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  کاربر انجمن قصه سرا s.mokhtariyan |  دلبهیرمان کت
 
 هی تا بقگذرهی و مهربان که از خودش مایمی کي ، دخترایمیک

مثال بخاطر حاج بابا از .  اونهی خواسته همه خوشحالنکهی خواسته هاشون برسن غافل از ابه
   با مسئلهي تا حدودکندی فکر مکهی و درست زمانشودی منصرف مشیازدواج با کاوه پسر عمو

 
 نیا. دی ای و همراه فرزند کوچکش به تهران مدهدی امده کاوه همسرش را از دست مکنار

 .. و کاوه استایمی کي برايشروع دوباره ا
 

 و دور تادور خاك دارمیگل را وسط گلدان نگه م. کشمی را جلو میگلدان شمعدان        
   بهی خالي تا فضادارمی خاك بر مگری دیمشت.  کنمیبا دست سطح خاك را فشرده م. زمیریم
 

 ی را کنار باقیشمعدان.  پاشم ی دورنگم آب می شمعدانيبا آب پاش رو.  پر شودی کافاندازه
  ی گلکنمی خلق ميدیهر بار که گلدان جد. کنمی و با لذت به گلها نگاه مگذارمیگلدان ها م

 
 يبرا.  کردهنیی تزبای تولد هر باره عجب خانه حاج بابا را زنیا.  شودی درونش متولد مدیجد

   چندي دورنیا.  در اصفهان رفته نی که به خانه عمو امشودی مي هفته اکی. حاج بابا دلتنگم
 

 پدر بزرگ کی من فقط يحاج بابا برا.  دلتنگ ترم کردهمی دلتنگ زندگي از همه سالهاروزه
  نیا. می است برای از هر کسزتری ها و عزی پناه خستگ ها،یی گاه تنهاهیتک. ستینبود و ن

 
 که سالهاست یآغوش.  کندیدلم آغوش گرمش را طلب م.  ام را کسل کردههی روحنبودنش

   از نوه ها حق نداشتن خودشان را بهچکدامی وقت هچیه.  من باز استيفقط و فقط به رو
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 اش است زکردهی مامن سندش شش دانگ به نام عزنیا.  کنندکی من به حاج بابا نزداندازه
 . که بارها و بارها همه علنا اعتراض کرده اندییتا جا

 که دی گوی و مکندی ممی صداوانی اي از روی اصفهاننیعمه مهردخت با آن لهجه شر        
  ابانی که عطرش تا سر خیلی زنجبي کلوچه هاي رود برایدلم ضعف م.  آماده است يچا
 

 خنک ری شریدستم را ز.  کنمی مزانی آوالسی درخت گي بندم را باز و روشیپ. دهیچی پهم
  چهی قاليکنارش رو.  دی گوی ميدیعمه مهردخت با لبخند خسته نباش.  شورمیحوضچه م

 
عجب .  خواسته بودم عمهگهی دزی چهیکاش از خدا : می گوی و منمی نشی که پهن کرده ميا

 .یشما خسته نباش. ی راه انداختییبو

 نیطمع دلنش.  زنمی و با ولع گاز مدارمی خوشرنگ را بر میی طالي دانه از کلوچه هاکی        
 : دی گوی مدی پای که عاشقانه مرا مشهیعمه مطابق هم. ندی نشی زبان مری زلیزنجب

 
 . قد و باالت برم نوش جونتقربون

من جواب : می گویآروم م.  اندازم یبه عمه م ینگاه. دی آی زنگ تلفن از سالن ميصدا        
 .دمیم

 . رومی و با عجله به سمت تلفن مگردانمی خورده را به ظرف بر ممهیکلوچه ن        

 سالم -        

 ؟ی جون خوبایمیسالم ک -        

 ن؟ی خوب؟ي خانم ساجدنییشما. ممنون -        

 . رو گرفتمنجای اگهید. ي در دسترس نبودتی گوشيزنگ زدم رو.  گلم یمرس -        

 .نی کردیکار خوب -        
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طرح .  همون دوستمون که صاحب هتل هخامنشه،ي عباديآقا.  خبر داشتم براتهی -        
  در. یدوست داره همون طرح ها رو براش اجرا کن.  خوشش اومدهیلی و خدهیهات رو د

 
 . اتاقها هم با تو باشهنهی شوميا راهرو ها و اجرهی نما و حاشخوادی مضمن

.  بودی عرصه شده بودم قدم بزرگنی بود وارد ای که چند سالی مني هتل براکی ياجرا        
  چطور. شدی به من سپرده مي بهتري بعدها پروژه هادیشا.  خودم را نشان دهمتوانستمیم
 

 می کردم کنجکاویسع.  سوال داشتي به من کم تجربه سپرده شده بود جای بزرگنی به اکار
   بود که تعجبم راي هرچند هنوز شروع نشده بود به حدتی موفقنی اینیریش. را پنهان کنم

 
 :می لبخندم محو کنم و بگوپشت

. کنمی طرحها شروع مي امشب کارم رو رونیهم.ي بود خانم ساجدی خبر خوبیلیخ -        
  هتل برم؟دی بازدي براتونمی میفقط ک

 که يفقط مورد. ی با خودش هماهنگ کندی بافرستمی رو برات مي عابديشماره اقا -        
 . هتل رو افتتاح کنهگهی چند ماه دخوادی عجله داره و میلیهست خ

 .هی ، زمان کمی بزرگنی کار به اي اجراياخه چند ماه برا -        

 ي و اقایدونی مسائل خودت می باقيبرا.يای مطمئنم از پسش بر می ولزمی عزدونمیم -        
  نمیبب. کنمیترگل صدام م. شمی مزاحمت نمگهید.  واسطه بودم گلمهیمن فقط .  يعابد

 
 ؟یکنی مکاریچ

 .خداحافظ. قربونت برم.  ماهشو ببوس يرو -        

 میاهای از رویکی ي پروژه انی همچنيکار کردن رو. رومی به فکر مگذارمی را که میگوش        
   نقش برجستهيمن فقط به تابلوها. کردی که داشت کار را سخت می زمان کمیبود ول
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 ی اتاقها کار را طوالننهی شومي راهروها و کار روي اضافه شدن نمای ولکردمی فکر میسفال
  از سالن خارج. بردی طرحها زمان مری سای نقش برجسته اماده بود وليطرح تابلوها. کردیم
 
 .گرفتمی پروژه کمک منی اي براي از کسردیبا. شومیم

  بود زنگ زد؟ی شده عمه؟ کيزیچ -        

 زنگ ي خانم ساجدستی نيزیچ: می گوی و مدارمی خورده ام را بر ممهیبا لبخند کلوچه ن        
 . گرفتمدیکار جد. زد

  تو فکر؟یپس چرا رفت.  خوبه یلی که خنیا -        

 .نگرانم به موقع نرسونم. کار زمان کمه  لی تحوي براکمی -        

االن تا .  نازدونهي کردیخوب قبول نم: دی گوی و مداردی خوشرنگش را بر ميعمه چا        
 .یفتی از خواب و خوراك مي بدلی که کارو تحويروز

 شهیعمه هم.  بوسمیصورت مهربانش را م. شومی کشم و بلند می سرد شده را سر ميچا        
   از حدششی بي های نگران نگرانشهیمثل من که هم.  من استینگران سالمت

 
 يچقدر دوست دارم روز.  نگرفتهای دننی من حقش را کامل از ایفرشته دوست داشتن.هستم

   من بارهای که کنار ما خوشبخت است ولدی گویهرچند م. نمیاز ته دل سامان گرفتنش را بب
 

در عمق چشمانش .  رصد کرده امشودیبه جمع ما اضافه م يدی زوج جدکهی را زماننگاهش
  يکدام دختر. ندی کس به خصوص حاج بابا ان را نبچی دارد هی که سعیغم.  نهفته استیغم
 

 رسمی افکارم که مينجایبه ا.  عروس را نداشته باشددی لباس سفدنی پوشي که آرزواست
 مدتهاست ی خوش طرح بود ولدی ان سپدنی پوشمی آرزویخود من هم زمان. کنمی مستیا
  نیا
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 . را در خودم کشته امحس

  ؟يریکجا م: دی گوی روم که می منییاز سکو پا        

 دیشا.  که تو ذهنمه کار کنم یی هادهی اي سرهی ي روخوامیم. ارمی لپ تاپم رو برمیم -        
 . کردمدای پدمی پروژه جدي طرح جالب براهی

 و همزمان کنمی کارگاهم را باز میدرب چوب. رومی منیی را پانی زمری زیمی قديپله ها        
   تا فردادیبا. زنمی کار کرده ام مشانی که روی به چند خشتيسر. کنمیالمپ را هم روشن م

 
 به يمشتر.  خشک شدن به کوره اقا جالل بسپارمي تابلو را تمام کنم و خشت ها را برانیا

   کار بوده امری که درگشبی و لپ تاپم از دلیموبا. زندی سفارشش زنگ ملی تحوي برايزود
 

. دی ای در مامکشی پي صدارومیاز پله ها که باال م.  دارمیهر دو را بر م.  همان جاستهنوز
  ی از دست رفته ام هست که مي تماس هاامیحتما پ.  دهدی پنجره انتن مي فقط رولمیموبا

 
 و يدو تماس از دست رفته از خانم ساجد. کنمی را چک ملی و موبانمی نشیکنار عمه م. دیا
 . از احمدرضایکی

.  رفتمدنشی اصال فردا که جمعه است به ددیشا.  حتما بعدا با احمدرضا صحبت کنمدیبا        
 . را فراموش کردمنهی کارها بودم که او و مامان تهمری مدت انقدر درگنیا

 اخر هفته مان يعصر روزها.شومی طرحها مریو من درگ بافد ی میعمه با حوصله بافتن        
  مثال عمه. می مهمان داشته باشنکهیمگر ا. گذردی طور ساکت و آرام منیمعموال هم

 
 ری همه جا زدیانوقت با. ندیای بدنمانی دي و کنجکاوش براطانی شي و نوه هاندختیس

 به کارگاهم بزنند و همه جا ي سریواشکی ای را بشکنند ینظرشان داشته باشم که مبادا گلدان
  را
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 . زندی بربهم

 ی مادر مي براي الهیبه عمه که مدام در رفت و آمد است و وس.  بندم ی را ممیبند کفشها        
  کنمیگذارد، اعتراض م

 . شهی مدای کرجم پزای چنیعمه جون، همه ا -        

  بنددی کوله را با آرامش مپی و زگذاردی ام می کوله پشتي خشک را تودیعمه بسته شو        
. 

 لوی دو کلی وسانیهمه ا.  خشک کنهي تونه سبزی که نمی خونه آپارتمانيمادرت تو -        
 .هم نشده انقدر اعتراض نکن

اما .  تر استنی هم سنگکنمیاز انچه فکر م.دارمی و بالبخند کوله را بر ممیگوی میچشم        
  درب.  کنم ی میاز همان جا با عمه خداحافظ.  ارزدی ممیونه ها مادر به درد شیخوشحال

 
کوله .  شودی مادهی پنی بابا از ماشنم؟حاجی بیدرست م.  بردی کنم ماتم می را که باز ماطیح

   چند روزهنی ای تمام دلتنگرمیگیدر آغوشش که م.  کنمی و به سمتش پرواز مکنمیرا رها م
 

 .میزنی حرف با هم می حرف کلیب.  نشاندی ممیشانی به پيبوسه ا. شودی ممحو

  بابا؟یرفتی مییجا -        

 .رمی نمگهی دنی االن که شما اومدی مامان ولدنی برم کرج دخواستمیآره م -        

 .مادرت چشم به راست. نه باباجان برو -        

 .رمیگی ممی داخل بعد تصممی برنیایحاال ب:می گوی و مرمیگیدستش را م        

کوله ام را در دست گرفته و با اخم . نمی بی او را مگردانمیسرم را که به سمت خانه بر م        
  نی ايالبه ال. شودی و خشم به صورت اخم ظاهر می او تمام ناراحتيبرا. کندینگاهم م

 
 .نمکی و سالم مرمیگی منییاز شرم سرم را پا.  ها هزاران هزاران حرف ناگفته پنهان استاخم
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 لتونوی داخل من وسانیشما بر: دی گوی و رو به حاج بابا مدهدیسالمم را سرد پاسخ م        
 .ارمیم

 یمانی و پشقی خواهم ان حزن عمینم.  کنمی به حاج بابا و عکس العملش نگاه نمگرید        
  سی تندکی محکم خودم را دوست دارم نه يمن حاج بابا. نمی ببگری دکباریمفرط را 

 
 که متوجه عمه و ي به اندازه اکنمیسکوت م.  شودی بار، بسان اولش نمگری که دشکسته
  خودم را به.ندی نشی مبل منیکتری نزديحاج بابا رو.  شومی و خوش امدش نمیخوشحال

 
 به دنشی قلبم با دياز خودم که طپش ها! کنم؟ی دانم از که فرار مینم.  رسانمی مآشپزخانه

   کهدی ای عمه ميصدا.  پررنگمی نداشته ولی که در ان نقشي گذشته ا از شرمایهزار رفته 
 
با استکان ها . رودی و طبق معمول با عشق قربان صدقه اش مکندی می کاوه سالم و احوالپرسبا

  حاج.اه.  گل قرمز را هم کنارشانگذارم،قندانی مینیسه استکان درون س. شومیسرگرم م
 

 که عمه توت خشک ی تا ظرفکنمی باز مکی به کی ها را نتیکاب.  تواند بخوردی که قند نمبابا
   ازیدست. کنمی مدای کمتر پگردمیهر چقدر م. شودی مدایمگر پ.  کنمدایدرونش گذاشته را پ

 
عمه با سرزنش . گردمیبرم.  کشدی مرونی و ظرف توت را برودی منتی سرم درون کابپشت

 حواست کجاست عمه؟: دی گویم

 خودم را دیبا.  گذردی داند که چه در دل و فکر من میعمه از کجا م. می گوی نميزیچ        
  من خودم کاوه را نخواستم.  حاج بابا دامن بزنمیمانی به حس پشدینبا. جمع و جور کنم
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 ینیس.  اش زدمنهی من بودم که دست رد به سنی ای ولگشتی علتش به حاج بابا برمدیشا
  به چشمم.  که ارام تر بتپددهمیبه دلم هشدار م.آرام باشم کنمی میسع. دارمی را بر ميچا
 

 شومی وارد سالن مي و با لبخند ظاهرکنمی شکل می نچرخدلبم هم منحنجای که بدهمی مفرمان
   تازه دمِ عمهي چانمیا: میگوی و مرمیگی را طرفش مینیس. نگاهم به حاج باباست. 
 

 .ارهی رو از تنتون در میخستگ.  مهردخت

 توت خشکم شهیمثل هم. دست دخترم درد نکنه: دی گوی و مداردی برمیحاج بابا استکان        
 . خوردن دارهي چانیا.  موندهادتیکه 

 سر بلند ی ولکنمی نگاهش را حس مینیسنگ.  برداردي تا چاشومی خم می کاوه کميجلو        
   کهدی آی عمه مهردخت ميصدا. کندی و دستم را رد مکندی میتشکر خشک.  کنمینم
 
 . عمهي خوری نمي چرا چان؟یدی که انقدر زود رسنی راه افتادیک: پرسدیم

 .خورمی ندارم بعدا ملیفعال م -        

 . زی رو بذار رو مینیس: دی گویعمه مهردخت م.  اعالم عدم صلحیعنی نیا        

 .دهمیبه حرف عمه گوش م        

.  کرج باشدازدهی ساعت دی کار دارد و امروز هم بایی که کاوه جادهدی محیحاج بابا توض        
  زحمت.  ي بردیباباجان تو که تا کرج با: دی گوی که رو به کاوه مدی ای مادشی يزیانگار چ

 
 . رو هم بکشایمیک

 . حاج بابارمیخودم م.  دمی زحمت نمشونیبه ا: می گوی مریآرام و همچنان سر به ز        

 .میکنی حرکت مگهی دقهیچند دق: دیگوی تفاوت میب        

 . اندازمی منیی و سرم را پاکنمی حاج بابا را نگاه ميبا دلخور        
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 می گوی نميزیچ. شودی جا تمام منی صحبت همیعنی نیا.. شهی مثل هميقاطع و خود را        
   خصلتم را بهتر ازنیا. کردمی کردم و سکوت می نمی اعتراضی از همان بچگشهیهم.

 
اصال . رندی عمه و حاج بابا هم انقدر حرفش برو دارد که چشم بسته بپذنیب.  داندی مخودم

  خود من هم تا قبل از ان اتفاق همه جوره قبولش. کنندی حساب باز ميگری جور دشیهمه رو
 

.  امدی اگر نور از پنجره به درون اتاق می شب است مطمئنن شب بود حتگفتیاگر م. داشتم
  روزی که تا دیمن. کندی زود نگاهمان رنگ عوض میلیخ. می هستیبی عجيما انسانها

 
 .ردیگینفسم م. شی شده ام برالی ادم تبدنی ، االن به منفورترشی بودم برایدنیپرست

 .فتمیبهتره راه ب گهیمن د: دی گوی اندازد و می به ساعتش می و نگاهشودیبلند م        

 . مرمت داردازی ام ندهیدرون پاش.  شکنم یم.  مادی گوینم        

 .ارمی بوهی مخواستمیتازه م. ي نخورديزیچ: عمه        

 .می راه با حاج بابا صبحانه خورديتو.  ندارم عمهلیم: کاوه        

 را خچالی که درب نطوریهم.  رساندی خود را به اشپزخانه معی و سردی ایعمه کوتاه نم        
  تا. یزنی نمرونی بي لب به غذادونمیمن که م. ذارمی موهیبرات م: دی گوی مکندیباز م

 
 . یکنی ضعف ميبرگرد

 نی داند اینم. می بچه اکندی که هنوز هم فکر مدهمی توجه به همه جا به عمه گوش میب        
  نی سال دارد و پزشک متخصص اي و خورده ای سکندی با او رفتار منطوری که ايمرد

 
 . استمملکت

  باباجان؟نجای ايگردیشب برم: پرسدیحاج بابا م        

 . از دوستامیکی شی پرمیم. نه -        
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 که من شب می بگوخواهدیدلم م. میدانیعلتش را همه ما م.  کندی نميحاج بابا اصرار        
   خواهم علناینم.  توانمی نمی جا ولنی همدیای بواندتیدوست داشته باشد م. مانمیکرج م

 
 و می چپ زده ای است که خودمان را به کوچه علنی همه ما ایخوب.  را نشان دهميزیچ
 .می اوری که هست را به رو نمیی هايزیچ

 که اطیبه ح. گردمی که شب برممیگوی و در گوشش مکنمی میزودبا حاج بابا خداحافظ        
   که خودم را درونش حبس کرده ام اخر جانم راری حجم نفس گنیا. شودی نفسم باز مرومیم
 
 ری درگگری خواهم دی نمی ولمی را بگوقتی بزنم و حقادی فرتوانستمیکاش م. رساندی لب مبه

   خود رایعنی عشق نکهیمگر نه ا.  دارم که به او ببخشم جز حسرتيزیمن چه چ. من باشد
 

 هرچه ی بخاطر حاج بابا وللی اوادیشا. کنمی کار را کردم و منی هممن. ی محبوب کنيفدا
 . که کارم درست بوده و هستبرمی می پشتری بگذردیزمان م

 قهیچند دق. کشمی دهان می بی خاك گرفته صورتکشهی شيو رو.  ستمی ای منیکنار ماش        
  اصال حواسم به کوله. گزمیلبم را از خجالت م. دی ای من می گذرد که با کوله پشتیم
 

با .  عقبی صندلذارمیم: دی گوی که مرمی تا کوله را بگرومی به سمتش میبا عذر خواه. نبود
  ؟اونم با مترو؟ي تا کرج بریخواستی منی کوله سنگنیا

 يدلم محتاج ذره ا.  شنومی که عقلم را نمیسرزنش. شودیاز توجه اش حالم خوب م        
 .شودی ملی ام زای تمام خوشدیگوی که می با حرفیول.  میتوجه است درست مثل قد

 .ی کنی فکر نمی بکنيخوای که مياصال به عواقب کار -        

 دیشا. نداردی اشکالیآتش به جانم افتاده ول. شومی حرف سوار میب.  کشد ی مریقلبم ت        
   بهکشمیدست م. دارمیحس خفگ. امیمن راض.  ناراحتش را کم کندیزخم زدن به من کم
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باد که . دهمی منیی پای را کمشهیش.  نداردي ادهیفا.  بدهمنیی بغضم را پاکنمی می و سعمیگلو
  کاش دوباره نفسم تنگ.  نشوديزیکاش ابرور. شودی راه نفس باز مخوردیبه صورتم م

 
 و چشمانم را دهمی مهی تکی صندلیسرم را به پشت. نرفته باشدادمی يکاش اسپر. نشود

به . شودی بهتر میحالم کم.  کشمی تر از حد معمول نفس معی سری کمکنمی میسع. بندمیم
  خودم

 
 فکر ي توقایعم. کندی می و خونسرد رانندگيهمانطور جد. کنمی و نگاهش مدهمی مجرات

  سر. می زنی نمی حرفچی به مقصد هدنیتا رس. ستیخوب است که حواسش به من ن. است
 
 .شمی مادهی جا پنیممنون من هم: میگوی مرسدی که مابانیخ

 عقب و کوله شومیخم م. کندی در نمي به رساندنم جلوياصرار. داردی نگه مابانیکنار خ        
  به. رودی و مدهدی تکان ميسر. کنمی تشکر مگری دکباری و شومی مادهیپ. دارمی را برمیپشت

 
. تپدی خسته منگونهی فهمد که ای دل نمنی ای ولفهممیمن م.  سردش عادت کرده ام يرفتارها

  ی مابانیکنار خ.  افتندی فهمندکه به شماره می نمی لعنتي نفس هانی ای ولفهممیمن م
 

 کنم ی آورم و دوبار استنشاق می در مفمی کي جلوبی را از جياسپر.  بهتر شومی تا کمنمینش
  ی نممی ای مامان مدنیمدت ها به دبعد از .  نقاب به چهره بزنمدیبا.شودیحالم بهتر م. 
 

 .  هرروزه اش باشمي های من هم جز نگرانخواهم

 که آمدم فقط موقع ورود سالم کرد و یاز وقت.  در آشپزخانه مشغول استنهیمامان تهم        
   که عمه مهردخت داده را از کوله درییبسته ها. بعد به آشپزخانه رفت .دیحالم را پرس
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 .گذارمی اپن مي و رواورمیم

 . عمه دادهنارویا -        

. امروز کامال مشکوك است . دیشوی و تند تند ظرف مستادهی پشت به من انک،یرو به س        
 ...  اقالی نکند دوباره اسماعشومی میعصب

 گوشه يکبود. گردانمی و مامان را به سمت خودم بر مرومی به آشپزخانه معیتند و سر        
 چه به روز مادرم آورده؟ شعوریمردك ب. رودی و قلبم را نشانه مشودی ميخارچشم چپش 

  امروز
 
 و شودی که پر میبا چشمان. دی آی بد ممی نحس من است که از صبح زود براي همان روزهااز

   انقدریباز اسمال اقا روت دست بلند کرد؟ به چه حق: میگوی شدنشان هستم مزیمانع سرر
 
 ؟ي کس و کاری فکر کرده بکنه؟ی متتیاذ

 پاکشان کند تا متوجهشان نشوم ي دارد با پر روسری که سعیمامان با چشمان اشک        
 . همه زن و شوهرا هستنیاختالف ب.  مامان جان ستی نيزیچ: دیگویم

 . کنمی بندم و باز می پلک میعصب        

 کنه؟ درسته روت دست بلند ی همه هست ولنیاختالف ب -        

  کنم مادر؟کاری چیگیم -        

 حساب کار ي کرده بودتیوگرنه اگه روز اول ازش شکا.  مادر من يخوایخودت م -        
 . نشدهریهنوزم د. ومدیدستش م

 احمدرضا کجاست؟: میگوینگران به مادر م. فتمی مروزشی احمدرضا و تماس دادیتازه         

 ی ام را بغل مدهیمادر رنج د. هی گرری ززندی مي هايها. ه شده انگار تازه داغ دلش تاز        
   که مادرم به آغوشم پناه آورده از دردستی از محدود دفعاتنیا.  کنمی و نوازش مرمیگ
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.  بود که اسمال آقا بهم حمله کردنجایبچم ا: دی گوی مدهی بردهی برشی هاهی گرانیم. روزگار
. قسمش دادم احترام باباشو نگه داره. اومد مانع بشه . اونم نوجوونه به غرورش برخورد

  بزرگ
 

از .  هم فحش خورد هم کتکستادی ما انیاونم فقط ماب.  چربهی زورش به اسمال اقا مشده
   درو باززنمی در میرچه. نه شام خورده نه صبحانه.  اتاق حبس کرده ي خودشو توروزمید
 
 .کنهینم

. دمی و به دستش مدارمی برمزی مي از جعبه روی و دستمالمیگوی به مادر میآروم باش        
  چه خوب شد: دیگویم. جوشندی اشکها مثل چشمه دوباره می ولکندی را پاك مشیاشکها

 
 یخودت به اندازه کاف. ی نخواستم دلواپس بشی ولای بهت زنگ بزنم بگم بخواستمیم. ياومد

 . مادري داريگرفتار

. شدی او بود طاقتش تمام مي هم جایهر کس. نگران احمدرضا و در بسته اتاقش هستم        
   نکرده فقط و فقط بخاطر مادرياگر تا االن هم کار. شناسمی مغرورم را ميمن احمدرضا

 
من باهاش حرف : میگوی و مرمسپاینگاهم را به مامان م.  سمت اتاق احمدرضا رومیم. است

  باشه مامان؟ای شد نگران نشو و داخل نیهر چ.  زنمیم

تا اشپزخانه با نگاهم . بردی و باز هم به سنگرگاهش پناه مدیگوی مي باشه انانیبا اطم        
  دوبار پشت سرهم و.کوبمیباز م.  دهدیجواب نم.  کوبمی و بعد در اتاق را مکنمیبدرقه اش م

 
 ؟ی درو باز کنشهیاحمدرضا م: میگویم

 ی کمنباریا. کندی متی سرامی به صدامینگران.  شومینگران م. دی آی از اتاق نمییصدا        
 .الاقل جواب بده: حالت خوبه:میگوی و ممیکویمحکم تر به در م
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 در ي اقهی دقکی ریبا تاخ. شودی راحت مالمی خدی آی در قفل که مدی چرخش کليصدا        
  گریسمت د. رومیآرام جلو م.  تخت پشت به من نشستهي که رونمشیبیم. کنمیرا باز م

 
 هر دو راحت تر ي ، صحبت کردن را برانمی چهره اش را نبنکهی ادیشا. نمی نشی متخت

 ره؟ی مشی خوب پزیهمه چ: میگوی و مدهمی مرونینفسم را خسته ب. کندیم

 صورت ي روي اون کبودیعنی: کندی اوست که نفسش را رها منباری مکث ایبعد از کم        
 ؟يدیمامان را ند

با آرامش .  اش با خودش نهيری درگی خوب است ولشودی واردبحث ممی مستقنکهیا        
 ه؟ی اي عادری غزی چیعنی: میگوی ندارم مي را که خودم هم به آن اعتقادیحرف

 يصدا. دی کوی مواری و به دداردیر تختش را بر م و ساعت کناشودی بلند متیبا عصبان        
  دی را بروز دهد شاتشی عصباندهمی اجازه می ولخورمیجا م. دی آی اش می عصبينفس ها

 
 نکهیا: زندیداد م. انتظارش را داشتم همان موقع که به مادر گفتم وارد اتاق نشود.  شودهیتخل

  رتی غی من بیگی آره راست مه؟ی اهی عادزهی بار پدرت مادرتو کتک بزنه چهی یچند وقت
 

 . بشهي که عادفتهی اتفاق بنی دادم انقدر ااجازه

.  آوردیسرخ شدن صورت برادر کوچکم دلم را به درد م.  گردمیکامل سمتش برم        
  ی تخت ميبه حالت قبل که رو. ندی تا بنشکشمی منیی به سمت پای و کمرمیگیدستش را م

 
 . احمدرضاکنمیمن درکت م: می گویم. ندینش

 .ی کنیدرك نم: دیگویبا غضب م        

 . پدرمیکی از دو طرف مادرمه و اون یکی: دهدیاهسته تر ادامه م        



 15 

 احترام پدر مستم رو ایبه دفاع از مادر مظلومم بلند شم : دی گوی مفرط میچارگیبا ب        
 بشکنم؟

ما هر دو . ردیگی و قلبش مدی وسعت ديدلم برا. کنمی مدستش را آرام نوازش. حق دارد        
  ی پدر و آواره خانه پدر بزرگ و او کنار پدر و بیمن ب. می زخم خورده ای در زندگیبه نوع

 
 .تشی حماحس

 کار درست رو دی مامانه که بانیا.  ی بکني کاری تونیتو نم.  دلمزی عزگمی منویمنم هم -        
 .رهیانجام بده و حقشو بگ

دلم . اما اون راه حلو منم قبول ندارم: دی گوی و مردیگیسرش را با دست چپش م        
 . برهرونی از خونه بنی از اشتری بيزی آبرورنی اخوادینم

.  من بگذاردي پاي که سرش را روخواهمی و به اجبار ازش منمی نشی تخت ميکامل رو        
 . باشهی فکر کنم از گرسنگکنه؟یدرد م :می گوی و مکنمیبا محبت سرش را نوازش م

 من و مامان است هی شبقای شود به چشمانش که دقینگاهم دوخته م. دی گوی نميزیچ        
  پسر شانزده ساله ما در مقابل خانواده.  بزرگمرد را دوست دارمی برادر کوچک ولنیچقدر ا.

 
 . هم هستگهی راه حل دهی: می گویم.  داردنی دلنشیتی حس مسئولاش

بعدا : می گویم.  چشمانش را براق تر کردهدیبرق ام. ندی نشی ممی و روبه روشودیبلند م        
 . اول با اسمال اقا حرف بزنمدیبا. گمیراه حلمو بهت م

به .  پشت اسمال اقا باشهیکی که ازهی راه حل ننی ايبرا. دهمیادامه م. شودیخوشحال م        
 ؟یت باش اون پشیتونینظرت تو م

 . من حساب کنيرو. تونمیمعلومه که م: دیگویبا غرور م        

 بر وفق شی کنم که زندگي را بازی نقش کسدی بایخسته ام از روزگار ول. زنمیلبخند م        
 . اضافه شومشانیمراد است؛ که نکند منم به دلمشغول
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 م؟ی سفارش بدرونی از بدی باای پخته؟ يزیبه نظرت مامان ناهار چ.  گشنمه یلیمن خ -        

 ی که به سمت احمدرضا هجوم منمیبیمادر را م. میروی مرونی از اتاق بنکهیبه محض ا        
  با لذت به. رودی و قربان صدقه اش مکندیبا عشق بوسه بارانش م.  کندیآورد و بغلش م

 
 یه اشپزخانه سرکتا مادر مشغول احمدرضاست ب. کنمی نگاه مکندی که مادر نثارش میمحبت

   زنگدیاحمدرضا با. زنمی از همانجا داد میبه شوخ. ستی نياز ناهار هم که خبر. کشمیم
 

   پس؟يکردی مکاریمامان از صبح تو اشپزخونه چ. ارنی ناهار بمیبزن
 

تا عصر کنارشان . شودی جمع سه نفره مان خورده مي و خنده های شوخنیناهار ماب        
 به تهران برگردم و کارم توانمی راحت مالیاالن با خ.  هر سه نفرمان بهتر شده هیروح. مانمیم

  را
 
 که یبه سرنوشت. کنمی فکر مدهی که کشیی به مادر و رنج هاریتمام طول مس. رمی سر بگاز

   که در گذر زمان گرفتار الکل شد وي اش با مرديشهادت پدر و بعد هم ازدواج اجبار. داشته
 

چرا که در .  خانواده استکیبه نظرم مرد ستون .  درونش کشته شدینگ ذره مرداذره
 شی بر سر زن و بچه هاشی و آوارهاشودی می در حضور ناقصش خانواده متالشاینبودش و 

 . زدیریم
 

 مثال نبود بابا که منجر ای کرده ری مادر و احمدرضا را درگی زندگنگونهی که الی آقا اسماعمثل
  نی ایست است که حاج بابا اصال نگذاشت آب در دلم تکان بخورد ولدر.  من شدیبه آوارگ

 
 . همراهم استشهی همستی که خانه حاج بابا خانه من نحس
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 خشت ی خاليبه جا. برمی ام خسته است که از بدو ورود به کارگاهم پناه مهیانقدر روح        
 .  خواسته بودم که خشت ها را به کوره ببرديصبح قبل از رفتن از کسر.  کنمیها نگاه م

 
 از پنجره به یسوز سرما کم. شودی به موقعشان راحت ملی از بابت تحوالمی خستنی که ناالن

   پشتلونی زود نای کمدیشا.  هنوزهوا سرد استی است ولبهشتیاواخر ارد.  دی آیداخل م
 

 ي و کتبه هاي دکوريل ها که پر از سفامیچشمم به قفسه روبرو.  را باز کردمپنجره
 انی و مکنمیلپ تاپم را روشن م. میفهمیانگار من و گل فقط حرف هم راه م. فتدی مستیسفال

  نیا
 

 خواهمیم.  مهم شدهيادی زمیکار هتل برا. گذرانمی را از نظر می طرحي فکريری درگهمه
   که خانمیی صحبت کنم تا جاي عبادي با اقادی بازیقبل از هر چ.  را به اجرا بگذارمنمیبهتر

 
 نی هتل در نظر دارد و چون هتل بي برای سنتیی داد؛ گفته بود که فضاحی به من توضيساجد

   استفاده شود که نشانگر دوره تمدن و نشانهیی از طرحهای در البخواهدی است میالملل
 

دلم . ستی چنهی دانم نظرش در مورد اتاقها و شومینم.  باشدرانی ای از اثار باستانییها
چند ساعت .  دارد ي عبادي به نظر اقای بستگزیهمه چ.  طرح هر اتاق متفاوت باشد خواهدیم

  در
 

فردا اول وقت با . اورمی برگه مي که در سر دارم را رویی ها و فکرهادهی و تمام امانمی ماتاق
 .گذارمی را مي و قرار جلسه اکنمی صحبت مي عبادياقا
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 م؟ی مهمان داریعنی. نمی بی را پشت پرده مي مردهیسا. رومی باال موانیا ياز پله ها        
  نگاهم. کنمیسالم م.  سالن نشسته استي مبل تويحاج بابا رو. کنمیدرب سالن را آرام باز م

 
 گرددیگفته بود که شب برنم. کنمی تعجب مدنشیاز د. شودی مدهی سمت پرده ها کشبه
کوله ام را . دهدی و او فقط سرش را تکان مدهدیحاج بابا بلند جواب م. ماندی دوستش مشیوپ
  يتو
 

: دیگوی مخگرانهیحاج باباست که توب. گذارمیقدم به درون سالن که م. کنمی جابه جا مدست
 .می باباجان؟ دلنگرونت شدییکجا

 کارگاه يتو: میگویم. زنمی مي خودم پوزخندی واهالی او هم نگران من شده؟ به خیعنی        
 . کار داشتمکمی.  بودمنییپا

 که تمی ؟ گوشیپس چرا نگفت: دی گویحاج بابا م.  دهدیسرش را به حالت تاسف تکان م        
 .در دسترس نبود

 ي و با اجازه اکنمی می کوتاهیعذرخواه. کشمی خجالت مي فکری همه بنیخودم از ا        
  اگر بهخودم باشد.  کنمی عوض می را با سارافونرونیلباس ب. برمی و به اتاقم پناه ممیگویم
 

 به احترام می مهمان دارکهیزمان. اوردهی بارم ننطوری حاج بابا ای تا صبح بخوابم ولخواهدی مدلم
 . به سالن برومدیاوهم که شده با

 شقدمیدر سالم پ. شودی که عمه وارد اتاق مدارمی بر می دسته صندليشالم را از رو        
   با مامانت تماسيتلفنت در دسترس نبود مجبور: دیگوی و مدهدیسالمم را جواب م. شومیم
 

 . زنگ بهش بزنهی.  نگران شدمي گفت عصر راه افتادیوقت.  گرفتم
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در ادامه .  که خانه ام میگوی و مفرستمی به مادر میامی زنگ پي بجای ولمیگوی ميباشه ا        
 . بوده ام و نگران نباشد که تمام مدت در کارگاهسمینویم

 .پرسدی مارادی که از کاوه در مورد کشنومیم. رودیعمه جلوتر از من به سالن م        

: دیگوی و مندی نشی ممیکاوه درست روبرو.  نمینشی مبل به حاج بابا منیکتری نزديرو        
 . مامانشی گذاشتمش پشهی متی گفتم اذی ولادی همراهم بخواستی مایک

 . ذره شدههی دلم براش شیکاش اورده بود: عمه         

 خاص يژیهمه حرکاتش با پرست. نوشدی مي از چایکم.  داردی را برميکاوه استکان چا        
  ادی مشهی همي براگهیتا چند روز د: دی گویم. ماهها او را اموزش داده کنفریانگار . است 

 
 .فتهی م زحمت ما گردن شماشتری جا اونوقت بنیهم

.  که اصال تعجب نکردهکنمیبه عمه نگاه م. شومیاز خبر امدن کاوه به تهران متعجب م        
 . اطالعمیپس فقط منم که ب

 که حاج بابا نشسته ی دسته مبليرو. ششی که بروم پکندیحاج بابا به من اشاره م        
.  پوستتون رفته حاج بابا ریآب ز: میگوی مطنتیبا ش.  شدهکذرهی شیدلم برا. نمینشیم

  اصفهان
 

 . هاساخته

 دی ای لبش مي که تا روي و لبخندی ساختگیبا اخم. کندی مرییحالت چهره اش تغ        
 .ای کنی اشتباهتو الپوشوني چطوريخوب بلد: دیگویم

من که گفتم : میگوی و مگذارمی شانه اش مي اندازم دور گردنش و سرم را رویدست م        
 .خوامیت ممعذر
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 دلم نمی بی سر تکان دادنش را میوقت.  نگاهش به ماستی ولکندیکاوه با عمه صحبت م        
   ومی ای منیی مبل پاياز رو. کندیبا نگاهش رفتارم را سرزنش م. زدیری منیی پايهر
 

.  حاج بابا که دلم خون است میچه بگو. پرسدیحاج بابا از مادر م. نمینشی مي مبل کناريرو
  ياداوری ی ولکنمی اکتفا ميبه سالم رساند.  هاستی دلخوننیپناه بردنم به کارگاه هم اثر هم

 
 ي تا براکندی ممیصدا.  رودی و به اشپزخانه مشودیعمه بلند م. زدیری موضوع بهمم مدوباره

   تا شامکنمی مي بازمیذا با غشتریب.  به خوردن شام ندارمیلیاصال م.  کمکش کنمزی مدنیچ
 

 ي برارودی و من دلم ضعف مکندی جمالت را کامل ادا مدای که جددیگوی مانیکاوه از ک. بخورم
  کاوه.  شدی متفاوت میلی سرنوشتمان خکردمیاگر من با کاوه ازدواج م.  بانمکشيلپ ها

 
.  کندفی تعرشی بودن هانیری با شوق از شنگونهی داشته باشد و اي پسرتوانستی نمهرگز
 دستانم ي گل ها تويباز.  خواهدی کارگاهم را میدلم کم.  زمانهي جفاي براکشدی مریقلبم ت

  را
 
 و بلند میگوی مي و با اجازه ادارمی خورده را برممهیبشقاب ن.  به دنبال ارامش استیدلم کم. 
  ارام. رسدیعمه پشت سرم با بشقاب ها م.  را ندارمزی چچی کس و هچیحوصله ه. شومیم
 
 . رومی متوجه شود به کارگاه می کسنکهی بدون ایاز در پشت.  رومی که به کارگاه ممیگویم
 
 

 که قرار است انجام دهم ي سهم من از کارشهیمثل هم.  کردهمی قرارداد را تنظيساجد        
   بهدی شابردی ميادی اجرا چون زمان زیول.  زنمیطرح ها را من م.  استهی از بقشتریب
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 صفحه يگل را رو.میروی مي نصب و اجرا حتما خودم و کسري برای سپرده شود ولکارخانه
 که یدستم را در ظرف اب. تا شروع به گردش کنددهمی و دکمه را فشار مکوبمیگردان م

  کنارم
 

 ارام گرددی طور که گل منیهم. کنمی فرو می گلوله گلانهیانگشتم را م. کنمی ام مگذاشته
   دستمگریحاال د. کندیروحم پرواز م.  رقصد ی سطح گل ميشصت و سبابه ام روانگشتان 

 
 دارد با یفیخالق بودن هم عجب ک.  خلق کنمگری ديزیقرار است چ.  در گل فرو رفتهکامل

  نی که من اي خدا هم مرا همان اندازه ایعنی. رقصدی مخلوق مي که دوست داريهر ساز
 

به کاوه و امدنش .  به ناکجا هاکندی فکرم پرواز مدارد؟ی را دوست دارم دوست می گلاجسام
   و من باخوردیهزار فکر در سرم چرخ م.  که به او داده امیبه احمدرضا و قول. به تهران 

 
 ها را ي کارزهی و رکنمی در اب مکباری هیدستم را هر چند ثان. دهمی گل را فرم مانگشتانم

  شتری بهی ان ناحيرو.  کنم جادی کوزه انی مابیی انحناکنمی هوس معهکدفی.دهمیانجام م
 
 در يصدا. دی ای که کار خوب از اب در نمستی فکرم متمرکز نادیانگار ز. شومی متمرکزیم

 . شودی و کار خراب مرودی کاره ام ممهی و دستم درون کوزه نکندی مجمیکارگاه کامل گ
 

 مقدمه و بعد از مدتها پا به کارگاهم ی بنینچنیاوست که ا. چرخمی به سمت در ممستاصل
  زبانم. شومی و بعد بلند مکنمیاول از همه چرخ را خاموش م. کنمی را گم ممیدست و پا. نهاده

 
 هم ادی زکنمیدعا م. کندی و اطراف را برانداز مکشدی به داخل پناهگاهم میسرک.  شدهقفل

 . نکردهریی تغیچیه. هنوزم مثل قبله نجایا: دی گویم.  نباشدختهیبهم ر
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 .چرخدی و نگاهش به قفسه پشت سرم مکندی میمکث        

 . توش که تازه اضافه شدني هاي قفسه و دکورنیبجز ا -        

 .کنمی مجموعه اضافه منی به ایکی هست که هر روز یدوسال. ستنی تازه نادمیز -        

 ی صندلیبا دستپاچگ.  نبودمی خوبزبانی وقت مچیه. دهدی تکان مدیی به نشانه تايسر        
   بستهزی مي کشويهمزمان از تو. دییبفرما: میگوی و مکشمی مرونی لپ تاپم را بزیپشت م

 
 .  اورمی شکالت در ميا

 . ندارمییرای پذي برايادی ززیچ -        

 .ممنون.  خوردم زیباال همه چ -        

نگاهم را به بلوز . ندی نشی مشودی مطمئن مشیزی از تمی و وقتکشدی می به صندلیدست        
   از وضعنمیبی را که مشیزیخط اتو و تم. دهمی رنگش سوق مي و شلوار دوديخاکستر

 
 .غلتدی روپوش ميپشت دستانم رو. کشمی خودم خجالت ماشفته

 .می باال صحبت کنمی برنیخوای مستی مناسب ننجایا -        

 ؟یشناسی رو که مي عبادياقا: دیگوی جواب تعارفم ميبجا        

.  که قرار است کار هتلش را انجام دهمستی نکند منظور همان عباد؟ي عباديآقا        
  مسئول هتل هخامنش؟ریمد: میگوینامطمئن م

 ی ولدمشیتا به حال ند: میگویم. دهدی تکان مدیی به نشانه تاي و سرکندی نگاهم ميجد        
  چطور مگه؟شونهی مربوط به هتل ادمیکار جد

 داند؟ی از کجا در مورد کار من مکنمی نگاهش میپرسش        

امروز . می هم هستي تجارکیشر: دیگوی اندازد و می چپ مي پاي راستش را رويپا        
   اومدم بهت بگم که از نظرنیبخاطر هم.  که از تو گفت می باهم قرار داشتي کاريبرا
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 .يبهتر حد و حدودت رو نگهدار.  کنمی نمدشیی تایخالقا

 روابط ي و هشدارش به من براینگران. امدنش به خانه حاج بابا.  شدهبیامروز کال عج        
  هنوز هم. خوردیبهم برم.دانمی را مطمی حد روایمن بهتر از هر کس.  امی و خصوصيکار

 
 ي خودم هم هست امروز آتوریالبته تقص. دهمی را انجام ممی من نداسته کارهاکندی متصور

 . چه در گذشته چه االن.  کردن در مقابل او هستمياصال من استاد خرابکار.  دستش دادميبد
 
 بلند ندیبیسکوتم را که م.  خواهمی را نمکنمی اخالق مزخرف که در مقابل همه سکوت منیا
   دست و پا به نظری بکمیظرت  در ندیشا: می گوی و مدهمی جرات به خودم میکم.  شودیم
 
 . حد روابطمو مشخص کنمدونمی می ولامیب

 پسر عمو بهت هیمن فقط دارم به عنوان : دی گوی و مکندی حواله ام می روحینگاه ب        
 .نی همدهمیهشدار م

 که یبا اخم. رومی عقب می و کمخورمیجا م.  ردیگیبعد انگشت اشاره اش را به طرفم م        
  نهی بببی اسی کسچی بخاطر رفتارت هگهی بار دهی خوام ینم: دیگویش را پوشانده مصورت

 
 . بودي بسترمارستانی بي توکماهی که نرفته بخاطر تو ادتی.  جمله حاج بابامن

 قطره اشک که نیاول.  در مهارش دارم بالخره قصد شکستن داردی که از صبح سعیبغض        
 .متوجه ام: میگوی خش گرفته مي و با صدارمیگی رو مشودی مریسراز

 بسته شدن در ي صداشودی دور میکی یکی شیقدم ها. شودی منی سنگگری دکبارینفسم         
  چی بخاطر رفتارت هگهی بار دهی خوام ینم. شودی در گوشم اکو مشانی صداشونمیرا که م

 
 .نهی بببی اسیکس
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 ضربه را نیشتری بي بازنی که در ای که کسدیفهمیکاش م.  افتمی دو زانو منی زميرو        
   ودارمی را برمي روپوشم اسپربیاز ج.  نکردمی هم اعتراضکباری که یمن.  من بودمدهید
 

 خودم را یچند ساعت.  نداردی تماممیاما اشکها. شودی بهتر میحالم کم. گذارمی دهانم مدرون
  ي حرفهادنی در چشم شدن و شنتوان چشم.  تا همه بخوابند کنمیدر کارگاه مشغول م

 
پس چرا . بردی حرف سرد صد مهر گرم را مکی: دیگوی مشهیحاج بابا هم. را ندارمسردش
  همه سال مهرش سرد نشده؟؟؟نیبعد از ا

 گاری سوانی اي داده به ستون روهی که تکنمیبی اش را مهیسا. زنمی مرونیاز کارگاه که ب        
 .  گذرمی اعتنا از کنارش می منم که بنباریا. کشدیم
 

 نی ام و همدهی نخوابشتری بیدو سه ساعت. شومی مداری از خواب بدیصبح با سردرد شد        
 رونیقبل از ب.  استادیبرنامه امروزم مطابق تمام شنبه ها فشرده و ز.باعث سردردم شده

  رفتن
 
 اش را یشانیپ.  خواب استندکی که مصرف مییبخاطر داروها. رومی خانه به اتاق حاج بابا ماز
   کاغذ کوچک زرد رنگي روي جمله اشی چند سال، برانی بوسم و طبق معمول ایم
 
 اورده می که براي اهی بگذارم که چشمم به هدی پاتختي کاغذ را روخواهمیم.  سمینویم
 شتری بی انقدر خسته کننده نبود تا کمروزیکاش د. نمشیاز قصد انجا گذاشته تا بب. خوردیم

  حاج
 

.  من و اونی بستی کاغذها رمزنیا. گذارمی مزی مي و کاغذ را روکشمی میاه.  دمیدی را مبابا
 .  هستمادشی به شهی که من همفهمدی منطوریا
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.  تا بعدا سر فرصت بازش کنمگذارمی مشمی آرازی ميرو. برمی را به اتاقم مهیهد        
 شهی از همشتریاز لج او هم که شده ب.  کاوه بدطور غرورم را خدشه دار کردهشبی ديحرفها

  به
 

من از همان .  پسر عمو است و بسکیفقط .  نداردمی در زندگی حقگریاو د. رسمی مخودم
  تپدی تند تر مدنشیهرچند دلم هربار د. دمی کششیروز که ازدواج کرد و رفت خط بطالن رو

 
 که ارتباطم ي انقدرمی محترم بودنت براشهی ها هممیحر. نحراف رود نگذاشته ام که به ایول

  چند سال. کشمی میخط چشم نازک. وسط نرنجدنی ایرا با او و خانواده عمو کم کردم تا کس
 
 خط چشمم ي روشهیکاوه هم. ندی ای ام به زور شکل هم در مدهی که خط چشم نکششودیم

   حرص چند ساله ام رانکاری و من امروز با اکندی را چند برابر متمی جذابگفتیم. حساس بود
 

 و نه ستی نه رسمی بته جقه و مقنعه مشکي با طرحهای سنتی زرشکيمانتو. کنمی مخاموش
   سرپریبه ها. زنمی مرونی متوجه ام شود از خانه بی کسنکهیقبل از ا. ی رسمری از حد غادیز
 
 را يزی تا عصر وقت خوردن چدانمیم. کنمی مهمان مییرکاکائوی و خودم را به شرومی مابانیخ
  ی سعی و هر کسروندی شلوغ است بچه ها به مدرسه مابانی موقع صبح خنیا.  کنمی نمدایپ
 

خانم . زنمی به دفتر شرکت مياول از همه سر.  زودتر خود را به محل کار برسانددارد
لپ تاپم را . شومی و وارد اتاقم مکنمی با او می گرمیسالم و احوالپرس. کندی در را باز میشکوه
  روشن
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 ی و درون فلشکنمی که قبال کار کرده ام را با وسواس انتخاب میی و نمونه طرحهاکنمیم
 .  انتخاب کرده امییاز هر سبک چند تا.  نشان دهمي عبادي سطح کارم را به اقادیبا. زمیریم
 

 و هی حاشيبرا.  هاستتیجز اولو ی و هخامنشسمی کوب،ياتورینی مي طرحهانهی شومي برامثال
 . انتخاب کرده اميری تکثي سالن و راهرو ها هم از طرحهاي دور ستونهاای

 . خودش را برساندگری ساعت دمی که تا نمیگوی و مفرستمی مي به کسریامیپ        

 امد ي که هرزمان خانم ساجدخواهمی می و از خانم شکوهدارمی را برمزمی ميتلفن رو        
  ی و خودم را معرفرمیگی تماس مي عبادي هم با اقا8سر ساعت .  بگذاردانیمرا در جر

 
 که تا میگویم.  در دفتر هتل به من بدهدی قرار مالقاتتواندی ساعت ده مي برادیگوی مکنمیم

  تواندی مي که هنوز تمام نشده چه دفتری دانم هتلینم.رسانمیان ساعت حتما خودم را م
 

 .د باشداشته

. دی آی به دفترم ممیخودش مستق. رسدی هم مي تماسم خانم ساجدانیهمزمان با پا        
  ی است پس بادی ندارم فاصله هتل تا دفتر شرکت زيادیزمان ز. میکنی میسالم و احوالپرس

 
مطالعه و .  که قرارداد را بدهد تا نواقصش را بعد از جلسه برطرف کنمخواهمی از او ممقدمه
 .ستی اما هنوز کامل نکشدی طول می ساعتمی قرارداد نی احتماليرادهایرفع ا

 ؟ي کسرییکجا. سالم:رمیگی را مي و همزمان شماره کسرشومیوارد راهرو م        

 . شرکتي جلودمیخدمتتون عارضم که تازه رس.  خودمییسالم بر دختر دا -        

 .نیی پاامیپس بمون منم دارم م -        

 قسمت از شهر نیا.  ازار دهنده است ی ها کمنی ماشي شلوغ است و سرو صداابانیخ        
  ي کسرنیماش.  اندازمی پارك شده مي هانی به ماشینگاه.  هاستنی جز شلوغ ترشهیهم
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 نهی و دست به سنی داده به ماشهیتک. نمشیبی مشومی مقی که دقیکم...  خودشی ولنمیبی مرا
   چراه؟ی چگهی دنیا: میگوی و مرومی مهار نشده به سمتش ميبا خنده ا. کندیبه من نگاه م

 
 ؟ي کردکچل

  بد شدم؟ده؟یتو فکر کن مد جد: دیگوی و مکشدی مدشی به کله تاس سفیبا خنده دست        

 .ادینه اتفاقا بهت م -        

 .نمی نشی و مکنمیدر را باز م. ردیگیپشت فرمان جا م        

 مقصد؟: دی گوی طرفم و مگرددیمبر        

 بدونم چند متر کاره و خوامیم. می دارتشونیری با مديجلسه ا.  هتل هخامنشمیریم -        
 . دارنیی هادهیچه ا

 . افتدی و راه مدیگوی ميباشه ا        

 قرارداد هنوز بسته نشده؟ -        

 خانم تشوی مسئولشتری پروژه استفاده بشه بنی اي من توينه چون قراره طرحها -        
 . به من سپردهيساجد

 کله نی با ایاالن هم حساب. ستیری غافلگي خداياصال کسر.  توانم نگاهش نکنمینم        
  چند بار.  کرده استرمی که تا مچش امده غافلگي و قهوه ای جرم مشکيتاس و دستبندها

 
 با ندیبی ام را که مرهینگاه خ.  کو گوش شنوای تر باشد ولی رسمی ام که موقع کار کمگفته

  خوش به حالم.  ي چشم ازم برداریتونی خوب شدم که نميادیفکر کنم ز: دیگوی مطنتیش
 

 . بتونه بهم نه بگهي فکر نکنم دخترنه؟

 . کنایح: می گوی و مرومی ميچشم غره ا        

 . کندیخنده اش را رها م        
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 .یگی منطوری ندادم که اشنهادیبه تو که پ -        

 يبا کسر. میخندی و هر دو مکندی میتا مقصد شوخ.  زنمیبا دست به پشت کله تاسش م        
   وقت ازچیمثل برادر دوستش دارم و ه.  بازندی رنگ ممیحداقل دردها. حالم خوب است 

 
 .  شومی شده اش هم ناراحت نمي مرزبندي هایشوخ

 
: دی گوی زند و می می سوتيکسر. میشوی مادهی و پمی کنی را پارك منی هتل ماشيجلو        

   کارونیبه نظرت چرا ا.  است گهی دزی چهی ازجلو ی بودم ولدهی از دور ده؟ییعجب جا
 

  به ما؟دادن

 .چون کارمون خوب بوده: ردیگی که خودم هم خنده ام مرمیگی ميژست مغرورانه ا        

  نه؟ی داشتی مارتیپارت. رهی تن بمنی اایمینه ک –.  دی آیدنبالم م        

 داشتم نی ماشهیحداقل . بودنی داشتم که وضعم بهتر از ایمن اگه پارت.  ي اوونهینه د -        
 .که منت تو رو انقدر نکشم

حاج بابا کادو به من  طالقانو نینکنه اون زم.  ترهی االنم وضعت از همه ما اوکنیتو هم -        
 داد؟

 حاج شهیهم. میگوی مي به کسری حسودخانی فقط به شوخی ولشومیاز درون منفجر م        
  نیچقدر گفتم که ا.  نوه ها شده استهی حساب نشده باعث حسادت بقي محبتهانیبابا با ا

 
 دلش يکسر.  را به نام من زدنی تولد آن زمي بالخره به عنوان کادوی را نکند ولکار

 با شی همه آرزوهای بنا شود و دکوراتورش خودش باشد ولنی آن زمي روییالی وخواستیم
  نیا
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.  استنی به آن زمشهی اش همهیاالن هم طعنه و گوش کنا.  حاج بابا نقش بر آب شدکار
   دستیی که گوخواهمی آرامش میمن فقط و فقط کم.  نداردی ارزشچی من هي که براینیزم
 
 .ستیافتنین

 به داخل ی کانکس سرکشهی شي رهی دامیاز ن. رسمی میجلوتر از او به کانکس نگهبان        
   که از دو طرف رو به باال فر خورده ازیی هالیبی مسن با سيمرد. کنمی و سالم مکشمیم
 

 ن؟ی کار داریبا ک: دی آی و جلو مشودی بلند میصندل

 . هستمبیشک. می جلسه داشتي عباديبا اقا. دیخسته نباش -        

 از یقسمت. دیآی مرونیبعد از کانکس ب. کندی و هماهنگ مداردی تلفنش را برمرمردیپ        
دست راست اتاق .  طبقه اولدی اول برياز ورود. دی گوی و مدهدیساختمان را نشان م

 .تهیریمد

 نگاه میبه چهره ام مستق.  رودی همقدم با من راه ميکسر.می افتی و راه ممی کنیتشکر م        
 ؟ياز حرفم ناراحت شد: دیگوی و مکندیم

 اگه گمیچندبار گفتم بازم م.  بکنهنکاروی خواست حاج بابا ایمن خودمم دلم نم. نه بابا -        
 .میشی مکیاونوقت با هم شر.  مننی زمي توي بسازالی وهی یتونی ميدوست دار

 کمی شرگهی به من تو ددادی منویبعدم اگه زم. ستیفعال که پول تو دست و بالم ن -        
 . نگرفتهکی خودش شريخدا هم برا. يشدینم

 .خندمیبه لحن بامزه اش م        

 . شمی نمکی باهات شرنمویاصال زم. ی هستیی چه پرروگهیتو د-        

 نوشته تیری زرد رنگ مدیی تابلويسر درش رو .میرسی که نگهبان گفته میبه اتاق        
   در کنجی بزرگزیم. اول من وارد شومدهدی و اجازه مکندی در را باز ميکسر.  زنمیدر م. شده

 



 30 

 و کنمیسالم م.  شودی با لبخند بلند مباستی آراسته و زي که دختریمنش.  اتاق قراردارديکنار
 . شومیهر دو وارد م. کندیدر راباز م.  منتظر استي عابدي اقادیگویم.کنمی میخودم را معرف

 
پرده . کندی توجهم را جلب مشهی از هنر چوب و شیقی متفاوت، تلفونیدکوراس. شمی ممحو

   وقت و فکر صرفی تراش هر قطعه کلي هنرمند براکی که کامال مشخص است ی چوبيها
 

 در ان ی و صندلزی کاره بود که فقط چند ممهی ساختمان نکی که داشتم ي انهی زمشیپ. کرده
   سختیلی خونی دکوراسنیکارم با ا.  جمع شده استکجای همه هنر که نیاست نه ا

 
 بلند شده زی که به احتراممان از پشت میبه مرد خوش پوش.  کنمیخودم را گم نم. شودیم

   آوردیش جلو م دستيعباد.  دکور شدهری هم مثل من درگيکسر. کنمی و سالم مکنمینگاه م
 
 با يکسر.  کاوهينگاهم به دست دراز شده است و فکرم به حرفها. دهدی سالمم را پاسخ مو

 .کندی می و خود را معرفردیگی را مياخم دست عباد

 .دینی بشدیی خوشبختم بفرمایلیخ: يعباد        

 یخودش هم م. مینی نشی اشاره کرده مي که عبادی مبلي روي من و کسرکنمیتشکر م        
  از همان.  هم جوان پسندیلی خدیچهره اش جذاب است و شا. ندی نشی ممانی روبرودیا

 
 می آن تایلیخ: دی گوی مییبا خوشرو. کنندی غش و ضعف مشانی که دختران کم سن براها

 . خانمنیهست

 .نیشما لطف دار -        

به خودم قول داده .  حساسمیلیدن خ بومی کارم و آن تايمن رو. گمی اغراق مینه ب -        
  انی در چه حد در جردونمینم. میبگذر.  از قرارداد منصرف بشمنی کنیبودم اگه بدقول
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 از دوستان گفتن یکی بعد ی هتل رو به شرکت شما بدم ولیمن ابتدا قرار بود فقط الب. نیهست
  االن.  اتاقها هم استفاده کنمي هاتون برادهی از اتونمی و من مهیکه کار شما واقعا عال

 
 ن؟یای بدونم به نظرتون از پسش برمخوامیم

 یم.  بهم برخورده استیراستش کم.  آورمی در مفیبا اعتماد به نفس لپ تاپم را از ک        
  دوست.  خدمتتونمیدی که االن رسمیدی رو دیی توانانی خودمون و شرکت ايما تو: میگو
 

 .نینی انجام شده رو ببي از کارهاي نمونه ادارم

 .دمی رو دتونی سفالي من تابلوهاستیالزم ن: دی گوی و مکندیدستانش را در هم گره م        

 که از قبل یقسمت الب: می گوی توجه به حرف او می و بکنمیلپ تاپ را روشن م        
 . ثبت شده شرکت هستنيهمه طرحها.  نی و انتخاب کردنیدیتابلوهاش رو د

 و دستانش را در هم گره شودی به سمت جلو خم می که گوشه لبش است کميبا لبخند        
 . که تابلوها کار شما هستندمیمن شن -.کندیم

 داخل ی را کممی هايچتر.شومیمعذب م. رمی گی نمی اش حس خوبرهیاز نگاه خ        
 .دهمیم

 همه ی هخامنشيطرح تابلوها: دی گوی که کمتر از او سراغ دارم میتی با جديکسر        
 . از شرکت مایی هم جزبی هستن و خانم شکبی خانم شکيکارا

به نظر من هر اتاق با : میگوی و مدهمیطرحها را نشانش م. کندی خودش راجمع میکم        
 . باشهیسبک متفاوت

 شده دییکار شما تا.  نمی طرحهارو ببستی نيازیمن که گفتم ن: دیگوی منباری اتیبا جد        
 .  طرحهامون خاص و فقط مختص هتل خودمون باشهمی گرفتمی تصمرهی مدئتی من و هیول
 

 گم؟ی می که چنی امتوجه
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 یعنی: میگوی و مکنمی نگاه ميناراحت به کسر.  را نداشتمزندی مي که عبادیانتظار حرف        
 فقط به شما فروخته بشن؟

 .بله -        

 ...اما اخه: میگوی و مشومی مانشیپر        

 ي رونیتونیم.  نداره ي اش هر چقدر باشه موردنهیهز: دیگوی و مدی ای حرفم مانیم        
 .نی فکر کنممیتصم

 من چند دیببخش: دی گویم. دهدی و درخواست قهوه مداردی و تلفنش را برمشودیبلند م        
 .گردمی زود برمذارمیلحظه تنهاتون م

 خودم ي برای توانم حتی معناست که نمنی به او به امیفروختن طرحها. رومی فکر ميتو        
 .  استنی سنگيادیز.  از ان طرحها را بسازم و داشته باشمیکیهم 

 ی از چيری بگمی که تصميمختار: دی گویم.  فهمدی ام را میشانی پرکندی نگاهم ميکسر        
 ؟یناراحت

 استفاده کنم گهی دي هاي مشتري تونم ازشون برای نمگهیاگه طرحارو بفروشم د-        
 ؟ی چیعنی یدونیم

 دوباره و یتونیم. ي تو ذهنت داردهی طرح و ایلیتو خ.  دارهیچه اشکال. دونمیاره م -        
 .ياری کاغذ بيدوباره رو

تمام . می هادهی خواهم تمام ای نمی ولدانمی را منهایخودم هم ا.  شومی مشانی پریکم        
  بدان انکه خودم.  نفر باشد کی که با زحمت چند ساله خلق کرده ام در دست یونیکلکس

 
 . از او ببرمي ابهره

 جهش بزرگه هی برات نیا: دی گویم.  کندی به فکر وادارم می کمزندی مي که کسریحرف        
 .ی بهش نگاه کنی دائمشگاهی نماهی به عنوان یتونیم. ونهید
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 . مشورت کنمي با خانم ساجددیبا -        

 هر ستی پول براشون مهم ننایا. کنهی وسط سود منی برابر انیچند. اون از خداشه -        
 .دنی بهت ميچقدر بخوا

 ي غرورچیبدون ه. یی گردوکی قهوه و سه برش کینی با سشودی وارد اتاق مي عبادياقا        
 .می کنلی که مکندی و تعارف مگذاردی ممانیرا جلوماگ ها 

 ن؟ی گرفتمتونویتصم: پرسدی مقدمه رو به من میب        

 از طرحها رو که يتعداد.  طرح هارونی انحصارا بخواکردمیمن فکر نم.  فکر کنمدیبا -        
  ی طرف بازه زمانهیاز . شنی قبال فروخته شدن به چند نفر پس قاعدتا اونا حذف منیدید
 

 . بدملتونی زمان کارو تحونی اي بتونم توستمی کمه و من مطمئن ننی در نظر گرفتکه

خونسرد است، انقدر از خودش و موافقت من مطمئن است .نوشدی از قهوه اش ميمقدار        
 :کندی متی هم سراشی به صدانانی اطمنیکه ا

 . حل کردشهیرو م مسائل یباق. نیشما جواب مثبت بد -        

 .نوشمی و قهوه ام را مکنمینا مطمئن نگاهش م        

حس . ازاردهنده اش همراهم استي هنوز هم نگاه هامیروی مرونیاز درب اتاقش که ب        
   کهدیگوی و مگذراندی را از نظر ممی سرتاپانگونهی ای همه لباس دارم وقتنی اری از زیانیعر
 

 از یعصب.  تا اخر مجبورم اورا تحمل کنمرمی کار را بپذنیاگر ا. ستی بعدي هاداری دمشتاق
   دستبندمی رنگي مهره هاي که الی با نخيخودیب.  کنمی می بودن جلسه خداحافظجهی نتیب

 
 کشدی اعصابم ناخن مي که روي با خنده ايکسر. زنمی لب غر مری و زکنمی مي کرده بازریگ
 . گرفتهی حالت از چدونمیمن که م ؟يدی مریحاال چرا به اون گ: دیگویم
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 بود ی چنیا.  حرف نزنگهی که دیکیتو : میگوی و مرمیگیانگشت اشاره ام را طرفش م        
 ؟یکه اخر سر گفت

 نظر دمیمن قول م: میگوی و مکنمی بم تر می را کممیصدا.  اورمی را در مشیبعد ادا        
 .نیای کوتاه بدی در مورد مبلغ قرارداد بای ولرمیمساعدشون رو بگ

 ارم؟ی در بالمونوی خرج ساخت وخوامیبده م: دیگوی و مخنددیدوباره م        

 نه؟ بخدا نون چرب و ای یشی میحاال راض: دیگوی و با التماس مزندی میبعد چشمک        
 .هینرم

 نیا. همه طرحها مال منه. یی پررویلیخ: میگوی و مکوبمی دستش مي ارام توفیبا ک        
   خودمو از پوليالی ساخت ونهی هزيخوایبعد تو م.  بذارم دی بازمویوسط منم که همه چ

 
 ؟ی شکی و باهام شرياری دربخودم

 به پشت سرم تی با جدستدوی ای راست مي کسرنمیبیهنوز جمله ام تمام نشده که م        
  با همان صالبت. کاوه است .  را جمع کردهي که کسرستی کنمی تا ببگردمیبرم. کندینگاه م

 
. کندی می و سالم و احوالپرسرودی جلو ميکسر.دی آی محکم به سمتمان مي و قدم هایشگیهم

  انی حال کيای و جوردیگیکاوه را در آغوش م. دی دشودی را کمتر مي کسري رونیا
 
نگاهش که . نیهم. دهدی تکان ميسر. کنمیسالم م.  کندی متی کفایکاوه به خوب است. شودیم

   گرم گفتگو بايکسر. رودی در هم ممیمنم اخم ها. کندی اخم مشودی صورتم ثابت ميرو
 

 کهیشانس من است که تازه زمان. کنمی طلبکار کاوه فکر مشهی همافهی و من به قشودی مکاوه
  میگوی مي و به کسرمیگوی ميبا اجازه ا. نمیبی او را مگرددی برمي به حالت عادمی زندگیکم
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قدردان نگاهش . دهدی را به دستم مچییسو. نی سمت ماشرومی دارم و مي تماس فورکه
 . کنمیم
 

 نصبشان ي برادی و فردا بامی هارا صبح از کوره آورده ابهیکت.  کارگاه مشغولميتو        
 یلی اطالع دادم خي که به خانم ساجدروزید. رفتمیکار هتل را نپذ.  بروميهمراه کسر

  ناراحت
 

من هم از لحن کالمش دلخور . دانستی من را به ضرر مجموعه اش می خودخواهنی و اشد
  ي طبقه باال تويسر و صدا. رمی بگی اساسي هامی تصمدیبا. فکرم مشغول است. شدم

 
 کنند که یهمه از صبح به خانه حاج بابا آمده اند تا کاوه را راض.  مصرم کردهدی جدماتیتصم

   اگر باردی که اگر کاوه بپذکنمی فکر منیمن اما به ا.  خانه حاج بابا ساکن شوديطبقه باال
 

 دنشی با هربار دخواهمینم.  بمانمنجای توانم ای چه کنم؟ نمدی من باد،یای بنجای به اپسرش
   وروزیان از د.  هفته نیمثل ا.  دارندی نحسمی هفته ها برایاصال بعض. میهردو مکدر شو

 
با . میای به خودم بی بهتر باشد کمدیشا.  هم از اتفاقات امروزنی و ايانم ساجد با خمیریدرگ

   به شرکت خانمگری ددیشا.  کنمی اجاره می حوالنی همیخانه نقل.  حرف بزنمدیحاج بابا با
 

هم در آمدش بهتر است هم آقا . رمیگی می سفارشي خودم کارهايبرا.  هم نرفتميساجد
 .کندی سرانجام درد میسرم از هجوم افکار ب. سر ندارميباال

 .شودی و بعد خودش وارد کارگاه مدی ای عمه مهردخت ميصدا        

 . عمهي تو حبس کردنیبازم که خودتو ا -        

 .دارمی مدرن دارد برمی که سبکدمی جدبهی کتيدست از کار رو        
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 . باال رو ندارمیحوصله شلوغ -        

 فهمه از سر ی نمونی کتانی ای ولفهممیمن م: دیگوی و آرام مبنددیدر را پشت سرش م        
 .رهیگی سراغتو مهیناهار تا حاال مدام با کنا

 . کار دارمیگفتیخوب م: میگویناراحت م        

 .رنی خودتو نشون بده بعداز ظهر میکساعتی هی می برای زشته بیگفتم صدبار گفتم ول -        

 . اورمیروپوشم را در م.  استیحرفش منطق        

 ي که بازم تونهی ببخوامی االناست که برسه نمگهیحاج بابا هم د. فدات بشم عمه جان -        
 .یکارگاه

عمه اگه من بخوام مستقل بشم : میگوی گذارم و می در را باز کند که با دست نمخواهدیم        
 ذاره؟یحاج بابا م

 . دیگوی میفی خفنیعمه ه        

 .کنهیحاج بابا دق م.  حرفو قربونت برمنینگو ا        

 ؟یگیبخاطر کاوه م: دیگویبعد با شک م        

 کی ام که به شکل ی سفاليبای زي خودکارها را درون جاخودکاریالک. شومیدستپاچه م        
 نه: میگوی و مگذارمیگل باز است م

 .یکنیهنوزم بهش فکر م: دیگوی بار با سرزنش منی و اکندی نگاهم ممیمستق        

. دی آی که به کاوه مربوط است بدم ميزی ضعف در مقابل هر چنیاز ا.  ی لو رفتگنیاز ا        
  یاصال زندگ. کار خودمو دارم در آمد خودمو دارم .  و هفت سالمهستیمن ب: می گویم
 

 . خوام سربار باشمینم.  دارمخودمو

 ؟ي گفته سرباریک: پردی حرفم مانی میعصبان        

 .یکنی فکر منطوریخودم ا -        
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به حاج بابا هم . ي حرفا زدنی بشنوم که از اخوامی هم نمگهید. کنهی مجای بیلیفکرت خ -        
 .شهیبفهمه ناراحت م. یگی نميزیچ

 ...اما عمه -        

 دونمیم.  برات سختهنجای بودن کاوه ادونمیم: دیگوی و مردیگی دستش ميدستم را تو        
  اون.  تو ارواح خاك بابات، حاج بابا رو ناراحت نکنی ولیفتی می که داشتی سختي روزاادی
 

 . به بودن تو خوشهدلش

حاج . مانمی و ساکت ممیگویبازم چشم م. زی همه چي چشم ببندم رودیبخاطر حاج بابا با        
 . حق گردن من داردیلیبابا خ

از .  میشوی وارد آشپزخانه میاز در پشت.میروی و همراه عمه به طبقه باال ممیگوی میچشم        
   بدو بدو سمتمانانوشی کي که مائده و ماهان دوقلوهاگذرمی به اتاقم می منتهيراهرو

 
 یم.  تا همقدشان شومنمینشی زانو ميرو. کنندی زبانشان سالم منیریبا لحن ش. ندی آیم

 . ماهتونيسالم به رو: میگو

  من چطورن؟يایلینگیج –.  کشم یلپ مائده را م        

 آورد و پچ پچ کنان ی گوشم مکیماهان سرش را نزد. می خوبندی گویباز هم همزمان م        
 ؟ي گل بازمی بری جون کایمیک: دیگویم

اخ ماهان . چدی پیز پشت سر گوش ماهان را م اي جوابشان را بدهم که کسرخواهمیم        
 .رودیهوا م

 ؟يگوششو ولش کن کسر.  بچه رو ي دارکارشیچ -        

 .سوزوننی مشی اومدن فقط دارن آتی دو تا از وقتنی ایکنی دفاع میچرا الک -        

 اخه ؟یختی بهم رماتشوی من تمام تنظی گوشي تویبازم رفت: دیگویبعد خطاب به ماهان م        
 ؟يدی تو رمز منو از کجا فهمیفسقل
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 .کنهیدرد م. اخ اخ عمو دستتو بردار  -        

. کنندی فرار معیهر دو سر. رودی به هوا مياخ کسر.  ردیگی را گاز مي کسريمائده پا        
 . مگر دستم بهتون نرسه: دیگوی و مکندی ردشان را دنبال ميکسر. رودیقهقهه ام به هوا م

 
 .ایوحش

 تمام کارگاهو بهم یوقت. بخند خنده هم داره: دیگوی به من میبعد هم با خشم ساختگ        
 .خندمی منم که بهت مختنیر

 دست وروجکها را در دست کهی درحالندختیعمه س.  خنده ام را قورت دهمکنمی میسع        
  در جواب. بوسمی و گونه اش را مکنمی سالم مدنشیبا د. دی آیدارد به سمتمان م

 
 .میگوی می اش ممنونیاحوالپرس

 ؟ي شدنای همسن ا؟ي دارکاریبچه ها رو چ: دیگوی ميعمه رو به کسر        

 اندازد و ی مکنندی می به مائده و ماهان که خود را پشت عمه مخفی با خشم نگاهيکسر        
 .دنفقط چوب تو اونجام نکر. دارنی دست از سر کچل من برنمنایا: دی گویم

 . چرخدی کله تاسش ميدستش رو        

 . دیگوی مي ايعمه با غضب کسر        

  کنم؟کاری از دست تو اخه چ؟یزنی جلو بچه ها مهی حرفا چنیا -        

 ی که مرودی لبخند به لب دنبالشان ميکسر. بردیبعد بچه ها را همراه خود به سالن م        
 .يکسر: میگو

 م؟ی حرف بزنکمی شهیم: میگوی و مکنمیبه اتاقم اشاره م. گرددیبر م        

کمتر .  دارمی حرف مهمیعنی حرف بزنم خواهمی می وقتداندیم.  دی آیدنبالم به اتاق م        
 .   خودم هستمریمعموال درگ.  بزنمی را به کسی را بروز دهم و حرفيزی که چدی ای مشیپ
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 و کندی را برعکس مشمی آرازی میصندل.  مسائل خودم کنمی را قاطگرانی دخواهدی نمدلم
 ا؟یمی شده کیچ: دیگویم.  آورمی در می کمد لباس مناسبياز تو. ندی نشی مشیرو

 گفتم که پروژه هتلو ي به خانم ساجدروزید: می گوی و مگذارمی تخت ميلباس را رو        
 . کنمیقبول نم

 وونهید: دی گویم. افتدی منی زمي با شدت رویصندل. ودشی بلند می صندليبا عجله از رو        
 ؟ي واقعا قبول نکرد؟يشد

 خودمو داشتم که قبول لیدال: می گوی و منمی نشی لبه تخت مخودیخسته از بحث ب        
 .گستی دزی حرفم چینکردم ول

.  ستمی روبراه نادی که زفهمدیم. ندی نشی ممی روبروقی دقنباری و اکندی را بلند میصندل        
 . کار کنمي خانم ساجدي براخوامی نمگهید: می گویم

.  خودم کار کنمي براخوامیم:  دهمیادامه م.  زندی نمی و حرفکندیموشکالفانه نگاه م        
 .می خودمون کار کني هردومون براخوامی میعنی

... ق : می گوی که دارم نا مطمئن میبا لکنت کم. کندیهمچنان با اخم و متفکر نگاهم م        
 م؟ی خودمون داشته باشي براکی کارگاه کوچهی یکنیقبول م

 .ایمیبخدا عاشقتم ک: دی گوی بلند مي و صداجانی با هکباری        

 . مگهي اوونهیمرگ د: می گوی ميسر زنشگر به کسر. ستدی ایقلبم از جا م        

 ییتو. می خودمون کار کني براای بگمی دارم بهت مکسالهیمن که : دیگوی و مشودیبلند م        
  کارو شروع. میکنی اجاره مکی کوچي جاهی. مجوز کارمون که آماده است. ياریکه بهونه م

 
 نه؟ی از اریمگه غ. میکنیم

 . دهدی بهم مي که کسریتیخوشحالم از حس حما        
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 درهم نگاهم يبا اخم ها.  داخلدی آی و مکندی در را باز مونیکتا.  شودیدرب اتاق زده م        
 .سالم: دی گوی و مکندیم

 ي توامدمی ننکهی دلخور است از ادانمیم. کنمی و بغلش مکی نزدرومیم.  شومیبلند م        
   ماي کاکول زر؟یسالم لپ گل: می گوی کشم به شکم بر آمده اش و میدست م. سالن

 
 چطوره؟

 هم برات یلینه که خ: دی گوی کند و می نازك می و پشت چشمگرداندی رو بر مبا اخم        
 .مهمه

 . ای محمد بي ها رو برای عشوه خرکنیا: دی گوی می به شوخيکسر        

 ی و غلط کردم آرامگذاردی اش مینی بي دست روي کسررودی که به هوا مونی کتاغیج        
 .ردیگیخنده ام م. رودی مرونی و از در بدیگویم

 تو سالن تا می برایب.  کنهی درستش نمزای چنیا: دیگویبا اخم م. رمیگی رو کونیدست کتا        
 . بوسمیدوباره لپش را م. رسمیبعدا حسابتو م. ومدهی در نهی بقيصدا

 لونه ي توای روننی بایمن از صبح اومدم سرکار خانم : دی گوی مشتری بی با مهرباننباریا        
 . موش

 
 که دیگوی و مکندی می حال و احوالدهی لباس پوشالیسه. میروی به هال مونیهمراه کتا        

   مهمان عمهطانشی شيطبق معمول دوقلوها.  بروددی دارد و بافتی شمارستانیامشب ب
 
 شهی همندختیعمه س.  داردي مادر شوهرنی که همچالیخوش به حال سه.  هستندندختیس

   که نگران نباشد صبحدیگوی مالی مدام به سهنجایاز هم.  را دارد شیس و نوه ها عرويهوا
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خودش ظهر بچه ها را به خانشان .  به خانه برود و استراحت کند فتشی بعد از اتمام شهم
 .کندی و تشکر مبوستی عمه را ميبا محبت رو. ستی هم عروس قدرشناسالیسه. بردیم

 یاه.  ما همه خوشحالند و خوشبخت فقط وصله ناجور من بودمی جمع خانوادگيتو        
  از کارو بار گرفته تا. میکنی صحبت مياز هر در. شومی مشغول صحبت مونی و با کتاکشمیم
 

 کروزی کند که ی اصرار مونیکتا.  برادر شوهرشی عروسدی شوهر محمد و خرمادر
حاج بابا همراه کاوه و . رمیذ پی ممانهی بروم و من هم صمیسمونی سدی خريهمراهش برا

  انوشیک
 

 همه ریانقدر درگ. دمشی آمده ام ندیاز وقت. فتمی مانی کادیتازه . چکاپ قلبش رفته يبرا
  رو هم بردن؟انیک: میگوی مونیرو به کتا. بودم که او را پاك فراموش کردم

 .دهینه خواب -        

 . سر بهش بزنمهی رمیم: می گوی و مشومیبلند م        

.  تر استکی نزدانیعمه مهردخت از همه به ک. کنمیدرب اتاق عمه مهردخت را باز م        
   عذاب وجدان دارم حسشهیهم. کندی را به خود جذب میکال مهر و محبتش هر کس

 
 دی و هنرمند چرا بای مهرباننی به ای بخاطر من و حاج بابا به ازدواج فکر نکرد وگرنه زنکنمیم
  نبود بود؟ری هم دادی نشده چهل سال زری که هنوزهم دمیگوی دلم هربار ميتو. جرد بماندم

 در خواب شهیبچه ها هم. درست مثل فرشته ها. دهی تخت عمه خوابي روانیک        
 شی کنار رفته را رويپتو. خندندی در خواب مکهیمخصوصا زمان.  دارندی خاصتیمعصوم

   کهکشمیم
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 کند هی گرنکهیقبل از ا. کندی مرا ندارد که بغض مدنیانگار انتظار د. کندی را باز مچشمانش
 ؟ي شدداریب. زدلمیعز.  انیاقا ک: میگوی و مرمشیگیدر آغوش م

 هی.  خوب بهت بدمزی چهی ببرمت خوامیم: می گوی و با محبت مدهمی وار تکانش مییالال        
 .بغض کنجکاو شده است ي بجانباریا.  کنمیبعد نگاهش م.  خوشگليکادو

 .  خوشگلنی ماشهی.  کوچولو بدمنی ماشهی بهت خوامیم: دهمیادامه م        

 م؟یاری بمی بريایم: میگوی و مشومی مرهی به چشمانش خمیمستق. زندیچشمانش برق م        

 حس کنمیبلندش که م.  بوسمیلپ نرمش را م. دهدی مثبت تکان میسرش را به معن        
 ؟یزنیآمپول م: دیگویبا ترس م.  استسی لباسش خکنمیم

 . ندارهیبینه ع: میگویم.  نگاه و کالمش تی مظلومي براشودیدلم کباب م        

  نداره؟یبیع: دیگویبا خنده م        

 کنمی ساك را باز مپیز. نمیبیساکش را گوشه اتاق م.  نداردیبی که عکنمی مدییدوباره تا        
   لباساتو عوض کنم بعدمیاول بر: میگویم. دارمی و حوله اش را برمزی لباس تمکدستیو 
 
 .میداری از اتاق من برمنتوی ماشمیریم

 .ردیپذیبا تکان سر حرفم را م        

 خواهمیم.  اورمی و بلوزش را در مکنمیدرب حمام را باز م. حمام کنار اتاقم قراردارد        
 : دیگویم.  ستادهی که در استانه در پشت سرم اشنومی کاوه را ميدا که صاورمیشلوارش را در ب

 
 .ارمی کنار خودم درش مایب

راه را باز .  اخم ها نگاهم کندنی قرار است با ای دانم تا کینم. کنمی سالم مشومویبلند م        
  سیبازم خودتو خ: دیگوی مانیبا غضب به ک. زنمی مرونیاز حمام ب.  تا کنار برومکندیم
 

 ؟یی دستشوي بردی بای بخوابنکهی مگه نگفتم قبل از ا؟يکرد
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. فقط سه سال دارد. کندی با او صحبت منگونهی چند سال دارد که اانیمگر ک. ردیگیدلم م        
   که تمامانیکار شستن ک.  کنار حمامگردمیبرم. کنمی و لباسم را عوض مرومیبه اتاق م

 
. رمیگی و حوله را به طرفش مشومی قدم مشیپ.ن حوله برداشتيدبرای آی مرونی بشودیم

 .دیگوی می لب ممنونری و زکندی به حوله و بعد من مینگاه

 به چهره زنمی ميلبخند.  گل انداخته شیلپ ها. دی آی مرونی بچی حوله پانیک        
  یکی یکی را شیکاوه با آرامش لباسها. زندی که او هم لبخند مردیگی ميانگار انرژ. نشیغمگ

 
انقدر با .  را لباس بپوشاندي که بچه ادی ای که دارد نميژیواقعا به آن همه پرست.پوشدیم

 . دهدی را انجام منی زمي کار رونی که انگار دارد مهم ترپوشدی را مانی کيوسواس لباسها
 

 نی بیرکی زری هم زانی مشغول کارش است و من و کياو جد.  استنی انقدر نکته بشهیهم
 .میخندی و ممیکنیخودمان نگاه رد و بدل م

 ن؟ی ماشمیبر: دیگوی و مدودی به طرف من مانیک. شودی تمام مانیکارش که با ک        

 .می تا برریاز بابا کاوه اجازه بگ: میگوی و مبوسمشی و مکنمیبغلش م        

  نه؟ایدودل است که بپرسد . کندیبه کاوه نگاه م        

 منم نباریا.  رفتنش با من راکندی مدیی و تازندی مانی به کي و لبخندشودی مشقدمی پکاوه        
   دانم تصور منینم. نمیبی افسوس میته چشمانش نوع. کنمیکه با نگاهم از کاوه تشکر م

 
 خواستیدلم م.  افسوس خوردمانی کدنیمن هم بارها و بارها با د.  داردتی واقعای است نیا

  ياالن بچه ا.  نخواستری تقدی باشد ولشی که خون کاوه در رگهايبچه ا.  داشتم يبچه ا
 
 است که با کاوه یبی است هم چهره اش مثل سشی در بغل دارم که هم خون کاوه در رگهارا

 .ستی مال من نیاز وسط نصف شده است ول
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 وروجک يبزود. کندی مي بازیکم. دهمی قول داده ام را به دستش مانی که به کینیماش        
  شوندیبچه ها که سرگرم م. رندیگی شان را مهی و هدوندندیپیها هم معترض به جمع ما م

 
عمه مهردخت اما در اشپزخونه .  صحبتنری هال نشسته و درگيهمه تو. رومی آشپزخانه مبه

 : میگویم.  کنمی و چنگال و چاقو آماده می دستشیکمکش پ. مشغول قاچ کردن هندوانه است
 

 دن؟ی نرسي اجهی به نتبالخره

 . کاوه بخاطر حاج بابا قبول کرده: دیگوی و مندیچی ظرف ميهندوانه خوشرنگ را تو        

 انوشیک. برمی ها را به هال می دستشیپ. شودی ملی که داشتم به سراب تبديدیهمه ام        
 ست؟ی ازت ني خبرا؟یمی کیخوب: دیگویبا لبخند و ابهت مردانه اش م. بنمیرا تازه م

 .نیانقدر شرمندم نکن.  بود ادی مدت کارام زنی اکمی -        

 .شهی مدی کال ناپدگهید. تازه قراره کارامون چند برابرم بشه: دیگوی ميکسر        

 که خورمیاما من حرص م.  و منتظر ادامه اندکنندی نگاه مي به کسريهمه با کنجکاو        
 . دلش نگه داردي را توی تواند حرفیچطور نم

 .نمینشی که کنار اوست می خالي تنها جايرو.گذارمی کاوه مي آخر را روبروی دستشیپ        

 .می خودمونو داشته باشيشرکت خودمون با کارا. می مستقل بشمیخوایم: دیگوی ميکسر        

 . خوبهیلی خنکهیا: دیگوی و مکندی نگاهم مانوشیک        

 .فعال در حد حرفه: میگوی و مزنمی مي امهید نصفه نلبخن        

 .شهی می حتما عملی که تو بزنیخوب حرف: يکسر        

 نیدونیم. نیفکر جا و مکان کارگاه رو کرد: دیگوی مخاطبش من باشم منکهیکاوه بدون ا        
  ي طورنی ؟همنی الزم دارروی شرکت الزمه چقدره؟ چند نفر نهی ي که براي اهی اولنهیهز
 

 . رو شروع کردي کارهی شهی نمکه
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 هیفکر همه جاش رو کردم : میگوی مردیگی مرا دست کم مشهی همنکهی از اشومی میعصب        
 .مقدار پس انداز دارم

  چقدر؟قای مقدار ؟ دقهی: دیگوی و مدی آی حرفم مانیم        

 . هستیونیلیپنجاه شصت م -        

 ون؟یلیم60 ، 50: دیگویبا تمسخر م        

 .کنندی ما را گوش میهمه ساکت شده اند و دوئل کالم        

 .نی فکر کنشتریبهتره ب. دنی هم بهتون نميمتر30 نیرزمی زهی ونیلی م60با  -        

من حاضرم باهاشون : دیگویم. گرداندی حاج بابا همه نگاه ها را به سمتش برميصدا        
 . بشمکیشر

 نی از اشتریب.  مرا شرمنده نکننی از اشتریب. نگو . حاج بابا نه .  کنمینگاهم التماس مبا         
   که حاج بابا دست به عصای سمترومی و مشومیبلند م.  نکنجادی اتی حساستی نوه هانیب

 
 . بابا جانیمرس -. ندی مبل بنشي تا روکنمی و کمکش مرمیگیدستش را م. ستادهیا

 .کنمیحاج بابا خواهش م: میگویدر گوشش آرام م        

 داندی که مدیگوی و مگذاردی هم مي که چشمانش را رومی بگوخواهمی چه مفهمدیانگار م        
   مننیبش. دیگوی مي که کسراورمی بی خودم صندلي تا برارومیبا استرس م.کندیچه م

 
چند وقت .  هم رفته استيتو. ونی با نگاه کتاکندی می و نگاهم تالقنمینشی مبل ميرو. ارمیم
   امده بودند و از حاج باباونی گسترش فروشگاهش همراه کتاي بود که محمد براشیپ
 

 به فکر دی ندارد نبای کافهی سرمای بود و گفته بود که وقترفتهیحاج بابا نپذ.  خواستندی مکمک
 .  شودکی با من شرخواهدی که مگفتی جمع ميو حاال تو. گسترش فروشگاهشان باشند 
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 ي رفته تا براهیچقدر خوب است که محمد به ترک. شدمی بودم ناراحت مونی کتاي هم جامن
  نیبا ا.  ناراحت شودونی تا مثل کتاستی ننجایچقدر خوب که ا. اوردیفروشگاه جنس ب

 
 .شومی منم که آب منی حاج بابا ايرفتارها

 کی اونا و يدوسوم سود برا.  شمی مکی شري و کسرایمیمن با ک: دی گویحاج بابا م        
  هی هم بقکنمی هم به اونا کمک منطوریا. کنمی ممی تقسجمی چهارتا نتنی رو بمونهی که میسوم

 
 .موننی نمبی نصنی وسط بنی اهم

 که تا ابد بر ینی دارد ،دي سر ناسازگارزی چکی ته دلم یخوشحالم از وعده حاج بابا ول        
   وونی کتای خوشحالندخت،یبرق چشمان عمه س. کندی را تلخ منیریگردنم دارد شهد ش

 
 یمی خانواده صمکیمن .  ارزشمندنمیهمه و همه برا.  کاوه تی و در اخر رضاانوشیک
 .نی بدون دخواهمی آرام می زندگکی. نیهم.  خواهمیم

 شیاز همان جا برا. کندی برداشت متیحاج بابا از لبخندم رضا. به ظاهر زنمیلبخند م        
 .دهدی که سرش را با خنده تکان تکان مفرستمی ميبوسه ا

 که همه سکوت زندی می کاوه حرفانی منی اما ازنندیهمه خوشحالند و با هم حرف م        
 .کنندیم

 دشی که از کار هتل عايبا سود.  قرارداد هتل فکر بکنهي روتونهی مایمیبه نظر من ک -        
 .ستی هم نی کسي گذارهی و سرماکی به شريازی نشهیم

درست . ستی که دارم قابل وصف نیحس.  سابندیته دلم قند م.  شک هستنديهمه تو        
  رمی اگر بپذی داده ام ولیاست که کار هتل را دوست ندارم درست است که جواب منف
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 کار ي خانم ساجدياگر تا االن برا. خواهمی که مکنمی را شروع مي کاری و منت کسنی دبدون
   خواستم حاج بابای بود که نمنی الشیدل.  نداشتمی کافهی بود که سرمانی الشیکردم دل

 
به همه .  هم که شده بدون کمک حاج بابا خودم را ثابت کنمکباری خواستیدلم م.  کندکمکم
   حاج بابا راتی اگر حمای حتایمی که من کمیبه همه بگو.  جمع هستندنیا که در یکسان

 
 .ستی لبخندم واقعنباریا.  نداشته باشد موفق استهم

 ي جهش بزرگه براهیبه نظر منم قرارداد هتل : دی گوی شکند و می سکوت را ميکسر        
 . به خودشم گفتم قبول بکنه. ایمیک

 ی در مورد قرارداد هتل نميزیمن که چ: دی گوی اطالع است میحاج بابا که از قرارداد ب        
 . راحتهالمی خگهی کرده ددشییاالنم که کاوه تا.  باشهایمی با کمی تصمنی ااری اختیدونم ول

نگاهش . کنمی و به کاوه نگاه مزمیری چشمانم مي را تومیتمام حس قدردان        
 که کنمیالتماسش م. ستی نی که از من در دل دارد انگار پاك شدنیکدورت. ستیخاکستر
  تمام کند

 
 . ها رايخاکستر

 .شودینگاهمان از هم جدا م.  دهدی بدو بدو خودش را در بغل کاوه جا مانیک        

 .دهدی را به کاوه نشان منشی ماشانیک        

موقع رفتن .  به خانه شان تا تنها نباشدرودی مونیکاوه همراه کتا.  مانندی دو ساعت میکی        
  کیدرست است که اگر با حاج بابا شر.  که فقط به خودم فکر کنمدیگوی آرام مانوشیک
 

 خودم و نه تیبه موفق.  اصرار کرد که به خودم و خودم فکر کنم ی به نفع همه انهاست ولشوم
   بخاطرندختی به عمه سدیبا.  خوب هستند و آقا هر دومیپسر عمه ها.گری کس دچیه
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 . گفتکی تبریی بچه هانی چنداشتن

خوب .  گرفته امانوشی کي که از حرفهاستی ای امشب بابت دلگرممی خوشحالنیشتریب        
  خوب.  بدهند که پشتت هستند نانی ها شده باشد با کالم به تو اطمی بعضیاست که گاه

 
 .می دارمانی درست است و ما به تو ايریگی میمی هر تصمندی که بگواست

 می که قرار است بزنی از حاج بابا و شرکتشیبرا. رمیگیبعد از رفتن انها با مادر تماس م        
   از کاوه و امدنششیبرا. کندی حاج بابا دعا مي و براشودی خوشحال مشهیمثل هم. میگویم
 
اخر . برومدنشی که اخر هفته به ددهمیقول م.  غصه مرا بخوردخواهمینم. میگوی تهران نمبه

   که قولش را ماههاست به او دادهتی اهی که منتظر هددانمیهفته تولد احمدرضاست و م
 
 دی به ارامش رسی ها کمی در اوج سختشودیم. ستی ام نی بدشانسي هم روزهاشهیهم.ام

 .ي شنوی مادرت را مي خنده هاي صدایوقت
 
 

 مشغول آماده يکسر. ام دهی پازل کنارهم چکی را مثل ي مشتری سفارشيقطعات تابلو        
   و بهکندی سرش را بلند می به شوخکباری قهی است وچند دقمانیکردن دوغاب شن و س

 
استخر : دی گوی دهد و می مرونی اندازد و به حالت افسوس نفسش را بی می نگاهاطراف
 ؟ینی بیه کل خونه ماست م مرفه ها اندازنیخونه ا

 کی ندختی عمه سامرزیشوهر خدا ب. دیگوی راست هم می ولکندی می که شوخدانمیم        
  ادی به من زشهی بودکه همیی و ساده عمه جز جاهایخانه نقل. کارمند ساده اداره پست بود 
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 در ی سمتم در خانه حاج بابا بودو وقتکیبه قول حاج بابا مثل کش، .  گدشت ی مخوش
 که آرامش ي به اندازه ای ولستی از زندگیپول جز مهم. شدی ممیدای در خانه عمه پرفتمیم
  اوردیب

 
 ام و مرتب تذکر ستادهیکنارش ا. کندی خشت را نصب منی اوليکسر. ي دغدغه فکرنه
افتادن و شکستن تکه  ي اشتباه کوچک مساوکی.  نصب کندقی که مواظب باشد و دقدهمیم
  يا

 
 است ییبای زيجز طرحها.  اب داردری زيای و دنی مدرن از ماهیتابلو طرح. شودی پازل ماز

   با دقت کارشيکسر.  دارديادی زي مدرن بودنش مشترنی و همچنیکه معموال بخاطر سادگ
 
 را به دستش يقطعه بعد. زندیخدارا شکر که حداقل موقع کارحرف نم. دهدی انجام مرا
رو به نگاه کنجکاو .شودی شماره ثابت مينگاهم که رو.خوردی ام زنگ می که گوشدهمیم

  يکسر
 
 .خوب جواب بده: دی آی منیی از چند پله باال رفته پايکسر.  ستی عبادمیگویم

 .شودی و تماس برقرار مکنمی را لمس میصفحه گوش        

 سالم -        

 احوال شما؟.  بیسالم خانم شک: دی گوی خاص میتیمیبا صم        

 . متشکرمدهمی پاسخ ميجد        

 ؟ياوردیبه جا ن.  هستم يعباد:دی گویباز هم با همان لحن قبل م        

 .جای بتیمی همه صمنی از اکنمیتعجب م        

 .بله بجا آوردم -        
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 خانم نکهیغرض از مزاحمت ا.  مزاحم نشدم ی وقت مناسبنکهیمثل ا: دی آی حرفم مانیم        
  بپرسم چرا؟تونمیم. یرفتی گفتن کار هتل رو نپذيساجد

 ی وارد مذاکره شوم ولي باز شود تا با عبادی راهنکهیا.  فتدی اتفاق بنیدوست داشتم ا        
  ری و غنی سنگمی برای رد کارش را بپرسد کملی و با لحن مواخذه گر دلیمی انقدر صمنکهیا

 
 هتل شما اری تونم انحصارا طرحهامو در اختی من نمتشیواقع: کالفه گفتم.  آمدی مي احرفه
 .بذارم

 .کشدی خط و نشان ممی براشی با چشم هايکسر        

 هیهم با هم . می قرار مالقات بذارهی میتونیما م.  راه حل دارههی که نیا: دی گوی ميعباد        
 ؟ي امروز وقت داريبرا. میکنی هم صحبت ممیخوریناهار م

 .کنمی نثارش میی دلم صفت پررويتو        

.  امی مسئله شخصهی ری هستم و فردا هم تا شب درگيمتاسفانه من امروز سر کار -        
 .مینی ببگروی پس فردا همدمیتونیم

 .فرستمی من ساعت و مکانش رو برات مستی نی مشکلیچقدر بد ول -        

 مردك نزده با من نیا. کنمی تمام مي مختصری و تماس را با خداحافظکنمی ميشکرت        
 .دمی پسندی که من نمیی رفتارهایلی بود با خي رو دادن مساویکم. دیرقصیم

  نه؟ي خراب کردزوی شد؟ همه چیچ:  پرسدی کنجکاو ميکسر        

قرار جلسه گذاشت تا به .  اقارینخ: می گوی مرومی طور که به سمت خشت ها منیهم        
 .میتوافق برس

 .نهیا: دی گوی مجانی و با هکندی مکی به پهلو ها نزدنییدو دستش را از باال به پا        

کارو : دی گوی و مرودی به سمت پله مدهدی به کمرش مي قرکهیبعد بشکن زنان در حال        
 .میکارو گرفت.  میگرفت
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 سر به سرش ی کمنکهی اي برای ولکندی متیبه من هم سرا شی و خوشحالجانیه        
 .يکسر: میگوی و مرمیگی به خود مي جدیبگذارم حالت

 .هان: دی گوی و مرودیدوپله را باال م        

  بله؟ی بگیستیبلد ن. هان و زهر مار -        

 .خب بله بفرما -        

به قول خودت خدا هم . ستی خوبم نادی شراکت زنمی بی مکنمی طور که فکر منیا -        
 .  نگرفتکی خودش شريبرا

 یلیخ: دی گویو م. کندی و به سمتم پرت مداردی که دور گردنش انداخته را برمیدستمال        
 .يمسخره ا

 دهمی طور که به دستش منی و همدارمی برمنی از زمیخشت. رودیخنده از ته دلم به هوا م        
 . دارهدنی دافتی قشهی حالت گرفته میوقت: میگویم

 نصب تابلو ریتا غروب درگ. شودی و مشغول نصب مردی گی خشت را می ساختگیبا اخم        
   نسبتکنمی فکر میگاه.  دوغاب کامل خشک شودکهی زماني براماندی منهیکار پت. میهست

 
 کدام هنرمند است اصال.  استنیی پایلی دستمزدمان خمیکشی هر تابلو مي که برای زحمتبه

   که فاتحهمان خواندهمی داشته باشد؟ اگر عالقه به کار و هنرمان نداشته باشیکه در آمد خوب
 
 برعکس انی جرنی ایبعض. کندی متمی است که حماي کسرنی آورم ای که کم میگاه. شودیم
   هنر درنی اصال امی هردو به هنر عالقه داشتمی که خودمان را شناختیاز زمان. شودیم
 

 ي ازهیهمه انگ.  داشتي در سفالگریحاج بابا خطاط بود پدرم هم دست.  بودی ذاتخانوادمان
   منروی پی به نوعی هم که از بچگيکسر.  کنم به سمت هنردای پشیشد تا من هم گرا
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 نسبت به من ي رتبه بهتري کسرنکهیبا ا.  بودنطوریزمان انتخاب رشته داشنگاه هم هم.بود
  بعدها. همراه من شد.  انتخاب کندلی ادامه تحصي را براي دانشگاه بهترتوانستیمداشت و 

 
 می و براخواندی مي به خواندنش نداشتم را کسریقی که عالی شد ،دروسشتری بتشی حمادامنه
   کهیمی استاد سلشنهادیبه پ. می را گرفتمانی دستعی صناسانسی لیوقت.  دادی محیتوض

 
 ي هم در خانه دارم، دوره های دارم و کارگاه کوچکی دستي چقدر در کار سفالگردانستیم

 ي سرادیحاال بعد چند سال و با پشتکار ز. می گرفتکی و مدرك درجه میدی را گذرانیلیتکم
  در
 

 نبود و من هم ادم قدر بی نصی هم بي خانم ساجدتیالبته حما. می در آورده بودسرا
 را ي از خانم ساجدیی دارد و اگر االن قصد جداشرفتی پيسودا یهر کس.  ستمی نیناشناس

  میدار
 
او کال هنرمند پرور است و بدون ما هم .  کندی نمجادی اشی برايادی که نبود ما خلل زدانمیم

 .دهدیهمانطور مقتدر ادامه م

 و ردی پذی داخل نمدیای که بکنمیهرچه اصرار م. داردی خانه حاج بابا نگه مي جلويکسر        
  ي و از تودهدی منیی را پاشهی ششومی مادهی که پنیاز ماش.  که خسته استدی گویم
 

 ه؟ی چنیا: میگوی و مکنمیبا ذوق به کادو نگاه م. دهدی به دستم مي اهی هدداشبورد

 . احمدرضا ستتيبرا-        

  بود؟ادتی: میگویقدردان م        

  دختر؟یمنو دست کم گرفت: دیگوی و مدهدی را تاب مچییسو        

  هست؟یحاال چ -        
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 .تا فردا که بازش کنه تو کفش بمون: دی گوی و مکندیدنده را جابه جا م        

 ي بود به کسرنیاگر جز ا. کنمیبا خنده به رفتنش نگاه م.  شودی از جا کنده منیماش        
 .کردمیبودنش شک م

 
 ي بود به کسرنیاگر جز ا. کنمیبا خنده به رفتنش نگاه م.  شودی از جا کنده منیماش        

 .کردمیبودنش شک م

امروز صبح کاوه، نقاش آورده بود تا . چدیپی مشامم مي رنگ توي بوکنمیدر را که باز م        
  اطی حي که از خانه تويبا نور.  استکی تاری کماطیح. کند يزیطبقه باال را رنگ آم

 
 داده هی تکوانی ايکاوه رو. دی آی مگاری سي بورومیپله ها را که باال م. کنمی مدای راه را پافتاده

  گاری و سدی آی موانی حال حاج بابا معموال به اتیبخاطر رعا.  کشدی مگاری و سواریبه د
 
 . کنمیسالم م.  کشدیم

 خواهمیم. دهدیسالمم را پاسخ م. کندی دستم و صورتم چرخش مي توهی هدنینگاهش ب        
 ؟ي صحبت کرديبا عباد: دی گویوارد خانه شوم که م

 تا به میقرار شد جلسه بذار: می گویم. شوم ی مکشیچند قدم نزد.  سمتش گردمیبر م        
 .می برسجهینت

نگاهش به .  غلبه کردهکشدی که میی عطر تلخش بر مالبرويبو. دهدی سر تکان میراض        
   مننباری و ادهمی مهی است تکنمانی که مابیبه ستون.  خانه است انیحوضچه کوچک م

 
 ؟يتخصصت رو تموم کرد: میگویم

معذب با .  باشمدهی سوال ممکن را پرسنیانگار مسخره تر.  کندی نگاهم مروحیسرد و ب        
  کندی است خاموش موانی اي که روي ايگاری جاسي را توگارشیس. کنمی ميانگشتانم باز
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 . هست تموم کردمیکسالی: دی گوی مو

 .کاوه: میگوی برود داخل که مخواهدی و مداردی را بر ميگاری سریز        

 يبرا: میگویم.  افتادهنمانی که بيقدر فاصله ا.  استقی و عمینگاهش خال. ستدی ایم        
 . متاسفملوین

کاوه کم . نمی نشی موانی اي رورودی میوقت.  ممنونیعنی که دهدیسرش را تکان م        
   خورد شد و بعدنگونهیاول که بخاطر من و جواب ردم ا. سوزدی مشیدلم برا. دهی نکشیسخت

 
 جواب ي توی او؟ گاهای ام دهی وسط لطمه دنی اشتری دانم من بینم.  مرگ همسرشهم

   اشی دستفی با کدهی اتو کشنباریا. شودی که در باز مدهمی مهیسرم را به ستون تک. مانمیم
 
 ؟ی نشستنجایچرا ا: دی گوی و مکندینگاهم م. دی آی مرونیب

 . ي طورنیهم: میگوی اندازم و می باال ميشانه ا        

 اصرار کرد تو اتاق تو انیک: دیگوی افتاده باشد ميزی چادیانگار . رودی منییاز پله ها پا        
 .بخوابه مجبور شدم اونجا بخوابونمش

 مارستان؟ی بيریم.  ندارهیاشکال: میگوی مبا لبخند        

 . هست مشغول شدميدو سه روز. آره  -        

 . هم خوبیلیخ -        

  کرج؟يریفردا م: پرسدی و مکندیمتفکر نگاهم م        

 چطور مگه؟.اره -        

 .کندی دستم اشاره مي تويبه کادو        

 .احمدرضاستی براي کسريکادو -        

 ؟.يدیاز کجا فهم: میگویبا لبخند م        
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 ی انقدر بتونهی ميفقط کسر: دی گویم. نمی بی چهره اش مي هز لبخند را تویطرح        
 . کنهي رو بسته بندي اهی خراب شده اش هدي باشه که با طرحهاقهیسل

 .ونهدی میقگی کارشو تازه اخر خوش سلنی اخورهی نگو بهش برمنطوریا: میگویم        

از .  شدریمن برم د: دی گوی اندازد و می به ساعتش می و بعد نگاهخنددی واقعا منباریا        
 . اش محفوظههیهد. بگوکیطرف منم به احمدرضا تبر

 . تکانمی و پشتم را مشومیبلندم        

 .رسونمی بهش مغامتویپ -        

اول به اتاق . احتماال همه خواب هستند. خانه ساکت است. رودی و مکندی میخداحافظ        
  ياومد: دیگویم. کندی و چشمانش را باز مخوردیتکان م.  بوسمیگونه اش را م. رومیحاج بابا م

 
 باباجان؟

 .شهی می ساعتهیاره . سالم -        

 ؟ی نکنتی انقدرخودتو اذشهینم -        

 . که دوست دارمهی کارستی نتیاذ: میگوی و مزنمیلبخند م        

 .برو استراحت کن: "دیگوی و مدهدیدستم را فشار م        

 شکم ي بامزه روانیک. رومی بوسم و به سمت اتاق خودم می اش را میشانی پنباریا        
 . خوابمی تخت مي و کنارش روکنمی مضیلباسم را با لباس خواب تعو. دهیخواب

 
 نمی بی که ميزی چنیاول.  کنمیچشمانم را باز م. کندی مي بازمی از موهاي با رشته ایدست        

  با.  پاشمیلبخندم را به صورتش م.  شدهرهی است که به من خانی کاهیچشمان س
 

 .یلینگی جریصبح بخ. می گوی و مکنمیبوسه بارانش م.  ردیگی جان ملبخندم
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 قرار ی پاتختي روانی که پشت کی و به ساعتکنمیسرم را بلند م. رودی مسهیاز خنده ر        
 .کنمیدارد نگاه م

  وروجک؟ي شدداری بیک -        

هنوز : می گوی و مگذارمی بالشت ميسرم را رو.  درست مثل کاوه استشیزیسحرخ        
  می از موهايباز هم با طره ا. گذاردی هم مي رویچشمانش را الک. می بخوابکمی میوقت دار

 
 ي من داري به موهاکاریچ: میگوی مکنمی که چشمم را باز منباری اکندی مي بلندم بازیمشک

 بچه جان؟

 و خنددیم.  که متوجه لحن ها نشودستیاصال کدام بچه ا. شودیلحن شوخم را متوجه م        
 .لوی مامان نيمثل موها. نرمه: دی گویم

 شومی مزیمخین. شومی زود به خود مسلط میلیاما خ.  شومی منی و غمگرمیگیآتش م        
   و باکشدی می کوتاهغیج. خورمی مانویک: میگوی و مکنمی خم می را کممی و پنجه هاشیرو
 

 .نخول نخول: دیگوی مخنده

 بخورمت شمی مجبور ممی صبحانه بخوري بریاگه بلند نش: میگوی و مدهمیقلقلکش م        
 .گشنمه.

