خواستگارت کیه؟
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پسرعموم. مامانم با جاریش خیلی راحت نیست. همیشه- 
 دلش

هر  البته  درآورده.  مارو  پدر  باشه.  سرتر  اون  از
 می  خواد

.  خواستگاری که میاد من بعدش مر یض میشم

معلولین  صف  به  تا  کنم  ازدواج  پسرعموم  با  تصمیم
 گرفتم

 . نپیوستم

:  خندیدم و گفتم

خدا نکنه. ایشاال که خوشبخت بشی. عروسی منو هم- 
 دعوت

  می کن ی؟

.آره عزیزم. من برم به کارم برسم. کار داشتی صدام کن- 



.  ممنون عزیزم. حتما- 

نیم ساعت بعد، از ترجمه ها پرینت گرفتم و به اتاق سامیار
.  رفتم

سامیار سخت مشغول کار بود. نگاهی به فایل  ها کرد و
: گفت

. خوبه. می  تونی برگردی سر کارت- 

به سمت در رفتم اما تا خواستم در را باز کنم، در به شدت
 باز

. شد و محکم به پای دردناک و آتل  پیچ شده ام خورد

 Page 314 of 1483
 



 

 

 . فوری در را محکم گرفتم تا نقش روی زمین نشوم

درد توی تک تک سلول های پای م   پیچید و دلم را ریش
.  کرد

آخی بلند گفتم و با دی دن دختری جوان که ایستاده بود
 خونسرد

:  به من زل زده بود، تو پیدم

خانوم؟ چه خبرته؟ بابا یه در بزن االقل. پامو داغون- 
!  کردی. اه

:  دختر چشم و ابرویی نازک کرد

.  وا! چی  کار کنم خب. علم  غیب که نداشتم پشت دری- 



  حاال مگه چی  شده؟

:  با عصبانیت و دندان هایی  کلید  شده غریدم

.  یه نگاه به این پا بنداز لطفا. ثواب داره به خدا- 

اوو چه خبره حاال! چیزیت نشده که داد م ی زن ی. دارم- 
  میگم

.  ندیدمت

بله خب معلومه. وقتی  به خودت زحمت نمیدی یه در- 
 بزنی

. همین میشه دیگه

: دخترک کفری شد
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.ببین بیا  برو یه چیزی بهت میگم با خاک یکسان شی ها- 

:  اخم کردم

.  تو خیلی ب ی جا می  کنی . دختره ی پررو- 

درست صحبت کن. فکر کردی با کی  داری حرف میزنی-
 خانوم؟

..  با یه یابو-

: دخترک با چشمایی خون گرفته گفت

!  حرف دهنتو بفهم- 
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بعد با چشمان درشت و وق زده اش رو به سامیار کرد و
:  گفت

سامی این  کیه؟ نگو که کارمند جدیدته؟ ازت بعید  بود- 
 آدمای

 . بی کالس ی مثل اینو استخدام کنی
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سامیار که تا آن لحظه بی حرف داشت به بگو مگوی ما
  نگاه می

.  کرد، فورا خودش را به ما رساند

.  بسه دیگه. رامیال تمومش کن- 

:  بعد رو به من گفت

خانوم رستمی شما بفرمایید برید اتاقتون. من حلش م ی- 
.  کنم

نگاه ی  عتاب آلود به دختری که سامیار او را رامیال
 نامیده  بود

:  کردم و گفت



. دفعه آخرت باشه پا رو دم من م ی ذاری- 

 .  بعد از در بیرون رفتم و در را محکم به هم کوبیدم

 

سولماز باز سرجایش نبود. نم ی دانم هر چند وقت یک بار
 کجا

.  غیبش می  زد 

از درد پایم همان جا روی یک صندلی نزدیک در نشستم.
 صدای

.  سامیار و رامیالی گند دماغ را به وضوح می شنیدم

:  صدای سامیار توی گوشم پرشد
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." چی گفتی؟  من؟ من غلط بکنم رامیال"

صدای جیغ مانند رامیال چون صدای جیغ مر غی ترسیده
:  آمد

! " سام ی! خواهش می کنم ازت جدی باش" 

مگه من با تو شوخی دارم؟ یه کاره خودتون بریدین" 
 دوختین

" حاال اومدی به من میگی بپوشمش؟

تو  انداخته  چو  ساله  دو  مامانت  آدم ی  هستی  ها.
! عجب  "  هه

" فامیل،  بعد میگ ی خبر نداری؟ خیلی روت زیاده  واال



خودتم داری میگی مادرم. من ای ن وسط هیچ کاره ام."
 لطفا منو

." قاطی  حرف ها و کارهای مادرم نکن

" فکر میکنی  من مسخره ی شماهام؟" 

..." ببین رامیال" 

بابا، نمیخوام چیزی بشنوم. لطف کن به مادرت بگو با
 "ساکت

آبرو و احساسات من بازی نکنه...خواهشا حرفاتونو یکی
 کنید  بعد

اسم منو بندازین تو فامیل. مردم که مسخره ی شما مادر و
 پسر

." نیستن
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فورا از جا بلند شدم و با حس درد زیادی توی پای م به
 سمت اتاقم

آن کفش های  پاشنه  رامیال  با  بستم. شنیدم  که  را  در
 و  رفتم

بلندش چطور از در شرکت بیرون زد و در را محکم به هم
. کوبید

:  طوری که صدای کارمند اتاق روبه رویی درآمد

!" چه خبره اینجا؟ اه" 

 



شانه باال انداختم و صندلی  را نزدیک پنجره کشاندم و زل
 زدم

.  به خیابان

و  قرمز رنگی  رفت  به سمت ماشین  اسپرت  رامیال  را
 دیدم  که

.  خیلی سریع پا روی پدال گاز گذاشت و از آن جا دور شد

.  به نظر می رسید سامیار گرفتار مشکلی خانوادگی ست

. حوصله ام سر رفته بود

آن روز نه جلسه ای داش تیم، نه تلفنی از شرکت های
. خارجی

پس از جا بلند شدم و کتاب ی از قفسه ها برداشتم و دوباره
 روی

...  صندلی نشستم و مشغول خواندن شدم
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 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_پنجاه#

 

 سامیار#

 



وقتی  در ب ی خبر باز شد و صاف به پای  روژین
 خورد، نتوانستم

عکس العملی از خودم نشان بدهم. انگار که لب هایم  را به
 هم

دوخته باشند بدون هیچ واکنشی داشتم به جدال آن دو برای
 به

. کرسی نشاندن حرفشان نگاه م ی کردم

را بست و  از درد چشمانش  برای کارمندم سوخت.  در دم
 دلم

.  نفس سنگینش را بیرون داد

چشمان هم یشه مواجش با الیه ا ی از درد و خشم کدر شد.
  نمی

که  آن  جا  بودم.  مانی  گرفته  الل  که  بود  شده  مرگم
 چه  دانم

روژین خطاب به رامیالی از خودراضی لقب "ی ابو" را به
کار برد، 



به سختی جلوی خنده ام را گرفتم. حرف حساب زده بود.
 رامیال

.  بدون در زدن چون یابویی کور وارد اتاق شده بود
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رامیال   بفرستم،  اتاقش  به  روژین  را  شدم  مجبور
 وقتی  باالخره

دوباره بحث ازدواجمان را  پیش کشید. هرگاه مادر حرف
 ازدواجم

را با رامیال توی سرم می  کوبید،  حس می  کردم زندگ
 ی و حال



احتمال  آن  هر  که  مریض  است  قلب  یک  آدم  نوار
  چون  دلم

.  مردنش م ی رود

وقتی بعد از یک بحث اعصاب خورد کن راهش را کشید و
 رفت

و در را محکم به هم کوبید،  فکر کردم بهتر است یک در
  آهنی

. برای اتاقم بگیرم. امکان شکستنش حتمی ست

بازار  چون  ذهنم  ام ا  کنم.  تمام  را  کارم  تا  پشت
 میزم  نشستم

مسگرها شلوغ بود. دردها و زخم های التیام نیافته ام با
 حرف ها

.  و کارهای مادرم داشت باز سر باز می کرد



عصبی نفسم را فوت کردم. هر کاری کردم نتوانستم روی
 کارم

نمی   کنار  جلوی  چشمانم  نگاه خیس   روژین  از
 بشوم.  متمرکز

م ی  بست.  هایم   نقش  خانه  ی  چشم  در  مدام  تصویر
. او  رفت

کارمند الیقی بود و در آن شکی نبود. اما خوب که فکر
 کردم

دیدم تمام آن مدت مدام بداخالقی کرده ام و او هم با اعتماد
 به

.  نفسی که شاخصه ی شخصیتش بود جوابم را داده بود
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انگشتانم را روی شقیقه ام دوران ی چرخاندم. خوب می
 دانستم

دلیل رفتارم با دختر بیچاره  چیست. اما دست خودم نبود.
  نگاهی

به ساعت روی میز انداختم. با ناباوری متوجه شدم یک
 ساعت

.  است که دارم به روژین فکر می کنم

اش  صفحه  نگاه ی  به  همراهم  تلفن  با  شنیدن  صدای
 زنگ

.  انداختم. نام ما درم روی صفحه افتاده بود

. آیکون سبز را که کشیدم، سالم کردم

.  سالم مامان- 

.  صدای شماتت گر و جیغ مانندش توی گوشم پر شد



سالم و درد. این  چه کاری بود که کردی پسره ی احمق؟- 

.  پوزخندی زدم. خبرها چه زود رس یده بود دستش

. خودم را زدم به کوچه ی علی چپ

  کدوم کار؟- 

خودتو به اون راه نزن. چرا به رامیال اونجوری گفتی و- 
  منو یه

اینجا  و گفته تو تربیت  سکه ی پول کردی؟  مادرش زنگ
 زده

.  پسر کم گذاشتی
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.  کفری از جا بلند شدم و به سمت پنجره رفتم

تقصیر خودتونه مادر من. دارین بدون اینکه نظر منو- 
 بخواین

واسه زندگی من تصمیم می گیری ن. من چرا باید این
 دختره  ی

  نچسب رو کنارم تحمل کنم؟

چون من میگم. چون من می خوام سامیار. چون ازدواج- 
 تو با

گذشته  ی  اون  از  خواهشا  ماست.  نفع  به  طرف  هر
 رامیال  از



. لعنتیت دست بردار سامیار

خودم را به سختی کنترل کردم صدایم باال نرود. توی
 مرامم نبود

و  زور  حرف  زیر  بار  نمی  خواستم  اما  فریاد
 بکشم.  مادرم  سر

.غیرمنطقی اش بروم. لحن صدایم  را مودبانه و آرام کردم 

...  ولی  مادر من! این درست نیست- 

درست و غلط بودنش رو من تعیین می کنم نه تو.- 
 فهمیدی؟

...  آخه- 

.  کافیه. قطع می  کنم- 
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نفسی بلند کشیدم و مثل وقت هایی که قدی م ترها به وقت
 خشم

نفسم را نگه می  داشتم، بعد از چند ثانیه نفس حبس شده ام
 را

. بیرون دادم

.  با تاسف سر تکان دادم و با منشی  تماس گرفتم

:  صدای نازکش توی گوشی   پیجید

.  بله آقا- 



.  یه فنجون چای برام بیار- 

دو دقیقه بعد سولماز توی اتاقم بود. فنجان چای  را روی
 میزم

. گذاشت. هنوز هم در فکر روژین بودم

: بی هوا پرسیدم

  خانوم رستمی کجان؟- 

 تو اتاقشون هستن. کارشون دار ین؟- 

.  نه فقط... هیچی ولش کن. برگرد سر کارت- 

رو ی  فورا  اما  سراغش.  بروم  شدم  بلند  جا  از  رفت،
 سولماز  که

.  صندلی نشستم
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. " به خود تو پیدم: "چته مرتیکه؟! بشین سرجات

اما تا خود ظهر با خودم هزاربار کلنجار رفتم که پای م
 نکشد به

سمت اتاقش. وقتی توی غذاخوری ندیدمش با ناباوری
 فهمیدم

نگرانش هستم. سرم را تکان دادم و غذایم  را نصفه و نیمه
 رها

کرده و به اتاقم رفتم. پالتویم را از روی صندلی چنگ زدم
 و از

. در شرکت بیرون رفتم



 

 با_تو_کافر_میشو م#

  قسمت_پنجاه_یکم#

 

بعدازظهر بود و ساعت حوالی چهار را نشان می  داد. خدا
 خواسته

های   و  یکشنبه  های   شرکت  تعطیلی  شنبه  لطف  به
 که  بود

خارجی، آن روز کاری برای انجام دادن نداشته باشم.  درد
  پایم

برای ضربه ای که آن روز صبح خورده بود بیشتر شده
 بود که

کمتر نشده بود. پا یم  را گذاشته بودم روی صندل ی.
 مسکن ها مرا

توی یک منگ ی  رو به افزونی  فرو برده بود. چشمانم
  خواب را فری اد
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لعنتی  ا ی  زیر  لب  م ی  کشید.  نعره  توی  جانم  درد
 و  می  زدند

غلیظ نثار رامیال کردم. دخترک زیبای بداخالق و ب ی
!  ادب

:  دو تقه به در خورد. گفتم

.  بفرمایی د- 

.  در باز شد و محمد سرک کشید تو ی اتا ق



 احوال چالق خوشتیپ چطوره ؟- 

.  خنده ام گرفت

.  بیا  تو اینقدر مزه نریز- 

.  محمد توی اتاق آمد و در را بست

.  م ی بینی نمی تونم راه برم ه ی ر به ر اذیت کنا- 

 شوخی کردم. بهتری؟- 

اتاق سنایی  و  تو  اومد  انداخت  - نه واال. صبح یه  اال
 غی  سرشو

.  صاف درو کوبید تو پام

:  محمد ابرو باال انداخت

  جدی؟ کی؟- 
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 .  دوست دختر سنایی- 

:  محمد لب هایش را کش داد و سر کج کرد

از هفت دولت  اشتباه می  کنیا . سام  -  سنایی ؟! دوست
 دختر؟

. آزاده

اون که از مخ آزاده. دختره اسمش رامیالس. همون مو- 
 بلونده



. ایش ایشی تو اسکی د یدیم  اون دفعه

آهان. اون؟ نگو اینجوری روژین خانوم. سام پسر- 
 . خوبیه

.  م ی ترسم بمیرم و خوب بودنشو نبینم- 

  خدا نکنه دختر. سامی ار بهش هی چی نگفت؟- 

عین منگال وایساد تماشا دختره هر چی الیق خودش بود-  
 بارم

. کنه. آخرشم سرم داد زد برگرد سر کارت

:  محمد با تاسف سر تکان داد

.  پاشو ببرمت دکتر- 

. تا آخر وقت صبر می  کنم اگه بهتر نشدم میرم- 



  کجاش درد می  کنه؟- 
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.  قوزک پام- 

. بذار ببینم- 

را  پشمی  خاکستری  رنگم  جوراب  کشید.  باال  را
 کمی  شلوارم

.  آهسته پایین داد



همان لحظه درباز شد و سامیار وارد اتاق شد. هر دو
  سرچرخاندیم

. سمت او

سامیار با دیدن دست محمد که به پاچه ی شلوار من چسبیده

:  بود، اخمی حواله ی من کرد. محمد گفت

 بله رئیس؟  چیزی شده؟- 

سامیار دست کشید الی موهای  خوش حالتش. کالفگی از
 سر و

باغ  شبیه  صاحب  هویدا   بود.  های   سرخش  چشم  آن
 رویش  و

سیب بود که بچه های شیطان سیب های درختانش را با
 شاخه

.  کنده باشند

.  نه، چیزی نشده. یعنی  چیزه... ه یچی ولش کن- 



بعد دوباره نگاهی کج و پر اخم به پای من کرد و در اتاق
.  را بست

:  محمد شانه باال انداخت و به من نگاه کرد و گفت
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 چش بود این؟- 

. نفسم را توی فضای اتاق فوت کردم



از دم  تبار خودشه. همشون  تیر  و  از  اون دختره  ندارم
 -  شک

.  یابوئن

:  محمد کمی اخم کرد. بعد گفت

. پات یه کوچولو ورم داره. پاشو جمع کن برو خونه- 

  تنها؟- 

.  نه. یه کوچولو صبر کنی من کارم تمومه باهم میریم- 

وقتی رفت فکر کردم سامی ار برای چه هول زده آمد به
 اتاقم. با

بیچارگی تمام انتظار داشتم سامیار بیاید  برای کار زشت
 رامیال

حداقل یک دلجویی بکند. اما فقط اخمش را برایم آورد و
 بعد هم

راهش را کشید و رفت. و من احمق بودم که فکر می کردم
 او



. نگران من است

.  خواب داشت مرا کالفه می  کرد

به سولماز زنگ زدم و از او خواستم به اکبرآقا بگوید
  برایم یک

. لیوان چای بیاورد
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دو دقیقه بعد اکبر آقا با آن لبخند تابناک و چشم های
 مهربانش



فضای   اتاقم  در  چای  شمال  عطر  آورد.  دم  برایم
 چایی   تازه

.  پیچید.توی آن اتاق نه چندان گرم می چسبید 

وقتی  دید  آن طور پایم  را گذاشته ام روی  صندلی،
 لبخندش پر

: کشید و پرسید

 نه اولوب سنه قیزیم جان؟ قیچی ن سینیب ؟- 

.  اکبر آقا فارسی بگو من که ترکی  بلد نیستم- 

:  اکبر آقا لبخند مهربان ی زد و با لهجه ی غلیظش گفت

 ازتون پرسیدم چی شده دخترم؟ پات شکسته؟- 

در  پام  زمین  مچ  چندروز  پ یش  خوردم  نشکسته
 پدرمن،  -  نه



. رفت

. قندان را از روی میز برداشت تا پولکی بردارم

. هوا سرده. مواظب باش دخترم- 

دستت درد نکنه پدر جان. ببخشید دیگه خودم نتونستم برم- 

. واسه خودم چایی بریزم
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این  تو  چیه؟  وظیفه  ی  من  این   حرفا  دخترم.  جونت
 -  نوش



شرکت همینه دیگه. شما خیلی دختر خوبی هستی. خدا شما
 رو

. برای پدر و مادرت حفظ کنه

.  ممنون پدر جان- 

اکبر آقا از اتاق بیرون رفت و چند دقیقه بعد برگشت. یک
 کیس ه

.  آب گرم با خودش آورده بود

اتاق سرده.  دار.  نگه  پاتو گرم  پات.  کنار  اینو  بذار  -
 بیا  دخترم

. سرما واسه این پا  خوب نیست دخترم

. ممنونم خیلی لطف کردین پدرجان- 

. آن کیسه ی آب گرم درد پایم  را کمتر کرد

 



نیم ساعت گذشت و شد یک ساعت؛ اما خبری از محمد
. نشد

. تلفن اتاقش را جواب نمی داد و موبایلش  در دسترس نبود

متعجب و سردرگم، کیفم  را برداشتم و از اتاق آرام بیرون
. زدم

:سولماز داشت سیستمش را خاموش می کرد. با د یدنم گفت

 روژین جون داری میری ؟- 
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.  آره؛ ول ی قرار بود با محمد برم- 

آقای بهرامی نیم ساعت  پیش با عجله رفت. گفت بهت- 
 بگم

.  براش مشکلی  پیش اومده بای د زود بره

ای  آویزان  ولو  لوچه  و  لب  با  روی  صندلی  نزدیک
 میز  سولماز

.  شدم

  وای نه! حاال چجوری با این پا رانندگی  کنم؟- 

: سولماز سر تکان داد

خب یه کاری کن. پسرعموم پایی ن منتظره. داریم میریم- 
. خرید

 می خوای تو رو برسونیم؟

 



 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_پنجاه_دوم#

 

پسرعمویش را ندیده بودم. نمی دانستم آیا کار درستی ست
 که

. مزاحم آن دو کبوتر عاشق بشوم یا  نه
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: دست آخر گفتم



ممنون سولماز جون. خودم میرم. تو برو به کارت برس.- 
 مسیر

. خونه مون یکی نیست. دیرت میشه

بیرون شام بخوریم.  بریم باهم  اومده دنبالم  - خرید  بهونه
. س

اگه  نکنیا.  تعارف  تو رو خدا  خیلی واسه جواب من
. عجله داره

 . سختته برسونیمت

میش ه  اگه  فقط  باش.  خوش  برو  عزیزم.  باهات
 ندارم  -  تعارف

گرفتن  اسنپ  حوصله  بده.  بهم  تاکسی   رو  آژانس
 تلفن  شماره

. ندارم



سولماز کارتی از توی کشوی میزش برداشت و دستم داد و
:  گفت

.  بیا  روژین جون. شماره اشتراک رو پشتش نوشتم- 

.  ببخشید من دیگه باید  برم. مراقب خودت باش

.  ممنون عزیزم. خوش بگذره- 

.  مرسی خداحافظ- 

.  خداحافظ- 
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به دور و برم نگاه ی انداختم. انگار کسی توی شرکت
  نبود. ولی

کار  مشغول  هنوز  که  بود  معلوم  بود.  سامیار  روشن
 اتاق  چراغ

. است

ماشین  دادم.  پیرمرد  درخواست  و  گرفتم  را  شماره  ی
 آژانس

. تلفنچی گفت تا پنج دقیقه ی دیگر یک پراید م ی فرستد

کیفم را روی دوشم انداختم و از شرکت بیرون زدم. با آن
  پای

به  را  درب و داغان دقیقا  پنج دقیقه طول می  کشید تا
 خودم



.  خیابان برسانم

به خاطر برف ی که هفته ی  پیش  آمده بود، هوا هنوز
. سرد بود

وقتی پایم را توی خیابان گذاشتم، باد سرد توی صورتم سیل
 ی

محکمی زد. کالهم را پایین تر کشیدم و جلوی شرکت به
 انتظار

. ایستادم

درد پایم دوباره شروع شد. زیاد نمی توانستم روی آن پا
. بایستم

پنج دقیقه گذشته بود؛ ولی  راننده ی آژانس هنوز نرسیده
.  بود

 . پنج دقیقه ی دیگر هم گذشت اما  هنوز خبری از او نبود
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داشتم توی آن سرما و بادی  که دستان پرقدرتش را
  بازیگوشانه

جیبم  از  را  تلفنم  می   کوبید،  م ی  لرزیدم.  صورتم  و
 توی  سر

. درآوردم و به آژانس زنگ زدم

: دوباره همان  پیرمرد قبلی جواب داد

.  آژانس شکوفه بفرمایید- 

سالم. من ده دقیقه  پیش باهاتون تماس گرفتم و درخواست- 

یه ماشین دادم. ولی راننده تون نیومده. شما گفتی پنج دقیقه،



. االن ده دقیقه ست کنار خیابون ایستادم

واقعا شرمنده خانوم. راننده مون همین  االن تماس گرفتن- 
 که

واستون  ندارم  راننده  االن  من  کوچیک  داشتن.  یه
 تصادف

بیست  دقیقه  ی  دیگه  واستون  یه  ماشین  می   ولی  تا
. بفرستم

. فرستم

:  با حرص به مرد تو پیدم

نخیر ممنون. تا اون موقع قند ی ل می  بندم. خودم یه- 
 کاری ش

.  می کنم
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گوشی را توی کیفم پرت کردم. چاره ای نبود باید  منتظر
 یک

.  تاکسی می ماندم

هوا تاریک شده بود و هر تاکسی ای که رد میشد پر از
 مسافر

بود. در همین موقع ماشین س امیار از پارکینگ خارج شد.
 با دی دن

:  من کنار پای م ترمز کرد و گفت

  هنوز نرفتی؟- 



.  نه نرفتم. م ی بینید  که- 

 میخوای برسونمت ؟- 

با اینکه خیلی سردم بود و دلم می  خواست سوار آن ماشین
 گرم

:  و نرم و شیک و راحتش بشوم، ولی گفتم

نخیر ممنون، خودم میرم. شما بفرما. در ضمن به اون- 
 دوست

دختر از خود راضیتونم بگو تالف ی کارشو سرش
. درمیارم

:  سامیار با خنده ای مسخره و ابروهایی باال پریده گفت

. بله؟ متوجه نشدم- 
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در همین موقع یک تاکسی خال ی بوق زد. برایش دست
 بلند کردم

و او پشت ماشین سامی ار متوقف شد. منتظر جواب
 سامیار نماندم

:  و سوار تاکسی شدم و گفتم

.  لطفا دربست برید به این آدرس- 

های  خانه  ی  بهرامی   ها  رسیدم،  چراغ  خانه  به
 وقتی  باالخره

. خاموش بود

  یعنی کجا بودند؟ چرا محمد ناگهان  غیبش زده بود؟



 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_پنجاه_سو م#

 

 

با دلواپسی به پنجره های تاریک و خانه ی در سکوت فرو
 رفته

خیره شدم. صدای زوزه و رقص باد توی شاخه های لخت
 درختان

باغچه و بلند شدن گرد و خاک تو ی حیاط حس تنها بودن
 وسط
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یک دشت سرد بدون هیچ جانداری را برای من تداعی م ی
. کرد

  باز ترسیدم. یعن ی کجا رفته بودند؟

به سختی از پله ها خودم را باال کشیدم. تا کلید بیندازم و
 وارد

.  خانه بشوم انرژی زیادی از دست داده بودم

روی  اولین  و  و  زدم  را  کلی د  برق  تاریک.  و  بود
 خانه  سرد

. نزدیکترین مبل ولو شدم. گرسنه و خسته بودم

نه شام گرمی  داشتم نه حتی  یک  چای داغ. کمی  سرم.را
  به پشتی



.  مبل تکیه دادم

از تنم درآوردم و رو ی  بعد لباس هایم  را بی حوصله
 همان جا

.  مبل پرت کردم

شومینه  را  گذاشتم.  رو ی  اجاق  کتری  را  و  رفتم  به
 آشپزخانه

روشن کردم و سیبی از توی یخچال برداشتم و در حالی که
 آن

. را گاز می  زدم دوباره روی مبل نشستم

.  به تلفن محمد زنگ زدم

:  صدای مردی توی گوشم  پیچید

  بله بفرما یید؟- 
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: به گمان اینکه اشتباه گرفته ام گفتم

.  شرمنده مثل اینکه اشتباه گرفتم- 

:  مرد با لهجه ای غلیظ ترکی گفت

 با ک ی کار دارین؟- 

 این شماره ی آقای بهرامیه؟- 

  بله. شما؟- 



همسایه شونم. نیستن در دسترس؟ چرا شما به تلفنش- 
 جواب

 دادی؟ خودشون کجان ؟

صدای مرد دور شد و بعد پچ پچ چند مرد از آن سوی خط
  شنیده

.  شد

. بعد صدای محمد را شنیدم

 الو؟- 

  الو محمد؟ سالم خوبی؟- 

.  سالم روژین خانوم- 

 کجا رفتی  یهو؟-  
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.  من شرمنده ام به خدا. مجبور شدیم بیایم  مهاباد- 

 مهاباد چرا؟- 

.  لحن صدای محمد آمیخته با بغض نگرانم کرد

چی  بگم. امروز صبح حال آنام به هم خورد. متاسفانه- 
.  فوت کرد

: شوکه لب زدم



.  ای وای! خدایا ! تسلیت میگم- 

. ممنون- 

خیلی ناراحت شدم.  پیرزن بیچاره. کسی انگار صدایش
.  کرد

:  گفتم

مزاحمت نمیشم. از طرف من تسلیت بگو بقیه. بقای عمر- 
 شما

. باشه

  مرسی؛  ولی  امشب تنهایی؟- 

. آره دی گه- 

  نمی  ترسی؟- 



 من؟ ترس؟ نه بابا! مگه بچه ام؟- 
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.  خب خدارو شکر. آخه ما تایه هفته نیستیم. مراقب باش- 

:  بند دلم پاره شد. فورا گفتم

.  نگران نباش. برو صدات م ی زنن. خدافظ- 

تلفن را که قطع کردم، با ترس آب دهانم را قورت دادم و
  پوفی



کشیدم. حقیقت تنها بودنم در آن خانه مثل پتک به سرم
 کوبیده

شد. نمی  ترسیدم؟ من خیلی  بی  جا کردم که گفتم نمی
.  ترسم

.  فورا بلند شدم که این عجله باعث شد پایم تیر بکشد

لب گزیدم  و آخ و وای کنان در را قفل کردم. هرچه المپ
 بود

روشن کردم و تلویزیون را روشن و صدایش را زیاد
  کردم. کمی

ده  کردم.  دم  چای  را  آمد  کتری  که جوش  هراسم کم
 شد.  از

دقیقه با حواسی پرت زل زدم به تلویزیون و یک سلایر
 آبکی که

.  داستان مردی بود که مدام زنش را کتک می زد

با حرص کانال ها را عوض کردم اما دریغ از یک برنامه
 ی به درد



.  بخور. از حرص تلویز یون را خاموش کردم

برای خودم چای ریختم و پشت م یز آشپزخانه نشستم. چایم
 را

که نوشیدم،  سرم را روی میز گذاشتم. دلم می  خواست
 چرتی
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کوتاه بزنم تا جان داشته باشم شام ی برای خودم دست و پا
. کنم

نمی دانم چقدر طول کشید که خوابم برد. ناگهان با صدای
 زنگ



خانه از خواب پریدم و وحشت زده به در نگاه کردم. یعنی
 که

 بود؟

به ساعت روی دیوار نگاه کردم نزدیک نه شب بود. چقدر
 خوابیده

! بودم

با بلند شدن دوباره ی صدای زنگ با کرختی از جا بلند
 شدم و

 . به سمت آیفون رفتم

  بله؟- 

صدای زنی که صورتش چسبیده بود به تصویر و قابل
رویت نبود، 

:  آمد



. منم باز کن روژین جون- 

سولماز بود. فورا در را باز کردم و شنل بافتم را از چوب
 لباس ی

نزدیک در برداشتم و روی شانه هایم  انداختم و در را باز
. کردم

.  سولماز تند تند از پله ها باال آمد
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. سالم روژین جون- 



.  سالم. خوبی؟  بیا  تو- 

.  سولماز پوتین هایش را کند و پا در خانه گذاشت

!  وای چه سرده- 

.  با دست شومینه را نشانش دادم

. برو اونجا گرم کن خودتو- 

:  فورا آن سمت رفت و پشتش را به شومینه کرد و گفت

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_پنجاه_چهارم#



 

 

حتما م ی خوای بدونی  این وقت شب اینجا چی کار- 
.  میکنم

:  نزدیکش رفتم و گفتم
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آره به خدا دارم از فضولی م ی می رم. تویی که خونه ی- 
 منو بلد



نبودی چجوری یهو بی خبر اونم ای ن وقت شب اومدی
  اینجا؟

:  خندید و گفت

راستش با پسرعموم داشتیم شام می  خوردیم که سنایی- 
 بهم

. زنگ زد

 خب؟- 

گفت بی ام  پیشت مثل اینکه امشب تنهایی و پادردتم- 
 .  بدتره

:  با تعجب تای ابرویم  را باال انداختم و مشتاق گفتم

 سنایی  از کجا می دونه من امشب تنهام؟- 



آقای  بهرامی بهش زنگ زده و مرخصی گرفته. البته از- 
 تو چی ز ی

.  نگفته ها

:  سر تکان دادم

!  آهان پس که اینطور. عجیبه ها- 

رستم ی  خانوم  نگفته  بهم  محمد  چرا  می  کنم  تعجب
 -  گفت

. همسایه شونه

 Page 344 of 1483
 

 

 



.  البد نی از ندی ده  که بگه- 

شانه باال انداخت. رفتم سمت آشپزخانه تا برایش چای تازه
 دم

.  کنم

:  از همان جا پرسید

بود.   چجوری  شد که  اومدی  پات خیلی   بهتر شده  -
 صبح که

 دوباره پات درد گرفت؟ نکنه دوباره خوردی زمین ؟

:  با تاسف سر تکان دادم

کاش خورده بودم زمین. اون دوست دختر سنایی در رو- 
 چنان

. به پام کوبوند که فکر کردم همون لحظه مردم



  رامیال رو میگ ی؟- 

. آره خود ناکسشه- 

:  خندید

دختره ی پررو! هر وقت دلش م ی خواد پا میشه میاد- 
 شرکت

و یه چند تا داد سر من بیچاره می زنه و میره. انگار نوکر
 در خونه

.  ی باباشم. ال کن بل کن
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امروزم مثل اینکه وقتی  تشریف آورده بودن، من تو
.  شرکت نبودم

.  خوشا به سعادتت که چشمت به ریخت نحسش نیفتاد- 

ظرف میوه را از یخچال برداشتم و با بشقاب و چاقو رفتم
 سمت

.  مبل ها

: سولماز گفت

تو رو خدا بشین روژین جون. با اون پات نمی  خواد کار- 
 .  کنی

. تا چای دم بکشه یه چیزی بخور- 

.  کنارم نشست و تشکر کرد



:  گفتم

 اون دو تا همیشه دعواشونه ؟-  

 سنایی  و دختره؟- 

.  آره- 

. همیشه- 

 چرا خب؟ مگه مشکلی باهم دارن؟- 

. نمیدونم روژین جون. من خبر ندارم- 
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به هر حال امشب سنایی گفت بیام  پیشت. منم به مامانم
 گفتم

امشب  پیش همکارم می مونم. پسرعموم منو رسوند اینجا
. و رفت

کامال  مشخص بود نمی  خواهد از سامیار و دخترک
.  حرف بزند

:  برایش سیبی پوست گرفتم و گفتم

ببخشید سولماز جون که باعث شدم گردش امشبتون خر- 
 اب

.  بشه. سنایی هم چه کارایی که نم ی کنه ها

از یه طرف همش دادو بیداد میکنه از یه طرفم....عجیبه به
! خدا



. اما توی دلم حسابی از او ممنون بودم

. سولماز پالتو و شالش را درآورد و روی مبل انداخت

اتفاقا سنا یی کار خوبی کرد بهم زنگ زد. اون هم یشه به- 
 فکر

ول ی  خیلی   مغروره،  نکن.  یه  کم  اونجوری  نگاهش
. کارمنداشه

. مهربونه

اوهوم، باور کن اگه امشب نمیومدی یه بلیط م ی گرفتم و- 
  می

. رفتم تهران

. پس دعا به جون رئیست بکن- 
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لبخندی به صورت قشنگش پاشیدم. چشمان دریایی اش
 همتای

.  لبانش م ی خندی د

سولماز مهربان برایم شام درست کرد و بعد هم تا من شامم
 را

بخورم فرز و تند به داروخانه رفت و گاز و پماد خرید و
 پایم  را

.  باند پیچی کرد. مثل یک  پرستار عالی مراقبم بود

.  شب که خوابید، فکرم مدام پر م ی  کشید سمت سامیار



برایم  روشن  های  دیگر  شخصیتی  اش  جنبه  داشت
 آرام  آرام

این   جنبه  ی  حام ی  بدانم  بودم  کنجکاو  شدت  ول ی
. به  میشد

.  بودنش دقیقا  به چه علت است

 

 با_تو_کافر_میشو م#

#Lقسمت_پنجاه_ششم 

 

 

رستمی  جلوی  خانه  ی  خانوم  گفت  و  زد  زنگ  وقتی
 سولماز

تنهایی   ترسیده   بیچاره  از  هستم، خیالم  راحت شد. البد
 دختر
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بود. برای همین وقتی محمد گفت روژین در خانه تنهاست،
 اولی ن

:  سوالی که به ذهنم رسید این بود

" تو از کجا می دونی  محمد؟ یعنی اینقدر بهش نزدیکی؟" 

 و محمد هم تند تند گفته بود نزدیکم چون در طبقه ی باالی

.  خانه مان زندگی می کند



ناباورانه چند لحظه مات ماندم و محمد گفت چند روزی
 مرخص ی

.  می خواهد

داشتم بیخودی توی خیابان دور م ی زدم و باز بر می
 گشتم سر

جای اولم. آن شب بدجور دلم گرفته بود. نمی دانستم کجا
 بروم

. یا چه کنم حال دلم روبه راه شود

هر کار هم می  کردم فکر تنها یی  روژین در آن شب سرد
  و طوالن ی

دست از سرم بر نمی داشت. وقتی سولماز را فرستادم به
 خانه

اش فکر تنها ماندن آن دختر دیگر مدام توی سرم زنگ
. نمی زد

البته یک عالمت سوال بزرگ توی  مغزم بود که چرا
 روژین تنها



.  زندگی می کند
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پشت چراغ قرمز روی ترمز زدم. صدای تلفن همراهم که
 روی

.  صندلی کنارم افتاده بود، درآمد

همان طور که دستانم روی فرمان بود، سرم چرخید سمت
. تلفن

دادم.  بار  تکان  سر  تاسف  با  روی  صفحه  مامان
 دیدن  اسم  با



بیستمی بود که داشت زنگ می زد و هر بار من نادیده اش
  می

.  گرفتم

حوصله ی سر و کله زدن با او را نداشتم. از دستم
 عصبانی  بود و

می دانستم باز زنگ زده بروم خانه آکار شود بر سرم.  آن
 شب

نه حوصله ی رفتن به خانه ی او را داشتم، نه رفتن به خانه
  ی

. خودم

ساعت از نه شب گذشته بود. صدای تلفن که قطع شد،
 گوشی را

.  برداشتم و شماره ی سهیل را گرفتم

: با پنج بوق باالخره به تلفنش جواب داد



!  جانم سامی- 

صدایش در پس زمینه ی موسیقی و داد و هوار و قهقهه
.  می آمد

:  گفتم
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  سهیل کجایی؟- 

:  داد زد



.  هان؟ چی میگی؟  نمی شنوم بلندتر بگو- 

. ثانیه شمار سبز شد و ماشین را راندم آن سمت چهار راه

: مثل خودش داد زدم

  میگم کجا یی؟- 

.  اومدم مهمونی. تولد یکی  از بچه ها- 

.  خیله خب باشه. بعدا بهت زنگ می زنم- 

.  چی؟ نمی شنوم- 

:  فریاد زدم

.  هیچی بابا برو. اه- 



تلفن را روی صندلی  پرت کردم که باز صدای زنگش
 درآمد. باز

.  مامان بود

با حرص و عصبانیت  از دوربرگردان دور زدم و به سمت
  خانه ی

.  مادری ام راندم
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پروانه سینی را جلویم گرفت. لیوان چای که بخار از
 رویش بلند



. بود را برداشتم و زیر لب تشکر کردم

ده دقیقه بود آمده بودم و مامان داشت خستگی ناپذیر با تلفن

.  حرف می زد

:  غر زدم

اگه قراره تا خود صبح با اون ت لفن حرف بزنه من پاشم- 
 برم

. پروانه. به خدا اصال حوصله ندارم

:  پروانه ریز خندید

نه خاله، االن میاد. از پاساژ زنگ زدن. این چهارمین- 
.  باره

  چی شده؟- 



جنسای جدید داره از گمرک ترخیص میشه. از صبح بچه- 
 ها

. درگیرشن. یه کم گمرکی  ها اذیت  کردن

. لیوانم را برداشتم و جرعه ای تلخ و بدون قند نوشیدم

. اون که دی گه طبیعیه- 
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آره ولی  پوران جدیدا خیلی حساس شده. بیخودی حرص- 
 می



خوره. امروزم شنیدم آب پاکی رو ریختی رو دست رامیال
. خاله

 آره؟

خاله پروانه توی سن چهل و پنج سالگی هنوز مجرد مانده
. بود

توی خانواده ی مادری ام تنها ادم درست و درمان فقط او
. بود

.  مهربان، منطقی و کامال صبور و سیاست مدار

:  با تاسف سر تکان دادم

تقصیر خودش بود. بی خبر از من رفته با من عروسی- 
.  کرده

:  پروانه خندید



مامانت با خاله ت کل ی دعوا مرافه کردن امروز. پریسا- 
 یک الم

.  شنگه ای به پا کرد امروز اون سرش نا پیدا

مامان داشت توی اتاقش راه می  رفت و هنوز با تلفن
.  حرف میزد

:  گفتم

  مگه اومده بود اینجا؟- 

.  آره- 
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  تنها؟- 

.  آره دی گه. حسابی توپش پر بود- 

  چی می گفت حاال؟- 

: خاله ادای بزرگترین خواهرش را درآورد

خیلی بی شخصتین، ما رو انداختین رو زبونا حاال میگین- 
  نمی

 خواین ؟

هر چی مامانت می گفت جمع نبند من هیچ کاره ام، پریسا
 تو

اومد  سامیار  اگه  تهدید  کرد  آخرشم  نمی  رفت.
 گوشش

عذرخواهی و دست بوسی و از دل رامیال درآورد که هیچ،
 وگرنه



.  دیگه هیچ وقت ما رو نم ی بینید

:  خندیدم

.  بهتر! قطع رابطه ی کامل- 

 هه! فکر کردی به همین راحتی اس؟- 

راحت یا  سخت من کاری ندارم. من نه زندگیم  رو- 
 وسیله تجارت

بزرگترا می کنم، نه اصال عالقه ای به وصلت با این افاده
 ای هایی

که فکر می کنن آسمون تبریز سوراخ شده تلپی افتادن زمین
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دارم. کبوتر با کبوتر باز با باز. واال من خجالت می کشم
  بگم اینا

.  فامیلمونن

:  پروانه پوفی کشید

.  منم موافق ازدواج این مدلی  نیستم. درکت م ی کنم- 

طفلک خاله ام هم سال ها  پیش شرایط مرا داشت. می
 خواستند

او را هم به زور بدهند به پسر شر یک خانواده؛ اما پروانه
 زیر بار

نرفت. چون عاشق مردی دیگر بود. اما خانواده آن وقت ها
 آخرش



نه گذاشتند پروانه با مرد دلخواهش ازدواج کند، نه پروانه
 راض ی

به وصلت با پسر شریک مامان و خاله شد. آخرش هم به
 پای آن

. عشق ماند و ازدواج نکرد

 

سر  دو  هر  آمد،  که  روی  پارکت  صدای  دمپایی  های
 مامان

.  چرخاندیم سمتش

به احترامش از جا بلند شدم و سالم کردم. مامان رو ترش
 کرد و

.  روی مبل رو به رویم فرود آمد
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:  نشستم و گفتم



. جواب سالم واجبه سرکار علیه- 

: مامان قری به گردن تپل و گوشتالودش داد

چه سالمی چه علیکی سام؟ از دستت سردرد گرفتم- 
. امروز

خب مثل اینکه من بد موقع اومدم. بهتره برم شما- 
 استراحت

.  کنید

:  نیم خیز که شدم تشر زد

م ی بینی  پروانه؟ یه  جوری رفتار می  کنه انگار- 
 حالیش نیست

.  چجوری منو جلو پری سکه یه پول کرده
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.  هوفی کشیدم  و چشمانم را بستم و دوباره نشستم

 

:  نفس بلندی کشیدم و گفتم

من حرفام رو امروز به دختر خواهرت زدم. خودت چو- 
 انداختی

رامیال عروسمه، خودتم میری درستش می کنی مامان. من
  با این

. دختر ازدواج بکن نیستم

:  مامان ناگهان تو پید



.  تو خیلی غلط م ی کنی  سام ی- 

:  لب های م را به هم فشار دادم

واال به خدا االن تو این دور و زمونه اینجور ازدواج- 
 کردن منسوخ

شده مامان. د یگه تو دهاتشم دختر و پسر می تونن انتخاب
. کنن

من، سامی ارسنایی یه پسر سی و هفت ساله اونقدری یعنی
 بزرگ

  نشدم بخوام واسه زندگیم کیو انتخاب کنم؟

 :  مامان از جا پرید

سامیار بس می  کنی  ی ا  نه؟ همون یه باری  که گذاشتم- 
 خودت

 . انتخاب کنی واسه هفت نسل بعدمون بسه
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 :  رو به پروانه نالیدم

. بهش بگو از خط قرمز من رد نشه پروانه- 

:  مامان دستش را توی هوا چرخاند

مثال از خط قرمزتون رد شم چه غلطی م ی خوای بکنی- 
 حضرت

  آقا؟



 

:  از جا پریدم

مامان بس کن تو رو خدا. اونقدر گذشته رو تو سر من- 
. نکوب

.  میرم یه جا خودمو مثل اون وقتا گم و گور می کنما

:  دستم را به سمتی نامشخص اشاره کردم

انتخابم همون دختره مامان.  بازم برگردم به گذشته  اگر  -
 من

خواهشا نذار میونمون شکرآب بشه. نذار رومون به هم
 واشه. من

...  رامیال رو دوست ندارم. والسالم نامه تمام

.  پروانه از جا بلند شد



آروم باش سام ی. بشین داد نزن بذار با حرف حل کنیم- 
.  مشکلو
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:  مامان تو پید

چی چی رو حل کنیم پروانه؟ ای ن وصلت انجام میشه- 
 چون هر

دو خانواده می  خوان. چون نه من می  تونم عروس غریبه
  بیارم

.  تو فامیل،  نه پریسا  داماد ناشناس میاره تو خانواده



توی ابله بفهم تمام این  ثروت اگر بیفته دست غریبه چی
. میشه

در عرض چند سال هی تیکه تیکه میشه از بین میره. تو
 رو خدا

.  بفهم اینو سام

یک دست توی  جیب شلوارم کردم و چند بار دور خودم
. چرخیدم

:با صدایی که به سختی سع ی در کنترل کردنش داشتم گفتم

مامان! من صندوق امانات یا  بانک ثروت شما نیستم.- 
 شما یه

پسر دیگه هم داری. چرا واسه اون زن زوری نگرفتی؟
 چرا واسه

  نگه داشتن ثروتت از سهیل استفاده نکردی؟



:  مامان سر تکان داد

واسه این  که سهیل جربزه نداره. واسه این که سهیل سه- 
 سوته

بزنی  میگه  زنگ  بهش  االن  اگه  به خدا  می ده.  باد
 بر  این  ثروتو
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مهمونیم. فقط بلده پول بریزه بی  حساب بپاشه. ولی  تو
 فرق داری

.  سامی



زحمت  این  ثروت  واسه  پریسا  کم  و  بزرگت  بابا  و
 سامی  من

 نکشیدیم. چرا نمی فهمی اینو؟

مامان شما گوش کن. من کارم بارم زندگیم  همه چیم از- 
 شما

جداس. من نه ثروت شما رو می  خوام، نه تمایلی  دارم که
 ثروت

اندوزی کنم ی ا زی ادش کنم که زحمات شما و بقیه بر باد
. فنا نره

نمی خوام به خاطر یه چیزی که فناپذ یره زندگیم رو نابود
 کنم

 . که شما خوش خوشانت بشه

بعد  هم با قدم هایی بزرگ تند و سریع در حالیکه نفس نفس

: می زدم به سمت در رفتم و داد زدم

.  خداحافظ- 



:  صدای مادرم را شنیدم که داشت داد می  زد

سامی ؟ سام ی کجا داری میری؟ بهت میگم وایسا  پسره- 
 کله

! خر
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خسته و کوفته خودم را روی  مبل انداختم. پایم  نسبت به
 روز

تا  بای د  مراقب م ی  بودم  اما همچنان  بود؛  قبل کمی
 بهتر شده

.  زودتر پای م بهبود  پیدا  کند

نگاه ی به ساعت روی دیوار انداختم. کمی به ساعت شش
 مانده

بودم دلشوره داشتم. توی  از خواب بیدار شده  بود. از
 صبح که

شرکت هم این نگرانی  بی  دلیل  دست ازسرم برنداشت.
 طور ی

.  که نتوانستم ناهارم را تمام کنم



از  بروم  تصمیم  داشتم  شدم  شرکت  وارد  ساعتی  که
 از  همان

پایم  نمی  کشید   سمت  چرا  نم ی  دانم  اما  کنم.  سامیار
 تشکر

اتاقش. شای د غرور لعنتی ام نمی  گذاشت. ولی  ساعتی
 بعد فکر

. کردم تشکر کردن از لطف و محبت او وظیفه ام است
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آن روز سولماز مرخصی گرفته و به شرکت نیامده بود.
 تلفنی از



خورده  و  جواب  ها  تلفن  جایش   به  به  روز  آن  تا
 خواست  من

.  فرمایشات سامیار را برایش انجام بدهم

وقتی برای گرفتن امضای  چند فای ل سفارش خرید اقالم
 بهداشتی

به اتاقش رفتم، تنها بود و پشت به در، رو به پنجره به
 خیابان  زل

.  زده بود

از پنجره دل کند و به سمت میز ش  بعد از یک دقیقه
 باالخره

. رفت

:  در حالی که فایل  ها را امضا می کرد، گفت

  پات بهتره؟- 



: لبخند زدم

...  خوبم ممنون. راستی- 

سر بلند کرد. چشمانش آن روز به شدت کدر و تیره  به
  نظر م ی

:  رسید. گفتم

. بابت دیشب ازتون ممنون. لطف کردین- 

:  فایل ها را به سمتم گرفت
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  امشبم تنهایی؟- 

.  بله- 

 چرا نگفتی همسایه محمدی؟- 

. شما نپرسیدین. بعدشم آدرس خونه م تو فرم استخدام بود- 

.  دمغ به نظر م ی رسید و بی  حوصله. سر تکان داد

. باشه. می  تونی بری- 

همین که به سمت در رفتم، دو تقه به در خورد. در باز شد
 و

.  مردی سرک کشید توی اتاق

: گفت



  بیام  تو سام؟- 

:  چهره اش آشنا بود. سامیار گفت

. تو همین حاالشم تو اتاقی سهی ل- 

شناختمش. برادرش بود. سهیل وارد اتاق شد و من سالم
.  کردم

نگاه  آن  از  می  کرد.  نگاه  به من  ایستاده  بود  مات  با
 دهان ی  باز

.  خیره اش معذب شدم و  سر به زیر انداختم
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:  سامیار گفت

. سهیل خانوم رستمی سالم کردن- 

 : سهیل دستپاچه گفت

. س... سالم. بب...ببخشید- 

با اجازه" ای گفتم و از اتاق بیرون رفتم. متعجب از رفتار"
  سهیل

.  به سمت میز سولماز رفتم تا به بق یه ی کارهای م برسم

به من هنوز  بیرون آمد. نگاهش  اتاق  بعد سهیل از  نیم
 ساعت

متعجب و شوکه بود. زیر لب خداحافظی که کرد از جا بلند
.  شدم



سامیار او را تا در خروجی بدرقه کرد و بعد بدون توجه به
 من به

اتاقش رفت. آن روز رفتار دو برادر واقعا برایم عجیب
.  بود

 

از فکر و خیال بیرون آمدم. برای خودم چای پونه درست
. کردم

کمی به سر و لباسم رسیدم و لب تابم را روشن کردم و
  آهنگی

شاد پلی  کردم. آن شب هم تنها بودم و خدا می  دانست
 ترس و

وحشتم از تنهایی  بیشتر از شب قبل بود. اما سعی  می
 کردم به

.  آن فکر نکنم
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را  برداشتم و خواستم شماره ی رزا  را  تلفن  تا چای  دم
 بکشد

 talk بگیرم که تلفن زنگ خورد. رزا بود. لبخند زدم و
دکمه ی

Lرا فشردم .

 الو سالم رزا؟- 

. صدایش هول و وال داشت

.  الو روژین. سالم- 

 سالم رزا چطوری تو ؟- 



 . روژین، امیرحسین برگشته- 

  جدی میگ ی؟ خب؟- 

امروز که رفته بودم راس تین رو بذارم مهد، وقتی- 
  برگشتم دیدم

خونه به هم ریخته ست. یه س ری از وسیله های امیر حس
. ین نبود

. اومده و بقیه ی وسیله هاشو برداشته و رفته

هر چی پول نقد تو خونه داشتیم رو هم با خودش برده.
 شناسنامه

.  و  پاسپورتش هم نیست

واقعا؟ جدا که خیلی بزدله. ی ادداشتی چیزی واست- 
 نذاشته ؟
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نوشته:  توش  به  یخچال  و  بود  چسبونده  -  چرا  یه
 تیکه  کاغذ

میرم اون جایی که دلم میگه برو. پس دنبالم نگرد و به"
 زندگیت

! " برس. بدون من

 وا! یعنی چی؟  کدوم قبرستونی گذاشته رفته ؟- 

نمی دونم روژین. خسته شدم د یگه. فردا روز- 
 دادگاهمونه. خبر



ندارم احضاریه رسیده دستش یا نه. ولی دیگه صبر نمی
 کنم و

.  دادخواست طالق میدم

 پس راستین چی میشه؟- 

نمی  دونم. وکیلم میگه وقتی  شوهرت نیاد عمال دادگاه- 
 بچه رو

.  می ده به خودت. ولی  هنوز نمی تونیم کاری بکنیم

پس بهتر. راستین  پیش اون بزرگ بشه یکی میشه مثل- 
. باباش

.  بی مسئولیت و عوضی

 . آره، هیچ وقت نمی ذارم دستش به راستین برسه- 

 مامان و بابا خبر دارن ؟- 



آره بهشون گفتم. دیشب راما برگشته. مامان گفت کارد- 
  بزنی

. خونش درنمیاد. راما گفته ببینمش زنده ش نمی ذارم
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وای رزا! تو روخدا حواستون به راما باشه. نم ی خوام- 
 راما دستش

به خون اون بی همه  چیز آلوده بشه. امیرحسی ن بی
 ارزش تر از

. اونیه که راما زندگیشو براش به خطر بندازه



.  تو رو خدا مواظبش باشید

باشه تو نگران این  چیز ا نباش. منو مامان حواسمون به- 
 همه

. چیز هست

. باشه خواهری. منو بی خبر نذار- 

. باشه. مواظب خودت باش عزیزم- 

. م ی بوسمت- 

به محض قطع کردن تلفن، صدایی از توی حیاط شنیدم. از
 جا

بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. پرده را که کنار زدم،
 ناگهان

سایه ای در میان تاریک و روشن حیاط از جلوی چشمم رد
. شد



پنجره را کمی باز کردم و توی حیاط را نگاه کردم. اما
.  کسی  نبود
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ام. پنجره را بستم و برای  از استرس زیاد توهم زده  فکر
 کردم

. خودم چای ریختم

کمی به کارهای شخص ام رسیدم و برای شام لوبیاپلو
. گذاشتم

یک ساعت بعد با صدای قار و قور شکمم سالنه سالنه به
 سمت

آشپزخانه قدم برداشتم. از بس کار کرده بودم درد پایم  باز
 بیشتر

.  شده بود

شبی سرد بود و از بیرون صدای زوزه ی باد م ی آمد. در
 نیمه ی

توی  برقی   بلند  و  صدای  رعد  و  رفت  برق  ناگهان
 که  بودم  راه



آسمان  پیچید. از ترس دست رو ی قلبم گذاشتم و هین
. کشیدم

. گل بود به سبزه نیز آراسته شد
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نگاهم به سمت پنجره افتاد. آسمان با رعد و برق روشن و
 خاموش

م ی  را  شب  انگیز  سکوت  صدایی  رعب  دنبالش  به
 و  می  شد

 . شکست



به دنبال تلفن همراهم چشم چرخاندم توی سالن خانه. چراغ
 قوه

. ی تلفنم تنها وسیله ی روشنایی  بخش به آن تاریکی بود

آن را روی میز کنار شومینه گذاشته بودم. همین که خواستم
 به

آن سو قدم بردارم، آسمان برقی زد و با ناباوری دیدن اندام
 سیاه

کسی از پشت پنجره ی تراس، مرا بر جا متوقف کرد. بعد
 رعدی

پر سر و صدا باعث شد قلبم خودش را به در و دیوار  سینه
 ام

.  بکوبد

: وحشت زده با صدایی بلند فری اد زدم

  کیه؟ ک ی اون جاست؟- 



جوابی که نیامد مطمئن شدم باز شاید توهم زده ام. فکر
 کردم

روی  هوا  ها  رخت  روی  بند  لباسی  از  تکه  طوفان
 و  شاید  باد

و  کولر  روی  کانال  باران  قطرات  صدای  کوبش
 است.  رقصانده

شیشه ها کمی به ترسم اضافه کرد. ابرها بعد از آن همه
 جنگ و
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دعوا، حاال نشسته بودند به زار زار گریه کردن. چه اشکی
  هم می



ریختند. البد بعدش هم اخبار تلویزیون می خواست خبر
 بدهد

یک چند جایی سیل راه افتاده و ی ک عده بدبخت شده اند.
 همان

.  چیزی که این روزها توی ایران مد شده. بال  پشت بال

پوفی کشیدم و به سمت شومینه راه افتادم که ناگهان در
 خانه با

پا سیاهپوش در  اندام مردی سرتا  صدایی وحشتناک باز
 شد و

درگاه خانه ظاهر شد. باز نوری در آسمان جرقه زد. فورا
: گفتم

 ک ی...کیه؟- 

آسمان که بلند فریاد  زد، مرد بدون حرفی وارد خانه شد و
 در را

. پشت سرش بست



:  دوباره پرسیدم

  محمد تویی؟- 

مرد آهسته به سمتم قدم برداشت. فورا لنگ لنگان به سمت
 میز

:  رفتم و تلفنم را برداشتم و زیر لب گفتم

 چرا جواب نمیدی ؟- 
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مهمان  سمت  به  را  آن  و  کردم  روشن  را  چراغ  قوه
 ی  تلفنم

با  دی دن  باال   سراندم.  زمین  به سمت  از  را  نور
 گرفتم.  ناخوانده

:  صورت مرد جیغی کوتاه کشیدم. بریده بریده گفتم

...  تو... تو... اینجا- 

صدای خنده هایش  وحشتی عظیم  را وارد قلبم کرد. دست
  های م

شروع کرد به لرزیدن. تازه یادم افتاد حماقت کرده و در را
 قفل

.  نکرده بودم. مرد شروع کرد به خندیدن

.  آرام آرام به سمتم قدم برداشت و من به عقب رفتم

:  ال به الی خنده هایش  گفت



  آره. منم. د یدی باالخره اومدم؟- 

:  با صدایی که از وحشت می  لرزید، گفتم

  واسه چی اومدی  اینجا؟ با اجازه ی کی؟- 

ناگهان برق برگشت و من زل زدم به صورت تکیده ی
. امیرح سین

!  چقدر الغر شده بود

: قدم ی به سویم برداشت
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عوض خوشامد گوییته؟ بیا  بپر تو بغلم ببینمت. دلم واست- 
  یه

.  ذره شده بود

هم ترسیده بودم، هم به شدت عصبانی بودم. مرتیکه احمق
 با

 خودش چه فکری کرده بود آمده بود به خانه ام؟

.  سرم را باال گرفتم

وایسا! از جات تکون نخور! گفتم اینجا چی کار می کنی؟- 
 زود

.  باش گورت رو گم کن

: لبخندی کریه زد

ببین! اومدی نسازیا. این همه راهو تا اینجا نیومدم که ندی- 
  ده



. بذارم برم

پایش  کردم. سراپا سیاه  پوشیده  بود. یک  کاله  نگاه ی
 به سرتا

برداشت.  سرش  از  را  کاله  بود.  روی  سرش  سیاه
 بافتنی  هم

موهایش  رو از ته تراشیده بود. مثل پسر بچه های
 دبستانی  شده

بود. یاد راستین افتادم. اولین باری که موهایش را از ته
زده بودند، 

.  همین شکلی شده بود
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در آن گیر و دار به چه چرت و پرت هایی که فکر نمی
. کردم

.  نگاه ی به خانه کرد

. خونه تم که خوشگله- 

در حالی که داشت خانه را دی د م ی زد آرام به سمت تلفن
. رفتم

تا گوشی را برداشتم، مچ دستم در میان انگشتان بزرگش
 گرفتار

:  شد. توی چشمانم زل زد و گفت

به نظرت نامردی نیست یه مسافر تازه از راه اومده رو- 
 منتظر

  بذاری؟ االن وقت زنگ زدن به این  و اونه؟

.  آب دهانم را قورت دادم



مچ دستم را فشار داد و تلفن بیس یم را از روی دستگاه
 برداشت

و توی جیب کتش انداخت. سیم دستگاه را هم از پریز
.  درآورد

صدای حنا بلند شد. نگاه هردویمان  به سمتش چرخید. مچ
 دستم

را رها کرد و به طرف گوشیم رفت. گوشی را برداشت و
 نگاه ی به

و  کرد  جدا  گوشی  را  قاب  بود.  که  نمی  دانم  کرد.
 اش  صفحه

. باطری تلفن را توی آن یکی جیبش انداخت

.  خب دیگه کسی نمیتونه بازم امشبمونو به هم بزنه- 
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 بند دلم پاره شد. چه غلطی  می  خواست بکند؟

با ترس و لرز به او نگاه کردم. در را قفل کرد و روی مبل
. نشست

باید  فکری می  کردم.  نه راه فراری داشتم، نه می
  توانستم کسی

.  را خبر کنم. توی بد برزخی گرفتار شده بودم
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کلید را از همان جا با نگاهی موذیگرانه و لبخندی حرص
 دربیاو ر

انداخت توی یک جیب دیگرش.   توی هوا چرخاند و آن را
 هم

! لعنت بر او. چقدر جیب داشت

: خودش را سمت شومینه کشید و گفت

بیار  بخورم.  برو  یه  چیزی  برام  واینستا.  جا  -
 همینجوری  اون

. خیلی گشنمه
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"توی دلم گفتم: "کوفت بخوری به جای غذا مرتیکه عوضی

جرات نداشتم فکرم را بلند بر زبان بیاورم. اما می  خواستم
 شده

حتی کمی با او مخالفت کنم. جرات آن را هم نداشتم. هر
 چه

کمتر بهانه دستش م ی دادم و کمتر دهان به دهان می شدم
 با

او بهتر بود. حرف نزدن با او باعث میشد کمتر حرص
 بخورم و

بتوانم فکرم را جمع و جور کنم ببی نم چه خاکی  توی سرم
. بریزم



بی حرف با اخم هایی  گره کرده به سمت آشپزخانه رفتم.
 ظرف

نمی   هایم  م ی  لرزید  و  دست  م ی  کوبیدم.  محکم  هم
 به  را  ها

.  خواستم ببیند دستپاچه شده ام

با دیدن چاقوی روی آبچکان نگاهم را دزدانه سر دادم
. سمتش

با خیال  راحت تلویزیون را روشن کرده و کانال ها را باال
 پایین

چاقویی   کوچک  و  کردم  باز  را  کشوها  فورا  یکی
. از  می  کرد

روی  مچم  آستین  پولیورم  را  زیر  آستینم.  دادم  و سر
 برداشتم

.  پایین کشیدم

کمی نان و پنیر و یک لیوان چای توی سینی گذاشتم و با
 زانوانی



.  که می لرزید  پا در نشیمن گذاشتم
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.چند نفس عمیق کشیدم و سینی را روی میز جلویش کوبیدم

 :  آب دهانم را قورت دادم. سرم را باال گرفتم و تو پیدم

.  کوفت کن و زود گورتو گم کن- 

: پوزخندی زد



اصال فکرشم به ذهنت خطور نکنه دختر جون. امشب- 
. مهمونتم

. من دلم مهمونی مثل تو رو نمی  خواد- 

. ولی  من میزبانمو خیلی دوست دارم- 

آخ که چقدرم تر گل ورگل شدی. آب و هوای اینجا خوب
 بهت

!  ساخته ها؟

:  انگشت اشاره ام را به سمتش گرفتم

ببین امیرحسین. تا اعصابم سرجاشه خودت  عین آدم راه- 
 تو

.  بکش برو

: چیزی نگفت. ادامه دادم



 ...  خواهش میکنم برو. تو هنوز داماد ما یی. نذار- 

  هنوز؟ یعنی  قراره دیگه نباشم؟- 
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فکر کردی خواهر احمق من بازم  پیشت میمونه و به اون- 
 زندگی

  بیخودش با تو ادامه میده؟

  فکر کردی اون خواهر تو چه تحفه ایم هست حاال؟- 

... خواهر من لیاقتش  خیلی بیشتر از توئه آشغاله- 



 

: امیر حسین با چشمان خون گرفته نگاهم کرد و گفت

دیدمت .  مدت  این  همه  بعده  برم؟  توئه  که  مگه  دست
 -  اصال

.  امشب مال من میشی

با نگاهی  وق زده لب گزیدم . وحشت از دست دادن آن چه
 که

.  عفت نامی ده میشد چون ماری افع ی قلبم را نیش زد

 

آب دهانم را قورت دادم و با صدایی که دیگر نمیشد
 لرزشش را

:  کنترل کرد غریدم

. ب...ببین! انگشتت بهم بخوره به خدا زنده  ت نمی ذارم- 



: امیرح سین قهقهه ای زد و گفت
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مال این  حرفا نیستی. کاری ازت برنمیاد. اینجا هیچکس- 
. نیست

. هرچقدرم داد و بیداد  کنی کسی به دادت نمی رسه

:  فریاد زدم

! خفه شو آشغال- 



به سرعت به سمتم هجوم آورد و بازویم را چنگ زد و مرا
 محکم

.  روی مبل پرت کرد

. کتش را درآورد و یک گوشه انداخت

تا آمدم به خودم یک تکان بدهم، فورا تنش را در نزدیک
  ترین

حد به من نگه داشت. دستانش را روی شانه هایم  گذاشت و
 توی

. چشمانم با نگاهی  پر از خشم زل زد

. چشمانش در  عین حال خمار و خون گرفته بود

. کاش خواهرتم مثل تو خوشگل و چموش بود- 

بعد انگار برق گرفته باشد او را، بازوهای م را به یک
. طرف هل داد



کمی دور شد و پشتش را به من کرد. انگار داشت فکر می
.  کرد

آرام دستم را به سمت آستینم بردم و در چشم به هم زدن ی
 چاقو

. را از زیر لباسم درآوردم
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پریدم  و   جا  از  چرخاند.  سر  سمتم  به  لحظه  امیرح
 سین  همان

.  چاقو را گرفتم سمتش



مرتیکه بی همه چ یز. به خدا میزنمش تو  - گورت رو گم
 کن

. گردنت

امیرح سین سرش را عقب گرفت و با یک حرکت چاقو را
 از دستم

.  بیرون کشید و با عصبانیت روی زمین پرت کرد

درد زیادی  توی قفسه ی سینه ام  پیچید که باعث شد
 چشمانم

. را ببندم

دوباره قلبم درد می  کرد. دیگر نا ی جیغ کشیدن هم
.  نداشتم

:  بدنم  شل شده بود. امیرحسین دستانم را گرفت و گفت

دختره ی احمق! بدبخت رو من چاقو می  کشی؟  فکر- 
 کردی

  منم وایمیستم نگات می  کنم؟



داشت مرا به سمت آغوشش م ی کشید. من هم دست و پا م
  ی

.  زدم تا او را کنار بزنم. اما زورم به او نمی رسید

توانم داشت ته می کشید. ناگهان صورتش را به سمتم نزدی
 ک

.  کرد. با فهمیدن قصدش روی صورتش تف انداختم
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بعد صدایی از توی حیاط شنیدم. و پشت بندش صدای در
 زدن

.  آمد

. کسی محکم روی در خانه ام می  کوفت

!" روژین؟ درو باز کن"

با شنیدن صدای سامی ار با خوشحالی ته مانده ی انرژی ام
  را توی

:  صدایم ریختم

...  کمکم کن...کمک-

.  بعد دردی جانکاه توی قلبم ریخت و از هوش رفتم
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  نیم ساعت قبل
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خسته و کوفته کفش های م را جل وی در از پایم درآوردم
 و سوئیچ

. را روی میز انداختم

آپارتمان سوت و کورم سرد بود؛ ولی حوصله ی اینکه
 شومینه را

روشن کنم نداشتم. صدای رعد و برق و پشت بندش بارش
  شدید

.  باران خانه را ترسناک کرده بود

در آشپزخانه توی قفسه ی داروها، یک برگ ژلوفن  پیدا
 کردم و

. دو قرص را با یک لیوان آب خوردم

.  چند روزی بود که دوباره سردردها یم شروع شده بود

.  کالفه روی مبل دراز کشیدم



ناراحت از آن بحث فرسایشیL نیم ساعت قبل با مامان،  

از خانه زدم بیرون و با سرعت زیاد به سمت آپارتمانم
 راندم. چند

بار نزدیک بود تصادف کنم. اما شانس یارم بود و سالم و
 سالمت

. به خانه ی خودم رسیدم

المپ توی نشیمن را خاموش کردم و سعی  کردم کمی
.  بخوابم

اما هنوز چشمانم گرم نشده بود که صدای زنگ تلفنم بلند
.  شد
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فکر کردم شا ید  مامان باشد که دلش به حالم سوخته و
 زنگ زده

تا شا ید  از راه منت کشی مرا راضی  کند تن به آن
 ازدواج احمقانه

.  بدهم

. اعتنایی نکردم. اما دوباره رنگ خورد

.  کالفه به سمت گوشیم رفتم. شماره ی محمد بود

با تعجب به خاطر تماسش آن ساعت از شب فورا پاسخ
:  دادم

  الو محمد؟- 



  سالم سامیار، کجایی ؟- 

 سالم. من خونه ام. چطور؟- 

تو رو خدا پاشو برو خونه ی ما، روژین تو دردسر- 
.  افتاده

:  از جا پریدم

  چی؟ مگه چه اتفاقی  واسش افتاده؟- 

منم نمی  دونم. همسایه مون چند دقیقه  پیش بهم زنگ زد- 
 و

گفت یه نفرو دی ده که ازدیوار خونه پریده  تو حیاط. فکر
 م ی کنه

 . صدای جیغ یه زنو شنیده ولی مطمئن نیست
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ما  به  اونو  پدرش  خبره.  ببین  چه  و  اونجا  خواهش
 میکنم  برو

. سپرده

.  خیله خب باشه، االن راه میفتم- 

ممنون داداش. جبران می کنم. تو رو خدا زود برو. بهم- 
 زنگ

. بزن بگو چی شد. مامانم خیلی نگرانه

.  باشه. قطع کن رفتم- 

.  به خاطر آن دو قرص سرم داشت گیج می رفت



  ماشین را از پارکینگ بیرون آوردم و با سر عت به سمت

.  خانه ی پدر محمد راندم

وقتی باالخره به آن جا رسیدم، ماشین را جلوی در خانه
 پارک

کردم. چترم را روی سرم گرفتم. م ی خواستم زنگ خانه
.  را بزنم

. با شنیدن صدایی  سر چرخاندم به عقب

" آقا؟"
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پشت سرم خانه ی دو طبقه رو به روی خانه ی پدر محمد،
 در

ضلع جنوبی، خانومی جوان سرش را از پنجره ی طبقه ی
 اول

.  بیرون آورده بود و داشت صدایم  م ی کرد

. فورا رفتم آن سمت کوچه و زیر پنجره ایستادم

 آقا؟ شما با آقای بهرامی  کار داری؟- 

 نخیر. چطور؟- 

 فامیلش  نیستی؟- 

.  نه خانوم- 



آقا قبل از شما یه نفر از رو دیوا ر پرید تو حیاط. اون- 
 خانوم که

تنها تو طبقه ی  دوم زندگی  م ی کنه، تو خونه تنهاست.
 من به

. خاطر بارون ندی دم اون مرد کجا رفت

 شما بودین  که به آقای بهرامی زنگ زدین؟- 

بله من بودم. مهناز خانوم قبل از رفتن سپرد که مراقب- 
 خونه

  باشم کی میره و کی میاد. به پلیس زنگ بزنم؟

.  نگاه ی به چراغ های روشن طبقه ی دوم انداختم
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من میرم تو اگر تا پنج دقیقه ی دیگه خبری ازم نشد به- 
 پلیس

.  زنگ بزنید

 : زن فورا گفت

.  باشه. فقط مراقب باشین- 

. میرم تو ببینم چه خبره- 

. چتر را جمع کردم و توی ماشینم انداختم

از روی دیوار حیاط باال رفتم و به خاطر خیس بودن دیوار
 با صدا



توی حیاط پریدم. لعنتی ای زیر لب راندم که چرا نتوانستم
 بی

.  صدا فرود بی ایم

پله ها را به سرعتL دو تا یکی  کردم و خودم را به پشت
 پنجره

رساندم. قطرات باران توی صورتم شالق م ی زد. هوا
 خیلی سرد

.  بود. گوشه ی پرده کنار رفته بود. اما چیزی دیده  نمیشد

.  به طرف در رفتم و در زدم و روژین را بلند صدا کردم

!" صدای جیغش را شنیدم و بعد که فریاد زد "کمک

.  خودش بود. دوباره در زدم؛ اما دی گر صدایی نشنیدم
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چاره ای نبود باید در را می شکستم. با چند لگد در چوبی
 باز

.  شد

 

پا  توی خانه که گذاشتم، روژین بیهوش روی مبل افتاده
 بود. با

.  وحشت به طرفش دویدم  و صدایش زدم

 روژین؟ روژین چشماتو وا کن. با تو ام دختر؟- 



روی  گردنم حس  را  لبه  ی  تیز  چاقو   ناگهان  اما
. جوابی  نداد

...  کردم
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:  بعد صدایی زمخت درست از پشت گوشم آمد

 

 Page 386 of 1483
 



 

 

" به چه جراتی اومدی تو خونه ی مردم؟"

. آرام سرم را چرخاندم

: مرد فورا گفت

!" تکون نخور"

:  گفتم

  تو ک ی هستی؟- 

اینو من باید از تو بپرسم که  عین گاو درو م ی شکنی- 
 میای تو



. خونه ی مردم

این مردم ی که میگی  کارمندمه. االنم بیهوش افتاده این- 
.  جا

 چه بالیی سرش آوردی؟

:  مرد کمی نوک چاقو را روی گردنم حرکت داد

.  به تو هیچ ربطی نداره. پاشو بزن به چاک- 

. اون چاقو رو بذار کنار با هم حرف بزنیم مرتیکه- 

.چرند نگو، ی اال پاشو تا پلیسو خبر نکردم بزن به چاک- 
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تکان  نمی   توانستم  و  بودم  همانطور  روی  پنجه  ی
 پا  نشسته

پلیس سر برسد. پوزخند  بخورم. باید کمی وقت م ی خریدم
 تا

. زدم

دزد که تویی،  اون وقت میخوای به پلیس زنگ بزنی؟-
 البته کار

.  خوبی میکنی؛ کار منو راحت میکنی

.  باز روژین را صدا زدم و بازویش  را تکان دادم

 روژین؟ روژین چشاتو وا کن. روژین؟- 



:  با صدایی غرش مانند تو پیدم

 چرا به هوش نمیاد؟ چی  کارش کردی؟- 

احمق چه بالیی سرش آوردی؟ چرا بیهوشه؟ اصال تو کی
  هستی؟

 .  بابا االقل خبرت زنگ بزن آمبوالنس بیاد

ببند دهنتو. میری یا  با همین چاقو رگ زندگیت رو بزنم- 
 مرتیکه

مزاحم؟ قرار بود یه شب خوب باهم داشته باشیم. اما توی
 خروس

.  بی محل اومدی مزاحم شدی

باشنیدن آن حرف صورتم گر گرفت. پوفی  کشیدم تا از جا
 نپرم

.  و نکوبم توی دهانش
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لبه ی چاقو را کمی در پوست گردنم فرو کرد. سوزشیL در
 پوستم

. حس کردم. دستانم را فورا باال بردم

:  فریاد زدم

خیله خب. آروم باش. میرم. فقط اون چاقو رو شل کن- 
!  لعنتی

می  دست  دست  آن  بیشتر  از  اگر  می  سوخت.  پوستم
 بدجور



چرا  بود.  گذشته  زمان  چقدر  نم ی  دانم  بود.  تمام
کارم  کردم، 

.  پلیس نمی  رسید؟ آن زن به من قول داده بود

.  دیگر باران نمی آمد

در همین موقع صدای آژیر پلیس  از دور آمد. فورا به
 سمت پنجره

نگاه کردم که باعث  شد چاقو تکان بخورد و گردنم بیشتر
. بسوزد

:  مردک با ترس عربده زد

  تو چه غلطی  کردی کثافت؟- 

حس کردم فشار چاقو کمتر شده. وحشت کرده بود. از
 غفلتش

استفاده کردم و با دست ضربه ای محکم به پشت پا یش
. کوبیدم



چاقو از گردنم جدا شد و فورا از جا پریدم. به سمت او
. چرخیدم
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مرد جوانی بود سیاهپوش. چاقو را با دستی لرزان به سمتم
 نشانه

. رفته بود

. صدای آژیر پلیس خیلی نزدیک بود

به سمتم خیز برداشت. لگدی به دستش که چاقو را گرفته
 بود



.  کوبیدم. آخی گفت و چاقو از دستش روی زمین افتاد

به طرفم دوباره حمله کرد و گالو یز شدیم. صدای آژیر
 ماشین

.  پلیس نزدیکتر شده بود. درست جلوی خانه بودند

 

:  مرد روی زمین تف انداخت و فری اد زد

!  لعنتی- 

به طرف در دوی د. به گمانم می  خواست فرار کند. موقع
 آمدن در

حیاط را باز گذاشته بودم. از در شکسته که بیرون دوید،
 پرده را

کنار زدم. مامورین پلیس توی حی اط ایستاده بودند و مرد
 روی

پله ها بود که یکی از دو پلیس  اسلحه اش را به سمتش
 گرفت و



:  داد زد

!" ایست"
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به طرف در خروجی رفتم. مرد دستانش را باالی سرش
 گذاشته

:  بود. مامور پلیس آرام به سمتش آمد و گفت



. " دستاتو بذار رو سرت و بی ا پایین"

مرد کاری را که مامور گفته بود انجام داد و به طرف پا
 یین پله

ها رفت. مامور دومی  به دست ها ی مرد سیاه پوش
.  دستبند زد

.  فورا یاد روژین افتادم که بیهوش روی مبل افتاده بود

برگشتم به ساختمان. هنوز بیهو ش بود. مامور پلیس پا در
 نشیمن

. گذاشت

:  با دی دنش  به طرفش رفتم و گفتم

.  سالم من سنایی  هستم. ممنون که اومدین- 

باید  بفهمیم  چی  بیاین.  ما  با  لطفا  این  جا چه خبره؟  -
سالم، 



.  شده

: با دست به روژین اشاره کردم و گفتم

 . ولی  ایشون بیهوش هستن. باید برسونمش بیمارستان- 
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: مامور نگاهی  به روژین کرد و گفت

 این خانوم کیه؟- 



صاحب خونه ست. خانوم رست می. کارمندمه. همسایه- 
 ها خبر

دادند که توی دردسر افتاده، منم اومدم اینجا. ول ی خانوم
 رستمی

.  بیهوش بود. اون مرد منو با چاقو تهدید کرد

.  مامور پلیس  نگاهی  به سر و صورتم انداخت

.  داره ازگردنتون خون میاد آقای سنایی- 

. دست به گردنم کشیدم. خون می  آمد از زخم آن

:  مامور گفت

به چیزی دست نزنید. مامور ما با شما میان بیمارستان.- 
 لطفا

.  شماره ی همراهتونو بدین



او توی دفترچه ش یادداشت  برایش خواندم و  را  شماره
 تلفنم

. کرد

  زنگ بزنیم آمبوالنس؟- 

.  نه نیاز نیست. خودم می برمش- 
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نگاه ی به روژین انداختم. یک پولی ور پوشیده بود و جینی
 .  آبی

خدا را شکر لباسش نازک نبود. توی اتاقش رفتم و دنبال
 پالتو و

روسری اش گشتم. توی آن هوای سرد لباسش باز هم کم
.  بود

اتاقش  آنقدر تمیز و مرتب بود که خیلی راحت می  شد
 وسیله

.  هایش  را  پیدا کرد



با عجله کمد را باز کردم. پالتو ها و مانتوها و تعداد زی
 ادی لباس

و کیف و کفش کامال مرتب و  منظم توی کمد چیده شده
.  بود

اولین پالتو و روسری را که دیدم برداشتم و خیلی سریع
 روسر ی

را روی سرش انداختم و سرسری گره زدم و پالتو را
 دورش مثل
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باید  هر چه  بیرون رفتم.  از خانه  بغلش کردم و  پتو
 پیچاندم و



. زودتر می رساندمش به بیمارستان

سردردم بدتر شده بود و به خاطر خوردن آن دو مسکن
 حس

آن  کمی  از  خورد  صورتم  به  که  سرد  باد  می  کردم.
 رخوت

.  خمودگی بیرون آمدم

روژین را روی صندلی عقب گذاشتم. خانوم همسایه جلوی
 در

:  ایستاده بود. به طرفم آمد و گفت

چی شده پسرم؟ حالش به هم خورده؟ اون دزد از خدا بی- 
 خبر

  که بالیی  سرش نیاورده؟

 

: با  عجله سوار ماشین شدم و رو به آن زن گفتم



نمیدونم  خانوم. دارم می  برمش ب یمارستان. امیدوارم- 
  اتفاق بدی

نیفتاده باشه. ممنون که پلیس رو خبر کردین. خیلی به موقع

. بود

زن سرش را خم کرد و نگاه نگرانش را به روژین انداخت
:  و گفت

. خواهش م ی کنم آقا. مراقبش باش- 
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. مامور پلیس  کنارم روی صندلی  جلو نشست

در را بستم و با سرعت سرسامL آوری به سمت بیمارستانی
 که

.  نزدیک آن جا بود راندم

چند بار در طول راه او را با صدای بلند صدا کردم اما
 دختر بیچاره

همچنان بیهوش بود. ستوان کنار دستم ساکت چیزی نمی
.  گفت

اورژانس  بخش  تحویل   پرستار  توی  بیمارستان  وقتی
 روژین  را

.  دادم، دی گر داشتم از هوش می  رفتم

موقع درگیری با آن مرد خیلی ترس برم داشته بود. بدن قو
 ی

ای داشت و اگر پلیس کمی دیرتر رسیده بود، بی شک
 بالیی سر



. من که تنم خواب آلود بود می  آورد

اگر مامان می  فهمید که پسرش چه آرت یست بازی ای
درآورده، 

.  بی شک کارم با کرام الکاتبین بود

.به هر حال خدا را شکر کردم که همه چیز به خ یر گذشت

 

پرستار از من خواست کارهای بست ری شدن روژین را
. انجام بدهم

بعد هم با دی دن گردنم گفت بهتر است اول به من برسند تا
 بعد
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معاینه  ی  روژی ن  از  بعد  دکتر  کارهای  پذیرش
 بیمار  برسم.  به

گفت سکته ی قلبی خفیفی را رد کرده و خدا را شکر به
 خی ر

. گذشته

شوکه به روژین خ یره شدم. یعنی این دختر بیما ری قلبی
 داشت؟

آرام خوابیده بود. توی خواب معصوم بود. البته فقط توی
خواب، 

بیدار که می شد باز هم میشد همان دختر سرتق و لجبازی
 که



.  پیش من حرف کم نمی آورد 

 

نمی دانستم به چه کسی باید خبر بدهم. با ناراحتی متوجه
 شدم

.  چیزی از این کارمند چموش و زیبایم نمی دانم

خیلی   برایش   تعریف  کردم.  را  ماجرا  زدم.  زنگ
 محمد  اول  به

. ناراحت شد

حاال  تا  اصال  نبودیم.  خونه  روز  ببین  دو  بساطیه
 ها!  -  عجب

.  همچین چیزی اتفاق نیفتاده بود

:  گفتم
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من که رسیدم خانوم رستمی بی هوش بود. پسره رو هم- 
 بردن

. کالنتری. نمی دونم چه خبر بوده

. بهتره همین االن راه بیفتم بیام تبریز- 

او را از این کار منع کردم. هواشناسی اعالم کرده بود که
 هوا برفی

و جاده ها یخبندان خواهد بود و مطمئنا سفر در شب کار
 عاقالنه

ای نبود. محمد قول داد به محض مساعد بودن شرایط ج
 وی به



. تبریز برگردد

ببین سام ی. روژین به خاطر مشکل قلبیش و توصیه- 
 دکترش

از تهران اومده تبریز زندگی  کنه. تنهاس. جز ما هیچکس
 رو تو

. تبریز نداره

 . پس حدسم درست بود. اوضاع قلبش خرابه- 

. آره. وای اگر پدرش بفهمه خیلی ناراحت میشه- 

 .چاره چیه پسر. زنگ بزن زودتر برسونن خودشون رو- 

. باشه حتما- 

با تاسف سر تکان دادم. بعد از خداحافظی از محمد،  
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از خستگی روی صندلی توی راهرو ولو شدم. سرم داشت
 از درد

می ترکید . مجبور شدم به دکتر کشیک بخش مراجعه کنم.
  برایم

سرم نمکی تجویز کرد. بعد از تمام شدن سرم حالم بهتر
. بود

.روژین را به بخش مراقبت های و ی ژه منتقل کرده بودند

:  پرستار وقتی د ید بد حالم و دلواپس، گفت



میارنش  تو  نباش. چون سکته رو رد کرده خیلی  زود  -
 نگران

بخش. ولی  فعال بیهوشه. بیمار یه همراه خانوم الزم داره.
 لطفا به

.  خانواده ش خبر بدین

. خانواده ش تهران هستن. تا بیان طول می کشه- 

.  یه فکری بکنید  پس- 

مجبور بودم دوباره دست به دامن پرتو بشم. اما باید  تا
 صبح صبر

.  می کردم

به  خواست  من  پلیس  از  مامور  ریخته  بود.  هم  همه
 چیز  به

.  کالنتری بروم. باید  به چند سوال پاسخ می  دادم
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افسر کشیک وقتی  پرونده را باز کرد، گفت که مرد مهاجم
 اظهار

.  بی گناهی  کرده

را  او  بیداد  می  کند که  و  داد  چیز  بیشت ری  نمی
 گوید   و مدام

.  اشتباه دستگیر کرده اند

از من خواست ماجرا را برایش مفصل و مو به مو تو
. ضیح بدهم

تا جا یی که می توانستم کامل و واضح قضیه را گفتم.  من
 هم

اظهارات من و زن همسایه همه بر علیه مرد بود. افسر
 گفت تا

.  وقتی خانم رستمی به هوش بی اید  صبر می کنند

دیگر آنجا ماندنم لزوم ی نداشت. وقتی به آپارتمانم رسیدم د
 یگر



داشت صبح می شد. با بیمارستان تماس گرفتم روژین
 همچنان

. بیهوش بود. یک دوش آب گرم گرفتم و خوابیدم

 

نمی دانم چقدر خوابیدم که با صدای زنگ تلفنم از خواب
 .  پریدم
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: محمد بود. خواب آلود جواب دادم



 الو؟- 

 سالم سامیار محمدم. خونه ای؟- 
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فورا سرجایم نشستم. نگرانی باعث شد چشمانم کامال باز
.  بشوند

بخوابم. چی  شده  اومدم خونه  یه  کم  ام. دم صبح  -  آره
 خونه

 محمد؟



هیچی نشده. نگران نباش. من تو بیمارستانم. پدر و مادر- 
 روژین

. تا یه ساعت دی گه می  رسن

  مگه ساعت چنده؟- 

.  نگاه ی به ساعت کنار تختم کردم. از ده گذشته بود

. ده صبحه سام- 
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.  از جا پریدم و به سمت روشویی دویدم



بیا  شرکت که کلی کار ریخته رو  پاشو  - وای دیرم شده
. پسر

سرمون. امروز یه جلسه ی مهم داریم. خانوم رستمی به
 هوشه؟

.  نه هنوز- 

. شیر آب را باز کردم

  ک ی تو بیمارستان بمونه  پیشش؟- 

.  خواهرم باهامه. می مونه بیمارستان  پیش روژین- 

. خوبه- 

آبی به صورتم پاشیدم و حوله به دست از دستشویی بیرون
 . آمدم



:  محمد پرسید

 از دزده چه خبر؟- 

 . فعال تو بازداشته- 

باشه پس. آقای رستمی که بیاد خودش به این قضیه- 
 رسیدگی

.  می کنه. من میرم شرکت. فعال
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ساعت از دو گذشته بود که جلسه تمام شد. بعد فورا به
 اتفاق

.  محمد به بیمارستان رفتیم

پدر و مادر روژین و زنی جوان که بعدا فهمیدیم خواهر
 روژی ن

.  است، نگران و ناراحت نزدیک بخش نشسته بودند

.  آن ها با دی دن محمد، از جا بلند شدند

محمد مرا به خانواده ی رستمی معرفی کرد. آقای  رستمی
 مردی

با موهای جوگندم ی و قدی بلند بود. صورت جدی اما
  مهربانی

. داشت



افتاده ای بود و صورتا روژین شباهت  بعد همسرش که
 زن جا

  زیادی به او داشت با من احوالپر سی کرد و دست

روژین  هیچ  شباهتی  به  احوالپرسی  کردم.  خواهرش
 آخر  با

. نداشت. سالم محجوبانه ای کرد و سرش را پایین انداخت

 

:  آقای رستمی دستانم را توی دستش گرفت و گفت
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من واقعا نمیدونم با چه زبونی از شما و محمدجان تشکر- 
. کنم

. جون دخترمو مدیون شما دو تا جوون هستم

:  خانوم رستمی هم با بغض تشکر کرد. گفتم

خواهش میکنم کاری نکردم. ای شاال دخترتون زود- 
 خوب بشن

.  و برگردن به زندگ ی

: محمد رو به آقای  رستمی گفت

باید  مارو ببخشین که تنهاش گذاشتیم. اما واقعا چاره ای- 
. نبود

. یکهو همه چیز به هم ریخت

خدا رحمت کنه مادربزرگتو ن رو. نگو پسرم. ما هم همه- 
 ش

. زحمت میدیم  بهتون



. رحمتین جناب رستمی. اگر موافقین باهم بریم  کالنتری- 

.  آقای رستمی موافقت کرد

از خواهر روژین خداحافظی کردیم  و باهم به کالنتری
. رفتیم
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بودیم  تا  منتظر  و  بود  توضیح  ماوقع  حال  سرگرد
 محسنی  در



مردی که به خاطرش از دیشب کل ی آدم توی دردسر
  افتاده

.  بودند را به اتاق بیاورند

در بازشد و سرباز نگهبان مرد را دستبند به دست تقریبا
 هل داد

.  توی اتاق

آقای رستمی و همسرش هاج و واج به مردک نگاه می
. کردند

با چشمانی وق زده در حالی  که  و  آقای رستمی نیم خیز
 شد

:  رنگ از رویش پریده  بود، بریده  بری ده لب زد

  تو؟!...تو... اینجا چه غلطی  می  کن ی؟- 

.من و محمد با تعجب به صحنه ی مقابلمان نگاه م ی کردیم



.  با ناباوری متوجه شدم آقای رستمی مرد را م ی شناسد

: خانوم رستمی ناله ای کرد و توی سرش زد و گفت

 ! وای امیرحسین- 

آقای رستمی به سمت مرد که حاال می دانستم نامش
 امیرحسی ن

است، خیز برداشت و یقه ی لباسش را توی چنگش گرفت.
 با

:  چشمانی خون گرفته سر مرد غرید
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مرتیکه نمک به حروم. با دختر من چی کار کردی؟- 
 آشغال تو

!  هنوز داماد مایی . آخه من به تو چ ی بگم ب ی شرف

سرگرد محسنی به سرباز اشاره کرد آقای رستمی را از
 امیرحسی ن

.  جدا کند

وقتی آقای رستمی روی صندلی نشست سرگرد محسنی
: گفت

  شما ایشون رو می شناسید؟- 

 . آقای رستمی نیم نگاهی شرر بار به امیرح سین انداخت

.  کاش نمی شناختمش جناب سرگرد. ای وای بر من- 



مادر روژین داشت گریه میکرد. آقا ی رستمی دستمالی از
 جیب ش

درآورد و عرق روی  پیشانی اش را پاک کرد. بنده خدا
 داشت از

دق یقا  نمی  دانستم.  یک   چیز ی  چرایش  را  میشد.
 آب  خجالت

داشت مرا اذیت می کرد. کرمی توی ذهنم وول می خورد
 و آن

.  کلمه ی "داماد " حس بدی به من می داد

محمد کنارم نشسته بود. سرم را نزدیک گوشش بردم و
: -  گفتم

 محمد! روژین شوهر داره؟

:  محمد اخم کرد
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 نه فکر نکنم . مگه میشه؟-

.  پدرش میگه دادمادمه خب- 

 . به احتمال زیاد شوهرخواهرشه- 

 

خیالم   ناباوری  متوجه شدم  با  دوید   و  زیر  پوستم
 حسی  خوب

:  کمی راحت شده. توی دلم نفس راحتی کشیدم و گفتم

آهان. فکر کنم شوهر اون خواهرشه که توی بیمارستان- 
 . دیدیم



  حاال تو خونه ی روژین چه غلطی می کرد؟

. محمد شانه باال انداخت

.  منم دارم مثل خودت از فضولی می میرم سامی- 

. لب فشردم

. من که نمی میرم، ولی  تو نمیر الزمت دارم- 

سرگرد محسنی داشت تند تند توی پرونده چیزهایی
  یادداشت

.  می کرد
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مادر روژین چادرش را روی سرش مرتب کرد و با
 دستمال نم

:  اشکش را گرفت و گفت

امیرحسی ن چرا با ما اینکاررو کردی؟ مگه ما چه- 
 کارت کرده

بودیم؟ چیزی جز محبت و احترام از ما دی دی که بهمون
 خیانت

 کردی؟

:  پدر روژین گفت

. ولش کن خانوم. من ازش نمی  گذرم- 

: بعد رو کرد به سرگرد محسنی و گفت



سرگرد من از این  آقا شکایت  دارم. نمی  دونم تو خونه ی
 دخترم

چی کار می کرده که اون االن گوشه ی بیمارستان افتاده.
  ولی

. خواهشا نذارید از این جا بی اد بیرون
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:  سرگرد خودکارش را توی دستش چرخاند و گفت

امان  -بله مطمئنا یه سارق رو همینجوری ولش نمی  کنیم
 به

خودش. اما تا دخترتون به هوش نیان و توضیح ندن دقیقا
 چه

اینکه  مگه  بدیم .  نمی   تونیم  کاری  انجام  ما  فعال
اتفاقی  افتاده، 

متهم واسمون بگن که چی  شده که خداروشکر زبونشون
 مشکل

 پیدا کرده و حرف نمیزنن. الل که نیست؟ هست؟ 

: پدر روژین پوزخندی صدادار زد



زبونش دو متره سرگرد. االن بی شتر از یک ماهه دختر- 
 و نوه م

.  رو ول کرده و رفته

 چرا؟- 

چون دخترم باالخره فهمید  داره با یه خائن و خانوم باز- 
  زندگی

.  می کنه. یه عوضی تموم  عیار

:  سرگرد با تاسف سرتکان داد

پس پرونده ش سیاهه. ول ی دقی قا دیشب چه کرده رو- 
 باید  از

. دخترتون بپرسیم. گرچه حدس زدنش سخت نیست
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 . لب گزیدم. نمی فهمیدم منظور سرگرد چیست

:  رو به سرگرد گفتم

جناب چه مدرکی  باالتر از من و همسایه ی  آقای- 
 بهرامی  که

ایشون دیدن این آقا مثل یه دزد از دیوار خونه ی مردم باال
 رفته

و اینکه خودم با گوشای خودم شن یدم که خانوم رستمی داد
 زد

 و کمک خواست ؟

:  ناگهان پدر روژین فری اد زد



آخه االغ! گوساله! تو خونه  ی روژین چه گوهی می-
 خوردی ؟

 چی بهش گفتی احمق؟ چی کارش کردی که

سکته کرده؟ آخه حرف بزن لعنتی. به خدا که از این به بعد
  نمی

!  ذارم آب خوش از گلوت پایین بره. د حرف بزن لعنتی

 

امیرح سین چنان سرش را پایین برده بود که چانه ش
 داشت به

. سینه اش می رسید
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از نظر  اصال یک جوری بود مردک. قی افه اش به آدم
 هایی  که

عقلی سالم باشند نمی  خورد. البته آن موقع من آن طور
 حس

  می کردم. چرا الل شده بود و جواب نمی داد؟

دلیلی   باید   چه  به  می   پرسیدم  آخر  یک  داماد  خودم
 مدام  از

داشت  فقط  یک  جواب  که  زنش  خانه  ی   خواهر
 دزدکی  برود

. سوالم  و مدام طفره می  رفتم از فکر کردن به آن

بدجوری دلم م ی خواست یک مشت محکم توی آن بینی
 بزرگ

.  و گوشتالودش بکوبم. طوری که دماغی برایش نماند



اما فقط به خاطر پدر و مادر روژین از جایم تکان نخوردم.
 اینکه

من نه سر  پیاز بودم نه ته  پی از. فقط مشت هایم  را گره
  کرده روی

.  زانوهایم گذاشته بودم و دندان به هم می ساییدم

:  سرگرد محسنی مشتش را روی میز کوبید و تشر زد

نه، اینجوری نمیشه. باید  با تو یه جور دیگه حرف بزنم- 
 تا زبونت

. باز بشه

 :  بعد داد زد

 سرباز اصغری؟- 
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سربازی که امیرحسین را آورده بود دوباره به داخل اتاق
 برگشت

.  و سالم نظامی  داد

!  بله قربان- 

: سرگرد گفت

ببرش تو اتاق بازجویی. به سرگرد صفدری هم بگو بره- 
. اونجا

م ی  دونه چجور ی  بیاره.  جا  رو  این  اقا  بلده چجوری
 حال  اون



.  زبونش رو باز کنه

: اصغری گفت

. چشم قربان- 

من  نگاهی  تمسخرآمیز  به  و  شد  بلند  جا  از  امیرح
 سین  فورا

.  انداخت و  با اصغری از اتاق بیرون  رفتند

:  سرگرد رو به ما گفت

خبر  بهمون  اومدن  هوش  رستمی  به  اینکه  خانوم  -
 به محض

. بدین. بای د باهاشون صحبت کنیم

از کالنتری که بیرون زدیم، حال مادر روژین به هم خورد.
 مجبور



شدیم او را سریع به همان بیمارستانی که روژین در آن
 بستر ی
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بود برسانیم. بنده ی خدا بدجوری شوکه شده بود. با محمد
 به

.  بخشی که روژین بستری بود رفتیم

خواهر روژین با دیدن ما به طرفمان آمد و با خوشحالی
:  گفت

.  سالم. روژین به هوش اومده- 



:  با خوشحالی گفتم

  جدی میگین؟- 

:  محمد گفت

  آوردنش بخش؟- 

  بله. راستی از اون دزده چه خبر؟ مامان و بابام کجان؟- 

.  من و محمد نگاهی  با یکد یگر رد و بدل کردیم

.  نمی دانستم چه بگویم

شک نداشتم اگر بفهمد دزد کسی   غیر از شوهر خودش
نیست ، 

.  حالش به مراتب بدتر از پدر و مادرش میشد



 . دلم بدجوری برایش سوخت

:  عاقبت گفتم
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آقا دزده فعال الل مونی گرفته. مادرتون حالش خوب ن- 
. یست

پایین تو اورژانس تحت نظره. لطف کنید بری د پایین
. پیششون

.  من و محمد اینجا می  مونیم



:  لب گزید

!  ای وای خدا مرگم بده- 

:  محمد پرسید

 خواهرم کجاست؟- 

 : خواهر روژین گفت

.  تو اتاق روژینه. ببخشید من باید  برم- 

: بعد دوید  سمت آسانسور. محمد گفت

.  بنده خدا. عجب وضعی  شده ها- 

:  گفتم



به  - کاش زده بودم لهش کرده بودم محمد. آخ خدا صبر
 بده

. اینا

:  محمد با  تاسف سر تکان داد
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.  امیدوارم اون چیزی که من بهش فکر م ی کنم نباشه- 

 :  پوفی کشیدم

. گردنش رو م ی شکنم. حاال ببین- 



.  بیا  بریم  تو اتاق- 

 به نظرت االن بریم   پیش روژین بد نمیشه؟- 

 چطور؟- 

.  حس می کنم خجالت بکشه- 

هوش  به  خبر  و  سرگرد  بزنم  زنگ  بذار  میگی.
. راست  -  آره

.  اومدنش رو بدم

روی نیمکتی توی راهرو نشس تیم. به روژین فکر کردم و
 به این

نهفته  غصه  و  باید  درد  زیبا  چقدر  آن صورت  پشت
 کردم  فکر

باشد. سرم را میان دستانم فشردم و خدارا شکر کردم که به
 موقع



 .  فهمیدیم و نجاتش  دادیم

البته که داشتم توی سرم برای آن مردک خط و نشان می
  کشیدم

و حواسم نبود روژین ظرف ان چند روز چقدر برایم مهم
. شده
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نگاهم را سراندم سمت اتاقش. خ یلی دلم می خواست
. ببینمش

.  اما باید  صبر می کردم
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باز  را  وقتی  چشمانم  بودم.  آ مده  به هوش  چند  ساعتی
 بود که

کردم آیدا را کنار تختم دی دم. گی ج و منگ بودم و ذهنم
 ی اری

.  نمی کرد

. صدای آیدا نرم مثل پر توی گوشم نشست

 روژین جون؟ بیدار شدی؟- 



خندید. از آن خنده های  شیرینش. خواستم لب باز کنم اما
 دهانم

: خشک بود. به سختی لب زدم

 چی شده آی دا؟- 

:  آیدا پتویم را مرتب کرد
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  ی ادت نمیاد؟- 

. آب میدی؟ خیلی  تشنمه- 



را  سرم  ریخت.  برایم  آب  تختم  میز  کنار  پارچ  از
 آیدا  فورا

چرخاندم. سمت چپم تخت زنی جوان بود و سمت راستم ی
 ک

. پنجره با کرکره های سبز

 آیدا کمک کرد کمی آب بنوشم. ناگهان کم کم یادم آمد شب

. قبل را

نگاه  نگران و وق زده ام را به این سو و آن سو دوختم و
 حیرا ن

.  به آیدا نگاه کردم

:  آیدا لب گزید

  ی ادت اومد؟- 



... امیر... امیرحسین- 

:  آیدا اخم کرد

 امیرحسین کیه روژین ؟- 
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آیدا که دید  چیزی نمی گویم  از اتاق بیرون رفت. چند
 لحظه بعد

.  رزا به سرعت وارد اتاق شد. با دی دنش متعجب پرسیدم

 رزا؟- 



. رزا فورا مرا در آغوش کشید

  الهی قربونت برم آبجی. خوبی؟- 

 خوبم رزا. اینجایی؟ کی  اومدین؟  مامان و بابا کجان؟- 

. میان قربونت برم میان. رفتن بیرون- 

ندارد.  چیزی  خبر  از  هنوز  داشتم  حتم  من  رزا  می
 خندید   و

آیدا بیرو ن رفتند. بی  رزا و  اتاق شدند  پرستار و دکتر
 که وارد

حال بودم و نگران و دلواپس. دکتر که متوجه شد عصبی
 هستم

فورا به پرستار گفت آرام بخش تزریق کند. باز به خواب
. رفتم

.  این بار که چشم باز کردم بابا و مامان باالی سرم بودند



.  بابا  با چشمانی گریان مرا بغل زد

  دختر گلم! خوبی بابا جان؟- 

دلم برایشان یک ذره شده بود. با ب ی حالی  هر دو را
.  بوسیدم
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.  مامان لحظاتی طوالن ی مرا در آغوشش نگاه داشت



چهره ی تیره ی بابا و صورت غمگ ین مامان داد می  زد
 که خبر

می  شناختم  خوب  نداشت.  خبر  هنوز  رزا  اما  شده.
 چه  دارند

 . خواهرم را

.  بابا  بی  حرف از اتاق بیرون رفت

:  مامان اصال سرحال نبود. صورتم را قاب گرفت

 الهی دورت بگردم دخترم. خیلی  ترسیدی؟- 

.  آره مامان، خیلی ترسیدم. دلم واست یه ذره شده بود- 

 . الهی فدات شم. منم همینطور- 

:رزا دستش را دور گردن مامان انداخت و رو به من گفت



آی آی  دیگه داره حسودیم میشه ها! روژین بی  معرفت- 
 پس

  من چی؟

:  گفتم

 . دلم واست خیلی تنگ شده بود رزا- 

.  دعا به جون آقا دزده که مارو تا اینجا کشوند- 
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باال  ابروها یش   را  جفت  مامان  و  کردم  مامان  نگاه
 ی  سوالی   به

. انداخت

دلم برای خواهرم کباب شد. اگر م ی فهمید  همه ی  این
  بدبختی

ها زیر سر آن شوهر نامردش است، از غصه پس می
.  افتاد

:  لبخندی زورکی زدم و گفتم

نشین  اینور ا  مجبور  تا  که  شماها  خیرش  بده.  خدا
 واقعا  -  آره

 . پیداتون نمیشه 

.  حاال دیگه اومدیم  دیگه. چقدر غر می زنی  تو- 

  راستینو چی کار کردین پس؟- 



. با آیدا فرستادمش خونه ی تو- 

 . پس تا االن آیدا خل نشده باشه خوبه- 

. دستت درد نکنه دی گه آبجی خانوم- 

  بابا کجا رفت؟- 

:  مامان گفت

.  البد رفت آقا سامیارو آقا محمد رو بدرقه کنه تا پایین- 
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.  یاد شب قبل افتادم

:  مامان ادامه داد

خدا خیرشون بده. اگر اونا به دادت نرسیده بودن من چه- 
  غلطی

! باید  می  کردم؟ ای خدا شکرت

سر تکان دادم. کنجکاو بودم چرا برای  عیادتم وارد اتاق
  نشدند؟

 

بوفه  ی  میوه  از  بهانه  ی  خریدن  مقداری  آب  به  را
 مامان  رزا

: بیمارستان از اتاق بیرون فرستاد و رو به من گفت

الهی بمیرم واسه بچه م. هنوز خبر نداره امیرحسین چی-
 کار



. کرده. روژین مادر فعال بهش حرفی نزن

قراره یه مامور بیاد  باهات حرف بزنه. همه چی رو بهش
.  بگو

  یعنی  چی همه چی رو بگم؟- 

روژین مادر حالت خوب نیستا. اصال دیشب امیرحسین- 
 اونجا

 چی کار میکرد؟ چی بهت گفت که تو بیهوش شدی؟
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مامان جان فقط اینا نیست که ...تو از هیچی خبر- 
  نداری...یعنی

. هیچکس خبر نداره

.  مامان به وضوح رنگش پرید

  منظورت چیه؟ مگه چیز دیگه ایم هست؟- 

اصال من که هنوز هیچی نمیدونم . درست حرف بزن ببینم
 چی

.  شده

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_شصت_هفتL م#

 



 

تا آمدم چیزی بگویم، رزا و بابا پا توی اتاق گذاشتند. رزا
 کیس ه

. ای روی میز پایین تخت گذاشت

.  بابا خریده بود داشت می  اومد باال- 

:  بابا  کنار تختم ایستاد و گفت
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بابا روژین جان، از کالنتری اومدن میخوان باهات حرف- 
. بزنن



  حالت خوبه؟ میتونی باهاشون حرف بزنی؟

:  نگاه ی به رزا کردم و گفتم

.  آره بابا خوبم. بگین بیان داخل- 

. خیله خب باشه- 

: بعد رو به رزا گفت

.  رزا دخترم بیا بیرون کارت دارم- 

:  رزا نگاهی مشکوک به من و مامان کرد و گفت

. چشم بابا جون- 

 



را  توی دلم قربان صدقه ی خواهرم رفتم. آهی  کشیدم.
 بغضم

:  خوردم و به مامان گفتم

 مامان شما هم میخوای گوش بد ی؟- 

 آره دی گه منم برم بیرون؟- 

 طاقتشو داری ؟- 

 Page 422 of 1483
 

 

 

:  با ناراحتی سر تکان داد



حدس میزنم اون جونور چی کار کرده. فقط کاش بهم بگ- 
 ی

.  اشتباه می کنم

. وای مامان رزای بیچاره بفهمه از غصه دق میکنه- 

...  یعنی  واقعا- 

. از خجالت سرم را پایین انداختم

مامان از روی تخت بلند شد و با کالفگی  شروع کرد به
 قدم زدن

.  توی اتاق

. زن تخت کناری خوابیده بود

:  مامان سر تکان داد



فعال این منم که دارم پس میفتم. غصه ی کدومتونو- 
 بخورم

اتفاقا  بای د  بفهمه.  که  باالخره  شیونم  یه  بار،  مرگ
 یه  بار  آخه؟

اینطو ری بهتره. این آخریا احساس کردم دو دل شده واسه
.  طالق

  با خودم فکر کردم یعنی  مامان شک کرده؟

.  مامور سبز پوش یاالیی گفت و داخل اتاق پا گذاشت
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.  کالهش  را از سرش برداشت و سالم کرد

.  من و مامان جوابش را مودبانه دادی م

.  توی دستش  دفترچه و یک خودکار بود

مامان کنار پنجره ایستاد و مامور پل یس تشکر کرد و
 روی صندلی

:  کنار تختم نشست و گفت

  آماده این؟- 

:  سر تکان دادم

.  بله- 

زیاد  خسته تون نمی کنم. دکترتون به من فقط ده دقیقه- 
 اجازه

.  داده تا با شما صحبت کنم



شروع کردم به گفتن تمام اتفاقات ی که تا به آن روز برایم
 افتاده

. بود

مامان بی  حرکت ایستاده بود و به من زل زده بود. با هر
 کلمه

ای که از دهانم خارج میشد  مامان بیشتر رنگ و رویش
.  می  پری د
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وقتی به آنجا رسیدم که امیرحس ین چاقو را از دستم قا پید،
 مامان



.  دیگر طاقت نیاورد و روی زمین افتاد و  بیهوش شد

با جیغ من مامور از اتاق دوی د بیرون و پرستار را صدا
.  کرد

بابا  پشت سر پرستار توی اتاق دوی د. مامان را که از
 اتاق بیرون

.  بردند پشیمان شدم. کاش الل شده بودم و نمی گفتم

از رزا خبری نبود. سرم دستم را کندم و با سری که گیج
  می

رفت و پاهایی لرزان از اتاق بیرو ن رفتم. دی گر نمی
 توانستم آن

.  جا بمانم

:  پرستاری از ایستگاه پرستاری دوی د سمت من و گفت

. کجا خانوم؟ برگردین  تو تختتون- 



: بی توجه به دستورش گفتم

  مامانم کو؟ کجا بردینش؟- 

:  پرستار با مهربانی  گفت

بردنشون اورژانس. نگران نباش ی کم فشارش رفته بود- 
 باال. خوب

میشه. برگرد تو اتاقت. اگه حالت بد بشه من نمیتونم
 جوابگ و ی

.  دکتر و خانواده ت بشم
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و کمکم کرد روی تخت دراز  برد توی اتاقم  دستم را
 گرفت و

بکشم. زنی که هم اتاقی ام بود بیدار بود و زل زده بود به
.  من

عصبی و  دلواپس از اینکه بی  خبر از همه جا توی اتاق
 بنشینم و

. منتظر بمانم، متنفر بودم

Lهمان پرستار قبلی برگشت. سرمم را عوض کرد و فشارم
 را چک

. کرد و آمپولی آرام بخش تزریق کرد

.  فورا به خواب عمیقی فرو رفتم

وقتی  دوباره بیدارشدم،  رزا کنار تختم نشسته بود. ساکت
 و آرام



چشم  سرد  خالی   و  نگاه ی  تو  با  کرده  پف  و
 چشمانی   قرمز  با

.  دوخته بود به من

را  پشتم  بالش  ب ی   حرف  نشستم.  و  دادم  کرختم  تن
 تکانی   به

.  درست کرد تا به آن تکیه بدهم

از آن نگاه م ی ترسیدم. شبیه دریای آرام قبل از طوفان
. بود

:  تته پته کنان گفتم

 رزا ؟-

: رزا بدون اینکه به من نگاه کند، گفت
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  از کی؟- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_شصت_هشت م#

 

  چی از ک ی؟- 

 از کی  امیرحسین دوستت داشت؟- 



  چی میگی تو؟ کی  بهت گفته؟- 

.  بابا گفت- 

بابا؟ ولی  من که به بابا چیزی نگفته بودم. اون از کجا م- 
  ی دونه؟

رزا چشمانش را پر درد بست و باز کرد. رویش نمیشد به
 من نگاه

: کند. با بغضی همراه با خشمی فروخورده لب زد

. امیرحسین اعتراف کرده و سرگرد هم به بابا گفته- 

: زیر لب زمزمه کردم

. پس بالخره همه فهمیدن- 
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از شعله های خشم و صدایی  نگاه ی پر  رزا توی چشم
 هایم با

 : خفه تشر زد

تو چی کار کنم روژین؟  حیف که مریضی، به خدا به  با
 - من

. جون راستین تا می خوردی میزدمت

 

سرم را پایین انداختم. م ی دانستم منظورش چیست. شاید
 اگر



زودتر گفته بودم حاال این همه آدم توی دردسر نمی افتادند.
 اما

واقعا نمی شد. سرم را بلند کردم و توی چشمانش نگاه
.  کردم

.  رزا نمیشد، به خدا که نمیشد. تو خیلی دوستش داشتی- 

چجوری می تونستم اون تصورات قشنگتو از امیرحس ین
 خراب

کنم؟ تو ازش یه بت ساخته بودی رزا که حتی مامان و بابا
 هم

عاشقش بودن. اصال تو یا  بقیه حرف منو باور می
  کردین؟

...  به خدا اگه باور م ی کردی شوهرت

 :  رزا با دندان هایی  کلید  شده غرید



تو بای د م ی گفتی روژین، نباید م ی ذاشتی کار به اینجا- 
. بکشه

بگو واسم. همه رو بگو. از ک ی چشم اون بی  شرف
 دنبالت بود؟

 Page 428 of 1483
 

 

 

من بای د بدونم این چند سال با ک ی زیر یه سقف زندگی
 کردم. با

. کی روزامو شب کردم. تو رو خدا بگو روژین

چاره ای نبود. باید  همه چیز را بر ایش می  گفتم. آب از
 سرمان



بود دیگر. یک وجب و ده وجبش هم توفیری نداشت.
 گذشته

 .  غرق شده بودیم

 

:  گفتم

 اول بگو مامان و بابا کجان؟ مامان حالش چطوره؟- 

امروز  نیست.  مامان خوب  -  م ی  خواستی  چجوری
 باشه؟ حال

دومین باریه که حالش به هم خورده و غش کرده. امشبو
 اینجا

می مونه. من اومدم حرف هاتو بشنوم و برم  پیش مامان.
 خدارو

شکر تو بهتری و می  تون ی بدون همراه امشبو بگذرون
 ی  و فردا



.  مرخصت می کنن

.  اما روژین! بدبختیای من تازه شروع شده

می خوام وقتی میرم  پیش اون نامرد همه چی رو از قبل
. بدونم

. نمی خوام باز رودست بخورم
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.  دیگر حتی اسم شوهرش را هم به زبان نمی آورد



پوفی  کشیدم و با سری پایین برای رزا همه چیز را تعریف
. کردم

از نگاه شماتت گرش گریزان بودم. حاال انگار این  من
 بودم که

.  خالف کرده باشم

رزا بدون اینکه حرفی بزند خوب به حرف هایم  گوش
.  کرد

خیس  از  صورت  کردم.  بلند  را  سرم  شد  تمام  حرف
 هایم  که

اشکش دلم را به درد آورد. چشمان همیشه زیبایش با ال یه
 ای از

درد و اندوه کدر شده بود. رد پای اشک هایش خطوطی
 زشت و

. بدقواره راه باز کرده بود روی کرم پودر روی صورتش

:  بق کرده گفت



  تموم شد؟- 

:  سر تکان دادم

...  آره. ول ی رزا- 

.  دستش را به نشانه ی سکوت بلند کرد

هیچی نگو. د یگه نمی  خوام در موردش حرف بزنیم.- 
  هر چی

. باید  می  گفتی،  گفتی و منم شنیدم
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اتاق شد. با خوش  در باز شد و زنی سبز پوش با میز غذا
 وارد

.  رویی ظرف غذا را روی میز گذاشت و رفت

وقتی غذایم  را با ب ی میل ی و توپ و تشر رزا خوردم،
 کمکم کرد

.  تا دراز بکشم

انگار بیشتر از دست من  از آن س کوتش هیچ خوشم نمی
. آمد

. عصبانی بود تا شوهرش

:  پیشانیم را با اکراه بوسید و گفت 

بخواب روژین. به هیچی فکر نک ن. من میرم  پیش- 
. مامان

:  دستش را گرفتم و گفتم



. رزا منو ببخش! به خدا نمی  خواستم اینجو ری بشه- 

:  رزا دست سردش را روی دستم گذاشت و گفت

تو که کاری نکردی خواهر من. من االن خیلی گیج و- 
. گولم

نمی دونم چی درسته چی غلطه. باید خوب فکر کنم. تو
 بگیر

بخواب. تو و مامان باید  فردا مرخص بشین. د یگه حوصله
  ی اینحا

موندنو ندارم. راستین تنهاس. نمی شه بیشتر از این مزاحم
 آیدا

.  بشم
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.  باشه ای گفتم و او از اتاق بیرون رفت

همه چیز بدجوری به هم ریخته بود. اوضاع قمر در عقربی
 بود و

دلم می  خواست فرار کنم بروم ی ک جایی  که هیچکس را
. نبینم

یک جای دور تک و تنها باشم تا شبیه یک زن فاسد و
  هرجایی

 .  و هرزه به نظر نی ایم

البته اگر حافظه ام را هم از دست می دادم د یگر نور علی
  نور می

.  شد



پرستار هر نیم ساعت یک بار می  آمد و همه چیز را چک
  می

.  کرد و م ی رفت. خوابم نمی برد

اتاقیم  فقط یک بار برای شام بیدار شد. به گمانم  اما خانم
 هم

. شرایط خوبی نداشت. فکر و خیال آزارم می داد

. آن شب تنها دو ساعت خوابیدم. دو ساعت پر از کابوس

صبح صبحانه ام را تک و تنها که خوردم، آیدا آمد. از
 قرار معلوم

.  بابا شب قبل رفته بود خانه تا راس تین تنها نباشد

:  آیدای مهربان با دیدنم لبخند زنان گفت

 سالم روژین جون؟ بهتری؟- 
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:  با ب ی حال ی گفتم

. سالم آی دا. خوبم. ممنون که اومدی- 

. کنارم روی تخت نشست

.  خواهش م ی کنم- 

 آیدا از مامانم چه خبر؟- 

اول رفتم دیدن مامانت. خواهرت کنارش بود. خوب بود- 
. حالش



دی گه داشتم دیوونه م ی شدم. پرستار نذاشت برم- 
.  پیشش

آیدا از توی کیفش گوشی موبایلم را بیرون کشید و به دستم
 داد

:  و گفت

.  بیا  اینم گوشیت- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_شصت_نه م#

 

:  با دی دن تلفنم و ی ادآوری شب قبل اخم کردم. گفتم
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...  ممنون ولی باطریش دست ...اون آقاهه... یعنی چیزه- 

اذیت  خودتو  روژین  جون...نمی  خواد  می   دونم  -
... دامادتون

...  کنی...من همه چی رو می  دونم

.  خجالت زده لب گزیدم

: آیدا بی توجه به شرم نگاهم ادامه داد

پلیس باطری گوشیتو که از تو جیب کت دادمادتون  پیدا- 
 کرده



.  بودن به اضافه ی تلفن خونه ت رو داده بودن به محمد

 محمدم داد به من تا بدم بهت. گفت حتما خیلی بهش احتیاج

. داری

. ممنون آیدا. آره خیلی بهش احتیاج داشتم- 

با تصور اینکه محمد و آیدا از اصل قضیه باخبر شده بودند
  حسابی

ناراحت شدم. بعد ناگهان ی ادم افتاد حتما سامیار هم همه
 چیز را

می  داند. حس کردم نفس کشیدن برایم  سخت شده. کمی
 توی

:  تختم جا به جا شدم. آی دا گفت

 چیه روژین؟ حالت خوب نیست؟- 

:  گفتم
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. پنجره رو یه کم باز م ی کن ی؟ بذار هوای تازه بیاد تو- 

.  بی حرف پنجره را کمی  باز کرد و باز کنارم نشست

 چیزی نمی خوای؟ یه کم کمپوت گیالس می  خوای ؟- 

: لبخندی زورکی زدم

. چرا که نه. ممنون- 



 . آیدا لبخندی روشن به رویم پاشید

.  تا گوشیتو چک کنی من آماده ش کردم- 

از او ممنون بودم که آن اتفاق شوم را بیشتر از آن به رویم
. نیاورد

از  را روشن کردم. چندین تماس  تلفنم  بلندی کشیدم و
 نفس

.دست رفته از کتی و مامان و سامیار و محمد و آیدا  داشتم

.  فورا شماره ی کتی را گرفتم

همین که گفتم "الو سالم کتی" آیدا ظرف کمپوت را روی
 میز

پایین تخت گذاشت و از اتاق بیرون رفت تا من راحت
.  باشم

 



.  الووو کتی  جونم سالم- 
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کتی را از خواب ناز بیدار کرده بودم. اولش منگ بود. بعد
 یک هو

:  تو پید

 سالم و زهرمار. کدوم گوری هستی تو؟ زنده ای؟- 

.  نه مردم؛ االنم دارم از بهشت باهات حرف میزنم- 



ارواح عمه ت. تو اونقدر منو اذی ت کردی جهنمم واست- 
. کمه

!  اگه تویی که تا جهنمم با من می ای کتی- 

زدم؟  زنگ  بودی ؟  می  دون ی  چقدر  عمرا. کجا  -
. غلطای  اضافه

.  گفتم نکنه دوباره راهی بیمارستان شدی

 .  آره اتفاقا از دیروز تو بیمارستانم- 

: صدای کتی حیغ مانند گوشم را پر کرد

ی ا خدا !بازم؟ تو که حالت خوب بود. آخه چی شد یهو؟- 

:  آه کشیدم

ای بابا. قضیه ش مفصله. االن نمی تونم باهات حرف- 
  بزنم  وقتی



.  سرم خلوت شد واست تعریف می کنم. االن نمیشه کتی

 بمیرم برات. نگرانت شدم. االن بهتری ؟- 
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. آره بابا نگران نباش. خوبم به خدا- 

 دورت بگردم رفیق. کی  مرخص میشی؟- 

.  دکتر باید  بیاد  تا بگه میتونم امروز برم خونه یا نه- 

  م ی خوای بیام  پیشت؟- 



 

.  نه قربونت برم. مرسی مامان و بقی ه اومدن  پیشم-

خیله خب باشه. من عصر دوباره بهت زنگ می  زنم.- 
 مواظب

. خودت باش. می  بوسمت

.  مرسی کتی. تو هم مراقب باش- 

آیدا را صدا کردم. دو تایی  باهم نشستیم به خوردن گیالس
. ها

های   بامزه  پراندن. جک  مزه  به  کرد  شروع  قلب
 آیدای  خوش

گفت. در حالی  که عزادار بود ولی  به خاطر من داشت به
 سختی

.  سعی می  کرد مرا بخنداند



دکتر که معاینه ام کرد مرخصم کرد و گفت نباید به هیچ
 عنوان

دچار استرس بشوم. به کمک رزا و آیدا از بیمارستان
. خارج شدم

با د یدن آفتاب و آسمان آبی و مردمی که در رفت و آمد
بودند، 
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زیر لب خدا را شکر کردم که هنوز زنده ام و  می  توانم
 نفس

بکشم. بابا و مامان قربان صدقه ام رفتند و مرا سوار
. ماشین کردند



 

*** 

 

بغضم که ترکید و اشک هایم رو ی صورتم راه گرفت،
 فورا ت و ی

.  بالکن رفتم تا هوای تازه را توی ریه هایم  بفرستم

. چشمانم را بستم و چند نفس عمیق کشیدم

ارتباط  او  به  امیرحس ین  و هر چه که  وقتی  به  گویی
 هنوز هم

.  داشت نزدیک بودم، حالم بد م ی شد

وقتی چشمانم را باز کردم، محمد را دیدم که توی حیاط
 ایستاده

روی  بهاری  ابر  های  چون  اشک  می  کرد.  نگاهم
 داشت  و  بود



صورتم می ریخت و قصد بند آمدن نداشت. از اینکه جلوی
 محمد

.  گریه کنم، خجالت نمی کشیدم

. نمی دانم چرا آن همه با او احساس راحتی داشتم
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شاید  به خاطر رفتارهای ساده و بی  شیله و  پیله اش بود.
 به خاطر

.  قلب مهربانش و نگاه پاکش بود

 



در آن لحظه نیاز به شخصی بی  طرف داشتم تا سرم را
 روی شانه

.  اش بگذارم و آسوده اشک بریزم و درد دل کنم با او

همه ی اعضای خانواده ام عصبان ی  و ناراحت بودند. بابا
 و مامان

به شدت از کار احمقانه ام عصبان ی بودند. گویی  کتمان
 اشتباه

. امیرح سین از خود عمل زشت امیرحسین بدتر بود

. محمد سرش را پایین انداخته بود

مطمئنا صدای جر و بحث ما را شنیده و نگران شده بود.
 داشت

.  بند کتانی های ش را م ی بست

.  بی حرف نگاهش م ی کردم و گریه می کردم



:  از آن پایین گفت

. نبینم بانو گریه کنه ها. پاشو بیا پایین کارت دارم- 

در همان لحظه مامان در بالکن را باز کرد و با عصبانیت
: -  گفت

.  بیا تو روژین هوا سرده
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.  رو به محمد با دست اشاره کردم که منتظرم باشد



:برگشتم توی اتاقم. صدای بابا را شنیدم که داشت می  گفت

 

یعن ی به نظر شما ما دخترمونو از سر راه آوردیم  که" 
  به سادگی

 از کارای خجالت آور پسر شما بگذریم؟

!" حرفی می  زنین جناب صحابی

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_هفتادم#

 

 

 



 

دستمال کاغدی را از روی میز توالتم برداشتم و صورتم را
 تمیز

. کردم. چند نفس عمیق کشیدم تا دیگر اشک نریزم
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.  برس را برداشتم و آرام روی موهایم کشیدم

صدای بابای امیرحسین یک جو ری بود. خسته و غمگین.
 حق

. داشت. پسرش برایش آبرو نگذاشته بود



:  صدایش را شنیدم که م ی گفت

نه آقای  رستمی. منم نمیگم  ساده بگذرید . االنم مادرش" 
 مریضه

و افتاده گوشه ی بیمارستان. اما هر چی باشه امیرحسین
 هنوز

.  دادمادتونه

:  بابا  تو پید

تو  از  زودی  اسمشم  ایشاال  به  "نخیر،  نیست  دیگه
. نیست

.  شناسنامه ی دخترم پاک می  کنم

.  پالتویم را پوشیدم

." حداقل بذارید از حبس بیاد  بیرون"



پوشیدم و کالهی  پشمی  بزرگ روی  را  جوراب های
 پشمی ام

. سرم گذاشتم
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رزا بلند بلند گریه می  کرد. چنان هق می زد انگار کسی
 مرده

بود. حق داشت. زندگی اش مرده بود و او داشت مراسم
 ختمش

.  را می گرفت. کسی هم نبود دلداری اش بدهد



:  بابا  با  خشمی که از او بعید  بود، تو پید

واسه چی گریه می کنی دختر؟ اونی که با ید زار بزنه" 
 پسر ای ن

آقاست که بدبخت روزگاره. که قدر تو رو ندونست. که
 نفهمید

." چه فرشته ای کنارش زندگی می  کرده

از اتاق پا توی نشیمن گذاشتم. همه ی چشم ها به من دوخته

.  شد

آقای صحابی  فورا به طرفم آمد و کنار پا یم ایستاد  و
: گفت

دخترم! تو روخدا بذارین امیر از زندان بیاد بیرون. قول- 
  میدم

. محبتتونو جبران کنم



سرم را باال گرفتم. در حالی که اشک سعی داشت به
 چشمانم

:  نیشتر بزند، با صدایی  که م ی لرزید لب زدم
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چجوری میخواید جبران کنید آقا؟ سالمتی  منو م ی تونید- 
 بهم

برگردونید؟  یا  شش سال زندگی  هدر رفته ی  خواهرمو
  می  تونید

 جبران کنید؟ چجوری میخواین جبران کنید جناب صحابی؟



. به خدا حالل نمی کنم پسرتون رو. خدا هم نبخشه

دیگر صبر نکردم تا صحابی  که شرم زده سر به زیر
 انداخته بود

. جوابی بدهد. رفتم سمت در

:  مامان گفت

  کجا؟- 

.  میرم بیرون. یه جا که بتونم نفس بکشم- 

:  بابا  گفت

.  زود برگرد دخترم. کارت دارم- 

:  در حالی که در را م ی بستم گفتم



.  باشه بابا- 

محمد کنار باغچه ایستاده بود. با د یدنم  به طرفم آمد و
:  گفت

. سالم بر بانوی نق نقو- 
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فقط  بخندم.  نمی   توانستم  من  اما  دلنشین  بود  شوخی
 محمد

:  گفتم



از این لقبا کم نمیاری ها! هر بار منو می بینی  یه جور- 
  بانویی

. هستم

:  محمد به سمت در حیاط راه افتاد و گفت

.  و همچنان ادامه دارد. بریم- 

  کجا؟- 

. یه جای خوب- 

:  از خانه که پا در کوچه گذاشتیم، محمد گفت

 . سوارشو- 

:  نگاه ی به ماشین محمد انداختم و گفتم

  با این؟- 



.  خب آره دیگه- 

...  آخه- 

 چیه می ترسی  دوباره تو خیابون بمونیم؟- 
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...  ای همچین- 

.  نترس نمی مونیم. درست شده- 



:  سوار شدم و کمربندم را بستم. محمد با مهربان ی گفت

. االن ماشین گرم میشه- 

بعد استارت زد و راه افتاد. حرف نمی زد. و من چقدر
 ممنونش

بودم که اجازه داد آرام بشوم. بعد از چند خیابان، ماشین را
 کنار

:  زد و گفت

.  پی اده شو-  

به اطرافم نگاه کردم. چیز خاصی ندیدم. فکر می کردم
 شاید مرا

. آورده بیرون یک جای خوب حال و هوایم عوض شود

بی حرف  پیاده  شدم و دنبالش به راه افتادم. محمد رفت به
 طرف



. یک نمایشگاه اتومبیل

وقتی وارد نمایشگاه شدی م با دیدن  اتومبیل های براق و
 رنگارنگ

 . فهمیدم قضیه از چه قرار است

:  با خوشحالی گفتم
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 میخوای ماشین بخری؟- 

. پ ن پ اومدم دو کیلو برنج بخرم ببرم واسه ناهار- 



! لوس- 

 تو ام سواالیی می پرسیا. حاال به نظرت کدومش خوبه؟- 

  یعنی  من بگم؟- 

 جز تو کسی د یگه هم اینجاست؟- 

من با ید  بدونم تو چقدر پول دار ی، همین جوری که- 
 نمی تونم

. بگم کدومش خوبه

:  محمد گفت

ماشینمو که بفروشم، یه چهل تایی هم پس انداز دارم. بابا- 
 هم

 . کمکم کنه فکر کنم بتونم یه ماشی ن خوب بخرم



:  نگاه  عاقل اندر سفیهی به او انداختم و گفتم

منظورت اون لگنه؟ یعنی کیه که خر مغزشو گاز بگیره- 
  بیاد

 اونو بخره؟

: محمد اخمی ساختگی کرد و گفت
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ماشینم  توهین   می   کنی؟  می   دونستی  این   فقط  -
 داری  به

.  ماشینم نیست؟ این رفیقمه که چند ساله کنارم بوده



هه! جدا که عجب رفیقی داری! تا حاال چند دفعه وسط- 
 خیابون

 عالفت کرده؟ مطمئنم بیشتر از ده بار. منم فقط حقیقتو بهت

.  گفتم

.  ولی  من ناراحت شدم- 

 پس چرا میخوای بفروشیش ؟- 

چون که یکی  هست که دوست دارم وقتی سوار ماشینم- 
 میش ه

خوشحال و راحت باشه. اون ماشینه منو اصال دوست
.  نداره

.  با تعجب نگاهش کردم



یعنی منظورش که بود؟ فکر کردم نکند محمد دوست دختر
 ی

او  بودم بدانم  چیزی داشت و من خبر نداشتم؟ خیلی
 کنجکاو

کیست که محمد حاضر شده تمام دارو ندارش را بدهد برای
 یک

.  ماشین تا خوشحالش کند

به طرف یکی از آن مدل ها یی که به نظر می رسید گران
 قیم ت

:  باشند رفت. شاگرد نمایشگاه به طرفمان آمد و گفت
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 م ی تونم کمکتون کنم؟- 

:  محمد رو به من گفت

 به نظرت این چطوره؟- 

. در ماشین را باز کردم و پشت فرمان نشستم

شاگرد داشت مشخصات ماشین  را برای محمد توضیح می
. داد

.  محمد هم چند سوال از او کرد

 

 با_تو_کافر_میشو م#

  قسمت_هفتاد_یکم#

 



 :  بعد کنارم نشست و گفت

 خب؟- 

.خوش دسته، ولی قیمتش چنده؟ به نظر خیلی گرون میاد- 

ز د ی  حرفشو  االن  کسی  که  اون  با  میاد.کاش  خوشم
 من  که

 .  میومدی تا نظرشو بدونی
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:محمد نگاهی  به من بعد به بند و بساط ماشین کرد و گفت

. همینو میخرم- 

.  از ماشین که  پیاده شد شانه باال انداختم و  پی اده شدم

یک ساعت بعد توی یک کاف ی شاپ یک گوشه ی دنج
 کنار پنجره

.  نشسته بودیم. آفتاب دم ظهر روی  میز افتاده بود

: محمد بعد از سفارش بی مقدمه گفت

 بهتری؟- 

. آره ممنون که منو از خونه کشوندی بیرون- 

خداروشکر. صداتون تا پایین  میومد. از آیدا  خواستم با- 
  اجازه ی



خواهرتون راس تین رو ببره خونه ی خاله م. اونا یه پسر
 کوچولو

. دارن تا باهم بازی کنن. حس کردم بچه خیلی بی قراره

 . مرسی محمد. طفلک راستین. بمیرم براش- 

: محمد یک جوری نگاهم کرد. بعد گفت

می  خواستم  بود  پیشت...راستش  اومده  دامادتون  که  -
 اونشب

...  بدونم...اصال ولش کن
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انداختم  را  سرم  خجالت  از  بپرسد.  میخواهد  چه  می
 دانستم

...  پایین

: محمد فوری گفت

 . ببخشید معذرت میخوام- 

.چیزی نگفتم. توی سکوت هات چاکلیت داغمان را خوردیم

.  توی ماشین ساکت بود و حرف نم ی زد

:  آهی کشیدم و گفتم

اگه اون شب سامیار یکم دیرتر رسیده بود ...یعنی- 
 میخوام بگم

. خدارو شکر اتفاق بدی واسم نیفتاد



محمد چشمانش را بست و نفس پر سر و صدایی کشید و
:  گفت

.  نبا ید می پرسیدم... شرمنده- 

. دوباره اشک هایم  سرازیر شد

:  محمد ماشین را کنار خیابان نگه داشت و گفت

از دستم ناراحت شدی؟ به خدا منظوری نداشتم. فقط- 
 نگرانت

.  شدم. تو روخدا گریه نکن
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: دستمالی از جعبه بیرون کشید و گرفت سمتم و گفت

. روژین؟ من رفیق فین فینو نمیخواما- 

.  وسط گریه خنده ام گرفته بود

.  دستمال را گرفتم

.  من گوش میدم. بگو روژین- 

 االن داری از فضولی می  میری د یگه؟- 

محمد قیافه ی آدم های بدبخت و فلک زده به خودش گرفت
 و

: زبانش را از کنار دهانش آویزان کرد و گفت



. وای! آره تو روخدا بگو- 

. همه چیز را برایش تعریف کردم

از غصه های م برایش گفتم. گفتم هیچکس مرا درک نمی
. کند

. همه فکر می  کنند در این  قضیه من مقصرم

:  محمد با تاسف سر تکان داد

 خواهرت چی میگه؟- 

:  هق زدم
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رزا امروز وسط حرفاش گفت چی میشد تو این قدر- 
 خوشگل

اینکه  نبودی. اون وقت االن منم کنار شوهر و بچه م بودم.
 نه

شوهرم تو زندون باشه و بچه م آواره ی خونه ی  این و
 اون. بعدم

تو  شوهر  می گم  اگه  بهش  بگیره.  بابای  نامردشو  ی
 هی  بهونه

مریضه تقصیر من نیست. اون چشمش دنبال همه ی زنای
 عالم

. و آدمه. آخه به من چه

امیرحسین  به  کردی  که  مامان  میگه  حتما  یه  جوری
 رفتار

جای   رو  تو  کنه.  دیگه  فکر  بهت  یه  جور  داده
 اجازه  خودش



 . خواهرش نبینه

بابا هیچی نمیگه؛ ولی مطمئنم داره دنبال یه راه حل می
 گرده

. که دیگه همچین اتفاقی  تکرار نشه

هیچکس منو نمی  فهمه محمد. هیچکس. واین  از همه
 بیشتر

 .  منو عذاب میده

:  محمد زمزمه کرد

.  من باورت دارم رفیق. گریه نکن- 

:  آهی کشیدم و ادامه دادم
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تنهایی   واسه  دلم  تهران.  برن  برگردن  همشون  زودتر
 -  کاش

.  خودم تنگ شده. داشتم زندگیمو می کردم. کاش برن

عصبانی   شدن.  شوکه  اونا  این  چیزا  ط بیع یه.  نباش.
 -  نگران

 هستن. تو این جور وقتا آدم نمی  فهمه چی میگه. نمیش ه

. خوب فکر کرد

این نیست که درکت  نمی  کنن؛ تو این جور وقتا آدما
 مشکالت

 . رو گردن کسی م ی ندازن که از همه بی تقصیرترن



تو فقط با پنهون کردن قضیه م ی خواستی از خودت و
 خواهرت

 .  محافظت کنی

به نظرم با ید  یه اتفاق مثل اونشب میفتاد تا اونا حرفتو
. باور کنن

حاال هم نگران نباش. یه  چند وقت که بگذره؛ خودشون
 میان و

فکر می   کنه درست  فروکش  میارن. خشمشون که  از
 دلت در

.  کنن و درک می کنن تو تقصیری نداشتی

:  آهی کشیدم و گفتم

.  خدا کنه. خدا کنه محمد- 

  فردا می ای شرکت؟- 
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نکرده  او  از  یاد  سامی ار  افتادم.  یک  تشکر درست و
 حسابی  هم

بودم. اما او از همان روزی که به هوش آمده بودم چند بار
  پیام

.  داده بود و حالم را پرسیده بود

ولی آخر با چه رویی می  رفتم شرکت؟ خیلی خجالت می
  کشیدم

.  از روبه رو شدن با او



:  گفتم

. آره میام . بهتر از تو خونه موندنه- 

بودم.  محمد ماشین را توی حیاط پارک کرد. خیلی آرام
 شده

:  نگاه ی قدرشناسانه به محمد کردم و گفتم

ممنون محمد. تو واقعا پسر خو بی هستی. خیلی ممنون- 
 که به

. حرفام گوش کردی و قضاوتم نکرد ی

:  محمد خندید و گفت

دلت  تو  دیگه   هیچی   رو  بده  ول ی   قول  میکنم
 بانو.  -  خواهش

نریزی. حداقل واسه نزدیک تری ن دوستت حرف بزن
 نذار غصه

هات تو دلت غده بشن. همیشه اینجور وقتا یکی  هست بعد
 از



. خدا حرفاتو بشنوه
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: مامان سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت

.  روژین بیا باال! بابات کارت داره- 

:  نگاه  غمگینم را به محمد دوختم و گفتم

.  من دیگه میرم. تا فردا- 



.  تا فردا- 

همان طور که از پله ها باال م ی رفتم، به این فکر کردم
 که از آن

لحظه به بعد با هر مردی که بخواهم حرف بزنم، مامان
  فکر می

کند چشمش دنبال من است. از آن به بعد فکر می  کند همه
 ی

...  مردها مشکل دارند و من بای د عفتم را حفظ کنم

 

) : دل های بی  قواره  نیلوفرقنبری(سها 

 با_تو_کافر_میشو م#
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در را که باز کردم توی دلم ی اد  ی ک جمله افتادم که
  هیچ  وقت

کسی را نفرین نکنید. حتی اگر آن فرد دشمنتان باشد.
 همیش ه

.  سعی کنید برای تمام مردم دنیا خ یر و خوبی بخواهید

زیر لب گفتم" خدایا  من و خواهرم رو خوش بخت ترین
!" کن



بودند و  نفره نشسته  رزا کنار هم روی مبل سه  بابا و
 مامان و

منتظرم  است  خیلی  وقت  گویی  که  می  کردند  طوری
 نگاهم

.  هستند. با سالم من هر سه زیر لب زمزمه کردند سالم

 

مامان زل زده بود به من و  پلک هم نمی زد. بابا بدجوری
 اخم

.  هایش  درهم بود. رزا هنوز داشت ف ین فین می کرد

راست ین از توی اتاق سرک کشید و با دیدن  من مثل
 تیری رها

شده از کمان دوی د سمتم و پاهای م  را بغل زد و آوای
 گریه را سر

. داد



. دستانش را از پاهای م جدا کردم و کنارش زانو زدم

:  با مهربانی  گفتم

 راستین؟ داری گریه می کنی خاله؟- 
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راست ین دستان کوچکش را دور گردنم حلقه کرد و هق
 هق کنان

: گفت

! خاله جون- 



:  گیسوان خوش حالت و ابریشمی اش را بوسیدم و گفتم

  چی شده پرنس من؟ ک ی اذیتت  کرده؟- 

:  با انگشت به رزا اشاره کرد

.  مامان رزا- 

نگاه ی پر اخم به رزا کردم. فورا از جایش بلند شد و
 راستین را

:  بغل کرد و گفت

.  روژین بیا بشین بابا کارت داره- 

.  بعد هم با راستین توی اتاق مهمان رفت و در را بست

مامان که سگرمه هایش  شبیه  خوشه  و  روی  مبلی
 نزدیک  بابا



. های گندم  پیچیده  بود توی هم نشستم

:  بابا  گفت

  کجا بودی تا حاال؟- 
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. با محمد رفته بودی م نما یشگاه  ماشین- 

 از کی  تا حاال آقای بهرامی  شده محمد؟- 



متعجب نگاهش کردم. لحن و ادبی ات جدید  بابا را دوست
. نداشتم

:  اما لبخندی زورکی زدم و  گفتم

بابا جون؟ چی شده؟ چرا یه جوری حرف می زنین انگار- 
 منو

 نمی شناسین؟

بابا  پوف ی کشید. به مبل تکیه داد و به در و دیوار نگاه
.  کرد

اتفاقا به همین دارم فکر می کنم. من اصال تو رو نمی- 
 شناسمت

 . دخترم

  نمی  فهمت بابا. رک بگو چی شده؟- 

. برو وسایلتو جمع کن برمی  گردی م تهران- 



 چی؟ برگردم تهران؟- 

مامان با صدایی خش گرفته و ترسناک و نگاهی  سرد
:  گفت

 چیه؟ خوشحال نشدی؟- 

:  رک و محکم گفتم
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.  نه نشدم- 



:  بابا  گفت

.  وقت ی نبودی سرگرد محسنی تماس گرفته بود- 

گفت بیشتر از این نمی تونن امیرحسینو تو بازداشت نگه
. دارن

چون نه  چیزی از خونه ی تو دزدیده شده نه خدای نکرده
 اتفاق

.  غیر قابل جبرانی واست افتاده 

به نظر ایشون این یه مسئله ی کامال خانوادگیه که خودمون
 بای د

. حلش کنیم. امیر حسینو آزاد کردن

:  با صدایی باال رفته و کامال عصبی و شوکه گفتم



میشه؟  همین   راحتی؟  مگه  به  کردن؟  -  چی   گفتین؟
 آزادش

.  امکان نداره

بله به همین راحتی، به همین آسونی پدر امیرحسین همه- 
 جا

آشنا داره. به لطف پارتی بازی ایشون، جناب داماد پر
 افتخار

.  خانواده ی ما با پدرشون دارن به  ریش ما م ی خندن

. گلویم سوخت از آن همه بغض قورت دادن
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واقعا متاسفم. هه! خیلی جالبه. من تا مرگ  پیش  رفتم- 
 اونوقت

چجوریه که آقا بای د بدون هیچ مجازاتی برن تو خونه ی
 گرم و

  راحتشون؟ یعنی چی؟ آخه چرا بابا؟

.  منم شکایتم  رو پس گرفتم- 

: تشر زدم

!  بابا- 

بفهمه  وقتی  بزرگ شد  نمی   خواد  دلم  راستین.  خاطر
 -  واسه

پدرش به خاطر چی سابقه دار شده. دردی از ما دوا نمی
 کنه



زندون رفتنش. تنها کاری که می  تونستم بکنم اینه که
 ازشون

قول کتبی بگیرم سرا غی از پسرش نگیره تا وقتی بزرگ
 بشه. اون

وقت خودش اگر خواست بره  پی  باباش. رزا نمی خواد
 بچه ش

!  عین باباش بار بیاد . کودن و احمق و عوضی 

:  با تاسف سرتکان دادم

. آخرشم اون کثافت بدون هیچ مکافات ی قسر در رفت- 

. ولی من برنمی گردم تهران

:  بابا  اخم کرد
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من دی گه نمی تونم به کسی اعتماد کنم روژین. نمی- 
 تونم هر

ساعت از شب و روز تنم بلرزه که دخترم االن کجاست، 

.  حالش خوبه یانه

از کجا معلوم این احمق دوباره بلند نشه بیاد اینجا و
 مزاحمت

  نشه؟ تو تضمین می کنی  نیاد؟

اصال  امیر  حسین  نه  یه  خر دیگه. مطمئنی  کسی   تو
 این   شهر

نیست که مزاحم یه زن تنها نشه؟ آره؟ پس خواهشا رو
 حرف



. من حرف نزن

من اینجا راحت دارم زندگیمو  می کنم بابا. دیگه دلم نمی- 
 خواد

. برگردم تهران. من همین جا م ی مونم

 . هیچکس نمیتونه مزاحم زندگیم بشه

شما هم تا هر وقت خواستین می تونید بمونید؛ ول ی
 خواهشا از

من نخواین برگردم اونجا. اگر به هیچ کدوم از آدمای این
 شهر

اعتماد ندارید  به من اعتماد کنید. همون طور که روز اول
 اعتماد

کردین و منو تک و تنها فرستادین  این جا. هوای تهران
 هنوز هم
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واسه من سمه. منم هنوز خوب نشدم. پس از من نخواین با
  این

 . قلب خراب برگردم تهران

:  مامان غرید

! روژین- 

:  کیفم را از روی میز برداشتم و گفتم

. متاسفم مامان. ولی نظر من عوض نمیشه- 

.بعد هم توی اتاقم خزیدم و پشت در با صدایی خفه هق زدم



موش  من  بود  کرده  فکر  بودم.  ناراحت  بابا  دست
 خیلی  از

آزمایشگاهی هستم که یک روز بگوید برو، یک روز
 بگوید برگرد؟

خدا می دانست با چه مصیبتی به غربت و تنهایی  و شرایط
  زندگی

.  جدیدم خو گرفته بودم

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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: یک ساعت بعد رزا توی اتاقم آمد. با لحنی سرد گفت

. بیا  شامتو بخور- 

:  من هم مثل خودش با لحنی سرد و قطبی لب زدم

. برو بیرون نمی خورم- 

.  قبلنا مودب تر بودی روژین- 



. قبلنا تو هم با معرفت تر بودی رزا- 

 مگه من چی گفتم که اینجوری پاچه می  گیری؟- 

می  دونم که از من دل چرکینی رزا. ولی داری اشتباه- 
  می کنی

. اون لیاقتتو نداشته و نداره. این وسط من بی  تقصیرم

 حاال کی  گفته تو مقصری؟- 

.  تو، بابا، مامان. بعد هم حتما راما میاد  تو تیم شما- 

.  اشتباه م ی کن ی روژین- 
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همینو  فقط  خونه  بیمارستان  اومدم  از  وقت ی  که  اون
! از  -  هه

شنیدم. اگه من اشتباه می کنم، پس چرا بابا میگه برگرد؟
 اگه

 به من اطمینان نداشت چرا منو فرستاد شهر غریب؟

ازت  می  خواد  باشی.  جلوی  چشمش  تو  می   خواد
 فقط  -  بابا

محافظت کنه. فقط همین. بفهم ای نو. بابا همون باباست و
 تو هم

 . هنوز سوگلیشی



رزا خواهش میکنم تو بفهم. من خیلی عذاب کشیدم تا به- 
 این

جا عادت کنم. من تو این شهر دارم راحت زندگی  می
  کنم. کلی

بدبختی کشیدم تا تهرانو فراموش کنم. حاال میگی  برگرد؟
 اصال

.  حرفشم نزنید. امکان نداره برگردم

.  باشه بابا. فعال بیا شامتو بخور بعدا حرف می  زنیم- 

. گفتم که نمی خوام. برو بیرون و تنهام بذار- 

: رزا ناگهان با صورتی برزخی و صدا یی دورگه گفت

به جهنم! نیا . چی  کار کنم خب. اون قدر حالم بده که-
 حوصله

! ی نازکشی تو رو دیگه ندارم. به من چه. اه
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بعد از اتاق بیرون رفت. با تعجب به در بسته نگاه کردم.
 طفلک

خواهرم آنقدر داغان و ناراحت بود که بدون اینکه بخواهد
 به من

با  قدر  آن  روز  آن  به  تا  بود.  یادم  نمی   آمد  بی
 احترامی  کرده

 گستاخی با من حرف زده باشد. نفس بلندی کشیدم و گذاشتم

.  به پای شرایط بحرانی زندگی اش

روی تخت دراز کشیدم. آنقدر ت وی آن  چند روز دردسر
 ک شیده



.  بودم که به کل درد پایم  یادم  رفته بود

جورابم را آرام درآوردم و از ژل مسکن دردپا روی مچ
  پایم  مالیدم

و شروع کردم به ماساژ دادن پای م. صدای دلینگ تلفنم
.  بلند شد

: سامیار دوباره برایم   پیام  فرستاده بود

. وقتی  برگردی شرکت کل ی کار م ی ریزم رو سرت" 

االن همه ی رئیسا خوابن؛ ولی منه بیچاره هنوز بیدارم و
 دارم

." وظیفه ی تو رو انجام می دم

: نوشتم

." سالم رئیس. ببخشید شما رو تو دردسر انداختم"



: نوشت

 Page 465 of 1483
 

 

 

بهت برنخوره ولی اگه یه روز اون دامادتونو تنها گیر"
 بیارم زنده

 " ش نمی ذارم. چرا ترجمه اینقدر سخته؟

: نوشتم

وقتی   برگردم  کمکتون.  بابت  ممنون  بکنید.  این  کارو
 "حتما

." درست و حسابی ازتون تشکر می کنم



:  جواب نداد. یک دقیقه بعد دوباره ی ک  پیام داشتم

عجیبه، االن تو تشکر کردی؟ باشه. االن خیلی کار دارم." 
 بعدا

. " حرف می زنیم

از طرز حرف زدنش خنده ام گرفته بود. از این آدم
 خودشیفته تر

.  و البته بامزه تر ندیده بودم

 

صبح زود از شدت گرسنگی  از تختم پایین آمدم. نمی  دانم
  کی

خوابم برده بود که اصال متوجه ورود و خوابیدن رزا و
 راستی ن

.  کنارم نشده بودم
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تختم دونفره بود و آن دو تا خودشان را چسبانده بودند به
. هم

راست ین وسط خوابیده بود و یک پایش  را روی سر رزا
 گذاشته

.  بود. کامال برعکس خوابیده بود. خنده ام گرفت

بغلش کردم و صورت نازش را بوسیدم و پتوی رزا را هم
 مرتب

. کردم



.  وقتی از اتاقم بیرون رفتم هنوز مامان و بابا خواب بودند

. بی سروصدا صبحانه را آماده کردم

 

وقتی صبحانه ام را خوردم و آماده شدم، بی سرو صدا و
 آهسته

توی حیاط رفتم. محمد داشت ماش ینش را گرم می  کرد.
 با د یدن

.  من دستی تکان داد. سوار شدم و سالم کردم

  سالم روژین بانو. خوبی؟- 

. خوبم. امروز منو برسون شرکت- 

  حاال چرا  عین دزدا از پله ها میومدی پایین؟- 



. چون نمی خواستم بابا بیدار بشه- 
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.  به به چه دختر خوبی هستی تو-

 . نمی  خواستم بیدارشه چون نمی خواستم ببینمش- 

. محمد اخم ریزی کرد و ماشین را از حیاط بیرون برد

خیابان  اصلی   رسیدیم،   توی  ترافیک  سنگینی  گیر
 وقتی  به

.  افتادیم



:  محمد پرسید

حاال چرا نمی خواستی ببینیش؟ نکنه کار بدی کردی؟- 
  هان؟

چرند نگو، چه کار بدی؟ فعال من شدم آدم بده. بابا میگه- 
  بای د

 . برگردم تهران

 جدی میگ ی؟ آخه چرا اینقدر یهویی؟- 

.  فکر کنم خودت بدونی واسه چی- 

خب آره. حدس میزنم برای چی میخوان برت گردونن.- 
 کاش

. با ماشین خودت اومده بودی

:  چپ چپ نگاهش کردم و گفتم



 میخوای  پیاده شم با تاکسی برم؟- 
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چه زود بهت برمیخوره. حاال االن با تاکسی  بری دیگه- 
  چه فرقی

  می کنه؟

نمیخوام بابا فکر کنه من هنوز بچه ام. نمیگم  میخوام- 
 خودسر

این اتفاقی  که  با  برگردم  پیش  اونا.  باشم، ول ی د یگه
 نم ی تونم



افتاده نمی تونم هر روز نیش و کنا یه های مامان و رزا رو
 تحمل

کنم. تازه هوای کثیف تهران رو هم دیگه نمیتونم تاب بیارم.
 به

هیچ عنوان قصد مردن ندارم. کلی  کار نکرده دارم هنوز.
 هنوز به

.  هیچکدوم از آرزوهام نرسیدم

.  بهشون صاف و پوست کنده گفتم برنمی گردم

:  محمد با خوشحالی گفت

از  تو رو  - چه خوب. اصال دلم نمی  خواد یه رفیق
 خوب مثل

.  دست بدم

:  لبخندی قدرشناسانه زدم



. منم همینطور- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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:  سولماز با دیدن من و محمد سالم کرد و رو به من گفت

 بهتری روژین جون ؟-

. از احوال پرسیای شما- 

وقت ی  رسیدم   بیمارستان  که  روز  اون  روژین
 جون.  -  شرمنده

مرخصت کرده بودن. دیروزم خواستم بیام خونه تون که
 سنای ی

کلی کار ریخت سرم. تازه نصف کارای تو رو هم من
.  انجام دادم

باعث  که  می   دونم  من  شوخی  کردم  سولماز،  نداره
 -  اشکال

دردسرتون شدم. ولی قول میدم  از امروز دیگه باعث
 زحمت کسی

.  نشم



. چه خوب پس بیا  اینارو بگیر که یه عالمه کار داری- 

:  چند تا پرونده  را گذاشت توی بغلم و گفت

.  بقیه شم تو فلشه، برو االن واست میارم- 
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.  مخم سوت کشید. چقدر زیاد  بودند

چراغ اتاق سامی ار خاموش بود، هنوز نیامده  بود. رفتم
 توی اتاقم

.  و کارم را شروع کردم



دو ساعت بعد درد پایم  دوباره شروع شد. فکر کردم خوب
شده، 

ولی انگار سرمای توی اتاق بد ترش می کرد. بلندشدم که
 بروم به

و سامیار آمد  باز شد  برای خودم چای بری زم. در
 آبدارخانه که

توی اتاق. یک  پیراهن مشکی با کراواتی باریک سرمه ای
 با رگه

های نقره ای پوشیده بود و شلوار ساده ی مشکی. سرتا پا
 مشکی

گود  پای  چشمانش  و  بود  زرد  رویش   هم  و  رنگ
. پوشیده  بود

.  افتاده بود. با این حال بازهم خوشتیپ و جذاب بود

.  سالم کردم

  علیک سالم. جایی داشتی می رفتی؟- 



. بله م ی خواستم چایی بریزم واسه خودم- 

مگه شرکت آبدارچی نداره که راه میفتی میری- 
 آبدارخونه؟

چرا داره ولی خوشم نمیاد  به بزرگتر از خودم دستور- 
.  بدم

. خب دستور نده، ازش خواهش کن- 
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. بازم نمیتونم- 



اوففف از دست تو. با این همه غرور و افاده هات این- 
 مورد خیل ی

 . عجیبه

 هیچم عجیب نیست. حاال امرتون؟- 

امروز با یه گروه فرانسوی تو هتل بین المللی تبریز قرار- 
 مالقات

 . دارم. شنیدم فرانسه ت خوبه

  بله درست شنیدید . خب؟- 

 بای د باهام بیای  هتل. یه2خب دی گه. امروز سا عت - 
  معامله ی

.  مهم باهاشون داریم

نمی  دونم  خیلی  ممنونم.  اون شب  بابت  راستی!  میام.
 -  باشه



. چجوری ازتون تشکر کنم

:  سامیار لب فشرد

 اوم! یه شام چطوره؟- 

  شام؟- 

.  یه رستوران که خودم میگم- 
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من  برم  برید  کنار  تموم شده  اگه حرفتون  قبول. حاال
. -  باشه

 . آبدارخونه

سامیار کنار رفت و من از جلویش رد شدم. با نگاهش
. دنبالم کرد

بوی عطرش آدم را مسخ می کرد. از فضولی داشتم می
 مردم که

بدانم چرا آن روز آن همه دمغ است و سرتاپایش را مشکی
 پوش

.  کرده

توی آبدارخانه اکبر آقا داشت ظرف می  شست. تا مرا دی
:  د گفت

 چیزی میخوای دخترم ؟- 

. یه لیوان چایی که خودم م ی ریزم- 



 . نوش جونتون- 

پشت میز نشستم تا نکند باز آن ب یرون سامیار جلوی پای
 م سبز

 . بشود و چای را چپه کنم روی شلوارش

:  سولماز به آشپزخانه آمد و رو به اکبرآقا گفت

می   کنه.  یه  لیوان  آب  درد  آقای  سنایی  سرشون  -
 آکبرآقا؟

 . براشون ببر قرصشون رو بخورن

.  چشم خانوم- 
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: وقتی اکبرآقا رفت، پرسیدم

امروز سنایی  چشه سولماز؟ چرا مشکی پوشیده؟ کسی- 
  مرده؟

سولماز یک لیوان چای برای خودش ریخت و روبه رویم
 نشست

:  و گفت

 . نمی  دونم واال. منم مثل تو ب ی خبر- 

 یکمم ناخوش می  زنه. سردردشL واسه چیه ؟- 

اوففف از دست این  سنایی . خیلی  مرموزه روژین.- 
 اصال از کاراش

. سر در نمیارم



همین  موقع،  سال  هر  شدم،  استخدام  این  شرکت  از
 وقتی  تو

همین روز و تاریخ اون این شکلیه. همیشه هم بعد از ظهر
 غیب ش

.  می زنه و تا دوروز شرکت نمیاد

هیچکس نمی  دونه این  دو روز رو کجا میره  ی ا  این که
 چی  کار

.  می کنه

گوشیش رو خاموش می کنه و هی چ تماسیم با شرکت نمی
.  گیره

و  اینجا  آتیشم  بگیره،  کسی  نمی  تونه  پیداش  کنه  حتی
 اگه

 . خبرش کنه
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انگشتانم را دور لیوان داغ چای حلقه کردم. مشتاقانه
:  پرسیدم

 خب؟- 

بعد از دوروز، برمی گرده شرکت و به روشم نمیاره که- 
 دوروز

انگار. امروز دقیقا همون روزه روژین. اگه بدونی   انگار
. نه  نبوده

. فضول دونیم چقدر درد می کنه

 اون وقت این فضول دونیت کجاست؟- 
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:  سولماز انگشت روی سرش گذاشت وگفت

.  اینجاست دیگه- 

. لبخند زدم

.  ولش کن. هر ک ی یه داستان تو زندگیش داره د یگه- 

 راستی از دامادتون چه خبر ؟- 

.  باباش اومد و آزادش کرد- 



 جدی؟ همین جوری الکی الکی قضیه تموم شد؟- 

خدا کنه که تموم بشه. داداشم که بیاد  واسه مرخصی،- 
  قی امت

داداشم جو گیر  بشن هیچکس  و  بابام  کن  فکر  می  کنه.
 پا  به

.  نمیتونه جلوشونو بگیره. خدا به خی ر بگذرونه

:  صدای زنگ تلفن بلند شد. سولماز از جا بلند شد وگفت

.  نگران نباش! چیزی نمیشه. من برم سر کارم- 

چایم را سر صبر نوشیدم و به اتاقم برگشتم. حرف زدن با
 سولماز

. حس کنجکاویم  را بیشتر کرده بود

نمی دانستم چرا آنقدر سامیار و کارهایش برایم مهم شده
.  بود
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ناهارم را هول هولکی خوردم تا از جلسه ی آن روز جا
.  نمانم

سامیار  پیامک ی برایم فرستاد که برای رفتن به هتل آماده
. باشم

. از اتاق که بیرون زدم، جلوی در ای ستاده و منتظرم بود

:  گفتم

  فقط ما دونفریم؟- 



در دفتر را باز کرد و کناری ایستاد  تا خارج شوم. با سر
 از سولماز

خداحافظی کردم و پا بیرون گذاشتم. دکمه ی آسانسور را
 زد و

: گفت

آره دیگه. بقیه باید  بمونن شرکت. تو ترجمه میکنی منم-
 امضا

. میکنم. بقیه قبال قراردادو آماده کردن

وقتی توی ماشین نشستیم، تلفنم زنگ خورد. بادیدن شماره
  ی

.  ناشناس رد تماس دادم

اما چند ثانیه بعد دوباره گوشیم زنگ خورد. دوباره همان
 شماره

.  بود. می  خواستم دوباره ردش کنم ولی جواب دادم



 الوو؟- 
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اما از آن طرف خط صدایی نیامد. با تعجب تلفن را قطع
 کردم و

.  توی کیفم انداختم

:  سامیار با کنجکاوی پرسید

  کی  بود؟-

.  مزاحم- 



اوففف چقدر تو مزاحم داری؟ تو پاساژ، تو خونه، تو- 
.  تلفنت

. خب دیگه خوشگلیه و دردسراش- 

  جدا فکر می  کنی خوشگلی؟- 

. فکر نمی کنم، مطمئنم- 

مزه  بیخودی  داشتم  رویش   خ یره  شد.  روبه  به  و
 چیزی  نگفت

پرانی م ی کردم تا از آن حالت دمغ دربیاید. اما او تلخ شده
 بود

 . آن روز

: لحظاتی به سکوت گذشت. پرسیدم



 خیلی مونده برسیم؟- 

.  یه ربعی  مونده- 
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کامال  معلوم بود که حوصله ی جواب دادن و حرف زدن
.  ندارد

.  من هم سکوت کردم و تا خود هتل حرف نزدم

کمی زود رسیده بودیم و از آن آقا یان فرانسوی خبری نبود
 .



