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شواسوامى رمان
عنوان  :پایان یک سکَت
نویسنده  :رقیٌ نَالیی عضَ اختصاصی ناول 89
ژانـر :اجتهاعی
طراح جلد  :نادیا سیف
تعداد صفحو 497 :

خالصو ی رمان

 :رخسارى برای فرار از دشَاری يای زندگی با نادرش دنبال

یک کار نناسب نی گردى انا با بٌ پا گذاشتن تَی اٍن راى زندگی شخصیش

دچار گرى نی شٌ

تمامی حقوق این کتاب برای اهجمن هاول  89محفوظ است
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نقدنٌ:

چخبر از دل تَ؟
نفسش نحل نفس يای دل خستٌ نن نی گیرد؟
یا بٌ یک خندى ی چشهان پر از نازکسی نی نیرد؟
چخبر از دل تَ؟
دانی آیا کٌ در این کلبٌ درد...
اندکی نًر تَ بس بَد ٍلی...
دل بی رحو تَ با این دل دیَانٌ چٌ کرد؟
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بٌ نام خداٍند جان ٍ خرد

انیر :
آخرین دکهٌ پیراينو را يو بستو ،کتو را پَشیدم ٍ تَی آینٌ خَدم را از نظر گذراندم ،تسبیحو را
گذاشتو تَی جیبو ٍ از اتاقو بیرٍن آندم.
حاج خانو یا يهان نادرم ،بٌ عادت دیرینٌ اش داشت قرآن نی خَاند ،نزدیکش شدم ٍ اٍ نرا از زیر
عینکش نگاى کرد.
نانش طَبی بَد ،يیچ ٍقت پدرم اجازى نداد نادرم را نانان صدا کنو ،يهیشٌ گَشزد نی کرد：
(احترام نادر ٍاجب است بگَ حاج خانو).

انا نن تَی خلَتهان بانادرم ،نادر بٌ حج رفتٌ ام را نانان طَبی صدا نی زدم.
دست نادرم را بَسٌ ای نی زنو ٍ سَییچ ناشین را از تَی گیرى جا کلیدی برنی دارم ٍ از خانٌ
بیرٍن نی آیو.
سَار ناشین نی شَم ٍ نی رانو بٌ سهت کارخانٌ ،کارخانٌ ی پارچٌ داشتیو ٍ نن يهیشٌ سرگرم
ادارى ی آنجا بَدم.
ٍقتی نی رسو نقابل کارخانٌ ،نگًبان در را برایو باز نی کند ،داخل بخش ندیریت نی شَم ٍنی
رٍم تَی اتاق خَدم ،رٍی صندلی ام نی نشینو ٍ يهان افکار يهیشگی را از نظر نی گذرانو.
با این کٌ در یک خانَادى نذيبی بٌ دنیا آندى بَدم انا ،يهیشٌ ٍانهَد نی کردم کٌ اعتقادم بٌ
اندازى آن يا قَیست ،اخالقو با خانَادى ام زنین تا آسهان فرق داشت .
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صدای زنگ نَبایلو نن را از فکر بیرٍن نی کشد ،نام فاطهٌ سادات رٍی صفحٌ نَبایلو رٍشن

خانَش نی شد.
نام اٍ يهیشٌ لبخند را رٍی لب يایو نیًهان نی کرد ،بی درنگ تهاس را ٍصل کردم.
 سالم فاطهٌ جان خَبی؟سالم سیدانیر خدارٍشکر ،کارخَنٌ ای؟آرى چطَر؟ آخٌ اٍندم خَنٌ نبَدی اشکالی ندارى ،يستی کٌ حاال؟! آرى انیرجان ،اخستٌ نباشی خداحافظ -باشٌ پس خداحافظ

فاطهٌ سادات خَاير بزرگترم بَد ،يهدلو بَدٍ يهیشٌ يَاخَاى نن  ،خَاير ٍ برادر دیگری نداشتو
فقط ننَ فاطهٌ بَدیو.
فاطهٌ بیست يشت سالٌ بَد ٍنتايل ٍ نن يو بٌ تازگی بیست ٍپنج سالگی را پشت سر نی
گذاشتو .
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خَدم را با تلفن يهرايو نشغَل نی کنو کٌ ناگًان درب اتاق باز شد ،بادیدن قانت پدرم سریعا از
رٍی صندلی بلند نی شَم ٍ گَشی را پنًانی از زیر نیز رد نی کنو ٍ تَی جیب شلَارم نی گذارنش.

پدرم کٌ نرد تیز بین ٍ بايَشیست نگاى نَشکفانٌ ای بٌ نن نی کند ٍ زیر لب نی گَید：
 -ال الٌ اهلل....

سالم حاج باباسالم چی کار نی کردی؟ يیچی داشتو پرٍندى يای صادراتی رٍ چک نی کردم کٌ اینطَر! بعلٌ چرا رنگت پریدى باباجان؟ -رنگو پریدى؟ نهی دٍنو

حاج بابا سری بٌ نشانٌ تأسف تکان داد ٍ گفت:
 سیدانیر انرٍز یٌ خانَم نی یاد اینجااستخدانش کن یٌ خانو؟ کار بلدى؟ سر از پارچٌ ٍ نخ درنی یارى؟ نٌ ٍلی یاد نی گیرى7
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 حاج بابا شرنندى ٍلی ٍقتی بلد نیست چرا استخدانش کنو؟ سیدانیر درستٌ بلد نیست ٍلی یاد نی گیرى بٌ خانو يدایتی سفارش کن کناردستش باشٌ بًشیاد بدى

 چشو حاج بابا ٍلی اصرارتَن برای استخدام این خانَم چیٌ؟ تَ فکرکن بٌ پَل کارش نیاز دارى خیالتَن راحت باشٌ استخدانش نی کنو اسهش خانو نحسنی يست ،دیگٌ سفارش نکنو؟ -چشو

از اتاق کٌ بیرٍن رفت ،نفسو را با راحتی بیرٍن دادم ٍ دٍبارى سرم را رٍی صفحٌ گَشی ام انداختو.
پس از گذشت یک ساعت صدای تقٌ

رٍی در بلند شد.
 بفرنایید؟ننشی کٌ زن جَان ٍ نَرد اطهینان نن ٍ پدر بَد سرش را از نیان در داخل آٍرد گفت：
 -آقای دادفر خانهی بٌ اسو نحسنی تشریف آٍردن ٍ قصد دیدن شهارٍ دارن
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لحظٌ ای در ذينو بٌ دنبال نام آشنای {نحسنی} بَدم کٌ بٌ یاد سفارش حاج بابا افتادم.
راينهاییشَن کن بیان داخل -چشو

ننشی کٌ بیرٍن رفت ،کتو رٍ صاف کردم ٍ درخیالو خانَم نحسنی را یک دختر جلف ٍ افادى ای
تصَر کردم کٌ بٌ درٍغ پدر سادى دل نن را گَل زدى ٍ با بیان اینکٌ ٍضع نالی اش نناسب نیست
بٌ اینجا راى پیدا کردى اناٍ ،قتی دختری کٌ پشت در بَدداخل شد فًهیدم کٌ در اشتباى بَدم.

خانو نحسنی دختر جَان ٍ الغر اندانی بَد کٌ نقنعٌ اش گردی صَرتش را گرفتٌ بَد ٍ چًرى لطیف
ٍ نعصَنی داشت.
زنانی کٌ نتَجٌ نگاى خیرى ی نن شد ،چادرش را جلَتر کشید ٍ با صدای خیلی آرانی گفت :
سالم نحسنی يستو. علیک سالم ،نن يو انیر دادفر يستو خَشَقتو ننو يهین طَر ،برای استخدام اٍندم خیلی خَش اٍندین بٌ کارخَنٌ نا ،شها استخدانین لطفا فردا رأس ساعت يشت صبح کارخَنٌباشین ،خانَم يدایتی راينهایتَن نی کنن
خیلی نهنَنو خَايش نی کنو9
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سری تکان داد ٍ بٌ سهت در عقب گرد کرد ،بابا این خانَم رٍ کجادیدى بَد؟!
حجب ٍ حیای اٍ نحل خَايرم فاطهٌ سادات بَد.
تلفنو زنگ خَرد ،تهاس {کیَان}را بی پاسخ گذاشتو انا ،پا پس نهی کشید ٍ ندام زنگ نی زد.
عصبی تهاس را ٍصل کردم

 چیٌ کیَان؟ الَ؟ انیر کالس نیزاری ٍاس نن؟ چی نی گی ؟چتٌ؟ حَصلٌ ندارم داداش بیا حَصلتَ سرجاش بیارم چی تَ اٍن سرتٌ؟ جَن تَ يیچی کجایی؟ بیا کافینت -اٍندم
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برای ننشی سری تکان دادم ٍ بٌ سهت ناشین رفتو ،پایو را تا آخر رٍی پدال گازگذاشتو کٌ ناشین
از جا کندى شد .
خَدم را بٌ نغازى کیَان رساندم ،درب نغازى را بٌ داخل يل دادم ،کیَان
پشت نیزش نشستٌ بَد ٍ سرش تَی نانیتَر بَد .
نگايش کٌ بٌ نن افتاد از يهان نَع لبخنديای چندش آٍرش زد ٍ با لحن کشداری گفت:
 اٍندی داداش؟داری نی بینی کٌ اٍندم چاکر نعرفتت بگَ چی نی خَای؟دلو برا رٍی نايت تنگ شدى بَد دلت تنگ شدى بَد؟ اٍنو برا کی؟ برا نن؟ برا تَ تنگ نشٌ برا کی تنگ بشٌ؟ خیلٌ خب قصٌ نباف داداش برات یٌ سَپریز دارمحَصلٌ ام دیگر سر بردى بَد
 عٌ؟ خب چیٌ؟ یٌ دختر خَب برات پیدا کردمبا تحکو گفتو：
11
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کیَان؟ جَن؟ بس کن جَن نادرت  ،نن ايل این چیزام؟ -پسر انقدر سخت نگیر

از زبان دانای کل :

انیر سری بٌ نشانٌ تأسف تکان داد ٍ بی تَجٌ بٌ حرف يای بیًَدى دٍست سَء استفادى گرش از
کافینت خارج شد .
پدرش باريا اٍ را ازاین کار ننع کردى بَد،گفتٌ بَد：
{نبادا با دختران قرار دٍستی بگذاری ٍ آبرٍی خانَادى آن دختر را زیر سَال ببری}
با فکر بٌ پدر يهیشٌ نًربانش ناخَدآگاى لبخندی بر لب يایش نشست .
خانَادى کو جهعیت اٍ نسکن تهام بی حَصلگی يایش بَد ،گرچٌ يیچ گاى پای سجادى نایستاد ٍ
قانت بر نهاز نبست انا ،نام ٍ یاد خدا از ذين اٍ بیرٍن نهی رفت .
.........................................................
{رخسارى}با شرم ٍ خجالتی نشًَد دربرابر پسر رئیس کارخانٌ ایستاد ٍ خَد را نعرفی کرد.
چقدر این غرٍر لعنتی را برای نادرنعتادش شکستٌ بَد ،چقدر در برابر حاجی يای پَلدار سر خو
کردى بَد ٍ ضعف نشان دادى بَد؛ چشهان پسر حاجی دادفرفریاد نی زد کٌ پرندعاست!
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اگر الزم نبَد ،اگر نیاز نبَد ،يرگز آن گَنٌ در برابر آن پسر پرندعا درخَاست استخدام نهی کرد.
چقدر در برابر نگاى نغرٍر آن پسر کو آٍردى بَد ٍ چادر خَیش را برای خَد سنگر کردى بَد.
در نسیر بازگشت بٌ خانٌ بَد ،آى! گفت خانٌ؟ بٌ راستی کدام خانٌ ؟! نگر آن النٌ نرغ خانٌ بٌ
حساب نی آند؟
احساس خستگی نی کرد ،پايایش آن نسیر دٍر باالشًر را برای بازگشت بٌ خانٌ طی کردى بَد.
چقدر ناندى بَد برسد بٌ خانٌ ؟!
خیلی ،ينَز خیلی ناندى بَد !
ناچار دستش را برد داخل جیب يایش ،فقط یک اسکناس دٍ تَنانی پیدا کرد.
فقط يهین بَد تهام دار ٍ ندارش،
زیر لبش ذکر خدا را گفت ٍ در دل تکرار کرد：
{خدا بزرگٌ فردا کار نیکنو}

گَیی با نام خدا جان گرفتٌ بَد ،ادانٌ رايش را پیادى رفت ٍ یک ساعت بعد بٌ نحل درب ٍ
داغانشان رسید.
داخل کَچٌ شد ،فًیهٌ خانَم نحل يهیشٌ ازپنجرى خو شدى بَد ٍ ذاغ سیاى يهسایٌ يارا چَب نی
زد.
با دیدن رخسارى کٌ سر ظًر بٌ خانٌ آندى ،نَشکافانٌ بٌ دخترک نگریست ،چقدر این دختر در نظر
فًیهٌ خانَم اعصاب خرد کن بَد.
رخسارى بی تَجٌ بٌ زن يهسایٌ ،رٍبرٍی در رنگ ٍ رٍ رفتٌ خانٌ اش ایستاد.
13
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کلید را بٌ زحهت داخل قفل انداخت ٍ در با صدای نالٌ ای ضعیف باز شد.

حیاط کَچک را پشت سر گذاشت ٍ داخل خانٌ شد.
صدایش را باال برد ٍنادرش را صدا زد.
نادرش نانند يهیشٌ تَی آشپزخانٌ بساط کردى بَد ،از نظر رخسارى نادرش زنی بی رحو بَدانا،
فقط خدا نی دانست چقدر رخسارى جانش بٌ جان این زن بٌ درد نخَر بستٌ است.
نادرش کٌ انگار بٌ خَدش رسیدى بَد ٍ انرژی داشت رٍ بٌ رخسارى با لَدگی ٍ لحن کشیدى ای
گفت :
 اٍندی؟ باز رفتٌ بَدی نخ کیَ بزنی بًت کار بدى؟رخسارى را ترس برداشت ،از اینکٌ کٌ صدای نادر تَيهی اش را کسی بشنَد ٍ حرف يایش را باٍر
کند.
دستش را بٌ نشانٌ يیس رٍی بینی گذاشت !
نادرش قًقًٌ نستانٌ ای زد ٍدٍبارى با يهان لحن گفت:
 -پس زدی!

با لحن تندی در جَاب نادر تَپید :
 آرى زدم ،بازم پَل درنی یارم تَ ببر خرج این آشغاال کنناراحت از سخنان نادر گَشٌ خانٌ پشت بٌ نادر ایستاد ،حَاسش رفت بٌ سقف نهَر خانٌ بازيو
داشت چکٌ نی کرد.
14
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ای کاش این باران يای زنستان تهام نی شد ،تا خیالش آسَدى شَد.

ازحیاط تشت کَچکشان را برداشت ٍ رٍی زنین گذاشت ،دقیقا جایی کٌ سقف چکٌ نی کرد.
صدای قطرى قطرى آب ٍ يَرت کشیدن چایی نادرش رٍی اعصابش بَد.
نگايش بٌ سهت طاقچٌ کشیدى شد ،عکس پدرش را قاب گرفتٌ بَد ،آخ ! اگر پدرش بَد سرش را
بٌ شانٌ يایش تکیٌ نی داد ٍ اشک نی ریخت.،چقدر زٍد تنًایش گذاشتٌ بَد !

خانٌ پنجاى نتریشان خالی از يرتجهالتی بَد ،نٌ تلَیزیَن پنجاى اینچی داشتند نٌ فرش
دستبافگران قیهت ،نَکت يای زبر زیر پایشان بَد ٍیک بخاریکَچک کٌ خانٌ را گرم نی کرد !
يرگاى غصٌ اش نی گرفت ٍ نی خَاست گلٌ کند ،زبانش را گاز نی گرفت ٍ در دل نیگفت:
{يیس رخسارى! يیچ چیز نگَ ،نبادادرکار خدا دخالت کنی  ،يرچٌ خدا بخَايد}
برای دلداری خَدش ادانٌ نی داد :خیلی يا حتی این را يو ندارند ،خیلی يا حتی سقف
باالسرشان آسهان است ،نبادا دلگیر شَی ،نبادا!

آيی از تٌ دل کشید ،دست از خیال پردازی کشید ٍ بٌ سهت آشپزخانٌ رفت.
نايی تابٌ رنگ ٍ رٍ رفتٌ شان را از داخل آبچکان بیرٍن کشید ،تَجٌ ای بٌ نادرش نکرد؛ اٍ را کنار
زد ٍ از یخچال دٍ تخو نرغ بیرٍن کشید .
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رٍغن را آب کرد ٍ تخو نرغ يا را درتابٌ شکست ،سفرى را رٍی زنین پًن کرد ٍ دٍنان ٍسط سفرى
گذاشت  ،تابٌ داغ را رٍی نان يا قرار داد .
دست نادرش را گرفت ٍ اٍرا بٌ سهت سفرى کشاند .

نادرش نق نق کنان پای سفرى نشست ،رخسارى خَدش با حَصلٌ برای نادرش لقهٌ نی گرفت ٍ بٌ
دستش نی داد .

تخو نرغ تهام شدى بَدٍبیشترش را بٌ خَرد نادر دادى بَد ،ظرف را شست ٍ دٍبارى داخل آبچکان
برگرداند .
نحل يهیشٌ شب کٌ شد کنار نادرش دراز کشید ٍ سرش را رٍی دست نادر گذاشت ٍ ندانست چٌ
زنان بٌ خَاب رفت.
صبح با صدای زنگ اس ام اس نَبایلش  ،ازخَاب پرید .
با چشهان نیهٌ باز بٌ نَبایل سادى اش نگریست ،بازيو اس ام اس تبلیغاتی بَد ،پَف بلندی کشید
ٍ ين ين کنان بٌ طرف آشپزخانٌ رفت ! لقهٌ نان ٍ پنیری برای خَد گرفت ٍ سفرى را يهان طَر باز
برای نادر گذاشت .
با شتاب از خانٌ بیرٍن آند ،سَار تاکسی زرد رنگ شد ٍ آدرس کارخانٌ باالشًر حاجی دادفر را داد.
ٍقتی بٌ کارخانٌ رسید ،بٌ بخش ندیریت رفت ٍ با ننشی سالم ٍ علیکی رد ٍ بدل کرد.
 ببخشید خانَم ،نی خَاستو آقای دادفر رٍ ببینو-حاجی دادفر تشریف نیاٍردن
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 -ببخشیدٍ ،لی نن ننظَرم آقای دادفر جَان بَدن

ننشی تک خندى ای کرد ٍ با يهان ناز ٍ غهزى ادانٌ داد :
 اٍى بعلٌ ،نتَجٌ شدم! صبرکنین کسب اجازى کنو بعد تشریف ببرین داخل -باشٌ

ننشی با لحن کشدار ٍ پر افادى ای با آقای دادفر برای داخل رفتن رخسارى يهاينگ کرد.
تهاس را کٌ قطع کرد رٍیش را بٌ سهت رخسارى کرد ٍ گفت :
 بفرنایید داخل.رخسارى تقٌ ای بٌ در زد ٍ
نانند دفعٌ قبل سرش را پایین انداخت ٍ بٌ صَرت نردجَان خیرى نشد.
سید انیربا يهان لحن خشک بٌ اٍ سالم کرد ،نهی دانست چرا درنظرش این دختر آنقدر نرنَزنی
آند!
 سالم خَش اندین نهنَن ،گفتٌ بَدین انرٍز تشریف بیارم بعلٌ ،بفرنایید بنشینید تا خانَم يدایتی رٍ صدا بزنو.تلفن را بٌ دست گرفت ٍ از طریق ننشی خانَم يدایتی را احضار کرد.

17
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رخسارى ينَز ایستادى بَد ،انیر يهان طَر کٌ باننشی صحبت نی کرد دٍبارى بٌ رخسارى اشارى زد کٌ
بنشیند؛
رخسارى سریع نگاى گرفت از چشو ٍ ابرٍيای نافذ کٌ بٌ اٍ اشارى زدند ،بی تَجٌ بٌ سید انیر يهچنان
سرپا ایستاد.
سید انیر کٌ تلفن را قطع کرد نگايش سَالی شد ٍ رٍ بٌ رخسارى پرسید:
 پس چرا ينَز ایستادین؟ بفرنایید بنشینید دیگٌرخسارى سر بٌ پایین جَاب داد:
 -نهنَن راحتو

سید انیر نانند زن يا چشو غرى ای بٌ رخسارى رفت ٍ شانٌ ای باال انداخت کٌ ازدید رخسارى پنًان
ناند.

دقایق کَتايی گذشت کٌ صدای در آند ،سید انیر بفرناییدی گفت ٍ خانَم يدایتی ٍارد شد.
رخسارى سرش را بلند کرد ،بٌ خانَم يدایتی نگايی کرد.
زن پیری کٌ از قدیو االیام دراین کارخانٌ بَد از يهان زنان حاجی دادفر!
خانَم يدایتی با نًربانی ذاتی اش رٍ بٌ انیر گفت：
 سید انیر آقا بفرناسید انیرکٌ از پیرزن رٍبٌ رٍیش سال يا کَچکتر بَد ،بٌ اٍ يهیشٌ احترام نی گذاشت ،لبخندی زد
ٍ گفت :
18
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 خانَم يدایتی جان ،خانَم نحسنی کارنند جدیدن ٍلی زیاد سر درنهی یارن ،نی خَام شهاحَاستَن بٌ ایشَن باشٌ ٍ یادش بدین
 -خیالت تخت سید انیر

خانَم يدایتی لبخندی بٌ چًرى سادى رخسارى کرد ٍ دستش را دردست خَد گرفت ٍگفت :
 خَش اندی بٌ اینجا دختر جان بیا بریو با کارخانٌ آشنا شَ نهنَنو چشورٍیش را با نتانت بٌ سهت انیر کرد ٍگفت:
 -نهنَن ،خدانگًدار

سید انیر بٌ سالنت نعهَلی زیر لب گفت ٍ سرش را با کاغذ يای رٍی نیزش گرم کرد .
رخسارى با دلی پر از انید با خانَم يدایتی يهراى شد .
خانَم يدایتی بانًربانی جای جای کارخانٌ را بٌ اٍ نشان نی داد .

رخسارى با کنجکاٍی زیاد يهٌ جای کارخانٌ را از نظر نی گذراند ،با خانَم يا سالم ٍ علیک نی کرد ٍ
بٌ نرديا سالنی زیر لب نی گفت کٌ بٌ سختی نی شد صدایش رٍ شنید .
خانَم يدایتی چقدر از این دختر نحجَب خَشش آندى بَد.

19
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رخسارى را کنار خَدش برد ٍ يهٌ چیز را آرام آرام بٌ اٍ یاد نی داد ،رخسارى گیج ٍ گنگ بٌ حرف
يای خانَم يدایتی گَش نی کرد ٍلی انگار چیزی نهی فًهید.
اخو يایش را دريو کرد ٍ بیشتر حَاسش را بٌ خانَم يدایتی داد،
زن نًربان نگايش را بٌ رخسارى انداخت اخو يایش نشان نی داد چیزی از یادگیری يای اٍ نتَجٌ
نشدى ،لبخندی از سر دلسَزی زد ٍ سرش را بلند کرد.
پارچٌ انتحانی تَی دستش را بٌ دست رخسارى داد ٍ سعی کرد انید را دل رخسارى بکارد.

 نادرجان چیزی حالیت نشد؟رخسارى از تیز فًهی زن نیانسال رٍبٌ رٍیش یک تای ابرٍیش را باال داد ٍ آرام گفت :
 نٌ نتاسفانٌ ،ببخشید کٌ عالفتَن کردم_ نٌ دخترم این چٌ حرفیٌ خَدتَ ناراحت نکن یاد نی گیری نا کٌ از شکو نادر بلد بٌ دنیا نیَندیو
نايو یاد گرفتیو
 نهنَن از صبَریتَن خَايش نی کنو دخترم ،حاال دٍبارى حَاستَ بدى بٌ حرفام . چشوخانَم يدایتی دٍبارى ٍ دٍبارى ،بٌ رخسارى یاد نی داد کارکردن درآن کارخانٌ را ،کارخانٌ ای کٌ
صاحبش حاجی دادفری بَد کٌ خَبی يایش يهٌ را بٌ اٍ ندیَن کردى بَد ،یا کارخانٌ ای کٌ ادارى
اش بٌ عًدى سید انیر جَان بَد ،يهان سید انیری کٌ قلب پاکش تَان دیدن ناراحتی کسی را
نداشت .
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رخسارى تهام ٍقتش را کنار خانَم يدایتی گذراند ،خَبی اش این بَد کٌ نکات الزم را فرا گرفتٌ بَد.
کیفش را رٍی دٍشش انداخت ،چادرش را جلَتر کشید ٍ نانند يهیشٌ اخهش را چاشنی صَرتش
کرد .
بٌ خانَم يدایتی خستٌ نباشیدی گفت ٍاز بخش فنی کارخانٌ بیرٍن اند با دیدن عدى آقایانی کٌ
جلَی درب ایستادى بَدند ،سرش را تا گردن پایین انداخت ،قدم يایش را تند کرد ٍ بٌ سرعت از
کنارشان رد شد انا ،پا تند کردن يهانا ٍبرخَرد کردن بٌ سید انیر کٌ باعخ شد گَشی از دستش
بیفتد ٍ باطری اش بیرٍن بیفتد يهانا .
عرق سرد ازرٍی کهرش لیز خَرد ،گَیا زبانش بند آندى بَد!
حاال يهان عدى آقایان با کنجکاٍی سرک نی کشیدند.
سید انیر با بی نعطلی خو شد ٍگَشی اش را از رٍی زنین چنگ زدٍ باطری اش را جا انداخت.

پسرجَان اصال حَاسش بٌ رخسارى نبَد انا نگايش کٌ بٌ صَرت سرخ از خجالت اٍ افتاد لبخند
خجلی زد ٍ با لحن آرانی گفت :
 -چیزی نشد ،اشکالی ندارى

رخسارى فقط نات نگاى کرد ،دست ٍپای خَدش را گو کردى بَد ،سید انیر ننتظر جَاب رخسارى نهاند
ٍ بٌ سرعت از کنارش رد شد.
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سری تکان داد ٍ دٍبارى پاتند کرد ،ازکنار نگًبان کارخانٌ يو گذشت .دٍبارى با پای پیادى باالشًر را زیر
پایش گذاشت ٍ بٌ پایین شًر رسید،
پَل کرایٌ فقط برای آندن داشت ،نٌ برگشتن.
بٌ خانٌ رسید ،بٌ زندگی تکراری اش ،بٌ بَدن يای تکراری اش .

نادرش سر کار يهیشگی اش بَد ،بَی نَادی کٌ درخانٌ پیچیدى بَد ،حالش را بًو زد؛ با دست
جلَی دناغش را گرفت ٍ پنجرى را باز کرد .
چقدر آرزٍ داشت نادرش نانند نادريای دیگر ٍقتی اٍ از سرکار نی آید ،بٌ استقبالش درآید ٍ بٌ اٍ
خستٌ نباشید بگَید انا خیال ٍايی بیش نبَد.
در دلش لعنتی بٌ افسانٌ فرستاد کٌ نادرش را نعتاد کردى بَد .

سید انیر با عجلٌ از کنار رخسارى گذشت ،نادرش انر کردى بَد کٌ زٍد بٌ خانٌ بیاید کٌ فاطهٌ سادات
آنجاست ،نادرش گفتٌ بَد ،خَد را يیچگاى نهی بخشید اگر از دستَر نادر سرپیچی نی کرد ٍ چٌ
بسا بًتر کٌ فاطهٌ سادات دٍس داشتنی اش يو آنجا بَد.

خَد را با شتاب بٌ خانٌ رساندى بَد ،زنگ را کٌ زد فاطهٌ سادات با خندى ٍ نزاح اٍرا جلَی در
نعطل کردى بَد ٍ درآخر رضایت دادى بَد کٌ در را باز کند .
سید انیر اخهی تصنعی کرد ٍ داخل خانٌ شد ،نادر ٍ خَايرش را کٌ دید گَیی خستگی يایش پر
کشید .
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سالم ٍ علیک گرنی با تنًا خَايرش کرد ٍ کنار اٍ نشست ،نادر نًربانش با ذٍق بٌ دستٌ گل يای
خانٌ اش نگاى نی کرد با گفتن جهلٌ:
 تا خَايرٍبرادر حرف بزنید یٌ چایی خَش عطر بیارم بايو بخَرینبٌ آشپزخانٌ رفت .

فاطهٌ سادات خندى ریزی کرد ٍ رٍبٌ برادرش گفت :
 -داداش جان تَ نهیخَای ننَ خَاير شَير کنی تا گَش زنداداشهَ بکشو؟

سید انیر خندى شیطنت آنیزی کرد زیرا این يهان نَضَعی بَد کٌ يهیشٌ در خانٌ نطرح بَد ٍ اٍ
بٌ نَعی از زیر آن شانٌ خالی نی کرد ،رٍبٌ فاطهٌ سادات جَاب داد:
-ا ؟ نگٌ الکیٌ؟ اصال نهی زارم سهتش بیای

جیغ يای فاطهٌ سادات در خانٌ طنین انداخت ،نادرش چنگی بٌ گَنٌ اش انداخت ٍ زنزنٌ کرد :
 دخترعیبٌ چٌ خبرتٌ؟سید انیر بٌ نشانٌ ی برد چشهکی بٌ خَايرش زد ،فاطهٌ سادات انگشتش را دريَا برای انیر تکان
داد ٍ بٌ دنبالش افتاد ،سید انیر راى اتاقش را درپیش گرفت ٍ از چنگ خَايرش گریخت.
در اتاقش را کٌ بست ،خندى کنان گفت :
 -چی شد؟ نتَنستی بگیریو؟
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 -باالخرى کٌ از اٍنجا نی یای بیرٍن .

نانند دختربچٌ ٍ پسربچٌ يای کَچک با يو حرف نی زدند ٍچقدر این حرف يا برای يردٍ شیرینی
داشت .
يادی：

 اٍى اٍى شَخی نی کنی؟انیر خندى ای کرد ٍ در پاسخو گفت：
 نٌ جان تَ شَخیو چیٌ ؟ ازنن نی شنَی کال ارتباطتَ با این کیَان قطع کن اینو شد رفیق؟ نن ازاٍلو زیاد باياش دم خَر نهی شدم دنت گرم داداش ،دیگٌ کاری باری؟ يادی راستی یٌ کاری جَر کردم بیای پیش خَدم راست نی گی؟ چی يست؟ تَ کارخَنٌ خَدنَنٌ پس نی یام پیش خَدت ،چٌ کاری يست حاال؟ خیلی راحتٌ خیلی چی؟24
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 شها فقط باید اتاق ننَ تی بکشی چٌ رٍیی داریا تَ ،نخَاستیو شَخی کردم يادی ،فردا بیا کارخَنٌقربَنت برم انیر کاری نداری ؟ -نٌ خداحافظ

يادی خرسند از پیدا کردن سرگرنی برای خَد تلفن را را سرجایش گذاشت.
صدای جلز ٍ ٍلزی کٌ از آشپزخانٌ نی آند اٍرا بٌ خَدش آٍرد ،سال يا بَد کٌ خَدش نی پخت ٍ
نی خَرد .
ازيهان نَقع کٌ نادر ٍ پدرش فَت شدى بَدند .
سیب زنینی يای خاللی درٍن نايیتابٌ سَختٌ بَدند ،نايی تابٌ را داخل سینک انداخت ٍ شیر آب
را بٌ رٍیش باز کرد .
نچ نچی کرد ٍ بٌ خَد گفت:
{خاک تَسرت با این آشپزی کردنت يادی}
سپس خندید ٍ شرٍع بٌ کف زدن نايی تابٌ کرد .
صبح فردایش رايی کارخانٌ حاجی دادفر شد ،ناشینش را داخل پارکینگ کارخانٌ بردٍ پس از پارک
کردن ناشینش بٌ سهت ندیریت رفت .خانَنی سادى پَش ٍ جَان را دید کٌ درحال صحبت با
ننشی بَد
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کنار خانَن جَان ایستاد ٍ ننتطر بَد صحبت يای يردٍ بٌ اتهام برسدانا ،خانَم جَان کٌ يهان
رخسارى نحسنی بَد نگايی از سرتابٌ پای يادی انداخت.
يادی کٌ نگاى رخسارى رادید نحل يهیشٌ بٌ خَد نغرٍر شد ٍ اخهش را چاشنی صَرتش کرد .
رخسارى کٌ نتَجٌ شد پسر کناری اش نگايش را بٌ ننظَر بد گرفتٌ رنگ از رخش پرید ٍ بٌ سرعت
از آنجا دٍر شد .
انا با قدم يایش کٌ دٍر نی شد نگاى يادی را نیز دنبال خَد نی کشاند .
يادی با صدای خانَم ننشی کٌ گفت :
 بفرنایید؟دست از نگاى کردن کشید ٍ گفت :
 باآقا انیر دادفر کاردارم لطفا بًشَن اطالع بدین کٌ نن اٍندم -بعلٌ ،اجازى بدین لطفا .

رخسارى در دل بٌ خَد لعنت فرستاد ٍعرق پیشانی اش را خشک کرد .
نفس يای عهیقش را بیرٍن داد  ،سنگینی نگاى يادی را کٌ دنبالش کردى بَدرا بٌ خَبی حس کردى
بَد ٍ
يیچ ازنگاى تیز ٍ برندى يادی خَشش نیاندى بَد.
خانَم يدایتی را کٌ دید آرام شد ٍ بٌ سهتش رفت ،فکرش را با کار بٌ سهت دیگری نعطَف کرد انا
دقایقی بعد يهان پسرجَان ٍ سید انیر را دیدکٌ بٌ سهتش نی آیند.
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ينَز از حرکت دقایق قبلش خجالت نی کشید ،دستش رابٌ زیر نقنعٌ اش برد ٍ نَيایش را آن زیر
پنًان کرد انا تارنَيای کَتايش دٍبارى لجَجانٌ رٍی پیشانی اش ریختند .
دٍپسرجَان دیگر بٌ اٍ نزدیک شدند نگايش را باال برد ٍ بٌ سید انیر ٍ يادی نگايی کرد ،برخالف
انیر کٌ يهیشٌ طرز لباس پَشیدنش رسهی بَد ،گَیا يادی رابطٌ ای چندان خَب با پَشش رسهی
نداشت.
سیدانیر با يهان لحن نتَاضع ٍنًربان يهیشگی اش لبخندی بٌ رٍی رخسارى زد ٍ گفت :
 خانَم نحسنی خستٌ نباشین نهنَن -اٍندم آقا يادی بًرانی رٍ بًتَن نعرفی کنو

 چنددقیقٌ پیش افتخارآشنایی باایشَن رٍ داشتو ،فقط بٌ يو نعرفی نشدیوخب پس نن نعرفیتَن نی کنو يادی جان ایشَن خانَم نحسنی يستن ،خانَم نحسنی ایشَنيو آقای بًرانی يهکار جدیدتَن ،قرارى تَی این بخش نشغَل بٌ کاربشن

رخسارى با صدای آرانش بی تفاٍت گفت :
 بعلٌ خَش اٍندین ،آقای دادفر دیگٌ انری نیست؟سید انیر کٌ از لحن بی تفاٍت رخسارى کسل شدى بَد (نٌ) کَتايی زیرلب گفت ٍ يادی ٍ رخسارى را
تنًا گذاشت تا بٌ کارشان نشغَل شَند.
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رخسارى کٌ خَد را با يادی تنًا دید خجالت زدى خَد را بٌ سهت دستگاى نخ ریسی دیگری کشاند ٍ
بی تَجٌ بٌ اٍ بٌ کارش ادانٌ داد.
يادی کٌ ازيهان کَدکی شیطنت نی کرد ٍ این عادت کَدکانٌ يهچنان درسرش ناندى بَد ،دندان
قرٍچٌ ای کرد ٍ دردل باخَد گفت :
{یعنی این دخترى نچسب بٌ چیش نی نازى؟}
کنجکاٍانٌ سرش را بٌ سهت رخسارى برگرداند ،سرفٌ نصلحتی کرد انا رخسارى يهچنان بی تفاٍت
بَد ،يادی صدایش را صاف کرد ٍ رٍ بٌ رخسارى گفت:
-خانَم نحسنی ؟

رخسارى با يهان صدای خشک ٍ سردش پاسخ داد:
 بلٌ؟انا صدای خشک رخسارى يادی رايو برسرجایش خشک کرد ،نن ٍننی کرد ٍ گفت :
 يیچی ،یادم رفت چی نی خَاستو بگو .تا آخرین ساعت کاری دیگر سخنی بینشان رد ٍ بدل نشد ،يادی کٌ رفتار رخسارى را چنین دید دیگر
نَضع خَدش را حفظ کرد ٍ شد يهان يادی پرغرٍر .
يهان يادی کٌ زندگی لَکس ٍ ناشین گران قیهتش با تنًایی اش نهی خَاند ،گَیا بايو ٍصلٌ ای
ناجَربَدند.
تهام سرگرنی اٍ دختريایی بَدند کٌ ندام با اٍ تهاس نی گرفتند ٍ يادی نیز با رٍیی گشادى با آنًا
يهصحبت نی شد .
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چًارناى از حضَر رخسارى در کارخانٌ حاج دادفر نی گذشت ٍ يهٌ چیز طبق رٍال يهیشگی پیش
نی رفت.
رخسارى با صَرتی کٌ رنگش ازترس پریدى بَد ٍ دست يایی کٌ نی لرزید ٍارد سالن کارکنان شد ،آب
ديانش را قَرت داد ٍ آرام بٌ سید انیر کٌ حتی درلحظٌ عصبانیت فرٍتن بَد نزدیک شد ،ديانش
خشک شدى بَدانا ،بٌ سختی لب ازلب گشَد ٍ گفت :

 بانن کاری داشتید؟سید انیر کٌ نانند يهیشٌ ازبَی عطر نحهدی دخترک نست شدى بَد ،بی تفاٍت گفت:
 بعلٌرنگ نگاى کارکنان برای رخسارى قابل درک نبَد انا يهچنان ننتظر چشو بٌ سید انیر دٍختٌ بَد
 شها برداشتینش؟رخسارى بٌ تتٌ پتٌ افتاد ٍ با يهان ترس يهیشگی اش گفت:
 چــ....ی؟ -پرسیدم شها برش داشتین؟

رخسارى دردل صلَاتی فرستاد ٍ با یاد خدا آرانشش را بٌ دست آٍرد ،با نتانت گفت:
-نتَجٌ ننظَرتَن نهیشو
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 -نحال نیخَاین بگین شها ازيیچی خبر ندارین؟

رخسارى بی حَصلٌ شد ٍ يهان طَر کٌ پیشانی اش را نی خاراند گفت :
 چی نیگین شها؟ -آقای بًرانی رٍ کٌ نی شناسین؟

پچ پچ يای کارکنان شرٍع شدانا ،رخسارى بی تَجٌ بٌ آن يا گفت:
 بعلٌ -ایشَن تَی جیب کتشَن چند نیلیَن پَل داشتن کٌ نی خَاستن ببرن بانک...

يادی خَد را ازنیان جهعیت بیرٍن کشید ٍ پَزخندی بٌ رخسارى ی بی خبرازيهٌ جا زد.
سید انیر ادانٌ داد:
 انا االن پَال نیست ٍ تنًا کسی کٌ تَی اٍن بخش کنارایشَن نشغَل بٌ کارى شهایید. آخرحرفتَن چیٌ؟ نتیجٌ نی گیریو شها دزد پَالیی ،چَن يادی ادعا نی کنٌ فقط رفتٌ سرٍیس بًداشتی ٍ کتش رٍتَی بخش جاگذاشتٌ ٍ شها اٍنجا حضَر داشتی
رخسارى ديانش از این اتًام بیجا باز ناند ،گَیا الل شدى بَد با صدایی کٌ ازتٌ گلَیش درنی آند
گفت:
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 -درٍغ نحضٌ!

انیر :
خَد نیز نسبت بٌ اتًانی کٌ بٌ خانَم نحسنی زدى بَدم تردید داشتو انا حرف يادی برایو سند
بَد.
فکرش را نهی کردم کسی را کٌ بابا برای کارتَی کارخَنٌ نعرفی کردى تَ زرد ازآب دربیاید.
سری بٌ نشانٌ تاسف جنباندم ٍ نگايو رادٍختو بٌ رخسارى کٌ اشک يایش صَرتش راخیس کردى
بَد.
 -خانَم نحسنی پَالرٍ بٌ نا برگردٍنین

با تعجب سرش رٍ تکَن دادٍ بریدى بریدى گفت :
-چی؟ کدٍم پَال؟

يادی بٌ سرعت جَاب داد:
 -يهَن پَالیی کٌ ازجیب نن دزدیدین

رخسارى ازخجالت سرخ شد انا ينَزم خَنسردیش را حفظ کردى بَد.
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 -شها اجازى ندارین بٌ نن اتًام دزدی بزنین

صدای داد رخسارى تَی سالن طنین انداخت
يادی پاسخ داد：
 پَالرٍ برداشتی طلبکارم يستی خانَم نحسنی؟درخشش اشک را تَی چشهان خانَم نحسنی دیدم انا اٍ بٌ سرعت با نَک انگشتش نانع سقَط
قطرى اشکش شد .
پَزخندی بٌ يادی زد ٍ ازکنارش رد شد .
يادی برافرٍختٌ بَد ٍ این از چشهان سرخش کانال پدیدار بَد ،دقایقی بعد خانَم نحسنی يهان
طَر کٌ کیفش رٍی دٍشش بَد ٍ چادرش رٍی سرش بٌ سهت يادی آند.
دستش را برد داخل کیفش ٍ یک قرآن کَچک را بیرٍن کشید.
بی اعتنا بٌ يادی چرخید سهت نن ٍ گفت :
 شها نی دٍنین این چٌ کتابیٌ آقای دادفر ؟اخهًایو رٍ تَی يو کشیدم ٍ گفتو :
 بعلٌ -اعتقادچی؟ بًش اعتقاد دارین ؟
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یاد زنزنٌ يای آرام نانان طَبی افتادم ،این يهان قرآنی بَد کٌ فاطهٌ سادات آیاتش را باصَت
نی خَاند ،این يهان قرآنی بَد کٌ درکَدکی يایو در زنان بدخَابی يایو نادر باالی سرم نی
گذاشت ٍ یا يهانی بَد کٌ خَدم برای آرانش خاطرم نی خَاندم .

 -نعلَنٌ کٌ اعتقاد دارم

لبخند بی جانی رٍی لب يایش نقش بست ،دستش را رٍی قرآن قرار داد ٍ گفت :
 بٌ يهین قرآن قسو ،بٌ يهین قرآنی کٌ شها نیگی بًش اعتقاد داری نن از پَال بی خبرم .آرام ٍ شهردى شهردى زیرلب گفت :
 -نن ...دزد...نیستو.

اخو يایو ازيو باز شدند
حرفش انگار خیالو را راحت کرد،
نگايی بٌ يادی انداختو خیرى بٌ نحسنی بٌ فکر فرٍ رفتٌ بَد .
رخسارى:
نگاى اقای دادفر رنگ دیگری گرفت انگار حرفو را باٍر کردى بَد ،زیرا دیگر سکَت کرد ٍ نفسش را با
طهانینٌ بیرٍن داد.
نگايی بٌ يادی بًرانی کردم خیرى بٌ نن بَد انا فکرش انگار پیش نن نبَد.
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صدایو را صاف کردم ٍ آرام صدایش کردم  ،ازفکر بیرٍن اٍند ٍ با تندی گفت:
 چیٌ؟ نن پَال رٍ برنداشتو،قسو خَردم دیدین؟ شنیدین؟نیشخندی زد ٍ گفت :
 -دیگٌ بايات کاری ندارم

نیهی از کارننديای کارخانٌ پراکندى شدند انا ينَز اکحر آن يا ایستادى بَدند تا ببیند آخر این ناجرا
چٌ خَايد شد.
این بار آقای دادفر را نخاطب حرف يایو قرار دادم ٍ گفتو :
 نیازی نهی بینو برگٌ ی استعفانانٌ پرکنو نن ازاینجا نی رمبدٍن اینکٌ ننتظر جَابی ازاٍ باشو از کنارش بٌ سرعت رد شدم ٍ ازکارخانٌ بیرٍن آندم.

نحل رٍزيای قبل شرٍع بٌ راى رفتن کردم تا این نسیريا رٍ طی کنو ٍ بٌ خانٌ ی نقلی ٍ کَچکهان
برسو .
حسابی خستٌ ام کردى بَد این نسیر طَالنی ٍ ،قتی جلَی درب خانٌ رسیدم نفسی از سرآسَدگی
کشیدم ٍ سالنی بٌ فًهیهٌ خانَم يهیشٌ پشت پنجرى دادمکٌ بی جَاب ناند ٍ با غرٍلند بی دلیل
فًیهٌ خانَم نَاجٌ شد.

فکر ٍ ذينو حسابی نخشَش بَد بٌ یک خَاب عهیق نیاز داشتو.
34
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درحیاط را بايهان صدای اعصاب خردکن باز کردم ،کفش يایو را ازپا درآٍردم ٍ ٍارد خانٌ شدم.
نادرم خَاب بَد باالی سرش ایستادم ٬خرناس نی کشید .
خو شدم ٍ آرام بَسٌ ای رٍی گَنٌ اش بٌ جا گذاشتو.
راٍی：
ناگًان بغضی بٌ بیخ گلَیش چسبید نًارکردنش کاری بقایت دشَار بَد ،آخر سر بغض شکستش
دادى بَد ٍ چشهًایش خیس از اشک شدى بَد .
خَد را از پیش نادر کنار کشید ٍ بٌ آشپزخانٌ رفت ،بٌ ٱپن تکیٌ داد ٍ پلکًایش را تند تند بٌ يو
نی زد تا گریٌ اش بند آید کٌ نَفق يو شد.
چقدر پس ازاین تنش يا ٍ اتفاقات کارخانٌ احساس گرسنگی نی کرد.
دریخچال را باز کرد تقریبا پَچ بَد ،حَصلٌ ی تخو نرغ زدن را يو نداشت ،نعدى اش را با نان ٍ
پنیر پر کرد ٍ نفًهید چٌ زنان در آشپزخانٌ دراز کشید ٍ بٌ خَاب رفت.
يادی پس از رفتن رخسارى يهَارى يو رگٌ يای عصبانیت درچشهانش نهایان بَد ،دستش را نشت
نی کرد ٍ نرتب بٌ ران پایش نی کَبید،دستی رٍی دست نشت شدى اش نشست؛ سرش را کٌ
بلند کرد رفیق نًربانش لبخندی بٌ رٍیش پاشید.
 آرٍم باش چتٌ؟ آرٍنو -ينَزم از بابت پَلًا ناراحتی؟

 نیخَاستو با اٍن پَال برای یٌ خانَادى نیازنند یٌ حساب بازکنو .35
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سید انیر لبخندی ازخَشحالی زد ٍ گفت :
 بٌ بٌ ازکی تاحاال اقا يادی کارخیر نی کنن؟يادی چشو غرى ای بٌ انیر رفت ٍ راى خرٍج ازکارخانٌ را درپیش گرفت .

 عٌ ! کجا پسر؟ سر دردم ،نی رم خَنٌ -بٌ سالنت

انیر ناگًان با یاد پدرش با کف دست بر پیشانی کَبید ٍ سری تکان داد.
اگر حاج بابایش نی فًهید کٌ رخسارى ازکارخانٌ رفتٌ ،دنار از رٍزگارش در نی آٍرد
با خَد درفکر بَد کٌ چگَنٌ این نَضَع را با پدر بیان کند کٌ درب اتاقش زدى شد.
بفرناییدی گفت کٌ ننشی اش داخل آند ٍ برگٌ يایی را نقابلش برای انضا قرار داد .
پس از انضا کردن کاغذ يا اٍ يو بٌ سرعت از کارخانٌ خارج گردید ،سَارناشینش شد ٍ بٌ سهت
خانٌ راند .
ٍقتی بٌ خانٌ رسید زنگ آیفَن را زد ،در کٌ بٌ رٍیش باز شد ٍارد خانٌ شد ٍ سالم علیک گرنی با
نادرش کرد .
با چشو ٍ ابرٍ از نادر پرسید：
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 حاج بابا خَنٌ ست؟نادر نتعجب آرام زنزنٌ کرد:
 باز چٌ دستٌ گلی بٌ آب دادی پسر جَن؟سید انیر بٌ نشانٌ ی يیس انگشت سبابٌ اش را رٍی بینی گذاشت .

نادرش گیج بٌ پسرش خیرى نگاى کرد ٍ بٌ تبعیت از پسرش آرام گفت :
 خَنٌ ست تَ اتاقٌانیر بٌ سهت اتاق پدر راى افتاد ،با اضطراب جلَی درب اتاق پدر ایستاد ٍ با انگشتانش ارام در را بٌ
صدا درآٍرد .
سپس در را باز کرد ٍ داخل شد ،حاج بابایش رٍی زنین نشستٌ بَد ٍ آیاتی را زیرلب نیخَاند .
سرش را باال برد ٍ نگايش بٌ پسر رشیدش افتاد ،لبش بٌ لبخندی ٍا شد ٍ پرسشگرانٌ چشهانش را
بٌ انیر دٍخت!
انیر این پا ٍ آن پا کرد ٍ بٌ زحهت حرفش را ادا کرد :
حاج بابا یٌ نشکلی پیش اٍندى کجا پسرم؟ تَی کارخَنٌبا آٍردن نام کارخانٌ ناگًان اخهی کرد.
 -خب؟
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 -خانَم نحسنی ...

پدرش یک تای ابرٍ را باال داد ٍ با صدای بلند پرسید :
 چیشدى پسر ؟ د جَن بکن بچٌانیر از صدای بلند پدر حسابی برد ٍ گفت:
 استعفا دادن استعفا ؟ اٍنو نحسنی؟ بٌ چٌ دلیل؟انیر دست ٍ پا شکستٌ ناجرا را برای پدر تعریف کرد .
پدر رنگش بٌ سرعت عَض شد ٍ صدای فریادش رعشٌ بر اندام پسر ترسیدى اش انداخت .
طَبی خانَم با صدای يهسرش خَد را بٌ درگاى اتاق رسانید ٍ گفت_ :
 چی شدى حاج آقا؟حاج بابا با دیدن يهسرش ناجرا را برای اٍ يو شرح داد ،طَبی چنگی بٌ صَرتش انداخت ٍ گفت:
 خدا نرگو بدى ،شها چیکار کردین انیر؟ ندیدى ٍ نشنیدى بٌ یٌ بندى ی خدا تًهت زدین؟انیر پشیهان سر بٌ زیر انداخت ٍ رٍ بٌ نادرش گفت:
 -يادی نی گفت نطهئنٌ کٌ کار خانَم نحسنیٌ اخٌ ...

حرفش نیهٌ تهام ناند ،حاج بابا تقریبا داد زد:
 بسٌ انیر با چٌ ندرکی ؟ با چٌ دلیلی؟ آبرٍی یٌ دخترى نعصَم رٍ نیَن اٍن يهٌ جهعیت بردی !38
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طَبی دٍبارى بٌ نیان بحخ پرید ٍ گفت:
 -خدایا رٍی ننَ سیاى کن ،حاج آقا شها آدرس اٍن دختر خانَم رٍ نداری؟

حاج بابا در فکر فرٍ رفت ٍ دیگر چیزی نگفت

طَبی خانَم ٍ سید انیر بٌ آرانی از اتاق خارج شدند.
طَبی دست پسر را گرفت ٍ بٌ آشپزخانٌ کشاند ،سری جنباند ٍ گفت :
 انیر نادر؟ حاال نی خَای چکار کنی؟ نهی دٍنو نانان نن نهی دٍنو این عقل نداشتٌ ی تَ بٌ کی کشید ! نانان؟ حاج بابا تهَم کرد شها شرٍع کردی؟بٌ سرعت از آشپرخانٌ بیرٍن آند ٍ بٌ اتاقش پناى برد ،کتش را ازتنش درآٍرد ٍ خَد را رٍی تخت
پرت کرد ،دستش را رٍی پیشانی گذاشت ٍ با خَد فکر کرد کٌ حاج بابایش درست نی گَید.
اٍ بی خَد ٍ بی جًت آبرٍی خانَم نحسنی را درکارخانٌ بردى بَد
کالفٌ نفسش را بیرٍن داد ،احساس عذاب ٍجدان خیلی زٍد بٌ سراغش آندى بَد .
چشو يای بارانی نحسنی ندام در جلَی چشهانش رژى نی رفت ،نحسنی برایش قسو خَردى بَد
ٍ صداقت در چشهانش يَیدا بَد.
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انا از سر بدشانسی نٌ شهارى تلفنی از اٍ داشت نٌ آدرس ننزلی ،نَبایلش را از جیب شلَارش بیرٍن
کشید ٍ رٍی شهارى ی يادی تَقف کرد .
تهاس را برقرار کرد ٍ ننتظر پاسخ يادی ناند.
صدای خَاب آلَد يادی تَی گَشش پیچید .
 -بعلٌ انیر؟ چی نیگی؟

انیر برافرٍختٌ شد ٍ دادی زد :
 -يادی تَ خَابیدی؟

يادی کٌ گَیا با صدای انیر خَاب از سرش پریدى بَد ٬جَاب داد:
 -چتٌ داداش؟ چیشدى باز ؟

 -نن دارم اینجا از عذاب ٍجدان نیهیرم

 -خب ؟

 -خب دارى يادی؟ آرى؟
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 -خب داداش تَ بٌ عذاب ٍجدانت ادانٌ بدى ننو برم خَابهَ ادانٌ بدم

 يادی بس کن ٬خَايش نیکنو ٬نن تَ فکرى این دخترى ام -دخترى کیٌ ؟

نحسنی رٍ نیگو دیگٌ
 -آيا گرفتو ،خب چرا؟

 -نا ندٍنستٌ ٍ بی دلیل بًش تًهت زدیو

 -خب حاال یٌ طَری نیگی انگار قتل کردی

 -يادی ننَ فقط بیخیالیت کفری نیکنٌ

 -پس نیگی چیکارکنو برادر نن؟ برم بیفتو بٌ پاش بگو عذر خانَم نحسنی؟

 -ننَ باش با کی نیرم سیزدى بدر خداحافظ .
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 -انی....

انیر کالفٌ تهاس را قطع کرد .

نی دانست يادی این نسائل برایش ايهیتی ندارد ،اٍ رٍزی دل چند دختر را نی شکست ٍ ککش
يو نهی گزید .
انا از انصاف کٌ نباید گذشت ،برای انیر دٍستی انین ٍ نًربان بَد .

انیر خَد را شهاتت کرد ،بابت اینکٌ در زنان استخدام حتی فرنی برای پر کردن بٌ رخسارى ندادى
بَد تا حداقل نهکن شهارى تهاسی از اٍ نی داشت .
حاجی دادفر ،فردای آن رٍز صبح اٍل ٍقت سَار خَدرٍی خَد شد ٍ خَد را بٌ نقصد نَرد نظرش
رساند.
از ناشینش کٌ پیادى نی شد دستش را داخل کتش کرد ٍ دستهال جیبی کَچکش را رٍی پیشانی
عرق کردى اش کشید .
در ناشین را بست ٍ داخل کَچٌ شد ،جلَی درب ایستاد ٍ چند تقٌ بٌ آن زد کٌ لحظاتی بعد صدای
دختر جَان درحیاط پیچید کٌ گفت :
 بعلٌ؟ -ننو حاج آقا دادفر

42

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

رخسارى با شنیدن صدای پیرنرد ،دٍبارى بٌ داخل خانٌ بازگشت ٍ چادری رٍی سرش انداخت ،سپس
بٌ سهت در رفت ٍ آن را گشَد .
چًرى ی نًربان حاجی دادفر درنظرش آشفتٌ آند .
 سالم حاج آقا سالم دخترجان ،حالت چطَرى؟ -نهنَن حاج آقا ،نشکلی پیش اٍندى؟

خَب نی دانست دلیل حضَر حاجی دادفر درآنجا چٌ بَد انا بٌ رٍ نیاٍرد.

 -دخترم اٍندم بگو نن شرنندتو

رخسارى سریع لب باز کرد ٍ گفت :
 حاج آقا این چٌ حرفیٌ کٌ شها نی زنین ؟! دشهنتَن شرنندى ! شها جای پدر نن يستین اینحرف يا چیٌ ؟

 -دخترم بٌ قَل خَدت نن جای پدرت ،اٍندم بگو انیر نن رٍحالل کن کٌ نارٍا بًت تًهت زدن

 -شها نن رٍ حالل کنین اقای دادفر ،چَن نن باعخ برٍز یٌ نشکل تَی کارخَنٌ شدم
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 الحق االنصاف کٌ دختردل پاکی يستی دخترم ،انا یٌ لطفی بٌ نن پیرنرد بکن جانو پدرجان؟ -برگرد کارخَنٌ

رخسارى کٌ نهی خَاست در برابر حاجی دادفر اخهی بکند ،لبخندی بالجبار زد ٍ گفت :
 حاج آقا خَايش نی کنو این رٍ از نن نخَاین دخترم برگرد حاال نن خَايش نی کنو حاج آقا تَی کارخَنٌ شها یٌ نسئلٌ ای پیش اٍند ٍ تهَم شد رفت ،انا نیَن این نسئلٌ یٌچیزی ریخت نحل آبرٍی نن
 خدا ازاین بچٌ نگذرى ببین دل بندى ی خدا رٍ چطَر شکستٌ -حاج آقا نن دلو نٌ ازکسی شکستٌ ٍنٌ کینٌ بٌ دل گرفتٌ ،خیالتَن راحت

حاجی دادفر آخرین تالشش کٌ نتیجٌ ندادى بَد،کهی کنفش کردى بَد  ،پس درآخر دست از پا دراز
تر رٍ بٌ رخسارى کرد ٍ گفت :
 -دخترجان قبَل کٌ نکردی برگردی کارخَنٌ ،یٌ خَاستٌ ای ازت دارم ،این یکی رٍ قبَل کن

رخسارى يهچنان آرام بَد.
 -بفرنایید
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 فردا شب برای شام بیا ننزل نا ،طَبی خیلی خَشحال نیشٌ . نٌ حاج اقا نیازی بٌ این زحهت يا نیست چٌ زحهتی دخترم ؟ٍظیفست ٍلی نن دٍست ندارم نزاحو شها بشو نزن این حرف رٍ ،پس نا فردا بی صبرانٌ ننتظرتیورخسارى سرش را بٌ زیر انداخت ٍ گفت:
 چشو خدنت نی رسو خدانگًدار دخترم -خدانگًدارتَن حاج آقا .

رخسارى در را بست ٍ داخل خانٌ شد ،گَیی نادرش حتی نتَجٌ صدای در ٍ بیرٍن رفتن اٍ نشدى
بَد.

آى بلندی کشید ٍ از رٍی طاقچٌ قرآن کَچکش را چنگ زد ٍ پس از پیدا کردن سَرى ی نَرد نظرش
نشغَل خَاندنش شد .
حاجی دادفر خَشحال از پذیرفتن دعَتش تَسط رخسارى ٍ رد برگشتنش بٌ کارخانٌ باز از طرف
رخسارى ناراحتش کردى بَد .
این بار بٌ سهت خانٌ راند ٍقتی بٌ خانٌ رسید ،کلید را داخل قفل انداخت ٍ در را گشَد ٍ داخل
ننزل گردید .
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طَبی خانَم با دیدن يهسرش از آشپزخانٌ بیرٍن آند ٍ بٌ سرعت رايش را سد کرد ٍ پرسید:

 چی شد حاجی؟ قبَل کرد برگردى؟ -نٌ قبَل نکرد

طَبی خانَم کٌ گَیا دیگر يیجان قبل را نداشت گفت:
 -يرکی يو بَد قبَل نهی کرد ،دعَت شام رٍ چی؟ اٍنو قبَل نکرد؟

 -چرا این یکی رٍ قبَل کرد

 خدارٍشکر ،قدنش رٍی چشو -این پسرى کَش؟

طَبی کٌ از لحن حاجی ٍ کلهٌ ی ( این پسرى) خَشش نیاندى بَد ،دندان قرٍچٌ ای کرد ٍ گفت:
 حاجی ؟ این پسرى یعنی چٌ؟ تَی اتاقشٌ .سپس رٍی برگرداند ٍ داخل آشپزخانٌ گردید .
حاجی دادفر بٌ سهت اتاق پسرش رفت ،ندتی بٌ در بستٌ نگریست ٍ اندکی بعد بی خیال از کنار
درب گذشت ٍ بٌ اتاق خَد رفت .
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طَبی کٌ رفتن حاجی را دید ،سریع خَد را بٌ تلفن ننزل رساند ٍ شهارى ی نَرد نظرش را گرفت،
صدای دخترش را کٌ شنید بٌ حرف آند .
 سالم فاطهٌ سادات جان خَبی نادر؟ سالم حاج خانَم جَنو نهنَن خَدت خَبی؟ خَبو دخترم ،زنگ زدم برای فردا تَ ٍ آقا علی رٍ دعَت کنو شام. شام؟ بٌ چٌ نناسبت؟طَبی کٌ گَیا ننتظر يهین جهلٌ بَد ،از سیر تا پیاز ناجرا را برای دخترش تعریف کرد.

فاطهٌ بسیار نتعجب شد ٍ گفت：
 ٍای خدای نن ! دخترک بیچارى! یعنی ٍاقعا قبَل نکرد برگردى بٌ کارخَنٌ ؟ نٌ نادرجَن ،پدرت نی گفت يرچقدر با این رخسارى خانَم صحبت کردى ،دخترى زیربار نرفتٌ انشاء...کٌ يهٌ چی درست نی شٌ ،شها يو خَب کردی دعَتش کردی برای شام . آرى دخترم ،گفتو تَ ٍ آقا علی يو فردا بیاین یٌ نَقع این دخترى نعذب نباشٌ بٌ رٍی چشو ،انر دیگٌ نداری نانان جان؟ نٌ دخترم خدانگًدار -خدانگًدار .
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گَشی را رٍی تلفن گذاشت ٍ با رضایت پشتش را برگرداند کٌ ناگًان با دیدن حاجی دادفر کٌ
لبخند نَذیانٌ ای بر لب داشت نَاجٌ شد.
يین بلندی کشید ٍ با صدای نسبتا بلندی گفت :
ٍ -ای حاجی ننَ ترسَندی .

حاجی کٌ ينَز يهان لبخند نَذی رٍی لبش بَد ،گفت:
 باز سریع خبرا رٍ اطالع رسانی کردی بٌ فاطهٌ؟طَبی نفس عهیقی کشید ٍ گفت:
 اطالع رسانی چیٌ حاجی؟ دعَتش کردم شام . حاال ٍاجب بَد فاطهٌ يو بیاد؟ نیگو تعدانَن زیاد نشٌ کٌ این دخترى نعذب بشٌ نٌ حاجی اتفاقا گفتو فاطهٌ بیاد کٌ دخترى احساس غریبی نکنٌ . نن کٌ ازپس دلیل ٍ بريان يای تَ برنهی یام حاج خانَم .يادی:
از نَضَع اخیر خانَم نحسنی ٍ انیر ناراحت بَدم ،تیشرتو را ازتنو بیرٍن کشیدم ٍ رفتو سهت
حهام ،بعد این کٌ یک دٍش نختصر گرفتو؛ یک شلَارک ٍ یک تیشرت راحتی را بٌ تن کشیدم ٍ با
حَلٌ نشغَل خشک کردن نَيایو شدم .
يیچَقت عادت بٌ سشَار کشیدن نداشتو ،نَيای بلند نو دارم جلَی پیشانی ام ریخت ،با دستو
آن يارا بٌ عقب يل دادم ٍ خَدم رٍ جلَی کاناپٌ ی رٍبرٍی تلَیزیَن ٍلَ کردم .
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تقریبا تهام کانال يارا باال ٍ پایین کردم انا يیچ برنانٌ ی سرگرم کنندى ای نبَد .
نَبایلو را از رٍی نیز عسلی برداشتو ٍ رٍی شهارى ی آتَسا تَقف کردم ٍ تهاس را برقرار کردم ،انگار
کٌ يرچٌ زٍدتر ننتطر تهاس نن بَدى باشد بالفاصلٌ گَشیش را جَاب داد .
 سالم يادی ازاین ٍرا؟ سالم آتی چطَری؟ یًَ یادت افتادم بد کردم ؟ نٌ عزیزم تا باشٌ تَ يهیشٌ یادم بیفتی کجایی؟ پایٌ ای بزنیو بیرٍن ؟ پایتو کجا بیام؟ بیا بٌ کافیشاپ .....-زٍدی نی رسَنو خَدنَ

سریع لباس يایو را تعَیض کردم ٍ رفتو پایین ،يَا سرد بَد ٍ نَيای نن ينَز نو داشت.
سَار ناشین شدم ٍ خَدم را بٌ کافیشاپ رسَندم .
ينَز آتَسا نرسیدى بَد ،سفارش یک فنجان قًَى دادم تا آندن آتَسا ،آتَسا يو یکی از آن
دختريای بیکار ٍ يهیشٌ در دسترس بَد .
ٍقتی بٌ خَدم اندم کٌ دیدم نشستٌ نقابلو ٍ با يهان لبخند نسخرى ی يهیشگی اش نگايو نی
کند.
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 يادی؟ کجا سیر نی کردی ؟ سالنت کَ ؟ -راس نی گیا ،سالم گلو

از لحن حرف زدنش حالت چندشی بٌ نن دست دادٍ ،لی بٌ رٍیو نیاٍردم .
 -خب آتی

دیگٌ چٌ خبرا؟
خندى ی شیطنت آنیزی کرد ٍ نی دانستو برای صحبت طَالنی نغز بیکار پیدا کردى.

رخسارى:
لباس يایو را پَشیدم ٍ رفتو سهت در  ،انا یکًَ نگايو بٌ سهت نانان کشیدى شد ،رفتو طرفش ٍ
صَرتش را بَسیدم ،لبخند پکری زد ٍ چشهانش را بست .
از در حیاط رفتو بیرٍن ٍ سَار ناشین شدم ،دلو نهی خَاست دست خالی برٍم از رانندى خَاستو
جلَی یک شیرینی فرٍشی نگٌ دارد.
یک جعبٌ شیرینی گرفتو ٍ دٍبارى راى افتادیو.
بٌ آدرسی کٌ از آقای دادفر گرفتٌ بَدم رسیدیو ،یک درب خیلی بزرگ نشکی رنگ بَد ،پیادى شدم ٍ
پَل تاکسی رٍ دادم .

50

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

زنگ آیفَن را کٌ زدم صدای یک خانَم گفت :
بعلٌ؟ نحسنی يستو .در باز شد ٍ رفتو داخل  ،حیاط طَیل را پشت سر گذاشتو ٍ جلَی در ٍرٍدی رسیدم.
در را برایو باز گذاشتٌ بَدندانا ،کسی ينَز جلَی در نبَد ،دٍ تقٌ بٌ در زدم کٌ یک خانَم تقریبا تپل
با حجابی کٌ کانل بَد خَدش را رساند جلَی در ٍ گفت:
_سالم دخترم خیلی خَش آندی

نگاى نًربانش باعخ آرانشو شد ،دستش را صهیهانٌ گرفتو ٍ با اٍ رٍ بَسی کردم .
 سالم ،خیلی نهنَن ببخشید نزاحو شدميهان طَر کٌ نن را بٌ داخل راينهایی نی کرد در را بست ٍ گفت:
 نراحهی عزیزجان ،نن طَبی يستو يهسر حاج آقا دادفرتَی دل با خَدم گفتو：
{الحق کٌ حق حاجی دادفر يهچین زن با نحبتی بَدى }.

 -خیلی خَشَقتو ننو رخسارى نحسنی يستو ،کارنند سابق کارخانٌ ی شها کٌ بنا بردالیلی ....

حرفو را قطع کرد ٍ گفت：
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 نی دٍنو خانَم نحسنی رخسارى صدام کنین رخسارى صدات نی کنو ٍلی بٌ یٌ شرط ،بٌ این شرط کٌ تَام بًو نی گی خالٌ -چشو

رٍی نبل گَشٌ ی سالن نشستو  ،بٌ غیر از نن ٍ طَبی خانَم انگار يیچ کس نبَدانا،کانال دراشتباى
بَدم ،چَن حاج اقا دادفر از اتاقی بیرٍن آندند ٍ قدم يایشان را بٌ سهت نن برداشتند.

از جایو بلند شدم ٍ ایستادم لبخندی رٍی لب يایو نشاندم ٍ سالم ٍ علیک گرنی با حاج اقا دادفر
کردم .
 دخترم نهنَن کٌ دعَت نارٍ پذیرفتی ٍ تشریف اٍردی خَايش نی کنو حاج آقا ،شها ببخشین کٌ نن نزاحو شدم -نراحهی دخترم

دیگر حرفی نزدم ٍ ایشان يو رٍی یکی از صندلی يا نشست ٍ طَبی خانَم را صدا زد .

 حاج خانَم؟ -جانو حاج اقا؟
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 -یٌ چایی خَش رنگ برای نن ٍ خانو نحسنی بیار

خالٌ طَبی لبخند گرنی زد ٍ گفت:
 -چشو

چند دقیقٌ بعد خالٌ طَبی با سینی چای ٍ نبات ٍ شکالت ٍ قند ٍ نقل بٌ نا نلحق شد ،فنجان چای
را برداشتو ٍ تشکر کردم .
ينَز فنجانو تَی دستو بَد کٌ صدای زنگ آیفَن بلند شد.
طَبی خانَم با گفتن:
 نن برم ببینو کیٌسینی را رٍی نیز گذاشت ٍ بٌ سهت آیفَن رفت ،بعد ازاینکٌ در ٍرٍدی را يو باز کرد ،ننتظر کنار در
ایستاد.

نگايو رٍی در بَدتا بفًهو چٌ کسی نیخَايدداخل شَد ،با خَدم حدس زدم شاید سید انیر باشد
انا ،با ٍرٍد یک خانَم قد بلند ٍ چادری حدسو باطل شد ،باز يو از رٍی نبل بلند شدم ٍ ایستادم.
يرچٌ کٌ نزدیکتر نی شد ،نتَجٌ شبايتش بٌ سید انیر نی شدم ،پشت سر اٍ يو یک اقا ٍارد شد.
ٍقتی بٌ نن رسید ،بانن دست داد ٍ نن را تَی آغَشش کشید ٍ با نًربانی يرچٌ تهام تر گفت:
 -خَش آندی عزیزم ،نن فاطهٌ يستو ،دختر بزرگ ٍ فرزند اٍل خانَادنَن
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 -نهنَنو ،خیلی خَشحالو از بابت آشنایی با شها

انگار کٌ نن را از قبل بشناسد شانٌ ام را فشار ارانی داد ٍگفت:
 ننو يهین طَر رخسارى جَنبا آن آقا کٌ گَیی يهسر فاطهٌ بَد ،سالم ٍ احَالپرسی کردم .
فاطهٌ چادرش رٍ از سر برداشت ٍ کنارمنشست ،حال تنًا کسی تَی جهع نبَد ،سید انیر بَد .
تقریبا یک ساعتی گذشت ،کو ٍ بیش با فاطهٌ سادات صهیهی شدى بَدم ،ينَز خبری از سید انیر
نبَد.
انا نهی دانو حاج اقا دادفر تَی گَش خالٌ طَبی چٌ گفت کٌ ،بالفاصلٌ اٍ داخل یکی از اتاق يا
رفت ٍ سریع بیرٍن اند انا ،دقایقی بعد از يهان اتاق سید انیر کٌ ساعتش را دٍر نچش نی بست
بیرٍن آند .
نا خَد آگاى یاد نجالس خَاستگاری افتادم ،انگار سید انیر عرٍس بَد کٌ نادرش رفت ٍ اٍ را از اتاق
بیرٍن کشاند ،این فکرم باعخ خندى ام شد انا سریع لب يای کش آندى ام را جهع کردم .

باز يو بٌ رسو ادب از رٍی صندلی بلند شدم ٍ ایستادم ،سید انیر يهان طَر کٌ اخو غلیظی نیان
ابرٍيایش بَد ،سرسنگین بٌ نن سالنی داد ٍ رٍی یکی از صندلی يانشست.
حاجی دادفر نگايی بٌ پسرش کرد ٍ سرش را تکان داد.
نی دانستو علت ناراحتی حاجی از سید انیر چی بَد ،بٌ احتهال زیاد حاجی دادفر بٌ خاطر ناجرای
استعفای نن از پسرش ناراحت بَد.
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تهام فکريایو را دٍر ریختو ٍ سعی کردم کٌ نًایت لذت را ازاین جهع نًربان ٍ گرم ببرم ،البتٌ اگر
سید انیر را فاکتَر نی گرفتو .

سنگینی نگايی را رٍی خَدم حس کردم ،زیرچشهی نگايی بٌ تهام حضار کردم ،این سید انیر بَد،
يهان طَر کٌ چشهانش را ریز کردى بَد ،خیرى نگايو نی کرد .
از طرز نگايش نعذب شدم ٍ تکانی بٌ خَدم دادم .
خالٌ طَبی بٌ داخل آشپزخانٌ رفت ٍ گفت:
 دارم نی رم شام رٍ آنادى کنو  ٬فاطهٌ جان بیا کهکو . کهکی يو از دست نن برنیاد؟! -بعلٌ دخترم بیا پیشهَن .

خَشحال ازاینکٌ از آن فضا دٍر نی شدم بٌ سهت آشپزخانٌ رفتو ،آشپزخانٌ ای با کابینت يای
سفید ٍ نشکی کٌ ٍسط اشپزخانٌ یک نیز نايار خَری شش نفرى بَد .

 -خب نن چکار کنو خالٌ جان؟

لبخندی زد ٍگفت :
 -لیَان يارٍ بچینشَن رٍی نیز لطفا
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 چشوفاطهٌ سادات يو داشت خَرشت يارا نی کشید .
نیز کانال پر شد ٍ اصال جا نداشت ،غدا شانل باقالی پلَ ٍ قیهٌ ٍ سَپ ٍ شانی بَد .
خجالت زدى از این يهٌ نحبت رٍی یکی از صندلی يا نشستو  ،آرام آرام صندلی يا پر شد ٍ يهٌ
آندند سرنیز .
کهی نعذب بَدم کٌ جلَی پنج نفر غذا بخَرم ،انا با خجالت سٌ کفگیر برای خَدم باقالی پلَ
کشیدم .
سَپ دٍست نداشتو ،باقالی پلَ را يو بٌ نابقی غدايا ترجیح نی دادم .
آرام قاشق پر شدى را بٌ ديان نی بردم ٍ با يزار زحهت قَرت نی دادم ،اخو يای سید انیر ٍ حرف
نزدنشان با پدرش غذا را بٌ کانو زيرنارکردى بَد .
چیزی از طعو غذا نهی فًهیدم ،فقط نی خَاستو يرچٌ زٍدتر بساط شام جهع شَد .

خالٌ طَبی نگايی بٌ بشقاب غذایو انداخت ٍ گفت：
 رخسارى جان چرا غذا کو کشیدی ؟ دٍست نداری؟ چرا خالٌ جان دٍست دارم ،زیاد کشیدم نن يهیشٌ يهین قدر غذا نی خَرمخالٌ طَبی سری بٌ نشانٌ ی ( باشٌ) تکان داد ٍ دیگر چیزی نگفت .

يهٌ کٌ غدايایشان را تهام کردند ،از خالٌ طَبی تشکر کردم ٍ بٌ فاطهٌ سادات کهک کردم تا نیز را
جهع کند.
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آشپزخانٌ کٌ جهع ٍ جَر شد ،بايو بٌ پذیرایی برگشتیو ،خالٌ طَبی يو نیَى آٍرد .
ٍاقعا دیگر دلو نهی خَاست چیزی بخَرم  ،دٍست داشتو يرچٌ زٍدتر بٌ خانٌ برگردم .
چجَریش را نهی دانو ،فکر این جایش را نکردى بَدم.
سرفٌ نصلحتی کردم ٍ از جایو بلند شدم ،چادرم را از رٍی دستٌ ی صندلی برداشتو ٍ رٍی سرم
انداختو .

خالٌ طَبی بشقاب نیَى اش را رٍی نیز گذاشت ٍ گفت：
 رخسارى جان کجا؟ دیگٌ زحهت رٍکو کنو زحهت چیٌ دختر گل ،بیشتر بهَن -نهنَن ،بیشتر ازایننزاحو نهی شو يو دیرٍقتٌ يو نادرم تنًاست

خالٌ طَبی رٍبٌ انیر کٌ سرش را رٍی نَبایلش انداختٌ بَد گفت：
 -خب پس انیر نی رسَنتت

نگايی بٌ سید انیر کردم ،جا خَرد ٍ سرش را از رٍی گَشی بلند کرد ٍ رٍبٌ نادرش پرسید:
 -بعلٌ ؟

57

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

خالٌ طَبی برایش چشو ٍ ابرٍیی آند ٍ گفت:
 گفتو پاشَ رخسارى جَن رٍ برسَن ننزلشَنپیش دستی کردم ٍ گفتو:
 -نٌ نیازی نیست نن خَدم یٌ تاکسی نی گیرم نی رم

حاج دادفر يو نداخلٌ کرد ٍگفت：
 -این نَقع ؟ درست نیست تنًابری

این بار حاجی دادفر با تحکو رٍ بٌ پسرش گفت:
 -پاشَ برسَنش

سید انیر کٌ انگار ازپدرش حساب نی برد سر تکان داد ٍ بٌ سهت در راى افتاد .
با يهٌ خداحافظی کردم ٍ بٌ سهت در راى افتادم.

استرس تهام جانو را گرفتٌ بَد
سید انیر سَار ناشینش شد ٍ ناشین را رٍشن کرد انا نن ينَز يهان طَر ایستادى بَدم.
نردد بَدم برای اینکٌ جلَ بنشینو کٌ یک آن صدای سید انیر گفت :
 خانَم نحسنی داری استخارى نی گیری ؟!58
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اخو يایو را تَی يو کشیدم ٍ سَار ناشین رٍی صندلی جلَ نشستو .
خَدم را جهع ٍجَر کردم ،سید انیر دستش را برد سهت ضبط ٍ نَسیقی بی کالنی پخش شد .
اٍ سکَت کردى بَد ٍ نن يو يهین طَر ،فقط گايی در نشان دادن راى خانٌ نان راينهایی اش نی
کردم .
بٌ سرکَچٌ نان کٌ رسیدیو ،نگٌ داشت ،پیادى شدم ٍ گفتو :
 -نهنَن

اٍيو تنًا بٌ گفتن  (:خداحافظ) اکتفا کرد ٍ رفت .
بٌ سهت خانٌ رفتو ٍ داخل شدم ،نانان خَابیدى بَد.
نن يو بی درنگ با يهان لباسًا کنارش دراز کشیدم.
راٍی داستان:

سید انیر کالفٌ بَد ٍ با سرعت بٌ سهت خانٌ نی راند ،رضایت نداشت برای رساندن رخسارى انا،
نانند يهیشٌ چشو بٌ فرنان پدر گفتٌ بَد .
آنقدر سرعتش زیاد بَد کٌ درکسری از سی دقیقٌ بٌ خانٌ رسید ،در کٌ برایش باز شد ،سریع ٍارد شد
ٍ بدٍن تَجٌ بٌ پدر ٍ نادر بٌ اتاقش رفت .
از نبَدن فاطهٌ سادات ٍ علی فًهید کٌ يردٍ رفتٌ اند.
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قبل از آندن رخسارى بٌ خانٌ شان اٍ از دعَت پدرش از رخسارى خبر نداشتٍ ،قتی نادر آند ٍ
صدایش کرد ٍ نَضَع را برایش گفت ،از طرفی خَشحال شدانا ،از طرفی رٍی نگاى کردن
درچشهان آن دختر را نداشت.

رخسارى را کٌ دیدى بَد دیگ عذاب ٍجدانش باز يو قل زدى بَد ،در سبب اینکٌ بٌ خَد قَل داد
حتها کاری برای رخسارى فرايو کند بٌ خَاب رفت .
حاجی دادفر بٌ رفتن پسرش خیرى ناند ،بعد از رفتن رخسارى ٍ سید انیر نگران شدى بَد .
نگران ازاینکٌ نبادا سید انیر عجَل نیش ٍ کنایٌ ای بزند ٍ دل آن دختر نعصَم را دٍبارى بشکند،
نگايی بٌ چًرى ی يهسرش کرد ٍ گفت:
 پسرت انگار راضی نبَد رخسارى رٍ برسَنٌ ،خدابخیر کنٌفاطهٌ سادات دیگر چیزی نگفتٌ بَد خداحافظی کرد ٍ با يهسرش از خانٌ خارج شدند .

طَبی کنار صندلی پیش يهسرش نشست ٍ گفت:
 حاجی دلو سَخت برا این دختر اصال بًش نهی یاد دزد باشٌ ،خدا بگذرى از انیر ٍ يادی .ٍ بٌ دنبالٌ ی حرف يایش پَف بلندی از سرکالفگی کشید ٍ بازادانٌ داد:
 انا حاجی خیلی از دخترى خَشو اٍند ،خیلی خانَم بَدکلی بٌ دلو نشست .حاجی دادفر چیزی نهی گفت ٍ فقط سرتکان نی داد .
نیو ساعت بعد در باز شد ٍ پسرش بدٍن اینکٌ بٌ آنًا نحلی بگذار ٍارد اتاقش شد .
اخهًایش را در يو کشید ٍ رٍبٌ يهسرش گفت:
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 -این پسرى دیگٌ شَرش رٍ دراٍردى

طَبی نانند يهیشٌ بٌ حهایت از پسرش گفت:
 ٍاى حاجی تَام کشش نی دی يا تهَم شد رفت . چیَ تهَم شد رفت ؟ دخترى بیکارشدى حاجی خَد دخترى گفت کینٌ ای بٌ دل ندارى شهايو کشش ندى انان از دست تَاٍيو شب بخیری گفت ٍ بٌ اتاق خَاب رفت .
سیدانیر:

از خَاب بیدارشدم
نگايی بٌ ساعت کردم ،ساعت دى صبح بَد ،از اتاق بیرٍن رفتو ٍ جلَی آشپزخانٌ ایستادم ،نانان
داشت سبزی پاکنی کرد ٍقتی نگايش بٌ نن افتاد لبخند عهیقی زد ٍ گفت :
 دٍرت بگردم نادر بیدار شدی؟درجَابش نن يو لبخندی زدم ٍ دستش را بَسیدم
 نن پاشو صبحانٌ آنادى کنو برات دست نانان گل تر از گلو درد نکنٌ .رٍی صندلی نشستو ،نانان صبحانٌ را برایو آنادى کرد ٍنن يونشغَل خَردن شدم .
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ٍقتی صبحانٌ خَردنو تهام شد برگشتو تَی اتاق ٍ لباس يایو را عَض کردم ٍ ازخانٌ بیرٍن آندم.
تَی ناشین نشستو انا ،ناشین را رٍشن نکردم ،تَی گَشی دنبال شهارى ای نی گشتوٍ ،قتی
پیدایش کردم با يهان شهارى تهاس گرفتو کٌ جَاب داد：
 بعلٌ؟رضا پسرعهَیو بَد ٍ رابطٌ ای کٌ با اٍ داشتو فراتر از نسبت فانیلی بَد.

 سالم پسرعهَخان چطَری؟ بٌ بٌ ،چطَری انیرجان ؟ نهنَن رضا ،راستش کارت داشتو جَنو ؟ باید ببینهت حلٌ کجا بیام؟ بیا خَنهَن عصر ساعت يفت باشٌ حتها ننتظرم خدانگًدار -خداحافظ.

نگار：
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چند ساعتی بَد کٌ خَدم را با کتاب نشغَل کردى بَدم کٌ درب اتاق باز شد ٍ رضا برادرم داخل
آند.
 سالم نگار سالم ،این چٌ ٍضعشٌ؟ چی؟پَفی کشیدم ٍ گفتو:
 يیچی چینیگی؟ -نن دارم نی رم خَنٌ ی انیر اینا گفتو شاید دٍست داشتٌ باشی بیای

ٍ سریع بیرٍن رفت ٍ در را پشت سرش بست ،تیز از جایو برخاستو ٍ از جا پریدم ،در را باز کردم ٍ
گفتو:
 -صبرکن ننو نیام

ٍ دٍبارى داخل اتاق برگشتو ،صدای خندى ی رضا را شنیدم
يهٌ از عالقٌ ی پاک نن بٌ سیدانیر خبر داشتند ،پسرعهَی نًربان ٍ سادى ای کٌ يهیشٌ بٌ دلو
نی نشست .
ٍ نن نگاری کٌ زیبایی چًرى ام زبان زد خاص ٍ عام بَد ،دلو را باختٌ بَدم بٌ سید انیری کٌ جز بٌ
غیر از جایگاى دخترعهَ نن را نهی دید .
بٌ سرعت آنادى شدم ٍ رفتو جلَی درخانٌ ٍ رٍ بٌ نانان کٌ ندام نی گفت:
63

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

 کجا ؟گفتو:
 خَنٌ ی زنهَ طَبیسٌ دقیقٌ بعد رضا يو آند ،بايو سَار ناشین شدیو ٍ رفتیو بٌ سهت خانٌ ی عهَ ٍزنهَ
ٍقتی رسیدیو ساعت يفت ٍ ربع بَد.
زنهَ طَبی نًربان ٍ پر نحبت ازنن استقبال کرد .
سید انیر يو از یکی از اتاق يا بیرٍن اند ٍ بٌ نا خَش اند گفت .
زنهَ سینی چایی را بٌ سهتو گرفت ٍ گفت:
 بفرنا عرٍس گلوزیر چشهی بٌ انیر نگاى کردم کٌ بٌ سهت نادرش چرخید ٍ يهراى با اخو يو بٌ نن ٍيو بٌ نادرش
چشو غرى ای رفت .
ناگًان از خجالت رنگ پس دادم ٍ سریع فنجان چایی را از سینی برداشتو .
انیر بٌ يهراى رضا بايو بٌ حیاط رفتند،نن ناندم ٍ زنهَ !
زنهَ نگايی بٌ صَرتو کرد ٍ گفت:
 ناشاال يزار ناشاال نگار جان ادم ازنگاى کردنت سیر نهیشٌ شها لطف داری زنهَبا دست بٌ پایش کَبید ٍگفت:
 کینیشٌ ببینو عرٍس انیر شدی ٍ اٍندی تَ این خَنٌ64
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دیگر چیزی نگفتو ٍ سکَت کردم ٍ تَی دلو با خَدم گفتو:
_ٍاقعا نی شَد؟ کی؟
یک ساعت از رفتن رضا ٍ انیر بٌ حیاط گذشتٌ بَد ،حسابی بی حَصلٌ شدى بَدم .
یک ربع دیگر يو گذشت،کٌ باالخرى اندند.
رضا بٌ سهتو اند ٍ گفت:
 خب نگار پاشَ بریوزنهَ با تعجب نگايهان کرد ٍ گفت：
 عٌ کجا برین؟ خَنهَن زنهَ جَن بهَنین شام دیگٌزنهَ را بَسیدم ٍ گفتو:
 باشٌ برای بعد زنهَ خداحافظبٌ سهت سید انیر برگشتو ٍ گفتو:
_ خداحافظ
فقط سرتکان داد يهین ٍ يهین...

با ناراحتی از خانٌ ی عهَ اندم بیرٍن،
ٍقتی سَار ناشین شدیو بٌ سرعت چرخیدم سهت رضا ٍ پرسیدم:
65
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 با انیر چینی گفتین؟ کی؟ تَی حیاط دیگٌ آيان چیز نًهی نبَدکنجکاٍی حسابی انانو را بریدى بَد.

 رضا جان نگار بگَ دیگٌ -ای بابا ،انیر برای یٌ دختر دنبال کار نی گشت

با شنیدن این حرف حسادت عجیبی تَی دلو افتاد ،انیر دنبال کار نی گشت؟ آن يو برای یک
دختر!
حسابی پکر شدم ٍ تا رسیدن بٌ خانٌ سکَت کردم .
انا رضا سکَت را شکست ٍ گفت :
 -نی دٍنی دخترى قرارى کجا کارکنٌ؟

با بیخیالی جَاب دادم :
 يَم؟ کجا؟ شرکت نا66
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نتعجب گفتو:
 چی؟ شرکت نا؟ آرى چٌ اشکالی دارى؟با عصبانیت گفتو:
_ این اقا انیر بردارى دخترى رٍ ببرى کارخَنٌ ی خَدشَن نٌ شرکت نا
رضاخندى ای کرد ٍ گفت:
 حسَد نشَ ! یٌ چیزایی يست کٌ تَ نهی دٍنی ،اگٌ شدنی بَد انیر بٌ نن رٍ نهی زد اصال این دخترى کی يست کٌ کار کردنش برا انیر نًهٌ؟ کی گفتٌ نًهٌ؟ نن نیگوخیال باف حاال کی قرارى این خانَم تشریفشَ بیارى؟ پس فردا البتٌ اگٌ قبَل کنٌبٌ خانٌ کٌ رسیدیو ،پیادى شدم ٍ رفتو داخل ،رضا يو بعد اینکٌ ناشین را پارک کرد پشت سرم آند.
باالفاصلٌ بعد ٍرٍدم بٌ خانٌ نانان نن را جلَیش نشاند ٍگفت :
 خب ؟کالفٌ گفتو:
 چی خب؟67
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 -طَبی چیکار نی کرد؟

ازاینکٌ نانان سعی داشت سر از کار جاری اش دربیاٍرد حرصی شدم ٍ گفتو :
 نن چٌ نی دٍنو  ،یٌ ساعت نشستیو ٍ اٍندیو دیگٌ ٍا ! بال بگیری دختر چرا جَشی شدی ؟لحنو را ارٍم کردم ٍ گفتو:
 اخٌ نانان زنهَ باید چیکارکنٌ؟ يیچی ازنَن پذیرایی کرد خب الل نهی ری یٌ کلهٌ بگَ يهین رٍ دیگٌببخشید نانان ببخشید ،اجازى يست برم تَ اتاقو ؟رفتو تَی اتاقو ٍ در را بستو ،اگر این دختر پس فردا بٌ شرکت نی آند نی تَانستو اٍرا ببینو
اصال این دختر کٌ بَد؟
انیر اٍرا ازکجا نیشناخت؟
جَابی برای سَال يا نداشتو فقط صبر نی کردم تا پس فردا برسد.

انیر:
با رضا صحبت کردى بَدم ٍ برایش يهٌ چیز را شرح دادى بَدم ،حاال اٍ يو فًهیدى بَد .
نحسنی کٌ حاضر نبَد بٌ کارخانٌ برگردد بٌ خاطر آبرٍی از دست رفتٌ اش درنیان کارکنان ،نن يو
دلو نهی خَاست این دختر بیچارى بیکار بهاند.
68
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پس برای يهین بٌ پسرعهَیو رضا رٍ زدم.
رضا پسری صبَر ٍ خَش نشرب بَد ،يو سن ٍ سال فاطهٌ ی نا بَد.
يهراى پدرش شرکت خَد را ادارى نی کردندانا ،نگار از زیبایی اش يرچٌ بگَیوکو گفتو .
زیبا بَد،انا عجَل بَد ،رفتاريایش بچگانٌ بَد.
پدرٍنادرم اٍرا نانزد نن نی دانند ،چیزی کٌ نن يهیشٌ انکارش نی کنو .
ازنگار خَشو نهی آند ،برایو جایگاى نانزد نداشت ،فقط دخترعهَ بَد ٍ بس .
رضا قبَل کردى بَد کٌ رخسارى برای کار بٌ آن جا برٍد ،ننشی اش بٌ تازگی باردار شدى ٍ رفتٌ بَد،
حاال بٌ دنبال ننشی نی گشت برای تایپ نانٌ يایش ٍ پرٍندى يایشان ،چٌ کسی بًتر از رخسارى؟
چٌ خَب نی شد اگر این دختر چهَش زیر بار نی رفت ٍ کار در شرکت رضا را قبَل نیکرد .
نی خَاستو فردا با يادی بٌ سراغش برٍم.
گفتو يادی !
ينَز نَضَع را برای اٍ تعریف نکردى بَدم.
برای خَردن شام رفتو تَی آشپزخانٌ  ،نانان داشت شام را نی کشید.
حاج بابايو سر نیز بَد ،سالنی کردم ٍ پشت نیز نشستو .

حاج بابا يهان طَر کٌ غذا تَی بشقابش نی کشید گفت：
 رضا اینجا بَد؟ بعلٌ69
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 ٍاسٌ ی چی؟باز يو سَال يای حاج بابا شرٍع شدى بَد ،برای اینکٌ بٌ سَال يایش خاتهٌ ديد گفتو:
 برای خانَم نحسنی دنبال کار نی گشتو ،بٌ رضا گفتو بیاد تَ شرکتشَن اٍنو قبَل کرد دخترى رٍ از کارخَنٌ فراریش دادین  ،حاال ٍاسش دنبال کار نی گشتی؟نٌ! نحل اینکٌ حاج بابا بیخیال این ناجرا نهی شد پس سکَت کردم .
انا حاج بابا ادانٌ داد:
 نحسنی باخبرى؟ خیرحاج بابا عصبی خندید ٍ گفت :
 بعید نی دٍنو اینکارٍ قبَل کنٌ ببین کی گفتوکالفٌ ٍار بٌ سهت نانان چرخیدم  ،نگايو را کٌ دید رٍ بٌ حاج بابا گفت:
 ای بابا حاج آقا ٍل کن ،بذار پسرم غذاشَ بخَرىخیلی خب نن دیگٌ چیزی نهیگو حاال شدبشقاب پر شدى از برنج ٍ چلَ گَشت را نقابلو گذاشت ٍ گفت:
 انیر جان نادر تَيو غذاتَ بخَر چشوغذا را کٌ خَردم ،داشتو از آشپزخانٌ بیرٍن نی اندم کٌ حاج بابا گفت:
70
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 اگٌ رفتی سراغ نحسنی باياش تسَیٌ حساب کن چشو شبت بخیر-شب شهايو بخیر

يادی :

 چی؟ نن؟ اصال فکرشو نکن . يادی بیا برٍ نن پاشو برم اٍنجا چی بگو؟ بگَ خانَم نحسنی شرنندى کٌ بًتَن اتًام دزدی زدیو  ،اینو اخرین حقَقتَن انیر نن اٍنجا نهیرم ای بابا اصال برای چی خَدت نهیری نقصر اصلی تَیی نکنٌ یادت رفتٌ؟ نی رم ٍلی تَ يو باید بايام بیای باشٌ يادی نیام باشٌ خب پس راى بیفت71
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ناشین را رٍشن کرد ٍ بٌ راى افتاد.

 ببینو تَ نگٌ بلدی خَنشَن رٍ؟ آرى ازکجا؟اٍن شب کٌ شام خَنهَن بَد رسَندنش ،یاد گرفتو. نتَجٌ شدمذينیتت خرابٌ برادر ننبلند خندیدم ٍ گفتو :
 دیگٌ چٌ کنیو ! راستی نگفتی کجا قرارى کارکنٌ دخترى؟ اگٌ بگو باٍرت نهیشٌ گفتو کجا؟شرکت رضا جَن يادی جدی نیگی؟ آرى خَدش قبَل کرد؟ آرى  ،نن باياش صحبت کردم72

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

 کٌ اینطَررضاپسرعهَی انیر ٍ رفیق گرنابٌ نن بَد .
اگر این دختر برای کار بٌ انجا نی رفت نطهئنا باز يو نی دیدنش .
ينَز ناندى بَد بٌ خانٌ ی خانَم نحسنی برسیو .
طَل نسیر را با انیر صحبت کردیو ،خانٌ شان تَی پایین ترین نقطٌ ی شًر بَد ،انیر سرى کَچٌ
نگٌ داشت ٍ بايو پیادى شدیو.
نگايی بٌ نحلٌ ی درب ٍ داغانشان انداختوٍ ،ضعیت کَچٌ يا کٌ این بَد ٍضعیت خانٌ يایشان
چٌ نی تَانست باشد؟
انیر جلَتر رفت ٍ نن نانند کَدکی پشت سر اٍ ،نقابل یک در کًنٌ ٍ رنگ ٍ رٍرفتٌ کٌ دیَاريای
کناری اش ریختٌ بَدند ٍ کحیفی از يهٌ جایشان نی بارید ایستاد ٍ دستش را نحکو بٌ در کَبید .
صدای دختری گفت :
 بعلٌ؟انیر جَاب داد:
 با خانَم نحسنی کارداشتیو .چندلحظٌ بعد در باز شد ٍ نحسنی کٌ چادر طَسی رنگی رٍی سرش بَد جلَی در ظاير شد.
با دیدن نا یک تای ابرٍیش را باال داد ،این دختر عجیب بَد ،سادگی چشهانش تَی چشو بَد،
آيستٌ طَری کٌ نٌ انیر ٍ نٌ نحسنی بفًهد نشانو را از عطر خانَم نحسنی پر کردم .
عطر گران قیهت نداشت ،بَی گالب ٍنارنج نی داد
تا این لحظٌ فقط ير سٌ بٌ يو خیرى بَدیو کسی چیزی نگفتٌ بَد.
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نحسنی لب باز کرد ٍ گفت:
 سالم علیکو بفرناییدخجالت زدى پیشانیو را خاراندم ٍ گفتو：
 -سالم یادم رفت ،ببخشید

نحسنی اخو يایش را تَی يو کشید ٍ جدی گفت:
 -انرتَن؟

انیر سکَت کردى بَد ،نن کالفٌ شدم ٍ گفتو :
 -خانَمنحسنی اٍل اینکٌ اخرین حقَقتَن رٍ اٍردیو براتَن ٍ نَرد دٍم اینکٌ ...

انیر ٍسط حرفو پرید گفت:
 -نَرد دٍم اینکٌ خانَم نحسنی نن ٍ يادی از بابت ناجرای اٍن رٍز تَی کارخَنٌ ٍاقعا نتاسفیو .

سرش رٍا بٌ سهت نن چرخاند ٍ گفت:
_ نگٌ نٌ يادی؟
پَف بلندی کشیدم ٍچیزی نگفتو .

74
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نحسنی پَزخندی زد ٍگفت :
 -نحل اینکٌ دٍستتَن يهچین يو کٌ نی گین نتاسف نیست !

انیر تیز نگايو کرد ٍ با چشو ياش برایو خط ٍنشان کشید .
با بیخیالی گفتو :
 انیر بگَ حرف بعدیت رٍ نعطل نکن نی گو يادی بفرنایید راستش خانَم نحسنی نن نی دٍنو شها خیلی بٌ اٍن کار احتیاج داشتیننگايی بٌ نحسنی کردم ،اخو يایش بیشتر تَی يو رفت .
انیر ادانٌ داد:
 نن نی دٍنو کٌ شها دیگٌ بٌ اٍن کارخَنٌ برنهی گردین ٍلی ... ٍلی چی آقای دادفر؟ٍ -لی نن براتَن یٌ کار پیدا کردم

نحسنی ينَز بی تفاٍت بَد ،نگر بٌ کار احتیاج نداشت ؟!

 چٌ لزٍنی دارى شها برای نن کار پیدا کنین ؟!75
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انیر دٍبارى لب زد：
 کار تَ یٌ شرکتٌ فقطکافیٌ نانٌ يایی کٌنی یاد ٍنی رى رٍ تایپ کنین ،ننشی باید باشین . -خیلی نهنَن از حسن نیتتَن ٍلی نن قبَل نهی کنو این کار رٍ

انیر تدافعانٌ گفت:
 چرا آخٌ؟برای چی؟ -دلیلش برای خَدم قانع کنندست

دستو را داخل جیب شلَارم کردم ٍ کارتو را بیرٍن کشیدم ،بعد دستو را دراز کردم سهت نحسنی تا
کارت را از نن بگیرد.
بعداز کلی این پا ٍ اٍن پا کردن کارت را از دستو گرفت .
 این شهارى تهاس ننٌ،فکراتَن رٍ بکنین ٍ بًو خبر بدین .بدٍن يیچ حرف دیگٌ ای راى افتادم سهت ناشین ،انیر يو دنبالو اند .
تَی ناشین کٌ نشستیو غر زدن يای انیر شرٍع شد .
 -يادی لجباز قراربَد اخهاتَ ازيو ٍاکنی کهی نًربانتر رفتارکنی

 بد نشد نگران نباش76
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 حاج بابا گفتٌ بَد کٌ نحالٌ قبَل کنٌ قبَل نی کنٌ دیدی کٌ گفت نٌ؟ -نی گٌ ارى  ٬ببین تَ .

 نن ٍاقعا نتَجٌ نهی شو کٌ تَ چرا انقدر نطهئن حرف نی زنی !لبخندی زدم کٌ سرش را تکان داد ٍ ناشین را بٌ حرکت دراٍرد .
یک حسی بٌ نن نی گفت این دختر نی آید ٍ تَی شرکت رضا نشغَل بٌ کار نی شَد.
خانَم نحسنی؟! راستی اسهش را انیر بٌ نن گفتٌ بَد !
اسهش چٌ بَد؟!
بٌ ذينو فشاٍر اٍردم تا یادم بیاید انا بی نتیجٌ بَد.
از انیر يو کٌنهی پرسیدم چَن بالفاصلٌ بٌ نن انگ نی زد کٌ از نحسنی خَشو اندى .
نن از نحسنی خَشو بیاید؟
چٌ قدر نسخرى !
اصال بٌ نظرم نحسنی تا اخر عهرش نی ترشید .
چٌ شکلی بَد؟
قیافٌ اش را تَی ذينو اٍردم ،پَست سبزى ٍ چشهان درشت نشکی رنگ ،دناغ قلهی ٍ لب يای
کَچک .
77
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سادى ٍ زیبا بَد ٍ باید اعتراف کنو دٍست داشتنی .
از فکر نحسنی بیرٍن اندم ٍ نشغَل يهصحبتی با انیر شدم .
رخسارى:
در را کٌ بستو ،نگايو بٌ پنجرى ی خانٌ فًیهٌ خانَم کشیدى شد .
خَشبختانٌ این بار پشت پنجرى نبَد ،درغیر این صَرت فردا يهٌ ی نحل را خبردار نی کرد کٌ دٍ
پسر جَان ٍ خَشتیپ کٌ سر ٍ ٍضعشان بٌ این ٍر يا نهی خَرد جلَی در خانٌ ی رخسارى اندى
بَدند.
بٌ کارت تَی دستو خیرى شدم  ،يادی بًرانی .
بٌ راستی کٌ تهام ٍجَد این پسر از غرٍر ٍ خَدخَايی پر شدى بَد ،باعخ استعفای نن از کارخانٌ
بَدانا گَیا ککش يو نهی گزید .
بٌ اخرین حقَقو کٌ کف دستو بَدم يونگايی انداختو ،باید کهی برای خانٌ خرید نی کردم .
انا اگر این پَل يوتهام نی شد چٌ؟
دیگر از کجا نی اٍردم؟
پَل اب ٍ برق ٍ گاز
پَل اجارى
خَرد ٍ خَراک خانٌ
پَل آن نَاديایی کٌ نادر نی کشید
يزینٌ ی تهام این يا را از کجا نی آٍردم؟
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اقای دادفر کار برایو نعرفی کردى بَد ،گفت ننشی نی خَايند !
سخت نبَد ،حداقل سخت تر از کار در کارخانٌ ی حاجی دادفر.
نی رفتو؟
قبَل نی کردم؟
نگر نن با تشر آن ياراجَاب نکردى بَدم؟
از این يهٌ فکر ٍخیال درناندى بَدم
بغض گلَیو را حسابی نی فشرد .
خدای نن چٌکار کنو؟
تَ بٌ نن کهک کن خدایا!