: دیگوی و مرودیبه سمت در م.  که فرار کنددهمیخودم اجازه م. کندی دستم فرار مریاز ز        
 .می صبحانه بخورمیبر

 می بردیاول با: میگوی مکنمی تخت را مرتب مي طور که رونی و همشومیبلند م        
 . ییدستشو

 یادداشتی. عمه صبحانه را آماده کرده. میشویدست و رو شسته و آماده وارد اشپزخانه م        
 .گرددی و تا ظهر برمرودی مونی چسبانده و نوشته که به خانه کتاخچالی يرو
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سه .  است و سفره صبحانه پهن استوانی ايحاج بابا رو.  کنمی نگاه موانیاز پنجره به ا        
   کهدهمی محی توضشیبرا. میای برود تا باطی که به حمیگوی مانی و به کزمیری مي چاوانیل

 
 . استوانی اي بابا توحاج

 ی حاج بابا را مرسمی که موانیبه ا. دارمی که عمه آب پز کرده را هم برمییتخم مرغها        
  دنمیبا د: میگوی میسالم شاداب. زندی داده و دارد قلم مهی تکی به پشتچهی قالي که رونمیب

 
 .یخوابی مشتریفکر کردم امروز ب: دیگوی و مخنددیم

 .زهیحر خبچه س.  نذاشتانیک -        

 لب به کنمیهرچه اصرار م. رمیگی کوچک کره و مربا مي لقمه هاانی کي و برانمی نشیم        
   حالم راسدی نوی که ميجمله ا.  کنار حاج بابارومی و مشومیبلند م. زندیتخم مرغ نم

 
 .کندی تر مخوش

 )دی آی می نفسحای دل که مسيمژده ا        (

 ونی نذر کتايعمه برا: می گویبه حاج بابا م.  شعبان استمهی که امروز ندی آی مادمی        
 رفته حلوا بپزه آره؟

 کرج تولد يریگفتم امروز م. ي کنه که همراهش بردارتی بخواستیم. اره -        
 . احمدرضاست

چند . که کنار دستش قرار داردی کتاب حافظي از تودی آی مادشی يزیبعد انگار چ        
 . احمدرضاهی هدنمیا: دی گوی آورد میناس نو در ماسک

 . دستت در نکنه: میگوی و مرمیگیاسکناس ها را م        

 و من دهدیخالصانه و از ته دل م.  تعارف را هم دوست نداردشودی ناراحت مرمیاگر نگ        
 ؟ی کني گل بازيدوست دار: میگوی مانی به ککنمیسفره را که جمع م. رمیپذیهم م
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با .  داندی نميزی باز کنم چشی اش را بروچهی که قرار است من دريدی جدياز باز        
 .می کنيباز: دی گویشوق م

 چهل راندازیز.  به گمانمگرددی مي بازي برای خاصلهیدنبال وس. دی آیکنجکاو دنبالم م        
   وکنمیپهن م.  خانهوانی به امیگردی و با هم برمدارمی که عمه دوخته را از کمد برميتکه ا

 
. شودی و باز سرگرم کارش مکندیحاج بابا با لبخند به ما نگاه م. میای تا بنی بنشنجای امی گویم

   نمونهيبرا.  را بسازدای اشتواندی دهم که چطور می مادشی.  آورمی گل از کارگاه میکم
 

.  ارام استيادی زنسبت به سنش. کندی ممیبا ذوق کودکانه همراه. کنمی درست مي اجوجه
   به سمت کاوه و بادودی و مشودی بلند مانیک. رسدی است که کاوه از راه مي بازریدرگ

 
 ؟يسالم بابا اومد: دیگوی میخوشحال

 را دور شی دستهاانیک.  که دستش را به کتش نمالدشودی و متذکر مکندیکاوه بغلش م        
 خوبه؟: دیگوی و مکندیگردنش با فاصله حلقه م

بچه منو هم : دی گوی و مکندی میکاوه با لبخند سالم و احوالپرس. ردیگی کاوه را مدییتا        
  تو راه؟يآورد

 ری وسط تو زنیفقط ا.  مثل هممونکشهیخونش هنرو م: میگوی و مکنمی میخنده محجوب        
 .ي دکتر شدی رفتیآب

 ی پروا بعد از مدتها با او حرف بزنم که خنده از ته دلی بنطوریانگار توقع ندارد که ا        
 .پس نوه ناخلفت من بودم: دی گوی و رو به حاج بابا مکندیم

 .نی و هستنی بودنی خلف ترایمیتو و ک: دیگوی کشد و می میقیحاج بابا باز هم اه عم        

 .ي کردبمی که نصی خوبي شکرت بخاطر بچه هاایخدا: دی گویبعد رو به آسمان م        
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 من ن؟ی نداريشما کار: می گویرو به حاج بابا م.  شودی مرمیکم کم دارد د. شومیبلند م        
 برم؟

 .گردهیمهردخت تا ظهر برم. نه برو باباجان -        

 . رسونمتیتا مترو م: دیگوی و منشاندی چهل تکه مي را روانیکاوه است که ک        

 .رمی من خودم ميشما خسته ا -        

 .بردمتی کارشو تمام کنه وگرنه تا کرج مادی بخوادینقاش م -        

 شبیاز د.  ارزدی مییای دنمی برازی ري محبت هانی همیتوقع ندارم ول. ممنونش هستم        
 . هر چه هست خوشحالملشیدل. کندی راحت تر با من برخورد میکم

 يتکه ا. کنمی درست مشی براي و قهوه ارومیبه آشپزخانه م.  آماده شومنکهیقبل از ا        
  ریی هم ذائقه اش تغدیشا.  پسنددی منطوریکاوه ا. زمیریشکالت هشتاد درصد درونش م

 
لبه . برمی ماطی و به حگذارمی مینی سيماگ را تو.  دوست داشتنطوریقبال که ا.  باشدکرده

 : می گویم. کندی نگاه مکندی که درست مي و مجسمه انای نشسته و به کچهی قالي رووانیا
 

 .دییبفرما

 ضهی نبودن عری خاليبرا.  شودی صورتم ثابت مي و رودی آینگاهش از قهوه باال م        
 . در برهتی قهوه رو بخورتا خستگنی انیبری منو تا مترو مدیکشیحاال که زحمت م: میگویم

 مزه ی و بعد کمکشدی اول بو مداردیماگ را برم.  کندی و رو مرینگاهش قلب را ز        
   دوست دارد اما به سرعتکنمی دانم حس مینم.  عکس العملش هستم دنیمنتظر د. کندیم
 

 ؟یختیشکر نر: دی گوی و مکندی مریی اش تغچهره

 ینه مگه تلخ نم: می گویم. کاوه که قهوه را تلخ تلخ دوست داشت. کنمیتعجب م        
 ؟يخورد
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 . منیی غذايمثل عادتا.  عوض شدهزهای چیلیخ: دی گوی و مگذاردی مینی سيماگ را تو        

 رفتار من نی ادیشا.  کرده اندی خالمی آب سرد رویوانیل.  تا آماده شومرومیدلشکسته م        
  مانی که من از جواب رد گذشته ام پشکندی گمان مدیاصال شا.  برداشت کردهيگریرا طور د

 
 ییاشکها. شمی میاز دست خودم و حماقتم عصبان.  امیکی نزدي برای ام و االن دنبال راهشده

   که الزمیلیتند تند لباس و وسا. شومیآماده م. زنمیکه تا پشت پرده چشمم آمده را کنار م
 

 که با حماقت نمیبی را موانهی دی ؛ دخترکستمی ای که منهی آيجلو. زمیری را درون کوله مدارم
   به دستشی رفته که کاوه چند سال پادشی. هر چه تمام تر هنوز هم کاوه را دوست دارد

 
.  تمام شدشی امده بود برانجای به ای وقتشی رفته که کاوه صبح عروسادشی.  تمام شدخودش

 ؟؟شود؟یمگر م.  ببرمادشی کاوه را از دیبا.  رادی که کشیی تمام زجرهااورمی بادشی به دیبا

 ي جلونکهی شود قبل از ازی لبرنجای همگذارمیم. خوردی برنمیی قطره اشک که به جاکی        
  ی کممینی نوك بیسرخ. زنمی به دست و صورتم می ابشومی که سبک میکم. زدیکاوه بر

 
 اطی و به حدارمیکوله را برم.  رژلبی و بعد هم کمزنمیبا حرص کرم پودر م.  استي عادریغ
 .من آماده ام: میگوی نگاهش کنم منکهیبدون ا. رومیم

 به ی نگاهی چشمریز.  تا بلند شودکندیکاوه کمکش م. را جمع کرده لشیحاج بابا وسا        
 .شودی مقی به صورتم دقی دانم چرا کمینم. اندازدیمن م

نگاهم . ده شفی پر از گل و کثانی کيدستها. گذارمی کولر مي و روکنمی را جمع مچهیقال        
 . شدهثیکف: دی گوی مندیبی را که مشیبه دستها

 . بشورنجای اایب: میگوی و مکنمی و آب را باز مرومیکنار حوض م        
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.  ماهانهیکیاسم : می گویم.  وسط حوض است ی گلیمحو دو ماه. شورمی را مشیدستها        
  اقا هم بخرم؟انی کهی يدوست دار.  هم مائده استدهیاون سف

 چالش ي دستم را توخواهدیدلم م.  افتدی کوچک مي گودهیکنار چشم چپش . خنددیم        
 . دی سفایقرمز : می گوی بوسمش و می میفرو کنم ول

 .اهیس: دیگویبا خنده م        

 ببر نوی اایبابا ب: دی گوی مانی آورد و به کیکتش را درم. دی ایکاوه م. میگوی میچشم        
 .گردمی حاج بابا بمون من زود بر مشیپ. داخل

: زندیاز همان جا دا م.  باالرودی واز پله ها مردیگیکت را م.دهدی سر تکان معی مطانیک        
 . نرهادتی باشه اهیس

 .مونهی مادمیباشه :  میگوی و مخندمیم        

 ی دو زانو ميارم لب حوض روکن. زندی را تا ساعد باال مشی سورمه اراهنی پنیآست        
  یمنتظر م. دارمی و کوله ام را از کنار حوض برمشومیبلند م.  کندی آب را باز مری شندینش
 
 یآب. رمیگی مکث ساعت را میبا کم. ردیگی و به سمتم مکندیساعتش را باز م. دیای تا بستمیا

  یزندگ. کننی مرییادم ها همه با گذر زمان تغ: دی گوی و مزندیبه دست و صورتش م
 

 .رنی گی هم عبرت میگاه. شکننی می گاهشنی بزرگ میگاه. دهی مرشونییتغ

. کندی اورد و صورتش را خشک می در مبشی از جي اي و دستمال کاغذشودیبلند م        
  اما: دهدیادامه م.  با خودم عهد بستم که نگاهم هرز نرودی ولکنمی نگاهش را حس مینیسنگ

 
 دردونه حاج زیعز: دیگوی و مکندیبه چشمانم نگاه م.  مونهی با ادم مشهیگار هم عادتا انیبعض
 .بابا
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. منظورش به زودرنج بودنم است. رمی خنگ باشم که منظورش را نگدیبا. شمیمتعجب م        
   کهزنمی مبیبه خودم نه. شودی را از بر مزمی نبود که کاوه با نگاه به چشمانم همه چادمی
 
 نیاصال کاوه ا. ستی پشتش ني کاوه هم منظوري حرفهانیا. ستی وقت نچی هییما.  ندهموا

   دور باشم اصال حاالدیبا.  ازش دور باشمدی ثابت کرده که باشیچند سال با تمام حرفها
 

 . بهتر است من فاصله را حفظ کنممی قرار است همخانه باشکه

 دنی ديری میفردا چه ساعت: دی گوی ممیرویکه م از راه را یمین. میشوی منیسوار ماش        
 ؟يعباد

 .زنهیگفت زنگ م: می گوی مکنمی نگاه مرونیاز پنجره به ب        

 .می بود بگو با هم بریهر ساعت -        

 .رمی مي با کسردمیبه شما زحمت نم -        

با هم .  ستی نیزحمت: دیگوی کالمش میشگی همتی چون با جدخوردیانگار بهش برم        
 .میریم

 .می گوی نميزیچ.  توانش را ندارمی ببرم ولشیدوست دارم حرف خودم را پ        

 ؟يدی از عقب مفمویک: دی گوی مقهیبعد از چند دق        

 .دارمی را برمفشی و کگردمیبرم        

 .بازش کن: دی گویم        

 که کندیاشاره م. نمیبی را مییجعبه کادو. کنمیبازش م. کندی نگاهم می وقتیمرددم ول        
 . مال احمدرضاستدیگویم. اورمیدرش ب

 با ی ولخندمی و ممیگوی میی دلم خوش به حال احمدرضايتو. کنمیدرب جعبه را باز م        
  ی میونیلی مکی مارك که حدود یساعت. دهمی جعبه خنده ام را قورت مي توهی هددنید
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 . قبول کنمنوی تونم اینم: می گوی و مرمیگیش مجعبه را به طرف.ارزد

 .ستی تو که نيمال احمدرضاست برا: دی گویبا اخم م        

 . گرونهیلی خنیاما ا -        

 .ستی باشه مهم نمتشیحاال هر چقدر ق.  استهیهد: دی گوی ميجد        

 هر چه که باشد ي کسرهیهد.  خوشحال باشم ناراحتمنکهی از اشتریب.  مانمیمردد م        
   که داردي کاوه با درامدهی هدنمیبی کنم می که فکر میکم. دی ای به مذاقم خوش مشتریب

 
 .گذارمی جعبه را درون کوله میته دلم هنوزهم قانع نشده ام ول. ستی هم گران نچندان

 
 میفقط ن.  از مهمانهاییرای روبراه کردن خانه و پذي برامیی آمدم با مادر سرپا یاز وقت        
   دختر خاله ام نشسته ام و بهالیکنار ل.  وقت داشتم که خودم را اماده مراسم کنمیساعت

 
سرم . دهمی که دارد و علت رد کردنشان گوش مي در رابطه با خواستگاران متعددشیحرفها
  ن خانه مادرسال.  هرچه باشد بهتر از تنها ماندن استی بافد درد گرفته ولی که مییاهایاز رو

 
 با نباری الی اقا اسماعانی پای بي هایبساط مهمان.  هفته شلوغ استي روزهانی اکثر آخرمثل

  تظاهر.  ادعا دارند و نقابی که شرکت کنندگانش همگییهایمهمان. بهانه احمدرضا به پاست
 
 یم انتی به دست دارند و خحیتسب.  که باعث شده ازشان متنفر باشمییزهای به چکنندیم

 اقا نی همشینینمونه ع.  نبرده اندیی بوتی راست و درستند و از انسانکنندیادعا م. کنند
  لیاسماع
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 ی هر کسستهیشا.  بودن تقدس دارد مثل حاج بابا یحاج. لی به قول همقطارانش حاج اسماعای
   درگریمدتهاست که د.  کنندی ممی ادم ها صفت ها را هم جا به جا تقدنی ای ولستین

 
 که زدمی حدس ممیای بنکهیقبل از ا.  استثنا ستی ولنباریا.  کنمی مراسمات شرکت نمنیا

  مامان به.  امدمی مدی بخاطر احمدرضا حتما بایاز طرف.  مطمئن نبودم ی در کار باشد ولیجشن
 

.  سرافکنده شودانی که شرکت نکنم و مقابل خانواده و اشنادیترسی مدی نگفته بود شامن
بگذار . کندی ناراحتم مشتری ترسد بی مهی غاز بقهی صد من يادر که از حرفها خصلت منیهم
  هیبق
 

 به اطراف ینگاه.  کالف در دست ماستنی است که سر انیمهم ا.  ببافند خواهندی چه مهر
  ی انصافی به بیپ. خوردی اقا گره ملی خانم خواهر اسماعهینگاهم در نگاه سم.  اندازم یم
 

 خانم و هی سمنیهم. ستندی کنم نی که من قضاوتشان مينطوری ادمها انیهمه ا. برمی مافکارم
   دختران دم بختي دارند که برای کوچکهیریموسسه خ.  ها هستندنیشوهرش جز بهتر

 
 فرستند و ی سرپرست می بي خانواده هاي خاص برایی غذايبسته ها.  کنندی مهی تههیزیجه

 .  چرخاندی پسرش را گرفته و دور مکدانهی اقا دست لیعاسما. کنندی مگری دریهزاران کار خ
 

 جمع ياصال عادت دارد جلو.  خوب استشانی دارد که نشان دهد رابطه پسر و پدرعادت
 . استی مرد دننی و خودش بهترنندی رفتار کند که انگار مامان و احمدرضا خوشبخت تريجور

 
 کشدو ی مییرایمامان دست از پذ.  شودی تر می رسمی و مراسم کمرسندی که ممهمانها

 اش را مدل يروسر.  به تن دارد یکیکت و دامن ش. کندی الزم را به کارگرها مي هاهیتوص
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  دار
 

 به سر دارد یچادر گلدار خردل.  را چند برابر کرده استشییبای ام که زدهیچی گردنش پدور
 .ام گذاشته اقا هم انصافا سنگ تملیاسماع. که اندامش را قاب گرفته 

 و کنمی اورد با لبخند تشکر می ممی برای شربتوانی لستییرای که مشغول پذیخانم مسن        
   گرهمانی و نگاهم در نگاه پگردمی برمکنمی را کنارم حس میحضور کس.  دارمیبرم

 
 اقا با همان لیبرادر کوچک اسماع. شودی مرهی خنیی و به پادزددی نگاهش را معیسر. خوردیم

 .  خانمایمیسالم ک: دی گوی و مدی ای که در رفتارش مشخص است جلو میشگیخجالت هم
 
 .می کردارتی ما شمارو زنورا؟بالخرهی ااز

 خواهدی خاطرت را میدانی که میسخت است با کس. دهمیمحجوبانه سالمش را پاسخ م        
 .يهمکالم شو

  شما؟نیخوب: می گویم        

 .شهی همپرسمیاحوالتون رو از داداش م. ستی ني وقته ازتون خبریلیخ. ممنون -        

 .نیشما لطف دار -        

 گردمیبرم.  دهدی نگاهش ازارم مینیسنگ. کنمی دستم سرگرم مي تووانیخودم را با ل        
   خانيهنوز با کسر: دیگوی که مرمی فاصله بگی کنم و کمی معذرت خواهخواهمیطرفش م

 
 د؟یکنی مکار

 .بله -        

 دست شما ي از هنرهایکی دوست دارم یلیخ. نی داریکار جالب.  ی سفاليتابلوها -        
 . خونه خودم داشته باشميروتو
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 .فرصت بشه در خدمتتون هستم -        

 دوست ندارد با. نمیبیدر هم گره خوردن ابروانش را م. افتدیاحمدرضا نگاهش به من م        
  یمعذرت خواه.  جواب رد دادم و به من نظر دارد همکالم شومشی که به خواستگارییعمو

 
 . خانمایمی کدیببخش: دیگوی که مرمی فاصله بگخواهمی و مکنمیم

 شی هاشی به ریدست. کندی تا اسمان فرق منی ما با هم زمدیعقا. کنمیمعذب نگاهش م        
  ن؟ی فکر کردي جدشنهادمی پيرو:دی گوی و مکندی مي دستش بازي توحی و با تبکشدیم
 

 . بودی دونم چرا جوابتون منفی نممن

برنجد و ناراحت شود بهتر از چشم .  حرف بزنمخواهمی مي واهمه اچی هی بنباریا        
  اگه جواب. نی نداری شما مشکلمانیاقا پ: می گویم.  دارددی هنوز هم امدیشا.  ستی ايانتظار

 
 .نیهم.  بخاطر اعتقادات متفاوتمونههی منفمن

 زی چهیبعدم اعتقاد هر کس مربوط به خودشه و .  ستی ني ای که مسئله حل نشدننیا -        
 .هیشخص

.  گفتار ما ستی ما روابط ما و حتیاعتقادات ما شکل دهنده زندگ. نیکنیاتفاقا اشتباه م -        
  نی به من نگاه کننکهی اي و شما بجامزنی االن که من دارم با شما حرف منیمثل هم

 
 .نینیبی رو منی زمنیدار

 یشما با اعتقادات من چه مشکل: دیگوی با من من مشودیاز خجالت حرف من سرخ م        
 ن؟یدار

 ن؟ی نداریشما با من مشکل -        

 . شمارو انتخاب کردمنینه بخاطر هم -        
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 نجانی که اییمن و با همه کسا. نی نگاه به اطراف بندازهی: می گوی و مزنمی ميلبخند        
 ان؟یبه نظرتون خانوادتون با من کنار م. نی کنسهیمقا

 .مهم خود منم که شما رو قبول دارم.  به خانوادم ندارميمن کار -        

 ن؟ی به من نگاه کنمی مستقشهیم: میگوی و مکنمی نگاهش ممیمستق        

 نیا: میگوی مشودی دوخته منیی زود دوباره نگاهش به پایلیاما خ.  اورد ی مسرش را باال        
  می مخاطبم هست مستقیمن دوست دارم هر کس. امی رفتارا کنار بنی با اتونمیمنم که نم

 
 ن؟ییای اخالق من کنار مکدونهی نیشما با هم.  من نگاه کنهبه

درست . بهتر است با خودش روراست باشد. کندی و سکوت مرودی هم مي توشیاخم ها        
   ادمکیمن .  افراط را دوست ندارمی ولپسندمی را مایاست که من خودم هم حجب و ح

 
 . طرفم هم مثل خودم باشدخواهمی ممیمعمول

مامان به جمع . گذارندی اقا سفارش داده را وسط سالن ملی که اسماعی بزرگکیک        
   خانواده امنی از اییجز.  کنمی میی حس تنهابی و من عجونددیپ ی اقا و احمدرضا ملیاسماع

 
مامان با لبخند به . کندی و به من اشاره مدی گوی ميزیاحمدرضا در گوش مادر چ. ستمی نیول

   اقالی درهم اسماعياخم ها. ستی کنار ما باایب: دی گویم. دی ای و به طرفم مکندیمن نگاه م
 
 ینم.  که بروم کنارشانکندی احمدرضا از همان جا اشاره می ولکنمی امتناع منمی بی که مرا

  ياهوی هانی و شمع ها در مستمی ایکنارشان م. توانم ناراحتش کنم ان هم روز تولدش
 

در . کنمی بوسه را من نثارش منیاول.  مبارك برادرمتیهفده سالگ. شودی خاموش مجوانان
  ی خودم مي است که برایمدرضا تنها کساح. رابطه با احمدرضا تمام حق ها مال من است
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 که دی گویدر گوشم م.  کنممی را تقستی مالکنی ای کسچی با هخواهدی و دلم نمخواهمش
   که قولش را به اوي اهی هدي که ماههاست خواب ندارد برادانمیم.  من است هیمنتظر هد

 
 چند ماه احمدرضا را دست به سر نیتمام ا.  که به جان خودم بسته استي اهیهد.  امداده

   کهی و با چشمانستادهی مگر شد؟ حاال مقابلم ای برود ولادشیکردم و قول تولدش را دادم تا 
 

 دانم گفته بودم که ینم.  از جان من استي که قطعه ایطلب. خواهدی طلبش را مزندی مبرق
  زانمی عزمی را هم تقدمیای که دنی منيجان به جانان دادن برا. احمدرضا هم جان من است

 
 ی بزرگنیاالن که مراسم به ا. دارمی را بر مشی هاهی و هدرومیبه اتاق م.  راحت استکنمیم

   ارج و قربنطوریا. ردیگی از جانب کاوه می دهن پر کنهی گرفته اند خوشحالم که هدشیبرا
 

 ی ها باعث شود که دوباره جنگ اعصابهی هدنی هم ادیشا. شودی مشتری بلی فامانی ممادرم
  الی خیب.  بدهندهی خانواده همسر سابقش هددی که چرا بارد،ی اقا در بگلی مامان و اسماعنیب

 
 .دارمی خودم را بر مهی و فقط هدشومی ها مهیهد

 لپ تاپ کی. کندی اقا و مامان را باز ملی اسماعهی ، احمدرضا هدگردمیبه سالن که بر م        
   ها بازهی تا هدستمی ای ميگوشه ا.  بوسدی پدر و بعد مامان را مي رویبا خوشحال.  است

 
.  هم که شده کم نگذاشته اندی چاپلوسي اقا برالی و همکاران اسماعردستانیز. شود

 مثل ی مثل پدرم از جانش گذشت تا کسانیکی.  پدرمي هاي به همدوره ازنمی ميپوزخند
   همهنهایا
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 من ینی ها باعث بدبنیاصال هم.  مملکت شوند و بخاطر منافعشان همه کار بکنندنی اکاره
 گونه افراد کنار خود نیاز شانس من است که فقط ا.  همه بد باشند شودیمگر م. شده اند

  دهید
 
 دیی و همسنگر پدر بود مورد تایمی دوست صمنکهی بخاطر اي اقا روزلی اسماعنیهم. ام

پست و .  دادرییاما زمان ادمها را تغ.  قرار گرفت و مادرم با او ازدواج کردمیخانواده مادر
  مقام از

 
 یجلو م.  شودی که در ان هستم سخت مییتحمل فضا.  برد که اصال هدفشان چه بودادشانی

   را باز کند که اجازههی هدخواهدی میبا خوشحال.  دهمی ام را به احمدرضا مهیروم و هد
 
 است بای سفال زبهی کتکی که يگری دهیهد. د در خلوت خودش بازش کندبگذار.  دهمینم

  در.  فشاردیاحمدرضا پالك پدرم را در دست م.  اندرهی من خهیهمه به هد. دهمیبدستش م
 

 یفرد راض.  ماندهمی پدر است که برايادگاریتنها .  که مراقبش باشدمی گوی مگوشش
   متوجهنکهیبا ا. نمی بی را در چشمانش منیبرق تحس.  اقاستلیمجلس بعد احمدرضا اسماع

 
 دی را پنهان کند و با من بجنگد شاتی رضانی دارد ای سعدی ستای مرا مشهی که همشومیم

  ی بعضی حتای هربار در مقابل اعتراضش به پوشش ی جنگ من بودم انهم وقتنیاغازگر ا
 

.  دارمادی بارش را خوب بنیاخر. کردمی دفاع مماتمی و قاطعانه از تصمستادمی ای ممیرفتارها
   که با ازدواجم با کاوه مخالفتیوقت.  اوردی مادمی اش دوباره بروزمندانهی پوزخند پنی ایعنی
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بعدها که ازدواجم بهم خورد او بود که با .  من استاری و من گفتم که حاج بابا صاحب اختکرد
  نی از غرورم را زمیاو بود که گفت بهتر است کم.  ها را نثارم کردیلی سنی اولشیحرفها

 
من درست انتخاب و . ستمی نمانی من هنوز هم پشی گوش دهم ولشی و به حرفهابگذارم

اگر به احمدرضا قول .  خودشي رفتارهايپوزخندش هم بماند برا. بعدها درست رد کردم
  دادم

 
حمدرضا و مامان است وگرنه هرگز دلم با او و  کنم تا پدرش را ترك دهد بخاطر اکمکش

 .شودیتصاحب مادرم صاف نم

 که شب را دیگویمامان مدام م. کنمی میعی سریاز جمع خداحافظ. کنمی را جمع ملمیوسا        
   کهمیگویم.  دلخور است یاحمدرضا کم.  برومدیبا.  من تحمل او را ندارمیبمانم ول

 
 که میگویم. شودی نام کاوه اشفته تر مدنی اتاق است با شني و کاوه توي حاج بابا و کسرهیهد

  نی من که ماشکندی در منتظر است متعجبم مي که جلویآژانس.  دهمی محیبعدا توض
 

بدون .  اش پرداخت شدهنهی که او زنگ زده و هزدیگوی اقا ملیاسماع.  نداده بودمسفارش
   بهدنیتا رس. شومی منی و سوار ماشکنمی ميزی کارش خوشحال شوم تشکر رنی از انکهیا

 
 . کنمی فقط و فقط فکر ممقصد

 
از همان باغ .  فرحزاد استی باغ رستوران حوالکی يادرس محل قرارمان با عباد        

  بهی معروف که معموال افراد خاصيرستوران ها

 با. را انتخاب کرده نجای چرا ادانمی شهر نمنی همه مکان در انی انیب. انجا تردد دارند        
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 ی با دختران رنگارنگشی قرارهای محل رسمنجای ادی شامییگوی مکنمیخودم که فکر م        
 باشد که

 نی سنگمی کرده باشد برااسی من را با ان دختران قنکهی ایکاوه تذکرش را داده بود ول        
 یم

  وکنمی در را باز مرودیانم کنار نم ابروانی وجه از مچی که به هییبا اخم ها.  دیا        

 ادرس. توانمی نبافم نمی ادم منفنی در رابطه با اخواهمیهرچه م. شومی مادهی پیاز تاکس        

االن .  فرستاده بودی اوککی فقط اممیدر جواب پ.  کاوه فرستادم ي براشی پیرا ساعت        
 که

  فکرم که متوجهریانقدر درگ.  بودمامدهی کاش تنها نمیگوی ام با خودم مدهی را دنجایا        

 ي رورتری دیاگر کم.ردیگی ميدی از من ترمز شدی با فاصله کمینیماش.ستمیاطراف ن        
 ترمز زده

  ام وستادهی انجای که امیاز دست خودم عصبان.  امدی سر من مییبود معلوم نبود چه بال        

 نجای اي سرعت برانیا.  می عصبانشتری مقابلم بنی دست راننده ماش چه و ازي برادانمینم        

 .ندی ای منجای مسابقه به اي است و اکثر پسر و دخترها برای خلوتيجا.  باشدي عاددیبا        

راننده که . شوندی مادهی پنی در دست دارند از ماشيگاری سکهیدو پسر جوان در حال        
 يموها

 ری که خانم خانما اونجا سهی خوبيهپروت جا:دیگویبلندش را از پشت سر بسته م        
 ؟یکنیم

 . مست و مدهوشش کردهاری ي هوادینه شا:دیگوی و مخنددی میمزگیهمراه پسر با ب        

 اند ، ستادهی ای که ان حوالي چند دخترنمیبی که می وقتزدیریاعصابم صد چندان بهم م        
 به متلک انها
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از .  من مسخره استي برای باشد ولي دختران عادنی اي برادی ها بای لودگنیا.خندندیم        
 نیهم

 ي جلوریبا پا به گلگ. ستی که حالشان روبراه ندهدی گندشان نشان ميمسافت هم بو        
 نیماش

 نرفته ام که دستم یهنوز قدم. کنمی حرف کج می و راهم را به سمت باغ بزنمیضربه م        
 از پشت

 یچه ب: دیگوی که مزندی مردك مو بلند در گوشم زنگ مي و بعد صداشودی مدهیکش        
 حاال. اعصاب 

 .می در خدمت باشيریکجا م        

 ی محکمیلی و سکشمی مرونیدستم را با قدرت از دستش ب. ستیواکنشم دست خودم ن        
 خوابانمیدر گوشش م

 یپسرك عصبان.  سوژه اندکی که منتظر ی عالفي اطرافمان پر شده از ادمهاگریاالن د        . 
 با

 از خجالت. دی ای به استقبالم مکی رکيحرفها        

 خواهدیم. تی شخصی ادم بنی را به فنا داده است اتمیشخص. در حال اب شدن هستم        
 یعکس العمل

 دهیبقول حاج بابا شر نطلب. بندمی و چشمانم را مکشمینشان دهد که خودم را عقب م        
 خودش

 بهش ي جرات داردیگویبلند م.  کندی مبمی نصی کاوه ارامش خاصيصدا. رسدیاز راه م        
 .دست بزن

 ؟یکنی میمثال چه غلط:دیگوی موانهیپسرك که کامال مست است و د        
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 چهره تی از عصبانی خونسرد باشد ولکندی می سعیعنی.ستدی ایوه خونسرد کنارم مکا        
 یم. اش کامال برگشته

. کشمی نفس می به سختی کمی ولدهمی را به نشانه مثبت تکان م؟سرمی خوبدیگو        
 نیاگه هم: دیگوی اورد و می را در میگوش

 و کشدی گردن میپسرك باز هم با گستاخ. سی پلزنمی زنگ مدیاالن گورتونو گم نکن        
 خواهدیم

 تا دیگویم.  بهتر استای گویکی نیحال ا.  کشدی که دوستش دستش را مدی بگويزیچ        
 شر نشده

 .میبزن بر        

 .نمتی نبییدعا کن جا:دیگوی مکهی در حالشودی متی هدانیتلو تلو خوران به سمت ماش        

 . تومیبر:دیگوی غازش مهی صد من ي به او و حرفها توجهیکاوه ب        

 و دهدی به تاسف تکان ميسر.  اش برجسته شده اندقهی شقي که رگهاستیانقدر عصبان        
 چرا:زندی مادیفر

 .ی بشری پا درگسروی بي التانی با ادیبا        

 دفاع از خودم ي برايزی چخواهمیم.  کشمی نفس می بسختستیحالم اصال خوش ن        
 ی که دستش را جلو ممیبگو

 يزی چخوامیفعال نم: دیگوی و مدهدی هم فشار مي روتیاورد و چشمانش را از عصبان        
 .بشنوم

 . بعديبذار برا        

 به سمتم خم ی که کمندیبی چهره ام مي تويزی دانم چه چی افتد نمینگاهش به من که م        
 ی و مشودیم

 ست؟یحالت خوش ن:دیگو        



 74 

 را بسته از میبغض راه گلو.  حرف بزنم توانمی نمگری دبرمیسرم را به نشانه نه باال م        
 یطرف

 و گذاردی بغلم مریدستش را ز. ستی هم در توانم نستادنیا.  سخت شددنمینفس کش        
 کندیکمکم م

 .نمیکه بنش        

  همراته؟ياسپر-        

 اورد و درون دهانم ی را در ميبا عجله اسپر. کنمی اشاره مفمی به کیبا چشمانم به سخت        
 گذاردیم

. شومی روبراه مگذردی که میکم.  سخت استدنیهنوز هم نفس کش. شودیحالم بهترم        
  و بارودینگران م

تلفن همراهم تا االن .  نوشمی از اب می و کمکنمیتشکر م. گرددی بر می اب معدنيبطر        
 نیچند

 اورم و ی را در میگوش. ستی سخت نستی عبادنکهیحدس زدن ا. بار زنگ خورده        
 يدستم را رو

 .شودیارتباط برقرار م. کشمیصفحه م        

 بیسالم خانم شک -        

  شما؟نییکجا        . 

        - 

  باغيورود. سالم         

 هستم        

        - 

 یتخت.  خب یلیخ        
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 .ی مصنوعاچهی دري روهیکه من رزرو کردم کنار پل چوب        

        - 

 .مییایبله االن م        

 ابروانش ماندگار شده نی که مابینگاه کاوه با ان حالت متفکر و اخم.  کنمیتلفن راقطع م        
 به من

 .نتظرمونن ممیگوی و مشومیبلند م. است        

دنبال تخت چشم . دیی که بفرماکندی و با دست اشاره مکشدی مششی به ته ریدست        
 شیدایبالخره پ. چرخانمیم

 دنیبا د. شودی بلند میی با خوشرويعباد.میکنیم        

  و با کاوهدی ایجلو م. میای بدنشینکند انتظار داشت تنها به د. شودیکاوه حالش گرفته م        

 ن؟ی داریشما باهم نسبت: دیگوی و مکندیبا انگشت به هردو نفرمان اشاره م:دهدیدست م        
 کاوه

 .دختر عموم هستن:  دیگوی ميجد        

 کندی و بعد دعوتمان مدیگوی می لبری زهی عالچقدیعباد        

 دیقیمن اما ب.   باشدزی تا تمکندیکاوه باز هم طبق عادتش فرش را چک م. مینیتا بنش        
 کفش

 با نگاهم کاوه را کنکاش. ی به پشتدهمی مهی تخت تکي اورم و قسمت باالی را در ممیها        

  هم از اننیا.  به من نداردیتوجه.  خونسرد به خود گرفتهی حالتی ولستیعصبان. کنمیم        

. زدی حرف نمکندی که ناراحتش ميزی وقت در مورد چچی که دارد هستی بديعادت ها        
 سالها

 لی دلدیشا.  نبودنمانی کدورت مابنی ادی امده بود شانیی از غرورش پای اگر کمشیپ        
 بهم
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  بهگری که ددانمیاالن م.  گرفتی نمنهی و انقدر از من کدیفهمیخوردن ازدواجمان را م        

 گفت لوی با نشیخودش روز عروس.  از سر احترام استشیهمه رفتارها. من عالقه ندارد        
 که

 و شودی خوشبخت ملویخودش خنجر زده بود که با ن.  ارزش ندارم ي ذره اشی براگرید        
 فقط

 از المی چند سال خنیکاش مثل ا. کاش خوشبخت شده بود. گذاردی من حسرت ميبرا        
 بابتش

 .دادی ازارش نمرحمانهی انقدر بی زندگلویکاش با مرگ ن. راحت بود        

 جا نمی جان انیشاه: دی گوی و مدینشی را در اورد لبه تخت مشی هانکهکفشیبدون ا        
 .یبود مرد حساب

 که کندی اشاره مشخدمتی است به پسرك پنی که االن متوجه شده ام اسمش شاهيعباد        
  و بعد بادیایب

 چطور مگه؟. ی خوبنی ا جا بهدی گویلبخند م        
 
 

 خواهدیدلم نم        

 ی را مخفزی اخالق بدم که همه چنیاصال هم. بداندشی لحظات پي از ماجرايزی چنیشاه        

 دی هم شانی دارد و ایبی عیهر کس.  بفهمند باعث عذابم شدههی بقگذارمی و نمکنمیم        
 بیع

 .من است        

 ی به گفته کوتاهی اصلي ماجراانیکاوه بدون ب        

 .ستی مناسب ني قرار کاري براکمی: کندیاکتفا م        
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 یشما خوب. می حق با شما باشه بگذردی شادیگوی میشگی با ادب همی ولدی قینبیشاه        
 خانم؟

 گذارمی را کنارم می اب معدنيبطر. پرسدی از حالم منی که شاهدهیحتما رنگ صورتم پر        
 ممنون.  بلهمیگویو م

تحمل وزن سرم .  کندیسرم درد م.  شودی نمریگی پگری دی انگار باور نکرده ولنیشاه        
   که مشغول صحبتند نگاهنی و در سکوت به کاوه و شاهدهمی مهی تکیبه پشت. را ندارم

 
ند  فقط چيزی جلسه زودتر تمام شود و به خانه برگردم و فارغ از هر چکنمیدعا م. کنمیم

  ناهار ؟ای ياول چا: دیگوی منیشاه.  خودم بگذرانمي را برایساعت

 . ندارهی فرقمی گویم. کاوه هم نگاهش به من است        

 به کندی کاوه دوباره جمله من را تکرار می و وقتکندی منتظر به کاوه نگاه منیشاه        
 .دهدی مانی و قلي چاسیگارسون سفارش سرو

 . کنهی متی مارو اذیلی خی جنابعالي دختر عمونیکاوه جان ا: دیگویو به کاوه مبا خنده ر        

 . مشکل کجاستمینی ببدیبا.  کنهی رو رد نمي جهت کاری بایمیک: دی گوی ميکاوه جد        

 .زننی دونم چرا ساز مخالف مینم.  چشم گمی بگه چشم بسته میمن که هر چ: نیشاه        

شما : می گوی در کارم میشگی همتی و با همان جدکنمی مرتب ممی پاي را جلوفمیک        
   تونمینم.  تلفن هم بهتون گفتم يمن تو.  حرفا که همه تعارفهنی ای ولنیلطف دار

 
 . طرحهامو به هتل واگذار کنمانحصارا

 را فمیک. کندی متمی اذنی شاهرهینگاه خ.  کنندی و کاوه منتظر نگاهم منی با تحسنیشاه        
  يمثال طرحها.  بدمي انحصارتونمی از طرحها رو مییچند تا: می گوی و مکنمیجا به جا م
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 استفاده بکنم گهی دي اگه قرار شد جای تک باشن ولکنمی می رو هم سعهیبق.  هتل رو یالب
 .کنمی مجادی توشون ايزی رراتییتغ

من دوست داشتم طرحها فقط . ستی نیباشه مشکل: دیگوی که انگار موافق است منیشاه        
  من دوست. ستی نی بحثنیخوای منطوری شما ای وقتیو فقط مختص هتل خودم باشه ول

 
 . با شما فقط کار بکنمدارم

.  شدی اوکمیگوی و مدهمی مي به کسریامی پشودی که از بابت قرارداد راحت مالمیخ        
  نی کاوه با شاهشومی که متوجه منطوریا. کنندی در مورد کار خودشان صحبت منیکاوه و شاه

 
 انی قلنیشاه. نوشمی را ممیچا.  کرده اندي گذارهی سرمای خصوصمارستانی بکی احداث يرو

   دانم پسرك خنگ چهینم. شومیمعذب م. کندی به من تعارف مقهی و بعد از چند دقکشدیم
 

.  ادم محتاط تر باشمنی پوشش و رفتارم در مقابل اي توی کمدی بادیشا.  از من دارديتصور
 .ستی اهل دود نایمیک: دیگوی من ميکاوه بجا

خنده بلند و . ردیگی از ما فاصله می کوتاهی با عذرخواهخوردی که زنگ منی شاهیگوش        
  يزی لب چریکاوه ز.  پشت خط استی که چه کسدهدی نشان مدیگوی لب مری که زیجانم

 
 نداره بهتره یحاال که قرارداد مشکل: دی گوی و مکندیبعد به من نگاه م. دیگوی با حرص مرا
 .ی باشکی مردك نزدنی به اادی زستیخوب ن.  انجام بدهي کسري کارارو بدهیبق

 خواهم هرجور ی از دست خودم و ممیاصال عصبان.  کندفی تکلنیی تعمی برادی ایبدم م        
 .  شرکتي مناسب براي جاهی رفته دنبال يکسر: می گویم. شده اعتراضم را نشان دهم

 
 . خودم کارارو جلو ببرمدمی محیترج. می جدا بشي قرار باشه از خانم ساجداگه
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خودت . ی هستیماشاهللا دختر عاقل و بالغ: دیگوی و مشودی و سرد متفاوتیچهره اش ب        
  .ی داشته باشنی با شاهي ترکی رابطه نزديخوای خودت مدیاصال شا. يری بگمی تصمیتونیم
 

  نه؟ازی ته پای ازمی سر پمن

 .کندی اورد و روشن می در مبشی از جيگاری به من نگاه کند سنکهیبعد بدون ا        

. کردی تصور را منی همدی او بود شاي هم جایهر کس. زندی که می از حرفشومیدلخور م        
   کهيزی متنفر بوده ان هم بدون فکر و منطق حرف زدن است چشهی همزی چکیکاوه از 

 
 .  که زده بود را رد کردمی و بدون منطق حرف درستي لجبازياز رو.  انجام دادم من

. کندی سرگرم منی و خودش را با شاهردیگی ام مدهی علنا نادنی با شاهیتا زمان خداحافظ        
   و تعارفات نامعقول و نامتعارفش درنی شاهرهی خي در مقابل نگاه هایحت. تفاوتیسرد و ب

 
 نشان ی و عکس العملزدی نمی هم حرفمی براوانی لي نوشابه توختنی با تعارف غذا و ررابطه

   کهنی در مقابل حرف شاهیموقع خداحافظ.  گران استمی براشیی اعتنای بنجوریا. دهدینم
 
 یلیخ: می گوی و مزنمی در اوردن لج کاوه لبخند مي ؟ ناخواسته و براندیبی مرا می کدیگویم

 .زود

 با من ي کلمه اریدر تمام مس. شودی نقطه اغاز منی ما از انی پنهان ما بيجنگ و لجباز        
  گرددی و برمدهدی را نممی جواب خداحافظرساندی که مرا می موقعیحت. زدیحرف نم

 
 . مارستانیب

 
 يچند روز        

 کهی تا زمانونی را برداشته رفته خانه کتاانیک.  برمی محض از کاوه به سر ميخبریدر ب        
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  باردار است وونیدر جواب عمه و حاج بابا هم بهانه اورده که کتا.  برسندلشیوسا        

  من به او باکندی تصور مدی متنفر است شای احترامی از بشهیاز من دلخور است هم. تنها        

 نیا.  کند ی نمریی ما در گذر زمان تغيعادت ها.  کرده امی احترامی که دادم بیابجو        

 کردم خودم را مثل یسع.  هنوز همراهش استبردی حکم مدنیاخالق او هم که بدون شن        
 شهیهم

 ام دهی که کشیی و رنج هاشی روزها در برابر چند سال پنیا.  سرگرم کنممیبا کارها        
 چیه

 ی بهتر شده بود ولتمیمدتها بود که وضع. دوباره ساکت شده ام مثل همان سالها. است        
 با

 متوجه يکسر.  شده امختهی بهم ری کممیامدن کاوه و حضور دوباره اش در زندگ        
 میگرفتگ

 که پرسدی مدام سوال ممی دو سه روز که پشت سر هم به هتل رفته انیا. شده است        
 یاتفاق

  بم و کار هتل را درری اندازه ها و زیتمام.  نهمیگویافتاده است و من در جوابش م        

  با هتل کارگری ديتا حدود. می کار شوي وارد مرحله بعدمیتوانیاالن م. میاورده ا        

 .میگردی موقع نصبشان شود به هتل بر مکهی ها و زمانبهیبعد از اماده شدن کت. میندار        

 از حرف اخر ان وانهیمردك د. نمی را ببنی هر روز شاهستی قرار نگریخوشحالم که د        
 روز

  خارج از کار با همي که قراردیچی پی ممیمدام به پرو پا.من برداشت اشتباه کرده        

  ويبه احترام خانم ساجد.  تر فکر کنمي او و برخورد جدي سر فرصت رودیبا. میبگذار        

  بهروزید.  کنمی پروژه را با او کار منی جور کرد امانی او قرارداد هتل را برانکهیا        

  هممانی برایناراحت شد ول. دفترش رفتم و گفتم که بعد از هتل از او جدا خواهم شد        
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 . کردتی موفقيارزو        

 دای بعد از چندروز تالش مستمر پي که کسریساختمان        

مدتها بود که .  شهر بودي مرکزی از مناطق خلوت ولیکی در یمی قديخانه ا.کرده بود         
 از

  پاي رونکهی اي که برادمی خانه شدم فهماطی وارد حیوقت.  مکان استفاده نشده بودنیا        

  بهلی تبدي بزرگ بود که بزودنی زمری زکیخانه متشکل از . می کار داریلیشود خ        

 اطیح. شدی شرکت محسوب مي و دفتر مرکزهی و طبقه همکف که آتلشدیگارگاهمان م        
 ییباصفا

 خانه هی شبی به اسمانخراشلی و تبددهیتعجب کردم که چطور تا االن کوب. هم داشت        
 يها

 از دوستانش یکی خانه متعلق به عمه نی داد که احی توضيکسر. اطرافش نشده بود        
  کهاست

  ملک را بهنی ندارد و ارانی رفت و امد به ای و به نوعکندی می زندگرانیخارج از ا        

 اجاره ي که برای از موضوع شرکت و پول کمي دوست کسریوقت. حال خود رها کرده        
 میدار

 متی در مقابل قيزی ناچنهی را با هزنجای و ازندی او با عمه اش حرف مکندیصحبت م        
 یاصل

 .گذاردی ما ماریان در اخت        

  وزنمی ماطی در حیخوشحال از جور شدن مکان شرکت چرخ        

 .دست دوستت درد نکنه. می کردی نمدای پنجایبه نظرم که بهتر از ا: می گوی ميبه کسر        

 . شخصا ازش تشکر کنمدیبا        

  کلفتي با صدااوردی را در میرتی غي مردهاي ادايکسر        
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 ؟ی داره شخصا تشکر کنیالزم نکرده چه معن: دیگویم        

  کاریلی خیلیخ: می گوی و مکنمی نثارش مي امزهیب        

 . بکننزشی تمی تا حسابمیری چند تا کارگر بگدیبا. داره        

        - 

 کارگر الزم        

 .مییایخودمون از پسش بر م.  ستین        

        - 

 نه تورو خدا        

  تا جلومیریبذار چند تا کارگر بگ. میاری کارامون وقت کم مي االنم برانیهم.  يکسر        

 . سرشون باشيخودتم باال. میفتیب        

 يکسر        

 خرت و کمی. باشه: دی گوی و مکندی را جابهجا منی زمي شده روختهی ريبا پا برگها        
 پرتم

 از بدرد.میاگرم الزم نداره ردشون کن.  ببره ادی بنای بگم سدی هست باي اتاق اخريتو        

 .می استفاده کنمیتونیبخوراشم م        

        - 

 هی. باشه         

  کم ومینی خونه حاج بابا با هم ببایشب ب.  کردم هی تهمی که الزم داری از لوازمستیل        

 .می کندای پدی بافروشنی مربوط به کارمون رو مزاتیچند تا شرکتم که تجه.  نباشنادیز        

  هم الزمرویچند نفر ن. می برسي جمع بندهی تا به می کنسهی مقاتاشونویفی و کمتهایق        

 .میدار        

 يکسر        
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 .ایمیک: دی گوی و مدی ای حرفم مانیم        

 نگاهش        

 .میکنی رو با هم درست مزیهمه چ. نگران نباش: دیگوی میمی صمیبا لحن.  کنمیم        

 نفسم        

 . بازم نگرانمی ولدونمیم: می گوی دهم و می مرونیرا ب        

        - 

 نیبعد از ا        

 مربوط به. یشی کار مری انقدر درگکنهی ناراحتت ميزی چهی ی که وقتدونمیهمه سال م        

 شه؟یکاوه م        

 يبرا        

 ارن؟ی خونش رو ملی وسایک.  افتادمادشی کاوه یگفت: میگویمنحرف کردن بحثش م        

 يرو        

 .یخودت: دی گوی و مزندی ام مینیب        

 بعد        

قول دادم برم کمکش . گهی دوساعت دیکیتا : دیگوی مرودی طور که به سمت در منیهم        
 با. 

 .ي کار داریی جاای يایمن م        

 بازهم        

 .امینه م: می گوی و مدهمی مرونینفسم را ب        

 با هم        

. رودی عمه مهردخت مشی از لحظه ورودش به اشپزخانه پيکسر. میگردیبه خانه برم        
 ینم



 84 

 شیدای در اشپزخانه پدی بادیایهربار که به خانه ما م. ردی شکمش را بگيتواند جلو        

  مخصوصش به استقبالشي هالی و اجینیریبا ش.  رسدیعمه هم الحق خوب به او م. میکن        

 . اوردی بدست میکال عمه ام مهربان است دل هر کداممان را به نوع. رودیم        

 سارافن        

 ونی کتازنمی مرونیاز اتاق که ب. کنمی سر می خنکیو شال نخ پوشم ی میراحت و مرتب        
 را

 دنمیبا د. کندی از خودش استقبال می کاسه ترشکی مبل نشسته و با يرو. نمیبیم        
 خنددیم

 .کندیو با دهن پر سالم م        

 سالمش        

 . بهت بد نگذره؟یخوب: می گوی و مدهمیرا پاسخ م        

 یچشمک        

 با عمه مهردخت عمرا:  دی گوی مزندیم        

 يکسر        

 به تو که کال خوش:  در دست دارد لی اجی ظرفکهی در حالپردیپا برهنه وسط حرفمان م        

 .گذرهیم        

 پشت        

 .دیتا کور شود هر انکه نتواند د: می گوی و مکنمی نازك میچشم        

  بهيزیچ        

 خودش هم.  استانی کی کنترلنی ماشنمیبیم.  شومیبا ترس بلند م. کندی برخورد ممیپا        

 .نیرو اب بخند: میگویبا حرص م. خندندی مي و کسرونیکتا.  اطراف باشدنی همدیبا        

 باز        
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 . ونیزی تلوي جلورودی و مشودی بلند ميکسر. خندندیهم م        

 نیماش        

کنترلش در دست . خورندی دستم با شدت تاب مي تونی ماشيرهایتا. کنمیرا بلندم        
  استانیک

  وروجک؟ییکجا: میگوی و مکنمیاطراف را نگاه م. ستی نشیدایو خودش پ        

 پشت        

 چرخانمی مگری دیسرم را در جهت. اطی حکی داده به مبل نزدهیتک. کنمیمبل ها را نگاه م        

 .کنمی مداتی پامیاالن م: می گویبا لبخند م.  به اوستمی چشمهایول        

 مثل        

از . عترمیسرعتش هرچقدر که باشد من سر. رومیدنبالش م. اطی دود سمت حیفرفره م        
 پشت

 .گرفتمت ناقال: می گوی و مکنمیبغلش م        

 غش غش        

 که يکجا بود: میگویم. رودی خنده اش به هوا مدهمیت قلقلکش م دسکیبا . خنددیم        
 من

  هان؟دمتیند        

 لپش        

 شانه يسرش را رو.  دور کمرمشی و پاهاشودیدستش دور گردنم حلقه م.  بوسمیرا م        
 ام

 .يمن صبح اومدم تو نبود: دی گوی و مگذاردیم        

 همان        

 .ستدی ای مدنمانیبا د. دی ای منیی طبقه باال پاي که از راهرونمیبی را ملحظه کاوه        
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 .سالم: میگوی و مگذارمی منیی را پاانیارام ک. کشمیخجالت م        

 سالمم        

 نی با کنترل ماشانیک. کنمیشالم را که دور گردنم افتاده مرتب م. دهدیرا ارام پاسخ م        

 .شکندی و منیی پاافتدی موانی اي با ضربه از رونیماش.  کندی متی هدارونیرا به ب        

 يا        

 ي با چشم هاانیک. دارمی شکسته را بر منیماش. رومی منیی و از پله ها پامیگوی مییوا        

 شکسته؟: دی گویبه اشک نشسته م        

 کاوه        

 .ارشی ناطی حيگفته بودم که تو: دی گویخونسرد م        

 با        

 چسبش شهیم: میگوی و مکنمی و رو مری را زنیماش. هی گرری ززندی مانیحرف کاوه ک        
 کرد

 . نکنهیگر        

 انگار        

  وندی نشی و کنارم دو زانو منیی پادی ای گرفته باشداز پله ها ارام مدیبا حرف من ام        

 شه؟یدرست م: دی گویم        

 لبخند        

 . ارهگمی و مزنمیم        

 نیماش        

 ازیبچه من ن: دیگوی که کاوه مرومیدنبالش م.  سمت کارگاهرودی و مردیگیرا از دستم م        

 .به ترحم تو نداره        

 تکه        
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با خشم . زندی گوشم زنگ مي شکستنش تويصدا. ستیتکه شدن قلبم دست خودم ن        
 کنمینگاهش م

 اهی نسبت به من سدتی که دیی توستی نانی به ترحم داره کازی که نیاون: میگویو م        
 .شده

 
 یچسبم را در م.  کارگاهي تورومیم.  را باز به خوردم بدهدفشی مانم تا اراجیمنتظرنم        
 اورم

  کنم؟میام را چطور ترمقلب شکسته . زنمی را چسب منیو تکه شکسته شده ماش        

 نشان هی تا به بقبردی را منیخوشحال ماش. میکنی تستش مانیباک. شودی که اماده منیماش        
 . شومی ولو می صندليمن اما همان جا رو. دهد

 
 

  طولي اقهیچند دق        

 عمه داخل. ستی ني خبرهیاز بق.  باالرومی و مشومیبلند م.  تا به خودم مسلط شومکشدیم        

 شام درست کرده کل ساختمان را ي که براي امهی خورشت قيبو. اشپزخانه است         
 با. برداشته

  من؟بدهيبری حاج بابا ميبرا: می گویم. دی ای مرونی اب و قرص از اشپزخانه بیوانیل        

 .برمیم        
 

 بشقاب        

 ها کجان؟بچه : می گویم.  دهدیرا به دستم م        
 

 رفتن خونه        

 ؟ینی ببینرفت. که توش دادهیکی کوچراتییمخصوصا با اون تغ.  شدهیعال. ننیکاوه رو بب        
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        - 

 .رمینه بعدا م        
 
 

 رومیم        

  و کتابدهی تخت دراز کشيرو. شومی و وارد مزنمیدر اتاق را م. به سراغ حاج بابا        

 .اجازه هست: میگویم. خواندیم        
 
 

 کتاب        

 . تو باباجانایب: دی گوی و مگذاردی می پاتختي و روبنددیرا م        
 
 

 قرص        

 اتاق حبس نی ايچقدر خودتونو تو: میگوی و مدهمی اب به دستش موانیرا همراه ل        
 .دیکنیم

 .رونی بدیای بکمی        
 
 

        - 

 ي قرصانیا        

 عوضشون شهی منهی به کاوه نشون بدم ببدیبا. کنهی که دکتر داده همش خوابم مياخر        
 .کرد
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 قرص        

 .دهدی را بدستم موانی و لخوردیرا م        
 
 

        - 

 بچه ها اومدن؟        
 
 
 

        - 

  ويفقط کسر        

 .یکت        
 
 

        - 

  کاوه رولیوسا        

 اوردن؟ین        
 
 

        - 

 االناست که        

 .برسه        
 
 

 چشمم        
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 نی روزها مثل تمام انیدلم ا.  افتدی که دارد مینیبه قاب عکس پدرم با لبخند دلنش        

 :دی گوی و مشدکی میقی اه عمردیگیحاج بابا رد نگاهم را که م.  را کردهشیسالها هوا        

 .منو حالل کن باباجان        
 
 

        - 

 نیبازم از ا        

 ن؟یحرفا زد        
 
 

        - 

  وریخ        

 . کردمی خودخواهدیشا. اشتباه کردمکنمی االن فکر می ولخواستمیصالحتونو م        
 
 

 نیاندوهگ        

 .نی نگنطوریا:می گویم        
 
 

        - 

  بچميتو رو        

 کردم به جون بابات قسمت یخودخواه. ادی ی به خوابم نمگهی وقته دیلیخ. شرمندم        
 دادم

 .يری بگمی خودت تصمذاشتمی مدیبا. یکه کاوه رو رد کن        
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 یاشک        

 .  کنمی گونه ام را با پشت دست پاك ميکه راه گرفته رو        
 
 

        - 

 من خودم        

 . بودنی خودم هم هممیتصم. خواستم        
 
 

 دروغ        

هنوزم فرصت هست که به دلت : دی گویم.  اشفته نباشدنی از اشی برمردی تا پمیگویم        
 گوش

 . بابايبد        
 
 

 یشانیپ        

  وقتچینه االن نه ه.  حرفو نزننی اگهی دکنمیخواهش م: می گوی بوسم و میاش را م        

 .گهید        
 
 

        - 

 اما من هنوزم        

 .يخوای که خاطرشو منمیبیم        
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        - 

 ی ولخواستمیم        

 .بعد از ازدواجش تمام شد        
 
 

 در        

 چشمانم تا رد اشک ری زکشمیدست م. شومی تخت بلند مياز رو. شودیاتاق که زده م        
 کامال

 خوامی اوردن ملویوسا. نی الزم نداريزیچ: دی گوی داخل و مدی ایعمه م. برطرف شود        
 برم

 .باال        
 
 

 حاج        

 .نه باباجان: دیگویبابا م        
 
 

        - 

 صبر کن عمه        

 .امیمنم م        
 
 

 همراه        

 .قبل رفتن اون قرآن رو بهم بده: دیگوی بروم که حاج بابا مخواهمیعمه م        
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 قرآن        

 .  به حاج بابادهمی بوسم و می و جلدش را مدارمی کتابخانه برمي پدر را از روادگاری        
 
 

 کارگرها        

 شی ضرورلیاگفته بود که وس.  ندارديادی ززیچ.  برندی باال میکی یکی کاوه را لیوسا        

  کندی صحبت مانیکاوه با ک. گذاردی اپن اشپزخانه مي و قران را رونهیعمه ا. را اورده        

 من اما نگاهش هم. نیی طبقه پارودی می که با خوشحالدی گوی مانی دانم چه به کیو نم        

 . اندازمی به اطراف مینگاه.  هر چقدر در مقابلش کوتاه امدم بس استگرید.  کنمینم        

  کوچک نشدهییرای نه تنها پذگر،ی اتاق دکیبا اضافه کردن .  کردهرییخانه واقعا تغ        

  هنوز ازنییطبقه پا.  خود داردي جاگریپارکت کف خانه که د.  دارديبلکه اندازه بهتر        

  گفته بودی دارد ولرییم به تعازی که خانه نمیبارها به حاج بابا گفت.  استکییموزا        

من و عمه هم با .  و پاش را نداردختی شده و حوصله رریپ.  طور خوب استنیکه هم        
 موکت

 ي که توونی اورد و به کتای ملهی کمک کارگرها وسيکسر.  میهمه جا را پوشانده ا        
 سالن

  بشه؟ی که چنجای اي اومدنییبرو پا: دی گویاست م        
 
 

 عمه        

 به خورهی مي الهی هوا وسی وقت بهی. اره قربونت برم:ردیگی را ميادامه حرف کسر        
 شکمت

 .می جواب محمد اقا رو بدی چفتهی بیاتفاق        . 
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 ونیکتا        

 بلندم. نمیشی منجایمن ا: دی گوی و مگذاردی را گوشه پنجره مي ناهار خورزی میصندل        

 .رهی سر منییبخدا حوصلم پا. شمینم        
 
 

 شتریب        

  وخچالی گاز و دی اشپزخانه اول از همه باي تورومیم.  دهندی نمری به او گنیاز ا        

در حال فکر کردن به دکور خانه . میکنیبعد فرش را پهن م.  وصل شود ییلباسشو        
 هستم که

  نداره زود جمع و جوريادی ززیچ. انی سراغ اتاق کنیاول بر: دی گویم. دی ای ميکسر        

 .شهیم        
 
 

 باشه        

.  گذاردی که مدنظرش است مي کند و گوشه ای را وصل مانیکاوه تخت ک.می گوی ميا        
 اصال

 . افتد صبحهای مانی صورت کي تومینور افتاب مستق. ستی مناسب نشیجا        
 
 

 تدوس        

 به نظرم اون: می گوی نگاهش کنم منکهیبدون ا.  مجبورمیندارم با او همکالم شوم ول        

 .زنهی تو صورتش ممی صبح نور افتاب مستقنجایا.  بهترهمیسمت بذار        
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 بدون        

. گذاردی مورد نظر که ميجا.  کندشی تا جابه جاکنمیکمکش م.  کشدیحرف تخت را م        
 المیخ

 هر يخوشبختانه رو.  کنمی را کنار تخت پهن میفرش طرح باب اسفنج. شودیراحت م        
 کارتن

 و کنمی را باز مانی کيراحت کارتن ها.  مربوط به کدام اتاق استلهینوشته که هر وس        
 لشیوسا

 یزده ام ول به اجبار با او حرف يچندبار. می هستریتا اخر شب همه درگ. نمی چیرا م        

گفت که خودش .  شودکی به اتاقش نزدینگذاشت که کس. درست مثل خودش سرد        
 .کندیمرتبش م

بالخره با اعتراض عمه همه دست از .  اتاق گذاشت و درش رابستيفقط کارتن ها را تو        
 کار

 اشپزخانه هستم نتی کابنی اخرریمن که درگ.  شام ي برانیی پاروندی و مکشندیم        
 میگویم

 نمیچی منتی کابي و توکنمیبشقاب ها را با دستمال پاك م. می ای مگری دقهیتا چند دق        

 .گردمیبا ترس برم. زدیری منیی بس است، قلبم پاگری ددیگوی کاوه که ميکه با صدا        

 گاری همه سنیاز ا.  کشدی مگاری و سستادهی را باز کرده و لبه اش اییرایپنجره پذ        

  شود؟ی خسته نمدنشیکش        
 
 

 کارم        

 .نیی پامیبر: دی گوی و مردی گی و بشقاب را از دستم مکی نزددی ایم.  دهمیرا انجام م        
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 .دمی کارارو انجام مهیخودم بق. همه منتظرن        
 
 

 ینم        

 .کندی داغم مشی و هرم نفسهاستادهی از من ایانتتوانم نگاهش کنم در فاصله چند س        

 نکی سي دستم را توي و دستمال توگردمیبرم.  اشیکی همه نزدنیدستپاچه از ا        
 .گذارمیم

 .رمیم..ی مگهیمن د.. خب پس : می گوی ملرزدی که کامال مییبا صدا        
 
 

 صبر-        

 . لحظه کارت دارمهیکن         
 
 

 همان        

 . مانم حرفش را بزندی دهم به اپن و منتظر می مهیجا تک        
 
 

 یصندل        

 .ستی ناهی نسبت بهت سدمیمن د:دیگوی و مکشدی مرونی بيا        
 
 

 پوزخند        

 دارم. ادی اصال خوشم نماتی احترامی بنیاز ا: دیگویبا اخم م. ندیبیصدادارم را که م        

 .می و حرف بزنینی بشی صندلي توقع دارم روزنمیباهات حرف م        
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 یب        

 ست؟ی احترامی برمی که با عملش متفاوت است را نپذی من حرفنکهی ا؟یاحترام        
 
 

        - 

 ی احترامیمن ب        

 . شدهاهی سدتی که ددهیفقط رفتارت نشون م. نکردم        
 
 

        - 

  بحثنیاز ا        

 . رو بگمي اگهی دزی چخوامی منیبش. میری گی نمي اجهینت        
 
 

 یناراض        

 کمی انیک:دی گوی کنم که میمنتظر نگاهش م. نمی نشی کشم و می مرونی را بیصندل        
 .حساسه

 . شهیبچه ست و زود وابسته م.  حساس ترم شدهلویبعد از مرگ ن        
 
 

 مکث        

 .کندیم        
 
 

 مثل        



 98 

 .شومی منهی تخس دست به سيدختر بچه ها        
 
 

 :دیگویم        

 می برمیبعد که بخوا. هی موقطنجایموندنم ا.  وابسته بشهی به کس خاصانی خوام کینم        

 . خالص شدهیتازه از بحران روح.کنهی متشی اذی وابستگنیا        
 
 

 از        

 .می ای منیی حرفش پادنیموضعم با شن        
 
 

 یم        

 .من فقط دوسش دارم.  قصد ندارم به خودم وابستش کنمیعنی. شهیوابسته نم: میگو        
 
 

 موشکافانه        

 ؟یاگه شد چ: دیگویم. شودی حالم بد مکندیکه نگاهم م        
 
 

        - 

 اونم مثل        

  وابسته بشه؟دیچرا با.ماهان و مائده        
 
 

 شانیپر        
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 هی شبیلیچون تو خ: دی گوی اورد و می در ميگاری لبه پنجره و سرودیم. شودیبلند م        

 .ییلوین        
 
 

 حالم        

  منهی شبلوی نای میلوی نهیمن شب.  درون تار تار وجودمزندی مشهیحسادت ر. شودیبد م        

 هربار کامال مشخص ی ولزندی حرف ملوی که کاوه در مورد نستیبود؟ از معدود دفعات        
 است

 درد میشانه ها. خواستی خاطر من را هم می زمانکی. خواستهیکه چقدر خاطرش را م        
 کندیم

 .  در هم قفل شده اندمیپنجه ها. برمی مزی مریدستم را ز        
 
 

 گارشیس        

 ؟ی شی نمتیاذ: دی گوی و مردیگی به طرف من مکندیرا روشن م        
 
 

 شانه        

 .رمیگی توست که اتش ميبا حرفها.  شومی نمتمی اذگاریمن با دود س.  اندازمیباال م        
 
 

 کام        

 . دنبال ارامشنجایاومدم ا: دی گوی و مردیگی مگاری از سیقیعم        
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 رهیخ        

  باشه کهی از عواملیکی فکر تو ی حتای خوام رفتار تو ینم: دی گوی مگاری سيبه قرمز        

 .زنهی ارامش رو بهم منیا        
 
 

 تا به        

 پروا بلند یب.  کنمیتکه شدن غرورم را حس م. حرفش نسوخته امنیحال به اندازه ا        
 شومیم

 تو فکر: می گوی به لرزه افتاده متی که از عصبانیی و با صداستمی ای مشی روبروقیو دق        

  چشم من دنبالته؟ی کنیم        
 
 

 رهیخ        

 طرز حرف زدن نیا: دی گوی که کامال مشهود است می و با تاسفمی شود در چشم هایم        
 يبرا

 .ستی خانم درست نهی        
 
 

 کالفه        

 که تو نهیاالن موضوع ا: می گوی شده مغی جهی که شبیی و با صدادهمیسرم را تکان م        
 فکر

  چشم من دنبالته؟ی کنیم        
 
 

 حالت        
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  کهستی ننیمن منظورم ا: دی گوی و مردی گی کند که دستم را می را درك مکمیریستیه        

 . من باشهری خوام فکرتم درگی نمیمن حت. چشمت دنبالم        
 
 

 دستم        

. بی کاوه خان شکستیفکرم دنبالت ن: می گوی کشم می مرونیرا با شدت از دستش ب        
 نقدریا

 .از خود متشکر نباش        
 
 

 به        

 ری وقت فکرم درگچی هگهی دیعنی: می گوی روم و با خودم تکرار کنان میسمت در م        
 یادم

 رمیگی که به شماره افتاده راه میی و با نفس هاکنمی زمزمه م طورنیهم. شهیمثل تو نم        

 يتو.  نداردی ارزشمی لحظه بعد برانی مغرور و خود خواه از اي کاوه نیا. نییسمت پا        

 . کنمی نمی توجهشیبه صدازدن ها.  که کاوه از تو متنفرمزنمی مغیذهنم ج        
 
 

 ياسپر        

.  راهروي کنم تویبا حرص پرتش م.  استی خالزنمی که مکباری.  اورمی در مبمیرا از ج        
 از

 کشمی که گوشه کارگاه پهن است دراز مي اچهی قاليرو.  به کارگاهم رومی میدر پشت        
 که

 . ندینشیکنارم م. زنمی خودم را به خواب مستیحالم خوش ن. دی ایعمه م        
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 گردش        

عمه با ترس . ترکدی که بغضم ميجور. کندی حالم را بهتر می کممی موهاي توشیهادست        
 یم

  عمه؟ي شدی چایمیک: دیگو        
 
 

 چشمم        

 ی ترسد و میعمه م.  به شماره افتاده بای تقرهی حاال با گرمینفس ها. کنمیرا باز م        

 ا؟یمی کجاست کي اسپر؟ي اسپردیگو        
 
 

 یبسخت        

 .ام... تممی گویم        
 
 

  تارودیم.  پردیاز جا م        

 نمی بیفقط م. دی ای نفسم باال نمگری من دی ولاوردی که درون اتاق است بی زاپاسياسپر        

 .رومی و به خواب مردیگی مرا در اغوش میکه کس        
 
 

  می کاوه رو بزنرستانمای جلو بمی برنیعصر قرار بذار. سالم        
 

  صورتمیسیبا احساس خ        
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 گذرانده داری را در خواب و بشی پیلحظات. کشمی نفس میبسخت. کنمیچشمانم را باز م        
 .ام

  لباسم رابازيشال و دکمه باال.  بود و به اتاقم اورده بوددهیکاوه مرا در اغوش کش        

 نفس دیگوی و مگذاردی را درون دهانم ميعمه اسپر. کرده بود تا راحتتر نفس بکشم        
 بکش

 .عمه        
 

  ها و قربانی نگراننیبه ا        

. می باز هم تنهای همه را دارم ولبی غريای دننی که در ایمن. صدقه رفتنش محتاجم        
 یعنی

 اندازم ی نگران همه مي به چشمهای بچه هستند؟ نگاهکی يایپدر و مادر انقدر همه دن        
 و

  با خشميکسر. گذارمی هم مي را رومیپلکها.  ي بهترپرسدی که مونیدر جواب کتا        

 .مارستانی بمشیبلندش کن اماده بشه ببر:دیگویم        
 

 دهمیدست عمه را فشار م        

 .شم..یم...خوب ..ان ..ال:میگوی مدهی بردهیبر. توان حرف زدن ندارم        
 

  وکندی می سرتقيکسر        

 .کنمی اماده منویمن ماش. عمه لباساشو بپوش: دیگویم        
 

  بزنمی حرفخواهمیبا اخم م        

 چند.  خوادینم:دی گوی مستادهی ايکاوه که تا االن ساکت گوشه ا: افتمیکه به سرفه م        
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 . که الزم بودو انجام دادميکار. شهی ميسش عاد تنفگهیلحظه د        
 

  را ازنی قانع نشده ايکسر        

 . جانی همارمیبرات شام ب: دیگویعمه م.فهممی رفتنش از اتاق مرونیاخم و ب        
 

  نه تکانيسرم را به معنا        

 ]font.[/ تا استراحت بکنهمیعمه بر:دی گویکاوه م. دهمیم        
 
 

  کاوه باي پاي از الانیک        

 .شودی انگار ترسش کمتر مزنمی می بسختيلبخند.کندیتعجب به من نگاهم        
 

 ردیگی را مونیعمه دست کتا        

  خواهمینم. بندمی و چشمانم را مگردانمیسرم را به خالف جهت کاوه برم. روندیو م        

 .حداقلش االن نه. نمشیبب        
 
 

 .رودی منیی پایتخت کم        

. کشدی مقی نفس عمکباری ي اقهی چند دقنگونهیکالفه است که ا.  تخت نشستهيکنارم رو        
 یم

 ؟ي الزم نداريزیچ. مارستانی برمیدارم م: دیگو        
 

  که معذرتي مغروريادم ها        

  مني حرف کاوه برانیاالن ا.  کنندی میی با زبان خودشان دلجوستندی بلد نیخواه        
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 با ی که همصحبتيبه اندازه ا.  غرورم بد شکسته استنباری ای ولشدی محسوب مییدلجو        
 او

 . دهمیجوابش را نم. دی ای سخت ممیبرا        
 

 ی نه را نمای کندیدرك م        

 .بخوابه ایمی تا کمیبر: دیگوی مانیبه ک.  شودی بلند میدانم ول        
 
 

  لبخند را مهمانانی کيصدا        

 . بخوابمایمی کشیپ. من شام خوردم: دی گویم. کندی ممیلبها        
 
 

        - 

 . خانمایمی نه و کایمیاوال ک        
 
 

 من فقط.زنمی ميپوزخند        

 . .کندی نمحی خانم هستم نسبتم را تشرایمیک        
 
 

        - 

  عمهماتاقیبر.  استراحت کنهدی باایمیک. دوما        

 .بخواب        
 
 

 :دی گوی می با سرتقانیک        



 106 

 . بخوابمایمی کشی پخوامی من میول        
 
 

 ییکاوه کالفه مشود با صدا        

 ودری مرونی دوست دار ه بکنه و بعد بي هرکاریاصال هر ک: دی گوی بلند شده میکه کم        
 و در

 .کوبدیرا محکم بهم م        
 
 

  ازانی که کدی ایخوشم م        

 دوباره.  کشدیکنارم دراز م. دیای که بکنمی اشاره مزنمیپتو را کنار م. دی ایپسش بر م        

 انیک.  شده اندي عادمینفسها. کنمی گذارم و استشمام می را درون دهانم مياسپر        

 ه؟ی چنیا: دیگویم        
 
 

 .ياسپر: میگویم        
 
 

        - 

 ه؟ی چيبرا        
 
 

        - 

 . بزنم تا خوب بشمنای از ادی باضمیمن مر        
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 ي اقهی که خشکشده و چند دقمی کشد به گلویدست م        

 کنه؟یدرد م: دی گوی کنم و می سرفه مکباری        
 
 

        - 

 .نه االن خوبم        
 
 

  پرسد و وولیانقدر سوال م        

 هرگز: افتم ی متی بنی اادیبه .  شمیمن اما در خود مچاله م. رودی تا بخواب مخوردیم        

 . از اهری غي نبریبیاز عشق نص        
 

  قسمت پروژهنیاسان تر        

  داده ام همراهیطرحها را به رحمت.  راهرو ها و ستونهاستهی حاشي برايری تکثيطرحها        

 را اماده کرده و ی گچيقالب ها. ستی کارزیدختر خوش ذوق و تم.با ابعاد هر طرح        
 ریدرگ

  همه راندهی و قول داده که تا ماه اداندیتعداد هر کدام را م.  ستیری تکثيکارها        

  ازتوانمی منطوریا.  کنمی کار مي پروژه را با خانم ساجدنیخوب است که ا.  دهدلیتحو        

  در نظری البي برایدر مجموع سه تابلو سفال.  و قدرت مجموعه اش استفاده کنمروین        

 ي است روبرودی از تخت جمشی دارد و طرحی از انها که ابعاد بزرگیکی که میگرفته ا        
 در

 . به خود جلب کندشودی بار وارد هتل منی اولي تا نظر هرکه را براشودی نصب ميورود        

  کهگریدو تابلو د.  تمام هنرو مهارتم را صرفش کنمخواهمیم. تابلو کار خودم استنیا        

 .کنمی البته من هم کمکش مکندی کار مي تابلو است را کسرنی اندازه شان نصف ابایتقر        
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 .می حاضرشان کنمیتوانی مکماههی        
 

  کهی لوازمستی ليبا کسر        

  ازیمی نمی که داریبا پول. می ام کرده اهی براورد اولکی می را چک کردمیخواهیم        

  کهی پرداختشی و پمی محل کار داديپس اندازم را برا. می بخرمی توانی را هم نملیوسا        

 که بشود ستی ني هم که انقدری بود و مابقي مقدارش سهم خانم ساجدهی داد نیشاه        
 لیوسا

 .دیرا خر        
 

  داد که باشنهادی پيکسر        

  رامی گفتم چند روز صبر کند تا فکرهای ولستی ني فکر بدمیریاعتبار حاج بابا وام بگ        

 .رهی کوره و غدیه تا خر گرفترویاز جذب ن. می دارشی در پيراه دراز.بکنم        
 

 ي براياخر هفته همراه کسر        

 .میروی می اساسي لوازم اداردیخر        
 

 دوباره سکوت کرده ام و در        

 .گذرانمیاز صبح تا غروب را درون کارگاه م.  خود فرو رفته امییپوسته تنها        
 

 به عمه هم گفته ام که        

  و حاجانی کریعمه هم درگ.  را با تمرکز انجام دهمدمیها باشم و کار جد تنخواهمیم        

  برگشته و دست پر هميمحمد از سفر کار.  سر بزندونی به کتادی هم بایگاه. باباست        

 . خوشحال بودی صحبت کردم حسابی که تلفنونیامده چون با کتا        
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  گل برازیمقدار مورد ن        

 می از کارخانه برامی بگوي باشد به کسرادمی که دارم رو به اتمام است یگل. دارمیم        

 ی ولردیگی از من ميادیتوان ز.  خارج شودشی تا حبابهادهمیگل را ورز م. اوردیب        
 دوستش

  اوقات نانی داشت و گاهيعمه تنورگاز.  بودي انبارنجایا. کوچکتر که بودم. دارم        

 ی و با کممینشستی کنارش ميمن و کسر.  استمینی هنوز درون بشیعطر نانها.  پختیم        
 ریخم

.  درست کند مونی عادت داشت ميکسر. می ساختی مختلف ميزهای خودمان چيبرا        
  بایمونیم

کاوه و .  درست کردنم حرف نداشتي من دست به فنجان و قوری پهن وليگوشها        
  همونیکتا

 کاوه مثل االن وسواس داشت از ما بزرگتر بود و خودش را.وستندیپیتابستانهابه ما م        

 .خواندندی کتاب مای رفتندی منمای به سانوشی با کای. کردی ما نمي هاي بچه بازریدرگ        

  که هرگز قسمتمانخواستی مکردندی مفی که با اب و تاب تعرییلمهایما هم دلمان ف        

  خودمانی زندگری درگمیاما االن همه فرق کرده ا. می و شاد بودمیکردی میبچگ.شدینم        

 انوشیک. کندی تمام وقتش را پر مي که بزودي محمد را دارد و نوزادونیکتا.میهست        
 ریدرگ

 می علت دلبستگدیشا.  من تنها مانده امی دارد ولیانیکاوه ک. شیدوقلوهاست و فرشها        
 به

 ی اساسي فکردیبا. کنمیخللم را با کار پر م.  باشدنی بودنم همریکار و تمام وقت درگ        
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گل را .  تر راجع بهش فکرکردمي امد جدي کهخواستگارنباری ادیشا. بکنممی زندگيبرا        
 پهن

 هنوز که فعال خواهمی اندازه ها دستم امده ضخامت حدود دو سانت مبایتقر. کنمیم        

 اندازه قی ،دقگذارمی کنار دستم مي ای قالب گچکنمیپهن ترش م.  استادیضخامتش ز        
  کهيا

  تادهمی و با انگشتانم فشار مکنمیگل را درون قالب پهن م.20در 20 یمربع. خواهمیم        

 . قالب شودتیف        
 

  از لبه تاییبا نخ نامر        

همانطور شده . کنمیاهسته قالب را جدا م.  شودیقلی تا سطح کار صاف و صکشمیانتها م        
 که

طرح را . کشمی و با سوزن دور تا دور مگذارمی سطح گل ميطرح را رو. خواهمیم        
 دارمیبرم

. خواهمی همان شود که مقی تا دقشومی فراز و فرود و کندن و اضافه کردن گل مریو درگ        
 با

با .  دانمی را نمرمیچند ساعت درگ.کنمی می که الزم است را خالییکن قسمت هاگل         
 لذت

.  دی ای ماطی زنگ حيصدا.  کار ذوق دارمنی اي براشهیهم. کنمی خشت نگاه منیبه اول        
 یب

 نیا.  کنمی خودم را مشغول مانی امدن کاوه و صحبت عمه و کيتوجه به سرو صدا        
 یلعنت

 .زندی تند تر مشی صدادنیهربار با شن        
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  کهکنندی را انتخاب میادم ها معموال کسان        

  مجهولشهیکاوه هم.  که نقطه مقابلشان باشد شوندی میاصال عاشق کس.  نباشدهشانیشب        

 .کردی منمایامر و نه. کردی ميمارا رهبر.  موابسیی مغرور بود و ریاز همان بچگ. بود        

  کند تامی بودم که کاوه رهبرنیعاشق ا.خوردمی را ميمن اما ساده بودم زود گول کسر        

  باکهی شدم وقتتشی حس حمانیبعدها عاشق هم.  کندتمی نتواند اذيکسر        

  که تاقی عمیعشق.  چطورشد که عاشق کاوه شدمدمینفهم.کردی متمی حماشیدستورها        

 از يبرا.  دل حک شدهبهیعشقش در کت. شودی از ذهنم دور نمکنمیاالن هم هر کار م        
 نیب

 . است دلم را از جا بکنمازیبردنش ن        
 
 

 زندی ممی صدارونیعمه از ب        

  مبليبه کاوه که رو. به نفس نفس افتادم.  باالرومیبا سرعت م. تلفن کارم دارددیگویو م        

 .کندیسالم م. احمدرضاست.دارمی وتند تلفن را بر مکنمینشسته سالم م        
 
 

 سالم: میگویبا لبخند م        

  با معرفت؟یخوب        
 
 

  درست مثل خودم وخنددیم        

 .ستمیبدك ن: دیگویم        
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 . ورانی از امیگویم        
 
 

 ی از خنده ومرودیغش م        

 .زنمی که من هر وقت کار دارم زنگ ميخوب بلد: دیگو        
 
 

 ي های شوخمیکنی میشوخ        

 .خواهرو برادرانه        
 
 

  افتدی مينگاهم به کاوه ا        

 .دهدی و او هم گوش مزندی وقفه حرف می بانیک.  گذاشته شی پاي را روانیکه ک        
 
 

 غروب: دی گویاحمدرضا م        

 .میفردا هم با هم. مونمی مشتیشب پ.  اونجاامیم        
 
 

  متوجهی که کسيارام طور        

 ده؟ی اقا اجازه ملیاسماع: میگوینشود م        
 
 

        - 

 رهیمامان م. ستی هم نگهی تا هفته دتیرفته مامور        

 . اونجاامیمنم م.خونه مامان توران         
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 باشه: میگویمخوشحال         

 . دنبالتمییای مي زنگ بزن با کسرهی مترو صادقيدیرس        
 
 

  بادویگوی ميباشه ا        

 .کندی تلفن را قطع میخداحافظ        
 
 

 .رمیگی را ميشماره کسر        

  کاریی بعدازظهر جادیگویم. میگویاز امدن احمدرضا م. دهدیبعد از چند بوق جواب م        

 .میگذرانی فردا را با هم میدارد ول        
 
 

 يدیباشه نا ام        

  قرارمو کنسل کنم؟يخوایم: دیگوی مشودیمتوجه لحنم که م.میگویم        
 
 

        - 

 .به کارت برس. نه نه         
 
 

        - 

 . زنگ بزنی داشتيپس اگه کار        
 
 

  و تلفن را قطعکنمیتشکرم        
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 عصر: میگوی مبافدی لباس مونی کتای نی ني مبل نشسته و برايبه عمه که از رو. کنمیم        

 .مونهیشممیفردا هم پ.  ادیاحمدرضا م        
 
 

 به: دیگویخوشحال م        

 .یسالمت        
 
 

 میدانمحرفهایکاوه که نم        

 . دنبالشمیعصر اماده شو با هم بر: دیگوی نه مای را متوجه شده يبا کسر        
 
 

  منت اوری خواهم زینم        

 اطی طور که به سمت حنی و همشومیباشم بلند م        

 .می مونی مرونیبعدش شامم با هم ب. رمیبا اژانس م: میگوی مرومیم        
 
 

 يزی مانم که چیمنتظر نم        

 .  ارامش داشتن هر دو نفرمان استي راه برانی از او بهتريدور. دیبگو        
 
 

 ي پوشم به همراه مانتوی می بلند کرمی سارافونریز        

 ي هم رویشال کرم رنگ.  گرم شدهتینهای چند روزبنیهوا ا. یبلند جلو باز خردل        
 يموها

  و رژ گونه تمامی رژ کمرنگ صورتکی. کنمی مشی هم ارایکم.  اندازمی ام مدهیاتو کش        
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اماده و حاضر از .  به کرم ندارديازی نکدستمیخداروشکرپوست روشن و . استشمیارا        
 اتاق

 .ندیبی را ملمی في از اي تکراریالی نشسته و سرونیزی تلويحاج بابا جلو. رومی مرونیب        

 نی ببای که خودت بزندی که چه شد و حاج بابا غر مپرسدی مکباری ي اقهیعمه هم چند دق        

 لموی فنی امیدی با هم دشیعمه چند سال پ: میگویبه عمه م. کنمفی توانم تعریمن نم        

 ست؟ی نادتی        
 
 

  که دوست داردزندیغر م        

 ؟ي نداري کاررمی مگهیمن د: میگوی و بلند مزنمی ميلبخند. ندیدوباره بب        
 
 

 انیهمان لحظه کاوه و ک        

  کوتاهنی با ان بلوز استانیک. کنمیبا تعجب نگاهشان م. ندی ایاماده از طبقه باال م        

 که بسته ی مشکونی تو دل برو شده است مخصوصا ان پاپی حسابی و شرت لدیسف        
 .جذاب ترش کرده

 
 
 

 کاوه: دی گویحاج بابا م        

  بروانی با کاوه و کگهید. رونی شام بره بکنهی چند روزه اصرار مانیک. بابا برتیم        

 . منم راحتهالیخ        
 
 

  حرفي رومی گوی نميزیچ        
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 می گوی اندازم و می به کاوه می چشمری زینگاه. ستیحاج بابا حرف زدن در توان من ن        

 .چشم        
 
 

  دود سمتم و دستشی مانیک        

  باشه؟ینی زمبی با سمی بخورتزایپ: دی گوی و مگذاردیرا درون دستم م        
 
 

 .  پاشمی لبخند مشیبه رو        

 .باشه: می گوی و مکشمیلپش را م        
 
 

 جلو تر از کاوه که مشغول        

 ی دهد و می را نشان م تبلتشانیک. میکنی با حاج باباست سالن را ترك میخداحافظ        
 :دیگو

 .نمی راه باب ببيبابا اجازه داد تو        
 
 

  و فکرممیگوی میچقدرخوب        

 . با کاوه خواهد داشتي احمدرضاست که چه برخوردریدرگ        
 
 

 ی می که طری از مسیقسمت        

 محبوبش است ومن هم به ی باب اسفنجدنی مشغول دانیک. گذردیشودبه سکوت م        
  نگاهرونیب
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 . اورمی را به زبان مرودی که در سرم رژه مي فکرشودیطاقتم طاق م. کنمیم        
 

 احمدرضا.ي اومدیکاش شما نم        

 . نداشته باشهی برخوردخوبترسمیهنوز ازت ناراحته م        
 
 

 . کندی حواله ام ميپوزخند        

جالبه : دی گوی مستیمشخص است که عصبان. سوزاندیاز همان ها که تا ته قلب را م        
 یلیخ

 . انگار مقصر من بودمننیبی منو مي جورهیهمه .  ماجرا فقط منمنیادم بده ا. جالبه        
 
 

  بهی نگاهنهی ايبعد از تو        

 ییبا صدا.  ستی و حواسش به ما ن سرگرم تبلت استندی بی می اندازد وقتی مانیک        
 یحرص

  که سهي تو بودنی رفته اادتینکنه : دیگوی نگه دارد منیی ولمش را پاکندی میکه سع        

 ... روز        
 
 

 با انگشت عدد سه را نشان        

 .ي بهم زدزوی همه چمونیفقط سه روز قبل از عروس: دیگوی و مدهدیم        
 
 

 . می ندارم که بگویحرف        
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 ادمیاصال چرا .  که ناخواسته در حقش کردم سکوت کنمی در مقابل ظلمتوانمیفقط م        
 رفته

 . بدش حقم استيبرخوردها. بود         
 
 

 شهی را به سمت شمیرو        

 .کنمی خودم را مهمان مقیچند نفس عم. ندی را نبمی تا ناراحتگردانمیبرم        
 
 

  تمامتشیانگار هنوز عصبان        

فکر کنم . ي کردفمی خار و خفلی دوست همکار فاميجلو: دیگوی بلند تر مینشده که کم        
 الزمه

 .ي قانع کننده الی دلچیاونم بدون ه. ارمی بادتی        
 
 

        - 

 با.  قانع کننده بودلمیدل        

 .می نداشتي اندهیهم ا        
 
 

        - 

  سه روزيقبلش متوجه نبود        

 ؟يقبلش متوجه شد        
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  دلخوری واز طرفیعصبان        

 خوردیخونمون بهم نم: میگوی ومکنمینگاهش م        
 
 

 :دی گوی میکالفه و عصبان        

 .راه حل داشت        
 
 

        - 

 ی نمي بچه امیماریبخاطر ب        

 .دمتونستم بهت ب        
 
 

  ترمزي روزندی مشودیداغ م        

  هم بهانهنایا. می دونستی از چند ماه قبل از ازدواجمون مناروی اایمیک: دیگویوم        

 .زی همه چری زی همون که باعث شد سه روز قبل بزنخوامی رو می اصللیمن دل.  هیوتوج        
 
 

  رامی راه گلويبغض بد        

 ی حرفی که خواست به کسمی توانم بگوینم.  حاج بابا قسمم داد می بگوتوانمینم. بسته        

 می بزنم و بگوادی توانم فرینم.  که حاج بابا به گردنم حق داشتمی بگوتوانمینم. نزنم        

.  بودمونیمن به حاج بابا و بزرگ کردنم مد.  سخت استیلی بر گردن داشتن خنید        
 یمن پ

  و داغ او دومی بودم که حاج بابا قسمم داد و گفت ما جواندهی را به بدن مالزیهمه چ        
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گفت انوقت شرمنده پدر ومادرت . شودی زهرمان می که زندگندیبی را مگری ديصبا        
 انقدر.شومیم

 که نفسم به نفسش بند یکه پشت کردم به کس. رفتمیدر گوشم خواند که با خون دل پذ        
 .بود

 را به نتی زهر اگيکه نگاهها. تنه تحمل کردمکی را بتی سال زجر و مصنیکه چند        
 جان

 .دمیخر        
 
 

 .می توانم بگوی نمزی چچیه        

  باالیچه خ. کنمیفقط در سکوت نگاهش م        

 قبل از. زدیری منیی اشک پايقظره ا.  را از نگاهم بخواندزی که توقع دارم همه چستیطل        

 . اورمی را در مي و اسپرکنمی می دستشی حالم بد شود پنکهیا        
 
 

 نی که از ترمز ماشانیک        

 م؟یدیرس: دی گوی و مکندیکنجکاو شده بحث را پاره م        
 
 

  را به حرکت درنیکاوه ماش        

 .میرسی مگهی دکمی.  بابانیبش: دیگوی اورد انگار اتشش خاموش شده که میم        
 
 

 هی به مترو صادقدنیتا رس        
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 نکرده بود ي داشت ضررياو که ازدواج کرده بود بچه ا.  وغرق در فکرمیهردو ساکت        
 پس

 اش را چند ماه بعد از ازدواجش در یمن خودم خوشبخت. چرا انقدر ناراحت است        
 یعروس

 . بودمدهی دونیکتا        
 
 

  شفاف در خاطرمیلیانروز خ        

 بخاطر محمد که کل خانواده اش تهران بودند وقرار هم.  بودونی کتایعروس. مانده        

 همه از چند روز قبل امده. شدی در تهران برگزار می کنند، عروسی زندگنجایبودهم        

 و همسرش زودتر نیعمو ام. طبق معمول خانه حاج بابا محل جمع شدنشان بود. بودند        
 امده

 . که داشتند قرار بود غروب خودشان را برسانندي بخاطر مشغله الویبودند و کاوه و ن        

 چیحوصله ه.  را نداشتندرهیحنابندان و غ. گرفتندی بود که می شب تاالر کل مراسمکی        
 کس

 يبهانه ا.  هم بودی و خواستگار سمج دانشگاه خواستگارم بوددی از اساتیکی. را نداشتم        

  الدهیاز همه نظر هم ا. دانستی آسمم را ميماریب. اورمی رد کردنش بي براتوانستمینم        

 من اما بعد از کاوه دل و دماغ.  فکر کنمیحاج بابا هم اصرار داشت که منطق. بود        

  مدام اصرارونی زود کتایلیاز صبح خ. اصال حوصله نداشتم به او فکرکنم. نداشتم        

 اخر سر هم نتوانستم مقاومت کنم و همراهش رفته. شگاهی همراهش بروم اراکردکهیم        

.  را سرو سامان داده بودممیموها.  نماندمبی نصیمن هم ب. ربودیتا عصر درگ.بودم        
 ناخن

 به.  صورتم انجام شده بودي روي حرفه امی کرده بودم و اخر سر گرکوری را مانمیها        
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 .ی هم تکیکی و ونیچند تا همراه کتا.می هم رفتم و عکس انداختهی اتلونیاصرار کتا        
 
 

 شیموقع رفتن به تاالر ب        

 دیای و گفتم بي به کسرزنگ زدم.  صالح نبود که مزاحم عروس و داماد شومنیاز ا        

 .دنبالم        
 
 

 عروس و داماد رفته بودند        

 ي حدس زدم که کسرنیبا بوق ماش. بودمستادهی اهی اتلي راهروي تويو من منتظر کسر        

  لب هرچه فحش بلدریز.  تعجب کردملوی کاوه و ندنی با دی خارج شدم ولهیاز اتل. باشد        

. رفتمی با اژانس مدادی خبر مدیای توانست بیاگرنم.  کردمي کسري فکریبودم بار ب        
 معذب

  کاوه همانطور ازی ولکندی می گرمی و احوالپرسی و روبوسشودی مادهی پلوین. رومیجلو م        

 باعث دیببخش: میگوی مشومیسوار که م. کندی وسالم مدهدی تکان مي سرنی ماشيتو        
 زحمت

 .شدم        
 
 

  به عقبی کمکهی درحاللوین        

 نی که زنگ زد هميکسر.  بودیکی رمونیمس.  یچه زحمت: دی گوی شده ملیمتما        
 کاینزد

 .میبود        
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  نگاه کردن به کاوه رايرو        

 که ی قلب لعنتنیاز ا. از حس خودم شرمنده ام.  نگاهش کنمترسمیاصال م. ندارم        
 هنوزهم

 میگوی ميزی به مقصد نه من چدنیتا رس.  استيگری را دوست داشت که همسر دیکس        
 حس.نه انها

 . اضافه هستمکنمیم        
 
 

 رو به. شومی که مادهیپ        

 .زحمتتون دادم. ممنون : میگوی ملویکاوه و ن        
 
 

  کهي با لبخندلوین        

 .ی هستی چقدر تعارفهی چه حرفنیا: دیگوی را چند برابر کرده مشییبایز        
 
 

 یمن اما نگاهم به کاوه م        

 ي هم برای تعارف خشک وخالکی ی وحتزندی را منی ماشموتیافتد که با اخم ر        
 ی نمشانیهمراه

 فی کيتو. چه بزنگاهخوردی ام زنگ میهمانموقع گوش. می برودی گوی ملویبه ن. کند        
 یدست

 نه ممنون: میگوی مکندی مشانی همراهي برالوی که نی و در مقابل تعارفکنمیام نگاه م        

 .امی تماس دارم خودم مهی        
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 نمشانی بیاز پشت که م        

 اگر حاج بابا قسمم نداده بود. شوندیدست در دست هم وارد تاالر م. شودیحالم گرفته م        

 شومیوارد م. می هم داشتیمطمئنا شب قشنگ. نجای امی امدیامروز منو کاوه همراه هم م        

 که فهمدیم.  دهمی محلش نمشودی مکی که به من نزدنمیبی را از دور ميکه کسر        
 .دلخورم

  چرا بهامی با اژانس بیگفتی ميای بیتونستینم: میگوی و مرومی خانمها ميبه سمت ورود        

 ؟یکاوه گفت        
 
 

        - 

 نی با ا؟ی چگهید        

 .ی بذارم سوار اژانسم بشیخواستی میاالگارسون جنابعال        
 
 

  راهم راکنمینگاهش نم        

 .امی بشدی کار بود نمی کلنجایا: دیگویم.  هستمهیمستعد گر. رومیم        
 
 

  فهمد کهیم.می گوی نميزیچ        

 خداروشکر همان. زندی ممی که صداشومی خانمها ميوارد ورود.زنمی نمیتا نخواهم حرف        

 در خودم. تا اخر شب که مراسم جداست . رودیم.  کندی هم او را صدا منیموقع عمو ام        

  توجهکنمی میسع.  و خوشمخندمیهستم به ظاهر م        

 زدی اعصابم را بهم نرلوهمی زن عمو به ني عمديها        

 شود؟؟؟ی مگر میول        
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  وروندی که مهمانها میوقت        

 .شودیمجلس مختلط م. میمانی ها میخودمان        
 
 

 گذارندی دو نفره میاهنگ        

  رالوی کاوه دست نی وقتزدیری منییقلبم پا.  از عزا در اورندی مجلس هم دليتا زوج ها        

 یمی عشق وقتستیبد زلزله ا.  افتدیدرونم به رعشهم. روندی و با هم به وسط مردیگیم        

 یافسوس که زمان هم گاه. خواهدیساختن دوباره خودت زمان م.  کندی مرانتی ودیا        
 يبرا

.  اورمی کم مشودونفسی شل ممیدست و پا. رمیگیاتش م. ستی چاره نقیعشق عم        
 بدجورحسود

. فتمی که ندی دهم شای مهیبه ستون پشت سر تک.  ستیدست خودم ن. ان لحظهشومیم        
 کاوه

 شود ی منی زهر اگي که پوزخندش خنجرندی بیچه در نگاهمم.  افتدینگاهش به من م        
 و قلبم

 را گرفته دست گری دیه دست زن کی معشوقيبرا. کنمیحفظ ظاهر م. رودیرا نشانه م        
 هم

 تشیافسوس که موقع. ختمیری مشی خوشبختي اشک شوق هم براشدیاگر م.  زنمیم        
 عمو. نبود

 پسرش نهی که دست رد به سی زمانیحت. ستادهی پشتم اشهیهم. کشدی دستمرا منیام        
 .زدم
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 افتخار: دی گوی و مکشدی مرا به سمت خود می دانم ولی نه را نمای فهمدیحسم را م        

 ؟يدی مرتوی پي به عمویهمراه        
 
 

  که پشت پلکمییبه اشکها        

 ردیگیعمو با انگشتش اشکم را م.  قطرهکی اما فقط زدی دهم بری اورند اجازه میفشار م        

  شکی تا کسبردی مراههیه ب را بری مسی ولفهمدیم.  دوق کردن ندارمریمن پ: دیگویو م        

 .تا دشمن شاد نشوم. نکند        
 
 

  نامحرمي هرگزجلونکهیبا ا        

 ی وکسدهمیخودم را شاد نشان م. شومی همراهش منی با دعوت عمو امی ام ولدهینرقص        
 ینم

 .رمیگیداند که از دورن اتش م        
 
 

  و گوشهدهیکاوه دست از رقص کش        

 امشب خودم کی ی شده ولیرتی هم غيکسر.کندیبا اخم نگاهم م.  است ستادهی ايا        
 .ستمین

  کنم کهشی تا حالزنمیبا نازو کرشمه چرخ م. رقصمیم. فرورفته امقی عمییدر خال        

  ودهی پوشراهنی پنی ام امشب صدچندان شده با همییبایز.سوزاندن دل من تاوان دارد        

 ي برای و سالحش کنی بودنت را بدانبایبد است که خودت هم ز.  که بر سر دارمیشال        

 خودم يبماند که بعدها چقدر از سبک مغز. ی که عاشقش هستيکورکردن چشم مرد        
 .ناراحت شدم
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 گناهان انقدر لذت بخش ی چرا بعضخواهمی عذر مایخدا.  که کرده بودم یاز گناه        
 است؟ از

 ؟يگذریاشتباهات لذت بخش ما م        
 
 

  شب است و خوابي هامهین        

  که به مشاممگاری سيبو.  بخورمهوای پنجره تا بلکه کمي تورومیم.  ياز سرم فرار        

  به ستون و دادههینشسته و تک.  کاوهیشگیهمیجا.  وانی به اخوردی نگاهم سر مرسدیم        

مثل .  نظرش دارمری زی ساعتمین. زندی اتش مگاری پشت سگاریس. کندی دود مگاریس        
 یشب

. وانی اي تودی ای ملوین. همانطور چشمانش سرخ است. شده که مراسم را بهم زدم        
 کنارش

  حلقه شدهي شود فقط دستهایحرفشان که تمام م.  دانمی را نمندی گویچه م. ندی نشیم        

 .کشمیعقب م. ردیگی کاوه جا منهی سي که رولوی و سر ننمی بی را ملویکاوه دور کمر ن        

 . گذردی داند که چه بر من می و تا صبح خدا منیزمی روخورمیپشت به پنجره سر م        
 
 

 ستادنیبا ا        

  روزهانیا.  ام دهی دردها کشنیا از ادیمن ز.  شومی از خاطرات عذاب اورم جدا منیماش        

  کهنمیبیاز دور احمدرضا را م. داردی نگه مهی مترو صادقيجلو. ستی سختم نيجز روزها        

 متوجه ام.  به استقبالشرومی و مشومی مادهیپ.  دادههی ها تکي سواریبه در خروج        

 ادهی که از ان پینی به ماشی به من و بعد نگاهینگاه. کنمی دست بلند مشیبرا. شودیم        

  و سالم ومی دهیدست م. رومی مکینزد. رودی در هم مشی اندازد و اخم هایشدم م        
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 ه؟ی کار تو با کاوه چدیگوی و مکندی اشاره منیبه ماش. میکنی میاحوالپرس        
 

  خوام جورینم .ي احمدرضا اون پسرعمومه مثل کسرنیبب: میگوی ميجد        

  باشه؟ی برخورد کنیخاص        
 

  و دنبالمدیایکوتاه م.  ندارمی مورد شوخنی که در اشودیمتوجه م        

 يچطور:دی گوی و مدهدی شود و دست می مادهیکاوه به احترامش پ.  افتدیراه م        
 ی حسابياحمدرضا؟مرد شد

 
 شما هم دی گوی مهی و با کناکندی اش اشاره مقهی گوشه شقي خاکسترياحمدرضا به موها        
 .نی نموندکاری بنیهمچ

 
 کاوه با لبخند. دهمی امده را قورت ممی که تا پشت لب هايخنده ا        

 .ياری کم نمچوقتی هادینه خوشم م:دی گویم        
 

تو :دی گوی عقبو مگرددیاحمدرضا برم. نمینشی مانی کشیعقب پ.  میشوی سوار میهمگ        
 ؟ی باشانی کدیبا
 

 .شودی ملی به پشت من متمای کمانیک        
 

 امتحانا خوب بود؟:می گویم        
 

 يا-        

 .رمیگی مینمره پاس        
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 يا-        

 .تنبل        
 

 .يخوندی مشتری بدی داره باری کنکور تاثي تویینمرات امتحان نها:کاوه         
 

 .رهی مخم نمي توخونمیمن م:دیگوی مسرخوش        
 

 .میزنی لبخند میهر سه فارغ از هر نوع اختالف        
 
 

 م؟ی شام کجا بردیگویکاوه م        
 

 . بخورهینی زمبی و ستزای بتونه پانی که کییجا:می گویم        
 
 

 .خنددی که مزنمی ميزی چشمک رانیبعد به ک        
 

 . دهدی تکان ميکاوه سر        
 

 که خودمان دیگوی ومدی را بشوشی دستهارودی مامدهیهنوز ن.  استی دنج و خلوتيجا        
 ي برایپپرون. دهدی مشخدمتیاحمدرضا سفارش ها را به پ. میسفارش ده

 دو خانم زی از کنار منمیبیکاوه را از دور م.  مخلوطانی من و کيخودش و کاوه و برا        
  کاوهيخنده ها. شوندی و مشغول صحبت مشوندیها به احترامش بلند مخانم. شودیجوان رد م

 چون گفت و ستیمی صميادی از خانمها که انگار زیکیبا . رودی مغزم رژه مي روبیعج        
   کاوهستی ندیبع. میاز دست خود نادانم عصبان. کشمی میقیاه عم. شودی می طوالنشیگو
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 دوباره

نگاهم را از کاوه جدا .  کوچه باشمکی را سامان دهد و من هنوز اندر خم شیزندگ        
  مخصوصا حاال که.  تر شده اندیمی باهم صمیکم. دهمی مانی و به احمدرضا و ککنمیم
 

 احمدرضا

 . رد کردهی بود را به راحترشی چند روز درگانی که کي برديمرحله سخت انگر        

  کنمینگاهش نم. کشدی مرونی را بمی روبه روی و صندلدی ایکاوه م        

سر بلند . کندی مینی سنگمینگاهش رو. کنمی سرگرم مزی ميخودم را با نمکدان رو        
 پرسدی اقا ملیکاوه از مادر و اسماع. خورمی را ممیتزای موقع شام هم در سکوت پیحت.کنمینم
 و

 می هم نگاه کاوه روگریچند بار د. دهدیمن خوشحالم که برادرم مودبانه جوابش را م        
  از همه از خودمشیدلخورم ب. من سرگرم افکار خودم هستم. شودی مقیعم

.         
 