. به یک گوشه از البی بزرگ هتل رفتیم و نشستیم

:  سامیارگفت

اگه دوست داری قهوه ای چی زی سفارش بده واسه- 
 خودت تا

.  اونا برسن

.  نه مرسی ، منتظر می  مونم- 

 

با فایل  های تو ی دستش سرگرم کرد و لب  را  سامیار
 خودش

.  تابش را روشن کرد و مشغول آن شد

. چند دقیقه ای گذشت. حوصله ام سر رفته بود



سامیار هم مدام به ساعتش نگاه می کرد و سرش را تکان
 می

.  داد. هنوز کمی وقت داشتیم و آن ها د یر نکرده بودند
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پس حتما طبق گفته ی سولماز، سامیار عجله داشت که
 برود

.  جایی

صدای دیلینگ گوشیم خبر از آمدن یک  پیام جد ید می
.  داد



 : نوشته بود

." خدارو شکر زنده ای...خیالم راحت شد" 

همان مزاحم آن چند وقت اخیر بود. یک  چند شبی   پیام
 نداده

.  بود. من هم کامال فراموشش کرده بودم

: نوشتم

" شما کی  هستین؟"

: نوشت

همونی که هر شب و روز به فکرته. خیلی نگرانم کردی."
 فکر

." کردم دیگه نمیتونم باهات حرف بزنم



شماره تلفنش را نمی  شناختم. ای ن بار  پیام  داده بود به
. تلفنم

چنی ن  من  اما  بیشتر  بشناسمش.  که  م ی  خواست
 حتما  پس

.  قصدی نداشتم
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.تلفنم را روی حالت سکوت گذاشتم و پرتش کردم توی کیفم

:  سامیار نگاهم کرد و گفت



  مشکلی   پیش اومده؟- 

  نه نیومده. چرا نمیان؟- 

.  باید  تا پنج دقیقه دیگه برسن- 

چهار دختر و پسر شیک پوش درست روبه رویمان نشسته
. بودند

از آن بچه پولدارهای بی درد و مرفه و بیکار بودند که
 صبح تا

بلند می   بلند  تا صبح خوش می  گذراندند. دخترها  شب،
 شب

خندیدند  و یک ی از آن ها کامال حرفه ای سیگار  می
  کشید. دیدم

به آن دختر تذکر داد  سیگار  کشیدن  که یکی  از پرسنل
 هتل

. ممنوع است و دختر محلش نگذاشت



یکی از پسرها هم مدام چشمش توی چشم من بود. یکی
 دوبار

. هم با آن چشمان آبی اش چشمکی حواله ام کرد

هر چه می خواستم نگاهش نکنم نمی شد. آنقدر به درو دیوا
 ر

.  زل زده بودم که خسته شده بودم

.  تا سرم را برمی گرداندم چشمم به پسر سمج می افتاد
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.  کالفه شده بودم



.  باالخره آقا یان فرانسوی سر ر سیدند و جلسه شروع شد

یک گروه پنج نفری بودند. دو مرد میانسال  و سه نفر بقیه
 جوان

بودند. یکی  از دو جوان کنار دو  پیرمرد خوش تیپ
 نشست و آن

دو جوان بعدی هم پشت سر مهمان ها ایستادند . لحظه ای
 حس

کردم این قرارداد باید  خیلی  مهم باشد که آن ها بادی گارد
. دارند

.  مهم بود ی ا خطرناک نمی دانستم

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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ولی یک قراداد ساده برای معامله ی دارو و چند دستگاه
  پزشکی

که اینقدر تشریفات نداشت. خبر تحریم ها هر روز داشت
 بیشتر

از  سامیار  برای  فرار  نکند  می  زد  شور  دلم  ته
 بیشتر  میشد.  و
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تحریم ها کارهای خطرناک ی کرده باشد. اما از شخصیت
 سامیار

. بعید م ی دانستم این کارها را بکند

سراپا گوش شدم و صحبت های گروه فرانسوی را برای
 سامیا ر

ترجمه کردم. مرد جوان گروه اسمش مارک بود. وقتی  دو
 مرد

دیگر حرف می  زدند او یک جور خاصی سرتاپایم  را دید
.  می  زد

چشم  و  من  به  سامی ار  ی ک  چشمش  می  کردم
 وقتی  ترجمه

دیگرش به مارک بود. حس می  کردم رفته رفته صورتش
 دارد

سرخ می  شود. آن میان  لحظه ای نگاهم به دست مشت
 شده اش

.  افتاد. اما بعد مشتش را باز کرد



مارک فقط به من نگاه م ی  کرد و گوشه ی لبش به لبخندی
 باز

بود. از نگاه خیره اش روی خودم کالفه شده بودم. سعی
 کردم به

.  هیچ عنوان به مارک نگاه نکنم

وقتی  قرارداد امضا و کارمان تمام شد، سامیار  از من
 خواست  به

آن ها بگویم که از اینکه با آن گروه کار می  کنیم،
. خوشحالیم

هر سه مرد تشکر کردند و مارک دستش را جلو آورد تا با
 من

دست بدهد. مردد مانده بودم چه کنم. اگر با مارک دست می
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دادم سامی ار خونم را حالل می  کرد. خوب شناخته بودم
 مردهای

آن طرف را. تعصباتشان را دیگر از حفظ بودم. و از این
 مطمئن

تر بودم سامیار آن لحظه آنقدر از نگاه های هیز مارک
 عصبان ی و

  برزخی ست که دست دادن من با مارک

.  عصبانی ترش می کند

برایم البته اهمیتی نداشت. دست دادن من با مردها توی
  فامیل

.  و آشنا یک چیز کامال عادی بود



:  با مارک دست دادم و مارک سر خم کرد و مودبانه گفت

 -Lکار کردن با یک خانوم زیبا و جذاب و صد البته شرقی
 مثل

  شما برای من باعث افتخاره. امیدوارم بتونیم بازهم

.  همدیگرو ببینیم

لبخندی بی رمق زدم و وقتی دستم را رها کرد سامیار
 داشت

.  چپ چپ نگاهم م ی کرد

گروه فرانسوی که رفتند، سامیار بند و بساطش را جمع
 کرد و

پسر. بعد توی  یک راست رفت به سمت میز آن چند دختر
 و

گوش همان پسری که چشمش روی من زوم بود چیزی
.  گفت
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پایین و  انداخته بود  نگاه کرد. پسرک سرش را  بعد هم به
 من

.  سرخورده به نظر می رسید

سامیار ایستاده بود منتظر من. به دنبالش از البی خارج
.  شدم

حرکاتش  کردم  حس  جای  گرفتم  کنارش  روی  صندلی
 که

.  عجوالنه و خشن شده است

استارت زد و با سرعت شروع کرد به رانندگ ی. وارد
 بزرگراه که



شد سرعتش را دو برابر کرد. نگاه ی تند و تیز به او
.  انداختم

.  آروم تر آقای  سنایی. خیلی دار ی تند میری- 

از میان اتومبیل ها الیی می  کشید. دو  به من  اما او بی
 توجه

اینکه توقف کند رد کرد. شک نداشتم  چراغ قرمز را هم
 بدون

پیام یک جریمه ی درست و حساب ی به زودی به دستش 
.  میرسد

: تشر زدم

آقای  سنایی! صدای منو م ی شنوی؟ بابا آروم تر.- 
 چتونه؟

. ناگهان فریادش لرزه بر اندامم انداخت



مرتیکه ی ندی د بدی د. انگار تو عمرش دختر ندیده.- 
 چرا باهاش

 دست دادی؟
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حدسم درست بود. دست دادن با مارک بدجوری کفری اش
 کرده

. بود

.  لب فشردم. جوابش را ندادم. نگاه ی پر عتاب به من کرد

  چرا هیچی نمیگی؟  عمدا اینکارو کردی، آره؟- 



: سگرمه هایم  را به هم دوختم و گفتم

ببخشید ولی مشکل شما با دست دادن من با مشتریه یا- 
 دلتون

  از جای دیگه پره؟

:  داد زد

.  به تو مربوط نیست- 

 چرا داد می  زنید؟ من چه کار بدی کردم آخه؟- 

چیه؟ خوشت میاد مردای دور و برت همه واست غش و- 
 ضعف

 کنن؟ آره؟

: دلخور اما خشمگین تو پیدم



.  داری بهم توهین می کنی. مواظب حرف زدنت باش- 

.  دیگر حتی از لفظ شما هم استفاده نکردم
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چنان فرمان را  پیچاند  که تنم محکم به در خورد. دستم را
 به

.  دستگیره ی باالی سرم گرفتم

.  واقعا که خیلی  پررویی. اصال ازت انتظار نداشتم- 



تو حق نداریی  به خاطر یه دست دادن ساده بهم توهین- 
.  کنی

. پوزخند زد

!  ای خدا! رو رو برم ه ی- 

کالفه بود. آن مرد سامیار بود؟ تا آن روز او را آن همه
 عصبی و

پرخاشگر ندی ده  بودم. چه مرگش بود آخر؟ چرا بی دلیل
 داشت

 آزارم می داد؟

به شرکت رسیده بودیم . چنان ترمزی کرد که اگر کمربندم
 را

 . نبسته بودم با سر می  رفتم توی ش یشه

.  با صورتی سرخ و چشمانی  به خون نشسته نگاهم کرد



.  پی اده شو-  

  اشکم داشت درمی آمد. در مورد من چه فکری کرده بود؟
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دندان هایم  را از حرص به هم فشار م ی دادم. اگه یک
 ثانیه  ی

دیگر توی ماشینش م ی ماندم اشک های م می  ریخت
. روی صورتم

. پیاده  شدم و در را محکم به هم کوبیدم 



سامیار پایش  را روی پدال گاز گذاشت و به سرعت از
 آنجا دور

.  شد

:  با بلندترین صدایی  که از توی گلوم درمی آمد داد زدم

! " مرتیکه ی دیوونه! روانی" 

.وقتی به خودم آمدم دی دم چند نفر متعجب نگاهم م ی کنند

با سرعت به سمت در شرکت رفتم. آنقدر از دست سامیار
  عصبانی

.  بودم که حتی جواب سالم سولماز را هم ندادم

کیفم را روی میز اتاقم پرت کردم و سمت پنجره رو به
 خیابان

ایستادم. اعصابم آن چند روز به قدری ضعیف شده بود که
 طاقت



یک مشکل دی گر را نداشتم. حالم اصال خوش نبود.
 شروع کردم

. به خود خو ری
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اما حالم که بدتر شد ترسیدم باز بالیی سر قلبم بیا ید. پس
 چند

نفس  عمیق کشیدم. کمی آب خوردم و روی صندلی نشستم.
 به

مچی  ام  ساعت  نگاهی   به  کردم.  زمزمه  جهنمی
 غلیظ  زیر  لب

. انداختم. از پنج عصر گذشته بود

.  کارهای م تمام شده بود و با ید برمی  گشتم خانه

تلفنم را از کیفم درآوردم . چند تماس از دست رفته از
 مامان و

رزا داشتم. شماره ی  مامان را که گرفتم بعد از یک بوق
 صدای ش

:  از پشت خط آمد

 الو روژین؟ هیچ معلوم هست کجایی تو؟- 



سالم مامان. ببخشید تو یه جلسه ی مهم بودم بای د گوشیم- 
 رو

.  حالت سکوت می موند

 ک ی میای  خونه؟- 

 دارم میام . چطور؟- 
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هیچی همینطوری. حوصله م سر رفته. راست ین اذیت- 
. میکنه



رزا هم که مدام در حال گریه کردنه. باباتم که معلوم نیست
 کجا

. گذاشته رفته

باشه، آماده باشین اومدم ببرمتون بیرون. تا نی م ساعت- 
 دی گه

 . خونه ام

 .  باشه فقط زود بیا- 

کیفم را برداشتم و از اتاقم بیرون زدم. سولماز مشغول
. کارش بود

: تا مرا دی د گفت

 روژین جون؟- 

  جانم؟- 



چی شده دختر؟ چند دقیقه  پی ش وقتی  برگشتی خیلی- 
 ناراحت

و عصبانی  بودی. هرچی هم صدات کردم نشنیدی. اتفاقی
 افتاده؟

  جلسه خوب  پیش نرفت؟

  شرمنده ببخشید، حواسم نبود. سنایی اومده؟- 

 نه دختر. مگه با تو نبود؟- 

دیوونه م کرد مرتیکه خل. باهاش دعوام شد. اونم گذاشت- 
.  رفت
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  جدی؟ سر چی؟- 

.  میشه اول واسم یه ماشین بگیر ی؟ بعد برات بگم- 

. آره عزیزم چرا نمیشه- 

:  سولماز تلفنش که تمام شد گفت

.  خب تعریف کن تا پنج مین د یگه ماشین میاد- 

:  مو به مو ماجرا را گفتم. سولماز سر تکان داد

 عجب! به اون چه ربطی داشت آخه ؟- 

.  همینو بگو. حاال نمی  دونم کجا  غیبش زده- 



تا دو روز دیگه   امروز  از  - ی ادت  نیست صبح بهت
 چی   گفتم؟

.  سنایی  غیبه. رفت تا سه روز دی گه بیاد شرکت

بهتر. واقعا تو این دو روز آخرین چیزی که دلم می خواد- 
 ببینم

. ریخت خودشه

.خیله خب حرص نخور. پاشو برو ماشین اومده فکر کنم- 
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وقتی به خانه رسیدم، مامان و رزا و راستین حاضر و آماده
. بودند

:  راست ین سالم کرد و توی بغلم پری د و گفت

  خاله جون؟ بریم پارک؟- 

:  صورتش را بوسیدم و گفتم

.  هر چی  پرنس خاله بگه- 

.  با خوشحالی شروع کرد به پریدن

. آخ جون. هورا- 

:  رزا سوئیچ ماشینم را به سمتم گرفت و گفت

.  بیا  اینم سوئیچ. شما برید من حالشو ندارم بیام- 

:  سوئیچ را گرفتم و گفتم



بیخود نداری، راه بیفت ببینم. بشینی تو خونه که چی؟ هی- 

گریه کنی؟ چشماتو نگاه،  عین این  ژاپنیا شدی. ریز و
. زشت

. اونقدر پف کرده که آدم نگات می کنه نمی شناستت

:  هولش دادم سمت در و گفتم

. ی اال زود باش ببینم- 
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: تا آمد اعتراض کند، مامان گفت

بدو بدو که االن شب میشه. من یکی که حوصله ی بچه- 
 دار ی

. ندارم

.  رزا بی حرف مشغول پوشاندن پوتی ن های راستین شد

من هم مقنعه ام را با یک شال پشمی خوش رنگ عوض
. کردم

:  وقتی ماشین را روشن کردم، پرسیدم

 چرا بابا ماشین رو نبرده؟ کجا رفته ؟- 

:  مامان گفت

باباتو که می شناس ی، وقتی می  خواد فکر کنه فقط باید- 
. راه بره



تو خونه که نمی شد. راستین اونقدر نق زد که پالتوشو تنش
 کرد

. و زد بیرون

حاالم اونقدر راه میره و فکر م ی  کنه که اصال نمی فهمه
 سر از

تا صبح  کجا درمیاره. دیشب  وقتی  گفتی   برنمی گردی
تهران، 

.  بیدار بود. اصال پلک نزد

 : رزا گفت
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. به گمونم داره واست نقشه های جدید م ی کشه-

: راست ین گفت

  یعنی االن بابا عباس گم شده؟-

:  خندیدم و گفتم

نه خوشگلم، گم نمیشه. آدرسو بلده. هر وقت فکر کردنش-
 تموم

.  شد برمی  گرده خونه

.تصمیم گرفته بودم هر چه بابا بگوید زیر بار حرفش نروم

آن روز رفتیم پارک ائل گلی که مامان خیلی دوستش
. داشت



بعدش رفتیم رستوران شام خورد یم. بعد از مدتها با مامان
 و رزا

سه تایی  خوش گذراندیم . رزا کمی  حال و هوایش  بهتر
. شده بود

سر میز شام، موقع ی که رزا راست ین را برده بود
 دستشویی،  مامان

: گفت

امشب رفتیم خونه بشین یکم  با  این رزا حرف بزن. ببین- 
  چی

کار میخواد بکنه. هر چی باهاش حرف میزنم جوابمو
. نمیده

  نکنه میخواد یه فرصت دیگه به امیرحس ین بده؟
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 چطور؟ مگه چیزی گفته ؟- 

بزرگ  - امروز وسط گریه زاریش  گفت چجوری بچمو
 بی  پدر

کنم، حاال انگار بیست و چهار ساعته باباش باال سرش
.  بوده

مرتیکه زن باز. به خدا این رزا زده به سرش. آخرش
 میدونم  دلش

. می سوزه و برمیگرده تو خونه ی اون بی همه چیز

مگه دیوونه ست؟ گیرم که برگشت و امیرح سینم آدم شد- 
 و



شد مرد زندگی . رزا تا آخر عمرش بای د با شک و دودلی
 باهاش

. سر کنه. هی نگران باشه آقا کی  دست از پا خطا کنه

همینو بگو. بچمو من می  شناسم. اونقدر دل نازکه و- 
 ساده که

راحت میشه با زبون چرب خامش کرد. آخه زنم اینقدر
 ساده؟

  چجوری نفهمید شوهرش داره بهش خیانت م ی کنه؟

تقصیر رزا نیست. امیر ح سین  خیلی گرگ بود. اینم- 
.  بره

. اگه تو الل مونی نمی  گرفتی ، االن این بساطمون نبود- 

  بازم شروع کردی مامان؟- 
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با آمدن رزا و راستین حرف مان نصفه ماند. وقتی  شام را
خوردیم، 

راست ین تقریبا در حال چرت زدن بود. تا آمدم بغلش کنم
 درد

...  بدی توی پا یم  پیچید

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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. آخی گفتم و راستین را گذاشتم توی بغل رزا

:  مامان با نگرانی گفت

 چت شد روژین؟ باز قلبته؟- 

. روی صندلی نشستم و چینی به صورتم انداختم

. نه مامان جان پام درد می کنه- 

  پات؟ کجاشه؟- 

. چیزی نیست. نگران نشین- 

: خیلی جدی به صورتم زل زد
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  کجاشه روژین؟- 

. مچ پامه- 

شروع کردم به ماساژ دادن مچ پا ی م. رزا بچه به بغل
  روی صندلی

. نشست

:  مامان گفت

 باز که نشستی رزا ؟-



.  سنگینه خب. کمرم درد گرفت- 

: مامان دوباره سر جایش  نشست و مشکوک گفت

. پاچه شلوارتو بزن باال ببینم  روژین- 

. چیزی نیست- 

. حرف گوش کن بچه. ای بابا! بزن باال ببینم- 

پایین شلوارم را کمی باال زدم. مام ان جورابم را پایین
 کشید. با

: اخم گفت

این  چرا این شکلیه؟!  عین  بچه ی آدم میگی  چی  شده.- 
 نه کم

 نه زیاد. کار امیرحسینه ؟
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: نگاه ی به صورت پکر رزا کردم و گفتم

پام در رفته بود. رفتم  بابا. تو شرکت خوردم زمین. مچ  -
 وا! نه

. بیمارستان جا انداختنش

  کی  اون وقت؟-

.  هفته ی  پیش  بود- 



هفته ی  پیش  خوردی زمین و پاتو آشو الش کردی،- 
 اونوقت

  االن باید  اینو به من بگ ی؟

نخواستم نگرانت کنم مامان جان. کتی همون شب اومد- 
. پیشم

.  به خدا تا سه روز استراحت کردم. االنم بهترم

ای خدا من از دست این دختر چی کار کنم. اگه بهتری- 
 پس

بیخود آخ و اوخ کردی. آخرش با ا ین کارات منو دق
.  میدی

:  دستش را گرفتم و دلجویانه گفتم

  مامان جونم، الهی من قربونت برم به بابا چیزی نگیا؟- 

مامان با تاسف سری تکان داد و نگاهی  به راستین کرد و
:  گفت



.  شانس آوردی جناب آنتن خوابیده- 
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.  من و رزا نگاهی  به راستین کردیم و زدیم زیر خنده

مامان راست می  گفت. خوب شد راستین نفهمید، وگرنه از
 همان

.  دم در خانه همه چیز را می گذاشت کف دست بابا

 

.باهر بدبختی و جان کندنی بود، خودم را به ماشین رساندم



رانندگی رزا همان طوری هم افتضاح بود چه برسد که آن
 روزها

از نظر روحی به هم ریخته بود. با آن وضع روحی
  خرابش نمی

. شد به رانندگی  اش اطمینان کرد

مامان هم که خیلی وقت بود به خاطر زانو دردش رانندگی
 نمی

. کرد. مجبور شدم با آن پای دردناک پشت فرمان بنشینم

وقتی به خانه رسیدیم بابا داشت تلویزیون نگاه می کرد. با
  دیدن

: ما جواب سالممان را گرم داد و گفت

.  همیشه به گردش و خوشی خانوما- 

مامان روی مبل نشست و در حالیکه زانویش را  ماساژ م
ی داد، 



: گفت

 سالمت باشی.  پی اده روی خوب بود؟- 
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عال ی بود. خیلی وقت بود تو همچین هوای خوبی  پیاده- 
 روی

.  نکرده بودم

خب خدارو شکر، خدا کنه فقط به نتایج خوبی رسیده- 
 .  باشی



:  بابا  نگاه مشکوکی به من انداخت و گفت

. بله چجورم- 

: فوری گفتم

. من برم بخوابم، خیلی خسته ام- 

:  مامان پوزخندی زد و بابا گفت

  یه چایی به بابات نمیدی؟- 

به حرف هایش   و  باید   می  ماندم  نه  نمیشد  از زیرش
. در رفت

.  گوش می کردم

پالتویم را از تنم درآوردم و روی صندلی انداختم و در حال
 ی که

:  به سمت آشپزخانه می رفتم، گفتم



. چشم االن براتون چایی م ی ذارم- 
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اصال حس صحبت کردن با بابا را نداشتم. بعد از آن
 لحظات پر

تنش با سامی ار دیگر انرژی ای برایم نمانده بود که
 بخواهم برای

.  حرف زدن با بابا خرجش کنم



اما خوب که فکر کردم د یدم  اگر امشب سنگ هایمان را
  وا نکنیم

شاید بابا دلخور بشود یا شای د یک جور دیگر بشود. مرگ
 یک بار

.  شیون هم یک بار

. رزا راستین را خواباند و به جمع ما  پیوست

دور شومینه نشسته بودند. سینی به دست به نشیمن رفتم.
 بابا

: با دی دن لیوان های خوش رنگ چای گفت

. تو این هوای سرد فقط چا یی م ی چسبه- 

وقتی بابا چای ش را نوشید، هر سه چشم به دهانش
. دوختیم

: نگاه ی به آتش  سرخ شومینه کرد و آهی کشید وگفت



ای نقدر خودش رو خوب نشون  -کی  فکرشو می  کرد
 آدمی  که

. میده و تودل بقیه آدم حسابیه، تو زرد از آب دربیاد

 . هنوزم باورم نمیشه این چند سال ازش رو دست خوردم

: مامان پوزخندی زد
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از صبح خیابونای شهرو متر کرد ی راه رفتی  فکر-
 کردی که به



  این حرفا برسی؟

من خسته ام. اگه حرف تازه ای داری بزن، نداری برم
. بخوابم

بابا  سر تکان داد و رزا با چشمانی ابری به مامان نگاه
.  کرد

 چجوری میتونی تو این وضعیت بخوابی آخه ؟- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

#Lقسمت_هشتاد_دوم 

 

با قرص با آرام بخش. با غصه خوردن من هیچی عوض- 
 نمیشه



عباس. من اگه قوی باشم رزا هم م ی تونه سرپا بایسته و
 بچه شو

. بزرگ کنه

:  لیوان خالی چایم را توی سینی گذاشتم و گفتم
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ولی  هیچ  نمیاد.  امیرحسین  خوشم  از  -  من همیشه  می
 گفتم

و  دارین  میومدم   رک  انتظار  ازم  اونوقت  نپرسیدید
 چرا؟  وقت



راست می گفتم دامادتون رذله؟ یعنی باور می کردین
  حرفامو؟

:  بابا  گفت

بای د هر جوری شده حالیمون م ی کردی و نمی  ذاشتی- 
 کار به

. اینجا بکشه

:  رزا با تو پی پر تشر زد

از هم  االن  چیه؟  زندگی   من  فا یده   ی  این   حرفا  د
 یگه!  -  بسه

پاشیده. روژین چه اون موقع چه االن حرفی میزد فرق ی
  واسم

.  نداشت. به هر حال من همون جایی بودم که االن هستم

:  بابا  گفت



میخوای چی کار کنی  رزا؟ من نمی خوام تو زندگی- 
 خصوصی ت

دخالت کنم. اما اینو بدون که این پسر واسه من دیگه مرده.
 دیگه

نمیتونم بهش اعتماد کنم. حاال هر تصمیمی که بگیری آخر
 و

عاقبتش با خودته. اونجور که من فهمیدم این آقا آدم بشو
. نیست
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تو این مدت حتی یکبارم نه حال ی از پسرش پرسیده نه
 زنگ زده



. ازت معذرت خواهی کنه

تا وقتی زنده ام از تو و پسرت به خوبی مراقبت میکنم.
 حاال باز

. خودت میدونی. فکراتو بکن و بهم بگو

:  رزا با بغض فقط گفت

. چشم بابا جون- 

:  بابا  رو به من کرد و گفت

و شما روژین خانوم. می دونی  که واسم خیلی خیلی- 
. عزیزی

بچه نیستی که بخوام به کاری مجبورت کنم. خودم ازت
 خواستم

بیای اینجا زندگی کنی  تا سالم و سالمت باشی. درد دوری
 از

زندگی  کن ی  و  اینکه سالم  به خاطر  به جون خریدم
 فقط  تورو



باشم.  نگرانت  که  بده  حق  بهم  جون  بابا  اما  باشی.
 خوشحال

تهران،  ولی  اینجوریم  نمیتونم  اینجا  ولت  نمیتونم  برت
 گردونم

. کنم و برم. پس فقط یه راه میمونه

.  مامان بدون اینکه پلک بزند زل زد به بابا

:  کنجکاو و بی قرار گفتم
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 و اون راه حل چیه؟- 

اینه که ازدواج کنی. فقط تا سه ماه بهت وقت میدم که- 
  کسی

رو که لیاقت تو رو داشته باشه  پیدا کنی و باهاش ازدواج
. کنی

حاال یا  ازبین خواستگارایی که داری یکی رو انتخاب می
  کنی  یا

اینکه من خودم دست به کار میشم و تو رو معرفی  می
.  کنم

 

زهرخندی  زدم.  شوکه  بود.  شده  گرد  تعجب  فرط
 چشمانم  از

ازدواج؟! سه ماه؟!  غیر ممکن تر از طلوع آفتاب از
 مغرب، ازدواج

.  توی سه ماه بود. آن هم برای من



مامان همچنان زل زده بود به بابا و با دهان باز نگاهش می
.  کرد

:  رزا نیشخندی زد و گفت

االن خواستگارا پشت در صف کشیدن بابا. در جریان ی- 
.  که

:  مامان با صدایی خفه تو پید

ماه  این   سه  روژین  تو  حاال  -  م ی   فهمی   چی
 میگی   عباس؟

چجوری یکیو  پیدا کنه که بتونه  یه عمر باهاش سر کنه؟
  یکی
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که بتونه بهش اعتماد کنه؟ یکی  که هم آقا باشه هم باب میل

!  شما؟ حرفی م ی زنی  ها

:  بابا  گفت

میدونم  شا ید  از نظر شما این  شرط مسخره و نشدن ی- 
 باشه، اما

 فعال تنها راهیه که به نظرم می  رسه از روژین بش ه

باشه که  بتونه  تو زندگیش  داشته  محافظت  کرد. که
 مردی  رو

بهش تکیه کنه. مردی  که ازش با جون و دل مراقبت کنه.
 از من

.  نخواین تا یه مدت نامعلوم دلواپسش باشم



 .  پوفی کشیدم

:  بابا  خطاب به من ادامه داد

از امروز تا سه ماه دیگه وقت داری. اگر تا این مدت- 
 نتونست ی

کسی رو  پیدا کن ی خودم تو رو به دوستام معرفی  می
 کنم. اونا

پسرا ی  آشنا کنم.  پسراشون  با  رو  تو  ازم  خواستن که
 بار  چند

اینه که  بهت حرفی نزدم واسه  اگه  االنم  تا  ازدواج.
 آماده واسه

نخواستم بر خالف میلت شوهر آینده ت رو انتخاب کنم. اما
 د یگه
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نمی تونم بی  خیال باشم. به جون عزیزت راه دی گه ای به
 ذهنم

. نرسید

مامان چشم و ابرو نازک کرد و با تاسف سر تکان داد و
:  گفت

.  خسته نباشی واقعا- 

نفس عمیقی کشیدم. سرم را باال گرفتم و خیلی مطمئن و
 محکم

:  گفتم

. باشه بابا، قبوله. شرطتتو قبول  میکنم- 



 

مامان و رزا هاج و واج به من زل زده بودند. از جا بلند
 شدم و

اتاقم  زیر نگاه شوکه ی آن ها شب به خیری گفتم و به
 طرف

...  رفتم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_هشتاد_سو م#
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قبول  آخه چرا  روژین.  اون مخت  تو  -  یعنی  یه
 کامیون  خاک

کردی دختر؟ تو این وانفسای بی شوهری، شوهر کجا بود
 آخه؟

مگه حاال من واقعا می  خوام تو این سه ماه بگردم دنبال- 
  شوهر؟

یعنی  چی روژین؟ گیجم کردی. خو  عین آدم بگو-
 میخوای چی

کار کنی؟  چرا برنگشتی تهران و تن به این شرط بابات
  دادی؟



ببین بابا م ی خواست منو برگردونه منم گفتم بر نمی- 
. گردم

بابای من اصال اینجوری نبود کتی. اون همچین مردی با
 ذهنی ت

. بسته و قدیمی  نیست

قدیمی  و جد ید  نداره قربونت بشم. مرد ایرانی  وقتی- 
 پای ناموس

بیاد وسط روشنفکریش رو باید  بذاری تو کوزه آبشو
 . بخوری

میدونه که من نمیتونم کسی رو تو این سه ماه واسه- 
 ازدواج

میخواد  ازدواج  کسی  که خودش  با  میخواد  من  اون
. پیدا  کنم

کنم. کتی همیشه ی خدا سر موضوع ازدواج من تو خونه
 درگیری



بابا  بود. ه ی اصرار که که با پسر یکی  از دوستاش
. ازدواج کنم
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نمی  خواد  اون  راحت  بشه.  بابت من  فقط می  خواد
 خیالش  از

.  اتفاقی واسم بیفته و آبرومون بره

اون وقت االن بعده سه ماه شما با ید  با یک ی از اون- 
 شازده ها

 ازدواج کنی؟



من پسرای دوستاشو دیدم. تو مهمونیای خانوادگیشون- 
 همیش ه

.  رفتم. اصال از هیچکدومشون خوشم نمیاد

  خب پس چی؟- 

تو که میدون ی من هیچ وقت دلم نخواسته همینجو ری- 
 ازدواج

.کنم. دلم میخواد با کسی ازدواج کنم که دوستش داشته باشم

.  ولی خب تا حاال کسی نبوده که ازش خوشم بیاد

.  البته به جز اون آخرین خواستگارت، عماد رو میگم- 

آره من ازش خوشم اومده بود. ول ی اونقدر سطح- 
 فکریش پایین

دیگه   االنم  چاک.  به  مریضه  فوری  زد  قلبم  فهمید
 من  تا  بود

فراموشش کردم. مردی که منو بخواد شرایطم رو هم قبول
 می



. کنه
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تو  تموم  میشه  و  ماه  کنی؟   ای ن  سه  میخوای  چی
 کار  -پس

.  مجبوری با پسر دوست بابات ازدواج کنی

کتی من دیگه نمیتونم تهران زندگی کنم. قلبم بهم این- 
 اجازه

رو نمیده. کیه که حاضر شه به خاطر من از تهران بره یه
 شهر



.  دیگه. مطمئنم اونا هم مثل عماد جا می  زنن

!  عجب بساط ی شده ها- 

بی   پنجره به خیابان نگاه کردم. چشمانم  از  بلند شدم و
 از جا

: اراده دنبال نشان ی از سامیار می  چرخید. لب زدم

بیا  فکر کنیم بابام تا تموم شدن این سه ماه نظرش رو- 
 عوض

کنه. یا  اینکه تا آخر این سه ماه ی ه اتفاقی  بیفته و مشکل
 منم

حل بشه. میخوام خوش بین باشم. راستشو بخوای من اصال
 دلم

. نمی خواد برگردم تهران

اونجا کارمو از دست دادم و معلوم نیست که دوباره
 استخدامم



کنن. تازه اگرم بخوام دنبال کار بگردم کلی  طول می
 کشه. در

. حال حاضر من اینجا راحتم و کارمو خیلی دوست دارم
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کار  از  اون  کرده.  بدجوری  هنگ  مخم  روژین.  -
 گیج  شدم

ولی  خودمونیما  خیلی  شروط  بابات.  و  شرط  اینم  از
 دامادتون

 ! بیشعوری



 چرا اونوقت؟- 

این همه مدت این  قضیه رو از من قایمش  کرده بودی و- 
  هیچی

.  بهم نگفتی . فکر کردم بیشتر از اینا به هم نزدیکیم

ببخش کتی. ترسیدم به مامانم بگی. دلم نمی  خواست- 
 کسی

بدونه. امیدوار بودم که امیرحسی ن یه روز به خودش بیاد
 و آدم

. بشه

.  که نشد. مرتیکه عوضی-

 . این دفعه می  بخشمت ولی د یگه تکرار نشه

.  خیله خب باشه حاال جوش نیار- 



 . از دست توی خل و چل امشب آمپر نچسبونم خوبه- 

بچسب به زندگیت،  به من و بدبختیام هم فکر نکن. من- 
  کل ی

. کار دارم که باید  بهشون برسم
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خیله خب باشه. فقط من تو رو ببینم،  یه حساب ی ازت- 
 برسم

.  اون سرش نا پیدا. به کارت برس .من رفتم. خداحافظ

 



به نوشته های روبرویم نگاه کردم. اصال حال و حوصله ی
 ترجمه

. را نداشتم. فکرم به هزار جا مشغول بود

.دو روز بود که سامیار سر کار نیومده بود. نگرانش بودم

کردم  اصرار  چه  هر  تهران.  برگشتند  قبل  روز  بقیه
 عصر  بابا  و

بیشتر کنارم بمانند قبول نکردند. مامان صورتم را موقع
 رفتن

:  بوسید و گفت

.  بابات شرکتو ول کرده اومده اینجا. با ید برگردیم- 

به رزا گفتم بمونه که گفت بای د برگرده و تکلیفش  رو
.  یکسره کنه



داشت اشکم درمی  آمد؛ ولی  نمی  خواستم جلوی بابا از
 خودم

ضعف نشان بدهم. بهرامی ها برگشته بودند به خانه و بابا
  دیگر

. خیالش راحت بود
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کلمه  ی  فرانس وی  ضدعفونی  دنبال  و  دیکشنریم  را
 باز  کردم



گشتم. لغت جلوی رویم بود ولی نمی دیدمش. حواسم اصال
 سر

جایش نبود. دو سه ساعتی  به تمام شدن وقت اداری مانده
. بود

اما  بدهم.  کار  به  را  حواسم  و  نکنم  چیزی  فکر  به
 سعی  کردم

صورت جذاب و دمغ سامی ار جلوی چشمم رژه می
 رفت. کار آن

قصد  از  که  خوبی  نکردم  کار  هم  من  اما  نبود.
 درست  روزش

. حرصش را درآورده بودم

لیوا ن  دو  آمد.  اتاقم  به  سولماز  که  بود  گذشته  ساعت
 از شش

. نسکافه ی داغ با خودش آورده بود

 خسته نباشی روژین جون. نمیخوای بری خونه ؟- 

.  مرسی ولی کارام مونده هنوز- 



کارای منم مونده. از اون ورم باید برم خونه ی خواهرم- 
 یه امانتی

.  هست که بای د بهش برسونم

 چه امانتی  ای؟- 
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راستش خواهرم بارداره، امروز رفته بود واسه سونو- 
 گرافی. به

این جا نزدیک بود، اومده بود د یدنم. ولی برگه ی سونو
 گراف یش و



.  اینجا جا گذاشته. فردا صبحم باید  بره دکتر

. حاال زنگ زده میگه سونوی منو بیار
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 میخوای کاراتو بکنم تو زودتر بر ی؟- 

بای د انجام بدم. هر وقت سنا یی   - نه نمیشه کارامو فقط
 خودم

. اینجوری یهو  غیب میشه و میره کارام دو برابر میشه



.  فعال میرم بقیه ی کارامو بکنم ببینم چی میشه

. باشه برو. بابت نسکافه ممنون- 
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اتاق  از  و  برداشتم  کیفم  را  شد.  تمام  ها  ترجمه
 دوساعت   بعد

بیرون رفتم. بیچاره  سولماز هنوز پشت سیستم بود و داشت
  تایپ

.  می کرد



:  دلم خیلی برایش  سوخت. نزدیک میزش رفتم و گفتم

  تموم نشد سولماز؟- 

:  خسته اما خوش اخالق لب زد

نه روژین یه ساعت دیگه کار داره. خواهرمم هی  زنگ- 
 میزنه که

.  کی میرم  پیشش

 آدرس خونه ی خواهرت کجاست؟- 

 

***** 

را  پیدا  نمی  کردم.  ولی  ساختمان  بودم؛  آمده  درست
 کوچه  را



بیشتر المپ های آن کوچه پت و پهن خراب بود و نمی
 توانستم

اسم یا شماره ی پالک ساختمان ها را توی تاریکی بخوانم.
 آدرس

.  خانه ی خواهر سولماز توی مس یرم به خانه بود
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نبود اگر یک کمک  کسی هم در خانه منتظرم نبود. پس
 مهم

را  پیدا  آپارتمان  توانستم  باالخره  به سولماز می  کردم.
 کوچک



آنجا  از  شدم  یک  جایی  دورتر  مجبور  نبود.  جای
. پارک  کنم

ماشینم را پارک کنم. نمای  شیک و قشنگ آپارتمان ده
طبقه، 

. توجهم را به خودش جلب کرد

زنگ واحد پنج را زدم. صدای نازک یک خانوم توی آیفون
.  پیچید

  بله؟- 

. سالم رستمی هستم. دوست سولماز خانوم- 

زحمت  خدا  رو  ببخشید  تو  باال.  بفرما  خانومی.  -
 سالم

 . انداختمتون

خدا را شکر ساختمان آسانسور داشت. خواهر سولماز
 جلوی در



منتظرم ایستاده بود. با اینکه شکمش بزرگ بود و صورتش
 ورم

داشت، مثل سولماز خوشگل و تو دل برو بود. خیلی تشکر
 کرد

و از من خواست یک لیوان چای با او بنوشم. اما دیرم شده
 بود و

باید  برم ی گشتم خانه. تشکر و خداحافظی کردم و سوار
 آسانسور
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شدم. به اشتباه دکمه ی پارکینگ را زده بودم و سر از
 پارکینگ

. دو طبقه ی ساختمان درآوردم



وقتی خواستم دوباره برگردم توی اتاقک آسانسور، صدای
 عجی ب

.  و غریبی را شنیدم

اولش فکر کردم که توهم زده ام. باد سردی می وزید و
 فکر کردم

. زوزه ی باد مرا به اشتباه انداخته

اما وقتی  دوباره صدا را شنیدم  مطمئن شدم که توی
 پارکینگ

.  باید  خبر هایی باشد

ول ی  با خودم گفتم  بروم.  و م ی  خواستم  راستش
 ترسیده  بودم

.  شاید کسی آن جا باشد که احتیاج به کمک داشته باشد

آرام و بی صدا دوباره از آسانسور پا توی پارکینگ
.  گذاشتم



پارکینگ پر از ستون بود. ستون دوم را که رد کردم، کسی
 را

دیدم که روی زمین نشسته و به ی ک ماشین تکیه زده و
 بین  ناله

. می خندد و شیشه ای سیاه در دستش است

جلوتر رفتم. وقتی  باالی سرش رسیدم از فرط تعجب شاخ
  های م

منظره  ی  روبرویم  به  شده  چشمانی  گرد  با  درمی
 آمد.  داشت
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خیره شده بودم. باورم نمیشد،  سام یار آنجا چه کار م ی
  کرد؟ یک

پایش را دراز کرده بود و پای دی گر را جمع کرده بود
 زیر پا ی

دیگرش. شیشه را باال برد و کمی نوشید. مایع ی تیره از
 گوشه ی

. لب های ش شره کرد روی گردن فراخش

.  با دی دن من باالی سرش نگاه ی غریب کرد و خندی د

.  با ناباوری متوجه شدم وسط اشک و گریه، می  خندد

.  متوجه شدم هنوز همان لباس ها ی دوروز قبل تنش بود

نصف  پیراهنش از شلوارش بیرون زده بود. موهایش  به
 هم ریخت ه

بود. از ته ریش روی صورتش و لباس های خاکی  اش
 معلوم بود



. که اصال خانه نرفته

توی تاریک و روشن پارکینگ، نشسته بود و ناله می
.  کرد

: کنار پا یش نشستم

آقای سنایی؟ شما این جا چی کار می کنید؟ این چه- 
 وضعیه ؟

. اشک هایش روی صورتش راه گرفته بود

:  با صدایی گرفته و نا آشنا گفت
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هی  خانوم خوشگله، برو پرده رو بزن کنار. بذار بهتر- 
 صورتتو

ببینم. چقدر تاریکه. میخوا م دریا روهم ببینم. نکنه امشب
 طوفان

. بشه

با تاسف سر تکان دادم. بدجوری مست بود و داشت چرت
 و پرت

.  می گفت

:  اخم کردم

این چه سر و شکلیه که واسه خودت درست کردی؟ این- 
 جا تو

  این پارکینگ چی کار می  کنی؟



: یک خنده ی شل و ول تحویلم داد و گفت

نری پا برهنه روی شن، اونجا پر از صدفای شکسته- 
. ست

 چرا چرت و پرت میگی؟  اینجا کجاست؟- 

واسم  صورتت  کنار،  بزن  رو  پرده  گفتم  خوشگلی.
 چقدر  -  تو

  آشناست، کی هستی؟

ناباورانه زل زدم به او. اوضاعش به شدت خراب بود.
 انگار سرش

. خورده باشد جایی، اصال مرا نمی شناخت
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کالفه بودم و سردرگم. توی ماشی ن سرک کشیدم. برایم نا
 آشنا

.  بود. اما شیشه هایش پایین بود

.  از حیاط بیرون رفتم و زنگ یکی  از واحدها را زدم



: مردی با صدایی کلفت و بم جواب داد

  کیه؟- 

  ببخشید آقا، منزل آقای سنایی؟- 

. رو بزنید1۰نخیر خانوم، زنگ واحد - 

. ممنون، شرمنده که مزاحم شدم- 

.  مرد بی  جواب محکم گوشی را قطع کرد

پس سامیار اینجا زندگی  م ی کرد. دوباره برگشتم توی
. پارکینگ

:  کنارش نشستم و گفتم
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. پاشو برو خونه ت اینجا سرما م ی خوری- 

سامیار دوباره خندی د. از آن خنده هایی  که از صد تا
 گریه بیشتر

.  دل آدم را کباب م ی کرد

برو بهش بگو بیاد  تو، م ی خوام بقیه ی داستان- 
 "دزدمونا" رو

می  خوام  "اتلو"  رو  خیلی  خوشگله.  دزدمونای  من
 بگم.  بهش

.بکشم. اصال چطوره باهم بکشیمش؟ مرتیکه بی  همه چیز

 شام ماهی  دودی بخوریم؟



گیج  بود؟  عجب! سامیار  شکسپیر  می   خواند؟
 دزدمونای   او که

بودم از حرف ها یش. اوضاعش بدتر از آنی بود که فکر
. می  کردم

. پاک زده بود به سیم آخر

بای د  به  را  پی دا  کردم.  تلفنش  را گشتم.  توی  جیب
 های   کتش

کسی خبر می دادم بیای د او را ببرد. تلفنش خاموش بود و
 باطری

 . اش صفر

شیشه ی تقریبا خالی  مشروب را به زور از مشتش بیرون
  کشیدم

:  و گفتم

.  پاشو بریم خونه- 
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  اومده؟- 

  ک ی اومده؟- 

کاسیو". بگو اون بیاد. باز که حرف گوش نمیدی؟ کری؟- "
  میگم

پرده هارو بزن کنار، تاریکه، لوسترارو چرا خاموش
 کردی؟ شما

دیگه   نیا.  ازفردا  کنید.  کار  نیستین  درست  بلد  اصال
 خدمتکارا



. اخراجی

: قهقهه زد

 ! اخراااج- 

نگاه کردم.  نه نمیشد، اصال توی این دنیا  نبود. توی
 ماشین را

.  چند شیشه ی خالی مشروب کف ماشین افتاده بود

بود.  بی دار ماندنش شاهکار  بود،  با آن همه مشروبی
 که خورده

موتورماشین گرم بود. تا آنجا را چطور رانندگی کرده بود.
 سوییچ

. را برداشتم و در ماشین را قفل کردم



نمی توانستم همان جا رهایش  کنم و بروم. زیر بازویش را
 گرفتم

:  و گفتم
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اینجوری  بب ین ه  رو  تو  میاد  و  دزدمونا  االن  بریم
 خونه.  -  پاشو

.  ناراحت میشه ها

: سامیار خندید  و گفت

 ازش بدم میاد. تو خیلی خوشگلی. اسمت چیه؟- 



:  نچی کردم

مگه نمیخوای ماهی  دودی درست کنی؟ زود باش راه- 
 بیفت

. دیگه

:  وقتی سوار آسانسور شدیم، سامیار گفت

  تو رو کجا دیدم؟  تو خونه جنگلی هم خدمتکارم بودی؟-

: تشر زدم

.  صد سال سیاه  من خدمتکار تو باشم. ایششش- 

:  اخم هایش  را توی صورتش ریخ ت و گفت

.  فقط خوشگلی؛  ولی  اخالقت خیلی گنده- 



و م ی   پرت می   گفت  و  رسیده  بودیم  و سامیار
 همچنان چرت

.  خندید

 Page 523 of 1483
 

 

 

در را با پا باز کردم و سامی ار تلو تلو خوران از در
 بیرون رفت. دو

را  جلوی  بینی   شان  دو  هر  شدند.  سوار  ما  از  بعد
 جوان  خانم

گرفتند. بنده های خدا حق داشتند. بوی الکل کل آسانسور را

 . برداشته بود



:  رسیدیم. گفتم1۰جلوی واحد 

. کلید  کجاست؟ در رو باز کن دی گه- 

توی  نتوانست دست  بود که  لمس  و  پایش   شل  و
 آنقدر  دست

جیبش کند. مجبور شدم خودم کلید را از توی جیب شلوارش

بیرون بکشم. با یک دست هم زیر بغلش را نگاه داشته بودم
 تا

. پخش روی زمین نشود

در را باز کردم و بردمش توی خانه. همه جا تاریک بود و
 فقط دو

تا از هالوژن های آشپزخانه روشن بود. کلید  برق را  پیدا
 کردم و

زدم. سامیار را روی یک مبل راح تی سه نفره نشاندم. دی
 گر داشت



.  بیهوش می شد. بای د کسی را خبر می کردم

. دنبال دفترچه ی تلفن گشتم. اما چیزی  پیدا نکردم
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ناگهان ی اد محمد افتادم. چرا زودتر به ذهنم نرسیده بود.
 فوری

ماشین  به  زمینه  ی  بوق  پس  صدایش  با  زدم.  زنگ
 محمد  به

: گوشم رسید



.  الو بانو روژین؟ سالم- 

  سالم محمد. خوبی؟- 

 ممنون، کجایی؟ چرا هنوز نرفتی خونه؟- 

بای د  یه  امانت ی  رو می   بعدش  و  دیر   تموم  شد
 کارام  -  راستش

رسوندم دست خواهر پرتو. ولی اینجا به یه مشکل
. برخوردم

  چه مشکلی؟ اونجا کجاست؟-

پارکینگ  خونه  ی  خواهر  پاتیل   تو  و  -  راستش
 سامیارو  مست

سولماز  پیدا کردم. حالش اصال خوب نیست. االنم تو خونه
. شم

  می تونی  بیای اینجا؟



 .  وای خدای من، باز این  دیوانه مست کرده؟ االن میام- 

. تلفن را قطع کردم و توی جیب پالتویم انداختم

سامیار داشت ناله می  کرد. دست روی  پیشانی  اش
 گذاشتم. داغ

...  بود
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به سرعت به سمت آشپزخانه رفتم و ظرفی  را پر از آب
 خنک

روی  دستمال  اما  برگشتم.  کنارش  دستمالی  فورا  با  و
 کردم

.  پیشانی اش به سرعت داغ میشد. تبش خیلی باال بود 

مجبور شدم کت و جوراب هایش را دربیاورم. کمی یخ به
 آب

.  توی ظرف اضافه کردم و شروع به پاشویه اش کردم

سامیار با تکانی بی دارشد. نگاهی غریب به من انداخت.
 هنوز هم



گیج و منگ بود. دستش را جلوی دهانش  گرفت و دوی د
 سمت

.  دستشویی. صدای عوق زدنش را م ی شنیدم

بعد  از دو دقیقه تلو تلوخوران بیرون آمد. هنوز مستی از
 سرش

نپریده بود. با رنگ و رویی به شدت پریده  پا کج کرد به
 سمت

راهروی سمت راست. پا در اتاق که گذاشت دویدم  به
.  دنبالش
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خودش را پرت کرد روی تخت و فورا از هوش رفت.
 نگاهی  به در

و دیوار اتا قش انداختم. اتاق قشنگ و شیکی  بود. و با
 کمال تعجب

.  مرتب و منظم

بعد  و  اما سامیار   جوابی  نداد. چرخی  زد  چندبار
 صدایش   زدم؛

ناگهان شروع کرد به لرزیدن. خودش را مچاله کرد.
. سردش بود

نگاه ی به اطراف انداختم اما پتویی نیافتم. از اتاق بیرون
. رفتم

درست روبه روی اتاق سامیار در بسته ی دیگری بود. آن
 را باز

کردم و پا درون اتاق سرد و تاریک گذاشتم. کلید  برق را
که زدم، 

با دی دن تابلوی بزرگ روی دیوار خشکم زد. با دهان ی
  باز و قلبی



که توی دهانم م ی زد خیره به عکس ایستاده بودم وسط
.  اتاق

روی دیوار تابلوی  عکس بزرگی از صورت یک زن زیبا
 و جوان

بود. گویی داشتم توی آینه به خودم نگاه می کردم. زن شبی
 ه

من بود و مو نمی  زد با صورتم. ژست قشنگی  گرفته بود
 و لبخند

.  ملیحی روی لبش بود

اما آن زن من نبودم ز یرا چشم ها ی او آبی بود. یک آبی
 خوش

رنگ و کمیاب. و تنها فرقمان همان چشم ها بود. عکس
 سیاه و
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سفید بود و فقط چشمهای آبی زن و لب های صورتیش
  رنگی

. بود

محو تابلو شده بودم. آب دهانم را قورت دادم. چرا آن زن
 آن همه

  به من شبیه بود؟ اصال او که بود؟

صدای زنگ در که بلند شد به خودم آمدم. بی  شک محمد
.  بود

: وقتی در را برایش باز کردم، فورا گفت



  سالم، چی شده؟- 

ا ینجا  چه خبره. خیلی  مسته،  نمی  دونم  بی   خبرم.  منم
 -  واال

.  همش دری وری میگه

  االن کجاست؟- 

هر چ ی خورده بود رو باال آورد. تو تب داشت می- 
 سوخت. االنم

.  تو اتاقش خوابیده و داره م ی لرزه

محمد به سمت اتاق رفت. باالی سر سامیار ایستاد و او را
 تکان

:  داد و گفت

سامی ار؟ ه ی سامی؟ صدای منو می شنوی؟ بریم- 
  درمونگاه؟
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:  سامیار نالی د

. نمیخواد؛ خوبم- 

: محمد دستش را روی  پیشانی  سام یار گذاشت و گفت

.  تب نداره دیگه- 

.  جدی میگ ی؟ عجیبه االن تو تب داشت می سوخت که- 



نه بدنش به خاطر خوردن مشروب زیاد داغ کرده بود. کم- 
 کم

 . بهتر میشه

از اتاق بیرون زدیم و من همه ی ماجرا را برایش تعریف
. کردم

:  محمد پوفی  کرد و گفت

پسره ی خل و چل. شانس آورد تو  پیداش کردی وگرنه- 
 معلوم

نبود با اون همه مشروبی که خورده چه بالیی سر خودش
.  میاورد

.  یه چیزایی میگفت، از یک ی حرف میزد- 

  ک ی مثال؟- 

نمیدونم . اونق در چرت و پرت گفت که نفهمیدم درباره- 
  ی  کی



. حرف میزد
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  دزدمونا و کاسیا و اتللو و ... ؟- 

.  آره- 

خیله خب باشه. بهتره برگردی خونه. من امشبو اینجا- 
 میمون م

. و حواسم بهش هست. ازت ممنونم

. خواهش میکنم،  باشه من دیگه میرم- 



.  مواظب باش. رسیدی خونه بهم خبر بده- 

محمد تا جلوی در بدرقه ام کرد و من در حالی که تصویر
 زن

هم شکلم از جلوی چشمانم کنار نمی رفت، از آن خانه ی
 مرموز

. بیرون زدم

وقتی به خانه رسیدم، دیگرجانی برایم نمانده بود. روزهایم
 پر از

اتفاق بود و تمام شان انرژی مضاعفی از من می گرفتند.
 به محمد

:  زنگ زدم و خبر رسیدنم به خانه را دادم. پرسیدم

 حالش چطوره؟- 



.  بهتره ول ی خیلی ناله میکنه. نم ی ذاره بخوابم- 

فردا که دیدی ش  به روش نیار. هی چ وقت بعد از مستی
 اتفاقات

. قبلو یادش نمیاد . و البته خجالت زده میشه
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اگه کمکی  چیزی  خواستی  خبرم  چیزی  نمیگم.  بهش  -
 باشه

. کن

.  ممنونم- 



دیدن سامیاری که همیشه مقتدر و جذاب رفتار کرده بود،
 در

آن اوضاع و احوال رقت انگیز مرا شوکه کرده بود.
  تصویر نقاشی

آن زن و دزدمونای مرموز توی حرف های ش مرا به فکر
 واداشته

بود. صورت تکیده و دردمندش از جلوی چشمانم کنار نمی
. رفت

عین بچه هایی شده بود که چیز مهمی را از او گرفته 
 باشند. یک

چیز باارزش. مثل گرفتن توپ فوتبال چهل تیکه ای که
  پسرکی

فقیر هدیه  گرفته باشد. توپ را از دست داده و حاال غم
 عالم توی

.  دلش رخنه کرده

 

 با_تو_کافر_میشو م#



 قسمت_هشتاد_هفتم#
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فکر کردم چه شده که از سر یاس و درماندگی  گریه می
 کرد و

نمی دانست چطور خودش را آرام کند. آخر مشروب
 خوردن هم

 . شد کار؟ یک جورهایی  دلم برایش سوخت



خسته و گرسنه به سمت فریزر رفتم. مامان به اندازه ی
 یک هفته

برایم غذا بسته بندی کرده بود. بسته ی خورشت قرمه
 سبزی را

  بیرون کشیدم و کمی  برنج خیس کردم و

. سراغ لبتابم رفتم تا ببینم چه خبر است

. کتی چند  پیغام برایم گذاشته بود

کلی فحش های رنگارنگ و شکلک های عصبان ی و
 فحش گذاشته

بود. باور داشتم که از خودم بیشت ر حرص و جوش مرا
 می  خورد

.  و به زندگ ی ام اهمیت م ی دهد

برایش چند استیکر عاشقانه و بوس فرستادم و آخرش
: نوشتم



." بی خیال! خدای منم بزرگه"

. دوباره آن ناشناس برایم  پیغام گذاشته بود
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از موالنا و آخرش هم گفته بود "کاش م ی دونستی   چند
 شعر

چقدر خاطرتو میخوام؛ اونوقت شاید اینقدر بهم کم محلی
  نمی

." کردی



دیگر داشتم از دستش کفری م ی شدم. که بود که اینقدر
 سمج

  بود و  پیگیر؟

چه  کار  بزنم  نمی   توانستم حدس  و  نداشتم  به
 هیچکس  شک

.  کسی می  تواند باشد

: برایش نوشتم

تا نگی کی  هستی و ازم چی  می خوای، از امشب دیگه" 
 جوابتو

." نمیدم

: فوری جواب داد

." فعال نمیتونم بگم. فقط بیا با هم حرف بزنیم"



امکان نداره. من با کسی که نم ی شناسمش حرف نمی" 
. زنم

." قبال هم بهتون گفته بودم

.  باید  به کتی  می  گفتم. شای د او می  توانست کمکم کند
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لب تاب را بستم و برنج را دم دادم .آن شب بعد از خوردن
 شام

. از خستگی بیهوش شدم

 



فردای آن روز وقتی به شرکت ر س یدم، سولماز آمده بود
 و داشت

:  با کامپیوترش ور می رفت. با دی دنم گفت

وای روژین جون، بابت دیشب ازت ممنونم، نمیدونی چه- 
  کمکی

.  بهم کردی

خواهش میکنم سولماز جون. دی شب کارت کی تموم- 
  شد؟

: سولماز شروع کرد به ماساژدادن گردنش و گفت

میکنه.  درد  گردنم  هنوز  اینجابودم.  ده  ساعت  تا  -
وای  نگو، 

پسرعموم اومد دنبالم. کلی هم غر زد سرم که تا اون ساعت
 تک

و تنها تو شرکت چی کار میکنم. بهش گفتم تنها نبودم و چند

بود.  کرده  ول ی  رگ  غیرتش  بدجوری  ورم  بودن.
 دیگه  هم  نفر



 . هنوزم باهام سرسنگینه

حاال هر چی بود تموم شد د یگه. روز خسته کننده ای- 
. بود
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در همان موقع در باز شد و سامی ار و محمد کنارش وارد
 دفتر

شدند. هردو سالم کردیم . محمد با خوش رویی جواب سالم
 مان

را داد. سامیار آن روز با سامیار شب قبل زمین تا آسمان
 فرق



. داشت. مثل قبلش شده بود، خوشتیپ و جذاب

.  زیر لب جواب سالم داد و به اتاقش رفت

در حالی که با محمد به طرف اتاق مان م ی رفتیم، آرام
:  گفتم

دماغ  سامیار  گند  همون  شده  خوبه.  حالش  شکر  -
 خدارا

. همیشگی

:  محمد خندید و گفت

 .  دقیقا- 

یک ساعت بعد مشغول ترجمه بودم که در باز شد و سامیار
 توی



اتاقم آمد. دی گر به  آن کار زشتش عادت کرده بودم. کنار
 میز

.  ایستاد و دست به سینه توی چشمانم زل زد

  چیزی می خواستین جناب سنایی؟- 

. خودتو به اون راه نزن- 

  متوجه نمیشم درباره ی چی حرف میزنی؟- 
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  خوب کوچه ی علی چپ رو بلدی ا؟- 

:  پوفی کردم و گفتم

. لطفا کارتونو بگین .من خیلی کار دارم- 

  بن بسته. دیشب تو خونه ی من چی کار می  کردی؟- 

 هه! پس یادته دیشبو؟- 

مگه خنگم که یادم بره؟ نگفتی ،  واسه چی منو تعقیب- 
 کرد ی

  و خونه مو  پیدا کردی؟

من تو رو تعقیب کنم؟ فکر کرد ی اینقدر بیکارم  که- 
 دنبالت راه

 بیفتم تا ببینم کجا زندگی  میکنی ؟



تو جای من بودی واست سوال نمیشد؟ نکنه نگران بودی- 
 دو

  روزه کجام؟

نه واال! اومده بودم خواهر پرتو رو ببینم که تو پارکینگ- 
 پیدات

!  کردم. داشتی م ی مردی

. یه دور از جونی چیزی- 

!  رو رو برم هی- 
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 روی تو زیاده که با یه مرد غریبه و هیز و چشم چرون- 

. دست میدی که حرص منو دربیاری

  خودتو دست باال نگیر. من به تو چی کار دارم؟- 

واال منم از پشت کوه نیومدم که دست دادن زن و مرد- 
 واسم

خیلی مهم باشه. ولی  برام مهمه کارمندم با هر کسی  دست
.  نده

نکردم.  زدی  رو  فراموش  بهم  روز  اون  که  حرفایی
 رو  -هنوز

. مطمئن باش نمی بخشمت

 اگه ازدستم ناراحت بودی واسه چی دیشب کمکم کردی؟- 



نکنه ازم انتظار داشتی اونجا ولت می  کردم تا تو سرما- 
 بمیری؟

 به نظرت قیافه م به آدمای بی وجدان میخوره ؟

سوال منو با سوال جواب نده دی شب اونجا چی کار می- 
 کردی؟

. گفتم مگه نشنیدی؟ برو از خود پرتو بپرس- 

کامال  اتفاقی  سر از پارکینگ درآوردم. ول ی االن دارم
 به این نتیجه

.  می رسم که ای کاش همونجا ولت می کردم و می  رفتم

.  سامیار توی چشمانم زل زد و چیزی نگفت
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...  من بعد منو اون جوری دیدی فقط بذار و برو. راستی- 

 تو خونه ی من که نچرخیدی واسه خودت ؟

  مثال که چی؟- 

.  گفتم نکنه بری توی اتاقا- 

دوزاری ام همان موقع افتاد. تمام نگرانی و یکی به دویش
 مال

.  این بود که نکند آن تابلوی نقاشی  را دیده  باشم

: پوزخند زدم

... خونه قشنگ و تمیزی داری- 



: نگران لب زد

  ولی  چی؟- 

.  ولی  منم فضول نیستم و البته ندید بدی د- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_هشتاد_هشتم#
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نفس آسوده ای کشید و من در دل زهرخندی به فکر و خیال

. راحتش زدم. البته که این کارش مرا بیشتر مشکوک کرد

به سمت در رفت و از اتاق بیرون رفت. اما هنوز چند ثانیه
 نگذشته

بود که در را باز کرد. سرش را داخل اتاق آورد و به
 پنجره نگاه

:  کرد و گفت

. بابت دیشب ممنون- 

: دستم را بلند کردم و لبخندی مسخره زدم

. پنجره میگه خواهش می کنه- 



از خنده لب فشرد و در را بست. سر تکان دادم و در دل به
 آن

. همه غرور در این مرد حرص خوردم

برگشتم سر کارم. چند لحظه بعد صدای رسیدن  پیامی به
 تلفنم

:  باعث شد آن را باز کنم . از سامی ار  پیام رسیده بود

." لطفا در مورد اتفاق دیشب به کسی چیزی نگو" 

: برایش نوشتم
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داشتم به این فکر می کردم که خداوند از خلقت موجودی"
 مثل

می   نباید  انجامش  بوده  زشت  کارت  اگه  تو چه هدفی
 داشته؟

!" دادی. اگرم که کار بدی نکردی نگران حرف بقیه نباش

: یک دقیقه بعد جواب داد

اوال زیاد به مغزت فشار نیار، من بهت میگم. هدفش"
 پیشرفت

نسل بشریت بوده. دوم هم فقط واسه این گفتم که دوست
 ندارم

." از زندگی شخصیم کسی چیزی بفهمه

: نوشتم



این وصله ها به خدا نمی چسبه. ی ه چیزی بگو در باورم"
." بگنجه

جواب نداد. نه آن موقع نه تا تمام شدن وقت اداری. باور
 کردم

از پنج گذشته بود که کارم تمام شد. در  که کم آورده.
 ساعت

حالی که گردن دردناکم را ماساژ می دادم، سیستم را
 خاموش

کردم و شال و کاله کرده کیفم را برداشتم و از اتاق بیرون
. رفتم

. سولماز آن جا نبود. پس حتما آن روز زودتر رفته بود

." من گفتم زودتر بره"
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اتاقش ایستاده بود و  به طرف صدا چرخیدم. سامیار جلوی
 در

.  داشت نگاهم م ی کرد

امروز از بچه ها شنیدم که تا دی روقت تو شرکت بوده و- 
 داشته

.  کار می  کرده، واسه جبران دیشب بهش گفتم زودتر بره

با  خودم گفتم "خب منم تا دیروقت داشتم به یه  مرد مست
 کمک

. " می کردم

:  کیفم را روی دوشم جابه جا کردم و گفتم

. من که چیزی نپرسیدم- 



.  بعد زیرلب خداحافظی  کردم و به طرف در رفتم

 روژین؟- 

چشمانم از فرط تعجب گشاد شدند. به خدا که نیازی به
 پسرخاله

  آن هم سامی ار نداشتم. اما به روی خودم نیاوردم و

:  رو به او گفتم

  بله؟- 

: سامیار به طرفم قدم برداشت و گفت
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 میشه امشبو باهام شام بخوری ؟- 

:  با تعجب گفتم

  من؟ شام؟ با شما؟- 

.  بله. با من. یادت که نرفته؟ یه شام به من بدهکاری- 

: بعد به ساعت مچی گرانقیمتش چشم دوخت

.  االن که ساعت از پنج گذشته. ساعت هشت میام دنبالت- 

بعد  بدون اینکه منتظر جواب من باشد رفت توی اتاقش و
 در را

. بست



در آن عصر زمستانی  و سرد آخرین کاری که دلم م ی
 خواست

انجام بدهم، غذا خوردن با سامیار بود. اما چاره چه بود؟
 قول یک

.  شام را داده بودم

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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وقتی به روژین گفتم برای شام به رستوران برویم، تعحب
 را  می

. توانستم توی صورتش ببینم

می دونستم فورا مخالفت م ی کند، برای همین به او مهلت
 ندادم

.  و زود به اتاقم برگشتم و در را بستم

شب قبل کمکم کرده بود و م ی  خواستم یک جورهایی هم
 از او

تشکر کنم و هم اینکه بابت جرو بحث بعد از هتل از دلش
 در

. بیاورم



درست بود که او کار خوبی نکرد، ولی من هم با او بد تا
 کرده

.  بودم و حرف های ناشایستی به او زده بودم

پایین  امروز صبح وقتی از خواب بیدارشدم، محمد را دیدم
 که

. تختم خوابیده بود

بیای د.  ام  به خانه  باشم  به محمد گفته  اصال  یادم  نمی
 آمد که

سردرد بدی داشتم و بوی الکل را می توانستم از لباس
 کثیف م

بفهمم. چیزی یادم نمی آمد که ک ی و چطور به خانه آمده
. بودم

.  ساعت کنار تختم پنج صبح را نشان می داد
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از بوی گند تنم حالم داشت به هم می خورد. ب ی صدا
 وارد حمام

گوشه ی اتاقم شدم. زیر دوش داشت کم کم ی ادم می  آمد.
 صحنه

ها گنگ و نامفهوم به ذهنم هجوم می  آوردند. گرچه همیشه
 به

بقیه می گفتم خاطرات زمان مستی یادم  نیست؛ اما خب
 مگر

  میشد چیزی را به یاد نیاورم؟

. از دست خودم حسابی عصبانی  بودم



این همه آدم توی این  شهر بود، آخر چرا این دختر با ید
 سر از

پارکینگ خانه ی من در م ی آورد؟ اصال آنجا چه کار م
 ی کرد؟

.  ذهنم خسته بود و سوال های زیاد  و ب ی جوابی داشتم

دقیقا نمی  دانستم چه به او گفته بودم. باید  از محمد می
.  پرسیدم

.یک ساعت زیر دوش آب ولرم ایستادم تا سردردمL بهتر شد

یک صبحانه ی حسابی درست کردم و میز را چیدم. اما
 قبلش

. یک چای عسل نوشیدم تا حالم بهتر شود

محمد با سر و صدای من از خواب بیدار شده بود و با یک
 چشم

.  بسته و موهای ژولیده  جلوی رویم ایستاده بود
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مرتیکه! کله سحر چته اینقدر سرو صدا می کنی؟  مثل- 
 اینکه

! خوابیدما

:  دستش را گرفتم و روی صندلی نشاندمش و گفتم

. خنگول جونم بیدارشو، بای د بریم  شرکت- 

:  محمد چشمانش را کامال باز کرد و گفت



با اون گندی که دیشب زدی یعن ی روت میشه بری سر- 
  کار؟

. وای محمد دست رو دلم نذار که خونه- 

 . درست حسابی تعریف کن ببینم د یشب اینجا چه خبر بود

. واال من وقتی رسیدم که تو د یگه بیهوش شده بودی- 

روژین کت و جوراباتو از تنت درآورده بود و پاشویه ت
 کرده بود

.  تا تبت بی اد پایین

  نفهمیدی چیا بهش گفته بودم؟- 

اسمش رو  نبرده بودی؛ ول ی مدام از اون حرف زدی.- 
 حاال چه

کاریه هی  می  شینی شکسپیر می خونی؟ به وهلل خود
 اون دزدمونا



.  هم د یگه از دست آسایش نداره
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روژین فقط اینارو  بهم گفت، حاال دیگه چیز دی گه ای هم
  گفتی

.  واسم تعریف نکرد

:  اخم کردم و گفتم

. چی می تونه باشه جز یه مشت دری وری- 



محمد چینی به بینی  اش اندخت و سرش را با تاسف تکان
 داد و

: گفت

.  تو آدم نمیشی سامی- 

:  بعد لقمه ی کره و عسل را از دستم گرفت و گفت

به جای  این لقمه تو باید  کوفت بخوری. از دست کارای- 
 بچه

.  گانه ی تو، تا صبح درست و حساب ی نخوابیدم

چشمانم را چپ کردم و با زمزمه ی ترانه ای ترکی به اتاقم
 رفتم

. تا برای رفتن به شرکت آماده بشوم
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نیم  ساعت بعد کارهایم  را  بود.  تا ساعت  هشت چیزی
 نمانده

.  تمام کرده و به سمت آپارتمانم راندم

بعد از یک دوش آب گرم، تیپی دخترکش زدم و از خانه
 بیرو ن

رفتم. آدرس را نیم  ساعت قبل برای روژین  پیامک  زده
  بودم. دیر

شده بود و نمیشد بروم دنبالش. وقتی سوار ماشین شدم،
 تلفنم



. را چک کردم

:  روژین  پیام داده بود

" حاال ک ی گفته که من دعوت شامتونو قبول کردم؟"

: نوشتم

همین االنشم تو راهی تا بری به اون رستورانی که گفتم."
 دروغ

 ." میگم بگو دروغ میگی

: نوشت

. " نه واال راست میگی"

. خندیدم و گوشی را توی جیبم انداختم



از  پی اده  شدن کادویی  را که از  وقتی  به رستوران
 رسیدم، قبل

.  قبل تهیه کرده بودم، توی جیب بزرگ پالتویم گذاشتم

 Page 547 of 1483
 

 

 

همیشه  خوش  مثل  شد.  رستوران  وارد  دقیقه  بعد
 روژین  پنج

لباس بود، ولی آن شب حتی به نظرم خوش تیپ تر می
. آمد

.  بوی عطرش جلوتر ازخودش ت وی شامه ام  پیچید



. با متانت سالم کرد و صندل ی را برایش کشیدم تا بنشیند

تمام حرکاتش طوری بود که ثابت می کرد در خانواده ی
 خوبی

بزرگ شده. ولی نمی دانستم خانواده اش هم مثل خودش
 مغرور

آدم های  آرامی   مادرش  و  پدر  البته که  بودند  یانه.  و
 کله شق

.  بودند

: روژین کیفش را گوشه ی میز گذاشت

 خب آقای سنا یی شام چی میل دارین؟- 

اینجا که اداره نیست، سامیار صدام کن. چون منم دوست- 
 ندارم

. رستمی صدات کنم



  چرا اون وقت؟ از اسم فامیلم  خوشت نمیاد؟- 

نه فقط، ی اد  مدرسه میفتم. همی شه تو مدرسه فامیلی- 
 مونو صدا

.  می کردی م

.  سرش را به سمت دیگر رستوران چرخاند و لبخند زد
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. خیله خب باشه- 



واسه خاطر دیشب ممنون که  پی دام کردی و منو بردی- 
 تو خونه

. م

:  چند ثانیه توی صورتم خیره شد و گفت

ازم معذرت خواه ی  اون روز  بابت  - خواهش میکنم.
 ولی  هنوز

  نکردیا؟

  کدوم روز؟ دعوای بعد از هتل رو میگی؟- 

. آره دی گه- 

. خب تا حدودی تقصیر کار خودت بودی-

!  عجبا! واقعا فکرت خرابه ها- 

 



 با_تو_کافر_میشو م#
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لب گزیدم. بعد آرنج های م روی میز گذاشتم و به صورت
  زیبایش

:  چشم دوختم و گفتم



نیست  که  تهران  ولی  این  جا  امل ی  نیستم.  مرد  -
 باور کن من

هنوز هم  اینجا  زندگی  ها  با  یک  مرد  عادی  باشه.
 دادن  دست

خیلی خیلی سنت یه و به الطبع مردم هم سنتی فکر می
. کنند

اینجا هنوز خیلی چیزها  قبیحه در حالی  که شاید  توی
 تهران

عادیه. هنوز مردم سنت های قدیمو دارن. این جا هنوز
 خیلی از

زنامون توی دو ماه محرم و صفر آرایشگاه نمیرن. هنوز
 بگو بخند

 . زن ها با مردها قباحت داره و بی  حیایی محسوب میشه

ناراحت  قصد  می  کشید.  پر  صورتش  از  لبخند
 زیبایش  داشت

:  کردنش را نداشتم پس گفتم



اینارو  گفتم نه اینکه تو مشکلی  داری؛ ولی  دوستانه بگم- 
 اگر

خیلی  باشی  بای د  از  تبریز  زندگی  راحتی  داشته  می
 خوای  تو

چیزها که توی تهران برات عادی بود بگذری. اون خانوم
  همسایه

اون شب زن با شخصیتی بود که تو رو قضاوت نکرد. اما
 ممکن

بود یکی د یگه از همسایه ها قضیه رو کامال برعکس
.  جلوه بده
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سرش را که از خجالت پایین انداخت فهمیدم هنوز از آن
 شب

شرم می کند. اما تقصیر او نبود و خوب درک می
.  کردمش

: چیزی که نگفت گفتم

  چطوره بابت عذرخواهی شام امشب مهمون من باشی؟- 

:  سرش را بلند کرد. گفت

.  حرفاتو باور دارم. ممنون که گفتی- 

:  بعد لبخندی  پیروزمندانه زد. منو را برداشت و گفت

 خب خب بذار ببینیم گرونترین غذای این رستوران چیه ؟- 

 :  از دیدن قیافه ی بامزه اش خندیدم و گفتم



هر چی دوست داری سفارش بده، من با این چیزا- 
 ورشکست

. نمیشم

:  سرم را به سمتش نزدیک کردم و گفتم

. من مرد باهوشی هستم. خوب بلدم چجوری پول دربیارم- 

: گفت
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نمی  ذهنم  چیز  دیگه   ای  به  فعال  اما  -  متاسفانه
همین  طوره، 

:  رسه.  پیش خدمت که نزدیک میز شد، روژین گفت

.  خوراک میگو می خوام با مخلفات

. من هم همان را سفارش دادم. شام را در سکوت خوردیم

بعد از شام بسته را از توی جیبم درآوردم و جلویش گذاشتم
 و

:  گفتم

. واسه تو- 

: متعجی به بسته نگاهی کرد و گفت

 این چیه؟- 

.  یه کادوی کوچولو از طرف یه رئیس به کارمندش- 



!  اوووو بابا دست و دل بازی فرمودین جناب رئیس- 

. بسته را باز کرد

:  با دی دنش  چشم های خکش حالتش را گرد کرد و گفت

. همون موقع م ی خواستمش نه االن- 
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آره می  دونم. اون شب نذاشتم این شال رو بخری.گفتم- 
  شای د



بود. پس د یگه ب ی حساب  به دلت مونده. می  دونم
 تقصیر من

.  شدیم

: شال را گرفت و گفت

یک  بار تو  کمکم کردی و یک بارم من به تو. امیدوارم- 
  دیگه

 . اونجوری نبینمت

دوست نداشتم به رویم بیاورد. تا همان لحظه هم ممنونش
 بودم

.  که حرفی از شب قبل نزده بود

چیزی نگفتم. چون او از گذشته ی سیاه و تاریک من خبر
 نداشت

.و نمی دانست هیچ کدام از اتفاقات شب قبل دست من نیست



.  از جا بلند شدم

.  میرم حساب کنم- 

و خوش  رو  برو  آنقدر خوش  ماشینش   مشایعت   کردم.
 تا  او  را

لباس بود می ترسیدم کسی مزاحمش بشود. راهی اش که
 کردم

به سمت ماشین خودم پا کج کردم. سرد بود. یقه ی پالتویم
 را
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باال کشیدم  و به این  فکر کردم تازگ ی ها این  دختر
  بخش اعظمی

.  از لحظات مرا پر کرده بود

سوار ماشین شدم و توی آینه به خودم نگاهی  انداختم و
: گفتم

سامی خر نشو، جلوی اون دل خرفتتو بگیر. سامی آدم"
. باش

.  همون یه بار واسه هفت پشتت بس بود

:  کمربندم را بستم و بلند گفتم

." دیگه هیچ وقت عاشق نمیشم، ه یچ وقت"

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_نود_یکم#



 

 

سامیار  چرا  حاال  رسیدم،  هنوز کمی   گیج  بودم.  خانه
 وقتی  به

 آنقدر مهربان شده بود و نگران من؟
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تلفنم داشت خودش را می  کشت. چند بار توی راه که بودم
 زنگ



خورد ولی جواب ندادم. دلم م ی خواست زود به خانه
 برسم. عادت

نداشتم موقع رانندگی  با تلفن همراه زنگ حرف بزنم.
  شماره ی

خانه ی بابا روی صفحه ام افتاده بود. شماره را گرفتم و
 منتظر

.  شدم

. صدای راست ین از پشت خط آمد

  الو بابایی ؟- 

دلم سوخت برای لحن التماس گونه اش. بغضش دلم را آتش
 ز د

  الو پرنس من؟- 

. سالم خاله جون- 



  سالم به روی ماهت گل من. خوبی؟- 

. نخیر اصلنم خوب نیستم- 

 وای چرا عزیز خاله؟- 

دایی   رو  من  زده.  کتک  تقصیر  این  داییه،  بابای  منو
 -  همش

.  دوست ندارم
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بعد  صدای گریه اش دلم را ریش  کرد. وسط گریه مدام م
:  ی  گفت

رزا بدم  از مامان  از دایی راما بدم میاد.  بابامو می خوام.
 " من

." میاد

اصال نمی دانستم چه خبر است. اما هر چه بود راما یک
 دسته

.  گل جدید  به آب داده بود

:  گفتم

  آروم باش خاله جون گریه نکن ببینم چی شده؟- 

صدای مامان را خیلی دور شنیدم  که می  خواست گوشی
 را از

 . دست راستین بگیرد



" بده به من گوشی رو بچه. با کی داری حرف میزنی؟"

." نمیخوام، نمیدم میخوام خاله بفهمه پسرت آدم بدیه"

صدای خش خش گوشی می  آمد و  من هم از این طرف
 خط

.  هی الو الو می کردم

:  باالخره مامان گفت

 الو؟- 
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  الو مامان منم روژین. چه خبره اونجا؟- 

. هیچی. خبری نیست- 

 مامان خواهشا بگو اونجا چه خبره؟ راستین چی میگه؟- 

. چیزی نشده مامان جان تو حواست به خودت باشه- 

وای مامان تو روخدا اینجوری نکن. داری نگرانم- 
 میکنی؟  راما

  چی کارکرده؟

این   بچه،  یه  دقیقه  نمیتونه  جلوی  زبونشو  دست  از  -
 اوفففف

. بگیره

 میگ ی چی شده یا نه؟- 



اومد  راما  وقت ی  برگشتیم  تهران،  دیوونه  میشم
 روژین.  -  دارم

خونه. هر کاری کردیم  از قضیه ی امیر ح سین باخبر نشه
. نشد

این وسط راستینم یه چیزایی رو که با اون ذهن بچه گونه
 ش

فهمیده بود به راما گفت. راما مارو مجبور کرد که بهش
. بگیم

. ولی ای کاش نگفته بودیم  روژین

.به یه ساعت نکشید  نمی دونم امیرحسینو از کجا  پیدا کرد

.  زده دست و پاشو شکونده
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: محکم روی  پیشانی  ام کوبیدم  و نال یدم

 وای مامان. چرا اخه گذاشتین بفهمه ؟- 

مگه میشه نفهمه؟ تو و رزا خواهراشین. امروز نفهمه- 
 فردا می

.  فهمه دیگه. خالصه کنم واست که بیچاره شدی م

بابای  امیر حسین از راما شکایت  کرده و االنم راما تو
. بازداشته

من  که  توی  یه  کفش  کرده  پاشو  دادسرا.  می
 فرستنش  فردا

.  رضایت بده نیستم



رو  همین  دیروز  پسرت  نشناس  یکی  نیست  بگه
 مرتیکه  نمک

 نجات دادیم. آخه معرفت و آدمیتت کجا رفته؟

سرم داشت از شنیدن آن حرف ها گیج می رفت. نه! انگار
  این

امی ر  تا چه زمانی باید از دست  نبود  قصه سر دراز
 دارد. معلوم

.  حسین و کارهای ش عذاب بکشیم

:  مامان گفت

  الو روژین؟ خوبی مامان جان؟- 

:  آهی کشیدم و گفتم
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وای مامان! امیر حسین  خیلی وقته کابوس زندگیمه. االنم- 
 انگار

  این کابوس خانوادگی  شده. حاال چی کار کنیم؟

نگران نباش چیزی نمیشه. مجبورن رضایت بدن وگرنه- 
 بابات

پرونده ی تو رو دوباره جریان میندازه. اینا واسشون آبرو
. نمونده

 چطور؟- 

امیرحس ین  اونجا کلی   داد  -  راما  یه  راست  رفته
 خونه  ی  خود



بیداد کرده و هر چی  از دهنش دراومده از خیانت و تو با
 صدای

بلند گفته. امیرحسینم که دیده داره بدجور آبروش میره اومده

بیرون و تو راهرو راما رو کتک زده. همسایه جداشون
 کردن. راما

هم صبر کرده امیر حسین بره خونه ی باباش. بعدش رفته
 اونجا

هم داد بیداد کرده و گرفته امیر حسینو کتک زده. وسط
 دعوا

بی  باز  زن  فهمیدن  امیرح سین  چه  همه  نذاشته.
 براشون  آبرو

آبروییه. مادرشم زنگ زده پلیس و بعدم ما مورا اومدن
 رامارو بردن

. کالنتری

وقتی از کالنتری زنگ زدن بهمون بابات سریع رفت
.  اونجا
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امیر ح سینو رسوندن بیمارستان و االنم بابات نمیدونه چی
 کار

. کنه. یه فامیلشون خبر ندارن که اونم رزا ترتیبشو میده

.  من فردا میام  تهران مامان- 

بی ای اینجا که چی  بشه؟ من خودم کم دردسر دارم  -
! بیخود

  اینجا، تو هم میخوای بیای به نگران یام اضافه کنی؟

ول ی مامان من نمی تونم همین جوری بشینم اینجا و- 
 منتظر



. بمونم

حاال فکر میکنی  بیای اینجا چی  کار میتونی واسه ما- 
.  بکنی

. االن هوا خیلی کثیفه. بیای راهی ب یمارستان شدی

باشه.  کسی  نیست  اینجا  آواره  ی  بیمارستان  تو  خدا
 واال  به

خواهشا همونجا بمون قربونت برم. اینجوری خیالمون
. راحت تره

کمی که فکر کردم دی دم حق با اوست. با رفتنم باید دائم
 توی

و  با حال خرابم  بود  بیرون  رفتنم هم مصادف  خانه می
. ماندم

.  راهی بیمارستان شدنم



از طرفی در آن چند روزه توی شرکت  غیبت زیاد  داشتم.
 مرخص

.  هایم  پر بود
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تا  عید  صبر کن.  عید بیا که هوا تمیزه قربونت بره- 
.  مامان

:  گفتم

رزا  می   کنید.  بگین  چی  کار  منم  به  فقط  باشه.  -
 خیله  خب



 کجاست؟

اونم شده مثل روح سرگردون. یه پاش کالنتریه و یه پاش- 
 خونه

. ی مادر شوهرش. افتاده به التماس که رضایت بدن

.  هر چی میگم نکن عزت نفست کجاس گوش نمیده
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راست ینو انداختن سر منو رفتن. منم حال و حوصله ی
 بچه دار ی

. ندارم به خدا. کالفه ام. خدا به خیر کنه. خسته شدم به خدا



. نگران نباش مامان جان. ب االخره درست میشه- 
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خدا کنه دخترم. مواظب خودت باش. از این بچه صدایی- 
. نمیاد

.نمی دونم کجا داره خراب کاری م یکنه. برم ببینم کجاست

  باشه برو مامان. منو بی  خبر نذاریا؟- 

.  باشه. خداحافظ- 



سردردم شروع شده بود. فکرم کار نمی کرد. دعا کردم
  زودتر این

 . قضیه تمام بشود و همه مان نفس راحت بکشیم

. دو قرص مسکن خوردم و مسواک زدم و خوابیدم

صبح که راهی  شرکت شدم، هنوز سردرد داشتم. از آن
 موقع ی

که به تبریز آمده بودم، کم  پیش  می  آمد سردرد داشته
باشم، 

ولی این آخری ها فشار زیادی روی م بود و تقریبا هر
 روز استرس

. داشتم

وقتی با سولماز سالم و احوالپر سی کردم از او خواستم
 هوایم را

داشته باشد. او هم با مهربان ی قبول کرد. ساعتی بعد
 سامیار از



.  من خواست به اتاقش بروم

:  با دی دنم  گفت

 چیزی شده؟ به نظر خوب نمیای؟- 
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. نه خوب نیستم سرم داره می ترکه- 

:  لبخندی زد و گفت

. فکر کنم واسه شام گرون قیمت دیشبه. بهت نساخته- 



:  نخندیدم و گفتم

  حوصله ی شوخی ندارم. کاری با من داشتی؟- 

:  لبخند روی لبش ماسید و گفت

چیزی شده؟ به نظر خیلی عصبانی و ناراحتی. کمکی  از- 
 دست

  من برمیاد؟

 در آن لحظه آنقدر ضعیف و شکننده شده بودم که خیلی دلم

می خواست کمی  با او درد دل کنم. ول ی جلوی ریزش
 فغان و

بروز احساس تلخم را گرفتم. درست نبود با کسی که
 صمیمتی

.  با او نداشتم درد دل کنم



:  بغضم را خوردم و گفتم

. نه. ممنون- 

: سامیار مشکوک نگاهم کرد و گفت
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باهات  یه کار مهم  بشه. فقط  امیدوارم  که حالت خوب  -
 باشه

داشتم، اگر تا عصر حالت خوب شد، میشه باهام بی ای
 بریم یه



. جایی؟ کار مهمی  باهات دارم

  چه کاری؟- 

با ید باهات در مورد موضوع مهمی حرف بزنم. ولی- 
. اینجا نمیشه

:  کمی فکر کردم و گفتم

.  باشه، اگه بهتر شدم میام-

. ممنون، حاال می تونی برگردی سر کارت- 

 

پشت میزم که نشستم تلفنم را برداشتم. از صبح دو بار به
 مامان

.  زنگ زده بودم. دوباره شماره ی مامان را گرفتم



 الو روژین جان. باز چیه مادر؟- 

  هیچی مامان، خبری نشد؟- 

به نظرت تو این  یه ساعتی  که تو سه بار زنگ زدی چه- 
  اتفاق ی

  میتونه افتاده باشه؟
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چی  کار کنم مامان جون. نگران راما هستم. نکنه امیر- 
 حسین

 بمیره خونش بیفته گردن داداشم؟



وااا! زبونتو گاز بگیر دختر. کجا ی دنیا د یدی با شکستن- 
 دست

و پا آدم بمیره؟ مطمئنم اوضاعش خوبه فقط ب یخودی
 شلوغش

. کردن تا مارو اذیت کنن

.  هر خبری شد بهم بگو- 

باشه دخترم. اینقدر خودتو اذی ت نکن. دوباره راهی- 
 بیمارستان

! میشیا

. باشه سعیمو میکنم- 

او  از  و  تمام  مامان  با  را  صحبتم  اتاقم،  به  آقا  اکبر
 با   ورود

.  خداحافظی کردم



:  اکبر آقا با مهربانی فنجانی  جلویم گذاشت و گفت

اینم یه دمنوش زنج بیل و غنچه گل محمدی برای دخ تر- 
 خوب

. خودم

:  به  بخار دمنوش خوشرنگ نگاهی  کردم و گفتم

دستت درد نکنه اکبرآقا؛ ولی  من که دمنوش نخواسته- 
! بودم
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بله، ول ی آقا گفتن واستون یه فنجون دم کنم و بیارم- 
. براتون

 . گفتن که سردرد دارین و این دمنوش واستون خوبه

.  دستتون درد نکنه. خیلی هم عال ی- 

. خواهش میکنم دخترم- 

دیگر شاخ هایم  داشت در می  آمد. این سامیار چرا اینقدر
 مهربان

شده بود؟! به گمانم یک  نقشه ای چیزی توی سرش داشت.
  دیگر

رو ی  بقیه  همیشه  از  بفهمم محبت  بودم که  بزرگ شده
 آنقدر

صداقت و خلوص نیتشان  نیست. از وقتی  که موجودی به
  نام امیر

حسین تو زندگیم آمد، به شدت به آدم های دورو برم ب ی
 اعتماد



.  شده بودم

به خاطر همین بود که دوست زیادی نداشتم و فقط خانواده
 ام

.  و کتی تنها دوستان من بودند

به سامیار هم اعتماد آنچنانی نداشتم و شک داشتم این مهر
 و

.  محبت تازه اش بی  دلیل باشد

.  با خوردن آن دمنوش کمی از سردردم کاسته شد
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بعد از ناهار توی اتاقم سرم را روی میز گذاشته بودم.
 خیلی خوابم

می آمد. با صدای ویبره تلفنم رو ی میز فورا سر بلند
.  کردم

 الوو روژین؟- 

 رزا خبری شده؟- 

. آره مژده بده که راما رو آزاد کردن- 

:  نفس راحتی کشیدم و گفتم

. راست میگی رزا؟ خدارو شکر- 

آره خدارو شکر. از دیروز اونقدر رفتم  پیش مادرامیر- 
 حسین و



باهاش حرف زدم تا بالخره راضی شد با شوهرش حرف
 بزنه و

.  رضایت بده راما بیاد بیرون
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غرورتو  بوده که  - الهی  بمیرم واست. حتما خیلی برات
 سخت

  بذاری زیر پا و بری اونجا؟

. واسه راما حاضرم جونم رو هم بدم روژین- 

 حاال کجاست این داداش کله خراب ما؟- 

دارن با بابا برمی  گردن خونه. گفتم بهت بگم تا خیالت- 
 راحت

. بشه

خوب کاری کردی رزا. دیگه داشتم از نگرانی پس می- 
. افتادم

راما  واستون مخصوصا  دلم  بودم.  اونجا  می  خواست
 خیلی  دلم



.  تنگ شده

ما رو که تازه دی دی خواهری. حاال به راما میگم  بهت- 
 زنگ بزنه

.  و باهات حرف بزنه. یه خبر خوب دیگه هم دارم

 چه خبری ؟- 

راما دوره ی  سربازیش افتاده اروم یه. خیلی بهت نزدیکه-
. روژین

. وای رزا راست میگی؟ خداجونم چه خوب. خیلی خوبه-

. آره آخر هفته ها میتونه بیاد  پی شت خواه ری- 
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 . عالیه بهتر از این نمیشه- 

خب دی گه خبرا رو گفتم بهت. حاال مثل بچه ی آدم- 
 بچسب به

.  کارت و دختر خوبی باش

... باشه؛ ولی  رزا- 

 باز چیه؟- 

با راستین می خوای چی کار کن ی؟ طفلک دلتنگ- 
.  باباشه

: رزا آهی کشید و گفت



م ی دونم؛ ول ی وقتی خودش نم ی خواد بچه شو ببینه- 
 من چی

کار کنم؟ راستین هم بعد از مدت ی به این وضعیت عادت
.  می  کنه

می  دون ی تا این بچه به قول تو به ندی دن باباش عادت- 
 کنه چه

 بالیی سرش میاد؟ م ی دونی  چقدر اذیت میشه؟

نمی دونم چی بگم به خدا. اون عوضی دلش واسه بچه ش- 
 نم ی

سوزه. طفلک بچه م. چشمش به در خشک شده بابام ک ی
  میاد؟

: بغض کردم و اشک روی گونه ام چکید
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الهی بگردم واسش. مراقبش باش خواهر. الزم شد ببرش- 
 پیش

یه مشاور کودکان. نذار این قضیه تو آینده ش تاثیر منفی
. بذاره

. باشه حتما- 

.  پس من قطع میکنم- 

دمنوش  خواستم  اکبرآقا  از  و  رفتم  آبدارخانه  با
 خوشحالی  به

.  دیگری برایم دم کند

آنقدر از آزادی راما خوشحال بودم که دلم می  خواست از
 شادی



بلند بلند آواز بخوانم. اما چنین چی زی امکان نداشت. توی
 پستوی

. ذهنم مظلومیت راستین بدجوری آزارم می داد

:  وقتی به اتاقم برگشتم، برای سامیار  پیام فرستادم

."  بیا  به این رستوران، امشب شام مهمون منی8ساعت " 

. آدرس را زیر  پیام نوشتم

: چند لحظه بعد جواب داد

" مطمئنی حالت خوبه؟ چی شده دست و دل باز شدی؟"

 : جواب دادم
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که  خوبه  اونقدر  شنیدم  حالم  خوب  خبرای  خوب  که
 "چون

." میخوام مهمونت کنم. اگه دوست نداری مهمون تو

 : جواب داد

." نه ممنون. شما میزبان باش امشبو"

با لبخندی که از روی  لبم کنار نمی رفت شروع کردم به
 تمیز

.  کردن برگ های گلدان های م
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ساعت چهار تند و فرز کارهایم  را راست و ریست کرده و
 از شرکت

. بیرون زدم

وقتی داشتم ماشین را از توی پارک ینگ بیرون می  بردم،
 سامی ار

را همراه با زنی دی دم که توی ماشی نی نا آشنا در حال
 حرف زدن

 Page 571 of 1483
 



 

 

بودند. خوب که دقت کردم دیدم  مشغول بگو مگو هستند.
 زن را

نمی شناختم. متعجب اما کنجکاو شانه باال انداختم و به
 طرف

سامیار  می  غریبی  از  چیزهای  عجیب  و  تازگی  ها
 راندم.  خانه

دیدم. همین که به خانه رسیدم،  راما زنگ زد. نگاهم را به
 خانه

.  ی بهرامی ها دوختم. خیلی وقت بود آیدا را نمی دی دم

با خوشحالی از پله ها باال دوی دم و مشغول صحبت با
.  راما شدم



اولش می خواستم دعوایش کنم، ولی دلم نیامد  بعد از آن
 همه

اتفاقی که از سر گذرانده بود، ناراحت ترش کنم. در عوض
  حسابی

قربان صدقه اش رفتم. کمی باهم حرف زدیم و راما قول
 داد قبل

.  ازاینکه به ارومیه برود روز قبلش به دیدنم  بیای د

 

8از  را  آدرسش  که  توی  رستورانی  بودم  ساعت  
 شب  زودتر  از

. سولماز گرفته بودم

سامیار مثل همیشه خوشت یپ و جذاب آمد و پشت میز رو
 به

:  روی من نشست. منو را برداشت و گفت



خب، حاال چی کار کنم؟ یه غذای گرون سفارش بدم ی ا- 
 ارزون؟
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هر چی دوست داری سفارش بده. یه شبه دیگه. جهنم و- 
.  ضرر

: سامیار خندید  و گفت

می   خوای  خودتو  که  اینقدر  کیفت  کوکه  -  یعنی
 چی  شده

 ورشکست کنی؟



:  با شوق گفتم

سربازیش   افتاده  دوره  ی  خدمت  میاد    پیشم.  داره  -
 داداشم

ارومیه. حداقل هفته ای یه بار م ی تونم ببینمش. وای
. عالیه

.  اونقدر خوشحالم که نگو

. خب مبارکه. خوبه که دی گه تنها نیستی- 

اوهوم خیلی خوشحالم. پس هر چی دوست داری سفارش- 
 بده

.  واسه من فرقی نداره

.  هر دو باقالی  پلو با ماهیچه سفارش دادیم

:  گارسون که رفت، رو به او لب زدم



.  خب حاال تا غذا آماده بشه بگو بامن چی کار داشتی- 

سامیار کمی  دست دست کرد و عاقبت گلو صاف کرد و
:  گفت
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راستش اصال نمی  دونم گفتن ای ن درخواست به تو کار- 
 درستیه

یا نه، ول ی واقعا چاره ی دیگه ای ندارم. دیگه هیچ راهی
 به نظرم



.  نمی رسه که از این شرایط خالص بشم

 چه شرایطی؟- 

من از طرف مادرم واسه ازدواج با دختر خاله م رامیال- 
 تحت

فشارم و اون تقریبا هر روز بهم گوشزد می کنه که زودتر
  باید

تکلیف رامیال رو مشخص کنم. البته جوری حرف می زنه
 که من

این  کار  به ه یچ عنوان تمایلی  به  اما من  با ید  بگم
 چشم.  فقط

. ندارم

 دقیقا  چرا؟- 

رامیال اون زنی  نیست که بتونه همراه زندگیم باشه. اون- 
 و خاله



م و مادرم  عین همن. به تنها چیزی که فکر م ی کنن پوله
 و اینکه

. چی کار کنن تا پولشون رو بیشتر کنن

اون  با  من  می   خریدی  و  داشتی  شال  پاساژ  یادته
 توی  اون

  فروشنده دعوام شد؟

.  متاسفانه در حافظه ی بلند مدتم ثبت شده- 
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: سامیار اعتنایی  به کنایه ام نکرد و گفت

. اون پاساژ مال مادر و خاله مه- 

 :  ابروهایم  بی  اراده باال پرید

 خب؟- 

ازدواج من و رامیال  فقط واسه نگه داشتن اون پاساژه.- 
  یه  مرضی

افتاده تو مغز این دو تا که ما اگه بمیریم نمی خوایم پاساژ
 بیفته

.  دست عروس و دوماد غریبه

به وهلل اگه یک سر سوزن این دوتا خواهر فکر زندگی
 منو رامیال

.  باشن



عنوان همسر  به  نمیتونم  روش  من  زندگی  نیست  و
 رامیال  زن

.  حساب کنم. اصال اگرم به فرض بود من دوستش ندارم

من چند ساله زندگ ی و کارم از اینا  جداس. اون شرکت
 رو با کار

  و وام راه انداختم. منو چه آخه به پاساژ لباس گردوندن؟

  خب حاال این وسط چه کمکی  از دست من برمیاد؟-

...منو ببخش که همچین درخواس تی ازت میکنم؛ ول ی- 
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. راحت باش بگو. یا  قبول می  کنم یا  نه دی گه- 

:  سامیار نگران از این حرف من پوف ی کشید

امکانش هست که ازت بخوام تو رو به عنوان دوست- 
 دخترم به

  مادرم و رامیال معرفی  کنم؟

.  با چشمانی  گشاد شده و دهان ی باز به او خیره شدم

این مرد چه داشت می گفت؟ دوست دختر؟! به حق چیزها
 ی

! نشنیده

برش  ترس  نداشتم  شک  زدم  زل  یک  جو ری  توی
 چشمانش

داشته بود و اگر چشمانم را سوی دیگری نمی چرخاندم،
 فلنگ



را می بست و فرار می کرد. نمی دانستم عصبانی باشم ی ا
 بزنم

 زیر خنده. این مرد د یوانه نشده بود احتماال؟

:  سامیار دستانش را جلوی چشمانم تکان داد و گفت

  اینجایی؟- 

!  هان؟- 

.  آهان پس زنده ای. فکر کردم تموم کردی دیگه- 
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. چرت نگو خواهشا- 

جدا که خیلی آدم جالبی هستی. هر کی  بود با این- 
  پیشنهاد

.  من ذوق مرگ شده بود

.  من که هر ک ی نیستم- 

و  روژین  رستمی،  سوگلی  عباس رستمی،  استاد  تو  -
 آره خب

مترجم زبان انگلیسی هستی که به تازگی  از شهر تهران
 فرا ر

  کردی و اومدی  اینجا. بقیه شم بگم؟

  اینارو از کجا می  دون ی؟- 



سخت نبود. یه کمیش که تو معرفی نامه ت بود، بقیه شم- 
 خدا

. جور کرد

به نظرت خیلی آدم شجا عی نیستی؟ نترسیدی با همین- 
 گلدون

 بکوبم تو سرت؟

من از هیچی نمی ترسم خانوم خانوما. به هر حال- 
 دخترایی که

. واسه داشتن من سرو دست می شکونن زیادن
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: پوزخند زدم

خب می رفتی به همونا پبشنهادت رو می دادی. چرا- 
 اومدی

  پیش من؟ 

هه،! خانوم باهوش فکر کردی به ذهن خودم نرسید؟  من- 
  کسی



رو می خوام که بعدا نخواد آویزونم  بشه. تو تنها کسی
 هستی که

از من خوشش نمیاد  و دنبال تور کردن شوهر نیست.
 مطمئنم

نمی خوای کنارم بمونی. اونا اولش شاید بگن باهات
  همکاری می

کنیم؛ ولی  بعدش میزنن زیرش و بعدم مجبورم می کنن
  برم زیر

. یو ق ازدواج

. سکوت کردم و چیزی نگفتم

پیشخدمت غذا را آورد و روی میز چید. وقتی  کارش تمام 
 شد و

:  از میز دور شد، نگاهی به میز و غذاها انداختم و گفتم
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اگه م ی دونستم قراره همچین  پیشنهادی بکنی، عمرا- 
 مهمونت

.  می کردم

: سامیار خندید  و گفت

. خیلیم دلت بخواد- 

اتفاقا اصال دلم نمیخواد دوست دختر آدم گوشت تلخی مثل- 

.  تو باشم

:  سامیار پوفی  کرد و گفت



واال منم نم ی خوام. ولی فقط واسه سه ماه منو تحمل- 
.  کن

می دونم که وقتی خاله م بفهمه، ساکت نمی شینه و واسه
 اینک ه

میده   و  شوهر  دوماه  ظرف  دربیاره   دخترشو  مامانمو
 حرص

بدبختش م ی کنه. واسه اون  پیدا کردن یه لقمه ی چرب و
 نرم

. کاری نداره، حتی اگه به بدبخت شدن دخترش ختم بشه

.  به به عجب خاله ای داری تو. مشتاقم ببینمش- 

خواهشا حرفامو به مسخره نگیر. من از روی بیچارگی- 
 اومدم

سراغت. سه روزم بهت وقت میدم  فکراتو بکنی و بهم
. جواب بدی

در ضمن من نه ازت می  خوام همخونه م بشی یا  دم به
 ساعت
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هر روز خدا باهام بیای  تو فامیل و دوست و آشنا. از این
 سوسول

بازیا  و قر اومدنا خبری نیست. فقط ازت می  خوام یکی
 دوبار با

. مامانم رو به رو بشی . همین! حاال شایدم بیای خونه ش

چیزی نگفتم و عذرخواهی کردم و به دستشویی رفتم. نفس
 کم

فوالدین   می   خواست  اعصاب  کم  پیشنهادی  نبود.
. آورده  بودم



شنیدنش. وقتی  سر میز برگشتم شروع کردم به خوردن
. غذایم

 . تقریبا نفهمیدم چه خوردم

:  سامیار با اشتها می  خورد و مدام م ی گفت

از کجا   پیدا  کردی؟  تا حاال  این رستورانو  غذایی!  -به
 به عجب

.  نیومده بودم اینجا

:  توی دلم یک کوفت بخوری غلیظ نثارش کردم و گفتم

. من که هیچ جا رو بلد نیستم. از سولماز آدرسشو گرفتم- 

. دمش گرم. خوب جاییه- 

ای  با  حرفه  کامال  را  دهانش  خوردیم،  سامیار  دور
 که  شام  را



:  دستمال تمیز کرد و گفت

. دستت درد نکنه شام مفتی خوشمزه ای بود- 
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 می دانستم شوخی می کند. خبر داشتم چقدر دست و دل باز

. است

:  اما اخم هایم  را ریختم توی صورتم و گفتم

برمی   زود  کنم.  بشین  برم حساب  خیلی  خسیسی.  که
 -  واقعا



. گردم

: سامیار لبخند موذیانه ای زد و گفت

.  بله چشم. حتما. بفرمایی د خواهش می  کنم- 

اما وقتی  سمت صندوق رفتم و گفتم" لطفا میز هشت رو
 حساب

کنید" صندوق دار گفت حساب شده است. تا تعحب و نگاه
 سوالی

:  مرا دید به سمت سامیار اشاره کرد و گفت

.  اون آقا حساب کردن- 

.  نگاه ی به سامیار که با القیدی شانه باال انداخت کردم

 . اشاره کرد به کیفم  که یعنی  برویم



: از رس توران که بیرون رفتیم، گفتم

. کاش حساب نمی کردی- 
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.  دفعه بعد شما حساب کن- 

:  بعد خیلی جدی گفت

  بیا   همین  بود  مثبت  جوابت  دی گه  اگه  -8ساعت  
 تا سه شب



میکنم   اگر  صبر  واست  نیم   ساعت  تا  منتظرتم.  من
. رستوران

. نیومدی، یعنی  که جوابت منفیه

خیله خب باشه. بذار فکر کنم. پیشنهادت خیلی عجیب- 
 غریبه

.  و فضایی

.  گفتم که چاره نداشتم. دلیلشم  بهت گفتم- 

از هم خداحافظی کردی م و هر کدام سوار ماشین خودش
. شد

.  آرام به سمت خانه راندم. باید  با کتی حرف می  زدم

 

**** 

 



  زهرمار! دیوونه چرا می خندی؟- 

.  وای روژین دلم درد گرفت بس که خندیدم-
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آخه خله کجاش خنده داره. من دربه در دنبال شوهرم،- 
 اونوقت

این، تو این  هیر و ویر  اومده میگه بیا دوست دخترم بشو.
 آخ که

. چقدر پرروئه



خب اون بدبخت از کجا بدونه تو دنبال شوهر م ی- 
  گردی؟

اونم کارش گیره و از بدشانسی تو اومده سراغ تویی که
 همش

.  بهش ضد حال می  زنی

چه میدونم بابا. اصال قاطی کردم کتی.حاال چی کار کنم؟- 
 سه

.  روز دیگه بای د جواب بدم بهش

.  چه میدونم بابا توام با اون رئیس خل و چلت- 

. منو باش که م ی خواستم از تو کمک بگیرم- 

منم  عین تو شوکه شدم. نکنه ازت خوشش میاد و چون- 
 خیلی

همچین  نزدیک   بشه  اینطوری  میخوا د  بهت  مغروره
 و  غد



  پیشنهادی بهت داده؟ هان؟ 

.  نه بابا تو ام. منو اون سایه همو با تیر میزنیم- 

عشق و این چیزا کجا بود؟ خودشم میدونه ازش خوشم
. نمیاد

.  واسه همین خیالش راحته بعدا نمی چسبم بهش
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تو االن نم ی خوای ازدواج کنی و دوست  - ببین روژین
جون، 



داری به موقعش با کسی که دوستش داری ازدواج کنی .
  خداییش

باشه تقریبا    غیر  سه ماه هم واسه  پیدا  کردن  یه نفر که
 مچت

. ممکنه

من که میگم بی ا و  پیشنهاد این  رئیستونو قبول کن و به
 بابات

اینجا داری که می خوای بیش تر باهاش آشنا  بگو یه
 خواستگار

.  بشی. اما نگو سامیاره

بگو وقت بیشتری میخوای که ببینی کیه و اخالقاش
. چجوریه

بگو یه چند ماه بهت وقت بیشتری بده تا بتونی  واسه
 ازدواج آماده

بشی. اینجوری میتونی وقت بیشتری بخری. تا اون موقع
 هم خدا



بزرگه. شاید خدا زد پس کله ی تو و عاشق یکی  شدی دی
.  گه

 

 باتو_کافر_میشو م#

 قسمت_نود_پنجم#

 

 

 Page 584 of 1483
 

 



 

تو این مدتم بدون اینکه کسی  بفهمه نقش دوست دختر
 سامی ار

.  رو بازی می  کنی  و یه کمکم به اون بنده خدا می کنی

.  هوم؟ خوبه؟ نقشه م حرف نداره ها

آفرین به تو کتی. تو خیلی باهوشی، فقط نمی  دونم چرا- 
 یه

به  واقعا  این  مملکت  رئیس  جمهوری چیزی  نشدی.
 حیف  شد

. وجود تو نیاز داره

 کوفت! دیوونه. منو مسخره م ی کنی روژین؟- 

:  به سختی لبخندی صدا دار زدم و دلجویانه گفتم

 



تو رو خدا ناراحت نشو. ولی اینایی که میگی همش واسه- 
 تو

. فیلماست

خب فیلما  رو هم از زندگ ی واقع ی آدما می  سازن- 
.  دیگه

آخه بابا فقط سه ماه وقت داده و سامیارم فقط می خواد- 
 من

سه ماه دوست دخترش باشم. بعد از این سه ماه من چی
 کارکنم؟

خب به سامیار بگو تا چند ماه باهم باشین. به نظرم بهتره- 
 تو

 .  هم مشکلتو بهش بگی
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نه! اصال حرفشم نزن. اونجوری فکر می کنه منظورم به- 
 خودشه

. و می  خوام خودمو بهش بندازم

من که ندیدمش. ولی  خدایی خ یلی خره عاشق تو نشده.- 
 هر

. کی بود یه دل که نه صد دل عاشقت میشد روژین

. چی کم داری آخه. تازه خیلی هم دلش بخواد

.  خدارو شکر که نمی  خواد. اخالق نداره که این بشر- 

حاال دیگه خودت می دونی. من که نمی دونم د یگه چی- 
 کار



میشه کرد. فقط خوبیش اینه که میتونی وقت بیشتری از
 بابات

. بگیری

حاال تا سه شب دیگه فکرامو می  کنم. نهایتا  میگم نه د- 
.  یگه

فقط دلم نمی خواد با پسر دوست بابا ازدواج کنم. به سامیار
 هم

بگم نه چیزی رو از دست ندادم. باز برمی  گردم همین
 جایی که

. االن هستم

.  کاش م ی دونستم بابا چرا اینقدر سخت می گیره بهم

همه ش تقصیر اون مرتیکه بی  بته س دیگه. به خدا یه- 
 روز

.  ببینمش هر چی الیقشه بارش م ی  کنم
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. بی  خیال حرص نخور قربونت برم- 

باشه ولش کن. گور باباش. برو بگ یر بخواب. فردا- 
. بهش فکر کن

 . االن فقط بخواب

. باشه کتی. مرسی که هستی. شبت به خیر- 

.  شب توهم بخیر عزیز دلم- 



 

آن شب تا دیر وقت بیدار بودم و به  پیشنهاد سامیار فکر
 کردم و

دست آخر بدون هیچ  نتیجه ای خواب چشمان خسته ام را
. ربود

 

 با_تو_کا فر_میشو م

 قسمت_نود_ششL م#

 

سه روز  عین برق و باد گذشت و آن شب قرار بود جواب
  قطعیم

را به سامیار  بدهم. برای من  پیشنهادش یک  جورهایی
 نامتعارف

بود. انگار دلش می  خواست با مادر و خاله اش بازی کند.
 چند
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وقتی آن ها را به سخره بگیرد و بعد برود رد کارش.
 رامیال هم

. چندان مهره ی مهمی توی این باز ی نبود

و دلیل اینکه چرا من را انتخاب کرده بود برایم با دالیلی
 که توی

مطمئنم  نمی  رسید.  نظر  واقعی  به  خیلی  هم  گفت
 رستوران

شر  از  تا  داد  آن  پیشنهاد  را  که  داشت  میان  وجود
 چیزی  آن



دخترخاله اش خالص بشود. عصر هجر که نبود. قرن
 بیست و

یکم بود و میشد خیلی  راحت از ز یر بار این ازدواج در
.  رفت

از طرفی هر جور که فکر می کردم، به این نتیجه می ر
 سیدم ای ن

کار خیلی خطرناک است. اگر یک ی از اعضای خانواده
 ام چیز ی

بابا  می فهمید، کارم زار بود. ولی از طرفی هم م ی
 توانستم به

بگویم سامیار خواستگارم است و من هیچ شناختی  از او
 ندارم و

بخواهم  بابا  او مطمئن  نیستم. میشد  از  با  ازدواج  به
 خیلی  هم

.  وقت بیشتری به من بدهد



تا آن روز کنایه های عمه عطیه و زن عموهایم  را به من
 و مادرم

تحمل کرده بودم و بابا به رویش  نی اورده بود بعضی
 مغزهای  زنگ

زده مرا ترشیده خطاب می  کنند. پدر و مادر روشنفکری
 داشتم

که هیچ وقت ازدواج کردنم را به رویم نمی آوردند و مرا
 تحت
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فشار نمی گذاشتند. ول ی با کار امی رحس ین صبر بابا
 سر آمده بود



و می  خواست هر جو ری شده شوهرم بدهد. تا حدود
 زیادی حق

.را به او می دادم. پدر بود و قبلش یک مرد بود و  غیرتش

تا ظهر خوب فکرهایم را کردم و  راس ساعت پنج عصر
 از شرکت

بیرون زدم. در آن سه روز سامیار خیلی عادی رفتار کرد
 و خبر

 . نداشت چه استرسی دارم

سر ساعت توی رستوران بودم. وقتی وارد رستوران شدم، 

سامیار دست به سینه نشسته و به دو زوج که داشتند آرام
 حرف

. می زدند و می  خندیدند،  نگاه م ی کرد

. باالی سرش ایستاده بودم. ولی  او حواسش به من نبود



برایم  تازگی  داشت  میزد  که  یک  حسرتی  توی
 چشمانش موج

 .  دیدنش

. صندلی را با صدا بیرون کشیدم و روبه رویش نشستم

با دی دنم بهت زده چشمانش برق ی زد و یک نموره زیر
 پوست ی

:  ذوق کرد. منو را برداشتم و گفتم

 هنوز چیزی سفارش ندادی؟- 
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:  صدایش در پس زمینه ی شوق بلند شد

. باورم نمیشه قبول کردی و اومد ی- 

. خیلی هم ذوق نکن، منم شرطو شروطی دارم- 

.  اذیت نکن دیگه- 

: منو را روی میز گذاشتم

.  باشه هر جور که راحتی. برو دنبال یکی د یگه- 

:  منو را به دستم داد

اوففف از دست تو. قهر نکن حاال. شرط وشروطت رو- 
 بگو ببینم

 . چیه



 . اول شام. خیلی گشنمه- 

سامیار  پیشخدمت را صدا کرد و غذای مخصوص آن
 شبشان را

. درخواست کرد

 خب. اینم از سفارش شام. میگ ی  یا نه؟- 

:  نفس بلندی کشیدم و گفتم
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راستش نمی دونم این چیزا اتفاقی بوده یا اینکه نمی دونم- 
  چی

اسمشو بذارم، یه فرصت واسه تو. یه راه در رو واسه من؟
 به هر

حال من این روزا به شدت از طرف پدرم تحت فشارم. از
 قضی ه

 ی دادمادمون چقدر خبر داری؟

الزم به گفتن نیست، تابلوئه از تو خوشش میاد. فقط- 
 جزئیاتش و

.  نمی دونم

جزئیات نداره، اون عوضی همیشه چشمش دنبال من بوده- 
 و

نوک  نذاشتم  کردم.  هیچ  وقت  دکش  جوری  تونستم
 هر  منم

انگشتش بهم بخوره. فقط  عین احمقا از ترس آبروریزی و
 اینکه



.  خواهرم عاشقش بود چیزی نگفتم

اینجا،  فکر می  کردم که  فرستاد  بابام منو  قلبم  وقتی به
 خاطر

دیگه راحت شدم، ولی اونشب امیرحسین همه  چیزو خراب
 . کرد

  خب بعدش؟- 

بابام میخواد تا سه ماه دیگه من ازدواج کنم. اگه بتونم تو- 
 این

سه ماه مرد زندگیمو  پیدا کنم که هیچ، اگر نه، باید  با یک
 ی از

. خواستگارایی که اون انتخاب می کنه ازدواج کنم
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ولی من دلم نمی خواد با هر کسی  برم زیر یه سقف، و
 صد البته

اون کسی رو که مرد زندگیمه، مرد رویاهامه هنوز  پیدا
.  نکردم

.  اوه اوه، کارت بدجوری به هم گره خورده پس- 

متاسفانه بله. آخه مگه میشه آدم سه ماهه مرد زندگیش- 
 رو

  پیدا کنه؟ 

 خب حاال شرطت چیه؟- 

تا سه ماه دوست دخترت می  مونم، ولی  بعدش باید  تو- 
 رو به



بابا معرفی  کنم و بگم می خوام با این مرد ازدواج کنم.
 البته نه

  .  همون موقع. حداقل چند ماه دیگه

یه نامزدی صوری و بعد از چند وقت به بهونه ی اینکه
 باهم به

.توافق نرسیدیم از هم جدا می  شیم. هر کی  به سیه خودش

.  تو این مدت هم کاری به کار هم نداریم

حاال دیگه خودت می  دون ی. مجبور به قبول شرط من
. نیستی

سامیار که تمام مدت با نگاهی  غر یب به صورتم خیره
شده بود، 

دست به سینه به صندلی تکیه زد و با تاسف پوزخندی زد
: وگفت

. ای بابا! تو که از منم بیچاره تری دختر- 
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ولی  اون  زندگیمو  می  کردم.  خیال  راحت  با  داشتم
 خدا  -  به

. احمق، همه چی رو به هم ریخت

خواهرتون دختر محجوب و مهربونی به نظر میاد . ولی- 
 حقیقتا

.  دامادتون خیلی ضرر کرد

شام را که آوردند صحبت هایمان ن یمه کاره ماند. بعد از
  غذا



 

 با_تو_کافر_میشو م#
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:  سامیار گفت

پس ازم می خوای که بعد از سه ماه به این رابطه رسم- 
 یت بدم

و نامزدت کنم؟ بعد از یه چند وقتم مارو بخیر و شمارو به
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 سالمت، درسته؟

. درسته- 

بعد  از اینکه از هم جدا شدیم، اونوقت پدرتون دیگه نمی- 
 خوان

شوهرت بدن؟ یا  مثال نیان  یقه منو بگیرن که دختر مارو
 بدبخت

 کردی؟



:سامیار انگار دودل شده بود. کمی  آب نوشید و بعد لب زد

من و تو بچه نیستیم روژین خانوم. االن هر دو به خاطر- 
 ازدواج

از طرف خانواده داریم  اذیت میشیم. من دلیل  خودمو دارم
 و تو

. هم دلیل  خودتو

 خب؟- 

علیه  اون  یکی   سوء  بر  اتفاقی   افتاد  بدیم   هر  قول
 هم  -  بیا   به

 .  استفاده نکنیم. تا آخرش به قولی که دادیم پایبند  باشیم

 

خیلی دلم می  خواست آن شک و شبهه هایی  که توی دلم
 افتاده



بود را از او بپرسم اما زبانم نمی چرخید. شاید  زمان می
 توانست

.  جواب سوالم را بدهد
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:  گفتم

.  قبول- 

منم قبول. پس دست من باز می شه و می تونم تو رو به- 
 خانواده



 معرفی کنم. درسته ؟

. باشه- 

اونم  رامیال از  - مادرم بداخالقه. گاه ی بد دهنم میشه.
 خاله و

  بدترن. اذیت نمیشی؟

.  سعی  می  کنم تحمل کنم- 

منم سعی می کن م تو رو زیاد نبرم تو جمعشون؛ مگر یه- 
  وقتایی

 که الزم بشه. خب دیگه چیز دیگه  ای نمی خوای؟

نه؛ فقط خواهشا نذار خانواده ی بهرامی چیزی از قرار- 
 مدار من

.  و تو بفهمن. شک نکن فورا می رسه به گوش بابا



خب مگه تو همینو نمی خوای که منو بهشون معرفی- 
  کنی؟

اینطوری نه. خدارو  چه دیدی. شاید تو این مدت تعیین- 
 شده

.  مرد رویاهامو  پی دا کردم

 Page 595 of 1483
 

 

 

. سامیار لبخندی معنادار زد. معنای ش را نفهمیدم

!  خدا کنه. منم خالص- 



.  از جایم بلند شدم

 خب من د یگه باید  برم. حرفی  نمونده؟- 

سامیار از جا بلند شد و بعد از پرداخت پول شام با هم از
 رستوران

بیرون زدیم. او باز مرا تا نزدیک اتومبیلم مشایعت  کرد.
  یقه ی

:  پالتویش را باال داد و گفت

دسترس  همیشه  در  تلفنت  خواهشا  دارم.  -  یه
 خواهشی  ازت

. باشه

. باشه. من رفتم. شب خوش- 

. شبت خوش- 

 



وقتی به خانه برگشتم ماشینی تو ی حیاط پارک بود. خوب
 که

دقت کردم دی دم همانی بود که با محمد توی نمایشگاه  دیده
 و

پسندیده  بودیم. حسابی  ذوق کردم و خودم را رساندم پشت
 درب

. خانه شان. در را که زدم مهناز خانوم جلوی در آمد
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:  سالم کردم و گفتم



.  اومدم خرید ماشین نورو به آقا محمد تبریک بگم- 

با خوش رویی مرا به خانه دعوت کرد. خانه ی گرمشان
 یک آنا

:  را کم داشت. آیدا را ندیدم . به محمد گفتم

  باالخره موفق شدی اون قراضه رو بفروشی؟- 

:  محمد اخمی تصنعی کرد

.  طفلکمو دادم رفت- 

دیدنم  سالم ی  ب ی  حال  با  بیرون  آمد.  اتاق  از  لحظه
 آیدا  همان

کرد. از دیدنش جا خوردم. حسابی الغر و ضعیف شده بود.
 آن

شب فکر کردم به خاطر مرگ آناست؛ اما بعدها فهمیدم
 سخت



.  در اشتباه بوده ام

توی آن لباس مشکی گل و گشاد حسابی الغر و تکیده به
 نظر

.  می رسید. از آن دختر شاداب و خنده رو اثری نبود

ده دقیقه بعد با فکری مشغول به خانه ی خودم رفتم. تصمیم

گرفتم آیدا را خیلی  زود به گردش ببرم. انگار خیلی  به آن
  نیاز

داشت. دندان های م را مسواک زدم و برای آیدا  پیام
 فرستادم هر
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وقت امتحانات دانشگاهش تمام شد خبرم کند و برنامه ی
 گردش