خستٌ از این يهٌ نشکالت رٍی یکی از پلٌ يای تَی حیاط نشستو .
آى بلندی کشیدم ٍ سرم را رٍی زانَانو گذاشتو ،دیگر گریٌ نکردن بس بَد.
دلو پر بَد ،دلگیر بَدم ،شاکی بَدم
نهی دانو از چٌ کسی ،فقط نی دانستو حالو بد بَد .
پس بی تَجٌ بٌ اینکٌ کسی نرا نی بیند گریٌ ام را بلند بلند سر دادم .
دختران يهسن ٍ سال نن يیچ کدام این يهٌ درد ٍ نشکل را تحهل نکردى اند .
يیچکس نحل نن نهی داند نشکل چیست!
فقرچیست!
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نادرنعتادچیست!
تنًا ٍ بی پناى بَدن چیست!
پشت سر حرف يایو باز يو بلند بلند گریٌ کردم .
ٍقتی خالی شدمٍ ،قتی سبک شدم ،بٌ داخل خانٌ برگشتو .
ينَز تصهیو نگرفتٌ بَدم کٌ بٌ آن شرکت برٍم یا نٌ !
کاش این پیشنًادکاری از سَی دادفرجَان ٍ يادی پر غرٍر نبَد.
لعنت بٌ این شانس !
انیر:
دلو برای نحسنی نی سَخت،با خَدم عًد بستٌ بَدم تا ير طَر شدى اٍ این کار را قبَل کند .
اصال شاید غرٍرش اجازى نداد ،تَی این دٍ سٌ ناى فًهیدى بَدم کٌ نغرٍر ٍ با عزت نفس است .
فردا باز يو بٌ سراغش نی رفتو
انا این بار تنًا ٍ بدٍن يادی.
يادی با آن چًرى ی خَنسردش يهٌ چیز را بًو نی ریخت .
ٍقتی بٌ خانٌ رسیدم ،سریع خَدم را تَی اتاقو انداختو ،قطعا اگر حاج بابا نن را نی دید ٍ نی
پرسید کٌ نحسنی قبَل کرد یا نٌ؟
نن يو نجبَر نی شَم حقیقت را برایش بگَیو ،آن ٍقت است کٌ نی گَید{ :دیدی انیر حدسو
درست بَد اٍ قبَل نهی کند},
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قبل از اینکٌ نانان بٌ اتاق بیاید ٍ نن را برای شام خَردن دعَت کند ،بٌ سرعت رٍی تختو دراز
کشیدم ٍ سعی کردم تا بخَابو .

نهی دانو چٌ قدر خَابیدى بَدم کٌ از خَاب پریدم ،چشهانو خَاب آلَد بَد  ،نگايی بٌ ساعت رٍی
پاتختی کردم ،ساعت سٌ صبح بَد.
احساس تشنگی نی کردم ،بدنو کرخت شدى بَد،از رٍی تخت بلند شدم ٍ بٌ سهت آشپزخانٌ رفتو .
آب کٌ خَردم،شکهو يو ندایی داد کٌ گرسنٌ است ،حَصلٌ ی غذا گرم کردن نداشتو ،پس بٌ اتاقو
برگشتو ٍ دٍبارى خَابیدم .
رضا :
 نی شٌ سر صبحی انقدر غر نزنی؟ داری رٍی اعصابو راى نی ری نگار يا! نی شٌ تَام بٌ حرف نن گَش کنی؟ کدٍم حرفت؟ اینکٌ برم بٌ انیر بگو تَ چٌ صنهی با اٍن دخترى داری؟ نن يهچین حرفی زدم؟ يهچین حرفی نزدی آیا؟ رضا ببین چی نی گو آخٌ ... -ببین نن باید برم ،تَام فکر نکن نن نی رم فَضَلی کارای انیر رٍ بکنو.

سَییچ را برداشتو ٍ از خانٌ بیرٍن آندم ،نگار با این دل عاشقش کالفٌ ام کردى بَد.
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ٍ بدتر از آن این بَد کٌ انیر بٌ نگار يیچ عالقٌ ای نداشت.
اگر نگار ٍ انیر بايو ازدٍاج نی کردند عالی نی شد ،حداقل نن یکی کٌ دیگر تحهل بدحالی يای
نگار را ندارم .
دیگر از این فکر يا بیرٍن اندم ٍ راندم سهت نحل کارم .
انیر:
از ٍقتی کٌ بیدار شدى بَدم فقط بٌ این فکر نی کردم کٌ چٌ ساعتی دٍبارى برای حرف زدن با
نحسنی بٌ خانٌ شان برٍم .
دلو نی خَاست با نادر درنیان نی گذاشتو انا ،این را يو نی دانستو کٌ نادر تَان پنًان کردن
نَضَعی از پدر را ندارد .
پس دیگر بدٍن يیچ نعطلی حاضر شدم ٍ خَدم را بٌ نحل زندگی خانَم نحسنی رساندم .

ٍقتی رسیدم ،نگايی بٌ داخل کَچٌ انداختو ،چند زن يهان طَری کٌ چادری برسرشان بَد جلَی
یک خانٌ نشستٌ ٍ نشغَل صحبت بَدند.
ٍقتی ٍارد کَچٌ شدم تا ٍقتی کٌ خَدم را بٌ جلَی درب خانٌ ی نحسنی برسانو با نگايشان دنبالو
نی کردند ،نشخص بَد کٌ فَضَل ٍ بیکار يستند .
بی تَجٌ بٌ آن زن يا چند ضربٌ بٌ در زدم ،نانند يهان رٍز نحسنی گفت :
 بعلٌ ؟کیٌ؟ -دادفر يستو
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لحظٌ ای بعد در باز شد ٍ نحسنی با قیافٌ ای بانزى ٍ خَاب آلَد جلَی در انداناٍ ،قتی نگايش بٌ
يهان زن يای يهسایٌ افتاد ،خَاب ازکلٌ اش پرید ٍ با صدای بلندی گفت :
 عٌ سالم پسرخالٌ از این ٍرا ،خیلی خَش اٍندینن نتعجب نگايش نی کردم ٍ اٍ برایو چشو ٍ ابرٍ نی آندٍ ،قتی کٌ دید بی حرکت ایستادى ام،
آستین کتو را گرفت ٍ نرا بٌ داخل حیاط کشید .
ٍقتی داخل حیاط شدم ،در را بست ٍ با اخو بٌ صَرتو نگاى کرد.
 نی شٌ بپرسو شها ير رٍز برای چی تشریف نی یارین اینجا؟ کارتَن داشتوکالفٌ گفت:
 ای بابا چٌ کاری آقای نحترم؟ راستش نی خَاستو اگٌ انکانش يست باياتَن صحبت کنو؟ صحبت؟ چٌ صحبتی؟ لطفا اگٌ انکانش يست بریو بیرٍن صحبت کنیو؟ نگٌ نن قبَل کردم کٌ صحبتاتَن رٍ بشنَم؟ -لطفا !

نردد نگايو کرد ٍ گفت:
 -چٌ صحبتی با نن دارین؟
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 گفتو کٌ اگٌ نیشٌ بریو بیرٍن لطفا آخٌ... خانَم نحسنی لطفا بسیار خب ،لطفا صبر کنین تا نن آنادى بشو خَايش نی کنو ،بفرناییداز پلٌ يا رفت باال ٍ داخل خَنٌ شد ،برایو سَال بَد کٌ آیا جز اٍفرد دیگری در این خانٌ زندگی نهی
کرد؟
تَی حیاط ننتظر ایستادى بَدم ،بعد از پنج دقیقٌ تَی حیاط اند ٍ گفت :
 بفرنایید نن آنادى امجلَتر از اٍ بٌ سهت در حیاط رفتو ٍ ٍارد کَچٌ شدم بدٍن اینکٌ نحلی بٌ آن زن يای بیکار ٍ
فضَل بگذارم تَی ناشینو نشستو .
نحسنی يو آند ٍ تَی ناشینو نشستٍ ،ارد خیابان اصلی شدم نهی دانستو ينَز نقصدم
کجاست؟! باید این دختر سادى ٍ نغرٍر ٍ نحجبٌ را بٌ کجا نی بردم تا خَشش بیاید ٍ زیاد نعذب
نشَد؟
دريهین فکريا بَدم کٌ گَشی ام زنگ خَرد،اسو حاج بابا چشهک نی زد ،نهی شد جَابش را نديو
.
اگر جَاب نهی دادم حسابو را نی رسید ،جلَی نحسنی يو صحبت کردن با حاج بابا کٌ ندام نرا
سرزنش نی کرد برایو خَشایند نبَد.
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ناشین را گَشٌ ی خیابان پارک کردم ٍ پیادى شدم ،يهان طَر کٌ پیادى نی شدم تهاس را ٍصل
کردم.

رخسارى:
نَبایلش کٌ زنگ خَرد ،بی يیچ حرفی از ناشین پیادى شد .
کهی جلَتر رفت ٍ نشغَل صحبت کردن شد ،يهان طَر داشتو نگايش نی کردم کٌ یک آن دیدم
یک نَتَر سیکلت با سرعت بسیاری بٌ سهت سید انیر نی رٍد .
شَکٌ شدى بَدم ٍ قادر بٌ يیچ حرکتی نبَدم ،فقط يهان طَر خیرى بٌ جلَ بَدم کٌ با برخَرد نَتَر
ٍ پرتاب شدن سید انیر بٌ جلَ خَن بٌ صَرتو دٍید .
ترس تهام ٍجَدم را در بر گرفتٌ بَد ،حالو بد بَد ٍ نهی دانستو باید چکارکنو؟
از ناشین پیادى شدم ٍ بٌ سرعت خَدم را بٌ سهت سید انیری کٌ رٍی زنین دراز کش افتادى بَد
رساندم.
الی چشهانش باز بَد ٍ نگايو نی کرد ٍ نن گیج ٍ شَکٌ از این حادجٌ پاسخش را تنًا با نگايی
يهانند خَدش نی دادم.
نَتَر سَاريو از غفلت نن استفادى کرد ٍ پا بٌ فرار گذاشت ،دستانو نی لرزید ٍ پلک چپو نی پرید،
ناگًان بٌ یاد کارت يادی بًرانی افتادم ،بٌ سرعت خَدم را بٌ کیفو رساندم ٍ کارت را از داخل
نحتَیاتش پیدا کردم .
دستانو بٌ قدری نی لرزید کٌ نهی تَانستو شهارى را درست بگیرم باالخرى با يادی بًرانی تهاس
گرفتو ٍ اٍ بالفاصلٌ تهاس را ٍصل کرد .
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با تتٌ پتٌ گفتو :
 آقای بًرانی خَدتَنین؟ بفرنایید نن نحسنی يستو ،راستش اقا انیر تصادف کردنتقریبا با صدای بلندی فریاد زد:
 -چی؟!

بٌ سختی آدرس خیابان را برایش گفتو ٍ با اٍرژانس تهاس گرفتو ،نجبَر بَدم کٌ ننتظر اقای
بًرانی ٍ اٍرژانس بهانو چَن نن رانندگی بلد نبَدم .
دراین حین کنار آقای دادفر رٍی آسفالت زنخت ٍ سرد خیابان نشستو ،نهی دانو از سرنای بًهن
ناى بَد یا از فرط اضطراب کٌ نَک انگشتانو یخ زدى بَد.
دستو یاری نهی کرد تا بخَايو سر سیدانیر را از رٍی زنین سرد بلند کنو.
لب باز کردم ٍ برای اطهینان خاطر از اٍ پرسیدم:
 حالتَن خَبٌ آقای دادفر؟تنًا چشهانش را باز ٍ بستٌ کرد
نن يو ترجیح دادم دیگر چیزی نگَیو تا اٍ را برای پاسخ دادن بٌ زحهت نیاندازم.
عالٍى بر استرس ٍ اضطراب ،خندى ام يو گرفتٌ بَد.
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آخر سید انیر با این کت ٍ شلَار نارک ٍ کران قیهتش رٍی زنین سرد خیابان دراز بٌ دراز خَابیدى
بَد ٍ حتها باید کت ٍ شلَار خَش دٍختش را بٌ خشکشَیی بديد.
تقریبا بعد از دى دقیقٌ کٌ يادی بًرانی رسید ٍ با يو سید انیر را بٌ بیهارستان رساندیو .
آقای دادفر ادعا نی کرد برایش نشکلی پیش نیاندى ٍ حالش خَب است انا،دکتريا پس از عکس
برداری تشخیص دادند پای چپ اقای دادفر شکستٌ .
ٍاقعا از این نَضَع ناراحت بَدم ،بًرانی بالفاصلٌ بٌ خانَادى ی سید انیر خبر داد .
اٍلین کسی کٌ خَد را بٌ بیهارستان رساند فاطهٌ سادات بَد ،حالش دگرگَن بَد ٍ نگرانی از چشو
يایش نشًَد.
برای این کٌ آرانش کنو دستش را تَی دستو گرفتو ٍ گفتو:
 فاطهٌ جان حال آقای دادفر خَبٌ ،نگران نباش عزیزم چی شد آخٌ یًَ؟ چٌ بالیی سرش اٍند؟نتَانستو بگَیو کٌ نن دیدم نسیر نَتَرسَار ننحرف شد ٍ بٌ سهت سید انیر رفت انا نن زبانو
قفل شدى بَد ٍ نتَانستو سید انیر را صدا بزنو تا خَد را کنار بکشد ،پس سکَت کردم ٍ اجازى دادم
اٍ خَدش نَضَع را از زبان سید انیر بشنَد.
دستش را ريا کردم ٍ گفتو:
 عزیزم اقای دادفر فعال تَی اٍرژانسٌ نی تَنی بری ببینیش .بی يیچ حرفی ٍارد بخش اٍرژانس شد،با ٍارد شدن فاطهٌ سادات ،يادی بًرانی کٌآنجا بَد بیرٍن
آند.
قدم يایش را بٌ سهت نن برداشت ٍ گفت :
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 نن دارم نی رم خَنٌ اگٌ نی خَاین بفرنایید شها رٍ يو برسَنوبدٍن يیچ درنگی گفتو :
 نٌ خیر خیلی نهنَن از لطفتَن خَدتَن بفرنایید تشریف ببرید یٌ چیزٍ نی دٍنستین؟ نٌ چی؟صَرتش را نزدیک صَرتو آٍرد ٍ يهان طَر کٌ با انگشت اشارى اش ارام بٌ سرمنی کَبید گفت :
 از دخترای یٌ دندى ٍ احهقی نحل تَ نتنفرمسرخ شدم انا اٍ بدٍن اینکٌ ننتظر پاسخی از جانب نن باشد از رايرٍی بیهارستان بیرٍن رفت .
تَی ذينو يادی بًرانی را بٌ یک صندلی بستو ٍ نحکو با نشت بٌ ديانش کَبیدم.
اٍچطَر جرأت نی کرد نن را احهق خطاب کند؟
يهان طَر کٌ زیر لب بٌ بًرانی بد ٍ بیراى نی گفتوٍ ،ارد بخش اٍرژانس شدم ،کنار تخت دادفر ٍ
فاطهٌ سادات ایستادم ٍ گفتو :
 فاطهٌ جان اگٌ انری با نن نداری نن برم؟ نٌ عزیزم تَی زحهت افتادی اختیار داری چٌ زحهتی؟رٍیو را بٌ سَی دادفر کٌ بی حَصلٌ بٌ نطر نی رسید کردم ٍ گفتو :
 -با اجازتَن اقای دادفر
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دادفر:
بٌ سالنت .از بیهارستان بیرٍن آندم ،تصهیو گرفتو نیهی از نسیر را پیادى گز کنو ٍ باقی را با تاکسی .
انا ينَز کهی بیشتر نرفتٌ بَدم کٌ یک ناشین يهان طَرکٌ ندام بَق نی زد دنبالو راى افتادى بَد،
با عصبانیت بٌ سهت ناشین برگشتو .
با دیدن يادی کٌ پشت رل ناشیننشستٌ بَد ،شدت عصبانیتو بیشتر از قبل شد .
با خشَنت جلَی ناشین ایستادم تا پیادى شَد ،با یک نیشخند بیخَد تر از خَدش از ناشین پیادى
شد ٍگفت:
 برا چی جلَناشین ٍایستادی؟ اقای نحترم شها با اجازى کی بٌ نن تَيین کردین؟ تَيین ؟ نن تَيین کردم ؟گَشٌ ی چادرم را در نشتو فشردم ٍگفتو :
 پس نن تَيین کردم؟ نن گفتو احهق ٍ یک دندى؟بلند خندید ٍ گفت:
 ناراحت نشَ بیا برسَنهت ،حرف نی زنیو نن سَار ناشین شها نهی شو این صدبار عٌ؟ اگٌ سَار نشی خَدم سَارت نی کنو -نگٌ زٍرى؟
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دستش را الی نَيای لختش کٌ باد تکانش نی داد کرد ٍ گفت :
 يرطَر خَدت نایلینفسو از شدت عصبانیت کش دار شدى بَد،صلَاتی در دل فرستادم تا آرانشو را بٌ دست بیاٍرم،با
قدم يای ارانی بٌ سهت ناشین رفتو ٍ رٍی صندلی جلَ نشستو .
يادی بًرانی لبخندی از سر پیرٍزی زد ٍ سَار شد ،ناشین را رٍشن کرد ٍ با سرعت بسیار باالیی
حرکت کرد .
دلیل اصرارش را نفًهیدم ٍ حتی دلیل اینکٌ چرا راضی بٌ سَار شدن شدم .
بٌ يرحال يرچٌ کٌ بَد بًتر از دادن کرایٌ تاکسی بَد.
از سرعت باالی ناشین ترسیدى بَدم ،انا ترسو را پنًان کردم تا این پسر نغرٍر پی بٌ آن نبرد.
تقریبا بٌ صندلی چسبیدى بَدم ،گَیا بًرانی حس ترسو را فًهید ٍ سرعت را کو کرد .
با طعنٌ گفت:
 چیٌ ؟ ترسیدی؟ با این سرعتی کٌ شها نی ری يرکیباشٌ نی ترسٌ پس چرا نن نهی ترسو؟حسابی کالفٌ امکردى بَد ،جَابش را ندادم ،تا رسیدن بٌ خانٌ دیگر نٌ اٍ حرفی زد نٌ نن .
ٍقتی رسیدیو سرکَچٌ ناشین را نگٌ داشت ،از ناشین پیادى شدم ٍ گفتو :
 خیلی نهنَن،خدانگًدار . -خانَم نحسنی؟
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بٌ سهتش برگستو ٍ گفتو :
 بعلٌ ؟ اگٌ نن اصرار داشتو کٌ برسَنهت فقط بٌ این دلیل بَد کٌ انیر این کارٍ ازم خَاست ٍگرنٌ نن بٌادنایی نحل تَ يیچ اصراری نهی کنو
پَزخندی زد ٍ ناشین با سرعت زیادی دٍر شد .
دانای کل：
رخسارى بی تَجٌ بٌ يادی بًرانی ٍارد کَچٌ شد ،يهان زن يای يهسایٌ ی فَضَل ٍ بیکار ينَز
تَی کَچٌ ایستادى بَدند.
رخسارى با دیدن فًیهٌ خانَم سالم کرد انا فًهیهٌ خانَم بدٍن اینکٌ جَاب سالنش را بديد با
طعنٌ گفت:
_ رخسارى خانَم نی بینو کٌ پسرای ترگل ٍرگل نیان دنبالت ،بگَ ببینو بٌ چٌ کاری افتادی کٌ این
يهٌ بًت سرٍیس نیدن؟
رخسارى با خجالت گفت:
 فًیهٌ خانَم لطفا بفًهین چی نی گین .فًیهٌ با تندی نگايش کرد ،رخسارى يو بی آنکٌ دیگر چیزی بگَیدٍارد خانٌ شد .
......................................
نگار با شنیدن اینکٌ انیر تصادف کردى با حال خرابی خَد را بٌ بیهارستان رساند ،تَی نحَطٌ
بیهارستان با دیدن فاطهٌ خَدش را بٌ اٍ رساند ٍ با عجلٌ گفت:
 دخترعهَ چیشدى؟ چٌ بالیی سر انیر اٍندى؟91
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فاطهٌ نانند دیگران از عالقٌ ی نگار بٌ انیر باخبر بَد ،پس در صدد آرام کردن نگار گفت :
 چیزی نیست عزیزم فقط پاش شکستٌ .نگار يهان طَر کٌ اشک درٍن چشو يایش جهع شدى بَد گفت :
 داشتو ازنگرانی نی نیردم .فاطهٌ لبخندی زد ٍ دست نگار را تَی دستانش گرفت ٍ گفت:
 خدانکنٌ این چٌ حرفیٌ؟ خدارٍشکر کٌ اتفاق بدتری نیفتادى . زن عهَ ٍ عهَ کجان؟ نانان داخلٌ ،بابا يو رفت یٌ چیزی برا نانان بگیرى ،فشارش افتادى . پس نن یٌ سر نی رم پیش زنهَ برٍ عزیزمنگار داخل رايرٍی بیهارستان شد ،با چشو بٌ دنبال طَبی گشتٍ ،قتی پیدایش کرد بٌ سهتش
رفت ٍ گفت :
 سالم زنهَ.طَبی با رنگ ٍ رٍی پریدى بٌ سهت نگار چرخید ٍ گفت:
 -سالم نادر تَ چرا اٍندی؟

نگار با شرم گفت:
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 تا شنیدم دلو طاقت نیاٍرد ،سریع خَدنَ رسَندم .طَبی با بغضی در گلَ گفت :
 بگردم الًی دٍر بچو ،پا شکستن دیگٌ چی بَد کٌ سرش اٍند؟نگار با اینکٌ خَد حال خَبی نداشت انا زنهَیش را دلداری داد ٍ گفت:
 ایشاال کٌ يهٌ چی درست نی شٌ زنهَ جان ،ترٍخدا انقدربیقراری نکن .طَبی دیگر چیزی نگفت ،نگار با دیدن دکتر کٌ از بخش اٍرژانش بیرٍن نی آید بٌ سهتش رفت ٍ
گفت :
 سالم اقای دکتر ،بیهار نا ٍضعیتش چطَرى؟ چی نیشٌ حاال؟ بیهار شها اسهش چی بَد؟ انیر دادفر آقای دادفر پاشَن از دٍ جا شکستٌ ،باید عهل بشٌ ؟ عهل بشٌ؟ بعلٌ ،سَال دیگٌ ای ندارین؟ خیر ،نهنَننگار پیش طَبی نشست ٍ گفت :
 -نیگن نی خَان عهلش کنن

طَبی دٍبارى گریٌ را سرداد ٍ گفت:
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 بهیرم الًی برا بچو . عٌ زنهَ این حرفا چیٌ...............................................
رٍز عهل سید انیر فرا رسید ،نگار ٍيادی ٍ فاطهٌ تَی حیاط بیهارستان نشستٌ بَدند ،طَبی ٍ
حاجی دادفر يو داخل بیهارستان بَدند .
نگار:
 االن دقیقا دارن اٍن تَ چیکار نی کنن فاطهٌ؟ دارن تَی پاش پالتین نی زارن آيانتقریبا یک ٍ ساعت ٍ نیو نی گذشت کٌ زنهَ طَبی زنگ زد .
 جانو زنهَ؟ الَ نگارجان ٬انیر رٍ اٍردن تَی بخش.بٌ سرعت تهاس رٍ قطع کردم ٍ رٍ بٌ يادی ٍ فاطهٌ گفتو :
 پاشین عهل تهَم شدى ،انیرٍ اٍردن تَ بخش .فاطهٌ دست يایش را بٌ سهت آسهان بلند کرد ٍ گفت:
 خدایا نهنَن .ٍ بعد داخل بیهارستان شد .
يادی يهان طَر کٌ از جا بلند نی شد  ،پشت شلَارش را تکاند ٍ رٍ بٌ نگارگفت:
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 نن جای تَ بَدم يهین االن از اینجا نی رفتو ،چَن نحل يهیشٌ انیر سنگ رٍ یخت نی کنٌ .با صدای گرفتٌ ای از تلخ بَدن حقیقت گفتو:
 نًو نیست .يادی پَزخندی بٌ حرفو زد ٍ اٍيو ٍارد بیهارستان شد ،سرسخت تر از يهیشٌ نن يو پشت سر
يادی رفتو .
داخل اتاق انیر شدم ،رٍی تختش دراز کشیدى بَد ٍ بی حال بٌ نظر نی رسیدانا ،نانند يهیشٌ
يهان انیر نًربان بَد البتٌ اگر بی نحلی اش نسبت بٌ نن را بشَد فاکتَر گرفت .
خَدم را بٌ تختش نزدیک کردم ٍ گفتو :
 حالت بًترى؟فقط یک کالم گفت :
 خَبو .باز يو با پَزخند نعنادار يادی نَاجٌ شدم .
يادی دست انیر را تَی دستش گرفت ٍ گفت:
 نبینو یٌ گَشٌ افتادى باشی داداشو .انیر خندید ٍ گفت:
 -نیبینی کٌ افتادم
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بدٍن اینکٌ دیگر چیزی بگَیو از اتاق آندم بیرٍن ،از رٍ بٌ رٍ یک دختر جَان نحجبٌ با سبد گلی
نی آندٍ ،قتی بٌ نن رسید لبخندی زد ٍ ٍارد اتاق انیر شد .
نتعجب از اینکٌ اٍ کٌ بَد ،بٌ داخل اتاق سرک کشیدم ،انیر نیو خیز شدى بَد ٍ با لبخند با دختر
صحبت نی کرد.
رٍی صندلی کٌ تَی رايرٍ بَد نشستو  ،بیست دقیقٌ بعد يهان دختر از اتاق بیرٍن اند انگار قصد
رفتن داشت ،سریع بلند شدم ٍ بٌ طرفش رفتو .
 ببخشید ...بٌ سهتو برگشت ٍ گفت :
 بعلٌ؟ نی خَاستو بدٍنو شها از دٍستان انیر جان يستین؟عهدا رٍی کلهٌ ی انیرجان تاکید کردم
 نٌ خیر آشنا نحسَب نیشیو چطَرنگٌ؟ نن يو يهسر ایندى ی انیر يستو خَشَقتو از اشناییتَن .تغییری در چًرى اش ایجاد نشد  ،با يهان لبخندگفت :
 نن يو يهین طَر ،با اجازى.رخسارى :
از این کٌ این دختر بٌ چٌ دلیل خَدش را بٌ نن نعرفی کرد نتعجب بَدم .
نهی دانستو انیر دادفر نانزد دارد ،اصال بٌ نن چٌ؟
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حال انیر دادفر کٌ بًتر بَد،برای عیادتش کٌ رفتو شهارى ی رئیس شرکتی کٌ آن را بٌ نن نعرفی
کردى بَد داد.
گفت رئیس آنجا پسر عهَی اٍست ،با اٍ تهاس بگیرم ٍ از فردا برای کار بٌ آنجا برٍم .
نفس عهیقی کشیدم ،خداراشکر کٌ باز يو کار پیدا کردم؛ خرسند ٍ خَشحال با شهارى تهاس گرفتو،
بعد چندبَق جَاب داد .
 سالم ،اقای دادفر؟ بعلٌ بفرنایید:. رضا دادفر؟جَری کٌ انگار حَصلٌ اش سر رفتٌ گفت:
 خَدنو خانَم انرتَن؟ نن نحسنی يستو  ،از طرف اقای دادفر تهاس گرفتو . انیر؟ بعلٌبرای کار؟ درستٌبسیار خب فردا رأس ساعت يشت شرکت باشید آدرس رٍ براتَن اس ام اس نی کنو . بعلٌ حتها خدانگًدار -خداحافظ .
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ينَز دقیقٌ ای نگذشتٌ بَد کٌ صدای زنگ اس ام اس نَبایلو بلند شد ،سریع پیام را باز کردم،
آدرس فرستادى بَد.
لبخندی زدم ٍ باز يو خداراشکر کردم.
..............................................
صبح ساعت يشت ،حاضر ٍ آنادى از خانٌ بیرٍن آندم ٍ ٍارد خیابان شدم ،سرخیابان ایستادم
ٍبرای یک تاکسی دستی تکان دادم،سَار شدم ٍ زیرلب صلَاتی برای شرٍع خَب انرٍز فرستادم .
ٍقتی بٌ ادرس نَرد نظررسیدم از رانندى خَاستو ناشین را نگٌ دارد.
یک ساختهان چندطبقٌ ٍ لَکس جلَی چشهانو خَدنهایی نی کردٍ،ارد ساختهان شدم ،بٌ نگًبان
سالنی دادم ٍگفتو :
 ببخشید شرکت...ينَز حرفو تهام نشدى بَد کٌ گفت- :سالم ،بفرنایید طبقٌ ی چًارم
_ نهنَن
ٍارد آسانسَر شدم ،بٌ طبقٌ چًار کٌ رسید بیرٍن اندم ،تابلَی باالی در نشانٌ گر این بَد کٌ شرکت
يهین جاست.
ضربٌ ای بٌ در زدم کٌ دختری جَان در را باز کرد ٍکنار رفت ،خَدم را بٌ نیز ننشی رساندم ،انا کسی
پشت نیز ننشستٌ بَد.
سردرگو دٍر خَدم چرخی زدم ،کسی را يو نهی شناختو .
نَبایلو را ازتَی کیفو بیرٍن کشیدم ٍ با شهارى ی رضادادفر تهاس گرفتو کٌ جَاب داد:
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 بعلٌ؟ سالم اقای دادفر نحسنی يستو سالم بعلٌ نتَجٌ شدم ،شها تشریف نیاٍردین ينَز؟ راستش رٍ بخَاین اٍندم ٍ االن داخل شرکتو ٍلی کسی نیست راينهاییو کنٌ. بسیار خب شها بیاین سهت چپ بخش ندیریت اتاق رییس چشو.تهاس را قطع کردم ٍ رفتو يهان جایی کٌ گفتٌ بَد.
جلَی درب اتاق رییس ایستادم ٍ در زدم کٌ گفت:
 بفرنایید.داخل شدم ٍ کَتاى سالم کردم .

 -سالم بفرنایید بشینید .

رٍی نبل راحتی نشستو ٍ ننتظر چشو بٌ ديانش دٍختو .
ٍقتی دید سکَت کردم گفت:
 خانَم نحسنی شها نی دٍنین کٌ قرارى تَی چٌ سهتی قرارى بگیرین؟قرارى ننشی باشین .
 بعلٌ نطلعو99
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 نن ٍاسو ننضبط بَدن خیلی نًهٌ ،رأس ساعت يشت باید ٍباید پشت نیزتَن باشین ،نانٌيای اداری کٌ نی رى ٍنی یاد رٍ بٌ سرعت تایپ کنین ،نظو دادن بٌ پرٍندى يا يو ٍظیفٌ ی
شهاست ،ضهنا خَش برخَرد بَدن يو برای نن خیلی حائض ايهیتٌ .
 سعی نی کنو يهشَن رٍ رعایت کنو . خَبٌ ،بفرنایید سرکارتَن ،فکر نی کنو نیزتَن رٍ يو دیدین کٌ کسی پشتش نبَد . بعلٌ دیدم ،نهنَن از تَضیحاتتَن خستٌ نباشین .سری تکان داد ٍ دیگرچیزی نگفت .
نحل سید انیر نبَد.
نٌ نًربانی از تَی چشهانش نَجنی زد نٌ لحن صدای گیرایی داشت.
نٌ...
سری تکان دادم ٍ گفتو ：
{بٌ تَچٌ ربطی دارى کٌ کی چجَریٌ برٍ سرکارت }.
رفتو ٍ پشت نیزم قرار گرفتو ،بالفاصلٌ پیرنردی با سینی چایی رٍبٌ رٍم ایستاد ٍ گفت :
_دخترجان ننشی جدید تَیی؟
لبخندی زدم ٍ گفتو:
_بعلٌ پدرجان ننو .
استکانی چای از تَی سینی برداشت ٍ رٍی نیزم گذاشت ٍ گفت :
 -خَش اٍندی دخترم ننو {قاسهو} ابدارچی اینجا .
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 خَشَقتو ،نهنَن از چایی -نَش جانت دخترم .

ينَز کهی از رفتن آقا قاسو نگذشتٌ بَد کٌ دیدم دختر جَان ٍ ریزى ای رٍبٌ رٍیو ایستادى ،نگايش
کردم ٍ گفتو :
 چیزی شدى؟ سالم ننشی جدیدی؟ -بعلٌ ننشی جدیدم

نیز را دٍر زد ٍ اٍند کنارم ٍ گفت :
 ای جَنو چٌ ننشی خَشگلی ،نن گالرى ام یکی از کارنندای شرکت .لبخندی زدم ٍ گفتو:
 ننو رخسارى يستو . رخسارى؟ بعلٌ اسهت خیلی قشنگٌ . نهنَن عزیزم لطف داری .دستش را بٌ سهتو دراز کرد ٍ گفت:
101

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

 خب دٍست باشیو؟دختر با نزى ٍ دٍست داشتنی ای بٌ نظر نی رسید ،نحل بچٌ يا ازنن خَاست تا بايو دٍست
باشیو ،دستش را صهیهانٌ تَی دستو فشردم ٍ گفتو :
 دٍست باشیو عزیزم.انگار کٌ ننتظر شنیدن يهین جهلٌ از نن بَد ،با شادی دستانش را بٌ يو کَفت ٍ گفت:
 ایَل یٌ دٍست خَب پیدا کردم ،فعال نن نی رم تَ بٌ کارت برس عزیزم ظًر نیام بریو ناياربخَریو .
 باشٌ عزیزم .{گالرى}کٌ رفت ،فرصتی پیدا کردم تا با نحیط اطرافو آشنا بشَم .
از ظَاير انر پیدا بَد کٌ رضا دادفر بٌ راحتی قانَن يایش را تَی شرکت جا انداختٌ.
يهین طَر سرگرم دیدن اطراف بَدم کٌ با دیدن يادی بًرانی سرم را پایین انداختو ،جلَی نیزم
ایستاد ٍ گفت:
 سالم.سرم را بلند کردم ٍ ٍانهَد کردم تازى نتَجٌ اش شدم .

 -سالم اقای بًرانی انرتَن؟

يهان طَر بی تفاٍت گفت :
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 با رضا کار دارمدلو نی خَاست کهی حرصش نی دادم .
 شها ٍقت قبلی دارین؟آرنجش را رٍی نیز گذاشت ٍبا پرخاش گفت :
 نگٌ اینجا نطبٌ دکترى ؟ خیر اینجا نطب نیست ٍلی قَانین دارى  ،آقای دادفر االن نهی تَنن شها رٍ بینن .با تهسخر گفت:
 بزار اٍل دٍ رٍز از اٍندنت بٌ اینجا بگذرى بعد نطق کن .بدٍن تَجٌ بٌ نن ٍارد اتاق دادفر شد ،با عصبانیت زیرلب بد ٍ بیرايی نحارش کردم .
خانَم نسبتا جا افتادى ای بٌ سهتو اٍند ٍ گفت :
 خستٌ نباشین خانَم ،نن علهشايی يستو یکی از نًندسین شرکت . -سالم بعلٌ خَشَقتو .

دٍ پَشٌ را بٌ سهتو دراز کرد ٍگفت :
 این دٍتا پرٍندى رٍ تایپ کن ٍ بٌ آدرس ایهیلی کٌ پایین پَشٌ جبت شدى بفرست.با نن ٍ نن چشهی گفتو .
علهشايی کٌ رفت ،تقریبا یک ساعت با رایانٌ جنگ داشتو ،يیچی از آن را بلد نبَدم نٌ تایپ ،نٌ کار
کردن با آن را.
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يهان طَر کالفٌ بٌ نانیتَر خیرى بَدم کٌ احساس کردم کسی پشت سرم ایستادى ،بٌ سرعت صندلی
ام را بٌ عقب چرخاندم ٍ با دیدن يادی بًرانی جا خَردم ٍ گفتو :
 آقای بًرانی شها....یک تای ابرٍش رٍ داد باال ٍ گفت:
 بلد نیستی باياش کار کنی ؟ با چی؟با چشو اشارى ای بٌ رایانٌ کرد ٍگفت:
 با این .سرم را بٌ نشانٌ ی نٌ باال انداختو .
انتظار داشتو پَزخند بزند ٍ نسخرى ام کدى انا این کار را نکرد ،رفت تَی بخش اصی سالن .
با خَدم خیال کردم رفت ،حاال نن ناندم ٍ دٍتا پرٍندى کٌ نهی دانو باید با آن يا چکارکنو .
بادیدن بًرانی کٌ با یک صندلی بٌ سهتو نی آند دٍبارى جا خَردم .
صندلی را کنار صندلی ام گذاشت ٍ گفت  -رٍشنش کن .
کانپیَتر را رٍشن کردم ،اقالم این را بلد بَدم.
يادی بًرانی نکات بٌ نکات يهٌ چیز را برایو بٌ طَرخالصٌ تَضیح داد.
بعد ازاینکٌ کهی یاد گرفتو گفت:
 این دٍتا پَشٌ رٍ کی بًت داد؟ خانَم علهشايی104
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 علهشايی یکی از قدیهی ترین ٍ خبرى ترین نًندسای این شرکتٌ نَاظب باش چیزی رٍ اشتباىنفرستی چَن علهشايی ازش نهی گذرى ،درضهن رضا انیر نیست کٌ یکیَ بزارى پًلَت تا یادت بدى .
 نهنَن . راينهایی کردنو بٌ خاطر تَ نبَد ،نهی خَام شرکت رضا بٌ نشکل بخَرى.از رٍی صندلی بلند شد ٍ بدٍن خداحافظی رفت .

ٍقتی رفت از خَدم سَال کردم :
{نًربَنٌ ،نٌ؟}
جَابی برای سَالو پیدا نکردم ،يرچند يادی حتی کاريای خَبش را يو با نیش ٍ کنایٌ زدن خراب
نی کرد .
افکار يادی بًرانی را از تَی ذينو کنار زدم ٍ نشغَل تایپ شدم ،چَن تایپ اٍلو بَد کنی کند
بَدم ،بٌ يهین خاطر کهی طَل کشید.
گالرى برای خَردن نايار بٌ سراغو اند ،بايو بٌ سالن غذاخَری رفتیو ،با بعضی از يهکاريا اشنا
شدم.
برای شرٍع خَب بَد ،انا...شاید در بین کارکنان «زن» اینجا نن دٍنین یا سَنین خانَم نحببٌ
بَدم .
رٍز اٍل کاری را بٌ اتهام رساندم ٍ با يیجان زایدالَصفی خَدم را بٌ خانٌ رساندم.
لباس يایو را کٌ عَض کردم صدای زنگ نَبایلو بلند شد ،شهارى ناشناس بَد،جَاب دادم :
 الَ بعلٌ؟105
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صدای پسری کٌ پشت خط بَد برایو اشنا بَد ،با کهی فکر نتَجٌ شدم فردی کٌ تهاس گرفتٌ سید
انیر دادفر است.
با احترام شرٍع بٌ احَالپرسی کردم.
 سالم علیکو اقای دادفر حالتَن خَبٌ؟ بًترین ؟ سالم خانَم نحسنی ،بعلٌ بًترم ،از بیهارستان نرخص شدم . خدارٍشکر ،سالم بٌ نادرتَن برسَنین،انری داشتین؟ نی خَاستو بپرسو تشریف بردین سرکار؟ بعلٌ رفتو بٌ لطف شها البتٌ اختیاردارین ٍظیفٌ بَد ،نن دیگٌ نزاحو نهیشو . نجدد سالم بٌ خانَادى برسَنین ،انیدٍارم يرچٌ زٍدتر سرپا بشید ! خدانگًدار . -خداحافظ شها.

تهاس را کٌ قطع کردم تَی دلو گفتو :
{چٌ پسر فًهیدى ای}.
لبخندی زدم ٍ پشت سر حرفو ادانٌ دادم{ :البتٌ بٌ چشو برادری }
از ٍقتی رسیدم ٍ لباسو را عَض کردم اصال نتَجٌ ی نانان نشدم .
شرٍع کردم بٌ صدا زدنش.
 نانان ؟ نانان؟106
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جَابی نداد ،رفتو سهت اشپزخانٌ،با دیدن بدن بی جانش کٌ رٍی زنین افتادى بَد ،رعشٌ بٌ اندانو
افتاد.
رفتو جلَ ٍ جلَتر.
تکانش دادم ،صدایش زدم ،فریاد کشیدم ،زارزدم ،جیغ کشیدم ،چنگ بٌ صَرتو انداختو انا ،اٍ دیگر
يیچ ٍقت جَاب نداد.
سرم را رٍی قلبش گذاشتو،نهی زد ...دیگر نهی زد،دیگر تهام شدى بَد ،دیگر رفتٌ بَد ،نادرم رفتٌ
بَد!...

دست يایو نی لرزید ،اشکانو با بی انصافی صَرتو را خیس نی کردند.
حاال باید چکار نی کردم؟
دٍییدم تَی حیاط ٍ رٍ بٌ آسهَن فریاد زدم:
_خدایا چرا نادرم؟ خدایا چرا؟

چشهٌ ی اشکو ندام نی جَشید ،با قدنای ناننظهی سهت نَبایلو رفتو بٌ چٌ کسی زنگ نی زدم؟
ازچٌ کسی نی خَاستو تا بٌ فریادم برسد؟

فکرم بٌ يادی بًرانی خطَر کرد ،انرٍز نًربان شدى بَد،حتها حرفو را گَش نی کرد.
با شهارى اش تهاس گرفتو .
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جرأت نگاى کردن بٌ جسو نادرم را نداشتوٍ ،قتی صدای يادی تَی گَشو پیچید ،يق يق يایو
بیشتر شد .
انگار ترسید ٍ گفت:
 چی شدى؟ اتفاقی افتادى؟نیَن گریٌ يایو فقط گفتو :
_نیشٌ کهکو کنین خَايش نی کنو.
جَابو را نداد ٍ تهاس قطع شد.
تهامندتی کٌ يادی بًرانی خَدش را برساند ،سرم رٍی زانَيایو بَد ٍ بلند بلند گریٌ سرنی دادم.
تَی این خانٌ دیگريیچ کس نبَد ،خالی بَد ،پس گریٌ نی کردم.
نادرم ،اخ نادرم ،نادر بیچارى ام .
دیدی چطَر عهرت را تباى کردی ،نن را تنًا گذاشتی ،نگر چقدر برای دیدن پدر دلتنگ بَدی کٌ
انقدر زٍد رفتی؟
جرأت نگاى کردنش را نداشتو ،سرم را چرخاندم ٍ از گَشٌ ی چشهانو نظری بٌ اٍ انداختو.
رنگ صَرت سپیدش ،نًتابی تر شدى بَد ٍ چشهانش را آنقدر آرام بستٌ بَد کٌ گَیا از نَقعیت
االنش خَشنَد ٍ راضی است.

خَدم را رٍی خاک ٍ سنگ نادر انداختٌ بَدم  ،نحکو رٍی پايابو نی کَبیدم ٍ فریاد نی کشیدم .
آخ نانانو ،بهیرم برایت .کٌ بی کسی ٍ يیچ کس اینجا نیست
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بهیرم برایت کٌ بٌ تَ بد کردند نادرم.
يهین طَر این حرف يارٍ نی زدم ٍ گریٌ نی کردم کٌ دستی رٍی شانٌ ام نشست .
بٌ عقب برگشتو ٍ با دیدن فاطهٌ سادات ،خَدم را تَی آغَشش انداختو ،بی يیچ حرفی نحکو
بغلو کرد ،نادر سید انیر يو سرم را نَازش نی کرد.
نگايو بٌ سهت يادی کشیدى شد ،بٌ نا خیرى شدى بَد ٍ سیگار نی کشید.
اٍ دیدى بَد ،اٍ جسد نادرم را دید ،نن پریشان را دید ،فًهید کٌ نادرم اٍردٍز کردى بَد .
فًهید کٌ بیشتر از حد نعهَل نصرف کردى بَد ،انا اٍ عجیب نگايو نکرد ،با دلسَزی نگايو نکرد،
نحل سیدانیر نگايو نکرد.
جنس نگايش يهان نگاى بَد ،يهان طَر پر از غرٍر ٍ اعتهاد بٌ نفس.
فاطهٌ سادات کهی آرانو کرد ٍ بٌ نن تسلیت گفت .
 رخسارى جان عزیزم انقدر خَدتَ اذیت نکن . نهنَن کٌ اٍندین  ،يو شها يو طَبی جَن . رخسارى جَن بٌ خَدت رحو کن ببین سر ٍ ٍضعت رٍ ،بیا بانا بریو . نٌ  ،نن نی خَام اینجا بهَنو .عٌ یعنی چٌ دخترجَن؟ بیا بریو خستٌ شدی تَ. نٌ نن خستٌ نیستو ،نی خَام اینجا باشو .يادی را دیدم کٌ بٌ سهت نا نی آند.
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ٍقتی رسید ،سیگارش را رٍی زنین انداخت ٍ دستانش را گذاشت تَی جیبش ٍ بی تفاٍت گفت :
 بریو خالٌ طَبی ؟ پسرم رخسارى نهیاد اخٌ!دٍقدم دیگر بٌ سهتو برداشت ٍ آيستٌ با تحکو طَری کٌ فاطهٌ ٍ طَبی خانَم نشنَند گفت:
 -برٍ سَار شَ نن حَصلٌ نازکشیدن ندارم.

انقدر حرفش را جدی زد کٌ در برابرش خلع سالح شدم ٍ بدٍن اینکٌ دیگر چیزی بگَیو با فاطهٌ
سادات ٍ طَبی خانَم بٌ سهت ناشین رفتو.
طَبی خانَم جلَ نشست ٍ نن ٍ فاطهٌ سادات رفتیو عقب.
سرم را بٌ شیشٌ چسباندم ٍ نگايو را دٍختو بٌ سنگ قبر نادر کٌ با حرکت ناشین دیگر نتَانستو
آن را تشخیص ديو.
ٍقتی چشهانو را باز کردم رٍی یک تخت یک نفرى بَدم ،بلند شدم ٍ بٌ سهت در اتاق رفتو ٍ بازش
کردم .
بٌ اطرافو با دقت نگاى کردم،با خَدم خیال نی کردم اینجا خانٌ ی حاجی دادفراست ،انا نٌ اینطَر
بَد .
خدای نن اینجا کجاست؟
صدایو را صاف کردم ٍ گفتو:
 -کسی اینجا نیست؟

110

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

جَابی نشنیدم ،از رايرٍ رد شدم ٍ داخل پذیرایی شدم ،با دیدن يادی کٌ رٍی کاناپٌ خَابش بردى
بَد ،نتعجب شدم
نن اینجا چکار نی کردم؟
دٍبارى بٌ داخل اتاق برگشتو ٍ چادر ٍ کیفو را برداشتو ،چادرم را رٍی سرم انداختو ٍ آرام ٍ آيستٌ
بٌ سهت در خرٍجی رفتو ،داشتو ارام بازش نی کردم کٌ صدایش را شنیدم .
 کجا داری نی ری؟نفس عهیقی کشیدم ٍ بٌ عقب چرخیدم .
 نبایدبرم؟از جاش نیو خیز شد ٍ گفت:
 چراٍلی فکر نهی کنی کٌ باید از صاحبخَنٌ خداحافظی کنی؟از این يهٌ پرٍیی عصبانی شدم ٍ گفتو :
 نن چٌ جَری اٍندم باال ؟بی تَجٌ بٌ عصبانیتو خندى ای کرد ٍ گفت :
 انقدر حالت بد بَد کٌ چیزی نتَجٌ نشدی نٌ؟_ نخیر ،اصال نن اینجا چیکار نی کنو؟
يادی پَزخندی زد ٍ با لَدگی گفت :
 حالت بد بَد ،طَبی خانَم ٍ فاطهٌ آٍردنت باال ،فاطهٌ برات دننَش درست کرد خَردی بعدمخَابیدی ،يرچقدر ننتظرت نَندن بیدار نشدی رفتن.
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صَرتو یکپارچٌ قرنز شد ،خدایا نگر چقدر خَابیدى بَدم.
يادی کٌ ينَز خیرى خیرى نگايو نی کرد گفت:
 چتٌ؟نحل خَدش پَزخندی زدم ٍ گفتو :
 -يیچی

اجازى ندادم کالم دیگری صحبت کند ٍ بی درنگ ازخانٌ بیرٍن اندم.
نفس راحتی کشیدم ٍ بٌ دٍر ٍاطرافو نگايی انداختو ،اینجا کجای تًران بَد؟!
با استرس بٌ سهت راستو حرکت کردم ،داخل یکی ازنغازى يا شدم ٍ رٍ بٌ نرد نیانسال پرسیدم:
_ ببخشید آقا نی شٌ بپرسو اینجا کجاست؟
نرد بدٍن اینکٌ حتی نیو نگايی بًو بندازى گفت:
 جردننفس عهیقی کشیدم ٍ با گفتن:
 نهنَناز نغازى خارج شدم.
ٍقتی بٌ خانٌ رسیدم ،گَیا غو دنیا تَی دلو سرازیر شد ،پارچٌ يای نشکی نصب شدى جلَی در
عذابو نی داد ،فًیهٌ خانَم نحل يهیشٌ داشت از پشت پنجرى نگايو نی کرد.
بی تَجٌ بٌ اٍ رفتو داخل ،تهام صحنٌ جلَی چشهو زندى شد.
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حاال نی فًهیدم نادر نن بد نبَد.
نًربان بَد ،خانَادى دٍست بَد،انا...
آيی کشیدم ٍ سرجای نادر دراز کشیدم ٍ نفًهیدم چٌ زنانی دٍبارى خَابو برد.

 ٍای حاجی ،دختر بیچارى رٍ باید نی دیدی نا نداشت حالش خیلی بد بَد.حاج بابا بٌ سهت نانان چرخید ٍ گفت:
طفلک این دخترى چرا رٍز خَش ندارى؟نانان لبشَ گزید ٍگفت:
 عٌ حاجی یعنی چی این حرف؟ خالصٌ نی گو بد شد تَ خاک سپاری نیَندی. -ایشاال فردا بايو نی ریو یٌ سر بًش نی زنیو ننو تسلیت نیگو.

نانان کٌ گَیا راضی شد ،دیگرحرفی نزد ،نن يو کٌ بی کار تَی سالن ایستادى بَدم ،رايو را بٌ
سهت اتاق انیر کج کردم.
در را زدم ٍ داخل شدم ،داشت رٍزنانٌ نی خَاند.
کنارش نشستو ٍگفتو:
 داداشیو چطَرى؟ -سربٌ سرم نزار ،پاندارم پاشو دنبالت کنو.

113

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

 چرا باید سر بٌ سرت بزارم؟کالفٌ نگايو کرد ٍ گفت :
 -نهی دٍنو فاطهٌ نهی دٍنو.

ازکالفٌ بَدنش نتعجب شدم ٍ پرسیدم:
 انیر نی شٌ بگی چیشدى؟رٍزنانٌ را نچالٌ کردٍ بٌ ٍسط اتاق پرتش کرد؛ يهان طَر کٌ بٌ پای شکستٌ اش اشارى نی کرد
گفت :
 آخٌ این چٌ بالیی بَد کٌ سرنن اٍند؟ عٌ انیر ،اتفاقیٌ کٌ افتادى ،کالفگی ندارى کٌ ،نی دٍنو حَصلت سرنیرى ٍلی تا یک ناى دیگٌ تَسرپا نی شی خب؟
نحل پسربچٌ يا سرش را تکان داد ٍ دیگر چیزی نگفت ،نهی خَاستو زیاد بٌ پایش فکر کند،نی
دانستو يرچٌ بیشتر خَدش را تَی فکر غرق کند ،این ندت زنان یک ناى برایش کندتر خَايد
گذشت.
 زنگ زی تسلیت بگی بٌ رخسارى؟ نٌ نزدم فعال چرا؟ حس نی کنو االن باید خیلی داغَن باشٌ.یٌ چیزی تَی رخسارى يست کٌ نیشٌ بٌ سادگی فًهیدش114

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

 چی؟ خیلی دختر قَی ٍ باصالبتی بٌ نظرنی یاد کٌ البتٌ يهین طَرى.يهین طَرى کٌ تَ نیگی ،فاطهٌ سادات نهی دٍنی ٍقتی تَی کارخَنٌ خیلی نحکو ٍ خَنسرددست رٍی قرآن گذاشت ٍ قسو خَرد نن کٌ يیچ حتی يادی يو بٌ صداقت کالنش پی برد.
 خیلی نی پسندنش ،دختر نعقَلیٌ ،نٌ انیر؟چپ چپ نگايو کرد ٍگفت:
 خیلٌ خب،پاشَ برٍ بیرٍن تا برام لقهٌ نگرفتی بدٍ ببینو .لب برچیدم ٍ باحالت قًر از اتاق بیرٍن اندم.
کهی نگران رخسارى شدى بَدم ،یعنی يادی صحیح ٍسالو اٍ را بٌ خانٌ اش رساندى بَد؟!
از اینکٌ داشتو گناى بٌ گردن کسی نی نداختو ناراحت شدم ٍ زبانو را گاز گرفتو ،انا باز دلو آرام
نگرفت.
رخسارى بٌ سادگی تَی دل نن جا باز کردى بَد.
بٌ سهت اتاق انیر عقب گرد کردم،در را باز کردم ٍ سرم را از الی در بردم داخل ٍ گفتو:
 سیدانیر؟بدٍن اینکٌ نگايو کند گفت:
 يَم؟ نیگو ،نا از خاک سپاری کٌ نیَندیو رخسارى حالش خَب نبَد ،خَنٌ يادی خَابش برد.تیز نگايو کردٍگفت :
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 خب؟ بٌ نظرت يادی سربٌ سر رخسارى کٌ نهی ذارى؟ نعلَنٌ کٌ نٌ ،تَ درنَرد يادی چی فکر کردی؟ -باشٌ حتها يهین طَرى کٌ نیگی.

رخسارى:
صدای زنگ نَبایلو ،از خَاب بیدارم کرد.
گیج ٍ ننگ دستو را داخل کیفو کردم تا پیدایش کنو ،از الی چشهان خَاب آلَدم نگايی بٌ صفحٌ
اش انداختو ،چشهانو از فرط خَاب ٍگریٌ ی زیاد قرنز ٍ نتَرم شدى بَد.
تهاس راکٌ از سید انیر بَد را ٍصل کردم.
سرفٌ ای کردم تا صدای خش دارم کهی صاف شَد
 الَ؟ سالم خانَم نحسنی حالتَن چطَرى؟ سالم نهنَن ،شها بًترین؟ بعلٌ خَبو ،تسلیت عرض نی کنو بابت فَت نادرتَنانگار یادم رفتٌ بَد نرگ نادرم را ،بغض بدی بٌ گلَیو يجَم آٍرد ،نفس عهیقی کشیدم تا راى گلَیو
باز شَد.
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 خانَم نحسنی حالتَن خَبٌ؟ بعلٌ خَبو ،عذرنی خَام حَاسو پرت شدخَايش نی کنو ،انیدٍارم دیگٌ غو نبینین. نهنَن از تهاستَن ،خدانگًدار. خداحافظ.آرزٍ کردى بَد دیگر غو نبینو؟!
نگر دیگر کسی برایو ناندى بَد؟
نن دیگر يیچ کس را نداشتو تَی این دنیا ،يیچ کس را.
دستو را بٌ دیَار تکیٌ دادم ٍ از جایو بلند شدم ،حتی تَان درست ایستادن را يو نداشتو ،بٌ سهت
آشپزخانٌ رفتو ،شال نانان از سرش افتادى بَد کف آشپزخانٌ؛

شالشرا تَی بغلو گرفتو ٍ

بَییدنش ،نانان عطر خاصی نداشت.
فقط بَی بدی يای افسانٌ را نی داد ،شالش را چنگ زدم ٍ تَی بغلو فشردنش ،بلند بلند گریٌ ام را
سر دادم ٍ نفرین کردم باعخ ٍ بانی نرگ نانان را ،نفرین کردم سایٌ ی تیرى ای کٌ رٍی زندگیهان
افتاد را.
چشهان غو زدى ی بابا يیچ ٍقت از خاطرم بیرٍن نهی رٍد.
پاک نهی شَد از ذينو آن لحظٌ ای کٌ بابا فًهید ٍ دق کرد.
نن يیچ ٍقت نهی بخشیدم ،نهی بخشیدم افسانٌ را ،باالخرى یک رٍز تَان رٍبٌ رٍ شدن با اٍ را
پیدا نی کنو.
....................................
117

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

دیرٍز چًلو نانان بَد ،تَی این ندت سعی کردم کهی از حال بدم را رٍ بٌ بًبَدی ببرم.
البتٌ گالرى ٍ فاطهٌ سادات برایو کو نگذاشتند تَی این ندت ،یک يفتٌ از نرگ نانان گذشتٌ
بَدکٌ برگشتو سرکارم ،خالٌ طَبی اجازى نهی داد زیاد تنًا باشو ،ندام دعَتو نی کرد خانٌ شان ،تَی
این بین نتَجٌ شدم کٌ يهان خانَنی کٌ تَی بیهارستان لحظٌ ی نالقات سیدانیر ،خَدش را
يهسرانیر نعرفی کرد ،خَاير آقارضای دادفررئیس شرکت ٍ دخترعهَی سیدانیر است.
فاطهٌ سادات بٌ نن گفتٌ بَد نگار عالقٌ ی زیادی بٌ انیر دارد ٍ خَدش را عرٍس خانَادشان نی
داند ،يرچند گفت يهٌ راضی يستن ا ّال شخص سیدانیر.

تَی شرکت ،نگار گايا رفتارنناسبی با نن نداشت ،البتٌ علتش را نفًهیدم.
انا يرنَضَعی کٌ يست باعخ شدى نگار بانن خصَنت داشتٌ باشد.
تَی این ندت زنان کو ،تقریبا يهٌ سعی داشتن نن را از این حال ٍ يَا بیرٍن بکشند ،يهٌ شانل
سیدانیر يو نی شد،شانل يادی نی شد،شانل گالرى ٬فاطهٌ سادات ٍ حتی رضا نی شد.
يهٌ بايو خَب بَدیو ٍ خَشحال ،نحل دٍستان چندین سالٌ ،يرچند نن ينَزيو گايی گَشٌ
گیری نی کردم ،نعذب نی شدم.
پای سیدانیر خَب شدى بَد ،راى نی رفت انا لنگ نی زد ،يادی ٍ گالرى يو نسخرى اش نی کردند،
بٌ این نَضَع پی بردى بَدم کٌ يادی انقدريا يو آدم بدی نیست فقط گايی رفتاريای نن باعخ
نی شد ستیزطلبانٌ رفتار کند.
صدای زنگ نَبایلو رشتٌ ی افکارم را از يو درید ،نعلَم نبَد چٌ قدر رٍی این نیهکت تَی پارک
نشستٌ ٍ بٌ فکر فرٍ رفتٌ بَدم.
تهاس گالرى را ٍصل کردم کٌ صدایش با حالت جیغی سعی در پارى کردن پردى ی گَشو داشت.
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 رخسارى نعلَم يست کجایی؟ ارى نعلَنٌ اطراف شرکت رضام نن ٍ فاطهٌ سادات ٍشَيرش اٍندیو جلَی درخَنت نبَدی -اتفاقی افتادى؟

يهان طَر کٌ دٍبارى داشت جیغ نی کشید گفت:
 ٍای رخسارى تَچرا انقدر ریلکسی؟ نا داریو نی ریو خَنٌ ی آقا يادی شهايو لطف کن خَدتتشریف فرنا شَ اٍنجا.
 اٍنجا برای چی؟ -رخسارى!

رخسارى ی نحکهی کٌ گفت باعخ شد بدٍن يیچ چَن ٍ چرایی راى بیفتو سهت ننزل يادی.
برام چندان خَشایند نبَد حضَردر ننزل یک پسر جَان ٍ نجرد،اٍلین بار نبَد،اصَال يهٌ ی
دٍريهی يای دٍستانهان یا خَنٌ ی يادی ٍ رضا تشکیل نی شد یا خانٌ ی فاطهٌ سادات ٍ اقا
علی.
زیاد با انجا فاصلٌ نداشتو ،حدٍد نیو ساعت بعد رسیدم.
زنگ را زدم ٍ درباز شد.
رفتو باال،یاد اٍلین باری کٌ اینجا بَدم افتادم ،چقدران لحظٌ ترس ٍ اضطراب داشتو ،جلَی درب
ٍرٍدی يادی ایستادى بَد.
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کهی چادرم رٍ جلَترکشیدم ٍ داخل رفتو
سالم -سالم رخسارى خَش اٍندی

يهٌ رخسارى صدایو نی کردند ،بازيو این نَضَع برای نن خَشایند نبَد ،انا ترجیح نی دادم
چیزی را برٍز نديو.
لبخندی تصنعی رٍی لبو نشاندم ٍ گفتو:
سالم نهنَن. بفرنا تَکفش يایو را از پا کندم ٍ داخل شدم ،يیچ کس بٌ جز يادی داخل خانٌ نبَد ،نتعجب ٍ يهراى با
استرس بٌ سهتش برگشتو ٍ گفتو:
 پس بقیٌ کَشن؟انگار ترس النٌ شدى ی تَی چشو يایو را خَند ٍگفت:
 اگٌ برای خَدت داستان نسازی ،بقیٌ يو تَ راين.سرم را پایین انداختو ٍ با نتانت رٍی کاناپٌ نشستو ،اٍ يو بٌ سهت آشپزخانٌ رفت.
چنددقیقٌ بعد با سینی ای کٌ نحتَای فنجان يای قًَى بَد بٌ سهتو اند.
با يهان پرستیژ نردانٌ اش سینی را بٌ سهتو گرفت ،یکی از فنجان يارا برداشتو ٍ رٍی نیز رٍ بٌ
رٍیو گذاشتو.
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انگشتو را بٌ لبٌ ی فنجان کشیدم ٍ بٌ گل يای ریز فنجان خیرى شدم.
بٌ اٍ نهی آند این نَع سلیقٌ!
صدایش باعخ شد چشو از فنجان بردارم.
 بٌ چی انقدر عهیق خیرى شدی؟ چیز عجیبی تَ این فنجَن نی بینی؟ یٌ فنجَن آبی با گالی ریز؟! این نَع سلیقٌ بٌ شخصیتتَن نهی خَرىخندى ی آرٍنی کرد ٍنگايی بٌ فنجَن تَ دستش انداخت ،لبخند کهرنگی زد یا نن اشتباى نی کردم؟
تا بٌ حال پیش نیاندى بَد خندى اش را ببینو ،حتی بٌ شَخی يای بانزى ی گالرى يو نهی خندید.
زنگ در بٌ صدا دراند ،بٌ سهت آیفَن رفت ٍ در را باز کرد.
يهٌ بايو يجَم آٍردند داخل ،فاطهٌ سادات ٍ گالرى از گردنو آٍیزان شدندٍ حسابی از خجالتو در
اندند.
سیدانیر با شیطنت ٍ زیرکی کٌ داشت سالم ٍ احَال پرسی کرد.
رضاٍ اقا علی يو يهچنان صدایشان از رايرٍ نی اٍند.
يهٌ دٍر يو نشستیو ٍنحل يهیشٌ گالرى ٍ سیدانیر ٍ فاطهٌ سادات بَدند کٌجهع را گرم نگٌ نی
داشتند،
نن ٍ يادی ساکت ترین عضَ جهع بَدیو.
گالرى بٌ سهتو چرخید ٍ گفت:
 رخیتند نگايش کردم ٍ گفتو:
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 گالرى لطفا اسو نن رٍ درست ادا کن. -آخٌ این طَری نهی چسبٌ کٌ ،رخی گفتن یٌ نزى ی دیگٌ دارى.

با حالت نسخرى ای نگايش کردم ٍگفتو:
 ٍای راست نیگی؟ بعلٌ پس چی؟لبخندی بٌ صَرتش پاچیدم ،این دختر بهب انرژی بَد ،فاطهٌ نگايی اجهالی بٌ جهع انداخت
ٍگفت:
 خب نناسبت انرٍز رٍ اعالم کنو؟با تعجب گفتو:
 نناسبت؟چٌ نناسبتی؟يادی بی تفاٍت نگايو کردٍگفت - :دٍريهی انرٍز ٍاسٌ خاطر تَئٌ رخسارى
 نن؟يادی از رٍی کاناپٌ بلند شد ٍ بٌ سهت اتاقش رفت ٍ يهراى با یک بستٌ ی کادٍپیچ شدى برگشت.
بستٌ را بٌ سهتو دراز کرد ٍگفت:
چَن نیزبان انرٍز ننو،ترجیح دادم این يدیٌ رٍ نن بخرم.گنگ نگايش کردم.
 يدیٌ؟ بابت چی؟122
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فاطهٌ سادات لبخندنًربَنی زدٍگفت:
 رخسارى جان فکر نهی کنی دیگٌ ٍقتش شدى رخت نشکی رٍ از تنت دربیاری؟با گفتن این جهلٌ ،دٍبارى یادآٍری نرگ نانان بٌ نغزم يجَم آٍرد.
لبو را گاز گرفتو ٍ پلک يایو را نحکو رٍی يو فشاردادم.
برایو سخت بَد،این کٌ لباس يای نشکی ام را عَض کنو ٍ از غو زدى شدن برای نانان کو کنو.
گالرى دستو را تَی دستانش گرفت ٍگفت:
 رخسارى حالت خَبٌ؟ آرى خَبو ،فقط کهی برام سختٌ.رضا خندى ی آرٍنی کردٍگفت:
 -يی رخسارى اگٌ عزادار بَدنتَ کنار نزاری دیگٌ شرکت راى نهی دنتا.

حرف رضا باعخ خندى ی جهع شد ،بستٌ ی کادٍ پیچ شدى ی يادی را تَی دستو چرخاندم ٍ بعد از
کهی کلنجار رفتن باخَدم تصهیو بٌ باز کردنش گرفتو.
ٍقتی بازش کردم ،نانتَی کرم رنگی رٍبٌ رٍیو بَد ،بٌ حسن سلیقٌ ی يادی باید آفرین نی گفت.
با قدردانی نگايش کردم ٍگفتو:
 نهنَنو بابت نانتَ الزم نبَد زحهت بکشی. -خَايش نی کنو ،انیدٍارم پسندیدى باشی.

123

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

فاطهٌ سادات ٍ انیر برایو رٍسری خیلی خَش رنگی خریدى بَدند،گالرى ٍ رضا يو نی خندیدن ٍ
اظًار بی اطالعی نیکردند.
يادی ان شب ،برایهان شام سفارش داد ،شام را کٌ خَردیو يهٌ رضایت بٌ رفتن دادیو.
نن يو تَی ناشین سیدانیر نشستو.
انیر دستی برای يادی تکان دادٍناشین را رٍشن کرد.
صهیهیت بی حدٍاندازى ی انیرٍيادی گايی باعخ حسادتو نی شد ،نسیر خانٌ ی نن از خانٌ ی
يادی کهی دٍر نی شد.
سرم را بٌ سهت شیشٌ چرخاندم ،يَا تاریک ٍ خیابان يا خلَت بَد ،خهیازى ای کشیدم ٍ چندبار
پشت سريو پلک زدم تا نبادا تَی ناشین انیر خَابو بگیرد ٍ آبرٍی نداشتٌ ام يو از دست برٍد.
يَای داخل ناشین تَی این زنستان سرد ،گرم ٍ دل پذیر بَد.
انیر آرام ٍ باطهانینٌ رانندگی نی کرد ،برخالف يادی کٌ يهٌ ی حرکاتش تند ٍ با عجلٌ بَد ،درکل
سیدانیر بٌ نظر آدم نتَاضع ٍ صبَری نی آند.
صدایش نن را از دنیای نقایسٌ کردن يایو بیرٍن کشید.
 رخسارى؟سیدانیر يو رخسارى صدایو نی کرد ،آن قدر نرم ٍلطیف اسهو رٍ اداکرد کٌ باعخ شد لبخندی رٍی
لب يایو بیاید.
 بعلٌ؟ تَ...نن ٍننی کرد ،انگار نهی تَانست حرفش را راحت بزند.
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 نن چی؟ تَ نن ٍ يادی رٍ بخشیدی؟اخو يایو ناخَدآگاى تَی يو کشیدى شد ،تهام اتفاق يای ان رٍز جلَی چشهانو زندى شد.
نن تحقیر شدم.
خرد شدم.
انا...
انا بخشیدم.
نحل يهیشٌ بستو چشهانو را ،رٍی بدی يایی کٌ بٌ نن نی شد.
نفسو را بیرٍن دادم ٍ سعی کردم لبخند بزنو ،انا فقط گَشٌ ی لب يایو کهی کش اند.
دٍبارى صدایو زد ،انگار از جَاب دادنو نا انید شدى بَد.
 رخسارى؟ آرى بخشیدم نطهئنی؟ بعلٌ دیگٌ نًو نیست ٍلی شها از کجا فًهیدین نن اٍن پَالرٍ ندزدیدم؟ -اخٌ دزد پَال پیدا شد

بٌ سهتش چرخیدم ٍگفتو:
 جدی؟125
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 آرى جدی.نهی خَاستو بپرسو دزد پَل يا چٌ کسی بَد ،اصال چٌ ايهیتی داشت؟
نًو این بَد کٌ جابت شد ،بی گناى بَدن نن.
يو صحبتی با سیدانیر آرانش داشت ،بٌ قدری آرام ٍ با لحن نالیو صحبت نی کرد کٌ ناخَدآگاى
تَی جزء بٌ جزء کلهٌ يایش غرق نی شدی.
تارسیدن بٌ خانٌ دیگر يیچ حرفی بینهان رد ٍبدل نشد.
ٍقتی ٍاردکَچٌ ی باریکهان شدیو با ان دیَار يای ریختٌ ٍ دريای رنگ ٍ رٍ رفتٌ کهی تَی صندلیو
فرٍ رفتو.
انا انگار سیدانیر عادت داشت ،ناشینش را کٌ يیچ جَرى ٍصلٌ ی این کَچٌ نبَد را جلَی درنگٌ
داشت.
نگايش کردم ٍ گفتو:
 نهنَن بابت رسَندنت. -نَاظب خَدت باش.

جهلٌ اش سرازیر شد تٌ تٌ دلو ٍ يهان جا نشست ،تا بٌ حاال نگر چندنفر ازنن خَاستٌ بَدند کٌ
نراقب خَدم باشو؟
از ناشین پیادى شدم ٍ قدم يایو را بٌ سهت خانٌ برداشتوٍ ،ارد کٌ شدم صدای جیغ الستیک يای
ناشین سیدانیر يو شنیدى شد.
حاال کٌ ٍارد خانٌ شدم ،باز تنًایی بٌ نن يجَم آٍرد.
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دستو را بٌ نردى يای آينی گرفتو ٍ از چندتا پلٌ ی تَی حیاط باال رفتو.

چراغ خانٌ ی کَچکو را رٍشن کردم.
حاال دیگر خانٌ نان نبَد ،تنًا خانٌ نن بَد.
نن تنًا بَدم ٍ تنًاتر شدم،
رفتن نانان نن را نحل شاخٌ يای کندى شدى از درخت ،از جانو جدا کرد.
چادرم را از سرم برداشتو ٍ بايهان لباس يا خَدم را رٍی زنین انداختو ،نگايو بٌ سهت قاب عکس
بابا افتاد.
لب يایش کش اندى بَد.
نی خندید!
آرام ٍ زیر لب فاتحٌ ای برای يردٍیشان فرستادم.
فضای خانٌ خیلی خفقان آٍر بَد ،حس این را داشتو کٌ کسی دستانش را دٍر گلَگايو پیچیدى،
نهی خَايد خفٌ ام کند ،فقط نی خَايد حس ٍ ترس از خفٌ شدن نفسو را ببرد.
فکرم بٌ سهت يدیٌ يای انرٍزم رفت.
از کیفو درشان آٍردم ،راستی راستی باید لباس نشکی را از تنو درنی اٍردم؟
باید عذاداربَدن را تهام نی کردم؟
رٍسری نشکی رنگو را از سر برداشتو ،نَيای بلندم تَی يو گرى خَردى بَد.
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چندرٍزی نی شد کٌ شانٌ نزدى بَدم ،یاد بابا بخیر ،يهان نَقع يا کٌ نی گفت{：دختر بیا گیساتَ
ببافو}.
نن يو نی خندیدم ٍ پشت بٌ بابا نی نشستو تا نَيایو را ببافد،چقدر ان لحظات خَب بَد.
شیرینی ان لحظٌ يارا يو چنان نی شَد حس کرد.
انا حیف!...
حیف کٌ دیگر يیچکدام نیستند ،نٌ نانان نٌ باباٍ ،اقعا نن چٌ قدر راحت از دست دادم این دٍ
نَجَد ارزشهند را ،اصال چٌ شد کٌ بٌ اینجا رسیدیو؟!
چٌ بٌ سر زندگی نانان ٍبابا اند؟
چٌ بٌ سر رانین آند؟
چٌ بٌ سر نن رخسارى آند؟
چٌ کار کرد افسانٌ با نا؟
دستو بٌ سهت برس رٍی طاقچٌ رفت ،ان را برداشتو ٍ رٍی نَيایو کشیدنش ،نَيایو الی دندانٌ
يایش گیر کرد.
با دستو گرى يایش را باز کردم ،نگايی بٌ آینٌ انداختو بلندی نَيایو پایین تر از کهرم بَد
پیچاندنش ٍ باالی سرم جهعشان کردم.
رٍسری ايدایی فاطهٌ سادات ٍ انیر را کٌ جنس خَب ٍ رنگ قشنگی داشت را رٍی سرم انداختو،
پیراين نشکی ام را يو با یک بَلیز آبی رنگ عَض کردم.
لبخند کهرنگی رٍی لب يایو اند.
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چٌ قدر خَب بَدند بعضی آدم يا ،حتی حضَرشان يو نفس بَد انگار ،نحل فاطهٌ سادات کٌ
نًربانی تَی ذات اٍ بَد ،نحل گالرى کٌ نعرفت تَی ٍجَدش بیداد نی کرد.
نحل سیدانیر کٌ صبَریش ،خَش اخالقیش شرم زدى ام نی کند ،یا رضا کٌ نَدب ٍ خَش نشرب
بَدن اٍ زبان زد بَد.
ٍیا يادی کٌ...
يیچ چیز از نهی دانستو.
خدارٍ شکری زیر لب گفتو ٍ برای خَاب سر جایو دراز کشیدم.
تسبیح يهیشگی بابا را دستو گرفتو ٍ تَی نشتو فشردنش ،نًرى يای ریزش زیرفشار دستو صدای
لیزخَردن دادن.
فرستادم ،یک دٍر کانل ،صلَات فرستادم ٍ دٍبار پی در پی.
ساعت نزدیکی يای شش صبح بَد ،بی خَابی بدٍن دلیل خَاب را از چشهانو ربَدى بَد ،برای نهاز
صبح قانت بستو.
رٍی يهان سجادى ی آبی ٍ بلند با گل يای ریز سفید ٍ شکَفٌ يای سبز ننجق دٍزی شدى ،نهاز
صبحو را خَاندم ،سرسجادى اشک ریختو ،قطرى يای اشکو کٌ بٌ نًر خَرد؛ بَی خاک تَی بینی ام
پیچید.
گفتو{ :خدایا خَدت دیگٌ باش فقط!}
گفتو{ :خدایا حاال کٌ دیگٌ يیچکسی نیست تَ پشتو باش }.
گفتو ٍ اشک ریختو تا سبک بشَد این دل پرشدى از درد ،صبحانٌ از گلَیو پایین نرفت ،بینیل
بَدم.

129

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

لقهٌ تَی ديانو انگار درشت نیشد تا راى نفسو را بگیرد.
کو کو آنادى شدم ٍ از خانٌ بیرٍن اندم ،کَچٌ ساعت يفت صبح ساکت بَد ٍ فقط صدای قدم
يای نن این سکَت را نی شکست.
خَدم را بٌ شرکت رساندم ،جایی کٌ برایو خَش یهن بَد ٍ باعخ شد دٍستان نًربانی کنارم باشند.
سَار آسانسَر نشدم ٍ یکی یکی پلٌ يارا رد کردم ،طَل کشید انا نی ارزید.
صدای نفس نفس زدن يایو در آخرین پلٌ حس فتح قلٌ را بٌ نن داد.
بٌ فکر درسرم خندیدم ٍ پشت نیزم نشستو ،صبح بٌ خیر کَتايی بٌ آقا قاسو گفتو.
پرٍندى يای انرٍز را بر اساس اسانی نرتب کردم ٍ نسلها نحل يهیشٌ نشغَل تایپ شدم .
کاری کٌ يادی بًرانی با اخو ٍ زير ریختن پایان کار بٌ نن یاد داد ،گايی احساس نیکردم نحبت
کردن را يیچ گاى یاد نگرفتٌ ٍ درخَر ٍجَدش نیست.
رضا کٌ اند بٌ احترام رابطٌ رییس ٍ کارنندی از جا بلند شدم ٍ رٍی پا ایستادم.
نزدیکتر اٍند ٍ گفت:
 حالت چطَرى؟سرم را نطهئن تکان دادم ٍگفتو:
 نهنَن ،خَبو.لبخندی زد ٍ گفت:
_چقدر عالی پس بٌ کارت برس.
رايش را کج کردٍ بٌ سهت اتاق کارش نیرفت کٌ با صدای آرانیگفتو:
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 آقای رییس؟بٌ سهتو چرخید ٍ يهانطَر کٌ عقب گرد نیکرد گفت:
 بعلٌ؟لبخندی زدم ٍ گفتو:
_آقای رییس صبحتَن بخیر ،رٍز خَبی داشتٌ باشین.
خندید ٍ صدایش را صاف کرد ٍگفت:
 شها يو يهینطَر خانَم نحسنی.سرم را پی در پی باال ٍ پایین انداختو کٌ دٍر شد ٍ رفت.
رٍی صندلی ام نشستو ٍ نشغَل انجام کارم شدم ،دٍ یا سٌ ساعت گذشتٌ بَد کٌ گالرى با سرٍصدا
بٌ سراغو آند.
_ سالم رخی چطَریایی؟
برای این کٌ سعی کند درست صحبت کندگفتو:
 نن نتَجٌ نشدم چی گفتی گالرى لطفا دٍبارى ٍ بًتر تکرار کن.قیافٌ اش را نچالٌ کرد ٍگفت:
 چی گفتی؟یک تای ابرٍیو را باالانداختو ٍ ننتظر نگايش کردم.
 عین این نانانا حرف نیزنی. نگفتی چٌ حرفی زدیا.131
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صدایش را کشدار کردٍگفت:
 -گفتو حالت

چطَرى رخسارى خانَم؟
 حاال شد ،حالو خَبٌ ،خَدت خَبی؟سرش را با انگشتش خاراندٍ گفت:
 نهیدٍنوٍ ،لی آرى خَبو.حتی اگر خَب يو نهیبَد يیچٍقت برٍز نهیداد ،کاری کٌ نن درش نَفق نبَدم.
بٌ سهت نحل کارش رفت ٍ تنًایو گذاشت ،اس ام اسی از طرف فاطهٌ سادات برایو اند.
پیانش را باز کردم.
ازنن خَاستٌ بَد برای شام پیش آن يا برٍم ،از این يهٌ دعَت ٍ نًربانی خجالت زدى بَدم ،حتها
باید یک بار جبران نیکردم.
برایش فرستادم:
 نهنَن از دعَتتَن عزیزم ٬نی بینهت فعال.برای نايار بٌ سالن غذاخَری نرفتو ،نیل بٌ غذا خَردن نداشتو ،پس پشت نیز کارم نشستو ٍ
ترجیح دادم کاريایو را يرچٌ سریع تر بٌ اتهام برسانو
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از کارم فراری نبَدم ،این نیز قًَى ای با شیاريای کرم ٍ نقش يای برجستٌ رادٍست داشتو،
سرانیک يای کرنی با رگٌ يای سفید فضای ٍرٍدی شرکت را بزرگ تر نشان نیداد.

رضا را دیدم کٌ از سهت سالن بٌ سهتو اند ٍ گفت:
 رخسارى؟ چرا نیَندی نايار بخَری؟لبخندی بٌ تَجًش زدم ٍ گفتو:
 نهنَن ٍلی اصال نیل نداشتو.نیخَای بگو بیارن اینجا غذاتَ بخَری؟ نٌ ،این چٌ کاریٌ؟ گفتو کٌ نیل ندارم. باشٌ پس انشب ٍایستا با نن بیا بریو کجا؟نگٌ تَ خَنٌ عهَ اینا دعَت نیستی؟شهايو دعَتی؟ -آرى نن ٍ نگاريو دعَت يستیو.

از این کٌ شنیدم نگار بداخالق يو حضَر دارد ،کهی نعذب شدم.
رٍ بٌ رضا گفتو:
 باشٌ پایین ننتظرتَن نینَنو.133
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سری تکان داد ٍ يهانطَر کٌ پَشٌ ای را از رٍی نیزم برنیداشت بٌ سهت اتاقش رفت.
تا غرٍب خَدم را سرگرم کار کردم تا
فکر نگار از سرم پر بکشد ،ساعت يفت ٍ نیو کٌ شدٍ ،سایلو را کٌ رٍی نیز پخش ٍ پال بَد؛ نظیر
خَدکار ٍ ناشین حساب ٍ ...
تَی کیفو ریختو ٍ بٌ سهت پارکینگ دٍییدم.
يهَنطَر کٌ تصَرنیکردم رضا زٍدتراز نن رسیدى بَد.
با شرنندگی نگايش کردم ٍ گفتو:
 ببخش ،دیر کردم.سَار شد ٍ گفت:
 ایرادی ندارى ،بشین دیر شدى.سَار شدم ٍ راى افتادیو.
نَبایل رضا زنگ خَرد،جَاب داد ٍ گفت:
 تا دى دقیقٌ دیگٌ آنادى باش.ازش نپرسیدم کی بَد؟
نهیگفت تَ چرا فضَلی نیکنی؟
يهان دى دقیقٌ بعد جلَی در خانٌ خَدشان نگٌ داشت ،باتعجب نگايش کردم کٌ با ابرٍ يایش کٌ
باال انداخت بٌ درشان اشارى کرد.
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بٌ سهت راستو چرخیدم ،نگار جلَی در ایستادى بَد ٍ تقریبا داشت نن را زیر نگاى اخو آلَدش خرد
نیکرد.
از ناشین پیادى شدم ٍ گفتو:
 -سالم نگار جَن خَبی؟

با تکبر نگايو کرد ٍگفت:
 خَبو.ٍ بدٍن حرف دیگٌ ای بٌ سهت ناشین رفت ٍ رٍی صندلی جلَ جا خَش کرد.
لبخندی نصنَعی زدم ٍ سَار صندلی عقب شدم.
رضا از آینٌ جلَ نگايو کرد ٍگفت:
 چرا پیادى شدی؟ يهین جلَ نیشستی دیگٌ. نهنَن راحتو. باشٌ.با سرعت زیادی ناشین از جا کندى شد ،تقریبا دیر کردى بَدیو.
تَی نسیر نگار ٍ رضا نشغَل حرف در رابطٌ با پرٍژى يای شرکت شدند
ٍ نن نسکَت ٍ نعذب ،سرم را بٌ شیشٌ تکیٌ دادى بَدم ٍ بیرٍن را نگاى نیکردم.
ٍقتی رسیدیو ،از ناشین پیادى شدم ٍ بٌ طرف در رفتو انا ،نگار تنٌ ای بٌ نن زد ٍ داخل شد.
نتعجب بٌ رفتنش نگاى نیکردم کٌ رضا از داخل ناشین صدایو زد.
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 رخسارى؟بٌ طرفش چرخیدم ٍ گفتو:
 بعلٌ؟ نگار انرٍز یکو عصبیٌ تَ ازش ناراحت نشَ.لبخند باالجباری زدم ٍگفتو：
 نشکلی نیست.تَی دلو با خَدم گفتو {：يرچند نگار يهیشٌ عصبی يست}.
ٍارد حیاط بزرگ ٍ دلبازحاج آقا دادفر شدم،نفس عهیقی کشیدم ٍ ریٌ يایو را از عطر گل ٍ درختان
سربٌ فلک کشیدى انجا پر کردم.
زیبایی گل يای بنفشٌ ٍ نیخک ٍ نیلَفر باعخ شدند بٌ طرفشان برٍم.
رٍی زنین زانَ زدم ٍ عهیق ٍ ازتٌ دل عطر ٍ بَیشان را نفس کشیدم ،درحال لذت بردن از این
گیايان ٍ گل يا بَدم کٌ صدای سرفٌ ای نن را از جا پراند.
بٌ عقب برگشتو ٍ با دیدن سید انیر ،يَل زدى لبخندی رٍی لب يایو نقش بست.
يهان طَر کٌ خاک را از رٍی زانَی شلَارم نیتکاندم سالنی دادم.
 سالم. سالم رخسارى خَبی؟ نهنَن ،شها حالتَن بًترى؟ -آرى خَبو ،داشتی چیکار نیکردی؟
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داشتو بٌ گال نگاى نیکردم ،ناشاال چقدر زیاد يستن. آرى يهش کار بابانٌ ،راستش نانان عاشق گل ٍ گیاى ٍ دار ٍ درختٌ. بعلٌ ،خیلی زیبا يستن. رضا اٍند داخل ،نايو دیدیو تَ نیستی اٍندم تَی حیاط گفتو شاید اتفاقی افتاد.نٌ آخٌ چٌ اتفاقی؟پس بفرنا بریو داخل.بعلٌ چشوجلَتر ازنن داخل خانٌ رفت ٍ نن يو پشت سراٍ رٍانٌ شدم ،يهٌ گرد يو نشستٌ بَدند.
خالٌ طَبی با يهان لبخند زیبایش بٌ سهتو اند ٍ نن را در آغَش کشید،حاال کٌ نادر نداشتو.
حاالکٌ نبَد نًر نادری باالی سرم ،حاال کٌ یتیو بَدم ،احتیاج داشتو بٌ این آغَش ،درست زنانی کٌ
از سرنای یخ زدى نشکالتو بیزار شدم ،بٌ این آغَش نًربان ٍ تن گرم نیاز داشتو.
سخت تَی آغَشو فشردنش ٍ از دعَتش تشکر کردم.

بٌ طرف صندلی يدایتو کرد ،نشستو انا نٌ با راحتی ،نشستن رٍی این صندلی سفت ٍ خشن کٌ
تاج يای بلند طالیی داشت ،حداقل برای نن راحتی نداشت.
شاید برای این جهاعت شکو سیر ،این صندلی يا خَش نشین تر از این حرف يا نیبَد.
کیفو را رٍی پايایو گذاشتو ٍ آرام پايایو را تکان نی دادم ،با صدای حاج دادفر سرم را بلند کردم ٍ
نگايش کردم.
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 رخسارى جان حالت چطَرى؟ نهنَن حاج آقا ،بٌ لطف شها ٍ خانَادتَن ،نن کهی از غو يام رٍ فرانَش کردم.نا کٌ کاری نکردیو دخترم ،تَيو برانَن نحل فاطهٌ ساداتی الًی شکر کٌ حالت خَبٌ.لبخندی سست بٌ رٍیش زدم ،نَيای جَگندنی ٍ صَرتی کشیدى داشت .سیدانیر چشهان نشکی
رنگش را از حاجی بٌ ارث بردى بَد.،چًرى اش نعصَم ٍ پدرانٌ بَد انا ابًتی بٌ جا در صدا ٍ لحنش
پیدا بَد.
سرش را داخل کتاب قرآنش کرد ٍ دیگر چیزی نگفت.
نن کٌ خَب نبَدم،نن حالو خَب نبَد،نن فقط تظاير بَدم ،نن فقط کینٌ بَدم ،فقط لبریزاز نفرت
بَدم.
سیدانیر با رضا درحال گفت ٍ گَ بَد.
نگاريو يهانند يهیشٌ خَدش را بٌ پر ٍپای سید انیر نیپیچید.
نگار نی خَاست ٍ سید انیر نٌ.
خانَادى نیخَاست ٍ سید انیر نٌ.
زنگ آیفَن زدى شد.،با کنجکاٍی بٌ سهت در سفید رنگ ٍرٍدی نگاى کردم.
خالٌ طَبی تکانی بٌ يیکل تپلش داد ٍ از جا برخاست ٍ بٌ طرف آیفَن رفت.
دقیقٌ ای بعد صدای جیغ ٍ خندى ی گالرى در سالن پیچید ،لبخندی زدم ,پس گالرى يو بَد.
در این چند ندت خَدش را بٌ خَبی در دل خالٌ طَبی ٍ حاج آقا جا کردى بَد.
پشت سرش يادی با اخو يای دريو کشیدى ٍ چشهانی بی حَصلٌ ٍارد شد ،سالنی بٌ يهٌ داد ٍ
کنار سیدانیر نشست.
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گالرى خَدش را نیان آغَش خالٌ طَبی جا کرد ٍ ب*ٍ*س*ى ای رٍی گَنٌ اش کاشت ،بٌ سهت
حاج آقا رفت ،اصال نعذب نبَد ٍ راحت حرف نیزد.
 سالم حاج آقا حالتَن خَبٌ؟ نیبینو کٌ دارین قرآن نیخَنینٍ ،ای خَش بٌ حالتَن نا کٌ جَابیاز این دنیا نهیبریو اٍنَرنَن ،نهیشٌ شها چًارجزء از این قرآنی کٌ نیخَنین بٌ نن ايدا کنین؟
حاج آقا خندى ای آرام کرد ٍگفت：
نٌ نهیشٌ دختر جَن ،بًترى خَدت بٌ فکر آخرتت باشی.گالرى لب برچید ٍگفت:
 آخٌ کی حالش رٍ دارى؟ خب سٌ جزء يو نهیشٌ؟ نٌ دختر نهیشٌ.گالرى با نا انیدی ساختگی نگايش کرد ٍگفت:
 دٍ جزء؟ نٌ يرکی برا خَدش تَشٌ جهع نیکنٌ. کدٍم تَشٌ؟ ٍاال نن بهیرم تَشٌ نَشٌ یادم نهی نَنٌ ،يهین تَنبَن پام رٍ ببرم اٍنَر ينر کردم،بٌ یٌ جزء يو راضی ام حاج آقا.
يهٌ خندى ای کردند ٍ حاج آقا يهانطَر کٌ جلَی لبخندش را نیگرفت بلند رٍ بٌ آشپزخانٌ گفت:
 -حاج خانَم بیا این دخترٍ بردار ببر.

خالٌ طَبی بلند خندید ٍگفت:
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 چیکارش داری حاجی؟گالرى حالت ناراحت را بٌ خَدش گرفت ٍ گفت:
 آخ کٌ چقدر نن نظلَم افتادم بین این جهعیت.يادی پَزخندی زد ٍگفت:
 آرى خیلی.گالرى کنارم نشست ٍ يهانطَر کٌ دستو را نیشگَن نیگرفت گفت:
بدٍن نن نییای آرى؟چًرى ام در يو رفت ،دستو را نینالیدم.
عٌ چتٌ گالرى؟ نن نهیدٍنستو تَام دعَتی.تا خَاستو جَابش را بديو ،سینی گردی بٌ سهتهان دراز شد،نگايی بٌ چًرى نگار کردم کٌ يهچنان
با خصَنت نگايو نیکرد.
یک فنجان چای برداشتو ٍ نشغَل نَشیدنش شدم.
گالرى ندام ٍ پشت سريو داشت از جًاز بی ریخت دخترخالٌ اش صحبت کٌ چٌ عرض کنو!
غیبت نیکرد.
سرم درحال سَت کشیدن بَد ،سنگینی نگاى سیدانیر رٍ حس نیکردم ،جرأت نداشتو سرم را بلند
کنو ٍ نچ نگايش را بگیرم.
گالرى سیبی پَست گرفت ٍ جلَی ديانو نگًش داشت ،سرم را عقب کشیدم ٍ گفتو:
 -نهیخَرم.
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 بٌ درک کٌ نهیخَری ،ننَ باش بٌ کی نحبت نیکنو.بعد يو سیب را تَی ديانش گذاشت ٍ چشهانش را برایو لَچ کرد ،خیلی دلو نیخَاست يرچٌ
زٍدتر از اینجا بیرٍن برٍم ،يیچ ٍقت تا بٌ حال این يهٌ نعذب نبَدم.
سیدانیر خیرى خیرى نگايو نیکرد ،دلو نیخَاست سرم را بلند نیکردم ٍ نیگفتو نگر نهیبینی نگار
دارد با چشهانش برایو خط ٍ نشان نیکشد؟
نیترسیدم!
از این کٌ خالٌ طَبی يهان فکر يای نگار را بکند،نیترسیدم.
از جا بلند شدم ٍ بٌ سهت آشپزخانٌ رفتو ،بی تَجٌ بٌ نگار ،لبخندی بٌ خالٌ طَبی ٍ فاطهٌ سادات
زدم کٌ سخت نشغَل آنادى کردن شام بَدند
کهک نهیخَاین خالٌ؟ نٌ دخترم برٍ بشین نهی خَاد زحهت بکشی زحهت نیست خالٌ جَن ،تَرٍخدا اگٌ کاری يست تعارف نکنین.فاطهٌ سادات بٌ طرفو اند ٍ يهانطَر کٌ يلو نیداد گفت:
 برٍ بیرٍن دختر خَب ،نانان گفتش کٌ کاری نیست.سری بٌ نعنای تفًیو تکان دادم ٍ برگشتو سرجایو ،فضای سالن حس خفگی بٌ نن نی داد.
بٌ طرف در خرٍجی رفتو ٍ ٍارد حیاط شدم ،يهان حیاط زیبا ٍ چشهگیر.
تَی بالکن ایستادم ،لحظاتی بعد حضَر کسی را درکنارم حس کردم.
نیازی نبَد سر بچرخانو ٍ ببینو ان فرد کیست؟! از بَی دٍد سیگارش يو نیشد تشخیص داد،
يادی کنارم ایستادى.
141

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

 تَام حَصلت سر رفتٌ؟نفس عهیقی کشیدم ،بَی دٍد سیگارش رٍ دٍست داشتو.
 نهیدٍنو شاید. حالت بًترى؟سرم را چرخاندم ٍ نگايی بٌ اٍ ا

نداختو ،چشهانش دٍتا گَی سرد ٍ بی حس بَد.
 خَدتَن چی فکر نیکنین؟یک تای ابرٍیش رٍ باال داد ٍگفت:
 خستٌ نشدی بس کٌ جهلٌ يات رٍ جهع بستی؟دستو را رٍی نیلٌ سبز رنگ آينی گذاشتو ،حس سرنایش بٌ خَبی بٌ دستو ننتقل شد.
نَک کفشو را رٍی نَزاییک يای سرخ ٍ سفید یک در نیان بالکن کشیدم.
يادی رفت.
این پسر يیچ ٍقت بلد نبَد چطَر نحبت کند ،لحظٌ ای کٌ بٌ نن کار با کانپیَتر رٍ یاد نی داد
جلَی چشهو زندى شد.

نٌ بلد بَد.
البتٌ فقط گايی ،این پسر نرنَز بَد ٍ نهیشد چیزی از درٍنش فًهید.
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کٌ آیا حتها يادی يهان پسری يست کٌ گالرى ندام از خصَصیات بدش نیگفت؟
یا کٌ تَی باطنش چیز دیگری نیگذرد؟ شانٌ ای باال انداختو ٍ بٌ خَدم نًیب زدم کٌ بٌ تَچٌ
ربطی دارد؟
سید انیر:
از پشت پنجرى نگايش کردم ،تَی بالکن ایستادى بَد ،يهانطَر آرام ٍ با طهانینٌ از پلٌ يای کَچک
بالکن با ان رنگ يای سفید گذشت ٍ حیاط طَیل را پشت سر گذاشت.
این دختر نهادی از صبَری ٍ آرانش بَد ،کٌ حتی نیشد تَی لحظاتی کٌ بٌ سختی عصبی بٌ نظر
نی آیو با دیدنش در یک آن از آن جلد تند خَ بیرٍن بیایو ٍ يهانند خَدش ،با اٍ با احترام
صحبت کنو.
نن يو اندم بیرٍن ٍ بٌ سهت رخسارى رفتو ،باز يو کنار يهان گل يا ایستادى بَد،این بار بدٍن
يیچ جلب تَجٌ ای کنارش ایستادم.
حتی نگايو نکرد ،فقط آرام لبخندی زد.
نحل يهیشٌ آرام ٍ نحجَب!
 نحل اینکٌ این گل يا خیلی نظرت رٍ بٌ خَدشَن جلب کردن. قطعا يهینطَرى ،گل بٌ نن حس سرزندگی نیدى ،گل يا نهاد زیبایی ٍ طبیعتن. رخسارى؟از زیر چشو نگايو کرد ٍ بعد از لحظٌ ای گفت:
 بعلٌ؟ تَ چطَر با تنًایی يات کنار نیای؟143
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 نن تنًا نیستو نن بردباریت رٍ تحسین نیکنو.نیهچٌ لبخندی زدٍ گفت:
 نهنَنو.دربالکن باز شد ٍ رضا با صدای رسایی گفت:
 رخسارى ٍ انیر شام حاضرى بیاین داخل.رٍ بٌ رخسارى گفتو:
 بًترى بریو داخل. شها برین ننو االن نیام.سری تکان دادم ٍ بٌ سهت ٍرٍدی رفتو.
رٍی یکی از پلٌ يا بٌ سهت عقب چرخیدم ٍ نگايی بٌ رخسارى انداختو.
دست يایش را جلَی ديانش نگٌ داشتٌ بَد ٍ سعی نی کردآن يا را گرم کند.
لبخندی زدم،این دختر چٌ چیز عجیبی در خَدش داشت کٌ نن را بٌ سهت خَدش نیکشید؟!
رخسارى:
سیدانیر بٌ دلیل بردباری ٍ صبَریو نن را تحسین کردى بَد؟
ٍ نن يو در برابرش از اٍ تشکر کردى بَدم.
نٌ نن صبَر نیستو.
یک رٍز این کاسٌ ی صبر لبریز نیشَد ٍ خالی از صبر ٍ طاقت نیناند.
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یک رٍز کٌ دیر نیست ٍ نیرسد،
نن قَل دادم کٌ برسد.
بٌ داخل رفتو ٍ نگايی بٌ نیز کٌ يهٌ دٍرش جهع شدى بَدند انداختو.
تقریبا دیگر جایی نهاندى بَد ،فقط نابین سیدانیر ٍ گالرى یک صندلی خالی ٍجَد داشت.
ببخشیدی گفتو ٍ ٍسط آن يا نشستو ،سیدانیر دیس حاٍی زرشک پلَ ٍ نرغ را بٌ سهت نن ٍ
گالرى يدایت کرد.
_ بفرنایید خانَنا.
گالرى با لحن شاد ٍ سرزندى اش گفت:
_ دست شها دردنکنٌ انیر آقا ناشاال يزارناشاال نعلَنا از اٍنایی يستین کٌ قرارى بٌ زنشَن برسن در
يهٌ حال.
سیدانیر خندى ای کرد ٍ رٍ بٌ ننگفت:
 رخسارى چرا چیزی نهیکشی؟خالٌ طَبی بٌ دنبالٌ رٍی حرف پسرش گفت:
 آرى رخسارى جَن تَچرا چیزی نهیکشی دخترم؟ چشو االن نیکشو ،شها بفرنایید.نهیدانستو چطَر بگَیو عالقٌ ای بٌ خَردن زرشک پلَ بانرغ ندارم.
کهی دست دست کردم کٌ دیدم ٬سیدانیر در یک حرکت بشقاب خَدش را کٌ لبریز از لَبیا پلَ بَد ٍ
دست نخَردى ،بٌ سهتو يدایت کرد.

145

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

آرام لبخندی زد ٍ نشغَل کشیدن زرشک پلَ تَی بشقاب خَدش شد.
نگايی بٌ غذای جلَیو انداختو،لَبیا پلَی خَش طعهی بٌ نظر نی آند ،تَی اٍن بشقاب صاف ٍ
بزرگ ٍ نربع شکل ،با گل يای بنفش برجستٌ گَشٌ ی بشقاب ،غذای خَاستنی ای شدى بَد.
قاشق اٍل رٍ تَی ديانو گذاشتو،
گفتو کٌ خَش طعو بٌ نظر نی آند.
يهٌ نشغَل خَردن بَدند ،گالرى کٌ انگار ازقحطی ٍ نایابی برگشتٌ با ٍلع ٍ ديان پر از خَدش
پذیرایی نیکرد.
ضربٌ آرانی با نشت بٌ پًلَیش زدم کٌ با ديان پر بٌ سهتو چرخید ٍ گفت:
 يَم؟آرام طَری کٌ خَد اٍ بشنَد گفتو:
 یکو نراعات کن ،از قحطی کٌ فرار نکردی.رٍیش را برگرداند ٍ دٍبارى قاشقی رٍ پر کرد ٍ تَی ديانش گذاشت ،غذایو را تهام کردم ٍ کنار
کشیدم.
تَی جهع کردن ظرف يا بٌ خالٌ طَبی ٍ فاطهٌ سادات کهککردم،
درحالی کٌ ظرف يارا جهع نیکردم ،فقط تهام حَاسو جهع بَد تا نبادا این ظرف يای خَش
ریخت ٍ گران قیهت از دستو ُسر بخَرند.
بعد ازجهع کردن ظرٍف کٌ طَل کشید ،دٍبارى بٌ طرف نشیهن برگشتیو.
خالٌ طَبی ظرف نیَى يا رٍ بٌ دست نگار داد ٍگفت:
عرٍس گلو اینارٍ تعارف کن.146
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نگايو بٌ سهت سیدانیر کشیدى شد ،اخو يایش را دريو کشید ٍ سالن را ترککرد.
یک لحظٌ دلو برای نگار سَخت،
يهانطَر کٌ سعی داشت خَنسردیش را حفظ کند ،نیَى را یک بٌ یک بٌ يهٌ تعارف کرد.
گالرى کٌ يیچ از نگار خَشش نهی اٍندٍ ،قتی نگار ظرف نیَى را بٌ سهتش گرفت،لبخندی زد ٍبا
لحن نسخرى ای گفت:
 نرسی عرٍس خانَم.لبو را بٌ دندان گرفتو ٍ با ایها ٍ اشارى بٌ گالرى فًهاندم کٌ خجالت بکشد.
انا گالرى کٌ این حرف يا سرش نهیشد ،دلو نیخَاست يرچٌ زٍدتر از این خانٌ بیرٍن برٍم ٍ
خَشبختانٌ یک ساعت بعد بقیٌ سَدای رفتن سردادند.
چادرم را رٍی سرم نرتب کردم ٍ بٌ يهراى گالرى بٌ سهت در ٍرٍدی رفتیو.
خالٌ طَبی در آغَشهان کشید ٍ از اندنهان تشکر کرد،بٌ سهت سیدانیر چرخیدم ٍ گفتو:
 خدانگًدار.لبخند نًربانی زد ٍ گفت:
 بٌ سالنت.داشتو از در بیرٍن م

یرفتو کٌ صدایو زد.
 -رخسارى؟
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 بعلٌ؟ ٍایسا برسَنهت نٌ یعنی نیازی نیستبی تَجٌ بٌ حرفو سَییچش را از رٍی نیز تلفن چنگ زد ٍ رفت بیرٍن ،با خجالت از خانٌ شان
خارج شدم.
نگار ٍ گالرى با رضا برگشتند ،سَار ناشین سیدانیر شدمٍ يهانطَر کٌ خَدم راجهع ٍ جَرنیکردم،
سرم را بٌ شیشٌ تکیٌ دادم.

