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 :خالصه
 !ي دختر خانم نازنازهی در حق کنهی مي کار بدهی...طنتی از سر شي آقا پسرهی
 دنشی نزنه حاضر به بخشنی زمي و تا پسر داستان و بدجوررهی گی م به دلنهی دختر خانم داستان به شدت کو

 ....شهینم
 !؟!نجاستی سوال احاال
 ؟! که نهای دختر خانم و داشته ی ارزش تالفطنت؛ی پسر داستان از سرشي سهوکار
 

 :مقدمه
 
  گذارم پشت در ی ـوسه ام را مبـ
 

 سر به سر, قهرکردم  , يقهرکرد
 ز کن در را تماما با , ای بتو
 

  ناز کنمی برای خواهی چه مهر
  ؟ یداشت,  غرورم را شکستم من
 

  ؟یحاال تو با من آشت , آمدم
 

 !می اهللا الرحمن الرحبسم
 
 . شدرهی و در مونده به سقف پاگرد خی و عصبدی کشی در خونه از حرص پوفي به کفشای نگاهبا
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دست خودش نبود بعد از .سکوت خونه لذت ببره با آرامش وارد خونه بشه و از ی به دلش مونده بود شبآرزو
 . عادت نکرده بودتشی پرجمعيسالها هنوز به خانواده 

 خونه در و آروم بست و بدون ي انداخت به در و بدون توجه به سروصدادی کلیقی بست و با نفس عمچشماشو
 نی سمانه بزرگتري صداهدی پله نرسنیبه آخر.  شو دنبال کردی اختصاصي پله مانند تا طبقه ریجلب توجه مس

 :خواهرزاده ش با پوزخند مخاطبش قرار داد
 !چه عجب چشم ما به جمال آهو خانم روشن شد-
 : بلند شدزشی عزری متحيصدا. لب بهش بستری زی و طبق عادت فحش زشتستادی سرجاش اضی غبا
 ! مادرجون مگه آهو اومده؟یگی میچ-
 . از پله ها باال رفتدمی دیی هی ساهیفکر کنم اومد آخه انگار منم -

 : و مخاطب قرار دادزشی عزشهی پدرش مثل همی سرزنش گر آقامحمدعليصدا
 ! کنهی می احترامی همه آدم بدون سالم بنی که به اي کردتیدلت خوشه بچه ترب--

 پشت قسمت پله خور ساختمون ی سر سفره پشت به در ساختمون تو هال راحتی وقتدشی دی هم نمدی بارزنیپ
 . به خودش دادی پرستو خواهرش تکوندیی سمانه بود که با تای عقابي چشماریهنوز گ. ته بودنشس

 : جواب نذاشتی پدرش بي طعنه ي تلخ و سردي اومد و با صدانیی پله رو پاهی
 !! ارجمندی آقا محمدعلي تا حاال محتاج سالم زنگوله پا تابوتت هم شدیاز ک-

 مدافع ي از لفظ زنگوله پاتابوت بود، صدایمی قدي خاطره هیل مرور  حاصدی که به چهره ش دوی اخمهمزمان
 گرفت و پا تند کرد دهی و نشنکردی جمع مي هاش برای بداخالقي شو بهونه ی خستگشهی که مثل همزشیعز

 خوندن و رو تخـ ـت رس ماهها دی سازشون بره تا خستگیمی قدي دوبکلس خونه يتا به تنها اتاق طبقه 
 !هخوابش رها کن

 
 تکونش ی خواب بود که دستجیهنوز گ. بستی حالی و چشماشو با بدی بود تو تخـ ـتش پرسی که خي سربا

 . و باز چشماشو بستدیرو د!  خواهرش؛ پرستونی دختر بزرگترسایداد؛ با باز کردن چشماش پر
 : کرد و کنار تخـ ـت خاله ش زانو زدی مکثسایپر
 ؟!ي خورینه، م گفت برات شام گرم کزیخاله آهو؛ عز-
 خواهر زاده هاش که نی بود از بی تنها کسدیشا. کرد لبخند محو صورتش و پنهان کنهی سعدنی لفظ خاله شناز

به زور ! ماهی خواهرش؛ پرنی که از ترس مادرشون سومرای گفت؛ آرمان و المی می قلب و واقعمیخاله رو از صم
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...  غزال صداش کنه، سمانه هم که داد ی محیه که ترج گفتند، سجاد هم پسر پروانی بهش خاله مونی درمیکی
 .شدی می عصبشی از مرور وجودیحت
 : جاش بلند شد و با اخم زمزمه کرداز
 !نیی پاامیخودم م-
 یکی دی شازد،ی برق مییبای و زی ساله ش، چهره ش از جوونستی بي شد؛ خواهر زاده رهی خسای تو صورت پرو

 ي شباهت به خودش نبود، همون چشمای بود که بي نداشت ظاهریمشکل سای پری که با همراهیلیاز دال
 رو رشونی تصودنی از دی که حتی و خطکی باري و همون لبای نسبتا گوشتینی رنگ، همون بییدرشت قهوه 

 . خوردی حرص مسایصورت پر
 : در اتاقش و باز کرد و ادامه دادسای پري بدرقه يبرا
 !! کردميو شناختم خودم واسه خودم آشپز دست چپ و راستمیبهش بگو از وقت-
 : زانوهاش بلند شدي از رویفی با اخم ظرسایپر
 ..شهی همزی نکن خاله، عزی انصافیب-
 : خواهر زاده شحتی وسط نصدی حوصله پریب

 ! نامزدتشی پنییبرو پا.. دونمیم-
 :ت گفتشی زد و با حفظ جدي لبخند محواری اختی از خجالت بسای سرخ شدن صورت پربا
 !دهی که تورو هم داره شوهر مدی ديری دونم پرستو از زود شوهر کردن خودش چه خینم-
 : از کنارش رد شد و گفتشی ذاتيری با سر به زسایپر
 ..از اون گذشته!  تونم درسمو ادامه بدمی خودش گفت مهی پسر خوبوشیدار-

 : در و گرفت و با غرور گفتي لبه
، گفت اگه نخوام " ازدواج کنندی ارجمند همه زود باي تو خانواده ستینمهم ":بعدشم بابا رضا خودش گفت-

 !ستی بهم نياجبار
 : گفتی آزاد کرد و با اخم و تخم مصنوعسای در و ازدست پري لنگه آهو

 !ی خواستی خودت هم شوهر می بگی لنگه پا منو نگه داشتهی-
رش رفت و با انتخاب چند دست لباس  شد، به طرف دراویکی با بستن در تو صورتش سای پری ناراضغیج

 منی رفت؛ امتداد پله ها به نشنییباالخره لباس مناسب جمع و انتخاب کرد و با درست کردن شالش از پله ها پا
 و بزرگترها در حال ونیزیلو تيخونه بود و حاال که همه سر دو دست مبلمان در حال تخمه خوردن و تماشا

 .شدندصحبت کردن بود همه متوجه حضورش 



 

@donyayroman 5 

 نوه ها و بچه هاش زی عزز،ی مادر شصت ساله ش که با لفظ عزنازیپر.  سالم کردی باال برد و سرد و رسمیدست
 خواست بغـ ی بغـ ـل گرفتنش باز کرد، آب گلوشو قورت داد و به سمتش رفت، نميبود با لبخند دستاشو برا

 یی کنه، اونم خواهرزاده هااحساساتابراز  خواهرزادها ش بپره بغـ ـل مادرش و ي خواست جلوینم! ـلش کنه
 کردن؛ و دنبال سوژه واسه دست ی حسابش نمی کافي ازش بزرگتر بودن و به اندازه شونییکه چندتا

 ی بچگبی رقنی که ازش بزرگ تر بود و بزرگ ترینمونه ش سمانه با سه سال اختالف سن! انداختنش بودن
 !شدیهاش محسوب م

 
 مادرش نشوند ی ـشونـی که رو پیفی و بدون توجه به اخم ظردیسرشو با مکث بـ ـوس مادرشو کنار زد؛ يدستا

و سجاد پسر پروانه و !  دخترپرستوسا،ی برادر پرنی بزرگ ترروز؛یبجز پ: و جمع و از نظر گذروندستادیکنار مبلش ا
 .  جمع حاضر بودنديهمه !  سمانهي ساله 25تنها برادر 

 
 :  خواهرش به حرف اومدماهیر نگاهش با جمع بود که پهنوز

 ! خواهرستی ازت نيخبر! يای آسه ميریآهوخانم، آسه م-
 تونست ی هم ازش نميالبته انتظار!  خودش فکر کرد نه به آهو خانم گفتنت از حرص، نه به خواهر گفتنتبا

. بودند شده لی فامي پر سروصدا"آهوخانم" و سه ساله بود که پدر مادرش صاحب ستی بیداشته باشه وقت
 ی نکرده بود وقتراموش و هفت ساله ش فی شوهرشو سر باردار شدن مادر سلی فامي هاهیهنوزم گوشه کنا

 !خود تازه عروسش بعد از سه سال هنوز بچه دار نشده بود
 : جواب دادي احساس خواهرچی باال انداخت و بدون هیی شونه الی خیب

 ! درس و کار بودمریدرگ-
 :سط بحث خاله هاش ودی پرشخندی بانسمانه

 !!! بهت هست، آهوخـــانُميدیام!  امروز کنکور ارشد بود؟دمیشن-
 يمگه شرکت کرده بود"دی پرسی تپلش نمي سمتش و با زدن رو گونه دی چرخی اگر مادرش با بهت نمیحت

 .  سمانه رو نداشتي هم قصد جواب دادن به طعنه "مادر؟
 

 ی ارزش نداشت که حتيزی براش پشدی دی مکی و کوچانشیراف اطيادی زشی که با مدرك دندون پزشکسمانه
 !جواب متلکشو بده

 : جمعزی کرد به مادرش؛ عزرو
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 ؟! کردمی می اطالع رساندی دونستم باینم-
 : گرد شده جواب دادي با چشمامادرش

 !ي ذاشتمت بری حداقل صبح بدون صبحانه نمی گفتی م؟ی که چیعنی-
 : در اومدسای پريو چهار ساله  ستی فوالد برادر بي خنده يصدا

 !!گهی مونده دشی بچگي هنوز تو حال و هوای کنی کارارو منی همزیعز-
 شد انتظار احترام ی نملی داشت اما دلی متفاوتي های باهاشون اختالف سننکهی زاده هاش بودن، با اخواهر

 ي هاینیریشسته بود و با خودش ش، کنارش نبهی غري که فوالد زن عقد کرده یازشون نداشته باشه، اونم وقت
 .کردی تماشاش مشخند،ی آهو ندی از دایشوهرش با لبخند 

 ی به طرف آشپزخونه تو ضلع جنوبیی بدون حرف اضافه یقی فوالد تکون داد و با نفس عمي از تاسف برايسر
 :دی به خواهرزاده ش غرشهیساختمون رفت؛ پشت سرش سروصداها باال گرفت؛ پروانه مثل هم

 ی واسه عقدت حاضر نشد مرخصي کارارو کردنیهم!! ي داری خودت احترام خودت و نگه نمنید ببفوال-
 !!ادی برهیبگ
 

 : سمانه خطاب به مادرش بلند شديصدا
 خدارو بنده نی منم مث ادهای کردی منو مي طرفدارد،ی کردی آهورو مي طرفدارزیاگه انقدر که تو و عز-

 !!!نبودم
 : جمع و به سمت سکوت سوق دادسایا رضا شوهر پرستو و پدر فوالد و پر آقزی و تشر آمي جديصدا

فردا !  وقت نشده برسون خونه شونری و ببر تا دلوفرجانی فوالد بابا ند؛ی نکنخودیانقدر بحث ب! دیصلوات بفرست-
 ! دارمازتی کالردشت نمی بريای با من بدیبا

 ! درست کردن کردی و تمام تمرکزشو جمع ماکاراندی از فوالد نشنیجواب
 : و آماده در آشپزخونه صداش کرددهی ساالد درست کردن بود که پرستو لباس پوشمشغول

 ؟!آهو-
 کلی رنگ و قد و هی و مشکزی ري خواهرش داد، با چشماي مقابلش به چهره يرازی از ساالد شنگاهشو

 کش ي لبخند به لبـ ـهاي براشی نداختش، سعی مناشی عمه مادی شتری بهش نداشت، بی شباهتچیدرشتش ه
 :دیاومده ش انجام

 !نی ری منی داریبسالمت-
 : زدي خواهش برق دلخوريچشما
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 کنم، گرچه بچه م حق داره سربه سرت بذاره از حرص، روز عقدشو یاومده بودم ازت بخاطر فوالد عذر خواه-
 !ي بعد تو واسه خودت تو خواب ناز بودمی همه جارو دنبالت گشت؛يبه دهنش زهر کرد

 : ناتمام خواهرش زمزمه کردي هاهی و گالي توجه به حرفابدون
 !خسته بودم-
 ـیپ! ي رو به اون رو شدنی دانشگاه ااز ای پا گذاشتیاز وقت... بهونه ستی دونیبهونه ست، خودت هم بهتر م-

 !! به بچه های کنی چروك افتاده از بس که همش اخم متیـشون
 ! چندماه قبل از دانشگاه رفتنم من عوض شدمهی!  خواهريدقت نکرد:  دلش گفتتو

 : رو انداخت تو ظرفچاقو
 ! بهتر بتونم کمکت کنمدی شاهی بگو مشکلت چقایدق-

 : و هردو رو به آرامش دعوت ردستادی کنار خواهرش اپروانه
 !! تو که صدات بلنده هنوزاریخوبه شوهرت گفت برو از دلش درب! آروم تر چه خبرته پرستو-
 ! رضا شوهرخواهرشدی به مرام سولیزخند زد؛ ا دلش پوتو
 

 : با اخم نشونش دادپرستو
 نیبا منم که دختر ا..ارنی حرصشو دربشنی ميهمش در حال اخم و تخمه به بچه ها که جر! ش؟ینی بیم-

 .. تنگ کردمنجای انگار جاشو ازنهی حرف مي جورهیخونه بودم 
 : پروانهي تکرارشهی همهاتیوج وسط تدی پرستو پریغی جغی جي از صدای کالفگبا
 تهران ي منطقه نی تورو پدرت، تو بهتري دختريخونه !  پرستو خانمستی شما ني دختري جا خونه نیا-

 !! پاش به زندان باز نشهیفروخت، که شوهرت از برشکستگ
 :داد پروانه ادامه ي کرد و بدون توجه به ابرو انداختن هایی گهی پرستورو نگاه دي دهی رنگ پرصورت

 نی دادی دو دستنی نرفته که همتون سهم ارث هاتون و گرفتادتونی!! سهم ارث من!!  منهي جا خونه نیا-
 !!شوهراتون

 : باعث اخم کردنش شدشتری که به جمع ملحق شده بود، بماهی گفتن پر"گستاخ" يصدا
 ! شبههازدیساعت ..تونی سرخونه زندگدی برنی بحث به ظاهر خواهرانه رو تمام کننیپس ا-
 : بزنه همزمان پدرش همه رو صدا کردی وسط حرفدی پرماهیپر
 !!ستی نی که تموم شدنهی چه حرفنیدخترا شوهراتون دم درن ا-

 : گفتتی با صورت به ظاهر مسلط به عصبانپرستو
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 !!دمی چی از ته مشهی بار واسه همهی زبون سرخت و نی آقاجونم وگرنه اضی فکر قلب مرفیح-
 "ه؟ی سروصداها واسه چنیا" دی پرسی مزی رهی که زی با صدا از عزییبدون حرف اضافه  گرد کرد و عقب

 . کرد و صداش دور و دوتر شدیخداحافظ
 تو چارچوب ستادی ازیعز. آشپزخونه رو ترك کرد"یشی چشم و رو تر از روز قبل میهرروز ب" هم با گفتن ماهیپر

 :در آشپزخونه
 !! دوتا بلندهنیدا ا شده صیپروانه مادر تو بگو باز چ-

 : آهو رو کرد به مادرشالی خی خونسرد و بي افهی به قیی با چشم غره پروانه
 روسی االن سزیمن برم عز. سربه سرش گذاشتی خرده به شوخهی کرد، آهو ی می از آهو عذرخواهیچیه-

 !شهی میعصب
 .وستی رفته ها پي واسه آهو تو هوا فرستاد و به قافله ی دور بـ ـوساز
 . تو ظرف شددنی غذاشو خاموش کرد و مشغول کشری و زختی رو ساالدش رسس

 : گفتینی آشپزخونه نشست و با لحن غمگزی می از چهار صندلیکی ي رومادرش
 
 ارث می پدرت زنده زنده تقسهی دل خودشون راضيفکر کرد. رو نزن تو سر خواهراتهی ارثنیانقدر ا-

 اگه پرستو ي خونه ش دست به پول بزنه دخترم، فکر کردییجابجا واسه ستی هنوز دلش رِضا نماهیکرده،پر
 ! بهونه دامادش کمتر خجالت زده بشهنی دلم، خود پدرت خواست به ازی شده از خداش بوده، نه عزیراض

 !ی بقول دکترسمانه کم محلای مادرش سکوت بود، ي به حرفاجوابش
 :و رو ازجا پروند پدرش هردي قاشق و دهن نگذاشته بود که صدانی اولهنوز

 ؟! هان،ی با مهمونا درست برخورد کنيری بگادی قراره یک-
 : جواب دادیی با لحن مسخره يشخندی رنگ پدرش باال گرفت، با زدن نیی قهوه ي تا چشمانگاهشو

 !ی که صاحب خونه ن حاجنای؟ کدوم مهمون؟ مهمون اونه که احترام خودشو نگه داره بعدشم ا!مهمون-
 : حرفش منصرفش نکردی پدرش هم از زدن باقي  سرخ شدهصورت

 خودشون ي سهم ارث من هم خونه ،ی ارث در نظر گرفتمی که با تقسیی ژهی وداتیخوشبختانه با تمه-
 !! خونه خرج شدهنی ادی نباشه سهم مادرشون هم تو خریهرچ! شهیمحسوب م

 : بغض آلود مادرش بلند شديصدا
 !یکنی می خالرمردی پنی کجا پره سر من و ا مادر، دلت ازی کنی مي جورنیچرا ا-

 :ستادی چنگال و تو بشقابش رها کرد و سرپا اقاشق
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 !!  خودشونویی طعنه متلک بچه هاشون و تحمل کنم هم پررودیخسته شدم هم با-
 : گرفت روبه سقفدستاشو

 هی! المی جلو به ظاهر فاممری الناس به دلم مونده سه روز پشت سرهم با آرامش وارد خونه بشم؛ گارد نگهایباباا-
 ریمنم جوونم خ.. بپوشم، کوتاه بپوشم باز بپوشميروز تو خونه م هرجور دوست دارم لباس بپوشم، بند

طرف دختر خودش کنکور داره خونه .. جاستنی شون اي دختريخانما خونه ......ی که چچمی پقچه پیه...سرم
 که یی آهوي گوربابای پدر که چي اد خونه یا خوارهراشو م بزهی ری براش با آرامش ؛ برنامه مکنهی میرو خال

انگار فقط از !!!  پدري خونه ی شن دسته جمعی آوار مانی غذا درست کردنن ميخانما خسته ..هیپشت کنکور
 !!ستی آرامش نهم پدر حق ما فقط سه روز پشت سرنیا

 : شده ادا دراوردزی سمت مادرش و با چشماش ردیچرخ
 گهیجلو سگ سوتک هم د!!!!!سجاد...  مادر نی نشي جورنیجلو فوالد ا... نپوش مادرينجوری اروزیزشته جلو پ-
 ....رمی حجاب بگدیبا

 :دی کشغی حرفشو جیباق
 !ی سگــــی زندگنیتف به ا-

 به شدت لرزونش مشغول شستشو ي کرد و با دستای غذاشو برداشت و تو زباله خالي خورده مهی نبشقاب
 : ش گفتهی گرزی رزیدورگه از ر يمادرش با صدا.شد
 ! شستمیبذار الاقل ظرفتو م-

 : بود گفتیجانی از هر نوع حس و هی خالي که از سردیی برگرده سمتش با صدانکهی ابدون
 ! خانمنازی پري گذاشته باشم ظرفمو شما بشورادی نمادی ور نی به ایاز دوازده سالگ-
 : اضافه کردی تلخبا
 ...يآخه آرتروز دار-
 شده ی خالی دونست از کی که نمیی نگاهشو از فضانکهی پدرش و بدون ای خالي سمت جادیوزخند چرخ پبا

 : لب زدرهیبود بگ
 !! خانم دکترسمانه ستهیتوص-

 دست رزنی و بست و خواست ازش بگذره که پرآبی شستاد،ی از جاش بلند شد و کنارش اینی با سنگمادرش
 ي داشت و مجبور بود به خاطر وجه اجی آغـ ـوش احتنیچقدر به اانداخت دور شونه هاش و بغـ ـلش کرد، 

 پدر مادرش لوس ي هم سن و ساالش خودش و برای خواست مثل باقیبزرگ بودن ازش بگذره، چقدر دلش م
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 صبح کنکور اکثرا با پدر یچقدر حسرت داشت، وقت.  داشته باشهداریکنه و انتظار داشته باشه نازش خر
 .  سوختی مشیی تنهاي کرده بودند چقدر دلش براادیمادرهاشون حضور پ

 
 : جمع کردشی زندگي هاتی مادرش حواسش وبه واقعییای آروم و رويصدا

 اد ی نمادمی ور نیاز اون مسافرت به ا!!  کنهکاری و چاسری نیخدا بگم ا...ستی ننای دونم دردت ایمن که م-
 !!  باشمدهیرنگ چشمات و روشن د

 شی کابـ ـوسش نوزده سالگنی و بزرگترنی بدتري تنش منقبض شد؛ مادرش دست روي هاچهی ماهناخودآگاه
 !گذاشته بود

 : شدرهی مادرش خی و مشکزی ري و تو چشمادی بغـ ـل مادرش خودشو عقب کشاز
 !!! بهتره برم صدقه بدمياسمشو اورد-
 ..آهو جان-
 

 : بلند خطاب به هردوشون داد زدي گذشت و با صداازش
 !ریشب بخ-
 

 باعث درست کار نکردنشه یپی غلط تاهی ی اضافي کلمه هی به خط برنامه رو از نو خوند، شک نداشت خط
 !! نداشتی نقصنشی نازنيوگرنه برنامه 

 : شدرهی و تو صورت مرد خستادی و چندساله ش سرپا ای سسیی ری رستمي باز شد، به احترام اقایی با تقه در
 ؟! شدهيزیچ-

 : گفتیبخش با لبخند آرامش مرد
 .. بدمي گوشزدهی در موردش دمی ، صالح دنی کرده بودریی برنامه تونو برام تو شبکه شينه فقط کدها-
 .. روز شدهی حشینوشتنش سه ساعت وقت برد تصح ...رشمیخودمم از صبح گ..شمیخوشحال م-

 : با حفظ لبخندش گفتمرد
 !د؟یدیاجازه م-

 :دی رسی گشت تابه خطیدکتر رستم. گرفتی گفت و سر لپتاب و به سمت رستمیی البته
 . خواستم بگم خدمتتونی جارو منیا-
 : و سرجاش نشستدی کشالی خی از سر آسودگیآه
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 ! بده دکتررتیخدا خ-
 سرشو باال گرفت یی خفه ي خنده ي انداخت و چشماشو مالوند از صداي کنارز،ی مي شو روی طبنکیع

 : سرجاش نشست و گفتخیجالت زده س خی رستممی بده که با نگاه مـ ـستقیحیتوض
 .. وقتای کردم که گاهنی رو تمریسی مختلف برنامه نويشرمنده دکتر؛ راستش انقدر واسه خودم زبان ها-
 : دست به لپتابش اشاره کردبا
 .. کنمی مشونیقاط-

 : بدون گرفتن نگاهش گفتدکتر
 ! کنمی افتخار م به خودمي کادرنی رسونه، من واقعا بخاطر همچی هوش شمارو منیا-
 .يشما لطف دار-

 برگرده و نگاه پر حرفش و سشیی به جلد ری رستمدی به چشم زد تا شانکی و عدی و به سمت خودش کشلپتاپ
 !رهیبگ

 : بدون گرفتن نگاهش گفتیرستم
 !ي خسته شدهی امروز کافيبرا.. تستش کنهي سازهی با نرم افزار شبرضای کردم فرستادم علحشیتصح-
 :از جاش بلند شد!!اسری لعنت به تو د؛یل دلش ناتو
 ! رو نوشتني قهوه بخورم شروع کنم سفارش صدروانی لهیپس با اجازتون من برم -

 : سرجاش نگهش دادی رستمي صدادهی در نرسي رهی به دستگدستش
 دیبا!! یاش وقت بمهی نسی برنامه نودی نبازهی هوش؛ استعداد و انگنیآهو خانم؛ من بارها و بارها گفتم؛ با ا-

 !!  ستسانسهی لهی چون سطح معلوماتت باالتر از يباالتر از خودت و درس بد
 : زد و گفتي لبخندي با خونسردآهو

 .سانــی لهی اما من يدکتر شما به من لطف دار-
 : گفتجانی هیرستم

 سال عمرت کی دیچرا با...ي خوندی واسه دکترا مي االن ارشدت و گرفته بوددیتو با.. نگاه به خودت بکنهی-
 !ی جز نخبه ها باشدی تو بایصرف کنکور بگذره وقت

 : دست جلو دهنش و گرفت و با خنده گفتبا
 ! نخبه فحشههی واسه نی بود؛ اجدهی من معدل هسانسهی لالی خیب!! دکتر-

 : گفتي با لبخند محویرستم
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 تمام، خالصه ياری ذهنت با هوشکامال..سهی نخبه بتونه بنوهی رو ي کردی که تو طراحییشک دارم برنامه ها-
 !ي بهره ببرن،ی ازش بهتر از ای تونیم..گمیمن م!!  فنههی نی ها رو داره و ایسی کد نونی ترعی سرن،یتر
 : گفتی با مکثشی تسلط به کنجکاوبا
 !دی بدحی واضح تر توضشهی مشمیمن واقعا متوجه منظورتون نم-
 

 : زد و گفتهیتک آهو زی تکون داد و عقب عقب به مي سریرستم
.. رانی بخاطرمادرم برگشتم استی نيادیبعد از فوت پدرم من مدت ز:  در مورد خودم بدمیحاتی توضهی دیبا-

 دارم دوبرابر گذشته ي شرکت و راه انداختم اما راستشو بخوانی نباشم اکاری بنکهیواسه ا.. نداشتییطاقت تنها
 یمن هامبورگ فقط دانشگاه درس م!!ی برم نه مالی می روحي کنم و واقعا از کارم نه بهره یوقت صرف م

 ! هم داشتميدادم؛ حقوقم چندبرابر االن بود و وقت آزادتر
 : گفتطنتی داد وباشهی به در اتاق تکآهو

 ... کشورهي چه وضعه دکترانی کنن لطفا؛ ایدگی رسرانی انیمسئول-
 : با خنده گفتیرستم

 جا ببرم، هم من به تو کمک نی مادرمو از ایم تو به من کمک کن خوام هیمن م!!  باشي جدقهی دقهیدختر -
 !!ي هات بهتر بهره ببرییکنم تا از توانا

 : لب زددی رفت، با شک و تردی نمی خوبي بحث سمت و سوستاد،ی اخیس
 ؟! دکتري خوای از من میچ-

 : به جلو برداشتی قدمیرستم
 هی دمتی دی انتظار دو ساله مو که از وقتنیهم ا ..يه بد خوام به من اجازیازت م!  سالمه35!! مانهیاسمم ا-

 ! جفتمون راه جلو پات بذارمی بهتر شدن زندگيهم برا. بدمانی پاي دادی رو بهم میحس متفاوت
 !! خورد؛ انتظارشو داشت اما نه اون قدر رك که نتونه در جا رد کنهجا
 ..دکتر من-

 : با محبت لبخند زدیرستم
 دستت و به من ادی بجتی ماه که جواب نتاوری خوام تا شهریازت م!! يکنکور شرکت کرد دونمیم! ؟یدکتر چ-
 اما ادهی مون زی دونم فاصله سنیم!!  خوام برات بسازم و نشونت بدمی رو که میی ندهی چشمه از آهی تا يبد
 !!ی بشمونی پشخابت از انتیی ذارم لحظه ی اونقدر دوست دارم که نمری هم در نظر بگنویا
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 تو ی مش علکرد،ی مونده تو شرکت و محاسبه می ذهنش داشت نفرات باقد،ی به در چسبشتری بناخودآگاه
 ؟ ! رفته بودای هنوز بودش ای شون اما آی شرکت خصوصی منشی ناظم؛ي سازهی تو اتاق شبریآشپزخونه،ام

 
 : دادحی تو هوا تکون داد و مردونه تصحی با آرامش دستیرستم

 ي خواستگاري اجازه گرفتن براهی خودم متاسفم که با ي اما براي از مردا داريم چه تصور دونیمن واقعا نم-
 !ی به در بچسبدهی و ترسدهی انقدر رنگ پردیبا

 شد؛ آهو به خودش اومد از در فاصله گرفت و حی ـنه منتظر توضـی دو قدم عقب رفت و دست به سبالفاصه
 :ون بلند کردن سرش جواب داد بدی و خستگی با کالفگد؛ی به صورتش کشیدست

  دوپهلو بودیلی شما هم خشنهادی خرده ذهنم خسته ست، پهی سر برنامه دیببخش-
 !!دهی همه ضعف از تو بعنی آهو، اي کردکاری مگه چی انداختریتو چرا سرت و ز: سر بلند کردوجدانش
 :رد داد و با پوزخند اضافه کی مطمئن رستمي از کف پوش گرفت و به چشمانگاهشو

 ! دوسـ ـت دخترتون از شرکت نگذشتهنی که هنوز از رفتن آخریاونم وقت-
 : آهو تکون دادي براي چشماشو بست و با تاسف سریرستم

من ده پونزده سال !! کنمی انتخاب ممی شدن زندگکی رو واسه شریی کسانی من همچيتو واقعا فکر کرد-
 تی انتخاب همسر حساسيمطمئن باش برا! زی عزيآهو! هیرونی اهیرونی ادمی کردم، اما عقای زندگرانیخارج ا

 ! خودم و دارميها
 : تفاوتی خونسرد و بي داد بره تو الك آهوحیترج

 !! خودمو دارم دکتري هاتی انتخاب شوهر حساسيمن هم برا-
 : بود با اخم گفتومدهی جا خورد، جواب آهو به مذاقش خوش نیرستم

 .. ما با همي هاتیحساس-
 : توجه به حرف دکتر باز کردیاق و ب در اتآهو

 ي هاهی و سهمي بازی خودم هامبورگه، راستش اگر ارشد باز هم با هزار تا پارتییدا! ممنونمشنهادتونیبابت پ-
 کشور نی تو ای واسه زندگي مدتهاست خودمم اصرارام،ی ندازن در نی راه میرکی زری که زیبی غربیعج

 ..ندارمـ
 قبل از کامل از اتاق طنتی تکون داد و با شی رستمي خونسرد و فک فشرده  به ظاهري چهره ي برايسر

 :خارج شدنش لب زد
 ! ندارمی دل خوشادی کشور زنیپرورِ، ا! یخصوصا که از فرهنگ مرد مدع-
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 : رو جواب داد"مرد تنها" به شماره کنار زد و تماس و ی همراهش پشت فرمون زنگ خورد با نگاهیگوش

 ! هاي سراوي بازمونده يچطور-
 :دیچی پی فاصله تو گوشییای از دني مردي خنده يصدا

 ! عشق منیتو خوب-
 ؟!ستی سوزان ن،ي ما کردادی وقت شب نیا!  با مراممیمخلص-
 !تنهام!  خواهرشي رو برده خونه یلیام-

 : خواسته باشه متلک پروندنکهی ابدون
 !شهیمثل هم-

 : مرد به حرف اومدي خسته يصدا
  خواهرم برام بگونازیاز پر!  ستهی و کناشی پر از نی گاهتی خانواده پدرنیبونت ع زی دونستیم-
 !رسونهی بذارش سالم میآقا محمد عل-

 :دی باز خسته خندمرد
 ؟!پدرت خوبه-
 !!سالم نداره خدمتت، چرا دروغ-
 ؟!یامان از دست تو، خودت خوب-

 رو شهی زد و دنده عقب گرفت، با اخم شي ترمزشی خانم ني راننده دنی از کنارش رد و با دینی کرد، ماشمکث
 : نگهش داشته بود گفتی که به سختی و در هارو قفل کرد و با بغضدیباال کش

 !!یی از تنهاشمیدارم له م!یی داستمیخوب ن-
 !!آهو-
 : و چشماش و بستی داد به صندلهیتک
 هی ي بازقی خوش به سعادت تو که رف!!ي من زنگوله پا تابوت بودي خودت هم لنگه ی جور نگو آهو؛ وقتنیا-

 ..ی همش بچه حساب بشنکهی اهی چه حس نحسی دونی من نمی ولي هاشون بوديقل دوقل و خاله باز
 یپس خودم بهتر م!  بودموفتادهی اورد من هنوز راه هم نای مادرت، پرستورو به دننازی پریوقت.. دمیحق بهت م-

 ي کردن هاي قل دوقل بازهی به قول تو قی بودن و رفری به شریشپرستو پروانه؛ ! ي داریدونم چه حس و حال
 ! بدی گاهمت،ی همه صمنی خوبه ایلی خیگاه.من 
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 به پدربزرگم دمی بعد پونزده سال مادرت آهو خانم، دوباره باردار شد من هم حق میوقت..یی دايتو حق دار-
 .. بزرگـ يبا سه تا بچه پدر من .. هم بخواد اما تو به من بگوگهی دي بچه هیبجز دخترش 

 . حرفشو خورد و ادامه ندادیباق
 من و نداره چون دنی افتادم، هنوزم پدرت چشم دری جا گنی من چرا ای دونی میی گهیتو بهتر از هرکس د-

 ي در انتظارت باشه خصوصا تو جمع خانواده یی دونستم ممکنه تنهایم.. مادرت تورو بندازهي پارینشستم ز
 که یی با هم سن و سال هایلی عالمه رقابت تحمهی! خنده هاشون با طعنه متلکهیشوخ ی که حتتیپدر
 ی رو نمینی ببي که دوست داریاحترام... کنهی تورو کالفه منی و استی نزیی براشون تمگاهتیجا

 !  درك کرده بودمومدهی نایبرعکس تصور پدرت؛ من خوب تورو دن..ینیب
 : عوض کردن بحث گفتي کرد و برای اخمشیی داي غم صدااز
 خوامیم!  جا برمنی کن از اي کارهیحاال ! ي نندازرهای خوددرگنی مارو وسط ا؛ي نشدی آقا محمدعلفیحر-

 ..رانیبِکَنَم از ا
 .... به تو وابسته ستیلیمادرت خ! ییآهو دا-
 می زندگتیع موقنی و االن تو مهم ترستی من مثل هم سن و ساالم نی زندگیچی هي اوردادمیخوب شد باز -

 به فکر قلب مادر شصت ساله م باشم شوك دی داشته باشم چون بای تونم انتخابیاون جور که دوست دارم نم
 !بهش وارد نشه

 : گفتاطی کرد با احتی مکثامیپ
 هم با خواهربرادر زاده ی کنن تازه کلی می ها مثل تو دارن زندگیلی خیی دای ولهی سختطیقبول دارم شرا-

 .... گی بر میی گهی دزی تو به نظرم به چتی همه حساسنیا.. ن یمیهاشون صم
 :شیی وسط حرف دادی حوصله پریب

 .. نتی خواهر برادراشون شعور دارن؛ بچه هاشون هم با ادب و تربیباق-
 :دی با صدا خندامیپ

م  خواستینم!!  شد بهشی ممی با رضا شوهر پرستو چقدر کل کل داشتم، حسودری بخادشی..ي آي آيآ-
 ! ببره خونه شمویهمباز

 . دلت خوشه هاییدا-
 می ازدواج کن که بدون دردسر مقاری دادم با سامشنهادی بهت پشی وقت پیلیمن که خ!  کنم دخترخوبکاریچ-

 ! چتهستی تو خودت هم معلوم نزمیعز! یهامبورگ بش
 : و گفتدی با تمسخر خندشیی داي جواب گله در



 

@donyayroman 16 

 خوام ی باشم، نملی فامنی خوام سنت شکن ای خوام؟ می می چی دونیم!!  مناری از ظن خود شد یهر کس-
 مثل میدگی خوام خوب بذارم بوترشیم!  به باالی چهل سالگی دست کم حاال حاال ها نه، سایازدواج کنم، 

 ...بدون دردسر.. کنمازدواج ی مردنیِ دوست داشتنرمردی پهی بعد با رهیسمانه دختر پروانه؛ همه جا رو بگ
 خودش هم خنده ش گرفته بود، چپ دی فهمی نمیچی جمالت نامفهومش هنی بود که از بدهی اونقدر خندامیپ
 !! سه شعبه ش سمت سمانه بودری اومد ناخودآگاه تی رفت راست میم
 :دی نالیتی نارضابا
 !!ی ــ ــی داگهیبسه د-

 : تو گوشش به حرف اومدي جوون تري دست به دست شد و صدایگوش
 !ی نخندونينجوری اگر من و ایونیمد! !  آهورانی امای تو دارم مدنی فقط بخاطر دگهی ددو سه ماه-
 : گفتشیی پسر داي آشناي خطاب به صداشخندی نبا
 رو گهی کنن؛ حال همدی سالم مگهی ها اول به همدیرانی خرده رو آداب معاشرتت کارکن اهی ي ای ميدار-
 ! کننی مفی تکلنیی پرسن و بعد تعیم

 : کرد و با زمزمه گفتی مکثرایسام
 نه؟!  شهی مبمی زبون هاش نصشی فقط نبامی زي م که از دختر عمه یآدم بدشانس-

 : گفتی حوصلگی رو نداشت، با بي پسرچی هي زبون بازي که حوصله آهو
 ! کنی هم خداحافظییاز دا!  برم خونهدی قطع کنم بادیبا!  نشدهرتری زدم کنار تا دیی بدجااریمن و ببخش سام-

 لب ری و زشی خاموش گوشيزل زد به صفحه !  تماس و قطع کرد"داری ددیبه ام" کرد و با گفتن ی مکثاریسام
 :زمزمه کرد

 ".... نرو رو اعصابم تروخداگهیتو د"
 ! سرعت به طرف خونه روندنیشتری و بعد از استارت زدن با بدی به صورتش کشیدست

 
 بود، با لبخند ی و سردر گمیجی داشت گی خانوادگي هایبا مهمان برخورد نی حی خستگي که وقتای حستنها

 خودش و دوتا ي جمع کرد؛ جمع شدن خانواده ي روونه یی با صدا بست و سالم خسته ی در و کمیمصنوع
 . کنهم سالدی اول بای دونست از کجا و به کی شده بود که نميعمه هاش آنچنان شلوغ بازار

 : ش از جاش بلند شد عمهنی و مهربون ترنی ترفیظر
 !!ی مونی سر کار مي ساعت شب مگه مجبورنیتا ا!  ماه خسته ت عمهيسالم به رو-

 : پروندتی پارازیی مردونه يصدا
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 !!میی قبل از ده خونه میواال ما که مرد-
 : جواب گذاشتی پسر پرستو و بروزی رفت متلک پی که به سمت عمه ش مهمونطور

 !سالم عشق من-
همزمان رو کرد به شوهر !!ناشی عمه ميگری و دامشی پیی دایکی!  عشقش بودی واقعيه معنا دو نفر بفقط

 : خوش اخالقشيعمه 
 ؟!!نمشی ببي اریشترنمی من و بگری جنیچرا ا-

 : کردی زبوننیری شاسری مبل دونفره از کنار يسمانهرو
 واسه دو قرون رزق زنهیگ دو م از هشت صبح تا هشت شب سمیواال ما آمارشو دار!  خونه ستیلیحاال نه خ-

 ...حالل
 : گفتطنتی دختر سه ماه شو تو بغـ ـلش تکون داد و با شسجاد

 !! هاش هم حساب کني اضافه کار-
 : به عمه ش سرشو عقب برد و گفتدهی نرسی قدمن؛یری به جمع خودشی کم محلبا
 !!ی نگاش کن؛ چه مش خوشگلی الهینازبش-
 : سمت شوهرشدی با ذوق چرخنایم
 !! گفتم قشنگهيدید-

 : با متلک حواسش جمع خودش کرددشی عمه ناهي عمه شو گرفت و صداي دراز شده دست
 ی داشت توبه تورش نمقهی بخت برگشته اگه سلنی اي داروسفی به کار کاری خواهر؛ چيدی پرسیاز من م-

 !!يخورد
 يل شد؛ ازعادت زشت خانواده  قفناشی مرعمهی دلگي جمع بلند شد، با اخم چشماش تو چشماي خنده يصدا
 . سرخشون متنفر بود ي با زبون هاشیپدر

آهو هم بدون .دی زد و گوش شوهرشو بخاطر خنده ش به طنز خواهرش کشی لبخند محجوبناشی معمه
 ناشی مبل کنار شوهر عمه مي فقط به شوهرش سالم کرد و رو دسته دشی به عمه ناهی توجهنیکوچک تر

 ! نشستوسف؛یآقا 
 : بلند شدمای شیناراض يصدا

 !! هامی آدمنجای هم انایمن و س!  مگه آهويکور-
 : گفتتی و با جددشی عمه ناهي سمت دوقلوهاس تابه تابرگشت

 !دی که شک داشتم شعور جواب سالم دادن و هم داشته باشدمی نشنیاونقدر ازتون سالم-
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 منتظر سالم کردن از طرف ییمال پررو زنن و در کی بود تو چشماش زل مدهی و بارها تو مراسمات دبارها
 ی شد؛ بهم می افراد متی سوال بردن شخصری که باعث زي بحث کوچک تر بزرگ ترنیحالش از ا..اونن
 !خورد

 و لبخند محوش زد و قبل از بلند شدن از جاش دست برد لپ ناشی به عمه می جمع چشمکییهوی سکوت از
 عمه ش ي داد و تا قبل از گرد شدن چشمالشی تحویی " تو پدر سوختهیچقدر خوشگل"عمه شو گرفت و 

 نشسته بود به هکه پا رو پاش انداخته بود و کنار سمان! ناشی پسر عمه ماسری به ی توجهنیبدون کوچک تر
 :سمت مادرش رفت

 ؟!هی خبرن؛یهمتون خوشگل کرد! ي به شادشهیهم!  خانميسالم پر-
 : بدجنس سمانه بلند شديصدا

 !هیخواستگار-
 
 نوه روزی دختر پوشای ني بازنی جواب گذاشت و از بی سمانه رو بي طعنه "رمی دوش بگرمیخسته م م" گفتن اب

 . بودند گذشت و از پله ها باال رفتدنی در حال پازل چنی زمي که روماهی دختر پررایو الم!  خواهرشي
شالشو سرش انداخت و بدون .قش شد خورد و سجاد تارا به بغـ ـل وارد اتایی بود که به در تقه دهی پوشلباس

 . شدنهیتوجه مشغول درست کردنش تو آ
 ؟!دخترم تارا خوشکل شده؛ غزال-

 یی قهوه ي آشناي لباسش و دهن گرفته بود و با چشماي سمت تارا که با صورت گرد و تپلش لبه برگشت
 . کردی نگاش مرهی خرهیرنگش خ

 ی حوصله سرش و تو گردن پدرش مخفی دختر بچه ب جلو برد با پشت دست گونه شو نـ ـوازش کرد،دست
 .کرد و نق نق از سر گرفت

 . راه افتادی و لباسشو تو بغـ ـل سجاد مرتب کرد و به سمت خروجدی به کمـ ـرش کشیدست
 !خاله غزال-
 ! کرد اما استثنا بود خاله قبلش بهش ببندهی غزال صداش مشهیسجاد هم! اما برنگشتستادیا

 
 شکش؛ی خنده پنکهی کنن؛ عوض ای می هر چقدر شوخگنی می؟ بچه ها هر چ!ي نفوذی بیلی خی دونستیم–

 زبانی بره میی قبول کن سخته آدم جای کنم ولی نمدشونییتا! يدی ملمونی همش اخم تحوی بزنيلبخند
 !ادی بشوازشی با اخم به پشهیهم
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 : پوزخند برگشت سمت سجادبا
 شوازی که با طعنه متلک به پنی شما بودنی اي کردیست و جمع م خرده حواهیاگه !  دکتر روان شناسيآقا-

 !نی من اومديسالم خسته 
 : آهو دست باال برد و مجبور به سکوتش کردحی توجي جا خورد؛ به محض باز کردن دهنش براسجاد

 !!! صدهزار بارنی ندارم ای شوخي بشری بنچیدرضمن؛ من با ه-
 : آزادش بازوشو گرفت اتاق خارج شده بود که سجاد با دستاز
 شهی نملی بود سنکوب کنه ازترس دلکی کرد که خودش هم نزدی شوخهی خورد با تو ی گههی ؛ي خرهی نکهیا-
 !!!!!يری به دل بگنهی همه سال از همه ما کنیا

 :  افتادی از تصورش هم چشماش به سوزش می حت؛ی دردناکي خاطره عجب
 همه تون با دست به ،ی از اول نگاه کنتونوی مسخره بازلمی فینیبشخوبه سر فرصت !!  بردار بودلمیسمانه ف-
 !دی بودستادهی گوشه کنار به خنده ایکی

 که ی دست بلند کرد اشکیمونی کرد، سجاد با پشی مي قراری دختر سجاد بد؛ی لرزی به شدت داشت مفکش
 : زدیش م سمانه با تمسخر صدانیی بود و پاك کنه که از پادهیناخودآگاه از چشمش چک

 !!آهو خانم!!! آهو خانم-
 بود؛ شک نداشت سمانه شیی اسم شناسنامه "آهوخانم" شد، ری خشونت دست سجاد و پس زد از پله ها سرازبا

 بسته ششی نشونشی ظاهر پردنیسمانه از د! رهی گی جور صدا کردنش اون خانم ته اسمشو به سخره منیبا ا
 د،  تو صورتش زوم کريشد و با نگاه کنجکاو

 
 :دی بهش توپی عصبآهو

 ! تو سرتیچه خبرته صدات و انداخت-
 

 بلند و لحن بد آهو جا يسمانه که از صدا.  شوهر پروانه به زنش چشم غره برهروسی اونقدر بد بود که سلحنش
 : داد زدیخورده بود با بدجنسـ ـ

 ! دارهيکار فور! دوست پسـ ـرت دم دره-
 افهی قدنی ددی نشست؛ نگاه همه روش زوم شده بود، شااسریفت کنار و به طرف جمع ردی سرعت هم چرخبه
 .  اکتفا کننیظی جمع به اخم غلي باعث شد مردارشی متحي
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 : به سمتش گفتدی به طرف سمانه رفت و با گرفتن انگشت تهدمی بست وباز کرد و مـ ـستقچشماشو
 خانم ؛يخوری از من می محکمیدهن هات تو ی روز بخاطر گستاخهی ست،ی به سن و سال نهایزی چیلیخ-

 !دکتر
 !!آهو-مادرش
 !گهیبسه د-پدرش

 ..واقعا که- ماهیپر
 

 : گفتاطی و با احتفونی بااضطراب رفت سمت اپروانه
 ! مرد دم درههی گهیراست م-

 : و داد زددی کرد با اعصاب خراب چرخی مینی همه روش سنگنگاه
 ! واسه دست انداختن منه؟دتونیژه جد سونی اای؟ ! دم در باشه به من مربوطهيهر مرد-

 : نگاه سرزنشگر پدربزرگش گفتری زسمانه
 ! آقا بود گفت با آهو کار دارههیبخدا اقاجون -

 دی لرزی متی و گرفت و به طرف آهو که از عصبانزی آب قند دست عزوانی هم از جاش بلند شد و لنای معمه
 :گرفت

 !یشی می کرد تو که حسابت پاکه چرا عصبی شوخهیر سمانه  و بخونی اایب!  شده عمهفیچقدر اعصابت ضع-
 : گفتیفی ضعي با صدافوالد

 ..یگی رنکهیمگه ا-
 : فوالد و خفه کردوسف،ی سرزنشر گر يصدا

 !! تا چه حدیشوخ-
 

 : خطاب به پروانه گفتدی لرزی که میی با صداپدرش
 !!! توادی هست بگو بیهرک-
 بود که اون وقت شب ي ـنه منتظر مردـی گذاشت دست به سير آب قند دست عمه شو گرفت و کناوانیل

 .سراغش اومده بود
 عقب ي داد و از حرص پا تند کرد و پروانه رو با لحن بدصی مرد و تشخي لرزون تعارف پروانه صداي صدابا

 روند،
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 : که سراغ داشت مخاطبش قرار دادی لحننی مقابلش با بدتریمی کرستادنی ابا
 ! طرفانی ایمیکر-

 : گفتی آهو با لبخند متزلزلنی مقابلش و نگاه خشمگي دهی به جمع رنگ پری با نگاهیمیکر
  بد موقع مزاحمتون شدم، ایسالم خانم ارجمند گو-

 : کرددی تاکدی تردیی لحظه بدون
 !!قایدق-

 : افتاده گفتری که ازصراحت کالم آهو جاخورده بود با سر زیمیکر
 مادرشون هستن گفتن بدم خدمت مارستانی بری خودشون گده؛یرنامه کارنم بنی اي جاهیراستش دکتر گفتن -

 !آدرس شمارو هم از پرونده تون برداشتم! شما
 : تکون داديسر
 ! همراهته فلش؟یچ-
 !لشهیفردا موعد تحو. نه نه لپتاب هست-

 :ت شده بود انداخت و گفمونی پششی به سمانه، که از شوخيزی آمری سمت جمع و نگاه تحقبرگشت
 ! داخلایب-
 !نهیدخترم تو ماش-
 ! داخلارشیلپتاب و بده من ب-
 .. مزاحــیول-
 : حوصله صداشو باال بردیب

 ! به دو نکنیکی خسته م با من یمیکر-
 : با خجالت رفت و آهو با جسارت برگشت سمت صورت سرخ سمانهیمیکر
 !ستی جات جا ننهیپاشو از جلو چشمم، همکارم بش-

 .دی و جمع جور ته ساختمون دوکی کوچاطی ش از جا بلند شد و به طرف حهیده به گر با صورت آماسمانه
 ی ناتمام سمانه و آهو مثل مار به خودش مي کل کل هاتیکه از عصبان! روسی کنار پدر سمانه؛ سنشست

 .دیچیپ
 

به تک به جمع با  و پروانه داخل اومدند وبعد از سالم تک زی و دخترش با تعارفات عزیمی و باز کرد، کرلپتاب
 . که بدون حرف از سر شب از جاش جم نخورده بود، نشستناسری کنار یجیگ
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 ؟! کجاستلشیفا-
 : شدزی خمی نمیکر
 .. خوددیخانم بذار-
 : رو مجبور به سرجا نشستن کردیمی کرشی نگاه جدبا
 ! نگاردارویی شرکت داروي پوشه ي دویتو درا-
 ! کردمداشیپ-

 در یمی بود و کري سرگرم بازوشای رفت اسمشو بپرسه با نادشی ی که حتیمیر کر که دختی ساعتمی نتمام
 سه بار کد غلط از جلو دی کرد که نفهمفی اونقدر از آهو و وجودش تو شرکت تعريکمال ادب و بزرگوار

 . بودشدهیچشمش رد شده بود و ند
از شرکت " یمی حواسش از کریب گذاشت و در جواب سوال فشی آخر با تست برنامه لپتابو بست و تو کدست

 : کنجکاو مادرش و دراوردي صدا"چه خبر؟
 ! مادريمگه خودت سرکار نبود-

 : خبر بود گفتی که از همه جا بیمیکر
 ..ـی ي بودن برای حالشون خوب نبود مرخصایگو-
 :اومد در یمی کري حرفش و خورد و سکوت کرد؛ خود آهو در صدد خرابکاری آهو باقیخی نگاه توبدنی داز
 ! کژالشیحالم خوب نبود؛ رفته بودم پ-

 ي نگه دارشی مادري اصطبل روستاي بود و تودهی که پدرش براش خریی کادونی اسبش بود باارزش ترکژال
 ! شدیکه بعد ازمرگ پدربزرگش توسط باغبون مراقبت م!  و مادرششیی داي پدريخونه . شدیم

 ؟!! همه جانیا-مادرش
 اسری ي چشماي آشنایی لحظه نگاهش به قهوه کی فقط یمی به طرف کرفیفتن ک جاش بلند شد و با گراز

 !  برابر اصل پدرش بودی رفت کپی مشییحالل زاده به دا. بعد از سه چهار سال قفل شد
 
 : معذب از جاش بلند شد و دخترشو صدا کردیمی نگاه گرفت و کرضی غبا
 ! کنم خانم ارجمندیبازم از طرف دکتر تشکر م-
 ي پانشو برو در خونه ی بعد هم بدون قرار قبلي دفعه حتیاز من هم به شما نص! ر خودش زبون دارهدکت-

 !شهی که واسه خودت دردسر منهیی خانواده ها اون قدر فرهنگشون پایبعض...دخترمجرد مردم



 

@donyayroman 23 

 پرستو ي سمانه؛ نه تذکر مادرش، نه چشم غره ی پروانه از متلک واضح آهو بخاطر شوخروسی سرخ شدن سنه
 ! صورتش کم نکردی از سرخیمی خروج کري عمه ش تا لحظه هاتینه توج

 
 قدم فاصله هی دراومد؛ با اخم اسری ي ـنه ـی ـنه به سـی بست، به محض برگشتن سیمی و پشت سر کراطی حدر

  جا موند، ری گاسری گرم و بزرگ ي دستانی خواست بگذره که مچ دستش بیگرفت و م
 
 : سمتشدی حرص چرخبا
 ؟!ی چیعنی ها ي بازی وحشنیا-

 : کردریی تغي به لبخند محواسری ي انتظارش صورت جدبرخالف
 ؟! نه؛ی با بزرگترت چطور حرف بزنی نگرفتادیهنوز -

 : داديشتری دستش فشار بي به پنجه ی بدجنسـ ـنی هم در عاسری و دی عقب کششتری بدستشو
 !به من نگاه کن-

 :د جدا نکراطی حی و از کاشنگاهش
 ... ندازم؛ نگات کنم؟ دستمو ول کن عوضــی آشغال نميمن تف تو صورت تو-

 : اومداطی دوون دوون تو حناشی معمه
 !!گهی وقت دهیبزار !  بسه مادراسری-

 :دی به مادرش انجاماسری و خونسرد ي جدي آزادکردن دستش به صداي براتالشش
 !گهی کنم دی کارو منیدارم هم!  خانم وا بکنمنی جا، سنگامو با انی تااي من و کشوندنکهیمگه نه ا-
 که از رشی دست گالی خی به عقب برگشت، آهو با دست آزادش بیلی سي بره که از صدادی کالفه چرخنایم

 : زده بوداسریفشار در حال خرد شدن بود تو صورت 
 !آهو جان-

 : سمت عمه شبرگشت
 ! کمکمانی ها ببهی زنم غری مغین قدر جدستمو ول نکنه او!  ندارمی عوضنی با ای حرفچیمن ه-

 از کنار اسری ی خالي باز و بست در بدون برگشتن به سمت جاي رها شد و با صدایکی دستش با فشار کوچمچ
 : عمه ش وسط راه نگهش داشتدهیصورت درهم عمه ش گذشت و به در ساختمون نرس

 !ست؟یبس ن. ل با قهر و غضبت خورد همه سانی بقول خودتون کرد پاش هم ای خرکی شوخهیعمه جان؛ -
 : گفتیقی برگرده سمت عمش با نفس عمنکهی ابدون
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 ! ندارمی شوخي بشری بنچیمن با ه-
 مادرش و پروانه به طبقه و اتاق خودش رفت و پشت سر ي ساختمون شد، بدون توجه به صدا کردن هاداخل

 .شت پاهاش گذاي نشست و سرش و رویکیدر اتاقش و قفل کرد و تو تار
 !!! سر احساسش اورده بودنیی چه بالشونی و خواهر زاده هاش با شوخاسری دونست ی کس نمچیه
 

 ی خواهراش؛ پدر مادر و عمه هاش به شمال؛ مي خانواده های از رفتن دست جمعي بود؛ سه روزنی فروردسوم
 !  نوشتی سه روز و تو خونه نشسته بود و با حوصله برنامه منیتمام ا. گذشت

 
 !  کردی واسه بردنش نمي با زور اصراری در رفته بود و کسی دست جمعي بود که از مسافرت هاهاسال
 گذاشته اسری که تو جاده با ی کرده بود، با کورسشونی پشت رل نشستن همراهدی که به وعده وعي بارنی آخراز

!  احمقانه ش شده بودیف و تالاسری کردن ي بود؛ باعث جردهی زودترش به روستا رسقهی هشت دققایبود و دق
 ! شو لرزون کرده بودندهی آي هاهی که پایتالف
 ! پروانه جواب داد و مادرش و خاطر جمع کرد حالش خوبهي شماره دنی همراهش زنگ خورد با دتلفن

 گفت و با کی و تبردی متانتو ادب عنی زنگ زد و در عی برنامه بود که رستمری محض قطع کردن؛ هنوز گبه
 کی هم تبری و به مادر رستمدی عیی قهی تلفن و دست مادرش سپرده بود تا چند دقیسیش تو رودرواقرار دادن

 !گفته باشه
 یبا لبخند وب کم شو روشن کرد و با آسودگ. بهش بوز زد"مرد تنها" ي دي با آشیی قطع شد دای رستمتماس

 ! شدشیی و دااریاز لباسش مشغول چت کردن با سام
 : با اخم بازش کردسای شماره پردنید خورد از امی پشیگوش

 "دنی بهم چسبمی اومدی از وقتي بدجوراسریسمانه و "-
 : زد و فرستادی تلخلبخند

 "دی رسیی به جادی خانم هم شادهیترش! منتی و میبسالمت"-
 . دادیحی براش مختصر توض" ت تو هم رفتافهی شد قیچ" بود دهی پرسشییدا
  کردپی براش تارهیاصله بگ اشاره داد ازش فاری به سامامیپ

 " زنهی نمشهی خودش تي شهیآدم عاقل به ر!! ییدا"-
 . کرد و براش فرستاددای شکلک با انگشت شصت پهی تا از تو شکلک هاش گشت