را بچینیم. با  پیام ی کوتاه موافقت کرد و شب به خیر گفت.
نه، 

.  انگار آیدا یک چیزی اش بود. باید  سر در می آوردم

.  همین که خواستم بخوابم سامیار پیام داد

 : نوشته بود

." جمعه شب همین هفته مهمونی دعوتیم"

: نوشتم

 " کجا؟" 



" نوشت: " تولد رامیال

 

شروع شده بود. روزهای برزخی من آغازی طوفان ی
 داشت و من

. باید  با سرنوشت هم بازی می  شدم

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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اتومبیلم را طبق خواسته ی روژین جایی دورتر از خانه ی
  بهرامی

ها پارک کردم. گرچه بهرامی ها نبودند و به ارومیه رفته
 بودند؛

اما دختر ببچاره از ترس همسایه ها نمی خواست کسی مارا
 باهم

آن دور و بر ببینند. و همه ی  این ها به خاطر امیرحسین
 بود که

به دلیل هوس های گناه آلودش  زندگی روژین را خراب
 کرده

بود. زیاد  هم منتظر نماندم و  او را دیدم  که به طرف
 اتومبیل من

می  آید. فورا از ماشین پیاده شدم و سالم کردم و در را
 برابش



.  باز کردم

لبخندی تابناک و ملیح زد و روی  صندلی جلو جای گرفت.
 نگاه

باالی  تحسین آمیزش را حتی توی نور  پیزوری تیر چراغ
 برق

.  سرمان می توانستم ببینم

پشت فرمان نشستم و به سمت خانه ی خاله راندم. عطر
  مالیمی

زده بود که با گرمای توی ماشین آرامم می کرد. گرچه
 خودم را

هالک کرده بودم آن شب خوددار و قوی بمانم؛ اما به مامان
 و
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خاله نه گفتن مساوی بود با نابودی. البته که حاضر بودم
 بمیرم

. ولی تن به خواسته ی آن ها ندهم

.  همان شالی  را سر کرده بود که برایش کادو گرفته بودم

:  بی هوا گفتم

.  خیلی بهت میاد- 

: متعجب نگاهم کرد. به شال اشاره کردم

.  اینو میگم- 



:  خندید

. سلیقه ی خودمه دیگه- 

:  زیر لب گفتم

.  سلیقه ی من بهتره- 

:  اما شنید و گفت

. آره خب، تو انتخاب دوست دختر سلیقه ت عالیه- 

از حرف زدن با او خوشم می  آمد . همیشه چیزی می
 گفت که

. انتظار شنیدنش را نداری
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  من هدیه ای واسه دختر خاله ت باید  م ی گرفتم؟- 

نه نمی  خواد. به اونجاها نمی رس یم. فکر کنم همون- 
  اول با تیپا

 . پرتمون کنن بیرون

.  فکر نکنم اینقدرام که میگی  بی  فرهنگ و امل باشن- 

می  خوره.  پرستیژشون  به هم  ندارن،  جراتشو  -
. شوخی  کردم

اونقدر مغرورن که طوری وانمود می کنن انگارهیچ اتفاق
  ی



نیفتاده. اما من این  جماعتو خوب می شناسم. بعدا
 زهرشونو یه

. جو ری می ریزن

فورا دستانش را چفت هم کرد و لب پایینش را به دندان
. کشید

عجب حرفی زده بودم ها. برای درست کردن خراب کاریم
: گفتم

البته تو نگران نباش. به تو کاری ندارن. می  ریزن رو- 
.  سر من

: روژین نگاه ی مشکوک کرد و گفت

.  نه بابا نگران چی؟ من از پسشون برمیام- 

به خانه ی خاله که توی طبقه ی هفتم برجی بلند و خوش
 قواره

بود، رسیدیم. از البی رد شدیم و با نگهبان خوش و بش
 کردیم



.  و سوار آسانسور غربی شدی م
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بازویم  حلقه  را که فشردم دست ظریف روژین را دور
 زنگ در

بود.  باعثش  استرس  نداشتم  شک  و  بود  سرد  دستش
. کردم

:  متعجب نگاهم کرد. گفتم

. اینطوری طبیعی تر به نظر می رسه- 



: گفت

خواهشا اون جا زیاد به من نچسب. من اصال خوشم نمیاد- 
 از

.  این قرتی بازیا

چیزی نگفتم و درباز شد. اندام تپل خاله پریسا پشت در
  نمایان

:  شد. جواب سالمم را با خوش رویی داد

  سالم قربونت بره خاله. چه عجب اومدی؟- 

اشاره کردم به روژین. با تعجب و چشمانی گرد شده
 نگاهش کرد

: و دستپاچه گفت

 معرف ی نمی  کنی  خانومو؟- 



.  روژین خانوم هستن- 
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او  بگویم  که  دروغ  خاله  به  نتوانستم  من  کرد  و
 روژین  سالم

کیست. چشمکی به او زدم و روژ ین را جلو فرستادم. زیر
 گوش

:  خاله گفتم

 . مثال دوست دخترمه. ولی  پیش خودت بمونه که نیست- 



به  ایستاده  بودند  کوچک  جمع  نداشت.  فرصتی  برای
 جواب

تماشای روژین. آن هم با دهان باز. روژین با صدایی  بلند
 سالم

.  کرد اما کسی جوابش را نداد

سکوت بود و نگاه های  وق زده ی  جمع به روژین. خاله
 پریسا  در

:  را بست و گفت

.  خوش اومدین روژین جون. من پریسام خاله ی سام ی- 

روژین که از دیدن آن همه نگاه ی خ زده به خودش سخت
 معذب

.  شده بود، لبخندی مصنو عی بر لب راند

 . خیلی ممنون. خوشبختم- 



سهیل از وسط جمعیت در حالی  که یک گیالس دستش بود
 به

:  طرف ما آمد و با روژین احوالپر سی کرد و بلند گفت

  این خانوم زیبارو معرفی  نمی کنی سام ی جان؟- 
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رو به مادرم که داشت با نگاهی  پر از شعله های  سوزان
 خشم به

دست چفت شده ی روژین به دور بازویم  نگاه می  کرد،
:  گفتم



.  روژین خانوم هستن عشق زندگیم- 

رامیال و خاله به یکدی گر نگاه کردند و رامیال را دی دم
 که پچ پچ

:  وار به جان خاله غر زد. سهیل  عی ن دلقک ها خندید

. به به مبارکا باشه سام ی جون- 

از حرکت های مار پیچ و صورت گل انداخته اش معلوم
 بود زود

.  شروع کرده به مست کردن

: مامان نزدیکم شد و زیر گوشم گفت

 دلت می خواد بمیری؟- 

:  خنده ای موذیانه زدم

 گفته بودم م ی خوام سوپرایزت کنم. نگفته بودم؟- 



سوپرایزت رو بردار گورتو گم کن بچه. می خوای امشب- 
 خون

 راه بندازی؟

. مهمون حبیب خداست. یادت که نرفته- 
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:  دندان به هم سایی د

باالخره که این مهمونی تموم می شه و تو  پاتو می ذاری- 
. بیرون



.  اون وقت من می دونم و تو

اعتنایی به روژین نکرد و رفت رو ی مبلی  نشست و
 سرش را به

.  حالت قهر طرف دیگر کرد

روژین پالتو و شالش را درآورد و روی بازویش  انداخت.
 گیسوا ن

بلند و مواجش چون آبشاری دیدن ی روی شانه های ش
. ریخته بود

آرایش کم و مالیمش و لباس ساده اش او را دوست داشتنی
 تر

کرده بود. قلبم یک  لحظه تیر کشید و ذهنم سمت "او"
 پرواز

کرد. سرم را تکان دادم. امشب وقت فکر کردن به گذشته
. نبود

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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خاله پریسا صدای پخش را زی اد کرد و چند نفر شروع
 کردند به

رقصیدن. با روژین روی مبلی دو نفره نشستیم. خدمتکار
 خاله



شروع کرد به پذیرایی . از او خواستم چند شکالت برای ما
.  بیاورد

: روژین پرسید

  خاله ت کدومه؟- 

. همونی  که سورمه ای پوشیده- 

. چه خوش هیکله- 

.  همیشه الغر بوده- 

. خاله ت و رامیال محلت نمی ذارن- 

طاقت نمیارن. صبر کن حاال ببین چجوری میان و نیش- 
 . میزنن



روی  میز  گذاشت.  را  زن  خدمتکار ظرف کریستالی
 شکالت ها

: ظرف را به سمت روژین گرفتم

 . یه چند تا بخور. دستات خیلی سردن- 

.  فکر کنم فشارم افتاده- 

.  ببخش امشب اذیتت کردم- 
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اشکال نداره. باالخره یه پای قول و قرارمون مشکل منم- 
. هست

.  باید  تحمل کنم

*** 

عده  ای درست وسط سالن گرد خانه زیر لوستر بزرگ و 
  درخشانی

داشتند می رقصیدند و بقیه هم در دسته های چند نفری
 مشغول

آن شب  مراسم  بود  سام یار  گفته  که  طور  آن  بودند.
 زدن  گپ

بیشتر برای رسمی کردن ازدواج سامیار و رامیال بود اما
 سامیار با

آوردن من به جشن، نقشه ی آن ها را عمال نقش بر آب
 کرده

بود. از صحنه ی ورودم و طرز نگاه های جمع شوکه شده
. بودم

یک جور خاصی نگاهم می کردند و من علتش را نمی
.  دانستم



:  سامیار رو به من گفت

 رنگ و روت چرا اینقدر پریده؟ حالت خوبه روژین ؟- 

. هوای سالن انگار داره خفه م می کنه- 

سامیار از یکی از خدمتکار ها خواست برایم آب خنک
.  بیاورند

با آمدن مادر رامیال به سمتمان سام یار از جا بلند شد و
 مرا مجبور

.  کرد بایستم
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:  سامیار گفت

.  سالم خاله- 

.  خیلی خوش اومدی- 

حتی نیم نگاه ی هم به من نکرد. از شدت عصبانیت لب ها
  یش

:  می لرزید. گفت

خوب نیست بی اجازه پای غریبه ها رو باز کنی تو خونه- 
 ی

. من

:  پوزخندی زدم که از چشمش دور نماند. سامی ار گفت



.  کدوم غریبه؟ من غریبه ای این جا نمی بینم- 

: زهرخندی زد

آستین سرخود بودنم خوب نیست سامی  جون. قبلنا فهمیده- 

. تر بودی

. االنم فهمیده  ام که عاشق یه خانوم همه چیز تموم شدم- 

توی دلم قاه قاه خندی دم. سامیار داشت با زبان بی  زبان ی
 م ی گفت

. دخترت به درد نمی خورد
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:  مادر رامیال لبخندی زورکی زد

 .  از خودت پذیرایی کن االن میگم رامیال بیاد- 

بعد هم رفت سمت مهمان ها و شروع کرد به خوش و بش
. کردن

. اما م ی دانستم دارد از درون م ی سوزد

:  سامیار دستش را دور شانه ام انداخت و گفت

 . آره جون خودش، خودشو امشب نکشه خوبه- 

:  نگاه ی به دستش که دور شانه ام بود انداختم و گفتم

.  منم امشب تو رو می  کشم- 

.  بعد با چشم و ابرو اشاره ای به دستش کردم



: سامیار دستش را برداشت و گفت

اوه اوه چه اخمیم کردی. باز کن اون سگرمه هارو االن- 
 سنگ

.  کپ میکنم

خدمتکار لیوان آب را جلوی سامیار گرفت و سامیار تشکر
 کرد و

:  لیوان را به دستم داد و گفت
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بیا. یه تراس  بیرون یه هوا بخور  - اگه حالت خوب نیست
 برو

. هست اون سمت

کمی از آب خنک را نوشیدم و همین که خواستم بروم
 رامیال را

.  دیدم که دارد به سمت ما می  آید

با هر دویمان دست داد.  رامیال به طرفمان آمد و سالم کرد
 و

دختر بیچاره دستش از دست من هم سردتر بود. کامال
  میشد

ندارد. او فقط  فهمید حتی یک  سرسوزنL هم سامیار را
 دوست

عروسکی بود که توسط مادرش کوک شده بود تا او هر
 کسی را

که می  خواهد به عنوان همسر ببیند و تاتی  تاتی برود
. سمتش

دست مرا چنان فشرد که حس کردم انگشتان ظریفم می
. شکند



:  با حرص نگاهم کرد و من هم زیر گوشش گفتم

ریمیلت  م ی  ریزه   رو  درب یاد  کل  اشکت  نخور  -
 اینقدر  حرص

 . صورتت

: دستم را رها کرد و گفت

.  یه روز حالتو می  گیرم- 

:  رو به سامیار گفتم
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بخورم.  پیش  رامیالجون  بمون.  هوا  میرم  یه  کم  من
! -  عزیزم

. حالش خوب نیست انگار

.به سامیار چشمکی زدم و دیدم  که لب می  فشارد تا نخندد

آن دو را باهم تنها گذاشتم و زیر نگاه وق زده و شعله ور
 رامیال

. به تراس رفتم

چند  می  زد.  به صورتم شالق  هوای  سرد  که شدم
 وارد  تراس

نفس عمیق کشیدم. نم ی دانستم برای نقش بازی کردن هم
  با ید

این همه استرس داشته باشم. اصال به من چه، یکی دیگر
 قرار

.بود مواخذه بشود، چرا من اینقدر خودم را اذیت می کردم



سامیار اما بیش از حد آرام بود. ده دقیقه ای گذشت منتظر
 بودم

سامیار بیای د حالم را بپرسد. اما نی امد و من احمق هم
 بیخود ی

منتظرش نشسته بودم. هوا  سرد بود و بیشتر از آن نم یشد
 با آن

. لباس نازک توی سرما نشست

به سالن که برگشتم دی دم  با چند مرد جوان مشغول بگو و
 بخند

است. کفرم درآمده بود. خیر سرش حداقل بلد نبود نقش یک

باید   خودم  یادش   می   باز ی  کند.  درست  را  عاشق
 پسر  دوست
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دادم. وگرنه خیلی زودتر از موعد مقرر از دستش می دادم.
 روی

مبلی نشستم. درست روبه روی در ورودی و مشغول نگاه
 کردن

به صفحه ی تلفنم. اما حواسم  پی ش سامیار بود که
 حواسش به

من تنها نبود. زنگ در نواخته شد و کسی برای باز کردن
. در رفت

با باز شدن در و ورود مردی جوان با پالتوی بلند و شال
  گردن ی

سیاه دور گردنش چشمانم از تعجب گرد شد. مرد پالتو و
 شال

سمتش  گویی  به  آمد  سهیل  برای  خوش  و  درآورد  را
 گردنش

!  رفت. او عماد بود، عماد



 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_نود_نهم#

 

نمی دانستم در آن لحظه باید چه واکنشی از خودم نشان
. بدهم

چشمش که به من افتاد فهمیدم حتی فرصتی برای  پنهان
 شدن

.  هم برایم  نمانده

 Page 612 of 1483
 



 

 

تعجب را میشد از نگاهش فهمید. از جا بلند شدم و سالم
. کردم

محجوبانه جواب سالمم را داد و سهیل آنقدر باال و پا یین
  پرید

. که عماد مجبور شد با او برود توی  جمع

سامیار با عماد دست داد و عماد مشغول احوالپرسی با
.  حضار شد

هیچ تغییری نکرده بود و هنوز هم مثل چند ماه  پیش  با
 وقار و

. جذاب بود



ایستاده بودم به تماشایش  و ی اد  شب خواستگاری افتادم و
  هیچ

.  حواسم نبود سامیار کنارم ایستاده و دارد صدایم می  زند

.  روژین؟ با تو هستما- 

. بی حواس سرم چر خید به سمتش

  بله؟- 

:  مشکوک نگاهم کرد و با سر به عماد اشاره کرد

.  م ی شناسیش انگار- 

.  آره... یعنی  یه کم- 

اونجوری که تو رفتی  تو بحرش گفتم دیگه  خیلی  طرف- 
.  شناسه
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. همسایه خواهرمه- 

. سامیار یک تای ابرویش را باال انداخت

: پرسیدم

  عماد این جا چی کار م ی کنه؟- 

دوست دوران سربازی سهیله. مثل اینکه واسه کار اومده- 
 چند

.  روزی تبریز، سهیلم دعوتش کرده



:  آهانی " گفتم و چشم از عماد گرفتم. گفتم"

 بدنگذره بهت جناب سامیار خان؟- 

سامیار مرا به سمت مبلی نزدیک جمع برد. لیوان چای را
 از ت و ی

:  سینی برداشت و به دستم داد

.  به من باشه دلم م ی خواد همین االن بزنم به چاک- 

:  لیوان را از دستش گرفتم و گفتم

تو رو خدا نقش بازی کردنم که بلد نیستی. منو آوردی- 
 اینجا

.  خودت نشستی با فامیالت بگو بخند
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با آمدن عماد به سمت ما سامیار سر چرخاند سمت او. عماد
 کنار

ما نشست و با سامیار کمی خوش و بش کرد و بعد رو به
 من

: گفت

  حالتون چطوره روژین خانوم؟ شما کجا؟ اینجا کجا؟- 

لبخندی زورکی زدم. فقط خدا می دانست چه حال خرابی
 داشتم

.  از دیدن دوباره اش



را بگویم؛ اما  نگاه ی به سامیار کردم. دلم م ی  خواست
 راستش

سامیار دستش را دور شانه ام حلقه کرد و به جای من
: جواب داد

.  روژین امشب تازه وارده اینجا- 

:  عماد نگاهی به دست سامیار دور شانه ام کرد و گفت

. سهیل یه چیزایی گفت. مبارکا باشه- 

توی دلم فریاد زدم:" نه! به خدا دروغه، بازیه. همه ش
" الکیه

ولی نتوانستم بگویم. صدایم  را تو ی گلو خفه کردم. کاش
 سامیار

نبود. آن وقت همه چیز را به او م ی گفتم. شای د آن قدر
 جربزه

داشتم که به او می  گفتم دوستش دارم و هنوز هم نتوانسته
 ام



.  فراموشش کنم
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 :  بغضم را فرو خورده و نالیدم

. ممنون- 

فراخواند، دیگر   برای  شام  را  با  صدای  خاله  ی
 سامیار  که همه

.  حرفی رد و ب دل نشد



بود  مانده  تحویل  گرفت. فقط  میز  شام حسابی  مرا
 سامیار  سر

از  از همه  بودم و بدتر  لقمه توی دهانم بگذارد. حسابی
 معذب

. نگاه های پرمعنای  عماد جانم داشت به لب می  رسید

را صدا زد و به گوشه ای کشید  و  مادر سامیار  او  بعد
از شام، 

مشغول صحبت کردن با او شد. من هم فرصت را غنیمت
 شمردم

تا با عماد حرف بزنم. با اشاره ای کوچک به او که مشغول
 صحبت

.  با سهیل بود به سمتم آمد

  چیزی شده روژین خانوم؟- 

نمی دانستم چطور حرف را به سمت خواستگاری بکشانم.
 با جان



:  کندنی  گفتم

... راستش اون شب... منظورم شب خواستگاری- 

: عماد گفت
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فکر نمی کنم به خاطر سامیار منو رد کرده باش ی.- 
 درسته؟

منظورتون  چیه؟ من یادم نمیاد همچین چی زی بهتون- 
 گفته



.  باشم

. پس حدسم درسته- 

  یه کم واضح تر حرف بزنید  آقا عماد. چی شده؟- 

اون شب که از خونه تون رفتیم، هم خودم هم خانواده م- 
 از

شما و خانواده تون خیلی خوشمون اومده بود. حس کردم
 شما

هم زیاد به این وصلت بی  میل نبودین. اما فردای اون شب
  وقتی

صبح داشتم می رفتم سرکار، دومادتون تو پارکینگ جلومو
 گرفت

از طرف شما مامور شده جواب من فیتون رو برسونه به
 و گفت

من. شوکه پرسیدم چرا؟ گفت روژین شخص دیگه  ای رو
 دوست

داره و فقط منو رزا می دونیم . لطفا دیگه حرفشو  پیش
 نکشین و



به کسی هم چیزی نگین. از من هم نخواین جزئیات رو
 براتون

.  بگم

من اون روز خیلی ناراحت و عصبی بودم. مدت ها از
 خودم می

پرسیدم مگه ما مسخره ی شما بودیم که مارو کشوندین  به
 خونه
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تون و بعدم گفتین نه. به مادرم گفتم نمی  خوام. خواهرم
 دوستش



رو معرفی  کرد و رفتیم  خواستگاری و جواب مثبت
 شنیدیم. االن

.  هم چند وقتیه نامزدی م

با هر کلمه ای که از دهان عماد بیرون می آمد تکه ای از
 قلب

من می شکست و روی زمین می افتاد. بغض چنبره زده
 توی

: گلویم را پس زدم و به سختی لب زدم

مبارکتون باشه؛ ولی  باور کنید  من چنین چیزی نگفتم.- 
 اون

شب من سکته ی قلبی کردم و تا دو سه روز بیمارستان
 بست ر ی

.  شدم

: عماد با چشمانی  گرد شده گفت



 وای خدای من! جدی میگین؟ آخه چرا ؟- 

: پوزخند زدم 

. البد باید  خبراش به گوشتون ر سیده باشه- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صدم#
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:  عماد سر به زیر انداخت

باید   بدونیم   رو  هر چی  که  برادرتون  اون شب
 متاسفانه.  -  بله

گفت. تازه اون روز بود که فهمیدم عجب رودستی خوردم.
  ولی

خبر نداشتم قضیه سکته رو. تازه االن دارم می شنوم از
.  شما

هیچ مردی تو زندگی  من نبود آقا عماد. اون بی  همه- 
 چیز دروغ

...  گفت و زندگ ی منو خراب کرد. من

: عماد گفت



  تو چی؟- 

.  هیچی... ولش کنید. هر چی بود گذشت- 

: عماد مغموم لب زد

شای د من و تو قسمت هم نبودی م؛ ولی  من هرگز- 
 دامادتون رو

!  نمی بخشم. هرگز

:لب پایینم  را به دندان کشیدم. سرم را پایین انداختم و گفتم
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متاسفم. خیلی خیلی  متاسفم ول ی من به قسمت و- 
 سرنوشت

اعتقادی ندارم. اما به اینکه بعضی  ها پا به این دنیا  می
 ذارن تا

زندگی بقیه رو خراب کنن سخت معتقدم. کاش حداقل از
 خودم

می پرسیدین ی ا  پیگیر م ی شد ین. براتون آرزوی
 خوشبختی می

.  کنم آقا عماد

.  عماد با تاسف سر تکان داد

ممنون. سامیار پسر خوبیه. امیدوارم شما هم خوشبخت ب- 
 . شین

. ممنون- 



نمی دانستم توی دلش چه م ی گذرد. اما وقتی  از کنارم رد
 شد

و رفت گوشه ی سالن و کنار سه یل جای گرفت، توی
 نگاهش

. رد خشم و حسرت را دیدم و سوختم

هوای خانه داشت خفه ام می کرد. توی یکی از اتاق ها
 رفتم و

پنجره ی اتاق را باز کردم. چند نفس عمیق کشیدم و برای
 سامیار

.  پیامی  فرستادم که بای د برویم 

از اتاق خارج شدم. پالتو و شالم را پوشیدم و کیفم  را روی
 دوشم

انداختم. پریسا و سهیل و همسرش و عماد تنها کسانی
 بودند  که
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برای بدرقه آمدند. با دل ی آکنده از درد و اشکی که
 اصرار داشت

و  کردم  نگاه  عماد  به  برای  آخرین  بار  بیرون  بزند،
 از چشمانم

.  همراه با سامیار از آن خانه بیرون زدیم

وقتی توی ماشین نشستم، دیگر طاقت نیاوردم و های های
 گریه

. را سر دادم

از دست دادن عماد برایم سنگین بود و کاری که امیرحسین
 با



. زندگی ام کرد  غیرقابل جبران بود

:  سامیار با نگرانی  لب زد

 چی شده روژین؟ چرا یهو زدی زیر گریه؟- 

چنان هق می  زدم که توان جواب دادن به سوال های  پی
 در پی

. اش را نداشتم

. سامیار دستمالی به دستم داد و گذاشت حسابی اشک بریزم

:  کمی که آرام شدم گفت

تو رو خدا بس کن دختر! به من بگو چی  شده؟ مادرم،- 
  رامیال

چیزی  بهت  عماد  پسره  زده؟  یا  شای دم   اون  کسی
 حرفی  بهت



 گفته؟
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:  سر تکان دادم

. خواهش م ی کنم منو برسون خونه- 

سامیار لب فشرد. استارت زد و اتومبیل را به حرکت
. درآورد

:  ده دقیقه ای که راند گفت



  هنوزم نمی خوای چیزی بگی؟- 

:  با صدایی گرفته گفتم

 م ی دونی دلم چی  می  خواد؟- 

.  بگو برات مهیاش می کنم اگه آرومت می  کنه- 

! یه هفت تیر- 

:  سامیار شوکه تقریبا فریاد زد

  چی؟! هفت تیر؟- 

.  آره. م ی خوام یه نامردو بکشم- 

.  بی  خیال روژین- 

. امیرحسین اگر بمیره دل من خنک میشه- 



: سامیار دستش را به دور فرمان  پیچید
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 بازم اون؟ باز د یگه چه گوهی خورده؟- 

.  بدبختی اونقدرام شجاع نیستم آدم بکشم- 

  هنوز به اون حیوون فکر می کن ی؟- 

 ! حیفه حیوون- 



حدس م ی زنم این عماد یه چیزی گفته تو رو به هم- 
. ریخته

.  کاش امشب نیومده بودم اینجا- 

قلبت  واسه  فقط  دیگه   گریه  نکن.  ببخشید.  شد.  -
 تقصیر  من

 . خوب نیستا

سرم را به صندلی تکیه دادم و تصمیم گرفتم دیگر به عماد
 فکر

او همسر زنی بود که  نبود. حاال  او دیگر یک  مرد مجرد
. نکنم

.  شاید میشد من جای  او باشم

:  سامیار گفت

 شامم که نخوردی. چیزی می خوای برات بگیرم ؟- 



.  آره. بری م قهوه بخوریم؟ با یه عالمه کیک شکالتی- 

 آره بریم . تو فقط گریه نکن. باشه؟- 
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: لبخندی خسته زدم

. باشه- 

اسپرسوهای  خوش طعمی  که  ای  دنج  کافه  به  برد
 سامیار  مرا



داشت. حتی یک بارهم نپرسید موضوع گریه کردنم را و
 من از او

ممنون بودم. فقط مطمئنش کردم که خانواده اش حرفی  به
 من

.  نزده اند

آخر شب مرا به خانه رساند. دو خانه دورتر از ساختمان
 خودمان

:  ماشین را پارک کرد و گفت

 امشب باز تنها یی که. نمی  ترسی ؟- 

.  نگاه ی به چراغ های خاموش خانه انداختم

. نمی  دونم. اونقدر خسته ام که نگو- 

 م ی خوای  پیشت بمونم تا خوابت ببره؟- 



:  چشم گرد کردم. خندی د

 فکرای بد ه م بلدی تو اون کله ت بریزی؟- 

.از حرفش خجالت کشیدم. بند کی ف را روی دوشم انداختم
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. نخیر آقا. بلد نیستم. من دی گه م یرم- 

باشه. راستی... ممنون بابت امشب. و اینکه عذرخواهی- 
 می  کنم

. بابت حرفاشون



نه بابا. از قبل گفته بودی و منم گفتم تحمل می کنم. اونا- 
 که

نمی دونن م ا داریم باهاشون بازی می کنیم. فقط امیدوارم
 بازی

.  رو نبازیم

: سامیار با کف دست روی فرمان کوبید

.  نمی  بازیم . برو به سالمت- 

دوازده  از  ساعت  گذاشتم  سردم  خانه  ی  تاریک  و
 در  وقتی  پا

گذشته بود. تنها کسی که آن لحظه می توانست آرامم کند
  کتی

بود. برایم مهم نبود ساعت چند است. بای د با او حرف م
 ی زدم و

: خودم را خالی می کردم. با دو بوق جواب داد



 جانم روژی؟- 

 سالم کتی. بیداری؟- 

آره یه ایل مهمون داشتم. همین االن رفتن. این وقت شب- 
  چی

  شده؟ حالت خوبه؟
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.  خوبم- 



.  صدات گرفته ها- 

کتی  االن می  تونی حرف بزنی؟ شوهرت ناراحت نمیشه- 
 ؟

 آره قربونت برم. چته تو باز؟- 
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. با سامیار رفته بودم تولد اون دخترخاله عنقش- 

 خب؟- 



  بگو کیو دیدم؟- 

 عزارئیلو؟- 

:  خندیدم

!  زهرمار جدی باش- 
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واال اونجوری که تو صدات گرفته گفتم با رامیال زدین- 
 به تیپ



.  و تاپ هم

.  تو یه درصد فکر کن من جلو اون عنتر خانوم کم بیارم- 

  خب پس چی؟- 

.  عمادو د یدم اونجا- 

:  کتی جیغ زد

  درووووغ؟- 

. به خدا کتی. دوست داداش سام یار بود- 

 خب خب چی گفت چی  شنیدی؟- 

از سیر تا  پیاز حرف هایم  با عماد را برای کتی تعریف
.  کردم



.  کتی  جلوی سامیار دو ساعت عر زدم و گریه کردم- 

ببین دیگه هیچکس تو اون تهرون نمونده از قضیه ی ما با
 خبر

.  نباشه. دیگه آبرو برام نمونده
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بیخود! اونی که آبروش رفت و به ابدیت  پیوست اون- 
 مرتیک ه

بود نه تو. دست داداشتو ماچ کن که رفته و واسه اون کره
 خر



.  آبرو نذاشته. ایول. دمش گرم

.  دی گه اعصاب واسم نمونده کتی- 

بمیرم برات. ولش کن د یگه. به قول خودت اون دیگه- 
. زن داره

. از مادر و خاله ی سامیار بگو

 . اصال محلم نذاشتن. منم انگار نه انگار.  عین خودشون- 

! چه مهمان نواز- 

آخر شبم مادرش سامی ارو کشید یه گوشه نمی  دونم تو- 
 گوشش

موقع  سفید  میشد.  و  فقط  یادمه  سامیار  ه ی  سرخ  چی
. گفت

رفتنم با اینکه حالم ناخوش بود ول ی دی دم مادرش با
 چشم و ابرو



.  براش خط و نشون می کشید

.  به به! خرتونم که زایید- 

.  اون گاوه که میزاد دیوونه- 

خر تو همون خریه که کره بود بزرگ شده. االن یکی- 
 دیگه داره

. می زاد. این یکیم البته دم نداره عین ننه ش
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.  قاه  قاه خندی دم



 .  خلی تو به خدا کتی- 

خودم میدونم،  مگه نمی دونستی؟ حاالم بخند ب ی خیال- 
 روژی

خوشگله. اگه بی خیال این ام یرحسین و عماد و کوفت و
 زهرمار

بیام  ببرمت  زندگیمو ول کنم  باید  کار و  زندگیت نشی
 آخرش

.  امین آباد

به هیچ عنوان نمی توانستم به شوخی هایش نخندم. آنقدر
 گفت

و مسخره ب ازی درآورد که استرس از من دور شد و حالم
.  جا آمد

کتی که فهمید دی گر گریه نمی  کنم و حالم بهتر شده
  خمیازه

:  کشان گفت



د یگه برو بخواب جان هر کی  دوست داری. دارم- 
 بیهوش میشم

 . خواهر

. برایش بوسه ای فرستادم و شب به خیر گفتم

دادن  برای  انجام  بعد کلی  کار  روز  نکردم.  دیگر  به
 چیزی  فکر

. داشتم
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. ساعت ده صبح بود. یک صبح دلگ یر و سرد

سرم را گذاسته بودم روی میز و هنوز هم از یادآوری
 اتفاقات شب

.  قبل ناراحت بودم. دست و دلم به کار نمی  رفت

" دو تقه به در خورد. سر بلند کردم و گفتم " بفرما یید

.  سولماز بود. لیوان نسکافه ی محبوبم را آورده بود

 کار داری روژین جون ؟- 



.  آره؛ ول ی حسش نیست- 

لیوانم را روی میز  گذاشت و لیوان به دست نشست روی
  صندلی

. نزدیک میز

 چرا حسش نیست؟- 

.  کمی از نسکافه را نوشیدم
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 . هیچی همینطوری- 

از صبح این سنایی بدعنق شده. هی سر این  و اون داد- 
. می  زنه

. نمی دونم چشه

دردسرهایش   باشد.  دعوای ش  شده  مادرش  شا ید   با
 فکر  کردم

شروع شده بود و امیدوارم ترکش های جنگ میان او و
 مادرش

. به من نخورد

:  گفتم

.  البد یه چیزی هست که اعصاب نداره. محلش نذار- 

تا حاال سابقه نداشته سنایی با کارمندا درگیری لفظی  پیدا- 
 کنه



.  یا غر بزنه. شدی دا کنجکاوم که چی شده

  حاال سنایی  رو ولش کن سولماز. عروسیت چی شد؟- 

. سولماز لبخندی زیبا زد

قرار شد دو هفته دی گه مراسم عقدکنون باشه. رضا یه- 
 کم وقت

می خواد خودشو جمع و جور کنه. چند تا از بچه ها ی
 شرکت

.  دعوتن. تو هم که گل سرسبدشونی

. آخ جون! دلم لک زده  واسه یه جشن. پوسیدم به خدا- 
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.  آخی تنها افتادی اینجا،  سوت و کوره زندگیت- 

.نمیشه گفت سوت و کور. ولی  جشن عروسی فرق داره- 

احیانا ده روز قبل کارت دعوت به دستت می رسه. قدمت- 
 سر

. چشم

. مبارکت باشه. حتما میام عزیزم- 

خیله خب نسکافه مم که خوردم. پاشم برم سر کارم. االن- 
 باز

. سنایی آتیشی میشه



آن روز اتفاق خاصی نیفتاد. سامیار را ندیدم. چند بار
 خواستم به

اتاقش بروم و علت کج خلقی های ش را بپرسم. اما  پیش
 خودم

.  گفتم اگر به من مربوط میشد خودش می آمد و می  گفت

وقتی به خانه برگشتم، محمد هنوز نیامده  بود. خبری از
 ماشی ن

آقای بهرامی هم نبود. داشتم از پله ها باال میرفتم  که
 صدایی  مرا

وسط پله ها متوقف کرد. خوب که دقت کردم صدای گریه
 می

.  آمد
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پنجره ی اتاق آیدا کمی باز بود. از پله ها پایین رفتم. پشت
 پنجره

ایستادم. آیدا  بود. داشت گریه  می  کرد و یک چیزها یی
  هم می

. گفت که نمی فهمیدم دقیقا  چیست

نگران پشت در رفتم و زنگ خانه را زدم. دقایقی بعد در
. باز شد

:آیدا با صورتی سرخ و چشمانی خیس شوکه از دیدنم  گفت

... روژین جون شمایی؟ فکر کردم- 

  فکر کردی چی؟- 



صورتش را به سمت دیگر چرخاند و اشک هایش را پاک
.  کرد

 هیچی. کاری داشتی؟- 

  تنهایی؟- 

.  آره- 

  بیام  تو؟- 

از جلوی در کنار رفت. پا در خانه گرم گذاشتم و آیدا  در
. را بست

:  گفتم

 چایی داری؟- 
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:  فین فین کرد

برسه چایی   می   االناس که خسته  کردم. محمد  تازه دم
 -  آره

 . خواد

: همراهش به آشپزخانه رفتم. گفتم

 چرا داشتی گریه می  کردی آیدا؟- 

آیدا که از همان اول هیچ تالشی برای پنهان کردن گریه
 هایش



نکرده بود، قوری را روی سماور کوبید و دوباره زیر
.  گریه زد

به سمتش رفتم و بغلش کردم. سر روی شانه ام گذاشت و
 هق

.  زد. دلواپس بودم از آن همه غم تو ی صدایش

 آیدا چیزی شده؟ مامانت و بقیه حالشون خوبه ؟- 

.  سر بلند کرد و کمی  کنار کشید

. همه خوبن؛ ول ی من داغونم روژی ن. دارم می میرم- 

خدا نکنه دختر. چی شده آخه؟ به من بگو. مردم از- 
 دلواپس ی

. به خدا
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آیدا پشت میز نشست. من هم ی ک صندلی کشیدم  و پشت
 میز

.  رو به رویش نشستم

: آیدا دستمالی از جعبه کشید و فی ن فین کنان گفت

چند روزه می  خواستم بیام باهات حرف بزنم. ولی  روم- 
. نشد

.  روژین من خیلی بیچاره ام. تو رو خدا به دادم برس

:  دستانش را توی دستانم گرفتم

تو رو خدا حرف بزن. کشتی منو تو دختر. چی شده این- 
 همه



  به هم ریختی؟

روژین گفتنش واسم سخته. اصال نمی دونم چجوری شد- 
 که

آخه چجوری  بگم؟  به خدا خجالت م ی   کشم.  افتاد.  این
 اتفاق

. خیلی زشته... خیلی

. شروع کردم به نوازش دست سردش

  آدم کشتی  آیدا؟- 

 نه بابا. این حرفا چیه؟- 

 . خب پس میگ ی ی ا نه؟ دق نده منو دختر- 
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:  آیدا باز هق زد

.  من... من محمدو دوست دارم- 

هاج و واج مانده بودم منظورش  چیست. با دهان باز و
 چشمانی

.  گرد نگاهش کردم

:  آیدا لب پایینش را به دندان کشید. بهت زده گفتم

... یعنی  چی دوسش داری؟! منظورت اینه- 



آره درست فهمیدی. من محمدو به عنوان یه مرد دوست- 
 دارم

نه برادرم... وای روژین من خیلی آشغالم. کثافت و هرزه
 ام... من

 باید  بمیرم... آخه کدوم خواهری عاشق داداشش میشه؟

.دست روی صورتش گذاشت و ها ی های گریه را سر داد

فکر شنیدن هر چیزی را می کردم جز این که آیدا عاشق
 برادرش

.  شده باشد

.  از جا بلند شدم و لیوان آبی به دستش دادم

. آیدا اینو بخور ببینم چی به چیه دختر- 

:  آیدا جرعه ای آب نوشید. بعد بریده بریده  گفت
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ازم بدت اومد روژین؟ حق داری به خدا. من خودم از- 
 خودم

.  متنفرم. کاش بمیرم. خدایا  منو بکش خسته شدم دیگه

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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چرت و پرت نگو دختر. وایسا ببینم. از اول بگو کی- 
 فهمیدی

 محمدو دوست داری؟

از چهار سال  پیش . وقتی  یه بار دستش به دستم خورد- 
 خون

توی صورتم دوید. قلبم تند تند زد. اوایل جدیش  نگرفتم.
 بعد از

یکی دو سال فهمیدم جنس دوست داشتنم فرق داره. از
 دوستام

می پرسیدم رابطه شون با برادراشون چجوریه، فهمیدم
  هیچکدوم

حالتای منو ندارن. شروع کردم به دوری ازش. محمد بعد
 از یه

مدت شاک ی شد چرا مثل غریبه ها باهاش رفتار م ی کنم.
 مجبور

شدم عادی رفتار کن م. بعد از چند وقت تصمیم گرفتم با یه
 پسر
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بودم. دلم و حواسم  دوست بشم. یه چند ماهی  باهاش
 دوست

پیش محمد بود و دیدم  دارم نابود میشم. مامانم فهمید گفت 
 آدم

. باش. دوست پسر دیگه چیه؟ دفعه آخرت باشه

 ای داد بی داد. پس این همه راه رفتی و عذاب کشیدی؟- 

آره. بعد فکر کردم ازش دور بشم بهتر باشه. واسه- 
 انتخاب رشته



نمیشه.  نذاشت. گفت  ولی  بابا  و مشهد.  تهران  زدم
 دانشگاه  تو

همین جا تو تبریز جلو چشم خودم باش. خود محمد بیشتر
 از

بابا مخالف بود. ه ی  غیرتی میشد برام، بیشتر عاشقش می
.  شدم

یه چیزی میگم  ناراحت نشی روژی ن جون. وقتی  تو
 اومدی  گفتم

 خدا کنه محمد عاشقت بشه. خدا کنه مهرش بیفته تو دلت و

شما باهم ازدواج کنید. از طرفی گاه ی می  دیدم  چجوری
 باهم

.  راح تین و بگو بخند دارین از حسادت می مردم

ولی دیدم  نه، شما دو تا فقط مثل دو تا رفیق باهم هستین.
 ته

.  دلم خوشحالم بودم اما باز برگشته بودم سر جای اولم



خب االن انگار از همیشه حالت بدتر شده که اینقدر- 
. داغونی

  چی شده؟
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. بابا می  خواد براش زن بگیره- 

  جدی؟- 

آره. من دارم می  میرم. حالم بده. نمی  تونم درس بخونم.- 
  این



ترم مشروط میشم. اگه محمد زن بگیره. آخ فکرشم داغونم
  می

. کنه

 خب مگه تو همینو نمی خوای ؟- 

آره ولی  نمیشه. تحملش واسم از مردن بدتره. راستش دو- 
 روز

...  پیش 

:  آیدا مکث کرد و باز گریه را سر داد. تشر زدم

دو روز  پیش  چی آی دا؟ تو رو خدا این قدر اشک نریز- 
 د یوونه م

  کردی. دو روز  پیش چی شد؟

. آیدا کمی آب خورد



.  دو روز  پیش می خواستم خودکشی کنم- 

:  از جا بلند شدم و نالیدم

!  ی ا خدا- 
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عصبی دست انداختم پشت گردنم. عرق کرده بودم و به
 شدت

. حالم خراب بود

! تو چی کار کردی؟! دیوونه شد ی؟! ای خدا- 



صدای باز شدن در حیاط و ورود ماشین به حیاط آیدا را از
 جا

.  پراند

: دستپاچه گفت

.  وای محمده- 

.  چته بابا؟ انگار تا حاال محمدو ند یدی. آروم باش- 

 منو با این قی افه ببینه چی بگم بهش؟- 

  مامانت و بابات ک ی میان؟- 

رفتن دی دن فامیالمون. بدرقه واسه مکه. نمی دونم کی- 
.  میان

. پاشو جمع کن بریم باال  پیش  من- 



 خونه ی تو؟ آخه به چه بهونه  ای؟- 

 درس عزیزم، درس. فردا امتحان داری؟- 

.  آره- 
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صورتت  بشور  یه  آرایشی  چ یزی  بکن.  رو  روت  و
 دست  -  بدو

. بدجور قرمزه



آیدا فورا دوید سمت سرویس. همان لحظه محمد کلید
 انداخت

و یاهلل گوی ان وارد خانه شد. لبخندم را روی لب هایم
 نشاندم و

.  به استقبالش رفتم

:  با دی دنم  گفت

.  به به مهمونم که داریم- 

  سالم. خوبی؟- 

محمد سوئیچش را روی میز تلفن گذاشت و پالتویش را
. درآورد

 چه عجب از این ورا؟- 

:  نگاه ی به اطراف کرد



 پس آیدا کو؟- 

 . دستشوییه- 

هولکی   به  هول  و  بیرون  آمد  به دست  آیدا   حوله
 همان  لحظه

.  محمد سالم کرد و به سمت اتاقش دوی د
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: محمد نگا هش را به آیدای عجول دوخت



 . کجا جوجه؟ بدو بیا  یه چایی  بده خستمه- 

: فوری گفتم

. بذار وسایلشو جمع کنه بریم باال- 

:  محمد وارد سرویس شد

  باال چه خبره بانو؟- 

. یه کم تو درساش بهش کمک کنم- 

و  یک  لیوان  چای  برایش  ریختم. سینی  آشپزخانه  رفتم
 سمت

: چای را روی میز گذاشتم. محمد گفت

دستت درد نکنه. حاال من چی کار کنم؟ تنها بمونم؟ البد- 
 شامم

.  نداریم



 حاال یه امشبو تنها بمون. چی م یشه مگه؟- 

... بدجنس. یه تعارفی  چیزی- 

تعارف ندارم من با تو. پسر خوبی باش یه شام خوشمزه- 
 درست

.  کن میام می  برم
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: مشغول نوشیدن چای شد



. نیمروهام  خوبه- 

.  خندیدم

. نوش جان. ما  پیتزا می خوریم. زحمت نکش- 

در همان حال آیدا از اتاق بیرون آمد. طفلک کل ی آرایش
 کرده

:بود. کوله اش را روی دوشش انداخته بود. رو به من گفت

 بریم  روژین جون ؟- 

.  محمد در حال نوشیدن چای زل زده بود به آی دا

 چقدر آرایش کردی آیدا. عروس ی میری؟- 

:  آیدا لب کج کرد

!  بی  خیال- 



. کیفم را از روی مبل برداشتم

 ما رفتیم. کاری نداری؟- 

محمد تا جلوی در آمد. تا لحظه ی آخر که از پله ها باال
  برویم

چشم از آیدا  برنداشت. وارد خانه که شدیم  آیدا  کوله اش
 را گوشه
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ای گذاشت و بغ کرده روی مبل نشست و زانوهایش را بغل
. کرد

مشغول  و  شومینه  رفتم  به سمت  بستم.  را  در  آهی
 کشیدم  و

روشن کردنش شدم. بعد پتوی نازکی را که روی مبل بود
 روی

.  آیدا انداختم

خیلی  سرده خونه. تا گرم بشی من یه قهوه درست کنم.- 
 بدجور

. کافئین الزمی  دختر

. اتفاقا زهر الزمم بخورم بمیرم راحت شم- 

 .  باز گفت. د یگه نگیا- 

.  قهوه که آماده شد ماگ را به دستش دادم و کنارش نشستم



:  آیدا با صدایی گرفته گفت

 حاال من چه خاک ی به سرم بریزم روژین جون ؟- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_سو م#
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:  آهی کشیدم و گفتم

آخه اصال نمی فهممت آیداجون. یه چی زی این وسط- 
 هست

دلیل  اون  با ید   دنبال  قویه.  حست  محمد  به  این   همه
 تو  که

.  بگردیم

مریضم. مشکل  من  دلیلش  چیه  روژی ن  جون.  م ی
 دونم  -  من

.  روحی روانی  پیدا کردم

  مریضی؟  مثال چه مریضی ای؟- 

آخه روژین جون آدمی که از نظر عقلی سالم باشه نمیاد- 
 عاشق

. داداشش بشه



:  خیلی جدی متلک وار گفتم

اون وقت ببخشید خانوم دکتر خودتون به این نتیجه- 
 رسیدی ن

 یا کسی  بهتون چیزی گفته ؟

.  مسخره م نکن تو رو خدا. دارم جدی میگم- 

روانی  به  اختالل  بیخودی  انگ  داری  دیگه.  کردنم  -
 مسخره

فکر  مریضی  بعد  گفتن  اگه  اونا  برو  پیش  اهلش
 نزن.  خودت

.  درمونش باش

 Page 645 of 1483
 



 

 

:  آیدا کامل به سمتم چرخید

ولی  ترسیدم  برم  پیش  روانپزشک.  خواستم  بار  چند
 خدا  -  به

.  حدسم درست باشه و من دیوونه شده باشم

.  ماگ قهوه را به دستش دادم

.  بخور تا بهت بگم چی کار کنیم- 

:  آیدا با ذوق گفت

  کمکم می  کنی؟- 

با سرانگشتانم نم اشکش را گرفتم و بوسه ای به گونه ی
 ترش



: زدم

آره قربونت برم. خیالت راحت. تا آخرش باهاتم. تو فقط- 
 گریه

نکن. می  ترسم خدای نکرده اینقدر گریه می کن ی کور
.  شی ها

آیدا ماگش را روی میز گذاشت و مرا محکم در آغوش
.  کشید

!  خیلی دوستت دارم روژین جون. خیلی- 

بلندی   نفس  به رویش پاشیدم.  را  لبخندم  بعد از من جدا
. شد

: کشید
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.  آخیش! خوب شد بهت گفتم. داشتم خفه می شدم- 

.  کاش زودتر بهم می  گفتی- 

.  روم نشد. امروزم دیگه به اینجام رسیده بود به خدا- 

فکرشم نکن. یه  پیتزا گنده بخوریم بشینیم سر درست.- 
 چطوره؟

.  عالیه. ولی  محمد شام نداره- 

توی دلم برایش زار زدم. کامال از دست رفته بود این
. دختر



تو غصه ی  اونو نخور. مردا واسه شکمشون خوب بلدن- 
 چی  کار

. کنن

مهناز خانوم آخر شب به ما سرزد. وقتی آیدا گفت م ی
 خواهد

شب را  پیش من بم اند، صورتش را با مهربان ی بوسید و
.  رفت

آن شب آیدا تا پاسی از شب بیدار ماند و درس خواند.
  برایش

اما تمام سعیش را  بود تمرکز روی نوشته های کتابش.
 سخت

.  کرد و دست آخر روی کتاب های ش خوابش برد

صبح روز بعد با فکری مشغول بر ای آیدا صبحانه را آماده
. کردم

.  صبحانه اش را دادم و او را تا دانشگاهش رساندم
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:  وقتی داشت از ماشینم   پیاده میشد گفتم

.  آیدا یه قولی بهم بده- 

!  جونم روژین جان- 

خیلی   با محمد  نمی   کنی .  -  دی گه  گریه  نمی   کن
 ی،   فکرای  بد

از  ی ه  شده  جور  هر  سعی  می  کنم  من  می  کن ی.
 عادی  رفتار



این  مسئله  با  مورد  در  بگیرم  برات.  وقت  خوب
 روانپزشک

 هیچکس حرف نمی زنی . باشه؟

: آیدا صورتم را بوسید

. ممنونم. خیلی  ماهی  روژین جون- 

.  خیله خب. بدو برو پایین د یرم شد- 

**** 

و  های  زیباش  زد  خنده  آن  از  سولماز  گذاشتم  که
 دفتر  پا  در

: گفت

. سالم. دیر اومدی  امروز- 



:  قدم آهسته کردم سمت میزش
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  کار داشتم یه کم دیر شد. سنا یی اومده؟- 

. آره. خداروشکر امروز خوش اخالقه- 

. خوبه- 

به اتاقم رفتم و یک ساعت بعد به اتاق سامیار رفتم. سخت
 توی

: فکر بود و با دیدنم گفت



  چیزی شده؟- 

 شنیدم دیروز بد اخالق بودی؟- 

خودکارش را روی برگه ها انداخت و به صندلی  تکیه زد
  و  پیشانی

. اش را خاراند

. چی بگم. مشکل منه. تو نگران نباش- 

 مادرته؟- 

آره. دیشب خط و نشون کشید خ یلی زود جمع کنم این- 
. بساطو

البته بار اولش نیس ت این طرز حرف زدنش. ولی می
 ترسم بیاد

 . سراغ تو



" توی دلم نالی دم:" خدا رحم کنه به من
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: لبخندی مصنو عی زدم

برمیام.  از پسش  نترس  متر زبون دارم.  - می  دونی
 که من دو

.  خنده اش گرفته بود

  چی می خوای بهش بگی؟- 



نمی  دونم. یه چیزی میگم  دیگه . االنم اومدم کارت- 
.  دارم

.  بشین- 

.  نشستم روی صندلی کنار میزش

 تو یه روانپزشک خوب سراغ دا ری تو این شهر؟- 

:  سامیار کمی  نگاهم کرد

چی شده؟ نکنه استرس دا ری؟  ای وای. بابا ولش کن.- 
  اصال بیا

قرارمونو به هم بزنیم. به خدا راضی نیستم اعصاب
 معصابت به

.  خاطر من به هم بریزه

:  نگاه ی عاقل اندر سفیه به او کردم



روان  اگه م ی  خواستم خدای  نکرده  من  نیستا.  -  حالت
 خوش

پریش بشم همون شبی که دزد زد زندگیمو مریض م ی
.  شدم
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 پس روانپزشک واسه چی می خوای ؟- 

.  واسه یکی از دوستام- 



تلفنشو میدم. فقط  ی ه  بهت شماره  -  یکی  هست کارش
. خوبه

 . خواهشی ازت دارم

 چه خواهشی؟- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_چهار م#

 

 

ماشین را توی حیاط  پارک کردم و چشم دوختم به پنجره
 ی

اتاق آی دا. چراغ اتاقش روشن بود و شواهد دال بر
 حضور محمد



.  و پدر و مادرش در خانه بود

کیفم  از  بودم  سامیار   گرفته  از  که  کارت  ویزیت
 روانپزشکی  را

.  بیرون کشیدم و به آن نگاه کردم
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" دکتر مسعودراد"

گوشه ی لبم را به دندان کشیدم و به این فکر کردم چرا
 سامیار



گفته بود اسمی از او نزد دکتر راد نبرم؟ گفته بود نوبت
 گرفتن

از راد سخت است. گفت خودش برای چهارشنبه ی همین
 هفته

.  وقت می  گیرد

از ماشین  پیاده شده و به خانه ام رفتم. هوس میرزاقاسمی
 کرده

بودم. بادمجان ها را روی اجاق گذاشته و مشغول کباب
 کردنشان

.  شدم که صدای زنگ حنا بلند شد

.  کتی بود

:  تا گفتم "جانم کتی "، صدای شادش  پیچید توی گوشم

 جونت سالمت جیگر، چطوری تو؟- 



 کبکت خروس می  خونه ها. چیه؟ خبریه ؟- 

. آره خبر دارم چه خب ری! داری خاله میشی- 

:  با خوشحالی جیغی کوتاه کشیدم

. جدی کت ی؟ وایی خدا جونم. مبارکه- 
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. ممنون. آخ اونقدر خوشحالما. بهنامم که روهواس- 



تا زن و شوهر. یه کم نفس بکش  نیفتین شما دو  - حاال
 پس

.  اینقدر نپر باال پایین. بچه وحشت می کنه

بودی  می  رفتیم   این  روژی ن  کاش  فرنگیه.  قد  یه
 توت  -  بچه

.  سیسمونیا. یه حالی  بده ها

. با بابای بچه ت برو خو- 

با صدای زنگ خانه سرم ب ی اراده چرخید سمت زنگ
 . آیفون

.  کتی  در م ی زنن- 

.  وا! خب چرا ترسیدی؟ برو درو وا کن- 

 آخه کی میاد خونه ی من این وقت شب؟- 



:  کتی موذیانه خندید

. البد آقاتونه- 

.  زهرماره آقاتونه- 

:  رفتم سمت آیفون و گفتم

  کیه؟- 
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تاریک بود و آیفون تصویری طبق چند وقت اخیر تار بود.
 صدای

:  مردی آمد

.  باز کن روژین- 

: صدای راما را شناختم. فریاد شاد ی سر دادم

  راما تویی ؟- 

.  نه واال رفتگر محله س. باز کن ی خ کردم بابا- 

:  دکمه را فشردم و به کتی  پشت خط گفتم

. کتی  راماست. خبرای خوب امروز پشت هم می  رسه- 

ای جان چشمت روشن. خوش بگذره بهت. من بعدا زنگ- 
  می

. زنم



راما که وارد خانه شد، توی آغوشش پریدم. برادر قد بلند و
 رعنای م

با د یدنم دستانش را دور شانه ام حلقه کرد و صورتم را
 غرق بوسه

کرد. صورتش آفتاب سوخته شده و اندام ورزیده  اش کمی
 آب

: رفته بود. ساک بزرگش را گوشه ی نشیمن گذاشت

 احوال آبجی تبریزیمون ؟- 
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: به سمت آشپزخانه رفتم

 خوبم زغال اخته. تو چطو ری؟- 

. فوری رفت کنار شومینه و خودش را چسباند به آن

وای دختر اینجا چقدر سرده. چجو ری زندگی می کنی- 
  تو؟

کتری را پر از آب کرده و روی اجاق گذاشتم. بادمجان ها
 آماده

:  بودند. گفتم

.  به راحتی داداشی. هوای تمیز ا ینجارو فقط نفس بکش- 

آره اتفاقا قراره چند ماه ریه هام نفس بکشن. البد اون جا- 
 ده

. برابر اینجا سرده



 شک نکن. ولی عادت می  کنی . از تهران چه خبر ؟- 

همه خوبن. مامان م ی خواست قبل از اینکه بیام خبرت- 
 کنه

.  گفتم چیزی نگه. خواستم سوپرای ز شی

کی   میری  کردم.  خیلی  ذوق  خوبیم   کردی.  کار  چه
 -  اتفاقا

 ارومیه ؟
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پس فردا دوشنبه صبح بای د اونجا باشم. از اینجا تا اونجا- 
 چقدر

 راهه روژین ؟

. نمی  دونم باید  از محمد یا  آیدا بپرسم- 

 منظورت همسایه ته؟- 

بیشت ر  چون  میرن  اونجا.  دوبار  ماه  تقریبا   هر  اونا
 دیگه.  -  آره

. فامیالشون اونجان

بهتره. صبح زود تو این سرما سخته  - فکر کنم فردا عصر
 برم

 ! واسم. شام چی  داری؟ خیلی گشنمه

.  میرزا قاسمی- 

. میرم یه دوش بگیرم. چایی هم بدی دمت گرمه- 



. باشه- 

.  سمت ساکش رفت

  خونه ت سرده. چقدرم بزرگه دختر. کی گرم میشه؟- 

گرم میشه. برو کم غر بزن سرباز جان. صابون و- 
 شامپوی نو تو

قفسه هست. حوله ی تمیز هم هست. تا بیای شاممون آماده
.  س

 Page 656 of 1483
 

 

 



 

.  راما که وارد حمام شد، صدای رسیدن  پیام تلفنم بلند شد

 : راما سرش را از حمام بیرون آورد

. آبجی زنگ بزن به مامان بگو من رسیدم- 

.  زنگ میزنم- 

.  صندو ق  پی ام ها را باز کردم. از طرف آیدا بود

روژین من چه خاکی  تو سرم بریزم؟ پنج شنبه قرار" 
 خواستگار ی

." واسه محمد گذاشتن. دارم روانی م یشم

:  پوفی کشیدم  و برایش  نوشتم



." نترس من نمی  ذارم کار به اون جا بکشه" 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_پنجم#
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بعد از شام کنار راما که هنوز به شومینه چسبیده بود
. نشستم

 هنوز سردته؟- 

. راما دستانش را دور لیوان چایش حلقه کرد

خو  ی ه  این  گندگی  می  خواستی  چی  کار؟  به
. توخونه  -  آره

کوچیک ترشو می گرفتی. تک و تنها تو این جای
 درندشت. گرمم

 . که نمیشه

.  خندیدم

.  خیلیم خوبه. تو هم بعد از یه مدت عادت می کنی- 

. من تا بیام عادت کنم سربازی م تموم شده- 



اینجوری که تو چسبیدی به شومینه تو پادگانتون می خوا- 
 ی

  چی کار کنی؟

از االن عزا گرفتم روژین. اصال حوصله ی سرما و یخ- 
 و یخبندون

. رو ندارم

د یگه چیزی تا  عید  نمونده. همش دو ماه و خورده ای- 
 چشم به

.  هم بزن ی تموم شده
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:  راما نگاهی  به اطرف کرد و گفت

اون عوضی چجوری اومد تو خونه ت؟ آخ که نذاشتن؛- 
 وگرنه

. االن سینه ی قبرستون خوابیده بود

.  نگو راما. ارزشش رو نداشت- 

بالخره یه روز می  کشمش. دو تا خواهرمو اینجو ری- 
. آواره کرد

.  مگه می  ذارم زندگی  راحتی داشته باشه

بذار این سربازیم تموم بشه، م ی دونم چجوری حالش رو
.  بگیرم

:  سرم را روی شانه ی پهن و مردانه اش گذاشتم و گفتم



بدترین  نداره. همین  واسش  رو  اون دیگه  رزا  راما.  -
 ولش کن

.  عذابه

:  راما سرم را بوسید و گفت

  اینجا دلت نمی گیره؟- 

نه اصال. صبح تا عصر سر کارم. وقتیم می  رسم خونه- 
. جنازه ام

فرصتی واسه دلتنگی نمی مونه. خوشحالم که تو اینجایی.
 آخر

  هفته ها میای  پیشم دیگه؟
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.  آره اگه بذارن میام . از خدامه- 

.بیخود کردن. خودم میام  با فرمانده تون حرف می  زنم- 

.  چقدرم تو رو اون جا راه میدن- 

داشت  هایم   را  پلک  راما  های  امن  شانه  شومینه  و
 آتش  گرم

.  سنگین می کرد

.راما داشت حرف می زد و من اما نمی دانم کی خوابم برد

توی خواب و بیداری حس کردم راما بغلم کرده و مرا توی
 تختم

:  گذاشت. پتو را روی سرم کشیدم و با لبخند نجوا کردم



. شب به خیر- 

:  راما خندید

!  شب به خیر خرس گنده. کمرم رگ به رگ شد- 

 . خندیدم و بیهوش شدم از خواب
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صبح روز بعد بی سر و صدا صبحانه خوردم. سوئیچ را ر
 وی می ز

گذاشتم و برای راما نوشتم:" ماشینو ببر بیرون تنها نمونی.
 سعی

." می کنم بعداز ظهر زود بیام خونه بریم بگردی م

 

محمد را توی حیاط د یدم  که داشت ماشین را م ی  برد
. بیرون

. فورا دویدم و روی صندلی جلو نشستم

.  سالم. منم ببر محمد- 

:  محمد متعجب گفت

 علیک سالم. ماشینت چشه؟ خرابه؟- 

. نه بابا داداشم اومده. گذاشتم بره بیرون- 



. محمد آرام به سمت خیابان اصلی راند

 به به! چشمت روشن. مرخصی م ی گرفتی  خب؟- 

  سنایی  مرخصی میده یعن ی؟- 

. دی گه چی کار کنه. نقش تو خیلی کلید یه تو شرکت- 
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واال از تو چه پنهون نقش من داره با زیاد شدن تحریم ها- 
  هی



.  کم میشه

آره خبر دارم. چی  بگم آخه. ای نم از زندگی  و شانس- 
  کوفتی

.  مردم ما

های  حرف  با  روزم  نم ی  خواستم  چون  کردم  حرف
 را  عوض

. سیاسی خراب بشود

: لبخندی معنادار زدم

! ولش کن. از خودت بگو شادوماد- 

.  محمد ناگهان اخم کرد

 آیدا بهت گفته؟- 

.  آره- 



. دست رو دلم نذار روژین که خون- 

:  متعجب گفتم

 یعنی  چی؟ نمی فهمم. مشکلی  هست؟- 
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بابا و مامان اصرار بیخودی می کنن. من دلم با دختره- 
. نیست

. بعدشم ما هنوز عزاداریم



.  آره منم تعجب کردم- 

ولی  ایران  بره.  از  می  خواد  فامیالی  دورمونه.  از
 خانوم  -  اون

واسه  من  از  میشه  اونا  روژین  باورت  مخالفن.  ش
 خانواده

 دخترشون خواستگاری کردن ؟

را جمع کنم  ام  با چشمانی  گرد و دهان ی باز که نمیشد
 خنده

:  گفتم

  جدی میگ ی؟- 

.  بعد پقی زیرخنده زدم

  وای خدا! آخه یعنی چی ؟- 



تو رو خدا نخند روژین. م ی خوان دخترشونو ببندن به- 
  ریش

من که نره خارج. همیشه هم می  گفتن دوست دارن یه
 داماد

دیگه  خرده  اینا  بگن  باشن.  یکی  نیست  به  داشته  من
 مثل

. فرمایشی چیزی ندارین؟ تو رو خدا خجالت نکشینا

. خنده ام را خوردم
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.  عجب! به حق چیزهای نشنیده- 

حاال مامان میگه بیا و آقایی کن بریم خواستگاری. یا- 
 میگی نه

یا میگی آره. شای د پسندیدی  اصال. هر چی  میگم  نه
 مرغش یه پا

. داره

اصال فکرشم نمی کردم ماجرا این باشه. چقدر- 
. خاطرخواه داریا

.  محمد اخم ریزی کرد

 منظورت چیه ؟- 

:  لبخندی زدم و گفتم



هیچی همینطوری گفتم. من اگه جای تو بودم ز یر بار- 
 حرف

زور نمی رفتم. مگه ازدواج مسخره بازیه یا تو آبنباتی بدن
 دست

  دخترشون که کوتاه بیاد؟

اینارو به مامان من بگو که دلش می خواد عروسش اون  -
 برو

.  دختر فیس و افاده ای باشه

. محمد اون شبو برو تا دیروقت بی رون بمون خونه نرو- 

دقیقا  همین فکرو دارم. البته شبم بای د تو کوچه بخوابم.- 
 می

 دونستی اینو؟
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:  باز خندیدم  و این بار محمد گفت

به  خوابیدن  می  ارزه  کوچه  تو  خوبیه.  یه  شب  -
 ولی  فکر

. شوهرزورکی شدن

 

به شرکت که رسیدیم، محمد کالفه و عصبی به اتاقش رفت
 و

من مانده بودم توی کار خانواده ی  بهرامی ها و آیدای
.  بیچاره

با سری که از حجم فکرهای زی اد  سنگین شده بود به
. اتاقم رفتم



تا ساعت ده چند تلفن را جواب دادم و ترجمه هایش  را به
 سولماز

.  تحویل دادم برای تایپ

 

 با_تو_کافر_میشو م#

#Lقسمت_صد_ششم 
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سولماز فورا با ذوق کارت دعوت نامزدی اش را به دستم
.  داد

وای مبارکه. چقدرم کارتتون خوشگله. می  تونم دوستمو- 
  بیارم؟

:  سولماز با مهربان ی گفت

. آره حتما بیار. تنهایی  حوصله ت سر نمیره- 

. وقتی به اتاقم برگشتم راما زنگ زد

  صبح به خیر سرباز جان. بیدار شدی راما؟- 

: صدای خواب آلودش آمد



روژین من چجوری از تخت دل بکنم. هم سرده هم خوابم- 
  می اد

 هنوز. از طرفیم گشنمه. کی میای  خونه ؟

ای بابا. تو هم که چقدر سرمایی  هستی پسر؟ میام. بذار- 
 ببینم

  مرخصی میدن بهم؟

.  بیا  ناهار بریم بیرون- 

. باشه. حتما- 

تا خواستم شماره ی سامیار را بگی رم، دو تقه به در خورد
 و درباز

. شد و سامیار سرش را داخل اتاق کرد
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 کار داری؟- 

 سالمت کو؟- 

. وارد اتاق شد و در را بست

.  چه سالمی. پاشو دختر که شروع شد- 

  چی شروع شد؟- 

. مامانم اومده. میگه می خواد باهات حرف بزنه- 

چته سامیار؟ مگه منتظر امروز نبودی؟ اصال بهتر. هر- 
 چه زودتر



 با مادرت حرف می  زدم بهتر بود. االن کجاست؟

. تو اتاق کنفرانسه- 

از توی کیفم آینه ای کوچک ب یرون کشیدم و کمی مقنعه
 ام را

:  مرتب کردم. بعد از جای م بلند شدم و گفتم

 بعدش می  تونم برم خونه؟- 

 خونه چرا ؟- 

داداشم اومده امشبم باید بره. خونه تنها مونده. یه نصفه- 
 روز

 .  ببرمش شهرو بگردیم
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زیاد منتظرش  بیا برو  پیش مامانم  برو. فعال  باشه  -
 خیله خب

. نذار

:  در حالی که از اتاق خارج م ی شدم زیر لب گفتم

!  مادر ذلیل بدبخت- 

و  سامیار   خیلی  راحت  مادر  شدم،  کنفرانس  اتاق
 وقتی   وارد

ریلکس روی یکی از صندلی ها نشسته بود و داشت سیگار
 می

.  کشید. توی ژست گرفتن، مادر و پسر  عین هم بودند



نگاهی   با  با تکان دادن سر داد و  را  سالم کردم. جواب
 سالمم

:  جدی به صندلی کنارش اشاره کرد و با لحنی سرد گفت

!  بشین- 

:  تا نشستم گفتم

 بامن کاری داشتین؟- 

:  ته سیگارش را توی جاسیگاری بلوری له کرد و گفت

 خب، دقیقا بگو شما دو تا نقشه تون چیه ؟- 

.  آه از نهادم برآمد. خودم را متعجب نشان دادم
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 ببخشید متوجه حرفتون نمیشم. نقشه؟- 

شال بافت خوش رنگی روی  موها ی کوتاه و هایالیت  شده
 اش

انداخته بود. ابروهای خوش فرم و چشمانی درشت داشت.
 پوست

سفید و بدون لکش او را جوان تر از سنش نشان م ی داد.
 دست

: سفید و تپلش را توی هوا تکان داد

ببین  دختر جون. لطفا حاشیه نرو. من پسرمو خوب م ی- 
. شناسم



 . بعد از شهرزاد دیگه سمت هیچ دختری نرفته

:  شوکه بدون هیچ فکری گفتم

! شهرزاد؟- 

: پوزخند زد

 .  دی دی حاال؟ تو از زندگی  سام ی هیچی نمی دونی- 

توی دلم نالیدم: "ای لعنت به تو سامیار. حاال من چی بگم
 به

" این آخه؟

:  مادر سامیار کمی  لحنش را دوستانه کرد و گفت

.  ببین دختر خانوم- 
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.  روژین هستم- 

بله روژین خانوم. پسر من با دخترخاله ش قراره ازدواج- 
 کنه و

.  به هیچ وجه هم نمی تونه از زیرش در بره

: طلبکارانه گفتم

  چرا اون وقت؟- 

: تشر زد



 .  چون من میگم- 

:  سرم را باال گرفتم و با پررویی گفتم

. ولی  من و سام ی همدیگرو دوست داریم- 

خواهشا چرند نگو. تو فقط یه ماهه که اومدی تو این- 
. شرکت

اون  کنی  وقتی  می  دونم  بدر  راه  از  چجوری
 تونستی  پسرمنو

.  خیلی وقته به هیچ زنی  نگاهم نم ی کنه

دخترشو  دوست  نقش  که  داده  پول  بهت  چقدر  راستشو
 بگو

  واسش بازی کنی؟
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را دلخور نشان دادم. عجب زن  چشمانم را گرد کردم و
 خودم

بدبین و در  عین حال باهوشی بود. همه چیز را می دانست
 و من

. مثل چهار پا توی گل مانده بودم چه بگویم

:  گلویم را صاف کردم و گفتم

  حاال کی  گفته ما یه ماهه که همدیگرو م ی شناسیم؟- 

دروغ نگو دختر جون. به خدا راست گفتن حناق نمیاره.- 
 منی



این  شهر  به  تازه  تو  دارم که  اینجا  نشستم خوب خبر
 االن  که

.  اومدی و فقط یه کارمند ساده ای

خب آخه چه ربطی داره. از ک ی تا حاال واسه دوست- 
 داشتن

  زمان تعریف کردن خانوم؟

مادر سامیار کیف  چرم ورنی و شق و رقش را نزدیکش
 کشید  و

.  دسته ی کوتاهش را سفت چسبید. قصد رفتن داشت گویا

نه مثل اینکه اینجوری نم یشه. من حرف آخرمو می زنم- 
. و میرم

لطف کن از پسر من دور بمون و بی خیال هر چی  نقشه
 ست

بشو. ازدواج سامی و رامیال یه موضوع کامال از  پیش
 تعین شده
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ست. تو هم نمی تونی  منو خام کنی. به اون سامیار  احمق
 هم

.  بگو اینارو

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_هفتم#

 



واقعا بعضی وقتا خنده م می گیره که هنوز مادرشو نشناخته
 .

 

ول ی خانوم سنایی. من واقعا سامی رو دوست دارم.- 
  اصال نمی

 فهمم شما چی  می  گین. چه نقشه ای؟ آخه چه درو غی؟

: پوفی کرد و از جای ش بلند شد و گفت

من دارم میرم، فقط سعی کن به حرفم گوش بدی تا تو- 
 دردسر

.  نیفتی. من کسی  نیستم که بشه باهاش درافتاد

 . خاندان ما عروسی مثل تو رو نمی  خواد

" توی دلم گفتم: " حاال کی  خواست عروس تو بشه؟
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صدای پاشنه های کفش هایش  روی اعصابم بود. رفت و
  به این

این  همه کم  و  بودم  اینقدر  حقیر  نشده  توی  عمرم
 کردم  فکر

.  نیاورده بودم

وقتی به اتاقم برگشتم، سامیار را دیدم که هنوز توی اتاقم
 بود و

 . سرش را روی میز گذاشته

از حرص و عصبانیت در را چنان محکم بستم که دو متر
  از جایش



. پرید. پسربیچاره بدجوری ترسیده بود

:  هول زده گفت

چته دختر منو ترسوندی؟ این چه وضع تو اتاق اومدنه- 
 آخه؟

 

بی حرف کنار پنجره رفتم و به  خیابان خیره شدم. مادر
  سامیار

.  داشت سوار ماشین گران قیمتش می شد

:  سامیار پرسید

  باهاش حرف زدی؟ چی گفت؟- 
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جوابش را ندادم. حسابی کفری بودم. گرچه چیزی واقعی
 نبود

سمت  به  مرا  ایستاد  و  سامی ار  کنارم  بودم.  شده
 ولی  ناراحت

:  خودش چرخاند و گفت

  با تو هستما! مامانم چی  گفت؟- 

:  نزدیک به او دست به سینه سرم را باال گرفتم و گفتم

.  گفت خر خودتونید- 

  یعنی  چی؟- 



یعن ی که می  دونه همش نقشه ست. گفت باید  با- 
 دخترخاله ت

ازدواج کنی و گفت که می  دونه فقط شهرزاده که واست
. مهمه

 این شهرزاد کیه ؟

 ای بابا، چجوری فهمیده آخه ؟- 

همچین  فکر  می  شناسی،  چرا  م ادرتو  که  تو  باهوش،
 -  جناب

 احمقانه ای زد به سرت ؟

باور کن هیچ راهی واسه خالص شدن از دست اونا- 
.  نداشتم

 میگ ی شهرزاد کی بود یا  نه؟- 
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 مهمه؟- 

اینجور ی  امروز  بهم م ی  گفتی   تا  نیست؛  ولی   کاش
مهم  -  نه، 

د یگه  هیچ  با هم  ما  که  تابلوئه  قشنگ  نیارم.  کم
 پیش  مامانت

.  رابطه ای نداریم. من هیچی ازت نمی دونم

...  آخه- 



:  پشت میز نشستم و گفتم

مامانت  میتونی  به  میشه.  اینجا  تموم  هم  ما  دیگه  کار
 -  خب

.  واقعیتو بگی. البته چیزی نیست که ایشون ندونه

دیوونه شدی؟ من به این  راحتی بهش نمی  بازم. روژین- 
 بحث

اسیر  اون دختر  نمی   تونم  یه  عمر  به خدا  زندگیمه،
. آینده   مه

. بشم. باید  بهش ثابت کنیم که ما باهم رابطه داریم

 چجوری اونوقت ؟- 

 

:  سامیار در را باز کرد و گفت



تا عصر بهت میگم  باید  چی  کار کنیم. فعال به کارات- 
 برس. نه

.  اصال پاشو برو خونه  پیش داداشت
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.  بعد در را بست و رفت

کالفه بودم. دلم می  خواست این بازی احمقانه همان جا تمام

میشد. به وهلل که فقط داشتیم خودمان را اذیت م ی کردی
.  م



دلم می خواست یک زندگی بی دردسر داشتم. مدام نگران
 آیند ه

نبودم که قرار است چه بشود. اما انگار هر کاری می کردم
 به بن

. بست می خوردم

ازدواج با پسر رفیق بابا بدترین  چیزی بود که میشد برایم
 اتفاق

. بیفتد

همه چیز به هم ریخته بود. من و سامیار و آیدا و محمد
 گرفتار

آن  خالصی  از  بودیم  که  غریبی  شده  موقعیت  های
 عجیب  و

. وضعیت فقط نیاز به معجزه داشت

بیرون داشت برف می آمد. برنامه ی گردش هم خراب شده
. بود



کیفم را برداشتم و از اتاق بیرون رفتم. کارها را به سولماز
. سپردم

با مهربان ی ذاتیش قبول کرد و به خانه رفتم تا فکری
 برای ناهار

.  و تنهایی  راما بکنم
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: راما تا مرا دید، با ذوقی  بچه گانه گفت

 روژین چه برفی میاد. بریم  پیاده  روی؟- 

دلم نمی خواست ذوقش را کور کنم؛ اما با ید  راستش را به
  او می

.  گفتم

:  در حالی که به سمت آشپزخانه می رفتم گفتم

راما باید  زودتر راه بیفتی سمت ارومیه. هواشناسی گفت- 
 این

برف تا شب قراره بیاد. اینجوری  پیش بره راه بسته میشه.
 باید  تا



. شب نشده بری ارومیه

: راما با لب و لوچه ای آویزان گفت

.  راست میگی- 

:  لیوانی نسکافه ی داغ برایش بردم و گفتم
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ناراحت نباش. وقت واسه گشتن زیاده. بهار و تابستون- 
  و... کلی



وقت داریم. واسه تو راهت یه کم خوراکی آماده می  کنم.
 خودمم

. می رسونمت تا اونجا. ممکنه اتوبوس نباشه اصال

 سخت نمیشه واست ؟- 

. تا قبل از غروب بر می  گردم. نگران نباش- 

پس من میرم یه کم  قدم بزنم. چیزی بیرون نمی خو ای ؟- 

.  نه؛ فقط زودی برگرد ناهار بخوریم راه بیفتیم- 

راما که رفت، حس کردم بدنم کوفته است. چند عطسه ی
 پشت

ایستادن های شب مهمان ی   سرهم که زدم فهمیدم توی
 تراس

برای  بود  علت  مزید  بر  امروز  هوای  سرد  و  داده
 دستم  کار



سرماخوردنم. راما را به ارومیه رساندم. پادگان خارج از
 شهر بود

تبریز  برگشتم  از  ساعت شش  وقتی   به  شد.  مسیرم
 کوتاهتر  و

.  گذشته بود. توی راه سامیار  پیغام  فرستاد

نوشته بود قرار است مادرش به خانه اش برود و بهتر است
 او مرا

بدجور  می  کردم.  عطسه  مدام  نبود.  خوب  حالم  ببیند.
 جا  آن

.  سرما خورده بودم و حالم داشت بدتر میشد
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به شدت از قول و قرارهایی که با سامیار گذاشته بودم
 پشیمان

بودم. اما نه راه پس داشتم نه راه  پیش. امان و صد امان از
 پدر و

مادرها یی که فرزندانشان را به خاطر خواسته های
 خودخواهانه

فقط  و  فقط  که  ها یی   می  کنند  روش  و  اسیر  راه
 شان

دردسرآفرینند و هیچ دردی از آن ها دوا نمی  کند که هیچ،
 دردی

. هم به مشکالتشان اضافه می  کنند

اگر به سامیار م ی گفتم که از این  نقشه دست بکشد و به
 حرف

مادرش گوش بدهد، خودم باید  به خواسته ی پدرم تن می
. دادم



توی بد دردسری افتاده بودیم  هر دویمان و هیچ جوری هم
  نمی

. توانستیم از این بن بست خالص بشویم

تصمیم گرفتم به خانه ی سامیار بروم. وقتی  آماده شدم، دی
 گر

.  نایی  برای ایستادن نداشتم

وقتی به خانه ی سامیار رسیدم، ی اد شبی افتادم که او را
 مست

برایم  باز  را  سامی ار  در  بودم.  پاتیل  توی  پارکینگ
 پیدا  کرده  و

:  گذاشته بود. با دیدنم به طرفم آمد و گفت

.  خوش اومدی. بی ا بشین باید  باهات حرف بزنم- 
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روی مبل نشستم و حس کردم استخوان هایم  در حال
 ترکیدن

. است

: سامیار نگاه ی به صورتم کرد و گفت

  چرا قیافه ت این شکلیه؟ مریض ی؟- 

نه چیزی نیست. فقط خیلی  خسته ام. رفتم سمت ارومیه- 
 و

. برگشتم

. هوا بدجوری خرابه. خیلی سر نترسی داری- 



نمیشد  رامارو با اتوبوس بفرستم. دلم نیومد . تا می- 
  رفت و می

.  رسید، من و مامان م ی مردی م و زنده م ی شد یم

.  خب بگو می شنوم

:  سامیار پایش  را روی پای د یگرش انداخت و گفت

قبل از اینکه بیای مامانم زنگ زد و گفت که میاد اینجا.- 
 خیلی

.  عصبانی بود. بهت گفتم بیای  که حرفامونو بزنیم

Lراستش رو بخوای فکر نمی  کردم مادرم به این  سرعت
 همه چیزو

بفهمه. ولی فقط اینو م ی  دونم که به هیچ عنوان نمی خوام
 زیر

.  بار حرفش برم
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من تعجب میکنم. تو چطوری نمی تونی مادرتو راضی- 
 کنی که

با دختر خاله ت ازدواج نکنی. آخه االن دیگه دوره ی این
 حرفا

اینقد ر  هاشون  بچه  ازدواج  مادری  واسه  و  پدر  کدوم
. گذشته

خودخواهانه برخورد می کنن؟ ای ن چیزا واسه قدیماس نه
. االن

.  واسه زمان قاجار



 : خودم به خودم پوزخند زدم

. البته بابای  خودمم همینه- 

آره درست میگی. ول ی قضیه ی من فرق داره. حتی- 
 بیست سال

باهام  دیگه هم بگذره مادرم همین کارو می کنه که االن
 داره

.  انجام میده

 حدس میزنم  قضیه مربوط به شهرزاد باشه. درسته ؟- 

 . آره دقیقا همینطوره-  

  نمیشه منم بدونم؟- 

. چرا به نظرم بدونی بهتره- 



. خب؟ میشنوم- 
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آخه االن که نمیشه بگم. قصه ش طوالنیه. سر صبر بهت- 
 بگم

.  بهتره. تا چند دقیقه ی دی گه مادرم می رسه

.  در حال حاضرما هردومون شرایطی شبیه به هم داریم

هردو مون از طرف خانواده مون واسه ازدواج تحت
 فشاریم و هیچ

. کدوممون هم نمی خوایم زیر بار حرف زورشون بریم



درسته. ولی من همین االنشم از این رابطه ی بچه گانه با- 
 تو

تو رنج و عذابم. نمیشه به جای ا ین نقشه ی ابلهانه یه کار
 بهتر

  می کردی م؟

منم همینطور. ولی به نظرت چ ی کار می  تونیم بکنیم؟- 

تو منو تا اینجا  کشوندی تا بهم بگی کار درست چیه. پس- 
 لطفا

.  زودتر بگو چی کار کنیم

: سامیار نفس بلندی کشید  و گفت

...  راستش- 

 



.  اما صدای زنگ در مجبورش کرد حرفش را قطع کند
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مادرش بود. با کمال تعجب سهیل و رها همسرش هم
 همراهش

.  بودند

رها با د یدنم به طرفم آمد و با خوشرویی دست داد و سالم
. کرد

.  سهیل هم خیلی عادی احوالپرسی کرد



مادر سامیار  با د یدنم زهرخندی زد و با آن عشوه های
 حرص در

.  بیاورش روی مبل نشست و پا رو پا انداخت

شد  مجبور  رها  که  کرد  رها  و   حسابی   به  بعد
 اخمی  درست

. لبخندش را جمع کند. سهیل هم بی حرف کنار رها نشست

 

 باتو_کا فر_میشو م#
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سامیار دستم را گرفت و کنار خودش نشاند. زیر گوشم
: نجوا کرد

.  چقدر دستت داغه- 

. جوابش را ندادم

بود،  مادرسامیار  با د یدن  دست های  ما که توی  هم قفل
 شده

: پوزخندی زد و گفت



این کارا چه معنی ای میده سام یار؟ فکر کردی من- 
 احمقم؟

.  بهت گفته بودم که نمی تون ی منو راضی کنی

: سامیار نفس بلندی کشید  و گفت

.من بی جا کنم شما رو همچین چیزی که گفتین فرض کنم- 

ولی حرف منم عوض نمیشه. من و روژین حرفامونو زدیم.
 منم

.  تصمیمم رو به شما گفتم

: سهیل و رها نگاهی به هم کردند و سهیل گفت

ولی  داداش قبول کن سخته حرفاتو باور کنیم. تو قسم- 
 خورده

...  بودی که دیگه



:مادر سامیار به میان حرف سهیل پرید و تلخ و گزنده گفت
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تو چه ساده ای پسرم. اون واقعا رو قسمش ایستاده. این- 
 کاراشم

گندی  به  چه  من  با  مخالفت  با  الکیه.  ولی  نمی  دونه
 همش

.  زندگیش میزنه

:  سامیار کالفه گفت



اون  از  رامیال بزرگترین ضرر زندگی  منه. ولی خب  با
 - ازدواج

جایی که شما نگران ثروتتی، پسرت و زندگیش برات مهم
. نیست

به فرض هم من همچین اجازه ای به تو دادم. آیا این دختر- 

شایستگی عروس من شدن رو داره؟ اون جور که من
 فهمیدم

خیلی با ما فرق دارن. چجوری ازم انتظار داری کسی رو
 بیارم تو

 خانواده که با دامادشون سر وسر ی داشته؟

سامیار  با  کرد.  ها یم   بدجوری  داغ  گوش  با  شنیدن
 این   حرف

:  صدایی بلند تشر زد

 مامان؟! چی داری میگ ی واسه خودت؟- 



با نگاه ی شعله ور به مادرسامی ار، از جایم بلند شدم و با
 مشت

:  هایی  گره کرده تو پی دم

! بهتون اجازه نمیدم بهم تهمت بزنید خانوم محترم- 
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مادر سامی ار از جا بلند شد و صورت به صورت من
: ایستاد و گفت

واسه  بدونی   نبا ید  صداتو  تربیت  نشدی  که  خوب  -
 اونقدر



حقیقت  رو  گفتم.  فقط  من  جون؟  کنی  دختر  بلند
 بزرگترت

. همسایه ها همیشه خبراشون دست به نقد و درسته

خون خونم را می خورد. بیشتر از آنی که فکرش را  می
 کردم

این زن باهوش و متکبر بود. او حتی درباره ی  من تحقیق
 کرده

بود و شک نداشتم تا آن جایی   پی ش رفته که مرا از
 خودم هم

.  بهتر می شناسد

سرم را باال گرفتم. من گناهی  نداشتم و کسی هم جز خودم
 نبود

.  که از حقم دفاع کند

شما دارید اشتباه م ی کنید  خانوم. من هیچ کار بدی- 
 نکردم و



منو  کردن  خراب  قصد  فقط  گفته  بهتون  این   حرفارو
 اونی  که

بشید.  جزئیا ت  خصوصی  زندگی  من  نمیدم  وارد
. اجازه  داشته

لطف کنید به جای سرک کشیدن تو زندگی  من کمی  مادر
 خوب

.  بودن رو یاد بگیرین

: زهرخندی زد
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هه! واقعا که. عجب رویی داری! یعنی من دارم دروغ- 
  میگم؟

: سامیار فورا مرا به سمت عقب کش ید و گفت

خواهش میکنم مامان. از چیزی که ازش خبر نداری- 
. حرف نزن

تهمت زدن عاقبت خوبی  برات نداره. اونجوری که شما
  فکر م ی

.  کنی نیست

:  مادر سامیار با عصبانیت او را به عقب هل داد و گفت

 .  واقعا ازت انتظار نداشتم که اینقدر ابله باشی- 

: سهیل فوری گفت



مامان خواهش میکنم آروم باش. بذار با آرامش این مسئله- 
 رو

.  حل کنیم

مادر سامی ار در حالی  که صورتش از شدت خشم سرخ
شده بود، 

:  دوباره روی مبل نشست و با صدایی که م ی لرزید گفت

این  مسئله حل شده ست و سام ی هم به نفعشه که به- 
 حرفم

گوش بده. پنج شنبه ی همین هفته نامزدی تو و رامیال رو
 اعالم

می کنم. بهتره که حواستو جمع کنی کار اشتباهی ازت سر
 . نزنه
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سامیار دست به کمر پوفی کشید و زیر لب با دندان هایی
  کلید

:  شده غری د

 !  خدایا- 

مادر سامی ار کیفش را برداشت و در حالی که به سمت در
  می

:  رفت، گفت

. دی گه هم نمیخوام این دختر رو کنارت ببینم- 

م ی   دلم  گیج  می   رفت.  وقاحت  همه  دیدن  آن  از
 سرم  داشت

خواست دهانم را باز کنم و هر آنچه الیقش بود بارش می
. کردم



. اما به خاطر سامیار در آن لحظه چیزی نگفتم

:  سامیار با قدم هایی بلند به طرف در رفت و گفت

شما نمی تونید منو مجبور کنی مامان. این انصاف نیست- 
 که

زندگیمو به خاطر پول خراب کن ید. من از رامیال بدم می
  اد. می

.  فهمی؟ ازش بدم میاد

 

شد  باعث  زد،  توی  گوشش  مادرش  صدای  سیلی
 محکمی  که

. سامیار در دم ساکت بشود
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: سهیل به طرف مادرش دوی د و گفت

!  مامان؟- 
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اما مادر سامی ار نگاه پرشررش را به من دوخت و با لب
 هایی  کبود

:  از خشم غرید

.  منم از این دختر بدم می اد. می  فهمی؟ ازش بدم میاد- 

! چنان با غلظت گفت انگار پدرش را کشته ام من

. از حرص و خشم دندان به هم ساییدم

از در با عجله خانه خارج شد. سهیل با بالتکلیفی رو به
  سامیار

: گفت
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!  سامی ار نکن برادر من. نکن- 

: رها دست روی شانه ام گذاشت و زمزمه کرد

. ببخشید روژین جون- 

. هردو دنبال مادر سامیار از خانه بیرون رفتند

دیگر نمی توانستم بیشتر از آن آنجا بمانم و به آن بازی
 مسخره

ادامه بدهم. به اندازه ی کافی  خورد و حقیر شده بودم. بسم
 بود

.  دیگر



.  کیفم را روی شانه ام انداختم و به طرف در رفتم

:  سامیار جلویم را گرفت و گفت

 کجا داری میری روژین؟- 

مادرش  یک  طرف  جای  سیل ی  دست  کردم.  نگاه  به
 صورتش

.  صورتش را قرمز کرده بود

:  فورا دستش را روی صورتش گذاشت و گفت

 . شرمنده نمی خواستم اینجو ری بشه- 
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سرم داشت گیج می رفت و کسی  انگار با مشت و لگد به
 جانم

:  افتاده بود. نالیدم

تمومش کن این بازی رو سامیار. مادرت بچه نیست که- 
 بخوا ی

حرفای  بابت  رو  مادرت  هیچ  وقت  من  ضمن  در
 بزنی.  گولش

.  امشبش نمی بخشم

یعنی چی؟ میخوای چی کار کنی؟ البته هر کاری هم- 
  بکنی

حق داری. کارش اصال درست نبود. من واقعا عذر می
. خوام

. پا در راهرو گذاشتم و دکمه ی آسانسور را زدم



اونی  که باید  عذرخواهی کنه مادرته نه تو. من بای د- 
 برم. قرارمون

. هم همین جا تموم میشه

خیله خب باشه. صبر کن برسونمت. چرا رنگ و روت- 
 اینجوریه ؟

  قلبت درد می  کنه؟

قلبم؟ تمام سلول های  تنم به خاطر آن تهمت داشت شعله
  می

. کشید و خاکستر میشد

:  سر تکان دادم

. خودم میرم. نمی  خواد- 
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در آسانسور باز شد و خودم را انداختم توی اتاقک. سرم
. داغ بود

دستم را روی  پیشانیم گذاشتم. داشتم توی تب می  سوختم.
 دلم

می خواست کیلومترها از آن خونه دور می شدم. تا ک ی
 باید  برای

ندانم کاری یک نامرد حرف می  شنیدم؟ تا کی  بای د
  تهمت های

ناروای این و آن را تحمل می  کردم؟ به خدا که انصاف
 نبود. وارد

خیابان که شدم با دستان کرخت شده دنبال سوئیچ توی کیفم

گشتم. اما انگار سوئیچ گم و گور شده بود که  پیدایش  نمی
. کردم

.  صدای سامیار را از پشت سرم شنیدم



 روژین! صبر کن کجا میری؟- 

سرم را به عقب چرخاندم و چشمانم سیاهی  رفت. دستم را
 به

دستگیره ی در ماشین گرفتم. سامیار را تار م ی  دیدم  که
 داشت

به سمتم می دو ید. اما قبل از رس یدنش از هوش رفتم. در
  میان

هیاهوی وزوز گوش هایم  صدای ش را می  شنیدم که
  داشت صدای م

می کرد. بدنم را حس می  کردم که توی هوا تکان می
. خورد

دیگر چیزی نفه میدم. دوباره که چشم باز کردم نور
 تیرچراغ برق

هایی  را می  دی دم  که از جلوی چشمانم تند تند رد می
. شدند
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سامیار داشت صدایم م ی زد:" روژین طاقت بی ار تو رو
 خدا. االن

!" می رسیم. باشه؟ ای خدا عجب غلطی کردما

توی اورژانس بودیم. سامیار  باالی سرم ایستاده و زنی
 سفید پوش

داشت به دستم سرمی  وصل می  کرد. با انگشتانش روی
 دستم

. ضربه میزد

.  رگش رو  پیدا نمی کنم- 

:  سامیار دستپاچه داد زد



یعنی  چی  خانوم؟ تو رو خدا زودتر رگشو  پیدا کن.- 
  حالش خیلی

. بده. می  بینی که از هوش رفته. قلبشم مشکل داره

 .  منم دارم همین کار رو می  کنم. لطفا آروم باشید- 

حواسشانL به من نبود. سامیار حسا بی دستپاچه و کالفه شده
.  بود

:  داد زد

 این خراب شده دکتر نداره؟ آها ی یکی بی اد اینجا ببینم؟- 

پرستار بدون توجه به داد و بیدادها ی سامیار  دستم را باال
  و پایین

.  می کرد تا رگم را  پی دا کند
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سرم  تکان ی  به  کرد.  فرو  را  سوزن  شستم  باالخره
 روی  انگشت

.  دادم. چشمانم را باز کردم

:  سامیار نگاه ی مستاصل به من کرد و گفت

. بیدارشدی روژین؟ وای خدایا  شکرت- 

: پرستار اخمی به سامیار کرد و گفت

با اون هوار هواری که شما کردی مرده بود زنده میشد- 
. دیگه

 . چه برسه به این



:  بعد هم وسایلش  را جمع کرد و رو به من گفت

.  دستتو تکون نده. بدجا یی زدمش- 

:  سامیار بعد از رفتن پرستار پوزخندی زد و گفت

  فقط زبون دارن. کار بلد نیستن که. تو خوبی؟- 

  چه خبرته اینقدر داد می زدی؟- 

. سکته م دادی روژین. گفتم دیگه مردی- 

.  زبونتو گاز بگیر- 
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میارمت  این  دومین  باریه  که  داغونی!  و  -  جدا که
 خیلی  درب

. بیمارستان. خدا به سومیش رحم کنه

. درب و داغون عمه ته- 

بیچاره همینجوریه که تو میگی. چرا نگفتی مریضی؟   -
 اوففف

اگه یکم دیر رسیده  بودم، تو اون تاریکی  یه ماشین بهت
 میزد

مرده  سرما  از  کنی؟  تا  یکی   پیدات  می  کرد  می
 خواستی  چه

بودی. با ک ی لج م ی کنی  آخه؟ از دست مادر من
ناراحتی باش، 



.  ولی به خودت رحم کن دختر

:  چشمانم را بستم و گفتم

. ممنون که نجاتم دادی. حاال میتونی بری- 

 کجا برم؟ تو رو اینجا ول کنم و برم؟- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

  قسمت_صد_یازدهم#

 

 Page 695 of 1483
 



 

 

آره. خودم میتونم برگردم خونه. تو بهتره برگردی خونه- 
 . تون

آآآآآ...خانوم نترس، خانوم کله شق، میخوای نصف شبی- 
 بر ی

خونه جواب بهرامیا رو چی بدی؟ میخوای بهشون بگی تا
 حاال

  کجا بودی؟

:  چشمانم را باز کردم و سرد گفتم

زنگ می زنم محمد بی اد دنبالم. دروغ ندارم بگم بهشون- 
. که

  مگه جرم مرتکب شدم؟



:  سامیار هوفی  کشید

باشه. هر جور صالح می دونی. فردا رو هم نیا شرکت.- 
 بمون

.  خونه استراحت کن. من باید  برم جایی

شک نداشتم می خواهد برود  پی ش مادرش. توی چشمانش
 م ی

. خواندم خیلی عصبانی  است

:کیفم را دستم داد. تلفنم را از توی کیف بیرون کشید و گفت

.  بیا  زنگ بزن تا من برم- 

وقتی محمد فهمید باز توی بیمارستانم با عجله خودش را
. رساند

وقتی آمد سامیار رفته بود و من ی ک دل سیر گریه کرده
.  بودم
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: محمد با دیدنم نگران گفت

  چی شده روژین؟ باز که این جا یی؟- 

چیزی نیست. فشارمL خیلی پایینه. سرما هم خوردم. کمکم- 
 کن

. بریم خونه

وقتی به خانه رسیدیم  مهناز خانم و آیدا نگران و دلواپس
 جلوی



در آمدند. آیدا کمک کرد و مرا به اتاقم برد. مهناز خانم
  باالی

: سرم ایستاد

 روژین جان تو که مارو نصف جون کردی. بهتری؟- 

.برای راحت کردن خیالش گفتم خوبم. ببخشید مهناز خانوم

اما دل شکسته ام داشت خودش را به در و دیوار می  زد و
 قلبم

. از شدت غصه خون بود

آن شب آیدا کنارم تا صبح ماند. نزدیک صبح تبم که پایین
آمد، 

مرا  ای  مفصل  صبحانه  با  خانم  مهناز  ساعتی
 خوابیدم.  چند

دیدنش   با  سو پی  مقوی  برایم  پخت.  برای  ناهار  و
 داد  خجالت



دلتنگ مادرم شده بودم. تا عصر حالم خیلی  بهتر شده بود .
  آیدا

.  چون خواهری مهربان کنارم ماند و حسابی به من رسید
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صبح روز بعد به شرکت رفتم. سولماز تا مرا د ید با
: نگرانی گفت

 بهتر شدی روژین جون؟- 

:  کنار میزش ایستادم و گفتم



.  آره بهترم. ببخش کارام افتاد گردنت- 

نگران نباش. د یروز خود سنایی کلی کمکم کرد. هر- 
 جوری بود

. ردش کردیم دیروزو. االنم باز این سنایی عصبانیه

 بازم؟ چشه؟- 

: آرام پچ زد

فقط  یه  تیکه  از  می  کرد.  دعوا  مادرش  با  داشت
 گمونم  -  به

حرفاشو شنیدم که داشت می  گفت اگه بفهمم نزدیکش شدی

دیگه منو نمی  بینی. االنم با یکی از مشتریا دعواش شده.
 حاال نه

که جدیدا  کارو بارمون سکه س،  عین آب خوردن مشتری
 می



. پرونه

:  فلش مموری فایل ترجمه های آن روز را به سمتم گرفت

.  بیا  اینم کار امروزه- 
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بعد  نیم   ساعت  شدم.  کارم  مشغول  و  رفتم  اتاقم  به
 بی  حرف

سامیار به اتاقم آمد. ظاهر آشفته اش فریاد می زد اوضاعش
 خوب



نیست. ته ریشی  که برخالف انتظارم به صورتش می  آمد،
  یقه ی

باز  پیراهنش، موهای پریشانش و حلقه ی کبود زیر
 چشمانش

.  خبر از کالفگی اش م ی داد

:  سالم که کردم با مهربانی  گفت

  خوبی؟ بهتر شدی؟- 

مرسی  بهترم. تو چته؟ انگار اعصاب نداری امروز؟- 
 چرا اینقد ر

  به هم ریختی؟

:  روی صندلی نزدیک میز نشست و آه کشید

مادرم داره دیوونه م می  کنه. یه  دعوای مفصل باهاش- 
.  کردم



  به خاطر من؟- 

ازت  تا  گفتم  بهش  بزنه.  حرف  اونجوری  باهات
 نداشت  -  حق

.  عذرخواهی نکنه ول کنش نیستم

اول بای د برم سراغ اون همسایه ای که دهن گشادشو باز- 
 کرده

. حالشو بگیرم. تقصیر اونه
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 م ی دونی کیه؟- 

از آیدا می پرسم. خواهشا د یگه کاری نکن. من خودم از- 
 پس

مشکالتم برمیام . نمی  خواد با مامانت به خاطر من
.  دربیفتی

.  نمی  تونم روژین. نمی تونم تن به خواسته هاش بدم- 

راد وقت  از دکتر  بر ای  دوستت  پنج  امروز ساعت
! واسه  راستی

.  گرفتم. ی ادم رفت بهت بگم

: خوشحال شدم

! راست میگی؟ چه خوب- 

:  از جا بلند شد و گفت



یه کم به خودت برس. خیلی رنگت پریده. اگر کمک- 
 خواستی

. بگو

تشکر کردم و از اتاق بیرون رفت. دلم برایش  می
 سوخت. تحت

فشار بود و زورش به مادرش نمی  رسید. آن روز مطمئن
 بودم

مادرش کوتاه نم ی آید و زهرش را به زودی خواهد
 ریخت. اما

. خبر نداشتم دقیقا چه توی سرش دارد
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**** 

نزدیک مطب دکتر راد ماشین را با خوش شانسی در یک
 جا ی

: خالی پارک کردم. آیدا گفت

 رسیدیم روژین جون؟- 

.  کیفم را از صندلی عقب برداشتم

.  آره. بپر پایین یه کوچولو  پیاده باید بریم- 

  وای من خیلی  می  ترسم. قراره چی بگه؟- 

:  دست روی شانه اش گذاشتم



قراره بهت بگه چی کار کنی از ا ین برزخ بیای بیرون.- 
 پیاده شو

.  آیدا دیرمون میشه ها

توی مطب زیاد هم معطل نشدی م. اما آیدا تا لحظه ای که
 وارد

. اتاق دکتر بشویم از استرس آرام و قرار نداشت

دکتر راد ب ا خوش رویی  به ما خوش آمد گفت. دکتر راد
 مردی

میانسال با موهایی کم پشت و جوگندمی بود و لبخندی
 پدرانه

داشت. فورا فهمید آیدا حالش خوب نیست. شروع کرد به
 خوش

.و بش با او. آی دا را به دکتر سپردم و از اتاق بیرون آمدم
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فکرم مدام به سمت سامیار پر می  کشید و نگرانش بودم.
  سع ی

کردم به او فکر نکنم. خودم را با خواندن مجله های
  پزشکی روی

. میز سرگرم کردم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

#Lقسمت_صد_دوازدهم 

 



یک ربع بعد آیدا از اتاق بیرون آمد. صورتش از اشک
. خیس بود

: دستمالی به دستش دادم. با بغض گفت

.  برو دکتر باهات کار داره- 

همراه با منشی به اتاق دکتر رفتم. منشی که از اتاق بیرون
رفت، 

:  روی صندلی نشستم و گفتم

.  بفرمایی د آقای دکتر در خدمتم- 

: دکتر  پیشانی  اش را خاراند و گفت
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من با آی دا خانم صحبت کردم و مشکلش رو شنیدم.- 
 ایشون از

لحاظ روانی هیچ مشکلی ندارن و شکرخدا دختری سالم و
 عاقل

. و بسیار باهوش هستن

خب آخه پس دلیل این احساس چیه؟ مگه میشه آدم تا ای- 
 ن

 حد عاشق و شیفته ی برادرش بشه؟

از نظر علمی و روانشناختی فقط آدم هایی  که مشکل- 
  روانی

دارن می تونن این حس رو داشته باشن. آیدا خانوم سالمه و
 شما

باید  ریشه ی این  احساس رو جا یی  دیگه  بگردین  و
.  پیداش  کنید



.  نفس بلندی کشیدم

  خب آخه من چطوری می تونم ا ین کارو بکنم؟- 

 شما مطمئنید آیدا و محمد باهم خواهر و برادر هستن؟- 

:  متعجب گفتم

. واال از قرار معلوم که میگن هستن- 

من از شما خواهش می  کنم اول صحت و سقم این مسئله- 
 رو

روشن کنید. بعد اگر واقعا خواهر و برادرن که دوباره
 بیاین  پیش

 Page 703 of 1483
 



 

 

ارجاع  ایشون  می  گیریم  و  آزمایشات  بالینی  از  باشه
. الزم  من

.  میدیم به متخصصین باالتر

.  باشه. من باید  ببینم چه کار می  تونم بکنم- 

و  نزدیک  ترین  راه  کنید.  آیدا  صحبت  مادر  و  پدر
 با  -  بهتره

مطمئن ترین راهه. اجازه ندین ای ن مسئله جایی درز  پیدا
. بکنه

از جایم بلند شدم و از دکتر راد تشکر کردم و از اتاق
. بیرون آمدم



آیدا هنوز داشت اشک می ریخت. دستش را گرفتم و از آن
 مطب

.  بیرون بردمش

: توی  پیاده رو دستش را رها کردم و تشر زدم

آیدا! خواهش م ی کنم بس کن! آخه واسه چی داری گریه- 
 م ی

  کنی؟

:  با شرمندگ ی هق زد

.  ببخشید- 

. پوفی کشیدم  و لحن و صدایم  را آرام کردم
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آخه قربونت برم چرا گریه می کنی؟ دی دی که خدارو- 
 شکر نه

. عقلت مشکل داره نه دیوونه شدی به قول خودت

. روژین جون. من چی کار کنم؟ دارم دیوونه میشم- 

.  اول آروم بگیر ببینم چی  کار می  خوایم بکنیم- 

.تند تند با دستانش اشک های ش را از صورتش پاک کرد

: پرسیدم

 مامان و بابات خونه ان؟- 



می   خوان  آنا  چهلم  واسه شب  گفتن  عموم.  خونه
رفتن  -  نه، 

.  برنامه ریزی کنن

: پوزخند زدم

. هه! جالبه. فردا هم که مجلس خواستگاریه- 

اینکه  دوباره دعوایش  کنم  ترس  از  را  بغضش  و  آیدا
 لب فشرد

:  قورت داد و گفت

. ی ادم ننداز روژین جون- 
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امیدوارم محمد تن به این  خواستگاری احمقانه نده. بریم- 
 شام

 بخوریم؟

:  آیدا سر تکان داد

 . فکر خوبیه. مهمون من روژین جون- 

نه خیر. اتفاقا مهمون منی. پریشب و د یروز کلی- 
. زحمتت دادم

  بریم یه جا که سوپ قلم داشته باشه. بلدی؟

.  آره. ببخش زحمتت دادم- 

.  صورت ماهش را بوسیدم



قربون قد و باالت بشم خواهر کوچول وی من. زحمت- 
 چیه؟ بدو

.  بریم یخ کردم دختر خوب. بدو

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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روز پنج شنبه بود و چند ساعتی تا مجلس خواستگاری
 محمد

باقی  بود. آی دا هر نیم  ساعت یک بار به من زنگ می
  زد و گالیه

می کرد که چه کند. کالفه از آن همه دلواپسی ب ی پای ان
آیدا،  

قرار است فامیلشان  نمی توانستم روی کارم تمرکز کنم.
 گفت

بیایند خانه ی آن ها. گفت مادرش افتاده به جان خانه و
 دوروز

است مشغول بشور و بساب. خانه را برق انداخته و بابا را
 فرستاده

میوه و شیرینی خوب بخرد. بس که ذوق دارند برای آن
 شب و

. محمد

از جا بلند شدم و به اتاق محمد رفتم. سرش را روی میز
 گذاشته



. بود. صدایش که کردم سر بلند کرد

 به به جناب کارمند نمونه. خواب یدی؟- 

. محمد کمی موهایش  را مرتب کرد

  نه بابا خواب کجا بود؟- 

کنار درگاه پنجره ایستادم و دست به سینه لبخندی کوتاه
:  زدم

  چطوری شادوماد؟- 

:  لب فشرد و سر تکان داد
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. دست رو دلم نذار که خون- 

.  شنیدم نتونستی راضیشون کنی- 

.  مثل اینکه آیدا تند تند خبر بهت داده- 

. آره مو به مو- 

 آقا من نخوام زن بگیرم کیو باید  ببینم؟- 

.  به نظرم مامانت رو- 

شا ید باورت نشه. ولی  رفته کت و شلوار جشن نامزدی- 
 رو هم



نشون کرده برام. گفت لباس نامزدی رویا  رو هم دی ده  و
 پسند

.  کرده

 رویا  همون دختریه که امشب قراره بیاد خواستگاریت؟- 

: نیشخند زد

ا ینجو ری خودشو بندازه به یه  - آره. اونقدر بدم میاد یه
 دختر

.  مرد. اه

. قشنگ معلومه رفتن رویا  به خارج یه بهونه س- 
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د یوونه  دارم  خدا  به  من؟  کنم  می   ترکه. چی   کار
 داره  -  سرم

. میشم

مانده بودم آن میان. از یک طرف آ یدا م ی گفت چه کنم از
 طرف

.  دیگر محمد مستاصل بود

تو که بچه نیستی محمد. فکر آبرو و این چیزا هم نباش- 
 که

رابطه   ی  خوردن  هم  به  دلواپس  خدایی  خیلی  قدیمی
. شده

فامیلی  و ناراحت شدن مادرتو و رو یا و مادرشم نباش.
 دلت فقط



.  واسه خودت بسوزه. فقط فکر خودت باش

خیلی شیک و مجلسی زنگ بزن با رویا حرف بزن. بگو
 نمی خو ا ی

شوهر زنی بشی  که دوستش نداری. بگو امشب نیان  چون
 جوابت

 . منفیه

:  محمد آهی کشید

 . به حرف راحته روژین- 

نه اتفاقا تو عمل هم راحته. تو آدمی نیستی که بذاری- 
 دیگران

. برات تصمیم بگیرن

محمد چیزی نگفت. سکوتش را گذاشتم به پای  راضی
.  شدنش
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بی صدا از اتاقش بیرون زدم و گذاشتم توی تنهایی خودش
 فکر

.  کند و تصمیم بگیرد

بیرون  زدم.  توی  طبقه  ی  همکف  شرکت  از  عصر
 کمی   زودتر

رامیال را دیدم. با د یدنم به طرفم آمد و در جا سیلی
 محکمی به

. صورتم زد



صورتم  راست  روی  سمت  دست  ناگهانی   اش  حرکت
 شوکه  از

:  گذاشتم. بدجور می سوخت. خشمگین و عصبانی غریدم

  چه مرگته تو؟ واسه چی میزنی؟- 

رامیال دست به کمر باریکش گرفت و چشمان درشت و
 سبزش

: را ریزکرد

از  رو  پات  توی  هرزه  تا  یادت  نره  زدم  بود.  -
 زدم چون حقت

.  گلیمت دراز کردی و دویدی  تو زندگی  منو سامیار

.  دو قدم جلوتر آمد و صورت به صورتم ایستاد

. قدم نحست زندگ ی مارو خراب کرد- 



: دست روی سینه اش هولش دادم به عقب
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اوال که هرزه خودتی.  مفت م ی  زنی   دخترجون.  -
 داری  حرف

دوما من قبل از اینکه سامیارو ببینم هم تو اون زنی نبودی
 ک ه

. اون بخواد با تو باشه. نمی دونی بدون

.  رامیال از حرص دندان به هم سا یید



خیلی احمقی دختر جون که فکر کردی سامیار تو رو می- 
. خواد

شهرزادی؛  ولی  اون  فقط  یه   کپی  از  نمی  دونی  تو
 احمقی  که

نیستی. اون فقط تو رو کنار خودش نگه داشته تا دلتنگیش
 واسه

اون شهررزادو کم کنه. هنوز نمی دونی داره بازیت میده؟
 گرچه

. خبر نداره یه هرزه دیگه کنار خودش داره

. تو هم  عین شهرزادی هرزه و زندگ ی خراب کن

.  سیلی محکمی که توی صورتش خواباندم ساکتش کرد

. با انزجار توی چشمانش خیره شدم

.ببند دهنتو رامیال. سامیار تو رو نمی خواد. خودتو نکش- 



: سرتاپایش  را با زهرخندی به تمسخر گرفتم

اینقدر خودت رو حقیر و کوچ یک نکن. د یگه زیادی- 
 کوچیک

. بشی ریز میشی اصال دی ده نمیشی
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عین دیوانه ها از فرط حقارت شروع کرد به خندی دن. 
 کامال معلوم

. بود خیلی به او برخورده



سفسطه نکن دختر جون. حتی اگر قرار باشه با ازدواج با- 
 سامیار

. بدبخت بشم، نمی ذارم تو به مرادت برسی

اصال نه، اگر سامی  هم نخواد بیاد  سر سفره عقد، محاله
 ممکنه

.  بذارم تو بشی زنش

بی خبر بود و داشت زور بیخودی می زد. می خواستم
 بگویم پدر

آمرزیده، سام و همه زندگ ی و مال و منالش مال تو. برو
 و آن مرد

اما نگفتم. توی آن لحظه نمی خواستم کم  را مال خودت
. کن

: بیاورم. تنها جمله ای که به ذهنم رسید این بود

پاییز م ی شمرن. ولی شک نکن نمی   - همیشه جوجه رو
 آخر



ذارم زیاد منتظر بمونی. بهت حال یت می کنم کی  می
 بره این

. بازی دو سر برد منو

نایستادم  تا حرف دیگری  بزند. راهم را کشیدم و زیر
 نگاه خیره

ی نگهبان و چند نفر کارمند کنجکاو از شرکت وارد خیابان
. شدم
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پشیمان از قول و قرارم با سامیار و اینکه فکر نمی کردم
 این  همه

و  نشستم  فرمان  عصبانی  پشت  باشد،  داشته  دنبال  به
 دردسر

کمربندم را بستم. زیر لب در حالی که به رامیال بد و بیراه
  م ی

پارکین گ  از  تا خواستم  اما  گاز گذاشتم.  پای  روی
پدال  گفتم، 

ماشینی  که  انتهای  سرباالیی،  ماشینم  با  درست  بیرون
برانم، 

داشت وارد پارکینگ میشد شاخ به شاخ شدم و محکم سپر
 به



با  دی دم  که  سامیار  را  گرفتم  باال  که  را  سرم
 کوبیدم.  سپرش

.  ناباوری زل زده بود به من

فورا از ماشین بیرون دوید و درب سمت مرا باز کرد.
 دستپاچه

: گفت

  روژین! حالت خوبه؟ چیزیت نشده؟- 
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انرژی داشتم توی صدایم  ریختم  و بر  با  نگاهی  برزخی
 هر چه

:  سرش فریاد زدم

مگه کوری؟ جلو چشمتو نمی بی نی؟ حتما باید  یه بالیی- 
 سرم

  میومد تا یاد بگیری  عین بچه آدم رانندگی کنی؟  آره؟

.  سامیار بیچاره هاج و واج داشت نگاهم می  کرد

تمام حرص و عصبانیتم  از حرف ها ی رامیال را سر او
.  خال ی کردم

:  با صدایی جیغ مانند نالیدم

!  ماشین گنده ت رو ببر اونور دیرم شد. زود- 

سامیار لب گزی د و شوکه از لحن خشمگینم مظلومانه لب
: زد



 چی شده؟ چرا اینقدر توپت پره تو؟- 

در را محکم به هم کوبیدم و دستم را روی بوق گذاشتم و
 چند

.  بار پشت سرهم آن را فشار دادم

سامیار به شیشه کوبید. دستم را از روی بوق برداشتم و
 نگاهش

.  کردم. به نشانه ی "این کارو نکن" سر تکان داد
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سامیار  خیلی  آرام  باز شد.  دوباره  در  گذاشتم.  سر
 روی  فرمان

: گفت

 روژین؟- 

.  سر بلند کردم

. بیا  پایین ببینم چته تو آخه- 

لحنش آنقدر پر نفوذ بود که بی  حرف کمربندم را باز کردم
 و از

ماشین  پی اده  شدم. بازویم  را گرفت و مرا به سمت
 ماشین  خودش

افتاد به سپر ماشینم که از یک طرف کنده شده و  برد.
 نگاهم

. آویزان بود. سپر ماشین سامیار خط برداشته بود



:  نگاهم را دی د و دلجویانه لب زد

. فدای سرت- 

مرا روی صندلی  ماشین  خودش نشاند. ماشینم را
 برگرداند توی

پارکینگ و فورا برگشت توی ماش ین. راند سمت خیابان
 و با آن

:  صدای قشنگش گفت

 بهتری؟- 
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ای؟  هزار  وقتی  یک ی  بی اید  بگوید  تو هرزه  بود
 مگر  میشد  بهتر

.  سال دیگر هم می گذشت بهتر نم ی شدم

. جوابش را ندادم

نمی خوای چ یزی بگی؟ البته فکر کنم بتونم حدس بزنم- 
 چی

  شده؟

تند و تیز نگاهش کردم. بدون اینکه چشم از روبه رو
 : بردارد گفت

 رامیال چی بهت گفته؟- 

:  در جا گفتم

. حرفای مامانتو برام تکرار کرد- 



:  ای "بابا"یی  زمزمه کرد. گفتم

 با اون سرعت داشتی م ی رفتی  که ببینیش؟- 

:  صدایش از خشم می  لرزید

اومدم که جلوشو بگیرم نذارم تو رو ببینه. نمی  دونم- 
 مامان به

خاله چی گفته که اونم رامیال رو عصبانی کرده و پاشده
 اومده
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شرکت با تو دعوا. پریسا  بهم زنگ زد و خبر داد که
. جلوشو بگیرم

.  ولی من شرکت نبودم و مثل اینکه دیر رسیدم

به سمت خیابان زل زدم. افتاده بودیم توی دردسر. مادر
  سامیار

.  راست می گفت. ما توان مقابله با او را نداریم

:  سامیار گفت

ببخش روژین. من واقعا متاسفم. کاش اون  پیشنهاد  رو- 
 بهت

.  نداده بودم

.  نفس بلندی کشیدم. آب دهانم را قورت دادم تا گریه نکنم

.  حاال  کجا داشتی می  رفتی؟ هنوز پنج نشده که- 



:  با صدایی خش گرفته گفتم

 . یه کم خرید داشتم واسه خونه- 

. چه جالب منم خرید دارم. یخچالم خالیه- 

:  باز که جواب ندادم گفت
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اینجوری من بیشت ر  - ببین روژین. تو رو خدا قهر نکن
. با من



پیش وجدانم ناراحتم. چی کار کنم اون سگرمه هاتو باز 
  کنی؟

 هوم؟

.  باز هم بی  جوابش گذاشتم

می خوای بازم سرم داد بزنی؟ اصال فحشم بده. هر چی- 
 رامی ال

و مامانم بهت گفتن، عوضش سر من داد بزن خودتو خالی
. کن

 نریز تو خودت. خب؟

:  سر تکان دادم

.  بهترم- 

.  سامیار خندید  و پخش ماشین را روشن کرد



. یه آهنگ گوش کنیم  تا برسیم مرکز خرید- 

از فکر رامیال بیرون  محسن یگانه  می  خواند و من سع
 ی کردم

بروم. اما مگر میشد؟ هزار تا سوال توی سرم چرخ م ی
 خورد. از

شهرزاد و گذشته ی مرموز سامیار. از اینکه منظور
 رامیال از گفتن

هرزه به شهرزاد چه بود؟ اصال چرا من بای د شبیه او
 باشم؟ چرا
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می   آن  پیشنهاد  فقط  با  نکند  واقعا  کرد؟  استخدام
 سامیار  مرا

  خواست بازیم بدهد؟

 مگر مریض بود که آن کار را بکند؟

خریدمان با مزه پرانی های سامیار  جالب شده بود. جک
 های  با

مزه می گفت تا من بخندم. برایم ی ک تل صورتی چشمک
 زن از

آن ها که باطری می  خورد خرید. آن را روی سرش
 گذاشت و اد ا

. درآورد

توی ردیف گلسرها چشمم خورد به گل سری پروانه ای
 شکل  با

سنجاق نقره ای که ردیفی از نگین های آبی روی بال
. پروانه بود



.  با دی دنش  لبخند زدم اما از کنارش گذشتم

:وقتی به ماشین برگشتیم، کمی حالم بهتر بود. سامیار گفت

دقیق ه  فراموش کردم. میشه  چند  آب معدنی   رو  -  ای
 داد من

 منتظرم بمونی؟

.  نگاه ی به ساعت مچی ام کردم. نزدیک هشت بود
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دلم می خواست زودتر به خانه برسم و از جلسه
 خواستگاری خبر

:  بگیرم. گفتم

 .  آره. فقط زود بیا- 

سامیار دوید  سمت فروشگاه. برای وقت گذرانی  تلفنم را
. باز کردم

آن  تا  پیام   از  و  یکی   دو  آیدا   بود  از  رفته  از
 دست  چند  تماس

مزاحم همیشگی. لعنتی عجب حوصله ای داشت. خستگی
  ناپذیر



نمیدی؟  قهری؟  به خدا جواب  مدام   پیام   م ی  داد:
 "چرا جواب

! " ندی پا میشم  میام تبریز ها

اعتنایی نکردم و شماره ی آیدا را گرفتم. با اولین بوق
  صدای آیدا

:  آمد

 روژین جون؟- 

  جانم آیدا؟  چی شده؟- 

...  چیزی نشده. محمد- 

  محمد چی  شده؟- 
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اینجا دعواس. محمد و مامان دعواشونه. محمد- 
 خواستگاری رو

به  به هم زده. به روی ا گفته نمی  خوامت. نیا . مادرشم
 زنگ زد

مامان بد و بیراه که مگه ما مسخره ی شماهاییم؟ بابا هم این

. وسط نمی دونه طرف پسرشو بگیره یا  زنشو

 . خب پس حل شد. داداشت بدبخت نمیشه- 

در پس زمینه ی صدای ش می  توانستم صدای داد و بیداد
 محمد

 . را بشنوم



  خداروشکر. تو کجایی ؟- 

.سرم را چرخاندم سمت خیابان. سامیار از مرکز بیرون آمد

. بیرونم . خرید دارم واسه خونه- 

.  باشه. اومدی باهم حرف می زنی م. ف عال- 

الی   سردی  می   وزید  و  باد  کردم.  دنبال  سامیار  را
 با  نگاهم

: موهایش  می  دوی د. پشت فرمان که نشست، گفت

.  ببخشید- 

 خواهش م ی کنم. پس آب معدنی ت کو؟- 
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.  منگ نگاهم کرد

.  ا... چیزه... تموم کرده بودن. فردا می خرم. ولش کن- 

: استارت زد و گفت

 میشه امشب بریم شام بخوریم؟- 

بدجور گرسنه بودم و سردم شده بود. نای شام درست کردن
 در

: آن خانه ی سرد را هم نداشتم. گفتم

.  موافقم- 



مرا برد به سفره خانه ای  گرم که غذاها یش  تازه و
. خوشمزه بود

آن شب سامیار حسابی خوش مزه بازی درآورد. در کنار
 غذا از

دلم  شام  به  ها  از مدت  بعد  بردم.  لذت  شنیدن
 موسیقی  زنده

چسبید. سامیار با گفتن خاطراتش از دوران سربازی مجال
 فکر

آخر  تا  غذایم   را  کرد  مجبورم  نداد.  بدبختی  های م
 را  به  کردن

 . بخورم

چای نباتم را که نوشیدم حسابی  گرمم شده بود. سامیار
 خسته

.  بود و این را میشد از چشمان قرمزش فهمید

:  گفتم
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! خوابت نمیاد؟ خیلی خسته ای- 

. فنجان خالی چای ش را توی سینی گذاشت

.  خسته ام. خیلی هم خسته ام. ولی نمی تونم شبا بخوابم- 

.  تو سرم پر از فکر و خیاله

.  آهی کشید

.ای بابا! ول کن این حرفارو. پاشو برسونمت. ده شب شد- 



در حالی که قدم زنان از سفره خانه به سمت ماشینش می
 رفتیم

:  گفتم

. ماشین من موند تو پارکینگ- 

. فردا می دمش  تعمیرگاه. تقصیر من بود- 

: سر به زیر انداختم

.  ببخش سرت داد زدم. دست خودم نبود- 

ای بابا! می دونم. خدا بگم چی کارش کنه. زندگیم شده- 
 میدون

 . جنگ

  حاال می  خوای چی کار کنی ؟- 
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 چی رو؟ رامیال و مامانمو؟- 

  اوهوم؟- 

حرفم همونه. نه. حاال ه ی زور بزنن ببینم چی کار می- 
 خوان

. بکنن

توی  توی  خانه.  ببرم  خریدهایم   را  کرد  وقتی
 رسیدیم،  کمک



حیاط نگاهم افتاد به پرده ی پنجره ی اتاق مهناز خانوم که
 فورا

.  عقب رفت

تصمیم گرفتم از آن پس فقط و فقط راستش را بگویم. من
 هیچ

.  کار بدی  نکرده بودم و قرار هم نبود بکنم

سامیار شومینه را برایم  روشن کرد و رفت. سراغ خریدها
 یم  رفتم

تا بگذارم توی یخچال و قفسه ها. توی کیسه ی حبوبات
 چشمم

. به کیسه ای خورد که انگار مال من نبود

کیسه را باز کردم. چند برگ از قرص ویتامین های مختلف
. بود

زیر داروها چشمم به گل سر پروانه ای شکلی  افتاد که
 توی مرکز



.  خرید دیده  بودم. با همان نگین ها ی آبی و خوش رنگش
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درست  روی  میز  آشپزخانه  از  صدای  آمدن  پیام   تلفن
 همراهم

.  کنارم بلند شد

: سامیار بود. نوشته بود

ویتامین ها رو سر وقت بخور. خیلی الغر شدی. اون گل" 
 سر رو



محض  یادگاری  از  فقط  گرفتم.  داشتی  برات  دوست
 چون  هم

دلشکسته  از  یه  دختر  چطور  نمی  دونه  که  باش
 مردی  داشته

دربیاره. مردی   که  مهربونش  از دل  غصه هاشو  و
 دلجویی  کنه

." خودش دلشکسته ترین مرد دنیاس

ده دقیقه ی تمام به  پیامش خیره شدم. جمله ی آخرش دلم
 را

بدجور به تب و تاب انداخت. اشکم که راه گرفت روی
صورتم، 

دلم برای تنهایی  اش سوخت. مردی که گذشته ای تاریک
 داشت

 و دلی  شکسته. رازش چه بود؟
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صبح جمعه بود و حسابی حوصله ام سر رفته بود. هوا
 آفتابی بود

و چقدر آن لحظه دلم می  خواست کتی کنارم بود و با هم به



پیاده  روی می رفتیم . بیخودی توی خانه ی سوت و کورم 
  راه می

رفتم که زنگ خانه به صدا درآمد. در را که باز کردم آیدا
 را با

.  خنده ای روی لب پشت در دی دم

:  آیدا با دیدنم گفت

 صبح به خیر روژین جون. خواب که نبودی؟- 

صبحت به خیر. نه بابا. چه خوابی ؟ دیگه عادت کردیم- 
 کله سحر

.  بیدار شیم. بیا  تو

نه ممنون. می  خواستم بگم اگه بیکاری امروز بریم- 
. بیرون

:  ذو ق زده گفتم



  آره؛ چرا که نه. کجا بری م؟- 

یکی  از همکالسی  هامون باغ دارن. گفتن با بچه ها جمع- 
  شیم

. اون جا

. وای عالیه- 
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. پس تا یک ساعت د یگه آماده باش راه میفتیم- 



 

 

اینکه ی ک  از  تا یک ساعت فرصت داشتم. بعد  بود و
 ساعت نه

.  صبحانه ی مفصل خوردم، دوش آب گرمی گرفتم

جلوی آینه داشتم موهایم  را خشک می  کردم و ترانه ای
 زیر لب

.  زمزمه می کردم که این بار صدای زنگ آیفون بلند شد

:  وقتی آیفون را برداشتم، گفتم

  بله؟- 

:  صدای زنی را شنیدم که گفت

.  باز کن منم مادر سامی ار- 



:  شوکه از حضور آن زن سنگدل پشت در خانه لب زدم

!  بله؟- 

.  گوشات سنگینه دختر؟ گفتم مادر سامیار هستم- 

:نمی دانستم چه کنم. تعللم باعث شد با لحنی خشمگین بگوید
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می  خوای اینجا یخ  بزنم تا تو فکر کنی  که درو باز- 
  کنی  یانه؟

.  درو باز کن دختر، خیلی وقتتو نمی گیرم



.  عاقبت گفتم "بفرمایید" و در را برایش باز کردم

موهایم  روی شانه هایم  ولو بود. با یک  گل سر آن ها را
  باالی

.  سرم جمع کردم. خانه مرتب بود

در ورودی را باز کردم. مادر سامی ار مثل همیشه شیک و
 تر و

تمیز پا داخل حیاط گذاشت.  عینک آفتابی بزرگی روی
 صورتش

توی  حیاط  داشت  محمد  دی د.  را  نگاهش  نمیشد  رد
 و  بود

سامیار  گرم  مادر  کرد  که  سالم  می  انداخت.  ماشینش
 را  برق

. جوابش را داد. عجیب بود که محمد را می  شناخت

از پله ها باال آمد و جلوی در ایستاد و  عینکش را از روی
 چشمش



برداشت. سالمی سرد دادم و او هم بدتر از من سرش را در
 جواب

.  سالم من تکان داد

توی دلم گفتم ماشاال بهت که زبون نداری هیچ وقت جواب
 سالم

! بدی. فقط بلدی قر بدی به کله ت

:  گفتم
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 بفرمایی د تو. امری داشتین؟- 

با کفش وارد خانه ی تمیزم شد و نگاهی  به دور و بر کرد.
 در را

:  که بستم گفت

.پدر و مادرت کجا هستن؟ م ی خوام باهاشون حرف بزنم- 

برای اولین بار خدا را شکر کردم که مامان و بابا آن جا
.  نبودند

:  گلویم را صاف کردم و گفتم

.شرمنده! من تنها زندگ ی م ی کنم. امرتون رو بفرمایین- 

: پوزخند زد

 . خب پس همه ی اون حرفا حقی قت دارن- 



نیست  مهم  برام  میگین،  اما  حرفارو  کدوم  نمی  شم  -
 متوجه

پاک  که حساب  را  آن  گفتن.  اراجیفی  پشت سرم
 دیگران  چه

. است، از محاسبه چه باک است

تغیری  در  بازم  باشه  حقیقت  نداشته  اگرم  نیست.  مهم
 -  آره

. شرایط االنمون نمیده
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دیروز مهمونی بزرگی گرفته بودم تا نامزدی  سامی  و
 رامیال رو به

 .  دوست و آشنا اعالم کنم. اما متاسفانه سامیار نیومد

 خب چرا اینو دارین به من میگین؟- 

.  چون اینو فقط و فقط از چشم تو می بینم- 

: خنده ای تمسخرآم یز زدم

انگار من پسرتون رو غل و زنجیر کردم. اگه نیومده به- 
 خواست

.  خودش بوده. به من چه

.  دیگر خبر نداشت دیروز چقدر باهم خوش گذرانده بودیم

زبونت خیلی درازه دختر جون. ولی امروز اومدم- 
. کوتاهش کنم

.  اومدم اینجا تا آخرین حرفامو بهت بزنم



واسه آخرین بار دارم بهت میگم؛ دی گه نمی خوام تو رو
 کنار پسرم

ببینم. من اونو از سر راه نیاوردم که همینجوری بدم دست
 هر

کس و ناکسی. آینده و حال خاندان سنایی به این ازدواج
 بستگ ی

. داره

عشق و عاشقی شما هم واسه من پشیزی ارزش نداره. اگر
 قرار

.بود پسر من با عشق خوشبخت بشه همون بار اول می شد
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پس لطفا کاری نکن که دوباره تو رو کنارش ببینم؛ وگرنه
 اولی ن

کاری که میکنم اینه که از شرکت خانواده ی بزرگ سنایی
 ها

. اخراج میشی

اصلی   اون شرکت من  دار  نمی  دونم می   دونی   ی ا
 نه که سهام

هستم و سامی فقط مدیر عاملشه و کارها رو م ی چرخونه.
 پس

.  لطف کن مراقب رفتارت باش

داشتم از فرط عصبانیت می مردم. مگر سامیار نگفته بود
 شرکت

  را خودش سرپا کرده؟ پس مادرش داشت چه می گفت؟



لحن مطمئنش خبر از اعتماد به نفس باالیش می داد. چنان
 از

خاندانش حرف میزد گویی او ملکه الیزابت انگلیس بود و
 پسرش

. شاهزاده چارلز

:نگاه ی خصمانه و حقارت بار به سرتاپا یش کردم و گفتم

من هر کس و ناکسی نیستم خانوم محترم. شما چجوری- 
 به

خودت اجازه میدی بیای تو خونه ی منو هر چی دلت می
 خواد

زندگ ی   عاقبت  و  آخر  نه  مهمه،  خاندانتون  نه  من
 بگی؟   واسه

پسرتون. الزم نیست شما خودتونو به زحمت بندازین و منو
 اخراج
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کنید. من خودم از اون شرکت میام بیرون. دی گه دلم نمی
 خواد

حتی یه لحظه هم اونجا کار کنم. اگه می  دونستم اون
 شرکت

متعلق به شماست باور کنید یه لحظه هم اونجا نمی موندم.
 حاالم

لطف کنید تشریف ببرید. من با ید  برم جایی. خیلی دیرم
.  شده
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. به طرف در رفتم و آن را تا آخر باز کردم

جلوی در ایستاد و  عینکش را رو ی چشمانش زد و
 پوزخندی زد

:  و پا بیرون گذاشت. خیلی  خونسرد گفتم

.  خوش اومدین- 
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بعد هم در را محکم به هم کوبیدم. چند ثانیه که گذشت
  فهمیدم

.  بزرگترین خریت زندگی ام را انجام داده ام

 

همان جا پشت در روی زمین نشستم. دی گر نای ایستادن
. نداشتم

می   لعنت  خودم  به  من  م ی  ریخت  و  هایم   روی
 صورتم  اشک

فرستادم که به سادگ ی آب خوردن کارم را از دست داده
. بودم

آن روزها آنقدر از نظر روحی ضع یف شده بودم که با
 کوچکتری ن



حرفی اشکم درمی  آمد. در آن چند وقت اخیر از در  و
  دیوار برایم

باریده بود. عجب حرفی زده بودم. پشیمان و نادم به خاطر
  بی

فکری ام اشک هایم را پاک کردم و از جا بلند شدم. نیم
 ساعت

وقت داشتم. صورتم را شستم و فکرهایم  را با چند دم و
 بازدم

جمع و جور کردم. نباید  می  گذاشتم آیدا و محمد چیزی
. بفهمند

 من روژین بودم و توی زندگیم همیشه می توانستم نقش آدم

های محکم را بازی کنم. البته فقط نقشش را. از درون له
. بودم

کمی آرایش کردم و به این  فکر کردم که باید  دنبال شغلی
  جدید

توی  آینه  قدی  به  تن کشیدم  و  به  پالتو  آه ی  کشیدم  و
. باشم

خودم نگاه کردم. آی ا می  توانستم ی ک شغل خوب مثل
 کارم توی
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شرکت سامیار  پیدا کنم یا نه؟ شانه باال انداختم و به خودم
 گفتم

.  یک چیزی می شود دیگر

لباس پوشیده و آماده با یک  لبخند مصنو عی  در را باز
 کردم و به

.  حیاط رفتم

محمد ماشینش را حسابی  برق انداخته بود. با دی دنم
:  گفت



.  صبح بخیر بانو. بدو بیا  سوارشو که دیرشد- 

: آیدا سرش را از ماشین بیرون آورد

. بدو که رفتیم  روژین جونم- 

نگاهم  را به پنجره طبقه ی اول انداختم. از مهناز خانم
 خبری

.  نبود. به گمانم حسابی  با محمد قهر بودند

.  نفس عمیقی کشیدم و روی صندل ی عقب نشستم

:  محمد از آینه نگاهم کرد و گفت

  گریه کردی روژین؟- 

:  آیدا فورا به عقب چرخید و با نگران ی گفت



  وا! روژین جون؟ چی شده؟- 
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:  سر تکان دادم

.  چیزی نشده بچه ها. من خوبم- 

:  محمد گفت

اینجا چی  کار می   اون  - مادر سامیار چیزی بهت گفته؟
 اصال

 کرد؟



:  گفتم

  مگه می شناسیش؟- 

:  محمد ماشین را به کوچه برد

 مگه میشه همه کاره ی شرکتو نشناسم؟- 

.  با تاسف سر تکان دادم. نه انگار واقعا بیکار شده بودم

.  نمی  تونم چیزی بگم. نپرسید بچه ها- 

. آیدا و محمد هم دیگر چیزی نگفتند

توی راه آیدا و محمد مثل همیشه باهم کل کل می کردند و م
 ی

خندیدند و سر به سر من می گذاشتند تا من هم بخندم. این
 بار



دیگر م ی دانستم آیدا برای محمد م ی میرد  و خنده های
 امروزش
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خصوصا از ته دل بود. من هم تا جایی که توانستم پا به
  پایشان

. خندیدم. البته نه از ته دل

وقتی به باغ رسیدیم، دوستان آیدا رسیده و مشغول روشن
 کردن

باغ دو دختر و پسر جوان به  آتشی بزرگ بودند. با ورود
 ما به



.  استقبالمان آمدند

دختر خودش را افسانه معرفی کرد و مرد هم، یاشار
. نامزدش بود

و  و خونگرمی  بود  افسانه دختر شوخ  بود.  افسانه
 برای  پدر  باغ

اما  یاشار  مردی  به شدت خوش  معمولی  داشت.
 صورتی  کامال

.  قیافه بود

ما را به گرمی  به سمت ساختمان باغ راهنمایی کردند.
  ساختمانی

دو طبقه درست وسط باغ. نمای  قشنگ و ساده ای داشت.
  وقتی

وارد ساختمان با نشیمنی بزرگ و گرد شدی م،  چند تا
 دختر و

پسر جوان را دیدم که کنار هم نشسته بودند. با ورود ما از
 جا



از  همه  محمد  معرفی  کرد.  و  من  به  را  آیدا  همه
 شدند.  بلند

همکالسی های آیدا بودند. جمعی شاد و خونگرم که برای
  ساعاتی

. مرا از آن حال و هوای غم دور کرد

برادر افسانه که نامش فرهاد بود به اتفاق همسرش مهسا، 
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دو دختر به نام های سلوا و سودا که خواهر بودند و دو
  پسر دیگر



. که امیر علی و فرهود نام داشتند

از آشپزخانه با یک سینی چایی بیرون آمد.  خانومی جوان
 هم

:  افسانه گفت

. ایشون هم گل سرسبدمون سرمه خانوم- 

:  سرمه سالم کرد و رو به ما گفت

.  خوشبختم بچه ها- 

با  دیدن  چهره ی  آرام و لبخند بشاش او در لحظه ی  اول
 انرژی

مثبت گرفتم. به قول مادرم از آن آدم هایی  بود که توی
 قلبشان

. باغ گل سرخ داشتند با یک خور شید درخشان



ابتدا گهگاهی   از همان  بعد از معارفه کنارشان نشستیم.
 محمد

زیر چشمی سرمه را می پایید و ای ن از نگاه آیدا دور نمی
. ماند

توی دلم گفتم" باز بساط داریم  با آیدا. حاال هم نوبت سرمه
. س

" خدا به داد برسه

محمد با پسرها حساب ی  جور شده بود. آیدا  هم با
  دوستانش می

.  گفت و م ی خندید  و حواسش به محمد و سرمه بود
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: موقع ناهار که شد افسانه گفت

 خب فرزندانم، حاال اگه گفتین وقت چیه؟- 
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:  امیرعلی گفت

 . خانوما برن تو آشپزخونه- 

:  آیدا گفت



. اصال فکرشم به ذهنتون خطور نکنه- 

:  افسانه رو به جمع کرد

به کار بشن یه کب اب درست  آقایون دست  اینه که  - بله
 وقت

.  حسابی واسه خانوما درست کنن ببینیم چی کاره ان

:  فرهود با لبخندی موذیانه روی لب گفت
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کنید  ما  درست  شما  بهتره.  پختتون  دست  خانوما  -
 ولی  شما

.  تشویقتون می کنیم

: سرمه گفت

ببین اومدی نسازیا،  تنها چیزی که آقایون خوب بلدن از- 
 پسش

بربیان یکی کبابه، یکی دردسر. ماخانوما هم که کارارو
 راست و

.  ریست می کنیم

.  همه زدند به خنده

هر کسی یه چیزی می گفت و پسرها سعی داشتند ناهار آن
 روز

.  را گردن دخترها بیندازند. فقط من بودم که ساکت بودم



خالصه که پسرها عاقبت باختند و قرار شد بروند سراغ
 زغال و

.  سیخ ها

به باغ رفتم تا کمی  قدم بزنم. هوا سرد بود؛ ولی  آفتاب کم
 جان

توی باغ نمی  گذاشت بلرزم. با آمدن بقیه به باغ، خلوتم به
 هم

: خورد. محمد کنارم قدم زنان گفت

  بانو چرا تنهایی؟ چیزی شده؟- 

 نه چطور؟- 
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 آخه خیلی ناراحت به نظر می  رسی؟- 

  معلومه؟- 

آره شدی دا تابلوئه. مامان سامیار  چی  بهت گفته که- 
 اینجور ی

  کز می کنی یه گوشه و ساکتی؟

.  راستش قضیه ش مفصله. بعدا بهت میگم- 

باشه هر جور راحتی. هر کمکی خواستی بگو. ناسالمتی- 
 باهم

. دوستیما. اگر سامیار اذیتت کرده بگو حالشو بگیرم

  جدی؟ ی عنی اینقدر باهاش راح تی؟- 



. آره بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی- 

آخرشم نفهمیدم شما دو تا چجوریه که اینقدر به هم- 
 . نزدیکین

خب من شرمنده تم. اگه میخوای چیزی بدونی  باید  از- 
 سامیار

.  بپرسی. من اجازه ندارم چیزی بگم

.  مشکوک می  زنیا- 

نه واال. قیافمون غلط اندازه. وگرنه من خیلی پسر خوبیم.- 
 اصال

.  یه پارچه آقام
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. برمنکرش لعنت- 

:  محمد خندید

نوک  کن.  گرم  آتی ش  یکم  خودتو  بی ا  بریم   کنار
. حاال  -  لعنت

.  دماغت قرمز شده

.  باشه بریم- 

مشغول  امیرعلی   که  جز  به  بودند.  شده  جمع  آتش
 همه  دور

.  درست کردن زغال ها بود

فرهود گیتار می زد و م ی خواند. اگر شب بود و هوا
 تاریک، جو



گیر می شدم و م ی نشستم به گری ه کردن. قوی بودن هم
 به خدا

. حدی داشت. ولی خدارا شکر روز بود

آیدا با نگاهی  خاص زل زده بود به محمد. ولش م ی
 کردی گریه

.  را سر می داد

فرهود اولش یگ آهنگ غمگین می زد؛ ولی بعدش با
 اعتراض

بچه ها شروع به نواختن اهنگی شاد کرد. یاشار و همسرش
 آن

.وسط می رقصیدند و ی اشار به شکل ی بامزه قر می  داد

. سرمه کنارم ایستاد
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: آهسته گفت