نگايو بٌ پیادى رٍ افتاد ،نردی جَان ٍ قدبلند يهانطَر کٌ دست خانَنی کٌ کنارش بَد را گرفتٌ
بَد ،کناريو آرام قدم برنیداشتندٍ بستنی قیفی ای کٌ تَی دستشان بَد را با لذت لیس نی زدند.
چقدر سادى ٍ بی ریا!
چقدر دلنشین ٍ چشوگیر بَد این صحنٌ ،حَاسو پرت ان دٍنفر بَد ،نادانی کٌ سیدانیر صدایو
نیکرد.
نگايش کردم ٍگفتو:
 عذر نیخَام! حَاسو جای دیگٌ بَد.چشهش را بٌ پیادى رٍ دٍخت ٍ لحظاتی بعد ناشین را نگٌ داشت.
نتعجب نگايش کردم کٌ گفت:
 -نکنٌ يَس بستنی کردی؟
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قبل از این کٌ اجازى ديد تا نن پاسخی بٌ اٍ بديو از ناشین پیادى شد ،لبخندی کنج لبو جا خَش
کرد.
دلو گرم شد ،نن ينَز تنًا نبَدم.
يهچنان يستند دٍستان خَب ٍنًربان یکینحل...سیدانیر.
ضربٌ ای بٌ شیشٌ خَرد ،دٍتا بستنی قیفی تَی دستش بَد ،بًو اشارى کرد از ناشین پیادى شَم.
کیفو را رٍی شانٌ ی نحیفو جابٌ جا کردم ٍ از ناشین پیادى شدم ،بارٍنی نشکی رنگش ،يَای سرد
اٍاخر زنستان ،سرنای نفَذ کردى در تنهان با بستنی تَی دستان سیدانیر تضاد داشت.
بستنی تَی يَای سرد؟
بٌ راستی کٌ نن يَس بستنی نکردى بَدم ،نن يَس دل گرم کردى بَدم.
بستنی را از نیان انگشتان سیدانیر بیرٍن کشیدم ٍ گفتو:
 نرسی نظرت چیٌ قدم بزنیو؟ البتٌ اگٌ سردت نیست.آستین يای بافتو را کهی جلَتر کشیدم ،چرا،سردم بَد ،انا نیشد تحهل کرد.
بی يیچ حرفی اٍلین قدم را برداشتو ٍ شنیدم صدای قدم يای سیدانیر را کٌ کنارم راى نیرفت.
بی شیلٌ پیلٌ تر از قبل يا ،برگشتو بٌ دٍران خَش رخسارى ،يهان نَقع يا کٌ بابا برای نن ٍ رانین
بستنی نیگرفت ٍ سر تهام کردنش نسابقٌ نیگذاشتیو.
صدای خندى يای نن رخسارى ٍ قًقًٌ يای رانین پیچید ٍ پیچید ٍ تَی نغزم بٌ صدا دراند.
چقدر دٍر بَد این خندى يا،ندت يا بَد کٌ رخسارى سابق نردى بَد.
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يهان لحظاتی کٌ رانین دیگر نیاند ،يهان لحظاتی کٌ افسانٌ آتش انداخت بٌ جان خَشی يایهان
یا شایديو يهان نَقع کٌ با دستان لرزان از آقا جَاد برای نانان نَاد اعال نیخریدم.
خیلی دٍر بَداین خندى يایی کٌ صدایش تَی گَشو نی پیچید ،بستنی ام داشت آب نیشد،
نگايی با لذت بٌ آن انداختو ،تا تهام شد ٍ دستو خالی شد.
سیدانیر ينَز نیاند،بی يیچحرفی فقط نیاند.
قطرى اشکی از چشهو ُسر خَرد ٍ رٍی گَنٌ ام نشست.
خیسی صَرتو با سرنای يَا باعخ شد پَست صَرتو سرخ شَد،سیدانیر دستهالی را جلَی صَرتو
گرفت ٍ گفت:
_بًترى برگردیو يَا دارى سردتر نیشٌ.
يهانطَرخیرى بٌ دستهال بَدمکٌ دستش را نزدیک بٌ صَرتوکرد ٍ رٍی گَنٌ ام کشید.
جا نخَردم ،کنار نکشیدم ،فقط راى آندى را برگشتیو.
خدایا نن چٌ نرگو شدى؟ رخسارى اجازى داد تا انگشت نرد غریبٌ ای صَرتش را نَازش کند؟
چرا ٍاکنشی نشان ندادم ،چرا عقب نکشیدم ٍ نگايش کردم انا برای ير ٍاکنشی دیگر دیر شدى بَد
زیراداخل ناشین نشستیو ،سیدانیر بخاری ناشین را رٍشن کرد،گرم شدم ،حداقل سرنای ان بستنی
قیفی را گرم کرد.
سیدانیر کٌ گَیا از این سکَت طَالنی خَشش نیاندى سرحرف را باز کرد ٍگفت:
 تَ تک فرزندی رخسارى؟بایدچٌ نیگفتو؟
رانین بَد انا نبَد.
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رانین نبَد ٍ نیست ،انا يست.
 راستش يو آرى ،يو نٌ. يو آرى يو نٌ؟ این چٌ جَرشٌ؟ خَدنو نهیدٍنو. تَ باید خَاير خَبی برای خَاير یابرادرت باشی.نن خَب بَدم خیلی خَب ،انا رانین ندید.
 -لطف داری،البتٌ بٌ پای فاطهٌ نهیرسو.

از شنیدن اسو خَايرش تبسهی کرد ٍ گفت:
 آرى فاطهٌ خیلی خَبٌ انشاءا...خدا برات حفظش کنٌ. برای تَيو يهَنی کٌ يو يست ٍ يونیست رٍ. -نهنَنو.

خدا برای نن حفظ نکردى بَد ،برای نن اٍ نگذاشتٌ بَد کٌ بهاند.
پس دعای بیًَدى ای از جانب سیدانیر بَد ،سیدانیر نن را بٌ خانٌ رساند.
دیگر نگاى يای پر از کنایٌ ی فًیهٌ خانَم نًو نبَد ،فقط دل نهلَ از نفرت نن بَد کٌ نًو بَد ،بٌ
سیدانیر تعارف نکردم کٌ بٌ داخل بیاید.
151

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

ننی کٌ تنًا بَدم برایو درست نبَد ،يرچندزنانی کٌ نانان يو بَد تعارف نهیکردم ،ان نَقع يا
نهیگذاشتو بفًهد نادرنن چٌ طَر نادریست!

برادر ٍاژى ی قشنگی برای نن ٍ يادی بَد.
کسی کٌ در تهام این سال يا از برادر يو برایو پر رنگ تر بَد.
ينَز نگايو نیکرد.
 يادی تَ خیلی راحتی ٍاقعا. از چٌ بابت؟ این کٌ کسی نیست پا پی تهَم کارات بشٌ ،تَرٍ حق نسلهش بدٍنٌ ٍ اینکٌ گزارش لحظٌ بٌلحظٌ تهام کاريات دستش باشٌ.
 آرى نتاسفانٌ نن خیلی تنًام کسی نیست پیگیرم بشٌ چَن کسی رٍ ندارم.از جا بلند شد ٍ رٍ بٌ پنجرى ایستاد ،سیگاری رٍشن کرد ٍ گفت:
 کاش نن جای تَ بَدم انیر کاش پدرم بَد نادرم بَد ٍ چٌ بسا خَايری يو بَد.با بیچارگی گفتو:
 ٍلی ای کاش کٌ نن جای تَ بَدم يادی حاج خانَنَ دٍست دارم ٍ تهَم دین ٍ ایهَنهٌ حتیحاج بابارٍ يو دٍست دارم انا ،انسان گايی خستٌ از ٍضعیت فعلیش نیشٌ.
 درست نحل نن ٍ -یا درست نحل نن .
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آيستٌ خندید ،پشت سرم ایستاد ٍ دست يایش را رٍی شَنٌ يایو گذاشت.
 انیر؟ جَنو داداش؟ يیچ ٍقت از خدا نخَاى کٌ جای نن باشی يیچ ٍقت ،نا آدنا خیلی حسرت زندگی دیگرانَ نیخَریو چٌ بسا کٌ يهَن دیگران خَن دل نی خَرن تا زندگی نايارٍ داشتٌ باشن ،پس کالفٌ نشَ
غصٌ يو نخَر ،حاج بابا يیچ ٍقت بد تَرٍ نهیخَاد.

لب يایو را رٍی يو فشردم ٍ با قدردانی بٌ سهتش چرخیدم.
 يادی نرسی از این کٌ نهی زاری افکارم آزارم بدى. تا ٍقتی خَدم يستو نهیزارم احدی آزارت بدى داداشو.يادی کٌ رفت ،گَشیو زنگ خَرد.
اسو حاج بابا چشهک نیزد .
تهاسش را ٍصل کردم.
 بعلٌ؟ کجایی پسر؟ سرکارنو حاج بابا -چیکار نیکنی؟
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چشو يایو را بستو ٍ کف دستو را بٌ پیشانیو کشیدم ،حرف يای يادی تَی گَشو زنگ خَرد.
_ -نیخَام برم بٌ پارچٌ يایی کٌ تازى رسیدن یٌ نگايی بندازم تا فاکتَرش کنیو.
 حَاست جهع باشٌ جنس بد بًت نندازن خداحافظ. -چشو خداحافظ.

نباید حرفو بٌ درٍغ تبدیل نیشد پس رفتو تا بٌ پارچٌ ياسری بزنو.
ننشی جلَی پایو ایستاد ،سری برایش تکان دادم ٍ بٌ سهت انبار رفتو.
با دقت پارچٌ يا را بررسی کردم ٍ دستَر فاکتَرش را بٌ ننشی دادم.
یک لحظٌ یاد رخسارى افتادم.
اگر ان اتفاق يرگز رخ نهیداد ،نطهئنا یک پارچٌ شناس ناير شدى بَد.
چقدر این دختر برای نن عجیب ٍ غیرقابل کشف بَد ،نی گفت تک فرزند نیست انا يست ،يست
انا نیست.
نهیشد از حرف يایش چیزی فًهید.
تَی نراسو خاک سپاری نادرش فقط خَدش بَدى ٍ خَدش!
پس چٌ کسی بَد این خَاير یا برادری کٌ يَیدا نیست؟!
افکارم حسابی رٍی نَضَع خَاير یا برادر داشتن رخسارى چیرى شدى بَدند.
درست کٌ پارچٌ شناس نشد،
انا االن حتها یک ننشی بسیار نسئَلیت پذیر ٍ کاربلد شدى،این را از شخص رضا شنیدم.
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دلو برایش نیسَخت ،خیلی آرام ٍ نحجَب بَد.
تَی یک لحظٌ نگار ٍ رخسارى را بايو نقایسٌ کردم ،نهیدانو چرا!
انا این را بٌ آسانی نیشد فًهید کٌ این دٍنفر يیچ ٍجٌ اشتراکی بايو ندارند.
نگار نرفٌ ٍ خَشی دیدى کجا؟
رخسارى ی سخت ٍ نقاٍم شدى از رنج کجا؟
نگارخَب بَد ٍ نًربان ،انا نن يیچ گاى نهیتَانستو اٍ را شریک زندگیو کنو.
چَن يیچ عالقٌ ای بٌ اٍ نداشتو ٍ سعی در نادیدى گرفتن اصرار يای حاج بابا ٍ حاج خانَمنی
کردم.
اصال این چٌ اصَل ٍ قاعدى ای بَد کٌ حتها نی بایست نگار يهسرنن نیشد ٍ نن يو نیشدم
دانادعهَجانو؟!
باالخرى دختری پیدا نیشَد کٌ دل از کفو نیبرد ٍ نن را شیفتٌ ٍ عاشق خَد نیکند ٍ نن تا بٌ
انرٍز پشت پا نیزنو بٌ طعنٌ ٍ کنایٌ يای حاج بابا.
چقدر بستنی انشب،تَی آن يَای سرد چسبید ،یا شایديو بستنی يهراى با رخسارى چسبید ،اٍ
تهام ٍجَدش ننبعی از ٍقار ٍ سنگینی بَد.
خَش بٌ سعادت پدرٍنادرش کٌ يهچین دختری بار آٍردند.

سًو نن از نادر اعتیاد بَد،يهٌ ی نا تَی سختی رنج کشیدیو ٍ بزرگ شدیو.
تاجایی کٌ بٌ خَدنان اندیو ٍ دیدیو ای داد بیداد!
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چٌ راحت این دنیای نانرد سرنا کالى گذاشت ٍ نارا بٌ این جارساند ،داخل خانٌ کٌ رفتو ،باز نن
اسیر تنًایی بَدم.
تنًایی بی رحهی کٌ ٍارد دنیای نن شدى بَد ،از خَدم دٍرش کٌ نیکردم بٌ لباس يایو چنگ
نیزد ٍ خَدش را بٌ نن نیرساند.
خانٌ ی کَچک نا ،حاال خانٌ ی کَچیک نن شدى بَد.
باید کهی آراستٌ تر نیشد،حتی اگر کَچک بَد ٍ سقفش چکٌ نیکرد.
حتی اگر نَکت سرنای زنین سیهانی را بٌ تنو نی سابید ٍ یا حتی اگر آنچنانی نبَد ٍ ظاير زیبایی
نداشت.
انا این خانٌ اتفاقات زیادی را بٌ چشو دیدى بَد ٍ شايد چٌ درد يا ٍنشکالتی بَد سر درد بَدم٬
شقیقٌ يایو نحل نبض نیزد ٍ خط عهیقی رٍی نخزن اعصابو نیکشید.
رٍسری نانان را از رٍی آٍیز چنگ زدم ٍ دٍر سرم بستهش ،رٍ بٌ رٍی آینٌ ایستادم.
چقدر سادى بَدم ،نٌ چشهان آبی داشتو نٌ دناغ سرباال ،نٌ نَيای خرنایی داشتو نٌ لب يای
اناری.
چشو يایو نشکی بَد ،رنگ نَيای بلندم بٌ سیايی سرنَشتو بَد.
انیر:
کف ير دٍ دستو را رٍی صَرتو کشیدم ٍ ديانو را از نفس پر ٍ خالی کردم.
حاج بابا با نن نحل بچٌ يای دٍازدى سالٌ رفتار نیکرد ،ازاین انرٍنًی يای نتعدد ٍ تکراری کالفٌ
بَدم.
ای کاش زندگی ام نحل يادی بَد ،کسی نیست کٌ آزارش بديد ٍ ندام نَاظب حرکاتش باشد.
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تنًا زندگی نیکند ٍ قادر بٌ انجام کار يای دلخَايش است ،یک آن از فکر اینکٌ حاج خانَم ٍ حاج
بابا نباشند ،برق از سرم پرید ٍ دیَانٌ ای زیر لب بٌ ٍجدان بی رحهو نحار کردم.
پس نن باید چٌ نیکردم با این رفتاريایی کٌ نَجب آزار نن يست؟
تاکی باید نقابل حرف يای حاج بابا سکَت کنو تا نبادا حاج بابا بٌ تیریش قبایش بر بخَرد کٌ
پسر یکی یکدانٌ اش تَی رٍیش ایستادى!
گَشی تلفن را برداشتو ٍ با ننشی تهاس گرفتو ٍ گفتو:
 بٌ آقای بًرانی بگین تشریف بیارن اینجاگَشی را رٍی دستگايش گذاشتو ،نیز بلند ٍ گردٍیی رنگو ابًت دیدنی ای را بٌ چًرى ام اضافٌ
نیکرد.
یا ٍقتی آزادانٌ رٍی صندلیو چرخ نیخَردم ٍ کاريارا پشت گَشو نی انداختو چقدر احساس آزادی
عایدم نیشد.
البتٌ دٍر از چشو حاج بابا!
يادی بدٍن در زدن خَدش را بٌ داخل اتاق کار نسبتا بزرگ با پنجرى يای قدی ٍبلند دعَت کرد.
خَدش را رٍی نبل جلَی نیزم ٍلَ کرد ٍ پايایش را رٍی دستٌ نبل انداخت.
با اخهی ساختگی نگايش کردم ٍقتی حالت نگايو را دید با پرٍیی تهام گفت:
 انیر جان نن قًَى نیخَرم زنگ بزن بگَ بیارن.نزدیکش شدم ٍ آرام با پایو ضربٌ ای بٌ پایش ٍارد کردم ٍ گفتو:
 -پاشَ جهع کن خَدتَ ببینو ،نگٌ اٍندی خَنٌ خالت؟
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 نگٌ از خَنٌ خالٌ چی کو دارى؟ اینجارٍ نن نحل خَنٌ خالٌ ی خَدم نیدٍنو ،تَ نهیخَاد فکرراحتی نن باشی نن راحتو ،دنت گرم.
با بدجنسی شانٌ يای پًنو را باال انداختو ٍ گفتو:
 باشٌ يرطَر راحتی فقط... يَم؟ فقط؟_فقط اگٌ حاج بابا یًَ تشریف بیارى تَ اتاق ٍ تَرٍ اینجَری ببینٌ بٌ نظرخَدت چیکار نیکنٌ؟
پايایش را از رٍی دستٌ ی نبل کشید ٍ رٍی سرانیک يایی کٌ بٌ لطف نستخدم از تهیزی برق
نیزد گذاشت ،لبخند نسخرى ای زد ٍ يهان طَر کٌ دگهٌ ی رٍی یقٌ ی پیراينش رٍ نی بست
،گفت:
 استغفرهلل سید انیر جان بٌ حاج اقا بگَ تشریف بیارن این تعارفا چیٌ.خندى ی کَتايی کردم ٍ درست رٍبٌ رٍیش رٍی نبل يای یشهی رنگ راحتی نشستو.
لبخند نًربانی زد از يهان يا کٌ چاشنی نزى پرانی يای رفاقتهان نیکرد.
يادی بَد ٍ اسو ٍ اخالقی کٌ داشت ٍ نن رٍیشان قسو نیخَردم ،يادی از يهان دٍران چًاردى
سالگی پشتو بَد ٍ يست تا بٌ يهین االن کٌ نحل يهیشٌ دید ٍ فًهید بٌ ٍجَد برادرانٌ اش
احتیاج دارم.
انگشتانش را تَی يو قالب کرد ٍ بٌ جلَ خو شد.
 جَنو انیر؟-يادی راستش کهی کالفٌ ام ،بازم زٍرم بٌ تَرسید کٌ خَدم ٍ ناراحتی يام رٍ بٌ تَ بسپرم.
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 چرت نگَ انیر این تعارف يارم برٍ با دیگران بدى بسَن ،برادر با برادر این حرف يارٍ ندارى کٌ،دارى؟

برادر ٍاژى ی قشنگی برای نن ٍ يادی بَد.
کسی کٌ در تهام این سال يا از برادر يو برایو پر رنگ تر بَد.
ينَز نگايو نیکرد.
 يادی تَ خیلی راحتی ٍاقعا. از چٌ بابت؟ این کٌ کسی نیست پا پی تهَم کارات بشٌ ،تَرٍ حق نسلهش بدٍنٌ ٍ اینکٌ گزارش لحظٌ بٌلحظٌ تهام کاريات دستش باشٌ.
 آرى نتاسفانٌ نن خیلی تنًام کسی نیست پیگیرم بشٌ چَن کسی رٍ ندارم.از جا بلند شد ٍ رٍ بٌ پنجرى ایستاد ،سیگاری رٍشن کرد ٍ گفت:
 کاش نن جای تَ بَدم انیر کاش پدرم بَد نادرم بَد ٍ چٌ بسا خَايری يو بَد.با بیچارگی گفتو:
 ٍلی ای کاش کٌ نن جای تَ بَدم يادی حاج خانَنَ دٍست دارم ٍ تهَم دین ٍ ایهَنهٌ حتیحاج بابارٍ يو دٍست دارم انا ،انسان گايی خستٌ از ٍضعیت فعلیش نیشٌ.
 درست نحل نن ٍ -یا درست نحل نن .
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آيستٌ خندید ،پشت سرم ایستاد ٍ دست يایش را رٍی شَنٌ يایو گذاشت.
 انیر؟ جَنو داداش؟_يیچ ٍقت از خدا نخَاى کٌ جای نن باشی يیچ ٍقت ،نا آدنا خیلی حسرت زندگی دیگرانَ نی
خَریو چٌ بسا کٌ يهَن دیگران خَن دل نی خَرن تا زندگی نايارٍ داشتٌ باشن ،پس کالفٌ نشَ
غصٌ يو نخَر ،حاج بابا يیچ ٍقت بد تَرٍ نهیخَاد.

لب يایو را رٍی يو فشردم ٍ با قدردانی بٌ سهتش چرخیدم.
 يادی نرسی از این کٌ نهی زاری افکارم آزارم بدى. تا ٍقتی خَدم يستو نهیزارم احدی آزارت بدى داداشو.يادی کٌ رفت ،گَشیو زنگ خَرد.
اسو حاج بابا چشهک نیزد .
تهاسش را ٍصل کردم.
 بعلٌ؟ کجایی پسر؟ سرکارنو حاج بابا -چیکار نیکنی؟
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چشو يایو را بستو ٍ کف دستو را بٌ پیشانیو کشیدم ،حرف يای يادی تَی گَشو زنگ خَرد.
 نیخَام برم بٌ پارچٌ يایی کٌ تازى رسیدن یٌ نگايی بندازم تا فاکتَرش کنیو. حَاست جهع باشٌ جنس بد بًت نندازن خداحافظ. -چشو خداحافظ.

نباید حرفو بٌ درٍغ تبدیل نیشد پس رفتو تا بٌ پارچٌ ياسری بزنو.
ننشی جلَی پایو ایستاد ،سری برایش تکان دادم ٍ بٌ سهت انبار رفتو.
با دقت پارچٌ يا را بررسی کردم ٍ دستَر فاکتَرش را بٌ ننشی دادم.
یک لحظٌ یاد رخسارى افتادم.
اگر ان اتفاق يرگز رخ نهیداد ،نطهئنا یک پارچٌ شناس ناير شدى بَد.
چقدر این دختر برای نن عجیب ٍ غیرقابل کشف بَد ،نی گفت تک فرزند نیست انا يست ،يست
انا نیست.
نهیشد از حرف يایش چیزی فًهید.
تَی نراسو خاک سپاری نادرش فقط خَدش بَدى ٍ خَدش!
پس چٌ کسی بَد این خَاير یا برادری کٌ يَیدا نیست؟!

افکارم حسابی رٍی نَضَع خَاير یا برادر داشتن رخسارى چیرى شدى بَدند.
درست کٌ پارچٌ شناس نشد،
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انا االن حتها یک ننشی بسیار نسئَلیت پذیر ٍ کاربلد شدى،این را از شخص رضا شنیدم.
دلو برایش نیسَخت ،خیلی آرام ٍ نحجَب بَد.
تَی یک لحظٌ نگار ٍ رخسارى را بايو نقایسٌ کردم ،نهیدانو چرا!
انا این را بٌ آسانی نیشد فًهید کٌ این دٍنفر يیچ ٍجٌ اشتراکی بايو ندارند.
نگار نرفٌ ٍ خَشی دیدى کجا؟
رخسارى ی سخت ٍ نقاٍم شدى از رنج کجا؟
نگارخَب بَد ٍ نًربان ،انا نن يیچ گاى نهیتَنستو اٍ را شریک زندگیو کنو.
چَن يیچ عالقٌ ای بٌ اٍ نداشتو ٍ سعی در نادیدى گرفتن اصرار يای حاج بابا ٍ حاج خانَمنی
کردم.
اصال این چٌ اصَل ٍ قاعدى ای بَد کٌ حتها نی بایست نگار يهسرنن نیشد ٍ نن يو نیشدم
دانادعهَجانو؟!
باالخرى دختری پیدا نیشَد کٌ دل از کفو نیبرد ٍ نن را شیفتٌ ٍ عاشق خَد نیکند ٍ نن تا بٌ
انرٍز پشت پا نیزنو بٌ طعنٌ ٍ کنایٌ يای حاج بابا.
چقدر بستنی انشب،تَی آن يَای سرد چسبید ،یا شایديو بستنی يهراى با رخسارى چسبید ،اٍ
تهام ٍجَدش ننبعی از ٍقار ٍ سنگینی بَد.
خَش بٌ سعادت پدرٍنادرش کٌ يهچین دختری بار آٍردند.

رخسارى:
يهچنان داشت با پرٍیی نگايو نیکرد.
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دلو نیخَاست نشتو را باال بیاٍرم ٍ بنشانو رٍی صَرتش ،کف ير دٍ دستانو را گذاشتو رٍی نیز ٍ
از جا پا شدم.
 -خب االن نیگی نن چکارکنو؟

چندتار از نَيایش رٍی صَرتش ریختٌ بَد ،با انگشتانش ان يارا پشت گَشش فرستاد ٍگفت:
 نن نهیفًهو ٍاقعا ،تَ یعنی نهیخَای اجازى بدی نن برم داخل؟ -بعلٌ چَن دستَر شخص برادرتَنٌ

پَزخندی زد ٍ يهانطَر کٌ کالفٌ دست بٌ سینٌ نیزدگفت:
 نن خَايرشو بٌ تَيو ربطی ندارى فًهیدی؟ +انر شها نتین خانَم دادفر انا برادرتَن فرنَدن اینجلسٌ براشَن خیلی حائض ايهیتٌ ٍ تحت
يیچ شرایطی اجازى ٍرٍد بٌ کسی ندم حتی شها.
انکان پاسخ دیگری برایو فرايو نشد ،چَن درب اتاق رضا باز شد ٍ سیدانیر با اخو يایی دريو
بیرٍن اند.
نگار با دیدن سیدانیر صاف ایستاد ،گَیا تابٌ االن اصال درحال نشاجرى ٍ جدل بانن نبَدى.
سیدانیر يهانطَر کٌ سعی نیکرد آرام صحبت کندگفت:
 اینجا چٌ خبرى؟بٌ سهت نن چرخید ٍ ادانٌ داد:
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 رخسارى نگٌ رضا بًت نسپردى بَد تَ این چندساعتی کٌ این جلسٌ نًو جریان دارى شرکت تَسکَت کانل سپری بشٌ؟
شرم زدگی را تَی نردنک چشهانو يو زدم ٍ گفتو:
 بعلٌ انا نگار خانَم قصد ندارن بٌ این بحخ پایان بدن ایشَن ينَزم نعتقدن نن بٌ ایشَن اجازىٍرٍد نهیدم.
سیدانیر يهانطَر کٌ یک تای ابرٍیش را باال انداختٌ بَد رٍ بٌ نگار پرسید:
 آرى نگار؟نگار سرش را رٍ بٌ پایین گرفت ٍ نشغَل بازی با انگشتانش شد ٍ گفت:
 آخٌ این خانَم بٌ ظاير نحترم خیال نیکنن چَن شدن ننشی اینجا حاال يهٌ کارى ان،خَدشو کٌبٌ زٍر تَی جهعتَن جا کرد.

داشتو زیر حرف ياییکٌ برایو حکو نرگ را داشت ،خردٍ خهیر نیشدم.
باردیگٌ در اتاق رضا باز شد ،این بار يادی از اتاق خارج شد.
با کف دست چپش گردنش را ناساژ نیداد.
بٌ سهتهان اند ٍ گفت:
 چیشدى؟انیر پَزخندی زد.
 -از دخترعهَم بپرس.
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نگار حق بٌ جانب رٍ بٌ يادی پرسید:
 درست نهیگو يادی؟يادی چشو يایش را ریز کرد ٍگفت:
چی رٍ؟نگار دٍبارى حرف يایش را تکرار کرد ،البتٌ این بار برای يادی،يادی بعد از شنیدن حرف يای
نگارقدنی بٌ سهتش برداشت ٍ با لحنی کٌ کالفگی ٍ خستگی درش بَد گفت:
 نا از رخسارى خَاستیو بینهَن باشٌ اگر درغیراین صَرت بَد نطهئن باش رخسارى يرگز خَدش رٍبٌ نا نهیچسبَند فًهیدی؟
نگار يهَنطَر کٌ قدم يایش رٍ بٌ سهت در بر نیداشت گفت:
 ٍاقعا کٌ این دخترى يهتَن رٍ جادٍ کردى نعلَم نیست از کدٍم دى کَرى ای اٍندى سراز اینجادرآٍردى.
قبل از خرٍجش يادی صدایش زد کٌ باعخ ایستادنش شد.
_راستی نگار یادم رفت یٌ چیزی بًت بگو رخسارى اینجا يهٌ کارى نیست اٍن فقط دارى بٌ ٍظیفش
عهل نیکنٌ.
قبل ازاینکٌ ننتظر پاسخ نگار بشَد ادانٌ داد:
_ بٌ سالنت.

رٍ بٌ يادی گفتو:
 بریو.165
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از نعادل سنگ قبری کٌ يادی کنارش نشستٌ بَد رد شدیو.
رٍی سنگ را از نظر گذراندم،حک شدى بَد {نحهدبًرانی}.
سنگ قبر کناری يو شستٌ شدى ٍ خیس بَد کٌ رٍی ان يو تراشیدى شدى بَد{زيرى انینی}.
یعنی پدر يادی بٌ عالٍى نادرش ،ير دٍ فَت شدى بَدند؟
سَار ناشین شدیو ،با صدایی کٌ سعی در پرنًر کردنش داشتو ٍ خَاستو نفَذ نیک اندیشی در
يادی ایجاد کند گفتو:
 -ضهنا رٍح پدر ٍ نادرتَن شاد.

فقط سری تکان داد ٍ بٌ راى افتاد ،گَیا فضای بًشت زيرا غو گلَگیری را در يردٍنان ایجاد کردى
بَد.
نن يو قرار است یک رٍز بهیرم! یک رٍزی کٌ شاید دیر نیست...
انا باز يو قَل نیديو قبل از نرگو رانین را برگردانو ،قَل نیديو.
يادی نن را بٌ خانٌ رساند ،تشکر بٌ جایی ازشکردم ٍ داخل خانٌ شدم.
الی قرآن را باز کردم ٍ آیات آرانش بخش را نرٍر کردم تا زنانی کٌ نتَجٌ گذراٍصاف نشدم ٍ
يهانطَر رٍی زنین بی آنکٌ چیزی را زیر سر بنًو بٌ خَاب رفتو.
صبح با آٍنگ نالیو نَبایلو از خَاب بٌ بیداری رٍ آٍردم ،چشو يایو نیهٌ باز بَد ٍ تار نیدید بٌ
انبَى زحهت نام گالرى را تشخیص دادم ٍ دکهٌ سبز رنگ را زیر انگشت شصتو فشار دادم.
 -بعلٌ گالرى؟
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صدای خشک ٍ گرفتٌ ام ناشی از بیداری دقیقٌ ای پیش بَد ،صدای نهلَ از حرص گالرى تهایل بٌ
پارى کردن پردى گَشو داشت.
 رخسارى کجایی؟ یک ساعتٌ تأخیر داشتیبا شنیدن کلهٌ ی یک ساعت تاخیر ،بٌ سرعت از حالت درازا بٌ نشستٌ دراندم کٌ غلنج نًرى يای
گرفتٌ کهرم با صدای بدی خرد شدند.
آخ کَتايی گفتو کٌ گالرى شنید:
 چیشدی؟ ٍای يیچی گالرى خَاب نَندم اٍنجا چٌ خبرى االن؟ رضا کٌ ناراحت نشد؟رضا رٍ ٍلش کن پاشَ يرچٌ زٍدتر خَدت رٍ برسَن این دخترى بلَا راى انداختٌ. دخترى کیٌ؟ -نگار ،رخسارى تَ زٍدی خَدتَ رسَندیا خداحافظ.

ناپسند ترین ٍضعیت نهکن بَد ،با شتاب آنادى شدم ٍ بی صبحانٌ ٍارد کَچٌ شدم.
خبری از تاکسی نبَد ،دقیقٌ ای بعد با ذٍق دستو رٍ برای تاکسی ای کٌ از دٍر نی اند باال بردم.

نگار از رٍی خصَنت نگايی بٌ نن انداخت ٍ از در خرٍجی بیرٍن رفت.
يادی سری از رٍی تاسف تکان داد،
نگايی بٌ صَرتو انداخت نطهئنا رنگ از رخو پریدى بَد ٍ اشک تَی چشهانو لبالب پر شدى بَد.
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شدى بَدم نحل دختر بچٌ ترسان ٍ لرزانی کٌ بٌ يرحال باید گریٌ نیکرد ٍگرنٌ از فرط اندٍى خفٌ
نیشد.
درک نیکردمکٌ يادی ٍ سیدانیر ٍ رضايردٍبٌ چٌ اندازى آزردى ٍ خستٌ اند.
این جلسٌ بٌ اندازى ای برای رضا خطیر ٍ نًو بَد کٌ از سیدانیر ٍ يادی خَاستٌ بَد بٌ کهکش
بیایند.
يادی کٌ از این ٍضع بٌ يو پیچیدى آزردى خاطر بَد ٍ تن صدایش بٌ زاری نی زد گفت:
 تَ حالت خَبٌ رخسارى؟نٌ خَب نبَدم ،چرا بایستی در این زنان حاضر نن خرد ٍخهیر نیشدم؟
آن يو درست در برابر سیدانیر ٍ يادی.
ریشٌ ریشٌ ی رٍحو عذاب کشید.
بٌ راستی کٌ نگار حقیقت را نیگفت ،نن کی بَدم ٍ نگار کی بَد؟
نن سحر ٍ ساحری نکردى بَدم
نن جادٍ نکردى بَدم.
نن خَدم بَدم ،خَد شخصیت نن در نن بَد.
يادی يهان طَر خستٌ نگايو نیکرد ،اشارى ای بٌ صندلی کرد ٍ گفت:
 بشین رخسارى بشین.سیدانیر دستش را بٌ گردن يادی کشید ٍگفت:
 -يادی؟ گردنت رٍ چرا نینالی؟
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 خَبو داداش یکو زیادی سرنَ خو کردم پایین.ٍ بعد ٍارد اتاق شد.
نن ينَز سرپا بَدم،کف پايایو را انگار بٌ زنین نیل کردى بَدند.
سیدانیر نزدیک اند ٍ گَشٌ ی طریقٌ ی لباسو را گرفت ٍ نن را رٍی صندلی نشاند.
جلَی پايایو نشست ٍ گفت:
 نیدٍنو دلخَر شدی از نگار انا تَ قلب بزرگی داری رخسارى با این حرفا خَدت رٍ آزار ندى خب؟قلب نن بزرگ بَد درست.
آن قدر بزرگ بَد کٌ برای تهام بدی يایی کٌ درحقو نیشد بٌ اندازى عظیهی ٍسعت داشت.
نن يیچٍقت نخَاستو کینٌ ای باشو ٍ نزى تهام سختی يایی کٌ چشیدم را بٌ رخ رٍزگار بکشو ٍ
بگو بیا! این است آن چٌ کٌ تَ با نن کردی.
انا گايی زنانی باید بٌ خَدت بیایی ٍ بگی بستٌ! کافیٌ!
تاچٌ زنانی نیخَايی نگاى پر حسرت ٍ اندٍيت را بدٍزی بٌ نشت بستٌ ی سرنَشت تا کهی از
خساستش کو کند ٍ بخشی از خَشی يا ٍ شادی يا را در اختیارت بگذارد؟! تاکی؟
نتَجٌ گذر زنان نشدم ،حتی ٍقتی کٌ سیدانیر رفت ٍ قطرى يای اشک نن دفتر حسابرسی را خیس
ٍنو دار کرد.
ندت زنانی از آخرین نرتبٌ ای کٌ بٌ بًشت زيرا ٍ نزار پدر ٍ نادر آرنیدى درخاکو رفتو نیگذرد.
شاید اگر نیرفتو کهی از احساس اندٍيو کاستٌ نیشد.
جلسٌ ی پرايهیت رضا کٌ بٌ پایان رسید ،اٍل يادی ،بعد سیدانیر ٍ سپس رضا برای بدرقٌ شان از
اتاق بیرٍن اند.
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سیدانیر با نحبت لبخندی بٌ سیهای خستٌ ی يادی زد ٍ گفت:
 حسابی خستٌ شدیا داداشو.يادی يو دست اٍ را با صهیهت فشرد ٍگفت:
 فدای سر اقا رضای گل.رضا لبخند نهکینی زد ٍ گفت:
 ٍلی جدی جدی نن بٌ رابطٌ برادرانٌ ی شها حسادت نیکنو.يادی نشتی بٌ بازٍی رضا کَفت ٍ گفت:
 چرت نگَ کٌ تَام نحل داداشهَنی. -قربَنت يادی در کل از يردٍتَن نهنَنو کٌ اٍندین ٍ تَ این جلسٌ نًو تنًام نگذاشتین.

بٌ باقی حرف يایشان ايهیت ندادم ،فقط نگايی بٌ رضا کردم ٍ پرسیدم:
 نیشٌ نن انرٍز کهی زٍدتر برم؟ آرى رخسارى ،نشکلی نیست،بٌ سالنت.کیفو را رٍی دٍشو انداختو ،بٌ اندازى ای بی حَصلٌ ٍ دل شکستٌ بَدم کٌ حتی با سیدانیر ٍيادی
يو خداحافظی نکردمٍ تنًا بٌ تکان دادن سر اکتفا کردم.

انتظار ،آن يو جلَی درب آسانسَر تنًا ٍقتو را از نن نیگرفت.
بٌ سهت پلٌ يا رفتو ٍ یکی یکی انيا را پشت سرم جا گذاشتو.
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کنار خیابلن بٌ انتظار تاکسی ایستادم ،ناشین يادی جلَی پایو نگٌ داشت.
نتعجب نگايش کردم ،شیشٌ ی شفاف را پایین کشید ٍ گفت:
 بیا نیرسَنهتنهنَن ،ننتظر تاکسی ام رخسارى ،گفتو بیا نیرسَنهت يرکجا کٌ بری.لبٌ ی نقنعو را صاف کرد ،کیفو را تَی دستو گرفتو ٍ سَار شدم.
يادی پرسید:
 خب کجا نیری؟ بًشت زيرایک دم بٌ فکر فرٍ رفت ٍ زٍر سنگینی بٌ پدال ٍارد کرد.
درکسری از بیست دقیقٌ بٌ بًشت زيرا رسیدیو.
نگايش کردم ٍگفتو:
 نهنَن از اینکٌ ننَ رسَندی.از ناشین پیادى شدم ٍ درتهام حیرت دیدم کٌ يادی يو بٌ يهراى نن پیادى شد ٍ بٌ سهت بًشت
زيرا قدم برداشت.
خَدم را بٌ اٍ رساندم ٍ پرسیدم:
 شها يو با نن نیای؟با لحن غو انگیزی گفت:
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 خیلی ٍقتٌ نیَندم اینجا ٍ بًشَن سر نزدم.نتَنستو بپرسو در رابطٌ با چٌ کسی حرف نیزند ،پس بدٍن يیچ پژٍيش ٍ پرسشی بٌ سهت
نقبرى ی پدرم رفتو ٍ دیدم کٌ يادی يو بٌ سهت نقبرى ی دیگری رفت.
با دیدن سنگ قبر پدر اشک انان نداد ،گَیا تا لبالب چشو يایو پر شدى بَد ٍ در انتظار بَد تا
خَدش را سرخاک پدرم تًی ٍ خالی کند.
دٍ زانَ رٍی زنین نشستو ٍ صدای پسر بچٌ ای گفت:
 خانَم گالب نهیخَای؟ گل يو دارنادستو را داخل کیفو کردم ٍ پَلو را بیرٍن کشیدم ٍ بٌ سهت پسربچٌ گرفتو.
دٍشیشٌ گالب ٍ چندشاخٌ گل از داخل جعبٌ ی تَی دستش برداشتو.
در یکی از شیشٌ يارا باز کردم ٍ سنگ بابارا شستو.
نگايی بٌ اطراف انداختو ،کسی نبَد.
يادی يو کنار یک سنگ قبر نشستٌ بَد.
حاال کٌ تنًا بَدم باید با ،بابا حرف نیزدم تا عاری از ير نَع درد ٍدل دانن گیر ٍ بغض داری
بشَم.
انگشتو را رٍی اسو حک شدى اش کشیدم ٍ با صدای اندٍيگینو لب زدم:
 سالم بابا خَش بٌ حالت کٌ اینجایی ٍ دستت از این دنیای بی رحو کَتاست ،بابایی حاال نانانيو پیشتٌ ،حاال يردٍ کناريو آرٍم گرفتین.
با پر رٍسری سرنٌ ای رنگو اشکو را گرفتو ٍ ادانٌ دادم:
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 بابا نن تنًا نَندم تک ٍ تنًام يیچکس کنارم نیست حتی رانین ،پسرتَ نیگو بابایی پسنیبینی نن بٌ چٌاندازى بی کسو؟
دستو را نشت کردم ٍ با صدای تحلیل رفتٌ ای گفتو:
انا بابا بًت قَل نیدم رانین رٍ برش نیگردٍنو ٍلی بٌ ٍقتش ينَز زنانش نرسیدى ،رانینبرنیگردى بابا نن نطهئنو.

با حس حضَر فردی در پشت سرم حرف يایو را قطع کردم ٍ بٌ عقب چرخیدم .
يادی با حالت گنگی نگايو نیکرد ،با سکَن پرسیدم:
شها از کی اینجایین؟يهین االن اٍندم.شها اگٌ نیخَاین نیتَنین برین؟چرا؟آخٌ نن ينَز سرخاک نادرم نرفتو.نشکلی ندارى بايو نیریو.بسیار خب.رٍ بٌ سنگ قبر پدر گفتو:
خداحافظ بابا جَن بازم نیام پیشت.ٍ در دل ادانٌ دادم:
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 انا نرتبٌ بعد با رانین.با يادی بٌ سهت خاک نانان رفتو ،یک لحظٌ دلو برای آغَشش پر کشید انا دریغا کٌ نن از این
نعهت پر نًر نحرٍم شدم.
نهیخَاستو کنار يادی بیش از اندازى ناراحتی ٍ دل پرم را نشان بدم پس بٌ خَاندن فاتحٌ ٍ
شستن سنگ قبرش بسندى کردم.

نگايش بٌ قدری درگذرندى بَد کٌ تا در ژرف يای قلبو اجر کرد.
رٍ بٌ گالرى کٌ نعنی دار نگايو نیکرد گفتو:
 نیخَام برم خَنٌ. باشٌ عزیزم ،بزار کهکت کنو.نهنَن.بٌ کهک گالرى از رٍی تخت برخاستو ،سیدانیر نن را بٌ خانٌ رساند ،نهی دانو این چٌ حسی بَد کٌ
تَی دلو شکاف ایجاد کردى بَد.
حسی کٌ جدا شدن از سیدانیر برایو
ناعالج بَد ،از اٍ تشکر کردم ٍ این بار برخالف دفعات پیش برای خَردن چای بٌ اٍ تعارف کردم.
انا سیدانیر قبَل نکرد ،جز این يهٌ انتظاری از اٍ نهیرفت ،درک ٍ ننطق باالیی داشت.
يو اٍ ٍ يو يادی.
داخل خانٌ رفتو ،حالو بًتر بَد ،احساس گرسنگی داشتو انا داشتن کهبَد خَاب بٌ حس گرسنگی
ام غلبٌ کرد ٍ نن را درآغَش کشید.
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انیر:
ٍقتی از درب شرکت داخل شدم ،انعکاس صدای نگار تَی رايرٍ پیچیدى بَد.
از در اصلی ٍارد شدم ،خانَنی پشتش بٌ نن بَد ،قدم اٍل را کٌ برداشتو ،يهان خانَم درحال
افتادن بَد کٌ بٌ سرعت اٍ را در آغَشو کشیدم.
ٍقتی بٌ صَرتش نگاى کردم،رخسارى را دیدم ،چادر نشکی رنگش صَرتش را قاب گرفتٌ بَد.
صَرت سفیدی داشت با ابرٍ ٍ چشو يای نشکی ،نژى يای بلند ٍ فرخَردى اش سایٌ انداختٌ بَد
رٍی نگايش،
يهانطَر بٌ صَرتش خیرى بَدم کٌ رضا تنٌ ای بًو زد ٍ گفت:
بجنب انیر فکرنیکنو حالش بد شدى.با صدای رضا بٌ خَدم اندم ،نگار بی حرکت بٌ نن ٍ رخسارى خیرى بَد.
اگر بٌ عًدى نن بَد تا فردا صبح يو نیتَانستو بٌ صَرت ظریفش خیرى خیرى نگاى کنو.
دل شَرى ٍ پریشانی بٌ جانو افتادى بَد ،یعنی بٌ چٌ علت حال رخسارى بد شدى بَد کٌ انطَر بی
جان تَی بغلو افتاد؟!
دکتر نعاینٌ اش کرد ٍ بٌ چًرى ی ير سٌ نفرنان کٌ شانل نن ٍ گالرى ٍ رضا بَد نگايی انداخت.
سپس رٍ بٌ نن کٌ بی شک اضطراب را در چًرى ام حس کردى بَد گفت:
 جای يیچ نگرانی نیست ایشَن فقط ضعف کردن ٍ فشارشَن خیلی پایین بَدى ،احتهاال نعدشَنخالیٌ.
رٍ بٌ پرستار گفت:
 یٌ سرم براش ٍصل کنین.175
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يهانطَر کٌ از در بیرٍن نیرفت گفت:
 بعد از تهَم شدن سرنش نیتَنٌ تشریف ببرى ننزل ،لطفا کهی بًش برسین.اینبار با دقت بیشتری بٌ رخسارى نظر انداختو ،بٌ راستی کٌ چقدر الغر بَد.
چشو يایو بٌ سهت صَرتش کشیدى شد ،ناخَد آگاى پس لرزى ای بٌ دلو افتاد ،سخت بَد چشو
برداشتن از سیهای بٌ دل نشستنی رخسارىٍ ،اقعا کٌ زیبایی را در عین سادگی نیشد درش حس
کرد.
آنقدر نگايو رٍیش جابت ناند کٌ گالرى با آرنج بٌ بازٍیو زد ٍ با خندى نَذیانٌ ای گفت:
 يی آقا سید بٌ چیاینطَری زل زدی؟چشو يای رضا در بین نن ٍ گالرى بٌ گردش افتاد ،سپس بلند خندید ٍگفت:
 ٍلش کن گالرى چیکارش داری؟دستو يایو را بٌ سینٌ زدم ٍ گفتو:
 نن بٌ چیزی زل نزدى بَدم ،چٌ زٍد داستان نیسازی گالرى.گالرى این بار يو خندید ٍ گفت:
 نن؟ نن کٌ ينَز چیزی نگفتو ،چی تَی این سرت نیگذرى يَم؟این حرف را يهانطَر کٌ با نَک انگشتش بٌ سرم اشارى نیکرد زد
با گفتن:
 -ذين شها بیش از اندازى خیال بافٌ.
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بعد رٍیو را بٌ جًت دیَار کردم تا گالرى پی بٌ حالو نبرد ،اگر حاج بابا اینجا نیبَد حتها بٌ خاطر
نگاى يای بی پرٍا ٍ زیادى از حدى نن بٌ یکدختر خانَم کٌ خصَصا اگر ان دختر رخسارى باشد
حسابی تَبیخو نیکرد.
گالرى بٌ سهت در رفت ٍگفت:
 نن نی رم یکو خرت ٍ پرت بگیرم بیدار شد بدم بخَرى.سریعا کنارش رفتو ٍ گفتو:
نهیخَاد خَدم نیرم.قًقًٌ ای زد ٍ آرام گفت:
_رنگ رخسار خبر نی ديد از سر ضهیر.
شاکی نگايی بٌ اٍ انداختو ٍ با لحن آرانی يهراى با نزاح گفتو:
 اصال بٌ تَچٌ فضَل؟بعد يو از اتاق خارج شدم تا نبادا دٍبارى گالرى حرف ٍ جهلٌ ای بارم کند ٍ رضا بٌ ریش دل بی جنبٌ
ام بخندد.

سَار شدم ٍ رٍ بٌ رانندى گفتو- :نستقیو .
از تکَن خَردن يای ناشین دل ٍ رٍدى ام تَی يو نیپیچید ،صبحانٌ نخَردنو باعخ ضعفو شدى
بَد.
ٍقتی بٌ شرکت رسیدم ،آسانسَر پایین نبَد ،پس بٌ سرعت پلٌ يارا پشت سر گذاشتو.
احساس سستی نیکردم ،نفس نفس نیزدم ،دست ٍ پایو نیلرزید ٍ نعدى ام نیسَخت.
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داخل شرکت شدم ،خانَم نحهَدی یکی از کارننديای شرکت يهان طَر کٌ داشت پرٍندى يای رٍی
زنین را جهع آٍری نیکرد ،اشک نیریخت.
نگار يو قیافٌ حق بٌ جانبی بٌ خَدش گرفتٌ بَد.
رضا يو نسکَت ٍ برافرٍختٌ بَد.
نگاى يهٌ کٌ بٌ سهتو کشیدى شد،نگار با دستش يو اشارى کرد ٍ گفت:
 بفرنا خانَم خانَنا تشریف آٍردن رضا کاليتَ بنداز يَا ،نحل کار نیست کٌ کارٍان سراست ،يرکیيرنَقع نیخَاد نی رى ير نَقع نیخَاد نیاد.

چشهانو سیايی نیرفت ٍ حتی نیرٍی حرف زدن يو نداشتو.
انا بٌ سختی گفتو:
 -نن  ...انرٍز فقط خَاب نَندم.

نگار قًقًٌ بلندی زد ٍ گفت:
 ٍای چٌ جالب دلیل نَجًی بَد،رضا نظرت چیٌ این کارنندای بٌ درد نخَرتَ اخراج کنی.
رضا کالفٌ ٍ نستأصل نگايو کرد ٍ گفت:
 رخسارى تَ حالت خَبٌ؟ رنگ بٌ رٍ نداریحرف از اخراج کٌ شد ،خَن تَی رگ يایو یخ بست ،سرم را برای رضا تکان دادم.
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گالرى بٌ سهت رضا حرکت کرد ٍ آرام گفت:
 رضا نهی خَاین این نعرکٌ رٍ تهَم کنین.دستو را بٌ لبٌ ی در گرفتو ،کاش حداقل یک لقهٌ نان نیخَردم ،سرم حسابی نیچرخید.
نعدى ام بٌ طرز ناگَاری نیسَخت ٍ حس سستی داشتو.
چشو يایو بٌ رٍی يو افتاد ٍ کسی نن را از پشت در آغَشش گرفت.
صدايارا نیشنیدم ،دٍ نفر داشتند بايو صحبت نیکردند.
الی چشو يایو را گشَدم ،تصاٍیر نقابلو تار بَد ،چندبار چشو يایو را باز ٍ بستٌ کردم تا اطراف
برایو ٍاضح شد.
گالرى ٍ رضا باالی سرم درحال صحبت بَدند ،گالرى با دیدن چشو يای بازم جیغ کَتايی کشید
ٍگفت:
 ٍای بٌ يَش اٍندی باالخرىرضا لبخندی زد ٍ گفت:
 حالت چطَرى؟با صدای گرفتٌ ای پرسیدم:
 نن خَبو چٌ اتفاقی افتادى؟گالرى با ناراحتی گفت:
 ضعف کردی ٍ فشارت پایین بَدى ،ببینو رخسارى؟ تَ بدٍن صبحانٌ رايی شدی؟ یعنی تهاس ننانقدر باعخ شتاب زدگیت شد؟
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رضا با شرنندگی نگايوکرد ٍگفت:
 تَ نباید انقدر عجلٌ بٌ خرج نیدادی ،نگار گايا بٌ عنَان کهک سرکی تَی جلسات ٍ پرٍندى يایشرکت نیکشٌ انرٍز یکی از پرٍندى يایی کٌنابٌ جا فرستادى شدى بَد عصبانیش کرد.
دستو را کٌ سَزن سرم داخل رگو بَد ٍ حس خشکی داشتو را تکانی دادم.
تقٌ ای بٌ در زدى شد ٍ قانت سیدانیر با پالستیک تَی دستش آشکارشد.
چًرى ای نضطرب داشت ،قدنی بٌ سهت تخت برداشت ٍ يهانطَر کٌ پالستیک را در انتًای تخت
قرار نیداد گفت:
 -حالت چطَرى؟ حسابی ترسَندیهَن دختر،خیال کردیو حاال اتفاقی برات رخ دادى،االن خَبی؟

با حالت کاٍٍش کنندى بٌ صَرتش خیرى بَدم ٍ در اذيان آٍیزانو بٌ دنبال پاسخی برای سَاالت
نبًو ٍ بی جَابو بَدم.
صحنٌ يا در برابر چشو يایو تداعی شد ،نن نیان حرف يای نحقر نگار از حال رفتو ٍ انا زنانی کٌ
سست شدم ٍ درحال سقَط رٍی کف زنین بَدم کسی نن را از پشت در آغَش گرفت ٍ بازدارندى
افتادن نن شد.
ٍ انا حاال سیدانیر اینجا چکار نیکرد؟!
چٌ کسی اٍ را خبر دار کردى بَد؟
بٌ گهانو سیدانیرنتَجٌ اشکال نختلفی از سَاالت نبًهو را کٌ در باالی سرم ایجاد شدى بَد را
دید،چَن گفت:
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اگر نن يهَن نَقع نرسیدى بَدم داشتی رٍی زنین نی افتادیٍ گالرى در ادانٌ خندیدگفت:
 آرى راستی خَب شد انیر از پشت گرفتت ٍگرنٌ داشتی با نخ نیخَردی زنین.پس ريانندى نن از ان ٍضعیت سیدانیر بَد ،با یادآٍری در ذينو کٌ نن در آغَش سیدانیر افتادم
لحظٌ ای صَرتو تهام سرخ شد ٍ با صدایی کٌ لرزش خَار ٍ سبکی داشت گفتو:
-بعلٌ ،نتشکرم ٍاقعا،نهنَن ازت.

سیدانیر لبخند پًنی زد ٍ دستش را داخل پالستیک برد ،آب انبٌ ٍ کیک شکالتی رٍ بیرٍن آٍرد ٍ
گفت:
 -بًترى این يارٍ بخَری ،ضعف کردی ٍ باید قَت بگیری.

درحال نستعد نیلی بٌ خَردن يیچکدانشان نداشتو پس با لب يایی آٍیزان نگايی بٌ دستان
سیدانیر انداختو.
انا گَیا اٍ صرف نظر نکرد ٍ يهانطَر کٌ نی را داخل پاکت آبهیَى فرٍ نیکرد گفت:
 نن کٌ بٌ حرفت گَش نهیدم.سپس نی را بٌ سهت ديانو گرفت انا ٍقتی با ديان بستٌ ام نَاجٌ شد ،با اخو نگايو کرد ٍ با
تالش ،سرانجام نَفق بٌ نَشاندن آبهیَى تَسط خَدش بٌ نن شد.
از نحبت يایش بسیار نهنَن بَدم ،پر از عطَفت نگايش کردم ٍ گفتو:
نهنَن ٍاقعا خیلی زحهت کشیدی.181
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نگاى نافذش را بٌ چشو يایو دٍخت ٍگفت:
جبران نیکنی.خندى ای کردم ٍ گفتو:
 خداکنٌ يیچ ٍقت رايت بٌ اینٍرا نیفتٌ.خداکنٌنگايش بٌ قدری درگذرندى بَد کٌ تا در ژرف يای قلبو اجر کرد.
رٍ بٌ گالرى کٌ نعنی دار نگايو نیکرد گفتو:
نیخَام برم خَنٌ. باشٌ عزیزم ،بزار کهکت کنو. نهنَن.بٌ کهک گالرى از رٍی تخت برخاستو ،سیدانیر نن را بٌ خانٌ رساند ،نهی دانو این چٌ حسی بَد کٌ
تَی دلو شکاف ایجاد کردى بَد.
حسی کٌ جدا شدن از سیدانیر برایو
ناعالج بَد ،از اٍ تشکر کردم ٍ این بار برخالف دفعات پیش برای خَردن چای بٌ اٍ تعارف کردم.
انا سیدانیر قبَل نکرد ،جز این يهٌ انتظاری از اٍ نهیرفت ،درک ٍ ننطق باالیی داشت.
يو اٍ ٍ يو يادی.
داخل خانٌ رفتو ،حالو بًتر بَد ،احساس گرسنگی داشتو انا داشتن کهبَد خَاب بٌ حس گرسنگی
ام غلبٌ کرد ٍ نن را درآغَش کشید.
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انیر:
ٍقتی از درب شرکت داخل شدم ،انعکاس صدای نگار تَی رايرٍ پیچیدى بَد.
از در اصلی ٍارد شدم ،خانَنی پشتش بٌ نن بَد ،قدم اٍل را کٌ برداشتو ،يهان خانَم درحال
افتادن بَد کٌ بٌ سرعت اٍ را در آغَشو کشیدم.
ٍقتی بٌ صَرتش نگاى کردم،رخسارى را دیدم ،چادر نشکی رنگش صَرتش را قاب گرفتٌ بَد.
صَرت سفیدی داشت با ابرٍ ٍ چشو يای نشکی ،نژى يای بلند ٍ فرخَردى اش سایٌ بان چشو
يای بستٌ اش بَد.
يهانطَر بٌ صَرتش خیرى بَدم کٌ رضا تنٌ ای بًو زد ٍ گفت:
 بجنب انیر فکرنیکنو حالش بد شدى.با صدای رضا بٌ خَدم اندم ،نگار بی حرکت بٌ نن ٍ رخسارى خیرى بَد.
اگر بٌ عًدى نن بَد تا فردا صبح يو نیتَانستو بٌ صَرت ظریفش خیرى خیرى نگاى کنو.
دل شَرى ٍ پریشانی بٌ جانو افتادى بَد ،یعنی بٌ چٌ علت حال رخسارى بد شدى بَد کٌ انطَر بی
جان تَی بغلو افتاد؟!
دکتر نعاینٌ اش کرد ٍ بٌ چًرى ی ير سٌ نفرنان کٌ شانل نن ٍ گالرى ٍ رضا بَد نگايی انداخت.
سپس رٍ بٌ نن کٌ بی شک اضطراب را در چًرى ام حس کردى بَد گفت:
 جای يیچ نگرانی نیست ایشَن فقط ضعف کردن ٍ فشارشَن خیلی پایین بَدى ،احتهاال نعدشَنخالیٌ.

رٍ بٌ پرستار گفت:
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 یٌ سرم براش ٍصل کنین.يهانطَر کٌ از در بیرٍن نیرفت گفت:
 بعد از تهَم شدن سرنش نیتَنٌ تشریف ببرى ننزل ،لطفا کهی بًش برسین.اینبار با دقت بیشتری بٌ رخسارى نظر انداختو ،بٌ راستی کٌ چقدر الغر بَد.
چشو يایو بٌ سهت صَرتش کشیدى شد ،ناخَد آگاى پس لرزى ای بٌ دلو افتاد ،سخت بَد چشو
برداشتن از سیهای بٌ دل نشستنی رخسارىٍ ،اقعا کٌ زیبایی را در عین سادگی نیشد درش حس
کرد.
آنقدر نگايو رٍیش جابت ناند کٌ گالرى با آرنج بٌ بازٍیو زد ٍ با خندى نَذیانٌ ای گفت:
 يی آقا سید بٌ چیاینطَری زل زدی؟چشو يای رضا در بین نن ٍ گالرى بٌ گردش افتاد ،سپس بلند خندید ٍگفت:
 ٍلش کن گالرى چیکارش داری؟دستو يایو را بٌ سینٌ زدم ٍ گفتو:
 نن بٌ چیزی زل نزدى بَدم ،چٌ زٍد داستان نیسازی گالرى.گالرى این بار يو خندید ٍ گفت:
 نن؟ نن کٌ ينَز چیزی نگفتو ،چی تَی این سرت نیگذرى يَم؟این حرف را يهانطَر کٌ با نَک انگشتش بٌ سرم اشارى نیکرد زد.
با گفتن:
 -ذين شها بیش از اندازى خیال بافٌ.
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بعد رٍیو را بٌ جًت دیَار کردم تا گالرى پی بٌ حالو نبرد ،اگر حاج بابا اینجا نیبَد حتها بٌ خاطر
نگاى يای بی پرٍا ٍ زیادى از حدى نن بٌ یکدختر خانَم کٌ خصَصا اگر ان دختر رخسارى باشٌ،
حسابی تَبیخو نیکرد.
گالرى بٌ سهت در رفت ٍگفت:
 نن نیرم یکو خرت ٍ پرت بگیرم بیدار شد بدم بخَرى.سریعا کنارش رفتو ٍ گفتو:
 نهیخَاد خَدم نیرم.قًقًٌ ای زد ٍ آرام گفت:
-رنگ رخسار خبر نی ديد از سر ضهیر.

شاکی نگايی بٌ اٍ انداختو ٍ با لحن آرانی يهراى با نزاح گفتو:
 اصال بٌ تَچٌ فضَل؟بعد يو از اتاق خارج شدم تا نبادا دٍبارى گالرى حرف ٍ جهلٌ ای بارم کند ٍ رضا بٌ ریش دل بی جنبٌ
ام بخندد.

ٍقتی کهی خرید کردم بٌ درنانگاى برگشتو ٍ داخل اتاقی کٌ رخسارى آنجا بَد شدم.
چشو يایش باز بَد ٍ درحال حرف زدن با گالرى اطراف را نی کاٍید.
ٍقتی نگايش بٌ نن افتاد ،تقٌ ای بٌ در زدم ،خیرى بٌ صَرتو بَد ٍ نن يو يهانند خَدش ،گَیا با
چشو يایو با اٍ راز ٍ نیاز نیکردم.
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ٍقتی اطهینان پیدا کردیو از صحت ٍ سالنتی رخسارى ،اٍ را بٌ ننزل رساندم ٍ تند با فاطهٌ سادات
تهاس گرفتوٍ ،قتی جَاب داد ،درنگ نکردم .
 بعلٌ انیر؟ سالم چطَری؟ فاطهٌ نیشٌ دست بٌ کار بشی ٍ یٌ سَپ خَشهزى درست کنیفاطهٌ نتعجب گفت:
 سَپ؟ االن؟ -آرى راستش برای...

يراس داشتو از اینکٌ فاطهٌ سادات بگَید برای چٌ تَ بٌ فکر رخسارى ای؟ اصال تَ چکارى ای؟
انا تاخیر را جایز ندانستو ٍ بٌ سرعت گفتو:
 رخسارى یکو نریض احَالٌفاطهٌ سادات با لحن ناآرانی گفت:
 ای ٍای چرا؟ چیشدى؟ فاطهٌ سَال نکن دیگٌ کاری کٌ گفتو رٍ انجام بدى. خیلٌ خب فًهیدم.ٍقتی خیالو از بابت سَپ خَشطعو ٍ خَش بَ فاطهٌ سادات فارغ شد ،با راحتی بٌ سَی خانٌ
راندم.
يرچند اندام تکیدى ٍ الغر رخسارى قلبو را نچالٌ نیکرد ٍ تنگ دستش نیفشرد.
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رخسارى:
صدای ضرب دستی کٌ بٌ در آينی خانٌ کَفتٌ نیشد نن را از خَاب راحتو پس گرفت.
چشو يایو را نالیدم ٍ چادر ٍ رٍسری ام را بٌ سر کشیدم ،از دٍسٌ تا پلٌ يای نَزاییکی پایین اندم
ٍ درب را باز کردم.
رٍیارٍیی ام با قانت فاطهٌ سادات رخ داد ،قابلهٌ نشکی رنگی را در دست داشت ٍ با دست
دیگرش چادرش را سخت نگٌ داشتٌ بَد.
ٍقتی نن را دید ،لبخندی زد کٌ بٌ راحتی نیشد تهام دندان يایش را شهرد.
 سالم رخسارى جَنو حالت چطَرى؟-سالم عزیزم بیا تَ.

 ببخش بی نَقع نزاحو شدم برٍ تَ عزیزم انقدر تعارفی نباش.بٌ سهت پلٌ يا رفت ٍ داخل شد ،يردٍ چادر از سر برداشتیو.
اٍ را بٌ نشستن دعَت کردم ،قابلهٌ را بٌ دستو داد ٍ گفت:
 انیر گفت بیهار شدی ،برات کهی سَپ پختو.با قدر دانی نگايش کردم ٍ گفتو:
 نهنَنو الزم نبَد تَی زحهت بیفتیدستش را بٌ صَرتو کشید ٍ گفت:
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 این حرف رٍنزن ،بعد از ندت يا تَ بًترین دٍست ننی تَيو يهینطَر.اگر گالرى اینجا بَد حتها کلٌ ام را نیکند ٍ نیگفت:
{يی رخی ،پس نن چی؟}
بٌ آشپزخانٌ رفتو ٍ دٍ کاسٌ سَپ برای خَدم ٍ فاطهٌ کشیدم ،کاسٌ ی حاٍی سَپ را نقابل
فاطهٌ گذاشتو ٍگفتو:
 اگر تَ نخَری از گلَم پایین نهی رى. باشٌ نیخَرم ،تَ فقط تا آخرین قاشق سَپت رٍ بخَرچشو يایو را بٌ نشانٌ تایید یک بار ،باز ٍ بستٌ کردم.
نَبایلو زنگ خَرد،يادی بَد کٌ زنگ نیزد ،تهاس را برقرار کردم ،صدای خشک ٍ سردش تَی
گَشو پیچید.
 سالم سالم رخسارى حالت چطَرى؟ سالم خیلی نهنَنو بًتری؟ شنیدم... بعلٌ شنیدی بیهار شدم. االن بًتری؟-بعلٌ نن حالو خَبٌ جای يیچ نگرانی نیست.
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 بسیارخب خدانگًدار خداحافظ.فاطهٌ سادات با کنجکاٍی گفت:
 يادی بَد؟ آرى ،ازکجا خبردارشدى؟ قطعا از طریق سیدانیر،چقدر يو شلَغش کردىقاشق سَپی را کٌ بٌ سهت ديانو نیبردم بین راى نتَقف شد،قلبو تکان عجیبی خَرد ،نهیدانو از
شنیدن نام سیدانیر بَد یا از لذت دل نگرانی يای اٍ ،يرچٌ کٌ بَد تهام ٍجَدم سراسر از دلخَشی
شد.
سَپ خَردنهان کٌ بٌ پایان رسید ،فاطهٌ سادات با لبخند گفت:
 راستی فرانَشو شد یک چیزی رٍ بًت بگو بگَ عزیزم چندرٍز دیگٌ تَلد انیرى ،یک يفتٌ بعدشو تَلد يادی.با خرسندی گفتو:
 ٍاقعا؟ آرى ،چَن تَ ٍ گالرى عضَ جدیدی از نا يستین ،ازيردٍتَن نیخَام بیاین تا یٌ فکر اساسی برايردٍشَن بکنیو.
 -کجا بیایو؟
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 خَنٌ ی نا ،فرداشب تصهیو نی گیریو نن خَدم با گالرى تهاس نیگیرم -باشٌ حتها.

چادرش را رٍی سرش تنطیو کرد ٍ با خداحافظی از خانٌ بیرٍن رفت.
تَلد سیدانیر ٍ يادی بَد ،چقدر این دٍ برادر در يهٌ ی نَارد بٌ يو نزدیک بَدند ،البتٌ بٌ دٍر از
کردار.
باید فکر يدیٌ ای برای يردٍشان نیبَدم.
فردای انرٍز بٌ اتفاق گالرى ٍ يادی ٍ رضا بٌ خانٌ فاطهٌ سادات رفتیو ،در کٌ برایهان باز شد ،بٌ
داخل رفتیو .فاطهٌ سادات ٍ علی آقا ٍ يهچنین نگار در انجا حضَر داشتند.
با يهٌ خَش ٍ بشی کردم ،انا فقط دستو کٌ برای فشردن دست نگار پیش رفت رٍی يَا جابت
ناند ٍ يهین نَضَع باعخ شد جَ اٍلیٌ ی حضار کهی سنگین شَد ٍ سگرنٌ يای يادی ٍ گالرى ٍ
يهینطَر رضا را در يو بکشد.
فاطهٌ سادات کٌ از باقی اعضا خَنسرد تر بٌ نظر نیرسید ،جهع را بٌ دست گرفت ٍ ابتدا با لطیفٌ
يای بانزى ای کٌ تعریف نیکرد يهٌ را بٌ خندى ٍا نیداشت.
بعد از حرف يا ٍ پیشنًاد يای نتعددی کٌ دادى شد قرار بر این شد کٌ جشن تَلد را تَی ننزل
فاطهٌ سادات برگزار کنیو ٍ بهاند کٌ در این بین چٌ قدر نیان نن ٍ نگار بحخ پیش اند کٌ اگر نن
کَتاى نهیاندم نگار يرگز از نَضعش دٍری نهیکرد.
در آخر رضا تذکری نصهو بٌ نگار داد ٍ يهین باعخ شد تا نگار سکَت پیشٌ کند.
دلیل خصَنت نگار با خَدم را نهیدانستوٍ تالشی يو برای دانستنش نکردم ،فنجان يا ٍ پیش
دستی يای فاطهٌ را بعد از شستن ،خشککردم ٍ سرجای قبلیشان برگرداندم.
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انقدر رفت ٍ آند کردى بَدیو کٌ تهام زیر ٍ بو کابینت يای فاطهٌ سادات را نیدانستیو ٍ يهین
باعخ خندى ی گالرى نیشد تا بگَید：
 از بس کٌ فضَلیو.عصر کٌ شد با اصرار گالرى ٍلیعصر را پشت سرگذاشتیو ٍ از یکی از نغازى يای يهان اطراف يردٍ
يدیٌ ای گرفتیو ،یکی برای سیدانیر ٍ دیگری برای يادی،
گالرى يهان طَر کٌ بستٌ کادٍ پیچ شدى را تَی دستش نی چرخاند گفت:
 ٍای کٌ چقدر نجبَر شدیو بٌ خاطر این دٍتا بٌ خرج بیفتیونٌ؟ چٌ ایرادی دارى؟ اٍن يا يردٍ از دٍستان نا يستنبٌ يرحال با خَدم کٌ رٍ دربایستی نداشتو ،نجبَر شدى بَدم اندک پس اندازی کٌ داشتو را خرج
این دٍتا يدیٌ ی ناقابل ،البتٌ ناقابل برای سیدانیر ٍ يادی بکنو.
گالرى با شَر ٍ آتش گفت:
 نطهئنی فقط یٌ دٍست؟اخو آلَد نگايش کردم ٍ رٍیو را برگرداندم ،انا جلَی پایو پیچید ٍ گفت:
 جَن نن رخسارى ،این تن بهیرى عٌ چرا اینجَری نیکنی بیا اینٍر ببینو.انا نانند کَدکی بازیگَش بٌ این طرف ٍ ان طرف نیپرید ٍ نیگفت:
 تا نگی ٍلت نهیکنو.با استیصال نگايش کردم ٍگفتو:
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 چی رٍ باید بگو؟دستو را گرفت ٍ تکانی داد ٍگفت:
 رخسارى یعنی تَ ٍ این آقا انیر دل دل نهیکنین برا يو؟ يَم؟سرجایو خشک شدم ،چرا نهیتَانستو بگَیو نٌ؟ یا بگو بس کن گالرى این نزخرفات چیست کٌ تَ
نی گَیی؟!
چرا قلبو يربار ٍ ير گايی تکانی عجیب نیخَرد ٍ يهانند ساعت کَک شدى بٌ نن یادآٍری نام
سیدانیر را نی کرد؟
گالرى از این سکَتو بًرى برد ٍ با يهان لحن شیطنت ٍار گفت:
 ٍای خدای نن ،دیدی چٌ خَب حدس زدم ،يرچند حدسش کار سختی يو نبَد.بازدنو را بیرٍن دادم ٍ چًرى ی بی حَصلٌ ای را نحل یک نقاب بٌ صَرتو زدم ٍ گفتو:
 گالرى تَ خیلی تخیلت خَبٌ ،بستٌ انقدر داستان نباف ،چٌ حدسی؟ با يهَن نگاى يا کٌ تَی بیهارستان بٌ يو رد ٍ بدل نیکردین دیگٌ.با کیفو رٍی بازٍیش کَبیدم ٍ گفتو:
 نبینهت گالرى انا این يادی ام بعضی ٍقتا چشاش تَرٍ دید نیزنٌ گالرى جان داری کالفو نیکنی. خیلی خب ،ناراحت نشَ.-دیگٌ ادانٌ ندى
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 باشٌتهام طَل راى افکارم بٌ سهت حرف يای گالرى پر نیزد ،نکند بٌ راستی نن دل باختٌ بَدم؟
بٌ عادت يهیشگی ام با کف دست بٌ پیشانی کَباندم ٍ در دل گفتو:
{تَام شدی لنگٌ ی گالرى؟}

گالرى کٌ کنارم رٍی صندلی تاکسی نشستٌ بَد با خندى گفت:
-جنی شدی ،خَدتَ چرا نیزنی؟

دیگر نتَانستو تحهل کنو ٍ خندیدم.
گالرى با لبخند گفت:
 آخی ،یکو از اٍن جلد اخهَت بیرٍن اٍندی.سقلهٌ ای بٌ پًلَیش زدم ٍ گفتو:
 خب دیگٌ پرٍ نشَباقی نسیر را با گالرى پیادى رفتیو ٍ بعد از ندت يا نن لبو بٌ خندى ٍا شد.
گالرى ندام حرف يای نحال نیزد ٍ نن يونهیتَانستو نانعش شَم ،تنًا کاری کٌ نی تَانستو
بکنو این بَد کٌ بخندم تا کهی شادی تزریق رٍحو شَد.
دست گالرى را گرفتو ٍ کشاندنش داخل خانٌ ،برای نايار شانی درست کردیو ٍ حسابی خندیدیو.
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بهاند کٌ شانی يا یا سَختٌ بَد یا شل ٍ تکٌ تکٌ ،بعد از نايار گالرى ازخستگی رٍی زنین دراز
کشید ٍ چشو يایش را رٍی يو گذاشت.
با صدایی کٌ در اجر خَاب آلَدگی کشدار شدى بَدگفت:
 رخسارى؟ يَم؟ اصال نگٌ نا لباس داریو؟ نن کٌ نٌ لباس دارم نٌ پَل رخسارى یٌ چیزی بگو قبَل کن بگَ نن برات لباس نیخرمسریع بٌ اٍ تَپیدم ٍ گفتو:
 نٌ اصال بزار بگو باقی حرفهَبگَ انا نن قبَل نهیکنورخسارى پس رفیق بٌ درد چینیخَرى؟ بٌ درد پَل خرج کردن نباید بخَرى نن برات نیخرم ٍقتی رضا حقَق داد تَ بًو پس نیدی باشٌ؟با این کٌ کهی نرم شدى بَدم انا نخَاستو این کار را بکند.
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 -نٌ عزیزم نرسی از لطفت

بالشت را برداشت ٍ گفت:
 نیزنوتَی سرت يا ،قبَل کن دیگٌ چقدر سهجی تَ گالرى قَل نیدی پَلشَ ازم بگیری؟آرى قَل نیدمبَسٌ ای رٍ لپش نشاندم ٍ گفتو:
 نرسی عزیزم خَايش نیشٌ.رٍیش را بٌ سهت دیگر برگرداند ٍ گفت:
نن خَابیدم گالرى بٌ خانَادت خبر دادی؟ نگرانت نشنانا گالرى انقدر عهیق بٌ خَاب رفتٌ بَد کٌ صدای نن را نشنید ،گالرى تک فرزند بَد ٍ خانَادى سطح
نتَسطی از ير نظر داشت.
ان قدر دختر قابل قبَل ٍنَرد اطهینانی بَد کٌ خانَادى اش بسیار راحت بٌ اٍ اعتهاد کردى بَدند.
نن يو ترجیح دادم بخَابو ،فردا تَلد انیربَد ،چشو يایو رٍی يو افتاد ٍ خَابیدم.
گالرى ندام غر نی زد ٍ حَصلٌ ام را سر بردى بَد ،تَلد ساعت شش برگزار نیشد ،ناينَز يیچ لباسی
انتخاب نکردى بَدیو ٍبا يو سر انتخاب بٌ نشکل نیخَردیو.
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بعداز کلی گشت زدن لباس نَرد نظرنان را انتخاب کردیو.
لباسو کانال پَشیدى بَد ٍ نَرد پسندم بَد ،باالخرى بٌ خانٌ برگشتو ٍ سریع زیرپايایو یک بالشت
قرار دادم.
زانَ ٍ کف پايایو ذق ذق نیکرد ،نن سخت پسند بَدم ٍ گالرى بیشتر ازنن ،این رٍزيا کهی بی
حس ٍ حَصلٌ بَدم ،کوبَد خَاب داشتو ٍ نیاز داشتو یک يفتٌ تهام خَاب بٌ خَاب برٍم تا
نخزن خَابو بٌ درجٌ عادی برسد.
نن کهی دیر کردى بَدم ،يادی بٌ سراغو اند تا نن را بٌ تَلد برساند.
بٌ خانٌ فاطهٌ سادات رسیدم ،عدى نًهان يایی انجا حضَر داشتند کٌ نن درنیان انيا تنًا گالرى
ٍ رضا ٍ فاطهٌ ٍ يهسرش ٍ يو چنین نگار را نیشناختو.
يادی يو کٌ يهراى نن بَد ،فاطهٌ بٌ طرز زیبایی آنادى شدى بَد ٍ رٍسری رٍی سرشرا با ندل
خاصی بستٌ بَد.
سریع بٌ طرفش رفتو ٍ گفتو:
 فاطهٌ جان نیشٌ لطفا شالنن رٍ يو ببندی آرى عزیزمبٌ طرف اتاق خَاب رفتیو ٍ فاطهٌ شالنن را خیلی شکیل پیچید.
نی دانستو خیلی کار دارد ،پس بايو بٌ آشپزخانٌ برگشتیو.
در درست کردن شربت بٌ اٍ کهک کردم ،نگار يو پذیرایینی کرد شاید يو نیخَاست بٌ عنَان
عرٍسخانَادى دیدى شَد.
نحل يهیشٌ حتی جَاب سالنو را يو ندادى بَد ٍ باتنٌ از کنارم گذشتٌ بَد.
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شام را از بیرٍن آٍردند ،خبری از رقص ٍپایکَبی نبَد ٍ نًهانی کانال شیَى عادی خَدش رٍ داشت.
انیر کٌ اند چراغ يا خانَش شد ٍ يهٌ جلَی در جهع شدند ،خیلی تکراری ٍ کلیشٌ ای.
انیر:
نیدانستو از این در کٌ داخل شَم ،چراغ يا خانَش است ٍ جشن برگزار نیشَد ،کلید را داخل
قفل انداختو ٍ ٍارد شدم ،بادکنک يا ترکید ٍ برف شادی رٍی سرم خالی شد.
نگايو را بین جهعیت گرداندم ،دنبال کسی بَدم کٌ دلو اٍ را نیخَاند ،چشهو بٌ چشهش دٍختٌ
شد ،خَدش بَد.
نگايو را نهیتَانستو از چشهانش بردارم.

اٍ يو چشهانش را بٌ پذیرى ی چشو يایو رٍانٌ کردى بَد ،سقلهٌ ای بٌ پًلَیو رسید کٌ از ناحیٌ ی
نگار بَد.
دستو را گرفت ٍنن را بٌ جًت جهعیت فرا خَند ٍ با شعف گفت:
 انیرجَن تَلدت نبارکان قدر جاذبٌ ٍ نیرٍی چشو يای رخسارى نن را بٌ سَی خَدش نیکشید کٌ حتی نیو نگايی
يرچندگذرا بٌ نگار ننداختو کٌ گَیی این انر برانگیزندى ی رنجش نگارشد.
اطراف ٍپیرانَنو را کاٍیدم انا رخسارى را نیافتو.
بدٍن تنًا پاسخی بٌ نگار بٌ سهت آشپزخانٌ نیرفتو کٌ دستو را کسی کشید.
با حالتی دريو پیچیدى بٌ نگار نگاى کردم
 انیر؟ دنبال کسی نیگردی؟197
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 آرى ،فعالبٌ داخل آشپزخانٌ رفتو ،اینجا ظًَر کردى بَد ،زیبا ٍ سادى بَد ٍ قلب نًربانش نأنن صفا ٍ
صهیهیت بَد.
بٌ سهتو قدنی برداشت ٍ گفت:
 سالم سالم ،خَش اٍندی -نتشکرم ،راستی تَلدت نبارک

حقیقتا زیباترین ٍ دل نَاز ترین تبریکی بَد کٌ تا ابدیتدر خاطرم نیناند ،دل دل نی کردم تا
آٍازی بلند سربديو ٍ علت جهیل ٍ زیبندى بَدن چشو يایش را بپرسو ٍ بگَیو آخر چشو يای
سیايت نن را سیاى نست نیکند.
انا نگفتو ٍسخن دلو را دريهان اعهاق خفٌ کردم تا نن را رسَا نکند تا اگر از زیبایی رخسارى تب
کردم ،حاشا کنو.
انا تنًا گفتو:
 نهنَنوٍ ،اقعا نهنَنو.لبخندی نهکین زد ،آخ خدایا!
ننچوشدى بَد؟ چٌ بالیی داشت سرمنی اند؟ نکند نن دچار بیهاری شدى بَدم؟
بٌ سرعت از آشپزخانٌ بیرٍن اندم ،کسی از پشت گَشو راکشید ،نتعجب بٌ پشت پا چرخیدم،
گالرى انگشتش را در يَا تکان داد ٍگفت:
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 چطَری؟ ٍای گالرى گَشو رٍ ٍل کن ،داری از جا نیکنیش اٍل بگَ ببینو تَی اٍن آشپزخَنٌ بٌ کیزل زل نگاى نیکردی؟ نگٌ تَ زن نداری؟با جدیت خیرى نگايشکردمکٌ گَشورا ٍل کرد ،يهانطَر کٌ با انگشتانو گَشو را نی نالیدم گفتو:
 کدٍم زن؟با چشو ٍ ابرٍ بٌ سهت نگار اشارى زد ٍگفت:
 این زن ،کٌ دارى عین قاتال نگات نیکنٌ.نگاى نگارغضبناک ٍ کالفٌ بَد.
بی تفاٍت پشت بٌ اٍ ایستادم ٍ بٌ گالرى با تحکو خاطر نشان کردم:
 اٍن زن نن نیست -ای دیٍَنٌ شَخیکردم ،بٌ دل نگیر.

انبَيی از تبریک يا بٌ سهتو رٍانٌ نیشد ،نهیدانستو پاسخ تبریک يارا بديو یا نتشکر باشو از
باب يدیٌ يا.
تهام حضار در برابرم حلقٌ زدند ،کیک دٍطبقٌ شکالتی با نَشتٌ ی {:انیرجان تَلدت نبارک}.
ٍ شهع بیست پنج سالگی کٌ باید با فَت خانَشش نیکردم ٍ پا بیست ٍشش سالگی نیگذاشتو.
بٌ تازگی نتَجٌ اطراف شدم ،بادکنک يای آبی ٍ قرنز يهٌ جا ننتشر بَدند ،يهٌ تَی دستشان
فشفشٌ داشتند ٍ ننتظر بَدند تا نن شهع را فَت کنو ،يهٌ چیز خالص ٍ بی غل ٍغش بَد.
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رٍی نبل یاسی رنگ فاطهٌ نشستو ،يادی با صدای رسایی گفت:
 داداشی اٍل یٌ آرزٍ.در حاصل نهیدانستو چٌ آرزٍ ٍ کانی دارم ،پلک يایو را رٍی يو فرٍد آٍردم ،انا در نقابلچشو
يای بستٌ ام تصَیر رخسارى جان گرفت.
حتی بٌ ناخَد آگاى فقط در دل گفتو:
{خدایا رخسارى!}
ٍ بعد شهع يا را با نفسو آرام کردم ،صدای کف زدن بٌ گَشو رسید.
کیک را بریدم ٍ بعد گالرى با باال پایین پریدن اعالم کرد کٌ باید کادٍ يارا بازکنو ،آن قدر زیاد بَدند
کٌ کهی کالفٌ شدى بَدم.
انا در بین اینيا زیبندى ترینشان کتاب نَالنایی بَد کٌ از طرف رخسارى کادٍگرفتو.
نگار لبخند تهسخر آنیزی زد ،با قدر شناسی گفتو:
 رخسارى نهنَن از بابت کادٍی بسیار قشنگت.اندیشناک نگايونیکرد ،لبخند پر از اطهینانی زدم ٍ گفتو:
 چرا این طَری نگايونیکنی؟ نطهئنی از کادٍم خَشت اٍند؟ قطعا خَشو اٍندى خدارٍ شکر ٍ -باز نهنَنو
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ان شب ،شب بٌ خاطر ناندنی ٍ زیبایی برای نن بَد.
بعد از رفتن نًهان يا نادر ٍ حاج بابا خَد را بٌ جهع نا افزٍدن ،جهع حالت خَدنانی گرفت ،حتی
با ٍجَد جدیت حاج بابا.
گالرى بٌ پر ٍپای حاج بابا نی پیچید ٍنارا بٌ خندى ٍا نی داشت ،رخسارى يو سر بٌ زیر پاسخ احَال
پرسی يای حاج بابا رانیداد ،در این بین نادر نانند يهیشٌ کالفٌ ام کردى بَد ،قربان صدقٌ ی نگار
نیرفت ٍ اٍرا بٌ نام عرٍسش نیخَند.
با کف دستو پیشانی ام را نینالیدم ،رخسارى قصد بٌ رفتن کرد ،سریع برخاستو ٍ داٍطلب شدم تا
رخسارى را بٌ ننزل برسانو.
رخسارى با خانَم يا دست داد ٍ با يهگی خداحافظی کرد ،از نن پیشی گرفت ٍ زٍدتر ازنن از خانٌ
خارج شد ،رٍ بٌ يهٌ گفتو:
 فاطهٌ ساداتی نهنَن از زحهتت ٍ تدارکتيهگی نزدیک اندند.
فاطهٌ دستو را فشرد ٍگفت:
 ببخشید اگٌ بًتر ازاین نشد ،بابت بَدنت نهنَن داداش کَچیکٌ.نادر دل نازکو چشو يایش نهلَ از اشکشد ٍ پیشانیو را بَسید ٍگفت:
 خدا حفظت کنٌ پسرم ،ایشاال عرٍسیتَ ببینو.سپس از گَشٌ ی چشهش نگايی با نگار رد ٍ بدل کرد.
درست کٌ حاجبابا جدی ٍ عبَس بَد انا قلبی ناالنال از صافی ٍ عطَفت داشت ،اٍ يو پیشانی ام
را بَسید.
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بعد از يهٌ نًربانترین ،عزیزترین ،نريو ترین برادر دنیا آغَشش را برایو گشَد ٍ با لحن پرنحبتی
نکرر تَلدم رٍ تًنیت گفت ،يادی اگر نبَد نن چٌ کارنیکردم؟ بٌ راستی يادی

از برادر تنی يو بٌ نن نزدیک تر بَد.
انا جدا از يهٌ ی این يا نگايو نیان پنجرى ٍ داخل در گردش بَد ،حتها تابٌ حال خیلی نعطل شدى
بَد ،قبل از نن يادی گفت:
 -داداش برٍ دیگٌ ،رخسارى خیلی ٍقتٌ ننتظرى

رٍ بٌ نادر گفتو:
 نن بعد از اینکٌ رخسارى رٍ رسَندم نیرم خَنٌ. باشٌ پسرم خدانگًدارتَن.با يهگی خداحافظی کردم ٍ پلٌ يای حیاط را پشت سر گذاشتو ،رخسارى دست يایش را بٌ بغل
زدى بَد ٍ يهانطَر کٌ بٌ دیَار تکیٌکردى بَد ،چشويایش را بستٌ بَد.
نحتهال نتَجٌ حضَرم نشدى بَد ،نن يو بی اینکٌ حضَرم را اعالم کنو ،خیرى نگايش کردم ،چقدر
انشب زیبا ٍدلربا شدى بَد ،اگر کهی يو نگايش نیکردم اختیار از کف نیدادم ٍ رخسارى را نیان
بازٍيایو نی فشردم ،پس سرفٌ ای تصنعی کردم؛ چشو يایش را باز کرد ٍ گفت:
 نیبخشید ،نن انرٍز کهی خستٌ ام. -ایرادی ندارى ،بریو.
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لحظٌ ی آخر کٌ در را نی بستو ،نگار را پشت پنجرى دیدم کٌ با خشَنت نگايهان نیکرد ،يیچ
ٍقت نگار بٌ دلو نهینشست ،حتی لحظٌ ای نهیتَانستو بٌ این فکر کنو کٌ نگار يهسرم باشد،
يرگز در نخیلٌ ام نهیگنجید.
البتٌ ننکر این نهیشدم کٌ اٍ دختر برازندى ٍ قابل قبَلی بَد انا چٌ بسا کٌ در دل نن يیچ جایی
نداشت ٍ تنًا این رٍز يا قلبو درجدال با نن بَد کٌ رخسارى را نیطلبید.
بٌ طرف ناشین رفتو ٍ سَار شدم ،يَای ناشین گرم بَد ،رخسارى نفس عهیقی کشید ٍ گفت:
 آخیش ،این داخل يَا گرنٌ یخ زم يا تَی حیاط.با شرنندگی نگايش کردم ٍگفتو:
 ٍاقعا ببخشید نعطل شدی ایرادی ندارى ،شها حرکت کن فقط. باشٌدر طَل نسیر رخسارى ندام خهیازى نیکشید ٍ نن يو نیخندیدم ،اگر گالرى بَد حتها با آن کیفش
نحکو بٌ سرم نیکَبید ٍ نفرینو نیکرد انا از حجب ٍ حیای رخسارى این چیزيا بٌ دٍر بَد ،اٍ بٌ
شیَى خَدش نیخندید ،بٌ شیَى ی خَدش شَخی نیکرد.
در کل اٍکانال بٌ خصَص ٍ دٍست داشتنیست ،در حالی کٌنن نیخندیدم اٍ با دست جلَی
ديانش را گرفتٌ بَد ٍنی گفت:
 حاال دیگٌ خهیازى کشیدنو...در ادانٌ ی حرفش دٍبارى خهیازى کشید ،این بار بلندتر ازقبل خندیدم ،چشهانش بی حال ٍخستٌ
بَد ٍ نشخص بَد کٌ خَاب ان يا را بٌ آغَشش دعَت کردى.
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سرعتو را زیاد کردم تا زٍدتر رخسارى را بٌ خانٌ برسانو
دیرٍقت ٍ تاریک بَد ،داخل کَچٌ شدم ٍ ناشین را نتَقف کردم ،فضای کَچٌ بسیار ٍيو برانگیز
بَد .دیَاريای خرد شدى ،خانٌ يایی با نهايای ریختٌ ٍ کحیف کٌ خانٌ ی رخسارى از این نَرد
نستحنا نبَد.
ٍقتی از ناشین پیادى شدیو ،سایٌ ی زن کَتاى ٍ خپلی نزدیکی درب خانٌ ی رخسارى دیدى نیشد،
نگايی بٌ چًرى ی رخسارى انداختو ،ابرٍيای کهانیش دريو گرى خَردى بَد ،بٌ سهتو چرخید ٍگفت:
نهنَن ،شها برٍانا نن کٌ يوچنان کنجکاٍ بَدم تا بفًهو این خانَم کیست ،بی تَجٌ بٌ رخسارى بٌ سهت ان زن
قدم برداشتو ،چًرى ی سیاى ٍ زشتی داشت ٍ عصبانیت از چشو يایش نهایان بَد ،رخسارى يو بٌ
طرف نا اٍند ٍگفت:
 سالم فرخندى خانَمخانَنی کٌ بٌ تازگی نتَجٌ نانش شدم ،دستی بٌ چانٌ اش کشید ٍبا لحن الَاتی گفت:
علیک سالم رخسارى خانَمسپس نگايی از سرتا پا بٌ نن انداخت ٍ ادانٌ داد:
 نی بینو کٌ با از نا بًترٍن نیپری!رخسارى از گَشٌ چشو نگايو کرد ٍ رٍ بٌ فرخندى گفت:
:انرتَن ؟فرخندى با دست بٌ خَنٌ اشارى کرد ٍگفت:
_نی خَام از اینجا دربیای يرچٌ زٍدتر.
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نتعجب شدم ،رنگ رخسارى يو نحل گچ دیَار شد ٍ بٌ سختی گفت:
-چرا؟ آخٌ برای چی؟

نن کٌ خیال نی کردم خانٌ برای خَد رخسارى ست نٌ اجارى ای ،حسابی جا خَردم ،رٍ بٌ زن
پرسیدم:
 دقیقا چٌ نشکلی پیش اٍندى؟_ نشکل اینٌ این خانَم خانَنا ير رٍز ٍ يرساعت با آقایَن نیرن ٍ نیان ،يهسایٌ يا بٌ کل
شاکی شدن.
رخسارى بٌ سهت پنجرى ی رٍ بٌ رٍیی نگاى کرد ،زنی از پنجرى نارا نگاىنی کرد ٍ پَزخندتحَیل
رخسارى نیداد.
بٌ جای رخسارى نن گفتو:
 ننظَرشها چیٌ؟ نهَنش خَد شها چیٌ خانَم باشی؟از پرٍیی این زن عصبانی شدم ٍ گفتو:
این خانَم نانزد ننٌ شها نشکلی داری؟رخسارى را دیدم کٌ بٌ ٍضَح جا خَرد ٍ نتعجب نگايو کرد ،چًرى ی زن پشت پنجرى ٍ فرخندى يو
دست کهی از رخسارى نداشت.
فرصت صحبت بٌ يیچکدانشان ندادم ٍ گفتو:
 پیش پَل دارن پیش شها؟205
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فرخندى با تتٌ پتٌ گفت:
 بعلٌ_پَلش رٍ تافردا بیارین بًش پس بدین ایشَن يو فردا از اینجا درنیان.