 : براش اضافه کردشخندی با شکلک نشییدا
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 "يدی به پسرش رسدی بکن شاتوی تو سعم؛یدیما که به مادرش نرس"-
 "یی هات باش دای دارم؛ مراقب شوخرتی غ به شدتوسفی رو عمو "-
  از نو براش اس فرستادسایپر
 "رهی جونش برا تو در ماسری دنی فهمشیهمه همون چهارسال پ..یکنیاشتباه م"-
 : بغض براش سند کردبا
 " ادی ها خوشم نمینی خبر چنی از ای انگشت شصت ندارم برات بفرستم تا بدونفیح"-

  شد، رهی خاطی خاموش کرد و پشت پنجره به تاب تو حشویگوش.  کردی خداحافظشییبادا
 دی جدي شون به خونه یمی قدي خونه لی جدا گونه قبل از تحوي بارنی که با التماس با ماشیی لهی وستنها

 . منتقلش کرد
 رو تاب نشسته بود و یی دختربچه اط؛ی حي گوشه ي زل زل به تاب رنگ و رو رفته د؛ی باری نرم نرم مبارون

 : دادی تکونش می حوصلگی با بییر بچه پس
 ؟!! عروس توشمی من مگهی جونم؛ عمه راست ماسری-

 دختر ي به گلوش انداخت و با لحن بزرگ مآبانه باعث کنجکاوي ده دوازده ساله سر باال گرفت و بادپسرك
 : پنج شش ساله شديبچه 

 !!ششی جز من که زنگوله پا تابوت بابات و ببندن به رهیک-
 !!!ترسناکه!! گهی دهیله پا تابوت کزنگو-

 :دی خندزی رزی رپسر
 ! خوشکلهیلینه اتفاقا خ-
 !!ي ندارشی رفیح! منم دوست داشتم عروس تو بشم! خوش بحال زنگولهه-

 ؟!!دی باری مي و صاف صاف بود؛ پس کدوم آسمون بود رگباری به آسمون داد؛ آسمون خدا آبنگاهشو
 
 ی شد با مکثی می ربعهی شی کرد گوششی به ساعت مچی بود ؛ نگاه فوالدی خرداد و شب عروسلیاوا

 ! وجه قصد جواب دادنشو نداشتچی کرد و به هی می رانندگیالی خی خورد؛ با بی از نو زنگ میکوتاه
 با کت و شلوار اسری د،ی با بهت پشت سرش چرخنش،ی شد درو باز کنه؛ با خاموش شدن ماشادهی خونه پيجلو

 شد و درها رو خونسرد قفل کرد؛ ادهی با اخم پنشی طرحدار از پشت فرمون ماشیرشک و کراوات زیمشک
 کرد پشت سرش بلند درهم به طرفش اومد و دست ي و اخماي جدي افهی انداخت و با قبشی و تو جچشیسوئ
 :  داد تا در کامل باز بشهی باز و هولمهیدر ن



 

@donyayroman 26 

 !یروس عمی بريای ب،ی لباس عوض کني بري ساعت فرصت دارکی-
با نفس .  از بهت باال رفته ش تو هم گره بخورهي و ابروهاادی در بی تا مغزش از هنگدی طول کشهی ثانچند
 ! و داخل شد؛ در پشت سرش بسته شددی چرخنشی ماشالی خی بیقیعم
 

 هم بدون حرف و با سماجت اسری ساختمونو باز کرد و وارد شد، ی در اصلی عکس العملنی کوچک تربدون
 . اومدیش مدنبال
 : اعصابشو نشونه گرفتي بلند و جداسری ي کرد که صدای می راه پله رو طریمس
 !يدی از چشم خودت ديدی دیهر چ! ی جا آماده نباشنی اگهی ساعته دکی-

 : کراواتشو شل کرد و با صورت درهم گفتي گره اسری سمتش، دی بااخم چرخپرتوقع
 امشبه رو به هیپس بهتره . ي با من با همه چپ کرديخاطر لجباز ده چون تو بیبابام گفت بدون تو راهم نم-

 !یدهن خودت زهر نکن
 : ادامه داداسری ي متن صدایقی با موسرشی تاسف و پوزخند به مسبا
 !يچکار به فوالد و بچه ها دار! مشکلت با منه!  لجبازیِلعنت-

 و فوالد و ستادی ـر دوش اـی ـاس ز پله رو برداشت و به طرف حموم کوچک و جمع جورش رفت با لبـنیآخر
 حد ممکن باز بود و با دستاش نیاون روز نحس به خاطر اورد، صورتش سرخ از خنده بود، دهنش تا آخر

 !شکمش و گرفته بود
 ! تونست ببخشهی خواست هم نمیم!! نه
 
 
ه ش گذشته بود و با  از وعدی خورد، ناخودآگاه به مچ دستش نگاه کرد، ربع ساعتی تکونیی اتاقش با ضربه در

 ! در راحت بودی احتمالبی از آسالشی تا پشتش، خزی مدنیقفل کردن در اتاق و کش
 : بلند شداسری ی عصبيصدا

 ؟! نهی طرفی با کی دونی؟ تو واقعا نم!ی کنیدر قفل م-
 ! که هرگز عادت به باختن نداشتی طرفه، با کسی دونست با کی زد، اتفاقا خوب می تلخلبخند

 ؟!ه دردته آخه توآهو چ-
 :ي بعدي ضربه

 !یی نهی کي دختره ي رو باز کن خسته م کردی در لعنتنیا-
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 : بلند شدزی آمدی پسرعمه ش تهدي حرص زده ي به در خورد، صدایی گهی دي ضربه
 ..به خدا که اگر اراده کنــَ!! "آهوخانمِ ارجمند" نگاه به تراس اتاقت بنداز هی-
 
 !نیی کنم پای جا خودم و پرت منیاز هممن هم هر وقت اراده کنم -
  ...ای کردی عمل مدشی به تهداسری کرد،ی که بعد از زدن حرفش بود فکر می سکوتبه
 قبل از باز ی مرد کت وشلوار پوشستاد،ی بزرگ اتاقش اي تخـ ـتش بلند شد و پشت پنجره ي از روی دلواپسبا

 نظرش محو ي بود که تا ساعت ها از جلوریدر دلگ اتاقش، نگاهش اونقي سمت پنجره دی چرخاطیکردن در ح
 !  نبودخشش درصد حاضر به بکی ی دار شده و قلب سنگش حتحهینشه اما غرورش به شدت جر

 ! شبه کشته بودکی اون عصر شوم؛ تمام احساساتشو ایگو
 
 :دی پرسي بار با کنجکاونی دوميبرا
 ؟!میواقعا فقط خودمون-

 : با اخم گفتمادرش
 !انی ملوفری آره فقط فوالد و ن،یگیچقدر م-

 : دل رحمش با بغض اضافه کردمادر
 ادی بار حق ندارن پا بشن بهی یی هفته شتری کالم گفتن دخترا بهیدامادا؛ ! از اون شب جرو بحث تو با سمانه-
 ! جانیا

 : زد که از چشم مادرش دور نمونديشخندی نی شگفتبا
 ؟!!ي خودت داريها با همخون ی دونم تو چه پدر کشتگیمن نم-

 :رهی ذوق کردنش و بگي کرد نتونست جلويهرکار
 خونه رو باز نی داره هر بار من در ایچه معن!  خوبهیلی خنکهیبعدشم ا!  مني پرن به پروپای مادیاون ها ز-

 ! گله آدم حمله کنن سمتمهیکنم 
 : لبـ ـاشو به دندون گرفتمادرش

 !ی چیعنیگله !  کنایح-
 : مادرشي به چونه دی کشی دستطنتی شبا
 !می شی کاسب مگهی خواهر دهی ی شوخی شوخشه؛ی خود می ازخود بنهی ببی حاجنینکن همچ-



 

@donyayroman 28 

 پدرش با نگاه دنیاز د.  رفترونی از آشپزخونه بدی و چرخدی مادرش باصدا خندي گرد شده ي چشمادنی دبا
 : بلند باال کردیمی دارش تعظیمعن
 ! ارجمندیمخلص آقا محمد عل-

 : گفتتیخنده شو خورد با جد پدرش
 ! نبند به منیحاج نرفته حاج-

 پدرش مادرش اسم ي که برای از حجي بود؛ حداقل امسال خبردواری گفت و تو دلش امي داری معنچشم
 ! کرده بود بشهیسینو
 ! خوش باشهشینی بی دست مزدش براشون حج نوشت و گذاشت سمانه به فخر فروختنش واسه جراحنی اولبا

 ي سازیمی قدي خونه ي مرمت و بازسازي نهی شو هزهی بده تمام سرماحی توضی کسي خواست برای نمدلش
 !که بخاطر دوبلکس بودنش چشمشو گرفته بود، خرج کرده

 نهی هزشتری کنه، اون نصف بی با هم فرق مطشونی کرد؛ چقدر شرایسمانه هرگز درك نم!  نبودی کسریتقص
 داد در ی محیترج!  پدرش باشهی تونست چشمش دنبال بازنشستگیو نم گردن پدرش بود اما آهشییبای زيها

 !ه نقشه بکششینی بی وقت داشته باشه و بعدا واسه جراحمهیکنار درس خوندنش کار ن
 که اضافه کرده ی حمـ ـامي نهی شد؛ هزرهی که متعلق به حموم و توالتش بود خي و به درستادی پله ها ايباال

 ! شو به دلش گذاشتینی بی جراحي عقده  کرد ویبود حسابش و خال
 :شینی غصه دست گذاشت رو ببا
 ! کنمی روز خودم درستت مهیباالخره !  منينترس گوشکوب کوچولو-
 
 

 و شی باال جمع کرد و باقرهی بلند و مجعدشو با واکس و گي بار با لذت موهانی اولي از حموم گرفتن؛ برابعد
  لبخند زد، نهی تو آشی فرفري موهادنیاز د. ختیاطرافش ر

 
 خواست ی اون جور که دلش مد؛ی جدي تو خونه ی بار بعد از مدتها اسباب کشنی اولي حال بود براخوش

 .  کردی ميمهمون دار
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 و با زدن دی شد با ساپورت پوشی باسـ ـنش تنگ مری که از باالتنه گشاد بود و زیی حـ ـلقه نی آستکیتون
 رفت و با نیی انداخت، سرخوش و خوشحال از اومدن بچه ها پله ها رو پاشی که مامانش رو گوشیعطر از تک

  سالم کرد،يانرژ
 با شتری بقهی روشن که چند دقیی قهوه ي جفت گوهی دنی صورتش کش اومده بود با دي ش که به پهناخنده

 . محو شدد؛ی پری مرونی صاحبش بي چشماي موند از کاسه یاون سرووضع م
 
 هی ینی پله حس سنگنی باز بود، عقب گرد کرد و تا آخرششی نیادرش که از ظاهرش حساب به میظی اخم غلبا

 . کردی بدنش احساس ميجفت چشم مشتاق رو تک تک اعضا
 . زدغی اتاقش و محکم بست و سرشو تو بالشتش فرو کرد و تا تونست جدر

 باز شد و فوالد و یی در اتاقش با تقه  کهکردی داد و شالشو سر مریی تغدهی لباساشو به لباس پوشی ربعکی از بعد
 . لبخند زنون وارد شدندلوفرین

 : و به طرفشون برگشتدی کشیقی عمنفس
 !سالم-

 : کرد و مزه پروندی سرتاپاشو نگاهطنتی با شفوالد
 ! بودمش تا حاال تو خونتوندهی بود؟ ندی کپهی خوشتنیسالم ا-

 : و در اوردلوفری ني کرد که خنده یی قروچه دندون
 !سالم آهو خانوم-

 نبود که ی اسمش بسته بود خانمي به انتهالوفری که نی کرد، خانومی رفت؛ دست داد و با رغبت روبـ ـوسجلو
 : نشستی بود که به دلش می بود، خانومشیی اسم شناسنامه يانتها

 ! بودمری گامی بیشرمنده نشد عروس! گمی مکیتبر-
 :د و گفت با محبت دست آهورو تو دستش فشرلوفرین

 !می شدزی سوپرایلی خمیدیکادوتونو که آخر شب د-
 : برگشت به طرف فوالدي لبخندبا
 !تو هم خوشت اومد؟-
 ! بدك نبوديا-
 : اخم و تخس لب زدبا
 ! بودادیاز سرت هم ز-
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 : رو بازوش گذاشت ی دستلوفرین
 ؟!مگه نه فوالد! میری باهاشون عکس بگمی ها قشنگ بودن؛ قرار شد بری لباس محلیلینه بخدا خ-
 ؟! خالِـــهيچقدر باالش داده بود...منم گفتم بد نبود..آره خب-
 
 : جواب نذاشتی و بلوفری محبت ني لبخندبا
 !زمیناقابل بود عز-
 : سمت فوالددی چشم غره چرخبا
 ! دارنمتی قدی فهمی مي نگاه به پارچه شون هر آدم کورهیبا ! پول خُونت-
 

 : شون کردیینما راهنیی مادرش به پايصدا
 ! امشبه که من درست کردمییایتالی دسرامی بعدزی سوپران،یی پامیبهتره بر-

 ی رو هاج و واج نگاه کردند و وقتگهی و آهو همدلوفری نن؛یی پادی و ول کرد و دولوفری فوالد دست نبالفاصله
 که با آرامش دور دهنش و راسی فوالد به ي غرغر هایتازه معن. دسر مواجه شدنی و با ظرف خالدندی رسنییپا
 !دنی همه خندی کرد شدن؛ کلی مزیتم
 
 کردی نمونده بود، اعتراف می کس مخفچی هدی که از داسری گاه ی گاه و بي با وجود نگاه های آخر شب حتتا

 بود که فکش درد دهی اونقدر خنداسری فوالد و ي هايبماند که از دست مسخره باز! بهش خوش گذشته بود
 !گرفته بود

 
 : رفت که مادرش حق به جانب گفتی از رفتن بچه ها از پله ها با قهر باال مبعد
 تو بچه رو از ومدنیبخاطر ن! حاال قهر و غضبتم با منه!  بندازتکی مهمون نامحرم بود می گفتشهیخودت هم-

 ؟!رمنهی تقصارهی جا از دل بچه ها در بنی ، حاال اومد ارونی انداختن بیعروس
 : خودش و گرفت روده بر نشه از خنده جلوی سختبه
 ! خنده بهتی شنوه می میکی هی چگهی تک دیم! سی مای!  بگو تکای خانم، بهت گفتم يپر-

 : تکون داد و گفتشی با قر و قميمادرشسر
 ! کنمشونیکی هر دوتاش کالس داره گفتم دمی دونم مادر، دیمن چه م-
 : کردی خنده رو کرد به پدرش که نگاهش مبا
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 !؟ی ساکتیجحا-
 ! کنمیدارم به تو فکر م-

 :دی تر پرسيجد
 
 !رهیخ! به من؟-
 ...دمتیسرشب که د-

 ی باسری شد؛ شک نداشت پدرش از حضور دهی به صورتش رنگ پاشاری اختی از صورتش محو شد و بلبخند
 !اطالع نبوده

 : دخترشنی معروفش توپ خواهر زاده شو انداخت تو زماستی با سپدرش
 !ي خواد تو خونه ت راحت بگردی دلت میفت افتادم که گفت اون حرادی-

 : بگه با شجاعت گفتی خواد چی مزدی روشن پدرش حدس مي از چشماآهوکه
 !خب؟-

 : گفتی تفاوتی باال انداخت و با بیی شونه پدرش
 !ی گشتی خودت راحت تر مي تو خونه ي کردی شوهر مدیبه ذهنم رس-

 : رخش قفل شدمی ن رودی کرد، نگاه مادرش هم چرخمکث
 ! به ناراحت گشتنم ادامه بدمدمی محی الحال ترجیف! ستمی تو فکر ازدواج کردن نرمیمن تا مدرك دکترام و نگ-
 بخوام برم آلمان دل امی ارشد در نای بار دعا کرد؛ خدانی صدهزارمي از پله ها باال رفت و براری گفتن شب بخبا
 ! نه من هاي و تو شکوندرمردی پرزنی دوتا پنیا

 
 :دی بهش چسبشتری با آرامش دست انداخت پشت سرش و نامحسوس بی به بخار نسکافه ش داد، رستمنگاهشو

 ! آهو جان؛ی گرفتي که به من دادی فرصتنی و با امی تصمنیبهتر-
 زوج ها تو بغـ ـلِ ی شاب مثل باقی کافي هانندهی فاصله گرفت تا به چشم بی از رستمی کمیقی نفس عمبا

 :هش نباشههمرا
 ! ندارهی اشکالن،ی نباشه که شما انتظار داريزی اون چانشی اگر پایحت! با حفظ حرمت ها-

 ي مورد عالقه ي وهی برد تا به شی کار میلی مقابلش نشسته، خي نفوذی تو دلش اعتراف کرد دختر بیرستم
 !خودش رفتار کنه

 : در اوردینی جو رو از سنگي زدن لبخندبا
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 !جهی نتاخب امروز اعالم-
 : زد و با تکون دادن سرش گفتي مضطرب لبخندآهو

 !ستمیامروز اصال رو مورد آرامش ن! شهی اعالم متیگفتن هشت شب تو سا-
 : خم شد و آروم گفتزی با ژست رو میرستم

 ! حرفاستنی تراز ای تو آبي ندهیافق آ! شهی تو کم نمي هایی از توانايزی بشه چی هر چزمیعز-
 ! دکتريلطف دار-
 حق ي آهو تا چشمایخی دستش گرفت، نگاه توبنی زده شو بخی و فی با سماجت دست برد و دست ظرمانیا

 : باال اومدمانیبه جانب ا
 ؟!رمی تونم بگیدستت و که م!!ی کنی نگاه منطوری چرا ازم؟ی عزهیچ-
 : تمسخر طعنه زدبا
 !يدی پرسی مدی سوال و قبل از گرفتنش بانیا-
 :دی خندیخس و تطنتی با شمانیا

 ! شدمی معی ضاي دادیاون وقت اجازه نم-
 نداشت که بدونه کار ي نداشت که بزنه، تا بحال دوست پسـ ـریدرواقع حرف. نگفتیچی کرد و هسکوت

 نیی تو سن پاتی هم نداشت، اکثریی تجربه انشیاز اطراف!! نهای قرار دستشو بهش بده نی تو اولنکهی اهیدرست
 !دنی رسی رابطه با پسر نمي مرحله ازدواج کرده بودن و به

 تماس خونه رو جواب داد و بعد از يدی با ببخشد؛ی زنگ خورد با استفاده از فرصت دستشو عقب کششیگوش
 .قطع تماس کالفه از جاش بلند شد

 ! کمک دست مادرم باشمدی احضار شدم، بامی بابت نسکافه، امشب مهمون داریدکتر مرس-
 !! تو کهينخورد-

 : زد و اضافه کردطنتیز سر ش ایچشمک
 !میما رفت! ادهیوقت ز-

 رو با مهارخشم و غصه دار چشم ی روشن که ساعتیی جفت چشم قهوه هی از کنار ری تکون داد و سربه زيسر
 . شاپ خارج شدی داشت از کافیازش بر نم

 
 زد در ی برق می که دستش بود و چشماش که بعد از مدتها ازروشنینیری دو جعبه شي متعجب جمع رونگاه

 .حرکت بود
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 . نشه رو به جمع سالم کردلی تبدشخندی بود به نشی که تمام سعي پا در و پشت سرش بست و با لبخندبا
 ؟!هی خبردی پرسی مزی رهی گرفت و ی جعبه هارو از دستش می با شگفتپروانه

مش با تمام کنترل  سمانه مکث کرد؛ سالي کرد و روی از مدتها با تک تک جمع سالم و احوالپرسبعد
 امروزش با تی رنگش سمانه رو از موفقرهی تي که برق خطرناك چشمايغروروش، بدجور منظوردار ادا شد جور

 .خبر کرد
 :ناشی از نو سمت عمه مدی چرخاسری توجه به بدون

 ! بال برده،ی شی هرروز خوشگل تر از روز قبلت مي خوری میتو چ-
 .ت و عمه ش باال رفوسفی عمو يابروها

 !ی امروز بعد از مدتها سرحالي خوردیتو بگو چ-وسفی
 : تفاوت مطرح کردن جمله ش به کار بردی واسه بشوی سعتمام

  خسته بودم؛ قبول شدنِیلیاز صبح خ-
 : کنجکاو و منتظر سمانه ادامه دادي تو چشمای حرفشو با بدجنسـ ـیباق
 ! خرده سرحالم کردهیارشد، -

 که آهو مدرك دکترا به دی دی رو مي رو گرفت؛ بدون شک تو افکارش روز نازك کرد وی پشت چشمسمانه
 تی مقصر حساسادی زای دونست کم یگرچه خودش خوب م.  ذاشتی بدجنس سربه سرش ميدست با چشما

 . آهوئهی درسيها
  کرد و تو سرشی نمفی مادرش اونقدر از آهو و معدل باالش تعرات؛ی درس ادبدی بخاطر تجدشی سالها پاگر
 کرد و دور ی نمی همه رو مطبش دعوت کرده بود، سر آهو خالهی افتتاحي برای سالو وقتهی اون يعقده . زدینم

 ي توروچوقتی دارشون هشهی ري با تمام کل کل هادی نداخت شای دوستاش دستش نمياز چشم خانواده جلو
 !دنی کشی نمری شمشگهیهمد

 
 یی نهی سمانه و کزی زبون تند وت؛یلی تحمي اما با رقابت ها داشتندادی مشترك زي سن و سال بودن و حرفاهم

 ! وقت مثل دوتا دوست باهم برخورد نکرده بودندچیبودن آهو ه
 آروم و با اضطراب وارد سای پردهی نکشقهی خودش رفت تا لباس عوض کنه به دقي طبقه امی باگفتن االن مآهو

 .اتاقش شد
 
 !خاله-
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 ي انتخاب کنه که از جمله دنی پوشيو خم شد تو کشوش تا لباساش و برا چوندی به خودش پشتری شو بحوله
 : سر جاش خشکش زدسای پریهول هول

 ی تو سرحالدنیاالنم که د! ي کنه واسه خواستگاری مینی اومده همش داره مقدمه چنایاز سر شب که عمه م-
 ..حتمــ
 : گفتسای و دست به کمـ ـر رو به پرستادی اصاف

 ؟!هی چاسریل تو با  مشکنمیبگو بب-
 : اخم کردی هول شد و به آنسایپر
 ..من! گهی دارم نه با کس داسری نه با ی مشکلچیمن ه-

 : که توش اشک حـ ـلقه زده بود گفتیی با اضطراب باال اورد و با چشماسرشو
 !ی همه رو بهم بزننیب...ی بگيزی چهی ترسم خاله یاز تو م-
 : گرد شده تشر زدي چشمابا
 !!!سایپر-
آقاجون جونش در ..  گل گاو زبون خوردهوانیخاله پروانه از عصر ده ل..ی هستیی نهی دونن چقدر کیهمه م-
 ! خورهی من بهم می دونم آخرش عروسیم..ي دی سکته ش می گی می چهی تو هم اسری واسه رهیم
 
 . شدنختی و آروم آروم مشغول اشک روتری کامپزی می بالفاصله با بغض نشست رو صندلسایپر

 : کردن بحث گفتوضیخنده شو خورد و برا !  بچه ست واسه ازدواجسای تو دلش اعتراف کرد واقعا پرآهو
نه به تو که همش !  همه ش رو بسته سترشیکه شمش! نه به اون مادرت فوالد زره ت پرستو...ساخانمیپر-

 .. بزار لباس بپوشمرونیدختر جون بلند شو برو ب..اشکت در مشکته
 : کرد و با بغض دست از ادامه دادن بحثش برنداشتینی فنی فتیا معصوم بسایپر
 !! توئههی م هم شبافهیق.. دونن؛ من اخالقم سر خاله پروانه رفتهیهمه م-

 : با خنده گفتآهو
 !طفلک بابات-
 !خاله-
 : گفتي باال رفت و با سرعت اشکاشو پاك کرد و با کنجکاوسای پري گفت که ابروهای بار جونمنی اوليبرا
 امروز چت شده؟! ؟ینه واقعا خودت-
 :د؛ی صدا خندبا
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 ! خوام لباس بپوشمی مي بندی چشمات و مای رونی بي ری مای-
 : مثل بچه ها ذوق زده چشماش و بست و پشت بهش نشستسایپر
 خب؟-
 !ستمی جا بمون ننیاصفحان قبول شدم، من ا..ناستی اي بابت رشته شدن پنبه میخوشحال..یچیه-
 . شدیکیش "برنگرد عقب" با سای پر"یچ" غیج
 
 : غصه دار گفتي همدردي براسایپر
 
 !ی بخون تهران قبول بششتری بگهیسال د...ي ذاره بریبابابزرگ نم-
 .. من اصال تهرانو نزده بودم که بخوام قبول بشم-
 
 ! دارناجی احتي دورنی سکوت کرد و آهو با خودش فکر کرد همه به اسایپر

 ! نبودسای پري از صحبتهایثی حرف و حدچی رفت و تو جمع نشست هنییا پا از پله هیوقت
 شماره دنی گذاشت و با دي دستش و کنارکی زنگ خورد؛ کبشی همراهش تو جی ساعت گوشکی از بعد

 : جواب داداطیناشناس با احت
 !بله؟-
 سالم-

 ي جادنیشده بود بگرده و با د بی جمع و دنبال صاحبش که از سر شب غي اونقدرآشنا بود که با کنجکاوصدا
 : کهرهی قصد قطع کردن بگشیخال
 !پسورد مودمت چنده؟! قطع نکن-
 : نگاه کنجکاو عمه ش گفتری زی مسخر گبا
 ؟!ی چگهید-
 !عی بفرستم سري کارلیمی اهی دیبگو با-
 ! نتی برو کاف-
م تو هم شعور داشته باش و پررو  دی متیی و به خواسته هات اهمامیدارم باهات راه م! سربه سر من نذار آهو-

 ! تا سر حرف خود به خود باز بشهنمی شی تو جمع مامیچون بزنه به سرم م! نشو
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 باال طنتی با شيرابروهای زدهی پريبا رنگ و رو. رو قطع کرد و با سرعت پسورد و براش فرستادی اخم گوشبا
 . شدشی و چاکیل خوردن ک زد و با فشار بغض و حرص مشغوی عمه ش، لبخند مـ ـستاصليرفته 

 
 : زد و گفتماهی به صورت خواهرش پریابی آخر لبخند نادست

 ! زودتر خودمو برسونمدی ثبت نام باي خوام برم، برای نمیحیسفر تفر-
 شده بود و به ظاهر رهی خشی گوشي که با اخم به صفحه یتنها کس.  به سرعت تو سکوت فرو رفتجمع

 جمع اونقدر به هوشش باور داشتند که یباق!  دونست آهو اصفهان قبول شدهی فرستادن بود فقط مامیمشغول پ
 ! قبول بشهیی گهی ديشک نداشتند بجز تهران جا

 : مادرش حواسش و به صورت درهمش جلب کرديصدا
 ؟!ي جا قبول نشدنی مادر مگه همی چیعنی-
 ! بودهمی ازخوش شانس که قبول شدمنمی بود من هم سرکار بودم همنی سنگیلی رقابت خز؛ینه عز-

 : با بهت لب زدسمانه
 !ن؟یرقابت سنگ-
 ! بودن مسئله بکنهدهیچی تو چشماش؛ سمانه رو متوجه پيروزی به طرفش برنگشت که برق پیحت

 : ازش گرفته بود آروم تر شده بود گفتشی که تو عروسی که بعد از زهر چشمفوالد
 .. خواد بـِیه نم کنه خوابگای می اصفهان تنها زندگلوفری نيخاله -

 پنهون یی جفت چشم قهوه هی به لب آهو نشوند که ازي ارجمند بزرگ لبخند محوي " رهی جا نمجیه" يصدا
 .نموند

 
 !ستمی؟ بچه که ن!یچرا حاج-

 : خواستی پدرش قاطع اطاعت امر ميصدا
 !ی رو جز درس خوندن متحمل بشگهی دفی که ازت انتظار دارم وظاياتفاقا اونقدر بزرگ شد-

 : فرو رفتشتری بشی خونسرد تو مبل تکآهو
 ؟!مثال-

 به پروانه داد ته یی بحث اشاره ي کرده بود که پرستو هم از استرس ادامه انی حس سوالشو بی سرد و باونقدر
 ! لوس و سرکش و ساکت کنهيتغار

 گهی منظور آقاجون ازدواجه دزمیعز-پروانه
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 : اضافه کرداطی کرد و با احتیمکث
 !ي که دوست داری هر کسحاال با-

 دلخور ي نگاه از چشمايآهو با خونسرد. انداختری آخرش از خجالت عمه ش سرشو زي از گفتن جمله بعد
 : داشتیپدرش بر نم

 
 ..  جواب نخواستمنای؟ من از ا!ی حاجینگفت-
 : تو هم بشهشتری پدرش بي اخماي زد تا گره شخندین

 !ی کنی و درك مـــــتی ته تغاري خواسته هاین همه فاصله سنیشما الاقل ثابت کن با ا-
 : از کوره در رفتپدرش

 .. خــویمن م! ي از من داري حاال چه انتظاری الف بچه انگشت شمار به من احترام گذاشتهیتو -
 : وسط حرف پدرش و دهن خواهراش از اون همه جسارتش از بهت باز کرددیپر
 !ستیشرمنده خواسته هات برام مهم ن-
 :دی از جاش بلند شد و نگاه مسکوت چند ده جفت چشم و دنبال خودش باال کشی آنبه
 ي ازدواج کنم به روي خوایم.  ازت ندارمي انتظارچی هگهید!  ندارهيرادی برم اصفهان اصال اي ذارینم-

 !!چشم
 : فکر طبل جنگ و با صدا ضربه زدیی جمع بدون لحظه ي نفس آسوده دنی از کشقبل

 !! کنمی ازدواج مامی پیی دا پسراری با سام-
 : و اعصاب خوردکنش اضافه کردری پدرش هم قد دهن مادرش باز شد بدون توجه با لبخند چشم گيچشما

 ! م اون جا روشــن تَـــر در انتظارمهندهی افق آشمی آلمان ممیمق! شهی اتفاقا به نفعمم م-
گذشت و با سرعت از پله ها باال رفت،  شی دوست داشتنوسفی درهم عموي عمه ش و اخماری دلگي چشمااز

 . خواهراش هم به عقب نکشوندشي بابا گفتن هاغی جیحت
باز با خودش ... نرهرونی ش بهی گري دهنشو گرفت صداي سرد نشست و جلوکی در اتاقش رو سرامپشت

 :زمزمه کرد
 "! رسمیتا ازدواج نکنه به آرامش نم"
 

 فرصت ی ماهکی داشته تا لوفری که برادر نیی بود گفته بود با آشنا که از اصفهان باهاش گرفتهی با تماسفوالد
 ! شو از دست ندهیلی تحصتی کردن پدرش موقعیداره با راض
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 ! زد و تشکر کردي محبت فوالد لبخندي به دست برای گوشنهی آتو
عث  جنگ نامحسوس بانی موندن عوض شده بود و ارانی دونست مدتها بود نظرش در مورد ای کس نمچیه

 !! خبر فراهم کنهیشده بود تا با ترجمه و فرستادن مدارکش مقدمات رفتنش و ب
 !! رفتنش آماده کنهشهی همي فرصت داشت تا پدرش مادرش و هم برای دوماهیکی کم دست

 کردند بدون توجه به صحبت هاشون مشغول ی و مادرش تو آشپزخونه پچ پچ مماهی رفت پرنیی پله ها پااز
 اطی آروم و با احتماهی پري کرد؛ صدای رو زمزمه می لب با خودش آهنگریدن شد و زنسکافه درست کر

 :متوجهش کرد
 ؟!ی در ارتباطی از کامی پییتو با دا-
 ي جواب خواهرشو با تندشهی بود که مثل همیلی چشماش تنها دلی سرخدی سمت خواهرش، شادی اخم چرخبا

 :نده
 ؟!چرا..شهی میسه چهار سال-

 . قهر طرفدار پدرش بودي تو جبهه شدی میی دوهفته یکی که دی مادر آروم و صبورش پرس رو بهسوالشو
 : با غصه گفتماهیپر
 !؟ي کردداشی پي؟ چجور!یچرا زودتر نگفت-
 ! کننداشی بود اسم و مشخصاتشو دادم خواستم برام پی از دوستام نامزدش آلمانیکی-

 :د، سرشو خم کرد بوهی اونم سرخ از گري سمتش چشمادی هم چرخمادرش
 ! از خودم بپرسي خوای می؟ هر چ! خانميجونم پر-

 : رو گرفت و باعث لبخند زدنش شدمادرش
 ! کنیپس زودتر آشت!! ستمی بلد ندنیخانم خوشکله؛ من اخالقم سر پدرم رفته؛ ناز کش-
 
 !ن کیپس خودت زودتر آشت!! ستمی بلد ندنیناز کش! خانم خوشکله؛ من اخالقم سر پدرم رفته-

 : که رو صورتش روون بود تو چشماش نگاه کردیی با گلوله گلوله اشکامادرش
 .. به اونــي چسبدي جا رو ول کردنی همه آدم انیا!! ي هم دارازیمگه توبه ما ن-

 دهی که ندشدی می و چهار سالستی که بي برادری بود، دلتنگی از سر دلتنگیی هی مادرش گري حرفاي نقطه
 اصرارهاش واسه انداختن دختر ناخونده شون بهش انگ بسته دنی که شوهرش بعد از شنی از وقتدیبودش، شا

 !ياری در بی تالفي جورنی اي خوایبود که چون خواهرم ردت کرد؛ م
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 مرگ مادر ي برای بود و حتدهی بود و ازاون وقت به بعد تنها برادرش و نددهی از زبون تلخ شوهرش رنجبرادرش
 !پدرش هم برنگشته بود

 : گفتتی خواهرش نشست و با جدي مالوند، آهو جای و شونه هاشو مستادی مادرش ای پشت صندلماهیپر
 ؟!کجاش بده! امهی پیی فهمه دای منو میی که حرف منو تنهای تنها کسدیشا! می فهمی رو مگهیما حرف همد-
 : حرفاش منصرفش نکردی هم از زدن باقماهی اخم پریحت
 زد چون گفتن نداره، آدم چهار تا دوست شهی حرفارو نمیبعض!  کجاستگاهمی جانی نگاه به من بکن، ببهی-
 ستن؛ی بده پدربزرگ مادربزرگم نحی هربار هربار توضشهی خونه ش چون روش نمارهی تونه با خودش بینم

  که جز طعنه متلک و تمسخریینای انی سختمه بگمیمن م!!  بدی هر کسای گم شما ی من نمز؛یعز!! پدرمادرمن
 ی و مرآبمی کنه پشت سرم زی مفمی که تو صورتم با لبخند تعریکس.. کنمی زندگستنیحرف خوب زدن بلد ن

 ...ستـی من ني دلسوزانایا..ستنی من ني هم خون هانای من ادیاز د! مادر من؟! مادر؟! زنه
 !!آهو جان- ماهیپر
 لی پناه برد، اوااطی در جا گذاشت و به ح از جاش بلند شد و با اخم پدرش و تو چارچوبي بلند"اَهــِ" گفتن با
 تاب نشست و چشماش ي روشیمی قدي نشکستن بغضش از خاطره اطی بود با احتی حسابي بود و هوا ابرزییپا

 :و بست
 "! ببندنشتی به ري ذارم من و زوری نممتی قچیبه ه"

 از دور؛ دنشیاشت، بمحض د دیبا استرس چشم از در دانشگاه برنم.  خاموش کردشوی قطع و گوشمانوی اتماس
 هارو در اورد و درست مقابلش ترمز زد، از تعجب چشماش گرد شده بودآهو با خنده کی الستغیبا بکس و باد ج

 :نی شد و دست گذاشت رو سقف ماشادهی پنی از ماشی مصنوعيها
 ؟!ی کنی دور دور، منو مهمون مهی زمی عز؛یچه پسر خوشکل!  خوب منيخدا-

 طنتی و با شنی به اطرافش مثل خودش دست گذاشت رو سقف ماشی و با نگاهدیرد خند مهربون ميچشما
 :گفت

 !!خانم مزاحم نشو من متاهلم-
 : گفتی زد و با حاضر جوابيشخندین

 !وسفی باش حاج نیبا ما به از ا... بابايا-
 : گفتی باال رفت و آهانطنتی سر تکون داد و ابروهاش از شمرد

 !!! شوهر عمه ش کردهادی یپس بگو خانم واسه چ-
 : با اخم گفتبالفاصله
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 رو من حساب نکن-
 :دی و رها کرد و دنبالش دونیماش. و رفتدیچرخ

 !ستی باقهی دهی ست،یجون آهو با!! عمو عمو-
 : مقابلش و نفس نفس زنون رو گونه ش زد و گفتستادیا

 !!رهی تن بمنیا-
 : اخم کردشتری بوسفی آقا
  ؛ی بهشون نگفتي نکردی کار درستکهنیاول ا!! قسم نده آهو-
 گفتم چهارتاتون باهم نی ری منی شماها داردمیمن د..مگه پسر تو کرد بوق و کرنا واست تو و مادرش نوشت-

 ؟! بد کردمد،یباش
 !!! خواد بره حجی نمگهیپدرت م. اصال به من چه-

 : کنارش شروع کرد تند تند راه رفتندیناام
قربون قد !! کنی بزرگای زد، عمو بی بهشون گفتم چشماشون چه برقی وقتینی ببينبود! گهی مياون از لجباز-

 ..و باالت عمــ ـــو
 : گفتتی بود، متفکر و با جدستادهی سرجاش ادی و برگشت سمت آهو که ناامستادی چند دقم رفته رو امرد

 ! کنم اما شرط دارم بابتشی مشونیراض-
 : گفتکالفه

 !گمیم نه نادیباشه از دستم برب-
 : زد و گفتي با آرامش لبخندمرد

 ؟! کهيبه من اعتماد دار.... کنم فقطیمن جورش م!  کنکسی ثبت نامشونو ف-
 ! تکون داددیی به تاي سردی تردبدون

 :ستادی دو قدم فاصله رو برداشت و مقابلش اوسفی
 ! خوشبختانه رگ خواب پدرت دست منه-

رگ خواب پدرش، ! آهو بهت زده سرجاش خشکش زد. رفتدیات اسنگی به طرف پارکی با زدن چشمکبالفاصله
 !! ممکن بود باشهیچ
 

 بعد از رفتن ي پرتش کرد؛ از االن برارونی بنی ماشي شهی و از شدی جوی ناخن دستشو عصبنیپنجم
 !پدرمادرش از استرس و اضطراب در حال مردن بود
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 !!اسری ماه تحمل کی نبود ی کمزیچ
 اسری ماه نبودنشونو با کی کرد؛ حاال که پدر روشن فکرش شرط گذاشته بود، یوشن م ری با رستمفشوی تکلدیبا

 دی دی نمیلی ارشد به اصفهان بره، دلي ده برای و نخواست اجازه ماسرینامزد باشه و بعد از برگشتشون اگر باز 
 ! بودفتهری شو پذی درخواست دوستم دوياز اول هم بعنوان نقشه .  داشته باشهی با رستمییرابطه 

 زد و متوجهشون کرد، ی گشتن بوقی قبل از حج رفتن برمي همراه عمه و شوهرعمه ش از کالسهاپدرمادرش
 ! رو لب جفت مردا نشستشخندی در گوش پدرش گفت و نيزیعموش چ

 و پولشو صرف ی به خوخواهزدی مثل سمانه مرخواهانه،ی عوض اقدام خشدی می حرص سرشو تکون داد، چاز
 !! با پدرش بشهي عهدنامه ترکمنچارفتنی با ثبت نامشون مجبور به پذنکهی کرد نه ای خودش ميخواسته ها

پدرش بود دوسش !  اطرافش بپلکهشتری کرد بی وادارش می بود، اما حسنی هنوز باهاش قهر و سرسنگاگرچه
 .. برهشی نبود که طبق خواسته هاش پي جورتشیداشت اما وضع

 رزنی و بقول خودش با پی دعوت کرد و سه چهار ساعتی سنتیصرار همه رو بستنبا ا.  چهارنفر سوار شدندهر
 ي کهی تهی بود با کی پس گردنش زده و نزدرزنی لفظ پدنیبماند که عمه ش با شن.  وقت گذورندرمردهایپ

 ! تو گلوش، خفه بشهی سنتیبستن
 پارك کرد که نتونه ي جوريتعمد و دی هم از قضا سر رساسری کرد، ی مادهی عمه و شوهرشو در خونه پیوقت
 تمام همه رو دعوت کرد داخل و باگفتن از قبل سفارش غذا دادم دهن آهو رو یی و بعدش پرروارهی و دربنیماش

 !بست
 یمی مهندسش از دوستان صمای و تازه ساخت بود؛ گوی خودشون آپارتماني عمه ش برخالف خونه ي خونه

 هم با اسری رو داده و گهی دو واحد روبرو همددی خرشنهادیبوده بهش پ ساخت مهی ساختمون نی بوده و وقتاسری
 ! ازشون دور نباشههم پدرمادرش کرده بود تا بعد از ازدواجش ي برارخواهانهی مثل خودش خیاقدام

 
 اسری کنه؛ ی اعتراضنکهی شد و قبل از ادهیبازوش به عقب کش!  عمه ش، داخل نرفتهي در واحد خونه کینزد
 :ختی از سه واحد اون طبقه مزه ریکی در و بست و با اشاره به دشخنیبا ن
 !!ننی مارو هم ببي ارن کلبه خرابه ی نمفیآهو خانم تشر-

 : نگاهش کنه با اخم گفتنکهی ابدون
  نمی بی نميازین-

 : گفتی با بدجنسـ ـاسری برد زنگ بزنه که دست
 !!هی نظر اون چنمیب دارم؛ اتفاقا خوبه از بابات هم بپرسم بدیزنگ نزن کل-
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 و کدستی ي به دندون هاد؛ی عوضش به تمام صورت براش خنداسردری سمتش دی دندون قروچه چرخبا
 : لب زدینی آروم اروم محو شد و با لحن غمگاسری ي زل زده بود که خنده دشیسف
 !!گذره ی می کوچولوت چي تو کله قای کس ندونه دقچی هشهی نفوذ بودنت باعث می بی دونستی مچیه-
 :رهی سرشو باال بگدی دی نميازی حرفاش نی باقدنی شني انداخت؛ براری کرد و سرشو زشتراخمیب

 .. امای و آشتی بشه واسه عذرخواهکتی نزدی کسی گذشته نذاشتيتمام سالها-
 . ش سرش و باال اوردرچونهی گذاشت زدست

مرد جوون کالفه دستاشو .  شداسری قی نفس عمدنی و باعث کشدی خورد و خودشو عقب کشيدی تکون شدآهو
 : گفتتی شلوارش کرد و با جدبیتو ج

 فرصت نشونت بدم چقدر نی قهرچندسالتو تمام کن و اجازه بده تو انی ماه مشروط و الاقل لطف کن اکی نیا-
 ...دوســِ

 : گفتاسری خندون تو چارچوب جا گرفت و حق به جانب رو به ي واحد باز شد و عمه ش با چشمادر
 !!!ی شما راحت باشمی سفر و جلو بندازيدوست دار-
 : سرخ از متلک مادرش شد اما مسلط گفتشی ـشونـی پاسری

 .. باد زد در بسته شد-
 خرده فکر کرد و بدون کم کردن هی شدند ری ـنه بهش خـی باال رفته دست به سي همزمان با ابروهانای و مآهو

 :ازخودش گفت
 ! کنمدای پبمی و تو جدی تا کلدیبعدش طول کش!  دارمدیکل! نگ بزنه خواد زی گفتم نمیمن داشتم م-

 . وارد خونه شددنشی تکون داد و با بـ ـوسي پسرنی عمه ش بخاطر همچي از تاسف براي سرآهو
 کی نزدشیی تلسکوب نگاه مادرو داری دل خوش باشه و زشی دزدکي داد به نگاه هاحی ترجاسری آخر شب هم تا

 !آهو نشه
 
 : شاد کنهی کرد جو رو کمی نشسته بود و سعمانی اي روبرویشگی شاپ همی کافتو
 !ی و محترمزی برام عزشهیشما هم! دکتر-
 و آهو نگاه به در دی مقابلش باال کشری دختر نفوذناپذی مطمئن و راضي با اخم نگاه دلخورش و تا چشمامانیا

 : شاپ ادامه دادیکاف
 تونم بدون دردسر برم ی گرفتم اما حاال که مادی بچه ها می کنار ت درزاهای چیلی مدت کارکردنم خنیتو ا-

 ! به جنس مرد و ازدواج نکنممی تفاوتی رو حروم بی کسی زندگدمی محیترج
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 : با تسلط به غم صداش گفتمانیا
 !ی رسی میقشی که اليزیخوشحالم دست کم به چ-

 یی چهار نفره يزی گرد شده تا ميز با چشما شد، هنویکی شاب ی به کافاسری گفتنش با ورود سمانه و ممنون
 کرد و مطمئن نبود ی که تند تند اشکاش و پاك میی سمانه نیا.  نشستنگهی کرد تا مقابل همدیدنبالشون م

 !انهی نهی بیچشماش درست م
 ی که توجه همراهش و حسابي با پوزخند و اشاره به زن و مردمانی دست سردش نشست، اي روی داغیدست

 :دی جلب کرده بود دستشو عقب کشبه خودش
 !  به جنس مرد؟تی تفاوتیب-

 : خم شدزی مي مکث از جاش بلند شد و با تمسخر روبدون
 ي هندونه بذارنکهی عوض ای خواستیمن و نم!ی لرزونت بکني و دستادهی پري به رنگ و روی نگاههیبهتره -
 !!تهی خودت تو زندگنی عیدسترس قابل ری آدم غهی ی بود رك و پوست کنده بگی بغـ ـلم کافریز

 شد ی از کنارش رد می به طرف صندوق رفت بعد از حساب کردنش، رستم" کنمیحساب م" و با گفتن دیچرخ
 که بدون شک واسه ی دختر دل نازکنیگرچه ا. سمانه پنهان بمونهی عقابي چشمادیکه هم قدمش شد تا از د

 !نهی ببو ریی گهیمش جز مرد مقابلش کس د شک داشت چشخت،ی ری اشک مشی زندگی عاطفي ندهیآ
 : گفتتی رو گرفت و با جدی کت رستمنی از خروجشون آستبعد
  ..يدی که دي شناختم اون دختریمن اون مرد و نم!! حدست کامال اشتباه بود دکتر-

 : و با نفرت ادامه داددی در هم کشچهره
 !! پدرم بزنهشی رفتنمو پرآبیارم ز شما کندنی خواستم با دینم! خواهر زاده م بود متاسفانه-

 ! رفتنشی بلند به طرف ماشي رها کرد و با قدم هادستشو
 داد، کنار زد و ی گاز مشتری شاب منحوس بی فرار از دکتر، سمانه و اون کافي که برايری مسی ربع طهی از بعد

 :با مشت به جون فرمون افتاد
 ؟ ! دوست نهيجمله ساز! شعوری بيآهو!!! احمق!!احمق-

 :دی کشغی خطاب به خودش جیعصب
 ... فرصت نشونت بدم چقدر دوســنی قهر چندساله تو تمام کن و اجازه بده تو انیلطف کن ا-
 : مشت زد رو فرمونباز
 !!نـــــه!! نــــــه!! ارجمند و دوست دارهیزنگوله پاتابوت آقا محمدعل!!!  دوست دارهيفکر کرد-

 : زدنی گاه ماشهی سرشو به تک از فرکانس افتاد و با ضعفصداش
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 !ششیتا نبندنت به ر!!  کناري خواست بگه چقدر دوست داره زودتر از سر راهش بریم-
 کنار زده بود چقدر اسری که احساسشو نسبت به ي بارنی فرمون گذاشت وبا خودش فکر کرد از آخري روسرشو
 !گذشته

 
 ی دکتر وقتیشست و با اشاره به نجمه منش نی خالی صندلنی سر اولی حالی مطب پارك کرد و با بدر

 : نشسته بودیتی گي ساعت روبرومیبعد از ن!خواست
 ؟!یتی سرکار گيای بادی شکم حامله ت چطور دلت منیتو با ا-
 باز ی کمنشی جنی نشست وعرض پاهاشو برا راحتی دست مبلمان راحتي به دست مقابلش روي چاوانی لیتیگ

 !کرد
 !! ی من بپرسي از بچه ي اومدي همه راه پاشدنینگو ا-

 : عوض کردن بحث گفتي تکون داد و برای از نفيسر
 !ای به ما ندادیی چاهی-
 !ارمی بیی همه درس خوندم فوق تخصص زنان گرفتم برا تو چانیا! زیپاشو گمشو خودت بر-
 !نامرد مهمونتم-
 .. اون جاست برو خودت و لوس نکــسازیچا-

 : جواب دادي و با خونسرددی کشیاره پروانه پوف شمدنی زنگ خورد از دهمراهش
 ؟! شدهیچ-
 !ی خونه فردا کسل نباشای زودتر بگهیآهو ساعت نه شبه؛ مامان م-
 !پس دلتون واسه من نسوزه.. شهی مسخره تون خونده مي غهی نباشم اون صایفردا کسل باشم -
 : اضافه کردیتی گرد شده گي چشمادنی دبا
 !فعال..م خونه گهی ساعت دمیتان-
 !می دعوتی عروسیبه سالمت-
 : کردن کل ماجرا قبل از بلند شدن از جاش گفتفی پا انداخت و بعد از تعري داد به مبل و پاروهیتک
 ! جانی اارمشونیم.. انجام بشهدی هست که بایی رسم ورسوم مسخره هی-
 : بااخم گفتیتیگ
 !!! دروغ بگمدیو من هم با-
 : در جواب گفتي محبت نادربا
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 !!ي من و بخريتو قراره آبرو-
 : کنار گذاشت و قاطع گفتوانشوی با حرص لیتیگ
 ! دورزی هارو هم بري مسخره بازنی ایستی باکره نیگی رك و پوست کنده بهشون م-

 : پرت کرد و خونسرد گفتي کنارفشوی سرجاش نشست و کدیناام
 !زارمی شدن بلی و من از تحمششی بندنم به ریاون وقت م-
 ! وادارش کنهستی نی که راضي تونه به کاری می سالشه؛ به نظرت کس30 29 ی نشو آهو؛ خودت گفتاحمق-

 : زدپوزخند
 ی مهی ابر بهار گرنی سمانه عيدی دی مدیبا. دمی و داسری شاب سمانه و ی جان؛ امروز تو کافیتی گییساده -

 !! مننیخداشه توپ و بندازه تو زم به سمانه هم که شده از دنی رسي برااسری!! کرد؛ حتما بخاطر فردا
 ..از کجــ-
 ..گمیمن م-

 : کالمش کم نکنهتی کرد تا فشار بغضش از جدمکث
 ؟! بشه؛ هاناهی سی الکدی من باي رو دوست دارن چرا شناسنامه گهی همدنای حاال که اگمیم-

 :فشی زد به کچنگ
 نجارویبهت اعتماد کردم؛ در هر صورت من ا دمی ت دافهی تو قی دونم چی افتاد نمی اون اتفاق لعنتیاز وقت-

 !! آخر با خودتهمی کنم؛ تصمی میمعرف
 کنترل بغضش ي توانش براي کرد و پشت رل که نشست، با همه ی رفت و با سر از نجمه خدافظرونی اتاق باز

 :هی گرریبا صدا زد ز
 !!ی نگذاشتی برام باقیی نهی گزچیلعنت به توکه ه-
 

 شد، مشغول شال سر ی رسم و رسوم به کل منتفانی جرماه؛ی عمه ش به پريم غره  انتظارش با چشبرخالف
 : سرش از حرص شروع کرد غر زدني شال سورمه دنی با اخم وارد اتاقش شد و از دماهیکردن بود که پر

 ! آهو؛ اگه خدا بهم زودتر بچه داده بود هم سن خودت بودي اومدای و سه سالم بود به دنستیب-
 . اومدی خوشش نمی بحث اصطحکاکنی از اچی سمت خواهرش؛ هدی چرخبااخم

 مارو جور ي اگه محبت های حتیوفتی نیبرام مهمه به سخت!! خواهرتم!  دشمن جونتم؟ی کنیآهو چرا فکر م-
 !!ی برداشت کنیی گهید

 : گفتاطی و با احتدی کشیقی عمنفس
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 !منظور؟-
 : از گفتن حرفاش نشست رو تخـ ـتشدی با تردماهیپر
پس !  شرط عقلهاطی پسر عممون باشه، بازم احتاسری اگه یحت!! ری سالمت بگدیی تاهی دکتر خودم؛ می برایب-

 !! حرف نامربوط زد آدم بتونه بزنه تو دهنشیفردا کس
 : پشت سرش قفل کرددستاشو

 ماه ست کی غهی صهی فقط نیبعدشم ا!! وسفی عمو لی خودمونه نه فاملی هم زده بشه از فامی حرفنکهیاول ا-
 ! رو نزنهيزیپس دلت شور چ! شهی خود به خود فسخ منا،یکه با برگشت مامان ا

 :دی بهت زده نالماهیپر
 !!آهو-

 : خواهرشي زد تو چشمازل
 از ،یی ماهِ بقول عقال آشناهی نی به اتیرضا!!  همه گفتمي و ازدواج باهاش نظرمو جلواسریمن قبال درمورد -

 ! رفتن بودي برایردن حاج کیذهن من تنها راه راض
 : پرستو نفس نفس زنون وارد اتاقش شدنه؛ی آي رو به رودیچرخ

 ! باالامی همه پله بنی نمونه از ای من پابرام باقيدی خونه رو خرنیاز عمد ا! خدا نکشت آهو-
 : زدتی از سر رضاي بار لبخندنی اوليبرا
 ؟!خب-

 : ترش و جابجا کردفیـنش خواهر ظر تخـ ـتش نشست و با باسـ ي روماهی کنار پرپرستو
 !؟یخب چ-

 : ـنه گفتـی دست به سآهو
 !؟ي نداریشیفرما! ؟يغر! ؟یحتیشما نص-

 : و گفتدی خواهرش تا رنگ شال ناهماهنگش باال کشی شکالتي نگاهشو به مانتوپرستو
 !!ی بپوشدی سفي مردیم-
 !! خوام سِت اون باشمینم! هی کافدهی پوشدیسمانه سف-

 : زد رو رون پاش و با حرص گفتیکی پرستو
 !!نی دیچقدرمن و حرص م!! باهمدی آدم باشنی روز عهی قراره یشما دوتا ک-
 ؟!! باباهیچ-
 ...نی اون وقت ادهی پوشدی سفی واسه چستی معلوم نوونهیمانتوت و عوض کن؛ اون د-
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 : کردنش تمام توانش و به کار بستی راضي تکون داد و براي تاسف سربا
 !!هی ها چي لجبازنی ازمی عزی بخت بشدیسف...شایا!  بپوش عمه رو ناراحت نکندیم آهو جان؛ سفخواهر-

 و از شدت دی شو پوشیی بستن دهن خواهراش مانتو کرم طالي کرد و برای بخت و هجدی تو دلش سفچندبار
 . دادی خواهراش فقط سر تکون مي گوشزدهای باقيبغض برا

 
 عقب مونده نیچه مرگش بود ع!  سمانه بودشخندی نشی؛ هشتاد درصد مغزش پ مراسم بله گفتنش تمام بشهتا

 ؟! داشتی؟خوشحال! بوددنی افتاد در حال خندیها هربار چشمش بهش م
 دنی ته کوچه بود و بعد از شنیی فوالد نقطه ی با رانندگنشی از محضر خارج شد در کمال تعجبش ماشیوقت

 که ی با کسدی شک نداشت باشونی خدافظيلش؛ با تک بوق ها عقی لوس و بي خواهر زاده هايمتلک ها
 ! کرد برگردهیازش به شدت فرار م

 به یقی کرد با نفس عمی داده بود و مرموزانه نگاهش مهی تکنشی رنگش به ماشی با کت و شلوار شکالتاسری
 ! رفت و بدون تعارف سوار؛ مشغول کمـ ـربند بستن شدنشیطرف ماش

 ی کرد، حتی شروع به رانندگ،ی روشن کرد و برخالف جهت رفتن باقیقید و با نگاه عم سوار شی با مکثاسری
 !! رن و هم نداشتی کجا دارن منکهی ادنیجرات پرس

 : ساختمون عمه توقف کرد، آهو با تمسخر گفتي جلویوقت
 !؟!نمی رو ببی کدی بانمی تورو نبيمن نخوام خونه -
 : و گفتدی با صدا خنداسری

 !ینی خودت و ببي خوام خونه یماتفاقا من -
 مانتوش پنهون کرد تا ترسش کمتر به بی سردشو تو جي شد و دستاادهی شدنش کالفه و مضطرب پادهی پبا

 !ادی باسریچشم 
 ! داشتی رخش بر نممی چشم از نیقی داده بود به آسانسور وبا لبخند عمهیاسرتکی

 بست و با سرعت باز کرد؛ از آسانسور خارج شد و یی هی و از تکونش چشماش و ثانستادی ایی تو طبقه آسانسور
 .ستادی شد، ای لبخند از صورتش محو نمیی شاداماد که لحظه شی نمایمنتظر باق

 : و باال گرفتدی با ذوق کلاسری
 !!خودت باز کن-

  خواست بپرسهی بار صدم مي و برادی و از دستش کشدی با خشونت کلد،ی فهمی هاشو نمي مسخره بازیمعن
 !چرا تا خونه ش کشوندش
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 اپن و جمع و ي آسمون؛ آشپزخونه يوی با ویی شهی تمام شيواری بزرگ؛ دمنینش.  و باز کرد و وارد شددر

 ی می بهداشتسی عمه ش شک نداشت به اتاق خواب و سروي که طبق ساخت خونه یی و درانتها راهرويجور
 !دیرس

 ... ش بودشهی تمام شواری عمه ش دي تفاوتش با خونه تنها
 

 داه بود و دستاشو پشت هی هنوز به در تکاسری پشت سرش؛ دی ـنه آب گلوش و قورت داد و چرخـی به سدست
 : با ذوق گفتدنشیبا چرخ. سرش حـ ـلقه کرده بود