 آیدا میگه سرماخوردین، راست میگه؟- 

.  آره یکم . ول ی االن بهترم- 

.  گفتم شاید  تو این سرما ایستادی ن بدتر نشین- 

.  نمیشم. آتیش  گرمم می  کنه- 

 شما چند سالته؟- 



. من س ی و چهار سالمه- 

چه جالب پس همسنیم. فکر کردم  پیر پاتال جمع فقط- 
.  خودمم

. خنده ام گرفته بود از لحن جدی اش

. نه بابا. اتفاقا من و شما از همه جوون تریم- 

. آره ارواح عمه مون- 

سرمه دختر شوخ و شنگی بود. اما جلف نبود. از خودش
  برایم

گفت. اینکه مجرد است و با مادرش تنها زندگی می کند و
 در

یک موسسه ی زبان کار می  کند و آن جا سوپروایزر است
 .
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این سوال اصال خوب  ازدواج نکرده.  تا حاال  نپرسیدم
 چرا  از او

نبود و من هم درک م ی کردم. نم ی دانم او هم مثل من در
 مورد

.  ازدواج وسواس داشت یا نه

 

فقط این را فهمیدم که دارد بی  دغدغه زندگی  اش را می
 کند و



از زندگی  اش لذت می  برد. کاری که من هم تا همین چند
 ماه

.  پیش انجام می دادم 

 شماره تلفن رد و بدل کردیم و به هم قول دادیم دوستی تازه

با  بودم که آن روز  ادامه بدهیم. خوشحال  را  شکل گرفته
 مان

اگر در خانه می  ماندم ب ی شک  باغ رفتم.  آیدا به آن
 محمد و

.  دیوانه می شدم

عصر وقت رفتن افسانه از همه قول گرفت که دوباره در
 آن باغ

دور هم جمع بشویم  و خوش بگذرانیم که همه قول دادند.
 جمع

.  خوبی بود و دلم م ی خواست باز کنارشانL باشم



* 
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صبح روز بعد با نامه ی استعفا تو ی دستم وارد شرکت
.  شدم

از جلوی نگهبانی  که داشتم رد م ی شدم شنیدم  نگهبان
 داشت

رو خدا سریع  تر  تو  دستپاچه می  گفت"  آقا  و  با
 صدایی   هول



." بیاین. این جا دعواس

. متعجب جلوی باجه نگهبانی ایستادم

 

  چی شده آقای محمدی؟- 

:  محمدی گوشی را گذاشت

واال من نمی دونم تو این  شرکت چه خبره. هر روز یه- 
  بساطی

.  داریم. این سنایی  بنده خدا یه روز آسایش نداره

 

  دعوا تو دفتر ماست؟- 

.  بله خانوم- 



با عجله دویدم  سمت آسانسور و تند تند  دکمه را فشار
.  دادم

. تا برسم به طبقه ی دفتر دلم مثل سیر و سرکه جوشید
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.  در دفتر باز بود و صدای داد و بیداد می  آمد

در را که باز کردم ازدحام کارمندان در سالن دفتر نگرانی
  ام

. را دو چندان کرد



 

 با_تو_کافر_میشو م#

  قسمت_صد_هجدهم#

 

 

 

 

آن میان مردی قد بلند با هیکلی درشت یقه ی سامیار را
 گرفته

.  بود و او را به چپ و راست تکان م ی داد

مرتیکه بی  همه چیز. تو با خودت چه فکری کردی- 
 اومدی  این



 خراب شده رو راه انداختی؟
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محمد سعی داشت مرد را عقب بکشد اما زورش به آن
 غول  پیک ر

.  نمی رسید

: سولماز داشت با نگهبان ی و آقا محمدی حرف میزد

  آقا پس چی شد؟ ... کی  میان؟- 



دو نفر دیگر از کارمندها به سمت مرد یورش بردند و
 دستانش را

.  از یقه ی سامیار جدا کردند

یقه ی لباس سامیار  پاره شده بود. گوشه ی لبش خونی بود.
 به

گمانم قبل از اینکه من برسم مرد چند مشت به دهان سامیار

.  کوبیده بود

.  اوضاع آشفته ای بود و نمی دانستم چه اتفاقی  افتاده

عاقبت محمد دستان مرد را از عقب کشید به سمت خودش
 و از

.  سامیار دورش کرد

:  مرد فریاد  زد



به خدا ازت شکایت می کنم. بی چاره ت می کنم. این- 
 شرکتو

.  رو سرتون خراب می کنم

 :  سامیار غرید
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برو هر غلطی دلت م ی خواد بکن عوضی. برو شکایت- 
 کن ببینم

. می خوای چه گوهی بخوری



مرد دوباره خواست یورش ببرد سمت سامیار که محمد
 دستانش

: را دور کمر مرد حلقه کرد و داد زد

آقا بسه دیگه په خبره؟ مگه ای ن جا چاله میدون اومدی- 
 کتک

 کاری؟

:  مرد دستان محمد را از خودش جدا کرد

.ولمون کن بابا. بذار بکشمش درس عبرت بشه واسه دنیا- 

:  سامیار جری شده گفت

بیا بکش احمق. بیا ببینم چجو ری می خوای دروغات رو- 
 ثابت

!  کنی



سر  از  شدند.  دفتر  وارد  پلیس   و  یک  سرباز  مامور
 ناگهان   دو

.  راهشان کنار رفتم

:  پلیس سبز پوش رو به جمعیت با صدای بلند گفت

  چه خبره این جا؟- 
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 . همه ی سرها سمت مامور پلیس چرخید



سامیار ب ا پشت دست خون پشت لبش را پاک کرد و نفس
 زنان

:  به مامور گفت

جناب این آقا اومده تو شرکت من و منو کتک زده و- 
 اراجی ف

. به هم می بافه

:  مرد فریاد  زد

!  ای تف به روت بیاد. اراجیفه ح قیقت؟ خیلی بدبختی- 

:  سامیار تو پید

بدبخت خودتی و هفت جد و آبادت. دهنتو ببند. خدارو- 
 شکر

.  پلیس اینجاس. الل شو دیگه

:  بعد رو کرد به مامور پلیس



.  من از این آقا شکا یت دارم. به ما تهمت زده- 

:  مرد دوباره عربده زد

تو غلط کردی بچه پررو! اونی که شکایت داره منم نه تو- 
 کاله

. بردار
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:  مامور گفت

لطفا آروم باشین. اینجوری که نمیشه. رییس این شرکت- 
 کیه؟

:  سامیار گفت

.  منم- 

لطفا بریم توی اتاق شما و تعری ف کنید چه خبره اینجا.- 
 اگر نه

. مجبورم کت بسته جفتتون رو ببرمتون کالنتری

مامور و مرد و سامیار توی اتاق رفتند و در را بستند.
 سرباز هم

.  جلوی در اتاق ایستاد

.  بقیه شروع کردند به پچ پچ کردن



.  به سمت محمد رفتم

 محمد این جا چه خبره؟- 

:  محمد که گویی  تازه متوجه ی حضور من شده بود گفت

  تو ک ی اومدی؟- 

  وسط دعوا. چی شده؟- 
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ما  اومده م یگه یه قلم داروی شرکت  این آقا  واال.  -
 نمی  دونم

تقلبی بوده. از این کرم های  مخصوص پوست های مشکل
.  دار

 خب؟- 

میگه دخترم پوستش خراب بود. رفته دکتر و دکتر دارو- 
 تجوی ز

جوشا ی  و  شده  قرمز  دخترم  صورت  ساعت  چند  از
. بعد  کرده

درشت زده. تمام صورتش زخم. ای نم تحقیق کرده راست
 اومده

شرکت ما داد و هوار که پدرتونو درمیارم. اگه دیر  رسیده
  بودی م

.  سامیارو کشته بود با اون هیکل گنده ش

:  با تاسف سر تکان دادم



 ای بابا! آخه چرا این جوری شد؟- 

تا حاال همچین موردی نداشتیم به خدا. تا حاال نشده- 
 شرکت

.  داروی تقلبی دست مشتری بده

خب چرا به این مرتیکه نگفتین ما فقط خرید و فروش و- 
 پخش

. دارو داریم. ما که تولید کننده نیستیم
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که پخشش  ما  میاد   سراغ  تولید  کننده.  نمیره  سراغ
 که  -  اون

کردیم. راه آسون تر رو انتخاب کرده. مرتیکه االغ حالیش
. نیست

. فقط بلده عربده بزنه

سامیار   و  هی   لیچار  بار  بود  کرده  وا  دهنشو  بسته
 گوشاش  رو

. شرکت کرد

 حاال چی میشه؟- 

اینا م ی کشه. بای د بریم سراغ تولید کننده.  - کار به شکا
 یت و

شاید  هم وارداتی بوده. یا  تاریخ مصرفش مشکل داشته.
 معلوم

.  نیست چی به چیه. باید  سر دربیاریم



.  محمد به دستم نگاه کرد

  اون چیه؟ نامه س؟- 

. فورا نامه ی استعفایم را توی کیفم  سراندم

.  هیچی نیست. من برم تو اتاقم- 

  اوف. با این اوضاع مگه میشه کار کرد؟- 

: رو به سولماز گفتم
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 حالت خوبه؟- 

.  سولماز عصبی و کالفه بود

وای روژین جون سکته کردم به خدا. یهو  عین دیوونه- 
  ها پریده

.  تو دفتر داد بیداد  می  کنه

 یه لیوان آب بیارم برات؟- 

.  نه مرسی. خوبم االن- 

. باشه پس من میرم تو اتاقم. منو بی خبر نذار- 

. حتما روژین جون- 

نامه ی استعفایم را روی میز جلو ی  پا توی اتاقم که
گذاشتم، 



. رویم گذاشتم و دقایقی  به آن زل زدم

به این نتیجه رسیدم آن زمان وقت رفتن نبود. باید  م ی
. ماندم

سامیار در آن شرایط نیاز به کمک داشت. اگر کمک حالش
 نبودم

از طرفی   هم  نباید   دردی   به دردهای ش  اضافه م ی
 کردم.  االقل

. کنجکاو بودم این مشکل دقیقا از کجا آب می  خورد
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حس می  کردم یک  چیزی آن وسط درست نیست. تصمیم
 گرفتم

ته و توی آن را دربیاورم. نامه را ریز ریز کردم و توی
 سطل زباله

:  انداختم و زیر لب گفتم

. یه کم دیرتر میرم. االن نمیشه- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

#Lقسمت_صد_نوزدهم 

 

هوای  شنیدن  صدا ی  بدجور  دلم  برگشتم  خانه  به
 وقتی  عصر



مامان را کرده بود. کتری را روی اجاق گذاشتم و تلفن را
 برداشتم

.  و روی مبل لم دادم

. بعد از دو بوق راستین گوشی را برداشت

!  سالم خاله روجی- 

.  دلم برای دیدنش پر می  زد

  سالم قربونت بره خاله روجی! خوبی نفسم؟- 
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  آره خوبم. تو هم خوبی؟- 

 آره دورت بگردم. چه خبر؟- 

. هیچ خبر. ول ی مامانم گریه کرده- 

  چرا گریه کرده؟- 

.  من که نمی دونم- 

کلی قربان صدقه اش رفتم و از او خواستم تلفن را به مامان
. بدهد

صدای مامان خیلی  خسته بود. ولی  با مهربانی  جوابم را
:  داد. گفتم

 صدات چرا اینقدر بی حاله مامان؟- 



.  صدای آه کشیدنش  نگرانم کرد

چی  بگم واال. اعصاب واسه آدم نمی ذارن که. اون قدر- 
  انرژیم

امروز تحلیل رفته که حتی نمی تونم برات تعریف کنم. بیا
 با رزا

. حرف بزن قربونت برم

تلفن را به رزا داد. صدای او هم دست کمی از مامان
. نداشت

: پرسیدم

  چتونه شماها؟- 
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:  رزا هوفی کشید

جلسه  ی  اول  امروز  چی  گفتم.  -  مگه  یادت  نیست
 بهت

. دادگاهمون بود روژین

:  گفتم

پس بگو چرا اونقدر مامان خسته ست. خودتم صدات- 
 گرفته

 رزا. جوری حرف زدین گفتم کتک خوردین. گریه کردی؟

آره. حرفای امیرحسین از صدتا فحش و کتک بدتر بود.- 
 هممون



خسته ایم خواهری. تو دادگاه خیلی بهمون فشار اومد. اگه
  بدونی

.  امیرح سین چه چرت و پرتایی  که می گفت

  مثال چی  زر زر کرده؟- 

همش م ی گفت خواهرزنم خودش یه کاری می  کرد- 
 دنبالش

کارش  کاری  به  من  زندگیمو  م ی  کردم.  داشتم  من
 بیفتم.  راه

. نداشتم. االنم زندگی مارو به هم زده واسه خودش خوشه

:  دندان به هم سایی دم و غریدم

غلط کرده مرتیکه احمق. عجب بی  پدریه ها! خب شما- 
  چی

 گفتین؟
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 . من که فقط دلم م ی خواست خرخره شو بجوم- 

چیزی نگفتیم. تا میومدم حرف بزنم قاضی  م ی  گفت
. ساکت شو

فقط وقتی قاضی برگشت گفت چرا با زنای دیگه رابطه
داشتی ، 

و  بودم  خیلی   تنها  من  نمی   رسید.  خوب  بهم  زنم
 چون  گفت

.  همدم م ی خواستم و از این چرت و پرتا



اینجا بود که دیگه کنترلمو از دست دادم و هر چی ازدهنم
 دراومد

! نثار بی وجودش کردم. آشغال دروغگو

.اگه وکیلم جلومو نگرفته بود به خدا بیشتر بارش می کردم

وای رزا، تو نبای د بهونه دست دادگاه بدی. آروم باش و- 
 با آرامش

شخصیت  و  کنی  که  ثابت  قاضی   دادگاه  باید   به
 بزن.  حرفاتو

ارزشت اونقدر باالست که هیچ وقت با حرفای درو غین
 شوهرت

. از کوره درنمیری. چون حق باتوئه

روژین به خدا سخته واسم اون حرفا رو بشنوم و چیزی- 
. -  نگم

بله واسه منم خیلی سخته. ولی حواست باشه بهونه دست
 دادگاه



.  ندی
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دلت خوشه ها! قاضی  هم گفت مدرک داری که شوهرت- 
 بهت

خیانت کرده؟ دلم م ی خواست قاضی رو هم یه دل سیر می
. زدم

آره پس چی  فکر کردی؟ مدرک می خوان اونم یه مدرک- 
. زنده

باید  با یه سرباز سر وقت می رسید ی باال سرش و سرباز
  ثبت می



کرد که شوهرت با یه زن دیگه ست. البته اگر صیغه نامه
 دستش

نداشت. بعد اون چه دی ده  رو نامه م ی کرد می  دادی
 قاض ی تا

حرفتو قبول کنه. تو حتی خودتم بکشی نمی تونی ثابت کنی

.  امیرح سین بهت خیانت کرده

اون بی شرف همه ی حرفاش دروغه. چرا هیچکس- 
 حرف منو

 باور نمی  کنه؟

آروم باش. باور کن این دادگاه رفتنا هم فا یده  نداره.- 
 آخرشم

 .  باید  توافقی جدا بشی

  آره وکیلمم  همینو میگه. می  بین ی چه بدبختیم من؟- 

غصه نخور. آروم باش و استراحت کن. یه چیزی میشه- 
. دیگه



داغون  بچه گر یه  نکن.  اینقدر  جلو  تو رو خدا  بعدشم
 رزا جون

 میشه ها. طفلک مگه چقدر ظرفیت داره؟
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.  چی کار کنم روژین؟ گاهی  واقعا کم میارم- 

ببرش ثبت نا مش کن یه مهد کودکی  کالسی . بذار سرش- 
 گرم

 . بشه کمتر غصه بخوره



 . اتفاقا همین تصمیمو دارم- 

 

 

بعد  از اینکه با رزا خداحافظی  کردم، شماره ی  خانه
 بهرامی ها را

گرفتم و خدا خدا کردم مهناز خانم جواب تلفن را بدهد. اما
 آقای

. بهرامی جواب داد

  بله؟- 

 سالم آقای بهرامی،  روژین هستم. خوبین؟- 

.  سالم دخترم. خوب که چه  عرض کنم- 

. چی شده آقای بهرامی؟  خیره- 



قرار بود خیر بشه شر شد. دی گه خودت بهتر میدون ی- 
 اوضاع

.  مارو
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 ای بابا. کمکی  از دست من ساخته س؟- 

فکر نکنم. شا ید یه چند روز بگذره این خانوم ما آروم- 
 شه بلکه

 . صلح برقرار بشه



.  میشه آقای بهرامی- 

 کاری داشتی؟- 

.  نه؛ فقط خواستم حالی پرسیده  باشم- 

.  ممنونم دخترم. حال ی و قراری نیست. با اجازه- 

به نظر موقعیت خوبی برای حرف زدن با بهرامی ها نبود.
  اما باید

.زودتر با مهناز خانم در مورد آیدا و محمد حرف م ی زدم

کتری که جوش آمد، چای دم کردم و با ذرت کمی  برای
 خودم

پفیال درست کردم و کاسه به دست کنار شومینه نشستم و
 شماره

.  ی کتی را گرفتم

 



 با_تو_کافر_میشو م#
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با شنیدن صدای خواب آلودش فهمیدم بد موقع ی زنگ زده
 ام و

. بیچاره خواب بود



:  گفتم

 کتی  خوابیدی؟- 

 آره البته اگه تو بذاری. سالمت کو مزاحم؟- 

.  سالم کتی. بیدار شو میخوام باهات حرف بزنم- 

.  خو خنگه بیدارم دیگه. بنال- 

اه اه بی تربیتو نگاش کنا.  عین  این اراذل حرف میزنی.- 
 خی ر

. سرت داری مامان میشی. حرف زدنتو درست کن خب

هههه جوش نزن اضافه شدن یه  اراذل کوچولو به این- 
 مملکت

هیچ ضرری واسه بق یه نداره. الهی مامان قربونش بره.
  اگه بدونی



! چقدر بالست

 وااا!  اون بچه هنوز دوسانتم قد نداره. چجوریه که بالس؟-
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باباشو  اسیر  خودش کرده.  آدمو  این  همه  -  خو خنگول
. جونم

 بیچاره کرده. بالس دی گه؟

تو هر روز و هر ساعت مجبورش میکنم از خونه بزنه
 بیرون ویارونه

  واسم بخره. اگه بدونی  چه چیزایی هوس می  کنم؟



. خدا شفا بده. گناه داره بنده خدا- 

ول کن تو روخدا. گناه من دارم که هر چی می خورم- 
. باال میارم

از  دراومده.  پدرم  دسشویی.  ولی  روژین  همش  ی ا
 خوابم  یا   تو

خانواده ی خودم بگیر تا خونواده ی شوهرم، همه نوبتی
 کارامو

. میکنن

.  پس حسابی  بهت خوش می گذره دیگه- 

 . اووووه چجورم. بخور و بخوابه- 

گنده  و  چاق  دیگه  اونقدر  وقت  چند  -  اینجوری   پیش
 بری  تا

 .  میشی واسه راه رفتن باید  بیای م قلت بدیم



. آره میشم کدو قلقله زن- 

.  آهی کشیدم

  کتی؟-
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 هان؟ چته باز تو؟ د یگه چه گند ی زدی؟- 

 



از آمدن مادرش و تصم یمم  بر ای کتی گفتم.  را  همه ی
 ماجرا

برای استعفا و دعوای توی شرکت. کتی  خوب گوش کرد
 و بعد

کمی فحشم داد. آخرش هم زد زی ر گریه و قربان صدقه ام
. رفت

: پوفی کردم و وسط گریه ها یش گفتم

کتی  به خدا که خیلی خلی . اگه م ی دونستم اینجوری می-
  کنی

.  اصال بهت نمی گفتم

آخه خره کارتو چرا ول کنی ؟ مگه داری واسشون مفتی- 
 کار

.  می کن ی؟ آخه من به تو چی  بگم

.  بابا هنوز که درنیومدم عزا گرفتی- 



توی کله خرابو من می شناسم. همین فردا پس فرداس که- 
 از

. اون شرکت بیای بیرون

کتی به خدا هم پشیمونم هم فکر می کنم کار درستی کردم- 

.  به مادرش اونجوری گفتم. زنیکه فکر کرده کیه
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دیوونه همه چی رو خراب کردی. حاال بشین تا بابات- 
  رضایت

.  بده



عاشق  من  داشت  کتی  توقع  می  فهمیدم.  خوب
 منظورش  را

.  سامیار بشوم و ازدواجم را با او واقع ی کنم

بذارم.  بعد  یکی  جای  خودم  بای د  یه  کار  پیدا  کنم.
 اول  -  فعال

.  بعدش به اون قضیه هم م ی رسم

 

تا اون موقع مثال م ی خوای چی کار کنی؟  نکنه شوهر- 
 ریخته

 تو تبریز؟

فعال که کار خاصی نم ی کنم. اول بای د ببینم  قضیه- 
 اون داروی

.  تقلبی چیه؟ بعد برم دنبال کار

نکن خواهر من نکن. حاال یه چیزی به اون زن گفتی.- 
 اون که



نیومده یقه تو بگیره پرتت کنه بیرون؟ کار نیست دختر. به
 قول

!)  ترکا" بیلمیرین بیل" (نمی دونی  بدون
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نباشه اصال. بهتر از موندن تو اون شرکته. واال اعصابم- 
. نمی  کشه

اون رامیال و مادر سامیار یه  کله رو مخ من می  دوئن.
 اعصابمو که

. از سر راه نیاوردم



 .  کتی نچ نچی کرد و آه ی کشید

. نمی  دونم واال چی  بگم. هر کاری دوست داری بکن- 

کتی  تو رو خدا یه موقع هوس نکنی زنگ بزنی  به- 
 مامانم؟  پیش

. خودت بمونه ها. بیخودی نگرانشون نکن

.  اصال بگیر بخواب تو. وقتی خوابی شهر در امن و امانه

. نترس دیوونه نمیگم  . اصال دستم بهت برسه کشتمت- 

. شای د یه چند روزی بیام تهران- 

  جدی میگ ی؟ کی؟- 

هر وقت از شرکت بزنم بیرون. البته اگه مامان بذاره- 
.  بیام



:  با شنیدن صدای زنگ خانه ی کتی گفتم

. مهمون داری انگار- 

.  از صدای خش خش تلفن فهمیدم  دارد راه می  رود

 Page 764 of 1483
 

 

 

:  بعد از چند لحظه گفت

. مادرشوهرمه. واسم شام آورده حتمنی- 



. خوش به حالت. من شام ندارم- 

برو یه چیزی درست کن بخور. کاش دفعه بعد زنگ- 
  زدی بگی

.  از خر شیطون  پیاده شدی

. نمیشم. می بوسمت- 

.  ایشش. از دست تو- 

 

 با_تو کافر_میشوم#
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با خستگی  روی   میز  ش یشه  ای  پرت کردم. صدایش
 سوئیچ  را

اعصابم را بیشتر خط خطی کرد. کلید برق را زدم و
 نگاهی  به

.  خانه ی آشفته ام انداختم. همه جا پر از لباس و لیوان بود



خسته بودم و دلم یک غذای گرم خانگی  م ی  خواست و
 یک  لیوا ن

.  چای تازه دم

نزدیک غروب بود و من بعد از مشاجره ی سختی که با
  مرد شاکی

داشتم نتوانسته بودم بیشتر از سه ساعت توی شرکت بمانم.
 دو

روز آزگار بود چندین ساعت توی  کالنتری عالف می
 شدم. نه

شاکی رضایت  می  داد و نه من قبول می کردم حرف ها و
 تهمت

.  های شاکی را

ثابت نکند  تا وقتی این آقا حرف های ش را  به پلیس  هم
 گفتم

.  کاری نمی توانم برایش بکنم



گرسنه ام بود. پا در آشپزخانه ی درهم و برهم گذاشتم. با
 خودم

گفتم ی ادم باشد از شرکت خدمات ی کسی  را بیاورم این
 بلبشوی

اعصاب خورد کن را جمع کند. خانه به شدت نیاز  به تمیز
 شدن

. داشت
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در یخچال را باز کردم. جز دو گوجه فرنگی پالسیده  و سه
 تخم



مرغ و شیر کپک زده چیز دیگ ری نبود. حتی نان هم
. نداشتم

با باال  اما  تخم مرغ ها را توی ظرفی  گذاشتم تا آب پز
. بشوند

آمدن تخم مرغ ها روی سطح آب با بدبختی  فهمیدم تخم
 مرغ

.  ها فاسد شده اند

شماره ی رستورانی که همیشه از آن غذا می  گرفتم را
 شماره

.  گیری کردم و سفارش یک پرس جوجه کباب دادم

تا غذا برسد روی یک ی از مبل ها دراز کشیدم. اما صدای
 زنگ

. تلفنم نگذاشت پلک روی هم بگذارم

را روی  پیشان ی ام  آرنجم  بود. رد تماس دادم و  شماره
 نا آشنا



گذاشتم. تلفن دوباره زنگ خورد و باز همان شماره بود.
 فکر کردم

شاید از طرف کالنتری ی ا حتی خود مرد شاکی  که نامش
 صفدر

: بود، باشد. آیکون سبز را کشیدم

  بله؟- 

:  صدای زنی از پشت خط بلند شد

! سامی ار- 
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با ناباوری فورا سر جایم  نشستم. قلبم چنان می  کوبید  که
 ترس

. از ایستادنش مرا وحشت زده می  کرد

.  دندان به هم سایی دم

: به سختی لب زدم

!  تو؟- 

: صدای شهرزاد دوباره در گوشم  پیچید

  خوبی؟- 

:  غریدم

  به چه حقی به من زنگ زدی؟ هان؟ با چه رویی لعنتی؟- 



...  تو رو خدا داد نزن. من... فقط... چیزه... بابات- 

:  حرفش را با نعره ای گوش خراش قطع کردم

! خفه شو- 

: شهرزاد تند تند التماس کنان گفت

...  سامی ار به خدا- 
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اما من فورا تلفن را قطع کردم و آن را ر وی میز پرت
 کردم. نفس

زنان به تلفن خیره شده بودم. چند دقیقه بی حرکت به آن
 نگاه

کردم. باورم نمیشد شهرزاد بعد از آن همه سال به من
 زنگ زده

.  باشد

با بلند شدن صدای رسیدن  پیام  هی نی کشیدم و دست
 روی قلبم

.  گذاشتم و از آن حال و هوای شوکه شده درآمدم

تلفن را برداشتم و به صندوق  پیام ها رفتم. شهرزاد  پیام
 فرستاده

بود. با دی دن  پیام  از جا پریدم  و به سرعت از خانه
. بیرون زدم

دیوانه وار در بزرگراه می راندم و مغزم به من فقط یک
 فرمان را



:  می داد

!" برو! سریعتر برو"

سرعتم  کم ی  از  شد  باعث  بود  روی  داشبورد  که
 صدای  تلفن

که  بودم  افتاده  سریع  راه  آنقدر  بود.  رستوران  طرف
. از  بکاهم

با  به آن جواب دادم.  ام.  داده  غذا  بودم سفارش
 فراموش کرده

یکی دو جمله ی کوتاه عذر خواهی کردم و تلفن را روی
 صندلی

. کناری ام انداختم
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عصبانی  و خشمگین بودم و تلفن شهرزاد و شنیدن صدایش
 تمام

گذشته را مثل فیلمی که از جلوی چشمانم رد می  شد به
  یادم

. آورد

روزهای عاشقی، لحظات ی که با او حس می کردم توی
 بهشت قدم

.  می زنم و خوشبخت تر از من مردی در این عالم نیست

ساعت های با او بودن ثانیه هایی  زودگذر و خوب و به یا
  د ماندنی

بودند و هر روز م ی ترسیدم  در خواب باشم و شهرزاد و
  عشق بی



.  حد و حصرم به او خیال و توهم باشد

از  و همان طور که  می ترسیدم این  عشق حبابی  بی ش
. نباشد

قدیم  گفته اند از هر چه بترسی سرت می آی د،  یک روز
 به خودم

آمدم و د یدم چه رودستی خورده ام. آن هم از کسی که
 باورش

.  از طلوع خورشید در مغرب نا ممکن تر بود

اشک هایم  بی  محابا روی صورتم می ریخت  و من مدام
 با پشت

. دستم سعی داشتم آن را پاک کنم
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حماقت من تمام آن چیزی بود که مرا در تمام آن سال ها
 بعد

از رفتن شهرزاد و در آن دقایق  در آن بزرگراه آزار می
  داد. دا غی

.  که تا ابد دلم را می  سوزاند و درمان ی برای دردم نبود

پا یین شهر  طبق آدرسی که شهرزاد برایم نوشته بود به
 سمت

می راندم. خیابان های باریک و ترافیک دم غروب حرکتم
 را کند

. کرد

نظر  کوچه  ی  مورد  در  ماشی ن  را  و  چرخاندم  را
 وقتی  فرمان



کشاندم، شب شده بود. آن را جایی دورتر از خانه ای که
 شهرزاد

.  گفته بود بروم، پارک کردم

قدم زنان با زانوانی که هر لحظه امکان داشت از شدت
 خشم در

هم بپیچند و مرا به زمین بزنند، به خانه ی  توی آدرس
  نزدیک

.  شدم
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خانه ای دو طبقه بود و کهنه و درب و داغان. آن طرف د
 یوا ر

سیمانی در هر طبقه دو پنجره ی  روشن بود. صدای جرو
 بحث



.  زن و مردی از توی حیاط می آمد

 

شماره ی شهرزاد را گرفتم. بعد از شنیدن الو گفتنش، گفتم
 "من

." پشت درم

:  صدایش را چند لحظه بعد از پنجره ی طبقه ی دوم شنیدم

." عاطفه خانوم! درو وا می کنی؟ مهمون دارم" 

صدای زن را از حیاط شنیدم که نامفهوم چیزی گفت.
 صدای لخ

لخ دمپایی های او و بعد باز شدن در آهنی و پوسیده ی در
 باعث

.  شد خوب به زن نگاه کنم
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زن چادری  سیاه با شکل های ریز و روشن به سر داشت.
 کنار ی

:  ایستاد. به ترکی  گفت

)  بویورون( بفرمایید- 

پا در حیاط گذاشتم. مردی با کله ی کم مو و اندک موهای
 سفید

باالی گردنش و کتی  سبز رنگ روی پله ها نشسته بود و
 داشت

.  قلیانی  بدون تنباکو م ی کشید



ترکی   تشکر  به  نگاه می   کرد.  العملی   به من  بدون
 هیچ  عکس

کردم و از کنار  پیرمرد از پله ها باال رفتم و قدم در
 راهرویی  کهنه

.  گذاشتم

همانطور که از پله ها باال م ی  رفتم به این فکر کردم
 شهرزاد قصه

آن  آیا  این  همان قصری  بود که  اینجا   کجا؟  و   گوی
 من کجا

پله  مردک بی همه چیز به او قولش را داده بود؟ بوی نا با
 هر

. بیشتر و بیشتر توی بینی ام می زد

در کهنه و چوبی خردلی  رنگ باز بود. کفش هایم  را
 درآوردم و



آهسته در را هل دادم. بوی چندش آور حشیش مخلوط با
 روغن

سوخته و الکل اولین  چیزی بود که توی بینی ام زد. دست
  روی
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بینی ام گذاشتم. صدایی از توی اتاقی که در سمت چپ بود
 مرا

 . برآن داشت به آن سمت بروم

:  در همان حال گفتم



  کسی  این جا نیست؟- 

در آستانه ی در باز اتاق که قرار گرفتم با دیدن  صحنه ی
 روبه

.  رو خشکم زد. زانوانم سست شد و سر جایم ایستادم

پدرم روی تخت افتاده بود؛ اما همان پدری نبود که چند
 سال

.  قبل دیده بودمش

یک تکه چوب خشک بود که با چشمانی تو خالی  و گود
 رفته به

. سقف زل زده بود

.  مرد خوش اندام و خوش چهره ی دیروز این مرد نبود

.  شاید داشتم اشتباه می  دی دم

: صدای شهرزاد را شنیدم



 بیا  تو... چرا خشکت زده؟- 
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اما  بود  صدایش  صدای  شهرزاد  زنی  که  نگاهم
 چرخید  سمت

به  پیرزنی  هزار ساله با گیسوانی سیاه  و  صورتش گویی
 متعلق

. سفید بود

واقعا خشکم زده بود از دیدنش. با دهان باز زل زدم به
 صورت

زردش. با دی دن آن موجود غریبه، زانوانم دیگر کشش
 نگه داشتن

.  تنم را نداشت

تلو تلو خوران به سمت تخت رفتم و دستم را به دیوار
. گرفتم

ایستادم.  پیرمرد  زردانب وی  مردنی  و  پدر  باالی  سر
 درست



استخوانی که سال ها  پیش  نام پدر را ی دک  می  کشید
 به فالکت

.  افتاده بود

.  به شهرزاد نگاه کردم و با تاسف سر تکان دادم
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پوزخندزنان  و  گرفت  پدر  صورت  از  دستمالی   عرق
 شهرزاد  با

: گفت



می دونم که داری تو دلت بهمون می خندی و میگی- 
 زمین

.  گرده. ول ی مجبور بودم بهت زنگ بزنم سامیار

:  چینی به بینی ام انداختم

 . با اون دهن کثیفت اسم منو به زبون نیار زنیکه هرزه- 

کردی  هیچ  وقت  فکر  نکنه  گرده.  بدجوری  ام  آره
 زمین  گرده

 تقاص کثافت کاریتو نمیدی؟

خندید. دیدن دندان های زرد و یک ی درمیان سی اهش
 حالم را به

.  هم زد

اعتیاد زن زیبای دیروز را به عجوزه ای زشت تبدیل کرده
.  بود



:  صدای پدر از ته چاه درآمد

!  سام- 

: با نگاهی پر از حقارت به او لب زدم
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چیه؟ داری می  میری؟ حقته! آدم آشغالی  مثل تو باید  تو- 
 درد

.  و بدبختی بمیره

: شهرزاد براق شد



.  ببند دهنتو. اون هنوز باباته- 

:  غریدم

ولمون کن تو رو خدا. بابا کجا بود؟ بابای  من همون- 
 شبی که

.  دست تو رو گرفت و برد واسه مون مرد

:  بعد رو کردم به پدر و گفتم

ببین بهمن خان. بد کاری کرد ی. خیلی بد! خوشحالم که- 
  می

. بینم تقاص پس دادی

شهرزاد از جا بلند شد و تخت را دور زد و رو به روی من
:  ایستاد

. گفتم دهنتو ببند. اون حالش خوب نیست. اینو بفهم-  



ای  چ یز ی  ترکه  زیبا  و  اندام  آن  از  سرتاپا یش
 کردم.  نگاه ی  به

نمانده بود جز یک زن با هیکلی قناس. حلقه ی سیاه  دور
 چشمان

از آن آبی خوش رنگ  اعتیاد شدیدش  داشت.  از  آبی اش
 خبر

.  خبری نبود و لب های کبودش جلوه ای زننده داشت
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 :  دماغش را باال کشید



خبرت نکردم بیای لیچار بارمون کنی. گفتم بیای دم آخر- 
 ی

 . حرفاشو بشنوی

. زهرخندی زدم

خیلی  جالبه. یعنی  تو فکر کردی من اونقدر احمقم که بی- 
  ام

 اینجا و بگم آخی نازی! حالت بده؟ کمک می  خوای ؟

.  کمک نمی  خوام. فقط گوش کن و برو- 

سر تکان دادم و با دست به سرتاپای ش و بهمن و خانه
 اشاره کردم

:  و گفتم

این همون زندگ ی ای بود که به خاطرش به من خیانت- 
 کردی



!  و با بهمن فرار کردی؟ با بابای من! با شوهر مادر من

چیه؟ االن خوشبختی؟ حشیش می کشی بهت خوش می
 گذره؟

شهرزاد چ یزی نگفت. یعنی چیزی نداشت که بگوید. آخر
 کجای

دنیا یک زن اینقدر نمک نشناس و حرام صفت بود که به
  مردی

که برایش می  مرد و حاضر بود دنی ا را زیر پا یش
 بریزد پشت کند
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و با مردی بیست سال بزرگتر از خودش، آن هم نه هرکسی
 با

  پدر مردش فرار کند؟

کاش االقل با یک مرد غریبه رفته بود. آن قدری نمی
 سوختم

.  که هم خودش را از من گرفت هم پدرم را

دست توی جیب شلوارم کردم و ی ک تای ابرویم  را باال
:  انداختم

چیه؟ حرفی نداری بزنی؟ نمی خوای بگی واقعا چرا این- 
 قدر

پست فطرت بودی؟ بی  انصاف حداقل پدرمو از ما نمی
! گرفتی

.  لیاقتت همین زندگیه. همین فالکت و کثافت

ناگهان بهمن شروع کرد به سرفه کردن. سرم چرخید
 سمتش. از



دهانش خون م ی  آمد. از کنار لبش خون راه باز کرد
 روی چانه

. اش

شهرزاد دوید دستمال گذاشت زیر دهانش. کمی  آب توی
 حلقش

. ریخت

: بهمن که آرام شد گفت

.  میرم داروخانه بهمن. تا بی ام حرفاتو بهش بگو بره- 

:  بهمن سر تکان داد و شهرزاد رو به من گفت
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. ریه هاش از بین رفته. خیلی وضعش خرابه- 

  چشه دقیقا؟- 

: شهرزاد با تاسفی عمیق سر تکان داد

سرطان ریه س. فقط بهش  گوش کن. من زود برمی- 
.  گردم

" توی دلم نالی دم:" الهی که بری دی گه برنگردی

شهرزاد در خانه را به هم کوبید  و رفت. آهی  کشیدم  و به
 بهمن

.  نگاه کردم



:  گفتم

 به نظرت مامان تو رو اینجوری ببینه چی میگه؟ هوم؟- 

: بهمن به سختی لب زد

میگه تف به... روت بیاد... بهمن! میگه... من چی ... از- 
 این... هرزه

 کم... تر داشتم که من ...و ... ول کردی؟

.  دقیقا  همینو میگه- 
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اشتباه کردم... اون زن لوندو... با پول گول... زدم.- 
... خوشگل بود

جوون و شاد بود... بر عکس مادرت که... فقط چسبیده...
 بود... به

 ...  اون پاساژ،... شهرزاد منو

شد  که  ساکت  ریختم  توی  دهانش.  آب  افتاد.  سرفه
 دوباره  به

: ادامه داد

...  به مادرت... بگو ... حاللم ... نکنه- 

.نمی  کنه. تا ابد نفرینت می  کنه. تا ابد نفرینت م ی کنم- 

ولی ... خوشحالم که ... شهرزادو بردم ... و ... تو سالم- 
.  موندی



: اخم ریزی کردم

 منظورت چیه ؟- 

اون... ایدز... داشت. بعد... از اینکه... فرار کردیم- 
... بهم... گفت

.  ولی دی گه... دیر بود... منم آلوده شده بودم

وا رفتم. به معنای واقع ی کلمه شوکه شدم. شهرزاد؟!
 ایدز؟! وای

 خدای من! بهمن داشت چه می گفت؟
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:  آب دهانم را قورت دادم و گفتم

 .  داری دروغ میگی- 

ایدز تقاص... گناه من... بود. اما... اون زن کثیف و ...- 
 شیطان

پرست باید ... بیشتر ... از این ها... تقاص ... پس م ی
.  داد



  تو چی کارکردی؟- 

و  پوسیده  بود  ای تلخ. دندان های ش  همه  بهمن خندید.
 خنده

.  یکی دو جا خال ی بود

منم معتادش... کردم. خار و ...حقیر و در مونده...ی ...- 
... موادش

. زندگی   این...  شد.  بدبخت  من...  مثل   ... اونم  کردم

... نکبتی...حقشه...حقمه... حقمونه
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افتاد و خون بیشتری از دهانش شره کرد  باز به سرفه  این
 بار

روی چانه و گردنش. با دستمال خون ها را پاک کردم و
 باز به او

. آب دادم

اما خس خس سینه اش و نفس ی که سخت از گلویش باال
  می

. آمد خبر از وخامت اوضاعش داشت

و  پیچ  کپسول  گذاشتم  روی  دهانش  اکسیژن  را  فورا
 ماسک

.  اکسیژن را باز کردم

و  لرزان  دست  بعد  کشید .  عمیق  نفس  سختی   و  به
 چند  بار



برداشت.  را  ماسک  و  برد  دهانش  سمت  به  را
 استخوانی  اش

:  خواستم ممانعت کنم اما نگذاشت و گفت

...  بذار حرف... آخرمو بزنم- 

بغض داشت گلویم را چنگ می  زد. حس خفگی  داشتم.
:  گفتم

.  نمی  خواد... حالت خوب نیست. من دیگه میرم- 

:  اما بهمن گفت

عفریته...  اون...  با...  شکر...  رو...  خدا  پسرم...
... ببخش  -  منو

...  ازدواج... نکردی... وگرنه
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.  اشک هایم دیگر توان ماندن پشت پلک های م را نداشتند

:  با هقی هقی بلند فری اد زدم

 بابا! چرا؟ چرا؟- 

: بهمن لبخند زد

...  سالمی... همین مهمه- 

بعد  آرام و بدون حرف دی گری رفت. برای همیشه رفت.
 آن هم

.در حالی که چشمانش هنوز باز بود و به من خیره شده بود



: روی زمین زانو زدم و زجه زنان نالیدم

!  خدایا ! خدا- 

چند دقیقه ای به همان حال اشک ریختم. برای زندگی و
 جوانی

از دست رفته ی خودم، برای مادرم و دل شکسته و نفرتش
 از

...  عشق، برای بهمن

از اتاق بیرون زدم. کنار پنجره رو به کوچه ایستادم و
 شماره ی

. سهیل را گرفتم

:  با سه بوق جواب داد
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!  جانم سامی- 

: صدایم گرفته بود. گلویم را صاف کردم

یه آدرس برات م ی فرستم. آب دستته بذار زمین بیا- 
 اینجا. اونم

. تنها

: صدای متعجبش را شنیدم

 چی شده سامی؟  حالت خوبه؟- 

...  نه خوب نیستم- 



  کجایی؟- 

.  پیش  بهمن-  

چی!؟ رفتی  پیش اون نامرد؟... من نمیام. بی ام که چی- 
 بشه؟

بیا  چون دیگه نمی تونی  ببینیش... بیا... چون اون- 
!  مرده

* 

 

تا سهیل  بیای د نشستم توی راه پله ها. بوی حشیش باعث
 شده

بود سردرد بدی به جانم بیفتد. شهرزاد هنوز نیامده بود و
 شک
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داشتم برگردد. می  دانم رفته بود. فرار کرده بود.  مثل آن
 وقت

ها. یک  شب برف ی بود توی زمستان. اولین سالگرد
 آشنایی  مان

بود و م ی خواستم یک جشن دونفره ی کوچک بگیرم
.  برایش

در بهترین رستوران شهر میز رزرو کرده بودم. قشنگ
 ترین سبد

گل دنی ا را برایش سفارش داده بودم و زیباترین حلقه ی
 ازدواج



را خریده بودم و توی جعبه ی قرمز مخملی جای داده بودم.
 قصد

. داشتم آن شب از او خواستگاری کنم

عاشقش بودم. آنقدری که حاضر بودم جانم را برای یک
 لبخندش

.  بدهم

زودتر از او رسیدم به کافه رستوران. با کافه چی هماهنگ
 کرده

اما  میز.  بیاورد  سر  را  سبد  کیک  و  کردم  اشاره
 وقت  هر  بودم

شهرزاد نیامد. یک ساعتی  که سخت در انتظارش ب ی
 قرار نشسته

بودم پشت میز گذشت. هزاران بار با او تماس گرفتم اما با
 شنیدن

هر بار  پیام  منفور "دستگاه مورد نظر خاموش می  باشد
 " دلواپسی



. ام بیشتر میشد

کافه چی  همان لحظه به سمتم آمد و نامه ای در سینی به
 سمتم

. دراز کرد
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برسونم  گفتن  رو همین   االن  یه   پیک  آورد.  این  نامه
 -  جناب

. دست شما

. تند تند تشکر کردم و نامه را باز کردم



دست خط شهرزاد بود. نوشته بود نمی  آید . نه آن شب، نه
 هیچ

شب دیگری. نوشته بود با بهمن م ی رود. چون او را
. دوست دارد

تو  آنقدری  که  نداشتم  دوست  را  تو  که  ببخش  مرا
 بود  نوشته

عاشقم بودی. گفته بود پدرت را دوست دارم چون مرد
 جسور ی

ست. اما حاال م ی فهمیدم که تمام حرف های صد من یک
 غازش

دروغ بود. او فقط می  خواست از مرد دیگری سوا ری
 بگیرد. نوبت

.  من تمام شده بود. همین

با دستان ی لرزان نامه را تمام کردم. کافه چی وقتی گفت
  تا کی

. باید  منتظر بشود، گفتم سبد و کیک مال خودش



از آن شب به بعد روزهایم شبیه شب هایم سیاه و تاریک
. شد

مادرم نابود شد. به معنای واقع ی کلمه کمرش زیر بار این
 خفت

شکست. اما او زن قوی و خود ساخته  ای بود. خیلی زود
 سرپا

شد و زندگی  را از سر گرفت. اما من هر سال درست در
 همان

روز آشنایی ام با شهرزاد عزا می  گرفتم. از شهر دور م
 ی شدم و
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به جایی خلوت پناه می بردم. تا دوروز حالم بد بود.
 مشروب تنها

آب و غذای آن دو روزم میشد. بعد بر می  گشتم به خانه ام
 شب

بیهوش می شدم و از فردای آن روز، روز از نو روزی از
 . نو
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: تلفنم زنگ خورد. مامان بود. جواب دادم



 الو؟- 

:  صدایش را شنیدم

  سام؟ سهیل چی داره میگه؟- 

.  چی میگه؟ بهمن مرده- 

:  خیلی محکم و رسا گفت
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مرده که مرده. به درک! پاشو برو دنبال کار و زندگیت.- 
 ولش

. کن

. مامان! اینجا کسی نیست. یه جنازه مونده باید  دفن بشه- 

به ما چه. همون هرزه ای که به خاطرش منو و تو رو- 
 گول زد

بیاد کفن و دفنش کنه. همون که ب ی آبرومون کرد بیاد
 اون جنازه

از این دنیا قطع شه.  بی مصرفو بکنه زیر خاک تا بوی
 گندش

الهی خوراک کرم و سوسک بشه. به درک واصل شده
. شکر خدا

!  به ما چه

...  ولی  مامان- 

 



تلفن را بی هیچ حرف دیگری قطع کرد و من هوف ی
.  کشیدم

دلم برای او سوخت. هنوز هم داشت حرص می خورد و
 من فکر

. می کردم غم خیانت بهمن را فراموش کرده

اما راست گفته اند که خیانت در دی نیست که بشود
 فراموشش

.  کرد. تا قیام  قیامت در ی ادت م ی ماند
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پالتویی سیاه با  سرم را کرده بودم توی کمد لباس ها و
 دنبال

.  طرحی ساده م ی گشتم

و  مدل  تنها  که  عاقبت  یک  پالتو  می   شدم.  آماده  باید
 زودتر

طرحش چند دکمه بزرگ بود و یقه ی ساده اش از توی
 کمد به



. اضافه ی شال سیاه  بافتی بیرون کشیدم

حاضر و آماده سرتا پا سیاه  از خانه بیرون زدم. شب قبل
 محمد

باید   بروی م  صبح  و  دنیا  رفته  دار  سامیار  از  پدر
 بود  داده  خبر

. گورستان برای مراسم دفنش

آسمان   و خشکی  داشت.  سرد  سوز  هوا  و  بود  صبح
 ساعت  ده

کیپ تا کیپ از ابرهای باردار پوشیده شده بود. یقه ی
 پالتویم  را

کمی به سمت گردنم کشیدم و در حالی که لرز به جانم
 افتاده

. بود پشت فرمان نشستم
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هنوز نیمی از راه را نرانده بودم که برف شروع به باریدن
.  کرد

چه بد وقتی برف می آمد. به سولماز گفته بودم می روم
. دنبالش

پارک  کوچه  سر  کوچه  ی  باریکشان  بشوم.  وارد  نمی
 توانستم

: کردم و شماره اش را گرفتم. با دو بوق جواب داد

! سالم روژین جون- 



سالم. خوبی؟  بدو بی ا سر کوچه تونم. بد جا پارک- 
.  کردم

.  اومدم- 

درجه ی بخاری را زیاد کردم. طولی نکشید  که سولماز با
 عجله

.  به سمت ماشینم آمد و کنارم جا ی گرفت

! وای چه سرده. بوران نشه صلوات- 

من که تازه گرمم شده. تو خبر نداری چی شده یهو؟ من- 
 فکر

  می کردم باباش قبال مرده که؟

 چرا همچین فکری می کردی؟- 

آمدم بگویم توی مهمانی تولد رامی ال پدر سا میار حضور
. نداشت



نه اسمی از او م ی  بردند نه خود سامیار تا آن روز از
 پدرش حرف

.  زده. یک جور انگار که پدرش مرده باشد. اما نگفتم
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.  نمی  دونم سولماز. اینجوری حس کردم- 

رئیس   خیلی  خود  این  خانواده  ی   سنایی   و  واال.  -
 چی   بگم

. مرموزن. یه جورین



بزرگراه  وارد  و  راست  را   پیچاندم  به  فرمان  با
 اشاره  ی  سولماز

.  شدم

 چه جورین مگه؟- 

.  خیلی مشکوکن. همین حس تو رو منم دارم- 

دار  سنایی   سهام  فهمیدم  مادر  تازگی   ها  که  بگو
 منو  -  حاال

 . شرکته

وا! نم ی دونستی؟  اون بزرگترین سهامدار این شرکته.- 
 نفر دوم

.  خود سنایی. سهمش همه ش سی در صد

پوفی کشیدم. مادر سامیار توان این را داشت که سه سوته
 مرا از

. شرکت بیندازد بیرون



 خب بعدش؟ این جناب سنایی  چجوری مرده؟- 

میگن سرطان ریه داشته. اما اینکه تا حاال کجا بوده فقط- 
 خدا

. می دونه
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.  چند لحظه در سکوت گذشت. بعد پرسیدم

  این قبرستون کجاس دقیقا؟  خیلی دوره؟- 



. آره. تقریبا سه چهارکیلومتر خارج از تبریزه- 

:  شوکه با صدایی  جیغ مانند گفتم

 چی!؟ چهار کیلومتر؟ وای سولماز. چرا زودتر نگفتی؟- 

 چطور؟ چیزی شده؟- 

.  یه نگاه به این برف و بوران بکن! خیلی خطرناکه- 

چاره چیه؟ بابای رئیسمون مرده. من و تو هم کارمندشیم- 
  با ید

 .  بریم. از طرفی  هم آقای بهرامی تاک ید کرد حتما بریم

به چه دلیل؟  واال من تو عمرم باباشو ندی ده  بودم.- 
 حاال واجب

  بود تو این هوا بریم؟

.  البد بوده که بهرامی گفت حتما بیاین- 



  اسم قبرستون  چیه؟ یهو گم نکنم؟- 

! پینه شلوار-  

. خنده ام گرفته بود. عجب اسم با مزه ای داشت

 Page 793 of 1483
 

 

 

: سولماز گفت

 چیه؟ با نمکه؟- 



.  خندیدم

 آره به خدا! این  چه اسمیه آخه ؟- 

اسمش  جا  اون  هست  باستانیه.  یه  روستا  -  خیلی
 قدیمی   و

اون  زادگاهشون  اونایی  که  به  هم  فقط  اهال ی  روستا
. شادباشه

.  روستاس یا اهل اونجا هستن اجازه ی دفن میدن

 یعنی  بابای سنایی اونجا یی بوده؟- 

اتفاقا از آقای بهرامی پرسیدم گفتن زادگاهش اونجا بوده و- 
 تو

اون روستا یه  خونه هم داشتن که تابستونا م ی  رفتن اونجا
.  ییال ق

دانه های درشت برف روی شیشه ی ماشین م ی ریخت و
 برف



پاک کن یک سره کار می کرد. شیشه ها بخار می گرفت و
 با

.  سولماز مرتب آن ها را تمیز می کردیم

درست  قبرستان  روستای  شادباش  مشای خ  رسیدیم.
 باالخره  به

سینه کوه پهن شده بود. تخته سنگ های بزرگی  این طرف
 و آن

طرف قبرستان دیده میشد. بافت قبرستان بسیار قدیمی بود.
 آن
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 طور که بعد ها فهمیدم آن قبرستان قبل از اسالم ساخته شده

.  بود. یک قسمت از قبرستان عده ی کمی ایستاده  بودند

. گورکن مشغول کندن گور بود

با احتیاط به آن سمت رفتیم. چترهایمان باعث میشد برف
  روی

 . صورتمان نریزد

: به سولماز گفتم

 چرا اینقدر کمن؟- 

. واال منم مثل تو بی  خبر- 

ای  سامیار  گوشه  خال ی  رسیدیم .  قبر  جمعیت  کنار
 باالخره  به

ایستاده بود و سرش را آنقدر روی سینه اش خم کرده بود
 که



نمی توانستم به خوبی صورتش را ببینم. محمد چتری سیاه
 و

بزرگ روی سرش گرفته بود. کنارش سهیل و نامزدش
 ایستاده

از  بودند. جنازه ی  کفن پوش کنار قبر روی زمین بود.
 دو نفر

.  کارمندان شرکت هم بودند
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ما  سنایی  فقط  خاکسپار ی  آقای  بهمن  تنها  جمعیت
 مراسم



بودیم؟ آخر چرا؟ عالمت سوال بزرگی توی ذهنم شکل
 گرفته

بود. هم ناراحت بودم و هم دلم م ی سوخت برای آن
 . جنازه

.  نه از مادر سامی ار خبری بود نه از فامیل آن ها

سامیار در خود فرو رفته و حواسش به آن محیط و فضا
.  نبود

دانه های درشت برف روی سر گورکن می ریخت و
 گودال مدام

.  بزرگ و  بزرگتر می  شد

 

 با_تو_کافر_نمیشو م#
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جنازه را توی قبر گذاشتند و سنگ لحد را روی آن. بعد
 خاک را

روی جنازه ریختند. فاتحه ای خواندیم برایش و به این فکر
 کردم

چه مراسم بدرقه ی ساده ای داشت آن مرد تنها و بی کس
 که

حتی یک نوحه خوان یا حتی یک قاری برای آن جنازه
 دعایی ی ا

.  االقل یک آیه بخواند
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 . برایش زیر لب از خداوند آرامش خواستم

. آن دو همکار خداحافظ ی کردند و زودتر رفتند

با ناباوری دی دم سهیل و نامزدش هم خیلی  زود رفتند.
 سهیل

  حتی اشک هم نریخت. چه خبر بود آن جا؟

با شانه هایی  که م ی لرزید دست  سامیار روی زمین
 نشست و

. روی قبر گذاشت

.  محمد او را بلند کرد

 .  سام ی  پاشو. بسه. پاشو بریم- 

جا  در  افتاد،  من  به  چشمش  و  کرد  بلند  را  سرش
 سامیار  که



خشکش زد. گویی مرا تا به آن روز ندیده بود. نگاهش یک
 جور

خاصی بود. صورت همیشه شش تیغه و آنکادر شده اش
 زرد و

. زار بود و ته ریش داشت

زل زده بود به من. قطره اشکی از گوشه ی چشمش روی
 گونه

.ی تکیده اش افتاد و با لب هایی  به هم فشرده سر تکان داد

:  گفتم

. تسلیت میگم  جناب سنایی . غم آخرتون باشه- 
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با صدایی  بلند و  ناگهان  به من.  بود  اما او همانطور
 خیره شده

: گوش خراش فریاد زد

!  خدا- 

صدایش در دشت خالی  قبرستان اکو شد. چشمانش خون
 گرفته

بود. درست شبیه گرگی بود زخمی که هر آن قصد حمله
. داشت

سامیار آن سامیار همیشگی نبود. مرد دیگری بود که جای
 سامی ار

. را گرفته بود

:  وحشت زده گفتم



. محمد برش دار ببر تو ماشین. حالش خوب نیست- 

: سولماز گفت

  آقای  سنایی؟  حالتون بده؟- 

: محمد زیر بازویش  را گرفت و گفت

 . سام ی بری م تو ماشین. بسه دیگه- 

:  بعد رو به من گفت

! روژین- 
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:  گفتم

  بله؟- 

. لطفا سامیارو ببر. من باید  از هم ین جا برم ارومیه- 

 اونجا واسه چی؟- 

نرفتم. ختمو  بابا فوت کرده. خاکسپاری  رو  -  متاسفانه
 دوست

باید  برم. میشه حواست بهش باشه؟ سعی م ی کنم تا شب
.  برگردم

:  سر تکان دادم



. آره. ببرش تو ماشین- 

سامیار تلو تلو خوران راه می رفت. محمد او را روی
 صندلی جلو

نشاند. بخاری را برایش روشن کردم. داشت می  لرزید.
 اما انگار

حواسش نبود سردش شده. از صندوق عقب برایش یک پتو
 آوردم

. و رویش انداختم

محمد با گورکن داشت حرف می  زد و مشغول حساب  و
 کتاب

. بود

: به سولماز گفتم
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 .  تو بشین تو ماشین تا من بیام- 

.  سولماز باشه ای گفت و من به سمت ماشین محمد رفتم

:  محمد گفت

  پس چرا نرفتی؟- 

  محمد؟ این سامیار عجیب غریبه ها! چی  شده؟- 

فعال چیزی نمی  تونم بهت بگم. فقط تو رو خدا حواست- 
 بهش

باشه. امشب تا وقتی خودمو برسونم  پیشش بمون. تنهاش
. نذار



. از لحاظ روحی داغونه

  پس چرا مادرش، فامیالشون هیچکس نیومده؟- 

داره  برف  برو  میگه.  سامیار  واست  خود  مطمئنم  -
. روژین  برو

 . بیشتر میشه

. خیله خب باشه. مواظب خودت باش- 

. مرسی. تو هم همینطور- 

فورا پشت فرمان نشستم و استارت زدم. سامیار چشمانش
 بسته

:  بود. توی جاده که افتادم گفتم
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 آقای  سنایی؟  حالتون خوبه ؟- 

: اما سامی ار جواب نداد. سولماز گفت

. ولش کن روژین بذار یه کم بخوابه- 

باشه ای زیر لب گفتم و با دقت به جاده ی برف ی چشم
. دوختم

بود. برای اولین بار  اما خدا می  دانست در دلم چه آشوبی
 برپا

بودم. طفلک  نگرانش  برای سامیار م ی سوخت و به
 شدت  دلم



.  درست شبیه پسربچه های هشت ساله مظلوم خوابیده بود

اول سولماز را رساندم به خانه اش. همین که دوباره ماشین
 را به

:  حرکت درآوردم، سامیار با صدایی  به شدت گرفته گفت

...  شهرزاد!.. بهمن- 

.  یک چیزهایی هم می گفت که کامال نامفهوم بود برایم

تند نگاهش کردم. چشمانش بسته بود. صورتش عرق کرده
.  بود

.  فورا ماشین را کنار خیابان کشاندم و روی ترمز زدم

.دست روی  پیشانی اش گذاشتم. داشت توی تب می سوخت
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پتو را کنار زدم. درجه ی  بخاری را کم کردم. لب هایش
 سفید  و

.  خشک و پوسته پوسته شده بود. او ضاعش خوب نبود

. از چند رهگذر آدرس نزدیک ترین بیمارستان را پرسیدم

. باید  می  بردمش بیمارستان. حالش اصال خوب نبود

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_بیست_هفتم#



 

 

توی یکی از اتاق های اورژانس کنار تخت سامیار  ایستاده
 و خیره

نگاه  توی  دستش  محکم  مرا  دست  که  دستش  به  بودم
 مانده

داشته بود و جمله ای را طوطی وار تکرار می کرد:"نرو!
!" نرو

سرم به دست راستش وصل بود و دست چپش دست مرا
 سفت

چسبیده بود. تبش باال بود. و من دیگر داشت اشکم در می
 آمد

از دیدن آن مرد که به رقت انگیزترین شکل ممکن روی
 تخت

افتاده و التماس می کرد به شخص توی خیاالت هذیان زده
 اش
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که نرود. از سنگ که نبودم، من هم آدم بودم و مهم تر  از
 آن زن

.  بودم با رقیق ترین احساسات انسان ی

دلم نمی خواست سامیار را آن همه ناراحت و غمگین ببینم.
 من

و  ببینم. قوی،  محکم  روزهای  اول می  خواستم  سامیار
 را مثل

. مغرور



خوب می دانستم که یک اتفاق ی افتاده که سامیار را یاد
 شهرزاد

.  انداخته که مرد بیچاره به این روز افتاده

:  سرم را پایین بردم و نزدیک گوشش لب زدم

. " باشه، نمیرم. می  مونم کنارت. م ی مونم" 

و در دم او آرام گرفت. پزشک چندین بار باالی سرش آمد
 و به

. پرستار دستوراتی داد

." اگر تبش نیاد پایین امشب این جا م ی مونه"

و سامیار تا نزدیک صبح روز بعد توی تب سوخت و دست
 مرا

حتی یک لحظه هم رها نکرد. کنارش سرم را روی تخت
 گذاشته



و به خواب رفتم. وقتی چشم باز کردم، او را بیدار خیره به
 خودم

:  دیدم. دستم هنوز توی دستش بود. سر بلند کردم و گفتم
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  خوبی؟- 

: آرام پچ زد

  تو این جا چی کار می  کنی؟- 



خواستم دستم را از دستش که دی گر حاال داغ نبود بیرون
 بکشم

.  که محکم تر دستم را توی دستش نگاه داشت

  تموم شب اینجا بودی؟- 

.  با تکان دادن سر تایید  کردم

: گفت

 چرا؟- 

.  چون کسی  غیر از من نبود- 

فورا دستم را رها کرد و سرش را به سمت دیگری
. چرخاند

تن کرختم را از صندل ی جدا کردم. کش و قوسی به دست
 ها و



.  گردنم دادم

:  گفتم
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محمد رفت ارومیه. قرار بود شب برگرده ولی  زنگ زد- 
 که اوضاع

.  جاده ها خیلی  برفیه و امروز میاد

:  سامیار چیزی نگفت. ادامه دادم

. تبت اومده پایین. دیگه می تونی م بریم  خونه- 



وقتی  دیدم  باز جواب نمی  دهد برای انجام کارهای
 ترخیصش از

.  اتاق خارج شدم

 

 

زیر بازویش را گرفتم و به سمت ماشین به راه افتادیم .
:  گفتم

چرا کاله نداری تو؟ هوا خیلی سرده. حتی تو اون- 
 قبرستون

...  هم

:  حرفم را برید

.  سردم نیست- 



روی صندلی جلو نشاندمش و به سرعت پشت فرمان
.  نشستم

.  او را به خانه اش رساندم
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:  وقتی توی تختش دراز کشید گفتم

 به مادرت زنگ بزنم بیاد   پیشت؟- 

:  نگاهم کرد



. م ی خوام تنها باشم. برو. ممنون- 

. برم؟ کجا برم؟ با این حالت باید  یکی کنارت باشه- 

.  گفتم که نمی خوام- 

 .  پوفی کشیدم

.  میرم یه چیزی واسه صبحانه درست کنم- 

. من گشنه م نیست- 

:  در آستانه ی در ایستادم

. خب تو نخور. من گشنمه- 

چیزی نگفت و پتو را روی سرش کشید. در اتاق را بستم و
 به



را محکم  آن  دی دن  ی خچال  خالی  در  با  رفتم.
 آشپزخانه  سمت

:  بستم و به سمت اتاقش نگاه کردم

." انگار وسط بی ابون زندگی  می  کنه. اه. همیشه خالیه"
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صدای قار و قور شکمم که بلند شد چاره ای ندیدم  که بروم
  خرید

کنم. به هر حال سامیار  با ید چیز ی می  خورد. شک
 نداشتم توی



.  آن دو روز غذا نخورده

سوئیچم را از روی میز توی نشیمن برداشتم و شال و کاله
 کردم

و از خانه بیرون زدم. گرسنه و خسته و خواب آلود بودم.
 هوا هم

.  که به شدت سرد. روز خوبی نبود. دلگیر و غمگین

نیم ساعت بعد برای صبحانه و پختن یک سوپ برای
 سامیار  با

کلی کیسه ی خرید به خانه برگشتم. اما همین که کلید
 انداختم

. و در را باز کردم با صدای فریاد سامیار مواجه شدم

کیسه ها  را همان جا روی زمین  انداختم و به سمت اتاق
. دویدم



توی اتاقش نبود. صدا از اتاق د یگر بود. در را که باز
  کردم با دیدن

صحنه ی روبه رویم دست روی دهانم گذاشتم و با وحشت
 به

.  سامیار خیره شدم

سامیار با فریادهایی گوش خراش تابلوها و تمام قاب عکس
  های

شهرزاد را داشت به زمین و دیوار می کوبید. کف اتاق پر
 از خورده

شیشه بود و قاب های تکه تکه شده. عکس های شهرزاد
 ریز ری ز
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شده بودند. آینه روی دیوار شکسته بود. هر چه وسیله و
 کتاب

.  روی میز تحریر روی زمین پخش شده بودند

سامیار روی خورده شیشه ها راه  می رفت و فریاد م ی
  زد و وسایل

.  اتاق را نابود م ی کرد

:  داد زدم

.  سامی ار! بس کن- 

.  سامیار فورا در جا ایستاد و سر به سمت من چرخاند

.  چشمان خون گرفته اش در آن لحظه مرا بدجور ترساند



:  دوباره گفتم

آروم باش. داری چی کار می کن ی؟ بیا این طرف. اون- 
 جا پر از

 . شیشه س

با  ایستاد  و  به صورتم  صورت  دوید   و  من  به سمت
 اما  سامیار

:  صدایی رعب انگیز فریاد زد

 ! خفه شو! خفه شو آشغال- 

: ناباورانه لب زدم
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! سامی ار- 

به سمتم قدم دیگری برداشت و من به عقب رفتم. از اتاق
 خارج

.  شدم و او همچنان به طرف من م ی آمد

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_بیست_هشتL م#

 

 

 



:  باز عربده زد

به چه حقی  برگشتی؟  چرا گورتو گم نکردی لعنتی؟- 
 چرا دوباره

  اومدی تا منو عذاب بدی؟

تته پته کنان در حالی  که از دی دن صورت کبود و
 چشمان وحش ی

:  اش قلبم داشت از تپیدن می  ایستاد گفتم

...  من... من- 
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به  و شروع کرد  را دور گردنم حلقه کرد  سامیار  فورا
 دستانش

و  ترس  خفگی   و  گلویم. حس  دور  بزرگش  دستان
 دادن  فشار

.  تعجب داشت مرا از پا در م ی آورد

دستانم را دور مچش حلقه کردم. هر چه تالش کردم
 نتوانستم

.  دستانش را از دور گردنم باز کنم

نفسم به سختی باال می  آمد و مرگ را در چند  قدمی  ام
 حس

.  می کردم

سامیار مرا محکم به د یوار توی نشیمن پشت سرم کوباند و
 باز

:  فریاد زد



! بمیر! بمیر زنیکه هرزه! بمیر- 

همان لحظه بود که فهمیدم سامیار مرا با شهرزاد اشتباه
. گرفته

:  اشک هایم شروع به باریدن کرد و با صدایی خفه گفتم

...  من... روژ...ینم- 

.  با شنیدن صدای محمد نور امیدی در دلم روشن شد

!" سامیار ولش کن! ولش کن احمق! اون شهرزاد نیست" 
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محمد را دیدم که مشت محکمی توی صورت سامیار زد و
  سامیار

بدون هیچ مقاومتی  دست از گردنم کشید  و بیهوش روی
 زمین

.  افتاد

به شدت به سرفه افتاده بودم. رو ی زمین نشستم. محمد
 فورا به

آشپزخانه دوید و برایم  یک لیوان آب آورد. چند قطره آب
 که

.  توی دهانم ریخت، حس کردم راه نفسم باز شده

: محمد با نگرانی زی اد گفت

 روژین! خوبی؟ می تون ی نفس بکشی؟- 



:  با تکان دادن سر گفتم

.  آره- 

منو ببخش همه ش تقصیر منه. نباید  م ی  دادمش دست- 
. تو

.  اشتباه کردم

:  هق زدم

فکر کرد من شهرزادم. می  خواست... م ی خواست منو- 
. بکشه

.  م ی دونم. خودم فهمیدم- 
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.  بازوها یم را گرفت و مرا بلند کرد و روی مبل نشاند

.  بیا  بشین اینجا ببینم این دیوونه  زنده س یا  نه- 

اشک هایم  بند نمی  آمد. به سامیار  نگاه کردم. با اینکه از
 دستش

خیلی عصبانی  بودم، اما یک  گوشه از قلبم دختری
 زانوهایش  را

.  بغل کرده بود و داشت برایش زار می زد

: محمد چند بار به صورتش سیلی زد

سامی ار! پاشو! چشماتو وا کن! سامیار؟ صدای منو می- 
 شنوی؟



.  سامیار ناله ای کرد

. محمد فورا با اورژانس تماس گرفت

 

 

نیم ساعت بعد دو بهیار  که کارشان تمام شده بود. دوباره
 به او

سرم وصل کردند و آمپول آرام بخشی قوی به او تزریق
. کردند

پتویش را  اتاق سامیار رفت.  به  راهی کرد،  را که
 محمد آن ها

مرتب کرد و در اتاق را نیمه باز گذاشت و به آشپزخانه
 کنار من

.  آمد
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مشغول پختن سو پی مقوی برای سامیار بودم. انگار نه
 انگار که

.  اتفاقی افتاده بود

محمد روی صندلی پشت میز ولو شد و سرش را محکم با
 دو

.  دستش گرفت

شعله ی اجاق را کم کردم. دو لیوان چای برای هردویمان
 ریختم

.  و پشت میز نشستم



. محمد کالفه موهایش  را چنگ زد

. ای خدا! دارم دیوونه میشم از دستش- 

.  لیوان چای را جلویش گذاشتم

  خوبی؟- 

.  محمد سر بلند کرد

نه خوب نیستم. تا دیر وقت کار داشتیم. بعد یه  چرت- 
 خوابید م

.  و راه افتادم سمت تبریز

  گفتی نمیای که؟- 
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بود  یه  اتفاق ی   برات شده  دلم  به  انگار  بیارم.  طاقت
 -  نتونستم

دیر  رسیدم.  عین   الک  که  بیخود  بود  جاده  ولی
. اونقدر  میفته

  پشت روندم تا اینجا. چرا سامی ار د یوونه شده یهو؟

من نمی دونم. دیشب حالش بد بود تا صبح بیمارستان- 
.  بودیم

  جدی میگ ی؟- 



آره. تو تب داشت می سوخت و هی چرت و پرت می- 
.  گفت

صبح آوردمش خونه، دیدم  یخچالش خالیه رفتم یه  کم
  خرید

گفتم  تا  م ی  کنه.  نابود  اتاقو  دیدم  داره  وقتی  برگشتم
. کنم

. تمومش کنه دوید  سمتم می  خواست خفه م کنه

.  محمد هوفی  کشید

! خدارو شکر که به موقع رسیدم. مرتیکه خل و چل- 

محمد! این سامیار و کاراش و اون مراسم خاکسپاری...- 
 همه ش

 غیر عادی بود. تو رو خدا بهم بگو اینجا چه خبره؟ 

محمد آهی از ته دل کشید. کمی  چای نوشید و شروع کرد
 به



. گفتن ماجرا
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بهت میگم چون می دونم اوال دختر عاقلی هستی. دوما- 
  شاید

شنیدن داستان زندگی  سام بهت کمک کنه کار امروزش رو
 درک

کنی. مطمئن باش اگر بیدار شه و بفهمه چی کار کرده از
 خجالت

. سکته می کنه



. دلم براش سوخت محمد- 

.  بذار برات بگم این دوست من چ یا که نکشیده- 

محمد از شهرزاد و قصه ی عشق بی حد و حصر سامیار
 به آن

زن گفت. از پدرش و از خیانت آن دو. از اتفاقی که دو
  شب  پیش

افتاده بود و از گریه های سامیار  پی ش محمد. با هر جمله
 ای که

بال  از دهان محمد در  می آمد، گویی کسی  درست در
 مقابلم

های پروانه ها را می  کند و روی  زمین م ی ریخت. هاج
 و واج

.  مانده بودم و حواسم نبود بی  اراده دارم گریه می کنم

:  محمد گفت

  روژین؟ داری گریه می  کنی؟- 



اشک هایم را پاک کردم. محمد دستمالی از جعبه ی ر وی
 می ز

.  بیرون کشید و به دستم داد
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.  بیا  بگیر. حق داری گریه کنی- 

آخه مگه زن قحط بود؟ این همه زن ر یخته. چرا بابای- 
  سامیار

 رفت سراغ شهرزاد ؟

 



 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_بیست_نهم#

 

 

 

: محمد پوزخندی زد

اون همه مرد ریخته بود، چرا بابای سامیار؟ آخه بی- 
 حیایی و

هرزگی هم حدی داره به قرآن. باورت نمیشه سامیار چی
. کشید

سه ماه تموم خودشو گم و گور کرد. مادرش نمی دونست
 غصه



.  ی بی آبرویی  و کار شوهرشو بخوره یا  سامی ارو
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من و سامیار  از دوران سربازی باهم یم روژین. تو اون
 روزای سخت

هم مادرش چشم امیدش  فقط به من بود. کارم صبح تا شب
 شده

.  بود دنبالش بگردم

 خب کجا رفته بود؟- 



تبریز.  تو  پدرش  و  زندگی  می   کرد  توی  تهران  -
 مادر شهرزاد

به  تهران و  بود  خیلی وقت  پیش  جدا شده بودن. سامیار
 رفته

مادر شهرزاد گفته بود بیاد دخترشو جمع ک نه. گفت
 باباشو پس

ببینه. مادر شهرزادم  بدن چون نمی تونه رنج کشیدن
 مادرشو

گفته بود من اون دختر و باباشو دادم رفت. به من مربوط
. نیست

سامیار سه ماه تو تهرون سرگردون می  مونه و بر نمی
 گرده چون

. خودش رو مقصر می دونسته

برش گردونم  تبریز. دو  بگیرم  و  ردشو  بدبختی  تونستم
 با  هزار

سال تموم سامیار  تحت نظر روانپزشک بود. حالش بهتر
 شده



. بود

  تو شهرزادو دیده  بودی؟- 

.  فقط یک ی دوبار- 
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: زهرخندی زدم

  اولین بار که منو دیدی  با خودت نگفتی چقدر شبیه شم؟- 



تو نظر اول آره. ولی اون رنگ چشماش با تو فرق- 
 داشت. اصال

یه جور دیگه بود. شاید شبیه ش باشی، ولی نه اونقدری که
  بگی

. این همونه

. ولی  سامی ار امروز می خواست منو بکشه محمد- 

ازش دلخور نباش. شاید تو اون لحظه ت وی تب و اون- 
حال بد، 

. واقعا قدرت تشخیص نداشته

. خیلی ناراحتم که شبیه اون عف ریته ام- 

.  نه نیستی. اصال- 

راستش اولش که دنبال کار م ی گشتی نمی  خواستم وارد- 
 اون



تو رو  با سامی ار درمیون گذاشتم. گفت می خواد  شرکت
. بشی

ببینه. نمی دونم وقتی  بار اول تو رو دید  چی  کار کرد.
 اما من

فورا پشیمون شدم. بهش گفتم قبولت نکنه؛ ولی اون گفت
 دیگه

.  خیلی دیر شده. من می  خوام استخدامش کنم
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یاد بار اولی  که دیدمش افتادم. با دهان باز ایستاده  بود به
  تماشای

من. و من تا امروز فکر م ی کردم به خاطر بی  ادب
 صحبت کردنم

. بود. اما او واقعا شوکه شده بود از شباهت من به شهرزاد

.  آهی کشیدم

االن تازه دارم م ی فهمم چرا یک ی دو ماه اول اونقدر با- 
 من کل

کل م ی کرد و دیوونه بازی در می  آورد. فکر کنم تو
 توهم خودش

داشت دست و پا می  زد. تو هم که بازیگر خوبی هستی
. محمد

. خوب خودتو زدی به اون راه

: محمد سر به زیر انداخت



. من عذر می خوام. واقعا اشتباه کردم- 

...  این حرفو نزن. من کارم رو دوست دارم. فقط- 

  فقط چی؟- 

 هیچی ولش کن! چاییت سرد شد. یک ی دی گه بریزم؟- 

.  نه خودم می  ریزم- 

. م ی خوام برم خونه. خیلی خسته ام- 
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. باشه برو. ممنون. ببخش که اذی ت شدی- 

سوپ تا یک  ساعت د یگه آماده س. بیدار شد بده بهش- 
. بخوره

. فکر کنم تو این یکی دو روزه هیچی نخورده

.  آره. خیلی حالش بد بود- 

پوشید ن لباس هایم  و خداحافظی از  از  بلند شدم و بعد
 از جا

. محمد از خانه بیرون زدم

مثل  من هم  نبود  آیا  بهتر  کردم  فکر  نشستم  که  پشت
 فرمان

شهرزاد می رفتم و اجازه می  دادم سامیار  برای همیشه
 خالص

بشود؟ شاید  وقتش بود از آن شرکت دل می  کندم و می
 رفتم



.  پی کارم 

. تصمیم گرفتم از فردا دنبال کار باشم

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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. در حیاط را که باز کردم، غم عالم توی دلم ریخت

با برگشتن به خانه ی  سوت و کور و خالی  دلم بیشتر
 گرفت. چند

.  وقتی بود زندگی  روی خوشش را به من نشان نمی داد

دیدن مرگ و غصه ی دیگران انرژی زیادی از من گرفته
 بود. نی از

.  داشتم به یک شادی؛  هر چند کوچک، هر چند کوتاه

و  حسابی   سرد  برف  از  هوای  بعد  اما  برف  زیادی
 نباریده   بود؛

. استخوان سوز بود

دلم و فکرم  پیش سامی ار بود و درد ی که کشیده بود.
 آهی کشیدم



پا در خانه گذاشتم.  و در را بستم. ماشین را به حیاط
. نیاوردم

درست  ای  داغ  نسکافه  برای  خودم  و  کردم  روشن
 شومینه  را

. کردم

تازه ی ادم افتاد آن پنج شنبه جشن نامزدی سولماز است.
 گوشه

.  ی لبم به لبخند باز شد

کمی خوشحال شدم. باید  می  رفتم و کفش و لباس م ی
 . خریدم

البته کمدم پر بود از لباس های شیک و مجلسی. اما فقط
 خدا
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می داند که من چقدر عاشق خرید کردن هستم. به قول کتی

 .  مرض خرید کردن داشتم

.  شادی کوچکی بود. کاش آی دا بود و با او م ی رفتم

ناگهان یاد سرمه افتادم. شاید او م ی توانست با من همراهی
.  کند

لیوان به دست روی مبل نشستم و شماره ی سرمه را
.  گرفتم

اگر فقط می خواستم برای مشکالت سامیار عزا بگیرم
  مریض می

.  شدم. بهتر بود کم ی به فکر خودم می بودم



صدای سرمه در پس زمینه ی سر و صدای چند نفر از
 پشت خط

:  آمد

  بله؟- 

  گلویم را صاف کردم؟

  خانوم عبداللهی؟- 

.  بله خودم هستم- 

  سالم سرمه جون. روژین هستم. منو یادته؟- 

: صدایش رنگ شادی به خود گرفت
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. اوا روژین جون، شمایی؟... یه لحظه گوشی- 

:  صدایش کمی  دور شد

بیا  اینو ببر  پیش تیچرت... نه دی گه امضا کنه بردار" 
... " بیار

بعد صدای شلو غی  کم شد. به گمانم رفته بود توی اتاق ی
.  دی گر

آن موقع از روز توی آموزشگاه بود و حسابی  سرش
. شلوغ بود

:  صدایش باز آمد



 الو روژین جون؟ هنوز اونجایی؟- 

. بله. خوبی؟  بد موقع مزاحم شدم. ببخشید- 

نه بابا این حرفا چیه؟ زنگ تف ریحه. بچه ها خیلی- 
 شلوغ می

!  کنن. تو خوبی؟ چه عجب ی ادی از ما کردی

 به ی ادتم . چه خبر؟ خوبی؟- 

خوبم. مرسی. خبر خاصی نیست. کار و بار و سر و کله- 
 زدن با

.  بچه ها

 Page 823 of 1483
 



 

 

خب خوبه. راستش من پنج شنبه جشن نامزدی دوستم- 
. دعوتم

می  خواستم  با خودم می   برم.  بودم که کسی  رو  قبل
 گفته  از

  ببینم می تون ی به خودت پنج شنبه رو مرخصی بدی؟

وای جدی میگی؟ آخ اگه بدون ی چقدر دلم لک زده واسه- 
 ی ه

 مهمونی؟

 جدی؟ چه خوب! امروز کی کارت تموم میشه ؟- 

 چطور؟-  



. بریم  خرید. بعدشم شام مهمون من- 

:  صدای سرمه با کمی  تاخیر آمد

می تونم کارامو زودتر بکنم تا پنج عصر. راستش لباس- 
. ندارم

. خیلی وقته واسه خودم خرید نکردم

.خب پس وقتشه بعد از این همه کار به خودت جایزه بدی- 

! جایزه؟  چه تعبیر خوبی- 

.پس آدرس آموزشگاه رو برام بفرست عصر میام دنبالت- 

.  باشه. عالیه- 
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.با خوشحالی نسکافه ام را نوشیدم و سراغ کارهای م رفتم

 

ساعت از چهار گذشته بود که از خانه بیرون زدم. محمد
 هنوز

هم  پیش  سامی ار بود. قبل از اینکه از خانه بیرون بروم
 با محمد

تماس گرفتم. گفت حال سامی ار ه یچ خوب ن یست. هنوز
 هم تب

او  بیایند  و  است  قرار  برادرش  و  مادر  و هذیان  می
 گوید.  دارد

منتظر آن هاست. خسته است و به شدت نیاز به خواب
. دارد



با تاسف سر تکان دادم. توی دلم از خدا خواستم به پسر
 بیچاره

.  کمک بکند

 

پشت چراغ قرم زی که ثانیه شمارش نود ثانیه بود روی
. ترمز زدم

نمی دانم چه شد که ناگهان یاد  روانپزشکی افتادم که به
 سفارش

سامیار آیدا  را نزد او برده بودم. وقتی سامیار گفت اسمی
 از او

نبرم، فکر کردم پس حتما او همان روانپزشکی بوده که
  سامیار

. دوسال تمام تحت نظرش مشاوره گرفته است
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شاید  بای د  به او زنگ م ی زدم و طلب کمک م ی کردم.
 سامیار نیاز

به یک روانپزشک داشت. کسی که او را از این برزخ
 بیرون ببرد

.  و آرامش کند

فورا کارت ویزیتش  را از توی کیف  پولم بیرون کشیدم  و
 تند تند

. شماره گرفتم. می  دانستم آن ساعت توی مطب است

.  منشی به سختی قبول کرد تا مرا به تلفن دکتر وصل کند



خودم را معرفی  کردم و ماوقع را برایش خیلی  مختصر و
 کوتاه

.  گفتم

ام.  او را با خبر کرده  بعد از شنیدن حرف ها یم  تشکر
 کرد که

.  گفت امشب حتما به خانه اش می  رود

به او گفتم متاسفم که اسباب زحمتش هستم اما به شدت
 نگران

سامیار شده ام. اما او گفت با سامی ار رابطه ای نزدیک
 دارد و باز

.  تشکر کرد که او را با خبر کرده ام

ثانیه شمار سبز شده بود و در حال ی که از دکتر
  خداحافظی  م ی

.  کردم از چهار راه رد شدم
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سرمه در لباس فرم آموزشگاه حتی زیباتر هم به نظر می
. رسید

و  داد  دست  و  روی  صندلی  جای  گرفت  کنارم  لبی
 خندان  با

 . صورتم را بوسید

:  ماشین را که به حرکت درآوردم با ذوق گفت



آخ اگه بدونی  امروز چه هول هولکی کارامو کردم تا- 
 زود تموم

 شه ؟

  جدی؟- 
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دختر  عین غارنشینا صبح تا شب اینجام. شبم جنازه مو- 
  می

.  برم خونه. دلم لک زده بود با یکی  برم خرید و گردش



.اون روزم وقتی اومدم باغ کل ی افسانه خواهش تمنا کرد
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. من که با کله اومدم. از بس تنهام- 

.  و اینگونه شد که خدا منو سر راهت سبز کرد- 

. خنده ام گرفته بود. لحن شوخش مرا حسابی سرحال آورد

سلیقه اش توی خرید عالی  بود و کمکم کرد زیباترین
 لباس و



کیف و کفش را بخرم. وقتی خریدهایمان تمام شد، به
 رستوران ی

.  که دفعه ی قبل با سامیار رفته بودیم،  رفتیم

با دی دن میزی که پشتش نشسته بودیم و با سامیار قول و
 قرار

.  گذاشته بودیم، باز ی ادش افتادم

سرمه که رفت دست های ش را بشوید، فورا شماره ی
 محمد را

.  گرفتم. اما تلفنش خ اموش بود. به گمانم خوابیده بود

می دانستم تلفن زدن به سامیار بیهوده بود. شک نداشتم
 مادرش

جواب خواهد داد. اما دل به دریا  زدم و شماره را گرفتم؛
 چون

.  نمی توانستم دلواپسی ام را کتمان کنم



.  با خوش شانسی سهیل جواب تلفنش را داد

 الو؟- 

.  الو آقا سهیل! منم روژین- 
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 عه محمد تویی؟ چطوری پسر؟- 

:  فهمیدم نمی تواند حرف بزند. پس گفتم

 مادرتون اونجاس؟- 



  آره آره. کجایی؟- 

 حال سامیار چطوره؟- 

دستت درد نکنه داداش. تبش اومده پایین. خدارو شکر- 
. بهتره

.  دکتر مجد تو راهه

:  با خوشحالی گفتم

  واقعا می اد؟- 

میزنم.  زنگ  بهت  بعدا  من  داداش.  کن  استراحت  برو
. -  آره

.  چاکریم

.  باشه. ممنون. مراقبش باشین- 



. مخلصم داداش. چشم- 

: سرمه پشت میز نشست و گفت

 چی بخوریم؟- 
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اینجا  همه چیش  خوشمزه س. هر چی  سفارش دادی- 
 بگو تا

. من برم دستامو بشورم

.  وقتی برگشتم گارسون سفارش را گرفته و رفته بود



: سرمه گفت

خیلی گشنمه. ولی تو انگار زیاد رو به راه نیستی روژین.- 
 چیزی

  شده؟

.  نفس بلندی کشیدم

واال چی  بگم. یه گوش شنوا الزم دارم دردامو بریزم- 
. بیرون

  درد؟ وای! چی شده؟- 

.  نمی  دونم از کجا بگم. اصال برات از کدومش بگم- 

!  اوه اوه دلت پره ها- 



اسمش کتی . همیشه  اینجور  وقتا   م ی  رفتم  -  یه
 دوستی   دارم

پیشش. می  فهمید ناراحتم. اونقدر مسخره بازی درمی 
 آورد تا

حالم خوب بشه. نمی گفت چته، می گفت هر چی هست
 ولش

کن خودش درست میشه. دردو که نباید  گفت. فقط بای د
  خالیش

. کرد
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 چه باحال! مثال چی  کار می  کرد؟- 



یه  آهنگ شاد می  ذاشت و دو تا  پیژامه گشاد مردونه- 
 تنمو ن

می کردی م. بعد لپامونو با رژ لب گل گلی  می  کردیم  و
  برس می

گرفتیم دستمون و شروع می کردیم به خوندن و رقصیدن.
 اون

قدر می رقصید یم تا خسته بشیم. بعد من می نشستم به گریه

کردن. آخرشم یه بشقاب پاستای تند و فلفلی  می ذاشت
 جلوم

.  می گفت بخور فلفل غصه هارو م ی ریزه بیرون

باورت نمیشه ولی همیشه جواب می داد این کارش. االن
  کتی

.  رو می خوام. بدجوری هم می  خوامش

آخ چه حالی میده یه دوست ای ن مدلی پایه خل و چل- 
 بازی

.  داشته باشی



. آره. چه حیف که دورم ازش- 

دلت می خواد با من حرف بزنی یا م ی خوای خالیش- 
  کنی؟

.  هردوش- 
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می  برمت  یه  جایی  که  بعد  بخور.  رو  شامت  اول
. پس  -  خوبه



بتونی غصه هات رو خالی کنی. البته نه به روش کتی
 خانوم. به

 . روش سرمه

خوردیم،  سوار  که  را  شام  چیست.  روشش  بودم
 کنجکاو  شده

 .  ماشین شدیم

سرمه به مادرش زنگ زد و گفت امشب  پیش من م ی
 ماند. با

:  ذوق گفتم

  واقعا؟- 

.  سرمه تلفنش را توی جیب  پالتویش گذاشت

. خودم خودمو دعوت کردم. پس بزن بریم رفیق- 

 



: نیم ساعت بعد جایی پایین شهر سرمه گفت

 .  بزن کنار رسیدیم- 

افتادیم.  هر دو  پی اده شدیم و به سمت کوچه ای باریک به
 راه

سوز سردی به صورتم شالق م ی  زد. کالهم را پایین تر
 کشیدم  و

.  شال گردنم را دور دهانم  پیچیدم
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:  سرمه خودش را بغل کرد

! لعنتی چه سرده. تموم نمیشه ا ین زمستون کوفتی- 

چیزی نگفتم. راستش را بخواهید داشتم نگران می شدم
 سرمه

.  مرا دارد کجا م ی برد

توی کوچه ای که جویی باریک  آن وسط بود، جلوی دری
  آهنی

ایستادیم. سرمه شروع کرد به زنگ زدن. ساعت کمی از
 ده شب

. گذشته بود

.  صدای مردی آمد

" کیه؟"



: سرمه گفت

!  منم آقا جالل باز کن- 

در قیژ قیژ کنان باز شد و مردی الغر  پیچیده در ژاکتی
 بلند و

.  پیژامه پوش و کاله ی بافتنی به سر پشت در ظاهر شد 

: سرمه گفت

.  سالم- 
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نگاهی  به  مرد  باالی  سرمان  تیرچراغ  برق  زیر
 روشنایی  کم

:  سرتاپای من کرد و گفت

 علیک! چه خبره نصف شبی؟- 

: سرمه در را هول داد

برو کنار بیایم تو یخ زدیم بابا. نصف شب کجا بود؟ سر- 
 شبه

.  تازه

جالل غرغر کنان کنار رفت و من پشت سر سرمه پا در
 داالنی

به حیاطی   پله می  خورد  که سه  و طوالنی   گذاشتم
 عرض  کم

. بزرگ



همین که پا در حیاط گذاشتم، با د یدن ساختمانی  کهنه و
 تراسی

دراز با پنجره های زیاد و اتاق هایی خاموش، از آمدنم
 پشیمان

.  شدم

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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سرمه که دید  ایستاده ام و دارم به در و د یوار نگاه می
 کنم، دست

 .  انداخت دور بازویم

.  پس چرا وایسادی دختر؟ راه بیفت یخ کردم- 

: جالل گفت

. چی کار داری این وقت شب؟ م ی خواستم بخوابم- 

من اینجا  واسه چی میام آقا جالل؟ اینم سواله می پرسی؟- 

.  برو استخوانام قندیل بست



جالل راه افتاد سمت چپ حیاط و سرمه هم مرا دنبال
 خودش

. کشید

جالل لخ لخ کنان و کمی قوز شده راه می  رفت. باغچه ی
 لخت

: وسط حیاط  را که دور م ی زد، گفت

.  حاال انگار اون جا براش بخاری روشن کردم- 

:  سرمه نیم نگاهی  به من انداخت و لبخندی معنا دار زد

 . خودمون بلدیم  چجوری گرم ش یم. تو غصه نخور- 
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سرش  پشت  سرمه  و  من  ایستاد.  زیر  تراس  جالل
 درست

ایستادیم. جالل دری دو لنگه که به زیر زمین باز میشد را
 باز

.  کرد و کنار ایستاد

.  نیم نگاه ی به من کرد

. بفرمایی د. ایشاال روشن شید خالص شین- 

پله  کشید  سمت  مرا  دست  سرمه  چیست.  نفهمیدم
 منظورش

و  زیرزمینی  نمور  وارد  پایین   رفتیم  و  را  ها  پله
. های  زیرزمین



خالفکاری  این   جالل  نکند  کردم  فکر  خودم  با  قدیمی
. شدی م

 چیزی باشد؟

ریخت  تو ی  رنگ  نوری  زرد  و  المپ  زد  را  جالل
 کلید  برق

.  زیرزمین. بعد در را بست و رفت

سرمه دستم را رها کرد. چشم چرخاندم به دور و برم. به
 جز دو

.  کارتن کاغذی  در بسته چیزی آن جا نبود

:  گفتم

 اینجا کجاست سرمه منو برداشتی آوردی؟- 
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سرمه لبخندی نمکین زد و به سمت کارتن ها رفت و چند
 ضربه

.  به کنار یکی  از جعبه ها زد

! به اینجا می گن اتاق بشکن و خالص شو- 

.  سوالی نگاهش کردم

  نمی  فهمم. یعنی چی ؟- 

سرمه در یکی از کارتن ها را باز کرد. بشقابی  چینی از
 توی آن

. بیرون کشید



اون د یوار روبه رو می  بینی؟  یه  دیوار سنگیه. این- 
  بشقابو می

... کوبونی بهش. با تمام قدرت. اینجوری

و  شد  تکه  چند  بشقاب  دیوار  کوبید.  به  محکم  را  بعد
 بشقاب

. خورده هایش کف زیرزمین ریخت

.  دست روی دهانم گذاشتم

... اوا! چی  کار کردی سرمه؟ بشقابو چرا- 

.  سرمه پرید میان حرفم
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تا حاال شده وقتی  ناراحتی، عصبان ی هستی دوست- 
  داشته باشی

 هر چی ظرف تو خونه هست بزنی  بشکونی؟

:  لبم به لبخندی کش آمد. گفتم

...  یعنی  میگی ... منو آوردی این جا- 

:  سرمه بشقابی بیرون کشید و به دستم داد و گفت

گفتی می خوای خالی شی. گفتی می خوای هم حرف- 
 بزنی

هم خال ی شی . اول خال ی کن خودتو بعد میریم تا صبح
 بشین

شنونده  ی  خوبی م  خوبیم.  صبور  سنگ  من  بزن.
 حرف  واسم



. هستم

. این دو کارتن مال تو. بزن بشکون همه رو

فورا بشقاب را از او گرفتم و چند قدم به سمت دیوار
 برداشتم و

. بشقاب را به سمت دیوار پرت کردم

حس خوبی داشت و من با هر بشقابی که به سمت دیوار
 پرت

توی  سر  را  بشقاب  دارم  فکر  م ی  کردم  خودم  با
 می  کردم

.  امیرح سین می کوبم. شروع کردم به فریاد زدن

...  بگیر... برو به درک... من حالم خوبه... برو بمیر- 
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جعبه ی دوم را سرمه باز کرد و هر دو باهم بشقاب ها را
 پرت

کردیم و این بار هر چه دلم خواست به بهمن و شهرزاد
 حواله

کردم. با صدای بلند. گرمم شده بود و خنده ام گرفته بود.
 بلند

بلند م ی خند یدم  و بشقاب پرت م ی کردم. صدای تکه تکه
 شدن

هر بشقاب مصادف بود با تکه تکه شدن خشم و غصه
 .  هایم

دو کارتن که خالی  شد هر دو روی زمین نشستیم. نفس
 زنان به

: سرمه نگاه کردم و سرمه پرسید



  خوبی؟- 

:  سر تکان دادم

!  عالیم،  عالی- 

. نفسمان که سرجایش آمد، سرمه جالل را صدا زد

!  جالل! بی ا وا کن درو- 

: جالل آمد و در را باز کرد و سرمه گفت

.  روژین پول بشقابارو بده بری م- 

:  چند اسکناس کف دست جالل گذاشتم و گفتم
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.  خداخیرت بده آقاجالل- 

:  جالل خندید

. امیدوارم دی گه گذرت نیفته اینو ر- 

:  می دانستم منظورش چ یست. پس از ته قلب گفتم

.  آمین- 

 

: توی ماشین که نشستیم سرمه گفت



 .  راستشو بگو روژین اولش ترسیده بودیا- 

:  استارت زدم و ماشین را به حرکت درآوردم. خندیدم

  فهمیدی؟- 

تابلو بودی. البته حق داری قیافه این جالل خیلی غلط- 
.  اندازه

 اینجا رو از کجا  پیدا کردی؟- 

اینجا  رو با تموم اون آدامایی  که تو باغ دیدی  ساختیم.- 
 هم به

جالل کمک میشه هم دق و دلیمونو سر بشقاب خالی می
.  کنیم

!  چه ایده ی  جالبی- 
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! آره خیلی! بشکن خالص شو- 

 

 

وقتی به خانه رسیدیم،  بهرامی ها هنوز برنگشته بودند و
 چراغ

های خانه خاموش بود. نمی  دانم محمد خواب بود یا  اصال
 خانه

. نبود



تا لباس عوض کنم و یک دوش بگ یرم، سرمه چای دم
.  کرده بود

کنار  و  بردم  داشتم  تنقالت  چه  هر  و  کردم  خشک
 موهایم  را

. شومینه نشستیم

:  سرمه نگاهی  به سینی چای و تنقالت کرد

. قراره تو حرف بزنی من بخورم دیگه- 

:  خندیدم

نزدم.  کسی  حرف  واسه  بخور.  خیلی  وقته  تو  شو
 همه  -  آره

برا ی  ساله  این  چند  تو  اصال  می  کنم  فکر  که  االن
 راستش



.  هیچکس درددل نکردم
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:  سرمه کاسه ی چیپس را کشید جلویش و گفت

. از اون اول اولش بگو- 

و من گفتم از همه چیز. از امیرحسین و نامردی هایش، از
 عماد

و بخت و اقبال سیاهم، از غربت و تنهایی توی این شهر،
  از آشنایی



و قول و قرارم با سامیار، از شهرزاد و بهمن و هر چه که
 باعث غم

.  و غصه ام بود گفتم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_سی_سو م#

 

 

به  سرمه همان طور که گفته بود شنونده ی خوبی بود.
 خوب

حرف های م  گوش داد. به خودم که آمدم د یدم  ساعت از
 سه صبح



.  گذشته و صورتم از اشک خیس شده

سرمه بغلم کرد و آن قدر نوازش گونه مثل مامان های
 مهربان به

.  پشتم زد که آرام  شدم
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وای وای! ببینشا! چه قدر چیز م یز تو دلت پر کردی.- 
 دختر یه

.  رمان بنویس از زندگیت

:  خنده ام گرفت. اشک های م را پاک کردم و گفتم



اگه نویسنده بودم که حتما می  نوشتم. شای د این  کاغذ و- 
 قلم

 . می تونستن بشن سنگ صبورم

خیلی  دل گنده ای داری دختر. چجوری این همه رو- 
 تحمل

 کردی و به هیچکس چیزی نگفتی ؟

قضیه ی امیرح سینو که کل تهران و تبریز فهمیدن. یه- 
 دونه تو

.  مونده بودی که اونم بهت گفتم

  نفهمیدی کدوم همسایه به مامان سامیار فضولی کرده؟- 

 . دی گه  پی  شو نگرفتم. بس که بدبختی ریخته رو سرم- 

 االن بهتری؟- 



.  آره. خیلی سبک شدم- 

  خب حاال می  خوای چی کار کن ی؟- 

 کدوم قسمتشو ؟- 
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کارت تو شرکت. با اون حرفی  که به مادر سامیار زدی- 
 فکر کنم

.  واقعا می خوای بزنی بیرون



فعال نمی  تونم. به نظرت نامردی ن یست سامیارو تو- 
 این موقعی ت

  تنها بذارم؟

. سرمه لبخندی معنادار زد که مفهومش را نفهمیدم

: گفت

می   خواد  دلم  نیست.  خوب  اوضاعش  طفلکم  اون
 خب.  -  آره

... ببینمش

.  همچین تحفیه ای هم نیست- 

. بله، کامال مشخصه- 

باالترین  در  االن  من  نزن.  حرف  پهلو  شبی  دو  -
 اینقدر  نصف

. درجه ی خنگیم هستم



. سرمه خمیازه ای کشید

.  پاشو بریم بخوابیم. فردا صبح با ی د بریم  سرکار- 
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فقط اینو بدون که من همه جوره پشتتم. فقط االن اولویت
  پیدا

 . کردن شوهر واسه توئه

.  روی بازویش کوبیدم



با  یه  کیس   هول  اونم  با شوهر کردن  زندگی   من
 نگو.  -  چرند

. هولکی بدتر میشه

آره خب اینم هست. باید  فکرامونو بریزیم روهم ببینیم- 
 واست

.  چی کار کنیم بهتره

امشب تصمیم  گرفتم خودمو بسپرم دست خدا. ببینم چی- 
  پیش

.  میاد. می جنگم ولی  تسلیم نمیشم

:  سرمه به پشتم کوبید

  آفرین دختر شجاع. حاال قربونت بشم، من کجا بخوابم؟- 

.  تو اتاق من- 

 



هم  خوردن  صبحانه  ماندیم.  حتی   فرصت  خواب  دو
 صبح  هر

نداشتیم. سرمه با تاکسی دربست رفت آموزشگاه و من توی
 آن
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وقت ی  اما  شرکت.  سمت  راندم  پشت  کندی  یک
 الک  به  برف

.  رسیدم، شرکت تعطیل بود

وقتی  از نگهبان توی البی  پرسیدم  دلیل  تعطیلی  چیست،
: گفت



بقیه هم مثل  - خانوم سنایی  دستور دادن خانوم رستمی.
 واال

.  شما اومدن و دوباره برگشتن

توی  ای ن  مادرسامیار  دادم که  به  آبدار  تا فحش  توی
 دلم چند

برف و سرما باعث شد ب ی دلیل تخت خواب گرمم را
 رها کنم و

.  بیایم شرکت

از نگهبان خداحافظی  کردم و به پارکینگ رفتم. پشت
 فرمان که

.  نشستم دیدم اصال دلم نمی  خواهد به خانه برگردم

یکی دو تا خرید  کوچک برای نامزدی سولماز مانده بود.
  کمی

هم برای یخچال خرید داشتم. تصمیم گرفتم خریدم  را که
 کردم



.  بیرون غذا بخورم. حس و حال غذا درست کردن نداشتم

شماره ی محمد را گرفتم. فورا با صدایی رسا و سرحال
 جواب

: داد

 سالم بانو روژین. چطوری؟- 
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  علیک سالم. خوبی؟ کجایی؟- 



.  در خانه ی دوست- 

 دیشب هم اون جا بودی؟- 

.  نه واال. صبح زود اومدم- 

  تنهایی؟- 

.  آره- 

 حالش چطوره؟- 

باورت نمیشه ولی یک سره سرم بهش وصله. یکی- 
 دوبار چشم

. وا کرد باز از هوش رفت

  وای! چرا نبردیش بیمارستان؟- 



تو این دیوونه رو نمی شناسی. چشم باز بکنه ببینه اون- 
 جاس

پا میشه راه میفته. همین خونه بمونه بهتره. دیشب دکترش
 اینج ا

. بود. گفت تو خبرش کردی

.  آره من بهش گفتم- 
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برنمیاد  تا سامی ار از نظر جسمی سرپا  -  فعال کاری
 از دستش



بشه. ولی  بعدش باز بای د تحت نظر دکترش باشه. بیچاره
. سام

. تازه خوب شده بودا. خدا لعنت کنه اون شهرزادو

 .  پوفی کشیدم

.  مراقبش باش محمد. اگر کاری از دستم برمیاد بهم بگو- 

....  مرسی. داداشش هست. تو... چیزه- 

نگو. خودم می دونم چی م ی خوای بگی. نمی خوام فعال- 
 جلو

.  چشم سامیار باشم

به خاطر خودت میگم روژین. دلم نمی خواد اون اتفاق- 
 دوباره

 . تکرار بشه



.  ممنون که به فکری. فعال- 

 

 

به  ردیف  ماشین  ها  آهستگی   یک   حلزون  به  آهی
 کشیدم  و

. پیوستم 
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به خاطر لغزندگی خیابان، ترافیک بود و واقعا حوصله ام
 داشت



سر می رفت. باریک بودن خیابان و دو طرفه بودنش هم
 مزید  بر

.  علت بود

پخش را روشن کردم و درحالی که آهنگ نبض احساس
 مرتض ی

پاشایی را زمزمه می  کردم نگاهم رفت سمت  پیاده رو و
. بانک

تازه ی ادم  افتاد که برای سولماز چیزی کادو نگرفته بودم.
 همین

طور که توی فکر بودم سکه ی پارسیان بدهم ی ا پول نقد،
  با دیدن

مادر سامیار که با مردی از بانک ب یرون آمدند، توجهم به
 آن ها

.  جلب شد. حس کردم چهره ی مرد برایم آشناست

به یاد آوردن مرد، جیغی خفه کشیدم و دست روی  ناگهان
 با



.  دهانم گذاشتم

 

 با_تو_کاقر_میشو م#

 قسمت_صد_سی_چهار م#
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همان طور با دهان باز خیره مانده بودم به آن مرد و مادر
  سامیار

اتومییل  های   های  مکرر  های م   نمی   شنید  صدای
 بوق  و گوش

پشت سرم را. ماشین را جلوتر کشیدم. سرعت حرکت
 ماشین ها

.  همچنان کند و الک پشتی بود

مادر سامیار با مرد خداحافظی کرد و خوب دیدم مرد
 نیشش تا

.  بناگوش باز است

پرسیدم  پدر  خودم  از  نمی  داشتم  بر  او  از  چشم  در
 حالی  که

ما  داروی  تقلبی  شرکت  خاطر  به  م ی  کرد  ادعا
 دختری  که

مادرسامیار  صنمی  با  چه  بیماری  پوستی  شده،  دچار
 دخترش



 دارد؟

اما هیچ جوابی به ذهنم نمی  رسید. همان لحظه فکری به
 ذهنم

. رسید

 

* 
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روز سومی بود که شرکت تعطیل بود و من توی خانه مانده
. بودم

بهرامی ها از سفر برگشته بودند و دیگر شب ها احساس
  تنهایی

.  و وحشت در آن خانه ی بزرگ را نمی کردم

ساعت کمی از چهار بعدازظهر گذشته بود و هوا ابری و
 آسمان

به رنگ خاکست ری بود. هواشناسی خبر بارش برفی
 دوباره را داده

. بود

روی مبلی نزدیک شومینه دراز ک شیده بودم و رمان
 هزارخورشی د

تابان را می خواندم. چنان غرق در خواندن آن رمان زیبا
 بودم که

گذر زمان را حس نمی کردم. با خواندن هر سطر از آن
 رمان فکر



اینکه  جای  "لیال"  ی ا   تصور  ناشکری  هستم.  آدم
 می  کردم چه

. مریم" توی قصه بودم، قلبم را به  لرزه می انداخت"

ناگهان با صدای زنگ خانه چنان از دنیای خیالی  توی
 رمان از

.  جا پریدم  که کتاب از دستم روی زمین افتاد

با نگاهی سوالی سیخ و صاف نشسته بودم و به آیفون خیره
 شده

بودم. صدای زنگ که دوباره نواخته شد، از جا بلند شدم و
  گوشی

.  را روی گوشم گذاشتم
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  کیه؟- 

.  باز کن منم- 

هینی کوتاه و خفه کشیدم. سامیار  بود. او آن جا چه می
 کرد؟

: فورا گفتم

 کاری داری؟- 

.  درو باز کن روژین- 

.  خواهش م ی کنم برو سامیار- 



دارم این بیرون یخ م ی زنم. سرده. خواهش م ی کنم- 
  بذار بیام

.  تو. باهات کار دارم

.  گفتم که برو. نمی تونم- 

  باز نمی کنی؟- 

.  نه- 

.  خیله خب. منم زنگ بهرامی  ها رو می زنم- 

: فورا گفتم

 نه! این کارو نکن! واسه چی اومد ی؟- 
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اذیت  نکن  دارم.  کارت  خدا  به  با ید   ببینمت.  روژین.
 کن  -  باز

. دختر خوب

:  چند لحظه فکر کردم و دست آخر گفتم

تو ماشینت بشین، تا چند دقیقه دیگه خودم  - باشه؛ ول ی
 برو

.  میام

  راست میگی د یگه؟ نمی  خوای که دکم کنی؟- 

.  راست میگم. میام- 



.  پس لطفا زودتر بیا- 

گوشی را گذاشتم و پوفی کشیدم. چاره ای نبود باید با او
 روبه

رو می  شدم. به هر حال قرار بود ببینمش. بای د حرف
 هایم  را به

.  او رو در رو می  زدم

به سمت اتاقم رفتم و فورا آماده شدم. وقت ی کنارش روی
  صندلی

. نشستم، سامیار کامل به سمتم چرخید

  سالم روژین. خوبی؟- 

در را که بستم، عطر همیشگی اش در فضای ماشین حس
 خوبی

. به رگ و  پی ام تزریق کرد
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از  رفتم  وا  به معنای  واقعی  کلمه  و  سالم  گویان
 نگاهش کردم

. دیدن صورتش

صورت  بود.  نشسته  دیگری  جای  او  مرد  انگار  قسم
 می  خورم

تکیده و الغرش به اضافه ی حلقه ی سیاه  زیر چشمانش،
 گونه

های گود رفته اش و رنگ و روی  پریده  اش، ته ریش
 چند روزه

اش و آن موهای آشفته اش، لباس نامرتبش گواه بر حال و
 اوضاع



. خرابش داشت

:  لحن احوالپرسی اش هم گرفته و غمگین بود. شوکه گفتم

  تو هنوزم مریضی؟ چرا این شکل ی شدی؟- 

 : تن و سرش را به سمت جلو داد و استارت زد

 ناهار نخوردم. میشه بریم اون رستواران همیشگی ؟- 

:  سر تکان دادم

.  آره، بریم- 

بی حرف تا رستوران رانندگی کرد و من با این حس که
 چقدر

به  بودم، دست  دلتنگش  ندی ده   بودمش  روزه که  توی
 آن چند



گریبان بودم و با آن مبارزه می  کردم تا آن احساس گرم را
  نادیده
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بگیرم. شمیم عطرش داشت دیوانه ام می کرد و کم مانده
 بود

. اشک هایم سرازیر شود

میز  نشستیم،  سامیار  فورا  وقتی  پشت  رسیدیم  و  به
 رستوران

غذایی  سفارش داد و من هم چون گرسنه ام نبود یک ساالد
 فصل



. سفارش دادم

سامیار انگار با خودش در جنگ بود و دودل که چه می
 خواهد

به من بگوید . نکند محمد از آن روز حرفی به او زده
  باشد؟

.  نه، از محمد بعید  بود

ناگهان از جا بلند شد و میز را دور زد و کنار پایم  زانو
. زد

.  دست های ش را روی زانویش گذاشت و سر خم کرد

اخم کردم و در حالی  که به اطراف و معدود مردم توی
 رستوران

:  نگاه می  کردم، فورا گفتم

 !  سامی ار! داری چی کار می  کنی؟- 



:  سامیار گفت

! روژین! تو رو خدا منو ببخش- 
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:  مات با دهان ی باز به او نگاه م ی کردم. ادامه داد

به خدا یادم میفته از خجالت می خوام فرو برم تو زمین. آ- 
 خه

منه احمق... منه بیشعور، منه لندهور چجوری تونستم اون
 کارو



  با تو بکنم؟

  پس فهمیده بود. ولی  چطور؟ نکند محمد گفته باشد؟

سامیار بغض داشت. خجالت زده بود و این را میشد در
 چشمانش

. خواند

لب گزیدم. دوست نداشتم یاد  آن روز بیفتم. دیدن سامیار
 در آن

.  حال و روز مرا به شدت غمگین و ناراحت می کرد
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 :  با صدایی که می لرزید  نالیدم

! بس کن سامیار! تو رو خدا پاشو- 

: سرش را بلند کرد و مستقیم  زل زد توی چشمانم

  منو می  بخشی؟- 



از جا بلند شدم. بازویش را گرفتم و کمکش کردم تا بایستد.
 هر

.  کس که توی رستوران بود داشت به ما نگاه می  کرد

 . توی صورتش زل زدم

سامیار! من حالت رو درک می کنم. چیزی نیست که- 
. ببخشم

.  تو رو خدا فراموشش کن

.  پشت میز نشستم و سامی ار هم سرجایش نشست

:  گفتم

  ک ی بهت گفت؟ محمد؟- 

:  سامیار کف دستش را روی چشمان و  پیشانی  اش کوبید



  محمد؟ مگه اونم اونجا بود؟- 

...  پس تو؟- 
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همین چند ساعت  پیش  یادم  اومد چه غلطی  کردم. ی- 
 ادم  اومد

دست انداختم دور گردنت و داشتم... ای خدا! چه گوهی
 خوردم

 من آخه؟



دست خودت نبود. داشتی تو تب می  سوختی. حالت بد- 
. بود

. به خدا می فهممت سامیار. اینقدر  خودتو اذیت نکن

تا عمر دارم شرمنده تم به خدا. تو از من متنفر نیستی؟- 
 فکر

. کردم دیگه نمی  خوای ریخت منو ببینی

من از همه چیز خبر دارم. محمد همه چی رو برام گفت.- 
  شاید

.  اگر منم جای تو بودم اون حال بهم دست م ی داد

امروز که به هوش شدم، اولش فکر کردم تمام اینا رو تو- 
 کابوس

دیدم؛  ول ی خوب که فکر کردم با بدبختی فهمیدم خواب
نبوده، 

...  واقعی بوده و من م ی خواستم تو رو

!  بی  خیال سامیار- 



 محمد چجوری فهمید؟- 

همون لحظه سر رسید و یه مشت زد تو صورتت. تو هم- 
 بیهو ش

. شدی
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.  اوه! دیگه آبرو برام نمونده- 

.  لبخندی زدم تا او را آرام کنم



بی ا دیگه حرفشم نزنیم  سامیار. اون فقط یه اتفاق نا- 
 خواسته

  بود. من ازت دلگیر نیستم. خب؟

 اینم از خانومیته. باشه. پس از من ناراحت نیستی؟- 

.  نه نیستم- 

  از ته دلت میگ ی؟- 

 .  از ته ته ته دلم میگم- 

.  لبخندی محزون اما گرم روی لب های خشکش نشاند

همان لحظه غذا رسید و گارسون که میز را چید و رفت،
:  گفتم

. غذاتو بخور. تا آخرش. باهات حرف دارم- 



 خیلی گشنمه. در چه مورد؟- 

.  خیلی ضعیف و الغر شدی. اول بخور تا بگم- 

غذایش  را توی سکوت خورد و در آخر دور دهانش را با
 دستمال

.  پاک کرد
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:  گفتم

 هوس کافه رفتن کردم. یه چیز گرم و شیرین بخوریم؟- 



.  موافقم. پاشو بریم- 

زنان  را  پیاده  و قدم  نزدیکی  ها  از  رستوران  تا  یک
 کافه همان

رفتیم. نمی دانم چه مرگم شده بود که از اینکه کنار سامیار
 قدم

می زدم و او را سالم م ی د یدم،  حس خوب و ملسی
 داشتم. با

اینکه با شانه هایی  افتاده راه م ی  رفت و خبر داشتم پشت
 آن

ظاهر غمگین و آرام، دریایی طوفان ی و مواج می جوشد؛
 اما بودن

با او درست مثل بلعیدن بوی خاک تازه باران خورده بود
.  برایم

وقتی توی کافه ی گرم، روی صندلی مخملی پشت بلند
 سدری

رنگ نشستیم، لبخندی به رویم  پاشید که مرا پرت کرد
 سمت



بهشتی که در آن لحظه خوب می دانستم پر است از درخت
 های

 . سیب ممنوعه

آن لحظه گذاشتم حس خوبم پر و بال بگیرد و حال خوشم
 ادامه

بودن  او  با  این  روزهای  آخر  بگذار  گفتم  خودم  با
. پیدا  کند

.بیخودی حرص و جوش نخورم و کمی هم با دلم راه بیا یم
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شاید اگر رفتاری سرد با او می کردم، بیشتر شرمنده میشد
 برا ی

.  کاری که با من کرده بود

: گفت

 چی می خوری؟- 

.  کیک شکالتی  م ی خوام با چا یی  داغ- 

 سردته؟- 

!  یه کم- 

نم ی  امروز  ولی  اگه  بیرون.  کشوندمت  این  سرما  تو
 -  ببخش

.  دیدمت تا شب د یوونه می  شدم



و من حرف هایش را گذاشتم به حساب این که دلتنگ من
 بوده

از دست  را  برای طلب بخشش. شای د آن لحظه عقلم  نه
است، 

.  داده بودم که نمی توانستم به حسم بگویم  نه

. رفت و سفارش داد و برگشت و روبه رویم نشست

  چی می خواستی بهم بگی؟- 

.  نفس بلندی کشیدم
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م ی دونم حال و اوضاع روحیت داغونه؛ ولی  با ید بهت- 
  بگم. یعنی

. زودتر باید  بهت م ی گفتم. اما تو حالت خوب نبود

: اخم ریزی کرد

  چی شده؟- 

پریروز وقتی داشتم م ی رفتم خرید، مادرتو دیدم. اونم با- 
 اون

.  آقاهه که بهت تهمت داروی تقلبی زده

:  بهت زده گفت

  چی؟! مامان من؟ یعنی  چی؟- 

اولش فکر کردم شاید مادرت باهاش حرف زده که- 
 شکایتش و



...  پس بگیره؛ ول ی

  ولی  چی روژین؟- 

داشتن از بانک میومدن بیرون. اون آقا رو تعقیب کردم.- 
 خونه

ش رو  پیدا کردم. خونه ش یه جا ی داغون بود. پایین
  شهر. یه

.  کوچه تنگ و باریک

 خب؟- 
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شک کرده بودم و م ی خواستم  این شک درست نباشه.- 
 گفتم

بره  که  ببنده  پول  با  رو  مرد  اون  دهن  می  خواد
 شاید  مادرت

کالنتری و شکایتش رو پس بگیره. ولی نمی دونم چرا یه
 حسی

می گفت قضیه این  نیست. رفتم  از دو تا از همسایه ها
 پرس و

قراره  بریم   که  مردی  هستم  خواهر  من  گفتم  کردم.
 جو

خواستگاری دختر اون آقا. بعد خیل ی راحت زیر
. زبونشونو کشیدم

. سامیار! اون مرد دروغ گفته. من مطمئنم

چرا؟ آخه واسه چی دروغ گفتن؟ خب که چی؟ م ی- 
 خواستن

 به چی برسن؟



  تو هم به اون ی فکر می  کنی که من فکر م ی کنم؟- 

:  سامیار به صندلی  تکیه زد. پوزخند زد و گفت

 نه، باورم نمیشه. آخه چرا ؟- 

من یه نقشه دارم که می تونیم  بفهمیم دروغ گفتن یا- 
. راست

.  فردا صبح بیا دنبالم. بهت میگم چ ی کار کنیم
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حاضر و آماده داشتم جلوی آینه ی قدی  نگاه ی آخر به
 خودم

. می انداختم که صدای ویبره تلفنم از توی نشیمن آمد

. کیفم را برداشتم و از اتاق بیرون زدم

سرمه بود. نگاهی  به ساعت انداختم. کمی از نه صبح
.  گذشته بود

 الو سرمه جان؟- 



  سالم روژین. خوبی؟- 

:  در حینی که پوتین ها یم را م ی پوشیدم، گفتم

 خوبم. چه خبر؟- 

 سالمتی . زنگ زدم بگم نامزدی سرجاشه ؟- 

: کلید خانه را از جا کلیدی برداشتم و در را بستم

 مگه قرار بود نباشه؟- 

.  گفتم مطمئن شم- 
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ساعت هفت میام  دنبالت. فقط یادت نره آدرس خونه تونو- 
 برام

  پیامک کن ی؟ 

.  باشه. یادم  می  مونه. م ی بینمت پس- 

.  در را قفل کردم و از پله ها پایین دویدم

سامیار توی کوچه یک وری نشسته بود روی کاپوت
 ماشینش و

. سرش توی تلفنش بود

تیپ  و  نگاهی  خریدارانه  به  و  کرد  بلند  سر  کردم
 صدایش  که

.  لباسم انداخت



فرمان  سامیار   پشت  توی  ماشین  نشستم.  فورا  و  سالم
 کردم

: نشست و گفت

  خوبی؟- 

. کمربندم را بستم

 خوبم. تو بهتری؟- 

: استارت زد و فرمان را چرخاند و گفت
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االن چند ساله که حال بهتری واسه من وجود نداره.- 
 اونقدری

خسته و بی  حوصله ام که دلم م ی  خواد یه چیزی بشه من
 فقط

از این وضعیت دربیام. یه  چیزی که یه حال اساسی به
 زندگیم

بده.  عین اون وقتایی که زنگ آخر معلم نداشتیم،  بعد
 ناظممون

میومد می گفت، بچه ها برین خونه. همچین ذوق می
. کردیما

. انگار دنیا  رو بهمون دادن

: لبخند زدم

دوست  بودو  ها  شنبه  پنج  آخر  زنگ  وقتایی  که  -
 ولی  من

 . داشتم.خصوصا وقتی صبحی بودیم



:  سامیار آهی  کشید

چقدر  هر  آرزوهامون.  بچگی   کوچیکه  مثل  عالم  -
 زندگ ی  تو

زی اد   میشه  و  آرزوهامون  می   کشیم،   تعداد  میشیم
 قد  بزرگتر

هر  نگیم   بهتره.  ناخوشمونم  حال  از  کمتر.  شدنش
 روا  حاجت

با  تو  یه  سبد  انگار  نمیشه.  بشه  خوب  حالم  کاری  م
 ی   کنم

سوراخای ریز هی آب می ریزم. تا میام بفهمم چی به چیه
 سبد

. خالی میشه
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نگاه بی قرارش قد هزار تا کتاب حرف داشت. صدای
 غمزده و

لرزانش نشان می داد حاال حاالها احوال این پسر خوب
 نخواهد

.  شد

به برق م ی زدی اش،  باطری گوشی که هر چه  شده بود
 مثل

. شارژ نمیشد

سکوت در فضای گرم ماشین را دوست داشتم. نشستن
 کنارش

. رخوتی عجیب به من دست می  داد

: گفت



. راستی امشب نامزدی سولماز خانومه- 

. آره. امشبه- 

  تو که میری؟- 

.  آره میرم. با دوستم- 

در حالی که با یک دست فرمان را چسبیده بود داشبورد را
 باز

کرد و پاکت هدیه ای برداشت و داشبورد را بست و پاکت
 را به

. سمتم گرفت
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این  پاکت  و  تبریک  بگو  از طرف من  -  خوب م ی
. کنی   میری

.  هدیه رو بهش بده

.  خوشم آمد از حواس جمعش. پاکت را توی کیفم گذاشتم

تا وقتی با راهنمایی من به مقصد برسیم دیگر حرفی رد و
 بدل

سامیار   حال  کاری  کنم  م ی  خواست  دلم  چقدر  من
. و  نکردیم

خوب بشود و مثل گذشته ی نه چندان دور سر چ یزهای
 بیخو د

.  با هم کل کل کنیم



دقایقی  بعد توی کوچه ای بودیم که خانه ی آن مرد شاکی
 که

. سامیار گفته بود فامیلی  اش مردان ی است، قرار داشت

دو سه تا خانه مانده به خانه ی مردانی به سامیار گفتم روی
 ترمز

.  بزند

سامیار به سختی ماشین را در آن کوچه ی باریک پارک
.  کرد

  خب حاال چی  کار کنیم؟- 

ای ز یر نیم کاسه شونه.  بفه میم چه کاسه  - یه نقشه دارم
 که

 فقط تو به اون کارخونه داروسازی مطمئنی؟
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من چهارساله باهاشون مدام معامله دارم. تا به امروز- 
 نشنیدم

همچین تخلفی کرده باشن. اون همه شرکت پخش باهاشون
 کار

. می کنن. همه راضین

ببین  من مطمئنم اینا  دروغ گفتن.  پی اده  شو برو زنگ- 
 اون خونه

. که درش طوسی رنگه بزن

 خب؟- 



  اسم دخترشو می دونی؟- 

اسم دختر مردانی؟... بذار فکر کنم... آهان... نغمه بود،- 
 نجمه

. بود، یه همچین چیزی

تو رو خدا سامیار! خوب فکر کن. باالخره نغمه بود ی ا- 
 نجمه؟

.  سامیار چشم بست و کمی به ذهنش فشار آورد

:  بعد لب زد

.  نغمه بود... آره...  همین بود- 

وقت ی زنگشونو زدی، بگو پستچیم. بگو در رابطه با- 
 شکایتتون

نغمه  خانوم  واسه  اومده  دادسرا  یه  نامه  دارویی  از
 شرکت  از



.  مردانی. بگو خودش بیاد دم در
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. خب که چی بشه- 

شک ندارم می تونی صورت سالمش رو ببینی. مطمئنم- 
 باباشم

 . خونه س

 ...  اوم... فکر خوبیه. ولی- 



  ولی  چی؟- 

 خب اگر دروغ گفتن دلیلش  چیه؟- 

. من حدسایی  می  زنم که امیدوارم درست نباشه- 

.  سامیار از ماشین  پی اده  شد و من هم به دنبالش رفتم

خانه ی همسایه ی مردانی ها، نیم  متر عقب تر بود. پشت
 دیوا ر

.  پنهان شدم

سامیار زنگ خانه را که به صدا درآورد و لحظاتی  بعد
 صدای  خش

.  دار زنی در آیفون قدیمی  پیچید

  کیه؟- 



سامیار  عینا حرف هایم را به زن گفت. صدای "نغمه برو
 کارت

.  دارن جل وی در" از دور آمد
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طولی نکشید که در حیاط باز شد. صدای سالم گفتن
 دخترانه

.  ای که شنیدم از خم دیوار بیرون آمدم
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.  دختری جوان داشت بر و بر به ما نگاه می کرد

  ببخشید شما بودین در زدین؟- 

:  سامیار پرسید

 بله من بودم. شما نغمه مردانی هستین؟- 

.  بله خودمم- 

: زهرخندی زدم و دست به سینه گفتم

! به به نغمه خانوم! چه صورتتون زود خوب شد- 
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نغمه فورا دستپاچه شد و دست رو ی صورتش گذاشت و
 وحشت

 :  زده نالید

 شما کی هستین؟- 

:  صدای مردی از داخل حیاط آمد

 کیه دخترم؟- 



نغمه عقب عقب رفت و جناب مردانی آمد جلوی در و با
 دی دن

.  سامیار شوکه نگاهش کرد

!  تو؟- 

 

:  سامیار پوفی  کشید

  بله، منم. تعجب کردی جناب مردانی؟- 

:  با سر اشاره کرد به نغمه

راستی شما چوب جادویی چیزی دارین که صورت- 
 دخترتون

 اینقدر زود خوب شده؟
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از  رنگ  مردانی   که  طرف  به  چرخاند  را  صورتش
 سمت  راست

. رویش پریده بود. انگشت گذاشت نزدیک گوشش

یه  ده روزیه این جا یه جوش گنده خرکی  زده، خوبم- 
. نمیشه

جون من اون چوب جادوتو بیار این جوشو بزن محو و
 نابودش

.  کن. خدا وکیلی خیلی حال میده

:  مردانی خشمگین فریاد زد



جمع کن مرتیکه لوس بیخود. این چرت و پرتا چیه- 
  میگی؟

سامیار هجوم برد سمت مردانی  و فورا یقه اش را سفت
 : چسبید

چرت و پرتو که تو گفتی  مرتیکه شارالتان دروغگو. که- 
 دخترت

صورتش داغونه؟ که دکتر گفته تا شیش ماه خوب بشو
 نیست ؟

  مرتیکه کالهبرداری کردی حرف مفتم می زن ی؟

:  مردانی با صورتی سرخ شده دوباره عربده زد

. خفه شو دستتو بکش. من اینجا آبرو دارم- 

سامیار مردانی  را هول داد توی حیاط. نغمه جیغی کوتاه
:  کشید



.  تو رو خدا بس کنید- 
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.  زنی از در خانه چادر به سر بیرون دوید

  آقا چه خبره؟ چی کار داری می  کنی؟- 

. فورا توی حیاط رفتم و در را بستم

سامیار با صدایی  که سعی  داشت ت یز و برنده باشد
:  گفت



آبرو کدوم گوری بود مرتیکه کالهبردار. آبروتو لولو- 
 خورد ی ه

. آبم روش

مردانی سامیار را به عقب هول داد. سامیار تعادلش به هم
 خورد

و روی برف های توی حیاط  افتاد. اما فورا از جا بلند شد.
  مردانی

:  داد زد

  گورتو گم می کنی یا زنگ بزنم پلیس؟- 

:  سامیار خنده ای عصبی کرد

آره فکر خوبیه. زنگ بزن بیاد براشون تعریف کن چجو- 
 ری دروغ

گفتی. آخه تو هم آدمی؟ احمق ی ه هفته بیشتره یه شرکتو
 مچل



خودت و دروغات کردی. حاال می  خوای مثال پلیس بیاد
  اینجا

. چه گوهی بخوری
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مردانی فورا سمت سامیار حمله کرد و یقه اش را گرفت و
 دستش

را باال برد تا مشت بزند به صورتش. اما با فریاد مادر
 نغمه دست

. نگه داشت



! نه! تمومش کن حمید. تو رو خدا- 

.  مردانی دندان به هم سایید  و یقه ی سامیار را رها کرد

.  نغمه شروع کرد به گریه کردن

.  بابا تو رو خدا بسه دیگه- 

:  جلو رفتم و گفتم

خونه  بریم  تو  دعوا  و  جای  داد  نیست  به  بهتر  -
 ! آقای  مردانی

نمی  کنم شما دلت  فکر  بعدشم  بزنیم. هوا خیلی  سرده.
 حرف

بخواد پلیس بفهمه چی کار کردی. البته که به نفع ماست
  پلیس

بیاد. ول ی بهتر نیست خودمون مشکلو حل کنیم؟ یا اینکه
 من



االن زنگ بزنم پلیس  بیاد و این دخترتون که مدرک زنده و
 حاضر

می  دونید   وقت  گفتین؟  اون  دروغ  بفهمه  ببینه  و
 ست  آماده

 بعدش قراره چی بشه؟

:  همسر مردانی گفت
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خانوم تو رو خدا زنگ نزنید  پلی س. تو رو قسمت می- 
 دم به هر



. کی دوست داری زنگ نزن

زن چنان بغض کرده و التماس م ی کرد که دلم سوخت
.  برایش

:  سامیار گفت

فقط کافیه یه کلمه جابه جا بگی یا دروغ سرهم کنی، به- 
  خدای

 .  احد و واحد همین االن زنگ میزنم پلیس  بیاد

رو به مردانی که چپ چپ داشت به من و سامی ار نگاه م
 ی کرد

:  گفتم

. بهتره بریم  تو البته اگر مهمون می خواین- 

همسر مردانی یک بفرمای غلیظ زد و به من و سامیار
: گفت



.  تو رو خدا بفرمایید باال- 

وارد خانه ی کوچک و محقرشان که شدیم هرم گرما توی
 صورتم

زد. اگر یک دقیقه دیگر بیرون توی آن همه برف و سرما
 مانده

بابت  بدنم  هم  هنوز  می   خوردم.  سرما  بودیم،   بی
 شک

. سرماخوردگی چند روز قبل ضعیف بود
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دوباره  اش  و  مغرورانه  غد  آن اخالق  و  سامیار  هنوز
 کفری  بود

. برگشته بود

توی  آشپزخانه   ی  مردانی  رفت  زن  نشستم.  کنارش
 روی  مبل

فسقلی انتهای سالن مستطیلی شکل خانه. مردانی و دخترش
 که

. هنوز فین فین می  کرد روبه رویمان نشستند

:  نزدیک گوش سامیار گفتم

  من بگم یا  تو میگی ؟- 

.  بگو- 

:  رو به مردانی گفتم



من مستقیم میرم سر اصل مطلب آقای  مردانی! خانوم- 
  سنایی

 چقدر بهتون دادن ؟

. در دم صدای شکستن چیزی از ت وی آشپزخانه آمد

.  نغمه فورا سر به زیر انداخت و مردانی سرخ و سفید شد

: صدای زن مردانی از آشپزخانه آمد

. چیزی نبود. لیوان از دستم افتاد- 
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و شکستن  مردانی  و  دخترش  دی دن  وجنات  با
. پوزخندی  زدم

.  لیوان همان لحظه فهمیدم حدسم درست بوده

سامیار سرش پایین بود. به گمانم هم عصبانی  بود هم
 خجالت

.  زده هم سرخورده. تمام حس های  بد را باهم داشت

:  مردانی گفت

من داشتم زندگیمو می کردم. چه می دونستم قراره- 
 اینجور ی

. بشه
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:  گفتم

 میشه مو به مو بگین رابطه ی شما با خانوم سنایی  چیه؟- 

:  مردانی با تاسف سر تکان داد
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بودم  رفته  روز شروع شد که  اون  به من. همه چی  از
 -  لعنت

بانک. قسطامون خیلی عقب افتاده بود. با اون کارمند بانک
 دعوام

شده بود. ه ی م ی گفتم وقت بده جور کنم، گفت نمی  شه.
 منم

اعصاب درست و درمونی  ندارم شروع کردم هوار زدن.
 منو  که

نگهبان بانک انداخت بیرون. نشسته بودم رو پله ی بیرون
 بانک

و نمی دونستم چه خاکی به سرم بریزم که یهو یه خانومی
 اومد

کنارم و گفت میشه باهاتون حرف بزنم؟ گفتم بفرما. گفت
 من

  قسطاتو تسویه کنم، عوضش یه کاری برام می کنی؟

به گمانم  بود.  به مردانی خیره شده  با دهانی باز  سامیار
 شوکه

 . هنوز نمی دانست چه خبر است



گفتم خانوم من اهل خالف نیستم. گفت چه خالف ی! م ی
 خوام

.  پسرمو سربه راه کنم. می  خوام یه گوشمالی بهش بدم

: سامیار زهرخندی زد

خدایا ! داری دروغ میگ ی. به خدا که باز داری دروغ- 
.  میگی

:  مردانی کفری شد
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من دروغ میگم؟  مگه این خانوم نمیگه چقدر از مادرت- 
 پول

. گرفتیم؟ پس البد خبر دارین دیگه

:  سامیار به من نگاه کرد

!  روژین تو رو خدا- 

:  گفتم

. آروم باش سامیار. بذار بفهمیم چ ی به چیه- 

م ی  دلش  گمانم  به  الی  موهای  پر یشانش.  برد  کالفه
 دست

.خواست زار بزند و سخت داشت خودش را کنترل می کرد

:  گفتم



  خب بعدش؟- 

من اول قبول نکردم. یه  کارت بهم داد. گفت اگر- 
 خواستی بهم

.  زنگ بزن. یه چیز اضافه ترم بهت میدم

دو روز فکر کردم. هر جا رو فکرشو بکنید زیر پا گذاشتم
 پول

جور کنم. نشد که نشد. آدم تا وقت ی مجبور نشه دور کار
 خالف

نمیره. زنگ زدم به خانوم سنایی. گفتم چی کار کنم؟ گفت
 دختر

داری؟ گفتم آره. گفت واسه چند روز فقط نقش یه آدم
 مریضو
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تو  من.  یه  کمم  با  بقیه  ش  بازی  کنه،  زده  پوستش
 جوش  که

شرکت داد و دعوا کن تمومه. نمی  دونم چه به خورد
 دخترم داد

که صورتش ریخت بیرون. ولی فورا خوب شد. گفت همین
 که

پلیس ببینه و دکتر معاینه کنه ی ه مدرک جور بشه کافیه،
 کار

.  دیگه نکن

بعدم که سه روز  پیش  قسطارو تسویه کرد و یه مقدارم
 نقدی  بهم

. داد

مردان ی  شد،  بلند  آشپزخانه  از  مردانی   که  صدای
 گریه  ی  زن



دستش را درهوا تکان داد و محکم روی دسته ی مبل
:  کوبید

هی ! باز شروع کرد. ای بابا!   ِک  - اَ ِِ 

نغمه از جا بلند شد و بدون هیچ حرفی به اتاق رفت و در
 را به

هم کوبید. مردانی حسابی  خودش را باخته بود. سامیار از
 جا بلند

. شد و با قدم ها یی بلند از خانه بیرون رفت

تنها صدای گریه ی  زن مردانی بود که سکوت غم انگیز
  را می

 . شکست

:  گفتم
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.  پس که اینطور بوده قضیه- 

.  از جا بلند شدم

من آقای سنا یی  رو راضی  می  کنم که این موضوع- 
 جایی درز

نکنه. یه طرف پای مادرش درمیونه و یه طرف پای شما.
 درک

فقط  یه   بی  تقصیره.  این  میون،  آقای  سنایی  واقعا
 کنید  که

 . خواهشی ازتون دارم



:  مردانی از جا بلند شد

 چه خواهشی؟- 

لطفا از اومدن ما چیزی به خانوم سنایی نگین. بذارین ما- 
 به

روش خودمون این مشکلو حل ک نیم. من بهتون قول میدم
 که

آسیبی به شما نمی رسه. لطفا خان ومتون رو آروم کنید. با
.  اجازه

های  بی  امان  اشک  زیر  نگاه شرمنده  ی  مردانی  و
 از  آن خانه

 . همسرش بیرون زدم

را کالفه و خشمگین  یافتم.  او  توی  ماشین  سامیار  که
 نشستم

:  گفتم



بیا  پایین سامی ار. بذار من برونم. تو حالت خوب- 
 . نیست
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.  از ماشین فورا  پیاده شد و جایمان را عوض کردیم

:  همین که نشست گفتم

  کجا برم؟- 

: پنجه هایش  را مشت کرد و محکم روی داشبورد کوبید



برو خونه ش. م ی خوام بفهمم چرا. چرا خون به جیگرم- 
  می

کنه؟ چرا دست از سرم بر نمی  داره؟... چرا نمی ذاره
 زندگ ی سگ

 مصبمو بکنم؟ ... آخه چه مرگشه ؟

 

... ادامه دارد

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_سی_نهم#

 



از توی کیفم شیشه ی آب معدن ی ای بیرون کشیدم. در آن
 را

.  باز کردم و به سمتش گرفتم
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بای د   از این آب بخور این قدر داد نزن ببینم چی کار  -
 یه کم

. بکنیم

سامیار هنوز نفس نفس می زد. شیشه را از دستم گرفت و
 نیمی

. از آن را سر کشید



.  خندیدم

 ثواب کردما. ببین چه تشنه ت بود؟- 

االن فقط دلم می خواد یکی باشه بزنمش خورد و خاکشیر- 
 ش

.  کنم

یاد زیرزمین خانه ی جالل افتادم و لبم به لبخندی کمرنگ
 کش

.  آمد

.  نگاهم کرد

 چیه؟ فکر می  کنی  خل و د یوونه شدم؟- 

نه واال. اتفاقا خیلی خوبه بزنی  ی کیو خورد و ریز ریز- 
.  کنی



.  سامیار سر تکان داد

روژین من نمی  فهمم چی میگ ی . االن مخم کار نمی- 
.  کنه
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ببین من میگم االن چیزی به مادرت نگو. بذار فکر کنه- 
 داره

گوشمالیت میده. بذار فکر کنه با این کارا تو بهش میگی
. چشم

م ی  خواد  خاطر چی  مادرت  فهمیده  باشی  به  االن
 امیدوارم  تا



.  گوشمالیت بده

آره می  دونم. به خاطر رامیال. به خاطر اینکه حرفش- 
 رو بهم

بفهمونه. که من قویم  و اگه تو بخوای رو حرفم حرف
 بزنی  سه

سوته نابودت می کنم. ولی دارم به خودم امید میدم مادرم
  این

قدر جنسش خراب نباشه. به خودم امیدواری میدم که
... مادرم

.  ای بابا. ولش کن

. مامانت زورش بهت می  چربه- 

.  سامیار بغض کرد

. ولی  این عدالت نیست. به خدا که انصاف نیست- 



بعد ساکت شد و به شیشه ی بخار گرفته ی ماشین زل زد.
  آهی

کشید و سعی کرد اشک نریزد. سام یار مرد قوی و
 خودساخته ا ی

بود. از این مرد های لوس و نازک نارنجی نبود که سختی
 ها او

را از پای دربیاورد؛ اما هر چقدر هم مثل فوالد سخت و آبد
  یده
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بود، باز هم آن حجم از مشکالت او را آزار می داد و تحمل
 را



.  برایش سخت می کرد

:  گفتم

قوی بمون سامیار. نبای د جلو مامانت و خاله ت کم- 
.  بیاری

منو ببخش. تو رو هم قاطی  بدبختیام کردم و باعث شدم- 
  اذیت

.  بشی

به  افتادم.  بودم  و بحث کرده  رامیال جر  با  یاد آخرین
 باری که

هیچ عنوان دلم نمی خواست حرفی را که به او زده بودم
 فراموش

:  کنم. گفتم

بدت نیاد؛ ول ی من بای د حال این دخترخاله ت رو- 
. بگیرم



:  سامیار مشتاقانه نگاهم کرد

 تو؟ چرا؟- 

خیلی  پررو تشریف داره. دفعه ی  آخری که باهاش- 
 دعوام شدو

. یادم نمیره. صداش هنوز تو ذهنمه و بدجور رو مخه

ولش کن تو رو خدا. با اینا  درنیفت. اوضاع منو م ی- 
.  بینی که
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من روژینم. تا حاال نشده کم بیارم. بهت کمک می کنم.- 
 فقط

بذار  اینجا  بودیم.  امروز  ما  نفهمه  مامانت  بذار  کله
. خرابی  نکن

می  تونی   قدم  اینجوری  تو  کنه.  چی  کار  می   خواد
 ببینیم  باز

. بعدیش  رو حدس بزنی  و جلوش وا یسی

می دونم حال روحیت خوب نیست. پس بذار من و محمد
 بهت

.  کمک کنیم

. نگاه ی قدرشناسانه به سویم انداخت

  واقعا م ی خوای کمکم کنی ؟- 

: لبخند زدم



. آره. تا هر جا که بشه- 

سرش را به صندلی تکیه داد و آرام با صدایی مطمئن لب
:  زد

. ممنون- 

.  نفس بلندی کشیدم

خب. پس بذار برم به این مرده بگم پاشه بره شکایتشو- 
 پس

. بگیره
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پس بگیره؟ خب اینجوری که مامانم می  فهمه میاد- 
.  سراغش