 دیارام کل.  که عمه و حاج بابا خوابنددهندی خاموش نشان مي چراغهامیرسیبه خانه که م        
  يجا.  باالبردیرده را م خوابش بنی ماشي را که تویانیکاوه ک.  تومیروی اندازم و میم
 

 اورم و ی که مخصوص خودش است را در میی از کشویلباس راحت.  اندازم ی را ماحمدرضا
 .  تا عوض کندرونی برومیم
 
 

 دادنش ری که گدیگویم. پرسمی اقا ملیاز اسماع. میزنیشب تا صبح با احمدرضا حرف م        
  دلم. رودی متی کار است و مدام به مامورری درگشتریب. حالش خوب است.  کمتر شدهشیها
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 داریصبح که ب. ستی نيزی به خدا که چکنمی توکل می دهد ولی ارامش قبل از طوفان را مگواه
   عمهیمهربان. خنددی و مدیگویبا عمه م.  سمت اشپزخانهرومیم. ستی احمدرضا نشومیم
 

 همسر برادرش ی که زمانی بچه زني برای حتکندی همه خرجش ميساده برا.  ندارد یتمام
  مشیبریبا خودمان م. شودی هم به جمعمان اضافه مي کسرماندیتا شب احمدرضا م. بوده است

 
خودش هم . ردی بگادی و کار را دیای که دوست دارد تابستان بدیگویم. دمانی دفتر جدبه
 .دیای اقا محال است اجازه دهد بلیاسماع. ستی نی که شدنداندیم

 )دی قسمت پست جدنیا. شهی میسمت مربوط به پست قبلاون ق        (

 نبود که بشود از ان يزیخبر آمدن عمو بهادر برادر کوچک حاج بابا بعد از پنج سال چ        
  ي آمدن مهمانهاي برازیحاج بابا خوشحال بود و همه در تکاپو بودن تا همه چ. راحت گذشت 

 
. می خانه را سروسامان دهی داد تا کمتیره رضاحاج بابا بالخ.  حاج بابا فراهم باشدزیعز

.  داده بودندي اژهی به خانه جلوه ودی جديزی تازه با رنگ امي و پرده هادی جديمبلها
  مخصوصا که

 
 تازه عروس هاست و لی مثل وساگفتیعمه مهردخت م.  را انتخاب کردمي اروزهی فی ابرنگ

   و بدوني را کسریمی قديمبلها.. خوب و شاد بودزی در کل همه چی ولدمیخندیمن هم م
 

 تا مهمانها که می منتظر بودیحاال همگ.  کارگاه برده بودي نظر گرفتن نظر مخالف من برادر
   عمو بهادر قصد داشتایگو. ندیای برانی به اشدندیشامل عمو بهادر و دختر و نوه اش م

 
. ش هم بخاطر او قصد بازگشت داشتند بماند و دختر و نوه ارانی اخر عمرش در ايسالها

 . بود که عمو بهادر در تلفن به حاج بابا گفته بوديزی تمام چنهایا
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 کی کار نزدانی لذت بخش بود و هرچه به پادی تخت جمشي تابلويکار کردن رو        
 با کاوه نداشته ي کرده بودم که برخوردی مدت سعنیدر ا. شدی ام چند برابر مي انرژشدمیم

 . باشم
 
 دهیهرچند شن.  نبودشیدای من استقبال کرده بود که پمی مستقری غشنهادی هم انگار از پاو

 . مطبش استيبودم که درصدد راه انداز

 کیمخصوصا که .  گران نبودمیکردی شرکت انقدرها که فکر می و اساسي ادارلیوسا        
   مناسبیلی که خمی کرده بوديداری بازار خرمتی قفی درصد تخفی با سشگاهی را از نمايسر

 
 کمکمان فرستاده بود که کارها انقدر خوب ي از اسمان برایی نامریانگار خداوند دست.  امددر

   حاضر شده بود به صورتی کوره و لوازم کار؛ که شرکتدی خرماندیحاال فقط م. رفتی مشیپ
 

 کردمی که فکر ميزیمحل دفتر از انچ. دندیرسی تا پس فردا ملیوسا.  به ما جنس بدهداقساط
  با نگاه اول.  کرده بودند یکی شيواری با کمک دوستش خانه را کاغذ ديکسر. هم بهتر بود

 
 و در اخر لی وسادمانی چماندیحاال فقط م. کار ما فقط ساخته شده ي برانجای ايکردی محس

 .رویجذب ن

 یکی سراميلعاب ها.  بسازمبای گلدان زکیقل  حداي کرده بودم که روزی مدت سعنیا        
  ی و شفافی رنگي کرده بودم لعاب هایجلوهشان را چند برابر کرده بود مخصوصا که سع

 
از .  ازشان استفاده کنمتوانستمی هم از قبل داشتم که االن مییچند تا.  هر کدام بزنم يرو

   حسنییدوتا.  شرکت پربار شده باشندهی تا روز افتتاحزنمی خانه قلمه مي موجود تويگلها
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 شروع بد يبرا.  فنی دکی و ی رنگي گل ناز با گلهایی ، چند تاي شاخ بزکدانهیوسف،ی
   تا سر فرصت به شرکتنمیچی کارگاه مي کنار در ورودهی ساي توفیهمه را به رد. ستین

 
عمه کاوه را . شودیباز م کنم که در راهرو باال رابشانی اورم تا سیابپاش را م.  کنممنتقلشان

  چقدر قشنگ. زمی عزیخسته نباش:دی گویم.  افتد ی که چشمش به گلدان ها مکندیبدرقه م
 

 .شدن

 . دفتر شرکتيقلمه زدم برا: می گوی پاشم و می مفنی دي اب رويمقدار        

 گفت يکسر: دی گوی اندازد و می به گلها می نگاهیشگی با ان غرور همی چشمریکاوه ز        
   سرهیفرصت بکنم .  خوبمتی اونم با قنی اوردری دفتر گي خدردی شهابونی خيتو
 

 .زنمی مبهتون

 شوم یدلخور نم. عادتش است.  بکندی در حقمان لطفخواهدی انگار مدی گوی ميجور        
  ي کسري از دوستایکیخداروشکر :می گوی نگاهم به گلهاست مکهی در حالییبلکه با خوشرو

 
 یی جزراتی تعمي سرهی ی بود ولیمیساختمون قد. می کندای پیی جانی کرد چنکمکمون

 و روی و بعدم استخدام ندمانیمونده چ.  می کردهی تهلمیوسا.  خوب شدهیلی که االن خمیکرد
  با
 

 . کاري تورجهیوبعدم ش: کنمی اضافه ملبخند

 یاگه کمک.  هم خوبیلیخ:  دیگوی مدت بدون کدورت منی ای بار طنی اوليبرا        
 .نی حتما بگنیخواست

 .میایممنون خودمون از پسش بر م-        
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اره عمه فدات :  دیگوی در حقم لطف کند که به کاوه مخواهدیعمه به اصطالح خودش م        
   سر برو دست تنهاهی يدی رسرسهی ملشونیپس فردا وسا. ی کمکشون کنیتونیم. شم

 
 .نباشن

 ي خواهد برای داند که من اصال دلم نمینم. رساندی محبتش را منطوریا.  گریعمه است د        
   نه کاوه و نهانوشی گفته بودم که نه کياز اول هم به کسر.  شومیشرکتم مزاحم کس

 
 میکنی منهیهز.  میریگیکارگر م.  خواهم مزاحمت درست کنمینم. گری کس دچی و نه همحمد

   حاالمی همه کرده اي هم غر زده بود که ما برايکسر. میشوی نمهی بقتی موجب اذیول
 

 .  داشتکپای مرغ من یول.  انهاست که کمکمان کنندفهیوظ

 .  عمهيوا: می گویم        

 به چند تا کارگر گفته ي کسریفتی خوام شما به زحمت بینم:  می گویبعد رو به کاوه م        
 . کمکمونانیب

اما . رودی و مکندی می و خداحافظدهدی سر تکان مگری دي بدون اصرارخوردیبهش برم        
  من که از.  زن باباشهی مرسهی همه باباست به خودش که ميبرا: دیگویعمه با سرزنش م

 
 . جانایمی کادی اصال خوشم نمدتی جديرفتارا

.  باشمی بر دوش کسيخواهم بار ینم.  استنیخب اخالقم هم.  داخل رودیغرغرکنان م        
 . هم شده مستقل از کل خانواده عمل کنمکباری ي براخواهمیم

 اوردن مهمانها ي براانوشیک.  بود مارستانیکاوه ب. دندیرسیشب ساعت ده مهمان ها م        
  الیسه.  و عمه مهردخت در اشپزخانه مشغول هستندندختیعمه س. به فرودگاه رفته بود 

 



 135 

.  زندی گوشم زنگ مي و دادشان توغی جيصدا. بردی خواب مي را به زور براانی ک ودوقلوها
   تر ازشعوریب:  دی گوی مندینشی مبل مي روی بسختکهی شده در حالنی سنگی که حسابونیکتا
 

 دمی ندتو

  چرا اخه؟می گوی و مخندمیم        

 .دمی من دیول: دی گوی و مدی ای مثل نخود وسط حرفمان ميکسر        

 ی که تمام سوغاتي ترشعوری تو بیی خداونیکتا:  دیگوی که ممیکنیهمه منتظر نگاهش م        
 .ي خوردیی محمدو تنهايها

 ی بیلیخ:  دی گوی و مکندی مبل را به طرفش پرتاب مي و کوسن روزندی مغی جونیکتا        
 .یزنی حرف منطوری که با بزرگتر از خودت ايشعوری و بیادب

پس کال .  شدعشوری در بشعوریچه ب: دی گوی و مردیگی هوا مي کوسن را تويکسر        
 .میشعوریهممون ب

  اعصاب بودي روغشی جي صدایاز بچگ.  بزند غی دوباره جخواهدی مونیکتا        

 .گهی بس کن ديکسر:  می گویبا تشر م        

 .یگفتی میداشت:  می گوی مونیبعد به کتا        

هر جا ما .  خاله زنکي ذاره ادم حرفشو بزنه پسره ی رفت نمادمی: دی گوی میبا ناراحت        
 . پشت سرمونهمیریم

 ی میداشت: دی گوی گذاشتن است مونی سر به سر کتاحشی تفرنی که بزرگتريکسر        
 ومد؟ی نادتی شیبق. يشعوری بیلی خایمی کیگفت

 .گمی شرشون کم شد برات مایبعدا که بعض:  دیو گی و مکندی می اخمونیکتا        

. نی ببارمی بنویبرم دورب.  عقد برادر شوهرمو اوردميعکسا: دهدی ادامه مجانیبعد با ه        
   برخوردی و خودمونی خاکیلی خستی و افاده نسی پر فياز اون دکترا.  خوشگلهیلی خکایمل
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 .کرد

 تو میری بعدا سر فرصت منیبش: می گویم. زنندی بلند شود که زنگ در را مخواهدیم        
 .محمد است: دی گویم. داردی را بر مفونی و اشودی بلند ميکسر. مینیبیاتاق م

نوه بهادر خان : دی گوی و مندی نشی کنارم ميکسر. رودی به استقبال شوهرش مونیکتا        
 ادته؟یرو 

 اره چطور مگه؟.  بودیهمون پسر الغره که خجالت -        

 .نی و ببای داره بییایتو لندن بروب.  مهندس شدهگنیم        

 دست هرچه زن شی های شوخنی با همی گاهيکسر.  درست گفتونیالحق که کتا        
 خب؟: می گوی مي کنجکاويبا خنده و ادا.است از پشت بسته 

 .یکنیمسخره م: ددهیادامه م        

 .ينه جون کسر -        

 کارت نی بشای حاال بی قهر کنخوادی نممیگوی که مشودی و بلند مکندی نثارم مي مزه ایب        
 .دارم

 ی گرمیبا محمد احوالپرس. شودیبه احترامشان بلند م. ندی ای همراه محمد مونیکتا        
  ی پچ پچ منی دارنمتونیبی بازم هر بار منیشما دوتا از صبح تا شب باهم: دیگوی که مکنمیم
 

 .نیکن

 . ندی که بنشکندی تعارفش ميکسر        

 .رمی تقصیمن ب. هیواال همش بحث کار: يکسر        

 قهیانگار من بودم که چند دق.  در رابطه با کار بودي کسري از حرفهایمیواقعا هم که ن        
 . کردمی اطالعاتم در رابطه با نوه عمو بهادر را رو مشیپ

 . انشاهللانیموفق باش. دمیدر رابطه با شرکتتون شن: دی گوی و مزندیلبخند م        
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 . طورنیشما هم هم. ممنون: میگوی و مزنمیمحجوبانه لبخند م        

پشت سرش عمه . ونددی پی به جمعمان مدهدی محی را ترجییحاج بابا که معموال تنها        
  عمو بهادر هنوز هم. رسندی که مهمانها ممی صحبتریدرگ. ندی ای هم مندختیمهردخت و س

 
 کدستی و ستی ني اش خبری مشکيفقط از تک و توك موها.  شاد و سرزنده استهمانگونه

 دختر هنرمندم چطوره؟:  دی گوی کشد و می در اغوشم میمیصم.  شده انددیسف

 ن؟یشما چطور. ممنون : می گوی و مفشی از تعرکشمیخجالت م        

 .شمیاالن که اومدم وطن بهترم م. منم خوبم  -        

 .خداروشکر -        

 است او هم ی انگار در خانواده حاج بابا موروثی مهرباننیا.  سارا خانم استينفر بعد        
 یلیبا است. نوه حاج بابا. رام است بهکندی مرمی که غافلگیکس. کندی با من برخورد ممانهیصم
  که
 

 . و الغر نداردی به ان پسر خجالتی شباهتچی هشی زده و رفتار کامال اجتماعبهم

 .کندی و مودبانه سالم مدی ایجلو م        

 ادی زدیگویحاج بابا م.  بکنندی ادم احوالپرسی با کلدی بادهیبنده خدا ها از گرد راه نرس        
  يچا. رومی به کمک عمه مهر دخت مییرای پذيبرا. میی ای به سالن میهمگ. میسرپا نمان

 
با هر . رسدی که کاوه خسته از راه مگردانمیدور م. گردمی و به سالن بر مزمیری میخوشرنگ

.  نمی نشیکنار ساراجان م.  کندضی را تعوشی تا لباسهارودی و مکندی میمهمانها خوش و بش
  به
 

 .نی داشتیسفر طوالن. نی خسته باشدیبا: میگوی پاشم و می لبخند مشیرو
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 . خواب راحتهی و خوادی دوش اب داغ مهیدلم . یلیاره خ: دیگوی ممانهیصم        

  کنم؟تونیی راهنمادیخوایاتاقتونو اماده کردم م -        

 درك دیانها با . استراحت برودي اگر براخوردی برنمیبه کس. کندی استقبال مشنهادمیاز پ        
 . امدندی مالقاتشان مي و فردا براکردندیم

.  اورد یشالش را در م. کندی زمزمه مي بده ارتیخدا خ.  کنمی مشیی راهنمایبا مهربان        
 ناست؟ی هملتونیوسا.  سالنهي انتهانیحمام هم: می گویم

 . زمیاره عز -        

 ن؟ی خوای نمي اگهی دزیچ -        

 .نه فدات شم -        

 کنار ی تنها مبل خاليرو. کنار بهرام نشسته .  کاوه هم امدهنمیبی به سالن که مگردمیبرم        
 ش؟یدید: دی گوی پچ پچ کنان ميکسر.  نمی نشیکاوه م

 .اره: میگوی و مرومی ميچشم غره ا        

  شده نه؟يزیعقب چ. گمی می چی تا بفهمینی ببدی باگفتمی چرا ميدیحاال فهم -        

 .خجالت بکش -        

 . که محمد اومدی بگیخواستی میچ -        

 .گمی بعدا مستیحاال وقتش ن -        

هر دو سرگرم حرف زدند که .  برادرش همه را فراموش کردهدنشیعمو بهادر با د        
 .  کندیکاوه سر حرف را باز م

 .نی شدی موفقتکتی ارشدمیبهرام خان شن -        

  نه؟دنی بود مانند دی کدنی شنی ولگنی منطوریا. نیشما لطف دار -        
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. کندی برخورد متی و با شخصی خودمانیلیخ.  خانواده استنیمشخص است که اهل هم        
  شما: دی گوی از بهرام خوشش امده میلی که خيکسر. همه مجذوب حرف زدنش هستند

 
 ن؟یاونوقت شما قصد برگشت دار. رنی مرانی همه دارن از انجا؟ی انی برگردنیخوای مچرا

 ستی ننطورامیا. نی نکنیکم لطف: دی گوی اندازد و می راست مي پاي چپش را رويپا        
 .فقط به فکر گسترش کارم هستم.  بمونمنجای همستی من قرار نیول

 .دهدی هم نظر می و گاهدهدیکاوه در ارامش گوش م. ردیگیصحبت باال م        

 جان ایمیک: دیگوی و مشودیبه جمع اضافه م.  جوانها شدهيعمو بهادر که مشتاق حرفها        
 ؟یکنی مکاریشما چ

 . خاکمریهنوز درگ: میگویمودبانه م        

 .  دخترمنیافر.  ازت بشنومتونستمی که می جوابنیبهتر: دیگوی مجانی و با هخنددیم        

 ه؟یکنجکاو شدم بدونم کارتون چ: بهرام         

 یاحجام سفال.  شکستهی کاشيالبته تابلوها. کنمی کار می نقش برجسته سفاليتابلوها -        
 .کنمی مرشیو مجسمه هم مربوط به کارمونه که کمتر خودمو درگ

 هم همکار  بایپس به نوع: دیگوی که در نگاهش است مینیبهرام با لبخند و تحس        
  درسته؟ونی دکوراسنهیدر زم. میهست

 .بله -        

 . کنم البتهی ميمنم کنار دستش شاگرد: دیگوی خاصش می با شوخ طبعيکسر        

 . هم همکارم هستنيکسر: می گویم. خنددی بامزه اش میهمه با صدا به شوخ        

 دی شانمی از کارهاتونو ببي حتما نمونه ادیبا: دی گوی و مکندی زمزمه میبهرام چقدر خوب        
 .می بکني هم همکارایقسمت شد ب

 .  حتمامیگوی و مکنمی استقبال مشنهادشیخوشحال از پ        
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 ی کسنی اولخواهمیم. آماده و حاضر قصد رفتن به شرکت دارم. شومی مداریصبح زود ب        
  ی تا کسبندمیدرب اتاقم را اهسته م.  با خود ببرمدیگلدان ها را هم با.  انجارسدیباشم که م

 
 به خانه که در ي گذرینگاه. خوابندیمهمانها خسته هستند و احتماال تا ده م.  نشودداریب

.  زنگ بزنم به آژانس و گلدانها را ببرمدیبا. شومی ماطیارام وارد ح.  اندازم یسکوت است م
  از
 

 يبا لباسها. شومیرم که متوجه صحبت کاوه و بهرام م اوی کوله ام تلفن همراهم را در ميتو
   و سالم و صبحرومی منییپله ها را پا.  کنندی کنار حوض نشسته اند و صحبت میورزش

 
 .می گوی مریبخ

 .دهدی و کاوه خشک و سرد پاسخم را مییبهرام با گشاده رو        

 د؟یزیشما هم که سحرخ: بهرام         

 .دییزای شما هم جز سحرخنکهی مثل ای ولشروههی فقط کاوه صبحها پکردمیفکر م -        

نه من فقط ساعت خوابم از : دی گوی مشودی از لبه حوض بلند مکهی و در حالخنددیم        
 .ستمی خارج شده وگرنه مثل شماها نمیتنظ

 .میگوی میاهان        

 . برسونمتيری مییجا: دیگویکاوه م        

 . گلدونارو هم ببرمدیبا. ادی آژانس بزنمیزنگ م.  برم شرکتخوامیم. ممنون  -        

: دی گویانگار خوشش آمده که م.  اندازد ی مورد اشاره من مي به گلدانهایبهرام نگاه        
 کار شماست؟

 . بلهمی گوی می گلدان ولای دانم منظورش به گلهاست ینم        
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 یی که چند تارمیگی االن ازتون قول منیهم: دی گوی و مرودیمت گلها مبا ذوق به س        
 .دی شرکت من درست کني برایگلدون سفارش

 .حتما -        

 که بهرام متوجه نشود ي طوریکاوه عصب. رمی اورم که با اژانس تماس بگیتلفنم را در م        
 ه؟ی چای بچه بازنیا. رسونمتیگفتم که م: دیگویم

 . بشومی خواستم مزاحم کسی من فقط نم؟يبچه باز        

 . از من ساخته استیکمک: دی گوی و مدی ای مکمانیبهرام نزد        

 .برمیچند تا گلدونه که خودم م. نه ممنون -        

 . رسونمتی کار دارم سر راه میی جارمیم: دیگوی و مرودیکاوه به سمت پله ها م        

 کمی رمیمن م: دی گویم. زنمی به بهرام میلبخند تصنع. کندی بحث را اعالم منییپا        
 .استراحت کنم

 . خواب باشمدی بایشگیاالن به ساعت هم: دیگوی میبه شوخ        

 دی باشهیچرا هم. نمیشی پله ها مي رویحرص. نمی بیرفتنش را م. دهمی تکان ميسر        
 خواهد؟؟؟یانطور شود که او م

 شهیهم.  بند ساعتش استریباز هم درگ.  بر تن داردیکی شیکت و شلوار مشک. دی ایم        
   قبل از ابزار عالقه اش هم به عنوان دختر عمویحت.  بستمیبند ساعتش را خودم م

 
 .می شده ابهیاما االن چقدر غر. دادمی کار را انجام منی اشیبرا

 ي قرار بود عمو و زن عمو براشی که فردايهمان روز.  چند سال قبل بودخواستیدلم م        
  ی از دستمان جدا نمیگوش. از ذوق و شوق تا صبح خوابمان نبرده بود. ندیای بيخواستگار
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 کاوه دکتر بود و نکهیبا ا.  اندازدی منی گوشم طني هنوز هم توشیقربان صدقه رفتنها. شد
   اگر خطاچاندیپی باز هم حاج بابا گوشمان را میبود ول گذشته طنتی شيسن و سالش برا

 
 ندختی که کاوه را به خانه عمه سشدی میکماهی. میبردیچقدر هم که حساب م. میکردیم

  دلم. من اما دلتنگش بودم.  حق دارد برگردددی محرم شدیگفته بود وقت.  کرده بوددیتبع
 
 .  داشتيهتر رنگ بزی بود همه چیوقت. نمشی هر روز ببخواستیم

 اقا با وجود لی اسماعیحت. همه بودند .  خانه حاج بابا برگزار شدي تويمراسم خواستگار        
  غهیص. می تن کردلی و دوختند و ما هم با کمال مدندیبزرگترها بر.  امده بودیتینارضا

 
 سر خانه و می گرفت بروی خوانده شد تا چند ماه بعد که کاوه خانه مستقلنمانی بیتیمحرم
   مجنون کنار حوضدی بنی همری بار زنی اوليبرا. میان شب تا صبح با هم قدم زد. مانیزندگ

 
 هنوز که می که تنها با کاوه تجربه اش کردم و برایحس. می را تجربه کردمانی لبهای اغوشهم

 .هنوز است قداست دارد

 ییایحی کاوه هم متوجه بکنمیکر مف.  کنمیشرم م. شودی ان روزها تنم داغ مياداوریبا         
   سمت گلدانهارومیم. شومی اب مشتری بنمیبی مجنون مدینگاهش را که به ب. ذهنم شده است

 
 .ارمیمن م: دی گوی شده مقی عمشی دو ابرونی که بی با اخمکه

 تا کت و شلوارش داردیدور از خودش نگه م. داردیدو تا از گلدان ها را برم.  رومیکنار م        
  نباریا. دهدی قرارشان منی ماشيتو. میرویبا هم م. دارمی را برمیمن هم ک.  نشودفیکث
 

 پول فی اش را که همراه کیگوش. نی ماشي تونمی نشیم.  اوردی را مهی و بقرودی مخودش
 . خوردی داشبورد گذاشته زنگ ميرو
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 روشن و ی با پوستبای زی زنری کنم که تصوشی صداخواهمی و مدارمی را برمیگوش        
دست .  شدهویاسمش هنگامه س. شودی صفحه روشن و خاموش مي روي فر قهوه ايموها

  میها
 

 کبارهی کنمیحس م. دهمی داشبورد سر مي روفی جسم کثکی را مثل یگوش. شودی مسر
 و من شودیمخوشبخت .  کندی کاوه ازدواج مگری دکباری. شودی گذشته دارد تکرار مگرید
  مانمیم
 
 چند بار ي به گذشته و روزکشدی که پر میاز ذهن.  متنفرمی حس لعنتنیاز ا. یی درد و تنهاو

 . متنفرمکندیلحظه ها را مرور م

کاش . دی ای مرونی شسته شده بدهدی که نشان مسی خيکاوه با دستها. شومی مشانیپر        
  نکیع.  قلب را از نام کاوه و عشق کاوه شستنی فکر و انی ايزی با اب با هرچشدیم
 

 ي شهريخودم را به تماشا.  را نخواندتی غم و عصبانمی تا از چشم هازنمی را به چشم ممیافتاب
 . که در ان هم عشق را تجربه کردم هم فراغ راکنمیمشغول م

 یم چشریز. کندیمکث م. دهدی و روحم را خراش مخوردی اش دوباره زنگ میگوش        
 .دهدی اندازد و رد تماس می به من می که نگاهنمیبیم

 متوجه شده که من دیشا. گرددی ميزی دنبال چدیشا. کندی نگاهم مشهی تر از همقیعم        
   وبی با لبخند دلفربای من ان زن زای مطمئن شود که آخواهدی مدیشا.  امدهی اش را دیگوش

 
  نه؟ای ام دهی و را درقصندی که آزادانه در باد مي فر قهوه ايموها

 می گوی و مي به کسرزنمیزنگ م. درست مثل خود خودش.  شومیاما من هم مغرور م        
 .دیایهر موقع توانست ب.  شرکترومیکه م
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وارد .  تا متوجه لرزششان نشوددارمی را نگه می محکم تر گوشی وللرزندی ممیدستها        
 ند؟پالك چ:  پرسدی مشودی که مابانیخ

 . جاستنیهم: می گوی و مکنمی کوچه اشاره مي توییالیبه تک خانه و        

 را دارم که یحس زن.  که او هست را ندارمیی در هوادنی نفس کشيارای.  کندیتوقف م        
  خاك بر سرت کنند. ندی بی مانتی شوهرش گذشته و حاال باز خانتی خي از خطاکباری
 
حاال بچه هم : دی که برگردد و بگویحتما توقع داشت. یکنی میابافی خودت روشیپ. ایمیک

 .می کنی زندگی و خوشی تا با هم بخوبای بمیدار

 تش؟ی به حرف حاج بابا و رضای دلبست؟یفهمی غرور را مياصال معنا        

 را شومی قفل و وارد مي اندازم توی مدیچطور کل.  دارمیدست از سرزنش خودم بر نم        
  ي سالن و رویکی ي تورومیم.  کنمی مانم تا گلدانها را کمکش خالیمنتظر نم.  دانمینم
 

 .نمی شی هدف گذاشته شده اند می که پراکنده و بییمبلها

 . به حال خودم بکنمي فکردیبا.  به خودم مسلط شومدیبا        

پشت پنجره . ستی دست خودم نارمیاخت.  گردمی هدف دور خودم می و بشومیبلند م        
   و قلبمرودیدلم قربان صدقه نگاهش م. گذاردی ماطی حي گلدان ها را تویکی یکی. ستمی ایم
 

 . راي خوارنی که تمام کنم ازندی مسرکوفت

 نگاه قی ام عمستادهیبه من که پشت پنجره ا.  داخلدی ای شود میکارش که تمام م        
 ؟یخوب: دیگوی با شک مکندیم

ممنون . کنمی فقط زمزمه می ولي خوبم اگر تو بگذارمی بگودیبا:  کشمی میقینفس عم        
 .يکه گلدونارو اورد

 .گردمی برمی برسن وللی تونم بمونم تا وساینم.  کار دارم ییمن جا -        
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 که نیهم. ممنون: میگوی می روح نه سرد و خالی متحرك که جسم دارد وليمثل مرده ا        
 .هی کافيگلدونارو اورد

. شودی ممانی بزند که پشی حرفخواهدیم.  کندی صبر مهی برود که چند ثانخواهدیم        
  نیعادت عشق کاوه هم. رودی مزی و غم انگدی ای پر صدا مشهیهم. رودی و مکندی میخداحافظ

 
 . بودهطور

 یمی چه تصموانهی دل دنی ای ولرمی بگي جدیمی که تصمکنمیهر روز با خودم تکرار م        
   خودش؟؟؟ي جز نابودردی بگتواندیم
 
 

 احتماال کاوه. زنندی را ماطیزنگ ح        

  که پشت دری کسدنیاز د. کنمی در را باز مرومی و مشومیبلند م. موقع خروج در را بسته        

 که ستی ايزی چنی اولنشیچهره معصوم و دلنش.  جوان يدختر. کنمیاست تعجب م        
 .کندینظر مجلب 

 . سالمدیگوی است منیی رو به پای که از خجالت کميبا سر        
 
 

 سالمش        

 ؟ی داشتي کاردییبفرما: می گوی و مدهمیرا پاسخ م        
 
 

 گوشه شالش        

 درمورد من با نکهیمثل ا. حاج رسول منو فرستاده: دی گوی و مکتدیرا در دست مشت م        
 شما
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 .صحبت کرده بود        
 
 

 دختر خواهر حاج رسول. ی باشبای زدیپس شما با -        

 درسته؟        
 
 

 با لبخند        

 حالم.  داخلکنمیدعوتش م. کندی نگاهم میمحجوب        

 ری کار شوم تا کاوه و تصوری برسد تا درگيکاش زودتر کسر.  ستیامروز روبراه ن        
  اشیگوش

 .فراموشم شود        
 
 

  پشتبایز        

راستش . يایتوقع نداشتم امروز ب: می گوی و مکنمیبه اطراف اشاره م. دی ایسرم داخل م        
 هنوز

 .ستی آماده ننجایا        
 
 

 یگرفتگ        

 .دهمیمبل را نشان م. نمی بیصورتش را که م        
 
 

 .رسهی ملی وساگهیاالن د.  ندارهیاشکال. نیبش -        
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 یکوله پشت        

 ؟ییدانشجو: میگویم. ندی نشی از مبل ها میکی ي اورد و رویاش را در م        
 
 

 .خونمی ماتیبله ادب -        
 
 

 من به حاج رسول گفته بودم که دنبال. چقدر خوب -        

 اد؟ی نمشی پی درسات مشکليفقط برا. کرد یاونم تورو معرف. گردمی خوب می منشهی        
 
 

 .شودیهول م        

اونم چهارشنبه و پنجشنبه .  تو هفته کالس ندارمشترینه دو روزب: دیگویبا استرس م        
 .است

 
 

 بعد با        

 ن؟ی نداری دوروز کالس من مشکلنیشما که با ا:  پرسدی مینگران        
 
 

 دنیفهم        

 کوله ام ي از تويدیروپوش سف. ستی کار حساب باز کرده سخت ننی اي چقدر رونکهیا        
 یدر م

 . پوشمیاورم و م        
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 چهارشنبه هم. میستینه پنج شنبه ها که کال ن -        

 .میکنی مي کارهی        
 
 

 خوشحال        

 از امروز کارمو شروع تونمیم: دیگوی اش کم شده که مهیانگار از خجالت اول. شودیم        
 کنم؟

 
 

 خنده ام        

 . ردیگیم        
 
 

 . دختر خوباوردنی نلویهنوز که وسا -        
 
 

 . کمکتون کنملی وسادنی تو چتونمیم -        
 
 

 مانمیمردد م        

 .ستی نیباشه مشکل: میگوی و مزنمی بالخره دل را به دربا ممیچه بگو        
 
 

 شودویبلند م        

 .ممنون خانم: دیگویبا ذوق م        
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 لبخند        

 ي پاي روخواهدیکه دلش م.  استيچقدر خوب است که انقدر اراده اش قو.زنمیم        
 ستدیخودش با

حاج رسول گفته بود که پدر ندارد و مادرش حقوق .  از دوش مادرش بردارديتا بار        
 یبازنشستگ

به .  است ادی زرهی دو بچه دانشجو و اجاره خانه وغنهیگفته بود هز.  ردیگیپدرش را م        
 نیهم

 .اوردی خودش را در بلی خرج تحصخواهدی مبایخاطر ز        
 
 

 االهی يصدا        

 .کندی رشته افکارم را پاره ميگفتن بلند کسر        
 
 

 رومیم        

  فقطیکم. کنندی مادهی که کارگرها پی لوازمدنیبا د. دی ای دنبالم مبایز. اطیسمت ح        

 و شودی ثابت مبای زيبا مکث نگاهش رو. شودی متوجه ام ميکسر. رمیگی مي انرژیکم        
 بعد

  پولرمیمن م.  رو کجا بذارنلهیبه کارگرا بگو هر وس: دی گوی و مکندیبه من نگاه م        

 .امیبکشم و م        
 
 

 بعد        
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  ودهدی تکان ميسر.  بعدازنمی و لب مگذارمی هم ميچشمانم را رو. کندی اشاره مبایبه ز        

  خانم؟یشما خوب: دیگویم        
 
 

 بایز        

 .ممنون:  دیگویکه کال در حال ذوب شدن است م        
 
 

 ریدرگ        

 را لهی هر وسیگاه. کنندی مي همکاریلیها خخداروشکر کارگر. می شوی ملی وسادنیچ        
 چند

 قهی هم دختر با سلبایز. خواهمی که من مردی قرار بگیی تا همان جاکنندیبار جابه جا م        

اتاق . شودی هم زود به جمعمان اضافه ميکسر. ندی نشی به دلم مشنهاداتشیپ.  استيا        
 سمت

 ي که با رنگ شري بزرگ قهوه ازیم. می انتخاب کردتیریراست را به عنوان اتاق مد        
 بیترک

. کندیدر سکوت کارش را م.ندیچی را مزی مي رولی وسابایز.  کشمیشده را دستمال م        
 الزم

  سرو صدا هستند وی دسته ادم ها که بنیاز ا.  نکنای کار را بکن نی امی مدام بگوستین        

 .دی ای خوشم مدارندی از دوشت برميبار        
 
 

 بایتقر        

 .نمی بی ها مانده که از پنجره امدن کاوه را مي کارزهیهمه کارها انجام شده و ر        
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  مخصوصزی مي شده را رويداریدو لپ تاپ خر        

 کار با: می گوی مبای و به زنمی چیطراحان م        

 ؟ي رو بلدوتریکامپ        
 
 

 کم        

 ی مکندی را مشی طور که کارهانیهم.  زندی نمی پرسم حرفیحرف است و تا سوال نم        
 :دیگو

 . بله        
 
 

 کوتاه        

 و بعد خوشان دی ای مي صحبت کاوه و کسريصدا.  واقعا خوشم امده بایاز ز. دیو مف        
 داخل

 . شوندیم        
 
 

 بدون        

 ه؟ینظرت چ.  نمونده ي کارگهید: دی گوی ميکسر. کنمیه کاوه سالم منگاه کردن ب        
 
 

 :کاوه        

 .هی عالزیهمه چ        
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 کارتن        

 يکسر. ندی ای و کاوه دنبالم ميکسر. رومی مرونی و از اتاق بدارمی اضافه را بر ميها        

 ه؟ی دختر خانم کنی اینگفت: دی گویم        
 
 

 يجلو        

 . استخدامش کردمیبه عنوان منش: می گوی گذارم و می ميدرب ورود        
 
 

 يکسر        

مهد باز : دی گوی مستی و عصبنیی که ولمش پایی و با صداکندی اخم میتیبا نارضا        
 میکرد

  برات کار کنه؟ياری بيخوای بچه رو منی شرکت؟ اای        
 
 

 توقع        

 درست است و به کنمی که فکر مي کاريان هم برا.  صحبت کندنگونهی ايندارم کسر        
 . صالح

 ؟ي داریحرف.  برام کار بکنهبای زخوامیم. اره: می گوی و مشومیتند م        
 
 

 اجازه        

 ی سمت پرده ها از کارتن بزرگرومیم.  رد و بدل شودنمانی مابيگری دی دهم حرفینم        
 که

  کاوه برود بعد بحث رادادی اجازه مدی بايکسر.  اورم یگوشه اتاق قراردارد درشان م        
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 .کردیباز م        
 
 

 انگار        

 با. ستادهی اي گوشه ابیکاوه دست به ج. دی ایدنبالم م.  که تند رفتهشودیمتوجه م        

 .کنمی من وصل مرونایا: دی گویم.  دی ای پرده ها جلو مدنید        
 
 

 :يکسر        

 .ستی چوب پرده هاش وصل نزنمیولش کن خودم م        
 
 

 کاوه        

 . گذاردی مي آورد و گوشه ایکتش را در م        
 
 

        - 

 چوب پرده ها        

 ن؟یکجان؟ مته و بست دار        
 
 

 يکسر        

  کارری و درگرودیکاوه از پله باال م. نمی نشی مبل ميرو. دهدی را نشانش ملیوسا        

 .ندی نشی ممی روبرويکسر. شودیم        
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        - 

 داشیاز کجا پ        

  حاال؟يکرد        
 
 

        - 

 شدی رد ميگذر        

 . من شویدستشو گرفتم اوردم گفتم منش        
 
 

 .خنددیم        

 .کنمی نثارش ميزهرمار        
 
 

        - 

 دختر خواهر        

. گردهی خواهر زادش مي گفت دنبال کار مطمئن برادمشی دشیچند وقته پ. حاج رسوله        
 منم

 . خودمونشیگفتم بفرستش پ        
 
 

        - 

 چرا به من        

 .ینگفت        
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        - 

 خواستمی مشبید        

 .ومدی نشی وقتش پبگم که        
 
 

        - 

  بهیدختر خوب        

 . فقط بچسترسهینظر م        
 
 

 بلند        

 .دانشجوهه.  سالشهستیب: می گوی و مشومیم        
 
 

 به        

 �.دررررررررررررررررررررروغ: دی گوی مي و با ناباورشودی از من بلند متیتبع        
  کمتریلی�

 خورهیم        
 
 

 ییاعتنا        

 . مانده سر و سامان دهمی باقي تا به کارهارومی کنم و مینم        
 
 

 کاوه        
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  کارتن هاي هم کمک کسری و کمکندیپرده ها را نصب م        

 می توجه به حضورش کارهایمن اما ب. کندی منتقل منیرزمی اضافه را به زلیوسا        

 شتریدلخورم ب.  که بخواهم با او همکالم شومستی نیتیفعال در موقع. دهمیرا سامان م        

  بهتر بود همان روز که جوابش کردم قلبمدیشا. انمی پای بياز او از خودم و حماقت ها        

  ؟؟؟کشمی اصال بخاطر چه زنده ام و نفس مکنمی هم فکر میگاه. کندمی منهیرا هم از س        
 
 

 حدود        

  که ناهار راکندی اصرار ميکسر.  برود و کار دارددی بادیگویدو بعداز ظهر است که م        

  نگاهشی انکه حتی بکنمی در بدرقه اش ميموقع رفتن تا جلو.  کندی قبول نمیبماند ول        

 .ي ممنون لطف کردمیگویفقط م. کنم        
 
 

 نگاه        

 اثاث يتو هم تو: دیگویم. کنمی حسش مدهی که ندقیانقدر عم اندازدی به من میقیعم        
 یکش

 .ي کمک کردیلیخ        
 
 

 میبرا        

 ي به معنايسر.  طورنیمنظور نشسته پشت حرفش هم هم. ستی کالمش مهم نيسرد        
  تکاندنیفهم

 .رودی و مپوشدیکتش را م. دهمیم        
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 يکسر        

 يبرا.  می اتاق اخر گذاشته اي را تومی که از خانه آوردییمبلها. دهدیسفارش ناهار م        

  بابایز. میخوریناهار را همانجا م. می کنیمواقع استراحت خودمان ازشان استفاده م        

  با ناهار رادی و بامی زحمتش داده ایلی که خمیگویم.  شودی که مزاحم نمدیگویخجالت م        

 .ما بخورد        
 
 

 ناهار        

 ي جوريکسر. شودی خورده مي کسری و پرحرفبای وقتمان در سکوت من و زیب        
 کندیبرخورد م

 و خنده ی موقع شوخبای زيسرخ شدن ها.  شناسدی را مبای سال است زيکه انگار سالها        
 يها

 .ي کسري های که ناراحت نشود از شوخمی گویم.  اورد ی ادم را به وجد ميکسر        
 
 

 رودی ميبعد از ناهار کسر        

 .  خانهرومی و مدهمی سرو سامان ماطی به حیمن هم کم.  را برساند خوابگاهبایتا ز        
 
 

. نمینشیکنار قبر پدر م.  را پشت سر نگذاشته امی خوبي روزهاکندیسرم به شدت درد م        
  قفل. به قلبمکندی مری گالب ناب ارامش سرازيبو.  داردیحال خاص حس و نجای اشهیهم
 
لبخندش عمق گرفته . کنمی مزشیبا دستمال تم.  اورمی و قاب عکس پدر را در مکنمی باز مرا

  نیا. گوشه چشمشی فرورفتگي روکارمیبوسه م.  خوشحال استدنمیانگار او هم از د
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 با پدر چه میقطره اشک مزاحم وسط عشقباز. دهی است که به من هم رسیراثی میفرورفتگ
  تو به اشکام نگاه نکن.  گرفته کمیدلم :میگوی و مزنمی لبخند مهی گرانیم.  دانمی را نمکندیم
 

 . و روزم خوبهحال

حاج بابا مهمان : میگویم. میشویبا گالب سنگ قبر را م. شی سر جاگردانمیقاب را بر م        
  کمی خواستیدلم م.ادی باهام نکردمیالبته خودمم دعا م. ادیتونست بن. عمو بهادر اومده. داره

 
 .ییخلوت دختر و بابا.  خلوت کنمباهات

 وقت ازت چیه:میگوی و مگذارمی سنگ سرد ميسرم را رو.  ردیگی شدت ممی هاهیگر        
  وساطت. برام ی وساطت کنیی اون باالشیپ. ي که داریی اومدم به ابروی نخواستم وليزیچ
 

 . تا به ارامش برسمیکن

 .کاش نفساتو داشتم.  ي کاش بودگمی سنگ و مي روکشمیدست م        

 یخال. شومی و بلند مدهمی اطرافش اب ميبه گلدانها. شومی سبک مکنمی مهی که گریکم        
 . از کاوه و مهرش بزنمی باز هم حرفدمیخجالت کش.  و ارامیخال. شده ام

. دهمیادرس کارگاه را م.  شومی می و سوار تاکسزنمی را به چشم ممی افتابنکیع        
 .دهدی ملیکار را به موقع تحو...  مطمبن شوم خانم خواهمیم

.  شرکتش انجام دهمي برای سفارشي کارخواهدیم. غروب هم با بهرام قرار گذاشته ام         
  لشانیبهرام با کمک وک.  دهملشی توانم تحوی زود نمیلی هستم و خریگفته ام که درگ

 
 چند وقت به تهران داشته شعبه نی که ایی سفرهایط.  کردهدای پی خانه مناسبي اوحدياقا

  مدام در.  نبودهکاری که امده بياز روز. ستیاو هم ادم فعال.  کردهسی شرکتش را تاسدیجد
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. کردمی کار مدی تابلو تخت جمشيرو.  هم به کارگاه من سر زده بود روزید.  و امد استرفت
   راشی هانیاست. ستی و مهربانیپسر خاک. چقدر از طرحها استقبال کرد. دی را دمیطرح ها

 
 کار از اب درامد از کارش بدك ي که انتهايزیچ.  کارم را تجربه کندخواهدی زد و گفت مباال

 .میدیه کارش خندچقدر ب.  وارفته و پژمرده ی از گل زده بود البته گلیطرح.نبود

 رونی برتری هوا بعدازظهر مردم ديبخاطر گرما.  موقع روز خلوت هستندنی ها اابانیخ        
  شومی که مقیدق. کندی نظرم را جلب مي کنارنی که ماشمی هستعصری ولکی ترافيتو. زنندیم
 

 کدام چی ههیاصال شب.  به مادر نداردی شباهتچی که کنارش نشسته هیزن. نمیبی اقا را ملیاسماع
   از ته دليشالش ازادانه دور گردنش افتاده و با خنده ها. ستی اقا نلی اسماعانیاز اطراف

 
به راننده .  به دلم راه بدهمي تصور و گمان بدچی خواهم هینم. کندی اقا صحبت ملی اسماعبا
 د؟ی کنبی رو تعقنی ماشنی اشهیم: می گویم

 ه؟ی موضوع ناموسدیگوی با خنده مستیراننده که پسر جوان        

 .شما فکر کن اره: میگویم.  منصرف شودبی بدهم که از تعقی خواهم جوابینم        

 .عمرا گمشون کنم.  ی ابجنیپس سفت بش-        

ستنشاق ا.  حالم را بد کردهروندی مغزم رژه مي که روي جورواجوريدود شهر و فکرها        
 .کندی بهترم مياسپر

 و با زدن شودی متوقف می ونک مقابل اپارتماني از کوچه هایکی ، در ی مسافتیبعد از ط        
 .شوندی منگی وارد پارکموتیر

سرم را که در حال انفجار است به . کندی دور از اپارتمان پارك می را کمنیراننده ماش        
  می کنکاریچ:راننده .  گذارمی هم مي را چند لحظه روچشمانم. دهمی مهی تکنی ماشیپشت
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 ؟یابج

 یاز چشمان بسته ام بانگران. گرددیبرم. ندیبیسکوتم را که م. دانمیخودم هم نم        
 .ی ابجي شدیچ:دیگویم

 منظور همکالم ی به من ندارد و بي نظرخواهدی می با هربار تکرار کلمه ابجکنمیحس م        
 .شودیم

 که دارد یی هایپول راننده را در مقابل نگران. شومی مادهی و پکنمیچشمانم را باز م        
 .ستی نیمشکل.  خوبم میگوی و مکنمیپرداخت م

 .خورمی مسکن می و با قرصخرمی مستیکی که همان نزدي از مغازه ایاب معدن        

 شی ام از زندگچارهیمادر ب. نمینشی می درختهی ساریهمان جا ز.  چکار بکنمدانمینم        
 .دهی نديریخ

 کرده باشد خودم حالش را جا یانتی خنی اقا اگر در حق مادرم چنلیاسماع.کنمیاخم م        
 . اورمیم

 کار نیاگر ا.  سمتش رومی و مشومیبلند م. دی ای مرونی از ساختمانشان بي چادریخانم        
 .شومیرا نکنم تا اخر عمر از خودم شرمنده م

 . خانمدیببخش-        

 چادر ری چشمشان فقط از زکی از همان ها ستی و حاج خانم مومنگرددیزن برم        
 .بله دخترم:دیگویم. مشخص است 

  ساختمون هستن؟نی تو ای همتي بدونم اقاخواستمی مدیببخش-        

 زنشون خانم یلیببخش اخه ما به فام. ی همتياهان اقا:دیگوی و بعد مکندی فکر میزن کم        
 .کننی باز میزنگ چهار رو رزن. طبقه دوم هستن. شناسمشونیاهنگر م
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من فقط نگاهم . رودی زن می و ککنمی شوم چطور تشکر میمتوجه نم. رودی مجیسرم گ        
  یمی مالمینس.  زمانه انقدر ناجوانمرد شده بودیاز ک.  استمی روشی بزرگ پیبه در اهن

 
 . بادهانی با اشودیدرون اتش گرفته ام ارام نم.  وزدیم

 ی که حتسوزدی خودم ميدلم برا. رومیفقط م.  دانمیمقصدم را نم. شومی می راهادهیپ        
   وقف خانواده ام کردهمیهمه زندگ.  سبک شومششی پی ندارم که کمیمی دوست صمکی
 

در .  شودی مکی که هوا تاررومیانقدر م. ستی خودش ني سر جازی چچی هدمیدی و حاال مبودم
 .   عمهییتو: دیگویعمه است که م. دهمیزنگ را فشار م.  به خانهرسمی مطلق میکیتار
 

 .می بودنگرانت

 صدا ها یحت. دانمی ام نمدهی و نددهیکه را د.  رمیگی مشی راه اتاق را پشودیدر که باز م        
 .  افتمی و پشت در مبندمی را مدر.رسدیهم به صورت نامفهوم به گوشم م

 . بکنمي فکردیبا.  فکر کنمدیبا        
 
 

  عمه از پشت دريصدا        

  و پراکنده ام دورمدهیچی از افکار پیبسته کم        

 . کندیم        
 
 

 ي کجا بود؟ی جان عمه خوبایمیک-        

 م؟یدلنگرونت شد        
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 خوبم-        

 .  کار داشتمییجا. عمه        
 
 

 ایب-        

 .شام بخور        
 
 

 ممنون-        

 . ندارملیم        
 
 

 عمه-        

 .درو باز کن        
 
 

 کالفه        

 خوامیخسته ام م.  تنها باشمشهیعمه م: میگوی است می عصبی کمیی با صداشومیم        
 .بخوابم

 
 

 فهمدیم        

 کندوی صحبت نمنطوری موقع با او اچی هایمی که کفهمدیم. ستیکه اوضاعم مناسب ن        
 فهمدیم

 .ستی صحبت ني برای مناسبتی و االن هم موقعستی وسط درست ننی ايزیکه چ        
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 يرو        

 .می بگويزی چتوانمیبه مادر که نم.  دانمی درست است نميچه کار. کشمیتخت دراز م        

چگونه . دهی ها که نکشیچه سخت.  منچارهیمادر، مادر ب. کندیاحمدرضا هم بشنود دق م        
 طاقت

 از شی مرد بنیا.  خودم دست به کار شومدیبا.  در حقش شده استکهی ظلمنی اورد ایم        
 همه

  که ازیه من بدمی امرا تمامو کمال به او بخشیی که همه دارایبه من. به من ظلم کرده        

 زجر و.  ارامشان برسند و االن ثمره اش چه بودی گذشتم تا انها به زندگمیحق مادر        

 . مادرمي براریتحق        
 
 

 يدردها        

 یعجب موجودات. شودی کوچک فراموشش مي دردهادی ایبزرگ که به سراغ ادم م        
  ما ادممیهست

 ی کدام را عملنکهیا. رمیگی ميدی جدمیهر لحظه تصم.رومیه م شب راي هامهیتا ن. ها        
 کنم

 .رومی همه فشار به کارگاه منی فرار از ايبرا.  نداردیخواب به چشمانم راه.  دانمینم        

  صبح از بابا خواسته بودم کهنیهم.  ارامم کندی تا بلکه کار کمکنمیچراغ را روشن م        

 . کرده بودمی و روری زی وحشتناکی ساعت سونامکی در عرض یواسطه ارامشم شود ول        
 
 

 فکرم        
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. دی ربای و خواب چشمانم را مگذارمی مزی ميسرم را رو.  شودی کار هم متمرکز نميرو        
 با

  توانخواهمیاز خدا م. خوانمی و نمازم را مرمیگیوضو م. شومیدارمی اذان صبح بيصدا        

  از راهیقسمت. زنمی مرونی از خانه بشهیزودتر ازهم. مقابله با مشکالت را به من بدهد        

 دستم.  نخورده اميزی صبح چروزی از ددی ای مادمی. ردیگی معده ام درد مرومیرا که م        

 .ستدی ای کنارم مینی که ماشدهمی معده ام فشار ميرا رو        
 
 

 سرم        

 نه توان دارم و نه حوصله روبرو شدن. کاوه است. نمی تا راننده را ببکنمیرا بلند م        

  جوابکنمی صدات می چرا هر چيریکجا م: دیگویم. کنمی مي حوصله ایسالم ب. با او را        

 ؟يدینم        
 
 

 میصدا        

 ؟کرده بود؟ پس چرا متوجه نشده بودم        
 
 

 فمیک        

 که دهمیفشارش م. شودی مشتریمعده ام دردش ب. کنمی دوش جا به جا ميرا رو        
 :دیگویم

 حالت خوبه؟        
 
 

        - 
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  معدم دردکمی        

 .ستی نيزیچ. کنهیم        
 
 

 درب        

 ؟يری حالت کجا منیبا ا. سوار شو : دیگوی مکندوی باز ممی را برانیماش        
 
 

 نگران        

 حالم انقدر بد است که او هم یعنی. شودی من دلنگران مي کاوه برایمن است؟ از ک        
 میبرا

 . سوزاندیدل م        
 
 

        - 

  برم کاردیبا        

 . دارمیواجب        
 
 

 با        

 ي حالت لجبازنیبا ا: دیگویم. کندیوارم م و سردیگی و دستم را مشودی مادهی پتیعصبان        

 . هستشهی تو همي کارها؟یکنیهم م        
 
 

 .شومیسوارم        
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 از یعنی زن دومش است؟ شی اقا پلی امروز هم اسماعیعنی.  امرهی حرف به روبرو خیب        
 یک

 کند؟ی مانتی به مادرم خی خانم ازدواج کرده ؟ از کنیبا ا        
 
 

 دستم        

  را روشننی درهم ماشيبا اخم ها. ردیگیپشت رول قرار م. شودی معده ام مشت ميرو        

 .کندیم        
 
 

 من        

 نجوریا.  اقا داشته باشملی با اسماعدی هستم که بايدر فکر رفتار. میگری دییاما جا        

 او.  خودم را جمع و جور کنمدی شود باینم        

 . طلبد نه من در هم شکستهی قدر میفیحر        
 
 

 يجلو        

  را بازوهیابم. گرددی برمکی و کوهی ابمکی و با شودی مادهیپ. داردی نگه ميمغازه ا        

 .دهدی به دستم مکندویم        
 
 

 قیعم        

  چهي که از او متنفری کسي برای نگرانست؟ی دوگانه چي رفتارهانیا. کنمینگاهش م        

 ي بگذارمش روخواهمیم. زندی دلم مری زوهی پرتقال آب مي دارد کاوه؟ بوییمعنا        
 داشبورد
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 احتماال. ي رنگ به رو ندار؟ي نخورديزی چیاز ک.  بخوردی گوی متیکه با اخم و جد        

 .نهییفشارتم پا        
 
 

 خوبم        

 ی کممیاشتها. کندیمعده ام همچنان درد م.نوشمی موهی از ابمی کمکنمی زمزمه می حالیب        

 انگشت اشاره اش را به لب زده و به. رمیگی و به سمتش مکنمی را باز مکیک.باز شده        

 .خودت بخور:  دیگویم.  استرهی خرونیب        
 
 

 کیک        

 شهیم:  میگوی افتد می انجام دهم مدی که باي به کارادمی. خورمیرا ارام ارام تا انتها م        

 .شهی مری برم ددی بای مترو برسونستگاهیمنو تا ا        
 
 

 شانیپر        

 ي که با اون حال و روز اومدشبیاون از د: دی گوی و مکندیدنده را جابه جا م. شودیم        

 يخوای از امروز که مدام منمیا. ی صحبت کنی با کسي حاضر نشدی حتگفتیکه عمه م        
 يبر

 .می شده تا بلکه ما هم بدونی چیگیم        
 
 

        - 

 ستی نیموضوع        

 .کنمیخودم حلش م. که بتونم بگم        
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        - 

 در. بعله         

 رو نگران هی رفتارات بقنی ای ولستی نی شکيای بر می شما خودت از پس همه چنکهیا        
 یم

 ؟ي همه داري برای که فقط نگرانی متوجه بشيخوای میک. یکن        
 
 

 تحمل        

  که در حق همه کردمي همه فداکارنی که بعد از ااورمی توانم طاقت بینم. ندارم        

 واکنش.  شودی مزی که سرریانسان.  شده امزیسر ر.  انصافانه قضاوت شومی بنگونهیا        

 رو نگران هیمن فقط بلدم بق.  یگیدرست م: می گویم. ستی خودش ناری در اختشیها        
 کنم

  مندی کنیاگه فکر م.  اخالق و رفتارهانیبا هم.  ینی بی که منمی بدون من همنوی ایول        

 دیاصال هم تهد. رمی کنم و می رها مزویهمه چ.  برمتونمیم.  ندارم يزی چیجز نگران        

 ایمیک. ی باشدهی فهمدی که خوب بایکیتو .  هستمي جدزنممی که می حرفي کنم روینم        
 از

 .گردهی بر نمزنهی که میحرف        
 
 

 نیدرب ماش        

  دست بلندی تاکسنی اوليبرا. هنوز در شک رفتار من است. شمی مادهی و پکنمیرا باز م        

 .دهمی بروم را مخواهمی که میی و ادرس جاکنمیم        
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 نیماش        

. ی به سر در اداره دولتخوردی نگاهش سر مستدی ای اقا ملیکه مقابل محل کار اسماع        
 حاج

 باور داشته باشن هی بقنکهیا.  مهم تر استشی برازی ابرو و اعتبارش از همه چلیاسماع        
 که

 يپله ها.  سمت ادارهدارمید به نفس قدم بر ممحکم و با اعتما.  داردیمی مستقیاو زندگ        

پالك . رسمی می همتلی تا بالخره به اتاق حاج اسماعگذارمی پشت سر مکی به کیرا         
 زرد

 مرد در نیهرچقدر ا. کندی ان هک شده حالم را دگرگون مي رورکلی که اسم مدیرنگ        
 یزندگ

 . اش ناکام بود در کارش موفق بودیشخص        
 
 

 در        

  را از چشمشی ته استکاننکیع.  نشستهزی پشت میانسالیخانم م. شومی و وارد مزنمیم        

 .کنمیسالم م.  داردی بر مشیها        
 
 

 سالمم        

 .می و منتظر است کارم را بگودهدیرا پاسخ م        
 
 

        - 
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 ي اقامتونیم        

 نم؟ی رو ببیهمت        
 
 

        - 

 وقت مالقات        

 ؟یداشت        
 
 

        - 

 یکار شخص. نه         

 .باهاشون دارم        
 
 

 نگاه        

 لشانی با حاج اسماعی من و کار شخصنی تواند بیانگار نم.  اندازد ی به ظاهرم میقیدق        

 .جلسه دارن: دیگوی برقرار کند که با اخم میارتباط        
 
 

 يچتر        

 شه؟ی تمام میجلسشون ک: می گوی و مدهمی شال مری ام را زیشانی پي روختهی ريها        
 
 

 ریز        

 امروز کال تا بعد از ظهر: دی گوی است مشی روبروتوری سرش در مانتکهی در حالیچشم        
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 . و وقت ندارنرنیدرگ        
 
 

 یعصب        

 ي برای امروز اصال حال خوشایمی فهمد که کی زن نمنیا. گذارمی هم ميچشمانم را رو        
 بحث

 که یی شوم طرفش و با صدای خم می و کمگذارمی مزی ميدو دستم را رو. کردن ندارد        
 یکم

 .نمشونی امروز ببنی همدیمن با: میگویاز نرم خاج شده م        
 
 

 همان        

 نیا: دی گویبا تعجب و بعد هم اخم م. دی ای مرونی اقا بلیاسماع. شودیلحظه در باز م        

 جا چه خبره؟        
 
 

 با        

 خواستنی خانم منیا: دهدی محی و توضشودیزن بلند م. کنمینفرت اشکار نگاهش م        
 شمارو

 .نی منم گفتم وقت ندارنمیبب        
 
 

 لیاسماع        

 ایب: دی گوی و مکندیبه من اشاره م.  اورد تا زن ادامه ندهدیاقا دستش را باال م        

 .داخل        
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 خودش        

 .رومیدنبالش م. شودیوارد اتاق م        
 
 

 اشاره        

 شی پی مشکلکار؟ی چنجای اياومد: دیگوی مشودیدرکه بسته م.  که در را ببندمکندیم        

 اومده؟        
 
 

 حالم        

 . داشتميگری توقع ددیشا. کندی انقدر راحت بر خورد منکهی از اشودیبد م        
 
 

        - 

 یمشکل. بله         

 .می اومده که اومدم با هم حلش کنشیپ        
 
 

 لحن        

 نکهیخوشحال از ا.  کند به نشستنی و دعوتم مندی نشی مبل ميرو. فهمدی ام را ميجد        
  دارم ویمن مشکل

 ادی از دستم بر بي شده؟ هر کاری چنمی ببنی بشایب: دیگوی مشورت با او امده ام ميبرا        

 .دمیانجام م        
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 شیروبرو        

 .  با اوشومیچشم در چشم م.  نمی شیم        
 
 

        - 

 به نظر شما        

 ه؟ی هر ادم چي برازی چنیمهم تر        
 
 

 کنجکاو        

  دونم توینم –.  دهدی مهی مبل تکیبه پشت. شودیم        

 .بگو        
 
 

        - 

  من مهميبرا        

 . خانوادمهزی چنیتر        
 
 

 انگار        

 . همه مهمهيخوب خانواده برا: دی گویاز بحث خوشش امده که م        
 
 

 با        

  شما هم مهمه؟يبرا: میگویپوزخند م        
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 بهش        

 .معلومه: دیگوی که مخوردیبرم        
 
 

 طاقتم        

 ن؟ی کردی ظلم بزرگنی در حق خانوادتون چننیبخاطر هم: میگوی مشودیطاق م        
 
 

 با        

 .ایمی کیبافی بهم مانشی بي کردم که تو انقدر فلسفه براکاریچ :دیگویاخم م        
 
 

 . هه-        

 . زن دومتونوارمی بادتونی بهتر من ن؟ی کردکاری چنیدونی نمیعنی        
 
 

 جا        

 عیخودش را سر.  بزنمشی روي تونطوری موضوع را بدانم و انی توقع ندارد من اخوردیم        

 . زدهی حرفنی چنیک: دیگوی و مکندیجمع و جور م        
 
 

        - 

 يزی چیکس        

 .دمیمن خودم د. نگفته         
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 حاال        

 ؟ی گفتيزی هم چیبه کس: دیگوی ام مدهی را فهمزی من همه چداندیکه م        
 
 

 یعنی        

 . گفته باشم خوب استيزی که من چترسدیم        
 
 

        - 

  اومدمینه ول        

 . چفت دهنم باهات معامله کنميبرا        
 
 

 یعصب        

 معامله؟: دیگویم        
 
 

        - 

 . معامله. اره        

  داره نه؟یی بهايزیهر چ        
 
 

        - 

 ي برادیچرا با        

 . که حقمه بها بدميزیچ        
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 بلند        

 االن نیمن هم.  مونهی نمی حرفگهی که حقتون ددیخوب اگه مطمئن: می گوی و مشومیم        
 یعلن

 .  خانلی که حاج اسماعکنمیاعالم م: میگوی و مکنمی بلند می را کممیصدا. کنمیاعالم م        

 .  درصد50جانباز . همرزم سابق پدرم        
 
 

 انیم        

 .می حرف بزننیبش. اروم باش: دی گوی و مدی ایحرفم م        
 
 

        - 

 ؟ی شد حاجیچ        

 مگه حقت نبود؟        
 
 

        - 

 نیگفتم بش        

 .میزنیحرف م. دختر        
 
 

 گردمیبرم        

 .نمی نشیم. سم به شماره افتاده که به خودم اورده ام دوباره نفي مبل بخاطر فشاريرو        
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با .  شدهشتری بمی چند وقت حمالت تنفسنیا.  اورمی را در مي اسپرفی کياز تو        
 استنشاق

 .شودیدارو بهتر م        
 
 

 یوانیل        

 .زدیری ممی برازی مياب از پارچ رو        
 
 

 یم        

 .یکنی که تو فکر مستی نيماجرا اونطور: دیگو        
 
 

 نفس        

 .دونم.. گو تا منم ب..چطوره؟ ب: میگوی مدهی و برکشمی مقی عميها        
 
 

        - 

 اون زن همسرم        

 .ستین        
 
 

 پوزخند        

 . پرس و جو کردمتونیمن خودم از همسا. نی دروغ بگستیالزم ن: میگوی و مزنمیم        
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 شمچ        

 کردم اونم غشی مدت کوتاه صهیمن فقط : دیگوی و مگذاردی هم مي روی را عصبشیها        
 ياز رو

 .اجبار        
 
 

 يناباور        

 بدون بخاطر ی به شما جواب پس بدم ولدیمن نبا: دیگوی مخواندیرا که از چشمانم م        
 کارم

 . مربوط به کارم مجبور شدمیتی مسائل امني سرکیو         
 
 

 میروبرو        

 با ی رفتار خوبدیمن شا: دیگوی و مکندیدستانش را در هم گره م. ندی نشیصاف م        
 مادرت

 بخاطر خانوادم ی برخورد کردم که درست نبوده ولي شدم و جوری عصبینداشتم گاه        
 همه

 . تا االن کردميکار        
 
 

 نیا        

 يفقط اخالق ها.  کم نگذاشتهزی چچی مادر و احمدرضا هي را باور دارم تا االن برایکی        

 . به او اعتماد کنمدی دانم تا چه حد باینم. کندی مشانیبدش عصب        
 
 



 179 

 خوشحالم        

 را میدو ذو زدن چشم ها. کردمی که من تا به االن فکر مستی نيزیکه موضوع ان چ        
 ندیبیم

 دیشا. ومدهی وقت خوشت نچی از من هدونمیم: دیگوی و مکندی اب را دوباره پر موانیل        . 

  تورو مثل دخترشهی من همی باشه ولمی و دارمی که با هم داشتییبخاطر اختالف نظرا        

 .نداشتم دوست دارم        
 
 

        - 

 نیاما نخواست        

 . مادرم باشمشی من پنینخواست.  باشمکه من دخترتون        
 
 

        - 

  مال گذشتهنیا        

 .ی وقته که من خواستم و تو نخواستیلیخ. بود        
 
 

        - 

  شدهری دیلیخ        

 خودم از عهده گهیاالن که د.  داشتماجی احتتشیمن اون موقع به محبت و حما. بود        
 خودم

 .امیبر م        
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 یاه        

 .يزی چشماتو دور بري تونهی کن کیسع: دیگوی و مکشدیم        
 
 

        - 

 ی توقعچیمن ه        

 طاقت گهیاحمدرضا د.  نکنتی مادرمو اذنی از اشتریفقط ب.  خوامی نمیچیندارم ه        
 .نداره

 .رهی احمدرضا شکل بگي چشماي توگهی دنهی نفرت و کهی بکشه که یی کار به جانینذار        
 
 

 يزیچ        

 . گرددی برمزشیپشت م: دی گوینم        
 
 

 بلند        

 .شومیم        
 
 

        - 

 نی ایتا ک        

 . ادامه دارهنیگی که میتیمامور        
 
 

        - 



 181 

 .دونمیمن نم        

 . رنیگی ممی ها تصمییباال        
 
 

 دانمینم        

  هم که شده به او وکباری ي که براخواهدیدلم م.  دیخدا کند که راست بگو. میچه بگو        

 ی ولگمی نميزی چیمن به کس: می گوی و مرومیبه سمت در م.  اعتماد کنمشیحرفها        
 يرو

 .نی فکر کنمی که زدییحرفا        
 
 

 یخداحافظ        

 ی بیخداحافظ. کندی بدرقه ام ميزن با نگاه شماتت بار. مزنی مرونی و از اتاق بکنمیم        

 رسدی ممی هاهی تازه که به رژنیاکس. حالم خوب است. زنمی مرونی و بکنمی میجواب        
 بهتر

 .شومیهم م        
 
 

 ادی        

 . می را قضاوت نکنگریکدی خطا دارند، نگونهی که ایبا چشمان.  افتمی جمله معروف منیا        
 

. گردمی و شب بر مزنمی مرونیصبح زود از خانه ب.  امدهی است که کاوه را نديچند روز        
 عمو بهادر به خانه
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 هم که کال انیک.  فرو رفتهیخانه دوباره در سکوت خاص.  نقل مکان کرده استدشیجد        
 بچه

  بهدی که باي به اندازه اندتوایکاوه هم انقدر سرش را شلوغ کرده که نم. ستی نیشلوغ        

 . توانم انجام دهمی نمي کاریول.  سوزدی مچارهیدلم به حال ب.  کندیدگی رسانیک        

 نی دارد که اگر بشود اولی شراکت خوبشنهادیپ.  با بهرام در دفترش دارمیقرار مالقات        
 کار

 مدت هر روز به دفتر نی ابایز. سودش هم خوب است. شودی شرکت محسوب میرسم        
 .دی ایم

  دورهدی شادیگوی میانقدر عالقه نشان داده که حت. ردی بگادیدوست دارم کارمان را هم         

خجالتش . ستیدختر واقعا محجوب و خوب. شیخوشحالم برا.  را هم بگذراندی رسميها        
 کمتر شده

  بهبای رساندن زيمثال برا. او دارد به ي اژهی توجه وي ام که کسردهیگاه گاه د        . 

 ری غمی برابای خاصش در مقابل زي هایدستپاچگ.  قدم استشیخوابگاه و دانشگاه پ        

 ام که با احترام و دهی دیحت.  دو معقوله جدا هستندی و دستپاچگيکسر. ستیعاد        
 تیرعا

 . شدهبی و غربی عجبایاصال کال در مقابل ز. کندی برخورد مبایفاصله با ز        

 نجای روز را همشتری بنیبخاطر هم. می منتقل کرده انیی را به کارگاه پامانیکارها        
 .میگذرانیم

  محال استی ولماندمی اتاق ها شب منی از همیکی يتو. اگر بخاطر عمه و حاج بابا نبود        

 .ردیحاج بابا بپذ        

 قفسه ي و طرح ها را مرتب روکندی خرده گل ها را جمع مبایز.   اورمیروپوشم را در م        
 خاص خودش
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 .ندیچیم        

 مونده بهی اومد بهش بگو چند تا کتيکسر.  برم شرکت معماران برتردیمن با: می گویم        
 رو

  رو زودتر امادهزاتی که تجهرهی اذرم تماس بگی ش باشه با صالحادی. بذاره برا فردا        

 .می عجله کندی بامیری بگدی جدياگه قرار باشه کارها. میوقت کم دار.کنن        

 الزم يزیتو چ: میگوی و مزنمی لبخند مشیبه رو. کندی و بدرقه ام مدیگوی میچشم        
 ؟يندار

 .ینه جز سالمت -        

 .نمتی بیفردا م. فدات بشم -        

 دست و ینی ماشتوانستمیکاش م. رمی بگی سر کوچه تا تاکسرومی و مکنمی میخداحافظ        
 پول. پا کنم

 پس ي که همه فیح.  استشتری هم بنی ماشکی نی از خرج و بنزدهمی که مي اهیکرا        
 اندازم

 مرتب بودن صورتم را چک نهی ايتو. رمیگی میتاکس.  شرکت خرج کرده اميرا برا        
 .کنمیم

مقابل ساختمان شرکت که .  رژ کمرنگ استکی که کرده ام یشی کل اراشهیمثل هم        
  برقرسمیم

 . باشدی خوبي که جازدمی از ادرس حدس مدیبا. پردیاز سرم م        

 کرده نجای که خرج اي اهیسرما. دفترش هم مانند مکان شرکتش منحصر به فرد است        
  است وادیز

 ی بزرگيهنوز چند ماه از کارش نگذشته، پروژه ها.  دارد همی درخشانندهیمطمئنم ا        



 184 

انگار .ستی نصب شده که به نظر من کار جالبواری دينام و عکس پروژه ها رو. گرفته        
 رزومه

 .گذاردی مشی به نمای در دفترش هستکهی از خود زمانيا        

 منتظر ي اقهیکه چند دق دیگوی با لبخند مستی که دختر خوش پوش و مهربانیمنش        
 با. باشم

 لبخند.  وارد شومتوانمی که مدیگوی میمنش.  از دفتر بهرامانسالی مي امدن مردرونیب        

 .گذارمی مزی مي که در دست دارم را روي و مجله ازنمیم        
 

 دو        

 ی می برفي روزهاادی اتاق ادم را دی سفکدستیدکور .شومی و وارد مزنمیتقه به در م        

. زندی چشمانش برق مدنمیاز د.همان اندازه سرد و همان اندازه لذت بخش . اندازد        
 کینزد

 .دی ایم        

 ؟یسالم خوب -        

 ممنون شما -        

 ن؟یخوب        

 .نی داریدفتر قشنگ: میگوی و مدهمیگلدان گل را به دستش م        

 .نمی که بنشکندی و دعوتم مکندیتشکر م        

 .يای برهی مادتی امروزم بخاطر مشغله هات کردمیفکر م -        

من معموال ادم .  بار شرمندههیبخاطر اون : می گوی و منمی نشی مبل جرم راحتش ميرو        
 خوش

 .میقول        



 185 

 نگه ی گوشيدستش را جلو.  داردی و تلفن را بر مندینشی مزیلبه م. خنددیمردانه م        
 ی و مداردیم

  ؟يخوریقهوه که م: دیگو        

 دی ایم.  دهدی می را به منشکیسفارش قهوه و ک. تلخ باشه بهتره. ممنون  -        

ناخود اگاه به ادم .  صورتش استیلبخند عضو جدانشدن. ندی نشی ممی روبروقیدق        
 يانرژ

 . جالبهیلی خدیدکور سف. ي داریدفتر قشنگ: می گویم. دهدیمثبت م        

  بکنه؟تونهی جالب ترش میچ -        

 .هی اقهی سلزی چهی -        

 ?يکردی اعمال می مثبتریی دکور مال شما بود چه تغنینه اگه ا -        

م چند تا رنگ شاد ه: میگوی مزی به می اندازم و با نگاهی چپ مي پاي راستم را رويپا        
 شیقاط

 .کردمیم        

 رنگ شاد؟ -        

 ی و مکنمی است اشاره مزی مي اورده ام و االن روشی که براي زردیکیبه گلدان سرام        
 :میگو

 . تر نکردهبایبه نظرت فضا رو ز.  گلدوننی مثل هميزی چهی        

 .ردیگیلبخندش عمق م. کندیبادقت به سمت مورد نظرم نگاه م        

 .کنمی ات استفاده مدهیحتما از ا. هیعال -        

  الزمي اگهی دزیچ: دی گوی و مگذاردی مزی مي را روینیس. شودی و وارد مزندی در میمنش        

 ن؟یندار        

 .ينه لطف کرد:بهرام        



 186 

 و به ارددیبهرام فنجان قهوه اش را بر م. رودی و دخترك خوش پوش مکنمیمنم تشکر م        
 من هم

 . که بخورمکندیاشاره م        

 . بودی اداره دولتکی گرفتم ساختمان شی چند ماه پرانی اي که توي کارنیاول -        

 مشتاق        

  شروعي برای نبود ولیکار بزرگ: دهدی نوشم که ادامه می و قهوه ام را مکنمینگاهش م        

 .خوب بود        

 .هیانی مراحل پاياالن کار تو        

 ه؟ینظرت چ.  کار ثبت بکنمي هنر تو هم توخوامیم: دیگوی و مکندی نگاهم ممیمستق        

فقط چه . خوبه: میگویم.  بودی مناسبي کار شرکت امضانی اوليبرا.  بودی خوبشنهادیپ        
  مد نظرته؟يزیچ

 و دهدی مختلف ساختمان را نشان ميقسمت ها. داردی برمزی ميلپ تاپش را از رو        
 دو: دیگویم

 کار خود شی اسم شرکت و ارمش باشه که طراحیکی.  خوامیتا تابلو نقش برجسته م        
 ي هاهی باشه بر اساس نقش مای طرحخوامی هم میدوم. شماست

  مربوط بهیکنیحاال مال کدام منطقه رو انتخاب م.  کشوری دستعی و فرهنگ و صنایرانیا        

 ي معماری هنر قاطکمی گرفتم میچون قراره اداره فرهنگ و ارشاد باشه تصم. خودته        
 .بکنم

 .هی خوبیلیفکر خ -        

 سقف رو ي هاي کارتسیراب:دیگوی و مدهدی از ساختمان را نشان می از قسمتیینما        
 ؟ینیبیم

 .واری دنی اي نصب روي داشته باشم برای طرح انتزاعهی خوامیم        
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 . داردی با ذهن من هم خوانشی هادهیتمام ا.  داندیمشخص است که کارش را خوب م        

 تلگرام ي زحمت برام توی بي رو که دارییعکس ها. يخوای میمتوجه ام چ: می گویم        
 .بفرست

  خوبه؟می داشته باشدهی تا تبادل افرستمیمنم طرح هام رو م        

 حمیتفر: دیگویم. میگذارنی را به گپ و گفت می مدتمی که با هم داشتي از جلسه ایراض        
 زیچ

 ه؟یخوب        

مثال .  انبهی اصوال مردم باهاش غررانیتو ا: دیگوی مندیبی را که ممیگشادشدن چشم ها        
 خود

 .نی کاررین اومدم فقط درگ میشما از وقت        

 فورسه و کمی دمی هم که االن دارم انجام ميکار. ومدهی نشی پتشیتشموقعیخوب واقع -        
  با عجلهدیبا

 . بدملیتحو        

من خودم شخصا .  شمالمی برنای با عمو امیاخر هفته قرار بذار.  هستشهیکار هم -        
 .کنمیشمارو هم دعوت م

 من که ی خوب است ولانی عمه و حاج بابا و البته کهی روحيبرا. ستی ني بدشنهادیپ        
 میمشغله ها

 . فکر کنممی اخر هفته را به جلو انداختن کارهادهمی محی است ترجادیز        

 .  سرم شلوغهکمی من ی ولهی خوبشنهادیپ: میگویم        

 . همه خوبههی روحيبرا.  کاری هفته کار بدو روز اخر: دی گوی و مدی ای حرفم مانیم        

 .  همه ما الزم استي سفر دوروزه برانیا. دی راست بگودیشا.  کنمی نمگرمخالفتید        
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 ییالی بهرام ولی وکگفتی طور که حاج بابا منیا.  بهرام موافقت کردندشنهادیهمه با پ        
   دريصبح روز پنج شنبه همه حاضر و اماده جلو. می به انجا برویداشت که قرار بود همگ

 
 بچه نی با تشر گفته بود که اندختی عمه سی وقتی ولدیایکاوه ابتدا قبول نکرده بود ب. بودند

  از همکارانش جا به جا کرده بودیکی را با مارستانشی بيفتهایش.  دارد حی به تفرازین

 کس چیاصال با ه.  کندینگاهم نم. ده است شبی آمده عجنییکاوه از صبح زود که پا        
   تا صبحشبید.  افتاده که انقدر در خودش غرق شدهی دانم چه اتفاقینم.  شودیهمکالم نم

 
 باز اتاقم مهی از پنجره نگارشی سي تا صبح بوشبید.  بوددهی کشگاری رفته بود و سراه

باز چه شده که با . کندی خود را خفه منگونهی باز چه شده که کاوه االی کرده بود که واورمیدرگ
  دود

 
 مثل ان روزها محرم دلش باشم همچون دختر خواهدیدلم م. دهدی مرونی اندوهش را بگاریس

   انگونه کهزی چچی وقت دارد افسوس که هشی پسر عموي براشهی که همییعمو
 
 را درون لی وساکاوه. رومی ماطی و به حدارمی ام را برمیکوله پشت. رودی نمشی پمیخواهیم

  هی تا بقنمینشیلبه حوض م. کشدی را دستمال منشی ماششهی هم شيکسر. دهدیصندوق جا م
 

 ایمیک:دیگوی مجانی و با هدی ایدوان دوان به سمتم م. خوشحال است یلی که خانیک. برسند
  من باشه؟شی ما پنی تو ماشایجون تو ب

چقدر .  حرف پشت نگاهش استای دنکنمیچرا حس م. کندی نگاهم میرچشمیکاوه ز        
  امی چشم بعد مهی چهی برنامه بقنمیبذار بب: می گویم. نگاهم به کاوه است .  شدهبیامروز عج

 
 . توشیپ
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 و کندی که کاوه نگاهم مدیگوی دانم در گوشش چه مینم.  سمت کاوهدودی خندد و میم        
 . باشهي به معنادهدی تکان ميسر

 . کولتو بده بذارم صندوقای بیچرا اونجا نشست: دیگوی ميکسر        

 .الزمش دارم.  جلو پام باشه خوامینه م-        

 . مانی ماشادی بخوادی مایمیک: دی گوی مي دست به کمر و طلبکار به کسرانیک        

 سمتش بغلش دودیم. شودی مانی ابروان کنی و اخم مابي که متوجه لحن جديکسر        
  کاوه رو.  داره از حاالی چه ابهتیپدر صلوات: دی گوی و مردیگی از لپش مزی ریشگونی نکندویم
 

 . چپشبی تو جگذاشته

به .  در دلمرومی مانی کتیقربان صدقه اخم و جد.گذاردی منی زمي را روانیبعد ک        
  چند بار: دی گوی و مچدیپی را ميکاوه از پشت سر گوش کسر. خندمی بلند ميحرفش با صدا

 
 . بچه فحش ندهي جلوگفتم

 دوره من نی ايدکتر جان بچه ها: دی گوی و مبردی دست به گوشش می به شوخيکسر        
 . خودش ختم عالمهنی ابشونی جذارنیو شما رو م

 با انها یبه سالم و احوالپرس. رسندیهمان لحظه بهرام و ساراجان همراه عمو بهادر سر م        
 ستند؟ی هنوز اماده ندیگوی و مپرسدیساراجان از عمه ها م.  مشویمشغول م

 .میفتی راه بگهی برسن دانوشمی و کالی سهمیفقط منتظر. اماده ان -        

 .باهاشون اول جاده قرار گذاشتم. می منتظرشون باشخوادینم: بهرام        

 .اهان پس من برم بگم -        

 .کنمینه من صداشون م: دیگوی و مشودی قدم مشی پيکسر        
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 تا با نندیشی بهرام منیحاج بابا همراه عمو بهادر عقب ماش. ندی ایهمان لحظه انها هم م        
   و مهرندختی سشی پرمیمن م: دیگویساراجان هم به بهرام م.  خوش باشندریهم در مس

 
 .دخت

 .کندی ملی هم مسافرانش را تکميکسر        

 خانم شما که هنوز ایمیک: دی گوی ام که بهرام مستادهیمن همچنان کوله به دوش ا        
 ن؟یدی نمیافتخار همراه.  نیستادیا

 یبا احترام به بهرام م. کنندی که انگار بهشان برخورد با اخم نگاهش ميکاوه و کسر        
 .زنمی چشمک مانی کي دادم و برای محترم قول همراهي اقاهیقبل از شما به : میگو

 . کندی نفسش را رها می و با شوخیشیبهرام به طور نما        

 .کنمی مری دشهی طور مواقع همنیمن معموال ا -        

چرا دست : دیگویبا اخم م. کندی باز ممی را برانی ماشيکاوه در جلو.  خندمیبه مزاحش م        
 .گهی دنی بشیکنیدست م

 مسئله را کش نداده گری از ان روز دنکهی همیز دستش دلخورم ولهرچند هنوز ا        
 .کنمی باز کردن در تشکر مي و براشومیسوار م. خوشحالم

 بخاطر کار محمد بعد از ظهر به جمع ما اضافه ونیمحمد و کتا. می افتیهمه راه م        
: دی گوی و مستدی ای می دو صندلنی ما بانیک.  استرهی حرف به روبرو خیکاوه ب. شدندیم
  امیب

 
  جون؟ایمی کجلو

 . نینه همون جا بش: دی گوی متیکاوه با جد        

 عقب و گردمیبرم. سوزدی مشیدلم برا. شی صندلي روگرددی برمی با ناراحتانیک        
 نم؟ی تو بششی عقب پامی من بيخوایم: میگوی و مکنمینگاهش م
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 .رودی کاوه در هم مي اخم های ولکندی استقبال مشنهادمیاز پ        

  برم عقب؟ي جا نگه دارهی شهیم -        

 ری که با اخم زشنومیم. ستدی ای مابانی و گوشه خزندی راهنما ممیروی از راه را که میکم        
 .ي ما شده بچه باززیهمه چ: دی گویلب م

 خودش خواهدی میتا ک. شیری همه سخت گنی از اردیگی خنده ام منباری ای ناراحتيبجا        
   احساساتش را پشت صورتخواهدی میتا ک. کندری دست و پاگنی ژست و قواننی اریرا درگ

 
 . کندی اش مخفيجد

 شده بود و تا زمان حرکت داریصبح زود ب.  خوابش بردهانی کنمیبی که مشومی مادهیپ        
 : می گوی و منمی نشیدوباره همان جلو م.  هم خوابش ببرددیبا. کردی ورجه وورجه مکسرهی
 

  روش؟می بندازياوردی نيزی چییده؟پتویخواب

تا : دی گوی و مکندی را مرتب مانی کيجا.  اوردی میاز صندوق پتو و بالشت کوچک        
 .برهی خوابش منی ماشي توشهیهم. خوابهی ممیبرس

 باشد ادمی.  امرهی خرونی و من به بکندی میانندگکاوه ر.  گذرد ی به سکوت میمدت        
   افتد که هنوزی میانینگاهم به ک.  تا برسم دلواپس استدانمیم.  به مامان زنگ بزنممیدیرس
 

 که از یبی غم غری ولستی نیبی عجزیسکوتش چ.کاوه ساکت است.  خوابش برده فتادهی نراه
  شی پیکامال واضح بود که مشکل. کردی ذره ذره نابودم مکردمیتک تک رفتارش حس م

 
 کی یعنی در فکر باشد قای انگشت به لب عمنکهیمن تک تک حاالتش را از بر بودم ا.  آمده

   حرفای اما ترس ترد شدن می صحبت کنخواستیدلم م. دادی درست نبود و آزارش ميزیچ
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 راه ي همان ابتداخوردی زنگ مکباری ي اقهی اش چند دقیگوش. کردی منصرفم مسردش
 .شدی همچنان صفحه اش روشن و خاموش می کرد وللنتشیسا

 د؟ی به کجا رسي عبادنیکارت با شاه: بالخره سکوت را شکست و گفت        

 . میری نصب مي براگهی دو هفته دیکی.  شنی تابلوها دارن اماده مبایتقر -        

 .سرش را تکان داد        

 .  اندستادهی جلوتر ای کمدی گوی و مزندی ام زنگ می به گوشيسرهمان موقع ک        

 . اندستادهی اهی جلوتر نگه دارد بقمیگویبه کاوه م. کنمی و تلفن را قطع ممیگوی ميباشه ا        

. دهی است نخوابي فرورفته انگار چند روزیقی در خواب عمانیک. میشوی مادهی پنیاز ماش        
 .دیخوابی مدنیبه قول کاوه حتما تا رس. زنمی لبخند مدنشیبا د

.  رمیگیدو گوشه شال را محکم م.  اوردی را به رقص در ممی که موهادی آی ميدیباد شد        
   ودهدی ها را به دستمان ميچا. دی ای به سمتمان مي چاوانی که با دو لنمیبی را ميکسر

 
 .ستای بد ني پدال گازو فشار بدکمیدکتر جان : دی گویم

 هم یلیکاوه خ: دی گوی و مگذاردی منی کاپوت ماشي را روینیری ظرف شندختیعمه س        
 .ی کمتر تن منو بلرزوندی که بایی تونی اکنهی میخوب رانندگ

 . کن مادر منعیتو فقط مارو ضا: يکسر        

 .به نظرم دست فرمونش خوبه.  تصادف کرده باشهي کسردمیعمه تا حاال ند: کاوه        

: دی گوی و مدی ای کند به وجد می نمفی تعريزی کاوه که معموال از چتی از حمايکسر        
 . شما باور کنکنمی می من خوب رانندگگهی کاوه میوقت.  من زی عزيدید

وبه خودم بهت خ: دی گوی و مکندی نازك می و پشت چشمزندی لبخند مندختیعمه س        
 . دست فرمونت خوب باشهدمیبا. دادماادی یرانندگ

 .دادی و بعد خودش هم جواب خودش را مگفتیخودش م. دمیخندیهمه به حرف عمه م        
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 کاوه یگوش. میروی می احوالپرسي برای شدنشان همگادهی و پالی و سهانوشیبا امدن ک        
  دلنگران بدرقه اش. شودی و مشغول صحبت مردیگی از ما فاصله منباریا. خوردیزنگ م

 
 بچه دو روزه نی شده ای دونم چینم: دی گوی و مستدی ایعمه مهردخت کنارم م.  کنمیم

 .ارامش نداره

 . بود که عمه هم متوجه شده بودی مهمزیحتما چ.  شومی نگران مشتریب        

 خوشم یلی خدمی رو دي که فرستادي اهی اوليطرح ها: دی گویبهرام تبلت به دست م        
 .اومد

 .میریگی فاصله میاز جمع کم        

 .ستی بد ندینیمن چند تا طرح متفاوت تر هم اماده کردم به نظرم اونارو هم بب -        

 ؟يهمراهت اورد -        

 .دمی نشونتون ممیبرس.  لپ تاپمهياره تو -        

 کند ی منتقل نميگری دزی چچی هتیمیکه جز حس صم ي و با لبخندکندینگاهم م        
 . نفرمکیمن معموال . ی راحت تر صحبت کنکمی شهیم: دیگویم

 .نمی بی میی منم عادت کردم همه رو چند تایباشه ول: میگوی و مزنمیلبخند م        

 ی و بعد قدرشناسانه مکنمی در حال صحبتن نگاه می و با خوشحالخندنیبه همه که م        
 .می داشتاجیهمه ما بهش احت.ي دادشنهادی سفرو پنیممنون که ا: میگو

: دی گوی گذارد و می دوشش قراردارد مي که رویفی و درون ککندیتبلت را خاموش م        
 .ی داشتاجی از همه بهش احتشتریشما ب. کنمیخواهش م

 ی خودم رو نمگهی که د سالهیلیمن خ: دهمی مهی تکنی شوم و به ماشی منهیدست به س        
 .نمیب
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 به خانوادم وابستم یلی منم که خنی اکردمی شما فکر مدنیتا قبل از د. کامال مشخصه -        
 . بخصوص به مادرم

 ي بار با صدانی اولي که برانمیبی میاو هم نگاهش به ماست ول.  افتد ینگاهم به کاوه م        
  همان لحظه تلفن را قطع.  کندی با مخاطب پشت خطش صحبت مادی زتیبلند و عصبان

 
 .شهی هوا گرم ممی تا برسم؟ی برستیبهتر ن: میگوی و به بهرام مرمیگینگاه از او م. کندیم

اگه پسر : دیگوی و مکندی اشاره مخندندی که معرکه گرفته و همه قاه قاه ميبه کسر        
 .برنی از مصاحبتش لذت ميادیر همه زانگا.  ندارمیعمتون اجازه بدن من حرف

به . نی نراشیبه شوخ.  طورهنی همشهی هميکسر.:  کنمی نگاه مي به کسرادیبا محبت ز        
 .هیموقعش همراه خوب

. ی هستشیهنوزم مثل اون موقعا حام: دیگوی به چشمانم و مزندی باال رفته زل ميبا ابرو        
  فکرم؟ي هشدار بود به من براهی نیاالن ا

 .جسارت نشه. نه نه ابدا: میگویمضطرب م        

 .  کردمیشوخ: دیگوی مندیبیاضطرابم را که م        

 .میفتی راه بستیبهتر ن: دیگوی و مرودی مهیبعد به سمت بق        

 بروم و ان خواهدیدلم م. کشدی مگاریکاوه زودتر از همه پشت فرمان جا گرفته و س        
 .دهدی کشد مرا به فنا می او را نمگارهای سنیاخر ا.  دستانش بکشمنی را از مابی لعنتگاریس
 
 

 ؟ی بکشگاری کمتر سشهیم: میگوی و منمیشی منی ماشيبا اخم تو        

 .خوامیمعذرت م: دیگوی مشانی پری و با حالتکندی پرتاب مرونی را از پنجره به بگاریس        
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دلم . چدی پی مظلومانه اش در هم میقلبم با معذرتخواه. می افتی راه مهیجلوتر از بق        
   خواهم فکر کند قصدینم.  کرده ام ری گفتن و نگفتن گانیم. ستی بفهمم دردش چخواهدیم
 

اصال .قلبم تحمل ندارد .  باشدباروی که مربوط به هنگامه همان زن زکنمیفکر م.  دارمیفضول
   کتابشود؟ی برود مگر مادمی تا از کنمی مشغول مخودم را.  پرسمی نميزی چنیبخاطر هم

 
 .خوانمی و مکنمی که همراه خود اورده ام را باز میکوچک

از همان .  از مناطق خلوتیکی بزرگ در يالی وکی. ستییبای زي جامی که آمده اییالیو        
  مای تا مستقی را باز کنالی وی بود درب پشتیکاف.  کنار ساحل قراردارندقی که دقییها
 

 که با هر بار جزر و مد ای امواج دريخوشحال از صدا.  اب را لمس کندتی پاهای از مسافتبعد
   سالهي حدودا چهل و خرده اي بهرام که مردلیوک. زنمی مالی در وی گشتدیرسیبه گوش م

 
خودش هم امده تا مطمئن شود .  را فراهم کرده استزی خوش رو است، از قبل همه چو
  زی مطمئن شد همه چیوقت.  به بهادر خان داردیانگار ارادت خاص. می کم و کسر نداريزیچ
 

 از دوستانش و اگر یکی خانه رودی فراهم است گفت که مزشی عزي از مهمانهاییرای پذيبرا
   حرف ناراحت شد و اصرار کرد که ناهارنی ادنیحاج بابا با شن. میری تماس بگمی داشتيکار

 
 . با ما باشدرا

 هستند که عمه مهردخت از شب یی جوان همه مشغول اماده کردن جوجه هايمردها        
   راي هر مردتوانستی که میزن.  استاری کدبانو تمام عکیعمه ام . قبل در مواد خوابانده

 
 . کندخوشبخت
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 نیبت و متخوش صح. کردمی بود که تصور ميزی فروتن بهتر از ان چيمصاحبت با اقا        
  عمو بهادر از عذب. ستی ادهی دای مرد دندادی هم داشت که نشان میبود خاطرات جالب

 
 حرف نیبا ا.  دانم چرا اصرار داشت که همه را به خانه بخت بفرستدینم. کردی گله مماندنش

  کاش بخت عمه.  انداختی به عمه مي فروتن نظريکاش اقا. عمو بهادر به فکر رفتم
 
 ی فروتن با فروتنياقا. خواستمی هر دو را می دلم خوشبختيچه اشکال داشت اگر تو. شدیم

 برا جوون دیشما با.  گذشتهگهیاز من د: دی گویکه واقعا برازنده نامش بود به عمو بهادر م
  ترا
 

 .ی باال بزننیاست

 .یماشاهللا شما هم هنوز جوون: دیگوی و مخنددیحاج بابا م        

 ي چاینی سهم عمه ام باشد؟ عمه مهردخت با سشودی چه مایخدا. کنمی میابافیومن ر        
   با محبتشهیمثل هم. ندی نشی می مبليرو. چرخانمی و دور مرمیگیاز دستش م. شودیوارد م

 
 نی کوچکترنکهی طور بوده زحمت همه ما به دوشش بوده بدون انی همشهیهم.  ساکتو

 . بکندیاعتراض

بهرام و . ردیگی مخیکاوه کباب ها را س. اطی حي توبرمی را مماندهی باقي چاوانیسه ل        
  ي چانیایب: میگوی و مگذارمی را کنار کاوه مینیس.  هم مشغول کباب کردن هستنديکسر

 
 ن؟یبخور

رنگ سرخ زغال ها و جرقه اتش . زندیبهرام که بادبزن را در دست دارکباب ها را باد م        
 ن؟ی خوایکمک نم: می گوی و مستمی ای کنارش مشودی مشتری بوزدی که ميهر بار با باد

 . خان هستينه ممنون کسر -        
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 و کندی ظرف اشاره مي کوچک توي سبز و گوجه هاي کند و به فلفل های ممیکاوه صدا        
 . کنخی سناروی اشهی اگه زحمتت نمدیگویم

 و خندمیم. شهی مفیلباست کث: دیگویبا اخم م. نمینشی کنارش چهار زانو مییبا گشاده رو        
 .می عمره خاکهیمن . ستی نیمشکل: میگویم

 .نجای انی بشایب: دی گوی و مشودی نشسته بلند مشی که روي اهی چهار پاياز رو        

 .نی خودت بشمیتعارف ندار.  راحتمي طورنیمن هم -        

 . کار بگمهی بهت نکهی از ایکنی ممونیادم رو پش: دیگوی و مندی نشیبا اکراه م        

 ياز بس دخترا.  خانم باشهایمی مثل کدیدختر با: دی گوی مزندی لبخند مکهیبهرام در حال        
 . خسته شدمدمی دی پر از عشوه و تصنعیپر از افاده و به قول

 ی مفی از من تعرگونهنی که بهرام اشومیمن اما در دلم خوشحال م.  شودیکاوه سرخ م        
 .کند

 که انگار از انی خوش کباب همه جا را برداشته کيبو.  زندی کباب ها را باد ميکسر        
  خودت: دی گوی که به کمر زده مییبا اخم و دستها. اطی حي تودی ایخواب نازش دل کنده م

 
 ؟ي نکردداریچرا منو ب. ي بدیلیخ

 و بعد در گوشش با ندی بنششی تا روکنمی اشاره ممیبه پاها.  شی برارودیدلم ضعف م        
  خب مثل اون موش کوچولوهه: می گوی داده ام مرشیی که به صورت بچگانه تغییصدا

 
 .ومدی دلم ني بوددهیخواب

 . بوسمیگونه اش را م. زندیانگار متقاعد شده که لبخند م        

  بابا؟یت رفییدستشو: دی گوی مانیکاوه به ک        

 . نرفتم: دی گویدر گوشم م.  کندی خودش را جا به جا مانیک        
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 يبعدشم برو با مائده و ماهان باز.االن برو : می گویمنم به تکرار خودش در گوشش م        
 .کن

  کنم؟یبرم باس: دی گوی پرد و می مرونی اسم مائده و ماهان از بغلم بدنی با شنانیک        

 ي بعد برو بازیی دستشومیبمون بر: دی گوی که کاوه مرودی راه مي هامهیمثل فرفره تا ن        
 .کن

 در حال گاز زدن يکسر.  رمیگی مخی کاوه سي کباب ها را بجایباق. شودیکاوه بلند م        
 .  بال استيتکه ا

 . وقتهیبد نگذره  -        

 . بردارکهی تهیم شما ه: دی گویبهرام م. خنددیم        

 . تونم غذا بخورمی نمشمیمن بخورم بد اشتها م. ممنون -        

 .شهی اشتهات کور می بشایمیهم سفره ک. يخوری غذا میلی خينه که اگه االن نخور -        

 ي سخت ارزويمایهمه خانما با رژ.  انقدر اندامشون خوبهنیبخاطر هم: دی گویبهرام م        
 . رو دارنی اندامنیچن

 بزرگ شده و رانیخارج از ا. ستی نبیعج. شومی اش تا بناگوش سرخ میی پروایاز ب        
  حتما. دی ایبا اخم جلو م.  امده ی دانم از کیکاوه که نم. باشدبهی با فرهنگ ما غری کمدیشا
 

 . انجام داده امي من رفتار سبک سرانه اکندی هم فکر مباز

. دی ایکاوه هم پشت سرم م.  کمک عمه سفره رو اماده کنمرمیم: می گویدستپاچه م        
  ي جلوکمی: دی گوی که بهم فشرده شده میی وبا غضب و دندانهاردیگیدستم را از پشت م

 
 . کنتی پسره رعانیا

 کنمی نگاهش ميبا دلخور.  کنمتی رعادی بادی گوی کرده ام که مي دانم چه کارینم        
  کردم ؟يچه رفتار: میگویم.
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  اون حرفارو بزنه؟دهی که به خودش اجازه مي کردي چه رفتارینی بینم -        

 . فکرت متاسفميواقعا برا: می گوی کشم و می مرونیبا خشم دستم را از دستش ب        

واقعا . گل سرخ و پونه هم آورده. ختهیعمه ماست ها را درون کاسه ر.  کمک عمهرومیم        
  با گل. کندی مسافرت انقدر با دقت عمل مي تویچه کس.  تمام استزیمه چ زن هنیکه ا

 
 را هم اماده لی وساهی از کارم بقیراض. کنمی ممی از گل ترسییبای زي و پونه طرح هاسرخ

 .  کندی سفره را پهن مالیسه. میکنیم

 گذارم ی را بلند کند که نموانهای لینی سخواهدی و مزندی بغلش مریعمه چادرش را ز        
 .هی بقشیبرو پ. ي خسته شدی به اندازه کافمیگویم

نه سرگرم . کندی فروتن به عمه توجه مي اقاای انمی ببکنمینگاه م. دهدیبه حرفم گوش م        
   دو فقطنیوصل کردن ا.  کنمطنتی شی کمتوانمیم.  نداردیبیع. صحبت با حاج باباست

 
 . خودم استکار

. کندی مییرایساراجان کنارم نشسته و مدام پذ. شودی خورده مي امانهیناهار در جمع صم        
 . شما زحمت نکشمیگوی مکشمیاز محبتش خجالت م

همه جا هنرشو .  گهیهنرمنده د: دیگوی ميکسر.  ماست ها خوششان امدهنییهمه از تز        
 .دهینشون م

 . نخورده بودمی خوشمزگنی به ایتا به حال کباب: دیگویبهادر خان م        

 .یشی موندگار میدوروز مهمونش باش. عمه مهردخت دستپختش حرف نداره:  يکسر        

 .گذارندیحاج بابا با محبت عمه مهردخت را از نظر م        

 .دیگوی مینوش جان. عمه از خجالت سرخ شده        

 . که اورده بودن مشخص بودیلیاز وسا. قنی با سلیلی خشونیا: دیگوی فروتن هم مياقا        
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 نینگاهم ب.  توجه نبودهی فروتن انقدر ها هم به عمه بيپس اقا.  به نفع منچی هکی        
 .چرخدیهردو نفرشان م

اگه : میگوی مالیبه عمه مهردخت و سه. روندی استراحت ميبعد از ناهار مردها برا        
 . ساحلمی برنی بخوابنیخواینم

 تونم ی نمانی دوتا وروجک دنبالمون منیاالن ا. امی مانوشیمن بعدازظهر با ک:  الیسه        
 .حواسم بهشون باشه

 کرانشیاب ب. ای سمت درمیرویباهم م.  رمیگیدستش را م. شودیعمه مهردخت اما بلند م        
   نرمي شن هايرو.  اورمی م را درمیکفش ها. می در رگهاکندی مقی ارامش تزرای دنایدن
 

 .زنمی قدم مساحل

من و عمه هردو در .  همراه است خوب استای دري سکوت دو نفره که با صدانیچقدر ا        
 . زنمی و لبخند مکنمینگاهش م. میزنیسکوت با هم حرف م

وقتش نشده با من حرف : دی گوی و مردیگیدستم را م. مینینشی ماسه ها ميکنار هم رو        
 ؟یبزن

 . بگم عمهیاز چ -        

دوست دارم .  مدت رو متوجه نشدمنی ایشونی پریکنیفکر م. من خودم بزرگت کردم -        
 .یخودت برام حرف بزن

 یحواسمان هست که کس.  کشمی دراز مایرو به در.  شی پاي گذارم رویسرم را م        
 . کشمی میقیاه عم. اطراف نباشد

 .خودمم از تکرارش خسته شدم. ستی و امروز نروزیبحث دل من، صحبت د -        

 رمیبم: دی گوی درون شال و مفرستدی و مکندی زده را نوازش مرونی که از شال بمیموها        
 . کنمي تونم کاری و نمنمیبیبراتون که درد دو تاتون رو م
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 .رهیگی مشی قلبم اتشهیمنم که تا هم. ره دايکاوه چه درد.  عمهیگی میچ -        

هر روز با خودم عهد : می گویم. می سپاری اب دل ميهردو با هم به نوا.  کندیسکوت م        
  ممی تصمنباریا. شهی نمینقش کاوه تو ذهنم نباشه ول.  بندم که فردا فکر کاوه نباشه یم
 

 .هیجد

 خوامی نه؟ میکنیباور م: میگوی و مشومی در چشمانش حل مشی روبرونمی نشیبا بغض م        
   صندوقيمثل اون که منو چند ساله گذاشته تو.  فکر کنممیفراموشش کنم و به زندگ

 
 . قفل محکم زدههی و درشم خاطراتش

 .... کاوه هنوزمکنمیاما من فکر م -        

 بار شانسشو هیما . رهی دیلی که نه خکمی.  عمهرهی دکمی: می گوی و مپرمی حرفش مانیم        
 .خوادی بخواد کاوه نمرمی تقدنباریا.  نذاشتری تقدمی باهم باشمیداشت

 . به غرورش بودتشیکاوه تمام شخص.  ؟ غرورش خرد شديدیحق نم -        

 ساال حق دادم که روز نیهمه ا. دمیحق م: میگویم. نیی پاخورندیچند قطره اشک سر م        
 .دمی دشوی که کنار نشستم و خوشبختدمی که بچه دار شدنش رو ددمیازدواجشو د

 . نکنهیگر. نکن عمه  -        

  بخشه؟یکاوه منو م -        

 .میبلند شو بر. دونمینم.  عمهدونمینم -        

 . تنها باشمکمی خوامی من مي شما برشهیم -        

 .زود برگرد.  خلوته نجایساحل ا: دی گوی و مشودیلند معمه ب        
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 را دوست دارم يخاطره باز.  رود به ان سالهایفکرم م. گذارمی را درون آب ممیپاها        
  نکهیا.  دانمی را نممی و چطور دل باختم به تک پسر عمویاز ک.  کاوه درونش باشدکهیزمان

 
 و چطور شدی چهره اش آغاز مری چطور هر روزم با تصونکهیا.  ذره ذره وجودم شد چطور

  امتحاناتم را پشت سر.  شمالمی را امدمانی سفر بعد از نامزدنیاول. دمی خوابی مادشیشبها با 
 

 شمال و مسافرت را ياز زبانم در رفت به کاوه گفتم دلم هوا.  بودم و خسته بودمگذاشته
 . گذاردیحاج بابا نم:  و گفتمدمی خندبه حرفش. میرویگفت که فردا با هم م. کرده

 .میگردی و شب بر مرومیصبح م.  بفهمدی کسستیقرار ن: گفت        

 تا رفتی مشیکاوه معموال با عقل پ.  ها بلد باشدطنتی شنی کردم کاوه هم از ایفکر نم        
 .دادی مزه مشتری بشهی هممانی دزدکي عاشقانه هایبا احساس ول

 ي کارنی که کاوه بخاطرم چنشدیباورم نم. می زدرونی سر و صدا با هم از خانه بیسحر ب        
   که صبح زود با اصرار کاوه و لقمهيگریمزه ج. تمام راه بهمان خوش گذشته بود. بکند

 
 نمیا:  کاوه گفتمیدی که رسایلب در.  زبانم استری هنوز هم زمی که گرفته بود خوردییها
 ؟ي شدی راضایدر

 . واقعایمرس: با محبت نگاهش کردم و گفتم        

 .کندی مي چشمانم غرق شده بود و گفته بود بخاطرم همه کاريتو        

 می که نامزد بودی در تمام مدتدیشا. دادیعشقش را با عملش نشان م. کاوه مرد عمل بود        
   کنارنکهیهم.  رفتارش سرشار از عشق بودی تمامی دوبار دوستت دارم گفته بود ولای یکی
 

 شانه اش گذاشته بودم و يسرم را رو.  اثبات عالقه اشیعنی دست در دست هم می بودایدر
 . گفته بودم که دوستش دارم
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 . کاشته بودمی موهاي بود که رويجوابم بوسه ا        

 تلخ ای درنی مزه ایامده بودم ول هم همراه کاوه نباریا.  بودمایحاال دوباره من کنار در        
 .ییبه مرز چند سال جدا. انقدر تلخ به مرز چند سال فاصله. بود

 که یشال. ندی آیآرام ارام به سمتم م. نمی بی را مي کاوه و کسرگردانمیسرم را که بر م        
  تنها: دی گوی مي است که به تنديکسر. کنمی سر مرتب ميباد دور گردنم انداخته را رو

 
  بشه؟ی ساحل که چياومد

 .با عمه بودم تازه رفت -        

 . بهتر بودیگشتیباهاش بر م: کاوه        

 ی شما دو تا مدام امر و نهمی که اومدی از وقتنیدقت کرد: می گوی و مشومی میعصبان        
 ن؟ی کنیم

همان نقطه از دستم ذوب . ردی گی از کنارشان رد شوم که کاوه دستم را مکنمی میسع        
 .شومی باشند ارام مختهی رتمی بر اتش عصبانی ابي انگاروانهیمن د. شودیم

 ؟یشیچرا ناراحت م.  ایمی کمیما فقط نگرانت: دی گوی ممی است که با لحن ماليکسر        

 .نی خوام نگرانم باشیمن نم -        

 .نیریگی اعتماد به نفسمو مينجوریا: میگوی مي و به کسرکشمیدستم را از دست کاوه م        

 يبو. نمی بی میاالن فقط نگران.  ستی از اخم ني در چشمانم آثارشودی مرهیکاوه خ        
 . مثل همان سالها.  خواهدیدلم اغوشش را م. شومی موانهی دچدی پیعطرش که به مشامم م

 
 که به پشتوانه اش اعتماد به یتیحما. نی نه از جنس توهیتی حماخواهدی را متشی حمادلم

 .شدینفسم صد برابر م

 .میما فقط نگرانت بود.  می تند رفتکمی: دی گوی مشودی مقراریب        



 204 

 ي کسریگوش. ستی ني خبرشی پقهی و تنش چند دقمیهر سه ارام شده ا. شومیآرام م        
 .زندی مشکوك ميادیز.  ردیگی و از ما فاصله مشودیلبش به لبخند باز م. خوردیزنگ م

 . شوندی و عمه و بچه ها هم به جمع ما اضافه مالی و سهانوشیکم کم ک        

. میخندی و ممیی گویتا غروب م.  کاوه استمی مستقری غیدلم در گرو معذرت خواه        
   بهی زغالي چاکی تا هم کندی برپا می فروتن که به اصرار جمع ماندگار شده اتشياقا
 

.  شام رفته انددی خري و کاوه براانوشیک..  نکندتمانی شب اذيهم سرما. دهد  خوردمان
 .میدهی ملی دور آتش تشکيحلقه ا

 یقی موسی که بستی فضا ننی افیح: دی گوی مالد می دستانش را بهم مکهیبهرام در حال        
 بگذره؟

خداروشکر من همه نوه : دیگوی مزندی که در کالم و نگاهش موج ميحاج بابا با افتخار        
 .اری رو بتارتی باباجان برو گيکسر. هام هنرمندن

 و ردیگی را مسی دست مائده سرتاپا خالیسه.  الی درون وپردی و مدیگوی می چشميکسر        
 م؟یای بمی مائده رو عوض کني لباسامی بريای جان مایمیک: دیگویم

 . کنمشی تا همراهشومیبلند م        

 زودتر از ما به سمتش ندیبی را که مي کسرتاریمائده، گ. کندی مائده را عوض ميباسهال        
   با لبخندالی که سهمی استادهی به ساحل ایدرون سالن منته. شودی و با او همراه مرودیم
 
 . به مامان گفتهییزای چهیساراجون : دیگویم

: دیگویخودش ادامه را م.  شومیکنجکاو م.  استندختیمنظورش از مامان عمه س        
متوجه . شترتونهی بیی اشناي سفرم برانیاصال ا. دادهشنهادیساراجون انگار تورو به بهرام پ

  رفتار
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 ؟ي از طرف بهرام نشدیخاص

 یم.  بودمدهی از بهرام ندی لحظه رفتار خاصنیمن تا ا. الی به سهشومی مرهیناباور خ        
 .هیثل بقم. کنهی رفتار ميعاد. نه: میگو

 . تمام حواسش به توهدمی که نگاش کردم ديچند بار.  کنمیمن که فکر نم -        

 و کاوه انوشیک. می پری هر دو از جا مالیمن و سه. دی ای تق و توق از اشپزخانه ميصدا        
  معذب.  امدی نمشانیاصال صدا.  دانمی امده بودند را نمیک. ندی ای مرونیاز اشپزخانه ب

 
 ي هاافهی قی اند؟؟؟وقتدهی را شنمانیچقدر از حرفها. کنمی را گم ممی و دست و پاشومیم

کاوه زودتر از کنارمان رد .  انددهی را فهمزی که همه چشومی متوجه منمی بیدرهمشان را م
  شودیم
 
 دنبال ای خاله خان باجنیاز شما انتظار نداشتم مثل ا: دیگوی مالی با سرزنش به سهانوشی کیول

 .یحرف باش

 شی پي من از حرفهاکندیحتما تصور م. کندی میاالن کاوه چه برداشت.  شومیناراحت م        
  اصال بگذار هر طور دوست دارد فکر. کردمی رفتار منطوری ایی خودنمايامده باخبر بودم و برا

 
 .کند

 
. بردیکه مادرش پناه م يمثل دختر. نمی نشیکنار عمه مهردخت م. وندمی پیبه جمع م        

   ازیکیدر مورد . مشغول صحبت با ساراجان است. نکردهيعمه مهردخت کم در حقم مادر
 
با امدن . دهدی دستور را شرح مشی و عمه با حوصله براپرسدی معروف عمه مي هاینیریش
 خونه؟ی می اما کزنمی خوب حاال که همه اومدن من مدی گوی مي ، کسرالی و سهانوشیک
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من اصال . ری رو از من فاکتور بگیکی نیا: دی گویبهرام م. نگاهش به بهرام است        
 . ندارمياستعداد

 و کی نوستالزی اهنگيکسر.  شودی خودش دست به کار مستی نی داوطلبندی بی میوقت        
 . کندیعاشقانه را انتخاب م

 را در بغل دارد انی را که در سکوت انور اتش نشسته و کي نگاه کردن به کاوه ايرو        
 . ترسمی ميگری دزی هر چای از سرزنش نگاهش دیشا. ندارم

 هر چی آرزوي خوبه، مال تو        

 هرچی که خاطره داري، مال من        
 

 اون روزاي عاشقونه، مال تو        

 این شباي بیقراري، مال من        
 

 .شودی مدهی به سمت کاوه کشجهتی بی وقتستینگاهم در دست خودم ن اریاخت        

 دور گردنش حلقه شده و سرش را انی کيدستها.  يگری حس دچینه اخم دارد و نه ه        
 . اش گذاشته و خواب استنهی سيرو

 که در ي با همسرش؟ مادر بچه اکندی مي خاطره بازدیشا. دهدیگهواره وار تکانش م        
 . شومی کاوه تکرار نمی در زندگیمن اشتباه. اغوش دارد 

 
 منمو، حسرت با تو ما شدن        

 تو اي یو، بدون من رها شدن        
 

 آخر غربت دنیاست مگه نه        

 اول دوراهی آشنا شدن        
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 یی عشق، جدای دوراهانی مشهی که همیمن.  جاستنی لحظه و همنی همایآخر غربت دن        
 .  تنهامشهی که همیمن. را انتخاب کرده ام

 .  محکم و پر از حسرترمیگیخودم را در اغوش م        
 

 تو نگاه آخر تو        

 آسمون خونه نشین بود        

 دلتو شکسته بودن        

 همه ي قصه همین بود        
 

 می تونستم با تو باشم        

  رویامثه سایه مثل        

 اما بیدارمو بی تو        

 مثه تو تنهاي تنها        
 

 يبرا.  نداشتهی زمانچی هي سودچی هیی عشق جز حسرت تنهانی امیی ما تنهايهر دو        
 : بزنمادی همراه بشم و فري با کسرتونمیاالن فقط م.  کمتريگری دي براشتری بیکی
 

 هر چی آرزوي خوبه، مال تو        

 هرچی که خاطره داري، مال من        
 

 اون روزاي عاشقونه، مال تو        

 این شباي بیقراري، مال من        
 

 هر چی آرزوي خوبه، مال تو        
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 هرچی که خاطره داري، مال من        
 

 اون روزاي عاشقونه، مال تو        

 این شباي بیقراري، مال من        
 

 ی که کنارم منمی بیبهرام را م. زنندی دست مي کسري شدن شعر ، همه برابا تمام        
 سردت شده؟: دی گویم. ندینش

 باعث شده بود کردمی که تجربه میقی عمییتنها. سردم شده بود؟ واقعا سردم شده بود        
 . هستمیی سرماکمیمن خودم . نه هوا خوبه: می گوی به اتش مرهیخ.  بزنمخی

 ؟یستیخسته که ن -        

 نه: می گویم.  سال خسته بودمنیچند.  بودمی خسته روحی نه جسمی ولادیخسته بودم ز        
. 