 ؟!خوشت اومد-
 یی با سمانه چه نقشه روزی دونست دیخدا م!  نهای ادی کرد خوشش بی می داد؛ چه فرقلشی تحویظی غلاخم

 !! شدی هاشونو شامل مي مسخره بازنی بودن که ادهیراش کشب
 !آره خوبه مبارکت-
 و دست انداخت دور کمـ ـرش ستادی شو از در برداشت و به سمتش اومد و مقابلش اهی تکیقی با نفس عماسری

 : به خودش فشردششتریو ب
 !مبارك جفتمون-

 : از رها شدن زخم زددیاام به خودش داد و نی مقدمه بغـ ـل گرفتنش تکونی از بیعصب
 ! ی کنی مي دست و دلبازي داريادی ماه زکیواسه -
 دستاشو سفت تر کرد و خم شد تو صورت سرخ و معذب ي تقالهاش با حفظ لبخندش حـ ـلقه دنی از داسری

 : زد و کنار گوشش زمزمه کردهی ش تکقهیآهو و با رها کردن نفسش تو صورتش، سرشو به شق
 ! کنمی من غرورمو رها نمی من خود غرورميتوبرا. کنمی نفس؛ خودمو از تو جدا نمکی يا که برییتو هوا-

 : گرفته ش زد تو حالشي و با صدادی سرشو عقب کشاسری متفاوت یکی از نزدکالفه
 !ی به حال غرورت کني فکرهی ماه که رفتم بهتره هی نی بعد از است؛ی دست تو نيزیاوال که چ-
 : گفتي صبور بایقی با نفس عماسری

 
 ؟!ي ندازی کجاست که انقدر جفتک مقای مشکل تو دقی دونیم-
 : آشناشي صورت ملتهب زل زد تو چشمابا
 ! شنومی می نداره ولیتیینظرت برام اهم-
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 :دی باز خم شد تو صورتش کنار لبش و بـ ـوساسری
 !ستی نی خوام کشفش کنم؛ گفتنیمی دونم ولیخودمم نم-
 ! موندی تمام ممهی ناسری مشتاق يش با بـ ـوسه ها".....ــیتو نبا" دید بعد هربار تهی ساعتتا
 

 نیی پادی رسی و باز از حرص با آب سرد صورت، گردن و اگر دستش مدی شنی مکالمه شو با تلفن مي صداهنوز
 !! شستیترشو م
 "؟!ختهی برام ریی باز چه نقشه یعنی": شدرهی بارشش خي آماده ي به چشمانهی تو ادرمونده

 : دادی ميدواری اشکشو باز با مشت مشت آب سرد شست و با استرس به خودش امقطره
 به ترك ی که دوسش داره حتی تو عقد کسيوگرنه کدوم دختر! لمهی همش فنای وقت آهو؛ اهی ياریکم ن-
  راحتهيزی چهی از الشی؟ حتما خ! خنده؛ هانی موارید

 :رد اضافه کینی با خودش فکر کرد باز با بدبیکم
 ...رنی بعد گردن نگارنی سرت بیی بالهی خوان ی خودشون؛ مالیحتما به خ-
 !!رهی بگی صحت سالمت دروغیتی گشی نرفته پماهی شد چرا با پرمونی سگ پشنی ضعف ته دلش عبا

 : به در خوردیی تقه
 ؟ !ییآهو زنده -

 :بال کرد دنمنی رو تا نشی خالي باز کرد و راهروی و در و با مکثدی کشیقی عمنفس
 .... نســای ي خوری موز مریش-
 تن آهو گرفت و با بهت ي تاپ دوبنده سی خي قهی و سی سر و صورت؛ بناگوش خدنی حرفشو از دی باقاسری

 :تو صورتش گفت
 ؟!هی ها چي مسخره بازنیمن شوهرتم ا-

 : باال اورددشوی انگشت تهدی عصبآهو
 ...ــی همه چری ززنمی می کني جورنی اگهی بار دهی-

 اسری دنی زد واسه عقب کشیی بود، دست و پااسری تو بغـ ـل ادی بد موقع شکست و تا به خودش ببغضش
 حرکت بغـ ـلش کرد و بدون توجه به دست و پا زدن هاش به طرف کاناپه بزرگ هی پاش با ریدست انداخت ز

 :سه نفره ش رفت؛ نشست و آهو رو پاش نشوند
 !!دی زده شدم ببخشجانی ه خردههیحق با توهه !!  خبلیخ-

 : دستش زد، صداش و در ارودری از اشکشو پاك کنه، آهو با خشونت زسی برد صورت خدست
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 !زمی عزدی؟ ببخش!ستی به اسم بخشش نی تو لغتيکشنری المصب تو دگه؛ینکن د-
 ! که در توانش نبوددی بخشی مزهاروی چیلی از قبل تر خدی خواست ببخشه بایم
 !! صدبار؛ ولم کننیدست به من نزن ا-
 !!نی جا کنار خودم بشنی همی کنم ولیولت م!!  توی بابا چقدر بدقلقيا-

 : داشتی بر نماسری کاناپه پاهاشو تو خودش جمع کرد و با اخم چشم از صورت خندون ي گوشه
 !شهی ازت کم نميزی چی کنی خرده همراههی ی زن منگهیدختر خوب تو د!!  دارم با تویعجب داستان-
 !ي تازکهی ی شما خودت به اندازه کاف-
 :دی از ته دل خندالی خی از سر راحتاسری

 دی رسیبه فکرم هم نم-
 : ادامه دادی آهو و با بدجنسـ ـي به نسبت آروم شده ي زل زد تو چشمای کرد، با بدجنسـ ـمکث

 .. خوردی اگه تلفن زنگ نم؛یانقدر خوش مزه باش-
 : گرفتی شدت مشتری آهو خنده ش بيو اخم کرده  با نگاه کردن به صورت سرخ هربار

 ... خــُشهی من عسل نمهی بارز با ينگاش کن تروخدا؛ نمونه -
 : ازجاش بلند شدی زد، آهو حرصی قهقهه مششونی ربع پهی تی وضعيادآواری دست گرفت جلو دهنش و از باز
 ! رم خونه مونیمن م-
 : گفتالی خی باسری

 !!ی شما امشب مهمون من-
 : سمتشدی بهت چرخبا
 !؟یــ..چــ-
پس از االن ... شدمی تو نمالی خی کرد من بی من مي غهی هفته پدرت تورو صکی اگر یخرنباش آهو؛ حت-

 ! دورزی بر،ي ماه دارهی نی واسه بعد از ايهر فکر
 : خشمش از دستش در رفتکنترل

 ؟! نه؛ی کنی ولم نميریتا جون من و نگ-
 : بلند شد درهم از جاشي با اخمااسری

 !! ادی نمشی پگهی وقت دچی هشی چهارسال پيماجرا!  نامربوط نزنيحرفا-
  !!ی تکرارش کنشهی چطور روت میلعنت-
 : بازوشو گرفتاسری افتاده بود خم شد ي کنار در ورودنی دنبال شالش که رو زمبه
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 یاومد؛ هرجا م یتو از قبل ترش هم از من خوشت نم!  منه؟ي مسخره ی مشکل فقط اون شوخیمطمئن-
 ي دخترنی احمق باشم همچدیو من چقدر با...ي شدی نشستم بلند می هرجا من مي دادی ملمی اخم تحومیدید

 ...رو دوســ ــ ــت داشته باشـ ــم
 :دی عقب کشدستشو

 باورت ندارم-
 : به شدت جاخورداسری

 ..آهو-
 : ادامه دادی رحمی ببا
 !ی کنی ملی به من تحمقهی خودت و دم دی هستيشعوریم باز اولش هم ازت متنفر بودم و واقعا آد-

 مانتوشو با ي باالي شو جا گذاشت و از ساختمون خارج شد و تو آسانسور چندتا دکمه دهی رنگ پري چهره
 !بغض و حرص بست

 
 دی خط مختصر مفهی شون ی استفهاميدر جواب نگاه ها!  تنهادنش،ی خونه، همه جمع بودن با ددی رسیوقت

 " اومد من و رسوندن خودشون رفتنشی پي کاراسریآقا ":دادجواب 
 ! خوابش بردی کدی کرد نفهمهی پله ها هم به سرعت باال رفت و تو تخـ ـتش اونقدر گراز

 ي خوابش نتونست؛ صداي جای بزنه از تنگی خواست غلتی تو جاش خورد، می بود؛ تکونکی تاررونی بيهوا
 : خون به مغزش نرسههیند ثان از پشت گوشش باعث شد چيخواب آلود

 دارمیخوابم سبکه ب!  نفره تو؛ وول نخور لطفاهی تو تخـ ـت دمیتخـ ـت خواب دونفره خودم و ول کردم چپ-
 !ی کنیم
 ؟؟.ــر..ـ ـاسـ .ـیا .ـی-

 : شدکی به گوشش نزدشتری بصدا
 !جانم؟-
 شتری دورتنش بي دستايحـ ـلقه  جفتک بندازه که اسری خواست باز بقول ی به خودش اومد منکهی محض ابه

 یی خفه غی سروصدا کردن به جي و تالشش برای ـنه ش حبس کرد؛ تمام سعـی شد و نفسو تو سدهیبه هم تن
 : و پرسون کرداسری ي بهت زده اسری ي که صداد،یازترس انجام

  چه خبرته؟-
 :دی نالیدگاز حرص؛ خجالت و درمون. دستشو از رو دهنش برداشتاسری به سرش داد یتکون
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 ؟!ی کنی مکاری جا چنیا-
 :دی خفه خنداسری

 ! جانی کردن امیی مهربونت راهنماي جون تو؛ خواهرایچیه-
 : کنهی منیی وسط چرا داره نرخ تعنی دونست ای و بست و نمچشماش

 يدی خوابی مگهی جا دهی ی رفتیم-
 :دی شو نالادامه

 !جا قحط بود-
 : گفتطنتی و با شدی تا دراز کش تو جاش رو بهزشی خمی از موضع ناسری

  بجز تخـ ـت بخوابمیی جارهی گی واال من کمـ ـرم درد م-
 !ییواقعا که پررو-
 ..ـی وگرنه ملت عقد نکرده مي داری حساسيادیتو ز-
 !ختی واضح صداش و به جون آهو ري حرفش و خورد و دلخوریباق
 ما انقدر يه تا االن باهاش ازدواج کرده بوداگ! ی کنی که واسه من اخم ميریمن مجبورت نکردم من و بگ-

 !میمشکل نداشت
 !باهاش؟-
 !تهی زندگکیمنظورم شر-
 ! خودم خبر ندارممهی تو زندگی کسدی باهاش گفتم شای گفتي جورهی-
 
 ! خودم خبر ندارممهی تو زندگی کسدی باهاش؛ گفتم شای گفتي جورهی-
 !ستی نای هست ست،یبرام مهم ن-

 !نهی ببی تونست به خوبی حالل ماهو از همون جا مي مهی شد؛ نرهی پنجره اتاقش خ پشت کرد و بهبهش
 ؟!ي دوسش داریتوچ-

 ! باشهدهی داشت درست شنشک
 !؟یچ-
 ؟يخودت و نزن به اون راه گفتم تو هم دوسش دار-
 : افتادی ظهرش چه زود داشت اتفاق مي هاینی بشی هاش پوزخند زد؛ پینی دلش باز به خوش بتو
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اهداف من ! ریاز هر کس هم اسم بردم صرفا بخاطر رد کردن تو بوده و الغ! ستی من نبوده؛ نی تو زندگیکس-
 ! مرد حرومشون کنمهیباارزش تر از اونن که بخوام با 

 : بازوش گذاشتي رو دستش جک زد؛ دست آزادش و رودی با اندك اماسری
  فراهمش کنم تونم براتی خب منم مرانهیاگه مشکلت درس خوندن خارج ا-

 : سمتشدیچرخ
 !ن؟یختی برام ریی باز چه نقشه -
 !آهو-
 کردم چطور ی تعجب مدیبا! يدی کشی نقشه ها رو تو منی بهترشهی همرهی مادمی ي؟ هان؟ فکر کرد!یآهو چ-
 رهی هام سوار اسب عکس بگیی خواست از هنرنمای مهربون شده بود مروزیپ
 : سرش و بغـ ـل زداسری

 دوستم ی کنه بخدا نمی دونستم کژال رم می؟ نم! غلط کردم هستست؛یو لغت نامه ت ن که ت"دیببخش"-
 ..گفتم فقــ! شهی مياونجور

 :دی خودشو عقب کشآهو
 .. سبقت هوشمندانه ازت جلو زدم و مسابقه رو باختـهی بشه فقط چون با عی ضامی خندیفوقش بهش م-
 رزنی پنی تو ماشی رفتي مسافرت؛ اون وقت تو لج کردمای بودم که بچوندهیمن بخاطر تو کارو پ..نه بخدا-
 ..فقط.. منی نشسترمردایپ

 : شکستي بدجوردلش
 !! پدرمادر مننرمردای پرزنی جفت از اون پهی...شعوری ب-

 :دی کشی رو اعصابش چنگ ماسری ي کالفه يصدا
 
 ت... بد برداشـگمی می چرا هر چ؛ینی بدبیلیخ-
 ! فقط خفه شوقهیتروخدا دو دق..شهیسرم داره منفجر م...بسه-
اما تا صبح خواب به چشمش !  محکم بستی قطره اشکختنی و چشماشو از ترس ردی طرف پنجره چرخبه
 ! زدی شب قبلش داد می خوابی هم از باسری قرمز ي اگرچه فرداش چشماومد؛ین

 
 تو چشماش تی با جد بارنی آخري کرد؛ پدرش برای به قامت پدر شصت و چند ساله ش نگاه مشهی پشت شاز
 ! کردی مدی که قبل از جدا شدنشون بهش زده بود و باز تاکیی شد و انگار حرفارهیخ
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 : مقدمه مشغول حرف زدن شدی پدرانه ش بتی از جمع جداش کرد و با جدی دستشو گرفت؛ کمیوقت
 .. از اون سه تا دوست داشتم چونشتری بشهیهم-

 : ادامه دادیقی کرد و با نفس عمیمکث
  اما ی شی کردم پسر میفکر م..ی منهی از خواهرات شبشتریب-
 : با لبخند ادامه دادشی دلخور ته تغاري چشماتو
 یی کارهای باقای ثبت نام نی اای خونه؛ ي نبودم بابت بازسازانیفکر نکن در جر! ي مرد کم ندارهیخوشحالم از -

 !ي سرو صدا انجام دادیکه به ذهن خودت ب
 : ادامه دادتی دخترشو برداشت و با جدي شونه يدست رو و ستادی صاف امرد

 !!يای تا کجاها از پس خودت بر منمی خواستم ببیم-
 و نگاه کنجکاو خواهراش گرفت اسری نگاهشو از پشت سر پدرش؛ نگاه مشکوك خواهر زاده ها؛ نگاه دلخور آهو

 :و تو صورت منتظر پدرش قفل کرد
 ..امی از پس خودم بر مشهیهم..من..من-
 : پدرش با لوس کردن خودش رها کردي شو برای دلتنگری کرد ونرفته تی مکثدی تردبا
 ! ارجمند رفتمی نباشه به آقا محمد علیهر چ-

 ازش طلب داشت، با ي نگاه منتظرش بازخواست مهم ترای لبخند هم نزد؛ گوی تصورش پدرش حتبرخالف
 :دلهره لب زد

 ! شدهیباز چ-
 :ت دور تنه ش و بغـ ـلش کرد؛ کنار گوش چپش زمزمه کرد مقدمه دست انداخی بپدرش

 ..  مراقب تو باشمهی ازبقشتری بی چهارچشمدی دونستم بایم! می وسط زندگيدی مقدمه پری بیوقت-
 : پدرش ادامه دادي قفل شد، صدااسری ي نشسته ي به کنجکاوي آغـ ـوش پدرش چشماش تو چشماي تواز
 !که متاسفانه نبودم-

 زد، پدرش بدون توجه به حال خراب و شوك زده ش کنار خیان از تنش رفت، بدنش در جا  کرد ضربحس
 :گوشش ادامه داد

 ی همه سرسختنیتمام اصرارم هم بخاطر خودته فقط علت ا! ي دونم دوسش داری دونم دوست داره و میم-
 ! فهممیتورو نم

 
 !اهشو نداشت، بدون شک از خجالتجرئت باال گرفتن نگ. دی شو بـ ـوسی ـشونـی رهاش کرد و پپدرش



 

@donyayroman 55 

 به دوهاتون، یکی عوض شی برگشتم مثل سالها پی خواد وقتیدلم م!  فرصت بدههی ماه به خودت و بقهی نیا-
 !! خنده هاتونو فقط تو خونه م بشنوميصدا

 ! رفت و اهو رو خشک زده تنها گذاشتد،ی به عقب برداشت و به طرف جمع چرخی قدمپدرش
 ! سند کرد؛یتی دکترش گي و برادی که به ذهش رسی فحشنی دستش بر اومد زشت تر که ازي کارتنها
 استارت زد شک ی متوجهش نبود از فرودگاه خارج شد و وقتی رندانه تا کسیلی ها خی حاجي از بدرقه بعد

 !ستهی ای کژال از حرکت نمشی پدنی رسينداشت تا لحظه 
 و زنگ ی در آهندیبا کل!  شده بودکی هوا تاری حسابي ابري عصرشده بود وبخاطر هواستادی از حرکت ایوقت

 ! خونه شداطی خونه رو باز کرد وارد حيزده 
 شی خوش باوري براي کرده بود، سري به اسم خودش بازسازشیی داي نهی پدرِمادرشو با کمک و هزي خونه

 ! نمونده بودی پدرش مخفدی هم از دنیتکون داد، حتما ا
 رطوبت و نم و با لذت به ي خونه چرخوند، بوي و نگاهشو دور تا دور ورودستادیونه ا خی چوبي پله هاکینزد
 : سر جا نگهش داشتیی اول و برنداشته صداي و پله دی ـنه کشـیس
 ؟!نییخانِم جان شما-
 : زوم کردییحی و چروك مش ری و تو صورت پدی پله چرخنی اولي رواز
 !آره آهو اومده! یسالم حاج-
 : و رندانه گفتدیا خند با صدرمردیپ

 !می ری مای نبند خانِم، عاقبت حسرت به دلش از دنی به ما حاجیه-
 : صداقت جواب دادبا
 قسمت تو هم ی حتمییدلت وبسپار به اون باال... گفتم چند وقت بعدش مشرف شده ی حاجیمن به هرک-
 !شهیم
 .نار براتان غذا بار بذاره خانم بگم گلي ماندیامشب م! خدا از دهنت بشنوه...شایا...شاایا-
 ! شمی ممنونت می رو برام روشن کننهی تو شوميایفقط اگه ب!  خوردم به زحمتش نندازيزی چهیسرراه -
 . آهو قدرشناسانه اول وارد خونه شدي گفت و با تعارفات محترمانه "ی چشميبه رو" رمردیپ

 
 
 شد، از کار استعفا داده بود و دنی دالیغول سر و بعد از مدتها با لپتابش مشنهی شومي پهن کرد رو به روجا

 ! رازش توسط پدرش به جِد گرفته بوددنی و فهمشبی داناتی رفتن با جري و برامشیتصم
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 ي برارانی گربه انداخت دست و پاش که تا قبل از برگشت پدرش مادرش از اي جوراری با سامی تماسیط
 ! کالفه شده بودشیرسختبقول پدرش خودشم از اون همه س!  رفته باشهشهیهم

 هم یاز طرف! ادی بسته به نظر بششی به رهی خواست به چشم بقی وجه دلش نمچی و دوست داشت اما به هاسری
 !دندی کشیی دست انداختنش نقشه ي شک داشت و مطمئن بود با سمانه برااسریبه ابراز احساسات 

 اسریوگرنه .. کنهی ش انداخته بود؛ تالفهی خواست اون شب و که گری زد، حتما سمانه میی ذهنش جرقه تو
 !  بودیناراض!  که نداشتیشی به رشیی بود که از بستن زنگوله پا تابوت داییهنوز براش همون پسر بچه 

 ! خوابش بردی کدی شکم، نفهمي شب قبل لپتاب روی خوابی بی خستگاز
 
 کردن اصطبل ترسونده زی موقع تمییحی کژال چشم باز کرد، حتما باز مش ي ههی گنجشک ها و شي صدابا

اگرچه !  دادی نمي سواري به احدشدی بود و سالها مدهی خودش بعد از اون ماجرا ترسيکژال هم اندازه !بودش
 ! نداده بودي سواریقبلش هم جز آهو به کس

 لحظه شک کرد؛ گوشاش غرغر خواب آلود پشت کی داد، که ی تکونی به گردنش و تنش با کرختهمزمان
 ! باشهدهیو درست شنسرش 

 و ختهی بهم ري بسته؛ موهاي بود و با چشمادهی پوشیی پوش حـ ـلقه ری شتاب برگشت پشت سرش؛ زبا
 : زدی درهم غر مياخما

 !!!ادیوول نخور من هنوز خوابم م-
 جا نی ان،یا! آخه خدا":دی تو دلش خط و نشون کشي به سقف کرد و خطاب به باال سری عجز و ضعف نگاهاز
 " کنه؟ی مارکیچ
لپتابش باال .  بود خودش و آزاد کرد، از جاش بلند شددهی تارعنکبوت دور تنش تننی دست و پاش که عری زاز

 ! دی رسیسرش بسته و خاموش به نظر م
 دم کردن شد يمشغول چا!  پدربزرگشي خونه ي برخالف قدمت صد ساله ش،ی امروزدمانی آشپزخونه با چتو

 ! شده بودرهی به در اصطبل با استرس خدهی ساعت بعد لباس پوشمیمکن ن مي سرو صدانیو با کمتر
 به اطرافش انداخت و با ی تو دستش از کف دست عرق کرده ش رطوبت گرفته بودند؛ نگاه نامطئنيقندها

 . بلند سالم کردي محو کردن اندك ترسش با صداياضطراب در اصطبل و باز کرد و برا
 . کژال با چهارشاخ شدي پاری کردن ززید و مشغول تم جواب و دای با سرحالییحی مش

 : زل زده بود با لبخند گفتشی مشکدی آهو که با استرس به اسب دو رنگه سفدنی داز
 ! کنمزی جا را تمنی دست گردانش تا اي بریافسارشو بزارم؛ م!  شو خوردهرهیج-
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 به ی قرار از چهارشاخ قدمی اتاقک کژال خم شد اسب بی قسمت چوبي گفت و روی مـ ـستاصلدونمینم
 .. اوردنیی آهو پاي مشت کرده يسمتش برداشت و سرش و کنار دست ها

 !ي خوای و منیا!  شکمويآها-
 صاحبش مشغول با صدا قند خوردن ي آشناي مکث تو دستهاهی باال گرفت و کژال هم بعد از چند ثاندستشو

 !شد
 ادی گفتم نیی جانی شما ادمی برد؛ امروز دی مدیهرروز مج. کشهی طول نمادی کنم ززی تمنجارایببرش تا من ا-
 ! اطرافنیا

 !! بردن آماده کنهرونی بي کرد و با اشاره ازش خواست کژال و براییحی به صورت مش ی قدرشناسنگاه
 

 ی ـشونـی پد؛ی اطرفش بست و به طرفش چرخي شن هاي کژال روي لذت بخش سم هاي از صداچشمهاشو
 : داد و با زمزمه گفتهیسب تک ای ـشونـیشو به پ

 !! با معرفتقی رفيچطور-
 ! بغـ ـل گرفتن آهو گذاشتي برايزی دستاش آزاد کرد و گردن بلندش و دستاآونی کالفه سرشو از بکژال

 و ازش جدا شد دی به تن براقش کشی تونست احساس کنه؛ دستی نبضشو هم می کنار گردنش بود حتسرش
 : شدرهی کژال خی مشکي تنه می و ندیدن سف قدم عقب رفت و به سرو گرهی

 که من انقدر دوست ي داریچ!  دختر بچه سه ساله رنگت زدههی ت که انگار افهی و قختی رنیدِ آخه با ا-
 !!دارم

 !حتملیشانس -
 ی رنگیی جذب نسکافه یی حـ ـلقه نی شرت آستی ـنه با تـی دست به ساسری پشت سرش؛ دی سرعت چرخبا

 . بودهستادیپشت سرش ا
 ؟!ی کنی جا چکار منیمعلوم هست تو ا-
 : بود و با لبخند به سرعت محو کرددهی که به چهره ش دوی اخماسری

 !بی رقدمیاومدم د-
 ی بي براش دراورد که باعث خنده یی آهو باال انداخت و به طرف کژال رفت؛ کژال با دهنش صداي براییابرو

 : گفتییون وبا لحن بامزه  دست بلند کرد رو به آسماسری.موقع آهو شد
 
 !!ي خلق کردی قدرنشناس واسه چي همه اسب و آهونیآخه ا!  خدایه-
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 ! عقب ولش کنایب-
 : گفتتی سمتشو با جددی چرخهی با گفتن فکر خوباسری

 !؟یی جانی دونه ای نمی؟ چرا کس!! خاموشهتی بپرسم چرا گوششهیم-
 : شونه باال انداختیالی خی ببا
 !  ومدمی جا منی ايکاری ب اوقاتشهیمن هم-
 : شمرده تکرار کرداسری

 !يکاریاوقات ب-
 !الاقل االن با کژال سرگرمم!  موندم تو خونه االف چکاریآره م-

 : سد راهش شدشی جدي با صدااسری به سمت اسبش بر نداشته یقدم
 ؟! نه؛ي چرا با من ازدواج کردی دونیتو واقعا نم-

 :دی به صداش دوخشم
 !با تو ازدواج کردم گفته من یک-
 ای جا نی اي اومدیبه من بگو پدرت زنگ زد بهش بگم از االف!  بلند ترهیلی من از تو خيصدا! داد نزن آهو-
 ؟!نه
 : گفتی کرد و با بدجنسـ ـی صورتش اخمي روشخندی نبه
 ! بگو، فعال که اونا رفتن و شاه منمي دوست داریهر چ-
 : قدم برنداشته بود که حس کرد تو هواستهی بلند کرد و نیزم ي گذشت، افسار کژال و از رواسری از
 
 !ي روادهی از پرهی مرکبت آماده ست پاهات درد بگستی نفیبانو ح! یی منم تويشاه منم؛ ملکه -
 !!اسری..نیبزارم زم..نه -
 غی بسته جي کوفت و باعث با چشمایی حرکت پشت کمـ ـر کژال نشوندش اسب پاهی با ي با لجبازاسری

  آهو شد،دنیکش
 :دی خندی با صدا ماسری

 !ي ندازی روم االن جفتمونو ميکج شد!! اِ اِ اِ زشته دختر!! ول کن گردنمو آهو-
 !! ترســمیمن م...ی لعنتنییبزارم پا..نییبزارم پا-
 !زمی عزاری در ني بازیوحش..اسبت هم آرومه... افسارش دستمهنجامی من انیچشمات و باز کن؛ بب-
 !!نییمن و بزار پا..مرض و زمیعز-
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 !نیی پاارمتی گردنمو ول کن نفس بکشم ميخفه م کرد-
 گرفتنش باز کرد؛ با نیی پاي آزاد کرد و چشم بسته دستاشو برااسری دستاشو از دور گردن دهی و ترسآهودودل

 : گفتنراهی با وحشت دست انداخت دور گردن کژال وشروع کرد بد و باسری قهقهه يحرکت اسب و صدا
 ... ترسمی ترسم نفهم میم... کشمتیم... کشمت یم-
 !! منيترس نداره، چشمات و باز کن از مناظر اطرافت از باال لذت ببر ملَکِه -
 دونست اسب ی نمقای گذشت دقی منشونی از سکوت بیی قهی افسارش و دستش گرفت و راه افتاد پنج دقاسری

 . دادصی رو تشخی ساحلری بازش مسمهی پلک ننی کرد و از ب از چشماشو بازیکی کنه، ی مییو به کجا راهنما
 خودش شد، از فرصت به ي رد کردن برای زنگ خورد و مشغول صحبت کردن و مرخصاسری همراه یگوش

 !دی اطرافشو سنجتی کمـ ـر راست کرد و با ترس و لرز موقعیدست اومده استفاده کرد و کم
 از اسری ی شد و سالها بود به لطف شوخین اسب غرق لذت م بود؛ از حرکت بدي عاشق سوارکارشی بچگاز

  بود،غی دری بی لذتنیهمچ
 که سمتش ی گوشدنی که مقصر اول و آخر ماجرا بود گردوند که از دی کرد و نگاهشو به طرف کسیاخم

 :دیگرفته بود رنگ از روش پر
 !؟یـ ن.. کار کـ ـی چيخـ ـ ـوا..  خـیبـاز م..بـ ...ب-
 
 :دی در جواب ترسش خند مردونهاسری

 لمی فلش استرس زا باشه دارم في صدادی گفتم شارمی خواستم ازت عکس بگی مي خوشکل شده بودیچیه-
 !رمی گیم
 !خاموشش کن اه-
 شد و با سوال بدون مقدمه ش آهو رو رهی خنی متفکر به زمیقی گرفت و با نفس عمنیی رو پای گوشاسری

 :شوك زده کرد
 ؟! بودی رد کردن من چشهیه هم واستی اصللیآهو دل-
 حرکت کرد و کژال هم سر از خوردن علف ها بلند کرد و با اسری نگاهش کرد، ی جواب فقط با سردرگمدر

 :سروصدا راه افتاد
 ! بشمالتی خی منم تونستم بدی چقدر محکمه؛ شالتی خوام بدونم دلیم-
 !!... بشمالتی خیب!!  بشمالتی خیب!!  بشمالتی خیب

 : درهم به حرف اومدير تکون داد با اخما سکالفه
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 ؟! مهم ترنی از ااد،یازت خوشم نم-
 شد، بالفاصله ی دلش خالری بهش کرد که ناخودآگاه زی برگشت عقب و نگاههی با نگاه عاقل اندر سفاسری

 :نگاهشو به مقابلش سر داد و سرحرف و دوباره دست گرفت
 با در ی ولی و بهتر بشناسی اون من واقعي فرصت بود که بخوانی چون االن بهترست،ی نیی قانع کننده لیدل-

 .. جانیرفتن و سنگر گرفتنت ا
 : مضطرب آهو ادامه دادي و با زل زدن تو چشمادی به گردن کژال کشی و مرموز دستستادی از حرکت ای مکثبا
 !! بدموقع ستی هست بخاطر اون شوخی که هر چي و بهم دادنی تلقنیا-
 : ختم بحث و اعالم کردتی آهو نداد و با جدهاتی درهم و توجي امان به اخما بالفاصلهاسری

 تونم کتبا غلط کردم و برات ی مي اگه بخوایحت! متاسفم! شتری اون اتفاق صدهزار بار نه؛ بيدرهر صورت برا-
 بچه هی بخاطر دمی درصد هم فکر نکن اجازه مکیاما ! ي بدي خوای می نشون هر کواری دیامضا بزنم بزن

 ! يزی بهم برموی زندگيباز
 : آهو و با حرارت ادامه دادي آروم شده ي زل زد تو چشماي ترظی اخم غلبا
 ..ت..آهو من واقعا دوســِ-
 شی و گوشاسری به یی گهی نگاه دری شد، با تحقیکی اسری ریپوزخند صدا دار آهو با نگاه متح"کال فِرام سامانه"

 شکم اسب ری به زیی افسار کژال از دستش بعد از سالها با ضربه دنیبا کشکه در حال زنگ خوردن بود کرد و 
 !! و نگاه بهت زده ش دور شداسریبا تاخت از 

 
 ! باباي خسته ش کرددیشا-
 ! شدهری خودش هم انگار پادینه ز-
 ... چند سال دست گردان شده هنوز عادت به تاخت و تاز ندارهنی نشده؛ از بس اریپ-
 ! چشهنهی ببارمی دامپزشک براش بنی کوفت، بگی منی هنوز داشت سم زمنیم نگاه بهش بندازتا آخر شب باز-
 ! گرفتی جا سراغت و منی بود استادهی وقت ایلیبرو داخل خونه هم سرده هم شوهرت خ! باشه دخترم-
ته و  باال رفي با ابروهااسریبه محض باز کردن در .  و به طرف ساختمون رفتدی حرص لفظ شوهر چرخاز
 ! بهش کردي داری سر از لپتابش باال اورد وسالم معنشخندین

 ! تو لپتاب مني به تو گفته بریک-
 : کنارش و گفتلی لپتاب و موبافی به کدی دست کشاسری

 !! زدمی برو من اگر حرفایتوهم ب-
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 ! کنمی توکارهات فضولیستی من مهم نيتو برا-
 نشسته بود یی گهواره ی صندلي خودش که روي روی و کمدی دستشو کشاسری بگذره دی و بست و چرخلپتاب

 :خمش کرد
 ؟! من بخاطر دوست داشتنمهي کردن های فضوليپس قبول دار-
 ! جا نبودمنی ادمی فهمی تورو مي کارایدستمو ول کن، من اگه معن-
 : جواب دادي به نسبت بلندي با اخم دستشو رها کرد و با صدااسری

 آهو؛ صبر گهیبسه د! ادی قدم راه بهی کشم بلکه یرم چپ و راست ناز خانم و م دا؟ی فهمی و نمنی ايکجا-
 ! دارهيمن هم حد

 : برگرده گفتنکهی چپوند و بدون افشی تو کلپتابشو
 !!دست از سر من بردار! برگرد شهر-
  خرده از موضع قهر وهی بشم تو فقط نی غارنشدمی؟ اصال من قول م!ی زنمو ول کنم برم شهر واسه چ-

 !يایغضبت کوتاه ب
 با ششی پقهی چند دقتی از عصباني اثرنی پا انداخته بود و بدون کوچک تري بهت برگشت طرفش، پاروبا
 ! منتظر جواب بودشخندین

 : دو زانوش بلند شد و دست به کمـ ـر داد زدي در اوردن هاش از روي از بازکالفه
 !ستمیمن زن تو ن-
 هدف ،ياسرِموذی ای تا بناگوشش باز شد با خودش اعتراف کرد، ششیله ن که بالفاصاسری عکس العمل دنی داز

 . ندارهرشی انعطاف پذتی شخصي روی شناختچی خودش های زنه، یدار حرف م
 !یهست-
 : ادامه کالمش از جاش بلند شددر
 ! کوچولو به حافظه ت کمک کنمهی تونم ی رفته مادتیاگه -
 

 : قدم عقب رفتهی ـنه ـی دست به سآهو
 !ادی هات خوشم نمیمن اصال از شوخ-
 :دی در جواب سرخوش خنداسری

 ! و از تنت در کنمتی سوارکاری خوام خستگیم! زمی عزهی چیشوخ-
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 نداشت با یی دهی بود، کل کل کردن فادهی واسه بعدش برنامه براش چی نگاه ستاره بارون که حسابنی ابا
 ي هم تا لحظه اسری و دی ساختمون دوی ضلع جنوب به طرفغی به طرفش با جاسری قدم نیبرداشتن اول

 !گرفتنش از دنبال کردنش دست بر نداشت
 

 !  در جدال بودی بود و تنش؛ با حرارت لذت بخشنهی شومي به شعله هانگاهش
 

 می کرد و نی مقشی تشو،ی برداشتن در جهت همراهیبه قدم!  خواستی هاش ازش جسارت می ـگزنانـ
 پشت کرده بود که با تمام وجود سر فرو ی به آغـ ـوشی خواب به چشمش بره وقت ذاشتی بود که نمیساعت

 ! کردیکردن تو حصار امنش و ازش طلب م
 !؟ی خوابیچرا نم-

 : با سماجت تکرار کردي خواب آلودي دور تنش محکم تر شد و دوباره با صدااسری ي نداد، دستایجواب
 ؟!يداریچرا هنوز ب-

 ناخودآگاه دی به بازوش چسبی داغی ـشونـیماشو بست و خودش و به خواب زد؛ پ جواب دادن نداشت، چشقصد
 : به تنش نشست، صدا باز به حرف در اومديلرز
 !ی کنی مکاریضربان قلبت و چ! ي بندیچشمات و م-

 : لب زدی سوز اشک زد، با تلخچشماش
 ! ی زنی خوام بخوابم چقدر حرف میم-
 :دی با صدا خنداسری

 !زمی عزي زهرمارشدنی خورده بود انقدر عیتو چ سر ،ییزن دا-
 : خوردی شو به سختخنده

 ! مصرف کردهادی زی عمه رو مطمئنم ترشی دونم ولیمامانم و نم-
 با لحن اسری پر حرفش قفل کرد، ي و مجبورش کرد رو بهش بخوابه، نگاهش و تو چشمادی بازوشو کشاسری

 :وردی کم نییبامزه 
 ! پسر پسر قند و عسلگنی منیواسه هم!  خوردهادی زینیری دونم شیمن م-

 : باال رفته جوابش داديباابرو
 ! پسرعمههیاعتماد به نفست مثال زدن-
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 ی سرش و عقب برد که دستی ترش اورد، آهو ناخودآگاه کمکی تو چشماش زوم کرد و صورتشو نزدی کماسری
 : و تو صورتش لب زددشی بـ ـوسی طوالناسریپشت سرش مانع شد، 

 ..  بـ ـوسهی کنه، نمی شو بغـ ـل نمیی دختر داي جورنی ایی پسرعمه چیه-
 : رها کردشی ـشونـی و نفسشو با حرفاش تو پدی شو با آرامش بـ ـوسی ـشونـیپ

 حقوق مرد و زن؛ حق انتخاب و ي تساوي گوربابا؛ي روشن فکرالی خی پسرعمه؛ بی گفتگهی بار دهی! زمیعز-
 ...ـ کنـی مي کارهی فی اراجنیا

 : حرفشو با خنده ادامه دادی و باقدی ـنه ش از خنده لرزـی باز سدهی نکشهی کرد به ثانمکث
 !!کارستون-
 چشماشو یی واسه جابجای تالشنیبدون کوچک تر!  و پس بزنهشنی تونست اون پوزی خواست؛ نمی منکهی انه

 ! از خدا خواسته بودگهی دزی چهیبست و باخودش اعتراف کرد؛ کاش 
 ! مودب باش آهوخانم:  پس گردنش زد با تشر تذکر دادیکی مودبش هم متعاقبش نوجدا

 
 ازت بخوام باهام در ستی نيادیانتظار ز!  و برات گذاشتممی خونه م؛ کارت شرکت؛ شماره ها شخصدی کلنیا-

 ؟!یتماس باش
 ي خم شد گره ابروهاستاد،ی گذاشت و در بست مقابلش انی تو ماشفشوی کاسری. باال انداختیی اخم شونه با

 : دستاش باال نگه داشتنی و سرش و بدیدرهمش و بـ ـوس
 !باش؟!  کن زودتر برگردي تری جاتو ام پنی ايکارا! امروز شنبه ست-

 : خنده شو خورداسری. تکون دادسرشو
 !آهو درست جواب بده!  ادی رو زورت میکی زبون به اون کوچيدی رو تکون می گنده گنیکله به ا-
 !باشه!باشه! باشه!باشه-
 !ياری تک پسرش درش بی ازنگران،ی زنی زنگ به مادر شوهرت هم مهی باشم دواری ام؛ی باشه اضافه گفتهی-
 !؟ي بري خوای نم-
 ! شهی نمری نزده ددی رم؛ هنوزخورشیچرا االن م-
 :دی پرستی کرد وبا جدی مکثاسری

 !ي گردی بر می کیخب گفت-
 ! نگفتميزیچ-
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 افهی باز و قمهی دهن ننمی بی که ميزی چنی فردا صبح از خواب پاشم اولی گفتدمیمن شن؟ انگار!یمطمئن-
 !خواب آلودِ توئه 

 . و دراورداسری و هر هر خنده دی مشت زد رو بازوش و خودش و عقب کشبا
 ! اول صبحي اعصابمو خورد کردگهیبرو گم شو د-
 مثل یکی ساعت مرد کنه، بندازه به جون 24 هی مثل تورو خدا ی رحمی بي کنم همه زن های آرزو میعنی-

 ..دی انقدر ناز بخرد،ی اری طاقت منمیخودتون بب
 : قدم جلوتر برداشتمی نی بدجنسـ ـبا
 !دی کنی لقمه چپ مهی طرف و درجا ای-
 ؟! برم توای يریم-
 !ي داری اختالل روانشمی طورنیهم! کاری جا چنی ای مونی م؛يقول بده فردا برگرد-
 !ی خودتوونهید-
 ! زدمی داشتم با اسب حرف مروزیمن بودم د-
 ! فهمهی تو مشتریاون ب-
 !ی زنی که عوض اخم و چشم غره باهاش حرف مشهی از خوش شانسستیاز فهمش ن-
 "کال فِرام سامانه"

 آهو زودتر به خودش د،ی رساسری کت اسپرت و کوتاه بی هر دو از تماس اون وقت صبح سمانه به جری متحنگاه
 ! محو شداسری ي چشم هاي و به سرعت از جلودی چرخ" مونمی جا منیتا هروقت دلم بخواد ا"مد و با گفتناو
 
 : رو جواب دادی پشت فرمون نشست و با استارت زدن گوشاسری

 ؟! شدهیسمانه باز چ-
 !ی بهش زنگ بزنيجون آهو قول داد-

 کرد؛ یخته بود و با نگاه دلخورش بدرقه ش م که پرده شو اندایی که پشت پنجره ی زد؛ با تک بوق از زندور
 : و زدکری قرار داد و تکمه اسپگاهشی رو تو جای گوش؛ی لحظه گوشهی کرد و همزمان با گفتن یخداحافظ

 ادمی! بعدشم آهو اون قدر کالفه م کرده!  زنگ زدم جواب نداد، خاموش کردروزی؟ د!ی کنی مهیباز چرا گر-
 !رفت دوباره زنگ بزنم

 : کردینی فنیف سمانه
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 کنه من که بهت گفتم دفتر خاطراتشو خوندم اول تا آخرش اسم تو بود؛ ی نازمي خودیاونو ولش کن؛ داره ب-
 ! اون دخترهينره خواستگار! اشاری کنم با کاریتو بگو من چ.. شهی نمریاون د

  لحظه هیصبر کن -
 : ادامه داديدیبخش با بنی خارج کردن ماشنبای رو باز کرد و ماشی شد در اصلادهیپ

 اعصابشو کی کوچزی چهی کنم باز تو سر یونی من پادرمشهیسمانه؛ نم! گمی بهش مدمشیامروز تو شرکت د-
 !يزیبهم بر

 ! بهش نگفتميزیبخدا من که چ-
 ! واسه من فرستاد گفته بود از دست زخم زبون زدن هات خسته شدهاشاری که یامی پیول-
 ... طورمنیمن با همه هم! کنم کاریتو بگو من چ..من..خب من -
قبول کن؛ آهو که خالته از !  کردی آهو چطور نگام مدی دی مدی باي تو زنگ زدروزیافتخار نکن بهش، د-

 شک اشاری ی ول،ی مثل آهو کم محلیکی کنه، ی مثل مادرت تحملت میکی..چی هگهی دیدستت شکاره باق
 !ادای عالقه ش بتونه باهاش کنار بيدارم با همه 

 .. دوساشارویمن ... کنمکاریفقط به من بگو چ-
 گهی از تو ماشاری..نی کردمونمی سگ پشنیع!!  توشی و فرستادم واسه دندونش پاشاری دمیبه هفت پشت خند-

 ... توروای رمی چندساله مو بگقی طرف رفدی وسط من بخت برگشته بانیتو بگو ا! تو از اون
 ...اسری-
 تو هم دی شا،يدی دی زده بود مواری اتاق آهو هفتاد گناه زبان و که بزرگ دي بود بار رفتههیاگه !  و درداسری-
 یی دهی ها فاهی گرنیا! شروع کنیی جاهی از ی عوض بشي خوایسمانه؛ اگه واقعا م! ی کنترلش کنی تونستیم

 عادتون شده زخم و طعنه متلک زدن،...نداره
 

 : داد زدیی کرد و با لحن بامزه مکث
 ! بچه سوسول حروم کنم کهاشاری با تو و اون دی نباموین وقت نامزد بازبابا من اال-

 : سبقت گرفتیی جلونی از کوره در رفت، از ماشاسری دی هق هق هاش خفه خندنی بسمانه
 کنه ی شنوه ترش می اسمت و مي دونه چکار زن من کردیخدا م! ي من بخندشی هم به ردی؟ با!ي خندیم-

 ! بخورمدیپاشو من با
 : به حق جواب دادانهسم
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 دونه دست من ی خودش می باشه ولشتری کنترلش بدیحاال شا! اون دهن باز کنه بدتر از منه!  کردم؟کارشیچ-
 ... نبودمیی من که کاره یگی و مشیبعدشم چندسال پ! ستین
 : با اخم گفتاسری

 
 به خودت زحمت ی حت خوردنی زمي اون جوريدی دی وقتی ولي نبودییتو کاره ! مقصر من بودم درست-

 !ی کنی ازش عذرخواهينداد
 رفت آقاجون اومد سر هممون ادتی اط؛ی همه رو کشوند تو حسای پريغای؟ تا ج!گذاشت! اسری ها یگی می چهی-

 ی وگرنه باهاشون مستی نشیزیخودش گفت چ!  با بابام بردنش تهرانعی زد بعدشم که سری داد ميچطور
 چی کرد جواب هی مفل خونه شون در اتاق شو قمی رفتیهم که هروقت مازاون به بعدش ! مارستانیرفت ب

 !! ؟ نداد واال!؟محل بهش داد! رفت باالشیخاله پرستو چقدر با پا آرتروز!  دادیکس و نم
 ! نداده نبودی آهو به خودش هم فرصت عذرخواهری اخي هفته هانی تا همدی سکوت کرد، شااسری
 حواسش و به نی کرد و با روشن کردن ضبط ماشیه روکوتاه و خداحافظ بحث با سمانیقی نفس عمدنی کشبا

 .گذشته پرت کرد
 

 خودشون ي کنار ساحل و شنا کردن گذشته بود به خونه ي روادهی پ؛ي که تمامش به سوارکاري از سه روزبعد
 برگشت،

 با مادرش یتنگ از دلد؛ی کشی شد، از پدرش خجالت می ختم موسفشی هم تمام تماس هاش به عمویرکی زبا
 نداشت، با تنها ی عمه ش در مورد خورد و خوراك پسرش جوابي سوال جواباي تونست حرف بزنه، براینم

 تو خونه ادرش پدر می خالي هاش حواسش و از جای تونست حرف بزنه و با شوخی مهی که بدون حاشیکس
 ! بودوسفشیپرت کنه عمو

 گرم بود و حوصله ش سر یی مدتش سرش جانیه، دست کم ا کرده از شرکت استعفا دادتی کرد خری ماعتراف
 ! رفتینم

 و به دی نرم و گرمش دراز کشي لباسش تو جاضی بعد از تعوی رانندگی خورد و از خستگیی سرپایی ساده شام
 . چشماش گرم خواب شددهی نکشقهیدق
 ستادهیم تو چارچوب در ا درهي با فک فشرده و اخمااسری در با وحشت تو جاش نشست، ی باز شدن ناگهاناز

 وپرت کردن ی چادر نمازش از جارختدنی با کشاسری کرد؛ دهن باز نکرده یبود و غضب آلود نگاهش م
 :دیسمتش، داد کش
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 ! نبردمتي جورنیبپوش تا هم-
 ! تونست بزنهی حرف هم نمی جاش خشک شده بود، حتتو
 لباس خواب نازك و کوتاهش خجالت ي برانکهی و از جاش بلندش کرد، قبل از ادی دستشو کشي با پوزخنداسری

 : به صدا دادی خم بشه رو تخـ ـتش پتورو دورش بندازه جراتاسریزده بشه چادر و سرش انداخت تا 
 ..ار..ــن کـ..ــیا-

 دنیبا کش.  حرفش تو حنجره ش گم و گور شدی که باقدی ترساسری يکوری و نی چنان از نگاه خشمگآن
 ! با بکس و باد از جا کنده شدنی کرد و بعد از سوار کردنش ماشرشیدستش از پله ها سراز

 بود به بهی که براش غری عصبي در خونه رو پشت سرش بست و با صدااسری دندی که رساسری ي خونه به
 :حرف اومد

 !! دونم و توی من م؛ی گذاشترونی خونه بنی برگرده پات و از در ایی دایاز امشب تا وقت-
 شروع کرد صدا ارهی اوضاع و بدست بلی تحلهی آهو فرصت تجزنکهیف راهرو رفت و قبل از ا به طربالفاصله

 :زدن
 !!آهو!! آهو-

 ي برایلی شد و دلی مداری دور شونه ش محکم کرد و از جاش جم نخورد؛ مغز خواب آلودش داشت بپتورو
 !دی دی نمیاطاعت امر از کس

 ! اومدی به سمتش می عصبيـ ـنه تو راهرو با قدم ها برهي تنه می شلوارك و نخته؛ی بهم ري موهابا
 شکم نداشت آپشن محسوب نکهی به دست اومده در حال اسکن موجود مقابلش بود؛ اتی فراخ بال از موقعآهو

 .. شد ویم
 : گفتي و با باز و بست چشماش با لحن آروم تردی گرمش چونه شو باال کشدست

 ؟!ي خوای می به من چيتت؛ زل زد از اطالع ندادن از برگشیعوض عذرخواه-
 ؟! خواستی ميزی دقت کرد؛ چشتری چشماش بتو
 : زدشی به نسبت آروم شده رو آتاسری و با حرکتش دی قدم عقب کشهی اخم با
 ؟! هان؛ي به من خبر بدیمگه قرار نبود برگشت-
 : به حرف اومداسری بلند ي اخم از ترس شکستن بغضش از صدابا
 ؟! کردمی مي کارنی همچدی بایواسه چ-
 :دی داد کشتی صورت ملتهب از عصبانبا
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 !!نیواسه ا... کارم نکوبم برم تا روستا بعد دست از پادرازتر برگردمی من احمق با اون همه خستگنکهیواسه ا-
 : خودشو نباختی خورد ولجا
 ! مجبورت نکرده بودیکس-

 : قروچه کرددندون
 
 !!ت نکردم، شوهرتم؛ نه پدرتمقصر منم که تورو روشن! یستیمقصر تو ن-

 : تر شدظی غلاسری ي حرفاي با ادامه اخمش
 ر،یمن شُـــوهرتم خدا، پ... ندارهی دخلچی تو به من هیمشکالت شخص!  نه مندارهیقهر و غضبت و اون خر-
 !ي بدتیی اهم؛ی به من محبت کنفتهی گن وظی مغمبریپ

 
 : گفتاسری ي و رو به ظاهر جدرهی گرفت جلو دهنش خنده ش نگدست

 !هی باورت شده خبرالی خیب-
 : تر گفتي کرد و جدیمکث

  ،ی کندای که بهت محبت بکنه رو پی زندوارمیمن واقعا ام-
 : اضافه کردی شاپ با تلخی اون روز سمانه تو کافي هاهی گرادی

 !ضای بده رو هم اتییبهت اهم-
 : سرجاش خشکش کرداسری نی غمگي رفت که صدای بهش کرد و به طرف کاناپه سه نفره مپشت

 !!*ینی بی مرد سواستفاده نکن آهو؛ بخدا بد مهی وقت از دوست داشتن چیه-
 دراتاقش سکوت خونه رو ي صدادهی نکشهی بلند به طرف راهرو رفت و به ثاني با قدم هاگهی حرف دبدون

 !شکست
 

 ی بخاطر بدقلقاسری به ی حساباز کمـ ـر درد چندتا فحش درست! رفته بوداسری شد؛ داری که از خواب بصبح
 .هاش بست

ناچارا به تنها شماره .  تونست بخورهی خواست بره خونه ش که با اوضاع ناجور لباس خوابش ازخونه جم نمیم
 به زور نصف شب با اون اسری داد که حیزنگ و با سانسور اصل ماجرا بهش توض! سای که حفظ بود؛ پریی

 .به لباس داره اجی اوردش خونه ش حاال احتتیوضع
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 زده جانی هسایپر.چوندی دور خودش پشتری و باسری ی تکمه رو زد و مالفه رو تخـ ـتفونی تو آسای پردنی دبا
 "؟!!واقعا" دی پرسی کرد و دوباره از نو می بار سرتاپاشو نگاه منیچند

 ! کنمي گفت ازش دوری بهم می حسهیهمون اولش هم .. دارهیآره بابا اصال اختالل روان-
 : مظلومانه سر تکون دادسایپر
 ! شهی درست می همه چادیاشکال نداره آقاجون ب-

 :ادی کرد بغض کرده به نظر بیسع
 ...اگه تا اون موقع-
 : تو خودش فرو رفت و معصومانه زمزمه کردشتری بسایپر
 ! مهربونهیلی که خاسری؟ !یگیحاال واقعا راست م!  کردي کارهی شد ی کاش ميا-
اونم !! فکرشو کن! خواست من و بزنهی اومد در بزنن می ها نمهی اگه همساشیدی دی مشبی ددیا؟ ب!مهربون-

 !دهی سرم تا حاال داد نکشیمنو که کس
 !دمی من خوب خوب کششبیچرا د-
 : سر شالشو سرش کرددی پرغی با جسایپر
 !ی اهونهی ی اهنهی اسری آقا يوا-
 سای خطاب به پررهی نگاهش و بگنکهیالت بود نشست و بدون ا با لبخند کنار آهو که صورتش سرخ از خجاسری

 :گفت
 !ی گفتی مشبیخب آهو خانم از د! بحث داغ بود گفتم مزاحم نشم-
 : بار مداخله کردنی اولي براسایپر
 ..واال سرو وضعش-
 : نگاه کردسای با اخم به پراسری

حاال شما هم ! خوب بشناسهی دارم کس خاله مارموزت و جز من؛ شکنیمتاسفانه ا!  خانمسای پری دونیم-
 .. نشهرشی شوهرت کالس داره دنیی پاي ببرفیبهتره تشر

 : سمت آهودیچرخ
 !!!ارمیمن خودم از دل خانمم در م-
 ی سکوت آهو، دو به شک از جاش بلند شد و با خداحافظدنی رد و بدل کرد و از دنشونی بی دودل نگاهسایپر

 ! از خونه خارج شديسرسر
 ؟!!هی تو با من چیمشکل اصل!  پرسم آهوی ازت مگهی د بارهی-
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 : شدیکی اسری ادی با فرسکوتش
! تی وجبهی لباس نی تو ای نشضی از کارم بزنم برم واسه تو لباس بخرم که مردید آخه حرف بزن، چرا من با-

 !وونهی دیبعد تو پشت سرم بهم بگ
 : از جاش بلند شددهی ترسآهو

 ! خوام برم خونمونیم-
 : بستی زد و چشماش و از فشار عصبهی گاه مبل تکهیتک به
 
 !ي نداردی باال چون کلي بردی نره از در باادتیفقط !  بروی تونیاگه م..برو-
 !ستی به تو مربوط ننشیا-
 

 ! براش اورده بود و بلند کرد و به طرف راهرو راه افتادسای که پریلکسی شد ناخم
 به سای کوتاه پري باال انداخت و معذب با مانتوی تفاوتی از بیینه  شد، شویکی اسری ی خالي با جابرگشتت

 ! باال کرد، در باز نشدنیی رو پارهی دستگی هر چدهی فایطرف در رفت، اما ب
 !دی کشیی خفه غی به در زد و جیی حرص پابا

 اتاقشو ری مسمی اومد و مـ ـستقی سرو صدا نهار و شام به دست می گذشته بود، هر روز باسری از قهر يدوروز
 ! گرفتی مشیدر پ
 بود که با تمام وجود منتظر هفته ی عصباناسری گذشت اما اونقدر از دست ی هفته از رفتن پدر مادرش منیدوم
 ! فرار کنهنی زمي کره ي نقطه نی به دورتراسری ها بود تا از دست ی برگشت حاجي

 ی و اونقدر اسباب وسائل وبدی چرخیو خونه مکالفه ت.  دوره ش بودکینزد!  ش به شدت سر رفته بودحوصله
 ! سر حرف زدن و باز کنهادی بخاطر وسائل خونه ش بدی زد تا شای منی زميخود

 ی ماسری بود، نه به ششی نه وسائلش پد؛ی با چند روز جلو افتادن سر رسدی ترسی که ازش مي روزباالخره
 ! بزنهیتونست حرف

 : داد زدبای اتاقشو باز کرد و تقردر
 !!! خوام برم خـ ــونه مـ ــونیم-
 : بدون گرفتن نگاهش از صفحه لبتاپ خونسرد با دست اشاره داداسری

 !بسالمت-
 ! بدش به منی گرفتی از هر کدی؟ کل! تو خونهياون روز چطور اومد-
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 ! بروواریاز سر د-
 : زد از حرصنی زمییپا
 
 !!اســـری-

 نی گرفت، اما انگار اوضاع خراب تر از ای ملیهر بار جانم تحو لحن درمونده صداش کرده بود نی با همدوبار
 شماره ها ی تلفن رفت؛ مسخره بود حتزی و بدون حرف به طرف مدی چرخالی خیب! نبودیآدم منت کش!حرفا بود

 !!  نهای دارن دیخواهراش و بلد نبود ازشون بپرسه کل
 :د کردای و پماهی شوهر پرنی تو دفتر تلفن شماره امباالخره

 : لب زدی دامادشون تو گوشنی شاد و شنگول جوون تري نخورده صدازنگ
 ؟! نهای يباالخره شکارش کرد-
 !نیسالم آقا ام-

 : به حرف اومدیی خنده قطع شد و با تک سرفه يصد
 !سالم آهوخانم-
 ! هست؟ماهیپر-
 !سرگرمم در کل.. خورمی روز از دست خواهرت حرص می گردم باقی سرکار برمرمیم...منم خوبم ممنون-
 نشستن نداشت با یی جاالی که خیی کرد از اون جای نکرده ناچار با تلفن ثابت صحبت مدای تلفن و پمی سیب

 رفت سر اصل کی داده شد بدون سالم علماهی دست پری گوشی کرد و دست آخر وقتیاضطراب احوالپرس
 :مطلب