خب بیاد . به مردانی  میگم  اگه م ی خواد ازش شکایت- 
 نکنیم  به

.  مادرت بگه پشیمون شده. فقط یه کاری کن

  چه کاری؟- 

بهش پول قرض بده قسطاشو بده. اونم پول مادرتو پس- 
.  بده

.  سامیار نگاه ی عاقل اندرسفیه به من کرد

دی گه چی؟ امری باشه. می  خو ای برم خرج خونه- 
 شونم بدم؟



:  صدایم را نازک کردم

اینجوری  غرورش  از طرف خودمه؟  بگم  می   خوای
 من  -  اصال

 . خورد نمیشه

:  بعد از چند لحظه تامل گفت

ریش  و قیچی  رو  ببین  دارم  -  باشه هر کاری  می
. خوای  بکن

 . میدم دستت. تو رو خدا یه کاری کن شرش بخوابه

.  کمربندم را باز کردم و  پی اده شدم

.  دمت گرم. االن می ام- 
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. دویدم سمت خانه ی  مردانی و زنگ خانه شان را فشردم

نیم ساعت بعد که به ماشین برگشتم سامیار داشت با تلفن
 حرف

. میزد

دارم می ام... آره تو راهم... ول کن تو رو خدا. حوصله" 
 تو خونه

موندن ندارم... هر جا، چی  کار دار ی تو اصال؟... باشه
!" قطع کن

 

بداخالقی   بود که سامیار  با  او  با  تنها  می  دانستم سهیل
. است



صحبت می کرد و به قول خودش تنها کسی  بود که از اخم
 و

. تخمش ناراحت نمیشد

:  استارت زدم و گفتم

  هنوز که دمغ ی سامیارخان سنایی؟- 

:  کالفه گفت

مامانم داره دنبالم م ی گرده. ول ی  دلم نمی خواد برم- 
. خونه

.  از آن کوچه ی برفی و لغزنده وارد خیابان اصلی شدم
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ول ی بهتره بری خونه. باید  استراحت کنی. غذای- 
 خوب و مقوی

بخوری و بگیری بخوابی. فردا جمعه س. شنبه هم بای د
 برگردی

. شرکت

.  فعال که خانوم شرکتو تعطیل کرده- 

با مردانی حرف زدم. گفت همین امروز میره شکایتشو- 
  پس می

گیره. با این اوصاف بهونه ای واسه مادرت باق ی نمی
.  مونه



 جدی؟ قبول کرد؟- 

 مگه می تونه قبول نکنه؟- 

  پولو چی؟ قبول کرد؟- 

آره ولی با اصرار زنش و دخترش. زنش گفت پول حروم- 
 به ما

نمیاد خانوم. زندگیم تو این یه هفته به هم ریخته. حالمون
. بده

بعدم کل ی تشکر کرد و دعا به جون من. البته در واقع به
 جون

. تو

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_چهلم#
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:  سامیار پوزخند زد

به غلط کردم افتادن. حقشونه. تا اونا  باشن پول وسوسه- 
 شون

نکنه. بدبخت کردن مردم که کاری نداره. چجو ری
 خودشون رو



 . از مکافات بکشن بیرون سخته

با سر تایید کردم و او را به خانه اش رساندم و با یک
 تاکسی به

. خانه برگشتم

 

***** 

سولماز توی لباس نامزدی و آرایش ملیح حسابی م ی
. درخشید

. سرمه محو زیبایی سولماز شده بود

وقتی  به عروس و داماد تبریک گفت یم و یک  گوشه
 نشستیم، توی

:  گوشم زمزمه کرد

. لعنتی چقدر این عروس خوشگله!  عین عروسکه- 
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: لبخند زدم

تا حاال بدون اون حجاب سفت و سختش ندی ده  بودمش.- 
  خیلی

.  نازه

سرمه "اوهوم" ی زیر لب گفت و چشم چرخاند این سمت و
 آن

. سمت



خب الحمدهلل مجلس زنونه مردونه ست و ما باید  غاز- 
.  بچرونیم

  وا! چرا؟- 

چرا نداره. من به دلم صابون زدم امشب یه پسر خوشت- 
 یپ تور

بد  اصال  یه  حس  خورده.  ذوقم  بدجوری  تو  این  جا.
 کنم

!  سرخوردگی دارما

:  خندیدم

راحت  از مدت ها  یه  لباس  بعد  اتفاقا  بهتر شد.  تو.  -
 از دست

. پوشیدم

 خب حاال کاری نداره که. ببین داماد داداش نداره؟- 



بی  خیال. اینا به تو نمی خورن. بگرد دور و برت ببین- 
 کسی

  نیست مچ باشه باهات؟
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یکی دو نفر از خانم ها مشغول پذ ی رایی بودند. با اشاره
 ی سولماز

.فورا میز جلوی رویمان پر شد از میوه و شیرینی و شربت

بعد  هم به ترکی  کلی  تعارف زدند که از خودمان پذیرایی
 . کنیم



.  سرمه هم به ترکی  تشکر کرد

: گفت

.  دور و اطراف من هیچ مردی نیست که من بخوامش- 

:  بی هوا گفتم

 نظرت در مورد محمد چیه؟- 

یک شیرینی برداشت و توی دهانش گذاشت و مشغول
 نوشید ن

: شربت شد و بعد گفت

ب ی خیال. خواهرش همون بار اولی که محمد بهم خیره- 
 شد

.  می خواست سرمو بیخ تا بیخ ببره

:  با ناباوری گفتم



  فهمیدی؟- 

  وا! مگه خنگم؟- 
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. از دست اون آیدا. خیلی  تابلوئه- 

تابلوتر از اون اینه که داداشو خیلی دوست داره اونقدری- 
 که

. نمی خواد هیچ زنی بهش نگاه کنه



.  مشغول پوست کندن پرتقال شدم

 برداشت تو چیه اون وقت؟- 

سرمه دور دهانش را با دستمال طوری که رژ لب کالباسی
 اش

:  پاک نشود، گفت

برداشت من اینه که این آیدا خانوم بدجور مشکوک می- 
 زنه و

. جناب محمد هم حواسش نیست

 منظورت چیه ؟- 

به خدا اگه بدونم روژین. فقط حسم بهم میگه یه چیزی- 
 اون

وسط هست. تحصیالت من د یگه بیشتر از این قد نمیده
 جون



. تو

چیزی نگفتم و با اشاره ی سرمه و شروع اهنگ مورد
 عالقه اش

از جا بلند شدم و تا وقتی شام را ب یاورند رقصیدیم  و دلی
 از عزا

. درآوردیم
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خوشحال بودم از آشنایی و دوستی ام با سرمه که به شدت
 با من



و عالیق  و سال یقم هماهنگ بود. او دختری شاداب بود و
 انرژ ی

. مثبتش را هم به من منتقل می  کرد

آنقدری رقصیده و از شوخی هایش خندیده بودم که بعد از
 مدت

. ها شب را خیلی راحت خوابیدم

***** 

 

صبح روز جمعه بود و برای آن روز برنامه داشتم وقتم را
  با سامیار

بگذرانم. قول و قرارم با خودم هم که تصمیم داشتم نبینمش
 باد

. هوا



بعد  از تلفن زدن به مامان و پرسی دن احوالش، شماره ی
 سامیار

را گرفتم. نگاهم به ساعت بود که دوازده را نشان می داد.
  صدایش

. توی تلفن  پیچید

.  سالم- 

  سالم خوبی؟- 

. ممنون- 
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از  نیستی.  اصال خوب  معلومه  تو میگی   ممنون  -
 اینجوری  که

 مردانی چه خبر؟

شکایتشو پس گرفته. االنم مامانم بدجور قاطیه. البته هی- 
  می

از  من  نمی  تونه.  ولی  خب  بده؛  نشون  خواد خودشو
 خوشحال

. حفظمش

.  پس حسابی  عصبانیه- 

تا دلت بخواد. سهیل و زنشم ه ی بشکن می  زنن اون- 
 بیشتر

. حرص می خوره

  االن اونجان؟- 



می   صدا  خیلی   سرو  برن.  بزنی   گفتم  زنگ  اینکه
 تو  از  -  قبل

کردن. حوصله شونو نداشتم. مامانم از خدا خواسته دویید
. رفت

  حالشو داری بریم یه جایی؟- 

! کجا مثال؟ دنبال شر نباشی فقط- 

!  بیا  و خوبی کن- 

.  به خدا تحمل یه جنگ اعصاب دیگه ندارم- 
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اصال ولش کن. انگار تو امروز از دنده چپ پاشدی.- 
.  خدافظ

.  داشتم قطع می  کردم که صدایش بلند شد

نه قطع نکن! خواهش م ی  کنم. بگو. میام . هر جا بگی- 
 . میام

.  فقط نذار تو خونه تنها بمونم

توی دلم لعنت فرستادم به بانی  و باعث تنهایی این مرد، به
  دلیل

.  افسردگی این مرد. به کسی که دلش را خون کرده بود

:  گفتم

  تا یه ربع دی گه اینجایی د یگه؟- 



.  آره میام . تک زدم بیا پایین- 

 

سر یک ربع آمد و من بردمش خانه ی جالل و زیرزمین
. معروفش

!  بشکن و خالص

شب قبل از سرمه خواستم با جالل هماهنگ کند. سرمه هم
  ای

.  جانمی" گفت و پشت بندش خندید"
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سامیار بیچاره هم بشقاب و کاسه م ی شکست، هم گریه می
. کرد

از زیرزمین زدم بیرون تا راحت باشد و  پیش من خجالت
 نکشد

از ریختن آن همه اشک. به هر حال مرد است و غرورش.
 خوشش

. نمی آید جلوی یک زن اشک بریزد

.  جالل را دیدم روی پله ها نشسته و عدس پاک م ی کند

. کناری ایستادم و به صورت  پیرش خیره شدم

بدون این که سر از سینی بلند کند گفت: " پسر بیچاره رو
 چی

کار کردن اینقدر دلش پره؟ تو عمرم نشنیده بودم یه مرد
 این

. " قدر زنونه زجه بزنه، مردونه فحش بده



:  از جا بلند شد و پله ها را باال رفت و زمزمه کرد

!" ال اله اال هلل! روزگار الکردار" 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_چهل_یکم#
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سامیار که از زیرزمین بیرون زد، حسابی عرق کرده بود.
 صورتش

هنوز خیس بود. روی پله های زی ر زمین ولو شد و سر
 به دیوار

. چسباند و به من نگاه کرد. شروع کرد به بیخودی خندیدن

. کنارش روی پله نشستم

 حالت خوبه؟- 

:  سر تکان داد و گفت

.  سبک شدم روژین- 

. لبخند زدم



 چه حسی داری؟- 

.  ناگهان خنده اش قطع شد و شروع کرد به گریه

حس می کنم زدم شهرزادو کشتم. زدم بابامو تیکه پاره- 
. کردم

. اما هم ن اراحتم، هم حس خوبی دارم

: پوزخند زدم

. خب الحمدهلل خل شدی رفت پی کارش- 
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اشک هایش را پاک کرد و آرنج هایش را روی زانوانش
 گذاشت

.  و به انگشتانش زل زد. هیچ  به شوخیم نخندید

.  دستمالی از کیفم بیرون کشیدم و توی دستش گذاشتم

.  عرقت رو خشک کن مریض میش ی- 

نگاهش کردم. پروژه ی  بشقاب بشکن و خالص شو برای
 او یک

.  بارش فای ده  نداشت. باز باید  می  آوردمش

عرق  از  پیشانی   و  درشت  قطرات  کردن  پاک  به
 شروع  کرد

. گردنش. کاله کتش را روی سرش انداخت

:  گفتم



سامیار! یه چیزی میگم فقط بدون قصد نصیحت ندارم.- 
 من نه

روانپزشکم، نه اصال این کاره ام. اما اینو با خودت روزی
 صدبار

" زمزمه کن! " تقصیر من نبود

همین. اونا به سزای کارشون رس یدن. تو هم با ید  پاک
 بشی. از

فکرشون، از نفرت بهشون. ببخش و بگذر و خالی  شو.
. سبک شو

فصل زندگیتو عوض کن.  عین یه کرم که چند وقتی تو
. پیله بوده

حاال پاره کن اون  پیله رو و بیا بیرون. پروانه شو بال
 بزن. پر بزن
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بخوای تو پیله بمونی می  پوسی  و هیچ  اگر  ها.  برو
 سمت گل

اینه.  می   فهمی  چی  میگم؟  حرفم  کنی.  نمی   تونی
 پرواز  وقت

زندگیت اگه بدتر از این  بشه ی ا بهتر، دست خودته.
  سخته، م ی

دونم. ولی باید  خودت رو دوست داشته باشی. عاشق
 خودت باشی

.  تا بتونی  شاد زندگی  کنی

وگرنه تو زندگی  همه مون پره از آدمایی  که آزارمون
. میدن

منو ببین! امیرحسین خواست با هوسش زندگی  منو و
 خواهرمو



خراب کنه. ولی من کم نیاوردم. خیلی زجر ک شیدم؛ اما
 نشستم

با خودم دو تا یک ی کردم. به خودم گفتم روژین! اگر
 بشینی غصه

دیدن  با  خواهرت  پدرت،  بین  میری،  مادرت  از
 بخوری  خودت

غمت داغون میشن. االن خواهرم خودخوری می کنه،  بچه
 ش

عذاب م ی کشه، پدرمادرمم حرص می  خورن با د یدنش.
 تو فکر

  می کن ی مامانت واسه چی اصرار داره با رامیال باشی؟

:  سامیار چپ چپ نگاهم کرد

.  پرسیدن داره؟ واسه نگه داشتن پولش. واسه طمعش- 
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من که اینجوری فکر نمی کنم. مامانت م ی ترسه سامیار.- 
 اون

پدرت رو از دست داده اونم به بدترین شکل ممکن. حاال
 تو تنها

مردشی. زخم خورده س. فکر می کنه چون رامیال هم
 خونش و

خواهرزاده شه، پس به خیال خودش تو رو نداده دست
 غریبه ها

که بهت نارو بزنن، که تو رو دوباره ازش بگیرن. که تو
 باز شکست

.  بخوری و رونده بشی

  می دونی که چی میگم؟



.  سامیار از جا بلند شد و من هم متعاقبا از جایم برخاستم

دست توی جیب کنار پله ها ایستاد و با نوک نیم  پوتش
 مشغول

کندن برف های یخ زده ی  کف حیاط شد. کمی فکر کرد و
:  گفت

.  تا حاال اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودم- 

طره ی بیرون زده از شال بافت ضخیمم را پشت گوشم
. زدم

.  به نظرم باید  بشینی یه صحبت اساسی با مادرت بکنی- 

.  سر بلند کرد و توی چشمانم خیره شد

.  فعال که کمر بسته به نابودیم- 



. اینم روش مادرته دیگه. ولی  خب اشتباهه- 
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:  زهرخند زد و من گفتم

من برم پول این بشکن بشکنارو حساب کنم بریم. تو برو- 
 تو

. ماشین بشین

.  باشه. دستت درد نکنه. بعدا باهات حساب می کنم- 

.  نیازی نیست. این بارو مهمون من باش- 



:  تشکر کرد و من از پله ها باال رفتم و هم زمان گفتم

  آقا جالل! حساب ما چقدر شد؟- 

 

**** 

حسابی گرسنه ام بود و دلم بعد از آن همه توی سرما
 ایستادن

یک غذای گرم و خوشمزه می  خواست. به سامیار
 پیشنهاد  دیزی

.  دادم و او قبول کرد

سفره خانه ی گرم و دنجی بود و سکوتی دلچسب داشت.
 رو ی

.  تختی نشستیم و منتظر غذا ماندی م



: سامیار نگاهش را شوخ و شنگ کرد و گفت
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 خب خانوم مارپل، قدم بعدی چیه ؟- 

:  سرم را باال گرفتم

قدم بعدی اینکه که قدم بعدی مادرتو  پیش بینی  کنی  و- 
 براش

.  آماده بشی

.  قربونت. من اگه م ی دونستم که االن این وضعم نبود- 



.  باید  ببینیم چی م ی تونه جلوی مادرت رو بگیره- 

. خدا هم زورش به پروانه خانوم نمی رسه- 

دیزی ها که رسید د یگر حرفی  از آن موضوع بینمان رد
 و بدل

.  نشد

بعد از غذا سامیار مرا به خانه ام رساند. قبل از اینکه  پیاده
 بشوم

:  سامیار گفت

 روژین؟- 

.  دستم را از دستگیره کنار کشیدم

  بله؟- 
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ممنون بابت همه چیز. بابت امروز. مرسی که نذاشتی- 
 امروزم

 . با خودخوری حروم شه

:  به روبه رویم زل زدم. زیر لب گفتم

 یه سوال ازت بپرسم؟- 

. بپرس- 



دلیل اون حرف ها و رفتارهات با من، روزای اولی که- 
 اومدم

 شرکت به خاطر نفرتت از شهرزاد بود؟

.  سامیار خیره شد توی چشمانم. چند لحظه هیچ نگفت

: ماشین را خاموش کرد و آهسته لب زد

واسه  بود  دیر  کرده  د یدمت   رو  یادته؟  معاونم  که  -
 اولین  بار

  مصاحبه و تو عصبانی  بودی؟
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.  آره. خوب یادمه. چه روز مزخرفی بود- 

اصال  با شهرزادو دیدم  شوکه شدم.  -  وقتی  اون همه
 شباهتت

 نمی شنیدم چی میگی . فقط حس کردم قلبم داره از جا کنده

 . میشه

اما تو رفتی  و درو محکم به هم کوبوندی. اون موقع بود
 که به



  خودم اومدم. به منشی گفتم این کی بود؟

واسه مصاحبه.  بود  اومده  گفت  خانوم رستمی،  مترجم
. جدیده

بگم  موقع  بد شد. م ی  خواستم همون  بدجور حالم
 خالصه که

. بهت زنگ بزنه که دیگه نیای ؛ ول ی  زبونم نچرخید

دوباره که دی دمت تموم اون خاطراتم با شهرزاد زنده شد.
 حس

کردم اگه کنارم باشی و من اذیتت کنم یه کم از حرصم
 خالی

.  میشه. ولی نشد

. نیشخند زدم

محمدم می دونست و بهم گفت نمی دونم. پسره ی- 
. مارموز



.  من بهش گفتم چیزی بهت نگه- 
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  خب بعدش؟- 

د یوونه شده بودم. هم می  خواستم بذارم بری، هم م ی- 
 خواستم

. بمونی و اذیتت کنم تا دلم خنک شه

که  شب  اون  تا  بودم.   کرده  درست  واسه  خودم  یه
 جهنم



شوهرخواهرت اومده بود خونه تون. اون شب بود که
 فهمیدم منه

.  احمق بهت بد کردم

 خب خدارو شکر االن دیگه ازم متنفر نیستی ؟- 

. من از تو هیچ وقت متنفر نبودم. منو ببخش آزارت دادم- 

.  اشکال نداره. به هر حال منم کم نیاوردم- 

سامیار خندید و تلخ نگاهم کرد. نگاهش حرف داشت اما
  نمی

.  توانستم معنایش را بخوانم

: لب زدم

  چیزی می خوای بگی؟- 



سامیار نگاه از من گرفت و انگشت به لبش کشید و به
 بیرون و

:  خیابان نگاه کرد. صدایش  لرزید
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!  هیچی- 

.  در را باز کردم

.  خیله خب پس من دیگه برم- 

.  پیاده  شدم. برایم بوق کوتاه ی زد و گاز داد و رفت 



 

 

کردم کمی   حالم  کار  هر  آن جمعه.  دلگیری  بود
 عجب  غروب

خوب بشود نشد. کتی نبود. رزا سرما خورده بود و مامان
 سرش

با پرستاری از او و رسیدگی به راستین گرم بود. راما هم
 که نمی

توانست بیاید با آن جاده های خراب. صدای استارت ماشین
 را

زدم.  کنار  و  پرده   را  رفتم  پنجره  حیاط  شنیدم،
 سمت  از  که

محمد و آقا و خانوم بهرامی  داشتند می  رفتند بیرون.
  مهرناز هم

. آن پشت نشسته بود و از آیدا خب ری نبود

.  در را که بستند و رفتند، فورا شماره ی آیدا را گرفتم



: با دو بوق جواب داد

.  جانم روژین جان- 
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  سالم آی دا. خوبی؟- 

 سالم. خوبم. تو چطوری؟- 

. اگه کار نداری بیا  باال. دلم گرفته- 



 .  االن میام- 

پنج دقیقه بعد آیدا روبه رویم روی مبل نشسته بود. ظرف
 آج ی ل

.  را جلویش گذاشتم روی میز

 خب آیدا. چه خبرا؟ همه رفتن تو موندی خونه؟- 

. آره. رفتن خرید. من حوصله نداشتم موندم تو خونه- 

 بهتر. از تنهایی  داشتم دق م ی کردم. حالت خوبه؟- 

: آیدا فورا منظورم را گرفت و آه کش ید

مامان ول کن نیست روژین جون. می خواد واسه محمد- 
 زن

. بگیره

 خب؟- 



.  محمدم راضیه انگار- 

!  واقعا؟- 
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روژین جون من فکر کنم محمد یکی  رو زیر سر داره- 
 که این

.  دفعه مخالفت نکرد

از وقت داماد شدنشم گذشته. مامانت یه  پسر  آیدا.  - حق
 بده



. داره و هزار تا آرزو براش

.  آیدا با لجبازی شانه باال انداخت

. نمی  خوام. نمی خوام محمد زن بگیره- 

لج نکن آی دا. پس چی کار کنه. تا  پیر بشه عذب بمونه؟- 
 همین و

 می خوای؟

.  در همین حین صدای زنگ خانه بلند شد

:  آیدا با تعجب پرسید

 منتظر کسی بودی روژین جون ؟- 

. از جا بلند شدم و به سمت آیفون رفتم

.  نه واال- 



.  وقتی از پشت آیفون گفتم "کیه؟"، صدای سرمه آمد

. باز کن منم سرمه- 
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.  خوشحال شدم و کلید را زدم

:  رو به آیدا با ذوق گفتم

.  سرمه س- 



اخم های آی دا که توی هم رفت، تازه ی ادم آمد آی دا چشم
 دی دن

. سرمه را ندارد

.  فورا از جا بلند شد

 . من برم روژین جون- 

. وا! بشین دختر. همین االن اومد ی- 

نه مرسی. االن یادم  اومد باید  مانتومو اتو کنم فردا برم- 
. دانشگاه

اصرار نکردم چون می دانستم دختر زیباروی تخس قبول
 نم ی

.  کند

سرمه که از پله ها باال آمد، آیدا  سرسری با او احوالپرسی
 کرد و



.  دوید پایین

.  سرمه وارد شد و در را بست و ابرو باال انداخت

 جن دی د این تا منو دی د هول دوئ ید پا یین؟- 
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 . صورتش را بوسیدم

.  نه بابا! کار داشت رفت- 

: پالتویش را درآورد



.  منم که هالو- 

:  پالتو و شالش را گرفتم و غرولند کنان گفتم

.  سرمه؟ نگو د یگه. دور از جونت- 

. روی مبل نشست

بچه ام مگه حالیم نباشه؟ دختره از من خوشش نمیاد. تو- 
 رو

خدا بهش بگو من با داداشش کاری ندارم. به جون مامانم
 من

. هیچ نظری به محمد ندارم

:  رفتم توی آشپزخانه و چای را دم کردم. از همان جا گفتم

. اشتباه نکن. قضیه این چیزا نیست- 



 پس چیه؟- 

نفس بلندی کشیدم. قوری را پر کردم و روی کتری گذاشتم
 و

. کنارش روی مبل نشستم
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.  یه چیزی هست. ولی  نمی تونم بهت بگم- 

 رازه؟- 



.  آره- 

.  خب پس دهنت قرص بمونه. نگو بهم- 

. مرسی که درک م ی کنی  سرمه- 

حدس می زدم محمد از سرمه خوشش آمده اما مطمئن
. نبودم

خوش  حسابی   خندی دیم   و  بود.  ساعتی   کنارم  سرمه
 یکی  دو

.  گذراندیم . او که رفت، آیدا  فورا آمد باال

متعجب از حضورش پشت در او را به داخل خانه دعوت
.  کردم

. نشست روی مبل و ناگهان بغض کرد
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:  گفتم



  چی شده آی دا؟ چرا بغض می  کن ی؟- 

روژین فکر کنم حدسم درسته. محمد از سرمه خوشش- 
.  اومده

 وا! راست میگی ؟ خودش گفت؟- 

نه. یه ساعت  پیش  مامان زنگ زد. گفت تنها نمون برو- 
  پیش

روژین. گفتم مهمون داره. گفت کی ه مهمونش؟ گفتم یه
  خانومی

.  به اسم سرمه. از دوستای افسانه

. بعد یهو مامان با خوشحالی گفت سرمه؟ چه خوب

 مگه مامانت سرمه رو م ی شناسه؟- 

.  نه، ولی مطمئنم محمد در موردش باهاش حرف زده- 



.  به گمونم بهتره یواش یواش فکر رفتن از این خونه باشم

 

.  دست روی شانه اش گذاشتم
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آی دا! ازت خواهش می  کنم آروم باش. ی عنی چ ی- 
 بری؟ اصال

  کجا بری؟



میرم   اصال  نه،  باشه.  میرم  یه  جا که  خیلی  دور  -
. میرم  تهران

خارج. میرم و دیگه بر نمی گردم. اینجو ری بهتره. محمدم
 می

تونه ازدواج کنه و خوشبخت بشه. تو راست میگی روژین.
 محمد

 . حقشه ازدواج کنه

  آیدا! مگه خارج رفتن به همین راحتی هاس؟- 

آیدا شروع کرد آرام آرام گریه کردن. بعد دوید  بیرون و
 از پله ها

.  پایین رفت 

:  صدایش زدم

.  آیدا! صبر کن ببینم- 



فورا ژاکتم را به تن کشیدم. کلید را برداشتم و دویدم پا یین.
 الی

.  در باز بود

آیدا را توی آشپزخانه  پیدا کردم. پشت به کانتر ایستاده و
 داشت

.  گریه می کرد. شانه های ش م ی لرزی د

:  از آن طرف کانتر گفتم
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عذاب  چی  اینقدر  خودتو  واسه  گریه  نکن.  خدا  رو
. تو  -  آیدا

 میدی؟

:  آیدا که پشتش به من بود، هق هق کنان گفت

روژین! من از اینکه محمد ازدواج کنه ناراحت نیستم. از- 
 اینکه

م ی  خواد خوشبخت  دلم  خیلی  هم خوشحالم.  خوشبخت
 بشه

ترین مرد روی زمین محمد باشه. چون الیقشه. ولی من از
 خودم

ناراحتم. من از خودم بیزارم. از خودم بدم میاد  که این
 همه عاشق

من  ام،  هرزه  من  نم ی  بینمش.  داداشم  چشم  به  که
. محمدم

آشغالم، من دیوونه ام، من مریضم، بابا من رد دادم به خدا.
 من

.  یه روانی ام



: تشر زدم

!  چرت نگو دختر! به من نگاه کن- 

:  فریاد زد و در همان حال چرخید به سمت من و گفت

...  من دوسش دارم، دست خودم- 
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زده.  زل  سرم  پشت  دیدم  به  ن یمه  گذاشت.  نصفه
 حرفش  را



با رنگ و  ایستاده  بود و  با دهان ی باز  چرخیدم به
 عقب. محمد

...  رویی پریده مثل  گچ د یوار خیره شده بود به آیدا

 

 

....  ادامه دارد
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هر سه سر جایمان  خشکمان زده بود و نه توان حرکت
داشتیم، 

نه می توانستیم حرف بزنیم. آیدا الل شده بود از دیدن
  ناگهانی

با شنیدن حرف های   محمد و محمد رنگ و روی ش پری
 ده بود

. آیدا
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من آن میان مانده بودم آن افتضاح را چطور جمع کنم.
 شوکه از

:  حضور بی موقع و بدون خبر محمد لب زدم



!  محمد؟- 

محمد لب هایش می لرزید و م ی ترسیدم از شنیدن حرف
 هایی

.  که نباید  می  شنید سکته کند

آیدا با هزار بدبختی تکه تکه و بری ده بری ده زمزمه
:  کرد

...  مح...مد...م...مم. ..من- 

اما نتوانست حرف بزند. دست روی دهانش گذاشت و زیر
 نگاه

را  در  و  اتاقش  با گری ه  دوید   سمت  زده  ی  محمد،
 وق  و  ناباور

 .  محکم به هم کوبید



صدای چرخش کلید در قفل اتاق آیدا، محمد را به خودش
 . آورد

.  صدای زجه های آیدا از اتاقش می  آمد

.  محمد فورا به آن سمت دوید و شروع کرد به در زدن

!" آیدا! آی دا تو رو خدا گریه نکن" 
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آیدا جیغ های  هیستریک می  کشید و من م ی دانستم حالش

 . خیلی خراب است



.  دویدم سمت اتاق و به در زدم

!" آیدا باز کن درو. آیدا تو رو خدا آروم باش"

صدای گوشخراش فریادش همراه با مشت هایی  که به در م
ی زد، 

.  داشت دیوانه ام می کرد

ام،  یه  دختر  من  یه  هرزه  بردار ین.  سرم  از  کنید !
 دست  "  ولم

روانی ام، به خدا خودمو م ی کشم. به خدا خودمو سر به
 نیست

. " می کنم. من آبرو ندارم. ولم کنید

:  محمد دوباره به در کوبید



داری اشتباه می  کنی. به خدا که داری الکی خودتو اذیت"
  می

آیدا  آروم  خدا  رو  تو  توضیح  میدم.  برات  من  کن  وا
 کنی.  درو

." باش

:  آیدا باز فریاد زد

!" نمی خوام. نمی  خوام لعنتی. ولم کن" 

.  محمد کالفه و با نگاه ی مستاصل به من نگاه کرد
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این  د یوونه  اینجو ری  می  کنه؟  این  چرا  -  روژین
 چی  شده؟

 بازیاش واسه چیه؟

:  با تاسف سر تکان دادم

...  محمد! چی بگم- 

 

: آیدا جیغ زد

تو رو جون هر کی دوستش داری هیچی  - روژین تو رو
! خدا

.  بهش نگو

:  داد زدم



!  خیله خب. هیچی نمیگم . تو هم آروم باش- 

 . به محمد اشاره کردم برویم توی آشپزخانه

و  بود  بی  قرار  رفتیم.  آشپزخانه  به  دنبالم  به  و  بلند
 شد  از  جا

.  دستانش م ی لرزید

روژین  چی  شده؟ بهم بگو اشتباه فهمیدم. یا  حداقل- 
 راضیش

.  کن بیاد  باهاش حرف بزنم. من گی ج شدم
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:  آرام پچ پچ وار گفتم

ببین من نمی تونم فعال هیچی بهت بگم. به نظرم بهتره- 
 امشبو

بری و نیای خونه. برو  پیش سامیار . بذار من فکر کنم
 ببینم چی

.  کار با ید بکنم. برو تا کار دست خودش نداده

محمد چند بار دور خودش چرخ ید و دست کشید به ته
 ریش

 .  هایش

.  حالش خراب بود و از ناراحتی توان فکر کردن نداشت

:  باز گفتم

!  فقط برو محمد. به من اعتماد کن. زود باش- 



.  صدای گریه های آیدا  همچنان از اتاق می  آمد

: عاقبت گفت

باشه میرم. فقط تو رو خدا زودتر بهم زنگ بزن. من- 
 واقعا گیج

  و منگم. دلم شور می زنه. باشه؟

. سر تکان دادم و به او اطمینان دادم

. باشه. فقط تا نگفتم نیا  خونه- 
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.  خیله خب. منتظر زنگت می  مونم- 

از وسایل   با  یک  کوله  دقا یقی  بعد  و  توی  اتاقش
 رفت  با  عجله

شخصی از اتاق بیرون آمد. نگاهی پر تشویش به در بسته
 ی اتاق

. آیدا انداخت و با تکان دادن سر از خانه بیرون رفت

با سری خم شده تند از حیاط گذشت و در را محکم به هم
 . کوبید

به سمت اتاق آیدا رفتم. با پشت انگشت سبابه، به در چند
 تقه

: زدم

. " آیدا! آی دا جان درو باز کن. محمد رفت" 



:  جوابم را که نداد تشر زدم

نترس! به خدا هیچی بهش نگفتم. فوری میای  بیرون، ی ا"
 به خدا

. " دیگه باهات حرف نمی زنم

آیدا در را باز کرد. صورتش کبود و خیس از اشک بود.
 خودش را

. توی بغلم انداخت و های های  گری ه را باز سر داد

روژین بدبخت شدم. وای بیچاره  شدم خدا! فهمید،  آبروم- 
 رفت

. روژین

او را از خودم دور کردم. با سرانگشتانم اشک های ش را
.  پاک کردم
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بسه آی دا. تو به من قول دادی  آروم باشی. این دیوونه- 
 بازی ا چیه

 درآوردی ؟

بابا میگم فهمید. ندی دی چجو ری ُکپ کرده بود؟ وای- 
 آبرو برام

 نموند. حاال چه خاکی تو سرم بریزم روژین؟

از  دستمال  چند  و  نشاندمش  روی  تخت  کشیدم  و
 دستش  را

.  جعبه ی روی میز بیرون کشیدم و به دستش دادم

.  بیا  اشکاتو پاک کن- 



. کنارش نشستم

بهش گفتم بره  پیش سامی ار. بهش گفتم تا خبرش نکردم- 
 نیاد

تو چشمش  نمیاد  چشم  باشه محمد  خیالت  راحت  پس
. خونه

.  بشی

:  آیدا آه کشید

تا کی  روژین جون؟ تا کی  نیاد؟ باالخره که بای د- 
 برگرده. اون

  وقت من بهش چی  بگم؟

من خودم حلش می  کنم. تو ه یچ کاری نکن. به- 
 مهنازجون

. میگیم که رفته  پیش  سامیار که مریضه ازش مراقبت کنه
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فقط مامانت تو رو با این  قیافه ببینه مشکوک میشه. بپر تو
 حموم

.  االقل بگن رفتی حموم سرخ و گل گلی  شدی

  اصال محمد چطوری یهو  پیداش شد؟- 

البد  می  خواسته سربه سرت  نپرسیدم.  ازش  واال.  -
 نمی  دونم

.  بذاره، مثال بترسونتت بخنده شوخی کنه باهات

: آیدا زهرخند زد



.  آره، از این شوخی خرکی ها زی اد می  کنه با من- 

:  خندیدم

.  البد چند بارم سطل آب رو سرت خالی کرده- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_چهل_چهار م#

 

:  آیدا بی رمق لبخند زد

  آره، ول ی تو از کجا می  دون ی؟- 
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داداش منم اینحوریه. همه شون  عین همن. یه مشت خل- 
 و

. چل

:  آیدا نخندید. گفتم

یه زنگ بزن به مامانت ببین ک ی میان؟ تا اون موقع- 
  پیشت می

.  مونم

. آیدا بوسه ای به روی گونه ام کاشت



. آخ که من قربونت برم هوامو داری روژین جونم- 

:  من هم بوسیدمش

فکر کن من خواهرتم آیدا. هر کمکی بخوای من هستم. تو- 
 فقط

  گریه نکن، خب؟

. باشه عزیزم- 

.  آفرین. حاال زنگ بزن- 

از جا بلند شد و به اتاق نشیمن رفت و مشغول تماس با
 مادرش

.  شد
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ل یوان چای از کتری که دی گر  به آشپزخانه رفتم و دو
 من هم

. داشت آبش ته می  کشید ریختم و به نشیمن برگشتم

. آیدا تلفنش تمام شد. رو به من کرد

.  تا نیم  ساعت دیگه میرسن- 

 کجا بودن؟- 

مثل اینکه بعد از خرید خواستن برن یه سر بزنن به خاله- 
. م

 . که محمد برگشته خونه و اونا خودشون رفتن



خب پس اینجوری بوده. باشه. چاییت رو بخور. بعد پاشو- 
 برو

.  حموم تا من برم باال

. بازم ممنون- 

. ای بابا! اینقدر تشکر نکن. من که هنوز کاری نکردم- 

 

 

برای  خستگی  شدی دی  داشتم.  احساس  برگشتم،  که  به
 خانه

.  کمک به آیدا با ید زودتر دست به کار می  شدم
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قرار بود آیدا شب را به سختی بگذراند. می  دانستم آن
 موضوع

. چیزی نبود که بشود تحملش کرد

بهرامی ها که برگشتند، خیالم راحت شد. شام ی سبک
 خوردم و

.  به تختم رفتم تا بخوابم. قبل از خواب س ری به تلفنم زدم

: کتی چند بار تماس گرفته بود و ی ک  پیام گذاشته بود

" روژی! حالم بده. کجا یی تو؟" 

نگاه ی به ساعت انداختم. ده شب بود و هنوز دیروقت
.  نبود



فورا شماره اش را گرفتم. با سه بوق صدایش  از پشت خط
:  آمد

 الو روژین؟- 

.  جانم؟ سالم کتی- 

. سالم. کجایی  تو؟ صد بار زنگ زدم- 

 . هیچی. رفته بودم پایین. ی ادم رفت گوشیمو ببرم- 

.  خسته نباشی- 

 حاال چی شده؟ صدات چرا تو دما غیه؟ سرما خوردی ؟- 

.  نه بابا. گریه کردم- 
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  گریه کردی؟ چی  شده؟- 

از دیشب افتادم به خونریزی. تا همین االن بیمارستان- 
.  بودیم

:  با نگرانی گفتم

 ای وای! آخه چرا ؟- 

هفته  ی  وارد  تشکیل  نشده.  بچه  قلب  گفتن  گرفتن.  -
 سونو

.  چهارم شده بود



بغض کردم. به سختی جلوی اشکم را گرفتم تا کتی  را
 بیشتر از

.  آن ناراحت نکنم. پوفی  کشیدم و آب دهانم را قورت دادم

:  کتی گفت

  روژین شنیدی چی گفتم؟- 

:  گلویم را صاف کردم

. آره. خیلی ناراحت شدم. طفلک بچه م- 

.  از صبح دارم عر می  زنم فقط- 

دار میشی. شوهرت  بچه  بازم حامله میشی  و  نباش.  -
 ناراحت

 چی کار می کنه؟ حالش خوبه؟
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هیچی. چی کار کنه؟ طفلک مراعات حال منو می کنه.- 
 ولی

. من می  دونم که بدجور تو ذوقش خورده دیگه

حق داره. بهش دلداری بده. بگو بازم می تونیم. اگه ببینه- 
 تو

 حالت خوبه اونم خوب میشه. جن ین هنوز سرجاشهL ؟

آره. فعال بای د صبر کنم تا ببینم کی سقط میشه. بساطی- 
 دارم

.  حاال حاالها



کاش سرم خلوت بود میومدم  پیشت پرستاریت رو می- 
. کردم

.  ولی حیف که نمی تونم. کارا بدجور به هم گره خورده

  چی شده؟- 

اتفاقی ن یفتاده. حاال بعدا برات مفصل  - نگران نباش.
 واسه من

.  تعریف می کنم

 . تو فقط حالت خوب باشه، کار به بقیه چیزا ندارم- 

: خواستم خداحافظی کنم که گفت

! راستی روژی- 

  جانم؟- 
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در مورد اون مزاحم تلفنی که داری. هنوزم بهت  پیام- 
  میده؟

آره. به شکل ی خستگی ناپذیر. ول ی من د یگه جوابشو- 
. ندادم

.  فکر کنم بدونم کیه- 

  جدی؟ کیه مثال؟- 

.  یکی  از بچه های دانشگاهه- 



.  چی؟! از پسرای دانشگاه؟! امکان نداره- 

.  آره. من مطمئنم- 

  آخه رو چه حسابی این حرفو م ی زنی؟- 

سه روز  پیش سفارش ترجمه جدید گرفتم. از یک ی از- 
.  شاگردات

  کدوم؟- 

.  از میثم صانعی- 

 خب؟- 

کنم.  ترجمه  آشناهاش  واسه  یکی  از  زد. گفت  زنگ  -
 خودش

 گفتم چرا خودت ترجمه نمی کنی؟ گفت من یه مشکلی دارم



فرصت نمی کنم. دستم کنده و هنوز اونقدری مهارت ندارم.
 ای ن
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آشنام خیلی عجله داره. می خواد قبل از  عید بره خارج و
  بای د

. مدارکش رو سریع بفرسته دانشگاه اون طرف

  خب بعدش؟- 

یه کم حرف زد و بعد گفت سالم به خانوم رستمی- 
. برسونید



. دیگه جواب منو نمیده

. قهقهه زدم

!  عجب- 

دختر تا فهمید  سوتی داده به تته پته افتاد و سریع- 
  خداحافظی

کرد. بعد تازه منه خنگم اون لحظه حواسم به حرفی  که زد
. نبود

گفتم باشه سالمت باشی و از این حرفا. تازه فرداش یادم
 افتاد

.  معنی حرفش چی  بود

. خب پس خودشه- 

  دی دی گفتم؟- 



!  به خدمتش م ی رسم. مرتیکه عالف- 

حالشو بگیر تا درس عبرت شه براش مزاحم دختر مردم- 
 . نشه
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مرسی که گفتی. برو استراحت کن. من فردا باز بهت- 
  زنگ می

 .  زنم. مواظب خودت باش کتی

منو که می شناس ی چه دل گنده ای دارم. یکی دو روز- 
  عر می



.  زنم، بعدش دوباره می زنم به مسخره بازی

. پیژامه باباتو بپوش جای منم برقص-  

. بی  تو حال نمیده.  عید اومدی تالفیشو درمیاریم رفیق- 

. شبت خوش- 

. شب تو هم خوش- 

 

تلفن را خاموش کردم و روی عسل ی کنار تختم گذاشتم.
  حسابی

فکرم درگیر سامیار  و آی دا بود و اینکه فردا و فرداهای
 بعد چقدر

.  کار داشتم



.  پس فورا خوابیدم تا صبح خواب نمانم

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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برخالف روزهای قبل، خورشید در آسمان شهر تبریز با
 سخاوت

به همه جا نور و گرما می  بخشید. صبح دل انگیز و تودل
 برویی

را کمی روشن  اتاق  تو  نور کم جان خورشید از الی
. پرده  بود

کرده بود. همان جا توی تخت خواب نشستم و مشغول
 نوشتن

.  پیامی  برای مهناز خانوم شدم 

سالم صبحتون به خیر مهناز جون. صحبت مهمی باهاتون"
 دارم

براتون  اگر  که الزمه حتما به صورت خصو صی
 ببینمتون. لطفا

 بیا ین به کافه زرتشت به این3مقدوره امروز ساعت 
... آدرس



لطفا به کسی در مورد مالقاتمون چیزی نگین. ممنون
." میشم

پیام را فرستادم و تختم را مرتب کردم و برای شروع 
 روزی پر

.  کار اتاق را ترک کردم
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رسیدم. شواهد  امر  به شرکت  و سرحال  قبراق  بعد  یک
 ساعت

نشان می  داد که سامیار  تازه رسیده بود و داشت با
 سولماز در

.  مورد برنامه ی کار آن روز حرف می زد

خوشرویی   با  دادم.   سولماز  دو  هر  به  باالیی  خطاب
 سالم  بلند

جوابم را داد. سامیار  به سمتم چر خید و لبخندی مهربان به
  روی م

.  پاشید

. صبحت به خیر- 

شده بود همان سامیار خوش لباس و جذاب. گرچه هنوز هم
 الغر

.  و رنگ و رو پریده  بود



حرفش را با سولماز خاتمه داد و به اتاقش رفت. سولماز
 پشت

: میزش نشست و گفت

آخیش دوباره برگشتیم سر کار. داشتم تو خونه دق می- 
.  کردم

: کنار میز نزدیکش ایستادم  و گفتم

. چرا دق؟ یه استراحتی کردی دیگه- 

تا  استراحتی. مامانم حسابی ازم کار کشید. صبح  بابا چه
 -  نه

شب از این فروشگاه به اون بازار منو کشوند واسه خرید
. جهیزیه
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مهمون  رختخواب  دوختن  مشغول  فقط  دیروزم  که  یک
 بند

.  بودیم

دیشب که آقای سنایی زنگ زدن گفتن فردا بیا ین شرکت،
 بال

. درآوردم روژین جون

.  خندیدم

.  ولی  من عاشق خرید کردنم- 

ببینی  چه  نرفتی  خرید  که  مامان  من  با  تو  -  بی
. خیال  دختر

... مصیبتیه



با به صدا در آمدن زنگ تلفن حرفش نیمه تمام ماند. با
 اشاره به

.  او فهماندم می  روم به اتاقم

پا در اتاق کارم که گذاشتم فهمیدم چقدر دلتنگ آن جا بوده
. ام

اما از اینکه به زودی باید از آن جا و از آن شغل خوب و
 دوست

.  داشتنی دست می کشیدم، غم عالم ریخت توی دلم

گلدان  تنها دو  و  بودند  زرد شده  و  گلدان  های  نازنینم
 پژمرده

.  کاکتوس مثل قبل سرپا و شاداب و سبز مانده بودند
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با  صدای زنگ تلفنم دست توی کیفم کردم. مهناز خانم بود.
 کنار

پنجره ایستادم و آیکون سبز را کشیدم و زل زدم به خیابان
 پر

. تردد

 سالم مهناز جون؛ خوبین ؟- 

:  صدای قشنگش با ته لهجه ی ترک ی از پشت خط آمد

 سالم به روی ماهت روژین جان. خوبی؟- 

. ممنون به خوبیتون- 



 عزیزم این  پیام چیه برام فرستاد ی؟ چیزی شده؟- 

راستش در مورد یه  موضوع مهم باید  باهاتون حرف م- 
. ی  زدم

.  فقط االن نخواین بگم. بیاین به همون کافه

.  آخه چی شده؟ نگرانم کردی- 

ببخشید. ول ی چاره نبود. اگه ساعتش خوب نیست یه- 
 ساعت

.  دیگه بیاین

. نه خوبه. اتفاقا بابای  محمد امروز خونه ست- 

. پس م ی بینمتون- 

 Page 936 of 1483
 



 

 

. باشه دخترم. فعال خدانگهدار- 

 

تلفن را روی میز گذاشتم و مشغول کارهای عقب افتاده ام
.  شدم

. یک ساعت بعد  پیام ی از سامی ار رسید

 " سالم. خوبی؟" 

: نوشتم

." خوبم" 



: دوباره نوشت

" حالی  از ما نمی پرسی؟" 

: خنده ام گرفته بود. نوشتم

" مشخصه که حالت بهتره خوشت یپ کردی"

: پیام را که فرستادم پشیمان شدم. فورا جواب آمد 

." خوشتیپ بودن من همیشگیه" 

. جواب ندادم

:  دوباره  پیام داد
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" امروز بریم ناهار بخوریم؟" 

: نوشتم

نه کل ی کار دارم. باید  زودتر برم امروز. با محمد" 
!" برو

.  ناگهان در باز شد و سامیار وارد اتاق شد

:  اخم ریزی کردم و گفتم

!  باز که در نزدی- 



.  روی صندلی نزدیک میزم نشست

.  ی ادم میره. بی  خیال سخت نگیر- 

بعدشم این محمدو با یه من عسلم نمیشه خورد. چجوری
 باهاش

 برم ناهار بخورم؟

:  گفتم

  باهم اومد ین؟- 

از دیشب که اومد  پیشم عصبی و بداخالق بود. هر چی   -
. آره

گفتم چه مرگته، گفت سربه سرم نذار قاطیم. چشه این بچه؟
 تو

 خبر داری ؟
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. آره خبر دارم- 

  به من نمیگی؟- 

. نه. خصوصیه- 

  باهم دعواتون شده؟- 

نه سامی ار. یه مسئله خانوادگیه. فعال باهاش راه بیا  و پا- 
  پیچش

. نشو. ازش هیچی نپرس



نمیگی   پس ظهر  -  بیشتر  که کنجکاوم کردی   دختر.
 حاال که

. بریم ناهار بخوریم

!  باشه میام. ولی ساعت سه بخوام برم نگ ی نه ها- 

.  از جا بلند شد

واسه  شدن.  برعکس  االن ی  ها  کارمندای  قدی م.  -
 کارمندم

.  رئیسشون تعیین تکلیف می کنن

نه مشخصه که حالت خیلی خوبه. باز اون زبونت به کار- 
. افتاده

.از اتاق بیرون رفت و با خنده ای کمرنگ در اتاق را بست
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از وقت ناهار و مهربانی های سامیار  به وقت غذا نگویم
  که حسابی

تعجب کرده بودم. می  دانستم که به خیال خودش دارد آن
 چند

روز گذشته را جبران می کند. مطمئن بودم هنوز هم بابت
 آن

اتفاق از دست خودش عصبان ی ست. اما خبر نداشت دارد
 مرا به

محبتش عادت می  دهد. دارد با آن همه محبت های ب ی
  دریغش

مرا به خودش وابسته می کند و امان از آن رو زی که من
 دلبسته

.  ی این مرد می  شدم



 

 با_تو_کافر_میشو م#
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 بعدازظهر شال و کاله کردم و از3نیم ساعت مانده به 
 شرکت

. بیرون زدم
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انگار  از وقت قرار، به کافه رسیدم. مهناز خانم  پنج دقیقه
 قبل

خیلی نگران شده بود که زودتر از من رسیده بود. فنجان
 دست

. خورده ی قهوه اش هم حا کی از ای ن حقیقت بود

تا مرا دید به احترامم نیم خیز شد. دست روی بازویش
.  گذاشتم

خواهش می کنم مهناز جون. بشینید تو رو خدا. خجالتم- 
.  ندین

. صندلی را کشیدم و پشت میز نشستم

به صورت نگران مهناز خانم در م یان روسری تیره ای که
 قاب



گرفته شده بود نگاه کردم. نمی  دانستم از کجا شروع کنم.
 چطور

.  بگویم که کمترین شوک را به او وارد کرده باشم

صورتش علی  رغم پنجاه و چند ساله بودنش جوان تر
  نشان م ی

داد و من هر بار که می  دیدمش،  این جمله در ذهنم فریاد
  می

زد که آیا من هم مثل این زن در پنجاه و هفت سالگی شبیه
 زن

دور  چروک  با   کمترین  خطوط  م ی  مانم؟  ساله  های
 چهل

رن گ  به  فرم  هایی  خوش  لب  با  خنده؟  خط  بدون
 چشمانش؟

 صورتی؟ همینطور زیبا و جوان؟

.  با اشاره ی او از فکر درآمدم
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خب شروع کن روژین جان. بگو چی شده که از صبح تو- 
 دلم

 . رخت می شورن دخترم

 .  لبخندی به رویش پاشیدم

مهناز جون بزنم به تخته ماشاال اونقدر صورتتون جوون- 
مونده، 

باشم  بیشتر  جای  خواهرتون  باشم.  حیفم  میاد   جای
 دخترتون



.  منطقی تره

. لبخندی کمرنگ روی لبانش نشست

تو لطف داری عزیز دلم. ولی  واقعا میگم. من خیلی- 
 کنجکاوم

 بدونم چرا االن اینجام؟

بذارین یه کیک و دو تا قهوه سفارش بدم بعد میگم همه- 
  چی

. رو

: سفارش که دادم، رو به نگاه مشتاق و بی قرارش گفتم

نمی  دونم از کجا شروع کنم. راستش یه چند وقتیه حال- 
 آی دا

 . خوب نیست

: نگران لب زد



آره می  دونم. ولی  هر چی بهش م یگم چته، میگه- 
. طوریم نیست
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خب راستش من می  دونم چشه. آیدا... راستش چجوری- 
 بگم

آخه... آیدا میگه به محمد عالقه داره... میگه دوستش
...  داره

.  مهناز خانم کمی روی صندلی  جابه جا شد



 یعنی  تا االن دوستش نداشت؟ ازش خوشش نمیومد؟- 

نه مهناز جون. منظورم این نی ست. راستش آیدا به چشم- 
 یه

 . مرد به محمد نگاه می  کنه، نه به چشم برادرش

مهناز خانم با ناباوری و رنگ و رویی که به زردی می
 زد، دست

. روی دهانش گذاشت و زل زد به من

:  بعد با تاسف سر تکان داد

ای  وای! از اون چیزی که می  ترسیدم سرم اومد. ای- 
!  داد بی داد

. چشم ریز کردم

 یعنی  چی مهناز خانوم؟ م ی ترسیدی؟ مگه میشه؟- 



همان لحظه کافه چی سفارشمان را روی م یز چید و بدون
 هیچ

. سوال دیگری رفت
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مهناز خانم زل زد به بخار قهوه ها. مدام سرش را تکان
. می  داد

کالفه بود. یک جورهایی  ب ی  قرارتر از قبل بود.
 نگاهش ابری شده

بود و هر لحظه انتظار می  رفت ابرهای چشمان زیبایش
.  ببارند

:  گفتم



 مهناز جون؟ حالتون خوب نیست؟- 

بغضش ترکید و شروع کرد به گری ه کردن. صدای هق
 هقش به

شدت دل آدم را می  سوزاند. نگاه چند مشتری و کافه چی
 به

میز ما بود. دستم را نوازش وار روی دستش کشیدم .
 دستمالی  از

:  جعبه بیرون کشیدم و به دستش دادم و آرام گفتم

مهناز جون! تو رو خدا ببخشید. من نمی  خواستم شما رو- 
 با

.  این حال ببینم

:  مهناز خانم سر تکان داد

که  ممنونم  ازت  واقعا  گفتی.  بهم  که  ممنونم  ازت  من
-  نه، 



حواست به آیدا بود. میشه بهم  مفصل بگی االن کجای
  مشکلیم؟

واال راستش آیدا  همه ش فکر می  کنه یه  دختر با- 
. مشکل روانیه

چه می دونم همه ش به خودش بد و بیراه میگه. میگه من
 هرزه
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ام. منم بردمش  پیش  روانپزشک. گفت آیدا  از نظر
. روانی  سالمه

از بدشانسی د یروز که آیدا داشت گریه می کرد و هی  به
 خودش



طرز  دیشب  به  شنید.  رو  حرفاش  محمد  می   داد،
 فحش

وحشتناکی حالش بد شد. مجبور شدم به محمد بگم بره  پیش

سامیار. امروزم گفتم شما بیاین با هم صحبت کنیم ببینیم چی

. کار کنیم مشکل حل بشه

:  مهناز خانم اشک هایش  را پاک کرد. گفتم

میشه بهم بگین این که میگین  منتظر همچین روزی- 
 بودین

  یعنی چی؟

: خیره شده بود به انگشتانش. عاقبت گفت

. راستش آیدا بچه ی واقع ی ما نی ست- 

بهت زده به صندلی تکیه دادم و با دهان باز به لب های
 مهناز



.  خانم خیره شدم

: ادامه داد

تقریبا  بیست  بیست  و دو سال  پیش  توی  یه  خونه-  
 ی  دیگ ه

زندگی  می  کردیم. یه  خونه ی کوچیک حاشیه ی شهر.
 محمد
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اون موقع  سیزده چهارده ساله ش بود. یه همسایه داشتیم
 فریبا



خانوم بود اسمش. آیدا تنها دخترش بود و امید زندگیش.
  خیلی

از اون ها نبود. من و  البته اوضاع مالی ما هم بهتر  فقیر
. بودن

فریبا مثل دو تا خواهر با هم دوست و رفیق بودیم. اما
  شوهر فریبا

خرابی  اعصاب  داشت.  بزن  دست  و  بود  بددهن  بدی
 بود.  آدم

فریبای   سر  رو  حرصش  بود  شده  نداری  باعث  و
 فقر  و  داشت

بیچاره خالی  کنه. با همه دعوا می  کرد. با هر ک ی
. فکرشو بکنی

.  با بقال و رفتگر و با همسایه و فک و فامیل

. فامیلش  به همین خاطر باهاش قطع رابطه کرده بودن

فریبا دلش فقط به آیدا  خوش بود. آیدای خوشگل و شیرین
 زبون



اون رو به زندگ ی امی دوار م ی  کرد. اون موقع ها
 خیلی  کوچولو

. بود. یه دختر سه ساله و خوش سر و زبون
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زندگی داشت می  گذشت اما یهو یه اتفاقی  افتاد که جیگر
 همه

.  مون رو خون کرد. زندگی مون رو سیاه کرد

:  اشک دوباره نیشتر زد به چشمانش و بغض کنان گفت

یه  شب باز صدای  کتک و کاری از خونه فریبا  بلند- 
  بود. فریبا

جیغ می زد و به شوهرش فحش می  داد. صدای  گریه ی
 آیدا

وسط دعواشون اعصاب منو خورد کرده بود. هی به
 شوهرم گفتم

بهرامی! پاشو برو جلو اون پدرسگو بگیر. کشت فریبارو.
 شوهرم

گفت ولش کن زن. چی کار داری. زن و شوه رن به ما چه
 دخالت

اینقدر  بی   هم  شوهریه؟  مرد  و  زن  این   چه  آخه
. گفتم  کنیم



. وجدان؟ آخه ح یوون هم با زنش ای نجوری تا نمی کنه

. اما بهرامی گفت بشین االن ساکت میشن

خونه هامون کوچیک بود و د یوار به دیوار. حرف می
 زدی صدا

می  رفت اون طرف. یهو صدای فریبا قطع شد. فقط آی دا
 بود که

:  گریه می کرد. ه ی داد می  زد

!" ماما فری! ماما فری" 
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نشد.  قطع  صدای  بچه  گذشت  نیم  ساعت  ده  دقیقه
گذشت، 

بهرامی پا شد رفت بخوابه، ولی من دلم  عین سیر و سرکه
  می

آخرش  رفتم، هی  خودخوری  کردم.  جوشید. هی  تو
 حیاط  راه

طاقت نیاوردم چادرمو انداختم سرم و رفتم تو کوچه. دیدم
 در

حیاط بازه. شوهر فریبا گوشه باغچه نشسته و زل زده به
 موزائی ک

اینقدر گریه می  این بچه  آقا منوچهر! فریبا کو؟ چرا  ها.
 گفتم

کنه؟ جوابمو نداد. انگار تو این دنیا نبود. رفتم تو اتاق. دیدم
  ای

باال سرش  آیدا   هم  زمین   غرق خون.  رو  فریبا
 افتاده  غافل  دل

. نشسته بود هی گریه می  کرد و ماما ماما م ی گفت



دو دستی زدم تو سرم و دویدم  سمت فریبا. هر چی
 صداش کردم

جواب نداد. شروع کردم به جیغ زدن. به دقیقه نکشید صدام
 کل

کوچه رو برداشت. همسایه ها ریختن تو خونه. پلیس خبر
. کردن

ببرش  گفتم  دادم دست محمد.  آیدا  رو  کردن.  خبر
 آمبوالنس

.  آرومش کن. نذار این جا باشه

نمی دونی  روژین جان چه روزایی بود اون روزا.
 منوچهر فریبا رو

امید آیدا رو کشت و فرستاد  پناه و  تنها  کشت. مادر بچه
ش، 

 . سینه قبرستون

 Page 948 of 1483



 

 

 

فریبا خیلی  ب ی کس و کار بود. یه  برادر داشت تو مشهد
 زندگ ی

تو  منوچهر.  از  نمی  گذره  گفت  کردی م  اومد.  خبرش
. می  کرد

دادگاه مشخص شد قتل  غیر عمده. بعد از مراسم ختم و
 دادگاه

منوچهر، به برادر فریبا گفتم تکلیف آیدا چی  میشه؟ گفت
  نمی

دونم. ببرینش تحویل بهزیستی بدی ن. من نمی  تونم
 بزرگش کنم

و خرجشو بدم. خودم سه تا بچه دارم تو خرج شکمشون
.  موندم



اما من دلم نیومد بچه رو بدم پرورشگاه. رضایت باباشو از
 زندون

گرفتم که خودم بزرگش کنم. آخه باباش حکم حبس ابد
 خورده

. بود

را  کردن  توان صحبت  خانوم  مهناز  جمالت  تک  تک
 شوکه  از

.  نداشتم

تموم این سال ها محمد خیلی  به آیدا محبت کرد و هواش- 
 رو

داشت. اگر آیدا االن عاشق محمد شده، تقصیری نداره
. طفلک

خبر نداره که محمد برادرش نیست. بمیرم طفلکی البد خیلی

.  عذاب کشیده

.  نفس بلندی کشیدم
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بهش  داره.  چرا  م ی   کنه مشکل  فکر  همه ش  خدا
 بنده  -  آره

 نگفتین؟

به نظرت من بیام  بهش بگم بابات مامانتو کشته، این بچه- 
  دیگه

 می تونه زندگ ی کنه؟

:  گفتم



و  تلخ  این  سرنوشت  قبول  سخته  میگین.  راست  واال.
 -  نه

. وحشتناک

پس قبول کن گذشته ی آیدا چ یزی نیست که بشه بهش- 
. گفت

داغون میشه. زندگیش نابود میشه. حاال هی  بیا بهش بگو
 تقصیر

تو نبوده. آیدا دختر حساسیه. می ریزه تو خودش و خودخو
 ر ی

.  می کنه

  االن پدر آیدا زنده ست؟- 

تو  گفتن  مرد.  و  کرد  بعدش دق  نیاورد.  یک  سال  -
 نه. طاقت

زندون سکته قلبی  کرده. به هر حال کار خیلی  وحشتناکی
 کرده



. بود. از عموی آیدا هم هیچ وقت خبری نشد
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من و بهرامی هم یه شناسنامه به اسم خودمون براش
. گرفتیم

البته هنوز شناسنامه ی قبلیش رو نگه داشتم. ولی  ازم
 نخواه که

.  بهش حقیقت رو بگم

به هر حال آیدا باید بدونه دختر واقعی شما نیست تا- 
  خیالش



. بابت این افکار منفی راحت بشه

بله تو درست میگ ی. اما من و بهرامی تصمیم گرفتیم- 
 اگر قرار

باشه آیدا  بفهمه که پدر و مادر واقع یش نیستیم، فقط بهش
  بگیم

پدر و مادرت مردن و ما تو رو به فرزندی گرفتیم. واقعا
 نیازی

.  نیست اصل ماجرا رو بدونه

درسته، اون اصل ماجرا کمکی به آیدا نمی کنه که هیچ،- 
 حالش

. رو بدتر هم م ی کنه

: دستانم را توی دستانش گرفت و گفت

ممنونم ازت دخترم. خدارو شکر آیدا حداقل با تو هم- 
  زبونی

. کرده و تو کمکش کردی



خواهش می کنم مهناز جون. آیدا مثل خواهرمه و من- 
 خیل ی

 دوستش دارم. حاال کی  قراره بهش بگه حقیقت رو؟
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.  خودم. هیچکس بهتر از من نمی  تونه آیدا رو آروم کنه- 

 

.  لبخندی زدم و او اشک های ش را با دستمال پاک کرد



قهوه هامون یخ کرد. بذار دو تا قهوه ی دیگه سفارش بدی- 
.  م

.  بله چشم. خیلی  هم عالی- 
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می  زرتشت  توی  کافه  خانم  مهناز  با  مالقاتم  ای  از
 دو  هفته

.  گذشت



آیدا وقتی حقیقت را فهمید دردش شد دو تا. سه روز اول را
 فقط

اشک ریخت و خودش را توی اتاقش حبس کرد. نه غذا می
 خورد

.  نه با کسی حرف م ی زد

 Page 952 of 1483
 

 

 

خانم و آقای  بهرامی نگران او بودند. هر چه هم به او می
 گفتند

تو دختر ما هستی و نور چشم ما، می گفت حس خوبی
 ندارد از



. اینکه پدر و مادرش کسان ی دی گر باشند

روز چهارم مهناز خانوم او را راضی کرد که عکس های
 مادرش و

.  کودکی خودش را ببیند

و آیدا با دی دن عکس فریبا آرام گرفته بود. آیدا به شدت
 ش بی ه

. فریبای زیبا و جوان بود

 

محمد بعد از دو هفته هنوز هم به خانه نیامده  بود. سردرگم
. بود

کالفه و گیج  بود. از طرفی  یک  عمر با آی دا مثل
 خواهرش تا کرده

 . بود و حاال آیدا او را مثل برادرش نمی خواست



آقا و خانم بهرامی از عشق آیدا  به محمد استقبال کردند و
 من

چقدر خوشحال بودم همسایگانم  آدم های  روشنفکری
. هستند

اما از آیدا خواستند به محمد زمان بدهد تا خودش را  پیدا
. کند

تا خوب فکر کند. فقط خودش می تواند برای زندگی اش
 تصمیم
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بگیرد و از آیدا خواستند به تصمیم محمد هر چه که بود
 احترام



. بگذارد و او را تحت فشار نگذارد

آیدا هم مثل یک دختر عاقل رفتار کرد و حرف های مهناز
 خانم

.  و آقای بهرامی را پذیرفت

عصر بود و داشتم شرکت را ترک می کردم. کمی  خرید
 داشتم

و دلم خرید  قبل از  عید  نوروز می  خواست و با کتی
 پرسه زدن

.  در پاساژهایL تهران و بگو و بخندهای ناتمام

دلم لک زده بود برای غر زدن بعد از خرید مامان که"
 کمتر مثل

دخترای قرتی بگرد روژین!" که ه ی تا چند روز برود
 روی اعصابم

!" که "این چیه خریدی؟ رنگش خیل ی جلفه



که بابا هم طرف من را بگیرد " دختر باید رنگ شاد
  بپوشه. بای د

تا وقتی  جوونه دلش رو جوون نگه داره، االن رنگ ی
  نپوشه کی

" بپوشه؟ وقتی  پیر شد؟

پشت فرمان نشستم و به سمت ی کی از پاساژهای  معروف
 شهر

راندم. پشت چراغ قرمزی با ثانیه شمار طوالنی روی ترمز
.  زدم
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چیزی به  عید نوروز و پایان سال نمانده بود. حتما برای
 شما هم

پیش آمده که توی بالتکلیفی  باشید و ندانید  قرار است چه 
 بر

 .  سر زندگیتان بیاید

زندگی  من شده بود کالف سردرگمی که نه سرش  پیدا بود
 نه

انتهایش. از هر طرف نخ را می  کش یدم گره ها بیشتر
. میشد

فرصتی که بابا به من داده بود، داشت تمام میشد و من به
 هیچ

.  عنوان قصد کوتاه آمدن نداشتم

از طرفی هم بای د فکری برای شغلم می  کردم. سه روز
 قبل مادر



سامیار به شرکت آمد. نمی دانم بی ن او و سامی ار چه
  حرف هایی

رد و بدل شده بود که باعث شد با سگرمه هایی درهم و با
  تو پی

.  پر به اتاق من بیاید  و مرا سکه ی یک پول کند

را  آرایشی  بود  لوازم  مخصوص  داشتم  کاتالوگی
 فرانسوی  که

ترجمه می کردم. نزدیک  عید بود و سفارش ها زیاد.
 گرچه تحریم

آرایشی  و  محصوالت  انتخاب  در  دستمان  نمی  گذاشت
 ها

بهداشتی باز باشد. اما معدود شرکت های خارجی بودند که
 میشد

. با آن ها معامله کرد و رضایت  مشتری را به دست آورد
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سامی ار  با  مادر  و  شد  باز  در  ناگهان  که  بودم
 حسابی  مشغول

. صورتی سرخ پا توی اتاق گذاشت و در را بست

اولین جمله ای که در ذهنم شکل گرفت این بود: " در نزدن
 تو

!" خانواده ی اینا ارثیه

:  از جا بلند شدم و گفتم

  سالم. اتفاقی  افتاده خانوم سنایی؟- 

.  جلو آمد و کف دستش را محکم روی میز کوبید



از سر پسر من برداری. گوشات سنگینه ی ا  - بهت گفتم
 دست

خودتو ز دی به نشنیدن؟ چرا هنوز تو این شرکتی؟ مگه
 قرار نبود

  گورتو گم کنی؟

: لب فشردم و بعد دست به سینه گفتم

نظر شما  با  - من گفتم میرم. ولی  نگفتم چه روزی. در
 ضمن

.  استخدام نشدم که به دستور شما هم بذارم برم

قانون این شرکت میگه باید  جایگز ین داشته باشم تا بتونم
.  برم

واسه من قانون مانون نکن دختر جون. حکم اخراجت سه- 
 سوته

. آماده میشه
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اون وقت شما دلیل اخراج من رو چی قراره عنوان کنید؟- 
 فکر

نکنید من از قانون سر در نمیارم. می تونم برم وزارت کار
 ازتون

شکایت کنم که ب ی دلیل منو اخراج کردین. اونم به عنوان
 سهام

.  دار شرکت، نه مدیرعامل

. حرف حساب من کفرش را بیشتر درآورد



این کار موفق  اما خیلی هم در  آرام صحبت کند.  می
 خواست

. نبود

تو مثل اینکه منو نشناختی دختر جون. کافیه فقط یه- 
 انگشتمو

. تکون بدم تا دودمانت رو بر باد بدم

آره متاسفانه اینجا شهر هرته. هر کی  هر کاری دلش- 
 بخواد م ی

کنه. و از اون جایی که منم تو این شهر زندگی می کنم
  خیلی

.  کارا می  تونم بکنم

:  صدایش باال رفت

  مثال چه غلطی می خوای بکنی؟- 
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خانوادگیتو ن  قاطی  مسائل  منو  ضمن  در  مربوطه.
 خودم  -  به

نکنید. مشکل ازدواج آقای سنایی و ارثیه ی شما هیچ
 ربطی به

.  من نداره

قاطی شدی متاسفانه دختر جون. بدجوریم زیر دست و- 
. پایی

.  پا رو دم من نذار



حسابی عصبانی  شده بود و نمی توانست تن صدایش را
 کنترل

.  کند

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_چهل_نهم#

 

 

پاتو از زندگی ما بکش بیرون تا قلم نکردمشون. فکر- 
  نکن حاال

که تو این شهر واسه خودت زندگی مجردی تشکیل دادی،
  خیلی

کار شاقی کردی. توی هرزه فقط از ترس بی آبروییت از
 شهرت



فرار کردی اومدی اینجا تا راحت تر به کارای کثیفت
 برسی. ولی
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به در  راه  از  اجازه نمیدم پسرمنو  کورخوندی دختر
 خانوم. من

.  کنی

 

تک تک حرف هایش خنجری بود توی قلبم. مگر من چه
 کرده



بودم که باید آن همه تهمت ناروا را می شنیدم؟ حق من آن
 همه

. جفا نبود

بغضم را فرو خوردم و سعی کردم خوددار بمانم و جواب
 اراجیف ش

.  را بدهم

:  سرم را باال گرفتم و گفتم

آره من یه دختر مجردم که اونقدر جنم دارم که تک و تنها- 

چند صد کیلومتر دور از خانواده م بتونم گلیمم رو از آب
 بکشم

رو  قویم  که می  تونم همه  ی  تهمت هات  قدر  اون
 بیرون. من

بشنوم و خم به ابرو نیارم. من اونقدر باحالم که حتی یه
 کلمه از

.  حرفای بیخودت رو من اثر نداره



رفتنمم از این شرکت به خودم و رئیسم مربوطه. شما اگر
 عرضه

داری برو پسرتو راضی کن تن به دستورات دیکتاتوریت
 بده. سرتو
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بقیه  نیستم  که  رامیال  و  مثل  من  بیرون.  بکش
 زندگی  من  از

. دیگران برام تعیین تکلیف بکنن

.  میز را دور زدم و در را باز کردم



.  حاال تشریفتونو ببرید. من کل ی کار دارم- 

.  دندان به هم سایی د

واقعا که خیلی پررویی! پس بش ین تماشا کن چجوری- 
 کار ی

. می کنم خودت با پای  خودت بذاری بری از این شرکت

اتاق بلند شد.  صدای کوبش کفش های پاشنه بلندش در کف

تا  بازدم  به دم و  را به هم کوبیدم. شروع کردم  رفت و
 من در

اعصابم کمی آرام بشود. پنجره را باز کردم و هوای تازه
 را به ریه

.  هایم  فرستادم

به یک دقیقه نکشید که تقه ای به در خورد و سولماز وارد
 اتاق



.  شد

.  با دی دنش  پنجره را بستم

 روژین جون. حالت خوبه ؟- 

:  در حالی که پشت میز می  نشستم گفتم
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  آره، مگه قرار بود بد باشم؟- 



دختر صداتون میومد بیرون. اون دری وری ا چی  بود م- 
  ی  گفت؟

  همه رو شنیدی؟- 

راستش سنایی از اتاقش اومد ب یرون و صدای مادرشو- 
. شنید

هر جمله ای که خانوم سنایی م ی گفت، صورت سنایی
 قرمزتر

.  میشد. قشنگ معلوم بود عصبانیه. دیدم دستشو مشت کرد

  خب بعدش چی شد؟- 

اتاقش.  تو  بیاد  بیرون  رفت  اتاقت  از  اینکه  مادرشون
 از  -  قبل

من  که  زیر  لب  یه  چیزایی  گفت  تند  تند  سنایی  هم
 خانوم

نفهمیدم. رفت، درم محکم به هم کوبید. بعدم سنا یی  زنگ
 زد



. که برام قرص بیار سرم درد می کنه

 

. با تاسف سر تکان دادم و هوف ی کشیدم

ولش کن. آدمای بی مغزی مثل خانوم سنایی فقط ظاهرو- 
  می

بینن. فقط بلدن زندگی د یگرانو به چشم خودشون قضاوت
 کنن
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و براشون ببرن و بدوزن. برام م هم نیست سولماز جون.
 خودتو

. ناراحت نکن

 جدی جدی می خوای از شرکت بری؟- 

نمی  دونم. اگر الزم باشه میرم. من آدمی  نیستم که یک- 
 جا

به  آدماش  جایی  که  بشنوم.  چرند  شغلم  خاطر  به  و
 بمونم

.  شخصیت و شعور من توهین کنن نمی مونم

. سولماز با ناراحتی زل زده بود به من

! امیدوارم دی گه این طرفا  پیداش نشه. زنیکه پررو- 

ولش کن. واسه خاطر آدمای  بی  ارزش نباید  حرص- 
  خورد. آیا



 نسکافه تو بساطت  پیدا میشه بزنیم به بدن؟

: سولماز خندید

ناف منو با نسکافه بریدن روژین . اونقدر که دوست- 
 دارم. االن

. میارم. کافئین خوبه بعد از دعوا

هر دو با صدای بلند خندیدی م و من آن روز را به سختی
 شب

. کردم

 

 Page 962 of 1483

 

 



 

ثانیه شمار خیلی  وقت بود که سبز شده بود. با صدای بوق
  های

کر کننده ی اتومبیل عقبی دس تی به نشانه ی عذرخواهی
 بلند

.  کردم و پا روی پدال گاز گذاشتم

ماشین را توی پارکینگ پاساژ معروف هللا پارک، گذاشتم و
 وارد

پاساژ شدم. تصمیم گرفته بودم تا وقتی پاهایم  درد بگیرند
 و مچ

.  پایم  زق زق کند، راه بروم و وقت بگذرانم

توی اولین فروشگاه لباس "ال سی واکیکی" پا گذاشتم.
 قیمت



ها باال بود. اما دوست داشتم یک تی شرت خوش رنگ و
 برند برای

بابا بگیرم. برای مامان و رزا و راستین کوچولو. و برای
.  راما

. چیزی توی فروشگاه توجهم را جلب نکرد

وارد سومین مغازه که شدم، چند زن و مرد مشغول گشتن
 بین

.  رگال ها بودند

بررسی  تیشر ت  به  فروشگاه شروع کردم  نزدیک  درب
 از  همان

.  های مردانه

صدای آشنای خنده ی زنی توجهم را جلب کرد. با دیدن
 رامیال

که جلوی یکی از اتاق های پرو ای ستاده بود، خیره شدم به
 او. از
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او  او بدم می آمد و خیلی دلم م ی  خواست یک کتک سیر
 به

بزنم. دیگر  دلم نمی  خواست در آن فروشگاه بمانم. اما
 همین که

دستانش.  به  کشیده   شد  نگاهم  کنم،  ترک  را  جا  آن
 خواستم

.  تیشرتی مردانه دستش بود

چند تقه به در اتاق پرو زد. در باز شد و او لباس را به
 فردی که



.  داخل اتاق بود داد

رامیال  با چه کسی  آمده  کنجکاوی  می  مردم  از  داشتم
 آخ  که

شاید  با  برادری  ندارد.  او  کردم  یادم  آمد  فکر  که
. خوب  خرید

دار ی  و سال  پدرش مرد سن  ول ی  یادم  افتاد  بود.
 آمده  پدرش

. ست و تیشرت قرمز مناسبش نبود

البته که سلیقه ها فرق داشت. شانه باال انداختم و خواستم
 بروم

...  که در باز شد و مردی جوان از اتاق پرو بیرون آمد

 

... ادامه دارد
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مرد رو به آینه ی درب اتاق پرو ا یستاد و مشغول مرتب
 کردن



یقه ی تیشرت شد و رامیال هم مرتب به یقه و گردن مرد
 دست

.  می کشید

متعجب از رفتار بیش از حد دوستانه ی رامیال با مرد
 جوان از

فروشگاه بیرون رفتم. هر چقدر خواستم به آن موضوع بی
 اهمیت

باشم نشد. اهل تهمت زدن به این و آن نبودم. و یا  حتی
 درست

کردن شایعه. اما مسئله به سامیار هم ربط داشت و کمک
 کردن

به او چی زی از من کم نمی کرد. البته بماند که مدام می
 خواستم

صدای موذی ذهنم را نشنیده  بگی رم که خود سامیار
 برایم  مهم

بود. و اینکه از ته دلم نمی  خواستم ازدواج او با رامیال
. سر بگیرد



نزدیک آن فروشگاه خودم را مشغول دید زدن سیسمونی
 های

صورتی و گلبهی کردم. یک چشمم هم به فروشگاه بود.
  رامیال

دست در دست مرد از فروشگاه بی رون آمدند، در حال ی
  که می
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مادر  و  می  رفت  هرز  رامیال  داشت  خندیدند.
. پوزخندی  زدم

.  سامیار خود را داشت می کشت پسرش را بدبخت کند



حال  در  و  مثل  یابویی  شده  کوچک  این  روباه  نداشت
 آیا  خبر

 جفتک پرانی ست؟

دلم برای سامیار سوخت. فورا تلفنم را از جیب پالتویم
 درآوردم

.  و مشغول گرفتن فیلم  از آن دو شدم

از پاساژ بیرون رفتند و من همچنان آن دو را تعقیب می
. کردم

بعد از پنج دقیقه  پیاده روی وارد کافه ای شدند و  درست
 پشت

بود. چند  پنجره نشستند. کامال صورت مرد مشخص  میز
 کنار

.  عکس از آن دو گرفتم و به ماشینم برگشتم

:  شماره ی سامیار را گرفتم. بعد از دو بوق جواب داد

.  سالم- 



  سالم. خوبی؟- 

 ممنون. چیزی شده؟- 

  کجایی؟- 

 . تو شرکتم. دارم جمع می کنم برم خونه- 
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.  چند تا عکس می فرستم برات. دیدیشون بهم زنگ بزن- 



  چی شده باز؟- 

.  نمی  دونم. مطمئن نیستم. فعال- 

: عکس ها را برایش  فرستادم. فورا زنگ زد

 این چیه روژین؟- 

  پسره رو می شناس ی؟- 

.  نه نمی  شناسم- 

.  خیلی واسه هم دل و قلوه رد و بدل می  کنن- 

:  صدای خنده ی عصبی اش آمد

  یعنی  دوست پسر داره؟- 

.  البد د یگه- 



االن  خواهرشو.  بیاد   تحویل  بگیره  دختر  مامانم.  جون
 -  نوش

  کجایی؟

خرید  کنم،  اومدم  خیر  سرم  پارکم.  هللا  پارکینگ
 پاساژ  -  تو

.  چشمم به ریخت این دخترخاله ت افتاد. از خریدمم موندم
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.  من واقعا نمی دونم چی بگم. اصال شوکه شدم- 



.  به کسی  نگو. اصال به روت نیار فعال- 

دورو  این  دختر  واسه  خودشو  احمقا  مثل  مامانم  بذارم
 -  چرا؟

تو  کرده  منو  می  دون ی  چجوری  خون  که  دیگه
 خودت  بکشه؟

 . شیشه

نه، ولی  یه آتو دستته. نگهش دار به وقتش رو کن. این- 
  رامیالیی

که من شناختم با دوتا عکس که من گرفتم کم نمیاره. م ی
 تونه

. راحت از زیرش دربره

آره، خوب شناخ تیش. می تونه بگه با پسره قبال دوست- 
 بوده و

. االن به هم زده. یه عوضیه لنگه نداره



. درسته. پس فقط هیچی  نگو تا ی ه فکری براش بکنیم- 

  ممنون. باورت میشه خیالم راحت شد؟- 

برم  بکنم  باورم میشه. من قطع م ی  کنم. برم خریدم رو
 - آره

 خونه. کاری نداری؟

.  صدایش کمی  با مکث آمد. لحنش انگار نا مطمئن بود

 روژین؟- 
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نزدیک بود بگویم  جانم. دستم را مشت کردم و توی دلم
 " نالیدم

! " لعنت به تو اینجو ری صدام نکن! د یوونه م می  کنی

:  اما به جای ش گفتم

  بله؟- 

.  چیزه... می  خواستم یه چیزی بهت بگم- 

:  چیزی نگفتم و او گفت

. ولش کن... برو به سالمت. فقط مراقب خودت باش- 

قند تو دلم آب شد از آن جمله ی صادقانه اش. خداحافظی
 کردم

و سرم را روی فرمان گذاشتم. قلبم تند تند می  زد. بغضم
  ترکید



. و گریه را سر دادم

عالقه  ی  شد  باعث  شبم  تنها یی   آن  و  برای  تهران
 دلتنگی  ام

پنهانی ام به سامیار و نداشتن جرات برای به زبان آوردنش
 بهانه

 . ای بشود برای اشک ریختن

دستمالی از جعبه ی  توی ماشین ب یرون کشیدم و اشک
 های م را

پاک کردم. استارت زدم و فرمان را چرخاندم و زیر لب به
 خودم

بیست  ساله  دختر  که  تو  گنده.  خرس  بکش  گفتم:"
 خجالت

 Page 969 of 1483
 



 

 

باید  عاقل  شدی  و  بزرگ  تو  کنی.  جمع  نیستی  نتونی
 خودتو

باشی. اونقدری که بتونی  درست فکر کنی،  کارهای
 درست انجام

." بدی تا زندگیت خراب نشه

نگاهی   به  خیابان   شدم.  وارد  و  پارکینگ  بیرون
 رفتم  از  داخل

ساعت دیجیتال ماشین کردم. هنوز هفت هم نشده بود و من
 دلم

. نمی خواست بروم خانه



ماشین را به کنار خیابان کشاندم و شماره ی سرمه را
.  گرفتم

. اما جوابی جز چند بوق کشدار نشنیدم

از خار و بار فروشی خرید کردم و خودم را به شام یک
 نفره در

رستوران دعوت کردم. شام را با ب ی اشتهایی  خوردم و
 به خانه

. برگشتم

کتاب  نزدیک  شومینه  مشغول  و  گرفته  دوش  بعد  نیم
 ساعت

خواندن بودم. نمی توانستم روی جمله ها تمرکز کنم و
 حوصله

ی مطالعه هم نداشتم. تلفنم که زنگ خورد بی  حوصله آن
 را از

:  روی میز برداشتم. سرمه بود. آیکون را لمس کردم



. سالم سرمه جون- 
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 سالم به روژین خانوم خسته. خوب نیستی؟

. احوالپر سیتم یه جور دیگه س- 

!  آره به خدا. انسان متفاوتیم  من. چته؟ بی حالی- 

. دلم گرفته سرمه. بدجورم گرفته- 



  تنهایی؟- 

. مثل همیشه- 

. اگه حوصله مو داری بیام  پیشت- 

:  با خوشحالی گفتم

. وای عالی  میشه- 

. البد شامم نداری- 
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. عین بدبختا تنهایی  رفتم رستوران شام خوردم-  

اگه بدونی چه اوضا عی دارم من؟ اونقدر کار دارم که- 
 نگو. ببخش

. متوجه زنگت نشدم

.  اشکالی  نداره. پاشو بی ا- 



 . تا بساط املتو آماده کنی رسیدم- 

. باشه منتظرتم- 

فورا کمی قارچ توی ظرفی  پر از آب خواباندم تا املت
 قارچ درست

کنم. گوجه فرنگی ها را خورد کردم و تا نرم شدنش زیر
 اجاق را

کم کردم. داشتم قارچ ها را سرخ می کردم که سرمه رسید.
 سرمه

ی شاد پر از انرژی بود و من اما با هیچ چیز سر حال نمی
.  آمدم

پشت میز که نشست با دیدن غذا با اشتها مشغول خوردن
. شد

. به به! دستپختتم مثل خودت عالیه- 

: سبد سبزی را جلویش کشیدم



. نوش جونت- 
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  بدجوری تو همی. چی شده؟- 

. دلم بدجوری گرفته سرمه- 

  بشقاب الزم ی؟- 

نه بابا! عصبانی  نیستم. دلم واسه خونه مون تنگ شده.- 
  دم  عید



. همیشه بهم خیلی خوش می گذشت

: زل زد به چشمانم و بعد از چند لحظه مکث گفت

! مطمئنی روژین؟ دردت این نیستا- 

 منظورت چیه ؟- 

 .  شام بخوریم بهت میگم- 

.  بعد لقمه ای برایم گرفت و توی دهانم چپاند

تا بساط چای را آماده کنم ظرف ها را شست و دستانش را
 خشک

 . کرد و دستم را گرفت و کنار شومینه نشستیم

: نه برداشت و نه گذاشت ب ی هوا گفت

. دردت این چیزا نیست. دردت عاشق شدنته روژین- 
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آبی   شومینه  نگاه  ها ی  نارنجی  و  به شعله  و  او
 گرفتم  چشم  از

:  کردم. تلخندی زدم

!  چی می گی بابا- 

 . چانه ام را گرفت و کشید به طرف خودش

من می دونم د یگه. چرا داری حاشا می کنی ؟ به خدا- 
 قیافه ت



. داد می  زنه

:  باز انکار کردم

 چی میگی تو سرمه؟ عاشقی  کدومه؟- 

ن می  خوابی؟  تا طرفو می   بینی   راحت  -  بی  اشتها
 شدی؟  شبا

قلبت تند تند م ی زنه؟ گونه هات گل می ندازه؟ دوست
 داری تو

چشمش باشی؟ می خوای انکارش کنی، نمی تون ی و
 چشمات

برق می زنه اسمشو می شن وی؟ جرات ابراز عالقه نداری
 چون ی ه

طرفه عاشقی و از اینکه ردت کنه  می ترسی بگی  بهش
  عاشقشی؟

:  با چشمان گرد شده گفتم

!  سرمه؟- 



:  سرمه لبخندی فاتحانه زد
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دیدی درست گفتم؟ تو عاشق سامیارسنایی شدی و می- 
 خوای

. حاشا کنی  دختر جون. والسالم نامه تمام

. قطره اشکی از گوشه ی چشمم روان شد

.  بی  خیال سرمه. من می تونم فراموشش کنم- 



 : سرمه ضربه ی آخر را زد

نمی تون ی روژین. تو خیلی آلوده ش شدی. تمام روح و- 
 جسمت

.  داره این عشقو فریاد می زنه

: دومین قطره اشکی درشت روی گونه ام چکید

م ی خوام از شرکت بیام بیرون. نبینمش یادم میره- 
 عشقش از

 . سرم میفته

دوری از اون فقط دلتنگ ترت می کنه چون عشقت- 
خالصه، 

تره.  براق  تر و تمیزتر باشه رنگ و جالش  پاکه، هر چی
 عشق

عین این  ماشین  مدل باالها. دی دی؟ رنگشون چه خاصه؟ 
 همچین

برق می زنن. هر چی بیشتر دستمال بکشی روش براق تر
. میشه



چرا؟ چون گرون قیمته و نوع رنگ و جالش ناب تره.
.  خالصه

:  هق زدم
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من  از  مادرش  نیست.  من  با  سامیار   دلش  -  نم ی
. تونم  سرمه

نابود کرد.  متنفره. درست شب یه کسی هستم که خانواده
 شونو



این عشق بای د مخفی بمونه. بای د آت یشش خاموش شه
 . سرمه

 از کجا می دونی  دوستت نداره؟ ازش پرسیدی ؟- 

اون  از  چون  بیاد.  وجود  نبای د  به  این   عالقه
 سرمه.  کن  -  بس

درخت سیب ممنوعه تو باغ عدن دست زدن بهش خطرناک
. تره

حتی  آدم و حوا هم آخرش بخشیده شدن و برگشتن  پیش- 

.  خدا. دیگه مادر سامیار خدا نیست که

اونو ندیدی. نمی دون ی چجور زنیه. نمی خواد سر به تنم
 - تو

. باشه

لیاقت  تو رو نداره. اون که مهم ن یست. مهم خود- 
.  سامیاره



:  با تاسف سر تکان دادم و سرمه بغلم کرد

.  ای دیوونه! ببین چجوری داره گریه می کنه- 

کمی که آرام شدم، از آغوشش بیرون آمدم. اشک هایم را
 پاک

. کردم

. از شرکت میام بیرون. فقط تا آخر اسفند اونجام- 
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 بعدش میام  بیرون. توی آموزشگاهتون تیچر الزم نداری؟



سرمه خیره به من آهی  کشدار از گلو بیرون داد و تند تند
 سر

.  تکان داد و از جا بلند شد

. پاشم برم چایی  بیارم. پاک خل شدی امشب- 

:  به سمت روشویی رفتم. از همان جا گفتم

 دارم جدی میگم سرمه کسیو واسه تدریس نمی خوای؟- 

سرمه دو لیوان چای ر یخت و به نشیمن برگشت. حوله به
 دست

. از روشویی بیرون آمدم

.  کنارش نشستم. لیوان چایم را دستم داد

...  چرا نخوام؟ کی بهتر از تو؟ ولی  من دارم میگم- 



:  میان صحبتش دویدم

من دیگه بچه نیستم سرمه. نمی تونم پا روی عقلم بذارم و- 
 برم

. پی دلم. برم  پی  عشقی  که معلوم ن یست چی داره برام 

پس چی؟ نکنه قصد داری با یک ی از مردایی که بابات- 
  تعیین

  می کنه ازدواج کنی؟
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!  نه ابدا- 



این و  دانند. فقط  -  نمی  دونم چی  بگم. صالح خویش
 خسروان

بهت بگم که می دونم که روزای سختی  پیش رو داری.
 عشق تو

این سن و سال چ یزی نیست که بشه فراموشش کرد.  عین
 خوره

. میفته به جون روح و روانت

سکوت کردم و چ یزی نگفتم. سرمه راست می گفت. عالقه
 ی

من به سامیار روز به روز داشت بیشتر میشد و خودم را
 هر روز

گول می زدم و نادی ده اش می گرفتم. اولین کار استعفایم
 تا آخر

. اسفند از شرکت بود



اما خیلی زود اتفاقی  افتاد که باعث شد خیلی زودتر از
  موعدی

.که برای خودم تعیین کرده بودم نامه ی استعفایم را بنویسم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

  قسمت_صد_پنجاه_دوم#

 

 

 Page 978 of 1483
 

 



 

ده روز به  عید نوروز مانده بود و توی شرکت بیش از
 پیش کار

 . روی سرمان ریخته بود

صبح ها زودتر از قبل به شرکت م ی رفتم و عصرها
 دیرتر خسته

و کوفته بر می  گشتم به خانه. آنقدر خسته بودم که گاه ی
  نای

پختن شام هم نداشتم. در آن مدت سرمه را ندیده  بودم.
  گهگاهی

تلفنی باهم حرف می  زدیم . کتی  حالش خوب شده بود و
 ترجمه

 . را از سر گرفته بود

سومین جلسه ی دادگاه رزا و امیرحسین هم برگذار شده بود
 و

امیرح سین همچنان راضی به طالق نبود. تنها چیزی که
  میان



که  این  بود  م ی   کرد  گرم  را  رزا  ب ی   پا یان
 دل  کشمکش  آن

. امیرح سین کاری به کار راستین نداشت

ای  برای  به  برنامه  اش  خانواده  امیرحسین  و  شکر
 خدا  را

هم  یک  برای  رزا  وگرنه  راستین  نداشتند.  سرپرستی
 گرفتن

.  مصیبت دیگر اضافه میشد

.  هنوز هم برنامه ام همان بود که شرکت را ترک کنم
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به  من  کارمندان  چشمان  مقابل  در  آشکارا  را  سامیار
 محبتش

ارزانی می کرد. سرمه می گفت سامیار دوستت دارد و من
  می

گفتم محبتش فقط چیزی در حد محبت رفیقی در حق رفیق
 ش

.  است و ال  غیر

اما  زبان م ی  آورد.  به  را  آن  و حتما  اگر  مرا می
 خواست حتما

.  سامیار حرفی از عشق و دوست داشتن نمی زد

صبح زود بود و هنوز هم به خاطر کار زیاد روز قبل در
 شرکت

خسته بودم. صبحانه ای مفصل خوردم و از خانه بیرون
 زدم. روز



.  خوبی بود. هوا صاف و ملس بود

تلفنم زنگ که خورد، ماشین را ک شاندم کنار خیابان.
.  سرمه بود

:  صدایش توی گوشم  پیچید

 سالم. چطوری روژین؟خوبی؟- 

. سالم سرمه. خوبم. چه خبره اول صبحی. خیر باشه- 

آقا هوا خیلی خوبه. هوس کردم برم خرید. عصر چی- 
 کاره ای؟

 مگه تو آموزشگاه کار نداری؟- 
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نه دی گه. این هفته بچه ها امتحان بدن آموزشگاه تعطیله.- 
 منم

امروز یه کم سرم خلوته. میای  بری م خرید؟ شامم بیرون
. بخوریم

.  مامانم امشب مهمونه جایی

. فکر خوبیه- 

.  پس من منتظر زنگتم روژین- 

.  فعال- 



!" با خودم گفتم: " چه روز خوبی بشه امروز

اما تا پا در دفتر شرکت گذاشتم، حال خوشم دود شد و به
 هوا

رفت. چند مامور پلیس در مقابل سولماز ایستاده بودند و
  یکی

.  دو کارمند هم گوشه ای پچ پچ م ی کردند

:  یکی از دو مامور داشت به سولماز می گفت

.  لطفا هر چه زودتر باهاشون تماس بگیرید بیان- 

سولماز فورا مشغول شماره گیری شد. نزدیک  تر رفتم و
 سالم

. کردم

.دو م امور سر تکان دادند و زیر لب جواب سالمم را دادند
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:  گفتم

  ببخشید جناب سروان. اتفاقی افتاده؟- 

:سروان که نام ستوده روی جیب لباسش درج شده بود گفت

  شما کارمند این شرکتی؟- 

.  بله مترجم شرکتم- 

: سروان ستوده نگاهی به همکارش کرد و بعد گفت



شما که مترجمی چطور متوجه نشدی شرکت جنس قاچاق- 

  داره رد و بدل می  کنه؟

: شوکه گفتم

چی؟! قاچاق؟ امکان نداره جناب سروان. یه اشتباهی- 
.  شده

چه اشتباهی خانوم؟ شما که د یگه تو این کاری چرا- 
 متوجه

 نشدی؟

  اون وقت االن این جنسای قاچاق که می گین کجاست؟- 

. تو خونه ی آقای سامیارسنایی؛  رییس این شرکت- 
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با دهان باز به صورت سروان ستوده خیره شدم. الل مانی
 گرفته

  بودم. سام و قاچاق؟

: سولماز گفت

. گفتن تو راهن جناب سروان. دارن میان- 

: سروان نگاهی به درو دیوار کرد و گفت

. خوبه- 

:  گفتم



. خب چرا نرفتین خونه ش؟ اومدین اینجا- 

:  سروان ستوده نگاهش را چپ کرد

شما خیلی  داری سوال می پرسی. لطفا بفرمایید  سر- 
. کارتون

. سولماز دست مرا گرفت و برد توی  آبدارخانه

:  پچ پچ کنان گفتم

  چی شده سولماز؟ این پلیسا چی میگن؟- 

:  سولماز کالفه لب فشرد

. به خدا نم ی دونم این جا چه خبره- 

 Page 983 of 1483



 

 

 

 کارت شناسایی  شون رو چک کردی؟- 

  آره. ول ی راستش من از کجا بفهمم جعلیه یا واقع ی؟- 

باید  زنگ بزنیم پلیس بپرسیم که آیا کسی رو فرستادن یا- 
.  نه

وای روژین. داری منو می  ترسونی. اگه پلیس نباشن چ- 
  ی؟

. هیچی. زنگ می  زنیم پلیسای واقعی بیان ببرنشون- 



با شنیدن صدای سالم دادن سامیار، فورا با سولماز از
 آشپزخانه

. بیرون رفتیم

.  سامیار اخم نشانده بود میان ابروها یش

: رو به سروان ستوده گفت

  کارت شناسایی  تون رو لطف می  کنید؟- 

:  سروان ستوده کارتش را به دست سامیار داد و گفت

.  لطفا همکاری کنید جناب سنا ی ی- 

.  سامیار کارت را به او برگرداند

.در مورد چی آخه؟ من اصال نمی فهمم این  جا چه خبره- 
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به ما گزارش دادن این شرکت لوازم بهداشتی آرا یشی- 
 قاچاق

وارد می کنه و به قیمت های گزاف می ده دست مردم.
 کیفیت

. این اقالم که گفتم خیلی پایینه

  چی شده؟ کسی صورتش جوش زده؟- 

. نه. گزارشی نداشتیم در این مورد- 

: سامیار کالفه دست به کمر زد و گفت



االن من چی  کار بای د بکنم که ثابت کنم این اتهامات- 
 غلطه؟

.  همکار سروان ستوده برگه ای به دست سامیار داد

. مجوز تفتیش شرکت و منزلتونه- 

:  سامیار پوزخند زد

واقعا خنده داره. بفرمایی د بگردی ن. گردن منم از مو- 
.  باریک تره

سروان ستوده به همکارش اشاره کرد توی اتاق ها را
.  بگردند

:  سامیار رو به سولماز گفت

.  لطفا سه تا چایی بی ارین- 
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سولماز که رفت، به طرف من آمد و نگاه ی به صورتم
 انداخت و

: گفت

 چرا ماتت برده دختر؟ حالت خوبه؟- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#



#Lقسمت_صد_پنجاه_سوم 

 

ظاهرش طوری بود که داد می  زد دلواپس شده. داشت
 خودش

.را می زد به آن راه؛ اما لبخندش از هزار تا گریه بدتر بود

:  لب گزیدم

  اینا واقعا پلیسن؟- 

آره من کارت جعلی  رو خوب م ی شناسم. وقتی  منشی- 
 زنگ

. زد گفت پلیسا اومدن، زنگ زدم استعالم کردم. درسته

  خب االن چی کار کنیم؟- 

.  یه چیزی هست شک نکن- 
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.  من به مامانت مشکوکم- 

یعنی اینقدر پست و حقیر شده واسه خاطر دختر خواهر- 
 هرزه

 ش بخواد منو بدبخت کنه؟

وای سامیار! مادرت تهدید کرد ب یچاره می کنه. گفت یه- 
 کاری

. می کنه من با پای خودم بذارم برم



  ک ی؟ چرا به من نگفتی؟ ی عنی چ ی بری؟- 

تو خودت هزار تا دردسر داری. راستش این بار دومش- 
.  بود

وگرنه  یه  کاری  م ی  کنه  بردارم؛  سرت  از  دست
 تهدیدم   کرد

. زندگیم سیاه  شه

. سامیار "ای بابا "یی  زیر لب زمزمه کرد

.  خسته م کرده. آخه چرا نمی ذاره به درد خودم بمیرم- 

آخ که دلم کباب شد برای مردم. کاش میشد بردارمش
 ببرمش

.  یک جای دور. جا یی که دست مادرش به او نرسد

:سروان ستوده از اتاق من خارج شد و رو به سامیار گفت



.  اتاق ریاست مونده. بی  زحمت راهو نشون بدین- 
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سامیار به طرف اتاقش رفت و در اتاق را باز کرد و کلید
 برق را

.  زد ولی جلوی در خشکش زد

با د یدن چند جعبه روی هم دست  اتاق رفتم و  فورا به
 سمت

.  روی دهانم گذاشتم

.  سروان ستوده سامیار را به عقب راند و وارد اتاق شد



نگاه ی به جعبه ها کرد. در یک ی دو تا از جعبه ها را باز
.  کرد

:  رو به همکارش داد زد

! ستوان فارخ- 

: ستوان گفت

.  بله قربان- 

 بیار اون لیستارو چک کن ببین همیناس؟

:  ستوان فارخ گفت

. چشم قربان- 

: سولماز کنارم ایستاده بود. با وحشت گفت



 وای خدا! اینا  چین؟- 
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: رو به سولماز گفتم

  اینا چجوری اومده تو اتاق سنا یی؟- 

دیشب که داشتم می  رفتم خونه هنوز داشت کار م ی- 
 کرد. من

و بقیه زودتر رفتیم. فکر کنم آقای  بهرامی هنوز تو شرکت
.  بود



.  صبحم که اومدم نرفتم تو اتاق آقا ی سنایی

  تو ک ی رفتی؟- 

.  نزدیک هفت بود- 

سامیار به اتاق قدم گذاشت. و در کنار ستوان فارخ به
 محتویا ت

اتاق  درگاه  کنار  حالی  خراب  با  سولماز  و  من  کرد.
 نگاه  جعبه

.  ایستاده بودیم و به صحنه ی مقابل چشم دوخته بودیم

: سروان ستوده گفت

 که اتهام غلطه؟ آره جناب سنایی؟ اینجوریاس؟- 

.  سامیار با تاسف سر تکان داد



بهتونه. تهمته،  بپرسی ازم میگم آره،  بار دیگه هم  - شما
 هزار

 . افتراس. اتهام الکیه
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: سروان ستوده رو به ستوان فارخ گفت

. زنگ بزن بچه ها بیان حکم پلمپ شرکتو بیارن- 

جناب سنایی، شما هم همراه من بی این بریم  منزلتون. به
 نظر اون



.  جا هم خبرایی هست

: سامیار زهرخندی زد

حرفای  مهمی   دارم  بیام   کالنتری.  زودتر  مشتاقم  -
 بریم   منم

.  خدمت مسئول این پرونده

:  سروان ستوده سوالی نگاهش کرد و گفت

 منظورت چیه ؟- 

هیچی. شما که حرف منو قبول نداری. ولی  شای د  یه- 
 نفر دیگه

پیدا بشه تو اون کالنتری ای که شما ازش اومدی، به حرف 
 من

.  گوش بده



.  سروان ستوده فورا عصبانی شد

. راه بیفت. خیلی داری حرف می زنی- 

.  بازویش را کشید  و تقریبا هولش داد سمت در اتاق
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.  نمی دانم چه شد که یک لحظه خونم به جوش آمد

: اخم در هم کشیدم و تشر زدم



آقا چرا هولش میدی؟ مودب باش ین. یه کار نکنید فردا- 
 مجبور

.  شین از ایشون عذرخواهی کنید

:  سروان ستوده سگرمه های ش را در هم کشید

بیا. بفرما. اینم از کارمند شرکتش. زبونش دو متره. حد- 
 خودتو

. نگه دار خانوم

سامیار فورا به سمتم آمد و دستم را کشید و از اتاق بیرون
.  برد

سولماز بر و بر داشت به صورت سرخ از خشم من نگاه
. می کرد

می دانستم صورتم سرخ شده چون بدجوری پوست صورتم
 گر

. گرفته و می  سوخت



 

:  سامیار پچ پچ کنان گفت

روژین! آروم باش دختر خوب. پلیسه ها. لج کنه کار- 
 دستمون

.  میده
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گفت "دستمون میده " جمع بسته بود و منه د یوانه در آن
 لحظه

.  خوش خوشانم شده بود



:دست به سینه به نقطه ای نامشخص خیره شدم و اخم کردم

به جهنم! چه حقی داره اینجو ری رفتار م ی کنه؟ پلیسه- 
 االقل

نداره  حق  پس  نشده،  ثابت  جرم  که  هنوز  بزنه.
 حرف  درست

. اینجوری تحق یر کنه

. سامیار چیزی نگفت و حس کردم نگاهش روی من است

. با صدای سروان ستوده هر دو به سمتش چرخیدیم

 .  راه بیفت جناب سنایی- 

:  سامیار گفت

من دارم میرم. لطفا یه زنگ بزن به محمد و سهیل خبر- 
.  بده



. سر بلند کردم و به صورتش نگاه کردم

اشکم داشت در م ی آمد. صدایش  حمایتگرانه توی گوشم
: پر شد

 Page 992 of 1483
 

 

 

به مادرم اجازه نمیدم   ای ن دفعه  - نگران نباش. هیچی
. نمیشه

بیشتر از این تو زندگی  من  دخالت کنه. دیگه  از حدش
. گذرونده



. بسه هر چی به احترامش ساکت موندم

  م ی خوای چی کار کن ی؟- 

  لطفا تنهام نذار روژین. باشه؟- 

.  به او اطمینان دادم و همراه با سولماز راهی اش کردیم

سولماز نگاهی معنادار به من کرد. کیفش را برداشت و مرا
 کشاند

.  سمت اتاقم

.  بیا  این جا ببینم روژین خانوم- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

#Lقسمت_صد_پنجاه_چهارم 
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سروان ستوده جلوتر از من از آسانسور پا در خیابان
 گذاشت. به

کنار  ماشین  را  دفتر،  به  برسم  زود  داشتم  ای  که
 عجله  خاطر

:  خیابان پارک کرده بودم. رو به من گفت



.  با ماشین شما میریم- 

ریموت را زدم و" بفرمایید"ی گفتم. پوزخندی بر لب
 راندم." تو

. بودم شدم شما. " سروان ستوده هم یک چیزی اش میشد

دلم می   نشد.  بدل  و  بین   ما حرفی  رد  توی  راه  یک
 کلمه هم

خواست صحنه ی بعدی این سناریو هم رونمایی شود و بعد
 بروی م

سر صحنه ی سوم و چهارم و الی  آخر. دلم می  خواست
 سریع تر

می رسیدیم به صحنه ی رو به رویی با مادرم. سردرد بدی
 به

جانم افتاده بود اول صبحی. تنها چیزی که میان بلبشوی
 ذهنم

مرا آرام و خوددار نگه م ی داشت، نگاه پر از خشم
 روژین بود که

از قضا به خاطر من آن طور نگاهش آتشین شده بود. این
 که یک



نفر باشد که نگرانت بشود و به خاطر تو به مامور پلیس
 مملکت

.  تشر بزند، خیلی آرامش بخش بود

: سروان ستوده گفت
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کی   پیشت  باشه  حواست  میری  پسرجان.  -  خیلی
 داری  تند

 . نشسته



آهی کشیدم و دندان روی  جگر گذاشتم تا به وقتش جواب
 او را

.  هم بدهم

سروان  و  ماشین   پیاده  شدم  از  ر سیدیم،  فورا  که  به
 ساختمان

.  ستوده را راهنمایی کردم

وقتی کلی د انداختم، با تعجب درب واحدم قفل نبود. اما
  خیلی

زود حواسم جمع شد. مادرم کلید خانه ام را داشت و البد تا
 من

از خانه بیرون رفته بودم دستور فرموده بود تعداد زیادی
 از آن

.جعبه های کذایی  را بگذارند توی خانه. آن هم جلوی چشم

سروان ستوده وارد خانه شد و من هم  پشت سرش پا در
 سالن

.  خانه گذاشتم



: سروان ستوده گفت

. خوبه. اینجام که مدرک جرم داری- 

:  گفتم

.  لطفا زودتر صورت جلسه کنید بریم کالنتری- 
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.  نگاه ی معنادار به من کرد



. انگار این دفعه اصال تعجب نکردی- 

پلی س  توی  ایران  بود طوطی  وار  مامور  چه  هر  و
 مثل  خودش

: تکرار کردم

. تو کالنتری معلوم میشه- 

. خندید. خنده ای پر استهزاء

توی آشپزخانه رفتم و از پاکت آبم یوه سان استار هفت
 میوه،  دو

.  لیوان سر خالی آبمیوه ریختم و به سالن پذیرایی برگشتم

.  لیوان را سمت سروان ستوده گرفتم

. بفرمایی د سروان- 

.  نگاه ی به لیوان کرد



:  گفتم

. نترسین توش داروی بیهوشی نریختم- 

لیوان را گرفت و ال جرعه سر کشی د و لیوان را به من
.  برگرداند

. م ی دونم. چون قراره بیای کالنتری- 
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 کنجکاو نیستین؟- 



.تو کالنتری معلوم میشه دیگه. صبو ری هم جزو کار منه- 

 . جرعه جرعه آب میوه ام را خوردم

توی  ها  جعبه  داخل  اجناس  لیستی  از  نوشتن  سروان
 مشغول

.  برگه ی زیر دستش بود

توی  جیب  شلوارم کردم.  تلفنم دست  زنگ  با  به صدا
 درآمدن

. سهیل بود

:  فورا پاسخ دادم

الو سهیل!... علیک سالم... مگه روژین بهت نگفت؟...- 
 آره... نه

بابا! مگه گشنه موندم برم با قاچاقچیا معامله کنم؟ ... نه
  خیالت



راحت... یه ساعت دیگه  بیا  کالنتر ی... آره بهت آدرسو
  مسیج می

به  ببین...  برسونه...  خودشو  بگو  بزن  زنگ  هم
... مامان  به  کنم

باشه االن  بیاد...  بفرست  بزن آدرسم براش  محمد خودت
 زنگ

.  می فرستم... فعال

 

آدرس کالنتری را از سروان پرسیدم و برای سهیل
.  فرستادم
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من  و  می  نوشت  داشت  معوج  و  خطی  کج  با  تند
 سروان  تند

. حوصله ام سر رفته بود

شروع کردم به قدم زدن توی ن ش یمن کوچک خانه ی
. نقلی ام

داشتم به این فکر می  کردم دقیقا قدم بعدی م چه باشد که
 حتما

.  به نفع من باشد

.سروان ستوده که گفت" تمومه بری م"، می  دانستم چه کنم

به کالنتری که رسیدیم، سهیل  و محمد منتظر نشسته بودند
 و

خبری از مادرم نبود. با تاسف سر تکان دادم و توی دلم
: " گفتم



" دارم برات پروانه خانوم

 

سهیل فورا به سمتم دوید و محمد با رنگ و رویی پری ده
 کنارم

:  ایستاد و سهیل لب زد

  چی شده سام؟- 

:  محمد گفت

! سامی ار- 

:  دست روی شانه ی هردو گذاشتم
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.  بریم  تو اتاق- 

وارد اتاق که شدی م سروان دیگری که نمی دانستم اسم و
  فامیلی

.اش چیست پشت میز نشسته و با تلفن داشت حرف می زد

با دست اشاره زد بنشینیم. مکالمه اش که تمام شد، رو به
 سروان

: ستوده گفت

 خسته نباشی ستوده جان. چه خبر ؟- 

:  ستوده پرونده را روی میز گذاشت و گفت



گزارشش  اینم   لیست  اجناسی  که  نباشی  ام امی   جان.
 -  مونده

 . رسیده دستمون

. سروان امامی پرونده را کشید  جلوی خودش

:  نگاه ی به من کرد و گفت

 خب جناب سنایی . تعریف کنید  ببینم. این لیستا چیه؟- 

نگاهم را اول به سهیل دوختم و بعد دوباره به سروان امامی
 نگاه

. کردم

 میشه قبلش بپرسم کی  بهتون گزارش داده؟- 

 Page 999 of 1483
 



 

 

: سروان ستوده گفت

مگه مهمه پسرجان؟ اصل قضیه مهمه، نه این  که کی- 
 گفته تو

. چی کاره ای

.  گلو صاف کردم

حتما مهمه برام که پرسیدم. اینجو ری زودتر به حل- 
  پرونده م ی

. رسیم

:  سروان امامی گفت



اپراتور پلیس  یه  پیام  دریافت کردن که شرکت شما- 
  معامله های

مشکوک انجام میده. اینکه اجناس شرکت شما همگی به
 صورت

همین  بررسی  کردیم  دیدی م  که  ماهم  وارد کشور شده.
 قاچاق

چند وقت  پیش شرکت شما یه شکایت داشته که شاک ی
 بعد از

. چند روز اومده شکایتش رو پس گرفته

.  بله خبر دارم. اون قضیه زیر سر مادرم بود- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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 : سهیل فورا شوکه گفت

  سام ی؟! چی داری میگی ؟- 

.  با تاسف برایش سر تکان دادم

. متاسفانه حقیقت داره سهیل- 



بعد مختصر برای جمع حاضر تو ی اتاق موضوع را
. تعریف کردم

: آخرش گفتم

متاسفانه مادرم برای راضی کردن من به ازدواج با- 
 خواهرزاده

ش این رویه رو در  پیش گرفته. تا دلتونم بخواد شاهد
  دارم. این

.مورد هم کار مادرمه. به شرفم قسم می  خورم کار خودشه

لطفا با اون شاکی و خانواده ش و خانوم رستمی مترجم
 شرکت

.تماس بگیرین تا بیان و صحت و سقم حرفای من ثابت بشه

:  سهیل عصبی صدایش را باال برد
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سامی چرا چرت و پرت میگی؟ آخه مگه مامان عقلش کم- 
 شده

 بخواد این کارو بکنه؟

:  چپ چپ نگاهش کردم

 اگه کار اون نیست چرا نیومده؟- 

.  چون دیشب رفت دبی  جنس جدید بیاره- 

: زهرخند زدم



هه! خدای ا. خیلی جالب شد! گند می زنه به زندگ ی من- 
 و میره

  خوش گذرونی؟

.  داداش تو داری اشتباه می  کنی- 

:  صدایم را کلفت کردم

د لعنتی اگه من اشتباه می  کنم پاشه بیاد  ثابت کنه دیگه.- 
 پس

  کو؟ کجا رفته؟

 

: ستوان ستوده گفت
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آروم باش. داد نزن. چرا همون موقع که فهمیدین بهتون- 
 تهمت

 بی جا زدن نرفتین کالنتری و همه چیزو به پلیس نگفتین؟

دل  های   یه  زن  اشک  و  بود  وسط  پای  آبروی
 مادرم  -  چون

. شکسته. واسه زن مردانی و دخترش خیلی دلم سوخت

:  امامی  پرسید

 مردانی  همون شاکیه؟- 

بله. نمی خواستم پای مادرم به عنوان  یه کاله بردار به- 
 کالنتر ی



بگیرم.  جلوی  دهنمو  دیگه   نتونستم  واقعا  امروز  اما
 بشه.  باز

.  خواهش می کنم مادرم رو احضار کنید

:  ستوده رو به همتایش  گفت

اول شاهدین پرونده ی شکایت  قبلی رو احضار کنیم. من- 
 میرم

.  کالنتری مربوطه و پرونده رو مطالعه می کنم

: امامی  سر تکان داد و رو به سهیل گفت

 مادرتون کی بر می گردن ایران ؟- 

: سهیل فورا گفت
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. سه شب دیگه جناب سروان- 

فعال چیزی به ایشون نگید . به محض ورودشون به- 
 ایران ایشو ن

باید  بیان توضیح بدن. تاکید  می  کنم بهشون چیزی نگین
 مگر

.  اینکه بخواین فراری شون بدین

:  سهیل تند تند سر تکان داد

. نه. مطمئن باشید. حواسم هست- 



: ستوده گفت

اگرم فرار کنن و ثابت بشه گناهکارن، الزم باشه میریم- 
 دبی ی ا

.  هر جای دیگه

:  محمد برای اولین بار به حرف آمد

تو  تکلیف  سامیار   چی  میشه؟  با ید   بمونن  سروان!  -
 جناب

  بازداشتگاه؟

اگر سند دارین وثیقه بذارین برن خونه؛ اما نباید  از- 
 تهران خارج

. بشن

:  گفتم
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.  سند خونه م هست- 

:  رو به سهیل گفتم

. برو بیارش- 

.  سهیل از جا بلند شد و فورا اتاق را ترک کرد

:  رو به سروان امامی گفتم

از مادرم  از شنید ن حرف های شهود  - مشخصا می خوام
 بعد

.  شکایت کنم



 :  امامی  لب گزید

مطمئنی؟ مادرته ها! یک درصد احتمال بده اشتباه م ی- 
.  کن ی

 . صد و یک درصد مطمئنم کار خودشه- 

: ستوده گفت

.  بنویس پسرجان. بنویس- 

****** 
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سولماز یک دستش را دور فنجان داغ نسکافه اش حلقه کرد
 و

 . چشم از بخار آن برداشت

.هنوز هم اصرار داشت بین من و سامیار خبرهایی  هست

همین نیم  ساعت  پیش  توی شرکت که بودی م مرا برد
 توی اتاق

کارم و گفت" بین تو و سنایی  خبریه؟ من هم هاج و واج
 نگاهش

کردم و گفتم" نه!" خندی د:" آره جون عمه تون. قیافه
هاتون، 

رفتاراتون، اون داد بیدادی تو سر جناب سروان داد می
 زنه یه



." چیزیتون هست

.  و من خودم را زده بودم به آن راه و به پنجره نگاه کردم

نگاهامون؟" و او دست به سینه گفت:" سنایی  که تو دلش" 
 کله

قند می سابیدن وقتی  به خاطرش سر اون پلیس داد زدی.
 تو

ند یدی  چجوری  نگاهت م ی  دیوار  نگاه می   کردی  و
 داشتی  به

" کرد." فورا تند و تیز به او نگاه کردم:" چجوری سولماز؟

. و سولماز خندید و مرا گذاشت تو ی خماری
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از شرکت یک راست آمده بودیم به این کافه و او رو به ر
 وی من

نشسته بود و هنوز اصرار داشت من و سامیار به یکدی گر
 کشش

. داریم

: کمی قهوه نوشید

نمی دونم چرا می زنی زیرش روژین جون. ولی من- 
 یکی که

.  باور نمی  کنم

:  گفتم



من االن نگران سنایی و شرکتم، اون وقت تو چسبیدی به- 
 عشق

  و عاشقی  و این  حرفا؟

بیا ! بفرما. اینم یه نشونه ش. نگرانشی چون دوسش- 
. داری

:  بی هوا گفتم

.  کاش برم ببینمش- 

: سولماز سر تکان داد

. شرکتو تعطیل کنن بدبخت میشم روژین جون- 

  تازه یادت افتاده؟ دو ساعته چی می گم پس؟- 
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کل ی از وسایل  جهازمو قسطی برداشتم. چون رو- 
 حقوقم حساب

.کردم. وای خدایا ! خواهش م ی کنم. با من این کارو نکن

سرمه  می  رسد.  کجا  به  شرکت  سامیار  و  عاقبت
 نمی  دانستم

جای   خالی   برای  آموزشگاهش  در  بود  کرده  راحت
 خیالم  را

تدریس من دارد، اما حقوق آنجا کجا و حقوقی که سامیار به
 من

.  می داد کجا



: آهی کشدار از گلو بیرون دادم و گفتم

. بخور سرد شد. بری م من کار دارم- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 ادامه_قسمت_صد_پنجاه_پنجم#

 

: از کافه که بیرون زدیم، سولماز گفت

. روژین جون کاری نداری؟ من برم خونه- 

. کجا؟ وایسا برسونمت- 
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.نه مرسی. میرم  پیش  نامزدم. محل کارش اون سر شهر- 

.  خب اشکالی نداره- 

 . نه مرسی. زحمتت نمیندازم- 

. باشه عزیزم. هر جور راحتی. پس بعدا می  بینمت- 

دست دادیم و او سمت ایستگاه تاکسی قدم برداشت. به سمت

 . ماشینم حرکت کردم که تلفن زنگ خورد

: شماره ی ناشناس بود. جواب دادم



  بله؟- 

:  صدای سامیار بود

 الو خانوم رستمی؟- 

با رستمی گفتنش فهمیدم جایی ن یست که خودمانی حرف
. بزند

صدایش  شده  دلتنگ  اما  بود؛  ندینش   نگذشته  زیادی
 از  مدت

بودم. صدای دوست داشتنی اش که حتی از صدای مجری
 های

. خوش آوای رادیو هم دلنوازتر بود برایم

:  بدون رودربایستی با نگرانی گفتم
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  سامی ار؟ خوبی؟- 

: آرام گفت

  خوبم. میشه بیاین اینجا؟- 

  کجا بیام؟- 

وقتی   سریع  برسونید.  خودتونو  میدم.  کالنتری  رو  -
 آدرس

 .  رسیدین بیاین اتاق سروان امامی

.  باشه. بگو حفظش کنم- 



.  آدرس را که گفت سریع ارتباط را قطع کرد

نگرانی و دلشوره باعث شده بود سردرد بگیرم. تا وقتی
 برسم به

کالنتری مزبور دل توی دلم نبود برای چه سامیار گفت
 بروم به

. کالنتری

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_پنجاه_ششم#
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توی کالنتری داشتم تلفن همراهم را تحویل سرباز پشت میز
 م ی

با  نگهبانی  شد.  اتاقک  وارد  در  از  عجله  با  مردانی
 که  که  دادم

.  دیدنش  چشمانم گرد شدند

به دنبال مردانی،  زن و دخترش هم با صورت هایی  بهت
 زده و

.  غمزده وارد شدند



: فورا گفتم

  شما اینجا چی  کار می  کنید؟- 

 :  مردانی دندان به هم سایید

!  خوب مارو گول زدین. دستتون درد نکنه. باریکال- 

: شوکه گفتم

...  من؟! من آخه- 

از آن ج نس زن های ظریفی  بود که  به گمانم  زن
 مردانی که

:  اشکش دم مشکش بود، شروع کرد به گریه کردن
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کالنتری  باز  رو  ما  چرا  گفتین  این  قضیه  تمومه.  که
 -  شما

 خواستن؟ آخه چرا با آبروی ما باز ی کردین؟

:  شانه باال انداختم

.  واال منم تازه رسیدم. ولی فکر کنم بدونم چی  شده- 

.  تلفناتونو بدین بی این بریم  داخل

مردانی فورا تلفنش را داد و زن و دخترش گفتند تلفن
.  ندارند



از اتاقک که بیرون رفتیم،  یک محوطه ی آسفالته بود با
 درختچه

Lهایی  کوتاه کنار دیوار. ساختمان کالنتری در ضلع شرقی
 محوطه

بود. به آن سمت رفتیم و وارد سالن بزرگی شدیم . افسر
 کشیک

.  مارا راهنمایی کرد سمت اتاق سروان امامی

سرباز  زدم.  در  به  تقه  من  ایستاده   و  در  پشت  هر
 چهارنفرمان

.  نگهبان در را باز کرد و وارد اتاق شدیم

با  دیدن  سروان ستوده و نگاه چپ چپش به من، سالمی
 زیر لب

. دادم و کنار سامیار نشستم

: سامیار خسته و کالفه زیر گوشم گفت

.  خوبی؟ مرسی که اومدی- 
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  خوبم. چی  شده؟- 

.  صدای مردانی نگذاشت سامیار جواب بدهد

 آقای  سنایی  چه خبره اینجا؟- 

زنش هنوز فین فین می  کرد و رنگ و روی دخترش  عین
 روح

.  سفید بود. بندگان خدا داشتند از وحشت سکته می کردند



:  سروان امامی گفت

آقای مردانی. لطفا در مورد شکای تتون به ما بگین.- 
 خانوم پروانه

استفاده می کنن رو می   سنایی که گویا از فامیلی
Lهمسرشون 

 شناسین؟

:  مردانی گفت

اول به ما بگین اینجا چه خبره؟ برای چی مارو احضار- 
 کردین؟

: ستوده گفت

مورد  در  شهادت  یه  س ری  اتفاقات  واسه  فقط  نباشید.
 -  نگران

.  شکایتتون گفتیم بیاین
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مردانی انگار خیالش کمی راحت شده باشد نفسی کشید و
 شروع

. به حرف زدن کرد

هر آنچه که بود را بی کم و کاست تعریف کرد. وقتی
  حرف هایش

تمام شد، سروان امامی از زن و دخترش هم چند سوال
 کرد. بعد

با ید   بیایند   باز  شد  الزم  اگر  گفت  بروند.  می
 توانند  گفت  هم



. دادسرا و آن جا هم شهادت بدهند

: زن مردانی موقع رفتن التماس گونه گفت

جناب سروان تو رو خدا شوهر منو عفو کنید . به خدا- 
 اشتباه

...  کردیم. تو رو خدا

:  سروان امامی گفت

هنوز مشخص نیست چی قراره پیش بیاد. بفرمایی د- 
.  بیرون

را  سرم  کرد.  نگاه  من  به  خواهش  از  نگاهی  پر  زن
 مردانی  با

. انداختم پایین و زن بیچاره بیرون رفت

آهی کشیدم و سروان امام ی بدون تلف کردن یک ثانیه از
 من



 . هم خواست هر چه می دانم بگویم
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نیم ساعت بعد از اتاق بیرون رفتیم. محمد بیرون نشسته
 بود. با

دیدن ما از ردیف  صندلی  های فلزی سوراخ سوراخ بلند
 شد و

: گفت

  ک ی اومدی روژین بانو؟- 



:  گفتم

 یه نیم  ساعت بیشتره. کجا بودی؟- 

. رفته بودم یه سری مدارک بی ارم از شرکت- 

  چه مدارکی؟- 

.  سامیار با رخوت روی صندلی ولو شد

قراره وثیقه بذاریم  برم بیرون. رفت شناسنامه مو و- 
.  اینارو  بیاره

. کنارش نشستم

  تو م ی خوای چی کار کنی؟- 



می  خوام بال های پروانه رو بکنم. زیادی بلندپروازی- 
. می کنه

خسته م کرده. دیوونه شدم. بابام کم بود، اینم می  خواد منو
 بزنه
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زمین. ولی کور خوندن همه شون. دیگه نمی  ذارم اون
 رامیالی

 . احمقم اوسکولمون کنه

. محمد پا یین پا یش نشست



 رامیال؟ اون دیگه چه غلط ی کرده؟- 

 : سامیار سر سنگینش را باال داد و به سقف زل زد

.  زیر سرش بلند شده- 

: محمد پوزخند زد

!  چه غلطا- 

:  سامیار سرش را پایین آورد

واسه همه شون برنامه ها دارم. ی ه کاری م ی کنم- 
 کارستون. یه

.  کاری می  کنم اشکشون دربیاد. حاال ببینید

:  با نگرانی گفتم

... دلم شور می زنه. راستش من... چیزه- 



.  سامیار کمی  تنش را به سمتم چرخاند
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دلشوره ت دروغ نمیگه بهت. مادر من کسی نیست که به- 
 بقیه

من هر  ول ی  واقعا  خالی  کنم؛  رو  تو دلت  نمی  خوام
. رحم کنه

چقدر بتونم سعیم رو می  کنم نذارم مادرم به شماها آسیب
.  بزنه

.  محمد از جا بلند شد. دست توی جیب شلوار کتانش کرد



آخه این  چه کاریه که مادرت م ی کنه؟ با این کاراش- 
 چند تا

خانواده رو از نون خوردن می  ندازه. ما بخوایم بیکار
 شیم بعدش

چه غلطی با ید بکنیم تو این بلبشوی بیکاری و اوضاع
 مملکت؟

:  سامیار سرش را پایین انداخت

.  شرمنده ام محمد- 

: محمد دست روی شانه ی سامیار گذاشت

البته  ولی   کاش  یه   وکیل   بگیری.  کاری  نکردی
 سام.  که  -  تو

قبلش با زبون خوش با مادرت حرف بزن راضیش کن شاید
 کوتاه

.  اومد. هر چی باشه اون زنه، دل رحم تره



:  سامیار نیشخند زد

آخه داداش اون اگه دل رحم بود که من االن این جا نبودم؟- 

 Page 1017 of 1483
 

 

 

نمی  بی   رحمه.  مرد  تا  صد  قد  اونم  بجنگم.  فقط  با
 ید   باهاش

  شناسیش مگه؟

 



 با_تو_کافر_میشو م#

  قسمت_صد_پنجاه_هفتم#

 

:  محمد با نوک کفش چند ضربه به پا یه های صندل ی زد

واقعا نمی فهمم مادرتو. شرکتو بندازه تو دردسر چی- 
 عایدش

 میشه ؟

:  گفتم

اگر واقعا کار مادرت باشه حتما جو ری نقشه شو  پیش- 
 می  بره

که به خودش ضرر نزنه. مگه نم ی گین هفتاد درصد سهام
 مال

 خودشه ؟



:  محمد گفت
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هاش  این  برنامه  از  قبل  میگه.  نکنه  روژین  راست
 سام.  -  آره

...  سهامشو فروخته به کسی یا چه م ی دونم

:  سامیار حرفش را قطع کرد

شک نکن همین جوره. بدبخت اونی که سهام مامانو- 
.  خریده



:  محمد چشم ریز کرد

. اگه اینجور باشه به زودی سر و کله ش  پیدا میشه- 

با رسیدن سهیل به کالنتری و پروسه ی اداری وثیقه
 گذاشتن و

امضا بده و تعهد بگیرشان که تمام شد، چهار نفری از
 کالنتری

. بیرون زدیم

:  محمد گفت

خب حاال از امروز تا چهار روز دیگه بای د صبر کنیم- 
 تا خانوم

سنایی برگرده. بیکار و بی عار با ید  بچرخیم تا ببینیم چی
 پیش



.  میاد

: سهیل گفت

من هنوزم میگم  کار مامان نیست سام. کاش شکایت نامه- 
  نمی

. نوشتی
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سام به سمت خیابان نگاهی  کرد و بعد خیلی جدی به سهیل

. خیره شد و خواسته اش را نادیده گرفت



نداری  بری  به هیچ   عنوان حق  برگرده  -  وقتی
 مامان خواست

.  فرودگاه دنبالش

: سهیل گفت

  من نرم پس کی  بره؟- 

خودم میرم. من به تو اعتماد ندارم. تو این چند روزم حق- 
 ندار ی

بهش زنگ بزنی. که اگه بزن ی دهنت باز میشه و اون
  وقت من

.  می دونم و تو

. سهیل شانه باال انداخت

وقت ی میگم لو نمیدم  یعنی نمیدم دیگه. حاال ه ی گیر- 
.  بده ها



:  سامیار دست به کمر زد

. م ی خوام یه کاری کنم همین امشب برگرده- 

  چی کار مثال؟- 
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نامزدتو بردار ببر یه جا که آنتن نباشه. یه جایی تو شمال- 
 یا ی ه

. روستای خوش آب و هوا



  االن؟ که چی  بشه سام؟- 

که مامان نتونه بهت زنگ بزنه. تا فردا شب همونجا- 
 بمون. بعد

.  برو شهر به من زنگ بزن. م ی فهم ی؟ فقط به من

  خب بعدش؟- 

به بعدش کار نداشته باش سهیل. تو فقط همون کاری رو- 
 بکن

.  که بهت میگم

:  محمد رو به سهیل گفت

تو رو خدا سهیل جان با داداشت راه بیا. بذار راهش رو- 
.  بره

: سهیل کالفه دور خودش چرخید. بعد رو به سامیار گفت



همین  روزاست  خدا  به  دیوونه  م یشم.  از دست همتون
 -  دارم

خوش  دیگه.  یه  روز  شدم  خسته  آب.  ور  اون  برم
 کنم  جمع

. نذاشتین واسه من

:  سامیار پوزخند زد
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ماشاال چقدرم بهت سخت می گذره. نه کاری، نه باری.- 
 خوش



و خرم واسه خودت خوشی و پول تو جیبیتم که هفته به
 هفته

.  به کارتت واریز میشه. االنم خوشی  زده زیر دلت به خدا

سهیل با این  حرف سام عصبی  تر شد و خیز برداشت
. سمت او

: یقه ی بلوز یقه اسکی بافتش را چنگ زد

ببند دهنتو سام. اگه  عین بچه آدم با رامیال ازدواج می- 
 کردی

االن این بساطت نبود. پس گوه نخور الکی پا رو دم من
.  نذار

سامیار مچ جفت دستان سهیل را از یقه اش جدا کرد و
 هولش

.  داد به عقب

من که مثل تو جیره خور مامان ن یستم هر چی گفت بگم- 
. چشم



من واسه خودم شخصیت دارم. انگل نیستم بچسبم به اون.
 سهیل

.  واقعا برات متاسفم

:  محمد گفت

ای  بابا! بس کن سام. ول کن این حرفارو. االن وقت- 
. دعوا نیست

. بابا یه کم به اعصابتون مسلط باشی ن

:  سهیل دستش را توی هوا چرخاند و غری د
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من هیچ جا نمیرم. تو همین تبریز می  مونم. تو هم هر- 
  غلطی

.  خواستی بکن. در ضمن انگلم خودتی

بعد هم راهش را کشید و رفت. سام یار لب گزید  و به
 رفتن عجول

.  وار و شتاب زده ی سهیل خیره شد

:  سر تکان داد

محمد جلوشو بگیر تو رو خدا.  این بمونه تبر یز تا شب- 
 نشده

کل شهرو خبر می کنه. مامان دو  ساعت دی گه خبردار
 . میشه

 

: آرام پچ زدم



نداده  تا همین حاالشم گزارش  مادرت هماهنگه.  با  -
 مطمئنم

. باشه خوبه

:  محمد گفت

ارومیه  دهات  می   برمش  اصال  میرم  راضیش  م ی
 کنم.  -  من

خودمون. تا فرداشبم خودم مواظبشم. اون جا نمیشه به کسی

. تلفن زد

.  بعد فورا دوید و از ما دور شد
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:  سامیار گفت

میشه منو ببری خونه روژین. نمی تونم رانندگی کنم.- 
 سرم داره

می  ترکه. سوئیچ ماشینم  دست سهیله. البد ماشینو خودش
  می

. بره

: فورا گفتم

. آره. بی ا بریم . م ی رسونمت- 

 



 با_تو_کافر_میشو م#

  قسمت_صد_پنجاه_هشتم#

 

 

رانندگی م ی کردم اما شش دانگ حواسم  پی سامی ار بود.
  از روی

عادت دنده و کالج را  عوض می  کردم و چشم بسته
 خیابان ها را

.  می گذراندم

دو قرص مسکن از آن قوی هایش  را قبل از حرکت
. خورده بود
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و مانند جنینی  بود  را توی شکمش جمع کرده  پاهای
 بلندش

می   خوب  اما  بود  بسته  چشمانش  بود.  رفته  توی
 صندلی  فرو

دانستم نخوابیده. بی  شک با آن ذهن مشوش خواب بر او
 حرام

.  بود. چشم از او بر نداشتم تا به محل زندگی  اش رسیدیم

ماشین را آهسته روبه روی مجتمع پارک کردم و ترمز
 دستی را

.  کشیدم. نگاه ی به سامیار کردم



: آهسته لب زدم

.  سامی ار! بیدار شو رسیدیم- 

اما تکان نخورد. دوباره و سه باره صدایش زدم. سرم را
 نزدیک تر

بردم. صدای ناله ای را شنیدم و قطره اشک درشتی که از
 گوشه

.  ی چشمانش سر خورد روی خط ریش های  کم پشتش

 

داشت خواب می دی د  و یا  شا ید  هم کابوسی وحشتناک.
 فقط خدا

.  می داند چقدر قلبم آتش گرفت

لعنتی ای غلیظ زیر لب برای مادر و پدر و آن شهرزاد از
 خدا ب ی

.  خبر فرستادم. توی دلم شروع کردم به شکایت از خدا
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خدایا چرا دست از سرش بر نمی دارن؟ خدایا تو چرا هیچ"
 کار ی

نمی کنی؟... چرا ساکتی؟ ... پس عدالتت کو؟...این پسر
 بنده ی

..." توئه. دردشو ببین! اشکاشو ببین

 

عاشقش بودم و روز به روز هم این  عالقه بیشتر میشد.
 نگاهم را



دوختم به صورتش. به ته ریش های ش، به لب های پوسته
 پوسته

اش، به حلقه ی بنفش زیر چشمانش و به خط اخم بین دو
  ابروی

پرپشتش. بغض کردم و نالیدم  ببین  چه بر سر مرد
 رویاهای م  آورده

. بودند آن آشناهای غریبه

دست روی شانه اش گذاشتم و تکانش دادم. داشت توی
 خواب

. حرف میزد. کلمات ی نامفهوم می  گفت

توی  و  کرد  بلند  را  سرش  و  کرد  باز  چشم  با
 صدای م  ناگهان

.  چشمانم با چشمانی به خون نشسته نگاه کرد

هول زده خودش را به در و شیش ه ی ماشین چسباند و
: گفت



...  شهرزاد!... گمشو... برو- 

وحشت کردم. نکند باز م ی خواست دیوانه بازی دربیاورد؟
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با به یاد  آوردن اتفاق چند روز گذشته، فورا کمربندم را
 باز کردم

 .  و از ماشین بیرون پریدم

سوئیچ دستم بود. قفل را زدم و سامیار شروع کرد به
 کوبیدن

 . مشت روی شیشه



:  فریاد می زد

شهرزاد! م ی  کشمت! به خدا می  کشمت. وا کن این- 
 درو... زود

!  باش

دست و پای م را گم کرده بودم. هم دلم برایش  م ی سوخت
 و هم

از او که عاشقش بودم می ترسیدم. اشک هایم روی گونه
  هایم

یخ زده ام سرازیر شد. سامیار همچنان فریاد می زد و م ی
 ترسیدم

بالیی  سر خودش بیاورد. دور خودم م ی چرخیدم و نمی
 دانستم

.  چه خاکی بر سرم بریزم

و  همسایه  ها  و  اهالی  کوچه  از  نفر  چند  به  دقیقه
 نکشید  که



.  رهگذران دور ماشین من جمع شدند

" خانوم چی شده؟"

" بابا درو چرا روش بستی؟" 
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 " چرا تو ماشیت زندونیش  کردی؟" 

سامیار شروع کرد به خودزنی. می زد توی سرش و
 موهایش را

.  می کشید. باید  زودتر یک کاری م ی کردم



:  ناگهان فریاد  زدم

!" ساکت شین. بری د..  زود باشین. گمشین لعنتیا"

.  مردم شروع کردند به فحش دادن به من. زنی  جلو آمد

  خانوم چی  شده؟- 

:  هق زدم

حمله عصبی بهش دست داده. منو با یکی  دی گه اشتباه- 
. گرفته

  درو وا کنم حمله م ی کنه سمتم. چی کار کنم خدایا؟

زن جوان  ع ینکش را ر وی بینی اش جابه جا کرد و به
 سامیار نگاه

. کرد



اگه تحت نظره زنگ بزن دکترش. منم زنگ می زنم- 
. اورژانس

فورا تلفنم را از جیب پالتویم بیرون کشیدم. زن هم زمان با
 من

. مشغول شماره گیری شد
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.  کمی از جمعیت فاصله گرفتم

: دکتر مجد خیلی زود جواب داد



 الو خانوم رستمی؟- 

.  سالم آقای دکتر. تو رو خدا کمک کنید- 

  چی شده؟ چرا گریه می  کنید؟- 

سامیار دیوونه  شده باز. داد می  زنه منو با شهرزاد- 
. اشتباه گرفته

  ای وای! االن کجاست؟- 

.  تو ماشین زندونیش  کردم- 

زنگ بزنید اورژانس. حمله عص بیه. تا آمبوالنس برسه،- 
 باهاش

حرف بزن. آرومش کن. از پشت شی شه ماشین نازش کن.
  هر چی

بلدی به کار بگیر خانوم رستمی. زود. من دوباره بهت
  زنگ می



. زنم

.  هق زدم و اشک هایم  را با پشت دستم پاک کردم

سمت ماشین رفتم. سامیار وحشت زده بود و عربده م ی
.  کشید

نمی  ذارم زنده بمونی آشغال. عوضی... هرزه ی- 
...  روانی
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. کف دستم را گذاشتم روی شیشه

:  نالیدم

!  سام- 

همین  می  کردم  حس  شیشه  که  می  کوبید  به  طوری
 مشت

. حاالست شیشه بشکند و دست سامیار را ببرد

.  صدایش از فریاد  زدن های  بی  امان خش دار شده بود

:  فریاد زدم

سام. من روژینم. روژین! می شنوی صدامو؟ تو رو- 
 قسمت میدم

!  آروم باش. سامیار



خفه شو آشغال! اسم اون دخترو با اون دهن کثیفت نی ار!- 
 بهت

!  میگم باز کن تا حالیت کنم. باز کن روانی

فکر کردم چه بگویم بفهمد من روژینم. در هزارتوی ذهن
 پر از

تشویشم دنبال چیزی می گشتم که مرا به او وصل کند. که
 مثل

.  زدن سیم برق توی پریزی باشد و او را روشن کند

.  ناگهان جرقه ای در ذهنم زده شد
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سامی ار. گوش کن. ببین چی میگم. امیرحسین! یادته؟- 
 اون شب

اون دیو  دو سر نجات  از دست  اومدی خونه ی من. ی
 ادته منو

 دادی؟ یادته ی ا نه؟
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: سامیار ناگهان ساکت شد. ادامه دادم

تو جون منو نجات دادی. من بهت زندگیمو، آبرومو،- 
.  بدهکارم

سامیار اون گوله برفو تو کوه بهت زدم یادته؟ ی ادته ی ا
  نه سام؟

می   لرزید.  تنش  م ی   لرزید.  لبانش  من.  به  بود  زده
 سامیار  زل

سردش بود. قطرات درشت عرق روی  پیشانی اش نشسته
. بود

. ادامه دادم
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شام  باهم  خونه،  رفتیم  سفره  باهم  شب  -  سامیار  ی
 ادته  اون

...  خوردیم؟ یادته بهم گفتی

باهم خاطره داشتیم، از خاطره های  گفتم و گفتم. هر چه که

دونفره مان برایش گفتم. نه که حاال خیلی خاطره های
  آنچنانی

 . بودند، نه، فقط می خواستم ذهنش را دور کنم از شهرزاد

. صورتش را چسباند به شیشه

. حرف آخر را که زدم چشمانش بسته شد

بازم میریم خونه جالل تو هی  بشقاب بزن فحش بده به- 
. بابات



به هر کی  خواستی فحش بده. باشه؟ فقط تو رو خدا آروم
!  باش

. همان لحظه صدای آژیر ون آمبوالنس توی کوچه  پیچید

سامیار را که توی آمبوالنس گذاشتند، پشت فرمان نشستم و
 به

. دنبال آن، ماشین را به حرکت درآوردم

وقتی از کوچه توی خیابان  پیچیدم، دکتر مجد زنگ زد و
 گفت

.  می آید  به بیمارستان
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دو ساعت بعد سامیار با چند تزری ق و سرم به خواب رفته
. بود

کنار تختش نشسته بودم. ساعت سه بعدازظهر بود و شکمم
 به

قار و قور افتاده بود. اما اشتهایی برای خوردن نداشتم. بی
 اعتنا

به ضعفی که به جانم افتاده بود، دست بزرگ و مردانه اش
 را توی

اما آرام خوابیده بود.  دستانم گرفتم. رنگ به رویش نمانده
 بود

بوسه ای عمیق پشت دستش زدم و آن را روی گونه ام
. گذاشتم

.  حس دوست داشتنش برایم آرام بخش ترین بود



با آمدن دکتر مجد توی اتاق از جا بلند شدم؛ اما دست
 سامیار را

. رها نکردم. برایم مهم نبود دکتر مرا در آن حال ببیند

. سالم کردم و دکتر آرام جوابم را داد

. کنار تخت ایستاد و دست گذاشت روی  پیشانی  اش

  باز چی شده خانوم رستمی؟ اتفاقی افتاده؟- 

.  با تاسف سر تکان دادم

.  چی بگم واال. مادرش براش پاپوش درست کرده- 

  پاپوش؟! ی عنی چی؟- 
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مختصر برایش تعریف کردم و با هر جمله ای که از دهانم
  می