 م؟ی با هم صحبت کنکمی شهیم -        

 تقاضا نیهدف پشت ا.  کنمی توانم مخالفتی کند که نمیانقدر محترمانه درخواست م        
  ی مخالفتکندیپشت کالمش و رفتارش نهفته است وادارم م که یاحترام. ستی مهم نمیبرا
 

 . باشمنداشته

 نیانگار همه موافق ا. گذاردی هم مي را روشی از ماندنم چشمهادییعمه مهردخت به تا        
 .نیهمصحبت

 دانم ی نميکسر. میمانیمن و بهرام اما همانجا م.  بخورندالی تا شام را در وشوندیبلند م        
  نگاه. کندی در گوشش نجوا ميزیعمه چ. دی گوی مندختی چه به عمه ستیبا عصبان
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 تا الیاز و. بردی خواب را مانیکاوه ک. رودی اندازد و می اخم به من می و همراه با کممتعجب
   دختر عمو ارزش دارم وکی به اندازه شیمن برا. نداختهی هم به من نی نگاهمی نیاالن حت

 
 ی تا کممیدی ميکاش رفتار. دادی نشان میتیکاش حساس. ت کرده تا انتخاب کنم سکوحاال

  بچه شده ام و توقع. دانمی مکنمیبچگانه فکر م. خواهدی که هنوز هم خاطرم را مکردمیباور م
 

چند . تمام شده امشی کاوه همان چند سال پياما برا. ردیگیدلم بهانه کاوه م.  دارمجای بيها
 .می برسنیقی الزم است تا به گریبار د

 ؟یستیگرسنه که ن: دیگوی و مداردیبهرام قدم برم        

 نه؟ خودم ای گرسنه ام نکهی نه اای سردم است نکهی اپرسد؟یچقدر خوب که احوالم را م        
 .خودم را فراموش کرده ام انگار

 .کنهی عمه حاال حاال گرسنم نمي هاینی با شريچا. نه : میگویارام م        

 شیشانی پي گرفته و روي را به بازشی بلند جلوي تا حدوديباد موها. خنددیمردانه م        
 .عمه خانم حرف ندارن: دی گویم. کندیرها م

 .من که عاشقانه مثل مادرم دوسش دارم. اره  -        

 خواستم با هم صحبت ی چي برایدونیم: دی گوی که ماستینگاهش به در. ستدی ایم        
 م؟یکن

انقدر سراسر کاوه شده ام که .  دانستمی نگفته بود نميزی چالیاگر سه. دانمی و نمدانمیم        
  يتاحدود: می گویم.  و فراموش کرده ام نمی بی را مدتهاست نمزی چچی از او هریغ
 
 .دونمیم

 ه؟ینظرت چ. کنهی کار منو اسون منیخوب ا -        

 . اوردیسکوتم که توام با خجالت است به حرفش م        
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 استقبال یلی خدی فهمیبهادرخان هم وقت.  از طرف مامان بودشنهادی پنی اتشیواقع -        
 .کرد

 باشم هم شنهادی پکی فقط نکهی ای مدت کم دلباخته ام شده ولنی ادیتوقع ندارم که بگو        
 .کندی افکارم را پاره محرفش رشته. ستی نندی خوشاادیز

 . بکنمي کارهی بقشنهادی که به پستمی نیالبته که من ادم -        

 .شودی مانی نماشی گوشه لبهایفی ظرنی که چخنددیمردانه م        

 ؟ي بدشتری بیی اشناي فرصت به هردومون براهی ی هستی راضه؟یخب نظر شما چ -        

 . گذشته استیی اشناشنهادی پکی از میموقع دستپاچه شدن ها.  شده امجیگ        

 می مسائل تصمنی با علم به ادونمینم.  مسائل رو بهتون بگمي سرهی دیقبلش با -        
 . نهای نیگرفت

 .کندی نگاهم منهیدست به س        

  مثال؟يدر چه مورد: بهرام        

 . که دارمی آسميماریب: می گوی و مکنمیه مانگشتان دستم را در هم گر        

: دیگویم. شودی می منتهای به صورتم که نگاهم ناخواسته به درشودی مرهیموشکافانه خ        
 . تحت کنترلهيماری بهی. ستی نیموضوع مهم

 ی کمدیبا. می را بگوگری برخورد همه مسائل دنی اولنی در همستی الزم نداندیحاال که م        
   از من جدا شدهشی خط زندگگری که دي کاوه ايمنتظر ماندن برا. با خودم صادق باشم

 
 به خواستگارم نباریقول دادم که ا.  حرفم بمانميبه خودم قول داده ام که رو.  ندارديسود
  حاال که همه چشم به راه سر و سامان گرفتن.  هستندیحاال که همه راض.  فکر کنميجد

 
 بر یی فرصت دادن به جایکم.  دارمگرانی دي برایه قول کاوه فقط نگرانحاال که ب. منند

 . خودم هم هستي برایازمون. خوردینم
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 ی نفر چنگ مکیانگار . دهمی موافقت تکان مي و سرم را به معنازنمی مایدل را به در        
   وشودی مشیلبخند مهمان لبها.دهدی جوالن ممی درون گلویبیبغض غر. اندازد به قلبم

 
 .ممنونم ازت: دیگویم

 که به ی زندگنی درون اشومیغرق م. انمی پای بي های درون دو دلشومیمن اما غرق م        
   هم در دام خودمنباریا. گرانی دتی رضايبرا. گرانی به خاطر دیزندگ.  کرده املیخود تحم

 
 . گرانی هم بخاطر دنباریا.  افتمیم
 
 

 شی که لحظات پی اتفاق و جوابنی که درك ای با روحگردمیبرم.  الی به ومیگردیبرم        
  میعاشق رنگها.  دارد ی که هر کدام رنگیی سخت است و در مقابل نگاههاشیداده است برا

 
 .خواهدی می رنگی بی دلم کمنباری ایول

 نیا. رودی نمنیی پامی از گلوزی چچیه.  کشدی مزی مي رومانی شام را براندختیعمه س        
  نیی پر از اب پایوانی و با لگذارمی در دهان میقاشق. شودی رفتنش منیی مانع پایبغض لعنت

 
عمه . ندی نشی کنار بهرام می صندلي و رووندندی پیساراجان هم خندان به جمعمان م. دهمیم

  هی ادیرفتم صداش کنم ب: دیگوی مفرط که چهره اش را گرفته کرده میمهردخت با ناراحت
 

 . خوابش بردهانی کنار کدمید.  بخورههلقم

 .خورهی مادی گرسنه شد مستیبچه که ن: ندختیعمه س        

پس چرا . دهی دغدغه خوابیحاال هم که ب.  نگاهم نکردیکاوه حت. کنمی مي بازمیبا غذا        
 کشم؟یمن عذاب م
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 فرد حاضر نیاو خوشحال تر.  اندازد یساراجان با محبت دست دور کمر تک پسرش م        
  معذرت.  داشتم بودازیکاش هر موقع به او ن.  بودشهیکاش هم.  بودنجایکاش مامان ا. است 

 
 يزی چنکهیدر مقابل اعتراض ساراجان به ا. رمی با مامان تماس بگدی بامیگوی و مکنمی میخواه

 .برسون سالم دیگویبهرام م.  که اشتها نداشتم میگوینخورده ام م

 .شدی منطوریمنم دوست داشتم که ا.  بدهمي به او خبرخواهمی مکندی تصور مدیشا        

 يزی از چه چيکسر.  در هم استي کسري هنوز هم اخمهاکنمیاز سالن که عبور م        
  خواهدیدلم م.  که گرفته ام دخالت کندیمی در تصمخواهدیدلم نم.  دانمیناراحت است را نم

 
 . شودی که هرچند به انها ختم میراه.  هم که شده اجازه بدهند راه خودم را برومکباری يبرا

. روندیهمه به استقبالشان م. رسندی و محمد مونی فروتن همراه کتايهمان موقع اقا        
 .نی کردرید: دیگوی و مدهدی با محمد دست ميکسر

 .دی طول کشکمیکارم : محمد        

 استقبال رمی معموال من منی راهنما نداره بخاطر همي قسمت تابلونیا: ن فروتياقا        
 .مهمونام

 . فروتني مارو شرمنده خودت کردیامروز کل: عمو بهادر        

 .دیی است نفرمافهیوظ: فروتن        

 .کارمی گونه اش مي رويبوسه ا: دی ای به سمتم مونیکتا        

شام .  استراحت کنکمی می برایب: می گویم.  باردی از سر و صورتش میخستگ        
 ن؟یخورد

 . راه محمد غذا گرفتياره تو: ونیکتا        
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 ي اورد و روی را در مشی مانتوونیکتا. میروی خانم ها اماده شده بود مي که برایبه اتاق        
   دادهامی پ به ماماندنیموقع رس.  اورمی کوله در مي ام را از تویگوش. شودیتخت ولو م

 
 . و االن جوابش امده بود که کوتاه نوشته است خوش بگذرهبودم

 .امی زود مزنمی زنگ به مامانم مهیببخش من : می گوی مونیبه کتا        

باشه : دی گوی مدهدی کند و ماساژشان می مي بازشی طور که با انگشتان پانی همونیکتا        
 .زمیعز

 و کشمی مرونی را بدی سفي فلزي های از صندلیکی. شومی ماطی به دست وارد حیگوش        
   دارم که باازین. داردی برمي متماديبعد از بوق ها.  به مامانزنمیزنگ م. نمی نشی مشانیرو
 
 . خانواده حرف بزنمنی خارج از ایکی دارم با ازیاصال ن. حرف بزنم او

 .سالم مامان -        

 . مامان جانیی توایمیک. سالم : دی گوی که مدی ایخواب الودش م يصدا        

 ؟يخواب بود. اره مامان -        

 .تازه خوابم برده بود. زمیاره عز -        

 .ببخش مزاحمت شدم -        

 ا؟یمی افتاده کیاتفاق: دی گوی ارام و نگران ميمامان با صدا        

 بانهیحس غر. می که ما با هم حرف بزنفتدی بی اتفاقدیحتما با. ردیگیدل گرفته ام بدتر م        
  دارتیببخش ب. ینه چه اتفاق: میگوی منیغمگ.  استنی من و مادرم همتی واقعی ولستیا

 
 .زنمی بعدا زنگ مکردم

 . مواظب خودت باشزمیباشه عز: دیگوی مدیبا ترد        

 .ریشب بخ -        
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رطوبت .  تا حالم روبه راه شودنمی نشی مي اقهیهمان جا چند دق.ورم ای منیی را پایگوش        
   که به شکل هالل دار امدهیبه ماه.  اندازدی مری را به تاخمی نفسهای از حد هوا کمشیب

 
 نشان ی به بعد چه عکس العملنی روز ماه است؟ کاوه از انیامروز چندم. شومی مرهیخ
 دیبا.  به هنگامه اش برسدتواندی من راحت مالی خیب. ستمی کاوه مهم نياصال برا. دهدیم

  ذهنم را
 
 را مرور می کارهالی گمراه کردن ذهنم موعد تحويبرا.  امشبنیاز هم.  کنم ی کاوه خالاز
   کنکور ارشد ثبت نامي برادیاصال شا.  را تمام کنمنی برگشتم کار شاهی وقتدیبا. کنمیم
 

 . شده اجازه فکر کردن به خودم ندهمیقی از هر طردیبا. کردم

 کنم اگر او ینگاهش نم.  باشدي که کسرزنمی نگاه حدس میب. ردیگی کنارم جا میکس        
  ی است توقع کمکی حد به من نزدنیاز او که تا ا. دلخور است من هزار بار دلخور ترم

 
  درك کند؟ی سخت است که من همراه را کمشیبرا.  دارمدرك

 . کتکت بزنمخوادیدلم م: دیگوی با حرص مندیبیکوتم را که مس        

 چرا؟: میگویسرد م. کنمینگاهش نم        

 .یکنی خودتو نابود ميچون دوباره دار. یکنی غلط اضافه ميچون دار -        

 انجام ینه دارم کار درست: میگوی که رساست میی که محکم باشم با صداکنمی میسع        
  ینم.  نمی عمه مهردخت رو ببی خوام نگرانینم.  حاج بابا غصه بخورهخوامی نمگهید. دمیم
 

 ؟یفهمیم. می برم دنبال زندگخوامیم. نی نگرانم باشخوام

 ؟ينطوریا -        

 . فرصت دادن به جفتمونو دارههی اقتی لهیبهرام پسر خوب -        
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 .ی گرفتمتوی تصمنکهیپس مثل ا: دیگوی مندی بی را که متمیجد        

 .ی درك کنیکی گرفتم و توقع داشتم حداقل تو میتصم -        

 .می که عصبانکنمیدرك م: دیگوی و مزندی ميپوزخند        

. دلخورم از او از همه. رودی و مشودی و بعد بلند مندینشی به سکوت کنارم مي اقهیچند دق        
 . ندارمی خودم هم حقي منم که برانیهمه محقن و ا

 بر لب دارم که مبادا نی نماديلبخند. وندمی پی و به جمع مشومی بلند مگذردی که میکم        
   ازي شب خبري هامهیتا ن.  نگرانم باشدیکه مبادا باز هم کس.  شودمی متوجه ناراحتیکس

 
 .  است که انقدر زود بخوابددیبع.  شودی نمکاوه

 که به یاطی سمت حرومیم. زنمی مرونیارام از اتاق ب. اند دهی شب است و همه خوابمهین        
  نکهی بدون اتوانمی و مستی نی اتاقالی سمت ونیا. نمینشی سکو ميرو. ساحل راه دارد

 
کاش زنها هم مثل .کندیقلبم درد م.  خودم خلوت کنميبرا.  داشته باشم ی کسي برایمزاحمت

 . دود کنندگاری را با سشانی غصه هاتوانستندیمردها م

از صبح .  با کاوه وداع کنم خوامی امشب مهی:  می گوی و مشومی مرهیملتمس به اسمان خ        
 .کنمیفراموشش م

همانطور که سالها به عشق کاوه متعهد .  بودهمی زندگي هاتی من جز اولويتعهد برا        
  کیاما از فردا . فکر نکنم به کاوه دی داده ام بایحاال که به خودم و بهرام فرصت. بوده ام

 
 . با خودم و معشوقم وداع کنمخواهمی مامشب

 ی بوده را پلمی چند سال گذشته زندگنی را که وصف تمام ای و اهنگشومی میوارد گوش        
 .کنمیم

 .کندی اگر ذهنم به گذشته پرواز مستیدست من ن        
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  تلخ تو سوگند نشدیبه خداحافظ        

  بند نشدي اهی و دلم ثانیکه تو رفت        

 کاوه و من چند ی عروسيهمه خانه حاج بابا جمع شده اند برا.  اتاق تنها نشسته اميتو        
   رایتلفنم را خاموش کرده ام و جواب کس.  بس نشسته امندختی که خانه عمه سستیروز

 
فقط عمه . می رفته اشی به کي کاريبه دروغ به همه گفته ام که با دوستانم برا. دهمینم
 از یانگار کس. شودیامشب همه وجودم داماد م.  که کجا هستمدانندی مي و کسرندختیس

  صبح
 

کاش .  ندارمی اشکگری کرده ام دهیاز بس گر. دهدی ام را چاك منهی برداشته و مدام سخنجر
  ی بي ام از همه ادم ها عمرم متنفر شدهيامروز به اندازه همه سالها.  سرم بودي بااليپدر

 
 هی را داشتم بقتشیکاش فقط حما. دادندی ها را به انها مهیکاش پدرم بود و سهم. انصاف

 .شدی مهی مال بقزهایچ

ال اقل . چقدر خوب است که حلقه ام پس نفرستادم. دهمیحلقه ام را درون دستم فشار م        
   و داغ دلمزنمی به حلقه ميبوسه ا.  خودم داشته باشمي مورد را تا ابد براهی نی همتوانمیم
 

 .شودی تر متازه

 چند بار از صبح به من سر زده و يکسر.  استيحتما کسر.  کوبدی در اتاق را میکس        
  خواهمی نه؟ و من گفته ام که برود مای که حالم خوب است دهیفقط از پشت در اتاق پرس

 
که دلنگرانم نباشد که فقط .  تنها باشمخواهمی است فقط مگفته ام حالم خوب.  باشمتنها

  کو گوش شنوا؟یول.  تنها باشمخواهمیم

 .شودی مشیدای و چند ساعت بعد پرودیبا اکراه م        
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 يکسر: می گوی مدی ای جا مي شده و هربار با اسپردهی بردهی بری که کمییبا نفس ها        
 .من خوبم. برو

 تا بتواند چرخانمی را درون قفل مدیکل.  شودیپسره سرتق ادم نم.  کوبدی را مباز هم در        
 . داخلدیایب

 ي موهانیا. گذرانمی را از نظر منشییاز باال تا پا. خورمی کاوه پشت در جا مدنیبا د        
   وارد اتاقشانیپر.  است نداردشی که دامادی به کسی شباهتچی خسته هي چشم هانیاشفته ا

 
 .شودیم

 .ندمی حال و روز ببنی در اخواهدیدلم نم. نمشی حال روز ببنی خواهد در ایدلم نم        

 کنار واری و به دگذاردی را پشت کمرش مشی دستهادهدی مهیتک. واری به ددهمی مهیتک        
  يهر دو در حال نابود. کندی حرف نگاهم میزل زده است به صورتم و ب. دهدی مهیدر تک

 
 که خارج از ي ایمثل ماه. می و دور از هممیهر دو محتاج هم هست. می زنی و حرف نممیهست

 .زندیاب نفس نفس م

 . بزنم برودی حرفترسمیم        

 رو تمومش ي بازنی اي خواینم: دیگوی که از کاوه سراغ دارم میی صدانی تریبا زخم        
 ؟یکن

 . بزنم که رنگ ماندن داشته باشدی حرفترسمیم.  خواهمی که مزندی مادیهمه وجودم فر        

 ؟يکدوم باز: چرخدی دانم با خودم چند چندم؟ زبانم برخالف دلم مینم        

: دیگوی توان بروز احساساتش را هم ندارد می حتگری و ددهی که به ته خط رسیمثل ادم        
 .کنهیتو نابود م و خودوونهی که داره منو دنیهم. ی که راه انداختي بازنیهم
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 تا کنمی سمت پنجره و بازش مرومیم. رمیگینگاه ازش م.  ادامه دهد و وا دهم ترسمیم        
  تی مگه امشب عروس؟یکنی مکاری چنجایتو اصال ا.. تو: میگویم.  ام شودهی هوا وارد ریکم
 
 ست؟ین

 و دلم را کندی گرمش صورتم را داغ مينفس ها. ردیگیدستم را م.  سمتم داردیقدم برم        
  الی خی بی هستیبه جون حاج بابا قسم اگه بگ.  و تمومش کنای بایمیک: دیگویم. ییهوا

 
 .شمی که افتاد می اتفاقاتهمه

پشت پوسته تن .  که حاج بابا در حقم کردهیی تمام پدرانه هايبه پهنا. ردیگیدلم م        
  ی کمزم؟ی قسم داد و حاال تو به جان عزنمیزتری قبل از تو مرا به خاك عزیکیکاوه : میگویم
 
 . جاناني امدرید
 

 حرف یاز چ: میگویم.  محکم حرفم را بزنمدیبا.  نگاهش کنمدینه نبا. کنمینگاهش نم        
 .منم که قبال جوابو دادم. تهی امشب عروس؟یزنیم

 درش موج يدی که ناامییبا صدا. رودیچند قدم عقب م.  کندی رها ميدیدستم را با نا ام        
 ؟يخوای منطوریباشه ا: دیگوی مزندیم

با . رومیتا تهش م.  ندارمی حرفيخوای منطوریاگه ا: دیگوی و مرودیباز هم عقب عقب م        
 . براتمونهی عمر حسرت مهی و کنمی ازدواج ملویبا ن. شمی و خوشبخت مکنمی ازدواج ملوین

 . زنمیزار م. دهمی جان منی زميهمانجا رو. رمیمی و من همانجا مرودی می معطلیب        

  تلخ تو سوگند نشدیبه خداحافظ        

  بند نشدي اهی و دلم ثانیکه تو رفت        

 می لبهای ممنوع ولوهیلب تو م        
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 هرچه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد        

 امو در دل تنگم گله هاست قرار تویب        

 . تاب شدن، عادت کم حوصله هاستیاه که ب        

 از پشت ییصدا.  کرده استسی تمام صورتم را خهیگر.  اطی حي تودارمیآرام قدم برم        
  ی اتاق تا کسيبهتر است بروم تو. نمی بی را نمیکس.  به عقبگردمیبرم. کنمیسرم حس م

 
 . نشدهبتمی غمتوجه

 
 از پشت ییصدا.  کرده استسی تمام صورتم را خهیگر.  اطی حي تودارمیآرام قدم برم        

  ی اتاق تا کسيبهتر است بروم تو. نمی بی را نمیکس.  به عقبگردمیبرم. کنمیسرم حس م
 

 . نشدهبتمی غمتوجه

 دود گاری و سستادهی اي که گوشه انمی بی را می که کسدهیقدم اولم به دوم نرس        
 داده به هی که تکنمشی بیم.  تر کی نزدرومیم. ستی مشخص نيزی چیکی تاريکندتویم
 .  وارید
 
 ؟ییکاوه تو: میگویم

 .یفکر کردم خواب باش: میگویم. ستی خالینگاهش خال. کندی حرف نگاهم میب        

 گاریس.  ضرر داردشی براگاری داند سی نموانهید. کشدی مگاری و سکندیباز هم سکوت م        
   اخهیبا شکم خال: میگوی و مکنمی پرت مي و به باغچه کناررمیگی انگشتانش را منیماب
 

 کشن؟ی مگاری سانقدر
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. کنمی را گم ممیدست و پا.  به صورتمزندیفقط با اخم زل م. دی گوی نميزیباز هم چ        
  غذا گرم.  گرسنمه کمیمن : میگوی و مالی سمت ورومیم. کردمی کار را منی ادی نبادیشا
 

 کنم؟

 لی می بیعنی امدنش نیهم.  رد کندای دییمغرورتر از ان است که تا. شودیدنبالم روانه م        
   که بادارمی قدم بر ماطیبا احت. کنمی مدای به زور اشپزخانه را پالی ویکی تاريتو. ستین

 
 دیگوی که مرسدیارم به گوش م کنقای دقیی کاوه از جايصدا. کنمی برخورد می سختجسم

  ينفس اسوده ا.داردیمجسمه بزرگ را با دستش نگه م. ستمی ایبا ترس م. مواظب باش
 
با ترس به .  شدندی مداری شده بود و همه بی بود مجسمه متالشدهی جنبرتری دیکم. کشمیم

 .ممنون: می گوی و مکنمیمجسمه و بعد کاوه نگاه م

 اون چراغش ؟ي باهاش اهنگ گوش بديفقط بلد: دیگوی و مکشدی را از دستم میگوش        
 .رو روشن کن

. کنمی عطرش را استشمام مي بوی قدمکی فاصله نی من اما در اکندی را روشن میگوش        
  دهمیاز فردا قول م.  خودم باشمي برادی امشب را بگذارکی.  صورتشي توشمی مرهیخ
 

 . باشدمی فقط و فقط پسر عموکاوه

 یبا مکث. رمیگیبا خجالت رخ م.  صورتمي روشودی مقی دقکندی ام را که حس مرهینگاه خ        
  چراغ اشپزخانه را روشن. رودی جلو تر از من منباری و اکندی نفسش را ازاد مي اهیچند ثان

 
.  نگاهم را شکار کندنطوری خواستم اینم.  را گم کرده اممیدست و پا. شومیوارد م. کندیم

  کند؟يدا فکر بدمبا
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 و درون اورمی را در مختهی ري اشهی ظرف شي که عمه توییغذا. کنمی را باز مخچالیدر         
  بشقاب ها را.  نظر داردریحرکاتم را ز. ندی نشی می صندليکاوه رو. گذارمیماکروفر م

 
 میگوی و در دلم خداراشکر مکنمی را باز و بسته منتی هر کابيچندبار. گذارمی موانیل. نمیچیم

  رومی مدی ای اف ماکروفر که ميصدا.  نداردهی بقي برای و مزاحمتستی ها چوبنتیکه کاب
 

 که دونفره با یاز وقت. نمی نشی کاوه مي روبروی صندلي و روکشمی ظرف ميتو.  غذاهاسراغ
 گذرد؟؟؟ی چند سال ممیهم شام خورده ا

نگاهم . رمیگیسرم را باال م.کندیسکوت فقط مرا تماشا مدر .  شودیپس چرا مشغول نم        
  میمن اما باز هم غذا از گلو. شودی و مشغول مداردی قاشق و چنگالش را بر مندیبیرا که م

 
مرا چه به .  دادم فقط و فقط بخاطر او بودشنهادیاگر پ. خورمی میبه زور قاشق.  رودی نمنییپا

 . شبمهیغذا انهم ساعت دو ن

بلند . ی به صندلدهدی مهیتک. شودی تمام میوقت.  بزندی انکه حرفی بخوردی را مشیغذا        
 .ي نخورديزیخودت که چ: دیگویم. کنمی و ظرفها را تند تند جمع مشومیم

 . گرسنه نبودمادیز. چرا خوردم -        

 .کندی ممیاتمام مدت باز هم در سکوت تماش.  گذارمی منیظرفها را درون ماش        

 هر دو امشب یبیغم غر. کندی ميتشکر مختصر. شودی بلند مشود،یکارم که تمام م        
 .میدار

 مدت نیا. هیبهرام پسر خوب: دیگوی سکوت مهیبعد از چند ثان.  تر شده رهیچشمانش ت        
 .دمی ازش ندي بدزیچ

 کباری. می درون گوشهاشودی و حرفش اکو مرودیم. کنمی و من رفتنش را نگاه مرودیم        
 سوزدی ام مینینوك ب.  لرزدی ممیدست و پا. ردیمی منباری اایمینه ک. شودی مرانی وایمی کگرید
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  و
 

 ی از کاوه داشتم؟ چرا من ادم نميچه مرگم شده؟ چه انتظار. شودی مسی خمی چشم هابعد
   که سرش اوردمیی کنم بالیچرا درك نم.  تمام شده امشی کنم که برایچرا درك نم. شوم

 
 چه مانده ام؟ و کاوه ي به پاچی هی شوم؟ چند سال بیچرا ادم نم.  را خاموش کردعشقش

 . تا شروع دوباره داشته باشمشودی تمام ممیبرا

. م شوداری بودم که بدهی نخوابدیاصال شا.شومی مداری تر از معمول از خواب بریصبح د        
  ندی بی و مکندی ان چشم باز مکی را دارم که چند سال خودش را به خواب زده و یحس ادم

 
.  کدر شدهیخوابیچشمانم از ب. کنمی و لباسم را عوض مرمیگی ميدوش مختصر.  استداریب

   حال نزارم رادینبا. دهمی به خود رنگ و رو میشی با مواد ارایکم. زندی ميرنگم به زرد
 

 . پوشمی و مکنمی انتخاب می کرم رنگيمانتو. ندی ببیکس

 زیم.  باشنداطی که درون حزنمیحدس م.  ساکت ساکت استالیو.  شومیوارد هال م        
  عمه مهردخت. گذارمی که ماطیپا به ح.  شدهدهی چاطی حي که تونمیبیصبحانه را از پنجره م

 
 .ستی ني خبرهیاز بق. ردیگی لقمه مشی گذاشته و براشی پاي را روانیک

  کجان عمه؟هیبق –. میگوی ميریسالم و صبح بخ        

 ي بخرن برای رفتن ماهشونی سرهی: دی گوی و مگذاردی مانیلقمه را درون دهان ک        
 . صبحانه بخورایب.  هم رفتن ساحلهیبق. ناهار

  کنم؟یبرم باس.  شدمریس: دیگوی و مشودی عمه بلند مي پاي از روانیک.نمیشیکنارشان م        

 .زمیبرو عز: دیگویعمه م        
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 ی که انطرف خط است صحبت ميبلند بلند با فرد. دی ای مرونیهمان موقع کاوه از در ب        
  کرده زده به سرش؟خودیب. رسونمی معی که خودمو سردیگویم. کند

. شی درون موهاکشدیدست م.  اش برجسته شدهیشانی پيرگها. ستی عصبانیعصبان        
   االننیمن هم: دی گوی اورد و می منیی را پاشی صداشودی ان متوجه من و عمه که مکی
 

 .حواست بهش باشه تا برسم. کنمی محرکت

سالم .  مثل خودشیسرد و رسم. کنمیخودم را با صبحانه مشغول م. کندیتلفن را قطع م        
  من: دیگویبه عمه م. دهمی کنم سالمش را پاسخ می نگاهش نمکهیارام درحال. کندیم
 
 . حلش کنمدی اومده خودم باشی پی مشکلهی.  برگردم تهران دیبا

 اد؟ی از ما بر میکمک. ییهویچقدر : دیگوی و مشودیعمه بلند م        

  بمونه؟انی کشهیفقط م. نه عمه: دی گوی میشگیبا صالبت هم        

 . مراقبشم برو به کارت برسخودم. زمیاره عز -        

: دیگویدوباره به عمه م. گرددی کت به دست برمقهی و بعد از چند دقالی وي تورودیم        
 ن؟ی الزم نداريزیچ.  ساکهيلباساش تو

 .فقط اروم برو مواظب باش. نه قربونت برم -        

 ی ولکنمی نگاهش را حس مینیسنگ.  کندی می لبری زی خداحافظرودیعمه همراهش م        
  او مقصر.  ماندم شی همه سال به پانیمن اشتباه کردم که ا.  کنمی نگاهش هم نمگرید
 
 . شومداری خواب غفلت بنی از ادی بای ولستین

 با بادبزن کهی در حالونیکتا. ندی ای مونی و کتاالیسه. زمیری مي چایوانی حوصله لیب        
 کاوه کجا رفت ؟: دی گوی و مندی نشی می صندلي روزندی دستش خودش را باد ميتو

 . اومدهشی برام پي دونم گفت کارینم: میگوی اندازم و می باال ميشانه ا        
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 همه نی دانم اخر از اینم. رونی بندی ای از در مدوندی دنبال هم مکهیدو قلوها در حال        
  با.  استسیصورتش خ. دی ایشان م دنباليادی با فاصله زانیک. شوندی خسته نميباز
 

 .مال خودمه: دی گوی اشکار میتیمظلوم

 یشیباز چه ات: دی گوی با شماتت مالیسه.  شوند ی ممی قاالیمائده و ماهان پشت سه        
  که مال خودشه؟نی برداشتی چن؟یسوزوند

جوجوهامو .  جون ایمیک: دیگوی سمتمان و رو به من مدی ای می با ناراحتانیک        
 .ریازشون بگ.برداشتن

: دیگویم.  ندارنديزی چیجز چند مداد رنگ. کندی ماهان و مائده نگاه مي به دستهاالیسه        
 .ستی نششونی تو پي مداد دارن جوجوهانای ازمیعز

 را انیک. کشدی که با انها جوجه مییمدادها.  به همان مدادهاستانی منظور کدانمیمن م        
 .منظورش به همون مداداست: میگوی و مکنمیبغل م

 .می بکشی ذاره ما باهاش نقاشینم: دیگوی و مکندی مالیمائده رو به سه        

 .می بکشی نقاشمیخوایما هم م. اره: دی گویماهان هم م        

 ؟ي بهشون مداد ندادگن؟یراست م: میگوی مانی گوش کيتو        

 .دنی نمخوامیمنم نوفگ م: دیگویم.  دهدیسرش را تکان م        

 هی گرنی بذاردی نبانیشما که بزرگتر. اون بچه است: دیگوی و مردیگی مدادها را مالیسه        
 .کنه

 سکو ي و به حالت قهر روشوندی منهیمائده و ماهان دست به س. دهدی مانیمدادها را به ک        
 .نندی نشیم

 با يذاریم. نگاه کن بچه ها قهر کردن. خرمیمن خودم برات تفنگ م: می گوی مانیبه ک        
  بکشن؟یمدادات نقاش
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 نی تا زمکندی تقال مشودی مبشی نصي که بزودی از ذوق تفنگی ولکندی فکر میکم        
   وشودی به طرفشان خم می سمت بچه ها و کمدودیم. ستی واقعا ذاتانی کیمهربان. بگذارمش 

 
 م؟یجوجو بکش میبر: دیگویم

 درون روندیم.  با هم داشته اندیانگار نه انگار که بحث. شوندیبچه ها خوشحال بلند م        
 . خانه

 با بچه ها به مشکل بر کهی افتم زمانی خودم می بچگادی. سوزدی مانی کي ان براکیدلم         
  کاش.  فرق داردتشانی پدر ومادر جنس حمای من بود ولی حامشهیعمه هم. خوردمیم
 
 . حسرت نخوردانیکاش ک.  نکشدیی تنهاانیک

 کرده يداری که بهرام همراه پسرها خري تازه اي هایماه. میخوری میناهار کباب ماه        
 .کندی طبخشان می فروتن شخصا به سبک سنتيمخصوصا که خود اقا. دهدی مزه میحساب

 اشپز کی فروتن يبه گفته اقا.  تا کمکش کندستدی ایعمه هم کنار دست فروتن م        
   فروتنيعمه و اقا. دهندی مشنهادی که همه عمه را پخواهدی را به عنوان وردست ميحرفه ا

 
 عمه فی لطي متانت و خنده های ولشودی رد و بدل منشانی دانم چه بینم.  صحبت هستندگرم

 .ندی نشی به دلم میحساب

 دانم چه ینم.  ملموس استيادی ناهار وبعد از ان ززی ساراجان و بهرام سر ميتوجه ها        
  کدلی که دلم هنوز یچه مرگم شده من.ستمی توجهات خوشحال ننیمرگم شده که از ا

 
 یی که فقط قرار اشنادهمی مدیته دلم به خودم ام.  بهرام جواب داده امشنهادی به پستین
  می تصمکی خواهم با ینم. می باشد به بهرام هم بگوادمی.  نداردیتی رسمچی است و هشتریب

 
 .اندازمی خودم را سر زبانها بگری دکباری عجوالنه
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 رابطه نی جا اکی از دیبا. رمیپذیم.  که همسفرش باشمخواهدیموقع برگشت بهرام م        
   کهکباری ی چند وقتشودیقرار م. می کنی صحبت مشتری در مورد کار بری مسيتو. شروع شود

 
 .می برورونی وقتمان ازاد بود با هم بهردو

 
 عتی از روستا و طبی انتزاعی که طرحي ابهی کتيچهار زانو وسط کارگاه نشسته ام و رو        

   شده که االن بای از دوستانم طراحیکی اتاق نهی شومي طرح برانیا. کنمیدارد کار م
 

 و قراردادن کوره ها شودیهوا کم کم گرم م. مکنی هتل از ان استفاده مي برای اندکاتییجز
 . شدی هوا مي درجه انی امد چون باعث گرم شدن چندی از کارگاه به نظر اشتباه میدر قسمت

 
 ی مشکل را حل کند ولاطی از حي اتاق گوشه اکی اضافه کردن دیشا. کردمی مي فکردیبا

   دور طرحي های و فرورفتگکشمی میکالفه پوف. ردی را بپذيزی چنیمحال است صاحبخانه چن
 
 هم راه نینه ا.  لواسان را بفروشمنی هم زمدیشا. ردی بگي برجسته تري تا نماکنمی مشتری برا

 . نقشه ها داشتهنی ان زمي براشهی هميکسر. ستی نیخوب

.  خاك و گل است می که از سر تا پادانمیم. رمیگی را ممیشانی پي عرق روی گليبا دستها        
  از. شودی قدم مشی باز کردن در پي معموال برابایز. زنندیهمان موقع زنگ کارگاه را م

 
 چی روبان پي که اراسته با جعبه انمیبیبهرام را م. اطی به حکشمی کوتاه کارگاه سر مپنجره

 .شودیشده وارد م

 ي را رومیدستها. ا نداشتمانتظار امدنش ر. خنددی می سر و وضعم حسابدنیحتما با د        
 .شودی به صورتم بزنم که وارد می ابخواهمی و مشورمی مییروشو

 .سالم خانم. کندی نگاهم ميبا لبخند مردانه ا        
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  ؟یسالم خوب -        

 نجا؟ی ايچرا اقا بهرامو اورد: می گوی مستادهی که پشت سر بهرام ابایدستپاچه به ز        
 .دییبفرما. رسمیمنم االن م. دعوتشون کن باال

 خانم خودشون اصرار کردن ایمیبه خدا من گفتم ک: دی گوی دستپاچه تر از من مبایز        
 .نجای اانیب

 اندازد و ی پهن شده در گوشه گوشه کارگاه مي به خشت هاینگاه. دی ایبهرام جلو م        
 .ومدمیبد موقع که ن. نمیکارت رو ببدوست داشتم محل . من راحتم: دی گویم

امروز برنامه .  بودامدهیچندان هم بد موقع ن. گرفتمیاگر سر و وضع نامناسبم را فاکتور م        
 .نه ابدا: می گویم. ام سبک بود

 .گذاردی و مارا تنها مدی گوی ميدی ببخشبایز        

 .رمیگیم.  ردی گی را به سمتم مینیریبهرام جعبه ش        

 ؟يدیچرا زحمت کش. ممنون -        

: دیگوی مستادهی امیهمان طور روبرو. شومی در چشمانم که معذب مشودی مرهی خمیمستق        
 ؟ی هستی تعارفیلی خیدونستیم

 . ستی نيندیحس خوشا.  از نگاهش زدیری فرو ميزیته دلم چ        

 می برشهیم. ستی مناسب نادی زنجایا: می گوی و بحثمان مرهی منحرف کردن نگاه خيبرا        
 باال؟

 .البته. بله: دیگوی و مردیگینگاه از من م        

 و دست و کنمی روپوشم را عوض می کوتاهی کنم به اتاقم و با عذرخواهی مشییراهنما        
  واری دي که روستیی که محو تابلونمشیبی به اتاق مگردمی برمیوقت.  شورمیصورتم را م

 
 .  پنجرهکی تنها در پشت قاب يدختر.  کرده امنصب
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 .هی قشنگهیتابلو: دی گویم        

 . دوره ام اماده کردمانی پاي که براهیکار-        

 را انتخاب شیخودم هم مبل روبرو. ندی بنشی راحتي مبلهاي کنم تا رویدعوتش م        
 .کنمیم

: میگوی پاشم به صورتش و میلبخند م. شودی وارد مي و با دو استکان چازندی در مبایز        
 .ومدمی خودم االن ميدیچرا زحمت کش

 . ممنون خانم: دیگویبهرام هم م        

 ي براکشدیدلم پر م. شودی از در خارج می ذاتتی و باهمان مظلومدی گوی مینوش جان        
   مرای چندروزه حسابنی تابلوشان ايبا رفتارها.  بافته امي که در مورد او و کسرییاهایرو
 

 . اورده اندسرحال

درست مثل .دهی به من میمحل کارت حس خوب: دی گوی مردیگیبهرام رد نگاهم را که م        
 .خودت

 حرفها را نی ای کسچی وقت از زبان هچیمن ه. مثل دختران هجده ساله . شومیسرخ م        
  از.  ابراز کندیکاوه عادت نداشت زبان.  عاشقم بودشهی که همیی از کاوه ای ام حتدهینینش
 

 .خواندمی چشمانش عمق احساسش را ميخمار

 از دوستانم يکسریمن با : دی گوی افتاده باشد ميزی چادی نوشد و انگار ی را مشیچا        
 .یدوست دارم تو هم باش. می دادبی ترتیدورهم

 اگه برنامه نیباشه زمانش رو بگ: می گویم.  مخالفت چندباره یعنیرد کردن دعوتش         
 .میری نداشته باشم با هم مي اگهید

دوست . شمیمزاحمت نم. ي کار دارادی زدونمیم: دی گویم. شودی و بلند مزندیلبخند م        
 .نمی و محل کارتو ببنجای اامیداشتم ب
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 .يری مي زود داریلیاما خ -        

 .نمتیبی دوباره ميوقت مناسب تر.  دارمیکی نزدنی همي جلسه اگهی دکساعتی تا -        

 .باشه -        

 .ي نداري و بهونه الهیروز تعط.  دنبالت امیجمعه بعد ازظهر م -        

 زنمی میلبخند تصنع.  مکرر دعوتشي به رد کردن هامشی از اشاره مستقشومیمعذب م        
 .البته: میگویو م

 . دانم چه مرگم شدهینم.  کشمی می از سر اسودگی و من نفسرودیم        
 
 

 ام ی داشت برخالف رابطه عاطفی ثمره خوبدی تخت جمشي تابلوي کار کردن روکماهی        
  همان بار اول به او.  رفته امرونی با بهرام بي مدت چند بارنیا. شدی منییکه مدام باال و پا

 
 هردو ي کارندهیگفتم که بخاطر ا.  باخبر شودمانی از تصمیخواهم کس ی که فعال نمگفتم

  نی چندی فهمد چرا بایگفته بود که هرچند نم.  پنهان بماندزی همه چیی نهاجهیبهتر است تا نت
 

.  شدی می خودش طي در سکوت و روال عادزیهمه چ. ردیپذی بخاطر من می ولمی کنيکار
   با کاوهيادیبرخورد ز. کردی می دانم چرا مدام دلم بهانه تراشی بود نمستهیبهرام واقعا شا

 
.  مثل خودش برخورد کنمی کرده بودم همان طور سرد و رسمی که سعي ام جز مواردنداشته

 . خودم بودي برایانگار هربار مقابل کاوه قرار گرفتن ازمون

 قسمت از نیا.  کنمینگاه م و نمیچی خشک شده و اماده را با لذت کنار هم مي هابهیکت        
  لی اماده تحوطیشرا. ستی ننجای اي بجز من و کسریکس. هتل را کامال خلوت کرده اند
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 شمال چند روز اول ي بعد از ماجرايکسر.  دو ماه زمانمان صرفش شدهبای که تقرستیکار
 :  دی گوی و مکندیمثل من با ذوق به تابلو نگاه م.  االن بهتر شده استی بود ولنیسرسنگ

 
 .ای کردی خود کشی حسابمعلومه

 ؟ي کردکاری چنمی بنما از کارت تا ببییشما رونما: میگوی و مزنمیارام پشت کمرش م        

 ي کسريالحق که کارها. کارش حرف ندارد . داردی خودش را بر مي تابلوهايکاور رو        
 .  شدهیعال: می گویم.  استنی بهترشهیهم

 نقص فقط از عهده ی و بادی تقارن زی من نشان قدرت کارم است ولي تابلوهايار کزهیر        
 .دی ای بر ميکسر

سالم خسته :دی گویم.شومی نمنیانقدر در تابلو غرق شده ام که متوجه امدن شاه        
 .نینباش

من . دهدی دست منی و با شاهشودی که مشغول درست کردن دوغاب است بلند ميکسر        
 .رومی مکشانی و نزدزنمیهم تابلو را دور م

 .میریقرار بود نصب شد تماس بگ:شومی منهیدست به س        

 با شما کار قهی چند دقهی.  میمن تسل:دیگوی و مبردی باال ممیدستانش را به حالت تسل        
 .رمی زود میلیخ. داشتم

 ي برادی بذارشهی نمرمی درگیلیالن خا:میگویم.  سر وقت کارشرودی با اخم ميکسر        
 بعد؟

 یتونی میتا ک:دی گوی کند و می دستش مرتبش ميرو.  اندازد ی به ساعتش مینگاه        
 ؟یدست به سرم کن

 . من که قبال جوابمو به درخواستتون دادمي عبادياقا:میگویکالفه م        
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 و شنومی مخالفتت رو ملیدل.  میخوری شام با هم مهی:دی گوی و ارام مدی ای حرفم منیب        
 .شمی مزاحمت نمگهی قانع شدم دیبعد وقت

 چطوره؟:دیگوی و مزندی ميزیچشمک ر        

 ی که خودم از بهرام گرفته ام میبرخالف قول. ستی جوره دست بردار نچی مرد هنیا        
 . من نامزد دارمي عبادياقا: میگو

 حرفا منو دست به سر نی با ای تونینم: دیگوی و با لبخند مرودی سالن مگریبه سمت د        
 .یکن

: می گوی و مشومیدنبالش روانه م.  شومی میعصبان. دی ای جوره کوتاه نمچیانگار ه        
  اگر نامزد.  هستمي هم جدیلی ندارم خی من اصال با شما شوخگم؟ی می چنی شیمتوجه نم

 
 .ستمی جور روابط ننیمن اهل ا. ازم جوابم نه بود بنی نداشتم مطمئن باشهم

 رودی در هم مشیاخم ها. کامال مشخص است .  خوردی رك و قاطعانه ام جا مياز حرفها        
  ی ادم بیکنی من اونقدرام که شما فکر مقا؟ی دقهیمنظورتون به چه روابط: دیگویو م
 

 يمن رو.  بدمیتی و در چه موقعی به چه کسدونمی هم ممی دوستشنهادیپ.  ستمی ني امالحظه
 .کردمی تر فکر ميشما جد

 ی مشی پدی مسئله جدکیهر روز .  امیشانی به پکشمیدست م. رودی متیبعد با عصبان        
 . امروزي هم ماجرانیا. دیا

 ی کمدیشا.  سر وقت تابلوگردمی برمشودی که تازه دارد شروع مي با سردردیعصب        
 . شد مجبور بودمی جوره مجاب نمچیه.  کرده ام يو رادهیز

 بشم وگرنه ری خوام باهاش درگی که نمفی ؟ حگفتی میچ: دی گوی می عصبانيکسر        
 .کردمی مشیحال



 232 

 مشغول ایب. ولش کن :میگوی که تابلو قرار است نصب شود و ميواری سمت درومیم        
 .میش

. ختهی اعصابم را بهم ری به اندازه کافنیشاه.  ندارمی حوصله منت کشی ولشودیدلخور م        
  قهی دقستیفقط موقع ناهار ب.  نمانده مانی برایرمق.  کشدینصب تابلوها تا بامداد طول م

 
چند .  می خورده انشی هم مابي چاي فقط به کار گذشته و گهگداریمابق. می کرده ااستراحت

  فردا؟ي برامیبذار:دیگوی مي مانده که کسری باقگری دبهیکت

 .  چند تا رو هم بزننینه ا: میگوی و مرمیگی اورم و باال می مي ابهیکت        

 کمی بخور نوی اایب:میگوی و مکنمی باز میشکالت. شودی مرشی با دقت درگردیگی را مبهیکت        
 .يری بگيانرژ

. فتمی مشی چند روز پادیتازه .  گذارمیرونش م و شکالت را دکندیدهانش را باز م        
 ادته؟ی رو یمانیسل:میگویم

 . دوره هامون بودی همون که همکالسمیگوی مکندی فکر مهیچند ثان        

 اهان چطور؟: دی گوی مدی ای مادتشی        

 سراغ داشتم گردنی گفت با خانمش هردو دنبال کار مناسب مدمشی مترو دي توروزید        
 ان؟ی بمی شرکت بگيبه نظرت برا.  خوندهيخانمش حسابدار. خبرش کنم

 .میرسی مجهی به نتمیکنیبا هم صحبت م.  انیبگو ب:دیگوی مکندیاستقبال م        

 دیفردا دوباره با.  میگذاری را همان جا ملیوسا. شوندی مانده هم نصب می باقبهیچند کت        
 . خانمایمی کیخسته نباش:رسدی منی از شاهیامی پمیشویاز محوطه که خارج م. میبرگرد

 ي کسرنکهی ايبرا. حتما نگهبان اتمام کار را گزارش کرده. کنمی زمزمه مي اوانهید        
 .گذرانمی نشود شب را خانه عمه می طوالنرشیمس
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 که بهرام می تابلو ها هستهیق نصب بریدرگ. میکنی زود دوباره کار را اغاز میلیصبح خ        
 سالم: می گوی و مرمیگی فاصله مي از کسریکم. زندیزنگ م

 ؟یخوب. ریسالم صبح بخ -        

 .خداروشکر. ممنون  -        

 م؟ی با هم باشمیتونیناهار م.  وقتم ازادهکمیمن امروز  -        

 .فکر نکنم امروز بشه.  سرکار هتل هستمتشیواقع -        

 .گهی وقت دهی ي برامیذاری نداره مي موردزمیباشه عز -        

 .یکنی که درك میمرس: میگویارام م.  راحت بودنش عادت نکرده امنیهنوز به ا        

 ی خودش رو داره زندگيکار جا. ی رو منظم کنتی برنامه زندگی کمدیبا: دیگویبهرام م        
 . خودشي هم جایشخص

 ؟ياراحت شداالن ن -        

قبلش .  هفته برم لندن و برگردمکی به مدت گهیاحتماال سه روز د.  گفتمیکل. نه ابدا -        
 .مونمی من منتظر خبرت منباریا. رونی بمی با هم برزیبرنامه بر

 ي که کسرشومیغرق فکر م. کندی قطع مي مختصری و با خداحافظمیگوی ميباشه ا        
   مشکل زمان هممی تازه استخدام کنيروهایاگر ن. می کار را انجام دههی تا بقزندی ممیصدا

 
 .میای بي نصب تابلوها خودم شخصا همراه کسري براستمیانوقت مجبور ن. شودی محل

از شمال تا االن چند بار .  حق داردی ولکندی را درك متی خوب موقعیلی خنکهیبهرام با ا        
   راگری همددی انطور که بامی نتواندی برود شاشی طور پنیاگر هم. می باهم نبوده اشتریب

 
 .میبشناس

فقط . میکنی راهرو ها و ستون ها نصب مهی و ماه را در حاشدی خورشيری تکثيطرح ها        
 .کشدی طول میلی اتاق ها که نصبشان خنهی شومماندیم
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 سابقه داشت و چندان یاو حداقل چند سال.  اندازم ی میمانی به رزومه سلينگاه دوباره ا        
 .  شده بودلیاما خانمش تازه فارغ التحص.  بودم دهی را دشیقبال هم کارها. کارنبودیهم ب

 
 ي با ظاهری نقش ولزی ري که دختریمانی و رو به همسر سلکنمی را در هم گره مدستانم

 و تازه کی شرکت کوچهی  شرکت مانینیبیهمون طور که م:می گوی مستی و جدیرسم
 . سهیتاس

 
 گهی دي نتونم اونطور که جاهادی من شانی که بدونگمی منارویا.می نگرفتي کار چندان جدهنوز

   دست به دست همیاگه خدا بخواد و همگ.  اول کارمونهنی حقوق بدم اما ادنیحقوق م
 

 طی شرانیاگه با ا.  ناحق بشهی حق کسذارمی و اونوقته که من نممیکنی مشرفتی پمیبد
 یمانی سلي اقاشمی اصال ناراحت نمدیاگه قبول نکن.یاعلی دی باشدیتونیم

 میگویم.  است که با هم تنها باشندازی نکنمیحس م.  اندازند ی به هم میهر دو نگاه        
  شی روشی پبای که زیی به چايکسر. رومی مرونیاز اتاق ب.ذارمی چند لحظه تنهاتون مدیببخش

 
: دیگوی مکندی مدادی درش بطنتی که باال رفته و حس شیی اندازد و با ابروی می نگاهگذاشته

   هم نباشه وقت شوهردهی باشه خوشرنگ باشه و جوشدهی دختر که دم کشي چاگنیم
 

 .کردنشه

 قهقهه لذت يصدا. ردیگی جا مزشی پشت می و با دستپاچگشودی رنگ به رنگ مبایز        
  تی رو اذبایکم ز:  می گوی و مکنمی نگاهش منهیدست به س. رودی به هوا ميبخش کسر

 
 .بکن
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 .گمی مقتوی فقط حقتیمن و اذ:دیگوی هر چه تمام تر بلند میبا بدجنس        

هر دو نگاه از . کندی را مرتب مزشی مي روي که تند تند برگه هاباستینگاهم به ز        
  شد؟یچ:دیگوی مي که کسرمیریگی می خجالتيبایز

 .رنی بگمیتنهاشون گذاشتم تا با هم صحبت کنن تصم.  گفتمطتویشرا        

.  شودیلبخندم جمع نم. شودی منی پخش زمبای ززی مي روي اشهیهمان موقع گلدان ش        
   از همان جا بايکسر. می بساط را دارنی امروز تا اخر وقت از خجالت همگری دباستیز
 

 ی و مشغول جمع کردن خرده هاست مدیگوی ميزی ردی که ببخشییبای به زتیجد
 .ارمیدست نزن بذار جارو ب:دیگو

 و کنمی نگاه مزی مي سرد شده روي هايبه چا. شومی و وارد مزنمیدر اتاق رو م        
  بگم عوضش کنن؟نیخوای سرد شد متونیچا:میگویم

 .  خوبهنیهم.  نه ممنوندیگویه م مودبانهیمهد        

 ی که گفتیطیما با شرا:دی گوی است که مهی هم مهدنباریا.  کنمیمنتظر نگاهشان م        
   رزومهنکهی با انی مارو قبول کردنکهیهم. میکاری هست که بیچند ماه. می نداریمشکل

 
 .می ممنونمی نداشتیانچنان

  سرکار؟میای بمیتونی میاز ک:دی گوی میمانی سلياقا        

 تیلبخند رضا.گذارمی مشانی جلوزی مي و رودارمی رو برمزی ميظرف شکالت رو        
 .نی نداریشما که مشکل.  فردانیاز هم:میگویصورتم را پوشانده م

 . هم خوبهیلینه خ: ندیگوی و با لبخند مکنندیهردو بهم نگاه م        

 کنار ي الزم برازهی هر دو انگکنمی خوشحالم حس میلیخ. کنمی در بدرقه شان ميتا جلو        
 .ما بودن را دارند
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 و اعتراض نیی با ولوم پابای زرندی هنوز درگبای و زي کسرنمیبی مشومیوارد سالن که م        
 ن؟ی حرفو نزننی اگهی دشهی خان مي کسريوا:دیگوی مزیام

 . نداره خانم راهباینه ز:دیگوی هم مثل خودش ميکسر        

 .يدی بالخره خنديدید. يدی خنددیگوی با ذوق مي و کسرخنددی به لحن کالمش مبایز        

 ستی که اغشته نگرانیعمه است که با ذوق.  سمت اتاقمرومی مخوردیتلفنم زنگ م        
 برسه نیتا ام.  بود نتونستم برمشمی پانیک. دردش گرفته. مارستانی رو بردن بیکت:دیگویم
  شهیم
 

 . که پابند نوه هاشهندختمیشش؟سی پيبر

 .رمیاره عمه نگران نباش االن م        

 يبه کسر.  و من چقدر ذوق داشتمشدی داشت مادر میکت. دارمی را بر مفمیبا عجله ک        
 . زنگ بزنی داشتي کارمارستانی برمیم. مارستانی وقتشه بردنش بیکت:میگویم

 .دیگوی ميباشه ا        

 نیبب.  بانک ي سر برهی شهیم:میگوی مي افتم به کسری ميزی چادی که رومیچند قدم م        
 .می لواسانو بذارنی سند زممیتونیبرا ضمانتم م.  نهای رهیگیبه ما اون وام تعلق م

 . قرض مشکل نشهری زمی برادی زایمیک:دیگوی و مکندی مدیی باز هم حرفم را تايکسر        

 بر يفوقش چند ماه اول خودمون سود. رمیگی دارم مدمی راحت دو تا کار جدالتیخ        
 .میزنیحاال بعدا حرف م. میدارینم

 مارستانی خودم را به بعای و سررمیگی میآژانس.  زنمی مرونیبا عجله از ساختمان ب        
 .رسانمیم

 و شودی بلند مشودیاز دور متوجه من م. محمد و مادرش در سالن انتظار نشسته اند         
  نکرده هنوز؟مانیزا:می گوی و مکنمی میسالم و احوالپرس. دی ای مکمینزد
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 از تونهی منهیکاوه رفت بب.  شدهی خبرم ندادن که چهی رفته یاز وقت.  واالدونمینم        
 .رهی بگيهمکاراش خبر

 و ندینشیم. کنمی و حال و احوال میروبوس.  طرف مادر محمدرمی و ممیگوی ميباشه ا        
  حهیرا. رودیمحمد همچنان با اضطراب راه م.  دیگوی لب ذکر مری اندازد و زی محیدوباره تسب

 
درون روپوش . دی ای سالن مي که از انتهانمشی بیم.  لرزدی و دلم مچدیپی ام مینی درون بيا

 . کنمی مزشی انالنییاز باال تا پا.  برابر شدهنی چندتشی که بر تن کرده جذابی رنگدیسف
 

. لعنت به من . زندیقلبم تند تر م. شودی جذابتش چند برابر مرودی سنش باالتر مهرچقدر
 ی و با محمد صحبتدی ای مکینزد. رمیگینگاه م. لعنت به من که قرار بود فراموشش کنم

 . کندیم
 

سالمم را جواب . کنمی نگاه سالم می و بشومیبه احترامش بلند م. دی ایف ما م به طربعد
  شما؟یخوب: دیگوی وو مدهدیم

 در حق بهرام ی دستانم و عذاب وجدان ناحقفی امان قلبم و لرزش خفی بياگر تپش ها        
 . خوبممیریرا فاکتور بگ

  حالم مشهود است؟؟ی انقدر دگرگونیعنی. کنمی زمزمه میممنون        

 . کندیکاوه رو به حاج خانم م        

  تازه بردنش اتاق عملنی ؟نگران نباشنی الزم نداريزیشما چ        

 . ممنونرهی نمنیی از گلوم پايزیحاج خانم نه پسرم چ-        

 . رمیگی از جمع فاصله میکم.  بهرام استخوردیتلفن همراهم زنگ م        

 . سالم        

 ؟ی خوبزمیسالم عز-        
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 ؟یشما خوب. ممنون-        

 .کنندی را اعالم مياز بلندگو نام دکتر        

  شما؟ییکجا:دی گویبهرام م        

 .کنهی ممانی داره زاونیکتا.  مارستانیب-        

 امی هست منم بازین.  یواقعا ؟چقدر عال-        

 .نجاستیحاج خانم مادر محمدم ا. محمد و کاوه هستن. نه نه ممنون -        

 ؟یمونی اونجا میتا ک-        

 . واالدونمینم-        

 .شتی پامی سر مهیقبلش .  اومده مجبورم امشب برم لندنشی پیموضوع-        

 .باشه حتما:میگوی م و به بهرامرمیگی نگاهم را معایسر.  کندیکاوه به من نگاه م        

منتظر نگاهم . نمی نشی کنار حاج خانم می صندلي و روگردمیبرم. کنمیتلفن را قطع م        
 .ادی هست بازیبهرام بود گفت اگه ن:میگویبه محمد م.کنندیم

 .ستی جز صبر ساخته ني کارچکسیفعال که از ه. دستش درد نکنه:محمد        

 .  محمدي برادهمی تکان ميسر. کندی مشغول مشیکاوه خودش را با گوش        

 ی را مونی پرستار خبر تولد دختر نازدانه محمد و کتانکهی تا اکشدی طول میدو سه ساعت        
   چندیمحمد با خوشحال. دیگوی مي شکری االهی محو نشدنيحاج خانم با لبخند. اورد

 
 دادن کل بخش همراه ینیری و بازگشتش با شرودی و مگذاردی کف دست پرستار متراول

کاوه به مادرش . کنمی را تماشا مهی بقی نشسته ام و با ذوق خوشحاليمن اما گوشه ا. شودیم
  خبر
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او هم خوشحال .  شده استیکال کاوه تلفنچ. ردیگی و بالفاصله عمه مهردخت تماس مدهدیم
   راحتالشیخبه حاج خانم که حاال .  داردی خوشحالی فرشته اسمانکیاصال تولد . است

 
 .برود و ساعت مالقات برگردد.  و من هستممبرودیگوی مشده

. من از صبح کنارش بوده ام.  از مهمانشودی پر مونی اتاق کتاشودیساعت سه که م        
  ختهی داده است و چقدر اشک شوق رری به دردانه اش شیبه سخت.  درد داردیلی خونیکتا
 

 و با کاوه کشدیمحمد را در اغوش م.  بای زی دسته گلدبای ایهمه سرگرمند که بهرام م.است
   نگاهمی روشی ام و به جمع خوشحال پستادهی ايمن گوشه ا.دیگوی مکی و تبردهدیدست م

 
 دی ای مونی به کتاکیبهرام پس از تبر.  ضعف دارمی نخورده ام و کميزیاز صبح چ. کنمیم

  شما؟یخوب:دی گویکنارم و م

  خانم بودهایمیزحمت ما هم امروز گردن ک:دیگویمحمد م. کنمیبا لبخند تشر م        

 . بودفمی وظنی داراریاخت-        

 .از ضعف توان سرپا بودن ندارم. نمی بنششی بود تا روي ای صندلخواهدیدلم م        

 ی و با چند صندلونری برودی نگاهش به من است با اخم مکباری قهیکاوه که هر چند دق        
 .مینی تا بنشکندیتعارف م. گرددیبر م

 ن؟ی خورديزیشما از صبح چ:دیگویبه من م        

 . نداشتملینه م-        

 . به غذا نداشته باشهلی که ادم مشهیچطور م:دیگویبهرام م        

 .ي بخوریتونی نمطی محنی نکنه تو ادیگوی و مکندی مزی را رشیکاوه چشم ها        
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 می برایب:دیگوی و مردیگیبهرام دستانم را درون دستانش م. دهمی تکان مدییسرم را به تا        
   کهیکاوه با چشمان.  کشمی مرونیاروم دستانم را از دست بهرام ب. زمی بخور عززی چهی
 

 . پشت سرشواری به ددهدی مهی تکزندی من و دستان بهرام دو دو منیماب

 .خوبم.  ی کتشی پمونمینه م:میگویام مبه بهر        

 .کندی نمي اصرارگریبهرام هم با اخم د        

عمو با همه سالم و . شوندی وارد میی و زندانی عمو امشودیهمان موقع در باز م        
   کنندی نگاهش هستم توجهررسی در تقای به من که دقنکهیزن عمو بدون ا. کندی میاحوالپرس

 
دلم اتش . ردیگی بوسد و نوه اش را بغل می را مونی کتايرو. ونی سمت حاج خانم و کتارودیم
  دل کندن از اغوشش. ردیگی اما گرم در اغوشم منیعمو ام. شی علنی توجهی از بردیگیم
 

 هی چند ثانریبا تاخ.  به منکندی اغوش پدر را القا ميحس گرما. برادر پدرم است.  استسخت
  قد و. شودی مرهی چشمانم خيتو. کاردی ممیشانی به پيعمو بوسه ا. کنمی از اغوشش دل ميا

 
او هم نوه دار شدن را تجربه .  اگر بابا زنده بود جوانتر از عمو بودکنمی را رصد مشیباال

 کرد؟یم

. شودی بدل مقی عمی لحظات قبل به غمیخوشحال.  عمودنی از دزدیری بهم ممیحس ها        
  به سرو.  شکی بمیکنی فکر مزی چکی هر دو به شودی مرهیدرست مثل رنگ نگاه او که ت

 
 .لی فامي نگرفتن من و سر و سامان گرفتن تمام بچه هاسامان

 .امرزتهی مادر خدابهیچشم و ابروش شب. نهیری چقدر شنی ببای بنیام:دیگویزن عمو م        

 .قدر با عمو حرف دارم است چادی صحبت زيبعدا وقت برا        
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 بهرام نگاهم را از عمو يصدا. ردشیگی سمت نوه اش و عاشقانه در اغوش مرودیعمو م        
 ؟ي داریبا زن عموت مشکل:دیگوی مکندیجدا م

   داند؟؟؟ی از گذشته نميزیبهرام چ. شودی سست ممیدست و پا        
 
 

 م؟ی صحبت کنرونی بمیبر: میگویزمزمه وار به بهرام م        

 صحبت ی با او خصوصخواهمی بار است که منیاول.  از حرفم خوشحال شده استایگو        .
  یاز جمع خداحافظ. کندی استقبال مشنهادمی و از پزدیرینگاه مهربانش را به چشمانم م. کنم

 
.  ماندی مونی کتاشی جا بود االن که زن عمو امده است خودش پنی من تا همفهیوظ. میکنیم

   کردهکی را تحرمی غذا اشتهايبو. مارستانی بی حوالی به رستورانمیرویهمراه بهرام م
 

 ن؟یخوری میخب خانم چ: دی گویبهرام م. است

 ي سفارش دادیهر چ.  نداره ی فرقادیز -        

دو پرس جوجه با . ردی و سفارشمان را بگدیای که بکندی خدمت اشاره مشیبهرام به پ        
 ن؟یشما ناهار نخورد: میگویبا تعجب م. دهدیمخلفات سفارش م

 اگه دو ساعت ی حتستی نری وقت سچی مرد ههی: دی گوی و مزندی ميلبخند مردانه ا        
 . نهار مفصل خورده باشههی شیپ

 واقعا؟:میگویم. ردیگیخنده ام م        

 ینه شوخ: دی گوی ومکندی مزانی اوی اورد و پشت صندلی و کتش را در مشودیبلند م        
 . غذا بخورمی داشتم نتونستم درست و حسابیجلسه مهم. کردم

 .ریپس عدو شد سبب خ -        

 .قایدق -        
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.  شدهدهی چزی ميغذاها رو. گردمی و بر مشورمی دست و صورتم را مرومی ومشومیبلند م        
  شما شروع: می گویم. رمیگی مزجای پشت میوقت. میاین هم ببهرام منتظر مانده تا م

 
 .نیکردیم

 . خانمدیینفرما: دی گوی و مردیگی بامزه لبش را گاز میبا دندانش با حالت        

 ادا چی بدون هنمی بی که می هستی خانمنیاول: دی ای به حرف مکنمی را که شروع ممیغذا        
  نی باشه که اي بارنیفکرکنم دوم. کنهی و رفتار مخورهی غذا می تصنعيو عشوه 

 
 .گمی رومموضوعو

 دی موضوع تاکنی که انقدر رو انی معاشرت داشتيادی زيفکر کنم تا حاال با خانما -        
 یکنیم

: دیگوی مستی رستوران ني ساعت روز تونی ایخداروشکرکس.  خنددی بلند ميبا صدا        
 .میمن تسل. ي اشاره کردیبه نکته مهم

 روابطم يمن تو. یخارج از شوخ: دیگوی و مدهدی کالمش را با غذا قورت میبعد شوخ        
  چون.  بودنی موقتی همگی بودن ولمی زندگي تويادی زيتا االن خانما.رمی سخت گيادیز
 

 . تونم تحمل کنمی رو می خاصي من اخالقاواقعا

 .  شما چطور؟ هر چند که مشخصهدی گویم. خورمی از نوشابه ام میکم        

  مشخصه؟یچ: میگویکنجکاوم        

 .ی نداشتی با کسي تا بحال رابطه انکهیا -        

 . رفتشی تا ازدواجم پيرابطه ا.  داشتمي رابطه جدهیاتفاقا  -        

 .کندی نگاهم مردیگی اخم که نشات از تعجبش می و البته کمي اوست که با کنجکاونباریا        

 ؟ی که داشتی اسميماریبخاطر ب -        
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 .  بودلشی از دالیکیاونم  -        

 اشونویری ها واقعا سخت گیبعض. راحت قابل حل بود.  نبودی که مشکل خاصنیا -        
 .فهممینم

 .من منصرف شدم -        

 .نمیبیجا خوردنش را به وضوح م        

 . به باز کردن بحث ندارمیلی منم تمازندی نمیحرف        

 .ي ننشسته بودنجایوگرنه االن ا.  يخوبه که جواب رد داد: دیگویبا لبخند م        

 همراهش بروم خواهمیم. کندی حالم را بعد از مدت ها خوب مشیشی مثبت اندنیا        
   نزدنشی ماشستی مدت که ننی که ادهدی مشنهادی پیحت. کندیفرودگاه که به شدت مخالفتم

 
 موضوع را نی وقت اچی هگری دمیگوی ندارم می مورد من شوخکی نی در ای بماند ولمن

 ی ولدی ای بودن به خود نمی متکنی امی هایبا خنده گفته بود که به سادگ. تکرار نکند
  دوستش

 
 .دارد

 ي همه تودمی به خانه رسیوقت.  کرده بودلشی هم تکمنیامدن عمو ام.  بودیروز خوب        
   راحتشی هاهیال اقل از کنا.  بد نبودمی زنعمو که چندان هم برايمنحا. سالن جمع بودند

 
 .بودم

دستانش را دور .نمی نشی او و کاوه منی مابییجا. نمی که کنارش بنشکندیعمو اشاره م        
 : دیگوی مکندی مری ارامش به قلبم سرازییای دارد که دنی مهارنشدنیتبسم. کندیگردنم حلقه م

 
 .ي سر خودتو شلوغ کردی حسابدمیشن
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 .می بگم هنوز اول راهدیاگه منظورتون به شرکته که با -        

 . کرددی شروع بایی جاهی از شهیهم -        

 رودی و مشودیکاوه هم بلند م.  که دنبالش برومکندی و به من اشاره مشودیحاج بابا بلند م        
 .دهمی شانه باال مدیال ق.  بکشدارگی سخواهدیحتما م. اطیبه ح

 .  در را ببندمکندی اشاره مندوینشی تخت مي روشومیوارد اتاق حاج بابا م        

 شد با مرگ ي به اتاق حاج بابا احضار شدم مساونگونهی که اي بارنیاخر. زندیدلم شور م        
 . به صورت مهربانششومی مرهینگران خ.میارزوها

 سالم شب خوش        

 . دی نذاربی نصی برتونیخی منو از دعازی عزي شبانی ايلطفا تو        
 

 . باباجانشمی پای باری بیصندل: دی گویم.  ردیگی کمرم راه مرهی از تيعرق سرد        

 . دهمیکنار تختش قرار م.  کشمی مرونی بری تحرزی را از پشت می صندلیبه ارام        

 ؟ي بودرونیامروز با بهرام ب: دی گوی در هم گره کرده ام است که مينگاهم به دستها        

 ی حس مبهمترسمیم.  توانم در صورتش نگاه کنمینم. دهمیسرم را به نشانه بله تکان م        
 .ستی که براورده کردنش در توانم نيزیمثل ترس از دوباره خواستن چ. دارم 

 ایمیبه من نگاه کن ک -        

چرا بابا؟ چرا به : دیگویم.  متوجه استرسم شوددینبا.  خودم را ببازمدینبا. کنمینگاهش م        
 ؟يبهرام جواب داد

 ن؟ی داریمشکل. نی باشی کردم شما راضیفکر م: می گوینگران م        

 ی ناراضای ی که راضمیمن ک: دی گوی در چشمانش که به اشک نشسته میقیبا غم عم        
 ؟ي چرا جواب دادستی دلت باهاش نی وقتگمیمن م. باشم باباجان



 245 

. خودم خواستم حاج بابا: می گوی و مرمی گیدستش را م.  نمینشی تخت مي رورومیم        
 . بدممی به زندگی سرو سامونهی خوامیم. خسته ام 

من خودم جداتون کردم خودمم .  به کاوه بگمزویبذار من همه چ.  فتادهی نیهنوز اتفاق -        
 .کنمیوصلتون م

حس گوشت . شودی حد حالم گرفته منی تا ای خوشحالي دانم چرا به جاینم. کنمی مخی        
  گهید.  حاج باباکنمیخواهش م: می گویم. شودی را دارم که دست به دست مي ایقربان

 
 . نزنحرفشم

  چرا نه؟يخوای که چقدر خاطرشو منمیبیچرا؟ من که م -        

 یچ: می گوی و مزمیری چشمانم مي را تومیدلخور.  بار از حاج بابا دلخورمنی اوليبرا        
   عوض شده که نظر شما همی ؟ چيماری با همون بامیمیعوض شده؟ من که همون ک

 
 برگشته؟

 . خواستم بچه دار نشدنتون مشکل براتون درست کنهیمن نم -        

 نیگی خودتون مشیحتما االن پ: میگوی افتاده ممی صداي که توی و با لرزششومیبلند م        
  شه نه؟لی تکمشی کنم که زندگمشی تقدارویمی پس کستی هم نیزن. کاوه بچه داره

 نه ی عليبه وال: دیگویم. کنمیحس م که سالها همدمش بودم ی را مننیا. شودیناراحت م        
 .نمی خوام غمتو ببینم. بابا

 که یی از روزهاشتریدلم شکسته ب.  دهندی مجال نممیاشکها.  را ندارم شیتاب دلخور        
  من و کاوه هر دو.  حرف حاج بابا غرورم را نشانه رفتهنباریا. دادمییبه خواستش تن به جدا
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 خواستن نیا.  شودی من غرورم له مانی منی غرور کاوه امی ترميبرا.  لگد مال شدهغرورمان
   به خودم بهرامخوامیمن م. ي نداري بدتیتو ن.  حاج بابادونمیم: می گویم. ستی نیشدن

 
 . ندارهی نقشندمی اي توگهیکاوه د.  بدمفرصت

 کی. ل ندارمتحم.  بروم دیبا.  کنمی نمی توجهی ولزندی ممیصدا. کنمیدر اتاق را باز م        
 .  طرف شرکت استی بنهیتنها گز.  دور و برم نباشدی بروم که کسیی جادیامشب را با

 
بچه گانه . خورمی اورم و می در مکی تلنبار شده پالستيقرص از انبوه قرصها.  اتاقي تورومیم

   تا به خودمرومی راه میکم. اگر بروم ممکن است حاج بابا ناراحت شود. است اگر فرار کنم
 

عمه . کنمیدرب اتاق را باز م. کندی نگرانم مدی ای مرونی که از بي همهمه ايصدا.  شوممسلط
   را از گوشش دریکاوه گوش. شومیدنبالش روانه م.  طرف اتاق حاج بابارودی اب میوانیبا ل
 
اگر ان . شودی صحنه شل منی ادنی با دمیپاها. گذاردی زبان حاج بابا مری زی اورد و قرصیم

  اشک.  بد شدن حالش بخاطر من استنباری شک ای حاج بابا من نبودم بيماریدفعه مقصر ب
 

 ی حال و روزم مدنیکاوه با د. زنمیکنارش زانو م.  سمت حاج بابادومیم.  جوشندی ممیها
 . گذشت االن خوبهری بخرونی بمیبر: دیگو

 بابا........بم.......خو: دیگوی و مدهدی سرش را تکان مدهی بردهی بريحاج بابا با نفسها        

 .خدا منو لعنت کنه.  دفعههی ي شدیچ: گمی و مکنمیبغلش م.  خواهدیدلم اغوشش را م        

 . عموهی چه حرفنی اطونیلعنت به ش: دی گویم.  لحظه ساکت استنی که تا انیعمو ام        

 .ستی نيزیاروم باش عمه چ: دی گوی و م به کمرمکشدیعمه مهردخت دست م        

 . صبور تر استی ولزدیریمثل من اشک م.  نداردیخودش هم حال درست        
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.  ارام باشمتوانمی بد شدن حال بابا فقط و فقط بخاطر من است چطور مدانمیمن که م        
  کاوه با اخم به. فتدی بي نکرده ممکن بود اتفاق بدیی خدانکهی با تصور اردیگی ام شدت مهیگر
 

 .شهی حالش بدتر مينطوریا.  استراحت کنهدیبذار: دیگوی معمه

 شده و به هی بردهی برمیخودم هم نفسها. کندی بلندم می و به سختردیگی را ممیعمه بازو        
  حاال که. نمی نشی من همانجا پشت در اتاق حاج بابا می ولرونی بمیرویم. سرفه افتاده ام

 
 اورم و چند بار ی را در مي اسپربمیاز ج.  بمانمتوانمی که منجای اتاق باشم ايندارم تو اجازه

 . کنمیاستنشاغ م

بلوزش را تا ارنج باال .  سی سمت سرورودی و با تکان دادن سر مرونی بدی ای منیعمو ام        
   که بلند شوم و بروم بهکندیعمه مهردخت اصرار م. ردی وضو بگخواهدی به گمانم مزندیم
 

 . جا باشمنی همخواهمی من می ولسالن

منتظرم که . رونی بدی ای که مستی نفرنیکاوه اخر.  به اتاقشرودی مدیعمه نا ام        
  ی نه اخمشهی برخالف همی اتفاق هم من هستم ولنی مقصر ادیمنتظرم که بگو. سرکوفت بزند

 
 ؟ی نشستنجایچرا ا: دیگوی ماستی که گویقی عمی فقط با ناراحتی نه سرزنشدارد

 . حاج بابا باشمشی پخوامیم: می گوی ومکنمی را در بغل جمع ممیزانوها        

نگران نباش حالش : دیگوی و مندی نشی ممی روبروقای تلفن دقزی کنار می صندليرو        
 .خوبه

 مانده می که برای تنها کس؟ی پناهی از بداندیکاوه چه م. گذارمی ممی زانوهايسرم را رو        
 .حاج باباست

 . توان باال بردن سرم را ندارمی ولکنمی نگاهش را حس مینیسنگ        
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 گهیحاج بابا د: دی گوی اندازد می منی در گوشم طنشیصدا.  کندی را رها مشیاه عمق        
 .هیعی جور حمله ها براش طبنیا.  هست مارمیب.  شدهریپ

 لحظه فقط نی ايمن تو.  کندی دهنده اش هم ارامم نميلحن دلدار.  شومیمن قانع نم        
 . خواهدیدلم حاج بابا را م

 کنه یاگه بودن کنارش ارومت م. فکر کنم خوابش برده باشه: دی گوی و مشودیبلند م        
 . نشهداریفقط مواظب باش ب. برو 

 از ترسمیم.  کنارش نباشمترسمیم.  پدر بزرگمي سو بهکشمی و من هم پر مرودیم        
 گذاشت و میمادرم تنها.  کردمیپدرم رها. ستیدست خودم ن. از رها کردن ها. نبودن ها 

  االن
 

 .رودی حاج بابا برود نفسم ماگر

فقط . شمی اسوده مخوردینفس گرمش که به صورتم م. برمی اش مینی بکیسرم را نزد        
   لبخندکندی که پلک باز میوقت. تا صبح چند بار نفس به نفس شدم با او که داندیخدا م

 
 . صورتمي بندد به روی منقش

 
 شهر بی سکوت غرانیدر م.  خانه پهن کردهاطی را درون حنشی دلشننی اذان طنيصدا        

   صبح را نفسمی نسي و خنکامیگوی مي شکریاله.  دارددنی که شنستیی تنها آوانیا
 
 قی بار دقانیاخر.  را چک کردمشی بار به حاج بابا سر زد و عالنیکاوه تا صبح چند. کشمیم
  دهی آنجا ماندن من فاگرید.  و نماز بخواندردی بود که به حاج بابا کمک کرد تا وضو بگشیپ
 
 .حاج بابا خوب بود و من شاکر خدا بودم.  نداشتيا
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 شده داری اذان صبح بيها هم انگار با صدا یماه. رمیگی وضو ماطیدرون حوضچه وسط ح        
   باشد نمازادمی.  موقع به عبادت مشغولندنی انیهمه جنبندگان زم. زنندی میچرخ. اند
 

 دوشم برداشته ي از روي بارنکهی سرحال بود و همزمیعز.  نماز صبحم کنممهی ضميشکر
  ی نملی دوست داشتن خانواده ات دلیگاه. حاج بابا را دوست دارم .شده بود خوشحال بودم 

 
 علت بودن، ی بنیاصال هم. است زی عزشی فرزندش هم برانی مادر ناخلف ترکی.خواهد

   موکت گوشه اتاق پهنيسجاده ام را رو. شومیوارد کارگاهم م.  دوست داشتن استتیخاص
 
 شودی که در کارگاه زده مدهمیسالم اخر را م. ستمی ای و به نماز مکنمیم

 .کندی زمزمه میکاوه است که اجازه هست        

 .دییبفرما: می گویم        

 ی طوالنمی نگاهش روشودیوارد م.  کنمی چادرم را باز نمی ولکنمیجانماز را جمع م        
  تا به حال.  هزاران حرف نگفته داردتی هزاران گله و شکاایگو. قی و عمیطوالن. شودیم
 

 .قبول باشه: دی گوی که می وقتشی چقدر بغض دارد صدا؟ي ادهی پر حرف را ديچشمها

 .قبول حق -        

نگران . حال حاج بابا خوبه: دی گوی از او سراغ دارم منروزهای گرم که کمتر اینیبا طن        
 .نباش

 .ستمی نگران نگهیاالن د: میگوی و مگذارمی سجاده مي دستم را درون روي توحیتسب        

 خوبه -        

 رینگاهش دلم را ز.  ندی نشی کارگاهم می تک صندليرو. ردیگیبا مکث دل از نگاهم م        
 . شودی میی دلم هواکندی و با ارامش با من صحبت منهی کی بنگونهی ایوقت. کندیو رو م
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 . کاوه ارامش داردنی اچقدر

 می و پشت چرخ سفالگررومیم. گذارمی سجاده مي و روکنمی و چادرم را تا مشومیبلند م        
  انقدر کار و اتفاقات پشت سر هم افتاد که.  ننشسته امنجای که اشودی میچند وقت. نمی نشیم
 

 . نماندمی برایمجال

 ؟ی بخوابي خواینم -        

 دی باگهی ساعت دکی. نه : دی گوی مدی ای چون به خودش مستی نای دننیانگار اصال در ا        
 .مارستانیبرم ب

 دانم منتظر چه ینم. کندی را در هم گره مشی و دست هاشودی به جلو خم میکم        
 . به منزندی حرف زل می که بستیزیچ

  شده باز؟يزیچ: میگوی از سکوت پر حرفش مشومیکالفه م        

 .یستیخسته که ن.  صحبت بکنمیاومدم باهات در مورد موضوع: دیگویم        

: می گوی شوم می سراپا گوش می ولستی افتد دست خودم نی که به جانم ميدلشوره ا        
 .ستمینه خسته ن

 ؟ی برخورد کنی باشم منطقدواری امتونمیم. خوبه -        

چند روز : دیگوی که مشیمنتظر چشم دوخته ام به لبها. کنمیبه تکان دادن سر اکتفا م        
 .دمیاز دوستان د یکی مطب ي رو تولی اقا اسماعی اتفاقشیپ

 دشی کاوه هم او را با همسر جددی کرده؟ شایباز چه اشتباه.  لرزدیاز اسمش تنم م        
 . ها دستور گرفتهی و از باالدستستی که گفته بود موقتيهمسر.  باشددهید

در .  خانم بودهیبا : دی گویم.  کنم ی و با گوشه سارافونم باز مرمیگی منییسرم را پا        
 ؟یدونی ميزیمورد اون خانم چ

 .زنمی حدس میعنی. دونمیم. زمی ری را توامان در نگاهم می و ناراحتصالیاست        



 251 

 له؟ی که همسر حاج اسماعیدونیم -        

 .دونمیم: می گوی به خس خس افتاده مینفسم هم کم. ردی گی راه میقطره اشک        

 اورده بودش دکتر؟.  بارداره خانمشیدونیم -        

 هستم که يزیدنبال دست آو.  کنمیناباور نگاهش م.  درون وجودمکشدیآتش زبانه م        
  يوا. لیاقا اسماع.  محض استقتی که حقگفتینگاه کاوه اما م.  حرف دروغ استنی ادیبگو

 
 به يگفته بود.  ستی موقتي که گفته بودی بچه، ان هم از زن؟ي با ما چه کردلی اسماعاقا

 . خارج از توانم استیکی نیتحمل ا. رودی میاهی سمی هاست؟ چشم هایفرمان باالدست

 . بهتر شومی تا کمگذارمی هم مي را رومیچشمها. شودی منیسرم سنگ        

 ا؟یمی کیخوب: دیگویم. ستادهی سرم اي که باالشنومی کاوه را ميصدا        

 .خوبم: می گوی مکنمیچشمم را باز م        

 که دانستی به اندازه کاوه میچه کس. توان بلند کردن سرم و نگاه کردن به او را ندارم        
   درد و رنج طرد شدنم را بهتری ام؟ چه کسدهی همسر مادر چه کشنی همه سال از انیمن ا

 
 کرد؟ی او درك ماز

اخم دارد و . زندیدر چشمانم زل م . اوردی و سرم را باال مندی نشی چانه ام مریدستش ز        
 .میکنیبهش فکر نکن با هم حلش م: دیگویم. لرزدیدلم م. ي هم دلخوردیشا

 م؟ی را قرار بود با هم حل کنيزیچه چ        

.  خورمی خان را نملی گول حرف اسماعنباریا.  فکر کنمدیبا. شومی و بلند مرمیگینگاه م        
  دستم را به.  افتمی احمدرضا مادی کبارهی که رومیراه م. دهمی دودمانش را بر باد منباریا

 
  احمدرضايوا: می گوی و مزنمی ام میشانیپ

 کند؟یمادرم با درد حقارتش چه م. زنمیدوباره قدم م        
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 . مامانيوا: می گویم        

 خسته شده کنمی زمزمه مکباری ي اقهی که چند دقیکاوه که از راه رفتن و کلمات گنگ        
  يخوایم: دیگوی و مشودی مرهی صورتم خيتو.  داردی و محکم نگهم مردی گیدستم را م

 
 .ی برخورد کنیقرار شد منطق. میکنی با هم حلش مگمی م؟ی نابود کنخودتو

 رفته زن گرفته؟ دمی فهمی وقتدمی کشی چیدونی برخورد کنم؟ می منطقتونمیم -        
 . کنمکاری چدم؟بگوی کشی اون شب تا صبح چیدونیم

 و با فشار دستش کشدی را میصندل.  تر شدهنی سنگمینفس ها. دهدی امانم نمهیگر        
  یمنطق: دیگوی در ان مشهود است مي که دلخوری و لحني جدیبا صورت. نمی که بنشدیگویم
 

 .هیادی کردن از تو انگار انتظار زفکر

 بلند ی صندلياز رو.  کاوه استي هاهی کناخواهمی که ميزی چنی اخرتی موقعنیدر ا        
 .کنمیخودم حلش م. یممنون که گفت:می گوی در چشمانش و مشومی مرهیخ. شومیم

 هم ي که از خشم چشمانش را رونمی بیم. کشد ی مقیچند بار نفس عم. شودیکالفه م        
   رو ثابتی چيخوای همه برات مهم تر از خودتن؟ مشهیچرا هم: دی گوی و مگذاردیم
 

 ؟یکن

کم طاقت .  خورد استی امده حسابشیاعصابم از مسائل پ.  دهمیبه خودم جسارت م        
   رويزی چستیقرار ن: می گوی مشهود است ممیدلخور.  در چشمانششومی مرهیخ. شده ام 

 
 ؟ي زدن بردارهی دست از کناشهیم.  کنمثابت

انگار .  کنمیدو سه بار استنشاق م.  اورمی را در مي و اسپرکنمی را باز مزی ميکشو        
 . شودی ممانیپش
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: دی گوی و مکندی نفسش را رها میعصب.  کشدیدستم را از پشت م. رومیبه سمت در م        
 . داشته باشهیحی توضدی شامیکنیباهاش صحبت م. لی حاج اسماعشی پمیریبا هم م

اون فقط بلده دروغ .. هه: می گوی و مزنمی ميندپوزخ.  شده ام ی از اندازه عصبشیب        
  حاال. خانمو عقد موقت کردهنی گفت به خواست مقامات باال دستش اشی پيسر.  بدهلیتحو

 
 . هم دارهبچه

 .شومی قرار می موضوع بنی اي اورادیدوباره با         

 . برادر احمدرضاای خواهر شهی بچه که مهی. بچه داره: می گویم        

 دی شدن است و من بایخانواده ام در حال متالش. کندی به وجودم رسوخ مکبارهیترس به         
 چه کنم؟

 شه؟ی میاحمدرضا بفهمه چ. مامانم بفهمه: میگویملتمس به کاوه م        

اروم : دی گوی اش که استعداد حل کردن من را درون خود دارد مییایبا چشمان در        
 .باش

 شی پمیریبا هم م: دی گویم.  را پاك کنم می تا اشکهادهدی به دستم مبشی از جیتمالدس        
  باشه؟لیحاج اسماع

 که ی لحننیبا ارام تر.  اورد ی ام فشار منهی قلبم به سی کمتر شده ولمی حالت عصبیکم        
   که بچه حاجادی مای دننی بچه داره به اهی که تی واقعنی با ادیبا:دی گویسراغ دارم م

 
 . يای کنار بلهیاسماع

  انقدر تلخ است؟شهی همقتیحق.  سوزاندمیحرفش م        

 .ستی توانستن نی هر خواستنی ولخواهمیم.  برخورد کنمی منطقخواهمیم        

مامانت و احمدرضا بهت . ی باشي قودیبا: دهدی و محکم ادا ممیخونسرد و همانطور مال        
 .نی رو دارشی پیه سخترا.  دارنازین
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 یانقدر سخت که تنم را م. سخت. می دارشی در پیراه سخت. دهمیسرم را تکان م        
   که خانواده را درهمي فکری بيلعنت به تمام مردها.  لیخدا لعنتت کند اقا اسماع. لرزاند

 
 .شکنندیم
 

از من . دهدی ملی را تحوفتشی ساعت دو شدیگویم. مارستانی برود بدی که بادیگویکاوه م        
  فکر احمدرضا و مامان و. شومی موانهیاگربمانم خانه، د.  نکنم تا برگرددي که کارخواهدیم
 

 کی. رومیمن هم به اتاقم م.  تا اماده شودرودیکاوه م. کندی ام موانهی با مسئله دبرخوردشان
   بهمیرسین با کاوه مهمزما.  پوشمی توجه به رنگ و طرحشان می و باورمیدست لباس در م

 
 .میری گفتم بمون با هم مایمیک: دیگوی اخم میکاوه با تعجب و کم. اطیح

 تا تونمینم.  برم شرکت خوامیم: می گوی اورم و می در می چوبی را از جاکفشمیکفش ها        
 .کاربمونمیظهر ب

 .یباشه هر جور راحت: دی گوی شود می که راحت مالشیخ        

دلم . نمی تا بنشکندیدر جلو را باز م. کندی خارج ماطی را از حنی و ماشرودیجلوتر از من م        
  به کاوه نگاه.  اورمیطاقت نم.  ام رهی خرونی حرف به بیب. جوشدی و سرکه مریمثل س

 
 شده يگری چرا از دم صبح جور ددانمینم. لرزدیدلم م. ستی اش جور خاصرهینگاه خ.کنمیم

 . خواهمیاالن نم. خواهمی را نمشی جور بودن هانیا. شیرست همان کاوه چند سال پد. است
 

 ی چیکنی اقا فکر ملی اسماعدنی دمیاگه بر:می گویم.  کرده امری چند راهه گانی که ماالن
   گفتم ابروتوی وقتی گفت ولنویخالف که نکردم دفعه قبل هم هم.  حقم بوده گهیگه؟میم
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 .ستی ننیراهش ا.  حرفشری زد زبرمیم

 نگاه زدیری ماری اختی که بییبه اشکها.  کنمی را که به لرزش افتاده مشت ممیدستها        
 .می بکندی نباي خودش کارحی توضدنیقبل از شن. می نداري اگهیراه د:دیگوی و مکندیم

کاوه خونسرد من . کالفه شدنش مشهود است. زمیری و در سکوت اشک مکنمیسکوت م        
 . استادی زی سرعتش کمکندی می که با آرامش رانندگشهیبرخالف هم. امروز کالفه است

 نیا.  فرو رفتهیشگیباز هم در جلد کاوه مغرور هم. داردی شرکت نگه ميجلو        
 منتظرم میو نساعت دو : دیگوی انکه نگاهم کند میب. کنمی رفتارش را درك نمیچندگانگ

 .باش

 بدرقه اش ابانی خچی تا محو شدنش از پشودی از جا کنده منشی و ماشمی گوی ميباشه ا        
 .کنمیم

 و نمی نشی مي پله اول وروديرو. دی ای مرتری دبایز. شومی ماطی اندازم و وارد حی مدیکل        
   گلدانهانی اي و شادی وقت به رنگارنگچی من هیزندگ. می رنگي شوم به گلدانهای مرهیخ
 

 اماده رفتن به مرحله لی فامي همه بچه هایوقت. ی تلخ بچگي به روزهارومیم.  استنبوده
 ری صادق گییمدتها بود که دا.  از دست دادمشهی همي بودند مادرم را برای از زندگيدیجد

  داده
 

 با مادر گذاشته بود يسر ناسازگار دای که جدیی زندايزمزمه ها.  که مادر ازدواج کندبود
 . می انها هستی زندگي براي که من و مادر سرباردمی فهمی ممی هایبا همه بچگ.  شده بودادیز
 

 پناه آورده بود به ي باشند از سر ناچارشی که حامي داشت و نه مادري نه پدري نوای بمادر
   که مادر کنارشخواستیحاج بابا دلش م.  مساعد نبودادیاوضاع ان طرف هم ز. تنها برادرش
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 مزه چه بود ی برتی رگ غنی دانم ایداد؟نمی صادق اجازه میی دارتی مگر رگ غی ولبماند
  د؟ی دی شبانه مادر را نمي هاهی اما خون دل خوردن و گرکردی مسئه باد منی ايکه فقط برا

 
 تا اجازه دهد دیای در بنی به عقد عمو امدی مادر باي طبق رسوم عهد قجرگفتی صادق مییدا

  کی ری بود که عصر دلگنیمادر هم دوست نداشت هم. خواستیمن اما دلم نم. ماندگار شود
 
 خوب بود تا زیچند ماهه اول همه چ.  صادقیی خانه دامی سرد ساکمان را بست و آمدزییپا
 زن مرده بودند شتری که بیخواستگاران.  امدانی جورواجور مادر به مي خواستگارهاي پانکهیا
  ای
 

 ي تویی ان موقع زن دارفتندی پذی من را نمشترشانیب.  کردن زن دوم داشتنداری اختقصد
  انگار مادر از.  توانم دختر خواهرت را بزرگ کنمینم.  ستی که مناسب نخواندی مییگوش دا

 
خون جگر خوردن مادر .  بمانمیین دا و زیی داشیمحال بود مادر بگذارد من پ.  بودشیخدا

  اما مادر دلش.  بودی صادق راضییدا.  گذاشتانی پا به ملی حاج اسماعنکهیادامه داشت تا ا
 
اگر .  جدا گرفته بودندي مادرم خانه اي از دو طرف برایکیاگر .  خواست ازدواج کندینم
  ی نمی تلقیی ابروی بود را بوهی زن بکی تنها نبودن الشانی از دو طرف فکر ابرو که در خیکی
 

 یی من هم تنهادیشا. کردی و دخترش را بزرگ مماندیم. کردی وقت ازدواج نمچی مادر هکردند
   و حاجیی داي بالخره با صحبت های ولشدی نمیمادر راض.  کردمی حجم را تجربه نمنیبه ا

 
 من را نکهیهم. رد ازدواج کلی با حاج اسماعشودی نمي همرزم پسرم ادم بدگفتی که مبابا
 لی حاج اسماعنکهیحاج بابا از ا.  خوشحال بودییزن دا.  بزرگ بودازی امتکی بود رفتهیپذ
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  مجرد
 

 و از غر ردیگی اش سامان موهی خواهر بنکهی صادق از اییدا.  را خواسته خوشحال بودمادر
   پتوری مادر زي ام پا به پادهیمن اما هر شب تا سپ.  خوشحال بودشودی زنش راحت ميزدن ها

 
 یلیعقد مادر خ.کردی مرا متاثر مشهی سر نماز مادر با خدا و پدر همينجواها. ختمیری ماشک

  صبح.  و همان قدر مظلومانه بودبانهی غرزی همه چشی برگزار شد اصال مثل زندگبانهیغر
 

ه ساك کوچک مادرم ک.  عقد کردندی همان حوالي دادند و بعد از دو روز در محضرشیآزما
   مادر کل زد وي براینه کس.  منتقل شدلی خانه به خانه حاج اسماعنی ما بود از الیکل وسا

 
 مگر ی به وصلت نبودند ولی راضلیخانواده حاج اسماع.  دود کردشی روي اسفند جلوی کسنه

  مادر خانم خانه خودش شده.  خوب بودزیهمه چ.  بزندی حرفش حرفي روتوانستی میکس
 

 کمرنگ مادر را ي لبخندهایخوشحال بودم وقت.  به من نداشتي هم کارلیحاج اسماع. بود
  میبخاطر ن.  که از مدرسه برگشتم خانهي شروع شد روزیی از ان روز کذازیهمه چ. دمیدیم
 

 که ي ایلی و بعد سدیکار به دعوا کش.  مواخذه شدملی از جانب حاج اسماعرمی تاخساعت
 ییکتکها.  من دست بلند کنديگفت که حق ندارد رو. به خشم اوردنوش جان کردم مادر را 

  که
 

انقدر کوچک بودم که از ترس .  شودی محو نمي اهی چشمانم ثاني روز مادر خورد از جلوان
  يماریب. دی دحالی مرا بدی سرم رسي مادر باالیوقت.  خانه بودي که انتهایپناه بردم به اتاق

 
 .  بردمارستانی مرا به بیمادر با نگران.  نشان داده بودي ان روزها خوداسمم
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 هیمن مقصر گر. شدی مشتریهربار عذاب وجدانم ب.  صحنه بارها و بارها تکرار شدنیا        
   انوقتزدی بری قبح عملیوقت.  توانست تحمل کندی مرا نملیحاج اسماع.  دوباره مادر بوديها
 

 نداشتن من از حاج ي حرف شنوي ماجرانیمثل هم. شودی مي چند باره اش عادتکرار
 مادر و بودن کنارش ی و خوشبختی خوشحالنیاخر سر ب.  دنباله دارماني و دعواهالیاسماع

   رایکی
 

 . کردمانتخاب

خودم خواستم که .  برنگشتمگریاز مدرسه با همان لباس مدرسه رفتم خانه حاج بابا و د        
  ي براکباری هم موافق بودند چون فقط مادر لیر مادر و حاج اسماعانگا.  حاج بابا بمانمشیپ
 

لبخند مادرم .  نشدریگی پگری ددی به ماندن خانه حاج بابا را دلمی تمای امد که وقتبردنم
 نگذشته بود که خدا احمدرضا را به انها داد و یچند ماه.  از ماندن کنارش بودشتریارزشش ب

  خنده
 

 . برابر شدنی مادرم چنديها

 پدرم مثل ای که کاش مادرم یحسرت لحظات. دمی حسرت کشمیبارها و بارها در زندگ        
   تا مادرمدمی حسرت ها را به دوش کشنیمن ا.  کنارم بودند ي عاديهمه خانواده ها

 
 به یزندگ.  قلب مادرم را بشکندگری دکباری لی گذاشتم حاج اسماعیحاال نم.  باشدخوشحال

 . بودی کافشی براگری مادرم را زجر داده بود دی کافاندازه

 ی مبای که زکنمی مرابی سیکی یکیگلها را . کنمی و اب پاش را پر مکنمی اب را باز مریش        
  انگار فکر. شودی مشانیدای و همسرش هم پیمانی سلیپشت بندش به فاصله کم. دیا
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 زندی اتاقم نشسته ام که در ميتو.  استي نفر کسرنیاخر.  ارامم کردهی به گذشته کمکردن
 اجازه هست؟:  دی گوی میشگی اورد و با همان لبخند همیو سرش را داخل م

چهره اش بانمک تر . ستی ني خبرشی پکماهی ی از کچلگری در امده و دی کمشیموها        
 .شده

 . تو خودتو لوس نکنایب: می گویم        

 کوتاه با نی مردانه استراهنیپ. ستی ني اجق وجقش خبريااز لباس ه. شودیوارد م        
 ؟ي کردرید: میگویم. دهی پوشي ساده انیشلوار ج

 .ونی کتای فسقلدنی دمارستانیرفتم ب -        

  مردا برن بخش زنان؟ذارنیمگه م -        

بچه رو .  مرخصشون کننخواستنیم.نه: دیگویم. دهدی لم می مبل راحتي و روخنددیم        
 .دمی داطی داده بودن اورد حیی زن دالیتحو

 .یی برم جادیمن امروز ساعت دو با. اهان -        

  پس؟شهی میکار هتل چ: دیگوی مشودی ميجد        

. ی دست تنها نباشي رو هم امروز ببریمانی سلیتونیم. میکنیفردا پس فردا تمومش م -        
 .شمیساعت با خانمش مشغول م چند نی ايمنم تو

 نی که تا ايکسر.  حالم استيای سرخم کامال گوینی و بیخوابی پف کرده از بيچشم ها        
  تو؟یخوب: دی گوی و مدی ای تر مکی و نزدشودی نشده بلند مقیلحظه دق

 .خوبم: میگوی نگاهش نکنم ممی مستقکنمی میسع        
 

 ی ناراحتم نمقای عمنی چننی که هر بارکه اداندیم. رودی میمانی بعد همراه سلی کميکسر        
   کهیفکر کردن به عکس العمل. کندی حالم را بهتر مییتنها. حرف بزنمیخواهم با کس
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فاکتور . دهمی محی توضهی مهدي کارها را برایکم. کندی را راحت تر مالمی انجام دهم خدیبا
   اورم وی مشیهمه و همه را برا.  ها و قراردادهانهی شرکت، برآوردهزانهی اقساط ماهدها،یخر

 
 دارد تا بتواند همه را دسته ازیکامال مشخص است که به زمان ن. دهمی مي مختصرحیتوض
 . نیی به کارگاه طبقه پارومی مشودی تمام مهیکارم که با مهد.  و کارها را سر و سامان دهديبند

 
 به کنمی و شروع مدارمی گل بر ميمقدار.  پوشمی که بر تن دارم میی مانتوي را روروپوشم

  ي اقا دارم را به گل تولی که از اسماعی دوست دارم تمام خشمدهمیمحکم ورز م. ورز دادن
 

 کردم که ییچه خطا.  فقط غصه خوردن استشهیچرا سهم من هم.  منتقل کنمدستم
 . هستمی عذابنیمستوجب چن

 کنم دای پيزی تا چکنمی اماده را رصد ميقالب ها .کنمیکمد گوشه کارگاه را باز م        
 خواهمی من امروز فقط می ولشوندی می جالبي معموال کارهای دليکارها. مناسب احوالم

  مشغول
 

 ) إِنَّ ربِّی لَسمِیع الدّعاءِ. (ندی نشی از همه به دلم مشتری بیکی ان همه قالب نیماب.باشم

. کنمی ممکن فشرده مي و با دست تا جازمیریگل را درون قالب م.  دارمیهمان را بر م        
   تادارمی اضافات گل را برمی از شکل گرفتن گل درون قالب، با نخ نامرئشومی مطمئن میوقت
 

 ادمی. ستی شخصي ، کاریکی نیا. زنمی مخی تارشیرو.  داشته باشدیقلی صاف و صیسطح
   رابهیآرام کت.  بگذاردي از کوره امد کناری خودم اماده کرده ام و وقتي برامی بگوبایباشد به ز

 
 مرا ي دعاایخدا. دهدی منتی اطرافش را زیرانی الی و اصیچند نقش سنت. گردانمیبرم

 . بده تا بر همه مشکالتم فائق شومی قدرت؟يشنویم
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. خوردی که همراهم زنگ مرمیگی اب مریدستم را ز.  گذارمی تابلو ها مری را کنار سابهیکت        
  حتما. کاوه است که تک انداخته .  فکر و کار بودم که ساعت را فراموش کردمریانقدر درگ

 
 مشغول کار و هی و مهدبایز.  طبقه باالرومیم.  اورمیروپوشم را در م.  منتظرم استرونیب

وارد . دیای که دنبالم بکنمی اشاره مبایبه ز. زندی می من لبخند کمرنگدنی با دهیمهد. صحبتن
  اتاق

 
حقوق .  کشمی مرونی و دسته چکم را بکنمیگاوصندوق را باز م. دارمی را برمفمی و کشومیم
   متوجه تماس وی اتفاقروزید. می که کرده ای از توافقشتری بيزیچ. سمی نوی اش را مکماههی
 

 . نداردی مرخصی که دلتنگ است ولگفتیم.  با مادرش شده بودمصحبتش

  خانم؟ایمی کهی چنیا: دی گوی اندازد و می به چک مینگاه. دهمیچک را به دستش م        

 هی مهدگهیاالن د.  ندارهی مشکلي بری هم خواستیمرخص. زمی ماهته عزنیحقوق ا -        
 .نی بکني با هم همکاردیتونیجان هست م

 ست؟ی نادی مبلغ زنیا: دیگوی افتد می مبلغ چک مي و نگاهش رودیگوی میممنون        

 .يدی ماه کشنی ایی که تنهایی و زحمتايبابت اضافه کار.  راحت درستهالتینه خ -        

 و یمانیاگر به غرور سل. شومی خوشحال مشیمن از خوشحال. کندی تشکر میبا خوشحال        
  يرکای که چند ماه بدانمیم. دادمی مشی ماهشان را پنی حقوق اخوردیهمسرش بر نم

 
 . کنمی نمي تا از اخالقشان مطمئن نشدم سرخود کاری را بهشان اورده وليادی زيفشارها

. نمی نشی و مکنمیدر را باز م.  منتظراستنیکاوه درون ماش. رونی بزنمیاز شرکت م        
 .کنمیسالم م
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 که تحمل کرده ي و فشارشبی دیخوابیب. میهر دو کسل هست. دهدیسالمم را جواب م        
 . را گرفتهمانی انرژمیا

 نیماش.کنمی نگاه مرودی که کاوه ميری چسبانم و به مسی مشهیسرم را به ش. ضعف دارم        
 .نجای امیچرا اومد: میگوی با تعجب مداردیرا که نگه م

 ناهار میبر. دونمی گرسنم تورو نمیلیمن خ: دی گوی و مکندیبه رستوران اشاره م        
 .میبخور

 ادهیپ.دهدی قرار مری بندد و مرا تحت تاثی راه مخالفت را مشهیکالم محکم و قاطعش هم        
 .رومی و دنبالش مشومیم

 نی همشهیکاوه هم. می شهر نشسته اي رستوران هانی از بزرگتریکی ي هم تويروبرو        
   مرا اورده بودیی دانم چرا جای و االن نمخوردی را می خاصي رستوران هايطور بود غذاها

 
 که ی توجه به اتفاقی بمی که نشسته ایی توجه به جایب. می انقدر خاطرات مشترك داشتکه

  پشت بندش اب. گذارمی و درون دهانم مکنمیامروز متوجه اش شده ام قاشقم را از برنج پر م
 
. خوردی را مشیرد غذاکاوه خونس.  قورت دهمی بغض لعنتنی تا برنج ها را همراه انوشمیم

  نیقوان. خوردی نوشابه و اب نمشی غذانیب. دهدی منیی و پاجودی مادیهر لقمه را به مقدار ز
 

 ساعت ترسمیم. می زودتر برشهیم: می گوی مستی نادیتحملم ز.  که من از برمي انانوشته
 . تمام بشهشیکار

 . محل کارشمیرینم -        

  پس؟میریکجا م -        

 .میکنی صحبت ممینیشی مي مطب من و سه نفرادیاون م -        

 .می زمان دارگهی دکساعتیهنوز : دی گوی اندازد و می به ساعتش مینگاه        
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 می عصبانی فقط کمی من گرفته کمی که بدون نظرخواهیماتی و تصمي خونسردنیا        
   راشی تا با ارامش ادامه غذاکنمی کنم و منتظر نگاهش میدور دهانم را پاك م. کرده 

 
 .بخورد

 کند که ی نمي اصرارچی هی نخورده ام ولشتری چند قاشق بنکهیبا ا. کشدیدست از غذا م        
 . شومی بچه میلی خیگاه.  مثل گذشته نازم را بکشدخواهدیدلم م.  را بخورممی غذایباق
 

 .دانمی هم مخودم

 .می برياگه تمام کرد: دیگوی و مشودیبلند م        

 ی نمی به مطبش حرفدنیتا رس. گرددی و برمکندی حساب مرودیم. دارمی را برمفمیک        
 .میزن

 و کی شیمطب.  سعادت اباد استی حوالیکیمطبش درساختمان پزشکان ش        
 راهرو نصب ي که ورودیی را از تابلونی است الی دوشنبه مطب تعطيمعموال روزها.يامروز

  شده بود
 

 به اشپزخانه و قهوه جوش را رودیم. نمی نشی سالن انتظار می صندليمنتظر رو.  بودمدهیفهم
 ؟يخوریقهوه م: دی گوی و مزندیبه برق م

 و سرکه ریدلم مثل س. فتادهی نی انگار اتفاقکندی خونسرد رفتار ميجور. ردیگیحرصم م        
  ي رومی روبرودی ای و مکندی اماده مي خودش قهوه ايبرا. کنمی اکتفا میبه ممنون. جوشدیم
 

نه محتوا را . زنمی و ورق مدارمی برمزی مي از رويمجله ا. ندی نشی کرم رنگ چرم مست
 .کنمی را تجربه ميانتظار کشنده ا. نمیبی و نه عکس ها را مفهممیم
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 ياز جلو. کندی و در را باز مرودیکاوه م. شودیقلبم از جا کنده م. زنندیزنگ مطب را که م        
  شیموها.  به تن دارد ی توسيکت و شلوار. نمشی بی در چارچوب در مرودیدر که کنار م

 
 بود؟ شی موهانی هم مابی چند تار مشکدمشی که دشیچند وقت پ.  شده انددی سفکدستی

 نبود؟

 .شدی قدم مشی در سالم کردن پشهیحاج بابا گفته بود که پدرم هم. کنمیسالم م        

 که کاوه فهممیفقط م. شمی که متوجه نمدیگوی ميزی به کاوه چدهدارامیسالمم را پاسخ م        
 .ستی نی تو مشکلایشما ب: دیگویم

جو . میکاوه مارا تنها گذاشت تا راحت تر حرف بزن. می هم نشسته ايهر دو روبرو        
 اقاست و لی درهم نگاهم به اسماعي خشم و اخم هابا. بر جمعمان حاکم است ینیسنگ

  منتظرم
 
 . اقالی اسماعدمی شنییزای چهی: می گوی منمیبیسکوتش را که م.  بحث را باز کندتا

 .يدیدرست شن: دی گویخونسرد م        

. گفته بودم : می گوی منیخشمگ. کندی اصال انکار هم نمنباری احیمردك وق.  شمی موانهید        
   جورهچی هنباریا. ي مامانم و احمدرضا رو ازار بددهمی بار گفته بودم که اجازه نمنیچند

 
 .امی نمکوتاه

 افتاده یچه اتفاق خاص: دیگوی مردی دارد اوضاع را در دست بگی سعشودی میاو هم عصب        
 ا؟یمیک

 . از مادر منری غیونم از زنا. یشی بابا ميفقط شما دار.  یچیه: خندمی میعصب        

  کجاش مشکل داره؟نیا -        
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 ی هات بوده؟ چرا حاجی به درخواست باال دستی نداشت چرا گفتیاگه مشکل.  جاچیه -        
 ؟یقالب

اجازه . ایمی کنیبب:  اوردی و انگشت اشاره اش را باال مشودیبلند م. شودی منیخشمگ        
 .ی دخالت کنمونی تو زندگدمینم

. زنمی خودم حرف میمن راجع به زندگ.  تو ندارم ی به زندگي تو؟ من کاریزندگ -        
 .راجع به مادرم و احمدرضا

قرار شد .  اروم ترکمی یحاج.  جانایمیک: دی گوی و مشودیهمان لحظه کاوه وارد اتاق م        
 ه؟ی چي برادادی داد و بنیا. می با هم حرف بزنمینی و بشدیایب

 دارم شونی با ایمن چه حرف: میگویبه کاوه م.  امدهی تر از او ندحیوق. زنمینفس نفس م        
   من بهنباریا.  که کرده حقش بوده ي کارکنهی اقا فکر منیهان؟ من به شما هم گفتم ا

 
 . جلورمی خودم مروش

: می گوی در چشمانش و مشومی مرهی خمیمستق. ستمی ای ملی حاج اسماعي روبروقیدق        
   دفاع از حق مادرميالزم باشه برا.  و دفاع کردستادی من بخاطر مملکتش مردونه ايبابا
 

 .ستمی ایمقابلت م.  شمی ممرد

 لی که حاج اسماعی سمت در که کل مطب با حرفرومیم.  بزندی مانم که حرفیمنتظر نم        
 .شودی مرانی بر سرم وزندیم

 .هیاون راض.  می از هم نداری پنهونزیما چ. انهیمادرت در جر -        

 میدستها. ردی حال مرا با حرفش بگخواهدیم.  خواهد مرا عذاب دهدیم. دیگویدروغ م        
  ستی ضعف بزرگيماری بنیا. زندی که به شماره افتاده حالم را بهم میینفس ها. لرزندیم
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 قیچند بار پشت سر هم عم.  اورمی در مبمی را از جياسپر. دهدی نشان مفی مرا ضعشهیهم
   مبليرو.  کندی متمی و تا مبل هداردیگی سمتم دستم را مدی ایکاوه م.  کنمیاستنشاق م

 
 .ارمی اب برات بوانی لهی يخوای م؟یخوب: دیگوی و مشودی مرهیدر چشمانم خ. نمی نشی مکه

 هم یی دروغگوشیکوی نلیبه خصا. دی گویدروغ م.  خواهمی که نمکنمیبا سر اشاره م        
 .لرزدیدستانم م. گردمی مفمیدنبال ک.  اضافه شوددیبا

. کندی نگاهم مي هم دلسوزدی شاایبا تاسف . ندی نشی ممی مبل روبروي رولیحاج اسماع        
 . شودی مدای مگر پی لعنتفی کنیا.  خودت متاسف باش ي که برافهمانمیبا نگاهم بهش م

 
 .يگردی میدنبال چ. آروم باش: دیگوی مکاوه

 .خوامیمو م..فیک. فم...یک: میگوی جا امده مینفسم کم        

 .ارمی االن مفتویباشه باشه اروم باش ک -        

ان ...ال: می گوی کنم می مشی و روری که زنطوریهم.  دهدیبه دستم م.  اوردی را مفمیک        
 .یگ...یدروغ م.  مامانزنمیزنگ م

 .سالم: میگویم. داردیبعد از چند بوق برم. رمیگیشماره مامان را م        

 .سالم مامان جان: دی گویم.  تا بشنوندگذارمی بلندگو ميرو        

 زم؟ی عزایمی کیخوب: دی گوی شنود می تندم را که مي نفس هايصدا        

 رو لی حاج اسماعانی تو جر؟یدونیتو م: پرسمی مستی دست خودم نمیاشک ها        
 ؟یدونیم

 ؟یکنی مهی چرا گرزم؟ی عزیزنی حرف میدر مورد چ -        

بگو که . یدونی همسر دوممو مانی بهش بگو که جرنهیتهم: دیگوی بلند ملیحاج اسماع        
 .ي دادتیخودت رضا
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: دی گوی مهی شنوم که با گری م مامان رايصدا. ستی دست خودم نمیشل شدن شانه ها        
 .خودم خواستم.  ماماندونمیم.  ایمی کدونمیم

 . دخالت نکنهمونی زندگي تويخودیبه دخترت بگو ب: دی گوی ملیحاج اسماع        

 .خوردی سر ممی پاي روی گوششودی حس میدستم ب        

 نداشته يتو کار.  مامان جان ایمیک: دی گوی درون ذهنم که مشودی مامان اکو ميصدا        
  تو که دخالت. میمن و احمدرضا خوب.  به ما نداشته باشيکار.  خودت برسیبه زندگ. باش

 
 نداشته ي کارکنمیازت خواهش م. شهیاعصابمون داغون تر م.  شهی وضعمون بدتر میکنیم

  عمون بدتازه احمدرضا بچم رابطش با پدرش خوب شده تازه ارامش گرفته نذار اوضا. باش
 

 .بشه

رفتن .  قرار داردمی که روبروي که پنجره اشومی مرهیخ.  شنومی را نمشی حرفهایباق        
   که درونش قراردارم هرییخال.  فهممی کدام را نمچی کاوه هيصدازدن ها.  لیحاج اسماع

 
  چه زنده ام؟يبرا. زندیری نمنیی هم پامیاشکها. کندی حبس مشتری نفسم را بان
 

نه تنها پنجره .رمیگی بسته مينگاه از پنجره ها. کندی ممی و صدادهدیکاوه محکم تکانم م        
  دندان به لب. شوندی مزی سرامیاشکها.  بسته اند ی همگمی روشی پيها بلکه درها

 
 را شی حرفهاخوردی کاوه تکان ميلبها.  ام بلند شودهی گري خواهم صداینم. رمیگیم

 ي داشت کاش ذره ای عاشقي ادعانینچنیاو که ا.  دلخورمای از تمام دنشتریاز او ب. فهممینم
  مرا
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 خواهدی مییدلم تنها.  امده بودنیی از موضع غرورش پای فقط کمیکاش کم.  کرده بوددرك
  کجا:دیگوی و مگذاردی مرهی دستگي سمت در که کاوه دستش را رورومیم. شومیبلند م

 
  حالت؟نی با اي بريخوایم

.  برومخواهدیدلم م.  تنها باشمخواهدیفقط دلم م. دانمیخودم هم نم.  ندارم بدهمیجواب        
   توان حملمیپاها.  شده استیضعف بر وجودم مستول.رودی میاهی چشمانم سکدفعهی
 

 . شومی محالی و بکشدی مریسرم بشدت ت.  را ندارد وجودم

 سرم چکه چکه يقطره ها.  کنمیچشمانم را که باز م. کنمی سرم حس مي بااليهمهمه ا        
   به کاوهيزی چيکسر. زنندی و حرف مستادهی سرم اي بااليکاوه و کسر. زندیری منییپا
 
آن از حاج بابا که .  مانده امبیچقدر غر. بندمیدوباره چشمانم را م. رونی برودی و مدیگویم

  ان هم از. زندی منهیالن سنگ کاوه را به س دردانه اش هستم و ااستی دنای تا دنکردمیفکر م
 

 که یمن. دمی او را دی که تمام عمر فقط خوشبختیمن.ندیبی اش می که مرا مانع خوشبختمادرم
 .  گونه امي روردیگی راه میقطره اشک مزاحم. ردیگیدلم م. همه را خواسته ام یخوشبخت

 
 و رو ری عطرش زودتر قلبم را زيبو. شنومی گوشم مکی نزدیی ارام کاوه را از جايصدا

 به کی خواهم انقدر نزدی نمنمشی خوام ببینم.  کشدی بودنش پر نمي دلم برانباریا. کندیم
  من

 
 ؟یکنی مهیچرا گر:دیگویم. باشد
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 اقا خوار و لی کاوه و اسماعيمادرم مرا جلو.  او به حراج گذاشته شدهي صبح جلومیآبرو        
   ام شدتهی و گرگذارمی چشمانم مي آرنجم را رومی گوی نميزیچ.  کرده استفیخف
 
 ؟ي تنهام بذارشهیم:میگویدردمند م. ردیگیم

 گهی دقهیسرمت چنددق:دیگوی و مداردی چشمانم برميدستم را از رو. دیگوی مینه قاطع        
   کهيزی و انقدر اشک بری تنها باشیتونی خونه بعد ممیری ميمرخص که شد.  شهیتمام م

 
 . بشهدی سفچشمات

 . همه شان به دركی واقعيبه معنا. به درك. کنمیعلت حرصش را درك نم        

 نازخاتون؟ ناز کردن و ي شدیچ:دیگوی مندیبیچشمان بازم را که م. شودی وارد ميکسر        
 . که اونم به محاسنت اضافه شد دختریغش و ضعف نداشت

 ؟يریگی برام آژانس میی برم جاخوامیم: میگویم.  نداردمی رويریلحن شوخش هم تاث        

 ؟ي بريخوایکجا م: دی گوی به کاوه و مشودی مرهی و خشودی مي جديکسر        

  نه؟ای یکنیآژانس خبر م -        

 به ي کسري شود دستش را برای ام مختهی و اعصاب بهم ریکاوه که متوجه لحن عصب        
 .برمتیمن م: دی گوید و م اوری سکوت باال میمعن

 چی خواهد هی فهمد دلم نمینم. نمی خواهد او را ببی دلم نمتی موقعنی فهمد که در اینم        
 نم؟یکس را بب

 . تنها برمخوامیم -        

 رونیب.  ي بريخوای برمت هر جا که میم: دی گوی بندد می که زبانم را میکاوه با تحکم        
 .ي مونم برگردیمنتظر م

هر دو .  زدی ری مرونیخون سرکشانه ب.  کشمیآنژوکت را از دستم م. می گوی نميزیچ        
 .صبر کن پرستارو خبر کنم: دی گوی ميکسر.کنندیمرد با غضب نگاهم م
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 کندی درد مکمیسرم . نمی نشی و مشومیبلند م.  مانمیمنتظر برگشتش نم.  رودی مرونیب        
  می و دنبال کفشهادارمی را که گوشه تخت قراردارد برمفمیک.  استشتری ب درد دلمیول
 
بذار : دی گوی و مدی ای می الکيزن جوان پرستار با پنبه ا. نمشانی بی تخت نمنییپا. گردمیم

 .ادی دستت تا خونش بند بيرو

 ی رفتن مرونی بنی شنوم که در حی را مشیصدا. گذارمی زخم مي و رورمیگیپنبه را م        
 . حتماشهیجاش کبود م: دیگو

 کشد ی با پا ارام مستادهی که ای تخت، قسمتری را از زمیکاوه کفش ها.  نداردیتیاهم        
  دی حالت حاال بانیبا ا: دی گوی ميکسر. شومی پوشم و بلند میکفش ها را م. میسمت پاها

 
  حتما؟يبر

به . ی سمت خروجمیرویم. رودی مرونیکاوه جلوتر از ما از اتاق ب.  دهمیجوابش را نم        
 . هرچقدر بود بگو بدممارستانی بنهیهز: میگوی ميکسر

 ی کشیخجالت نم: دیگوی هم ميکسر. کندی و نگاهم مگرددی اشکار برمیکاوه با خشم        
 ؟یزنی حرفو منیا

 در نگی را از پارکنی تا کاوه ماشستمی ای می درختهی ساریز. رمی گیادامه حرف را نم        
   که کاوهدیای همراهمان بخواهدی ميکسر. شومی حرف سوار می بدی ای مرونی بیوقت. آورد

 
 . رمیگی من باهات تماس ميکسر: دی گویم

 و فقط سرش را از زندی نمی حرف کاوه حرفيرو. دیای همراهمان بستی قرار نیعنی نیا        
 . باشهنی انالتیگوش. مواظب خودت باش: دی گوی اورد و می سمت من داخل مشهیش

 .میشوی دور مکندوی می خداحافظي و کسردهمی باشه تکان مي به معنايسر        

 خب کجا برم؟:  دیگوی مکندوی میخونسرد رانندگ        
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 .کرج -        

 کار؟ی اونجا چي بريخوایم: دی گوی و مکشدی را کنار جاده منیماش        

 .رمی می با تاکسي بری تونینم -        

 م؟ی چونی و قد بودن رو مدي خودسرنیا. ي کرددای پدی جدياخالقا: دی گوی میعصب        

 شهی همکندی مي صبورشهی همایمی کدیگویدرست م.  با اخمکنمی نگاهش ممیمستق        
  لیحاج اسماع.  تا ته ماجرا برومدی بانباریا.  اما تمام شدکندی سکوت مشهیهم. کندی ميفداکار

 
 . از من گذاشته بودی بد نقطه ضعفي روپا

 .ایمی سرجات کنیبش: دیگوی که محکم مرودی مرهیدستم به سمت دستگ        

 اندازد در یچند بار چنگ م. ندیبی را که مدنمیاز جا پر. ترسمی مشیاز تحکم صدا        
 شودیوارد اتوبان که م. شودی شکسته منیوت برقرار شده با روشن شدن ماشسک. شیموها

  المیخ
 

 و يدو تماس از دفتر شرکت و چند تماس از کسر. کنمی ام را چک میگوش. شودی مراحت
 . از ده تماس از مامانشیب

 .سالم: میگویم. چدیپی می نگرانش در گوشيصدا. رمیگیشماره مامان را م        

 . نگران شدميدادی مامانم؟ چرا جواب نمییکجا. سالم قربونت برم -        

 . کرجامیدارم م. خوبم -        

 يخوای چرا م؟ی راهيتو: دیگوی رفته ملی تحلی که کمییبا صدا. شودی نگران میکم        
 ؟يایب

  اقا اونجاست؟لیاسماع -        

 .نه است اما احمدرضا خوادینه امشب نم -        

 . اونجارسمی مگهی ساعت دمیمن تا ن. نگران نباش -        
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 . کندی را قطع میبا اکراه گوش. هنوز هم نگران است        
 

. شهی ناراحت میلی اونجا؟ احمدرضا موضوع رو بفهمه خي بريخوایچرا م: دیگویکاوه م        
 . به صالحشهدنشینفهم

 ه؟ی که پدرشه چطور ادمیکس بفهمه دیچرا نفهمه؟ با -        

 انصراف ي خودش از فرزندای کنهی خلع مي رو از پدرلی حاج اسماعفته؟ی میجه اتفاق -        
 ده؟یم

اونقدر بزرگ شده که از مادرش . کنهی رو درمان نمي هم دردشیاما نفهم.  کدوم چیه -        
 دفاع کنه؟

 . که مامانت خودش انتخاب کردههیزی چنی ای بفهمي خوایچرا نم -        

 .به جبر زن بودن. به جبر اون مرد. به اجبار -        

فعال ناراحت : دیگوی و مدهدی که سرش را تکان مشودی مدیانگار از مجاب کردن من نا ام        
 .ی بشمونی نکن که بعدها پشيکار. ی و عصبیهست