رخسارى رٍ بٌ نن با صدای تقریبا بلندی کٌ تا حاال از اٍ نشنیدى بَدم گفت:
چی داری نیگی؟ نن اگٌ از اینجا برم کجا زندگی کنو؟تا بٌ االن بٌ این جایش فکر نکردى بَدم انا این نَضَع نانع این نشد کٌ از حرفو برگردم ،رٍ بٌ
رخسارى گفتو:
 تَ بیابرٍ تَ یعنی چی؟ نن برم تَ کٌ... گفتو برٍ تَرخسارى کلید انداخت تَی قفل در ٍ داخل رفت ،نکرر بٌ فرخندى گفتو:
 شنیدین کٌ چی گفتو؟ فردا يهٌ چی تهَم نیشٌ.تنًا سرش را تکان داد ٍ رفت ،نن يو تقٌ ای بٌ در زدم ٍ داخل رفتو.
رخسارى رٍی پلٌ نشستٌ بَد ٍ سرش را رٍی زانَيایش قرار دادى بَد ،بٌ سهتش رفتو ٍ یک پلٌ
پایین تر از رخسارى نشستو ٍ گفتو:
 -االن چرا ناراحتی؟ نگٌ چیشدى؟
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سرش رٍ باال آٍرد ٍ نگايو کرد ،چشو يای شب رنگش خیس شدى بَدند ٍ در تاریکی شب بٌ
زیبایی یک نرٍارید نیدرخشیدند ،با دیدن اشک يایش قلبو تکان خَرد ،دستو باريا پیش رفت
برای گرفتن دستش انا دستو را پیش کشیدم.
پشیهان بَدم از اینکٌ بدٍن نظر رخسارى تصهیو گرفتٌ بَدم ،برخالف خَدم ،قلبو برندى شد چَن
دست يایو جلَ رفت ٍ سر رخسارى رٍ درآغَش گرفت ٍ بٌ سینٌ فشرد.
رخسارى قدری نتعجب شد انا لحظٌ ای بعد با صدای بلند تر اشک ریخت ٍ صَرت گریانش را نیان
بازٍ يایو پنًان کرد.
با يربارکٌ شانٌ ياش نی لرزید ،قلبو فرٍ نی ریخت ،راضی بٌ نرگو بَدم تا اشک يای رخسارى را
يیچ گاى نبینو.
کهی کٌ آرام شد بٌ خَدم بیشتر جرعت دادم ٍ انگشتو را رٍی رد اشکانش کشیدم ،با خجالت سرش
را پایین گرفت ٍ گفت:
 عذر نیخَامبرای اینکٌ از این حال دربیاید با خندى گفتو:
 نهیخَای ننَ دعَت کنی بیام داخل یٌ چایی بخَرم يرچند نی دٍنو دیرٍقتٌشالش را جلَ تر کشید ٍگفت:
 بعلٌ بیا داخلاز پلٌ يا باال رفت ٍ نن يو پشت سرش رفتو.
خانٌ ی بسیار سادى ای بَد انا نرتب ٍ ننظو بَد ،بٌ آشپزخانٌ رفت تا چایی آنادى کند.
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رخسارى بی قراری نیکرد ٍ این از بازتاب رفتارش نشخص بَد ،اگر نیگذاشتند يرچٌ سریع تر
خَدش را بٌ گَشٌ ی خلَتیرسانیدى ٍ زار زار اشکنی ریخت.
خَدم را باعخ دخالت بی جا ٍبی عنَانو سرزنش کردم ،باردیگر حرف يای زدى شدى را در ذينو نرٍر
کردم ٍ درست رٍی جهلٌ ی:
{این خانَم نانزد ننٌ}
قفل شدم ،از حس این نسبت با رخسارى گرنو شد ٍ لبخندی بٌ پًنای صَرترٍی لب يایو نشست.
نحل دیَانٌ يا بٌ دیَار زل زدى ٍ يهانطَر کٌ بٌ فکر فرٍ رفتٌ بَدم لبخندی نرنَز رٍی لب يایو
نشستٌ بَد ،ناگًان تصَیر نگار رٍی رخسارى سایٌ انداخت ٍ دنیای شیرینو را سیاى ٍ تار کرد ،يهان
طَر کٌ سرنَشتو را بٌ یغهاخَايد فرستاد.
نطهئن بَدم يیچٍقت نهیتَانستو با کسی غیر از نگار ازدٍاج کنو ،قطعا حاج بابا سرم را از تنو جدا
نیکرد ٍ پیشکش نگارنیکرد.
پیَند نن ٍ نگار تصهیهی از پیش تعیین شدى ٍ دستَر پدربزگهان بابا سید بَد ،بٌ قَل يادی دستَر
از نقانات باال بَد ،از دنیای افکار شیرین ٍ پَشالی ام بٌ دٍر اندم ،رخسارى سینی چای را نقابلو
گذاشت ،چشو يایش قرنز ٍ ٍرم کردى بَد ،نحتهال در آشپزخانٌ يو اشک نیریختٌ.
باز دٍبارى بٌ خَدم لعنت فرستادم ٍ تَی دلو گفتو:
 بٌ قَل نانان نانت کو بَد؟ آبت کوبَد؟ یا آخر خَرشت فسنجانت کو بَد؟برای چی بی نَقع اظًار نظر کردی؟
ٍاقعا حاال باید نن چکار نی کردم؟ نهیشد کٌ رخسارى را ،کسی را کٌ قلبو با يزار خَايش ٍ تهنا اٍ
را بٌ سهت خَدش نیخَاند را ريا کنو بٌ انان خدا ،یعنی ٍاقعا رخسارى تَی این دنیا يیچکس را
ندارد؟
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غصٌ ی رخسارى نرا يو غهگین کرد ،رٍ بٌ رخسارى گفتو:
 رخسارى نن ٍاقعا نتاسفو ،عذر نیخَام کٌ دخالت کردمرخسارى با بغض گفت:
 حاال نن باید چیکارکنو؟باید دست بٌ دانن يادی نیشدم ،پس از جا پا شدم ٍ اندم داخل حیاط ٍ با يادی تهاس گرفتو
کٌ صدای خشکشتَی گَشی پیچید:
 بعلٌ داداش؟ يادی نهی تَنو زیاد صحبتکنو چیشدى؟ صاحبخَنٌ ی رخسارى ،رخسارى رٍ انداختٌ بیرٍن ،یعنی نن نقصر بَدم چرا؟ چی شدى نگٌ؟ این حرفا رٍ ٍل کن يادی ،نن نحل يهیشٌ بٌ کهکت احتیاج دارم جَن بخَاى تَ داداش تَ االن خَنٌ ی دیگٌ ای يو داری آرى اجازى بدى رخسارى ساکن بشٌ باشٌ داداش حلٌ209
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 ببین فقط بگَ اجارى نیگیری رخسارى رٍ کٌ نیشناسی نتَجٌ يستو يادی داداش خیلی نهنَنو ازت عزیزی انری نیست؟ شبت بخیر شبت بخیر داداشبا خرسندی بٌ داخل برگشتو ،رخسارى غرق در فکربَد چَن اندن نن را نتَجٌ نشد ،صدایش زدم کٌ
سرش را باال آٍرد ٍننتظر نگايو کرد نهیدانو برای بار چندم بَد ،انا بازيو اعتراف نیکردم چقدر
انشب زیبا شدى بَد ،حتی با ٍجَد اینکٌ اشک ریختٌ بَد ٍ آرایشش زیر چشهانش را سیاى کردى
بَد.
 رخسارى ننَ نگاى کن.با طهانینٌ گفت:
 دارم شهارٍنگاى نیکنو رخسارى نن برات خَنٌ پیدا کردم.طَری تیز نگايو کرد کٌ صدای تیریک نًرى ی گردنش را نن يو شنیدم.
 چی؟ چطَری؟ ازکجا؟ اٍل فرصت بدى حرف بزنو دختر خَب -ببخشید
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 يادی چندتا خَنٌ دارى کٌ يهینجَری افتادى یٌ گَشٌنتعجب گفت:
 نگٌ خَنٌ نی افتٌ یٌ گَشٌ؟خندیدم ٍ گفتو:
 نٌ ننظَرم اینٌ کسی تَشَن ساکن نیست آيان تَام قرارى بری تَ یکی از خَنٌ يای يادی نستقر بشی -نٌ نن قبَلنهیکنو دیگٌ چی؟

 رخسارى نیشٌ انقدر سریع ٍاکنش نشَن ندی؟ نٌ نهیشٌ ،نتَجٌ حرفات يستی؟ آخٌ نن چٌ نسبتی با آقا يادی دارم کٌ بخَاد خَنٌ بدى بٌ نن؟ نیدٍنو يیچ ٍقت دلت نهیخَاد غرٍرت بشکنٌ ،این خَنٌ يو قرار نیست صدقٌ باشٌ ،تَ اجارىشَ نیپردازی
 درٍغ کٌ نهیگی؟ بٌ دست شها درد نکنٌ رخسارى حاال نن شدم درٍغگَ؟ نن ننظَری نداشتو دارم راست نیگو ،يرچقدر کٌ پیش پَل بٌ اٍن خانَم دادی يهَن رٍ بٌ يادی پرداخت کن اجارتوسر ناى بدى بٌ يادی
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دٍبارى اشک ریخت ٍ گفت:
 نهیدٍنو چی بگو ،شها دٍستای خیلی خَبی يستین خیلی خب دیگٌ حاال گریٌ نکن.چشهو بٌ رٍی اپن کشیدى شد ،صفحٌ ننچ ٍ نًرى يایش رٍی ٱپن پخش ٍپال بَدند ،برای اینکٌ
کهی حال رخسارى عَض بشٌ گفتو:
 رخسارى؟ ننچت رٍ بیار یٌ دست بازی کنیو؟نتعجب گفت:
 يَم؟ -ننچ ،نیگو ننچ بازی کنیو

نحل دختر بچٌ يا با نشت بستٌ اشکانش را پاک کرد ٍ گفت:
 باشٌرفت ٍ ننچ رٍ آٍرد ،نزدیکتر بٌ نن نشست ٍ صفحٌ را نا بینهان قرار داد ،اٍ نًرى يای آبی را
برداشت ٍ نن نًرى يای قرنز ،تاس را چرخاند ٍ رٍی شیش نفسش را فَتکرد.
با عشق بٌ تهام حرکاتش خیرى بَدم ،دٍست داشتنی ترین دختری بَد کٌ در تهام عهرم دیدى بَدم ٍ
قطعا تنًا دختری بَد کٌ دل از نن بردى بَد ،دلو نیخَاست لپ يایش را بین انگشتانو نیگرفتو ٍ
نیکشیدم.
در نًایت بازی را رخسارى برندى شد ،دست يایش را نحکو بٌ يو کَفت ٍ با صدای بلندی گفت:
 ٍای بردنت انیر.212
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برای اٍلین بار بَد کٌ اسهو رٍ بدٍن پسَند ٍ پیشَند صدا نیزد ،شنیدن نانو از زبانش چقدر برایو
شیرین ٍ لذت بخش بَد ،دلونیخَاست بشینو ٍ تا صبح فردا رخسارى اسهو را صدا بزند.
رخسارى کهی سرخ ٍ سفید شد ٍ بعد بٌ حالت عادی بازگشت ،نگايی بٌ ساعت دٍر نچ
انداختو،ساعت نزدیکی يای یک بَد ،از جا بلندشدم ٍ عزم رفتن کردم ،رخسارى يیچ تعارفی
برایناندنو نکرد ٍ این يو از ٍیژگی يای اٍ بَد.
جلَی در با نًربانی گفت:
 نهنَن از زحهتات خَايش نیکنو ٍظیفٌ ست خدانگًدار رخسارى؟ بعلٌ؟ نراقب خَدت باشخندید ٍگفت:
 شها يو يهینطَر خداحافظداخل رفت ٍ در را بست ،نن يو سَار ناشینو شدم ٍ با تَجٌ بٌ اینکٌ ساعت از نیهٌ شب يو
گذشتٌ بَد سرعتو را زیاد کردم ٍ خَدم را بٌ خانٌ رساندم ،حاج بابا خَاب بَد انا نانان تَی
آشپزخانٌ داشت قرآن تالٍت نیکرد.
رفتو کنارشٍگفتو:
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 نانان چرا نخَابیدی؟سرش رٍ باال آٍرد ٍ گفت:
 اٍندی نادر؟ بعلٌ اٍندم چرا دیرکردی؟ کهی طَل کشید رسَندن رخسارى انیرجان بیا بشین نادر چشونانان کتاب را بست ٍ گفت:
 نادر زشتٌ يا این رفتارت -کدٍم رفتار؟

نادر لبٌ يای رٍسریش را بٌ پیشانیش کشید ٍ گفت:
 نادر تَ کٌ نیدٍنی نن چقدر رخسارى رٍ دٍست دارم انا ٍاجب نبَد اٍن رٍ برسَنی اصل کارینگاربَد ،نانزدت.
دستی بٌ گلَیو کشیدم ،حس داغی داشتو ،احتهاال تب بَد ،رٍ بٌ نادر کالفٌ گفتو:
 -نانان چرا دين ننَ باز نیکنی؟
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نادر کٌ داشت از رٍی صندلی بلند نیشد ،در يهان حالت بٌ عقب چرخید ،دستش را جلَی چَنٌ
اشگرفت ٍ نتعجب گفت:
 ٍا ،نگٌ نن چی گفتو پسر؟ آخٌ نادرنن... دينت رٍ باز کن ببینو چی نیخَای بگیبا شنیدن صدای حاج بابا بٌ خَدم لعنت فرستادم انا يیچٍاکنشی بٌ عهل نیاٍردم ،نگر حاج بابا
خَاب نبَد ،ای لعنت بٌ این شانس!
حضَر حاج بابارا پشتو حس کردم ،نانان قَری بٌ دست ،بدٍن يیچ حرکتی نگاى نا نیکرد.
حاج بابا نیز را دٍر زد ٍنقابلو قرار گرفت ،نسلها از خَاب بیدارشدى بَد ،عصبی نگايوکرد ٍگفت:
 با تَام ،ادانٌ بدى ،داشتی نیگفتی دينت باز نشٌ؟يان؟نستأصل نگايی کردم ٍ گفتو:
 -حاج بابا نن دخترعهَم رٍ نهیخَام

تَی دلو گفتو ،نرگ یک بار شیَن یک بار ،تا کی باید دربرابر حرف يای خالٌ زنکنانان ٍ زنهَ
لبخند تصنعی نیزدم ،پیش تريا کٌ يیچ ،حاال کٌ حضَر رخسارى شدیدا با ندت يا قبل برای نن
فرق داشت ،حاال کٌ ذرى ذرى طعو عشق بٌ ديانو نزىنیکرد ،نباید تسلیو ٍصیت باباسید ٍ انرپدر
ٍنادرم نیشدم.
حتی فکر بٌ لحظٌ ای کٌ نگار يهسر نن شَد ،نن را نی کشت ،حاج بابا پس از لحظاتی گَیا حرف
نن را فًهید ،حاج بابا فریاد زد ٍگفت:
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 نگٌ دختر داداش نن چشٌ؟ شها اسهتَن رٍ پیشَنیٌ يو دیگٌ ست ٍالسالم.داغی بدنو بٌ چشو يایو يو سرایت کردى بَد ،عصبانی بَدم ،بیشتر از يرزنانی ،با کف دست بٌ
نیز کَبیدم ٍ برای بار اٍل در برابر حاج بابا عصبانی فریاد کشیدم:
 نن تحت يیچ شرایطی با نگار ازدٍاج نهیکنو.از شدت صدای کَبیدن نیز ٍ فریاد نن ،قَری سفید با گل يای اللٌ از الی انگشتان نانان سر خَرد
ٍ رٍی زنین چند تکٌ شد.
ير دٍ نبًَت نگايو نیکردند ،درستگفتو ،باراٍل بَد صدا بلند نیکردم ،چشو يایو را نالیدم ٍ بٌ
اتاقو پناى بردم ،لباس يایو را از تنو بیرٍن کشیدم ٍ زیر دٍش آب سرد ایستادم کٌ شاید کهی از
التًابو کو کند.
بٌ خیلی چیزيا فکر کردم ،ازدٍاج نکردن با نگار در خانَادى نا نانردی بَد ،یعنی اسو گذاشتن بیجا،
یعنی انتظار ٍ دستَر بیخَد ٍ بی جًت.
دلو نیخَاست نگار ٍنشکالتو را نحل کاغذی گلَلٌ کنو ٍ از پنجرى بٌ بیرٍن پرتاب کنو یا با يدف
گیری داخل سطل بیانذازم.
خیلی ٍقت بَد زیر دٍش بَدم ،نغزم از فشار افکار ٍ نشغَلیت ذينو در حال پاچیدن بَد ،دلو
نیخَاست سرم را بٌ دیَار سنگینی نیکَبیدم تا شکاف عهیقی بر نی داشت ٍ تهام ٍ افکار
نشکالتو از درٍنشان بیرٍن نیریخت.
ایکاش يادی االن اینجا بَد ،تنًا اٍ بَد کٌ با حرف يای اجربخشش نريو نیگذاشت رٍی
درديایو تا کوتر خَدخَری نیکردم ،انگار کسی از درٍن دلو بیرٍن آند ٍ نًیبی بٌ نن زد ٍ یادآٍری
کرد کٌ يی نن را یادت رفت ٍ اٍ یاد کسی نبَد جز رخسارى!
رخسارى يو تنًا دختری بَد کٌ ٍجَدشش ننبع آرانش بَد.
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این رٍز يا چٌ نرگو شدى بَد ،نهی دانو!
انا يهٌچیز ٍ يرچیز رٍ با بَدن رخسارى تاخت نیزدم ،این دل ،رخسارى را کٌ نیدید دٍست داشت
از البالی پیٍ خَن رد شَد ٍ خَدش را بٌ اٍ برساند یا يو انقدر نحکو بٌ سینٌ ام نیکَبید کٌ ير
آن احتهال رسَا شدنو دربرابر رخسارى بَد.
درست کٌ خانَادى ی نن عالقٌ ی ٍافرٍ ٍاضحی بٌ رخسارى داشتند انا يرگز از رخسارى بٌ عنَان
عرٍسشان استقبال نهیکردند ،خصَصا حاج بابا کٌ نگار را بٌ اندازى ی فاطهٌ دٍست دارد ٍ از يهان
کَدکی کٌ ناف نارا بٌ يوگرى زدند ،نگار را عرٍسشخَاند.
چًل دقیقٌ ای بَد کٌ يهان طَر خیرى بٌ آینٌ ی حهام بَدم ،بیرٍن اندم ٍ نو نَيایو را با حَلٌ
گرفتو ،انقدر بی حَصلٌ بَدمکٌ نَيایو را خشک نکردم ،پیرينی را بٌ تنوکشیدم ٍ رٍی تخت دراز
کشیدم ،ساعدم را رٍی پیشانیوگذاشتو ٍ سعی کردم بٌ خَاب برٍم.
رخسارى:
انیرکٌ رفت ،نن کهی حالو بًترشدى بَد البتٌ این يو ازنحاسن انیر بَد کٌ آرانش خاطر را بٌ نن
يدیٌ داد.
بالشت را پشت گردنو قراردادم ،لبخندی بدٍن قصد رٍی لب يایو شکل گرفت ،لحظٌ ای کٌ سرم
تَی آغَش سیدانیرگو شد ،جلَی چشو يایو پدیدارشد.
ان لحظٌ فقط دلو یک آغَشگرمنیخَاست تا خَدش را خالی کند ٍ سیدانیر يهان آغَشگرم شد
برای نن ،از فکرش صَرتو گرگرفت ،چرا ان لحظٌ جا نزدم؟ خَدم يو پاسخی برای سَالو پیدا
نکردم.
ترسیدى بَدم از بی خانهان شدن ،از سقفی رٍی سرم نبَدن ،نی دانستو تهام این آتیش يا از گَر
فًیهٌ خانَم شعلٌ نیکشید ،البتٌ از زنانی کٌ بٌ خَاستگاری پسر فرخندى خانَم جَابننفی دادى
بَدم يهین طَر بًانٌ تراشی نیکرد.
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نسلها يیچ يهسایٌ ای حَصلٌ ی خبرچینی این کٌ نن با يادیٍ انیر رفت ٍ آند دارم بٌ فرخندى
خانَم بکند ندارد.
اینکٌ يهین فردا نیشدم نستأجر يادی برام غیرقابل باٍر بَد ،زنانی کٌ با سیدانیر ننچ بازی نی

کردم برایو شاد آٍر بَد ٍنحل برق ٍ باد گذشت ،دلو فقط لحظٌ ای برای سیدانیرتنگشد.
دستٌ ای از نَيایو را دٍر انگشتو پیچاندم ،سیدانیر يرچٌ کٌ بَد باید اعترافنیکردم در حال
حاضر برای نن عزیز شدى بَد.

فردا برای نن رٍز پرکاریخَايد بَد ،چشو يایو خهار شدى بَد ٍ گیج خَاب بَدم ،فقط بالشت را بٌ
رٍی زنین انداختو ٍ تنًا سر بٌ بالشتگذاشتنو را فًهیدم زیرا بٌ سرعت بٌ خَاب رفتو.
يادی:
صدای لعنتی اش رٍی اعصابو بَد ،انقدر زنگ خَرد تا آخرنن را از خَاب بیدار کرد.
شب قبل دیر بٌ خَاب رفتٌ بَدم ،چشو يایو بٌ سختی باز شد انگار الیٌ ای سفید نقابل چشو يایو
را گرفتٌ بَد.
چندبار نداٍم پلک زدم ،گَشی را از رٍی پاتختیبرداشتوٍبٌ تهاس يای از دست رفتٌ ازجانب
سیدانیرنگايی کردمٍ ،اقعا کٌ این پسر کی نی خَابید ٍ کی بیدارنیشد؟ ساعت ينَز نٌ صبح يو
نشدى بَد.
دیشب یک سال بٌ سنش يو اضافٌ شد انا نفًهید نباید نن را صبحزٍد بیدارکند ،با اٍ تهاس
گرفتو ،چندبار سرفٌ کردم تا صدایو صاف شَد ،صدای بی تفاٍتش پاسخ داد ،انگار نٌ انگار نن را از
خَاب نازم بیدار کردى.
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 سالم يادی خَبی داداش؟ سالم انیرچٌ حالی چٌ احَالی برادرنَنن؟چی شدى باز؟ انیر داداش تَ کینیخَای بفًهی نن رٍ نباید انقدر زٍد بیدار کنی؟ نگٌ تَ خَاب بَدی؟با کف دست بٌ پیشانیو کَبیدم.
 ٍلش کن اصال ،بگَ داداشو بگَ اصال نگٌ تَ نهیدٍنی انرٍز رخسارى باید اسبابکشی کنٌ بٌ خَنٌ ی تَ ،بعدگرفتی خَابیدی؟رٍی تخت نشستو ٍ بالشت را رٍی پايایوگذاشتو ،آرنجو را بٌ ان تکیٌ زدم ،با کالفگی گفتو:
 کدٍم اسباب انیر؟ بٌ رخسارى بگَ يیچی نیارى خَنٌ نبلٌ ستعٌ؟ راستی؟ آرى نن فرانَشو شد بًت بگو اگٌ خَاست بیارى چی؟ بیارى بزارى تَ انباری نن چکار دارم خب باشٌ داداش اینو حل شد دیگٌ چینیگی؟ ساعت یازدى دمخَنٌ رخسارى باش باشٌ ،برٍ دیگٌ انیر ،خداحافظ219
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 دستت دردنکنٌگَشی را سر دادم پایین تخت ،يَای داخل اتاقکهی سرد ٍخنک بَد ،اتاقو نکان نَرد عالقٌ ام بَد
کٌ بیشترننتَی این اتاق در دسترس بَدم.
پنجرى ی بزرگ ٍ بلندی رٍ بٌ رٍی درب اتاق ،باپردى یحریر شیریرنگ بٌ يهراى حاشیٌ يای گردٍیی
بَد ،تخت کرم رنگ ٍ کهد کرم رنگ با نَاريای سفید ٍ دستٌ يای طالیی بٌ يهراى نیز تحریر سفید
رنگ ٍشیاريای کرم ٍ استخَانی ٍاشگال برجستٌ در اتاق قرار داشتند در گَشٌ ی پایینیاتاقيو نیز
تَالت سفید رنگی بَد با آینٌ ی بلند با حاشیٌ يایی نقرى
فرش دستبافٍگران قیهت گردٍیی رنگی يو رٍی پارکت يای قًَى ای پًن بَد.
دیگرخَاب ازچشو يایو پرکشیدى بَد ،رٍبرٍی آینٌ نیز تَالت ایستادم ،با دست نَيایو را کٌ تا
پایین گَشو بَد با يد بٌ باال فرستادم.
بٌ آشپزخانٌ رفتو ٍچایی را آنادى کردم ،کیک رٍ از داخل یخچال بیرٍنکشیدم ٍ يهانجا نشغَل
خَردن شدم.
فنجان چای ٍ پیش دستی را تَی سینک انداختو ٍ باز بٌ اتاق برگشتو ،پیرين سرنٌ ای رنگی را با
شلَار سفیدرنگی تن کردم ،بدٍن اینکٌ بٌ آینٌ نگاى کنو ،سَییچ را از جاکلیدی برداشتو ٍ از خانٌ
بیرٍن زدم.

رخسارى:
انیرتهاس گرفت ٍ گفت خانٌ ی يادی نبلٌ است ٍ اگر خَاستو لَازنی بیاٍرم باید برٍد تَی انباری،
چٌچیزی تَی این خانٌ ٍجَد دارد کٌنن تهایل داشتٌ باشو ان يارا حهل کنو ٍ بٌ نحل زندگی
جدیدم ببرم؟ يیچچیز!
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تهاملَازم کًنٌ ٍ قدیهی بَدند ،عقربٌ يا بٌ سهت عدد یازدى حرکت نیکردند ٍ بٌ ساعت
قرارنانچیزینهاندى بَد ،چهدان نقرى ای رنگ را باز کردم ٍ چند دست لباس کهی کٌ داشتو را
درٍنش جای دادم ،عکس بابا را برداشتو ٍ با کف دست غبار رٍیش را گرفتو ٍ با دلتنگی بٌ سینٌ ام
فشردم ،سپس ان را يو تَیچهدان جا دادم.
بٌ جز چند تکٌ لباس ٍ آلبَم عکس يای خانَادگی چیز دیگری برنداشتو ،چهدان نسبتا بزرگ را بٌ
سختی حهل کردم ٍ جلَی درب گذاشتو ،لحظٌ ای کٌ در را نیبستو نگايی برای آخرین بار بٌ خَنٌ
انداختو ،تهام صحنٌ يای درکنار نانان بَدن ،نقابل چشو يایو زندى شد ٍ بٌ نهایش در اند.
با قلبی فشردى با خانٌ ی خالیٍداع کردم ٍ ازپلٌ يا پایین اٍندم .يهان نَقع در بٌ صدا در اند،
سیدانیر بَد.
بافت نشکیٍ جذبی بٌ يهراى شلَار جین پَشیدى بَد ٍ يهَارى بسیار جذاب ٍ برازندى بَد ،با
سالنی کٌ داد از بررسی کردنش دستکشیدم ٍ با خَشرٍیی از اٍ احَالش را جَیا شدم.
بٌ ساعتش نگايی کردٍگفت:
 يادی دیرنکردى؟ چرا،کهی حاالخَبٌ صبح زٍد باياش تهاس گرفتو.بٌ دنبالٌ ی حرفش ناشین يادی داخل کَچٌ شد ٍ بَقی برایهان زد ،از ناشین پیادى شد ٍ بٌ
سهتهان اند ٍ گفت:
 سالم چطَرین؟نن ٍ انیر نگايی بٌ يو انداختیو ٍ بلند بلند خندیدیو ،يادی نتعجب گفت:
 چتَنٌ شها؟221
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انیر با خندى اشارى ای بٌ نَيای يادی کرد ٍگفت:
 اٍن چیٌ زدی دٍر نَيات کَچَلَ؟يادی با حیرت دستی بٌ نَيایش زد ٍ گفت:
 عٌ عٌ یادم رفت برش دارم.انیر باز يو خندید ٍ نن يو از داخل گَشٌ ی لبو را بٌ دندان گرفتو ،يد نشکی رنگی دٍر نَيای
يادی بستٌ شدى بَد ٍ چًرى اش را نحل پسر بچٌ يای بانهک کردى بَد.
چند دقیقٌ بعد فرخندى خانَم يو رسید ٍ با اٍقات تلخی پَل پیش را کٌ نبلغ ينگفت ٍ ناچیزی بَد
بٌ نن برگرداند ٍ نن يو يهانجا بٌ دست يادی دادم ٍ بعد بٌ سهت خانٌ ی يادی بٌ راى افتادیو.
انیر سَار صندلی جلَی ناشین يادی شد ٍ نن يو عقب نشستو ،يادی چهدانو را داخل صندٍق
عقب قرار داد ٍ پشت رل نشست ٍ بٌ سهت الًیٌ راند.
حاال دیگر بٌ نحلکارم يو نزدیکنیشدم ،خانٌ ای کَچک در آپارتهانی چًارطبقٌ بَدٍ تقریبا
نزدیک بٌ نحل سکَنت يادی بَد.
پس از سی دقیقٌ یا شاید يو کوتر ،البتٌ با ٍجَد ترافیک تًران ،رسیدیو.

يهانطَر کٌ حدس زدم خانٌ در آپارتهانی چًارطبقٌ بَد ،نهای ساختهان زیبا ٍ شکیل بَد ،از
ناشین پیادى شدیو .يادی چهدان را بیرٍن کشید ٍ خَدش نیز تا آسانسَر ان را حهل کرد.
داخل آسانسَر شدیو ،احساس غربت نیکردم ،يادی دکهٌ ی طبقٌ ی سَم را فشرد ،نَای آرانی
پخش شد ،آسانسَر کٌ ایستاد ،يادی چهدان را جلَی در پاگرد گذاشت ٍ کلید خانٌ را بٌ دستو داد،
لبخندی زدٍ گفت:
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 انیدٍارم اینجا راحت باشی. نهنَن از نحبتت. نن ٍ انیر دیگٌ نیریو تَام برٍ داخل. بسیارخب ،البتٌ اگر تعارفنهی کنو بیاین داخل ٍاسٌ اینٌ کٌ درحال حاضر ٍسیلٌ ای برای پذیراییندارم
 ایرادی ندارى ،نراقب خَدت باش نهنَنو خداحافظ.يادی بٌ سهت آسانسَر رفت ،انیر قدنی بٌ سهتو برداشت ٍ نزدیک بٌ نن ،نقابلو ایستاد.
با نًربانی گفت:
 رخسارى اگر چیزی الزم داشتی یا کاری داشتی حتها با نن تهاس بگیر. چشو حتها -نراقب خَدت باش

دستی برایو تکان داد ٍ يردٍ بايو داخل آسانسَر شدند ،کلید را داخل قفلانداختو ،درب گردٍیی
رنگ با صدای جیغ کَتايی باز شد.
حیرت آٍر بَد ،حداقل براینن ،بسیار شیک ٍ نجًز ،خانٌ ای تقریبا صدنتریبَد  ،سالن نشیهن
چیدنان زیبایی داشت ،یک طرف آن نیز تلَیزیَن چَبی ٍ بلند با تلَیزیَنی نسبتا بزرگ کٌ کاناپٌ
يای نسکافٌ ای رٍبٌ رٍش قرار داشتند ،سهت دیگر يو صندلی يای سلطنتی بَد کٌ رٍی نیزش
یکنیَى خَری بزرگ طالیی گذاشتٌ بَدند.
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رٍی پنجرى يارا پردى يایی از حریر زیبا پَشاندى بَد ٍ فرش يای فیرٍزى ای يو رٍی زنین پًن
بَدند.
بٌ آشپزخانٌ رفتو ،بلند خندیدم ٍگفتو:
 خدای نن ،اینجا رٍ!آشپزخانٌ ای با تهام انکانات برای یک خانَم کٌ يیچکسری نداشتٍ ،سایل برقی اش نقرى ای
بَدند ٍنیز نايارخَری ششنفرى ی سفید رنگی يو گَشٌ ی آشپزخانٌ بَد ،یخچال ٍ لباسشَیی ٍ
ناشین ظرف شَیی يو نشکی بَدند ،کابینت يا يو شکالتی ٍ براق بَدند.
سریعا با کنجکاٍی بٌ دٍ اتاق ساکن در رايرٍی سهت راست آشپزخانٌ خیرى شدم ،داخل اٍلی
شدمکٌ فقط یک تخت یک نفرى ٍ یک کهد داشت ،بٌ طرف دٍنی رفتو ٍدرش رٍگشَدم.
تختی دٍنفرى با رٍتختی يای آبی ٍپردى ای بٌ يهین رنگ ٍ يهین طَر فرشی آبی رنگ کف زنین
پًن بَد ،تخت خَاب ٍبقیٌ ی ٍسایل چَبی يو بٌ رنگ گردٍیی بَدند ،یک لحظٌ یادم آندچهدان
را پشت در جا گذاشتو ،يین بلندی کشیدم ٍ تند ٍچاالک بٌ سهت در دٍیدم.
با دیدن چهدان نفس راحتی کشیدم ٍ ان را بٌ داخل کشاندم ٍ بٌ داخل اتاق خَاب بردم.
چادر ٍرٍسری ام را از رٍی سرمبرداشتو ٍ رٍی تخت دراز کشیدم ،چشهانو قصد دل کندن از تهاشای
خانٌ را نداشت.
راٍی:
يادی يهان طَر کٌ بٌ سهت خانٌ ی خَدش نیراند در افکاری نسهَم بٌ رخسارى غرق شدى بَد
نهیدانست ازچٌ طریقی این دختر تهام ذينش را بٌ اسارت کشیدى بَد ،لحن صحبتش ،طرز
نگايش ،شیطنت درٍنی اش ،گايیقلب يادیپر غرٍر را نیلرزاند ،انا افسَس!
چٌ بسا کٌ ينَز بٌ عالقٌ ی قلبی برادر ٍ رفیق يهرايش نسبت بٌ رخسارى پی نبردى بَد.
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تهام طَل نسیر ،سیهایدلنشین رخسارى در نقابل دیدگانش نقش بستٌ بَد ٍ حتی دٍ نرتبٌ در
حال انحراف نسیربَد کٌ با تذکر انیر قَى ی حَاسش را تشدید کردى بَد.
بٌ سیدانیرکٌ نیگفت اٍ را بٌ ننزل برساند تَجًی نکرد ٍ اٍ را بٌ خَردن یک فنجان قًَى بٌ خانٌ
ی خَد دعَت داد.
نقابل خانٌ کٌ نگٌ داشت ،يردٍنفر يهانطَر کٌ با صدای بلند نیخندیدند ٍارد خانٌ شدند ،انیر با
صهیهت بٌ يادی ٍ يادی نیز برادرانٌ ،نگايشان را بٌ يو يدیٌ نیکردند.
این دٍ نرد جَان بٌ رٍی نام يو قسو یاد نیکردند ٍ نقام يردٍ برای يو دیگر بٌ ٍاالیی ٍ صهیهت
دٍ برادر بَد ،دٍست داشتند تهام لحظاتشان را درکناريو رقو بزنند ،يادی گاى نیخندید ٍ بٌ
سیدانیر خاطرنشان نیکرد باید حتی جشن ازدٍاجشان را بايو برگزار کنند ٍ سیدانیر با نًربانی ٍ
تکان داد سر حرف يای يادی را تصدیق نیکرد.
بعد از خَردن قًَى ،سیدانیرخهیازى ای کشید ٍ اظًار خستگی کرد ،از جا بلند شد ٍ بٌ سهت اتاق
خَاب يادی رفت ٍ رٍ بٌ يادی با نَای بلند گفت:
 نننیرم یکو بخَابو داداش.خَب بخَابی.يادی بٌ سهت تراس رفت ٍ سیگاری آتش زد ،حاال کٌ انیر بٌ خَاب رفتٌ بَد نیتَانست بدٍن
گَشزديای انیر سیگار بکشد.
صدای نَبایلش از داخل سالن بٌ گَشش رسید ،نَبایل را از رٍی کانتر برداشت ،نام آتَسا بعد از
ندتی چشهکنیزد.
يادی تلفنش را خانَش ٍدٍبارى بٌ تراس برگشت ،خَد نیز نهیدانست چٌ بٌ رٍزش آندى بَد ،اٍ
کٌ پاسخ تهانی دختران را سرٍقت نیداد ،حاال چرا تهایلی بٌ ادانٌ آن نداشت؟
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چشو يایش را بست ٍ پکی بٌ سیگارش زد ،خستٌ بٌ نظر نیرسید ،از این يهٌ تظاير ٍ تنًایی.
رخسارى دختر برازندى ای بَد کٌ تا بٌ حال نطر بد بٌ اٍ نینداختٌ بَد انا حاال باید اعتراف نیکرد حال
ٍ يَای دلشدگرگَن است.

ترسی بٌ دلش چنگنیانداخت ،ترس از دست دادن!
از اینکٌ بٌ رخسارى يو ابراز عالقٌ کند ٍ اٍ خط بیندازد رٍی تهام تفکرات ٍايی اش ٍ زیر پای اٍرا
خالی کند.
سیگارشکٌ تهام شد ،رٍی کاناپٌ نشست ٍ چشو يایش را رٍی يو انداخت.
رخسارى:
صدای زنگ نَبایلو بلندشد ،خَاب سبکی داشتو ٍ با کَچک ترین صدایی از جا نیپریدم ،با کرختی
از جا بلند شدم ٍ سالنٌ سالنٌ بٌ سهت يال راى افتادم ،نالشی بٌ چشهو دادم ٍ گَشی را برداشتو،
گالرى پشت خط بَد.
 بعلٌ ؟ سالم دٍست عزیزم خَبی؟ نهنَن گالرى خَبو ،تَ چطَری؟ عالی ام ،راستی کجایی این ٍقت ظًر؟ خَنٌ ام عزیزم آخٌ اٍندم در خَنت يرچی در زدم کسی در رٍ باز نکرد آى عزیزم فرانَش کردم بًت بگو نن خَنو رٍ عَض کردم226
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 ٍاقعا؟ کی؟ چرا نگفتی؟یًَیی شد ،اگر نیخَای بیا خَنٌ جدیدم يو اینجارٍ ببین يو بايو بریو خرید آرى آرى نیام حتها ،خریدچی؟ نایحتاج ٍای نن يیجان زدى ام ،آدرس رٍ برام بفرست کٌ اٍندم نیبینهتتهاس را قطع کردم ٍ آدرس را برای گالرى فرستادم ،خَد نن يو يهچنان بٌ این خانٌ خَ نگرفتٌ
بَدم ٍ حس یک نًهان را در اینجا داشتو.
تا زنانی کٌ نگار برسد بٌ تهاشای تلَیزیَن نشستو ،زنانی کٌ گالرى رسید بی درنگ در را باز کردم ٍ
جلَی در بٌ استقبال گالرى ایستادمٍ ،قتی از آسانسَر بیرٍن اٍند ٍای بلندی گفت ٍ خَدش را در
آغَشو جا داد.
دست يایش را از دٍرگردنو سَا کردم ٍ گفتو:
 داشتی خفو نیکردی دخترجیغ کَتايی کشید ٍ گفت:
 ٍای این جا چٌ خَشگلٌ رخسارى بیا داخل دیگٌ.دستش را گرفتو ٍ بٌ داخل کشاندنش ،نحتهال با جیغ يایی کٌ از سريیجان نیکشید يهسایٌ يارا
ناگزیر بٌ ٍاخَاست نیکرد ،گردنش را ندام بٌ کنارى يا نیکشید ٍ نیخندید.
کیف بزرگی را کٌ رٍی دٍشش بَد را رٍی نیز گذاشت ٍ گفت:
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 ٍای رخسارى اینجا نبلٌ ست؟ نیبینی کٌبیا بشین اینجا ٍ يهٌ چیز رٍ تعریف کن.لبخندی زدم ،کنجکاٍی اش انتًا نداشت ،نقابلش نشستو ٍ گفتو:
 اینجا خَنٌ يادیٌچشو يایش درشت شد ،نَيایش را پشت گَشش زدٍ با پژٍاک کشیدى ای گفت:
 چی؟ نٌ؟ شَخی نیکنی؟ نٌ عزیزم اصال شَخی نهیکنو خب بقیش؟ نن این خَنٌ رٍ از يادی اجارى کردم ٍاقعا؟ بعلٌ ٍاقعا ٍای خدا ،عجب اتفاقاتی افتادى ٍ نن بی خبر بَدم. خب حاال کٌ يهٌ چیَ نتَجٌ شدی ،بًترى بریو خریدکنیوسرش را خاراند ،انگار يهَارى تَی این ناجرا غرق بَد ،نًیبی زدم ٍگفتو:
 گالرى؟ شنیدی چی گفتو؟ -آرى آرى شنیدم بریو.
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لباسيایو را کٌ ينَزتَی چهدان بَدند را تن کردم ٍ بابرداشتن نقدار پَلی بٌ يهراى گالرى از خانٌ
خارج شدیو.
بٌ نزدیک ترین فرٍشگاى رفتیو ،گالرى سبد بزرگی برداشت ٍ با خندى گفت:
 نن عاشق این سبديام ،خصَصا ٍقتی پر نیشند. تَ دیٍَنٌ ای ،عاشق چٌ چیزيایی يو نیشیا. خب خب چی نیخَاستیوبٌ طرف ردیف اٍل رفتیو ،تقریبا ير چیزی کٌ بٌ نظرم الزم ٍ نَرداحتیاجو بَد را تَی سبدی کٌ
گالرى بٌ دست گرفتٌ بَد نیگذاشتو.
سبدبٌ طَر کانل پرشد ٍ بٌ طرف صندٍق رفتیو ،يزینٌ يارا کٌ حساب کردم ،تهام پالستیک يا را
رٍی انگشتو گرفتو ٍ با گالرى بٌ سهت خانٌ
برگشتیو.
بستٌ ی چایی را بیرٍن کشیدم ٍ برای خَدم ٍگالرى چاییدم کردم.
انرٍز يو کٌ بٌ شرکت نرفتٌ بَدم ،بٌ خَدم قَل دادم فردا ٍقت عصر حتها بٌ دنبال رانین برٍم ٍ با
اٍ پس از گذشت چندسال دیداری تازى کنو.
دلو لحظٌ ای در يهین آشپزخانٌ ی ندرن ٍ شیک پر کشید ٍ ضعف رفت برایچًرى ی برادرم.
قَری را رٍی کتری قراردادم ،یک لحظٌ تصَیر رانین درنگرشو آشکار شد ،ينَز چًرى ی رانین را بٌ
ضهیرداشتو ،انگار کٌ رٍز قبل اٍ را دیدى بَدم ،برادرم رٍی نتفاٍتی داشت ٍ نا بٌ یک دیگر يیچ
شبايتی نداشتیو.
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نن چشو ٍ ابرٍیی سیٌ دارم ٍ رانین نَيایی بَر ٍ چشهانی عسلی رنگ ،صَرتش کشیدى ٍ راست
قانت است ،بٌ یادم نیآید کٌ از لَبیاپلَ ٍ آبگَشت تنفر داشت ،نًربان ٍ سر بٌ راى بَد ٍ شایديو
سادى ٍ بی ریا بَد کٌ افسانٌ ٍ نًری بٌ سادگیرانین را تحت نظر خَدشان قرار دادند.
با صدای سَت کتری ،شعلٌ اش را آرام کردم ،گالرى تَی اتاق خَاب بَد ،نهیدانو چکار نیکرد انا
تهام ٍقتی کٌ نن تَی آشپزخانٌ درحال جابٌ جایی خرید يا بَدم اٍ از اتاق بیرٍن نیاند.
دٍ فنجان چایی ریختو ٍ با سینی گرد تَی دستو بٌ سهت اتاق رفتو ،گالرى با دیدنو سریعا الی
آلبَنی کٌ تَی بغلش بَد رٍبست ٍ با تتٌ پتٌ گفت:
 نن...فقط...کهی کنجکاٍ..شد..م.لبخندی باالجبار زدم ٍ گفتو:
 عزیزم نیازی نیست يَل بشی ایرادی ندارىاین را قلبا بٌ زبان نیاٍردم ،انا چارى نبَد زیرا کنجکاٍی گالرى يیچگاى پایان نداشت ،قطعا اگر فاطهٌ
سادات بَد تحت يیچ پیهانی دست بٌ ٍسیلٌ يایو نهی زد انا این اصل با گالرى بیگانٌ بَد.
سینی را رٍی پاتختی گذاشتو ٍ کنار گالرى نشستو ،آلبَم را بٌ دستو داد ٍگفت:
 ببخشید فضَلی کردم انا یًَیی کنجکاٍ شدم گفتو کٌ نشکلی ندارى ٍلی عجب عکس يایی دارینا -آرى عزیزم عکسا زیادى

 خب عزیزم نیخَای بايو نگاىکنیو؟230
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گالرى لبخندی زد ٍ دستانش را بٌ يو کَفت ،آلبَم را نابینهان جا دادم ٍ اٍلین صفحٌ اش رٍ
بازکردم ،با دیدن عکسيای خانَادگیهان اندٍى گلَگیری تهام جانو را خَرد ٍ نن سراسربغض شدم.
اٍلین عکس ،کَدکی نن ٍ رانین بَد کٌ رٍی پايای پدر جا خَش کردى بَدیو ٍ لبانهان نیخندید.
کالى سبز تَری رٍی سرم بَد با یک جلیقٌ ٍ دانن سبز ،یادش بٌ خیر!
چقدر رانین این عکسو را بٌ ریشخند نیگرفت ٍ نیگفت نحل طَطی شدم.
گالرى با باریک بینی بٌ عکس نگرید ٍ بعد گفت:
 خب فکر نیکنو ایشَن پدرت باشٌ چَن عکسش رٍ تَی طاقچٌ یخَنتَن دیدم انا این دٍتاکَچَلَ يا کین؟
با انگشتو خَدم را نشانٌ گرفتو ٍ گفتو:
 این کٌ ننوبعد بٌ سَی رانین اشارى زدم ٍگفتو:
 اینو رانینٌنَشکافانٌ نگايو کرد ٍگفت:
رانین کیٌ دیگٌ؟ رانین برادرنٌ.تعجب را نیشد از نردنک چشويایش کٌ بٌ طَرنداٍم يو نن را نگاى نیکرد يو بٌ عکس خیرى
نیشد فًهید.
بعد ازسٌ دقیقٌ کٌ سکَن کردى بَد گفت:
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 نٌ؟ چی نٌ؟ داری شَخی نیکنی؟ نٌ جانو شَخی برای چی؟ ٍاقعا برادرنٌ یعنی تَ یٌ برادر داری؟ پس چرا تابٌ االن نگفتٌ بَدی؟شَنٌ يایو را باال انداختو کٌ گالرى ادانٌ داد:
 االن کجاست پس؟نهیخَاستو کسی نتَجٌ ی زندگی خصَصیهان شَد ،پس بدٍن اشارى ای بٌ نبَدن رانین گفتو:
 رانین یٌ شًردیگٌ زندگی نیکنٌگالرى یک تای ابرٍش رٍ باال انداخت ٍ گفت:
 پس چرا برای خاکسپاری نادرت نیَند؟رنگ باختو انا با خَنسردی گفتو:
 نعلَنٌ کٌ اٍند پس چرا نا ندیدیهش؟ چَن نن برای این کٌ يَلش نکنو کهی دیرتر گفتو آيان فًهیدمازسر فراغ بال نفسی کشیدم کٌ صدای گالرى باز گفت:
 االن عکس دیگٌ ای از رانین يست؟232
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 آرى عزیزمبا يیجانی دٍچندان گفت:
 ٍای! زٍد باش نشَنو بدى ،خیلی دلو نیخَاد بدٍنو شبیٌ يستین یا نٌ! خب قبلش باید بًت بگو کٌ نا اصال بٌ يو شبیٌ نیستو. ببینهش؟آلبَم را ٍرق زدم ٍ بٌ آخرین عکس از رانین رساندنش ،عکس را بٌ طرف گالرى گرفتو ٍ گفتو:
 بیا عزیزمبٌ نانند نرتبٌ پیش ندام چًرى ی نن ٍ رانین رٍ نیپایید بٌ گهانو سعی نیکرد شبايت بین نن ٍ
رانین بسنجد.
خندید ٍگفت:
 يیچیتَن شبیٌ يو نیستٍ ،ای نگٌ نیشٌ حاال کٌ نیبینی شدى عزیزم ٍلی رخسارى؟ جانو؟ داداشت خَشگلٌ ياخندى ی بلندی زدم ٍ گفتو:
 قابل شهارٍندارىگالرى کٌ بٌ قطع نصهو بٌ نظر نیرسید گفت:
233
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 ٍای رخسارى خَايشا ننرٍ با برادرت آشنا کن .نتعجب ٍ يهینطَر با لحنی کٌ خندى در آن نفَذ کردى بَد گفتو:
 ٍای گالرى چی نیگی؟دستش را رٍی صَرتو قرار داد ٍگفت:
 جدی نیگها رخسارىنگايو بٌ سهت سینی چای کشیدى شد کٌ گفتو:
 خدای نن! چایی يا یخ زدىاز جا بلند شدم ٍ سینی را رٍی یک دستو بلندکردم کٌ دست دیگرم را گالرى کشید ٍگفت:
 رخسارى با تَانا ،اصال ببینو چرا یٌ چندٍقت برادرت رٍ بٌ خَنت دعَت نهیکنی.با تَجٌ بٌ اینکٌ قطعا رانین را پیدا نیکنو ٍ اٍ را بٌ اینجا دعَت نیکنو رٍ بٌ گالرى گفتو:
 حتها اینکارٍ نیکنو.بٌ جًت آشپزخانٌ رفتو ٍ چایی يارٍ داخل سینک ریختو ،قَری را برداشتو ٍ فنجان يارا پر کردم.
بٌ داخل اتاق برگشتو ٍ اینبار يو نن ٍ يو گالرى فنجانهان را برداشتیو ،گالرى يهانطَر کٌ فنجان
چایی اش را جلَی ديانش نگٌ نی داشت ٍ جرعٌ جرعٌ نینَشید ،نَذیانٌ نگايو کردٍگفت:
 رخسارى تاحاال نتَجٌ شدی؟حبٌ قند را از قندان نقرى ای آنتیک برداشتو ٍ بٌ ديانو گذاشتو ٍ گفتو:
 نتَجٌ چی؟ ٍای رخسارى تَام شیش نیزنیا ،اصال نعنای نگايای انیر رٍ نهیفًهی؟234
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 اصال نهیفًهو حرفاتَ!گالرى چشهکی زد ٍگفت:
 نهیفًهی یا ترجیح نیدی پیادى تا علی چپ بری؟ ٍاقعا نهیفًهو گالرى! خیلی پرتی رخسارى ،پسرى يهچین نگات نیکنٌ دل سنگ آب نیشٌ. نگٌ چجَری نگايو نیکنٌ؟ عاشقانٌبالشت رٍی تخت را برداشتو ٍ بٌ صَرتش کَبیدم ،قًقًٌ ای زد ٍ گفت:
 حاال یٌ چیزی ام بگو؟ بگَ احساس نیکنو يادی يو عاشقانٌ نگات نیکنٌبٌ دنبالٌ ی این حرفش بٌ سرعت از اتاق خارج شد ٍ نن يو بٌ دنبالش از جا پریدم.

گالرى صَرتو را بَسید ٍ بٌ پافشاری کردنو برای اینکٌ شام را در کنار نن باشد قبَل نکرد ٍ عزم
رفتن کرد.
نن يو بٌ تبعیت از گالرى رٍیش را بَسیدم ٍ گفتو:
 بٌ سالنت عزیزم بازيو ننتظرتو قربَنت رخسارى جَنو.235
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دستی تکان داد ٍ داخل آسانسَرشد ،در ٍاحد رٍ بٌ رٍیی باز شد ٍ پسر خَش سیهایی بیرٍن اند.

قد نتناسب داشت ،نٌ بلند بَد ٍ نٌ خیلی کَتاى ،چًرى ی بانزى ٍ دلنشینی داشت ٍ يهان طَر کٌ
بٌ نن نگاى نیکرد حیرت زدى گَشٌ ی لبش را نیجَیید.
بعد از خیرى شدن بٌ يو با صدای آرانی سالم دادم ،گَیا در فکر بٌ سرنیبرد زیرا چشهانش پرید ٍ
نتعجب گفت:
 يی نننیگها چقدر تازگیا برٍبیا ٍ سرٍصدا يست نن عذر نیخَام اگر اذیت شدید نٌ بابا نًو نیست.یک قدم جلَتر اند ٍ گفت:
 افتخار آشنایی با کی رٍ دارم؟دستو را بٌ در گرفتو ٍ گفتو:
 نن نحسنی يستو ،رخسارى نحسنی!_ -خیلی يو عالی ،خَشَقتو.
بدٍن اینکٌ بٌ انتظار پاسخی از جانب نن باشد بٌ سهت آسانسَر دٍید ٍ يهینطَر کٌ بٌ سرش
نیکَبید ٍگفت:
 خاک برسرم شد کٌ دیر کردم.خندیدم ٍ بٌ رفتن يهسایٌ چشو دٍختو ،فرانَش کردم نانش را بپرسو ،در را بٌ يو کَفتو ٍ بٌ
داخل اندم.
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نفس عهیق ٍ راحتی کشیدم ٍ بٌ طرف کاناپٌ رفتو ،خَدم نیزنیدانستو يرگز در نن این عالقٌ
نیست کٌ رٍی صندلی يای سلطنتی با آن تاج يای بلندشان بنشینو ،کاناپٌ را ترجیح نیدادم.
نَيای بلند ٍصافو راراز بند کش آبی رنگ آزاد کردم ٍ دستو را البٌ الیشان کشیدم ،دستو را رٍی
قلبو گذاشتو ٍ گفتو:
 خدایا نیدٍنو خیلی ناانید بَدم انا تَ ببخش ،بابت يهٌ چیز شکرت ،يهٌچیزيا! خصَصادٍستای خَبی کٌ بًو دادی.
يرچقدرشاکر خداٍند نیشدم کو بَد ،انیر ،يادی ،گالرى ،فاطهٌ ٍ رضا يهٌ دٍستانی بَدند کٌ سایٌ
شان رٍی سر نعهت بَد ،از زنانی کٌ با انیرٍيادی ٍ رضا رفت ٍآند نیکردیو ،اجتهاعی تر شدى
بَدم ٍ نسبتا بًتر از دفعات پیش با دیگران بٌ خَبی ارتباط برقرار نیکردم.
البتٌ نگار از این اصل نستحنا بَد زیرا يیچگاى رابطٌ ای دٍستانٌ دربین نا ایجاد نشد ٍ نن ندانستو
کٌ بٌ چٌ عنَانی اٍ از نن نفرت داشت.
صدای گالرى تَی سرم اکَ شد کٌ در رابطٌ با نگاى يای سید انیر بَد ،نن يو نتَجٌ نگاى يای
نانفًهَش شدى بَدم انا این انر برای نن ارنغان دلبستگی را نعنا نیکرد.
دستو يوچنان رٍی قلبو بَد ،نابٌ ينگام تپش تندتری گرفت ٍ بٌ دیَارى سینٌ ام کَفت ،نهیدانو
چٌ بٌ رٍزم نیآند انا يرچٌ کٌ بَد بعديا پی بٌ این بردم کٌ يرگز خَشایند نبَد.
بٌ اتاق رفتو ٍ رٍتختی را کٌ بٌ سبب نشستن رٍی تخت جهع شدى بَدرا صاف کردم ٍ سینی را يو
بٌ آشپزخانٌ ننتقل کردم.
برای شام باید فکری نیکردم ،چشو يایو را بستو ٍ بٌ این فکر کردم کٌ دلو چٌ چیزی برای شام
نیخَايد؟!
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تصهیو بٌ درست کردن ناکارانی گرفتو ٍ نشغَل پخت ٍپز شدم ،يهینطَر تلَیزیَن را رٍشن
گذاشتو ٍ درحالی کٌ آشپزی نیکردم از يهینجا بٌ صفحٌتلَیزیَن يوچشو دٍختٌ بَدم ،در یک
آن قَى ی حَاسو پرت برنانٌ ی تلَیزیَن شد ٍ انگشت سبابٌ ام بٌ دیَارى ی نايی تابٌ چسبید،
جیغ کَتايی کشیدم ٍ چشهانو از اشک پر شد ،انگشتو بٌ طَر ٍحشت آٍری نلتًب بَد ٍ
نیسَخت.
زیر گاز را خانَش کردم تا نَاد ناکارانی نسَزد ،سپس بی ٍقفٌ بٌ دم تَالت دٍیدم ٍ خهیر دندان
راچنگ زدم ،انگشتو بٌ اندازى ی دٍ بند سَختٌ بَد ٍ التًابش تهام درٍنو را بٌ آتش نیکشید،
خهیردندان را بٌ سَختگی نالیدم ٍ نداٍم سطح سَختگی را فَت نیکردم تا کهی از سَزشش بًتر
شَد.
بٌ درٍن آشپزخانٌ بازگشتو ٍ نکرر زیر نايی تابٌ را رٍشن کردم ،با عصبانیتی تَام بٌ آزنندی
تلَیزیَن را خانَش کردم ٍ کننترل ان را با حرص بٌ رٍی کانتر کَبیدم.
بعد از تهام شدن کارمتَی آشپزخَنٌ ظرف يایی کٌ بٌ رٍی يو پر شدى بَدند را شستو ٍبٌ داخل
آبچکان برگرداندم.
نابٌ ينگام بٌ یاد يادی افتادم ،بٌ خاطرم اند کٌ نَعد تاریخ تَلدش بٌ يهین زٍدی يا بَد،
نحتهال دٍ یا سٌ رٍز بعد؛ برای نن نَضَعی جلب کنندى بَد ،انیرٍيادی بٌ راستی کٌ يهانند دٍ
برادر بَدند ،چٌ بسا کٌ حتی تاریخ تَلدشان نزدیک بٌ يو بَد.
خدارا شکر کٌ نن يرچٌ زٍدتر کادٍی يادی را کٌ شانل یک ادکلن خَش بَ بَد ٍ برایو کلی آب
خَردى بَد را خریداری کردى بَدم ،يدیٌ ی انیر ٍ يادی تفاٍت يای آشکاری بٌ نسبت يو داشتند،
انیر رٍحیات لطیف ٍ نتَاضعی داشت ٍ بٌ عکسش يادی ،البتٌ شاید تَی نظر نن ،در قید ٍ بند
کتاب ٍ شعر ٍ نَالنا نبَد ٍنیست.
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ساعت بٌ نزدیکی يای نٌ شب بَد ،بٌ آشپزخانٌ رفتو ٍ برای خَدم ناکارانی را داخل یک بشقاب
کریستال کشیدم ٍ با خیارشَر ٍ سیرترشی نشغَل صرف شام شدم.
خَردن غذا بٌ تنًایی کهی دشَار بَد ،آن يو ٍقتی کٌ پدر نباشد ،نادر نباشد ،یا نحال...رانین نباشد!

بٌ یادم نیآید کٌ نادر گايی تَی يهان عالو خهاری با ناقَس بلندی نیخندید ٍ نیگفت:
 رخسارى ...ب..رٍ بٌ ...رانین...بگَ دیرٍ..ق..تٌ بی..ا خَ...ن...ى.ٍ نن چقدر قلبو فشردى نیشد از دیدن این سلسلٌ نهایی کٌ ،گَیا بٌ صَرتو چنگ نیزد.
این کام برای نادرم بٌ خاک سپردى شد ٍ يرگزبعداز رفتن رانین ،نَفق بٌ دیدارتنًا پسرش نشد،
برای نظلَنیت نادرم سَختو ،انگار کٌ نیان آتشی شعلٌٍر دست ٍپا نیزدم.
چنگال را بٌ داخل حجو ناکارانی فرٍ بردم ٍ رشتٌ يای بلند زرد رنگ را بٌ دٍر چنگال پیچاندم ٍ بٌ
سهت ديانو بردم ،انا دربین راى دستو نتَقف شد ،با یادآٍری گذشتٌ ،اشتًایو کَر شد ٍ غذا بٌ
کانو تلخ!
بشقاب را بٌ جلَ يل دادم ،حاال نیبایست نن بااین غذايا چکار نیکردم؟
با یاد آٍری يهسایٌ ی رٍ بٌ رٍیی ،بشقابو را بٌ دست گرفتو ٍ بٌ سهت قابلهٌ رفتو ،کهی دیگر يو
از رشتٌ يا اضافٌ کردم.
چادر طَسی رنگ را بٌ رٍی رٍسری نشکی ام تنظیو کردمٍ ،ارد رايرٍ شدم ٍ نقابل درب يهسایٌ
ایستادم ٍ زنگ را فشردم.
يهان آقایی کٌ عصرينگام ،زنان بدرقٌ ی گالرى دیدى بَدنش ،در را بٌ رٍیو باز کرد.
با خَشرٍیی لبخندی زدم ٍگفتو:
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 سالم ،ناکارانی زیاد درست کردى بَدم گفتو یٌ بشقاب برای شها بیارم.دست يایش را بٌ يو نالید ٍگفت:
 بٌ بٌ ،نیدٍنین از کی يست ناکارانی نخَردم؟ خستٌ شدم از غذايای حاضری!نتعجب نگايش کردم!
چقدر بٌ سرعت با نن راحت صحبت کرد ،لبخندی زد ٍ گفت:
 دريرصَرت دست گل ٍ بلبلت دردت نکنٌ چی؟ يیچی ببخشید ،نرسی،خداحافظ.در را کٌ بست نن يهچنان نتعجب ٍ حیرت زدى خیرى بٌ در بَدم ،این چٌ رفتاری بَد؟
البتٌ شاید يو رفتار نن نضحکانٌ بَد کٌ یک ناکارانی نعهَلی را برای يهسایٌ بردم.
آى! باز يو فرانَشو شد اسهش را بپرسو ،بٌ سر نیز برگشتو ،چنگالی بٌ دستو گرفتو ٍ کهی از
ناکارانی درٍن قابلهٌ را بٌ ديان گذاشتو.
اینبار قصدم چشیدن نزى اش بَد ،خَشهزى ٍ خَش طعو شدى بَد.
لیَان آبی نَشیدم ٍ بعد از جهع آٍری نختصر آشپزخانٌ ،برای خَاب بٌ اتاق رفتو.
فردا باید سرکارم حاضر نیشدم ،پس چراغيارا خانَش ٍ آباژٍر کنار تخت را رٍشن کردم ٍ بٌ زیر
پتَ خزیدم ،پلک يایو را رٍی يو گذاشتو ٍ با انرٍز ٍداع گفتو
انیر:
چشو يایو را گشَدم ٍ بٌ سقف باالی سرم خیرى شدم ،نن ينَز خانٌ ی يادی بَدم؟

240

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

تهام رٍز قبل را بٌ یاد آٍردم ،ظًر کٌ از خستگی بدن بی جانو بٌ استراحت نیاز داشت ،برای خَاب
بٌ اتاق يادی رفتو ٍ سریعا پلک يایو رٍی يو افتاد ،زنانی کٌ بیدار شدم سٌ ساعت گذشتٌ بَد.
بٌ طرف يال رفتو کٌ با دیدن يادی کٌ رٍی کاناپٌ بٌ خَاب رفتٌ بَد ،آرام ٍ خانَش بٌ اتاق
برگشتو ٍ تا ينگانی کٌ يادی بیدار شَد صدایی ایجاد نکردم.
چًل دقیقٌ دیگريو يادی از خَاب برخاست ٍ اجازى نداد تا نن بٌ خانٌ برگردم.
شام را با دیَانگی يای يادی کتلت سرخ کردیو ،البتٌ کتلت يایی کٌ ظايرشان يیچ اشتًا برانگیز
نبَد،چندتایش را سَزاندیو ٍ نابقی ظايری کج ٍنعجَج داشتند.
در انتًای شب با نادر تهاس گرفتو ٍ بٌ اٍ گفتو در ننزل يادی انشب راسکَنت کردى ام ،اٍ يو
گفت بٌ حاج بابا نیگَید نن انشب دیر بٌ ننزل نیرسو ٍ زنانی کٌ اٍ بٌ خَاب رفت ٍ صبح
بیدارشد بٌ اٍنیگَید کٌ نن صبح زٍد ينگام از خانٌ بیرٍن آندى ام.
با تشکر از نادر با خیالی آسَدى تهام شب را با يادی خَشگذراندیو؛ يادی یک فیلو کهدی را داخل
دستگاى گذاشت ٍ يردٍ بٌ تهاشایش نشستیو.
نیهٌ يای شب را يو با دردٍدل يای برادرانٌ شب را بٌ صبح رساندیو ٍ بٌ یادم نیآید کٌ ساعت
چًارصبح بَد کٌ بٌ خَاب رضایت دادیو.
خهیازى ای کشیدم کٌ يادی لگدی نحار ران پایو کرد ٍ گفت:
 انیر پاشَچشهانو را رٍی يو انداختو ،بٌ علت آن کٌ شب دیرينگام خفتٌ بَدم يهَارى خَابو نیگرفت ٍ
جان از جا برخاستن را نداشتو.
يادی نقابل آینٌی قدی ایستاد ٍ تیشرتش را از تنش بیرٍن کشید ،یکی از چشهانو را نیهٌ گشَدم
ٍ دستو را کٌ کرخت بَد را بٌ بالشت رساندم ٍ آن را بٌ جًت يادی پرتاب کردم.
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بالشترا در يَا بغل زد ٍ نتعجب گفت:
 عٌ چتٌ ؟با لحنی کٌ خَاب رٍی آن تأجیر گذاشتٌ بَد ٍ گرفتٌ بٌ گَش نیرسید ،نتفق بٌ خندى گفتو؛
 جبران لگدت بَد.يادی با کالفگی نگايو نیکند ٍ يهان بالشت را کٌ پارچٌ ای سبز داشت رابٌ دست نیگیرد ٍ بٌ
سرم نیکَبد.

یک طرف بالشت را نیگیرم کٌ از دستان يادی ريا نیشَد.
يادی دیَانٌ ای نحارم نیکند ٍ با گفتن:
 بسٌ تنبلی انیر،پاشَ بیا صبحانٌ بخَریو ،نهیرسیها کارخَنٌ.نلحفٌ را کنار نیزنو ٍ نیگَیو:
 دقیقا عین نانانو صحبت کردیاز اتاق بیرٍن رفت ٍ با صدای بلند گفت:
 شایدم نن حس پدری بًو دست دادىداخل سرٍیسی کٌدر اتاق خَاب برقراربَد شدم ،آبی بٌ دست ٍ رٍیو زد ٍ با دستان خیسو نَيای
آشفتٌ ام را بٌ حالتی عادی برگرداندم ،سپس بٌ آشپزخانٌ رفتو ٍ با دیدن نیز صبحانٌ ،یک تای
ابرٍیو را باال دادم ٍ گفتو:
 -بٌ بٌ داداش نیبینو کٌ نیخَای صبح خَبی رٍ برای نن رقو بزنی
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يهانطَر کٌ لیَانش را لبریز از آبپرتقال نیکرد گفت:
 آرى خب ،کتکلتای دیشبی کٌ تَ درست کردی جای يیچ تعریفی ندارى ،چرا سرپا ٍایستادی بشیندیگٌ.
صندلی را بٌ عقب راندم ٍ رٍیش نشستو ،سپس خَد ٍ صندلی را بٌ نقابل نیز يدایت کردم ٍ
گفتو:
 کتلت يای نن؟ یادت نرى با يو درستشَن کردیو. آرى نحصَل نشترک انیر ٍيادیپنیری رٍی تستو نالیدم ٍ چای شیرینو را يو زدم ،شتابزدى صبحانٌ را نیل کردیو ٍيردٍ با عجلٌ
ایٍاقف ،رٍ بٌ آینٌ ایستادیو.
گاى يادی ژل نَ را از دستو نیگرفت ٍگاى نن کار نَيایش را نیهٌ نیگذاشتو ،پس از آنادى شدن
يردٍ بٌ جًت کارخانٌ بٌ راى افتادیو.
در تهام طَل نسیر دل دل نیکردم تا خدانکند کٌ حاج بابا در کارخانٌ باشد ٍ انا از جًتی نیز بٌ
خَدم انیدٍاری نیدادم کٌ اگر چنین بَد ،نادر حتها با نن تهاس نیگرفت.
انا در این نسئلٌ يادی يیچ کَتايی نهیکرد ٍ با نزاح يای تهسخر آنیزش نن را بٌشدت
پرخاشگر نیکرد.
ينگانی کٌ ٍارد پارکینگ شدیو با دیدن ناشین حاج بابا نتعجب شدم ٍ بٌ سرعت از ناشین بیرٍن
پریدم.
بٌ يهراى يادی تقریبا طَل پارکینگ تا سالن کارکنان را نیدٍیدیو کٌ در کیَسک نگًبانی ،حاج بابا
را دیدیو کٌ نشغَل صحبت با نگًبان بَد.
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نگًبان نتَجٌ حضَر نا شد ،انا يادی با دست بٌ اٍ آناج بی اعتنایی داد ٍ يردٍ تند ٍچاالک از
کنار حاج بابا گذشتیو.
بٌ نیز ننشی کٌ رسیدم ،يهانطَر کٌ نفس نفس نیزدم رٍ بٌ ننشی گفتو:
 اگٌ ...پ..درم تش..ری..ف آٍرد...ن بگَ نن خیلی..ٍ...ق..تٌ اٍندم.ننشی ازجا برخاست ٍ گفت:
 نشکلی پیش اٍندى آقای دادفر؟بدٍن يیچ درنگی خَد را داخل اتاقو انداختو ٍپشت نیز کارم نستقر شدم.
سرم را رٍی سطح نیز گذاشتو ٍ سعی بر آن کردم تا نفس يایو ننظو ٍ تپش قلبو آرام گیرد.
تقٌ ای بٌ در خَرد ،از جا پریدم ٍ تندٍچاالک ،چند ٍرق ٍکاغذ کٌ نهیدانستو بٌ طَر دقیق نربَط بٌ
قرارداد کدام پارچٌ ياست ،رٍی نیز نًادم ٍ با خَدکاری کٌدر دست گرفتو بٌ جانش افتادم.
صدایو را صافنهَدم ٍ گفتو:
 بفرنایید داخل.در باز کٌ شد ،قانت رشید حاج بابا يو در نظرم نهایان گردید.
بٌ احترانش از جا بلند شدى ٍ ایستادم.
 سالم حاج بابا صبحبخیرحاج بابا ساعتش را نگرید ٍ با الحان نرنَزی گفت:
 ظًر بخیر.گند زدى بَدم ،آخر االن چٌ ٍقت صبحرا بٌ خیرکردن برای حاج بابا بَد؟!
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برتر این را دانستو کٌ خَد را برسانو بٌ کَچٌ ی علی چپ ،پس لبخندی رٍی لبانو نشاندم ٍگفتو:
 حاج بابااتفاقی افتادى؟ کو پیش نی یاد این ٍقت رٍز بیاید کارخَنٌ؟ نحض سر زدن بَد نتَجٌ شدم دیشب اٍندنت رٍ نفًهیدم دیگٌدیدم شها خَابیدین چراغا خانَشٌ ،ننو بی سرٍصدا اٍندم داخل. باشٌ پسر ،انشب رٍدیگٌ بی سرٍصدا نیاٍ زٍد خَنٌ باش چشو.قدم يایش کٌ دٍر شد ،نفسی از فراغ بال کشیدم ٍ بٌ نسیج يادی کٌ برایو نَشتٌ بَد:
 زندى ای؟برایش تنًا «آرى» را تایپ کردم ٍ کاغذيا را بٌ جای سابقشان باز گرداندم.
رخسارى:
 آرى کٌ نیفًهو دیٍَنٌگالرى یکی از تار نَيای نشکی اش را دٍر انگشت پیچاند ٍگفت:
 ٍای چٌ خَب کٌ نیفًهی ،پس تا نیتَنی کو نیار نگٌ جنگٌ؟سرش را جنباند ٍ آيستٌ گفت:
 کو تر از جنگ نیست245
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 ٍلی نن ترجیح نیدم يهیشٌ سکَت کنو.کف دستانش را بٌ سَیو حَالٌ کرد ٍ گفت:
 خاک تَ سرتبلند خندیدم ٍ گفتو:
 گالرى پاشَ برٍ سرکارت ،بزار ننو کارم رٍ بکنو ،االن رضا نیاد يردٍتانَنَ از کار بیکار نیکنٌ يا.از رٍی نیزمپایین پرید ٍ گفت:
 باشٌ ٍلی بٌ حرف يام فکر کن.بعد يو صدای برخَرد پاشنٌ يای کفشش با سرانیک يای شیشٌ ای فضا را پر کرد.
گالرى اصرار داشت در برابر نگار سکَت پیشٌ نکنو ٍ نانند خَدش با اٍ رفتار کنو.
زیرا صبحزٍد يو بٌ پرٍپایو ٍ پیچیدى بَد ٍ حالو را از نساعد بٌ غیر نساعد برگرداندى بَد ،شاید يو
حق با گالرى بَد ٍ سکَت رٍی این دخترک را بیش از پیش نیکرد ٍ زبان گستاخی اش را طَیل تر
ازيو اکنَن.

در جدال انرٍز ،چیزی نهاندى بَد تا این بغض یگانٌ در گلَ بشکند ٍاشک يایو را رٍان کند.
انا نن باز بٌ سنت يهیشگی ام اشک يایو را در فضای چشهان رنجدیدى ام سرکَب کردم تا نبادا
دیدگانو دریایی شَند.
عقربٌ يای نشکی رنگ ساعت بٌ جًت ظًر ينگام ،یکی آن دیگری را پس نیزد ٍ حرکت نیکرد،
برای نايار ،بٌ سالن غذا خَری رفتو ٍدر کنار گالرى رٍی صندلی نشکی رنگ جا خَش کردم.
غذا را با نگاى يای گاى ٍ بیگاى نگار کٌ از رٍی نفرت بَد گذراندم.
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گالرى ندام با چشو ٍ ابرٍیش برایو آناج نظريای نگار را نیداد ٍ نن لب يایو را نیگزیدم تا اٍ
آرام بگیرد.
از پشت نیز بیرٍن آندم ٍ بٌ طرف رضا حرکت کردم تا نسئلٌ ی زٍد رفتنو را با اٍدر نیان بگذارم.
کنار صندلی اٍ ایستادم ٍکهی سرم را بٌ جلَ نایل کردم ،نگار يو با دیدن نن ،خَد را کهی بٌ سَی
نا کشاند.
بی تَجٌ بٌ اٍ ،رٍ بٌ رضاکٌ با لبخندی ،در انتظار نرا نینگرید گفتو:
 یٌ چیزی نی خَاستو بگو بعلٌ رخسارى ؟ انکانش يست نن انرٍز کهی زٍدتر برم؟ نشکلی پیش اٍندى؟ چرا؟ آرى ٍلی نشکل خاصی نیست. باشٌ ایرادی ندارى نیتَنی بری نهنَنو ٍاقعا ببخشید گفتو کٌ ایرادی ندارىنگار صندلی اش را عقب کشید ٍ با دستهال دٍر ديانش را تهیز کرد ،سپس يهانطَر کٌ از کنارنان
گذر نیکرد گفت:
 -نحل کار نیست کٌ اینجا ،يهٌ چی دل بخَايیٌ.

247

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

رضا نظلَنانٌ نگايو کرد ٍ بعد شانٌ يایش را باال انداخت ،دستی برای گالرى تکان دادم ٍ بٌ جًت
نیزم حرکت کردم ،کیفو را بٌ دٍش انداختو ٍ سطح نیز را کهی نظو دادم ،سپس از شرکت بیرٍن
آندم.
از فرط يیجان یا شایديو اضطراب ،در انتظار آسانسَر نایستادم ٍ پلٌ يارا زیر پا گذاشتو.
دستی برای یک تاکسی تکان دادم ٍ خَدم را بٌ نحلٌ ای کٌ در ساليای قبل افسانٌ ٍنًری در
آنجا سکَنت داشتند ،رساندم.
در تهام طَل نسیر ،قلبو کَبش تندی داشت ٍ نن آن را بٌ نزدیکی گلَیو حس نیکردم.
ٍقتی بٌ افسریٌ ٍ یکی از نحلٌ يایش رسیدم ،از رانندى تقاضا نهَدم تا ناشین را نتَقف کند.
کرایٌ را پرداخت کردم ٍ بٌ نحل نَرد نظرم رجَع کردم ،زنانی کٌ يهان درب سبز کَچک را بٌ چشو
دیدم ،سرعتو را بیشتر از پیش نهَدم ٍ نقابل در ایستادم.
قلبو بٌ قدری تند نیکَبید کٌ خَد نن نیز نَای آن را نیشنیدم ،اٍ بی قرار برادر بَد ،دستانو
نیلرزید ٍ پايایو گز گز نیکرد.
چادرم را صاف ٍ بی ترنجیدى کردم ٍ با کف دستان لرزیدى ام بٌ در کَفتو ،بعد از لحظاتی کٌ برای
نن چندسال بٌ نظر نیآند ،در گشَدى شد ٍ نن بٌ دنبالٌ ی دیدن افسانٌ ،سرم را باال بردم.
انا نٌ ،این زن پیر ٍاز پا افتادى نهیتَانست خالٌ ی جَان ٍ پر جنب ٍ جَش نن باشد ،افسانٌ زنی
عیاش ٍ خَشگذران بَد ٍ يیچ گاى از زیبایی چًرى اشنهیکاست.
پس چرا یکنفر بٌ نن نهیگَید این زن کٌ چارقد نشکی برسر بستٌ کیست؟
چرا نهیگَید چین ٍ شکن يای کنار چشهان ٍپیشانی اش برای چیست؟
اصال نکند این زن افسانٌ نباشد؟
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افسانٌ کٌ کهر خهیدى ٍ چشهان رنجیدى با عینک نداشت!
افسانٌ زنی با نَيای شرابی رنگ ٍ چًرى ای با زیب ٍ زینت بَد ،ينَز يو خندى يای نستانٌ اش در
گَشو بانگ نیزند.
نن اٍ را حیرت زدى نینگریستو ٍ اٍ نرا با نگايی کٌ چاشنی با آزرم بَد ،این تاريای سپید بٌ رنگ
برف چرا رٍی نَيای افسانٌ نشستٌ بَدند؟
خدایا نکند بالیی بر سر تنًا برادرم آندى؟
صدایو را صافنهَدم ٍ با نَایی کٌ گَیا از قعر چاى بٌ گَشنیرسید گفتو:
 سالمانا اٍ حرف نزد ،تنًا از برابر در کنار کشید ٍ رفت ،در را يو برای نن باز گذاشت.
دٍ دل بَدم نیان رفتن ٍداخل شدن ،اگر پای رانین در نیان نبَد ،يرگز پا درٍن این خانٌ با افراد
ننحَسش نهیگذاشتو.
با تفکر بٌ اینکٌ در يهین لحظٌ رانین را نشايدى نیکنو ،دل بٌ ٍارد شدن دادم ٍ درب را پشت
سرم بستو.
حیلط کَچک ٍ باریک را پشت سر گذاشتو ٍ نقابل در اتاقک کَچک ایستادم ،پردى ی سفید رنگ را
کٌ آلَدى بٌ گردٍخاک بَد را با نَک انگشتانو کنار زدم ٍ سپس بعد از اینکٌ کتانی يایو را از پا
کندم ،داخل شدم.

نستاصل اطراف را کاٍیدم ،انا نٌ نًری بَد ٍ نٌ رانین.
افسانٌ از اتاق بیرٍن آند ٍ با صدایی ناينجار گفت:
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 بشینخدای نن! چٌ اتفاقاتی رخ دادى بَد؟
این صدای گس ٍ ناينجار بٌ کجا ٍ نَای نستانٌ ی افسانٌ کجا؟!
رٍی زنین دٍ زانَ نشستو ٍ انگشتانو را دريو گرى زدم.
افسانٌ نقابلو نشست ٍ يهانطَر کٌ خیرى نرا نینگرید ،گفت:
 ازاینٍرا؟باید نیگفتو آندى ام بٌ سَی تنًا برادرم ،نیگفتو کٌ دلو بیقرار رانین است ،بس است اسارت
رانین ،باید اٍرا رياکنید.
آب ديانو را قَرت دادم ٍ تهام نیرٍیو را در تَان گرديو آٍردم ،سپس لب يای خشک شدى ام را با
زبان تر نهَدم.
با جدیت رٍ بٌ افسانٌ کٌ نرا ننتظر نینگرید گفتو:
 رانینکجاست؟در نخستین گام ،نرا حیرت زدى نگاى کرد سپس بٌ نانند دیَانگان خندى ای زد ،چشهانو گرد شد ،این
زن نرا دست انداختٌ بَد؟
با الحان تندی رٍ بٌ اٍ گفتو:
 نعلَم يست بٌ چی نیخندی؟بینی اش را باال کشید با لحنی کٌ رگٌ يای خندى در آن يَیدا بَد گفت:
 -اٍندی دنبال نخَد سیاى
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 چی داری نیگی؟ رانین اینجا نیست.حس غریبانٌ ای تهام پیکرى ام را در بر گرفت ،اشکدرٍن چشهان شب رنگو حدقٌ زد.
با غصٌ ای يَیدا رٍ بٌ افسانٌ گفتو:
 چی داری نیگی؟ خَدت کٌ شنفتی رانین کجاست؟ چیکارش داری؟ نکنٌ یادت رفتٌ برادرنٌ؟ خیلی خَب یادنٌ پرسیدم رانین کجاست؟ حاال ننو نیپرسو نادرت کجاست؟با بٌ یاد آٍری نادرم ،اینبار بی درنگ اشکانو رٍی گَنٌ يایو رٍان شدند ٍ چشهانو را بارانی کردند.
با پَزخند نگايو کرد ٍگفت:
 در چٌ حالٌ؟ ينَزم نیزنٌ؟خدایا این دیگر چٌ گَنٌ خَايری بَد؟ اٍ اصال نًر نداشت؟
عاطفٌ نداشت؟
نحبت خَايرانٌ نداشت؟
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با يهان چشهان لبریز از اشک ،یکبار دیگر اٍ را نفرین کردم ٍ از خدا طلب این را کردم کٌ اٍ تقاص
بدی يایش را پس بديد.
با صدایی کٌ انزجارم از اٍ يَیدا ٍ آشکار بَد گفتو:
 نادرم؟ ننظَرت خَايرتٌ؟ نادرم نردى.نتعجب نگايو کرد ٍ گفت:
 نیازی نیست درٍغ بگی درٍغ نهیگو چندنايٌ کٌ نردى رانیننیدٍنٌ؟ فکر نهیکنو باٍرم نهیشٌ ،باٍرنکردنیٌ.با تنفر در عهق چشهانش خیرى شدم ٍگفتو:
 آرى نرد ،تَ کشتیش تَ !لحظٌ ای پر شدن چشهانش را دیدم ،انا سریعا اشک يایش را گرفت ٍ گفت:
 نن؟ چرا نن؟ برای چی نرد؟با صدای نسبتا بلندی فریاد زدم:
 تَ باعخ اعتیادش شدی ،اٍنو بٌ خاطر نصرف بیش از اندازى نَاد نرد. ينَزم نسبت بًش حس حسادت دارم. برای يهین آتیش انداختی بین زندگیهَن.252
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سکَن را ترجیح داد در نقابل حقیقت يای تلخ!
با جدیت ادانٌ دادم:
 برای این حرف يا نیَندم اینجا ،رانین کجاست؟ گفتو کٌ نهیدٍنوخشهگین شدم ٍ صَرتو را گر گرفت ،فریاد زدم:
 داداش نن کجاست؟ چیکارشداری؟ بقیش بٌ تَ ربطی ندارى نن ازش بی خبرمپَزخندی زدم ٍ گفتو:
 بی خبری؟ نگٌ نیشٌ از دانادت بی خبر باشی؟ اٍن دیگٌ داناد نن نیست چی گفتی؟ یعنی چی؟اینبار بٌ راستی اشک در چشهانش گلَلٌ شد ٍ نن آن يا را بٌ ٍضَح دیدم ،با صدایی کٌ نیلرزید
گفت:
 نًری نردى.جا خَردم ،نگر نیشد؟
چًرى ی نًری را در برابر چشهانو تجسو کردم ،نًری نردى بَد؟
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اٍ يو بٌ نانند نادرش دختری خَشگذران ٍ خَد پسند بَد ،زن برادرم نردى بَد.
يیچ گاى نفًهیدم ،رانین بٌ اٍ عالقٌ نند بَد یا خیر ،نکند در طی این ساليا صاحب فرزند نیز شدى
باشند؟
سکَتی ژرف بینهان حکو فرنا شد ،نن در کام اخبار تازى ای کٌ پی بٌ آن يا بردى بَدم غرق شدى ٍ
افسانٌ يو نحتهال در یاد دختر جَان نرگش.
با يراس رٍ بٌ افسانٌ گفتو:
 بچٌ کٌ نداشتن؟سرش را بٌ چپ ٍ راست تکان داد ٍ این نَضَع را تکذیب کرد.
نفس راحتی کشیدم ،انا ينَز بٌ چیزی دست نیافتٌ بَدم ،اٍ آدرس رانین را بٌ نن نهیگفت.
با عجز رٍ بٌ اٍ گفتو:
 این اٍلین ٍ آخرین خَاستٌ ای يست کٌ ازت دارم ،رانین کجاست؟با تردید نگايو کرد ٍ گفت:
 رانین کٌ نعتاد شد ٍ اٍند بین نا ،يههَن لحظات سختی رٍ گذرٍندیو ،انا رانین برای ترک اقدامکرد ،بعد يو با کهک یکی از دٍستاش ٍام گرفت ٍ شد شریک یٌ شرکتٍ ،ضع نالیشو حسابی تَپ
شد.
 خب ،بقیش ،بقیش؟ بعد يو سَدای جدایی از نًری رٍ سر داد ،حاال اٍن جرٍتهند بَد ٍ زٍرش بٌ نا نیرسید ،بٌ راحتیاز نًری جدا شد ٍ دیگٌ نیَند حتی تَ خاک سپاری نًری.
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از اینکٌ شنیدم ،برادرم ٍضع نناسبی دارد ٍ در شرایطی عالی زندگی نیکند ،خدا را شاکر شدم ٍ
نفس راحتی کشیدم.
 رانین االن دقیقا کجاست؟ آدرس خَنشَ ندارم ،انا نیتَنو آدرس شرکتشَنَ بًت بدم. باشٌ ،کهی سریعتر يَا دارى تاریکنیشٌ.بٌ داخل یکی از اتاق يا رٍانٌ شد ٍ سپس با یک کاغذ ،در دست بازگشت.
کاغذ را بٌ دستو سپرد ٍ گفت:
 نن يیچٍقت خالٌ ی خَبی نبَدم ،انیدٍارم نن رٍ ببخشی.پَزخندی زدم ٍ کیفو را بٌ دٍش انداختو ،با نگايی دقیق بٌ خانٌ ی کلنگی افسانٌ برای يهیشٌ از
آنجا بیرٍن آندم ٍ دیگر يیچگاى اٍ را ندیدم ،انا ساليا بعد از رانین شنیدم کٌ اٍ يو بٌ سرنَشت
نادرم دچار شد ٍ از بین رفت.
از خانٌ بیرٍن آندم ،دیرينگام بَد ،نگايی با اشتیاق بٌ کاغذ الی انگشتانو انداختو ،اگر تصهیو با
نن بَد ،قطع بٌ یقین در يهین ينگام بٌ سراغ رانین نیشتابیدم.
انا عقربٌ يای ساعت ،شش را نشان نیداد ،نسافت زیادی تا شرکت بَد ،تا رسیدنو شرکت را
تعطیل نیکردند.
با این کٌ يیجان زدى بَدم ،يیچچیز از شادنانی ام نهیکاست ،انا برخالف قلبو این دیدار را بٌ فردا
نَکَل کردم.
بٌ سهت خیابان رفتو ٍ کهی از نسیر را قدم زدم.
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آنقدر از این ٍاقعٌ خرسند بَدم کٌ پايایو رنج را نهیفًهید ،نیتَانستو تا آسهان يا پربکشو ٍ
پرٍاز کنو.
افسانٌ بٌ نن لطف نکرد ،رانین با نن بیگانٌ نیست ،اٍ برادر نن است ٍ نن حق جَیای اٍ را دارم.
افسانٌ خَاير ناتنی نادرم است ،پدربزرگو دٍ يهسر داشت ٍ از جانب يرکدام صاحب یک دختر
بَد.
نادر نن از يهسر نخست ٍ افسانٌ از دٍنین يهسر ،نادرم زنی پر جنب ٍ جَش ،نًربان ٍ زیبارٍ
بَد ،بسیار يو زیرک !
افسانٌ يهَارى بٌ نادرم حسادت نینهَد ،زیرا نادرم نَرد تَجٌ پدربزرگو بَد ٍ اٍ را بسیار عزیز
نیشهارد.
پس از نرگ پدربزرگ ،افسانٌ نادرم را يونشین نَاد نخدر کرد ٍ از اٍ آدنی نعتادٍ بیهار ساخت.
سپس بااللجبار با يهکاری نادرم ،رانین را بٌ عقد نًری در آٍرد ٍ اٍ را نیز نعتاد بٌ نَاد کرد.
سپس رانین را با سَاستفادى از خانَادى جدا کرد ٍ رفت ٍ نن تا بٌ االن دیگر برادرم را ندیدم.
پس از آن نا نیز از آن نحلی کٌ در نزدیکای آن يا زندگی نیکردیو ،بیرٍن آندیو ٍ اجارى نشین
خانٌ ی فًیهٌ شدیو.
در تهام این ساليا ،کوبَد برادرمدر خانٌ ی کَچک نا احساس نیشد.
نادرم کٌ از فراق رانین ،حس خالء داشت ،خَد را بیش از پیش ٍابستٌ بٌ اعتیاد نهَد.
پدرم کٌ نیز فردی آبرٍ دار ٍ زحهت کش بَد در تهام اینساليا چشهانش را بست ،تا بیش از این
شانٌ يایش فرٍ نریزد ،در آن آخرین ساليا يو رٍح رنجَرش دار فانی را ٍداع گفت ،يهسر ٍ
فرزندانش را ترک کرد ٍنن تنًا ناندم ،در نیانٌ ی غو يایهان ،کاری کٌ برای ننی کٌ دختر بَدم،
رٍحو لطیف بَد ،کاری بسیار دشَار در نظر نیآند.
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در یکی از رٍز يا کٌ حالو دگرگَن بَد ٍ تعریفی نداشت ،برای یافتن کار ،از خانٌ بیرٍن آندم.
يیچکجا کاری برای نن یافت نهیشد ،اشک در چشهانو حلقٌ زدى بَد ،يهٌ جا را تار نیدیدم ،تا
زنانی کٌ یکناشین با صدای بَق بلندی درست در فاصلٌ ی چند اینچی با نن ،ناشین را نتَقف
کرد.
آن رٍز نن با حاجی دادفر آشنا شدم ،ترسان ٍ لرزان از ناشین خارج شد ٍ با بًت حالو را پرسید.
انا نن نیز نسکَت بَدم ،نهیدانو چرا! انا در آن لحظٌ سد برابر بغضو در يو شکست ٍ اشکيایو
رٍی گَنٌ يای سرخ از سرنایو غلت زد.
اٍ با حیرانی نگايو نیکرد ٍ ندام از احَالو را جَیا نیشد ،تصَر نیکرد ناشین را بٌ نن زدى.
انا نن درنیان يهان گریٌ يایو ،با صدای بلند يق زدم ٍ گفتو کٌ اشک يایو برای نَرد
دیگریست ٍ ،نن بًانٌ ی یافتن کار را نیگیرم.
از آن طریق نن پا بٌ کارخانٌ ی حاج دادفر گذاشتو ،بی خبر از جریانيایی کٌ قرار بر رخداد است.
از گذشتٌ بیرٍن آندم ،نفس عهیق ٍ کشداری بیرٍن دادم ،چقدر راى رفتٌ بَدم!
انا پايایو رنج را حس نهیکرد ،چٌ بسا يرگز با این پايای پیادى یارای رسیدنو بٌ خانٌ نیست ،پس
باقی نسیر را با ناشین دربست بٌ خانٌ رساندم.
کلید را در قفل چرخاندم ٍ داخل شدم ،چراغ يا را رٍشن کردم ،چادرم را رٍی چَب لباسی آٍیختو،
کاغذ آدرس را با دقت رٍی اپن قرار دادم ،سپس از تَی کابینت سَپ آنادى ای بیرٍن کشیدم ٍ
درٍن قابلهٌ خالی کردم.
برای آنادى سازی شام ،دیر ٍقت بَد ،انا دلو ضعف نیرفت ،شاید يو از سر ذٍق دیدار با برادرم
است ،از خدا نیخَاستو يرچٌ سریع تر ،خَرشید پرتَ يایش را رٍی آسهان تاریک ٍ پر ستارى پًن
کند
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تا نن ير چٌ زٍدتر بٌ دیدار برادر دلبندم رٍم ،آن قدر در خیال بٌ سر بردم کٌ قل قل سَپ را
نشنیدم ،با سرعت بٌ آشپزخانٌ دٍیدم.
کهی از سَپ رٍی صفحٌ ی شیشٌ ای گاز ،پخش شدى بَد ،درب قابلهٌ را برداشتو تا بخار آن خارج
شَد.

بعد از این کٌ سَپکهی خنک شد ،آن را با ریحان ٍ ناست بٌ پذیرایی بردم.
نقابل تلَیزیَن رٍی زنین نشستو ،يهانطَر کٌ برنانٌ ی نسابقٌ ای کٌ پخش نیشد را نگاى
نیکردم ،غذایو را نیز نیخَردم.
از این برنانٌ ی درحال پخش کٌ برایو جذابیتی نداشت بی حَصلٌ شدم ٍ تلَیزیَن را خانَش
کردم ،غذایو را کٌ بٌ اتهام رساندم ،چشهانو بٌ رٍی يو افتاد ،سینی را کنار زدم.
يهانجا رٍی زنین دراز کشیدم ٍ بٌ آغَش بی خبری رفتو.
صبح با نَری کٌ از نیان پردى يای حریر در چشهانو افتاد چشهانو باز شد ،از جا برخاستو کٌ با
صدای شکستن استخَان يایو نَاجٌ شدم.
با آى ٍنالٌ ایستادم ٍ بٌ سهت تَالت رفتو رٍبٌ رٍی آینٌ ی رٍشَیی ایستادم.
حالت نَيایو پریشان بَد ،چشهانو پف داشت ٍ چًرى ام بی حال بَد.
نشتی آب بٌ صَرتو پاچیدم ،دانٌ يای ریز درشت رٍی بٌ رٍی آینٌ ی سبز کٌ گل يای ریز قرنز
داشت افتادند.
قطرات آب کٌ رٍی صَرتو لیز نیخَردند را با حَلٌ ی نارنجی رنگ گرفتو ،لحظٌ ای با یاد آٍری
رانین از تَالت بیرٍن پریدم ٍ بٌ سَی آشپزخانٌ دٍیدم.
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لقهٌ يایو را با سرعت قَرت نیدادم کٌ در گلَیو گیر نیکردند ،در آخر بدٍن جهع آٍری نیز ،لباس
يایو را بٌ تن کشیدم.
از خانٌ خارج شدم ٍ برای اٍلین تاکسی عالنت دادم ،تاکسی زرد رنگ نقابل پايایو نگٌ داشت،
سَار شدم ٍ از رانندى ای کٌ نرد چًل سالٌ ای بٌ نظر نیآند خَاستو دربست ٍ با سرعت باالیی
حرکت کند.
آدرس را يودر اختیار اٍ نًادم ،در تهام طَل نسیر ،ناخن يایو را جَییدم ،نَيایو را پیچاندم،
انگشتانو را فشردم ،انا ذرى ای از التًاب ٍ بیقراری امکاستٌ نشد.
بعد از چًل دقیقٌ کٌ شاید برای نن سی سال گذشت ،از ناشین بیرٍن آندم ،آنقدر يیجان زدى
بَدم کٌ باقی پَلو را از رانندى نگرفتو.
نقابل شرکت کٌ ساختهانی بزرگ ٍ ٍسیع بٌ نظر نیآند ایستادم ،لبخندی از فرط شَق زدم ٍ داخل
شدم.
پس از راينهایی نگًبان ،سَار آسانسَر شدم ٍ خَد را بٌ طبقٌ نَرد نظر رساندم.
بی قرار با لبٌ ی کفشو بٌ در ضربٌ نیزدم ،زنانی کٌ در آسانسَر نیهٌ باز شد ،سریعا بیرٍن پریدم ٍ
نستاصل اطراف را نگریستو.
طبقٌ ی دٍازديو ،شرکت گَیان ،قلبو دیَانٌ ٍار بٌ سینٌام نیکَبید ٍ انکان داشت ،سینٌ ام را بدرد
ٍ بیرٍن بیفتد.
در قًَى ای سَختٌ رٍی آن بنری سفید با نضهَن«شرکت گَیان» نصب شدى بَد.
اٍلین قدم را بٌ داخل برداشتو ،اضطراب نانند نرضی سعب العالج در تهام جانو دنیدى بَد ،دستانو
سرد ٍ چًرى ام رنگ بٌ رخسار نداشت.
اطراف را نگاى کردم ،با دیدن ننشی ،نقابل نیزش نسکَت ایستادم ،با کالفگی نگايو کرد ٍ گفت:
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 انرتَن؟گَیا زبانو در ديان نهیچرخید ،خیال نیکردم اٍ از ظاير بی قرارم ،پی بٌ این نیبرد نن گهشدى ای
دارم ٍ حاال اٍ را یافتٌ ام.
انا اٍ يوچنان ،بی حَصلٌ بٌ نظر نیآند ،با لکنتی عیان گفتو:
 با آقای نحسنی کار دارم ،رانین نحسنی. چیکار دارین؟با شنیدن این جهلٌ اش پی بٌ این بردم کٌ قطعا رانین در اینجا حضَر دارد.
نفسو را با خَشحالی بیرٍن دادم ،در ابتدا نضطرب بَدم ،انا حاال نیز پریشانی ام بیشاز پیش شدى
بَد.
گَیا با رفتاريای پیچیدى ام ،ننشی را دلخَر کردى بَدم ،رٍ بٌ اٍ با لبخندی دلجَیانٌ گفتو:
 نیخَاستو ببینهشَناٍ کٌ چًرى ای با نهک داشت،چشهانش را لَچ کرد ٍ يهانطَر کٌ تابی بٌ شانٌ يایش نیداد
گفت:
 نهیشٌنانند کسی کٌ خانٌ اش فرٍ بریزدٍ ،یران شدم ،با تعجب گفتو:
 چی؟ چرا؟خندى ای عصبی زد ٍ گفت:
_چَن ایشَن ٍقت کافی تَی این شرکت ندارن کٌ گاى ٍ بیگاى ير کی خَاست نالقاتشَن کنٌ
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 انا نن يرکس نیستو خانَم خب پس کی يستین؟نصهو ٍ با اعتهاد بٌ نفس تهام گفتو:
 نن خَايرشَنو ،یٌ انر حیاتی پیش اٍندى ٍ نن حتها باید ایشَن رٍ ببینو.با کنجکاٍی زایدی از سر تا بٌ پا براندازم کرد ٍ حیرت زدى گفت:
 انا نن تا حاال شها رٍ اینجا ندیدم ،نطهئنین خَاير آقای نحسنی يستین؟ لطفا شها بًشَن اطالع بدین.شانٌ يایش را باال انداخت ،سپس يهانطَر کٌ گَشی تلفن را دم گَشش گذاشت گفت:
 بسیار خبگَیا رانین پاسخ داد ،زیرا اٍ گفت:
 آقای نحسنی ،خانَنی اینجا يستن ٍ ادعا نیکنن خَاير شهان.نکحی کرد ٍ ادانٌ داد:
 بعلٌ آقا ،اینجا يستند.يوچنان گَشی تلفن در دستان ننشی بَد کٌ یکی از درب يای کرم با صدای بدی باز شدٍ نن
قانت رانین را در چًارچَب در نشايدى کردم.
اشک درٍن چشهانو حلقٌ زد ،خدایا درست نیدیدم؟
این نرد خَشلباس ٍ زیبا ،برادر نن است؟ برادر حقیقی ام؟
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اٍ نیز نرا حیرت زدى نینگریست ،چشهانش گرد شدى بَدند ٍ با ديانی باز از يهان فاصلٌ نرا با نا
باٍری نینگریست.
دیگر تاب دٍری از تنًا برادرم را نداشتو ،قدم يای بلندی بٌ سَی اٍ برداشتو ٍ خَد را در آغَشش
جای کردم ،دستان اٍ يو نحکو دٍر کهرم حلقٌ شد.
نشانو را ازبَی تن برادرم پر نیکردم ،نهیتَانستو از آغَش رانین دل بکنو ،زنانی از آغَش اٍ
بیرٍن آندم کٌ اشک يایش چادرم را خیس کرد ٍ دستانش برادرانٌ سرم را نَازش کرد

.
ننشی نیز نا را حیران نگاى نیکرد ،رانین با لحنی نتعجب گفت:
 رخسارى ،قربَنت برم خَدتی؟نن نیز با چشهانی لبریز از اشککٌ دیدم را تارکردى بَد گفتو:
 -خَدنو داداشو خَدنو.

با ناباٍری ٍ بًت نرا نگاى نیکرد ،ندام انگشتاتش را رٍی صَرتو نیغلتاند تا باٍر کند حضَر نن را،
ٍجَد نن را!
دستانو را گرفت ٍ نرا بٌ داخل اتاقش کشاند ،سپس رٍ بٌ يهان ننشی کٌ يهَارى حیران بَد گفت:
 اجازى ندى کسی بیاد داخل.ٍ اٍ فقط سرش را بٌ عنَان تصدیق تکان داد ،رانین در را بست ٍ نرا بٌ سَی یکی از صندلی يای
زرشکی آن جا يدایت کرد.
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نیز بسیار بزرگ ٍ کشیدى ی طالیی رنگ در اینجا استقرار داشت کٌ رٍی سطح آن ،یک رایانٌ ٍچند
عدد کاغذ بَد ،پشت نیز يو یک صندلی چرم نشکی بَد ،کٌ برادر دلبندم رٍی آن نشستٌ بَد.
نقابل نیز را يو نبلهان زرشکی پر کردى بَد.
صدای رانین نرا از حال ٍ يَای دید زدن اطراف بیرٍن کشید.
 رخسارى جان!دلو نیخَاست باريا ٍ باريا يو نانو را صدا بزند ،تا نن گَش فرا ديو.
 جانو؟ چی نیخَری بگو برات بیارن؟ يیچی ،فقط بیا بشین پیشو.از جا بلند شد ٍ قدم يایش را بٌ سهتو برداشت ،سپس کنارم نشست ٍ نکرر نرا در آغَش کشید ٍ
زیر لب زنزنٌ کرد:
 باٍرم نهیشٌسپس رٍ بٌ نن گفت:
 چطَری اینجا رٍ پیدا کردی؟اشک دٍبارى چشهانو را پر کرد ،نهیخَاستو گلٌ ٍ شکایت کنو کٌ چرا يیچٍقت بٌ سراغ نا نیاندی؟
بٌ یاد دارم آنرٍز برای نن رٍز بسیار دلنشینی شد ،خاطراتهان را با رانین نرٍر کردیو ،سپس اٍ
برای نن از رٍزيای سخت ٍ طاقت فرسایش گفت.
گفت کٌ اٍ باريا پی نا گشت ،انا بٌ دلیل عَض کردن خانٌ يرگز نَفق بٌ یافتن نا نشد.
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انا نهیگَیو از آن لحظٌ کٌ سراغ نادر را از نن گرفت ،سراغ پدر را از نن گرفت ٍ برای نن چٌ
دشَار بَد کٌ از نرگشان بگَیو ٍ خاطراتشان را تداعی کنو.
کٌ شاید رانین خَد را در يهان لحظٌ يا تصَرکند ،زنانی کٌ از زبانو نرگ ير دٍ نفرشان را شنید،
بدٍن خجالت با صدای بلندی اشک ریخت ٍ خَد ٍ افسانٌ را لعن کرد.
با اٍ يهدردی کردم تا آرام گیرد ،انا گَیا سَدی نداشت!
با نشت بٌ ران پايایش نیکَبید ٍ از خدا تقاضا نیکرد تا تهام این اتفاقاتی کٌ رخ دادى است ٍيو
ٍ رٍیایی بیش نباشد.
نشت گرى خَردى اش را در دستانو گرفتو ٍ با لحنی کٌ تظاير بٌ آرانی نیکردم گفتو:
 رانین جان آرٍم باش خَايش نیکنو ازتبا صدایی کٌ از گریٌ نیلرزید گفت:
 چطَری آرٍم باشو؟ نادرم...پدرم ...يردٍ رٍ از دست دادم.با دشَاری بغضو را در گلَ سرکَب کردى بَدم ،نهیخَاستو در برابر رانین ببازم تا اٍ يو بیش از این
نغلَب نگردد.
ناگًان درب اتاق باز شد ٍ قانت نردی آشنا درچًارچَب آن نهایان گردید.
نتعجب بٌ نرد آشنا خیرى بَدم ٍ نتقابال اٍ يو نرا با شگفتی نینگریست ،از جا ایستادم ٍ اٍ يو
قدنی بٌ جلَ برداشت.
رانین اشکانش را گرفت ٍ با لبخندی نلیح انا تصنعی گفت:
 چطَری رفیق بیا تَ.اٍ يو يهانطَر کٌ سرش را بٌ گردن کج کردى بَد گفت:
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 نی یام تَ رانین ،دم در کٌ ٍاینهیسو انا... انا چی؟اشارى ای بٌ نن کرد ٍ گفت:
 این خانَم جَان کی يستند؟این نردبا چًرى آشنا يهان يهسایٌ ی نن است کٌ یکبار در نقابل آسانسَر ٍ بار دیگر کٌ برای اٍ
ناکارانی بردى بَدم ،دیدم.
انا حاال اٍ در این جا چٌ نیکند را نهیدانو!
رانین نگايی بٌ نن انداخت ٍ گفت:
 رخسارى خَاير ننٌ ،چطَر نگٌ؟نرد آشنا دستی بٌ ریش نداشتٌ اش کشید ٍ گفت:
 فًهیدم!سپس رٍ بٌ نن گفت:
 خَشبختو رخسارى خانَم. نن يويهینطَر ،انا شها خَدتَن رٍ نعرفی نکردین.دستانش را در جیب شلَار جینش فرٍ کرد ٍ با خَدشیفتگی گفت:
 این پسر خَشگل کٌ نیبینی فراز يستش ،فراز نعینی. خَشَقتوٍ ،لی شهايو زیاد بٌ خَدتَن انیدٍار نباشید از شها خَشگلتر يو يست نحال؟265
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درآغَش برادرانٌ ی رانین خزیدم ٍ گفتو:
 نحال داداشو از شها خَشگلتر ٍ خَشتیپ ترى.فراز با صدای بلندی خندید ٍ دیگر پاسخی نداد.
رانین با لحن بشاشی گفت:
 -نظرتَن چیٌ برای نايار بریو یٌ رستَران خَب؟

با رضا تهاس گرفتٌ بَدم ٍ عنَان کردى بَدم کٌ انرٍز را در شرکت حضَر ندارم ٍ اٍ يو این اجازى را
برای نن صادر کردى بَد.
در نقابل اٍ بٌ دلیل این غیبت يای نتَالی ام شرنسار بَدم ،انا برای دیدن برادرم حاضر بٌ يرکاری
بَدم.
لبخندی زدم ٍ رٍ بٌ رانین با اشتیاقی فراٍان گفتو:
 نن کٌ نَافقو.فراز بٌ حالت خندى داری ،جیب يای شلَارش را بیرٍن کشید ٍ گفت:
 رانین نگاى کن ،نن آى در بساط ندارم ،خَدت حساب نیکنیرانین در جَاب ،اشارى بٌ کت فراز کرد ٍ گفت:
 عٌ! تَ کٌ راست نیگی ،جیبایکتت رٍ بریز بیرٍن ببینو.فراز عقب گرد کرد ٍ گفت:
 -نن دستشَیی دارم رانین ،بیام بریو.
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رانین دستش را دٍر گردنو آٍیخت ٍ گفت:
 قربَنت برم رخسارى ،خیلی خَشحالو کردی.با آندن فراز بٌ طبقٌ پارکینگ رفتیو ،رانین در ناشین نشست ٍ فراز يو پیشنًاد داد نن ٍ رانین را
تنًا بگذارد ٍ خَد با خَدرٍی خَد بٌ رستَران برسد.
انا رانین نپذیرفت ٍ از این جًت ،فراز در صندلی جلَ جا خَش کرد ٍ نن در صندلی عقب ،نابین
فراز ٍ رانین نشستو.
در طَل نسیر ،رانین بٌ طَر نداٍم چشهانش پر نیشد ٍ انا اشک يایش را پس نیزد.
بٌ خَبی قابلدرک بَد کٌ اٍ يوچنان بٌ علت نرگ ٍالدینش بسیار اندٍيگین ٍ غصٌدار است انا
این نَضَع را از نن ٍ فراز پنًان نیساخت.
پس از گذراندن نسیر کَتايی ،رانین نقابل رستَران ٍسیع ٍ زیبایی ،ناشین را نتَقف کرد.
فراز گفت:
 خب دٍستان بریزین پایین.رانین با چًرى ای تهسخر آنیز فراز را نگریست گفت:
 اٍل خَدت باید بریزی پایین ،نن رانندى ام ،باید ناشین رٍ خانَش کنو بعد.فراز از ناشین پیادى شد ٍ نن ٍ رانین يو داخل رستَران شدیو.
رستَرانی کٌ بسیار دلباز بَد ٍ دیَاريایش با با رنگ يای گلبًی ٍ فیرٍزى ای آراستٌ شدى بَدند.
حتی کف آن يو با سرانیک يای گلبًی کار شدى بَد ،نیز يای گرد ٍ سفید رنگی کٌ فانَس يای
زیبایی رٍی آن يا قرار داشتند ٍ صندلی يای کَتاى ٍ طَسی رنگ ،در کل فضای بسیار زیبا
ٍدلنشینی دارد.
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پیشخدنت يا يو فرم يای سفید ٍ طَسی بٌ تن دارند ،ير سٌ نفرنان رٍی یکی از نیز يایی کٌ
در کنج رستَران استقرار داشت ،ساکن شدیو.
پیشخدنت ننَ را در اختیارنان گذاشت ٍ فراز ٍ رانین نايی ٍ نن خَراک گَشت سفارش دادیو.
در طَل صرف غذا ،فراز ندام سربٌ سرنان نیگذاشت ٍ نن آنقدر نیخندیدم کٌ غذا در گلَیو گیر
نیکرد ٍ اشکاز سبب خندى بیش از اندازى را از چشهانو جاری نیکرد.
غذا يا لذیذ ٍ خَش طعو ٍ بَ بَد ٍ بسیار با خَشنشربی يای فراز حاليَایو تغییر کرد.
برخالف حرف فراز کٌ گفتٌ بَد بایستی نیًهان رانینباشیو ،اٍ اجازى پرداخت صَرت حساب را بٌ
رانین نداد ٍ تهام نبلغ را يو کٌ نبلغ ينگفتی نبَد ،حساب کرد.
از رستَران خارج شدیو ،فراز بٌ شرکت بازگشت ٍ نن ٍ رانین يو بٌ گَرستان رفتیو.
رانین بی قراری نیکرد ٍ این از تهام رفتاريایش بٌ سًَلت قابل نشايدى بَد.
زنانی کٌ بٌ گَرستان سرد ٍ خانَش رسیدیو ،رانین دٍشیشٌ گالب خرید ٍ چند شاخٌ لیلیَم،
سپس نن اٍ را بٌ سهت سنگ سرد نادر بردم.
اٍ رٍی زنین زانَ زد ،پیشانی را رٍی نام حک شدى ی نادر چسباند ٍ با ناقَس عذاب آٍری گریست.
قلبو يزار ٍچند تکٌ شد برای برادرم کٌ بٌ ندت چندسال خانَادى اش را ندید ٍ سپس از آنيا دٍر
شد.
از اٍ کهی فاصلٌ گرفتو ،تا با نادر بٌ راحتی حرف بزند ٍ دلتنگی اش را باز گَ کند پس از آنکٌ
دلتنگی اش را رفع کرد ،از نن نشانی سنگ قبر پدر را جَیا شد.
رٍی یکی از جدٍل يا نشستو ٍ با سر بٌ چند ردیف دیگر اشارى زدم.
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رانین رٍی سنگ را زیر لب زنزنٌ کرد ٍ سپس سنگ سرد را با گالب خَش عطر نهَد ،نشخص بَد
کٌ رانین بٌ چٌ اندازى درد نیکشد ،بٌ يهین علت از جا برخاستو ٍ بٌ سهت رانین رفتو.
شانٌ يایش را بٌ ٍسیلٌ ی دستو فشردم ٍ اٍ را از سنگ جدا کردم ،با انگشتانو اشکيایی کٌ
چشهانش را سرخ کردى بَد ،گرفتو ٍ بايو از قبرستان بیرٍن آندیو.
بٌ پیشنًاد رانین بٌ جًت خانٌ اش ،ناشین را بٌ حرکت درآٍرد.
خانٌ ی رانین تنًا نسیر کَتايی را از خانٌ ی نن فاصلٌ داشت.
در نقابل یک نجتهع ،ناشین را نتَقف کرد ٍ يردٍ از ناشین خارج شدیوٍ ،ارد نجتهع شدیو،
رانین خستٌ نباشیدی بٌ نگًبان گفت ٍ نقابل آسانسَر کٌ در طبقات باال بَد ایستاد.
دکهٌ را فشرد ٍ داخل آسانسَر شدیو ،خانٌ ی رانین در طبقٌ ی پنجو قرارداشت ،زنانی کٌ آسانسَر
ایستاد ،در برابر پاگرد ایستادیو.