 !؟ي خونه رو داردی توکليپر-
 :اهرش به حرف اومد سکوت؛ خوهی از چند ثانبعد
 داشتم دادم دی دست کلهی رینخ.. تو کم گذاشته باشهتی تربي چون شک دارم مامان براهی ذاتتیشعوری بنی ا-

 !شوهــ ـ ــرت
 پشت سرش مخاطبش قرار اسری ي و رو دستگاه نذاشته بود که صدایبهت زده گوش! تلفن قطع شدی گوشتق
 :داد
 ؟!هی چه وضعنی ا-

 ! احتمال تابلو شدن لباسش بودنی ترعی سرد،ی خورد و به سرعت به طرفش چرخنیا صدا زم رو ول کرد بیگوش
 !یچیه-
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 : تو هم رفتاسری يابروها
 !چه دردته آهو..يشورشو دراورد-

 :دی کشغی کرده جبغض
 ! خوام برم خونه مونیم-
 !من هم که گفتم برو-
 ! رمی و بده می گرفتماهی که از پريدی ندارم؛ کلدیکل-
 ..وونــیه دمگ-
 ... به اتاقش وی منتهي بره سمت راهرودی حرفشو خورد؛ چرخی پوزخند باقبا
 ! کنمی خواهش ماسری-
 : سمتشدی چرخی عصبدی تو موهاش کشی کالفه دستاسری

 
 ؟!! کنمِ تورو دارمی خواهش مي عقده يفکر کرد-

 : گفتبااخم
 
 ..پس چه دردته-
 :دی تلفن چسبزی به مشتری باسری ی بلند و عصبي ترس قدم هااز
 !! به حرف خوب بچرخهستی که جز زخم زدنت بلد نزتی زبون تند و تنیا!! حرف نزدن تو! ییدردم تو-

 : دادی بدون توجه به حالش نطق پرسوز و گدازشو ادامه ماسری ـنه ش حبس شد؛ ـی تو سنفس
 کالم هی ی ولیگی دروغ مير زنه؛ دای که چشمات داد مي دی جواب ميزی چهی!! هی مشکلت با من چگمیم-
 ! چتـهیگینم
 

 : دادی ادامه متی با اخم و جداسری.  تر شدلی به عقب متمای کمآهو
 
 که باشه بعد يدی ماه و مثل آدم برخورد کن سر تکون مهی نیا..ای کوتاه بالی خی غلط کردم، بد؛ی ببخشگمیم-

 !ی کنیخالفشو ثابت م
 : کردلشی مایم اهو گذاشت و به عقب کي رو شونه دستشو

 !!ي دی جواب درست نمهی ینی شی پرسم چرا نمیحاال ازت م-
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 : بدون نگاه کردن بهش گفتاسری دست ری مقامت کرد و با آزاد کردن شونه ش از زیکم
 ! خوام برم خونه مونیفقط م..ستیبه توهم مربوط ن..مشکل دارم-

 : هاش گوششو پر کردي از لجبازاسری ي خسته ي خنده يصدا
 ؟!!ستی به من مربوط نیمئنمط-

 : رفتی آماده به طرف در خونه مسای اتاق خونه و با برداشتن مانتو و شال پرنی سمت دومرفت
 ! برمتی مي بری؟ صبر کن؛ هر جا خواست!يباز رم کرد-

بدون حرف تا چند روز بعدش !  وارد خونه بشه بعد برهستادی نای حرف تا خونه رسوندش؛ بدون حرف حتبدون
 ! ازش نشديخبر

 
 اتاق پدر مادر شو ی شد، با دودلدی کردن شناسنامه ش ناامدای از پی رو کرد و وقتروی بار اتاقشو زنی آخريبرا

 ! زدیهم گشت
 لی گرفتن و تکمی کپي بار بعد از جروبحثش با پدرش برانیآخر.. نداشت شناسنامه ش گم شده باشهامکان

 !!ودش بدهی داری ساميمدارکش و پست کردنشون برا
 : باز زنگ زداریسام

 !! دونم کجاستینم... سالم-
 ..ی تو محضر جاش گذاشتدی شاگهیآهو بابا م. سالم-
 ...نه بابا اصال با خودم شناسنامــ! تو محضر؟-

 کرد پدرش با خودش برش ی شناسنامه ش با خودش بردش اما فکر مالی کد سري اومد، براادشی تازه
 !بود.. و الی سرازی ماهه نکی ي غهی صمیه ش نداشتن فقط واسه تنظ با شناسناميگردونده چون کار

 درخواست کوچولو هی دست گربه مونده باشه، حس لرزش بهش دست داد با قای شناسنامه ش دقنکهی تصور ااز
 !! تونست گند بزنه به صفحه دومشیم

 واسه سوال جواب شناسنامه دیبا! دی رسی به نظرش مدی بعی اتفاقنی سمانه وسط بود، همچي پای تا وقتگرچه
 ! فرستادن بسنده کردامی به پيدست آخر با ناچار.  کردی جور مییش بهونه 

 .  به خودش داد"!نه" سه ساعت زحمت جواب دادن و با سرهم کردن سه واژهبعداز
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  هجوماسری کردن و مطئن شدن از رفتن نی قلقکش داد تا فردا صبحش بعد از کمامش؛ی تعجب ته پعالمت
 دای پی کردنش حس سرخوردگدای که از پییشناسنامه ..ببره سمت خونه شو همه جا دنبال شناسنامه ش بگرده

 !!کرد
 ! کرددای شده ش پاهی دوم سي باز مونده بود شناسنامه شو با صفحه مهی سمت چپ مدارکش که نيکشو

 خبر باشه؛ ی بی موضوعنی داد؛ امکان نداشت پدرش از همچهی کنار تخـ ـت و سرشو به تخـ ـت تکنشست
 ! ازش خواسته بود خودشو با خواسته هاش وقف بدهمی مـ ـستقری داده بود دستش، غی قبل از رفتن گوشیوقت

 نبود، فرصت به اون بود تا با خودش کنار اسری ماه فرصت هی نی پس اد؛ی چکنیی از چشمش پای اشکقطره
 !و صد البته که چقدرهم تونسته بود!! ادیب

 از خودش نشون داده بود از اسری که ی کرد که احساساتی مي تازه داشت سرهم بندیلش شکست وقت دچقدر
 !!گهی گفته دی نبود به زنش میسر اجبار بوده، هر چ

 افتادنش از ي بسته نشه مسئله اسری شی به ري زورنکهی همه سال بخاطر انی ای اومد وقتنی آهو سنگيبرا
 زده ی خبطنی دست به همچیسی معلوم نبود تو چه رودروااسریبود؛ حاال  نگه داشته یاسب و بکارتشو مخف

 !!بود
 ی بار حرف بزرگتراش عقدشونو رسمری بود غلط اضافه کرده زشی سمانه تو زندگي پای وقتاسری آهو دی داز

 !اونم بدون اجازه ش! کرده
 
 : دستاش اشکاش و پاك کردبا
  کشمی میی و حالشو ببر برات چه نقشه نیشب! اسری آقا ي رو شروع کردي با من بد باز-
 ي صدادنی صحبت کردن با پروانه به محض شننی حی خواهراش شک نداشت وقتی اطالع رسانستمی سبه

 سابقش کشوند و در آخر اضافه کرد عصر باهاش قرار داره تا سی رئيسالم سمانه، بحث و به طرف خواستگار
 ! جواب به خواستگار سمجش بدههی
 ! رد کردن درخواستشي کرد که پروانه هم دودل بود برافی تعرمانی هم اونقدر از ایـ ـ بدجنسبا

 سرخود گند زده بود به اسری واقعا ای!  کردی خبر نداشت و داشت حاشا مای به خواهرش هم پوزخند زد؛ بالفاصله
 !!! به اسم سمانهیتی با وجود شخصدی رسی به نظرش مدیشناسنامه ش که باز هم بع

 که يدیبا اندك ام!  نشده بودمانی اي دعوت عصرونه الی خی بي زد اما با نامردی افکارش لنگ ميپا هی
 هم برخالف ی موش بدوونه حاضر و آماده و کماسری شی دهن لق واسه خراب کردن وجهش پيسمانه 
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ود؛ مغزش هنگ  به دادهی تکنی که به ماشی در حالاسری دنی در خونه رو باز نکرده از دشی ش با آراشهیهم
 !کرد

 !!!! ساعت هم از صحبتاش با پروانه نگذشته بودمی نهنوز
 در جواب فقط سر اسری! کرد سالم کردی اسکنش متی که با جداسری قورت داد و به ی گلوشو به سختآب

 ! بهش دستور نشستن دادمی مـ ـستقری غنشی سر به ماشيتکون داد و بااشاره 
 ری داد و زی خونه ش شد به خودش جراتي آشناری متوجه مسی وقتيری مسی شد بعد از طنی سوار ماشیوقت

 !به شدت خونسرد بود! ری نه ناراحت نه دلگ،ی نگاهش کرد،نه عصبانیچشم
 ! زديشخندی نشی خونسرددنی داز

...  بره و شی طبق برنامه ش پزی کردن اعصابش همه چکی بود که انتظار داشت با تحرشی بدجنسـ ـاوج
 !! بذارهشی قبلي رابطه ری توتحاسروی یبعدش حساب

 گذرونده بود، شوهر شی دخترانگي از مسئله ی کم حاال که اون چندسال گذشته رو با حس سرخوردگدست
 ی مری به ری گذروند و باالخره ی می اون با کسی فرضي رابطه ی هم تا آخر عمرش با سرخوردگشیاجبار
 !!شدن

 ازش عکس روزی آهو باافتخار اسب و رو دوپا بلند کرده بود تا پیوقت کنار گوش کژال ي اسلحه شکارکیشل
 ي رويری کردن پاش تو رکاب اسب وتا مسری زدنش با لگن؛ گنی و باالفاصله رم کردن اسب؛ اونجور زمرهیبگ
 از جاش ی از درد به سختنش شدنش باعث شده بود تا هفته ها از شدت مو برداشتن استخون لگدهی کشنیزم

 ! از اصل ماجرا بو نبرهی کنه تا کسی و زندانیشه و به اسم قهر خودش و تو طبقه ش مخفبلند ب
 و با مراجعه ستی ش نانهی بود خون عادت ماهدهی خوردنش دنی که بعد از زمی هم که متوجه شده بود خونبعد

 احساسش به ری زنج عدم بکارتشدیی و تایتی گي نهی بعد ازمعادشی اصل ماجرا و با اندك امحی و توضیتیبه گ
 ! احساسش و به کل بزنهدی و در جا پاره کنه و قاسری
 ی بود که کسي کارنیبدتر!  نبودی ش شوك زده کرد؛ شوخجهی که خودشو هم از نتاسر؛ی طنتی آهو شدی داز
 ! تونست در حقش بکنهیم
 
 ! آهو سخت تر شدي برادنی باال رفت و نفس کشنگی پارککی اتوماتدر

 ! کردی نگاهش هم نمی ش سکوت کرده بود و حتشهی بر عکس همي باوررقابلی به حالت غاسری مدت تمام
چه مرگش شده بود؛ چرا رفتار گذشته و حالشو .. داشتی افتاد که چشم ازش تو آسانسور برنمي بارنی اولادی

 !  گشتی می چیپس پ..؟ مگر خودش نبود اون قدر پسش زد تا ازش خسته شد! کردی ماسیدائم ق
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 ! به در واحد سرشو باال نگرفتدنی شد و تا رسرهی به کفشاشون خموندهدر
 : گفتی تفاوت به طرف اتاقش رفت و همزمان از همون جا با خستگی باسری تو خونه دنشونی رسبمحض

 !ي بذاررونی بي حق ندارفتی خونه تا روشن نشدن تکلنیپات و ازدر ا-
 : به در اتاقش، آهو با شجاعت گفتدهینرس

 ؟!!فیم تکلکدو-
 : برگشت طرفشیقی با نفس عماسری

 صاحابم؛ ی دل بفیتکل!! سطل آرزوهامری زي خر لگد زدنی و عدمی که سالها براش نقشه کشی ازدواجفیتکل-
 !  دست تو شديکه مسخره 

 : از تاسف در ادامه تکون داديسر
بعد !  بخاطر حس احمقانه م به تو ها تو دسترسم بود همه رو کنار گذاشتمنی بهترشهیهم!  خودم متاسفميبرا-
 !ي کردی لج مشتری اومدم بی باهات راه مشتری بی چی هشعوری بيتو
 :دی کشداد
 ی گفتی کالم مهی...حرف بزن آهو...چه دردته.. چه مرگتهدمیصدبار ازت پرس-
 : گفتتی اخم و جدبا
 .. تشنه م بکارتمو از دست دادم حاال به خونتي که تو خوردیمن بخاطر گه! پسر عمه-
 چشماشو بست یقیبا نفس عم.  که زد مطمئن شدی دستهی از د،ی که از روش پری جا خوردن آهو و رنگدنی داز

 : بسته لب زديو با چشما
 ! من بودم!  گند زدههی زد ی که حدس می کسنیتا بهت بگم اول-
 : و رو به آهو که سرپا خشکش زده بود ادامه دادواردادی شو به دهی حال تکیب

 شی براشون پانی جرنیدوستم و خانمش مشابه هم. هستيزی چهی مطمئن شدم مارستان؛ی بی نرفتيبا لجباز-
 فه،ی دختر حساسه، ظری دونیبه مامان گفتم زد تو گوشم، گفت نم. شدهيزی چهی دونستم یاومده بود م
 !شکننده ست

 : لحن ممکن ادامه دادنی ترنی کرد با غمگمکث
عالوه برمن، همه رو !! ي رد کردموی بزاره؛ که خواستگارشی شد پاپیکرده باشم تا راض نبود نيقهر کرد؛ کار-

 با من هم شده با هر ي لجبازي برای تونستی دوسِت دارم می دونی دونستم میم..ي کردیبا اخم و تخم رد م
 !طمئن شدم که زده بودم مي گندبه شتریو من ب! ي نکردی ولي داغت و به دلم بزاری ازدواج کني بخوایک

 : بست و ادامه دادچشماشو
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 دونن، دنبال ی دست و پاشون مری شونو زنجی شده دخترا دخترانگیی گفتم دوره دمیاز خودم خجالت کش-
 مثل نکهی هاشون بعد عشق من؛ بخاطر اي واسه پوشوندن گند کارنیدوخت و دوزن، دنبال مدرك سوارکار

 ... شمرده نشههیبق
 : وا نموند از حرف زدنی آهدنی کشبا
 
 تیچقدر حرمت واسه شخص! شهی چقدر خانمه؛ چقدر نجابت سرش منیمامان انگشت کرد تو چشمم بب-

  درموردش براش مهمهگرانوی دحیچقدر طرز تفکر صح!خودش؛ بعداز ازدواج قائله
 : سر خوردواری دکنار

 ؛ي هم کم عذابم ندادحاال!  همه سالنی ؛ سرفرصتش شد اشهی ت عوض مهی دانشگاه روحيمامان گفت بر-
بخدا ! ی نگفت؛ينزد..ی بگيزی چهی ی تا حرف بزندم،یچقدر ازت پرس! ي نکردیبداخالق...يکم زخم زبون نزد

 ي زدی میلی سهی از شتریعوض زخم زبون زدن هات ب! ي دادی بودم عوض اخم و تخم هات فحش میراض
 .. تویول.. بودمیراض

 : از جاش بلند شدهدی خمي و با شونه هانی گرفت به زمدست
 !یوسطه تا قلـ ـبمو کامل لگد کرده باش!  اونم ازنوع روشن فکرشیی گهی کس دي پای بگینخواست-
 : چارچوب در اتاقش مکث کردتو
 !!ی دونستم ازدستم رفتی مدی شاپ دستتو گرفته بود بای تو کافدمی که دییهمون دفعه -
 دفتر تی شد و با جدرهی تو صورتش خمی مـ ـستق نداشت؛یشگی هماسری به ی شباهتچی که هی نگاهبا

 : شو بستیبدشانس
 و حاللم ری در نظرش بگری به ری!  ازدواج نکنمی زنچی بگم قسم خوردم بجز تو با هدی بایشیاگه خوشحال م-

 !کن
 ! اتاقش آروم بسته شددر

 شونه هاش از خونه ش با ي عالم حرف حق؛ روکی ینی نبود، با سنگگهی دستادنشیطاقت ا...  بود نرو اماگفته
 !! خارج شديدیناام
 

 و در آخر پروانه که پرستو به زور ماهی پری عصبي سمانه به سر تکون دادن هاي از صورت سرخ و اشکانگاهشو
 ! گردوندخت؛ی ریآب قند تو حلقش م

 !دند باال برمی کرد، فوالد و سجاد دستاشونو به حالت تسللی به طرف صدا سرشو مای پچ پچي صدااز
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 ! گشت، نشستی آهو و سمانه منی که هنوز با وحشت نگاهش برای و کنار الموستی به جمع پنهیتهم
 : کرد و گفتی شد؛ ناخودآگاه چند جفت چشم باهاش باال اومد، اخمزی خمی از جاش نآهو

 ؟!چتونه-
 : گرفت و پرونددی و ندلوفری عالمت نفوالد

 !ی و کبودش کناهی سی قراره بزنهی کي نفر بعدمی گفتیچیه-
 : گفتتی سمانه قفل کرد و با جدي بار معصومانه کی متلک فوالد نگاهشو به نگاه هر صد سال از
 ! کنمی زنم لهش می سن و سال مالی خی روز بهیگفته بودم -

 !دنی زن و مادراشون و به جون خري خنده و چشم غره ری زدند زی و فوالد همزمان پقسجاد
 : سجاد بلند کرد جر و بحث و قطع کنهي برای دستی حالیپروانه با ب.  شد سمانه از نو بلندغیج
 ... بــِهی دي کنم بعد که مجبور شدی متی رم ازت شکای فردا م؛ی وحشیعوض-

 و اشاره بهش داد دی از دستش کشیی خواست بخوره با زورگوی آب دست آرمان و که تازه موانی خونسرد لآهو
 ! زهیبره برا خودش بر

 ازجاش بلند شد و به ی دوباره با چپ چپيری شد، از ترس درگیکی آرمان با نگاه ملتمس مادرش ی عصباننگاه
 ! گرد و خاك به پا کرده بودی حسابشی وحشيخاله ! آشپزخونه رفت

 : آب و خورد ورو کرد به سمانهی قلپآهو
 نی که راحت شد بالمیخ. اله م خی وسط زندگدمی پری وقت؛ می الطلوع؛ شب، وقت و بیآره برو بگو؛ صبح عل-

 بوده با ی چانی اصل جردی گذاشتم؛ خاله مم فهمي با ذوق و شوق قرار خواستگارختمیاون وشوهرش و بهم ر
 ! دنی می حق و به کنیبعد بب! مشت و لگد افتاد به جونم

 !یدروغ نگو گازش هم گرفت-فوالد
 !! به من چه تو ذهنت خرابهنی بدبشعوریب-سمانه
 !انهسم-پرستو

 : به سمانهدی غری به فوالد؛ عصبیی چشم غره با
 !اسری به ي کانکت بودقهی دم و ديتو گه خورد! آره ذهن من خرابِ خرابِ-
  گهیبه احترام پروانه خفه شو د- ماهیپر

  آهـــو-پرستو
 ! از جنگ ناتمام خواهر و دخترشزدی فقط نفس نفس مدهی رنگ پري پروانه
 : کند و صورتشو پاك کرديل کاغذ برگ اضافه دستماهی سمانه



 

@donyayroman 79 

 ! ثابت کنایب-
 !!!سمـــانه: ماه،سجاد،پرستویپر

 : سمت پروانهدی دست کشآهو
 ... چشم و روئهی چقدر بینی بیم-

 : ـنه نشستـی دست به سنهیتهم
 ! نشه از نوداری کرد تا خوابش برد بهی تارا انقدر گردیتروخدا داد نزن-

 :ستادی دست به کمـ ـر اآهو
 ... ندارمشیمن که کار!!  خواهر شوهرت بگوبه-

 : گفتي ترنیی تناژ پاي با صداسمانه
  در تماس بودماسری من با دهی نفر ندهی-
 ؟! شاپ، با عمتی کافي رفته بودیقلم پات خُرد؛ با ک-
 :دی نالماهیپر
 !نیخسته مون کرد! دیدخترا بس کن-

 ..زنه صورت منو کبود کنــ بدی باهیی نهی و کنی بدبنیا! به من چه خاله-سمانه
 .دی اشکالش از نو جوشي حرفشو با بغض خورد و چشمه یباق

 : گشتی دونست کجا از سرش در اومده می خونسرد با نگاهش دنبال شالش که نمآهو
 دمی محیمن خوب توض!  عروس گلم صورتت چشهدی پرسي خوبت شد، پس فردا مادرشوهرت روز خواستگار-

 !ي نذار پا رو دم منیتا بفهم
 !! بهش بگويزی چهیمامان تو -دی از عجز نالسمانه
 ! بشه حاال چت شدهالتی خی باسریتو که از خدات بود -سجاد

 : رو کرد به سجادیی مسخره ي افهی کردن شالش باقدای از پدیناام
 تازه آهــ من!!  ماهنیعاشقش شدم تو ا.. من... شه بگمی روم نميوا..من..من.. مننی دونیآهــ شما نم-

 چشمام باز شد آهــ
 کردن با احساسات ي زد تو کار بازی هاش شد و با بدجنسـ ـي مسخره بازالی خی پسرا بي خنده ي صدابا

 : سجاديخواهراش، مظلومانه زل زد تو چشما
 شب کتک ؛یروز بداخالق!!  ماههی نی تو ادمی کشی بخاطر خواهرت من چقدر سختی دونی میاصال تو چ-

 ..اصــ
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 !اسری آقا سالم-
 
 دهی نکشهی سمت جمع که به ثاندی چرخ،ي سرکاریِ خالي فضادنی پشت سرش و از ددی چرخسای پري صدابا

 : کردی فرار مغی که با جسای برداشت سمت پرزی خد،ی خندی از ته دل مهی سمانه هم با گریحت
 ! کاله گذاشتي جورنیسر من هم هم! گهی سگ دروغ منیبچه ها ع-
 :دنی خندی دست برداشت و نفس نفس زنون رو کرد به جمع که هنوز با سر تکون دادن مسای پر دنبال کردناز
 !!می نکردي کارچی قربانه هدهی فردا عي کارزی تمی باقنیپاش! نیدی خندیبستونه هر چ-

 : با اخم گفتارمان
 !!می کردی کارو منی هممی به جون سمانه، همه داشتيوفتادی ها نمی وحشنیع-

 : گفتماهیمـ ـر رو به پر به کدست
 ! کشمش؛ بچه ت و جمعش کنی زنم می مگهی و دنیا-
 : آهو هم رو کرد به فوالد وسجاد.دی کشی پشتاطی دست آرمان و به طرف حماهیپر
 مردونه تون ي کارهای به باقدی بردی تونی راحت مالی تموم شد حاال با خی خاله زنکيبحث ها! خب پسرا-

 !دیبرس
 ! آخههی ها چي لوس بازنیا.. بزنهسهی حال داره بره ری کالی خیغزال ب-سجاد
 ! ادی بهت مشتری بنیا!  کنمیاز امروز به بعد من هم ببربنگال صدات م-فوالد

 ؟! براتونامی بای دی ریم-
 ! زدن شدنسهی رفتن و مشغول راطی ربع تو حهی بعد از ي با دلقک بازپسرا
 خواهراش گذاشت و ي خونه و به عهده ي کارزیهده گرفت، و تم آشپزخونه رو به عي کارزی آهو هم تمخود

 ! اتاق و به عهده گرفتندنی تزئتیخواهرزاده هاش هم با رضا
 : رفتن بودن که سجاد تارا به بغـ ـل سمتش اومدي شب بعد از شام، بچه ها آماده آخر

 ؟!يایغزال؛ با ما نم-
فوالد به . شدگهی پرستو و پروانه به همدماه؛یرب پر مضطي سمانه، باعث نگاهها" مونمِی مششیمن پ" يصدا

 :حرف اومد
 !! هايسمانه قبل ترها زمان سنج تر بود-

 : گفتي رو به پسر خاله ش با خونسردسمانه
 ! تونه بکنهی نمی غلطچیه-
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 : مضطرب سر تکون دادي پروانه ي و برادی فقط با آرامش خندآهو
  جون و دارمیاشیشماره !! فعال کارش لنگ منه! برو خواهر-

 : بدجنسش به سمانه قهقهه پسرا رو دراوردنگاه
  زنمی کنه زنگ میغلط اضاف-

 : اوردی چپ وچوله کرد و ادا در مصورتشو
سمانه فحش ...اشاریاقا ! ي ست، واختهی افسارگسیِ ها وحششیری بگيایسمانه چنگم زد؛ ن..اشاریآقا ! يوا-

 .. اشای آقا ي وادهیدر خودتم فحش م ها فردا به ماشیری بگيایزشت بهم داد ن
 خودشون و با صورت سرخ از خنده با نی طرف ماشدی از خنده کشنی دست فوالد و که نشسته بود رو زملوفرین

 !دی خندی خود سمانه هم از ادا در اوردن هاش میحت!  کردیدست از جمع خدافظ
 : شدي کرد و دوباره جداخم

 
 !!! خستمهگهی ددی گم شدیبابا ساعت دو شبه بر!  رو من باز شد؟باز روتون تو!!! چه خوششون اومد-

 : از دور داد زدفوالد
 ! تو نسخه زنونه شي ارجمندیالحق که همون محمد عل-
 

 بدون نگاه کردن به سمانه برگشت تو شونیبا تک بوق خدافظ.  و رفتنددنی خندگهی به همدی با نگاهخواهراش
 ی جوجه اردك قدم به قدم دنبالش منیزخونه آب بخوره که سمانه هم ع رفت طرف آشپی ممیخونه و مـ ـستق

 :کرد
 
 ! تون بدمی آشتاسر؛یببربنگال؛ زنگ بزنم -
 !دهی حرص می همون که خواهرمو هکتهیببربنگال عمه کوچ-
 !!آهو-
 !هوشهی االن بي کارزی تمیاونم حتما از خستگ! الزم نکرده-

 : جمع گفتالی با خسمانه
 
 ! همش شرکتهاسری!  خودش رفت خدمتکار گرفتاشاری! نه بابا-
 !!به من و تو چه-
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 : کردی بچه ها نگاه مي نوشته هاواری و دناتیی گذشت به تزازش
 ؟!خوب شده-

 هی نی به پدرش درمورد ادی که بای ذهنش بابت اومدن پدر مادرش بود و جوابشتری تکون داد، بدیی به تايسر
 ! دادیماه م

 : رفتیباال م از پله ها همزمان
 !!ریشب بخ! تو اون اتاق بالشت و پتو هست-

 : غرغر سمانه بلند شديصدا
 ؟! من تنها بخوابمیعنی-
 : سمتشدی چرخشخندی نبا
 ! جونیاشی زنگ بزن ينه دوست در-
 !!یاسی من هم بگم يدوست دار-
 ؟!من چه کارشم-

 : از پله ها بال برهدی چرخدوباره
 ؟!! شد خرابِ خرابی همه چیعنیآهو -

 : بود نگاه کردستادهی پله ها انیی پایفی و به سمانه که با اخم ظرستادی پله انی آخرسر
 .. دونم؛ تا ااون نخوادینم-
 : حرفشو با اخم خورد، سمانه از پله ها باال اومدیباق
 ؟!یتو چ-

 : گفتکالفه
 ؟!ي بشنوي خوای و منیمن فقط خراب کردم ا-

 : تند کرد به سمت اتاقشقدم
 ؟! منشترازیب-

 : باشه برگشت سمتشدهی داشت درست شنشک
 ؟!تو-
 ی هم که ادعا ماسری! چون اصال من برات مهم نبودم!!  داشتماسری من چکار به کار يدیاصال نپرس! آره من-

 .. ازشـی حتي دوسش داريکرد
 :دی پرسینی بدببا
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 !من دوسش دارم؟-
 : مسلط لبخند زدسمانه

 ی مرشیمن ش!!  خونهنی تو انیای بنکهیدست کم تا قبل از ا! اطراتتو خوندم خیمیمن خط به خط دفتر قد-
 .. نشهالتی خی بيکردم تو دوسش دار

 !!!!!!!!!!!سمانه-
 !دمی فهمی مدیمن هم با!!  چه دردتهی بگی حرف بزنیستیتو بلد ن! ؟یسمانه چ-
 : قدم رو بهش برداشتهی

 ؟!که-
 !!گهی بدونم دگهیکه د.. ك..ك-
 از پله ها فرار غی کرد، سمانه با جکی تحرشتری به سمتش بي بلندزی برداشتن خيه حرفش، آهورو برا تشخندین

 ! بعدش دور خونه دنبالش بودیکرد و تا ربع ساعت
 . پهن شدنمنی کف نشدنی آخر هر دو خسته و نفس نفس از دودست
 اومدن دهنت ییه تازه از خشک شو کیی رو فرش هامیدی با بدن عرق کرده دراز کشدی دیاگه مامانم م-سمانه

 ! بودسیسرو
 !ي بدو بدو بودنی چون تو مقصر اشتریدهن تو ب-

 :دی رو به تا دراز کشسمانه
 ی شیبعدش کنجکاو شدم بدونم چرا با ما دوست نم! ی ساکتشهی خواستم بدونم چرا انقدر همیاولش م-

 و اسری که تهی تو زندگی خواستم بدونم کیم شتریآخر هم که ب...یی وقت تنهای در تماسیبا ک..نیدوستات ک
 !!يدوست ندار

 : سمت نگاه خندون سمانهدی بهت چرخبا
! هی احساسیلی که برعکس تو خنهی اشی بدی باحاله ولیلی خاسری؟ خب !ی کنی نگاه مي جورنی چرا اهیچ-

 !!ي باعث شده بقول سجاد همه فکر کنن تو مغرورنی ده و ایاحساساتش و بروز م
 : لب زديخند محو لببا
 ؟!ستمین-
 !ي سردیلی خاسریبه نسبت .. خبی ولیستیبه نظر من ن-
 !!ادی خوشم نميمن از لوس باز-

 : نگاش کردهی و عاقل اندر سفنی نشست روزمسمانه
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 آدم ي درصددی شارمی گی روانشناس خودم وقت مشی برات پایب.. کردم فقط وضع من خرابهیتا االن فکر م-
 !يشد
 : اخم نشست لبخندشيجا
 !؟ی رواشناس واسه چشیپ-

 وقت بخاطر چی هنکهی دادن و احی شروع کرد توضاشاروی با شیی کرد و از اول آشناي با انگشتاش بازسمانه
 و سجاد اسری شنهادی وهم ازدست بده و به پاشاری خواسته ی نداشته و نمی دوست درست حسابزیزبون تند و ت

  !رهی روانشناس مشی بدونه پی کسنکهیمدتهاست بدون ا
 : بهت گفتبا
 ! اندازمایبعدا باهاش دستت م! یگی و منیچرا به من ا-

 : شونه باال انداختسمانه
 !من بخاطر خودم بهت اعتماد کردم! اشکال نداره-
 

 با خودش گذشته يری که به درگیی تبعاتش و تمام سالهااسر؛ی ی تو جاش نشست و بدون مقدمه از شوخدودل
 :ت در آخرم اضافه کردبود گفت و گف

 ! شدم خودم خبر ندارموونهینکنه منم مثل تو، د-
 : دادی شو براش پرت کرد آهو با خنده جاخالی دم فرشسمانه

 !گمی ميدارم جد! آشغال-
 !یلیخ... آهوی احمقیلی خشهیباورم نم-
 
 ..فقط.. فقطستمیاحمق ن-
 
 ! تورو دوست داشتسرای بود دهی هم فهمییحی مش ش،ی از چند سال پشعوریآخه ب-
 : شدرهی گل فرش خبه
 
 ... کهمی اون قدر پررنگ بود تو زندگیاون خاطره بچگ-

 : از جاش بلند شدازهی با خمسمانه
 !ي همه ادعا شعور، گند زدنیقبول کن با ا!  مونی وقت بچه نمچیآدم ها ه-
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 کرد ی درستش مدی چطور بااما. سمانه بودری و تفسحی از توضشتری بیلی خشی داشت عظمت خراب کارقبول
 دی کهب ايتنها کار. داشتی آشتالی خاسری و بکنه، نه اسری ی تونست منت کشینه م! براش سوال شده بود

 ! ازدواج بزنهری تونست زی عمرا ماسریاون وقت !  بود که منتظر برگشت پدرمادرش بمونهنی کرد ایم
 

 از پله باال رفتن، بعد ازمدتها الی خیبح بود که ب ساعت به پنج صمی شد ساعت نی باز نمی از خستگچشماش
 ! شدنهوشی بی جا پهن کردند و از خستگنیرو زم

 
 داخل ی گفت ولکی تا دم در خونه اومد، به خواهراش تبراسری زنون پرچم ها؛ رقی قربان و جشن بدی عروز

 ! خونه موند زنون عمه و شوهرعمه ش نرفت و تورقی بي براي آهوهم درعوضش با لجبازومد،ین
 و ی گذشت، تو سالن انتظار فرودگاه با تمام سعی بود مدهی دکی و از نزداسری که ي بارنی از اخري روزده

 !  نگاهش بهش افتادي نگاه سمتش نکردن، چندباريتالشش برا
 

 ! زدی چراغ متی رنگش از دور از جذابیی براقِ قهوه ي و خوش لباس با چشماپی خوش تشهی هممثل
 پوست روشن و برخالف سمانه ،یی سبز گربه يچشما!  داشتي پربای تقرکلی نگاه کرد، قد بلند و هراشای به
 !دی رسی آروم به نظر میلیخ

 زی نگاه هروز،ی از کنار جمع؛ سجاد، پشیی ذوزنقه ي با کله ی رنگي با مانتو زرد؛ شال سبز و شلوار جگريدختر
 افتاد نیزم! ی آخر کارتِ دست گلش اتفاقي گذشت و لحظه سرای باز شی و ناشاری ي افتاده ریفوالد، سر ز

 از پسرا براش خم بشه یکی زدتا ی مپلک از دور تابلو بود معصومانه شی که مژه مصنوعییبالفاصله با چشما
 !برش داره

 بلند يا با متانت شر خانم و کم کنه با قدم هروزی پنکهی از جاش بلند شد و تا قبل از ادی تردیی بدون لحظه آهو
 : پلک زدی به ظاهر مظلومي افهی کارت توصورت دختر با قيخودشو به جمع رسوند و با پا گذاشتن رو

 ؟! کردنتی اذونی؟ آقا!زمی شده عزيزیچ-
 بوت آهو کرد و با مکث نه می به نیدختره نگاه چندش! نهی نبی پشتشونو کردن تا خنده شون و کسروزی و پفوالد

 ! آهو گم و گور شددی دي از محدوده هیان گفت و کمتر از صدم ثیی
 ! سمت پسرادی اخم چرخبا

 : گذاشت و رو به آهو گفتبشی جدی آماده کرده بود نااميری ضبط درگدی شو به امی گوشسجاد
 ؟!جانم ببر بنگال-
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 : کردن فوالدفی وسط داستان تعردی سمت سجاد و آهو پردی خبر از همه جا با بهت چرخی بروزیپ
 !!نی کنی وسط راه دخترا مردم و اسکن منیستادی ادیکش یخجات نم-

 : گفتیی با لحن بامزه فوالد
 ! ما متاهل هارو از راه بدر کردنالغوزهی دوتا نی سر اریهمش ز-

 : سمتشدی انگشت کشآهو
 ! کموننی من بود به دختره متلک زد صد رحمت به رنگيسه ساعته زل زدم بهت؛ عمه -
 !ییسالم دختر دا-

 :سمت صدا دیچرخ
 ...دمتی تازه ددی ببخشيوا! سالم پسرعــَـَـمِــِــــه-
 هم در کمال ادب سالم کرد، سمانه از دور به اشاری ادا کردن پسر عمه گفتنش خورد و ظی خنده شو از غلاسری

 !ستادی ااسریدو خودشو به جمع رسوند و سمت راست 
 ! کردمی مفی خاله م که ازش تعراشاریآقا -

 : سجاد و از تاسف سر تکون داد سمتبرگشت
 !!ینی زمبیصد رحمت به س-
 ! بود؟یخب بحث ببربنگال سرچ-روزیپ

 : بدقلقي فوالد دهن باز کنه باز رفت تو جلد آهونکهی از اقبل
 
از بحثش !  مادر زن گرامهی حاجي کمک برای رفتیاگه عوض کمک کردن واسه مادربزرگ پدربزرگت نم-

 !ي موندیعقب نم
 

 :دی رو شونه ش نشست و عقبش کشیدست. سرخ شدروزی پد،ی صدا خند بافوالد
 !کانی پزیصد رحمت به نوك ت-
 صورتش مکث کرد و ناخودآگاه ي اومد، تو تک تک اجزای صدا نمی کسچی از هد؛ی بهت تو بغـ ـل مرد چرخبا

 :دی کشغیاز سر ذوق ج
 !!!امی پییدا-
 از دخترا تو یکی بار کی قهی هر دقدهی نکشقهیع شد و به دقجم!  صداش خواهراش هم حواسشون به تازه وارداز

 ! بودشییبغـ ـل دا
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 دور یی که با حـ ـلقه شدن دستای بـ ـوسدهی دي ـنه زل زده بود به صحنه ـی بود و دست به سستادهی ادورتر
 : همه رو شوك زده کرداسری ی عصبيگردنش صدا

 ؟!ی کنی می چه غلطيدار-
 جا خورده بود اسری که از عکس العمل ی مرد جووني تازه از هنگ در اومد و به چهره د؛ی بازوشو عقب کشاسری

 ! شدرهیبا دقت خ
 که لشی کار شده و خوش استاکلی رنگ مادرش، همون پوست برنزه و همون هی آبي بود، همون چشمااریسام
 .ه بود دهنش باز موندیی قهی گرفته بود چنددقي که تو بدنسازی عکسدنی بار از دنیاول
 : به سرعت از جمع جدا شدامیپ

 !دی و ببخشاری پسرم سام-
 : ادامه داداسری رو به یی اخم مردونه با
 ! زده ست فقطجانیه! ادی مرانیدفعه اول ا-
 و دشی پرستو؛ پروانه عمه ناهي وستهی بهم پي رهی رفتارش بده؛ تو زنجي برایحی فرصت کنه توضاری سامتا
 ! شده بودریاس! ماهیپر
 ! بچرخهاسری ي شد آهو از خدا خواسته تو روی و فرصتوستندی مادراشون پي هم به حـ ـلقه سراپ

 !؟ پســــر عمــــه!هی کارا چنیا-
 : کرد و با اخم گفتیی دندون قروچه اسری

 !یـــی برات نداره هر دوشون روشـــن فکرن دختر دای؟گرچه فرق!!اری سامای یآخرش رستم-
 ! ها ازش فاصله رفتی ورود حاجنی اولي با تاسف به بهانه اسری! ـنه ش سوختـی کالمش سي طعنه از
 
 
 شیی دادنیپدرش با د. دی باری از سر وروشون می الغر شده بودن و خستگیلی نظر آهو هر چهار تاشون خاز

 ! بشه برادر زنش رو شونه ش رهاي هاهی زد و زودتر از مادرش بغـ ـلش کرد و اجازه داد گرییلبخند خسته 
 هم دست تنها گرانی با دی بـ ـوسدهی واسه دی برادرش خوشحال شده بود که حتدنی از دي هم به قدرمادرش

 ي به خونه اسری ي پدري هالی فاميعمه و شوهر عمه ش بعد از فرودگاه با بدرقه !  کردیبرادرش و رها نم
 !خودشون رفتن
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 با صدا کردنش مجبورش کرد امشی پییودن که دا خوردن بي از رفتن مهمونا؛ آخر شب همه مشغول چابعد
 و در آخر اضافه کرد اگر اجازه بده ی و زندگی درسطی دادن شراحی و رو به پدرش شروع کرد توضنهیکنارش بش

 ! کنهیآهو رو ببره مثل چشماش ازش مراقبت م
بعد از برگشت پدرش  آهورو که دی آخر و گردن خود آهو گذاشت و تنها اممی تصمي هم با لبخند مرموزپدرش

 ! و نقش برآب کردشهی مجبور به کوتاه اومدن ماسری
 زنگ زد به پدرش اسری نداده ی بود که هنوز جوابي بزرگ خاندان ارجمند اون قدر قوی اطالع رسانستمی سایگو

پدر . همه با استرس منتظر قطع تماس بودن!  رفتی درهم مشتری پدرش بي گفت، اخمای مشتری بیو هر چ
 :  رو به برادرزنش گفتییفاصله بعد از قطع تماس با دندون قروچه بال
  با شوهرشهستی بردنش با من نمیتصم-
 : شد و ادامه دادرهی آهو از ذوق باز نشده پدرش دلخور تو چشماش خشین

 ! که برهدهی اجازه مل،ی به شرط برگشتش بعد از تحصایکه گو-
 جمع؛ ییهوی از سکوت دی لرزنشییفک پا! ده باشن رو داشت که با دندون سوراخش کری بادکنکحس

!  دونستن آهورو دوست داشتهی که همه میی کساياونم جلو!  کردی می تالفرهاشوی به شدت تحقاسرداشتی
 عقب اسری که چکار کرده دی دنی گردن آهو بود با ارهای کار انداختن تقصنی آهو تنها قصد انیاز ذهن بدب

 !دهیکش
 : بدقلقي تو جلد آهو جاش بلند شد رفتاز
 ؟!ی زنی خودت هم پاتک ميبه بچه ! ی تو برنامه نبود حاجي ازدواج زوري هی قضنیا-

 : کردیونی پادرمامی پتی منفجر بشه از عصباناسر،ی پدرش از کار سرخودِ نکهی از اقبل
 ؟! چتهگهی ديراجازه داده ب! ی عوض دهنت، چشمات و باز کنتی موقع عصبانيری بگادی دی بایک!! بسه آهو-

 بقول ی رستمقیاز اول هم به تشو!  دردش رفتن نبودگهی وقت بود دیلیدر واقع خ!  نداشت که بدهیجواب
 ی چي براگهی تونست داشته باشه دی و تمام کمال ماسری یوقت.  خواست برهیخودش خر گازش گرفته بود م

 !! رفتی مدیبا
 .و بدو از جمع خارج شد و تو اتاقش سنگر گرفت به جمع کنجکاو و شوك زده بدیی گهی نگاه دبدون

 ی می زد چی زنگ مدی رفت؛ بالشی سمانه قفل کرد و به طرف موباي صدا کردن هاي اتاق و رودر
 : دستاش گرفتنی و سر تخـ ـت نشست سرشو بي رو پرت کرد کناری زد و گوشی نفس نفسیعصب!گفت؟

 ی هم بر نمگهید... رمیخوبش هم م...رمیم!!  سوسولي  مونم بخاطر اون بچه ننهیم.. فکر کردهیچ..رمیم-
 ... تونه بکنهی نمی غلطچیگردم ه
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 : پاك کرداشکاشو
 راحت با الیبعدش با خ.. هم بودهیاسی ره ی مادتی سال نشده هی..ي ری آهو مي ری محکم باش منیآفر-

 .. بشهسی دهنش سرويری گی اقامت می کنی ازدواج ماریسام
 :دوباره بغضش شکست. کردی می هاش دهن کجنی به تلقنهیو آ تسشی سرخ و خصورت

 ..خر. خر.. خراسری... خوام برم زوره؟ینم-
؟ ! گرفتی ممی رفتن و موندنش تصمي بود که برای کاسری شد؛ اصال رهی خنهی آشناش تو آي بغض به چشمابا

 : کرددای که واسه موندن دنبالش بود و پییچشماش برق زد، بهونه 
 ! شمی دق ش مي نهی مونم تا آخر عمرش آی شد؛ منظرم عوض-
 !دنی زد و شروع کرد نقشه کشی چشمکنهی باز شده بود تو آاری اختی که بششی نبه
 
 : ماه بعد در جواب مادرش گفتکی قایدق
 !حالم خوبه!  مادر منی پرسیچقدر م-
 ! همه مدت باالنی ای کنی میچ! دمتی ندروزی از دنیی پاای تک پا بهیخب -
 
 ! خدمتتامی چمدون کتابام ببندم اساعه منیباشه بزار آخر-

 رو کرد شوهر ي شو قطع کرد و باالفاصله با طنازی گفت و گوشي"منتظرم" یقی با نفس عممادرش
 ::متفکرش

 دوتا جوون من از بچه م دور نی که بخاطر قهر اشهینم. ی بگيزی چوسفی به ي خوایآقا محمد؛ شما نم-
 !بمونم

 :دی جویلی سبارجمند
 دهی دونم از کجا فهمی هم نماسری مدارکش و بدون مشورت با ما فرستاده که بره؛ شهی میبچه ت دوماه-

 ... دونمی من نمهیحاال قهرشون به چ!  کردهشی و قانوی خبر عقدش و رسمی بادی نگهی نره دنکهیواسه ا
 : کردیفی خانم اخم ظرنازیپر
 
 !ی شوخی شوخرهیداره م!!  آخههی هاش چيبچه باز نی بهش بگو اگه دوسش داره اقاةخب -

 : تکون دادي از حرص سرارجمند
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 ی نباشه برمالتی خی ولکوندهی دل بچه رو چطور شدونهیخدا م. عقربهشی نستی بگم المصب زبون نیچ-
 ! زدی نماری پسره سامنی تو دهن ارنبودیاگه دلش گ! گرده

 : خانم پشت دستش زدنازیپر
 ي خواستگاراهیحاال ! هی به کی دونه کیچه م! جوون خامه.. بزرگ ترشهگهینم!! هرز شده دست دختره يدید-

 !ياری در بي بازی وحشدیهم کرده با
 : از تاسف تکون دادي سرارجمند

 ! کنهی دست بلند مرهی تحت فشار بوده، کنترل اعصابش در منمدتی اه،ی فشار عصبگهیسجاد م.-
 !! کنهریتم بخ بچه خنیخدا آخرعاقبت مارو با ا-

 :دی زنش با صدا خندي از لحن بامزه ارجمند
 !! شدی چم،ی کردی فکر میچ-
 ! برعکسش شددهی خاندانت و از انقراض نجات مشهی پسر مي کردیفکر م-

 :پدرش زودتر به حرف اومد. دو به آهو که تازه وارد اتاق شده بود نگاه کردنهر
  !مونیریناله خَرِ سرونه پ آه و مون؛یری پي شه عصایگفتم م! نه واال-

 : مادرش گذاشتي تکلف رو پای شد سرشو بنی زمپهن
 !!دی مهربون خودم رفته بودم شاي بود اخالقم به خودت بره اگه به مامان پرتیخب از بد شانس-

 ! خندهری آهو زدن زي سه شون از لحن جدهر
*** 

 به خواست خودش د؛ی رسیمهمان براشون م که هنوز یی گرفت و از اونجای پدر مادرش همون خونه خدافظاز
 !با فوالد و سجاد رفت فرودگاه

 !ست؟ی سمانه ننی ماشنیا-سجاد
 ! برگشت عقبفوالد

 !اشارهی نی ماش؛ینی زمبی نگر؛ سندهیروشن فکر؛ آ!  جانيا-
 !دنی فوالد و سر تکون دادن هاش خندي و سجاد به لحن جدآهو
 
 :ه خفتش کرد نشده سمانادهی پنی فرودگاه از ماشدر
 !! حلهی کوچولو بکنی عذر خواههی گهی ماشاری!! نرو آهو-

 . کردی سالم احوالپرساشاری به یی زد و با خوش روکنارش
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 ! گرفتنی متیآهو خانم قبل ترها قبل از سفر حالل-اشاری
 : جواب دادشخندی به سمانه و با ندی کشدست

 !دیل کن حالیی خواهر زاده نیتروخدا من و بخاطر داشتن همچ-
 فوالد که دنی که قصد کوتاه اومدن نداشت، از داشاری!  شدیکی پسرا ي خنده کی سمانه به بازوش با شلمشت

 : خواست صندوق عقب و باز کنه گفتیم
 ! دست نگه دارقهی دقهیآقا فوالد -

 : تر ادامه دادي جداشاری و دی از دراوردن چمدون از صندوق عقب دست کشفوالد
 !دی ارزه به قهر برینم!  سوتفاهماتی شده از بعضنی خرده دل چرکهی ه؛یه احساس بچیلی خاسری-
 : خنده گفتبا
 !شهی گفتم دلم براش تنگ میچکار کنم اومده بود بدرقه م بهش م-

 : گفتدنی که سمانه و آهو سرخ شدن از خجالت و لب به دندون گزی با ادا با لحنفوالد
 !یآهِـــِ شو نگفت-

 : سمتش برداشتزی خآهو
 ! نزنيادی که بخاطرش اوردمت و بکن زر زيکار! حــمال-

 صادقانه یی از لحن متفاوت حرف زدنش با فوالد و با لبخند خانومانه اشاری ي گرد شده ي سمت چشمادیچرخ
 : دادحیتوض

دش  خودیبهش بگ!  حرص دادنشي شدم برای نمي اورد، من جِریاگه لج من و بابت سنَد زدن ازدواج در نم-
 !هم کم مقصر نبوده

پشت گوشتو " اشاره داد و با گفتن اشاری روشن دست ی چمدونش و ازدست سجاد گرفت و با ابرو به گوشدسته
 ! فرودگاه راه افتادي به سمت در ورود" پسر عـــمـــهینی بی منو هم ميدید
 

رج نشده در خونه شون باز شد و  از آسانسور خاری پدربزرگ آهو؛ خسته و دلگي از سفر سه روزه ش به خونه بعد
 وسفی.  کردریی تغي حال و روزش به لبخند محودنی جفتشون از ديپدر مادرش به استقبالش اومدن؛ اخما

 ؟!ي چندروز کجا بودنی معلوم هست اه؟ی چه وضعنیا-: به خودش اومدنایزودتر از م
 واحد ي کنار در خونه ش، روبرو ودی دنبال خودش کشواری خسته شو تا کنار دي حوصله قدم های و بکسل

 . داد و چشماشو بستهی تکواری نشست و به دنی زميرو! پدرمادرش
 : با محبت به حرف اومدمادرش
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 ! سرده مادرنی رو زمنینش-
 :دی که سراغ داشت بهش توپی لحننی مادرش قفل کرد و با بدتري شو تو چشمای عصبيچشما

 ؟!یسهال شدنمبرادرزاده ت پدرمو دراورده حاال نگران ا-
 : به حرف اومدشخندی با نپدرش

 ؟!ی گی مراهی به زن من بد و بواری کنار دی دنبال زنت؛ نشستي برنکهی بزار پدرسوخته؛ عوض اهیاز خودت ما-
 : خم کردی با مسخرگسرشو

 
 ! چشم و روی بي دختره نهی بی منو هم مدهی؟ پشت گوشش و د! کجا برم-

 : تا از ادامه دادن نطقش دست بردارهدی دی پدرمادر شو نميو باال انداختن ها داد و ابرهی تکواری به دسرشو
 .... الناس غلط کردمهای کرد؛ صد دفعه گفتم بابا اسیدهنمو سرو-

 : وسط حرفشدی پرمادرش
 ...ــیآروم تر مادر همسا-

 : مضطرب مادرش باز کردي تو چشماچشماشو
نق زد؛ .. نگفتمیچیهر جور خواست تازوند بخاطر تو ه.کج و معوجت يبزار همه بدونن برادرزاده ...بزار بشنون-

 !! بجز من آخهدی خری می هاشو کیعشوه خرک! دمیتحمل کردم، غر زد به جون خر
 کردن ی گردن تو صورت پدرمادرش که با لبخند تماشاش می که دنبالشر و دردسر میی مثل پسر بچه هاتخس

 :ادامه داد
پسر ..  ماههیاعصاب برام نذاشت اون .. جور در موردش قضاوت کردم حق داشتمهر.. گفتم حق داشتمیهر چ-

 !! برم دنبالشستمیپدرم ن
 : به سقف اضافه کردرو
 ! کرد بخدارمیپ-

 : گرفتی که به زور جلو خنده شو می با صورتپدرش
 ..به من چه؟ من تابحال به زنم گفتم باال چشمت ابروئـ!  توله سگی گذاشتهیباز از من ما-
 ".. مشکـمی براشیدور....فرار کرده ز دستم...  دارم خوشکلهییآهو"

 سرد؛ چشماشو بست و کل واری داد به دهی تکی بار صدم قطع کرد وکالفه سرشو با خستگي فوالد و براتماس
 . گشتی بهونه واسه رفتن دنبال آهو مهی داد اماتمام ذهنش دنبال یکل پدر مادرشو گوش م
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.  رفته؛ شام آهو خوشمزه تر از ناهار توئهادتی ي آشپزي شدری گفت خانم پی بود می کشبید! یتو نگفت-نایم
 !هان

 : بسته پدرش و مخاطب قرار دادي چشمهابا
 ....ـی واگری هاگنیآهو کجا بود تو ا...ي دادی مری دادن به دستپختش به حافظه ش گریعوض گ-
 

و نگه داشته بود و براش عالمت متاسفم پسرم من  خنده شی باز کرد، پدرش با صورت سرخ به سختچشماشو
 ـنه با لبخند به چارچوب باز در خونه ش نگاه ـی باال رفته دست به سي داد و مادرش با ابروهای مرم،ی تقصیب
  خورد نشده بود؟ی متساعد از داخل خونه که به پهلوش مي کرد؛ چطور زودتر متوجه گرمایم

 :نکردبا قورت دان آب گلوش از خودش کم 
 آخه چطور ؟ی هستییتو چه عمه ..  کهستی جا ننیا! آهو که االن رفته دنبال افق روشن آرزوهاش مگه نه؟-

 من که شوهرشم نیبب!!؟! جا برات شام درست کنه هاننی ای اون بچه رو از درس و مشقش بکشونادیدلت م
 !! آخهدی کنیمودرك ن بچه هاتونيگذاشتمش بره دنبال کشف استعدادهاش، شماها چرا استعدادها

 :دی مادرش همزمان با چشم غره رو بهش توپد،ی خنده و دست زنشو گرفت؛ داخلش کشری با صدا زد زپدرش
 من حافظــ!  براتارهیپسر بزرگ کن زنش بده زبون در م!  چشم و رویب-
 که دست به ی زن بسته شدن در خونه شون دودل با اضطراب از جاش بلند شد خونسرد لباسشو تکوند و رو بهبا

 : باز لب زدشی بود با نحی باال انداخته منتظر توضي لنگه ابروهیکمـ ـر با 
 !ي بري ذاری که تنهام نمي دونستم اون قدر دوستم داریم-

 : گفتي خنده شو خورد و جدیی از اون همه اعتماد به نفس و پرروآهو
 !!ی زنی با اسب ها می رفتي کرددای پی اختالل رواندمیشن-
 : با مزه تکون دادرشوس
 
 !! بودمی خوبیـــلی مون کردن وگرنه من پسر خوونهید! خانم اجازه؟-
و !  ؛آدمهستی زن کفش و لباست نيری گی مادی! ي که بودیی همون جاي بردفیپسر خوب امشب و که تشر-
 !رهی بگمی تونه واسه خودش هر جور دوست داره تصمیم

 : گفتي جدیلید و خ تکون داي آهو سري صحبتاي برامتفکر
 
 ! زنش کمکش کنهماتی تو تصمدیبا! گهی دستی خب؛ شوهر هم که برگ چغندر نیول! اون که صد البته-
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 !ي چقدر کمک کرددمید-
 : قدم به جلو برداشت و دوستانه دست گذاشت چارچوب درهی

 
 !سفسطه نکن آهوخانم-

 : مانع داخل اومدنش شدشتری بآهو
 
 ؟!ي انسان قبولش دارهی به عنوان ای زن کفشته! ری بگمتویتصم-
 ...مــَ-
 جلو اومد و با ي شلوارری باز شد و مرد جوون کالفه با زی واحد اون طبقه؛ تازه عروس داماد جاللنی سومدر

 : و هولش داد تو خونهاسری يصورت سرخ دست گذاشت رو شونه 
 تو بگو حرف گهیا من درست نکن، زنم م تمدن ها راه بنداز شرو دردسر هم بريجون داداش برو داخل گفتگو-

 ! شون درستهیکیکدوم 
 ! خندهری هر دو زدن زدهی نکشهی و آهو تو هم گره خورد به ثاناسری ریهمزمان نگاه متح.  و روشون بستدر
 

برو -: که پر ازخنده بود گفتی داد و بعد ازتموم شدن خنده هاش با لحنهی مبل تکي عقب تر به دسته آهو
 !خونه پدرت

 : و دست به کمـ ـر گفتستادی صاف ااسری
 ! پررو نشو-

 : نازك کردی متعاقبش پشت چشمآهو
 ! خونه پدرمرمیباشه خودم م-
 : راه برش گردوندمهی از نشخندی با ناسری

 ! منشی بستنت به ری خواستنت نمیاونا اگه م-
 : گفتطنتی زد و با شی چشماش برقآهو

 ! کوسهنمی بی نمیشیمن ر-
 بدجنسـ نی در عاسری سنگر گرفت، ی بزرگي فرار کرد پشت کاناپه سه نفرغیبرداشت براش آهو با ج زی خاسری
 ! انداخترشی رو کاناپه و قبل از در رفتن گدیبا کفش پر" خرمیجهنم و ضرر بهترشو م" با گفتن یـ
 



 

@donyayroman 95 

 ! بابامشی خوام برم پیولم کن م-
 !می ری باهم مییبعد سه تا... خرده ارشادت کنمهیبزار من !  االن نهی ولي ریم-
 ..ــیی؟ چرا سه تا!سه تا-
 : به هوا رفتغشیج
 ! خوام برم اصفهانی من ثبت نام کردم می کنیغلط م-
 : با پا در اتاق خوابشو باز کرداسری

 !ی نکني بازری با دم شگهی دی کردنته تا تو باشتی مدت اذنی اي مهیجر-
 ! ذارم فکرش هم نکنینم-

 : لباسشي تکمه نیتخـ ـتش و دست برد اول نشوندش رو آهورو
 !يِ هوي نره جواب هاادتی ي بکنم تو حافظه ت که تا عمر دارشی خالکوبنیهمچ-
 : اون دست تخـ ـت و گفتدی پري فرزبا
 ! آخه تو حرف بفهميچقدر خر-
 : دست برد کمـ ـربندششخندی پرت کرد گوشه اتاق و با نراهنشوی پاسری