 وقت به اندازه االن از چی وقت هچیه: می گوی و ممی به مرد مغرور روبروشومی مرهیخ        
 .شمی نممونی وقتم پشچیه. ستمی که قبال کردم مطمئن نییکارا

. ستی تا چه حد عصباندهدی نشان منی دور فرمان ماششیفشار دستها. کندیسکوت م        
   دلشخواهدی دلم مشهی همي براکباری.  منتظر بمانم تا او ازرده ام کنددی باشهیچرا هم

 
 درون چشمان من ی حسچی عاطفه بودن هیسرد بودن ب. دلش از نداشتن من بسوزد. بسوزد

 .بودن را حس کند

کارم تمام بشه با . لطفا منتظرم نباش: میگوی و مشومی مادهیپ. داردی خانه نگه ميجلو        
 .گردمیآژانس برم
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.  شومی نمریگیپ. کندید م حرف دوی و بزندی آتش ميگاریس. نگاهش به روبروست        
 . باالرومی که گرفته ام میمی و مصمم از تصمزنمیزنگ را م

 .سالم مامان جان: دی گویم. کنمیسالم م.ستادهی در در انتظارم ايمامان مضطرب جلو        

 را در هم قالب کرده و با شیدستها.  رودی در کنار نمياز جلو.  اورمی را در ممیکفشها        
  احمدرضا بچم کم.  مامانم نذار وضع بدتر بشه ایمیک: دیگویم.  دهدیاضطراب فشار م

 
 .ارهی سر خودش بیی بالترسمیم. طاقته

 . منزی عزفهمهیبالخره که م: میگوی ارام میبا حرص ول        

 . نگويزیتورو جون محمد چ.  بفهمهذارمینه نم -        

 که به نفعشان ی و فقط در مواقعدانندیهمه شان نقطه ضعفم را م. داندینقطه ضعفم را م        
 . باشه: میگویم.  اوردی فشار ممیقلبم به پلکها. کنندیهست از ان استفاده م

 اضطرابش ي که داده ام شعله های قولنیانگار هم.  درون خانهبردی و مردیگیدستم را م        
 . اومدهایمیک.احمدرضا جان: دیگویمامان م.  درون سالنمیرویم. را خاموش کرده

سالم : دیگوی دانم حالم چگونه است که مینم. شودی از اتاقش خارج مدرنگیاحمدرضا ب        
 ؟ی ابجي شدينطوریچرا ا

 فمی کياز تو. داری پای ولقیعم. عاشقانه و خواهرانه.  بوسمشی و مکنمیبغلش م        
  ي برشهیم. فکر کنم فشارم افتاده: میگویم. سمتشرمیگی اورم و میر م دی ده تومنیاسکناس

 
 ؟ي شور بخرزی چهی برام

 . با مامان تنها باشمخواهمیم.  برودرونی از خانه بخواهمیم. اوردیامکان ندارد که نه ب        

 درون اتاق و بعد رودیم.  زندیاسکناس را پس م.  جمله ام تمام شوددهدیاصال مجال نم        
  اومدم باهات حرف بزنم: میگوی و مرومیدنبالش م. مامان درون اشپزخانه است. رونی برودیم
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 .خوامی نميزیچ. مامان

 . شربت برات درست کنمهیبذار . زمی عزيرنگ به رو ندار -        

 دانم ینم.  نمی نشی مبل کنارش ميرو. کشمی و دنبال خودم تا سالن مرمیگیدستش را م        
 .زنمی و بالخره حرفم را مکنمی پا و ان پا منی ایکم. میچطور بگو

 هیبا پولش . فروشمشیم.  ارزهی میونیلی لواسون دارم که چند صد مي تونی زمهی -        
 .رمیگی بانک ماهانه سودش رو ممیذاری مشمیمابق. میکنی رهن مکیخونه کوچ

 . کنمیدعا دعا م.  مخالفت کندترسمی کنم مینگاهش نم        

 . همه جوره پشتت هستمه؟ینظرت چ -        

 نگاهم با شومیاز چانه اش که رد م.  اورمی سرم را باال مشودی میسکوتش که طوالن        
 .ردیگیدلم اتش م. کندی می تالقیدوچشم باران

..  از بچه هامم اوراه کنهگهی دیکی لی حاج اسماعخواهمیمن نم.  مامان جانایمیک: دیگویم        
 . رو هم تنها کنهگهی دیکی

 که همه یی حاج باباشی پیتو رفت: دیگوی می وقتستی دست خودم نمی اشکهازشیر        
 .  که دلم قرص بود جاش امنهي بزرگ شدی کسشیپ. خورنیبازار به اسمش قسم م

 
 ؟ی بچم چاحمدرضا

  که ازش متنفره؟ي پدرشیبمونه پ        

 ستیبچه ن.  انتخاب کنهتونهی مشهی احمدرضا هجده سالش مگهی دوسال دیکی -        
 .قربونت برم

 ي شادی عمر زندگکی سربار دخترم بشم؟ ي اخر عمرنیخودم ا. یچیاحمدرضا ه -        
 چشمات از ي با برق تویوقت. ستی عمر حسرت خوردم که چرا دخترم کنارم نهی. ینداشت
  کاوه
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 بخت دمیاما د.  شهی خوشحال و خوشبخت مشی دنبال زندگرهی دلم اروم شد گفتم میگفت
  شتی پامیب.  که دخترم سر و سامون نگرفتهکشمیاالن همش عذاب م. رهیدختر به مادرش م

 
 رم؟ی به خوشبخت شدنتم بگدی ذره امهی نی سربار باشم؟ که همکه

 . من خوشبختمیتو باش -        

 .تیبرو دنبال زندگ. ی خوام حرفشو بزنی نمگهید. نه مامانم -        

بخدا . من و تو احمدرضا. میکنی خونه رهن مهی: میگوی بوسم و می دستش رو مجانیبا ه        
 ن؟ی بهتر از ایچ

 نجای حرف همنیا.  برو مامان ایمیبرو ک: دیگوی سمت اشپزخانه و مرودیم. شودیبلند م        
 . حرفشم نزنگهید. بشهخاك 

 نیا.  او بخاطر منکنمی ميمن بخاطر او فداکار. میما هردو مثل هم. شکندیدلم م        
 د؟ی ای ما از کجا برمی ذاتتیمظلوم

 .بهش فکر کن مامان: میگوی و مشومیبلند م        

نذار .  خودتیبرو دنبال زندگ.  حرفشم نزنگمیم. زمیدست بردار عز: دیگوی میعصبان        
 .برو مامان.  منع کنمدنتمیخودمو از د

 ي با شانه هادهیخم. شودی که درون راه دلم را روشن کرده بود خاموش ميدیتمام ام        
 ؟ی ابجيریکجا م: دیگویم. رسدیهمان موقع احمدرضا م.  سمت دررومیافتاده م

 . دنبالمادیکاوه داره م. م بردی اومده باشی پیکار واجب. شومیبه دروغ متوسل م        

تکه . رومی منیی پایکی یکی.  افتم سمت پله هایراه م. نشودریگی پشودیحال بدم باعث م        
  قلب شکسته را چطور جمع کنم؟نی ايها

 ي بوق هايصدا. رومی ممی رو را مستقادهیپ.  نماندهمی برایی نارسمی در که ميجلو        
 . قدرت عکس العمل ندارمی شنوم ولی را ممی کنارنیماش
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سرم را . رودی هق هقم به اسمان مدنشیبا د. شومی متوجه کاوه مشودی مدهیدستم که کش        
 . کنمی خودم را خالدهدی و اجازه مگذاردی اش منهی سيرو

 ی از اتفاقمی ایبه خودم که م.  گذارمی منیی در اغوش کاوه پای فقط کمیبار غمم را کم        
  انقدر حالم. دیببخش: می گوی که رنگ گرفته مییبا گونه ها.  کشمیکه افتاده خجالت م

 
 . نشدمتمی بود متوجه موقعبد

. ستی نیمشکل: دی گوی افتد که می متمانی موقعادیاو هم انگار . کندی نگاهم مرهیکاوه خ        
 ؟ياالن بهتر

 و کندی کنارمان پارك شده اشاره مقایه دق کنشیبه ماش.  خسته و شکستهیبهتر بودم ول        
  خونه؟میبر: دیگویم

 و چشم دهمی مهی تکی صندلیسرم را به پشت. میشوی منیسوار ماش.  کنمی نمیمخالفت        
   حس قهرمان ها راشهیهم.  کندی خوشحالم نمزی چچی هگرید. گذارمی هم مي را رومیها
 

 که ی نقشکنمی که کاوه را اما االن حس مکهی که مادر را رها کردم چه زمانکهی چه زمانداشتم
  مرا حذف. مادر نگذاشت نقشم را ادامه دهم.  بوده استیالیدر ان فرو رفته بودم پوچ و خ

 
 . وجود نداشتی منگری و انگار دکرد

 
 

م و به سکوت کرده بود.  روح شده بودم ی جسم بکی که مثل شدی مي هفته اکی        
   همهرفتمی در خودم فرو منطوری ایوقت. همه متوجه حالم شده بودند. دمیرسیکارهام م
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عمه نگرانم . امدمی خودم با خودم کنار مدیبا.  به کارم داشته باشند ي کاردی که نبادونستنیم
 .   بود از همه نگران تر بوددهی اون روزم رو دی و طوفانی عصبيبود کاوه که حالت ها

 
 دیشا.  سرد گفته بودمي بود که خوبم و من فق بله ادهی به سراغم امده بود و پرسيچندبار
   من دلي خواسته بودم که برای ولدادمی ممی از مادر و حاج بابا را داشتم به همه تعممیدلخور

 
 توانم از پس ی دست از سرم بردارد گفته بودم من خوبم و منکهی اي برایحت. نسوزاند

 . و رفته بوددی ای به نظر نمنطوریاو هم گفته بود که ا. میای بمشکالت بر

 جواب بهرام را یکی و سوزش قلبم،عقلم را فلج کرده بود که دو تا قی درد عمنیانگار ا        
 .  از همهخواستی مدنیاصال دلم دل بر.  با او هم حرف بزنمخواستیدلم اصال نم. دادمیم
 

 چند قای تر بودم که دقي جدي جرقه اکی نباشد و دنبال ی بروم که کسیی داشتم جادوست
  شتریب.  هر روزه ام شده بود رفتن به شرکت،کارگاه و بعد خانهنیکار روت. وقت بعد زده شد

 
 نه زدیمامان هم که زنگ م.گذشتی و کارگاهم منی زمری هم که در خانه بودم درون زیوقت

   قلبم را تکه تکهی همه به نوعدادمی جوابش را مفهی مادر و دختر فقط از سر وظکیمثل 
 

 .از همه انتظار داشتم فقط از مامان و حاج بابا نه.  بودندکرده

فقط مانده بود لعاب کار که فردا تمامش .  تمام کرد ي را هم کسرنی کار شاهیحت        
 .کردمیم

 بی وقت سال عجنی ايهوا .کنمی در را باز مدیبا کل.  خانهگردمیغروب است که بر م        
   که البهی خنکيباد.  و شبها سردردیگی گرم که نفست مياست صبحها خنک، ظهر به حد
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همراهم همان موقع . نمی کنار حوض بنشي اقهی چند دقکندی وادارم موزدی ماطی درختان حيال
 .   جواب گذاشته امیاز صبح دو بار زنگ زده که تماسش را ب.  بهرام استخوردیزنگ م

 
 .دهمی جواب منباریا

 سالم -        

 ؟یخوب. سالم : دی گوی و مکندینفسش را اسوده رها م        

 . ممنون -        

 .نگران شدم.  من زی عزيدیچرا جواب تلفنت رو نم -        

هربار که .  نبودنطوری که حوصله ات را ندارم چون واقعا امی توانم بگوینم.  ندارمیحرف        
   مثبتشي بود و با حرفهای ذاتا ادم ارامگرفتمی ميشتری ارامش بکردمیبا بهرام صحبت م

 
 داشتم که تا قرارداد هم ي خوب کارشنهادی پکیامروز اما . کردی هم به ارامش دعوت ممرا

  اب.  را هم استخدام کنميگری چند نفر ددی شود شاشنهادی طور کار پنیاگر هم.  رفتشیپ
 
 . حوصله امی بنروزای اکمی شلوغ بود البته یلیسرم خ: میگوی و مکنمی با دستم ارام جابه جا مرا

  اومده؟شی پیمشکل -        

 .ی خانوادگکی مشکل کوچهی -        

  بکنم؟ی کمکتونمیمن م -        

 .امی با خودم کنار بدیخودم با.  به حل شدن داشته باشه ازی که نستی نینه موضوع -        

 صحبت هیباشه؟ . میکنی برگردم با هم صحبت منکهی اومدم سفر به محض ایبد موقع -        
 .يجد

 ؟يگردی بر میک.باشه -        
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 نمیمطم:دی گوی حالت صورتش را چگونه کرده است مدانمی که مي و خنده ایبا شوخ        
 ؟يدلتنگ من که نشد

.  در نبودش هم کنارم بوده شهی دوست همکی مدت مثل نیا.  ردیگیمنم خنده ام م        
   خانواده دارمنی که خارج از چارچوب ایتنها کس.  دوست دارم برگردد یدلتنگ که نه ول

 
 . استبهرام

با سر .  شود یلبخندم جمع م.  کندی می که تازه امده تالقي با کاوه ادی اینگاهم باال م        
 .گذردی و از کنارم مدهدی جواب منطوریاو هم هم. کنمیسالم م

 .  شدهی اوکطمیفردا بل -        

 واقعا؟؟ -        

 . نشدگهی کنم که دزتی سوپراخواستمیم -        

 .منتظرت هستم -        

 .رمیگی فردا قبل حرکت باهات تماس مکننیببخش صدام م.شنومی منویخوشحالم ا -        

 خدانگهدار. باشه  -        

.  دانمی نمدهی را شنمیکاوه چقدر از حرفها. کنمی و تلفن را قطع مکندی میبهرام خداحافظ        
   هم نشستهي فروتن روبرويعمه و اقا.  داخلرومیم.ستی به خود که مهم نکنمیالقا م

 
 که عمه دهدی محی عمه توضي را برايزی فروتن با ارامش چه چي دانم اقاینم.  سالني تواند

   فروتن بعد از شمال به طورياقا. دهدی انداخته و گوش منیی گلگون سرش را پایبا صورت
 

 تی وصخواهدی حاج بابا مگفتیعمه م. نجای امد ای مادی زدای حاج بابا شد و جدلی وکیرسم
 . کندی فروتن دارد اموالش را فهرست مي کند که اقامی تنظينامه ا
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عمه جلوتر از فروتن متوجه من .  باشدي صحبت عمه و فروتن کارنی دانم ای مدیعب        
   پاسخییسالمم را با خوشرو.  شودی فروتن هم بلند مياقا. کنمیسالم م.  شودیبلند م. شودیم
 
 ن؟ی خانم؟خوب هستایمی احوال کدیگوی و مدهدیم

 .دیی بفرماکنمیممنون شکر خدا خواهش م        

 دیشا. دهدیدلم گواه خوب م. رومی به اتاقم می کوتاهی و من با عذر خواهندینشیم        
 یکی حال من ی اتفاق خوب که نه عالکیبعد از چند وقت .  عمه ام به خانه بخت بروديبزود

  را
 

 مثل ي کنار مردی حقش خوشبختنمیعمه نازن.  شده استیکوبیدر دلم پا.  بهتر کنددیشا
 . شودی مکی نزدتی به واقعمداردیاهایاز رو یکیانگار . فروتن است

 مخصوصش ی صندليحاج بابا رو. درب اتاق باز است . گذرمیاز کنار اتاق حاج بابا م        
   چندنیتا بحال به اندازه ا.  لرزاندی نمازش دلم را منی اهللا اکبر بيصدا. خواندینشسته و نماز م

 
 زیاصال به همه چ.  شک دارمیغوش گرمش است ولدلم تنگه ا.  از حاج بابا دور نبوده اموقت

   حسنروزهای حاج بابا بخاطر خودم گفته باشد که کاوه را پس بزنم انکهیبه ا. شک کرده ام
 
هزار فکر و .  داشتن و ادامه اسم و رسمش مرا قسم داده استي بخاطر کاوه و نوه پسرکنمیم

 .  اتاقي تورومی و می همه افکار منفنی به اکشمیاه م.  گذردیاحتمال هر روز از ذهنم م
 

بهتر است خودم دست به .  کندای محی است که عمه بتواند شامدیبع. کنمی مضی را تعولباسم
   ساالددی شام شاي برانهی گزنی است و بهتر7ساعت . درون اشپزخانه رومیم. کار شوم

 
 . باشدیماکاران
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 خورد شی روی درشتازیپ.  اندازمیقابلمه م ي اورم و توی در مزری مرغ از فريبسته ا        
  اب را اضافه.  گاز ي روگذارمی و مزمیری و زردچوبه و نمک منی دارچل،یپودر زنجب.  کنمیم
 
 . تا مرغم اب پز شودکنمیم

 لبم به دنشیبا د.  داخل اشپزخانهدی ای مانی مواد هستم که کیمشغول خورد کردن باق        
   خانهای.  زن عموست شی پونی خانه کتاای. دمشی کم دیلی مدت خنیا. شودیخنده باز م

 
 ي تونشیسالم دلنش.  باالروندی همراه کاوه ممی ای می خواب است و وقترومی می که وقتاست

 . اندازدی منیگوشم طن

 . منیسالم لپ کشان -        

  ؟یکنیم کایچ: دی گوی بوسمش که میم. کنمی و بغلش مکشمیدستم را اب م        

 .کنمیشام درست م -        

 منم دودوسکنم؟ -        

 ؟يمگه بلد -        

 .شهی همکنمیبا بابا ددس م. اله -        

 . اپني روذارمشیم        

 ؟ي بدم تو انجام بدیخوب چ -        

 داخل ظرف زمیری مکنمی خورد مزویمن همه چ: میگوی وماورمی می بزرگرکسیظرف پ        
 همشون بزن باشه؟

او .  درون ظرف زمیری و مکنمی را خوردمارشوریگوجه و خ. دهدی سرش را تکان میراض        
 .زندیهم ارام هم م

 . درون اشپزخانهدی ای که کاوه مزمیری مواد را می پخته و باقیقارچ، فلفل دلمه و ماکاران        

 .میکنی غذا ددس ممیبابا دار: دیگوی با ذوق مانیک        
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 خدا نی که شما درست کنییغذا:  دیگوی لب مری شنوم که زیم. زندیکاوه هم لبخند م        
 4.شهی می چدونهیم

 زی چمی نامزد کرده بودیوقت.  ها افتاده استمی قدادی اوهم دیشا.  زنمیمنم لبخند م        
 .شدی افتضاح ممی غداهاشهیهم.  بلد نبودم درست کنميادیز

حتما سردرد .  سرش را گرفتهکدستیبا .ندینشی مشی و روکشدی مرونی بي ایصندل        
 ؟يخوری ميچا: می گوی سس را اماده کنم منکهیقبل از ا. دارد

 .نه ممنون -        

 توجهات ساده ام را به نی همدیشا.  دهمکهمتوجه سردردش شده امخواهمنشانینم        
  ؟ي بهم بدشهیمسکن هست؟ م: دیگویم. اشتباه برداشت کند

 اب یوانی اورم و همراه لیقرص را در م. اورمی در مخچالیجعبه مخصوص قرصها را از         
  با خنده ظرف و قاشق را از.  همچنان در حال هم زدن استانیک. دهمیبه دستش م

 
 . شدمیحل. زمیبسه عز: می گوی و مرمیگی مدستش

 انی خودش را ظاهرا با ککنمی که سس را اماده میتمام مدت. هددی ظرف را میناراض        
  ي دلخوری است ولنهی از کيرنگ نگاهش عار.  نظر داردری را زمی کارهایمشغول کرده ول

 
 .کندی مرا معذب منی که همزندی موج مدرونشان

 . برم عمهنییمنو بذال پا:  دی گوی مانیک        

 که گذارمی مخچالیساالد اماده را درون . رونی برودی معیسر.  نیی پاگذاردشیکاوه م        
  يخوای نمستی روبه راه نیلی خي که با حاج بابا بحث کردياز اون روز: دی گویم
 

 ؟یتمومشکن
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 البته ستمی رو به راه نادی من هم زمی بگوخواهدیدلم م. دهمی مهی به اپن تکنهیدست به س        
  رو تموم کنم؟یچ: می گویم.انیجت به ب است چه حاانی که عزیان چ

 . روي قهر و دلخورنیهم -        

.  شهی مثل همخورمیغذا م. شهی مثل همزنمی باهاش حرف مستمیمن قهر ن: میگویآرام م        
 .فقط دلخورم. شهی مثل همخونمیبراش کتاب م

 شهیحالش بدتر م.  توی دلخورکنهیحاج بابا درك م. ستی نی کمزی چي دلخورنیهم -        
 . وابسته استیلیقبول کن به تو خ. روز به روز

  منو درك کنه؟ي هست که دلخوریکس -        

 دونم ی من نمایمی کنیبب: دی گویم.  سوزاندی هم دل مدی شاشودی که ناراحت منمی بیم        
 .ستی افتاده فقط حالش خوب نیچه اتفاق

 ؟یگی که نمیدونی میچ: میگوی ومکشمی را کنار مشی روبرویصندل. شومینگران م        

 تنامهی داره وصنیبخاطر هم. دهی داره کاراشو انجام منیبخاطر هم. مونهی زنده نمادیز -        
 .کنهی ممیتنظ

 .شودی مرهی ام خیبه چشمان اشک.ستیجمع شدن اشک درون چشمانم دست خودم ن        

 . رو بهت زدی همه حرفشهی نمنیبخاطر هم -        

 شهی نميکار: میگوی ومکنمی دارد را پاك مانی جرمی لبهاي که تا رویبا پشت دست اشک        
 براش کرد؟

 .ی بکني براش همه کاریتونی اما تو مستی ساخته نيزی چیاز دست جامعه پزشک -        

 ره؟ی حاج بابا در مي از من جونش براشتری بیک -        

 . کسچیه –. گذاردی هم مي روتی را از عصبانشیپلکها        

 ي براکهی کاش اون کسی ولچکسیه: دیگوی سمت در ومرودی مزی از پشت مشودیبلند م        
 .ي تو نبوددادیحاج بابا جون م



 284 

 متوجه شده؟ حاج بابا با او حرف زده؟ با يزی چیعنی. لرزاندی دلم را مشیحرف دو پهلو        
   بدرقه اش ازيبرا.  برودخواهدی فروتن مي اقادیگویم. کنمی را پاك ممین عمه اشکهاامد

 
 .شومی خارج ماشپزخانه

 
 

 که درب اتاق کنمی و امضا می گذاشته را بررسزی مي روهی که مهدییدهایدرخواست خر        
  دیگوی مشهی مثل هميجد. شودی با چند برگه درون دستش وارد اتاق مهیمهد.  شودیزده م

 
 .یخسته نباش:

 مدت کمکش نی است و هوش سرشارش در انیزبی و رقیدق. دی ای خوشم متشیاز جد        
  چی بدون هخوردی برمیهر موقع که به مشکل.  و منظم انجام دهدقیکرده تا کارها را دق

 
. یشما خسته نباش:میگویبا لبخند م. پرسدی و سوال مردیگی با استادش تماس ميتکبر

 ؟یکشیخودت زحمت بانکو م. ی چکشونو بکشیتونیرخواستارو امضا کردم مد

 چک هی پرداخت و شی چک پهی.  رفتن سر پروژه بی شکي رسول همرا اقاگهیاره د-        
 .ستی ني خونه اگه کاررمیاز اونور م.  بخوابونم بحسابدی کارم هست که بالیتحو

 . هستی موضوعهیفقط . نه برو بسالمت  -        

تنها .  شومی بلند مزیاز پشت م.  کالممي گذارری تاثيبرا. میمنتظر است تا حرفم را بزن        
   چهنیاگر مساعده خواست: میگوی و با لبخند مدهمی را به دستش مزی ميبرگه جا مانده رو

 
 .  ندارهي موردبای چه زشما

 نمیبی را مشیه لبخند واقع بار است کنی که امده اولياز روز. شودیخوشحال م        
 سم؟ی هست درخواست بنويازیممنون ن:دیگویم
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 .کنمی قبل از رفتن امضا میسیبنو -        

 سقف مساعده نی بگشهیم:دیگوی افتد می مي موردادی که انگار رودیبه سمت در م        
 چقدره؟

  ندارهی حقوق کامل مشکلکی روبراهه تا یچون فعال اوضاع مال: میگوی میبا شوخ        

 و به صفحه کشمیاه م. کاش همه مشکالت با پول قابل حل بود. کندیخوشحال تشکر م        
   را برفمیک.  هنوز از صبح تماس نگرفتهی ولدیایبهرام قرار بود ب.کنمی نگاه میگوش

 
مشغول  احتماال درون کارگاه ستی نبایز. کنمی را امضا مهی سر راه درخواست مهددارمیم

 ادی طرح زدن را يتا حدود.  اش را بهتر کردههی چند روزه انگار روحی مرخصنیا. است
 . گرفته

 
 سرش يحاال که باال. گذارمی مارشیمن هم تمام تجربه ام را در اخت. با گل را دوست داردکار

   موفقنهی زمنی که در اشومی مطمئن منمیبی تمامم را ممهی تابلو ني ام و کار ش روستادهیا
 

 . شدخواهد

 ی می گلي شده را با دستهای که خاکییپشت مانتو. شودیهول م. شودی بلند مدنمیبا د        
  يبگو کسر: می گویم. ستیدنی هم دشی دستپاچگی دختر گاهنیا. ردیگیخنده ام م. تکاند

 
 .شهی مانتوت خراب مينطوریا.  روپوش بخرهبرات

 .زدمی به تابلو شما دست مدی نبادیببخش: دی گوی اندازد و می منییسرش را پا        

 شی اثر پاپهی خلق ي خودت براگهی ددیبا.  بهتر شدهیلیکارت خ.  ندارهيمورد -        
 . کار تابلومو تموم کنمرمیم.  اومد بگو اونجاميکسر.  هنلرمیمن دارم م.يبذار
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 رومیم.  که کردهي از کارکشدیالت مهنوز خج. دهدی چشم تکان ميسرش را به معنا        
 . ستی هستم خوب ننجای اری که به عنوان مدی مني بودن هم برایمی صمادیسمت در ز

 
 کارام ي روکمیمن . یزنی من دست مي باشه که به تابلويلطفا دفعه اخر: میگوی ميجد

  که؟يمتوجه ا. حساسم

.  هتلرومی و مرمیگی دربست میتاکس. شومی و من از ساختمان خارج مدی گوی ميبله ا        
  ی مي قبل همراه کسريدفعه ها. ستی خالکنمی که من کار می چند وقت قسمتنیمثل ا

 
 .زندی دانم چرا دلم شور می نمنباری ای راحت بود ولالمی و خامدم

.   نشدهدهیهنوز سطح کار سمباده هم کش. شودی اه از نهادم بلند منمیبیتابلو هارا که م        
   کارنی که اخواستهی مياحتماال کسر.  کار دارديحداقل دو روز. ستی نای کار محریسطح ز

 
سمباده را .  حساس هستمی البي تابلوهاي که چقدر روداندیچون م.  خودم انجام دهمرا

با قلم مو چسب .  کنمیجعبه لوازمم را باز م. کنمیاضافات را از سطح کار پاك م. دارمیبرم
  چوب

 
 را اغاز ي چسب چوب خشک شود تا بتوانم رنگ کاردیبا. زنمی کار مي شده را همه جاقیرق

   اتاق هاي هانهیخداکند شوم. زنمی مانده را هم سمباده و چسب چوب میچند تابلو باق. کنم
 

 .شودی راحت مالمی و کار اماده را خنمیبی اتاق را که منیاول.  شده باشدتمام

 کار شی االن روشودی بودم خشک شده و مرشی که صبح درگییتابلو. شومی میوارد الب        
 . کنمی می قاطی و مسیی ، طالی صدفي و با رنگهادارمی بر مکیلی رنگ اکريمقدار. کرد

 



 287 

که جال و .  و منحصر به فرد دارمکی متالیرنگ. گذارمی مهی چهارپاي کدام را جداگانه روهر
  حالم با کار. زنمی همه اعتماد به نفس خودم لبخند منیبه ا. کندی مرهیدرخشش چشم ها را خ

 
.  من استيای که منحصرا مختص من و دنستیزیانگار تنها چ. شودی سفالها بهتر مي روکردن
  از. گذارمی قراردارد مشی که رنگها روي اهی و کنار چهارپادارمی برمگری دي اهیچهارپا

 
 .کنمیباال شروع م قسمت نی تري و از گوشه ارومی باال مهیچهارپا

 شانی استواردی تخت جمشيستون ها. رندیگی تابلوها جان مزنمی که میانگار با هر رنگ        
 .  را کنترل کنممینتوانسه بودم اشکها.  به اتاق حاج بابا رفته بودمشبید. شودی برابر منیچند

 
  من چه کنم؟ی گذاشته بودم و گفته بودم اگر نباششی پاهاي را روسرم

 زنده ادی زگهیمن د.  را نوازش کرده بود گفته بود اگر ناراحتت کردم حاللم کنمیموها        
 .نمی قبل از رفتنم سروسامون گرفتن دوتا دخترمو ببخوادی دلم مستمین

 .ستی بکنم که دلم رضا نيگفته بودم ازم نخواه کار        

 بهم بده نانی اطمهی.  راحت کنهالموی خ بود گفته بود پس تو همدهی را که دمی هاهیگر        
 .دلمو قرص کن.  راحت برمالیکه با خ

 ی ممکنزی با بهرام ازدواج کنم هم چنکهی دلش را قرص کنم؟ فکر اتوانستمیچطور م        
  اصال انگار از ازل. ستمیمن ادم دوباره دل دادن ن.  مدت به خودم فرصت داده بودمنیا. نبود

 
 ي برایدوست بود ول. بهرام خوب بود اقا بود. ندیچشمانم فقط کاوه را بب شده بودم که خلق

   با هرتواسنتیبهرام م.  و تظاهر هم نبودمانتیادم خ. شدی نمیمرد زندگ. شدیمن عشق نم
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 با کاوه یکاوه را هم دوست داشتم ول.  ان دختر قطعا من نبودمی داشته باشد ولندهی ايدختر
   چه اشکال داشت اگر باکردند؟ی ازدواج مدیاصال مگر همه زنها با. دمیدی نمي اندهیهم ا

 
 .کردمی می ام بود زندگنهی که در سیعشق

 ی بنمیبیشماره بهرام را که م. خوردی که همراهم زنگ مگذردیچند ساعت از کارم م        
 .زنمیاراده لبخند م

 سالم-        

  جانایمیسالم ک -        

 ؟يدیرس -        

 . نگرفتملی تحولمویهنوز وسا. رمیگیاالن از فرودگاه تماس م        

 . استقبالتومدی ميدادیخبر م        

  نداره؟ی که مشکلمینی ببگروی شام همدياگه برم خونه و شب برا. يلطف دار        

 . ی و رنگی خاکيبا لباسها. منم سر ساختمونم.  هم خوبهیلینه خ        

 . حرفتنی اوس نادر بنا افتادم با اادی        

 .گهی دامیمیمنم اوس ک: میگویم.  خندهری زمیزنیهردو م        

 .ستی نی شکي که استادنیدر ا        

 .ي خوبه که اومدیلیخ.. اوم: میگویم. کنمیمکث م        

 ؟ي نداري کارنمتیبیشب م.  که خوبه که اومدمدیگویاو هم با خنده م        

 .ممنون خدانگهدار. نه : میگوی مشودیلبخندم محو نم        

 تمام بای تقردی تخت جمشيتابلو. بمی درون جدهمی را سر میگوش.  کنمیتماس را قطع م        
   از دور بعد و عمقشنطوری قسمت ها بزنم ای را به بعضی پودر صدفدیفقط با. شده 
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 کار نهی قسمت کار پتنی ترزی انگجانی هشهیهم. ردیگی ميشتری و کار جلوه بشودی ممشخص
 .میاست برا

از ساختمان .  بگذرانمنجای ادیفردا را هم با. گذارمی مي و گوشه اکنمی را جمع ملمیوسا        
  دنمینگهبان ساختمان با د.  نشدي خبرنی که امروز از شاهکنمیتعجب م. شومیخارج م

 
 . خانم مهندسنیخسته نباش: دی گوی و مدی ای مرونیب

 .نیسالمت باش: می گویم. یمرا چه به مهندس. ردیگیاز خانم مهندس گفتنش خنده ام م        

 ن؟یاری مفیفردا هم تشر -        

 .فعال با اجازه. امکان داره به پس فردا هم بکشه.  از کار مونده کمیبله  -        

 .خدا به همراتون -        

.  با بهرام اماده کنمی طوالنی صحبتي خانه تا خودم را برارومیم. زنمی مرونیاز محوطه ب        
  ی مثل شهد به جان ادم مشی های سختی ها را گفتن سخت است ولتی واقعشهیهم
 

 اشتباه گری دکباری خواهدیدلم نم. دارمی جور حس خاصکی ام دهیاالن که حاج بابا را د.ندینش
   فکر کنم و تاي مردچی توانم به هی که نممی بگودید با بهرام وابسته شونکهیقبل از ا. کنم

 
 هم خودم را اماده ی معذرت خواهيبرا.  اشتباه بودهتوانمی مکردمی هم اگر تصور ماالن

 .  است که درك نکندنیبهرام بزرگوار تر از ا. کنمیم
 

 را ادشانی زیلخت. کنمی را با سشوار خشک مسمی خيموها. نمی نشی منهی آيروبر        
  نگونهی همی پرکالغي های سال است که مشکنیچند. خواهدی تنوع میدوست ندارم دلم کم

 
 . سر بزنم و رنگشان کنمشگاهی فرداها به ارادیشا. کنندی رشد ممی خط مستقکی در
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 دنبالم تا شام را دی ای مگری ساعت دمی داده بود که نامیبهرام پ. کنمی مي مختصرشیآرا        
  ی همگمی هم بکنم لباس هادی خردیبا.  گذرانمی را از نظر ممیمانتوها. میبا هم باش

 
.  اورمی نمادی کردم را به دی خودم خري که به بازار رفتم و براي بارنیاخر.  شده اندیمیقد

  ه ذهنم نقطنی تري دارم که انگار خودم را به گوشه اي و کاري فکريریانقدر مشغله و درگ
 

درست . زنمیلبخند م.  کدر تری کمی کنم با شالی به تن مي الجوردی آبيمانتو.  امسپرده
   اصالی ولرومی شروع نشده مي که هنوز به طور جدي خاتمه دادن به رابطه اياست که برا

 
 بهم گری در دوران دای گری دیی در جاگری اگر در زمان ددیمن و بهرام شا. ستمی نناراحت

 شروع رابطه ي برایتی جدچی االن ، از جانب من هی ولمی متفاوت داشتی سرنوشتمیدیرسیم
  يا

 
 . وجود نداردعاشقانه

 دیشا.  وارد کوره شوند دیفقط با. ستیی بهرام در مرحله نهای درخواستی سفاليتابلوها        
 . نصبشان برومي براگری دو هفته دیکیبتوانم 

 ی و مکندی الك نگاه مشهیبه ش. شودی وارد اتاق مانی که کنمزی را الك ممیناخن ها        
 ؟یسنی منم مي برانایاز: دیگو

 .زننیپسرا که الك نم. نه: میگوی و با لبخند مرمیگی دندان مریلبم را ز        

 چرا؟ -        

 .چون پسرن -        

 دهم؟ی ميچه جواب قانع کننده ا.  دهمحی توضشی برادی دانم چطور باینم        
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.  تا زودتر خشک شودکنمی دستم را فوت ميناخن ها. کندیحسرت بار به الك نگاه م        
 ؟یسنیبراش م.  دخترهنمیماش: دی گوی و مگذاردی منی را زمنشیماش

کم  شی از مردانگيزی الك چکمیاو که بچه است .  داردیچه اشکال. ردی گیخنده ام م        
 .اریگوشتو ب.  جلوایب:می گویم.  کندینم

 باشه؟ می زود پاکش کندی بای ولزنمیبرات م: میگویارام م.  اوردی مکیگوشش را نزد        
  به عمه مهردخت بگو پاکشون کنه باشه؟رونی بي بریهرموقع خواست

 اشاره زی مي رويبه الکها.  اورد جلوی و بعد دستش را مدهدیخوشحال سرش را تکان م        
 ؟يخوای میکدوم رنگ: میگوی و مکنمیم

به تفکر . ندیبی را مغی جي هم چشمشان فقط رنگهایمردها از بچگ.  اوردی قرمز میالک        
 .دهدی دخترانه هنوز هم قلقلکم مي هاطنتیش. زنمیخودم لبخند م

 به شی از رنگ ناخن هایراض.  تا خشک شودمیکنی و با هم فوت مزنمی الك مشیبرا        
   و ازدارمی را برمفمیک.  خودش باشدزنمی حدس مزنندی را که مفونیا.شودی مشغول ميباز
 

 الزم يزیچ. من رفتم عمه: می گویم.  استلمی فيعمه مشغول تماشا. رونی بزنمی ماتاق
 ؟يندار

 .مواظب خودت باش. نه قربونت برم -        

 . نگران نشومی نبودياومد. ی خونه کتمیریشام م: دی گویم.  بوسمیگونه اش را م        

 .خوش بگذره بهتون -        

 .نکن: دی گویکه با خنده م.رمیگی را هم گاز مانیلپ ک        

 . پوشمی را ممی و با عجله کفشهابوسمی گازش را ميجا        

 بخورم که محکم نی است به زمکینزد.  به کاوهخورمی سمت در که برمدومیبا عجله م        
   وستمی ایخجالت زده م.  را دوست دارمگارشی عطر مخلوط با سيبو. ردیگیدستم را م
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 .شرمنده: می گویم

 چرا نی زمي بود بخورکینزد: دیگوی و با اخم مکندینگاهم م. کندیدستم را ارام رها م        
 ؟یکنیانقدر عجله م

 .بهرام خان منتظرم هستن: میوگی و مکنمیبه در اشاره م        

 منتظر قهیدو دق: دی گویم.  برداشت من است دیشا. رودی در هم مشتری بشیاخم ها        
 .یرسیحداقلش سالم م.  افتهی نمیبمونن اتفاق

 يبا اجازه ا. ستی جمع نشدندی ای لبم مي که ناخواسته روي لبخندکند؟ی حسادت میعنی        
  خوب:  کندی سمت سالن غرغر مرودی طور که منیهم.  گذرمی و از کنارش ممی گویم
 
 . پسر انقدر ذوق زده بشههی دنی دي خانم براهی ستین

 .ردیگی واقعا خوشحالم و لبخندم عمق منباریمن اما ا        

 قدم نیمت. نمی بی بلندش می شاسنیبهرام را نشسته در ماش. زنمی مرونیاز خانه ب        
 .کنمی و سالم مشومیبا لبخند سوار م. کندی باز ممیدر را از داخل برا. نیاش سمت مدارمیبرم

 .دهدی که مختص بهرام است و بس، پاسخ میشگیسالمم را با همان لبخند هم        

  خانم؟یخوب -        

 سفر خوب بود؟. ممنون  -        

 شه؟یبه نظرت چطور م. گهی بود ديسفر کار -        

 م؟یخب کجا بر: دیگوی مدهمیبا لبخند جوابش را م        

 .می مفصل صحبت کنمی جا باشه که بتونهیفقط .  ندارهیفرق -        

 از شی پرسد و من برای از کار مریدر مس.  افتدیراه م. کندی استقبال مشنهادمیاز پ        
  از. می بسته ایی چه قراردادهاهنکی استخدام کرده ام و ادی چند نفر جدنکهیا. می گویشرکت م

 
 .  کندی متی مدتم اظهار رضانی اری چشم گشرفتیپ
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هر طرف را که نگاه . می پر ستاره نشسته اي از هتل هایکیدر رستوران مخصوص         
   و منتظرم تا بهرام ازنمینشیمعذب م.  نمیبی سرشناس مي تا حدودای ادم مشهور و کی کنمیم
 
 ی خوبانهی وقت با تجمالت مچیکال ه.  را انتخاب کندیکی رنگارنگ درون منو ي غذاهانیب

   که مخصوص خودشیبهرام با ژست خاص.  ساده را دوست دارميزهایمن ذاتا چ. نداشتم
 

 ؟ي نداريواقعا نظر: دیگوی و مکندی منو را نگاه ماست

 .دینه شما انتخاب کن -        

 ؟يخوری مییای دريغذا -        

 . ندارمیمشکل -        

راحت : دیگویم. چرخدی سالن منینگاهم معذب ب. دهدی خدمت مشیدرخواستش را به پ        
 ؟یستین

 .ستی صحبت مناسب ني براادی زی ندارم ولی غذا خوردن مشکليبرا -        

 يخوای می کنجکاوم بدونم چیلیخ. ی صحبت کنی که بتونیی جامیری ممیغذا که خورد -        
 .یبگ

 . بگمدی دونم چطور بایخودم هم نم: می گویم. دی ای لبم کش مای گوشتریب. زنمیلبخندم        

 که هست رو ی هر موضوعیتونیبا من م. راحت باش: دیگوی و مشودی به سمتم خم میکم        
 .ي بذارونی در میبدون نگران

. شودیصحبتمان قطع م. ندیچی مزی مي غذا و مخلفات مختلف را روشی خدمت ، پشیپ        
 . زده بشهدی بای حرفا سخته ولیگفتن بعض: می گوی خدمت مشیبا رفتن پ
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 اگر درخانه خودش هم ی حتستی خوبزبانیبهرام کال م. شودیغذا در آرامش خورده م        
   کهیی گفتن حرفهاي مرا براشی همه محبت و خوبنیا. کندی مییرایمدام از من پذ. نباشد

 
 . گفته شونددی بای ولکندی بزنم دودل مخواهمیم

 ادهی پکمی یموافق: دی گویم.  پوشد ی و کتش را مشودی بهرام بلند مشودیشام که تمام م        
 . پارك خوب هستکی اطراف هم نی همرهینظیمحوطه هتل ب. می کنيرو

 يادی جوان زيزوج ها. میزنیبا هم ارام قدم م. کنمی موافقت مشنهادشیخوشحالم از پ        
  در.  ارامشندي مثل ما دنبال ذره اي روز کارکی خسته از شترشانیب. درون محوطه هستند

 
 اطراف ي هاییبای و زعتینه انقدر که نشود از طب.  سرد استی اطراف از شهر هوا کمنیا

 .میستی هوا خوبه؟ انگار اصال تهران ننجایچقدر ا: می گویم. لذت نبرد

 .  واقعا هوا فوق العادستنجای امییایمعموال با دوستام م -        

 .کندی اشاره میمکتی به نمیروی از راه را که میکم        

 م؟ینی اونجا بشمیبر -        

 يمنتظرم تا بر: دی گویبهرام م. مینی نشی ممکتی نيبا فاصله از هم رو. کنمیموافقت م        
 .سر اصل مطلب

 . دونم از کجا شروع کنمی نمقای دقیعنی.  برام سختهکمیگفتنش  -        

 . بدونمدی من بایکنی که فکر مییاز اونجا -        

 مانی پاری روشنش زي که چراغهاي سپارم به شهری و دل مکنمیدستانم را در هم گره م        
   کهی از عشق،ی ساده نوجواني از لذت ها،ی خوش بچگياز روزها. می گویقرار دارد و م

 
 که یی عاشقانه هاياداوریبا . دهمی محیعشق به کاوه را توض.  کم درون قلبم حک شد کم

 .می لبهاي بندد روی کنم لبخند نقش می نمفشانیتعر
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 که حاج بابا داد کاوه را ی چطور بخاطر قسمنکهیاز ا.  می گوی مکنفری يناگفته ها را برا        
  ي به ماجرارسمیتا م.می گوی ام مدهی چند سال کشنی که اییاز دردها. از خود راندم

 
 .خودمان

اصال من نه .  تمام شودنجای ارتباط همنی که امده ام تا امی توانم بگوینم. معذب هستم        
 .بلد هستم چطور ارتباط با جنس مخالف را جوش دهم نه بلدم کات کنم

 میاو که تا االن ساکت به حرفها. اندازم ی به بهرام مینگاه. رسمی حرفم که مينجایبه ا        
   کهییانگار حرفها. با همان لبخند. کندی برد و نگاهم می دل از چلچراغ ها مدادهیگوش م

 
 ؟ی بهم بگزوی چهی خوامیم: دی گویم.  نداشتهشی رويری تاثنی ام کوچکترزده

 .کنمیمنتظر نگاهش م        

 م؟ی مدت با هم رفت و امد داشته باشهی قرار شد ی چيبرا -        

 .می بهتر همو بشناسنکهی ايخب مشخصه برا -        

 مدت رفت و امد داشته هی قرار شد با هم یمن وقت: دی گوی و می به صندلدهدی مهیتک        
 . ی خواد نگران من باشیپس نم.  مقبول تو نباشملی که به هردلدادمی احتمالو منی امیباش

 
 . دلت هست رو صادقانه بگوي که تويزین چ اولطفا

 تونم کاوه رو یمن نم: می که بگوشودی باعث مدهدی که به من می و ارامشنانی اطمنیا        
 .مونهی کاوه مریاگه با شما باشم تا اخر عمر ذهنم درگ. فراموش کنم

 توانم یصورتش را نم.  ساخته اندکی دره تاري که جلویی سمت سکورودیم. شودیبلند م        
   همه صداقتنیا.  متعلق به من باشهزشیمنم دوست دارم همسرم همه چ: دیگوی منمیبب
 
 .کنمی منی شهامتت رو تحسو
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 . به دوردست هاشمی مرهی کنارش و مثل او خرومیم        

 .ی که ازم دلخور باشنهی اخوامی که ميزی چنیاخر -        

چرا : دیگوی و مخنددیم. کندی بار دور کمرم حلقه منی اولي و دستش را برازندیلبخند م        
 .کنمیبهت افتخار م.  ازت دلخور باشمدیبا

 برادر هی دوست هیاز االن به بعد به عنوان : دی گویم.  از حلقه دستانش شومیمعذبم م        
 . طالعم بذارهي مثل تورو تویکی خدا دوارمیفقط ام. ی من حساب کني رویتونیم

 . را دارداقتشیچون ل. کنمی دعا مشی قلبم برامیاز صم        

 ری از زیمثل ماه: دیگویم. خنده اش به هوا برودشودی که باعث مرمیگی فاصله میکم        
 .يخوری مزیدست ادم ل

دت  پروا بودنش عای بنگونهیهنوز به ا. ستی خودم ناری در اختمیرنگ گرفتن گونه ها        
 .نکرده ام

 .خوردیخنده اش را م        

 . با موضوع کنار امدي دلخوریچقدر خوب که بهرام ب.  خوب هستمانیحال هر دو        

 باهاش حرف می کاش قبل از هر تصمیتو که انقدر کاوه رو دوست داشت: دی گویم        
 . نهای ببخشمت تونستمی کاوه بودم مي دونم اگه جاینم.يزدیم

 اگر ماجرا یعنی.  بوددهیاو ندانسته نبخش. کاوه هم نتوانسته بود مرا ببخشد. لرزدیقلبم م        
 م؟یراه بر: میگوی و مکنمینگاهش م. دی بخشی دانست باز هم نمیرا م

 که نسبت به حاج ی از حسشی برامیزنی طور که راه امده را قدم منی همکندیموافقت م        
 . که مرا دادی که در حقم کرده و در اخر از قسمییاز لطفها میگویبابا داشتم م

 تواند ی من نباشد نمي که تا جامیگویم.  ستندی نی موجهلی باز هم دلنهای که ادیگویم        
 .قضاوت کند
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حتما .  از دوازده شب گذشتهبای افتد تقری چشمم به ساعت ممیشوی که منیسوار ماش        
 . برگشته اندی از خانه کتهیعمه و بق

  شد نه؟رید: دی گویم        

 . با شمامدوننیم. ندارهيمورد: میگوی و مزنمی میلبخند محجوب        

 م؟ی بگی چهیبه بق: میگوی و مدهمی منیی را پاشهیش        

. ستی نحی به توضازی نمی که خودمون گرفتیمی تصميبرا: دی گوی و مکندی میاخم تصنع        
 .نی هممیدیرسبه توافق ن

مثل من همه . کندی چقدر خوب که انقدر راحت با مسائل برخورد مکنمینفسم را رها م        
 ؟يهنوزم به کاوه عالقه دار: دیگویم. ردی گی را سخت نمزیچ

 یلی خیرانی ما دختران ايدوست داشتن و ابرازش کال برا. شومیاز حرفش معذب م        
 .اوهوم: می گویم.  کنمیبه صورتش نگاه نم. سخت است

 را که ری از مسيمقدار.  تعجب دارديسکوتش جا.  کندیشرم دخترانه ام را حس م        
 ؟ي به خودتون بدگهی فرصت دهی يدوست دار: دیگوی ممیرویم

 ي روزهیاگه .  من و کاوه عوض نشدهنی بزی چچیه. ابدا: میگوی و مگردمی برمعیسر        
 .خوامیبخاطر حاج بابا از کاوه گذشتم االن خودم نم

 چرا؟ به غرورت برخورده؟-        

 ي استادياون که ادعا.  دونستم ی رو نمیمن رسم عاشق.  بربخورهدینبا: میگویدلخور م        
 . ازدواج کردعیداشت چرا سر

 ؟يدیحق نم -        

 . اوردی فشار ممیبغض به گلو        

 نیا. دهی اوقات هم دلم حق نمی بعضی حق دادم ولشهی دونم همی نمقیخودمم دق -        
 .ستی دست خودم نیدوگانگ
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تو هم غرورشو . کنهی مي هر کارمشی ترمي براشهی غرورش شکسته می مرد وقتهی -        
 . هم دلشویشکست

 ؟يری حالش رو بگکمی يخوایم: دیگویم. ندیبی را که ممیناراحت        

 حال کاوه رو؟ -        

 ي مدت نقش بازهی. رو از دست دادهي بدونه چه جواهردیبا. اره:  دیگوی مطنتیبا ش        
 . تا حرص بخورهمیکنیم

 دیشا.  حرص نخورهدیاصال شا. کاوه استی ناراحتخوامی که ميزی چنیاخر. نه نه ابدا -        
 . براش مهم نباشمگهیمن د

 .البته خوش بحال کاوه خان. یمطمئنن مهم -        

صددرصد .  کار را بکنمنی ادینه من نبا. رودی درون مغزم رژه مي دانم از کجا فکرینم        
   که بهرامرمیبا خودم درگ.  بهرام موافقت نکنددیاصال شا.  بخاطر حاج بابایول. ستیدرست ن

 
  فکرتو مشغول کرده؟یچ: دیگویم

 .شودی تمام مزی با مخالفتش همه چای کندی موافقت مای میگوی را مقتیحق        

 ؟ی کمکم کنیتونیم -        

 ؟یچه کمک: دیگوی و مکشدی مابانی را به گوشه خنیکنجکاو ماش        

 نکهیاز ا. شی هایاز نگران.  منياز دغدغه اش برا. می گوی حاج بابا را ميماری بيماجرا        
   کهيزی چانی شرم از بیدر اخر با کل. خواهدیدلش سروسامان گرفتن من و عمه را م

 
 .می کني که زبونم الل حاج بابا زنده است نقش بازی تا زمانشهیم: میگوی مخواهمیم

 نی کردم و اي اي فکری بنی چنی دانم به چه جراتینم. کندی معذبم مشتریسکوتش ب        
 . گفتميزی چهیبدون فکر . اشتباه کردم . دیببخش: میگویخودم دستپاچه م. حرف را زدم

 . کشمیخودم خجالت م.  که از بهرام سواستفاده کرده ام کنمیحس م        
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 .مونمی کنارت ميخوای منطوریاگه ا.  ندارمی مشکلچیمن ه: دیگویم        

 . حرفو زدمنی دونم چرا اینم. لطفا فراموشش کن -        

 هیبق.  و منم قبول کردمي درخواست کردهیچرا فراموش کنم : دی گوی افتد و میراه م        
   همیمطمئنم که کس. يزی چمیبهشون نمگ.  دوننی ما نممی در مورد تصميزیکه هنوز چ

 
 . فهمهی نميزیچ

 به زنده بودنش يدیاالن که ام. کنمی کار را منی بار هم بخاطر حاج بابا انیاخر        
 که در مورد يخودم هم از فکر. زندیری ممیاشک ها.  اسوده نروديچرا با خاطر.ستین

  مرگش کرده
 
 .  کندی کم نمتشی از واقعيزی که انکار کردنش چستیقتی حقیول.  ناراحتمام
 

. دهدی را به دستم می عقب پاکتی و از صندلشودیخم م. داردی خانه نگه ميبهرام جلو        
 کی کوچی سوغاتهی. ناقابله: دیگویم

 لطف یلیممنون خ: می گوی و مزمیری را در چشمانم ممیتمام شرمندگ. شومیشرمنده م        
 .يکرد

 .ناقابله خانم -        

 .بازم ممنون: میگوی است منی ماشرهی طور که دستم به دستگنی و همرمیگیپاکت را م        

 و دهدی ماند تا وارد خانه شوم بعد دست تکان میمنتظر م. شومی مادهی پنیاز ماش        
عمه و کاوه . دارندی بهی که بقدهدی نشان ماطی روشن حيچراغ ها. رودی و مکندی میخداحافظ

  يرو
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 یوانیل. شودی دوش دارد که باعث تعجبم مي روی مسافرتيکاوه پتو. نشسته اندوانیا
 .رومید جلو م که گرم صحبتندنشانیبا د. خوردی میدنینوش

 .کنمیسالم م. شودیعمه متوجه ام م        

 یرلبی و سالم زنوشدی موانی درون لعی از مای سالم و کاوه کمکی علدیگوی میبا مهربان        
 ن؟یدیهنوز نخواب: میگویم. دهدیم

 نه مگه ساعت چنده؟: دیگویعمه م        

 . نصفه شبکی: دیگوی متی و با جدکندیکاوه است که به ساعتش نگاه م        

 توجه به یب.  را باز نگه داشتهشی سرخند و به زحمت پلکهاشیگونه ها.  شودیبلند م        
 .مارستانی برم بدی بخوابم صبح زود بارمیمن م: دیگویحضور من به عمه م

 ؟ي بريخوای حالت کجا منیصبح با ا: دی گوی و مرودیعمه قربان صدقه اش م        

 .کار دارم عمه -        

 . دکتریرفتی کاش مدهیتبت شد. صورتت سرخ شده : دیگویعمه نگران م        

 .شمیدارو خوردم خوب م -        

 .  سمت دررودیکاوه م. دی گوی نميزی چگریعمه د        

ودن اصال به  بفی ضعنطوریا. نمی ببماریتا االن سابقه نداشته که کاوه را ب. شومینگرانش م        
  سرش را که.  به در نگاهم بدرقه راهش استدنشیتا رس. دی ای محکمم نمشهیکاوه هم

 
 .رودیم.رمیگینگاهم را با خجالت از او م. خوردی نگاهمان در هم گره مگزداندی مبر

 . دکتررفتیکاش م: میگوی و منمینشی مچهی قاليکنار عمه رو        

.  گهیکاوه است د. اما از عصر بدتر شده ستی هست که حالش خوب نيچند روز -        
 . کالمهکیحرفش 

  خوب بود؟یکت: میگویم.  فکرم مشغول کاوه شده استکهی در حالکنمیسکوت م        
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 . ازت دلخورهیول. آره  -        

 زن نهدویخودش که م.  نبودهي عمدی کردم ولیکوتاه: میگوی و مکنمیآهم را رها م        
 .ادیعمو از من خوشش نم

  ؟یبالخره که چ -        

 .دونمینم -        

 خوش گذشت؟ بهرام خوب بود؟. میبگذر -        

 .سالم رسوند. آره -        

 ره؟ی مشیرابطتون خوب پ -        

 . ندارمی پنهانزی من با عمه چی افتاده ام ولری نگفتن گای گفتن انیم        

 .تمومش کردم -        

 ؟ي کردکاریچ: دیگوی به من و مشودی مرهی خيبا ناباور. خوردیعمه جا م        

 کنم که تمام و ي رابطه اری خودمو درگتونمیگفتم که نم. ها روگفتم تیبهش همه واقع -        
 .ستیکمال ذهنم باهاش ن

 نی به ای کنری اونو درگنکهیکاش قبل از ا: دیگوی بار عمه موعظه گرانه منی اوليبرا        
 .يموضوع فکر کرده بود

 ادمش دمیاما د.  فرصت بدمهی دوست داشتم به خودم یفکر کرده بودم ول. عمه -        
 .ستمین

 .ي کرددمیواقعا نا ام.  بهش برخوردهیلی گفت حتما خیبهرام چ: دیگویعمه ناراحت م        

اگه ناراحتم : میگوی مستیاندازه خودم ناراحت ن کس به چیه.  به باغچهشومی مرهیخ        
  نمی نشی افتم ومی قرارمان مادیبعد .  قبول کردی منطقیلیخ.  بروز نداديزیشده باشه هم چ
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 خوام حاج بابا نگران ی خودمون بمونه باشه؟ نمنیاما عمه ب: میگوی و مرمیگی دست عمه را مو
  بذار فکر کنه من.  بکشهی که دوباره بابت من ناراحتنهی اخوامی که ميزی چنیاخر. باشه

 
 .رفتمی پذبهرامو

 هر چقدرم که تلخ تیواقع: دیگوی کشد و می دستمانم منیشماتت بار دستش را از ب        
   کارونیازت انتظار ندارم ا. ایمی کي بدبی حاج بابا رو فري که با پنهون کارنهیباشه بهتر از ا

 
 .یبکن

 .ما عمها -        

. ادی موضوع کنار بنیاونم بهتره با ا. یگی فردا به حاج بابا منیهم. اما عمه نداره -        
 .می کنی بخاطر اون زندگمی تونی نمینگرانمونه ول

 طور نی و همشودیبلند م.  کارم شک دارمیخودم هم به درست. کنمی را درك مشیناراحت        
 .میمهمون دار. ای زودتر بکمیفردا : دیگوی سمت خانه مرودیکه م

 مهمون؟ -        

 .ادی فروتن قراره بياقا: دیگوی کند می نگاهم نمکهی ارام درحاليبا صدا        

 خوب در راه ییخبرها. می لبهاي روردیگیلبخند شکل م. رودی ماند میمنتظر پاسخم نم        
  شومی مرهی و خرمیگیسرم را باال م. ستی عادي فروتن که امريوگرنه رفت و امد اقا. است 

 
 شب حالش بد شود؟ مهیمبادا ن.  استداری هنوز بدهدیچراغ روشن اتاق نشان م.  اتاق کاوهبه

 . نوبر استگری تابستان دلی ان هم اوایسرماخوردگ

کاوه . کشمی تخت دراز ميرو. کنمی عوض می اتاق و لباسم را با لباس راحتي تورومیم        
   فراري هردو برامی هم هستهیچقدر شب.  تنها شدهلویبعد مرگ ن. هم به اندازه من تنهاست
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 .میبری به کارمان پناه می زندگاز

 ترسمیم.  اورمیاخر سر طاقت نم. بردی مگر خوابم می ولشومی پهلو به ان پهلو منیاز ا        
  کارم درست.  شودی حالم بهتر نمشنمی تابم و تا نبی من بی ولستیبچه که ن. تشنج کند

 
 شی حالزهای چنی دل که ای بکند ولیی خودش فکرهاشی پدیشا.  برمدی که نبادانمیم.  ستین
   و حالدهی خوابای دهی نخوابای. چراغ اتاقش همچنان روشن است. اطی حرومیاول م. ستین

 
 شنی آویوانیل. کنمیچراغ را روشن م.  درون اشپزخانهرومیم. کردن چراغ را نداشتهخاموش

  چند بار.  روم باالی زنم و می مایعاقبت دل را به در. ستمی ای پله ها منیمردد ب.  کنمیدم م
 

 . خراب در را باز کندی مانم تا بالخره با حالی منتظر مي اقهیچند دق.زنمی سر هم در را مپشت

  .کندی به دست پشت در واحد تعجب موانی من ان هم لدنیبا د        
 
 

 ؟ي بهترمی بگوتوانمیفقط م        

 يزی تواند چی است که نمحالیانقدر ب. رودی در کنار مي از جلوي حرف از جلویب        
  شک دارم که اصال متوجه. شودی کاناپه ولو مي رود و رویم. شومیدنبالش وارد خانه م. دیبگو

 
 شنیبرات او: میگویم. رمیگی را به طرفش موانیل.  شده باشد انقدر که حالش بد استيزیچ

 .یشی بهتر ميبخور. دم کردم

 ینگاه. ردیگی را مشیشانی پي عرق رويبا دستمال دانه ها.  ندی نشی می و به سختحالیب        
  بعد به حالت.  کشدی نفس سر مکی و ردیگیاز دستم م.  اندازدی موانیبه من و بعد ل

 
 .گرددی بر مقبل
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 .نمی نشی اش میی مبل روبروينگران رو        

 که خوابش گذردی دانم چقدر مینم. فتدی هم بي چشمانش روشودی که دارد باعث میتب        
 .کندیدرون خواب ناله م. بردیم

 ام ینی نوك بشودیترس از تشنج و حال بدش باعث م.  را ندارمدنشی طور دنیطاقت ا        
 .ندیشک درون چشمانم بنش اي بکشد و قطره اریت

 دوم يکشو. زندی برق ميزیخانه همان طور که انتظار دارم از تم.  درون اشپزخانهرومیم        
   تبش رای دستمال مرطوب کمدیشا.  اورمی در مزی تمی و دستمالکنمی را باز منتیکاب
 
 .اوردی بنییپا

 عکس العملش فردا چگونه نکهیبه ا.  کاوه فکر کنمی جز سالمتيزی خواهم به چینم        
 .کنمی فردا خودم را چطور سرزنش منکهیاست به ا

 که يکنار کاناپه ا. گردمی و همراه دستمال به هال بر مدارمی اب ولرم بر ميکاسه ا        
 داغش یشانی پي روخواهمیم.  برمیدستمال را درون اب م.  زنمی زانو مدهی خوابشیرو

  بگذارم
 

 .لوین: دیگویم. دریگی مچم را مکه

 هم ایدرون رو. گرددی مشیلویدنبال ن.  گفتنشلوی ننی با همدهمیجان م. ستدی ایقلبم م        
 .شودیحالم خراب م. دلشکسته ام. ندی بی را ملوین

 .لویزنده بودن سخت شده ن. کم آوردم: دیگویدوباره م        

 .کندی درد و دل ملویبا ن. چکدیقطرات اشکم م        

 ی کم،چشمانشیشانی پیسیبا حس رطوبت و خ. گذارمی اش میشانی پيدستمال را رو        
  اب را مدام عوض. دهمی کار را انجام منی ايچند بار.  کندی بازشان نمی ولخوردیتکان م
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 .شودی اسوده مالمی خستی ني خبرانی از هذگری و ددی ای منییتبش که پا.  کنمیم

 که همه عمرم را به ی حس لعنتنیاز ا.  فرار کنمشدیکاش م.  ي مبل کنار بهدهمی مهیتک        
   بهتردیشا.  کاوه و زنده شدن خاطرات دنیاز هر روز د. نجای فرار کنم از ادیبا. فنا داده

 
.  را از جا بکنمی دل لعنتي اشدیکاش م.  سر انجامی بی عاشقنیاز ا.  از خودم فرار کنمباشد

  کاش.  را پاك کردشی برد نوشته هاتیاصال مثل تخت وا.  نبودي ابهی وقت کتچیکاش ه
 

 نوشتمی خوش می و دوباره با خطکردمی پاك می دل لعنتنی اياز رو.  کندم ی کاوه را ممهر
   کهیادم.  ادم نشسته امنی ای زندگي جا نشسته ام؟ اصال کجانی چه ايبرا.  ممنوعیعاشق

 
 ي ارزومی که برایکس.  لشی صفحه موبايرو بندد ی نقش می هنگامه نامتی واقعدر

. شومیبلند م. ندی بی را ملوی نشیاهای که در روی زمان انتخاب بهرام و کسکندی میخوشبخت
  يپتو

 
 ي هواوزدی که میمی مالمی تا نسگذارمیپنجره را هم باز م.  اندازمی مشی روی نازکیمسافرت

  همه. شودی نمایمی کگریاز امشب د. شودی نمایمی کگری دایمی کنیا. خانه را عوض کند
 

 . از دست دادن نداردي برايزی چایمی کنیا.  در همه شکسته استوجودش

 ی کافگرید. کشمی تخت دراز ميرو. کنمیدر را از پشت سر قفل م.  درون اتاقرومیم        
  خواب به.  دوباره به خودمي فرصت هانیا. ستی نی همه سال عذاب کافنیا. ستین

 
 کندی که طلوع مدیخورش. کنمیتا خود صبح فکر م. رومی و راه مشومیبلند م. دی ای نمچشمانم
   هر روزهي هاادداشتی افتد که ی مادمی تازه نمینشیدرون مترو که م. زنمی مرونیاز خانه ب
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 میگوی می نه به کسزنمینه به شرکت سر م.  هتلرومیم.  حاج بابا را هم فراموش کرده اميبرا
 .خواهدی مییدلم تنها. که کجا هستم

 . تنها باشمخواهمی که خوبم و ممیگوی و مزنمی مي به کسریامیپ        

 فکرم رها نندی نشی کار مي که رویی و طالی مسيرنگها.  کنمی تابلوها کار ميتا ظهر رو        
 . کنمیاصال خودم فکرم را منحرف م.  از هر چه هستشودیم

 ازی کنار گذاشته ام نشگاهی نماي که براییچند تابلو.  امسال شرکت کنمشگاهینما در دیبا        
  مثال.  شان کنمادهی باشد پادمی هم طرح در ذهنم هست که ییچندتا.  دارنديبه بازنگر

 
 هستم که يمن خودم جز ان دسته ا.  پر طرفداری ولي اشهیکل.  و مجنونیلی لياتورینی مطرح

  ی ها طرفداردارد ولیرانی ما اانی مياتورینی ميکال طرحها.  ها را هم دوست دارمشهیکل
 

 هم داشته تی که جذابي و مختصرنمالی ميطرح ها.  مدرن استي امروزه همه طرحهاحیترج
 .باشند

 جهینت.  اندازمی ممانی به تابلو هايتمندینگاه رضا. شودی هم تمام می البي تابلونیآخر        
   اثرنی خلق اي که روح و جسمش را برایکس.  تالش دو سه نفر انسان است  ماهکی
 

 مهر و محبت چطور؟ ي انسان گذاشت؟ براکی هنر ي براتوانی میمتی قیبراست.  استگذاشته
  هر طرف را که. من همه او شده ام. ی هنر ذاتکی.  هنر استکی هم يبه گمانم مهرورز

 
 یکی تواندی ادم چقدر مکیمگر . درون خودم.  درون تابلومیدرون طرحها.  کاوه استنمی بیم
  باشد؟گرید

 تا با آژانس به شرکت گذارمی ميگوشه ا. کنمی را جمع ملی و وساکشمی ميپوف کالفه ا        
 .رمی شدن کار با او تماس بگلی قول داده بودم که به محض تکمنیبه شاه. برگردانم
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چرا توقع داشتم .  با من تماس نگرفتهی تماس از خانه کسکیبجز .  اورمیتلفنم را در م        
 .دهدی جواب مدهی بوق اول به دوم نرسرمی گی را منیکاوه به من زنگ بزند؟ شماره شاه

 ن؟یسالم خوب هست: میگویم        

 .دییبفرما. ممنون.بیسالم خانم شک -        

 .دینی من در خدمتتونم که کارو ببدی باشلی شده اگه مالیپروژه تکم -        

. من االن جلسه دارم : دیگوی که از او سراغ دارم میتی برخالف شخصیسرد و رسم        
 .دی هماهنگ کنمی قرار با منشهی دیتونیم

 .بله حتما: میگویم. خورمی مکهی        

. ستی مهم نمیصال براا. دیایبهترکه نتوانست ب. کنمی تلفن را قطع میعی سریبا خداحافظ        
   شده کارلیخودش اصرار داشت که تکم. رمیگی پولم را میمن کارم را تمام کردم و مابق

 
 . دهملشی تحورا

 به عمه قول داده ام که یاصال فقط دوست دارم تنها باشم ول.  خواهد بروم خانهیدلم نم        
   را بالی که وسامیگوی مبای به دفتر شرکت و به ززنمیزنگ م. به موقع خودم را برسانم

 
 .رندی بگلی حساب شده فقط تحونهی هزفرستمی ماژانس

 . خانهگردمی من هم برمبردی را ملیآژانس که وسا        
 
 

 ی معطلی بفتدیشماره شرکت که م.  خوردی ام که همراهم زنگ مدهیهنوز به خانه نرس        
  اگر.  است دهی شهر رسينمای که قرارداد سدی گوی است که مهیمهد. دهمیجواب م
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 یی از جمله کارهایکی نی قراردا ذوق داشتم انی ايمدت ها بود برا.میای امضا بي براخواهمیم
   شرکت ورومی که ممیگویبه راننده م. شخصا تمام وقتم را صرفش کنمخواستمیبود که م

 
 با يکسر. شومی شوکه ممی روشی صحنه پدنی از دشومیوارد شرکت که م. دهمی را مادرس

   ابیوانی هم با لبای نشسته است و زی صندلي روی زخمی و صورتقهیلباس چاك خورده از 
 

 هی افتاده؟ مهدیچه اتفاق. کندی ام موانهی که کسرق راه انداخته ديدادی داد و بيصدا.  کنارش
   وکندی سالم میاچگ با دستپبایز.  طرفمگرددینگاه ان دو هم بر م. کندی سالم مدننیبا د

 
 ی پسره چنیا:زندی داد مبای درهم سر زي اما با همان اخم هايکسر.  زشی پشت مرودیم
 کرد؟ی چرا دنبالت مگفتیم

.  جواب دهدبای زنکهی قبل از اشومی میعصبان.  شدن آقاستیرتیپس موضوع غ        
 . اتاقمنییای االن هر دوتون بنیهم:میگویم

 بگم ی ؟ اخه چدونهی چاله منجای اای یالت:  میگوی مي و با اخم به کسرنهیدست به س        
 بهت؟

 بدون توجه الی خیخانم هم ب.مزاحمش شده بودن:دیگوی متی دوباره با جديکسر        
 .رفتیراهشو م

 . میگوی در ان سر و وضع مدنشی از دیعصبان        

 ؟کردی خوب بود؟مثل شما دعوا مکردی مکاریچ-        

 .شی به موهاکشدیکالفه دست م        

 . لرزدی که دستانش مباستینگاهم به ز        

 ی الکي هزار نفر اعصاب ادمو بخاطر حرفاي؟روزی دعوا کندیمزاحم شدن که شدن با-        
 م؟ی دعوا کنمیستی بادی با همه بازنیریبهم م
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 .شومی که متوجه نمدیگوی ميزی لب چریبا اخم ز        

 ي ساعت کارياصال تو:میگوی مجودی را مشی گوشه ناخن های که با ناراحتییبایرو به ز        
  شما؟يکجا رفته بود

رفتم کاغذ ... رفتم:دیگوی شده مجادی اشی صوتي که در تارهای با لرزشدهی بردهیبر        
 .رمیبگ

 فهی وظنکاری ؟ ايری کاغذ بگيرفته بود: توپم یم.  شودیکنترل کردن خودم سخت م        
 شماست؟

 ه؟ی چنجای شما افهی وظقایدق: می گوی مکث میبعد از کم        

 .هی گرری ززندیحرفم تمام نشده م        

 نی دختر چه اندازه حساس است تا همنی نبود که اادمی. ی صندلي رونمی نشیکالفه م        
 .ست تر از حد تحملش بوده اادیاالن هم که مقاومت کرده ز

 ؟یکنی مهیچرا گر:دیگوی مانهی با لحن دلجوي نشان دهم کسری چه عکس العملدانمینم        

 که در چشمانش ی و عشقی با نگرانيکسر. رونی برودی و مخواهدی ارام معذرت مبایز        
   کهغیدر.  تا دل ببردکندی خرج مرتیغ.  عاشق شدهوانهیپسرك د. رودی دنبالش مزندیموج م

 
 .داندی را نمراهش

 . حق دارمی کرده ام وللهی تخکجای چند روزه را نیفشار ا.  کردم ي روادهی زکمی        

 .دیای بوجود بی مشکلشانی با سبکسرخواهمینم        

. رساندی بالفاصله خود را مهیمهد.اوردی قرارداد را بمیگوی و مرمیگی را مهی مهدیداخل        
 .  سرش بکار خودش استنکهی همپرسدی سوال نمنکهیهم.  خوب استکندی دخالت نمنکهیهم
 

 . بودندنطوری همه همکاش
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 هم کنهیهم نظافت م.  خدماتي براي بدی اگههی شهیم:میگوی مکنمی که امضا منطوریهم        
 .نی داشتيکنار دستتونه اگه کار

 . زنمی االن زنگ منیهم-        

قرارداد امضا شده را به .  اب خنک همراهش استوانی لگرددی برمی و وقترونی برودیم        
 .ممنون: میگوی بابت اب می و با قدرداندهمیدستش م

همراهم . نمینشی مي اهیمن اما همانجا چند ثان. رونی برودی ارامش بخش ميبا لبخند        
   وزنمیاز ته قلبم دکمه پاسخ را م. ندینشی به جانم مينام احمدرضا مثل شهد.  خوردیزتگ م

 
 .جانم: میگویم

 یسالم ابج-        

 زم؟ی عزیخوب.  سالمکیعل-        

  کرج؟يایفردا م. ممنون-        

 چطور؟-        

 ه؟ی فردا چه روزادی نمادتی-        

 يریه درگ همنی وسط ايان هم چه تولد. فردا تولدم است. کنمی را چک ممی ذهنمیتقو        
   فراموشی سالچی هکندیاحمدرضا جانم فراموش نم.  استتی اهمی بیکی نیفقط ا

 
 .نکرده

  اومد؟ادتی-        

 .مونهی مادتی شهیقربونت برم که تو هم. اره-        

  نه؟ای يایم-        

 . وقته نرفتمیلیخ.  بابامشی برم پخوامیم. امی بتونمی امسال نمیشیاگه ناراحت نم-        

 . اشکال ندارهی بد شد ولیلیخ-        
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  اونجا خوبه؟امیاخر هفته م. خواهدی را نمشی ناراحت شده دلم ناراحتکنمیحس م        

 . دارمزیبرات سوپرا. هی عالدیگویخوشحال م        

 ه؟یمامان کجاست خو. فدات بشم من        

 . خوبه. تو اشپزخونه است طبق معمول        

 . سالم برسوندی گوی که مدی ای مامان ميصدا        

 .رسونهی سالم ميدی شندیگوی و خنده میاحمدرضا با خوشحال        

 .زمیتو هم سالم برسون عز        

 .می منتظرتایچونیبرو به کارت برس اخر هفته نپ.  شمی مزاحمت نمگهیخب د        

 .کندی میبا خنده خداحافظ. فرستمی بوس مشیاز پشت خط برا        

 .ستی کافمی خوشحال باشند برانکهیهم. کنمیخداراشکر م.  شان بهتر شدههیچقدر روح        

 به ساعت که چهار بعداز ظهر ینگاه. کنمی بهتر شده قطع میلی که خي اهیتلفن را با روح        
 . بروم خانه عمه دست تنهاستدیبا.  اندازم ی مدهدیرا نشان م

. دیگوی مبای به زيزی چه چمتی با مالي کسردانمینم.  درون اشپزخانه اندشانیهر دو        
.  عاشقانه ها شده اندری دو هم درگنیا. کندی را راحت مالمی خبای ززیرنگ گرفتن و لبخند ر

  با
 

انگار نه انگار چند :میگوی گرفته متوری که چشم از مانهی به مهددهموی تکان مي سريلبخند
 . طوفان کردنشی پقهیدق

من .  جان بای زيکسر- . توری به مانشودی مرهی و دوباره خکندی بسنده مي به لبخندهیمهد        
 .رمیدارم م

  که داده ام جواب دایماتمینه انگار اولت. خورندی من جا ميبا صدا        
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 ی اگههیگفتم مهد:میگوی مبای به زتیبا جد.ندی ای بدرقه ام ميبرا. شوندیبلند م. ده است        
 .استخدام بزنه

 دیگوی ميکسر. خوردی بر نمیی کردنشان به جاتی اذکمی.  استمی به لبهارهیبا ترس خ        
 !ایمیک:

 ؟ی و چایمیک-        

 . بدتر به ذوقش خوردهي وارفته است و کسربایز        

 .کنمی مهی حواله مهدی و چشمکزنمی میطانیلبخند ش        

 .مییخوای خدمات مي نفر براهیبالخره -        

 که رومیبه سمت در م. کندی نفسش را اسوده رها ميکسر.  شودی لبخندش جمع نمبایز        
  در. زنمیبا کاغذ درون دستم خودم را باد م.هوا بشدت گرم است. دی ای دنبالم ميکسر

 
بعد هر دو ساکت . میی ایمهر دو همزمان به حرف .کندی در بدرقه ام مي تا جلوسکوت

 . اول تودیگویم.  حرفش را بزنديگری تا دشومیم

 .اول خودت:  می گوی میبه عادت بچگ        

 ....  جلوي پولم کردهیبرات دارم خوب امروز سکه -        

 .کندیبا انگشت شصت به پشت سرش و داخل ساختمان اشاره م        

  هان؟ی کيجلو:  میگوی دستش و مي روکوبمی دستم ميبا کاغذ تو        

 ي بحالت اگه بخوايوا . پاك و خالص .  خوبهیلی خبای زيکسر:  میگوی متیبعد به جد        
 .يسرکارش بذار

 .کنهی فرق مهی با بقبای زانیبه جون تو جر: دیگوی و لحن ملتمس بامزه مزیبا چشمان ر        

 ذره هی نی طور باشه وگرنه همنی همدوارمیام:  میگوی و مکنمی نازك میپشت چشم        
 .کنمی مشهی رو از ري که در اوردییمو
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 م؟ی زودتر بری ساعتهی شهیحاال م. قربون خودت و مو کندنت برم من-        

 . میگوی ميباشه ا        

 . داخلرودی و خوشحال مدیگوی به موال مي دونه اهی        

 . خانهرومی و مکنمی نثارش مي اوانهید        
 

 کودکانه که کمتر از او ی و با شوقشودی مزانی آومی از پاهاانیبه محض ورود به خانه، ک        
  ؟ياومد. سالم:  دی گویسراغ دارم م

 ه؟ی خبری فسقليمهربون شد. سالم: میگوی کنم ومیبغلش م        

 بابت شی خوشحالشتریب.  ونی که قرار است برود خانه کتادهدی محی توضیبا خوشحال        
 .دی با ماهان و مائده است و نوه جديباز

 . خوش بگذره بهتمی گوی بوسمش ومیم        

 ي به انگور هاکهی و در حالستمی ایپشت سنگ اپن م. عمه درون اشپزخانه مشغول است        
 . مسال: می گوی مزنمیشسته شده درون ظرف ناخنک م

 .یخسته نباش. زمی سالم عزکیعل: دیگوی و مزندی لبخند مدنمی و با دگرددیبرم        

 .گری کمکت جامی مکنمی لباسامو عوض مرمیم. یسالمت باش-        

 زحمت یب: دیگوی ومگذاردی می دستشی اب پرتقال درون پیوانی حاج بابا را با ليداروها        
 .  هم نمونده استراحت کنيکار. وقت داروهاشه.  رو بده حاج بابانایا

 ... منو بهرامانیاز جر: میگویهنوز قدم اول را برنداشته به عمه م.  رمیگی را می دستشیپ        

 . بهترهینگفتم خودت بگ: دی گوی گذارد جمله ام را تمام کنم مینم        

 ارام ي اهی ثانکی سمت اتاق فکرم هم رومیطور که م نیهم. فرستمی مشی برايبوسه ا        
   با حاج بابا صحبتي بهتر باشد در وقت مناسب تردی شام؟ی بگودی را بايزیچه چ. ردیگینم
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سالها قبل هم . ستی منطق نی من انقدرها هم بيحاج بابا.  و تماممیگوی امشب منینه هم. کنم
  دیاگر به سن و سال االن بودم شا. رفتمی خودم اشتباه کردم که بدون منطق پذدیشا
 

 شومی به اتاق حاج بابا که می منتهچیوارد پ. مشی تا منصرف شود از تصمگفتمی را ملمیدال
   اورم که نگاهش رایسرم را باال نم. کنمی را گم ممیدست و پا. دی ای مرونیکاوه از اتاق ب

 
 و زنمیا در اتاق حاج بابا را مت.شنومیپاسخ ارامش را م.  دهم ی میسالم معذب.  کنمکنکاش

  از روبه رو شدن با کاوه واهمه.  کندی و نگاهم مستادهی هنوز همان جا اشوم،یوارد م
 

 . شکستن غرورم باشدي برای باز هم عاملشبی دانی جرترسمیم.دارم

 شیپ. شودی چشمانش شفاف مندی بیمرا که م.  استدهی تخت دراز کشيحاج بابا رو        
  قربونت برم؟يبهتر: میگوی گذارم و می می پاتختي را رویدست

 .آره باباجان:دیگویم. نمی نشی تخت کنارش ميرو        

 . بوسدی ام را میشانی و پکندیسرم را خم م        

 .زمی عزرودی متیجانم برا        

 را درون دستانش.  بوسمیگونه اش را م. شودی می که چشمانم بارانستیدست خودم ن        
 !؟يخوریداروهاتو که سر موقع م: می گویم.  بوسمی و هردو دستش را مرمیگیدستم م

 .حواسش هست.  بشه ریمهردخت عاقبت به خ. اره  -        

 که شیداروها.  تا بخورددهمی دستش میکی یکی و قرص ها را ندی تا بنشکنمیکمکش م        
 . گذاردی هم ميچشمانش را رو.  به حالت قبلگرددی برمشودیتمام م

 . کنارشنمی نشیم. کنمی کتاب را انتخاب مکی شی کتابهانی و مابشومیبلند م        
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 میبچه تر که بودم هر شب برا.  شعر خواندن را دوست داردفیحاج بابا با ان روح لط        
   شعرشین بودم که برا منیهر شب ا.  برعکس شدمانی بزرگتر که شدم جاخواندیشعر م

 
 اورم ی زمان کم میعنی.  بد شده ام یاالن کم. شعرخواندن مرا دوست دارد گفتیم. خواندمیم
 .  اورمی انقدر دور خودم را شلوغ کرده ام که زمان کم می ولستی نی مناسبهیتوج. 
 

فال . مکنی کتاب را آرام باز مي به روح حافظ و الفرستمی می بندم و صلواتی را مچشمانم
 . ارامش بخششاتی به ابزنمیلبخند م. ستیکین

  غم نخواهد ماندامی مژده که ادیرس        

  هم نخواهم ماندزی ننیچنان نماند، چن        

  خاکسار شدماریمن ارچه در نظر         

  محترم نخواهد ماندنی چنزی نبیرق        

  و بد استکی ز نقش نتی شکر و شکايچه جا        

  رقم نخواهد ماندی هستي فهیچو بر صح        

  بودنی گفته اند ادیسرود مجلس جمش        

 ! که جم نخواهد مانداوریکه جام باده ب        

 وصل پروانه!  شمعي شمر ایمتیغن        

 ... معامله تا صبحدم نخواهد ماندنیکه ا        

 يحاج بابا حال مساعد. گذارمیخودش درون کتابخانه م ي بندم و سر جایکتاب را م        
  چشمانش. شودیکمتر از رختخواب جدا م.  فهممی مفشی را از چهره زرد و جسم نحنیا. ندارد

 
 . برام شعر بخونایبازم ب.  خوب بود باباجانیلیخ: دیگوی بسته است مهنوزهم

 . امیهر شب م -        
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 رومی و مشومیبلند م.  کنمی مدای پي بهترهی که گرفته روحی و من از ارامشزندیلبخند م        
 . نشودتی بندم تا اذیدرب اتاق را اهسته م. رونیب

 درون دی ای با عجله مانی که ککشمی را سشوار ممیموها.  رمیگی دوش مختصر مکی        
 .درو پشت سرت ببند: میگویم. اتاق

  هنوز؟ینرفت: میگویبا لبخند م. زندینفس نفس م.  بنددی در را م وگرددی بر میمثل قرق        

 .بابا کارت داره. نه نلفتم -        

  داره؟کارمیکاوه؟ چ -        

 .ندو کاوه بگو بابا -        

 و من و عمه تذکر گفتی مدام اسم کاوه را ملیان اوا. ستیقهقه زدنم دست خودم ن        
   را با کش پشت سرممیموها. دهدیحاال اوست که به ما تذکر م.  که نگو کاوه بگو بابامیدادیم
 

 کامال حس شگاهی به اراازی نی را مرتب کرده بود ولمی ابروهای کمشبید. کنمی ممحکم
 . کنمی کشم و شالم را سر می منشانی مابیدست. شودیم

 را انیدست ک.  افتاده را خدا عالم استیق چه اتفانکهیا. کاوه معموال با من کار ندارد        
 . درون هالمیروی و با هم مرمیگیم

: دیگوی مدنمیبا د. کندی ميزی ري سرفه هایحالش بهتر شده ول.  پوشدیکاوه کتش را م        
 .يای بخرم همراهم مینیریاز اونور هم ش. ی برسونم خونه کتانوی کخوامیم

 .عمه دست تنهاست: میگوی و مکنمیبه اشپزخانه اشاره م        

 . ندارمي کارنجایمن ا. برو قربونت برم: دیگوی و مدی ای مرونیعمه ب        

 مناسب ینیری دونم شیمن نم: دیگوی و مداردی برميدی جا کلي را از روچییکاوه سو        
 .ستی بد نيای بهیامشب چ
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 نکهیا.  اورد خوب است ی نممی را به روشبی دي کاوه ماجرانکهیا.  سابندیته دلم قند م        
 . هم خوب استکنندی برخورد ميهمه عاد

 . مانتو بپوشمرمیپس من م -        

سر راه . دارمی را برمفمی پوشم و کی مییموی لی نخي دم پا مانتوی همان شلوار ليرو        
  هنوز تا.  امشب بخرمي سارافون مناسب براکی نگه دارد تا یی به کاوه گفتم که جادیشا
 

 . امشب چند نفرندي دانم مهمان هایاصال نم.  زمان ماندهیلی نه و امدن مهمان ها خساعت

کاوه . نمی نشی و مکنمیبا سرعت درب جلو را باز م.  نشسته اندنی درون ماشانیکاوه و ک        
 : دی گویدر گوشم م. ستادهی ای دو صندلنی ما بانیک.  افتدی و راه مکندی ممی را تنظنهیا

 
 . اجازه داده شب بمونم اونجابابا

 .چقدر خوب: میگوی بوسم و میگونه اش را م        

 اما انیک.  و خطر داردردی ممکن است ترمز بگی صندلي روندی که بنشدهدیکاوه تذکر م        
 . بنشاندشی را سرجاانی تا ککندی توقف مابانیبالخره کاوه کنار خ. ستیگوشش بدهکار ن

 فروش گذاشته از همان ها که ي را برای خوشگلی رنگي جوجه هايرمردیان سمت پ        
   در اخری ولیتی داشتند و جنسیهمانها که هر کدام اسم. دیخری ممانی حاج بابا برامیبچه بود

 
 . جوجه هارو نگاه کنایب: می گوی مانیبه ک. امدندی خروس از اب در مهمشان

 .نمی بی کجا؟ نمدیگوی بار پشت هم مدو سه        

 .دایبابا ن: دیگویبه کاوه م. ستیدنیذوق کردنش د. دهمی و نشانش مکنمیبغلش م        

 و دوست نیریانقدر ش.  کند را دوست دارمی کالمت را هنوز درست ادا نمی بعضنکهیا        
  به کاوه.  کندی جوجه هاست و اعتراض نمریدرگ. رمی توانم گازش نگی که نمستیداشتن
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 م؟ی بشادهیپ: میگویم

 حواست به یباشه ول: دیگوی و مکندی را خاموش منیامروز مهربانتر شده چرا که ماش        
 .ساعتم باشه

 ي سمت جوجه هامیروی و مرمیگیدستش را م. نی زمگذارمی را مانی و ککنمیدر را باز م        
   زرد بالخرهی و گاهخواهدی را می ابیگاه. کندی کودکانه رصدشان می با شوقانیک. یرنگ

 
 کار؟ی چيخوایگناه داره بابا م: دیگویکاوه با اعتراض م. داردی را بر میکی ان همه انی بما

 خودمون ادتهی. شهی بزرگ ماطی حيبخر براش تو: میگویم. ردیگی و دلم مکندیبغض م        
 م؟ی خوردنارویسر چند تا از ا

 . بلکه چهار تایکی ان هم نه خردی و مزندی لبخند ممانی کودکياداوریبا         

 .می اونام بخريبهتره برا.  تونم جواب بچه ها رو بدمیمن نم: دی گویم        

 در یی دارد که من و کاوه جایتیچه اهم.  حواسش بود خوشحالمنکهیاز ا. دیگویراست م        
 .ستی مال من هم نباشد کافی با ارامش کنارم باشد ولنکهیهم.  میسرنوشت هم ندار

 با اصرار انی بگذارد صندوق که کخواهدیم. گذاردی کوچک میجوجه ها را درون کارتن        
   جوجه ها سرو صدای به خانه کتدنی عقب تا رسی صندلي کنار خودش رودهدی مشانیجا
 
 .ي بازانی و ککنندیم

 به انی کشودی که باز مونیدرب خانه کتا. خانهي جلوبردشی و مردیگیا مکاوه دستش ر        
   درونشودیلبخند کاوه جان م.  گونه کاوهي روکاردیبوسه م. که خم شودکندیکاوه اشاره م

 
 که یمی از تصمشومی نممانی و عشقش به کاوه را پشنمی بی را مانی محبت کیوقت. میرگها

 . گرفته اميروزگار

 . برد داخلی و مردیگی و با زحمت کارتن را از کاوه مدهدی دست تکان ممیبرا        
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 که ي نخودياز ان خنده ها. شودی که باعث خنده اش مفرستمی مي بوسه اشیدر هوا برا        
  تیبا جد. خوردی تلفنش زنگ مکهی در حالشودیکاوه سوار م. اندازدیدل ضعفه به راه م

 
 .کندی پاسخ لمس مي و صفحه را براکندی را نگاه مشماره

 .دییبله بفرما -        

 .سالم خودم هستم -        

 .مارستانینه متاسفانه امروز نه مطب هستم نه ب -        

 هماهنگ یبا منش. دیاری بفی تشردیتونیپس فردا م. دکتر عارف از شما گفته بودن -        
 .کنمیم

 . گردن بنده حق دارننای از اشتریاستاد ب. کنمیخواهش م -        

 جواب دیبا. خوامیمعذرت م: دیگوی سمتم و مچرخاندیچشم م.  کندی میخداحافظ        
 .دادمیم

 فرصت کوچک مکالمه باعث نیا. دی ای قائل بوده خوشم ممی که برای از احترامشهیهم        
  تشی جذابی پختگنیا. مشترکمان پخته تر شدهيچهره اش از گذشته ها.  بزنم دشیشد د

 
ازدواج کرده همسر شده پدر شده و بعد من .  مردانه شدهی چند برابر کرده است، به قولرا
  دست خودم.کنمیحسادت م.  درون ذهنمشودی اکو مشی گفتن هالوی مردانه شده؟ نمیگویم
 
 .ستین

.  دارديار سال همسرش بوده از او بچه اچه. لوی و نکنمیتمام مدت راه به کاوه فکر م        
 . ندی را ببلوی نيداری که درون خواب و بستیعی هم داشته طبي اهی حاشی و بنیری شیزندگ
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 .ستی داشته و دارد دست خودم نلوی که کاوه به نی شدن قلبم از حسمچاله

 الیخی توانم بینم. ستی نی لحظات قبل اثر چندانیاز خوشحال.داردی نگه مي پاساژيجلو        
   از انيزی گری بودن بارها باعث ضربه خوردنم شده ولی و احساسی زورنجنیا. باشم

 
 با کت و شلوار نوك دهی پوشيبلوز خاکستر. دیای مانم تا بی و منتظر مشومی مادهیپ. ستین

   بهینگاه. دهدی متی که تا چه اندازه به مرتب بودن اهمدهدی لباسش نشان مي خط اتويمداد
 

 که خودم را فراموش زمی همه چریانقدر درگ.  از حد ساده استادی اندازم زی خودم ميلباسها
  ییبو. کنمی تنش را حس مي مسافت بونی از همیعطر نزده ول. ستدی ایکنارم م. کرده ام

 
 .  از هزاران عطر خوش بو تر استکه

 م؟یبر: دیگویم        

 . به مغازه هاشومی مرهی و خکنمی نگاهم را عوض مریمحو نگاهش هستم با خجالت مس        

 .ممنون بابت دمنوش: دی گوی مقدمه میب        

 می درون رگهاشتریخون با سرعت ب.  را ندارمتی موقعنی حرف ان هم در انیانتظار ا        
 . هممیرنگ سرخ گونه ها. ستی امانش دست من نی طپش بکندی مدای پانیجر

 . نداشتميقصد بد.. من ... من. خوب نبود... حالتون: میگوی مدهیبر        

 خواهمی را میمن همان نگاه شاک.  مهربان قصد جانم را کرده امروزي چشم هانیا        
 .دلم هم ارام تر. شدی ام کمتر ميدواریحداقل ان موقع ام

 يزی چهی اونجا میرب: دی گوی و مکندی پاساژ قرار دارد اشاره مي که ابتدای شاپیبه کاف        
 .میبخور

 یالتهاب قلبم را کم.  خنک حالم را بهتر کندزی چکی دی شاستی بد نشنهادشیپ        
 .خاموش کند
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 گل رز درون گلدان يتک شاخه ا. می دو نفره نشسته ازی مکی هم پشت يروبرو        
منتظرم .  به شاخه رز شومی مرهیخ. وهی آب موانی قرار دارد و دو لزی مي روي اشهی شکیبار
  تا
 

 . صحبت کندمی باشنجای که باعث شده ايزی چدرمورد

 .یدونی مراسم امشب رو که ملیدل: دیگویم.  می درون رگهاکندینگاهش نفوذ م        

 .اوهوم -        

 زی در اصل همه چیعنی.حاج بابا هم .  ازدواجهنیعمه موافقه ا. تستی مراسم فرمالهی -        
 .هیقطع

 . خوشحالم -        

  چرا؟یدونیم.ستنی خوشحال نهیاما بق: دی گوی مختص خودش مي و با لحن جدمیمال        

 که ستمیبچه ن.  استنی چشمها همنی ای مهربانلیپس دل.  به اوشومی مرهیناباور خ        
   کهستمیبچه ن: میگویدلخور م.  دلشاني حرفهاياو را واسطه کرده اند برا.  را ندانملشیدل
 

  نگران منن؟نفهمم

 نگران نباشن؟ -        

 . خودمویکار خودمو دارم زندگ.  و هفت سالمهستیچرا نگران باشن؟ من ب -        

با . ایمی کستی نی کافنایا: دیگوی و مشودی به سمتم خم میکم. کندیحرفم را قطع م        
 . يدی نرسجهیبهرامم که به نت

عمه گفت چون :دیگوی که مکنمی نگاهش مرهی خرهی بداند؟ خدی چرا باداندیا ماز کج        
 م؟ی راجع بهش حرف بزنيدوست دار. نگرانته

 . نهمیگوی بچگانه ميبا لجباز        

 چرا؟: شودی منهی سابقه دست به سی بمتیبا مال        
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 ؟یدانی را نمشیچرا.  ی خاليزهای به مشومی مرهی و خرمیگیرو م        

 . بدمحی توضی که گرفتم به کسیمی تصمي خوام براینم -        

 .میهمه نگرانت. فقط نگرانتم.  خوامی نمحی توضح؟یتوض -        

 و چه زدمی می اشتباهيچه حدس ها.  خواهمی را نمشانینگران. دلم در حال انفجار است        
   سرد که باي هاي قهوه انی از ای داشتم؟من لعنتی توقع چه حرفیمن لعنت. دمی شنيزیچ
 

 انصاف تر یب. دهمی را قورت ممی گلوخی دارم؟ بغض نشسته بی گرم شده اندچه توقعمنظور
   ادم باشم؟چطورنی هنوز هم دنبال عشق از ای من لعنتشودیچطور م. از کاوه سراغ ندارم

 
  بود؟فی که انقدر ضعشودیچطور م.  لحظه کی ی نتوانم فراموشش کنم حتی من لعنتشودیم

 يمستقل شد. يخانم شد. يبزرگ شد: دی ای که به حرف ممیکنی هر دو سکوت میمدت        
 .می نگران نشتیی که از تنهاشهی نملی دلنای ایول

 رهی خشی به حرکت لبهاي از هر فکريزی از هر چیخال.  حرف بزنددهمیاجازه م        
 .شومیم

 یمونیتو م.  نمونهادی حاج بابا هم زیعمر دست خداست ول. شیدگ دنبال زنرهیعمه م -        
  ییفقط تو. همه و همه.  بابا انوشی کونیعمه ، من،کتا. خودشونو دارن یهمه زندگ. تنها

 
 ؟یفهمیم. خودمونی زندگری درگی ولمیما کنارت هست.یمونی تنها مکه

 یعنی. گفت همه. خوردی درون ذهنم و قلبم خنجر مشودیحرفش اکو م. دمیفهمیم        
  ردی قلبت بگیاصال وقت. ستی کالمم دست خودم ناریاخت.  خودش را داردیخودش هم زندگ

 
 .ستی زبانت درد دست خودت ناریاخت
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 راحت هی تا فکر بقشدی گذاشته منی زمدی بارکه باهی.  بار بودم هی شهیمن هم -        
 . کنمیدرکتون م.بشه

 هان؟ به ؟ی فکر کنهی فقط به بقيخوای می ک؟تایزنی حرفو منیچرا ا: دیگویکالفه م        
   غصشونوي که داریینای همه ا؟یتا ک.  به همهيبه کسر. به حاج بابا. شیمامانت و زندگ

 
 . خودشونو دارنی زندگیشی و اب ميخوریم

. ی کنی تو به خودت فکر نمنکهیا. نهی ما همینگران.  به خودت فکر کنکباری کبار،ی        
 .یستی شاد ننکهیا

 .کنمی نگاهش منیغمگ        

 ن؟ی که نگرانم نباشنی کنم که خوشحال بشکاریچ -        

 کنم کاری چ؟يبه جملت دقت کرد: دیگوی مشهود مي و با دلخوردی ای جلو میعصبان        
 .نیخوشحال بش

 . بکن به خودت فکر کني کارهی دل خودت يبرا. ی کني کاری کسي براخوادینم        

 . تونمینم: میگویم. ستیحالم خوش ن.  کنمی مزی رزی دستم را ري تويدستمال کاغذ        

 . پر از حرص استشیصدا        

 .اه.  خودتی من به زندگی به زندگي که گند زدینتونست –        

مچ دستم را .  حرفها را بشنوم نی ام که اامدهی نومشیبلند م. ستی انصافی اخر بگری دنیا        
 .نیبش: دیگوی و مگذاردی هم مي پلک رویعصب. ردیگیم

لطفا :  میگوی طاقت میب. کندیمچ دستم را رها م.نمی که بنششودی باعث مشیلحن دستور        
 . رو بگو و تمومش کنی که قراره بزنیحرف

 باهم حرف دیبا.  که ناراحتت کنمياینخواستم ب: دیگوی و آرام می به صندلدهدی مهیتک        
 .ستی امروز وقتش نی ولمیبزن
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.  ممنونشبیبخاطر د: دیگوی است مبی که عجیمتی و با مالردیگیدستم را در دست م        
 .میاومدم تشکر کنم و ازت بخوام بخاطر جبرانش فردا ناهار با هم باش

من و کاوه بعد از مدتها بدون کدورت با هم ناهار . اندازد ی دلم را به لرزه مشنهادشیپ        
  حاال که او قدم.شودی محال ، ممکن مکیانگار .  سخت استی کممیباورش برا. میبخور

 
 بوده چه زی عزشهی هممیکاوه برا.  بهبود رابطمان گذاشته چرا من خودم را کنار بکشم يبرا

 . عاشقش بودم و چه االنکهیدر نقش پسر عمو چه زمان

 .کنمیباشه قبول م: میگویم        

 . ممنوندی گوی و مزندی ميلبخند خسته ا        

 . نشهرمونید: میگوی و مکنمی رفتارش به ساعت نگاه مرییدستپاچه از تغ        

فردا من اما مثل دخترکان چهارده ساله به قرار ناهار . رودی و به صندوق مشودیبلند م        
 .من و کاوه. کنمیفکر م

 با ندهی وقت به من و اچی کاوه هدانمیم.  عاقل باشمخواهمینم.  دانمیچه مرگم شده را نم        
   مشتركي اندهی مانده که به ای از غرورم باقکذرهیخودم هم هنوز . کندیمن فکر نم

 
 زند؟ی منطوری ناهار اکی فرداست؟ فقط بخاطر تابی دلم چرا بی نکنم ولفکر

.  اورد ی و مبردی مرا مییفکرها.  فهمم ی نممیخری که مینیری از جعبه بزرگ شيزیچ        
  مینینشی که منیدرون ماش. شودی دور مبی عجی و گاهکی نزدی گذشته گاهنیری شيایرو
 

 شیچند بار دست درون موها.  که کاوه هم تا چه حد مثل من مغشوش استشومی ممتوجه
 . بکشمگاری نخ سهی شهیم: دیوگی و بعد مکشدیم

 را گارشی و سنی به کاپوت ماشدهدی مهی تکشودی مادهی پنیاز ماش.  کنمی نمیمخالفت        
 .کندیدود م
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 شدیکاش م.  زمزمه کرده بودییزهای در خواب چشبیخودش د.  است شانیفکرش پر        
 . کردي کارمانی روح دردمند و اشفته هردويبرا
 
 

به همان اندازه .  فرشته هاهیدرست شب.  شده بودبای زیلی خی ساتن نقرآبيعمه با روسر        
  بای تقريزی چی چروك افتاده بود ولشی کنار چشم های کمنکهیبا ا. بای و زیدوست داشتن

 
 رنگ و یبا اصرار عمه را نشانده بودم و کم. دادی نشان مشی سال جوانتر از همسن و سالهاده

 . ندهیدر مورد فروتن و آ. می هم با هم حرف زده بودیکم. لعاب به چهره اش داده بودم
 

عمه هم .  که چرا به کاوه از قطع کردن رابطه ام با بهرام گفتهدمی و پرساوردمی طاقت نعاقبت
   چفت شده گفتهي کرده بود و با دندانهامی هم حرصنیهم. با لبخند گفته بود دوست داشتم

 
 به آشپزخانه رفته طنتی بود و با شدهیاو هم گونه ام را کش.  عمه خانمکنمی می که تالفودمب

   اتفاقنی بود که االن ای و دوست داشتنزی عزمانیعمه انقدر برا. میهمه خوشحال بود. بود
 
 . ببخشدمانی به جمع خانوادگبای زیجانی دوباره و هي شادتوانستیم

 ها را درون ظرف ینیری و کاوه هم کمکمان شمی کرده بودای را محزیمن و عمه همه چ        
   که عمه سختي اش حرف نداشت به حدقهیسل.  امدی مدی که از او بعيکار.  بوددهیچ
 
 .  هم خوشش آمده بودریگ

زن عمو نبود که .  امده بودندشی پکساعتی قای هم دقانوشی و کنی و عمو امالیعمه سه        
  کاوه. زنندی که زنگ خانه را ممینینشیتازه دور هم م.  بکشمی باعث شد نفس راحتنیا
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 به حاج نیعمو ام. میروی استقبال مي برایهمگ.  که مهمانها امدنددیگوی و مداردی را برمفنیآ
   فروتن باياقا. ندی مبل بنشي کند تا روی تواند راحت راه برود کمک می نمگریبابا که علنا د

 
 بایسبد ز. دی ای بوده است مبای زی زنی پوش که مشخص است در جوانکی شی ولریپ یخانم

  کاوه.  زنمی اورد که لبخند می همراه با عشقش مرا به وجد مرهینگاه خ.  دهدیرا به عمه م
 

 تکان ي ذوق کودکانه من سري امده براشی که تا پشت لبهاي با لبخندستادهی کنارم اکه
   حجبی اصال زن وقتباستی زشهیشرم عمه هم. ردیگی مییبای رنگ زشیعمه گونه ها. دهدیم
 
 فی و از عمه تعردیگوی مي فروتن ماشاهللا ايمادر اقا. درخشدی سرخ مبی دارد مثل سای حو
   تاکندی دعوتشان منیعمو ام.  عمه اسپند دود کنمي باشد بعد از رفتنشان براادمی. کندیم
 

. شودی شروع مي عاديصحبت ها. ردیگی مي فروتن جاي کنار مادر اقاندختیعمه س. نندیبنش
  مادر. کنندی و راحت برخورد میمی انقدر که همه صمستیانگار نه انگار که مراسم خواستگار

 
 نشسته ام شیمدام به من که روبرو.  درست مثل پسرش خونگرم و مهربان استفروتن

 ؟یخواهر مهردخت هست: سدپری و مشودیبالخره همکالم م.  زندیلبخند م

 .نه برادرزادشم -        

 نم؟ی بیمادر پدرت رو نم. زمی عزيماشاهللا دار -        

 .گرددی فروتن که مشغول صحبتند به ما برمينگاه کاوه و اقا        

نگاه زن .  شده و مادرم هم کرج استدی که پدرم شهدهدی محی توضندختیعمه س        
 .زمیخدا رحمتش کنه پدرتو عز: دی گوی و مشودیمتاسف م

 .يممنون شما لطف دار -        

 . زنمی میلبخند تصنع.  شودی مری غم عالم به قلبم سرازکدفعهی دانم چرا ینم        
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 ی می صندليهمانجا رو. رومی که به بهانه کمک به عمه به اشپزخانه مستیدست خودم ن        
 .رونی برودی مي چاینیعمه با س.ستیحضورم انقدرها هم الزم ن. نمینش

 ؟ي اب بهم بدوانی لهی شهیم: دی گویم. دی ای که کاوه مرومی ور مزی مي رووانیبا ل        

بازش .  سمت پنجرهرودی و مکشدیاب را سر م. کنمی پر مشی برازی مياز پارچ رو        
 .زندی اتش ميگاری و سکندیم

 ؟یشی متیاذ: پرسدی که مرونی بروم بخواهمیم        

 دارد ی است؟ اصال چه نفعدنی کشگاریاالن موقع س.  سرشي بکوبم توخواهدیدلم م        
 .دنی کشگاری سنقدریا

 .شمی متیبله اذ: میگوی درهم رفته ميبا اخم ها        

 را رونیحوصله جمع ب.  ندی نشی و مکشدی را میصندل. کندی خاموش می را به آنگاریس        
  يگری علت دای عمه است ي برای دانم بخاطر دلتنگینم. دهمی مهیبه سنگ اپن تک. ندارم

 
 نیمدام به خودم تلق. زنمی خودم را مدام به ان راه میمطمئنم که بخاطر عمه است ول.دارد

   ناراحت باشم بخاطر عروسنکهینه ا. شودیفقط عمه دارد عروس م.  فتادهی نی که اتفاقکنمیم
 

 کی. می سالها عمه مثل مادر بود برانیتمام ا. میناراحتم بخاطر تنها شدن واقع.  نهشدنش
 .کنمی که مهارش مدی ایاشک تا پشت پلکم م.  وقتها غمخوارمیلی خواهرم بود و خییجاها

 ؟یناراحت -        

 بغض مبخاطریصدا.  نظر دارد ریم را ز و تمام حرکاتنجاستی که کاوه اادمنبودیاصال         
 .یکنی که شما فکر مینه اون ناراحت:  می گوی گرفته وارام شده ممیدرون گلو

 .ی کنم فقط کامال واضحه که ناراحتی فکر نميزیمن به چ -        

 هیاز .  حس خاص دارمهی. کنهیمادرم عمم خواهرم دوستم داره ازدواج م. اره ناراحتم -        
 . طرف ناراحتمهیطرف خوشحالم براش از 
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 .نمی بنششی روبروی صندلي که روکندیاشاره م. زدیری منیی پایقطره اشک سمج        

 .دهمی خواسته را انجام مکهیکار        

 .شهی ناراحت منهی رو ببتیعمه اشک و ناراحت -        

 .کنمی پاك معیاشکم را سر        

 . متوجه بشهذارمینم -        

.  شمی تنها ميعمه که بره من تنها.  نیگیراست م: می ای که به حرف مکندیسکوت م        
 .مونهی برام نمیچکی هگهید

 دونم چرا دارم ینم: میگوی میبا لبخند مصنوع. شومی و بلند مکشمی را عقب میصندل        
 .گمی رومنای تو ايبرا

 . مثل خودتمیکی منم دیچون شا:  کشدی قلبم را به اتش مزندی که میحرف        

 ینم.  داردی قدم برمیشگیباغرور و صالبت هم. رودی مرونیزودتر از من از اشپزخانه ب        
   را نشانشیی جمله چطور اوج تنهاکی نی داند که با همینم. شناسمشیداند که من چقدر م

 
 .دهدیم

 تر عی فروتن سري اقاشنهادیبا پ.  که ناخوش احوال استنمیبی م اپن حاج بابا راياز رو        
  نکهیدرمورد ا. کندی صحبت مشیدر مورد خودش و اوضاع زندگ.  سر اصل مطلبروندیم
 

 ياز عمه و خصلت ها.  بهتر از عمهی سامان دهد و چه کسشی به زندگخواهدی مدلش
 .دیگویبرجسته اش م

 که یی که از انجادیگوی و ساده عمو معی سریلی خشودی معمول که تمام ميصحبت ها        
   جلسه فقط حکمنی اند ارفتهی هم را پذطیقبال با عمه و حاج بابا صحبت شده و هردو شرا

 
 . را داردییاشنا
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شک دارم که اصال .  خودش استي صحبتشان سکوت کرده و تويکاوه از ابتدا تا انتها        
 . باشددهی را شنهی بقيحرفها

 بر سر دی سفي فروتن چادريمادر اقا. شودی مي و ساده جمع بندعی سریلیمراسم خ        
   درست مثل خصلتبای گونه ساده و زنیعمه من هم.  گردنشبای زي اندازد و گردنبندیعمه م

 
 یهر دو سن و سال.  شودی مگرگذاشتهی سه هفته دي برایقرار عروس. شودی نامزد مشیها

 . را داردی فراتر از معمولی زندگکی شذوع ي برازی فروتن همه چياقا. ازشان گذشته 
 
 

 و با لبخند حال و می شویبا دست قبر را م. زمیری پدر می سنگ قبر مشکيگالب را رو        
 . انگار از حضور و تولد من خوشحال است. قاب عکس پدر هم لبخند دارد . کنمیاحوال م

 
 که ان ي تک و توك افرادنی دست پخت عمه را بيا هینیری از پدر تا شخواهمی میفرصت

  ي توانم برای نمی وقتستی نی ناراحتي برایلیامروز خوشحالم دل. اطراف هستند تعارف کنم
 

 ي فروتن برايعمه همراه اقا.  بکنم چرا ناراحت باشمي هستم کاررشی که درگیسرنوشت
  ي امروز براندختیعمه س. میا بوده داریهمه امروز از صبح زود ب.  خون رفته اندشیازما

 
 به گفته ونیکتا.  و زن عمو هم رفته اند اصفهاننیعمو ام.  از حاج بابا داوطلب شدهمراقبت

 ن؟؟ی بهتر از ازیچه چ. دیای بر بشی از پس کارهاتواندیعمه سر پا شده و خودش م

 ي که همراه مادرش روی خرگوشي با موهاي را به دخترك دوساله اینیریظرف ش        
 سرش را هر کهی در حالداردی بر میکیدخترکبا خجالت .  کنمی نشسته اند تعارف ميقبر

  لحظه
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 هیظرف را مقابل زن که گر.  شی به موهاکشمیدست م. کندی پنهان مشتری مادرش بپشت
  همسرتون بودن؟دیشه: میگوی و مرمیگی مکندیم

 داردی بر مینیری شکی لب ریبا تشکر ز.کندی م اشکش را پاكيبا دستمال کاغذ        
 .هم همسرم هم همنفسم: دیگویوم

 خدارحمتشون کنه؟ مدافع حرم بودن نه؟ -        

 .بله -        

 شهی دلم براش تنگمیلیخیگاه.  بودننی مي قسمت پاکسازيتو.  شدن دیپدرمنم شه -        
 .مثل امروز که تولدمه

. ادی زشمی حسام مریمنم دلتنگ ام. تولدتون مبارك: دیگوی ومزندی ميزن لبخند خسته ا        
  هی هر شب با گری از نبودنش نداره ولی هنوز درك درستنکهیبا ا. تابهی بشتریسحرم ب

 
 .رهیگی مبهونشو

 هر کهیبعدها وقت. ردیگی بهانه مشتری بزرگتر بشود بی بعدها وقتمی که بگوخواهدیدلم م        
   مادری ، زمان ازدواج و وقتیلیزمان فارغ التحص. رساندی فرزندش را به مدرسه ميروز پدر

 
 ... شودویم

 کرده که با او درد و دل دای را پیکیزن که انگار .  دخترك ي موهاي روکارمیبوسه م        
 .  ازم دور بودی ولدیکشیکاش نفس م. حسامم کاش بود: دیگوی به قبر ومکشدیکند دست م

 
 يشب اخر. تابشمی بیلیخ.  سالمهیجنگهولی داره مبهی کشور غري تودونستمهنوزمی مکاش
 بر گهی ددونستمیاگه م. کردم شی شام راهی اود کرده بود بگرنمی بره مخواستیکه م

  گردهینم
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 .کردمی حسش مشتریب. کردمی بوش مشتریب

 نی در اغوشم تسکبهی زن غرکی دهمی واجازه مکنمیبغلش م. کندی مهیبا عجزو البه گر        
  کاش سرنوشت.  ما مثل هم استيچقدر سرگدشت هردو. زدی بررونی را بشیدردها. ابدی
 

 . مثل من نباشددخترکش

 ی گوشيشماره ام را تو. من هم ارامم . ارام استداردی شانه ام برميسرش را که از رو        
 . باشددارمانی وعده دنجای همی گاهستیبد ن. زندیاش م

 ی تازه ارزشش را ممیدهی از دستش می وقتمی دانی را نميزی قدرچچوقتیما ادمها ه        
 .میفهم

از .  میگوی چند روز منی از اتفاقات اکنمی با او خوش و بش میکم.  پدرشی پگردمیبرم        
   اقا برلی که اسماعیی بزنم از بالی شود از مادر حرفی نممیرو. بهرام و برهم زدن رابطمان 