رانین دست راستو را تَی دستش گرفت ٍ بٌ کرانٌ ی کاناپٌ يای نسکافٌ ای رنگ نخهلی راينهایی
ام کرد.
در گَشٌ ی کاناپٌ جهع شدم ،رانین کت سرنٌ ای رنگی کٌ در تن داشت را ،بٌ اتاق برد.
سپس با تبسهی شفقت آنیز ٍ برادرانٌ گفت:
 رخسارى جان چی نیخَری برات بیارم؟درزنان نستعد ،تنًا طلب چند کالم يوصحبتی با برادرم را داشتو ،پس با چشهانو بٌ آناج
نشستن ،اشارى ای بٌ کاناپٌ زدم.
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اٍ قدم يای نیزانش را بٌ سَیو برداشت ٍ نقابل نن نشست ،چشهانو را رٍی اجزای سیهایش بٌ
گردش در آٍردم.
نگر این ناللت بٌ انتًا نیرسید؟!
گَیا بٌ ير اندازى کٌ اٍ را نیدیدم ،بیش از پیش دلتنگ نیشدم ،اٍ رخسار کشیدى ای داشت،
چشهانش عسلی رنگ ٍ ابرٍانش بَر ٍ پًن بَدند.
نژى يایی کو يَیدا ،انا فرخَردى کٌ سایٌ بان چشهانش بَد ٍ بینی قلهی کٌ باالی آن کهی قَز
داشت ،لب يایش نیز خَش حالت ٍ سرخ بَدند.
نَيای نرم ٍ افشانش رٍی پیشانی اش تاب خَردى بَدند ٍ رنگ ابرٍان ٍ نژى يایش را داشتند.
انگشتانش را درٍن يو گرى زى بَد ٍ نرا با يهان لبخندی کٌ گَشٌ ی لبش را باال دادى بَد،
نینگریست.
پژٍاک بو ٍ نردانٌ اش تَی گَشو پیچید:
 چقدر حرف دارم بايات بزنو بعد از اینيهٌ ندت. نن آنادى ی شنیدن يهشَنو.از جا برخاست ٍگفت:
 آخٌ اینطَری کٌ نهیشٌ خَايرم ،بزار برم قًَى درست کنو.اٍ بٌ جًت آشپزخانٌ قدم برداشت ،نن نیز بٌ دنبال اٍ رٍانٌ شدم ،چادر نشکی ام را از سر برداشتو
ٍ رٍی دستٌ ی طالیی صندلی آٍیختو.
داخل آشپزخانٌ شدم ،رٍ بٌ رانین کٌ قًَى را در قًَى ساز نیریخت گفتو:
 کهکی از نن ساختٌ ست؟270
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نظری پریشان حال بٌ سَیو حَالٌ کرد ٍ گفت:
 رخسارى ،این يهٌ نعذب بَدن برای چیٌ عزیزم؟ بٌ يرحال تَ قرارى بیای ٍ اینجا پیش برادرتزندگیکنی.
تبسهی کٌ رٍی لبان سرخو نقش بستٌ بَد ،از نظر ناپدید شد ٍ نگايو رٍی رانین خشکید.
با تتٌ پتٌ ٍ لبخندی کٌ نیهٌ جان بَد ،گفتو:
 رانی...ن انا م...ن ق..رار نیس..ت ای..نجا زندگ...ی...کن...م.رانین پاکت قًَى را بٌ داخل کابینت بازگرداند ٍ گفت:
 یعنی چی االن این حرف؟ یعنی يهین کٌ نن خَدم از خَنٌ ای کٌ در اٍن زندگی نیکنو راضی يستو.نهیخَاستو شرح آن رخدادی کٌ در کارخانٌ بر نن گذشت را برای رانین بازگَ کنو ،زیرا خَب
نیدانستو اگر پی بٌ این نَضَع نیبرد ،قطع بٌ یقین ،يو نرا از کاری کٌ در آن نشغَلو بی کار
نیکند ٍ يو نرا از دٍستان ٍ نحل زندگی ام جدا نیساخت.
پس از چندی قًَى آنادى شد ٍ رانین آن يا را بٌ داخل فنجان سرازیر کرد ،سپس بٌ يهراى سینی
قًَى ٍ شکر ،بٌ نتفق يو بٌ پذیرایی بازگشتیو.
تهام اتفاقات این ندت اخیر را برای رانین بازگَ کردم ،البتٌ نَضَع دزدی در کارخانٌ ٍ اتًام بٌ نن
را فاکتَر گرفتو ،بٌ يهان علتی کٌ بیان کردم.
رانین با شنیدن تهام اینيا ،گَیا باز يهَارى کنجکاٍ بَد ،زیرا پرسید:
 رخسارى...نیگو یعنی تَ يیچ رابطٌ دیگٌ ای کٌ با این انیر ٍ يادی ٍ رضا کٌ گفتی نداری؟ ٍای نعلَنٌ کٌ نٌ!271
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 آخٌ اٍنطَر کٌ گفتی ،انگار يهٌ با يو رٍابط نحکو ٍ صهیهانٌ ای دارین. حاال تَ غیرتی نشَ ،خَدت کٌ با زبَنت گفتی ،يهٌ بايو! آخٌ رخسارى نن خیالو راحت نیست ،نگٌ چٌ اشکالی دارى تَ بیای ٍ با نن زندگی کنی؟ رانین نن يرگز نهیخَام از دٍستانو ٍ نحل کارم فاصلٌ بگیرم. یعنی يیچ خَايشی تأجیز گذار نیست؟ نٌ رانین لطفا نن بًت قَل نیدم تَی زندگیت يیچ دخالتی نداشتٌ باشو نن يیچ ننظَری از قبَل نکردنو ندارم ،لطفا بیشتر از این کشش ندیو. انا اینطَری اصال از جانب تَ آسَدى نیستو. نگران نباشٍ ،اقعا اینَ نیگو. خیلی خب ،انگار کٌ نتَنستو قانعت کنو نهنَنودرست کٌ اٍ برادرم بَد انا يیچ درست نهیدانستو کٌ نیاندى ،سربار اٍ بشَم ٍ خَدم را در راحتی ٍ
جرٍت برادرم غرق کنو.
نن بایستی برای خَد تالش کنو تا در برابر رانین يیچگاى از تصهیهو باز نگردم.
صدای کَتاى نَبایلو بلند شد ٍ آندن پیانکی برای نن را خاطر نشان کرد ،نَبایل را از درٍن
نحتَیات کیفو بیرٍن کشاندم ٍ پیام را کٌ از جًت گالرى برایو آندى بَد ،باز کردم.
{ سالم رخی جَنو ،فردا تَلد داریو ،يَرا!}
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فردا جشن تَلد يادی است ،انا اینبار برخالف سیدانیر يادی با اطالع خَد ،جشنی ترتیب دادى ٍ
دٍستانش را در کنار يو جهع کردى.
نهیدانو چرا ،انا با ٍجَد رانین ،حس نحدٍدیت داشتو!
حس اینکٌ باید کهی در رفتاريایو اندیشٌ بٌ خرج ديو ،ير چند تا بٌ االن يیچگاى خطایی از نن
سر نزدى.
برای گالرى فرستادم:
 يادی بايات تهاس گرفت؟ در حال حاضر کٌ از نن يیچ دعَتی نشدى.رانین نَشکافانٌ نرا نگايی کرد ٍ گفت:
 باید حتها بیام ٍ یک سر بٌ نحل کار ٍ زندگیت بزنو.خندى ی کَتايی زدم ٍ گفتو:
 چشو ،حتها بیا.رانین سرش را بٌ چپ نتهایل کرد ٍ فنجان قًَى را بٌ لبانش نزدیک نهَد ٍ از آن نَشید.
نن نیز فنجان قًَى را کٌ رنگ سفیدی داشت ٍ خط يای نانعلَنیرٍی آن شکل گرفتٌ بَد را بٌ
سهت ديانو بردم ٍ جرعٌ جرعٌ آن

را نَشیدم.
پس از صرف قًَى ،رانین پیشنًاد داد برای شام ،غذا را از بیرٍن سفارش ديیو ،انا نن تکذیب
کردم ٍ اعالم آنادگی برای تًیٌ یک غذای خانگی ٍ خَشهزى را برای رانین کردم.
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رانین نیز با رٍیی گشادى قبَل کرد ،پس از يوفکری يو ،رانین پیشنًاد قیهٌ بادنجان را داد.
سپس نَاد اٍلیٌ ی آن را در اختیارم گذاشت ٍ خَد رٍی یکی از صندلی يای نايارخَری آشپزخانٌ
نشست يهانطَر کٌ نن آشپزی نیکردم اٍ نرا بٌ حرف ٍا داشتٌ بَد.
بادنجان يای قلهی را پَست گرفتو ٍ حلقٌ حلقٌ اش را درٍن خَرشت انداختو در يهین ينگام،
نَبایلو بٌ صدا در آند ،دستانو را زیر شیر گرفتو ٍ با گَشٌ ی پیراين طَسی رنگو خشک کردم.
سپس بٌ طرفگَشی کٌ رٍینیز بَد رفتو ،نام يادی رٍی صفحٌ چشهکنیزد ،نیدانستو برای
دعَت تَلد با نن تهاس گرفتٌ.
نگاى رانین بٌ رٍیو جابت ناندى بَد ،تهاس را ٍصل کردم ٍ صدای يهیشگی يادی کٌ خشک ٍ بی
اعتنا بَد در گَشوپیچید.
 سالم يادیبا بردن نام يادی رٍی زبانو ،رانین نگايش را بٌ نَبایلی کٌ بٌ گَشوچسبیدى بَد ،سَق داد ٍ
نصهو تر از قبل نرا نگریست.
 سالم رخسارى چطَری؟ نهنَنو ،خَبی تَ؟ آرى عالی ام ٍاقعا. خَبٌ زنگ زدم برای جشن تَلدم دعَتت کنو آى! ٍاقعا؟ چٌ عالی! نهنَنو ،جشن يو تَی خَنٌ ی خَدم برگزار نیشٌ ،لطفا برای صرف شام تشریف بیار.274
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 بسیار خب ،چرا کٌ نٌ؟! پس نیبینهت. نیبینهت.نَبایل را کٌ بٌ رٍی نیز باز گرداندم ،رانین يهانطَرکٌ پَست لبش را با دندان نیکند گفت:
 يادی چطَر پسری نیتَنٌ باشٌ کٌ تَ انقدر باياش صهیهانٌ نعاشرت کردی؟ رانین کلک تَ حرفت نیار دیگٌ کدٍم حرفو؟ نگٌ نگفتی قَل نیدی تَی کارای نن دخالت نکنی ٍننَ نحدٍد نکنی؟ اٍن در صَرتی بَد کٌ با نن زندگی کنی فرقش چیٌ؟ فرقش اینٌ حاال کٌ نهیخَای پیش نن باشی ،نجبَرم حَاسو رٍ از جانب تَ راحت کنو.چشهانو را لَچ کردم ٍ بٌ آشپزخانٌ رفتو ،سری بٌ غذايا زدم ٍ يهانجا در آشپزخانٌ رٍی یکی از
صندلی يا نشستو ٍ بٌ فکر فرٍ رفتو.
نخَاستو يادی نتَجٌ شَد کٌ نن تاریخ تَلد اٍ را از قبل نیدانو ٍ حتی برای تَلد اٍ کادٍ ٍ لباسو
را از پیش خریداری کردى ام ،انا در صدای يادی بی قراری بَد ،گَیا سعی نیکرد لرزش نانحسَس
صدایشرا تحت کنترل خَد درآٍرد.
انا بٌ دلیل بی قراری اٍ آگايی نیافتو.
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رانین از يهین حاال با تعصب يای برادرانٌ اش ،سعی در کنترل نن دارد ،حتی اگر خَد این را انکار
کند ٍ قطعا برای فردا کٌ تا آخرشب قرار است ٍقتو را در جشن تَلد بگذرانهاز نن حساب پس
نیگیرد ٍ جَیای حالو نیشَد.
نَبایلو را برداشتو ٍ برای گالرى فرستادم:
{چند دقیقٌ پیش بٌ جشن دعَت شدم ٍ یک خبر برات دارم ،فردا نیبینهت}.
زنان کَتايی نگذشتٌ بَد کٌ پاسخ گالرى برای نن آند.
{ٍای کلی کنجکاٍ شدم ،انا سعی نیکنو تحهل کنو ،تا فردا!}
خندى ی کَتايیکردم ،گالرى بسیارکنجکاٍ بَد ٍ صبر نداشت ،بی شک تهام شب را در جایش غلت
نیزند ٍ بٌ خبر ندانستٌ ی نن فکر نیکند.

يادی:
تهاس را کٌ قطع کردم ،صدای تپش قلبو را تَی ديانو حس نیکردم تا بٌ انرٍز بٌ این حال دچار
نشدى بَدم.
صدای رخسارى کٌ درگَشو پیچید ،دستانو بٌ لرزى افتاد ٍ این لرزش بٌ صدایو يو ننتقل شد ،تنًا
آرزٍ دارم رخسارى نتَجٌ ی بی قراری ام نشدى باشد.
از اتاق بیرٍن آندم ٍ بٌ انیر پیَستو ،رٍی زنین نشستٌ بَد ٍ بادکنک يا را فَت نیکرد ،با کالفگی
نگايش کردم ٍ گفتو:
 داداش االن چٌ لزٍنی دارى بادکردن اینا؟ -نگٌ تَلد بدٍن بادکنک نیشٌ؟
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 نٌ نهیشٌ ،انا نٌ از االن يهچین نیگی از االن ،انگار کٌ تَلدت یک ناى دیگٌ ست ،فردا يهین نَقع نا تَ جشن تَلدجنابعالی داریو خَش نیگذرٍنیو.
 باشٌ ،يرکاری دٍست داری بکن.نیهی از بادکنک يای سفید ٍ نشکی را باد کردى بَد ،نَيایو را کٌ رٍی پیشانی پریشان بَدند را باال
فرستادم ٍ گفتو:
 انیر؟يهانطَر کٌ بادکنکی را فَت نیکرد ٍ لپ يایش باد کردى بَدند گفت:
 يَم؟ اگٌ یٌ پسر ٍقتی یٌ دختر رٍ ببینٌ ،بعد دست ٍ پاش بلرزى ٍ صداش لرزى بگیرى ،يی يَل بشٌیعنی چی؟
انیر قرنیٌ چشهانش را از باال بٌ صَرتو دٍخت ٍ گفت:
 نخصَصا یک دختر؟ آرى فقط یک دخترخندى ی نَذیانٌ ای کرد ٍگفت:
 یعنی عاشق شدی برادر نن.حرف انیر ،تصدیقی شد رٍی تهام افکارم بٌ راستی نن عاشق شدى بَدم؟
آب ديانو را قَرت دادم ٍ گفتو:
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 ٍاقعا؟ آرى از کجا نطهئنی؟ تجربٌ نیگٌ.نتعجب پرسیدم:
 نگٌ تَ عاشق شدی تا حاال؟خیلی راحت ٍ بی تفاٍت گفت:
 آرى خبدٍ زانَ نشستو ٍ گفتو:
 جدی؟ کی؟ اسهش چیٌ؟ چرا بٌ نن نگفتی؟ نگٌ تَ بٌ نن گفتی؟ انیر اذیت نکن ،بگَ نیگو نیفًهی داداشو نیفًهی.نن ٍ انیر ير دٍ عاشق شدى بَدیو ٍ گَیا دلهان اسیر شدى بَد.
از تصَر رخسارى در کنارم ،لبخندی رٍ لبانو رٍیید ،انیر سقلهٌ بٌ بازٍیو زد ٍ گفت:
 يی يی ،بٌ چی داری فکر نیکنی؟ -بٌ يیچی ،تَ بادکنکتَ باد کن.
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دٍ عدد پیتزا از بیرٍن سفارش دادیو تا برایهان بیاٍرند ،زنانی کٌ پیتزايا رسید ،نن ٍ انیر يردٍ سر
پیتزايا نشستیو ٍ شرٍع بٌ خَردن کردیو.
انیر گازی بٌ برش پیتزایش زد ٍ گفت:
 يادی؟ جَنو داداش؟ ٍلی اصال باٍرم نهیشٌ يا ،خیال نیکنو داری سر بٌ سرم نیزاری؟ برای چی؟ کی باٍرش نیشٌ يادی نغرٍر ٍ غد ٍیٌ دندى عاشق بشٌ ،يادی ای کٌ اگٌ دناغش بیفتٌ زنین،خو نهیشٌ برش دارى.
ديان کجی ای برایش کردم ٍگفتو:
 پس نٌ بٌ تَ نیاد؟ آرى ٍاال ،ننکٌ خیلی احساساتی ام. یکی تَ احساساتی يستی یکی نن!.پس از پایان پیتزايایهان ،انیر کارتن يا را از رٍی نیز برداشت ٍ بٌ داخل آشپزخانٌ رفت ،سپس با
صدای بلندی گفت:
 چایی نیخَری برادر؟ آرى برادر.يردٍ خندیدیو ٍ نن نقابل تلَیزیَن نشستو.
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رٍی برنانٌ ی نَد ،کنترل را رٍی نیز گذاشتو ٍ نشغَل تهاشا شدم.
دقایقی بعد انیر با سینی چایی بازگشت ،يهانطَر کٌ بٌ صفحٌ تلَیزیَن خیرى بَد گفت:
 خَب شد یادت بَدا ،نن فرانَش کردى بَدم انرٍز دٍشنبٌ ست. تَ نگاى نکن داداش ،نگاى نکن.سینی چای را ،رٍی نیز قرار داد ٍ گفت:
 برای چی؟ تیهت رٍز بٌ رٍز دارى گند نیزنٌ ،چیَ دیگٌ نیخَای بفًهی؟چًرى اش را نصهو کرد ٍ گفت:
 اصال با تیو نن شَخی نکن کٌ سر این یکی کَتاى نهیام. باشٌ ،چَن دلو برات نیسَزى چیزی نهیگو.چشو يایش را بٌ نانند دختران چپ کرد ٍدیگر پاسخو را نداد ،انیر بٌ شدت طرفدار تیو آبی پَشان
است ٍ نن در این نَرد با اٍ تضاد دارم ،زیرا نن بسیار بسیار يَادار تیو سرخ پَشان يستو ٍ
يهَارى ،نن ٍ انیر بر سر ایننَضَع برای يوکرینیخَانیو.
پس از صرف چای ،خهیازى ای کشیدم ،سپس از جا برخاستوٍ رٍ بٌ انیر گفتو:
 نن نیرم بخَابو ،خیلی خَابو نیاد ،تَ اگٌ نیخَای بقیشَ ببین. باشٌ ،شبت بخیر. -شب بخیر.
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بٌ اتاق خَاب رفتو ،در بدٍ ٍرٍدم بٌ تخت ،يهان لحظٌ بٌ خَاب رفتو.
صبح با لگد يای پی در پی کٌ بٌ کهرم نیخَرد الی یکی از چشهانو را بٌ زحهت باز کردم ،انیر
يهانطَر کٌ خیرى بٌ صَرتو بَد ،لگديایش را بٌ کهرم فرٍد نی آٍرد ،با خشو اٍ را نگریستو ٍ
گفتو:
 يی چیکار داری نیکنی؟ پاشَ دیگٌ،چقدر نیخَابی؟ ساعت چندى؟ ساعت دى صبحٌ.بالشت را رٍی صَرتو برگرداندم ٍ گفتو:
 انیر لطفا بزار بخَابو.انا انیر ،نصهو تر از قبل ،بالشت را از صَرتو کنارکشید ،سپس نرا از رٍی تخت يل داد ٍ بٌ پایین
پرتاب کرد.
نًرى يای گرفتٌ ی کهرم ،با صدای بدی شکستند ،انیرنتعجب گفت:
 این چی بَد دیگٌ؟ غلنجو شکست نن فکر کردم گَنی نَن خشکٌ.خندى ی کَتايی زدم ٍ گفتو:
 -انیر ٍلو کن بزار بخَابو.
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 پسرنًهَن داریا ،بیابرٍ بٌ نًهَنات برس.تیز از جایو خیز شدم ٍ نتعجب گفتو:
 نًهَن؟ آرى ،نن رفتو تَام بیا ،لطفا نخَاب دیگٌ.انیر از اتاق بیرٍن رفت ،نن يو بٌ سرٍیسی کٌ در داخل اتاق استقرار داشت رفتو ،نشتی آب بٌ
صَرتو پاچیدم ،تا خَاب از چشهانو پرٍاز کند.
صَرتو را ،با حَلٌ ی سفید رنگ ،خشک کردم ٍ بٌ داخل پذیرایی ،قدم برداشتو ،با دیدن فاطهٌ
سادات ٍ يهسرش ،گالرى ،رضا ٍ نگار ،ابرٍانو باال پریدند.
با تعجب گفتو:
 این ٍقت صبح شها اینجا چیکار دارین؟گالرى سرش را با تاسف تکان داد ٍ يهانطَر کٌ بٌ نن اشارى نیکرد گفت:
 اینَ نگاى کنین تَرٍخدا ،عَض خَش آندگَییتٌ؟ ننظَری نداشتو ،يَل شدم آخٌ.انیر ،رٍ بٌ نن گفت:
 داداش صبحَنٌ حاضرى ،نن خَردم ،تَام برٍ بخَر باشٌ ،دستت دردنکنٌ.سپس رٍ بٌ بچٌ يا گفتو:
 -راحت باشین خَدتَن تا نن صبحَنو رٍ بخَرم.
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بعد يو بٌ طرف آشپزخانٌ بٌ راى افتادم ،نیز چیدى شدى بَد ،رٍی صندلی نشستو ٍ کرى را بٌ رٍی
نان تستو نالیدم.
در این نیان ،نبَد رخسارى را کانال احساس کردم ،صبحانٌ را با عجلٌ صرف کردم سپس بٌ بچٌ يا
نلحق شدم.
يرکدام در طرفی نشستٌ بَدند ٍ نشغَل نعاشرت بَدند ،نگايی بٌ گالرى انداختو ،رٍی یکی ازکاناپٌ
يای نسکافٌ ای نشستٌ بَد ،بٌ آرانی بٌ سهت اٍ خزیدم ٍ در کنارش نشستو.
گالرى با پَزخندی سر تا بٌ پایو را نگايی انداخت ،نهیدانو این دختر چٌ عالقٌ ای دارد سر بٌ سر
نن بگذارد ،با لحن بی تفاٍتی گفت:
 يا؟ چیٌ؟انا نن برخالف اٍ ،با صدایی آرام ٍ آيستٌ ،گفتو:
 این چٌ طرز صحبتٌ؟ نگٌ صحبت نن چشٌ؟با لحنی کٌ سعی در پنًان يیجان آن داشتو گفتو:
 چٌ عجب ،رخسارى رٍ دنبال خَدت نکشَندی؟با این حرف ،خَد ٍ احساساتو را رسها بٌ بن بست علی چپ پیچاندى بَدم ،انا گالرى کٌ بٌ يهین
سادگی رام نهیشد ،بٌ عادت دیرینٌ ی کالفٌ کردنش گفت:
 بٌ تَ چٌ؟صَرتو را جلَ بردم ٍ با دندان يای کلید شدى ام گفتو:
 گالرى ،انقدرى بدم نیاد از این اخالقات.283
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 اصال برام نًو نیست خَشت بیاد یا نٌ.افسَس کٌ دیدن رخسارى برایو بٌ اندازى ی یک دنیا گران قدر است ،در غیر اینصَرت نیدانستو با
این دختر زبان نفًو چٌ کنو ،با لحن نالیهی گفتو:
 حاال نن کٌ چیزی نگفتو ،فقط گفتو رخسارى پس چرا نیَند؟ ناسالنتی تَلدنٌ يا! چَن اصال خبر ندارى نا اینجاییو.صدای نگار نانع پاسخ ديی نن بٌ گالرى شد کٌ گفت:
 -شها اٍنجا چی پچ پچ نیکنین؟

نن کٌ تهایل بٌ بازگَ کردن این را نداشتو کٌ بگَیو ،تحهلو طاق شدى ٍ سراغ رخسارى را ازگالرى
جَیا شدى ام ،انا گالرى با حالت بی تفاٍتی رٍ بٌ نگار گفت:
 يادی داشت نیپرسید رخسارى چرا نیَندى؟!با بیان این جهلٌ از زبان گالرى ،چًرى ی دٍنفر از اعضا دريو شد ،یکی از آنيا کٌ نگار بَد ٍ دلیلش
برای نا نشخص ،انا دیگری کٌ انیر بَد ،سبب آن برایو يَیدا نشد.
نگار در این خیال بٌ سر نیبرد کٌ رخسارى بٌ انیر عالقٌ نند است ٍ از نخستین رٍز با اٍ
سرناسازگاری دارد ،انا نهیداند نٌ رخسارى ٍ نٌ انیر يیچ رٍابطی بايو ندارند ٍتنًا ننو کٌ بٌ تازگی
بٌ رخسارى عالقٌ نند

شدى ام ،آن يو از نَع ٍافرش!
فاطهٌ سادات ،بر دست راستش کَبید ٍ گفت:
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 يادی راست نیگٌ ،اصال چرا نا رخسارى رٍ با خَدنَن نیاٍردیو؟نگار با لحنی کٌ بی زاری اش از رخسارى در آن کانال آشکار بَد گفت:
 -چرا باید يرجا نیریو رخسارى يو باشٌ؟

گالرى بٌ نانند يهیشٌ ،بٌ تدافع ازرخسارى برخاست ٍ با پَزخند گفت:
 چرا نا يرجا نیریو خَدتَ يستی؟نگار دندان يایش را رٍی يو فشرد ٍ گفت:
 کسی از شها نظر نخَاستگالرى ديان کجی ای برای نگار درآٍرد ٍ دیگر پاسخی نداد ،سپس نَبایلش را از کیفش بیرٍن کشید
ٍ با شهارى ای تهاس گرفت.
حدس نیزدم کٌ با رخسارى تهاس گرفتٌ ٍ ،حدسو بٌ یقین تبدیل شد.
با رخسارى صحبت کرد ٍ از اٍ دعَت کرد تا بٌ اینجا بیاید ،نیخَاستو از گالرى بپرسو کٌ رخسارى
قبَل کرد یا خیر!
انا تصهیو گرفتو خَیشتن دار باشو ٍ سَالی نکنو زیرا اینبار بٌ حتو ،خَدم را رسَا نیکردم.
انیر از جا برخاست ٍ برای نا آبهیَى آٍرد پس از نیو ساعت کٌ زنگ آیفَن بٌ صدا درآند ،نفس
راحتی کشیدم کٌ خَشبختانٌ از چشو بقیٌ پنًان ناند.
رخسارى کٌٍارد خانٌ شد ،يهان بَی گالب ٍ بًار نارنج در نشانو پیچید ،عطرش را با تهام ٍجَد
بلعیدم.
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رخسارى نزدیک تر آند ٍ با يهٌ خَش ٍبشی کرد سپس کنار گالرى نشست ،یعنی گالرى نیان نن ٍ
رخسارى بَد.
انیر از رخسارى يو پذیرایی کرد ،سپس يهان طَر کٌ سینی را رٍی نیز نیگذاشت گفت:
 نگاى کن يا خَنٌ ی ایشَنٌ ،بعد راحت نشستٌ نن دارم پذیرایی نیکنوخندیدم ٍ پاسخ دادم:
 داداش نن تَرٍ صاحب خَنٌ نیدٍنو. بسٌ بسٌ ،يهٌ اینيا از تنبلیتٌ.رضا پس از انیر گفت:
 بچٌ يا برنانٌ چیٌ؟کهی در فکر افتادیو سپس قرارشد ،خانَميا نايار را آنادى کنند ٍ نرديا يو تزئینات ٍ تدارکات
جشن را فرايو کنند ،رخسارى چادرش را از سر برداشت ٍ با صدای آرام ٍ نحجَبش نرا نخاطب قرار
داد:
 آقا يادی ،اجازى يست نن برم داخل آشپزخَنٌ. آرى راحت باش نهنَنو.سپس اٍلین نفر بٌ آشپزخانٌ قدم گذاشت ،نن کٌ تهام حرکاتش را دنبال نیکردم رضا با کالفگی نرا
بٌ بیرٍن از خانٌ يدایت کرد.
رخسارى:
پس از اینکٌ آقایان خانٌ را ترک کردند ،رٍ بٌ گالرى کردم ٍ گفتو:
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 نايار چی باشٌ؟گالرى نانند ایکیَسان رٍی زنین نشست ٍ با انگشت بٌ سرش کَبید ،سپس گفت:
 بٌ نظرم قرنٌ سبزی درست کنیو ،پسرايو کٌ دٍست دارن. آرى خیلی خَبٌسپس رٍیو را بٌ سهت نگار کٌ با سگرنٌ يای دريو با نَبایلش نشغَل بَد گفتو:
 نظر تَ چیٌ؟انا اٍ پاسخی بٌ سَالو نداد ٍ بٌ جای اٍ فاطهٌ سادات با اشتیاق قبَل کرد ،يرسٌ نفر بٌ آشپزخانٌ
رفتیو.
نگار بی آن کٌ نارا يهرايی کند ،در يهان پذیرایی جا خَش کرد

فاطهٌ سادات فیریز را باز کرد ٍ دٍ بستٌ ی قرنٌ سبزی ٍ گَشت بیرٍن آٍرد ٍ گفت:
 بًترى کهی یخشَن آب بشٌگالرى کتری استیل را رٍی گاز گذاشت ٍگفت:
 بدشَن بٌ نن ،بندازم تَی آب جَش.فاطهٌ بستٌ ی نستطیل شدى ی بزرگ را در دستش چرخاند ٍ يهان طَر کٌ لب بر نی چید گفت:
 بٌ نظرت اصال این تَ کتری جا نی شٌ؟ نشکلی ندارى ،آب رٍنیزاریو جَش نیاد بعد نی ریزم داخل یٌ قابلهٌ ،اینارم نی ندازیو داخلش خب ،چارى ای نیست287
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گالرى زیر کتری را رٍشن کرد ،سپس قابلهٌ ی نسبتا بزرگی را رٍی اجاق ٍسط گاز گذاشت ٍ گفت:
 بیارین دست کو برنجَ بزاریو.فاطهٌ قابلهٌ را تا نصفٌ پر کرد ٍ چند پیهانٌ برنج را داخل قابلهٌ ی درحال جَش ریخت.
پس از چندی فاطهٌ ٍ گالرى ،برنج را دم گذاشتند ٍ نن يو نشغَل پخت خَرشت شدم.
پس از آنادى سازی تهام غذا يا ،از آشپزخانٌ بیرٍن آندنهان نصادف شد با زنگ آیفَنی کٌ قطعا از
جانب پسريا زدى نی شد.
گالرى در را باز کرد ٍ يهگی داخل شدند ،يادی جعبٌ ی کیک بسیار بزرگی در دست داشت ،رضا
کیسٌ يای نیَى را کٌ حتها خیلی سنگین بَد حهل نی کرد ،انیريو چند جعبٌ شیرینی رٍی يو در
دست داشت کٌ نانع دید چًرى اش نی شد ،علی آقا يو بستٌ ی شکالت ٍ کاکائَ را بٌ آشپزخانٌ
رساند.
گالرى خَد را بٌ شکالت يای تختٌ ای رساند ٍ با ديانی کٌ آب افتادى بَد ،یکی از آن يا را جدا کرد ٍ
زیر دندانش شکاند.
نیشگَن ریزی از پًلَیش گرفتو ،آخ بلندی گفت ٍ نظر اطرافیان را بٌ خَد جلب کرد.
سرش را تند تکان داد ٍ گفت:
 چیٌ؟ انقدر ندید بدید بازی درنیار خب تَام حاال تَ این شرایط کالس نذار -چٌ کالسی آخٌ؟ خَبی بًت نیَندى يا
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نا ٍسیلٌ يای خریداری شدى را جا بٌ جا کردیو ،انیر يهان طَر کٌ نشانش را از بَی خَش قرنٌ
سبزی پر نی کرد گفت:
 شها از کجا فًهیدین نن دلو قرنٌ سبزی نی خَادگالرى با انگشت بٌ نن اشارى کرد ٍ گفت:
 پیشنًاد رخسارى بَد.انیر لبخند عهیق ٍزیبایی نحارم کرد کٌ از خجالت دست ٍپایو را گوکردم ،خَاستو قاشقی را کٌ رٍی
نیز بَد را بردارم ٍ کهی از خَرشت بچشو ،زنانی کٌ دستو بٌ طرف قاشق رفت ،دست انیر يو بٌ
جًت قاشق نی آند کٌ دستانهان بٌ يو برخَرد کرد.
گَیا برق چند ٍلتی بٌ نن ٍصل کردند ،نتَانستو دستو را پس بکشو ،انگار کٌ کسی دستو را با
چسب دٍقلَ بٌ دست انیر چسباندى بَد.
قرنیٌ ی چشهانهان در چًرى ی يو نی چرخید کٌ ناگًان با صدای سرفٌ ی نصلحتی گالرى کٌ در
آشپزخانٌ حضَر داشت بٌ خَدنان آندیو.
دستو راکٌ ينَز نی لرزید بٌ طرف رٍسری آبی رنگو بردم ٍ چتری يای نَاجو را بٌ داخل فرستادم،
سپس قاشق را برداشتو ٍ بٌ طرف قابلهٌ ی خَرشت رفتو.
انا درٍن قلبو بلَایی نا تهام يو چنان بر پا بَد ،صدای گرٍنپ گرٍنپ قلبورا نی شنیدم ،از زیر
چشهانو نگايی بٌ سید انیر انداختو اٍ نیز گَیا رٍی زنین خشک شدى است ،زیرا تکانی نهی خَرد
ٍ چشهانش خیرى بٌ نن بَد.
بًترین راى را ترک آشپزخانٌ دیدم ،از آن جا کٌ بیرٍن آندم ،بٌ رٍی یکی از کاناپٌ يا نشستو ٍ خَد
را بٌ طَر تصنعی ٍانهَد بٌ کار با نَبایلو کردم.
نگايی اجهالی بٌ رضا انداختو ٍ گفتو:
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 رضا اگٌ این طَری پیش بریو ،شرکت نی خَابٌ يا!رضا قًقًٌ ای زد ٍ پاسخ داد:
 آرىٍ ،لی چارى ای نیست.نگار چشهانش را بٌ نن دٍخت ٍ گفت:
 نصف نرخصی يای شرکت رٍ خَدت نی گیری.لبو را از داخل گاز گرفتو تا پاسخی نديو کٌ اٍقات تلخی پیش بیاید ،انا گَیا نگار از سکَتو لذت
کافی را برد ،زیرا نگايش راضیبَد ٍ لبانش بٌ نن پَزخند نی زد.
نقابل آیینٌ ایستادم ٍ آخرین نگاى را بٌ خَدم انداختو.
با حرص بٌ گالرى نگاى کردم ٍ گفتو:
 انگار عرٍسیٌ چٌ خبرى آخٌ؟!گالرى شانٌ يایش را باال انداخت ٍ يهان طَر کٌ با تًدید نگايو نی کرد گفت:
 ٍای بٌ حالت رخسارى ،اگٌ دست تَ صَرتت ببری!دستانو را بٌ حالت تسلیو باال بردم ٍ چشهی زیر لب زنزنٌ کردم.
بٌ جشن تَلد تنًا کهتر از چًل دقیقٌ باقی ناندى ،با گالرى برای آٍردن لباس يایهان بٌ خانٌ
بازگشتیو ،سپس خَد را نکرر بٌ ننزل يادی رساندیو.
لباسو را کٌ ندیَن گالرى بَدم را تنو کردى ٍ ترتیب چًرى ام را گالرى دادى بَد،
فاطهٌ سادات بٌ نانند پیش شالو را کٌ قًَى ای تیرى است را بٌ طرز زیبایی پیچاند ٍ چندتا از چتری
يایو را بیرٍن از شالو ریخت کٌ نن پس از رفتن فاطهٌ چتری يا را بٌ داخل سال بازگرداندم ،گالرى
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ناکسی بنفشی بٌ تن داشت ٍ فاطهٌ يو بٌ نانند نن لباس آستین دار نشکی پَشید ٍ رٍسری
اش را بٌ سر کرد.
بٌ زنان جشن چیزی نهاند ٍ صدای نَزیککٌ تند ٍ نتال ٍ کرکنندى بَد در فضای خانٌ پیچید بٌ
دنبالش نیز صدای جیغ دختر يا ٍ پسريا بَد کٌ در نرکز خانٌ در نیان يو نی رقصیدند ،بٌ گَش
نی رسید.
گالرى دستانش را بٌ يو زد ٍ گفت:
 آخ جَن کٌ شرٍع شدفاطهٌ نشتی نحار پًلَیش کرد ٍ با غر گفت:
حاال نری سبک بازی در بیاری!گالرى صاف ایستاد ٍ با اخو گفت:
نٌ جَنو سبک بازی برای چی؟ بیاین بریو.يرسٌ در کنار يو از اتاق بیرٍن آندیو ،با دیدن ا

زدحام دختران ٍ پسران ،چشهانو درشت شد ٍ نتعجب بٌ آن يا خیرى بَدم.

نی تَانستو با شجاعت تهام بگَیو ،جشن تَلد انیر بٌ ڪجا ٍ جشن تَلد يادی ڪجا؟
سقف خانٌ نهلَ از بادڪنڪ يای نشڪی ٍ سفید بَد ،حتی یڪ ٍجب يو از سقف سفید خالی از
بادڪنڪ نیست.
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سیستو يای پخش بزرگ ٍ بلند نشڪی در گَشٌ ی پذیرایی نصب شدى بَدند ٍ صدای آن بٌ
قدری زیاد است ڪٌ ٍاقعا صدا بٌ صدا نهی رسد.
پَشش دختران جشن ،بٌ طَریست ڪٌ گَیا تهام افرادخانَادى ٍ آشنايایشان این جا حضَر دارند،
از پسريا يو ڪٌ نگَیو بًتر است.
بٌ راستی تهام این افراد دٍستان يادی يستند؟
خدا بٌ دٍر ڪند ،بٌ قَل گالرى نگر يادی نغر خر را گاز زدى با این تیپ از دٍستانش ،ناگفتٌ نهاند
ڪٌ يرڪسی از ڪنارم عبَر نی ڪرد ،با چشهانی جهع شدى نگايو نی ڪرد.
گَیا ڪٌ یا چیز شگفت آٍری دیدى اند ٍ یا از ڪنار شی ء چندش آٍری نی گذرند.
نگر شال رٍی سرنن چٌ ایرادی دارد؟ اتفاقا بٌ نظر نن ،خیلی يو زیبا بستٌ شدى ٍ بٌ صَرتو نی
آید.
درحَالی يهین افڪار پرسٌ نی زدم ڪٌ ،يادی نقابلو سبز شد ،نگايی بٌ ڪنارم انداختو ،نٌ
نشانی از گالرى نی شد یافت ٍنٌ از فاطهٌ ،يادی با صدایی ڪٌ تقریبا فریاد نی زد تا نن نتَجٌ ی
ڪلهات اٍ شَم گفت:
 چرا یٌ جا ایستادی ،بٌ جشن نلحق شَنن نیز بٌ تبعیت از اٍ با صدای بلندی گفتو:
 باشٌ حتها.يادی ڪٌ رفت ،نتَانستو ازخَدم بپرسو يادی ٍاقعا خانَادى ای ندارد؟
بٌ یاد رٍزی ڪٌ اٍ نرا بٌ قبرستان برد افتادم ،بٌ یاد سنگی ڪٌ ڪنار آن نشست ٍ با غهی ڪٌ از
چشهان سرد ٍ یخی اٍ نشخص بَد ،فاتحٌ ای زیر لب زنزنٌ ڪرد.
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آبپرتقالی از سینی برداشتو ،برای ريایی از این يهٌ شلَغی بٌ تراس پشت خانٌ رفتو ،تراس بسیار
ڪَچڪی ڪٌ فقط نردى يای آينی ٍ سرد آن نهایان بَد.
پس ازچندی ،درب باز شد ،با ترس بٌ عقب بازگشتو ٍ با دیدن اندام ٍرزیدى ی انیر ،آرام گرفتو.
انیر در ڪنار ایستاد ٍ انگشتانش را دٍر نردى يای ظریف پیچاند ،باید اعتراف نیڪردم انیر بسیار
خَش لباس ٍ خَش سیهاست.
پیراينی زرشڪی ٍ نشڪی پَشیدى ٍ شلَرای نشڪی بٌ پا داشت ،از رٍی پیراين يو جلیقٌ
سفید رنگی پَشیدى است.
نَيای لخت ٍ براقش را بادسرد تڪانی داد ڪٌ با دست آن يا را بٌ عقب يدایت ڪرد ٍ سپس
گفت:
 چرا اینجایی؟ بیرٍن خیلی شلَغٌ درستٌ ،جشن تَلد يادی يرسال يهین ندلیٌ پس خدا بًتَن صبر بدى. تا االنش دادى بقیشو خدا بزرگٌلبانو را با زبانو تر ڪردم ٍ گفتو:
 راستی يدیٌ برای يادی چی خریدی؟ یٌ پلیَر زرشڪی -ایشاال نبارڪش باشٌ
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تا چند دقیقٌ سڪَت در نیانهان حڪو فرنا بَد ،نن بٌ آسهان سیاى ٍ تار ڪٌ ناى در آن یڪٌ
تازی نی ڪرد خیرى بَدم ٍ سید انیر يو با نَبایل در دستش نشغَل بَد ڪٌ درب تراس نڪرر باز
شد ٍ گالرى با صدای بلندی رٍ بٌ نا گفت:
 ڪجایین شها ،بیاین بیرٍن دیگٌانیر باشٌ ای ڪَتاى گفت ٍ بدٍن حرف از تراس بیرٍن رفت ،نن يو بٌ دنبالٌ ی اٍ رٍان شدم.
نًهان يا يهَارى در رقص ٍپایڪَبی بَدند ٍ گَیا نهی خَاستند دست از خَش گذرانی بردارند ،با
آٍردن ڪیڪ تَسط انیر ،دٍبارى صدای جیغ باال رفت ٍ يهٌ گرداگرد يادی حلقٌ زدند ،يادی شهع
يا را فَت ڪرد ٍ پا بٌ بیست ٍ يفت سالگی گذاشت ٍ سپس تبریڪيا ٍ يدایا بَد ڪٌ بٌ جًت
يادی رٍانٌ نی شد.
در این بین زیباترین تصَیری ڪٌ دیدم ،این بَد ڪٌ انیر ٍ يادی پیشانی شان را بًو چسباندند ٍ
انیر با لحن نحبت آنیزی گفت:
 تَلدت نبارڪ باشٌ داداش گلويادی نیز بازٍی انیر را صهیهانٌ فشرد ٍ گفت:
 نهنَن داداشيادی ڪٌ ڪیڪ را برید ،برای تبریڪ بٌ نقابل اٍ رفتو ٍ سادى ٍ صهیهانٌ گفتو:
 تَلدت نبارڪ نهنَنو ،از بابت ڪادٍت يو نهنَن ،البتٌ ينَز باز نڪردم خَايش نی ڪنو قابل دار نیستبا آندن دختری بٌ ڪنار اٍ ،سرم را برای يادی تڪان دادم ٍ برای تقسیو ڪیڪ بٌ آشپزخانٌ رفتو .
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گالرى ٍ فاطهٌ سادات ٍ نگارٍ چندنفر از دخترانی ڪٌ نهی شناختو نشغَل در آشپزخانٌ بَدند ،بٌ آن
يا نلحق شدم ٍ ڪیڪ يای درٍن پیش دستی را آنادى ڪردیو.
ساعت ڪٌ بٌ دیرٍقت نزدیڪ نی شد ،نیًهان يا يو عزم رفتن نی ڪردند.
بٌ اتاقی ڪٌ در آن تعَیض لباس ڪردم رفتو ،تا سری بٌ نَبایل ٍ ڪیفو بزنو.
نَبایل را بیرٍن آٍردم ٍ نگايی بٌ صفحٌ ی آن انداختو ،دى تهاس بی پاسخ از رانین داشتو ،لبانو را
گاز گرفتو ٍ سریعا با رانین تهاس گرفتو.
صدای نضطرب ٍ نگرانش در گَشو پیچید:
 الَ رخسارى؟ سالم داداش خَبی؟با صدایی ڪٌ عصبانیت در آن نَج نی زد گفت:
 چٌ سالنی ،چٌ علیڪی؟ نعلَنٌ از صبح ڪجایی؟ خب ،تَلد یڪی از دٍستانٌ...اجازى بٌ ادانٌ ی حرفو نداد ٍ بٌ نیان صحبتو پرید:
 تَلد یڪی از دٍستاتٌ ڪٌ يست ،چرا نهی گی نن نگرانت نی شو؟ نی دٍنی چقدر بايات تهاسگرفتو
 ببخشید رانین نعذرت نی خَام باشٌ حرفشَ نزن دیگٌ ،ڪجایی االن بگَ بیام دنبالت دیرٍقتٌ -نٌ نن با یڪی از دٍستام بر نی گردم
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 انا رخسارى... ببخشید ننَ صدا نی ڪنن باید برم خداحافظ -رخس...

بٌ سرعت تهاس را قطع کردم ٍ بٌ پذیرایی برگشتو ،خَنٌ خالی از ير غریبٌ ای بَد ٍ فقط خَد نا
باقی نَندى بَدیو.
بٌ طرف گالرى کٌ با صدای بلند بٌ نَضَعی کٌ نن نهی دانستو نی خندید ،رفتو ٍ نیشگَن ریزی از
دستش گرفتو ،آخ بلندی گفت ٍچًرى اش را جهع کرد ٍ گفت:
 آی ،چتٌ تَ؟ ای کَفت ،چقدر يرير ٍ کرکر نی کنی دختر؟دستش را بٌ حالت چندش آٍری تکان داد ٍ گفت:
 اى اى ،عین این نادربزرگا حرف نزن شَخی کردم بیخیال چیزی نی خَاستی بگی؟با شیطنت نگايی بٌ چشهان کنجکاٍش انداختو ٍ گفتو:
 آرى ،انا دیگٌ... دیگٌ چی؟ بگَ ،زٍد باش -رانین اٍندى
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 رانین دیگٌ کی بَد؟ فدای حافظٌ ی نداشتت بشو نن ،رانین دیگٌ ،داداشوبا شَر ٍ اشتیاقی کٌ در چشهانش نَج نی زد گفت:
 ٍاقعا؟ ٍای! راست نی گی؟ باٍرکن خب حاال کی افتخار دیدنشَ داریوچشهکی حَالٌ اش کردم ٍ گفتو:
 بٌ زٍدی...دانای کل:
سیدانیر جَان ٍ نًربان ،کٌ قلبی ناالنال از عشق ٍ عطَفت دارد؛ با نگايی کٌ حسرت در آن دست
ٍ پا نی زد ،بٌ رخسارى خیرى نی شَد ،رخسارى يهَارى ،بٌ آرانی سخن نی گَید ،طَری کٌ فقط
تکان خَردن لب يای کَچکش را نی بینی.
درآن سَی خانٌ يو ،چشهان پر از انتظار يادی در سیهای زیبندى ی رخسارى دٍ دٍ نی زند.
يیچ کس نهی تَاند بفًهد ،نهی تَاند از بازی رٍزگار آگاى شَد ،دست تقدیر دٍ برادری را کٌ شاید از
خَن يو نباشند ،انا بٌ نام يو قسو نی خَرند ٍ در يهٌ ی انَر خَد را بٌ پیرانَن ٍ اطرافیانشان،
برادر نعرفی نی نهایند را از يو جدا نی سازد.
ٍ انا رخسارى درک نهی کند ،نهی فًهد پشت این نگاى يای پر از عشق چیست!
پس خَد را با يیچ قانع نی سازد ،تا افکارش در حَالی ایندٍ برادر پرسٌ نزند ،افکاری کٌ نانند
پرندى ای نی آید ٍ از پشت شیشٌ نی گذرد.
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پس از آن کٌ خانٌ عاری از يرنًهانی شد ،تنًايهین دٍستان باقی ناندند ،زنگ آیفَن فشردى شد ٍ
بٌ صدا در آند.
حدس اینکٌ چٌ کسی نی تَاند پشت در باشد ،يیچکار دشَاری نیست ،زیرا در طی این چندسال
کٌ پدر ٍ نادر يادی در قید حیات نبَدند ،حاج دادفر ٍ طَبی خانَم برای اٍکو نذاشتند ٍ حتی آن
يا نیز يادی را بٌ نانند فرزند خَیش ٍ برادر سیدانیر ٍ فاطهٌ سادات نی خَاندند.
این سال يو بٌ نانند دفعات گذشتٌ ،این دٍنفر بٌ خانٌ ی يادی آندند ،حاج دادفر با لحن پدرانٌ
اش رٍ بٌ يادی نیالدش را تبریک گفت ٍ يادی يو بٌ دست حاج دادفر ٍ چادر طَبی خانَم بَسٌ
ای زد.
تهانی افراد،گرداگرد يو در سالن جای خَش کردند ،بحخ يای پر شَر آغاز شدى بَد ٍ چٌ زیبا کٌ
حاج آقا ٍ حاجخانَم يوشرکت نی کردند.

رخسارى با ریشٌ ی شالش بازی نی کرد ٍ ،حتی خَد نهی دانست افکار آشفتٌ اش در کَچٌ پس
کَچٌ يای کدام نَضَع قدم نی زند ٍ ،اٍ را خستٌ تر ٍ رنج دیدى تر از پیش نی کند.
فاطهٌ سادات سینی حاٍی لیَان چایی داغ را رٍبٌ رٍیش قرار داد ٍ رخسارى باتکان دادن سر ،قبَل
چایی نکرد.
با سرفٌ ی حاج آقا دادفر کٌ نصلحتی بَدنش در کل عیان بَد ٍ قصد داشت جهع را در دست
بگیرد ،نگايشان بٌ چًرى ی پیر ،انا با صالبتش کشیدى شد.
جعبٌ ی يدیٌ ای را کٌ با کاغذ طرح دار پَشاندى شدى بَد را بٌ دست يادی سپرد ،يادی نیز
تشکری کرد کٌ بغض کَدکانٌ ی صدایش تَی ذٍق نی زد.
خالٌ طَبی با نًربانی نادرانٌ ای رٍ بٌ يادی گفت:
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 انشا ...عرٍسیت نادر.يادی نگاى زیرکانٌ ای بٌ رخسارى انداخت ،انا رخسارى نقصَد این نظر را درک نکرد ،تنًا کسی کٌ
لبخندی نَذیانٌ برلب داشت ٍ چشهانش در نَاسان ،يادی ٍ رخسارى نی چرخید ،کسینبَد ،جز
گالرى!
خالٌ طَبی کٌ سکَت يادی را شنید ،این نجال را نیکَ شهرد ٍ بحخ پیَند نگار ٍ انیر را نطرح
کرد.
 حاال نن فکر نی کنو ،نَبتی ام باشٌ نَبت نگار ٍ انیرى.در این نیان ،چًرى يای خیلی يا دیدنی بَد ،يادی رنگ بٌ رخسار نداشت ٍ لرزیدن دستان ٍ
انگشتان کشیدى اش ،بٌ ٍضَح آشکار بَد.
نگار لبخندی پر از عشق ٍ شادابی بر لب داشت ٍ خیال نی کرد ،تا بٌ آخر زندگانی اش ،لحظات نیک
بختی را با انیر سپری نی کند.
سید انیر ،اندیشناک ٍ نضطرب بٌ نظر نی رسید ،در چشهانش رگٌ يای عصب ،يَیدا بَد ،دلش
کام این را داشت کٌ نشت گرى خَردى اش را بٌ صَرت پدر ٍ نگار بکَبد ،چرا دست از این ازدٍاج
اجباری نهی کشیدند ٍ اٍ را راحت نهی گذاشتند؟!
اگر نهی خَاست با نگار ازدٍاج کند ،نی بایست سرش را بٌ کدام طاق بکَبد؟! باريا ٍ باريا بر سر
يهین نسئلٌ ،با پدر ٍنادر بٌ جدال پرداختٌ بَد ،انا حاصلی بٌ دست نیاٍردى بَد.
باید کاری نی کرد ،نباید بگذارد ،این ازدٍاج سر بگیرد ٍ تا بٌ آخر عهر ،چًرى ی نگار را با شکیبایی
تحهل کند ،نادرش سکَت اٍ را حهل بر رضایت خَاند ٍ ادانٌ داد:
 خَاستو يهتَن کٌ دٍستای نشترک انیر ٍ نگار يستین ،اطالع داشتٌ باشین ،چند رٍز دیگٌ بااجازى ای کٌ از ٍالدین نگار گرفتیو ،تشریف نی بریو خَاستگاری.
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سیدانیر ،عزنش را جزم کرد ٍ پس از سخن نادر ،با تهام تَانش گفت:
 نن بٌ این خَاستگاری نهی یام.چًرى ی حاج دادفر برافرٍختٌ شد ٍ نادر سراسیهٌ لبانش را گزید ،پدر با لحنی ترس آنیز گفت:
 یعنی چی بچٌ؟ نگٌ دست خَدتٌ؟در این نیان تنًا کسانی کٌ نی دانستند ،انیر تن بٌ این ٍصلت نهی ديد ،يادی ٍ رضا بَدند.
رضا بی تفاٍت بَد ،حتی با ٍجَد این کٌ نی دانست نگار عالقٌ ی پاک ٍخالصی نسبت بٌ انیر
دارد ،انا ترجیح نی داد يیچ دخالتی از جانب اٍ در نیان نباشد.
سیدانیر دیگر آب را از سرش گذراندى بَد چٌ یک ٍجب چٌ دٍ ٍجب ،پس نگاى نًربانش را بٌ
رخسارى انداخت.
سپس نصهو گفت:
 نن یکی دیگٌ رٍ دٍست دارم.خَن بٌ چًرى ی نگار دٍید ٍ چشهانش از اشک پر شد ،نی خَاست فریاد بزند انیر لعنتی ،این کار را
با قلب عاشق نن نکن ،انا چٌ قدر حیف کٌ باید در برابر دیگران صَرتش را با سیلی سرخ نی کرد.
پدر با نگايی خشهگین ،گَیا تنًا در انتظار شنیدن نام نحبَب سید انیر بَد ،تا حقشان را کف
دستشان بگذارد.
سیدانیر آب ديانش را قَرت داد ،دستی بٌ نَيای لخت ٍ آشفتٌ اش کشید ٍ يهان طَر کٌ پر از
حس تشَیش بَد ،با قدم يایی نطهئن بٌ جًت رخسارى قدم برداشت.
يهٌ در يیجان بَدند کٌ آخر این جدال بٌ کجا کشیدى نی شَد ،طَبی خانَم نًرى يای تسبیح
فیرٍزى ای رنگش را در کف دستان چرٍکیدى اش نی فشرد ٍ نًرى يا را بٌ يو نی سابید.
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در دل کام این را داشت کٌ يرچٌ زٍدتر يهٌ چی ختو بٌ خیر شَد ٍ انیر از خر شیطان پایین بیاید.
سیدانیر نگايی بٌ چًرى ی گیج ٍ ياج رخسارى انداخت ٍ گفت:
 نن ٍ رخسارى يهدیگرٍ دٍست داریو.رخسارى:
آب ديانو خشک شد ٍ گَیا یارای حرف زدن نداشتو ،انگار نهی تَانستو تکذیب کنو ،چرا نهی
تَانستو بایستو ٍ بکَبو تَی گَش سیدانیر ٍ بگَیو ،این چرندیات را از کجایت در نی آٍری؟
انا انگار از فرط تعجب ٍ آشفتگی ،ديانو قفل شدى بَد ٍ پايایو بٌ زنین چسبیدى بَد ،سکَت
چندی تهام جهع را در برگرفت.
خدایا آبرٍیو را چرا ریختی؟
حاال این جهاعت در رابطٌ با نن چٌ خیالی در سر نی پرٍرانند؟
چشهانودر نَسان بَد ،يادی با چشهانی کٌ گَیا خیلی سعی نی کرد اشک را در آن سرکَب کند نرا
نگاى نی کرد ،نگار نرا بٌ چشو دشهن نی دید ٍ گالرى يو بٌ نانند يهیشٌ با شیطنت نرا نگاى نی
کرد.
از نگاى حاج آقا ٍ خالٌ طَبی يو نباید بگَیو ،حاج آقا با الحان بسیار تندی رٍ بٌ انیر تَپید:
 قرار نبَد این دختر رٍ بیارم تَ خَنهَن تا تَ باياش برنانٌ بریزی ٍ آبرٍی نن ٍ خانَادتَ ٍ عهَتَببری.

خدایا چرا در این لحظات سخت نهینردم؟
چرا نهی تَانستو پاسخ سیدانیر ٍ يهٌ را با تندی بديو؟
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با سکَتو نًر نی زدم رٍی تهام سخنان سیدانیر ،در يهین افکار بَدم کٌ دستو تَسط سیدانیر
کشی

دى شد ٍ نن نانند آدم ٍا رفتٌ ای بٌ راحتی برخاستو ٍ بٌ دنبال انیر کٌ نرا نی کشاند رفتو.
در لحظٌ آخر نگاى تَيین آنیز ،حاج دادفر ٍ طَبی خانَم را يرگز فرانَشنکردم.
زنانی بٌ خَد آندم کٌ در صندلی جلَ ناشین انیر نشستٌ بَدم ٍ اشک يایو را پاک نی کردم.

سید انیر يهان طَر ،ناشین را نی راند ٍ سکَت ناشین را تنًا ،صدای فین فین ٍ يق يق يایو
نی شکست.
اشک يایو ،نانند دریای بی کرانٌ ،تهانی نداشت ٍ رٍی گَنٌ يایو ُسر نی خَرد.
داغی ٍ شَری اشک يایو ،صَرتو را نلتًب ٍ سرخ کردى بَد ،سید انیر با صدای آرانی گفت:
 بسٌ دیگٌتالشو برای نریختن اشک يایو جهر نیافت ،کالفگی ٍ آشفتگی يو از چًرى ی غهناک انیرکانال يَیدا
بَد ،خدایا نگر این پسر عقلش را از دست دادى؟
نگذاشتو حرف يایو تَی دلو تلنبار شَد ٍ يهٌ شان را با تشر بٌ سَی سید انیر پرتاب کردم:
 -نگٌ شها عقلتَ از دست دادی؟ چرا این حرفَ زدی؟ چرا درٍغ گفتی؟ چرا با آبرٍم بازی کردی؟
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ٍ پاسخی کٌ دریافت کردم ،تنًا سکَت بَد ٍ سکَت ،انا سکَن ٍ آرانی سید انیر ،نرا دگرگَن تر از
پیش کرد ،دستو را بٌ سهت دستگیرى ی ناشین بردم ٍ آن را باز کردم ،سپس با صدای بلندی رٍ بٌ
سیدانیر گفتو:
 نگٌ دار ،نی خَام برم ،زٍد باش ناشین رٍ نگٌ دارانیر فریاد بلندی زد ،بٌ سهت نن خو شد ٍ در را بست ،سپس ناشین را در کنار خیابان نتَقف کرد.
ناشین را کٌ نگٌ داشت ،این بار ،دستانو را سپر صَرتو کرد ٍ با صدای بلندی ،گریٌ سر دادم.
آن قدر يق زدى بَدم کٌ سینٌ ام خس خس نیکرد ،ناگًان دستی رٍی شانٌ ام نشست ٍ آن گاى
سیدانیر نرا در آغَشش جای داد ،خدایا با نن چکار نی کنی؟ چٌ بر سر اعتقاداتو آندى؟
تقال کردم ٍ خَدم را از آغَش سید انیر بیرٍن کشیدم.
نجَای آيستٌ ی سید انیر در گَشو گفت:
 ببخش ،نهی دٍنستو این طَر برانگیختٌ نی شی چرا درٍغ گفتی؟ يان؟ چرا؟ این چٌ بازی ای بَد؟ -انا نن درٍغ نگفتو ،این بازی نبَد

انگشتو را رٍی رد اشکی کٌ در صَرتو جا انداختٌ بَد کشیدم ٍ با گنگی گفتو:
 -یعنی چی؟ ننظَرت رٍ نتَجٌ نشدم

ٍ اٍ با صراحت تهام ،پاسخ داد:
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 نن ٍاقعا دٍستت دارم ،خیلی دٍستت دارم رخسارى.حس این را داشتو کٌ ،نایع گرنی بٌ قلبو سرازیر شد ٍ کَبندى تر از پیش بٌ سینٌ ام کَفت ،گَیا
کنار يیزم آتشی گرم نشستٌ بَدم کٌ تهام ٍجَدم از گرنا ٍ التًاب شد.
سیدانیر ،بدٍن خجالت ،خیرى بٌ چشهانو بَد ٍ نرا طَری نی نگریست کٌ ،گَیا بار اٍل بَد کٌ با
نن نالقات نی کرد.
با تتٌ پتٌ ٍ برخالف سیدانیر ،با آزرم ٍحیا گفتو:
 چرا این طَری نگايو نی کنی؟ قبلنا نهی تَنستو دل سیر نگايت کنو ،چَن تَ نهی دٍنستی دٍست دارم ،انا االن دلو نی خَادتا خَد فردای يهین نَقع يو کٌ شدى ،بًت خیرى بشو.

سرم را پایین انداختو کٌ ،سیدانیر ،انگشتانش را زیر چانٌ ام زد ٍ سرم را باال آٍرد ،ينَز يهان طَر
خیرى نگايو نی کرد ،زیر نگايی کٌ نهی داستو بٌ چٌ چیزی آن را تعبیر کنو ،در حال ذٍب شدن
بَدم.
يهَارى دلو در ابراز عالقٌ ای کٌ سید انیر نسبت بٌ نن کرد ،غرق شدى بَد کٌ اٍ ،جهلٌ ی دیگری را
نحارم کرد ٍ نرا دٍبارى در فکر ،فرٍ برد.
 رخسارى ،با نن ازدٍاج نی کنی؟سکَت کردم کٌ انیر آن را بٌ رضایتو تعبیر کرد ٍ يهان طَر کٌ قًقًٌ ای نی زد ،گفت:
 سکَت نشانٌ ی رضاست؟ -نی شٌ ننَ برسَنی خَنٌ؟
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باشٌ ،ببخشیدسیدانیر ،ناشین را بٌ حرکت درآٍرد ٍ نرا بٌ خانٌ رساند ،در طَل نسیر ،نن خیرى بٌ خیابان سَت
ٍکَر بَدم ٍ افکارم در نیان سخنان سیدانیر ،غَطٌ ٍر بَد.

سید انیر يو،گايی با کالفگی ،چنگی بٌ نَيایش نی زد ،ناشین را نقابل خانٌ نتَقف کرد ،از
ناشین پیادى شدم ٍ گفتو:
 نهنَن ،خداحافظ -رخسارى؟

بٌ عقب باز گشتو ٍ ننتظر ادانٌ ی حرفش شدم:
 -لطفا کانال جدی بٌ پیشنًادم فکر کن

تنًا بٌ تکان دادن سرم ،اکتفا کردم ٍ کلید را در قفل درب ٍرٍی ساختهان چرخاندم ،بٌ خانٌ کٌ
رسیدم ،کفش يای پاشنٌ دار زرشکی ام را از پا کندم ٍ ير لنگٌ اش بٌ طرفی پرتاب شد.
رٍسری ٍ نانتَ را يو رٍی دستٌ ی صندلی انداختو ،با يهان لباس ،بٌ آشپزخانٌ رجَع کردم ٍ
نشغَل آنادى سازی قًَى شدم.
دلو نی خَاست ،انشب را بیدار بهانو ،آن قدر نَضَع برای فکر کردن دارم کٌ نهی دانو از کدام یک
شرٍع کنو ،قًَى کٌ آنادى شد ،آن را داخل ناگ ،صَرتی رنگو خالی کردم ٍ بٌ جًت کاناپٌ يا قدم
برداشتو.
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ناگرا رٍی نیز نقابلو قرار دادم ،حس نی کردم سرم ير لحظٌ در حال انفجار عظیهی خَايد بَد،
خدایا آخر نگر نی شَد يهچین چیزی؟
دلو برای خَدم نی سَخت ،یعنی در حال حاضر چٌ در سر آن پیرنرد ٍ پیرزن نی گذرد ،چٌ خیالی از
بابت نن در سر نی پرٍرانند؟
حاال با خَد نی گَیند ،دخترک خیرى سر پا بٌ خانٌ نان گذاشت ٍ قاپ پسرنان را دزدید!
نگاى پر از نفرتشان يهیشٌ در خاطرم خَايدناند ،از نگار نتنفر نشدم ،حاال نهی گَیو چرا با نن
بداخالقی نی کند ،دیگر دلیلش عیان ٍ آشکار شد.
حاال نن حق را بٌ اٍ نی ديو ،حق با اٍست ،پسر نشان کردى اش در برابر يهگان اٍ را سکٌ ی یک
پَل کرد.
حاال نگر گالرى حرف نرا باٍر نی کند؟ ير اندازى کٌ نن بگَیو بٌ پیر ٍ پیغهبر از حرف يای سید انیر
نن بی خبر بَدم ،نحال است باٍر کند ،اعصابو بیش از اندازى ،نچالٌ ٍ داغان شدى بَد.
اشک يایو ،دٍبارى ٍ دٍبارى بٌ چشهانو يجَم آٍرد ٍ نانند دیگ آش بزرگی از يو جَشید ٍ سر
رفت.
از فکر کردن بٌ پیشنًاد ازدٍاج سید انیر ،عرق شرنی پیشانی ام را خیس کرد ،بٌ یاد حرف پدر خدا
بیانرزم افتادم کٌ نی گفت (:برای دختر خَاستگارنی آید ٍ نی رٍد ٍ این کانال طبیعیست)
نخستین بار نبَد کٌ پیشنًاد خَاستگاری نی شنیدم ،انا پیشنًاد سید انیر باٍر نکردنی ٍ غافلگیر
کنندى شد ،سعی کردم خَد را با حرف پدر قانع کنو ٍ پیشنًاد انیر را بیش از پیش در نقابل چشهو
آن قدر عظیو نکنو ٍ کانال ننطقی ٍ عادی با این نسئلٌ برخَرد کنو ،آخر یا نی شَد یا نهی شَد.
پس اٍل نی بایست با رانین در نیان نی گذاشتو ،بٌ حتو رانین در االن ،بسیار از نن عصبانیست.
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قًَى سرد شدى ام را نزى نزى کردم ٍ آن را یک بارى سرکشیدم ،عقربٌ يای سیاى ساعت ،عدد چًار
صبح را نشان نی دادند ،آن قدر با این نَضَعات کلنجار رفتٌ ام کٌ گذران ٍقت را حس نکردى ام.
دلو نی خَاست يرچٌ سریع تر بخَابو ،فردا باید در شرکت باشو ،انا با چٌ رٍیی را نهی دانو ،رٍی
کاناپٌ دراز کشیدم ٍ چشهان خستٌ ٍ نلتًبو را رٍی يو انداختو.

صبح ،با صدای آالرم ساعتو از جا برخاستو ،گیج ٍ ننگ بَدم کٌ چرا رٍی این کاناپٌ بٌ خَاب رفتٌ
ام ،با یاد آٍری شب گذشتٌ ٍ حَادجی کٌ اتفاق افتاد ،چشو يایو را بٌ عادت يهیشٌ  ،با نشت گرى
کردى ام نالیدم.
نیو خیز شدم کٌ نًرى يای گردن ٍ کهرم ،صدای بدی داد ،دستو را بٌ گردنو کشیدم ٍآخ ٍ آٍخ
گَیان ،خرانان خرانان بٌ طرف ،سرٍیس بًداشتی رفتو.
زنانی کٌ خَد را ،در آیینٌ ی باالی رٍشَیی دیدم ،ازچًرى ی پریشان ٍ آشفتٌ حالو نتعجب شدم،
چشهانو از فرط بی خَابی دیشب پف کردى بَد ،زیر چشهان ٍ گَنٌ يایو يو يهین طَر ،نشت آب
سردی بٌ صَرتو زدم تا بلکو از این حالت خستٌ بیرٍن بیاید.
زنانی کٌ از تَالت بیرٍن نی آندم ،نتَجٌ شدم دنپایی يا را لنگٌ بٌ لنگٌ پا کردى ام ،بد ٍ بیرايی
نحار انرٍز کردم ٍ بٌ آشپزخانٌ برای صرف صبحانٌ رفتو.
چایی را دم کردم ٍ لقهٌ ی کرى ٍ نربای شاى تَت را در دستو گرفتو ٍ گاز بزرگی بٌ آن نی زدم ،چایی
ام را يهان طَر داغ داغ سر کشیدم کٌ حس کردم تا جهجهٌ ام سَخت.
نی خَاستو انرٍز ،خیلی زٍد در شرکت حاضر باشو ،نهی دانو با این دالیل خَدم را گَل نی زدم یا
اطرافیانو را ،لباس يایو را بٌ تن کردم ٍ نَيایو را بدٍن اینکٌ شانٌ بزنو ،باالی سرم با کش جهع
کردم.
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کیفو را رٍی دٍشو انداختو ٍ از خانٌ خارج شدم ،در رايرٍ با فراز برخَرد کردم کٌ با سالم ٍ صبح
بخیر بسیار عجلٌ ای کٌ قطعا اٍ را شگفت زدى کرد ،سَار اٍلین تاکسی شدم.
بٌ نحل کارم کٌ رسیدم ،برای نگًبان سری تکان دادم ٍ پلٌ يا را پشت سر گذاشتو.
داخل شدم ٍ نگايی پر از تشَیش ٍدلًرى بٌ اطراف انداختو ،سپس پشت نیز کارم نشستو ٍ خَد را
نشغَل با پرٍندى يای بخش ندیریت کردم تا شاید کهی از افکار نریضو از ذينو دٍر شَد.
یک ساعت از آندنو گذشتٌ بَد ٍ کهی آرام شدى بَدم ،البتٌ تنًا کهی!
با آندن رضا ،از جا برخاستو ٍ با صدایی کٌ نی لرزید سالم دادم ،با خَد بیو آن را داشتو کٌ ير
لحظٌ نهکن است بگَید (:خجالت نهی کشی؟ با پسر نشان کردى ی خَايرم رٍی يو ریختٌ ای)
ٍ انا نن چگَنٌ نی تَانو اجبات کنو کٌ حرف انیر باعخ شد نتَانو حقیقت را فاش کنو ٍ بگَیو
کدام دٍست داشتن ٍ عالقٌ ،انا انگار کسی بٌ نن نًیب زد ،چرا درٍغ نی گَیی؟! سیدانیر کٌ بٌ تَ
عالقٌ دارد.
 سالمرضا برخالف افکار نسهَم نن ،بسیار خَش بینانٌ رفتار کرد ،گَیا کٌ اصال شب گذشتٌ در آن جشن
حضَر نداشتٌ.
 سالم رخسارى ،حالت چطَرى؟ بشین لطفا نهنَنواٍ کٌ بٌ اتاق کارش رفت ،نفس عهیقی کشیدم ،انا ينَز باید با عکس العهل خیلی يا نَاجٌ نی
شدم.
گالرى ٍقتی آند ،نیشگَنی از بازٍیو گرفت ٍ گفت:
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 چرا از نن پنًَن کردی کٌ با انیر آرى؟ گالرى خَايش نی کنو تَ نٌ دیگٌ چرا ،نگٌ چی شدى؟ نگٌ چی شدى؟! نگاى پدر ٍ نادر انیر رٍ ندیدی؟ نگار بدبخت رٍ ندیدی؟ اٍى ،حاال تَ انقدر بزرگش نکنی يیچی نهی شٌ ،نگٌ جرم کردین ،يهدیگرٍ نی خَاین ٍالسالم.گالرى نزدیک ترین دٍستو بَد ٍ نن نی خَاستو يهٌ چیز را با اٍ در نیان بگذارم ،پس صحبتهان را
بٌ ٍقت نايار نَکَل کردیو ٍ زنانی کٌ ٍقت صرف نايار شد ،سالن غذا خَری را پیچاندیو ٍ بٌ
بخشی کٌ گالرى درآن کار نی کرد رفتیو.

دستو را گرفت ٍ رٍی صندلی نشکی چرخدارش ،نشاند.
سپس ،خَد نیز نتقابلو نشست ،نیانهان نیز نشکی ٍ بلندی بَد ،آرنج يایو را رٍی نیز قرار دادم ٍ
لبانو را تر کردم.
گالرى با چشهانی نشتاق نگايو نی کرد ٍ چًرى اش نشان نی داد ير لحظٌ در انتظار سخنان نن
است ،پس تصهیو گرفتو ،اٍ را آزار نديو ٍ يرچٌ سریع تر يهٌ چیز را عنَان کنو.
 گالرى ،نا دیشب کٌ از خَنٌ يادی اٍندیو بیرٍن... خب ،خب؟ چرا نکخ نی کنی؟ بگَ دیگٌ -انیر بًو ابراز عالقٌ کرد.
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خیلی نختصر ٍ کَتاى ،بیان کردم ،نگايی گذرا بٌ گالرى انداختو ،گَشٌ لبانش باال رفتٌ بَد ٍ با
چشهانی پر از شیطنت ٍ يیجان نرا نی نگریست ،نی دانستو در حال حاضر ،دلش نی خَايد از
فرط شَر ٍ حال ،کف زنین یَرتهٌ برٍد.
سرم را با خندى تکان دادم ٍ گفتو:
 چتٌ؟ ٍای رخسارى ،نن بًت چی گفتو؟ نگفتو این نشکَکٌ بًت عالقٌ دارى؟ نگفتو؟لب برچیدم ،احساساتو نختل شدى بَد ٍ گَیا دلو نی خَاست چند رٍزی این قضایا دیگر تکرار
نشَد ،با اندکی حرص ،حرف گالرى را تایید کردم گالرى ،دستانو را فشرد ٍ گفت:
 خب بعدش؟یادآٍری پیشنًاد ازدٍاج سیدانیر ،عرق شرم را رٍی پیشانیو نشاند ،ينَز يو برایو غیر قابل باٍر
است ،چٌ کسی آخر ،فکر اینجایش را نی کرد؟
 بًو پیشنًاد ازدٍاج داد.گالرى با صدای شگفت زدى ٍ بسیار بلندی ٍاکنش نشان داد:
 چی؟!انگشتو را رٍی بینی ام گذاشتو ٍ اٍ را نتَجٌ حیرت بیش از اندازى اش نهَدم.
 يیس! چتٌ؟ يهین کٌ گفتو دیگٌ.ديانش را باز کرد ٍدستش را رٍی آن گذاشت ٍ با صدایی کٌ قابل تشخیص نبَد ،گفت:
 باٍرم نهیشٌ يا. باٍر کن310
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تکانی بٌ نن داد ٍگفت:
 خب خب ،جَاب؟ ينَز يیچی نگٌ تَ دیٍَنٌ ای دختر خَب؟ آدم این پیشنًادٍ از دست نی دى؟ اٍنو کی؟ پیشنًاد انیر رٍ! تَعقلتَ از دست دادی ذاتا.
 نٌ ،نن فقط کهی آشفتٌ ام.شانٌ يایش را باال انداخت ٍبا کف دستش ،خاکی رٍی سرم حَالٌ کرد ،با یاد آٍری شب پیش ،رٍبٌ
گالرى پرسیدم:
 راستی؟ يَم؟ دیشب بعد اینکٌ نن ٍ انیر رفتیو چی شد؟ حاج آقا دادفر ٍ خانَنش با يزار جَر غضب ٍ حرص ،پاشدن رفتن ،نگار رٍ کٌ نگو حال ٍ رٍزشَ،برای اٍلین بار ،دلو براش سَخت
 خب ،يادی ٍ رضا چی؟ فاطهٌ ٍ علی آقاچطَر؟ رضايو کٌ کانال ریلکس ٍ عادی بَد درٍاقع ،انا يادی یٌ جَر عجیبی بَد. ٍا ،نگٌ چطَری بَد؟ قرنز شدى بَد ،چشهاشو قرنز بَد ٍپرى يای بینیش باال پایین نی رفت ،نن کٌ با خَدم نی گفتواالن دٍد از گَشاش نی زنٌ بیرٍن
 یعنی چرا؟311
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 ننو نهی دٍنو ،فاطهٌ ساداتو سکَت کردى بَد ٍ تقریبا نی شٌ گفت نتعجب بَد ،بعد ازنادرٍپدرش يو عزم رفتن کردن.
 یعنی انیر شب کجا خَابیدى؟ خب نشخصٌ ،قطعا پیش يادی گالرى تَ چی؟ تَ اٍن لحظٌ طرز فکرت چی بَد؟ -راستش رٍ بخَای ،اٍن طَر کٌ انیر گفت ،نن باٍر کردم.

این بار نن بٌ عالنت تاسف سرم را جنباندم ٍ گالرى با حرص ادایو را در آٍرد.
بٌ پایان زنان نايار نزدیک نی شدیو ،از رٍی صندلی برخاستو ،صدای زنگ اس ام اس نَبایلو
باعخ شد ،بایستو ٍ آن را از جیب نانتَی طَسی رنگو بیرٍن بیاٍرم.
پیانک را باز کردم ٍ نتن فرستادى شدى ی سیدانیر را زیر لب خَاندم:
( سالم حالت چطَرى؟فکراتَ کردی؟ پس چی شد؟ نن خیلی بی قرارم)
برای بار اٍل ،خیلی صهیهانٌ حرف زدى بَد ،انا نن با جدیت تهام برایش نَشتو:
( گفتو یٌ چند رٍزی بٌ نن فرصت بدین ،رٍز خَش)
برای گالرى کٌ يهان طَر نرا نات نگاى نی کرد ،سری تکان دادم ٍ بٌ پشت نیزم بازگشتو.
دستانو را زیر چانٌ ام زدم ،بٌ این فکر کردم کٌ یعنی ٍاقعا سیدانیر خَش چًرى ٍ پَلدار ،بٌ نن بی
خانَادى ٍ سادى عالقٌ نند است؟
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باٍر کردنش برای نن دشَار بَد ،قلبو نی گفت ،اگر دٍستت نداشت کٌ در نیان يهٌ ،بٌ رٍی پدر ٍ
نادرش نهی گفت ،تَ را نی خَايد؛ ٍ انا عقلو نی گفت انقدر زٍد تصهیو نگیر ٍ خَب فکر کن،
خیلی خیلی خَب.
با خَد گفتو ،جَاب ننفی نی ديو ٍ این ناجرا را يو ختو بٌ خیر نی کنیو ،انا نابٌ ينگام چیزی از
درٍن بٌ سینٌ ام کَفتٌ شد ٍ آن صدای قلب يَش از سر رفتٌ ام بَد.
پَف بلندی کشیدم ٍ کف دستانو را بٌ صَرتو زدم ،تا بٌ این حال ،این يهٌ احساس بالتکلیفی
نداشتو.
پس از پایان ساعت کاری ،کیفو را برداشتو ٍ سریعا از شرکت خارج شدم ،بٌ تاکسی ای کٌ پیش
پایو ایستاد ،گفتو:
 دربستآدرس خانٌ رانین را بٌ رانندى گفتو ،در طَل راى ،افکارم را جهع ٍ نتهرکز نی کردم تا چگَنٌ این
نَضَع را باید بازگَ کنو ،رانندى کٌ ناشین را نگٌ داشت ،پَل کرایٌ اش را دادم ٍ داخل ساختهان
شدم.
از آسانسَر استفادى نکردم نهی دانو چرا خَشو نهی آند!
بٌ طبقٌ نَرد نظرم کٌ رسیدم ،انگشتانو را رٍی زنگ لغزاندم ٍ زنگ را بٌ صدا در آٍردم ،رانین با
لباس رسهی در را برایو گشَد ،با دیدنو لبخندی زد ٍ نرا بٌ داخل يدایت کرد.
رٍی یکی از کاناپٌ يا نشستو ٍ گفتو:
 جایی داشتی نی رفتی؟رانین کٌ انا صدایش از داخل اتاق نی آند ،گفت:
 نٌ عزیزنن ،از شرکت تازى رسیدم.313
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 پس حتها خستٌ ای ،ببخش نزاحهت شدم ،چیزی نی خَای برات آنادى کنو داداش؟ آرى عزیزم نهنَنت نی شو.برخاستو ٍ بٌ آشپزخانٌ رفتو ،قًَى را آنادى کردم ٍ آن را داخل یکی از فنجان يای سفید ریختو،
یکی برای خَدم یکی برای برادرم.
پس از چشو گرداندن درٍن کابینت يا ،باالخرى بستٌ شکالت ٍ بیسکَییت را یافتو ٍ درکنار سینی
قرار دادم.
رانین لبخندی بٌ رٍیو پاچید ٍ با اخهی تصنعی گفت:
 فکر نکن کٌ کار دیرٍزت یادم رفتٌ.نن انا خَدم را بٌ آن راى زدم ،شاید يو سعی داشتو این نَضَع را بی ايهیت جلَى ديو.
 کدٍم کارم؟ -يهینکٌ گَشی رٍ رٍم قطع کردی.

سعی کردم ،حقیقت يهٌ چیز را عیان کنو.
لبو يایو را تر کردم ٍ گفتو:
 آخٌ چَن کٌ تَ ننَ تَی شرایط سخت قراردادیکنجکاٍ پرسید:
 -چٌ شرایطی؟
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 آخٌ اٍن جا جشن تَلد دٍست نن برگزار شدى بَد ،نايو از دٍستای صهیهیش بَدیو ،قرار شدیکو بیشتر بهَنیو ،بعد اگر قطع نهی کردم حتها نی خَاستی بگی بیام دنبالت.

گَشٌ ی لبانش باال رفت ،انا سعی کرد نخندد ٍ جدی باشد ،پس گفت:
 -اگر يهین جهلٌ رٍ پشت تلفن تکرار نی کردی شک نکن ،کٌ نن بٌ حرفت گَش نی دادم.

شَنٌ يام را باال انداختو ٍ با لحن بچگانٌ ای گفتو:
_ ببخشید داداش
رانین چشو يایش را رٍی يو فشرد ٍ فنجان قًَى اش را نیان دستانش گرفت.
حاال ٍقتش بَد باید نی گفتو ،نفس عهیقی کشیدم کٌ نگاى رانین دنبالو کرد.
با لحن آرانی شرٍع بٌ تَصیف قضایا کردم يهٌ چیز را برای رانین بازگَکردم ،تهام رخ داديا را این
کٌ سیدانیر نیان آن جهع چٌ يا گفت ،اینکٌ نن در ناشین کنار اٍ نشستو.
اینکٌ نتعجب شدم ٍ اشک يایو انان حرف زدنو را نهی داد ٍ در آخر ،پیشنًاد ازدٍاج سید انیر را
گفتو.
حالت سیهای رانین ،لحظٌ بٌ لحظٌ ،جانیٌ بٌ جانیٌ ،پا بٌ پای حرف يایو ،تغییر نی کرد ٍ جای خَد
را بٌ صَرتی کبَد ٍ چشهانی از حدقٌ در آندى نی داد.
حرف يایو کٌ بٌ انتًا رسید دٍبارى اشک سهجی رٍی گَنٌ ام غلتید ،ينَز يو با یاد آٍری آن شب،
حالو دگرگَن ٍ بیتاب نی شَد.
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رانین نسکَت بَد ٍ حرفی نهی زد يهین سکَت درٍنو را پر از تالطو نی کرد باید حرفی بزند ،حتی
خشَنتی ،ناسزایی ،نصیحتی ،انا يهَارى با سکَت خیرى بٌ نن بَد.
دستورا بٌ بازٍی رانین زدم ٍ گفتو:
 رانین چرا حرفی نهی زنی؟رانین کٌ گَیا در عالو دیگری ،سیر نی کرد با تکان نن ،نرا عهیق تر نگریست ،فنجان قًَى اش را کٌ
حتها تا االن سرد ٍ دل زدى شدى بَد را یک بارى سر کشید ٍ سپس با لحن آرانی گفت:
 ببین رخسارى جان ،برای يردختری نهکنٌ خَاستگار بیاد ٍ اصال فکر نهی کنو این نَضَع يیچاشکالی داشتٌ باشٌ ،انا کار این آقا انیر رٍ يو نهی تَنو تصدیق کنو بٌ نظر نن ،اگريو عالقٌ ای در
این بین يست ،باید بنا بٌ نرسَنات قدم بٌ جلَ برای خَاستگاری بر نی داشتٌ.

سپس نرا ننتظر نگاى کرد ،تا پاسخی با تصدیقی برای سخنانش داشتٌ باشو ،انا نن يهان طَر بی
حرف ناندم ،انگار کٌکسی دستش را رٍی ديانو نگٌ داشتٌ باشد تا نن حرفی بر علیٌ سیدانیر از
ديانو بیرٍن نیاید.
رانین کٌ سکَتو را دید ،خَد ادانٌ داد:
 رخسارى؟ نظر تَ چیٌ؟این بار ،سکَتو را شکستو ٍ گفتو:
 در نَرد چی؟ -درنَرد این آقا انیر ،تَ نی خَای کٌ بیان خَاستگاری؟
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نهی دانو از فرط چٌ چیزی بَد ،انا يرچٌ کٌ بَد باز يو نًر سکَت را بٌ لبانو زد ،از شرم بَد یا از
حیا نهی دانو ،انا با خَدم کٌ رٍدربایستی نداشتو دلو نی خَاست نی آندند.
رانین لبخندی زد ٍ گفت:
 پس بگَ بیادسرم را بٌ چپ نتهایل کردم ٍچشو کَتايی گفتو.
رانین انا با تحکو ادانٌ داد:
 انا نیان این جا ،خب؟ باشٌ. -آفرین خَاير گلو.

سپس نرا با نحبت نگاى کرد ٍ گفت:
 نی دٍنستی خیلی شبیٌ نانان يستی؟آری ،نی دانستو باريا از اطرافیان شنیدى بَدم ،چٌ بسا کٌ در اٍاخر عهر نادرم ،اٍ بٌ دلیل نصرف
نَاد نخدر ،چًرى ی زیبایش را از دست داد.
سرم را بٌ نشانٌ تصدیق تکان دادم ،قلبو بٌ نانند يهیشٌ فشردى شد ،باید اعتراف نی کردم کٌ
نداشتن پدر ٍ نادر ،این دٍ نعهت بسیار ارزشهند ،خیلی دشَار ٍ سخت است.
حتی اگر پدرت ،بی پَل ٍ پیر باشد ٍ یا حتی اگر نادرت نعتاد ٍ بیهار ،دلو نی خَاست ينَز يو آن
يا را داشتو.
رانین کٌ دید ،چًرى ام دريو رفت ٍ دیدگانو بارانی شد ،دستانو را فشرد ٍ با لحن آرانی گفت:
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 البتٌ سَال بی جایی بَد.يهان طَر کٌ ندام پلک نی زدم تا اشک يایی کٌ دیدگانو را تار کردى را کنار بزنو ،سری تکان دادم ٍ
گفتو:
 نًو نیست.افکارم را بٌ سهت دیگری نعطَف کردم کٌ بٌ جًت گالرى فرٍد آند ،با یادآٍری قَل ٍ ٍعدى ای کٌ
بٌ گالرى دادى ام ،بٌ سهت رانین با شَق چرخیدم.
رانین با کنجکاٍی نگايو کرد ٍ چشهانش را بٌ نن دٍخت ،نن نیز با يیجان گفتو:
 ٍای داداش ،اصال یادم رفت يا.رانین نتعجب پرسید:
 چی رٍ عزیزم؟ شها فردا بیا خَنٌ ی نا شام ،باشٌ؟ چی شد یًَ؟ نن بٌ یکی از دٍستام قَل دادم کٌ حتها برادرم رٍ بًش نعرفی کنو باشٌ ،نشکلی ندارى ،حتها نیامدستانو را دٍر گردنش انداختو ٍ با شَق ٍ يیجان ،گفتو:
ٍ -ای نرسی داداش.

يادی:
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تَی تراس ایستادىبَدمٍ ،زش تند باد ،نَيای رٍی پیشانی ام را بازی نی داد ٍ آن يا را نحل
درختی خرٍشان نی غلتاند.
زیپ پلیَرم رٍ باال کشیدم ،دست يایو سرد بَد ٍ چشو يایو نیان آسهان آلَدى ی تًران يیچ چیز
را تشخیص نهی داد.
فندک طالیی ٍ اسپرتی کٌ داشتو را از جیب شلَار اسلشو بیرٍن کشیدم ٍ سیگاری آتش زدم ،تَی
این يَای سرد ،دٍد سیگارم در اٍج نی رقصید ،يهان طَر پا برينٌ بٌ گَشٌ تراس رفتو ٍ رٍی یکی
از صندلی يای سفید چَبی نشستو ،انگشتان دستو را کٌ از شدت سرنای تیز ٍ برندى ،قرنز ٍ سرخ
شدى بَدند را بٌ رٍی سطح نیز شیشٌ ای کشیدم.
باد تند غبار يای ریز ٍ درشت بٌ يهراى خَدش نی آٍرد ٍ رٍی نیز نی نشاند ،تراسی کٌ نسبتا بزرگ
بَدٍ نیلٌ يای آينی ٍ سرد ،نقابلش ٍ تنًا یک نیز ٍ صندلی در انتًایش قرار داشت.
از درٍن پَچ ٍ تَ خالی بَدم ،انگار کٌ دلو نی خَاست ،این نن تنًا را نابَد نی کردم.
خدایا چٌ زنانیانضای دریافت شد ،پای رسید خَشبختی ام نی زنی؟
پدرم را گرفتی ،پدر نقتدر ٍ نًربانو را ،نادرم را يو از کنارم بردی.
نن تنًا شدم ،بی کس شدم ،دلو نی خَايد یک شهشیر بزرگ را بٌ دست بگیرم ٍ بٌ جنگ يهین
نن ضعیف برٍم.
يهین يادی بی تَان ،يهین يادی نا انید ،در طَل این عهر بیًَدى ای کٌ گذراندم ،تنًا یک بار دل
بستو ،تنًا یک بار لبانو بٌ طَر قطع خندید.
کاش آن قدر شجاعتش را داشتو کٌ يهین االن نی ایستادم ٍ خَدم را از این تراس بٌ نرکز زنین
نی انداختو.
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انا نن نباید بٌ این زٍدی ،انیدم را از کف نی دادم.
نن ينَز يو يهان يادی ای يستو کٌ برای بٌ دست آٍردن يرچیز کٌ بخَايو ،تالش نی کنو ٍ
يیچ گاى عقب نشینی نهی کنو.
بٌ یاد آن رٍز افتادم ،يهان رٍزی کٌ سیدانیر ،بًترین رفیقو ،برادرم ،بٌ نن گفت کٌ دل باختٌ کسی
شدى.
آن رٍز حتی نهی تَانستو لحظٌ ای بٌ این فکر کنو کٌ انیر ،عاشق رخسارى باشد ،يهان دختری کٌ
رٍز ٍ شب را از نن دزیدى ٍچشهان سیٌ رنگ ٍ زیبایش را نن تهانا نی پرستو.
سیگارم بٌ اتهام رسید ،خاکسترش را رٍی نیز خانَش کردم ٍ بٌ داخل خانٌ بازگشتو ،يَای داخل
خانٌ بسیار گرم ٍ نطبَع بَد.
بٌ داخل اتاق رفتو ،انیر ينَز خَابیدى بَد بعد از آن جشن تَلد کذایی ،بٌ خانٌ شان نرفت ٍ کنار
نن ناند.
نهی تَانو بگَیو دست خَدم نیست!
چرا ،يست ،يهٌ چیز يست ،رفتارم با انیر سرد ٍ خشک شدى بَد ٍ حتی اٍ نیز نتَجٌ این تغییر
شد ،چندباری از نن پاسخ قانع کنندى ای خَاست.
انا چٌ باید پاسخ نی دادم؟
نی گفتو ،انیر جان نی بخشید يا ،نن يو نانند تَ دل بستٌ ام ،نی دانی بٌ چٌ کسی؟ بٌ يهان
دختری کٌ تَ بٌ اٍ عالقٌ داری ٍ پیشنًاد ازدٍاج دادى ای.
چند ساعت بعد از جشن کٌ انیر بٌ خانٌ ام بازگشت ،ندام برای نن از رخسارى حرف زد ،از حس
يایش ،از عشقی کٌ بٌ اٍ دارد ٍ ،درآخر این کٌ بٌ اٍ پیشنًاد ازدٍاج دادى.
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در آخر حرفش ،احساسکردم سطل پر از آب یخی را بٌ رٍیو سرازیر کردند ٍ نن چقدر نات ٍ نبًَت
ناندم ،از نصهو گَیی حرف يای سیدانیر ،دلو نی خَاست نشتو را بٌ صَرت برادرم انیر بکَبو ٍ
بگَیو بس است ،نی شَد دیگر ادانٌ نديی؟
نقابل آیینٌ نیز تَالت نشستو ،چقدر چًرى ام غهگین بٌ نظر نی رسید ،اشک در چشهانو حلقٌ زد،
خدایا این دیگر چٌ بازی ای بَد؟
انیر ،يهٌ کس نن است ،در تهام نداشتن يا ٍ نبَدن يا ،اٍ برای نن داشت ٍ بَد.
خدایا کسی را کٌ تهام عهرم اٍ را بٌ نام برادر خَاندم ٍ اٍ نیز چنین کرد ،حاال نقابلو قرار دادى ای؟
اگر خبردار شَد چٌ نی شَد؟
باید بگَیو کٌ نن انیر را خیلی دٍست دارم ،اٍ بًترین ٍ يهراى ترین برادر دنیاست.
چیزی از درٍن بٌ نن نًیب زد ،بس است ،انیر تابٌ حال ير آن چیزی کٌ تَ حسرتش را داشتٌ ای،
داشتٌ.
پدر ،نادر ،خَاير ،نحبت ،عشق ،شانس ،يهٌ چیز را اٍ داشتٌ ،حاال نَبت تَست کٌ باز يو بی آرزٍ
نهانی ،نباید بگذاری رخسارى را يو صاحب شَد.
از درٍن آینٌ ،نگايی بٌ انیر انداختو ،چشهانو را بستو ٍ زیر لب گفتو:
 نتاسفو انیر ،نن نهی ذارم رخسارى رٍ يو ازم بگیری ،از حاال بٌ بعد نن جدا ٍ تَ جدا ،برای اینکٌتَ ٍ رخسارى برای يو نشین ،يرکاری نی کنو .يرکاری کٌ بتَنو ،پس تهاشا کن.
رخسارى:
بعد از صحبت نتعادلی کٌ با رانین کردم ،بٌ خانٌ ام برگشتو ،شام را با نیهرٍی سادى ای گذراندم ٍ
بٌ بستر خَاب رفتو.
انا آنقدر ،افکار ٍ اتفاقات ،ذينو را درگیر کردى بَد کٌ اجازى نهی داد خَاب بٌ چشهو بیاید.
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ندام اتفاقاتی کٌ پیش آندى بَد را با خَد یادآٍری نی کردم ،انا نهی دانو کدام یک از آن يا را در
صفحات دفتر ذينو ٍرق نی زدم کٌ چشهانو بٌ نًهانی سیايی يا رفت.
صبح با صدای زنگ خَردن نَبایلو ،چشو يایو را نیهٌ باز کردم ،نگايی کَتاى بٌ ساعت کَچک رٍی
پاتختی انداختو کٌ عقربٌ يایش عدد يفت را نشان نی داد.
يهان طَر کٌ کش ٍ قَسی بٌ بدن کرختو نی دادم ،از تخت بیرٍن آندم ،کف پايایو کٌ بٌ زنین
سرد خَرد لرزی بٌ جانو افتاد.
سریع خَد را بٌ سرٍیس بًداشتی رساندم ٍ نشتی آب بٌ صَرتو پاچیدم ،نقابل نیز تَالت
ایستادم.
نَيایو را شانٌ زدم ٍ با کش آن يا را جهع کردم ،چشو يای خستٌ ام را يو بٌ نداد ٍ خط چشو
نزین کردم ،لباس يایو را با عجلٌ پَشیدم ٍ با دٍ بٌ جًت آشپزخانٌ دٍیدم.
خیلی دیر شدى بَد ،اگر حتی نیو ساعت يو تاخیر داشتٌ باشو باید خدارا شکر کنو ،داخل آشپزخانٌ
شدم ٍ لقهٌ نان ٍ پنیری برای خَد حاضر کردم ،پس از صرف نظر از چایی ،لقهٌ را در پالستیک قرار
دادم ٍ خَد را بٌ سر خیابان رساندم.
ناشینی در نقابلو ایستاد ،ناشین را نی شناختو ،برای فراز است ،شیشٌ ناشین را پایین کشید ٍ
گفت:
 -سالم خانَم نحسنی ،حالتَن چطَرى؟

انا نن کٌ عجلٌ داشتو ،این پا ٍ آن نی کردم تا يرچٌ زٍدتر خَد را بٌ شرکت برسانو ،پس با
جَابی کَتاى گفتو:
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 نهنَنو ،نی بخشید يا نن عجلٌ دارم بفرنایید يرجا نی رین نن نی رسَنهتَن.زنان تعارف کردن نبَد ،پس تنًا گفتو:
 زحهتتَن نشٌ؟ نٌ خَايش نی کنو بفرناییددر جلَ را باز کردم ٍ نشستو ،سپس گفتو:
 اگر نهکنٌ کهی سریع تر بعلٌ چشوفراز نن را بٌ شرکت رساند ٍ نن نیز پس از تشکر ،داخل شدم ٍ باید بگَیو کٌ پنج دقیقٌ يو تأخیر
داشتو ،از دیر رسیدن خاطرى خَشی ندارم.
ٍارد شرکت کٌ شدم ،با دیدن نگار کٌ پشت نیز نن نشستٌ بَد ٍ نرا با غضب نگاى نی كرد خَن بٌ
صَرتو دٍید ،نفس عهیقی کشیدم تا آرانش بٌ ٍجَدم باز گردد.
قدنی بٌ جلَ برداشتو ٍ گفتو:
 سالم ،خَب يستین؟انا اٍ بی آن کٌ پاسخ سالنو را بديد ،گفت:
 پنج دقیقٌ تأخیر داشتی؟ نتاسفو ،کهی دیر شدصَرتش را جلَ آٍرد ٍ گفت:

323

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

 خَبٌٍ ،اقعا کٌ آدم حیلٌ گر ٍ زرنگی يستی! نتَجٌ ننظَرتَن نهی شواتفاقا خَب ننظَرش را فًهیدى بَدم ،اٍ بٌ ناجرای آن شب ،اشارى نی کرد.
 پشت اٍن صَرت نعصَنانٌ ات ،چی پنًان کردی؟ نگار خانَم ،لطفا اجازى بدین نن بشینو پشت نیزم نهی شٌ -ببخشیدٍ ،لی چرا؟

شهردى شهردى پاسخ داد:
 چَن ...تَ  ...اخراجی.از پاسخش بٌ ٍضَح جا خَردم ،نهی دانستو االن باید چٌ بگَیو ،شکستن بغضو در برابر اٍ
برایوگران تهام نی شد.
 آقا رضا اینَ خَاستن؟ تَ بٌ رضا کاری نداشتٌ باش ،تَ اخراجی ،برٍ رد کارت.نهی تَانستو بیش از این ،این حقارت را تحهل کنو پس چشهانو را بٌ رٍی يهٌ چیز بستو ٍ بٌ
جًت در خرٍجی ،عقب گرد کردم.
از حرص ٍ خشو ،دست ٍ پايایو نی لرزید ،الی چشهانو را پردى ای از اشک پَشاندى بَد ،با پايایی
لرزان از پلٌ يا پایین آندم ،با ناباٍری نگايی بٌ تابلَی باالی ساختهان انداختو ،نن اخراج شدى
بَدم ،آن يو بٌ دست نگار ،بٌ راستی رضا يو راضی بٌ این کار بَد؟!
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دستو را برای اٍلین تاکسی تکان دادم ،درٍن تاکسی نشستو ،دلو نی خَاست تهام عصبانیتو را بٌ
رٍی کسی خالی کنو.
نسبب تهام این اتفاقًا کسی نبَد ،جز انیر ،انیر نادان کٌ با يهان جهلٌ ای کٌ در آن جشن تَلد
کذایی گفت ،يو نرا بد کرد يو چًرى ام را خراب کرد.
نَبایلو را از کیفو بیرٍن آٍردم ٍ با سیدانیر تهاس گرفتو:
پس از آن کٌ صدای بو ٍ نردانٌ اش در گَشو پیچید ،نًلت يیچ حرفی را بٌ اٍ ندادم ،بغضو
باالخرى نرا شکست داد ٍ شرٍع بٌ فرٍ پاشی کرد ،يهان طَر اشک يایو صَرتو را خیس ٍ صدایو را
لرزان نی کرد ،با تشر گفتو:
 راحت شدی؟ يان؟ با اٍن حرفی کٌ زدی زندگیهَ ریختی بًو چی شدى عزیزم؟ بٌ نن نگَ عزیزم ،نگَ ،فًهیدی؟ باشٌ باشٌ ،االن کجایی؟ -بٌ تَ ربطی ندارى

آن قدر با آرانش حرف نی زد کٌٍ ،قتی تَی جهلٌ بعدی داد زد ،باٍر نکردم
 -ازت پرسیدم کجایی؟

ٍ نن چقدر در برابر يهٌ ،نظلَم ٍ بی پناى بَدم.
 دارم نی رم خَنٌ325

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

 باشٌ.تهاس از جانب سیدانیر بٌ پایان رسید ،حتی اٍ کٌ ادعای عاشقی نی کرديو ،تَجًی بٌ نن نکرد،
تاکسی نرا سر خیابان پیادى کردٍ ،ارد کَچٌ نان شدم ٍ درب ٍرٍدی را با کلید باز کردم ،با دیدن پلٌ
يا حس شعفی در نن جَشید ٍ آن يا را یکی دٍتا پشت سر گذاشتو.
ٍارد خانٌ کٌ شدم ،تنًا سکَت خانٌ را صدای تیک ٍ تاک ساعت نی شکست ،نگايی بٌ ساعت
انداختو ،دى دقیقٌ ناندى بَد بٌ نٌ ،چادرم را ازسرم برداشتو ٍ خَد را رٍی کاناپٌ انداختو.
دلو نی خَاست کسی دست نرا با نًربانی نی گرفت ٍ سرم را رٍی شانٌ اش نی گذاشت ٍ نی
گفت ،ير چقدر نی خَايی گریٌ کن ،سپس نرا نی برد بٌ داخل سرٍیس بًداشتی ،آبی بٌ دستان
ٍ صَرتو نی زد بعد نرا کٌ خستٌ بَدم ،آزردى بَدم ،بٌ اتاقو نی برد ،نرا رٍی تختو نی خَاباند،
نَيایو را نَازش نی کرد.