 !زمیخر چقدر نداره عز-
 
 انیپا
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  نام اوبه
  

 :خالصه
 !ي دختر خانم نازنازهی در حق کنهی مي کار بدهی...طنتی از سر شي آقا پسرهی
 دنشی نزنه حاضر به بخشنی زمي و تا پسر داستان و بدجوررهی گی به دل منهی دختر خانم داستان به شدت کو

 ....شهینم
 !؟!نجاستی سوال احاال
 ؟! که نهای دختر خانم و داشته ی ارزش تالفت؛طنی پسر داستان از سرشي سهوکار
 

 :مقدمه
 
  گذارم پشت در ی ـوسه ام را مبـ
 

 سر به سر, قهرکردم  , يقهرکرد
 در را تماما باز کن  , ای بتو
 

  ناز کنمی برای خواهی چه مهر
  ؟ یداشت,  غرورم را شکستم من
 

  ؟یحاال تو با من آشت , آمدم
 

 !می اهللا الرحمن الرحبسم
 
 . شدرهی و در مونده به سقف پاگرد خی و عصبدی کشی در خونه از حرص پوفي به کفشای نگاهاب

دست خودش نبود بعد از . با آرامش وارد خونه بشه و از سکوت خونه لذت ببرهی به دلش مونده بود شبآرزو
 . عادت نکرده بودتشی پرجمعيسالها هنوز به خانواده 
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 خونه در و آروم بست و بدون يانداخت به در و بدون توجه به سروصدا دی کلیقی بست و با نفس عمچشماشو
 نی سمانه بزرگتري صدادهی پله نرسنیبه آخر.  شو دنبال کردی اختصاصي پله مانند تا طبقه ریجلب توجه مس

 :خواهرزاده ش با پوزخند مخاطبش قرار داد
 !چه عجب چشم ما به جمال آهو خانم روشن شد-
 : بلند شدزشی عزری متحيصدا. لب بهش بستری زی و طبق عادت فحش زشتدستای سرجاش اضی غبا
 ! مادرجون مگه آهو اومده؟یگی میچ-
 . از پله ها باال رفتدمی دیی هی ساهیفکر کنم اومد آخه انگار منم -

 : و مخاطب قرار دادزشی عزشهی پدرش مثل همی سرزنش گر آقامحمدعليصدا
 ! کنهی می احترامی همه آدم بدون سالم بنیا که به ي کردتیدلت خوشه بچه ترب--

 پشت قسمت پله خور ساختمون ی سر سفره پشت به در ساختمون تو هال راحتی وقتدشی دی هم نمدی بارزنیپ
 . به خودش دادی پرستو خواهرش تکوندیی سمانه بود که با تای عقابي چشماریهنوز گ. نشسته بود

 : جواب نذاشتی پدرش بي طعنه يسرد تلخ و ي اومد و با صدانیی پله رو پاهی
 !! ارجمندی آقا محمدعلي تا حاال محتاج سالم زنگوله پا تابوتت هم شدیاز ک-

 مدافع ي از لفظ زنگوله پاتابوت بود، صدایمی قدي خاطره هی حاصل مرور دی که به چهره ش دوی اخمهمزمان
 گرفت و پا تند کرد دهی و نشنکردیم جمع ي هاش برای بداخالقي شو بهونه ی خستگشهی که مثل همزشیعز

 خوندن و رو تخـ ـت رس ماهها دی سازشون بره تا خستگیمی قدي دوبکلس خونه يتا به تنها اتاق طبقه 
 !خوابش رها کنه

 
 تکونش ی خواب بود که دستجیهنوز گ. بستی حالی و چشماشو با بدی بود تو تخـ ـتش پرسی که خي سربا

 . و باز چشماشو بستدیرو د!  خواهرش؛ پرستونی دختر بزرگترسایداد؛ با باز کردن چشماش پر
 : کرد و کنار تخـ ـت خاله ش زانو زدی مکثسایپر
 ؟!ي خوری گفت برات شام گرم کنه، مزیخاله آهو؛ عز-
 خواهر زاده هاش که نی بود از بی تنها کسدیشا. کرد لبخند محو صورتش و پنهان کنهی سعدنی لفظ خاله شناز

به زور ! ماهی خواهرش؛ پرنی که از ترس مادرشون سومرای گفت؛ آرمان و المی می قلب و واقعمیز صمخاله رو ا
...  غزال صداش کنه، سمانه هم که داد ی محی گفتند، سجاد هم پسر پروانه که ترجی بهش خاله مونی درمیکی

 .شدی می عصبشی از مرور وجودیحت
 : جاش بلند شد و با اخم زمزمه کرداز
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 !نیی پاامیمخودم -
 یکی دی شازد،ی برق مییبای و زی ساله ش، چهره ش از جوونستی بي شد؛ خواهر زاده رهی خسای تو صورت پرو

 ي شباهت به خودش نبود، همون چشمای بود که بي نداشت ظاهری مشکلسای پری که با همراهیلیاز دال
 رو رشونی تصودنی از دی که حتیط و خکی باري و همون لبای نسبتا گوشتینی رنگ، همون بییدرشت قهوه 

 . خوردی حرص مسایصورت پر
 : در اتاقش و باز کرد و ادامه دادسای پري بدرقه يبرا
 !! کردمي دست چپ و راستمو شناختم خودم واسه خودم آشپزیبهش بگو از وقت-
 : زانوهاش بلند شدي از رویفی با اخم ظرسایپر
 ..شهی همزی نکن خاله، عزی انصافیب-
 : خواهر زاده شحتی وسط نصدیله پر حوصیب

 ! نامزدتشی پنییبرو پا.. دونمیم-
 : گفتتشی زد و با حفظ جدي لبخند محواری اختی از خجالت بسای سرخ شدن صورت پربا
 !دهی که تورو هم داره شوهر مدی ديری دونم پرستو از زود شوهر کردن خودش چه خینم-
 : و گفت از کنارش رد شدشی ذاتيری با سر به زسایپر
 ..از اون گذشته!  تونم درسمو ادامه بدمی خودش گفت مهی پسر خوبوشیدار-

 : در و گرفت و با غرور گفتي لبه
، گفت اگه نخوام " ازدواج کنندی ارجمند همه زود باي تو خانواده ستیمهم ن":بعدشم بابا رضا خودش گفت-

 !ستی بهم نياجبار
 : گفتی با اخم و تخم مصنوع آزاد کرد وسای در و ازدست پري لنگه آهو

 !ی خواستی خودت هم شوهر می بگی لنگه پا منو نگه داشتهی-
 شد، به طرف دراورش رفت و با انتخاب چند دست لباس یکی با بستن در تو صورتش سای پری ناراضغیج

 منیها به نش رفت؛ امتداد پله نییباالخره لباس مناسب جمع و انتخاب کرد و با درست کردن شالش از پله ها پا
 و بزرگترها در حال ونیزیلو تيخونه بود و حاال که همه سر دو دست مبلمان در حال تخمه خوردن و تماشا

 .صحبت کردن بود همه متوجه حضورش شدند
 نوه ها و بچه هاش زی عزز،ی مادر شصت ساله ش که با لفظ عزنازیپر.  سالم کردی باال برد و سرد و رسمیدست

 خواست بغـ ی بغـ ـل گرفتنش باز کرد، آب گلوشو قورت داد و به سمتش رفت، نمياشو برابود با لبخند دست
 یی کنه، اونم خواهرزاده هااحساسات خواهرزادها ش بپره بغـ ـل مادرش و ابراز ي خواست جلوینم! ـلش کنه
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ه دست  کردن؛ و دنبال سوژه واسی حسابش نمی کافي ازش بزرگتر بودن و به اندازه شونییکه چندتا
 ی بچگبی رقنی که ازش بزرگ تر بود و بزرگ ترینمونه ش سمانه با سه سال اختالف سن! انداختنش بودن

 !شدیهاش محسوب م
 

 مادرش نشوند ی ـشونـی که رو پیفی و بدون توجه به اخم ظردی مادرشو کنار زد؛ سرشو با مکث بـ ـوسيدستا
و سجاد پسر پروانه و !  دخترپرستوسا،ی برادر پرنی بزرگ تروز؛ریبجز پ: و جمع و از نظر گذروندستادیکنار مبلش ا

 .  جمع حاضر بودنديهمه !  سمانهي ساله 25تنها برادر 
 

 :  خواهرش به حرف اومدماهی نگاهش با جمع بود که پرهنوز
 ! خواهرستی ازت نيخبر! يای آسه ميریآهوخانم، آسه م-
 تونست ی هم ازش نميالبته انتظار! ، نه به خواهر گفتنت خودش فکر کرد نه به آهو خانم گفتنت از حرصبا

.  شده بودندلی فامي پر سروصدا"آهوخانم" و سه ساله بود که پدر مادرش صاحب ستی بیداشته باشه وقت
 ی نکرده بود وقتراموش و هفت ساله ش فی شوهرشو سر باردار شدن مادر سلی فامي هاهیهنوزم گوشه کنا

 !سه سال هنوز بچه دار نشده بودخود تازه عروسش بعد از 
 : جواب دادي احساس خواهرچی باال انداخت و بدون هیی شونه الی خیب

 ! درس و کار بودمریدرگ-
 : وسط بحث خاله هاشدی پرشخندی بانسمانه

 !!! بهت هست، آهوخـــانُميدیام!  امروز کنکور ارشد بود؟دمیشن-
 يمگه شرکت کرده بود"دی پرسی تپلش نمين رو گونه  سمتش و با زددی چرخی اگر مادرش با بهت نمیحت

 .  سمانه رو نداشتي هم قصد جواب دادن به طعنه "مادر؟
 

 ی ارزش نداشت که حتيزی براش پشدی دی مکی و کوچانشی اطرافيادی زشی که با مدرك دندون پزشکسمانه
 !جواب متلکشو بده

 : جمعزی کرد به مادرش؛ عزرو
 ؟! کردمی میسان اطالع ردی دونستم باینم-

 : گرد شده جواب دادي با چشمامادرش
 !ي ذاشتمت بری حداقل صبح بدون صبحانه نمی گفتی م؟ی که چیعنی-
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 : در اومدسای پري و چهار ساله ستی فوالد برادر بي خنده يصدا
 !!گهی مونده دشی بچگي هنوز تو حال و هوای کنی کارارو منی همزیعز-

 شد انتظار احترام ی نملی داشت اما دلی متفاوتي های باهاشون اختالف سنهنکی زاده هاش بودن، با اخواهر
 ي هاینیری ش، کنارش نشسته بود و با خودشبهی غري که فوالد زن عقد کرده یازشون نداشته باشه، اونم وقت

 .کردی تماشاش مشخند،ی آهو ندی از دایشوهرش با لبخند 
 ی به طرف آشپزخونه تو ضلع جنوبیی بدون حرف اضافه یقیعم فوالد تکون داد و با نفس ي از تاسف برايسر

 :دی به خواهرزاده ش غرشهیساختمون رفت؛ پشت سرش سروصداها باال گرفت؛ پروانه مثل هم
 ی واسه عقدت حاضر نشد مرخصي کارارو کردنیهم!! ي داری خودت احترام خودت و نگه نمنیفوالد بب-
 !!ادی برهیبگ
 

 :رش بلند شد سمانه خطاب به ماديصدا
 خدارو بنده نی منم مث ادهای کردی منو مي طرفدارد،ی کردی آهورو مي طرفدارزیاگه انقدر که تو و عز-

 !!!نبودم
 : جمع و به سمت سکوت سوق دادسای آقا رضا شوهر پرستو و پدر فوالد و پرزی و تشر آمي جديصدا

فردا !  وقت نشده برسون خونه شونری و ببر تا دجانلوفری فوالد بابا ند؛ی نکنخودیانقدر بحث ب! دیصلوات بفرست-
 ! دارمازتی کالردشت نمی بريای با من بدیبا

 ! درست کردن کردی و تمام تمرکزشو جمع ماکاراندی از فوالد نشنیجواب
 : و آماده در آشپزخونه صداش کرددهی ساالد درست کردن بود که پرستو لباس پوشمشغول

 ؟!آهو-
 کلی رنگ و قد و هی و مشکزی ري خواهرش داد، با چشماي مقابلش به چهره يزرای از ساالد شنگاهشو

 کش ي لبخند به لبـ ـهاي براشی نداختش، سعی مناشی عمه مادی شتری بهش نداشت، بی شباهتچیدرشتش ه
 :دیاومده ش انجام

 !نی ری منی داریبسالمت-
 : زدي خواهش برق دلخوريچشما

 کنم، گرچه بچه م حق داره سربه سرت بذاره از حرص، روز عقدشو ی خواهاومده بودم ازت بخاطر فوالد عذر-
 !ي بعد تو واسه خودت تو خواب ناز بودمی همه جارو دنبالت گشت؛يبه دهنش زهر کرد

 : ناتمام خواهرش زمزمه کردي هاهی و گالي توجه به حرفابدون
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 !خسته بودم-
 ـیپ! ي رو به اون رو شدنی دانشگاه ااز ای پا گذاشتیاز وقت... بهونه ستی دونیبهونه ست، خودت هم بهتر م-

 !! به بچه های کنی چروك افتاده از بس که همش اخم متیـشون
 ! چندماه قبل از دانشگاه رفتنم من عوض شدمهی!  خواهريدقت نکرد:  دلش گفتتو

 : رو انداخت تو ظرفچاقو
 ! بهتر بتونم کمکت کنمدی شاهی بگو مشکلت چقایدق-

 : و هردو رو به آرامش دعوت ردستادیار خواهرش ا کنپروانه
 !! تو که صدات بلنده هنوزاریخوبه شوهرت گفت برو از دلش درب! آروم تر چه خبرته پرستو-
 ! رضا شوهرخواهرشدی به مرام سولی دلش پوزخند زد؛ اتو
 

 : با اخم نشونش دادپرستو
 نیبا منم که دختر ا..ارنی حرصشو دربشنی ميهمش در حال اخم و تخمه به بچه ها که جر! ش؟ینی بیم-

 .. تنگ کردمنجای انگار جاشو ازنهی حرف مي جورهیخونه بودم 
 : پروانهي تکرارشهی همهاتی وسط توجدی پرستو پریغی جغی جي از صدای کالفگبا
 تهران ي منطقه نی تورو پدرت، تو بهتري دختريخونه !  پرستو خانمستی شما ني دختري جا خونه نیا-
 !! پاش به زندان باز نشهیوخت، که شوهرت از برشکستگفر

 : پروانه ادامه دادي کرد و بدون توجه به ابرو انداختن هایی گهی پرستورو نگاه دي دهی رنگ پرصورت
 نی دادی دو دستنی نرفته که همتون سهم ارث هاتون و گرفتادتونی!! سهم ارث من!!  منهي جا خونه نیا-

 !!شوهراتون
 : باعث اخم کردنش شدشتری که به جمع ملحق شده بود، بماهی گفتن پر"گستاخ" يصدا

 ! شبهازدهیساعت ..تونی سرخونه زندگدی برنی بحث به ظاهر خواهرانه رو تمام کننیپس ا-
 : بزنه همزمان پدرش همه رو صدا کردی وسط حرفدی پرماهیپر
 !!ستی نی که تموم شدنهی چه حرفنیدخترا شوهراتون دم درن ا-

 : گفتتی با صورت به ظاهر مسلط به عصبانتوپرس
 !!دمی چی از ته مشهی بار واسه همهی زبون سرخت و نی آقاجونم وگرنه اضی فکر قلب مرفیح-

 "ه؟ی سروصداها واسه چنیا" دی پرسی مزی رهی که زی با صدا از عزیی گرد کرد و بدون حرف اضافه عقب
 . کرد و صداش دور و دوتر شدیخداحافظ
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 تو چارچوب ستادی ازیعز. آشپزخونه رو ترك کرد"یشی چشم و رو تر از روز قبل میهرروز ب"م با گفتن  هماهیپر
 :در آشپزخونه

 !! دوتا بلندهنی شده صدا ایپروانه مادر تو بگو باز چ-
 : آهو رو کرد به مادرشالی خی خونسرد و بي افهی به قیی با چشم غره پروانه

 روسی االن سزیمن برم عز. سربه سرش گذاشتی خرده به شوخهیآهو  کرد، ی می از آهو عذرخواهیچیه-
 !شهی میعصب

 .وستی رفته ها پي واسه آهو تو هوا فرستاد و به قافله ی دور بـ ـوساز
 . تو ظرف شددنی غذاشو خاموش کرد و مشغول کشری و زختی رو ساالدش رسس

 : گفتینیمگ آشپزخونه نشست و با لحن غزی می از چهار صندلیکی ي رومادرش
 
 ارث می پدرت زنده زنده تقسهی دل خودشون راضيفکر کرد. رو نزن تو سر خواهراتهی ارثنیانقدر ا-

 اگه پرستو ي خونه ش دست به پول بزنه دخترم، فکر کردیی واسه جابجاستی هنوز دلش رِضا نماهیکرده،پر
 ! دامادش کمتر خجالت زده بشه بهونهنی دلم، خود پدرت خواست به ازی شده از خداش بوده، نه عزیراض

 !ی بقول دکترسمانه کم محلای مادرش سکوت بود، ي به حرفاجوابش
 : پدرش هردو رو ازجا پروندي قاشق و دهن نگذاشته بود که صدانی اولهنوز

 ؟! هان،ی با مهمونا درست برخورد کنيری بگادی قراره یک-
 : جواب دادیی با لحن مسخره يشخندی ن رنگ پدرش باال گرفت، با زدنیی قهوه ي تا چشمانگاهشو

 !ی که صاحب خونه ن حاجنای؟ کدوم مهمون؟ مهمون اونه که احترام خودشو نگه داره بعدشم ا!مهمون-
 : حرفش منصرفش نکردی پدرش هم از زدن باقي سرخ شده صورت

 خودشون ي سهم ارث من هم خونه ،ی ارث در نظر گرفتمی که با تقسیی ژهی وداتیخوشبختانه با تمه-
 !! خونه خرج شدهنی ادی نباشه سهم مادرشون هم تو خریهرچ! شهیمحسوب م

 : بغض آلود مادرش بلند شديصدا
 !یکنی می خالرمردی پنی مادر، دلت از کجا پره سر من و ای کنی مي جورنیچرا ا-

 :ستادی چنگال و تو بشقابش رها کرد و سرپا اقاشق
 !!  خودشونوییشون و تحمل کنم هم پررو طعنه متلک بچه هادیخسته شدم هم با-

 : گرفت روبه سقفدستاشو
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 هی! المی جلو به ظاهر فامرمی الناس به دلم مونده سه روز پشت سرهم با آرامش وارد خونه بشم؛ گارد نگهایباباا-
 ریمنم جوونم خ.. بپوشم، کوتاه بپوشم باز بپوشميروز تو خونه م هرجور دوست دارم لباس بپوشم، بند

طرف دختر خودش کنکور داره خونه .. جاستنی شون اي دختريخانما خونه ......ی که چچمی پقچه پیه...سرم
 که یی آهوي گوربابای پدر که چي اد خونه ی با خوارهراشو مزهی ری براش با آرامش ؛ برنامه مکنهی میرو خال

انگار فقط از !!!  پدريخونه  ی شن دسته جمعی آوار مانی غذا درست کردنن ميخانما خسته ..هیپشت کنکور
 !!ستی آرامش نهم پدر حق ما فقط سه روز پشت سرنیا

 : شده ادا دراوردزی سمت مادرش و با چشماش ردیچرخ
 گهیجلو سگ سوتک هم د!!!!!سجاد...  مادر نی نشي جورنیجلو فوالد ا... نپوش مادرينجوری اروزیزشته جلو پ-
 ....رمی حجاب بگدیبا

 :دی کشغی حرفشو جیباق
 !ی سگــــی زندگنیتف به ا-

 به شدت لرزونش مشغول شستشو ي کرد و با دستای غذاشو برداشت و تو زباله خالي خورده مهی نبشقاب
 : ش گفتهی گرزی رزی دورگه از ريمادرش با صدا.شد
 ! شستمیبذار الاقل ظرفتو م-

 : بود گفتیجانی از هر نوع حس و هی خالي که از سردیی برگرده سمتش با صدانکهی ابدون
 ! خانمنازی پري گذاشته باشم ظرفمو شما بشورادی نمادی ور نی به ایاز دوازده سالگ-
 : اضافه کردی تلخبا
 ...يآخه آرتروز دار-
 شده ی خالی دونست از کی که نمیی نگاهشو از فضانکهی پدرش و بدون ای خالي سمت جادی پوزخند چرخبا

 : لب زدرهیبود بگ
 !!سمانه ست خانم دکترهیتوص-

 دست رزنی و بست و خواست ازش بگذره که پرآبی شستاد،ی از جاش بلند شد و کنارش اینی با سنگمادرش
 ي داشت و مجبور بود به خاطر وجه اجی آغـ ـوش احتنیانداخت دور شونه هاش و بغـ ـلش کرد، چقدر به ا

 پدر مادرش لوس يخودش و برا هم سن و ساالش ی خواست مثل باقیبزرگ بودن ازش بگذره، چقدر دلش م
 صبح کنکور اکثرا با پدر یچقدر حسرت داشت، وقت.  داشته باشهداریکنه و انتظار داشته باشه نازش خر

 .  سوختی مشیی تنهاي کرده بودند چقدر دلش برادایمادرهاشون حضور پ
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 : جمع کردشی زندگي هاتی مادرش حواسش وبه واقعییای آروم و رويصدا
 اد ی نمادمی ور نیاز اون مسافرت به ا!!  کنهکاری و چاسری نیخدا بگم ا...ستی نناینم دردت ا دویمن که م-

 !!  باشمدهیرنگ چشمات و روشن د
 شی کابـ ـوسش نوزده سالگنی و بزرگترنی بدتري تنش منقبض شد؛ مادرش دست روي هاچهی ماهناخودآگاه

 !گذاشته بود
 : شدرهی مادرش خی و مشکزی ريشما و تو چدی بغـ ـل مادرش خودشو عقب کشاز
 !!! بهتره برم صدقه بدمياسمشو اورد-
 ..آهو جان-
 

 : بلند خطاب به هردوشون داد زدي گذشت و با صداازش
 !ریشب بخ-
 

 باعث درست کار نکردنشه یپی غلط تاهی ی اضافي کلمه هی به خط برنامه رو از نو خوند، شک نداشت خط
 !!نداشت ی نقصنشی نازنيوگرنه برنامه 

 : شدرهی و تو صورت مرد خستادی و چندساله ش سرپا ای سسیی ری رستمي باز شد، به احترام اقایی با تقه در
 ؟! شدهيزیچ-

 : گفتی با لبخند آرامش بخشمرد
 .. بدمي گوشزدهی در موردش دمی ، صالح دنی کرده بودریی برنامه تونو برام تو شبکه شينه فقط کدها-
 .. روز شدهی حشینوشتنش سه ساعت وقت برد تصح ...رشمیم از صبح گخودم..شمیخوشحال م-

 : با حفظ لبخندش گفتمرد
 !د؟یدیاجازه م-

 :دی رسی گشت تابه خطیدکتر رستم. گرفتی گفت و سر لپتاب و به سمت رستمیی البته
 . خواستم بگم خدمتتونی جارو منیا-
 : و سرجاش نشستدی کشالی خی از سر آسودگیآه
 !بده دکتر رتیخدا خ-
 سرشو باال گرفت یی خفه ي خنده ي انداخت و چشماشو مالوند از صداي کنارز،ی مي شو روی طبنکیع

 : سرجاش نشست و گفتخی خجالت زده سی رستممی بده که با نگاه مـ ـستقیحیتوض
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 ..ا وقتی کردم که گاهنی رو تمریسی مختلف برنامه نويشرمنده دکتر؛ راستش انقدر واسه خودم زبان ها-
 : دست به لپتابش اشاره کردبا
 .. کنمی مشونیقاط-

 : بدون گرفتن نگاهش گفتدکتر
 ! کنمی به خودم افتخار مي کادرنی رسونه، من واقعا بخاطر همچی هوش شمارو منیا-
 .يشما لطف دار-

ش و  برگرده و نگاه پر حرفسشیی به جلد ری رستمدی به چشم زد تا شانکی و عدی و به سمت خودش کشلپتاپ
 !رهیبگ

 : بدون گرفتن نگاهش گفتیرستم
 !ي خسته شدهی امروز کافيبرا.. تستش کنهي سازهی با نرم افزار شبرضای کردم فرستادم علحشیتصح-
 :از جاش بلند شد!!اسری لعنت به تو د؛ی دلش نالتو
 ! رو نوشتني قهوه بخورم شروع کنم سفارش صدروانی لهیپس با اجازتون من برم -

 : سرجاش نگهش دادی رستمي صدادهی در نرسي رهیتگ به دسدستش
 دیبا!! ی وقت باشمهی نسی برنامه نودی نبازهی هوش؛ استعداد و انگنیآهو خانم؛ من بارها و بارها گفتم؛ با ا-

 !!  ستسانسهی لهی چون سطح معلوماتت باالتر از يباالتر از خودت و درس بد
 : زد و گفتي لبخندي با خونسردآهو

 .سانــی لهی اما من يا به من لطف داردکتر شم-
 : گفتجانی هیرستم

 سال عمرت کی دیچرا با...ي خوندی واسه دکترا مي االن ارشدت و گرفته بوددیتو با.. نگاه به خودت بکنهی-
 !ی جز نخبه ها باشدی تو بایصرف کنکور بگذره وقت

 : دست جلو دهنش و گرفت و با خنده گفتبا
 ! نخبه فحشههی واسه نی بود؛ اجدهی من معدل ههسانسی لالی خیب!! دکتر-

 : گفتي با لبخند محویرستم
 تمام، خالصه ياریکامال ذهنت با هوش..سهی نخبه بتونه بنوهی رو ي کردی که تو طراحییشک دارم برنامه ها-
 !يببر بهره ن،ی ازش بهتر از ای تونیم..گمیمن م!!  فنههی نی ها رو داره و ایسی کد نونی ترعی سرن،یتر
 : گفتی با مکثشی تسلط به کنجکاوبا
 !دی بدحی واضح تر توضشهی مشمیمن واقعا متوجه منظورتون نم-
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 : زد و گفتهی آهو تکزی تکون داد و عقب عقب به مي سریرستم

.. رانی بخاطرمادرم برگشتم استی نيادیبعد از فوت پدرم من مدت ز:  در مورد خودم بدمیحاتی توضهی دیبا-
 دارم دوبرابر گذشته ي شرکت و راه انداختم اما راستشو بخوانی نباشم اکاری بنکهیواسه ا.. نداشتییطاقت تنها

 یمن هامبورگ فقط دانشگاه درس م!!ی برم نه مالی می روحي کنم و واقعا از کارم نه بهره یوقت صرف م
 ! هم داشتميدادم؛ حقوقم چندبرابر االن بود و وقت آزادتر

 : گفتطنتی داد وباشهی به در اتاق تکآهو
 ... کشورهي چه وضعه دکترانی کنن لطفا؛ ایدگی رسرانی انیمسئول-

 : با خنده گفتیرستم
 جا ببرم، هم من به تو کمک نی مادرمو از ای خوام هم تو به من کمک کنیمن م!!  باشي جدقهی دقهیدختر -

 !!ي هات بهتر بهره ببرییکنم تا از توانا
 : لب زددی رفت، با شک و تردی نمی خوبيو بحث سمت و سستاد،ی اخیس
 ؟! دکتري خوای از من میچ-

 : به جلو برداشتی قدمیرستم
 هی دمتی دی انتظار دو ساله مو که از وقتنیهم ا ..ي خوام به من اجازه بدیازت م!  سالمه35!! مانهیاسمم ا-

 !اه جلو پات بذارم جفتمون ری بهتر شدن زندگيهم برا. بدمانی پاي دادی رو بهم میحس متفاوت
 !! خورد؛ انتظارشو داشت اما نه اون قدر رك که نتونه در جا رد کنهجا
 ..دکتر من-

 : با محبت لبخند زدیرستم
 دستت و به من ادی بجتی ماه که جواب نتاوری خوام تا شهریازت م!! ي کنکور شرکت کرددونمیم! ؟یدکتر چ-
 اما ادهی مون زی دونم فاصله سنیم!! ات بسازم و نشونت بدم خوام بری رو که میی ندهی چشمه از آهی تا يبد
 !!ی بشمونی پشخابت از انتیی ذارم لحظه ی اونقدر دوست دارم که نمری هم در نظر بگنویا

 تو ی مش علکرد،ی مونده تو شرکت و محاسبه می ذهنش داشت نفرات باقد،ی به در چسبشتری بناخودآگاه
 ؟ ! رفته بودای هنوز بودش ای شون اما آی شرکت خصوصی منشی ناظم؛ي سازهی تو اتاق شبریآشپزخونه،ام

 
 : دادحی تو هوا تکون داد و مردونه تصحی با آرامش دستیرستم
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 ي خواستگاري اجازه گرفتن براهی خودم متاسفم که با ي اما براي از مردا داري دونم چه تصوریمن واقعا نم-
 !یب به در بچسدهی و ترسدهی انقدر رنگ پردیبا

 شد؛ آهو به خودش اومد از در فاصله گرفت و حی ـنه منتظر توضـی دو قدم عقب رفت و دست به سبالفاصه
 : بدون بلند کردن سرش جواب دادی و خستگی با کالفگد؛ی به صورتش کشیدست

  دوپهلو بودیلی شما هم خشنهادی خرده ذهنم خسته ست، پهی سر برنامه دیببخش-
 !!دهی همه ضعف از تو بعنی آهو، اي کردکاری مگه چی انداختریچرا سرت و زتو : سر بلند کردوجدانش
 : داد و با پوزخند اضافه کردی مطمئن رستمي از کف پوش گرفت و به چشمانگاهشو

 ! دوسـ ـت دخترتون از شرکت نگذشتهنی که هنوز از رفتن آخریاونم وقت-
 : آهو تکون دادي براي چشماشو بست و با تاسف سریرستم

من ده پونزده سال !! کنمی انتخاب ممی شدن زندگکی رو واسه شریی کسانی من همچيتو واقعا فکر کرد-
 تی انتخاب همسر حساسيمطمئن باش برا! زی عزيآهو! هیرونی اهیرونی ادمی کردم، اما عقای زندگرانیخارج ا

 ! خودم و دارميها
 : تفاوتی خونسرد و بي داد بره تو الك آهوحیترج

 !! خودمو دارم دکتري هاتی انتخاب شوهر حساسيامن هم بر-
 : بود با اخم گفتومدهی جا خورد، جواب آهو به مذاقش خوش نیرستم

 .. ما با همي هاتیحساس-
 : توجه به حرف دکتر باز کردی در اتاق و بآهو

 ي هاهی و سهمي بازی خودم هامبورگه، راستش اگر ارشد باز هم با هزار تا پارتییدا! ممنونمشنهادتونیبابت پ-
 کشور نی تو ای واسه زندگي مدتهاست خودمم اصرارام،ی ندازن در نی راه میرکی زری که زیبی غربیعج

 ..ندارمـ
 قبل از کامل از اتاق طنتی تکون داد و با شی رستمي به ظاهر خونسرد و فک فشرده ي چهره ي برايسر

 :خارج شدنش لب زد
 ! ندارمی دل خوشادی کشور زنیاپرورِ، ! یخصوصا که از فرهنگ مرد مدع-
 

 : رو جواب داد"مرد تنها" به شماره کنار زد و تماس و ی همراهش پشت فرمون زنگ خورد با نگاهیگوش
 ! هاي سراوي بازمونده يچطور-

 :دیچی پی فاصله تو گوشییای از دني مردي خنده يصدا
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 ! عشق منیتو خوب-
 ؟!ستیزان ن سو،ي ما کردادی وقت شب نیا!  با مراممیمخلص-
 !تنهام!  خواهرشي رو برده خونه یلیام-

 : خواسته باشه متلک پروندنکهی ابدون
 !شهیمثل هم-

 : مرد به حرف اومدي خسته يصدا
  خواهرم برام بگونازیاز پر!  ستهی و کناشی پر از نی گاهتی خانواده پدرنی زبونت عی دونستیم-
 !رسونهی بذارش سالم میآقا محمد عل-

 :دیته خند باز خسمرد
 ؟!پدرت خوبه-
 !!سالم نداره خدمتت، چرا دروغ-
 ؟!یامان از دست تو، خودت خوب-

 رو شهی زد و دنده عقب گرفت، با اخم شي ترمزشی خانم ني راننده دنی از کنارش رد و با دینی کرد، ماشمکث
 : نگهش داشته بود گفتی که به سختی و در هارو قفل کرد و با بغضدیباال کش

 !!یی از تنهاشمیدارم له م!یی داتمسیخوب ن-
 !!آهو-
 : و چشماش و بستی داد به صندلهیتک
 هی ي بازقیخوش به سعادت تو که رف!! ي من زنگوله پا تابوت بودي خودت هم لنگه ی جور نگو آهو؛ وقتنیا-

 ..ی همش بچه حساب بشنکهی اهی چه حس نحسی دونی من نمی ولي هاشون بوديقل دوقل و خاله باز
 یپس خودم بهتر م!  بودموفتادهی اورد من هنوز راه هم نای مادرت، پرستورو به دننازی پریوقت.. دمی بهت محق-

 ي کردن هاي قل دوقل بازهی به قول تو قی بودن و رفری به شریپرستو پروانه؛ ش! ي داریدونم چه حس و حال
 ! بدی گاهمت،ی همه صمنی خوبه ایلی خیگاه.من 

 به پدربزرگم دمی بعد پونزده سال مادرت آهو خانم، دوباره باردار شد من هم حق میقتو..یی دايتو حق دار-
 .. بزرگـ يپدر من با سه تا بچه .. هم بخواد اما تو به من بگوگهی دي بچه هیبجز دخترش 

 . حرفشو خورد و ادامه ندادیباق
 من و نداره چون دنیدرت چشم د افتادم، هنوزم پری جا گنی من چرا ای دونی میی گهیتو بهتر از هرکس د-

 ي در انتظارت باشه خصوصا تو جمع خانواده یی دونستم ممکنه تنهایم.. مادرت تورو بندازهي پارینشستم ز
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 که یی با هم سن و سال هایلی عالمه رقابت تحمهی! خنده هاشون با طعنه متلکهی شوخی که حتتیپدر
 ی رو نمینی ببي که دوست داریاحترام... کنهی تورو کالفه منی و استی نزیی براشون تمگاهتیجا

 !  درك کرده بودمومدهی نایبرعکس تصور پدرت؛ من خوب تورو دن..ینیب
 : عوض کردن بحث گفتي کرد و برای اخمشیی داي غم صدااز
 خوامیم!  جا برمنی کن از اي کارهیحاال ! ي نندازرهای خوددرگنی مارو وسط ا؛ي نشدی آقا محمدعلفیحر-

 ..رانی از ابِکَنَم
 .... به تو وابسته ستیلیمادرت خ! ییآهو دا-
 می زندگتی موقعنی و االن تو مهم ترستی من مثل هم سن و ساالم نی زندگیچی هي اوردادمیخوب شد باز -

 به فکر قلب مادر شصت ساله م باشم شوك دی داشته باشم چون بای تونم انتخابیاون جور که دوست دارم نم
 !بهش وارد نشه

 : گفتاطی کرد با احتی مکثامیپ
 هم با خواهربرادر زاده ی کنن تازه کلی می ها مثل تو دارن زندگیلی خیی دای ولهی سختطیقبول دارم شرا-

 .... گی بر میی گهی دزی تو به نظرم به چتی همه حساسنیا..  نیمیهاشون صم
 :شیی وسط حرف دادی حوصله پریب

 .. نتیبچه هاشون هم با ادب و ترب خواهر برادراشون شعور دارن؛ یباق-
 :دی با صدا خندامیپ

 خواستم ینم!!  شد بهشی ممی با رضا شوهر پرستو چقدر کل کل داشتم، حسودری بخادشی..ي آي آيآ-
 ! ببره خونه شمویهمباز

 . دلت خوشه هاییدا-
 میه بدون دردسر مق ازدواج کن کاری دادم با سامشنهادی بهت پشی وقت پیلیمن که خ!  کنم دخترخوبکاریچ-

 ! چتهستی تو خودت هم معلوم نزمیعز! یهامبورگ بش
 : و گفتدی با تمسخر خندشیی داي جواب گله در
 خوام ی باشم، نملی فامنی خوام سنت شکن ای خوام؟ می می چی دونیم!!  مناری از ظن خود شد یهر کس-

 مثل میدگی خوام خوب بذارم بوترشیم!  به باالی چهل سالگی دست کم حاال حاال ها نه، سایازدواج کنم، 
 ...بدون دردسر.. کنمازدواج ی مردنیِ دوست داشتنرمردی پهی بعد با رهیسمانه دختر پروانه؛ همه جا رو بگ

 خودش هم خنده ش گرفته بود، چپ دی فهمی نمیچی جمالت نامفهومش هنی بود که از بدهی اونقدر خندامیپ
 !! سه شعبه ش سمت سمانه بودری اومد ناخودآگاه تی رفت راست میم
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 :دی نالیتی نارضابا
 !!ی ــ ــی داگهیبسه د-

 : تو گوشش به حرف اومدي جوون تري دست به دست شد و صدایگوش
 !ی نخندونينجوری اگر من و ایونیمد! !  آهورانی امای تو دارم مدنی فقط بخاطر دگهیدو سه ماه د-
 :فت گشیی پسر داي آشناي خطاب به صداشخندی نبا
 رو گهی کنن؛ حال همدی سالم مگهی ها اول به همدیرانی خرده رو آداب معاشرتت کارکن اهی ي ای ميدار-
 ! کننی مفی تکلنیی پرسن و بعد تعیم

 : کرد و با زمزمه گفتی مکثاریسام
 نه؟!  شهی مبمی زبون هاش نصشی فقط نبامی زي م که از دختر عمه یآدم بدشانس-

 : گفتی حوصلگی رو نداشت، با بي پسرچی هياز زبون بي که حوصله آهو
 ! کنی هم خداحافظییاز دا!  برم خونهدی قطع کنم بادیبا!  نشدهرتری زدم کنار تا دیی بدجااریمن و ببخش سام-

 لب ری و زشی خاموش گوشيزل زد به صفحه !  تماس و قطع کرد"داری ددیبه ام" کرد و با گفتن ی مکثاریسام
 :زمزمه کرد

 ".... نرو رو اعصابم تروخداگهیتو د"
 ! سرعت به طرف خونه روندنیشتری و بعد از استارت زدن با بدی به صورتش کشیدست

 
 بود، با لبخند ی و سردر گمیجی داشت گی خانوادگي های برخورد با مهماننی حی خستگي که وقتای حستنها

 خودش و دوتا ي شدن خانواده  جمع کرد؛ جمعي روونه یی با صدا بست و سالم خسته ی در و کمیمصنوع
 . کنهم سالدی اول بای دونست از کجا و به کی شده بود که نميعمه هاش آنچنان شلوغ بازار

 : عمه ش از جاش بلند شدنی و مهربون ترنی ترفیظر
 !!ی مونی سر کار مي ساعت شب مگه مجبورنیتا ا!  ماه خسته ت عمهيسالم به رو-

 : پروندتی پارازیی مردونه يصدا
 !!میی قبل از ده خونه میواال ما که مرد-

 : جواب گذاشتی پسر پرستو و بروزی رفت متلک پی که به سمت عمه ش مهمونطور
 !سالم عشق من-

همزمان رو کرد به شوهر !!ناشی عمه ميگری و دامشی پیی دایکی!  عشقش بودی واقعي دو نفر به معنافقط
 : خوش اخالقشيعمه 
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 ؟!!نمشی ببي اریترنمشی من و بگری جنیچرا ا-
 : کردی زبوننیری شاسری مبل دونفره از کنار يسمانهرو

 واسه دو قرون رزق زنهی از هشت صبح تا هشت شب سگ دو ممیواال ما آمارشو دار!  خونه ستیلیحاال نه خ-
 ...حالل
 : گفتطنتی دختر سه ماه شو تو بغـ ـلش تکون داد و با شسجاد

 !! هاش هم حساب کني اضافه کار-
 : به عمه ش سرشو عقب برد و گفتدهی نرسی قدمن؛یری به جمع خودشی کم محلبا
 !!ی نگاش کن؛ چه مش خوشگلی الهینازبش-
 : سمت شوهرشدی با ذوق چرخنایم
 !! گفتم قشنگهيدید-

 : با متلک حواسش جمع خودش کرددشی عمه ناهي عمه شو گرفت و صداي دراز شده دست
 ی داشت توبه تورش نمقهی بخت برگشته اگه سلنی اي داروسفی به کار ارکی خواهر؛ چيدی پرسیاز من م-

 !!يخورد
 ي قفل شد؛ ازعادت زشت خانواده ناشی مرعمهی دلگي جمع بلند شد، با اخم چشماش تو چشماي خنده يصدا
 . سرخشون متنفر بود ي با زبون هاشیپدر

آهو هم بدون .دینز خواهرش کش زد و گوش شوهرشو بخاطر خنده ش به طی لبخند محجوبناشی معمه
 ناشی مبل کنار شوهر عمه مي فقط به شوهرش سالم کرد و رو دسته دشی به عمه ناهی توجهنیکوچک تر

 ! نشستوسف؛یآقا 
 : بلند شدمای شی ناراضيصدا

 !! هامی آدمنجای هم انایمن و س!  مگه آهويکور-
 : گفتتی و با جددشی عمه ناهي سمت دوقلوهاس تابه تابرگشت

 !دی که شک داشتم شعور جواب سالم دادن و هم داشته باشدمی نشنیاونقدر ازتون سالم-
 منتظر سالم کردن از طرف یی زنن و در کمال پرروی بود تو چشماش زل مدهی و بارها تو مراسمات دبارها
 ی شد؛ بهم می افراد متی سوال بردن شخصری که باعث زي بحث کوچک تر بزرگ ترنیحالش از ا..اونن
 !خورد

 و لبخند محوش زد و قبل از بلند شدن از جاش دست برد لپ ناشی به عمه می جمع چشمکییهوی سکوت از
 عمه ش ي داد و تا قبل از گرد شدن چشمالشی تحویی " تو پدر سوختهیچقدر خوشگل"عمه شو گرفت و 
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 نشسته بود به هار سمانکه پا رو پاش انداخته بود و کن! ناشی پسر عمه ماسری به ی توجهنیبدون کوچک تر
 :سمت مادرش رفت

 ؟!هی خبرن؛یهمتون خوشگل کرد! ي به شادشهیهم!  خانميسالم پر-
 : بدجنس سمانه بلند شديصدا

 !هیخواستگار-
 
 نوه روزی دختر پوشای ني بازنی جواب گذاشت و از بی سمانه رو بي طعنه "رمی دوش بگرمیخسته م م" گفتن با

 . بودند گذشت و از پله ها باال رفتدنی در حال پازل چنی زمي که روماهیپر دختر رایو الم!  خواهرشي
شالشو سرش انداخت و بدون . خورد و سجاد تارا به بغـ ـل وارد اتاقش شدیی بود که به در تقه دهی پوشلباس

 . شدنهیتوجه مشغول درست کردنش تو آ
 ؟!دخترم تارا خوشکل شده؛ غزال-

 یی قهوه ي آشناي لباسش و دهن گرفته بود و با چشمايگرد و تپلش لبه  سمت تارا که با صورت برگشت
 . کردی نگاش مرهی خرهیرنگش خ

 ی حوصله سرش و تو گردن پدرش مخفی جلو برد با پشت دست گونه شو نـ ـوازش کرد، دختر بچه بدست
 .کرد و نق نق از سر گرفت

 . راه افتادی و به سمت خروج و لباسشو تو بغـ ـل سجاد مرتب کرددی به کمـ ـرش کشیدست
 !خاله غزال-
 ! کرد اما استثنا بود خاله قبلش بهش ببندهی غزال صداش مشهیسجاد هم! اما برنگشتستادیا

 
 شکش؛ی خنده پنکهی کنن؛ عوض ای می هر چقدر شوخگنی می؟ بچه ها هر چ!ي نفوذی بیلی خی دونستیم–

 زبانی بره میی قبول کن سخته آدم جای کنم ولی نمدشونییتا! يدی ملمونی همش اخم تحوی بزنيلبخند
 !ادی بشوازشی با اخم به پشهیهم
 : پوزخند برگشت سمت سجادبا
 شوازی که با طعنه متلک به پنی شما بودنی اي کردی خرده حواست و جمع مهیاگه !  دکتر روان شناسيآقا-

 !نی من اومديسالم خسته 
 : آهو دست باال برد و مجبور به سکوتش کردحیتوج ي جا خورد؛ به محض باز کردن دهنش براسجاد

 !!! صدهزار بارنی ندارم ای شوخي بشری بنچیدرضمن؛ من با ه-
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 : اتاق خارج شده بود که سجاد با دست آزادش بازوشو گرفتاز
 شهی نملی بود سنکوب کنه ازترس دلکی کرد که خودش هم نزدی شوخهی خورد با تو ی گههی ؛ي خرهی نکهیا-
 !!!!!يری به دل بگنهی سال از همه ما ک همهنیا

 :  افتادی از تصورش هم چشماش به سوزش می حت؛ی دردناکي خاطره عجب
 همه تون با دست به ،ی از اول نگاه کنتونوی مسخره بازلمی فینیخوبه سر فرصت بش!!  بردار بودلمیسمانه ف-
 !دی بودستادهی گوشه کنار به خنده ایکی

 که ی دست بلند کرد اشکیمونی کرد، سجاد با پشی مي قراری دختر سجاد بد؛ی لرزی به شدت داشت مفکش
 : زدی سمانه با تمسخر صداش منیی بود و پاك کنه که از پادهیناخودآگاه از چشمش چک

 !!آهو خانم!!! آهو خانم-
 سمانه  بود؛ شک نداشتشیی اسم شناسنامه "آهوخانم" شد، ری خشونت دست سجاد و پس زد از پله ها سرازبا

 بسته ششی نشونشی ظاهر پردنیسمانه از د! رهی گی جور صدا کردنش اون خانم ته اسمشو به سخره منیبا ا
  تو صورتش زوم کرد، يشد و با نگاه کنجکاو

 
 :دی بهش توپی عصبآهو

 ! تو سرتیچه خبرته صدات و انداخت-
 

 بلند و لحن بد آهو جا يمانه که از صداس.  شوهر پروانه به زنش چشم غره برهروسی اونقدر بد بود که سلحنش
 : داد زدیخورده بود با بدجنسـ ـ

 ! دارهيکار فور! دوست پسـ ـرت دم دره-
 افهی قدنی ددی نشست؛ نگاه همه روش زوم شده بود، شااسری و به طرف جمع رفت کناردی سرعت هم چرخبه
 .  اکتفا کننیظی جمع به اخم غلي باعث شد مردارشی متحي
 

 : به سمتش گفتدی به طرف سمانه رفت و با گرفتن انگشت تهدمیبست وباز کرد و مـ ـستق چشماشو
 خانم ؛يخوری از من می محکمی هات تو دهنی روز بخاطر گستاخهی ست،ی به سن و سال نهایزی چیلیخ-

 !دکتر
 !!آهو-مادرش
 !گهیبسه د-پدرش
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 ..واقعا که- ماهیپر
 

 : گفتاطی و با احتفونی بااضطراب رفت سمت اپروانه
 ! مرد دم درههی گهیراست م-

 : و داد زددی کرد با اعصاب خراب چرخی مینی همه روش سنگنگاه
 ! واسه دست انداختن منه؟دتونی سوژه جدنی اای؟ ! دم در باشه به من مربوطهيهر مرد-

 : نگاه سرزنشگر پدربزرگش گفتری زسمانه
 ! آقا بود گفت با آهو کار دارههیبخدا اقاجون -

 دی لرزی متی و گرفت و به طرف آهو که از عصبانزی آب قند دست عزوانی هم از جاش بلند شد و لنایم عمه
 :گرفت

 !یشی می کرد تو که حسابت پاکه چرا عصبی شوخهی و بخور سمانه نی اایب!  شده عمهفیچقدر اعصابت ضع-
 : گفتیفی ضعي با صدافوالد

 ..یگی رنکهیمگه ا-
 :د و خفه کرد فوالوسف،ی سرزنشر گر يصدا

 !! تا چه حدیشوخ-
 

 : خطاب به پروانه گفتدی لرزی که میی با صداپدرش
 !!! توادی هست بگو بیهرک-
 بود که اون وقت شب ي ـنه منتظر مردـی گذاشت دست به سي آب قند دست عمه شو گرفت و کناروانیل

 .سراغش اومده بود
 عقب ياز حرص پا تند کرد و پروانه رو با لحن بد داد و صی مرد و تشخي لرزون تعارف پروانه صداي صدابا

 روند،
 : که سراغ داشت مخاطبش قرار دادی لحننی مقابلش با بدتریمی کرستادنی ابا
 ! طرفانی ایمیکر-

 : گفتی آهو با لبخند متزلزلنی مقابلش و نگاه خشمگي دهی به جمع رنگ پری با نگاهیمیکر
 ن شدم،  بد موقع مزاحمتوایسالم خانم ارجمند گو-

 : کرددی تاکدی تردیی لحظه بدون
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 !!قایدق-
 : افتاده گفتری که ازصراحت کالم آهو جاخورده بود با سر زیمیکر
 مادرشون هستن گفتن بدم خدمت مارستانی بری خودشون گده؛ی برنامه کارنمنی اي جاهیراستش دکتر گفتن -

 !آدرس شمارو هم از پرونده تون برداشتم! شما
 : تکون داديسر
 ! همراهته فلش؟یچ-
 !لشهیفردا موعد تحو. نه نه لپتاب هست-

 : شده بود انداخت و گفتمونی پششی به سمانه، که از شوخيزی آمری سمت جمع و نگاه تحقبرگشت
 ! داخلایب-
 !نهیدخترم تو ماش-
 ! داخلارشیلپتاب و بده من ب-
 .. مزاحــیول-
 : حوصله صداشو باال بردیب

 ! به دو نکنیکی خسته م با من یمیکر-
 : با خجالت رفت و آهو با جسارت برگشت سمت صورت سرخ سمانهیمیکر
 !ستی جات جا ننهیپاشو از جلو چشمم، همکارم بش-

 .دی و جمع جور ته ساختمون دوکی کوچاطی ش از جا بلند شد و به طرف حهی با صورت آماده به گرسمانه
 ی ناتمام سمانه و آهو مثل مار به خودش ميل ها کل کتیکه از عصبان! روسی کنار پدر سمانه؛ سنشست

 .دیچیپ
 

 و پروانه داخل اومدند وبعد از سالم تک به تک به جمع با زی و دخترش با تعارفات عزیمی و باز کرد، کرلپتاب
 . که بدون حرف از سر شب از جاش جم نخورده بود، نشستناسری کنار یجیگ
 ؟! کجاستلشیفا-

 : شدزی خمی نمیکر
 .. خوددیذارخانم ب-
 : رو مجبور به سرجا نشستن کردیمی کرشی نگاه جدبا
 ! نگاردارویی شرکت داروي پوشه ي دویتو درا-
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 ! کردمداشیپ-
 در یمی بود و کري سرگرم بازوشای رفت اسمشو بپرسه با نادشی ی که حتیمی که دختر کری ساعتمی نتمام

 سه بار کد غلط از جلو دی کرد که نفهمفی تعر اونقدر از آهو و وجودش تو شرکتيکمال ادب و بزرگوار
 . بودشدهیچشمش رد شده بود و ند

از شرکت " یمی حواسش از کری گذاشت و در جواب سوال بفشی آخر با تست برنامه لپتابو بست و تو کدست
 : کنجکاو مادرش و دراوردي صدا"چه خبر؟

 ! مادريمگه خودت سرکار نبود-
 :د گفت خبر بوی که از همه جا بیمیکر
 ..ـی ي بودن برای حالشون خوب نبود مرخصایگو-
 : در اومدیمی کري حرفش و خورد و سکوت کرد؛ خود آهو در صدد خرابکاری آهو باقیخی نگاه توبدنی داز
 ! کژالشیحالم خوب نبود؛ رفته بودم پ-

 ي نگه دارشیر مادي اصطبل روستاي بود و تودهی که پدرش براش خریی کادونی اسبش بود باارزش ترکژال
 ! شدیکه بعد ازمرگ پدربزرگش توسط باغبون مراقبت م!  و مادرششیی داي پدريخونه . شدیم

 ؟!! همه جانیا-مادرش
 اسری ي چشماي آشنایی لحظه نگاهش به قهوه کی فقط یمی به طرف کرفی جاش بلند شد و با گرفتن کاز

 !  برابر اصل پدرش بودیکپ رفت ی مشییحالل زاده به دا. بعد از سه چهار سال قفل شد
 
 : معذب از جاش بلند شد و دخترشو صدا کردیمی نگاه گرفت و کرضی غبا
 ! کنم خانم ارجمندیبازم از طرف دکتر تشکر م-
 ي پانشو برو در خونه ی بعد هم بدون قرار قبلي دفعه حتیاز من هم به شما نص! دکتر خودش زبون داره-

 !شهی که واسه خودت دردسر منهیی اون قدر فرهنگشون پا خانواده هایبعض...دخترمجرد مردم
 پرستو ي سمانه؛ نه تذکر مادرش، نه چشم غره ی پروانه از متلک واضح آهو بخاطر شوخروسی سرخ شدن سنه

 ! صورتش کم نکردی از سرخیمی خروج کري عمه ش تا لحظه هاتینه توج
 
 قدم فاصله هی دراومد؛ با اخم اسری ي ـنه ـیه س ـنه بـی بست، به محض برگشتن سیمی و پشت سر کراطی حدر

  جا موند، ری گاسری گرم و بزرگ ي دستانی خواست بگذره که مچ دستش بیگرفت و م
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 : سمتشدی حرص چرخبا
 ؟!ی چیعنی ها ي بازی وحشنیا-

 : کردریی تغي به لبخند محواسری ي انتظارش صورت جدبرخالف
 ؟! نه؛ی بزن با بزرگترت چطور حرفی نگرفتادیهنوز -

 : داديشتری دستش فشار بي به پنجه ی بدجنسـ ـنی هم در عاسری و دی عقب کششتری بدستشو
 !به من نگاه کن-

 : جدا نکرداطی حی و از کاشنگاهش
 ... ندازم؛ نگات کنم؟ دستمو ول کن عوضــی آشغال نميمن تف تو صورت تو-

 : اومداطی دوون دوون تو حناشی معمه
 !!گهی وقت دهیبزار !  بسه مادراسری-

 :دی به مادرش انجاماسری و خونسرد ي جدي آزادکردن دستش به صداي براتالشش
 !گهی کنم دی کارو منیدارم هم!  خانم وا بکنمنی جا، سنگامو با انی تااي من و کشوندنکهیمگه نه ا-
 که از رشیدست گ الی خی به عقب برگشت، آهو با دست آزادش بیلی سي بره که از صدادی کالفه چرخنایم

 : زده بوداسریفشار در حال خرد شدن بود تو صورت 
 !آهو جان-

 : سمت عمه شبرگشت
 ! کمکمانی ها ببهی زنم غری مغیدستمو ول نکنه اون قدر ج!  ندارمی عوضنی با ای حرفچیمن ه-

 از کنار سرای ی خالي باز و بست در بدون برگشتن به سمت جاي رها شد و با صدایکی دستش با فشار کوچمچ
 : عمه ش وسط راه نگهش داشتدهیصورت درهم عمه ش گذشت و به در ساختمون نرس

 !ست؟یبس ن.  همه سال با قهر و غضبت خوردنی بقول خودتون کرد پاش هم ای خرکی شوخهیعمه جان؛ -
 : گفتیقی برگرده سمت عمش با نفس عمنکهی ابدون

 ! ندارمی شوخي بشری بنچیمن با ه-
 مادرش و پروانه به طبقه و اتاق خودش رفت و پشت سر ي شد، بدون توجه به صدا کردن ها ساختمونداخل

 . پاهاش گذاشتي نشست و سرش و رویکیدر اتاقش و قفل کرد و تو تار
 !!! سر احساسش اورده بودنیی چه بالشونی و خواهر زاده هاش با شوخاسری دونست ی کس نمچیه
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 ی خواهراش؛ پدر مادر و عمه هاش به شمال؛ مي خانواده های دست جمع از رفتني بود؛ سه روزنی فروردسوم
 !  نوشتی سه روز و تو خونه نشسته بود و با حوصله برنامه منیتمام ا. گذشت

 
 !  کردی واسه بردنش نمي با زور اصراری در رفته بود و کسی دست جمعي بود که از مسافرت هاسالها

 گذاشته اسری که تو جاده با ی کرده بود، با کورسشونیرل نشستن همراه پشت دی که به وعده وعي بارنی آخراز
!  احمقانه ش شده بودی و تالفاسری کردن ي بود؛ باعث جردهی زودترش به روستا رسقهی هشت دققایبود و دق

 ! شو لرزون کرده بودندهی آي هاهی که پایتالف
 ! مادرش و خاطر جمع کرد حالش خوبه پروانه جواب داد وي شماره دنی همراهش زنگ خورد با دتلفن

 گفت و با کی و تبردی متانتو ادب عنی زنگ زد و در عی برنامه بود که رستمری محض قطع کردن؛ هنوز گبه
 کی هم تبری و به مادر رستمدی عیی قهی تلفن و دست مادرش سپرده بود تا چند دقیسیقرار دادنش تو رودروا

 !گفته باشه
 یبا لبخند وب کم شو روشن کرد و با آسودگ. بهش بوز زد"مرد تنها" ي دي با آشیی قطع شد دای رستمتماس

 ! شدشیی و دااریاز لباسش مشغول چت کردن با سام
 : با اخم بازش کردسای شماره پردنی خورد از دامی پشیگوش

 "دنی بهم چسبمی اومدی از وقتي بدجوراسریسمانه و "-
 : زد و فرستادی تلخلبخند

 "دی رسیی به جادی خانم هم شادهیترش! منتی و میبسالمت"-
 . دادیحی براش مختصر توض" ت تو هم رفتافهی شد قیچ" بود دهی پرسشییدا
  کردپی براش تارهی اشاره داد ازش فاصله بگاری به سامامیپ

 " زنهی نمشهی خودش تي شهیآدم عاقل به ر!! ییدا"-
 .کرد و براش فرستاد دای شکلک با انگشت شصت پهی تا از تو شکلک هاش گشت