 
.  میگوی خوب را مي خبرهايبجا. مرد نی اياز سکوت مادر در مقابل ظلم ها.  اورده سرش

   گلدان را ابشودی که تمام ممیحرفها. از قرار ناهار امروز. از عمه و ازدواجش با فروتن
 
 . از قاب عکسشمیزدای و غبار مدهمیم

 .زندی بهرام زنگمنمینشی که میدرون تاکس        

 سالم -        

 احوال شما؟. سالم خاااااااااااانم -        

 ؟یشما خوب. ممنون  -        

  مکه ها؟ی حاجی حاجيقرار نبود بر.  ستمی شما بدك نیاز احوالپرس -        

 . گرفتار بودم شرمندهکمی -        

 . منهزی و عزیمی فروتن دوست صمی ناسالمتدهی خوب به منم رسيخبرا -        
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 . عمه مارو داشته باشهي هوانی بسپاریمی دوست صمنیبه ا -        

 چه خبر؟: دی گوی مشودی ارام میوقت. رودیقهقهه اش به هوا م        

 نصب ي برادی باي کارات اماده است فقط با کسريخوب شد زنگ زد. یسالمت -        
 . یهماهنگ کن

 . اماده بشهعی سر انقدرکردمیچقدر زود فکر نم -        

 .من معموال خوش قولم: می گوی و مزنمیلبخند م        

 .اون که صد البته خانم -        

. منم به عمه گفتم. نیبه ساراجون بابت رابطمون بگ: میگوی مقدمه می بشودیساکت که م        
 . کنمي حاج بابا نقش بازي براخوامینم

 .هی عاقالنه امیتصم. کندی جمله اکتفا منیبه هم        

 . کنمی نمری جور شماروهم درگنیا -        

. ی دونی خودتم مذارمی احترام ممتی به تصمی ولادی خوشم مایری درگنیمن از ا -        
 . بود کمکت کنمی هرموقع مشکلزی از همه چي جداشمیخوشحال م

 4. کنمی محبتتو فراموش نمنیا -        

زنگ : دیگوی که بهرام مکنمی را حساب مهیکرا. داردی نگه مشگاهی اراي جلویتاکس        
 . ندارهی اگه مشکليای نصب کارا خودت بي برازنمیم

 .ستی ني مسئله ايخوای منطوریاگه ا. ینه چه مشکل: میگوی و مزنمیلبخند م        

خوشم .  پرواز منهي پله براهی پروژه نی اکهیدونیم.  باشهنی کار بهترنی اولخوامیم -        
 .  بوزهي موقع اوج بادادینم

.  کنمیرو کمکت حساب م: دیگوی مکندیخنده ام را که درکم. دی ای خوشم مرشیاز تعب        
 .شمی مزاحمت نمگهید
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. زنمی ادرسش را داده مونی که کتاي زنانه اشگاهی و من زنگ آرامیکنی میخداحافظ        
 . به خودم بدهمتوانمی که مستی اهی هدنیاهرم کمتر به ظیدگیرس.امروز روز من است

. کندی برخورد مییاز همان ابتدا با خوشرو.  استسی به نام فرنگیانسالی خانم مشگریآرا        
   وزندیبه اندازه حرف م.  ان را نداردي های صددرصد بهتر است چون فضولی قبلشگریاز ارا

 
.  خودم عوض شودهی کنم که روحجادی ای کوچکریی تغخواهمی که ممیگویم. پرسدی نمسوال

  ریمثل حر.  ي داری خوشگلي موهایلیخ: دیگوی و مکشدی ام می مشکي به موهایدست
 
 .مونهیم

 .فقط مرتبشون کن.  خوام کوتاهشون ینم.  زمی عزيلطف دار -        

 می چشم هایتونی رنگ زنیا.  نشاندی ممی موهاي رورهی تیتونیرنگ ز. کندیمرتبشان م        
  می تر ازموهارهی درجه تکی با میابروها. شتری را بمی روتی و معصومکندیرا روشن تر م

 
 خانم تشکر سیاز فرنگ. دی چهره جدنی ادنی با دشودیحالم خوب م. دهدی مرمیی تغیلیخ
 ی حسابدیگویبا خنده م. کندی مشمی هم ارای و کمکشدی را سشوار ممی موهامیبرا. کنمیم

  دلربا
 

 یی همه رك گونی شوم از ای مدی سرخ و سفزیمن ن. ردیگی که تورا میخوشبحال کس. ام شده
  چهیکاوه نوشته که در رستوران در. دی ای ممی برایامی که پکنمیشالم را سر م.زن مقابلم

 
 .رونی بزنمی و مکنمی را حساب مشگریپول ارا. زنمیلبخند م.  منتظرم استکی ساعت

 داری دنی اکنمیحس م. ستی دلم نيدل تو.  به محل قراررومی و مشومی منیسوار ماش        
 .  دهدی مرییسرنوشتم را تغ
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 هنوز هم همان حس ی کرده اندولضی تعويدی جدي رستوران را با تابلویمی قديتابلو        

   تر هامی قدادی.  کندی حالم را خوش مشهی همچهی دريباینام ز.دهدیخوب را به من م
 
 رستوران مثل نی اشهیهم.  قرار گذاشتنجای بار کاوه با من انی اولي برایوقت. فتمیم

 ان یآن روز هم مثل امروز استرس داشتم ول. کندی باز ممی برويدی جدچهیاسمش،در
  استرس کجا

 
 . نی روتی دعوتدی شایکی نی بود و ازی انگجانی هی شروع عشقي برایکی کجا؟آن یکی نیا

. شودی مدهی کشی قبلي که نگاهم فقط بجاستیدست خودم ن. شومیوران موارد رست        
  یگاه. کندی ها را باز مچهی که درستی مطمئن شوم که کاوه هنوز هم همانخواهمی مدیشا
 

 شودی مدهینگاهم کش. از غمي اچهی هم دری و گاهدی از امي اچهی دری از عشق گاهي اچهیدر
  ییهمان جا.  که کاوه از قلب و احساسش سخن گفته بودییهمان جا.  يزیبه همان م

 
 و محبتش نه خواهدی مرا مشهی همي چشمانم غوطه ور شده بود و گفته بود براي کاوه توکه

 . جای بیزودگذر است نه هوس

 شیخط اتو. ی مشکي و شلواردی سفيپشت به من با بلوز. امروز هم همان جا نشسته         
 . سال به او داده امانیهمه جانم را سال.  هست که ببرد یاصال دل.بردیدل م

او .رشی که او هست و عطر نفس گيزی به مشودی مدهی کشيگری پس از دیکی میپاها        
 .هایهست و خاطره باز

 .رمی اسمان و هوا گانیهنوز م        

 و سالمش زنمی میلبخند محجوب. کندی و سالم مشودیبلند م. گرددی که برمکندیحسم م        
  که نکردم؟رید: میگویم.  دهمیرا پاسخ م
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 رهیخ. ردیگی مي جامیخودش هم روبرو. نمی تا بنشکشدی مرونی بمی را برایصندل        
 .کندی مشی که کالفه رهاشودی حبس مهینفسش چند ثان. به صورتمشودیم

 .می ان تاشهینه مثل هم -        

.  را خودشيگری و ددهدی به دست من میکی.  داردی که منو رو برممیهنوز ننشسته ا        
 .کندی نگاهم نممی فهمم که مستقیم

  باشه؟می وبعد صحبت کنمیسفارش بد: دیگویم        

 .زی مي روگردانمی و منو را بدون نگاه کردن برمدهمی تکان ميسر        

 ؟يخوری میچ-        

 ممنون. جوجه  -        

 .کندی دانم چرا دست دست می نمی صحبت کند ولخواهدیم. دهدیکاوه سفارش غذا م        

 مالقات نی داشته باشم از اي خواهم تصور بدی چرا نمدانمینم. من امروز راحتم و آرام         
   هاي ها و دلخورنهی متفاوت از تمام کی که بعد از چند سال به شکلیمالقات. یبیعج

 
 که در دست دارد به ی خوش دوخت و تبلتي خدمت با کت و شلوارشیپ.شودی مبرگزار

 در ستی نيازین. گری دستی تکنولوژيایدن. ردی گی و سفارشات را مدی ای ما مزیسمت م
  رفت و امد

 
 نیدر هم.رندی گی از اشپزخانه سفارشات را ممیمستق.  باشدي اشپزخانه و سالن غذاخورنیب

 .شودیافکارم که توجهم به کاوه جلب م

 .)تولدت مبارك.(  به نگاهمخوردی و نگاهش گره مگذاردی مزی مي رويجعبه ا        

که نگاه . گفتني که کاوه را مردد کرده برايخبر. ستی خبرفهممی مدزددینگاه که م        
 . مبادا از نگاهش حرف بخوانمدزددیم
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 زی اش عزهیهد. دارمی تعارف برمیکادو را ب. نگاهم ي توزمیریمن برعکس او ارامش م        
 .میاست برا

فکر .  به زحمت نبودمیراض.  ممنون یلیخ: میگوی ان همه استرس ميبا لبخند به رو        
 . باشه منوادشی ی بجز احمدرضا کسکردمینم

 .ي انصاف شدینگو که انقدر ب: دیگوی ميزیبا اخم ر        

 . من دامن زدهی انصافی بنی به اهی بقيرفتارا -        

 قرار دارد شی که غذا ها روی با چرخگری دی خدمتشیهمان لحظه پ. رودیبه فکر فرو م        
 . کاوه در فکر استشودی مدهی که غذاها چیتمام مدت. رسدیم

 کاری چانویک: می گوی عوض کرده بحث ميبرا.  که از حرفم دلخور شده کنمیحس م        
  کجاست؟يکرد

 انوشی کيبچه ها: دی گویم. شودی صورتش باز ممی که امده ای بار از وقتنی اوليبرا        
 . با جوجه ها سرگرمنیحساب. اومده بودن 

  افتاد پاش شکست؟وونی اي که از رومی داشتیی جوجه حناهی ادتهی-        

 همون موقع هم استعداد.  یبا پارچه و چوب پاشو محکم بست: می گوی و مخندمیم        
 .ی داشتیپزشک

 . شی اورد به لبهای لبخند می خاطرات بچگادی        

 . من کار خودمو بکنمی ذاشتینم.سوختی و دلت براش ميکردی مهیتو هم فقط گر        = 

 سه تا نی دست اری امروزم زنده زدونهیخدا م. سوزهی جوجه ها مي االنم دلم برانیهم -        
 . نهای انی برونیوروجک ب

 .شهیبخور سرد م:  دیگوی اندازه می و با نرمش بکندی اشاره مزی مي رويبه غذاها        
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 را با مانیغذا. گذارمی از جوجه را به دهان مي و تکه ادارمیقاشق و چنگالم را بر م        
  ی استرس و نگرانچی هیبعد از مدت ها ب.  شدهادی زمی اشتهاکنمیحس م. میخوریآرامش م

 
 .خورمیط غذا م و فقفقط

 کدوری. داردی دوغش را برموانی و لی به صندلدهدی مهیتک.انگار کاوه هم ارام تر شده         
  نی که اگذردی مرد منیچه در سر ا. وانی به ته لرهی و خچرخاندی موانیدوغ را ارام درون ل

 
 .کندی را باز مبحث

 مرد که با همه داشته هی.  ادم شکست خورده بودمهی ازدواج کردم لوی با نیوقت: دیگویم        
  یاحترام و غرور داشت ول.  داشتی اجتماعگاهی که جايمرد.  شده بوددهیهاش در هم کوب

 
 داشتم که يرادی محل کارم شروع شد که چه اي از پچ پچازیهمه چ.  شدسرشکسته

دل .  شدادیحرفا ز. نگاه ها بد شد. ختی بهم رویدخترعموم سه روز قبل از ازدواج همه چ
  کندم از

 
 . رفتم اصفهانتهران

 شی به لبهارهی و خشومی و من همه گوش مکندیمکث م        

 رفتمیهر جا م. بعدها دوست شد همدم شد. خوب بود مهربون بود.  همکارم بودلوین -        
 .  از عشقش که گفت. دمیدی رو نمی زنچی که هی مرد شکسته به منهیدل داده بود به . بود

 
گفتم من هنوز نتونستم از .  تونم مرد اون باشمیگفتم من نم.  کردم منصرفش کنمیسع

  فکرامو که. که فراموش کنمکنهی مي نداره کاریبیگفت ع.  داشتم دل بکنمایمی که به کیعشق
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  سريدیدی می وقتيدیکشی صدم عذاب منو مکی تو هم دی شانطوری اگهی بد نمدمی دکردم
 . خوبهیلی کردم که خدای رو پیکی نشده کسالی

حالش . فتدی مری و همزمان سر من به زاوردیسرش را باال م. خوردی از دوغش را میکم        
 .شودی حالم بد مستیخوش ن

 فراهم نشوی بهترلوی داره؟ نی مرد از همسرش چه توقعهی.  بود حالم خوب بودیوقت -        
   ازمی روحي سکوت و انزوانیهم.  ستمی من ادم فراموش کردن ندمی مدت دهیبعد از . کردیم
 
 زیهمه چ.  بهتر شدایدن.  اومدانی کنکهیتا ا. دادیعذاب وجدان به من م.  دادی عذابش ملوین

 لوی بعد از مرگ نی گفتم که بدوننارویا.  تصادف کشته شدي تولوی که نشدیداشت خوب م
  انیک
 
. هم دوستمو از دست دادم هم همسرمو هم مادر بچمو.  طورنیمنم هم.دهی کشی سختیلیخ
  يایخواستم ب.  بهتر شده اونم بخاطر تو و عمه فقط انی تهران حال کمی اومدی از وقتیول
 
 . درخواستمي روی فکر کنيمختار.  بخواميزی چهی تا ازت نجایا

 سرش باشه و حواسش ي باالیس کهی خوادیدلم م. شهی تنها تر مانیعمه که بره ک -        
  یی توانی من و کي کس برانی بهترگهیعمه م. بهش باشه که مثل تو دوسش داشته باشه

 
 .گنی مهمه

. کنمی نباشد که تصور می حرفش انکنمی و در دل دعا مرمیگی و من اتش مکندیمکث م        
 .انیبخاطر ک. با من ازدواج کن : دیگوی که مشی به لبهادوزمیچشم م

 .شوندیکلمات گسسته و اهسته تکرار م. چرخدی دور سرم مایدن        

 .انیبا من ازدواج کن بخاطر ک. انیبا من ازدواج کن بخاطر ک        
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 که غرورم را عشقم را و تمام ي جمله ايرو. جمله اش ي تا تمرکز کنم روبندمیچشم م        
   که چهدیای بادمی چند سال را مرور کن تا نی تا اکنمیتمرکز م. بردیاحساسم را به تاراج م

 
 همه مقدمه نیا. نشوموانهی دهم که دي تا به خود دلدارکنمیتمرکز م.  به سرم امدهییبالها

  ان نگران بودن ها. روزی ديان حرفها.  دعوت ناهارنی بود؟ انی اي برالوی و گفتن از نینیچ
 

  بود؟ي بازهمه

 یب. شومیبلند م. کندی مانی طغیلی چون سکدفعهی از اشک ییای درکنمیچشم که باز م        
 .کنمی رفته قصد رفتن مي لحظه تا مرز نابودکی که در یحرف با عشق

برو : میگوی که شکسته شده و در حال اتش گرفتن است میبا قلب. ردیگی راهم را ميجلو        
 .کنار

 .می حرف بزننیبش -        

 . با شما ندارمیمن حرف -        

 .می بمون حرف بزنی از حرفم ناراحتدونمیم -        

اگه . ری به ری. می شدي با هم مساوبی کاوه شکياقا: می گوی و مکنمیبا نفرت نگاهش م        
  ي حرفت مساونی در حقت ظلم کردم و مقصرم امروز با اکردمی صدم فکر مکیتا االن 

 
 .میشد

 . افتدی به شماره ممینفسها.  اورمیانگشت اشاره ام را باال م        

 .شهی همي برادمی امروز از دوست داشتن تو استعفا مبی شکایمیمن ک -        

. شهیشکسته و خسته تر از هم.  سمت دررومی اورم و می منیی پايدستم را از ناچار        
 . دوستشان داشتمای به اندازه تمام دني که روزیدلکنده از همه کسان

 .گذاردی مزی مي و چند تراول روداردیکتش را بر م        
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 بذار یکنی طور منیچرا ا: دیگوی دارد کنترل شده باشد می که سعییبا حرص و صدا        
 .می صحبتمو کامل کنم بذار حرف بزنی نذاشتایمیک. میحرف بزن

 .ندارم......هات .... بایحرف.......من حر: میگوی مدهی بردهیبر        

 و حرکاتش را دنبال ستمی ایم.  صبرکندی گوی و با تحکم مکشدیدستم را از پشت م        
  ستادنیضعف سراسر وجودم را گرفته و توان ا.کندی و رو مری زي اسپري را برافمیک. کنمیم
 

 .ندارم

نگاهش . گذاردی را درون دهانم مياسپر. نمی نشی رستوران مي باصفااطی حمکتی نيرو        
 .چکدی از گوشه چشمم می و تک قطره اشککنمیم

 . حال جسمم رای ولکندی حالم را بهتر مياسپر        

 قرار دارد را شی پاي را که جلوي ازهی سنگریعصبان.شی درون موهاکشدیکالفه دست م        
 .کندیشوت م

 .می ایبه حرف م        

. نداره. چیپدرم که ه. داشته باشهي بچه اتونهی نمایمی کنیگفت. ی همگنیدوره گرفت -        
 . ستیهم اون تنها ن. کن تا بچتو بزرگ کنهیمنت بذار باهاش عروس. مادرشم رهاش کرده 

 
 نه؟. یستی تو دلنگرون بچت نهم

 نیچند. ردیگی مرشی را زفندك.  اوردی از پاکتس در ميگاری سلرزدی که مییبا دستها        
 .کندی را پرت مگاری سیعصب. شودی روشن نمی ولزندیبار م

  ؟یاز ک.  انصاف شدنی بزامی انقدر همه عزیاز ک: می گویم        

 و دی ایدنبالم م. رومی و مرمیگی رو را مادهی پمی و مستقشومیبلند م. طاقت نشستن ندارم        
 .می تا حرف بزنستیبا.  رو تمومش کن ي بچه بازنیا: دی گویم. کشدیدستم را م
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 کدومتون چیه. ایدنبالم ن. دستمو ول کن: میگوی و مزنمی مادی بار سرش فرنی اوليبرا        
 . تموم شدایمیک. تموم شد. نیایدنبالم ن

. ي تو بخوایهرچ. باشه باشه: دیگوی و مکشدی دستش را عقب مندیبیواکنشم را که م        
 .وم باشفقط ار

 اروم باشم؟ اروم؟. زنمیپوزخند م        

 سالها اروم نیآروم بودم همه ا: میگوی در چشمانش مرهی خکهی در حالرومیعقب عقب م        
 . بسهگهید.  بسهیبودم ول

 از قبل درون شتری و من هر لحظه بکندیرفتنم را نگاه م. کندی نگاهم مستادهیهمان جا ا        
  چهیبار قبل در.  باز کردي را بروي اچهی بار هم رستوران درنیا. شومیغم ها غرق م

 
 .  تنفرچهی درنباری و اعشق

 . مرا دوست دارنکردنی که ادعا میمتنفرم از همه کسان        
 

 ی رو به مرغابی مصنوعاچهی دريروبرو. رومی مستی که همان حوالیقدم زنان به پارک        
  یی تنهاي از من معناشتری بیچه کس. رمیگیخودم را بغل م. نمینش ی مکنندی که شنا مییها
 
 کند؟ی درك مرا

 ان اب ندی باشد و بعد ببدهی مسافت دوی به آب کلدنی رسي که برامانمی میمثل کس        
  ي در پستوی دارد وقتي ادهیدوست داشتن ادم ها چه فا.  نبوده استشی بیزالل سراب

 
 گردند؟ی میی دنبال سودجواحساست

 را دارم که مواقع ی که نه کسياز شهر. نجای کوله بارم را جمع کنم و بروم از ادیبا        
  ی هم بیدلم کم.  که گمان کند تمام محبتها خالصانه استي پناهم باشد نه باوریدلتنگ
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 .يری هم بهانه گدیشا. کندی میانصاف

 که پشت خط است نگران ي و من باور ندارم فردلرزدی مفی ام مرتب درون کیگوش        
 . و در اخر از ذهنممیاز زندگ.  ام یاز گوش.  حذفش کنمدیبا. خودم باشد

دوباره زنگ . کنمیاسمش را حذف م. زنمیبه نام کاوه پوزخند م.  آورمی را در میگوش        
   من خوبم وسمینوی مشیبرا. کنمی ها را بدون باز کردن حذف مامیپ. دی ای مامی و پخوردیم
 

 نگرانم باشد نه مثل گذشته ها ی کسخواهدینه دلم م. نیهم.  خانهمی ای که ارام شدم میکم
 .لرزدی مشانیدلم از نگران

 انصاف شدند؟ از ی انقدر بزانمی عزیاز ک. کنمی فکر میکم.  گذردی در سکوت میمدت        
   عمه دنبالیاز ک.  به امان خداکندی مشی دخترش باشد رهاشیای تمام دندی که باي مادریک
 

 کاوه تصور کرد که من بخاطر ی شکستن غرورم افتاد؟ از کمتی کردن من به قخوشبخت
 ش؟ی به سوکنمی پرواز مانیک

چند وقت . هی هم مثل بقيکسر.  استي کسرنباریا. خوردی ام زنگ می گوشگری دکباری        
   حالت چطور است؟ حالدهی که نپرسشودیچند وقت م. می که باهم درد ودل نکرده اشودیم
 

 . به کناردلت

 ی همه زندگگفتیکاوه راست م.  اولش خط خوردمتی من از اولوبایاو هم با آمدن ز        
   وسط انگار از ازل مننیا. نی تا عمو امونی گرفته تا عمه از کتاياز کسر. خودشان را دارند

 
 . بوده ام و سرباراضافه

 کاوه دیشا. دادی سرو سامان مشی زودتر به زندگیلی اگر من نبودم عمه هم خدیشا        
   که بعد دلشکسته شود و االن هم نتواند فراموش کند که چه ها به سرششدیعاشق من نم
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 ينشانه ها.  دی کشیمادرم انقدر رنج نم. خوردی حاج بابا کمتر غصه ام را مدیشا. امده
  ها؟دنی دل برنی ها؟ همی بافی منفنی همست؟ی چیافسردگ

 را نگران ی نباشد که کسییایمی که کیی خودم را جمع کنم و ببرم به جادیبا.  بروم دیبا        
   برود من بخاطر خودشان چه برسرشانادشانیکه .  محمد راکدانهی برود ادشانیکه . کند

 
 .اوردم

.  کمکش حساب کنمي روتوانمیفته بود که مگ. لغزدی شماره بهرام مي اراده دستم رویب        
  خدا.  راست باشدشیخدا کند که حرفها.  جواب رد داده امنکهی با اماندیگفته بود کنارم م

 
 . نکندی را خالدانی میکی نی اکند

 شهر نه اصال نیاز ا.  برومخواهمی که ممیگویم. کنمی ساعت با بهرام صحبت ممیحدود ن        
 .  حرف بزنمدهدی چرا اجازه مپرسدینم.  تحمل بودن ندارممیگویم.  کشور برومنیاز ا

 
 افتاده خوب ی چه اتفاقمی گوینم.  پرواز دارديهوا.  استری اسی انگار قلبم در قفسمیگویم

  انی کنم چطور بلی امده را چطور تحلشی پانی دانم جریخودم هم نم.  پرسدیاست که نم
 

 دیگویم. کندی کمکم مدیگویم. کنمیتکه تکه شدنش را حس م. سته دلم شکدانمیفقط م. کنم
 . کندی نمی شانه خالنکهیا.  خوب استشیدواریام. کندی تمام تالشش را می ولبردیزمان م

 
 .کندی متمی حمانکهیا

 نقاب بزنم و وانمود کنم توانمیم.  برگردم خانهتوانمیاالن م.  سبک ترمکنمیقطع که م        
 .خدا کند. خدا کند که بتوانم.  تفاوت باشم نسبت به همهشانی بتوانمیم. فتادهی نیاتفاق
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 ها سرمست ی خوش اقاقي از بوگری دشودی وارد کوچه افرا که منیماش. رمیگیدربست م        
  نیماش.  کنمیپول راننده را حساب م. ستی قبل تر ها نهی حس و حالم شبگرید.  شومینم
 

  دارد؟یتیچه اهم. پس آمده خانه.  کوچه پارك استدی تک درخت بری زکاوه

.  استانی کي جوجه هاي صداکندی که نظرم را جلب ميزی چنیاول. شومی ماطیوارد ح        
 .کاش.  گذاشتی نمهیکاش از تو ما.  مهربانانیک.  انیک

 خانه انگار صدها فرسخ است که تمام يفاصله در تا ورود. اطی درون حدارمیقدم برم        
  يرو. بودم کسالهی.  کی.  شمارمی را ممیقدم ها. ستی هم حال من خوش ندیشا. شودینم
 

دوسال . دو. دمیخندی و من کودکانه ماطی به ان سر حدیدوی ماطی سر حنیاز ا.  باباي هاشانه
   ذهنم شکل نگرفته کههنوز سه درون.  کردی مي بازنجای کاوه همي شانه هاي روانی کشیپ
 

 یسرم را باال م.  ستادهی کاوه درست مثل خودش مقاوم و اهیسا.  بنددی نقش ممی روبرویقامت
 . کنمی درون صورتم نگاهش می حسچی هیب. اورم

محکم . ندی نشی می نگرانکی شیجا. شودی و اخم الودش باز مدهیچیابروان در هم پ        
 ؟یخوب: دیگوی گرم میول

 کنارش بزنم و بروم داخل که خواهمی خوبم و ممیگویفقط م. شهی مثل همزنمیلبخند نم        
 ...من....  ایمی کنیبب: دی گوی و مستدی ایمقاوم تر م

 . خوامی نمحیتوض.  کاوهستیمهم ن: میگوی و ممی ای کالمش منیب        

. شودی مری قدرتمندش اسي دستهاانی که مچ دستم مرمیگی موانیراهم راه به سمت ا        
 .ماندی مری هم نگاه من است که همچنان اسدیشا

مثل . می فرصت بده تا صحبت کنکمی.  سختهی بگم ولگهی جور دهی خواستمیمن م -        
 . قضاوت اشتباهی بشهیهم
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 . فرصتا تموم شدهی ولخوادیدلم م: می گوی به چشمانش و مشومی مرهیخ        

 سالم دی گویم.  طرفمدی ای نگران مدنمیعمه با د.  درون خانهرومی و مگرمیم را مراه        
 زم؟ی عزیخوب

 ي عادکنمی می که در حقم کرده سعیی به پاس تمام محبت هایدلخورم از دستش ول        
 .برخورد کنم

 ن؟ی دادشیآزما. ممنون -        

 ی و مزندی باشد لبخند می راضشیبعد انگار از برداشت ها.  درون صورتمشودی مقیدق        
 . داردی اپن بر مزی مي را از روینیریظرف ش. آره: دیگو

 .دهی فروتن زحمت کشي اقانمیبخور ا -        

 . عباسری امی بگدی فروتن؟ عمه باياقا -        

 .باستی زشیها رنگ گرفتن گونه ی ولشودیلبش به لبخند باز م        

 .تونمیهنوز زوده نم: دیگوی و مدزددینگاه م        

 . یخوشبخت بش: میگوی و مدی ایلبم به لبخند کش م        

 وارد اتاق که کندی نگاهم مدی و با تردستادهیهمان جا ا.  سمت اتاق حاج بابا رومیم        
 . شنومی را مشی گام هاي صدارودیاو هم م.  شومیم

 ارامبخش و مسکن است که خواب ياثر قرصها.  چند وقت خواب استنیحاج بابا طبق ا        
   مثلتوانستمیکاش م. دهمی بوسم و بغضم را قورت می اش را میشانیپ. الودش کرده

 
 شی هاتی کنم از کاوه و اذتی و شکاشی پاهاي ها سرم را بگذارم روی ها مثل بچگگذشته

  چقدر بد. بابا همان پناه من است نه من همان دخترك کوچک نه حاج شود؟ی مگر میول
 

 کردن و در و دل هیجسارت گر.شودی جسارتمان هم کمتر ممیشوی که هرچه بزرگ تر ماست
 .زانمانیکردن با عز
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.  حک شدهشی رویی که با رنگ طالي با شعری تاپ مشککی.  پوشم ی میلباس راحت        
   کهي بارنیآخر.  بخوابمی چند ساعتخواهمیامروز م.  امدن از اتاق را ندارمرونیقصد ب

 
 رنگ شده ي و موهاکشمیدراز م. کندی امروز فرق می ام را به خاطر ندارم ولدهی خوابظهر

  به گمان. شودیدرب اتاق زده م. بندم یچشمانم را م.  کنمی بالشت پهن ميخوش حالتم را رو
 
 .دییبفرما: میگوی م عمه پشت در استنکهیا

کاوه نگاهش را به . میشوی هردو از خجالت اب مدی ای و کاوه داخل مشودیدر که باز م        
 .خوامی معذرت مدیگوی و مکشدی مگریسمت د

 مانتو و شام کجاست؟. چرخمی و دور خودم مشومیبلند م.  دانم چکار کنمیمن اما نم        

با . کندی را به طرفم دراز می دسته صندلي که شال بلند روفهمدیانگار هول شدنم را م        
 . اندازمی بازوان لختم ميامتدادش را رو.  کنمی و سر مرمیگی لب مریتشکر ز

 . اروم باشفتادهی نیاتفاق: دیگویم.  ندیبی و خجالتم را که میدستپاچگ        

 .زندیمن اما قلبم تند تند م        

 يخوای دونستم مینم: دی گوی و مگذاردی را پشتش مشی و دستهاواریبه د دهدی مهیتک        
 .شدمی وگرنه مزاحمت نمیبخواب

 شال ری که از زمی موهاينگاهش رو. جانی توان ندارد از همیپاها.  نمی نشی تخت ميرو        
 .انی االن بچه ها ممی برات گرفتکی تولد کوچهی: دی گوی و مخوردی زده قل مرونیب

 ی و مبشی کند درون جیدست م.  شومی محبتشان خوشحال نمنیانقدر دلخورم که از ا        
   تولدتو جايکادو: دی گوی گذارد و می تخت مي را کنارم رویجعبه کوچک.  کی نزددیا

 
 .یگذاشت

 . ندارمازی ننیبه ا. يکادومو بهم داد: میگویتلخ م.  کنمینگاهش نم        



 347 

 ی به صورتم است با لحن مهربانرهی طور که خنی و همندی نشی میکنارم با فاصله کم        
 . حرفمو کامل بزنمینذاشت: دیگویم

 .دی بدجور چسبکذرهیهمون : میگوی ميبا لجباز        

 ری به ری یخودت گفت: دی گوی مدی ای بچگانه ام لبخند به لبش مي و لجبازیاز تخس        
 ه؟ی چی حالت دلخور تدافعنیپس ا.  میشد

 به زنمی که لبخند مشودی دانم چه مرگم می نمی ولشومی می عصبشتری اش بییاز پررو        
 . مغرور کنارميپسرك پررو

حرف حاج بابا انقدر سند بود که .  بودم و هستم که حد ندارهیانقدر از دستت عصبان -        
 ؟يبخاطرش از من و عشقمون بگذر

 ی را گفته ولزیشک برده بودم که حاج بابا همه چ.  حرف ، ان هم االن را ندارمنیتوقع ا        
  دارد؟یمطرح کردنش ان هم االن که بعد از اتفاقات امروز چه مفهوم

 .رودی در هم ممیاخم ها        

 .ری طلبکارارو به خودت نگافهیپس ق. يدلخورم اونقدر که تا اخر عمر بهم بدهکار -        

مامانت و : دیگوی سمت در مرودی طور که منی و همشودیبلند م.  ماندی نممی برایحرف        
 .رسنی مگهی ربع دهیتا  –. کندیبه ساعتش نگاه م.  راهن ياحمدرضا تو

ه  کیدگی همه رسنی با ايفکر نکنم بخوا: دیگوی است مبی عجمی برایلی که خیطنتیبا ش        
 .ی اتاق حبس کني خودتو تويبه ظاهرت کرد

 
دلخور بودم و با . کردمی اضافه مدشی جدي به خصلت هادی را هم باای حیپررو و ب        

 چون من بخاطر حاج بابا یعنی.  شده بوديگری جور دمی که زده بود رنگ دلخورییحرفها
  کباری
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 را وارد کند تا انی مثل کی شده بودم از دلم بگذرم کاوه االن حق داشت که نفر سومحاضر
  کند؟یتالف

 ارزش دارد که کاوه ی زمانهی هدنیا.  اندازمی اش را بدون باز کردن درون کشو مهیهد        
  یم.  تا من دفاع کنمگذاشتیم. کردی نشست و با من صحبت می مي ورزنهی کیب

 
 و ی با تالفنطورینه ا.  خودم و غرور شکسته شده او را ارام کنمدهیروح رنجد تا من گذاشت
 .می شدری به ریادعا که 

 داده تی رضالیچطور شده که حاج اسماع. ندی ایمادرم و احمدرضا دارند م. شومیبلند م        
   انقدردای که زده احتماال جدیی کردن گند های ماستماليبرا. زنمی پوزخندمد؟یایکه مادر ب

 
 بود شیاگر چند روز پ.  ارزش نداردمی برای دورهمنیا.  در قبال مادردهدی به خرج منرمش

   اخالق مزخرف دستنی استیدست خودم ن.  االن که انقدر از همه دلخورم نهی ولدیشا
 

 دیپس زدنش و ند.  قدم برداشتهکیحاال که بخاطر من . حاال که مادر امده . ستی نخودم
  دیبا.  ندارمیکه مشکل.  حداقل در ظاهر نشان دهم که خوشحالمدیبا. ستی من نگرفتنش کار

 
 .  نداردی مهربانم گناهياحمدرضا.  شکسته ام را جمع کنمخود

 ي تولد کسري را برانیا.  اورمی در می رنگيری کمد کت و دامن شي توي لباسهانیب        
  ان. ندینشی لباسم ميکت و دامن تو. بهم خوردلویکه تولدش بخاطر مرگ ن.  بودمدهیخر

 
 تنم تی که الغر شده بودم االن کامال في مدت و مقدارنی به لطف ای تنگ بود ولی کمموقع

 . شودیدر اتاق زده م.  کنمی دو طرفش را سر ميبای زي با گلدوزی خردلیشال نخ. بود
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 لبانش ي که سالهاست رونیبا همان لبخند دلنش. عمه است. کنمی و در را باز مرومی مخودم
 .ي خوشگل شدیلیخ: دی گوی اندازد و می ممی به سرتاپای داخل و نگاهدی ایم. نقش بسته 

 رهی و خزی دهد به می مهیتک. کنممی را مهمان لبهای تا رژ لب گلبهستمی ای منهی ايجلو        
 ؟ياز من دلخور: دی گوی منهیبه صورتم از درون ا

 نباشم؟ -        

 .ی خوشحال باشخوادیمن دلم م -        

 می برام تصمنی شما بخوایتا وقت. ستمیاما ن: میگوی و مگردانمی بر مزی ميرژلب را رو        
 . برام بدهی برام خوبه چی چرمی بگمی خودم تصمدی بذاردیمنو رها کن. ستمی ننیریبگ

 دیکنی باهام منطوری ایتا وقت: می گوی و مدهمی را به زور قورت ممیبغض نشسته ته گلو        
  شی صد بار پيروز.  خراب کردمونوی حاج بابا زندگشیچند سال پ. کشمی عذاب مشتریب

 
 کرد که ي خوب کارگمی مانی کدنی کارو کرد با دنی که امی که راضکنمی اعتراف مخودم

   االنمی نداشته باشه ولیحسرت.  بچه داشته باشههی االن شیباعث شد کاوه بره دنبال زندگ
 

 من و کاوه رو به زور بهم نیخوای منباری انکهیا.  نیکنی همون اشتباهو منی شماها داردوباره
 . حاج بابا قبل از مرگشتی رضادونمی با چه مانیبا ک. دیوصل کن

 دست خودم می هاهی و خم شدن سرم و گرگذارمی مزی ميدو دستم را رو. چکدیاشکم م        
   نکن دردت بههیگر: دی گویم.  کند ی حلقه ممیعمه دو دستش را دور شانه ها. ستین

 
 تتی اذی ذارم کسی نمگهید. زمیتو ببخش عز. میما اشتباه کرد.  دل خونت بشميفدا.  جونم

 .کنه
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 ي شانه هايرو. کنمی می خالشی شانه هاي را رومی هاهیگر.  عمه خوب استتیحما        
  عمه دلم گرفته از همه: می گویم.  مادرکیاصال بهتر از .  کردهتمی که مثل مادر حمایزن
 

 . تا بتونم مثل قبل کنارتون باشمامی دور باشم تا به خودم بکمی خوادیدلم م.  گرفته دلم

 اگه اشتباه باشه ی حتيری بگیمی لحظه به بعد هر تصمنیاز ا: دی گوی گوشم مریز        
 . کنمیکمکت م

 پاك شی را با پر روسرمیعمه اشکها. دی ای زنگ خانه که ميصدا.  شودیدلم قرص م        
   همهیاالن بق. اشکاتو پاك کن. مامانت اومد: دی گوی بوسد و میگونه ام را م.  کندیم
 
 . بهت ندارمي کارچی بخدا من هیاگه خوشحال باش. انیم

 ی صورتم تا کمي رونشانمی میحی ملشی ارانباری و ازنمی به صورتم می و من ابرودیم        
   خانهی خوش و بش مادر و احمدرضا با اهاليصدا.  و پف چشمانم را بپوشاندیدگیرنگ پر

 
 با ی مادر درون ان چادر مشکدنیبا د.  درون سالنرومی کشم و می منهیدست از ا. دی ایم

   هم اشک النهدیشا. زندی لبخند مدنمیبا د.  سمتش دومیم. ردیگی خاص قلبم اتش متیمظلوم
 
 که با یی بوسمش و غرق مادرانه هایم. زندی برق منی چننی درون چشمانش که اکندیم

   بودم که تمام پناهش در مشتی من همان کودکشدیچه م. شومی به جانم مزدیریکلمات م
 

 .شودی با کلماتش کمتر ممی های گوشه چادر مادرش بود؟ دلتنگگرفتن

 .تولدت مبارك مامانم. قربونت برم. دردت بجونم -        

 .منم اومدم: دیگوی میاحمدرضا به شوخ. شومیبه زور از اغوشش جدا م        

: میگوی مدهمی طور که به خود فشارش منی و همکنمیبغلش م. کشدی پر مشیدلم برا        
 ؟یخوب. دمیشماروهم د. حسود جان
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 یلی خدینی جان بشنهیتهم: دیگوی و مکندیعمه تعارف م. گذاردی هم ميچشمانش را رو        
 .نیخوش اومد

کنار .  دهمی نمیتی اهمی ولکنمی نگاهش را حس مینیسنگ. ستادهی دورتر ایکاوه هم کم        
 ن؟یبا مترو اومد:  پرسمی و منمی نشیمادر م

 .ارهیمارو ب فرستاده بود نیماش. زحمت ما افتاد گردن دوست کاوه. نه -        

  نکرد؟ی اقا مخالفتلیاسماع: پرسمیارام م        

 ادی اخر شب خودش می نداره ولیزنگ زدم گفت اشکال. خونه نبود. نه مامان جان -        
 .دنبالمون

 . راحتهالشی خانمشه که خنی اشیپس پ: میگویبا حرص م        

  تموم نشد؟ي مادر دختريصحبتا: پرسدیاحمدرضا م. دی گوی نميزیچ        

 . شبم مال ماهیکل سال مال شماست : میگویبا لبخند م        

کاوه خان حوصلشون سر .  گمی خودم نميبرا: دی گوی پشت سرش و مکشدیدست م        
 .رهیم

 . بذار راحت باشنکنمینه خواهش م: دی گوی متیکاوه با جد        

 . بزن بچهتو جوش خودتو: میگوی لب مریز        

 نگاه شودی که پخش میبالی واليباز. کندی اورد و روشنش می را مونیزیکاوه کنترل تلو        
   را با چادرشیمادر چادر مشک.  به اتاق رومیهمراه مادر م.  کشاندی مونیزیدو مرد را به تلو

 
 نظر ریحرکاتش را ز. برمی چانه مری مبل ، دستم را زينشسته رو. کندی مضی تعوییبای زیرنگ

 ه؟یچ: دیگویدارم که باخنده م

 . داشته باشمرهی ذخنمتی بی مدت که نمهی ي براخوامیم -        
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او . ستی باشد درك کردنش سخت نتی خودت روبروهی ادم شبکی یوقت. کندیبغض م        
  هاشک ب.  شودی مزی سرري و گه گدارزدیریهم مثل من بغض و دردش را درون خودش م

 
 گه؟ی کنه دی نمتتی اذیحاج: میگوی و مکنمی و بغلش مشومیبلند م.  دی ای مچشمش

 ری گيزی به چگهی دادی هم میوقت. می راحتستشی روزا نشتری بنکهیهم. نه خداروشکر -        
 .دهینم

 ؟ی زندگنی به ای هستیراض -        

 ؟ی هستی ؟ تو راضیتو چ.  مامان جانمیاره راض -        

 .اره منم خوبم -        

من دختر .  ایمی کیستی نی خوبيدروغگو: دیگوی و مکندیاشکش را با پر چادر پاك م        
 .شناسمیخودمو م

 .زمی عزمیما لنگه هم: میگوی و مزنمی میلبخند پر از غم        
 

 ي است که او هم براامدهی نيفقط کسر. شودی ملی تکممانی جمع خانوادگهیبا آمدن بق        
  ،ندختیمادر با عمه س. همه مشغول صحبت هستند .  داشته باشدتواندی میلی دلامدنشین

 
 بامزه یلی خونی کتايدخترکوچولو. الی و سهونی و محمد، کاوه و احمدرضا و کتاانوشیک

 رومی ومشومیبلند م. شی برارودیدلمضعف م. مکدیانگشت شصت را دروندهان دارد وم. است
  ارکن
 

 .نمی ببگروی جنیبده من ا: می گوی و مونیکتا

 اگه ترسمیم.  نهایمی کيوا: دی گویم.  شکندی درون ميزی چرودی که عقب میدست کت        
 ؟ی چفتهیب
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  بچست؟ایمی دوما مگه کستیاوال تحفه که ن: دیگوی و مدهدی سر مي قهقهه االیسه        

 . شوندی و بعددوباره سرگرم حرف مگرددی به سمت ما برمالینگاه همه با قهقهه سه        

 منم تا بچه ایمیک: دیگویبعد روبه من م.  تو تحفنينه دوقلوها. بله که تحفست :ونیکتا        
 .ایناراحت نش.  براشرهی االن جونم می مادرارو ولتی حساسکردمینداشتم درك نم

 درست مثل مادرش ونی کتاي حرفهایبعض.   ندارملیتوان تحل. مانمیدر همان حالت م        
   دلم بود کهشتری و بیبه من برخورده بود ان هم حساب. ردیگیاست درست قلبت را نشانه م

 
کاوه با . ونیزی سمت تلورودینگاهم م.  مبلي رونمینشی و مرومیعقب عقب م.  شده بودخرد

  تحمل. نمی بنشونیزی تلوي جلوی راحتي مبلهاي که بروم کنارشان روکندیاخم اشاره م
 

. دهدی ته قلبم را قلقلک مي حس بدکی.  وبچه را ندارمي در مورد بچه دارونی کتايحرفها
   و چشمانم به سوزش افتادهکندیقلبم درد م. نمی نشی کنار احمدرضا مرومی و مشومیبلند م

 
 .کنمی مهارشان مکه

 چه خبرا؟: میگوی و مچمیپیدستم را دور کمرش م        

 یسالمت: دیگوی مزندویچشمانش برق م        

 گه؟ی می برق چشات چنمیلوبده بب: میگویبا لبخند م.  دارديکخبری فهمم یمن اما م        

 . پنهون کرديزی چشهی بابا از تو هم که نميا: دیگوی و با خنده مشودی به جلو خم میکم        

 .کاوه هم لبخند دارد. کنمیمنتظر نگاهشم        

 چند روزه که رفته یحاج.  خودمون بمونه که کالهم پس معرکه استنیب: دی گویم        
 چیی نبرده اونم با سونمیماش
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 کرده ي سوارنی ماشي چند باريهمراه کسر.  که خوشحال استکندی فهممچه میم        
  ش گوهی کندی را دو دره مشانی حاجنی ماشنکهی ای هم ندارد ولياست و دست فرمان بد

 
 . الزمداردچاندنیپ

  تو؟یترسینم. یکنی می چدونمینگفته م. پبچانم ی آرام مرمویگیگوشش را م        

 .مواظبم بخدا: دیگوی ومکندیگوشش را از دستم رها م        

 ی ولکنمی برخورد ميعاد. رمیگی مدهیهمچنان کاوه را ناد. دمیخندیهر سه باهم م        
 .یدلخور و عصبان. دلخورمفهمدی خودش مزنمی نمی و حرفکنمی نگاهش نمنکهیهم

 .ياحمدرضا مامانو حرص ند -        

 . که حرص بخورهدهی تا االن نفهمیاگه نگ -        

 را عوض شی جاجانیاحمدرضا با ه.  حساس ي به قسمت هاي بازدنیبا رس        
 . کنادشی زکمی زحمتیکاوه خان ب: دیگویرو به کاوه م. ونیزی تلوکی نزدرودیکندومیم

 ي رو جدی کتيحرفا: دیگوی و مگذاردی می عسليکنترل را رو.  کندی مادشیکاوه ز        
 .گستی دزی چهی دلش ي توگهی مزی چهی. ناراحت نشو. رینگ

 . رمی به دل نگی تو ناراحت نشم از کتياز حرفا: میگوی ارام مکهی درحالشومیبلند م        

 شه؟ی میاونوقت غرورم چ: میگوی و مکنمی نگاهش ممیمستق        

.  گرفته استیمی همه آدم چه تصمنی شام اي دانم عمه براینم.  درون اشپزخانه رومیم        
  عمه شامو: میگویم.  ببردییرای پذي تا براگذاردی اپن مزی مي ها را روی دستشیعمه پ

 
 م؟ی کنکاریچ

 نی به فکر باشخوادینم: دیگوی که مدی ای کاوه از پشت سرم مي که صداکندی فکرمیکم        
 .ارنیسفارش دادم شب م

 .کردمی درست مزی چهیهنوزوقت هست خودم : دیگوی میعمه ناراض        
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 زندی را صدا میبعد کت.  عمههی بقشی برو پایب. ی اشپزخونه باشي همش توخوامینم: کاوه        
 . کمک به عمه ببردي ها را برای دستشیتا پ

 را بردارم وهی مستالی ظرف کرخواهمی و مزنمی به عمه می چشمکمیاز حرکت کاوه راض        
   وکنمی نمیتوجه. کندیبرخورد دستش با دستم ناخواسته گرمم م. داردیکه کاوه زودتر بر م

 
ا  خانه وبعد ورودشان سکون جمع راطی بچه ها از حياهوی هيصدا.  درون سالنرومیم
 .شکندیم

 من لبخندش دنی اندازد و بعد با دی به جمع مینگاه. شودی وارد مانیاول از همه ک        
تبلد . دهی خرتی تيعمو کسر: دیگوی درون بغلمو مکندی خودش را پرت مشودیپررنگ م

  توهه؟
 

 .میدی تو خليبرا

 رودی مغزم رژه مي ان روکی کاوه و اتفاقات امروز يحرفها. شی برارودیدلم ضعف م        
 .  تفاوت باشمی توانم نسبت به او بی را انقدر دوست دارم که نمانی دارد من کیتی چه اهمیول
 
 میای بمی لباس عوض کنمیبر: دیگوی و مکندی را بغل مانی کنارم و کدی ای بوسمشکه کاوه میم

 تولد باشه؟

 . خوبهنیهم: دیگوی می ناراضانیک        

 .کنمی لباسشو عوض مبرمیمن م: میگویسرد م.  که همراه کاوه بروددشویقانع نم        

 و ي هر کدام مشغول کارنکهیبا ا.  دیپای مارا میرکی زری جمع زي نگاههانی که افهممیم        
  برو خوشگل: میگوی مانیبالخره به ک.  حواسشان به من هم هستی هستند ولیصحبت

 
 .میکنی با هم شمع فوت مياومد.  بکن
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 .رودی و با کاوه مکندیدل م. شودیبا حرف من قانع م        

 در دست دارد ی بزرگکی جعبه کيکسر.  داخلندی ای مری و مائده و ماهان با تاخيکسر        
  من و عمه.  که چند کاله و بادکنک و شمع درونش استیکی پالستيگریو با دست د

 
 و دست مرا دهدی را به عمه مکین ک توجه به میب. رمی را کمکش بگلی تا وسامیرویم

 .گری دستی هم روش قهر کردن کسرنی اردیگیخنده ام م.زندیپسم

مائده و . گذاردی سر خودش مي را روی اورد اولی و کاله ها را در مکندیبه جمع سالم م        
 .دهدیدو تا هم به انها م.  به ما هم بدهندیگوی ومکشندیماهان شلوارش را م

 . خجالت بکشي بچت کاله بخري برادی باگهید: ندیگوی و محمد با خنده مانوشیک        

. ندی بیبعد انگار تازه مادر را م.  به باد کردنکندی اورد و شروع می مدریبا لبخند بادکنک        
   شرمندهنیخوب. خانمنهیسالمتهم: دی گوی سمت مامان و مرودی اورد و میکاله را در م

 
 . نشدممتوجه

 ؟یخوب. سالم پسرم: دیگویمادر با خنده م        

خوبم اگه : دیگوی مکندی نازکمی به شوخکهی وبا اخم و پشت چشمکندیبه من نگاه م        
 . شده از دستشدیتمام موهام سف. دخترخانم شما بذارن

  مگه؟شدهیچ: می گوی منهیدست به س. رودی خنده جمع باال ميصدا        

 .دهیاز صبح جواب تلفن نم -        

 حتما ت؟ی و اذایمیک: دیگوی از من مي حرف بزند به طرفداردهدی اجازه نمندختیعمه س        
 .دهی باز که دخترم جواب نمي کردي کارهی

گردن : دیگویدهدومی گردنش را نشان می به شوخندی بی جمع را که از من ميطرفدار        
 .نیتعارف نکن. نییرماکتربفیمن از مو بار

 .خودتو لوس نکن بچه: عمه         
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عمه .  تا در را باز کنمرومی و من مشوندی همه سرگرم کارشان مخوردی که مفنیزنگ ا        
 . فروتنه عمهياقا: دیگویمهردخت م

 .کاوه دعوت کرده: دیگویبعد با خجالت م        

 . کردیکارخوب: میگوی دستش ومدهمی را مفنیآ        

 دیگوی که مپرسدی مجهیاز نت. کنندی هم خوش و بش مندوباینشی کنار احمدرضا ميکسر        
 . فعالرانهی به نفع اکیدو به 

 . نگران نباشبرمی بعدم ممیگ: يکسر        

: می گوی و منمی نشیکنارش م. شودی و مشغول باد کردنشمداردی بر می بادکنکيکسر        
 ؟يدی ام که بادکنک خرمگه بچه

 . برا بچه هاستدمی تو نخريبرا: دی گوی و بدون نگاه کردن مکندی می محلیب        

صدبار نگفتم جواب : میگوی مکندی اثر دارد وارامش مشی رودانمی که میآرام وبا لحن        
 . بابادنی امروز رفتن دزنم؟یندادم زنگ نزن بعد خودم زنگ م

 است که نی اشیخوب.ستیارام شده و مشخص است قهر ن. کندی ونگاهم مگرددیبرم        
   گرما بانیحتما تو ا. وونهی دبردمتی میگفتیم: دیگویم. ی حرف اشتکی و با کندیزود قهر م

 
 .ی رفتیخط

 . آژانس گرفتمگهینه د -        

 و پشت بندش زندی دست مندختی خانواده عمه سدی فروتن و داماد جديبا امدن اقا        
   هممانی خوشحالی افتاده از خجالت ولریسر فروتن به ز.  کنندی مری سرازکیهمه تبر

 
: دیگوی و مدیکوی ارامپشت کمرش مانوشی که کزندی کل می به شوخيکسر. ستیانکارنشدن

 .خجالت بکش صد سالته

 .دلش شاده داداشم: میگوی مي از کسريمن به طرفدار        
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: دیگوی و مدهدی که همراه اورده را به عمه مي اهیهد.ندینشی فروتن مي اقاهی بقبا دعوت        
 . جانایمیتولدت مبارك ک

 .نیلطف کرد.  به زحمت نبودم ی راضمیگوی و مکنمیتشکر م        

با خجالت . گذارندیزمی مي اورند و روی مروندیم.  افتندی مشانی هاهی هدادی که تازه هیبق        
 .ممنون. نی کارو کردنی چرا ايوا: میگویم

 و شلوار يریبلوز ش.  کرده اندپیپدرو پسر خوشت. رسندی و کاوه هم مانیهمان موقع ک        
  ي برارودیدلم ضعف م.  به همان رنگی زده و کاوه کرواتی زرشکینی پاپانیک.  یمشک

 
 که رمیگیپش را ارام گازمل. رمیگی را بغل مانیمن ک. دهدی با فروتن دست مرودیکاوه م. انیک

 .خادو برات گرفتم: دی گوی ارام میبا اه

 .نی زمگذارمشیم.رمیگی مانی امشب را از کي کادونیزتری شک عزیب        

 . تا با بچه ها سرگرم شودرودیبه سرعت م.  رمیگی دستش را مي کوچک تويکادو        

 مانیشگی همی جمع خانوادگهی شبشتری که کاوه گرفته بود جشن تولد بیتا بعد از شام        
  ي را با گلهاشی ساده که رویلی مستطکیک.  اوردی را مکی کيبعد از شام کسر. بود

 
چقدردوست داشتم . کندی می به من دهن کجکی کي رو28شمع . کرده اندنیی تزییکاکائو

 .ردیگیخودم از افکارم خنده ام م.  بودکی دو همان يمثال بجا

 ؟یکنی فکر میبه چ: دیگویکاوه که کنارم نشسته م        

 .گذرهیبه عمرکه چقدر زود م -        
 
 

 که عمه يسوپ ساده ا.  اتاق حاج بابارومی تولد می و مراسم اصلیکیقبل از برش ک        
   حرف زدنهمییتوانا.  شده فیچقدر ضع.  دهمی کرده را ارام ارام به خوردش مای محشیبرا
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بعد از خوردن . شدی مری گنی زمنگونهی ادی نبامیحاج بابا. سوزدی مشیدلم برا.  داردی سختبه
  کاش حاج.  مراعات کنندو ارام باشندیکاش بچه ها کم. که چراغ را ببندمخواهدیغذا از منم

 
 . شدی سرحال قبل مي همان حاج بابامیبابا

 رساند ی است که خودش را مانی نفر کنیاول. نمی نشی مکی پشت کيبا اصرار کسر        
 .میبا هم فوت بکن: دیگویکنارم وم

 لوسش ي های وشوخي کسريخنده ها.نندی تا کنارم بنشزنمیمائده و ماهان را هم صدا م        
   فروتن خجالتي از اقاشودیدر مورد فوت کردن و ارزو کردن شمع باعث خجالتم م

 
به نظر خودم تولد مخصوص بچه هاست که ذوق شمع .  هم از سن و سال خودمدیشا. کشمیم

 . را دارندکیو ک

چقدر . تا آرزو کنمبندمیچشمانم را م. می ای کوتاه مي کسريبالخره درمقابل اصرارها        
  یلی کند الاقل خیدواج م ازریآرزو دارم عمه ام حاال که انقدر د.آرزو دارم و خودم خبر ندارم

 
 که ی با کسيمثال کسر.  کنم خانواده ام شاد وخوشبخت باشندیآرزو م.  خوشبخت شودادیز
   خودم هم دعاياخر سر برا.  شودگرخوشبختی باشد چه هر کس دبای را دارد چه زاقتشیل

 
 . شومری که عاقبت بخکنمیم

 ي و مهریی عمو و داي از آرزوهاستی لهی آرزو نه هی فقط دی گوی که مي کسريبا صدا        
 ....خانم

 بدطور ي و نگاهم با نگاه کاوه اکنمیچشمانم را باز م. ي از مثال کسرخندندیهمه م        
   صورتش نقشي بروینی و لبخند دلنششودی منهیدست به س. کندی می تالقبردیامشب دل م

 
 . خودميابود نمتی شود؟ نه به قی مریعاقبت من با تو بخ.  بنددیم
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. می سه گفت شمع ها را فوت کني کسری که وقتکنمی و مائده و ماهان اشاره مانیبه ک        
   و بعد ازمابرندیبماند که سه وروجک شمع ها را م. میکنی خنده بچه ها شمع فوت مانیم
 

واقعا امشب در . گذردیخوش م. کنندی و انها فوت مکندی روشن مالی سهگری بار دهزار
 و گذاردی می اش اهنگی و با گوشداردی چاقو را برميکسر. خوردیدفترخاطرات خوب رقم م

  رقص
 

 خواهر که هی: دی گویم. نداردي ادهی رود فای چشمو ابرو مندختیهر چه عمه س.رودی مچاقو
 . ندارمشتریب

 .دهمی اورم و شاباش می می تراولفمی و از کرومی که مندی نشیجمله اش انقدر به دلم م        

 مصرف کباری ندارد را درون طرف لی که می و عمه سهم هرکسمیخوری و شربت مکیک        
 . تا ببردگذاردیم

: میگوی و ارام مشومی مدیسرخ و سف.  هاستهی که موقع باز کردن هددی گوی مونیکتا        
 .نیدیبخدا خجالتم م

 و دودی ميکسر. ردیگی و مراسم باز کردن کادوها را به عهده مرودی بار نمری زونیکتا        
  ی منی است را از عقب ماشدهی در جنوب خری پوست که از زن دست فروشیمیتنبک قد

 
 .ضهی مرشهی مدارینکن تورو خدا حاج بابا ب: میگوی مردیگیضرب که م. اورد

 يزی چذارهیاثر قرصا هم نم. در اتاق بسته :دی گوی دهد و می درون هوا تکان میدست        
 .بفهمه

 . خواندی و شعر مردیگیضرب م. کندیبالخره کارخودش را م        

 . یمی قدي انگشتر طالکی.  از جانب احمدرضا و مادر استهی هدنیاول        

 .زنندی دست متمی با رهی بقخواندوی ميکسر        
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 .... نی ندادشتریچرا ب. نیدیدست شما درد نکنه چرا زحمت کش        

 ارزش شی براایکدنی که يانگشتر.  مادرم از پدرومادرش هستمادگاریمن اما محو تنها         
   و بغلششومیبلند م.  ارزدی مای من هزاران دني را به من داده براشیایکدنیدارد و حاال که 

 
و به حرمت مادر بودنم کم گذاشتنام: دیگوی و در گوشم مکندی را پاك مسمیچشمان خ. کنمیم

 .ببخش

که .  مدت که کم دختر بوده امنی از هممی مدت بد بودن هانی از همکنمیمن اما شرم م        
  نمی نشی بوسم ومیدستش را در اخر م. اخم و تخم کرده ام که کدورت به دل گرفته ام

 
 . مبليرو

 .ی شب تولدتم مشتتو بازکنستیقرار ن: دی گویکاوه کنار گوشم م        

 نکهیاز ا.  دی ای ممیلبخند به لبها. ستی مشت باز کردن چانی و او که جردانمیمن م        
  مبادا. سوزدی دلم نا فرم می هست ولادشی مانی های خصوصنکهیاز ا.  هستادشی
 

 می بوده اشی که چندسال پیی به جامی گردری نباری بهانه باشد که دلم نرم شود که اشیحرفها
   رابطهنیحق ندارم؟ من از دوباره ا. ترسمیم. کاوه ببرد تا من خرد شومنباریکه ا. 
 
 قطع شدنش پا برجاست و علت ي نکرده که علت هاریی تغزشی چچی که هيرابطه ا.ترسمیم

 .روندی سر گرفتنش غرور مرا نشانه ميها

 شان لباس هی و محمد هدونیکتا. شودی ها اعالم می خنده ها و خوشانی همه مي هاهیهد        
  ستی کتابي کسرهیهد. و مجنونیلی لياتورینی تابلوفرش مانوشی کهیهد. ستییبایز
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کاوه و .  ارزش دارندمی براشهی همشی هاهیهد. کردمی نمشیدای مدت ها دنبالش بودم و پکه
   دوستدیشا. دهدی مهی که دوتا هدکنمیاز کاوه تعجب م.  دادندهی کارت هدندختیعمه س

 
 ییبای زفی فروتن هم دستبند ظريعمه مهردخت و آقا. بفهمد ندوی را ببیکی ان ی کسندارد

  دی خرنی که اولدی گوی فروتن مي و آقااندازدیعمه خودش به دستم م.  انددهی خرمیبرا
 

 . کنمیقدردان و بامحبت از همه تشکر م.  تولد من بودههی هدمشترکشان

 ؟یپس مال من چ: دی گوی و مندی نشی ممی پاي و باخم رودی ای مانیک        

 اورمو بازش ی درش مبمیاز ج.  او را فراموش کرده بودمهی ام هدیشانی به پزنمیم        
 .کنمیم

. رودی بدهد دلم ضعف می از ان را به کسیکی ي شکالت محبوبش که محال بوددنیبا د        
   نصفش را خودمدهموی و نصفش را به او مکنمیهمانموقع بازش م. بوسمشیعاشقانه م

 
 .شی سراغ بازرودی متیبا رضا. خورمیم

 .یممنون که باهاش مهربون: دی گویکاوه م        

 .نی که ظهر داديشنهادی جداست از پممیمهربون.  دوست دارمانویمن ک        

 خودم شویاول. موقع عکس گرفتنه: دیگوی نوازد و می همچنان با تنبکش ميکسر        
 .رمیگیم

با هر .  خانواده امي برارودی مشتری و من هر لحظه نفسم بمیریگی ميادگاری يعکس ها        
   ومحمد ویبا کت. با مادر و احمدرضا. با عمه و فروتن.  اندازمی عکسمکیخانواده 

 
 ندی نشی ممی پاي روانیک. انی و دوقلوها و در اخر با کاوه و کالی و سهانوشیبا ک.  دلبرکش

  ی تا ذوب شدن من باقيزی چکهیی از گرماکندی مخیبدنم . شودی دور کمرم حلقه میکه دست
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در . ردیگی عکس را مي دستها را بفهمم که کسرنی کنم که علت اینگاهش م.  گذاردینم
  من اما با خجالت. شنهادمی نبود پانی فقط بخاطر کی تا بفهممی حرف بزندیبا: دی گویگوشم م

 
 ی ولکشمی خجالت مهیدر مقابل بق. شومی شک به رنگ سرخ است بلند می که بیی گونه هاو

 . رودی در هم مشی اخمهاي که کسرنمی بیم. متوجه شده باشدي بجز کسریشک دارم کس

 می برایلی خمیمرد با کماالت روبرو. فروتن استي اقاکندی که قصد رفتن می کسنیاول        
 . از امدنشکنمی و باز هم تشکرمکنمیتا دم در همراه عمه و کاوه بدرقه اش م. ارزش دارد

 گردمیمن و کاوه برم. کندی فروتن صحبت مي اقاماندوبای در مي جلوشتری بیعمه اما کم        
  نی تولد مشترکمان انیبعد از اخر.  که داشتم از او تشکرکنمی بخاطر شب خوبدی بادیشا. 
 

 به دهینرس.  انگار مرا فراموش کرده بودندهیاصال اول خودم بعد بق.  نداشتمي سال تولدچند
 .ممنون بابت تولد: می گوی موانیا

 ي ابروکی و با زندی مرندیگی را مشی اخم هاي جاکباری ی نادر که سالياز ان لبخند ها        
  اون دسته از ادمام کهمن از : دیگوی به پله و مدهدی مهی تکنهیباال رفته دست به س

 
 .ی جبران کندیبا. خوامی کارام نمي برایتشکرزبون

 .شودی باعث تعجبم مشییپررو        

 دنی شني ساعت وقت اونم بعدتولد براهی. خوامی نمیعی طبری غزیچ: دی گوی و مخنددیم        
 حرفام

 . امروزه نهياگه ادامه حرفا-        

 . منمذارهی که تبصره میاون -        

 . منتظرتمنجایبعد از تولد هم: دیگوی باال و مرودی زده من مرتیدر مقابل چشمان ح        
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.  امدهی که تا به حال دستی مردنی ترینی بشی پریغ.  اورمی در مقابلش کم مشهیهم        
 . نشاندی می حرفش را به کرسی در هر حالتکهیکس

 . داخلردمگی کنم و بر مینفسم را رها م        

 نی اشتری روزها بنیا.  بماند خواهدی مندختیفقط عمه س.  هم اماده رفتن شده اندهیبق        
   امشبخواهدیدلم م. می ترسیهمه ما ازحال بد حاج بابا م.  بخاطر حاج بابادی شاماندیجا م

 
 .  بخوابمششیپ

 قرار ندارد و به محمد ارام ی کتنمکهی بیم. الستی سهي در دست هاونیدخترك کتا        
   است ووانهی دختر دنیا. ردیگیخنده ام م.دیای تا لباس بپوشد و بردی که بچه را بگدیگویم
 

 . من نبودهي فقط براتشی است که حساسچقدرخوب

.  تا اماده شودرودی ومشودیبلند م.  لی به حاجاسماعزندی مادرهم زنگ مهیبا رفتن بق        
 . دنبالشاندی ایگرمی د ربعهی تا دیگویم

جشن تولد : دیگوی ومردیگی را مانی و دست ککندی می اش پلی را با گوشی اهنگيکسر        
 . پسرشهی رقص نمیکه ب

 بشر نیا. خندمی مي وکسرانی و به رقص کدارمی را برمزهای مي پراکنده رويظرف ها        
  يبا زنگخوردن تلفن همراهش دست از جنگولک باز.  شودی نمشی حالیانگار خستگ

 
 .اطی درون حرودی ومداردیبرم

 .  جان عمهایمیک: دی گوی اوردو می مانده را می چند بشقاب باقندختیعمه س        

 .بله        

 ه؟ی کبای دختره زنی اگمیم        

 چطور عمه؟        
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 نی اي رونی شما بششورمیخودم م: میگوی که مزندی شستن باال مي را براشی هانیاست        
 . و فقط با من حرف بزنیصندل

 .ندی نشیزندومی لبخند ممیبه مهربان        

 کنمیحس م. دوستاش فرق داره هی با بقنیا. کنهی باهاش صحبت مي کسرهیچند وقت        
  نگفته؟يزیبه تو چ. کنهی نگاه مگهی هم بهش جور ديکسر

 ي کسرمیاگه تصم.  و خانواده دارایبا حجب و ح.هی دخترخوببایز. بذار عمه راهشوبره        
 .نیی شماگهی مکهی کسنی باشه به اوليجد

 .شهی راحت مالمی من خرهی بچه هم سروسامون بگنیا.  طور باشه عمهنیخداکنه ا        

 دورت ي نداريکار: دیگوی که مادر مکشمی ها را اب می دستشیپ. رودیاز اشپزخانه م        
 .بگردم

.  اقا بخوردلی چشمم به چشمان اسماعخواهدیدلم نم. اطیفقط تا ح.رومی بدرقشان ميبرا        
   حرفش راتی که احمدرضا با جددیگوی دانم چه می و نمدهدیکاوه با احمدرضا دست م

 
 دو امشب نی اي هایصوصخ. دهدی سرش را تکان مشی درك حرفهای و به معنکندی مدییتا
 . از جمعي ان هم جدازنندی ام که با هم حرف مدهی بار دنیچند.  بوده استادیز

 یلیخ: میگویم.  شانه اشي روگذارمی وسرمرا مرومی شانه به شانه مادرماطیدرون ح        
 .دوستتون دارم

 .ادی از دستم بر نميزی چیمنم دوستت دارم مادر ول: دیگوی ومبوسدیمادر سرم را م        

 . خوبهی هستنکهیهم        

. روندی میوقت. دهدی اورد و به مادر می ملی حاج اسماعي براکی کيعمه مهردخت تکه ا        
  یلی خستیدست خودم ن.میگوی که هست را مي جمله انی ادبانه تری لب با حرص بریز
 

 .کیکوفت بخوره نه ک: میگویم. از اومتنفرم
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خجالت .  دهدی به تاسف تکان مي گفتم که سرفهمدچهی مای گوستادهیکاوه که کنارم ا        
   که مادرم راي از مردیعصبان.  می خبکه چه؟ عصبانی در مقابلش ولمی ادبی کشم از بیم
 

 .رنجانده

 رومی کردنش متی اذيبرا. زندی حرف ملی همچنان کنار حوض نشسته و با موبايکسر        
 ه؟یک: میگویکنارش و م

 دو ساعته یبا ک: میگویم. گذاردی مشینی بيدستش را به نشانه سکوت رو. پردیاز جا م        
 ؟یزنیحرف م

 .کندی و با نگاهش التماس مکشدی به محاسن نداشته اش میشی نمایدست        

 کاوه که دنیبا د. کشدی خط و نشان منباریا.  اندازمی و ابرو باال مشومی منهیدست به س        
 .شومی کردنش متی اذالیخی بکشدی مگاری سوانی ايرو

  شرکتتونه؟ درسته؟یهمون دختره منش: دیگوی بروم داخل که کاوه مخواهمیم        

 ؟یدونیاز کجا م: می گویبا تعجب م        

 با هم ی اتفاقيدو سه بار: دی گوی و مردیگی مگارشی از سی اندازد و کامیشانه باال م        
 .دمشونید

 .روندی مرونمیپس باهم ب        

 .هیدختر خوب        

 ي از روشهیالبته نم: دیگوی ومکندی دستش خاموش مي تويگاری را درون جا سگارشیس        
 . دارهای حجب و حیظاهر قضاوت کرد ول

 . کنمی مدشییمن تا        

 . بحثش جداستگهی که دی کندییاگه تو تا:  دی گوی به نگاهم و مشودی مرهیخ        
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 بشم کبارهی باعث شده که ی چختمی بهم رزوی همه چیمن همونم که سه روز قبل عروس        
 کنه؟ی صادر میی حکم نهاشیدییدخترخوب و عاقل که تا

 یلیخ: دیگوی وسط بحثمان و مدی ای لنگه پا مي بزندکه کسری حرفخواهدیکندمیاخم م        
  بود؟ي چه کارنیا. ایمی کیلوس

 ؟یزنی حرف می با کدمیکدوم کار؟ فقط پرس        

 .منتظر باش. کنمی میتالف. برات دارم        

 .وونهیسر به سرت گذاشتم د: میگوی و با لبخند مرومیدنبالش م.  داخلرودیم        

 باال بردشیکندومیکاوه بغلش م. خوابدی مکندوی مدای پي که گوشه استی نفرنی اولانیک        
   باال حرفای بذارمیانومیک: دیگوی که مدهدی و به کاوهرمدارمی را که در اورده برمونشیپاپ. 
 

 .میبزن

 چرا باال؟: میگویبا خجالت م        

 .می راحت حرف بزنخوامیپسرکجا؟ م        

 نی اي توهی هدشیانگار از سر شب دلم پ.  درون اتاقرومیم.  کنمی نمیگرمخالفتید        
 .اتاق هست

 . تختي رونمی نشی اورم ومیاز کشو درش م        
 

انقدر که .  ارزش داردمی درونش براهی جعبه با هدنیا.  کنمیدر جعبه را آهسته باز م          
  ی گردنبند درون جعبه اشک به چشمانم مدنیاز د.  کردمشی تکردی گرانبها باي ایمثل ش

 
 یسیحروف انگل.  خود دارديخود گردنبند که جا. باستی گردنبند زنی ايچقدر خاطره . دیا

   غرور و صالبت اسمش که چوني برارودیدلم ضعف م. KAVE. کنمیاش را لمس م
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اه ذهنم  با گردنبند درون دستانم ناخودآگکنمی ميخاطره باز. ستی دوست داشتنتشیشخص
 . به گذشتهشودی مدهیکش

 دارم اصال همه ذهنم ان روزها را بدطور از بر است از بس ادیآن سال تولدم را خوب به         
  عمه مهردخت هم.  رفته بودند کربالندختیحاج بابا همراه عمه س.  اورمی مادشانیبه 
 

 انوشی بود داوطلب شده و به خانه ککسالشانی که تازه انوشی کي از بچه هاي نگه داريبرا
  عاقبت.  نبود که دوقلوهار ا نگه داردی تمام شده بود و کسمانشی زای مرخصالیسه. رفته بود

 
 با ندختی عمه سی نداشت ولالیسه. دارمی گفته بود من نگه می مهردخت با مهربانعمه

 . مادرش را واقعا پر کرده بودي حد و مرزش جای بي هایمهربان

 داشت و یکاوه فردا امتحان مهم. میشدی بار بود که با کاوه تنها منیاول.  داشتمجانیه        
   برومخواستمیم. ستی دانست که عمه مهردخت خانه نینم. گفته بود که تا شب درس دارد

 
.  بس بودگریتا االن که ساعت شش بود هر چقدر درس خوانده بود د.  کنمرشی و غافلگباال

 .  نشستی گفته بودن به دلم نمکی زنگ زده بودن و تبرهیهرچقدر بق. دم بود تولینا سالمت
 

 . خواستمی او را مهی کاوه و از همه مهم تر هدکی تبرمن

 شهیهم.  راحت باشم شی جلوخواستمی متمانی و محرمي بار بعد از نامزدنی اوليبرا        
 . می بودنی خجالت با هم عجنیمن و ا. کردمی سر مي امد از خجالت حاج بابا روسری میوقت
 

 يقسمت جلو را فرق کج به گوشه ا. کشمی ام را سشوار می بلند مشکي و موهاکنمی محمام
 .  نشانمی ممی به لبهایرژلب صورت. کنمی مکسشانی فییبای و با گل سر زکنمی متیهدا
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 و دو سه ساله به نظر خودم ستی بي دختريبرا. رندی تا رنگ بگزنمی ممی هم به گونه هایکم
  ملیر.  کردمی مدی حتما خردیبا.  ملی رکی رژ باشد و هی ششیخوب نبود که کل لوازم ارا

 
 ری آورده بود زهی هدمی که کاوه براياز عطر. شودی چند برابر ممی حجم مژه هازنمی مکه

 . زنمی ساعد هر دو دستم ميگردن و رو

 را خوشفرم تر نشان کمی کمر بار،یی که با کمربند طالییموی ساده لراهنی به پتیبا رضا        
  می که پاهایفیپله ها را با لرز خف.  از صورتم باشدیی جزدیلبخند هم با. کنمی نگاه مدهدیم
 

استرس دارم . زندی مشهی قلبم محکم تر از همدیایتا ب. زنمیزنگ واحدش را م. رومی باال مدارد
 . به قلبمکندی مری سرازجانی های دنایواکنشش دن. 

 او مرا؟ لباس ای کرده ام ریمن او را غافلگ. میشویهردو مات هم م. کندیدر را که باز م        
 به صورتم دستم شودی مرهیخ.  شده پشت سرشنیی که بر تن دارد و خانه سراسر تزیکیش
  را
 
 حرف در اغوشم ی بندیبی و لبخندم را که مکندی نگاهم را رصد مگریناباور بار د. کشدیم
 درون ی دوست داشتنی و شرمشومی گرم مردیگی اش قرار منهی سيسرم که رو. کشدیم

  نگاهم
 
  تو؟ایامروز تولد منه . کندیدرون گوشم زمزمه م. ندی نشیم

 جان می هم انقدر حس هادی شاشومی حس می گرمش درون گوشم بياز هرم نفساها        
   محوگری دکباری و کندی ممیجدا. کنمی جز او و عشقش حس نميزی چگری که دردیگیم
 

 . با طعم عسلي و بعد بوسه اندی نشی ممی لبهاي بار نگاهش رونیا. شومی مصورتم
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 ان روز االن هیهد.  همان روزها را داردجانیقلبم هنوز هم ه. شومیاز خاطرات جدا م        
  ادمی را بی خاطراتیرحمی با بنطوری کاوه انکهیا. ستی انصاف ننیا. خوردیدرون دستم تاب م

 
 ي درون کشوکنمی ممشی و قاگذارمیگردنبند را درون جعبه م.  که داغ دلم را تازه کنداوردیب

  شومی مداری بی خواب باشم و وقتترسمیم.  بلکه دوتایکی نه کنمیکشو را قفل م.  یپاتخت
 

 . نباشدگردنبندم

 خسته تر ی کمنباریا.  نمیبی و دو ساله را مستی همان دخترك بستمی ای که منهی ايجلو        
 . دخترانهي ارزوییای تنها تر وگرنه هنوز هم همان است با دنیکم. 

 ولو شده و به ونیزی تلوي کاناپه جلوي رويکسر. همه خواب هستند.  درون سالنرومیم        
  ی و وقتکنمینگاهش م.  که خواب خواب استدانمی من می و لندی بیظاهر فوتبال م

 
: دیگوی که مدی ای خواب الودش ميصدا. کنمی را خاموش مونیزی تلوده؛ی خوابشومی ممطمئن

 .دمیدی داشتم م؟يچرا خاموش کرد

 .  بخوابریبگ -        

ها پله . زنمی لبخند منشی روتيبه رفتارها.  خوابدی لب مری و با غرغر زخوردی میچرخ        
   متفاوت شدهزمانیهمه چ. زندی هم قلبم منباریا.  لرزدی ممی هم پاهانباریا. رومیرا ارام باال م

 
 . خانه که به لطف کاوه نو نوار شده اندي تا پله هاتمانی از خودمان گرفته تا موقعاست

.  شودداری زنگ بي خواب است با صداانی خواهم اگر کینم. زنمیدو بار اهسته به در م        
 .کندی در را باز مکنمی که فکر ميزی زودتر از چیلیخ

 . توایب:  دیگوی و مگذاردی باز ممهی و در را نزندی میلبخند کمرنگ        
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 ای مینی بشنجایا: دیگوی مکنمی منی خانه را تحسيزی طور که تمنیهم. شومیوارد خانه م        
  بالکن؟میبر

 که عطر یی سخت است هوامی هوا برانی در ادنینفس کش.  مدهی محی ازاد را ترجيهوا        
   فقط محودیشا.  را گم کنممی دست و پادیشا.  استشمام کردشودیحضور کاوه را فقط م

 
 .شی شوم نه حرفهاخودش

 . بالکن لطفامیبر: میگویم        

 درون اتاقش قرار دارد گرشیدر د. کندیدرب بالکن را که گوشه سالن قراردارد باز م        
   من همي از گلدانهاییچندتا.  درونش قرار داردییبای زي فلزی و صندلزی بزرگ که میبالکن

 
پس از گلدان ها . دی ای گلدانها لبخند تا پشت لبم مدنیبا د. را چشم نواز تر کردهبالکن

درون بالکن  و اوردی او درست کردم و به عمه دادم تا بي براشی پیچند وقت. خوشش امده
 .بگذارد

 ؟يخوریقهوه م: دیگوی و منمی که بنشکندیاشاره م        

 توانم دعوتش را رد ی نمی را بشنوم ولشیآمدم تا حرفها.  امدمی قهوه خوردن نيبرا        
 .اوهوم: میگویم. کنم 

 .نمینشی کشم و می مرونی بي ایصندل        

 ی هوا بیاسمان شهر مدت هاست که بخاطر الودگ.  شب پر ستارهنی شوم به ای مرهیخ        
 . انگار همچون دل من ستاره باران شدهکندی فرق میستاره است امشب ول

 از خوش تی حکای مشکیی طالهی با حاشدی سفيماگها. دی ای کشد که می نمیطول        
 . داردمی فرد روبه رویقگیسل

 .ممنون:می گوی مردگذای مزی ميقهوه را که رو        

 .ندی نشی و مدیگوی میکنمیخواهش م        
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 نجای رو برام گفت تا صبح همانی که حاج بابا جریشب:دیگوی که مکنمیمنتظر نگاهش م        
   برامیتی اهمنی که کوچکتریلی بخاطر دلشدیباورم نم. نشستم و به اسمون نگاه کردم

 
 .ی بهم زده باشزوی همه چنداشت

 اون همه عشق و ی تونستا؟چطوریمی کیچطور تونست:دیگوی و مکندی نگاهم منیغمگ        
 ؟يری بگدهیعالقه رو ناد

 من حق داشتم ی ولدهی علت را فهمی وقتدهی چه کشدانمی دارد می چه حسدانمیم        
 نداشتم؟

 حاج ؟ی درکم کندیتو که با: میگوی ممیمن هم مثل خودش ارام با غم فراوان درون صدا        
   که گردنم بود فقطینید.  اون گذشت تی من با حمایهمه کودک.  من بودزیبابا همه چ

 
 .شدی ادا منطوریا

  هردومون؟یبا نابود کردن زندگ-        

 .ستمی نمونیمن پش.  کاوهي دارانویتو ک-        

 از تو باشه از تونستیم:دیگوی دور دهانش و مکشدی نبودنم دست ممانیکالفه از پش        
 .شدینم. میمشکل داشت-.  که عاشق بودمیکس

.  ستی ني نشدچی که هدونمیمن خودم پزشکم م:دیگوی حرفم تمام شود مگذاردینم        
 .یدونی ملی که تو دلي موارديمخصوصا تو

 ینانی و اطمتی من اون حمانکهی ناراحتم از ای ولکنمی رو درك می که داشتینیحس د-        
  کردمیمن فکر م.يزدیکه اگه داده بودم باهام حرف م.  رو بهت ندادمیخواستیکه م

 
  کنارتمی و هر اتفاقیطی تحت هر شرانکهی ايدی داشتنمو فهمدوست
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 دلت بچه بخواد و من نکهی نباشه ای عشقم کافنکهیاز ا.  دمیمن از چند سال بعد ترس-        
 .یهر روز دوا و درمون بخوامو تو خسته بش بخاطر اسمم نکهینتونم بهت بدم ا

 .شودی به جلو خم می و کمگذاردی نرده مي و دو دستش را روشودیبلند م        

 . از مني نبودنی پس مطمینیبیم-        

 .  گفتن ندارمي برايزیچ        

  برگردوندشهیگذشته رو نم: دیگوی و مگرددی برمندیبی را که ممیسکوت و ناراحت        

 .  ساختشهی رو مندهی ای ولدیگوی مکث میبا کم        

  ؟ندهیکدوم ا: میگوی مکشدی مریقلبم ت        

 . که من باشم و توي اندهیا        

 انیو البته ک-        

  ؟با بودنش؟ي مشکل دارانیبا ک:دیگوی منی با لحن نامطمی ولیعصب        

 عوض نمونی بیچ. با غرورم مشکل دارم با ترسم مشکل دارم.  مشکل ندارمانیبا ک-        
   نسلش منقرضبیخاندان شک. يپدر شد.  ي هست و تو بچه دارانیفقط ک. یچیشده ه

 
 دردسر بچه ی هم برسمیمنم که از خدام باشه هم به تو م.  یمونیتو ارزو به دل نم. شهینم

 دارم نه غرورم به درك نه؟

 شهی شي درون چشمهارهیخ.  ردیگی و دستم را مندینشی کنارم مکندی مشی عصبمیاشکها        
  يخوای مهی االن بخاطر فکر بقی گرفتمونوی چندسال زندگهیبخاطر بق:دیگوی و مشودی ممیا

 
 ؟ی نابود کنشویبق

 . بخاطر خودمهنباریا. ستی نهیبخاطر بق-        

  کنم؟کاری چدیمن با-        
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.  چندسالنی بکن مثل اتویزندگ:میگوی مرومی که به سمت در منطوریهم و شومیبلند م        
 . که تو تصورت بودهی همونتیفکر کن واقع

 .سای لحظه واهی: دیگوی میعصب        

 ي با اقتدار و خونسردی ولی گذارد عصبی مبشی را درون جشیدستها.  گردمیبر م        
 .  نکردمی سعشتری هم خودمو سرزنش کنم که چرا بگهی چندسال دخوامینم:دیگوی میشگیهم
 

 .کشمی پاپس نممن

 گذاردی نممی ترس های کاوه ولي برپاست از حرفهایته دلم برخالف نگاهم عروس        
  نباری که ایستی غرور خودت ني کن که دنبال ارضانمیپس مطم:میگویم. رندیپروانه ها بال بگ

 
 .یستی تو نکشهی که پاپس ماون

 . به ستاره هاشودی مرهی و خکندیپشتش را به من م        

 .  خوب فرار کنمي حسهانی از اخواهدی کنارش باشم هم دلم مخواهدیمن اما دلم هم م        
 
 

 زندی دلم شور کارم را می بخوابم ولشتری بی امروز را کمتوانمیم.  شومی مداریصبح زود ب        
   کارم را به امان خدا ول کنم معلوم نبود چهخواستمی اگر م هم نرفته بودم شرکت وروزید
 
 به دست از ی که تی پسر جواندنیبا د. رسمیزودتر از همه م.  در انتظار شرکت بودي اندهیآ

  ییپسر دانشجو.  باشدی جاللدی بانیا.  افتمی مروزی استخدام دادی را برق انداخته نییباال تا پا
 

سالمش را . کندی و سالم مکندی سر بلند مدنمیبا د.  استخدام کرده بودندهی و مهدي کسرکه
 .یخسته نباش: میگوی و مدهمیپاسخ م
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 و کنمی میبا انها هم سالم و احوالپرس.  رسندی می علری و امهی و مهدبایهمزمان با من ز        
   هميکسر. کند تابلوها کار ي درون کارگاه تا رورودی هم میمانیسل.  درون اتاقمرومیم
 

 رفته و چون کارها عقب بود کارگر گرفته است تا ی سفارشي نصب کاري امروز کال براکه
 حجم کار مسلما نیبا ا.  اورم ی در مي برگه ارمیگی که جا مزمیپشت م. کنار دستش باشد

  دیبا
 

 ادداشتی حجم کار را زانی و ملی و زمان تحومی که دارییکارها. می را استخدام کني نفرچند
 .می انجام دهم تا به مشکل نخوری براورد زمانکی دیبا.  کنمیم

 شی را روي و برنامه زمانبندکردمی سالن نصب مي برد بزرگ توتی تخته واکیکاش         
 .  می داشتشرفتی پي مدت تا حدودنیا. کردندی مدای پيشتری بچه ها نظم بنطوری نوشتم ایم
 

 نیا.  کم نبود یی حاال هر چقدر هم جزی و دولتیختلف خصوص مي با سازمانهامانیقراردادها
 .شدی محسوب می جهش اساسکی من نوپا يبرا

 وارد ي چاینی با سی و جاللزنندی که درب اتاق را مکنمی ممی ترسیبا خط کش جدول        
   کار که عاری سوزد ولی اش میدلم به حال جوان.  اوردهي خودم چاوانیدرون ل. شودیم
 
 ن؟ی الزم نداريزیچ: دی گوی و مگذاردی مزی مي را رووانمیل.  ستین

 د؟ینی بششهیم. ممنون: می گوی و مکنمی درون هم قالب مزی ميدو دستم را رو        

 ن؟ییدانشجو: میگویم. گذاردی مشی پاي را روینی و سندی نشی مبل ميرو        

 .بله -        

 ؟يچه رشته ا -        

 . حقوقیفقه و مبان -        
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بهتر بود فرد مناسب .  دار شودحهی کار غرورش جرنیدوست ندارم با ا.  ردیگیدلم م        
 .کردندی انتخاب منکاری اي را برايتر

  دادن؟حی رو برات توضفتیوظا -        

قرار است در  . مثبت است ازی امتکی نی که اکندی مزی به من پرهمیاز نگاه کردن مستق        
 . با دخترها تنها باشدستندی نیرعلی و امي که کسرییزمان ها

 . قرار بود امروز بگهبی شکياقا -        

 .گمیپس من م -        

 نجای قبل از ما انکهیهم.  ی و دوال و راست بشياری بي چای کسي براستی قرار ننجایا -        
  ي هر کارای و یکار بانک.  بود يدی اگه خرخوامی مشتریب. هی کافی کنزی و تمی بکشیرو ت

 
 .ي انجام بدمی شرکت داشترونیب

 که ستی نيکار ما جور.  طورنیمن خودم هم هم. ستی راضشنهادمی از پکنمیحس م        
 .  ساده را هم نداشته باشندختنی ري چاکیکارمندان وقت 

 دی بردیتونیم: میگوی و مشومیبلند م.  ندارمی حرفگری ددیگوی که میبله خانم        
 .سرکارتون

 عتی هم مشارونی و از قصد تا بکنمی در بدرقه اش مي تا جلوشودیبا تشکر بلند م        
 . ارزش داردمی اول از همه احترام متقابل برای از هر منصب و شغليسوا. نندی ببهی تا بقکنمیم

 . هاي همراه با کسراوردی بدی برگ درخواست خرکی که لطفا میگوی مبایبه ز        

 برد تی تخته واکیسفارش . دهدی که خواسته ام را انجام ميکار.  درون اتاقرومیم        
  ی جاللي تنخواه هم برايدستور مقدار.  بای به زدهمیسفارش ها را م.  دهمیبزرگ هم م

 
 ي براردی که همه را بخرد و فاکتور بگدی بگوی به جاللمیگویم. هی تا بدهد به مهدسمینویم

 .يحسابدار
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 لی سفارشات بهرام را تحودی چند روز بانیا. شومی ميزی برنامه رری درگرودی که مبایز        
 .کندیگفته بود که با من هماهنگ م. دهم

 .دهمی افتد بالفاصله جواب می که مينام عباد.  خوردی همراهم زنگ میگوش        

 دییالم بفرماس -        

 .بیسالم خانم شک -        

 ؟ي عبادي اقادیخوب هست -        

 . کارتوندنی دي برامی بردیقرار بود هماهنگ کن. ممنون -        

 .من منتظر شما بودم -        

 همه روزیمن د. میکنی کارها رو هم با هم چک مهی نداره همزمان با افتتاحياگه مورد -        
 .رنی بگنی بفرستکی هم اماده است پهیچک تسو.  بودی عالزی همه چدمیتابلوهارو د

 . کنمي باهاتون همکارشمی بود خوشحال ميبازم اگه کار.  ممنونیلیخ -        

دوست دارم شما و دکتر مهمون .  شهی برگزار مهی افتتاحهی هتل يپنج شنبه تو. حتما -        
 .نی ما باشیاختصاص

 شدی جهش محسوب مکی من هم ي مهم بود بلکه براي عبادي نه تنها براهی افتتاحنیا        
  ي قرارداد هاي باشد براي درتوانستی مدی با افردا سرشناس و جدییحضور در هتل و اشنا

 
 . بهتريکار

 .دی دکتر خودتون دعوت کنيبهتره از اقا. امیاز جانب من که حتما م -        

 .روز خوش. شمی مزاحمتون نمگهید. البته: دیگوی که مدی ای خنده اش مياصد        

 که چک پروژه هتل میگوی و مرمیگی را مهی مهدیشماره داخل.  کنمی میخداحافظ        
 لشی تحوي تا برای نامه از شرکت بدهد به جاللی باشد معرفادشیهخامنش اماده است 

 .برود
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سابقه . کاوه است. خوردی همراهم زنگ منباری تمام نشده که اهیهنوز تلفنم با مهد        
 .سالم: میگوی و مکنمی پاسخ لمس ميصفحه را برا. ردی موقع روز با من تماس بگنینداشت ا

 ؟یسالم خوب -        

  افتاده؟یممنون اتفاق: میگویم. ستی کالفه و عصبشیصدا        

ببخش : دیگوی و بعد مدهدی میحی و توضیوش گدیگویم.  انگارکندی مشی صدایکس        
   ازانی زنگ زد گفت که کندختیعمه س.  زنگ بزنمی دونستم به کینم.  مزاحمت شدمایمیک
 

 که بتونم برم خونه و ببرمش ستمی نیتیمن االن تو موقع. کنهی دندونم درد مگهی مرتب مصبح
 .دکتر

 ي فروتن رفتن برايعمه مهردخت که با اقا. دی بگوخواهدی ميزی که چه چشومیمتوجه م        
 . رفته انددیخر

 خونه و رمیمن م. به کارت برس . نگران نباش: می گوی و ممی ای کالمش مانیم        
 . دکتربرمشیم

 .رمی کمک بگی دونستم از کینم. واقعا ممنونم ازت: دیگوی و مکندینفسش را رها م        

 .رمیمن االن م. ستی نیمشکل -        

 چوییسو.  نبردمنی ماشکیامروز بخاطر تراف: دی گویبا عجله م. زنندی مشیباز هم صدا        
 .ریاز عمه بگ

 .رمی با اژانس مستمی راحت ننتیمن با ماش -        

. ی بحث نکنایمی کشهیم: دیگویم.  حرف زدن نداردشتری بتیمشخص است که االن موقع        
 .ه خواستمو انجام بده کيلطفا کار

 .باشه -        
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. ردی آژانس بگمی که برامیگوی مبای و به زکنمیتلفن را قطع م. کندی میبا عجله خداحافظ        
 .کنمی را مرتب مزی مي رويبرگه ها

 دیشب دوباره با. رونی بزنمی و از شرکت مکنمی مهی الزم را به او و مهدي هاهیتوص        
 امشب تمام دی چند گل افتابگردان است را باری که تصوی تماممهی نيتابلو. برگردم کارگاه

 . کنم
 
 .می بدقول شوي مشترشی خواهم پینم

 و سی خی با چشمانانیک.  خانهرسمی میوقت.  را آماده کندانی تا کزنمیبه عمه زنگ م        
   گونه چپش گذاشته و مظلومانهي دستش را روکهی خانه نشسته در حالوانی ايناراحت رو

 
 .کندی منگاهم

  تو؟ي شدیچ: میگوی بوسمش و میم.  درون بغلم کندی خودش را پرت مدنمیبا د        

 .کسال گفته کلم خورده دندونامو. کنهیمن دندونم درد م -        

 .شهی خوب دکتر خوب مرمیاالن م. کرم نخورده. نه قربونت برم -        

  بابا کاوه؟میریم -        

 . گهی دي جاهی میرینه م -        

 . بابا کاوهمیبر. بابا کاوه دکتره: دیگوی ميریبا بهانه گ        

 انوی دکتر بعد کمیریتو فعال بخواب م: می گوی شانه ام و مي گذارم رویسرش را م        
  پارك باشه؟برمیم

 ن؟ی ترامبولمیبر: دیگویبا ذوق کودکانه م        

 ذوق نقدری ایوقت.  بردمش ی حتما امروز می ولستی چدیگوی که مینی دانم ترامبولینم        
 . کنمغی درشیدارد چرا خنده را از لبها

 . مراقب باشمدیگوی و مدهدی را به دستم مچییعمه سو        
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ادرس .  دی ای از کاوه میامی که پنیسوار ماش.  راحت شودالشی تا خمیگوی میچشم        
   خودشکندی مینوشته که سع. میشویمطب دکتر را نوشته که خودش نوبت گرفته و معطل نم

 
 . برساندرا

 ی نميری به مطب دکتر بهانه گدنی تا رسگری دنی رفتن به ترامبولی از خوشحالانیک        
 .کند

 خودمان فورا مارا ین و معرف به محض رفتی کشد منشی طول نمادی مطب زيکارمان تو        
   موقع پرکردن دندانشانی کي هاهی گرکندی متمی که اذيزیچ.  درون اتاقفرستدیم
 

خودم هم . زندی نگاهش دلم را اتش متیاما مظلوم.  که ارامش کنمکنمی می سعیلیخ. است
   دارهيدکتر چه خانم ناز: دیگوی مستییخانم دکتر که زن خوشرو. کنمی مهیهمراهش گر

 
 . کنههی بچش گري و همپاادی بی مامانادی مشیکم پ.

 ناراحتم که حوصله انی کيانقدر برا.  زنمی نمی امده حرفشی رفع سوء تفاهم پيبرا        
 / ندارمحیتوض

 ينطوریا.  نکنهیگر. زمی نداره عزیمشکل: دیگوی دهد ميبعد انگار بخواهد به من دلدار        
 .شهیم بچه هم خراب هیروح

 .کنمی بوسم و ارامش می را مانی کي دست هاشی بجاکنمی اش عمل مهیبه توص        

. می شانه هاي روگذارمیسرش را دوباره م. کنمی را بغل مانیک. شودیکار دکتر که تمام م        
   نفسيصدا.  تا ارام شوددهمی درون راهرو تابش می و کمکنمی را نوازش مشیموها

 
 اش کباب یی تنهايدلم برا.  که خوابش بردهفهممی مچدی پی ارامش که درون گوشم ميها
 .شودیم
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 که خانم دکتر گفته اند که خودشان با دکتر دیگویم. رومی می حساب نزد منشيبرا        
 .رندی گی نمی پولکنمیهرچه اصرار م. کنندی حساب مبیشک

 . دی ای که به سمتم منمی بی کاوه را مشودیاز که خارج م        
 
 

جوابم .  دهمی میسالم آرام. دی ای که به سمتمان منمی بی کاوه را مشومیاز در که خارج م        
 خوابه؟: دی گوی مانی وبا اشاره به کدهدیرا اهسته تر م

 . کرد خوابش بردهیآره انقدر گر -        

 تنها نبوده با انیانگار ک: دی گوی مندوکی و به صورتم اشاره مردیگی را از بغلم مانیک        
 .نی کردهیهمگر

 ام حساس و هی خواستم بفهمد که تا چه اندازه روحینم.  اندازم ی منییسرم را پا        
 . را نداردانی کهیشکننده است و طاقت گر

  کجاست؟نیماش -        

 را انیک.زنمی را مری دزدگنی سمت ماشرودیم. کنمی پارك شده اشاره منی ماشکهییبه جا        
  شی چشمهاي و نگاهم به قرمزرمیگی را به سمتش مچییسو.  خواباندی عقب می صندليرو
 
 . افتدیم

 .کنهی سرم درد میلی خی کنی رانندگشهیم -        

 ی داده ام مانی که به کی قولادی زنمیاستارت که م. نمینشی و پشت فرمان مکنمیقبول م        
 .افتم

 .نیبهش قول دادم ببرمش ترامبول -        

 ی خونه غروب ممیریم: دی گوی و مدهدی ماساژ می را از درد دورانشی هاقهیشق        
 .مشیبر
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 سردرد نیا.  بنددی دهد و چشمانش را می مهی تکی صندلیسرش را به پشت.  افتمیراه م        
   وفوتخوانمی می الکرستی لب اریز. دی ای به سراغش مکباری ی چند وقتی عصبيها
 
 کار نی هست مواقع درد امیشگیعادت هم. شودیبا فوت من چشمانش باز م.  کنم سمتشیم

   داند بای نموانهید.  بنددی و دوباره چشمانش را مزندی که لبخند مفهمدیانگار م. کنمیرا م
 

 .دهدی قلبم مي به عاشقانه های چه عمقی لبخند سطحنیهم

 خانه يجلو. کنمی می به خانه خواب است و من آرام تر از حد معمول رانندگدنیستا ر        
  یبدون برداشتن سرش از پشت. کندی و چشمانش را باز مخوردی می او هم تکانستمی ایکه م

 
 دونستم ینم. ممنون بابت امروز : دیگوی بمتر شده می که در اثر خواب کمیی با صدایصندل

 .رمی کمک بگی از کدیبا

 .لبخند مزنم        

 .ستی نیمشکل. خودم دوست داشتم -        

 ی چرا با قلبش می زبان لعنتنی دانم ای برود باال که نمخواهدیم. کندی را بغل مانیک        
 .چرخد

 .برو استراحت کن.  ما باشهشی شد پداری بخوابون که اگه بنیی پاانویک -        

پتو .  اوردی را در مشی و کفش هاگذاردی تخت من مي را روانیک.  کندیقدردان نگاهم م        
   خوابد وی مانی که خودش هم کنار کنمی بیدر کمال تعجب م.  کشم ی مشیرا رو

 
 عمل هی صبحم دمی نخوابشبید: دیگوی مگذاردی چشمانش مي طور که ساعدش را رونیهم

 . بخوابمی دو سه ساعتيکاوری ري برادیبا. مهم داشتم
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 نطوریخودم ا. زندی ممیباد کولر مستق.  اندازمی مشانی هر دوي و روکنمیپتو را بلند م        
 . پتوری اتاق سرد باشد و بخزم زدیبا.  کردممشیتنظ

 انی کنار ککساعتیکاش رفته بود اتاق عمه تا من هم .  کنمیبا حسرت نگاهشان م        
  شگاهمی خودم و نماي که برای طرحيرو.  کارگاهرومی مشومی خواب مالیخیب. دمیخوابیم
 

 .کنمی کرده ام کار مانتخاب

.  کندی جدا مشی مرااز خلسه خوانی کوچک کي قدم هايطرحم تازه تمام شده که صدا        
 : دی گوی و ممالدی چشمانش را مدهی ژولیی که با موهانمشی بیم. اطی درون حرومیم
 

 .نی ترامبولمینرفت

 کنمیبغلش م.  رودی نمادشانی قول بزرگتر ها از چوقتیبچه ها ه.  دهم یده سر مخن        
 .کنمی را با دست مرتب مشیوموها

 .می ری میی بشه با هم سه تاداریبابا کاوه ب -        

 شه؟ی مداری بیک -        

 .شهی مداری اونم بمیتا ما غذارو آماده کن -        

سه .  کنمداری تا کاوه را برومیم. کندیعمه مهر دخت غذاها را گرم م.  شودیظاهرا قانع م        
 . باشدی که فکرکنم کافدهی خوابیساعت

 است قیخوابش انقدر عم. دهی خوابي تخت به شکل بامزه ايرو. شومی و وارد مزنمیدرم        
  خوشفرمش ی ولی گوشتینیب. کنمی نگاهش مي اهیچند ثان.  کنمدارشی بدی ایکه دلم نم

 
 صورتش هستمکه چشمانش را اتییدر حال کنکاش جز. دی ای به صورت مردانه اش مکامال
 .زندی در فاصله به خودش لبخند مدنمنیبا د. کندیباز م

 .غذا اماده است اومدم صدات کنم: میگویدستپاچه م        
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 خواب هیبعد از مدت ها : دیگوی دهد باال ومی را مراهنشی پي هانیآست. شودیبلندم        
 .ممنون. راحت داشتم

کاش چند .  کشمی را بو ممیمن اما بالشت وپتو. دی تا صورتش را بشورودی مرونیاز در ب        
 .نهای اي بماند روی عطرش باقيروز

 را پارك نی که ماشیوقت.  کندی مدای پریی تغي کاوه به شهربازشنهادیقرار پارك با پ        
   وغی جي جوان ها و صداجانیه.  اوردی جو حاکم مرا بهوجد ممیشوی مادهی پ ومیکنیم
 

 سر از انیک.  لذت بخش استی که مدت ها بود در سکون بودم حسابی مني براشانیخوشحال
   کنار همي فلزيتختها.  استنی کند ترامبولی که انتخاب مي اي بازنیاول.  شناسدیپا نم

 
 با لبخند به کنموی نگاه مشودی منیی که باال وپایانی به کنهیدست به س.پرندی مشی بچه ها روکه

 . هستی چنی ترامبولکردمیاز صبح فکرم: میگویکاوه م

 ؟ي بوددهیتا حاال ند: دی گوی دهد و می سر ميقهقهه ا        

 .يخندی بازم مي شهربازامی باره که منیاگه بگم دوم. نه  -        

 .فرستمی بوس مدهدی دستتکانم کهانی کيبرا        

.  دارهيری وگوشه گیی عادت به تنهاکهی همون کسی خودت هستشهیتو هم.کنمیباور م-        
 .ي دوست داری از سروصدا و شلوغشتریدرست مثل خودم سکوت و خلوتو ب

 اشاره ییبه ترن هوا. می هر دوبرگردشودی پشت سرمان باعثمي و شادغی جيصدا        
 ؟ی موافقجانی هکمیبا : دی گویکندومیم

 .عمرا -        

 . رودیقهقهه اش هوا م        

 . ندارهيامتحانش ضرر -        

 .امکان نداره -        
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کاوه .  سمتماندی ایبدوبدو م. شودی تمام مشی وقت بازانیک. گل کردهی حسابظنتشیش        
 . بخرمطیربرمبلی بگانرویک: دیگویم

 .شمی نکن من سوارنمتیاذ -        

 کیفقط : دیگوی و می فروشطی سمت باجه بلرودی ومشودی دورمی باال رفته کميبا ابرو        
 .دور

 .کاوه: می گوی مکنموبلندی را در هم گره ممیابروها        

 . کنمی مشی صدامیبعد از چند سال مستق        

 بر یجانم. لبانش نقش بسته ي روی ندارد فقط لبخندمهربانیطنتی شنباریا. گرددیبر م        
 .رسدی قلبم به اوج مي اورد که تپش هایزبان م

 . شمای من سوار نمیجانت سالمت ول: میگویآرام م        

 . سمت باجهرودی باز هم میدولیگوی ميباشه ا        

 فاصله قلبم نی ازهمدنشیبا د.  عمرا اگر سوارشوموانهیپسر د.کنمی لب زمزمه مریز        
 . سوار شومنکهی به ايوا. زدیریم

 .شمیمگه نگفتم سوار نم: میگویم. شومی موانهید.گرددی بر مطی با سه بلیوقت        

 .  گرفتمقی قاطیبل: دیگویمظلومانه م        

 ي هاقهیجل. بردی مانگار از حرص خوردنم لذت.  کردن من استتیقصدش فقط اذ        
   کهیمی اب همراه با باد مالي ها روقیحرکت قا. می شوی مقی و سوار قامیپوشینجات رام

 
 کدورت ، دنبال اثبات یب. کاوه هم که هست.  دهدی خاص میارامش.  لذت بخش استوزدیم

   اثباتمی که هردو داریعشق. خواهدی که مشخص است اثبات نميزیچ. خودش
 
 .زنندی را قفل ممی ترس ها دست و پایخواهدولینم

 . دعوتمون کردههی افتتاحي برايعباد: دی گویکاوه م        
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 .دونمیم -        

 تماسگرفت باهات؟: دیگوی میحرص        

 .آره-        

 . تند تر شدهشیفقط نفس ها.شودیساکت م        

 ی مصنوعاچهی پل وسط درکی. رمیگیرد نگاهش را م.  اونجامیتند تر بر: دیگوی مانیک        
 . ردشدرشی از زشودیزده اند که م

  خواستهانی که کی به سمتکندی متی را هداقیکاوه قا        

 ؟ي بريخوای مهینظرت چ -        

 تونمی مرهیاگه چشمشون تابلوها رو بگ.  دعوت و مهموناش برام مهمهنیا.  برمدیاره با -        
 .رمیچند تا کارخوب بگ

 .میریپس با هم م.باشه -        

 . نکردهي حرکت اضافه اای که حرف يعباد: دیگوی مدیای بادشی يزیبعد انگار چ        

 . نه: میگویم. افتمی کهتوام با احترام است مرشی اخي رفتارهاادی        

 . بوددی بعدکری منی از اری کهمن دادم غیماتومیخوبه با اون اولت.زندی لب غر مریز        

 ؟یچ: میگویبا تعجب م        

گفتم اگه ده .  داشت حالش روجا اوردمجایدرخواست ب: دیگوی متیبا غرورو جد        
 .کنمی بشه قراردادمو باهاش فسخ مداشی تو هم پیفرسخ

 به خواهدی دلم نمی ولشودی قلقلک داده متشی را دوست دارم ته دلم از حماتشیحما        
 .خودم جوابش رو داده بودم الزم نبود: میگویم.  باشمی متکیکس

 ي به حالش اگه بخواد حرکت اضافه ايپس با خودتم حرف زده بودوا: دی گوی میعصب        
 .بکنه
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 را به سمت ساحل قی برود استخرتوپ قاخواهدی خسته شده ومدیگوی که مانیکیبا صدا        
 .میپرخانیم

 رودی مناسب سنش را مي هاي بازانیک. گذردی خوش میلی مان ختا اخر شب به هر سه        
   وری اخي هاشرفتیاز پ. می گوی از کارم ممیزنیو ما هم بعد از سالها با هم حرف م

 
 یی که الزم است راهنمایی وجاهادهدیبا جونو دل گوش م.  دارمندهی اي که برایماتیتصم

 .کندیم

 .می که داشتی بابت شب خوبکنمی من ازکاوه تشکرمنباریا.  خانه میگردیشب که بر م        

 .می تختش بخوابي با هم رویی سه تاایمی کشی پمیبابا بر: دیگوی مانیک        

 که فقط ي گوشه لبش و ارامطورکشدی که کاوه دست می وقتشومیمن از خجالت اب م        
 . صبرکرددی بایمن که ازخدامه ول: دی گوی مشنومیمن م

 . سمت اتاقمدومی گرگرفته ام مکهی و در حالکنمی مي عجله ایخداحافظ        

امشب فراموش . خندمی که نثارشان کرده ام مییبه پررو. پدرو پسر هر دو پرروهستند        
   مقاومتم را سستترسمی مکندی که کاوه خرجم میتیمیمحبت وصم. کردنش سخت است

 
کاوه نقش .  بندمی و چشمانم را مکشمیروبه سقف دراز م. نم هم اشتباه کنباری اترسمیم. کند

 . از عشقش امکان نداردییرها.  بندد پشت پلکمیم
 
 

 ی گوشه مورد نظر سالن می و با کمک جاللسمی نوی برد متی واي را رويبرنامه زمانبند        
  يامروز بجا.  کنمی بهرام را آماده مي هابهیکت.  روم کارگاهی از کارم میراض. میگذار

 
 تابلو ي رودی تمام امروز را بايکسر.  هابهی نصب کتي برابرمی را با خودم میرعلی ام،يکسر

 . اداره پست کار کندیسفارش
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 ی پرسد که می حالم را ممانهیصم. رسدیهمزمان با ورودمان به مجتمع ، بهرام هم م        
 . خوبممیگو

 سخت ی گرفتن مجوز ورود و کار کمستی اداره دولتکیچون کار مربوط به ساختمان         
   کاردی که بای را به قسمتلیوسا.  کندی مفی تمام کارها را ردییبهرام به تنها. شودیم
 
 شود ی باعث مشی نشده و خلوتي هنوز راه اندازي قسمت ادارنیا. میکنی منتقل ممیکردیم

 .ردم نباشم زمان صرفش کی که کلينگران عدم تمرکز و خراب شدن کار

 کار ریما هم درگ.  که دارد برسدی تا به جلسه مهمرودی ها میبهرام بعد از انجام هماهنگ        
 .  استشتری بی کميسرعتش از کسر. کنمی کار میرعلی بار است که با امنیاول. میشویم
 

 در یرعلیبا ام. کنمی ميزیخنده ر. خوردی بر مشی به قبای نظرم را بفهمد حتما کلي کسراگر
  بالخره هر.  استفاده کنماتشی دارم از تجربیسع. زنمی که قبال کار کرده حرف مییپروژه ها

 
 . ندارديگری کار دارد که دنهی در زمیاتی تجربیادم

 .رسدی با سه پرس غذا ميموقع ناهار کسر        

بالخره . کردنی م مگه قبولامی داخل و مرمی توك پا مهی گمیم. رنی سخت گنایچقدر ا -        
 .امی همراه شمام قبول کرد بیزنگ زدن به تو گفت

تازه شروع کرده ام که همراهم .شانی رومینی نشی و ممیگذاریچند روزنامه را کنار هم م        
 . کردهدای پشی افزاشی روزها تماس هانیا. شماره کاوه است. خوردیزنگ م

 .رمیگی از بچه ها فاصله می و کمشومیبلند م        

 .سالم -        

 ؟ی خانم خوبایمیسالم ک -        

 .ممنونم -        
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.  التهابم را کم کندی کمرونی بي تا هواکنمیبازش م.  سمت پنجره گوشه سالنرومیم        
   هم قادر استشیانگار صدا. کندیهربار حرف زدن با کاوه مثل روز اول حالم را دگرگون م

 
 .ردی بگي را به بازروحم

 د؟ی خرمی بريعصر وقت دار -        

 بهرام نباری و اگردمیبر م. چدی پی بهرام هم درون گوشم مي کاوه صدايهمزمان با صدا        
 .دی ای خوش و بشش با بچه ها ميصدا. نمی بی غذا ميرا با ظرفها

 ؟ی هستایمیک: دی گویکاوه م        

 ؟ی گفتیچ.  لحظه حواسم پرت شدهی. ببخش : می گویم.  شومیتازه متوجه اش م        

 سروصداها ؟ییاالن کجا:  پرسدی که مشودی بچه ها ميانگار او هم متوجه سر و صدا        
 ه؟یمال چ

 .ناهار برامون آورده. دی االن رسنیبهرام هم. کنمی پروژه بهرام کار ميرو -        

 . ناهار اورده بودين هم کسرقبل از او: میگوی و مکنمی می اراميخنده         

 .پس بد موقع زنگ زدم: دی گویم.  دی ای از ان حالت راحت در مشیصدا        

 .نه ابدا: می گویدستپاچه م        

 . دنبالتامیبگو ب. شهی کارت تموم میچه ساعت -        

 چندروز نی انکهیاز ا.  دارد خودش را اثبات کندی سعنکهی از ای دانم ولی را نمشیچرا        
  دلم توجه. ستیدست خودم ن. دی ای و دور و برم است خوشم مردیگیمدام با من تماس م

 
 . سال تشنه محبتش بوده امي که سالهای ان هم از کسخواهدیم

 .فکر کنم تا غروب طول بکشه -        

 امیادرس رو بفرست هفت م. منم تا همون ساعت مطب هستم.  هم خوبیلیخ -        
 .دنبالت
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 .باشه -        

 مواظب خودت باش -        

 . طورنیشما هم هم -        

 دنی که بعد از فهمیتی کالم ارامش است و حساسشی و من دلم پکندی میخداحافظ        
 .حضور بهرام نشان داد

 . که دوستش داردی ان هم توجه کسد؟ی ای از توجه بدش میکدام زن        

هنوز .  کاوه استشی فکرم هنوز پی تلفن درون دستم قطع شده است ولستی اهیچند ثان        
   شدندهی کششی و پانی بخاطر کی کمدیشا.  دارمدی دودلم و شک و تردیهم کم

 
 هم دی و شاترسمی که مدانمی خودم هم می داشت باشد ولانی که کاوه با کی و شروعموضوع

   افتدی می به هنگامه نامادمی برنداشته ام که لویهنوز دست از حسادتم به ن. کنمیحسادت م
 

 نینه کاوه از ا.  جبران غرورش ي باشم براينکند طعمه ا.  کاوه بودی گوشي عکسش روکه
 . دانمی را نمشودی اخرش به کجا ختم می و دودلینی شک و بدبنیا. عادت ها ندارد

 ؟یکنی فکر میبه چ: دیگویم کیبهرام از فاصله نزد        

 .کنمیبا لبخند سالم م.  سالم هم نکرده امی افتد که امده و من حتی مادمی        

 ؟یخوب. سالمکیعل: دیگوی می با مهرباننهیدست به س        

 .خوبم. ممنون -        

 .ستی ني خبرشی هفته پیشونیاز اون پر. یبه نظر منم خوب -        

 داره ی شک و دودلیعنی. کنمی باور نمی ولنهیری افتاده که باور کردنش شیی اتفاقاهی -        
 .کنهینابودم م