در انتًا پتَیو را بٌ رٍیو نی کشید ،تا استراحت کنو.
زنگ خانٌ بٌ صدا در آند ،حتی حال این را نداشتو کٌ خَد را بلند کنو ،خرانان خرانان بٌ طرف
آیفَن رفتو ٍ جَاب دادم کٌ صدای انیر در گَشو پیچید.
سردرگو ٍ گیج بَدم کٌ صدای سیدانیر گفت:
 نهی خَای باز کنی؟ چرا ،االن .کلید را فشردم ،پس آن قدر يا يو کٌ فکر نی کنو سید انیر بی تَجًی نکرد.
درب ٍرٍدی را يو باز کردم کٌ سیدانیر از آسانسَر بیرٍن آند ،کفش يای اسپَرتش را نقابل در از
پاکند ٍ داخل شد.
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حاال باید چٌ نی گفتو ،حس نی کردم برای بار اٍل است کٌ با سیدانیر نَاجٌ نی شَم.
اٍ رٍی کاناپٌ نشست ٍ نن يو برای دم کردن چایی بٌ آشپزخانٌ نی رفتو کٌ دستو را کشید.
با چشهًایش بٌ کنارش اشارى کرد تا بنشینو نن يو بی يیچ حرفی کنار اٍ نشستو ،يردٍ نسکَت
ٍ ساکن بَدیو کٌ سرم در آغَش سیدانیر فرٍ رفت.
آن قدر حرکتش ناگًانی بَد کٌ درٍيلٌ اٍل نتعجب شدم انا کهی کٌ گذشت ،بارانی چشهانو فرٍ
ریخت ٍ نرا از آن يهٌ غصٌ ٍ دلگیر بَدنو آزاد ساخت.
در تهام این لحظٌ يا کٌ نن اشک ریختو ،سیدانیر تنًا سرم را نَازش نی کرد ٍ نن يو يهراى با
اشک يایو بٌ صدای کَبش قلب نًربانش گَش فرا نی سپردم.
پس از آنکٌ کَى غو يایو در آغَش گرم سیدانیر ریزش کرد ،کهی آرام شدم ٍ سرم را از حصار
دستانش بیرٍن کشیدم.
اٍ نکرر سرم را نَازش داد ٍ با صدای نًربان ٍ آرانی گفت:
 بًو بگَ چی شدى.نن يو بریدى بریدى ٍ با يهان صدای لرزان پاسخ دادم:
 -نن ...اخراج ...شدم ،نگار اخراجو کرد.

سیدانیر يهان طَر کٌ ابرٍانش را دريو گرى زدى بَد ٍ خشو از چشهانش شعلٌ نی کشید ،گفت:
 بیخَد کردى دخترى ی ...ال الٌ اهلل ،ببین دين ننَ بٌ چی باز نی کنٌ.اشکی کٌ لجَجانٌ رٍی گَنٌ ام چکید را ،با سر انگشتش گرفت ٍ با نًربانی گفت:
 ناراحت نباش  ،خَايش نی کنو اشکات رٍ ازچشهات نریز بیرٍن ،نن کٌ طاقت نهی یارم.327
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نهی تَانستو زیر بار حرف يای عاشقانٌ اش بهانو ،پس بی آنکٌ خَد را يَل زدى نشان بديو گفتو:
 حاال چی کار کنو؟ -اٍل آرٍم باش ،لطفا ،بعد درنَردش صحبت نی کنیو.

سرم بٌ شدت درد نی کرد ٍ حس نی کردم جهجهٌ ام را با نتٌ سَراخ کردى اند ،سید انیر ،سرم را
گرفت ٍ رٍی دستٌ صندلی قرار داد ٍ گفت:
 یٌ لحظٌ صبرکن.بٌ طرف اتاق رفت ٍ پتَی نازکی را آٍرد ،سپس آن را بٌ رٍیو کشید ٍ گفت:
 حالت خَبٌ؟سرم را بٌ چپ ٍ راست تکان دادم کٌ گفت:
 قرص سر درد داری؟ آرى ،دارم جعبٌ دارٍ يات کجاست؟با چشو بٌ کابینت سهت راستی کٌ کنار يَد بَد اشارى کردم ،اٍ بٌ آشپزخانٌ رفت ٍ با یک لیَان آب
خنک ٍ یک عدد قرص بازگشت.
قرص را نیان لب يایو گذاشت ٍ آب را بٌ نن نَشاند ،دٍبارى رٍیو را کشید ٍ گفت:
 آرٍم باش ٍ بٌ چیزی يو فکر نکن ،باشٌ؟ -باشٌ.
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چشو يایو را بستو ٍ درکسری از جانیٌ بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتو.
در خَاب نی دیدم کٌ سیدانیر دستانو را غرق بَسٌ نی کند ٍ نن يو بسیار خرسند ٍ خَشنَدم ٍ
لبخند از لب يایو جدا نهی شَد.
زنانی کٌ از خَاب برخاستو ،نگايو را با گنگی بٌ ساعت انداختوٍ ،قت ظًر بَد.
بلند شدم ٍ بٌ اطراف نگاى کردم ،يهان طَر کٌ سالنٌ سالنٌ بٌ طرف آشپزخانٌ نی رفتو سیدانیر را
صدا زدم:
 آقا انیر؟ آقا انیر؟ کجا يستین؟زنانی کٌ اجری از اٍ نیافتو ،بٌ جًت درب ٍرٍدی رفتو ٍ زنانی کٌ کفش يایش را نقابل در ندیدم،
اطهینان یافتو کٌ اٍ رفتٌ.
نگايو بٌ طرف آینٌ کنسَل رفت ٍ برگٌ ای را پای آن تشخیص دادم.
برگٌ را نیان انگشتانو گرفتو ٍ نَشتٌ اش را با صدای بلند خَاندم:
 رخسارى جانو سالم ،بعد از آن کٌ بٌ خَاب رفتی ،نن نقابل تَ نشستو ٍ آن قدر تَ را تهاشا کردمکٌ شاید این قلب دلتنگو کهی از دیدن سیرت زیبایت سیراب شَد.
برایت قدری نايار آنادى کردى ام ،البتٌ چیز بٌ خصَصی بلد نبَدم يهان سیب زنینی ٍ بادنجان
خَدنان يست ،خیلی سعی کردم صدایی ایجاد نکنو تا بتَانی راحت تر استراحت کنی ،انیدٍارم نرا
بٌ خاطر ترک ناگًانی خانٌ ات ببخشی ،پدرم بانن تهاس گرفت ٍ نن آن قدر يَل زدى شدم کٌ با
سرعت این نَشتٌ را برای تَ گذاشتو اگر بیدار شدی ،با نن تهاس بگیر ٍ از احَالت خبری بدى...
انیر.
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قلبو با شدت زیادی نی زد ٍ آرام ٍ قرار نداشت ،کاغذ را با نًربانی بٌ سینٌ ام چسباندم ٍ لبخندی
رٍی لب يایو نقش بست.
با صدای شکهو کٌ اعتراض گرسنگی داشت از این حس بیرٍن آندى ٍ بٌ طرف آشپزخانٌ رفتو ،رٍی
گاز نايیتابٌ ای قرار داشت ،درب آن را برداشتو ،نرغ ٍسیب زنینی ٍگَجٌ ٍبادنجان درکناريو سرخ
شدى بَدند ،با دیدنشان اشتًایو باز شد ٍ غذا را داخل بشقاب کشیدم ،پشت نیز نشستو ٍ با لذت
برای خَدم لقهٌ نی گرفتو.
ٍقتی کٌ تٌ بشقابو را درآٍردم ،آبی نَشیدم ٍ بٌ این فکر کردم کٌ با سیدانیر تهاس بگیرم ،اگر از
یادم نی رفت ،حهل بر بی ادبی نی شد.
يهان طَر کٌ دٍر ديانو را کٌ رٍغنی بَد با دستهال پاک نی کردم ،با اٍ تهاس گرفتو زنانی کٌ
پاسخ داد ،ساز ٍ برگ صدایش کهی زٍال بٌ نظرنی آند ،البتٌ شاید يو بیشتر!
 الَ ،بعلٌ؟ سالم خَب يستین؟ نهنَن رخسارى  ،خَدت حالت چطَرى ؟ نن خَبو ،با زحهتای شها. ٍظیفٌ بَد ،نايارتَ خَردی؟ بد نزى کٌ نبَد؟ بعلٌ خَردمٍ ،اقعا خیلی گرسنٌ ام بَد ،نهنَنو. نَش جَنت باشٌ  ،کاری نداری بايام؟ نن باید برم نٌ ،بفرنایید ،بازم نتشکر-نراقب خَدت باش ،خدانگًدار
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 خدانگًدار.تهاس کٌ بٌ پایان رسید ،لبخند زیبایی رٍی لبانو نقش بست ٍ حس خَبی در گَشٌ ٍ کنار قلبو
نشست.

دانای کل：
عصبانی ٍ پر از حرص ،نشتی بٌ کاپَت ناشین زد ٍ بی تَجٌ بٌ دردی کٌ در سر استخَان يای
دستش پیچید ،ندام نَيایش را بٌ عقب يل داد.
نٌ ،دیگر این گَنٌ نهی شد ،تهام عهر تصهیو گیرندى پدر ٍ نادرش بَدند ،چرا اٍ يرگز نتَانست رٍی
پای خَد بایستاد؟
بٌ یاد دقایقی پیش ،اتفافاقات رادر ذينخَد نرٍر کرد.
انیر：
ٍقتی پدر با نن تهاس گرفت ،خَشنَد از اینکٌ شاید نن را بخشیدى باشند بٌ خانٌ رفتو انا زنانی
کٌ داخل شدم ،با چًرى بسیار جدی ٍ دلخَر پدرم نَاجٌ شدم ،نادرم کانال ساکت ٍ آرام نشستٌ بَد
اشک يایی کٌ در چشو يایش جهع نی شد را با پر رٍسری اشنی گرفت.
پدرم با چشو يایش بٌ نن آناج نشستن داد ،رٍی یکی از صندلی يا نشستو ،پدر لحظٌ ای نرا با
نًربانی نگریست انا نکرر چًرى جدی ٍ نصههش جای آن نًربانی را گرفت ،يهچنان سکَت کاری
بَد ،پس کالم اٍل را نن سر دادم ٍ گفتو:
 نی تَنو حدس بزنو برای چی اینجامپدر نرا حرص تلهباری نگاى کردٍ گفت:
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 فقط یک فرصت داری تا بتَنی دل نگار رٍ بٌ دست بیاریتصهیو گرفتو بی خجالت ٍ بی پردى حرف يایو را بزنو ،پس گفتو:
 نهی تَنین بفًهین چقدر ازش نتنفرمشعلٌ يای خشو لجبازانٌ در چشو يای پدرم زبانٌ کشید ،ادانٌ دادم:
 نی تَنین بفًهین؟ -انیر ،تَ این طَری تربیت نشدى بَدی ،اٍن دخترى خانت کرد آرى؟

پَزخند غهگینی زدم ،چٌ نی گفت؟ نن خام شدم؟ رخسارى حتی ينَز عالقٌ ی نرا قبَلنکردى.
 دارین اشتباى نی کنین ،نن عاشق شدم جرنٌ؟ -این ٍصیتپدرى ننٌ ،داری تن پدربزرگت رٍ تَی گَر نی لرزٍنی.

پدربزرگو نردی رئَف ٍ نًربان ٍدست دلباز بَد ٍ نن تصَیر اٍ را در بريٌ ی کَدکی ام بٌ یاد
نیآٍرم ،دلو نهی خَاست تن اٍ را بلرزانو ،انا دست نهی کشیدم از دٍست داشتن رخسارى.

 نن نهی تَنو بٌ خاطر حرف پدرتَن ،تهام زندگیو رٍ زير خَدم کنو ،نن از نگارخَشو نهی یادچرانهی فًین؟
 گستاخ ،تَ داری یٌ دختر رٍ بٌ پدر ٍنادری کٌ تهام عهرشَن زحهتت رٍکشیدن ٍ بزرگ کردننیفرٍشی؟
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 نٌ ،چرا دارین پیچیدش نی کنین يا؟ نن عاشق شدم ،بزارین باياش ازدٍاج کنو ،دٍسش دارم،فًهیدین؟ دٍسش دارم.
 برٍ يرغلطی دلت نی خَاد بکن ،انا دیگٌ پاتَ تَ خَنٌ نن نزار ،جَری تَ کارخَنٌ برٍ ٍ بیا کٌ نننبینهت ،حالیتٌ؟

حاال زنانی بَد کٌ باید اصل نَضَع را بیان نی کردم ،لب يایو را ترکردم ٍ با نحکو ترین لحنو
گفتو:
 نن نی خَام رخسارى رٍ برگردٍنو بٌ کارخَنٌآتش خشو پدرم ،ير لحظٌ بیش تر نی شد.
 تَ حق این کارٍ نداری ،اٍن جا کارخَنٌ ی ننٌ نکنٌ یادتَن رفتٌ؟ شها بَدین کٌ رخسارى رٍ استخدام کردین ٍ نن باعخ رفتنش شدم ،حاال نیخَام برش گردٍنو ،در ضهن نن برای اٍن کارخَنٌ خیلی زحهت کشیدم پس حق دارم کٌ يرکسی
رٍ خَاستو اخراج ٍ استخدام کنو ،شها يو اگر ناراحتین نی تَنین نیاین ،نن اٍنجا رٍ ادارى نی
کنو.

بٌ پدرم کٌ ياج ٍ ٍاج نرا نگاى نی کرد ،لبخند پیرٍز نندانٌ ای زدم ٍ بٌ طرف اتاقو رفتو ،چهدانو را
از داخل کهد دیَاری بیرٍن آٍردم ٍ لباس يایو را داخل آن جهع کردم ،سپس با نگايی کٌ شاید
حس نی کردم آخرین نگايو بٌ این جاست ،از اتاق بیرٍن آندم.
نادر يهچنان ساکت ٍ آرام نشستٌ بَد ٍ بٌ زنین خیرى بَد ،چهدان را بٌ گَشٌ دیَار تکیٌ دادم ٍ
بٌ طرف اٍ رفتو ،دستان سرد ٍ چرٍکیدى اش را نیان دستانو گرفتو ٍ بَسٌ ای بٌ آن يا زدم.
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خداحافظی کَتايی گفتو ٍ از خانٌ بیرٍن آندم ،تَانستٌ بَدم رٍحیٌ خَدم را خَنسردانٌ جلَى کنو،
انا درٍغ چرا؟
شکستٌ بَدم ،آن يو خیلی ،سَار ناشینو کٌ نقابل در پارک شدى شدم ٍ نسیرم را بٌ اٍلین انالکی
درنظر گرفتو ،برای پیدا کردن خانٌ ای ،يرچند کَچک ٍ پر از تنًایی.

رخسارى:
با کهک سیدانیر ،حالو کهی نساعد بَد ،نَبایلو را برداشتو ٍ با گالرى تهاس گرفتو:
 سالم گالرى جَن سالم رخی چطَری؟ چندبارنگفتو بٌ نن نگَ رخی؟ نی گو ،نی گو ،نی گو بیخیال ،یٌ بار زنگ نزنی حالهَ بپرسی؟ چی شدى؟ نگار ننَ اخراج کرد چی؟! ٍاقعا؟! دخترى ی  ...باالخرى زيرشَ ریخت.یعنی تَ خبر نداشتی؟ نٌ بابا ،اصال انرٍز زنگ زدم بٌ رضا گفتو نهی تَنو بیام -چرا نشکلی يست؟
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 نانانو کهی نریضاحَالٌ ٍایچرا؟ سرنا خَردى؟ آرى نتاسفانٌ بًش سالم برسَن ،ایشاال بًتر نی شٌ چشو ،نهنَن پس برنانٌ انشب بًو خَرد کدٍم برنانٌ؟ يهَن طَر کٌ بًت قَل دادم ،خَاستو قَلو رٍ عهلی کنو قَل؟ کدٍم قَل؟ شام ،يهراى با رانینجیغ خفیفی زد ٍ گفت:
 ٍای خدا ،نٌ دیٍَنٌ لغَ نکنیا گالرى یعنی چی؟ نگٌ تَ نانانت نریض نیست؟ نن قرصاشَ نی دم استراحت نی کنٌ نی یام ،تازى بابانو خَنٌ يست گالرى نطهئنی نی یای؟ آرى بابا ،آرى باشٌ ،پسنی بینهت نی بینهت.335
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پَف بلندی کشیدم ٍ دعَت شام انشب را برای رانین يو فرستادم ،سریعا بٌ آشپزخانٌ رفتو ٍ
بساط نَاد اٍلیٌ شام را آنادى کردم.
خَرشت قرنٌ سبزی را آنادى کردم ٍ زنانی کٌ قل زد ،شعلٌ زیرینش را کٌ زبانٌ نی کشید ،کو کردم.
سَپ را يو با حَصلٌ آنادى کردم ،بَی خَش سَپ شیر ٍ خَرشت قرنٌ سبزی ،در خانٌ پیچیدى
بَد.
در بٌ صدا درآند ،شالو را کٌ از لحظٌ بازگشتو از شرکت در خانٌ انداختٌ بَدم ،بٌ سرکردم ،در را باز
کردمٍ قانت فراز در نقابلو نهایان گشت.
با لبخندی کٌ بٌ لب داشت ،نَذیانٌ سرکی بٌ خانٌ کشید ٍ گفت:
 چٌ بَيای خَبی نی یاد.يهان طَر کٌدر را بٌ جلَ يل نی دادم گفتو:
 بعلٌ بعلٌ ،انری داشتین؟ رانین اینجاست؟ خیر ،چطَر؟ اخٌ تلفنشَجَاب نهی دى شاید کاری دارى ،این جا کٌ نیست ،انا شب برای شام این جاست. عٌ برای شام؟ -بعلٌ ،چطَر؟
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 ای کَفتش بشٌ يهش ٍا شَخیٌ اگر نی خَاین شها يو تشریف بیارید خَشحال نی شیو.خندى ای کرد ٍ گفت:
 ٍاقعا؟ بعلٌ ٍاقعا باشٌ پس نی یام -ننتطریو.

در را بستو ٍ ،برای آنادى کردن ساالد نکرر بٌ آشپزخانٌ بازگشتو.

گَیا فراز خیلی دلش برای غذايای خانگی ضعف نی رفت ،کايَ يا را کٌ با چاقَی در دستو خرد نی
کردم ،افکارم بی تابانٌ چرخی زد ٍ بٌ اطراف سیدانیر رفت.
اگر جَاب خَاستگاری اش را با نحبت پاسخ نی دادم ،چٌ اتفاقاتی در انتظارم بَد؟
سیدانیر در نظر نن پسری جَان ،برازندى ٍ الیق بَد ،انا تفاٍت فرينگی نان را چٌ نی کردم؟
نخالفت خانَادى اش را کجای دلو نی گذاشتو؟

337

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

نگر تا آخر زندگی نان نی شد با پدر ٍ نادر اٍ قًر باشیو ،اگر این گَنٌ شَد ،پس در آیندى فرزند نن
ٍ عرٍس نن با نن چٌ رفتاری نی کنند؟ نن بٌ گرد بَدن زنین اعتقاد دارم.
در يهین افکار بٌ سر نی بردم کٌ تیزی چاقَ در انگشتو فرٍ رفت ٍ قطرى خَنی از آن سرازیر شد،
حَاس پرتی ام کار دستو داد.
انگشتو را زیر آب گرفتو ٍ چسب زخو را رٍی زخهش پیچیدم ،ساال را دریخچال گذاشتو ٍ بٌ اتاق
رفتو ،نانتَیو را بٌ تنٍ رٍسری ام را بٌ سرگذاشتو ،چادر نشکی ام را يو رٍ پَشیدم ٍ برای خرید
چیزيایی کٌ الزم داشتو ،از خانٌ بیرٍن آندم بٌ نزدیک ترین سَپرنارکت رفتو.
سالنی بٌ آقای فرٍشندى کردم ٍ از اٍ درخَاست دٍ بطری نَشابٌ ٍ یک شیشٌ سس نایَنز کردم.
فرٍشندى کٌ خرید يایو را در پالستیک قرار داد ،پَلو را از کیفو بیرٍن نی آٍردم کٌ صدای آشنایی
کنار گَشو گفت:
 اجازى بدى حساب کنوسرم را چرخاندم ٍ با دیدن يادی ،سالم کَتايی بٌ اٍ دادم ،خانٌ ی اٍ يو در يهین نزدیکی يا بَد،
پس دیدن اٍ در این جا باعخ تعجب نهی شد.
نگايش نانند يهیشٌ نبَد ،نًربان نبَد ،گرنا نداشت ،تنًا با سردی عجیبی نگايو نی کرد.
گَیا درٍن چشهانش شیشٌ ای یخی ٍجَد دارد ،با لحنی خشک ٍ بی تفاٍت گفت:
 حالت چطَرى؟ -نهنَنو ،تَ خَبی؟
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تنًا بٌ تکان دادن سرش بسندى کرد ٍ سپس نقداری پَل را بٌ فرٍشندى داد ٍ بدٍن حرف دیگری از
نغازى خارج شد.
پَل خریدم را بٌ سهت فرٍشندى گرفتو ،از باالی عینکش نگايی بٌ نن انداخت ٍ گفت:
 اٍن آقا حساب کرد ،بفر نایید.نات ٍ حیرت زدى از رفتار عجیب يادی ،بٌ خانٌ بازگشتو ،شاید اٍ يو تحت تأجیر رخداديایی شدى
کٌ در جشن تَلدش اتفاق افتاد!
خبری از فاطهٌ يو نداشتو ،دلو نی خَايد با اٍ تهاس بگیرم ،انا با چٌ رٍیی؟!
در آپارتهان را بٌ داخل يل نی ديو ٍ بٌ عادت يهیشگی پلٌ يا را پشت سرم جا نی گذارم.
ساعت ،نزدیکی غرٍب را خبر نی داد ،بطری نَشابٌ يا ٍ درٍغ را در فریزر گذاشتو تا خنک شَند،
سس درٍن شیشٌ را در سس خَری يا خالی کردم ٍ آن يا را يو بٌ یخچال انتقال دادم.
زنگ خانٌ کٌ بٌ صدا در آند ،با دٍ بٌ طرف آیفَن رفتو ٍ در را باز کردم ،از پنجرى کٌ از این طرف
خانٌ رٍ بٌ خیابان چشو انداز زیبایی داشت ،بٌ اطراف نگايی انداختو.
رانین را دیدم کٌ يهراى با پاکتی در درست ٍارد شد در خانٌ را باز کردم ،يهٌ کٌ يهانند نن نبَدند
تا از پلٌ باال بیایند ٍآندنشان کلی زنان ببرد.

درب يای آسانسَر باز شد ٍ قانت رشید رانین در نظرم نهایان گردید ،اٍ با لبخندی زیبا بٌ سهتو
آند ٍ بَسٌ ای بٌ پیشانی ام زد.
پاکتی کٌ در دست داشت را بٌ نن سپرد ٍ گفت:
 -نهی دٍنستو چی باید بگیرم ،انا خَب یادنٌ بچٌ کٌ بَدیو خیلی کیک یزدی دٍست داشتی.
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زنان زیادی نی گذشت کٌ کیک یزدی نخَردى بَدم ،با ذٍقی کٌ نرا بٌ کَدکی يایو برد ،پاکت را باز
کردم ٍ شعف چشو يایو را بٌ کیک يای تپل ٍ خَش رنگ درٍن پاکت دٍختو.
رانین داخل شد ٍ رٍی یکی از نبل يا نشست ،نن در رابستو ٍ نانند کَدکی کٌ ترس داشت از این
کٌ ،يهانند گذشتٌ يای بچگانٌ ،رانین با شیطنت بیاید ٍ کیک يا را از چنگش در آٍرد ،یکی از آن
يا را با لذت بٌ سهت ديانو بردم.
با ديان پر ،رٍ بٌ رانین گفتو:
 -دستت دردنکنٌ داداشی.

رانین چًرى اش را جهع کرد ٍ با اخهی ساختگی گفت:
 با دين پر حرف نزن.دستو را بٌ نشانٌ عذر خَايی باال بردم ٍ بٌ آشپزخانٌ رفتو پاکت را در یخچال ،پشت خَردنی يای
انبَى پنًان ساختو تا در زنان نناسب آن يا را یک لقهٌ چپ کنو ،خندى ریزی کردم ٍ با خَد گفتو:
« اگٌ گالرى اینارٍ ببینٌ بٌ نن انَن نهی دى! يهَن بًتر کٌ قایهشَن کردم».
نسیجی برای گالرى زدم ،با نضهَن اینکٌ:
« کجایی سٌ ساعتٌ؟»

ينَز از ارسالش ،دقیقٌ ای نگذشتٌ بَد کٌ آیفَن بٌ صدا درآند ٍ پشت سر آن صدای رانین کٌ
گفت:
 نن باز نی کنو.340
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گالرى با سر ٍ صدای زیادی ٍارد خانٌ شد ٍ با لحنی شادنان گفت:
 کَ پس این داداش جیگرت؟رانین پشت درب ٍرٍدی ایستادى بَد کٌ ،گالرى نتَجٌ اٍ نشدى بَد ،با دیدن ناگًانی رانین ،صاف
ایستاد ٍ با لحنی نَدبانٌ ٍنتین کٌ از گالرى بٌ دٍر بَد گفت:
 سالم خَب يستین شها؟يهان طَر کٌ سعی نی کردم خندى ام را قَرت ديو تا گالرى با چشهًایش برایو خط ٍ نشان نکشد،
رٍیو را بر نی گردانو ،انا نتَجٌ نی شَم کٌ رانین يو نقابل خندى ای را نی گرفت تا نبادا گالرى
احساس شرم کند ،با لحنی کٌ تٌ لرزش خندى در آن حس نی شد ،درجَاب گالرى گفت:
 -سالم ازناست ،بعلٌ نهنَن ،شها چطَرین؟

گالرى تکانی بٌ خَد داد ٍ رٍ بٌ رانین گفت:
 نن يو خَبو نرسی.سپس رايش را بٌ طرف آشپزخانٌ کج کرد ،زیر لب اشًدم را خَاندم ٍ رانین را دیدم کٌ بی صدا نی
خندید ٍ شانٌ يایش نی لرزید.
گالرى بٌ نن رسید ،در يهان ٍيلٌ اٍل نیشگَنی از دستو گرفت ٍ نرا بٌ داخل آشپزخانٌ يدایت کٌ
نٌ! تقریبا نی تَان گفت پرتاب کرد.
با چشهانی خشهگین نرا عهیق نگریست ،سپس نانند نَاری ضبط شدى ،پشت سريو شرٍع بٌ غر
زدن کرد:

341

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

 تَ کی نی خَای آدم بشی يا؟ تَ نهی گی نن آبرٍ ٍ شرفو نی ریزى کف پام؟ تَ اٍن پیام کَفتیتنهی تَنستی بگی رانین يو اٍندى؟ نهی دٍنی نن بچٌ بازی در نیارم؟ ٍای ٍای بی آبرٍ شدم رفت.
 عٌ دختر ،نًلت بدى ننو حرف بزنو چتٌ آخٌ؟ اصال رانین اٍن طَری کٌ فکر نی کنی نیست. چٌ باشٌ ٍ نباشٌ آبرٍم رفت. -بیخیال عزیزم بیا بریو.

کف دستانش را بٌ سر کَبید ٍگفت:
 کجا بریو يا؟ کجا؟ خاک برسرم شد. عٌ یعنی چٌ؟ خدانکنٌ ،چی نی گی ٍاسٌ خَدت.زنگ خانٌ نکرر بٌ صدا درآند ،خدارا شکر کٌ آخرین نیًهان يو از راى رسید.

با دست بٌ طرف در اشارىکردم ٍ گفتو:
 -عٌ نگاى کن اٍند.

تا بلکٌ اندکی از حَاس گالرى را بٌ جایی دیگر پرتاپ کنو ،کنجکاٍ ،فراز را کٌ با رانین احَالپرسی نی
کرد ٍ نرا کٌ لبخندی بٌ لب داشتو نگاى کرد ،سپس با صدای آرانی گفت:
 این کیٌ دیگٌ؟ -يهسایٌ ٍ دٍست رانینٌ ،اسهش فرازى.
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کهی بٌ جلَ خو شد ٍ با لحنی کٌ ينَز نشان از حرص خَردنش بَد گفت:
 -این کٌ بًو نگفتی یکی دیگٌ يو دعَت يست رٍ يو حسابشَ بعدا ازت در نیام.

لبخندی رٍی لب يایش نشاند ٍ در برابر چشهان نتعجبو ،آشپزخانٌ را ترکگفت ،اٍ کٌ رفت؛ رانین
از کنار اٍ گذشت ٍ بٌ جًتو آند سپس با کنجکاٍی پرسید:
 نگٌ تَ فراز رٍ يو دعَت کردی؟ ٍای آرى داداشی ،فرانَششو شد بًت بگو. باشٌ عزیزم اشکالی ندارى ،نن نی رم تَيو بیا.سری تکان دادم ٍ قَری را از رٍی کتری برداشتو ٍ داخل فنجان يای کریستال ٍ زیبا را از چایی
خَش رنگ ٍ لب سَزم لبریز کردم.
سینی را در دست گرفتو ٍ بٌ پذیرایی رفتو ،چایی را بدٍن تعارف رٍی نیز قرار دادم ،زیرا يهٌ نزدیک
بٌ يو نشستٌ بَدیو.
خَش آندی بٌ فراز گفتو ٍ رٍبٌ رٍی اٍ قرار گرفتو ،گالرى ٍ رانین کناريو با فاصلٌ نشستٌ بَدند
باشناختی کٌ از گالرى داشتو؛ نی دانستو کٌ اٍ بسیار راحت است انا نتَجٌ بَدم کٌ رانین تکان
يای خفیفی در جای خَد نی خَرد ٍ این نعذب بَدن اٍ را نشان نی داد.
فراز فنجانش را در دست گرفت ٍ رٍ بٌ گالرى پرسید:
 شها دٍست رخسارى خانَم يستین نٌ؟گالرى چشو غرى ای بٌ نن رفت ٍ در جَاب فراز گفت:
 نٌ دیگٌ نیستیو.343
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خندى ای کَتاى کردم ٍ رٍ بٌ فراز کٌ با گنگی نا را نگاى نی کرد گفتو:
 گالرى جَن شَخی نی کنٌ.نکرر با چشو غرى گالرى نَاجٌ شدم کٌ خَشبختانٌ فراز با سَال بعدی خَد ،نرا نجات داد.
 چند ٍقتٌ بايو دٍستین ،بٌ نظر خیلی صهیهی نی یاین.گالرى این بار بدٍن طعنٌ زدن پاسخ داد:
 ندت خیلی کهی يست.فراز سرش را بٌ نشانٌ تفًهیو تکان داد ٍ دیگر چیزی نپرسید ،انا گالرى با نیشحندی فراز را نگریست
ٍ گفت:
 خَد شها چند ٍقتٌ با آقا رانین دٍستین؟ -ندت زیادیٌ.

رانین چشهکی حَالٌ نن کرد ٍ نن برای کنترل این خندى يای بی نَقع ،سینی حاٍی فنجان يای
خالی را برداشتٌ ٍ بٌ آشپزخانٌ پناى بردم.
ترجیح دادم نیز شام را آنادى کنو؛ دستی برای گالرى تکان دادم تا بٌ کهکو بیاید ،با دیدن غذايا
سَتی کشید ٍ گفت:
 ٍای دلو! چٌ غذايایی. خب خَدتَ لَس نکن ،بیا کهک کن. -ای بٌ چشو.
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گالرى نالقٌ بٌ دست بٌ طرف خَرشت قرنٌ سبزی رفت ٍ يهی بٌ آن زد ،سپس آن يا را در ظرف
خَرشت کشید ٍ نن نیز خَرشت يا را بٌ سر نیز ننتقل کردم.
نیز کٌ تکهیل ٍ آنادى شد ،فراز ٍ رانین را صدا زدم ،فراز با چشهانی کٌ ضعف نی رفت برای غذايا
سر نیز نشست ٍ گفت:
 نی بخشین يا ،انا نن دیگٌ تاب ندارم. خَايش نی کنو ،بفرنایید.بالفاصلٌ کفگیر را در دست گرفت ٍ برای خَد برنج ٍ خَرشت درٍن بشقابش ریخت.
يهٌ در سکَت نشغَل صرف شام بَدیو ،تنًا ير از گايی بٌ ادايای فراز نی خندیدیو ٍسریعا آن
يا را جهع ٍجَر نی کردیو تا خاطر فراز نکدر نشَد.
رانین از پشت نیز بلند شد ٍ گفت:
 دستت دردنکنٌ آبجی نَش جان عزیزم.يو نن ٍ يو گالرى غذايایهان را تهامکردى بَدیو انا بٌ دلیل اینکٌ فراز راحت غذایش را بخَرد از سر
نیز بلند نشدیو انا يرچٌ کٌ نی گذشت ،نٌ تنًا فراز سیر نهی شد بلکٌ بیشتر يو بشقابش را پر نی
کرد ،پس از گذشت دقایقی با نگاى کردن بٌ نن ٍ گالرى ،دست از خَردن کشید ٍ گفت:
 خیلی خَشهزى بَد ،دستت دردنکنٌ؛ ٍاقعا غذای خَشهزى ای بَد. خَايش نی کنو ،نَش جَنتَن.با کهک گالرى ظرف يا را بٌ آشپزخانٌ ننتقل کردیو ،يرچقدر اصرار کرد برای شستن ظرف يا نن
قبَل نکردم.
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زیر کتری را رٍشن کردم ،صدای رانین آند کٌ گفت:
 خب حاال چیکار کنیو؟فراز در پاسخ رانین ،با صدای بلندی گفت:
 نن یٌ فیلو کهدی آٍردم ببینیو ،نظرتَن چیٌ؟نن ٍ گالرى نَافقت کردیو ،فراز  CDرا بٌ نن داد ٍ نن آن را در دستگاى پخش گذاشتو.
کهی ذرت آنادى کردم ٍ بٌ يهراى نیَى ٍ چایی بٌ پذیرایی باز گشتو ،در طَلی کٌ فیلو را نگاى نی
کردیو ،آن قدر خندیدى بَدم کٌ نفسو باال نهی آند.

فیلو بسیار طنزی بَد کٌ باعخ خندى يهٌ نان شد ،گالرى اشک از چشو يایش نی ریخت آنقدر کٌ
خندیدى بَد.
بهاند کٌ درنیان فیلو دیدن ،چند دقیقٌ ای آنقدر قًقًٌ زد کٌ نفًهید با کف دست نحکو بٌ شانٌ
رانین زدى ،رانین اٍ را با تعجب نگاى کرد انا گالرى پشت سر يو خندید ٍنگذاشت این نسئلٌ باعخ
خجالتش شَد.
پس از پایان فیلو رانین ٍ فراز عزم رفتن کردند ،از رانین خَاستو شب را این جا بهاند انا گفت کٌ
فردا صبح جلسٌ بسیار نًهی بٌ يهراى فراز در شرکت دارد.
انا گالرى با نادرش تهاس گرفت ٍ خَاست کٌ انشب را پیش نن بهاند ،تصهیو گرفتو ظرف يارا
بگذارم برای فردا صبح پس با تهام خستگی يایو ،بٌ اتاق رفتو ،گالرى رٍی تخت نشستٌ بَد ٍ نَ
يایش را نی بافت.
شانٌ را از رٍی دراٍر برداشتو ٍ دندانٌ يایش را نیان تارنَيای بلند ٍگرى خَردى ام کشیدم گالرى
صدایو زد ،بٌ پشت چرخیدم ٍ گفتو:
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 بعلٌ؟ -جَاب اٍن بندى خدا رٍ ندادی؟

خَب نی دانستو ننظَر از جَاب ٍ بندى خدا کیست ٍچیست!
انا دلو نی خَاست خَد را بٌ راى دیگری بزنو ،شاید يو نی خَاستو ٍانهَد کنو نن فکرم نشغَل
بٌ این نَارد نیست.
 -کدٍم بندى خدا؟

گالرى پَفی از سر بی حَصلگی کشید ٍ نرا چپچپ نگاى کرد ،يهان طَر کٌ ديانش را برایو کج ٍ
ٍلج نی کرد گفت:
 خب انیرٍ نی گو دیگٌ. -آيان ،حَاسو نبَد.

از قضا خیلی يو حَاسو بَد ،خیلی يو یادم بَد.
 حَاسو نبَد یعنی چی؟ نی گو جَاب ندادی بًش؟ -نٌ ينَز جَاب نشخصی ندادم ،انا بٌ يهین زٍدیا نی گو بًش.

گالرى با اشتیاق نرا نگاى کرد ٍ گفت:
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 چی نی گی بًش؟نَيایو را با کش نَ جهع کردم ٍ کنار گالرى رٍی تخت نشستو ٍ گفتو:
 باید حتها با خانَادى اش بیاد خَاستگاری ،در غیر این صَرت نیازی نهی بینو بیاد -خب ٍقتی اٍندن ،تصهیهت چیٌ؟

خندى ای کردم ٍ با شیطنت گفتو:
 خب دیگٌ پرٍ نشَ ،بٌ تَ ربطی ندارى!گالرى بالشت را از پشت سرش برداشت ٍ نحکو بٌ سرم کَبید ،بحخ را عَض کردم ٍپرسیدم:
 خب االن راحت شدی؟ رٍبٌ رايی؟چطَر نگٌ؟ آخٌ خیلی داشتی خَدتَ نی کشتی کٌ رانینَ ببینی. ٍا! نن؟ نٌ ،پس نن! نن کی خَدنَ نی کشتو؟ گالرى ،تَ نبَدی نی گفتی ترٍخدا قَلت یادت نرى ٍ این حرفا؟ ٍاقعا نن گفتو؟ نن کٌ چیزی یادم نهی آد.با نشت بٌ دستش کَبیدم ٍ رٍیو را برگرداندم ،با صدای بلندی خندید ٍ گفت:
 خیلی خب ،حاال قًر نکن.348
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 آخٌ حرصهَ در نی یاری ،تَ گفتی دیگٌ. آرى دیٍَنٌ نن گفتو ،حاال قًر نکن. ٍاال انشب خیلی خَش گذشت با تشکر از جنابعالی. قابلی نداشت ،خب حاال داداشهَ دیدی کٌ چی؟ دیدم کٌ دیدم ،نگٌ خَردم داداشتَ؟ ببینو نکنٌ چشهت گرفتتش؟يا؟ -رخسارى یٌ کف گرگی نی یام ٍسط صَرتت يا.

سرجایو دراز کشیدم ٍ گفتو:
 کتک گالرى گلٌ ،يرکی نخَرى خلٌ. نزى نریز -باشٌ ،نن دارم نی خَابو ،شب بخیر.

نرا بٌ سهت خَدش برگرداند ٍ با شتاب گفت:
 ٍایسا نخَاب باز چی نی گی؟ رخسارى نخَاب دیگٌ ،بیا بشینیو تا صبح بايو حرف بزنیو.349
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 ٍا نگٌ بیکارم؟ -بیکار کٌ شدی!

چشو غرى ای نحارش کردم ٍ پتَیو را رٍی سرم کشید ،نکرر نرا تکانی داد ٍ گفت:
 -دیٍَنٌ شَخی کردنا ناراحت نشَ.

از يهان زیر پتَ ،با صدایی کٌ نی لرزید جَاب دادم:
 ناراحت نشدم ،نی خَام بخَابو شب بخیر.ناراحت شدى بَدم ،نٌ از حرف گالرى ،از تهام نشکالتو!
نهی تَانستو بٌ رانین بگَیو کٌ اخراج شدم ،نهی خَاستو نیاندى تهام فکر اٍ را نشغَل خَد کنو،
باید حتها کاری برای خَدم دست ٍ پا نی کردم.
گالرى دیگر چیزی نگفت ،نهی دانو پی بٌ ناراحتی امبرد یا خَاست راحتو بگذارد ،انا نیتش يرچٌ کٌ
بَد ،خَب کرد کٌ سکَت کرد.
صبح ٍقتی پای گالرى نحکو بٌ رٍی صَرتو فرٍد آند از خَاب پریدم ،گالرى رٍی تخت چپ ٍ راست
شدى بَد ٍ پایش را بٌ رٍی صَرتو انداختٌ بَد.
اٍ را کنار زدم ٍ از جا برخاستو ،تکان يای خفیفی بٌ گالرى دادم تا قبل از اینکٌ از تخت بٌ زنین
پرتاب شَد ،بیدارش کنو.
باالخرى پس از تالش يای زیادم ،یکی از چشو يایش را بٌ سختی باز کرد ٍ با غرٍلندی کٌ زیر لب،
قطع بٌ یقین نخاطبش نن بَدم بٌ طرف سرٍیس رفت.
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ساعت يفت صبح را نشان نی داد ،ير رٍز يهین نَقع با يَل ٍ عجلٌ آنادى نی شدم برای رفتن
بٌ شرکت ،انا انرٍز ٍ خدا نی داند چند رٍز دیگر باید خانٌ نشین باشو.
گالرى کٌ با صَرت خیس از سرٍیس بیرٍن آندٍ ،ارد شدم ٍ پشت رٍشَیی ایستادم ،رٍبٌ گالرى
گفتو:
 صَرتت رٍ خشک کن ،سرنا نی خَری. باشٌ نانان نسخرى!چند نشت آب بٌ صَرتو زدم ٍ از تَالت بیرٍن آندم ،صَرتو را با حَلٌ خشک کردم؛ بٌ طرف پنجرى
رفتو ٍ آن را گشَدم.
يَای صبح بسیار دل پذیر ٍ خنک بَد ،صدای جیک جیک ٍ بال زدن پرندى يا کٌ از شاخٌ آن
درختی کٌ نقابل درب نجتهع قرار داشت ،نی پریدند؛ حس بسیار خَبی را بٌ نن القا نی کرد.
نسیو بسیار خنک ٍ نالیهی الی نَيایو پیچید ،تنو سرنا را احساس کرد ،پنجرى را بستو ٍ بٌ
آشپزخانٌ رفتو.
چایی را آنادى کردم تا گالرى با دل سیر بٌ شرکت رٍانٌ شَد.
گالرى يهان طَر کٌ با نقنعٌ ی رٍی سر خَد کلنجار نی رفت ،بٌ آشپزخانٌ آند ٍ گفت:
 چی داری بدی نن بخَرم؟ یٌ دقیقٌ ٍایسا آخٌ. -خیلی خب.
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از داخل کابینت یک بستٌ کَلَچٌ برداشتو ٍ بٌ يهراى خرنا رٍی نیز قرار دادم ،لیَان چایی اش را پر
کردم ٍ نقابلش قرار دادم.
 نرسی عزیزم نَش جَنت.نن يو نقابلش نشستو ٍ يردٍ نشغَل صرف صبحانٌ شدیو ،گالرى يهانند نن کَلَچٌ يایش را با
عجلٌ قَرت نی داد ،چایی اش را بٌ یک بارى سر کشید ٍ از پشت نیز بلند شد ،بَسٌ ای رٍی
صَرتو نشاند ٍگفت:
 عزیزم نرسی بابت صبحانٌ ،نن برم دیگٌ. نَش جَن ،بٌ سالنت.گالرى را تا نقابل در بدرقٌ کردم ،بٌ آشپزخانٌ بازگشتو ٍ لیَانو را پر کردم ٍ بٌ طرف پنجرى رفتو.
نجددا آن را گشَدم ٍ لب آن نشستو ،سردی ٍ خنکای دلپذیرٍ ،زش تند باد ،صدای پرندى يا ،داغی
چای درٍن لیَانو ،يهٌ شان بايو تضادی لذت بخشداشت.
چایی ام را جرعٌ جرعٌ نی نَشیدم ،باد تند ،لجبازانٌ تارنَيایو را در يَا نی رقصاند ،چشو يایو را
کٌ ریز کردى بَدم را بٌ اطراف دٍختو ،با دیدن ناشین آشنایی کٌ کهی دٍرتر از نجتهع پارک کردى
بَد ،خصَصا فردی کٌ آشنا تر برایو نی نهَد ،جا خَردم.
سیدانیربا نگايی نافذ ٍ گیرا خیرى بٌ نن بَد ،با يَل ٍ خجالت از لب پنجرى برخاستو.
اٍ کلٌ صبح ،این جا چکار نی کرد؟
نفس يایو تند شدى بَد ٍ قلبو با شدت زیادی نی زد ،سعی کردم خَد را کنترل کنو ،نفس عهیقی
کشیدم ٍ دٍبارى نگايی بٌ بیرٍن انداختو.
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ناشین سرجایش بَد ،انا خبری از سید انیر نبَد ،در يهین افکار غَطٌ ٍر بَدم کٌ زنگ خانٌ بٌ
صدا در آند.

لیَانو را بٌ آشپزخانٌ برگرداندم ،نانتَیو را بٌ تن کشیدم ٍ در را بٌ رٍی انیر باز کردم.
با لبخندی نًربان ٍ زیبا نرا نگاى نی کرد ،خَدم را کنار کشیدم ٍ گفتو:
 -بفرنا داخل.

داخل خانٌ شد ٍ تشکری کرد ،رٍی کاناپٌ نشست ٍ گفت:
 -از يهَن چایی ای کٌ لب پنجرى نی خَردی داری بًو بدی.

کهی سرخ شدم ،انا با حفظ ظاير گفتو:
 بعلٌ ،االن نی یارم.چایی را تَی لیَان سرازیر کردم ٍ يهراى با قند ٍپَلکی برای انیر بردم.
تشکری کرد ٍ گفت:
 تَی این يَا ،لب پنجرى چیکار نی کردی؟ با خَدت نهی گی سرنا نی خَری؟از حس نگرانیش ،قلبو تندتر بٌ سینٌ ام کَبید ،انا نکرر حفظ ظاير کردم ٍ گفتو:
 -یٌ کهی دلو گرفتٌ بَد ،يهین.
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کهی خَد را جلَ کشید ٍگفت:
 چیزی شدى؟ نٌچیزی نیست ٍاقعا؟ -بعلٌٍ ،اقعا!

کهی این دست ٍ آن دست نی کرد ،گَیا تقال نی کرد تا چیزی را بٌ نن بگَید.
پس از چندی ،لیَان چایی اش را در دست گرفت ٍ گفت:
 -رخسارى نن ازت نی خَام بیای ٍ برگردی بٌ کارخَنٌ.

يدف اٍ را از این جهلٌ نهی فًهیدم!
نَشکافانٌ نگايش کردم ٍ گفتو:
 نتَجٌ ننظَرت نشدم. -ببین رخسارى جان ،تَجٌ نهی خَادکٌ؛ نهی خَام بیکار بهَنی ٍ ناراحت باشی.

حاال فًهیدم ،پس اٍ نی خَاست نن را از این دلخَریبیکار شدنو در بیاٍرد ،دلو خَاى ٍ ناخَاى غنج
نی رفت برای دلنگرانی يایش.
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 نهنَنو ،انا نیازی نیست. رخسارى لطفا نٌ نیار. انا درست نیست اٍن جا کارخَنٌ پدر شهاست ،خانَادت يو از نن دل چرکین شدن؛ این کارمصحیح نیستش کٌ بیام اٍن جا.
 رخسارى نن با پدرم حرف زدم ،نن تهام زحهت ٍ تالشو رٍ برای اٍن کارخَنٌ ریختو؛ پدرم نهیتَنٌ در این بارى بايام نخالفت کنٌ.
 راستش دريرصَرت نن کهی نعذبو. نباش عزیزم نباش ،این يارٍ از فکرت بیرٍن کن ،خَايش نی کنو. -بسیار خب ،در نَرد پیشنًادت خَب فکر نی کنو.

کالفٌ شد ،تکیٌ اش را با شدت بٌ پشتی نبل کَبید ٍ گفت:
 رخسارى! نن کٌ يرچی نی گو تَ نی گی فکر نی کنو ،چقدر فکر آخٌ؟ در نَرد اٍن پیشنًادم فکرکردی؟

حاال زنان نناسبی بَد تا حرف يایو را نی زدم ،تهام چیزيایی کٌ در افکارم شنا نی کرد را برای اٍ
تَضیح دادم.
گفتو کٌ:
« نادر یک نقام ٍاال ٍ ارزشهند است ،اگر اٍ را از خَد برنجانی خدا را خَشنهی آید.
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بٌ ير حال کٌ يهٌ ی نا رٍزی صاحب فرزند خَايیو شد ٍ انعکاس رفتارنان با بًترین يای
زندگیهان ،در تک تک لحظٌ يایهان رخ خَايد ٍ »...
نرا با نًربانی نگاى کرد ٍ گفت:
 رخسارى جان عزیزم ،تَ چقدرخَبی!ٍاقعا کٌ از این يهٌ نًربانیت نن نبًَت نی نَنو ،عزیزم حاال نی گی نن چیکار کنو؟
 اگر ينَزيو پای پیشنًادتَن يستین ،لطفا رضایت خانَادتَن رٍبگیرین. نن باید چیکار کنو دقیقا؟ -برادرم نَافق نیست کٌ بدٍن خانَادى بیاید خَاستگاری ،فقط با حضَر خانَادى.

با چًرى ی کنف شدى ای نرا نگاى کرد ٍ گفت:
رخسارى تَ يرکاری کٌ بخَای نن برات نی کنو ،شدى ير رٍز ير لحظٌ التهاسشَن نی کنو تا راضیبشن ،فقط تَ خَدتَ ناراحت نکن.

 باشٌ. رخسارى جان؟ بعلٌ؟ لطفا بیا سرکار ازت خَايشنی کنو. -گفتو کٌ فکر نی کنو.
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 -نٌ نهی شٌ ،باید يهین االن بگی کٌ نی یای.

از این يهٌ لطف ٍ تَجٌ اٍ خجالت زدى شدم ،ناچارا پیشنًادش را پذیرفتو.
اٍ پس از نَشیدن لیَان چای دیگری ،رفت.
نن نیز بٌ آشپزخانٌ رفتو تا ظرف يای ناندى ی دیشب را بشَرم کٌ شاید يو يهرايشان بتَانو این
افکار سفت ٍ سخت نزاحو را با اسکاج زنخت بسابو ٍ تهیز کنو.
بٌ این فکر نی کردم کٌ آیا سیدانیر نی تَاند نَافقت خانَادى اش را بگیرد؟
از نظر نن این کار نشدنی بَد ٍ حتها انیر با نخالفت بی حد ٍ اندازى شان نَاجٌ خَايد شد.
نهی دانو چٌ نرگو شدى بَد ،انا دلو نی خَاست خانَادى اش رضایت نی دادند ،شاید يو بٌ قَل
گالرى:
«رخسارى شبیٌ عاشقا شدى قیافت»
عاشق شدى ام ٍ نهی دانو؟!

نانش را کٌ نی شنیدم ،حس نطبَع ٍ دلپذیری در اعهاق قلبو نی ٍزید.
ظرف يا را پس از شستن ،با دستهال خشک کردم ٍ يرکدام را سرجایش قراردادم.
اینکٌ بٌ اٍلین نحل کارم باز گردم برایو کهی نشکل بَد؟
کارکنانش با خَد چٌ نی گفتند ؟
نهی گفتند کٌ این يهان دزد پَل يای يادیست؟
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با فکر کردن بٌ این نَضَعات ،عرق سردی کردم ٍ بٌ خَدم لعنت فرستادم.
چرا پیشنًادش را قبَل کردم؟
انا یک چیزی يو نن را نتقاعد نی کرد کٌ نقصر تَ نیستی ،سیدانیر تَ را تحت فشار گذاشت ٍ تَ
چارى ای جز این نداشتی ،داشتی؟
دلو نی خَاست بٌ دیدن رانین برٍم ،با ٍجَد اینکٌ شب گذشتٌ اٍ را دیدى بَدم.
حاضر ٍ آنادى از خانٌ بیرٍن رفتو ٍ خَد را بٌ شرکت رانین رساندم.
ننشی با دیدنو نن را شناخت ٍ حضَرم را بٌ برادرم اطالع داد ،داخل اتاق رانین کٌ شدم؛ نانند
يهیشٌ فراز آن جا حضَر داشت.
با دیدن نن ،سرپا ایستاد ٍ گفت:
 سالم رخسارى خانَم ،چیکار نی کنی با زحهتای نا؟خَد را بٌ صندلی جلَی نیز رانین رساندم ،نشستو ٍکیفو را يو کنارم قرار دادم.
 خَايش نی کنو ،چٌ زحهتی؟ این چٌ حرفیٌ؟رانین با چًرى ای دلخَر نرا نگاى کرد ٍ گفت:
 -آبجی خانَم نارٍيو تحَیل بگیر خب.

لبخندی بٌ رٍیش پاچیدم ٍ گفتو:
 بٌ بٌ سالم داداش گلو ،حالت چطَرى؟ -آخی حاال شد ،خَبو رخسارى ،از این ٍرا؟
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فراز برخاست ٍ با ببخشید کَتايی نا را تنًا گذاشت.
کهی با رانین گپ زدیو ،یاد گذشتٌ يا را کردیو.
فاتحٌ ای برای نادر ٍپدر خَاندیو ٍ نن چقدر ناشیانٌ نادیدى گرفتو اشک يایی کٌ با نرٍر خاطرات
در چشهان تنًا برادرم جهع شدى بَد.
حرف زدن با رانین چقدر حال ٍ احَالو را خَب کردى بَد ،گَیازندى شدى بَدم.
ساعت بٌ تازگی یازدى ظًر شدى بَد ،رانین از نن خَاست تا برای نايار نیًهان اٍ باشو.
یک نايار دٍنفرى ٍ خَاير ٍ برادری ،بٌ قَل خَدش بدٍن فراز کٌ يهٌ جا سرجًازی بَد.
نايار را در يهان شرکت خَردیو ٍ چقدر این لبخند اطهینان بخش کٌ رٍی لبان يردٍنان بَد ،جای
شکر داشت.

انیر:
چند رٍزی از آن رٍز کٌ بٌ خانٌ ی رخسارى رفتٌ بَدم ،نی گذشت.
ير رٍز صبح بٌ نقابل خانٌ ی پدری نی رفتو ٍ کنار درچهباتهٌ نی زدم ،يهان جا غذا نی خَردم ٍ
يهان جا گَشٌ ی دیَار خَابو نی برد.
تا راضی نهی شدند کٌ رخسارى عرٍسشان شَد ،دست بر نهی داشتو.
نادر را نی دیدم کٌ از پنجرى بیرٍن را نگاى نی کرد ٍ چشهانش خیس بَد ٍپدر با چًرى ای بی
تفاٍت يرصبح ٍ يرشب از کنارم عبَر نی کرد.
نصحیت يای فاطهٌ ٍ علی يو فایدى ای در نننداشت ٍ نظرم را عَض نهی کرد.
انا این را يو خیلی خَب نی دانستو کٌ دل پدرم بٌ رحو خَايد آند.
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ٍقتی در رٍیايایو زندگی با رخسارى را تصَر نی کردم ،لبخندی ناخَاستٌ رٍی لب يایونی نشست.
نهیدانو بٌ اٍ اجبات شدى بَد کٌ دٍستش دارم یا نٌ؟!
انا دٍستش ندارم ،زیرا دٍست داشتن رخسارى برای نن کافی نیست.
نن سیر نهی شَم از دٍست داشتن اٍ ،نن باید اٍ را بپرستوکٌ ،نی پرستو.
ٍقتی آن چشهان سیٌ رنگ اٍ را نی بینو ،گَیا دنیا را با سند نداشتٌ اش بٌ نن نی ديند.
ٍقتی حرف نی زند ،صدای گرمٍ شیرینش رٍحو را بٌ آسهان يا نی برد.
فقط خدا نی دانست کٌ نن بٌ چٌ اندازى ٍالٌ ٍ شیدای رخسارى يستو ٍ برای بٌ دست آٍردن اٍ
يهٌ ی راى يارا نی رٍم.

حتی حاضر بٌ این يستو کٌ بٌ دست ٍ پای حاج آقا بیفتو انا حتی برای جانیٌ ای خیال نداشتن
رخسارى را در سر نپرٍرانو.
یک رٍز يهانند رٍزيایی کٌ نی گذشت ،در نقابل خانٌ نان چهباتهٌ زدى بَدم ٍ تکیٌ ام رابٌ دريای
عظیو الجحٌ ی نشکی رنگ دادى بَدم.
سایٌ ای رٍی چًرى ام افتاد سرم را باال زدم ٍ چشهان بادانی پدر را در نقابل نظرم دیدم.
اٍ در کنار نن چٌ نی کرد؟ اٍ کٌ از نن دل چرکین شدى ،اٍ کٌ نن را نفرین کردى ؛ حاال از نن چٌ نی
خَاست ؟
سَال يایو یکی پس از دیگری در ذين آشفتٌ ام صف کشیدى بَدند ٍ ير کدام از آن يا دستش را
باال نی برد ٍ نی گفت:
«حاال نَبت نن يست کٌ فکرتَ را نشغَل کنو ،اجازى يست تَی سرت بیایو؟»
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انا نن نتَانستو پاسخی بٌ آن يا ديو ،زیرا پدر با صدای زنخت ٍ پر ابًت خَد تهام افکارم را
خراش داد.
 ينَزم اصرارت بر اینٌ کٌ با رخسارى ازدٍاج کنی؟نن کٌ آب را از سر گذراندى بَدم ،نٌ یک سطل بلکٌ یک گالَن بسیار بزرگ !
پس بدٍن يیچ شرم ٍ آزرم يَیدایی لب زدم :
 بعلٌ ينَزم ...پدر اخو باریکی نیان ابرٍيایش انداخت ٍ گفت:
 پس نگار چی نی شٌ؟از حالت نشستٌ بیرٍن آندم ٍ ایستادم.
نصهو ٍبا لحن نحکهی گفتو:
 نن بٌ نگار قَلی ندادى بَدم ،این شها بَدید کٌ بریدید ٍ دٍختید.پدرم نیشخندی زد ٍ گفت:
 -انا تَ يو یٌ قیچی آينی ٍ تیز گرفتی دستت ٍ تهَم دٍختٌ يانَن رٍ شکافتی.

کالفٌ بَدم ،از حرف يایش چٌ ننظَری داشت؟ اٍ کٌ يهَارى سخت ٍ نحکو پایش را درٍن یک
کفش تنگ ٍ دٍر از اندازى اش کردى ٍ نی گَید :
«رخسارى ،بی رخسارى»
پس حاال چٌ نقصَدی دارد؟
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دستانو را درٍن جیب شلَارم نی گذارم ٍ نی گَیو :
-فقط برای یادآٍری حرفای يهیشگی اٍندین کنارم؟

سرش را بٌ طرفین جنباند ٍ گفت:
 -نٌ برای این حرف يا نیست.

دریک لحظٌ درٍن قلبو دست بٌ دانان خدا شدم ٍ باالتهاس بٌ اٍ گفتو:
«خدایا چی نی شٌ اگٌ يهین االن حاج آقا بگٌ دست تَ ٍ رخسارى رٍ نی ذارم تَ دست يو ،خدایا
نذار حسرت بٌ این دل ٍانَندى بهَنٌ»

ٍ شاید خدا يو ،ازيهان اعهاق قلب شیدایو صدای بیچارگی ام را شنید تا کٌ رضایتی در دل چرکین
حاج آقا ٍ نادر انداخت ،زیرا حاج آقا گفت:
 -پس ينَز نی خَایش يان پسر؟

ٍ نن با تکان سر تصدیق کردم ٍ اٍ در ادانٌ گفت:
 -نبارک باشٌ.
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نهی دانو گَش يایو درست نی شنید یا نٌ ؟! انابا کف دست بٌ گَش يایو کَبیدم ٍ نیشگَن
ریزی از دستو گرفتو ٍ ،اقعا کٌ بیداربَدم.

خدایا نی شَد پدر بار دیگر تکرار کند؟
تا کٌ نن دٍبارى ٍ دٍبارى این بعلٌ را بشنَم ٍ نزى ی خَش آن را زیر زبانو بچشو ؟
اشک در چشهانو حلقٌ زدى بَد ٍ دلو آن قدر نحکو بٌ سینٌ ام نی کَبید کٌ از دست آن عاجز بَدم.
در حرکتی ناگًانی خو شدم ٍ دست چرٍکیدى ی پدر را بَسٌ زدم ٍ چقدر دلنشین بَد این صحنٌ،
زنانی کٌ پدر دست نَازش بٌ سرم کشید .کاش نی شد کسی این لحظٌ را قاب بگیرد ٍ بديد تا نن
آن را بٌ دیَار اتاقهان با رخسارى بکَبو.
آخ! گفتو رخسارى؟!
باید بٌ اٍ خبر بديو کٌ پدر ٍنادرم رضایت دادند.
حاال شرط اٍ يو انجام شد .انا حال لحظٌ ای نناسب برای تهاس نبَد ،زیرا پدر دست نرا گرفت ٍ
بٌ طرف خانٌ يدایت کرد.
با شَقی ٍصف نشدنی حیاط پر از گل ٍ گیايان را پشت سر گذاشتو.
بَی عطريای یاس ٍ نریو ٍ نیلَفر را استشهام کردم ٍ با تهام نفسو آن را بلعیدم  ،پلٌ يا را يو باال
رفتو ٍ نادر در ٍرٍدی را برایو گشَد.
بی تابانٌ نرا در آغَش گرفت ٍ نن نیز صَرت خیسش را غرق در بَسٌ کردم ،درٍغ چرا؟
دلو تنگ شدى بَد برای دریچٌ ی آغَش نادرم  ،برای صَرت نًتابی ٍ چشهان بی فرٍغش.
اصال چرا نام ببرم؟ برای يهٌ شان تنگ شدى بَد.
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آن قدر با ذٍق بٌ خانٌ نگاى نی کردم کٌ گَیا تبعید شدى ای از دیار حیاتو بَدم ٍ حاال طَل عهر این
تبعید بٌ پایان رسیدى بَد.
نادر از سر رايو کنار کشید ٍ رطَبت بارانی صَرتش را با پر رٍسری اش گرفت.
نهی دانو چرا؟ انا حس غریبی داشتو.
آرام بٌ جًت نبل يا رفتو ٍ نانند نیًهانی رٍی آن نشستو  ،البتٌ شاید يو از رفتارم خجالت نی
کشیدم.
از حرف يای بی پردى ام نقابل پدر  ،از باید ٍ نباید يایو.
از چهدان پر کردنو  ،از ...از خیلی چیزيای دیگر!
نادر پا تند کرد ٍ بٌ آشپزخانٌ رفت،نادر بی نَایو! نن چقدر اٍ را رنجاندى بَدم  ،انا نهی تَان
خَشحالی اٍ را يو نادیدى گرفت.
پدرم نقابلو نشست ،دستش را رٍی زانَيایش گذاشت ٍ گفت:
 یٌ چیزایی نی خَام بًت بگو. جَنو حاج بابا؟ تَ اٍالد ننی  ،ير چی باشی  ،ير کی باشی ،ير خطایی يو نرتکب شدى باشی؛اینَ بدٍن يیچٍقت نهی تَنو کنار بذارنت.
این فقط خصَصیت نن نیست ،يهٌ ی پدرا  ،يهٌ ی نادرا يهشَن خَن دل نی خَرن برای بچٌ
ياشَن ،شاید االن حرفو رٍ نفًهی پسر! انا ٍقتی پدر بشی  ،اٍن ٍقت بٌ حرفام نی رسی.
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در يهین لحظٌ نادر با سرعت از کنارنان گذشت ٍ بٌ طرف نیز تلفن رفت ،نن ٍ پدر لبهان بٌ خندى
گشَدى شد  ،نی دانستیو نحل يهیشٌ برای انتقال خبريای ٍیژى در خانٌ نان با فاطهٌ ،با اٍ تهاس
نی گیرد.
حدسهان درست بَد  ،اٍ با خَايرم تهاس گرفت ٍ يهٌ ی رخداديا را برای اٍ شرح داد.
پدر راست نی گفت  ،نن ينَز قادر بٌ درک صهیهیت ٍ نًربانی پدر ٍ نادرم نهی شدم.

نادر ندام نقابل نن نی نشست ٍ صَرت ٍ نَيایو را نی بَسید .
برایو نیَى نی گذاشت ٍ با اخو نی گفت:
 بچو پَست ٍ استخَن شدى.خدایا این تَجٌ ٍ نًربانی را يیچ گاى از نن نگیر  ،يیچ گاى!
نادر نعهتی بزرگ ٍ قابل ستایش است ،نهی تَان اٍ را آن طَر کٌ باید تَصیف کرد.
اٍ حاضر بَد با نعدى ی خالی بخَابد ،انا نن ٍ فاطهٌ يیچ گاى ٍ تحت يیچ شرایطی دلهان خالی
نهاند ،نا از ابتدا این طَر نرفٌ ٍ جرٍتهند نبَدیو.
رٍزيایی را گذراندیو کٌ جای خالی پدر را حس نی کردیو،زنانی کٌ اٍ برای کاربٌ شًريای نختلفی
نی رفت.
فاطهٌ کٌ آند رٍیو را بَسید ٍ در گَش نن خدا را شکر گفت ،سپس دست نادر را گرفت ٍ اٍ را
کشان کشان بٌ آشپزخانٌ برد.
دقایقی گذشت ٍ نادر ٍ فاطهٌ از آشپزخانٌ قدم بٌ سالن گذاشتند.
نادر با لب يایی کش آندى ٍ فاطهٌ با صَرتی گلگَن ٍ سرخ از خجالتی کٌ سبب آن را نهی دانستو.
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نهی دانو چٌ نَضَعی در نیان فاطهٌ ٍ نادر پنًان بَد ،انا نادر سعی نی کرد آن را بازگَ نهاید؛
برخالف اٍ فاطهٌ سادات ،ابرٍيایش را برای نادر باال نی انداخت ٍ زیر لب نی گَید:
 -نگَيا.

عاقبت حَصلٌ ی پدر در يو پیچید ٍ با صدایی کٌ کنجکاٍی از آن نهایان بَد گفت:
 -چیزی شدى حاج خانَم ؟

نادر دست تَپَلش را نساٍی ديانش گرفت ٍ شانٌ يایش از فراٍانی خندى يایش لرزید ،سپس
نگاى کَتايی بٌ فاطهٌ انداخت ٍ رٍ بٌ پدر گفت:
 -حاجی داری نَى دار نی شی.

خدای نن!
انرٍز چٌ رٍز نیک ٍ پسندیدى ایست ٬پدر ٍ نادر ازدٍاج نن ٍ رخسارى را پذیرفتند؛ فاطهٌ يو کٌ
باردار بَد ٍ سرانجام نن صاحب خَايرزادى نی شدم.
آگايی از این خبر تَسط نادرم پنداشت نرا نتعدد کرد ،پدر يو بسیار خَشحال نی نهَد ٍ این از
چًرى اش قابل تشخیص بَد؛ انا اٍ تنًا با گفتن««:انشاءهلل بسالنتی ».بسندى نهَد.
برخالف اٍ ،نادر سراز پا نهی شناخت ٍ اگر از پدر حیا نهی کرد قطع بٌ یقین شیپَر بٌ دست نحلٌ
را خبر نی کرد.
فاطهٌ سادات يو سر بٌ زیر بَد ٍ سکَت را بٌ رسو شرنساری پذیرفتٌ بَد.
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نادر برای آٍردن چای بٌ آشپزخانٌ رفت ،زنانی کٌ با سینی چای يای خَش رنگ ٍ خَش طعو
بازگشت ،پدر رٍ بٌ نادر گفت:
 -خب خَاستگاری این جٍَن رٍ بندازیو برای کی؟

قندی در دلو آب شد ،انا ظايرا رٍی نادر چیز دیگری را نشان نی داد ٍ یا شاید يو نن این طَر
دریافتو ،گرى ای کَر نیان ابرٍانش افتاد ٍ لب يایش را برچید.
پدر سَال خَد را نکرر تکرار کرد ٍ نگاى خشهگین انا پنًان خَد را نحار نادر نهَد.
نادر خَد را در صندلیش جابٌ جا کرد ٍ با صدایی کٌ ناراحتی در آن نَج نی زد.

گفت:
 -يرنَقع کٌ ٍقتش شد.

بی اختیار از ديانو پرید ٍ گفتو:
ٍ -قتش فرداست.

فاطهٌ جلَی ديانش را گرفت ٍ خندید.
کهی درجای خَد فرٍ رفتو ،انا پدر يو سعی نهَد خندى اش را پنًان کند انا؛ نادر با چشو غرى ای
کٌ رفت نن را نًهان کج خلقیش کرد.
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پدر با لحنی کٌ خندى يهَارى در آن نَج نی زد گفت:
 خب ان شاء اهلل فردا اگر در قید حیات بَدیو تشریف نی بریو خدنتشَن.فاطهٌ زیرلب گفت:
 -ان شاء اهلل.

نادر ایستاد ٍ بٌ اتاق نن رفت پس از چند دقیقٌ گفت:
 -نادرجَن تخت رٍ آنادى کردم نی تَنی بری انا قبلش بیا کارت دارم.

نادر بٌ سهت اتاقو رفت ،رٍ بٌ پدر ٍفاطهٌ سری تکان دادم ٍ بٌ طرف اتاق قدم برداشتو.
در دل نکرر از خدا درخَاست کردم تا دل نادرم را با رخسارى نرم کند.
ٍقتی بٌ اتاقو رسیدم نادرم رٍی تختو نشستٌ بَد؛ نهی دانو در اندیشٌ ی اٍ چٌ چیزی پرسٌ نی
زد کٌ بی نتیجٌ بَد!
انا ير چٌ کٌ يست درٍن خَد را بٌ دلیل نانفًَنی بٌ يو ریختٌ چَن کٌ نن نحل تَجٌ اٍ نشدم.
زنانی کٌ کنار اٍ نشستو ،نگايی بٌ نن انداخت ٍ تبسهی کَتاى رٍی لب يایش نهایان شد.

گهان نی کردم کٌ جهع گفتاريایش نی تَاند در حَالی نن ٍ رخسارى باشد  ،بیو آن را داشتو کٌ
نادر ساز نانخالف خَد را کَک کند ٍ این ناخرسندی از سَسَی چشو يایش قابل فًو بَد.
دست نادرم را در دست گرفتو ٍ گفتو:
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 -جانو نادرم؟

کهی اخو يایش را در يو گرى زد ،انا گرى اش آن قدر کَر نبَد کٌ نتَانو آن را بشکافو .سینٌ اش را
جلَ داد ٍ با لحن کٌ سایٌ اش را کو تر رٍی انعکاس صدای نادر حس کردى بَدم گفت:
 نا با ازدٍاجت نَافقت کردیو حاال نَبت تَست کٌ با نا راى بیای.گیج ٍ آشفتٌ اٍ را نگاى کردم ،نقصَد نگايو را فًهید کٌ ادانٌ داد :
 نن نادرتو تا االن بزرگت کردم ،حهایتت کردم تَ يو بٌ خاطر یٌ دختر قید نارٍ زدی ٍ رفتی ،انا نابخشیدیهت چَن نادریو چَن پدریو.

 نانان ٍاضح تر حرف نی زنی؟ -چندتا شرط دارم برای ازدٍاجتَن!

کف دستو را بٌ پیشانی ام کشیدم ،ير حرفی از شرط ٍ قرار برای پیَند نن ٍ رخسارى نن را نغهَم ٍ
پریشان نی کرد.

انا برای ناخشنَد نشدن نادرم ،سری تکان دادم ٍ گفتو:
 -چٌ شرطی؟
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نادر انگشتانش را در يو گرى زد ٍ با جدیت فراٍان گفت:
 اٍل اینکٌ تَ ٍ رخسارى باید بیاید اینجا زندگی کنید ،دلو نهی خَاد زیاد تَی دٍران نانزدی بهَنیننًایتا بیست رٍز.

در اینکٌ دلو رضا نهی داد تا نن ٍ رخسارى ندت زیادی نانزد بهانیو ،نَافق بَدم انا نهی دانو
رخسارى با استقرار در خانٌ ی پدری نن نَافقت نی کرد یا خیر!
رٍ بٌ نادرم گفتو:
 -انا نانان نن نهی دٍنو رخسارى قبَل کنٌ یا نٌ !

نادر نگايش را با بی رحهی نحارم کرد ٍ در پاسخ نن لب زد ٍ گفت:
 -این نَضَع رٍ دیگٌ باید خَدت حل کنی.

 -انا نانان جان...

 -نانان جان چی پسرم؟ چیٌ نخالفت داری ؟

ناچاراٍ ،لی بدٍن رايی رٍ بٌ نادر سرم را بٌ نشانٌ ی رضایت انا بٌ اجبار تکان دادم .
نادر از رٍی تخت برخاست ٍ بٌ طرف در رفت؛ در لحظٌ ای کٌ در را گشَد رٍ بٌ نن گفت:
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 -نن باید با کی تهاس بگیرم ٍ قرار خَاستگاری بذارم؟

آن قدر نطق ٍ بیان نادر ذين نرا در يو ریختٌ بَد کٌ حتی جهلٌ ی اٍ نرا شادنان نکرد .دستو را
بٌ سَی پا تختی کنار تخت کشاندم ٍ تلفن يهرايو را در دست گرفتو.
شهارى تهاس برادر رخسارى را از اٍ گرفتٌ بَدم پس شهارى را بٌ رٍی کاغذی نَشتو ٍ بٌ دست نادر
سپردم.
نادر بی تفاٍت سری تکان داد ٍ نرا تهانا با افکار عذاب آٍرم تنًا گذاشت.
پشتو را بٌ تخت دادم ٍ شقیقٌ يایو را با نَک انگشتانو ناساژ دادم تا جًت رفع خستگی يایو
باشد انا در این حال ير نريهی برایو بی اجر بَد.
اگر رخسارى قبَل نهی کرد باید چٌ نی کردم ؟
با خَد فکر کردم کٌ با يادی تهاس بگیرم ٍ خشنَدیو را با اٍ تقسیو کنو .
ير چٌ کٌ باشد اٍ برادر نن است ٍ در تهام لحظٌ يای عهرم يهراى ٍ دٍست نن بَدى.
بااٍ تهاس گرفتو ٍ اٍ در بَق اٍلی کٌ خَرد پاسخ نن را داد .
انا نهی دانو چرا از صدای اٍ این را دریافتو کٌ اٍ احَال خَب ٍ نساعدی ندارد.

 چطَری داداش؟ سالم انیر خَبو نهنَنو تَ حالت چطَرى؟ -يو خَب يو بد.
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 چی شدى انیر؟ يادی ،داداشت باألخرى دارى داناد نی شٌ!لحظٌ ای سکَت حکو فرنا شد ٍ يیچ نَایی از جانب يادی بٌ گَش نرسید.
جهلٌ ام را نکرر برای يادی تکرار کردم انا ،این بار تهاس خاتهٌ دادى شد ٍ بَق اشغال رٍی ذٍق ٍ
يیجانو خراشی عهیق کشید.

ندانستٌ از این تهاس بی نتیجٌ کٌ در نیان اشتیاق نن بٌ پایان رسید ،نکرر با يادی تهاس گرفتو
انا تنًا صدای زشت ٍ عذاب آٍر زنی کٌ خبر دٍر از دسترس بَدن يادی را نی داد حالو را بًو زد.
گزینٌ دیگر رخسارى بَد ،رخسارى یعنی نگاى ٍ ظاير انا برای نن یعنی تهام عشق.
عشقی کٌ انیر خستٌ کنندى را زندى کرد ٍ بٌ اٍ جان ٍ جًانی دٍبارى بخشید ! رٍی نام رخسارى کٌ آن
را با استیکر قلب در اطرافش ذخیرى کردى بَدم،نکحی کَتاى نهَدم ٍ پس از نفسی عهیق با رخسارى
تهاس گرفتو.
صدای گرم ٍ لطیف اٍ کٌ در گَش نن طنین انداخت ،تهام غرٍر نردانٌ ام را با صدایش در يو
شکاند.
لبخندی رٍی لب يایو نقش بست ٍ در پاسخ اٍ کٌ در جَاب سکَتو ،نانو را نی خَاند گفتو:
 سالم ،ببخشید حَاسو پرت جایی شد. خَايش نی کنو ایرادی ندارى ،شها احَالتَن خَبٌ؟ نهنَنو رخسارى ،برای گفتن چیزی زنگ زدم . گَش نی دم بفرنایید.372
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بازگَ کردن شرط يای نادرم برای رخسارى ،کاری دشَار بَد .آخر کجای دنیا خانَادى داناد برای
عرٍس شرط نی گذاشتند کٌ نن دٍنی آن باشو؟!
رخسارى کٌ نانو را خَاند ،نن از بريَت ترسناک افکارم بیرٍن آندم.
با خَد تصهیو گرفتو تا حرف يایو را رٍ در رٍ برای رخسارى بگَیو
این گَنٌ يو اٍ را از نزدیک نی دیدم ٍ يو حرف يایو را راحت نی زدم ،بٌ قَلی يو فال است يو
تهاشا.
 نی شٌ حضَرا صحبت کنیو ؟ انقدر حرف ياتَن ايهیت دارى ؟ -بعلٌ حداقل برای نن.

با کهی طهانینٌ قبَل کرد ٍ نن تهاس را خاتهٌ دادم .
قرار بر این شد تا نن ٍ اٍ در یکی از نزدیک ترین کافی شاپ يای خانٌ ی اٍ يو دیگر را نالقات
کنیو.
کهی رٍی تخت دراز کش شدم تا برای ساعت شش عصر سرحال باشو .

رخسارى :
با کهی کنجکاٍی نَبایلو را رٍی اپن قرار دادم !
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برای دم کردن یک چای بٌ آشپزخانٌ رفتو ،کتری را برداشتٌ ٍ از شیر آب آن را پر نی کردم کٌ صدای
نَبایلو در آشپزخانٌ پیچید .کتری را رٍی گاز گذاشتو ٍ بٌ طرف اپن رفتو ٍ تهاس رانین را ٍصل
کردم.
 الَ سالم داداش. سالم رخسارى جان خَبی؟ نهنَنو حال خَدت چطَرى ؟ -خَب يستو نرسی رخسارى جان ،نادر انیر با نن تهاس گرفت.

کهی

دستپاچٌ شدم ٍ صدایو لرزید نکند طَبی خانَم تهاس گرفتٌ بَد تا نکررا حرف يای

يهیشگیش را بزند ٍ بٌ رانین بفًهاند کٌ باید جلَی نن را بگیرد ٍ تا نبادا پسر یکی یک دانٌ اش
را اغفال کنو.
صدای رانین بلندشدکٌ گفت:
 -رخسارى يستی ؟

 بعلٌ يستو داداش ،نی شٌ بگی تهاسش برای چی بَد؟ -خَاستگاری

باصدای بلندی کٌ حاکی از حیرت ٍ شگفتیو بَد ،نی شَد گفت فریاد زدم:
 چی؟374
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 -خَاستگاری عزیزم

ٍ -اقعا؟جدی نی گی؟ آخٌ چطَری راضی شدن؟!

 نهی دٍنو بًترى این رٍ از خَد انیر بپرسی. خب تَ چی گفتی بًشَن ؟_ -يیچی! چی باید نی گفتو ؟ گفتن جهعٌ ساعت يشت شب تشریف نی یارن خَاستگاری ننو
گفتو تشریف بیارن .

 -چی ؟ جهعٌ ؟ یعنی پس فردا ؟!

 آرى ،ببین رخسارى نن کاردارم االن باید برم انری نیست ؟ -نٌ نهنَن خدانگًدار.

تهاس را کٌ تهام کردم دستو را بٌ پیشانی سردم کشیدم ،نگر نی شد ؟ چطَر طَبی خانو ٍ حاج آقا
راضی شدى بَدند ؟
چیزی بٌ جهعٌ نهاندى بَد ٍ نن دستپاچٌ ٍ پر از اضطراب بَدم،دیگر ٍقت چای نَشیدن را نداشتو
باید نی نشستو ٍ بٌ اتفاق يایی کٌ قرار بر افتادنشان بَد فکر نی کردم.
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زیر کتری جَشیدى را خانَش نی کنو ٍ بٌ طرف کاناپٌ يا نی رٍم  .یعنی حرف يایی کٌ انیر نیز
نی خَايد با نن در نیان بگذارد نی تَاند در حَالی خَاستگاری باشد ؟
اصال چطَر شدى بَد کٌ آن يا را راضی شدى بَدند ؟
یعنی سیدانیر برای رضایت خانَادى اش اقدام کردى بَد؟
آخر چگَنٌ؟ آن يا کٌ نصهو بَدند .
ير رٍز کٌ از پی يو نی گذشت بیشتر اطهینان پیدا نی کردم بر عالقٌ ی سید انیر.
خدای نن جهعٌ چٌ گَنٌ پیش خَايد رفت ؟
نکند بیایند ٍ نن ٍ رانین را دٍبارى تحقیر کنند ؟
اگر نکرر چنین رفتاری با نن یا برادرم شَد ،دیگر انیر ٍ خانَادى ش را نهی بخشو ،يرگز!
با اضطراب فراٍانی برخاستو ٍ با سرعت بٌ اتاقو رفتو .
در کهدم را باز کردم ٍ با لب يای آٍیزان لباس يایو را نگايی کردم  ،حس نی کردم باید برای رٍز
جهعٌ بًترین لباس يایو را بپَشو  .بًترین چادرم را رٍی سرم بندازم  ،بًترین رٍسری را بٌ سر کنو
ٍ بًترین باشو .
لباس يایو را نقابل آینٌ رٍبٌ رٍیو نی گرفتو ٍ پس از نَچ کَتايی کٌ نی گفتو ،لباس را بٌ سر
جای قبلیش باز نی گرداندم.
با خَد تصهیو نی گیرم در اٍلین فرصت يهراى گالرى بٌ خرید برٍم تا نن لباس نناسبی برای رٍز
جهعٌ بٌ تن کنو .
لباس را در کهد نرتب کردم ٍ در آن را بستو نگايی بٌ ساعت دیَار انداختو.
عقربٌ يای ساعت ،پنج را نشان نی دادند.
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دست چپو را بٌ رٍی دست راستو کَبیدم ٍ دٍبارى در کهد را باز کردم ٍ یک نانتَ بیرٍن کشیدم.
رٍبٌ رٍی آینٌ رفتو ٍ دستی بٌ صَرت بی رٍحو بردم  ،آنادى شدنو سی دقیقٌ طَل کشید ٍ سپس
ننتظر ناندم تا نیو ساعت باقی ناندى بگذرد .با باال ٍ پایین کردن کانال يای تلَیزیَن سرم را گرم
کردم ،بٌ پای یکی از فیلو يای تکراری آی فیلو نشستو .
صدای زنگ آیفَن کٌ در آند ،با عجلٌ ٍ استرس چادرم را رٍی سرم انداختو ٍ کیفو را از رٍی اپن
برداشتو ٍ در دست گرفتو.
سپس شتاب زدى کفش يایو را بٌ پا کردم ٍ خَد را بٌ بیرٍن از ساختهان رساندم .
سید انیر تکیٌ بٌ ناشینش دادى بَد ٍ ننتظر بٌ نهای ساختهان نی نگریست.

نرا کٌ دید لبخندی زد ٍ درب ناشین را برایو بازکرد
رٍی صندلی جلَ نشستو ٍ سپس سالنی بٌ سیدانیر دادم کٌ در پاسخ بٌ سالنو گفت:
 سالم بٌ رخسارى خانو حاال کجا بریو ؟ -يرجا کٌ صالح نی دٍنین

خندى ای شیرین زد ٍ با لحنی کٌ تٌ خندى ينَز در آن قابل تشخیص بَد گفت:
_ -نگٌ بٌ صالح دٍنستن ننٌ ؟

سکَت کردم ٍ نگايو را از شیشٌ ی شفاف ٍ تهیز بٌ خیابان دٍختو کٌ صدای گرم انیر گفت:
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_ -راستش اگر بٌ صالح دٍنستن نن باشٌ ،صالح نی دٍنو کٌ کل انرٍز رٍ فقط بشینو ٍ زل بٌ
چشو يای تَ بزنو.

دستانو را زیر چادر بردم ٍ يهَارى سکَت کردم .
کاش این سکَت ٍ سکَت ٍ باز يهین سکَت لعنتی نی تَانست خَد را بشکاند ٍ عالقٌ درٍنیش را
نانند انیر جاربزند.
انا شدنی نبَد ،نن درٍن گرا يستو.
از نَاد يای پنًانی نادرم یاد گرفتو يهٌ چیز را در دلو نخفی کنو؛ از اٍضاع نابسهان اقتصادی پدرم
یاد گرفتو کٌ درٍن گرا باشو.
از رفتن برادرم آنَختو کٌ يهٌ چیز را در دل بریزم ٍ خستٌ شَم انا يیچ چیز را بٌ زبان نیاٍرم .
این عادت تا بٌ االن در ٍجَد نن زندى ناندى ٍ نرا دختری کرد پر از حرف يای نگفتٌ انا ،نن خَد
نیز این را نی دانستو کٌ نن بٌ سید انیر بی تفاٍت نیستو ٍ عالقٌ ای ير چند کَچک ٍ ریز در قلبو
ریشٌ دٍاندى  .زنانی بٌ خَد آندم کٌ سید انیر ناشینش را نقابل کافی شاپی نتَقف کرد ٍ رٍ بٌ
نن گفت:
 -خب دیگٌ رسیدیو

از ناشین پیادى شدم ٍ زنانی کٌ انیر نیز از ناشین خارج شد بٌ طرف کافی شاپ رفتیو .
انیر درب را بٌ جلَ يل داد ٍ نرا بٌ داخل يدایت کرد.
قدم يایو را بٌ سرانیک يای صفحٌ شطرنجی گذاشتو ٍ بٌ طرف یکی از نیزيای گرد کافی رفتو .
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پشت نیز نشستو ٍ انیر يو رٍبٌ نن نشست پیش خدنتی کٌ لباس يای فرم آن از رنگ يای قرنز
ٍ سفید بَدند ٍ نام کافی شاپ رٍی لباسش حک شدى بَد،رٍ بٌ نا پرسید:
_ -چی نیل دارین ؟

سید انیر بٌ نن نگاى کرد ٍ ننتظر پاسخ از جانب نن ناند ٍ نن نیز بدٍن لحظٌ ای تأنل گفتو:
 برای نن بستنی تَت فرنگی لطفا -نن يو قًَى نی خَرم

پیش خدنت سری تکان داد ٍ رفت  .نگايی بٌ اطرافو انداختو دیَار يای کافی شاپ را با کاغذيای
نسکافٌ ای پَشاندى بَدند کٌ در نظر نن بسیار دل را نی زد.
کف زنین شطرنجی يای ریزی بَد کٌ نن از آن يا نتنفر شدم زیرا يیچ گاى شطرنج بلد نبَدم ٍ از
نانش يو نفرت داشتو  .نیزيای گردٍیی داشتند کٌ نن از آن يا خَشو آند انا رنگشان بٌ دلو
نچسبید زیرا،قًَى ای خنحی بَدند ٍ نن يیچ از رنگ يای تیرى استقبال نهی کردم  .تهام ندتی کٌ
نن پیرانَن را نی نگریدم،سید انیر يو بٌ نن خیرى شدى بَد.
ٍقتی کٌ نگايش کردم خندید ٍ گفت:
 -انقدر با کنجکاٍی يهٌ جا رٍ نگاى نی کردی کٌ ننو از فرصت استفادى کردم ٍ نحَ تهاشات شدم.

بدٍن خجالت سَالو را بر زبان آٍردم ٍ گفتو :
 خستٌ نهی شی از نگاى کردن نن؟379
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اٍ نحل يهیشٌ لبخندی زد ٍ نًربانانٌ گفت:
 تصَیر تَ تنًا تصَیریٌ کٌ از نگاى کردنش يیچَقت سیر نهی شو.جاخَردم ! چرا درٍغ بگَیو؟ قالب تًی کردم در برابرنًربانیش یا شاید يو در برابر عشق ٍعالقٌ ای
کٌ يهیشٌ اظًارش نی کند.
سرم را بٌ زیر انداختو کهی خجالت زدى شدم ٍ دلو نی خَاست سید انیر کهی کهتر نگايو کندتا
نن این جَر نعذب نباشو کٌ،خَشبختانٌ پیش خدنت با سینی در دست خَد نرا نجات داد .
بستنی ام را کٌ نقابلو گذاشت ،با لذت بٌ رنگ دلنشینش خیرى شدم ٍ شرٍع بٌ خَردن بستنی
خَش رنگو کردم .
دٍبارى کٌ سرم را باال زدم دیدم کٌ سید انیر يهان گَنٌ کٌ فنجان قًَى اش را در دست گرفتٌ ٍ آن
را نی نَشد؛ خیرى بٌ نن است .
کهی خَدم را باال کشیدم ٍ نرتب بٌ صندلی تکیٌ دادم ٍ گفتو :
 نی خَاستین چیزی بًو بگین نٌ ؟فنجان سفید رنگ را رٍی نیز گذاشت ٍ گفت :
 راستش کهی گفتنشَن برام سختٌ خَايش نی کنو راحت حرف بزنین .دستی بٌ یقٌ ی پیراينش کشید ٍسپس نَيایش را کهی تکان داد ٍ يهٌ ی این حاالت نشان نی
داد کٌ اٍ کهی استرس دارد.
برخالف نن اٍ خَد را بٌ جلَ کشید ٍ پس از نن نن کَتايی گفت :
 نادرم تهاس گرفت با برادرت؟380
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 بعلٌ تهاس گرفتن. -نهی خَای بدٍنی چی شد کٌ راضی شدن !

 چرا اتفاقا سَال نن يست . -نن چند رٍز تهام جلَی در خَنٌ ی خانَادم بٌ التهاس نشستو  ،چَن فقط تَ ازم خَاستی .

نتعجب شدم!
خیال نی کردم کٌ اٍ تنًا با صحبتی ير چند زیاد یا کَتاى تَانستٌ آن يا را راضی کند .حتی بٌ ذينو
خطَر نهی کرد کٌ برای نقبَل بٌ عهل آٍردن شرطی کٌ نن گذاشتٌ ام ساعت يا یا شاید رٍزيا
نتقابل درب خانٌ ی خانَادى اش بنشیند  .رٍ بٌ اٍ با ناباٍری گفتو:
 -فکر نهی کردم انقدر شرط نن براتَن نًو باشٌ

سرش را جنباند ٍ گفت:
 -شرطت نًو نیست

کالفٌ از جَابی کٌ بٌ نن دادى گفتو:
 -پس چرا عهلیش کردین؟
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 -چَن تَ ٍاسو نًو بَدی  ،نگٌ نی شٌ تَ ازم بخَای ٍ نن بگو نٌ؟

اٍ ير لحظٌ کٌ نی گذشت پیش از پیش نرا حیرت زدى نی کرد .
نن برای اٍ نًو بَدم؟ برای اٍ؟ ننی کٌ حتی لحظٌ ای خیال نهی کردم برای نردی نًو باشو
 -نهنَن کٌ براتَن نًهو.

 -نهنَن نباش  ،دٍست داشتن تَ کار ير شب ٍ رٍزى ننٌ تشکر نهی خَاد.

باز يو نن باختو ،نقابل دٍست داشتن اٍ نن جای خالی دادم.
سید انیر نرا يو نانند خَدش عاشق نی کرد ،نانند يهیشٌ نن جًت سخنانش را عَض کردم ٍ
گفتو :
 نی خَاستین حرف بزنین . -آرى انا قبلش باید بًت بگو کٌ نن برای داشتن تَ ير کاری نی کنو حتی از گذشتن خانَادم .

 -نن نهی خَام شها از خانَادت بگذری اگر نی خَاستو راضی کردن اٍنا برام نًو نبَد.

لب يایش را با زبانش تر کرد ٍ گفت:
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 نی دٍنو رخسارى جانبعداز سکَتی کٌ کردم اٍ در ادانٌ گفت:
 -نادرم چند تا شرط برای ازدٍاجهَن گذاشتٌ .

پس نادر اٍ دست بردار نبَد با ٍجَد راضی شدنش يو دٍبارى سنگ نقابل پایهان نی انداخت .
نفس عهیقی کشیدم ٍ گفتو:
 -ادانٌ بدین

 نادرم نی خَاد نا برای زندگی بریو پیششَن یعنی الزم نیست شها جًیزیٌ تًیٌ کنی ٍ دٍم اینکٌدلش نهی خَاد نانزدیهَن خیلی طَل بکشٌ.

چشو يایو رٍی يو گذاشتو ٍ با کالفگی نفسو را بیرٍن دادم.
زندگی کردن در خانٌ ی خانَادى يهسر؟
برای نن آن قدر نشکل نبَد کٌ سیدانیر فکر نی کرد انا نًو تر از يهٌ ی این يا نظر رانین است .
رٍ بٌ سید انیر پاسخ دادم:
 در این بارى با برادرم فکر نی کنیو ٍ رٍز خَاستگاری پاسخ نی ديیو.با چًرى ای کٌ نگرانی  ،کنجکاٍی  ،تشَیش ٍ يهٌ چیز کٌ در آن نَج نی زد گفت :
 -رخسارى خَايش نی کنو سخت گیری نکن  ،انقدر تَ ٍ نادر نن رٍ نترسَنین.
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 نن نهی ترسَنهتَن ،چرا باید بترسَنو ؟ ننظَری نداشتو ،فقط ننتظر پاسخ تَ يستو -ينَز چیزی از جَابو نعلَم نیست.

نگايی بٌ ساعت نچی ام انداختو ٍ گفتو :
 -خیلی دیرشدى نن دیگٌ باید برم.

سیدانیر يو نتقابال از جای برخاست ٍ گفت :
 -بسیارخب ،االن نی ریو .

بٌ طرف صندٍق رفت ٍ بعد از دادن نبلغی پَل بٌ جًتو آند.
ير دٍ از کافی شاپ خارج شدیو ٍ نن با خَد عًد بستو تا دیگر يرگز بٌ این نکان زشت ٍ بی رٍح
نیایو ،البتٌ اگر بستنی تَت فرنگی اش را فاکتَر بگیریو ،دیگر يیچ چیز آن باب نیل نبَد .
سَار ناشین انیرشدم ٍ اٍ با فشارپایش بٌ پدال گاز ناشین از جا کندى شد .بٌ خَبی نی شد فًهید
کٌ فکر اٍ بسیار درگیر است .
باید بٌ شرط نادر انیر خَب فکر نی کردم ٍ سریعا با رانین در نیان نی گذاشتو  .از يهان رٍزی کٌ
انیر نقابل خانَادى اش نرا يو شریک عشق خَد کرد دیگر يیچ کدانشان خبری نداشتو .
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خصَصا فاطهٌ سادات یعنی اٍ يو از نن دل چرکین شدى ؟ اٍ يو نانند خانَادى اش نگار را برازندى
ی انیر نی داند؟
رٍی سیدانیر کٌ سکَت پیشٌ کردى بَد گفتو :
 -فاطهٌ جان حالش چطَرى؟ندتی يست کٌ ازش بی خبرم .

-فاطهٌ رٍ دیرٍز دیدم راستش دارم دایی نی شو.

با ذٍق بٌ سید انیر نگاى کردم ٍ گفتو :
ٍ -اقعا  ،جدی؟

 -آرى عزیزم

 -ان شاءاهلل بٌ سالنتی  ،نبارکٌ.

 -نهنَنو  ،نا يو خیلی خَش حال شدیو نخصَصا نادرم.

 -بعلٌ ننو براش خَش حال شدم حتها باياش تهاس نی گیرم.
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سید انیر نقابل درب خانٌ نان ناشین را نگٌ داشت ٍ گفت :
 -رسیدیو.

 -نهنَنو

 -رخسارى جانو بٌ حرفام فکر کن

 -بعلٌ حتها دٍبارى نهنَنو.

 -نراقب خَدت باش.

 -شها يو يهین طَر خدانگًدار.

 -خداحافظت.

پس ازخداحافظی با انیر بٌ خانٌ آندم،چادرم را از سربرداشتو ٍ آن را تا زدم .رٍی تختو با يهان
لباس يا دراز کشیدم ،انرٍز خستٌ شدى بَدم پس خَدم را بی نًابابٌ دست خَاب سپردم تا کهی
از خستگی يایو پر بزند.
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رٍز جهعٌ فرا رسید ٍ نن با استرس فراٍان لحظٌ يارا نی گذراندم ،از صبح انرٍز گالرى ٍ رانین بٌ
اینجا آندى بَدند ،گالرى ندام بٌ دست ٍ پایو نی پیچید ٍ حَصلٌ ام را سر نی برد.
گاى نی گفت：
 رخسارى ،رٍسریت بًت نهی یاد عَضش کن.ٍ گاى يو از دکَراسیَن خانٌ اشکال نی گرفت ،رانین يو از زنانی کٌ رسیدى بَد ،گَیا کٌ نن در
خانٌ حضَر ندارم تنًا با گالرى نعاشرت نی کرد ،آن قدر خندیدى بَدندکٌ صدای خندى شان در سرم
نی پیچید.
دلو نی خَاست از این خانٌ خارج شَم تا این يهٌ رٍی افکارم خطی کشیدى نشَد ٍ حَاسو را پرت
نکند.
حال خَبی نداشتو ،اضطراب ٍ حس آن بر ٍجَد نن چیرى شدى بَدند ٍ حتی دلداری يایی کٌ
خَدم بر خَدم نی خَاندم يیچ جهری نداشت.
فکر اینکٌ چگَنٌ بایدبا خانَادى انیر رٍبٌ رٍ نی شدم تهام ذينو را درگیر کردى بَد ،آیا آن يا نیز با
نن نانند گذشتٌ رفتار خَايند کرد؟
از خدا خَاستو کٌ خَاستگاری انرٍز را بٌ خیر بگذراند تا حداکحر نقابل رانین آبرٍیو حفظ شَد.
زنانی کٌ سفرى شام را جهع کردیو ،گالرى بٌ سرعت آن يارا شست ٍ خشک کرد ،لحظٌ يای آخر کٌ
نن سفرى را پاک نی کردم زنگ آیفَن بٌ صدا درآند.
گالرى سری تکان داد ٍ گفت：
 -دٍساعتٌ داری یٌ سفرى نیو نتری پاک نی کنی.
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يهان طَر کٌ سفرى را با عجلٌ تا نی زدم گفتو：
 خب نی گی چیکار کنو؟رانین نیان بححهان پرید ٍ گفت：
 بس کنین خَاستگارا اٍندن.گالرى بیخیال نشد ٍسفرى را گلَلٌ کرد ٍ بٌ طرف آشپزخانٌ برد.
رانین يو برای استقبال نیًهانان رفت ،چادر قًَى ای رنگ را کٌ سلیقٌ گالرى بَد بٌ سر کردم.
نقابل اپن ایستادى بَدم کٌ گالرى نکرر سری تکان داد ٍ تقریبا نی شَد گفت کٌ نرا نانند بستٌ ای
بٌ داخل آشپزخانٌ پرتاب کرد سپس رٍ بٌ نن گفت：
 ببین رخسارى بشین رٍی زنین ،صدایی يو ازت درنیادٍ ،قتی کٌ رانین صدات کرد با یٌ سینی چایخَشرنگ بیا داخل پذیرایی ،دیگٌ احَال پرسی یادت دادن کٌ الزم نیست؟
 نٌ خیر شها بفرناچشهانش را برایو لَچ کرد ٍ بٌ پذیرایی رفت ،صدای خَش آند گَیی گالرى ٍ رانین در فضای خانٌ
پیچید بَد.
ضربان قلبو باال رفت ،رٍی زنین نشستو ،غصٌ ام کهی بیشتر شد ،نبَدن نادرم ،نبَدن پدرم ،اینکٌ
يیچ کدام در نراسو خَاستگاری دخترشان حضَر نداشتند ٍ حاال گالرى برایو نقش نادر را ایفا نی
کرد ٍ بٌ نن یاد آٍری نی کرد کٌ چایی ای کٌ نی ریزم خَشرنگ باشد ٍ آداب خَاستگاری بٌ نن
نی آنَخت.
آيی کشیدم ٍ فاتحٌ ای برای نادر ٍ پدرم خَاندم ،نهی دانو چقدر گذشت کٌ رانین با صدای گرم ٍ
نردانٌ اش نانو را صدا زد ٍ گفت：

388

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

 رخسارى جان نی شٌ یٌ چایی برانَن بیاری؟از نن صدایی درنیاند ٍ تنًا ایستادم تا چایی را در فنجان يای کریستال بریزم ،چادرم را زیر آرنجو
بردم ٍ سینی بٌ دست از آشپزخانٌ خارج شدم.
نگايی گذرا بٌ افراد حاضر در جهع انداختو.