 : براش اضافه کردشخندی با شکلک نشییدا
 "يدی به پسرش رسدی بکن شاتوی تو سعم؛یدیما که به مادرش نرس"-
 "یی هات باش دای دارم؛ مراقب شوخرتی به شدت غوسفی رو عمو "-
  از نو براش اس فرستادسایپر
 "رهیا تو در م جونش براسری دنی فهمشیهمه همون چهارسال پ..یکنیاشتباه م"-
 : بغض براش سند کردبا
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 " ادی ها خوشم نمینی خبر چنی از ای انگشت شصت ندارم برات بفرستم تا بدونفیح"-
  شد، رهی خاطی خاموش کرد و پشت پنجره به تاب تو حشویگوش.  کردی خداحافظشییبادا
 دی جدي شون به خونه یمیقد ي خونه لی جدا گونه قبل از تحوي بارنی که با التماس با ماشیی لهی وستنها

 . منتقلش کرد
 رو تاب نشسته بود و یی دختربچه اط؛ی حي گوشه ي زل زل به تاب رنگ و رو رفته د؛ی باری نرم نرم مبارون

 : دادی تکونش می حوصلگی با بییپسر بچه 
 ؟!! عروس توشمی من مگهی جونم؛ عمه راست ماسری-

 دختر ي به گلوش انداخت و با لحن بزرگ مآبانه باعث کنجکاوي ده دوازده ساله سر باال گرفت و بادپسرك
 : پنج شش ساله شديبچه 

 !!ششی جز من که زنگوله پا تابوت بابات و ببندن به رهیک-
 !!!ترسناکه!! گهی دهیزنگوله پا تابوت ک-

 :دی خندزی رزی رپسر
 ! خوشکلهیلینه اتفاقا خ-
 !!ي ندارشی رفیح! شممنم دوست داشتم عروس تو ب! خوش بحال زنگولهه-

 ؟!!دی باری مي و صاف صاف بود؛ پس کدوم آسمون بود رگباری به آسمون داد؛ آسمون خدا آبنگاهشو
 
 ی شد با مکثی می ربعهی شی کرد گوششی به ساعت مچی فوالد بود ؛ نگاهی خرداد و شب عروسلیاوا

 !وجه قصد جواب دادنشو نداشت چی کرد و به هی می رانندگیالی خی خورد؛ با بی از نو زنگ میکوتاه
 با کت و شلوار اسری د،ی با بهت پشت سرش چرخنش،ی شد درو باز کنه؛ با خاموش شدن ماشادهی خونه پيجلو

 شد و درها رو خونسرد قفل کرد؛ ادهی با اخم پنشی طرحدار از پشت فرمون ماشی و کراوات زرشکیمشک
 کرد پشت سرش بلند درهم به طرفش اومد و دست يا و اخمي جدي افهی انداخت و با قبشی و تو جچشیسوئ
 :  داد تا در کامل باز بشهی باز و هولمهیدر ن

 !ی عروسمی بريای ب،ی لباس عوض کني بري ساعت فرصت دارکی-
با نفس .  از بهت باال رفته ش تو هم گره بخورهي و ابروهاادی در بی تا مغزش از هنگدی طول کشهی ثانچند
 ! و داخل شد؛ در پشت سرش بسته شددی چرخنشی ماشالی خی بیقیعم
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 هم بدون حرف و با سماجت اسری ساختمونو باز کرد و وارد شد، ی در اصلی عکس العملنی کوچک تربدون
 . اومدیدنبالش م

 : اعصابشو نشونه گرفتي بلند و جداسری ي کرد که صدای می راه پله رو طریمس
 !يدی از چشم خودت ديدی دیهر چ! ی جا آماده نباشنی اگهی ساعته دکی-

 : کراواتشو شل کرد و با صورت درهم گفتي گره اسری سمتش، دی بااخم چرخپرتوقع
 امشبه رو به هیپس بهتره . ي با من با همه چپ کردي ده چون تو بخاطر لجبازیبابام گفت بدون تو راهم نم-

 !یدهن خودت زهر نکن
 : ادامه داداسری ي متن صدایقی با موسرشی تاسف و پوزخند به مسبا
 !يچکار به فوالد و بچه ها دار! مشکلت با منه!  لجبازیِلعنت-

 و فوالد و ستادی ـر دوش اـی پله رو برداشت و به طرف حموم کوچک و جمع جورش رفت با لبـ ـاس زنیآخر
اش  حد ممکن باز بود و با دستنیاون روز نحس به خاطر اورد، صورتش سرخ از خنده بود، دهنش تا آخر

 !شکمش و گرفته بود
 ! تونست ببخشهی خواست هم نمیم!! نه
 
 
 از وعده ش گذشته بود و با ی خورد، ناخودآگاه به مچ دستش نگاه کرد، ربع ساعتی تکونیی اتاقش با ضربه در

 ! در راحت بودی احتمالبی از آسالشی تا پشتش، خزی مدنیقفل کردن در اتاق و کش
 : بلند شداسری ی عصبيصدا

 ؟! نهی طرفی با کی دونی؟ تو واقعا نم!ی کنیقفل مدر -
 ! که هرگز عادت به باختن نداشتی طرفه، با کسی دونست با کی زد، اتفاقا خوب می تلخلبخند

 ؟!آهو چه دردته آخه تو-
 :ي بعدي ضربه

 !یی نهی کي دختره ي رو باز کن خسته م کردی در لعنتنیا-
 : بلند شدزی آمدی پسرعمه ش تهديده  حرص زي به در خورد، صدایی گهی دي ضربه

 ..به خدا که اگر اراده کنــَ!! "آهوخانمِ ارجمند" نگاه به تراس اتاقت بنداز هی-
 
 !نیی کنم پای جا خودم و پرت منیمن هم هر وقت اراده کنم از هم-
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  ...ای کردی عمل مدشی به تهداسری کرد،ی که بعد از زدن حرفش بود فکر می سکوتبه
 قبل از باز ی مرد کت وشلوار پوشستاد،ی بزرگ اتاقش اي تخـ ـتش بلند شد و پشت پنجره ي از روی دلواپسبا

 نظرش محو ي بود که تا ساعت ها از جلوری اتاقش، نگاهش اونقدر دلگي سمت پنجره دی چرخاطیکردن در ح
  ! نبودخشش درصد حاضر به بکی ی دار شده و قلب سنگش حتحهینشه اما غرورش به شدت جر

 ! شبه کشته بودکی اون عصر شوم؛ تمام احساساتشو ایگو
 
 :دی پرسي بار با کنجکاونی دوميبرا
 ؟!میواقعا فقط خودمون-

 : با اخم گفتمادرش
 !انی ملوفری آره فقط فوالد و ن،یگیچقدر م-

 : دل رحمش با بغض اضافه کردمادر
 ادی بار حق ندارن پا بشن بهی یی هفته شتری ب کالم گفتن دختراهیدامادا؛ ! از اون شب جرو بحث تو با سمانه-
 ! جانیا

 : زد که از چشم مادرش دور نمونديشخندی نی شگفتبا
 ؟!!ي خودت داري با همخون های دونم تو چه پدر کشتگیمن نم-

 :رهی ذوق کردنش و بگي کرد نتونست جلويهرکار
 خونه رو باز نی داره هر بار من در ایعنچه م!  خوبهیلی خنکهیبعدشم ا!  مني پرن به پروپای مادیاون ها ز-

 ! گله آدم حمله کنن سمتمهیکنم 
 : لبـ ـاشو به دندون گرفتمادرش

 !ی چیعنیگله !  کنایح-
 : مادرشي به چونه دی کشی دستطنتی شبا
 !می شی کاسب مگهی خواهر دهی ی شوخی شوخشه؛ی خود می ازخود بنهی ببی حاجنینکن همچ-
 پدرش با نگاه دنیاز د.  رفترونی از آشپزخونه بدی و چرخدی مادرش باصدا خندي گرد شده ي چشمادنی دبا

 : بلند باال کردیمی دارش تعظیمعن
 ! ارجمندیمخلص آقا محمد عل-

 : گفتتی خنده شو خورد با جدپدرش
 ! نبند به منیحاج نرفته حاج-
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 پدرش مادرش اسم ي برا کهی از حجي بود؛ حداقل امسال خبردواری گفت و تو دلش امي داری معنچشم
 ! کرده بود بشهیسینو
 ! خوش باشهشینی بی دست مزدش براشون حج نوشت و گذاشت سمانه به فخر فروختنش واسه جراحنی اولبا

 ي سازیمی قدي خونه ي مرمت و بازسازي نهی شو هزهی بده تمام سرماحی توضی کسي خواست برای نمدلش
 !، خرج کردهکه بخاطر دوبلکس بودنش چشمشو گرفته بود

 نهی هزشتری کنه، اون نصف بی با هم فرق مطشونی کرد؛ چقدر شرایسمانه هرگز درك نم!  نبودی کسریتقص
 داد در ی محیترج!  پدرش باشهی تونست چشمش دنبال بازنشستگی گردن پدرش بود اما آهو نمشییبای زيها

 !ه نقشه بکششینی بی وقت داشته باشه و بعدا واسه جراحمهیکنار درس خوندنش کار ن
 که اضافه کرده ی حمـ ـامي نهی شد؛ هزرهی که متعلق به حموم و توالتش بود خي و به درستادی پله ها ايباال

 ! شو به دلش گذاشتینی بی جراحي کرد و عقده یبود حسابش و خال
 :شینی غصه دست گذاشت رو ببا
 ! کنمی روز خودم درستت مهیباالخره !  منينترس گوشکوب کوچولو-
 
 

 و شی باال جمع کرد و باقرهی بلند و مجعدشو با واکس و گي بار با لذت موهانی اولي از حموم گرفتن؛ برابعد
  لبخند زد، نهی تو آشی فرفري موهادنیاز د. ختیاطرافش ر

 
 خواست ی اون جور که دلش مد؛ی جدي تو خونه ی بار بعد از مدتها اسباب کشنی اولي حال بود براخوش

 .  کردی ميمهمون دار
 

 و با زدن دی شد با ساپورت پوشی باسـ ـنش تنگ مری که از باالتنه گشاد بود و زیی حـ ـلقه نی آستکیتون
 رفت و با نیی انداخت، سرخوش و خوشحال از اومدن بچه ها پله ها رو پاشی که مامانش رو گوشیعطر از تک

  سالم کرد،يانرژ
 با شتری بقهی روشن که چند دقیی قهوه ي جفت گوهی دنیبا د صورتش کش اومده بود ي ش که به پهناخنده

 . محو شدد؛ی پری مرونی صاحبش بي چشماي موند از کاسه یاون سرووضع م
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 هی ینی پله حس سنگنی باز بود، عقب گرد کرد و تا آخرششی نی به مادرش که از ظاهرش حسابیظی اخم غلبا
 .کرد ی بدنش احساس ميجفت چشم مشتاق رو تک تک اعضا

 . زدغی اتاقش و محکم بست و سرشو تو بالشتش فرو کرد و تا تونست جدر
 باز شد و فوالد و یی که در اتاقش با تقه کردی داد و شالشو سر مریی تغدهی لباساشو به لباس پوشی ربعکی از بعد

 . لبخند زنون وارد شدندلوفرین
 : و به طرفشون برگشتدی کشیقی عمنفس

 !سالم-
 : کرد و مزه پروندی سرتاپاشو نگاهتطنی با شفوالد

 ! بودمش تا حاال تو خونتوندهی بود؟ ندی کپهی خوشتنیسالم ا-
 : و در اوردلوفری ني کرد که خنده یی قروچه دندون

 !سالم آهو خانوم-
 نبود که ی اسمش بسته بود خانمي به انتهالوفری که نی کرد، خانومی رفت؛ دست داد و با رغبت روبـ ـوسجلو
 : نشستی بود که به دلش می بود، خانومشیی اسم شناسنامه ياانته

 ! بودمری گامی بیشرمنده نشد عروس! گمی مکیتبر-
 : با محبت دست آهورو تو دستش فشرد و گفتلوفرین

 !می شدزی سوپرایلی خمیدیکادوتونو که آخر شب د-
 : برگشت به طرف فوالدي لبخندبا
 !تو هم خوشت اومد؟-
 ! بدك نبوديا-
 :اخم و تخس لب زد با
 ! بودادیاز سرت هم ز-
 : رو بازوش گذاشت ی دستلوفرین

 ؟!مگه نه فوالد! میری باهاشون عکس بگمی ها قشنگ بودن؛ قرار شد بری لباس محلیلینه بخدا خ-
 ؟! خالِـــهيچقدر باالش داده بود...منم گفتم بد نبود..آره خب-
 
 : جواب نذاشتی و بلوفری محبت ني لبخندبا
 !زمیقابل بود عزنا-
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 : سمت فوالددی چشم غره چرخبا
 ! دارنمتی قدی فهمی مي نگاه به پارچه شون هر آدم کورهیبا ! پول خُونت-
 

 : شون کردیی راهنمانیی مادرش به پايصدا
 ! امشبه که من درست کردمییایتالی دسرامی بعدزی سوپران،یی پامیبهتره بر-

 ی رو هاج و واج نگاه کردند و وقتگهی و آهو همدلوفری نن؛یی پادی دو و ول کرد ولوفری فوالد دست نبالفاصله
 که با آرامش دور دهنش و اسری فوالد به ي غرغر هایتازه معن. دسر مواجه شدنی و با ظرف خالدندی رسنییپا
 !دنی همه خندی کرد شدن؛ کلی مزیتم
 
 کردی نمونده بود، اعتراف می کس مخفچی هدی که از داسری گاه ی گاه و بي با وجود نگاه های آخر شب حتتا

 بود که فکش درد دهی اونقدر خنداسری فوالد و ي هايبماند که از دست مسخره باز! بهش خوش گذشته بود
 !گرفته بود

 
 : رفت که مادرش حق به جانب گفتی از رفتن بچه ها از پله ها با قهر باال مبعد
 تو بچه رو از ومدنیبخاطر ن! حاال قهر و غضبتم با منه!  بندازتکی مهمون نامحرم بود می گفتشهیخودت هم-

 ؟!رمنهی تقصارهی جا از دل بچه ها در بنی ، حاال اومد ارونی انداختن بیعروس
 : جلو خودش و گرفت روده بر نشه از خندهی سختبه
 ! خنده بهتی شنوه می میکی هی چگهی تک دیم! سی مای!  بگو تکای خانم، بهت گفتم يپر-

 : تکون داد و گفتشی با قر و قميمادرشسر
 ! کنمشونیکی هر دوتاش کالس داره گفتم دمی دونم مادر، دیمن چه م-
 : کردی خنده رو کرد به پدرش که نگاهش مبا
 !؟ی ساکتیحاج-
 ! کنمیدارم به تو فکر م-

 :دی تر پرسيجد
 
 !رهیخ! به من؟-
 ...دمتیسرشب که د-
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 ی باسری شد؛ شک نداشت پدرش از حضور دهیصورتش رنگ پاش به اری اختی از صورتش محو شد و بلبخند
 !اطالع نبوده

 : دخترشنی معروفش توپ خواهر زاده شو انداخت تو زماستی با سپدرش
 !ي خواد تو خونه ت راحت بگردی دلت می اون حرفت افتادم که گفتادی-

 : بگه با شجاعت گفتی خواد چی مزدی روشن پدرش حدس مي از چشماآهوکه
 !خب؟-

 : گفتی تفاوتی باال انداخت و با بیی شونه پدرش
 !ی گشتی خودت راحت تر مي تو خونه ي کردی شوهر مدیبه ذهنم رس-

 : رخش قفل شدمی رو ندی کرد، نگاه مادرش هم چرخمکث
 ! به ناراحت گشتنم ادامه بدمدمی محی الحال ترجیف! ستمی تو فکر ازدواج کردن نرمیمن تا مدرك دکترام و نگ-
 بخوام برم آلمان دل امی ارشد در نای بار دعا کرد؛ خدانی صدهزارمي از پله ها باال رفت و براریگفتن شب بخ با
 ! ها نه مني و تو شکوندرمردی پرزنی دوتا پنیا

 
 :دی بهش چسبشتری با آرامش دست انداخت پشت سرش و نامحسوس بی به بخار نسکافه ش داد، رستمنگاهشو

 ! آهو جان؛ی گرفتي که به من دادی فرصتنی و با امی تصمنیبهتر-
 زوج ها تو بغـ ـلِ ی شاب مثل باقی کافي هانندهی فاصله گرفت تا به چشم بی از رستمی کمیقی نفس عمبا

 :همراهش نباشه
 ! ندارهی اشکالن،ی نباشه که شما انتظار داريزی اون چانشی اگر پایحت! با حفظ حرمت ها-

 ي مورد عالقه ي وهی برد تا به شی کار میلی مقابلش نشسته، خي نفوذی ب تو دلش اعتراف کرد دختریرستم
 !خودش رفتار کنه

 : در اوردینی جو رو از سنگي زدن لبخندبا
 !جهیخب امروز اعالم نتا-

 : زد و با تکون دادن سرش گفتي مضطرب لبخندآهو
 !ستمیامروز اصال رو مورد آرامش ن! شهی اعالم متیگفتن هشت شب تو سا-

 : خم شد و آروم گفتزی با ژست رو میتمرس
 ! حرفاستنی تراز ای تو آبي ندهیافق آ! شهی تو کم نمي هایی از توانايزی بشه چی هر چزمیعز-
 ! دکتريلطف دار-
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 حق ي آهو تا چشمایخی دستش گرفت، نگاه توبنی زده شو بخی و فی با سماجت دست برد و دست ظرمانیا
 : باال اومدمانیبه جانب ا

 ؟!رمی تونم بگیدستت و که م!!ی کنی نگاه منطوری چرا ازم؟ی عزهیچ-
 : تمسخر طعنه زدبا
 !يدی پرسی مدی سوال و قبل از گرفتنش بانیا-
 :دی خندی و تخسطنتی با شمانیا

 ! شدمی معی ضاي دادیاون وقت اجازه نم-
شت که بدونه کار  نداي نداشت که بزنه، تا بحال دوست پسـ ـریدرواقع حرف. نگفتیچی کرد و هسکوت

 نیی تو سن پاتی هم نداشت، اکثریی تجربه انشیاز اطراف!! نهای قرار دستشو بهش بده نی تو اولنکهی اهیدرست
 !دنی رسی رابطه با پسر نميازدواج کرده بودن و به مرحله 

د از  تماس خونه رو جواب داد و بعيدی با ببخشد؛ی زنگ خورد با استفاده از فرصت دستشو عقب کششیگوش
 .قطع تماس کالفه از جاش بلند شد

 ! کمک دست مادرم باشمدی احضار شدم، بامی بابت نسکافه، امشب مهمون داریدکتر مرس-
 !! تو کهينخورد-

 : زد و اضافه کردطنتی از سر شیچشمک
 !میما رفت! ادهیوقت ز-

مهارخشم و غصه دار چشم  رو با ی روشن که ساعتیی جفت چشم قهوه هی از کنار ری تکون داد و سربه زيسر
 . شاپ خارج شدی داشت از کافیازش بر نم

 
 زد در ی برق می که دستش بود و چشماش که بعد از مدتها ازروشنینیری دو جعبه شي متعجب جمع رونگاه

 .حرکت بود
 . نشه رو به جمع سالم کردلی تبدشخندی بود به نشی که تمام سعي پا در و پشت سرش بست و با لبخندبا

 ؟!هی خبردی پرسی مزی رهی گرفت و ی جعبه هارو از دستش می با شگفتانهپرو
 سمانه مکث کرد؛ سالمش با تمام کنترل ي کرد و روی از مدتها با تک تک جمع سالم و احوالپرسبعد

 امروزش با تی رنگش سمانه رو از موفقرهی تي که برق خطرناك چشمايغروروش، بدجور منظوردار ادا شد جور
 .خبر کرد

 :ناشی از نو سمت عمه مدی چرخاسری توجه به بدون
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 ! بال برده،ی شی هرروز خوشگل تر از روز قبلت مي خوری میتو چ-
 . و عمه ش باال رفتوسفی عمو يابروها

 !ی امروز بعد از مدتها سرحالي خوردیتو بگو چ-وسفی
 : تفاوت مطرح کردن جمله ش به کار بردی واسه بشوی سعتمام

 ته بودم؛ قبول شدنِ خسیلیاز صبح خ-
 : کنجکاو و منتظر سمانه ادامه دادي تو چشمای حرفشو با بدجنسـ ـیباق
 ! خرده سرحالم کردهیارشد، -

 که آهو مدرك دکترا به دی دی رو مي نازك کرد و رو گرفت؛ بدون شک تو افکارش روزی پشت چشمسمانه
 تی مقصر حساسادی زاینست کم  دویگرچه خودش خوب م.  ذاشتی بدجنس سربه سرش ميدست با چشما

 . آهوئهی درسيها
 کرد و تو سرش ی نمفی مادرش اونقدر از آهو و معدل باالش تعرات؛ی درس ادبدی بخاطر تجدشی سالها پاگر
 کرد و دور ی نمی همه رو مطبش دعوت کرده بود، سر آهو خالهی افتتاحي برای سالو وقتهی اون يعقده . زدینم

 ي توروچوقتی دارشون هشهی ري با تمام کل کل هادی نداخت شایوستاش دستش نم دياز چشم خانواده جلو
 !دنی کشی نمری شمشگهیهمد

 
 یی نهی سمانه و کزی زبون تند وت؛یلی تحمي داشتند اما با رقابت هاادی مشترك زي سن و سال بودن و حرفاهم

 ! وقت مثل دوتا دوست باهم برخورد نکرده بودندچیبودن آهو ه
 آروم و با اضطراب وارد سای پردهی نکشقهی خودش رفت تا لباس عوض کنه به دقي طبقه امیتن االن م باگفآهو

 .اتاقش شد
 
 !خاله-

 ي انتخاب کنه که از جمله دنی پوشي و خم شد تو کشوش تا لباساش و براچوندی به خودش پشتری شو بحوله
 : سر جاش خشکش زدسای پریهول هول

 ی تو سرحالدنیاالنم که د! ي کنه واسه خواستگاری مینیده همش داره مقدمه چ اومنایاز سر شب که عمه م-
 ..حتمــ
 : گفتسای و دست به کمـ ـر رو به پرستادی اصاف

 ؟!هی چاسری مشکل تو با نمیبگو بب-
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 : اخم کردی هول شد و به آنسایپر
 ..من! گهی دارم نه با کس داسری نه با ی مشکلچیمن ه-

 : که توش اشک حـ ـلقه زده بود گفتییاورد و با چشما با اضطراب باال سرشو
 !ی همه رو بهم بزننیب...ی بگيزی چهی ترسم خاله یاز تو م-
 : گرد شده تشر زدي چشمابا
 !!!سایپر-
آقاجون جونش در ..  گل گاو زبون خوردهوانیخاله پروانه از عصر ده ل..ی هستیی نهی دونن چقدر کیهمه م-
 ! خورهی من بهم می دونم آخرش عروسیم..ي دی سکته ش می گی می چهی تو هم اسری واسه رهیم
 
 . شدختنی و آروم آروم مشغول اشک روتری کامپزی می بالفاصله با بغض نشست رو صندلسایپر

 : کردن بحث گفتوضیخنده شو خورد و برا !  بچه ست واسه ازدواجسای تو دلش اعتراف کرد واقعا پرآهو
نه به تو که همش !  همه ش رو بسته سترشیکه شمش! مادرت فوالد زره ت پرستونه به اون ...ساخانمیپر-

 .. بزار لباس بپوشمرونیدختر جون بلند شو برو ب..اشکت در مشکته
 : کرد و با بغض دست از ادامه دادن بحثش برنداشتینی فنی فتی با معصومسایپر
 !! توئههیشب م هم افهیق.. دونن؛ من اخالقم سر خاله پروانه رفتهیهمه م-

 : با خنده گفتآهو
 !طفلک بابات-
 !خاله-
 : گفتي باال رفت و با سرعت اشکاشو پاك کرد و با کنجکاوسای پري گفت که ابروهای بار جونمنی اوليبرا
 امروز چت شده؟! ؟ینه واقعا خودت-
 :د؛ی صدا خندبا
 ! خوام لباس بپوشمی مي بندی چشمات و مای رونی بي ری مای-
 :چه ها ذوق زده چشماش و بست و پشت بهش نشست مثل بسایپر
 خب؟-
 !ستمی جا بمون ننیاصفحان قبول شدم، من ا..ناستی اي بابت رشته شدن پنبه میخوشحال..یچیه-
 . شدیکیش "برنگرد عقب" با سای پر"یچ" غیج
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 : غصه دار گفتي همدردي براسایپر
 
 !یبول بش بخون تهران قشتری بگهیسال د...ي ذاره بریبابابزرگ نم-
 .. من اصال تهرانو نزده بودم که بخوام قبول بشم-
 
 ! دارناجی احتي دورنی سکوت کرد و آهو با خودش فکر کرد همه به اسایپر

 ! نبودسای پري از صحبتهایثی حرف و حدچی رفت و تو جمع نشست هنیی از پله ها پایوقت
 شماره دنی گذاشت و با دي کنار دستش وکی زنگ خورد؛ کبشی همراهش تو جی ساعت گوشکی از بعد

 : جواب داداطیناشناس با احت
 !بله؟-
 سالم-

 ي جادنی شده بود بگرده و با دبی جمع و دنبال صاحبش که از سر شب غي اونقدرآشنا بود که با کنجکاوصدا
 : کهرهی قصد قطع کردن بگشیخال
 !پسورد مودمت چنده؟! قطع نکن-
 :فت نگاه کنجکاو عمه ش گری زی مسخر گبا
 ؟!ی چگهید-
 !عی بفرستم سري کارلیمی اهی دیبگو با-
 ! نتی برو کاف-
 دم تو هم شعور داشته باش و پررو ی متیی و به خواسته هات اهمامیدارم باهات راه م! سربه سر من نذار آهو-

 ! تا سر حرف خود به خود باز بشهنمی شی تو جمع مامیچون بزنه به سرم م! نشو
 باال طنتی با شيرابروهای زدهی پريبا رنگ و رو.کرد و با سرعت پسورد و براش فرستاد رو قطع ی اخم گوشبا

 . شدشی و چاکی زد و با فشار بغض و حرص مشغول خوردن کی عمه ش، لبخند مـ ـستاصليرفته 
 

 : زد و گفتماهی به صورت خواهرش پریابی آخر لبخند نادست
 ! زودتر خودمو برسونمدی ثبت نام باي خوام برم، برای نمیحیسفر تفر-
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 شده بود و به ظاهر رهی خشی گوشي که با اخم به صفحه یتنها کس.  به سرعت تو سکوت فرو رفتجمع
 جمع اونقدر به هوشش باور داشتند که یباق!  دونست آهو اصفهان قبول شدهی فرستادن بود فقط مامیمشغول پ

 ! قبول بشهیی گهی ديشک نداشتند بجز تهران جا
 :ش حواسش و به صورت درهمش جلب کرد مادريصدا

 ؟!ي جا قبول نشدنی مادر مگه همی چیعنی-
 ! بودهمی که قبول شدم ازخوش شانسنمی بود من هم سرکار بودم همنی سنگیلی رقابت خز؛ینه عز-

 : با بهت لب زدسمانه
 !ن؟یرقابت سنگ-
 !بودن مسئله بکنه دهیچی تو چشماش؛ سمانه رو متوجه پيروزی به طرفش برنگشت که برق پیحت

 : ازش گرفته بود آروم تر شده بود گفتشی که تو عروسی که بعد از زهر چشمفوالد
 .. خواد بـِی کنه خوابگاه نمی می اصفهان تنها زندگلوفری نيخاله -

 پنهون یی جفت چشم قهوه هی به لب آهو نشوند که ازي ارجمند بزرگ لبخند محوي " رهی جا نمجیه" يصدا
 .نموند

 
 !ستمی؟ بچه که ن!یا حاجچر-

 : خواستی پدرش قاطع اطاعت امر ميصدا
 !ی رو جز درس خوندن متحمل بشگهی دفی که ازت انتظار دارم وظاياتفاقا اونقدر بزرگ شد-

 : فرو رفتشتری بشی خونسرد تو مبل تکآهو
 ؟!مثال-

 به پروانه داد ته ییث اشاره  بحي کرده بود که پرستو هم از استرس ادامه انی حس سوالشو بی سرد و باونقدر
 ! لوس و سرکش و ساکت کنهيتغار

 گهی منظور آقاجون ازدواجه دزمیعز-پروانه
 : اضافه کرداطی کرد و با احتیمکث

 !ي که دوست داریحاال با هر کس-
 دلخور ي نگاه از چشمايآهو با خونسرد. انداختری آخرش از خجالت عمه ش سرشو زي از گفتن جمله بعد

 : داشتینمپدرش بر 
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 ..  جواب نخواستمنای؟ من از ا!ی حاجینگفت-
 : تو هم بشهشتری پدرش بي اخماي زد تا گره شخندین

 !ی کنی و درك مـــــتی ته تغاري خواسته های همه فاصله سننیشما الاقل ثابت کن با ا-
 : از کوره در رفتپدرش

 .. خــویمن م! ي از من داريتظار حاال چه انی الف بچه انگشت شمار به من احترام گذاشتهیتو -
 : وسط حرف پدرش و دهن خواهراش از اون همه جسارتش از بهت باز کرددیپر
 !ستیشرمنده خواسته هات برام مهم ن-
 :دی از جاش بلند شد و نگاه مسکوت چند ده جفت چشم و دنبال خودش باال کشی آنبه
 ي ازدواج کنم به روي خوایم.  ازت ندارميتظار انچی هگهید!  ندارهيرادی برم اصفهان اصال اي ذارینم-

 !!چشم
 : فکر طبل جنگ و با صدا ضربه زدیی جمع بدون لحظه ي نفس آسوده دنی از کشقبل

 !! کنمی ازدواج مامی پیی پسر دااری با سام-
 : و اعصاب خوردکنش اضافه کردری پدرش هم قد دهن مادرش باز شد بدون توجه با لبخند چشم گيچشما

 ! م اون جا روشــن تَـــر در انتظارمهندهی افق آشمی آلمان ممیمق! شهیاقا به نفعمم م اتف-
 گذشت و با سرعت از پله ها باال رفت، شی دوست داشتنوسفی درهم عموي عمه ش و اخماری دلگي چشمااز

 . خواهراش هم به عقب نکشوندشي بابا گفتن هاغی جیحت
باز با خودش ... نرهرونی ش بهی گري دهنشو گرفت صدايو سرد نشست و جلکی در اتاقش رو سرامپشت

 :زمزمه کرد
 "! رسمیتا ازدواج نکنه به آرامش نم"
 

 فرصت ی ماهکی داشته تا لوفری که برادر نیی که از اصفهان باهاش گرفته بود گفته بود با آشنای با تماسفوالد
 ! شو از دست ندهیلی تحصتی کردن پدرش موقعیداره با راض

 ! زد و تشکر کردي محبت فوالد لبخندي به دست برای گوشهنی آتو
 جنگ نامحسوس باعث نی موندن عوض شده بود و ارانی دونست مدتها بود نظرش در مورد ای کس نمچیه

 !! خبر فراهم کنهیشده بود تا با ترجمه و فرستادن مدارکش مقدمات رفتنش و ب
 !! رفتنش آماده کنهشهی همي برا فرصت داشت تا پدرش مادرش و همی دوماهیکی کم دست
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 کردند بدون توجه به صحبت هاشون مشغول ی و مادرش تو آشپزخونه پچ پچ مماهی رفت پرنیی پله ها پااز
 اطی آروم و با احتماهی پري کرد؛ صدای رو زمزمه می لب با خودش آهنگرینسکافه درست کردن شد و ز

 :متوجهش کرد
 ؟!ی در ارتباطی از کامی پییتو با دا-
 ي جواب خواهرشو با تندشهی بود که مثل همیلی چشماش تنها دلی سرخدی سمت خواهرش، شادی اخم چرخبا

 :نده
 ؟!چرا..شهی میسه چهار سال-

 . قهر طرفدار پدرش بودي تو جبهه شدی میی دوهفته یکی که دی رو به مادر آروم و صبورش پرسسوالشو
 : با غصه گفتماهیپر
 !؟ي کردداشی پي؟ چجور!یچرا زودتر نگفت-
 ! کننداشی بود اسم و مشخصاتشو دادم خواستم برام پی از دوستام نامزدش آلمانیکی-

 : بود، سرشو خم کردهی اونم سرخ از گري سمتش چشمادی هم چرخمادرش
 ! از خودم بپرسي خوای می؟ هر چ! خانميجونم پر-

 : رو گرفت و باعث لبخند زدنش شدمادرش
 ! کنیپس زودتر آشت!! ستمی بلد ندنی سر پدرم رفته؛ ناز کشخانم خوشکله؛ من اخالقم-
 
 ! کنیپس خودت زودتر آشت!! ستمی بلد ندنیناز کش! خانم خوشکله؛ من اخالقم سر پدرم رفته-

 : که رو صورتش روون بود تو چشماش نگاه کردیی با گلوله گلوله اشکامادرش
 .. به اونــي چسبدي ول کرد جا رونی همه آدم انیا!! ي هم دارازیمگه توبه ما ن-

 دهی که ندشدی می و چهار سالستی که بي برادری بود، دلتنگی از سر دلتنگیی هی مادرش گري حرفاي نقطه
 اصرارهاش واسه انداختن دختر ناخونده شون بهش انگ بسته دنی که شوهرش بعد از شنی از وقتدیبودش، شا

 !ياری در بیتالف ي جورنی اي خوایبود که چون خواهرم ردت کرد؛ م
 مرگ مادر ي برای بود و حتدهی بود و ازاون وقت به بعد تنها برادرش و نددهی از زبون تلخ شوهرش رنجبرادرش

 !پدرش هم برنگشته بود
 : گفتتی خواهرش نشست و با جدي مالوند، آهو جای و شونه هاشو مستادی مادرش ای پشت صندلماهیپر
 ؟!کجاش بده! امهی پیی فهمه دای منو میی که حرف منو تنهای تنها کسدیشا! می فهمی رو مگهیما حرف همد-
 : حرفاش منصرفش نکردی هم از زدن باقماهی اخم پریحت
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 زد چون گفتن نداره، آدم چهار تا دوست شهی حرفارو نمیبعض!  کجاستگاهمی جانی نگاه به من بکن، ببهی-
 ستن؛ی بده پدربزرگ مادربزرگم نحیهربار توض هربار شهی خونه ش چون روش نمارهی تونه با خودش بینم

 که جز طعنه متلک و تمسخر یینای انی سختمه بگمیمن م!!  بدی هر کسای گم شما ی من نمز؛یعز!! پدرمادرمن
 ی و مرآبمی کنه پشت سرم زی مفمی که تو صورتم با لبخند تعریکس.. کنمی زندگستنیحرف خوب زدن بلد ن

 ...ستـی من ني دلسوزانایا..ستنی من ني هم خون هانای من ادیاز د! مادر من؟! مادر؟! زنه
 !!آهو جان- ماهیپر
 لی پناه برد، اوااطی از جاش بلند شد و با اخم پدرش و تو چارچوب در جا گذاشت و به حي بلند"اَهــِ" گفتن با
ست و چشماش  تاب نشي روشیمی قدي نشکستن بغضش از خاطره اطی بود با احتی حسابي بود و هوا ابرزییپا

 :و بست
 "! ببندنشتی به ري ذارم من و زوری نممتی قچیبه ه"

 از دور؛ دنشی داشت، بمحض دیبا استرس چشم از در دانشگاه برنم.  خاموش کردشوی قطع و گوشمانوی اتماس
  هارو در اورد و درست مقابلش ترمز زد، از تعجب چشماش گرد شده بودآهو با خندهکی الستغیبا بکس و باد ج

 :نی شد و دست گذاشت رو سقف ماشادهی پنی از ماشی مصنوعيها
 ؟!ی کنی دور دور، منو مهمون مهی زمی عز؛یچه پسر خوشکل!  خوب منيخدا-

 طنتی و با شنی به اطرافش مثل خودش دست گذاشت رو سقف ماشی و با نگاهدی مهربون مرد خنديچشما
 :گفت

 !!خانم مزاحم نشو من متاهلم-
 : گفتیا حاضر جواب زد و بيشخندین

 !وسفی باش حاج نیبا ما به از ا... بابايا-
 : گفتی باال رفت و آهانطنتی سر تکون داد و ابروهاش از شمرد

 !!! شوهر عمه ش کردهادی یپس بگو خانم واسه چ-
 : با اخم گفتبالفاصله

 رو من حساب نکن-
 :دی و رها کرد و دنبالش دونیماش. و رفتدیچرخ

 !ستی باقهی دهی ست،یهو باجون آ!! عمو عمو-
 : مقابلش و نفس نفس زنون رو گونه ش زد و گفتستادیا

 !!رهی تن بمنیا-
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 : اخم کردشتری بوسفی آقا
  ؛ی بهشون نگفتي نکردی کار درستنکهیاول ا!! قسم نده آهو-
تون باهم  گفتم چهارتانی ری منی شماها داردمیمن د..مگه پسر تو کرد بوق و کرنا واست تو و مادرش نوشت-

 ؟! بد کردمد،یباش
 !!! خواد بره حجی نمگهیپدرت م. اصال به من چه-

 : کنارش شروع کرد تند تند راه رفتندیناام
قربون قد !! کنی بزرگای زد، عمو بی بهشون گفتم چشماشون چه برقی وقتینی ببينبود! گهی مياون از لجباز-

 ..و باالت عمــ ـــو
 : گفتتی بود، متفکر و با جدستادهی سرجاش ادیبرگشت سمت آهو که ناام و ستادی چند دقم رفته رو امرد

 ! کنم اما شرط دارم بابتشی مشونیراض-
 : گفتکالفه

 !گمی نه نمادیباشه از دستم برب-
 : زد و گفتي با آرامش لبخندمرد

 ؟! کهيبه من اعتماد دار.... کنم فقطیمن جورش م!  کنکسی ثبت نامشونو ف-
 ! تکون داددییه تا بي سردی تردبدون

 :ستادی دو قدم فاصله رو برداشت و مقابلش اوسفی
 ! خوشبختانه رگ خواب پدرت دست منه-

رگ خواب پدرش، ! آهو بهت زده سرجاش خشکش زد. رفتدی اساتنگی به طرف پارکی با زدن چشمکبالفاصله
 !! ممکن بود باشهیچ
 

 بعد از رفتن ي پرتش کرد؛ از االن برانروی بنی ماشي شهی و از شدی جوی ناخن دستشو عصبنیپنجم
 !پدرمادرش از استرس و اضطراب در حال مردن بود

 !!اسری ماه تحمل کی نبود ی کمزیچ
 اسری ماه نبودنشونو با کی کرد؛ حاال که پدر روشن فکرش شرط گذاشته بود، ی روشن می با رستمفشوی تکلدیبا

 دی دی نمیلی ارشد به اصفهان بره، دلي ده برایخواست اجازه م و ناسرینامزد باشه و بعد از برگشتشون اگر باز 
 ! بودرفتهی شو پذی درخواست دوستم دوياز اول هم بعنوان نقشه .  داشته باشهی با رستمییرابطه 
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 زد و متوجهشون کرد، ی گشتن بوقی قبل از حج رفتن برمي همراه عمه و شوهرعمه ش از کالسهاپدرمادرش
 ! رو لب جفت مردا نشستشخندیش گفت و ن در گوش پدريزیعموش چ

 و پولشو صرف ی به خوخواهزدی مثل سمانه مرخواهانه،ی عوض اقدام خشدی می حرص سرشو تکون داد، چاز
 !! با پدرش بشهي عهدنامه ترکمنچارفتنی با ثبت نامشون مجبور به پذنکهی کرد نه ای خودش ميخواسته ها

پدرش بود دوسش !  اطرافش بپلکهشتری کرد بی وادارش میاما حس بود، نی هنوز باهاش قهر و سرسنگاگرچه
 .. برهشی نبود که طبق خواسته هاش پي جورتشیداشت اما وضع

 رزنی و بقول خودش با پی دعوت کرد و سه چهار ساعتی سنتیبا اصرار همه رو بستن.  چهارنفر سوار شدندهر
 ي کهی تهی بود با کی پس گردنش زده و نزدرزنی لفظ پدنیبماند که عمه ش با شن.  وقت گذورندرمردهایپ

 ! تو گلوش، خفه بشهی سنتیبستن
 پارك کرد که نتونه ي جوري و تعمددی هم از قضا سر رساسری کرد، ی مادهی عمه و شوهرشو در خونه پیوقت
آهو رو  تمام همه رو دعوت کرد داخل و باگفتن از قبل سفارش غذا دادم دهن یی و بعدش پرروارهی و دربنیماش

 !بست
 یمی مهندسش از دوستان صمای و تازه ساخت بود؛ گوی خودشون آپارتماني عمه ش برخالف خونه ي خونه

 هم با اسری رو داده و گهی دو واحد روبرو همددی خرشنهادی ساخت بوده بهش پمهی ساختمون نی بوده و وقتاسری
 ! ازشون دور نباشههم از ازدواجش  پدرمادرش کرده بود تا بعدي برارخواهانهی مثل خودش خیاقدام

 
 اسری کنه؛ ی اعتراضنکهی شد و قبل از ادهیبازوش به عقب کش!  عمه ش، داخل نرفتهي در واحد خونه کینزد
 :ختی از سه واحد اون طبقه مزه ریکی در و بست و با اشاره به شخندیبا ن
 !!ننی مارو هم ببي ارن کلبه خرابه ی نمفیآهو خانم تشر-

 : نگاهش کنه با اخم گفتکهنی ابدون
  نمی بی نميازین-

 : گفتی با بدجنسـ ـاسری برد زنگ بزنه که دست
 !!هی نظر اون چنمی دارم؛ اتفاقا خوبه از بابات هم بپرسم ببدیزنگ نزن کل-
 و کدستی ي به دندون هاد؛ی عوضش به تمام صورت براش خنداسردری سمتش دی دندون قروچه چرخبا

 : لب زدینی آروم اروم محو شد و با لحن غمگاسری يکه خنده  زل زده بود دشیسف
 !! گذرهی می کوچولوت چي تو کله قای کس ندونه دقچی هشهی نفوذ بودنت باعث می بی دونستی مچیه-
 :رهی سرشو باال بگدی دی نميازی حرفاش نی باقدنی شني انداخت؛ براری کرد و سرشو زشتراخمیب
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 .. امای و آشتی بشه واسه عذرخواهکتی نزدی کسی گذشته نذاشتيتمام سالها-
 . ش سرش و باال اوردرچونهی گذاشت زدست

مرد جوون کالفه دستاشو .  شداسری قی نفس عمدنی و باعث کشدی خورد و خودشو عقب کشيدی تکون شدآهو
 : گفتتی شلوارش کرد و با جدبیتو ج

 فرصت نشونت بدم چقدر نی و اجازه بده تو ا قهرچندسالتو تمام کننی ماه مشروط و الاقل لطف کن اکی نیا-
 ...دوســِ

 : گفتاسری خندون تو چارچوب جا گرفت و حق به جانب رو به ي واحد باز شد و عمه ش با چشمادر
 !!!ی شما راحت باشمی سفر و جلو بندازيدوست دار-
 : سرخ از متلک مادرش شد اما مسلط گفتشی ـشونـی پاسری

 .. باد زد در بسته شد-
 خرده فکر کرد و بدون کم کردن هی شدند ری ـنه بهش خـی باال رفته دست به سي همزمان با ابروهانای و موآه

 :ازخودش گفت
 ! کنمدای پبمی و تو جدی تا کلدیبعدش طول کش!  دارمدیکل!  خواد زنگ بزنهی گفتم نمیمن داشتم م-

 . وارد خونه شددنشیبـ ـوس تکون داد و با ي پسرنی عمه ش بخاطر همچي از تاسف براي سرآهو
 کی نزدشیی تلسکوب نگاه مادرو داری دل خوش باشه و زشی دزدکي داد به نگاه هاحی ترجاسری آخر شب هم تا

 !آهو نشه
 
 : شاد کنهی کرد جو رو کمی نشسته بود و سعمانی اي روبرویشگی شاپ همی کافتو
 !ی و محترمزی برام عزشهیشما هم! دکتر-
 و آهو نگاه به در دی مقابلش باال کشری دختر نفوذناپذی مطمئن و راضيدلخورش و تا چشما با اخم نگاه مانیا

 : شاپ ادامه دادیکاف
 تونم بدون دردسر برم ی گرفتم اما حاال که مادی بچه ها می در کنار تزاهای چیلی مدت کارکردنم خنیتو ا-

 !ج نکنم به جنس مرد و ازدوامی تفاوتی رو حروم بی کسی زندگدمی محیترج
 : با تسلط به غم صداش گفتمانیا

 !ی رسی میقشی که اليزیخوشحالم دست کم به چ-
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 یی چهار نفره يزی گرد شده تا مي شد، هنوز با چشمایکی شاب ی به کافاسری گفتنش با ورود سمانه و ممنون
د و مطمئن نبود  کری که تند تند اشکاش و پاك میی سمانه نیا.  نشستنگهی کرد تا مقابل همدیدنبالشون م

 !انهی نهی بیچشماش درست م
 ی که توجه همراهش و حسابي با پوزخند و اشاره به زن و مردمانی دست سردش نشست، اي روی داغیدست

 :دیبه خودش جلب کرده بود دستشو عقب کش
 !  به جنس مرد؟تی تفاوتیب-

 : خم شدزی مي مکث از جاش بلند شد و با تمسخر روبدون
 ي هندونه بذارنکهی عوض ای خواستیمن و نم!ی لرزونت بکني و دستادهی پري به رنگ و روی نگاههیبهتره -
 !!تهی خودت تو زندگنی عی قابل دسترسری آدم غهی ی بود رك و پوست کنده بگی بغـ ـلم کافریز

 شد ی از کنارش رد می به طرف صندوق رفت بعد از حساب کردنش، رستم" کنمیحساب م" و با گفتن دیچرخ
 که بدون شک واسه ی دختر دل نازکنیگرچه ا. سمانه پنهان بمونهی عقابي چشمادیه هم قدمش شد تا از دک
 !نهی ببو ریی گهی شک داشت چشمش جز مرد مقابلش کس دخت،ی ری اشک مشی زندگی عاطفي ندهیآ

 : گفتتی رو گرفت و با جدی کت رستمنی از خروجشون آستبعد
  ..يدی که دي شناختم اون دختری من اون مرد و نم!!حدست کامال اشتباه بود دکتر-

 : و با نفرت ادامه داددی در هم کشچهره
 !! پدرم بزنهشی رفتنمو پرآبی شما کنارم زدنی خواستم با دینم! خواهر زاده م بود متاسفانه-

 ! رفتنشی بلند به طرف ماشي رها کرد و با قدم هادستشو
 داد، کنار زد و ی گاز مشتری شاب منحوس بیاز دکتر، سمانه و اون کاف فرار ي که برايری مسی ربع طهی از بعد

 :با مشت به جون فرمون افتاد
 ؟ ! دوست نهيجمله ساز! شعوری بيآهو!!! احمق!!احمق-

 :دی کشغی خطاب به خودش جیعصب
 ... فرصت نشونت بدم چقدر دوســنی قهر چندساله تو تمام کن و اجازه بده تو انیلطف کن ا-
 :شت زد رو فرمون مباز
 !!نـــــه!! نــــــه!! ارجمند و دوست دارهیزنگوله پاتابوت آقا محمدعل!!!  دوست دارهيفکر کرد-

 : زدنی گاه ماشهی از فرکانس افتاد و با ضعف سرشو به تکصداش
 !ششیتا نبندنت به ر!!  کناري خواست بگه چقدر دوست داره زودتر از سر راهش بریم-
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 کنار زده بود چقدر اسری که احساسشو نسبت به ي بارنیذاشت وبا خودش فکر کرد از آخر فرمون گي روسرشو
 !گذشته

 
 ی دکتر وقتی نشست و با اشاره به نجمه منشی خالی صندلنی سر اولی حالی مطب پارك کرد و با بدر

 : نشسته بودیتی گي ساعت روبرومیبعد از ن!خواست
 ؟!یتی سرکار گيایب ادی شکم حامله ت چطور دلت منیتو با ا-
 باز ی کمنشی جنی نشست وعرض پاهاشو برا راحتی دست مبلمان راحتي به دست مقابلش روي چاوانی لیتیگ

 !کرد
 !! ی من بپرسي از بچه ي اومدي همه راه پاشدنینگو ا-

 : عوض کردن بحث گفتي تکون داد و برای از نفيسر
 !ای به ما ندادیی چاهی-
 !ارمی بیی همه درس خوندم فوق تخصص زنان گرفتم برا تو چانیا! زیپاشو گمشو خودت بر-
 !نامرد مهمونتم-
 .. اون جاست برو خودت و لوس نکــسازیچا-

 : جواب دادي و با خونسرددی کشی شماره پروانه پوفدنی زنگ خورد از دهمراهش
 ؟! شدهیچ-
 !ی خونه فردا کسل نباشای زودتر بگهیآهو ساعت نه شبه؛ مامان م-
 !پس دلتون واسه من نسوزه.. شهی مسخره تون خونده مي غهی نباشم اون صایکسل باشم فردا -
 : اضافه کردیتی گرد شده گي چشمادنی دبا
 !فعال.. خونه مگهی ساعت دمیتان-
 !می دعوتی عروسیبه سالمت-
 :گفت کردن کل ماجرا قبل از بلند شدن از جاش فی پا انداخت و بعد از تعري داد به مبل و پاروهیتک
 ! جانی اارمشونیم.. انجام بشهدی هست که بایی رسم ورسوم مسخره هی-
 : بااخم گفتیتیگ
 !!! دروغ بگمدیو من هم با-
 : در جواب گفتي محبت نادربا
 !!ي من و بخريتو قراره آبرو-
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 : کنار گذاشت و قاطع گفتوانشوی با حرص لیتیگ
 ! دورزی هارو هم بريه باز مسخرنی ایستی باکره نیگی رك و پوست کنده بهشون م-

 : پرت کرد و خونسرد گفتي کنارفشوی سرجاش نشست و کدیناام
 !زارمی شدن بلی و من از تحمششی بندنم به ریاون وقت م-
 ! وادارش کنهستی نی که راضي تونه به کاری می سالشه؛ به نظرت کس30 29 یاحمق نشو آهو؛ خودت گفت-

 : زدپوزخند
 ی مهی ابر بهار گرنی سمانه عيدی دی مدیبا. دمی و داسری شاب سمانه و یز تو کاف جان؛ امرویتی گییساده -

 !! مننی به سمانه هم که شده از خداشه توپ و بندازه تو زمدنی رسي برااسری!! کرد؛ حتما بخاطر فردا
 ..از کجــ-
 ..گمیمن م-

 : کالمش کم نکنهتی کرد تا فشار بغضش از جدمکث
 ؟! بشه؛ هاناهی سی الکدی من باي رو دوست دارن چرا شناسنامه گهی همدنای حاال که اگمیم-

 :فشی زد به کچنگ
 نجاروی بهت اعتماد کردم؛ در هر صورت من ادمی ت دافهی تو قی دونم چی افتاد نمی اون اتفاق لعنتیاز وقت-

 !! آخر با خودتهمی کنم؛ تصمی میمعرف
 کنترل بغضش ي توانش براي پشت رل که نشست، با همه  کرد وی رفت و با سر از نجمه خدافظرونی اتاق باز

 :هی گرریبا صدا زد ز
 !!ی نگذاشتی برام باقیی نهی گزچیلعنت به توکه ه-
 

 شد، مشغول شال سر ی رسم و رسوم به کل منتفانی جرماه؛ی عمه ش به پري انتظارش با چشم غره برخالف
 : سرش از حرص شروع کرد غر زدني شال سورمه دنی با اخم وارد اتاقش شد و از دماهیکردن بود که پر

 ! آهو؛ اگه خدا بهم زودتر بچه داده بود هم سن خودت بودي اومدای و سه سالم بود به دنستیب-
 . اومدی خوشش نمی بحث اصطحکاکنی از اچی سمت خواهرش؛ هدی چرخبااخم

 مارو جور ي اگه محبت های حتیوفتی نیبرام مهمه به سخت!! خواهرتم!  دشمن جونتم؟ی کنیآهو چرا فکر م-
 !!ی برداشت کنیی گهید

 : گفتاطی و با احتدی کشیقی عمنفس
 !منظور؟-



 

@donyayroman 140 

 : از گفتن حرفاش نشست رو تخـ ـتشدی با تردماهیپر
پس !  شرط عقلهاطی پسر عممون باشه، بازم احتاسری اگه یحت!! ری سالمت بگدیی تاهی دکتر خودم؛ می برایب-

 !!د آدم بتونه بزنه تو دهنش حرف نامربوط زیفردا کس
 : پشت سرش قفل کرددستاشو

 ماه ست کی غهی صهی فقط نیبعدشم ا!! وسفی عمو لی خودمونه نه فاملی هم زده بشه از فامی حرفنکهیاول ا-
 ! رو نزنهيزیپس دلت شور چ! شهی خود به خود فسخ منا،یکه با برگشت مامان ا

 :دی بهت زده نالماهیپر
 !!آهو-

 : خواهرشيشما زد تو چزل
 از ،یی ماهِ بقول عقال آشناهی نی به اتیرضا!!  همه گفتمي و ازدواج باهاش نظرمو جلواسریمن قبال درمورد -

 ! رفتن بودي برای کردن حاجیذهن من تنها راه راض
 : پرستو نفس نفس زنون وارد اتاقش شدنه؛ی آي رو به رودیچرخ

 ! باالامی همه پله بنی نمونه از ایمن پابرام باق يدی خونه رو خرنیاز عمد ا! خدا نکشت آهو-
 : زدتی از سر رضاي بار لبخندنی اوليبرا
 ؟!خب-

 : ترش و جابجا کردفی تخـ ـتش نشست و با باسـ ـنش خواهر ظري روماهی کنار پرپرستو
 !؟یخب چ-

 : ـنه گفتـی دست به سآهو
 !؟ي نداریشیفرما! ؟يغر! ؟یحتیشما نص-

 : و گفتدی خواهرش تا رنگ شال ناهماهنگش باال کشی شکالتيتو نگاهشو به مانپرستو
 !!ی بپوشدی سفي مردیم-
 !! خوام سِت اون باشمینم! هی کافدهی پوشدیسمانه سف-

 : زد رو رون پاش و با حرص گفتیکی پرستو
 !!نی دیچقدرمن و حرص م!! باهمدی آدم باشنی روز عهی قراره یشما دوتا ک-
 ؟!! باباهیچ-
 ...نی اون وقت ادهی پوشدی سفی واسه چستی معلوم نوونهی عوض کن؛ اون دمانتوت و-
 : کردنش تمام توانش و به کار بستی راضي تکون داد و براي تاسف سربا
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 !!هی ها چي لجبازنی ازمی عزی بخت بشدیسف...شایا!  بپوش عمه رو ناراحت نکندیخواهرم آهو جان؛ سف-
 و از شدت دی شو پوشیی بستن دهن خواهراش مانتو کرم طالي برا کرد وی بخت و هجدی تو دلش سفچندبار

 . دادی خواهراش فقط سر تکون مي گوشزدهای باقيبغض برا
 
 عقب مونده نیچه مرگش بود ع!  سمانه بودشخندی نشی مراسم بله گفتنش تمام بشه؛ هشتاد درصد مغزش پتا

 ؟!داشت ی؟خوشحال! بوددنی افتاد در حال خندیها هربار چشمش بهش م
 دنی ته کوچه بود و بعد از شنیی فوالد نقطه ی با رانندگنشی از محضر خارج شد در کمال تعجبش ماشیوقت

 که ی با کسدی شک نداشت باشونی خدافظي عقلش؛ با تک بوق های لوس و بي خواهر زاده هايمتلک ها
 ! کرد برگردهیازش به شدت فرار م

 به یقی کرد با نفس عمی داده بود و مرموزانه نگاهش مهی تکنشی رنگش به ماشی با کت و شلوار شکالتاسری
 ! رفت و بدون تعارف سوار؛ مشغول کمـ ـربند بستن شدنشیطرف ماش

 ی کرد، حتی شروع به رانندگ،ی روشن کرد و برخالف جهت رفتن باقیقی سوار شد و با نگاه عمی با مکثاسری
 !! رن و هم نداشتی کجا دارن منکهی ادنیجرات پرس

 : ساختمون عمه توقف کرد، آهو با تمسخر گفتي جلویوقت
 !؟!نمی رو ببی کدی بانمی تورو نبيمن نخوام خونه -
 : و گفتدی با صدا خنداسری

 !ینی خودت و ببي خوام خونه یاتفاقا من م-
 مانتوش پنهون کرد تا ترسش کمتر به بی سردشو تو جي شد و دستاادهی شدنش کالفه و مضطرب پادهی پبا

 !ادی باسریچشم 
 ! داشتی رخش بر نممی چشم از نیقی داده بود به آسانسور وبا لبخند عمهیاسرتکی

 بست و با سرعت باز کرد؛ از آسانسور خارج شد و یی هی و از تکونش چشماش و ثانستادی ایی تو طبقه آسانسور
 .ستادی شد، ای لبخند از صورتش محو نمیی شاداماد که لحظه شی نمایمنتظر باق

 : و باال گرفتدی با ذوق کلاسری
 !!خودت باز کن-

 خواست بپرسه ی بار صدم مي و برادی و از دستش کشدی با خشونت کلد،ی فهمی هاشو نمي مسخره بازیمعن
 !چرا تا خونه ش کشوندش
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 اپن و جمع و ي آسمون؛ آشپزخونه يوی با ویی شهی تمام شيواری بزرگ؛ دمنینش.  و باز کرد و وارد شددر
 ی می بهداشتسی عمه ش شک نداشت به اتاق خواب و سروي که طبق ساخت خونه یی و درانتها راهرويرجو
 !دیرس

 ... ش بودشهی تمام شواری عمه ش دي تفاوتش با خونه تنها
 

 داه بود و دستاشو پشت هی هنوز به در تکاسری پشت سرش؛ دی ـنه آب گلوش و قورت داد و چرخـی به سدست
 : با ذوق گفتدنشیبا چرخ.  بودسرش حـ ـلقه کرده