.شنید، چشمانش گردتر میشد و ابروهایش  در هم م ی رفت

سامیار  به  و  کرد  لحظه سکوت  چند  تمام شد،  حرف
 هایم  که

. خیره شد

: بدون اینکه از او چشم بردارد گفت

آخه چرا با پسرش اینطوری  می کنه؛ وقتی می دونه که- 
 این

بچه با چه فالکتی  به زندگ ی برگشته. به خدا داره
 ناشکری م ی



.  کنه. من واقعا متاسفم

دکتر این بار دومی  بود که حمله بهش دست داد، هر- 
 دوبارم

  منو جای شهرزاد اشتباه گرفت. االن باید  چی کار کنیم؟

گوش نمی کنه این پسر کله شق. همون دفعه که بهم زنگ- 

زدین، باهاش حرف زدم. بای د دوباره درمان بشه. بای د
 تحت نظر

. قرار بگیره. الزم بشه با ید هیپنوتیزم بشه

  هیپنوتیزم؟! یعنی چی  دکتر؟- 

یه روش برای روبه روشدن با خاطراته. با هیپنوتیزم به- 
 گذشته

ی بیمار میریم و  دردی رو که باعث مشکالت و این حمله
 ها
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شده رو درمون می کنیم. یه چیز ی شبیه تلق ین حس های
 مثبت

. به بیمار

. وقتی به هوش بیاد بای د راضیش کنید

  من؟- 

بله شما. اون رو شما یه حساب ویژه باز کرده. کمی  به- 
 سمتم



:  متمایل شد

 خانوم رستمی! شما سامیارو دوست دارین؟- 

.  جا خوردم از سوالش. به صورت سامیار نگاه کردم

. زیاد . خیلی خیلی  زیاد دوستش دارم- 

.  دکتر مجد لب های ش کش آمد

.خوبه. خیلی خوبه. می دونم که اونم شما رو دوست داره- 

:  شوکه چشم گرد کردم

 منو؟ یعنی ... میگین... خودش گفت؟- 

نه نگفت. ولی به هر حال من روانپزشکم. خیلی راحت- 
 فکرتونو



می خونم. کافیه به صورت و حرکات و حتی چشم ها دقت
. کنم
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سامیار دوستتون داره خانوم رست می. یه عالقه ی عمیق؛
 خالص

...  و ناب... اما

 اما چی دکتر؟- 

 

 



... ادامه دارد
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:دکتر باز  عینکش  را روی بینی اش جابه جا کرد و گفت

اون خانوم هنوز هم نقطه ی تاریک این   به  - اما شباهت
 شما

توی  یه  برزخ  این  پسر  بگم  و عالقه س.  یعنی  می
 خوام  عشق



دست و پا می  زنه و کسی هم جز خودش نمی تونه بهش
 کمک
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کنه. میون عشقش به شما و چهره ای که اون رو یاد
 شهرزاد می

ندازه گیر کرده. این عشق مثل ای ن می  مونه که وسط
 تابستون

زیر خورشید بایستی. گرچه خور شید به خودی خود ضرر
 نداره؛

اما هر چی بهش نزدیک تر باشی ،  گرماش میشه برات
 ضرر. می



. سوزونه تو رو و خاکسترت می کنه

:  بغض کردم

یعنی  میگین من بای د در حال حاضر ازش دور بشم تا- 
 تابستون

 زندگیش تموم بشه؟

واقعا نمی دونم چی بگم خانوم رستمی. ولی بهتره فعال- 
 کم کم

ازش فاصله بگیرین. نه اینکه یهو  غیبتون بزنه و اوضاع
 رو حیش

 .  رو بدتر کنید

من بای د دوباره سامیار رو تحت درمان قرار بدم و بتونم
 خاطره ی

.  تلخ گذشته ش رو از ذهنش کمرنگ کنم



حسابی به من برخورده بود. انگار دکتر با زبان بی  زبان
 حال ی ام

.  کرده بود موجود اضافی  زندگ ی سامیار منم
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داشتند گنج تازه یافته ام را از من می گرفتند. آن از
  مادرش، این

آنقدری خاطر سامیار را می خواستم که  اما  از دکتر مجد.
 هم

.  سالمتی روح و روانش برایم از بودن با او مهم تر بود



حاضر بودم خودم درد فراقش را به جان بخرم، اما او
 حالش خوب

. باشد و دی گر او را توی این حال و روز نبینم

.  دکتر مجد مرا از فکر بیرون آورد

 میشه ازتون یه خواهشی بکنم خانوم رستمی؟- 

.  بله. بفرمایید- 

  راضیش کنید دوباره درمان رو شروع کنه. می تونید؟- 

روی  صندلی   دوباره  سامیار.  صورت  سمت  کشاندم
 نگاهم  را

. نشستم و دستش را روی صورتم گذاشتم

  اگه خوب بشه، بعدش م ی تونیم  باهم باشیم؟- 



عشق واقعی مثل خون یه عزیز تو رو می کشونه سمتت.- 
 انگار

از اول  خونشون رو یکی آفریدن. هر جای دنیا هم برن و
 از هم

.  دور باشن باز سمت هم جذب میشن. همو  پیدا می کنن

. با اجازه خانوم رستمی
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او  فکر کردم  با خودم  من  و  بیرون  رفت  اتاق  از
 دکتر  بی   صدا



روانپزشک است یا فیلسوف که ای ن همه خوب بلد است
 از عشق

.  بگوید

 

** 

 

چشم که باز کردم، سوزش بدی را در دستم حس کردم.
 سرم را

به چپ و راست چرخاندم. صدای رفت و آمد پرستار و د
 کتر و

.  مردم خبر از بودن من در بیمارستان می داد

پنجره نداشت و روز یا  اتاق  اما یادم نمی آمد چرا آنجا
. هستم



شب را نمی دانستم. سعی کردم بنشینم که دیدم روژین پا در

.  اتاق گذاشت. لبخند نشان د روی لب های زیبای ش

  بیدار شدی باالخره؟- 

پا یم  نشست. یک  کیسه دارو و یک  کیسه آب  روی تخت
 کنار

:  میوه دستش بود. لب های  خشکم را تکان دادم

  روژین؟ من این جا چی کار می کنم؟ ساعت چنده؟- 
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:  با مهربانی  گفت

 ساعت هشت شبه. بهتری؟ سردرد نداری؟- 

:  با ناراحتی لب زدم

هشت شب؟ سهیل... محمد... کجان؟ منو چرا آوردی- 
 اینجا ؟

  ی ادت نمیاد؟- 

  چی رو؟- 

.  حمله عصبی بهت دست داد. منم زنگ زدم آمبوالنس- 

کشیدم  الی  را  آزادم  دست  کشیدم.  دراز  و  بستم
 چشمانم  را

 .  موهایم



:  با دو دلی  پرسیدم

  بازم... مثل اون دفعه؟- 

اگه منظورت اینه که منو... نه. تو ماشین بودیم. جلو در- 
 مجتمع

تون. تو خواب بودی. تا بیدارت کردم یهو قاطی  کردی.
 بازم منو

ماشینو  اشتباه گرفتی. منم سریع  پریدم  پایین   و در  جای
 اون

.  قفل کردم و زنگ زدم به دکتر مجد
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.  نفس راحتی کشیدم

 .وای خدایا  شکرت. خدارو شکر که حالت خوبه روژین- 

 االن نگران منی تو؟- 

  آره. نباشم؟- 

نه نباش! تو باید  فکر خودت باشی. چرا داروهاتو نم ی- 
 خوری؟

 چرا سر خود قطعشون کردی ؟

نگاه ی به سرم انداختم. نصفه بود. سوزن را از توی دستم
 بیرو ن

.  کشیدم. از تخت پا یین آمدم



: روژین تشر زد

 کجا داری میری؟- 

چشمانم کمی  سیاه ی رفت. دستم را گرفتم به لبه ی تخت و

. روی تخت نشستم

.  روژین عصبانی بود

! به من نگاه کن سامی ار- 
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کیسه ی آب میوه ها را از دستش گرفتم. یکی از آب میوه
 ها را

. برداشتم و مشغول خوردن شدم

.  حالم خوبه. نمی تونم این جا بگی رم بخوابم. کار دارم- 

:  خشن شده بود. صدایش  را برایم باال برد

  چه کاری مثال مهم تر از سالمتیت سامیار؟- 

:  نگاهش کردم. جدی و خشک گفتم

کار دارم. این جا بخوابم که چی؟ کی حق اون پروانه رو- 
 بذاره

  کف دستش؟

.  آب میوه ام را سر کشیدم و از جا بلند شدم

.  دستم را کشید. مجبور شدم بایستم



.  عصبانی نبود اما صدایش م ی لرزی د

سامی ار. تو رو خدا بس کن. چرا اینقدر کله شقی تو- 
 آخه؟

. سرم را چرخاندم و آب دهانم را قورت دادم

روژین. ازت خواهش می  کنم درک کن. من دیگه- 
. هیچی ندارم

.  آبرو و عشق و پدر و مادر و همه چی رو ازم گرفتن
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دستم را بلند کردم و انگشت اشاره ام را به سمت در اتاق
 نشان

: دادم

اون بیرون، اونایی  که میگن خانواده ی من هستن،- 
 خودشون

رو از من گرفتن.  از پشت بهم خنجر زدن. بابام عشقمو
 ازم گرفت

اون ی  که میگن   مادرم...  دور کرد.  ابد  تا  ازم  رو
 بابام  زن،  اون  و



بهشت زیر پاشه، اونی  که تو این بلبشوی زندگی من، با ید
 برام

هم پدر باشه، هم مادر، برام پاپوش درست می  کنه که
 مواظب

پوالش باشه. آخه کجای دنیا آدم بچه ش رو به پول می
 فروشه؟

 کجای دنیا  یه پدر پسرشو می فروشه به هوسش؟

باید  واسه بار اول و آخر نشونش بدم یکیو به خاک سیاه
 نشوندن

.  یعنی چی
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بیرون  دستش  از  را  دستم  و  کردم  زیباش  نگاه  توی
 چشمان

. کشیدم. از اتاق با قدم هایی  بلند ب یرون رفتم

صدای دویدنش را پشت سرم شنیدم و سامیار س امیار
 گفتنش

. را

کردم.  را  کتاب صندوق  و  و حساب  به  ایستگاه
 پرستاری  رفتم

: روژین کنارم ایستاد. رو به پرستار گفت

. خانوم نذار بره. حالش خوب نیست- 

. پرستار برگه ای جلوی من گذاشت

.  این جا رو امضا کنید لطفا- 



مشغول امضای برگه ی رضایت  مبنی بر ترخیص
 خودسرانه  ی

. خودم از بیمارستان شدم

: روژین لب به اعتراض گشود

!  خانوم؟ با شمام ها- 

.  پرستار برگه را از من گرفت

. به من مربوط نیست وقتی خودش نمی خواد بمونه- 
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یقه ی پالتویم  را باال دادم و از سالن اورژانس بیرون
 رفتم. هوا

. دیگر سوز سرد روزهای دیگر را نداشت

.  روژین کنارم راه می رفت

.  خوبه حاال مریضه ها. ببین چقدر تند میره- 

.  قدم آهسته کردم

.  دنبالم نی ا روژین- 

. کنارم قدم برداشت

حاال کجا با این عجله؟ مامانت امشب تو فرودگاه مونده- 
  تو می

 خوای بری بیاریش؟



.یه کاری می  کنم همین امشب نه تا صبح برگرده ایران- 

.  زیر لب غر زد و من توی دلم قربان صدقه اش رفتم

 .  بازویم را کشید

.  وایسا سامیار- 

. ایستادم و چرخیدم سمتش
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خیله خب. باشه. تو راست میگ ی. ولی  از من نخواه- 
 برم دنبال

.  کارم. نمی  تونم با این حالت ولت کنم

بیای دنبال من که چی بشه؟ شبیه تو خیابون بمونی که- 
 چی؟

. خب چی میشه مگه؟ تو هستی دیگه- 

. نمیشه. برو خونه- 

:  لجوجانه پایش را روی زمین کوبی د

.  همین که گفتم. منم می ام. هر جا که بری- 

 :  پوفی کشیدم

. ببینشا. خیله خب. به هر حال منم ماشین ندارم- 



. باز راه افتادم سمت در خروجی بیمارستان

پشت فرمان نشست و من کنارش. ناگهان صحنه ی دیوانه
 بازی

.  هایم  آرام آرام جلوی چشمانم ظاهر شد

شقیقه ی سمت راست سرم نبض می زد. چشم راستم می
  پرید

.  و نفسم تنگ شده بود

. روژین فورا فهمید
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  چی شدی؟ حالت بده؟- 

.  چند دم و بازم انجام دادم و سرم را به صندلی تکیه دادم

. فورا کیسه داروها را از صندلی عقب برداشت

چراغ باالی آینه ی ماشین را روشن کرد و کیسه ی قرص
 ها را

.  زیر و رو کرد

:  شیشه ی آب را دستم داد و گفت

. دهنتو وا کن سامی ار- 

:  گفتم

.  بی  خیال! نم ی خوام بگیرم بخوابم- 



حرف نباشه. باز کن دهنتو. باید  قرصاتو بخوری. یا شا- 
 یدم  باز

ماشین،  با  تو  کنم  کولی  بازی  دربیاری  حبست  دلت
 می  خواد

 ماشین برگردونمت اورژانس؟

را یکی   باز کردم. قرص ها  را  آنقدر جدی گفت که فورا
 دهانم

. یکی روی زبانم گذاشت

: آب را سر کشیدم و او مادرانه گفت
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آ باریکال پسر خوب. حاال بریم  ببینیم چه کودتا یی- 
 واسه مادرت

. داری

. خندیدم و او استارت زد

  خب حاال کجا بریم؟- 

.  اول باید  زنگ بزنم به محمد- 

. من بهش زنگ زدم. همون عصری- 

 خب؟- 

 . گفت دارن با سهیل و خانومش میرن ارومیه- 



جدی؟ چه خوب. ولی بای د چک کنم ببینم دروغ نگفته- 
.  باشن

گوشی را از توی ج یب پالتویم بیرون کشیدم و شماره ی
 محمد

. را گرفتم

ولی  پیام  در دسترس نبودن مشترک مورد نظر توی گوشم
 پر

. شد. شماره سهیل هم همین  پیام را تکرار کرد

: روژین گفت

 خب؟ حاال کجا برم؟- 
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. بزن کنار زنگ بزنم به پروانه- 
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. راهنما زد و سرعت ماشین را کم کرد

:  پا روی ترمز که گذاشت گفت

کاش به منم بگی  نقشه ت چیه سامیار  تا شا ید  بتونم- 
 کمکت



.  کنم

به شماره ی پروانه روی صفحه نگاه کردم. نمی خواستم
 بیشت ر

.  از آن روژین را وارد مشکالتم کنم

 روژین، مادرم دقیقا بهت چی  گفته ؟- 

کمی به سمت من چرخید. به جایی توی  پیاده رو که آن
 سمتش

.  پارکی  بود نگاه کرد
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گفت دست از سر پسر من برنداری یه کاری می کنم به- 
 خاک

. سیاه بشینه. بعدم گفت از شرکت برو

رامیال هم گفت اگر سامی ار با من ازدواج نکنه، کاری م
 ی کنم با

نمی   فکر  مادرت...  اما  رامیال  ندارم.  نباشه. من
 کاری  به  تو هم

.  کردم همچین کاری بکنه

.  آهی کشیدم

اون اینجوری نبود. شوهرش که بهش خیانت کرد همه رو- 
 مثل

شهرزاد می بینه. ببین نمی خوام ا ینقدر درگیر بازی کثیف
 مامانم

. بشی که بهت آسیب بزنه



واقعا دلم نمی  خواد روژین. واسه همین بهت نمیگم. بذار
 خودم

. با اون روبه رو بشم و مشکلو حل کنم

.  انگشتان باریکش را چفت هم کرد و به دستانش زل زد

. من نگران حال توام سامیار. همین- 

آنقدر این جمله را صادقانه گفت که دلم می  خواست در
 آغوشش

. بگیرم

:  اما به جای ش گفتم
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.  ممنونم که نگران منی- 

  م ی خوای بهش چی بگی؟- 

بگم سهیل  تصادف کرده.  بهش  تهران.  بکشونمش  -  م
 ی   خوام

وقتی بفهمه پسرش حالش خوب ن یست زود ول می کنه
.  میاد

:  روژین تند و تیز نگاهم کرد

. البته اگر از زبون تو نشنوه- 

 منظورت چیه ؟- 



خب مامانت االن به خیالش تو بازداشتی یا چه می- 
...  دونم

با به صدا درآمدن تلفنم و دیدن نام محمد حرف روژین
 نصفه

.  نیمه ماند

:  گفتم

.  محمده- 

. آیکون سبز را کشیدم

  الو محمد؟- 

.  صدای محمد از جایی شلوغ و پر سر و صدا می  آمد
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  الو سامی ؟- 

  چی شده؟ کجایی  تو؟- 

.  سام ی زود خودتو برسون. من تو بیمارستانم- 

:  هول زده گفتم

 چی؟ بیمارستان واسه چی؟- 

.  سهیل تصادف کرده- 



.  محکم به  پیشان ی ام کوبیدم

 وای... وای... چرا آخه؟ حالش چطوره ؟- 

  من تو ارومیه ام. می تون ی بیای؟- 

به روژین اشاره کردم که ماشین را به حرکت دربیاورد. با
  نگرانی

  اشاره کرد چه شده؟

.  دستم را باال بردم و سر تکان دادم که بعدا می  گویم

:  محمد دوباره گفت

بیا  بهت میگم  چی شده. گوشیم  زیاد  شارژ نداره.- 
 آدرسو برات

.  اس می زنم
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. خیله خب باشه. منتظرم- 

: تلفن را قطع کرد و رو به روژین گفتم

.  سهیل تصادف کرده- 

.  روژین هینی کشید

 اوا! یعن ی چه؟ چجوری ؟- 

نمی  دونم روژین. تلفنش شارژL نداشت. بای د بری م- 
. ارومیه



پایش  را روی گاز گذاشت و انتهای  خیابان به سمت
. راست  پیچید

. عجبه ها. اعصابم خورد شد- 

کالفه بودم. کالفه تر از وقتی  که بهمن گفت ایدز  دارد و
 شهرزاد

.  جنازه اش را به من سپرد و رفت

 

تا به ارومیه برسیم دلم هزار راه رفت. دلشوره داشتم و
 حتی آن

.  قرص ها نتوانست آرامم کند

بود  پیش   داده  محمد  آدرس ی  که  رسیدیم   طبق  به
 ارومیه  که

. رفتیم
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بیمارستان  میز  اطالعات  پشت  راهنمایی   زنی   که  و
 با  کمک

.  نشسته بود با عجله به طبقه دوم رفتیم

محمد را پشت اتاق عمل نشسته روی صندلی یافتیم. با دی
 دن

.  من از جا بلند شد

:  با تشویشی ب ی پایان گفتم

!  محمد؟- 



.  شروع کردم به بررسی سر و صورت و دست و پا یش

  حالت خوبه؟ چیزیت نشده؟- 

.  محمد با تاسف سر تکان داد

!  سام ی. تو رو خدا منو ببخش- 

: روژین گفت

محمد چته؟ چی شده؟ آقاسهیل چطوره؟ پس نامزدش کو؟- 

محمد کالفه دور خودش چرخید و مشت به دیوار راهرو
.  کوبید

.  دستش را گرفتم

  محمد حرف بزن لعنتی! چی شده؟- 
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رسیده بودیم ارومیه. همه چی ز داشت خوب  پیش می- 
. رفت

. گفتم بریم دهات ما. امشبو اونجا بمونیم

یهو نامزدش گفت من نمیام. من نمی تونم تو دهات بمونم.
 بدم

بای د  همچین  کاری  کنیم؟  چرا  اصال  چرا  گفت  میده.
. بو  میاد

سامیار بای د واسه ما تعیین تکلیف کنه؟ خالصه س هیلم بل
 گرفت



.و شروع کرد به داد بیداد. که سامی ار گوه خورده و فالن

فرمونو چرخوند سمت تبر یز. گفت اصال می خوام برم
 سامو تا می

 . خوره بزنمش. هر چی پنبه کرده بودم دختره رشته کرد

افتاد تو اتوبان ه ی  داد زد ه ی  هوار زد. سرعتش خیلی
. زیاد  بود

گفتم سهیل غلط کردم بابا آروم باش! ول ی گوش نکرد.
 یهو یه

اینم   بره تو الین یک.  راننده گاو از سمت راست سبقت
 گرفت

سرعتش زیاد، اومد نخوره به ماشین رفت تو گاردریل. من
 کمربند

داشتم چیزیم نشد. ولی سهیل با سر رفت تو شیشه. نامزدشم

تو  بود االن  کمربند بسته بود چیزیش نشد. فقط خیلی شوکه

اورژانس بستر یه. ولی سهیل جفت دستاشو گارد گرفت
 شیش ه

بریده.  مچش  رگ  خیلی  آسیب  دید.  دستش  صورتش.
 تو  نره
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سمت راست صورتشم محکم خورد به شیشه. االنم تو اتاق
 عمل

دارن جلو خونریزی رو می گیرن و مچ دستشو عمل م ی
.  کنن

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_شصت_سو م#



 

آرنج  و  را  پوشاندم  دو دست صورتم  با  روی  صندلی
. آوار شدم

.  هایم  را روی زانوهایم گذاشتم

 

. ای خدا. دارم دیوونه میشم. چه روز نحسی بود امروز- 

روژین بازوی محمد را گرفت و او را روی صندلی نشاند.
:  گفت

بیا  بشین. اینقدر  خودتو اذیت نکن محمد. خوب میشه.- 
 نگران

. نباش

. محمد سرش را به دیوار تکیه داد

.  من دیگه غلط بکنم با این سهیل بشینم تو یه ماشین- 
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:  برای اینکه آرامش کنم گفتم

.  ببخشید محمد. خیلی  اذیتت کردیم- 

:  محمد خیلی جدی گفت

. گمشو. با اون داداش خلمنت- 

می دانستم دارد شوخی می کند ول ی واقعا شرمنده بودم از
 رفیق



.  مهربانم. خنده ای زورکی  زدم

.  یه سهیل مونده بود اون م از لیست خونواده م حذف شد- 

. تلفنم را از جیبم بیرون کشیدم

برایش  تعریف  را  ماوقع  و  گرفتم  پریسا  را  فورا
 شماره  ی  خاله

. وردم

 با شنیدن ماجرا پشت تلفن جیغ و داد می کرد و حتم داشتم

. دور خانه می  دود و دستپاچه شده

.  ساکت نمیشد و با صدای بلند گری ه می کرد

.  عاقبت سرش داد زدم

. بسه دیگه پریسا. آروم بگیر- 
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:  هق زد

 سهیلم... سامیار سهیلم خوب میشه ؟- 

بازیاش همیشه کار  نداره. خر  بادمجون بم آفت  - نترس
. خاله

.  دستش میده  دیگه

.  تو فقط گوش کن و کاری که بهت میگمو بکن

.  آدرس بده. آدرس بده بی ام- 



اینکه بیای زنگ  از  باشه. آدرسم میدم. فقط قبل  - خیله
 خب

بزن به اون خواهر همه چیز تمومت، به اون خواهر عقل
 کلت بگو

پاشه تشریفشو بیاره ایران. من اینجا نمی  مونم. بگو بیاد
 مراقب

. سهیلش باشه. من واسه خودم هزارتا بدبختی  دارم

  باشه... زنگ میرنم . فقط بگو کجا بیام؟- 

 

* 
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دو روزی از تصادف سهیل گذشته بود و دیگر خطری او
 را تهدید

نمی کرد. اما خون زیادی از او رفته بود و خیلی طول می
 کشید

.  سرپا شود

پریسا و خانواده ی نامزد سهیل که به بیمارستان رسیدند،
  سامیار

. دست من و محمد را گرفت و از بیمارستان بیرون برد

از یک فست فودی سه ساندویچ  خریدیم و کنار خیابان
 نشستیم



 . به خوردن

:  محمد گفت

 حاال می  خوای چی کار کنی  سام؟- 

:  سامیار کمی  نوشابه نوشید و گفت

میریم تبریز بعدش من میرم فرودگاه. اونم با مامور. کت- 
 بسته

.  می برمش کالنتری. بای د جواب پس بده

.  محمد پوفی  کشید

دیوونه ای تو پسر. داداشت افتاده تو بیمارستان تو فکر- 
 انتقامی؟

.  ول کن بابا
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محمد؟ مثل اینکه یادت  رفته منم سه سال تموم عذاب- 
  کشیدم

و تو دیوونه خونه بستری بودم. جز تو کی مراقب من بود؟
 اون

من  میومد   بگه  سهیلم  عارش  انگار.  نه  انگار  اصال
 که  پروانه

داداششم. می  ترسید خونواده ی  دوست دخترش دست رد
 بزنن

عه!  یه  تازه  ی ادشون  افتاد،  وقتیم  که خوب شدم  سینه
 ش.  به

ولی  کور  دارمون.  بکنیمش  خزانه  بذار  سامیاریم
. داریم  اینجا



 . خوندن. می خوام کاری کنم مث سگ پشیمون بشن

 

.ساندویچم  را نصفه و نیمه توی پاکت زرورقی اش چپاندم

 

 با_تو_کا فر_میشو م#

 قسمت_صد_شصت_چهار م#

 

 

ساندویچم  را نصفه و نیمه توی پاکت زرورقی اش چپاندم.
 آنقدر

.  خسته و خواب آلود بودم که اشته ایم کور شده بود
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چشمم افتاد به صاحب فست فودی که داشت کرکره ی
 مغازه را

 .  پایین م ی کشید

:  گفتم

از کجا معلوم مامانت همین امشب برگرده ایران؟ شاید- 
 پرواز ی

 به ایران نباشه ؟

:  سامیار فورا گفت



به  -  پروانه شده کل خلیج  فارسو شنا کنه خودشو می
 رسونه

. خاک ایران و میاد  باال سر پسرش

.  محمد دور دهانش را با دستمال توی دستش پاک کرد

چه روز بیخودی بود امروز! همه ش حرص و جوش- 
. خوردم

.  ساندویچ  را توی کیفم انداختم

.  پاشید بری م. من سردمه- 

محمد پشت فرمان نشست و سامیار را مجبور کردیم روی
 صندلی

عقب دراز بکشد و تا به تبریز برسیم بخوابد. قرص
 مسکنی قوی



 . از من خواست
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تو اون کیسه قرص واسه سردرد نداری بهم بدی؟  سرم- 
 داره

.  می ترکه

. قرصش را که خورد بعد از دقایقی آن عقب خوابش برد

نیم ساعتی ب ی حرف چشم دوخته بودم به جاده ی نیمه
. تاریک

 



داشت خوابم می برد. اما می ترسیدم بخوابم. سرم را
 چرخاندم

. سمت محمد. مدام خمیازه می کشید

خواستم  او  های   تفری حی  بین   راهی   از  مجتمع
 نزدیک  یکی   از

به ماشین برگشتم.  و چای  خریدم و  توقف کند. کمی
 شکالت

. سامیار بیهوش بود

.  محمد آرام حرکت کرد و کم کم چایش را نوشید

.  سر صحبت را باز کردم تا خوابمان نگیرد

:  گفتم

 محمد! چه خبرا ؟- 



:  محمد گفت
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. خبر؟ چی بگم؟... دلم تنگ شده روژین- 

 چرا بر نمی گردی خونه؟- 

و  درست  غذا  نه  درا شدم.  به  روژین.  عین  در  جا  -
 اذیتم  اون

درمون می خورم نه روز و شبم معلومه. برگردمم که آیدا
 جلو



. چشممه

  فکراتو کردی؟- 

. اونقدر فکر کردم که دارم خل میشم- 

 خب نتیجه؟- 

من نمی  تونم روژین. نم ی تونم به آیدا به چیزی جز یه- 
 خواهر

.  فکر کنم

. آهی ب ی صدا از گلو بیرون فرستادم

. حق داری خب- 

 از آیدا چه خبر؟ حالش خوبه؟- 



 Page 1063 of 1483
 

 

 

آره خیلی خوبه. طفلک یه چند روزی تو شوک بود. ولی- 
 باالخره

آروم شد. مامانت هر روز آیدا رو م ی بره  پی ش مشاور.
  داره با این

.  قضیه کنار میاد

 دقیقا  کدوم قضیه؟- 

اینکه دختر واقعی مامان و بابات نیست. این که تو نمی- 
 تونی



.  به چشم یه زن بهش نگاه کنی

  خب حاال قبول کرده؟- 

بگم  بهت  بهم گفت  میاد .  کنار  باهاش  ول ی   داره  -
 آره. سخته؛

. برگردی خونه و اینقدر اذیت نکنی خودتو

. خودش چرا بهم زنگ نمی زنه بگه اینارو- 

:  مشتی به بازوی ش زدم

! گمشو توئم، چقدر کالس م ی ذاری- 

.  محمد خندید

 االن بیام  خونه؟ به نظرت وقتشه؟- 
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آره بابا. طفلک مامانت و مهرناز خیلی دلتنگتن. مهرناز- 
 هر وقت

 منو می بینه میگه داداشی کی میاد؟

.  محمد پوفی  کشید

.  نگاه ی به عقب انداختم

 سامی ار از موضوع باخبره؟- 

غصه  منم  واسه  حاال  بدبختی  داره،  واسه خودش  کم
 بابا!  -  نه



 بخوره ؟

: کمی که گذشت دوباره گفت

 روژین؟- 

  بله؟- 

شده تا حاال وقتی دلت  پیش یک ی دیگه س، به- 
 خواستگارت نه

  بگی؟

:  فورا یاد عماد افتادم. گفتم

 چطور؟- 

.  من از دوستت خوشم میاد- 
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:  ابروهایم  باال پری د

 از کی؟  سرمه؟- 

.  آره- 

  باریکال آقا محمد! از کی عاشق شدی اون وقت؟- 

تو دلم و ه ی   افتاد  باغ د یدمش. مهرش  تو  - از همون
 روز که

. بیشتر شد



! ای ناقالی خوش سلیقه- 

:  لبخندی از سر ذوق زد

 چجور دختریه؟ خوبه ؟- 

دیگه چه خوب، چه بد، تو دل از کف دادی پسر جون.- 
 ولی

مهربونه. دوست  سرمه  خیلی  ماهه.  یه  جورایی  باحاله.
 راستش

. داشتن یه

دقیقا  همونیه که می  خوام. می  خوام بیشتر بشناسمش.- 
 سبب

 خیر میشی؟
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. چشمکی حواله اش کردم

  تا چی باشه اون کار خیر؟- 



می  خوام با سرمه خانوم صحبت کنی  ببینی  مزه  ی- 
 دهنش

 چیه ؟

:  خندیدم

 خیلی هم دلش بخواد. کی بهتر از تو ؟- 

.  محمد لبش را به دندان کشید و خندید

  ک ی باهاش حرف می  زنی؟- 

!  هولی  ها- 

خسته ام روژین. از تنها یی! از ب ی هم زبونی خسته ام.- 
  دلم می

. خواد سر و سامون بگیرم
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توی دلم نالیدم :" منم خیلی دلم می خواد سر و سامون
 بگیرم

ولی هر بار یک ی جلوی بخت و اقبال من دیوار می
!" کشه

:  محمد ادامه داد

خیلی وقته دلم می  خواست ازدواج کنم؛ ولی  خب اونی- 
 رو که

.  مچ باشه باهام  پی دا نمی کردم

 م ی دونی اگه مامانت بفهمه چقدر خوشحال میشه ؟- 



  نگرانی  من بابت آی داس. اونو چی  کار کنم؟- 

عاقلیه.  آیدا  دختر  نباش.  اما نگران  بدجوریم  عاشقته.
 - طفلک

. خصوصا این که مشاورش کلی باهاش حرف زده

محمد وارد شهر تبریز شد و من حس کردم چقدر به این
 شهر

.  خو گرفته ام. گویی وارد وطنم شده بودم

:  محمد ادامه داد

دیوانگی  می   به  نبودی آیدا کارش  تو  اگر  - دارم فکر
 می  کنم

کشید. اون وقت کار دست خودش می  داد و ما رو بیچاره
  می

. کرد
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بیخ  از  آیدا کمک کنم. خطر  به  تونستم  -   منم خوشحالم
 که

. سرمون گذشت

  باهاش حرف می  زنی؟- 

آره با اونم حرف می  زنم. پس با خیال راحت برگرد- 
 . خونه

 



" آخ جون عروسی افتادی م" 

با صدای سامیار به عقب نگاه کردم. خنده ای مهربان به
 روی م

پاشید و میخ نگاهم شد. چیزی در آن نگاه بود که باعث شد
 دلم

ابد همان طور نگاهم کند. چیزی شبیه حس خوب  تا
 بخواهد

. شنیدن برخورد قطرات باران به پشت شیشه

.  با صدای محمد سر برگرداندم

  گوش وایساده  بودی سام؟- 

من که دراز کشیدم. کجا وایسادم؟ بعدم بیخ گوش من- 
 داشتی ن

.  حرف می زدین



  از کجاش شنیدی؟- 
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.  از اولش- 

.  خنده ام گرفت. سامیار خوب بلد بود بپیچاند

نشست و خمیازه ای بی صدا کشید و مشغول شماره گیری
. شد

تو  کجام؟  من  خبر؟...  چه  سالم...  شنیدم:"  الوو...
 صدایش  را



از  خدا...  شکر  خب  پریسا؟ ...سهیل  چطوره؟...
 دیگه...  لباسامم

آره...  میرم  دنبالش...  خودم  چند؟...  ساعت  خبر؟...
 آبجیت  چه

.  همون جا بمون میارنش بیمارستان... خدافظ

 

.  از آینه به عقب نگاه کردم

  مادرت داره میاد؟- 

:  سامیار پوفی  کشید

. آره، صبح ایرانه- 

 

) : دل های بی  قواره  نیلوفرقنبری(سها 



 با_تو_کافر_میشو م#
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نزدیک چهار صبح بود و شهر ت وی خواب عم یقی فرو
. رفته بود



سامیار به هیچ وجه قبول نمی کرد من و محمد با او به
 فرودگاه

برویم. من اما به شدت نگران بودم و نمی توانستم اجازه
 بدهم

.  سامیار تنها بماند

از محمد خواستم مرا به خانه برساند و با سامیار به
. فرودگاه بروند

: سامیار که کله شقی  کرد، محمد تشر زد

سامی ! جان هر کی دوست داری یه ذره حرف گوش بده.- 
 اصال

تو این سرما که سگم تو خیابون پر نمی زنه، ماشین هست
 تو

 بری اون سر شهر ؟

:  سامیار گفت



.  بی  خیال بابا. مگه بچه ام؟ آژانسا بازن دیگه- 

:  گفتم
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محمد تنهاش نذاری ها. دیشب که تو زنگ زدی تو- 
 بیمارستان

. بستری بود

محمد چشم گرد کرد و از آینه به عقب نگاه کرد و نچ نچی
:  کرد



  آره سامی ار؟ بازم؟- 

:  سامیار به فضای تاریک بیرون نگاه کرد

! خب دیگه بسه. خل و چل که نیستم. نترس- 

. به خدا از خل و چلم یه چیزی اون ورتری- 

:  سامیار پوفی  کشید و محمد غرید

!  آخه من به تو چی بگم سام؟ یه ذره به فکر خودت باش- 

:  سامیار سر به صندلی تکیه داد

م ی خوام باشم ولی نمی ذارن. به  پیر به  پیغمبر نمی- 
. ذارن

**** 



وقتی کلید انداختم و وارد حیاط شدم، سعی  کردم کمترین
 سر

و صدا را ایجاد کنم. شب قبل به مهناز خانم خبر داده بودم
 که

می   نپرسید  چرا؛ چون  می   گردم.  دیر   بر  و  ارومیه
 می   روم  به
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دانست راما آن جاست. حتی خبر داشت مادرم به او گفته
 بود

نیاید تبریز. همیشه از راه های برف ی و کوهستانی واهمه
. داشت



.  چیز دیگری نگفته بودم و خبر از تصادف محمد نداشت

از جلوی در آن ها که می  خواستم رد بشوم، چراغ سر در
 خانه

روشن شد. در چوبی با صدای قی ژی آرام باز شد و مهناز
 خانم

. سرش را بیرون آورد

  روژین جان اومدی؟- 

:  چرخیدم سمتش و گفتم

 سالم مهناز جون. ببخشید، بیدارتون کردم؟- 

پاشدم وضو بگیرم، صدای در حیاط و  نه عزیزم.  - سالم
. عزیزم

 شنیدم. چرا اینقدر دیر؟



. راستش کارم تو ارومیه طول کشید- 

 کو پس ماشینت؟- 

. دادم دوستم برد. الزمش بود. با اجازه- 

میگم  چیزه. اون باال االن سرده. بیا  تو اتاق آی دا- 
 بخواب. سرما

. می خوری

 Page 1073 of 1483
 

 

 



با خوشحالی از  پیشنهادش استقبال کردم. دست پشتم
 انداخت

و مرا برد داخل خانه. برایم توی اتاق آیدا تشکی نرم پهن
کرد،  

به  بیرون  رفت.  اتاق  به  خیر  گویان  از  بوسید  و شب
 را  صورتم

.  دقیقه نکشیده به خواب عمیقی فرو رفتم

با شنیدن صدای خنده ای چشم باز کردم. یک جفت چشم
  آبی

رویم  می  خندید  مرا  به  لب های  صورتی  کوچکی  که
 داشت  و

.  بیدار کرد

مهرناز نامی بود که فقط و فقط م ی شد روی آن بچه ی
 شیری ن

. و دوست داشتنی گذاشت. هم ناز بود، هم به غایت مهربان



:  دستم را روی صورت نازنینش گذاشتم. گفت

.  سالم خاله روژین- 

: بوسه ای روی صورت نرمش نشاندم

 . سالم به روی ماهت  عشق من. صبحت به خیر- 

  تو ک ی اومدی خاله؟- 

. نصف شب وقتی تو خواب بودی- 

  خیلی بدی خاله؟- 
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 من بدم؟ اوا! چرا؟- 

باید  میومدی  پیش من م ی خوابیدی. چرا  پیش آبجی- 
 گریه اوو

 خوابیدی ؟

:  خنده ام گرفت

 منظورت نق نقوئه؟- 

.  آره دی گه دختر بدی شده- 

دفعه بعد  پیش  تو می  خوابم. اصال تو بیا باال  پیش- 
 من. خوبه؟

: خنده ای شیرین تر از شهد عسل زد



. باید  ببینم مامانم می ذاره- 

.  سر بلند کردم

 آیدا کو؟- 

.  رفته دانشگاه- 

پتو را بلند کردم و او توی آغوشم خزید و دقا یقی به شیرین
  زبانی

. پرداخت و من او را غرق بوسه کردم
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با صدای مهناز خانم که جلوی در اتاق ایستاده بود، پتو را
 کنار

زدم و سر جا یم  نشستم. در حالی  که موهای فر بلندم را
 مرتب

.  می کردم، سالم کردم

.  سالم به روی ماهت- 

:  بعد به مهرناز تشر زد

 نگفتم بیدارش نکنی وروجک خانوم؟- 

: مهرناز خونسرد گفت

. هر کی دیر بیدار شه چایی  تموم میشه- 



هر دو خندیدی م. به عقربه های  ساعت کنار تخت که
 روی ده بود

.  نگاه کردم

. نه دی گه با ید برم باال. کلی کار دارم- 

 

صبحانه ی مفصل مهناز خانم با نان برشته ی سنگک و
 حرف

زدن های با مزه ی مهرناز حسابی چسبید. آقای بهرامی با
 دو سه

و شاداب  نه چندان گرم  را  وارد شد. سالمم  در  کیسه
 میوه  از

. پاسخ گفت. می  دانستم به خاطر دلتنگی برای محمد است
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:  رو به مهرناز با صدایی  که آقای بهرامی بشنود گفتم

.  خب حاال وقتشه یه خبر خوب بهت بدم پرنسس خانوم- 

مشغول کندن  و  لباسی  دم در  آقای  بهرامی  رفت سمت
 چوب

.  کاله و پالتویش شد

:  مهرناز گفت

  چه خبری؟ می خوای عروس بشی؟- 

.  خندیدم



. نه خیر فسقلی. محمد امشب بر می گرده خونه- 

آقای بهرامی سمت من چر خید و لبخند زد. مهناز خانم که
 جلو ی

. سینک ایستاده بود، با صدای بلند خدارا شکر کرد

:  آقای بهرامی رفت سمت روشویی و مهرناز جیغ کشید

! آخ جون! آخ جون! داداشیم میاد- 

:  موهایش  را بوسیدم و رو به مهناز خانم گفتم

  آیدا کی میاد؟- 

.  تا ظهر کالس داره- 
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پس من میرم باال. بهش میگم  کالسش تموم شد مستقیم- 
  بیاد

.  پیش من. با ید باهاش حرف بزنم 

.  خیر باشه عزیزم- 

. خیره مهناز جون. خیره- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_شصت_هفتL م#



 

همین که قدم در خانه ی سوت و کورم گذاشتم، فورا شماره
 ی

محمد را گرفتم. اما خاموش بود و یادم  افتاد که تلفنش
  باطری

.  خالی کرده

به سامیار هم زنگ زدم اما تلفن او هم خاموش بود. با
 خودم فکر

کردم شای د  توی کالنتری باشند. جایی  که تلفن بردن به
 آن جا

. ممنوع بود

مانده بودم بی خبر و کنجکاوی داشت دیوانه ام می کرد.
 بیخودی

.  هم دلم شور می  زد
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دوش آب گرمی  گرفتم و مشغول درست کردن ناهار شدم.
 برای

. آیدا  پیام فرستادم بعد از کالس بیا ید غذا را باهم بخوریم

کنار پنجره رو به حیاط  ایستادم و برای صدمین بار شماره
  ی

سامیار را گرفتم. بوق آزاد که زد خوشحال شدم؛ اما
 سامیار  بعد

. از سه بوق رد تماس داد. متعجب لب فشردم



با خودم فکر کردم شای د جایی باشد که نمی  تواند حرف
.  بزند

.  دقایقی  بعد آیدا رسید

با تعجب در حال ی که پوتین ها ی ش را در می  آورد
:  گفت

من  اتاق  دادی  تو  افتخار  دیشبم  که  -  خبریه  روژین
 جون؟

 . خوابیدی

: لبخند زدم

آره خیره گلم. بی ا تو. موهام هنوز خیسه. سرما می- 
. خورم

:  قدم داخل خانه گذاشت و بو کشید



!  اوم! به به! عحب بویی راه انداختی- 

:  در را بستم و گفتم
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.  دم پختک درست کردم- 

. کوله اش را کنار مبل گذاشت و پالتویش را درآورد

.  جان جان خوردن داره این ناهار- 

.  دستاتو بشور تا میز بچینم- 



میز را که چیدم، پشت میز نشست. بشقابش را پر کردم.
:  پرسید

  چه خبر؟ چی کارم داشتی؟- 

. محمد داره میاد  خونه- 

.  قاشقش در بین راه متوقف شد

کمی ذوق توی صدایش ریخت. ذوقی که با نگرانی همراه
. بود

.  نگرانی یک دختر عاشق که سال هاست بالتکلیف مانده

  راست میگی روژین؟- 

 دروغم چیه؟- 

 خب؟- 



. کمی ماست خوردم
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می  خوام رک و پوست کنده باهات حرف بزنم. خبرت- 
 کردم

.  قبل از اینکه محمد برگرده، باهات حرف بزنم

 خب؟- 

. محمد نمی تونه عشقت رو قبول کنه آیدا جون- 



. آیدا آهی کشید و به صندلی تکیه داد

.  حدس م ی زدم- 

تو دختر عاقلی  هستی آیدا. می  دونم که م ی  تونی- 
  محمد رو

درک کنی. اون دلش م ی خواد تو مثل سابق خواهرش
 بمونی. با

هم مثل تموم این سال ها خوش باشین و زندگی  تون حتی
 بهتر

از قبل باشه. هیچ تغییری تو رفتارت ندی تا محمد معذب
. نشه

  می تونی  آیدا؟

سخته روژین جون. بند بند وجودم عشق محمدو داد می- 
.  زنه

.  عشق یه طرفه آدمو نابود م ی کنه. باهاش کنار بیا- 



مگه چاره ی دیگه ای هم دارم؟ راستشو بخوای منم تو- 
 ای ن

مدت فکر کردم. یه برنامه هایی  دارم واسه خودم که البته
 بهتره

.  بعدا بهت بگم
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 خیلی هم عال ی. پس االن حالت اوکیه؟- 

.  نه خیلی. ولی  خوب میشم. یعن ی با ید خوب بشم- 



. دستش را فشردم

.  م ی دونستم که با یه دختر فهیم  طرفم- 

.  خب حاال اینقدر هندونه زیر بغلم نذار- 

:  خندیدم و گفتم

.  بخور سرد شد. نوش جونت- 

گفتن  برای  باشه  سوخت  دلم  و  غمگین  گفت  و  باشه
 ای  تلخ

مظلومانه اش. اما چه می  شد کرد؟ قرار نبود سرنوشت
 همیشه با

.  آدم های این دنیا راه بیای د

غذایش را خورد و رفت. لباس پوش یدم و از خانه بیرون
.  زدم



توی راه هر چه با سامیار تماس م ی گرفتم، یا  رد تماس م
 ی داد

.  یا اصال جواب نمی داد. دیگر داشتم نگران می  شدم
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با تاکسی  دربست به خانه اش رفتم؛ اما نبود. نمی دانستم
 کجا

پیدایش کنم. فقط خدا خدا کردم کارش به بیمارستان نکشیده 

.باشد. تنها امیدم  محمد بود و باید  تا شب صبر می  کردم



تصمیم گرفتم به دیدن سرمه بروم. قرار روز قبلمان برای
 خرید

.  به خاطر بستری شدن سامیار به هم خورده بود

Lجعبه ی شکالتی شیک از قنادی  نزدیک آموزشگاهشان
 گرفتم

.  و به دی دنش رفتم

:  با دی دن بی  خبر من با خوشحالی بغلم کرد و گفت

 ! وای ببین ک ی اینجاست؟ چه عجب روژین خوشگله- 

. جعبه را به دستش دادم

دی گه دیروز بدقولی  کردم، گفتم بیام ببینم  امروز- 
 فرصت داری

  بریم خرید؟

.  دستم را کشید و پشت میز و بلند و گرد کارش نشاند



 .  بیا  حاال بشین ببینمت. کارم تموم شد م ی ریم- 

نگاه ی به دکوراسیون شیری قهوه ای سالن آموزشگاه
.  کردم
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! چه سوت و کوره- 

بچه ها کالسن. نیم  ساعت دیگه غلغله میشه از در و- 
 دیوار بچه

.  میره باال



 االن که پنج. تا ک ی تعطیل میش ین؟- 

تا نه. ولی  من زودتر هم م ی  تونم برم. خوشبختانه- 
 مدیر خودش

. هست. منم کار ندارم

خوبه. بریم  عوض دیشبو دربیاری م. یه کار خیلی مهم- 
 هم باهات

. دارم

.  خیر باشه- 

 : چشمک زدم

. خیر بودنش که خیره- 

 شازده چطوره؟- 



  سامی ارو میگی ؟- 

. آره دی گه- 

. اوووف! دیشب تا چهار صبح تو ارومیه بودم- 
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 چی؟! اون جا چرا؟- 

ماوقع  را مفصل برایش گفتم. با شن یدن ماجرا سر تکان
.  داد



.  کله ش بدجور بو قرمه سبزی میده ها- 

. چاره نذاشتن براش- 

 خب حاال تو چرا اینقدر دپرسی؟- 

  ک ی؟ من؟- 

وقتی  نشستی  رو ی  از  تازه  می  زنه.  داد  قیافه  ت
 دیگه.  -  آره

  صندلی ه ی پاتو تکون میدی. چی  شده روژین؟

 سرمه؟- 

  هوم؟- 

.  من دلم شور می  زنه. سامی ار هی  رد تماس میده- 

: سرمه لب فشرد



  مرتیکه خجسته! چرا خب؟ مرض داره آیا؟- 

نمی دونم چی شده. از صبح هزاربار زنگ زدم یا  رد- 
  تماس می ده

.  یا جواب نمیده
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:  با بلند شدن صدای تلفنم گفتم

! خودشه- 



 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_شصت_هشتL م#

 

 

 

:  با بلند شدن صدای تلفنم گفتم

! خودشه- 

اما وقتی  تلفنم را از کیفم بیرون کشیدم، نام محمد روی
 صفحه

افتاده بود. با لب و لوچه ای آویزان از اینکه توی ذوقم
 خورده بود



:  و سامیار نبود، گفتم

.  محمد- 

: سرمه گفت
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.  جواب بده د یگه- 

:  دکمه ی سبز را لمس کردم و گفتم

  الو محمد؟- 



: صدای خسته و گرفته ی محمد را شنیدم

 سالم بانو. چطوری؟- 

.علیک سالم. بابا تو کجایی؟ از صبح هزار بار زنگ زدم- 

االن که پشت در خونه ام. دارم میرم تو. با آیدا حرف- 
  زدی؟

.  آره حرف زدم- 

 خب؟- 

یه کم بهش مهلت بده خودشو کامل با شرایط وفق بده.- 
 باشه؟

 خیله خب باشه. ممنون. فعال کاری نداری؟- 



: فورا گفتم

 صبر کن. نگفتی کجا بودی؟ سام یار حالش خوبه؟- 

  نگرانشی؟- 

. نباشم محمد؟ دیروز رو به موت بود- 
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همین  یه   ساعت  پیش  تو  تا  ما  خوبه.  حالش  نباش.
 -  نگران



کالنتری بودیم. مامانشو از فرودگاه با یه مامور یه راست
 بردیم

کالنتری. منو که تو اتاق راه ندادن. ولی به گمونم همه چیز
 اوکی

شده. سامیار با مادرش رفتن خونه و منم وسایلمو جمع
 کردم

. برگشتم اینجا

.  حرف های محمد مرا مجاب نکرد. اما چیزی نگفتم

:  محمد گفت

 کجایی؟ خونه ای؟- 

به سرمه نگاهی  انداختم و چشمکی حواله اش کردم. با
 خنده ای

.  سوالی نگاهم کرد



:  گفتم

.  من بیرونم. اومدم  پیش سرمه- 

:  صدای محمد با تاخیر آمد

  وای دلشوره افتاد به جونم دختر. بهش گفتی؟- 

  نه هنوز. م ی خوای نگم؟- 

 Page 1088 of 1483
 

 

 

.  نه! حتما بگو. فقط برگشتی بهم خبرشو بده- 



:  خنده ای موذیانه زدم

. حاال ببینم چی میشه- 

.  اذیت نکن روژین. به خدا شب خوابم نمی بره- 

  اینقدر یعنی؟- 

 عاشقشم؟- 

.  آره- 

.  بیشتر درگیرشم تا عاشق- 

. اوه اوه! از دست رفتی  برادر- 

.  چجورم. پس من منتظرم. فعال- 



: سرمه گفت

.  آی آی روژین خانوم! خبریه؟ یهو کیفت کوک شد- 

.  تلفنم را توی کیفم انداختم

 ...  خدارو شکر مثل اینکه ختم به خیر شده. ولی- 

  ولی  چی؟- 
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 مگه تو کالنتری تلفانو رو نمی گ یرن ؟- 



.  آره- 

حرفای محمد با چیزایی که از صبح اتفاق افتاده همخونی- 
. نداره

اون میگه تا االن کالنتری بودن، ول ی تلفن سامیار بوق م
. ی خورد

.  تازه رد تماس هم می  داد گاه ی

.  سرمه از جا بلند شد

.  بد به دلت راه نده. حتما گوشی ش دست کسی  بوده- 

چی بگم. اصال حس خوبی بهش ندارم. حاال تو کجا- 
 میری؟

برم به تیچرا بگم وقت کالس تمومه. بعد جمع و جور کنیم- 

.  بریم به خریدمون برسیم



 

بهترین خیابان  از پله های  عریض  و طویل  پاساژ ی در
 یک ی  از

های تبریز باال رفتیم و پا در پاساژ شیک گذاشتیم. سرمه
 دست

: دور بازویم  انداخت و گفت

.  اول بریم  سراغ مانتو- 
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:  گفتم

خیلی وقته خرید نکردم. االن کل پاساژو می خرم. فقط- 
 جلوی

. منو بگیر

:  هر دو خندی دیم  و سرمه گفت

 تو هم مثل من مرض خرید  کردن داری ؟- 

آره. تا دلت بخواد. فقط مامانم بفهمه تا آخر  عید غر می- 
 زنه به

. جونم

عین  مامان من. هی  میگه کم بخر جمع کن طالیی سکه-  
  ای

چیزی بگیر. هی  لباس نیم  متری می خری این همه پول
  میدی



 پاش. چه خبره؟

.  نگاهم ب ی اراده رفت سمت پالتوی کوتاهش

.  خب بلند بخر غر نزنه- 

.  باز قهقهه زدیم و طبقه ی اول را گپ زنان گشتیم

عاقبت بعد از پرو چند مانتو، کتی  کوتاه با مدلی  ساده اما
 شیک

از آن مانده بود. فیروزه ای و  نظرم را جلب کرد. تنها دو
 رنگ
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صورتی. سرمه اصرار کرد هر دو را بخرم و من در
 مقابل وسوسه

.  ی خریدن شان کوتاه آمدم

تا ساعت نه شب پاساژ بزرگ را گز کردیم  و با دست
 هایی پر از

کیسه های خرید  و پاهایی که از ز یاد  راه رفتن گزگز می
 کرد، از

.  آن جا بیرون زدیم

با سرمه به سفره خانه ای همان حوالی رفتیم و چقدر چسبی
 د

وقتی روی تخت پاهایمان را دراز کردیم و غذا سفارش
 دادیم و

با ذوق و شوق از خریدهایمان حرف زدیم و نقشه کشیدیم
 برای



. عید نوروز 

شام را دو گارسون جوان خوش بر و رو آوردند و سفره را
  چیدند

و رفتند. آهنگ ی مال یم و سنتی در حال پخش بود و بوی
 قلیان

.  نعناع از تخت کناری می  آمد

سرمه با اشتها شروع به خوردن کرد. با خودم فکر کردم
 این دختر

طوری رفتار می کند و جوری همیشه شاد و شنگول است
 که

.  گویی هیچ مشکلی توی زندگ ی اش ندارد
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اما در آن سن و سال خوب می  دانستم که ظاهر آدم ها هیچ

وقت زندگی  شان را نشان نمی  دهد. تا آن روز ندی ده  و
  نشنیده

.  بودم سرمه از مشکالتش بگوید

.  سر بلند کرد و نگاه خیره ام را شکار کرد

: گفت

 روژین چیزی شده؟- 

:  بی حواس گفتم

  هوم؟- 



.  میگم چرا غذاتو نمی  خوری؟ زل زدی به من- 

:  دانه ای زیتون ت وی دهانم گذاشتم و گفتم

 یه سوال ازت بپرسم؟- 

.  تو دوتا بپرس- 

 تا حاال عاشق شدی؟ شده یه مرد تو زندگیت باشه؟- 

. سرمه چشم ریز کرد

!  مشکوک می  زنی  ها- 
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.  جواب بده- 

.  آره شده- 

  ک ی؟- 

. پسرعموم- 

 خب؟- 

خب به جمالت. خیلی همو دوست داشتیم. باورت نمیشه- 
 بگم

مثل دیوونه ها عاشقش بودم. ول ی نشد. بعد از
 خواستگاری رفتی م



آزمایش. گفتن نمیشه باهم ازدواج کنید. بچه تون مشکل دار
 به

 . دنیا می اد. به قول مامانم منگول میشه

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_شصت_نهم#
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روژین.  مردم  قشنگ  که  من  شدن.  نابود  عموم  زن
 مامانم  و

می  کنیم   بچه  ازدواج  گفت  دیوونه  میشد.  داشت
 پسرعموم

آیدین   طفلک  نزنید.  حرفشمL  نمیشه.  گفتن  بزرگترا
. نمیاریم

می   لعنت  گریه  می  کرد  می   زد  داد  بود.  خیلی
 خراب  حالش

.  فرستاد. به خدا هم فحش می داد

صورت  محو  و  گذاشتم  توی  بشقابم  را  قاشقم  دلم
. گرفت

.  غمگینش شدم

.  بغض کرد و آهی  کشید



آخرشم مجبور شد از ایران بر ای همیشه بره. من موندم- 
 و یه

.  عشق خاکستر شده

 هنوزم دوستش داری سرمه؟- 

: سرمه سر تکان داد

.  درست نیست به یه مرد زن و بچه دار فکر کنم- 

:  متعجب گفتم

!  زن گرفت؟- 

: سرمه کمی آب توی لیوان سفالی ریخت و گفت
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 نه پس مثل مجنون می موند عذب؟- 

آخه همچین گفتی به در و دیوار و خدا فحش م ی  داد،- 
 گفتم

. یحتمل سر به بیابون گذاشته

نه بابا. دلت خوشه ها. رفت اون ور آب. سال اول رد- 
 شد، سال

.  دوم با یه دختر سیاه سوخته ی اماراتی ازدواج کرد

.  االنم دو تا بچه دارن سیاه و سفید

:  خنده ام گرفت



وای از دست تو سرمه. همچی ن یهو از فاز دپ میای- 
 بیرون و

.  می زنی  به شوخی آدم خنده ش  م ی گیره

شوخی چیه؟ راست میگم به خدا. یکیش دختره  عین- 
 مامانش

.  قره قوروت؛ سیاه . پسرشم مثل آید ین سفید و چشم زاغه

پارسال اومدن ایران. زن عموم فکر کرد چه خبره. االن من
 ببین م

آیدینو حالم بد میشه. غش و ضعف می کنم. سه ساعت تموم

نصیحتم کرد سرمه آروم باش. گریه زاری راه نندازی یه
 وقت. زن

آیدین چیزی نفهمه ها، خبر نداره. حاال انگار زن آیدین
  فارسی

... می فهمید. خودشو کشت فقط گفت ساالم، چوطوری
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:  خندیدم

 خب تو چی  کار کردی؟-  

وقتی دیدمش زدم به کوچه علی چپ. ب ی تفاوت. االنم-  
 کال

. فراموشش کردم

:  نفس راحتی کشیدم و بلند گفتم

. خب شکرخدا- 

: سرمه گفت



  حاال واسه چی پرسیدی؟- 

 نظرت در مورد محمد چیه؟- 

:  سرمه ابرو باال انداخت

. پسر خوبیه واال- 

.  ازت خوشش میاد- 

.  اینو که می  دونستم- 

  جدی؟- 

.  آره- 
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م ی خواد باهات بیشتر آشنا بشه تا اگه نظرتون اوکی  شد- 
  بیاد

. خواستگاریت

سرمه به پشتی ترکمنی تکیه زد و چشم دوخت به فواره
  های

.  حوض آبی وسط سالن بزرگ سفره خانه

: گفت

 به نظر تو چجور پسریه؟- 

:  با اطمینان گفتم



.  یک کالم ختم کالم؛ یه پارچه آقا- 

.  سرمه به من نگاه کرد

خیلی وقته هی  خواستگار میاد و من ه ی ردشون می- 
.  کنم

 به خاطر پسرعموت ؟- 

: پوزخندی زد

 . نه! به خاطر اینکه نرم آزمایش قبل از ازدواج- 

.  چند لحظه مات نگاهش کردم

!  دیوونه ای به خدا- 
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.  به گارسون اشاره کرد سفره را جمع کند

پسرکی نوجوان در لباس فرم سیاه و سفید ظرف های خالی
 را

. جمع کرد

: سرمه گفت

اگه تو هم جای من بودی به آزمایشگاه رفتن فوبیا  پی دا- 
  می

. کردی



. پسرک داشت سینی را می برد که سرمه سفارش چای داد

:  گفتم

محمد رو رد نکن سرمه. محمد پسر خوبیه. اون تو نقش- 
 های

پسر خانواده، برادر و یه رفیق سنگ تموم می  ذاره.
 مطمئن باش

 .  در نقش شوهر محشره. باور کن جدی میگم

نگفتم محمد خوب نیست. تو همون بار اولی که دیدمش م- 
  ی

تونستم خوب بودن ذاتیش رو حس کنم. مشکل از منه که
  می

ترسم تاریخ تکرار شه. علم نگفته فقط با پسرعمو نمیشه
 ازدواج

کرد. یه آدم هفت پشت غریبه هم ممکنه خونش ب ا من
. نسازه



اگر باز این قضیه تکرار بشه من تا آخر عمر مجرد می
. مونم روژین
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.  کمی فکر کردم و به این نتیجه ر سیدم که با او رک باشم

من جای تو باشم میرم  پیش یه مشاور. تو بای د این- 
 مشکلو حل

کنی. با یه مرد خوب ازدواج کنی و به زندگیت یه سر و
  سامونی

بدی. می  خوای نعمت همسر بودن رو، مادر بودن رو از
 خودت



 بگیری، اونم وقتی که هنوز فرصتش رو داری؟

بخوری  که  رو  می  خوای  وقتی   پیر  شدی  هی
 حسرت گذشته

کاش شانست رو امتحان می  کرد ی ولی  اشتباه کردی  و
 این  کارو

 نکردی؟ آره سرمه؟

:  چای رسید و سرمه فنجان ها را پر کرد و گفت

. نمی  دونم روژین. حرف حساب تو که جواب نداره- 

. شاخه ای نبات توی فنجان چایم انداختم

پس من یه وقت مالقات با مشاور می گیرم برات. موافقی؟- 

.  هر چی  تو بگ ی- 



  به محمد چی بگم؟- 

 بگو آشنا شیم . خوبه؟- 
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:  با خوشحالی گفتم

.  از خوب هم اون ورتره- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#



 قسمت_صد_هفتاد#

 

 

سوار  د یدم  دارند  را  محمد  آیدا  و  بیرون  رفتم،  که
 خانه  از  در

.  ماشین محمد م ی شوند

.  نگران آیدا بودم و خدارا شکر کردم جای محمد نیستم

.  برای هر دو دست تکان دادم. اشاره کردم صبر کنند

به سمت  ماشین  رفتم. محمد  عجله  با  و  پایین  رفته  ها
 از  پله

شیشه را پایین کشید  سر خم کردم و با هر دو احوالپرسی
. کردم



متوجه شدم آیدا به سختی دارد ادای آدم های بی  خیال را
 در

.  می آورد و لبخندش کامال مصنوعی ست
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:  رو به محمد گفتم

  کجا محمد؟ مگه نمیای شرکت؟- 

:  محمد گفت

. میام . فقط یکی دو ساعت دیرتر. با آیدا میریم  بیرون- 



  اول صبحی؟- 

:  آیدا گفت

  هوس قهوه کردیم. تو نمیای؟- 

: لبخند زدم

نه خوشگل خانوم. بای د برم شرکت. شما برین. خوش- 
.  بگذره

هر دو تشکر کردند و محمد ریموت در را به سمت آن
 گرفت و

.  من به سمت ماشینم رفتم

هر دو از حیاط  بیرون راندیم  و در دو جهت مخالف از
 کوچه خارج

.  شدیم



پخش ماشین را روشن کردم و آهنگی شاد پلی کردم و
 همراه با

. خواننده شروع به زمزمه ی آهنگ کردم
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پشت چراغ قرمز انگشتانم را روی فرمان ضرب گرفته
 بودم و می

: خواندم

 

 نمی ذارم دیگه دنیا دستاتو بگیره از من



 می دونی واسم نیازه  حس خوب با تو بودن

  واسه داشتن تو این بار حتی از خودم گذشتم

 تا با اون نگاه گرمت باشی توی سرنوشتم

 یادته خواستی بفهمی که چقدر برات می میرم

 که یه روز به من می  گفتی  دارم از  پیش تو میرم

  بی اراده اشک چشمام همه چی رو بر مال کرد

...  ممنونم من از خدا که منو به تو مبتال کرد

 

صبح خوبی بود و آفتاب توی آسمان آبی و تمیز شهر
  خودنمایی



می کرد. بوی  عید  م ی آمد و بهار. بوی سبزه و بوی
.  خرید  عید
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بود.  پرازدحام  و  شلوغ  خیابان  ها  اما  بود؛  صبح
 اول  با  این  که

دستفروش ها آخرین تالششان را  می کردند برای کسب
 روزی از

. خدا

نزدیک شرکت کمی  مانده به آن ترافیک بود. منتظر باز
 شدن راه



بودم که سامیار را دیدم . از ماشینش که کنار خیابان پارک
 کرده

بود،  پیاده شد و سرش به سمت آن طرف ماشینش کرد و
 لبخند

جلو ی  کاج  درخت  ببینم.  را  مقابلش  نمی   توانستم
. شخص  زد

. دیدم را گرفته بود. اما انتظارم زی اد  طول نکشید

رامیال بود. با لب خندان از جدول پایین آمد. دست توی
 دست

سامیار گذاشت و آن دو خنده زنان از خیابان عبور کرده و
 وارد

.  پیاده  رو شدند 

. قلبم شروع کرد به تند تند تپیدن. به چشمانم اعتماد نداشتم

خودش بود؟ سامیار؟ همان که از رامیال تنفر داشت و دلش
 نمی



  خواست سر به تنش باشد؟

نه، امکان نداشت. اشتباه دیده بودم. سامی ار نبود. مردی
 بود شبیه

  او. اما رامیال چه؟
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حالم بد بود. بدتر از وقتی که بار اول فهمیدم امیرحسین به
 من

. نظر دارد



دستانم  شروع کرد به لرزیدن. قلبم... قلبم داشت خودش را
 هالک

با چه حالی   و فقط خدا می  داند  باز شد  راه  باالخره
. می  کرد

.  ماشینم را کنار خیابان کشاندم و آن را پارک کردم

 

از ماشین  پیاده شدم.  برداشتم و  از صندلی عقب  فورا
 کیفم را

 چند نفس عمیق کشیدم تا کمی تپش های بی امان قلبم کمتر

. بشود

وارد  پیاده رو شدم و خودم را به البی و بعد به آسانسور
. رساندم

تا به دفتر برسم و پشت در بسته ی آن بایستم،  چند بار و
 مردم



.  و زنده شدم

زنگ در را فشردم و سولماز در را باز کرد. با دی دنم
 لبخند زد و

 . صورتم را بوسید

.  سالم روژین جون. وای چقدر دلم برات تنگ شده بود- 
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پا  درون سالن گذاشتم و نفهمیدم  چطور با او احوالپرسی
 کردم و



چه گفتم و چه شنیدم. نگاه ی به در بسته ی اتاق سامیار
 انداختم

:  و فقط توانستم بپرسم

  سنایی  اومده؟- 

:  سولماز در را بست و پچ زد

.  آره. اون دخترخاله عنقشم اومده. االنم تو اتاقشه- 

آب دهانم را قورت دادم و برای اینکه صدایم نلرزد و
  سولماز پی

:  به حال خرابم نبرد، گلو صاف کردم و گفتم

.  آهان.  پس من میرم تو اتاقم- 

باشه گل ی. به محض اینکه سنایی برنامه کاریت رو داد- 
  میارم



.  اتاقت

.  با قدم هایی کوتاه و نا مطمئن به سمت اتاقم پا کج کردم

. در را بستم و کیفم را روی میزم پرت کردم

قلبم هنوز بی وقفه م ی کوبید  و ذهنم ضجه می  زد بفهمد
 چه

و  شاد  هم   ری خته  ی  دیروز،  امروز  سامی ار  به
 که  است  خبر

خوشحال دست در دست آن عفریته ی روباه صفت آمده
. شرکت
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ذهنم نمی خواست سمت و سوی هیچ فکر منفی  پیش
 برود. اما

یک جایی  آن گوشه های  مغزم فری اد می  زد که
 روژین،  کار و بار

 . دلت زار است

به تندی سر تکان دادم. زمزمه کردم" نه! سامی ار با من و
 دل

! " عاشق من این کارو نمی کنه. نه! امکان نداره

افکار  تعداد  به  لحظه  هر  کردم.  اتاق  در  زدن  قدم
 شروع  به

.  مالیخولیایی ذهنم افزوده میشد

اما با پررویی هر چه تمام تر که از قلب عاشق و امیدوارم
 نشات

:  می گرفت، به خودم م ی گفتم



االن باز مثل همیشه بی  کله و بدون در زدن میاد  اتاقم." 
   میاد

ریخته  میگم   کل ی  کار  بهش  باز  من  بریم  بیرون  و
 میگه  ناهار

." سرم

ای ن  از  من  و  نیامد.  و  شد  خشک  اتاق  در  به  من
 اما  چشمان

نیامدنش واهمه داشتم. ترسی که نمی توانستم دلیلی برایش
  پیدا

.  کنم
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دقایق به کندی می  گذشت و من نمی دانستم چطور می
 توانم

. خبر بگیرم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

  قسمت_صد_هفتاد_یکم#

 

در تب و تاب افکار سر به هوایم  بودم که تقه ای به در
 خورد و

.  در باز شد و سولماز سرک کشید داخل اتاق

:  با لبخندی نمایشی  لب زدم



  جانم سولماز؟ کار چی  شد؟- 

.  واال آقای سنایی گفته بری اتاقش- 

  اون فامیلش رفت؟- 

.  نه عزیزم. هنوز تو اتاقه- 

:  سر تکان دادم

. باشه. االن میرم- 
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سولماز در را بست و رفت و مرا با احوال دل آشفته و
 طوفان زده

ام تنها گذاشت. از بس لب هایم را گزیده بودم پوسته پوسته
 شده

.  و رژ لبم پاک شده بود

صورتم  نگاهی   به  بیرون  کشیدم  و  آینه  را  و  سراغ
 کیفم  رفتم

.  انداختم. رژ لبم را تجدید  کردم. ظاهرم بی  نقص بود

اتاق  اتاق بیرون رفتم. جلوی در  از  چند نفس عمیق
 کشیدم و

لبخندی کمرنگ روی لب های لرزان نشاندم و چانه ام را
  کمی

بین انگشتانم فشردم. به خودم، به آن من ترسو و بزدل نهی
 ب



زدم: "خودت باش روژین! مغرور و سفت و محکم. همون
 دختر

! " پر استقامت مثل کوه

دو تقه به در زدم و وارد اتاق شدم. با ناباوری رامیال  را
  دی دم روی

میز در یک وجبی سامیار نشسته و سرش را نزدیک
 صورتش خم

کرده بود. داشتند به یکدی گر نگاه می کردند و لبخند می
.  زدند

.  با تک سرفه ی من هر دو سر به سمتم چرخاندند

:  رامیال را کامال نادی ده گرفتم و  رو به سامیار گفتم

  سالم. با من کاری داشتی؟- 
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. سامیار لبخندش را خورد و سرد جواب سالمم را داد

.  رامیال از میز پایین آمد

و به من خیره شد. نگاهم روی سام یار بود اما می  توانستم
 بفهمم

دیده  م ی  دانستم  نا  است.  من  هالک  یک  نیم  نگاه
 دخترک

. پوزخندی روی لبش است و دارد می میرد من آن را ببینم

سامیار مثل تکه یخی در قطب شمال سرد و سنگ ی نگاهم
  می



:  کرد. لب زد

. بیا  جلو خانوم رستمی- 

میز  به  نبودند  راه  به  سر  زانوانی   که  می   لرزید  و
 با  پاهایی   که

! نزدیک شدم. چه غریبه شده بود. رستمی؟

. رامیال دست به سینه ایستاد کنار او. درست پشت سرش

دیدم که دستش را روی شانه ی سامیار رقصاند و سر خم
 کرد

. تا شای د نگاهش کنم. اما همچنان گذاشتمش توی خماری

. سامیار پاکتی  جلویم روی میز گذاشت

:  اخم ریزی بین دو ابرویم نشاندم
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 این چیه؟- 

:  سامیار گفت

.  برش دار- 

.  پاکت را برداشتم و به داخل آن نگاهی  انداختم

. یک چک بود به مبلغ سه میلیون تومان

:  سوالی نگاهش کردم



از امروز دیگه نمی خوام تو این شرکت کار کنی. می- 
. تونی بری

:  با چشمانی  گرد شده شوکه گفتم

  برم؟ آخه واسه چی؟ یهو چرا همچین تصم یمی گرفتی؟- 

با  کامال  داشتنی  اش  ریش  دوست  ته  شد.  بلند  جا
 سامیار  از

پیراهن سفیدش او را خواستنی تر از هر وقت د یگری 
. کرده بود

خصوصا که کت کاربنی اش به شدت به او می آمد. کف
 دستانش

.  را روی میز گذاشت و کمی  به سمتم خم شد
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به  این خودت بودی که  - من؟ من همچین تصمیمی گرفتم؟

مادرم گفتی  م ی خوای بری. منتظر نامه ی  استعفات
  بودم. ول ی

.  گفتم خودم کارت رو راحت کنم

با ناباوری به صورتش زل زدم. توی نگاهش پرسه زدم؛
 اما چیز

درخور توجهی نیافتم. چیزی که بشود باورم بشود این مرد
 دارد

دروغ می  گوید، حرف ها یش باز ی و نمایش  است. یک
  نمایش

رودست  آخ  بگوید :"  آخ  و  بخندد  قاه  قاه  بعدش  که
 مسخره



. " خوردی روژین. داشتم سر به سرت می ذاشتم

.  تند و تیز نگاهش کردم

...  من- 

سامیار صاف ایستاد و به سمت پنجره ی بلند اتاق رفت و
 دست

.  به سینه خ یره شد به خیابان

ابروهایم توی هم گره خورده بود و صورتم داغ کرده بود.
 قلب

.بینوایم داشت زار می زد توی قفس گوشتی تنم. بیچاره قلبم

زل زده بودم به سامیار و توان حرف زدن نداشتم. صدای
 تق و

. توق کفش های رامیال حواس مرا پرت خودش کرد
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:  همان طور دست به سینه مقابل من ایستاد و گفت

نشنیدی رستمی؟ سام ی گفت م ی تونی  بری. به روایتی- 
 ساده

. تر جنابعالی  اخراجی

باالخره نگاهم را دوختم به لبخند کج و کوله اش. سر خم
 کرد و

: زهرخند زد

 آخی! نازی! داری از شدت شوک می میری؟- 

.  لب پایینم  را به دندان کشیدم



متوقعانه و پرروتر از همیشه زل زده بود به دهانم تا آنچه
 را  که

دوست داشت از دهانم بشنود. اما کور خوانده بود. من آدم
 کم

آوردن نبودم. تمام آن اندک انرژی ام را جمع کردم  و
:  لبخند زدم

شوکه؟ من؟ نه! اتفاقا خیلی هم عالی شد. نامه ی استعفام- 
 رو

نوشته بودم اما گذاشته بودم آخر این هفته بدم به آقای
. سنایی

زحمت  پیدا  کردن  برم.  گفتن  خودشون  که  شد  خوب
 چه

. جایگزین رو هم از دوشم برداشتن

رامیال مبهوت از اعتماد به نفس من ابرو باال انداخت. ولی
 از تک

.  و تا نیفتاد
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پولتم که گرفتی. م ی تونی تا وقت ی کار  پیدا کنی ،- 
 البته اگر  پید ا

. کنی با قناعت باهاش سر کنی  خانوم

.  لبخندی قرص و محکم زدم. دست روی شانه اش گذاشتم

a  اتفاقا کار هم  پیدا کردم. آدرس میدم دوست داشتی بیا
 -از

b c d شروع کن زبانت راه بیفته دختر جون .



.  حرصی دندان به هم سایید . فکش منقبض شد

.  روتو زیاد نکن. شرتو کم کن- 

چشم در چشمانش دوختم. نگاهی خیره و تیز به او کردم و
:  گفتم

.  خداحافظ خانوم ناظم مدرسه ی خرها و گاوها- 

تا آمد جوابم را بدهد، به سرعت با سری باال و شانه های
 راست

.  از اتاق بیرون رفتم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

#Lاقسمت_صد_هفتاد_دوم 
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:  سولماز با دیدنم گفت

  روژین جون چی شد؟- 

:  از همان جا گفتم

.  هیچی. با اجازه- 

توان  که  کنم  چه  اما  کرده.  تعجب  می  زدم  نایستادم
 و حدس



 گفتن حتی یک کالم را هم نداشتم. توی اتاقم چپیدم و تند تند

نفس کشیدم. حواسم بود جلوی اشک های بازیگوشم را
. بگیرم

بروم؟ چرا  اما چرا؟ چرا سامیار گفت  نباید  گریه می
. کردم.  نه

رفتارش آن قدر یک  شبه تغییر کرده بود؟ اصال آیا  او
 سامیار  بود؟

همان مردی که برایش می  مردم و هالک خنده ها یش
 بودم؟ در

  جدال با خودم و افکارم بودم که در باز شد و

رامیال با چشمانی به خون نشسته وارد اتاق شد و در را
 محکم به

.  هم کوبید

تند و عصبانی به سمتم قدم برداشت و مشت کوبید تخت
 سین ه

ام. دردی توی قلبم  پیچید. اما خم به ابرو نیاوردم. چشمان
 رنگ ی



. اش را خمار کرد
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. واقعا که حال به هم زنی  بچه پررو- 

: یک تای ابرویم  را باال بردم و گفتم

  جدا؟ چرا اونوقت؟- 

:  آرواره هایش را به هم فشار داد و غرید



من نمی  دونم این همه اعتماد به نفسو از کجا آوردی که- 
 زبونت

اینکه می دون ی بازی رو باختی   اینقدر درازه. ادبم که
 نداری با

.  بازم داری زر زر می کنی

:  چشمانم را وحشی کردم و خونسرد گفتم

. زر زر رو که تو می  کنی و عمه جانت- 

پوزخندی زد و دست چپ و سفیدش را باال آورد. با چشم و
 ابرو

.  به انگشتانش اشاره کرد

خوب چشاتو باز کن. می  بینیش؟ حلقه ی ازدواجه. یادته- 
 بهت

چی گفتم؟ گفتم سامی  مال منه و تو رو با خاک یکسان م ی
. کنم



یادته ی ا نه؟ ببین. االن من و سام نامزدیم. به همین
.  خوشگلی
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توی دلم لشکری تاخت زنان سمت دهلیز چپ و راستم
 تازیانه

لشکر  م ی  زد  بدبختی  زور  هزار  بینوایم  با  قلب  که
. آخ  می  زد

.  دشمن دروازه ی قلعه اش را خراب نکند

:  با لبخندی حرص دربیاور گفتم



  مبارکه. خوش باشین. حاال چرا به من میگی  اینارو؟- 

:  دستش را پایین آورد

.  به خدا پرروتر از تو ندیدم  تا حاال- 

در اتاق را باز کردم. قلبم دیگر طاقت نداشت. بای د او را
 از اتاق

بیرون می انداختم تا قلبم نفس بکشد. اگر یک دقیقه دیگر
 بیرون

نمی رفت مرگم حتمی بود. من روژین بودم. یک زن دیوانه
 ی

 . خودآزار

:  گفتم



بفرما با نامزد جانت خوش باش. من باید  وسیله هامو- 
 جمع کنم

.  و برم محل کار جدی دم

پنجه هایش  را مشت کرد و به سرعت از کنارم رد شد.
 لحظه ی

.آخر بازویش را چسبیدم. پاکت پول را به شانه اش کوبیدم

 Page 1117 of 1483
 

 

 

در ضمن این پول خرج یه ساعت منه. پول خورد ته- 
. جیبمه

.  فقط واسه سرگرمی کار می کنم. نمی دونستی بدون



را سر  بی رون  کشید  و حرصش  از دستم  با خشونت
 بازویش   را

. کفش ها و پارکت های کف دفتر در آورد

در را بستم و نفس زنان دست روی  قلبم گذاشتم و تند تند
 شروع

کشیده   بود.  ته  انگار  اکسیژن  اتاق  اما  کشیدن.  نفس
 به  کروم

.  پنجره را باز کردم و شروع به دم و بازدم کردم

قرص پرانول را از کیفم بیرون کشی دم و با شیشه آب
 کوچکی که

.  همیشه مهمان کیفم بود بلعیدمش

.روی صندلی نشستم و خدا خدا کردم سولماز به اتاق نیا ید

صدای تلفن و متعاقبش صدای سولماز از بیرون می آمد و
  خیالم



. را راحت کرد

جعبه ای که از قبل کتابی  کرده و پشت کمد گذاشته بودم را

راست و ر یست کردم و تند تند مشغول جمع کردن وسایلم
.  شدم

در عرض ده دقیقه جعبه پر شد. در آن را با چسبی کتابی
 خوب

انداختم و بغض چنگ زد به گلویم. یک  اتاقم  بستم. نگاهی
 به
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ساعت تمام بود که با بغضم جنگیده بودم تا اشک نشود.
 آنقدر ی

.  که گلو درد گرفته بودم

بیرو ن  اتاق  از  برداشتم و  جعبه را روی میز رها کرده،
 کیفم را

. زدم

سولماز داشت با تلفن حرف می  زد. صدای قهقهه های
 رامیال از

توی اتاق سامیار مثل خنجری زهرآلود توی قلب و جانم
  فرو می

رفت و بدتر از آن واکنش سامیار به خنده های آن عفریته
 بود

.  که با خنده هایش  همراه بود

:  سولماز که تلفنش تمام شد رو به من گفت

 جانم روژین جونم. چیزی می خوای ؟- 



.  دستش را گرفتم

 . من دارم برای همیشه میرم- 

:  از جا پرید و شوکه گفت

 میری؟! یعن ی چی؟! کجا بری؟ آخه چرا ؟- 

.  به خاطر یه سری مسائل با ید برم جایی دیگه- 
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 جای د یگه کار  پیدا کردی؟- 

آره. ول ی ما دوستیم هنوز. بهت تند تند زنگ می زنم.- 
 باشه؟

.  سولماز بیچاره وا رفته بود و نمی فهمید چه می گویم

میز را دور زدم. صورتش را بوسیدم. به آبدارخانه نگاه ی
.  کردم

  اکبر آقا کو؟- 

:  سولماز بی حال لب زد

.  رفت قند بخره- 

ازش  من  طرف  از  که  نه  اگر  دی دمش.  راه  شاید
 وسط  -  خب

.  خداحافظی کن



.  سولماز بغض کرد

!  روژین نرو- 

.  بغلش کردم

گفتم که باز همو می بینیم. راستی عروسیت منو دعوت- 
  کنی

.  ها

:  بوسید مرا و گفت
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. دلم برات تنگ میشه- 

:  کنار کشیدم و گفتم

وسیله هامو گذاشتم تو جعبه. بی زحمت با یه  پیک- 
 بفرست به

. آدرسم

. سر تکان داد و خداحافظی کردم و از دفتر بیرون زدم

بیرو ن  ساختمان  از  سرعت  به  البی  گذاشتم.  در  پا
 از  آسانسور

رفتم. پشت فرمان نشستم و به آهستگی یک حلزون خسته
 به

میان اتومبیل ها راندم. پشت اولین چراغ قرمز، بغضم
 ترکید  و

های های گریه را سر دادم. زجه می زدم و مشت به فرمان
  می



.  کوبیدم

!  خدایا ! نه! ای خدا- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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خیسم  چشمان  کردم.  سر  بلند  های  ماشین  ها  با
 صدای  بوق

بیرو ن  جعبه  ی  ر وی  داشبورد  دستمالی  از  نمی  دید
 .  جایی  را

را  با دست دیگرم  فرمان  پاک کردم و  کشیدم و اشک
 هایم  را

چرخاندم و به سمت راست راندم و داخل خیابان فرعی ب
 ی هدف

. شروع به حرکت کردم

عاقبت جایی  اتومبیلم را کنار خیابان متوقف کردم. دی گر
 اشک

نفس  چند  و  خوردم  بود. کمی  آب  اما خون  نمی
 ریختم؛  دلم

عمیق کشیدم. قلبم هنوز هم تیر م ی کشید و واهمه داشتم
 نکند



باز کارم به بیمارستان بکشد. خشم و حیرت و سرخوردگی
 در

.  تک تک سلول های م فری اد می زدند

.  تلفنم را از کیفم بیرون کشیدم

انگشتم را روی شماره سامیار نگاه داشتم اما نتوانستم
 شماره اش

. را بگیرم

بوق  سه  از  بعد  گرفتم. محمد  را  برای  همین  شماره
 ی  محمد

 : جواب داد
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.  سالم بانو- 

:  صدایم گرفته بود. گفتم

  سالم محمد. خوبی؟- 

.  خوبم شکر- 

 چه خبر؟- 

سالمتی . با آیدا حرف زدیم. خدارو شکر که همه چی- 
 داره خوب

.  پیش میره 

. چقدر خوب- 



 صدات چرا گرفته؟ سرماخورد ی؟- 

. حالم خوش نیست- 

  چرا؟ گریه کردی؟ چی شده؟- 

.  آهی کشدار از گلویم  بیرون دادم

. سامی ار اخراجم کرد- 

:  محمد شوکه فریاد زد

 چی؟! اخراج؟! یعنی چه؟ واسه چی روژین؟- 
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واال چه بدونم. تا رسیدم شرکت حکم اخراجو داد دستم- 
 گفت

. خوش اومدی

 غلط زیادی کرده. به چه حقی؟- 

.  زنگ زدم از تو بپرسم- 

منم تازه رسیدم. به خدا خبر ن دارم. بذار برم ببینم این- 
 مرتیکه

. ی کله خرو

از  بود  قرار  من  که  حال  هر  به  ولش کن.  -  نمی
. خواد محمد

. شرکت بیام بیرون



 چی؟ آخه چرا؟- 

قصه ش طوالنیه. فقط اگر می  دونستم سامی ار اینقدر- 
  زود می

. خواد رنگ عوض کنه زودتر می زدم بیرون

  رنگ عوض کرده؟ یعن ی چی؟- 

. نامزد کرده با دخترخاله ش- 

.  نامزد؟! اشتباه می  کنی  ها- 
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زهرخندی زدم تلخ تر از تلخی تمام قهوه های دست نخورده
 ی

.  دنیا

. بی  خیال. برام مهم نیست. فعال محمد- 

 

روی  فرمان  سرم  را  و  روی  صندلی  کناری  انداختم
 تلفن  را

اتفاقا  بود.  مهم  می  گفتم.  دروغ  داشتم  بود.  بد  حالم
. گذاشتم

می  آمد؟  بر  کاری  از دستم  مگر  اما  بود.  برایم  مهم
 خیلی  هم

غرورم نمی  گذاشت به او زنگ بزنم و علت نامردی اش
. را بپرسم

سامیار گفته بود نقشه ای دارد. نکند ازدواج با رامیال جزو
 نقشه



هایش بود؟  ازدواج...با خودم چند بار آن را تکرار کردم.
 اما چیز ی

سردر نیاوردم. مگر میشد تن به خواسته ی مادرش دادن
 اسمش

 را بشود نقشه گذاشت ؟

را  هر جور که فکر می کردم نمی  فهمیدم سامیار چرا آن
 کار

کرده. چیزی هم وجود نداشت که بخواهم خودم را دلداری
. بدهم

برای  نداد  یک   توضیح  کوچک  سامیار  حتی   به
 خودش زحمت

کارش به من بدهد. نگاهش... آن نگاه سردش گویای همه
 چی ز
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بود و من باز باخته بودم. مثل وقت ی که عماد را مثل آب
 خوردن

به خاطر امیرحسین از دست داده بودم، این  بار هم سامیار
  را ب ی

دلیل از دست داده بودم. اصال مرا چه به عشق و عاشقی؟
 گور

 .  بابای  عشق. خیری از آن ندیدیم

حس خفگی م ی کردم و کسی را می  خواستم با او حرف
. بزنم

.  ماشین را روشن کردم و به طرف آموزشگاه راندم

 



سرمه با دی دنم  با آن صورت سرخ و چشمان سرخم
: نگران گفت

 روژینم؟ چی  شدی؟ گریه کردی ؟- 

دستش را گرفتم و به آشپزخانه ی کوچک آموزشگاه
. کشاندم

. خودم را توی بغلش انداختم و ها ی های گریه را سر دادم

: سرمه نگران گفت

  چی شده؟- 

:  هق زدم

! سرمه- 
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: مرا عقب کشید. سر خم کرد و توی صورتم لب زد

. بیا  بشین ببینمت- 

مرا توی سالن برگرداند و پشت م یز نشاند. خدا را شکر
 ساعت

کالس بود و کسی توی راهرو و سالن نبود که قیافه  ی زار
 و نزار

. مرا ببیند

سرمه با لیوانی آب قند برگشت و مجبورم کرد آب قند را تا
 انتها



. بنوشم

 رنگ به روت نمونده روژین؟ قلبت درد می  کنه؟- 

:  نالیدم

.  آره- 

  ببرمت دکتر؟- 

. نه نمی  خواد- 

. چی شده؟ نگرانم کردی دختر- 

. سیر تا  پیاز ماجرا را برایش تعریف کردم

.  سرمه با حالی  خراب دست روی شانه ام گذاشت
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روژین. ناراحت نباش. ببین یه چند روز صبر کن ببی نیم- 
 چی

 . میشه. مطمئنم سامیار یه دلیلی  داره برای خودش

.  پیشانی ام را روی شانه اش گذاشتم 

.  دارم دیوونه میشم- 

. سرمه در آغوشم کشید

. خودتو اذیت نکن دختر. آروم باش- 



نمی  تونم. اصال نمی خوام. دی گه نمی خوام صداشم- 
. بشنوم

! روژین- 

:  از جا بلند شدم و گفتم

 میرم خونه. کاری نداری؟- 

وایسا برسونمت. حالت خوب نیست. چشمانم داشت- 
 سیاهی

:  می رفت. اعتنا نکردم و گفتم

 خوبم. کاری ن داری؟- 

که  بودم  بیشتر  نرفته  قدم  چند  اما  برداشت؛  قدم
 سرمه  کنارم

. چشمانم تار دی د و در آغوشش از هوش رفتم
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.  با صدای سرمه چشم باز کردم

  روژین جون؟ خوبی عشقم؟- 



سر سنگینم را سمتش چرخاندم. نفسم به سختی باال می
.  آمد

: آرام پچ زدم

 سرمه؟- 

:  دستم را توی دستش گرفت

 جانم؟ چیزی می خوای؟- 

. قطره اشکی موذی راه باز کرد رو ی گونه ام

بگو خواب بود. یه کابوس بد. بیدار شدم تموم شده.- 
...  بگو

. سرمه پشت دستم را بوسید
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الهی دورت بگردم. گریه نکن. من مطمئنم همه ش بازیه- 
 باور

.  کن راست میگم

 ولی  چرا چشات داره دروغ میگه؟- 

.  لب فشرد و چشمانش را بست

.  سر چرخاندم سمت پنجره ی اتاق و دوباره چشم بستم

:  سرمه آهی کشید و گفت



روژین؟ به خدا اگه بخوای غصه بخوری زنگ می زنم- 
 مامانت

 .  بیاد تبریزها

.  چشم باز کردم

 . زنگ نزنی  یه وقت. دل نگران میشه- 

اون دیگه  با خودته. یا  حرف گوش میدی  و نق زدنو م- 
  ی  ذاری

کنار و دختر خوبی میشی،  یا  به خدا زنگ می  زنم به
.  مامانت

.  خندیدم

. شماره شو نداری- 

. از محمد م ی گیرم. اون داره- 
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اوه. می  بینم که هنوز هیچی نشده محمد محمد م ی کن- 
.  ی

.  خندید

هوله این محمد. دیشب ی عنی  نصف شب زنگ زده- 
. میگه مرسی

: بی حال خندی دم. دستش را فشردم



مبارکت باشه سرمه. محمدو بچسب ولش نکن که خیلی- 
.  آقاس

راستش مهرش به دلم افتاده. دی شب واسه اولین بار قلبم- 
  لرزید

. براش

.  ای جونم. پس تمومه- 

 

شب را توی بیمارستان نماندم. با سرمه رفتیم خانه شان.
 مادرش

زنی خنده رو بود و مثل سرمه شوخ. وقتی  فهمید از
 بیمارستان

. مرخص شده ام، مثل مادری دلسوز پرستاری ام کرد

آن شب مامان به تلفنم که زنگ زد خودم را هالک کردم
  صدایم



.  مرا لو ندهد
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کمی با رزا و راستین حرف زدم. با مکالمه هایی  کوتاه
 سر و ته

.  صحبت هایمان را هم آوردم

: اما مامان باز تلفن را از رزا گرفت. گفت

 روژین جان کی  میای تهران مادر؟- 



گلویم را صاف کردم و کمی  فکر کردم. دقیقا نم ی دانستم
 چه

بگویم. اوضاع زندگیم  به شدت آشفته بود. فقط می  دانستم
 آن

:  موقع زمان مناسبی  برای سفر به تهران نبود. پس گفتم

. آخرای اسفند میام. ولی  دقیقا  نم ی دونم چه روزی- 

خب مادر االن آخر اسفنده دیگه. زودتر بیا  هزار تا کار- 
.  داریم

  کار؟ چه کاری؟ خونه تکونی؟- 

. االن و خونه تکونی؟ تموم شد قربونت برم- 

  پس چی؟- 

:  صدای مامان با کمی تاخیر آمد



  شرط و شروط بابات رو که هنوز یادته؟- 
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حرف های  مامان مثل آواری بعد از زلزله روی سرم
 ریخت. پاک

زندگی  و  از  حسابی  مرا  مشکالتش  سامیار  و  بود.
 یادم  رفته

. بدبختی های خودم غافل کرده بود

. صدای مامان مرا به خود آورد



  روژین؟ هستی یا خوابت برد؟- 

:  گفتم

  ی ادمه مامان. خب که چی؟- 

.  خب نداره مادر. قراره خواستگار برات بیاد- 

  خواستگار؟ کی اون وقت؟- 

...  پسر آقای  مرشدی؛ دوست بابات- 
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:  تلفن را که قطع کردم سرمه پتو را صاف کرد

. چته روژین؟  عین خمیر زیر آفتاب وار رفتی یهو- 

:  با تاسف سر جنباندم

هر چی  سنگه مال پای  لنگه. از در و دیوار داره واسم- 
.  م ی باره



  ای بابا! باز چی  شده؟- 

پاک ی ادم رفته بود مهلت سه ماهه ی بابام تموم شده.- 
 هیچ

.  کاری هم نکردم

  شوهر برات  پیدا کرده؟- 

. دقیقا  شوهر. خواستگاری هم الک یه- 

  آخه اینجو ری نمیشه که. می شناسیش کیه طرف؟- 

به مغزم فشار آوردم. مرعشی  نام ی کی از دوستان دوران
 سرباز ی

بابا بود. چند باری او و خانمش را دیده  بودم. حتی دخترش
 را

هم که تقریبا هم سن و سال خودم بود چند باری توی مهمان
 ی



.  دیده بودم؛ اما از پسرش چیزی به خاطر نداشتم

.  نه، یادم  نمیاد. فقط دوست بابامو یادمه- 
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حاال خودتو ناراحت نکن. بذار بیان اگر خوشت نیومد- 
. بگو نه

: لب برچیدم



دیگه  فکر  دلم  پیش  سامی اره  چجوری  به  یه  مرد
! من  -  سرمه

  کنم؟

ای  بابا. من هر چی  میگم  تو ساز مخالفت می  زنی.- 
 صبح بهت

میگم صبور باش میگ ی  نمی  خوام. میگم  فراموشش کن
 میگ ی

 نمی خوام. پس تو چی م ی خوای دختر ؟

:  آه کشیدم

این   همه  نمی   دونستم  لعنتی!  کنم.  فراموشش  -  نمی
 تونم

. دوستش دارم

به هر حال بد نیست تا روشن شدن قضیه ی کارای- 
 عجیب



بابات،  پسر دوست  بعدم  رو جیگر  بذاری.  غریب
 سامیار  دندون

خواستگاره دیگه. بذار بیاد. الم شنگه به پا نکن. با زبون
 خوش به

. بابات بگو نمی  خوای

:  دراز کشیدم و گفتم

.  دی گه نمی دونم چی کار کنم- 
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هر کاری می  کنی حرص نخور. سرتو بگیر باال و مثل- 
 همیشه

خودت باش.ولی من  باید  سر از کار این سامیار در بی
. ارم

 چجوری ؟- 

. تو کاریت نباشه. من خودم حواسم بهش هست- 

مامانم گفت پاشو بیا  تهران. فکر کنم باید  برم. شرکتم که- 
 د یگه

.  نمیرم. کار دیگه ای هم ندارم

  با این حالت؟- 

چی کار کنم سرمه جون؟ صبح تا شب بشینم تو اون خونه- 
 به

در و دیوار نگاه کنم؟ باید  برم. فردا بای د جمع کنم برم
. تهران



 آره خب اینم حرفیه. با هوا پیما ی ا ماشین خودت؟- 

. با ماشینم. اونجا الزمم میشه. نباشه فلجم دختر- 

.  حداقل یکی دو روز صبر کن بهتر شی بعد برو- 

نمی  تونم سرمه. دلم می  خواد از این شهر فرار کنم. از- 
 شهری

که اون توش نفس می  کشه. از شهری که مردی توش
  زندگ ی

می کنه که م ی خوامش و نمی  تونم داشته باشمش با ید
 بذارم و

. برم
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. سرمه کنارم دراز کشید و هیچ نگفت

در عوض تا وقتی  خوابم ببرد موهایم را نوازش کرد و بی
 حرف

. دلداری ام داد

 

صبح روز بعد، بعد از یک خواب نه چندان راحت صبحانه
 خوردم

.  و سرمه را به آموزشگاه رساندم

از او موقع جدا شدن یک خداحافظ ی جانانه کردم و سفت
 بغلش

زدم. خواهرانه از من خواست توی راه مراقب باشم و اگر
  دیدم



.  نمی توانم رانندگی  کنم برگردم

. به او اطمینان دادم و به سمت خانه راندم

را توی صندوق عقب  به سختی آن  چمدانم را که جمع
 کردم

. ماشینم گذاشتم

مهناز خانم با شنیدن سرو صدای م  و د یدن چمدانم توی
 حیاط

.  آمد. مهرناز و آیدا  هم پشت سرش وارد حیاط شدند

:  مهناز خانم با تعجب گفت

 کجا روژین جون؟ داری میری سفر؟- 
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: لبخند زدم

. بله دارم میرم تهران- 

:  آیدا گفت

. چه زود! هنوز یه هفته بیشتر به  عید مونده که- 

 . آره ولی  کارامو کردم دارم میرم خونه- 

:  مهرناز دست دور کمرم انداخت و بغ کرده گفت

!  خاله روژین- 



:  روی موهای ابریشمی اش را بوس یدم

.  مهرنازی. ناراحت نباشی ها. زود ی بر می گردم- 

:  آیدا بغلم کرد

 . دلم واست تنگ میشه روژین جون- 

.از مهرناز جدا شدم و صورت آیدا و مهناز خانم را بوسیدم

. سال خوبی  رو براتون آرزو می کنم- 

مهناز خانم و آیدا هم برایم  آرزوی سالی  خوب را کردند و
 من

سوار بر اتوم بیلم آن کوچه را به سمت بزرگراه ترک
. کردم
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هنوز از شهر خارج نشده بودم که تلفنم زنگ خورد. ماشین
 را

. کناری کشاندم و دکمه ی سبز را کشیدم

: صدای محمد در گوشی  پیچید

  سالم روژین. خوبی؟- 

  سالم. مرسی. تو خوبی؟- 

  کجایی؟- 



 خبرا رسید بهت؟- 

 . آره االن مامان زنگ زد گفت داری میری تهران- 

 آره. وقت رفتن بود. دیگه بمونم که چی بشه؟- 

با سامیار حرف نزدی؟ نفهمیدی  این چه کاری بود که- 
  کرد؟

.  نه. اصال بهش زنگ نزدم- 

منم دیروز یه کوچولو دیدمش. نتونستم تنها گیرش بیارم.- 
 اون

دختره بیست و چهارساعته چس ب یده بهش. وقتیم  ازش
 پرسیدم

. گفت خودش می خواست بره

: پوزخندی زدم
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. عجب! جالبه که من اصال بهش نگفتم می  خوام برم- 

.  به خدا کار اون مادرشه. می دونم- 

برم  این  یا   اون. گفتن  به هر حال  فرقی  می  کنه؟  -
 دی گه  چه

. دیگه

 ک ی بر می گردی؟- 



. نمی  دونم محمد. االن یه کم وضعیتم به هم ریخته- 

 یعنی  میگی  ممکنه دیگه برنگرد ی تبریز؟- 

. شای د. نمی دونم. زندگی م کال رو هواس- 

ای بابا! نکن این کارو با ما. بهت عادت کردیم . رفیق- 
 نیمه راه

. نباش روژین

من اگه اون طرف دنیام برم رفیقامو فراموش نمی کنم.- 
 مراقب

. خودت باش

مرسی. تو هم مراقب باش تو راه. رسیدی زنگ بزن.- 
 باشه؟

. باشه حتما. ممنون. خدافظ- 



.  در پناه خدا- 
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ماشین را توی خیابان کشاندم و از آینه ی عقب به پشت
 سرم

.  نگاه کردم

چه امید عبثی داشتم که شاید  سامیار بیای د و جلویم را
 بگیرد و

.  بگوید دارم اشتباه م ی کنم. حتی تلفن هم نکرد

.  دلم م ی سوخت و بیشتر از همه برای خوش خیالی هایم

تا وقت ی به تهران برسم بیشتر از ب یست بار میان راه
. توقف کردم

تنها سفر کردن هیچ لذتی  نداشت. اما از کرج که عبور
 کردم از

ذوق دی دن تهران و خانواده ام و کتی سعی کردم به چیزی
 فکر

.  نکنم

.  وارد تهران که شدم شوقی وصف ناپذیر زیر پوستم دوید
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می خواستم رسیدنم را به مامان بگویم. اما به حتم دیدن
 صحنه

. ی غافلگیری شان لذت بخش تر بود

ساعت هشت شب بود که توی محله مان بودم. درب پارکین
 گ

ساختمان باز بود و اتومبیل همسای ه داشت از آن خارج
 . میشد

فورا ماشین را توی حیاط و پارکینگ کشاندم و توی محل
 پارک



.  واحد خودمان که خالی  بود پا رو ی ترمز گذاشتم

با خاموش شدن موتور نگاه ی به ستون ها و هالوژن های
 روشن

.سقف پارکینگ کردم. بعد از شش ماه برگشته بودم به خانه

خسته بودم اما ذوق د یدن مامان و بابا و بقیه مرا سرپا نگه
 داشته

. بود

فورا ماشین را قفل کردم و بردن چمدان و سوغات ی ها را
 گذاشتم

.  برای بعد

را فشردم. صدای  دویدن   و  زنگ  ایستادم  و  واحدمان
 پشت  در

فریاد  راستین به سمت در و "بابا عباس اومده" گفتنش
 باعث

.  شد در دل قربان صدقه اش بروم
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در را آهسته باز کرد و با دی دنم  اول بر و بر نگاهم کرد.
 بعد جیغ

: زد

! خاله روژی- 

:  بعد دوید  توی خانه و داد زد

.  مامانی! خاله اومده. خاله روژی اومده- 



پا در خانه که گذاشتم بوی خوش غذا و بوی زندگ ی
 پیچید توی

.  بینی ام

مامان و رزا هر کدام از اتاقی بیرون آمدند. به سمت مامان
  دو یدم

. و درآغوشش کشیدم و صورتش را بوسه باران کردم

!  مامان- 

. الهی فدات شه مادر. خوش اومد ی- 

رزا را هم با دلتنگی  زیاد  درآغوش کشیدم و راستین را
 بغل زدم

. و چند بار صورتش را بوسیدم

:  مامان گفت

  روژین چه بی خبر اومدی مادر؟- 
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 : رزا گفت

. باز سر کارت گذاشت دیشب- 

. راست ین توی بغلم دست در گردنم انداخته بود

.  خاله چه بوی ماشین میدی- 

:  خندیدم



. ای شیطون- 

:  رو به مامان گفتم

 کارام تموم شد اومدم دیگه. بابا کو؟- 

. کجا باشه خوبه؟ مثل همیشه رفته رفیق بازی- 

برای  اتاق  دلم  رفتم.  اتاقم  به  و  ر وی  زمین  گذاشتم
 راست ین  را

ذهن  به  کشیدم  و  دراز  روی  تخت  بود.  شده  تنگ
 قشنگم

بازیگوشم که داشت می  رفت سمت سامیار تشر زدم همین
 جا

توی تهران بماند. اما فقط خدا می دانست چه حس بدی
. داشتم

.  دلتنگی داشت خفه ام می کرد



.  فورا به محمد و سرمه زنگ زدم و رسیدنم را اطالع دادم
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.  دوش آب گرمی گرفتم و به طبقه ی پایین رفتم

با کمک رزا وسایلم را از صندوق عقب ماشینم به خانه
.  آوردم

: راست ین با دی دن باقلوا و اریس ها ی خوشمزه گفت

. آخ جون از اینا- 



برای مامان و رزا هم نوقا و شکالت های تسبیحی آورده
.  بودم

. به اضافه ی گلیم  شاهسون و چند لباس

: مامان با دیدن آن همه سوغاتی گفت

. کل تبریزو برداشتی آوردی مامان جان. دستت درد نکنه- 

برایش  خریده   از دیدن  ک یف چرمی که  را بوسید و
 رزا صورتم

بودم حسابی  ذوق کرد. راستین هم با دیدن  کلکسیون
  ماشین

های مدل قدیمی فلزی کوچک که هر کدام به رنگی بودند
 خنده

. از روی لب های قشنگش پر نمی  کشید

بابا  که آمد و مرا دید  آغوش باز کرد. حسابی  دلتنگش
.  بودم



.آن شب تا دیروقت بیدار بودیم و حسابی گفتیم و خندیدی م
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کسی نفهمید توی دلم سقاخانه ای ست پر از شمع های
. خاموش

ضریح سبز و تنهایش طلب مرادش می کرد و کسی نبود
  برایش

. شمع روشن کند و دعایی بخواند تا حاجت روا شوم



رزا داشت  پیش دستی ها را جمع می کرد  که مامان
:  پرسید

 چرا اینقدر الغر شدی روژین؟ مریض که نشدی؟- 

: لبخندی تصنعی زدم

نمی  دونم. شاید  از بس صبح زود پاشدم و کار زیاد- 
 داشتیم یه

.  کم الغر شدم

از فردا راحت تا لنگ ظهر بخواب تا کسری خوابت- 
 . جبران شه

 : رزا گفت

 از راما چه خبر؟- 

: پوزخند زدم



.فقط یه بار اومد خونه م. رفت ارومیه و دیگه ندی دمش- 

:  مامان گفت

  بهتر. تو اون راه میومد  که چی؟- 
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  هیچی مادر. حاال  عید میاد؟- 

.  اگه بهش مرخصی بدن- 



 : رزا گفت

برون روژین رو بدون داداش  بله  - یعنی مراسم
 خواستگاری و

  بگیریم؟

 وا رفتم. بله بران؟! بابا تا کجا  پیش  رفته بود؟

کسی چیزی نگفت. بابا سرش را برد توی روزنامه. رزا
 نگاه ی به

من کرد که وق زده به روبه رویم  زل زده بودم و مثل
 بیماران

اوتیسمی در خود فرو مانده و اوضاع را نمی توانستم هضم
.  کنم

فقط با گوشه ی چشمم دیدم که مامان داشت رزا را دعوا
 می

. کرد



از جا بلند شدم و صالح دی دم از آن جو فرار کنم و به
 اتاقم پناه

. ببرم

.  با گفتن شب به خیری بی  جان از پله ها باال رفتم

.  اما شنیدم که مامان همچنان داشت رزا را دعوا می کرد
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در اتاقم را بستم و پشت در نشستم روی پارکت های کف
 اتاق و

. سر روی زانویم گذاشتم و ب ی اراده گریه را سر دادم
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روزهای آخر اسفند می گذشت اما سخت و کشدار. روزم
 به آه و

صبر و انتظار می گذشت و شب هایم به اشک های پنهانی
 توی

.  اتا ق تاریکم

. فقط دو شب اول که راستین کنارم خوابید را آرام خوابیدم



رزا و مامان د یگر داشتند مشکوک می شدند به روژین این
. روزها

نه از ش یطنت سابقم خب ری بود، نه دیگر به چی زی
 اعتراض می

کردم. تنها کتی  بود که مثل سابق سنگ صبورم بود و
 دلداری ام

.  می داد
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نزدیک سال نو بود که به اتفاق هم به خرید رفتیم . اما نه
 حوصله



کتی  برا ی  به  قبل  مثل  می  توانستم  نه  ی
پاساژگردی  داشتم، 

.  انتخاب لباس و کفش و کیف مناسب کمک کنم

آن روز نزدیک غروب بود و با کتی  توی یک روسری
 فروشی  توی

شلو غی و ازدحام مشتری ها داشتیم روسری دلخواهمان را
  می

.  خریدیم

خسته بودم و استرس، انرژی از پاهایم  گرفته بود. قلبم هم
 هنوز

خفگی   حس  ناسازگاری  داشت.  سر  من  با  روزهای
 قبل  مثل

:  داشتم. به کتی  گفتم



کتی من حالم خوب نیست. میرم بیرون. خریدت تموم شد- 
  بیا

. بیرون

:  کتی دستم را گرفت

روسری  بگیرم.  یکی  خوشگلشو  برات  وایسا  می  خوام
 -  کجا؟

. انتخاب کن

. نمی  خواد قربونت برم. من خریدامو کردم- 

 حاال یکیم من می  خرم. چی میشه ؟- 
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روسری  های   روی  میان  انبوه  از  بلندی  را  قواره
 روسری  ساتن

. پیشخوان بیرون کشید 

:  از میان همهمه و صدای زن های توی مغازه داد زد

 اینو بگیرم؟ چه رنگی می خوره به مانتوت؟- 

: برای اینکه او را از سرم باز کنم گفتم

. مانتوم صورتیه. یکی نقره ای فیروره ای بگیر- 

باشه ای گفت و دستم را رها کرد و من فورا از ال به الی
 جمع ی ت

 .  خودم را از مغازه بیرون انداختم و تند تند نفس کشیدم



.  فایده نداشت. به سمت بیرون از پاساژ پا تند کردم

از در که خارج شدم، نسیمی خنک وزید توی صورتم. چند
 نفس

عمیق کشیدم و روی سکوی نیمه بلند کنار در باالی پله ها،
 که

. پر از بوته های کوتاه بود نشستم

به رفت و آمد مردم نگاه کردم و به شور و شوقشان برای
 خرید

.  عید 

دو پسربچه ی کم سن و سال نزدی ک پاساژ بساط فروش
 سبزه و

ماه ی راه انداخته بودند. راستین چند روزی بود بهانه می
 گرفت
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و از بابا ماه ی م ی خواست و هر بار رزا می گفت:"
. زوده پسرم

." االن بخریم می میرن

از جا بلند شدم و به سمتشان رفتم. هر دو پسر با د یدن من
 که

به ماهی  ها و سبزه ها فورا شروع کردند به بازار  زل
 زده بودم

.  گرمی

:  رو به پسرماه ی فروش گفتم



 ماهیات چجورین؟ سالمن؟- 

: پسر گفت

  چه سوالیه خانوم؟ معلومه که سالمن. بدم؟- 

اگه ماه ی بمیره بچه  - ببین من واسه خواهرزاده م م ی
. خوام

.  خیلی غصه می خوره

. پسرک توری اش را برداشت

خانوم بیا  هر چندتا م ی خوای ببر. اگر هر کدوم مرد بیا- 
  اینجا

. بزن تو گوش من

 وا! این  چه حرفیه ؟- 

 Page 1151 of 1483



 

 

 

  چند تا؟- 

:  نپرسید کدام یکی . من هم گفتم

!  سه تا- 

فورا سه ماهی خیلی  کوچک و قرمز را توی کیسه آب
. انداخت

:  گفتم

!  چه ریزه میزه ن؟- 



. ریز و کوچولو دادم چون اینا حاال حاالها زنده می مونن- 

از آن یکی پسرک هم یک سبد گرد سبزه ی عدس خریدم
 که

.  روی دسته اش روبانی بنفش خورده بود

از پله ها باال رفتم و خریدم را روی سکو گذاشتم. تلفنم را
 بیرون

. کشیدم تا به کتی  زنگ بزنم. البد داشت دنبالم می گشت

اما تا انگشتم را به سمت شماره ی کتی بردم، تلفنم شروع
 کرد

به زنگ خوردن. با د یدن نام سامی ار نفس در سینه ام
. حبس شد

مثل وقتی  که استخوان ماه ی توی  گلویت گیر کند و راه
 نفست

و  را می  کوبید  به در  مظلومم خودش  بیچاره  و  قلب
 ببندد.  را



. دیوار سینه ام
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بگوید؟  که  چه  که  بود  زده  زنگ  وقت  این  همه  از
 سامیار  بعد

بشنود افتاده ام به درد فراقش که پای انی  ندارد؟ که ببیند
 چقدر

 عذاب می  کشم و البد به ریش نداشته ام بخندد؟

. رد تماس دادم و تلفن را توی جیب پالتویم انداختم



کفرم در آمده بود از او و کارهایش . مگر من مسخره اش
  بودم؟

تلفن باز زنگ خورد و باز سامیار بود و باز من رد تماس
.  دادم

بار سوم که زنگ خورد داشت اشکم در می  آمد اما این
 بار کت ی

. بود

: فورا جواب دادم

  الو کتی؟- 

: صدای نگران کتی جیغ شد توی گوشم

 روژین کجایی تو؟ کجا گذاشتی رفتی؟ حالت خوبه؟- 

.  آره بیرونم . بیا  بیرون از پاساژ- 



.  چند لحظه بعد کتی  با سگرمه هایی توی هم بیرون آمد

:  با دی دنم  تشر زد
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م ی  دونی   چقدر  روژین.  کنم  لهت  بزنم  می   خوام
 که  -  آخ

. ترسیدم؟ فکر کردم قلبت باز کار دستت داده

.  ببخشید کتی. ولی  واقعا نمی  تونستم نفس بکشم- 



 خیله خب باشه اشکال نداره. االن بهتری ؟- 

:  بغضم ترکید

  کتی؟- 

:  کتی دل دل زد

 اوا خدا مرگم بده. چته تو؟- 

.  کتی  سامیار االن زنگ زد- 

:  کتی اخم کرد

 خب! چی گفت؟- 

. جوابشو ندادم- 

:  کتی پوف ی کشید



االن دقیقا دردت چیه؟ گریه ت واسه کدومه؟ زنگ زدن- 
 سامیا ر

  یا جواب ندادنت؟
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. نمی  دونم. به خدا نمی دونم دردم چیه- 

دست آزادش را دور گردنم انداخت و  پیشان ی ام را
.  بوسید



الهی دورت بگردم. تو رو خدا اینجو ری نکن. دلم ریش- 
.  شد
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:  هق زدم

  چی کار کنم کتی ؟- 

.  خب قربونت برم جوابشو می داد ی ببینی چی میگه- 

:  سر تکان دادم و با کله شقی گفتم



دست و دلم نمی رفت. کتی بدجو ری خوارم کرد. االن- 
 تموم

حسای بد عالم توی دلمه. سردرگمم، عصبانیم، عاشقم و
. دلتنگم

از اون ورم دلم نمی خواد نه صداشو بشنوم، نه ریختشو
. ببینم
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کتی سر تکان داد و دستمالی  از ک یفش بیرون کشید و به
 دستم

: داد



می  فهممت قربونت برم. بیا  اشکاتو پاک کن. بریم- 
. اینجا نمونیم

مردم دارن نگاهمون می کنن. بریم  که خرید با این حال تو
  فای ده

.  نداره

اشک هایم را پاک کردم و سبزه و پالستیک ماهی ها را از
 رو ی

:  سکو برداشتم و گفتم

 .  بریم- 

.  کتی با ذوق به ماهی ها و سبزه نگاه کرد

وای ماهی  و سبزه خریدی؟ عزی زم! چقدر نازن!- 
!  اوخی



.  پله ها را پا یین رفتیم

  ای ناقال! پس زیادم  بیکار نبودیا . از کجا خریدی؟- 

. با سر اشاره کردم به سمت دو پسرک

.  از اون دو تا خریدم- 

 منم بخرم؟- 
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موافقت کردم و بعد از خرید  ماه ی و سبزه به سمت جایی
 که

ماشین را پارک کرده بودیم  رفتیم. یک  زمین مسطح و
  خاک ی

.  کنار پاساژ

کتی پشت فرمان نشست زیرا دست و پای من برای
 رانندگی نا

. نداشت

:  کمی که راند گفت

 روژین؟- 

:  گفتم

  هوم؟- 



. هوم و درد! اینقدر د یوونه بازی درنیار- 

 چی کار کنم؟ پاشم پشتک بزنم برات؟- 

. نه خنگه. میگما  امشب من تنهام- 

  شوهرجانت کجاست؟- 

 نیست. رفته ساوه. مهمون نمی خوای ؟- 

.  دست روی دستش گذاشتم
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.  تو که مهمون نیستی. تو عضوی از خانواده ی منی- 

.  به شرطی که گریه نکنی ها- 

.  تو فقط بیا من دورتم می  گردم- 

لبخندی زیبا زد  و تلفنش را از رو ی داشبورد برداشت و
  در حالی

.  که چشمش به روبه رو بود، شماره گرفت

:  بعد از چند ثانیه لب زد

داریم  میای م. خاله شام  -  سالم خاله... خوبی؟...آره  پیش
... منه

چی دارین؟... خب پس هیچی  نذار من می  گیرم... نه
  خاله این

راستی ن  باشه... پیتزا  می  گیرم  که  برم...  قربونت
 چیه؟...  حرفا



.  دوست داره... فدات... فعال

 

کتی  و  میز  و  بودیم  پشت  نشسته  توی  خانه  بعد  یک
 ساعت

راست ین خانه را گذاشته بودند رو ی سرشان. مامان و
 رزا هم به

 .  ادا و اصول آن دو غش غش می  خندیدند

راست ین با دی دن ماهی  ها ذوق کرده و اشتهایش  باز
.  شده بود
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تلفنم را گذاشته بودم کنار دستم و مدام به آن زل می زدم.
 کتی

را  شامم  کرد  مجبور  مرا  و  کرد  اخم  بقیه  عاقبت  از
 چشم  دور

 . بخورم

 

موقع خواب طبق روال شب هایی  که کتی  پیش من می
ماند، 

 .رختخوابی روی زمین پهن کردیم و کنار هم دراز کشیدیم

.  خسته بودم اما خوابم نمی برد

:  کتی به پهلو دراز کشید و گفت



 روژین؟- 

:  بدون این که چشم باز کنم گفتم

  هوم؟- 

  م ی خوای چی کار کن ی؟- 

  چی رو؟- 

.  پسر آقای  مرعشی رو- 

 .بخواب منو یاد بدبختیام ننداز شب باز کابوس ببینم کتی- 
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:  روی بازویم کوبید

. گمشو توام. مگه بچه ای؟ جمع کن خودتو- 

چیه؟ مامان پرت کرده باز؟ گفته بیای با من حرف بزن- 
 ی؟ شام

  و این شب موندنت اینجا همه ش برنامه ریزی شده بود؟

 از کجا فهمیدی؟- 

. من اگه تو و مامانو نشناسم که روژین نیستم- 

خب حاال. اصال تو نابغه. جواب منو بده. این  پسره- 
 قراره سوم



چهارم  عید  بیان  واسه آشنایی  و خواستگاری. مامانت
  گفت خیلی

نگرانته. گفت خیلی تو خودتی و حس می کنه راضی
. نیستی

  زحمت کشیده. خسته نباشه. تو چی گفتی بهش؟- 

به جون خودم هیچی  نگفتم. مامانت گفت باهات حرف- 
 بزنم

.  کله شق بازی درنیاری. قصاص قبل از جنایتم نکنی

من االن مخم کال تعطیله. هنوز از هنگ ی سامیار و- 
 کارش در

مرعشی   رو  پسر  با  خواستگاری  هم  مدار  اینا   قرار
 نیومدم  که

.  گذاشتن. کتی دارم دیوونه میشم

!  دیوونه که بودی خواهرم. االن خل شدی. خل- 
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.  دستت درد نکنه- 

.  خواهش م ی کنم عزیزم- 

چشم باز کردم و به پهلو چرخیدم. نور آباژور روی میز
 مطالعه

.  اتاق را کمی  روشن نگه داشته بود

:  خیلی جدی گفتم



  کتی؟  اگر تو جای من بودی چ ی کار می  کردی؟- 

می نشستی ببینی سامیار چی کار می کنه یا قیدشو می زدی
 و

 به پسر مرعشی فکر می کردی؟

واال چی بگم. تو گفتی  سامیار  گفته نقشه کشیده برای- 
. مامانش

از یه طرفم رفته با دختره نامزد کرده. خب االن مرتیکه
 واسه ننه

این سریاال  و  ش نقشه کشیده  یا  واسه دختره؟ می  خواد
 مثل

رمانای آبکی بره دختره رو بدبخت کنه بعد بکشه کنار که
 مثال

  انتقام گرفته باشه؟

 منظورت چیه بدبخت کنه؟- 

...  مثال یه بچه بندازه بغلش ی ا مثال- 



:  خندیدم
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خاک تو مخت! کم رمان بخون کتی. اینقدرم نشین پای- 
 این

.  سریاالی جم تی  وی

: تمسخرآمیز خندید

دا ری  میگی  خودت  س؟  مسخره  د یدی  چقدر  -  دیدی
 حاال؟



نمیشه هم چین چ یزی. اصال تو واقعیت اونم ازدواج
! فامیلی... نه

. اصال حرفشم نزن

 خب؟- 

.  خب و کوفت. ول کن اون سامی ارو. فراموشش کن- 

 همین؟ مگه الکیه؟ به همین راحتی؟- 

پس چی؟ وقتی بهت پشت کرده بدون هیچ توضیحی یعنی- 

اینکه بذاریش کنار. بعدم مگه بهت گفته دوستت داره؟ مگه
 گفته

بهت عالقه داره؟ هان؟ حرفی زده روژین؟ عاشق و کشته
 مرده

 ته؟ هوم؟
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بی حرف به او زل زدم. کتی راست می گفت. اصال مگر
  سامیار

 . عاشق من بود؟ حقیقت چون آب سردی روی سرم ریخت

: لب زدم

.  نه هیچی  نگفته. هیچی- 

بی ا بفرما. واقعا از تو بعیده  روژین. عشق یه  طرفه تو- 
 سن و سال

.  ما اشتباهه. اونم ماهایی  که قصد مجرد موندن نداریم

بشین با خودت حساب کتاب کن ببین می  خوای چی کار
  کنی

روژین. می  خوای بشینی ببینی زندگی  سامی ار و
 دخترخاله ش

به کجا م ی کشه ی ا این که احساساتت رو بذاری کنار و
 مثل یه

.  دخترعاقل به خواستگاری که قراره برات بیاد فکر کنی



البته یه چ یزی هم بگم ها. هنوز واسه تصمیم گرفتن زوده.
 صبر

کن اینا بیان ببین چجورین. شاید اصال خوشتون ن یومد. یا
 مثال
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اینکه با شرایط تو جور نبود شرا یطش. تو که نمی خوای
 تهران

 زندگی کنی،  می  خوای ؟

بعدم  اگر سامی ار باز زنگ زد، بچه بازی درنیار و لج
 نکن. جواب



. بده ببین چی کارت داره

. منم که غد. اصال نمی تونم جوابشو بدم- 

. بزرگ شو روژین- 

. بزرگ شدم خنگه. سی و پنج سالمه- 

. لبخندی خسته زد و چشمانش را بست

آخرشم اون روسری رو سر نکردی ببینم بهت میاد  یا- 
.  نه

 : صورتش را بوسیدم

صبح که پاشدی با مانتو تنم می  کنم ببینی چه رفیق- 
 جیگر ی

. داری



: زمزمه کرد

.  خیلیم بی  ریختی- 

: پتو را روی هر دویمان انداختم و لب زد
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 ! شب به خیر زشتو- 

:  به پشت دراز کشیدم و آرام زمزمه کردم

! شب به خیر- 



و دیدم   راست می   های  کتی  فکر کردم  به حرف  تا
 نیمه  شب

.  گوید

اما  بدهم.  را  جوابش  گرفت  تماس  سامیار  اگر  تصمیم
 گرفتم

سامیار تا  روزی که خانواده ی مرعشی بیایند  دیگر زنگ
.  نزد
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بعدازظهر روز سوم فصل بهار بود. هوا آنقدری خوب و
 ملس بود

که دلت می  خواست تا خود شب توی خیابان های تهران
 که آن
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زیر  نور  شهر  از  مردم  و خروج  سفر  به دالیل
 تعطیلی   و  روزها

طالیی خورشید از تمیزی می درخشید راه بروی و حظ کنی
  .