فقط طَبی خانَم ٍ حاج آقا ٍ سیدانیر آندى بَدند ،چای را ابتدا بٌ سهت حاج آقا گرفت ،اٍ با
تشکری کَتاى فنجان چای را برداشت ،نی دانستو حاج آقا يرچقدريو سرسخت ٍ جدی باشد درک
باالیی دارد ٍ نی تَان دل اٍ را بٌ دست آٍرد انا طَبی خانَم نٌ ،حداقل ازندت زنان کَتايی کٌ با
اٍ در رفت ٍ آند بَدم این را فًهیدم ،چایی را با دستانی کٌ نی لرزید بٌ سهت طَبی خانَم گرفتو،
اٍ چایی را برداشت انا بدٍن يیچ تشکری رٍیش را بٌ سهت دیگری کرد ،غهگین از حرکت اٍ بٌ
سیدانیر تعارف کردم کٌ سر بٌ زیر چایی را برداشت.
بعد از گرفتن چایی بٌ رانین ٍ گالرى کنار رانین جای خَش کردم ،تاحد انکان سرم را پایین انداختٌ
بَدم ٍ از زیر چادر با انگشتانو بازی نی کردم.
بحخ يای نَکَل بٌ ازدٍاج ٍ خَاستگاری شرٍع شد ،بدٍن يیچ حاشیٌ ای از قبیل سیاست ٍ
قیهت طال ٍ دالر ٍ ارز کٌ حَصلٌ ی دیگر افراد را سر نی.برد بحخ يا آغاز شد ٍ رانین از شرط يایی
کٌ گذاشت گفت ،پدر انیر يو سرتکان نی داد ٍ چیزی نگفت  ،دراین نیان طَبی خانَم نسکَت
بَد ٍ تنًا کارش تحَیل دادن اخهًایش بٌ نن بَد.
گالرى ندام با پایش بٌ پایو نی زد ٍ نن لب يایو را نی گزیدم تا بیش از این ،این جهع بی رٍح را
کسل کنندى نکنو.
سیدانیر بیچارى ندام عرق پیشانیش را با دستهال کف دستش نی گرفت.
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نًریٌ ی نن را چًاردى سکٌ تعیین کردند ٍ نن ٍ انیر برای آخرین صحبت يا بٌ اتاق رفتیو.
درابتدا نن ایستادم ٍ سیدانیر پشت نن رٍانٌ شد ،دراتاقو را باز کردم ٍ نقابل درب ایستادم تا ابتدا
انیر داخل شَد ،سری تکان داد ٍ رٍی تخت نشست ،نن يو رٍی صندلی نیز تَالت نشستو.
اٍ لبخندی بٌ نن زد ٍ گفت：
 از خَشحالی رٍی پام بند نیستولبخندی نلیحانٌ تحَیلش دادم ٍ گفتو：
 چًرتَن این رٍ نشَن نهی دىآن قدر عرق کردى بَد کٌ نَيای رٍی پیشانیش بًو چسبیدى بَدند ،نتعجب نگايو کرد ٍ گفت：
چرا این حرفَ نی زنی رخسارى جان؟نن رخسارى جانش بَدم؟ خدایا نن را بٌ این زندگی نالیو ٍ با آرانش عادت بدى
 چَن ندام عرق نی ریزی ٍ پر از اضطرابی نٌ این طَر نیست ،راستش کهی استرس برادرت رٍ داشتو. ببخشید اگر نهکنٌ بریو سر نبحخ اصلی -بعلٌ درستٌ ،رخسارى فقط لطفا ننَ از نگرانی حرف يای نادرم در بیار

نن با رانین حرف زدى بَدم ٍ اٍ را از بابت حرف يای طَبی خانَم نطلع کردم ،رانین نخالفتی نکرد
انا بٌ نن گَشزد کرد کٌ زندگی با خانَادى يهسر يو از قبیل نشکالت خَدش را دارد ٍلی در يرحال
بٌ نن گفت کٌ این زندگی نن است ٍ تصهیو آخر با نن است.
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رٍ بٌ سیدانیر کٌ نرا ننتظر نگاى نی کرد گفتو：
 نن فکر نی کنو يیچ نشکلی ندارم کٌ بین خانَادى شها زندگی کنوچشهًایش خندید ،لب يایش بٌ خندى ٍاشد با ذٍقی ٍصف نشدنی گفت：
 خدارٍشکر کٌ قبَل کردی رخسارى خدارٍشکرسری تکان دادم ٍ بٌ ادانٌ بحخ بازگشتو ،پس از تهانی آن يا از اتاق بیرٍن آندیو ،گالرى با
دیدنهان گفت：
 -خب نبارکٌ؟

نن ٍ انیر سکَت کردیو ٍ گالرى دستانش را بٌ يو کَبید ٍ گفت：
 نبارکٌانیر با لبخندی نحزٍن بٌ سرجایش بازگشت ٍ نن با اشارى ی گالرى جعبٌ ی شیرینی کٌ تَسط
خانَادى انیر بٌ این خانٌ آندى بَد را بٌ يهٌ تعارف کردم.
طَبی خانَم يهَارى عنق بَد ٍ خَشحالی نهی کرد ،این نَضَع کهی کٌ نٌ ٍلی خیلی نرا نی
ترساند.
پس از صرف شیرینی قرار بر این شد رٍز عرٍسی بلٌ برٍن را نشخص کنیو ،در این جا طَبی خانَم
باالخرى لب باز کرد ٍ گفت：
 بٌ نظرم بلٌ برٍن برای پس فردا باشٌ تا انیر ٍ رخسارى يردٍ برن خرید ،رٍز عرٍسی يو ناى بعديهین تاریخ باشٌ.
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رانین نرا با سکَت نگریست تا کٌ نخالف یا نَافق بَدن نرا جَیا شَد ،زنانی کٌ با سکَتو نَاجٌ
شد گفت：
 بعلٌ تاریخ خَبیٌ نبارک باشٌ.طَبی خانَم يو سری تکان داد ٍ با صدای آرانی (نبارک باشٌ) را لب زد.
نن ٍ سیدانیر برای يو انتخاب شدیو ،بٌ يهین آسانی ٍ بٌ يهین راحتی نن ٍ انیر نتايل شدیو.
پس از رفتن خانَادى دادفر ،چادرم را از سر برداشتو بٌ آشپزخانٌ رفتو ،گالرى نانند يهیشٌ
کنجکاٍیش گل کرد ٍ پشت سرنن بٌ آشپزخانٌ آند ،زنانی کٌ آند تا سیل پرسش يایش را بٌ
سهتو رٍانٌ کند ،رانین نجالش نداد ٍ گفت：
 رخسارى نن انشب اینجام ،انا نی رم پیش فراز ،کاری نداری؟ نٌ دادش شبت بخیر شب بخیر عزیزم ،شب شهايو بخیر گالرى خانَم.رانین کٌ رفت گالرى دست نن را گرفت ٍ بٌ طرف اتاق کشاند ،رٍبٌ رٍیو نشست ٍ گفت：
 خب؟ خب چی عزیزم؟ خب اٍندین اینجا درنَرد چی حرف زدین؟ گالرى جان بٌ شها ربطی دارى؟نشتش را گرى زد ٍ جلَی ديانش گرفت ،سپس نانند زن يای غرغرٍ گفت：
ٍ-اى ٍاى چٌ بی ادب شدی
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 گالرى جَن نهی تَنی ازم حرف بکشی خب؟رٍیش را با قًر برگرداند ٍ گفت：
 باشٌ نگَ ٍلی دیگٌ گالرى بايات قًرى گالرى بچٌ شدی؟ نٌ نشدم انا نعلَنٌ کٌ نهی خَای با دٍستت حرف بزنی نٌ عزیزم چرا حرف نزنو؟با شادی دستو را گرفت ٍ نن را رٍی زنین نشاند ٍ گفت：
 -خب رخسارى گَشو با تَست

این گالرى تا يهٌ ی حرف يای زدى شدى ی نن ٍ انیر را نهی فًهید دست بردار نبَد ،پس قبل از
اینکٌ عصبانی شَد ،يهٌ چیز را کلهٌ بٌ کلهٌ برای اٍ بازگَ کردم.
 فقط يهین؟ آرى دیگٌ پس چی؟ ٍای خدا شها چقدر پاستَریزى يستین پس انتظار داشتی نَضَع بححهَن چی باشٌ؟ يرچیزی بٌ جز حرفای حَصلٌ بر شها ٍا یعنی چی؟! شَخی کردم ناراحت نشَ393
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 گالرى نظرت چیٌ تَ بری خَنتَن ننو برم بٌ کارام برسو؟کهی سرش را خاراند ٍ گفت：
 نٌ راستش پیشنًاد خَبی نیست ،نن بٌ نانان گفتو پیش رخسارى نی نَنوتند از جا برخاستو ٍ گفتو：
 نٌ گالرى جَن تَرٍخدا دست از سر نن بردارخندى ی نلیحی زد ٍ با آرانش گفت：
 -نٌ نهی شٌ

بی تَجٌ بٌ اٍ برخاستو ٍ بٌ آشپزخانٌ برگشتو ،ظرف يای شیرینی ٍ لیَان يارا در سینک قرار دادم،
شرٍع کردم بٌ شستن آن يا انا ،گالرى سیریش تر از آن بَد کٌ دست از سرنن بردارد پس ير دقیقٌ
کٌ نٌ ،ير جانیٌ ننتظر بَدم بیاید ٍ آن قدر با اعصابو بازی کند کٌ صدایو را در بیاٍرد.
حدسو بٌ یقین پیَست ٍ گالرى يهان طَر کٌ دستش را بٌ کهرش زدى بَد بٌ سهتو آند ٍ گفت：
 رخسارى تَ اصال ننَ دٍست نداریا ،يهٌ دٍستا با يو خیلی صهیهی يستن ،يهٌ حرفاشَنَ بٌ يونی گن آخٌ بٌ تَام نی گن دٍست؟ تَ کٌ يیچ حرفی رٍ بٌ نن نهی گیٍ ،لی ببین یٌ رٍزم نی یاد
کٌ نن ازدٍاج نی کنو ٍ اٍن نَقع ٍای بٌ حالت اگٌ بیای بگی چی شد ٍ چی گذشت! اٍن نَقع
يهچین...
اسکاج را در سینک انداختو ٍ گفتو：
 -ای ٍای خدایا خستٌ شدم از این غرغرای گالرى ،یکی بیاد نجاتو بدى.
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سرم شدیدا درد نی کرد با بیچارگی رٍ بٌ گالرى گفتو：
 گالرى بسٌ دیگٌ ،اگٌ بٌ خَدت ٍ اٍن زبَنت رحو نهی کنی بٌ سر بیچارى نن رحو کن. باشٌ باشٌ راست نی گی ،پس قبل از اینکٌ بیشتر از این سرتَ درد بیارم بیا بریو بشینیو پیش يو.با نالٌ ای کٌ در صدایو بَد گفتو：
 -باشٌ گالرى باشٌ برٍ تَ ،نن این ظرفا رٍ بشَرم نی یام پیشت.

دستانش را دٍر گردنو حلقٌ زد ٍ بَسٌ ای رٍی گَنٌ ام کاشت ٍ سپس سالنٌ سالنٌ از آشپزخانٌ
بیرٍن رفت.
نفس راحتی کشیدم ٍ گفتوٍ<：ای خدا ننَ از دست این گالرى راحتو کن> نی دانستو تا نرا نانند
طَطی بٌ حرف نیاٍرد راحت نهی شَد ،پس از تهام شدن ظرف يا ،دستکش يایو را از باالی
آبچکان آٍیزان کردم ،چایی آنادى کردم ٍ سینی بٌ دست بیرٍن آندم تا حداقل پس از حرف زدن
يای نکرر برای گالرى ديانو خشک نشَد.
سینی بٌ دست بٌ پیش گالرى رفتو ،چشو يایش را بٌ زنین دٍختٌ بَد ٍ نعلَم بَد کٌ درافکاری
عهیق غرق شدى ،رٍ بٌ اٍگفتو：
 االن داری فکر نی کنی ببینی چی از زبَن نن بیچارى بکشی بیرٍن؟ نٌ فکرم جای دیگٌ بَد ٍاقعا؟ چٌ عجب راستش... چی عزیزم؟395
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 يیچی ٍلش کن ،با حَاس پرتی نن نهی تَنی بحخ رٍ عَض کنی يا.نتعجب اٍ را نگریستو ،اٍ دیگر چٌ جَر بشری بَد؟
از قالب جدیت سریعا رٍ بر نی گرداند ٍ خَد را شَخ طبع نشان نی داد!
 باشٌ حق باتَستنرا نَذیانٌ نگاى کرد ٍ گفت：
 رخسارى بٌ این سَالو صادقانٌ ٍ خالصانٌ جَاب بدى خب؟ نگٌ نی شٌ درٍغ تحَیل تَ داد؟ آفرین بٌ تَ ،خب رخسارى االن تَ زن انیر شدی درستٌ؟صَرتو گلگَن شد ،نهی دانو چرا ،با تلنگری کٌ گالرى بٌ بازٍیو زد بٌ خَدم آندم ٍ گفتو：
 خب کٌ چی؟ خب چرا زن انیر شدی؟ یعنی چٌ؟ نتَجٌ نشدم -نی گو دلیلت چی بَد؟

بٌ تازگی نتَجٌ ننظَر اٍ شدم ٍ نانند گالرى از خَد پرسیدم دلیلو برای ازدٍاج با انیر چیست؟!
در افکارم بٌ دنبال پاسخی ننطقی نی گشتو کٌ گالرى گفت：
 -دلیلش اینٌ دٍسش داری نٌ؟
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نن خَاى ٍ ناخَاى دل باختٌ ی سیدانیر شدى بَدم ،نگر نی شد بی دلیل پاسخ خَاستگاری اٍ را
نحبت گفتٌ باشو؟
پس حتی اگر خَدم بی خبر باشو این دل سر بٌ يَا رٍزياست ٍ یا شاید ناى ياست خَدش را
باختٌ ٍ نن بی خبرم از این دٍست داشتن پنًانی ،رٍ بٌ گالرى کٌ يهچنان نرا با کنجکاٍی نی نگرید
گفتو：
 چَن ننو دٍسش دارمگالرى کٌ از پاسخو راضی بَد ،قًقًٌ بلندی زد ٍگفت：
 آخی عرٍس خانَم!طلبکارانٌ گفتو：
 خب دیگٌ این سَالتو جَاب دادم دیگٌ چیٌ؟ يیچی دیگٌ عزیزم اذیتت نهی کنو فعال يهین کٌ اینَ جَاب دادی بقیٌ ی نعهايای ذينو خَد بٌخَد حل شدن
 خدارٍشکر حداقل خستٌ شدی نٌ نٌ اصال خستٌ نیستو اگر نی خَای ادانٌ بدم؟دستانو را باال بردم ٍ با لحنی عاجزانٌ گفتو：
 نٌ نٌ جَن نادرت بسٌ نهی خَام ادانٌ بدی بًترى چایی نَن رٍ بخَریو بعدشو بخَابیوکش ٍ قَسی بٌ بدنش داد ٍ گفت：
 آخ راست نی گی ننو حسابی خَابو نی یاددريهین لحظٌ صدای قًقًٌ يای يهزنان فراز ٍ رانین بٌ گَشهان رسید ،گالرى لب برچید ٍ گفت：
397
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 چقدر خَب نی شد اگٌ االن اٍنَر بَدیو -نٌ اصال يو خَب نهی شد ،اٍنا پیش يو نايو کناريو .

یک ناى بعد：
 عرٍس خانَم آیا ٍکیلو؟سیدانیر انگشتان کشیدى ٍ نردانٌ اش را درنیان انگشتان دخترانٌ ٍ ظریفو پیچید ٍ دست نن را
فشرد.
لبخندی زدم ٍ با بستن چشهانو نفس عهیقی کشیدم ،از تٌ قلبو از پدرم ٍنادرم ٍ نًو تر از ير دٍ
ازخداٍند طلب سعادت ٍ خَشبختی کردم.
با صدای گالرى کٌ گفت：
 عرٍس خانَم زیر لفظی نی خَادبٌ خَد آندم ،طَبی خانَم يیکل تپلش را تکانی داد ٍ از درٍن کیفش جعبٌ ی نخهل قرنز رنگ را
بیرٍن کشید ٍ يلک ٍ يلک بٌ سهتو آند ،آقای عاقد کٌ گَیا کهی بی حَصلٌ بَد ٍ شتاب زدى از
باالی عینکش نارا ننتظر نگاى کرد.
طَبی خانَم با چًرى ی عبَسش گردنبند طال را بیرٍن کشید ٍ بٌ دٍرگردنو بست ،تشکری از اٍ
کردم ،خَاستو صَرتش را بَسٌ ای بزنو کٌ کنار رفت ٍ بٌ سرعت از کنارم گذشت.
تهام نگاى يا بٌ جًت نن بازگشت ،سیدانیر سرش را خو کرد ٍ آرام در گَشو زنزنٌ کرد：
 -بگَ دیگٌ بعلٌ رٍ رخسارى جان.
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 با اجازى برادرم ٍ بقیٌ بزرگتريا بعلٌنَای شاد کف زدن ٍ سَت ٍ کل يایی کٌ دختران اقَام انیر نی کشیدند این خبر را نی داد کٌ نن
دیگر رسها ٍ قانَنا يهسر انیر بَدم.
يادی：
درب سرٍیس را يل دادم ٍ نقابل رٍشَیی ایستادم ،نشتی آب بٌ صَرت سرخ از خشو ٍ حسادت
خَد زدم ،خَن خَنو را نی خَرد ٍ نرا در پی افکار پلید نی گرداند.
با نَک پایو بٌ کاشی يای کحیف ٍ گلی ضربٌ نی زدم ،دست نشت شدى ام را بٌ ران پایو نی
کَبیدم.
زیر لب با خَد زنزنٌ کردم：
{نٌ! نن نهی گذارم این طَری بشٌ نباید نحل يهیشٌ انیر يهٌ رٍ چی بٌ دست بیارى ٍ نن دستو
خالی بهَنٌ
حاال کٌ نن ساعت يا ،لحظٌ يا ،ندت يا ،بٌ داشتن رخسارى فکر کردم انا يیچ ٍقت نتَنستو حرف
دلو رٍ بٌ زبان بیاٍرم}
دٍبارى آبی بٌ صَرتو زدم ٍ با دلی نهلَ از غصٌ از سرٍیس خارج شدم ،بٌ انتًای باغ رفتو .
حاال کٌ عقد جاری شدبایستی آقایان ٍ خانَم يا از يو تفکیک نی شدند ٍ بٌ سالن يای نجزا نی
رفتند.
در بین راى کٌ از باغ نی گذشتو تا بٌ سالن آقایان برٍم ،با کسی برخَرد کردم.
اخو يایو را دريو کشیدم ٍ بٌ خانَنی کٌ کتفش را در دست نی فشردنگايی انداختو ،سرش را کٌ
باال زد با چشهان نگار نَاجٌ شدم.
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ابرٍانش را دريو گرى زد ٍگفت：
 کَری يادی؟ ناقص شدمبی حَصلٌ دندان قرٍچٌ ای کردم ٍگفتو：
 نٌ ٍلی تَ انگار يستیزبان نیش دارم دست بٌ کار شد ،رٍ بٌ نگار با پَزخندی گفتو：
 چیٌ؟ نکنٌ اشکات برای غو از دست دادن انیر چشهات رٍ کَر کردى؟نشت شدن دستانش را دیدم ،خَب عصبانیش کردى بَدم ،البتٌ نی دانو درحال حاضر در نظر اٍ
چقدر نفرت انگیزم ،انا چارى ای نیست.
نن يهیشٌ گَشت تلخ ٍ بی نهک بَدم ٍ شاید برای يهین دريهٌ حال تنًا ناندم ٍ بٌ حال خَدم
ريا شدم  ،نگار کٌ نرا خشهگین نی نگریست را تکانی دادم ٍ گفتو：
 يی دختر کجایی؟ نحَی؟چشهانش را ریز کرد ٍ با لحنی کٌ شعلٌ يای خشو درآن زبانٌ نی کشید گفت：
 آرى نحَم ،انا فکر نکن نن ابلًو نهی فًهو ،بٌ نظرت اگٌ انیر بفًهٌ داداش جَنش عاشق ٍشیدای زنشٌ عکس العهلش چیٌ؟
نتعجب بازٍی اٍ را گرفتو ٍ نیان درختان بلند قانت کشیدم ٍ با تشر گفتو：
 این چرت ٍ پرت يارٍ کی تحَیل تَ دادى؟زنانی کٌ فًهید تَانستٌ دیگ حرص نن را بجَشاند ،لبخندی دندان نها زد ٍ گفت：
 -نیازی نیست کسی چیزی بگٌ ،قشنگ نشخصٌ
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دست يایش را بٌ سینٌ زد ٍ ادانٌ داد：
 فًهیدنش کار سختی نبَد يادیپَفی کشیدم ٍ با نَک انگشتانو چشو يایو را نالیدم ،رٍبٌ اٍ گفتو：
 ببین نگار خَب گَشاتَ باز کن ،اگر این نَضَع رٍ جایی درز کنی اٍن نَقع اٍن رٍی ننَ نی بینیا.سرش را تکانی داد ٍ در جَابو لب زد：
 -نگران نباش ،انگار نن ٍ تَ نجبَریو تَی عشق انیر ٍ رخسارى بسَزیو

 تَرٍ نهی دٍنو انا نن اجازى نهی دم این اتفاق بیفتٌ -خیال باطل ،ننو از این فکرا خیلی نی کنو الکی دلتَ خَش نکن

نگار ٍ نن نقطٌ اشتراکی داشتیو ٍ آن این بَد کٌ يو نن ٍ يو اٍ دلباختٌ بَدیو اٍ دلش برای انیر
پر نی کشید ٍ نن برای رخسارى.
 حاضری يرکاری کنی ٍ انیر رٍ بٌ دست بیاری؟نشتاقانٌ نگايو کرد ٍ گفت：
 نعلَنٌ ،چطَر؟ تَ بٌ اٍنجاش فکر نکن آخٌ چطَر نهکنٌ؟ چشهاتَ بازکن ،نهی بینیشَن؟ خیلی عاشق يهدیگٌ انبی حَصلٌ سرم را جنباندم ٍ گفتو：
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 یٌ ندت باشن عیبی ندارىازکنار اٍ بٌ سرعت رد شدم ٍ خَدم را بٌ داخل نحَطٌ باغ رساندم.
رخسارى：
با ذٍقی کٌ در چشهًایو خانٌ کردى بَد اطراف را نگاى نی کردم ،انیر بٌ سالن نرديا رفتٌ بَد.
فاطهٌ سادات کنارم جای گرفت ٍ در گَشو گفت：
 پاشَ تَ يو برٍ نیَن دختراطَبی خانَم نًلت پاسخ نداد ٍ رٍ بٌ دخترش گفت：
 چی داری بًش نی گی؟فاطهٌ سادات خَد را کهی کنار کشید ٍ گفت：
 داشتو نی گفتو برى نیَن دختراطَبی خانَم چشهانش را درشت کرد ٍ گفت：
 خدا نرگو بدى ندٍنستٌ ياشو تَ یادش نی دی؟! خَبیت ندارى نردم نی گن عرٍس سبکٌرٍیش را برگرداند ٍ يهان طَر کٌ زیر لب غرٍلند نی کرد از نا دٍر شد ،فاطهٌ سادات يو از جا
برخاست ٍ نانند جَجٌ ای کٌ بٌ دنبال نادرش رٍان است بٌ راى افتاد.
دراین بیست ٍ چند رٍزی کٌ گذشت يهٌ چیز در نن تغییر کرد.
آن قدر سر بٌ يَا شدى بَدم کٌ رٍی لیلی در برابرم سفید بَد ،انیر آن قدر نًربانی کرد ،آن قدر رسو
عاشقی را یادم داد کٌ قلب نن نیز از عشق اٍ لبریز شد ،دست باال بردم تا نقابل عشق سرازیر شدى را
بگیرم انا نشد ،زنانی کٌ چارى ای نداشتو با افتخار درٍن ذرى ذرى ی عشق ،نام انیر را زنزنٌ کردم.
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در این بیست ٍ چند رٍز تحَلی بٌ نام عشق ٍ زندگی نشترک در نن ایجاد شد ٍ چٌ چیزی ٍاالتر از
این سًو ٍ نصیبی کٌ بٌ نن رسید انا تنًا دلیلی کٌ نرا نی آزرد طَبی خانَم بَد ٍ حاج آقا دادفر.
حتی با جاری شدن خطبٌ عقديو ،طَبی

خانَم جَری رفتار نی کرد کٌ گَیا نن حضَر خارجی نداشتو ٍ عرٍس این خانَادى نبَدم ،انا سعی
در این نهَدم تا خو بٌ ابرٍ نیاٍرم تا نبادا سیدانیر دلخَر از تهام نا شَد یا بٌ قَل نعرٍف آتش بیار
نعرکٌ نشَم.
تنًا از خدا برای خَدم صبر خَاستو تا بتَانو با تهام فراز ٍ نشیب يای این زندگی کنار بیایو.
سنگینی نگايی را رٍی خَدم احساس کردم ،سرم را باال زدم برای یافتن صاحب چشهانی کٌ نرا نی
پایید ،با دٍ چشهان غهگین ٍ عصبی نَاجٌ شدم ٍ نالک این نگاى کسی نبَد جز نگار دادفر.
شاید ناخَاستٌ کهی در حق اٍ بی انصافی شدى بَد آن يو درست زنانی کٌ اٍ بٌ انیر عالقٌ نند
بَد.
نابٌ ينگام حس حسادتی در ٍجَدم ریشٌ دٍاند از اینکٌ فردی جز نن انیر را دٍست داشتٌ باشد
باعخ شد ناخَاستٌ نگايو را با حرص از نگار بگیرم ،انا بٌ راستی يیچ چیز در دستان نن نبَد يرچٌ
يست زیر سر قلب نن ٍ انیر يست کٌ بٌ يو گرى خَردى.
درنیان جهعیت بٌ دنبال گالرى گشتو ،یک ساعتی نی شد کٌ بٌ دختران جهع نلحق شدى بَد.
شام کٌ برای نیًهانان سرٍ شد انیريو آند ٍ کنارنن جای خَش کرد.
از صبح انرٍز اشتًای چندانی نداشتو ٍ جز چند عدد بیسکَییت ٍ شکالتی کٌ فاطهٌ سادات در
سالن بٌ نن دادى بَد چیز دیگری نخَردى بَدم.
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انیر لبخند نًربانی بٌ نگاى نشتاقو کٌ بٌ غذايا نگاى نی کردم زد ٍ قاشق را بٌ دستو داد ،بی تَجٌ
بٌ خانَم فیلهبردار کٌ با تعجب نرا نی نگرید ،قاشق را نحکو در دست گرفتو ٍ از زرشک پلَیی کٌ
زرشک يای قرنز ٍ خَشرنگ آن بٌ نن چشهک نی زد در بشقابو کشیدم ٍ با ٍلع نشغَل خَردن
شدم.
فیلهبردار زنانی کٌ نن ٍ انیر را بی تَجٌ دید سری تکان داد ٍ دٍربین بٌ دست بٌ طرف نًهان يا
رفت.
آن قدر گرسنٌ بَدم کٌ يیچ چیزی نانع غذا خَردنو نهی شد ،زنانی کٌ سیر شدم با دستهالی کٌ کنار
بشقابو قرار داشت دٍر ديانو را تهیز کردنَ بٌ پشت صندلیو تکیٌ دادم.
نگايو بٌ صَرت انیر کشیدى شد ،نسکَت ٍ آرام دستش را بٌ کنارى صندلی تکیٌ دادى بَد ٍ نرا نی
نگریست رٍ بٌ اٍ گفتو：
 چیزی شدى؟ نٌ داشتو نگايت نی کردم تَچیزی خَردی؟ آرى ٍلی فکر نی کنو تَ انقدر گرسنت بَد کٌ نتَجٌ نن نشدی آرى خیلی گرسنو بَداخو يایش را دريو کشید ٍ گفت：
 ببینهت؟ ظًر غذا فرستادم سالن تَچیزی خَردی؟ نٌ راستش نهی دٍنو چرا اٍن نَقع اشتًا نداشتو -یعنی چی؟ از صبح چیزی نخَردی دیگٌ؟ رخسارى ضعف نی کنی خب
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 نگران نباش نی بینی کٌ سرپام نن کٌ دست خَدم نیست دٍر سرت بگردم...با جلَ آندن کحیری از نًهانان کٌ آرزٍی خَشبختی برایهان نی کردند ٍ نی رفتند ،نتَانستو پاسخی
بٌ عاشقانٌ يای انیر بديو انا ،يهان نگاى نًربانی کٌ نحارش کردم برای اٍ بس بَد.
نیًهانان یکی پس از دیگری نی رفتند ،خدنٌ يای باغ نشغَل بٌ کار بَدند ،حاج آقا دادفر با سید
انیر تهاس گرفت ٍ بٌ اٍ اعالم کرد کٌ نیًهانان نزدیک در انتظار يستند تا برای بدرقٌ نا بیایند.
فاطهٌ ٍ گالرى آندند ٍ شنلو را رٍی سرم انداختند ،سیدانیر بٌ سهت پارکینگ دٍید تا ناشین را
رٍشن کند ،دستٌ گلو را کٌ از گالرى گرفتو بٌ طرف در رفتو.
سرم را بٌ عقب برگرداندم ٍ نگايی بٌ باغ عرٍسیهان انداختو تا خاطرى ای يرچند بٌ گذرای یک
شب را در ذينو حک کنو
باغی سرسبز بَد با درختان بلند قانت زرد آلَ کٌ ریسٌ يای چراغ قرنز ٍ آبی بٌ شاخٌ يایش ٍصل
شدى بَد.
چراغ قرنز آن فضا را کهی خفٌ کردى بَد ٍ باب نیل نن نبَد.
نیزيای گرد سفید کٌ رٍی آن گلدان يای کریستال قرار داشت بٌ عالٍى گل يای زنبق ٍ نرگس کٌ
عطرشان نشانو را پر کردى بَد.
سبديای حاٍی نیَى ٍ شیرینی يو رٍی نیز قرارداشت ،صندلی يای دٍر نیز يو سفید بَدند ،رنگی
کٌ باعخ نی شد تا سفیدی لباس عرٍسو کهتر چشهگیر باشد.
درانتًای باغ نبلی با جنس نخهل قرنز قرار داشت کٌ نختص بٌ عرٍس ٍ داناد نجلس کٌ نن ٍ
انیر بَدیو بَد.
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تاج طالیی پیَتر رٍی سرآن نی درخشید ٍ زیر چراغ يای قرنز ٍ آبی نهَد چشهگیری داشت.
پیست رقص کٌ با نَر نخفی رٍشن بَد ٍ دقایقی پیش نهلَ بَد از دختران اقَام کٌ دل از این
شادی نهی کندند ٍ حاال خالی بَد ٍ سکَت يهٌ جایش را فرا گرفتٌ بَد ،البتٌ اگر گالرى سکَت
افکارم را نیز دريو نهی شکست.
بٌ چشهانش نگاى کردم ٍ گفتو：
 گالرى نی شٌ اجازى بدی؟ االن نی یامنَيای فرش را پشت گَشش انداخت ٍ گفت：
 آخٌ سیدانیر ننتظرتٌدانن لباسو را کٌ بلندتر از قدم بَد را باال دادم ٍ با آخرین نگاى بٌ پشت سر از باغ بیرٍن آندم ،انیر
ناشین را درست نقابل درب يای تاالر نگٌ داشتٌ بَد.
با دیدن نن از ناشین خارج شد ٍ بٌ طرفو آند ،دستو را گرفت ٍ بٌ طرف ناشین يدایت کرد.
درب جلَ را باز کرد ٍ نرا درجهع کردن پف لباس عرٍس کٌ حسابی کالفٌ ام کردى بَد یاری داد.
درب ناشین را کٌ نی بستو نگايو بٌ سهتی کشیدى شد ،درست جایی کٌ يادی ایستادى بَد ٍ نرا
نگاى نی کرد با يهان لباس يای تیرى رنگ ٍ چشهانی کٌ حس درٍنشان نرا یاد نگاى نگار انداخت.

اٍ جایگايی ٍاالتر از برادر برای انیر داشت ٍ نن يهیشٌ از این رٍ احترام بسیاری برای يادی در نظر
نی گرفتو.
لبخندی برای يادی زدم ٍ در جَاب با لبخندی تلخ تر از نگايش رٍبٌ رٍ شدم.
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انیر با دیدن لبخند نن سرش را بٌ سهتی کٌ نگاى نی کردم چرخاند ٍ با دیدن يادی ،دستی برای اٍ
در يَا تکان داد.
ناشین را برای نشستن پشت رل دٍر زد ،از باغ عرٍسی تا نسیر خانٌ نسافت تقریبا زیادی پیش رٍ
داشتیو .انیر شیشٌ يای ناشین را پایین کشید ٍ با سرعت زیاد از باغ خارج شد.
با حرکت ناشین نا دیگر ناشین يایی کٌ در پشت سرنان در انتظار بَدند بٌ حرکت درآندند.
در يهان لحظٌ اٍل صدای کرکنندى ی بَق ٍ آينگ يای شاد بٌ گَش رسید ،ناشین رانین جنب
ناشین نا حرکت نی کرد.
لحظٌ ای رٍی چًرى ی رانین نترکز شدم ٍ با دیدن قیافٌ ی زار ٍ نزار رانین کٌ سرخ شدى بَد خندى
ام گرفت ،با دیدن گالرى کٌ سرش را از ناشین بیرٍن آٍردى بَد ٍ جیغ يای فرا بنفش نی کشید بٌ
رانین حق دادم.
يَا کهی خنک شدى بَد ٍ نو نو قطرى يای باران رٍی شیشٌ ناشین نی نشست ،با گذشتن از نیهی
نسیر باران شدت گرفت ٍ بَی خاک خیس خَردى در فضای ناشین پیچید.
حس عهیق ٍ ٍصف نشدنی در ٍجَدم پدیدار شد ،آن قدر غرق در زیبایی باران بَدم کٌ دستانو را از
ناشین بیرٍن بردم..
بٌ خانٌ پدری انیر کٌ رسیدیو يهٌ از ناشین خارج شدند ،طَبی خانَم جلَتر رفت ٍ درب خانٌ را
باز کرد ،سپس پا تند کرد ٍ دقایقی بعد با اسپند باز گشت.
حاج دادفر گَسفند زبان بستٌ را زنین زد ٍ بٌ قَل نعرٍف خَنش را جلَی پای نن ٍ انیر ریخت،
لحظٌ ای نا بٌ ينگام در دلو برای نبَد پدرٍنادرم افسَس خَردم.
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گَيران گرانبًایی کٌ انیر داشت ٍ نن در حسرت نبَدشان نی سَختو ٍ شاید رانین این غو را از
چشهانو خَاند کٌ قدم يایش را بٌ سهتو برداشت ٍ دستان یخ زدى ام را گرفت ٍ نرا در آغَش
نًربانش فشرد.
بغض عجیبی گلَیو را فشرد ،دلتنگی نی کردم برای خانٌ ای کٌ نداشتو ،برای نادر نًربانی کٌ
نیست ،برای سقف نحکهی کٌ چکٌ نکند ٍ برای نَادی کٌ بٌ دست نن خریدى نشَد ،برای نادر
نعتادم دلتنگی نی کردم.
گَیا رانین يو دلتنگی نی کرد برای يهسری کٌ يهسر نبَد ،دردسر بَد.
برای نادر ٍ پدری کٌ کنارش نبَدند ٍ برای خَايری کٌ دیر گاى بٌ اٍ دست یافتٌ بَد ،شاید برای
يهٌ این يا دلتنگی نی کرد زیرا چشهانش پر شد ٍ چانٌ خَش فرم ٍ نردانٌ اش لرزید.
نرا در آغَش کشید ٍ بَسٌ ای برادرانٌ رٍی سرم گذاشت ،يهین آغَش ،يهین برادر ٍ يهین
دستان تنَنند تَانست نريهی باشد برای دلتنگی يایو.
حاال کٌ فکر نی کنو

نی بینو نن آنچنان يو بی کس نیستو ،خَب کٌ رانین يست ،خَب کٌ دنبال اٍ رفتو.
گالرى غرغر کنان بازٍی نن را گرفت ٍ رٍبٌ رانین گفت：
 باشٌ فًهیدیو خَايرتٌ ٍ تَيو دٍسش داری بیا این طرف بٌ نايو برسٌ.رانین دستانش را بٌ سینٌ زد ٍگفت：
 بفرناییدگالرى نن را در آغَش کشید ٍ گفت：
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 نرسی کٌ دٍست ننی دٍستوتکرار يهین جهلٌ را در گَش اٍ گفتو.
انیر کنارم ایستادى بَد ٍ حرفی نهی زد انا اقَام انیر جلَ نی آندند ٍ برایهان آرزٍی خَشبختی نی
کردند.
آرزٍیی کٌ تهام انیدم بَد برای آندنو بٌ این خانٌ ،رضا لبخندی بٌ يردٍیهان زد ٍ گفت：
 انیدٍارم يهیشٌ درکناريو بٌ خَشی زندگی کنید. نهنَنو انیدٍارم تَيو يرچٌ زٍدتر یٌ يهراى برای زندگیت پیدا کنیطَبی خانَم اسپند را رٍی سرنان چرخاند ٍ نارا بٌ داخل خانٌ يدایت کرد ،يهٌ رفتند ٍ نا ناندیو .
انید داشتو با قبَل زندگی در این خانٌ رٍابط نن با طَبی خانَم ٍحاج دادفر صهیهانٌ تر شَد.
طَبی خانَم با لحنی خشک رٍبٌ نن گفت：
 خَش اٍندی نهنَن نادرجَن ببخشید کٌ نزاحو شها....بی تَجٌ بٌ نیان حرفو پرید ٍ رٍبٌ انیر گفت：
 پسرم يهَن طَر کٌ خَاستی اسباب اتاقت رٍ تغییردادیو ،نی دٍنو خیلی خستٌ ای بًترى برین ٍاستراحت کنین

سپس خَد نانتَیش را از تن درآٍرد ٍ بٌ طرف اتاقی رفت کٌ نن حدس نی زدم اتاقشان با حاج
دادفر باشد.
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با رفتن اٍ حاج دادفرنگايی بٌ نن انداخت ٍ گفت：
 ببین عرٍس اینکٌ نادر انیر خَاست اینجا باشین ٍ زندگیتَن رٍ تَی یٌ اتاق آغاز کنین بٌ این نعنانیست کٌ نخَاستٌ شها استقالل داشتٌ باشین ،خَاستٌ تنًا پسرش نزدیکش باشٌ ،در يرحال این
خَنٌ در آخر نتعلق بٌ يردٍی شهاست پس اصال طَری حس نکن کٌ این جا غریبٌ ای ،اینجا رٍ
نحل خَنٌ خَدت بدٍن.

از شنیدن حرف يایش اندک آرانشی بٌ ٍجَدم تزریق شد ،سرم را تکان دادم ٍ اٍ نیز نارا ترک کرد ٍ
بٌ اتاقی کٌ لحظٌ ای پیش طَبی خانَم رفتٌ بَد رفت.
انیر لبخندی زد ٍ گفت：
 بًترى نا يو بریوانیر اتاقهان را نشانو داد ٍ پشت سرم داخل شد
اتاقی کٌ نشان نی داد دکَراسیَن آن نَ شدى ،اٍل ازيهٌ کف اتاق نَکت قًَى ای شدى بَد ٍ دیَار
يایش با کاغذ يای خط عهَدی قًَى ای با زنینٌ سفید پَشیدى شدى بَد.
کهد دیَاری سفید با ٍیترین شیشٌ ای در گَشٌ ی انتًایی اتاق قرار داشت.
پنجرى ای کٌ رٍ بٌ تخت بَد،

بسیار چشو انداز قشنگی داشت ٍ قرص ناى ازنیان پردى ی تَری سفید با سری پفکی خیلی خَب
نهایان بَد ،تخت دٍنفرى با تاج طالیی يو درست نرکز اتاق بَد ٍ نیز آرایش کنار درب قرار داشت.
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درب دیگری يو در اتاق کنار ٍیترین بَد کٌ نن حدس نی زدم سرٍیس حهام ٍ تَالت باشد،
ناخَدآگاى بٌ سهت پنجرى کشیدى شدم.
آن را گشَدم ٍ سرم رابیرٍن بردم ،تَر عرٍسو را باد تکان نی داد ٍ صَرتو را خنک نی کرد.
آسهان یکپارچٌ سیاى شدى بَد ٍ دانٌ دانٌ ی ستارى يا ٍ نَر زیبای ناى چشو انداز زیبایی را پدید
آٍردى بَد.
دستی رٍی بازٍیو نشست ،دستی کٌ نن با تهام انیدم دستو را بٌ آن سپردم ،صدای آرام انیر گَشو
را نَازش داد：
 رخسارى سرنا نخَری عزیزم!پنجرى را بستو ٍ سرم را کٌ تاجو رٍی آن سنگینی نی کرد رٍی شانٌ يای انیر گذاشتو ،پلک يایو
سنگینی کرد ٍ بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتو.
صبح با دردی کٌ در گردنو پیچیدى بَد از خَاب برخاستو ،تکانی بٌ گردنو دادم انا آنقدر خشک شدى
بَد کٌ حرکت آن نقدٍر نبَد.
نگايو بٌ سهت انیر کشیدى شد ،اٍ يو نانند نن کنار دیَار ٍ زیر پنجرى بٌ خَاب رفتٌ بَد ،تهام
شب را رٍی شانٌ يای اٍ خَابیدى بَدم با تهام تشکیالت عرٍسی ام ٍ تاجی کٌ بٌ این سنگینی رٍی
سرم باشد دیگر چٌ انتظاری از سالو ناندن گردنو دارم؟
بٌ آرانی از جا برخاستو ٍ نقابل آینٌ ی نیز تَالت ایستادم ،لباسو آن قدر زیر پایو رفتٌ بَد کٌ سیاى
ٍ گلی شدى بَد ،لباسو را از تن درآٍردم ٍ با یکی از لباس يایی کٌ داخل چهدان داشتو تعَیض
کردم.
لباس عرٍسو را بَسیدم ٍ آن را داخل کاٍر آن برگرداندم رٍی صندلی سٌ پایٌ نشستو،قدم کهی
کَتايی نی کرد ٍ نهی تَانستو خَدم را کانل ببینو.
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سنجاق يایو را یکی یکی از سر باز نی کردم ٍ در دل نالٌ ٍ نفرینی حَالٌ آرایشگر کٌ سر نرا با
اسفنج سَزن اشتباى گرفتٌ بَد کردم.
تَر دنبالٌ دارم کٌ گَشٌ يای آن گل يای برجستٌ سفید داشت را يو تا زدم ٍ بٌ داخل کاٍر
برگرداندم.
سنجاق يایو را کٌ از سر باز کردم ،نَيایو آن قدر پیچ ٍ تاب خَردى بَد کٌ سفت ٍ خشن شدى بَد،
درب سرٍیس را باز کردم ٍ داخل شدم ،حهام نسبتا بزرگی بَد کٌ در ٍيلٌ اٍل دٍش را نی دیدی ٍ
در گَشٌ ی حهام ٍان را ،رٍی دیَار آینٌ ای نصب بَد ٍ کنار آن باکس يای کَچک کٌ يهٌ شان پر
بَد از عطر ٍ ادکلن يای نختلف ،یکی از آن يا را جلَی بیننی ام گرفتو ،بَی انیر را نی داد ،نفسو را
از آن پر کردم ٍ شیشٌ را بٌ جای قبلیش بازگرداندم.
پس از دٍش نختصری کٌ گرفتو از حهام خارج شدم ،انیر يهچنان کنار دیَار در خَاب بَد.

لباس يایو را بٌ تن کردم ٍ فارغ از خشک کردن نَيا ،آن يارا باالی سرم جهع کردم.
بٌ سهت انیررفتو ،با نَازش دستو رٍی صَرتش کٌ حتها شب گذشتٌ آرایشگر آن را اصالح کردى
بَد کشیدم ،الی چشهانش را بٌ آرانی باز کردٍ با صدایی کٌ بر اجر خَاب بو شدى بَد گفت:
 صبح بخیر عزیزم صبح شها يو بخیر ،تَ يو نحل نن اینجا خَابت بردى؟ آرى عزیزم سرت کٌ افتاد رٍ شَنو آنقدر نگايت کردم تا خَابو برد بًترى بری ٍ یٌ دٍش بگیری تا خستگی از تنت پر بزنٌ -باشٌ رخسارى نن برم ٍ بیام
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سری تکان دادم ٍ انیريو داخل حهام شدم.
نگايی برای بار آخر بٌ آیینٌ انداختو ٍ از اتاق بیرٍن آندم ،از آشپزخانٌ سرٍصدا بٌ گَش نی رسید،
داخل کٌ شدم طَبی خانَم رٍ بٌ اجاق گاز ایستادى بَدٍ آب جَش را در قَری خالی نی کرد ،حاج
دادفريو پشت نیز نشستٌ بَد ،سالم بلندی دادم کٌ جز ٍاکنش سرد طَبی خانَم چیزی دلو را سرد
نکرد.
حاج دادفر نگايی عجیب ٍ طَالنی بٌ يهسرش انداخت ٍ رٍ بٌ نن گفت:
 بیا بشین عرٍس ،بیا بشین انا صبحانتَ نخَر ،صبرکن يهسرت بیاد. بعلٌ چشوخَدم يو نهی خَاستو اٍلین صبحانٌ را بدٍن حضَر انیر نیل کنو ،يرچند بد يو نشداگر حاج آقا
یاد آٍری کرد.
سید انیر يهان طَر کٌ نو نَيایش را با حَلٌ نی گرفت داخل آشپزخانٌ شد ،طَبی خانَم بر خالف
ٍاکنش سردی کٌ نسبت بٌ نن نشان داد ،لبخندی نادرانٌ بٌ انیر زدٍ با لحنی جانسَزانٌ گفت:
 صبحت بخیر پسرم ،بیا بشین برات صبحانٌ بیارم نهنَن نانان جان ،یٌ لیَان چایی نی دی بًو لطفابرخاستو ٍ رٍبٌ انیر ٍ نادرش گفتو:
 نن نی ریزم براتطَبی خانَم انا با لحنی نحکو گفت:
-نٌ نن نی یارم
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جای حرفی برایو باقی نهاند ،رٍی صندلی ام خشک شدم ،.انیر نرا يهان طَر نگاى کرد کٌ چندی
پیش حاج دادفر يهسرش را نگریست.
 عزیزم تَ چیزی نخَردی؟! نٌ ننتظر تَ نَندمانیر از جا بلند شد ٍ گفت:
 برای تَ يو نن چایی بریزم؟! -نهنَن نیشو

اٍ نرا بلد بَد ،بلد چگَنٌ دل نرا رام کند ،چگَنٌ قلب شکستٌ نرا التیام ببخشد.
چای خَشرنگی را نقابلو گذاشت ،طَبی خانَم يو چایی انیر را آٍرد ،ير رٍز صبح تنًا صبحانٌ نی
خَردم انا حاال پشت یک نیز ٍ صندلی ٍ چًارنفرى نشستٌ بَدم بٌ يهراى يهسرم ،با خانَادى
جدیدم.
الیٌ ای از پنیر را رٍی نان تستو نالیدم ،صبحانٌ لذیذی بَد ،انا چٌ خَب نی شد اگر اٍلین صبحانٌ
زندگیو را با انیر زیر یک سقف نَش جان نی کردیو ،حتی اگر نی شد زیر یک سقف کاى گلی ٍنهَر.
فنجان يای خالی را درٍن سینک جای دادم.

اسکاج زرد رنگ را از رٍی سینک برداشتو ،نایع را رٍی اسکاج خالی نی کردم کٌ کسی آن را از دستو
بیرٍن کشید.
درکنارم طَبی خانَم ایستادى بَد ٍ با نگايی کٌ نرا دٍست نداشت بٌ نن خیرى بَد.
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 بدى بٌ نن ،خَدم نی شَرمنصهو تر اسکاج را کشیدم ،انا طَبی خانَم ينَز اسکاج را نیان انگشتان چرٍکیدى اش حفظ کردى
بَد ،آن قدر جدی بَد کٌ نابٌ ينگام خو انگشتانو از يو باز شد ٍ اسکاج بی نَا درٍن دست نشت
شدى طَبی خانَم اسیر شد.
پايایو عقب رفت ٍ دست نرطَبو سرخ شد ،نو دستو را با گَشٌ پیراينو گرفتو ٍ رٍ بٌ حاج دادفر
گفتو:
 آقا جَن شها چیزی نهی خَاید؟آقا جَن فنجان چایش را رٍی نیز قرار داد ٍ گفت:
 نهنَن عرٍس.سپس از آشپزخانٌ بیرٍن رفت ،انیر نرا نی نگرید ٍ طَبی خانَم تند ٍ فرز ظرف يایش را آب نی
کشید ،بی حرف دیگری از آشپزخانٌ بیرٍن آندم.
ينَز چند قدنی برنداشتٌ بَدم کٌ صدای انیر با لحن تَپندى ای گَشو را آزار داد:
 نانان این چٌ رفتاریٌ شها داری؟ينَزم داری ادانٌ نی دی بٌ لج بازی يات ،بسٌ دیگٌ ببین تهَمشد ،االن رخسارى زن ننٌ ،عرٍستٌ نتَجٌ يستی؟
در جَاب طَبی خانَم کٌ قطعا حدس نی زدم غضب جلَی چشهانش را گرفتٌ گفت:
-انیر جان نن کاری بٌ کار رخسارى ندارم،اینَ يهَن اٍل يو بًت گفتو

انیر با حزم ٍ يَشیاری ،تن صدایش را کهی پایین داد ٍ گفت:
 نانان با رخسارى لج نکن ،قبَلش کن ،خَايش نی کنو415
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طَبی خانَم يو بٌ پیرٍی از انیر با صدای آرانی پاسخ داد:
 نن با کسی لج نهی کنو پسرم ،نن راى خَدنَ نی رم ،رخسارى يو راى خَدش انا انیر خَبگَشاتَ باز کن ببین چی بًت نی گو ،یٌ رٍز دخترعهَی نحل گلت نی رى پی زندگی خَدش اٍنَقتٌ
کٌ تَ بٌ این نتیجٌ نی رسی کٌ ای کاش با نن لج نهی کردی ٍ با زندگیت بازی نهی کردی.

لحظٌ ای سکَت حکو فرنا شد ،برای شنیدن پاسخ انیر ،سر تا پایو گَش شدى بَد.
 نانان ير اتفاقی يو کٌ بیفتٌ رخسارى يهسر ننٌ ،کسیٌ کٌ نن انتخابش کردم ،نٌ نگار نٌ شها نٌيیچ کس دیگٌ نهی تَنٌ ننکر این بشٌ نتَجٌ شدی؟
تند ٍ چاالک خَد را بٌ اتاق رساندم ،نفس نفس نی زدم ،قلبو تند نی زد ،رٍز اٍل ازدٍاجهان بَد ٍ
تاکنَن این نشاجرى نیان انیر ٍ نادرش پیش آندى.
ظايرا انیر تنًا تَانستٌ بَد خانَادى اش را بٌ جلسٌ خَاستگاری بیاٍرد ،حتی تا بٌ این ينگام آن يا
راضی نبَدند ،بٌ خصَص نادر انیر ،چشهانو را رٍی يو گذاشتو ٍ تنًا تهرکزم را رٍی پاسخ آخر انیر
جهع کردم.
شاید يهین نی تَانست اندک انید ٍ چشو داشت نن از زندگی باشد ،در باز شد ٍ قانت انیر در
نظرم پدیدار گشت.
بٌ سهتو آند ٍ جًت دیگر تخت کنارم رٍی دٍ زانَ نشست.

با انگشتانش دستو را گرفت ٍ کف دستو نام خَد را نَشت ،سپس آرام زیر لب زنزنٌ کرد:
 -چرا چشهاتَ بستی عزیزم؟
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با دست دیگرش چشهانو را نَازش کرد ،الی چشهانو را گشَدم ،خندى نحَی رٍی لبان انیر نقش
بستٌ بَد.
با اخو بٌ اٍ گفتو:
 بٌ چی نی خندی تَ؟سرش را جنباند ٍ خندى اش جان گرفت ،دستو را از نیان انگشتانش بیرٍن کشیدم ٍ گفتو:
 ننَ نسخرى نی کنی؟خندى اش تبدیل بٌ قًقًٌ شد ٍ گفت:
 قربَنت بشو کٌ اٍندی اینجا ٍ خَدتَ زدی بٌ اٍن راى ،نفس نفس زدنت رٍ قایو کنی ،يَل شدنترٍ قایو کنی ،عطرت رٍ چی؟
صاف نشستو ٍ لب يای آٍیزان گفتو:
 نن نتَجٌ ننظَرت نهی شو باشٌ عزیزم تَ راست نی گی خب نگٌ چی شدى؟چشهانش را بٌ نن دٍخت ٍ با لحن نَذیانٌ ای گفت:
 یعنی تَ نبَدی کٌ ٍایسادى بَدی پشت آشپزخَنٌ؟شتاب زدى گفتو:
 نٌ!این بار با صدای بلندتری خندید ،ازيهان خندى يایی کٌ دل نن را نی برد.
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 رخسارى کلک نداریها ای بابا خب تَ از کجا نتَجٌ شدی؟ رخسارى نن ٍقتی نی گو عاشقتو تَ چی نی شنَی؟ نن ٍقتی بًت نی گو دٍست دارم یعنی تَيرجا کٌ باشی دلو بٌ نن خبر نی دى یعنی تَ يرجا کٌ نفس بکشی قبل از خَدت عطرت تَ نشانو
نی پیچٌ نی فًهی؟
بی اختیار لبخند رٍی لبو نقش بست ،سرم را بٌ سینٌ اش چسباندم ٍ با نجَای آرانی گفتو:
 دلو نهی خَاست سر نن با نادرت بححت بشٌ ،نتاسفو! يو تَ ٍ يو نادرم ير دٍ جَن ٍ نفس نن يستین ،نادرم يو بٌ زٍدی نتَجٌ نی شٌ تَ چٌاندازى نًربان ٍ خَش قلبی.
لبخندی زدم ٍ گفتو:
 نهنَنو عزیزم انا نادرت يو کهی حق دارى چرا اینَ نی گی؟ چَن اٍن تَرٍ بٌ این دنیا آٍردى ٍ ناى يا ٍ سال يا بٌ پات نشستٌ ٍ نسلها حق دارى اگر ازانتخاب تَ راضی نباشٌ
 -رخسارى تَ درست نی گی انا نن ٍاقعا نهی تَنستو از تَ بگذرم

دستانو را دٍرکهرش حلقٌ کردم ،زنانی کٌ عشق را اتالف ٍقت نی دانستو ،اجری از سید انیر نًربانو
در زندگی نن نبَد.
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چقدر ناعادالنٌ قاضی قضاٍت يایو نی شدم ،انا حاال انیر آند ٍ تهام آن افکار ٍ قضاٍت يایو را
بريو ریخت.
چقدر عاشقی با اٍ بٌ قلب بی ظرفیتو نی چسبید.
انیر آنقدر عطر نَيایو را بٌ نشانش کشاند کٌ نن در آغَش اٍ بی خبر از ير چیزی بٌ آغَش
خَاب پیَستو.
این رٍزيا چقدر آرانش نیًهان قلبو بَد ،این رٍزيایی کٌ با انیر نی گذرانو ،يهین رٍزيایی کٌ نن
دیگر آن دختر عبَس ٍ اخو آلَد نیستو.
ای کاش پدرٍ نادرم بَد تا ذرى ای از این شادنانی را نی دیدند انا آن يا تا زنانی کٌ بَدند فقط
خَن دل خَردند ،غو دیدند.
غو!
کلهٌ ای دٍحرفی ٍ کَچکی کٌ درد زیادی را بٌ دٍش نی کشد ،يهان ٍاژى کَچکی کٌ سال يا با آن
خَ گرفتو ٍ اجبارا آن را بٌ دٍش کشیدم.
چقدر خَاب نیان بازٍان انیر برایو خَشایند بَد ،زنانی از خَاب برخاستو کٌ تلفن يهرايو زنگ
خَرد.

چشهانو را کٌ بر اجر خَاب تار نی دید را با دستو نالیدم.
انیر کٌ يهچنان سرم را بغل کردى بَد ،خو شد ٍ نَبایلو را از رٍی پاتختی برداشت با نگايی کَتاى
بٌ صفحٌ ی آن نَبایل را بٌ دستو سپرد.
رانین بَد کٌ نانش چشهک نی زد ،صدای يهیشٌ نًربان ٍ برادرانٌ اش در گَشو پیچید:
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 سالم رخسارى جان حالت چطَرى؟ سالم داداش نهنَن شها خَبی؟ خَبو ،انیر خَبٌ؟ چٌ خبر؟ انیر يو سالم دارى نهنَنصدای غرٍلند دختری در گَشو پیچید ،رانین با کالفگی ٍ با صدای آرانی گفت «:یٌ دقیقٌ آرٍم بگیر
االن گَشی رٍ بًت نی دم»
 داداش چیزی شدى؟ با کی حرف نی زنی؟چیزی نیست عزیزم ،عزیز نن ،گالرى اینجاست ننَ کچل کردى نی خَاد بايات صحبت کنٌ؟ گالرى؟ اٍنجا چیکار نیکنٌ؟سَالو بی جَاب ناند زیرا گالرى ادانٌ نکالهٌ را در دست گرفت ٍ با يهان لحن پرشَر خَد گفت:
 سالم بٌ رفیق نًربَنو ،قربَنت بشو الًی حالت چطَرى؟ خَبی؟ انیر چی؟ اٍنو خَبٌ؟ چٌ خبرا؟ ای ٍای گالرى ،اگر اجازى بدی جَابت رٍ نی دم عزیزم ،نن خَبو انیر يو اینجاست سالم دارى،راستی تَ پیش رانین چیکار نی کنی؟
 نترس نیَندم داداشتَ بدزدم ،گَشیو رٍ بردى بَدم درست کنن تهام اطالعات ٍ حافظٌ ی گَشیوپاک شدى ،نجبَر شدم بیام شرکت رانین يو شهارتَ بگیرم يو اینکٌ یٌ عرض ارادتی کنو.
 نتَجٌ شدم عزیزم ،خیلی نهنَن ،کار دیگٌ ای نداری؟ نٌ ،رخسارى اٍلین فرصت نیام دیدنت-باشٌ عزیزم انشاءهلل ،از رانین خداحافظی کن ،خدانگًدار گالرى جَن.
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 باشٌ حتها ،خداحافظنَبایلو را رٍی تخت انداختو ،انیر با کنجکاٍی نگايو نی کرد ،سرم را تکان دادم ٍگفتو:
 چیزی شدى؟ گالرى پیش رانین بَد؟ آرى چطَرنگٌ؟چشهکی زد ٍ گفت:
 نکنٌ اٍنا يو آرى؟لحظٌ ای قلبو از تپش ایستاد ،نتعجب ٍ شگفت زدى گفتو:
نگٌ نی شٌ؟! چرا نشٌ؟ آخٌ ...راستش خَدنو نهی دٍنو چرا نشٌ ٍلی تا حاال يهچین فکری نکردم راجع بًشَن. خب بٌ يرحال یٌ رٍز يو رانین نی یاد تَ نتايل يا. درستٌ ،شاید يو چَن ندت زیادی نداشتهش حسَدی کردم.خبیحانٌ نگايو کرد ٍ گفت:
 قربَن خَاير گلو برم کٌ يیچ ٍقت حسَدی تَ رٍ نکرد بعلٌ عزیزم فاطهٌ جان خیلی خانَم ٍ نًربَنٌ انا فرانَش نکنو کٌ بًت بگو رانین قبال یک بارازدٍاج کردى
 جدی نی گی؟!421
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 آرى نتاسفانٌ کی؟ خب االن يهسرش کجاست؟ انیر جان این قصٌ سر دراز دارد باید نفصل برات تعریف کنوبالشت رٍی تخت را زیر آرنجش قرار داد ٍ گفت:
-تعریف کن خانَنو نن گَش نی دم

لب يایو را خیس کردم ،بازگَ کردن سرگذشت برادرم برای انیر کهی برایو دشَار بَد ،سکَتو کٌ
طَالنی شد انیر کالفٌ از انتظار نانو را صدا زد.
یکی از تارنَيایو را از زیر رٍسری بیرٍن کشیدم ٍ دٍر انگشتو چرخاندم.

لب زدم ٍ بیرٍن ریختو درديایی کٌ نانند نتٌ قلبو را سَراخ نی کرد ٍ بازگَ کردنشان رٍانی استَار ٍ
دلی ندار نی خَاست.
گفتو يهان يایی را کٌ نرا از پا در آٍرد ،از يهان رخداديایی کٌ نرا نغهَم ٍ پریشان کرد ،دلو را
خَن ٍ زخهو را عهیق تر کرد.
يهان ضربٌ ای کٌ از آشنا خَردم ،آن آشنای بی انصافی کٌ حتی بٌ يو خَن خَد رحو نکرد ٍ زندگی
اٍ را بريو ریخت.
آن قدر گفتو ٍ درد دل را باز کردم کٌ چشهانو بٌ نانند چشهٌ جَشانی جَشید ٍ اشک يایش سر
رفت ،انیر آرنجش را بلند کرد ٍ خَد را بٌ طرفو کشاند.
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سپس با سر انگشتانش گرفت این اشک يای بی حیا را کٌ از رٍ نهی رفتند ،يرچند درديا کًنٌ
بَدند انا یادگار بَدند ٍ ناندگار کٌ يرگز فرانَش نهی شدند.
انیر با نًربانی تارنَی گرى خَردى ی دٍر انگشتو را از يو باز کرد ٍ گفت:
 رخسارى جان دلو نهی خَاد اشکاتَ ببینو ،نن نطهئنو تَ آنقدر قَی ٍ استَاری کٌ يیچ چیزی نهیتَنٌ تَرٍ شکست بدى ،عالٍى بر اٍن نگٌ نن نردم کٌ تَ اینجَری زار نی زنی؟

اخو کردم ٍ باتندی گفتو:
 ٍای انیر! نگَ دیگٌ این طَری ،اینو شد حرف؟سرم را با قًر برگرداندم کٌ انیر آن قدر لَدگی کرد کٌ خندى رٍی لب يایو نشست ،نفس عهیقی
کشید ٍ گفت:
 نحل اینکٌ حاج خانَم بازم بٍَبرنگ خَشهزى ای راى انداختٌ نن برم یٌ سر بٌ آشپزخَنٌ بزنو باشٌ شکهَ خانانیر کٌ رفت ،نن يو دست بٌ کار زدم ٍ لباس يایو را داخل کهد انیر یا يو بًتر است بگَیو کهد
نشترکهان آٍیزان کردم.
صحبت با انیر حالو را کهی خَب تر کردى بَد ٍ این ُحسن چقدر خَب بَد نیان این يهٌ گرفتاری
يای رٍز نرى ٍ نشکالت بزرگ ،در يرحال خَش بٌ حالو شد.
لپ تاپ انیر رٍی نیز تحریرش باز ناندى بَد ٍ صفحٌ اش رٍشن بَد ،پشت نیز نشستو ،یاد رٍزی
افتادم کٌ برای کار بٌ شرکت رضا رفتو انا يیچ چیزی از کار با رایانٌ نهی دانستو ،آن رٍز يادی کٌ
نن ير زنان اٍ را در افکارم انسانی ناشایست نی دانستو نن را با يهان اخو يای گرى خَردى اش
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تحهل کرد ٍ کهک بزرگی در یادگیری بٌ نن کرد ٍ نن در دل برای اٍ آرزٍی خَش سعادتی در طَل
زندگی اش کردم.
سری بٌ ٍبسایت يای بٌ رٍز زدم ،نام فیلهی کٌ در سینهايا بٌ تازگی اکران شدى بَد بٌ چشهو
خَرد ،نام فیلو را بٌ خاطر سپردم تا انشب انیر را برای سینها قرض بگیرم.
يادی:
پژٍاک آزارديندى زنگ در نغزم را بٌ صدا در آٍرد ،نفسو را با حرص بیرٍن دادم ٍ با خشهی آکندى از
کالفگی در را گشَدم؛پشت در نگار ایستادى بَد ٍ اٍ يو نرا با خشَنت نی نگریست.
با لحنی کٌ نطهئنا نگار را عذاب نی داد گفتو:
 -تَ اینجا چیکار داری سر ظًری؟

با کیف بزرگ خَد نن را بٌ داخل يل داد ٍ گفت:
 پسرى ی دیٍَنٌ نگٌ نن نحل تَ لب ٍ دينو؟ کٌ يرچی گفتو يهَن جا یادم برى اٍل اٍن در لعنتی رٍ ببند ،صدات يهٌ جا رٍ برداشتٌ.بٌ عقب برگشت ٍ در را با صدای بدی بٌ يو کَفت.
 حاال بگَ چتٌ ؟نکرر با کیف خَد ضربٌ ای بٌ نن زد ،چشهانو را بستو ٍ گفتو:
 لب ٍ دين رٍ با نن بَدی؟!فریاد زد:
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 آرى کٌ با تَ بَدم ،با خَد تَ -بفًو چی نی گیٍ ،گرنٌ نجبَر نی شو طَر دیگٌ ای برخَرد کنو بايات.

نکحی کرد ٍ رٍی یکی از کاناپٌ يا نشست ،دستانش را رٍی صَرت پر از آرایشش گذاشت ٍ گفت:
 دارم دیٍَنٌ نی شو ،نگٌ تَ نگفتی رخسارى رٍ دٍسش داری؟ نگٌ نگفتی اینا حتها از يو جدا نیشن؟ پس چرا حاال انقدر راحت تَ خَنت لو دادی؟

خندیدم ،خندى ای احهقانٌ ،این دختر ٍاقعا عقلش را از دست دادى بَد ،چٌ چیزيایی پشت يو نی
چید ٍ نی گفت.
 نگٌ بٌ يهین راحتیٌ؟نی خَای برم در خَنشَن رٍ بزنو ٍ بگو انیر اٍندم بگو نن خیلی رخسارىرٍ دٍست دارم حتی قبل تر از تَ؟ نن اٍن يهٌ يو کٌ فکر نی کنی آسَدى نیستو ،اگٌ یٌ حرفی زدم
پس حتها عهلیش نی کنو.
 چجَری؟ چقدر نی خَای طَلش بدی؟چشهانو را ریز کردم ٍ گفتو:
 ببینهت تَ اٍندی اینجا کٌ چی؟ اٍندم بگو يرکاری کنی ننو يستو ،حاال ٍل کن کنایٌ يات رٍ ،چی تَی اٍن سرتٌ؟ فعال يیچی ،ندتیٌ رابطو با انیر سرد شدى باید درستش کنو.ایستاد ٍ با تشَیشی کٌ در صدایش نَج نی زد پرسید:
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 خَب یادنٌ تَ ٍ انیر از دٍتا برادر يو بیشتر بٌ يو نزدیک بَدید ،االن چٌ حسی نسبت بٌ برادرتداری؟

بٌ طرف پنجرى رفتو ٍ پردى را کنار زدم ،خیرى بٌ خیابان شلَغ با خَدم در پاسخ بٌ نگار کلنجار رفتو،
نن آن قدر تنًا شدى بَدم کٌ «غرٍر» تنًا يهدم ٍ يهرازم شدى بَد ٍ نرا يرگز ريا نهی کرد انا ،انیر
نیز از يهان سال يای گذشتٌ برادرم شدى بَد ٍ حرف يایو را نی شنید ،تنًایی يایو را بٌ چشو نی
دید ٍ آن يا را درک نی کرد.
در تهام طَل زندگانیو دختران زیادی اطرافو ٍجَد داشتند انا خَد نن نیز نهی دانو چطَر ٍ چگَنٌ
رخسارى آند ٍ یک راست بٌ قلبو خَش نشست ،آن يو بعد از تهام خانَش شدن احساساتو ،بٌ
یاد دارم کٌ نادرم بسیار برایو عزیز بَد ٍ يیچ کس در دنیا بٌ اندازى اٍ برایو ارزشهند نبَد.
رخسارى تنًا زنی است کٌ بعد از نادرم بٌ قلب نن رسید ٍ دلو را زیر ٍ رٍ کرد ،انیر نادر داشت ،پدر
داشت ،خَاير داشت انا نن چٌ؟!
ير زنان یکٌ ٍ تنًا بَدم ،يیچ کس پایبند بٌ نن نبَد ،حاال کٌ بٌ رخسارى دلبستٌ ام نهی تَانو بٌ
يهین راحتی اٍ را از نیان آرزٍيایو خط بزنو.
ذاتا انیر نگار را خَايد داشت البتٌ اگر دست از رخسارى نی کشید ،با تشری کٌ نگار زد بٌ خَد آندم
ٍ گفتو:
 چی نی گی؟ جَاب سؤالهَ ندادی؟ -این چیزا بٌ تَ ربطی ندارى ،اآلنو از خَنٌ نن تشریف ببر بیرٍن ،کارت داشتٌ باشو خبرت نی کنو.
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 خیلی خب پسرى ی بی اخالق ،درست صحبت کن بٌ جای این حرفا بًترى تَ يو رفت ٍ آندت رٍ با خانَادى دادفر بیشتر کنی ،نی فًهی کٌ چینیگو؟
 آرى فًهیدم.با خداحافظی کَتايی از خانٌ خارج شد ،در جستجَی تلفن يهرايو بٌ اتاق رفتو ،يهان طَر کٌ
حرف يایو را در ذينو نرٍر نی کردم با انیر تهاس گرفتو ،بعد از چند بَق با يهان لحن يهیشٌ
نتَاضعش پاسخو را داد ،چشهانو را رٍی يو فشردم ،برایو دشَار بَد فریب دادن انیر ،در دل از
خدا بٌ علت این کار طلب نغفرت کردم؛ تالش کردم تا لحن کالنو را بٌ نانند گذشتٌ يا کنو تا رابطٌ
ام با انیر يهانند سابق شَد.
 سالم آقا انیر گل ،حالت چطَرى؟ سالم يادی بٌ بٌ ،چٌ عجب یادی از نا کردی؟ خَبو داداش گلو حال خَدت چطَرى؟ نهنَنو انیر جان ،آرى نعذرت نی خَام یٌ ندتٌ کهی بی حالو ،شرنندتو باٍر کن انا زنگ زدمجبران کنو.
 ای بابا این چٌ حرفیٌ؟ دشهنت شرنندى باشٌ ،حاال چجَری نی خَای دل نارٍ شادکنی؟ گفتو اگر ٍقتتَن نساعدى تَ ٍ رخسارى شام انشب رٍ نًهان نن باشید ،نظرت چیٌ؟ نن کٌ کار خاصی ندارم انا اجازى بدى با رخسارى يهاينگ بشو بايات در تهاسو خَبٌ؟ حتها ،پس نشکلی نیست ،خبر از تَ باشٌ. -باشٌ حتها!
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تهاس کٌ خاتهٌ دادى شد در انتظار پاسخی از انیر رٍی تخت چهباتهٌ زدم پس از لحظات نٌ چندان
کَتايی کٌ بٌ صفحٌ نَبایل خیرى بَدم پیام نحبتی از جانب انیر برایو ارسال شد.
با آسَدگی رٍی تخت دراز کشیدم ٍ در سراسر رٍیای دیدار با رخسارى چشو رٍی يو گذاشتو انا گَیا
خَاب از چشهانو پرٍاز کردى بَد ،آرام ٍ قرار نداشتو.
از جای برخاستو ٍ با ٍسَاسی کٌ يرگز برایو تجربٌ نشدى بَد لباس يایو را از يو جدا کردم ،آن يا
را اتَ زدم ٍ نرتب رٍی تخت قرار دادم ،ينَز رستَران نَرد نظرم را انتخاب نکردى بَدم.
دلو نی خَاست در نظر رخسارى سلیقٌ ام خاص بٌ نظر آید ،بٌ يهین خاطر پشت لب تاپ نشستو
ٍ آدرس چند رستَران خَب را از نظر گذراندم ،پس از کنکاش ٍ ٍسَاس خاصی کٌ تا بٌ حال در
يیچ نَردی بٌ خرج ندادى بَدم یکی از رستَران يا را انتخاب کردم ،یک نیز بٌ نام خَد رزرٍ کردم ٍ
نفسو را با آسَدگی بیرٍن دادم.
طَلی نکشید کٌ دل آسهان سیاى شد ٍ داننش پر از ستارى يای کَچک شب نها ،با عجلٌ لباس
يایو را بٌ تن کردم ٍ برای آخرین بار نگايی بٌ آینٌ انداختو ،پَزخندی بٌ چشهان شادنانو زدم،
چقدر احهق بٌ نظر نی آندم کٌ خیال نی کردم رخسارى عشق نن را البالی نَيای حالت گرفتٌ ام
نی بیند ٍ یا حتی شاید آن يا را ببیند ٍ بفًهد.
ناشین را از پارکینگ خارج کردم ٍ با انیر تهاس گرفتو از اٍخَاستو تا دقایقی دیگر نقابل درب خانٌ
شان ننتظر نن باشد ،زنانی کٌ رسیدم ير دٍی آن يا تکیٌ بٌ دیَار دادى بَدند ٍ انگشتان گرى
خَردى انیر ٍ رخسارى در يو ،اٍلین چیزی بَد کٌ نظرم را رٍی خَد نتهرکز کرد.

رخسارى برای انیر نی خندید ٍ انیر صَرتش را با نًربانی نَازش نی کرد ،ينَز حَاسشان نتَجٌ
نن نشدى ،دیدن آن يا با آن رفتاريای عاشقانٌ شان حالو را دگرگَن نیکند.

428

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

دست سردم را رٍی بَق گذاشتو ،با صدای دلخراش آن صَرتشان بٌ جًت خیابان بازگشت ،با دیدن
اتَنبیل نن بدٍن آنکٌ دست يای يهدیگر را ريا کنند بٌ طرف ناشین حرکت کردند.
انیر درب صندلی عقب را برای رخسارى باز کرد ٍ سپس خَد نیز درکنار نن رٍی صندلی شاگرد
نشست.
با حضَر رخسارى درناشین گرنای عجیبی تهام ٍجَدم را در برگرفت ،سالم کرد ٍ حالو را پرسید.
حال نن بدٍن تَ چگَنٌ نی تَاند باشد؟
ناشین را بٌ حرکت در آٍردم ،انا چیزی نهاندى بَد کٌ ناشین را بٌ زنی کٌ يهراى با پسربچٌ ی
کَچکی از عرض خیابان عبَر نی کرد بزنو.
حضَر رخسارى نرا رسَا نی کرد،چشو يایش درٍن قاب آینٌ ی جلَ جای گرفتٌ بَد ٍ يَش از سرم
نی پراند.
آن چشهان سیاى ٍ نژى يای فرخَردى اش را در ذينو جبت کردم تا زنان دلتنگی ام نگايش را بٌ یاد
آٍرم ،بدشانسی آٍردم کٌ رخسارى سرش را بٌ سهت پنجرى ی ناشین چرخاند ٍ فضای بیرٍن را
نیًهان نگاى با نتانت خَد کرد.
کاش نی شد بگَیو «:چشو يایت را از نن ندزد»
حَاسو يیچ حَالی صحبت يای انیر نبَد ،فقط رخسارى بَد کٌ در ذين نن پرسٌ نی زد ،تنًا
رخسارى بَد کٌ بٌ تبعیت از حرف يای انیر سرش را تکان نی داد.
بٌ رستَران نَرد نظرم کٌ رسیدیو ،ناشین را بٌ طرف پارکینگ بردم ،ير سٌ بٌ يهرايی يو از آن جا
بیرٍن آندیو ،قدم يایو را آرام کردم تا انیر ٍ رخسارى پیش رٍی کنند.
تلفن يهرايو را از جیب کتو بیرٍن کشیدم ٍ نسیجی برای نگار ارسال کردم ،با صدای انیر کٌ نانو
را نی خَاند این بار قدم يایو را تند کردم.
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بٌ درب ٍرٍدی رستَران رسیدیو ،رٍبٌ نرد پیش خدنت نانو را اعالم کردم ٍ اٍ نیز رزرٍ شدى را بٌ
نن نشان داد ،انیر صندلی را برای رخسارى عقب کشید ٍ خَد نیز در کنار اٍ نشست؛ فضای رستَران
يهان طَر کٌ در عکس يایش يَیدا بَد ظاير زیبایی داشت.
شال بنفش رخسارى يو خَانی با گل يای بنفش رٍی نیز را داشت ،پیش خدنت جَانی با قانتی
بسیار نرتب بٌ سهت نا آند

یک ننَ بٌ دست نن داد ٍ ننَیی دیگر بٌ دست انیر ٍ رخسارى ،غذايایهان را کٌ سفارش دادیو
نگايو را پنًانی رٍی صفحٌ ساعتو لغزاندم ،پس این نگار کجا ناندى بَد؟!
رخسارى ریز ریز نی خندید ٍ انیر نگاى سرشار از عشقش را بٌ پای خندى يایش نی ریخت ،حس
حسادت چنگ بٌ گلَیو کشید ٍ چیزی نهاندى بَد بغض نرا بٌ نهایش بکشد.
غذايایهان را با نیز بار بٌ طرفهان کشاندند ٍ غذای سفارشی يرکدانهان رٍبٌ رٍیهان قرار گرفت،
نکرر نگايی بٌ ساعتو انداختو ٍ نفسو را با خشو بیرٍن فرستادم انا در يهین حین قانت بلند نگار
در چًارچَب درب رستَران پدیدار شد ،لبخندی زدم ٍ سرم را نانحسَس رٍی بشقاب غذایو
خوکردم ،نَای پاشنٌ يای بلند کفش نگار رٍی سرانیک يای براق بٌ گَش نی رسید تا اینکٌ سایٌ
اش رٍی نیز افتاد.
رخسارى ٍ انیر سر بلند کردند ،انیر با دیدن نگار لبخندش رنگ باخت ٍ دست رخسارى را نحکو تر
فشرد انا رخسارى لبخندی بٌ چًرى ی خَنسرد نگار پاشید.
يهین سادگی يایش قلب سادى ام را از پای در آٍرد ،نگار چشهانش را درشت کرد ٍ رٍبٌ نا با لحنی
ساختگی گفت:
 -خدای نن! شها يو اینجایید؟
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انیر کٌ گَیا تهایلی بٌ سخن گفتن نداشت ،دست جنباندم ٍ رٍ بٌ نگار گفتو:
 نا کٌ اینجاییو شها اینجا چیکار نی کنید؟ چٌ تصادفی! نن ؟ راستش نن یکو دلو گرفتٌ بَد تصهیو گرفتو شام رٍ تنًایی بیرٍن بخَرم انا حاال کٌ شهااینجایید ،اگر نشکلی ندارى کنار شها باشو؟
انیر يهچنان سکَت پیشٌ کردى بَد انا رخسارى با نًربانی ذاتیش گفت:
 آرى نگار جان چرا کٌ نٌ بیا بشین عزیزمٍ بٌ صندلی کناری نن اشارى کرد ،نگار با عشَى ای کٌ بدٍن عهد در حرکاتش بَد رٍی صندلی
نشست ،اشارى ای بٌ پیش خدنت کردم ،با قدم يای آرام خَد بٌ سهتو آند ٍ با لحن بسیار نتین ٍ
نَدبی گفت:
بفرنایید ؟ لطفا ببینید خانَم چی نیل دارن براشَن بیارینپیش خدنت نگايی بٌ نگار انداخت ٍ ننتظر اٍرا نگریست ،نگار بدٍن نگاى بٌ ننَ غذایش را
سفارش داد ٍ سپس رٍ بٌ نا گفت:
 چرا غذاتَن رٍ نهی خَرید؟شها نیل کنین غذاتَن از دين نی افتٌ.انیر صندلیش را بٌ عقب يل داد ٍ گفت:
 -نن االن بر نی گردم.

شتاب زدى نَبایلو را از زیر در دستانو جا بٌ جا کردم ٍ با شهارى ی نگار تهاس گرفتو ،تلفنش بٌ صدا
درآند؛ آن را از کیف دستی اش بیرٍن کشید ٍ نتعجب صفحٌ اش را نگاى کرد.
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با پایو لگدی آرام نحار پای نگار کردم تا حالت نگاى شگفت زدى اش را تغییر ديد ،خَشبختانٌ دختر
تیزيَشی بَد ٍ حرفو را سریعا نی فًهید ،از جا برخاست ٍ رٍ بٌ نن ٍ رخسارى گفت:
نی بخشید باید جَاب بدمير دٍ سری برای اٍ تکان دادیو ٍ نگار تلفن بٌ دست از نا دٍر شد.

اٍ کٌ رفت نن ناندم ٍ رخسارى ،قاشق را کٌ شیاريای طالیی داشت را دردست خَد بازی نی داد،
چقدر چًرى اش دٍست داشتنی بَد؛ ير پلکی کٌ نی زد ضربان قلبو را با تک تک نژى يایش يهنَاز
نی کرد.
اٍ يو لحظٌ ای بعد از جا برخاست ٍ گفت:
 با اجازىنسیجی بٌ نگار زدم ٍ حضَر رخسارى را تا لحظاتی دیگر اعالم کردم ،تا اگر نقصَدی دارد بٌ آن
برسد.
دقایقی گذشت ،ابتدا رخسارى با صَرتی سرخ بازگشت ،درجای خَد نشست ٍ تارنَيای سیايش را
کٌ از زیر رٍسریش بیرٍن آندى بَدند را داخل فرستاد.
حدس زدن اینکٌ نگار بٌ احتهال زیاد زير خَد را ریختٌ بَد تخهین دشَاری نیست.
ينَز از جای خَش کردن رخسارى لحظٌ ای نگذشتٌ بَد کٌ انیر ٍ نگار ير دٍ بٌ طرف نیز بازگشتند،
از زیر چشو نگايی بٌ نگار انداختو؛ حالت چًرى اش سکَنی عجیب داشت انا انیر چشهًایش سرخ
ٍ چًرى اش بٌ کبَدی نی گرایید ،رٍ بٌ ير سٌ شان گفتو:
 -دیگٌ بًترى غذانَن رٍ شرٍع کنیو
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غذای نگار يو رسید ٍ ير چًار نفر نشغَل بٌ نیل غذا شدیو ٍ حال تنًا صدایی کٌ سکَت نا را نی
شکست ،تلنگری بَد کٌ قاشق ٍ چنگال ٍ بشقاب بٌ يو نی زدند.
چشو بٌ رخسارى دٍختو ،اٍ تنًا کسی بَد کٌ گَیا نیلی بٌ غذا نداشت ٍ رغبتی بٌ آن نشان نهی
داد ،قلبو فشردى شد انا با این ٍعدى کٌ اٍ را خَشبخت خَايو کرد خَد را بٌ آرانش دعَت کردم.
انیر نگايی حاکی از تعجب بٌ رخسارى انداخت ٍ گفت:
 عزیزم چرا چیزی نهی خَری؟رخسارى بشقاب غذایش را پس زد ٍ يهان طَر کٌ آخرین لقهٌ اش را بٌ سختی قَرت نی داد گفت:
 راستش اصال اشتًا ندارم ببخشید آقا يادی نٌ راحت باش ،انا اگر نی خَای بگو غذات رٍ عَض کنندست يایش را بٌ سینٌ زد ٍ گفت:
 نٌ نهنَن سیر شدم.نگار پَزخندی زد ٍ رٍ بٌ رخسارى گفت:
يهین طَر باشٌ عزیزمرخسارى چشهانش را ریز کرد ٍ گفت:
 ننظَر داری شها؟نگار برخاست ٍ يهان طَر کٌ با دستهال دٍر ديانش را تهیز نی کرد گفت:
نٌ جَنو چٌ ننظَری؟کیفش را بٌ دٍش انداخت ٍ با خداحافظی کَتاى نیزنان را ترک گفت.
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رٍ بٌ انیر ٍ رخسارى کٌ حال ير دٍ دست از غذا کشیدى بَدند گفتو:
 انیر يزار ناشاءاهلل نگار خانَم خیلی خانَم باشخصیت ٍ نتینٌ خدا برای خانَادى حفظش کنٌانیر نَذیانٌ نگايو کرد ٍ گفت:
 خب يادی تَ کٌ نظرت در نَرد نگار اینٌ چرا آستین باال نهی زنی برای خَدت؟اٍ نهی دانست يدف نن تنًا از این جهلٌ ساختگی ،یادآٍری برخی خصَصیات از نگاربَد کٌ اٍ
فرانَش کردى است.
 راستش فکر نیکنو باید اٍل عاشق بشو آرى درستٌ ،ننو اٍل عاشق شدم بعد تن بٌ ازدٍاج دادم.لبخندی تصنعی زدم ٍ گفتو:
 بلندشیوابتدا رخسارى سرتکان داد ٍ برخاست ،چادرش را صاف کرد ٍ ننتظر بٌ انیر خیرى شد ،انیر يو کتش
را تن کرد ٍ سپس رٍ بٌ نن گفت:
نهنَن داداش ،شب خَبی بَد خَايش نی کنو ببخشید اگر اٍن طَر کٌ باید نشدير دٍ بعد از تشکری ،دٍشادٍش يو از رستَران خارج شدند.
نن ناندم ٍ نن ،بعد از تسَیٌ صَرتحساب نن يو از آنجا خارج شدم.
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حالو گرفتٌ بَد ٍ چشو يایت بٌ طرز عجیبی نی سَخت ،انگشتانو حتی تَان رٍشن کردن اتَنبیل
نداشت ،تصهیو بر آن گرفتو کٌ صبح فردا برای آٍردن ناشین بٌ اینجا بازگردم.
پايای خستٌ ام را حرکت دادم ٍ قدم در پیادى رٍ گذاشتو ،دست در جیب بردم ٍ پاکت سیگار را
بیرٍن کشیدم ،یکی از سیگار يارا کٌ رٍشن کردم دٍد کرد ٍ سَزش چشو يایت شدت گرفت.
رسیدن بٌ رخسارى آنالی بَد کٌ دست یافتن بٌ آن برایو رٍیایی با نًایت زیبایی بَد.
برای بار يزارم غرٍر لعنتی خَد را دشنام داد کٌ سبب شد نن نتَانو عالقٌ ام را بٌ رخسارى نشان
ديو ،چشو يای سیايش گَیا دنیایو را يو تیرى ٍ تار نی کرد.
با اینکٌ ساعتی پیش اٍ نقابل نن نشستٌ بَد انا بٌ گَنٌ ای دلتنگش بَدم کٌ از خدا نی خَاستو
حتی اتفاقی ،بٌ صَرت تصادفی ،برای لحظٌ ای ،جانیٌ ای ،اٍ را از دٍر ببینو.
رخسارى:
نانتَ را در کهد آٍیزان کردم ،انیر دستو را کشید ٍ گفت:
 چیزی شدى؟شانٌ يایو را باال انداختو ٍ گفتو:
 نٌ نگٌ قرار بَد چیزی بشٌ؟ آخٌ احساس نی کنو یٌ طَری شدى خیالت راحت ،چیزی نیست باشٌ حاال کٌ نیگی چیزی نیست ،ننو بًت فشار نهی یارم.خیالش فارغ از ير چیزی بَد ،انا ٍجَد نگار در زندگی ام يرگز خیالو را آسَدى نهی کرد.
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نتَانستو دلشَرى ام را بٌ انیر بازگَ کنو ،نخَاستو بٌ این فکر کند کٌ نن بٌ اٍ انگ بی تعًدی زدى ام
انا زنانی کٌ انگشتان نگار را کٌ دٍر نچ انیر قفل شدى بَد را دیدم آن لحظٌ حسادت عجیبی گریبان
نن را گرفت ٍ نرا از خَد بی خَد نی کرد.
پس از دیدنشان عقب گرد کردم ٍ بر سر نیزنان برگشتو ،قلب نًربانو برای نگار سَختٌ بَد ٍ سعی
داشت دست دٍستی را بٌ جًت اٍ دراز کند ،حضَر نگار آن يو بٌ یکبارى کهی برایو غیرعادی جلَى
نیکرد ،آرزٍ داشتو ير چٌ زٍدتر نگار يو سر ٍ سانان بگیرد تا کهی آرانش بٌ قعر قلب نن سرازیر
شَد.
رٍانٌ سرٍیس شدم ٍ نشتی از آب بٌ صَرت گر گرفتٌ ام پاچیدم ،انا نٌ آب از حجو خشو نن نی
کاست نٌ يیچ چیز دیگری ،انیر نانو را صدا زد؛ ايرم شیر را پایین زدم ٍ بعد از خشک کردن صَرتو
از آنجا بیرٍن آندم.
انیر نگايو کرد ٍ دٍبارى پرسید:
 رخسارى ٍاقعا حالت خَبٌ؟ آرى خَبو -نطهئنی؟

پشتو را بٌ اٍ کردم ٍ بدٍن يیچ جَابی برس را رٍی نَيایو حرکت دادم ،نهی خَاستو شايد
چشهان درٍغ گَیو باشد،زیرا يیچ گاى یک درٍغگَی کاربلد نبَدم ٍ نتَانستو باشو.
دندانٌ شانٌ نیان تارنَيای گرى خَردى ام اسیر شد ،دستی شانٌ را از نن گرفت ،نگايی بٌ انیر
انداختو ،دستو را گرفت ٍ نرا رٍی زنین نشاند؛ پشت نن نشست ٍ يهان طَر کٌ شانٌ بٌ دست
نَيایو را نَازش نی کرد با نجَای آرام ٍ دلنشینی گفت:

436

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

 رخسارى تَ نی دٍنی نن عادت ندارم اخهات رٍ ببینو ،نیهیرم!سرم را عقب کشیدم ٍ با تشر گفتو:
 یعنی چی آخٌ این حرف يا؟نکرر شانٌ را بٌ نَيایو کشید ٍ ادانٌ داد:
 نی دٍنو چی تَ سرتٌ انا دلو يیچ ٍقت نهی خَاد حتی ذرى ای بابت نن شک بٌ دلت بیفتٌ ،ننٍقتی انتخابت کردم تَ رٍی يهٌ ٍایستادم تا بٌ دستت بیارم پس یعنی نا برای يو نی نَنیو نگٌ
نٌ؟
سرم را بی صدا تکان دادم ،انیر شانٌ کردن نَيایو را کٌ تهام کرد ،شرٍع کرد بٌ گیس کردن نَيایو
ٍ گفت:
 يیچ کس نهی تَنٌ تَرٍ از چشو نن بندازى ،نی دٍنو چی دیدی ٍ چی تَ فکرتٌخَاستو بٌ نیان حرفش برٍم کٌ اجازى نداد ٍ ادانٌ داد:
نهی خَاد حرفی بزنی ،دلو نهی خَاد درنَردش صحبت کنیو چَن از دیدگاى نن خیلی نَضَع بیاساس ٍ بی خَدی برای دلخَر کردن تَ يست.
برخاست ٍ از داخل کشَی دراٍر کش نَ را برداشت ٍ انتًای نَيای بافتٌ شدى ام را گرى زد ،نگايی
بٌ نَيای گیس شدى ام انداختو ،دستان نردانٌ نن ير کاری برای احساسات زنانٌ ام نی کرد ،رٍ بٌ
انیر گفتو:
 ببخشید ،دست خَدم نبَدنتعجب پرسید:
 -چی؟
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 فکر ٍ خیال در نَرد... دیگٌ در نَردش حرف نزنچراغ را خانَش کردم ٍ تنًا آباژٍر رٍی پاتختی اندکی فضای اتاق را رٍشن کردى بَد ،دستی بٌ
نَيایو کشیدم ٍ با لبخند بٌ نرتب بَدنشان نگریستو انا دٍبارى چًرى نگار در برابر نگايو جان
گرفت ٍ لبخند را رٍی لبو ناسید ،با صدای انیر چًرى نگار از نقابل چشهانو در يو تنید ٍ نگايو را بٌ
چشهان خَد دٍخت.
 شب بخیر رخسارى -شبت بخیر عزیزم

سر بٌ بالشت کٌ نًادم چشهانو را با سهاجت رٍی يو انداختو تا بدٍن خطَر يرگَنٌ فکر نسهَنی
بٌ ذينو بٌ خَاب برٍم ٍ چیزی نگذشتٌ بَد کٌ چشو يایو بستٌ شد ٍ نرا بٌ خَاب عهیقی برد.
صبح زٍد خَرشید کٌ در آسهان طلَع کرد برخاستو ،کش ٍ قَسی بٌ خَدم دادم ٍ نگايی بٌ انیر
کردم آن قدر آرام ٍ نتین بٌ خَاب رفتٌ بَد کٌ چشهانو از تهاشای اٍ سیر نهی شد.
پردى را کنار زدم تا خَرشید پرتَيای زیبای نَر خَد را بٌ اتاق نا يو بیاندازد ،پنجرى را باز کردم ٍ
نفسو را بیرٍن دادم انا لرز ٍ سرنای صبحگايی اجازى نداد تا بیش از این کنار پنجرى بایستو.
لباس يایو را عَض کردم ٍ بدٍن اینکٌ سرٍصدایی ایجاد کنو تا خَاب انیر را بريو زنو از اتاق خارج
شدم ،ينَز يیچ کس از خَاب بیدار نشدى بَد ،سری بٌ آشپزخانٌ زدم ٍ آستین شَنیز راى رايو را
باال زدم.
کابینت يا را در جستجَی نَادی کٌ برای آنادى سازی پنکیک الزدم داشتو نگاى کردم ،نايیتابٌ را
رٍی شعلٌ قرار دادم ٍ پنکیک يا را یکی پس از دیگری سرخ کردم ،آن قدر نشغَل بَدم کٌ حَاسو
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بٌ اطرافو نبَد ،زیر لب آٍازی را زنزنٌ نی کردم کٌ دستی دٍر گردنو پیچیدى شد ،الزم نبَد سر
برگردانو؛ بَی عطر تلخ انیر در نشانو پیچید.
دستو را رٍی دستش قرار دادم ٍ گفتو:
 صبح بخیر انیر آقا صبح شها بخیر کدبانَلبخندی زدم ٍ بٌ عقب بازگشتو ،انیر با ظايری نرتب رٍبٌ رٍیو ایستادى بَد ،آن قدر خَشتیپ ٍ
خَش چًرى بَد کٌ بی شک نی تَانست دل ير دختری را بلرزاند ،با فکری کٌ از سرم گذشت اخو
يایو در يو کشیدى شد ،انیر عقب گرد کرد ٍ گفت:
 چی شد؟زیر گاز را خانَش کردم ٍ درب نايیتابٌ را گذاشتو تا پنکیک يا سرد نشَند سپس با يهان اخهی کٌ
رٍی صَرتو بَد گفتو:
 چرا ٍقتی نیری بیرٍن انقدر بٌ خَدت نیرسی؟ کٌ چی بشٌ؟ابرٍيایش را باال انداخت ٍ حیرت زدى از سَال ناگًانی نن گفت:
 نگٌ چی شدى؟با دست بٌ سرتا پایش اشارى کردم ٍ گفتو:
 نی گو برای چی اینطَری خَشتیپ نی کنی؟ ٍاال باٍرکن این تیپ عادی ننٌبا شیطنت خندید ٍ گفت:
 اگٌ نی خَای برم خَشتیپ کنو ببین چٌ شکلی نی شو439
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قدم برداشت تا از آشپزخانٌ خارج شَد لب زدم ٍ گفتو:
 نخیر الزم نیست بریدر يهین حین طَبی خانَم داخل آشپزخانٌ شد ،نیو نگايی بٌ نن ٍ انیر انداخت ،انیر صبح
بخیری گفت ٍ سپس رٍی صندلی نشست ،نن نیز صبح را بٌ اٍ بخیر گفتو انا از جانب اٍ پاسخی
بٌ نا دادى نشد ،بٌ طرف اجاق رفت ٍ نگايی بٌ نايیتابٌ انداخت ،سپس کتری را زیر آب گرفت ٍ
آن را رٍی شعلٌ گذاشت.
پنیر ٍ کرى ٍ عسل را رٍی نیز گذاشت ٍ چندی بعد حاج دادفر نیز بین نا حاضر شد.

سالم کٌ دادیو برخالف يهسرش با خَشرٍیی پاسخ داد ،بَیی کشید ٍ گفت:
 حاج خانَم چی آنادى کردی برای صبحانٌ؟طَبی خانَم با ترشرٍیی نگايی بٌ يهسرش انداخت ٍ گفت:
 نن چیزی درست نکردمحاج دادفر نتعجب بٌ سهت گاز رفت ٍ با برداشتن درب نايیتابٌ گفت:
پس عرٍس خانَم درست کردى ،دست ٍ پنجت درد نکنٌ دخترم نَش جانزنانی کٌ طَبی خانَم خَدش را نشغَل بٌ يرکاری کرد جز آٍردن پنکیک يا بر سر نیز صبحانٌ
خَدم دست جنباندم ٍ آن يا را داخل پیش دستی چیدم.
انیر بعد از صرف صبحانٌ يهان طَر کٌ آخرین لقهٌ ی در ديانش را قَرت نی داد گفت:
آقا جَن نن انرٍز نیرم کارخَنٌ شها بهَنین خَنٌ استراحت کنید.440

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

انیر کٌ از خانٌ رفت ،حاج دادفر بدٍن عهل بٌ حرف انیر با تهاس یکی از دٍستانش نن ٍ طَبی
خانَم را بايو تنًا گذاشت ،فضا سنگین شدى بَد ٍ نن سعی داشتو با جهع کردن نیز کهی حَاسو
را پرت کنو.
آیفَن کٌ بٌ صدا در آند ،از آشپزخانٌ بیرٍن آندم ،فاطهٌ سادات پشت در بَد ،درب ٍرٍدی را
برایش باز کردم داخل کٌ آند بايو رٍ بَسی کردیو.
صَرتش باد کردى بَد ٍ خستٌ بٌ نظر نی رسید انا بر خالف نادرش اٍ بسیار خَش قلب ٍ سادى ٍ
نًربان بَد ،با صدایی کٌ گَیا از اعهاق چاى بٌ گَش نی رسید رٍ بٌ نن پرسید:
 نادرم کجاست؟با سر بٌ آشپزخانٌ اشارى کردم ،يلک يلک کنان بٌ آشپزخانٌ رفت ،صدای احَال پرسیش با طَبی
خانَم بٌ گَش نی رسید؛ يردٍ از آشپزخانٌ بیرٍن آندند ،فاطهٌ سادات رٍی نبل نشست ٍ طَبی
خانَم کَسن را پشت اٍ قرار داد.
برای آٍردن چایی بٌ آشپزخانٌ نراجعت کردم ،نشغَل سرازیر کردن چایی يا در فنجان بَدم کٌ زنگ
خانٌ نکررا بٌ صدا درآند ،این بار طَبی خانَم پیش رٍی کرد.
صدای دختری کٌ با فاطهٌ يهکالم شدى بَد بٌ گَش نی رسید ٍ صاحب این صدا کسی نبَد جز
نگار کٌ شب پیش حس حسادت نن را تحریک کردى بَد.
فنجان چای دیگری را بٌ سینی اضافٌ کردم،در شیشٌ ی براق اجاق گاز چًرى ام را از نظر گذراندم،
يهٌ چیز نرتب بَد ،سینی بٌ دست از آشپزخانٌ خارج شدم.
صدای صندل يایو در پذیرایی پیچید ،نگار سربرگرداند ٍ نگايی بٌ نن انداخت ٍ رٍ بٌ طَبی خانَم
پرسید:
 -زنهَ جان عرٍس داشتن خَبٌ؟
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طَبی خانَم نگايی نا خَشایند حَالٌ ام کرد ٍ گفت:
 عزیزدلو انشاءاهلل خَدتو عرٍس بشی ،خَش بٌ سعادت اٍن نادرشَيری کٌ تَ عرٍسشیپاسخ طَبی خانَم بفًهی نفًهی کنایٌ از دل خَشی نداشتن از نن بَد انا نن بی تَجٌ بٌ حرف
يایی کٌ نانند خنجر در قلبو فرٍ نی رفت رٍ بٌ نگار سالم ٍ خَش آندی گفتو ٍ سینی را رٍی نیز
جلَی نبل قرار دادم.

طَبی خانَم دست نگار را با صهیهیت فشرد ٍ گفت:
 حال نادرت چطَرى؟ چرا یادی از نن نهی کنٌ؟نگار با يهان چشهان نَذیانٌ اش حالت نگايش را غهگین کرد ٍ گفت:
 شها کٌ بًتر نی دٍنید چرا!يو نن ٍ يو طَبی خانَم ننظَر اٍ را بٌ خَبی نتَجٌ شدى بَدیو ،خَب نی دانستو يیچ
کدانشان حتی ذرى ای احترام نرا نگٌ نهی داشتند ،پس خَدم را بٌ يهان راى غلطی کٌ يهٌ نانش
را کَچٌ علی چپ نی شناختند زدم .
نشغَل حرف زدن با فاطهٌ شدم انا ير دٍ گَش يایو در انتظار شنیدن پاسخی از طَبی خانَم
بَد ،با جَابی کٌ داد سرخ شدم انا بٌ نفع خَدم بَد اگر خَدم را بٌ نشنیدن نی زدم ،فاطهٌ کٌ
گَیا ذرى ای دلش بٌ حالو سَختٌ بَد رٍ بٌ نگار گفت:
 نگار جان از نانانو پرسیدی عرٍس داری چطَرى ،چرا از نن نهی پرسی زنداداش داشتن چطَرى؟نگار نیو نگايی بٌ نن انداخت ٍ گفت:
 -خب بگَ عزیزم
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فاطهٌ با نًربانی لبخندی زد ٍ گفت:
 اگٌ يهٌ یٌ زن برادر نحل رخسارى داشتٌ باشن دیگٌ غهی ندارنچًرى ی دريو رفتٌ نگار دیدنی بَد انا خَد را نباخت ٍ گفت:
 خَش بٌ حالت عزیزماز پاسخ دلگرم کنندى فاطهٌ غرق در خَشی شدم ،نگايی بٌ ساعت انداختو چیزی بٌ ٍقت نايار
نهاندى بَد ،برخاستو ٍ رٍبٌ طَبی خانَم گفتو:
 نادرجَن نن نی رم یٌ چیزی برای نايار آنادى کنوقبل از اینکٌ طَبی خانَم حرفی بزند ،نگار گفت:
 -رخسارى جَن کهی غذات رٍ بیشتر کن شاید نن نايار اینجا باشو

اینکٌ خَدش را با نیل خَد برای نايار دعَت نی کرد پر رٍیی بَد یا راحتی بیش از اندازى نهی دانو؟

طَبی خانَم خَد را نشتاق نشان داد ٍ رٍبٌ نن حرف نگار را تایید کرد ،فنجان يای خالی را بٌ
آشپزخانٌ برگرداندم ،در این فکر بَدم کٌ چٌ غذایی درست کنو کٌ ناگًان طَبی خانَم با صدای
بلندی گفت:
 -رخسارى دیزی بار بذار ،نگار يَس کردى
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چشو کَتايی گفتو ٍ نشغَل آنادى سازی دیزی سفارشی نگار شدم ،ظايرا چًل دقیقٌ ای گذشتٌ
بَد ٍ يهچنان نگار ٍ طَبی خانَم در پذیرایی نشستٌ بَدند ٍ بٌ صحبت يایشان در زنینٌ يای
نختلف ادانٌ نی دادند.
تابی بٌ گردنو دادم ،صدای زنگ نَبایلو از اتاق بٌ گَش نی رسید ،پا دٍاندم تا تهاس بی نتیجٌ
نهاند ،تهاس را برقرار کردم انا لحظٌ ای کٌ برای بستن درب اتاق جلَ رفتو از نیانٌ ی در نگار را
دیدم کٌ داخل آشپزخانٌ شد بی تَجٌ بٌ اٍ نشغَل صحبت با انیر شدم.
صدایش گَیا آبی رٍی آتش بَد ٍ تهام دلخَری يایو را نی شست ٍ نی برد ،برای صرف نايار بٌ
خانٌ باز نی گشت ٍ ير زنان کٌ چشهو بٌ دیدنش باز نی شد تهام جًان کَچک نن رٍشن از
برکت عشق نی شد.
نفسو را با گرنی بیرٍن دادم ٍ از اتاق نشترکهان با انیر بیرٍن آندم ،ساعت یک ظًر را نشان نی
داد ،نگايی بٌ دیزی انداختو داشت قل نی زد ،نی خَاستو نزى اش را بچشو انا آن قدر ديان سَز
بَد کٌ نهی شد.
طَبی خانَم بٌ آشپزخانٌ آند ،نانند نن درب قابلهٌ را برداشت.