 ؟!خوشت اومد-
 یی با سمانه چه نقشه روزی دونست دیخدا م!  نهای ادی کرد خوشش بی می داد؛ چه فرقلشی تحویظی غلاخم

 !! شدی هاشونو شامل مي مسخره بازنی بودن که ادهیبراش کش
 !آره خوبه مبارکت-
 و دست انداخت دور کمـ ـرش ستادیاومد و مقابلش ا شو از در برداشت و به سمتش هی تکیقی با نفس عماسری

 : به خودش فشردششتریو ب
 !مبارك جفتمون-

 : از رها شدن زخم زددی به خودش داد و ناامی مقدمه بغـ ـل گرفتنش تکونی از بیعصب
 ! ی کنی مي دست و دلبازي داريادی ماه زکیواسه -
شو سفت تر کرد و خم شد تو صورت سرخ و معذب  دستاي تقالهاش با حفظ لبخندش حـ ـلقه دنی از داسری

 : زد و کنار گوشش زمزمه کردهی ش تکقهیآهو و با رها کردن نفسش تو صورتش، سرشو به شق
 ! کنمی من غرورمو رها نمی من خود غرورميتوبرا. کنمی نفس؛ خودمو از تو جدا نمکی ي که براییتو هوا-

 : گرفته ش زد تو حالشي و با صدادی سرشو عقب کشاسری متفاوت یکی از نزدکالفه
 !ی به حال غرورت کني فکرهی ماه که رفتم بهتره هی نی بعد از است؛ی دست تو نيزیاوال که چ-
 : گفتي با صبوریقی با نفس عماسری

 
 ؟!ي ندازی کجاست که انقدر جفتک مقای مشکل تو دقی دونیم-
 : آشناشي صورت ملتهب زل زد تو چشمابا
 ! شنومی می نداره ولیتیینظرت برام اهم-
 :دی باز خم شد تو صورتش کنار لبش و بـ ـوساسری
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 !ستی نی خوام کشفش کنم؛ گفتنیمی دونم ولیخودمم نم-
 ! موندی تمام ممهی ناسری مشتاق يش با بـ ـوسه ها".....ــیتو نبا" دی بعد هربار تهدی ساعتتا
 

 نیی پادی رسیآب سرد صورت، گردن و اگر دستش م و باز از حرص با دی شنی مکالمه شو با تلفن مي صداهنوز
 !! شستیترشو م
 "؟!ختهی برام ریی باز چه نقشه یعنی": شدرهی بارشش خي آماده ي به چشمانهی تو ادرمونده

 : دادی ميدواری اشکشو باز با مشت مشت آب سرد شست و با استرس به خودش امقطره
 به ترك ی که دوسش داره حتی تو عقد کسيکدوم دختروگرنه ! لمهی همش فنای وقت آهو؛ اهی ياریکم ن-
  راحتهيزی چهی از الشی؟ حتما خ! خنده؛ هانی موارید

 : اضافه کردینی با خودش فکر کرد باز با بدبیکم
 ...رنی بعد گردن نگارنی سرت بیی بالهی خوان ی خودشون؛ مالیحتما به خ-
 !!رهی بگی صحت سالمت دروغیتی گشیه پ نرفتماهی شد چرا با پرمونی سگ پشنی ضعف ته دلش عبا

 : به در خوردیی تقه
 ؟ !ییآهو زنده -

 : دنبال کردمنی رو تا نشی خالي باز کرد و راهروی و در و با مکثدی کشیقی عمنفس
 .... نســای ي خوری موز مریش-
 و با بهت  تن آهو گرفتي تاپ دوبنده سی خي قهی و سی سر و صورت؛ بناگوش خدنی حرفشو از دی باقاسری

 :تو صورتش گفت
 ؟!هی ها چي مسخره بازنیمن شوهرتم ا-

 : باال اورددشوی انگشت تهدی عصبآهو
 ...ــی همه چری ززنمی می کني جورنی اگهی بار دهی-

 اسری دنی زد واسه عقب کشیی بود، دست و پااسری تو بغـ ـل ادی بد موقع شکست و تا به خودش ببغضش
حرکت بغـ ـلش کرد و بدون توجه به دست و پا زدن هاش به طرف کاناپه بزرگ  هی پاش با ریدست انداخت ز

 :سه نفره ش رفت؛ نشست و آهو رو پاش نشوند
 !!دی زده شدم ببخشجانی خرده ههیحق با توهه !!  خبلیخ-

 : دستش زد، صداش و در ارودری از اشکشو پاك کنه، آهو با خشونت زسی برد صورت خدست
 !زمی عزدی؟ ببخش!ستی به اسم بخشش نی تو لغتيکشنری د المصب توگه؛ینکن د-
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 ! که در توانش نبوددی بخشی مزهاروی چیلی از قبل تر خدی خواست ببخشه بایم
 !! صدبار؛ ولم کننیدست به من نزن ا-
 !!نی جا کنار خودم بشنی همی کنم ولیولت م!!  توی بابا چقدر بدقلقيا-

 : داشتی بر نماسرید و با اخم چشم از صورت خندون  کاناپه پاهاشو تو خودش جمع کري گوشه
 !شهی ازت کم نميزی چی کنی خرده همراههی ی زن منگهیدختر خوب تو د!!  دارم با تویعجب داستان-
 !ي تازکهی ی شما خودت به اندازه کاف-
 :دی از ته دل خندالی خی از سر راحتاسری

 دی رسیبه فکرم هم نم-
 : ادامه دادی آهو و با بدجنسـ ـي به نسبت آروم شده يد تو چشما زل زی کرد، با بدجنسـ ـمکث

 .. خوردی اگه تلفن زنگ نم؛یانقدر خوش مزه باش-
 : گرفتی شدت مشتری آهو خنده ش بي با نگاه کردن به صورت سرخ و اخم کرده هربار

 ... خــُشهی من عسل نمهی بارز با ينگاش کن تروخدا؛ نمونه -
 : ازجاش بلند شدی زد، آهو حرصی قهقهه مششونی ربع پهی تی وضعيادآواریش و از  دست گرفت جلو دهنباز
 ! رم خونه مونیمن م-
 : گفتالی خی باسری

 !!ی شما امشب مهمون من-
 : سمتشدی بهت چرخبا
 !؟یــ..چــ-
پس از االن ... شدمی تو نمالی خی کرد من بی من مي غهی هفته پدرت تورو صکی اگر یخرنباش آهو؛ حت-

 ! دورزی بر،ي ماه دارهی نی واسه بعد از ايهر فکر
 : خشمش از دستش در رفتکنترل

 ؟! نه؛ی کنی ولم نميریتا جون من و نگ-
 : درهم از جاش بلند شدي با اخمااسری

 !! ادی نمشی پگهی وقت دچی هشی چهارسال پيماجرا!  نامربوط نزنيحرفا-
  !!ی تکرارش کنشهی چطور روت میلعنت-
 : بازوشو گرفتاسری افتاده بود خم شد ي کنار در ورودنیالش که رو زم دنبال شبه
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 ی اومد؛ هرجا میتو از قبل ترش هم از من خوشت نم!  منه؟ي مسخره ی مشکل فقط اون شوخیمطمئن-
 ي دخترنی احمق باشم همچدیو من چقدر با...ي شدی نشستم بلند می هرجا من مي دادی ملمی اخم تحومیدید

 ...ـت داشته باشـ ــمرو دوســ ــ ـ
 :دی عقب کشدستشو

 باورت ندارم-
 : به شدت جاخورداسری

 ..آهو-
 : ادامه دادی رحمی ببا
 !ی کنی ملی به من تحمقهی خودت و دم دی هستيشعوریاز اولش هم ازت متنفر بودم و واقعا آدم ب-

 مانتوشو با ي بااليکمه  شو جا گذاشت و از ساختمون خارج شد و تو آسانسور چندتا ددهی رنگ پري چهره
 !بغض و حرص بست

 
 دی خط مختصر مفهی شون ی استفهاميدر جواب نگاه ها!  تنهادنش،ی خونه، همه جمع بودن با ددی رسیوقت

 " اومد من و رسوندن خودشون رفتنشی پي کاراسریآقا ":جواب داد
 ! خوابش بردی کدی کرد نفهمهی پله ها هم به سرعت باال رفت و تو تخـ ـتش اونقدر گراز

 ي خوابش نتونست؛ صداي جای بزنه از تنگی خواست غلتی تو جاش خورد، می بود؛ تکونکی تاررونی بيهوا
 : خون به مغزش نرسههی از پشت گوشش باعث شد چند ثانيخواب آلود

 رمدایخوابم سبکه ب!  نفره تو؛ وول نخور لطفاهی تو تخـ ـت دمیتخـ ـت خواب دونفره خودم و ول کردم چپ-
 !ی کنیم
 ؟؟.ــر..ـ ـاسـ .ـیا .ـی-

 : شدکی به گوشش نزدشتری بصدا
 !جانم؟-
 شتری دورتنش بي دستاي جفتک بندازه که حـ ـلقه اسری خواست باز بقول ی به خودش اومد منکهی محض ابه

 یی خفه غی سروصدا کردن به جي و تالشش برای ـنه ش حبس کرد؛ تمام سعـی شد و نفسو تو سدهیبه هم تن
 : و پرسون کرداسری ي بهت زده اسری ي که صداد،یازترس انجام

  چه خبرته؟-
 :دی نالیاز حرص؛ خجالت و درموندگ. دستشو از رو دهنش برداشتاسری به سرش داد یتکون
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 ؟!ی کنی مکاری جا چنیا-
 :دی خفه خنداسری

 ! جانی کردن امیی مهربونت راهنماي جون تو؛ خواهرایچیه-
 : کنهی منیی وسط چرا داره نرخ تعنی دونست ای و بست و نمچشماش

 يدی خوابی مگهی جا دهی ی رفتیم-
 :دی شو نالادامه

 !جا قحط بود-
 : گفتطنتی و با شدی تو جاش رو به تا دراز کشزشی خمی از موضع ناسری

  بجز تخـ ـت بخوابمیی جارهی گی واال من کمـ ـرم درد م-
 !ییواقعا که پررو-
 ..ـی وگرنه ملت عقد نکرده مي داری حساسيادیتو ز-
 !ختی واضح صداش و به جون آهو ري حرفش و خورد و دلخوریباق
 ما انقدر ياگه تا االن باهاش ازدواج کرده بود! ی کنی که واسه من اخم ميریمن مجبورت نکردم من و بگ-

 !میمشکل نداشت
 !باهاش؟-
 !تهی زندگکیمنظورم شر-
 ! خودم خبر ندارممهی تو زندگی کسدی باهاش گفتم شای گفتي جورهی-
 
 ! خودم خبر ندارممهی تو زندگی کسدی باهاش؛ گفتم شای گفتي جورهی-
 !ستی نای هست ست،یبرام مهم ن-

 !نهی ببی تونست به خوبی حالل ماهو از همون جا مي مهی شد؛ نرهی پشت کرد و به پنجره اتاقش خبهش
 ؟!ي دوسش داریتوچ-

 ! باشهدهی داشت درست شنشک
 !؟یچ-
 ؟يخودت و نزن به اون راه گفتم تو هم دوسش دار-
 : افتادی ظهرش چه زود داشت اتفاق مي هاینی بشی هاش پوزخند زد؛ پینی دلش باز به خوش بتو
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اهداف من ! ریاز هر کس هم اسم بردم صرفا بخاطر رد کردن تو بوده و الغ! ستی من نبوده؛ نی تو زندگیکس-
 ! مرد حرومشون کنمهیا باارزش تر از اونن که بخوام ب

 : بازوش گذاشتي رو دستش جک زد؛ دست آزادش و رودی با اندك اماسری
  تونم برات فراهمش کنمی خب منم مرانهیاگه مشکلت درس خوندن خارج ا-

 : سمتشدیچرخ
 !ن؟یختی برام ریی باز چه نقشه -
 !آهو-
 کردم چطور ی تعجب مدیبا! يدی کشیو م نقشه ها رو تنی بهترشهی همرهی مادمی ي؟ هان؟ فکر کرد!یآهو چ-
 رهی هام سوار اسب عکس بگیی خواست از هنرنمای مهربون شده بود مروزیپ
 : سرش و بغـ ـل زداسری

 دوستم ی کنه بخدا نمی دونستم کژال رم می؟ نم! غلط کردم هستست؛ی که تو لغت نامه ت ن"دیببخش"-
 ..گفتم فقــ! شهی مياونجور

 :دی خودشو عقب کشآهو
 .. سبقت هوشمندانه ازت جلو زدم و مسابقه رو باختـهی بشه فقط چون با عی ضامی خندیفوقش بهش م-
 رزنی پنی تو ماشی رفتي مسافرت؛ اون وقت تو لج کردامی بودم که بچوندهیمن بخاطر تو کارو پ..نه بخدا-
 ..فقط.. منی نشسترمردایپ

 : شکستي بدجوردلش
 !! پدرمادر مننرمردای پرزنی جفت از اون پهی...شعوری ب-

 :دی کشی رو اعصابش چنگ ماسری ي کالفه يصدا
 
 ت... بد برداشـگمی می چرا هر چ؛ینی بدبیلیخ-
 ! فقط خفه شوقهیتروخدا دو دق..شهیسرم داره منفجر م...بسه-
اما تا صبح خواب به چشمش !  محکم بستی قطره اشکختنی و چشماشو از ترس ردی طرف پنجره چرخبه
 ! زدی شب قبلش داد می خوابی هم از باسری قرمز ياگرچه فرداش چشما ومد؛ین

 
 تو چشماش تی بار با جدنی آخري کرد؛ پدرش برای به قامت پدر شصت و چند ساله ش نگاه مشهی پشت شاز
 ! کردی مدی که قبل از جدا شدنشون بهش زده بود و باز تاکیی شد و انگار حرفارهیخ
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 : مقدمه مشغول حرف زدن شدی پدرانه ش بتیع جداش کرد و با جد از جمی دستشو گرفت؛ کمیوقت
 .. از اون سه تا دوست داشتم چونشتری بشهیهم-

 : ادامه دادیقی کرد و با نفس عمیمکث
  اما ی شی کردم پسر میفکر م..ی منهی از خواهرات شبشتریب-
 : با لبخند ادامه دادشی دلخور ته تغاري چشماتو
 یی کارهای باقای ثبت نام نی اای خونه؛ ي نبودم بابت بازسازانیفکر نکن در جر! ي ندار مرد کمهیخوشحالم از -

 !ي سرو صدا انجام دادیکه به ذهن خودت ب
 : ادامه دادتی دخترشو برداشت و با جدي شونه ي و دست روستادی صاف امرد

 !!يای تا کجاها از پس خودت بر منمی خواستم ببیم-
 و نگاه کنجکاو خواهراش گرفت اسریرش؛ نگاه مشکوك خواهر زاده ها؛ نگاه دلخور  نگاهشو از پشت سر پدآهو

 :و تو صورت منتظر پدرش قفل کرد
 ..امی از پس خودم بر مشهیهم..من..من-
 : پدرش با لوس کردن خودش رها کردي شو برای دلتنگری کرد ونرفته تی مکثدی تردبا
 ! ارجمند رفتمی نباشه به آقا محمد علیهر چ-

 ازش طلب داشت، با ي نگاه منتظرش بازخواست مهم ترای لبخند هم نزد؛ گوی تصورش پدرش حتبرخالف
 :دلهره لب زد

 ! شدهیباز چ-
 : مقدمه دست انداخت دور تنه ش و بغـ ـلش کرد؛ کنار گوش چپش زمزمه کردی بپدرش

 ..  مراقب تو باشمهی ازبقشتری بی چهارچشمدی دونستم بایم! می وسط زندگيدی مقدمه پری بیوقت-
 : پدرش ادامه دادي قفل شد، صدااسری ي نشسته ي به کنجکاوي آغـ ـوش پدرش چشماش تو چشماي تواز
 !که متاسفانه نبودم-

 زد، پدرش بدون توجه به حال خراب و شوك زده ش کنار خی کرد ضربان از تنش رفت، بدنش در جا حس
 :گوشش ادامه داد

 ی همه سرسختنیتمام اصرارم هم بخاطر خودته فقط علت ا! يم دوسش دار دونی دونم دوست داره و میم-
 ! فهممیتورو نم

 
 !جرئت باال گرفتن نگاهشو نداشت، بدون شک از خجالت. دی شو بـ ـوسی ـشونـی رهاش کرد و پپدرش
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تون،  به دوهایکی عوض شی برگشتم مثل سالها پی خواد وقتیدلم م!  فرصت بدههی ماه به خودت و بقهی نیا-
 !! خنده هاتونو فقط تو خونه م بشنوميصدا

 ! رفت و اهو رو خشک زده تنها گذاشتد،ی به عقب برداشت و به طرف جمع چرخی قدمپدرش
 ! سند کرد؛یتی دکترش گي و برادی که به ذهش رسی فحشنی که از دستش بر اومد زشت تري کارتنها
 استارت زد شک ینبود از فرودگاه خارج شد و وقت متوجهش ی رندانه تا کسیلی ها خی حاجي از بدرقه بعد

 !ستهی ای کژال از حرکت نمشی پدنی رسينداشت تا لحظه 
 و زنگ ی در آهندیبا کل!  شده بودکی هوا تاری حسابي ابري عصرشده بود وبخاطر هواستادی از حرکت ایوقت

 ! خونه شداطی خونه رو باز کرد وارد حيزده 
 شی خوش باوري براي کرده بود، سري به اسم خودش بازسازشیی داي نهی هز پدرِمادرشو با کمک وي خونه

 ! نمونده بودی پدرش مخفدی هم از دنیتکون داد، حتما ا
 رطوبت و نم و با لذت به ي خونه چرخوند، بوي و نگاهشو دور تا دور ورودستادی خونه ای چوبي پله هاکینزد
 :ر جا نگهش داشت سیی اول و برنداشته صداي و پله دی ـنه کشـیس
 ؟!نییخانِم جان شما-
 : زوم کردییحی و چروك مش ری و تو صورت پدی پله چرخنی اولي رواز
 !آره آهو اومده! یسالم حاج-
 : و رندانه گفتدی با صدا خندرمردیپ

 !می ری مای نبند خانِم، عاقبت حسرت به دلش از دنی به ما حاجیه-
 : صداقت جواب دادبا
 قسمت تو هم ی حتمییدلت وبسپار به اون باال...فتم چند وقت بعدش مشرف شده  گی حاجیمن به هرک-
 !شهیم
 . خانم بگم گلنار براتان غذا بار بذارهي ماندیامشب م! خدا از دهنت بشنوه...شایا...شاایا-
 ! شمی ممنونت می رو برام روشن کننهی تو شوميایفقط اگه ب!  خوردم به زحمتش نندازيزی چهیسرراه -
 . آهو قدرشناسانه اول وارد خونه شدي گفت و با تعارفات محترمانه "ی چشميبه رو" مردریپ

 
 
 شد، از کار استعفا داده بود و دنی دالی و بعد از مدتها با لپتابش مشغول سرنهی شومي پهن کرد رو به روجا

 ! رازش توسط پدرش به جِد گرفته بوددنی و فهمشبی داناتی رفتن با جري و برامشیتصم
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 ي برارانی گربه انداخت دست و پاش که تا قبل از برگشت پدرش مادرش از اي جوراری با سامی تماسیط
 ! کالفه شده بودشیبقول پدرش خودشم از اون همه سرسخت!  رفته باشهشهیهم

 هم یاز طرف! ادی بسته به نظر بششی به رهی خواست به چشم بقی وجه دلش نمچی و دوست داشت اما به هاسری
 !دندی کشیی دست انداختنش نقشه ي شک داشت و مطمئن بود با سمانه برااسریابراز احساسات به 
 اسریوگرنه .. کنهی ش انداخته بود؛ تالفهی خواست اون شب و که گری زد، حتما سمانه میی ذهنش جرقه تو

 !  بودی ناراض! که نداشتیشی به رشیی بود که از بستن زنگوله پا تابوت داییهنوز براش همون پسر بچه 
 ! خوابش بردی کدی شکم، نفهمي شب قبل لپتاب روی خوابی بی خستگاز
 
 کردن اصطبل ترسونده زی موقع تمییحی کژال چشم باز کرد، حتما باز مش ي ههی گنجشک ها و شي صدابا

 اگرچه ! دادی نمي سواري به احدشدی بود و سالها مدهی خودش بعد از اون ماجرا ترسيکژال هم اندازه !بودش
 ! نداده بودي سواریقبلش هم جز آهو به کس

 لحظه شک کرد؛ گوشاش غرغر خواب آلود پشت کی داد، که ی تکونی به گردنش و تنش با کرختهمزمان
 ! باشهدهیسرش و درست شن

 و ختهی بهم ري بسته؛ موهاي بود و با چشمادهی پوشیی پوش حـ ـلقه ری شتاب برگشت پشت سرش؛ زبا
 : زدی م درهم غرياخما

 !!!ادیوول نخور من هنوز خوابم م-
 جا نی ان،یا! آخه خدا":دی تو دلش خط و نشون کشي به سقف کرد و خطاب به باال سری عجز و ضعف نگاهاز
 " کنه؟ی مکاریچ
لپتابش باال .  بود خودش و آزاد کرد، از جاش بلند شددهی تارعنکبوت دور تنش تننی دست و پاش که عری زاز

 ! دی رسیخاموش به نظر مسرش بسته و 
 دم کردن شد يمشغول چا!  پدربزرگشي خونه ي برخالف قدمت صد ساله ش،ی امروزدمانی آشپزخونه با چتو

 ! شده بودرهی به در اصطبل با استرس خدهی ساعت بعد لباس پوشمی ممکن ني سرو صدانیو با کمتر
 به اطرافش انداخت و با یگاه نامطئن تو دستش از کف دست عرق کرده ش رطوبت گرفته بودند؛ نيقندها

 . بلند سالم کردي محو کردن اندك ترسش با صداياضطراب در اصطبل و باز کرد و برا
 . کژال با چهارشاخ شدي پاری کردن ززی جواب و داد و مشغول تمی با سرحالییحی مش

 :ت زل زده بود با لبخند گفشی مشکدی آهو که با استرس به اسب دو رنگه سفدنی داز
 ! کنمزی جا را تمنی دست گردانش تا اي بریافسارشو بزارم؛ م!  شو خوردهرهیج-
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 به ی قرار از چهارشاخ قدمی اتاقک کژال خم شد اسب بی قسمت چوبي گفت و روی مـ ـستاصلدونمینم
 .. اوردنیی آهو پاي مشت کرده يسمتش برداشت و سرش و کنار دست ها

 !ي خوای و منیا!  شکمويآها-
 صاحبش مشغول با صدا قند خوردن ي آشناي مکث تو دستهاهیباال گرفت و کژال هم بعد از چند ثان دستشو

 !شد
 ادی گفتم نیی جانی شما ادمی برد؛ امروز دی مدیهرروز مج. کشهی طول نمادی کنم ززی تمنجارایببرش تا من ا-
 ! اطرافنیا

 !! بردن آماده کنهرونی بيژال و برا کرد و با اشاره ازش خواست کییحی به صورت مش ی قدرشناسنگاه
 

 ی ـشونـی پد؛ی اطرفش بست و به طرفش چرخي شن هاي کژال روي لذت بخش سم هاي از صداچشمهاشو
 : داد و با زمزمه گفتهی اسب تکی ـشونـیشو به پ

 !! با معرفتقی رفيچطور-
 !غـ ـل گرفتن آهو گذاشت بي برايزی دستاش آزاد کرد و گردن بلندش و دستاآونی کالفه سرشو از بکژال

 و ازش جدا شد دی به تن براقش کشی تونست احساس کنه؛ دستی نبضشو هم می کنار گردنش بود حتسرش
 : شدرهی کژال خی مشکي تنه می و ندی قدم عقب رفت و به سرو گردن سفهی

ن انقدر دوست  که مي داریچ!  دختر بچه سه ساله رنگت زدههی ت که انگار افهی و قختی رنیدِ آخه با ا-
 !!دارم

 !حتملیشانس -
 ی رنگیی جذب نسکافه یی حـ ـلقه نی شرت آستی ـنه با تـی دست به ساسری پشت سرش؛ دی سرعت چرخبا

 . بودستادهیپشت سرش ا
 ؟!ی کنی جا چکار منیمعلوم هست تو ا-
 : بود و با لبخند به سرعت محو کرددهی که به چهره ش دوی اخماسری

 !بی رقدمیاومدم د-
 ی بي براش دراورد که باعث خنده یی آهو باال انداخت و به طرف کژال رفت؛ کژال با دهنش صداي براییابرو

 : گفتیی دست بلند کرد رو به آسمون وبا لحن بامزه اسری.موقع آهو شد
 
 !!ي خلق کردی قدرنشناس واسه چي همه اسب و آهونیآخه ا!  خدایه-
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 ! عقب ولش کنایب-
 : گفتتی سمتشو با جددی چرخهیخوب با گفتن فکر اسری

 !؟یی جانی دونه ای نمی؟ چرا کس!! خاموشهتی بپرسم چرا گوششهیم-
 : شونه باال انداختیالی خی ببا
 !  ومدمی جا منی ايکاری اوقات بشهیمن هم-
 : شمرده تکرار کرداسری

 !يکاریاوقات ب-
 !الاقل االن با کژال سرگرمم!  موندم تو خونه االف چکاریآره م-

 : سد راهش شدشی جدي با صدااسری به سمت اسبش بر نداشته یقدم
 ؟! نه؛ي چرا با من ازدواج کردی دونیتو واقعا نم-

 :دی به صداش دوخشم
 ! گفته من با تو ازدواج کردمیک-
 ای جا نی اي اومدیبه من بگو پدرت زنگ زد بهش بگم از االف!  بلند ترهیلی من از تو خيصدا! داد نزن آهو-
 ؟!نه
 : گفتی کرد و با بدجنسـ ـی صورتش اخمي روشخندی نبه
 ! بگو، فعال که اونا رفتن و شاه منمي دوست داریهر چ-
 : قدم برنداشته بود که حس کرد تو هواستهی بلند کرد و نی زمي گذشت، افسار کژال و از رواسری از
 
 !ي روادهی از پرهیرد بگ مرکبت آماده ست پاهات دستی نفیبانو ح! یی منم تويشاه منم؛ ملکه -
 !!اسری..نیبزارم زم..نه -
 غی بسته جي کوفت و باعث با چشمایی حرکت پشت کمـ ـر کژال نشوندش اسب پاهی با ي با لجبازاسری

  آهو شد،دنیکش
 :دی خندی با صدا ماسری

 !ي ندازی روم االن جفتمونو ميکج شد!! اِ اِ اِ زشته دختر!! ول کن گردنمو آهو-
 !! ترســمیمن م...ی لعنتنییبزارم پا..نییبزارم پا-
 !زمی عزاری در ني بازیوحش..اسبت هم آرومه... افسارش دستمهنجامی من انیچشمات و باز کن؛ بب-
 !!نییمن و بزار پا.. و مرضزمیعز-
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 !نیی پاارمتی گردنمو ول کن نفس بکشم ميخفه م کرد-
 گرفتنش باز کرد؛ با نیی پاي و چشم بسته دستاشو برا آزاد کرداسری دستاشو از دور گردن دهی و ترسآهودودل

 : گفتنراهی با وحشت دست انداخت دور گردن کژال وشروع کرد بد و باسری قهقهه يحرکت اسب و صدا
 ... ترسمی ترسم نفهم میم... کشمتیم... کشمت یم-
 !! منيترس نداره، چشمات و باز کن از مناظر اطرافت از باال لذت ببر ملَکِه -
 دونست اسب ی نمقای گذشت دقی منشونی از سکوت بیی قهی افسارش و دستش گرفت و راه افتاد پنج دقاسری

 . دادصی رو تشخی ساحلری بازش مسمهی پلک ننی از چشماشو باز کرد و از بیکی کنه، ی مییو به کجا راهنما
ش شد، از فرصت به  خودي رد کردن برای زنگ خورد و مشغول صحبت کردن و مرخصاسری همراه یگوش

 !دی اطرافشو سنجتی کمـ ـر راست کرد و با ترس و لرز موقعیدست اومده استفاده کرد و کم
 از اسری ی شد و سالها بود به لطف شوخی بود؛ از حرکت بدن اسب غرق لذت مي عاشق سوارکارشی بچگاز

  بود،غی دری بی لذتنیهمچ
 که سمتش ی گوشدنیخر ماجرا بود گردوند که از د که مقصر اول و آی کرد و نگاهشو به طرف کسیاخم

 :دیگرفته بود رنگ از روش پر
 !؟یـ ن.. کار کـ ـی چيخـ ـ ـوا..  خـیبـاز م..بـ ...ب-
 
 :دی مردونه در جواب ترسش خنداسری

 لمی فلش استرس زا باشه دارم في صدادی گفتم شارمی خواستم ازت عکس بگی مي خوشکل شده بودیچیه-
 !رمی گیم
 !اموشش کن اهخ-
 شد و با سوال بدون مقدمه ش آهو رو رهی خنی متفکر به زمیقی گرفت و با نفس عمنیی رو پای گوشاسری

 :شوك زده کرد
 ؟! بودی رد کردن من چشهی واسه همتی اصللیآهو دل-
 حرکت کرد و کژال هم سر از خوردن علف ها بلند کرد و با اسری نگاهش کرد، ی جواب فقط با سردرگمدر

 :سروصدا راه افتاد
 ! بشمالتی خی منم تونستم بدی چقدر محکمه؛ شالتی خوام بدونم دلیم-
 !!... بشمالتی خیب!!  بشمالتی خیب!!  بشمالتی خیب

 : درهم به حرف اومدي سر تکون داد با اخماکالفه
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 ؟! مهم ترنی از ااد،یازت خوشم نم-
 شد، بالفاصله ی دلش خالری کرد که ناخودآگاه ز بهشی برگشت عقب و نگاههی با نگاه عاقل اندر سفاسری

 :نگاهشو به مقابلش سر داد و سرحرف و دوباره دست گرفت
 با در ی ولی و بهتر بشناسی اون من واقعي فرصت بود که بخوانی چون االن بهترست،ی نیی قانع کننده لیدل-

 .. جانیرفتن و سنگر گرفتنت ا
 : مضطرب آهو ادامه دادي و با زل زدن تو چشمادی به گردن کژال کشی و مرموز دستستادی از حرکت ای مکثبا
 !! بدموقع ستی هست بخاطر اون شوخی که هر چي و بهم دادنی تلقنیا-
 : ختم بحث و اعالم کردتی آهو نداد و با جدهاتی درهم و توجي بالفاصله امان به اخمااسری

 تونم کتبا غلط کردم و برات ی مي اگه بخوایحت! اسفممت! شتری اون اتفاق صدهزار بار نه؛ بيدرهر صورت برا-
 بچه هی بخاطر دمی درصد هم فکر نکن اجازه مکیاما ! ي بدي خوای می نشون هر کواری دیامضا بزنم بزن

 ! يزی بهم برموی زندگيباز
 : آهو و با حرارت ادامه دادي آروم شده ي زل زد تو چشماي ترظی اخم غلبا
 ..ت..آهو من واقعا دوســِ-
 شی و گوشاسری به یی گهی نگاه دری شد، با تحقیکی اسری ریپوزخند صدا دار آهو با نگاه متح"کال فِرام سامانه"

 شکم اسب ری به زیی افسار کژال از دستش بعد از سالها با ضربه دنیکه در حال زنگ خوردن بود کرد و با کش
 !! و نگاه بهت زده ش دور شداسریبا تاخت از 

 
 ! باباي ش کرد خستهدیشا-
 ! شدهری خودش هم انگار پادینه ز-
 ... چند سال دست گردان شده هنوز عادت به تاخت و تاز ندارهنی نشده؛ از بس اریپ-
 ! چشهنهی ببارمی دامپزشک براش بنی کوفت، بگی منی هنوز داشت سم زمنیتا آخر شب بازم نگاه بهش بنداز-
 ! گرفتی جا سراغت و منی بود استادهی وقت ایلیوهرت خبرو داخل خونه هم سرده هم ش! باشه دخترم-
 باال رفته و ي با ابروهااسریبه محض باز کردن در .  و به طرف ساختمون رفتدی حرص لفظ شوهر چرخاز
 ! بهش کردي داری سر از لپتابش باال اورد وسالم معنشخندین

 ! تو لپتاب مني به تو گفته بریک-
 : کنارش و گفتلی موبا لپتاب وفی به کدی دست کشاسری

 !! زدمی برو من اگر حرفایتوهم ب-
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 ! کنمی توکارهات فضولیستی من مهم نيتو برا-
 نشسته بود یی گهواره ی صندلي خودش که روي روی و کمدی دستشو کشاسری بگذره دی و بست و چرخلپتاب

 :خمش کرد
 ؟! من بخاطر دوست داشتنمهي کردن های فضوليپس قبول دار-
 ! جا نبودمنی ادمی فهمی تورو مي کارای کن، من اگه معندستمو ول-
 : جواب دادي به نسبت بلندي با اخم دستشو رها کرد و با صدااسری

 آهو؛ صبر گهیبسه د! ادی قدم راه بهی کشم بلکه ی دارم چپ و راست ناز خانم و م؟ی فهمی و نمنی ايکجا-
 ! دارهيمن هم حد

 : برگرده گفتهنکی چپوند و بدون افشی تو کلپتابشو
 !!دست از سر من بردار! برگرد شهر-
 خرده از موضع قهر و هی بشم تو فقط نی غارنشدمی؟ اصال من قول م!ی زنمو ول کنم برم شهر واسه چ-

 !يایغضبت کوتاه ب
 با ششی پقهی چند دقتی از عصباني اثرنی پا انداخته بود و بدون کوچک تري بهت برگشت طرفش، پاروبا
 !ر جواب بود منتظشخندین

 : دو زانوش بلند شد و دست به کمـ ـر داد زدي در اوردن هاش از روي از بازکالفه
 !ستمیمن زن تو ن-
 هدف ،ياسرِموذی ای تا بناگوشش باز شد با خودش اعتراف کرد، ششی که بالفاصله ناسری عکس العمل دنی داز

 . ندارهشری انعطاف پذتی شخصي روی شناختچی خودش های زنه، یدار حرف م
 !یهست-
 : ادامه کالمش از جاش بلند شددر
 ! کوچولو به حافظه ت کمک کنمهی تونم ی رفته مادتیاگه -
 

 : قدم عقب رفتهی ـنه ـی دست به سآهو
 !ادی هات خوشم نمیمن اصال از شوخ-
 :دی در جواب سرخوش خنداسری

 ! و از تنت در کنمتی سوارکاری خوام خستگیم! زمی عزهی چیشوخ-
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 نداشت با یی دهی بود، کل کل کردن فادهی واسه بعدش برنامه براش چی نگاه ستاره بارون که حسابنی ابا
 ي هم تا لحظه اسری و دی ساختمون دوی به طرف ضلع جنوبغی به طرفش با جاسری قدم نیبرداشتن اول

 !گرفتنش از دنبال کردنش دست بر نداشت
 

 !  در جدال بودیحرارت لذت بخش بود و تنش؛ با نهی شومي به شعله هانگاهش
 

 می کرد و نی مقشی تشو،ی برداشتن در جهت همراهیبه قدم!  خواستی هاش ازش جسارت می ـگزنانـ
 پشت کرده بود که با تمام وجود سر فرو ی به آغـ ـوشی ذاشت خواب به چشمش بره وقتی بود که نمیساعت

 ! کردیکردن تو حصار امنش و ازش طلب م
 !؟ی خوابیچرا نم-

 : با سماجت تکرار کردي خواب آلودي دور تنش محکم تر شد و دوباره با صدااسری ي نداد، دستایجواب
 ؟!يداریچرا هنوز ب-

 ناخودآگاه دی به بازوش چسبی داغی ـشونـی جواب دادن نداشت، چشماشو بست و خودش و به خواب زد؛ پقصد
 : به تنش نشست، صدا باز به حرف در اومديلرز
 !ی کنی مکاریضربان قلبت و چ! ي بندی مچشمات و-

 : لب زدی سوز اشک زد، با تلخچشماش
 ! ی زنی خوام بخوابم چقدر حرف میم-
 :دی با صدا خنداسری

 !زمی عزي زهرمارشدنی خورده بود انقدر عی سر تو چ،ییزن دا-
 : خوردی شو به سختخنده

 !ه مصرف کردادی زی عمه رو مطمئنم ترشی دونم ولیمامانم و نم-
 با لحن اسری پر حرفش قفل کرد، ي و مجبورش کرد رو بهش بخوابه، نگاهش و تو چشمادی بازوشو کشاسری

 :وردی کم نییبامزه 
 ! پسر پسر قند و عسلگنی منیواسه هم!  خوردهادی زینیری دونم شیمن م-

 : باال رفته جوابش داديباابرو
 ! پسرعمههیاعتماد به نفست مثال زدن-



 

@donyayroman 157 

 ی سرش و عقب برد که دستی ترش اورد، آهو ناخودآگاه کمکیماش زوم کرد و صورتشو نزد تو چشی کماسری
 : و تو صورتش لب زددشی بـ ـوسی طوالناسریپشت سرش مانع شد، 

 ..  بـ ـوسهی کنه، نمی شو بغـ ـل نمیی دختر داي جورنی ایی پسرعمه چیه-
 : رها کردشی ـشونـی و نفسشو با حرفاش تو پدی شو با آرامش بـ ـوسی ـشونـیپ

 حقوق مرد و زن؛ حق انتخاب و ي تساوي گوربابا؛ي روشن فکرالی خی پسرعمه؛ بی گفتگهی بار دهی! زمیعز-
 ... کنــی مي کارهی فی اراجنیا

 : حرفشو با خنده ادامه دادی و باقدی ـنه ش از خنده لرزـی باز سدهی نکشهی کرد به ثانمکث
 !!کارستون-
 چشماشو یی واسه جابجای تالشنیبدون کوچک تر!  و پس بزنهشنی تونست اون پوزیم خواست؛ نی منکهی انه

 ! از خدا خواسته بودگهی دزی چهیبست و باخودش اعتراف کرد؛ کاش 
 ! مودب باش آهوخانم:  پس گردنش زد با تشر تذکر دادیکی مودبش هم متعاقبش وجدان

 
 ازت بخوام باهام در ستی نيادیانتظار ز! ات گذاشتم و برمی خونه م؛ کارت شرکت؛ شماره ها شخصدی کلنیا-

 ؟!یتماس باش
 ي خم شد گره ابروهاستاد،ی گذاشت و در بست مقابلش انی تو ماشفشوی کاسری. باال انداختیی اخم شونه با

 : دستاش باال نگه داشتنی و سرش و بدیدرهمش و بـ ـوس
 !باش؟! رگرد کن زودتر بي تری جاتو ام پنی ايکارا! امروز شنبه ست-

 : خنده شو خورداسری. تکون دادسرشو
 !آهو درست جواب بده!  ادی رو زورت میکی زبون به اون کوچيدی رو تکون می گنده گنیکله به ا-
 !باشه!باشه! باشه!باشه-
 !ياری تک پسرش درش بی ازنگران،ی زنی زنگ به مادر شوهرت هم مهی باشم دواری ام؛ی باشه اضافه گفتهی-
 !؟ي بريا خوی نم-
 ! شهی نمری نزده ددی رم؛ هنوزخورشیچرا االن م-
 :دی پرستی کرد وبا جدی مکثاسری

 !ي گردی بر می کیخب گفت-
 ! نگفتميزیچ-
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 افهی باز و قمهی دهن ننمی بی که ميزی چنی فردا صبح از خواب پاشم اولی گفتدمی؟ انگارمن شن!یمطمئن-
 !خواب آلودِ توئه 

 . و دراورداسری و هر هر خنده دیدش و عقب کش مشت زد رو بازوش و خوبا
 ! اول صبحي اعصابمو خورد کردگهیبرو گم شو د-
 مثل یکی ساعت مرد کنه، بندازه به جون 24 هی مثل تورو خدا ی رحمی بي کنم همه زن های آرزو میعنی-

 ..دی انقدر ناز بخرد،ی اری طاقت منمیخودتون بب
 : قدم جلوتر برداشتمی نی بدجنسـ ـبا
 !دی کنی لقمه چپ مهی طرف و درجا ای-
 ؟! برم توای يریم-
 !ي داری اختالل روانشمی طورنیهم! کاری جا چنی ای مونی م؛يقول بده فردا برگرد-
 !ی خودتوونهید-
 ! زدمی داشتم با اسب حرف مروزیمن بودم د-
 ! فهمهی تو مشتریاون ب-
 !ی زنی باهاش حرف م که عوض اخم و چشم غرهشهی از خوش شانسستیاز فهمش ن-
 "کال فِرام سامانه"

 آهو زودتر به خودش د،ی رساسری کت اسپرت و کوتاه بی هر دو از تماس اون وقت صبح سمانه به جری متحنگاه
 ! محو شداسری ي چشم هاي و به سرعت از جلودی چرخ" مونمی جا منیتا هروقت دلم بخواد ا"اومد و با گفتن

 
 : رو جواب دادیستارت زدن گوش پشت فرمون نشست و با ااسری

 ؟! شدهیسمانه باز چ-
 !ی بهش زنگ بزنيجون آهو قول داد-

 کرد؛ ی که پرده شو انداخته بود و با نگاه دلخورش بدرقه ش میی که پشت پنجره ی زد؛ با تک بوق از زندور
 : و زدکریاسپ قرار داد و تکمه گاهشی رو تو جای گوش؛ی لحظه گوشهی کرد و همزمان با گفتن یخداحافظ

 ادمی! بعدشم آهو اون قدر کالفه م کرده!  زنگ زدم جواب نداد، خاموش کردروزی؟ د!ی کنی مهیباز چرا گر-
 !رفت دوباره زنگ بزنم

 : کردینی فنی فسمانه
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 کنه من که بهت گفتم دفتر خاطراتشو خوندم اول تا آخرش اسم تو بود؛ ی نازمي خودیاونو ولش کن؛ داره ب-
 ! اون دخترهينره خواستگار! اشاری کنم با کاریتو بگو من چ.. شهی نمریاون د

  لحظه هیصبر کن -
 : ادامه داديدی با ببخشنی خارج کردن ماشنبای رو باز کرد و ماشی شد در اصلادهیپ

 اعصابشو کی کوچزی چهی کنم باز تو سر یونی من پادرمشهیسمانه؛ نم! گمی بهش مدمشیامروز تو شرکت د-
 !يزیبهم بر

 ! بهش نگفتميزیبخدا من که چ-
 ! واسه من فرستاد گفته بود از دست زخم زبون زدن هات خسته شدهاشاری که یامی پیول-
 ... طورمنیمن با همه هم!  کنمکاریتو بگو من چ..من..خب من -
 قبول کن؛ آهو که خالته از!  کردی آهو چطور نگام مدی دی مدی باي تو زنگ زدروزیافتخار نکن بهش، د-

 شک اشاری ی ول،ی مثل آهو کم محلیکی کنه، ی مثل مادرت تحملت میکی..چی هگهی دیدستت شکاره باق
 !ادای عالقه ش بتونه باهاش کنار بيدارم با همه 

 .. دوساشارویمن ... کنمکاریفقط به من بگو چ-
 گهی از تو ماشاری..نی کردمونمی سگ پشنیع!!  توشی و فرستادم واسه دندونش پاشاری دمیبه هفت پشت خند-

 ... توروای رمی چندساله مو بگقی طرف رفدی وسط من بخت برگشته بانیتو بگو ا! تو از اون
 ...اسری-
 تو هم دی شا،يدی دی زده بود مواری اتاق آهو هفتاد گناه زبان و که بزرگ دي بار رفته بودهیاگه !  و درداسری-
 یی دهی ها فاهی گرنیا! شروع کنیی جاهی از ی عوض بشي خوایسمانه؛ اگه واقعا م! ی کنترلش کنی تونستیم

 عادتون شده زخم و طعنه متلک زدن،...نداره
 

 : داد زدیی کرد و با لحن بامزه مکث
 ! بچه سوسول حروم کنم کهاشاری با تو و اون دی نبامویبابا من االن وقت نامزد باز-

 : سبقت گرفتیی جلونی ماش از کوره در رفت، ازاسری دی هق هق هاش خفه خندنی بسمانه
 کنه ی شنوه ترش می اسمت و مي دونه چکار زن من کردیخدا م! ي من بخندشی هم به ردی؟ با!ي خندیم-

 ! بخورمدیپاشو من با
 : به حق جواب دادسمانه
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 دونه دست من ی خودش می باشه ولشتری کنترلش بدیحاال شا! اون دهن باز کنه بدتر از منه!  کردم؟کارشیچ-
 ... نبودمیی من که کاره یگی و مشیبعدشم چندسال پ! ستین
 : با اخم گفتاسری

 
 به خودت زحمت ی خورد حتنی زمي اون جوريدی دی وقتی ولي نبودییتو کاره ! مقصر من بودم درست-

 !ی کنی ازش عذرخواهينداد
جون اومد سر هممون  رفت آقاادتی اط؛ی همه رو کشوند تو حسای پريغای؟ تا ج!گذاشت! اسری ها یگی می چهی-

 ی وگرنه باهاشون مستی نشیزیخودش گفت چ!  با بابام بردنش تهرانعی زد بعدشم که سری داد ميچطور
 چی کرد جواب هی مفل خونه شون در اتاق شو قمی رفتیازاون به بعدش هم که هروقت م! مارستانیرفت ب

 !! ؟ نداد واال!بهش داد؟محل ! رفت باالشیخاله پرستو چقدر با پا آرتروز!  دادیکس و نم
 ! نداده نبودی آهو به خودش هم فرصت عذرخواهری اخي هفته هانی تا همدی سکوت کرد، شااسری
 حواسش و به نی کرد و با روشن کردن ضبط ماشی بحث با سمانه روکوتاه و خداحافظیقی نفس عمدنی کشبا

 .گذشته پرت کرد
 

 خودشون ي کنار ساحل و شنا کردن گذشته بود به خونه يرو ادهی پ؛ي که تمامش به سوارکاري از سه روزبعد
 برگشت،

 با مادرش ی از دلتنگد؛ی کشی شد، از پدرش خجالت می ختم موسفشی هم تمام تماس هاش به عمویرکی زبا
 نداشت، با تنها ی عمه ش در مورد خورد و خوراك پسرش جوابي سوال جواباي تونست حرف بزنه، براینم

 تو خونه ادرش پدر می خالي هاش حواسش و از جای تونست حرف بزنه و با شوخی مهی که بدون حاشیکس
 ! بودوسفشیپرت کنه عمو

 گرم بود و حوصله ش سر یی مدتش سرش جانی کرده از شرکت استعفا داده، دست کم اتی کرد خری ماعتراف
 ! رفتینم

 و به دی نرم و گرمش دراز کشيتو جا لباسش ضی بعد از تعوی رانندگی خورد و از خستگیی سرپایی ساده شام
 . چشماش گرم خواب شددهی نکشقهیدق
 ستادهی درهم تو چارچوب در اي با فک فشرده و اخمااسری در با وحشت تو جاش نشست، ی باز شدن ناگهاناز

 وپرت کردن ی چادر نمازش از جارختدنی با کشاسری کرد؛ دهن باز نکرده یبود و غضب آلود نگاهش م
 :دی کشسمتش، داد
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 ! نبردمتي جورنیبپوش تا هم-
 ! تونست بزنهی حرف هم نمی جاش خشک شده بود، حتتو
 لباس خواب نازك و کوتاهش خجالت ي برانکهی و از جاش بلندش کرد، قبل از ادی دستشو کشي با پوزخنداسری

 :دا داد به صی خم بشه رو تخـ ـتش پتورو دورش بندازه جراتاسریزده بشه چادر و سرش انداخت تا 
 ..ار..ــن کـ..ــیا-

 دنیبا کش.  حرفش تو حنجره ش گم و گور شدی که باقدی ترساسری يکوری و نی چنان از نگاه خشمگآن
 ! با بکس و باد از جا کنده شدنی کرد و بعد از سوار کردنش ماشرشیدستش از پله ها سراز

 بود به بهی که براش غری عصبيدا در خونه رو پشت سرش بست و با صاسری دندی که رساسری ي خونه به
 :حرف اومد

 !! دونم و توی من م؛ی گذاشترونی خونه بنی برگرده پات و از در ایی دایاز امشب تا وقت-
 شروع کرد صدا ارهی اوضاع و بدست بلی تحلهی آهو فرصت تجزنکهی به طرف راهرو رفت و قبل از ابالفاصله

 :زدن
 !!آهو!! آهو-

 ي برایلی شد و دلی مداریکرد و از جاش جم نخورد؛ مغز خواب آلودش داشت ب دور شونه ش محکم پتورو
 !دی دی نمیاطاعت امر از کس

 ! اومدی به سمتش می عصبي برهـ ـنه تو راهرو با قدم هاي تنه می شلوارك و نخته؛ی بهم ري موهابا
شکم نداشت آپشن محسوب  نکهی به دست اومده در حال اسکن موجود مقابلش بود؛ اتی فراخ بال از موقعآهو

 .. شد ویم
 : گفتي و با باز و بست چشماش با لحن آروم تردی گرمش چونه شو باال کشدست

 ؟!ي خوای می به من چي از اطالع ندادن از برگشتت؛ زل زدیعوض عذرخواه-
 ؟! خواستی ميزی دقت کرد؛ چشتری چشماش بتو
 : زدشیم شده رو آت به نسبت آرواسری و با حرکتش دی قدم عقب کشهی اخم با
 ؟! هان؛ي به من خبر بدیمگه قرار نبود برگشت-
 : به حرف اومداسری بلند ي اخم از ترس شکستن بغضش از صدابا
 ؟! کردمی مي کارنی همچدی بایواسه چ-
 :دی داد کشتی صورت ملتهب از عصبانبا
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 !!نیواسه ا... از پادرازتر برگردم کارم نکوبم برم تا روستا بعد دستی من احمق با اون همه خستگنکهیواسه ا-
 : خودشو نباختی خورد ولجا
 ! مجبورت نکرده بودیکس-

 : قروچه کرددندون
 
 !!مقصر منم که تورو روشنت نکردم، شوهرتم؛ نه پدرت! یستیمقصر تو ن-

 : تر شدظی غلاسری ي حرفاي با ادامه اخمش
 ر،یمن شُـــوهرتم خدا، پ... ندارهی دخلچیه تو به من یمشکالت شخص!  نه مندارهیقهر و غضبت و اون خر-
 !ي بدتیی اهم؛ی به من محبت کنفتهی گن وظی مغمبریپ

 
 : گفتاسری ي و رو به ظاهر جدرهی گرفت جلو دهنش خنده ش نگدست

 !هی باورت شده خبرالی خیب-
 : تر گفتي کرد و جدیمکث

  ،ی کندای که بهت محبت بکنه رو پی زندوارمیمن واقعا ام-
 : اضافه کردی شاپ با تلخی اون روز سمانه تو کافي هاهیر گادی

 !ضای بده رو هم اتییبهت اهم-
 : سرجاش خشکش کرداسری نی غمگي رفت که صدای بهش کرد و به طرف کاناپه سه نفره مپشت

 !!*ینی بی مرد سواستفاده نکن آهو؛ بخدا بد مهی وقت از دوست داشتن چیه-
 دراتاقش سکوت خونه رو ي صدادهی نکشهی به طرف راهرو رفت و به ثان بلندي با قدم هاگهی حرف دبدون

 !شکست
 

 ی بخاطر بدقلقاسری به یاز کمـ ـر درد چندتا فحش درست حساب! رفته بوداسری شد؛ داری که از خواب بصبح
 .هاش بست

به تنها شماره ناچارا .  تونست بخورهی خواست بره خونه ش که با اوضاع ناجور لباس خوابش ازخونه جم نمیم
 به زور نصف شب با اون اسری داد که حیزنگ و با سانسور اصل ماجرا بهش توض! سای که حفظ بود؛ پریی

 . به لباس دارهاجی اوردش خونه ش حاال احتتیوضع
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 زده جانی هسایپر.چوندی دور خودش پشتری و باسری ی تکمه رو زد و مالفه رو تخـ ـتفونی تو آسای پردنی دبا
 "؟!!واقعا" دی پرسی کرد و دوباره از نو میر سرتاپاشو نگاه م بانیچند

 ! کنمي گفت ازش دوری بهم می حسهیهمون اولش هم .. دارهیآره بابا اصال اختالل روان-
 : مظلومانه سر تکون دادسایپر
 ! شهی درست می همه چادیاشکال نداره آقاجون ب-

 :ادی کرد بغض کرده به نظر بیسع
 ...اگه تا اون موقع-
 : تو خودش فرو رفت و معصومانه زمزمه کردشتری بسایپر
 ! مهربونهیلی که خاسری؟ !یگیحاال واقعا راست م!  کردي کارهی شد ی کاش ميا-
اونم !! فکرشو کن! خواست من و بزنهی اومد در بزنن می ها نمهی اگه همساشیدی دی مشبی ددی؟ با!مهربون-

 !دهی سرم تا حاال داد نکشیمنو که کس
 !دمی من خوب خوب کششبیچرا د-
 : سر شالشو سرش کرددی پرغی با جسایپر
 !ی اهونهی ی اهنهی اسری آقا يوا-
 سای خطاب به پررهی نگاهش و بگنکهی با لبخند کنار آهو که صورتش سرخ از خجالت بود نشست و بدون ااسری

 :گفت
 !ی گفتی مشبیخب آهو خانم از د! بحث داغ بود گفتم مزاحم نشم-
 : بار مداخله کردنی اولي براسایپر
 ..واال سرو وضعش-
 : نگاه کردسای با اخم به پراسری

حاال شما هم ! خوب بشناسهی خاله مارموزت و جز من؛ شک دارم کسنیمتاسفانه ا!  خانمسای پری دونیم-
 .. نشهرشی شوهرت کالس داره دنیی پاي ببرفیبهتره تشر

 : سمت آهودیچرخ
 !!!ارمیر ممن خودم از دل خانمم د-
 ی سکوت آهو، دو به شک از جاش بلند شد و با خداحافظدنی رد و بدل کرد و از دنشونی بی دودل نگاهسایپر

 ! از خونه خارج شديسرسر
 ؟!!هی تو با من چیمشکل اصل!  پرسم آهوی ازت مگهی بار دهی-
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 : شدیکی اسری ادی با فرسکوتش
! تی وجبهی لباس نی تو ای نشضیم واسه تو لباس بخرم که مر از کارم بزنم بردید آخه حرف بزن، چرا من با-

 !وونهی دیبعد تو پشت سرم بهم بگ
 : از جاش بلند شددهی ترسآهو

 ! خوام برم خونمونیم-
 : بستی زد و چشماش و از فشار عصبهی گاه مبل تکهی تکبه
 
 !ي نداردی باال چون کلي بردی نره از در باادتیفقط !  بروی تونیاگه م..برو-
 !ستی به تو مربوط ننشیا-
 

 ! براش اورده بود و بلند کرد و به طرف راهرو راه افتادسای که پریلکسی شد ناخم
 به سای کوتاه پري باال انداخت و معذب با مانتوی تفاوتی از بیی شد، شونه یکی اسری ی خالي با جابرگشتت

 ! در باز نشد باال کرد،نیی رو پارهی دستگی هر چدهی فایطرف در رفت، اما ب
 !دی کشیی خفه غی به در زد و جیی حرص پابا

 اتاقشو ری مسمی اومد و مـ ـستقی سرو صدا نهار و شام به دست می گذشته بود، هر روز باسری از قهر يدوروز
 ! گرفتی مشیدر پ
تظر هفته  بود که با تمام وجود منی عصباناسری گذشت اما اونقدر از دست ی هفته از رفتن پدر مادرش منیدوم
 ! فرار کنهنی زمي کره ي نقطه نی به دورتراسری ها بود تا از دست ی برگشت حاجي

 ی و اونقدر اسباب وسائل وبدی چرخیکالفه تو خونه م.  دوره ش بودکینزد!  ش به شدت سر رفته بودحوصله
 ! سر حرف زدن و باز کنهادی بخاطر وسائل خونه ش بدی زد تا شای منی زميخود

 ی ماسری بود، نه به ششی نه وسائلش پد؛ی با چند روز جلو افتادن سر رسدی ترسی که ازش ميوز رباالخره
 ! بزنهیتونست حرف

 : داد زدبای اتاقشو باز کرد و تقردر
 !!! خوام برم خـ ــونه مـ ــونیم-
 : بدون گرفتن نگاهش از صفحه لبتاپ خونسرد با دست اشاره داداسری

 !بسالمت-
 ! بدش به منی گرفتی از هر کدی؟ کل! تو خونهيمداون روز چطور او-
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 ! بروواریاز سر د-
 : زد از حرصنی زمییپا
 
 !!اســـری-

 نی گرفت، اما انگار اوضاع خراب تر از ای ملی لحن درمونده صداش کرده بود هر بار جانم تحونی با همدوبار
 شماره ها یتلفن رفت؛ مسخره بود حت زی و بدون حرف به طرف مدی چرخالی خیب! نبودیآدم منت کش!حرفا بود

 !!  نهای دارن دیخواهراش و بلد نبود ازشون بپرسه کل
 : کرددای و پماهی شوهر پرنی تو دفتر تلفن شماره امباالخره

 : لب زدی دامادشون تو گوشنی شاد و شنگول جوون تري نخورده صدازنگ
 ؟! نهای يباالخره شکارش کرد-
 !نیسالم آقا ام-

 : به حرف اومدییع شد و با تک سرفه  خنده قطيصد
 !سالم آهوخانم-
 ! هست؟ماهیپر-
 !سرگرمم در کل.. خورمی روز از دست خواهرت حرص می گردم باقی سرکار برمرمیم...منم خوبم ممنون-
 نشستن نداشت با یی جاالی که خیی کرد از اون جای نکرده ناچار با تلفن ثابت صحبت مدای تلفن و پمی سیب

 رفت سر اصل کی داده شد بدون سالم علماهی دست پری گوشی کرد و دست آخر وقتیحوالپرساضطراب ا
 :مطلب

 !؟ي خونه رو داردی توکليپر-
 : سکوت؛ خواهرش به حرف اومدهی از چند ثانبعد
 داشتم دادم دی دست کلهی رینخ.. تو کم گذاشته باشهتی تربي چون شک دارم مامان براهی ذاتتیشعوری بنی ا-