اما خب، چه می  شد کرد دل و دما غی  برای این کار
.  نداشتم



خانه  ی  تمیز  و  جان  به  بودند  افتاده  رزا  و  مامان
 زود  از  صبح

خانواده  ی  مرعشی  می   آیند   که  بیخودی  می  سابیدند
 تا شب

.  خانه برق بزند

توی  ظرف می   را خشک می  کردم  و  داشتم  میوه
 های  شسته

:  چیدم که مامان گفت

ول کن اینا رو روژین. بیا برو حاضر شو دختر. دو- 
 ساعت دیگه

.  می رسن اینا

:  با ب ی حوصله گی گفتم

بعدم کاری  ندارم که.  یه  لباس  دیر  نمیشه.  میرم.  -
 باشه حاال



 . عوض کردنه و یه آرایش کوچولو

 : رزا گفت

. ماشاال چقدرم مشتاقی  روژین- 

: لبخندی الکی زدم
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  چی بگم؟ برقصم بشکن بزنم؟- 

.  مامان و رزا به یکدی گر نگاه کردند



:  مامان گفت

نه؛ ولی  یه انعطافی  از خودت نشون بده. همچین بغ- 
  کردی می

.  ترسم پسره قیافه تو ببینه در بره

دست خودم نبود اما آن روزها به شدت کم طاقت و عصبی
 شده

روژین  گفتنش  آن  طور  شنیدن  صدای  سامیار  و
. هالک  بودم

بودم. دلتنگ خانه ی خودم و سرمه و هر چه که مرا یاد
  روزهای

خوش گذشته می انداخت بودم. از بس که بغضم را قورت
 داده

بودم حس می  کردم غده ای بزرگ در حلقم رشد کرده و
 دارد

.  خفه ام می کند



: زیر لب زمزمه کردم

.  به جهنم در بره- 

:مامان با دستان خیسی که آب از آن ها چکه می  کرد گفت

  وا! چته تو؟- 
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برای  را  ذوق خانه  به  آن همه  بود.  دلم  برایش
 سوخت. خسته

.  مجلس خواستگاری من آماده کرده بود



. فورا دست دور گردنش انداختم و بوسیدمش

.  قربونت برم مامان جون. ناراحت نشو. یه کم دلتنگم- 

 : رزا گفت

  دلتنگ چی؟ کی؟- 

.  دلم واسه تبریز و سرمه تنگ شده- 

:  مامان باز مشغول شستن ظرف شد

.اووو حاال فکر کردم چی  شده. بدو جمع کن خودتو ببینم- 

: رزا دستمال را از دستم گرفت و گفت

. بده به من برو لباس خوشگلتو بپوش آجی- 



لبخند زدم و به سمت پله ها رفتم. صدای حرف زدن
 راستین با

ماه ی ها م ی آمد. پسرک راست گفته بود. ماه ی  ها هنوز
 زنده

مانده بودند. آه کشیدم و فکر کردم کاش من هم جای  راستی
 ن

بودم. دلخوشی ام همان سه تا ماهی  بود و صبح تا شب
 حرف
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زدن با آن ها. اما از بخت بد ی ا خوب فکرم بازار
 مسگرها بود و

.  تمامی نداشت



لباسی را که مامان با سخت پسند ی از میان چندین  مدل
 بعد از

بود،  کرده  انتخاب  پاساژها ی  تهران  در  گرداندنم
 ساعت  چند

پوشیدم. دو طرف موهای فر و مواجم را با سنجاق های
 مروارید

بقیه را ر وی شانه ام رها کردم. آرایشی  به کنار گوشم
 بستم و

.  مالیم روی صورتم نشاندم

وقتی به طبقه ی پایین رفتم مامان و رزا قربان صدقه ام
 رفتند

.  و بابا با تحسین به من نگاه کرد و  پیشانی ام را بوسید

برم می   چرخید  و شلوغ  و  لباس  عیدش  مدام دور
 راست ین  در

.  کاری می  کرد



باالخره زنگ خانه هفت شب به صدا درآمد و با بقیه به
 استقبال

.  خواستگارها رفتیم

اولین نفری که پا در خانه گذاشت زنی  قد بلند بود با
 لبخندی

مهربان. بعد  زنی جوان و خوش رو و دختری با موهای
  دو موشی

دست در دست هم وارد شدند. آقا ی مرعشی و مردی که به
 گمانم

 Page 1169 of 1483
 

 

 



دامادشان بود نفرات بعدی بودند. و باالخره جناب
 خواستگار با

سبد گلی  از مگنولیاهای  سفید و صورتی با لبخندی دلکش
 سالم

.  گویان پا در سالن گذاشت

سالم ها و خوش و بش ها که تمام شد خانواده ی داماد زل
 زده

بودند به من و خانواده ی من خیره شده بودند به خواستگار
 که

.  مثل پدر و مادرش قد بلند بود

فضای مجلس سنگین بود و سکوت داشت کش می  آمد که
  آقای

مرعشی حرف را به هوا و بهار و تم یزی آسمان تهران
.  کشاند



بعد هم صحبت ها گل انداخت و همه خودشان را معرفی
. کردند

:  وقتی نوبت به پسرخانواده رسید بابا گفت

خب پسرم. خیلی خوش اومدی لطفا خودت رو کامل- 
 برای ما

معرفی کن. خصوصا واسه دخترم که شما رو تا به حال
.  ندی ده
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با  گوشه ی چشم در حال ی  که دستان یخ کرده ام را توی
 ه م

چفت کرده و روی دامن گلبهی  رنگم نگه داشته بودم، نیم
  نگاهی

.  به او انداختم

برعکس من آرام بود و استرس نداشت. به شدت شبیه
 خواهرش

بود. ابروهایی که چندان پر نبود. چشمانی عسلی رنگ و
 بینی و

لب هایی معمولی. پوست سفیدی داشت. روی هم رفته به
 دل



که  فهمیدم  شخصیتش  بود  بعده ا  که  خصوصا  می
. نشست

 . صورتش را می ساخت، نه صورتش شخصیتش را

. صدای مخملی و تودل بروی ش شاخصه ی او بود

بله خواهش م ی کنم. من بردی ا هستم. سی و شش- 
. سالمه

پزشک عمومی  هستم و متاسفانه نشد تخصص قبول بشم.
 و با

برای  خواستگاری  از  هستم  خدمتتون  در  االن  تون
 اجازه

. دخترتون

:  بابا  لبخند زد و گفت



.  زنده باشین. خوش اومدین- 
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مادر بردی ا که خودش را بهناز معرف ی کرده بود رو به
 مامان و بعد

:  من گفت

خب حاال نوبت دختر نازمه. بگو دخترم تا بیشتر باهات- 
 آشنا

. بشیم

. گلویم را با تک سرفه ای صاف کردم



... من روژین هستم. سی  و پنج سالمه- 

به زندگی مجردی ام که در تبری ز رسیدم اخم های بهناز
 خانم

توی هم رفت. بردی ا سرش را پایین انداخت و آقای
 مرعشی شروع

.  کرد زیر گوش بابا حرف زدن

. با تعجب به مامان نگاه کردم و سوالی خیره شدم به رزا

:  خواهر بردیا که اسمش بهار بود، رو به مامان پرسید

تهران  بودین  روژین  جون  نگفته  ما  به  شما  رستمی!
 -  خانوم

.  زندگی نمی کنن

 : مامان خیلی خونسرد جواب داد



امروز مگه جلسه ی  - خب االن داریم میگیم  دیگه بهار
. جان

 آشنایی نیست؟
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: بهناز خانم رو به من گفت

  دخترم چرا تبریز زندگی م ی کن ی؟ اونم تنها؟- 

.  کمی روی مبل جا به جا شدم



چون من نمی تونم تهران زندگی کنم. هوای تهران واسه- 
 قلب

. من خوب نیست

.بهناز خانم به آقای مرعشی نامحسوس چپ چپ نگاه کرد

دلم می  خواست من هم به بابا نگاه کنم و پوزخند بزنم. اما
 دلم

نمی آمد. پدرم بود و شک نداشتم خوشبختی ام را می
. خواست

.  اما به گمانم خانواده ی مناسبی را انتخاب نکرده بود

.  در همین لحظه صدای بردیا بلند شد

خانوم روژین. یعنی میگین اگر من و شما بخوایم با هم- 
 ازدواج

  کنیم، شما نمی تونید  تو تهران زندگی  کنید؟



:  قاطعانه گفتم

بله. فقط و فقط توی شهری که هوای تمیز داره می تونم- 
  زندگ ی

.  کنم
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:  بابا  گفت

 پسرم شما مطب دارین؟- 

:  بردیا سر چرخاند



توی یه درمونگاه اشتراکی با چند پزشک طبابت می- 
 کنیم. که

 . البته ساختمان در اجاره ست

 .  پس م ی تونید  شهر دیگه ای هم پزشکی کنید- 

:  بردیا که جا خورده بود گفت

...  واال چه عرض کنم. کار کردنش که می تونم؛ اما- 

:  آقای مرعشی گفت

ازدواج تو این دور و زمونه کار راحتی نیست. حاال االن- 
 ما توی

یه موقعیت و شرایط ویژه قرار گرفتیم. بنده  پیشنهاد می
 کنم

بتونیم  سر  بشیم  تا  بیشتر  آشنا  بکنیم  باهم  رو
 فکرامون  فعال



.  فرصت تصمیم بگیریم

با خوشرویی  بیش  از حد  و  گذاشت  بابا  روی  دست
 بعد  دست

: گفت
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  اینطور نیست عباس جان؟ موافقی؟-

:  بابا  لبخند زد



واال چه عرض کنم. آقا بردیا و روژین جان نظرشون- 
 ارجحی ت

داره. این دو تا جوون خودشون عاقلن، می  دونن چی کار
.  کنن

بهناز خانوم که از جواب بابا خیلی هم راضی نبود، کمی
 توی مبل

:  جابه جا شد و گفت

واال جوونای  االن مثل ما خیلی  هم عاقل نیستن. البته- 
 منظور ی

کنیم  و  فکر  باهاشون  هم  بزرگترا  نیست  ما  ندارما.
 ول ی  بهتر

 راهنمایی شون کنیم؟

کسی چیزی نگفت. کامال مشخص بود بهناز خانم شخصیت
 اول

خانواده ی مرعشی بود. حرف حرف او بود و کسی
 جرات نداشت



.  روی حرفش حرف بزند

 

:  مامان گفت

روژین جون مادر پاشو چایی بیار. گلومون خشک شد- 
. دخترم
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فورا چشمی گفتم و از جا بلند شدم. حواسم بود که بردیا
 داشت



.  با چشم مرا دنبال م ی کرد
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زیر نگاه سنگین  بردیا  و سکوت بدی که به جان مجلس
 افتاده

.  بود به آشپزخانه پناه بردم

آمدنشان  از  قبل  بابا  نمی   فهمیدم  چرا  بودم.  سردرگم
 گیج  و

ماجرای زندگی ام در تبریز را به آن ها نگفته. شا ید با
 خودش



.فکر کرده می آیند  مرا می  بینند و دهانشان بسته می شود

بعید  بود. حس  او  از  این جور کارها  را نمی  شناختم.
 دیگر بابا

.  زیادی بودن کردم
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رزا  سینی چای را از قبل آماده کرده بود. قندان را با دو
 شکوفه

فنجان های  کریستال  خوش  کنار  ی  گل محمدی  تزئین
 شده



طرح گذاشتم و از چای معطر به برگ های به لیمو پرشان
.  کردم

وقتی  سینی به دست به سالن برگشتم زن ها همچنان
 سکوت

کرده بودند و تنها صدای بابا و آقای  مرعشی بود که
 سکوت عذاب

.  آور مجلس را می شکست

چای را به همه تعارف کردم و رس یدم به بردیا . خم شدنم
 همانا

و پر شدن عطر تلخ الگوست توی ب ینی ام همانا. داشتم
  پس م ی

افتادم از یادآوری حضور سامیار در قلبم و عطری که تنها
 مختص

او بود. دلتنگی  برایش بغض شد تو ی گلویم و چنگ زد به
.  قلبم



بردیا فنجان را برداشت و نگاهش را سر داد به صورتم و
 تشکر

. کرد

فورا سینی را به آشپزخانه بردم و نفسی را که حبس شده
 بود

بیرون دادم و دست روی  قلبم گذاشتم. از بین  این همه
 عطر توی

دنیا چرا باید  امروز این  مرد همان عطری را می  زد که
 من ماه ها

مرد  توی  اتاق  عصر  تا  صبح  روز  هر  بودم.  زندگی
 کرده  آن  با
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رویاها یم  توی آن شرکت لعنتی  عطرش را توی ریه های
 م ذخیره

.می کردم و شب موقع خواب بی پروا به او فکر می  کردم

قرص قلبم را از سبد قرص ها بیرون کشیدم و با کمی  آب
 . بلعیدم

کمی که حالم جا آمد به سالن که برگشتم. بهار داشت با
 راستین

حرف می زد و قربان صدقه اش می رفت. بهناز خانم اما
 هنوز

مشغول قیافه گرفتن هایش بود. بردیا با داماد کم حرفشان
 حرف

 .  می زد و مامان و رزا هم گرفته به نظر می رسیدند

دیگر حرفی زده نشد و ده دقیقه بعد بهناز خانم رو به بابا
:  گفت

. با اجازه تون ما مرخص بشیم آقا ی رستمی- 



. بعد اشاره زد به شوهرش

:  همگی از جا بلند شدند و آقای مرعشی گفت

ایشاال  بچه ها باهم صحبت کنن فکراشون رو بکنن ببینیم- 
 این

.  وصلت سر می گیره  یا  نه

:  بابا  دست او را فشرد

.  هر چی  خدا بخواد. خیر  پیش- 

خانواده ی مرعشی که رفتند مامان شروع کرد به داد و
:  بیداد
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تو  معلوم هست  اصال  عباس  بخواد؟  -  یعنی   چی
 هر چی   خدا

  داری چی کار می  کنی ؟

از میوه  برداشت و  یک گوشه نشست و مشغول  بابا
 بشقابی  پر

.  پوست گرفتن پرتقال شد

  خب چی بگم؟- 

مامان بادبزنش را برداشت و به صورت گر گرفته اش باد
.  زد

.  من و رزا مشغول جمع کردن ظرف ها شدی م



آخه مگه مردم مسخره ی ما هستن؟ چرا قبل از اینکه بیا- 
 ن

نگفتی بهشون روژین تهران زندگی نمی کنه؟ ببین چجور
 ی آدمو

.  سنگ روی یخ می کنی ها

  اگر م ی گفتم میومدن به نظرت؟- 

خب نیان. به جهنم. مگه من دخترمو از سر راه آوردم بدم- 
 به

هرکی؟  بعدشم مگه دخترت رو دستت مونده که اینجوری
  می

کنی عباس؟ کوره؟ کچله یا شایدم  چالقه که می خوای از
 شرش

 خالص شی. نون شبت کمه می  خوای نون خورت کم شه؟

.  بابا  بشقاب را روی عسلی  کوبید
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تو  بپره  پنجره  باز  یک ی  از  بذارم  -  میگ ی  چی
 کار کنم خانوم؟

خونه ش بی  آبرومون کنن؟ بذارم بیخود و ب ی  جهت باز
  یه انگ ی

 بچسبونن بهمون ؟

.  عباس تو واقعا چی شدی؟ اینقدر دهن بین نبودی ها- 

.  تف به این شانس- 



.  ناگهان بشقاب از دستم روی پارکت ها افتاد و دو تکه شد

: رزا رنجیده خاطر گفت

.  بابا! خواهش م ی کنم- 

:  مامان گفت

.  عباس بسه تو رو خدا. به خدا دی گه نمی شناسمت- 

:  رو به من گفت

.  برو لباستو عوض کن روژین- 

رزا ول کن اونارو خودم جمع می کنم. برو ببین راستین
 کجاس

.  مادر



:  رزا که دوزا ری اش کج بود گفت
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.  داره تو اتاق نقاشی می کشه مامان. ولش کن- 

: مامان تشر زد

.  بهت میگم برو دیگه. ای بابا- 

:  دستش را کشیدم و گفتم



بیا  بریم  رزا. ببینیم راستین چی کشیده. صداشم در- 
.  نمیاد

م ی   بابا  به  داشت  رسیدیم  ش نیدم  مامان  پله  ی  آخر
 وقتی  به

گفت:" خجالتم خوب چیزیه. هی  این دو تا دخترو بچزون
. عباس

! " آفرین. باریکال

 

رزا کنار در اتاق ایستاد و آه کشید. دست روی شانه اش
:  گذاشتم

. آه نکش رزا- 

:  غمگین گفت



حرفای  بابا داره منو نابود می  کنه روژین. همه ش فکر- 
 اینه که

مواظب تو باشه کسی بهت نگاه چپ نکنه. هر  چیم میشه پا
 ی
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زندگی  مزخرف منو می  کشه وسط. به خدا داغونم
 روژین. ای تف

. به ذاتت بیاد امیرحسین

:  دست دور گردنش انداختم و بوسیدمش



انگار باری   - وضع منو ببین. می خواد منو زود شوهر
. بده برم

.  روی دوششم. بابا اینجوری نبود. عوض شده

:  تکیه داد به در و گفت

تو این مدت ه ی رفت رو اعصاب مامان که روژین تنها- 
 اونجا

بار بیشتر خواست پاشه بیاد تبریز برت  چی کار م ی کنه؟
 صد

گردونه تهرون، مامان نذاشت. گفت آخرش تو با این
 کارات بچه

.  مو می کشی، منم دق میدی

. رگ  غیرتش باد کرده دی گه- 

: رزا پوزخند زد



شورشو درآورده دیگه. باورت نمیشه؛ ولی تو فکرم جدا- 
 شم از

.  مامان و بابا برم تنها زندگ ی کنم

 حرف بیخود نزن. کجا بری؟- 
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واال به خدا اعصابم نمی کشه د یگه هر روز سرکوفتای- 
 بابا رو

بشنوم. یه روز بعد از دادگاه دوممون تو خونه راه می رفت
 داد

می زد، فحش م ی داد به امیرحس ین و خانواده ش. راس
 تینم ج ی غ

تو بابای بدی  هستی. همه ش بی تربیتی به  بابا عباس  می
 زد

بابای  من فحش میدی. بچه م اونقدر گریه کرد صداش
. درنمیومد

.  الهی من بمیرم براش. بای د با مامان حرف بزنم- 

مامان طفلک از بس بهش گفت زبونش مو درآورد. بابا- 
.  لج کرده



.البد بعد از شوهر دادن من می خواد تو رو هم شوهر بده- 

من غلط بکنم باز شوهر کنم. ای نجورم که معلومه- 
 مرعشی ها

. رفتن که رفتن

: لبخند زدم
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شانس منو ببین. خواستگار خوب میاد برام الکی الکی به- 
 هم

!  می خوره همه چی. اوه اوه اونم دکتر! بابا با کالس



مامانش که خیلی رو مخ بود. ول ی به نظرم بردی ا پسر- 
 . خوبیه

حاال من که قصد شوهر کردن نداشتم. بابا خیلی اصرار- 
. داره

همان لحظه در باز شد و راستین با دفترنقاشی  اش بیرون
.  آمد

با دی دن ما پشت در، هم تعجب کرد هم خوشحال شد.
 روی

. موهایش  را بوسیدم

  ببینم دفترتو چی کشیدی پرنس من؟- 

 : رزا گفت

اتاق من برم چایی و م یوه بیارم. فکر کنم حرفاشون  -
 برید تو



.  تموم شده. یه چایی م به بابا بدم

. دست راستین را گرفتم و توی اتاق رزا رفتیم

تصویر ماهی هایش را کشیده بود با یک پسر بچه که به
 گمانم

.  خودش بود. در باز شد و رزا توی اتاق آمد

 . بیا  روژین تلفنت داره زنگ می  خوره- 
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. تلفن را داد دستم و از اتاق بیرون رفت



.  دیدن نام سرمه لبخند روی لبم نشاند

. راستین یه گربه هم بکش تا من جواب تلفنو بدم- 

:  آیکون را لمس کردم و گفتم

. سالم سرمه جون- 

: صدای خواب آلوی سرمه آمد

 سالم عروس خانوم. چطوری؟- 

. همون طوری- 

. واال از صدات که معلومه خوب و خوشی- 

. آره چون داماد فراری شد- 



!  وا- 

واال! تا شنیدن من مجردی زندگی می  کنم، انگار آدم- 
 کشتم

.  زدن به چاک

بهتر. آدما یی که سطحی بین هستن همون نباشن بهتره.- 
 پسره

 چجوری بود؟
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مختصر از خانواده ی مرعشی و از بردیا گفتم. هیچ نگفت.
 فقط

.  تند تند خمیازه می کشید

هی   خمیازه  گرفت  خوابم  آلوئه؟  خواب  صدات  چرا
 تو  -  حاال

. کشیدی

. از تنهایی  گرفتم تخت خوابیدم- 

 مگه مامانت نیست؟- 

.  نه واال امروز صبح رفت کربال- 

  پس محمد چی ؟- 

آخه قربونت برم محمد که نامزدم نیست بیست و- 
 چهارساعته



بچسبم بهش. دیروز و امروز باهم بودیم. االنم رفته ارومیه.
 گفت

. عید اولی  هستش که آناش مرده. باید برن ارومیه 

 نکنه می  خوای تا آخر  عید تنها بمونی؟- 

. چی کار کنم پس؟ مجبورم دیگه- 

. فکری به ذهنم رسید و با ذوق لبخند روی لبانم نشست
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راست ین از خنده ام ناغافل خندید و گوشه ی لپش چالی
 دوست

.  داشتنی افتاد و دل برد از من

می  دست  حالی   که  در  و  بوسه  ای  ت وی  هوا
 بریش  فرستادم

: کشیدم الی موهای نازش خطاب به سرمه گفتم

. نخیرم هیچم مجبور نیستی. پاشو بیا تهران- 

. تهران؟! بی  خیال روژین- 

دلم  برگردم  شه  این  تعطیالت  تموم  تا  جدی  می  گم.
 -  دارم

.  پوسیده

 . وای من روم نمیشه روژین- 

.  رو شدن نمی خواد. یه چند روز بد بگذرون- 



.  کمی صدایش  با مکث آمد

. هواییم کردی دختر- 

. خیلی خوشحالم م ی کنی  دختر- 

خیله خب. بذار زنگ بزنم ببینم طیاره  ای چیزی  پیدا- 
 میشه

 منو بیاره؟

 Page 1187 of 1483
 

 

 



زنگ بزن این پروازای دم آخری ممکنه کنسلی داشته- 
 باشن

. واسه یه نفر

.  باشه. پس من قطع میکنم. فعال- 

 

: راست ین گفت

  مهمون می خواد بیاد؟- 

همان موقع در باز شد و مامان و پشت بندش رزا با سینی
 میوه

.  و چای و آجیل توی اتاق آمدند

. مامان روی زمین نشست و به تخت تکیه داد

:  گفتم



 خوبی مامان؟- 

:  مامان سر تکان داد

.  از دست این بابات. فقط بلده حرص بده به آدم- 

:  دستش را توی دستم گرفتم و  نوازشش کردم

دورت بگردم من. یه تنه داری حرص همه رو می- 
. خوری
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: لبخند زد و رزا گفت

مامان ول کن. بابا ناراحته. داره ناراحتیشو اینجوری- 
  خالی م ی

. کنه

:  مامان چپ چپ نگاهش کرد

با بدبخت کردن دخترش؟ روژ ین هر کی هر کی شده- 
 براش؟

دو دختر بزرگ کردم دسته ی گل. این از تو که شوهرت
 اونجور ی

.  کرد، اینم از روژین

:  با لحنی معترض گفتم



وا! مامان! یه چیزی میگی ها. من که طوریم نیست.- 
 زندگیم

!  خیلی هم عالیه

از کی  تا حاال غربت نشینی و تک و تنهایی  زندگ ی- 
 کردن شده

 عالی  روژین؟

فقط فکر کن که اون جا سالمم و دم به ساعت تنت نمی- 
 لرزه

. االن روژین سکته می کنه

. اینم هست. ولی  االن همین شده مایه ی دردسر- 

:  لیوان چای را به دستش دادم
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. بیا  اینو بخور یه خبر بدم بهت- 

: انگشتان تپلش را دور دسته ی لیوان حلقه کرد و گفت

 چه خبری ؟- 

.  قراره سرمه چند روزی بیاد این جا مهمون ما- 

:  رزا ابرو باال انداخت

شدم  گفتی،  کنجکاو  این  دختره  از  وقته  این  چند  -
 اونقدر

. ببینمش

:  مامان گفت



. ک ی میاد؟ امشب؟ شام نداریم ها- 

.  قرار شد خبر بده- 
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:  دستش را  نوازش گونه روی صورتم کشید

بیاد  ببینم  کیه  که  خانوم  این  سرمه  بذار  چشم.  سر  -
 قدمش

 . اینقدر تو خاطرشو می خوای

پاشین  یه  چیزی  واسه شام  داریم.  کلی   مهمون  فردا
 در  ضمن

دست و پا کنید  زود بگیرین بخواب ین که یه عالمه کار
.  داریم

: رزا نالید



وای مامان! کی  م ی خواد بیاد؟  خیلی خسته ام. واسه- 
  همین یه

. ساعت چند روزه ازمون کار کشید ی

. عمه سروی و عموت و دو تا عروساش- 

: رزا رو به راستین گفت

. آقا راستین هم بازی داری فردا- 

: راست ین گفت

 ماهیامو نخورن ؟- 
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:  هر سه زدیم زیر خنده و من او را بغل زدم

می   خوشگلی  رو  اون  به  کی   ماهی   قرمز  آخه  -
. وای  راستین

 خوره ؟

:  خیلی جدی گفت

تو  می  زنم  می  گیرم  می  زنمشون.  ماهیامو  بخورن
 -  اگه

. دماغشون

تند تند بوسیدمش و قربان صدقه اش رفتم. آن شب آنقدر
 حس

. سبکبالی می  کردم که خیلی  راحت خوابیدم

****** 



 

اعالن  بودم به صفحه ی بزرگ  روی نیمکت نشسته و زل
 زده

پروازهای ورودی. نگاه ی به ساعت مچی ام کردم. از
 دوازده ظهر

. گذشته بود و سرمه داشت می  آمد تهران

تاخی ر  فرودگاه  ی ا  پروازش  به  بودم  رفته  من  زود
 نمی  دانستم

داشت. به هر حال خبری از فرود پرواز تبریز_تهران نبود
 .
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همان طور که زل زده بودم به مردم تا وقت بگذرد، تلفنم
 توی

جیبم لرزید. با دی دن شماره ی ناشناس اخم ریزی کردم و
 دکمه

. ی سبز را کشیدم

: لب زدم

  بله بفرما یید؟- 

:  صدای مردی توی گوشم پر شد

  خانوم رستمی؟- 

  بله خودم هستم. شما؟- 



.  بردی ا هستم- 

متعجب از این که چرا او با من تماس گرفته و اصال
 شماره ام را

:  از کجا آورده گفتم

  آقا بردی ا؟- 

  تعجب کردین؟- 

.  بله واقعا جا خوردم. توقع نداشتم زنگ بزنید- 

 Page 1193 of 1483
 

 



 

یعن ی د یروز ما چیزی گفتیم که شما توقع نداشتین- 
 صدای منو

 دوباره بشنوید؟

.  واال چی  بگم. والده انگار خیلی عصبانی بودن- 

انتظار  صدای خنده اش را نا واضح شنیدم. سر و صدای
 سالن

.  خیلی زیاد بود

:  گفتم

 ببخشید میشه بپرسم شماره ی منو از کجا آوردین؟- 

از پدرتون. اشکال ی  داره روژین خانوم؟ ناراحت شد- 
 ین زنگ زدم؟

:  نباید می  گذاشتم بفهمد بابا سرخود شده. گفتم



نه اشکالی  نداره. یادم  رفته بود. چرا ناراحت بشم؟ خب،- 
 امر ی

  داشتین آقا بردیا؟

 عرض می کنم خدمتتون. اونجا کجاس؟ ترمینالی جاییه؟- 

.  فرودگاهه. اومدم استقبال دوستم- 

.  چه خوب. پس من مزاحم نشم- 

.  مزاحم نیستین. هنوز وقت دارم. بفرمایید- 
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عرضم به حضورتون که موافقی د همدیگرو حضوری- 
 ببینیم و

 صحبت کنیم؟

  در مورد چی؟- 

. در مورد زندگی و ازدواج و اینجور چیزا دیگه- 

توقع هر حرفی  را داشتم جز اینکه بردیا  بخواهد با من از
 ازدواج

حرف بزند. رفتار روز قبلشان با تماس حاالیش  به شدت
 تناقض

. داشت

...  نمی  دونم چی بگم- 



شاید  با خودتون فکر کردین ما زدیم به چاک؛ ول ی- 
 اینجور ی

نیست. فقط یه کم شوکه شدیم. آدمایی  نیستیم که بی دلیل یه

.  رابطه رو به هم بزنیم

نمی دانستم چه بگویم . اگر بابا م ی فهمید این  خواستگاری
 باز

نمی   اما  من  می  کرد.  پرواز  توی  ابرها  م ی  گیرد،
 البد  پا  دارد

دانستم چه کنم. ترجیح دادم بختم را با بردیا امتحان کنم.
 حتی

.  اگر به ازدواج ختم نمی شد

:  پس گفتم
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.  باشه ایرادی نداره حرف بزنیم- 

:  صدای قشنگش اکو شد توی گوشم

دیگه   مزاحم  فعال  پس  ازتون.  ممنونم  من  عال ی.  -
 خیلی   هم

 نمیشم. بهتون دوباره زنگ م ی زنم. امری نیست؟

. خواهش م ی کنم. خدانگهدار- 

 

خیره به صفحه ی خاموش غرق فکر بودم دست سرنوشت
 مرا



:  دارد به کجا م ی برد که شنیدم

مارو باش رو درخت کی یادگار ی می نویسیم. خانوم- 
 خانوما

 اینجا نشستی منتظر روح من؟

سر بلند کردم و با دیدن  سرمه که دسته ی چمدانش را
 گرفته

:  بود از جا پریدم  و خودم را توی بغلش انداختم

 سرمه؟- 

سرمه دسته ی چمدانش را رها کرد و هر دو یک  دل سیر
 یکدی گر

.  را بغل کردیم
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: سرمه گفت

.هر کی ما رو ببینه فکر می  کنه هزارساله ایران نیومدم- 

:  خندیدم

آخ دقیقا انگار هزار ساله ندی دمت. دلم خیلی واست تنگ- 
 شده

. بود

دسته ی چمدانش را گرفت و من هم ساک کوچکش را
 برداشتم

:  و گفت

. خدا خیرت بده منو از غارم کشوندی بیرون- 



.  قدم زنان به سمت درب خروجی سالن حرکت کردیم

: وقتی پشت فرمان نشستم به سرمه گفتم

.  کمربندتو ببند عشقم که می خوام گازشو بگیرم بریم- 

  نکشی مارو فرزندم؟- 

پا  روی پدال گذاشتم و به ذهنم دستور دادم مرا راحت
. بگذارد

می   فقط  کنم.  هیچکس  فکر  صباحی  به  چند  نمی
 خواستم

  خواستم خوش باشم. همین. یعنی  خواسته ی زیادی بود؟
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دست بردم و حوله را به کمرم گره زدم. با کف دست راستم
 بخار



آینه ی روی دیوار حمام را گرفتم و نگاه ی به قد و باالی م
. انداختم

اندام قشنگم در این چند ماه حسابی از آن فرم ایده آلم درآمده

بود. تقریبا تمام زمستان را مریض  بودم و نتوانسته بودم
 ورزش

.  کنم

برداشتم و در حال ی که  حوله ی کوچکی از قفسه ی حوله
 ها

. مشغول خشک کردم موهایم بودم از حمام بیرون زدم

 

تلفنم را از روی کانتر برداشتم و به آشپزخانه رفته و درب
 یخچا ل

را باز کردم. صفحه ی تلفنم را باز کردم. پروانه  پی ام
.  فرستاده بود
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باز  نوشیدن  شدم.  پیام   را  مشغول  و  برداشته  را
 شیشه  ی  آب

. کردم:" خونه باش جا یی نرو دارم میام کارت دارم

سیبی برداشتم و درب یخچال را با پا بستم و از آشپزخانه
 بیرو ن

. زدم و به اتاق خوابم رفتم و لباس پوشیدم

سمت پنجره ی اتاق رفتم و نگاه ی به بیرون انداختم.
 چهارمی ن

روز از فروردین و فصل سبز بهار بود و تقرییا دو هفته
 بود روژین



.  را نه دیده بودم و نه صدایش را شنیده بودم

.  از دلتنگی در مرز جنون بودم و اما راه به جایی  نداشتم

فقط خدا می دانست چقدر نگران حالش بودم. هنوز هم
  وقتی

یاد چشمانش که آخرین باری که توی شرکت دیده بودمش م
 ی

.  افتادم، دلم می خواست خون گری ه کند

پیشانی ام را به شیشه ی سرد چسباندم شاید دا غی سرم که 
 از

.  انبوه درد و غم ها بود کم شود

توی گالری عکس ها رفتم و در همان حال به تنها عکسی
 که از

او داشتم خیره شدم. آفتاب انوارش را به شیشه می تاباند.
 مثل
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لبخند روژین توی عکس می  درخشید و دلم را هوایی تر
 از هر

.  روز می کرد

پیشانی ام را محکم و چندبار به شیشه کوبیدم و در دل 
نالیدم،  

کاش به او گفته بودم دوستش دارم. کاش گفته بودم دنیای
 من

شده و دنیا  ب ی او نفس کشیدن ندارد. و کاش های  ب ی
 شماری

. که پشیمانی برایش  سودی نداشت



شماره ی محمد را مثل روزهای قبل گرفتم و محمد  عین
 تمام

.  روزهای گذشته جوابم را نداد

آخرین باری که با او حرف زدم سه روز بعد از تصادف
 . سهیل بود

حرف ها یش  خوب یادم  مانده. با صدایی  که می  لرزید
  و چشمانی

که ابری بود بر سرم غرید :" خیلی  ظالمی  سامیار!
 چجوری دلت

اون  هیچ  توضیحی  از  جور ی  بدون  اون  بیچاره  رو
 دختر  اومد

شرکت کوفتیت ا خراج کنی؟ غریب ه شدی واسم سامیار.
  آشنا نمی

تهران  تو  نزار  زار  و  وقتی  شدی  که  اون  از  غریبه
. تر  زنی  برام

ندیدی   ندیدی،  تو  هیشکیو  نمی  شناختی.  تو  و   پیدات
 کردم



چجوری اشک روژینو درآوردی. نبودی ببینی با چه حالی
 از تبری ز

." رفت
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و من هر بار خواستم توضیح بدهم محمد بر سرم فری اد
:  زد

دی گه به من زنگ نزن سام! نمی خوام نه ببینمت، نه" 
 صداتو

." بشنوم



و من نابود شدم. بهترین آدم های  زندگ ی  ام؛ عشقم؛
 رفیقم  را از

دست دادم. به راحتی مثل افتادن یک برگ از روی درخت
 خزان

. زده

صدای زنگ خانه ام که بلند  شد، نم اشک را از گوشه
 چشمانم

.  گرفتم

پا تند کردم سمت درب خانه و آن را باز کردم. رو به
 پروانه سالم

کردم و به سمت مبل رفتم و نشستم. کنترل تلویزیون را
 برداشتم

نمی  دانستم  دیدن  فیلم  سینمایی  ای  که  مشغول  را
 خودم  و

. چیست، کردم



: پروانه نزدیک من نشست و گفت

 چرا تو خونه موندی؟ حالت خوبه؟- 

:  بی حوصله گفتم

!  کارتو بگو- 
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.  عجب! چه تلخ- 



از گوشه ی چشم دیدم دست توی کیف  ندادم،  جوابش را
 که

بزرگ و ماهوتی  رنگش کرد و چیزی بیرون کشید  و آن
  را روی

.  میز جلویم پرت کرد

نگاهم را چرخاندم و با دی دن چند کارت دعوت بی
:  تفاوت گفتم

  اینا چین؟- 

رامیال   با  قشنگه  ببین  کدومش  دعوته.  کارت  -  م ی
. بینی  که

. انتخاب کنید سفارش بدی م واسه چاپ

استرس چنگ زد به معده ام. قلبم ت یر کشید و با خودم
 فکر کردم

یعنی تیر کشیدن قلب روژین هم مثل قلب من بود؟ تار و
 پود



وجودش را مثل من تکه تکه می کرد و راه نفسش را می
  برید؟

و من باز دلم خواست فقط یکبار، فقط یکبار دیگر صدایش
  را می

. شنیدم و او م ی گفت حالش خوب است

: لب زدم

.  حاال چه عجله ایه؟ بعد از تعطی الت میدیم  بزنن- 

: پروانه تشر زد
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عجله؟ عجله نداریم قربونت برم. شیش ماه بیشتر مارو- 
 عالف

خودت کردی. مردم که مسخره  ی ما نیستن. پاشو حاضر
 شو برو

پیش رامیال امشب کارتو برسون دستم. فردا می  خوام 
 ببرم واسه

. سفارش و چاپ

. کانال  را با حرص عوض کردم. باز چیزی نگفتم

:  پروانه تقریبا داد زد

سامی  حواست با منه؟ خاموش کن اون وامونده رو،- 
 حرف دارم

.  باهات



تلویزیون را خاموش کردم. فعال حرف حرف او بود و من
 فرمان

 : بردار. چرخیدم سمتش

.  بفرمایی د- 

برگه ای از توی کیفش بیرون کش ید و آن را باز کرد و از
 جا بلند

.  شد و جلوی صورتم گرفت

 این چیه سامیار؟ مگه تو به من قول نداده بودی؟- 
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بود.  های  من  تماس  لیستی  از  کردم.  نگاه  برگه
 متعجب  به

پوزخندم وقتی پر رنگ شد که دور شماره ی روژین با
 خودکاری

.  قرمز خط کشیده بود
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: انگشتش را روی شماره گذاشت

.دو بار بهش زنگ زدی. نزدیک  عید. تاریخشو نگاه کن- 



زهرخندی زدم و به مبل تکیه زدم و سرم را با تاسف تکان
.  دادم

رفتی  از تماسای من پرینت گرفتی؟ واقعا چجوری روت- 
 شد؟

! هه

.  سر جایش نشست و برگه را توی کیفش چپاند

پس چی؟  فکر کردی همینجور ی ولت م ی کنم به امان- 
 خودت؟
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انگشت اشاره اش را سمتم نشانه رفت و آن را توی هوا
 تکان داد

: و با چشمانی سرد و نگاهی  جدی گفت

چهارچشمی حواسم بهت هست سامیار. تو به من قول- 
. دادی

 قولت که یاد  نرفته؟

قرارایی  گذاشتیم.  و  قول  توی  کالنتری  باهم  روز  اون
 تو  من  و

گفتی اون رسوایی رو جمعش کنم گفتم باشه. کار من بود.
. آره

کاری  مادرتم  که  من  واسه  کردنت  له  بفهمی  که  می
 خواستم

نداره. تجارت و پول شوخی بردار ن یست. رحم و مروت
 و قربونت

پات می   بخوری،  کله  نزنی  میفتی.  نیست.  توش  و
 گذشت  برم



. کنن. مثل آب خوردن

گفتی سهامم رو بهت بدم شرکت ورشکست نشه، کارمندات
 جلو

زن و بچه شون بی سر و آبرو بشن، گفتم باشه. گفتم همه
 این

تا  بذار سرمایه دو  رامیال ازدواج کن  با  تو فقط  کارارو
 می  کنم

خانواده نصف نشه حیف و میل  شه، گفتی  باشه. گفتم پای
 اون

دختره رستمی رو از زندگیت می بری و از شرکت
 اخراجش می

کنی، تا منم باهات راه بیام و دیگه کار به کارت نداشته
باشم، 

.  گفتی باشه
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  اینارو یادت هست یا  نه سام ی؟

:  محکم گفتم

آره یادمه. خب حاال که چی؟ برداشتی پرینت گرفتی که- 
 هی

 بیای قراردادمونو بکوبی تو سرم؟

نم ی کوبم. اما ی ادت می  ندازم که پا کج نذاری. یهو به- 
 سرت

.  نزنه از جاده خاکی  بری

زنگ  واسه چی  بهش  اصال  زدی.  زنگ  بهش  باشه
 دفعه  آخرت



  زدی؟ چی کارش داشتی؟

درو غی   دنبال  ام  آشفته  توی  ذهن  و  دادم  قورت  را
 آب  دهانم

. گشتم

.  زنگ زدم یه سری مدارک ترجمه شده رو ازش بگیرم- 

 چرند نگو. هالو گیر آوردی؟- 

:  شانه باال انداختم

. هر جور می  خوای فکر کن- 

.  از جا بلند شد و سمت آشپزخانه رفت
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فکر که نمی کنم، مطمئنم.  پاشو حاضر شو برو  پیش- 
. رامیال

. خاله ت اینا منتظرن

. با کالفه گ ی دست کشیدم الی موهای هنوز خیسم

ساعت  تازه  دیگه  میرم.  موهام خیسه.  یه  ساعت  میرم.
 -  باشه

. پنجه

پروانه آب نوشید و از آشپزخانه بیرون آمد.کیف گرانقیمتش
 را

:  برداشت و به سمت در خانه رفت و گفت



پس ی ادت نره. حتما برو. شب منتظرتم. کارت رو بی- 
.  ار اون جا

را که  را بست. صدا ی پایین رفتن آسانسور  بعد  هم رفت
 و در

شنیدم، از جا پریدم و حرصی تمام کوسن های روی مبل ها
 را

به دیوار کوبیدم. یکی از کوسن ها به گلدان کریستال و
 باریک

روی میز نزدیک کانتر خورد و با صدا روی زمین افتاد و
 شکست

.  و تکه تکه شد

هم زمان شروع کردم به عربده کشیدن. کارت ها را
 برداشتم و

پرت کردم توی هوا. لگد زدم به صندلی و پرتش کردم آن
.  طرف
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روانی  دارم  خدایا!  کردین.  د یونه  م  دیونه  ها!
! روانی!  "  آشغال

 . میشم. کاش بمیرم راحت شم از دست همه شون

. سمت آشپزخانه رفتم و سرم را زیر شیر سرد آب گرفتم

.  از خشم و عصبانیت زیاد  کله ام داغ کرده بود

شیر آب را بستم و در حالی که آب از سر و صورتم چکه
 می کرد

زدم به گریه. همان جا کف آشپزخانه تکیه به قفسه ی زیر
 س ین ک



گریه  کردن  دقا یقی  به  گرفتم.  توی  دستانم  را  سرم  و
 نشستم

 .گذشت و هیچکس نمی  داند چه حالی داشتم آن بعدازظهر

زیر لب عجز و ناله کردم و از ته قلب شکسته و تکه تکه
 شده ام

:  هق زدم

خدایا یه راهی  پیش پای من بذار. خدایا خسته ام. خدایا"
. بریدم

خدایا  یه  گوشه  می  میرم.  دارم  کی  بگم  به  آخه؟  کی
 بگم  به

چشمی به منه بینوا بنداز. من که بنده ی بدی نبودم برات.
 فقط

آدمات هی منو شکستن. هی خون به جیگرم کردن. به
 خودت

قسم دی گه نمی  کشم... نمی  تونم... تمومش  کن خدا!
 خدای ا من



!" خیلی تنهام. خیلی زی اد
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گریه ها یم  که بند آمد تازه فهمیدم دارم م ی لرزم. تن
 کرختم را

به حمام کشاندم و دوش آب گرم ی گرفتم. وقت سرما
 خوردن و

. مریضی و توی رختخواب افتادن نبود



بعد از حمام فورا موهایم  را خشک کردم و لباس تمیز و
  مرتبی

. پوشیدم

چند قرص از قرص هایی  که دکتر مجد داده بود را با
 لیوانی  آب

.  به معده ام فرستادم

با اعصابی  متشنج و فکری خراب کارت های دعوت را
 توی جی ب

. پالتویم سراندم و از خانه بیرون زدم

 

ماشین را جلوی خانه ی خاله پارک کردم و از آن  پیاده
. شدم

: زنگ خانه شان را که زدم، خاله جواب داد

.  جانم سامیار. بیا  باال خاله- 



.  بعد هم در با صدای تیکی باز شد

سرم را دورتر نگه داشتم تا واضح مرا از آیفون تصویری
 . ببیند
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ممنون خاله. به رامیال بگین بیاد  پا یین. من کار دارم- 
.  باید  برم

.وا! کجا خاله؟ بیا یه چایی چیزی بخور ببینمت یه خورده- 

. مرسی خاله جان. ایشاال یه شب دیگه- 



.  باشه پس. صبر کن االن صداش می کنم- 

صدای خاله را از دور شنیدم که داشت رامیال را صدا می
:  زد

." رامی مامان برو نامزدت اومده" 

پوزخندی زدم و در حالی  که به سمت ماشینم می  رفتم،
 زیر لب

!" تکرار کردم:" نامزد! نامزد و کوفت. اه

در ماشین  را محکم بستم و آرنجم را روی  در گذاشتم و
 شروع

 . کردم به خودخوری

 

 با_تو_کافر_میشو م#



 قسمت_صد_هشتاد_پنجم#
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رامیال حاال حاالها نمی  آمد تا یک بزک دوزک حسابی
.  نمی  کرد

 

بای د  سیم   کارت  کردم  فکر  کشیدم.  جیبم  بیرون
 تلفنم  را  از

دیگری می خریدم؛ اما ی ادم افتاد کارت ملی و شناسنامه
 ام را

هم پروانه  پیش خودش نگه داشته. از مادر حیله گر و
 حسابگرم

. این چیزها بعید نبود

آهی کشیدم و با نا امیدی  شماره ی محمد را گرفتم. اما باز
 جواب

.  نداد

.  شروع کردم به تایپ   پیام



خوب.  پسر  دارم  واجبت  کار  بده.  جوابمو  خدا  رو  تو
 "  محمد

مسخره بازی در نیار. گرفتارم داداش. بدجوری ام
." گرفتارم

پیام را فرستادم و زل زدم به تلفن و با یاسی  بی پا یان 
 منتظر

. جوابی از او شدم
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نگاه ی به درب خانه ی خاله انداختم. هنوز خبری از
. رامیال نبود



دلم م ی خواست پایم  را روی پدال گاز بگذارم و بروم و
 قید  همه

. چیز را بزنم. اما حیف که نمی  توانستم

. تلفن که در دستم لرزید هول کردم

.دیدن نام محمد باعث شد ذوق زده آیکون سبز را لمس کنم

 الو؟- 

:  صدای محمد آمد

.  سالم- 

  سالم. چاکرتم داداش. خوبی؟-

  باز چی شده؟- 



.  باید  ببینمت محمد. دارم دیوونه میشم- 

:  صدای پوف کشیدنش  آمد و پشت بندش گفت

  خدا نکنه داداش. چی  شده؟- 

 قهری هنوز؟- 

 گمشو قهر چیه؟ مگه دخترم؟- 
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بدجوری  توی  هچل  من  اذیت   نکنی  منو.  خدا  رو  تو
 -  محمد

این  ساال  تموم  داری  مثل  هر کسی  دوست  جان  رو
. تو  افتادم

.رفیقم باش. بیا کمک کن بهم بگو چه خاکی تو سرم بریزم

سام! به خدا من رفیقتم. فقط توی کله خراب نمیگی  چه- 
 مرگته

. که

  تو مهلت دادی؟- 

  خب حاال بگو. چی  شده؟- 

گفتم که بای د ببینمت. ببین من االن جلو خونه  رامیال- 
. هستم

  تو کجایی؟



.  من ارومیه ام- 

 ک ی بر می گردی؟- 

اینا که حاال حاالها اینجان. تو بیا  اینجا. بیا ببینمت یه- 
 بادی ام

. به کله ت بخوره. بشینیم حرف بزن یم

.  همان لحظه درب خانه باز شد و رامیال بیرون آمد

: فورا گفتم
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حله آقا من شب اونجام. رسیدم بهت زنگ میزنم. فقط- 
 مزاحم

  نباشم؟

. چرت نگو. پاشو بیا قدمت سر چشم- 

.  حله داداش. پس فعال- 

 

تلفن را توی ج یبم انداختم. رامیال با آرایشی غلیظ کنارم
 نشست

و سالم داد و دست دراز کرد. با آن همه آرایش فقط یک
 ماشین

.  گل زده کم داشتیم همان لحظه برویم خانه ی بخت

 سالم سامی. چرا نمیای باال عزیزم؟- 



:  بدون اینکه نگاهش کنم گفتم

.  سالم. کار دارم- 

.  کارت ها را از توی جیبم در آوردم و سمتش گرفتم

.  بیا  بگیر- 

:  رامیال ذوق زده گفت

.  وای! کارت عروسی- 
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.  یکی  شو انتخاب کن- 

.  رامیال خونسرد لب های سرخش را به خنده باز کرد

 همه شون خوشگلن. تو نظرت چیه ؟- 

.  نمی  دونم. هر کدوم خوشت میاد بگو- 

: عاقبت یک ی از کارت ها را جدا کرد و گفت

. این خوبه- 

سعی  هم  و  بازی گر  خوبی  نبودم  ندادم.  نشان  مشتاق
 خودم  را

.  نداشتم این کار را بکنم

خوبه. همینو امشب برسون دست پروانه. من نمی تونم- 
 برم. کار



. دارم

  چه کاری وسط تعطیالت؟- 

:داشتم کنترلم را از دست می دادم. چشمانم را بستم و گفتم

.  کارای شخصیمم باید واست بگم؟ برو پایین دیرم شد- 

: بیخودی خندید

.  خیله خب باشه. ناراحت نشو. فقط یه بوس ندادی ها- 
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کفرم در آمده بود. همینم مانده بود بوسه بزنم به هفت الیه
 کرم

. پودر روی صورتش

:  گفتم

.  یه کوچولو سرما خوردم بی خیال. وا می  گیری- 

: خودش را نگران نشان داد

اوا! سرما خوردی؟ بمیرم. مواظب باش. اگه دی دی- 
  خوب نیستی

. بهم بگو بیام  پیشت

. اوکی . سالم برسون خاله- 

از ماشین  پیاده  شد و شروع کرد به تکان دادن دست.
 محلش



. نگذاشتم و پا روی پدال گذاشتم و به سمت ارومیه راندم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_هشتاد_ششم#
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سرعت ماشین را کم کردم و سر خم کردم تا تابلوی کافه ی
 آن

.  سوی خیابان را ببینم. خودش بود. کافه کارزین

.  سرمه هم متعاقب من به کافه نگاه کرد

.  ببین روژین بازم دارم می گم. من نباید  میومدم- 

به خاطر خلوتی  خیابان ها خیلی  راحت جای پارک ی
 پیدا  کردم و

ترمز دستی را که کشیدم،  خم شدم سمت صندلی عقب
 برای

. برداشتن کیفم

بیخود! م ی ذاشتمت تو خونه که چی بشه؟ بعدشم من زی- 
  اد

نمی خوام باهاش حرف بزنم. نهای ت نیم ساعت. بعدش
 خودمون



.  دو تا یی میریم گردش

بی ام بشینم پیشتون بردیا نمیگه این کی ه  - چه کاریه بابا.
 من

 دنبال خودت راه انداختی؟

:  در را باز کردم

. بیخود کرده بگه.  پیاده  شو سرمه- 

سرمه چی زی گفت که نشنیدم. نشستیم بیرون کافه یک
 جای با

صفا بود با سقف و د یوارهایی از نرده. با میز و صندلی
 های طرح
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حصیری. پشت پنجره ها پر بود از ردیف گلدان های سفال
 ی با

پیچک های سبز و باطروات. ساعت نزدیک پنج عصر 
 بود و هوا

به شدت تو دل برو. صدای موزی کی بی کالم دلنوازانه
 گوش را

.  نوازش می کرد

: سرمه گفت

.  آقا بدقول تشریف داره. شد پنج و پنج دقیقه نیومده- 

.  سرمه من اصال نمی  دونم بهش چی بگم- 



چی می خوای بگی مگه؟ خواستگارته دیگه. حرف بکش- 
 ازش

. بشناسیش

از این ازدواجای سنتی متنفرم سرمه. یه مرد غریبه میاد- 
 تو

خونه ی بابات و بعد فرت کار می  کشه به بله و عقد و
.  عروسی

نمیده.  جواب  سنتی  دیگه  االن  ازدواج  باهات.  موافقم
. -  بینگو

ریسک بزرگ یه. یا طرفت خیلی خوب درمیاد یا کار می
 کشه به

. طالق. حد وسط نداره

گرچه اون آشنایی  قبل از ازدواج هم خیلی  تضمین نمی- 
 کنه

.  ها
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به هر حال تو چه بخوای چه نخوای االن تو این  موقعیت- 
. هستی

. بهش بگو نم ی خوای به این زودی جواب بدی

.  همین کارو م ی کنم- 

  سامی ار دیگه بهت زنگ نزد؟- 

. آه کشیدم و خودم را مشغول دید زدن منو نشان دادم

!  نه سرمه. سامیار بی  وفا- 



از دیروز که رسیدم تهران محمد سه بار زنگ زده.- 
 منتظر بودم

روژین  از  ولی  هیچی  نگفت.  سامیار.  و  تو  سمت
 بکشه  حرف

.فضولی دارم می میرم بدونم چرا اون پسر یهو عوض شد

.  پس ببین من چی م ی کشم- 

:  باز بغض به گلویم چنگ زد

.  دلم براش تنگ شده سرمه- 

: سرمه سر تکان داد

واقعا که. دلت  پیش  یکی  دیگه س، اون وقت اومدی- 
 سر قرار

  آشنایی با این بنده خدا؟
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.  اگه اصرار بابا نبود عمرا نمی اومدم- 

ببین تا رسید ندا بده من برم جا ی دیگه بشینم. روم نمیشه- 
 .

. خیله خب- 

چند دقیقه بعد باالخره بردیا  آمد و سرمه پشت میز درست
 پشت

. سر بردیا نشست



بردیا با عذرخواهی از دیر رسیدنش روی صندلی نشست و
: گفت

واسمون مهمون اومده بود. به سختی و البته یواشکی در- 
. رفتم

. ببخشید روژین خانوم

: لبخند زدم

اشکال نداره. ولی من مردای خوش قول رو بیشتر می- 
 پسندم

.  ها

.  تلفن و سوئیچش را روی میز گذاشت و لبخند زد

.  ی ادم م ی مونه- 



حسابی به خودش رسیده بود. لباس رسمی نپوشیده بود اما
 آن

. تیپ اسپورت حسابی به او می  آمد
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عطر لعنتی اش را هم باد با بدجنسی با رقص بین  من و او
 به

سمتم فوت می کرد و شک نداشتم از آزار من خوشحال بود
 .

: بردیا منو را برداشت



 چی می خورین روژین خانوم؟- 

.  بی میل بودم اما با ید رسم ادب را رعایت م ی کردم

. تا حاال نیومدم اینجا. شما خودتون انتخاب کنید- 

من اکثرا با رفقا میای م اینجا. گاه ی کم  پیش میاد  غذا- 
 بخوریم

. باشه پس من آفوگاتو سفارش می دم. طعمش خوبه. 

بردیا داشت سفارش می  گرفت که دیدم  سرمه به من
 اشاره م ی

کند. با چشم و ابرو به تلفن همراه اشاره کرد. تلفنم را از
 توی

:  کیفم بیرون کشیدم.  پیام داده بود

!" این دکتره واقعا؟ شبیه آقا معلماس ها. با اون  عینکش" 



به زور خنده ام را جمع کردم. خواستم تلفن را خاموش کنم
 که

:  باز  پیام  آمد

" من گشنمه. چی بخورم؟" 
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." تایپ کردم: " موکا سفارش بده

بردیا زل زده بود به من و موبا یل. تلفن را کنار دستم
.  گذاشتم



: گفت

  اگر نیازه  صحبت کنید مزاحم نباشم؟- 

.  نه. دوستم بود.شرمنده. تموم شد. خب؟ م ی شنوم- 

.  بردیا دست کشید روی ته ریش ها ی سیاهش

ب یشت ر  می  خوام  گفتم.  بهتون  تلفن  دیروزم  پشت
 -  راستش

.  باهاتون آشنا بشم

آرنج های م را روی میز گذاشتم و خیلی جدی  اما راحت و
 خونسرد

:  گفتم

آقا بردی ا! شما شرایط منو می دونی د. من تهران نمی- 
  تونم زندگی



کنم. به نظرم اول بهتره سر این قضیه به توافق برسیم بعد
 بریم

سراغ آشنایی بیشتر و دنبال تفاهم ها گشتن تو شخصیت
 طرف

 مقابل. اصال والدینتون مشکلی ندارن؟
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راضی  مادرم  مفصل.  اونم  کردم.  مادرم صحبت  و
 پدر  با  -  من

نیست. خواهرم نیمچه خوشش اومده. و فقط پدرم خیلی
 خوش



. بینن

رک و پوست کنده گفته بود و من خوشم آمد از صادق
.  بودنش

 و خودتون؟- 

من یه پزشکم. می تونم تو تبریز یا هر شهر خوش آب و- 
 هوایی

که امکانات خوب داشته باشه طبابت کنم. مشکل محل کار
 رو

میشه حل کرد، مهم  پیدا کردن کسیه که بتونه منو
 خوشبخت

باشه. بهم  اون آدم یه عمر خیالم خوش و راحت  با  کنه و
 من

.  عشق بده و بهش مهر بدم

اولین مرحله هم اینه که ما از هم خوشمون بیاد. بد میگم
 بگو بد



.  میگی

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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حرف های قشنگ می زد. نمی  دانم واقعا رمانتیک بود یا
 خودش



را آن گونه نشان می داد. بی اراده او را با سامیار مقایسه
. کردم

او حتی یک بار هم ابراز محبت و عالقه نکرد اما
 رفتارهای ش صد

برابر مهرآمیزتر از زدن حرف های  عاشقانه بود. دل
نگرانی  هایش،  

غیرتی شدن هایش  و برق چشمان پر محبتش برایم از 
 شنیدن

صد کتاب جمالت عاشقانه لذت بخش تر و با ارزش تر بود.
 اما

صد افسوس که تمام روزهای خوش و ناخوشم با او در یک
 شب

دود شد و به هوا رفت. ناخودآگاه حس نفرتم به رامیال
.  بیشتر شد

کافه چی سفارشمانL را روی میز چید و رفت. بردیا گیالس
 را به

. سمتم سراند

.  نوش جونتون. بفرمایید- 



سرمه از آن عقب مدام ادا در می آورد و مرا به خنده می
. انداخت

آنقدر فکم را فشار داده بودم تا نخندم آرواره های م منقبض
 شده

.و درد م ی کرد. به گمانم بدجور حوصله اش سر رفته بود

بردیا یکی  دو بار به عقب نگاه کرد و سرمه فورا سرش
  را پایین

:  انداخت. کمی که گذشت گفت
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 نظر شما چیه؟- 

:  رک گفتم

نظر من اینه که بیشتر باهم آشنا بشیم. من هیچ شناختی از- 

شما ندارم. در ضمن برخالف شما خیلی هم به عشق اعتقاد
. ندارم

. مهم وفاداریه

داشتم به خودم متلک می انداختم. به عشقم به سامیار و به
  بی

.  وفایی اش. گرچه حرف هایم زی اد هم مال خودم نبود

صدای بلند ذهنم را شنیدم که فر یاد  زد" آره ارواح عمه
 ت! تو

به عشق اعتقاد نداری؟ همین حاالشم عاشق مردی هستی که



فرسنگ ها دورتر توی شهری دور زندگی  می  کنه و تو
 روز و شب

. " به یادشی

با بردی ا  نداشتم. گویی  داشتم سرش  حس خوبی  از
 حرف زدن

.  کاله م ی گذاشتم

:  بردیا گفت

اگر بین زن و مرد تفاهم و دوست داشتن که مکمل هم- 
 هستن

نباشه، وفاداری از بین میره و ممکنه منجر به خیانت بشه.
 هی چ
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فنا  تفاهمه که  چیزی موندگار نیست و فناپذ یره. فقط عشق
 و

.  پذیری نداره

زل زده بودم به دهانش. پزشک با سوادی بود و خوب بلد
 بود

حرف بزند. و به شدت داشت راست می  گفت و حرف
 حسابش

 . جواب نداشت

شیرینی  با  را  اش  تلخی  قهوه  کردم.  مزه  مزه  آفوگاتو
 کمی  از

:  بستنی کنارش توی دهانم گرفتم و گفتم



.  درست می  فرما یید- 

بردیا گویی ذوق کرده بود از مهرتایید من به حرف هایش
 لبخند

. زد

:  گفتم

اما مشکل اولمون هنوز پابرجاست. که البته حلش به- 
  عهده ی

 . خودتونه

.بله. حق با شماست. بای د ببینیم در آینده چی  پیش میاد- 
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ده دقیقه ی بعد به پرسیدن سوال ها یی از زندگی من در
 تبریز

گذشت. قرار شد سفری به تبریز ب یاید و با زندگی  من از
 نزدیک

بیشتر آشنا شود. وقتی  عزم رفتن کرد از من خیلی
 محجوبانه و

مودبانه درخواست کرد که بازهم ی کدیگر را ببینیم. وقتی
 گفتم

فکرهایم را می کنم و به او خبر می دهم، با لبخندی گوشه
 ی

:  لبش گفت

البته  خیلی زود همو می بینیم. زودتر از اونچه که- 
 فکرش رو

. بکنید



متوجه ی حرفش نشدم. خداحافظی کرد و من گفتم بیشتر
  می

.  مانم توی کافه

:  وقتی رفت، سرمه به سرعت سر جایش برگشت و گفت

اوه اوه چه عطری هم زده بود. دوش گرفته بود حسابی- 
 با اون

 . عطر خوش بوش

.  تکیه دادم به صندلی

داشتم دیوونه می شدم سرمه. عطر سامیار بود و من چند- 
 بار

.  می خواستم صداش بزنم سامیار
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:  سرمه نچ نچی کرد

. حسابی  از دست رفتی دختر- 

تو هم که ه ی مسخره بازی درب یار. نزدیک بود چند- 
  بار پقی

.  بزنم زیر خنده

:  خندید

تا تو باشی  منو نی اری سر قرار. حاالم پاشو بریم. این- 
 چیزا منو

. سیر نمی کنه. دلم غذا می  خواد. پاشو



 .  کاش زنگ بزنم کتی هم بیاد- 

.  اون که  عی ال واره و البد در حال مهمون بازی  عید- 

دید  و  اول  روز  همون  سه  زی اد  فامیل  ندارن.
 نکنم.  -  فکر

. بازدیدشون تمومه. روز ششم هفتم هم میرن سفر

. من که خیلی دوست دارم ی ار غارت رو ببینم- 

خوش به حال منه که دو تا رفیق خوب مثل تو و کتی- 
.  دارم

. خب دیگه هندونه نذار زیر بغلم. زنگ بزن- 
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قدم  زنان سمت ماشین  رفتیم. وقت ی به کتی  گفتم شام را
 باهم

:  باشیم فورا استقبال کرد

وای  روژین، دلم داشت م ی ترکی د. خوب شد زنگ- 
 زدی  آدرس

.  بده با کله اومدم

 

بودیم و  یک ساعت بعد هر سه در رستوران همیشگی
 نشسته

کتی حساب ی با سرمه گرم گرفته بود. سرمه ی  شوخ
  طبع با کتی

تا  می  خنداندند  را  دلتنگ  و  افسرده  منه  داشتند
 شیرین  زبان



بابت  را  خدا  بودم  شاکر  من  و  شوم  هایم  دور  غصه
 دمی  از

 . داشتنشان

ساعت ده شب بود که به خانه برگشتیم. بابا طبق معمول
 جلو ی

به  راستین  را  رزا  سلایر  بود.  و منتظر پخش
 تلویزیون  نشسته

.  حمام برده بود و مامان داشت تلفنی با راما حرف می زد

:  سالم کردیم و بابا پرسید

 خوش گذشت دخترا؟- 

: سرمه کنار او نشست
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جاتون خال ی  بود. فردا شب شام ایشاال  همه باهم- 
 مهمون من

 . میریم یه رستوران خوب

:  کنار بابا نشستم و گفتم

دی گه چی؟ مهمون که دست تو جیبش نمی کنه سرمه- 
 . جون

 . من که مهمون نیستم. مهمون یه روز دختر- 

:  بابا  لبخند زد



شما تاج سرین بابا جان. ول ی فردا نیستیم که بریم- 
 . رستوران

مامان از اتاق بیرون آمد و سرمه به احترامش از جا بلند
 شد و

.  سالم کرد

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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:  مامان که توی همان دو روز عاشق سرمه شده بود گفت

 بشین دختر گلم. خوش گذشت؟- 
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.  بله خاله. خیلی  خوب بود. جاتون خالی- 

شما خوش باشین انگار به ما خوش گذشته خوشگل- 
. خانوم

 

:  بی قرار پرسیدم

  مامان قراره جایی برید؟- 

مامان به بابا نگاه کرد و روی مبل تک نفره روبه روی ما
. نشست



چی بگم واال. یه ساعت بعد از رفتنتون آقای مرعشی- 
 زنگ زد

و با بابات حرف زد. قرار شد فردا دو خانواده باهم بریم
 نمک آبرود

.  ویالی آقای مرعشی

.  به بابا نگاه کردم

  آره بابا؟- 

.  بابا  دست کشید روی موهای ش

آره دخترم. بد نیست. یه سفری هم م ی ریم و خانواده ها- 
 بیشت ر

.  باهم آشنا میشن. خصوصا تو و بردیا
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نگاه ی به سرمه انداختم. لب برچیدم. سرمه رنگ نگاهم را
 زود

.  گرفت و شانه باال انداخت

گل بود به سبزه نیز آراسته شد. سفر با مرعشی ها آخرین
 چیز ی

.  بود که آن روزها م ی خواستم اتفاق بیفتد

. مامان انگار خیلی هم راضی نبود

من زی اد مایل  نیستم عباس. خانومش اگر قیافه بگیره- 
 سفرو

.  زهرمارمون می کنه



:  بابا  گفت

خودشون دعوت کردن. پس حتما راضین دیگه. راما چی- 
 شد؟

  میاد؟

گفت هفتم میاد دوازدهمم با ید  برگرده. گفتم یه راست- 
 بیاد

ویالی آقای مرعشی . گفت ببینم  چی میشه. شا ید  یکی  دو
 روزی

.  اومدم  پیشتون. دلم واسه دوست و رفیقام تنگ شده

 

سرمه  و  نشستم  روی  تخت  رفتیم.  اتاق  به  سرمه  به
 با  اشاره

.  مشغول عوض کردن لباس ها یش شد
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حسابی توی فکر بودم. پس بردیا  م ی دانست و خبر داشت
 از این

. سفر و چیزی به من نگفت

. سرمه کنارم نشست

 .  میگما- 

: بی حوصله لب زدم

  هوم؟- 



 منم بیام  باهاتون؟ زشت نیست؟- 

.  چپ چپ نگاهش کردم

:  با لحنی با مزه گفت

.  باشه باشه اونجوری نکاه نگن. گرخیدم. میام- 

.  دست دور گردنش انداختم

کاش بشه دو تایی فرار کنیم بریم تبریز. دوباره زندگی- 
  قبلی

. رو از سر بگیریم. کاش همه ی اینا  خواب بشه سرمه

: سرمه آه کشید
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خدا شفات بده روژین. بیدار شو. االن تو سال جدیدیم. اینا- 
 که

گفتی مال پارساله. این سفر هم به خاطر جنابعالی  ترتیب
. دادن

.  دلم واسه بردیا  می  سوزه. مطمئنم سرکاره

.  از جا بلند شدم و جوراب هایم  را از پا کندم

.  دلت واسه من بسوزه که دلم تبر یزه و خودم این جا- 

چرخاندیم  سمت  سر  دو  هر  سرمه  صدای  تلفن  شدن
 با  بلند



. کیفش

سرمه فورا تلفنش را ب یرون کشی د و با نگاه به صفحه
 ی آن با

: لبخند گفت

!  محمده- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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درب گرد فالکس را باز کرد و لیوان را از چای داغ پر
 کرد. بخارش

در پس نور ضعیفی  که از روستا م ی رسید،  تصویری
  هوس انگیز

. ساخته بود

: لیوان را به سمتم دراز کرد و گفت

 . بیا  بخور هوا سرده می  چسبه- 

انگشتان بزرگم را دور دسته ی لیوان چسباندم و تشکر
.  کردم



.  نشسته بودیم روی تپه ای بلند کم ی باالتر از روستا

در آن ساعت از شب مردم روستا داشتند برای خواب آماده
  می

شدند. صدای پارس یک ی دو سگ از دور و نزدیک به
 گوش م ی

. رسید. هوا سرد بود اما سوز نداشت

:  محمد برای خودش هم چای ریخت و گفت

 االن دومین شبیه که این جایی. مادرت چیزی نگفته؟- 

:  کمی از چای را مزه مزه کردم. طعمش خوب بود. گفتم

از صبح بیس ت بار زنگ زده پاشو بیا. هزار تا کار- 
 داریم. منم



گفتم خسته ام. می خوام از شهر دور باشم. د یگه نمی
 دونه دلم

 Page 1235 of 1483
 

 

 

می خواد تا ابد همین جا بمونم و آرزو می کنم ریخت و
  قیافه ی

. هیچ کدومشونو نبینم

: محمد پوزخند زد

. خود کرده را تدبیر نیست سامی  خان- 



: دلخور گفتم

تو رو خدا تو د یگه متلک بارم نکن محمد. دیگه  خودتم- 
  می

دونی  که مجبور بودم باهاش راه بی ام تا شرکتو از دست
 ندم. بابا

حداقل چهل نفر از اون شرکت نون می خورن. اگه بیکار
 بشن

چه غلطی بکنن تو این شرایط که کار نیست و گرونی بیداد
  م ی

!  کنه؟ هان؟ تو بگو

اون  نکنی  سام؟  یا  دل  بدبخت  -  یعنی  هیچ  راهی
 نبود خودتو

 دختر بیچاره رو نشکونی؟

 ازش خبر داری ؟- 

.  دارم- 



 باهاش حرف زدی؟- 

.  فقط دو بار- 
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 حالش خوبه؟- 

. خوب؟ تا منظورت از خوب چی باشه- 

:  با نگرانی توی نیم رخش زل زدم و گفتم



 روژین مریض شده محمد؟ خودش بهت گفت؟- 

:  محمد به چشمانم نگاهی عمیق و معنادار کرد

تو که این قدر دوسش داری چرا بهش نگفتی؟ چرا- 
 گذاشتی

 دیر بشه؟

:  با تاسف سر تکان دادم

خواستم بگم. ولی  نشد. اون اوایل  هر بار اومدم بگم- 
 بهش عالقه

دارم صورت شهرزاد میومد جلوی چشمم. به خودم می
 گفتم خر

نشو سام. عشق و عاشقیL کیلو چند؟ باز م ی خوای صدمه
 بخوری ؟

 دیدم  نه، بدجور گرفتارش شدم. تصمیم داشتم کم کم بفهمم

مزه دهنش چیه. اونم منو می خواد یا نه که سروکله ی
 بهمن و



شهرزاد  پیدا شد و بعدم که پشت سرهم این برنامه ها  پیش
. اومد

وقتی اون روز فهمیدم داشتم روژینو به کشتن می دادم با
 خودم
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عهد کردم بذارم بره دنبال زندگی ش. نگران جونش بودم.
 اما حس

. کردم منو می  خواد گرچه هیچ وقت به زبون نیاورد

.  تو هم نگفتی ولی  تابلو بود پسر- 



 االن چی؟ حالش خوبه؟- 

. دوستش االن  پیششه- 

!  دوستش؟ کدوم دوستش که من ندی دم تا حاال- 

. اسمش سرمه ست و منم دلباخته شم- 

لبخند زدم و دوباره به چراغ های روشن خانه های روستا
 که آرام

.  آرام داشتند کم و کمتر م ی شدند، نگاه کردم

.  باریکال آقا محمد! داری قاطی  مرغا میشی- 

.  اگه خدا بخواد آره- 

.  مبارکه عاشقیت- 

.  نوکرتم- 



  خب حاال این  سرمه خانوم چی می گفت؟- 

. چند روزی هست تهران مهمونشه- 
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. پس خیلی باهم جورن- 

!  آره. خیلی- 

  ولی  منظورت چی بود که گفتی  دیر شده؟- 



: محمد چشمانش را بست و باز کرد

.  داره ازدواج می  کنه- 

.  شوکه با چشمانی وق زده به صورت محمد خیره شدم

  ازدواج؟! ک ی؟ روژین؟- 

پسره  گفت  سرمه  سفر.  ر فتن  باهم  خانواده  تا  دو
. االنم  -  آره

. پزشکه و بدجور روژین چشمش رو گرفته

.  با کف دست راستم توی  پیشانی ام کوبیدم

: لعنتی ای غلیظ زیر لب گفتم. محمد تشر زد

سرمه گفت روژین راضی نیست و حال و روز خوبی- 
! نداره. سام



داری خودتو بدبخت می کنی. می خوای یه عمر با اون
 دخترخاله

ت زیر یه سقف زندگی کنی؟ توانشو داری؟ روح و روانت
 رو دار ی

به چی می  فروشی  سامی؟  واسه چی داری فداکاری می
  کنی؟
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این  کردی  دیگه  نکن.  بدبخت  خودتو  نکن.  یه  بار
 سامی.  نکن

. دفعه با ید تا آخر عمر بخوابی تو دی وونه خونه ها

:  مستاصل گفتم



گرفته  افسارمو  رو؟  نمی  بینی  پروانه  محمد؟  کنم  -
 چی  کار

دنبال  می  کشه  منو  مروتی  داره  و  هیچ  رحم  بدون
 دستش

 . خودش

 سهامش چی شد؟ فروخته به کسی؟- 

.  آره- 

  به ک ی سام؟- 

. به خاله م. مادر رامیال- 

محمد زهرخندی زد و سر به آسمان صاف و پرستاره
:  دوخت



 لعنتی! یعنی نمیشه هیچ کاری کرد؟- 

  مثال چی ؟- 

 یکیو  پیدا کنی سهام رو از خاله ت بخره؟- 

. مگه می فروشه؟ الکی نیست که- 
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 اگه مجبور بشه چی؟- 

.  کمی فکر کردم



فقط در صورتی مجبور میشه بفروشه که وجودش واسه- 
 شرکت

.  ضرر داشته باشه. مثال خالف کرده باشه

خوب فکر کن سام ی. بای د یه راهی باشه که بتونیم- 
 سهام رو از

چنگش دربیاریم. اون وقت تو مجبور نیستی تن به این
 ازدواج

.  مسخره بدی

خب حاال به فرضم بتونیم یه نقشه بکشیم و کاری کنیم- 
 خاله

سهامش رو بفروشه. اون خریدار رو چجوری  پیداش کنیم؟

برای اونم فکری دارم. نگرانش نباش. تو فقط یه  آتو- 
 پیدا  کن از

. اینا



.  فورا چی زی به ذهنم رسید

...  فکر کنم بدونم چی کار کنیم  محمد- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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از آن روستای آرام و  از محمد خداحافظی کردم و  همان
 شب

تنهای  خوش آب و هوا خارج شدم و زدم به جاده ی خالی
 و

شب. دلم گرفته بود. فراق او داشت قلبم را تکه تکه می
 کرد و

مرد تنهای  کسی جز خدا نمی دانست چقدر دلتنگم و
. عاشق

شب بودم و جاده و آسمان پرستاره و خدا رفیق راهم بودند.
 ترانه

ی عالیجناب و آواز گوش نواز خواننده تنها آوای شب شکن
 آن

می   خواننده  همراه  و  بودم  زیاد   کرده  را  صدای  آن
 بود.  شبم

خواندم و اشک می  ریختم. اشکم از دا غی  بود که عشق
  در زندگی



به قلبم گذاشته بود. دا غی که انگار قرار بود تا آخر عمر
 در دلم

.  بماند و عذابم دهد

 عشق"

 بوسه ای وسط  پیشون ی
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  یه زخمی که تا همیشه می مونی



  به جون خودت درد بی درمونی

 عشق 

 یه غم قشنگ پر طرفداری

 حیف تو فقط که مردم آزار ی

 میای و میری چه بیکار ی

 آهای عالیجناب عشق

 فرشته ی عذاب عشق

 حریف تو نمیشه این قلب بی  صاحب عشق

 منو دیوونه می خوای

 تو اینجوری خوشی عش ق



 ولی بازم دمت گرم

... " چه زیبا می کشی  عشق
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**** 



کنار ساحل روی شن ها و صدف ها نشسته بودم و زل زده
 بودم

به دریا. ساعت شش صبح بود و ساعتی  قبل برای دی دن
 طلوع

آفتاب از ویال تا ساحل تنها رانده بودم و حاال که آفتاب
 داشت

بیشتر و بیشتر انوار زیبایش  را در آسمان می  پاشید،  من
 هم محو

.  امواج درخشان و فیروزه ای دریا شده بودم

نیای د  و من خوش  دلم  م ی  خواست ساعت ها کسی
 به ساحل

باشم. اما تعطیالت نوروزی بود و کم کم مردم برای  پیاده
 روی

.  می آمدند

شک نداشتم همه توی و یالی آقا ی مرعشی هنوز خواب
 هستند



و متوجه  غیبت من نشده اند. شب قبل تا دیروقت توی
 جنگل

من  گرچه  بودیم.  گذرانده  حسابی  خوش  و  کرده
 روشن  آتش

حواسم خیلی هم آن جا  پیش جمع نبود و پرنده ی بازیگوش

ذهنم سوی سامیار پرواز می کرد. زنگ نزدنش داشت مرا
 بیشت ر

و بیشتر از قبل نا امید می کرد که دیگر صدایش را نخواهم
.  شنید

مشتی صدف مخلوط با شن از روی زمین چنگ زدم و با
 تمام

. حرصم آن را سمت دریا پرت کردم
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خواستم دهان باز کنم و داد بزنم که ناگهان حضور کسی را
 کنارم

باال  سر  دی دن  کتانی  های  آشنا  با  و  کردم. سر
 چرخاندم  حس

.  بردم. بردیا  بود

.  لبخندی زد و کنارم نشست

  خوش می گذره روژین خانوم؟- 

:  سالم کردم و گفتم

بله. ممنون. شما این وقت صبح این جا چی کار م ی- 
  کنید؟



زانوهایش را سمت شکمش جمع کرد و دست دور زانویش
 گره

: زد

.  من خیلی  وقته این جام- 

:  متعجب گفتم

  جدی؟ از ک ی؟- 

از همون وقتی که از ویال  زدین بی رون. منم پشت- 
 سرتون اومدم

و دور از شما ایستادم به تماشای  طلوع آفتاب و خیلی
 وقته که

نشستم دارم شما رو پس زمینه تصویر موجای دریا نگاه م
.  ی کنم
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.  اصال متوجه نشدم- 

 . بدجوری تو فکر بودین. عمیق و البته غمگین- 

 .  دارین منو می  ترسونید آقا بردیا- 

:  لبخندی پر صدا زد

 چیه؟ نکنه درست گفتم؟- 

.  چیزی نگفتم. دوباره به سمت دریا  نگاه کردم

شما خوب حرف می زنید . ریز ب ین هستین و البته نمی- 
 دونم



چرا حس می کنم شما روانپزشک هستین، نه یه پزشک
.  عمومی

زدنم همیشه  تو  خاطر خوب حرف  به  من  می  گین.  -
 درست

سمینارها سخنرانی می کنم. و به خاطر شغلم یه دوره
 مشاوره

ی روانپزشکی زیر نظر دوست روانپزشکم گذروندم تا
 بهتر بتونم

بیمارم رو درک کنم. اصوال تمام بی ماری ها مربوط به
 روح و روان

.  آدم هاس

راستش را بخواهید ترسیدم بیشتر از آن با او در مورد این
 مطلب

زندگی   خصوصی  و  اینکه   پی   به  بودم  از  نگران
 بزنم.  حرف
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مشکالتم ببرد. او همچنان برای من یک  غریبه بود و من
 همچنان

.  به سامیار به عنوان مرد رویاهای م فکر می کردم

 

این یکی   این را همان چندباری که در  باهوشی بود.
 بردیا آدم

نمی  هیچ   عنوان  به  فهمیدم.  بودم  گذرانده  وقت  او  با
 دوروز

.  خواستم چیزی از مکنونات قلبی ام بداند



:  خوب فهمید تمایلی به ادامه ی ای ن بحث ندارم. گفت

نیستیم  ببینن  ما  بیدار  شن  نیست  برگردیم  ویال؟   االن
 -  بهتر

. نگران میشن

موافقت کردم و هر دو سوار بر ماشین هایمان شدیم  و به
  ویال

برگشتیم. همان بدو ورود بهناز خانوم را دیدی م که توی
  حیاط

داشت لباس نوه اش را روی بند کنار دیوار حیاط پهن می
. کرد

دیدن من کنار پسرش آن وقت صبح گویی خیلی هم به
 مذاقش

.  خوش نیامد. اخم کرد و به سالم من سرد  پاسخ داد

هیچ سر در نمی آوردم اگر او به این وصلت راضی نیست،
 چرا

  مارا به ویالیشان دعوت کرده؟
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:  بردیا گفت

.  صبحت به خیر مامان- 

: بهناز لبخند زد

 ممنون پسرم. شما دو تا باهم بودین؟- 

.  بردیا ب ی تکلف و خیلی خونسرد رفتار می کرد



 رفته بودیم ساحل. برم نون تازه بخرم؟- 

نه نمی خواد. بابات و آقای رستمی رفتن بگیرن. بیا تو- 
 کمکم

.  کن میز صبحانه رو بچینم

بودیم گفتم من کمکتون می   اینکه مهمان  فورا فقط به
 خاطر

.  کنم بهناز خانوم

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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:  بهناز خانوم به سمت پله ها رفت

آقا یون  بچینید  تا  هم  میز  رو  کنید   روژین  خانوم.  -
 شیر  گرم

. برسن

: وارد خانه شد و در را بست. بردیا  گفت

. امیدوارم مادرم دست از این روی ه ش برداره- 



:  گفتم

.  من که چیزی نگفتم- 

از چشماتون و گونه های گل انداحته تون معلومه که- 
 ناراحت

.  شدین

.  واسم سواله چرا ما رو دعوت کردین این جا- 

. تو سفر میشه آدم ها رو شناخت- 

دارین خودتون رو خسته می کنید آقا بردیا. این رابطه به- 
 وصلت

. نمی رسه
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نگاهش دلخور شد. رنجیده خاطر دست توی جیب های
 شلوارش

:  کرد و گفت

شما هم از من خوشتون نمیاد. چرا قبول کردین به این- 
 سفر

  بیاین؟

با صدای سایش الستیک های ماشین توی سنگفرش حیاط
 هر

.  دو سر چرخاندیم  به عقب



بابا  و آقای مرعشی با لب هایی  خندان از ماشین  پیاده
 شدند و

.  بردیا برای گرفتن نان ها به سمت آن ها پا کج کرد

می خواستم به بردیا بگویم درست فهمیده ای؛ اما دی دن
  لب های

بابا که می خندید باعث شد تصمیم بگیرم ساکت بمانم و
 خودم

. را فعال به دست سرنوشت بسپارم
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فورا از پله ها باال دوی دم  و سوئیچ را روی درگاه پنجره
. گذاشتم

نگاهم از گوشه ی باز پرده به بردیا  افتاد که عقب تر از
 بابا و آقای

بر م ی داشت و سخت در فکر بود. به گمانم  مرعشی آرام
 قدم

.  ناراحت بود از آن همه سردی و بی میلی  من

.  تنها حسم به او دلسوزی بود و بس



به آشپزخانه رفتم. بهناز خانم داشت چای دم م ی کرد. ب
 ی حرف

.  فرز و تند میز بزرگ توی سالن بزرگ خانه را چیدم

بابا  مرعشی   و  چید.  ها  توی  سبد  و  داد  برش  را
 ها  بردیا   نان

نشستند پشت میز. کم کم مامان و سرمه و رزا و راس تین
 و بهار

. و شوهرش امیر و دخترکشان پشت میز نشستند

قیل  و  قال  و  صدا  سرو  با  و  بودند  بش  و  خوش
 حال  همه  در

صبحانه می خوردند جز من و برد یا. درست روبه رویش
 نشسته

بودم. هر از گاه ی نگاهم در نگاه سوالی و مبهمش گره م
. ی  خورد

بی حرف صبحانه اش را خورد و تشکر کرد و به طبقه ی
 باال



. رفت
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سرمه که کنارم نشسته بود به ساق پایم  کوبید . نگاهش که
 کردم

" با اشاره پرسید:" چی  شده؟

شانه باال انداختم. به ار و بهناز خانوم سر ت وی گوش هم
 پچ پچ

می کردند. خوابم می آمد و دلم م ی خواست به اتاق بروم و
 چرتی



.  کوتاه بزنم

:  مرعشی رو به بهنازخانم گفت

 امروز برنامه تون چیه خانوما؟- 

بهناز خانم رو به ما و مامان کرد و تبسمی روی لب نشاند
:  و گفت

. واال نمی دونم. هر چی  جوونا بگ ن- 

دختر بهار که اسمش باران بود و تقریبا هم سن و سال
 راستی ن

:  با ذوق رو به راستین نگاهی  شیرین کرد

.  بریم  دریا... بریم دری ا- 

:  راست ین هم رو به رزا گفت



  مامان بریم دری ا؟- 

:  رزا رو به بابا گفت
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  بابا عباس؟- 

:  بابا  گفت

.  م ی برمتون قربونت بره بابا- 



دیگر حس دری ا رفتن نداشتم. بهناز خانم نگاهش روی من
. بود

ایم. نمی دانم  از دریا برگشته  به گمانم بردی ا خبرش
 کرده بود

چرا نگاه های ش خصمانه بود. با دری ا رفتنم مشکل
 داشت یا  اینکه

.  با پسرش رفته بودیم لب دریا

.  خالصه که سر از کارهای مادر برد یا در نم ی آوردم

اما این میان از یک چیز مطمئن بودم که تنها کسانی که
 دوست

نفر  دو  تنها  بخورد،  بین  دو   خانواده جوش  این
 وصلت  داشتند

.  بودند. مرعشی و بابا

قرار شد یک ساعت بعد همگی برو یم کنار دریا و ناهار
 را هم در



. رستورانی همان حوالی بخوریم

 

میز صبحانه به سرعتL جمع شد. رزا و بهار که مشغول
 شستن

اتاق  اتاق خودمان.  رفتیم  به  و سرمه  مامان  ظرف ها
 شدند،  با
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بزرگی بود رو به حیاط سرسبز ویال  که با مامان و رزا و
 سرمه هم

.  اتاق بودی م



مامان در را بست و روی تخت نشست. سرمه رفت سراغ
 کی ف

لوازم آرایشش و من هم روی تخت دراز کشیدم. دست
 گذاشتم

:  روی  پیشانی ام و گفتم

.  من یه چرت بخوابم. وقت رفتن صدام کنید- 

:  مامان گفت

. پاشو ببینمت روژین- 

.  همانطور دراز کش نگاهش کردم

 بله مامان؟- 

:  اخم کرد و طلبکارانه پرسید



 صبح زود کجا رفته بودی تو یهو؟- 

: خمیازه ای کشیدم

.  رفته بودم دریا  طلوع آفتابو ببینم- 

: سرمه گفت
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 وا! تنها؟ خیلی نامردی روژین! چرا صدام نکردی؟- 



واال تو که  عین خرس خرناسه می کشیدی. بیدار کردنت- 
 کار

. حضرت خضر بود

. باشه! دارم برات روژین خانوم- 

:  مامان گفت

.  تنها نرفته بود سرمه جان. با برد یا جفتی جیم شدن- 

:  نشستم سر جایم

اومده.  عین  جاسوسا دو  نفهمیدم  دنبالم  من خودمم  -  به
 خدا

ساعت تموم یه گوشه وایساده بود و زاغ سیاهمو چوب زده
. بود

 : سرمه پوزخند زد



  وا! یه کاره. یعنی  چی؟- 

:  مامان هوفی  کشید

به خدا سر در نمیارم از کار اینا. اون از مامانه که هی- 
 واسه ما

قیافه می  گیره اونم از پسرش که اینجوری می کنه. خب
 مثال

  دلیلش چی بوده؟
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: سرمه گفت

 سر میز خیلی دمغ بود. چی  گفت ی بهش روژین؟- 

.  ک ی؟ من؟ من هیچی نگفتم- 

: مامان آمد و کنارم نشست. تخت جیر جیر صدا کرد

ای ن  از  - روژین! یه سوال ازت می پرسم. راستشو
 بگو. تو اصال

 پسر خوشت میاد؟

.نگاهم را به سمت سرمه سراندم و بعد به مامان نگاه کردم

: پوزخند زدم

 خسته نباشید. تازه یادتون افتاده ازم بپرسین؟- 

 تو فکر کن االن وقتشه. چه جوابی داری؟- 



.  نمی  دونم مامان. به خدا گیجم- 

  ک ی گیجت کرده؟- 

. دراز کشیدم

بذار بخوابم. وقتی  برگشتیم تهران بهتون  - خیلی  خوابم
 . میاد

. میگم. فعال خودمم نمی  دونم چه خبره

 Page 1256 of 1483
 

 

 



:  مامان پتوی نازک روی تخت را رو ی من کشید

خدا به خیر کنه روژین. منم مثل تو گیج شدم. بخواب- 
 وقتش

شد صدات می  زنم. از دست بابات و این کاراش دق نکنم
. خوبه

دوباره دستم را روی  پیشانی  ام گذاشتم و شنیدم مامان
 بیرون

:  رفت. همان طور با چشمان بسته گفتم

 سرمه؟- 

  هوم؟- 

 چه خبر؟- 

. اگه منظورت به سامیاره که خب ری نیست- 



: از گوشه ی چشم نگاهش کردم. گفتم

 با محمد حرف نزدی؟- 

.  خیالت راحت خبر ازدواجت تا حاال رسیده به شازده- 

:  از جا پریدم

  واقعا؟- 

.  اوهوم- 
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...  پس چرا- 
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چرا چی؟ فکر کردی تا فهمید قراره ازدواج کنی سریع- 
 بهت

زنگ می زنه؟ بی  خیال روژین. ول کن اون نامردو. داره
 ازدواج

شوهر  میدی؟   اون  عذاب  داری  بیخودی  خودتو  چرا
. می  کنه

رامیالس. بچسب به زندگی خودت. به بردیا. به خدا پسر به
 این



. خوبی رو الکی داری از دست مید ی

  از دست میدم؟- 

. سرمه روی تخت رو به رویم نشست

واال با این  بی  محلیات پسره کله پاچه خر نخورده بیاد- 
 عقدت

. کنه که
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.  خیلی هم دلش بخواد- 

فعال که دل جناب عال ی مونده تو تبریز. این بدبختم- 
 حیرون از

. کارای تو

دست خودم نیست سرمه. دلم م ی خواد همین االن پاشم- 
 برم

. اون رامیالی کفتارو رو زنده زنده تو آتیش بسوزونم

 

.  سوزش اشک نگذاشت بغضم را نگه دارم. هق زدم

هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر دوستش داشته باشم- 
. سرمه

مرد روی اهام شده. گفته  بودم. گفته بودم که  بهش گفته
 کاش

بودم که چشمم جز اون دیگه هیچ مرد دیگه ای رو نمی
. بینه



  کاش گفته بودم. چرا؟ چرا گذاشتم دیر بشه؟

کاش اون بازی نامزد درو غی  رو ادامه می دادیم. لعنت
. به مادرش

. لعنت به رامیال! لعنت به شانس بی خود من

اش  روی  شانه  را  من، سرم  دیدن  غم  از  سرمه  با
 صورتی  کدر

: گذاشت

.  الهی دورت بگردم روژین. گریه نکن دلم ریش  شد- 
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 :  هق هق کنان نالیدم

چقدر  منه سرمه. هیچکس  نمی  دونه  مال  منه.  -
 سامیار  حق

.  دوستش دارم. هیچکس... به خدا که نمی دونی

. سرمه دست کشید به پشتم. مرا از خودش جدا کرد

مازوخیسمی  شدی.  -  روژین.  عین  این  دیوونه  های
 خودآزار

غرورت، عشق و سرنوشت باعث شده تو االن برسی به
.  اینجا

به بابات بگو بردی ا رو نمی  خوای و خالص. نه خودتو
 اذیت کن نه

.  اون بنده خدارو. د یگه این دیوونه بازیارو هم درنیار



ما  که باالخره بر م ی گردیم  تبریز. اون وقت دو تا یی
  میریم   پیش

. سامیارو ازش بپرس چرا اینجوری کردی

بعدشم دی گه دیره .  نمی  دونه من دوستش دارم.  اون که
 -  بابا

بعدشم  نداره.  دیگه  هیچ  فایده  ای  واسم  دلیل  کارش
 دونستن

بابامو ببین. داره رو ابرا پرواز می کنه. به خیال خودش
 منو شوهر

بده دی گه ناموسم به خطر نمیفته. فکر می کنه همین که
 اینار و

. می شناسه و بردیا دکتره همه چی حله

  پس م ی خوای چی کار کنی؟- 
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:  صورتم را با دستانم پوشاندم

.  دارم دیوونه میشم. نمی دونم سرمه. به خدا نمی دونم- 

از جا بلند شد. دستانم را از صورتم برداشتم. دستمالی  به
 سمتم

. گرفت

. اشکاتو پاک کن و سع ی کن یه کم بگیری بخوابی- 

می دون ی بهترین کار االن چ یه؟  این که هیچ کاری نکنی
 و به

هیچی فکر نکنی. بذار زمان خودش بهت میگه  چه کاری
. بهتره



اون جایی که نمی دونی چه تصمیمی بگیری خودتو بسپر
 دست

سرنوشت. قرار نیست االن به بردی ا جواب بدی. صبر کن
  ببین

خدا برات چی در نظر گرفته. بهترین کار اینه که خودتو
 بسپری

. دست خدا

. آهی عمیق از سینه بیرون دادم

باشه سرمه. همین کارو می  کنم. یعنی  چاره ی  دیگه- 
.  ای ندارم

: صورتم را خواهرانه بوسید و گفت

 . دراز بکش من برم پایین ببینم چه خبره- 

 Page 1261 of 1483
 



 

 

او رفت و من سعی کردم کمی بخوابم. اما فقط هجوم افکار
 بود

که با بی رحمی توی ذهنم جوالن می دادند و مرا سمت
 سامی ار

می کشاندند. عاقبت از خیر خواب گذشتم و صورتم را
 شستم و

کمی آرایش کردم تا سرخی بینی  و چشمانم را بپوشانم.
  وقتی

.  به طبقه ی پایین رفتم همه آماده ی رفتن به دریا بودند

بردیا هنوز هم گرفته به نظر می رسید. سرمه مرا سمت او
 برد و



:  بی هوا گفت

!  آقا بردی ا- 

:  بردیا لبخند زد

.  بله- 

میگم نظرتون چ یه من و روژ ین با ماشین شما بیا یم.- 
  روژین

.  خسته س. نمی تونه رانندگی کنه

:  بردیا فورا از  پیشنهاد سرمه استقبال کرد و گفت

 . بله چرا که نه. البته اگه روژین خانوم دلشون بخواد- 

گرچه زیاد هم از  پیشنهاد سرمه راضی نبودم؛ اما بهتر دی
 دم تا



وقتی که قرار بود به بردیا جواب بدهم، با او راه بیا یم.
 خیر سرم
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آمده بودیم  سفر خوش بگذرانیم. اما همه اش داشتم برای
 عشق

. از دست رفته ام عزاداری می کردم

:  گفتم

خیلی هم عال ی. فقط امیدوارم شما هم مثل من خوابتون- 
. نیاد



.  یه چرت زدم. سرحالم- 

همگی توی ماشین ها نشستیم و سرمه لحظه ی آخر رفت
 پیش

رزا و مامان. از اول هم معلوم بود نقشه کشیده ما دو تا را
 تنها

.  بگذارد

نواز می   شکست.  آهنگی  گوش  سکوت  فضای  اتاقک
 ماشین  با

فقط کاش عطرش چیز دیگری بود. لعنتی انگار قرار نبود
 نشانه

. های خاطراتم با سامیار دست از سرم بردارد

طبق عادت آن چند روز که چشمم به تلفنم بود چند بار آن
 را



چک کردم و یاد حرف سرمه افتادم که مرا مازوخیسمی
 خطاب

کرده بود. راست می گفت بیخود ی منتظر تماس سامیار
 بودم در

. حالی که او با نامزدش خوش بود

:  بردیا صدای پخش را کم کرد
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 منتظر تماسین؟- 



. دستپاچه تلفن را توی کیفم انداختم

 من؟... نه... چطور مگه؟- 

بدون اینکه نگاهم کند چشم دوخته بود به جاده ی زیبا  و
 سرسبز

.  و رانندگی می کرد

.  آخه هی به تلفنتون نگاه می کنید- 

ا چیزه... آره منتظر زنگ برادرم هستم. قرار بود بیاد- 
. پیشمون

.  ولی نمی  دونم چرا هنوز خبری نشده

زیر چشمی نگاهش کردم. کامال مشخص بود حرفم را باور
. نکرده
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. حرف را عوض کردم



  شما کل تعطیالت  عید رو مرخصی گرفتین؟- 

:  سرعتش را بیشتر کرد و دنده عوض کرد

گفتم که مطب خودمه و چند تا از دوستام. هر سال- 
 تعطیال ت

نوروز یکی مون می  مونیم . پارسال من موندم تهران و
 هیچی  از

.  عید نفهمیدم 

 شبا هم شیفتین؟- 

.  بله- 

 سختتون نیست ؟- 



عادت کردم دی گه. دیدی که صبح زود همراه باهات- 
.  اومدم دریا

: کفری از آن کار صبحش گفتم

باید  بهم می گفتین. میومدین و باهم طلوع رو می دیدی- 
.  م
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صبح گفتم که بهتون. اگر می  خواستین کسی کنارتون- 
 باشه

تنهایی از ویال بیرون نمی زدین. در ضمن  یه دختر، تنها
 اونم تو



. تاریکی تو شهر غریب از خونه بیرون نمیره

 

پس همین بود. مشکل بردیا و مادرش تنها رفتن من بود.
 داشتم

کم کم می شناختم این مرد را. راست گفته بود. توی سفر
 می

شد همسفرت را شناخت. چه قدر اشتباه م ی کردم که فکر
  می

.  کردم از بی محلی ام به اوست که ناراحت شده

 

جوابش را ندادم. با توقف ماشین  سر چرخاندم و با د یدن
 دریای

.  آبی فهمیدم به مقصد رسیده ای م
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راه  توی  ساحل  را  آتش  دقیقه  بساط  چند  عرض
 مردها  در



انداختند. خنکی دلچسبی از سمت دریا  می  وزید  و سرمه
 مدام

می گفت بروی م قا یق سواری. من اما د یوانه وار منتظر
 بودم و مدام

به تلفنم نگاه م ی کردم. و هر بار که می خواستم تلفنم را
 توی

جیبم بگذارم با بردیا  چشم در چشم می  شدم . و هربار او
 اخم

. می کرد و من هیچ خوشم نمی  آمد از نگاه های عبوسش

بابا و مرعشی  و دامادشان  برویم قایق  سوا ری.  باالخره
 قرار شد

ماندند کنار آتش. دو قایق کرایه کردیم و سوار شدیم. من و
 سرمه

و بردیا  و بهار و باران توی یک قای ق بودیم و بقیه با
  قایق  دیگر

دنبالمان حرکت می کردند. سرمه شیطنت می کرد و بهار
 می

خندید. بردیا  هم از اول تا  به آخر زل زده بود به من.
 سرمه داشت



از ته دل می خندی د و دلم می  خواست من هم مثل او
.  باشم

قایق   را کم می   کرد. سرمه  از گاهی   سرعت  مرد
 قایق  ران هر

.  پیشنهاد داد عکس بگیریم 

تلفنم مثل همیشه توی جیب پالتویم بود. باهم چند عکس
  سلفی

.  گرفتیم

.  چند عکس هم با بردیا  و بهارو باران گرفتیم
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سرمه مرا کنار بردیا فرستاد و عکسی هم از من و بردیا
. انداخت

.  هنوز هم اخم داشت

.  در توقف بعدی سرمه تلفن را به دست بردیا داد

آقا بردیا ! میشه از من و روژین عکس بگیرین؟ سلفی- 
 های من

 . خوب نیست. دماغم گنده دی ده میشه

:  بردیا لبخند زد و گفت

.  بله چشم حتما- 

کمی متمایل به نوک قا یق ایستاد و من و سرمه دست در
 گردن

.یکدیگر چند ژست گرفتیم  و بردی ا  تند تند عکس گرفت



می  گشت  جایش  بر  قا یق  سر  وسط  مانع  از  اما
 وقتی  داشت

.  تعادلش به هم خورد و تلفن من از دستش توی دریا افتاد

:  با ناباوری از جا پریدم  و شوکه گفتم

!  وای تلفنم- 

بردیا دستپاچه خم شد و دستانش را به لبه ی قایق گرفت و
 به

.  سمت کنار قایق زیر آب گل آلود دریا نگاه کرد
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: سرمه شماتت گر گفت

 آقا بردی ا چه کار کردی؟- 

:  بردیا سر جای ش نشست و با صورتی سرخ شده گفت

من شرمنده. نتونستم خودمو نگه دارم. ببخشید روژین- 
. خانوم

:  بهار گفت

!  بابا حواست کجاس بردیا؟ ای بابا- 

:  بعد رو کرد به قایق ران و گفت

.  آقا حرکت کن- 



رنجیده خاطر به خاطر از دست دادن تلفنم بغ کرده و
 ناراحت

. نشستم و چیزی نگفتم

:  قایق ران که قایق را به حرکت درآورد داد زدم

.  آقا برگردین ساحل. بسه- 

 ام چیزی نگفتند. به سختی  بقیه که دیدند خیلی دلخور شده

خودم را نگه داشتم تا اشک نریزم. دیگر حتی اگر از
 سامیار هم
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خبری می شد، نمی توانستم جوابش را بدهم. هر چه امید
 داشتم

. دود شد و به هوا رفت

قایق  پایین   از  که  بودم  رسید،   اولین  نفر  وقتی  قایق
 به ساحل

پریدم. کنار آتش رفتم و دستانم را روی آتش گرفتم تا گرم
. شوم

: سرمه کنارم ایستاد و بابا که دی د گرفته ام گفت

 چی شده بابا جون؟ چرا ناراحت ی؟- 

با لجبازی شانه باال انداختم و مثل بجه ها تخس بازی
. درآوردم

: سرمه که دید جواب نمی دهم گفت



.  گوشیش افتاد تو دریا  عباس آقا- 

: بابا  دست دور شانه ام انداخت و دلجویانه گفت

. عیبی  نداره دخترم. یک ی دی گه م ی خری-  

دهان که باز کردم اشک هایم رو ی صورتم ریخت. نمی
 دانستم

:  چه بگویم فقط گفتم

 . خیلی دوسش داشتم بابا. کلی عکسای خوب داشتم توش- 

:  بابا   پیشان ی ام را بوسید و گفت
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.  خیله خب باباجون.  عین بچه ها گریه نکن. شده دیگه- 

بردیا کنار مرعشی ایستاد و چپ چپ نگاهش کردم. بعد
 رو به

:  بابا گفت

.ببخشید تقصیر من بود. از دستم افتاد. من عذر م ی خوام- 

:  مرعشی تشر زد

 حواست کجا بود چلمن خان؟- 

. سرمه و بهار بیخودی خندیدند  تا جو عوض شود

نمی دانم چرا حس می  کردم از عمد تلفنم را توی آب
. انداخته



شاید بیخودی مشکوک بودم. اما ای ن فکر لعنتی دست از
 سرم بر

. نمی داشت

:  بردیا رو به من گفت

این چلمن قول میده  یه گوشی  خوشگل براتون بگیره. تو- 
 رو

 خدا گریه نکنید روژین خانوم. باشه؟

لحن صادقانه اش یک جو ری مرا از آن فکرها خجالت
 زده کرد

. که فورا اشک هایم را پاک کرد و لبخند زدم
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. ممنون- 

مامان و بقیه که رسیدند  بالل کباب کردی م و چای  داغ
 آتشی

نوشیدیم و سوار بر ماشین هایمان کمی توی بازار ماهی
 فروش

. ها گشتیم تا برای شام شب ماهی  بخریم

بوی ماهی  داشت اذیتم  م ی  کرد. سرمه با باران و
 راستین  قزل

آالهای زنده را تماشا می  کردند. بق یه هم مشغول خرید
.  بودند

ایستاده بودم و به ذوق کردن های راستی ن  از مغازه
 کمی دور



. نگاه می  کردم. با صدای بردیا  به چپ چرخیدم

 هنوزم از دست من ناراحتین ؟- 

:  گفتم

. آره ناراحتم- 

 . من که عذرخواهی کردم ازتون- 

. چه فا یده! عکسام بر نمی  گردن که- 

 مگه چه عکسی  بوده که اینقدر ناراحتین ؟- 
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چه می گفتم به او؟ که عکس سام یار و تنها گنج مرا
 انداخته بود

  قعر دریا؟

.  آه کشیدم

.  هیچی. ولش کنید- 

.  به هر حال بازم معذرت- 

 .  دی گه حرفشو نزنید. بذارین ی ادم بره آقا بردیا- 

بردیا باشه ای گفت و کنارم بی حرف ایستاد به تماشای بچه
.  ها

 



 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_صد_نود_سو م#

 

 

دو روز بعدی  به اندازه ی یک  قرن برای من گذشت.
 برایم  مسجل

بود بردیا  را نمی  خواهم. بردیا  مرد خوبی بود. االقل در
 آن سفر

چیز بدی از او ند یدم. اما دلم  با او  نبود. مشکلم فقط با
 بابا بود و
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راضی کردنش برای جواب منفی ام که سخت ترین کار
 ممکن

. بود

دوازدهم فروردین بود و سرمه قصد داشت برگردد. من
 هنوز هم

.  به مامان و بقیه نگفته بودم که از شرکت اخراج شده ام

: داشتیم صبحانه می خوردیم که رو به مامان گفت

امروز بر م ی گردم تبریز. دیگه ببخشید حسابی- 
. زحمتتون دادم

. مامان لقمه ی نان و پنیر گردویی  سمت راس تین گرفت



کجا سرمه جون. فردا سیزده بدره گلم. بمون بریم یه- 
.  طرفی

قربونتون برم. آخه شنبه صبح ب اید سر کار باشم. بچه- 
  ها میان

. کالس

 : رزا گفت

. اینجا که همیشه تق و لقه. نمیان- 

: سرمه گفت

یک ی مثل من سرپرست باشه، چنان گوشی م ی  پیچونه- 
 جرات

. نمی کنن نی ان
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:  مامان گفت

 هیچکس نیست جات بمونه؟- 

نه واال. خودمم فقط. مدیرجون ایران تشریف ندارن.- 
.  رفتن ددر

.  همه خندیدند

:  گفتم

.  منم با ید برگردم. شنبه بای د سر کار باشم- 



سرمه یک جوری نگاهم کرد که ترسیدم چیزی بگوید که لو
. بروم

.  اما هیچ نگفت

 : رزا گفت

 پس تکلیف بردی ا چی  میشه روژین؟- 

:  مامان به جای من جواب داد

. وا! هولی مگه دختر؟ دیر نمیشه- 

راستین  دوی د  بیرون  از  راستین  گرفت.  از  رزا  لیو
 ان  شیر  را

 : آشپزخانه و رزا گفت

 بابا هوله. نمی  بینی هی مرعشی  مرعشی م ی کنه؟- 
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! بیخود- 

: سرمه گفت

حاال وقت هست واسه شوهر کردن. اول با ید ببینیم آقای- 
 دکتر

  می تونه بیاد  تبریز زندگ ی کنه؟

:  مامان گفت

بهناز خانوم که زیاد راضی نبود. یه بارم یه تیکه انداخت- 
 اصال



. خوشم نیومد

: رزا کنجکاوانه پرسید

  چی گفت مامان؟- 

یه  بار شماها نبودین. رفته بودی ن بازار. فقط منو بهناز- 
  خانوم

بودیم داشتیم  واسه شام جمع و جور می کردی م. حرف
 انداخت

به آب و هوا و وضع یت روژین. گفت فکر نکنم بردیا
 بتونه بیاد

تبریز. بچه م سرماییه طاقت سرمای اون جا رو نداره. گفتم
 شمال

هم هوا تمیزه. یه کاره گفت م ی ترسم پسرم یهو صبح پاشه
 ببین ه

. زنش نیست رفته کنار دریا هواخو ری سکته رو بزنه

: پوزخندی زدم
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.  حاال یه بار خبرم تنها رفتم دریا . ببین چی میگه ها- 

:  مامان گفت

حرف  برات  نمیگی  مردم  من.  بیخود  رفتی  مادر  تو
 -  خب

. درمیارن؟ بابات اگه بفهمه عصبانی  میشه

من شیش ماهه تک و تنها اون سر ایرانم. چی زی نمیگه.- 
 حاال



. یه ساعت دو قدم از ویال  دور شدما

 : رزا گفت

.  مامان ول کن. بابا که چیزی نمی دونه- 

:  گفتم

  االن کجاس؟- 

 : رزا گفت

.  نمی  دونم. البد رفته  پیش دوستش- 

:  گفتم

.  راما هم بیدار نمیشه یه کم درست حسابی ببینمش- 

:مامان لیوان چایش را برداشت و کمی از آن نوشید و گفت
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.  رفت ارومیه. دیشب بلیط هوا پیما گرفته بود رفت- 

. جدی؟ یه بارم ندیدمش که- 

این رفت سربازی هنوز رفیق بازیاشو نذاشته کنار.-  
 دیروز همه

ش دو ساعت بچه مو دیدم. شما که رفتین  پیش کتی،
 ساکشو

.  جمع کرد رفت فرودگاه



.  از جا بلند شدم

تو تبریز م ی  بینمش. من برم ماشینو یه سرویس کنن تو- 
 راه

. نمونیم

: سرمه گفت

اون  از  التحریر  می  خوام.  لوازم  بیام .  یه  کم  -
 وایسا   منم

 . خوشگالش

:  مامان گفت

  ک ی میرین؟- 

می   راه  دوازده  باید   تا  بود.  صبح  نه  انداحتم.
 ساعت  نگاه ی   به



.  افتادیم
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.  دوازده نهایتش- 

.  پس پاشم واسه تو راهتون ناهار درست کنم- 

 : رزا گفت

. تو بشین من خودم درست می  کنم- 

. صورت رزا را بو سیدم



.  قربونت برم من- 

 

نزدیک دوازده بود که ناراحت از بغض های مامان و رزا
 آن ها را

بغل کردم. راستین مثل بچه کوآال چسبیده بود به پایم  و بغ
 کرده

. بود

را مشغول  را بوسید و سرمه توی راهرو خودش  بابا
 پیشان ی ام

: بستن بند کتان ی های ش کرد. بابا توی گوشم گفت

. پسر مردمو منتظر نذار. زود برگرد- 

توانستم  فقط  لحظه  آن  بگویم.  را  بابا  یعنی  باید  بله
 این  حرف



 :  لبخند بزنم و ببوسمش و بگویم
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.  مواظب خودتون باشین بابا- 

: متبسم لب زد

باشه  جاده  به  حواستون  کنار.  شدی  بزن  خسته  برو.
 -  آروم

 . دخترم

.  چشم بابا- 



مامان آخرش طاقت نیاورد و  اشک های ش روی صورت
 مهربانش

:  ریخت. دوباره مرا در آغوش کشید

. روژین مامانم، مواظب خودت باش- 

باالخره  اما  بود.  سخت  وقتی  گریه  می  کرد  او  از
 دل  کندن

خداحافظی کردی م و با بدرقه ی آن ها تا بیرون از خانه
 سوار بر

ماشین شدیم. بوقی کوتاه برایشان زدم و به سمت تبریز به
 راه

افتادم. چقدر دلم می  خواست زودتر برسم و از طرفی  هم
 اصال

دلم نمی  خواست برسم به شهری که اجازه نداشتم مردی را
 که

.  عاشقانه دوست داشتم ببینم



 

 با_تو_کافر_میشو م#
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یک هفته ای بود که به تبریز برگشته بودم. وقتی  پا در
 خانه ام



.  گذاشتم فهمیدم با تمام وجود دلتنگ شده ام

دلتنگ خانه ام، دلتنگ تنهایی ها یم. خاطرات شش ماه
 گذشته

مثل فیلم از جلوی چشمانم رد م ی شدند و من سعی می
 کردم

انتظاری  می  شود  چه  دلسوخته  از  یک  عاشق  اما
. قوی  بمانم

 داشت؟

آبدارخانه  از  روی  میز  گذاشتم.  سرمه  و  غیاب   را
 لیست  حضور

.بیرون آمد و دو لیوان چای خوشرنگ را روی میز گذاشت

  کالست تموم شد؟- 

.  آره- 



: نگاه ی به ساعت مچی اش انداخت

  چه زود! ده مین دیگه کالس تموم میشه. بعدش می تونیم- 

  بریم. شاگردت چجوریه؟ اذیت نمی کنه که؟
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:  با ب ی حوصلگی گفتم

نه دختر خوبیه. واسه اینکه می  خواد زودتر بره سعی- 
 می  کنه

...  تند تند یاد  بگیره. ولی سرمه



لیوان چایش را برداشت و حبه قندی به دهان گذاشت و
 جرعه

: ای نوشید

  هوم؟- 

دلم تنگ شده واسه شغل قبلیم. خیلی  حال می  کردم- 
.  باهاش

نگران نباش. بازم  پیدا م ی کنی . می تونی اینجا کارتو- 
 سبک

. کنی از یه نشر کتاب بگیری واسه ترجمه قرارداد ببندی

آره اینم فکر خوبیه. شاید همین کارو بکنم. ولی کاش بابام- 
 از

زندگیم  حال  من همینجو ری  با  بذار  خر شیطون  بیاد
 پایین  و

.  کنم



  مگه حرفی  زده؟- 

.  بردی ا قراره فردا بیاد تبریز- 

  جدی؟ واسه چی؟- 
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.  گفت می اد ببینه اوضاع چطوره واسه زندگی- 

 جوابش مثبته؟- 



خداروشکر هنوز چیزی نگفتن. ولی وای  به حالم اگر- 
 اونا بگن

.  آره و اون وقت د یگه نمی  دونم چه غلطی  بکنم سرمه

واقعا که. به خدا هیچ رقمه باباتو درک نمی کنم. قرن- 
 بیست و

نمی   خوام  بگو  ب ی  خ یال.  یه  کلمه  بابا  ازدواج؟
 تو  اجبار  یکم  و

. دیگه روژین

فکر کردی نگفتم؟ چقدر بحث کردیم قهر کردم و داد زدم- 
 بابا

.  ول کن نیست

غیرت یه مرد ایرونی  اجازه نمیده دخترش بعد از اون-  
  ماجرایی

. که از سر تو گذشت تنها زندگی کنه

.  م ی خوام همه چی رو به بردی ا بگم- 



  چی رو؟- 

 . قضیه ی امیرحسینو- 

  خر مغزتو گاز نگرفته احیانا؟- 
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اگر ازدواجم باهاش قطعی  بشه با ید بهش بگم. حق داره- 
. بدونه

.  بهتره از من بشنوه تا از یکی  دیگه



.  با اون مادری که من د یدم درجا میگن نه- 

اگه قراره با این چیزا بزنه زیر ای ن ازدواج همون بهتر- 
 که بگه

. نه

راست میگی . اگه واقعا تو رو بخواد گوش به این- 
. اراجیف نمیده

فعال چیزی نمیگم. منتظرم بیینم می  تونم بابا رو راضی- 
 کنم

. یا نه. سرمه درد من یک ی دوتا نیست که

امشب با محمد قرار دارم. بیا  بریم  یه دوری بزنیم.- 
 حالشو داری؟

. فکر خوبیه- 

اوکی  بذار برم تعطیلی  رو اعالم کنم. تو هم جمع و جور- 
 کن



.  بریم

سرمه که رفت توی اولین کالس، نگاهی  به چارت کالس
  های

روزهای بعدم کردم. حضور کسی را پشت میز حس کردم.
 بدون

:  اینکه سرم را بلند کنم گفتم

.  بفرمایی د- 
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!" سالم. منو ببین" 

فورا سر بلند کردم و با دیدن سامی ار شوکه با چشمانی
 گرد شده

.  به او خیره شدم

را  پایین  لبه  ی  کاله  بود.  گذاشته  روی  سرش  دار
 کالهی   لبه

شد.  خم  سمتم  به  و  روی  میز  گذاشت  هایش   را
. آرنج  کشید

:صدای مخملی و قشنگش توی گوش های م طنین انداز شد

  خوبی روژین؟- 

: با تاخیر لب زدم

...  تو- 



سرمه از کالس ب یرون آمد و بدون اینکه به سمت ما نگاه
کند، 

.  وارد کالس بعدی  شد

سامیار به عقب نگاه کرد و فورا م یز را دور زد. دستش
 را دور مچ

. دستم  پیچید و مرا به سمت آبدارخانه کشید و در را بست

چسبیده بودم بیخ دیوار و دستم همچنان گرفتار در میان
 دستش

بود. با هیجان و حس دلتنگی ای  که دیدنش ده برابرش
 کرده

.  بود و  نمی توانستم انکارش کنم زل زده بودم به او
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با وجود آن همه عشقی که به او در تک تک سلول هایم
 حس

می  کردم، اما هنوز هم از او عصبانی بودم. خواستم دستم
 را از

دستش بیرون بکشم که فورا انگشتانم را در مشتش
. محصور کرد

! روژین- 

: تشر زدم

  شما این جا چی می خواین از من آقای سنایی؟- 

:با غصه ای که چشمانش آن را فریاد م ی زد زمزمه کرد



 سنایی ؟! اینقدر برات غریبه شدم روژین؟- 

رستمی هستم. همون جوری که نامزدتون صدام کرد.- 
 یادتون

 رفته ؟

باز دستم را خواستم از دستش بیرون بکشم اما او مقاومت
.  کرد

. روژین؟ بذار برات توضیح بدم. من وقت ندارم- 

. اشکم بی اجازه روی گونه های م سرازیر شد

:  سامیار گفت
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تو رو خدا گریه نکن. غلط کردم. می  خوای فحشم بدی- 
 بده؛

 ولی اینجوری اشک نریز. خب ؟

:  سر تکان دادم و هق زدم

.  ولم کن- 

.  لحن صدایش التماس گونه شد

روژین! خواهش م ی کنم فقط یه  دقیقه بذار حرفامو- 
.  بزنم

. هق هقم بیشتر شد



 من با تو هیچ حرفی  ندارم. م ی فهمی اینو؟- 

صدای کوبش در که آمد پشت بندش سرمه صدایم  کرد و
 در را

.  باز کرد

...  روژین؟ اینجا- 

با دی دن دستان قفل شده ی ما و اشک های من رو به
 سامی ار

: شوکه گفت

 این جا چه خبره؟ تو کی هستی؟- 

.  سامیار دستم را رها کرد
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..  شرمنده سرمه خانوم. من- 

سرمه که تا آن روز سامیار را از نزدیک ندی ده بود اخم
:  کرد

 تو سامی اری؟ آره؟- 
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. سامیار سر تکان داد و سرمه در را بست

:  اخم هایش  را در هم کشید و تو پی د

اومدی اینجا که چی؟ که باز اشکشو دربیاری؟ که باز- 
 عذابش

  بدی؟ خجالت نمی  کشی تو؟

:  سامیار سر به زیر انداخت. گفتم

.  من ازت توضیح نمی خوام. خواهش می  کنم برو- 

:  سرمه در را باز کرد
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!  بفرمایی د جناب سنایی- 

ری ش  کشید  روی  ته  دست  کالفه  کشید  و  سامیار
 کفری  کنار

 .  هایش

آخه بی انصافا بذارین منم یه چیزی بگم. بذارین بگم- 
 راحت

. شم

:  صدایی از بیرون آمد

" خانوم فتحی؟  هستین؟" 



: سرمه سر بیرون برد

  بله آق ا مشکات؟- 

  م ی خوام درارو ببندم و برم. تعط یل نمی کنید؟- 

داریم میایم . شما برو من خودم ا ینجا رو قفل کنم بیام- 
.  پایین

.  یه کم زودتر دخترم. باید  برم- 

.  چشم. شما بفرما- 

:  آقا مشکات که رفت سرمه در را تا آخر باز کرد
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گیرش  بیفتی  کارت سخت  اگه  کنم؟  -  میری  ی ا
 مشکاتو صدا

 . میشه

:  سامیار نگاه ی پر عجز به من کرد

من باید  باهات حرف بزنم. باشه، میرم. ولی تو رو خدا د- 
 یگه منو

.  دک نکن روژین

.  چشمانم را بستم و هوفی کشیدم

صدای دور شدن قدم هایش را که شنیدم زانوانم دیگر توان
 نگه



داشتنم را نداشتند. داشتم روی زمین می  افتادم که سرمه
 فورا

بازویم را گرفت و مرا از آن جا بیرون برد. لیوان آب
 برایم آورد و

.  مجبورم کرد کمی بنوشم

  خوبی روژین؟- 

.  سر تکان دادم

.  بریم  سرمه. منو ببر بیرون نمی تونم نفس بکشم- 

فورا کیف هایمان را برداشت و مرا بیرون برد. توی
 راهرو روی پله

.  ها نشستم تا در را قفل کند و حفاظ را ببندد
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وقتی با آسانسور پا یین رفتیم و پا در خیابان گذاشتیم، بی
 اراده

. سر به چپ و راست چرخاندم

چیه؟ داری دنبالش می گردی؟ رفت بابا رفت. مرتیکه- 
. پررو

سوئیچ را از ت وی کیفم درآورد و کمک کرد توی ماشین
. بنشینم

. خودش هم پشت فرمان نشست

 بریم بیمارستان؟- 

:  سر به صندلی تکیه دادم



. نه. خوبم. بریم  خونه- 

.  استارت زد و از پارک درآمد- 

 چی گفت بهت روژین؟- 

. هیچی. گفت بذار توضیح بدم گفتم نمی خوام- 

چی رو توضیح بده؟ یه ماهه گذاشته رفته االن اومده که- 
  چی

 بگه؟

 سرمه؟- 

  جان؟- 
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چشاش... چشاش یه عالمه حرف داشت. چشماش دروغ- 
  نمی

. گفتن

  یعنی  چی؟- 

.  کاش می  ذاشتم حرف بزنه- 

د یدی که مشکات بد وقتی  رسید. اصال چه معنی  داره- 
  دزدکی

بی خبر اومده؟ موندم چرا این نم ی تونه یه زنگ بزنه.
 دستش



 شکسته ؟

هر چی  این  مدت زور زدم فراموشش کنم امشب دود- 
 شد رفت

. هوا

.  واقعا نمی  دونم چی  بگم- 

صدای تلفن سرمه بلند شد. آن را از توی کیفش بیرون کشید
 م

:  و گفتم

.  محمده- 

. وصلش کن بذار رو اسپیکر- 

. کاری را که سرمه خواسته بود کردم
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:  صدای محمد آمد

.  سالم جان دل- 

:  سرمه نگاهش به روبه رو بود. تبسمی کرد و گفت

  سالم محمدجان. خوبی؟- 

.  صدای تو رو بشنوم خوبم- 

:  سرمه خندید و ذوق کرد



  جونم؟- 

  کجایی؟- 

.  با روژینم- 

  چه خوب. سالم برسون. امشب بریم یه جای توپ شام؟- 

.  آره خوبه. روژینم هست- 

. قدمش سر چشم- 

. با ایما  و اشاره گفتم نمی  آیم اما سرمه قبول نکرد

:  محمد گفت

.  پس من آدرسو می فرستم زود ب یاین- 
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:  تلفن را قطع کردم و اخم کردم

. کاش تنهایی  برین. حس  بیرون رفتن ندارم- 

بیخود! بری تو خونه بشینی  حرص خوردن و اشک- 
 ریختن؟

.  االقل بیا  شاید  محمد بگه چی شده

 فکر کردی نپرسیدم؟- 

ک ی؟ پارسال؟ تو این یه هفته که برگشتی چی؟ ازش- 
 پرسیدی؟



.  نه- 

اما  داره.  خبر  که  می  دونم  بگه.  می  کنم  مجبورش
 -  امشب

 . مطمئنم چون تو نپرسیدی اونم چیزی نگفته

سر به شیشه ی ماشین تکیه زدم و هر کار کردم به آن
 جفت

چشم غمگین فکر نکنم نشد. وقت ی رسیدیم  به رستوران،
 سرمه

.  به سختی یک جای خالی  برای پارک  پیدا کرد

محمد توی رستوران بود و پشت میزی نزدیک پنجره
 نشسته بود

و داشت با تلفن حرف می زد. با د یدن ما دست بلند کرد.
 به آن

سمت قدم برداشتیم. با رسیدن ما به میز، تلفن او هم تمام
. شد



سرمه و محمد حساب ی یکدیگر را تحویل گرفتند و من
 برای اولی ن
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از  پر  و  داشتن  بی   دغدغه  دوست  آن  به  شد
 حسودی  ام  بار

 . آرامششان

:  محمد با نگرانی گفت

 گریه کردی روژین؟ چی  شده باز؟- 



.  کیفم را روی صندلی خالی  کنارم گذاشتم

: با تاسف سر تکان دادم و سرمه گفت

.  اول شامو سفارش بدیم  من میگم چی شده- 

محمد گارسون را صدا زد. سفارشمان را توی تبلتش
 یادداش ت

.  کرد و دور شد

. دستانش را روی میز گذاشت

.  حدس م ی زنم چی شده- 

:  سرمه یک تای ابرویش را باال برد. محمد ادامه داد

داشتم  پی ش پاتون با سامیار حرف می  زدم. خیلی- 
. ناراحت بود

. گفت تو رو دیده ول ی نتونسته باهات حرف بزنه



: سرمه گفت
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آقا  عین جاسوسا اومده بود آموزشگاه. اشک این طفلکو- 
.  درآورد

.  گفت سرمه نذاشت حرف بزنم- 

  بیخود گفته. خودش بد وقتی اومده بود. محمد؟- 

  بله؟- 



بگو چی ک ار داشت. می دونم که می دون ی همه جیک- 
. و  پیکشو

:  محمد به صندلی تکیه داد

آخه من چی بگم؟ سامیار با ید خودش تو ضیح بده. اونم- 
 رو در

.  رو با روژین

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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: سرمه پرسید



چرا نمی  توته زنگ بزنه؟ چرا نم یاد رو در رو حرف- 
 بزنه؟ چرا

  خودشو گم و گور کرده محمد؟
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:  محمد گفت

چون مادرش مثل عقاب باالسرش وایساده. براش بپا- 
 گذاشته

که هر جور شده سامیارو از روژین  دور نگه داره.
 باورتون نمیش ه



. حتی پرینت تماس هاشو هم درآورده

 دوبار بهت زنگ زده روژین. درسته؟

:  گفتم

.  آره ولی  من جوابشو ندادم- 

نکن روژین نکن خواهر من. باهاش حرف برن. دالی- 
. لشو بشنو

می دونم که دوستش داری. به خاطر اون عالقه ی قلبی  هم
 که

.  بهش داری بهش فرصت حرف زدن بده

:  ساکت ماندم و بعد گفتم

 اونم... می  دونه که... من دوستش دارم؟- 



می دونه ولی می خواد از خودت بشنوه. اگر بدونه تو- 
 دلت چی

. می گذره به خاطرت دست به هر کاری می  زنه

: سرمه گفت
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.  گیجم کردی محمد- 

:  محمد سر تکان داد



بدجوری کاراش به هم گره خورده. بدجور گرفتاره- 
 روژین. حتی

. اگرم نمی خوایش، االقل بذار حرفاشو بزنه

چیزی نگفتم. غذا رسید و با ب ی اشتهایی مشغول خوردن
. شدم

دورانی   ماساژ  به  کردم  بود.  شروع  افتاده  جانم
 سردرد  بدی  به

:  شقیقه هایم. سرمه گفت

 سرت درد می  کنه روژین؟- 

.  آره. کاش یه قرص مسکن داشتم- 

:  محمد گفت

.  من تو ماشینم دارم. بذار برم واست بیارم- 



: فورا گفتم

بذار خودم برم. تو بشین. این جا گرمه، خودم میرم یه- 
 بادی به

. کله م بخوره

.  محمد موافقت کرد و سوئیچ را به دستم داد
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. بیا  بگیر. قرصا تو داشبورده. زود بیا غذاتو بخور- 

. باشه- 



از رستوران ب یرون رفتم و با چشم دنبال ماشین محمد
. گشتم

.  درست روبه روی رستوران پارک شده بود

از سمت کمک راننده توی ماشین نشستم. اما همین که
 داشبورد

.  را باز کردم کاغذی بیرون کف ماشین افتاد

بردارم.  یک  پاکت  را  کاغذ  تا  شدم  خم  و  قرص  را
 پیدا  کردم

مستطیل شکل سفید و طالیی  بود. شبیه کارت دعوت
  عروسی

بود. م ی  خواستم کارت را توی داشبورد برگردانم اما
 فکری چون

. تیری رها شده از کمان از ذهنم گذشت

با دودلی  کارت درون پاکت را بیرون کشیدم و با دی دن
  نام های



.  طالیی حک شده ی سامی ار و رامی ال بند دلم پاره شد

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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ازدواج  کارت جشن  به  نمیشد  دارم  باورم  دستانم  م ی
 لرزید  و

. مردی که عاشقش بودم نگاه می  کردم

با  بود هم  ا میدی که توی دلم  تمام شد. همان یک سر
 سوزن

.  دیدن کارت عروسی سامیار از بین رفت

درست شب یه کسی شده بودم که توی بیابان برهوت دنبال
 آب

بودم و هر چه می  دوی دم نه به آب می رسیدم نه حتی
 یک چاه

.  خشکیده سر راهم سبز می شد

لب به دندان کشیدم و تند تند با پشت دست اشک هایم را
 پاک

. کردم



کارت را توی ج یب بزرگ پالتویم سراندم. برگ قرص را
 برداشتم

رستوران  به  ها یی   بلند  قدم  با  کردم.  قفل  ماشین  را
 درب  و

.  برگشتم. محمد و سرمه با دیدنم سر بلند کردند

:  محمد گفت

  پیدا  کردی؟-  
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و  برداشتم  معدنی  روی  میز  را  و شیشه  ی  آب  دادم
 سر  تکان

.  قرص را بلعیدم

:  کیفم را روی دوشم انداختم و گفتم

. من دارم میرم- 

:  سرمه با تعجب گفت

 کجا؟ غذاتو نخوری که؟- 

. میرم خونه. شما دو تا بخورین- 

:  محمد گفت

  حالت خوبه روژین؟ می  تونی تنهایی رانندگ ی کنی ؟- 

.  آره بهترم. فعال بچه ها- 



. برایشان دست تکان دادم و از رستوران بیرون زدم

با عجله پشت فرمان نشستم و با سرعتL از رستوران دور
.  شدم

 

****** 
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روی تخت دراز کشیده و دستم را روی  پیشانی ام گذاشته
. بودم

حالم خراب بود. خراب تر از وقتی که بهمن جلوی چشمانم
 مرد

و دیدن شهرزاد بدبختی ها و حماقت هایم را دوباره یادم
. انداخت

.  صورت روژین از جل وی چشمم کنار نمی رفت

هنوز هم چشمان و نگاه گزنده و دلخورش سوزن می زد به
 تار و

.  پود قلبم 

و من با تمام وجود د یدم  که نگاه ب ی قرارش هزاران
 . حرف داشت

دیدم و نتوانستم بگویم دردم را و  بشنوم درد دلش را. آهی
 پر

 . سوز از س ینه بیرون دادم



شد  باعث  لرزشش  بود.  افتاده  روی  تخت  کنارم  تلفنم
 درست

 . چشم باز کنم و نگاهی به صفحه بیندازم

با  دیدن  نام رامیال  چینی به بینی  انداختم و دوباره سر
 روی بالش

.  گذاشتم

اما رامیالی سمج دست بردار نبود. من هم نادی ده اش
.  گرفتم

شنیدن صدای رامیال و عشوه ها ی چندش آورش در آن
 لحظه

. آخرین چ یزی بود که می خواستم
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باز مرا هوایی  دوباره  پرنده ی  خیالم  روی بام روژین
 نشست و

. کرد

ماهی  از  مثل  باز  بگویم  که  بب ینم  چه  اگر  روژین
 را  فکر  کردم

هایش،  دوباره  جای  اشک  به  بگویم  که  لیز  نخورد.
 چه  دستم

.  لبخند قشنگش را ببینم

اما صدای زنگ خانه حواسم را پرت کرد. حتم داشتم
. رامیال بود

. دندان به هم سایی دم و باز اعتنا نکردم



بود روی زنگ و  را گذاشته  انگشتش  بود؟  بردار  اما
 مگر دست

.  رهایش نمی کرد

می   آیفون  رفتم.  سمت  سری ع  به  و  شدم  بلند  جا
 از  با  حرص

خواستم سرش داد بزنم تا گورش را گم کند. اما با دی دن
 تصویر

.  روژین دهانم باز ماند. قلبم شروع کرد به تند تند زدن

  او آن جا چه می کرد؟

:  فورا گوشی را با دستان ی لرزان برداشتم و گفتم

 روژین؟- 

 : صورتش را جلو آورد
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.  باز کن- 

فورا دکمه ی درباز کن را زدم. امیدوار بودم کسی آن
 بیرون آمدن

.  روژین را به خانه ام ندیده باشد

. نگاه ی گذرا به سرو وضعم به آینه ی جا کفشی انداختم

همان لباس های چند ساعت قبل تنم بود. در را باز کردم و
 با

:  دیدن روژین پشت در گفتم



! روژین- 

بی حرف و با حرکاتی  شتاب زده به سرعت کفش هایش
 را از پا

.  کند و وارد خانه شد

نمی  دانستم  که  عصبانیتی  داشت  و  خشم  از  حرکاتش
 نشان

. علتش چیست

رفت و روی مبلی  نشست و رو به من اشاره کرد بروم
. کنارش

وقتی روی مبلی درست روبه رویش فرود آمدم روژین زل
 زد به

. صورتم

: سرد و خشک گفت
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چیه؟ چرا تا منو دیدی  شوکه شدی! زبونت بند اومده؟- 
 نکنه

 منتظر نامزدت بودی؟

چقدر تلخ شده بود. او آن روژین همیشگی نبود. چشمان
 همیش ه

روشنش کدر و گرفته بود. لب ها ی همیشه خندانش غمزده
 بود

و صورت درخشانش د یگر نمی درخشید. این دختری که
 روبه



من  بود.  دور  رویاهای  من  زن  از  ها  فرسنگ  بود
 رویم  نشسته

.  دیوانه چه کرده بودم با او

:  گفتم

انتظار نداشتم بیای اینجا. بدجوری جا خوردم. حالت- 
 خوبه؟

: زهرخندی زد

خوب؟ آره خوبم. چرا خوب نباشم؟ دست یه نامرد امشب- 
 برام

 رو شد. اگرم شک داشتم امشب قشنگ مطمئن شدم که تمام

. این چند ماه رو با یه آدم دو رو سر کردم

.  روژین تو داری اشتباه می  کنی. بذار بهت بگم- 



.  فورا دست توی کیفش کرد و چیزی پرت کرد روی میز
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بدبختی   ام  بود سند  قرار  دیدم   که  عروسی  را  با
 ناباوری  کارت

باشد. دست او چه می  کرد؟ حس بدبختی و بیچارگی و
  دلهره ی

از دست دادن او انگار سنگ شد راه نفسم را ببندد. نفس
  عمیقی

:  کشیدم و گفتم



  این... اینو کی  بهت داده؟- 

.  چشمانش را ریز کرد و تند تند نفس کشید

  مهمه سامیار؟  مهمه از کجا آوردمش؟- 

 . تو رو خدا باور نکن روژین. همه ش الکیه- 

:  پوزخندی پر صدا و پر درد زد

بس کن سامیار. واسه مامانت، واسه رامیال این کارت- 
. واقعیه

این داره نشون میده  همه حرفات دروغ بود. تو... توی
 دورو، کاری

کردی اون دختر احمق تو روی من وایسه و تحقیرم کنه...
  سامیار

... تو منو گول زدی



. از جا بلند شدم و کنارش نشستم

.  تو رو خدا آروم باش روژین- 
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فریاد گوشخراشش همراه با اشک هایی  که روی گونه ها
 یش سر

.  می خوردند مرا الل کرد

!بسه دیگه سامیار. بسه! هیچی نمی خوام بشنوم... هیچی- 

.  هر چی که ب اید  بدونم رو فهمیدم

:  بر خالف خواسته اش، مثل خودش فریاد زدم

چی رو می دونی  روژین؟ تو از چی خبر داری که- 
 داری اینجو ر ی

منو تنبیه می کنی؟  از بدبختیام خبر داری؟ از خون به
 جیگ ر



  شدنم چی؟

نگاه  حیرانش روی  صورتم قفل شد و لب ها یش  را به
.  هم دوخت
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سعی کردم صدایم نلرزد، اما آن روزها درد و غصه آن
 قدری توی

قلبم تلنبار بود که تنها یک تلنگر الزم بود تا اشکم مثل دختر

بچه های معصوم بی اذن من راه بگیرد روی گونه هایم.
 صدای م



. کمی آهسته تر شد و لحنم دوستانه. اما پرجسارت لب زدم

تو چه می  دون ی روژین من این مدت چی کشیدم. چی- 
 کشیدم

از این همه ندیدنت، از دوری این ی ک ماه و اینکه حتی
 نتونستم

صداتو بشنوم. ترس از دست دادنت داشت منو زجر کش
 می کرد

اما من باز زنده بودم. هی نگو فهمیدی چی به چ یه. نگو
 چون

. نفهمیدی که چقدر دوستت دارم و خاطرتو می خوام

تو اصال فهمیدی با من و دلم چی  کار کردی روژین؟
 اصال خبر

 داری این مدت شدی همه دار و ندارم؟

کارت را از روی میز برداشتم و جلوی صورت مبهوت و
 ناباورش

.  گرفتم



اینو برداشتی آوردی بکوبی تو سرم که بگی  نامردم؟- 
  آره؟

.  روژین هق زد و لب گزید

. تا حاال... تو... بهم نگفته بودی اینارو- 
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:  شانه ها یش را گرفتم و توی صورتش زمزمه کردم



نگفتم... اشتباه کردم. خریت کردم... من... خیلی وقته- 
 دوستت

. دارم روژین

:  هق زد

دروغ میگ ی لعنتی... به خدا که داری دروغ میگی. دی- 
 گه حرفاتو

.  باور نمی  کنم سامیار

مرا به عقب هل داد و از جا بلند شد و به سمت درب
 خروجی

. رفت

 :  دنبالش دویدم

صبر کن. تو رو خدا وایسا روژی ن. من هنوز حرفامو- 
 نزدم. آخه

 مگه بچه ای؟ این کارا چیه؟



روژین در آستانه ی در ایستاد و انگشت اشاره اش را به
 سمتم

: گرفت

 دی گه هیچ وقت نمی خوام ببینمت سامیار. فهمیدی؟- 

با یک دست در را بستم و با دست  در را که باز کرد
 دویدم  و

دیگرم او را به سمت خودم کشیدم. نبای د اجازه می دادم
.  برود
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کشیدن  و  نفس  ب ی  او  بی اورم.  تاب  ند یدنش  را
 نمی  توانستم

. نبودش در دنیایم  هیچ فرقی با مرگ برایم نداشت

به  بود. صورت  مانده  روی  در  دست  راستم درست
 کنار سرش

صورتش ایستاده بودم و هر دو خیره در چشمان یکدیگر
 بی حرف

انگشت  فورا  چیزی  بگوید  که  خواست  نمی  آمد.
 صدایمان  در

.  سبابه ی دست چپم را روی لب ها یش گذاشتم

هی ش! هیچی نگو روژین. خواهش م ی کنم. تو رو به- 
 مقدسات

.  قسمت میدم آروم باش

.  چشمانش را بست و آرام باز کرد



. انگشتم را از روی لبش برداشتم

روی  قلبم  را  دستش  کف  و  گرفتم  را  راستش
 انگشتان  دست

.  گذاشتم

خوب گوش بده روژین. با دستت صدای قلب من بشنو.- 
 ببین

چجوری داره می زنه. چه تند چه آروم فقط واسه توئه که
  می

. زنه. فقط واسه تو که تنها زن خونه نشین قلبمی

  می شنوی قربونت برم؟ هوم؟
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:  سر تکان داد و لب زد

...  تند می  زنه ولی- 

روژین! فقط یه کلمه بهم بگو. تو هم دوستم داری؟ می- 
 دونم

که جوابت مثبته. ولی اگر واقعا دلت با منه بهم فقط یک
 کلمه

بگو آره یا  نه. که اگه آره ست دنیا  رو برات زیر و رو
  کنم. حتی

اگر بگی  نه، بازم تموم دنیا  رو می  ریزم به هم و یه
 کاری می  کنم

.  که عاشقم بشی



اصال  کنم.  ازدواج  دختر  اون  با  نمی  خوام  من  فقط
 اینو  بدون

فکرشم حالمو به هم می  زنه. هوم؟ بگو روژین! دوستم
 داری؟

نگاهش گرم شد. درست مثل خورشیدی که بعد از روزها
 آسمان

ابر  از پشت خروار خروار  ابری و سرد و برفی صورت
 گرمش را

.  نثار عالم م ی کند

: زمزمه کرد

اگر برای تو خی ری داشت می ماند و اگر دوست دارت"
 بود حرف

" می زد و اگر مشتاق دی دنت بود بود می  آمد

لبم به تبسمی پر از مهر که تنها برای او قرار بود بخندد
.  باز شد
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مشتاق دیدنم بودی که اومدی. همون جور که من مشتاق- 
 بودم

.  دوباره ببینمت و صداتو بشنوم و حرف بزنم

: پوزخند زد

.  خر شدم رفت  پی  کارش. نباید  م ی اومدم- 

.  چپ چپ نگاهش کردم



دور از جونت. باور کن بهترین کاری که تو عمرت- 
 کردی همین

.  اومدنت بود امشب

:  نفس بلندی کشید

حرف بزن سامی ار. فقط وای  به حالت اگر نتونی  منو- 
 به موندن

.  مجاب کنی. میرم و د یگه پشت سرمم نگاه نمی کنم

کنت  ول  سایه  ای  که  میشم  مثل  بری  می ام  دنبالت.
 جا  -  هر

. نیست

دلم م ی خواد بزنمت سامیار. اینقدر رمانتیک بازی- 
 درنیار. اون

اون  رامیال  با  اون  گفتی  اخراجی  و  شرکت  عین
 سنگ  تو  روز

...  حرفاش



:  خودش را کنار کشید و ادامه داد
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. ولش کن. دلم نمی خواد یادش ب یفتم- 

دست راستش را به سمت لبانم بردم و بوسه ای عمیق و
 طوالنی

.  و گرم پشت دستش نشاندم

  منو ببخش. خب؟- 



از اینکه دستش را بوسیده  بودم خجالت می  کشید. لب
 گزی د  و

: گفت

.  برو اون طرف گرمم ش د سامیار- 

:  فورا عقب کشیدم و گفتم

بشین یه چیزی بیارم بخور. کل ی حرف دارم برات. فکر- 
 کنم تا

.  صبح باید  گوشاتو بدی  به من

لبخند زد و همراهم شد و من زیر لب خدا را بابت آمدن و
 ماندنش

. از ته دل شکر کردم

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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او  از  را  تلفن قدیمی   رزا  پریدم.  از خواب  تلفنم  با
 صدای  زنگ

. گرفته بودم تا به وقتش تلقنی برا ی خودم بخرم

اما هر بار با د یدن آن تلفن یاد  گوشی خودم می  افتادم که
 حاال



.  در قعر دریای خزر جا خوش کرده بود

ت وی  دریا  انداخت؛ چون  را  آن  بردیا  عمدا  داشت
 سرمه  اعتقاد

 حسودی اش شده بود. چون چشم نداشت مدام یک چشمم به

تلفنم باشد. در آخر هر دو اینطور برداشت کرده بودیم که
  بردیا

. مردی شکاک بود و به شدت حسود

سرمه حسادت را پای  عالقه ی برد یا به من می  گذاشت و
 من اما

شکاک بودنش را دوست نداشتم. زندگی با مرد شکاک
 درست

.  ماندن وسط جهنم بود

نام سرمه روی صفحه افتاده بود. آیکون سبز را کشیدم و
 خواب

: آلود و خسته گفتم



 سرمه؟- 
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 سالمت کو قشنگم؟ خوبی؟- 

.  سالم. آره خوبم- 

پاشو یه چایی  بذار دارم میام . نون تازه گرفتم. بعد باهم- 
  بریم

. آموزشگاه



. باشه منتظرتم- 

 

افتادم  انداختم و نشستم. یاد شب قبل که  تلفن را روی تخت

لبخندی که تهش یک دلشوره ی اعصاب خورد کن جای
 گرفته

.  بود خواب را حسابی از سرم پراند

کارهای   من  و  دارد  دوستم  بود  گفته  وجودش  تمام
 سامیار  با

. بیشتر از قبل به هم گره خورده بود

وقتی  تمام حرف ها  و دالیلش  را شنیدم، فهمیدم چه بار
  سنگینی

.  روی دوشش است و چقدر تنها مانده

اما با تمام آن تفاسیر از او انتظار داشتم که کارها را درست
 کند



.  و مشکالت را حل کند
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قول داد و من به او اعتماد کردم. به خاطر عشقی که به او
. داشتم

به خاطر حس خوبی که کنار او بودن در رگ و پی  ام
  تزریق م ی

آرامش  غیرقابل  تصوری که شنیدن صدایش  در  کرد. به
 خاطر

.  تارو پود قلبم می ریخت



قرار بود بردیا آن روز به تبریز بیاید. همه چیز را درباره
 اش به

سامیار گفته بودم و او چقدر ناراحت شد. با بغض اما محکم
:  گفت

تو مال منی. زن منی. همه  تو رو کسی ازم بگیره.  "نمی
 ذارم

!" کس و کار منی

.  و چقدر شیرین و لذت بخش بود حرف هایش  برایم

 

به سرعت بساط صبحانه را آماده ک ردم و سرمه زود
.  رسید

.طبق معمول شاد بود و لبخند از روی لبش کنار نمی رفت

من هم دست کمی  از او نداشتم. آسمان آبی  تر از قبل بود
 . برایم



های  خوش  ترانه  توی  حیاط  چون  ها  گنجشک  شنیدن
 آواز

. خدایی گوش نواز بود
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پنجره ی آشپزخانه را باز کردم و بوی گل های رز و
 کوکب تو ی

.  باغچه را به ریه های م فرستادم

: سرمه گفت



 روژین! حالت بشکن می زنه. خبریه ؟- 

.  لبخندی موذیانه زدم

  تو چی فکر می  کنی؟- 

 دیشب داشتی خدابیامرز می شدی االن نکنه روحته ؟- 

. زهرمار! یه خدای نکرده ای چیزی بگو- 

  بردی ا قراره امشب بیاد  تو خوشحالی؟- 

:  چینی به بینی ام انداختم

!  ایش! صد سال سیاه- 

  پس چته؟ گنج  پی دا کردی؟- 

.  نفس بلندی کشیدم



.  نه! گنجمو پس گرفتم- 

  عین آدم حرف می  زنی ی انه؟-  
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.  دیشب رفتم خونه سامیار- 

:  سرمه چشمان گرد شده اش را به من دوخت

  نه! شوخی م ی کن ی؟- 



.  باور کن- 

. چی گفته که اینقدر کیفت کوکه- 

همه چیز را برایش گفتم. از اینکه مادرش او را همان
 روزی که

.  به ایران برگشته بود چطور در تنگنا گذاشته بود

گفت اون روز تو کالنتری به پروانه گفته به پلیس بگه- 
 تهمت

کار خودش بوده. اونم گفته چی  به من می  رسه؟ سامیارم
 گفته

در عوض منم با رامیال ازدواج م ی کنم. که ثروتت
 محفوظ بمونه

. حیف و میل نشه

سامیار گفت مجبور بوده چون بای د شرکت و زندگی
 کارمندارو



گیر  کرده.  تو گل  خر  فهمیده  مثل  بعدش  اما  می  داده.
 نجات

سرمه، دیشب وقتی کارت عروسیش رو تو داشبورد ماشین
 محمد

.  دیدم حالم خیلی بد شد

:  سرمه هینی کشید
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.  واقعا! ای محمد ذلیل نمرده- 



اما  نمی  خواد دست دست کنه.  نیست.  پروانه  -  تقصیر
 محمد

. سامیار می  گفت نمی  ذاره این ازدواج سر بگیره

  اوهو. چه غلطا! حاال چند روز مونده؟- 

. ده روز سرمه- 

 مثال می  خواد تو این ده روز چی کار کنه؟- 

گفت هر کاری بتونه می  کنه اما زیر بار این ازدواج- 
. نمیره

  خب حاال تو می  خوای چی کار کنی؟- 

م ی خواستم به بابا بگم سامیارو  دوست دارم... ول ی- 
  راستش می

. ترسم



  از بابات؟- 

نه! از اینکه سام نتونه به قولش عمل کنه. مامانش- 
 غیرمستقیم

بهش گفته اگر به هر دلیل ی این ازدواج به هم بخوره با ید
 بارو

. بندیلشو جمع کنه از شرکت بره

  چرا اون وقت؟- 
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. چون سهمش رو فروخته به مادر رامیال- 

.  عجب! اینا  دی گه کین بابا- 

.  واسه همین میگم  سام تو بد دردسری افتاده- 

از  از بردیاس. هم  - ول ی یه  چیزی بگم بهت. سام خیلی
 سرتر

. لحاظ ظاهر هم اینکه واقعا خیلی مرد این بشر

مچ دستم را به سمت بینی ام بردم و عطر روی مچم را با
 تمام

وجود بو کشیدم. لحظه ی آخر ی که داشتم از خانه ی
 سامیار

. بیرون می آمدم را توی قاب قلبم حک کردم

به اتاق خوابش رفتم و عطر خوبش را که آن همه دوست
 داشتم



" برداشتم و گفتم:" این مال من باشه سامیار؟

چشمانش چون لهیب آتش بود. شعله های عشق را به خوبی
  می

.  شد در عمق چشمانش خواند

تو جون بخواه خانومی. ولی  دلم نمی خواد بری" 
" روژین؟
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:  دستش را گرفتم

. " عطرتو که  پیشم  باشه انگار خودت کنارمی" 

 پس من چی؟ من چی کار کنم که نمی تونم ببینمت؟ جای" 

یه زنگم نمی تونم بهت بزنم. اصال یادش میفتم دلم می
 خواد از

." خجالت بمیرم

کمی فکر کردم و دست سوی گردنم بردم. قفل زنجیر را
 باز کردم



و آن را دور گردنش انداختم. پالکی به شکل قلب بود با
  قلبی

کوچکتر متصل به قلب بزرگتر که یک طرفش یک ردیف
 نگین

.  جا خوش کرده بود

نباشیم،   باشیم  چه  هم  کنار  چه  سامیار.  توئه  و  من
 "اینا  قلب

" قلبامون به هم وصله. خب؟

. سامیار پالک را سمت لبانش برد و آن را بوسید

. " مثل جونم ازش مراقبت می  کنم. فقط بهم یه قولی بده" 
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" چه قولی؟"

که هر چی شد مراقب قلبت باشی. اون جا خونه ی منه." 
  نزنی

مارو سرگردون و ویلون و ب ی  کاشونه کنی  خانوم
" خانوما؟ خب؟

"از ته دل خندیدم:" اینقدر رمانتی ک بودی و نمی  دونستم؟

 ." لبخند زد:" خدایاشکرت که باز خنده هاتو م ی بینم

.  با صدای سرمه از فکر و خیال  شیرین در آمدم

نج نچ! نیگاش کن. پاک خل شد رفت. چرا  عین دیوونه- 
 ها با

 خودت می خندی؟



.  هیچی. یاد دیشب افتادم- 

.  دست روی دستم گذاشت

. دورت بگردم که حال دلت خوبه رفیق- 

:  تبسمی به روی مهربانش زدم

! خیلی مخلص این  مرامتم رفیق. خیلی- 

 

**** 
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از پله ها که داشتیم پا یین م ی رفتیم، محمد فورا از در
 بیرون

.  آمد. من و سرمه پقی  زیر خنده زد یم

.  محمد لب گزید  و سالم کرد

:  گفتم

  خیلی منتظر موندی محمد؟- 

محمد نگاه خریدارانه ای به سرمه انداخت و سرمه چشمکی
 به

. او زد



  تابلو بود؟- 

.  کنار او ایستادم

. بدجور- 

: سرمه گفت

 صبحانه خوردی ؟- 

. آره بی  معرفتا. خب به منم م ی گفتین بیام  پیشتون- 

: هر سه پا در حیاط گذاشتیم. سرمه گفت
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تازه تنبیه ت تو راهه محمدخان. صبحونه هم می  خوای؟- 

. چشم غره ای به سمت محمد حواله کردم

آدم مدرک جرمو نمی ذاره جلو دست. نمیگی یک ی ببینه- 
 نابود

 شه ؟

.  محمد با گیجی به من نگاه کرد

 مدرک جرم؟ یا  خدا! باز چی شده؟- 

: سرمه گفت



روژین کارت عروسی  سامیارو از تو داشبورد ماشینت- 
.  پیدا کرده

:  محمد با کف دستش به  پیشانی  اش کوبید

آخ! گند زدم. روژین؟ نگو که بعدش رفتی سر سامیار- 
 خراب

 شدی؟ نگو که باهاش یقه به یقه شدی؟

.  دقیقا  درست حدس زدی- 

...  یعنی  االن- 

.  نگران نباش. فعال آتش بس کرد یم- 

.  محمد نفس راحتی کشید
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.  خدایا  شکرت. پس سبب خیر شدیم- 

:  سرمه نچ نچی کرد

.  شانس آوردی سکته ش ندادی- 

 . چه می  دونستم قراره بره سراغ داشبورد- 

:  دست بلند کردم

.  ول کنید بچه ها- 



بیرون  کشیدم  و سمت محمد  ای  کوچک  از  توی  کیفم
 جعبه

.  گرفتم

:  محمد به جعبه نگاه کرد

 این چیه روژین؟- 

.  سیم کارته. یکی  داشتم. بده به سامیار- 

:  محمد با تاسف سر تکان داد

از دست اون مادرش. ببین چه کارای مسخره ای می کنه.- 
 مرد

.  خرس گنده اختیار تلفنشم نداره

 تنهاش نذار محمد. باشه؟- 
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:  محمد سر تکان داد

قبل از اینکه تو عاشقش بشی ، اول رفیق من بود. محال- 
 ممکنه

. تنهاش بذارم

.  کامال بهت ایمان دارم- 

:  سرمه دستش را بین من و محمد تکان داد

.  منم اینجام ها. منم ببینید خو- 



:  من و محمد  پقی  زیر خنده زدیم . گفتم

بریم  که من امروز خیلی بدبختی ها در  پیش  رو دارم.- 
  رقیب

. قدری در راه است

: سرمه لب زد

. نترس سامیار می زنه له و پهش می کنه- 

.  هر سه خندیدیم  و از خانه بیرون زدیم
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نزدیک غروب بود و هوا به شدت ملس. بهار بود و مسلما
 هیچ

کدام از روزهای سال به زیبایی و خوش آب و هوایی آن
 روزها

.  نمی شد

تنها خواسته ام در آن لحظه قدم زدن دست در دست او توی

.خیابان ها بود و لذت بردن از عطر خوش گل های بهاری



اما این تنها یک آرزو بود و تا به حقیقت  پیوستنش راه
 زیادی

.  مانده بود

ماشین را نزدیک خانه ی بهرامی ها پارک کردم و آن را
 خاموش

کردم. با اینکه بیست و چهار ساعت هم از دیدنش نگذشته
 بود؛

اما به شدت دلتنگش بودم. برایم مهم نبود که مامور مخفی
 مادرم

چند متر آن طرف تر توی ماشینش نشسته و مرا دی د  می
 زند و

.  به پروانه گزارش می دهد

با سیم کارتی که روژین داده بود و من با تمام وجود
 ممنونش

.  بودم، با او تماس گرفتم
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بعد از دو بوق رد تماس شدم. متعجب بودم از آن کارش که
   دیدم

درب حیاط باز شد و روژین قدم بیرون گذاشت. با دی دنش
 در

حالی که صورت زیبایش در میان آن روسری هزار رنگ
 زیباتر از

.  هر وقت د یگری بود، لبم به لبخند کش آمد

.  اما خیلی زود لبخندم خشکید و اخم در هم کشیدم

.  مردی جوان خنده زنان بالفاصله بعد از او بیرون آمد



خوب می توانستم حدس بزنم مردک کیست. همان
 خواستگار

.  زورکی تهرانی. آقای دکتر بردی ا مرعشی

دیدم که هر دو قدم زنان به سمت باالی کوچه به راه افتادند.
 پر

شدم از حسادت و حسرت. قدم زدن در کنار او آن هم در
  خیابان

.  های سبز و بهاری تنها حق من بود نه آن مردک

بار مشت  و چند  فرمان چسباندم  را سفت دور  انگشتان
 دستم

کوبیدم به فرمان. به سختی خودم را کنترل کردم از ماشین
 پیاده

نشوم و مشتی به صورت آن مرد نکوبم. دیدن خنده های
  روژین

.  فقط و فقط حق من بود و او تنها مال من بود
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چند نفس عمیق کشیدم. نباید  کاری می  کردم که نقشه های
  م

.  نقش بر آب شود

با خروج روژین و آن مرد از کوچه، فورا از ماشین  پیاده
 شدم. تند

.  تند به سمت ماشین مرد تعقیب کننده قدم زدم

مرد را دیدم  که با دیدنم  حسابی  دستپاچه شده بود. کنار
 ماشین



ایستادم و دو تقه به ش یشه زدم. شیشه پایین رفت و مرد با
 رنگی

.  پریده به من نگاه کرد

:  دست در جیب های شلوارم کردم و حق با جانب گفتم

خسته نباشی جناب. به خانوم سنایی گزارش دادین من- 
 اینجام

 یا هنوز زوده؟

مرد لب گزید  و به سرعتL برق و باد از ماشین  پیاده  شد
 و دست

. به سینه و مودب رو به رویم ایستاد

.  سالم آقا- 

با یک تای باال رفته ی ابرویم  سرتاپا یش  را برانداز
 کردم. خوش



قد و باال بود و حسابی  جوان. دست رو شانه اش کوبیدم و

:  گفتم
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 اسمت چیه پسرجون ؟- 

.  کوچیک شما رضا هستم آقا- 

  نظرت چیه دیگه به مادرم گزارش ندی رضا؟- 

: با منگ ی و چشمان گشاد شده گفت



  جان؟- 

:همان طور دست به جیب به درب ماشین تکیه زدم و گفتم

.  دارم بهت میگم دی گه واسه مادرم کار نکن- 

رضا همچنان با گیجی به من خیره شده بود. صورت سرخ
 شده

. اش از شرمش حکایت داشت

. چیزی که نگفت ادامه دادم

اون چی زی  که  برابر  -  دارم میگم  واسه  من کار کنی،
 البته دو

 مادرم بهت می ده من بهت می دم. چطوره؟ هوم؟

:  به تته پته افتاد



...  من... آخه- 

:  به سر و هیکلش  اشاره کردم
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  حیف تو نیست بیفتی دنبال کار خالف؟- 

: با مالحظه گفت

من که کار بدی  نمی  کنم آقا. خانوم به من گفتن فقط ببینم- 

.  کجا میرید



خب همینش خالفه دیگه. وقتی  من راضی نیستم میشه- 
. جرم

. باز چیزی نگفت

  تا حاال عاشق شدی؟- 

:  رضا سوالی نگاهم کرد. ادامه دادم

 شدی ی ا نه؟- 

:  با سری پایین و با خجالت گفت

ولی...  بودم.  دختردایی  م  عاشق  وقت  آقا.  یه  چند  -
 جسارته

. زنداییم نذاشت به هم برسیم

  اونم عاشقت بود؟- 



: لبخندی محجوبانه زد

.  اگر بود که با یه مرد د یگه ازدواج نمی کرد آقا- 
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.  آره راست میگی. پس درد کشی ده ای- 