 بعد مفصل می ناهار بخورمیبر: دیگویبهرام م.  ناهار سرد شددیگوی که مي کسريبا صدا        
  باشه؟میحرف بزن
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خوردن پرس دوم  خودش خورده و االن مشغول ي پرس از غذاکی يکسر. کنمیقبول م        
 ؟يخوری بچه چقدر میفتی مکلیاز ه: میگویم. است 

 .نگران خودت باش.  چاق بشمتی همه باشگاه و فعالنیمن عمرا با ا: دیگویبا دهان پر م        

 خنده یطی است در هر شرانی هم همشیخوب.  نداردی تمامي کسري هایخنده و شوخ        
  من. کندی کاره را تمام ممهی ني هم تابلویرعلیام.  رودی ميبعد از ناهار کسر. بر لب دارد

 
از شک . می گوی چند روز منی کاوه تا اتفاقات مبهم ايازخواستگار. کنمی با بهرام صحبت ماما
   طرف باشد صحبتی روانشناس که بکی با خواهدیاز من م. ستیعی طبدی گویم. میها
 

 . رودی ماند و بعد می میکساعتی.  رها کندمی های تواند مرا از دودلی او مدی گویم. کنم

چند ساعت .  کنمی از او تشکر میرعلی از کار امیراض. شوندیتا غروب دو تابلو نصب م        
 . بپردازدهی کند که اضافه کارش را مهدادداشتی: میگویم.  ستادهی اشی قانونمیاضافه تر از تا

. کندی باز ممیدر را از داخل برا. نمی بیرا م کاوه نی ماششومیاز ساختمان که خارج م        
 .کنمی و سالم مشومیسوار م

او هم مثل من . باردی از کالمش هم میخستگ.  افتدی و راه مدهدیسالمم را جواب م        
   هفته کسل کنندهي روز کارنیاصال اخر. می داشته ایهردو مطمئنا روز سخت. خسته است

 
 . است

 .یخسته نباش: می گویم        

 .نطوریتو هم هم -        

 .کندیخودش بحث را باز م. می ندارم که بگويزیمن هم چ. کندیسکوت م        

 ؟يدیچرا باهاش به توافق نرس. قبال هم گفتم. هیبهرام پسر خوب -        
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 من تو ي براچکسیه. می بگوخواهدیدلم م. خورمیجا م.  سوال را نداشتمنیاصال انتظار ا        
 . چرخدی کالم در دهانم نمی شود ولینم

 .ستی نیخوب بودن کاف -        

 . کنمی عشق زندگی توانستم بینم.  توانم ینم.  ستمی من مثل تو نمیدوست دارم بگو        

 من خوب بودنش ي برای بود ولقیال. بهرام خوب بود .  هستای گویجوابم به اندازه کاف        
   که به کاوه داشتم و کاوه به منیعشق.  بودمقی عمیمن دنبال عشق.  نبودیتنها کاف

 
 شی برادیشا. دمی ندیاصال عشق. دمی را ندقی وقت در نگاه بهرام ان عشق عمچیه. داشت

 .ستی عشق نلی خاص بودن دلیول. خاص بودم

 .شودی جمله باز مکی نی در هم است با همدنمی که از زمان دیی که اخم هانمیبیم        

 .یستی البته اگه خسته ند؟ی خرمیبر: دیگویم        

 . کنمی رو رد نمشنهادتیپس پ.  دارمدی به خرازین -        

 دست کی خودش يکاوه از همان مغازه اول برا. میزنی بزرگ قدم مي مرکز تجارانیم        
  مانتو که.  کنمدای که مد نظرم بود را پيزی من هنوز نتوانسته بودم چی ولدیکت و شلوار خر

 
 ی کت و شلوار خوش دوختدنیبا د. خوردی شب هم که خط ميلباس ها.  توانستم بپوشمینم

 . زندی از مغازه ها بود چشمانم برق میکی نیتری ويکه تو

 .کندی مدشیی و تادهدی تکان مي کت و شلوار سردنیبا د. ردی گیکاوه رد نگاهم را م        

بماند که چقدر از جنس .  اوردی موردنظرم را مزیدختر فروشنده سا. میشویوارد مغازه م        
   پوشمی را میو کت و شلوار زرشک.  شومی که وارد پرو میوقت.  کندی مفیو دوختش تعر
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 کار شده بود که جلوه اش را ی کت حسابقهی يرو.  کردهی نمفی تعری که الکفهممی متازه
 .  کوتاه متنفر بودمیلی خياز کت ها.  امدی باسنم مری کت تا زيبلند. گردی برابر منیچند

 
 مشکلش حل دمی پوشی پاشنه بلند می بلند بود که اگر کفشی بود فقط کمی هم عالشلوار

   نشستهی تنم حسابي به لباس که رویکاوه نگاه.  کنمیدر راه باز م. وشدیدر پرو زده م. شدیم
 

 . امتحان کن باهاشنمیا: دی گوی گوشه لبش و مکشدی اندازد و دست می ماست

 تازه کنمی امتحانش میوقت. کنمی و تشکر مشومی مرهی درون دستش خيبای زيبه روسر        
 .دی ای مدمی به پوست سفی چقدر زرشکفهممیم

 سمت صندوق که صندوقدار با رومیم. رونی بمی ای و از اتاق پرو مدارمی ها را بر منیهم        
 .همسرتون حساب کردن:دیگویلبخند م

 .ي کردی منکاروی ادینبا: میگوی و مشومیبا اخم پشت سر کاوه از مغازه خارج م        

 ؟يچه کار: دی گوی میشگی همتیبا جد        

 .کردمیخودم حساب م: می گویم. ردی گی اش زورم میی پررونی از اشهیهم        

 .فعال که من حساب کردم -        

 ؟ي خوایکفش نم -        

 . نهیاگه قرار باشه بازم حساب کن -        

 من مقاومت يدایقبال انقدر در مقابل خر –. می شود درون چشم های مرهی و خستدی ایم        
 .ي کردینم

 .کردیقبال نسبتمون فرق م -        

 . فهممی را از رو گرفتنش منیا. خوردی ذوقش ميتو        
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 و ردیگی که محکم مچ دستم را منمی بیچون م. دیای کوتاه بستی انگار قرار ننباریکاوه ا        
   چرا مخالفتی ولخونمی خواستنو از نگاهتم منیا.  خوامیمن نسبت گذشته رو م: دیگویم
 
 . فهممی رو نمیکنیم

چون .  که حرف دلم را بزنمشدهیمانع م شهی چون غرورت هممی بگوخواهدیدلم م        
 و دی جدی چون از تکرار گذشته دلبستگي خواندانی ازدواجمان را کلیبخاطر غرورت دل

  يجدا
 

. ستی دانم کی افتاده و نمتی گوشي عکسش رویچون هنگامه نام.  ترسمی بعد از ان ميها
  جلوتر که. میکنی حرف رد میمغازه ها را ب. کندی دستم را رها مندی بیساکتم را که م

 
 که من از کاوه سرد و مغرور سراغ دارم ی لحننی و با عاشقانه ترستدی ای ممی روبرومیرویم
 . فهممی من نمیتا نگ.  دلته رو بگوي که تويزیاون چ: دی گویم

 . پاك بشنداتی تا تردکنمی مي اگه بفهمم هر کاریاگه بگ -        

از . ستی جدنباری که اکنمی فکر مي و تمام مدت به کاوه ارمیگیدرون رختخواب جا م        
  توقع. خواهمیمن عشق م. دی ای باهم بودن مي تالش دوباره براي بوشیتمام حرفها

 
 .  مشاورکی شی بروم پدیبا.  به گفته بهرام عمل کنمدیبا. خواهمی اعتماد می ولستیادیز
 

 ی را از نظر ممی و سر تا پادیگوی ميعمه مهردخت ماشاهللا ا. کنمیکت و شلوارم را تن م        
 .گذراند

 . برات اسپند دود کنمدی باياومد.  دلمزی عزادی بهت میلیخ -        

 . ماست من ترشهگهی نمی بقالچیه -        

 . کتت کوتاههکمیفقط به نظرم . ي خوشگل شدیلی خگمی ميجد:دیگوی و مخنددیعمه م        
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 از ی االنم دست کمنیهرچند هم.  مانتوشهی که منی کت بلند تر از اگهید. عمه -        
 . ندارهایرستانی دختر دبيمانتوها

.  نبودی صورتگری که دي زده بودم با رژي دودهی سای سالها کمنی ای بار طنی اوليبرا        
   را هممیموها.  کنمریی انقدر تغهی سای با کمکردمیفکر نم.  امدی میلی خمی به چشمهاهیسا
 

کفش .  امدی ممی چشمهاي رويادی کوتاه لختم زيموها.  رها کرده بودم میشانی پي روکج
 : ندی بیعمه را م.  اش را در دست دارد یکروات زرشک. رسدی که کاوه مپوشمی را ممیها
 
 . گرشو باز کردانی سر به حاج بابا بزنم کهی رفتم د؟ی کرواتمو گره بزندیتونیم

 حاج بابا بهتر بود؟. بلد باشهایمی کدیبرو شا. نه عمه -        

 . تحت نظر باشهمارستانی بمشی الزم باشه ببردینه شا -        

 .ششی پرمیباشه پس من م -        

 .کندیبا مکث نگاهم م.  افتدیتازه نگاهش به من م.رودیعمه م        

 .بده من ببندم: میگوی اورم و می را در ممیکفشها        

. دهدی که در هم رفته کروات را به دستم مییبا اخم ها.  شودینگاهش از صورتم جدا نم        
 ؟ی گردنتو خم کنکمی شهی ممی گوی و مشومی مکشینزد

 عطر مخلوط ي بوکش،یفاصله نزد.  اندازم یکروات را دور گردنش م.  طرفمشودیخم م        
  نگاهم. کندی و حالم را دگرگون مچدیپی ام مینی مالبرو که مختص اوست درون بگاریبا س

 
. لغزدینگاه او هم درون چشمانم م.شودی سمت چانه اش و بعد درون چشمانش قفل مرودیم

 .گذاردی مشی مرا درون خود به نماي قهوه ايدوگو

 تا از دام رومی عقب میدمق. کنمی محکم می و گره را کمرمیگیمعذب نگاه از چشمانش م        
 .ابمی رها کندی مرا جادو میی نگاه که گونیا
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 اش و نفسش را رها یشانی به پردیگیدست م. دیای تا به خودش بکشدی طول ميلحظه ا        
 .کندیم

 ؟يآماده ا-        

 .گذارمی را درونش ملمی و موبادارمی مبل بر مي کوچکم را از روفیک        

 بله-        

 . پوشدی کتش را مکهی در حالرونی برودیجلوتر از من م        

 . منتظرمنیتو ماش -        

 را بر شیرو. دهمی دست تکان مشیبرا.  کندی پله ها با اخم نگاهمان مي از باالانیک        
  يدعوا کرده بود و با اخم و سیباز هم خودش را خ. هنوز از کاوه دلخور است. گرداندیم
 

 .زنمی مشیصدا.حاال مثال با همه مان قهر است.  مواجه شدکاوه

 و زنمی میچشمک. کندی اندازد نگاهم می کاوه مادی که مرا فقط به یبا اخم        
 خوره؟ی میک.  دمی خری پرتقالیمستن:میگویم

 یم. دی ای منیی کوچکش پله هارا تند تند پايبا پاها.  کم استیمقاومتش در مقابل بستن        
 ؟يدی خریمستن:دیگو

 .اره -        

 ؟يدیبه منم م -        

 . ارهی رو ببوسنجایاگه ا: میگوی و مبرمیگونه ام را جلو م        

 ی در مزری را از فری درون اشپزخانه و بستنرومیم. کنمیبغلش م. بوسدیگونه ام را م        
 من برم؟:میگوی و مدهمیبدستش م.اورم 

 اورد و ی از من گونه اش را جلو مدیاو هم به تقل. شودی مرتمی باعث حکندی که ميکار        
 . آلهی رو ببوسنجایا:دیگویم
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 لپش تمام يبجا. دهمی و فشارش مکنمیمحکم بغلش م.  با حرکتششومی موانهید        
 . اش را باز کندی تا عمه بستنرودی و مخنددیغش غش م. کنمیصورتش را غرق بوسه م

من اما . کندیکاوه با اخم به ساعت اشاره م. شومی که منیسوار ماش.رونی برومیبا عجله م        
 .گهی شد دری دانی دادم کیبستن. میهنوز وقت دار:میگویبا لبخند م

 . بفهمه کارش اشتباستدیبا. يدادی مدینبا -        

 .شهی حواسش پرت می گاهیباست ول اشتدونهیبعدم م.  ندارهیهنوز سن -        

 .مانی از طرف هر دوی با کارتردیگی می راه دسته گل بزرگنیب. دی آیبه ظاهر کوتاه م        

 کردمیمهمانها از انچه فکر م. می شوی از مهمان مواجه میلی سمبایشویوارد هتل که م        
  یاضطراب دارم تا به حال در جمع.  کنمی را گم ممیدست و پا.  و سرشناس تر بودندادتریز
 
 . نبوده امینینچنیا

 و کندیبه تابلوها اشاره م.  پرت کردن حواسميبرا. شودی متوجه اضطرابم مایکاوه گو        
 . شدنی دوتا تابلو عالنیا: دیگویم

.  برابر شدهنی فضا چندي با نورپردازشانییبایز.ی البي طرف تابلوهاچرخدیسرم م        
 . دانمی را نمهیبق. شومی ممیم که مسخ تابلو هاخود

 به شودی مدهی ها کشلوی نگاهم از تاشنومی مکی را از فاصله نزدنی شاهيصدا        
  شدن نه؟یواقعا عال:صورتش

 ب؟ی جناب شکستی ننطوریا:کندیبه کاوه نگاه م        

 که دستش را به سمتش دراز کرده نی و با شاهدهدی به نشانه بله تکان ميکاوه سر        
 .دهدیدست م

 .نیدکتر جان شما هم لطف کرد.  بانونی خوش اومدیلیخ-        
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. کنمی اکتفا ميمن اما معذب به تشکر. دی پای ماتیی صورتم را با جزنی شاهرهینگاه خ        
 .نیزای گرفته تا دي از معمارنهی واقعا قابل تحسدهتلیگویاما کاوه م

 یبا عذرخواه.  افتدی مشودندی که وارد می کند که نگاهش به چند مهمانی مدیی تانیشاه        
  سمتشانرودیم

فضا انطور که فکر .  هستممی روشی من اما محسور جم پزندی لب غر مریکاوه با اخم ز        
  يبرا. شدی مختلف هم سرو مي هایدنی شب بودند و نوشيخانمها با لباسها.  نبودکردمیم
 
 ی جور مهماننی حد و حدودها اتی بودم و رعادهی اقا را دلی اسماعي های که فقط مهمانیمن

 . بودبی عجیکم

 دهی پشت هتل چی و محوطه خصوصی که دور تا دور البییزهای از میکی يهمراه کاوه رو        
  ه از بلند کدی سفي با موهايرمردی که پدی پاینگاهم اطراف را م. مینی نشیشده بود م

 
 که به دی گوی مشی دانم چه به مرد کناری نمشودی مرهی سر بسته شده به کاوه خپشت

  بازار.کندی را بغل مرمردی و پشودی بلند مجانیبا ه. شودیکاوه متوجهشان م.ندی ایسمتمان م
 

 . گرم استشانیاحوالپرس

  جا کجا؟نیشما کجا ا.  گلبیدکتر شک -        

 . جان از دوستان و شرکا هستننیشاه -        

 .کنمی و سالم مشومیبه رسم ادب من هم بلند م        

 . و کنجکاوقی عمي اندازد از ان نگاه های به من می نگاه خاصرمردیپ        

  خانمو؟دی کنی نمیدکتر جان معرف -        

 ایمیک.  بندهيودختر عم:دیگوی هم استرس دارد می کمای خاص که گویکاوه با حالت        
 .خانم
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 .ی من دکتر صولتزی عزاری هم استاد بسشونیا - . کندی اشاره مرمردیبعد به پ        

 .خوشبختم: میگوی محجوب ميبا لبخند        

 تو دونستیهنگامه اگه م:دیگوی و بعد به کاوه مکندی می هم اظهار خوشبختیدکتر صولت        
 .ومدی حتما میهم هست

 .شدمیمنم خوشحال م: دیگوی کم می با لکنتپردیرنگ کاوه م        

.  بندد پشت پلکمی افشان بلند نقش مي با موهابای زیزن. دی آیمن اما نفسم بند م        
  ری زی کند ولی صحبت میکاوه با دکتر صولت. ی صندلي رونمی نشی و مکنمی میعذرخواه

 
 مختلف در هوا باعث ي مخلوط با عطرهاگاری سيبو. کنمیمن اما سرفه م. دی پای مرا میرکیز

   نفشدی را بسته باعث تشدمی که راه گلوی بغضدانمیم. ردیگی مینفسم کم. سرفه ام شده
 

 ها لباس شخدمتیهمه پ.  خدمتشی سمت خانم پرومی و مدارمی را برمفمیک.  شدهمیتنگ
  ي هالمی که در فیی خدمتهاشی بسته اند، درست مثل پی اسمانی آبي بندشی و پدی سفیفرم

 
 ن؟ی رو نشونم بدیی دستشوشهیم: می گویم. مینی بی میخارج

پشت سر .  به او ندارمیمن اما توجه. کندی نگاهم میکاوه با نگران. کنمیهمچنان سرفه م        
   را که استنشاقياسپر.  بندمی و در را پشت سرم مشومیوارد م. رومی خدمت مشیپ
 
درون . کشمی مقی عمینفس. حالم بهتر شده. شومی ممی هاهی وارد رادی هوا با فشار زکنمیم
  ی که مبادا بارانری به تصوزنمی مبینه. لغزندی مي اشهی شيدو گو. کنمی به خودم نگاه منهیآ
 

 یبه خودم م. کنمی کشم و بغضم را خفه می پشت هم مقی دو نفس عمکی.  شی چشمهاشود
  محال است. ستیفقط شباهت اسم. ستیفقط شباهت اسم. فکر نکن. فکر نکن: میگو
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 .محال است.  بدهدتی بازکاوه

. نمی بی داده به ستون مقابل مهی تکنهی کاوه را دست به سمی آی مرونی که بییاز دستشو        
 :  پرسدیم.  داشته باشد از حالمی برداشتچی خواهم هینم. دهمی نشان ميخودم را عاد

 
 ؟یخوب

 .کنهی متمی مختلف اذي و عطراگاری دود سکمی. اوهوم: می گوی ميعاد        

 . باشدنی الشی که باور نکرده تنها دلدیگوی مقشینگاه عم        

 . محوطهي تومیبر -        

 به حس دهدی امان نمدی شک و تردی ولکندی نفوذ ممی به رگهازشی توجهات رنیا        
 .می رگهاریخوش ز

 سالم و ی با افراد مختلفمی کندای پی مناسبي درون محوطه تا جارومیدنبالش م        
 اهنگ نواخته یگاه. شودی شروع می به صورت رسمستی مدتیمهمان. کندی میاحوالپرس

   وشودیم
 

 ي و در مورد هتل و قسمت هاکندی صحبت مي هم مجریگاه.  دی ای به سن مي اخواننده
   از گوش دادن به صحبت ها افراد مختلف با هم صحبتشتریب. دهدی محیوض هتل تژهیو
 
 يداری اند با هم ددهی را ندگری همدستی که مدتیی آمده تا آدم هاشی پیانگار فرصت. کنندیم

  کاوه. میکنی مدای پی هم با کاوه بحث مشترکیگاه. کنمی را نظاره مهیمن اما بق. تازه کنند
 

 . رودی میمی قدی نزد دوستي اقهی و چند دقکندی میعذرخواه

.  گوش دهندشی تا به صحبت هاشوندی همه ساکت مبایتقر. نی از شاهيبا دعوت مجر        
  یدر مورد هتل و چگونگ. کندی حضار تشکر میی فرمافی و از تشردیگوی مرمقدمی خنیشاه
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از زحمات .  دیگوی پروژه مدنی گرفته تا چندسال طول کشی هتلنی فکر احداث چنشیدایپ
  نهی و دکور راهرو و شومی البيدر اخر به دو تابلو. کندی که کار کرده اند تشکر میتمام کسان

 
 يزی هنرمند عزبی شکایمیخانم ک: دی گوی و با لبخند مکندیبه من اشاره م. زندی ميزی گرها

   و همکارشون باعث هر چهشونی شک هنر دست ایب. دنیهستن که زحمت تابلو ها رو کش
 
 کارهارو به صورت شونیا.  جا ازشون تشکر کنمنی که همدمیالزم د.  شدن هتل شدهباتریز

 .دی کندی از همه قسمت ها بازدشگاهی نماهی مثل دیتونیم.  ما انجام دادني برايانحصار

 تی به جمعینگاه.  دور از ادب است که بلند نشومرودی که به هوا مهی بققینگاه و تشو        
 .کنمی اندازم و تشکر میم

 ی میوقت. زندی و دست مکندی با محبت نگاهم مستادهی از دوستانش ایکیکاوه که کنار         
   دريزیمن انحصارا چ. برمی می که دارم پي و حس غروري تازه به عمق شادنمینش
 

 . پروژه هاری ساي برادهمی می اندکراتیی نگذاشتم فقط گفتم تغارشیاخت

 و مسئول شرکت رعاملیمد. دی ای به سمتم منی شاهی که بعد از سخنرانی کسنیاول        
  ونی ساخت و ساز و دکوراسنهی ها در زمنی و بهترنی از معروفتریکی.  به ساز استیساختمان

 
 .ی ساختمانيها

 کردمی پروژه ساختمان سر آب کار مي روکهی بار زمانکیقبال . شومیبه احترامش بلند م        
 .همان موقع هم از کارم استقبال کرده بود.  بودمدهیاو را د

 ی کند و میحال و احوال م.  جذاب و مردانهي و پنج ساله با چهره ای حدودا سيمرد        
 یی تابلوهایلیخ.  داشتمدی از هتل بازدروزیمن د. رهی نظی بدتونی تخت جمشيتابلو: دیگو
  که
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 .رسونهی شما رو میقگی خوش سلنیا.  بودی عالنی اتاقها انتخاب کرده بوديبرا

 .نظر لطف شماست: می گوی و مکنمیبا لبخند تشکر م        

 کار يهنوزم با خانم ساجد. می داشته باشي با هم همکارندهی دوست دارم در آیلیخ -        
 د؟ی کنیم

 . هست که مستقل شدمیمدت -        

 . ازتون داشته باشمی شماره و ادرستونمیم.  یچقدر عال -        

 و دهدی را باال مشی ابروکی. رمی گی به طرفش میتیزی کنم و کارت وی را باز مفمیک        
 . انتخاب شدهی هم عالتیزی کارت ويطرح رو: دیگویم

 ها را میهم مودب است هم حر.  کندی مرد اصال مرا معذب نمنیصحبت کردن با ا        
   کارمنی اخرشودی متوجه می و وقتدی پری شرکت مری اخي از کارهایکم.  کندی متیرعا

 
 .کارشونم خوب بلدن.  هستنی سرسختبیرق: دی گوی بهرام است ميبرا

 .نیگی طوره که منیواقعا هم -        

او را . دی ای ما مکینزد.  شود از صحبت با دوستش فارغ شدهی مي اقهیکاوه که چند دق        
  يادیخوشحالم که عده ز. شودی که کم کم سرم شلوغ مکشدی نمیطول.  کنمی میبه معرف

 
 . کنمرهی قرارداد ذخکسالی به اندازه توانمی شک امشب میب.  شده اند می کارهامشتاق

 .  شودی ملی زادی ای مکمانی که نزدي دختردنی ام با دیخوش        
 

گونه ها و .  بودی مصنوعزشی همه چکیاز نزد.  امدیدرون عکس به نظر جذاب تر م        
   چهدمی پسندی را مزی که اصالت هر چی مني البته برازدی ذوق مي توشی پرتزيلب ها
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 نشان ینیخودم را سرگرم صحبت با مع.  بودبایوگرنه ز.  باشد چه عشقخواهدی مچهره
 دی ای و بعد مچرخدی دور نگاهش حول محوطه مکی. ستیگری دزی احوالم چتیواقع. دهمیم

  سمت
 
 ؟ي دعوت دارنجای امشب اینگفت. زمیسالم عز:دیگوی که کش امده به کاوه مییبا لبها.  ما

 سر میدستها.  نشان دهم ی دانم چه عکس العملینم. زندی نمدیاصال شا. ردیگیقلبم م        
   اورم تا کاوه رایسرم را باال نم. رودی مغزم رژه مي گفتنش روزمیعز.جانی بمیشده اند و پاها

 
 .ی شناسیشما که همه دوستان منو نم:دیگوی متی که با جدشنومی را مشی فقط صدانمیبب

 برم خواستمی نداشتم مشویامشبم حوصله مهمون.  باباستکی جان دوست نزدنیشاه -        
 .بخاطر تو اومدم. یینجای از دوستام که بابا گفت تو هم ایکی تولد یمهمون

داشتم باورش . خندمی خودم می من در دل به حماقت و سادگی ولدی گوی نميزیکاوه چ        
  می ترس هانمیبی االن می گذاشته ولشی که بخاطر خودم قدم پرفتمیپذیداشتم م. کردمیم
 

  داده؟يپس چرا مرا باز.  بودهیواقع

چشمانم را . می ای خودم مرم؟بهیممکنه چند لحظه وقتتو بگ:دیگوی که منی شاهيبا صدا        
 .  بشوميدی جدي وارد بازدی به بعد باهی ثاننیاز ا. رمیگی مقی عمی و دمکنمیباز و بسته م

 
 هزار بارنیلبخندم ا.  البتهمیگویبا لبخند م.  دهد محال است که بگذارمي مرا بازخواهدی مکاوه
 . که در وجودم است سرکوب کنمی لبخند حس شکستنی خواهم با ای مدیشا.  داردیمعن

 .گردمی االن برمدیببخش:میگوی مینیبه مع        

. گذرمی گره شده هنگامه دور بازوانش مي کاوه و دستهاياز جلو. رومی منیهمراه شاه        
  نی ای ولستی مهم نمیگویبه خودم مدام م. ستی مهم نمیاصال برا. کنمیصورتش را نگاه نم
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 ي باورگرید. خودم را هم باور نکرده امي که حرفهادیگوی و قلب هزار تکه ام می لعنتبغض
   در تضادنمیبی که ميزی االن با چمیباورها.  بودمی سالها کاوه تمام باور و زندگنیتمام ا.ندارم 

 
 و مرا رودی که اغلب خانم هستند می به قسمتنیشاه. رومی می به البنی است همراه شاهکامل
  يبری از ان خوش پوش ها و خوشروها که از مصاحبتشان لذت مبای و زانسالی میبه زن

 
 .کندی میمعرف

 ن؟ی نازنیخوب. یی شماایمیپس ک: دی گوی و مکندی دستش را دراز مینیزن با لبخند دلنش        

 . کنمی ممشی و لبخندم را دست و دل بازانه تقدمیگوی میممنون آرام        

 . مادرمي جان خاله بنده هستن و البته جاي زرشونیا: دی گوی منیشاه        

همونطور : دی گوی منی به شاهی کند و با نگاهی را با لذت بر انداز ممی جان سر تا پايزر        
 .بای خانم و زي کردفشیکه توص

 است که با غرور خاص نیشاه. فشی از تعرردیگی رنگ ممی کشم گونه هایخجالت م        
   کهییزای به چکنمی میمعموال هم سع.  میمن گوهر شناس خوب: دی گوی و مرودینشانه ام م

 
 . کنمدای عالقه دارم دست پبهشون

و االن  دهدی جواب مي به سردکباری. زندی بار دم از عالقه مکی.  استوانهی دنی شاهنیا        
  انگار. کرده در حقشي که مادري در مقابل خاله ادیگوی قدر رك از خواستن من منیا

 
 . ندارديری مرد تاثنی اي کاوه هم روماتونیاولت

 ایمیبرو به مهمونات برس من با ک: دیگوی و مزندی مرد جوان مي بازوي جان رويزر        
 . صحبت دارمیجون کل

 . به سمت مهمانانشرودی و مدهدی سر مي خنده انیشاه        
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 منو که نیشاه: دی گوی و می صندلي نشاندم کنارش روی و مردیگی جان دستم را ميزر        
 ؟ی شناسیم

 . قدرنیهم.  رو براشون انجام دادمي کارفرما که کارکیفقط در حد : می گویمعذب م        

 .هستش از دوستان پسر عموت گفتی خودش منکهیمثل ا -        

 . باهمکنی شریبه نوع. بله -        

 خواهرم مال امرزیشوهر خداب.  پدر و مادرش رو با هم از دست دادشی سالها پنیشاه -        
   صبح تا شبنی سالها شاهنیهمه ا. نی به شاهدی داشت که همه رسيادیو امالك ز

 
 يادی زيطنتای برابر کنه اما بالخره کنارش شنی پدرشو چندهی تا تونست سرمادی کشزحمت

  طنتاشیبرق نگاهش بهم فهموند با ش.  از تو گفت یوقت. هم داشت که مختص سنش بود
 

 .دوست دارم نظرتو راجع بهش بدونم. ي دارفرق

. شوندی را که ندارم همه بر سرم آوار مییزهایاصال امشب انتظار چ. شومیدستپاچه م        
 ...در واقع.  ازشون ندارم ی شناختچیه گفتم همن ک: میگویم

 بهتر باشه دیشا. نی نازني دارییبای زيایشرم و ح: دیگویم.  گذارد صحبتم تمام شودینم        
 .ی آشنا بششتری بنی خونتون تا با ما و خانواده و البته شاهمیایما ب

 که همراه هنگامه و استاد نمی بی نکرده ام که کاوه را مدیی تاایهنوز درخواستش را رد         
   که او به حسابمی گوی نميزی امده چشیناراحت از وضع پ.  شوندی می وارد البیصولت

 
 . گذاردی مموافقتم

 ي را برايزیچ.  اندازدی به ما می ابروانش نقش بسته نگاهنی که مابییکاوه با اخم ها        
 .دهدی محی توضیصولت
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 جان ي زري بالخره شماره را برایدودلم ول. که شماره خانه را بدهمدی گوی جان ميزر        
   عروسدوارمیام: دی گوی بوسد و می را ممی کندرورهی اش ذخی تا درون گوشمیگویم
 
 .نی نازنی تو باشي عبادندهیا

 که تازه وارد یی سمت خانم و اقارودی و مدیگوی ميدیببخش. کنمی اکتفا ميبه لبخند        
 .شوندیم

هزار فکر درون .  برومدی دانم اگر بلند شوم کجا باینم. نمی نشی می همان صندليرو        
   هست که دستان هنگامه دور بازوان کاوه حلقهنشانی بی چه نسبتیعنی. چرخدیسرم م

 
 شود؟یم

 هاله انی می وقتشودیخواندنش سخت م. کندی می با نگاه کاوه تالقي اهی ثانينگاهم برا        
   بهيزیچ. شودی سخت می هم که عاشقش هستی خواندن کسی از ابهام ها باشيا

 
   سمتمدی ای و مدیگوی میصولت

 
 نی اپرسدی که مدی ای مشیصدا.  دهمی نشان میخودم را سرگرم گوش.  طرفم دی ایم        
  داشت؟کاری چيعباد

 که ي همان کارمی چشمانش نگاه کنم و بگوي توخواهدیدلم م. کنمیسرم را بلند م        
 . کردیمنو به خاله اش معرف: میگوی مي عادی با تو داشت ولیهنگامه نام

بعد . لغزدیمردمکانش درون چشمانم م. بودن را از من نداردلکسی همه رنیانگار توقع ا        
 ه؟ کنی توروبه خالش معرفدیچرا با: دی گوی ابروانش و منی مابنشاندیاخم م

 . کنمی دارد ؟ درك نمی سوال ها چه معننی ادنی پرستی موقعنی اي توکندیقلبم درد م        

 ه؟ییبازجو -        
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 .ادینه فقط ازش خوشم نم-. شی کشد درون موهایدست م        

 .کندی نگاهمان مرهی طرف هنگامه که خخوردینگاهم سر م        

 یچشمانم خال.  از نگاه سردمخوردیجا م. کنمی حسم نگاهش می زده و بخیبا چشمان         
   هادی تا بروم روانشناس و تردکردمیداشتم خودم را اماده م. کردمیداشتم اعتماد م. ستیخال

 
نگاهم را . ختی را بهم رزی حلقه شده دور بازوانش همه چي امدنش دست های کنار بزنم ولرا

 .باور ندارد

 .میحرف بزن دیبا: دی گویم        

 می برادیبا. میزدی حرف مدی بامیزدیحرف م.  باشدی به معنگذارمی هم مي را رومیپلکها        
  ی زني دستهای سابقم برگردم ولگاهی به جاخواهدی که از من مشودی چطور مدادی محیتوض

 
 ازدواج لوی وقت چه ان موقع که با نچی نبوده ام هياهل لجباز. کندی من بازوانش را لمس مجز

   نبودهياهل لجباز.  کندی زندگمی قدمکی برگشت تهران و قرار شد در کهیکرد چه زمان
 
 دی قی است بنگونهیدوست داشتن من ا.  نمی را ببشی توانم ناراحتی نمی نخواهم ولنکهی نه اام

 .و شرط

 .دیگوی لب ممنون مری که زردیگی ارام مشی کالفه گیانگار کم        

  خانمو؟ی کنی نمیکاوه جان معرف:  سمتشچرخاندی هنگامه نگاهمان را ميصدا        

 ي جان دختر عموایمیک: دیگویم. خوردی نگاهش از صورتم تکان نمستدی ای ميکاوه جد        
 .  بندهزیعز

 . هنگامه خانمی هم دختر استاد صولتشونیا: دی گوی می کالمدیبا تاک        

 . خاموشی مثل دو مبارز در دوئلمی استادهی ا هميهر دو زن روبرو        

 . جونایمیخوشبختم ک: دی ایهنگامه است که ظاهرا کوتاه م        
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 . زن ندارمنی دست دادن به اي هم برایلیتما. ستمیمن اما خوش وقت ن        

 . می گوی ميممنون سرد        

 ي امده روي موهاکندی شام به رستوران هتل دعوت مي که همه را براي مجريبا صدا        
   دارد پنهانش کند و خودش راخونسردی که سعیهنگامه با خشم. زنمیچشمم را کنار م

 
 .زمی شام عزي براامی همراه بابا برمیکاوه جان من م: دیگوی دهد مجلوه

 .نمی بیدور شدنش را م. کندیجان گفتنش حالم را بد م        

او . می به کاوه بگويزی دانم چه چینم. میستی ای حرف کنار هم می هردو بي اقهی دقچند        
   رفتارش دارد؟ اگر رابطشان فقط دري برایهی دانم اصال توجینم. دی گوی نميزیهم چ

 
 شده چرا دستانش را دور وی سنشی مخاطبي دختر استاد باشد پس چرا عکسش رونی همحد

   دعوتماني خودش شخصا برانی شاهدهد؟یاصال چرا کاوه اجازه م. کندیبازوان کاوه گره م
 
.  عجله کنی رونگاه کنهی و بقیستی بانکهی ايبه جا: دیگویکاوه با حرص کنار گوشم م. دی ایم

 .ادی مردك بنی ادیحتما با

 ان زن لمسش کند ي باشد و دستهای با زنتواندی کنم چطور خودش میمن اما درکش نم        
  ناراحت است؟شودی که فقط با من همکالم منیاز شاه یول

بو و رنگ و لعاب غذاها هم .  ندارمییاصال اشتها. ي به سالن غذاخورمیرویدر سکوت م        
  یمخالفت.  کشد ی غذا ممی و براداردی بر میکاوه بشقاب.  کندکی را تحرمی توانم اشتهاینم
 
 غذا ی دارد ولي مجهول درون معامالتمان جایهرچند کس.  کندتمی حماگذارمیم.  کنمینم

 . ارزش دارمشی که برادهدی نشان مدنشیکش
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.  هردو را دوست دارمگویجوجه و م. گذرانمی را از نظر مدهدی که به دستم میبشقاب        
 نقدری حالت هم انیمعموال در بهتر.  که دارمستیتی تر از ظرفادی زدهی کشمی که برایبرنج

  ینم
 

 .خورم

 و رودی کاوه مدی ای که میاستاد صولت. مینی نشی مي و گوشه اکشدی خودش هم ميبرا        
 .  استادش قائل است را دوست دارمي که برايادیاحترام ز. کندی معتیاستادش را مشا

 
.  ارزش قائلند خوب استشی که همه دوستش دارند و برانیهم. ستی محترماری مرد بسکاوه
 .خورمی غذا بکشد حرص مشی تا برادهدی هنگامه که بشقابش را به کاوه مدنیبا د

 را شیلیمیکامال ب. ردی گی و بعد با مکث بشقاب هنگامه را مکندیکاوه به استاد نگاه م        
 . رودیاما هنگامه از رو نم. نمی بی مدنی غذا کشيبرا

 اشتها هم کور کذرهی همان نندیبنش زی مکی ي تا کنارمان روندی ای به سمت ما میوقت        
 .شودیم

 اش ینی بغهی به تیهنگامه دست. چرخدی کاوه مری اخي حول عمل هاشانیصحبت ها        
 .خوادی ادرس دکترو منهی بی منو مینی بیهر کس: دیگوی و مکشدیم

 ی میدکتر صولت.  نتوانسته ام بخورميزی چگویبجز چند تکه م.  کنمی مي بازمیبا غذا        
 ن؟ی به غذا نداریلی شما مایگو: دیگو

 ممنون. بله : می گوی و مزنمی میلبخند محجوب        

 ارم؟ی برات دسر بيخوایم: دی گویکاوه کنار گوشم م        

 .نه متشکرم -        

 استفاده دی از تابلو و هنر دختر عموتون بامارستانی بيکاوه جان حتما برا: یدکتر صولت        
 .مینک
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 .شمی خوشحال منیشما لطف دار -        

البته اگه وقت داشته باشن من که واقعا : دیگوی اندازد و می به من میکاوه نگاه با محبت        
 . دارملیتما

 . خوشحالمی ته دلم کمی ولکنمی اکتفا ميبه لبخند        

 و لباسش را از تن شودیبا حرص بلند م.  شود ی لباس هنگامه وارو مي نوشابه رووانیل        
 .یی دستشورمیمن م.  شدی چنیاه بب –. دهدیفاصله م

 ؟ی کنشی همراهشهیکاوه جان م:  یاستاد صولت        

  کند؟شی همراهدیچرا با. شودی حالم گرفته مشودیکاوه که به احترام استاد بلند م        

 به ینیهمان موقع مع. کنمیدستمال گوشه دهانم را پاك م و با زنمیظرف غذا را کنار م        
   را نگهیدنی نوشوانی لگری دستش را درون شلوارش کرده و با دست دکی. دی ایسمتم م

 
  مالقات باهاتون داشته باشم؟هی فردا فرار شهیم: دی گویم. داشته

 که از ی همه استقبالنیبا ا: دی گوی خورد و می مشیندنی از نوشي و جرعه ازندیلبخند م        
 . بجنبم و قرار با شما رو از دست بدمری دترسمیکارهاتون شد م

 .نمتونی دفترم ببي توتونمی شنبه میفردا که متاسفانه جمعه است ول -        

 .هی و کماالت شما باعث خوشحالییبای به زی با خانميهمکار. یچقدر عال -        

 ي برای ابوانیل.  ندی نشی میکاوه کنار صولت. عذب بشوم  که مستی ني جورفشیتعر        
   به تنيگریلباس د. دی ایپشت سرش هنگامه با لبخند م. کشدی و سر مزدیریخودش م

 
 .کشدی به رخ مشتری اش را بییبای زشی شانه هاي شده روختهی باز ريموها. دارد

 .ندی نشیکنار کاوه م        

 .ایمیک...  خانمنمتونیبیشنبه م: دی گوی اورد و می جامش را باال مینیمع        
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 تر یجلسه خصوص. روندیبعد از شام همه کم کم م. دهمی تکان مشی برايبا لبخند سر        
   با هنگامهیبه کاوه که از وقت.  کننده جشن است لی هم تکمی الکلي هایدنیشد و نوش

 
 م؟ی برشهیم: میگوی اصال با من همکالم نشده مامده

 اوهوم:  دی گوی و مکندیساعتش را نگاه م        

 .خوشحال شدم از مصاحبت شما: میگوی میبه استاد صولت        

 .نمی بازم شما رو ببدوارمیام.  طور خانمنیمنم هم -        

 که من خوشم یراه.  به ان راهزندی و خودش را مکندی اکتفا میهنگامه به لبخند کج        
 . ازشانشومی و دور ممیگوی ميرخدانگهدا.ادیم

با . کنمی مشیدای و پچرخمیدرو سالن م.  خانم تشکر نکنميدور از ادب است که از زر        
  می که وقت نشد که با هم مفصل حرف بزندیگویم.  که ممنون بابت امشبمیگوی میروبوس

 
 .ندی باز هم مرا ببشودی خوشحال میول

 ي که برای سرخ رنگیدنینوش. خوردی میدنی و نوشستادهی ایی کنار خانم و آقانیشاه        
 ایمیک: دیگوی مدنمیبا د. گرددی که بر مکندینگاهم را حس م. نمی بی ممی بار در زندگنیاول

  جان
 

 ؟يری ميدار

 پررو دنی خندکباری از ان ادم هاست که با نی شاهم؟ی شده ایمی انقدر با هم صمیاز ک        
  دوارمیام. گمی مکیبازم تبر. ممنون بابت دعوتتون: می گویم. کنمی اخم میکم.  شودیم
 

 . باشمشترتونی بي هاتی موفقشاهد

 .زندی چون لبخند مدی ای به مذاقش خوش ممی هافیتعر        
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 .يری مي زود داریلیخ -        

 . شبهازدهیساعت . ستیچندان هم زود ن –. کنمیبه ساعتم اشاره م        

 . شبهلی ما هنوز اوايبرا: دیگوی و مزندی ميقهقهه ا        

 . من نهي برایول -        

 . تفاوتمان را نشانش دهمخواهمی جمله منیبا هم        

 .کنمی هتل بدرقت ميتا جلو -        

 مانم تا یمنتظر م. کندی میکاوه هم با دوستانش و از همه مهم تر استادش خداحافظ        
 هی: دی گوی و مگذراندی را از نطر ممی سرتاپاگری دکباری اش رهی با نگاه خنیشاه. دیایب

  تیزیچ
 

 .امی برونی تونم از فکرت بیاونقدر که نم.  خاصهواسم

 نباری که ایآرام با لحن.  اورمی درون دستم فشار مفیبه ک. ردیگی رنگ ممیگونه ها        
  ي شدبای خانم و زیلیخ: دیگوی برد می به عمق کالمش پشودی است و مشهیبرخالف هم

 
 .نگاه گرفتن ازت سخت شده بود از اول مجلس تا انتها. امشب

 ی نه انگار دلم نمدیای بدم بفی از خود تعرنکهینه ا.  دارمشی هافی از تعريحس بد        
  به پشت.  دهمی کنار مگری دکباری چشمانم را ي امده رويموها.  کندفیخواهد او از من تعر

 
. خورمی پشت سرمان جا مقی دقدنشیبا د. دی ای می پس کاوه کنمی تا ببکنمی نگاه مسرم

  ی پشتاطی به حی منتهي راهرويتو. چشمانش سرخ است. دهی را شنمانیمطمئنم که حرفها
 

 کی. هنگ رفتارش هستم. واری به دکوباندشی و مردیگی اش را مقهیکاوه . ستی نی کسهتل
  ؟یکنی مکاریچ: میگویبا ترس م. می ایان به خودم م
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 .امی تا بنی ماششیبرو پ -        

 . رودی ممانی ابروندی ببیاگر کس.  دیای بیاگر کس.  کنمی نمیتوجه        

. نمتی نبایمیمردك گفتم دور ک: دیگوی مشودی مدهیی هم ساي که از خشم روییبا دندانها        
 نگفتم؟

  هزار رنگ اطرافت فرق داره نگفتم؟ي با دخترایکی نیگفتم ا -        

  نگفتم؟کنمی گردنتو خورد مي شدن بهشو دارکی قصد نزدنمینگفتم بب -        

. ستی ننای کدوم از اچیقصدم ه: دی گوی و مکندی اش جدا مقهی دست کاوه را از نیشاه        
 .رهیامره خ

 ایمیک: دیگوی تکاند و می را منی شاهقهی یشیبه صورت نما. شودی کاوه شل ميدستها        
 . بکش کنارستیلقمه دهن تو ن

 می تصمدی باایمیاونو ک: دی گوی تا مرتبشان کند و مشی به موهاکشدی دست منیشاه        
 .رهیبگ

 .هیبهش بگو که جوابت منف: دی گوی متی و با جدکندیکاوه نگاهم م        

 مانع حرف زدنم نی که شاهخواهدی که کاوه می نه به صراحتی ولمیاهم بگو خویم        
  منتظر.خوامی بعد جواب ممیشیمزاحمتون م. شماره خونشونو خالم گرفته: دی گوی و مشودیم
 
 که کم از اتش فشان ي و کاوه امانمی سمت سالن و من مرومیم. می بزنی ماند تا حرفینم

 .ندارد
 

 که کم ي و کاوه امانمی سمت سالن و من مرومیم. می بزنی ماند تا حرفی منتظر نمنیشاه        
 .از اتش فشان ندارد

قدم . نی سمت ماشرودیجلوتر از من م. گذاردی دستانش مي اورد و رویکتش را در م        
 ... خواستمیمن نم: میگوی و مکنمیتند م
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 .ردیگیش را باال مدو دست.  گذارد جمله ام را کامل کنمینم        

 .خوادیاالن نم. ي بدحی خواد توضینم -        

 را امشب کم یکی نیهم. شومیسوار م.  زندی را منی ماشریدزدگ. کنمیدلخور نگاهش م        
   انقدر ازدی فهمم چرا بایاصال نم. هردو گند زدند به شبماننیهنگامه و شاه. داشتم

 
 . ناراحت باشدي خواستگارموضوع

 سکوت نیا. کندی دود مگاری و فقط سدهدی منیی را پانی ماششهی به مقصد شدنیتا رس        
   باکندی گونه مواخذه ام منی و ارمی تقصی که بدانمی میوقت. کندی ام موانهی ازاردهنده دیلعنت

 
 يبجا. برمی رنج مشتریمن از سکوت سردش ب. زدی می حرفکردی مدادیکاش داد و ب. سکوتش

  اصال.  که داشت او ناراحت استییاز حضور هنگامه از رفتارها.  من از او دلخور باشمنکهیا
 

 .فتدی که پس نردیگی را مشیدست پ.  داردعادت

عادت کرده . کنمی و سکوت مبندمی چشم مشهی و مثل همدهمی مهی تکشهیسرم را به ش        
  نی با توقف ماشمیجدال ذهن. متنفرم ی حس لعنتنیخودم از ا. میایام در مقابلش کوتاه ب

 
 .رسدی مانی خانه به پايجلو

 را باز اطی در حدهد؟ی تا چه اندازه سکوتش آزارم مداندیخودش هم م. میشوی مادهیپ        
. می حرف بزندیبا. نمشی تا ببکنمیپشت سرم را نگاه م.  تا داخل برومداردی و نگه مکندیم

  نیهم
 

 که کنار حوض نشسته و نمشیبیم. آورمی تمام شود وگرنه تا فردا راطاقت نمدی باامشب
 .زندی اب به صورتش میمشت
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 ری تصوي روقی دقی دانم چرا ولینم. کندی نگاه مرهی خرهی درون حوض را خهیچند ثان        
  به همان اندازه من هم. ستیعصب. شودی که روشن مي بعدگاری و سزندیخودش مشت م

 
 . ارامی ولدلخورم

. می لحنم حداقل ارامش کند تا حرف بزنکنمی میسع. نمی نشیکنارش لبه حوض م        
 ... خواستمیمن نم... من .  شماره دادمي چطور شد که به خاله عباددمیمن نفهم: میگویم

 .لرزدی مشیدستها.ردیگی مگاری از سیقیکام عم        

 . جلوشي کردخی منو سنگ رو ی ولی خواستینم. ي دادی ولی خواستینم -        

 . حلقه شدشي شک دستايتو.  شک اون دختره بودميمن تو:میگوی میعصب        

بعدم : دیگوی و مدهدیسرش را تکان تکان م. وانی اواری به ددهدی مهیتک. شودیبلند م        
 .ی به خاله اون عوضي شماره دادی تالفي پونزده ساله برايمثل دخترا

. کردمی فکر نمی دادم که ان لحظه اصال به تالفحیمن توض.  سوال رفتهری زتمیشخص        
  باور: میگوی از نشناختنم منیغمگ.  اگر شماره ندهمدمی ادبانه دیانقدر در شوك بودم که ب

 
 .یکنی که فکر مستی ننطوری اکن

 سمت پله رومیم.  استدهی فای بستی حد عصبنی حرف زدن با او االن که تا اشومیبلند م        
 .ردیگیها که دستم را م

 .می درون چشمهاشودی مرهی و خزندی مواریپشتم را به د        

 هم ی پنهونزیچ. نی نه از شاهترسمینه از هنگامه م. یمتیبه هر ق.ایمی کخوامتیمن م -        
 .دمی ، مدمی محیندارم ازت گفتم توض

 تندش درون قاب ي نفس هاگارشی سيبو.  افتدیتپش م به یکی نزدنیدلم از ا        
  ي درون قهوه اخواهمیم. کنمی نگاهش مرهی خرهیخ. کندی و رو مری ام را زیصورتم، قلب لعنت
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 ي کوتاه امده رويموها.  غرق شومرهی تتی و از عصبانشودی که از عشق روشن مییها
 . زندیچشمانم را با دو انگشت کنار م

 ی چشمانم ميرو.کندی پرپشتش، جز به جز صورتم را رصد مي دو ابرونی مابيبا گره ا        
 .ندینش

 می همراهنطوری ادمی اجازه مرتی غی من بی وقتیکنی مریی تغهی ساهی با نقدی ایوقت -        
  فی ازت تعرینیمعلومه که مع. دهی مي به خودش اجازه خواستگارنیمعلومه که شاه. یکن
 
 .کنهیم

 فروکش کرده تشی عصباندهدی که نشان می و با لحنکشدی ممی لبهايدستش را رو        
 .یشی چقدر خوشگل می دونیخودت که نم.  نزنی رنگنی وقت رژ اچی هگهید: دیگویم

 ام ستادهی انگونهی ایوقت.  بودن مگر شاخ و دم داردوانهیاصال د. نی همیعنی شدن وانهید        
   طعمنی عطر همي بونی ام و دلم همستادهی ایوقت. خواهدی را مشیو دلم عاشقانه ها

 
 . عاشقمیعنی.  اموانهی دیعنی مجهول ي ان هم با وجود هنگامه اخواهدی نگاه را مقیعم

 جا می های سالگستی را درست همان بمیانگار عاشقانه ها. کنمی را گم ممیدست و پا        
 .  همه حس خوب فرار کنمنی از اخواهمیم.  کشمیمثل همان موقع خجالت م. گذاشته ام

 
 .ی احساسي هاي خاطره بازنی ااز

 ی بار تا مرحله خود کشهی. مارهیهنگامه ب: دیگوی مگذارمی پله ها ميقدم اول را که رو        
  یدونی نگفتم وگرنه خود ميزیبخاطر استاد چ. می که شمال بودي رفته درست روزشیپ
 

 . خارج چهارچوبم باهام برخورد کنهی که اجازه بدم کسستمی نیادم

 . شدهیته قلبم چراغان. دارمیقدم دوم را برم        
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 نی ای تحمل کنکمی.  ببرتش فرانسهخوادی استاد مکنهی میداره دوره درمانشو ط -        
 .شهیمشکلم حل م

اگر .  پنهان که داردي ايماری بيبرا. سوزدی مدمی که امشب دییبای دختر زيدلم برا        
 .کردمی باور نمگفتی را منهای جز کاوه ایکس

 ی چلچراغشودیچراغ اتاق که خاموش م. کنمی مضی را تعومی سمت اتاق و لباسهارومیم        
   برنده؟ عشق مرا بهای من بازنده ام ي بازنیاخر ا. شودی مری و عشق به قلبم سرازدیاز ام

 
  به فنا؟ای رساندی ماوج

 بله فاصله دارم امان از نماندن کیبا بودن با کاوه فقط . خوامیبا کاوه بودن و ماندن را م        
  ي مادر ، خواستگاريماجرا.  کردهجمیاتفاقات اخر گ. رمیگیفردا حتما از مشاور وقت م.ها
 

ر تا به االن انقد.  فکرم را جمع کنمدیبا.  منتظره کاوهری غشنهادی و جواب ردم، پبهرام
 .ترسمی می ولخواهمی که بودن با کاوه را مدانمیم. سردرگم نبوده ام

 
 

 نگاه کردن به يرو. ستی که خانه نکنمیخداراشکر م.  استمارستانیکاوه از صبح ب        
مدام .  احساساتم بر عقلم غلبه کندخواهدیدلم نم.  را ندارمشبی ديصورتش، بعد از حرفها

  با
 

 به کاوه حق یاز طرف.  سوزدی هنگامه مي دلم برایاز طرف. درگمم و سررومی کلنجار مخودم
  گفته.  که گفتي جمله اي برارودی باز دلم ضعف میازطرف.  باشددی قی که انقدر بدهمینم
 

 .خواهدی و مرا مترسدی و نه از هنگامه منی نه از شاهبود
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انقدر ذوق دارد و ذوق دارم که . دهدی نشان میکی یکی که کرده بود را ییداهایعمه خر        
   رابای زیراهنی پهن شده کف اتاق پلی لباس ها و وساياز البه ال. ستیدست خودم ن

 
 يتا پلک رو. دی ای می دلتنگيبو. کندی و نرم لباس دستم را نوازش میجنس نخ. دارمیبرم

  تن خودش فروياقا. دمی روز را کشنیچقدر حسرت ا. رودیهم ببندم عمه به خانه بخت م
 

 نی هم اازی مورد نلیخورده وسا.  را داردی زندگکی شروع ي براازی مورد نلی و وساخانه
 . عروس شودگری تا عمه مهربانمان هفته دمیهمه منتظر.  شده هیمدت ته

باهام .  برم دنبال لباس عروسخوامیعصر م: دی گوی و مزندی را شانه مشیعمه موها        
 ؟يایم

 ست؟ی فروتن مگه نياقا -        

 .يای تو هم بخوادیدلم م. اونم هست -        

. ستیگری دزی چدی ان همه خرنی لباس عروس مابدیاصال خر.  مخالفت کنمشودیمگر م        
   شب زوددیفقط با: دیگوی و مکندی را پشت سر جمع مشیخوشحال با کش، موها

 
 .میبرگرد

 .متعجب، منتظر ادامه صحبتش هستم        

 .می کني بسترمیبریصبح زود حاج بابا رو م -        

 يبستر. شودی تر از قبل مفی هر روز ضعمیحاج بابا.  درون چشمانمبنددیاشک حلقه م        
  نگفته بودند؟يزیچرا به من چ.کندی قلبم درد میشدنش به نفعش است ول

 چرخش ي برارودیدلم ضعف م.  تا خودم را به حاج بابا برسانمشومیدلخور بلند م        
 .می موهايدستانش رو
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 طشی با همه شرادیبا. گهی دهی نباش زندگفیانقدر ضع: زندی که غر مدی ای عمه ميصدا        
 .میکنی ازت پنهون مزوی که همه چیکنی کارارو منیهم.يایکنار ب

.  هم افتادهي هم چشمانش رودیمدت خواب است شا نیمثل تمام ا. شومیوارد اتاق م        
 . شودی منیی باال و پاعی که سري انهی سي روگذارمی کنار تختش و سرم را مزنمیزانو م

 
 را نوازش می موهادهدی پدر را مي که بوی پدربزرگي بارند و دستهای اشک کم کم مقطرات

 .کندیم

 .خواندی منهیآرام و با طمان        

 باد آن دل که با درد تو خواهد شیر/  بالستشی امن و آساي عشقبازقیدر طر -        
 یمرهم

 .کنمی با خودش زمزمه ميهمنوا        

 ی بی نه خام،ي جهان سوزدی بايره رو/ ستی راه ني رندياهل کام و ناز را در کو -        
 یغم

 .ی ساخت و از نو آدمدی بباگرید یعالم/  بدست دی آی نمی در عالم خاکیآدم -        

 که کنمی گمان مشودیدر اتاق باز م. ردیگی بر مشتری بشودی اش خفه نمنهی سانیهقهقم م        
  حاج بابا؟زدردونهی شده عزیباز چ: دیگوی که مدی ای کاوه مي صدای وقتیعمه است ول

عمر دست : دیگوی من حاج بابا ميبه جا. کنمی را پاك ممی و اشکهاکنمیسرم را بلند م        
 . وقته تو نوبتمیلیمنم که خ. برهدی که قسمتش باشه بایاون. خداست باباجان

 حرف ی حتایحق ندارد با رفتنش .  طور فکر کندنیحق ندارد ا. رمیگیاز حرفش اتش م        
 .ی خوام حرف رفتن بزنینم.  حاج باباي معرفت شدیب: میگویم. رفتن قلبم را اتش بزند

 خوام چشماتو ینم: دیگوی می و با فشار اندکردیگیدستم را م. چکدی منیی پامیاشکها        
 .مرگ حقه. نمی ببی باروننطوریا
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 غیخودش هم دارد وجودش را از من در. ستی زنده نادی که زدیگویخودش دارد م        
 که دارم را از ی با ارزشزی خوام تنها چیمن.  را بشنومشی توانم بمانم و حرفهاینم. کندیم

  دست
 

 .بدهم

. نمی نشی موانی و لبه اشومی ماطیوارد ح.  دارماجی تازه احتيبه هوا. رونی برومیاز اتاق م        
 : کنمیزمزمه م. بنددی پدر شکل مي ابرها کمان ابرويرو. دهمی مهیسرم را به ستون تک

 
  من؟ي براي حاج بابا رو بذارشهینم

 .زندیری و قطره ها پشت سرهم مکشمیآه م. بردی نقش پدر را موزدی که ميباد        

 . بوسمی را مي کوچک پنبه ايدستها. شودی از پشت دور گردنم حلقه میدو دست        

 ؟یکنی مهیچال گر -        

 يزی چهی. نم کی نمهیگر: میگوی و مکنمی را پاك ممیاشکها. می پاهاي نشانمش رویم        
 .  چشمميرفته تو

 فوتش کنم خوب بشه؟ -        

 ؟يخوب شد: دیگویم. کندی و او فوت مکنمیبا دو انگشت پلکم را باز م. خندمیم        

 .آره خوب شدم -        

 است متیاصال بودنش غن.  داردي جواهرنیخوش بحال کاوه که چن. دهمیفشارش م        
 .کندیحال ادم را خوب م

 سمت حوض وسط دودیم. دهمی که خواسته را انجام ميکار. نیی بگذارمش پادیگویم        
   کار رانی از او هميروی که به پخواهدیاز من هم م.  درون ابگذاردی را مشی و پاهااطیح
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. گذارمی را ممی و پاهادهمی شلوارم را باال ميپاچه ها. اطی پرم درون حی موانی اياز رو. بکنم
  با شوق کودکانه.  بدنم خنک تر استي باز هم از دمای هوا ولرم شده وليخاطر گرمااب ب

 
 و کندی من از فرصت استفاده می خوشحال از همراهانیک. میدهی را درون اب تکان ممانیپاها

   حوض پناه بردهگری ها که از ترس ما به گوشه دی ماهچارهیب.  درون ابندی نشیکامل م
 

 . شدهسی خشیتمام لباس ها. اند

 ؟يخوریسرما م.  وروجکیکنی مکاریچ: میگویبا خنده م        

ما را که . ستدی ای درخت کنار حوض مری زبیکاوه دست به ج. دی ای میی قدم هايصدا        
 .شودی مسی خمی سرتاپاکباری. زندی لبخند مندی بی وضع منیدر ا

 .می لباسهاي پاشد روی با دست مرتب اب مانیک        

 االن برات ؟یکنی مسی منو خ؟یکنی مکاریچ: میگوی و مرومی ميبا لبخند چشم غره ا        
 .گمیم

.  روشن کندگاری سخواهدیکاوه م. خنددی که غش غش مشی روپاشمی اب مدیمنم به تقل        
  همان دوران که منو. ی بچگيانگار برگشته ام به همان سالها.  خواهدی مطنتیدلم ش

 
 کنمی مکی پر از اب شلیمشت. میکردی مي حوض اب بازنی همي توي و کسرونی کتا وکاوه

  ی چهارخانه ابراهنی پيرو.  شک استي توي اهیچند ثان. انگار رفتارم را باور ندارد. سمتش
 

 پشت گاری سهیچ.  موقوفدنی کشگاریس: میگویم. شوندی مری اش قطرات اب سرازینفت
 گار؟یس

 اش دهی و شلوار اتو کشراهنی پی با اخم ساختگکندوی انگشتانش پودر منی را مابگاریس        
 .گذراندیرا از نظرم
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 ؟يبچه شد -        

کالس .  ترسمی هر چقدر اخم و تخم کند نمگرینه د. ترسمی که از اخمش مکندیگمان م        
  پاشمیدوبار اب م.  شودانی من و کيای را هم بگذارد پشت در و بعد وارد دنتشیو جد

 
  داره؟یبیمگه ع: میگوی و مطرفش

 االن نشونتون دیگوی و مدهدی را کم کم باال مشی هانیآست.  شودیکم کم اخمش جمع م        
 . دمیم

 پشت درخت غی با جشودی اب مسی خمیسرتاپا.  سمتمرودی نشانه مداردوی را برملنگیش        
 .  از من دفاع کندخواهدی به کاوه و با خنده مپاشدی تند تند اب مانیک. شومی پنهان مالسیگ
 

.  ازمان گذشته استی که سن و سالمیکنی که اصال فراموش ممیشوی مي بازوانهی محو دانقدر
  ی شرکت با کلکی ری مملکت است و من مدنی که کاوه دکتر متخصص ارودی مادمانی
 

 .تیمسئول

 نیا: دیگوی لبخند می و چاشنی با مهربانوانی ايعمه از رو.  فضا را پر کردهمانیخنده ها        
   قربونتونمیبابا کمبود اب دار.  نداشتهری شما تاثي انگار روکننی ميهمه فرهنگ ساز

 
 .برم

 .اتش بس: دی گوی بندد و می اب را مریکاوه ش        

 به یسیخ از میلباسها.  به فرارگذارمی پاشم و با می اب به صورتش مگری دیمن اما مشت        
  هی شببی عجنهییصورت گل انداخته ام درون ا.  درون حمامرومی مکراستی.  دهیتنم چسب

 
 .  زنمی لبخند مشی پقهی اتفاقات چند دقادیبا .  استمی های سالگستی دختر عاشق بهمان
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 .ری بابت تاخزانیشرمنده از همه عز. سالم        

 .شهی منطوری که استی واقعا دست من نیگاه        

 شمی خوشحال مدی داري نظرينقد. دیکنیممنون که با نگاه قشنگتون رمان رو دنبال م        
 . نقددیاری بفیتشر

 د؟یزنی کم شده که بهم سر نمتشی جذابا؟ی نشده اکنواختیرمان         
 
 

 شرکت کوچک و يبستن چند قرارداد بزرگ برا. گذارمی را پشت سر ميهفته پر کار        
  می بوددهی مرحله رسنیحاال که به ا.  امدی بحساب متی جورموفقهی چون ما یسیزه تاستا
 
 .میکردی کمک ممانی هاتی کار خوب به ادامه موفقلی با تحودیبا

 یرعلیام.  داده بودمی پاداش خوبی اهدافم به ثمر نشسته است به همگنکهیخوشحال از ا        
  رفتن همزمان هر دو.  گرفتند تا بعد از مدتها به مسافرت بروندی سه روز مرخصهیو مهد

 
 ي کارهای از طرفرفتمی نصب مي خودم براي کمک کسردیبا.  سخت امدی کممی برانفر

 بود ي بسترمارستانی به حاج بابا که درون بگریاز طرف د.دادمی انجام مزی را ني و ادارییاجرا
  سر

 
 .زدمیم

 استخدام گری مصاحبه فشرده بالخره دونفر دکروزی کار، بعد از شی افزانیبخاطر هم        
  نطوریا.  کار داشتندنی در ايشتری سابقه بي که هر دو نسبت به من و کسريدو نفر.  میکرد

 
 دیبا.  استخدام کنم که تازه اول راه بودندي توانستم دو نفرینم. شدی راحت تر مالمیخ
. خواهمی باشد که ميزی تا حاصل کار چدمیچی ماهر را کنار هم ميروهای جوان و نيروهاین
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  يکسر
 
 شرکت تا هم به عنوان ماندیم.  نصب تابلوها برودي شرکت و برارونی توانست بی نمگرید

  يدرست مثل خودم که تابلوها.  برسد هم تابلو ها را به ثمر بنشاندشیمعاون به کارها
 

 .دادمی را انجام می و سفارشمخصوص

بعداز ظهر ها هم به .  میروزها که هر دو سرکاربود. دمیدی مدت کمتر کاوه را منیدر ا        
 . میرفتی می عروسلی کردن وساای و مهدی خري روز هم همراه عمه براهیبق.زدمیحاج بابا سر م

 
 اقا رفته بودند لی از طرف اداره اسماعایگو.  از مامان و احمدرضا هم خبر داشتمشی و بکم

  انتی خونی را مددشی جدهیروح.  خوشحال بوداری بسکردمیبا احمدرضا که صحبت م. مشهد
 

 پشت سر رای که اخی با فکر کردن به تمام اتفاقاتکشمی کالفه میپوف.  اقا بودملیاسماع
 .گذاشته ام

 ندیای و دار زنگ زده بود و درخواست داشت که اخر هفته بری گنی هم در انیخاله شاه        
  ان ها.  داده بودحی را توضطمانیعمه شرا.  عمه بودی عروسیاخر هفته ناسالمت. يخواستگار

 
 وسط فقط کاوه نیا. رسندی و بهتر شدن حال حاج بابا خدمت می گفته بودند بعد از عروسهم

   کال ردشاندیعلنا گفت با. زدندیعمه حرف مخوشحال شده بود چون شب که درون اتاق با 
 
 .يکردیم

 .ردی بگمی تصمدی خودش باایمی پرخاش گفت کی و چاشنیعمه هم با ناراحت        
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خداراشکر .  کنمی می کرده را بررسمی ماه تنظنی اي براهی که مهدي ای ماليگزارش ها        
   و کل حقوق و پاداش بچه هالی دو قسط از اقساط وسانکهیبا ا.  شدهبمانی نصیسود خوب

 
.  پولم گرفته بودمي خودم را برامیمن تصم.  بودادی ماند زی که باقيزیچ.  می پرداخت کردرا

   پسي مدتش را رونی داشت درامد امی هم تصميکسر. کردمی دست و پا مینی ماشدیشا
 

 . هنوز نگرفته بودي اي جدمیتصم. بگذارد شیاندازها

 پی تايزی هم چیگاه.کندی چک متی لم داده و اخبار امروز را در سامی مبل روبرويرو        
   چندبایهم او هم ز.ستی سخت نکندی چت می با چه کسنکهی که حدس زدن اکندیم
 

 . و ناراحت هستندی که عصبستیروز

هر چند .  ماهمون خوب بودنیود اخداروشکر س: می گوی و مدارمیسر از برگه ها برم        
 .می که بهمون شده رو بدي جواب اعتماددیبا.  شهیکارمون از امروز سخت تر م

 رودی اش ورمی توجه به من با گوشي بجانکهی از ایعصبان. کندی مدییبا سر حرفم را تا        
 .يکسر: میگویم

 . بلهدیگوی و مکندی بلند مهی ثانکی يسرش را برا        

 حواست به منه؟ -        

 .اره -        

 . کناري رو بذاری گوشقهی چند دقشهیم -        

 .بفرما: دیگوی کند و می مپیتند تند تا        

 دی که کار باشودیانگار متوجه نم.شودی راحت مالمی خردیگی مزقراری مي که رویگوش        
   وکنمی نگاهش ممیمستق. گذارمیم زی ميدو دستم را رو.  باشدی از مسائل شخصيجدا
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 مرحله ياالن تو. می با کارمون برخورد کندی تر باي جدکمی جان برادر من يکسر: میگویم
 . همه نگاه ها برگشته به سمت مامی هستیحساس

 . شرکتنی اي براکنمی کنم ؟ازصبح تا شب دارم تالش مکاری چدیبا. دونمیم -        

 .می داشتشرفتی مدت کم انقدر پنی انیدستت درد نکنه بخاطر هم -        

 دی موضوع بانیا. شومی می عصبی درون گوشرودی و سرش مدی ای مشی که براامیپ        
 . تمام شودنجایهم

 جا هم نیا.  کهمیستیبچه ن: میگوی و مرمیگی را از دستش می و گوشزنمی را دور مزیم        
   تا شب بایتونی مرونی بی اتاق که رفتنیاز ا. می جلسه دو نفره دارهی. ونه کارمطیمح
 

 .ي ور برتیگوش

: دیگوی اورد و میدو دستش را باال م. کندی و نفسش را رها مشی به موهاکشدیدست م        
 .خوامی معذرت میگیدرست م

نگران . نمی بی مي بار است که درون کسرنی اولي را برایشانی پرنی ای کالفگنیا        
  شده؟يزیچ: میگوی و منمی نشیکنارش م. شومیم

پسر : دیگوی ارام می مبل و با لحنی به پشتدهدی مهیتک.  حرف من استنیانگار منتظر هم        
  چندروزه هردومون.  اصرار داره که بله رو بدهیلیمامانشم خ.  خواستگارشهبای زيعمو

 
 برام گهیم.  دوست دارمگروی دیکی به مامانم بگم کشمی خجالت مگهیم. ختهی بهم راعصابمون

 . حرفش حرف بزنمي تونم روی نمدهی زحمت کشادیز

 .دهدی هاش را فشار مقهی بندد و شقیچشمانش را م        

نه امکان .  تکرار شودي کسري ها برایی قرار است جداگری دکباری یعنی. رومیوا م        
   دو رانی گذارم اشتباهات دامن ایمن نم.  هم مثل من نابود شودي گذارم کسریمن نم. ردندا
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 .ردی بگهم

 به گهی دنیخوای مگرویاگه بدونه شما همد. به عمه بگو زنگ بزنه به مامانش: می گویم        
 .ياری به دستش بدی قبل از پسر عموش بايخوای مبارویاگه ز.کنهی اصرار نمبایز

 منو کنمی حس مگهی می مامانش چنهی نشسته تا ببیوقت. کنهی نمی تالشبای زیوقت -        
 .خوادینم

 هی شببای زاتی که چقدر خصوصدانمیمن م.  کنمی را درك مبایمن ز. زدیریاعصابم بهم م        
   کردهي هم مادرشی که براياو هم وابسته است به مادر.  داردنیاو هم حس د. من است

 
 .او هم قدر شناس است.  ي پدرمه

 . و تو مثل من و کاوه بشهباینذار سرنوشت ز -        

. کندی نگاه مزنمی که ارام و با غم فراوان لب می و با تعجب به منکندیچشمانش را باز م        
  به اندازه من از تکرارها واهمه دارد؟یچه کس

 که بهم داد بخاطر بزرگ کردن من و به یبخاطر عشق.  حاج بابام ونی مدشهیمن هم -        
 .  عشقونی حسو به مادرش داره همنی هم همبایاالن ز.  پدر و مادرميثمر نشوندنم بجا

 فرق بزرگ هی بایاما من و ز: میگوی مکندی که دارد خفه ام می و با بغضکنمیسکوت م        
   تو نجاتشوی تا زندگکنهیاون مشورت م. ابود شد نمی خودم و زندگي توختمیمن ر. میدار

 
 .يبد

 یلی خبایز: میگویم.  تازه بخورمي هوادیبا. دارمی برمزی مي را از روفمی و کشومیبلند م        
 .  کنه عشقتو نجات بدهيبذار بزرگترت برات بزرگتر. به عمه بگو.  اشتباه نکنخوادیتو رو م

 
 . رو هم اشتباه شناختمهی کردن بقي بزرگترمن



 428 

 زویاالن که همه چ: دیگوی مي لحظه کسرنیدر آخر.  سمت در اتاقدارمیآرام قدم برم        
   برات ارزش قائله و دوستتیکنی که فکر ميزی چشتری بیلیاون خ.  کاوه رو رد نکنیدونیم
 

 .داره

 دیامشب را با. مارستانیب بروم دیبا.  قدم بزنمدیبا. رونی برومی و مدهمی تکان ميسر        
  دهدیکنار حاج بابا بودن اجازه م. دهدی متیکنار حاج بابا بودن به من امن. کنار حاج بابا بمانم

 
 ندهی ايدرست برا. نمی گذشته و امروز را کنار هم بچيدرست قطعه ها.  فکر کنمدرست

 .رمی بگمیتصم
 
 

خسته ام انقدر . کنمیهمزمان به چند موضوع فکر م.  مارستانی سمت برومیقدم زنان م        
   نهينه به کسر.  فکر نکنمزی چچی چند ساعت به هي شده باشد براخواهدیخسته که دلم م

 
 .زی چچی کس و هچی کاوه نه به مادر نه به هبه

 یشگی همابانی خکیانقدر بد که ممکن است صدبار از .  بد استیلی خسته بودن خنیا        
   مغازهینینب.  درونش قرار داردیی که چه مغازه هاي وقت متوجه نشوچی هی وليشورد 

 
 . محل کارت باشدای خانه ی از انها حوالیکی ی را که مدت ها ارزو داشتي ایکتابفروش

 سرانجامم ی بيبه فکرها.  رسمی محل کارم است و زود می حوالمارستانیخداراشکر ب        
  از صبح بجز. ستیاحتماال بخاطر گرسنگ. کندی درد میمعده ام کم. دهمی مانی زود پایلیخ
 

 به سالمتم هم از ی توجهی بنیهم.  نخورده اميزی بود چدهی که عمه تدارك دیی سرپاصبحانه
  ي اوهی ابمکویک. دهمی مری مسریی افتد تغیچشمم که به سوپرمارکت م.ستیخستگ
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. شماره ناشناس است. شودی بلند ملمی موباي که صداکنمی را باز مکیهمان جا ک.  خرمیم
 .شودی و ارتباط برقرار مکنمیصفحه را لمس م

 .دییبله بفرما-        

 ؟ی جان خوبایمیسالم ک -        

 ؟ي خطتت رو عوض کرد؟ییبهرام شما -        

 ؟ییکجا.مهی شخصي کاراي هم دارم که براي اعتبارهینه  -        

  شده؟يزی شرکت؟ چابونی خيتو -        

 .دمی پروژه؟ اتمام کارتو ندي رومی با هم برامی بينه وقت دار -        

 ی قرار دارم دو سه ساعتمارستانی در بانوشیتا هفت که با ک.  اندازمی به ساعت مینگاه        
 .زمان هست

 .منتظرتم -        

 باز میدر جلو را برا. رسدی هم م بهرامخورمی را موهی و آبمکی تا کشودیتماس قطع م        
  يبروشور رو: دیگوی و مکندیحرکت م. بندمیکمربندم را م. نمی نشی و مکنمیتشکر م.کندیم
 

 . رو نگاه کنداشبورد

 مدت به اتمام نی است که بهرام اییمربوط به کارها. دارمیبروشور قرمز رنگ را برم        
 .رمیگی قرار مریواقعا من تحت تاث.  در دست اجرا داردایرسانده 

 . ی داخلونیدکوراس.  لندن برگزار بشهي قراره توشگاهی نماهی گهیچند روز د -        

 .چقدر خوب:  میگویبا ذوق م        

 .ياری نمونه کارات روهم بیتونیم. يای تو هم همراه گروه ما بيدوست دار -        

  نشون بدن؟ي نقش برجسته ها هم بتونن خودیکنیمفکر  -        

 .شهی ازش استقبال میلیمن مطمئنم خ. چرا که نه -        
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  ؟کشهیچقدر طول م. نجای مدت دور باشم از اهی ادی بدم نمی فکر کنم ولدیبا -        

 سه يزای وتونمی من می بمونشتری بی اگه خواستیتونی می دو هفته ولشگاهیخود نما -        
 .کنمی مفیماهه برات رد

 شتری االن بمیحاج بابا.  حاج بابا را چه کنمی ولدی ای به مذاقم خوش میلی خشنهادشیپ        
   فکردیفعال با.  می گوی رد درخواستش نمای از قبول يزیچ.  دارداجی به من احتشهیاز هم

 
 . و همه جوانب را بسنجمکنم

مخصوصا .  از کارمکندی استقبال میلیخ. گذراندیر را از نظر م همه کاتیبهرام با حساس        
   که درون باد شاخهیطرح درخت.  سقف هماهنگ استي هاي کارتسی که با رابیقسمت

 
شاخ و برگم هرکدام به .  حال االن من استیی طرح انتزانی ادیشا.  استشانی پرشیها

   را با احوالمی کارهاتوانمیخوب است که م. زندی را دامن ممیشانی به رقص درامده و پریسمت
 

 در انی روح سرکش و نا ارمم درون طرحها به جریخوب است که گاه.  مخلوط کنمیشخص
 . بهتر بشود حالمدی شانطوریا. دی ایم

 که هرکدام یینقش زنان روستا.  اداره فرهنگ و ارشاد را هم خودم کار کردميتابلو        
  انگار از. شودی حالم بهتر مشومی خودم که ميایمحو دن. گذارندیضه مصنعت دستشان را به عر

 
 نوشتن را ی کسيبرا.  کتاب رای کسيبرا.  ارامش هر کس بنا نهادهي را براي خدا هنرازل

 . رامی هابهی من هم کتي آواز را و برايگری ديبرا.

 به يزی موضوع فعال چنی در رابطه با اشهیم: میگویموقع خروج از ساختمان به بهرام م        
 ؟ی نگیکس

 فهمهی نميزی چی کسيمعلومه تا تو نخوا-        
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  برمدی شده باری دمیگوی و مکنمیبه ساعتم اشاره م        

 . حاج بابادنی دامی بخوامی خودمم مرسونمتیم-        

 اش را درست قهیکه  نطوری و همکندیکت اسپرتش را به تن م.  دهمی تکان ميسر        
   بهیکنی تظاهر مي متوجه ام که داری ولستی حالت اصال سخت ندنیفهم: دیگوی مکندیم
 

 .آرامش

 هی که شک دارم بتونم فیاونقدر ضع.  کرده فمی ضعیلی چند وقت خنیاتفاقات ا -        
 .رمی درست بگمیتصم

 يرو.  استراحت برات الزم باشههیبه نظرم .  واقعا نگرانم کردهي که امروز داریحال -        
 .يای حال و هوا در بنی از ایتونیم.  فکر کنشنهادمیپ

. کندی بخاطر کار درد می روزها کمنیا. دهمی فشار می چپم را کممیبا دست راست، بازو        
 .از حاج بابا گرفته تا مادرم.  بسته استزای چیلیپاهام به خ: میگویم

 .ی خودتو از بند ازاد کندیبا. کنهی مشونتی اسارتها پرنیهم -        

 . من سختهي در عمل برای گفتنش راحته ولی که کنار نشستیی تويبرا -        

 .کنمی وقتا واقعا درکت نمیگاه: دیگویم. میشوی منیسوار ماش        

 از دست خودم و درك ی خودم هم گاهمی بگوخواهدیدلم م: میگوی لب مری زیدانمیم        
 .خودم عاجزم

 نام دنی با دخوردی زنگ ملمی که موبامی نگذاشته امارستانیهنوز قدم اول را درون ب        
  زندی و سرکارش زنگ نممارستانی موقع از بچی که هدانمی است و ممارستانیب. لرزمیکاوه م

 
 .شومی منگران

 .الو کاوه جان-        

 ؟ییسالم کجا-        
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  شده؟يزیچ. لرزدی می کممیصدا        

  االن؟ییکجا-        

 .مارستانمی باطی حيتو:شوندی شل ممیدست و پاها.  شومی نگران مشتریب        

 .شتی پامیبمون ب-        

  شده؟ی چپرسدیندمیبیحال و روزم را که م.کندی را پارك منیبهرام ماش        

 . امیکاوه گفت بمون تا خودم ب.  دونمینم-        

 ادی همراهت بخوادی مدی شادنی راه نمشتری نفر رو بکی بخش ي توی نداره گفتینگران -        
 . نباشهیتا مانع

 .انقدر دلشوره دارم که حد ندارد. دهمیاصال به بهرام گوش نم        

 واریقلبم وحشتناك خودش را به د.  در رفت و امدمنهیه س دست بي وروديجلو        
 فکر کنم که علت رفتار کاوه حاج بابا ترسمیجرات اعتراف به خودم هم ندارم م. کوبدیم

 .باشد

رنگت مثل . یفتیاالن م. ادی بخور تا بنویا-. گرددی خنک برمي اوهی و با اب مرودیبهرام م        
 .گچ شده

 یدنی نوشنیبه ا.  خورمی موهی از اب ميمقدار. رمیگی را موهی اب مکنمی میتشکر کوتاه        
 . سرپا ماندني دارم براازیخنک ن

 یشگی از کاوه هميخبر. داردی اهسته برميقدم ها. نمیبی مي وروديکاوه را رو        
 .شی درون موهاکشدیدست م.  رسدیخسته به نظر م.  کنمیجز جز صورتش را رصد م.ستین

 از حنجره ام خارج يزیچ. زنمیفقط لب م.  رمیگی مواری دستم را به دکی طاقت یب        
  شده؟یچ: شودینم

 .اروم باش: دیگویم.  حال و روزمدنی با درودی در هم مشیاخم ها        
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 حال حاج دیمثال بگو.  که ارامم کنددی بگويزی بزند که چی حرفخواهدیمن اما دلم م        
 . خوب استمیبابا

  شده؟یچ: کنمی طاقت تکرار میب. شی ام به لبهارهیخ        

غم النه کرده .  ستدی ای ممیروبرو.  شی درون موهاشودی مشت مشی دستهایعصب        
 . افتادهياتفاق بد. ندی گوی دروغ نمرهی تي هاي قهوه انیا. ستیدرون چشمانش انکار نشدن

 .ستمی ای مشی لبهاي و روگذرمیاز چشمانش م        

 .حاج بابا رفته تو کما -        

 .خورمیسر م. ی گچواری دي روشودی مدهیدستم کش. رودی ممیجان از پاها        

 که از ییرهایتمام مس.  شی هایمهربان. گذردی مدگانمی دي سالها از جلونی اریتمام تصاو        
   هم خطی زمزمه کرده و گاهمی که براییتمام شعرها. می کرده ایمدرسه تا خانه با هم ط

 
 که می هاطنتی و شینوجوان. شدی کههمه به اغوش او ختم ممی هایی ها و تنهایبچگ. زده

  قلبم فشرده. دیرسی که به اعتراف نزد او ممی پنهاني عاشقانه هایحت.  نشاندیلبخند به لبش م
 
 ي صدابندمیچشم م.  به اشک نشسته ام تار شده انديبهرام و کاوه از پشت چشم ها. شودیم

  یعنی کما شنوم؟ی را نمشی صداگری دیعنیکما رفتن . شنومیاهللا اکبر نماز حاج بابا را م
 

  کرده است؟؟؟غی خودش را از من دریعنی ندارد؟ کما ياریهوش

 رندیگیاه م از دو طرف ریلیقطرات اشک چون س. کنمیچشم باز م. دهندیمحکم تکانم م        
 . ایمیک. زمی عزایمیک. شودی اکو مشی و صدادهدیکاوه محکم تکانم م. می گونه هايرو
 

 .ادی ممکنه بهوش بفتادهی نی اتفاقهنوز
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امکان دارد .  بلند شوم و بروم کنارشدیبا.  محکم باشمدیبا. دیایامکان دارد بهوش ب        
  یسع. واری به درمیگیدست م.  اورمی را طاقت نمییمن تنها. دیای بهوش بدیبا. دیایبهوش ب

 
 مارستانی سمت برومیارام م.  شومی بلند می اورم و به سختیبه خودم فشار م. بلند شومکنمیم

 .نمشی ببخوامیم:میگویو م

 .ردیگی را ممیبازو.  کندیکمکم م        

 .ششی بره پذارنی رو نمیکس.  است ژهی ويمراقبت ها: زندیکنار گوشم لب م        

 . درون نگاهششومی مرهی است خسی که خیی با چشمهاستمی ایم        

 .کندی را شکار مزمینگاه ت        

 .نمشی ببخوامیم-        

 .دهدی و سرش را تکان مدهدی مرونیکالفه نفسش را ب        

 . صحبت کنمدیبا-        

 ؟يخوای ميزی چ؟یاالن خوب:دیگوی که به شدت مهربان شده مییبا صدا        

 .شودی میهمزمان باز هم چشمانم از اشک خال. کنمی طاقت چشمم را باز و بسته میب        

 .خوامیحاج بابا رو م: میگوی و مگذارمی اش منهیسرم را درون س        

.  گوشم گفته بودری زییزهای که چه چدمیاصال نفهم.  رفته استی که بهرام کدمینفهم        
 . گرددی برمیوقت.  که کاوه رفتهستی اقهیچند دق.  امستادهی اژهی ويپشت سالن مراقبتها

 
 اجازه نی از اشتریب. قهیفقط پنج دق: دیگویم.  را پاك کنممی تا اشکهادهدی دستم میدستمال

 .دنینم

 به او ی مختلفياز پشت دستگاه ها. شومی و وارد اتاق مکنمیلباس مخصوص را تن م        
  انگار. ستی دست خودم نمیکنترل کردن اشکها.  رسدی مظلوم به نظر ميادیوصل است ز
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 .صبور باش باباجان: دیگوی مشهی شنوم که مثل همی را مشیصدا

 را هم شی سوم حجم دستهاکی می دستهای زمانکی. گذارمی ممیدستش را درون دستها        
  شد؟ری پمی من بزرگ شدم که حاج بابایک. کردیاشغال نم

من .  من باور کردم نهیفکر نکن. نهیی پاتیاری هوشگهیم.  کماي توی رفتگهیکاوه م -        
 .ی بخوابکمی يخوایم. درست مثل خودم. ي خسته اکمی فقط دونمیم

 تا ختمیری رو بهم مای دنیگفتی مومدیخب اگه خوابت م:میگوی مهیبا لبخند وسط گر        
   قولدی بای ولنجایاروم بخواب هم. بخواب.  ندارهیحاال هم اشکال. ی بخوابیساکت باشه بتون

 
 .ی شداری زود زود بيقول بد. يبد

 میری مییبعد دوتا. ی تا چشاتو باز کننمیشیانقدر م. نمیشی اتاق منیمن پشت در هم        
  حاج بابا مال خود خودم. شمی خونه خودش راحت مرهی مگهیعمه هم که د. من و تو. خونه

 
 .شهیم

 . حق اعتراضم ندارهیکس.  فقط رو حاج بابام حسودمگهیحسودم؟ اره د        

 رمیمن م.  حسودخان اومدنی اولنیبب: میگوی مي اشهیبا اشاره کاوه از پشت پنجره ش        
 .زود چشماتو باز کن.  اتاق نشستمنی پشت در همیول

 بروم پشت در و منتظرش دیحاال با. کندیحرف زدن با او ارامم م. کندی ارامم مدنشید        
 .زمیری اشک نمگرید. داشته باشدي کاردی من عاشق نباي برایانتظار سخت است ول. باشم

. ندی نشیکنارم م. نمی نشی می صندليرو. کندینفسش را رها م. ندیبیکاوه ارامشم را که م        
 .کنمی مي همه عالقت حسودنی به ایگاه: دیگوی طرفم و مشودیخم م

 قی عمي درشت و اخمهایکاوه با چشمان.  از خندهشومی منفجر مستیدست خودم ن        
 . شده اموانهی دکندی فکر مدیشا. کندینگاهم م
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االن به حاج بابا از حسادت : میگوی که نمناك شده می و با چشمانکنمیخنده ام را جمع م        
 .يخوبه که خودت اعتراف کرد. گفتمیم

 تی خودتو اذنطوری ایوقت:دیگوی و مدهدی مهی تکی صندلیسرش را به پشت. زندیلبخند م        
 .کشمی من عذاب میکنیم
 

 تی خودتو اذنطوری ایوقت:دیگوی و مدهدی مهی تکی صندلیسرش را به پشت. زندیلبخند م        
 .کشمی من عذاب میکنیم

 ي االن که تونی امروز همی وقته که حالش بده ولیلیخ. شمیحاج بابا بره من تنها م -        
 .شمیباورم شده که واقعا دارم تنها م. کماست لرزه افتاده به تنم 

 . طرفمگرددی است برمی صندلیهمانطور که سرش به پشت        

 . رو انتخاب نکنیی تنهای ولیشیتنها م. ادهی فاصله زیی و انتخاب تنهایی تنهاونیم -        

 سکیدلم ر. ی روحیفی بالتکلنیاز ا. خودم هم خسته ام . شومیکامال حرفش را متوجه م        
 . ي که عاشقانه دوستش داری باالتر از بودن با کسي و خمارسکیچه ر. خواهدیکردن م

 
.  ارزشش را داردی ولکنمیر م اصال ان گونه نشود که تصومیریگ.  اصال ببازم قمار رامیریگ

   حاج بابا ممکندانمیحاال که م.  لحظه کنار کاوه ارزشش را داردکی يانتخاب کاوه بودن برا
 

 کنارش باشم چرا دل به خواهدی کنارم است و دلش متگری نباشد حاال که کاوه انقدر حمااست
   کهدمی انتظار کششی که سالها برایچرا غرق نشوم درون عشق.  خواستن کاوه نزنميایدر
 

 . ها دست و پا زدمیی در باتالق جداسالها

 تماس ی داشتيکار. فتمی سر شرمیمن م: دیگوی و مگذاردی زانو ميدو دستش را رو        
 .زنمیخودم مرتب بهت سر م. ریبگ
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 .باشه ممنون -        

دستم .  خوردی سر میقطره اشک.  نمیبی و حاج بابا را مشهی پشت شرودی مرودیکاوه که م        
  خواهمیاز خدا م. است می که صورت حاج بابایی جاي روکشمی مشهی شيرا نوازش وار رو

 
 .دیای بهوش بزودتر

 زنگ زده بود و ندختیعمه س. خوانمی می الکرستی لب اری اندازن و زی محیمدام تسب        
   ها شروع شدهیتابیش مطلع شده بودند و بهمه از به کما رفتن.  بوددهیدر مورد حاج بابا پرس

 
 شی هاهی مونی کرده بود و ما بهی گرندختیعمه س. گفتم که همان گونه است که بوده . بود

 . مهردختمچارهیگفته بود ب

 شود وگرنه يخدانکند حاج بابا طور.  عمه مهردختادی با شودیقلبم هزار تکه م        
 يزی گرچی که هی به زندگشودی چنگ مي انقدر قوری دست تقدیگاه. خوردی بهم مشیعروس
  از ان

 
 .ستین

 را با همکارش فتشی من بماند ششی پنکهیبخاطر ا.  به من سر زده بوديکاوه چند بار        
  دادی ام ميدلدار. دیباری از سر و صورتش می خستگدمشیدیهربار که م. عوض کرده بود

 
 با خودم دیبا.  استنیی پایلیکان بهوش امدنش خ که حاج بابا سنش باال است و امگفتیم

   هرخواستیمن دلم م. دمی شنی من نمی اماده کنم وليزی هر چي خودم را برادیبا. میایکنار ب
 
 .زمی نجات عزي برااندازمی چنگ بنمیبی میسمانیر
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 شهیاز پشت ش. همراه با دکتر بخش به اتاق رفته بودند . کردی اما اوضاع فرق منباریا        
   و دردیپرسی مییکاوه سوالها. کردندی را چک ممی عاليدکتر و دو پرستار کنار. دمشانیدیم
 

 کردمی را حس مشیعمق ناراحت. دی گفت که همزمان نگاه کاوه به سمت من چرخيزی چاخر
 مگر بد تر از کما هم وجود داشت؟ .زدی چشمانش که مدام برق مي اشهی دو قاب شیحت

 ست؟ی ناینگاهم گو.  پرسمی نمچیه.  سمتشرومی مدی ای مرونیکاوه که ب        

به چشمانش . انگار او هم کم اورده.  انگار او هم شوکه است واری به ددهدی مهیکاوه تک        
  کنار گوشم لب. گذاردی اش منهی سي و سرم را روردیگیدستم را م.  و منتظرمکنمینگاه م

 
 .حاج بابا قراره بره بهشت. زدلمیصبور باش عز. نمی باش نازنيصبور: زندیم

 چه شده بود؟ سرم را میحاج بابا. سپارمی کاوه کنار گوشم گوش ميناباور به زمزمه ها        
   کاوه راهیتا به حال گر. شی به دو قطره اشک سر خورده از چشمهاشومی مرهی خکنمیبلند م

 
  بودم؟دهید

  شده کاوه؟یحاج بابام چ: میگوی طاقت میب        

 .زمی عزمی کني صبوردیبا.  يمرگ مغز -        

 کنترل گری و دشودی مشت ممی دستهايلباسش تو. گذارمی اش منهی سيدودستم را رو        
  میحاج بابا.  شودی نمداری بگری دمیحاج بابا.  زنمیضجه م. ستی نارمی بغض در اختنیکردن ا

 
 بدون او چه کنم؟.  کندی نگاهم نمگرید

  کنم؟کاریکاوه بدون حاج بابا چ -        

 .نمیمن کنارتم نازن. زمیمن هستم عز: دیگوی و در گوشم مکندیکمرم را نوازش م        
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ن  نفس و ای که به تنگمی عصبي دانم چقدر از واکنش هاینم. گذردی دانم چقدر مینم        
   وي اشهی شدنم به پنجره شرهی دانم چقدر از خینم. گذردی مشودی ختم می لعنتياسپر

 
انگار . زمیری و اشک ممی به اورهی ساعتهاست خدانمیفقط م. گذردی معصوم حاج بابا مچهره

  نبودن.  اندازدی به راه ملی سيشتریهر بار با فشار ب.  خشک شدن نداردالیچشمه اشکم خ
 

 که درون مانمی میمثل کس. پدر و مادرت بود سخت است.  گاهت بودهی عمر تککی که یکس
   غذامیبرا. کاوه تمام شب را کنارم بود.  از دست داده استکجایزلزله پدر و مادرش را 

 
 به خوردم داده بود و من بخاطر درد معده وهیبه زور ابم.  نتوانستم لب بزنمی بود ولگرفته

دست و . ششی اذان صبح با التماس گذاشته بودند تا بروم پيدمدما. همه را باال اورده بودم
  شیپا
 
 ی که امدم سبک تر بودم ولرونیب.  شکوه کرده شیی وفایاز ب. ختمی و اشک ردمی بوسرا

 تماس هی رفته بود تا با بقمیشانی پدنی و بوسی صندليکاوه بعد از نشاندنم رو. دهیداغد
  به. ردیبگ
 

 شانه گذاشتن و ي سر رونی حضور پررنگش همنیاصال هم.  داشتماجی کاوه احتي هامحبت
 .کردی کردن هم ارامم مهیگر

 به شدت ياری که هوشدیگویم. کنمی و با دکتر بخش صحبت مرومیبعد از رفتنش م        
  کنندی وگرنه تا فردا دستگاهها را جدا ممی را اهدا کنشی اعضامیتوانی مدیگویم.  امده نییپا
 

 و رودی ممیحاج بابا. زمیری و من در سکوت اشک مدیگویم. ستی نشی به بهبوديدیم اچون
 ی حسهی.  ببخشددی امگری به چند نفر دخواهدیم.  کندی باز هم بخشندگخواهدیبا رفتنش م



 440 

  ته
 

 چشمانش را باز گری دکباری فقط کباری عذاب وجدان بزرگ کاش کی.  وجود داردقلبم
 وقت کاش ها چی که هفیح.  با کاوه ازدواج کنم تا اسوده برودخواهمی که مگفتمی تا مکردیم

  سبز
 
 . شوندینم

. رساندی مژهی وي و بعد هم مراقبت هامارستانی که خودش را به بستی نفرنی اوليکسر        
   با صورت ونگونهیمرا که ا.  استزی همه مان عزيچشمانش سرخ است حاج بابا برا

 
 ای بشه؟ بی چي موندنجای حال و روزت انیبا ا. رودیاز کوره در م. ندی بی پف کرده میچشمان

 .برو خونه

 به ی پنجره منتهنیمحال است از پشت ا.  و ضعف دارمدهی و سردرد امانم را برجهیسرگ        
 .من خوبم: می گویم. حاج بابا تکان بخورم

 خودش فکر شی پیه چ دونم کاوینم. یکامال مشخصه خوب:  به صورتشکشدیدست م        
 .ی بموننجایکرده که تو رو گذاشته ا

 یبالخره کوتاه م.  ندارديری تاثمی کدام روچی هی ولکندی و اخم و تخم مزندیمدام غر م        
 .نی بشای جان بایمیک: دیگوی ممتی و با مالستدی ایکنارم م. دیا

.  خواهم به اجبار مرا بفرستد خانهینم.  می ای کوتاه میکم. نمی نشی می صندليرو        
  ی و بی و چهار ساعت گرسنگستیضعف عاقبت بعد از ب. گذارمی رو هم مي اهیچشمانم را ثان

 
 .رومی و از حال مشودی می بر بدنم مستولیخواب
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با . کندی را آرام نوازش ممیموها. نمیبی سرم مي عمه مهردخت را باالکنمیچشم که باز م        
 زم؟ی عزیخوب: دیگوی متورم مینیسرخ سرخ است و ب که یچشمان

 .حاج بابا: میگوی و مشومی مزی خمین. دی ای مادمی دردم تازه می که کجادی ای مادمی        

بلند : دیگویکاوه است که با اخم م. خواباندی ومرا مردی گی را ممی مردانه شانه هایدست        
 .نشو

.  حاج باباشیبگذارند بروم پ.  که بگذارند بلند شومکنمی به عمه التماس ممیبا چشمها        
 . شودی تواند خودش را کنترل کند و با هق هق از اتاق خارج می که عمه نمشودی چه مدانمینم
 

 . شدممیتی بار دوم يپس بالخره برا. پس بالخره اتفاق افتاد. گذارمی هم مي را روچشمانم
 

 و زندی ام را کنار مدهی صورتم کشي که رويملحفه ا. ندی نشی تخت ميروکاوه کنارم         
 . عضوي اهداي دادن براتیهمه اومدن و رضا. کننیفردا عملش م: دیگویم

  نکن باشه؟یتابیب. من هستم : دی گوی میفی با فشار خفردی گیدستم را م        

 خودم خواهدیدلم م.  خوشرنگ حل شوم و آرام تر نشومي هاي درون قهوه اشودیمگر م        
  خواهدیدلم م.  هستمدی نوازشم کند و بگوای دنيرا پرت کنم درون آغوشش و تا انتها

 
من از رها .  نکندمی که رهایکی.  نگذاردمی که تنهایکی خودم بخواهد ي باشد که مرا برایکی

  من از ان. دمی لرزمی مادر رها شد که بابا رفت و من ويمن از همان روز. ترسمیشدن م
 

 ختمی مادر اشک ري دوري اتاق برایی که امدم خانه حاج بابا و شب تا صبح در تنهاروز
   که حاج بابانباری ای ولدمیمن در ان شب که کاوه ازدواج کرد و باز هم تنها شدم لرز.  دمیلرز

 
 .رمیمی نباشد دم به دم می اگر کسرودیم
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 به قلب دهدی و گرما مکندی و دلم را قرص منجاستیبودن کاوه خوب است کاوه ا        
 .منجمد شده ام

.  ی تو هم نباشنکهیاز ا. ترسمی مییکاوه من از تنها: میگوی و مشودیکاسه چشمانم پر م        
 . نباشهی کسچی هگهی دنکهیاز ا

 ی و مگذاردی سرم ميچانه اش را رو . کشدی اورد با خشونت به اغوشم میطاقت نم        
 . تنهات بذارم اروم باشستیقرار ن.  اروم باششیه: دیگو

 باشد که کنفری نکهیحس ا.  شودیگرمم م. کنمی اراده دستانم را دور کمرش حلقه میب        
  داردی سرش را بر مشودیهق هقم که خفه م. ستی خودش بخواهد عاليتورا فقط و فقط برا

 
 دی که بایی تونی اذارمیمن تنهات نم: دیگوی میمیبا لبخند مال.  درون نگاهمشودی مرهی خو

 ؟ی همراهم بشیکنی قبول میبگ

 ی مدی شدکبارهی که ي اهی با گرخواهدیمعلوم است که دلم بودن و ماندن با کاوه را م        
 . شمیم: می گویشود م

حاال . ا از خدا کاوه و عشقش را نخواسته ام سالهنیمگر تمام ا. خواهمیمگر از خدا چه م        
 .بگذار خودم را بسپارم به عشق. که همه جوره کنارم است 

 که يبوسه ا. می لبهاي روکاردی مي و بعد بوسه ارقصندی ممیچشمانش درون مردمکها        
  دلم.  رساندی را به هزار متابمی قلب بي که طپش هايبوسه ا. کندی منیریکام تلخم را ش

 
 تمنا یکل. میریگی از هم فاصله می در اتاق کميبا صدا. کشمی خجالت می ولخواهدی میهمراه

   گلمیگونه ها.  شودی وارد ميپرستار.  درون نگاهشازی نی کلزندیدرون نگاهم موج م
 

 بندد که لبخند به لب ی درون ذهنش نقش می حتما تصوراتمی که ما هستیتیبا وضع. انداخته
 . شودی تخت بلند ميکاوه از رو. گزمیلب م.  اوردیم
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 .ارمی سرمشونو در بدی دکتر بادیببخش: دیگوی طرفم و مدی ایپرستار م        

 نه به شی پقهی چند دقينه به نرمش و محبت ها.  دهدی تکان مي فقط سرتیکاوه با جد        
  يزی ام که از پشت سر پرستار چشمک ری همه مردانگنی ارهیخ. و اخم االنتیجد

 
 حواس مرا از حاج خواهدی مدیشا.  امدهی که تا به االن از او ندیی هاي بازوانهید. زندی ممیبرا

 .بابا پرت کند

اگه . زمیتمام شد عز: دی گوی و مگذاردی انژوکت مي جايپنبه اغشته به الکل را رو        
 .ی بلند شیتونی مرهی نمجیسرت گ

کاوه .  که نتوانم راه برومي نه انقدری ضعف دارم ولیهنوز کم. نمی نشی و مشومیبلند م        
   و از اتاقکندی به ما نگاه ميپرستار جوان با لبخند. میای بنیی تا از تخت پاکندیکمکم م

 
 .پوشمی را ممیکفشها. شودی مخارج

 بازم ی بخور لباساتو عوض کن اگه خواستيزی چهی.  خونهمیریبا هم م: دیگویکاوه م        
 .میگردیبرم

دوباره . کندی مي روسرری صورتم را زي امده روي هايچتر. دهمی تکان ميسر        
 . هم بهم خوردهنمی عمه نازنیعروس. شودی پر ممیچشمها

 . نکنهیگر: دیگوی و مکندی امده از چشمم را با دستش پاك منیی پازی ريکاوه اشکها        

 . عمهیعروس: میگویبا بغض م        

عمه . ی بس کنتوی نگرانشهیم: دی گوی مری دلپذی و با خشونتکنهیکالفه نفسش را رها م        
 .فقط و فقط خودت. به فکر خودت باش.  افتهی نمی اتفاقرتری دکمی کنهیهم ازدواج م

 . تونمینم -        

 .می همه سال دور از هم موندنی که اینتونست -        
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.  حرف را بزندنی ادی خودم نباي برای نگرانی هر چه هست حتلشیدل. شومیدلخور م        
 .رودیحداقل نه االن که حاج بابا دارد م

: دیگوی و مردیگی را از دستم مفمی کمتیبا مال. دارمی را برمفمی و کرمیگینگاه ازش م        
 ؟يناراحت شد

 سالها عذاب وجدان داشت بخاطر نی چون حاج بابا تمام اادی زیلیخ. ناراحت شده بودم        
   سمترومیم.  رابطه بزندنی در ای خواهم کاوه اصال حرفی نمرودیحاال که دارد م. مانیدور

 
 . جوابش را بدهمنکهی بدون ادر

 واکنش ی که قهر کنم ولستمینبچه .  گذارد برومینم. داردی و نگهم مردیگیدستم را م        
 .ستی نیعی طبمیها

از باال درون .  دی ایچشمانم باال م. شودیباز هم دستانش حصار تنم م.  گردمیبرم        
 رو رها هی بقکنمی خواهش می ولزدمی اون حرفو مدیببخش نبا: دیگوی و مشودیچشمانم زوم م

  کن
 

 .ي شدفی چقدر ضعنیبب.  به خودت فکر کنفقط

  تظاهر کنم؟يخوایم -        

 .معلومه که نه: دهدیکالفه سرش را تکان تکان م        

 . نگران مامانم نباشه.  نباشهينگران کسر.  تونم نگران عمه نباشهی من نم؟یپس چ -        

 . تونم نگران تو نباشمیمن نم: میگوی ممینی نوك بیبا مکث و سوزش        

من خودتو .  خوامی نمتویمن نگران: دیگوی است منی دلنشي اوازهی که شبییبا صدا        
 .خوامیم
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.  کوبش محکمش را بشنومخواهمیم.  قلبشي روگذارمی بندم و سرم را میچشمانم را م        
  همان جا که.  بوسمیقلبش را م.  کنار هم بودنماننی دارد اتی باور کنم که واقعخوامیم
 

 . داردی خوش اهنگنی طنشیصدا

اگه : میگوی و مکنمی رسم می فرضییخطها.  اشنهی سيبدون برداشتن سرم از رو        
 ؟ی باشه چایچشمامو باز کنم و رو

 .نمی نازنستی نایرو: دیگوی بوسد و می را ممی موهايرو        

 خواهندی که مدیگویپرستار م. شودیکالفه از من جدا م. خوردی که به در مي تقه ايبا صدا        
 . دیگوی ميکاوه باشه ا. اورندی بدی جدماریب

 شهی از پشت شگهی دکباری قبل رفتن شهیم: میگویم. میشویدوشادوش هم وارد سالن م        
  فردا صبح قبل از عمل با او. شومی مالی خیب. دهندی که اجازه نمدیگویم. نمیحاج بابا رو بب

 
 ی صندلي روالی همراه سهندختی شلوغ است عمه سمارستانی باطیدرون ح. کنمی موداع

   فروتنيعمه مهردخت کنار اقا. کندی مهی و گرالستی سهي شانه هايسرش رو. نشسته اند
 
 ي براشومیخوشحال م. کندی فروتن کمرش را احاطه کرده و نوازش مي اقايدستها. ستادهیا

   اندستادهی ايهم گوشه ا ي و کسرانوشیک.  راشی دهد غمهانی را دارد که تسکیکس.عمه 
 
 است ی کسنی اولنی عمو امامده؟ی نیعنی. نمی بیزن عمو را نم. کنندی صحبت منی با عمو امو

 : دی گوی بوسد و میسرم را م. ردیگی ام شدت مهی و گرکنمیبغلش م. شودیکه متوجه ام م
 

 .رهی داره مينطوریخوشا به سعادت حاج بابا که ا. مرگ حقه.  باش دخترماروم

 گهی موندنمون دنجایا:  دیگویکاوه م. گذراندیچشمان پف کرده و رنگ زردم را از نظر م        
 . استدهی فایب
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 مش؟ینی ببمی برشهینم: دیگوی مندختیعمه س        

 .ذارنینه فردا قبل از عمل م: دیگویکاوه م        

 .ردیگی شدت ممی عمه هاهیبا اوردن اسم عمل گر        

 . افتندی و جلوتر از ما راه مدهدی مي را دلدارندختی ،عمه سالیسه. شوندیهمه بلند م        

 ختهیانگار درون خانه گرد مرگ ر. ستی بار خودش ننیا. همه امده اند خانه حاج بابا        
 . شودی بلند مندختی عمه سي هاهی گري صداکباری ي اقهیساکت ساکت است فقط چند دق. اند
 

 دهی تخت جانان دراز کشيمن رو.  اماده کردن مقدمات مراسم رفته اندي براانوشی و کهکاو
  لمی لبخند بزرگ تحوکی سالها نیلبخند دارد مثل تمام ا. کنمیام و به عکس بابا نگاه م

 
 .دهدیم
 

اصال با او هم . قهرم.  از امدن پدرش خوشحال است ای گونباریا.  که حرفها دارد يلبخند        
 .  گذارمی هم ميچشمانم را رو.  من خوشحال باشدییحق ندارد از تنها.  قهرمنی اوليبرا
 

همه . کنمی چشم باز میشانی پیسیبا حس خ.  مخوفییکابوسها.  نمیبی مي پراکنده ايخوابها
  تمام. چهارصبح است. یار پاتخت ساعت کني روخوردینگاهم سر م. است کی تارکیجا تار

 
 حاج بابا دوباره چشمانم پر ياداوریبا . شومیبلند م.  عصر و شب را خواب بوده امروزید
 ونیزی تلوي کاناپه جلوي طبق معمول روي که کسرنمیبی مشومیاز اتاق خارج م. شودیم

  خوابش
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 حاج بابا را کنمیهر طرف را نگاه م. رمیگی و از اب زالل حوض وضو ماطی درون حرومیم. برده
   وشومیوارد کارگاه م. همه جا. اطی مجنون حدی تک بری زوانی ايکنار حوض رو. نمیبیم
 

 که هر طرفش حاج یینجایا.  محال استنجایبعد از حاج بابا ماندنم ا. کنمی را روشن مچراغش
 .ستمی ای و به نماز مکنمیجا نماز را پهن م.ستیباباست وخودش ن

 ي نمازهانی ما بي چه سردانمینم.  با ورود کاوه به کارگاهشودیسالم نمازم همراه م        
 .دلشکسته من و حضور کاوه است

 و دهی ژوليموها. واری داده به دهی تکنهیدست به س. کنمی را پاك ممیبا پر چادر اشکها        
   دودگاریاحتماال تا صبح س . را پشت سر نگذاشتهی که او هم شب خوبدیگوی درهمش مافهیق
 

 . کرده

 شهی نگران ميدی جواب نمنهیبی می وقتتی گوشيمامانت چند بار تماس گرفته بود رو-        
 .نجای ارسونهیفردا خودشوم.  بهش گفتانویعمه هم جر. زنگ زد خونه

 داشته ام بوده که ازی که بهش نی مواقعیک. ستی دست خودم نزنمی که ميپوزخند        
 . باشدنباریا

 مارستان؟ی بمی برشهیم: می گوی و مکنمیجانماز را جمع م        

 ها نیاخر. نمشی بار ببنی اخري براخواهمی منمشی ببهی بقدنی قبل از رسخواهمیم        
 .ستندی نندی من خوشاي براشهیهم

 . اماده بشمرمیم: دی گوی ومردیگی مواری از دهیکاوه تک        

 را دوست نرنگی امیحاج بابا. همرنگش ی با شالکنمی ام را به تن می اسمانی ابيمانتو        
   با اخمدی ایکاوه که م. کندی برابر منی نگاهم را چندتی معصومیبارها گفته بود که اب. دارد
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بداند چطور در  دی به سن من باي دختردیگویحتما با خودش م.  گذراندی را از نظر ممیسرتاپا
 . اوستتیمهم حاج بابا و رضا. ستی مهم نمی براي فکرچی هی لباس بپوشد ولنجورمواقعیا

 پشت کشدی دست منی قبل از روشن کردن ماشکندیمکث م. شومی منیسوار ماش        
 .دمی تا صبح نخوابشبیتمام د: دیگویم.  سمت منشودی مدهیگردنش و بعد نگاهش کش

 فرصتش ی وليدی فهمی و مگفتمی متی موقعنی زودتر از ادی هست که باییزای چهی        
 .نشد

 قول بهم هی خوامیم: دی گوی و مردیگیدستانم را درون دستش م.کندینفسش را رها م        
 .يبد

 رهیخ.  اوردی به دستانم ميفشار.  حرفهاستنیاالن چه موقع زدن ا. کنمیدرکش نم        
   کهي و بشنوینی ببییزایممکنه چ. ی محکم باشخوامیم: دی گوی درون نگاهش مشومیم
 
 باشه؟. می بذار با هم حرف بزنی کنه ولتتیاذ

 زودتر خواهدیدلم م. کنمی من االن فقط به حاج بابا فکرمزندی دانم از چه حرف مینم        
  دیشا.  باشهيعنابه م.  دهمی تکان ميسر.  با ارزشندمی ها هم االن براهیثان. مارستانی بمیبرو

 
 .و ته بردارد. سر ی بي حرفهانی گونه زودتر برود و دست از انیا

 .کندی را روشن منی پشت دستانم و ماشزندیمهر م        

 با او نفسم می بوسه ها و حرفهانیانقدر سخت که دوبار ماب. وداع با حاج بابا سخت است        
  نی که مرا دور کند از اشودی به کاوه متذکر ممی تابی بدنیانقدر سخت که دکتر با د. رودیم
 

 ری کاوه زي نه حرفهانمی نشی هم منی زميرو.نمی نشی بسته مي من پشت درهایول. فضا
  انگار منتظرم که در باز شود و حاج بابا سالم و. مارستانی نه امدن همه به بکندیگوشم ارامم م
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 عمرم را پشت ي ساعتهانیبدتر.  ظاهر شودمی جلوشی های جوانری درست مثل تصوسالمت
  کندی صحبت منی و با عمو امدی ای مرونی دکتر بکهیاز اتاق عمل گرفته تا زمان. گذارمیسر م

 
با . زنمی تاب ضجه میب. کندی را قطع ممیدهای لرزان عمو امي شانه هادنید.  دهدی دست مو

  سخت است نبودن همه کست سخت است شعر. اطی درون حرومی ميزور کاوه و کسر
 
 .شودی حاج بابا درون گوشم پخش مي با صدای بهبهاننیمیس

 قرارمیچرا من ب!  ؟یچرا رفت        

  آغوش تو دارميبه سر سودا        

 باستی ماه تاب امشب چه زینگفت        

 باستی جانم از غم ناشکيدیند        

 و فی زمونه چقدر ضعنی اي جفايدیند. مونهی بدن نمنی اي توی بدون تو جانيدیند        
 ؟ي کردغی که وجودتو ازم درمکردهیتایب

 قرارمی چرا من ب؟یچرا رفت        

  آغوش تو دارميبه سر سودا        

 برم تابی بی کدنی دي صبح براره؟ی گی اغوش مي توی موقع غم سرمو کگهیحاال د        
  اتاق؟يتو