انا اٍ نیز از چشیدن آن صرف نظر کرد ،نشغَل چیدن نیز شد ٍ از داخل آشپزخانٌ رٍ بٌ نگار گفت:
 نگار جان اگر چیزی نی خَای بگو انیر کٌ دارى نی یاد از سر راى بخرى؟نگار نکحی کرد ٍ گفت:
 بعلٌ اگر نهکنٌ سبزی خَردن يو کنار دیزی باشٌ خیلی خَبٌ انا خَدم باياش تهاس نیگیرم.انا نن برخالف نگار دلو ترشی کلو نی خَاست ،يهان طَر کٌ در سال يای گذشتٌ نادر با دستان
خَد این ترشی را درست نیکرد ،سریعا رٍ بٌ نگار گفتو:
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 نگار جَن بٌ انیر بگَ برای نن يو یٌ شیشٌ ترشی کلو بگیرىنگار سری تکان داد ٍ با انیر تهاس گرفت ،تهاس اٍ با يهسرم يرگز نرا آزردى خاطر نهی کرد زیرا نن
يیچ گاى از آن دستٌ دخترانی نبَدم کٌ يهسرم را از اقَانش جدا کنو حتی اگر یکی از اقَام اٍ
دلباختٌ ی سابق اٍست.
نگار آنقدر آرام ٍ زیرلب با انیر حرف نی زد کٌ از فاصلٌ ای کٌ در آشپزخانٌ بَدم نتَجٌ حتی کلهٌ
ای از اٍ نشدم انا نشخص شد انیر يو چندان با خانٌ فاصلٌ ای نداشتٌ زیرا پس تهاس نگار
دقایقی بعد زنگ خانٌ بٌ صدا در آند.
قدم برداشتو تا بٌ استقبال يهسرم برٍم انا خیلی دیر شدى بَد کٌ نگار در ٍرٍدی را بٌ رٍیش کشید،
سبزی يای سفارشی نگار را در دست داشت انا يرچٌ نگاى کردم يیچ اجری از شیشٌ ترشی نبَد.
انیر بٌ آشپزخانٌ آند ٍ پس از اٍ حاج دادفر داخل شد ٍ دختر برادرش را در آغَش گرفت!
انیر نگايی نًربان بٌ صَرتو انداخت ٍ دٍر از چشو اطرافیان زیرکانٌ دستو را فشرد.
سبزی يای پاک شدى ٍ دستٌ دستٌ را رٍی اپن گذاشت ٍ برای تعَیض لباس بٌ اتاق رفت.
ناانید از اینکٌ ظايرا ٍ احتهاال انیر ترشی نن را از یاد بردى آيی کشیدم انا چطَر نی شد کٌ
سفارش دختر عهَیش را بٌ خاطر بسپارد انا ترشی دٍست داشتنی نن را نٌ؟
نیز را چیدیو ٍ طَبی خانَم آبگَشت را با نالقٌ درٍن کاسٌ يای سفالی فیرٍزى رنگ کشید ،حتو
دارم غذا در این ظرٍف خَردن دارد.
يهٌ پشت نیز نشستیو ،فاطهٌ سادات کٌ دستانش را حَلٌ خشک نی کرد ،نان سنگک يارا يو
رٍی نیز گذاشت ،انیر نیز رسید ٍ کنار نن نشست
نگار با لحنی کٌ خیلی يو از صداقت آن اطهینان نداشتو گفت:
 بٌ بٌ چٌ سفرى ای شدى ،نعلَنٌ رخسارى جَن دستپخت بی نظیری دارى445
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حاج دادفر «بسو اهلل» گفت ٍ يهٌ شرٍع کردیو انا لحظٌ ای طَل نکشید کٌ تهام افراد حاضر بر سر
نیز قاشق يایشان در دستشان خشک شد ٍ چًرى يا در يو پیچید
نتَجٌ نشکل پیش آندى نشدم بٌ يهین خاطر قاشقی از آن را در ديان گذاشتو ٍ ٍاکنش نن يو
نانند دیگران قابل حدس بَد.
نتعجب ٍ شگفت زدى از طعو غیرقابل تحهل آبگَشت بٌ این فکر نی کردم کٌ کجای کار اشتباى
کردم!
حاج دادفر کٌ نانند نن نتعجب بَد گفت:
 دخترم نن نهی دٍنستو انا نگٌ تَی آبگَشت سرکٌ نی ریزن؟جَابی برای حاجی نداشتو

این سَالی بَد کٌ خَد نیز بٌ دنبال پاسخش بَدم
نزى ی غذا آن قدر ترش بَد کٌ حالو را بٌ يو ریختٌ بَد ،نگار با تحقیر نگايو کردٍ گفت:
 اٍن قدر يا يو بی نظیر نبَد انگارطَبی خانَم چشو غرى ای نحارم کرد ٍ ظرف يای حاٍی آبگَشت را جهع کردى ٍ يهٌ را درٍن سینک
خالی کرد حتی نگاى انیر يو خالی از حیرت نبَد انا بٌ حهایت از نن گفت:
 -شاید رخسارى حَاسش جایی پرت بَدى کٌ بٌ جای چیز دیگٌ ای سرکٌ ریختٌ

نَجٌ نبَد!
آخر کدام آدم عاقلی بٌ این نقدار زیاد سرکٌ داخل غذایش خالی نی کرد؟
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حاج آقا سری تکان داد ٍ گفت:
 -حاال خَدت رٍ ناراحت نکن ،انیر زنگ بزن از بیرٍن غذا سفارش بدى

فاطهٌ ٍ نگار رٍی انتخاب غذا بحخ نی کردند انا نن ديانو قفل شدى بَد گَیا کسی لبانو را بٌ يو
دٍختٌ بَد ،تنًا بٌ این فکر نی کردم کجا اشتباى کردم؟ چٌ زنانی بٌ سرم زد سرکٌ تَی غذا بریزم کٌ
بٌ یاد ندارم؟!
انیر دستش را رٍی شانٌ ام گذاشت ٍ با صدای آرانی در گَشو زنزنٌ کرد:
 عزیزم انقدر تَ فکر نباش ،فدای سرت ،بگَ برات چی سفارش بدم؟از رٍی صندلی بلند شدم ٍ رٍبٌ انیر گفتو :
 نهنَن نن سردرد دارم نی خَام استراحت کنواز آشپزخانٌ بیرٍن آندم ٍ بٌ اتاقهان رفتو ،شالو را از رٍی سرم برداشتو ٍ پنجرى را باز کردم تا کٌ
شاید بادی بٌ سرم بخَرد ٍ کهی از حَاس پرتیو را بکايد.
در آینٌ نگايی بٌ صَرت سرخ از خجالتو انداختو ،آخ کٌ چٌ بد شد ،کاش این فضاعت در نقابل نگار
بٌ بار نهی آند.
رٍی تخت دراز کشیدم ٍ تهام صحنٌ يایی کٌ غذا را نی پختو در ذينو نرٍر کردم انا يیچ بٌ يیچ،
یقین داشتو نن يرگز حتی بٌ طرف شیشٌ ی سرکٌ يو نرفتو.
با خَد گفتو نکند کار طَبی خانَم باشد انا بٌ سرعت این اندیشٌ را خط زدم زیرا اٍ يرگز بٌ نیًهان
ٍ خانَادى اش غذای بد نزى تحَیل نهی داد.
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تقریبا دیگر دست از فکر کردن بٌ این نَضَع کشیدى بَدم کٌ ناگًان صحنٌ ای نقابل چشهانو جان
گرفت ،زنانی کٌ برای صحبت با انیر بٌ اتاق آندم نگار را دیدم کٌ داخل آشپزخانٌ شد انا يرگز
اطهینان بٌ این شبًٌ نداشتو.
انا چٌ کسی نی تَاند جز اٍ از خجالت زدى کردن نن لذت ببرد؟
از خدا برای بار چندم خَاستو دل این خانَادى را نسبت بٌ نن نرم کند ٍ راى دٍستی ٍ دلبستگی را
برایهان يهَار سازد.
دلو آرام نهی گرفت ٍ کاری کٌ بٌ احتهال زیاد نگار انجام دادى نانند نتٌ نغزم را سَراخ نی کرد ،در
يهین لحظٌ درب اتاق باز شد ٍ انیر با سینی غذا بٌ طرفو آند ،کنارم نشست ٍ سینی را نقابلو
گذاشت سپس درحالی کٌ در قَطی نَشابٌ را باز نی کرد گفت:
 نی دٍنو ناراحتی انا با شکهت قًر نکنغذات رٍ بخَر ٍگرنٌ ننو از گلَم چیزی نهی رى پایین ٍ گرسنٌ نی نَنو.
سینی را پس زدم ٍ زانَيایو را در آغَش کشیدم ،با صدایی کٌ نشانٌ يای از بغض در آن يَیدا بَد
رٍ بٌ انیر گفتو:

 کار نن نبَد ،آخٌ نگٌ نن دیٍَنٌ ام تَی غذایی کٌ خَدم درست کردم سرکٌ بریزم؟انیر طَالنی نگايو کرد ٍ گفت:
 راستش سَال ننو يست انا بًترى دیگٌ بًش فکر نکنی -انیر نن فکر نیکنو بدٍنو کار کیٌ
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انیر سرش را بٌ چپ نتهایل کرد ٍ گفت:
 -نگَ کٌ کار نادرنٌ ،باٍرم نهی شٌ

دستو را بٌ سرعت تکان دادم ٍ گفتو:
نٌ ننظَرم نادرت نیست ،فکر نی کنو کار نگارىانیر با تردید نگايو کرد ،رٍی زبانو آند گلگی کنو ٍ بگَیو«:چرا سفارش دختر عهَیت را بٌ یاد
داشتی انا چیزی کٌ نن خَاستو را فرانَش کردی»
انا ترجیح دادم طرح این نَضَع را بٌ ٍقت دیگری نَکَل کنو
انیر يهانند نن با صدای آرانی گفت:
چرا بٌ نگار شک داری؟ راستش جز نن کس دیگٌ ٍارد آشپزخَنٌ نشد بٌ جز زنانی کٌ تلفنی با يو حرف نی زدیو نندیدم کٌ نگار رفت داخل آشپزخَنٌ
 اٍن دید کٌ تَ نتَجًش شدی؟سرم را بٌ طرفین تکان دادم ٍ گفتو:
نٌ فکر نهی کنوانیر نفسش را با کالفگی بیرٍن فرستاد ٍ گفت:
آخٌ ننظَرش رٍ از این کار نتَجٌ نهی شو -بًترى بگی يدفش نٌ ننظَرش
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انیر پاسخی دٍر از انتظار بٌ نن داد ٍ گفت:
 عزیزدلو بًترى تَ زیاد حساس نشی ،شاید يو در اشتبايی گلو انا در يرحال خیلی داری شلَغشنی کنی اصال چیزی نشدى کٌ ،این اتفاق خیلی نهکنٌ پیش بیاد.
 انیر يهین؟ يهین چی عزیزم؟ ٍاکنشت فقط يهینٌ؟ -عزیزم نهی خَام زیاد حساس بشی ٍ خَدت رٍ اذیت کنی

دلو نهی خَاست بیش از این ناجرا را کش نی دادم ،پس دیگر ادانٌ ندادم انا انیر سکَت پیشٌ
نکرد ٍ سینی غذا را نکرر بٌ سهتو کشید.
 نن نیل ندارم گفتو کٌ بًتانیر بی تَجٌ بٌ حرفو قاشق را از کنار سینی برداشت ٍ آن را داخل ظرف بزنو ٍ جَجٌ فرٍ کرد
سپس قاشق را بٌ سهت ديانو آٍرد ،دلش را نشکستو ٍ دستش را برنگردانو
بٌ يهین ترتیب تهام غذا را بٌ خَرد نن داد ٍ در آخر نَشابٌ را بٌ سهتو گرفت ٍ گفت:
 این کٌ نضرى ،نخَریش يو ایرادی ندارىدستو را رٍی درب قَطی کَچک نَشابٌ گذاشتو ٍ آن را با تهام تَانو پیچاندم اناسید انیر آن قدر
آن را سفت ٍ سخت بسٌ بَد کٌ نتَانستو آن را باز کنو.
انیر خندید ٍ نَشابٌ را از دستو گرفت ٍ تنًا با یک حرکت آن را باز کرد ٍ نَشابٌ را بٌ سهتو گرفت،
زیر لب قربان صدقٌ ام نی رفت ٍ بٌ زٍر نداشتٌ ام نی خندید.
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سینی را برداشت ٍ پس از تشکری کٌ از نن شنید از اتاق بیرٍن رفت ،پتَ را رٍی سرم کشیدم انا
يیچ چیز نرا از فکر اتفاقاتی کٌ در ٍقت نايار پیش آند بیرٍن نهی آٍرد.
پَفی از رٍی کالفگی کشیدم ٍ از رٍی تخت بلند شدم ،رٍسری را کٌ از سرم افتادى بَد درست کردم ٍ
از اتاق بیرٍن آندم ،يهٌ در پذیرایی نشستٌ بَدند،سرکیکشیدم انا يیچ کس نتَجٌ نن نشد.
فاطهٌ سادات با نَبایل در دستش سرگرم بَد ،طَبی خانَم برای يهسرش نیَى پَست نی گرفت ٍ
انا انیر ٍ نگار کنار يو رٍی نبل نشستٌ بَدند ٍ با صدای آرانی کٌ يرگز قابل شنیدن نبَد بايو
حرف نی زدند.
انیر نی خندید ٍ آن لبخند نضحک نگار رٍی اعصابو نی رفت ،با حرصی کٌ از درٍن چشهانو يو
بیرٍن نی ریخت بٌ داخل اتاق بازگشتو.

ٍ در را با صدای آرانی بستو ،رٍی تخت نشستو ٍ شرٍع بٌ جَیدن ناخن يایوکردم.
گَیا خَدم دٍ نفر بَد کٌ با يو در حال جنگ بر سر افکارشان بَدند ،دیگر نن نی گفت:
«نگار ٍ انیر عهَ زادى يای يو يستند ٍ حتی قبل از ٍرٍد تَ بٌ خانَادى شان بايو در ارتباط بَدند ٍ
نگرانی تَ بی نَرد است»
انا خَد نیز در جَاب این نن ننطقی گفتو:
« درست ،انا نٌ دخترعهَیی کٌ در گذشتٌ بسیار دل باختٌ انیر بَدى ٍ نسئلٌ ازدٍاجشان يهیشٌ ٍ
ير زنان نطرح بَدى»
يهین طَر با خَد در حال کلنجار بَدم کٌ تقٌ ای بٌ در خَرد:
 -بفرنایید

451

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

انتظار ٍرٍد يرکسی را بٌ اتاقو داشتو غیر از قانت ظریف ٍ کشیدى ی نگار کٌ در آستانٌ ی در نهایان
بَد ،ایستادم ٍ گفتو:
چیزی شدى؟یک قدم جلَتر آند ٍ درب را پشت سرش بست.
نی خَاستو یکو حرف بزنیو باشٌ بیا بشینکنارم رٍی تخت نشست ٍ گفت:
 چرا نهی یای پیش نا؟دستی بٌ پیشانیو کشیدم ٍ سردرد را بًانٌ کردم
 االن بًتری؟ آرى یکو بًترم راستش رخسارى جَن نی خَاستو بگو اصال خَدتَ بٌ خاطر غذایی کٌ خراب کردی ناراحت نکنحرفی کٌ صرفا برای دلداری نن زد ،نصنَعی بَدن آن کانال برایو نهایان بَد انا پاسخی بٌ نًربانی
غیرطبیعی اٍ ندادم کٌ ادانٌ داد:
 راستی عزیزم ،نن سفارشت رٍ پشت تلفن بٌ انیر گفتو انا نهی دٍنو چرا فرانَش کردى بَد،ناراحت شدی؟
نٌ نًو نیستدستش را رٍی دستو گذاشت ٍ گفت:
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 عزیزم نعلَنٌ کٌ نًو يست انا اصال ناراحت نباش اگٌ دیدی برای نن سبزی گرفت بٌ خاطراینکٌ نًهَن بَدم ،تَ يو بًترى بٌ رٍش نیاری تا ٍقتی کٌ خَدش یادش بیاد ٍ جبران کنٌ
 طَری حرف نیزنی انگار تجربٌ زندگی نشترک داشتی نٌ عزیزم انا نیَن دٍستام خیلی نیبینو ٍ نی شنَم نتَجٌ شدمسری تکان داد ٍ از اتاق خارج شد ،چندی بعد صدای خداحافظی نگار با ايل خانٌ بٌ گَش رسید.
درب اتاق باز شد ٍ انیر داخل آند،لبخندی بشاش زد ٍ گفت:
 احَال شها؟پشتو را بٌ اٍ کردم ٍ گفتو:
 از تَ بًتر نهی شودستش را رٍی شانٌ ام گذاشت ٍ گفت:
 باز چیزی شدى؟ باز ؟ نٌ يیچی باشٌ ،نن یکو نی خَابو باشٌ بخَاببرای خَاب رٍی تخت دراز کشید ،رٍی کاناپٌ ای کٌ تَی اتاق بَد نشستو ٍ برای گذشتن زنانی کٌ
حال نرا بدتر از قبل نی کرد سرگرم لب تاپ انیر شدم.
سَم شخص:
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نگار راضی از بازی ای کٌ راى انداختٌ بَد از خانٌ ی عهَیش خارج شد ،ناشینش را رٍبٌ رٍی کَچٌ
پارک کردى بَد.
قدم يایش را تند کرد تا زٍدتر بٌ ناشین برسد ،سَار شد ٍ بَقی برای نردی کٌ يهانند اٍ از پارک
خارج نی شد زد ٍ شتاب زدى از خیابان شکَفٌ خارج شد.
آن قدر خرسند ٍ شادنان بَد کٌ يیچ دلیل ٍ بريانی شادی اش را زایل نهی کرد ،سرعت ناشین را
افزایش داد ٍ يهان گَنٌ کٌ خیابان شلَغ را نی پایید با يادی تهاس گرفت.

بٌ صدای بو ٍ آرام يادی سالم گفت ٍ شرح داد ير آنچٌ کردى بَد ٍ بٌ نَفقیت رسیدى بَد.
يادی از اٍ دعَت کرد تا برای بًتر فًهیدن آنچٌ اتفاق افتادن بٌ ننزل اٍ نراجعت کند پس بٌ این
دلیل نگار نسیرش را بٌ جًت خانٌ ی يادی تغییر داد.
خانٌ ی يادی با خانٌ ی عهَیش فاصلٌ چندانی نداشت ،قبل از تهام شدن نَزیکی کٌ پخش نی
شد بٌ ننزل يادی رسید ،ناشین را نتَقف کرد ٍ بٌ طرف در ٍرٍدی ساختهان پا تند کرد
زنگ آیفَن را فشرد ٍ پس از باز شدن ،درب آينی را يل داد ٍ داخل شد ،يادی کنار درب خانٌ با
يهان اخو يای يهیشگی اش در انتظار ایستادى بَد.
کفش يای عرٍسکی نشکی رنگش را از پاکند ٍ يادی را کنار زد ،داخل شد کٌ شد ير آنچٌ انتظار از
یک خانٌ ی نجردی داشت را پیش رٍی چشهانش دید ،لباس يای يادی رٍی کاناپٌ ٍ رٍی زنین
ريا شدى بَدند ،نیز عسلی پر بَد از لیَان يای کریستال ٍ جا سیگاری يای پر شدى از فیلتريای
خانَش شدى ی سیگار ،با نَک انگشتانش یک شلَار ٍ پیراين را از رٍی نبل برداشت ٍ درگَشٌ ی
نبل خَدش را جا کرد.
يهان طَر کٌ صَرتش را جهع کردى بَد گفت:
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 این چٌ ٍضعشٌ؟ خَنٌ ست یا خَابگاى دانشجَیی؟يادی با چشو غرى ای کٌ حاکی از بی حَصلگی اش نسبت بٌ نگار بَد گفت:
حرف بزن ببینو چی کار کردی کٌ کبکت خرٍس نی خَنٌ؟نگار سر خَش بٌ جلَ خو شد ٍ گفت:
 بشینيادی رٍی نبل تک نفرى نشست ٍ ننتظر نگار را نگریست
 انرٍز برای نايار نَندم خَنٌ ی عهَم ،نايار رٍ رخسارى آنادى کرد ننو يرچی دم دستو اٍند ریختوتَ غذاش
يادی نتعجب از جهلٌ ی پر نقص نگار یک تای ابرٍیش را باال داد ٍ گفت:
 دقیقا؟ دقیقا کٌ غذاش رٍخراب کردم ،خَشبختانٌ کسی شکش بٌ نن نرفتٍ ،ای باید قیافشَ نی دیدیسرخ سرخ شدى بَد از خجالت ،بعدش يو کٌ ازم خَاست بٌ انیر بگو براش ترشی بگیرى ننو نگفتو،
راستش درستٌ ریسک داشت انا نن این ریسک رٍ کردم ،خب نظرت؟
يادی پَزخندی زد ٍ با عصبانیت گفت:
 چٌ غلطی کردی تَ؟ چی نیگی؟ فکر نیکنی با این نسخرى بازیا ٍ خالٌ زنک بازیا نیشٌ یٌ زندگی رٍ خراب کرد؟ تَ حق نداشتیرخسارى رٍ ناراحت کنی؟
نگٌ بچٌ شدی؟
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 ببین يادی تَ باید بتَنی احساساتت رٍ در برابر رخسارى کنترل کنی ٍگرنٌ نهی تَنی کاری از پیشببری نتَجٌ يستی؟

يادی حرف يای نگار را قبَل داشت انا نگر این دل حرف حساب نی فًهید یعنی چٌ؟
ازنَضع خَد در برابر نگار بازنگشت ٍ گفت:
 بٌ يرحال بًترى یٌ فکر درست حسابی کنی ،حاال يو اگٌ حرفات تهَم شد نی تَنی شر کو کنینگار پَزخندی زد ٍ از خانٌ بیرٍن آند.
قلبش آرام نهی گرفت ،نگايی بٌ ساعت رٍ دیَار انداخت ينَز عصر نشدى بَد ،قلبش صبَری پیشٌ
نهی کرد زیرا درکی از ٍقت ٍ ينگام نداشت پس لباس يایش را تن کرد ٍ با عجلٌ از خانٌ بیرٍن
رفت.
بدٍن ناشین در پیادى رٍ قدم گذاشت ،بٌ یک ترشی فرٍشی کٌ ترشی يای خانگی نی فرٍختند
نزدیک شد.
داخل شد ٍ بٌ زنی کٌ پشت یک نیز کَچک نشستٌ بَد گفت:
 -چند نَع ترشی نی خَاستو

زن گَیا تنبل تر از آن بَد کٌ حاالت چًرى اش نشان نی داد ،يهان طَر کٌ گرى ی رٍسری اش را
سفت نی کرد رٍ بٌ يادی پاسخ داد:
چی نی خَای حاال؟يادی شانٌ يایش را تکان داد ٍ گفت:
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 راستش نهی دٍنو ،لطفا خَدتَن چند نَع از ترشی يای خَشهزى تَن رٍ برام بکشید.زن با زحهت از جا برخاست ٍ با نالقٌ ی سفیدی کٌ در دست داشت از چند نَع ترشی يای نختلف
درٍن ظرف يای پالستیکی ریخت ٍ سپس يزینٌ اش را بٌ يادی اعالم کرد.
يادی ترشی يا را از رٍی نیز برداشت ٍ سالنٌ سالنٌ بٌ طرف خانٌ ی حاج دادفر قدم برداشت ،انید
داشت در این ندت زنان اندکی از ٍقت ظًر بگذرد.
چندی بعد بٌ آن جا رسید ،تانلی کرد ٍ سپس زنگ آیفَن را فشرد.
رخسارى کٌ يهَارى در اتاق نشغَل ٍب کردی در لب تاپ انیر بَد صدای زنگ آیفَن را شنید ،سعی
کرد درب اتاق را خیلی آرام باز کند تا انیر بدخَاب نشَد.
قدم يایش را تند کرد ٍ پاسخ داد:
 بعلٌ؟انتظار شنیدن صدای يادی را نداشت
 بفرنایید داخل نٌ اگر نی شٌ بیا جلَی در باشٌ ،االن نیامچادر گل دار طَبی خانَم را از رٍی آٍیز جا کفشی برداشت ٍ يهان طَر کٌ آن رٍی سرش نی
انداخت ٍارد حیاط شد.
درب را باز کرد ،يادی با قانت خَش پَش خَد نقابلش ایستادى بَد
 سالم آقا يادی حالت چطَرى؟ چرا نهی یای داخل؟ سالم رخسارى نهنَن خَدت حالت خَبٌ؟457
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 خَبو ،اتفاقی افتادى؟دستش را باال آٍرد ٍ نحتَیاتش را بٌ دست رخسارى داد ،رخسارى با گیجی پرسید:
 ببخشید اینا چیٌ؟ راستش از جایی نی اٍندم یًَ یٌ ترشی فرٍشی دیدم یادم افتاد خالٌ طَبی خیلی ترشی دٍستدارى برای ایشَن گرفتو.
لبخندی نا بٌ ينگام رٍی لب يای رخسارى نقش بست ،خَشحال بَد ،بٌ راستی کاش چیز دیگری از
خدا آرزٍ نی کرد.
رخسارى کٌ چشهانش نی خندید برای ترشی يای در دست خَد ،لبخندی زد ٍ گفت:
 نهنَن نرسی ،پس نهی یای داخل؟يادی کٌ يهَارى از دیدن رخسارى دستپاچٌ شدى بَد ،کف دستش را رٍی نَيای نرتبش کشید ٍ
گفت:
 نٌ جایی کار دارم باید برم بٌ انیر يو سالم برسَن. باشٌ حتها خدانگًداررخسارى در را بست ٍ دٍان دٍان پلٌ يای نَزاییکی را پشت سر گذاشت ،بٌ آشپزخانٌ کٌ رسید
قاشقی برداشت ٍ از يرکدام از ترشی يا یکی یکی چشید.
در دل دعایی بٌ جان يادی کرد ٍ دلش ضعف رفت از طعو ترشی يای خَشهزى ای کٌ حتی نانشان
را نهی دانست.
درب اتاق طَبی خانَم باز شد ٍ اٍ کٌ نحل يهیشٌ يیکل فربٌ اش را يلک يلک تکان نی داد داخل
آشپزخانٌ شد.
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با دیدن رخسارى ٍ شیشٌ يای ترشی کٌ رٍی نیز بَدند با تعجب رٍ بٌ اٍ پرسید:
اینا رٍ انیر گرفت؟ پس چرا نن ندیدنشَن؟رخسارى يهان طَر کٌ ترشی باقیهاندى در ديانش را با لذت قَرت نی داد سرش را باال انداخت ٍ
گفت:
نٌ نادرجَن اینارٍ يادی آٍرد گفت شها خیلی دٍست داری برای شها گرفتٌ.طَبی خانَم با حیرت چشهانش را بٌ رخسارى دٍخت ٍ گفت:
 -عجیبٌ چَن نن اصال لب ترشیجات نهی زنو.

رخسارى با گیجی شانٌ ای باال انداخت ٍ شیشٌ ترشی يا را بٌ داخل یخچال ننتقل کرد ،کتری را رٍی
گاز گذاشت تا زنانی کٌ انیر از خَاب بیدار نی شَد چایی تازى دم باشد.
چند دقیقٌ بعد انیر يو با چشهان پف آلَد ،سالنٌ سالنٌ بٌ آشپزخانٌ آند ،لبخندی بٌ رخسارى
زدٍگفت:
 عصرتَن بخیر خانَمطَبی خانَم سری تکان داد ٍ با غرٍلند آشپزخانٌ را بٌ نقصد اتاقش ترک گفت.
رخسارى سر بٌ زیر انداخت ٍ ریز ریز خندید ،انیر قًقًٌ ای زد ٍ گفت:
 قربَن اٍن نگايای با شرم ٍ حیات بشو نگَ ،خدانکنٌ.انیر چای لب سَز رخسارى را نَشید ٍ رٍ بٌ رخسارى گفت:
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بریو یٌ بستنی بخَریو؟رخسارى نانند بچٌ يا دستانش را بٌ يو کَفت ٍ گفت:
 آرى چرا کٌ نٌ؟!لیَان خالی را درٍن سینک انداخت ٍ برای آنادى شدن بٌ اتاق رفت ،انیر زٍدتر از اٍ بیرٍن رفت ٍ
داخل اتَنبیل بٌ انتظار رخسارى نشست.
رخسارى رٍسری آبی رنگش را بٌ سر کرد ٍ چادرش را يو رٍی آن تنظیو کرد ،کیف دستی اش را
برداشت ٍ از خانٌ بیرٍن آند.
داخل ناشین نشست ٍ در انتظار بٌ حرکت درآندن ناشین بٌ رٍ بٌ رٍ خیرى شد انا پس از گذشت
لحظاتی نتعجب نگايی بٌ انیر انداخت ٍ گفت:
 پس چرا حرکت نهی کنی؟انیر کٌ از چشهانش عشق يَیدا بَد ،دست رخسارى را گرفت ٍ يهان طَر کٌ خیرى بٌ اٍ بَد گفت:
 بٌ سرت رٍسری آبی ٍ صَرتی چَن ناى ،آسهانی تر از این عشق چٌ دارد دنیا؟رخسارى با شعف خندید ٍ گفت:
 شاعر يو شدی؟ درست از ٍقتی کٌ دیدنتصَرتش گل انداخت ،اٍ بی سر ٍ زبان تر از آن حرف يا بَد کٌ بتَاند در نقابل این حجو از عشق
انیر پاسخی ديد یا شعری بسراید انا انیر يهین سکَت اٍ را دٍست داشت ،يهین نگايش کٌ در
آن نگفتٌ يا بَد را نی فًهید ،يهین حیای خانَنانٌ ی رخسارى را نی پسندید ٍ نحتهال يهین،
يهین يا دل از اٍ بردى بَد .
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ناشین را بٌ حرکت درآٍرد ٍ ضبط ناشین را رٍشن کرد ٍ با باالٍ پایین کردن آينگ يا نشان داد کٌ
دنبال نَسیقی خاصی نی گردد ،باالخرى رٍی یکی از آن يا جابت ناند ٍ ٍلَم آن را باال برد.
آينگ خَشبختی از سانان جلیلی در فضای ناشین پخش شد ،انیر يهراى با خَانندى با صدای
بلند«بیشتر از ير ٍقتی دٍست دارم ،دیدی با ير سختی دٍست دارم» را نی خَاند ٍ با نگاى
نًربانش بٌ رخسارى نی نگرید.
رخسارى غرق در شادی عشق شان ٍ با تهام ٍجَدش خَشبختی را لهس نی کرد.
انیر نقابل یکی از کافٌ يا ناشین را نتَقف کرد ،پیادى شد ٍ درب ناشین را برای رخسارى باز کرد
سپس انگشتان ظریف رخسارى را نیان انگشتان نردانٌ ی خَدش فرستاد ٍ دست در دست يو
داخل کافٌ شدند.
رخسارى با دیدن فضای آنجا لبخندی نیًهان لب يایش شد ،انیر دیگر پی بٌ سلیقٌ ی اٍ بردى بَد.
فضای رنگارنگ آن جا رخسارى را نی برد بٌ دٍران کَدکی اش ،درست زنانی کٌ پدرش زندى بَد.
دیَاريای صَرتی رنگ نالیو کٌ عکس يای کاغذی از بستنی ٍ آبهیَى بٌ آن آٍیختٌ شدى بَد دلش
را بٌ لرزى در آٍرد.
آنقدر زنین آنجا سفید ٍ براق بَد کٌ دلش نهی آند پا رٍی آن يا بگذارد ٍ با کفش يای کحیفش
آن يا را بیازارد.

نگايش نیز يای سفید ٍ صندلی يای نخهلی گلبًی رنگ را دنبال کرد ٍ سپس بٌ طرف یکی از آن
يا کٌ در گَشٌ ی دنجی قرار داشت رفت.
انیر صندلی را برای رخسارى کشید ٍ خَد نیز نقابل اٍ جای خَش کرد ،پیش خدنت خَش آندی
گفت ٍ سفارششان را گرفت.
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نگر نی تَانست با دیدن عکس يا ٍ استیکر يای بستنی ٍ آبهیَى دلش پر نکشد برای یک بستنی
تَت فرنگی خَشهزى؟.

سٌ ناى بعد:
رخسارى با خشهی کٌ از چشهانش بٌ راحتی قابل تشخیص بَد شرٍع بٌ جَیدن لب يایش کرد،
نگايی بٌ صفحٌ ی خانَش نَبایلش انداخت ٍ برای بار يفتو با انیر تهاس گرفت انا نانند دفعات
پیش تهاسش بی نتیجٌ ناند.
دکهٌ يای نانتَیش را باز کرد ٍ نفسی عهیق کشید،صدای طَبی خانَم کٌ نانند يهیشٌ زیر لب غر
نی زد را شنید ،چشو غرى ای نحارش کرد ٍ يهَارى نگايش را بٌ گَشی در دست خَد دٍخت.
این تازگی يا بی حَصلٌ بَد ،کَچک ترین نَضَعی اٍ را بر يو نی ریخت ٍ حاال بی پاسخ ناندن
تهاس يایش از جانب انیر اٍ را کالفٌ تر از يهیشٌ کردى بَد.
قرار براین بَد بٌ يهراى انیر بٌ دیدن رانین برٍند انا حاال کٌ اٍ حاضر ٍ آنادى در انتظار انیر نشستٌ
بَد اٍ پاسخ بٌ تهاس يای رخسارى نهی داد.

نگار دستی بٌ پیشانی خیس خَد کشید ٍ بالحن ساختگی ٍ بیهار رٍ بٌ انیر گفت:
 -ببخشید تَرٍ يو نعطل کردم.

انیر با دلسَزی بٌ دختر عهَیش کٌ خیال نی کرد بیهار ٍ رنجَر است نگايی نًربان انداخت ٍ
گفت:
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 این چٌ حرفیٌ؟ تَ خَب شَ بقیش نًو نیستنگار سری بٌ نعنای تشکر تکان داد ٍ گردنش را جًت نخالف چرخاند ،چشهانش را رٍی يو گذاشتٌ
ٍ لبخندی کهرنگ رٍی لب يایش نقش بست.
فکرش بٌ یک ساعت قبل پر کشید ،از زبان يادی شنیدى بَد کٌ انیر ٍ رخسارى بٌ يهراى يو قرار
است بٌ دیدن رانین کٌ بٌ تازگی از یک سفر کاری بازگشتٌ است برٍند.
آن لحظٌ نقشٌ ای پلید در ذين اٍ جرقٌ زد ٍ تا پایان ساعت کاری کنار درب خرٍجی کارخانٌ بٌ
انتظار ایستاد.
آن قدر شربت آبلیهَ ٍ لَاشک ٍ آبغَرى بٌ خَرد خَدش دادى بَد کٌ بٌ راستی حالش نساعد نبَد
انا آن لحظٌ نَفقیت نقشٌ اش بیش از ير چیزی برای اٍ ايهیت داشت.
با دیدن اتَنبیل سفید رنگ انیر کٌ از پارکینگ خارج نی شد ،شانٌ يایش را خهیدى کرد ٍ با دست
بٌ گَنٌ يایش چندضربٌ زد ،انیر کٌ از پارکینگ خارج نی شد ،دستش را برای اٍ کهی باال برد تا اٍ
ناشین را نتَقف کند.
انیر با دیدن نگار ناشین را نگٌ داشت ٍ نتعجب بٌ اٍ کٌ کهی غیر عادی جلَى نی کرد خیرى شد،
نگار بٌ سهت ناشین رفت ٍ انیر با دیدن اٍ شیشٌ ناشین را پایین کشید.
سالم کرد ٍ نگار لبخند بی جانی زد ٍ پرسید:
 انیر تَ رضا رٍ ندیدی؟ رفتو شرکت نبَد ،گَشیشو...جهلٌ اش را نیهٌ کارى گذاشت ٍ سرش را با انگشتانش ناساژ داد.
انیر نتعجب پرسید:
 -نگار حالت خَبٌ؟ چرا این طَری شدی؟
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نگار سکندری خَرد ٍ تعادل خَد را با گرفتن آینٌ ناشین برقرار کرد ٍ رٍبٌ انیر پاسخ داد:
 -انیر نن اصال خَدنَ خَب حس نهی کنو.

حس نی کنو پايام رٍ زنین نیست ،نیشٌ ننَ برسَنی بیهارستان؟

انیر با تردید با خَد اندیشید کٌ اگر نگار را بٌ بیهارستان برساند قطعا بٌ قَلی کٌ بٌ رخسارى دادى
نهی تَاند عهل کند ،چٌ بسا کٌ بٌ تازگی بٌ نیزان حساسیت رخسارى نسبت بٌ نگار بٌ خَبی پی
بردى بَد ٍ نی دانست اگر علت تاخیر خَد را نگار بیان کند ،رخسارى از اٍ نی رنجد.
بین دٍ رايی ناندى بَد کٌ نگار نالٌ ای کرد ،تانل را کنار گذاشت ٍ از نگار خَاست سَار ناشین شَد.
نگار آيستٌ آيستٌ قدم بر نی داشت ٍ این انیر را کالفٌ کردى بَد ،نگار کٌ درٍن اتَنبیل نشست،
ناشین با سرعت از جا کندى شد.
خیال نی کرد شاید بتَاند با اندک تاخیر خَد را بٌ رخسارى برساند انا نگار کٌ بٌ اضطراب انیر پی
بردى بَد احَال خَد را ٍخیو تر جلَى داد ٍ نَفق يو شد زیرا زنانی کٌ بٌ بیهارستان رسیدند انیر آن
قدر شتاب زدى بَد کٌ فرانَش کرد تلفن يهرايش را بردارد ٍ آن را داخل ناشین جا گذاشت.
نگار چشهانش را باز کرد ٍ بٌ قطرى يای سرم کٌ داخل رگش نی شدند نگايی انداخت ،حاال رٍی
تختی خَابیدى بَد.
پزشک علت بدحالی اٍ را افت فشار دانست انا يرچٌ کٌ بَد نَفق شدى بَد.
انیر تا پایان رسیدن سرم نگار کنار اٍ ناند ،سپس دٍبارى اٍ را بٌ داخل ناشین برد ،نگايی بٌ صفحٌ
نَبایلش انداخت ،يفت تهاس بی پاسخ از رخسارى داشت ٍ این عجیب نبَد در برابر تاخیر بی
اطالع خَد ،با خَد زنزنٌ کرد «:کاش بًش خبر دادم» انا دیگر فایدى ای نداشت.
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رخسارى با حرصی کٌ در دلش انباشتٌ شدى بَد ،لب يایش را نی جَیید ،فکر ٍ خیال دیَانٌ اش نی
کرد.
فکر اینکٌ اگر در حال حاضر نگار ٍ انیر در کنار يو باشند چٌ؟
افکارش را پس زد ٍ سعی نهَد این خیال يا را از خَد دٍر کند.
دکهٌ يای نانتَ اش را باز کرد ٍ آن را تَی دستش گلَلٌ کرد ٍ بٌ گَشٌ ی اتاق پرتاب کرد ،يیچ
ٍقت دختر شلختٌ ای نبَد انا حاال حَصلٌ ای برای تا زدن یا آٍیزان کردن لباس يایش را نداشت.
انیر پس از آنکٌ نگار را بٌ ننزلشان رساند با سرعت از آن جا دٍر شد ٍ حتی ننتظر نایستاد تا نگار
داخل شَد ،بٌ خانٌ کٌ رسید با استرس ناشین را پارک کرد ٍ داخل رفت.
سالنی بٌ نادرشکٌ در آشپزخانٌ بَد داد ،درب اتاقشان را باز کرد ٍ رخسارى را دید کٌ سر رٍی
بالشت گذاشتٌ ٍ با چشهانی بستٌ رٍی تخت خَابیدى.
با تکان پلک يای رخسارى انیر پی بٌ يَشیاری اٍ برد ٍ بٌ اٍ نزدیک شد کنار اٍ رٍی تخت نشست،
رخسارى نتَجٌ ٍرٍد اٍ شدى بَد ،حتی قبل از اینکٌ کنار اٍجای خَش کند ،حتی قبل از اینکٌ درب
اتاق را باز کند اٍ فًهیدى بَد.
اٍ حضَر انیر را ،عطر تن اٍ را از صد فرسخی تشخیص نی داد.
انیر انگشتان اٍ را نَازش داد ٍ با لحن دلجَیانٌ ای گفت:
 رخسارى جانو؟انا رخسارى با سکَت بٌ اٍ پاسخ داد ،انیر بدٍن خستگی دٍبارى ٍ سٌ بارى اسو اٍ را صدا زد ٍلیکن
يهَارى با سکَت رخسارى نَاجٌ شد.
يهیشٌ ٍ ير زنان از سکَت رخسارى نی ترسید ،زنانی کٌ اٍ سکَت نی کرد یعنی آن قدر غهگین
بَد کٌ حرفی برای زدن نداشت ،تکانی بٌ بازٍی رخسارى داد ،اٍ چشهانش را گشَد.
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چشهان سرخش را کٌ بٌ نگاى انیر دٍخت ،انیر جا خَرد ٍ حتی يهیشٌ از اشک يای رخسارى نی
ترسید ،اٍ دختری نبَد کٌ بٌ آسانی یا بٌ ير بًانٌ ای چشهانش را بارانی کند.
انیر تهام عشقش را تَی نگايش ریخت ٍ رٍ بٌ يهسرش گفت:
 -رخسارى جان نی دٍنو ازم دلخَری ٍلی باٍرکن از عهد نبَد راستش...

باالخرى رخسارى لب زد ٍ گفت:
 راستش چی؟ نکنٌ باز با اٍن دخترعهَت بَدی؟انیر از بابت پاسخی کٌ از رخسارى شنید جا خَرد ،ينَز بدٍن اینکٌ نطلع باشد این گَنٌ عکس
العهل نشان داد ٍای بٌ زنانی کٌ تهام ناجرا نی فًهید.
بین دٍ رايی گیر کردى بَد ،دٍ رايی آشکار حقیقت یا کٌ نٌ پنًان کاری؟
با تَجٌ بٌ نَقعیت پیش آندى ترجیح بٌ پنًان کاری داد ٍ گفت:
 چٌ ربطی بٌ نگار دارى؟ چرا يهٌ چی رٍ ربط نی دی بٌ اٍنَ خب پس چرا دیر کردی؟ بگَ خب؟ چرا این يهٌ نن رٍ ننتظر گذاشتی ؟انیر با نن ٍ نن جَاب داد:
 -ناشینو تَی راى خراب شد ،بردنش تعهیرگاى ،یعنی نجبَر شدم.

رخسارى یک تای ابرٍیش را باال انداخت ٍ گفت:
 -خب؟ چرا زنگام بی جَاب نَند؟
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 حق باتَئٌ ،راستش آنقدر سرم گرم شد کٌ فرانَش کردم.درٍغ گفتن بٌ رخسارى را نٌ دٍست نی داشت ٍ نٌ کار آسانی بَد ،درٍغ گفتن بٌ آن دٍ چشو
نعصَم ٍ خَاستنی يرگز باب نیل اٍ نبَد.
رخسارى را در آغَش گرفت ٍ گفت:
 حاال نی شٌ ببخشی ننَ؟ اشکالی ندارى ،اگٌ االن دیگٌ نی تَنی بریو دیدن رانین آرى عزیزم بریورخسارى از جا برخاست ٍ يهان نانتَی گلَلٌ شدى ی بی نَا را در تن کشید ٍ بٌ يهراى انیر از خانٌ
خارج شد.
خَد نیز نهی دانست چرا ينَز دلیل انیر را برای دیر رسیدن باٍر نکردى بَد.

نگار سالنی بٌ ايل خانٌ داد ٍ با سرعت بٌ اتاقش رفت ،لباسش را عَض کرد ٍ رٍی تخت دراز
کشید ،نقشٌ ای کٌ انرٍز پیادى کردى بَد بی نقص بٌ پایان رسید انا از اینکٌ انیر ناجرا را برای
رخسارى تَصیف کردى باشد اطهینان نداشت زیرا تازگی يا نی فًهید کٌ نگاى رخسارى بٌ اٍ يیچ
خَب نیست ٍ البتٌ کٌ انیر يو بٌ این نَضَع کانال آگاى بَد.
سردرد بدی گریبانش را گرفتٌ بَد ٍ اٍ را نی آزارد پس چشهانش را رٍی يو انداخت تا اندکی
استراحت کند.
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رخسارى خَد را در آغَش رانین انداخت ٍ عطر اٍ را در ریٌ يایش بلعید ،اٍ تنًا عضَ باقی ناندى از
خانَادى اٍ بَد ،اٍ تنًا کسی بَد کٌ پس از ندت يا بَی پدرش را نی داد ٍ ير رٍز کٌ نی گذشت،
پس از گذر سال يا اٍ ير چٌ بیشتر بٌ پدرش شبايت پیدا نی کرد ٍ تصَیر پدر را پیش چشهش
زندى نیکرد.
انیر با تٌ خندى ای کٌ در لحنش يَیدا بَد گفت:
 خیلی خب رخسارى ،خفٌ کردی داداشتَ.رخسارى با بی نیلی از آغَش گرم ٍ انن برادر دل کند ٍ با غرٍلند گفت:
ای بابا ،خب یٌ نايٌ ندیدنش.رانین دست رخسارى را فشرد ٍ گفت:
 خَش اٍندی عزیزم ،چرا سرپایین بفرنایید بنشینید.رخسارى کنار انیر رٍی کاناپٌ نشست ،رانین بٌ آشپزخانٌ رفت تا از خَاير ٍ شَير خَايرش پذیرایی
کند.
تنًا اٍ ٍ خدایش نی داند کٌ چقدر این دختر برای اٍ ارزشهند است انا در يهین تازگی يا داشت
دلش را نی باخت بٌ صهیهی ترین دٍست خَايرش ،يهان دختری کٌ يرگز اخو نهی کرد ،ير زنان
نیخندید ٍ صدای خندى اش گَش عالو را کر نی کرد.
یک ناى بَد کٌ اٍ را ندیدى ،دلش برای اٍ بسیار لک زدى بَد ٍيرچٌ زٍدتر نی خَاست با اٍ رٍبٌ رٍ
شَد انا بٌ چٌ بًانٌ ای؟
چایی را در استکان يا نی ریخت کٌ نا بٌ ينگام صدای فریاد انیر کٌ بیش از ير چیزی در لحن اٍ
شگفتی يَیدا بَد را شنید.
سراسیهٌ از آشپزخانٌ بیرٍن رفت ،انیر برخاستٌ بَد ٍ پشت تلفن بر سر کسی فریاد نی کشید.
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حیران تر از رانین رخسارى بَد کٌ انیر را خیرى خیرى نی نگرید ٍ ير دٍ نتعجب بَدند انا اخو يای
انیر ير جانیٌ بیشتر در يو کشیدى نی شد ٍ حتی چًرى اش بٌ کبَدی نی گرایید.

ينَز جانیٌ ای از پایان نکالهٌ اش نهی گذشت کٌ بدٍن خداحافظی از يهسرش ٍ رانین از خانٌ
خارج شد ٍ سراسیهٌ خَد را بٌ کارخانٌ رساند.
خَد نیز نهی دانست نسیر را چگَنٌ طی کرد ٍ چٌ اندازى بی قانَنی بٌ خرج داد ،ناشین را کٌ پارک
کرد خَد را بٌ نحَطٌ ی کارخانٌ رساند انا دٍد بَد کٌ از پیکرى ی سَختٌ ی کارخانٌ بٌ يَا بر نی
خاست.
صَرتش بٌ سرخی نی گرایید ٍ دستانش لرزش نحسَسی داشت ،تهام کارکنان در حیاط جهع شدى
بَدند ،يهًهٌ ای عجیب بٌ پا شدى بَد ٍ يرکس نظریٌ ی خَد را از چگَنگی آتش گرفتن کارخانٌ
بیان نی کرد.
چشو در بین آن يا چرخاند ٍ پدرش را دید کٌ با اشکی کٌ در چشو يایش حلقٌ زدى بَد ،با گیجی
بٌ آجار زحهاتش کٌ در آتش سَخت خیرى شدى ،قدم يایش نی لرزید ٍ نهی تَانست خَد را بٌ پدر
برساند آخر يیچ گاى تا بٌ حال اٍ را با این حال ندیدى بَد.
ير طَر بَد خَد را بٌ اٍ رساند ٍ بدٍن يیچ حرف اضافٌ ای پدرش را کٌ شانٌ يایش در يهین چند
ساعت خو شدى بَد را در آغَش خَد کشید.
يادی يو در آنجا حضَر داشت ،آتش نشان يا سعی در نًار کردن آتش را داشتند انا آتش آن قدر
برافرٍختٌ بَد کٌ از ير زبانٌ ای شعلٌ نی کشید ٍ نقطٌ بٌ نقطٌ ی جهرى ی چندسالٌ ی حاج دادفر را
نقابل چشهانش نیست ٍ نابَد نی کرد.
يادی بٌ طرف حسابدار کارخانٌ کٌ صَرتش از دٍد آتش سیاى شدى بَد رفت ٍ پرسید:
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 يهٌ اٍندن بیرٍن؟ کسی داخل نهَندى؟ نٌ آقا خَشبختانٌ يهٌ تَنستن جَن خَدشَن رٍ نجات بدن.يادی کٌ نی دانست انیر ٍ پدرش در حال حاضر حال نساعدی ندارند رٍ بٌ حسابدار با صدای
آرانی پرسید:
 نشکل چی بَد؟ آتیش سَزی از کجا شرٍع شدى؟حسابدار کٌ سعی نی کرد صدای خَدش را در نیان این يهٌ جهعیت ٍ غَغا بٌ گَش يادی برساند
بٌ اٍ نزدیک شد ٍ گفت:
 نهی دٍنو آقا ،يههَن یک آن نتَجٌ آتش سَزی شدیو ،نصرت زنگ خطر رٍ زد يهٌ اٍندیوبیرٍن.

پس از گذشت ساعاتی زجر آٍر ٍ دلگیر نانَران آتش نشانی آتش را نًار کردند.
کارخانٌ ای کٌ حاج دادفر با زحهات فراٍان آن را نانند فرزند خَد بزرگ کردى بَد ،نشکالتش را با
خَد بٌ بالین بردى بَد ٍ نَفقیت يایش را اٍج سعادت نی دانست در نقابل چشهان کو فرٍغش
خاکستر شد.
يضو این نَضَع آن قدر برای اٍ دشَار بَد کٌ حتی پس از رفتن تهانی کارکنان ٍ آتش نشانی تا
زنانی کٌ رٍز در دل تاریکی شب فرٍ رفت ٍ رٍشنایی آن را بلعید رٍی زنین نشست ٍ بی يیچ
حرفی خیرى بٌ ٍیرانٌ يای کارخانٌ شد.
انیر اٍ را ترک نکرد ٍ يهراى اٍ رٍی زنین چهباتهٌ زد ،شانٌ يای نحیف پدرش را نی فشارد تا شاید
اندکی از اندٍى اٍ کاستٌ شَد ٍلیکن نهی دانست پدر خَد را رٍی زنین حس نهی کند ،آن قدر در
اندیشٌ ی کارخانٌ بٌ سر نی برد کٌ نٌ چیزی نی بیند ٍ نٌ چیزی نی شنَد.
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حال خَد اٍ نیز دست کهی از پدر نداشت انا نحتهال در کنار اندٍى پدر اندک غهی يو نبَد.
دستان تنَنندش را رٍی بازٍی يای کو تَان پدرش قرار داد ٍ آيستٌ اٍ را از رٍی زنین سرد کٌ حاال
از گرنای آتش گرم شدى بَد را بلند کرد ،با چشهان خستٌ ی خَد نی دید کٌ پدر در عرض يهین
چند ساعت چٌ اندازى پیر شدى ،ير دٍ حین رفتن نگايی نغهَم بٌ پشت سرشان انداختند ،حاج
دادفر عقب گرد کرد ٍ نگاى حزن انگیز خَد را برای آخرین بار بٌ کارخانٌ انداخت گَیا برای يهیشٌ با
آن جا ٍداع نی کرد.
سید انیر پدر را بٌ طرف ناشین يدایت کرد ،حاج دادفر یارای گام برداشتن نداشت ،گَیا قسهتی از
تهام ٍجَدش را در آن نحَطٌ ی سَختٌ جا گذاشتٌ بَد.
بٌ ير جان کندنی کٌ بَد داخل اتَنبیل نشست ،انیر جًت خانٌ را در پیش گرفت ،دٍساعت پیش
يادی را بٌ ننزل فرستاد تا نادر ٍ رخسارى را در جریان این رٍیداد تلخ قرار ديد.
بٌ خانٌ کٌ رسیدند ،سید انیر کلید را در قفل انداخت انا طَبی خانَم با شنیدن صدای دستٌ
کلیديای انیر پیش پایشان دٍید ٍ قبل از چرخش کلید در قفل ،در را برای آن يا گشَد.
با دیدن قانت خهیدى ی يهسرش ٍ رخسار دٍد گرفتٌ اش چنگی بٌ گَنٌ يای نرنش کشید کٌ
جای ناخن يایش رٍی گَنٌ يایش سرخ شد.

با لحنی کٌ نشان نی داد بر اجر بغض خراشیدى شدى گفت:
 الًی بهیرم حاجی جان ،چی بٌ رٍز زحهاتت اٍند؟ کی چشههَن کرد؟ الًی کَربشن الًی...انیر نداخلٌ ای کرد ٍ تنًا بٌ گفتن« نانان بسٌ» آن يو با تحکو اکتفا کرد.
با چشهانش اشارى ای بٌ نادرش آند ٍ پدرش را بٌ طرف اتاقش يدایت کرد.
درب اتاق حاج دادفر را کٌ بست بٌ پذیرایی آند.
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رخسارى ٍ فاطهٌ ٍ علی رٍی یک کاناپٌ ٍ نادرش ٍ يادی در سهت دیگری نشستٌ بَدند ،ناراحتی ٍ
اندٍى در چًرى ی يهگیشان نَج نی زد.
طَبی خانَم کف دستش را بٌ ران پایش نی کَبید ٍ زیر لب اظًار ناراحتی نی کرد ،فاطهٌ بٌ نانند
يهیشٌ نتانت ظايریش را حفظ کردى بَد ٍ رخسارى چشهان غهگینش را بٌ يهسرش دٍختٌ بَد.
سکَت برقرار بَد ٍ يهٌ در اندیشٌ نن بعد کارخانٌ بَدند ،نخستین نفری کٌ لب باز کرد يادی بَد
کٌ گفت:
 حاال نی خَایو چیکار کنیو؟سید انیر تهام تَانی کٌ را تنًا در نقابل پدرش در بدن جهع کردى بَد را ريا کرد ٍ گفت:
 نهی دٍنوعلی رٍ بٌ ير دٍیشان پرسید:
 نشکل چی بَدى؟ آتیش سَزی از کجا شرٍع شدى؟يادی کٌ با نانَران آتش نشانی صحبت کردى بَد ٍ نشکل را جَیا شدى بَد گفت:
 گَیا نشکل از لَلٌ يای گاز بَدن ،یعنی نشکل کانال داخلی بَدىعلی نکررا رٍ بٌ يادی پرسید:
 انبار پارچٌ يا چی؟ اٍنا يو از بین رفتٌ؟سید انیر چشهانش را با خستگی بست ٍ با لحنی کٌ عاری از يرگَنٌ انید بَد گفت:
 يهٌ چی سَختٌ ،يهٌ ی پارچٌ يا نابَد شدن.يادی ادانٌ داد:
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 برای چندتا تَلیدی قرار داد داشتی پارچٌ يای اٍنا ارسال شدى؟انیر سرش را بٌ نعنای« نٌ » بٌ چپ ٍ راست تکان داد ٍ در ادانٌ گفت:
 کلی ضرر کردیو ،پَل پارچٌ يا بٌ حساب کارخَنٌ پرداخت شدى باید يهشَنَ برگردٍنیو. خب این کٌ غصٌ ندارى پَالیی کٌ از جانب خَدشَن پرداخت شدى رٍ بٌ خَدشَن بر نی گردٍنیو. -نهی شٌ

يادی نتعجب از رٍی کاناپٌ نیوخیز شد ٍ گفت:
 چرا؟ نشکل چیٌ؟ با پَلی کٌ از اٍن تَلیدی يا گرفتیو حقَق عقب افتادى کارگرا رٍ تسَیٌ کردیو فقط یک سَم ازپَل تَلیدی يا باقی نَندى کٌ ينَز بعضی از کارگرا طلب دارن از نا
فاطهٌ رٍ بٌ برادرش گفت:
 از حساب شخصی بابا پرداخت کنیدطَبی خانَم طبق عادت يهیشگی اش چشهانش را چپ کرد ٍ با لحنی کٌ در آن تٌ نزى يای بغض
بٌ ٍضَح حس نی شد گفت:
 خسارت خسارتٌ دیگٌ نادر ،چٌ فرقی نی کنٌ از حساب شخصی پدرت پرداخت بشٌ یا از حسابدیگٌ ای.
انیر با تکان سر حرف نادرش را تایید کرد ،صدای زنگ خَردن تلفن خانٌ تداخلی نیان بححشان بٌ
ٍجَد آٍرد.
فاطهٌ تکانی بٌ يیکل نحیفش داد ٍ خَد را بٌ تلفن رساند ،عهَیش پشت خط بَد.
473

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

اٍ نیز بٌ نحض شنیدن این خبر با نگرانی با ننزل برادرش تهاس گرفتٌ بَد ،آن قدر نضطرب بَد کٌ
حتی حال فاطهٌ را نپرسید ٍ جَیای اتفاقات پیش آندى شد.
فاطهٌ تهام آنچٌ نی دانست را شرح داد ٍ عهَیش پس از اظًار يهدردی سراغ تنًا برادرش را
گرفت ٍ فاطهٌ با گفتن اینکٌ پدرخَاب است تهاس را خاتهٌ داد.
انیر نگايی بٌ جهع انداخت ٍ گفت:
 چارى ای نیست ،نهی شٌ تا صبح غو باد گرفت فردا در رابطٌ با این نَضَع بیشتر فکر نی کنیوحاال بًترى يهٌ برید استراحت کنید ،پاشَ علی بلندشَ دست فاطهٌ رٍ بگیر برید خَنتَن ،يادی
ساعت از نیهٌ شبو گذشتٌ تَ يو بًتری بری خَنت ،نادر جَن شها يو پاشَ برٍ پیش آقاجَن
پاشَ قربَنت برم.

بعد از حرف انیر ،فاطهٌ ٍ علی پس از خداحافظی با نیلی نٌ چندان خانٌ را ترک گفتند انا يادی کٌ
خستٌ بٌ نظر نی رسید با شب بخیر کَتايی بٌ سهت خانٌ اش رٍانٌ شد.
طَبی خانَم يو بٌ سهت اتاقشان رفت ،يهسرش رٍی تخت دراز کشیدى بَد ٍ چشهانش را بستٌ
بَد انا اٍ خَب نی تَانست بفًهد کٌ يهسرش خَاب نیست ،تنًا چشهانش را رٍی يو گذاشتٌ تا
غو خَد را از شریک زندگیش پنًان سازد.
سَی دیگر خانٌ رخسارى با سکَت خَد يهسرش را بٌ آرانش دعَت نی کرد ٍ شاید انیر يو بٌ این
سکَت احتیاج داشت زیرا بی يیچ حرفی سرش را رٍی بالشت گذاشت ٍ يهانند پدرش چشهانش
را بٌ درٍغ بست ،يو اٍ ٍ يو حاج دادفر تهام شب را بیدار بَدند ٍ در جایشان غلت نی زدند ٍ بٌ
زحهات از دسترفتٌ شأن نی اندیشیدند.
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طَبی خانَم ٍ رخسارى يردٍ نزدیک بٌ طلَع خَرشید چشو بر يو گذاشتند  ،ساعت از شش صبح
فراتر نرفتٌ بَد کٌ سید انیر از جای خَد برخاست ،با باال ٍ پایین شدن تشک ،رخسارى چشهانش را
از يو گشَد ٍ رٍسری اش را از رٍی زنین برداشت.
يهان طَر کٌ در خَاب گرى ای بٌ آن نی زد پشت سر اٍ از اتاق خارج شد ،سید انیر لیَانی آب
نَشید ٍ برای خارج شدن از آشپزخانٌ عقب گرد کرد کٌ با رخسارى نَاجٌ شد
تهام دیشب با اٍ حتی کلهٌ ای سخن نگفتٌ بَد ،لبخندی يرچند ضعیف بٌ رٍی اٍ پاشید ٍ با
دستانش صَرت پف آلَد رخسارى را قاب گرفت ٍ گفت:
 صبح بخیر چرا زٍد بیدار شدی؟رخسارى دست رٍی دستان يهسرش گذاشت ٍ گفت:
 خَابو نهی اٍند تَ کٌ پا شدی بیدار شدم.انیر سری تکان داد ٍ از آشپزخانٌ خارج شد ،رخسارى نکرر از دنبال اٍ رفت ،سید انیر کتش را از رٍی
چَب لباسی چنگ زد ٍ با برداشتن تلفن ٍ دستٌ کلیدش بٌ سرعت از خانٌ خارج شد طَری کٌ حتی
نجال سَال پرسیدن را برای رخسارى باقی نگذاشت.
نگايی بٌ صفحٌ نَبایلش انداخت کٌ تهام دیشب در حالت سکَت بَد ،يهان طَر کٌ حدس زدى
بَد تهاس بی پاسخ فراٍانی رٍی صفحٌ چشهکنی زد.
لیست تهاس يا را چک کرد ،تعدادی از کارکنان کارخانٌ ٍ تعدادی از دٍستانش بٌ عالٍى رئیس
تَلیدی کٌ بٌ آن يا بديکار بَد.
رٍی پیشانی اش کَبید ٍ سَار اتَنبیلش شد ٍ راى افتاد ،تلنفش بٌ صدا در آند ،نگايی از گَشٌ ی
چشو بٌ نَبایل انداخت ٍ با دیدن نام نگار با آسَدگی تهاس را پاسخ داد:
بعلٌ؟475
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 الَ انیر سالم حالت چطَرى؟ نیخَای چطَر باشو؟ سردرگو -انیر نی تَنی بیای شرکت؟ ينَز کسی نیَندى نی خَاستو یٌ چیزی بًت بگو!

انیر نردد پاسخ اٍ را نحبت داد ٍ نسیر شرکت عهَیش را در پیش گرفت ،زنانی کٌ رسید از ناشین
بیرٍن آند ٍ از درب ٍرٍدی داخل شد ،نحَطٌ را پشت سر گذاشت ٍ نقابل خَد نگًبان کٌ نردی
نیانسال بَد را دید.
سالم آقا خَش اٍندید ،خانو دادفر داخل يستن سالم خستٌ نباشین ،بسیار خب نتَجٌ شدمدر رايرٍی شرکت کٌ بٌ اتاق نگار ننتًی نی شد ،نگار بٌ انتظار ایستادى بَد.
با دیدن قانت انیر قدنی بٌ سهت اٍ برداشت
 سالم انیر خَش اٍندی نهنَن،چی شدى؟ گفتی حرفی داری بًو بزنی -آرى ٍلی این طَری کٌ نهی شٌ بریو تَ اتاقو بشینیو.

انیر نَافقت کرد ٍپا در اتاق نگار گذاشت در صَرتی کٌ نهی دانست چٌ حادجٌ ی يَلناکی انتظار اٍ
را نی کشد.
رٍی صندلی ای کٌ رٍبٌ رٍی نیز کار نگار قرار داشت نشست ٍ گفت:
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 گَش نیدم انیر اٍل اینکٌ نن بابت اتفاقی کٌ برای کارخَنٌ افتادى خیلی نتاسفو ،نن نیدٍنو ٍ شايد بَدمکٌ تَ ٍ عهَ چٌ اندازى برای پیشرفت اٍن جا تالش کردین
 نهنَن نگار ،انا دیگٌ از تاسف خَردن کاری پیش نهی رى حق داری ،خسارت جانی کٌ نداشتٌ؟ خسارت نالی چی؟ نٌ خدارٍشکر کسی صدنٌ ای ندیدى انا خسارت نالی چرا ،کلی بًهَن ضرر خَردى کلی بديی باالآٍردیو

نگار اندکی در فکر فرٍ رفت ٍ گفت:
 انیر اگر بخَای نن نی تَنو کهی بًت کهک نالی برسَنو نهنَن از پیشنًادت ٍلی الزم نیست تَ خَدت رٍ قاطی کنی قاطی یعنی چی انیر؟ پس نا تَ چٌ رٍزی بٌ درد يو نی خَریو؟ خَايش نی کنو قبَل کن -اٍل با بابا صحبت کنو بعد بًت خبر نی دم بازم نهنَن

خداحافظی کرد ٍ از شرکت خارج شد ،نگًبان نیز از داخل اتاقک کَچک خَد رفتن انیر را نظارى کرد.
رخسارى بعد از رفتن انیر در جای خَد خزید ٍ چشهانش را رٍی يو گذاشت ،بٌ این فکر نی کرد آیا
حاج دادفر نی تَاند حال رٍحی سابق خَد را بٌ دست آٍرد؟
آیا انیر نی تَاند از پس تهام بديی يا برآید ٍ يهٌ چیز را بٌ رٍال سابق برگرداند؟ رٍال سابقی
بدٍن کارخانٌ ی حاج دادفر؟
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تقٌ ای بٌ در خَرد ،از جای خَد برخاست ٍ گفت:
 بعلٌ؟در باز شد ٍ قانت طَبی خانَم پیش چشو رخسارى نهایان شد ،صاف نشست ٍ گفت:
 بفرنا نادرجَنطَبی خانَم پا در اتاق گذاشت ٍ کنار رخسارى رٍی تخت نشست ٍ گفت:
 انیر کجا رفت؟ نهی دٍنو چیزی نگفتطَبی خانَم آيی کشید ٍ گفت:
 بهیرم براش اٍنو این ٍسط نَندىرخسارى دست نادرشَيرش را در دست فشرد ٍ گفت:
 انیدٍارم يهٌ چی زٍدتر رٍبٌ راى بشٌطَبی خانَم کٌ بٌ نحبت بین خَد ٍ عرٍسش عادت نداشت دستش را از رٍی دستش بیرٍن کشید
ٍ گفت:
 باشٌ نن نی رم یکو استراحت کنو ،تهام دیشب رٍ نخَابیدم بعدش بیدار نی شو نايار نی ذارم،حاجی ٍ انیر از دیرٍز لب بٌ چیزی نزدن.
 -باشٌ نادرجَن شها برین استراحت کنین نن خَدم نايار رٍ درست نی کنو
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چند ساعتی گذشت ٍ عقربٌ يای ساعت در خانٌ ی پدر نگار حَالی دى صبح را نشان نی داد ،پدر
نگار ساعتش را دٍر نچش بست ٍ رٍبٌ يهسرش پرسید:
 خانَم؟ بچٌ يا خَابن ينَز؟ نٌ رضا کٌ تَاتاقشٌ ،نگار يو صبح خیلی زٍد رفت شرکت. عجیبٌ ! چٌ ساعتی؟ فکر کنو حَالی شیش صبح بَد پس چرا رضا نرفتٌ؟ نهی دٍنو دیگٌ.نَبایلش را از رٍی نیز عسلی برداشت ٍ تهاسی با دخترش گرفت انا بَق يایی کٌ خَرد خط
خراشیدى ای رٍی حَصلٌ اش کشید ،نتعجب با حسابدار شرکت تهاس گرفت ٍ خشنَد از ٍصل
شدن تهاس ،حال حسابدار را پرسید ٍ گفت:
آقای نادری حالت چطَرى؟ کجایی شرکتی ؟ نهنَن ،نٌ آقای دادفر یعنی چی ؟ چرا؟ ساعت از دى يو گذشتٌ راستش آقای دادفر نن ٍ چندتا از کارنندان رفتیو دم شرکت انا نگًبان گفت نگار خانَم انر کردنانرٍز شرکت تعطیلٌ.
 چطَر نهکنٌ آخٌ؟ ٍاال نن بی خبرم آقای دادفر ،نن بٌ بقیٌ يهکارا يو تلفنی خبر دادم. باشٌ نن پیگیری نی کنو.479
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پس از قطع تهاس نکررا با نگار تهاس گرفت.

انا پس از بی نتیجٌ ناندن تهاسش رضا را صدا زد ٍ گفتٌ يای آقای نادری را با اٍ درنیان گذاشت،
رضا نیز نانند پدرش ابتدا نتعجب شد ٍ سپس بٌ يهراى پدرش بٌ سهت شرکت رٍانٌ شدند.
زنانی کٌ رسیدند پدر نگار با دست بٌ درب يای شرکت کَفت.
نگًبان با شنیدن صدای در دٍان دٍان خَد را بٌ درب ٍرٍدی رساند ٍ در را برای آقای دادفر باز کرد.
پدر نگار چًرى ی گلگَن نگًبان را برانداز کرد ٍ پرسید:
 دخترم کجاست؟چرا گفتٌ کسی نیاد شرکت؟نگًبان دستی بٌ ابرٍيای نانرتبش کشید ٍ گفت:
داخل يستن آقا ،نن اطالع ندارم يهَن نَقع حَالی ساعت يشت بَد کٌ اٍندن پایین ٍ گفتنکسی نیاد از اٍن نَقع تا بٌ حال نن ندیدنشَن.
رضا پیش قدم شد ٍ جلَ تر از پدر حرکت کرد ،داخل رايرٍی شرکت شد ٍ درب اتاق نگار را نیهٌ باز
دید.
قدم يایش را تند کرد ٍ داخل اتاق شد ،کسی درٍن اتاق نبَد.
نام خَايرش را بٌ دفعات صدا زد انا جَابی نشنید نا انید از اتاق خارج نی شد کٌ رد خَن را کنار
نیز نگار دید.
رد خَن را دنبال کرد ٍ جلَتر رفت ،بٌ پشت نیز رسید ٍ بًت زدى با پیکرى ی بی جان نگار رٍبٌ رٍ
شد.
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چشهانش بدٍن پلک زدن خیرى بٌ نگار بَد ،باالی سر اٍ نشست ٍ دستان سرد نگار را در دست خَد
گرفت ٍ آن قدر نام خَايرش را صدا زد کٌ فریاديایش دیگر تبدیل بٌ زنزنٌ يایی شد کٌ قابل
شنیدن نبَد.
باٍر نهی کرد ،این را کٌ نگار دیگر نفس نهی کشد ،جان در بدن ندارد.
ينَز دست نگار را ريا نکردى بَد ،انگشتان ظریف ٍ کَچکش را در نشتش نی فشرد،نگین
انگشترش کٌ از نشًد برای اٍ خریدى بَد يو دیگر نهی درخشید گَیا اٍ يو فًهیدى بَد کسی کٌ
نیًهان انگشتان کشیدى اش بَدى حتی دیگر قادر بٌ تکان دادن دست يایش نیست.
پدر نگار زنانی کٌ پی بٌ اٍضاع برد ،نَیٌ ای دل سَز جان داد ٍ قطرى يای اشکش زیر چرٍک يای
چشهانش گیر افتاد ،رٍی سینٌ اش نی کَبید ٍ قربان صدقٌ ی تک دختر خَد نی رفت انا رضا
يهچنان نبًَت ناندى بَد ،گَیا ينَز باٍر نهی کرد.
دٍبارى ٍ چندبارى نبض نگار را نی گرفت ٍ يربار کٌ با سکَت آن نَاجٌ نی شد دنیا رٍی سرش
ٍیران نی شد.
دلش نی خَاست پدرش را از این غو نجات ديد ،پدری کٌ يای يای گریٌ نی کرد ٍ بر سر ٍ سینٌ
اش نی کَفت.
بگَید:
«ببین اشتباى نی کنی نگار نفس نی کشٌ»
انا این خیالی بیش نبَد ،نگار بار سفر بستٌ بَد ٍ چشهانش را برای يهیشٌ رٍی يو گذاشتٌ بَد.
رضا پیکرى ی خَايرش را بٌ آغَش کشید ٍ سر خَنین اٍ را بَسٌ زد ،يهان لحظٌ بَد کٌ از شَک ٍ
حیرت در آند ٍ نانند پدرش بعضی را کٌ نانند سنگی بزرگ شدى بَد ٍ راى گلَیش را بستٌ بَد را
شکست ٍ نَیٌ سر داد.
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نگار را نحکو تر از ير لحظٌ بٌ سینٌ اش فشرد ٍ نَيای خیس از قرنزی خَنش را نَازش داد ،انگار
این دختر يهان خَاير کَچکش کٌ نَيایش را خرگَشی نی بستٍ برای دلبری از برادرش با زبان
شیرینش بٌ قربان اٍ نی رفت نبَد.
نٌ ،این دختر کٌ بدن سردش رٍی دستان رضا آرام گرفتٌ بَد نهی تَانست نگار باشد.
نگار نیجنگید ،نگار يرگز عادت بٌ شکست خَردن نداشت ،حال چٌ کسی اٍ را بٌ این رٍز درآٍردى
بَد؟
چٌ کسی تَانستٌ بَد خَاير کَچکش را با بی رحهی بٌ دیار باقی بفرستد؟
دستانش رنگ شدى بَد از سرخی خَن نگار ،صَرت نگار را برای بار صدم بَسٌ زد ٍ عطر تنش را در
نشانش کشید.
پدرش يهراى نَیٌ يایی کٌ سر نی داد ،نگار را از آغَش رضا کٌ سفت بٌ خَدچسباندى بَد بیرٍن
کشید ٍ با بی قراری فرزندش را بٌ آغَش گرفت.
رضاياج ٍ ٍاج ٍ تلَتلَ خَران از اتاق نگار خارج شد ،اشک دیدگانش را تار کردى بَد ،با ير قدنی کٌ
بر نیداشت تصَیر چًرى ی زیبای نگار نقابل چشهانش زندى نی شد.
بٌ اتاقک نگًبانی رسید ،نگًبان با دیدن دست يای خَنین رضا ٍ حال بی تابش خَد را شتاب زدى
بٌ اٍ رساند ٍ يهان طَر کٌ بر فرق سر خَد نی کَبید گفت:
 آقا چی شدى؟ چٌ اتفاقی افتادى؟رضا با صدایی دٍر رگٌ کٌ از شدت فریاد يا ٍ زجٌ يایی کٌ زدى این گَنٌ گشتٌ بَد گفت:
 زنگ بزن پلیس ،زٍد باشنگًبان رنگ باخت ٍ عقب گرد کرد بٌ طرف اتاقک ،رضا رٍی زنین نحَطٌ ی شرکت نشست ٍ گریٌ
يایش را از سر گرفت.
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ناباٍرانٌ در افکار پر از تشَیش ٍ تردید خَد غرق بَد.
زنانی کٌ نانَران نیرٍی انتظانی سر رسیدند ،رضا با قدم يای سست خَد آن يا را بٌ اتاق نگار برد.
رضا بٌ سختی پدرش را از اتاق بیرٍن کرد ،سعی نی کرد اٍ را حتی برای لحظٌ ای آرام کند.
پس از گذشت زنانی کٌ برای رضا ٍ پدرش چندین سال طَل کشید یکی از آقایان کٌ لباس نیرٍی
انتظانی بر تن داشت نزدیک آن يا شد ٍ گفت:
 نسبتتَن با نتَفی چیٌ؟رضا با شنیدن نام «فَت شدى» عرق سردی رٍی پیشانی اش نشست ،این کلهٌ بٌ نگار جسَر نهی
آید ،چگَنٌ نی خَاست با این غو بزرگ کنار بیاید.
پدرش یارای سخن گفتن نداشت ٍ خیرى بٌ جسد نگار بَد.
رضا با ير سختی بَد لب باز کرد ٍ گفت:
 خَايرم يستن تسلیت عرض نی کنو ،چٌ کسی شها را در جریان قرار داد؟ يیچکسٍ ،قتی خَايرم تلفنشَن رٍ جَاب ندادن نگران شدیو ٍ اٍندیو این جا نی دٍنستین اینجا يستن؟رضا سری تکان داد ٍ دیگر حرفی نزد.
نا تحقیقات بیشتری انجام نی دیو ٍ شها رٍ در جریان نی ذاریو ،فعال جنازى ننتقل نی شٌ پزشکقانَنی.
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رضا سکَت کرد ٍ بازٍی پدرش را سفت چسبید ،گَیا نهی خَاست باٍر کند ،نهی خَاست يضو کند
کٌ نگار دیگرنیست ،حال چگَنٌ این خبر را بٌ نادرش نی داد؟
نادر جانش بٌ جان نگار بند بَد ،نگر نی تَاند کنار بیاید با این غو؟
ينَز فکر نی کند االن نگار نی آید ٍ در رابطٌ با کارنندان شرکت بٌ اٍ شکایت نی کند.
بٌ اتفاق پدر خَدشان را ننزل رساندند ،دیر یا زٍد باید نادر نگاريو با دخترش ٍداع نی کرد.
بٌ خانٌ کٌ رسیدند ،نادر نگار با دیدن ظاير آن يا  ،چشهان پف آلَد يهسر ٍ پسرش ٍ صَرت
سرخ رضا پی بٌ نايیت ناجرا برد.
نادر بَد ٍ نی تَانست يهٌ چیز را در رابطٌ با فرزندش پیش بینی کند ،اٍ فًهید ،بی آنکٌ آن دٍ
حرفی بزنند اٍ نتَجٌ شد بالیی بر سر دختر نازنینش آندى.
قطرى اشکی کٌ از گَشٌ ی چشو رضا افتاد ،نُ ًری بَد کٌ زدى شد بر رٍی تهام نگرانی يایش.
رٍی زنین سر خَرد ٍ دقایقی بعد جیغ يای دلخراش زن بیچارى بَد کٌ فضای خانٌ را نغهَم نی
کرد ٍ سراغ جگر گَشٌ اش را از يهسرش نی گرفت ،آن قدر رٍی صَرتش زدى بَد کٌ جای ناخن
يایش را صَرتش خَدنهایی نی کرد ٍ دل ير بینندى ای را بٌ درد نی آٍرد.
رضا تَان نقابلٌ با نادرش را نداشت ،چٌ نی گفت؟
نی گفت عزای دخترت را نگیر؟
خانٌ در عرض یک ساعت بٌ ناتو کدى ای تبدیل شد کٌ تهانی ايالی خانٌ عزادار دختر جَانشان
بَدند.
صدای جیغ يای يای بلند ٍ جان سَز نادر ٍ گریٌ يای پدر ٍ رضا آن قدر بلند بَد کٌ يهسایٌ يا را
کنجکاٍ کردى بَد.
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نأنَران پلیس پس از بازجَیی از نگًبان ٍچک کردن دٍربین يای نداربستٌ ی شرکت ،انگشت
نگاری ٍ تحقیقات دستَر دستگیری نضنَن پرٍندى را صادر کردند.
نقتَل از ناحیٌ ی سر زخهی شدى بَد ٍ گَیا پس از برخَرد سر با گَشٌ ی تیز نیز پاتختی درٍن
اتاق از دنیا رفتٌ بَد.

رخسارى خَرشت درٍن قابلهٌ را يو نی زد کٌ انیر صدایش زد:
 رخسارى انگار زنگ نیزنن ،نیشٌ نگايی بندازی.نالقٌ را درٍن سینک انداخت ٍ با حالت دٍ بٌ سهت آیفَن رفت ،پس از پاسخ دادن با حالت
نتعجبی رٍ بٌ ايالی خانٌ گفت:
 پلیسٌحاج دادفر کٌ از پیلٌ ی تنًاییش ينَز کانال بیرٍن نیاندى بَد پیش دستی کردٍ گفت:
 بپرس با کیکار دارن؟رخسارى سَال حاج دادفر را برای نانَرین پلیس تکرار کرد ٍ رٍبٌ حاج دادفر گفت:
 نی گن انیربیاد جلَی درانیر نتعجب از سخن رخسارى ،کتش را پَشید ٍ از خانٌ خارج شدٍ
طَبی خانَم کٌ نگران بٌ نظر نی رسید ،چادرش را بٌ سر انداخت ٍ يهراى پسرش از خانٌ خارج شد،
حاج دادفر ٍ رخسارى يو از پشت آن يا رٍانٌ شدند.
انیر شخصا درب حیاط را گشَد ٍ گفت:
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بفرنایید؟نانَر پلیس نگايی بٌ انیر انداخت ٍ گفت:
 آقای انیر دادفر؟ بعلٌ خَدم يستو -شها باید يهراى نا تشریف بیارید کالنتری

طَبی خانَم ُ
يل زدى پرسید:
 ببخشید نیشٌ بپرسو نشکل چیٌ؟! آقای انیر دادفر نضنَن بٌ قتل خانو نگار دادفر يستن باید برای بازجَیی با نا تشریف بیارن.ينَز حرف نانَر پلیس بٌ انتًا نرسیدى بَد کٌ طَبی خانَم از حال رفت ،حاج دادفر اٍ را در آغَش
گرفت ٍ سید انیر بی يیچ حرفی بٌ ناشین پلیس خیرى بَد ،بی ارادى دستانش را برای زدن دستبند
جلَ آٍرد.
با دیدن این صحنٌ برق از چشهان رخسارى پرید ٍ دست انیر را بٌ سهت خَد کشید ٍ با صدای
بلندی گفت:
 چی نیگن اینا؟چرا يیچی نهی گی؟ چرا سکَت کردی؟ اصال نگٌ نگار نردى؟نانَر پلیس انیر را بٌ طرف ناشین يدایت کرد ٍ رخسارى يهان طَر لرزان از پشت شیشٌ ی
ناشین بٌ چًرى ی نبًَت انیر خیرى بَد ،ناشین حرکت کرد ٍ در پیچ کَچٌ گو شد انا رخسارى تا
دقایقی کنا درب ایستادى بَد.
بٌ طرف خانٌ رفت ٍ لباس يایش را پَشید نی خَاست از خانٌ خارج شَد کٌ حاج دادفر نانع شد.
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 کجا دختر؟رخسارى با بغض بدی کٌ در گلَیش گیر کردى بَد گفت:
 نن نهیتَنو این جا ننتظر بهَنو ،نهی تَنو بشینو ٍ ببینو انگ قاتل بَدن نی زنن بٌ انیرطَبی خانَم يهان طَر کٌ آب قندی را کٌ در دست داشت يو نی زد رٍ بٌ يهسرش نالید:
 بذار برى حاج آقا اصال ننو نی خَام باياش برمسپس سری تکان داد ٍ با صدای بلندی گریٌ سر داد ٍ گفت:
 خدایا این دختر بیچارى کینردى؟ کی کشتش ٍ انداختش گردن پسر نن؟با دیدن حالت گریٌ ی طَبی خانَم تَسط رخسارى اٍ يو رٍی زنین چهباتهٌ زد ٍ سرش را بٌ زیر
انداخت ،قطرى ی اشکی رٍی صَرتش سر خَرد ٍ بٌ این اندیشید کٌ این رٍزيای شَم کی بٌ پایان
خَايد رسید؟
در ننزل پدر نگار يو يیچ چیز رٍبٌ راى نبَد ،نادر يهچنان بر سر ٍ رٍیش نی کَبید ٍ از شدت
ناراحتی فک اٍ قفل شدى بَد ،پدر يو با تهام خرابی حال خَیش در تالش بَد تا يهسرش را بٌ
آرانش دعَت کند.
رضا از جای برخاست ٍ در برابر نگاى پرسشگر پدر از خانٌ خارج شد.
نی خَاست برای پیگیری پرٍندى بٌ کالنتری برٍد ،دلش نی خَاست ير چٌ زٍدتر کسی را کٌ این
بال را بر سرش خَاير دردانٌ اش آٍردى تنبیٌ کند ،خَد را بٌ کالنتری رساند ٍ در کهال تعجب انیر را
دستبند بٌ دست در آنجا دید.
نتعجب بٌ جًت اٍ قدم برداشت ٍ گفت:
 -چی شدى؟ اینجا چیکار نیکنی؟
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انیر دستش را کٌ اسیر فلز سرد دستبند بَد را رٍی شانٌ ی پسرعهَیش قرار داد ٍ گفت:
 تسلیت نیگو رضا ،سرتَن سالنترضا سری برای تشکر تکان داد ٍ انیر بٌ يهراى نانَر پلیس از اٍ دٍر شد.
برای پیگیری پرٍندى خَاير بٌ آن جا سر زدى بَد انا يرگز نهی خَاست شنیدى يایش را باٍر کند،
انیر در بازجَیی خَد قتل نگار را بر گردن نگرفتٌ بَد ٍ اظًار نی کرد خیلی دٍستانٌ از نگار
خداحافظی کردى ٍ از آن جا بیرٍن آندى انا بدا بٌ حال اٍ کٌ يهٌ چیز بر علیٌ اٍ بَد.

رضا يهچنان نات ٍ غو زدى بر دیَار گچی کالنتری تکیٌ زدى بَد ،بٌ جدی بَدن بیش از اندازى ی
ناجرا پی بردى بَد
اتًانی کٌ بٌ انیر زدى شدى آنقدر سنگین بَد کٌ رٍی شانٌ يای اٍ يو سنگینی نی کرد.
چٌ اندازى خَايرش بٌ انیر دلبستٌ بَد،اگر بَد ٍ نی دید کٌ انیر نتًو بٌ چٌ جرنی شدى برای
ريایی اٍ خَد را بٌ آب ٍ آتش نی زد.
با پدرش تهاس گرفت ٍ دیدى يا ٍ شنیدى يایش را در اختیار اٍ گذاشت.
آقای دادفر با زنگ خَردن تلفن نگايی بٌ يهسر بی قرارش انداخت ٍ از آنجا دٍر شد ،زنانی کٌ
حرف يای رضا را نی شنید گَش يایش داغ شدى بَد ٍ چشهانش درشت ،نسبت بٌ اتفاقی کٌ
افتادى شَک زدى بَد؛ نی تَانست نام يرکسی را بٌ عنَان قاتل دختر خَد بشنَد بٌ غیر از برادر زادى
اش انیر ،بٌ عقب برگشت تا از اتاق خارج شَد کٌ با يهسرش نَاجٌ شد.
فکر اینکٌ اٍ يهٌ چیز را شنیدى اٍ را دگرگَن نیکرد.

انا درست حدس زدى بَد ،يهسرش در جریان صحبت يای اٍ با پسرش قرار گرفتٌ بَد.
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حال يهسرش با شنیدن آن صحبت يا نکررا بًو ریخت ٍ دٍبارى اشک يای سهج بَدند کٌ گَنٌ
يایش را آبیاری نی کردند.
نانند آتش فشانی فَران کرد ٍ رٍبٌ آقای دادفر با شیَن ٍ گریٌ گفت:
 يهین االن ننَ نیبری خَنٌ ی برادرت باید يهٌ چیز رٍ خَدم بفًهو.آقای دادفر برای آرام کردن اٍ از شانٌ يایش گرفت تا اٍ را رٍی صندلی بنشاند انا يهسرش آنقدر
خشهگین ٍ پریشان حال بَد کٌ قادر بٌ کنترل کردن خَد نبَد.
پس چارى ای جز بٌ انجام عهلی کٌ يهسرش نی خَاست نبَد ،بٌ يهراى يهسرش بٌ خانٌ ی
برادرش رفت بدش نهی آند اٍ يو از این ناجرا کهی بیشتر نطلع شَد.
زنانی کٌ درب بٌ رٍیشان باز شد ٍ داخل شدند.
نگاى خیس رخسارى ٍ زن برادرش رٍی اٍ ٍ يهسر داغ دیدى اش نیخکَب شد ،يهسرش با دیدن
حال پریشان آن يا از نطلع بَدنشان با خبر شد.
فضا در سکَتی عهیق غرق شدى بَد ٍ ير پنج نفرشان با نگاى يای خیس يهدیگر را نظارى نی
کردند،ابتدا طَبی خانَم این سکَت را شکست ٍ برای عرض تسلیت جلَ رفت انا با لحن کَبندى ی
جاری اش بر سر جایش نیخکَب شد.
 دیدی چی بٌ سرم اٍند طَبی؟ دیدی پسرت چٌ کرد با نازدخترم؟ یٌ عهر نگار سیاى بختو رٍ بستیدبٌ ریش پسرتَن گفتین عرٍسهَنٌ ،نال خَدنَنٌ ،پیش فک ٍ فانیل ٍ دٍست ٍ آشنا اسو
گذاشتین رٍ بچو ،آخر سر يو کاشف بٌ عهل اٍند آقا انیر یکی دیگٌ رٍ زیر سر داشتٌ.

نکحی کرد ٍ يهان طَر کٌ با پر رٍسری نشکی رنگش چشهانش را خشک نی کرد ،انگشت اشارى
اش را بٌ طرف طَبی گرفت ٍ گفت:
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 برٍ دعا کن طَبی ،برٍ فقط بٌ خدا التهاس کن کٌ يهٌ اینا فقط شک ٍ تردید باشٌ اگر نباشٌ ازسر تقصیرات پسرت نهی گذرم.
آنقدر سخنان نادر نگار غهگین ٍ کَبندى بَد کٌ ير چًارنفرشان حتی پدر نگار از لحن اٍ ترسیدند ٍ
پايایشان لرزید انا رخسارى کٌ از يهٌ صبَرتر ٍ ننطقی تر نی نهَد قدنی بٌ سَی اٍ برداشت ٍ
يهان طَر کٌ شانٌ ی اٍ را نَازش نی کرد گفت:
 زنهَ جان انقدر سریع قضاٍت نکید ،نن نطهئنو يهٌ ی اینا یٌ سَءتفايهٌ آخٌ نگٌ انیر زدى بٌسرش کٌ قصدی بٌ جَن نگار کنٌ؟
نادر نگار کٌ يیچ گاى دلخَشی از رخسارى نداشت با نفرت بٌ چشهان نعصَم اٍ خیرى شد ٍ گفت:
 درستٌ ،بٌ زٍدی يهٌ چیز نشخص نی شدى انا يیچ چیز اصل قضیٌ رٍ تغییر نهی دى کٌ تَ پاگذاشتی تَ زندگی دخترم يهٌ چی رٍ ریختی بًو.

رخسارى دیگر پاسخی نداشت ،خستٌ تر از آن حرف يا بَد کٌ از خَد دفاع کند ٍ یا با این نادر داغ
دیدى بحخ کند.
نادر ٍ پدر نگاريردٍ از خانٌ خارج شدند انا تلخی حرف يایشان بر تن ٍ جان ير سٌ شان نشست
ٍ آن يا را اندٍيگین تر از پیش کرد.
حاج دادفر ٍ رخسارى ير دٍ بٌ ادارى پلیس نراجعت کردند انا رخسارى نتَانست يهسرش را ببیند ٍ
از اٍ علت این اتًام را جَیا شَد ،ير چند اٍ يرگز نهی تَانست اتًانی کٌ بٌ يهسرش زدند را باٍر
کند.

سٌ سال بعد:
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پَل را بٌ سهت رانندى تاکسی گرفت ٍ از ناشین پیادى شد ،آفتاب نَری تابندى رٍی صَرتش
انداخت پس دستش را سایٌ بان نگايش کرد ٍ درب يای سفید رنگ رٍبٌ رٍیش را کٌ با خطی
درشت ٍ خَانا رٍی سر در آن حک شدى بَد«آسایشگاى رٍانی» نظارى کرد.
بٌ نقصد نَرد نظرش رسیدى بَد انا ينَز يو نیان دٍرايی داخل شدن ٍ یا بازگشتن ناندى بَد انا
نًایتا قدم يای سستش را آرام آرام بٌ طرف يهان درب يای سفید رنگ برداشت.
سالنی بٌ نگًبان داد ٍ از یکی از پرستارانی کٌ آن جا حضَر داشت سراغ يادی بًرانی را گرفت.
پرستار رخسارى را بٌ انتًای نحَطٌ ی ٍسیع آسایشگاى يدایت کرد ٍ با نشان دادن يادی ،رخسارى
از اٍ خَايش کرد تا آن دٍ را بٌ حال خَد بگذارد.
پرستار با نگرانی نگايی بٌ چًرى ی نضطرب رخسارى انداخت ٍ گفت:

 نهکنٌ بًتَن آسیبی برسَنٌرخسارى سری تکان داد ٍ نکرر از اٍ تهنا کرد تا آن يا را تنًا بگذارد ،پرستار با دٍدلی از آن جا دٍر
شد انا از يهان نقطٌ رخسارى ٍ يادی را زیر نظر داشت.
رخسارى با دیدن يادی کٌ بٌ آن حالت باٍرنکردنی تبدیل شدى بَد بٌ يو ریخت.
يادی با لباس آبی رنگ نخصَص بٌ آسایشگاى يهان طَر کٌ چشهانش در يالٌ ای سیاى فرٍ رفتٌ
بَد ٍ نَيایش آشفتٌ ٍ بًو ریختٌ بَد ،رٍی چهن نشستٌ بَد ٍ نانند کَدکی کٌ گو شدى
زانَيایش را بغل زدى بَد.
نگر این نرد بٌ اصطالح دیَانٌ يهان يادی نغرٍر ٍ خَدشیفتٌ ی نا نبَد؟
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حاال چرا دست سر نَشت اٍ را بٌ این نقطٌ از زندگی رساندى بَد؟
رخسارى با دلی نطهئن کهی بیشتر بٌ اٍ نزدیک شد خَدش يو نهی دانست چرا انا یقین داشت
يادی بٌ اٍ ضرری نهی رساند.
نانش را چندین بار صدا زد انا پاسخی از جانب يادی بٌ اٍ دادى نشد ،گَیا اصال در آن فضا حضَر
نداشت ٍ انگار نٌ صدای رخسارى را نی شنید نٌ حضَرش را حس نی کرد.
رخسارى کنار اٍ زانَ زد ٍ ساعت نچی را کٌ تَی کیفش بَد را بٌ سهت اٍ گرفت ٍ گفت:
 انیر خَاست اینَ بیارم برات ،گفت اٍن برات گرفتٌ بَدى قبال ،خَدش نخَاست بیاد ٍ تَرٍ تَیاین ٍضع ببینٌ.
انا يادی حتی دستش را يو برای گرفتن آن ساعت دراز نکرد ،رخسارى زنانی کٌ يهٌ چیز را بی
فایدى دید ساعت را کنار اٍ رٍی زنین گذاشت ٍ با خداحافظی قدنی از اٍ دٍر شد کٌ ناگًان يادی
نام اٍ را خَاند.
با اشتیاق بٌ سهت اٍ عقب گرد کرد انا اشتباى کرد ،انگار يادی اٍ را نهی دید ٍ حتی نگايش يو
نهی کرد.
تنًا بٌ رٍبٌ رٍ خیرى بَد ٍ با خَد سخن نی گفت.
رخسارى با قلبی فشردى از آن جا بیرٍن آند.
سٌ سال پیش زنانی کٌ انیر نتًو بٌ قتل نگار شد يهٌ نا انید شدند ٍ دیگر قبَل کردى بَدند کٌ
انیر نگار را بٌ قتل رساندى انا این ادعا زیاد طَل نکشید کٌ بعد از گذشت دٍ ناى نگًبان شرکت پدر
نگار کٌ ادعا نی کرد بٌ جز انیر يیچ کس ٍارد آن شرکت نشدى ،سکَت خَد را شکست.
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اعتراف کرد کٌ بعد از رفتن انیر فرد دیگری يو داخل شرکت شدى ٍ پس از کشهکش ٍ تنش يایی
کٌ نیان آن فرد ٍ نگار بَد ،قاتل نگار را بٌ قتل رساندى ٍ نگًبان را با دادن ٍعدى يایی يهچَن پَل
نجبَر بٌ پاک کردن فیلو يای دٍربین شرکت کردى انا پس از گذشت دٍ ناى ٍجدان خفتٌ ی نگًبان
کٌ احترام زیادی برای نگار ٍ خانَادى ی اٍ قائل بَدى بیدار شدى ٍ بٌ يهٌ چیز اعتراف کردى.
قاتل کسی نبَد جز يادی بًرانی کٌ آن رٍز طبق رٍال يهیشگی بٌ دیدن يهدست خَد نگار رفتٌ
انا با اٍ دچار اختالف نظر ٍ بحخ شدى ٍ اٍ را خیلی اتفاقی بٌ عقب يل دادى ٍ پس از برخَرد سر
نگار با گَشٌ ی نیز با از بین بردن تهام ندارکی کٌ علیٌ اٍ بَد ،خَد را از آن جا بیرٍن کشیدى.
با فاش شدن نَضَع ذين يهٌ دچار سردرگهی ٍ ابًام بزرگی بَد کٌ يادی چرا دست بٌ يهچَن
خطایی زدى؟!
يادی پس از دستگیری بٌ ٍکیل خَد صدنٌ زد ٍ باريا دست بٌ خَدکشی برد ،رفتارش تغییر کردى
بَد ٍ گَیا دیگر آن يادی سابق نبَد ،در نًایت پزشکان سالنت رٍان اٍ را تأیید نکردند ٍ اٍ برای
يهیشٌ رٍانٌ ی آسایشگاى رٍانی شد ٍ يیچ کس يیچ گاى پی بٌ این نبرد کٌ يادی زنانی دل باختٌ
ٍ شیدای رخسارى بَد ٍ تنًا کسانی کٌ نی دانستند یکی نگار بَد کٌ این راز را با خَد بٌ گَر برد ٍ
دیگری يادی کٌ در این حال شاید حتی رخسارى را يو بٌ یاد نداشت.
پس از رفع اتًام از انیر آرانش بٌ خانَادى يای دادفر بازگشت ٍ جنازى ی نگار با نًایت احترام بٌ
خاک سپردى شد انا تنًا چیزی کٌ انیر را عذاب نی داد رٍیدادی بَد کٌ برای يادی پیش آندى بَد
ٍ ينَز پس از گذشت سٌ سال اٍ راضی بٌ عذاب يادی کٌ يهانند برادرش بَد نشد.
باريا بٌ دیدار اٍ در آسایشگاى رفت ٍ با اٍ لب بٌ سخن گشَد انا ير زنان سکَت يادی پاسخ
تکراری ٍ دلزدى ی اٍ شد.
خانَادى نگار کٌ پس از نرگ اٍ يهَارى افسردى ٍ اندٍيگین بَدند ،تهام انَال خَد را بٌ فرٍش
رساندى ٍ برای يهیشٌ از ایران نًاجرت کردند ٍ تهام ارتباط خَد را با دٍستان ٍ آشنایانی کٌ در
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ایران داشتند قطع کردند ٍ در این سٌ سال يیچ کس از آن يا خبری نداشت ،دریغ از یک تهاس،
نانٌ ٍ یا يرچیزی کٌ بٌ آن يا اطهینان ديد حالشان خَب است.
رانین ٍ گالرى يو بٌ ندت يفت نايی نی شد کٌ پس از خَاستگاری رانین ٍ رخسارى از گالرى
زندگی نشترک خَد را زیر یک سقف آغاز کردى بَدند.
طَبی خانَم پس از پشت سر گذاشتن تهام آن رٍزيای دردناک ٍ اتفاقی کٌ برای نگار پیش آند در
نًایت رفتار خَد را نسبت بٌ رخسارى رٍ بٌ نالیهت بردى بَد ٍ رخسارى ٍ انیر يو در يهان حَالی
صاحب خانٌ ای کَچک ٍ نستقل شدى بَدند.
دلتنگی گايی انان سیدانیر را نی برید ،دلتنگی برای برادری کٌ از بدٍ کَدکی با اٍ دٍستی کرد ٍ بی
قراری برای رضا کٌ از ير دٍست ٍ آشنایی بٌ اٍ نزدیک تر بَد.
بدحالی نی کرد برای جهع صهیهانٌ ی از دست رفتٌ شان ،رٍزيایی کٌ يهٌ ی آن يا درکنار يو
بَدند ٍ در این نیان رخسارى يو حال نساعدی نداشت با نرگ نگار ناخَدآگاى دلش يَای رٍزيایی
را

نی کرد کٌ در شرکت رضا بٌ کار نشغَل بَد انا ير چٌ کٌ بَد ،با ير سختی ای کٌ نی شد آن يا
تَانستند از غو خَد با گذشت سٌ سال اندکی بکايند.

رخسارى پس از بازگشت از آسایشگاى بٌ خانٌ رفت ،داخل کٌ شد صدای گریٌ ی «یاسین» پسر
فاطهٌ سادات در خانٌ پیچیدى بَد ٍ انیر نازش را نی کشید ٍ برای آرام شدنش با اٍ بازی نی کرد.
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رخسارى سالنی داد ٍ بَسٌ ای رٍی گَنٌ ی یاسین گذاشت ،نی دانست سید انیر ننتظر بٌ اٍ خیرى
شدى تا خبری در رابطٌ با يادی از اٍ بگیرد انا اٍ تصهیو بر آن گرفت تا در خانٌ شان حتی شدى برای
ندت نحدٍدی نَضَعات حزن انگیز را فرانَش کنند.
لیکن بٌ جای خبری از يادی ،نژدى ی پدر شدن انیر را بٌ اٍ داد ٍ عاقبت قصٌ ی تلخ رخسارى پایان
گرفت ٍ رٍبٌ شرٍعی شیرین ٍ لذت بخش رفت ٍ یاد ٍ خاطرى ی يادی ٍ نگار برای يهیشٌ در
تاریکی فرٍ رفت.

پایان
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با تشکر از رقیٌ نَالیی عزیز بابت نَشتن این رنان زیبا
برای دانلَد رنان يای بیشتر بٌ سایت زیپا نراجعٌ کنید

https://zepa.ir/
عنَان  :پایان یک سکَت
نَیسندى  :رقیٌ نَالیی عضَ اختصاصی ناٍل 89
طراحی ٍ صفحٌ آرایی :ناٍل 89
آدرس سایت wWw.Novel98.Com :

آدرس کانال https://telegram.me/novel98 :
پیج اینستاگرام https://www.instagram.com/novel98_official :
ایهیل انجهن Novel98.official@gmail.com :

قابل تَجٌ نَیسندى يای کٌ قلو خَبی دارن ٍ دٍست دارن رنان ٍ آجارشَن بٌ صَرت فایل در
سایت ٍ کانال ناٍل  89ننتشر بشٌ نی تَنن با نا در تهاس باشن یا عضَ انجهن نا بشن.
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