 ! ـ ــرتشوهــ
 پشت سرش مخاطبش قرار اسری ي و رو دستگاه نذاشته بود که صدایبهت زده گوش! تلفن قطع شدی گوشتق
 :داد
 ؟!هی چه وضعنی ا-

 ! احتمال تابلو شدن لباسش بودنی ترعی سرد،ی خورد و به سرعت به طرفش چرخنی رو ول کرد با صدا زمیگوش
 !یچیه-
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 : تو هم رفتاسری يابروها
 !چه دردته آهو..يوردشورشو درا-

 :دی کشغی کرده جبغض
 ! خوام برم خونه مونیم-
 !من هم که گفتم برو-
 ! رمی و بده می گرفتماهی که از پريدی ندارم؛ کلدیکل-
 ..وونــیمگه د-
 ... به اتاقش وی منتهي بره سمت راهرودی حرفشو خورد؛ چرخی پوزخند باقبا
 ! کنمی خواهش ماسری-
 : سمتشدی چرخی عصبدیوهاش کش تو می کالفه دستاسری

 
 ؟!! کنمِ تورو دارمی خواهش مي عقده يفکر کرد-

 : گفتبااخم
 
 ..پس چه دردته-
 :دی تلفن چسبزی به مشتری باسری ی بلند و عصبي ترس قدم هااز
 !! به حرف خوب بچرخهستی که جز زخم زدنت بلد نزتی زبون تند و تنیا!! حرف نزدن تو! ییدردم تو-

 : دادی بدون توجه به حالش نطق پرسوز و گدازشو ادامه ماسریـنه ش حبس شد؛  ـی تو سنفس
 کالم هی ی ولیگی دروغ مي زنه؛ داری که چشمات داد مي دی جواب ميزی چهی!! هی مشکلت با من چگمیم-
 ! چتـهیگینم
 

 : دادی ادامه متی با اخم و جداسری.  تر شدلی به عقب متمای کمآهو
 
 که باشه بعد يدی ماه و مثل آدم برخورد کن سر تکون مهی نیا..ای کوتاه بالی خیردم، ب غلط کد؛ی ببخشگمیم-

 !ی کنیخالفشو ثابت م
 : کردلشی مای اهو گذاشت و به عقب کمي رو شونه دستشو

 !!ي دی جواب درست نمهی ینی شی پرسم چرا نمیحاال ازت م-
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 :دون نگاه کردن بهش گفت باسری دست ری مقامت کرد و با آزاد کردن شونه ش از زیکم
 ! خوام برم خونه مونیفقط م..ستیبه توهم مربوط ن..مشکل دارم-

 : هاش گوششو پر کردي از لجبازاسری ي خسته ي خنده يصدا
 ؟!!ستی به من مربوط نیمطمئن-

 : رفتی آماده به طرف در خونه مسای اتاق خونه و با برداشتن مانتو و شال پرنی سمت دومرفت
 ! برمتی مي بری؟ صبر کن؛ هر جا خواست!يباز رم کرد-

بدون حرف تا چند روز بعدش !  وارد خونه بشه بعد برهستادی نای حرف تا خونه رسوندش؛ بدون حرف حتبدون
 ! ازش نشديخبر

 
 اتاق پدر مادر شو ی شد، با دودلدی کردن شناسنامه ش ناامدای از پی رو کرد و وقتروی بار اتاقشو زنی آخريبرا

 ! زدیهم گشت
 لی گرفتن و تکمی کپي بار بعد از جروبحثش با پدرش برانیآخر.. نداشت شناسنامه ش گم شده باشهامکان

 !! بودشدهی داری ساميمدارکش و پست کردنشون برا
 : باز زنگ زداریسام

 !! دونم کجاستینم... سالم-
 ..ی تو محضر جاش گذاشتدی شاگهیآهو بابا م. سالم-
 ... با خودم شناسنامــنه بابا اصال! تو محضر؟-

 کرد پدرش با خودش برش ی شناسنامه ش با خودش بردش اما فکر مالی کد سري اومد، براادشی تازه
 !بود.. و الی سرازی ماهه نکی ي غهی صمی با شناسنامه ش نداشتن فقط واسه تنظيگردونده چون کار

 درخواست کوچولو هی بهش دست داد با  دست گربه مونده باشه، حس لرزشقای شناسنامه ش دقنکهی تصور ااز
 !! تونست گند بزنه به صفحه دومشیم

 واسه سوال جواب شناسنامه دیبا! دی رسی به نظرش مدی بعی اتفاقنی سمانه وسط بود، همچي پای تا وقتگرچه
 ! فرستادن بسنده کردامی به پيدست آخر با ناچار.  کردی جور مییش بهونه 

 .  به خودش داد"!نه"ادن و با سرهم کردن سه واژه سه ساعت زحمت جواب دبعداز
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 هجوم اسری کردن و مطئن شدن از رفتن نی قلقکش داد تا فردا صبحش بعد از کمامش؛ی تعجب ته پعالمت
 دای پی کردنش حس سرخوردگدای که از پییشناسنامه ..ببره سمت خونه شو همه جا دنبال شناسنامه ش بگرده

 !!کرد
 ! کرددای شده ش پاهی دوم سي باز مونده بود شناسنامه شو با صفحه مهیکه ن سمت چپ مدارکش يکشو

 خبر باشه؛ ی بی موضوعنی داد؛ امکان نداشت پدرش از همچهی کنار تخـ ـت و سرشو به تخـ ـت تکنشست
 ! ازش خواسته بود خودشو با خواسته هاش وقف بدهمی مـ ـستقری داده بود دستش، غی قبل از رفتن گوشیوقت
 نبود، فرصت به اون بود تا با خودش کنار اسری ماه فرصت هی نی پس اد؛ی چکنیی از چشمش پای اشکرهقط

 !و صد البته که چقدرهم تونسته بود!! ادیب
 از خودش نشون داده بود از اسری که ی کرد که احساساتی مي تازه داشت سرهم بندی دلش شکست وقتچقدر

 !!گهی گفته دی نبود به زنش میسر اجبار بوده، هر چ
 افتادنش از ي بسته نشه مسئله اسری شی به ري زورنکهی همه سال بخاطر انی ای اومد وقتنی آهو سنگيبرا

 زده ی خبطنی دست به همچیسی معلوم نبود تو چه رودروااسری نگه داشته بود؛ حاال یاسب و بکارتشو مخف
 !!بود
 ی بار حرف بزرگتراش عقدشونو رسمریضافه کرده ز بود غلط اشی سمانه تو زندگي پای وقتاسری آهو دی داز

 !اونم بدون اجازه ش! کرده
 
 : دستاش اشکاش و پاك کردبا
  کشمی میی و حالشو ببر برات چه نقشه نیبش! اسری آقا ي رو شروع کردي با من بد باز-
 يدا صدنی صحبت کردن با پروانه به محض شننی حی خواهراش شک نداشت وقتی اطالع رسانستمی سبه

 سابقش کشوند و در آخر اضافه کرد عصر باهاش قرار داره تا سی رئيسالم سمانه، بحث و به طرف خواستگار
 ! جواب به خواستگار سمجش بدههی
 ! رد کردن درخواستشي کرد که پروانه هم دودل بود برافی تعرمانی هم اونقدر از ای بدجنسـ ـبا

 سرخود گند زده بود به اسری واقعا ای!  کردیداشت و داشت حاشا م خبر نای به خواهرش هم پوزخند زد؛ بالفاصله
 !!! به اسم سمانهیتی با وجود شخصدی رسی به نظرش مدیشناسنامه ش که باز هم بع

 که يدیبا اندك ام!  نشده بودمانی اي دعوت عصرونه الی خی بي زد اما با نامردی افکارش لنگ مي پاهی
 هم برخالف ی موش بدوونه حاضر و آماده و کماسری شیوجهش پ دهن لق واسه خراب کردن يسمانه 
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 بود؛ مغزش هنگ ه دادهی تکنی که به ماشی در حالاسری دنی در خونه رو باز نکرده از دشی ش با آراشهیهم
 !کرد

 !!!! ساعت هم از صحبتاش با پروانه نگذشته بودمی نهنوز
 در جواب فقط سر اسری! کرد سالم کردینش م اسکتی که با جداسری قورت داد و به ی گلوشو به سختآب

 ! بهش دستور نشستن دادمی مـ ـستقری غنشی سر به ماشيتکون داد و بااشاره 
 ری داد و زی خونه ش شد به خودش جراتي آشناری متوجه مسی وقتيری مسی شد بعد از طنی سوار ماشیوقت

 !رد بودبه شدت خونس! ری نه ناراحت نه دلگ،ی نگاهش کرد،نه عصبانیچشم
 ! زديشخندی نشی خونسرددنی داز

...  بره و شی طبق برنامه ش پزی کردن اعصابش همه چکی بود که انتظار داشت با تحرشی بدجنسـ ـاوج
 !! بذارهشی قبلي رابطه ری توتحاسروی یبعدش حساب

د، شوهر  گذرونده بوشی دخترانگي از مسئله ی کم حاال که اون چندسال گذشته رو با حس سرخوردگدست
 ی مری به ری گذروند و باالخره ی می اون با کسی فرضي رابطه ی هم تا آخر عمرش با سرخوردگشیاجبار
 !!شدن

 ازش عکس روزی آهو باافتخار اسب و رو دوپا بلند کرده بود تا پی کنار گوش کژال وقتي اسلحه شکارکیشل
 ي رويری کردن پاش تو رکاب اسب وتا مسری زدنش با لگن؛ گنی و باالفاصله رم کردن اسب؛ اونجور زمرهیبگ
 از جاش ی از درد به سختنش شدنش باعث شده بود تا هفته ها از شدت مو برداشتن استخون لگدهی کشنیزم

 ! از اصل ماجرا بو نبرهی کنه تا کسی و زندانیبلند بشه و به اسم قهر خودش و تو طبقه ش مخف
 و با مراجعه ستی ش نانهی بود خون عادت ماهدهی خوردنش دنیم که بعد از زی هم که متوجه شده بود خونبعد

 احساسش به ری عدم بکارتش زنجدیی و تایتی گي نهی بعد ازمعادشی اصل ماجرا و با اندك امحی و توضیتیبه گ
 ! احساسش و به کل بزنهدی و در جا پاره کنه و قاسری
 ی بود که کسي کارنیبدتر!  نبودیکرد؛ شوخ ش شوك زده جهی که خودشو هم از نتاسر؛ی طنتی آهو شدی داز
 ! تونست در حقش بکنهیم
 
 ! آهو سخت تر شدي برادنی باال رفت و نفس کشنگی پارککی اتوماتدر

 ! کردی نگاهش هم نمی ش سکوت کرده بود و حتشهی بر عکس همي باوررقابلی به حالت غاسری مدت تمام
چه مرگش شده بود؛ چرا رفتار گذشته و حالشو .. داشتیرنم افتاد که چشم ازش تو آسانسور بي بارنی اولادی

 !  گشتی می چیپس پ..؟ مگر خودش نبود اون قدر پسش زد تا ازش خسته شد! کردی ماسیدائم ق
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 ! به در واحد سرشو باال نگرفتدنی شد و تا رسرهی به کفشاشون خدرمونده
 : گفتیمزمان از همون جا با خستگ تفاوت به طرف اتاقش رفت و هی باسری تو خونه دنشونی رسبمحض

 !ي بذاررونی بي حق ندارفتی خونه تا روشن نشدن تکلنیپات و ازدر ا-
 : به در اتاقش، آهو با شجاعت گفتدهینرس

 ؟!!فیکدوم تکل-
 : برگشت طرفشیقی با نفس عماسری

 صاحابم؛ ی دل بفیتکل!! سطل آرزوهامری زي خر لگد زدنی و عدمی که سالها براش نقشه کشی ازدواجفیتکل-
 !  دست تو شديکه مسخره 

 : از تاسف در ادامه تکون داديسر
بعد !  ها تو دسترسم بود همه رو کنار گذاشتم بخاطر حس احمقانه م به تونی بهترشهیهم!  خودم متاسفميبرا-
 !ي کردی لج مشتری اومدم بی باهات راه مشتری بی چی هشعوری بيتو
 :دی کشداد
 ی گفتی کالم مهی...حرف بزن آهو...چه دردته..ه مرگته چدمیصدبار ازت پرس-
 : گفتتی اخم و جدبا
 .. بکارتمو از دست دادم حاال به خونت تشنه مي که تو خوردیمن بخاطر گه! پسر عمه-
 چشماشو بست یقیبا نفس عم.  که زد مطمئن شدی دستهی از د،ی که از روش پری جا خوردن آهو و رنگدنی داز

 : لب زد بستهيو با چشما
 ! من بودم!  گند زدههی زد ی که حدس می کسنیتا بهت بگم اول-
 : و رو به آهو که سرپا خشکش زده بود ادامه دادواردادی شو به دهی حال تکیب

 شی براشون پانی جرنیدوستم و خانمش مشابه هم. هستيزی چهی مطمئن شدم مارستان؛ی بی نرفتيبا لجباز-
 فه،ی دختر حساسه، ظری دونیبه مامان گفتم زد تو گوشم، گفت نم.شده يزی چهی دونستم یاومده بود م
 !شکننده ست

 : لحن ممکن ادامه دادنی ترنی کرد با غمگمکث
عالوه برمن، همه رو !! ي رد کردموی بزاره؛ که خواستگارشی شد پاپی نبود نکرده باشم تا راضيقهر کرد؛ کار-

 با من هم شده با هر ي لجبازي برای تونستی دوسِت دارم می دونی دونستم میم..ي کردیبا اخم و تخم رد م
 ! که زده بودم مطمئن شدمي گندبه شتریو من ب! ي نکردی ولي داغت و به دلم بزاری ازدواج کني بخوایک

 : بست و ادامه دادچشماشو
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نبال  دونن، دی دست و پاشون مری شونو زنجی شده دخترا دخترانگیی گفتم دوره دمیاز خودم خجالت کش-
 مثل نکهی هاشون بعد عشق من؛ بخاطر اي واسه پوشوندن گند کارنیدوخت و دوزن، دنبال مدرك سوارکار

 ... شمرده نشههیبق
 : از حرف زدن وا نموندی آهدنی کشبا
 
 تیچقدر حرمت واسه شخص! شهی چقدر خانمه؛ چقدر نجابت سرش منیمامان انگشت کرد تو چشمم بب-

  درموردش براش مهمهگرانوی دحیچقدر طرز تفکر صح!خودش؛ بعداز ازدواج قائله
 : سر خوردواری دکنار

 ؛يحاال هم کم عذابم نداد!  همه سالنی ؛ سرفرصتش شد اشهی ت عوض مهی دانشگاه روحيمامان گفت بر-
بخدا ! ی نگفت؛ينزد..ی بگيزی چهی ی تا حرف بزندم،یچقدر ازت پرس! ي نکردیبداخالق...يکم زخم زبون نزد

 ي زدی میلی سهی از شتریعوض زخم زبون زدن هات ب! ي دادیبودم عوض اخم و تخم هات فحش م یراض
 .. تویول.. بودمیراض

 : از جاش بلند شددهی خمي و با شونه هانی گرفت به زمدست
 !یوسطه تا قلـ ـبمو کامل لگد کرده باش!  اونم ازنوع روشن فکرشیی گهی کس دي پای بگینخواست-
 :اقش مکث کرد چارچوب در اتتو
 !!ی دونستم ازدستم رفتی مدی شاپ دستتو گرفته بود بای تو کافدمی که دییهمون دفعه -
 دفتر تی شد و با جدرهی تو صورتش خمی نداشت؛ مـ ـستقیشگی هماسری به ی شباهتچی که هی نگاهبا

 : شو بستیبدشانس
 و حاللم ری در نظرش بگری به ری! نکنم ازدواج ی زنچی بگم قسم خوردم بجز تو با هدی بایشیاگه خوشحال م-

 !کن
 ! اتاقش آروم بسته شددر

 شونه هاش از خونه ش با ي عالم حرف حق؛ روکی ینی نبود، با سنگگهی دستادنشیطاقت ا...  بود نرو اماگفته
 !! خارج شديدیناام
 

انه که پرستو به زور  و در آخر پروماهی پری عصبي سمانه به سر تکون دادن هاي از صورت سرخ و اشکانگاهشو
 ! گردوندخت؛ی ریآب قند تو حلقش م

 ! باال بردندمی کرد، فوالد و سجاد دستاشونو به حالت تسللی به طرف صدا سرشو مای پچ پچي صدااز
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 ! گشت، نشستی آهو و سمانه منی که هنوز با وحشت نگاهش برای و کنار الموستی به جمع پنهیتهم
 : کرد و گفتیگاه چند جفت چشم باهاش باال اومد، اخم شد؛ ناخودآزی خمی از جاش نآهو

 ؟!چتونه-
 : گرفت و پرونددی و ندلوفری عالمت نفوالد

 !ی و کبودش کناهی سی قراره بزنهی کي نفر بعدمی گفتیچیه-
 : گفتتی سمانه قفل کرد و با جدي بار معصومانه کی متلک فوالد نگاهشو به نگاه هر صد سال از
 ! کنمی زنم لهش می سن و سال مالی خیب روز هیگفته بودم -

 !دنی زن و مادراشون و به جون خري خنده و چشم غره ری زدند زی و فوالد همزمان پقسجاد
 : سجاد بلند کرد جر و بحث و قطع کنهي برای دستی حالیپروانه با ب.  سمانه از نو بلند شدغیج
 ... بــِهی ديشد کنم بعد که مجبور ی متی رم ازت شکای فردا م؛ی وحشیعوض-

 و اشاره بهش داد دی از دستش کشیی خواست بخوره با زورگوی آب دست آرمان و که تازه موانی خونسرد لآهو
 ! زهیبره برا خودش بر

 ازجاش بلند شد و به ی دوباره با چپ چپيری شد، از ترس درگیکی آرمان با نگاه ملتمس مادرش ی عصباننگاه
 ! گرد و خاك به پا کرده بودیساب حشی وحشيخاله ! آشپزخونه رفت

 : آب و خورد ورو کرد به سمانهی قلپآهو
 نی که راحت شد بالمیخ.  خاله می وسط زندگدمی پری وقت؛ می الطلوع؛ شب، وقت و بیآره برو بگو؛ صبح عل-

ا  بوده بی چانی اصل جردی گذاشتم؛ خاله مم فهمي با ذوق و شوق قرار خواستگارختمیاون وشوهرش و بهم ر
 ! دنی می حق و به کنیبعد بب! مشت و لگد افتاد به جونم

 !یدروغ نگو گازش هم گرفت-فوالد
 !! به من چه تو ذهنت خرابهنی بدبشعوریب-سمانه
 !سمانه-پرستو

 : به سمانهدی غری به فوالد؛ عصبیی چشم غره با
 !اسری به ي کانکت بودقهی دم و ديتو گه خورد! آره ذهن من خرابِ خرابِ-
  گهیبه احترام پروانه خفه شو د- اهمیپر

  آهـــو-پرستو
 ! از جنگ ناتمام خواهر و دخترشزدی فقط نفس نفس مدهی رنگ پري پروانه
 : کند و صورتشو پاك کردي برگ اضافه دستمال کاغذهی سمانه
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 ! ثابت کنایب-
 !!!سمـــانه: ماه،سجاد،پرستویپر

 : سمت پروانهدی دست کشآهو
 ... و روئه چشمی چقدر بینی بیم-

 : ـنه نشستـی دست به سنهیتهم
 ! نشه از نوداری کرد تا خوابش برد بهی تارا انقدر گردیتروخدا داد نزن-

 :ستادی دست به کمـ ـر اآهو
 ... ندارمشیمن که کار!! به خواهر شوهرت بگو-

 : گفتي ترنیی تناژ پاي با صداسمانه
  در تماس بودماسری من با دهی نفر ندهی-
 ؟! شاپ، با عمتی کافي رفته بودی خُرد؛ با کقلم پات-
 :دی نالماهیپر
 !نیخسته مون کرد! دیدخترا بس کن-

 .. بزنه صورت منو کبود کنــدی باهیی نهی و کنی بدبنیا! به من چه خاله-سمانه
 .دی اشکالش از نو جوشي حرفشو با بغض خورد و چشمه یباق

 : گشتی کجا از سرش در اومده م دونستی خونسرد با نگاهش دنبال شالش که نمآهو
 دمی محیمن خوب توض!  عروس گلم صورتت چشهدی پرسي خوبت شد، پس فردا مادرشوهرت روز خواستگار-

 !ي پا رو دم من نذاریتا بفهم
 !! بهش بگويزی چهیمامان تو -دی از عجز نالسمانه
 ! بشه حاال چت شدهالتی خی باسریتو که از خدات بود -سجاد

 : رو کرد به سجادیی مسخره ي افهی کردن شالش باقدای از پدیناام
آهــ من تازه !!  ماهنیعاشقش شدم تو ا.. من... شه بگمی روم نميوا..من..من.. مننی دونیآهــ شما نم-

 چشمام باز شد آهــ
 کردن با احساسات ي زد تو کار بازی هاش شد و با بدجنسـ ـي مسخره بازالی خی پسرا بي خنده ي صدابا

 : سجاديراش، مظلومانه زل زد تو چشماخواه
 شب کتک ؛یروز بداخالق!!  ماههی نی تو ادمی کشی بخاطر خواهرت من چقدر سختی دونی میاصال تو چ-

 ..اصــ
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 !اسریسالم آقا -
 
 دهی نکشهی سمت جمع که به ثاندی چرخ،ي سرکاریِ خالي فضادنی پشت سرش و از ددی چرخسای پري صدابا

 : کردی فرار مغی که با جسای برداشت سمت پرزی خد،ی خندی از ته دل مهی سمانه هم با گریحت
 ! کاله گذاشتي جورنیسر من هم هم! گهی سگ دروغ منیبچه ها ع-
 :دنی خندی دست برداشت و نفس نفس زنون رو کرد به جمع که هنوز با سر تکون دادن مسای دنبال کردن پراز
 !!می نکردي کارچی قربانه هدهی فردا عي کارزی تمی باقنیپاش! نیدی خندیبستونه هر چ-

 : با اخم گفتارمان
 !!می کردی کارو منی هممی به جون سمانه، همه داشتيوفتادی ها نمی وحشنیع-

 : گفتماهی به کمـ ـر رو به پردست
 ! کشمش؛ بچه ت و جمعش کنی زنم می مگهی و دنیا-
 : کرد به فوالد وسجادآهو هم رو .دی کشی پشتاطی دست آرمان و به طرف حماهیپر
 مردونه تون ي کارهای به باقدی بردی تونی راحت مالی تموم شد حاال با خی خاله زنکيبحث ها! خب پسرا-

 !دیبرس
 ! آخههی ها چي لوس بازنیا.. بزنهسهی حال داره بره ری کالی خیغزال ب-سجاد
 ! ادیم بهت شتری بنیا!  کنمیاز امروز به بعد من هم ببربنگال صدات م-فوالد

 ؟! براتونامی بای دی ریم-
 ! زدن شدنسهی رفتن و مشغول راطی ربع تو حهی بعد از ي با دلقک بازپسرا
 خواهراش گذاشت و ي خونه و به عهده ي کارزی آشپزخونه رو به عهده گرفت، و تمي کارزی آهو هم تمخود

 ! اتاق و به عهده گرفتندنی تزئتیخواهرزاده هاش هم با رضا
 : رفتن بودن که سجاد تارا به بغـ ـل سمتش اومدي از شام، بچه ها آماده  شب بعدآخر

 ؟!يایغزال؛ با ما نم-
فوالد به . شدگهی پرستو و پروانه به همدماه؛ی مضطرب پري سمانه، باعث نگاهها" مونمِی مششیمن پ" يصدا

 :حرف اومد
 !! هايسمانه قبل ترها زمان سنج تر بود-

 : گفتيا خونسرد رو به پسر خاله ش بسمانه
 ! تونه بکنهی نمی غلطچیه-
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 : مضطرب سر تکون دادي پروانه ي و برادی فقط با آرامش خندآهو
  جون و دارمیاشیشماره !! فعال کارش لنگ منه! برو خواهر-

 : بدجنسش به سمانه قهقهه پسرا رو دراوردنگاه
  زنمی کنه زنگ میغلط اضاف-

 :د اوری چپ وچوله کرد و ادا در مصورتشو
سمانه فحش ...اشاریاقا ! ي ست، واختهی افسارگسیِ ها وحششیری بگيایسمانه چنگم زد؛ ن..اشاریآقا ! يوا-

 .. اشای آقا ي وادهی ها فردا به مادر خودتم فحش مشیری بگيایزشت بهم داد ن
 خنده با  خودشون و با صورت سرخ ازنی طرف ماشدی از خنده کشنی دست فوالد و که نشسته بود رو زملوفرین

 !دی خندی خود سمانه هم از ادا در اوردن هاش میحت!  کردیدست از جمع خدافظ
 : شدي کرد و دوباره جداخم

 
 !!! خستمهگهی ددی گم شدیبابا ساعت دو شبه بر! باز روتون تو رو من باز شد؟!!! چه خوششون اومد-

 : از دور داد زدفوالد
 !نونه ش تو نسخه زي ارجمندیالحق که همون محمد عل-
 

 بدون نگاه کردن به سمانه برگشت تو شونیبا تک بوق خدافظ.  و رفتنددنی خندگهی به همدی با نگاهخواهراش
 ی جوجه اردك قدم به قدم دنبالش منی رفت طرف آشپزخونه آب بخوره که سمانه هم عی ممیخونه و مـ ـستق

 :کرد
 
 ! تون بدمی آشتاسر؛یببربنگال؛ زنگ بزنم -
 !دهی حرص می همون که خواهرمو هکتهیه کوچببربنگال عم-
 !!آهو-
 !هوشهی االن بي کارزی تمیاونم حتما از خستگ! الزم نکرده-

 : جمع گفتالی با خسمانه
 
 ! همش شرکتهاسری!  خودش رفت خدمتکار گرفتاشاری! نه بابا-
 !!به من و تو چه-
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 : کردی بچه ها نگاه مي نوشته هاواری و دناتیی گذشت به تزازش
 ؟!خوب شده-

 هی نی به پدرش درمورد ادی که بای ذهنش بابت اومدن پدر مادرش بود و جوابشتری تکون داد، بدیی به تايسر
 ! دادیماه م

 : رفتی از پله ها باال مهمزمان
 !!ریشب بخ! تو اون اتاق بالشت و پتو هست-

 : غرغر سمانه بلند شديصدا
 ؟! من تنها بخوابمیعنی-
 :ش سمتدی چرخشخندی نبا
 ! جونیاشی زنگ بزن ينه دوست در-
 !!یاسی من هم بگم يدوست دار-
 ؟!من چه کارشم-

 : از پله ها بال برهدی چرخدوباره
 ؟!! خرابِ خراب شدی همه چیعنیآهو -

 : بود نگاه کردستادهی پله ها انیی پایفی و به سمانه که با اخم ظرستادی پله انی آخرسر
 .. دونم؛ تا ااون نخوادینم-
 : حرفشو با اخم خورد، سمانه از پله ها باال اومدیباق
 ؟!یتو چ-

 : گفتکالفه
 ؟!ي بشنوي خوای و منیمن فقط خراب کردم ا-

 : تند کرد به سمت اتاقشقدم
 ؟! منشترازیب-

 : باشه برگشت سمتشدهی داشت درست شنشک
 ؟!تو-
 ی هم که ادعا ماسری! مهم نبودمچون اصال من برات !!  داشتماسری من چکار به کار يدیاصال نپرس! آره من-

 .. ازشـی حتي دوسش داريکرد
 :دی پرسینی بدببا
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 !من دوسش دارم؟-
 : مسلط لبخند زدسمانه

 ی مرشیمن ش!!  خونهنی تو انیای بنکهیدست کم تا قبل از ا!  خاطراتتو خوندمیمیمن خط به خط دفتر قد-
 .. نشهالتی خی بيکردم تو دوسش دار

 !!!!!!!!!!!سمانه-
 !دمی فهمی مدیمن هم با!!  چه دردتهی بگی حرف بزنیستیتو بلد ن! ؟یسمانه چ-
 : قدم رو بهش برداشتهی

 ؟!که-
 !!گهی بدونم دگهیکه د.. ك..ك-
 از پله ها فرار غی کرد، سمانه با جکی تحرشتری به سمتش بي بلندزی برداشتن خي ته حرفش، آهورو براشخندین

 !نه دنبالش بود بعدش دور خویکرد و تا ربع ساعت
 . پهن شدنمنی کف نشدنی آخر هر دو خسته و نفس نفس از دودست
 اومدن دهنت یی که تازه از خشک شویی رو فرش هامیدی با بدن عرق کرده دراز کشدی دیاگه مامانم م-سمانه

 ! بودسیسرو
 !ي بدو بدو بودنی چون تو مقصر اشتریدهن تو ب-

 :دی رو به تا دراز کشسمانه
 ی شیبعدش کنجکاو شدم بدونم چرا با ما دوست نم! ی ساکتشهیخواستم بدونم چرا انقدر هم یاولش م-

 و اسری که تهی تو زندگی خواستم بدونم کی مشتریآخر هم که ب...یی وقت تنهای در تماسیبا ک..نیدوستات ک
 !!يدوست ندار

 : سمت نگاه خندون سمانهدی بهت چرخبا
! هی احساسیلی که برعکس تو خنهی اشی بدی باحاله ولیلی خاسریخب ؟ !ی کنی نگاه مي جورنی چرا اهیچ-

 !!ي باعث شده بقول سجاد همه فکر کنن تو مغرورنی ده و ایاحساساتش و بروز م
 : لب زدي لبخند محوبا
 ؟!ستمین-
 !ي سردیلی خاسریبه نسبت .. خبی ولیستیبه نظر من ن-
 !!ادی خوشم نميمن از لوس باز-

 : نگاش کردهی و عاقل اندر سفنی نشست روزمسمانه
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 آدم ي درصددی شارمی گی روانشناس خودم وقت مشی برات پایب.. کردم فقط وضع من خرابهیتا االن فکر م-
 !يشد
 : لبخندش اخم نشستيجا
 !؟ی رواشناس واسه چشیپ-

قت بخاطر  وچی هنکهی دادن و احی شروع کرد توضاشاروی با شیی کرد و از اول آشناي با انگشتاش بازسمانه
 و سجاد اسری شنهادی وهم ازدست بده و به پاشاری خواسته ی نداشته و نمی دوست درست حسابزیزبون تند و ت

  !رهی روانشناس مشی بدونه پی کسنکهیمدتهاست بدون ا
 : بهت گفتبا
 ! اندازمایبعدا باهاش دستت م! یگی و منیچرا به من ا-

 : شونه باال انداختسمانه
 !ن بخاطر خودم بهت اعتماد کردمم! اشکال نداره-
 

 با خودش گذشته يری که به درگیی تبعاتش و تمام سالهااسر؛ی ی تو جاش نشست و بدون مقدمه از شوخدودل
 :بود گفت و گفت در آخرم اضافه کرد

 ! شدم خودم خبر ندارموونهینکنه منم مثل تو، د-
 : دادی شو براش پرت کرد آهو با خنده جاخالی دم فرشسمانه

 !گمی ميدارم جد! آشغال-
 !یلیخ... آهوی احمقیلی خشهیباورم نم-
 
 ..فقط.. فقطستمیاحمق ن-
 
 ! تورو دوست داشتاسری بود دهی هم فهمییحی مش ش،ی از چند سال پشعوریآخه ب-
 : شدرهی گل فرش خبه
 
 ... کهمی اون قدر پررنگ بود تو زندگیاون خاطره بچگ-

 : از جاش بلند شدازهی با خمسمانه
 !ي همه ادعا شعور، گند زدنیقبول کن با ا!  مونی وقت بچه نمچیآدم ها ه-
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 کرد ی درستش مدیاما چطور با. سمانه بودری و تفسحی از توضشتری بیلی خشی داشت عظمت خراب کارقبول
 دی کهب ايتنها کار. داشتی آشتالی خاسری و بکنه، نه اسری ی تونست منت کشینه م! براش سوال شده بود

 ! ازدواج بزنهری تونست زی عمرا ماسریاون وقت !  بود که منتظر برگشت پدرمادرش بمونهنیکرد ا یم
 

 از پله باال رفتن، بعد ازمدتها الی خی ساعت به پنج صبح بود که بمی شد ساعت نی باز نمی از خستگچشماش
 ! شدنهوشی بی جا پهن کردند و از خستگنیرو زم

 
 داخل ی گفت ولکی تا دم در خونه اومد، به خواهراش تبراسرین پرچم ها؛  زنورقی قربان و جشن بدی عروز

 ! زنون عمه و شوهرعمه ش نرفت و تو خونه موندرقی بي براي آهوهم درعوضش با لجبازومد،ین
 و ی گذشت، تو سالن انتظار فرودگاه با تمام سعی بود مدهی دکی و از نزداسری که ي بارنی از اخري روزده

 !  نگاهش بهش افتاديگاه سمتش نکردن، چندبار نيتالشش برا
 

 ! زدی چراغ متی رنگش از دور از جذابیی براقِ قهوه ي و خوش لباس با چشماپی خوش تشهی هممثل
 پوست روشن و برخالف سمانه ،یی سبز گربه يچشما!  داشتي پربای تقرکلی نگاه کرد، قد بلند و هاشاری به
 !دی رسی آروم به نظر میلیخ

 زی نگاه هروز،ی از کنار جمع؛ سجاد، پشیی ذوزنقه ي با کله ی رنگيبا مانتو زرد؛ شال سبز و شلوار جگر يدختر
 افتاد نیزم! ی آخر کارتِ دست گلش اتفاقي گذشت و لحظه اسری باز شی و ناشاری ي افتاده ریفوالد، سر ز

 از پسرا براش خم بشه یکی زدتا ی مپلک از دور تابلو بود معصومانه شی که مژه مصنوعییبالفاصله با چشما
 !برش داره

 بلند ي با متانت شر خانم و کم کنه با قدم هاروزی پنکهی از جاش بلند شد و تا قبل از ادی تردیی بدون لحظه آهو
 : پلک زدی به ظاهر مظلومي افهی کارت توصورت دختر با قيخودشو به جمع رسوند و با پا گذاشتن رو

 ؟! کردنتی اذنوی؟ آقا!زمی شده عزيزیچ-
 بوت آهو کرد و با مکث نه می به نیدختره نگاه چندش! نهی نبی پشتشونو کردن تا خنده شون و کسروزی و پفوالد

 ! آهو گم و گور شددی دي از محدوده هی گفت و کمتر از صدم ثانیی
 ! سمت پسرادی اخم چرخبا

 :گذاشت و رو به آهو گفت بشی جدی آماده کرده بود نااميری ضبط درگدی شو به امی گوشسجاد
 ؟!جانم ببر بنگال-
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 : کردن فوالدفی وسط داستان تعردی سمت سجاد و آهو پردی خبر از همه جا با بهت چرخی بروزیپ
 !!نی کنی وسط راه دخترا مردم و اسکن منیستادی ادی کشیخجات نم-

 : گفتیی با لحن بامزه فوالد
 !از راه بدر کردن ما متاهل هارو الغوزهی دوتا نی سر اریهمش ز-

 : سمتشدی انگشت کشآهو
 ! کموننی من بود به دختره متلک زد صد رحمت به رنگيسه ساعته زل زدم بهت؛ عمه -
 !ییسالم دختر دا-

 : سمت صدادیچرخ
 ...دمتی تازه ددی ببخشيوا! سالم پسرعــَـَـمِــِــــه-
هم در کمال ادب سالم کرد، سمانه از دور به  اشاری ادا کردن پسر عمه گفتنش خورد و ظی خنده شو از غلاسری

 !ستادی ااسریدو خودشو به جمع رسوند و سمت راست 
 ! کردمی مفی خاله م که ازش تعراشاریآقا -

 : سمت سجاد و از تاسف سر تکون دادبرگشت
 !!ینی زمبیصد رحمت به س-
 ! بود؟یخب بحث ببربنگال سرچ-روزیپ

 : بدقلقي رفت تو جلد آهو فوالد دهن باز کنه بازنکهی از اقبل
 
از بحثش !  مادر زن گرامهی حاجي کمک برای رفتیاگه عوض کمک کردن واسه مادربزرگ پدربزرگت نم-

 !ي موندیعقب نم
 

 :دی رو شونه ش نشست و عقبش کشیدست. سرخ شدروزی پد،ی با صدا خندفوالد
 !کانی پزیصد رحمت به نوك ت-
 صورتش مکث کرد و ناخودآگاه ي اومد، تو تک تک اجزای صدا نمیکس چی از هد؛ی بهت تو بغـ ـل مرد چرخبا

 :دی کشغیاز سر ذوق ج
 !!!امی پییدا-
 از دخترا تو یکی بار کی قهی هر دقدهی نکشقهیجمع شد و به دق!  صداش خواهراش هم حواسشون به تازه وارداز

 ! بودشییبغـ ـل دا
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 دور یی که با حـ ـلقه شدن دستای بـ ـوسدهی ديه صحنه  ـنه زل زده بود بـی بود و دست به سستادهی ادورتر
 : همه رو شوك زده کرداسری ی عصبيگردنش صدا

 ؟!ی کنی می چه غلطيدار-
 جا خورده بود اسری که از عکس العمل ی مرد جووني تازه از هنگ در اومد و به چهره د؛ی بازوشو عقب کشاسری

 ! شدرهیبا دقت خ
 که لشی کار شده و خوش استاکلیرنگ مادرش، همون پوست برنزه و همون ه ی آبي بود، همون چشمااریسام
 . دهنش باز مونده بودیی قهی گرفته بود چنددقي که تو بدنسازی عکسدنی بار از دنیاول
 : به سرعت از جمع جدا شدامیپ

 !دی و ببخشاری پسرم سام-
 : ادامه داداسری رو به یی اخم مردونه با
 ! زده ست فقطجانیه! ادی مرانیدفعه اول ا-
 و دشی پرستو؛ پروانه عمه ناهي وستهی بهم پي رهی رفتارش بده؛ تو زنجي برایحی فرصت کنه توضاری سامتا
 ! شده بودریاس! ماهیپر

 ! بچرخهاسری ي شد آهو از خدا خواسته تو روی و فرصتوستندی مادراشون پي هم به حـ ـلقه پسرا
 !؟ پســــر عمــــه!هی کارا چنیا-
 : کرد و با اخم گفتیی دندون قروچه سرای

 !یـــی برات نداره هر دوشون روشـــن فکرن دختر دای؟گرچه فرق!!اری سامای یآخرش رستم-
 ! ها ازش فاصله رفتی ورود حاجنی اولي با تاسف به بهانه اسری! ـنه ش سوختـی کالمش سي طعنه از
 
 
 شیی دادنیپدرش با د. دی باری از سر وروشون میتگ الغر شده بودن و خسیلی نظر آهو هر چهار تاشون خاز

 ! برادر زنش رو شونه ش رها بشهي هاهی زد و زودتر از مادرش بغـ ـلش کرد و اجازه داد گرییلبخند خسته 
 هم دست تنها گرانی با دی بـ ـوسدهی واسه دی برادرش خوشحال شده بود که حتدنی از دي هم به قدرمادرش

 ي به خونه اسری ي پدري هالی فاميعمه و شوهر عمه ش بعد از فرودگاه با بدرقه !  کردیبرادرش و رها نم
 !خودشون رفتن
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 با صدا کردنش مجبورش کرد امشی پیی خوردن بودن که داي از رفتن مهمونا؛ آخر شب همه مشغول چابعد
 کرد اگر اجازه بده  و در آخر اضافهی و زندگی درسطی دادن شراحی و رو به پدرش شروع کرد توضنهیکنارش بش

 ! کنهیآهو رو ببره مثل چشماش ازش مراقبت م
 آهورو که بعد از برگشت پدرش دی آخر و گردن خود آهو گذاشت و تنها اممی تصمي هم با لبخند مرموزپدرش

 ! و نقش برآب کردشهی مجبور به کوتاه اومدن ماسری
 زنگ زد به پدرش اسری نداده یود که هنوز جواب بي بزرگ خاندان ارجمند اون قدر قوی اطالع رسانستمی سایگو

پدر . همه با استرس منتظر قطع تماس بودن!  رفتی درهم مشتری پدرش بي گفت، اخمای مشتری بیو هر چ
 :  رو به برادرزنش گفتییبالفاصله بعد از قطع تماس با دندون قروچه 

  با شوهرشهستی بردنش با من نمیتصم-
 : شد و ادامه دادرهیدرش دلخور تو چشماش خ آهو از ذوق باز نشده پشین

 ! که برهدهی اجازه مل،ی به شرط برگشتش بعد از تحصایکه گو-
 جمع؛ ییهوی از سکوت دی لرزنشییفک پا!  رو داشت که با دندون سوراخش کرده باشنی بادکنکحس

! رو دوست داشته دونستن آهوی که همه میی کساياونم جلو!  کردی می تالفرهاشوی به شدت تحقاسرداشتی
 عقب اسری که چکار کرده دی دنی گردن آهو بود با ارهای کار انداختن تقصنی آهو تنها قصد انیاز ذهن بدب

 !دهیکش
 : بدقلقي جاش بلند شد رفت تو جلد آهواز
 ؟!ی زنی خودت هم پاتک ميبه بچه ! ی تو برنامه نبود حاجي ازدواج زوري هی قضنیا-

 : کردیونی پادرمامی پتی منفجر بشه از عصباناسر،ی سرخودِ  پدرش از کارنکهی از اقبل
 ؟! چتهگهی دياجازه داده بر! ی عوض دهنت، چشمات و باز کنتی موقع عصبانيری بگادی دی بایک!! بسه آهو-

 بقول ی رستمقیاز اول هم به تشو!  دردش رفتن نبودگهی وقت بود دیلیدر واقع خ!  نداشت که بدهیجواب
 ی چي براگهی تونست داشته باشه دی و تمام کمال ماسری یوقت.  خواست برهیرفته بود مخودش خر گازش گ

 !! رفتی مدیبا
 . به جمع کنجکاو و شوك زده بدو بدو از جمع خارج شد و تو اتاقش سنگر گرفتیی گهی نگاه دبدون

 ی می چ زدی زنگ مدی رفت؛ بالشی سمانه قفل کرد و به طرف موباي صدا کردن هاي اتاق و رودر
 : دستاش گرفتنی و سر تخـ ـت نشست سرشو بي رو پرت کرد کناری زد و گوشی نفس نفسیعصب!گفت؟

 ی هم بر نمگهید... رمیخوبش هم م...رمیم!!  سوسولي مونم بخاطر اون بچه ننه یم.. فکر کردهیچ..رمیم-
 ... تونه بکنهی نمی غلطچیگردم ه
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 : پاك کرداشکاشو
 راحت با الیبعدش با خ.. هم بودهیاسی ره ی مادتی سال نشده هی..ي ریو م آهي ری محکم باش منیآفر-

 .. بشهسی دهنش سرويری گی اقامت می کنی ازدواج ماریسام
 :دوباره بغضش شکست. کردی می هاش دهن کجنی به تلقنهی تو آسشی سرخ و خصورت

 ..خر. خر.. خراسری... خوام برم زوره؟ینم-
؟ ! گرفتی ممی رفتن و موندنش تصمي بود که برای کاسری شد؛ اصال رهی خنهی آشناش تو آي بغض به چشمابا

 : کرددای که واسه موندن دنبالش بود و پییچشماش برق زد، بهونه 
 ! شمی دق ش مي نهی مونم تا آخر عمرش آینظرم عوض شد؛ م-
 !دنی زد و شروع کرد نقشه کشی چشمکنهی باز شده بود تو آاری اختی که بششی نبه
 
 : ماه بعد در جواب مادرش گفتکی قایدق
 !حالم خوبه!  مادر منی پرسیچقدر م-
 ! همه مدت باالنی ای کنی میچ! دمتی ندروزی از دنیی پاای تک پا بهیخب -
 
 ! خدمتتامی چمدون کتابام ببندم اساعه منیباشه بزار آخر-

 رو کرد شوهر ي طناز شو قطع کرد و باالفاصله بای گفت و گوشي"منتظرم" یقی با نفس عممادرش
 ::متفکرش

 دوتا جوون من از بچه م دور نی که بخاطر قهر اشهینم. ی بگيزی چوسفی به ي خوایآقا محمد؛ شما نم-
 !بمونم

 :دی جویلی سبارجمند
 دهی دونم از کجا فهمی هم نماسری مدارکش و بدون مشورت با ما فرستاده که بره؛ شهی میبچه ت دوماه-

 ... دونمی من نمهیحاال قهرشون به چ!  کردهشی و قانوی خبر عقدش و رسمی بادی نگهی نره دنکهیواسه ا
 : کردیفی خانم اخم ظرنازیپر
 
 !ی شوخی شوخرهیداره م!!  آخههی هاش چي بچه بازنی بهش بگو اگه دوسش داره اقاةخب -

 : تکون دادي از حرص سرارجمند
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 ی نباشه برمالتی خی ولکوندهی بچه رو چطور ش دلدونهیخدا م. عقربهشی نستی بگم المصب زبون نیچ-
 ! زدی نماری پسره سامنی تو دهن ارنبودیاگه دلش گ! گرده

 : خانم پشت دستش زدنازیپر
 ي خواستگاراهیحاال ! هی به کی دونه کیچه م! جوون خامه.. بزرگ ترشهگهینم!!  دست دختره هرز شدهيدید-

 !ياری در بي بازی وحشدیهم کرده با
 : از تاسف تکون دادير سارجمند

 ! کنهی دست بلند مرهی تحت فشار بوده، کنترل اعصابش در منمدتی اه،ی فشار عصبگهیسجاد م.-
 !! کنهری بچه ختم بخنیخدا آخرعاقبت مارو با ا-

 :دی زنش با صدا خندي از لحن بامزه ارجمند
 !! شدی چم،ی کردی فکر میچ-
 ! برعکسش شددهیض نجات م خاندانت و از انقراشهی پسر مي کردیفکر م-

 :پدرش زودتر به حرف اومد. دو به آهو که تازه وارد اتاق شده بود نگاه کردنهر
  !مونیری آه و ناله خَرِ سرونه پمون؛یری پي شه عصایگفتم م! نه واال-

 : مادرش گذاشتي تکلف رو پای شد سرشو بنی زمپهن
 !!دی مهربون خودم رفته بودم شايمان پر بود اخالقم به خودت بره اگه به ماتیخب از بد شانس-

 ! خندهری آهو زدن زي سه شون از لحن جدهر
*** 

 به خواست خودش د؛ی رسی که هنوز مهمان براشون میی گرفت و از اونجای پدر مادرش همون خونه خدافظاز
 !با فوالد و سجاد رفت فرودگاه

 !ست؟ی سمانه ننی ماشنیا-سجاد
 ! برگشت عقبفوالد

 !اشارهی نی ماش؛ینی زمبی نگر؛ سندهیوشن فکر؛ آر!  جانيا-
 !دنی فوالد و سر تکون دادن هاش خندي و سجاد به لحن جدآهو
 
 : نشده سمانه خفتش کردادهی پنی فرودگاه از ماشدر
 !! حلهی کوچولو بکنی عذر خواههی گهی ماشاری!! نرو آهو-

 . کردی سالم احوالپرساشاری به یی زد و با خوش روکنارش
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 ! گرفتنی متیآهو خانم قبل ترها قبل از سفر حالل-اراشی
 : جواب دادشخندی به سمانه و با ندی کشدست

 !دی حالل کنیی خواهر زاده نیتروخدا من و بخاطر داشتن همچ-
 فوالد که دنی که قصد کوتاه اومدن نداشت، از داشاری!  شدیکی پسرا ي خنده کی سمانه به بازوش با شلمشت

 :عقب و باز کنه گفت خواست صندوق یم
 ! دست نگه دارقهی دقهیآقا فوالد -

 : تر ادامه دادي جداشاری و دی از دراوردن چمدون از صندوق عقب دست کشفوالد
 !دی ارزه به قهر برینم!  سوتفاهماتی شده از بعضنی خرده دل چرکهی ه؛ی بچه احساسیلی خاسری-
 : خنده گفتبا
 !شهی گفتم دلم براش تنگ میچکار کنم اومده بود بدرقه م بهش م-

 : گفتدنی که سمانه و آهو سرخ شدن از خجالت و لب به دندون گزی با ادا با لحنفوالد
 !یآهِـــِ شو نگفت-

 : برداشت سمتشزی خآهو
 ! نزنيادی که بخاطرش اوردمت و بکن زر زيکار! حــمال-

 صادقانه یید و با لبخند خانومانه  از لحن متفاوت حرف زدنش با فوالاشاری ي گرد شده ي سمت چشمادیچرخ
 : دادحیتوض

 خودش دیبهش بگ!  حرص دادنشي شدم برای نمي اورد، من جِریاگه لج من و بابت سنَد زدن ازدواج در نم-
 !هم کم مقصر نبوده

پشت گوشتو " اشاره داد و با گفتن اشاری روشن دست ی چمدونش و ازدست سجاد گرفت و با ابرو به گوشدسته
 ! فرودگاه راه افتادي به سمت در ورود" پسر عـــمـــهینی بیمنو هم م يدید
 

 از آسانسور خارج نشده در خونه شون باز شد و ری پدربزرگ آهو؛ خسته و دلگي از سفر سه روزه ش به خونه بعد
 وسفی.  کردریی تغي حال و روزش به لبخند محودنی جفتشون از ديپدر مادرش به استقبالش اومدن؛ اخما

 ؟!ي چندروز کجا بودنی معلوم هست اه؟ی چه وضعنیا-: به خودش اومدنایزودتر از م
 واحد ي و کنار در خونه ش، روبرودی دنبال خودش کشواری خسته شو تا کنار دي حوصله قدم های و بکسل

 . داد و چشماشو بستهی تکواری نشست و به دنی زميرو! پدرمادرش
 : با محبت به حرف اومدمادرش
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 ! سرده مادرنیرو زم نینش-
 :دی که سراغ داشت بهش توپی لحننی مادرش قفل کرد و با بدتري شو تو چشمای عصبيچشما

 ؟!یبرادرزاده ت پدرمو دراورده حاال نگران اسهال شدنم-
 : به حرف اومدشخندی با نپدرش

 ؟!ی گی مراهی بد و ب به زن منواری کنار دی دنبال زنت؛ نشستي برنکهی بزار پدرسوخته؛ عوض اهیاز خودت ما-
 : خم کردی با مسخرگسرشو

 
 ! چشم و روی بي دختره نهی بی منو هم مدهی؟ پشت گوشش و د! کجا برم-

 : تا از ادامه دادن نطقش دست بردارهدی دی پدرمادر شو نمي داد و ابرو باال انداختن هاهی تکواری به دسرشو
 ....لط کردم الناس غهای کرد؛ صد دفعه گفتم بابا اسیدهنمو سرو-

 : وسط حرفشدی پرمادرش
 ...ــیآروم تر مادر همسا-

 : مضطرب مادرش باز کردي تو چشماچشماشو
نق زد؛ .. نگفتمیچیهر جور خواست تازوند بخاطر تو ه. کج و معوجتيبزار همه بدونن برادرزاده ...بزار بشنون-

 !!من آخه بجز دی خری می هاشو کیعشوه خرک! دمیتحمل کردم، غر زد به جون خر
 کردن ی گردن تو صورت پدرمادرش که با لبخند تماشاش می که دنبالشر و دردسر میی مثل پسر بچه هاتخس

 :ادامه داد
پسر ..  ماههیاعصاب برام نذاشت اون ..هر جور در موردش قضاوت کردم حق داشتم.. گفتم حق داشتمیهر چ-

 !! برم دنبالشستمیپدرم ن
 : به سقف اضافه کردرو
 !کرد بخدا رمیپ-

 : گرفتی که به زور جلو خنده شو می با صورتپدرش
 ..به من چه؟ من تابحال به زنم گفتم باال چشمت ابروئـ!  توله سگی گذاشتهیباز از من ما-
 ".. مشکـمی براشیدور....فرار کرده ز دستم...  دارم خوشکلهییآهو"

 سرد؛ چشماشو بست و کل واری داد به دهیک تی بار صدم قطع کرد وکالفه سرشو با خستگي فوالد و براتماس
 . گشتی بهونه واسه رفتن دنبال آهو مهی داد اماتمام ذهنش دنبال یکل پدر مادرشو گوش م



 

@donyayroman 187 

.  رفته؛ شام آهو خوشمزه تر از ناهار توئهادتی ي آشپزي شدری گفت خانم پی بود می کشبید! یتو نگفت-نایم
 !هان

 :د بسته پدرش و مخاطب قرار داي چشمهابا
 ....ـی واگری هاگنیآهو کجا بود تو ا...ي دادی مری دادن به دستپختش به حافظه ش گریعوض گ-
 

 خنده شو نگه داشته بود و براش عالمت متاسفم پسرم من ی باز کرد، پدرش با صورت سرخ به سختچشماشو
رچوب باز در خونه ش نگاه  ـنه با لبخند به چاـی باال رفته دست به سي داد و مادرش با ابروهای مرم،ی تقصیب
  خورد نشده بود؟ی متساعد از داخل خونه که به پهلوش مي کرد؛ چطور زودتر متوجه گرمایم

 :با قورت دان آب گلوش از خودش کم نکرد
 آخه چطور ؟ی هستییتو چه عمه ..  کهستی جا ننیا! آهو که االن رفته دنبال افق روشن آرزوهاش مگه نه؟-

 من که شوهرشم نیبب!!؟! جا برات شام درست کنه هاننی ای از درس و مشقش بکشون اون بچه روادیدلت م
 !! آخهدی کنیم بچه هاتونودرك نيگذاشتمش بره دنبال کشف استعدادهاش، شماها چرا استعدادها

 :دی مادرش همزمان با چشم غره رو بهش توپد،ی خنده و دست زنشو گرفت؛ داخلش کشری با صدا زد زپدرش
 من حافظــ!  براتارهیپسر بزرگ کن زنش بده زبون در م!  رو چشم ویب-
 که دست به ی بسته شدن در خونه شون دودل با اضطراب از جاش بلند شد خونسرد لباسشو تکوند و رو به زنبا

 : باز لب زدشی بود با نحی باال انداخته منتظر توضي لنگه ابروهیکمـ ـر با 
 !ي بري ذارینهام نم که تي دونستم اون قدر دوستم داریم-

 : گفتي خنده شو خورد و جدیی از اون همه اعتماد به نفس و پرروآهو
 !!ی زنی با اسب ها می رفتي کرددای پی اختالل رواندمیشن-

 : با مزه تکون دادسرشو
 
 !! بودمی خوبیـــلی مون کردن وگرنه من پسر خوونهید! خانم اجازه؟-
و !  ؛آدمهستی زن کفش و لباست نيری گی مادی! ي که بودییجا همون ي بردفیپسر خوب امشب و که تشر-
 !رهی بگمی تونه واسه خودش هر جور دوست داره تصمیم

 : گفتي جدیلی تکون داد و خي آهو سري صحبتاي برامتفکر
 
 ! زنش کمکش کنهماتی تو تصمدیبا! گهی دستی خب؛ شوهر هم که برگ چغندر نیول! اون که صد البته-
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 !يک کرد چقدر کمدمید-
 : قدم به جلو برداشت و دوستانه دست گذاشت چارچوب درهی

 
 !سفسطه نکن آهوخانم-

 : مانع داخل اومدنش شدشتری بآهو
 
 ؟!ي انسان قبولش دارهی به عنوان ایزن کفشته ! ری بگمتویتصم-
 ...مــَ-
 جلو اومد و با ي شلوارری باز شد و مرد جوون کالفه با زی واحد اون طبقه؛ تازه عروس داماد جاللنی سومدر

 : و هولش داد تو خونهاسری يصورت سرخ دست گذاشت رو شونه 
 تو بگو حرف گهی تمدن ها راه بنداز شرو دردسر هم برا من درست نکن، زنم ميجون داداش برو داخل گفتگو-

 ! شون درستهیکیکدوم 
 ! خندهری هر دو زدن زدهی نکشهین و آهو تو هم گره خورد به ثااسری ریهمزمان نگاه متح.  و روشون بستدر
 

برو -: که پر ازخنده بود گفتی داد و بعد ازتموم شدن خنده هاش با لحنهی مبل تکي عقب تر به دسته آهو
 !خونه پدرت

 : و دست به کمـ ـر گفتستادی صاف ااسری
 ! پررو نشو-

 : نازك کردی متعاقبش پشت چشمآهو
 ! خونه پدرمرمیباشه خودم م-
 : راه برش گردوندمهی از نندشخی با ناسری

 ! منشی بستنت به ری خواستنت نمیاونا اگه م-
 : گفتطنتی زد و با شی چشماش برقآهو

 ! کوسهنمی بی نمیشیمن ر-
 بدجنسـ نی در عاسری سنگر گرفت، ی بزرگي فرار کرد پشت کاناپه سه نفرغی برداشت براش آهو با جزی خاسری
 ! انداخترشی رو کاناپه و قبل از در رفتن گدیبا کفش پر"خرم یجهنم و ضرر بهترشو م" با گفتن یـ
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 ! بابامشی خوام برم پیولم کن م-
 !می ری باهم مییبعد سه تا... خرده ارشادت کنمهیبزار من !  االن نهی ولي ریم-
 ..ــیی؟ چرا سه تا!سه تا-
 : به هوا رفتغشیج
 ! خوام برم اصفهانی من ثبت نام کردم می کنیغلط م-
 : با پا در اتاق خوابشو باز کرداسری

 !ی نکني بازری با دم شگهی دی کردنته تا تو باشتی مدت اذنی اي مهیجر-
 ! ذارم فکرش هم نکنینم-

 : لباسشي تکمه نی نشوندش رو تخـ ـتش و دست برد اولآهورو
 !يِ هوي نره جواب هاادتی ي بکنم تو حافظه ت که تا عمر دارشی خالکوبنیهمچ-
 : اون دست تخـ ـت و گفتدی پري فرزبا
 ! آخه تو حرف بفهميچقدر خر-
 : دست برد کمـ ـربندششخندی پرت کرد گوشه اتاق و با نراهنشوی پاسری

 !زمیخر چقدر نداره عز-
 
 انیپا
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