:  با تاسف سر تکان داد

.  حاللشون نمی کنم- 

:  لحنی دوستانه همراه با لحنی پر نفوذ به صدایم دادم



منم مثل تو گرفتارم رضا. عاشقم. عاشق همون دختری- 
 که االن

نه  بزنن. دستم به جا یی  بند نیست.  با خواستگارش رفتن
 قدم

 . زورم به مادرم می  رسه، نه به پدر اون دختر

.  نگاه  رضا کشیده  شد سمت خانه ی بهرامی ها

.  آهی سنگین از گلو بیرون دادم. دوباره نگاهم کرد

دلم م ی خواد من جای اون مرد بودم. اما مادرم تو رو- 
 گذاشته

. مراقبم باشه یه وقت نزدیک اون دختر نشم

پسری  با ذات  بود  زیر  انداخت. کامال مشخص  به
 رضا  فورا سر

 . خوب است



.  به گمانم حرف هایم  داشت رویش  اثر می کرد
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می خوام برم  پیشش. دستشو بگیرم و باهاش قدم بزنم.- 
 درست

برخالف اون چه که مادرم م ی خواد. ابایی  هم ندارم. اما
 اینجور ی

نمی تونم کاری از  پیش ببرم. تو می ری گزارش منو
 میدی و مادرم

ممکنه بره سراغ اون دختر و اذیتش کنه. چرا؟ چون از
 پس من



.  برنمیاد

اما اگر تو مردونگی به خرج بدی و طرفت رو عوض
 کنی، دو برابر

پولت رو گرفتی  و دو تا کفتر عاشقو از هم جدا نکردی و
  گناهی

.  هم مرتکب نشدی

: رضا گفت

گیرم که اومدم طرف شما. خب خانوم سنایی یکی دیگه- 
 رو به

جای من می ذاره مواظب شما باشه. اینجوری  چیزی برای
 شما

 . عوض نمیشه
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 :  لبخندی به رویش پاشیدم

واسه همین باهوش بودنته که می گم حیفته بیفتی تو کار- 
. خالف



فکر اونجاشم کردم. تو فقط اوکی بده بهت میگم چی  کار
.  کنی

:  رضا کمی فکر کرد و گفت

چون م ی دونم دل شکسته یه مرد عاشق چقدر خون میشه- 
 و

چقدر عذاب می  کشه بهتون کمک می  کنم آقا. اما منو
 راضی

 . کنید که مادرتون چیزی نفهمن

نمی  فهمه رضا. قرار نیست بفهمه که من و تو باهم- 
. حرف زدیم

تو به نقشت ادامه میدی اما فقط اون چیزی که من بهت
 میگم

  رو به مادرم گزارش میدی. متوجه شدی؟

.  حله آقا- 



.  دوباره چند بار روی شانه اش کوبیدم

.  ممنون رضا. خیلی آقایی- 

.  رضا سر خم کرد
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.  ممنونم- 

همان لحظه تلفنم زنگ خورد. با دیدن نام محمد فورا ارتباط
 را



. برقرار کردم

  جانم داداش؟- 

.  سام ی!  پیداش کردم. باالخره  پی داش کردم- 

:  لبخندی فاتحانه زدم- 

  ایول. کجاس؟- 

. یه بوتیک لباس فروشی   تو پاساژ مالصدرا داره- 

. دستت درد نکنه. ممنون محمد- 

  م ی خوای چی کار کن ی؟- 

.  بهت خبر میدم. فعال- 

:  روبه رضا که با کنجکاوی به من خیره شده بود کردم



باید  سر پستت بمونی  و  تو  تا وقتی  من برم خونه  -
 خب پس

 مراقبم باشی . درسته؟

.  بله آقا. قدم به قدم- 
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مطمئنی مادرم جز تو کسی دیگه رو نذاشته مواظب من-  
 باشه؟

. نه آقا. مطمئنیم- 



.  خوبه. پس پشت سرم بیا. باید  بریم یه جایی- 

بی حرف پشت فرمان نشست و من آن روز ریسک بزرگی
 کردم

در حالی  که نمی دانستم رضا واقعا طرف من خواهد بود
. یا  مادرم

ساز ی  اعتماد  وقت  نه  خطرپذیری،  چون  آن  به
 مجبور  بودم

داشتم، نه دی گر صبری برایم مانده بود. دست دست م ی
 کردم

روژین را از من م ی گرفتند و تا آخر عمر حسرتش توی
 دلم النه

.  می کرد

 

از خانه  ی  مرکز خرید بزرگی بود آن سوی شهر. خیلی
 دورتر



خاله. با رضا هماهنگ کردیم  و وارد پارکینگ مرکز
.  شدیم

هر دو قدم زنان از درب طبقه ی زیرین مرکز وارد پاساژ
 بزرگ و

.  پنج طبقه شدیم

آن طور که محمد بعدا با یک  پیام  برایم فرستاد، فقط م ی
 دانستم

. توی کدام طبقه است
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تنها چهار مغازه ی لباس  برق ی به طبقه ی سوم رفت یم.
 با پله

فروشی مردانه آن جا بود. به هر چهار بوتیک سر زدیم  و
 دست

آخر در آخرین بوتیک مردی با چهره ای آشنا توجهم را
 جلب

کرد. نمی دانستم محمد چطور او را یافته بود. اما مطمئن
 بودم

.  با تعقیب رامیال سر از این مرکز خرید درآورده بود

:  رو به رضا گفتم

  این بوتیکو می  بینی؟- 

: رضا گفت

.  بله آقا- 



اون آقا که  پیرهن  خردلی تنشه تنها سالحیه که من دارم- 
 که

.  بتونم باهاش با مادرم بجنگم و موفق بشم

:  رضا اخم کرد

 اون کیه؟- 

دوست پسر رامیال. همون زن دروغ گویی که االن نامزد- 
 منه

...  بدبخته
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رضا با نگاهی پر از تاسف و پوزخندی پر رنگ روی
 لبش نوک

:  زبانش را فرستاد گوشه ی لپش

.خیلی جالب شد آقا. من اگه م ی  دونستم قبول نمی کردم- 

تنم را تکیه گاه آرنج هایم کردم و روی نرده خم شدم. در
 حالی

:  که نگاهم به مغازه بود گفتم



دلم م ی خواد تند و فرز آمار این مرتیکه رو واسم- 
 دربیاری. می

  تونی رضا؟

کار واسه من نشد نداره آقا. همی ن امشب زار و زندگی- 
 پسره رو

 . می ذارم کف دستتون

.  صاف ایستادم

  پس خیالم  بابت همه چیز راحت باشه رضا؟- 
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بله آقا. نگران چی  هستین. اگه گفتم باهاتون هستم تا- 
 آخرش

.  هستم دیگه

 پس من برم دنبال کارام. شماره منو که داری؟- 

.  دارم آقا- 

.  نمیشه به اون زنگ بزنی. یه شماره دیگه بهت می دم- 

. شماره را برایش خواندم و او فورا زنگ زد

. شما برو. من آخر شب خبرارو می رسونم دستتون- 

.  چند بار به بازویش کوبیدم

.  دمت گرم پسر. خدا خیرت بده- 



همین  که  پارکینگ.  به  برگشتم  بودم  آمده  راهی  که
 از  همان

با  دیدم   که  رامیال  را  تعجب  کمال  با  نشستم،  فرمان
 پشت

م ی  کند.  پارک  ماشینش  را  پارکینگ  دارد  راهنمایی
 نگهبان

فاصله ی او با من آنقدری نبود که مرا بتواند ببیند. ماشین
 را

پارک کرد و با تیپ و لباسی به شدت توی چشم به سمت
 پله

.  های منتهی به طبقه ی همکف به راه افتاد
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به  های م  که  خنده  خندیدم.  و  کرد  قفل  فرمان  دور
 دستانم  را

. قهقهه رسید تلخ زمزمه کردم

دختره  ی  نا پیدا.  دربیار م  اون سرش  تو  از  پدری
 من  که  "  آخ

!" مارموز! هرزه ی آشغال

تلفنم را از روی داشبورد برداشتم و شماره ی رضا را
.  گرفتم

: رضا فورا جواب داد

.  سالم آقا. امری باشه- 

رامیال داره میاد   پیش  این پسره. هر مدرکی که تونستی- 
 جور



. کن

  چه شکلیه آقا؟- 

عناب ی   چسبون  و  تنگ  رنگیه.  یه  کت  چشاش
 بلنده.  -  قدش

روسر ی  صورتی  و کتونیای  سفید.  پاچه کوتاه  پوشیده
 با شلوار

.  سرشه. رژ لبشم بدجور قرمزه

. دی دمش  آقا. خیالتون تخت- 

!  ببینم چند مرده حالجی ها- 
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.  تلفن را قطع کردن و روی داشبورد انداختم

دست توی جیب  پیراهنم کردم و زنجیر و پالک روژین را
 درآوردم

.  و جلوی چشمانم تابش دادم

همان  افتادم.  بودم  رفته  مجد  دکتر  نزد  یاد  آخرین
 باری  که

.  هیپنوتیزمش باعث شد زندگ ی مزخرفم را تاب بیاورم

این  گردنبند  با  روژین  را  و  من  دکتر  می   خواست
 دلم  و  حاال

.  هیپنوتیزم می کرد و می فرستاد توی دنیای دیگری



یک جایی شبیه یک جزیره. تک و تنها تا وقتی  پیر بشویم
 کنار

.  هم روزگار بگذرانیم

به فکرهای م خندیدم  و بوسه ای عمیق و طوالنی به قلب
.  ها زدم

در دل آرزو کردم خیلی زود برسد آن روزی که زن
 رویاهایم  را

در آغوش بکشم و بوسه ای عمیق به چشمان مهربانش
.  بنشانم

همین شد امید و باعث شد جان بگیرم. از پارکینگ خارج
 شدم

و یک  راست به محله ی خودمان رفتم. حاال دیگر  کسی
  نمی

. توانست تعقیبم کند
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وقتی   وارد  کردم.  پارک  مسکن  جلوی  اولین  امالک
 ماشین  را

امالک شدم و سالم دادم،  پیرمردی با موهای جو گندم ی به
 من

. خوش آمد گفت

 خوش اومدی جوون. امری باشه؟- 

. ممنون. اومدم خونه م رو بذارم واسه فروش- 

. مرد از جا بلند شد. زونکنی کوچک از قفسه بیرون کشید



:  در حالی که آن را باز می کرد رو به من گفت

 عجله داری واسه فروش؟- 

.  چجورم. می خوام زیر قیمت بدم بره- 

  چرا پسرم؟ می  خوای مهاجرت کنی؟- 

: پوزخند زدم

.نه واال. همین جام گلیممو از آب بکشم بیرون هنر کردم- 

. برگه ای بیرون کشید

بفرما فرم رو پر کن. مشخصات کامل بده. اثاث داره- 
 خونه؟



بله آقا. هر وقت مشتری خواست بیاد زنگ بزن باشم- 
. خونه

 Page 1342 of 1483
 

 

 

.  باشه مشکلی نیست- 

فرم را پر کردم و با  پیرمرد که نامش اکبری بود دست
 دادم و از

امالک بیرون زدم. خانه را توی سه چهار امالکی  دی گر
 هم برای

.  فروش گذاشتم و تا به خانه برسم حسابی خسته شده بودم



توی  رستوران  خوردن  هوای  شام  عجیب  دلم  و
 گرسنه  بودم

.  پاتوقمان با روژین کرده بودم

آهی کشیدم و پا در خانه گذاشتم. خودم را با چند سوسیس و

.  تخم مرغ نیمرو سیر کردم

بعد از شام روی مبل جلوی تلویزبون نشستم و زل زدم به
 صفحه

ی خاموش. فکرم مدام می  رفت سمت روژین که دارد چه
  می

کند با آن مردک. حسادت داشت مرا می کشت. اما خیالم
 راحت

.  بود که روژین به قولش وفادار م ی ماند

زنجیر و پالک را از  پیراهنم که روی مبل افتاده بود
 درآوردم و



دور گردنم انداختم. حیف که پالکش زنانه بود وگرنه به
 هیچ وجه

آن را از گردنم در نمی آوردم. لمس آن به من آرامش می
 داد و

.  امیدوارم می کرد به ادامه ی این راه پر  پیچ و خم
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جاده ی  زندگ ی من همیشه پر از پستی و بلندی بود. جاده
 ای

ناهموار پر از سنگ های ریز و درشت  و من تا آن جا
. آمده بودم



پایم  زخم شده بود و کفش های آهنیم اما مرا همچنان یاری
  می

کردند به ادامه ی راه. حتم داشتم باالخره روزی انتهای این
 جاده

خواهم  را  آرامش  طعم  پرگل  و  و  دشتی  سرسبز  به
 می  رسم

. چشید

 

.  با صدای تلفن دوم و قدیمی ام از فکر درآمدم. رضا بود

. فورا دکمه ی ارتباط را فشردم

  جانم رضا؟- 

  سالم آقا. خواب که نبودین؟- 

 نه بابا خواب کجا بود. چه خبر؟- 



.  مشخصات این آقا رو درآوردم- 

 خب؟- 
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خودش  مال  مغازه  خورده  ای  سنشه.  فرخه.  سی  و  -
 اسمش

نیست. یه فروشنده س. د یپلمه س و پدرش فوت کرده. با
 مادرش

می  واستون  شو  پیدا  کردم  خونه  آدرس  زندگی  می
 کنه.  تنها

فرستم. یه سری مدرک به درد بخورم از رامیال و فرخ
 واستون

. میارم صبح

.  دمت گرم رضا. خسته نباشی- 

 آقا امری نیست من برم خونه؟- 

.  برو رضا. برو فردا صبح بیا- 



. چشم. شب خوش- 

. شب به خیر- 
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با خیالی  آسوده دوش گرفتم و شب را با سری آسوده به
 خواب

. رفتم

 

**** 



.  چشم که باز کردم آفتاب از الی پرده روی تختم افتاده بود

.  ساعت نه صبح بود و من خواب مانده بودم

تند از تخت پایین رفتم و توی دستشویی مشغول مسواک
 زدن

.  شدم

وقت صبحانه خوردن نداشتم. ساعت ده شاگرد داشتم و بای
 د زود

و مشغول  آموزشگاه. جلوی  میز  آرایشم  نشستم  می
 رسیدم  به

با دیدن  جعبه  ی  سفید  جل و ی  برس کشیدن  به موهایم
. شدم

.  آینه، یاد شب قبل افتادم

با بردی ا رفتیم   پیاده روی. بعد مرا برد به رستورانی
. همان نزدیک ی



قبل از اینکه غذای سفارشیL  مان برسد، از توی ساک
 کاغذی  و

مشکی که تمام مدت همراهش بود جعبه ای را درآورد و
  جلویم

. گذلشت
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. بفرمایی د اینم قولی که داده بودم- 

.  با تعجب به جعبه نگاه کردم



  مال منه؟- 

.  بله. بازش کن- -  

توی جعبه تلفن همراه نو و براقی بود که یادم آورد بردیا
 قول

. داده بود برایم  تلفنی جدی د می خرد

. آن را فورا ت وی جعبه برگرداندم و سمتش سر دادم

.  نه ممنون. نمی تونم قبول کنم- 

:  سگرمه هایش  را توی هم کشید

نمیشه بای د قبول کنی. تقصیر من بود که گوشیت افتاد- 
.  تو آب

.  نه بابا اون فقط یه اتفاق بود. عمدا که نکردین- 



.  لب کج و کوله کرد

به هر حال وظیفه ی  من بود خسارت بدم. خواهشا قبول- 
 کن

.  من معذب نباشم
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آنقدر  اما  کنم.  قبول  او  چیزی  از  نمی  خواستم  به
 هیچ  عنوان

. اصرار کرد تا مجبور شدم جعبه را توی کیفم بیندازم



هیچ لذتی  از کنار او قدم زدن نداشتم. حتی  نمی  توانستم
 رو  به

رویش آرام بنشینم و غذا بخورم. مدام سامیار  و خاطرات
 خوشم

.  با او می آمد جلوی چشمانم

تصمیم گرفته بودم همان شب جواب منفی ام را به او بدهم؛
 اما

با تلفن بابا قبل از رسیدن بردیا  تمام نقشه ها یم  نقش برآب
 شده

. بود

از آمدن بردیا آماده می شدم.  نزدیک غروب بود و داشتم
 قبل

یکی دو ساعت قبلش رسیده بود تبریز و توی یک هتل
 سوئییت

گرفته بود. بابا که تلفن کرد آه از نهادم برآمد. شک نداشتم
 زنگ



زده اتمام حجت کند. حدسم درست بود. گفت روی ازدواجم
 با

بردیا حساب ویژه  ای باز کرده و از من توقع داشت حرفی
  نزنم ی ا

کاری نکنم که او را نا امید کنم. تاکید کرد و به زبان بی
  زبانی

. گفت جوابم چیزی جز بله نباشد
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گفت میزبان خوبی برای بردیا باشم و آبروداری کنم. گفت
  بردی ا



می تواند همسر خوبی باشد و من نباید  این فرصت را از
 دست

.  بدهم

نتوانستم به او بگویم بردیا را نمی خواهم. بابا آن روزها
 جدی و

سرسخت بود و کامال با مرد منطقی روزهای قبل تفاوت
. داشت

جعبه را توی کشو انداختم و لباس پوشیدم و از خانه بیرون
. زدم

از کوجه  خواستم  و همین  که  حیاط  بیرون  بردم  از
 ماشین  را

خارج بشوم، کسی  چند تقه به شی شه زد. هینی  کشیدم  و
 پا روی

ترمز گذاشتم و به سمت راست نگاه کردم. با دی دن زن ی
 با صورت



.  آشنا چشمانم گرد شد

.  شیشه را پایین کشیدم

آن زن را درست توی اتاق سامیار  توی قاب عکسی
  بزرگ دی ده

. بودم

خودش بود. شهرزاد! همان شهرزاد خانه خراب کن و
! فراری
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.  سرش را خم کرد و بی  حرف شروع کرد به لبخند زدن

نگاه شوکه ام و دست خشک شده ام روی فرمان را که دید
 سرش

.  را تکان داد و آرنجش را روی شیشه ی در گذاشت

: با انگشت اشاره اش به سمتم گفت

 چیه چرا خشکت زده ؟- 

تکانی  به خودم دادم. واقعا از دی دنش آن هم جلوی خانه
 ام شوکه



. بودم

:  گفتم

 تو شهرزادی ؟- 

:  پوزخندی زد و با آن صدای تو دما  غی و لرزانش گفت

 . نه پس عمه تم. خودمم دی گه. شهرزادم- 

 با من چ ی کار داری؟- 

. بی اجازه در را باز کرد و کنارم نشست
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.  تنش را کمی به سمتم چرخاند

گشنمه. صبونه نخوردم. یه چی برام بخر بعد باهم اختالط- 
 می

.  کنیم

ولی  من وقت گپ زدن با تو رو ندارم. بای د برم سر- 
.  کار

کار من از کار تو مهم تره. راه بیفت شکمم خالیه یهو می- 
 زنه

.  به مخم قاطی می کنما

سگرمه هایم  را توی هم کشیدم و ماشین را به حرکت
. درآوردم

:  وارد خیابان اصلی که شدم، تاب نی اوردم و گفتم



  آدرس منو از کجا  پی دا کردی؟- 

: خنده ی تمسخرآمی زی زد

عین آب خوردن. فقط کاف ی بود سامیارو تعقیب کنم تا-  
 برسم

. به تو

 ترس برم داشته بود. دقیقا با من چه کار داشت؟

: ادامه داد

. کار و زندگیش رو ول کرده و مدام دنبالته- 
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.  دنبال من؟ داری اشتباه می کنی- 

.حتی براش مهم نیست جاسوس مادرش مثل سایه دنبالشه- 

. مثل اینکه از خیلی چیزا خبر داری- 

نگاهش را چرخاند سمت شیشه و به بیرون خیره شد و
 انگار با

:  خودش حرف بزند گفت

 . از خیلی چیزا. از همه چیز- 

صدای تلفنم که بلند شد فورا آن را از روی داشبورد
 . برداشتم



.  سرمه بود. ماشین را کنار خیابان دوبله پارک کردم

.  سالم سرمه- 

 سالم دختر. کجایی تو؟- 

:  در حالی که به شهرزاد نگاه می کردم گفتم

من تو راهم. ولی کاری واسم  پیش اومده. م ی تونی- 
  زنگ بزنی

  کالسمو کنسل کنی و بذاریش واسه یه تایم  دیگه؟

  چی شده روژین؟ حالت خوبه؟- 

.  آره بابا خوبم. بعدا باهات صحبت می کنم- 
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.  باشه. پس زود بهم زنگ بزن- 

 

.  تلفن را روی داشبورد گذاشتم و به راهم ادامه دادم

او را بردم به کافه ای همان نزدیکی ها. آن وقت صبح
  کسی توی

کافه نبود. اما کافه چی  که مردی جوان با موهای
 جوگندمی  و

. زود سفید شده بود، مودبانه به ما خوش آمد گفت



پشت میز که نشستیم تازه حواسم رفت به تیپ و ظاهر
 مرتب اما

. ساده ی شهرزاد

می دانستم معتاد است و ای دز دارد. اما فکر نمی کردم
 ظاهرش

آراسته باشد. گرچه صورتش داد م ی زد مشکل دارد. زیر
 چشم

آرایش  و رنگ و رویش   علی  رغم  بود  هایش  گود
 رفته و کبود

.  هنوز هم به زردی می  زد

ته چهره اش ش بیه من بود؛ اما صورتش آنقدر تکیده و
 الغر و

استخوانی بود که کسی بدون دقت و کنک اش در صورتش
  نمی

. فهمید او و من صورتا شبیه هم هستیم



شهرزاد کلی خوراکی سفارش داد. انگار خیلی گرسنه اش
. بود
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کافه چی  میز را که پر کرد، با ولع شروع کرد به
 . خوردن

.  بدون اینکه بفهمد برای سامیار  پیامی فرستادم

.  شیرقهوه و کیکی ساده برای خودم سفارش داده بود

:  کمی که خوردم گفتم



بهتر نیست همینجوری که داری می خوری بهم بگی- 
 واسه چی

  اومدی دنبالم؟

:  با دهان پر گفت

. وسط غذا که نمیشه حرف حساب زد- 

: پوزخند زدم

موقعی که سر سامیارو شیره می مالیدی و با باباش قرار- 
 مدار

 می ذاشتی هم همینجوری حسابگر بودی؟

.  اخم که کرد زیر چشمانش چروک افتاد

.  طعنه نزن بذار کوفت کنیم- 



. کارتو بگو شهرزاد- 

!  اووو چقدرم هولی! خیله خب. اشتهامو کور کردی. اه- 
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به صندلی تکیه زد و در حال ی که به فنجان سفید روی
 میز خیره

:  بود بعد از لحظاتی سکوت گفت

.م ی خواستم برم  پیش سامیار ول ی راستیتش روم نشد- 



تو سامیارو  نابود کردی. یه کاری کردی به روح و- 
 روانش آسیب

برای  زدی. هیچ  می  دونی  کاری که تو و پدرش کردین
 چقدر

  سامیار گرون تموم شد؟

.  م ی دونم. به خدا م ی دونم- 

.  بهتره بری باهاش حرف بزنی- 

:  عصبی شد

 میگم نمی  تونم بابا نمی  تونم. چرا حالیت نیست ؟- 

 از من چی  می  خوای ؟- 

هر چی  بهت میگمو برو بهش بگو. آرومش کن. من می- 
 دونم



.  که اون تو رو دوست داره

:  ابرو باال انداختم

  جدی؟- 
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آره جدی. تو رو خدا ادای آدمای  باحالو درنیار و هی- 
. منو نچزون

.  من خودم بدبخت عالمم. تو دیگه هی نکوب تو سرم

:  به نفس نفس افتاده بود. کمی از قهوه اش نوشید و گفت



.  اعصاب نمی ذاری واسه آدم که- 

.  باشه بگو. بگو  پیغامتو. گوش می  دم- 

:  کمی دم گرفت و بعد گفت

من، سامیارو دوست داشتم. به امام حسین که می- 
. خواستمش

می دونم. دختر خوبی نبودم و خیلی با این و اون هرز می
. رفتم

با سامیار بودم فقط چشمم  اون وقتی که  ولی قسم می
 خورم

دنبال خودش بود. با هر مردی که تو زندگیم بود کات کرده
.  بودم

. صدایش لرزید. به گمانم بغض نشسته بود توی گلویش

می  خواستمش. خیلی خاطرشو می خواستم. پسر خوبی- 
. بود



نجیب بود. نگاهش هرز نمی  رفت. مغزش و دلش پاک
 بود. منو

 . واسه خاطر خودم می خواست

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 Page 1356 of 1483

 

 

 

 قسمت_دویست_پنجم#

 



 

به خدا تصمیم داشتم باهاش یه  زندگی  خوب بسازم. گذشته
 رو

.ریخته بودم دور. ولی یه روز نحس همه چی به هم ریخت

اون روز سامیار بهم زنگ زد و قرار شام گذاشت توی یه
 رستوران

شیک. حسم بهم می گفت می خواد ازم خواستگاری کنه.
 خیلی

ذوق داشتم. می  دونی ، سامیار  هر کسی  نبود. مرد بود
 یه مرد

جوونمردی  بود.  فقط  وجودش  تو  مهربونیش  ذاتی
. بود.  واقعی

آدمی بود که وقتی  م ی گفت همه جوره کنارتم  واقعا
 راست م ی

.  گفت. دروغ نبود تو حرفاش



:  کف دستش را به سمتم گرفت

باهام اینجوری بود. صاف  عین کف دست. بین تموم- 
 مردایی که

تو زندگیم  اومدن و رفتن، سا میار سوای همه شون بود. یه
 جنتل

.  من و آقای واقع ی
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من تنها زندگ ی م ی کردم. توی ی ه خونه ی کو چیک.
 منشی ی ه



پسرای  قبلیم  کلی  پول  دوست  از  تیغ  زدنام  با  و  بودم
 شرکت

و خیلی  وقت  پیشا  طالق  بودن  تهران  تو  بابام  و
. مامان  داشتم

. گرفته بودن و هر کدوم یه وری بودن

چند وقتی  بود که حالم بد بود. دو هفته قبلش سرما خورده
. بودم

بعد سرماخوردگیم شدید  شد. بعد گردنم ورم کرد و پوستم
 به

خارش افتاد. سردردام خوب نمی  شدن. وقت ی رفتم دکتر،
 برام

آماده م ی شدم شب سر  آزمایش نوشت. همون روز که
 داشتم

قرارم با سامیار با یه ظاهر تر تمیز و مرتب برم از
 آزمایشگاه زنگ

.  زدن گفتن جواب آزمایشت آماده س بیا ببر



آرایشگاه وقت گرفته بودم. گفتم سر راه اول میرم جواب
 آزمایش و

می  گیرم. اونجا بهم گفتن سریع برو  پی ش دکتر. دکترمم
 تا جوابو

. دید گفت اچ آی وی داری و اوایل  بیماریه

وا رفتم. دلم می  خواست بمیرم. فکر کردم تو رابطه م با
 کدوم

. دوست پسرم ایدزو گرفتم. اما نتونستم بفهمم

.  تا شب فقط اشک ریختم

 Page 1358 of 1483
 

 



 

چند وقتی بود بابای سامیار بهم نخ می داد و می  رفت رو
 اعصابم

که سامیارو   ول کن. اون به درد تو که مثل لجن تو کثافت
  غرق ی

نمی خوره. گفت خبر داره گذشته م چه گوه ی  بوده. م ی
 دونست

.  سامیار عاشقمه. اما اون نمی  دونست که من ایدز دارم

اون شب قبل از اینکه برم  پیش  سامیار به بهمن گفتم م ی
 خوام

با سامیار  کات کنم. گفتم اگه منو می  خوای با ید  با من
  دوتایی

بزنیم به چاک. بریم  یه طرف ی. اون موقع به خیال خودم
 داشتم

لیاقت  اون ارو  بهمن  گفتم  می   کردم.  لطف  مادرش
 سامیار  و  به



نداره. آدم آشغال ی مثل اون بای د ای دز بگیره و کنار من
.  بمیره

اما بعدها که اونم آلوده ش کردم، فهمیدم بهمن فقط هدفش
  این

بوده منو از کنار پسرش دور کنه تا سامیار آسیب نبینه.
  سامیار

مردی نبود که وقتی گذشته ی سیاه منو بفهمه کنارم بمونه.
 اون

نجیب بود و یه زن نجیب می خواست. نه منه هرزه و
  دستمالی

.  شده رو. تا مدت ها بهمن از دستم عصبانی  بود

.  با تاسف سر تکان دادم
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اگر همون روز تنها می  رفتی و فقط همون نامه ی- 
  خداحافظی

رو می  ذاشتی،  االن بهمن زنده بود و اون همه مادرش
  عذاب نمی

. کشید

تو اصال می دونی  با سنا یی ها چی  کار کردی؟ مادرش
 عین مار

زخم خورده س. هر کی  سمت پسرش میاد نیشش می زنه.
 البد

.  االنم م ی دونی سامیار تو چه شرایطی گرفتاره

. م ی دونم به خدا خبر دارم- 



واسه همین گفتم اینارو خودت بهش بگی. ازش طلب- 
 حاللی ت

 . کنی و ازش بخوای تو رو ببخشه

.  منو نمی  بخشه می دونم- 

معلومه که نمی  بخشه. کاری که تو کردی جا یی واسه- 
 بخشش

. نذاشته

شهرزاد ساکت شد. افتاد به جان ک یکش و آن را ریز ریز
. کرد

.  بعد از جا بلند شد

:  گفتم

. حرفات تموم شد؟ کیکتم که نخور ری همه شو- 
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.  فکر نکن نفهمیدم  پیغوم دادی به سامیار که بیاد- 

.  غافلگیر شدم

  فهمیدی؟- 

کف دستانش را روی میز گذاشت و سرش را به سمتم
 نزدی ک

. کرد



دارم ترک م ی کنم. واسه همین مخم هوشیاره دختر- 
. جون

. چیزی که نگفتم ادامه داد

دارم واسه همیشه از این شهر  میرم و دیگه هیچ وقت بر- 
  نمی

. گردم. اما ازت یه خواهشی دارم

 چه خواهشی؟- 

نذار سامیار با دختر خاله ش ازدواج کنه. بدبخت میشه.- 
  می

تویی   که می   تونی  سامیارو  خوشبخت  فهمی  چی
 میگم؟   فقط

.  کنی

!  از کجا می دونی ؟ تو که منو نمی شناسی- 
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تا حاال ندیدمت. ول ی فقط با یه  نگاه بهت میشه فهمید- 
 ذاتت

خراب نیست. کنارش بمون و مواظبش باش. قد تموم
 روزایی  که

سامی ار  لیاقتشو  داره.  که  بدون  بده.  عشق  می   کنی
 بهش  عمر

بهش بگو شهرزاد گفت حاللم نکن. ولی  تموم کینه ت رو
 بریز

دور. م ی  خوام فقط تو آرامش باش ی. همین. مهم  نیست
 سر من



.  چه بالیی بیاد. من دارم تاوان کثافت کاریامو میدم

.  خداحافظ. دی دار به قیامت  خانوم

 

از جلوی چشمانم محو شد. نگاهم به  رفت و مثل نسیمی تند

میز و فنجان نیم  خورده اش قفل بود که با صدای سامیار
 سر

. بلند کردم. دست روی شانه ام گذاشته بود

  روژین! خوبی؟- 

 . قطره اشکی از گوشه ی چشمم روی گونه ام سر خورد

.  کنارم روی صندلی نشست

:  با سر انگشتش قطره اشک را گرفت و اخم کرد



  چی شدی تو یهو دختر؟ بهت حرفی زد؟- 

 Page 1362 of 1483
 

 

 

: دلم گرفته بود از حرف های تلخ شهرزاد. لب زدم

. حرف؟ آره. خیلی  حرف زد سامی ار- 

 چی گفت که اینجوری به هم ری ختی؟- 

:  تبسمی تلخ زدم



.  دلم واست تنگ شده بود- 

:  لبخند مهربانش را به صورتم پاشید

. حاال که  پیشتم. دیگه ناراحت نباش- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_دویست_شش م#

 

 

 

 

:  ناگهان با هول و وال گفتم
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 وای سامی ار! کسی  تعقیبت نکنه؟- 

.  نه بابا. دکش کردم- 

.  نفسی آسوده کشیدم

. وای سکته کردم سامی ار- 

.  ببخشید- 



.نمی خواستم معذبش کنم. خودش به حد کافی  درسر داشت

.  از اینکه بخواهم خودم را لوس کنم متنفر بودم

باری  روی   با ید   کمک حالش می   شدم،   نه  در  آن
 شرایط  فقط

.  دوشش. وقت برای ناز کردن و نازکش شدنم زیاد  بود

:  گفتم

میشه امشب باهم صحبت کنیم؟ بعد از کار می خوام- 
. ببینمت

:  سامیار سر تکان داد

...  آره. فقط- 

  فقط چی؟- 



. فقط نمی دونم از ذوق تا شب چجو ری صبر کنم- 
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: لبخند زدم

!  دیوونه- 

  دیوونه تم دی گه. نمی  دونستی؟- 

:  لبخند زدم و گفتم

.  من بای د برم سر کار. د یرم شده- 



هر دو از جا بلند شدیم . سامیار  میز  را حساب کرد و از
 کافه بیرون

.  زدیم

. کنارم قدم برداشت

روژین! بهت قول میدم به زودی بازم برگردی شرکت و- 
 بشینی

.  پشت میز خودت خانومی کنی

. خوب فهمیده بود چقدر دلتنگ کارم بودم

:  گفتم

.  قول دادی ها- 

.  مرد و مردونه- 



:  به ماشینم که نزدیک شدیم  گفت
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م ی دونم که شهرزاد یه چیزای ی بهت گفته که می- 
 خوای بهم

اگرم نخواستی اصال نگو.  بگو.  بهم  بگی. هر وقت دلت
 خواست

. واسم مهم نیست

 



همه چی   رو  بهت  که شد  وقتش  نه.  ولی   امروز
 میگم.  -  بهت

.  میگم

. درب ماشین را باز کردم و توی ماشین نشستم

سامیار کناری ایستاد و در را برایم بست. شیشه را پایین
. کشیدم

آرنج هایش  را روی شیشه ی پایین  کشیده  شده گذاشت و
 سرش

را به سمت صورتم نزدیک کرد و با صدایی  پر از
: خواستن لب زد

: گفت

کاش شب زود برسه روژین. دلم واسه شام خوردن باهات- 
 لک

. زده



:  دلم برای به آغوش کشیدنش  پر م ی کشید. گفتم

.  پس امشب همون رستوران هم یشگی- 
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  میشه بیام دنبالت؟- 

 .  آره. خیلیم عالی- 

.  پس برو به سالمت- 



از ماشین فاصله گرفت. دلم نم ی خواست از او دل بکنم.
 همان

طور که از او دور می شدم، از آینه ی بغل به او خیره
.  شدم

آهی سنگین کشیدم. از ته دل از خدا خواستم این مرد مال
 من

. باشد. مال خود خودم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

#Lقسمت_دویست_هفتم 

 

 

 



امروز روزی بود که  بود و  باد گذشته  آن چند روز مثل
 برق و

.  داشتم به مسلخ می  رفتم. آن هم با پای خودم
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چرخی  جلوی  آینه  قدی  توی  آرایشگاه  زدم. دستی   به
  موهای م

زدم و آن را پایین آوردم و روی صورت شش تیغه ام
. کشیدم

. شده بودم یک  داماد واقع ی. برازنده و خوشتیپ



:  پوریا کنارم ایستاد و گفت

. اووف ندزدنت سام. خیلی  خوش تیپ شدی- 

.  آهی کشیدم

 خوشتیپ که بودم. دستت درد نکنه. تمومه دیگه؟- 

.  آره فقط بذار چتریاتو با تافت یه کم بیشتر بدم باال- 

چرخیدم سمتش. با شانه ی دم باریک و کمی تافت موهایم
 را

. نظم بهتری بخشید

و  داد  پوریا  دست  با  و  آرایشگاه  شد  گویان  وارد
 محمد  سالم

.  نگاهش زوم شد روی من

!به به جناب داماد. چه تیپی چه سری چه دمی عجب پایی- 



 .  پوریا غش غش خندید

. آرام زدم تخت سینه ی محمد
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! گمشو مسخره- 

:  پوریا که رفت سراغ مشتری اش، محمد خندید

  بریم؟- 



 ماشینو گل زدی؟- 

. آره  گفتم ساده و بی  ریختش کنن- 

:  با حرص گفتم

.  خوب کردی. از سرشم زیاده- 

. هر دو از پوریا خداحافظی کردیم  و او باز تبریک گفت

پشت فرمان نشستم. دسته گل عروس روی صندلی جلو
 بود. آن

را برداشتم و پرت کردم روی صندل ی عقب. محمد تشر
:  زد

.  دیوونه چه مرگته. گلو خراب کردی. اه- 

:  با حرص گفتم



. به جهنم کاش همین جا پرپرش کنم بریزم تو جوب- 

. محمد کنارم ایستاد و دستش را روی در ماشین گذاشت
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سام! می  دونم نمی  تونی  این وضعیتو تحمل کنی. ول- 
 ی خواهشا

. خوددار باش. کاری نکن نقشه هامون نقش برآب بشه

.  هوفی کشیدم  و لب ها یم را با زبان تر کردم

  همه چی آماده س؟- 



آره بابا. تو فقط همون کاری رو بکن که یه داماد روز- 
  عروسیش

  می کنه. باشه؟

.  سر تکان دادم

.  حله داداش. درو ببند. بگیر بشی ن بریم- 

:  محمد که کنارم نشست، فرمان را چرخاندم و گفتم

  فیلم  بردار کجاس؟- 

...  گفت میره  آرایشگاه منتظرت م ی مونه. راستی- 

  هوم؟- 

... این خواستگار روژین- 



.  تندی نگاهش کردم

 خواستگار روژین چی محمد؟- 
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صبح رسیدن تبریز و االنم هتلن. پدر و مادر و خواهر- 
  روژین

 . صبح رسیدن. امشبم مهمون روژینن همه شون

.  دندان به هم  سایی دم و چند مشت به فرمان کوبیدم

!  لعنتی- 



.  آروم باش پسر. روژین گفت بهت بگم قولت یادت  نره- 

حاال چرا امشب آخه؟ بدبختی  معلوم نیست تا کی  درگیر- 
  این

.  عروسی مسخره ام

نگران نباش من حواسم به همه چی هست. تو فقط سوتی- 
.  نده

خیالم راحته تو هستی که االن نزدم همه چیو خورد و- 
 خاکشی ر

.  نکردم دیگه

 

به آرایشگاه که رسیدیم، خاله پریسا بیرون آمد و با دیدنم
 ذوق

. کرد



.  الهی خاله دورت بگرده. ماشاال به این قد و باالت- 

.  پیشانی اش را بوسیدم 
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 دورت بگردم من خاله. عروس حاضره؟- 

.  آره خاله. وای چقدرم ناز شده- 

: پوزخندی زدم



فرقی   کرده  االن چه  عروسه خاله.  از سال  -  اون که
   روز36۵

 مثال؟

.  خاله لب گزید. ولی نتوانست جل وی خنده اش را بگیرد

محمد با پریسا احوالپرسی کرد و خاله حسابی تحویلش
. گرفت

فیلم بردار شروع کرد به این  که چه کنم و چطور با
 عروس رفتار

:  کنم. همسرش که زنی جوان و ریزه و میزه بود گفت

. آقای  سنایی  بوسه یادتون نره فقط- 

:  به سمت آرایشگاه راه افتادم و زیر لب گفتم

 .  صد سال سیاه- 



. جلوی درب واحد آرا یشگاه ایستادم
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رامیال در لباس عروس زیبایی که مامان برایش از بهترین
 مزون

رو ی  درخشان  و  تاجی  بزرگ  و  بود  داده  سفارش
 های  تهران

. سرش از در بیرون آمد

.  فیلم بردار جایی  ایستاده بود و داشت فیلم می گرفت



. رامیال با دی دنم  لبخند دندان نمایی  زد

!  سالم سامی.  وای چه خوب شدی عشقم- 

لبخندی مصنو عی حواله اش کردم و دسته گل را با حالتی
 سرد

. به سمتش دراز کردم

.  مبارکت باشه- 

کمی   سمتم  را  صورتش  بویی د  و  را  آن  و  گرفت
 را  دسته  گل

. متمایل کرد تا او را ببوسم

اما خودم را زدم به نفهمیدن. دستم را به سمتش دراز کردم
 و

:  گفتم

 .  بریم- 



.  فیلم بردار اعتراض کرد
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  آقای  سنایی  چی گفتم بهتون اون پایین؟- 

. رو به زن سمج گفتم

.  بعدا خانوم. بعدا. بریم د یر شد- 

خدارو شکر فیلم  بردار کوتاه آمد. وگرنه خدا می  دانست
  که بعید



.  نبود دسته گل را توی سرش نکوبم

 

دست رامیال را توی دستم گرفتم آن هم فقط چون مجبور
 بودم

.  طبیعی رفتار کنم

رسیدیم پایین. رامیال با د یدن ماشین عروس ساده و آن
 چیزی

.  که خالف انتخابش بود اخم کرد

 وا سامی! این چیه؟- 

: خونسرد گفتم

 چشه؟- 

.  خیلی ساده س. قرار نبود مدلش این باشه- 



:  گفتم

 Page 1374 of 1483
 

 

 

خوشت نمیاد  م ی  خوای بگم همه رو بکنن؟ اصال- 
  هیچی  نباشه؟

.  وا! نه بابا! بذار بمونه. ب ی خیال- 

!  پس بشین- 

 



رامیال الکی خندید و من لذت م ی بردم از اینکه جرات
 نداشت

نبای د   زوری  را  داماد  می   دانست  خوب  بزند.
 حرف  روی  حرفم

. حرص داد

میان هلهله ی خاله پریسا و یکی  دو تا از دخترعموهای
  رامیال

.  سوار ماشین شدیم

وقت را تلف نکردم و فورا پا روی پدال گاز گذاشتم و به
 سمت

. باغ، محل برگزاری جشن راندم

سرعتم زیاد بود. رامیال اولش چیزی نگفت. پخش را
 روشن کرد

و آهنگی  شاد در فضای  ماشین  پخش شد. اما عاقبت
 طاقت نی اورد



:  و گفت

 سام ی خیلی تند نمیری؟- 

!  نه- 

 Page 1375 of 1483

 

 

 

 

 با_تو_کافر_میشو م#



 قسمت_دویست_هشتم#

 

. دستش را دستگیره ی باالی در گرفت

. عجله نداریم که قربونت برم- 

من عجله دارم رامیال. دوست دارم زودتر برسم باغ.- 
 حرفیه؟

. خنده ای که بوی ترس می داد زد

  تصادف نکنیم  یه وقت؟- 

نترس. رانندگی  من عالیه. سالم می رسونمت دست- 
.  مادرت

وقتی رسیدیم، فیلم بردار که نامش زمان ی بود، کلی سرم
 غر زد



که مجبور شده دو چراغ قرمز را رد کند تا به گرد پای من
.  برسد

: مثل آدم های خجسته گفتم

فیش  جریمه رو بفرست خودم میدم. لطفا زودتر شروع- 
.  کنید

 Page 1376 of 1483
 

 

 

زن فیلم بردار دوربینش را دست به دست کرد و مشغول تن
 ظیم

: لنز دوربین شد. خطاب به من گفت



. داماد عجول تر از شما ندیدم  به خدا- 

:  شوهرش دوربین فیلم برداری را رو به من گرفت

.  ما میریم  تو باغ دست عروسو بگ یر و آروم بیاین تو- 

بودند،  استقبال ما آمده  به  باغ که  سر و صدای جم عیت
 داخل

بود واقعی شود؟  نکند همه چیز قرار  باعث شد دلشوره
. بگیرم

نکند مجبور می شدم رامیال را عقد کنم و یک عمر به
  خاک سیاه

 بنشینم؟

محمد را ندیدم . گفته بود نگران نباشم. چند نفس عمیق
  کشیدم

.  و درب ماشین را باز کردم تا رامیال  پیاده شود



دست در دست هم در حالی  که من اشکم داشت در م ی
 آمد از

استرس زیاد و رامیال با لبخند روی لب توی آسمان ها سیر
  م ی

.  کرد، وارد باغ شدی م

دود اسپند توی صورتم خورد و پشت بندش بارانی  از نقل
  های

رنگی بود که روی سرمان می  ریخت. خاله و پروانه با
  لباس های
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فاخرشان در میان جمعیت به استقبال ما آمدند. صدای  کف
 و

دست و سوت و هلهله ی مهمان ها در میان موسیقی شاد
 داشت

.  مرا عصبی تر م ی کرد

فقط خدا می داند چقدر حالم بد بود. یک لحظه دست ت وی
 ج ی ب

خدا  به  را  خودم  و  کرد  لمس  روژین  را  گردنبند  و
 کردم  کتم

سپردم. در مشایعت  مهمان ها وارد ساختمانی  که اتاق عقد
 در

.  آن بود شدیم

قرار با عاقد را شخصا خودم گذاشته بودم. قرار بود لفتش
 بدهد



و دیر  برسد. فیلم  بردار و عکاس شروع کردند به عکس
 گرفتن و

 . من عاص ی بودم از گرفتن آن همه ژست بیخود

زمانی  و زنش هر چه کردند حریف من نشدند که رامیال
. را ببوسم

.میلیارد میلیارد هم به من م ی دادند محال بود او را ببوسم

شد،  تمام  که  سفره  ی  عقد  کنار  فیلم  گرفت  کار
 عکاسی  و

.  بزرگترها و فامیل درجه ی یک وارد اتاق عقد شدند

: پروانه زیر گوشم گفت

  سام ی عاقد پس چرا نمیاد؟- 
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:  به ساعت مچی  ام نگاه ی کردم و نزدیک گوشش گفتم

.  من میرم بیرون یه زنگ بهش بزنم- 

.  زود باش پسرم. االن بقیه ی مهمونا می رسن- 

:  به رامیال گفتم

.  تا تو با بقیه عکس بگیری من اومدم- 

. رامیال اعتراض کرد

  عکس که بدون داماد نمیشه سامی؟- 



.  میام  زود- 

. فورا از اتاق عقد بیرون زدم

شماره ی حاج آقا توفیقی را گرفتم. حاج آقا فورا جواب
 . داد

.  سالم بفرمایید- 

: تک سرفه ای کردم

.  حاج آقا سالم.  سنایی  هستم- 

. بله جناب سنایی. امر بفرما پسرم- 

 حاج آقا کجایین االن؟- 
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 . تو دفترم جوون- 

حاجی قربون دستت. تا وقتی  بهتون  پیام ندادم نی این- 
.  ها

ال اله اال هلل. پسرم کار خالف نکن ی منو رو سیاه- 
  کنی؟

نه حاج آقا. دیر رسیدنتون و سر وقت اومدنتون یه بی- 
 گناهو

 .  نجات میده



. خدا به خیر کنه جوون. من منتظرم- 

.  خدا خیرت بده حاج آقا. فعال خدافظ- 

.  در پناه حق- 

 

:  شماره ی محمد را فورا گرفتم. با دو بوق جواب داد

!  جانم داداش- 

 کجایی محمد؟- 

.  ببین من تو راهم. تا می تونی  لفتش بده- 

.  چجوری پسر؟ اینا عکس بگیرن نهایت یه ربع- 
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نه من وقت بیشتری می  خوام. خودت یه کاریش  بکن- 
. سام

 فقط نیم ساعت وقت بده به من. باشه ؟

بجنب محمد تو رو خدا زود بیا  تا منو بدبخت نکردن. به- 
 وهلل

. دستم به هیچ جا بند نیست

 .  قطع کن داداش. دارم میام- 

تلفن را که قطع کردم، پروانه از اتاق بیرون آمد. فقط به
 اندازه ی



بیست قدم با من فاصله داشت و من فورا باید فکری می
 کردم و

.  خاکی به سر می ریختم

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_دویست_نهم#

 

 

 بیست... نوزده... هجده...سه...دو...ی ک
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فورا فکری به ذهنم رسید. صورتم را گرفته و ناراحت
. نشان دادم

با کف دست عرق از  پیشان ی گرفتم. پروانه سوالی
 نگاهی  به من

.  کرد و نزدیکم توقف کرد

  چی شده سام؟ پس حاج آقا کی  میاد؟- 

سر تکان دادم. اولین و دم دست ترین فکری که به ذهنم
  رسید

. را به زبان آوردم

.  نمیاد  مامان- 



: وحشت زده گفت

  اوا! یعن ی چی که نمیاد؟- 

زنگ زدم دفترشون، منشی ش گفت حاج آقا یه کم حال- 
. نداره

اگر بهتر شد میان. گفت خبر میده اگر بهتر نشد بریم دنبال
  یکی

. دیگه

!  وا! بسم اهلل! این که حالش خوب بود- 

.  ماتم  برد

  مگه تو دیدی ش؟- 
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. آره بابا! دیروز رفتم دفترشون- 

. پوزخند زدم

 چیه؟ نکنه فکر کردی یه وقت سرتو گول بمالم؟- 

.پروانه قری به سر و گردنش داد و دست کشید به کراواتم

ناراحت نشو قربونت برم. کار از محکم کاری  عیب نمی- 
.  کنه

  حاال این نیاد عاقد از کجا گیر بیاری م؟



کنم  خبرش  باشه  زنگ  به  گوش  گفتم  محمد.  به  زدم
 -  زنگ

.  حلش کنه. حاال یه نیم ساعت طول می کشه البد

 اصال این محمد کجاست؟ چرا نیومده هنوز؟- 

.  میاد. کار داشت- 

خیله خب. بیا  بری م تو اتاق عقد عکس بگیر با بقیه.- 
 ولی  به روت

.  نیار چی شده

.  دوشادوشش قدم برداشتم سمت اتاق عقد

.  حاال بفهمن. چی میشه مگه؟ جرم که نکردیم- 

نمی  خوام نگران بشن. همینجور یشم خاله ت بهت بی- 
.  اعتماده
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.  اعتماد نداره بیخود م ی خواد من دامادش بشم- 

.  تلخی نکن بچه. امشب عروسیته مثال- 

برو به آبجیت بگو نترسه. من امشب شوهر رامیال میشم- 
 و تو و

. آبجیت به مراد دلتون می رسین

: بوسه ای روی گونه ام کاشت



. من که نگران نیستم- 

 انگاری خیلی خیالت راحته ؟- 

چرا نباشم؟ خدارو شکر اون رستمی هم داره شوهر م ی- 
 کنه و

.  پسر منم عاقل تر از اونیه که فکرشو می کردم

 . دورت بگردم پسر خوشتیپ خودم

. خوبه. آمهرشم داری. بسه دیگه. خر شدم- 

: در شیشه ای و دودی اتاق را باز کرد

.  برو تو کم چرت بگو شادوماد- 

کنار رامیال که نشستم از دروغ مسخره و احمقانه ام
. حرصی شدم

. کاش محمد زودتر می  رسید
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:  رامیال با عشوه ای که او را بی نمک تر می کرد گفت

  کجا بودی عشقم؟- 

: الکی لبخند زدم

.  دنبال یه کار خیلی مهم- 

:  اخم ریزی روی ابروهای هاشور زده اش نشاند



  کار مهم؟ چه کاری؟- 

:  یک تای ابرویم  را باال انداختم و با موذیگری گفتم

.  به زودی م ی فهمی- 

اما مطمئن بودم به ذهنش خطور نخواهد  به وضوح جا
. خورد

.  کرد چه خوابی برایش دیده ایم

 

عکس ها را که گرفتیم  محمد  پیام داد دارد م ی  رسد. به
 عاقد

زنگ زدم و گفتم راه بیفتد. اما ب ی  انصاف زودتر از
. محمد رسید

همین که یاهلل گویان وارد اتاق عقد شد همگ ی از جا بلند
. شدند



پروانه فورا کاله شنل رامیال را تا روی چانه اش پا یین
.  کشید
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حاج آقا و مرد جوان همراهش گوشه ای نشستند و مردها
 شروع

کردند به پذیرایی از آن دو. اما مرد جوان فورا دفتر و
 دستکش

: را باز کرد و حاج آقا رو به جمع گفت

.  شناسنامه ی عروس و دامادو بدی ن شروع کنیم- 



شناسنامه ی خودم و رامیال را از پروانه گرفتم و به سمت
 حاج

آقا رفتم. آن ها را به دست منشی اش دادم و زیر گوشش
:  گفتم

اینقدر  زود  چرا  آخه  بده.  لفتش  خدا  یه  کم  رو  تو  آقا
 -  حاج

  اومدین؟

:  چپ چپ نگاهم کرد

 ناراحتی می خوای برم؟- 

...  نه بابا. این چه حرفیه. فقط- 

بابا منم کارو زندگی دارم. جای  دیگه هم باید  برم. نمی- 
  تونم

.  که هی کشش بدم



:  دلواپس لب زدم

  چقدر طول می کشه مشخصاتو وارد دفتر کنید؟- 
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. زیاد  طول نمی کشه. نگران نباش- 

:  سر تکان دادم

.  اتفاقا نگرانم زود تموم شه- 



!  ال اله اال هلل- 

: سر جایم که برگشتم، پروانه زیر گوشم گفت

تو که گفتی حالش خوب نیست. این که از منم شنگول- 
. تره

.  نگاه چجوری می خنده

.  شانه باال انداختم

.  ناراحتی اومده می خوای بهش بگم پاشه بره- 

  وا! چته تو هم؟- 

!  بی  خیال مامان- 

:  نگاه ی مشکوک به من کرد

.  امیدوارم همه چی خوب  پیش  بره سام- 



.  میره بابا نترس- 
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قلبم داشت تند تند و محکم خودش را به در و د یوار می
 . کوبید

.  حالم بد بود به معنای وقعی  کلمه

 

 با_تو_کافر_میشو م#



#Lقسمت_دویست_دهم 

 

 

 

.  به محمد  پیام  دادم، جوابی که نیامد استرسم ده برابر شد

.  کار نوشتن مشخصات توی شناسنامه ها هم زود تمام شد

چند دختر پشت سرمان ایستادند  و پارچه ای سفید و
 مروارید

.  دوزی شده باالی سرمان گرفتند

خاله پریسا شروع کرد به سابیدن  قند روی پارچه و زن
 عموی

: رامیال قرآنی به دست رامیال داد و نزدیک گوشمان گفت



.  عزیزای دلم. سوره ی یاسین رو بخونید. عروس قرآنه- 
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این   که  بزنم  قهقهه  می   خواست  دلم  من  و  رامیال
 چشم گفت

دختر توی عمرش نه قرآن را لمس کرده نه می  داند خدا
 چه

.  شکلی ست

:  صدای عاقد بلند شد



حیّ له ِم ال - بِس حمِن الرَّ م  ِ  الرَّ ِِ

َم  و َ ح  ِنکا ال َحلَّ نا،  و  الّسفاَح  َحرَّ بیَن   َّلَف  اَ و  الّزِ
الذی  أ ِ هلل  الحمُد

ه  َسُهم بالرأفه و الَصالحِ، ثم الّصلوِ فراق و الِشقاق، و آن ُِ
القلوب بعَد ال

...  و السالم علی  سیدنا  محمٍد

 

صدای عاقد همچنان می  آمد و جمع در سکوت مطلق فرو
 رفته

.  بودند و من نگاهم به در خشک شده بود

:  دوباره شنیدم صدای عاقد را که م ی گفت

ن  َم َف َّنتِی   َکاُح ُس - و قال رسول اهلل (صلی اهلل sِ

علیه و آله وسلم): الّنِ

نی...  ِ م َس  sیَ لِ تی َف ُسنَّ sن  َِرغَبَ ع ِِّ



..." توی دلم نالی دم:"محمد کجایی؟ محمد؟

عاقد پدر رامیال را که کنارش نشسته بود مورد خطاب
: قرار داد
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جناب آقای... آیا به بنده وکالت می  دهید عقد دختر شما
 دوشیزه

  خانم رامیال را با آقای  سامیار...بخوانم؟



اجازه  تا  آقا مرا خطاب قرار داد  اجازه داد، حاج  پدر
 رامیال  که

بگیرد برای خوانون خطبه ی عقد. تمام جمع به من نگاه
 کردند

.  و اجازه دادم با صدایی که می لرزی د

 . بعد شروع کرد به خواندن خطبه

دوشیزه رامیال... آیا  بنده وکیلم شما را با مهریه ی
...  معلوم

 به عقد دائم آقای سامی ار سنایی  دربیاورم؟

:  خاله پریسا گفت

. عروس رفته گل بچینه- 

.  بار دوم خاله پریسا گفت عروس رفته گالب بیاره



  بار سوم عروس چیزی نگفت و

پروانه سرویس جواهر زیبایی به گردن و دست رامیال
. انداخت

. خدارا شکر قفل زنجیر گیر کرده بود و بسته نمیشد

.  اما باالخره آن هم درست شد
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رامیال زیر لفظی اش را که گرفت، عاقد دوباره خطبه را
 برای بار

سوم خواند و من در حال مرگ بودم وقتی رامیال گفت با
 اجازه

...  ی پدرم

ناگهان در به شدت باز شد و محمد پا در اتاق گذاشت و
  فری اد

: زد

...  صبر کنید. دست نگه دارید  حاج آقا- 

جمع به محمد زل زدند و من نفسی راحت کشیدم و انگار
 روح

.  به تنم برگشت از جا بلند شدم

زانوانم می لرزیدند . با صدایی که از ته چاه در م ی آمد
:  نالیدم



!  محمد؟- 

 

 با_تو_کافر_میشو م#
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محمد نفس زنان انگشت اشاره اش را به سمت رامیال
: گرفت

.  نمی  تونی... تو نم ی تونی  این کارو بکنی- 

:  پروانه اخم کنان گفت

 این جا چه خبره محمد؟ این چه وضعشه ؟- 

.  سفره عقد را دور زدم و کنار محمد ایستادم

 ...  چی شده محمد؟ بیا  بشین- 

. نمی  خوام- 

:  بعد رو به عاقد و بقیه جمع با صدا ی بلند گفت

عقد رو به هم بزنید . کنسلش کن حاج آقا. این عقد و- 
  ازدواج



 . درست نیست

حاج آقا به منشی اش نیم نگاهی  انداخت و بعد به محمد
 شوکه

: گفت

 چرا جوون؟ اصال شما کی هستین؟- 

: پروانه گفت
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محمد چی  داری میگی؟  این اراجیف چیه وسط مجلس- 
 عقد؟

. برو بیرون ببینم

: خاله از جا بلند شد و رو به من گفت

 سام ی این چه وضعشه؟ این آقا کیه؟- 

:  گفتم

ایشون دوست و رفیق بنده هستن و تا ندونم دلیل این- 
 کارش

.  چیه به مراسم ادامه نمی دیم

:  بعد رو به محمد گفتم

 محمد چی  شده؟ چرا نباید  عقد کنیم؟- 

:  محمد دست به کمر پوف ی کشید



.  االن معلوم میشه- 

: عقب گرد کرد و سرش را از در بیرون برد و گفت

.  بیا  تو- 

.  طولی نکشید که فرخ با نگاهی عبوس وارد اتاق عقد شد

.  فرخ نگاهش را چرخاند و روی رامیال متوقف کرد
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نگاهم  را به سمت رامیال چرخاندم. با آن همه آرایش و
 رنگ و

روغن روی صورتش، رنگ و روی پریده اش کامال
. مشخص بود

و  بود  کرده  چفت  هم  به  را  دستانش  کردم.  نگاه
 خاله  بعد  به

.  چشمانش گرد شده بود

:  رو به محمد گفتم

. مرسی محمد بقیه شو بسپر به خودم- 

محمد روی بازویم  زد و گوشه ای ایستاد. پروانه جلوتر
.  آمد

سامیار این  شو چیه راه انداختی بیخودی وقت حاج آقا و- 
 جمع

  رو گرفتی؟



.  با تاسف سری برایش تکان دادم

 . حاال معلوم میشه این شو و نما ی ش مسخره واسه چیه- 

:  رو به فرخ گفتم

 خب آقا فرخ چطوری ؟- 

. فرخ با خجالتی  که از او بعید  بود سر به زیر انداخت

 فکر نمی کردی اینقدر زود لو برین نه؟- 
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پدر رامیال مرد ساکت جمع و مرد همیشه آرام و خونسرد
فامیل،  

. از جا بلند شد و اخمش را بیشتر کرد

 سامی ار پسرم این جا چه خبره؟- 

:  گفتم

. ایشون آقا فرخ هستن. دوست پسر رامیال خانوم- 

.  ناگهان ولوله ای در اتاق به پا شد

رامیال از جا پرید  و با صورت سرخ و چشمانی  که از آن
  آتش می

:  بارید،  فریاد زد

این چرت و پرتا چیه داری میگ ی؟ من اصال این آقا- 
  رو نمی



. شناسم

: فرخ فورا تو پید

.  رامیال بس کن. خجالت بکش تمومش کن دی گه- 

رامیال بی حیاتر از آن چیزی بود که فکرش را می کردم.
 فورا

. دوید جلو و سیلی محکمی نثار صورت فرخ کرد

:  فرخ با صدایی بلند گفت
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رامیال! دیگه دروغ فای ده نداره. پسر خاله ت همه چی- 
 رو م ی

. دونه

رامیال با دندان هایی  کلید  شده خواست سیلی دوم را به
 فرخ بزند

که فرخ مچ دستش را توی هوا گرفت و رو به حاضرین
 توی اتاق

:  و عاقد گفت

من  عقدو.  منه.  جمع کنید   این  بساط  -  این   زن
 دوست دختر

 . همچین اجازه ای بهتون نمیدم

:  پدر رامیال فریاد زد

تو غلط می کنی مرتیکه. به چه حقی اومدی داری تهمت- 
 م ی



  زنی بی  شرف؟

به ثانیه نکشید که پدر رامیال به سمت فرخ حمله ور شد و
 شروع

کرد به داد و فریاد و فحش دادن. اگر من و محمد جلویش
 را

. نگرفته بودیم فرخ را حتما می کشت

رامیال شروع کرد به جیغ زدن و گریه کردن و کولی
 بازی در

آوردن. خاله سر جایش خشک شده بود و داشت از خجالت
 می

. مرد
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:  مامان با دیدن اوضاع تته پته کنان گفت

...  و...ای... نه- 

. بعد توی آغوش یکی  از زن های فامیل از هوش رفت

محمد، فرخ وحشت زده را گوشه ای از اتا ق از گزند
 فامیل دور

نگه داشت. پریسا سعی  می  کرد مامان را به هوش
 بیاورد. آبرو

ریزی بزرگی بود که جمع کردنش از دست کسی بر نمی
.  آمد



فورا از حضار ت وی اتاق خواستم آن جا را ترک کنند. از
 عاقد که

بود عذرخواهی  را متشنج کرده  اعصابش  دیدن صحنه ی
 دعوا

کردم. هزینه ی تعیین شده را به منشی دادم و آن دو را هم
 از

.  اتاق بیرون فرستادم

من ماندم و محمد و فرخ و عروس بی  آبرو و پروانه و
 پریسا  و

. خاله و شوهرخاله ام

.  مامان که به هوش آمد شروع کرد به آه و ناله

.  ای وای! آبرومون رفت. ای وای ب یچاره شدیم- 

. بعد شروع کرد به فحش دادن به من



 پسره ی احمق خر. این چه کار ی بود کردی بیشعور؟- 
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: با صدایی بلند و اخم ها یی درهم گفتم

  مامان چرا منو فحش میدی؟ مگه من چه گناهی  کردم؟- 

.  به خواهرت و دخترش فحش بده که سرمون کاله گذاشتن

: خاله گفت



سامیار مواظب حرف زدنت باش. دیگه داری زیاده روی- 
  می

.  کنی

: پوزخند زدم

خاله تو رو خدا بس کن. دخترت با یه مرد دیگه ریخته- 
 رو هم

و باهاش خوابیده،  بعد اومده زن بشه. خجالت نکشیدین
  واقعا؟

:  رامیال به معنای تمام کلمه وا رفت و جیغ زد

! سامی ار- 

: مثل خودش داد زدم

  خفه شو دختره ی هرزه. واقعا وقاحت تا کجا؟- 



: مامان شوکه گفت
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چی  داری میگی  سام؟ آخه این  دری وری ا چیه می- 
 بندی  به

 بچه ی خواهرم ؟

رو به پدر رامیال که از شدت خشم و ناراحتی در حال
 مردن بود

. کردم

 عمو به من نگاه کن. چرا سر به زیر انداختی؟- 



.  اما او از شرم سر بلند نکرد

: خاله گفت

  سام تمومش م ی کنی  یا  نه؟- 
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:  پریسا گفت

.  سام ی تو رو خدا ول کن- 
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:  با بغض گفتم

چند ماه آزگار خون منو کردین تو شیشه که با رامیال- 
  عروسی

کنم اون پول کوفتی  تون از بین نره و نیفته دست دوماد
. غریبه

یکی که دلش بسوزه از خودمون باشه. ولی  خبر نداشتین
 رامیال

. داره هرز میره



دو ساله با این آقا دل میده  قلوه م ی گیره،  بعد جالبیش اینه
 که

می خواد زن منم باشه. هی خند ی ده به ریش  من. فکر
 کرده من

 . مثل خودش خرم که گول بخورم

نه خیر. از این خبرا ن یست. خدارو شکر پارسال یه آشنای
 عزیز

این دوتا رو باهم د ید. منم فکر کردم این رامیال خانوم
  کالهبردار

.  وقتی با من نامزد کرده دیگه با یارو کات کرده

اما این بی  حیای بی آبرو تا همین دو روز قبل با آقا
 فرخشون

غذا خوردن و  با بگو و بخند  تو رستوران  خوش می
. گذروندن



که  هم  ما  ناهار.  از  رفتن  پیاده   روی  بعد  هم  دست
 تو  دست

 . گوشامون دراز

: پروانه چند بار توی سرش زد
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.  ای وای من. ای داد- 

: رو به رامیال گفت



.رامیال! سامیار چی میگه؟ بگو... بگو داره دروغ میگه- 

. رامیال سر به زیر انداخت و باز شروع کرد به هق زدن

.  پروانه چند بار روی پایش  کوبید

اشک هایش  روی گونه های ش روان بودند. خاله هم مثل
 دخترش

گریه می کرد و من داشتم می دی دم آن سه چطور دارند
 تقاص

.  گریه های من و روژین را می  دهند

 

:  خاله کمی بعد گفت

سامیار کار خوبی نکردی آبروی خانواده رو بردی. دختر- 
 من  ی ه



اشتباه کرد. چیزی نشده که. این آقا میره  پی کارش. رامیال
 هم

.  قول میده  عین آدم بشینه سر خونه زندگیش با تو

زشته خاله تو رو خدا تمومش کن بره. مهمونا  اون بیرون
. منتظرن

 من به این همه آدم چی  بگم آخه؟
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. زهرخندی زدم



بره پی کارش؟ کی؟ فرخ؟ نمیشه خاله. دیر شده دیگه. این- 
 آقا

. تا آخر عمرش چسبیده بیخ ریشتون

پاکتی  از توی جیبم  بیرون کشیدم و برگه ای  از آن در
 آوردم و

.  رو به خاله گرفتم

جواب  کن.  نگاه  س.  خوب  حامله  دخترت  خاله.  کن
 -  نگاش

. سونوگرافی رو خوب و با دقت بخون

. آن را به دستان لرزان خاله دادم

:  پروانه داد زد

!  رامیال- 



پدر رامیال فورا سمت خاله خیز برداشت و برگه ی
 سونوگرافی را

.  از دست زنش قا پید و با دقت به آن نگاه  کرد

با خواندن خط به خط آن صورتش کبودتر می  شد. بعد
 سمت

رامیال حمله کرد و موهایش را چنگ زد و شروع کرد به
 فریاد

: زدن

دختره ی هرزه ی کثافت! می  کشمت. به خدا می- 
. کشمت
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پریسا و خاله دوی دند  سمت آن دو و رامیال را از دست
 عمو نجات

.  دادند

محمد  و  من  که  کند  حمله  فرخ  سمت  می   خواست
 عمو  باز

. جلویش را گرفتیم

انداخت. اشک  را روی سرش  پوشید و شالش  مامان فورا
 مانتو

هایش  را با دستمال کاغذی  پاک کرد و به سمت در رفت
 و رو به

:  رامیال فریاد زد

آفرین. باریکال . خوب جواب محبتای منو دادی رامیال.- 
. احسنت



نمی  تونیم  بلند  کردی  دختر. دیگه  سرمونو  بی
 آبرومون  خوب

کنیم جلو مردم. تف به روت بیاد. زود گورتو گم گن دیگه
  نمی

. خوام هیچ وقت ببینمت

:  بعد رو به من گفت

خودت می ری به فامیل میگی برن خونه شون. بگو- 
 عروسی به

. هم خورد

:  پریسا گفت

 آبجی کجا داری میری؟- 
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: مامان تشر زد

دارم میرم یه  جا از دست همه تون سرمو بذارم زمین- 
 بمیرم

. راحت شم

:  فورا به پریسا گفتم

. پریسا  بدو تنها نره. حالش بد می شه یهو باز- 

پریسای مهربان من نمی دانست حامی این  خواهرش باشد
 که از

بی آبرویی در حال مرگ بود و ی ا آن خواهرش که داشت
 از شدت



. ناراحتی و سرخوردگی سکته می کرد

:  پریسا که رفت رو به خاله گفتم

می  دونم که خبر داشتی  خاله. خبر داشتی و جلوی- 
 دخترتو

 . نگرفتی و گذاشتی کار به این  جا بکشه. متاسفم واستون

. من می  تونم از همه تون شکایت کنم

:  پدر رامیال گفت

.  سامی ار نکن عمو. تو رو خدا کوتاه بیا- 
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آخه چجوری کوتاه بی ام؟  زنت و دخترت داشتن منو- 
 بدبخت

می کردن. فرخ و من هر کدوم م ی تونیم جدا گونه از
 دستتون

.  شکایت کنیم

: خاله گفت

. به خدا منم تازه فهمیدم خاله- 

برید  بچه رو  - آره می دونم خاله. م ی خواس تی بی سر
 و صدا

.  سقط کنید و منم نمی  فهمیدم



پدر رامیال روی صندلی چون کوه ی که از هم فرو بپاشد،
.  افتاد

محمد دوی د  سمتش و کمکش کرد کمی  از شربتی  که
 من به او

.  رساندم به مرد بیچاره بخوراند

: خاله گفت

. سامی ار داری شوهرمو سکته میدی- 

.  تقصیر من ننداز. اینو به دخترت بگو- 

: آمد و رو به رویم ایستاد . با حالتی  ملتمسانه گفت
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تو رو خدا سامی ار شکایت نکن. تو رو خدا مارو از- 
 اینی که هست

.  بی آبروتر نکن

.زود بود کوتاه آمدن در برابر او و ظلمی که در حقم کردند

برا ی  کند  بیشتر  تمنا  کند.  بیشتر  التماسم  دلم  می
 خواست

. آبرویش برای شوهرش برای دخترش

. خراب کردین خاله. بدجوری هم خراب کردین- 

:  بعد رو به محمد گفتم

. بریم  محمد. داره دیر میشه- 



فرخ نگاهی  به رامیالی در خود فرو رفته که جرات سر
 بلند کردن

.  نداشت کرد و با من و محمد از اتاق بیرون زدیم

مهمان های  کنجکاو و ناراحت را راهی کردیم.  وجود
 همان چند

.  نفر توی اتاق باعث شد تمام فامیل  بفهمند چه شده
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بیچاره شوهرخاله ام که دیگر  نمی  توانست توی فامیل
 سر بلند

کند. نمی خواستم تا آن جا  پیش بروم؛ اما اگر همان موقع
 و توی

مجلس عقد، کثافت کارهای رامیال  را رو نمی  کردم خیلی
 راحت

.  می توانستند باز هم سرم را کاله بگذارند

پس مجبور بودم به آن رفتارهایشان توی جمع خاتمه بدهم تا

.  دیگر هوس دزدیدن زندگی  دیگران را به خودشان ندهند



فریب  دیگر  کسی  را  برای شان  که  عبرتی  می  ش د
 شاید  درس

.  ندهند

از فرخ خواستم تا چند وقت آن طرف ها  پیدای ش نشود.
 خوب

.  می دانستم که عمو تا مدت ها خشمگین خواهد بود

: فرخ گفت

م ی  به هم  ازش  حالم  واقعا  ام.  دلزده  این  دختر  -
 بدجوری  از

 . خوره
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:  محمد گفت

حاال که یه بچه تو شکمش کاشت ی میگی ؟ اونو می- 
 خوای چ ی

  کار کنی؟

. نه خودشو می خوام نه بچشو- 

: پوزخندی حواله اش کردم

. تا دیروز که باهاش خوب بودی که- 

کفری دندان به هم سا یید و بدون اینکه حرف دیگری بزند
 رفت

.  و من و محمد را هاج و واج به حال خودمان گذاشت



 

.  پشت فرمان نشستم و محمد کنارم جای گرفت

واقعا لیا قت دخترخاله ت همین مرتیکه بی  غیرت و- 
. ماسته

. استارت زدم و نگاهی به ساعت دی جیتال ماشین انداختم

.  ساعت نزدیک هشت شب بود

.  چرا اینقدر دیر کردی محمد؟ داشتم پس میفتادم- 

 Page 1408 of 1483
 

 



 

بابا مرتیکه نمیومد که. د یروز باهاش قرار گذاشتم بیاد- 
 سر عقد

و عقدو به هم بزنه. گفت باشه میام.  امروز که رفتم دنبالش
 بامبول

درآورد که بی خیال و ول کنید منو و برید خودتون عقدو به
 هم

.  بزنید

باورت نمیشه اونقدر کفرم دراومد که دلم م ی خواست با
  دستای

. خودم خفه ش کنم

گفتم وضعتو از اینی  که هست بدتر نکن فرخ. سام ی ازت
 شکا یت

می کنه که به نامزدش دست درازی کردی. قانون بیچاره
  ت می



. کنه. اسم پلیس  و قانونو که آوردم زرد کرد

.  اینارو باید  همون دیروز بهش م ی گفتی- 

.  دیروز چونه نزد که نمیام- 

 خبر داشت رامیال حامله س؟- 

نه. گفت مدرک نداری که من با رامیال بودم. گفتم هم- 
 صداتو

داریم هم عکساتون رو هم جواب آزمایش حامله گی
.  رامیال رو
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بی   غیرت نباش.  آقا اینو که گفتم دیگه داشت م ی  مرد.
 گفتم

االقل بیا  تا وضع بدتر نشده. اون دو تا عقد کنن جرم تو
 سنگین

. تره

.  دی گه باورم شده بود نمیاین- 

 جواب سونو رو چجوری گرفتی؟- 

به راحتی آب خوردن. وقتی یه هفته  پیش دو بار تو- 
 رستوران

عوق زد شک کردم بهش. به رضا گفتم تعقیبش  کنه. با
 چند تا

تراول که گذاشتم الی دفتر منشی مطب و آه و ناله و
 خواهش



بده.  بهم  رو  سونو  جواب  از  راضی   شد  یه  نسخه
دختره  تمنا، 

دیروزم فهمیدم با خاله قرار مدار گذاشتن که بچه رو بی
 سرو

. صدا سقط کنن

:  محمد با تاسف سر تکان داد و گفتم

زندگیم  تموم  روژین  به  اومدن  با  تمام  بدبختیای  من  -
 محمد

شده. اون فرشته ی نجات منه. اون جایزه ی منه از طرف
 خدا

. که تموم این مصیبتا رو تحمل کردم و صبوری کردم
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اگر اون شب روژین فرخ و رامیال رو ندی ده  بود و- 
 بهت نگفته

. بود تو االن شاید  شوهر رسمی اون دخترخاله ت بودی

.  تصورش هم برام سخته محمد. خدا به من رحم کرد- 

.  بله واقعا خر شانسی پسر- 

:  از ته دل خندیدم و گفتم

آخرین ماموریت رو که به سالمتی بگذرونم اون وقت بیا- 
 بهم

.  بگو خر شانس

. اوه اوه راست میگی. گاز بده که دیر شد پسر. گااااز- 



 

 با_تو_کافر_میشو م#
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بشقاب های پر از پوست میوه را روی کانتر گذاشتم و
 مشغول

پاک کردن بشقاب ها شدم. رزا و مامان داشتند شام را آماده
  می
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کردند. رزا کیسه ی کاهوها را کنار ظرف بلور ساالد
 گذاشت و

مشغول خورد کردنشان شد. صدا ی قهقهه های بابا و
 مرعشی در

سالن کوچک خانه ام می  پیچید. مثل دل من که از درد
 دلشوره

.  به هم می  پیچید

 : رزا گفت

. چه خوشن اینا- 

:  مامان گفت

 روژین ادویه کاری داری؟- 



.  با دست قفسه ی سمت راست اجاق گاز را نشان دادم

آره همونجاس. کاش م ی ذاشتین از بیرون غذا می- 
.  گرفتم

:  مامان با صدایی آهسته پچ زد

اینا  دادن ریختن  اینکه موافق مهمون نوازیتم ولی شام  به
 - با

 . پول تو جوبه

: رزا پچ زد
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من نمی  دونم تو که راضی نیست ی چرا پاشدی اومدی- 
 اینجا و

ا عیونی درست می کنی  و شرشر عرق می   داری
 واسشون شام

 . ریزی

:  مامان قوطی ادویه کاری را برداشت و نزدیک ما آمد

چی کار کنم؟ حریف بابات نشدم که نشدم. مرغش یه پا- 
.  داره

:  آه کشیدم

االن دیگه مامان؟ باهم پاشدیم  رفتیم سفر و بعدم گفتن- 
  میان

.  اینجا گفتین باشه. قشنگ معلومه که راضی هستیم دیگه



:  مامان با تاسف سر تکان داد

. چه می  دونستم مادره اینقدر عنقه- 

م ی   گفتی  روژین  باالی   چشمت  اگر  آنقدری  که  بود.
 حالم  بد

آماده  ی   بغضم  گریه  کردن.  زار  زار  به  می  نشستم
ابروست، 

ترکیدن بود. کاش یکی بود به بابا حالی م ی کرد ازدواج
  بچه بازی

. نیست. بحث یک عمر زندگ ی است

خبر داشتم شب عروسی رامیال و سامیار است. سامی ار
 شب قبل

و  گفت  داشتن  دوست  و  عشق  از  توی  گوشم  تمام
 ساعت  دو
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آخرش هم قول داد عروسی را به هم بزند. اما امروز هر
 چه با او

تماس گرفته بودم جوابی در  پی نداشت. حتی محمد هم
 جوابم

بود  عجله  گفته  با  خیلی  سرسری  و  فقط  یک  بار
 نمی  داد.  را

منتظر بمانم و شرایط را جوری  پیش ببرم تا خبرم کند. اما
 تا

.  کی؟ ساعت از نه شب گذشته بود

مامان کمی  ادویه کاری به مرغ ها ی در حال پخت اضافه
 کرد و



: گفت

اتاق چی  به هم  اون  تو  و خواهر دو ساعته  پسر  و  -
 این  مادر

 میگن؟

 : رزا گفت

.  مشکوک می  زنن مامان- 

:  گفتم

 چطور؟- 

اتاق.  تو  رفت  و  بردیا  زنگ خورد  مامان  -  آخه من
 دیدم  تلفن

بعدم دخترشو صدا زد. پنج دقیقه بعدم بردی ا رو صدا
 کردن. خب



. مشکوکه دیگه
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:  حرف که نزدم گفت

  تو حالت خوبه روژین؟ چرا اینقدر نفس نفس می  زنی؟- 

مامان با عجله آمد سمت من و با اخم ریزی رو  پیشانی
 اش زل

.  زد به من

 چته مامان؟ قلبته باز؟- 



: بغضم ترکید  و ب ی صدا و خفه هق زدم

!  مامان- 

.  مامان کانتر را دور زد و کنارم ایستاد

.  چی شده قربونت برم؟ گریه نکن عزیزم- 

: رو به رزا گفت

. م ی برمش تو اتاقش. قرصشو بیار. بدو رزا- 

اشک هایم  را پاک کردم و دور از چشم بابا و مرعشی  بی
 صدا

خزیدیم توی اتاقم. روی تخت نشستم و رزا فورا با یک
 لیوان آب

و قرص قلبم توی اتاق آمد. قرص را که خوردم دلم سوخت
 برای



. نگاه های نگران مامان و رزا
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:  مامان با غصه گفت

!  روژین مامان- 

. سرم را روی شانه اش گذاشتم

. مامان. من بای د باهات حرف بزنم- 



.  مامان دستم را توی دست  پینه بسته اما گرمش گرفت

.  حرف بزنیم قربونت بره مامان. حرف بزنیم- 

 : رزا گفت

. من برم تو آشپزخونه شک نکنن- 

:  مامان گفت

.  حواست باشه نفهمن روژین حالش بده- 

.  چشم مامان- 

رزا که رفت، همانطور که سرم رو ی سینه ی مامان بود،
 شروع

.  کرد به نوازش موهایم

.  بوسه ای نرم به فرق سرم نشاند



.  االن خوب میشی دخترم. چیز ی نیست. من اینجام- 
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: لب زدم

  م ی دونی خیلی  دوستت دارم مامان؟- 

. آره فدای چشای خوشگلت- 

 مامان بابا چشه؟ چرا می خواد منو به زور شوهر بده؟- 



بیخود کرده. مگه از سر راه  پیدات کردم؟ من نمی ذارم.- 
  ولی

... روژین

:  سر بلند کردم

 ولی  چی مامان؟- 

ندی د  بگیریم،  بردیا  پسر خوبیه. چرا  بهناز خانوم رو  -
 ولی  اگه

 نمی خوایش؟

آخه چجو ری بگم... راستش یکی هست که خیلی می- 
... خوامش

.  هق زدم و اشکم باز راه گرفت روی گونه های م

. بیشتر از جونم می خوامش مامان- 



: مامان با انگشتانش اشکم را پاک کرد
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چرا زودتر نگفتی پس؟ بابات که تا خود بهار صبر کرد- 
 خودت

 .  یکیو معرفی کنی

شرایط  نگو.  که  افتاده  این  مدت  تو  اتفاقا  اونقدر  -
. وای  مامان

.  جو ری نبود که بهتون معرفیش کنم



این  مرد  ک ی  هست  حاال  نمیارم  چی  می گی.
 سردر  که  -  من

  خوشبخت که دختر عزیزمن اینهمه دوسش داره؟

.  سامی ار مامان. سامیار سنایی- 

:  چشمانش گرد شد

 سنایی ؟! همین رئیست؟- 

:  تند تند سر تکان دادم

. آره خودشه- 

این  که خیلی  خوبه دخترم. اونقدر این پسرو من دوست- 
.  داشتما

: سر به زیر انداختم



واسه  کنم.  فراموشش  نیاد  با ید  کال  امشب  اگر  -
... ولی  مامان

...  همیشه... تا ابد
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:  نگاه  مامان باز کدر شد

 منظورت چیه ؟- 

ناگهان در باز شد و بابا سرک کشی د داخل اتاق. فورا رو
 برگرداندم

: تا اشکم را نبیند. صدایش را شنیدم



شما دو تا چرا اینجایین؟ نمی خواین بیاین بیرون؟ زشته- 
!  بابا

:  مامان گفت

  اینا هنوز تو اتاقن؟- 

  نه اومدن بیرون. بیاین  دیگه. روژ ین بابا؟ شام نمیدی؟- 

:  گفتم

 .  چشم االن میام- 
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:  مامان از جا بلند شد و گفت

 .  عباس تو برو ما االن میایم- 

کنار  و  بلند شدم  از جا  بلندی  کشیدم.  نفس  بسته  شد
 در  که



توی  ریه  های م  بهاری  را  هوای  تمیز  و خنک
 ایستادم  و  پنجره

کشاندم. توی آن لحظه از ته دلم می خواستم سامیار زودتر
. برسد

دست مرا بگیرد و از این جا فرار کنیم و برویم  یک جای
.  دور

.  مامان کنارم ایستاد و دست روی شانه ام گذاشت

صورتتو بشور و یه کم کرم پودر و سایه بزن چشای- 
 قرمزت لو

نده تو رو. االن وقت نیست بهم بگ ی داستانت چیه دخترم.
 ول ی

مطمئن باش حتی  اگر این  آقا سامی ار نتونه امشب
 خودشو برسونه

.  اینجا، من تو رو نمیدم دست این مرعشی ها



انداختم دور گردنش. با ذوق  از ته دل خوشحال شدم و
 دست

:  گفتم

.  وای مامان. الهی من قربونت برم- 

. مامان بوسه ای روی گونه ام نشاند

. خدا نکنه دخترم. من برم تا دوباره بابات برنگشته- 
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مامان که رفت، با عجله قرمزی صورتم را زیر آرایش
 پنهان کردم

به  اتاقم  بردیا  انتها ی  راهروی  منتهی  به  بیرون  رفتم.
 اتاق  از  و

دیوار تکیه داده بود و به نقطه ای نامعلوم خیره بود. از
 همان جا

نگاه ی به داخل سالن انداختم. داشتند سفره را می چیدند.
 تک

.  سرفه ای کردم و کنار او  ایستادم

:  بردیا سرش را سمت من چرخاند. گفتم

 چرا اینجا ایستادین؟- 

نگاه بردیا گرفته و ناراحت بود. اخم ریزی بین دو ابرویش
 بود و

. من نمی دانستم دلیلش چیست

: چند لحظه بی حرف نگاهم کرد. متعجب گفتم



 چیزی شده؟ حرفی  صحبتی با من دارین؟- 

.  بردیا آب دهانش را قورت داد

...  ا... چیزه... می  خواستم بگم- 

: منتظر ادامه ی حرفش بودم که گفت

.  هیچی ولش کن. بفرمایید شام- 
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 .  ممنون شما بفرمایید- 

مشغول  کردم.  تند  پا  آشپزخانه  سمت  هم  رفت  من
 بردیا  که

چیدن لیوان ها بودم اما زیر چشمی به جمع توی سالن نگاه
  می

. کردم

مادر بردی ا بغ کرده نشسته بود روی مبل و قیافه ی
 درهمش خبر

.می داد یک اتفاق ی او را ناراحت کرده. رزا کنارم ایستاد

.  روژین اینا یه چیزیشون هستا. ببین کی گفتم- 

  آره دارم می  بینم. چی شده؟- 

:  شانه باال انداخت و سینی لیوان ها را برداشت و گفت



. نمی  دونم فقط خدا به خیر کنه- 

شام را در سکوتی  غیر عادی خوردیم. بهناز خانم رفتارش
 صد و

هشتاد درجه تغییر کرده بود. به کسی محل نمی گذاشت و
 مدام

چشم و ابرو می آمد. من و رزا و مامان چند بار تعارفش
  کردیم

نبودیم، اما  با آن ها  اینکه راضی به وصلت  با  تا چیزی
. بخورد

.  رسم مهمان نوازی را خوب بلد بود یم
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بهار خواهر بردیا هم دست کمی از مادرش نداشت. بردیا
 سخت

در فکر بود و آقای مرعشی هم متعجب بود از رفتار
. خانواده اش

بابا که فهمیده بود جو مثل دو سا عت  پیش نیست، رو به
 بهناز

:  خانم گفت

. چیزی شده بهناز خانوم؟ ناراحت به نظر می  رسین- 

بهناز خانم به بردی ا و بهار نگاه معنا داری کرد. بردیا  به
 نشانه ی

.  چیزی نگو سر تکان داد و چشم چرخاند

:  بهناز خانم گفت

. چیزی نیست آقای رستمی- 



آخه هیچی نمی خورین و ب ی حوصله این. اتفاقی- 
  افتاده؟

.  بهناز خانم به من نگاه کرد

بخوریم روژین خانوم زحمت  از شام صحبت کنیم. شام  -
 بعد

. کشیدن

:  گفتم

.  نوش جان. بفرمایید- 

 Page 1423 of 1483
 

 



 

شام خورده شد و سفره جمع شد. با رزا ایستادیم به شستن
 ظرف

از   یخچا ل  را  شیرینی  های  تر  مامان چای  دم کرد و
. ظرف  ها

. بیرون آورد

ظرف ها که تمام شد، دستانم را خشک کردم و چای ریختم
 و با

رزا مشغول پذیرایی  شدی م. قلبم داشت می  ایستاد. دلم
  گواهی

بد می داد. از سامیار خبری نبود و چیزی هم به ده شب
 نمانده

بود. رفتار بهناز و بهار و بردی ا هم شده بود عالمت سوال
 بزرگ و

. بی جواب



:مرعشی لیوان چایش را توی دست بزرگش گرفت و گفت

. خب حاال وقتشه بریم سراغ اصل مطلبمون- 

:  بابا  گفت

بله موافقم. دی گه کم کم با ید بساط بله برون رو راه- 
.  بندازیم

نگاه  تندی  به مامان انداختم. مامان با باز و بسته کردن
 چشمانش

.  اشاره کرد ساکت بمانم

:  بهناز خانم گفت

. دی گه دیر وقته. بهتره برگردیم هتل- 
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:  بابا  لبخند از لبش پرکشید. مرعش ی گفت

...  ولی  بهناز- 

بهناز خانم از جا بلند شد که ناگهان صدای دو تقه ی بلند به
 در

. ورودی باعث شد همه سرها به آن سمت بچرخد

:  هیجان زده از جا بلند شدم و گفتم

.  من باز م ی کنم- 



با زانوانی که م ی لرزید به سمت در رفتم و با دستانی
 لرزان

.  دستگیره را پایین کشیدم و آن را باز کردم

سامیار پشت در بود با گلدان ی در دست و لبخندی روی
. لب

...  من اومدم- 
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با  چشمانی  مشتاق خیره شدم به او که در آن لباس بیشتر
 از هر

وقت دیگری برازنده و خواستنی بود. لبخند دوست داشتنی
 اش

آرامشی شگرف ریخت در تار و پود قلبم. خدا شاهد است
 هر چه

.  دلواپسی بود با آمدن او پر کشید و به ناکجا آباد رفت

:  صدای مامان از پشت سرم آمد



  کیه روژین جان؟- 

در را بیشتر باز کرد و با دیدن سامیار گل از گلش شکفت
 و با

شنیدن سالمی گرم و خجل از سامیار، با صدای بلند طوری
 که

:  بقیه هم بشنوند، گفت

سالم پسرم. خیلی خوش اومدی. بیا  تو. چرا اونجا- 
  وایسادی؟

د یدن  جمع  با  گذاشت.  خانه  در  پا  و  کند  پا  از
 سامیار  کفش

:  محجوبانه سالم کرد و گلدان را به سمت مامان گرفت

شرمنده بد وقتی  مزاحم شدم خانوم رستمی. مثل اینکه- 
 مهمون

. دارین



:  مامان گلدان را به دست من داد و باز بلند گفت

دخترم بیا بگیرش برای شماس. بفرمایید. قدمتون سر- 
. چشم
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داشت خنده ام می گرفت از تابلو کردن های مامان توی
. رفتارش

. به گمانم داشت زمینه چینی می کرد

.  بابا  از جا بلند شد و مشتاقانه به استقبال سامیار آمد



. سامیار سالم کرد و دست داد و بابا تعارفش کرد بنشیند

سامیار که مشغول احوالپرسی با مرعشی ها شد، بابا زیر
 گوشم

: گفت

  چی شده؟ این  اینجا چی کار م ی کنه؟- 

:  شجاعتم را جمع کردم و گفتم

.  واسه یه کار مهم. بشینید حاال معلوم میشه بابا- 

:  مامان رو به بابا گفت

.  عباس فقط آروم باش- 

:  بابا  اخم ریزی کرد

 شماها چتونه؟- 



. مامان شانه باال انداخت و بابا به جمع برگشت
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به آشپزخانه رفتم تا برای سامیار چای بیاورم. وقتی چای
 را به او

سامی ار  نگاهی   شدیم  و  چشم  در  لحظاتی  چشم
 کردم  تعارف

.  عاشقانه به من انداخت که نزدیک بود قلبم بایستد

. روی صندلی خالی  نزدیک مامان نشستم



می   مامان  و  من  فقط  که  بردیا  کرد  به  سامیار
 نگاهی  معنادار

:  دانستیم چه مفهومی دارد. بعد رو به بابا گفت

  معرف ی نمی  کنید آقای رستمی؟- 

بابا  شروع کرد به معرفی جمع. بهناز خانم که دوباره
 نشسته بود

سرجایش با نگاهی خریدارانه همراه با شک به سامیار نگاه
  می

:  کرد. بابا به بردیا  که رسید گفت

.  ایشون هم آقا بردی ا داماد آینده ی ما- 

:  سامیار یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت

!  جالب شد- 



:  بردیا سر کج کرد

. چی جالب شد؟ نمی فهمم منظورتون رو- 
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 . االن عرض می کنم خدمتتون- 

:  بعد رو کرد به بابا و گفت

رو  بنده  جسارتL  واقعا  می  خوام.  عذر  بنده  رستمی.
 -  جناب



بپذیرید. ولی  من امشب اینجام  که روژین خانوم رو از
 شما و مادر

. محترمشون خواستگاری کنم

جمع در سکوتی محض فرو رفت. همه زل زدند به سامیار.
 بابا

خانم  بهناز  شد.  بردیا   سرخ  صورت  و  بود  مانده  باز
 دهانش

. پوزخندی صدا دار زد

بابای  بیچاره ام که معلوم بود در شرایط گیج کننده ای
 گرفتار

:  شده لب زد

  چی گفتین؟ یه بار د یگه بگین؟- 

: مامان فوری گفت



وا! عباس؟ داره میگه اومده خواستگاری. چرا ماتت- 
  برده؟

.  بابا  اول به مامان اخم کرد و بعد رو ترش کرد سمت من

 روژین؟ میشه بگی  این جا چه خبره؟- 
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نگاهم را به نگاه سامیار گره زدم. با نگاه گرمش به من
 اطمینا ن

.  قلبی داد که مثل او شجاع باشم



: رو به نگاه سوالی و شوکه ی بابا لب زدم

. بابا! سامی ار امشب اینجاس تا منو خواستگاری کنه- 

ناگهان بهناز خانم از جا پری د. ابرو در هم تنیده،  براق
:  شد

مرعشی! همینو می خواستی؟ آره؟ منو این همه را- 
 کشوندی

اینجا که شاهد شب مراسم خواستگاری این دختر باشم؟
 دختری

 که مثال قراره عروس ما بشه؟

: مرعشی رو به بابا با دلخوری گفت

 دستت درد نکنه عباس. داشتیم؟- 



:  بابا  به زور گفت

.آقا چی میگی شما؟ خانوم بفرما بشین ببینم چه خبره اینجا- 

:  بهناز خانم تو پید
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به  آقای  رستمی؟  یه  نگاه  -  دیگه  چی  م ی  خواستین
 بشه

شده.  حسابی  شنگول  اومده  وقتی  این  آقا  از  بکنید.
 دخترتون



چشماشو ببینید. قشنگ معلومه ای ن دو تا سر و سری باهم
. دارن

:  بردیا کفری تشر زد

  آقا این جا چه خبره؟ مارو مسخره کردین؟- 

.  بابا  دستپاچه بود از جو به وجود آمده

:  بهناز خانم رو به بردیا  گفت

دست  دختر  کردن  فکر  که  کالهبردارن  اینا  یه  مشت
 -  پسرم

خورده شون رو می تونن به دیگرون بندازن و کسی هم بو
.  نبره

با شنیدن این حرف ماتم برد. منظورش چه بود. مامان
:  غری د



خانوم محترم حرف دهنتو بفهم. این دری وریا چیه به- 
 دختر

  من می  بندی؟

از  و سرخورده و عصبانی در حالی  که رنگ  بابا از جا
 بلند شد

:  رویش پریده بود گفت

 دختر دست خورده ی من؟ منظورتون چیه از این حرفا؟- 
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:  بهنازخانم زهرخندی زد



واقعا خجالت داره. خودتون می  دونستین داماد و- 
 دخترتون چه

غلطی  کردن، خواستین همینجو ری  عین  آب خوردن
 بندازینش

. به ما. این همه عجله تونم واسه همین بود

:  مامان داد زد

.  بسه دیگه. چرا حرف مفت می زنید- 

سامیار از جا بلند شد و با صورتی سرخ از خشم و
 چشمانی شعله

:  ور تو پید

خانوم محترم. لطف کنید  احترام خودتونو داشته باشید.- 
 شما

روژین  اینجو ری  حرف  نجی بی  مثل  ندارین  در مورد
 دختر  حق



.  بزنید. من همچین اجازه ای بهتون نمیدم
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:  بهنازخانم گفت



بیا  بفرما. دختره معلوم نیست چند نفرو تو دست و بالش- 
. داره

می  زنید؟   نجابت  از  حرف  ایشون.  حاالم  من،  پسر
دامادتون، 

. خجالتم خوب چیز یه واال

.  مامان واقعا دیگر نمی توانست بر اعصابش  مسلط باشد

: جیغ زد

چرا حرف مفت می زنید؟ کدوم داماد؟ خجالت بکشین- 
 بهناز

 خانوم. چرا تهمت می زنید آخه؟

: بهناز خانم دستش را توی هوا تکان داد



فکر کردین ما نمی فهمیم چه خبره؟ ولی خدا خودش- 
 حواسش

. هست

:  مرعشی تقریبا داد زد

  بهناز ساکت شو. این چرت و پرتا چیه میگی؟- 

:  بهناز با صورتی سرخ شده داد زد
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چرت و پرت نیست. حقیقته. بفهم این خانواده سر مارو- 
 کاله

. گذاشتن

:  بابا  گفت

من نمی  فهمم شما چی میگی ن خانوم. چه کالهی آخه؟- 
 ای

!  بابا

:  بهناز خانم داد زد

داد. وگرنه  فهمید  بهمون خبر  -  خدارو شکر دختر
 خواهر من

معلوم نبود گول بخ وریم و دختر دست مالی شده تون رو
 بهمون

 . راحت بندازین



:  سامیار از جا پری د

خانوم بهتون تذکر دادم. لطفا حواستون به حرف زدنتون- 
 . باشه

بردیا که تا آن موقع ساکت مانده بود با لحنی که استهزاء
 آمی ز

:  بود رو به سامیار گفت

. شما لطفا دخالت نکنید . پا قدمتون نحس بود- 

:  فورا پشت سامیار درآمدم
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اتفاقا برعکس. خدارو شکر سامیار اومد و اون روی- 
 واقعی شما

. و مادرتون رو رو کردن

:  بردیا گفت

با این طرز گستاخیت معلومه که در موردت اشتباه فکر- 
  می

. کردم

من هیچ کار بدی نکردم که بخوام به شما ثابت کنم خودم- 
 رو

.  آقای مرعشی

بهار اخم گزنده ای روی  پیشانی اش نشاند. جیغی بنفش
:  کشید

.  نیاز نیست ثابت کن ی دختر هرزه- 



:  مامان فریاد  زد

خجالت بکش دختر. هرزه خودت ی و اون مادرت که- 
  ادب یادت

.  نداده

بحث و دعوا و صدای بگو مگو باال گرفت. به جز من و
  سامیار

.  همه باهم داد می زدند و به هم فحش می دادند

 : رزا ناگهان فریادی  گوشخراش زد
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!  بسه دیگه- 

.  همه در دم ساکت شدند

: رزا شروع کرد به گریه کردن

خانوم مرعشی  خوب گوشاتو وا کن. خواهر من یه دختر- 
 پاکه

از  شد  مجبور  من  فطرتی  شوهر  پست  و  حماقت
 خاطر  به  که

تهران بیاد اینجا زندگی  تو شهر غربت رو به جون بخره.
 دروغ

بگه به خاطر آلودگی قلبش مشکل داره که یه وقت آبروی
. ما نره

این  مشکالت  که مسببش  تموم  تنهایی  زیر  بار  به  که
 خودش

شوهر عوضی من بود کمر خم کنه تا من و پسرم بی سر و
 سامون



نشیم. خدارو شکر پلیس  و دادگاه پدرشو درآوردن. حق به
 حق

. دار رسید

نمی دونم دختر خواهرتون از کجا شنیده و چی  شنیده؛
 ولی  اون

خدای باال سر شاهده خواهر من یه قدم پاش رو از نحابت
 کج

. نذاشته. شمام حق ندارین هر چی  دلتون می خواد بگین

 

مامان فورا سمت در خانه رفت و آن را چهار طاق باز
.  کرد

 Page 1436 of 1483
 



 

 

بفرمایید لطفا تشریفتونو ببرین. مهمونی تمومه. دختر- 
 بهتون

. نمی دیم . خوش اومدین به سالمت

را  دخترش  دست  و  برداشت  مانتویش  را  کیف  و
 عجله  بهار  با

:  گرفت و به مادرش گفت

مامان بریم. بابا زود باش. بردیا  راه بیفت. خالیق هر چه- 
.  الیق

بهناز خانم مانتو و کیفش را برداشت و در حال ی که به
 سمت در

: می رفت گفت



میریم. معلومه که میریم . شما هم نمی گفتین دخترتونو نم- 
 ی

. خواستیم. بیخ ریش خودتون

: بابا  رو به دوست چند ین و چندساله اش گفت

.  واقعا فکر نمی کردم اینقدر بی  چشم و رو باشین- 

:  مرعشی گفت

.  دی دار به قیامت  عباس- 

. بابا  زهرخندی زد و فورا روی مبل نشست
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رزا  کوبید.  هم  به  را  در  محکم  مامان  رفتند،  که
 مرعشی  ها

همچنان گریه می  کرد  و راستین که تمام مدت با دختر
 بهار توی

اتاق بازی می کردند با دی دن اشک های مادرش
 سرخورده و گیج

. بود

سامیار با دی دن راستین به سمتش رفت و  پیش پایش
. زانو زد

 آقا راستین ؟- 



راست ین چشم از مادرش گرفت و رو به سامی ار با بغض
: گفت

  بله؟- 

. سامیار با مهربانی دست کشید رو ی سر راست ین

دوست داری باهم بریم ماشین سوا ری؟ خودمون دوتایی؟- 
 بعد

 یه بستنی گنده بخوریم؟

.  راست ین به رزا نگاه کرد

.  آخه مامانم اجازه نمیده- 

.  کنار راستین نشستم. قربونت برم. می ذاره. برو

.  رزا راستین را بغل زد
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. با عمو برو بستنی خوشمزه بخور پسرم- 

 اگه من با عمو برم تو دیگه گریه نمی کن ی مامان؟- 

: رزا اشک هایش  را پاک کرد و گفت

.  نه پسرم- 

 . راست ین انگشت کوچک و شستش را جلو آورد

. قول بده... مهرم بزن- 



رزا هر کاری که راستین گفت کرد و بعد نگاهی سپاس
 گزار به

.  سامیار کرد

.  ممنون آقا سامیار- 

: سامیار راستین را بغل زد و به بابا گفت

با اجازه تون آقای  رستمی. یک  ساعت دیگه بر م ی- 
 گردم باهم

. صحبت کنیم

:  بابا  سر خم کرد

. باشه. ممنون- 
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آن دو را تا جلوی در بدرقه کردم و پا در تراس کوچک
. گذاشتم

. کفش های راستین را دستش دادم

: سامیار با مهربانی گفت

  خوبی؟- 

 : نگاه ی پر از عشق حواله اش کردم

.  تو باشی خوبم- 

: لبخند خسته  ای زد



.  زود میام. فعال- 

آنقدر ایستادم تا از درب حیاط  بیرون رفتند. به خانه که
برگشتم، 

: بابا جدی اما مهربان گفت

. روژین؟ بیا  بشین باهات کار دارم- 

مامان گوشه ای نشسته بود و رزا هنوز داشت فین فین  می
. کرد

:  روی مبلی روبه روی بابا نشستم و گفتم

  جانم بابا؟- 
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دل توی دلم نبود که بابا چه برخوردی با اتفاقات آن شب
  می

کند. م ی خواست  سرم داد و بیداد کند ی ا مثل قبل ترها
 خود

. سابقش بشود و منطقی حرف بزند



را لمس  این تفاسیر می شد خستگی و سرخوردگی او  با
 تمام

کرد. این که دوست چند ین و چند ساله اش را ظرف چند
 ساعت

.  از دست داده بود چیز کمی نبود

:  صدای خش دارش بلند شد

روژین؟ امشب این جا چه خبر بود؟ چرا هیچی به من- 
  نگفتی؟

.  نفس عمیقی کشیدم

بابا من از هیچی مطمئن نبودم. داستان من و سامیار خیلی- 

طوالنیه. این چند ماه خیلی اتفا ق ها افتاد و سامیار  تو
 شرایط

سختی قرار گرفت. من و اون کم کم به هم عالقه  پیدا
. کردی م
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اوضاع  ول ی  متاسفانه  بزنم.  حرف  تا  عید  باهاتون
 می  خواستم

.  جو ری  پیش نرفت که بتونم بهتون بگم

. یعنی  چی؟ من که سر در نمیارم از حرفات- 

قضیه ی من و سامیار خیلی  مفصله. بعدا سر فرصت- 
 بهتون

اینو  بدونید  سامیار   بای د   خودش  یه  فقط  چیز  رو.
 میگم  همه



. چیزایی رو براتون روشن کنه

. دوستی  من و مرعشی رو خراب کردین- 

:  مامان لب باز کرد

با  بودی  که  این  خودت  نیست  عباس.  -  هیچم  این
 طور

. خودخواهیت دوستت رو از دست دادی

چه خودخواهی ای زن؟ من فقط می  خواستم روژین بره- 
 سر

خونه و زندگی خودش و مردم اینقدر پشت سرش حرف
. نزنن

: مامان زهرخندی زد



اینا اگه آدم بودن امشب اینجو ری سکه یه پولمون نمی- 
. کردن

 از کجا فهمیدن آخه؟- 
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:  گفتم

قضیه  رو  خواهرش  دختر  مادرش.  چی  گفت  -
 شنیدی  که

اینا   چجور ی  موندم  فقط  چجوریش  مهم  نیست.  حاال
. فهمیده



.  نشستن جای قاضی و حکم صادر می کنن

.  مامان با تاسف سر تکان داد

.  خدا رو شکر زودتر فهمیدن و ذات کثیفشونو دیدیم- 

: رزا آه کشید

بابا کاش زودتر طالقم بده راحت شم. هر چند وقت یک- 
 بار یه

. چیزی میشه باز آتیش می  زنه به جونم

.  کنار رزا نشستم و بغلش کردم

.  الهی من دورت بگردم خواهر خوشگلم- 

 : رزا گفت



با سامیار  ازدواج کن. فقط اونه که یه مرد واقعیه.- 
 مطمئنم از

ته قلبش دوستت داره  با اینکه اون شب خودش نجاتت داد
 و

اینجا بود می تونست هزار تا تهمت بهت بزنه. ولی نکرد.
 چون

. ذاتش مثل این مرعشیا خراب نیست
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.  بابا  از جا بلند شد و شروع کرد به قدم زدن توی سالن



.  نزدیک ما ایستاد

میرم  بزنم.  حرف  بیاد  باهاش  ظهر  فردا  بگو  بهش
 بزن  -  زنگ

. بخوابم. خیلی خسته ام

.  نگاه ی به مامان انداختم

میرم   منم  راستینو  بیاره.  بگو  سامیار  و  به  بزن  -
 روژین  زنگ

. بخوابم

:  بوسه ای از راه دور برایش فرستادم و زمزمه کرد

 . قربونت بره مامان. شب به خیر دخترا- 

مامان رفت  پیش بابا. حتم داشتم زود رفت توی اتاق تا او
 را آرام

.  کند



 : رزا گفت

زنگ بزن روژین که االن راستی ن از خواب بیهوش- 
 . میشه
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باشه ای گفتم و تلفنم را از روی کانتر برداشتم و به حیاط
. رفتم

لب باغچه روی سکوی کوتاهش نشستم و شماره ی سامیار
 را



.  گرفتم

:  بعد از سه بوق جواب داد

.  سالم زندگیم- 

.  از خجالت لب گزیدم و لبم به تبسمی شیرین کش آمد

  سالم سامیار. خوبی؟- 

  آره خوبم. جانم؟- 

 راستین کنارته؟- 

آره خوابش برده طفلک. دارم برش می گردونم. تا اومدیم- 
 بیرون

.  فورا خوابش برد

 .  عزیزدلم . من تو حیاط منتظرتم. زود بیا- 



 

پنج دقیقه بعد با تک زنگ سامیار  در را باز کردم. راستین
 تو ی

. بغلش سر روی شانه اش خوابیده بود
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:  گفتم

.  بده بغلش کنم- 



.  نه نمی  خواد سنگینه. میارمش باال- 

از پله ها باال رفت و با راهنمایی  رزا او را توی اتاق برد
 و روی

.  تخت خواباند. رزا او را تا جلوی در بدرقه کرد

ممنون آقا سامیار. واقعا لطف کردین. اگر مونده بود تو- 
 خونه تا

.  یکی دو ساعت گریه می  کرد و بونه می گرفت

خواهش می  کنم رزا خانوم. خودتونو ناراحت نکنید. به- 
 حرف

. بی ارزش این و اون اعتنا نکنید . درست میشه همه چ یز

رزا سر به زیر انداخت و سامیار چشمکی به من زد و بعد
 از رزا

.  خداحافظی کرد و باهم از پله های  حیاط پا یین رفتیم

.  نزدیک درب حیاط سامیار نفس بلندی کشید



. وای روژین دارم از خستگی می میرم- 

خیلی دلم م ی خواد واسم بگی  امروز چی شد. یعنی- 
 قشنگ

.  مردم و زنده شدم تا بیای
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. برو خداروشکر کن امروز جای من نبودی دختر- 

.داری یه کاری م ی کنی امشب از فضولی نتونم بخوابما- 



سامیار لبخند خسته ای به چهره ی تکیده  اش نشاند. حساب
  ی

.  الغر شده بود

.  دست روی گونه های آب رفته اش گذاشتم

دیگه بدبختی تموم شده سامیار. دیگه از امشب راحت- 
. بخواب

راحت بخواب و دیگه کابوس  نبین که من همین جا همین
 امشب

. بهت قول میدم اجازه ندم کسی کاری کنه دلت بشکنه

قطره اشکی گوشه ی چشمش نشست. دست برد و کف دستم
 را

. روی لب های داغش گذاشت و بوسید

:  با صدایی بغض آلود لب زد



 ک ی بیام  دست بوسی بابات عمر من؟- 

.  فردا ظهر- 

 .  میام- 

  به بابام چی می خوای بگی؟- 
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وقتی   عاشق دخترتم. چند  آقای  رستمی. من  بگم  -  می
 خوام



پیشت امانت باشه، زودی میام می برمش. می برمش 
 خانوم خونه

م بشه، همچین نور بده به خونه م که خورشید خانوم
 حسودیش

. بشه

 

 با_تو_کافر_میشو م#

#Lقسمت_دویست_نوزدهم 

 

داشتن.  آن همه دوست  نداشت.  را  عشق  آن همه  قلبم
 طاقت

: چشم بستم و باز کردم و زمزمه کردم

.  تا فردا که بیای منتظرت می مونم مرد من- 



 

* 
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با  صدای بغ بغوی یا  کریم  هایی که خودشان را به شیشه
  م ی

کوبیدند،  از خواب پریدم. نیم خیز شدم و با چشمانی  نیمه
 باز به



. پنجره ی لخت و بدون پرده نگاه کردم

ال مروتا من که هنوز نرفتم. چرا اینقدر بی تابی می- 
  کنید؟

دوباره دراز کشیدم و تلفنم را از ر وی عسلی کنار تختم
. برداشتم

ساعت نه صبح بود و گویی نیم ساعت هم نخوابیده بودم.
 هنوز

کارم با خاله و مادرم تمام نشده بود. ظهر هم بای د م ی
 رفتم با

پدر روژین حرف می  زدم و سنگ هایمان را وا می کندیم
  .

. پتو را به سختی کنار زدم و با کرختی سر جایم نشستم

از ظرف کنار پنجره مشتی گندم برداشتم. پنجره را باز
 کردم و



مشغول  که  ری ختم.  یا   کریم   ها  پنجره  روی  درگاه
 را  ها  گندم

:  خوردن شدند زیر لب گفتم

 من برم کی  واستون دون می پاشه خوشگال ؟- 

بیشتر اسباب و اثاثیه ی اتاقم را تو ی کارتن چیده  بودم.
 بقیه ی

.  وسایل خانه هم هنوز مانده بود

.  یک هفته وقت داشتم تا آن جا را خالی کنم
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حوله را برداشتم و توی حمام خزیدم. ساعتی  بعد سرحال
 و قبراق

بعد از خوردن صبحانه ای مفصل از خانه بیرون زدم.
 پشت فرمان

. که نشستم، تلفنم زنگ خورد

  الو محمد؟- 

  سالم سامی. احوالت چطوره شادوماد؟- 

  شادومادو کوفت! به نظرت اصال دیروز عروسیم بود؟- 

خدا وکیلی  نبود؟ زدی  خاله ت و دخترش رو با خاک- 
  یکسان

.  کردی دیگه

.  قاه  قاه خندی دم



.  آره راست میگی. خیلی خوش گذشت بهم- 

 دیشب صدای داد و بی داد چی بود از خونه روژین ؟- 

هیچی  پسر. خانواده ی مرعشی  هم کله پا شدن پا شدن- 
 رفتن

. پی کارشون 

!  خر شانس- 

.  حاال هی  بگو چش بزن مارو- 
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  کجایی؟- 

.  دارم میرم ماموریت آخرمو انجام بدم- 

.  خوبه. موفق باشی رئیس- 

.  تلفن را که قطع کردم فورا شماره ی پروانه را گرفتم

. بعد از چند بوق صدای پریسا  از پشت خط آمد

  جانم سامی؟- 

  سالم خاله؟ خوبی؟- 

 به نظرت جوابم مثبته؟- 

  مثبت باشه خاله جون. مگه من مردم که تو ناراحتی؟- 



.  بزنمت؟ خدا نکنه- 

  تو چرا جواب تلفن مامانو دادی؟- 

.  حالش خوب نیست. سرش داره می ترکه- 

.  هه! تو گفتی منم باور کردم- 

  بدم گوشی رو بهش؟- 

نه بهش بگو دارم می ام اونجا. آماده ب اشه بای د بریم- 
 .  جایی
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.  باشه بهش میگم- 

 

.  تلفن را روی صندلی انداختم و پا روی پدال گاز گذاشتم

وقتی پشت درب واحد زنگ را فشردم سهیل در را باز
 کرد. با

.  دیدنم  پشت در حساب ی جا خورد

بردارم  باعث شد بفهمم چقدر دلتنگ  از چند ماه  دیدنش
 بعد

.  بوده ام

:  فورا با ذوق گفتم

.  سالم سهیل- 



. لحن سرد سهیل دلم را شکست

.  سالم- 

بعد هم فورا رفت و در را باز گذاشت. پا درون خانه که
گذاشتم، 

مامان را دی دم روسری سفید  به پیشانی اش بسته و روی
 مبل

.  نشسته و آه و ناله اش بلند است
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پریسا از  بود.  سهیل هم گوشه ای نشسته و نیم رخش به
 من

. آشپزخانه بیرون آمد

 اومدی  خاله؟- 

مامان صورت رنگ پریده اش را به سمتم چرخاند و دست
 بلند

: کرد

چیه؟ اومدی با چشای خودت ب بینی چقدر فلک زده ام!- 
 ببینی

  که چه آتیشی افتاد تو دامنم؟

بیا، بی ا جلوتر سامی . بیا  که خوب موفق شدی. حسابی
 به خاک

.  سیاه نشستم



:  نزدیکش روی مبل فرود آمدم. با تاسف سر تکان دادم

اینجوری  بش ینی  اینجا  عزا  که  -  همینو  می  خواستی
 مامان؟

 بگیری؟

.  مامان دست روی سرش گذاشتم

. نمی  خواستم به روح آقاجونم اینو نمی خواستم- 

مگه من می  خواستم؟ شما هی  اصرار کردی بیا این- 
 رامیال رو

. بگیر. بیا تحویل بگیر
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 :  مامان نالید

دختره نفهم هر چی خواهرم آبرو جمع کرده بود یه شبه- 
 به باد

.  فنا داد

خوبه اینو می دونی  و نشستی داری می نالی؟  به ما که- 
 چیز ی

نشد. اونا آبروشون رفت تو جوب. اتفاقا بای د بری خدارو
 شکر کنی

. فهمیدم و نذاشتم به هدف کثیفش برسه

 چطوری؟ چطوری فهمیدی سام؟- 

.  پارسال روژین اتفاقی  دو تاشونو دیده بود- 



. بازم پای  این دختره وسطه- 

.  دختره اسم داره. اسمشم روژینه. عروس آینده  ت- 

:  مامان چشم گرد کرد

  چی؟! چی گفتی ؟- 

:  سهیل صدایش برای اولین بار درآمد

.  باز شروع شد- 

:  چشم غره رفتم
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خیلی وقته شروع شده آقا سهیل. بعدم زندگی من و آینده- 
  ی

شدی؟  سرد  و  اینقدر  تلخ  که  می  رسونه  ضر ری
 بهت  چه  من

 سهیل من بردارتم ها. ی ادت که نرفته ؟

:  سهیل براق شد و داد زد

یادم نرفته که چجوری دکم کردی یه جای دور. بعدم- 
 تصادف

.  کردم و آش و الش شدم

اوال که تقصیر خودته دهنت تق و لقه. دکت کردم مامان- 
 نفهمه



و خبرش نکنی. دوما که تصادفتم تقصیر خودته می
 خواستی به

.  جای رانندگی پرواز نکنی

 بعد از این چند ماه اینه جای احوالپرسیت ؟- 

دم در گرم سالمت دادم. ولی  یخ کردم با اون طرز جواب- 
. دادنت

تو اگه از من خوشت ن میاد حرفی نیست. برو تو تیم مامان
 و خاله

. و بقیه

 . سهیل پوزخندی تمسخر آمیز زد

.  چرند ن گو سام. من تو تیم  هیشک ی نیستم- 

.  آره راست میگی. تو تیم زنتی  که چشم دیدن منو نداره- 
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:  مامان ناگهان داد زد

بسه دیگه. سرم داره می ترکه اون وقت شماها دارین جلو- 
 ی

  من دعوا می  کنید؟

: فورا گفتم

.  پاشو لباس بپوش بریم- 

  کجا بریم؟- 

. بریم  خونه آبجیت. هنوز کارم باهاشون تموم نشده- 

 م ی خوای بری دعوا؟- 
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:  پریسا گفت

به حد کافی   ناراحت  اونا خودشون  ول کن.  رو خدا  تو
 -  خاله

. هستن

:  شانه باال انداختم

. به من چه که ناراحتن. خبط کردن تاوانشم بای د بدن- 

:  پریسا نگران گفت



  چی کار م ی خوای بکنی سام ی؟- 

می  دونم آبجیته و نگرانی خاله. اگه اون رامیال  بچه- 
خواهرته، 

من پسر این خواهرتم. سرم کاله گذاشتن باید  جوابگو
.  باشن

: مامان دستش را توی هوا پرت کرد

. من که نمیام. خودت برو- 

خودم برم؟ به چه مناسبت؟ تو بای د باشی و با چشم- 
 خودت

ببینی جواب نامردیشون رو چجو ری باید بدن. با ید  باش
  ی و ببینی

و دیگه به هیچکس اعتماد نکنی  و زندگی  پسرت رو
 نفروشی به

اون پولی که آخرشم هیچکس  با خودش نمی تونه ببره اون
. دنیا



.  پاشو حاضر شو که دیر شده هزار تا کار و بدبختی دارم
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خاله تو هم زنگ نزنی  بهشون خبر بدی یهو بزنن به
 چاک. همین

. امروز باید تکلیف من با اینا  مشخص بشه

:  پریسا گفت

نترس با اون آبروریزی دیروز چپیدن تو خونه جرات- 
 ندارن از



بودن  باغ  تو  همسایه  هاشون  دیروز  تموم  بیرون.
 برن  خونه

.  فهمیدن چی شده

 . چه بهتر. حقشونه- 

اصال خودتم بیا. سهیل تو هم خواستی بیا. سهیل چپ چپ
 نگاهم

: کرد

. ولمون کن بابا. خودم هزار تا بدبختی دارم- 

. بعد هم از جا بلند شد و سیگار به دست توی تراس رفت

.  مامان به اتاقش رفت تا لباس بپوشد

:  به پریسا گفتم



.  این سهیل چشه؟ خیلی دمغه- 

: پریسا آهسته گفت
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این  دفعه فکر کنم قضیه جدیه. گفت  - با زنش دعواش
. شده

. بریده د یگه می  خواد جدا شه

 .  پوفی کشیدم



اونا که باهم خوب بودن. فقط چرا یهو دختره رنگ- 
 عوض کرد؟

.  چشش دنبال پول آبجی بود- 

آره. تا فهمید به سهیل این وسط هیچ نمی ماسه بونه- 
 گرفت

.  جا خالی داد

کاش سهیل ول کنه اینا رو. راستی این روژین خانوم- 
 قضیه ش

 چیه ؟

:  با بیرون آمدن مامان از اتاق گفتم

. یه روز قرار می  ذارم ببینیش- 

: مامان نگاهی  معنادار کرد و گفت



 به خانواده ش گفتی من مخالفم؟- 

:  از جا بلند شدم و گفتم
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شما چه مخالف باشی چه نباش ی من عروسمو انتخاب- 
. کردم

مخالفت شما هیچی رو عوض نمی کنه مامان. پس بیخودی
 اذی ت

. نکن خودتو



.  واقعا که پرررویی- 

:  رو به پریسا گفتم

  تو نمیای؟- 

نیام  بهتره. می  مونم  پیش سهیل باهاش حرف  - نه خاله.
 من

بزنم ببینم تصمیمش چیه. فقط تو رو خدا کوتاه بیا شکایت
.  نکن

دی گه این به خاله بستگی داره چقدر سیاست به خرج- 
.  بده

.  ما رفتیم

:  مامان به پریسا گفت

. تو رو خدا راضیش کن تمومش کنه پری- 



.  باشه خواهر. برو به سالمت- 
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بیرون زدیم،  امیدوار بودم همه چیز همان طور که  از
 خانه که

.  نقشه کشیده بودم  پیش  برود

 

 با_تو_کافر_میشو م#



 قسمت_دویست_بیست_یک م#

 

زنگ یکی از همسایه ها را زدم چون می دانستم    خاله با
  دیدن

.  ما در را برایمان باز نمی کند

:  مامان با بی  حالی گفت

به  چشمم  نمی   خواد  دلم  نیومده  بودم.  من  -  سامیار
 کاش

 . چشمشون بیفته

:  با ب ی رحمی لب زدم

آشی که خودت پختی. با ید  باشی  آخرشو ببینی. برو- 
  اونور وایسا

. تو تصویر نیفتی



:  تا آمد چیزی بگوید، صدای زنی آمد
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  کیه؟- 

: فورا گفتم

.  ببخشید میشه درو وا کنید. مامور برقم- 

در با صدای تیکی باز شد و وارد ح یاط بزرگ شدم. مامان
 پشت



.  سرم آمد

.  خوب بلدی چاخان کنی- 

دروغای  من به بزرگی دروغای  خواهرت و خواهرزاده- 
.  ت نیست

را  زنگ  واحد  رف تیم. پشت درب  به طبقه  ی  پنجم  با
 آسانسور

فشردم. کسی از چشمی ما را دید؛  اما در باز نشد. چند
 مشت به

.  در کوفتم

خاله اگر دلت نمی خواد برم و با مامور بیام  باز کن- 
.  لطفا

.  به سرعت کلید در قفل چرخید و در باز شد



.  خاله با رنگ و رویی پریده  به من و مامان نگاه کرد

: تشر زد

 واسه چی اومدی؟  دیروز بس نبود؟- 
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:  مامان مرا پس زد و پا توی خانه گذاشت. به خاله گفت

 . زود می ریم . نترس. نیومد یم دعوا- 



با کفش وارد خانه شدم و بعد از کندن آن ها کنار مامان
 روی

. مبل نشستم

. خاله آمد و روبه رویمان نشست

.  زود بگین سرم درد م ی کنه- 

:  مامان غرید

  عجب رویی  داریها. سردردمL می دونی چیه مگه؟- 

:  خاله به هیچ عنوان به ما نگاه نمی  کرد. داد زد

.  رامیال؟ بیا  بیرون. به باباتم بگو بی اد- 

: پوزخند زدم

 شنیدم قایم  شدین همتون؟- 



. خاله چینی به بینی انداخت

.  کسی  قا یم نشده. فقط خسته ایم- 

بایدم  خسته باشین. اون همه دروغ تو یه بدن جا نمی- 
.  گیره
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:  خاله تو پید



سامی ار اینقدر نیش نزن. من به حد کافی مریضم و- 
 روانم به هم

 . ریخته

:  شانه باال  انداختم

به من چه. منم روح و روانم به هم ریخته. منم داغونم.- 
 منم

فریب خوردم. این از مادرم اینم از شما. یعنی هر کار از
 دستتون

براومد کردین منو بزنید زمین بک نید برده تون و قالده
  ببندین

.  گردنم نتونستین. قربون خدا برم که چوبش صدا نداره

:  خاله بلندتر داد زد

  رامیال! مگه با تو نیستم؟- 



:  گفتم

من نیومدم با رامیال حرف بزنم. من فقط با خودت کار- 
 دارم

. خاله

: خاله متعجب گفت

  با من؟- 
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از دستتون  - بله با خودتون. تا همین دیشب می خواستم
 برم

شکایت کنم. ولی  فقط و فقط به خاطر عمو که از همه جا
  بی

.  خبر بود باز فکر کردم بهتون یه فرصت بدم

.  خاله به وضوح خوشحال شد. قری به گردنش داد

  چه فرصتی مثال؟- 

سهم تون رو تو شرکت برگردون ید به خودم. اون وقت- 
 منم از

.  شکایتم صرف نظر می کنم

خاله قهقهه زد و مامان کامل چرخید سمت من و شوکه
:  گفت

!  سام؟- 



:  خاله وسط خنده گفت

درصد  هفتاد  هوای  شکایت  اون  می   خوای  به  -
. خیلی  زرنگ ی

 سهمو از چنگ من در بیاری؟

: به مبل تکیه زدم و پا روی پای م انداختم

نه اتفاقا اون ی که زرنگی  رو در کاله برداری م ی بینه- 
. من نیستم

شمایین خاله. بعدشم من دزد و شارالتان یا مفت خور نیست
  م

و کمال خسارت  تمام  پولشو میدم. شمام  هفتاد درصد
سهمه، 
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مارو از اون همه خرجی که واسه عروسی کردیم که شامل
 باغ و

و  کوفت  هزارتا  کیک  و  و  ماشین  عروس  آرایشگاه
 و  و  عکاس

.  زهرمار دیگه بود رو میدین

از توی کیف دستی  ام پوشه ای بی رون کشیدم و آن را
 باز کردم

.  و جلوی خاله که هاج و واج نگاهم می کرد گذاشتم

. من همه ی هزینه ها رو ریز و درشت نوشتم- 

خاله خم شد و پوشه را برداشت و نگاه ی دقیق به تک تک
 برگه



. ها انداخت

.  دوباره تکیه زدم به مبل و دستم را پشت مبل انداختم

اون سهمتون تو شرکته.  اون چند برگه  ی آخرم شامل
 فروش

دلم نمی  خواد یه درصد از سهام اون شرکت به نام شما
.  باشه

توی بد مخمصه ای انداخته بودمش. گذشتن از سهام شرکتی

که سرمایه ی هنگفتی محسوب می شد و درآمد حاصل از
 سود

معامله های ما بیشتر از سودی بود که از آن پاساژ در می
آورد، 

.  سخت ترین انتخاب دنیا بود
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خاله کمی فکر کرد و پوشه را باال و پایین کرد. بعد آن را
 رو ی

:  میز انداخت و گفت

. من سهمم رو نمیدم. برو هر کار ی دلت می  خواد بکن- 

 . با خونسردی از جا بلند شدم و پوشه را برداشتم

.پروانه پاشو بریم. از همون اول شکایت بهترین راه بود- 

:  پروانه داد زد

امضا کن پری. نکنه خوشت میاد دخترت و باباش سر از- 
 زندون



 دربیارن؟

: خاله گفت

. خیلی زرنگ تشریف دارین پروانه- 

در ضمن حالم که بهتر شد واسه تقسیم اون پاساژ جلسه- 
 می

حتی   سر  یه   چوب  شریک  باشم.  تو  با  د یگه  نمی
. خوام  ذاریم

. کبریت

.  پروانه از جا بلند شد و به دنبال من تا درب خروجی آمد

.  ناگهان در باز شد و عمو با عجله از اتاق بیرون آمد

 Page 1467 of 1483
 



 

 

:  بعد فورا سمت من قدم تند کرد و داد زد

 .  صبر کن سامیار- 

.  پوشه را از دستم قا پید و آن را سمت خاله گرفت

بشه  باز  پامون  نذار  کن  امضا  پریچهر.  کن  امضا
 باش  -  زود

.  کالنتری و دادسرا و  این نیمچه آبرومونم بر باد بره

 :  با صدای بلندتری غرید

!  امضا کن- 



:  خاله با عصبانیت پوشه را گرفت و  عمو رو به من گفت

.  بگیر بشین سهمتو بگیر بزن به چاک سامیار- 

.  نگاه ی فاتحانه به پروانه انداختم و اشاره کردم بنشیند

 

 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_دویست_بیست_دو م#
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خاله بدون چک و چانه زیر  نگاه برزخی عمو با تمام
 شرایط من

موافقت کرد. نمی دانم آن شب تا صبح چه بینشان گذشته
 بود

که رامیال جرات نکرد پا از اتاق بیرون بگذارد و عمو که
 همیشه

ی خدا جلوی خاله موش بود، شده بود شیر نری  که که با
 یک

. غرش همسرش را به اطاعت وا می  داشت

خاله امضا کرد و طبق حساب و کتاب های م مبلغ ی
 هنگفت اما

.  کامال روی حساب به صورت چک به او دادم

اجرا  به  را  دیگر  موعد چک  نرسیده  آن  روز  ده  تا
 تاکید   کردم



.  نگذارد

می دانستم مامان دارد از کنجکاوی می میرد آن همه پول
 را از

کجا آورده ام. برای همین وقتی از خانه ی آن ها برای
 همیش ه

:  بیرون زدیم گفتم

  نمی  پرسی پول از کجا آوردم؟- 

. تا سکته نکردم خودت بگو- 
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پول  و  پدرش  محمد  ماشینمو  فروختم.  یه  مقدارم  و  -
 خونه

و  آقای  خودمم  و محمد.  دی گه  سهامدار خودمم
 گذاشتن. حاال

. نوکر خودم

.  من نمی خواستم اینجو ری بشه سام- 

.  نمی  خواستی ولی کردی- 

بهمن کاری کرد که حالم از هر چی غریبه س به هم می- 
. خورد

.  روژینو خیلی اذیت کردی- 

. ماشاال اونم کم نیاورد. هر دفعه جوابمو داد- 



مامان. من م ی خوام باهاش ازدواج کنم. خواهش می- 
 کنم سنگ

ننداز جلو پام. من دوسش دارم. تا پای جونم براش م ی
.  جنگم

. از خداشونم باشه بری دخترشونو بگیری- 

با اینکه دلم نمی خواست این حرفو بزنم. ول ی از امروز- 
 راهمون

رفتار  روژین  مثل دخترت  دی دی  می  تونی   با  وقت
. هر  جداس

کنی و دوستش داشته باشی، یا عل ی. بیا. قدمت سر
 چشمم. اما

اگر بخوای اذیتمون کنی و تن و بدن اون دختر بیچاره رو
 هر روز

.  بلرزونی خواهشا منو فراموش کن
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  یعنی  چه؟ این دری وریا چیه می گی؟- 

مامان تو چندین و چندبار از پشت بهم خنجر زدی. واقعا- 
 سخته

زندگیم   تو  ولی  به خدا من  مادرمی ؛  درست.  اعتماد
 کنم.  بهت

. فقط دنبال آرامشم و یه گوشه زندگیمو بکنم

 هنوز هیچی نشده منو به اون دختر فروختی؟- 

من غلط بکنم. ولی  درک کن بریدم. دیگه کشش ندارم.- 
 من



.  هنوزم تحت نظر روانپزشکم. بابا بذار نفس بکشم

خیله خب باشه. برو. ولی  من فعال هیچ قولی  بهت- 
.  نمیدم

. در ضمن مبارکت باشه. خوشبخت شین

دلم حسابی گرفت. مامان رفت توی ماشین نشست و تا وقتی
 او

را به خانه اش برسانم الم تا کام حرف نزد. در حالی  به
  خانه ی

روژین می رفتم که پدرش را ببینم، هزار بار از خدا
 خواستم آقای

رستمی با من راه بی اید . با منی  که هیچکس را نداشتم با
 او بروم

دختری  که  آرزویم  بود.  دی ن  و  تمام  خواستگاری
 دختری  که

حاضر بودم برایش #کافر شوم. دختری که از خدا بیشتر
 دوستش



. داشتمش
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********* 

 

  سه ماه بعد

 

لیوان های خالی شربت را ت وی س ینک گذاشتم و سری
 به غذای



روی اجاق زدم. عطر خوش قرمه سبزی توی خانه  پی
 چیده بود و

.  دلم از گرسنگی ضعف می رفت

صدای خنده های کتی و راما و سرمه و محمد از توی سالن
 بلند

.  بود. مامان وارد آشپزخانه شد

روژین جان بیا برو  پیش سامیار. طفلک هنوز درگ یر- 
. پرده هاس

. خاله ش هم همه ش کار کرده. زشته به خدا

از دست این راما. ببین چجو ری از زیر کار درمیره.- 
 بهش گفتم

.  پیشش وایسه کمکش کنه 

از بس تو پادگان مونده پوسید. بذار خوش  - ولش کن بچه
 م

. باشه با بقیه



  بابا کو؟- 
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. رفته  پیش آقای بهرامی. انگاری یه خبرای یه- 

 چه خبری ؟- 

!  در مورد دخترش بود. آیدا- 

.  رزا سر از اتاق خواب بیرون آورد و صدایم کرد



. روژین! بیا  کارت دارم- 

از کنار راما و بقیه که مثال داشتند  از آشپزخانه بیرون
 رفتم و

و  بگو  را می  چیدند؛  ول ی  مشغول  ام  کتاب های
 توی  کتابخانه

.  بخند بودند رد شدم

وصل  مشغول  و  سامیار  باالی  چهارپایه  ایستاده  بود
 توی  اتاق

پریسا  داشت  داد.  به من  را  رزا ظرف گیره  ها  بود.
 پرده  کردن

.  روتختی ام را مرتب می کرد

 : رزا گفت

کجا یی  تو؟ بیا  بگیر من برم سراغ راستین. تو حیاط- 
 داره آب



. بازی می کنه. کل حیاطو آب گرفته

:  پریسا گفت
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 . من برم به مامانت کمک کنم  روژین جون- 

. وای مرسی خاله. تو زحمت افتادین- 

.  تا باشه از این زحمتا عروس قشنگم- 



لبخندی زدم و پریسا و رزا که رفتند، کنار چهارپایه ایستادم
 و

:  گفتم

.  خسته نباشی- 

سامیار پا یین را نگاه کرد و لبخند زد. دانه های درشت
  عرق روی

:  پیشانی اش را پاک کرد و گفت 

.  قربون شما- 

کارش که تمام شد پایین پرید . دستش را روی چهارپایه
 گذاشت

: و با نگاهی  پر از عشق گفت

  کی بهمون غذا میدی بانو؟-  

. هر وقت که شما امر کنید سرورم- 



صدای شلیک خنده ی سرمه و کتی و محمد و راما باعث
 شد هر

.  دو سر بچرخانیم
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:  کتی با خنده گفت

. ایششش. حالم به خورد- 

:  سرمه با تاسفی  ساختگی گفت



به خدا تو بالیوودم اینقدر بی  مزه عشق و عاشقی  نمی- 
.  کنن

 :  سام لب گزید

  بی  تربیتا. گوش وایساده بودین؟- 

. خنده ام گرفته بود از آن چهار فضول

:  گفتم

زشته خرسای گنده. خجالت بکشین. کار که نمی  کنید- 
 االقل

.  کمتر فضولی کنید

.  هر چهارنفرشان پا توی اتاق خواب گذاشتند

:  کتی گفت



. چه اتاق معرکه ای شده بچه ها. مبارک باشه- 

: سرمه گفت

وای روژین دلم خواست. جهیزی ه و اثاث نو. همه چی- 
. خوشگله
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:  محمد رو به سرمه گفت

 



 با_تو_کافر_میشو م#

 قسمت_آخ ر#

 

.  کاش زودتر دی ده بودمت- 

:  گفتم

کاش می  ذاشتین ما جای دی گه خونه می گرفتیم  شما- 
 دوتا

.  زودتر عروسی م ی کردین

: سرمه گفت

. اووو کو تا  عید . بشین که خوش نشستی عروس خانوم- 

:  کتی گفت



من تا ده روز دیگه  طاقت ندارم روژین. چه عروسی ای- 
. بشه

.  حسابی می  ترکونیم

.  با صدای رزا جلوی در اتاق همه سر برگرداندیم
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 : رزا گفت

. آقا سامی ار! مادرتون اومدن- 



فورا  من  کردیم.  سامیار  نگاه  به  همگی  با چشمانی
 گشاد شده

:  گفتم

.  چه خوب. خوش اومدن. سامیار بریم- 

سامیار کمی نگران به نظر می رس ید. بچه ها زودتر از
 ما از اتاق

:  بیرون رفتند. دست سامیار را گرفتم

  سام ی؟ خوبی؟- 

:  سامیار دستم را فشرد

  این جا چی کار می  کنه؟ نکنه اومده دعوا؟- 

ای بابا! این حرفا چیه؟ اونم امروز که داریم جه یزیه می- 
. چینیم

.  بیا بریم  بهش سالم کنیم



اتاق بیرون رفتیم. همه  از  سام دستم را محکم گرفت و هر
 دو

دور پروانه نشسته بودند و مامان داشت با او احوالپرسی
. می کرد

. او بعد از سه ماه آمده بود دی دن ما
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.  پروانه با د یدن ما از جا بلند شد و ما سالم دادیم



پروانه با خوشرویی که  از او ندیده بودم تا آن روز، دست
 : باز کرد

.  پسرم، عروس گلم- 

دیدن  اشک  از  و   کرد  بغل  محکم  و  سفت  را
 سامیار  مادرش

.  شوقش قلبم تاپ تاپ م ی زد

:  پروانه رو به من گفت

.  روژین جان- 

بوسید  و  را  آغوش کشید. صورتم  مرا هم در  رفتم.  به
 سمتش

: گفت

.  منو ببخش برای تمام حرفام. برای تمام اذیت کردنام- 



:  تته پته کنان و متعحب گفتم

.  این حرفا چیه؟ کدوم اذیت؟  خیلی خوش اومدین- 

دوباره  مرا بوسید و تبریک گفت. باورم نمی شد که پروانه
  از این

:رو به آن رو شده باشد. پریسا صورت خواهرش را بوسید

.  قربون آبجی خودم برم- 
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:  پروانه رو به مامان گفت



.شرمنده من دیر رسیدم. اگه کار ی هست بدین انجام بدم- 

:  سامیار گفت

تو رو خدا من گشنمه. کار بمونه واسه بعد از ناهار. می- 
 خوام

. دست پخت نامزدمو بخورم

:  پریسا گفت

! وای عجب بویی  راه انداختی دختر- 

سفره در عرض چند دقیقه پهن شد و بهرامی ها هم باال
 آمدند و

کنار هم ناهاری خوشمزه خوردیم. سامیار که از دی دن
 مادرش

.  حسابی خوشحال بود مدام م ی خندید



و من خوشحال بودم همه  چیز به خیر و خوشی داشت
 پیش می

. رفت

نم ی  بودند.  مادرش  و  پدر  آیدا   و  جمع،  تنها
 اعضای   ناراحت

دانستم چه اتفاقی  افتاده. بعد از جمع شدن سفره طاقت نی
 اوردم

.  و او را به حیاط کشاندم

آیدا چته؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ سر سفره خیلی تو هم- 
.  بودی
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.  آیدا آهی کشید

 . دارم از ایران میرم روژین- 

  چی؟! میری؟ کجا؟- 

.  میرم لندن درسمو ادامه بدم- 

.  چه بی خبر. شوکه شدم- 

نمی تونم بمونم روژین. دی دن محمد و سرمه کنار هم- 
 عذابم

میده. م ی دونم که اون دو تا تقصی ری ندارن. دارم دور م
 یشم تا

. رو خودم کار کنم. میرم تا بزرگ بشم روژین



 

 

 

 واسه همین بابات و مامانت ناراحتن؟- 

.  آره- 

!  بنده خداها- 

.  چاره ای نیست روژین. باید  برم. وگرنه دیوونه میشم- 
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  ک ی میری؟- 

. تا یک ماه دیگه کارام جور میش ه- 

.  بوسیدمش

هر جا که بری من دوستت دارم آیدا و فراموشت نمی- 
 کنم. تو

.  هم حق نداری منو یادت بره

:  آیدا خندید

.  مگه دیوونه ام؟ تو خواهرمی- 

 . با سرمه دوست باش. اون خیلی خوبه- 



.  م ی دونم به خدا. دارم سعیمو می کنم- 

هر دو به خانه برگشتیم. دیدی م کتی و سرمه و راما و
 محمد باز

در حال خندیدن هستند. خوب که دقت کردم دیدم  سامیار
  روی

. مبل خوابش برده و خر و پفش به هواس

: تشر زدم به دخترها

چتونه دیوونه ها. خو خسته شد از بس جای شماها کار- 
.  کرد

:  محمد گفت
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. وظیفشه- 

:  راما گفت

.  آخ االن چه حالی می ده بری پر بکنی تو دماغش- 

:  با خنده گفتم

. زهرمار! جرات داری بهش نزدی ک شو- 

:  مامان یهو از پشت سرمان گفت

. نبینم دامادمو اذیت کنینا. ی اهلل  برین دنبال کارتون- 



:  راما آهی تصنعی  کشید

نازمو  دادم. دیگه  کی   لوسم کنه  از دست  مقاممو  -
! حیف  شد

. بکشه

:  مامان چشم غره ای به او رفت

.  تو سربازیم  رفتی مرد نشدی. واقعا که- 

بقیه شروع کردند به مسخره بازی  و دست انداختن راما.
 پتویی

.  نازک روی سامی ار انداختم
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مرد مهربان من توی خواب هم جذاب بود. بی توجه به
 اطراف

روی زمین نشستم و به صورتش خیره شدم. شادی زندگی
 ام

عشق من به این مردی بود که اینجا خوابیده بود. و من دلم
  می

خواست این شادی را توی جعبه  ای بگذارم و تا ابد نگهش
. دارم

مثل گنجی که فقط مال خودم باشد. هر روز شده یک سر
 سوزن

.  از این گنج و شادی بردارم و خرج زندگی  ام کنم

گنجی که هرگز تمام نشود. با هر مقدار شادی ای که از تو
 جعبه

برمی دارم خاطرات قشنگی  با مرد زندگ ی  ام بسازم و
 دوباره آن



را به جعبه برگردانم. آن وقت که پیر شدیم آن خاطرات را
  باهم

مرور کنیم و بگوییم  چه خوب که ما خوشبخت بودیم.
 خوشبخت

.  ترین آدم های دنیا

 

 

 پا یا ن

 نیلوفر قنبر ی 
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