 قرارمی چرا من ب؟یچرا رفت        

  آغوش تو دارميبه سر سودا        

 باستی ماه تاب امشب چه زینگفت        

 باستی جانم از غم ناشکيدیند        

 قرارمی چرا من ب؟یچرا رفت        

  آغوش تو دارميبه سر سودا        
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  تر کنوانهی را دوانهیدل د        

  خبر کنیدو عالم بمرا از هر         

  دهگرمی دی امشب شرابایب        

  ساقرم دهقتی حقينایز م        

 قرارمی چرا من ب؟یچرا رفت        

  آغوش تو دارميبه سر سودا        

 شک ی که بیکس.  داردیی اشناي بوبی عجکهیردکسیگی منشی سرم را در بالیکس        
 وجودش محبتش خود خود میگویمن م.  داردي جاشی پاریدروغ نگفته اند که بهشت ز

  بهشت
 

 است

 . پناه اخرمم رفت مامانيدید: میگوی طاقت می که بستیدست خودم ن        

 شهی تر ماهینگو مامان جان روم س: دی گوی ملرزاندی را مشی مامان شانه هاي هاهیگر        
 .نگو

. گذارمی مشی بازويسرم را رو.  از حرفمشومی ممانی پشنمیبی عاجزمنطوریمادرم را که ا        
  گذارمیفقط م. زمیری را درون خودم ممی ناله هاهیبق.  نوازش کندمرای موهادهمیاجازه م

 
 .زدی برنیی پامیاشکها

سرم را به . شودی و با شتاب بلند متابی بیوقت.  شودی مامان قطع مي هاهی لحظه گرکی        
   بایانطرف تر کم.نمی بی را ملیهمراه حاج اسماع.  چرخانمی مکندی که نگاه میسمت

 
 .ستادهی زن عمو افاصله
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 که انجا یباور ندارم زن.  کردهزی سرریشگی همي و صبورتیامروز ان ظرف. نه باور ندارم        
 . راستادهی اقا الیبا فاصله کم کنار اسماع

 ي لحظه توهی اقاست همان که لیماع زن اسهیچقدر شب. دی ای درون ذهنم مییزهایچ        
   زن کجا؟ نگاهم سرنی مادرم کجا و اياما هوو.  مادرميهمان هوو. دمشی دنیماش

 
.  دروغ استنمی بی که ميزی چدی که حداقل او بگونمی به صورت زن عمو انگار دنبال اخوردیم

 .  کنمهی که به ان تکستی نزی چچیه. کندی را سر ممی پاهاشی لبهاي رويروزیلبخند پ
 

مگر . نمی نشی منی زمي بندم ورویچشمانم را م.  دورتر از من اوار شده استی کممادرم
  عالم سهم من باشد؟ي هاي روزهی همه سشودیم
 

.  ام شکسته بوددهیمادر رنج د.  مادرم تنها بودکردمی مي کاردی باشدمی بلند مدیبا        
 دختر خاله زن عمو دنی با دی تا به االن انقدر داغان نشده بود ولدیشا. کمرش خم شده بود

  به
 

 ی زماننکهی فقط بخاطر اکردمیدرکشان نم.  هم شوکه بوددیشا.  هوو او هم وارفته بودعنوان
  نکهی بخاطر ایعنی.  را کردندنکاری دختر خاله زن عمو مادرم را انتخاب کرده بود ايپدرم بجا

 
 گرفته نهی در اورد بعد از شهادت بابا کنیادرم را به عقد عمو ام مخواستی بابا محاج

نه درکشان .  کرده بودندنهی کی بخاطر بهم زدن ازدواج سه روز قبل از عروسیعنیبودند؟
 .  کردمینم
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مادرم هم نبود وگرنه به عقد عمو .  نبودمنطوری من اکردمی را درك نمیاهی و سنهی همه کنیا
   شود کهي که زن مردزدی نمرونی از خانه حاج بابا بخاطر زن عمو ب امد وگرنهی در منیام
 

 احمدرضا يوا. کردمی بخاطر مادر خودم را جمع مدیبا. اواره شدن بچه اش شودبتعث
 دی با دشهیکاش مثل من هم. ندی زمانه را نبي کاش جفادیای کجا بود؟ کاش نمی،احمدرضا

  خوب
 

 مادر شی پیقیدقا.  سمت مادر رومی و بدون نگاه کردن به انها مرمیگیسرم را م. ندی را نبهمه
  ستیبی چه رسم غرنی اکردمی ارامشم مدیحاال من با.  من امده بودنی و تسکي دلداريبرا
 

 مینیبی روز خوش نمکی من و مادر که

 ؟ی چي برامی موندنجای امیبلند شو بر:میگوی و مرمیگی را در بر مشیارام قامت رعنا        

 فقط شنومیجمالت را کامل نم: زندی بلند کاوه در گوشم زنگ مي محکم و تا حدوديصدا        
  بود مادر من؟یقرارمون چ. مارستانی بنیچرا اومد:دیگویم.  از انها راینیگلچ

 نهیدردت به جونم تهم: دیگوی و مستدی ایعمه مهردخت کنارم م.  رمیگیدست مادر را م        
 . کجا موندهي کسردونمینم.  ری بگوهی برو دو تا ابمنطوریه خودتم همرنگ به و ندار

 وهیچند تا ابم.  امدهی دی نگهباني که ورودي سمت دکه ارومی و مسپارمیمادر را به عمه م        
 شه؟ی چقدر ممیگوی گرفته ميبا صدا. رمیگیم

 .هشت هزارتومن-        

 به فروشنده ی از پشت سر ده تومانیدست.  تا مبلغ را بپردازمکنمی دست مفمیدرون ک        
 . کاوه استگردمیبرم. دهدیم

 خرد شدن من و مادرم نطوریمقصر ا.  امدهیبه مرز انفجار رس.  کنم به اوی نمییاعتنا        
 شدم؟ی همکالم ممی های با پسر عامل همه بدبختدیاصال چرا با. گفتی زودتر مدیبا. اوست



 453 

 .ایمی کدی گوی که مشنومی را از پشت سر مشیصدا        

 . مردایمیک. مرد: میگوی و مگردمیبا غضب بر م        

 ؟ی چیعنی حرف نیا:دیگویبا اخم و خشونت م        

 .  مردگهی دایمی کيدیهمون که شن-        

 بذار بعدا با هم حرف ستی حالت خوب ندونمیم:شی به موهاکشدیدرمانده دست م        
 .میبزن

از همه از .  فرار کنمخوامیفقط م. نمی ببخوامینم.  بشنومخوامی نم؟منیحرف ؟چه حرف-        
 . که قلبمو تکه تکه کردنییهمه کسا

 .ی نداشتی اواخر حال خوبنی ای ناراحت نششتریمن نگفتم که ب-        

مادرم . نمشی ببگری دخواهمیاصال بهانه هم که نباشد نم. بهانه پشت بهانه. زنمیپوزخند م        
 .  اش پرورانده بودنهی که سالها درون سي انهیبخاطر مادرش بخاطر ک. نابود شده بود

 کن مثل ي صبورکمی:دیگویدرمانده م. زنمی که به شدت پسش مردیگیدستم را م        
 . درست کنمزوی همه چدمیمن قول م.  شناسمی مشهی که همییایمیک

 ی بمارستانی باطی وسط حنطوریچه بر سر من اورده بودند که ا. برمی را باال ممیصدا        
 .  روی هان چ؟ی درست کنیتونی رو میچ: بردمی را باال ممی ها صدابهیتوجه به رفت و امد غر

 
 تو يپنهون کار.  مامانت نهی و کیخوشحال.  اقا لی زن اسماعدنیمن امروز با د.  مردایمیک

 . مردمیفهمیم. مردم

 . را بشنومشی مانم تا حرفهاینم        

. کندی را نوازش ممی شانه هاهیمهد.زمیری و اشک مکشمی سنگ قبر حاج بابا دست ميرو        
  دوباره حالت بهم:دیگوی بلند شوم مخواهدی گونه ام و مي روکاردی بوسه مندختیعمه س
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 یمن اما دلم نم. ی کنتی انقدر خودتو اذستی نی دورت بگردم حاج بابا هم راضخورهیم
 . باشمششی حداقل من پدیبگذار. شودی تنها ممی حاج بابامیما برو. خواهد بلند شوم

 شتریعمه ب.دیگوی ميزی و کنار گوش عمه چشودییکاوه خم م. می ای نممیگویبه عمه م        
  رمیمن م:دیگوی دور گردنم و مکندی و دستش را حلقه مدی ایو ممامان جل. کندیاصرار نم

 
 دهمی تکان مي درد و بالت به جونم سرای بي حاج بابا اروم شدخونه

 دورتر ی کمی درختههی ساری زنهیفقط کاوه مانده است که دست به س. همه رفته اند         
  گرید. می براستیمهم ن.  هم دلخور توقع ان داد زدن من را نداشتهدی شاستیعصبان. ستادهیا

 
. عزادار حاج بابا. زهامی چیلیمن امروز عزادار خ.  سنگ سرد ي روکشمیدست م. ستی نمهم

   امروز قسم خورده بودمنی که همیعزادار غرور مادرم عزادار عشق.  سرنوشتیعزادار بدذات
 

 . از دلم محوش کنمشهی هميبرا

 خونه تا اخر میریم.  گهیبسه د:دیگویکاوه است که م.ردیگی را ممی بازوری تنومند زیدست        
 .ی و خودتو بکشيزی اشک بريعمرت فرصت دار

حوصله .  خسته امی بمانم ولخواهدی دلم منکهیبا ا. کنمیدستم را ارام از دستش جدا م        
  اصال. کرده ام به اویی اعتنایتمام امروز را ب. میروی منیبه سمت ماش.  ندارميبحث و لجباز

 
 به ی ابيبطر.  با داغ رفتن حاج باباکردی مي که زن عمو به قلبم گذاشته بود برابری داغانگار

  ریز. شومی منی و سوار ماشزنمی به دست و صورتم میاب. رمیگی را ميبطر. ردیگیسمتم م
 

 خسته یلیامروز خ. کندی روشن ميگاریس. از من هم اوارتر است.  کنمی نگاهش میچشم
   که اگر نظمدانستمیالبته م.  بودي و کسرانوشی مراسم بر دوش او و کيتمام کارها. شده بود
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پوك .  برودشی حاج بابا پستهی انقدر خوب و شازی او نبود محال بود همه چيزی برنامه رو
 يبو.  کندی درد مادی زهیسرم از گر. رونی بفرستدی و دودش را مزندی مگارشی به سیقیعم

  دود
 
 و باز دهمی مهیسرم را به پنجره تک. کندی مدی نفس سردردم را تشدی هم عالوه بر تنگگاریس

   بهینگاه.  شدهکیهوا تار. کنمی باز میوقت. بندمی چشمانم را مهیچند ثان. زمیریاشک م
 

با دست . کندیگردنم درد م. نمی بیمکاوه را ن.  هستمنی اندازم هنوز هم سوار ماشی ماطراف
  امشب ختم.  شدهریچقدر د. کنمی و به ساعت که هشت شب است نگاه مدهمیماساژش م

 
به سمت .  کندی دورتر با تلفن صحبت میکاوه کم. شومی مادهیپ. می حاج بابا گرفته اي براقران

   موجی جور نگرانکیدرون نگاهش . کندی و بازهم صحبت مکندینگاهم م.  رومی ماطیح
 
 فرار خواهیفقط دلم م.  خواهمی کدام را نمچی هگریمن د. خواهمی را نمشی من نگرانی ولزندیم

 . هاشان نباشدياکاری و ري کدام و پنهان کارچی که هییکنم بروم جا

 سالم تکان ي به معنايسر. زنندی اند و حرف مستادهی ااطی حي ورودانوشیعمو و ک        
  کی شده انگار همه رفته اند و فقط اقوام نزددهی چی صندلاطیدرون ح. داخلرومی و مدهمیم
 

 نمی بی را نميکسر. اندمانده

 هم دیشا.  را ندارمشانی الکي هاي درون اتاقم حوصله دلسوزرومی میاز در پشت        
 .فتدی چشمم به چشم زن عمو بخواهمینم
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 ی لباس مشکچوقتیمن ه. گردمی می مناسب درون کمد دنبال لباسي لباسهانیماب        
  انیم.  کنندی مفی همان ها که روحت را تطلدهمی محی شاد را ترجي رنگهاشهیهم. پوشمینم
 

 رهی تدیهمه و همه غم بود پس با. ی و حس زندگدی امچی هستی نی لطافتچی حاج بابا هرفتن
 . گذاشتمی بماند محبوبم چطور تنهاادمی تا دمی پوشیم

 را آماده میلباسها.  اندازم ی تخت ميرو.  کنمی مدای پي و شال سورمه ایمانتو مشک        
  آب که از سرم. حمامرومی مستی نی شوم کسی مطمئن میوقت. کنمیدر اتاق را باز م.  کنمیم
 

 همه جوره پشتش یکی توقع دارد یآدم گاه.  شکندی دوباره بغضم منیی به پاردی گی مراه
   تواند مستقل باشد باز هم ازی زن هرچقدر هم موفق هرچقدر هم ادعا کند که مکی. باشد

 
 که نروزهایا.  کرد تی حماشهیحاج بابا هم.  دارد که پشتش باشدازی نی به کسی عاطفلحاظ

   دوبارهشی با پنهان کاری ولکردی حس را به من منتقل منی بود کاوه داشت اضیحاج بابا مر
 

 خواهدیدلم م. علت سکوت مادر را هم.  کنمی مردم را درك نمنی انهیعلت ک. ختی بهم رمرا
   همهنی همه حس بد از انی رها شدنم از ايبرا.  برداردمی برای وسط قدمنی ایکی
 

 .ی در پی پشکست

 دانم چرا دلم ینم.  بزندیحرف.  بکندي به خاطر من کاریکی کباری خواهدیدلم م        
  دلم. زدی را بهم برای من، بخاطر من کل دنيکاوه باشد که برا.  کاوه باشد نفرنی اولخواهدیم
 
خودم هم .  منطق استی روزها بنیدلم ا.  و مردانه از من دفاع کندستدی باهی مقابل بقخواهدیم
   بار دخترك لجباز درونمنی ای کار دستم داده ولشهی هممی احساساتتی که شخصدانمیم
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 . از حد متوقع شدهادیز

 کیجز .رمیگی را در دست مفمی جشن تکلي حاج بابا برایی پوشم و قران اهدایلباس م        
  هی اهیا.  کنم به روحشهی ختم کامل هدکی توانمی مگری روز دیتا س. کنمیرا شروع م

 
 .می شود درون رگهای مقی تزربی عجی و حس ارامشخوانمیم

انقدر از همه خسته . شودی و پشت بندش عمه مهردخت وارد اتاق م شودیدر اتاق زده م        
  عمه؟یخوب: دی گوی و مزندی بغل مریچادرش را ز. کندی ارامم نمزی چچیام که ه

 یکنارم م. ستمی عمه خوب نستمین: میگوی بوسم و می بندم و میقران را م. خوب نبودم         
   باهاش کناردی بای دلم ولزیسخته عز: دی گوی مهی گرری ززندی و مکندیبغلم م. ندینش
 
 .میایب

 يای بي خواینم: دی گوی و مکندی را پاك مشی و با دستمال اشکهاردی گیقاصله م        
 رون؟یب

 .نه -        

 چرا دورت بگردم؟ -        

 ن؟ی دونیعلتش رو نم -        

 توجه ی بدی باادی ی از دستمون بر نمي کاریوقت: دی گوی کند و میبا نگاهش نوازشم م        
 .میباش

 ي با مادرم کرد؟ لقمه گرفتن برانکارویزن عمو چرا ا: می گوی مشودی که پر میبا چشمان        
   کاردهی کشی که همه عمرش سختنهی مامان تهمي برادنی هوو تراشلیحاج اسماع

 
 ه؟یدرست



 458 

 وسط فقط از اب نی اگفتیکاوه م. ر بد باشه تونه انقدینم.  کارو نکردهنیزن عموت ا -        
   همراهلوی موضوع زن حاج اسماعنی ادنیاون بوده که با فهم.  گرفتهیگل الود ماه

 
 .مارستانی کرده و اورده بخودش

 .ستین.  عمهستی انتقام گرفتن اصال عادالنه ننیا -        

 نی تو ایچ: دی گوی گذارد و می شانه اش ميعمه سرم را رو. ردیگی شدت ممی هاهیگر        
  من.  ستیفکر نکن حواسم ن. یکنی می محلیچرا اونو ب.  کاوهچارهی عادالنه است؟ بایدن
 

 به جرم مادرش؟.  شناسمتی مخوب

 . خودشيبه جرم پنهون کار -        

 . که بهت بگهي نبودیتیتو موقع: دی گوی و مکندی اورد و نگاهم می منییسرش را پا        

  خوب بود؟دمی و فهمدمی دتی موقعنی اياالن تو.  بهونه استنای ای کنیفکر نم -        

. یزنی دلت مونده حرف نمي که تويزی که از چنهیاشتباهت ا. باهاش حرف بزن -        
 .ي االن انقدر شکننده شدنیبخاطر هم. یکنیهمه رو جمع م. یزنیداد نم. ی کنیاعتراض نم

 امروز میریگ.  ندارهی رابطه سر انجامنیا.  ندارهي ادهی فاگهیعمه حرف زدن ما د -        
  کنه ؟ی نميفردا زن عمو سنگ انداز. مشکلمون حل شد

اون اگه با مادرش موافق بود که از . رهی بگمی کاوه تصمي تا حاال جرات داشته بجایک -        
 . دیکشی نمی همه سختنیا.  نجای اومدیاصفهان نم

 ي کاوه خوددی بای موضوع فکر نکرده بودم ولنیچرا تا به االن به ا. گفتیعمه راست م        
  من.  تا بتوانم به او اعتماد کنمکردی ثابت مدیبا. کردی می را علنتشی حمادی بادادینشان م
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 یکی.  هم مرا بخواهدیکی خواستی دلم می سالها عاشقش بودم ولنی داشتم تمام ادوستش
  حی توضمی براخواستمی ازش مدی بازدمی حرف مدیبه قول عمه با.  من برداردي برایهم قدم

 
 . االنش راي پنهانکارنطوری مسخره اش را و هميخواستگار.  دهدحیهنگامه را توض.دهد

کنار  لونی اون نايتو: دی گوی مرودی طور که به سمت در منی و همشودیعمه بلند م        
 . يکل روزو نبود.  ندارهتی مردم خوبنیب. نیی پاای دست لباس گذاشتم اونو بپوش بهیتخت 

 
 . بهترهی تو هم باشی ولششونهی پيکسر. ننیی تا از همکارات هم اومدن و االن پاچند

 زانو بود ری که تا زی مشکیراهنیپ. کنمی را باز ملونینا. رودیعمه م.  میگوی ميباشه ا        
  عمه فکر همه جا را.  هم کنارشی مشکفی لطری حريروسر.  نسبتا کلفتیهمراه با ساپورت

 
 . رای مشکی رو فرشي هایی فکر دمپای بود حتکرده

 هم دیشا.  کاوه مخلوط لباسها شدهیشگی عطر همکنمیحس م.  پوشمیلباس ها را م        
 .رونی برومی و مکنمی را سر ميسر و روکنمی را باال جمع ممیموها. توهم زده ام

بخاطر فشار .  کردهیتابی بیلی خروزیاز د.  استندختی تجمع سمت عمه سنیشتریب        
عمه . میکنی ميهر کداممان به سبک خودمان عزادار.  مراقب او هستندشتری بشیباال

  مهردخت
 

عمه .  کنمیمن مدام غش و ضعف م. زدیری و تند تند اشک مندی نشی مکجای سکوت در
  می که رودر روي نفرنیاول. نمی بی درون سالن نميادی زتیجمع. رودیمهردخت فشارش باال م

 
 و بدون نگاه کردن به کندی اخم مدنمیبا د. چشمانش سرخ است.  زن عموستشودی مظاهر

   را صبح همبای و زهیمهد.  که همکارانم نشسته اندی سمترومیم. گذردیصورتم از کنارم م
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سالم .  تشکر داردي واقعا جای مراسم قران خواني ام و امدنشان برادهی جنازه دعیی تشموقع
   وهیاما با مهد. کنمی که با احترام تشکرمندیگوی متی تسلیکی یکیهمکاران مردم . کنمیم
 
 .کنمی می بوسدهی دبایز

رت گرفته و  قبال صوییرایپذ. کنندی که عزم رفتن منمینشی کنارشان مي اقهیچند دق        
  کاوه. رومی در همراهشان ميتا جلو. مراسم هم تمام شده تا االن هم به احترام من مانده اند

 
 ی درون دست بهرام زل مگاریبا تعجب به س. کشندی مگاری اند و سستادهی اوانی اي بهرام روو

 .می ای که االن ممیگوی و مکنمی سر سالم مکشد؟بای مگاریمگر او هم س. زنم

 .کندی تشکر می از همگیشگی همتیبا جد.  بدرقه همکاراني براشودیکاوه همراهم م        

 بود با من تماس ي اگر کارمیگوی مکنمی الزم را مي هاهی و توصکشمی را کنار مبایارام ز        
 . سرکارمگردمی برمگری دو روز دیکی من ردیبگ

 خوابگاه يریم:  پرسمیم.  دهندیع راهش نم موقنی افتد که خوابگاه ای مادمیتازه         
 دن؟یراهت م

 .میی خونه دارمیم. نه : دیگوی با خجالت مشهیمثل هم        

 ؟يری تا اونجا می دوره با چیلی که خيروزیپ -        

 کندی که با همکارانمان صحبت ميبه کسر. رمیگی می تاکسدیگوی گل انداخته میبا صورت        
 ؟ی رو برسونبای زی لطف کنشهیم: میگویم.  کنمیاشاره م

 ن؟ی ری نمیمانی سليمگه با اقا: دیگویبا اخم م        

 .رمیبا ازانس م.  طرح بودهي تونی ماشایبا موتور اومدن گو: دیگوی مری سر به زبایز        

 .رسونمتی خودم مستیالزم نکرده با:  يکسر        

 و ستدی ایکاوه کنارم م.  کنمی می خداحافظهی با بقشودی راحت مبای که از بابت زالمیخ        
 ا؟یمیک: دیگویم
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 .کنمیمنتظر نگاهش م        

 .می باال باهم حرف بزنایبعد رفتن همه ب: زندیلب م        

 .دمی شنی را مشی حرف هادیبا. میزدی حرف مدیبا.  ماند جوابم را بشنودیمنتظر نم        
 

 اش را دهی به انتها رسگاریس.  سمتشرومیم. کندی نگاهم موانی اي روستادهیبهرام ا        
 ؟یخوب: دی گوی و مکندیخاموش م

 .کنمی درون دستش اخم مگاری و بعد با تعجب به سمیگوی می لبریممنون ز        

 . کشمی میگاه: دیگوی و مگاری سمت سچرخدی و بعد مزندیچشمانش برق م        

 کنمی نگاهش منهیدست به س. کندی الزم را مي هاهی توصاطی درون حيکاوه به کارگرها        
 . دکتر بودهي با اقای اثرات همصحبتدیگفتم شا: میگویو به بهرام م

نه من بهش تعارف کردم وگرنه : دیگوی لبانش را مهار کند مي تواند لبخند امده روینم        
 . ترك کنهخوادی و مکنهی داره کمش مگهیخودش م

دلم . کشدی اعصابم خط مي روندختی عمه سي هاهی گريصدا. کشمی مينفس اسوده ا        
   خودم همدی توانم شای نمتی موقعنی اصال در ای بغلش کنم و ارامش کنم ولخواهدیم
 
 . همراه دارمکی به ازین

 حاج بابا چقدر دونمیسفم مواقعا متا: دیگویبهرام م.  از اشک درخشدیچشمانم باز م        
 . بودزیبرات عز

 . هنوز باشهخواستیدلم م. کنمی متمی بودها اذنیا -        

 .شدی خواست ما بچرخه خوب مهیاگه قرار بود جهان برپا -        

 یتو ادم خوشبخت: دیگوی درون نگاهم و مشودی مقی عمهی و بعد از چند ثانکندیسکوت م        
  یتونی می سخته ولستیحاج بابا ن.  هستن که کنارتن و دوستت دارنيادی زيادمها. یهست
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 .ي ادامه بدیتونی بخاطر اونا مدنی بهت مهی که بقیبا عشق.  ی کنتحمل

 تی برای قدمی دارد وقتي ادهی دوست داشتن چه فامی بزنم و بگوادی فرخواهدیدلم م        
  دهند؟ی نمنی را تسکتی دردهای دارند وقتیبرنم

: دیگوی و مدهدی به دستم میدستمال. زدیری قطره قطره ممی و اشکهادهمی تکان ميسر        
 .يای نرونی اتاقت و بي توي که برفیانقدر ضع.  بودمتدهی ندفیتا به امروز انقدر ضع

. ی درست کنزاموی وخوامی م؟ی کمکم کنیتونیم:  دردی و با کلنی غمگکنمینگاهش م        
 .زی مدت دور باشم از همه چهی خوامیم

 ی ولادیمن از فرار بدم م: دیگوی و مشودی مرهی پشت سرم خيبا اخم و متفکر به نقطه ا        
 .کنمیکمکت م. باشه تی روحریی تغيبرا

.  درون بغلشکنمی خودم را پرت مدنشیبا د. رونی بدی ایعمو بهادر عصازنان م        
 . رفتزمی عزيدیعمو بهادر د: میگویم

 ژنمیب.  نکن باباجانهیگر: دیگوی و ممی موهاي روکاردی و بوسه مکندیسرم را نوازش م        
 .زمیبراش دعا کن عز.  نداشتزدردونشوی عزهیطاقت گر

 تا از کندیبهرام کمکش م. ندی ای بدرقه اش ميهمه برا.  ردیگی از من فاصله مرمردیپ        
   که راست راهي از عمو بهادريخبر. اقعا کمرش را خم کردهمرگ برادر و.  برودنییپله ها پا

 
 .دی ای هم از دستم بر نمهی جز گريکار. نمی بی نمداشتی و محکم قدم برمرفتیم

 همراه بچه ونیکتا.  مانده تا عمه ها تنها نباشندنجایهمه رفته اند و ساراجان امشب را ا        
   اقا ولی از زن اسماعيزی دانم چینم. از صبح مدام در رفت و امد است. ها خانه کاوه است 

 
 دانند و پنهان ی را مزی خانواده همه چنی اکنمیحس م.  شده امنیبدب. داندی مادرم ميهوو

  ی نشان دهد ولیتوقع داشتم حداقل واکنش.  نداردي هم کال نقش موثرنیعمو ام. کنندیم
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 دهمی را دستش مفشیک.  پوشد یمامان چادرش را م.  در مقابل زن عمو خلع سالح استانگار
 .ی باشنجای امشب اخوادی دارم دلم مازی من بهت ن؟ي بردیچون اون گفته با: میگویو م

 ی ولنجاستیدلم ا.  کنم مامان جانکاریچ: دیگوی و مکندیبا پر چادرش اشکش را پاك م        
 .امی فردا بازم بذارهی نمکنهیماگه نرم لج 

چرا . گهیچرا انقدر زور بهت م: می گوی که جز صورتم شده میی با اخم هانهیدست به س        
 ؟یگی نمیچیه

 بگه از خونم برو کجا رو دارم برم؟. دعوا بکنم خوبه.  بگم مادر یچ -        

فقط بخاطر : می گویم.  نشانم ی و اورا هم کنار خود منمی نشی و مرمیگیدستش را م        
  من. بتوی مصنی تمومش کن ازتی تورور جون عز؟یکنی تحمل مي نداریی بگه برو جانکهیا

 
 . تو تحمل ندارميجا

 شده بخاطر کباری.  بخاطر من ایب. کردمی داشتم دق ممارستانی بيتو: میگوی مهیبا گر        
   اگه برم اگه نباشم توکردمی بچه بودم فکر مشیچند سال پ.  مردنیمن دست بکش از ا

 
اما حاال دارم . شهی از ما دوتا خوشبخت میکی من نباشم کردمیفکر م. ی خوشبختباهاش

  ایب. شمیمنم نابود م. شهیغرورت خورد م. یشی ذره ذره نابود مي دارنمی بیحاال که م. رمیمیم
 
 .گذر بستی که شوهر نياز شوهر. تو بخاطر من بگذرنباریا

دقم نده مامان : دی گوی و مردیگیدر برم م.  کنم ینوازشم م. زدیریبدتر از من اشک م        
 شه؟ی میاحمدرضا چ.  نکنتمیاذ. جان

 شه؟ی اگه بفهمه حال و روزش بهتر از من میکنیفکر م -        

 .برهی نمییفکرم راه به جا. خودمم خسته ام.  دونم ینم -        
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 که سرگردان نیهم.  اورد ی بار نه نمنی اولي برانکهی به من همدهدی ميمادر انرژجمله         
   که دستکندی خدا میعنی. شودی میعنی. کندی فکر ممی حرفهاي دارد رونکهیهم. است

 
 ؟ی گذاشته نه احترام و آرامششی براي که نه غروري نکبت باری زندگنی از ابکشد

. احمدرضا با من: می گوی و مخندمی ها مهی گرنی فشارم و با شوق مابیدستش را م        
 .کنمیمن درستش م. تو قبول کن.  که قلقلش دست منهیدونیم. کنمیارومش م

 .دیگوی مینی دانم غمگینم        

 گذارمی را درون کمدم مفشیک. چرخمی دور مادر می الکستیدست خودم ن.  شومیبلند م        
  شی پيایم: میگویم. کنمی و تا مدارمی چادرش را از سرش برميبا شاد. کنمیو قفل م

 
.  به نامتزنمیخونه رو م.  بهت ندادنیچیاز شوهر مرحومت ه. اصال حقته. یمونی مخودم

 . بزنهرشی تونه زینم.  بدهدی بای اتم حاجهیمهر

فکر احمدرضا : میگویم.  را به من داده اندایانگار دن. کنمی مزانیچادر را درون کمد آو        
. زنمیخودم باهاش حرف م.  فرودگاه دنبالش رمیاز مشهد که برگشت خودم م. رو نکن

  التیخ
 

 . باشهراحت

 . مامانایمیک -        

 .رشانی زکشمی و دست مکنمی را باز ممیکش موها.  اورم ی را در ممیروسر        

 . دونم چرا هوا انقدر گرم شدهینم -        

 . مامانایمیک -        

 .جونم -        

 . کنارشنمی تا بنشردیگیدستم را م        
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 م؟ی حرف بزنی منطقینیشیم -        

 .لنگدی می منطقم کمداندیانگار او هم م. کنمی منییسرم را باال و پا        

 ازت يزی چهی ی ولکنمی مویخوای که ميکار. کنمی فکر می جدا شدن از حاجيمن رو -        
 .خوامیم

 .يهرکار.  بکنمي نجاتش هر کاريمن حاضر بودم برا. سراپا گوش شده ام        

  کرده؟ي ازت خواستگارگمی میعنی تو و کاوه است؟ نی بيزیچ -        

 .لرزدی و دستم مپردیرنگم م.  به درخواست مادر داردی موضوع چه ربطنیا        

 چطور ؟ -        

. رسهی جا نمچیازدواجت با کاوه به ه.  کردهنهیزن عموت بدجور ک.  مامان جاننیبب -        
   اومده صالحشی پاناتی با جریاز خدام بود که دامادم بشه ول. من کاوه رو دوست دارم

 
 .ستین

 مامان خوامی متویمن خوب: دیگویم. کندی صحبتش را تمام مندی بی ام را که مدهیرنگ پر        
 .جان

.  من کندبی را نصشی هانی که بدترچرخدیم.  که مرا عذاب دهدچرخدی مای دننیانگار ا        
 .شودی تکرار مکباری هر چند سال کباری هر قرن ي من بجاي براخیانگار تار

 .ی بکشی دوست ندارم مثل من سختی ولیدونیبازم خودت م -        

.  کاوه را بشنومي حرفهادی بای فکر کرده ام ولزهای چنیخودم هم به ا. کنمیسکوت م        
 .رمی بگمی با او صحبت کنم و بعد تصمدی بانباریا

 افتد که من پشتش ی نمی اتفاقچی که هدهمی منانیاطم. زنمیتا اخر شب با مامان حرف م        
   عاقالنهندتوای که احمدرضا هم بزرگ شده ممیگویم.  پشتش هستمشهیهم. هستم
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 اورا به زن عمو شهی حاج بابا همنکهی از ادیگوی زن عمو منهیمامان از علت ک. ردی بگمیتصم
 که در دیگوی مییاز ماجراها.  زن عمو را شعله ور کردهنهی خاکستر کری داده و زحیترج

  گذشته
 
 . شودی او نمنهی کلی دلنهای همه ای اتفاق افتاده ولنشانیب

 بوده وگرنه امکان ندارد ی ازدواج اتفاقکی که دیگوی هم ملیدر رابطه با زن حاج اسماع        
 . کندنهی از مادر کخواستهی زمان پدرم را مکی نکهیبخاطر ا

.  منتظر من استنی درون ماشرونینوشته ب. رمیگی از کاوه میغامی پخوابدیمامان که م        
 .رومی مرونی بنیو پاورچ. پوشمیلباس م

 
 

. ستی کوچه مشخص نیکی تارانیچهره اش م.  خانه پارك شدهي روبروقای دقنیماش        
  ی صندلیسرش را به پشت:میگوی میسالم ارام. شومی و سوار مکنمیدر را باز م. رومیجلوتر م

 
 االنش تی مظلوميدلم برا. باردی از سر و صورتش میخستگ.چشمانش بسته است.  دادههیتک

   اش هستم و بهرهیخ.  صورتش را نوازش کنمي اندك روشی ته رخواهدیدلم م. سوزدیم
 
خوب .  از او دل بکنم چطور توانستم باعث رنجشش شومتوانمی که چطور مکنمی فکر منیا

  چشمانم صورتش را. گرفتمی تصمای زد ی حرفدی نباتی و عصبانیگفته اند که موقع ناراحت
 

 صورت خسته اش هستم که آرام ي انگشتانم رومی و در فکر حرکت مالکندی مکنکاش
  هول شده ام فکر.  کنمی مي شالم بازشهیمعذب با ر.  و نگاهم را شکارکندیچشمانش را باز م
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 چند ریبدون برداشتن سرش سالمم را با تاخ. خواندی شده اند و مرا مانی که افکارم عرکنمیم
  تمام.  کرده استهیانگار گر.  نوازشگربی عجیچشمانش سرخ است ول.دهدی پاسخ مي اهیثان
 

 ییبه او.  امدهی که محبتش به حاج بابا را فقط من دیی حواسش به او نبوده به اوی را کسامروز
  لی حاج بابا احترام قاي چقدر حاج بابا دوستش داشت و چقدر او براداندی کس نمچیکه ه

 
 سر داده هی امروز گرنی عمو امی و حتي کسرانوشیک. دمی اش را ندهیتمام امروز گر. بود

   دلم اتشنمیبیاالن که چشمان سرخش را م.  و مراسم بودهی او فقط حواسش به بقیبودند ول
 
 مالدی اش را که با دست مقهیشق.  را از دست دادهزشیاو هم مثل من مثل ما عز. ردیگیم

   هم مثلدی شاای مادرش را ندارد ی ناراحتدنی که تحمل ديمثل بچه ا. دی ایطاقتم سر م
 

 ی که مکنمیدر را باز م.  چکندی منیی پامیاشکها.  که معشوقش در رنج و عذاب است یعاشق
 پرسد کجا؟

 .گردمیاالن بر م: می گویم        

چراغ اشپزخانه را روشن . دهی وسط حال نخوابیخوشبختانه کس.  شومیوارد خانه م        
  کی.  نخورده باشديزی او هم مثل من چدیشا. کنمی م مانده از شام را گرمي غذایکم. کنمیم
 
با . کندی را باز منیاز داخل در ماش. رونی برومی و مدارمی اب و قرص مسکن هم بر موانیل

 ه؟ی چنایا:پرسدی و مکندیتعجب به ظرف غذا و اب نگاه م

 . قرصم بخورنیبعد ا. گرم کردم بخور. ي که سردرد شدي نخورديزیحتما چ-        

با هم :دیگوی و مگذاردی ممانی هردونی دنده مابي و روردیگیبا محبت ظرف را م        
 .میخوریم
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 کی و زنمیلبخند م. دهدی را به من مگری و قاشق دداردیقاشق درون ساالد را خودش برم        
 .خورمیقاشق م

 .خوردی از غذا می و او هم قاشقکندیبا محبت نگاهم م        

 .کردمی اماده می حسابي دعواهی يمو براخود-        

 .میکنیفعال غذاتو بخور بعدم دعوا م-        

معده ام . رودی نمنیی پامی از گلوشتری من اما دو سه قاشق بخوردی را مشیبا لبخند غذا        
  اطی داخل حبردیخودش ظرف ها را م. خوردیتا ته غذا را م.  ها عادت کردهی کم لطفنیبه ا

 
 ؟يریکجا م:پرسمیم. کندی را روشن منیماش. گرددی و برمگذاردیم

 .زندی با خنده می و بعد چشمکمی راحت دعوا کنمی جا که بتونهی-        

 .ستدی ای مي برج چند طبقه ايجلو. میگوی نميزیتا مقصد چ        

 .میکجااومد-        

 .مطب من:دیگوی و مکندی را پارك منیماش        

مخصوصا با .  نداردي ساختمان ادارکی ی به البیاصال شباهت.  باستی زاری برج بسیالب        
   هم فضا رابای دست مبل زکی. گذاشته شدهی البي جاي که جایمتی گران قيمجسمه ها

 
 و ردیگی ملی کاوه را تحوی ما کلدنیبا د.  ستی و محترمانسالینگهبان مرد م.  کردهپر

کاوه هم محترمانه .  امروز واحد را برق انداخته اندیبانی که خانم شدیگویم. دیگوی متیتسل
  تشکر

 
 ادی که زیی ادمهایخوب. کنمی خودم را نگاه منهی درون امیشویسوار اسانسور که م. کندیم

 و کندیکاوه هم مرا نگاه م. زنندی ذوق نمي توینینچنی است مواقع انی همکنندی نمشیارا
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  لبخند
 
 پنت هوس ها شهیهم. می پنت هوس برج هستقایدق. داردی نگه مستمیاسانسور طبقه ب. زندیم

  از کنار اسانسور تا.  نقطه ساختمان تک باشد نی تک در باالتري واحدنکهیا. را دوست داشتم
 

 دی ای مادمی. درونشبای زیعی طبيبا گلها.  شدهدهی کار دست من چي واحد گلدانهايورود
  کجای همه را ری خکی فروش گذاشته بودم که ي پارسال براهیریدر مراسم خ گلدان ها را نیا

 
  حواسش به من بوده؟شهیکاوه هم.  خوشحالمنمیبی منجای را انهایاالن که ا.  بوددهیخر

 اندازد و در را ی مدیکاوه کل. ستی و خودمانکی شيادی مطب زکی ي برا،ي ورودنیا        
 .شومی وارد مخوردی مطبوع به صورتم مییهوا. بفرما بانو:دیگویم. کندیباز م

 نگاهش گردمی برمعیسر.  که از کاوه رودست خورده امفهممی ممی روشی خانه پدنیبا د        
  نیا:دیگوی چشمانش مطنتی باالرفته و شیی و ابروکشدی به گوشه لبش میدست. کنمیم
 

 .مونهی مجتمع نمي مطب که ابرو برام تومی شب برموقع

 را از نظر کدستی دی سپي با پرده هاي اشناست ناباور مبل پسته ايادی خانه زلیوسا        
 که يقراربود کاوه ببرد به خانه ا.  شده بوديداری من خرقهی همه با سلنهایا. گذارنمیم

  زیسوپرا
 

ها هم همان  فرشیحت. نمیبیناباور باز هم همه جا را م.  کندری و مرا شب ازدواجمان غافلگبود
  کندی داده و مرا نگاه مهی تکواری به دنهیبه کاوه که دست به س. شودیچشمانم پر م. هاست

 
 .کاوه: میگوی و مشومی مرهیخ

 .جان کاوه:دیگوی و مکندیدستانش را باز م        
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 .میدی با هم خرنارویا.... نایا.  خودمونهلی وسانایا-        

 .زمیاره عز-        

 يزیقرار است چه چ. اورده که چهنجایمرا ا.  زنمی ام را کنار میشانی پي امده رويموها        
  نانی اطميبرا. کمرنگ نشدهي سالها ذره انی که تمام ایقیعشق عم. را به من نشان دهد

 
 در دنی با دزنمیپرده را کنار م.  سمت پنجره هارومی همان وعده گاه عشقمان است منجای اکه

   در دلابانهای روشن خانه و خيچراغها.  استمانی پاریتمام تهران ز. کنمین بازش مبالک
 

 ي را رومیپا.  صحنه هاستنی و ارامبخش ترنیباتری از زیکی شک ی موقع شب بنی اسکوت
   وکنمی ها قفل ملهیدو دستم را از هم باز دور م. رومی باال می و کمگذارمینرده تراس م

 
چرا سرنوشت .  را به رقص در اوردمی را نوازش کند و اشکهامی خنک موهامی نسدهمی ماجازه

   تا وصال عشقمانيزی و چمیشوی مکی ما به هم نزدکهی باشد ؟چرا هربار زماننگونهی ادیبا
 

 .نیی پاای دستتو بده بیفتیم:دی گویم. ستدی ایکاوه کنارم م.  افتدی می اتفاقنمانده

 ؟یکنی منکارویچرا با من ا:میگوی و ممانمیهمانجا م        

 که ی باور کنخوامیچون م:دیگوی و مدهدی مهی تکی سفيدر جهت مخالف من به نرده ها        
 .خوامی االن مخواستمتی مشهیهم

 .دهی که عذابم مییزایچ.  مجهول هستيزای چیلی هنوز خیول-        

 .کنمیمن همه مجهوالتتو حل م. يدرموردشون بگو تا جوابمو بشنو-        

 م؟ی که نشه با هم باشادی بوجود مدی مشکل جدهیبازم -        

 .چرخانمیسرم را به سمتش م. کندی نگاهم میعصب        

 .شهی باشه شکسته مي من بخوام هر سدي تو بخوایوقت-        
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 یمیباد مال. می استادهی هم ايحاال روبرو. میای بنیی تا پاکندی و کمکم مردیگیدستم را م        
   منی که دارم ولی همه احساس و کششنیسخت است کنترل ا. ابدی ی مانی جرنمانیماب
 

 .شی حرفهادنی شني پاسخ گرفتن اماده ام برايبرا

 کار مادرتو؟اصال چرا ي ازم پنهون کرد؟چرایاگه اون سد خود ما و رفتارمون باشه چ-        
 مامانت اون کارو کرد؟

 کنترل اوضاع را در شهی دارد مثل همی سعیدرست مثل من ول. نا ارام است و خسته        
   رنگی صورتی صندليمرا رو.  ببردشی کار را پتی دارد با منطق و جدی سعردیدست بگ

 
 اش یعطر لعنت. ندی نشی از من میما فاصله کم.  نشاندی ميزی از تمزندی که برق ميفلز

 . ام ماندهینی عطرش درون بدمی لباسها را پوشنیاصال از شب که ا. کندیمشامم را نوازش م

 .کندی و نوازش مردیگی دستم را درون دستش مکی        

 ی مخفلیاما دل. شهی حساب مهی االن در مورد رفتار مامانم برا بگم توجيزیمن هر چ-        
  الاقل نه تو اون. یاحت بش ناردنشی با فهمخواستمیکردنم انقدر مهمه؟اگه مهمه بدون نم

 
 .ی که داشتی روحطیشرا

 .مامانم خرد شد. مامانم . کاوه داغون شدم.  بدتر شددمیاالن که فهم-        

 شودی نفسش که رها مکندی باز مری و با تاخگذاردی هم مي را روشی پلکهایعصب        
  همون روز که تو مطب.  اقا شدهلی شکوه خانم زن اسماعدمی فهمی من کیکنیفکر م:دیگویم
 

 . بشهنطوری اخواستمی نمذاشتمیوگرنه نم. دمشونی دهمکارم

 بکنه ما هم ي کارهی تونهی بکنه منکاروی تونست ایمامانت وقت:میگوی و خشم مهیبا گر        
 .میبهم نرس
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 اوردن مدونیم.  فکر نکن کار اون بودهکنمیخواهش م.  بوددهی فهمیمامانمم اتفاق-        
 .هی روادهی زکمی دو تا بهم نی ادنی بودنش تو رسلی دخی اشتباه بوده ولمارستانیشکوه به ب

 . تنهامشهیمنم که هم. یستی فقط طرف من نیکنی مهیهمه رو توج. یکنی مهیهمش توج-        

 می احساساتخواهمی بغلم کند نمخواهمینم. کندی و بلندم مکشدی دستم را مشودی موانهید        
   دورشودیدو دستش حلقه م. رمی گی مي که جاشی پاهايرو.  رسدی زورم به او نمیول. کند

 
 جوشندیاصالمثل چشمه م. چکدی اشکست که منطوری و همکنمی ميبا انگشتانم باز. کمرم

 . تمام شدن هم ندارندالیخ. هایلعنت

 . اشي همچون ملودي با صداشودیگوشم قلقلک م        

  هان؟ستمی گفته من طرف تو نیک-        

پس بهم ثابت کن :میگوی و مرمیگی مي که کامال از سرم افتاده را به بازی شالي هاشهیر        
 .یطرف من

  راحت شد؟التی حاال خکنمی همه ثابت ميجلو. کنمیثابت م-        

 ی در مبشی از جی و دستمالکندی صورتش را جمع می که به شوخکشمیدماغم را باال م        
 . رو لباسمختیپاك کن همش ر. ردیگیاورد و به طرفم م

 . نگوی الکختینر: میگوی و مکنمیچشمانم را درشت م        

 ؟ی هنگامه هم برام نگفتانیجر: میگویم. فرستدی را نوازش گونه پشت گوشم ممیموها        

 رو قبول کردم که يزیطر استادم چبخا.  اشتباه بود از طرف خودمهی هنگامه انیجر -        
  گهی ازدواج کنم و دخوامی با استاد صحبت کردم گفتم مفتادهی نیاالنم اتفاق.بعدا توش موندم

 
 افتم معذب ی متمانی موقعادیتازه . شودی جا به جا میکم.  بار خواسته اش برمری تونم زینم
 . بلند شومخواهمیم

 . اصال حواسم نبوديوا-        
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 . جا بموننینه هم:دیگوی و مداردی نگه مشی پايمحکم مرا رو        

 .رهیگیپاهات درد م:میگوی و مدوزمی منیینگاهم را از چشمان مشتاقش به پا        

 .من راحتم.  دختريمگه چقدر وزن دار:دیگویبا قهقهه م        

 . نطق کاوه باز شده است هنگامه بگذرم نه االن کهي از ماجراتفاوتی توانم بینم        

 ؟ی بکنه چبی عجي کنه و کارایاگه بازم خودکش-        

 .رهی مشهی هميداره برا.  دارن طی بلگهینگران نباش دوروز د-        

 ؟یاگه بازم برگرده چ-        

 يبهتره استاد برا.  نداره ی به من ربطفتهی براش بی هر اتفاقگهی به بعد دنیاز ا-        
 . بکنهيمعالجش کار

 .سوزدی مشییبای و زی جوانيدلم برا        

 ی در رابطه با من مهربونکمیبهتره :دیگوی و مردیگی دو انگشتش منی ام را مابینیکاوه ب        
 .ی خرج کنتویو دلرحم

تش  اي رویحرف زدن با کاوه انگار اب. مالمی ام را مینی بکهی درحالشومیبا خجالت بلند م        
  از زن عمو گرفته تا. دلهره و ترس ها هنوز پابرجان. ختهی ام ری منفيتمام حس ها

 
 کاوه دمی لحظه تمام دنی ای وللی احمدرضا و عاقبت مامان و واکنش حاج اسماعي براینگران

   کهکندی نوازش گونه نجوا میوقت. ردیگی و در برم مشودی که بلند میشده است وقت
 
 تا ستدی ای محکم پشتم مدیگوی میوقت.  لحظه باعث رنجشم شودنی از ايزی چچی هگذاردینم

   وشتری خاص کاوه که هر لحظه بي ام بوی قلب لعنتيتپش ها. تمام مشکالت حل شود
 
 .رمیگی اتش ممی لبهای و بعد از داغکندی گوشم را گرم مریکاوه ز. کندی متابمی بشودی مشتریب
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 بگذارم هوس الودمان کند و تقدسمان را از دینبا. ا غلبه کند بگذارم عشق بر مدینه نبا        
 .می ادهی کشی همه بخاطر داشتن هم سختنینه حاال که ا.  ببردنیب

 .میزنی هر دو نفس مکهیدر حال. شومیفورا از او جدا م        

 . شدهری خونه دمیبر:میگوی و مرمیگیرو م        

 .ایمیک:دیگوی و مگرددی و برمرودیدو سه قدم م. کندیکالفه نفسش را رها م        

 .شی در نگاه و نفسهاکندی مدادی بازین. کنمیمنتظر نگاهش م        

 ؟یکنی مخالفت نممی االن محرم بشنی امشب همنیبخوام هم-        

 موقع نیاصال ا. مانی زندگیختگی همه بهم رنی اانیم.  جانی االن همنیهم. شومیشوکه م        
 .شودیشب مگر م

 ... اخه ماشه؟ی مگه میعنی دونمینم:میگویسردرگم م        

 .شودی خوشرنگ مي قهوه اي قفل دوگومی و چشمهاگذاردی ام مینی بيدستش را رو        

 قلبا ی ولیستی ننی هنوز مطمدونمی ممی عذارداردونمی مستی نی وقت مناسبدونمیم-        
 .ی مخالفت نکنخوامیم

 که چند سال زندی را میی تاب انقدر عاشق حرفهای انقدر بی وقتمی به او بگوتوانمیچه م        
   تمام قلب و روحم او رای مخالفت کنم وقتتوانمیچطور م.  تک تکشان را دارمياست ارزو

 
 . و جسمم همکندی مطلب

 کی.  اوردی که پر از جواب مثبت است به وجدش میسکوت.کندیسکوتم خوشحالش م        
 . و وجودم گرم ترشودی گرم ممیبار در لبها

 .ردیگی را مي داخل خانه و شماره ارودیم        
 
 

 . کاوه: میگوی و مگذارمی بازو اش ميدستم را رو        
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 . گرددی به دست برمیگوش        

 .جانم-        

 م؟یکنی میبه نظرت کار درست-        

 ی همه سال سختنیبعد از ا:دیگوی ابروانش منی با گره کوچک مابکندیتماس را قطع م        
 ه؟یکار اشتباه

پشت .  يری که بگیماتیمن پشتت هستم پشت تصم: دیگوی و مکندی نگاهم مقیبعد عم        
 .زیاتفاقات بعدش پشت همه چ

 . خوب استکندی مغز و جانم القا مي که به سلولهاي حس اعتمادنیا        

 ؟ی هنوز دودليشک دار:پرسدی میبا مهربان        

 یزنی حرفارو منیاالن که ا.  نمینه مطم:میگوی و مدهمیسرم را به چپ و راست تکان م        
 .نمیمطم.  نهگهید

 .ردیگیبا لبخند شماره را دوباره م        

 .یسالم حاج-        

 ؟يخواب که نبود: دیگویبا خنده از ته دل م        

 .گفته بودم که امشب موقع نماز شب منتظرم باش-        

 . می که هردو منتظردیگوی میبه حاج.  کشدی طول نمادی پشت خط زی اش با حاجیشوخ        

 ؟یسالم دخترم خوب:دیگوی میحاج. گذاردی بلندگو مي را رویگوش        

 مبل ي که بروم و کنارش روکندیکاوه اشاره م. دی ای حدودا پنجاه ساله مي مرديصدا        
 . دور کمرمشودیدستش حلقه م. کنمی که خواسته را ميکار. نمیبنش

 .ممنون. سالم :میگویم        

 و با خواست خودت زیشما با علم به همه چ:دی گوی و محکم موای شیی با صدایحاج        
 ؟ی دکتر محرم بشي با اقايخوایم
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 که در نگاهش شودی مي به کاوه ارهی و خشودی شده ام جدا مسرم از دستان در هم گره        
 . زندیفقط عشق موج م

 .بله: میگوی مزندی تند مجانی که از هیبا محبت و قلب        

 ن؟ی در نظر داري اهیعروس خانم مهر. خوب خداروشکر-        

سند خونه ام به نامش زدم و فقط :دیگوی کاوه است که ممی بگويزی من چنکهیقبل از ا        
 . االننی همشهی مزیپونصد سکه طال هم که پولش نقدا بحسابش وار. امضاش مونده

که انگشت اشاره .  اعتراض کنم خواهمی مستی چي برانکارهای اکنمیبا اخم نگاهش م        
  یمم بش ساده بخاطر خودم محرنقدری اي حاضریوقت:دیگوی و مگذاردی ممی لبهاياش را رو

 
 ي من پای بدوننکهی اي براکهی کوچهی هدهی هم نایا.  بنامت بزنماروی که دني دارارزششو

  يسرم را رو.  شومی اش مرهیبا چشمانم پرم خ. دلت نمونهي توی شکگهی دمونمیخواستنت م
 

 عاقد که ي و صداشودی فقط اهنگ عشق نواخته مدی ای نممی برای حرفچی هگذارمی اش مشانه
  کنم؟ي عقد رو جارغهی که صنیدیهردو به من وکالت م:دیگویم

 .ردیگیبله را که از هردو م        

 شدن عشقمان ی و خبر از اسمانرسدی تا عرش مشی که صدایاتیا. خواندی را میاتیا        
 .دهدیم

 بعد از سالها می بوددهیمن و کاوه بعد از سالها بهم رس. ستمی نای دننی اصال در اییگو        
   هم مانع ها انقدر کوچک بودند که در برابر عشقمان به نظردی شاای نبود نمانی مابی مانعچیه
 
.  مکالمه تمام شدی کدمی ها و ارامش اغوش محکمش بودم که نفهميانقدر غرق قهوه ا. ندیاین

   امشب بهاهای همه رویک. می کاوه بلند شدم و وارد اتاق خواب شدي دستهاي رویک
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 روح و جسم خسته ي روشی به نوازش دستهاشیسه ها.... و عاشقانه تن به بودی انجامتیواقع
 .ام دادم

 .کاوه: میگوی و مکنمی بازوان برهنه اش جابه جا ميسرم را رو        

 .جانم: دهدی گرمش گوش جانم را نوازش ميصدا        

 .می محرم شد بفهمنی وقتیعنی ه؟ی چهیواکنش بق -        

 حی همه توضي براستی قرار نانی باهاش کنار بدی هم باهیبق. دونهیعمه مهردخت م -        
 .می رو که کردي کارمیبد

 ؟ی به عمه گفتيوا: میگوی و مکنمی و نگاهش مکنمی سرم را بلند میکم        

 گفتم تنها راه روزیاره د: دیگوی بدهد مالی خنانی به من هم اطمخواهدی مایخونسرد گو        
 .نهی موردش همی بي خانم مهربون از دام فکرانیبدست اوردن ا

 .یی و پررواستمداری سیلیخ: میگوی و مزنمی شانه اش مياروم رو        

 نکهیباور ا: دیگوی و مکشدی در آغوش مشی و مرا محکم تر از لحظات پکندی ميخنده ا        
   تا ابد داشته باشمتتونمی االن به عنوان همسرم منکهیباور ا. یکیاالن انقدر به من نزد

 
 .مونهی مای رومثل

 . طورنی منم هميبرا -        

 همه ثابت ي جلوهمی دی نرفته باادتیالبته قولت که : میگوی مهربان و اغواگر میبا لحن        
 . که من فقط برات مهممیکن

 نرفته ادمی: دیگوی اورد و می می و فشار ارامردیگیتش م دو انگشنی ام را مابینینوك ب        
 . لقمه چپت کنمهی االن نی دادم و همیی بره که به خودم چه قوالادمی ممکن یول

 گرم نی در اغوشش بودن همنیهم. شومی و بلند مکنمی نثارش مییایحیخجالت زده ب        
  ییایرو. نمیبیاصال انگار خواب م. کندی اندك هم مرا قانع میکی نزدنی همیاپی پيشدن ها
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 . شوم تمام شده استداری که اگر ببایز

 رم؟ی دوش بگنجای اتونمیم: میگوی سمت حمام گوشه اتاق و مرومیم        

 کمد لباس يتو. اوهوم: دی گوی و مدی ای باال می و کمکندی سرش ستون مریدستش را ز        
 از لباسات خوشت اومد؟. هست

  تو بود؟قهیسل: میگوی سابند می که درونش قند میبا دل        

 خوشت اومد؟. اره -        

 . عطر تورو دارهي بوکردمیهمش حس م.  خوب بودنیلیممنون خ -        

 ی انها را در مد،ی سفي است با حوله ازانی آوگری دی لباس مشککدستیدرون کمد         
  ؟می باهم برهینظرت چ: دیگوی مطنتیاورم که با ش

 پر کنمیدر را که پشت سرم قفل م. کنمی نثارش مییای حی سمت حمام و برومی معیسر        
  هی ثاننی لحظات، انیانقدر ا.  که سالها منتظرشان بودمییحس ها.  خوب هستمياز حسها

 
 . سخت استی کممی است که درکش برانیری شها

با تعجب . کنمی را تن ممیشال و مانتو. می ای مرونی بگذردی به فکر مشتری که بیاز حمام        
  کت و. احتماال از حمام درون راهرو استفاده کرده است. نمی بیکاوه را اماده تر از خودم م

 
 دنیکاش بود و به وصال رس. کندی را تازه ممی اش داغ حاج بابای مشکرهنی و پشلوار

 . تا کمتر غصه بخورددادیعشقمان را م

  شده؟یچ: دیگوی مندیبیچشمان پر ابم را که م        

 عذاب وجدان داشت که باعث شد من شهی بخاطر من ناراحت بود همیلیحاج بابا خ -        
 . ازدواج ما رفتدنی رو بهم بزنم ناراحتم که قبل از دیعروس
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چون من . با ارامش رفت: دیگوی و مکندی چشمم را پاك مری اشک زيبا انگشت قطره ها        
  یطی تحت هر شراایمی کنباری کردم گفته بودم که ايبهش گفته بودم که ازت خواستگار

 
 .درست شب تولدت. شهی من ممال

 را به من داده هی خبر و هدنی کار بهترنیانگار کاوه با ا.  را به من داده اندایانگار دن        
  ی و اشک خوشحالگذارمی اش منهی سي سرم را رو وکنمیدستم را دور گردنش حلقه م. است

 
 .ازت ممنونم: میگوی ممی اشکهانیماب. زمیریم

 .کندی را نوازش ممیموها        

 .حاج بابا با ارامش رفت.  نکنتیخودتو اذ. زمی عزیمن ازت ممنونم که انقدر خوب -        

: دیگوی و مردیگی را به طرف من مدی و کلکندیکاوه در را قفل م. می شویازخانه خارج م        
 . متعلق به شماست بانونجایا

سوار .  فشارمشی ارزشمند درون دستانم مي ای و مثل شرمیگی را مدیبا لبخند کل        
   موضوع فکر کنم کهنی خواهم به اینم. استرس ندارم تماما ارامش هستم. میشویاسانسور م

 
 را پشت سر ییای روی ما شبی همه خواب هستند ولاحتماال.  نهای شده بتمانی متوجه غیکس

   تا به چشمانشگذرانمی صورتش را از نظر مي نشسته روی مشکي هاشیته ر. میگذاشت
 
 محبوب من بوده شهی مرد همنیا.  به فنا رفته هم ارامش است و بسشی هایخستگ.  رسمیم

   بدون تنش، بخاطرش به خواستهیچه ان زمان که بخاطر حق پدر شدن و داشتن زندگ
 

 تیچه االن که او بخاطر من و حفظ ارزش من امشب حد و حدود ها را رعا.  بابا تن دادمحاج
 . ام است عروسش شومستهی که شایکرده بود تا من با مراسم

 .کنهی فکر میخانمم به چ: دیگوی منهیدست به س        
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به : میگویبا لبخند م.  دروغ نگفته امشودی میاغان با خانومم گفتنش دلم چرمیاگر بگو        
 .ستمی تنها نتی موقعنی ايکه تو. ی چقدر خوبه که هستنکهیا

 .زمی به بعد محاله تنهات بذارم عزنیاز ا: دیگوی فشارد و می و محکم مردیگیدستم را م        

 ی کمنباریا.  دی ای نمرونیخداروشکر نگهبان از اتاقش ب. میشویاز اسانسور خارج م        
  همه.  جا متعلق به ما و عشقمان استنیا. کنمی برج را نگاه مرونی و بی و با وسواس البقتریدق
 
 ارام نجای و فراز و فرود ها ای سال همان طور مانده تا من و کاوه با سختانی سالزشیچ
 .میریبگ
 
 

 همه نی به ايلبخند. ت من نشده اسبتی اصال متوجه غایگو. مادر هنوز خواب است        
  یامیچشمانم هنوز گرم نشده که پ.  درون رختخوابرومی و مزنمی اهل خانه میخوش خواب

 
شور و شوق دختر . کنمی را باز مامشی پاقیبا لبخند و اشت. کاوه است. دی ای می گوشيبرا

  یخوب بخواب: نوشته است.. کندی مافتی از معشوقش دریامی را دارم که پيهجده ساله ا
 

 .همسرم

 و گذارمی هم مي را رومیچشم ها. از همسر خواندنم.  از همسر بودنشمی ایبه وجد م        
 . باشدای روزی شوم همه چداری بی وقتنکهی از اترسمیم

 ام ی برداشتن گوشکنمی که مي کارنیاول. شومی مداری اهل خانه بي سر و صدايبا صدا        
   کاوه را کهامیپ.  خواب نبودهزی تا باور کنم همچنمیا بب کاوه رامی پخواهدیدلم م. است
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 بود ي عادکروزی امروز خواستیدلم م.  استمی روز نبود حاج بابانیدوم. رمیگی ارام منمیبیم
  يادگاری يادداشتهای از ان یکی و دمی بوسی اش را میشانیگونه و پ.  درون اتاقشرفتمیم
 

 ادم شهیمن هم.  افتمی عادتمان شد می که به نوعییادداشتهای خاطره ادی. گذاشتمی مشیبرا
  حاج. زمی مسائل را درون خودم برشتری بکنمی می سعشهیهم.  بودمییکم حرف و درون گرا

 
عادت کرده . سمی بنوشیاصال حال درونم برا. سمی بنوشی را برامی بود که گفت حرفهامیبابا

  شی برای پاتختي روی کوچکادداشتی شومی مداری بیسالها عادت کرده بودم وقت. بودم 
 

 کاوه داده بود و با لباس خواب شبیهمان که د. پوشمی میلباس مناسب. شومیبلند م. بگذارم
 .  به اتاق حاج بابارومی مستی درون راهرو نیکس. زنمی مرونیاز اتاق ب.  کرده بودمضشیتعو

 
 از می که غم هاستیخودم ندست .  را حس کنمشی تا بوگذارمی بالشتش مي را روسرم

 . شوندی مری سرازمیچشمها

 لیاسماع.  سمت پنجره دومیم. پرمی از جا مدی ای مرونی که از بيدادی داد و بيبا صدا        
  هرچند.  را باال ببردشی صدامی مالحظه روز دوم حاج بابای است که انقدر بدیاز او بع. اقاست

 
.  دارد ارامش کندی و سعزندیکاوه خونسرد با او حرف م. دی ای بر ميزی ادم دو پا هرچنی ااز

   ارامي براکندی تقال منی بنیمادرم ا. ردیگی که دعوا باال مدی گوی چه مي دانم کسریاما نم
 

 .ستی ني خبرانوشی و کنیاز عمو ام.  اقالی اسماعکردن

 دهیهنوز مهمانها نرسخداروشکر .  را طاقت ندارمی حرمت شکننیا. رونی بزنمیاز اتاق م        
   بود چهدهی را هم نشنمی بلند حاج باباي تا به امروز صدای ها چه؟ کسهی همسایاند ول
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 . به دعوا درون خانه اشبرسد

 ی من کمدنیبا د.  استستادهیزن عمو درون چارچوب در ا. گذرمی از سالن مهیبا گر        
 .شهی از کور تو بلند مشای آتنیهمه ا: دی گوی رود و با غضب میکنار م

 خواهد حرمت ی مقدسند دلم نمشهیحرمت ها هم. ستیجواب دادن به او در حد توانم ن        
  بدون. رونی برومیم.  هم هستمیبه کنار که زن عمو. مادر همسر بودنم شکسته شود

 
 بعد ؟يشما چرا اومد: دی گوی مدنمیکاوه با د.  وسط معرکه دومی می کفشای یی دمپادنیپوش

  مینی شی داخل ممی بردییایشما ب.  ستی درست ننطوریا: دی گوی و مکندی اقا رو ملیبه اسماع
 

 .میکنی مصحبت

 .اومدم زنمو ببرم.  با شما ندارمیمن صحبت:  اقالیاسماع        

 فموی من االن کنی ماشيبرو تو: دیگوی و مکندی را پاك مشیمادر با پر چادر اشکها        
 ؟یکنی ميزیچرا ابرور. امی مدارمیبرم

 تونم زنمو ی به زور نمگهی مستادهی من اي روي علف بچه توهی کنم؟ی ميزیمن ابرور -        
 . ببرمنجایاز ا

 ساکت خواهدی بوسد و می گونه اش را مندختی که عمه سدی بگويزی چخواهدی ميکسر        
   شودی که در حق خودم می بتوانم تمام ظلمدیشا.  توانم ساکت بمانمیمن اما نم. باشد

 
 مادرم مسلما انقدر ارزش ی وليزی کنم در برابر هر چي بتوانم صبوردی شارمی بگدهی نادرا

 .ادی جا نمچیمامانم ه: می گویمحکم م.  ساکت نمانمشودی که به او میدارد که در مقابل ظلم

 . نداره دخالت نکنی مسئله ربطنیا به تو ایمیک: دیگوی و مکندی نگاهم میعصبان        

 بهش ی ساکت بمونه و هر ظلمدی بایتا ک.  سرش مادرمههی به من ربط داره چون قایدق -        
  هان؟ارهی رو طاقت بيکرد
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 . که بهت ربط دارهیکنیتو غلط م: دیگوی که مشودی دادش بلند ميصدا        

. حاج بابا حرمت داره اقا.  خونه حرمت دارهنیا: دی گوی و محکم مکندیکاوه مداخله م        
 .ی صداتم بلند نکنيبهتره بر

 ؟ي همراهش بريخوای خانم شما منهیتهم: دیگویبعد رو به مادر م        

 ی منی خشمگي اقالی به اسماعینگاه.  مانده باشد ی دوراهانی که میمادر مثل کس        
 .من پشتتم. نترس: می گویم.  شودیاندازد و بعد نگاهش قفل من م

 . مامان جانشهی ميزیابرور -        

 کوتاه ي مجبورشهی تا هميای اگه کوتاه بياگه بر: میگوی منمی بی را که مصالشیاست        
 .منو فراموش کن.  نباششهی همي برایاگه با من نباش. ي برنباریاگه ا. يایب

. ستی انتخاب سختستیراه سخت.  چکندی منیی پامیاشکها.  چکدی منیی پاشیاشکها        
   مرد حرمتنیا. نمی ببنی از اشتری اش را بي خواهم خوارینم. میگوی بخاطر خودش میول
 

من : دی گوی اقا ملیبدون نگاه کردن به اسماع. کندی شناسد از دم درو می و مرده نمزنده
 .ایمی کشی پمونمیم

 که يدیشن: دی گوی و مکندی سپر منهیس:  که انگار با حرف مادرم جان گرفتهيکسر        
 .مونهیگفت م

 ینم: دیگوی اورد و میانگشت اشاره اش را باال م. کندی اقا با خشم مرا نگاه ملیاسماع        
 . منتظر عواقبش باشی ولي گوشش خوندری زيدونم چه ورد

 نی الیحاج اسماع: دیگوی اورد و می منیی و پاردیگیا م اقا رلیکاوه با اخم دست اسماع        
 .ستی نستهیرفتارتون اصال شا. نیبهتره بر.  خانمهنهی تهممیتصم

 و با کنمیمادرم را بغل م.  که نبرد تازه شروع شده استفهممی و من مرودی اقا ملیاسماع        
 . ندی نشی سمت مادر و کنارش مدی ای اب میوانیعمه مهردخت با ل.  داخلمیرویهم م
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.  دارند مثل حال االن مادري به دلدارازی نشتری ها بی ها بعضتی موقعی بعضی ولمی عزدارهمه
  میچقدر خوب است که عمه ها. ستی که حالش مساعد ندهیعمه مهردخت هم فهم

 
 . برادرشانی به خورد زن قبلدهندی نمهی و کناشین.  دارند تیانسان

غم حاج .  من دلهره و ترس دارم ی ولشودی متعادل مي تا حدودتیبا امدن مهمانها وضع        
 .کندی موضوع هم ناراحتم منی که استی کم نمیبابا

 ی پر و خالتیخانه از جمع.شودی اش است برگزار مستهیمراسم حاج بابا همانطور که شا        
  نی تدارکات مراسم و همچنریدرگ.  امدهی کاوه را ندییاز صبح وان اتفاق کذا. شودیم
 

 بود دهی پرسی بودمش که با مهرباندهی نظر دکیموقع ناهار فقط .  از مهمانان استییرایپذ
گفته بود که به .  راحت شده بودالشیخ.  گفته بودم ارهی نه؟ و قتای خورده ام يزیکه چ

  يزیچ
 

 شد؟ی مگر میول.  نکنم و ارام باشمفکر

 بندم بلکه ی درون اتاق حاح بابا و در را مرومیاز رفتن مهمانها و خلوت شدن خانه مبعد         
  هم خودش. مادر از صبح رفته بود درون اتاق من و همان جا مانده بود.  استراحت کنمیکم
 

 ندختیدوسه بار از عمه مهردخت و س. دیکشی خجالت ممی بود و هم از عمه هاناراحت
 تنها که مورد ی حال زنتوانستی کس نمچیه.  بوددهی را بوسشانیرو کرده بود و یمعذرتخواه

  یب
 

 . قرار گرفته است را درك کندیاحترام
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او هم واقعا به . رونی فروتن رفته بودند بيعمه مهردخت با اقا. نمی نشی تخت ميرو        
   رفته بود تاي هم با کسرندختیعمه س.  داشتاجی ارامش و نبودن در جو مراسم احتیکم
 

 ارام شده يخانه تا حد.  رفته بودند خانه خودشانالی و سهانوشیک.  و برگردد ردی بگدوش
 و در را پشت شودیزن عمو وارد اتاق م.  شودی دراز بکشم که در اتاق باز مخواهمیم. بود

  سرش
 
 دیبا. رسد ی به نظر نمزی چهره اش مسالمت امادیز. دونفرمان استییاروی رونیاول.  بنددیم

 . سرد و درشتش اماده کنمي حرفهايخودم را برا
 

 ی به اتاق حاج بابا می اجمالینگاه.  بنددیدر را پشت سرش م. نمینشیبه احترامش م        
  دلهره و. کندی بحث را چگونه اغاز منمیمنتظرم تا بب. کنمیدر سکوت نگاهش م. اندازد

 
. کنمیدستانم را در هم قفل م. اورمی که قرار است باال بکنمی دارم و هر ان حس مدلشوره

  نمی کنار برود تا چهره پدر را ببی کمخواهدیدلم م. ماندی قاب عکس پدر ثابت مينگاهش رو
 

 و با شکندیسکوت را م. فهممی حس ان لحظه اش را مدنشی با دی باشد ولاالتی خدیشا
   خوب بود و صفا داشت من اصالمای قدگنیبرعکس همه که م:دیگوی که صالبت دارد مییصدا

 
 . برگردم به اون موقعهاخوادی نمدلم

 .کندی مرا نگاه مقای االن دقگرداندی را بر مشیرو.کنمیمنتظر نگاهش م        

. کنهی و کم کم نابودت منهیشی مثل زهر تو جونت مقتی حقی چرا؟چون گاهیدونیم -        
 . اون نقطميمن مدتهاست تو.  یشی مزی که لبریرسی مییبعد به جا

 . فهممی نمشی از حرفهايزیچ        
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 دی شهامرزتی پدر خدا بیوقت:دهدیادامه م. نمیبی تمام کدورت ها غم مي لحظه جاکی        
  با.  افتادی وقت از زبونش نمچی احتراممو داشت زن داداش هیلی ناراحت شدم خیلیشد خ

 
 پدرت ی ولذاشتی عروساش فرق منی بذاشتیش فرق م بچه هانی بشهی حاج بابا همنکهیا

 .  شدگهی جور دزیاما با رفتنش همه چ.  بودنطورمیهم.  باشهنمونی بی داشت نذاره کدورتیسع
 

از طرف .خون دلها خوردم .  با مادرت ازدواج کنهنی مدت بنا گذاشت که امهی بابا بعد حاج
  خواستیم.  بودی وصلت راضنی به انیام.  خوردمای جمع بود من خنجرو از خودالمیمادرت خ

 
 هی ي برادرش توزی برادرش دختر عزوهیدوست نداشت ب.  پر و بال خودش باشهری زمادرت

  کردمی از مادرت گرفتم چون همش فکر منهیک. اون جا بود که داغون شدم.  باشهبهیخونه غر
 

 همه ی ولبهیچقدر مظلومه چقدر نج مادرت دونستمی منکهیبا ا.  کردهي دلبرنی امي براحتما
  مادرت که مخالفت کرد و رفت خونه.  ادامه بدم نی سالها اونو مقصر کردم تا بتونم با امنیا

 
 شرط گذاشتم نی اميبرا.  نبودم ی اروم شدنی ولختی وجودم رشی اتي اب روکمی برادرش

   محمد و زن و بچششهی که همییاز حاج بابا. می دور بشنجای و از امیبر.  اصفهانمیکه بر
 

 نتونست نیام. رهی بگمی ما تصمی زندگي که دوست داشت برایی ارجح بودن از حاج بابابراش
   بعد از اونمیزندگ.رمی مذارمویکه بچه هامو م. رمی کردم که مدشیموافقت نکنه چون تهد

 
 دمویهمه ام.  بودنی که شوهرم رو دلم گذاشت سنگیداغ.  وقت خوب نشدچی هسالها

همه وقتم صرف .  بکنن تا مستقل باشن لی دختر و پسرم تا تحصيرو.  بچه هاميگذاشتم رو
  بچه
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 روز اومد و از هی.  شد نمیهم. نهی که چشمش فقط زنشو ببي مردادی شد تا کاوه مرد بار بها
 . گفتشیخاطرخواه

 دلم می توانم بگوی نسوخت نمشی دلم برامی توانم بگوینم. ندی نشی می صندليرو        
   در نگاهش فقط شکستنهی کي زن االن بجانیا. سکوت کردم.  بدهمشینخواست دلدار

 
 .زدی مموج

 . شدمایمیگفت دلبسته ک-        

 نی انیاما فرق بود ب.  دخترشنباری و ادی مادرت قاپ شوهرمو دزدی زمانهی شدم وونهید        
  چلچراغ نگاه کاوه خاموش. کردمیچرا مخالفت م.  ي مهربون بوديتو خانم بود. و اون

 
اما . کردمای براش محزویخودم همه چ.  گفتمنیخودم به ام.  قدم شدمشیخودم پ.  نبودیشدن

  يگفت از ازدواج باهاش منصرف شد.  داغون بودشمیسه روز قبل از ازدواجتون کاوه اومد پ
 
من شکست پسرك مغرورمو که تا به  کرد گفت و هی گفت و گری باهاش باشيخوایگفت نم. 

   من و پسرمویلزت متنفر شدم از تو و مادرت که زندگ. دمی بودم ددهیحال اشکشو ند
 

 .نی کرده بودداغون

 قتیچون حق.  عذاب داشت می برای کمشی قسمت از حرفهانی اندازم ای منییسرم را پا        
 . مادر شده بودمکیمن باعث خورد شدن کاوه و شکستن دل . بود

 یکاوه که ازدواج کرد و زندگ:دیگوی و مکندی می دستشی که پمی بگويزی چخواهمیم        
   هملهی مسنی اي که چقدر حاج بابا تودمیدیم.  شدمالتی خی بی ولدمتی داشت نبخشیخوب

 
 اومد ایبچه کاوه که بدن.  ناراحت بشمشدی باعث منی همکردی متتی تو بود و حماطرف
 ی وارد زندگضی دختر مرهی خوب شد که نیگفتم خوب شد که ازدواج نکرد.  کالدمتیبخش
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  پسرم
 

خوشحال شدم که .  پنهان کرده بودتونمیکی مشکالت ژنتی بودم که کاوه حتدهیفهم. نشد
 . تونست داشته باشهی که اگه با تو بود نميزیپسرم بچه داشت چ

باز . زندی به قلبم مشتری که ني لبخندکندینگاهم م با لبخند رسدی حرفش که مينجایبه ا        
 . شودهی تخلگذارمی مکنمیهم سکوت م

االن که بچه داره . ی کني باهاش بازذارمینم.  يریاما محاله االن اجازه بدم بچمو ازم بگ -        
 .ذارمینم. ی گولش بزني داره بخوای عالتیاالن که موقع

 قضاوت اشتباه ي جاها داری بعضی ولدمی بهت حق نممگی نمیکنیزنعمو اشتباه م-        
 .یکنیم

 ؟ي خراب کردوی همه چتونی که سه روز قبل عروسي اشتباهه؟ مگه تو نبودیچ-        

 که مرا مقصر صد درصد دانمی مداندی نمی از علت بهم خوردن عروسزی چچی که هدانمیم        
 .حاج بابا خواسته بود.  داشتملی دلیمن بودم ول:میگویم. داندیم

 که فکر نجاستی اشتباه شما ایحاج بابا خواست ول:میگویم. کندی نگاهم مشودیشوکه م        
  اون ازم خواست که.  پسر تو بودی حاج بابا حامنباری من بوده ای حاج بابا حامشهی هميکرد

 
 ي بچه اتونمیم چون نم پسرت باشي برای تونم زن خوبی نمدی رو بهم بزنم چون فهمیعروس

 .نهی ببشوی بچه تنها نوه پسرخواستیچون دلش م. به پسرت بدم

 دلم ستی که حاال که حاج بابا نیگی منارویدروغه ا:دیگوی مشنودیزن عمو انگار اشتباه م        
 .باهاش صاف بشه

 . بهم زدموی قسم بخورم تا باورت بشه؟ من بخاطر خود کاوه عروسیبه جون ک-        
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 کندیارام با خودش زمزمه م.  نمیبی را از رفتارش مصالیاست.  شودی بلند مشودیباورش نم        
  خواستیدلم م.  رونی برودیاز اتاق م.  سخت استشی برایانگار هضم موضوع کم. 
 
 . دلش را صاف کنمدیکم کم با. ستی ارتباط اندك هم کافنی همی ولمیزدی حرف مشتریب

 ی شده چقدر گاهدهیچی ما پیچقدر زندگ. شومی در خود جمع می و مثل ماهکشمیدراز م        
   هميچشمانم را رو. دهندی مارا تحت شعاع قرار می زندگی ها و اتفاقاتمی تصمیبعض

 
 . گذارمیم

 کوچکش را زیم. نشستهباستی زی باغهی که شبي خانه اوانی ايرو. نمیبیحاج بابا را م        
  خوشحالم از. نمی نشیکنارش م. سدینوی را ميزی گذاشته و با خط خوشش چشی پاهايرد
 
 . چند روزنی ايحاج بابا دلم برات تنگ شده بود کجا بود: میگویم. نمشیبی منکهیا

 نیی از شانه اش پای که کمییعبا. درخشدی صورتش مشهیمثل هم.  اوردیسرش را باال م        
 . خوبم باباجاني جاهیمن : دی گوی و مدهدیافتاده را باال م

 ؟یسینوی میچ: میگوی منمشیبی سالمت منکهیخوشحال از ا        

 و شومی لذت بخش است بلند مدنشی ديبعد از سالها دور. شنومی پدرم را ميصدا        
 دخترکم نمینب:دیگوی گوشم مریز.  دی ای بند نممی هاهیگر. سپارمیخودم را به آغوشش م

  ناراحت
 

 .باشه

 در شی که سالها در ارزوی تا باورم بشود خودش است کسنمشی تا ببکنمیسرم را بلند م        
 .  سوخته اميداریخواب و ب

 . من خوبمنیمن خوبم شما و حاج بابا که باش-        
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 .محاله حاال که دارمتون تنهاتون بذارم: میگوی و مزمیری را درون کالمم ممیبعد دلتنگ        

 . ندی نشی کنار حاج بابا مکندیپدر مرا جدا م        

 . بابایکنی مدمی روسفشهیهم. ي کرددمیرو سف: دیگویحاج بابا م        

 .دی ای میی بمانم که صداششانی پخواهمیمن م.  شومیمتوجه حرفش نم        

 .زمی عزي بردیتو فعال با: دیگویپدر م        

 . شما باشمشی پخوامی من میول : میگویبا اعتراض م        

تمام مدت .  شودی باز ممی که چشمهاستی کنمی تا ببگردمی بر مزندی ممی صدایکس        
  زی چچی که هنمی دوست دارم ببکنمیاطراف را نگاه م.  استسیتمام صورتم خ. خواب بوده ام

 
 دربرم یبا نگران.  کاوه کنارم نشسته استی ولنمیدوست دارم حاج بابا و پدر را بب.  نبوهخواب

 .زمی عزيدیدیخواب م:  دی گوی و مردیگیم

حاج بابا و : میگوی و مکنمیخودم را درون اغوشش حبس م.  ردیگی شدت ممی هاهیگر        
 .می قدمهی يتو. درست کنارم بودن. دمیبابامو د

اگر . اگر کاوه نبود. کندی و کاوه ارام کمرم را نوازش مکنمی مفی خوابم را تعرهیبا گر        
 .اورمی طاقت بتوانستمیم.  ها تنها بودمتی موقعنیدر ا

 
 ی خوبيخوابت معنا. جاشون خوبه: دیگوی و مزندی ام را کنار میشانی به پدهی چسبيموها        

 .زمیداره عز

با خجالت لب .  درون نگاهمشودیفل م قمی و مستقدهدی که اجازه نمنمی که بنشخواهمیم        
 .ادی میکی کاوه االن يوا: میگوی و مگزمیم

 .ادیخب ب: دیگوی و مکاردی ممی لبهاي نرم رويبوسه ا. زندیچشمانش برق م        

 . نهي وامیگوی و مکنمی را رصد مطنتشی پر از شي هايبا ترس قهوه ا        

 .در قفله: دی گوی و مزندی لبخند مندی بیترسم را که م        
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 اغوش امن که محتاجش هستم رها نی خودم هم دوست ندارم از اکنمی نگاهش مقیعم        
   که از عشق خوش لحن تر ازییبا صدا.  در بند عشق بودن را دوست دارمنیمن ا. شوم

 
 .شنی ناراحت میلی بفهمن خی مطمئنا وقتم؟ی بگانوی جرهی به بقیک: میگوی است مشهیهم

 . مدت بگذرههیبذار . ستی نیاالن وقت مناسب -        

 م؟یبه نظرت عجله نکرد -        

 ها را یکی نزدنیانگار هنوز هم باور ندارم ا.  لرزدیقلبم م. کندی و با عشق نگاهم مقیعم        
 .ری هشت سال دکی نزديزی چمی کردری هم دیلیخ: دی گویم. 

 . کنمی قابل کنترل را تجربه مری غیجانیه.  تپدی وقفه میقلبم ب        

 یعنی يوا: میگویبا ترس م. کندی در اتاق نگاه سرشار از عشقمان را از هم جدا ميصدا        
 ه؟یک

 . باشهخوادی میهر ک: دی گوی و مشودیخونسرد بلند م        

 تا در را ودریکاوه م.  اندازمی مدهدی به ساعت که هشت شب را نشان می اجمالینگاه        
   تمام استرسم راانی و کودکانه کفی ظريصدا. کنمیباز کند من با عجله شالم را سر م

 
 ي کوچکش رويدست ها.رساندی به من معی و خودش را سرشودیوارد اتاق م. کندی مخاموش

 ؟يتو کجا رفته بود: دیگویبا لبخند م. ندی نشیصورتم م

 صورتم ي کوچک که روي دستهانی تاب ایمن چقدر ب.  صدا بودم نیمن چقدر دلتنگ ا        
 .فشی حصار دستانم دور جثه نحيمن چقدر دلم تنگ شده بود برا.  رقصند هستمیم

 رو ایمی دلت اومد ک؟يتو خودت کجا رفته بود: می گوی فشارمش و میمحکم به خود م        
 ؟يتنها بذار

 انگشت اشاره اش را به طرف کاوه ن،ی دلنشی و بعد با اخم و لحنرودیبه فکر فرو م        
 .شتی پاوردیبابا کاوه خودش منو ن: دیگوی و مردیگیم
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.  ندارهیبیع: میگویم.  خنده ام گرفته از متهم کردن کاوه کهی بوسم درحالیلپش را م        
 .زدلمی عزی منشی پگهیاالن د

 .می با هم بخورمیبر. من شام نخولدم: دیگویم.  دارد بلندم کندی و سعردیگیدستم را م        

کاوه . رودیزودتر از من بدو بدو م.  شومیبا لبخند بلند م. خودم هم احساس ضعف دارم        
 . اوردمششهی متی اذیلی خی کتدمی دگهی دگرفتیاز صبح بهونه تورو م: دیگوی میبا مهربان

 .ي کردیکارو خوب -        

  شام خوردن؟هیبق:  پرسمی سمت در و مرومیم        

 . نکردندارتی بيتو هم خسته بود. اره  -        

 فی سرشار از حس لطردیگی که کامال از قلبت سرچشمه مییاز ان نگاها.  کنمینگاهش م        
 ؟ي خوردیشما چ: محبت

 . نداشتملینه م: دیگوی و مدهدی را فشار مشی هاقهیشق        

 کنه؟یسرت درد م: پرسمینگران م        

 .اوهوم -        

 . غذا بخور بهت قرص بدممیبر -        

 . دارمازی ارامش بودن تو نکمی قرص به يفکر کنم بجا: دیگوینوازشگر م        

 پوستم و تا عمق جانم را در بر ری زدودی مینیریش. ردیگی رنگ ممیاز خجالت گونه ها        
 .ردیگیم

  خونمون؟میشب بر -        

 . اونوقتيبا چه بهونه ا: میگوی منیری شیبا ترس        

 .کنمیبهونشو من جور م -        

 . دی ای خسته اش ميلبخند به لبها. دهمی باشه تکان مي به معنايسر        
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 نی از ای دانم چرا حس خوبینم. زن عمو و مادر درون سالن مشغول صحبتند        
 که با یاقوام.  افتدی می ها اتفاقات جالببتی درون غمها و مصشهیهم. رمیگی مشانیصحبتها

  هم
 

 نندی تا رفع کدورت ها را ببستندی که حاج باباها نفیح. کنندی می به حرمت مرده ها اشتقهرند
 .و خوشحال شوند

 شانه يادش را رومحمد نوز.  اندامدهی انگار عمه ها هنوز ننمیبی مشومی که مقیدق        
  زحمت نکش خودم: میگویبا محبت م. کندی غذا گرم ممانی براونیکتا. دهدیگذاشته و تکان م

 
 .کنمی مگرم

همه .  نکردمي کارچی چند روز هنیمن که ا: دیگوی و مگذاردی مزی ميبشقاب ها را رو        
 .نیدیزحمتارو شما کش

 بچه نتونستم حاج بابامو نی بخاطر ایحت: دیگوی و مشودی از اشک پر مشیبعد چشمها        
 .نمیموقع رفتن بب

 چکدوممونیه: میگوی گوشش مریز.  دهمی اش مي و دلدارکشمیمحکم به اغوش م        
 .خودتو ناراحت نکن. دادنی اجازه نمتی و اون وضعمارستانی بيتو. مشینی خوب ببمینتونست

.  کرده بودي عزاداریی چند روز تنهانی او اسوزدی مشیدلم برا. شودی ارام میکم        
 شتریبگذارد ب: می به محمد بگودیبا.  بوده استي بچه دارریهمش درگ. کنارمان بود و نبود

  در جمع
 

 .رمی کمکشان بچه را بگتوانمیمن م.  کندهی تا خودش را تخلباشد

 که یاز محبت. میزنیف م حرونی و با کتادهمی غذا مانی غذا بخورم به کنکهی از اشتریب        
 .دیگوی اطالع بودم می اواخر حاج بابا در حقشان کرده و من بنیا
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 است تا محمد دهی خرشی از مجتمع ها برایکی مغازه دو نبش در کی حاج بابا دی گویم        
   بهشهیحاج بابا هم: میگوی و مشومیخوشحال م.  اش برسدی راحت به کاسبالیبتواند با خ

 
 . همه بوده استفکر

 ي هاهی و گرشودی مشی های صحبت از حاج بابا و خوبمانیتا اخر شب در جمع خانوادگ        
  يکم کم همه برا.میشویانگار از بند غصه رها م.  ارامش بخش روحمان استمانیهمگ

 
مشخص .  اش سرخ استینینوك ب. دی ایاخر وقت است که عمه مهردخت م. روندی مخواب

 . کردههیهم گراست که او 

نگران .  بنددی درون اتاقش و در را مرودی کند می نگاهم نممی دانم چرا مستقینم        
 .اتوی بایمی کدی گوی که مشنومی ارامش را ميصدا. زنمیدر م. شومیدنبالش روانه اتاق م

. زندی و تا مکشدیشالش را از سرش م.  شناسدی را هم ممی جنس در زدن هایعمه حت        
  عمه؟یخوب: میگویم

 .اره عمه: دیگوی به شالش و مدهدینگاه م        

پشت به من شال را . کشی نزدرومیم. ستی که خوب ننمی بی مستی که خوب ندانمیم        
  من. یستیخوب ن: میگوی و مکنمیدستانم را دور کمرش حلقه م.  گذارد یدرون کمد م

 
  قراره بشناسه ؟ی کنشناسمت

 یچ: می گوی بوسمش و میم. شوندی به نگاهم و چشمانش پر مشودی مرهیخ. گرددیرمب        
 ؟يشد

 .گهی مرعباسیام: دیگویم.  مینی تا کنار هم بنشکندی متمی و هداردیگیدستم را م        
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در .  شودی مری سرازمی عمه اشکهاهیمن هم با گر.  افتدی مهی تواند ادامه دهد به گرینم        
  کاوه. ندی نشی جمع و جور میعمه کم.  داخلدی ای و پشت بندش کاوه مشودیاتاق زده م

 
 شهیهم.  کنارمان بودهشهیعمه هم. ردیگیدستانش را در دست م. زندی عمه زانو مي پانییپا

   بهدوزمیچشم م. می ماست کنارش باشفهیاالن وظ.  را بهتر کندمانی هردوهی کرده روحیسع
 

 .عمه

 .ي بندیقربونت برم درو م: دیگویعمه م        

 کرده بعد تی حاج بابا وصگهی مرعباسیام: دیگویعمه م. کنمی و در را قفل مشومیبلند م        
 . نامه باز بشهتیاز مراسم سومش وص

 خواهد روز ی حاج بابا چه بوده که دلش متی وصیعنی. میکاوه و من هردو شکه شده ا        
 سومش باز شود؟

کاوه با .  شده است ییدلم امشب هوا.  افتمی نامه پدرم متی وصادی. ردیگیمن اما دلم م        
   عمه از فراق حاج بابا گوشي کاوه، به ناله های منطقيمن به حرفها. کندیعمه صحبت م

 
 .شودی تار مدمید.  اورمیکم کم نفس کم م.  حاج بابا را کردهيمن فقط دلم هوا.  دهمینم

 . به مندهدی و نگاهش را مدیگوی ميزیکاوه به عمه چ        

عمه . شودینگران م.  به شمار افتاده ام راينفس ها. ندی بی ام را که مدهیصورت رنگ پر        
 .رومی چندروز از حال منی ای بار در طنی دومي و من برادودیم
 

 سرم و ي کشد رویمامان دست م. همه اطرافم جمع شده اند . کنمیچشمانم را آرام باز م        
  زنعمو با. زدیریعمه مهردخت همچنان اشک م. کندیبا چشمان به اشک نشسته نگاهم م
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با فاصله از .  چرخانم ی چشم منمی بیکاوه را نم.  نشسته ی صندلي روي سابقه ای بيدلسوز
 . کنمی به باز و بستن چشمم اکتفا م؟یوب خزندی لب میبا نگران.  داده هی تکواریمن به د

 
 ی با نگاهنیعمو ام. آخ. آخ حاج بابا. رودی بوسد و قربان صدقه ام می گونه ام را ممامان

 . استراحت کنهدیدورشو خلوت کن: دی گویمهربان م

 .ردیگی دلم مکندی مهیمامان که گر        

 .ن جان...ما...م ما...خوب: میگوی و مدارمیماسکم را بر م        

. کندی مری دهانم جاگي و ماسک را رودی آیکاوه با حرص جلو م.  اورمیباز نفس کم م        
 ن؟ییای لحظه بهی شهیم: دی گویرو به مادر م

 از ی آسم لعنتنیاز ا. گذارمی هم ميچشمانم را رو. کندیزنعمو با اخم رفتنشان را نگاه م        
 .تنفرم که دارم میضعف

 در ییمانتو. دی ایمادر م.  که برونددی گوی بوسد و به زنعمو می ام را میشانی پنیعمو ام        
  بچه نصف شده. مارستانی کاوه ببره بمیآمادش کن: دی گویبه عمه مهردخت م. دست دارد

 
 . ندارهلی وسانجایبچم کاوه ا.  به سرم دارهازی ننهییفشارش پا.  چند روزنیا

 .کنمی من کمکش مدی استراحت کندیشما بر: دیگوی و مدهدیعمه سر تکان م        

 می تا مانتوکندیعمه کمکم م. رودی و مکندی بالخره دل می ولستی نیمامان به رفتن راض        
   منریخدا مرگم بده تقص: دیگوی مهیبا گر.  شده استي عادي تا حدمینفس ها. را بپوشم

 
 .یشی و ناراحت می تو چقدر حساسدونستمیمن که م. فتمگی بهت مدی نباشد

 .دارمیدوباره ماسک را برم.  تا نگاهم کنددهمی و فشار مگذارمی دستش ميدستم را رو        

 .یگی منطوری اشمی متیاذ.  عمهکنمیخواهش م -        

 .بپوش که کاوه منتظره. باشه قربونت برم -        
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عمه : دیگوی و مدهدی و فشارم مکندی افتاده باشد محکم بغلم ميزی چادیبعد انگار         
 . بگمکیدورت بگرده که فرصت نشد بهت تبر

از من که ناراحت : می گوی بوسمش و میم.  دهدی حرف زدن نمشتری مجال بشیاشکها        
 .یستین

اوه رو کنار هم چرا ناراحت باشم چند ساله ارزو دارم تو و ک: دیگوی می ساختگیبا اخم        
 . .نمیبب

: دیگوی مکندی نگاهم مقیعم. دهدی را داخل ممی ام و موهایشانی پي روکشدیدست م        
 . ترهنیری شیلی با عشق خیزندگ.  هست با چنگ و دندون عشقتو نگه داري هرجورنباریا

انگار خودش هم عشق که نه دوست .  انگار تجربه اش کردهزندیچشمانش برق م        
 .دیگوی ممیداشتن را لمس کرده و از ته دل برا

 .چشم: میگویمهربان م        

 نارویخوب شد ا:دیگوی و مگذاردیماسک و کپسول را گوشه م. شومیبا کمکش بلند م        
 .میبخاطر حاج بابا داشت

 که شومی ماطی وارد حستی درون سالن نیکس. رونی بمیرویم. دهی دومیجان به پاها        
 را به میعمه با لبخند سخاوتمندانه بازو.  کنارمدی ای مدنمیبا د. بردی مرونی را بنیکاوه ماش

  کاوه
 
 ام؟ی همراهتون بدیخوایم: دیگوی سپاردو میم

 کندی صحبت مهی خودش فردا با بقدیگویم.  که الزمدیگوی و به عمه مکندیکاوه تشکر م        
 . نباشد و فقط استراحت کنديزینگران چ

قرار بود من بهونه : دیگوی باال رفته مي ابروکیکاوه با لبخند و .  به خانه گرددیعمه برم        
 . با من بودني براي کردی دستشی پنمی بیرو جور کنم م
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 و زنمی مشیارام به بازو. را مهار کنم توانم لبخندم ینم.  ردیگی رنگ ممیگونه ها        
 .فتهیخود ش: میگویم

 تم؟ی دوست داشتنيای من عاشق اون شرم و حیدونیم: کندی گوشم زمزمه مریز        

کاوه سرد و خشک من کجا و .  استدی بعشناسمی که من مي حرفها ان هم از کاوه انیا        
  کاوه مهربان کجا؟نیا

 براق شهی اش، چشمان از همیشانی پي امده رويموها. گذرانمی را از نظر ممرخشین        
 .بردی دل از من مگری بار دی شب مهتابنیترش در ا

 از میمخصوصا نامزد بود.ی انقدر مهربون باشادی ی نمادمی قبال یزنی مدی جديحرفها -        
 .ي حرفا بلد نبودنیا

 رو از دست دادم که برام ییزای چهیقبال : دیگوی و مدکنی نگاهم مقی عمیبا اخم مصلحت        
   هاي و دوریی جدانی اي تویعبرت شد اگر قرار بود همون ادم سابق باشم چه حکمت

 
 بوده؟

با تصور .  می روشودیخم م. شودیسوار م. میرسی منیبه ماش. شودی جالب ممیبحث برا        
 . بنددی و کمربند را مخنددیم. رومی عقب میکم.  بکندخواهدی خانه مي جلونجای که ايکار

 
 .کنمی نثارش میبدجنس

 شهیکاوه با دقت و مثل هم.  داردانی جرنمانی بینی کالم غمگی به برج آهنگ بدنیتا رس        
  تی درون ان وصيزی بدانم چه چخواهدیمن اما دلم م. کندی میغرق در افکارش رانندگ

 
 . هست که حاج بابا خواسته تا روز سوم بعد از فوتش قرائت شودنامه
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 يجلو. کندی می و گرم احوالپرسشناسدی نگهبان فورا مرا مشی برخالف دفعه پنباریا        
 بانو به خونه خودتون دییبفرما:دیگوی میی و با مهربانکندی در را باز ممیرسیواحدمان که م

  خوش
 

 .دیاومد

مانتو و شالم . شومیخوشحال وارد م.  تنگ شده بودنجای اي تا االن براروزیواقعا دلم از د        
  ست. نمی اتاقمان را ببخواهدی دلم مشتریب.  کنمزانی درون اتاق تا اوبرمی اورم و میرا در م

 
اقعا و.  خانه من استنجایانگار سالهاست ا. دوستش دارم. ی ها نقرابی با روتختی چرمدیسف

   کمزی چچیه.  کنمی می و کشو و کمدها را بررسزنمی میچرخ. خانه من.  بود نطوریهم هم
 

وارد سالن . شودی شست و شو حل مکباری گرفته اند که با ی ماندگي لباسها بوی فقط کمنشده
 .  چشمانش گذاشتهي است و دستش را رودهی کاناپه دراز کشي رونمیبی کاوه را مشومیکه م

 
 او از صبح زود سر ی کرده ام وليکاوری ریاعتیمن الاقل چند .  دارد خسته باشد حق

 قهوه شی درون اشپزخانه تا برارومیم. ستیخوابی و بیسردردش هم بخاطر خستگ.پاست
 . اماده کنم

 
 است که اریبخت با من .  گردمی ها را منتیکاب.  من به عادت به خوردن قهوه داردبرخالف
   تا حاضر شود بهزمیریقهوه را درون قهوه جوش م. نمیبی قهوه را مشهی شنتی کابنیدرون اول

 
 ی دارد وقتی چه ارزشیزندگ. ندی ربای مرا مگریافکار گوناگون بار د. دهمی مهی تکنتیکاب

 دیبا. می و برومی را رها کنزی قرار است همه چی وقتمی جا بخوابکوجبیاخرش قرار است در 
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  قدر
 

 حاج بابا مانع من و شیاگر چند سال پ. قدر محبتها با هم بودن ها.  می تک لحظه ها را بدانتک
  با.  می بچه دار شومیتوانستی مدی اصال شامی خودمان را داشتیکاوه نشده بود االن زندگ

 
 درون برمی و مزمیری قهوه را مییدرون ماگ طال. رمیگی قهوه جوش دل از افکارم ميصدا
   وگذارمی مزی مي را روینیس.  هم چشمانش را بسته را آرام شوددیشا. خواب استکاوه . هال

 
 اش بر یشانیدستش را از پ. زنمی مشینگرانش هستم ارام صدا.  سمتششومی خم میکم

  االن؟ي؟بهتريخواب بود:پرسمینگران م. کندی می و نگاهش با نگاهم تالقداردیم

 ی نگران باشخوادینم:دیگوی درون اغوشش مشومیپرت م. ردیگی جواب دستم را ميبجا        
 . من خوبمیتو باش

 فاصله یمعذب کم. می لبهاي نگاهش روشودی و بعد قفل مکندیجز جز صورتم را رصد م        
 .  تا بلند شومرمیگیم

 . قهوه درست کردم:میگویم. شودی و مانع مداردیمحکم تر نگهم م        

 .خوامیتورو م. خوامیقهوه نم: دیگوی و مدکنی ميزیاخم ر        

 . نیری شیلرزش. لرزدیقلبم م        

 وقته یلیخ. یی همه تولشی کم سن و سال دلي کم طاقت شدم مثل پسراینیبیاگه م-        
 .ایمی ساده رو دارم کدنی به آغوش کشنیحسرت هم

.  متوقف شده استای جا دننی لحظه همنیانگار هم. شودی روشن میکی یکیچلچراغ دلم         
  مانی از ما قلبهاشتریب. سالها عاشق شده امنی از همه اشتری جا بنی لحظه همنیانگار هم

 
 .  استمانی لبهاصانهی حرینمودش، هم اغوش.  طلبد ی هم بودن را مبا
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 بزنم و تمام عقده ها تمام ادی فرخواهدیدلم م. می من هم از عشق بگوخواهدیدلم م        
   ارام تری با گفتنش کمدیشا.  داردیتی مگر اهمی بزنم ولادی ام را فردهی که کشیی هاییتنها

 
 .شوم

 لحظه هم کی خواهد یدلم نم.  تند شده و ضربانم سر به هزار گذاشته استمانینفسها        
 .ایاز امروز تا آخر دن.  از هممیجدا شو

 نیتمام ا:می گویم.  کندی قلبش ارامم ميطپش ها.  گذارمی اش منهی سيسرم را رو        
  ی داشتدی امی زندگي داشت اگه پدر شدن و ازدواج داشت اگه برای تو خوشيسالها اگه برا

 
 بودنت نی فقط همی همه نبودن هستنیحاال که بعد ا.  داشته یی من فقط حسرت و تنهايبرا

 . بدمزموی که حاضرم همه چیاونقدر کاف. هیبرام کاف

 دهدینفس گرمش گوشم را قلقلک م. زندی کنار میشانی پي را از رومینوازش گونه موها        
 . هایی ها و تنهای تمام دلتنگي روشودی مینیو تسک

 خودممواز ی که گاهدونمی مياونقدر. شهی که باورت نمدونمیاونقدر ازت م. دونمیم-        
  سخته.  رو هم جز تو نخوادیچکسی هیسخته عشقت تورو نخواد ول .کشمیخودم خجالت م

 
. ایمی حس ها تجربه کردم که نگو کنیمن انقدر از ا.  فقط عشقمو بخوامی باشم ولی با زنمن

   ازی باشخوامیمن فقط م.  نه من بشنومينه تو بشنو.  نه من بگمیدوست ندارم نه تو بگ
 

 .زنمیبخواد من و تو رو جدا کنه کنار م که يزی هرچیعنی. ی باششهی همامروز

 . شنومی و من با گوش جان مدیگویکاوه م        

انگار کاوه .  را تجربه کنمشی بوسه هاگری دکباری کنمی و من هوس مشودیکاوه بلند م        
 .می دارادیتا صبح وقت ز: دیگوی و مزندی مي بارطنتیلبخند ش. خواندیخط نگاهم را م
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 دانم ینم. کندی و ارام بلندم مکشدیدستم را م. کنمیبا خجالت جهت نگاهم را عوض م        
 .دی ای مییرای همراهم از پذی گوشيصدا.گذردیچند ساعت م

 که می را پشت سر گذاشته ایهردو چنان شب و خواب خوب. کاوه غرق خواب است        
 .می برونمارستای سرم به بکی ي رفته قرار بود براادمانی

 پاسخ از مامان دارم حتما ی شب است و دو تماس بمهی ساعت سه نکنمی را نگاه میگوش        
   نگران نباشد ومیگردی بر مگری ساعت دمی که تا نمی گوی مزنمویزنگ م. نگران شده

 
 تیفردا بعد از باز شدن وص.  من عذاب وجدان دارمی ولشودی راحت مالشی خایگو. بخوابد
 . می که با کاوه عقد کرده امی با او حرف بزنم و بگودینامه با

 
 

 سورمه با یراهنیپ.  گردمیبر م. دی آی کاوه مي پاهايهمزمان با قطع کردن تلفن، صدا        
  ي روشانی پريموها. دمشی ندیمدتهاست که با لباس راحت. دهی پوشی مشککیشلوار نا

 
.  نگاه خواب آلودشي برارودیدلم ضعف م.  کردهطانشی شي پسر بچه هاهی اش شبیشانیپ
 زم؟ی بود عزیک:  پرسدیم

 م؟یی بدونه کجاخواستینگرانه م. مامان بود -        

 .کندی و مرتبشان مشی درون موهاکشدیدست م        

 مگه ساعت چنده؟ -        

 .میحدود سه و ن -        

 . شدری دیلی خمیآماده شو بر -        

 ي سورمه اراهنی پي هانیآست.  مانم تا اماده شودی منتظر میکم.  پوشم ی لباس معیسر        
 .کننی شک ميچرا لباساتو عوض کرد: میگویم. زندیاش را تا آرنج باال م
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 . خواد شک کنه االن همه خوابنی مینه ک -        

 .می بودنجایو راحت ااونا نگرانمونن بعد من و ت.  کاوه من عذاب وجدان دارميوا -        

 ادی زدمیقول م: دی گوی و مکندیارام پشت دستم را نوازش م. ردیگیدستم را در دست م        
 .  کنهدایادامه پ

  نوشته شده؟ی نامه چتی وصيبه نظرت تو:  پرسمی به خانه از کاوه مدنیتا رس        

 هر دونمی بدم فقط مي نظرچی تونم هینم: دیگوی میشگی همتیبا همان صالبت و جد        
 . حاج بابا مهم بوده که خواسته فردا باز بشهي که هست برایچ

.  روزها حساس شده امنی اصال چرا انقدر ادیگویراست م.  کنمی را نگاه مابانهایخ        
   از خودمدی مجبور به انجامش باشم؟ شالمی درونش باشد که برخالف ميزی چدمیترسیم
 
 !قعا من همان ادم سابق بودم؟ وای ولدمیترسیم

از پشت سر دستم را .  اندازدی محیمادر سر سجده اش نشسته و تسب. شومیوارد اتاقم م        
 . دهدی نشان نمیعکس العمل.  گونه اشي روکارمی کنم و بوسه میدور گردنش حلقه م

 
 بوسد و جانماز را آرام جمع یمهر را م. نمی نشینگران کنارش م.  کندی نگاهم هم نمیحت

 .کندیم

نگران .  امدهشی پی موضوعیعنی از من دلخور است یعنی کندی سکوت منطوری ایوقت        
 .مامان:  می گویم

 که زودتر کندیرختخوابش را پهن م.  گذاردی ميبا آرامش جانماز و چادرش را گوشه ا        
  ي روندی نشیم.  اورمیو بالشت را م کنمیخودم تشک را پهن م.  شومیدست به کار م

 
 .رختخواب

 ؟یازمن ناراحت: میگویم. نمشیطاقت ندارم دلخور بب. نمی نشیباز هم کنارش م        
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 ؟يکجا بود: دی گوی اندازد و می محی نگاهم کند تسبنکهیبدون ا        

 ي و بو نبری و بچه ات را نشناسیمادر باش. دهی را فهمییزهای چهیپس . حق دارد بداند        
 کند؟یکه چه م

 کشد و ی دراز مندی بیسکوتم را که م. می دانم چه بگوی اصال نممی دانم از کجا بگوینم        
 . کندی مرتب مشیپتور ا رو

 .اون چراغو خاموش کن -        

. ي کاری مخفنیم از ا و ناراحتزندیقلبم تند م.  کنمی که خواسته را مي و کارشومیبلند م        
   رو کهی نتونستم کسیعنی تونم یمن نم: می گوی و مزنمی مایبالخره دل را به در

 
 . حسرت عشقش بودم رو فراموش کنم مامانيکه همه عمرم تو.  دارمدوسش

محتاج .  که چقدر محتاج صحبت کردنش هستمداندیخودش هم م. دی گوی نميزیچ        
  ی سالها تنها بودم ولنیهمه ا. تنها بودم: می گویمحتاج کنار من بودنش؟ م.  تشیحما

 
.  سرم بکشهي دست رویحاج بابا بود که مواقع دلتنگ.  کنهتمی حاج بابا بود که حماحداقلش

   دستش از دستم کوتاهیاز وقت.  کماي رفت تویاز وقت.  بود که باهاش درد و دل کنمیکی
 

کاوه دوسم داشت کنارم . خواستی مطمئن می پشت گرمهیدلم .  کردمزشی رکدفعهی شد
  کردم؟يکار بد. منم جواب مثبت بهش دادم.  کرده بوديازم خواستگار. بود

.  صورتش انداختهي را رویمهتاب نور اندک.  جلوتررومی مرسمی حرفم که مينجایبه ا        
 .کنمی پاك م راشی چشمانش و اشکهاری زکشمیدست م.  زندیچشمانش برق م

 اشتباه کردم؟: می گوی رفته مدنی که تا مرز ترکیبا بغض        

 و ردیگی منیمحکم سرم را به بال.  اوردی انگار او هم چون من طاقت نمندی نشیم        
 .من.  اشتباه کردمشهی منم که همنیا. زمی عزينه اشتباه نکرد: دیگویم
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 هم خودش را سرزنش هی ثانکی ی خواهد حتیدلم نم. ستینه او مستحق سرزنش ن        
  نه: می گوی بوسم و میتک تک انگشتانش را م.  ده بارکباری بوسم نه یدستش را م. کند

 
 گفتم بذار بخاطر کباری.  با دل خودم جلو رفتمکباریمنو ببخش که .  ماماني نکرداشتباه

 .یشی ناراحت مدونستمی نمرمی بگیمیخودم تصم

 . ماماننیمنو بب. ایمی کنیمنو بب: دیگویم. کندیز دستانش جدا مسرم را ا        

 .میشرمنده ام از پنهان کار.  اورمیسرم را باال م        

 باهات صحبت کنم از دستت نکهیتا قبل از ا: دی گوی چشمانم و مری کشد زیدست م        
  ي اورادی بهم می االن که حرف زدی ولي چرا چون به حرفم گوش ندادیدونیدلخور بودم م

 
 دونستم مامان یچقدر برات کم گذاشته بودمو نم.  نه منیی دلخور باشه تودی که بای اونشد

 .جان

 مهم گهی گذشته دستیمهم ن: می گوی و مکنمیبغلش م. میکنی مهیهر دو با هم گر        
  از امروز کنار هم. میباش از امروز باهم خوب خوادیدلم م.  خوام بهش فکر کنم ی نمستین

 
 .خوادی میشگی ارامش همهیخسته ام و دلم . خسته ام مامان. میباش

 ي البه الکشدیدست م. کندی را ارام نوازش ممی و موهاگذاردی مشی پاهايسرم را رو        
  یلیبارها بهت گفتم که ما خ. منم خسته ام مامان جان: زندی بلندم و آرام آرام حرف ميموها

 
 ازم گذشته و یمن سن.  دخترمفمی ضعیلی من خی بهت بگم که بدونخوامی منباریا. می همهیشب
  دلم سکوت و ارامش.  که بجنگمستی ني طورممیروح.  مبارزه ندارمیی تواناگهید
 
 .خوادیم
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 امروز بازم لیحاج اسماع:  که حرف بزنددهمی و اجازه مگذارمی هم ميچشمانم را رو        
  من. می برم سر خونه زندگخوامیم. امیگفتم بعد مراسم حاج بابا م.  که برگردمزنگ زد گفت

 
.  برگردم خونه خودمخوادیدلم م. امی بزرگ کنار بریی تغهی با نکهی ادم استمی طالق نادم
 کمتر ستی ننکهیهم.  که به خدا واگذار کردم لویاسماع. هی خانم اون خونه باشم کافنکهیهم

  یم
 
 سخت تر ی ولنمیسخته که ظلمشو بب. گمی می چی درك کنخوادیدلم م. هی برام کافنمشیب

 . بخوام خونه پدر شوهر سابقم باشهفمی تکلنیی که االن تا تعنهیبرام ا

بدتر حرف مردمه که بگن چرا رفته خونه خانواده : دیگوی و بعد مکندی مکث میکم        
 ؟یکنیدرك م. نن و از کاه کوه بسازن بزی الکي حرفهانکهیا. شوهر سابقش نشسته

 ی که نمکردمی باور مدیاز اول هم با.  نبودییمادر من اهل جدا. دهمیسرم را تکان م        
 !  ادم را عوض کند که من بتوانم؟کی ي توانسته خصلت هایچه کس.  کار را بکندنیتواند ا

 
 ! بودم؟ری پذریی من تغخود

 از همه شتریهر دو انگار ب. کشدی دخترانه و مادرانمان تا نماز صبح طول ميحرفها        
 .  گفتتشی از حمامیبرا.  از خانه ام گفتمشیبرا. می شده اکی عمر من به هم نزديسالها

 
.  دم زد ي از سازش و سازگارمیبرا.  گفتشی از خوشحالمی گفتم برای از خوشبختشیبرا
  ان هم. شودی سخت میلی زن بودن خی گاهنکهیا. گفت  شی های از زن بودن و سختمیبرا
 

 من مثل او یاز من خواست مثل او نباشم ول. امدهی بار ني از حد قوادی مثل او که زی کسيبرا
 . اقا را دوست دارملی از حدش مقابل اسماعشی جاها بجز کوتاه امدن بیلیبودن را خ
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دستم را درون .  اندازمی را کنارش ممی جانباریا. می خوابی و ممیخوانیبا هم نماز م        
 . مهم مادرم بود که کنارم بود.  بشودخواهدیفرداها هر چه م. خوابمی کنم و میدستانش قفل م

 
 . کندتمی حماشهی همسرم بود که قول داده بود هممهم

 
 

. دکری صحبت منیکاوه از صبح مرتب با عمه و عمو ام.  میهمه دور هم جمع شده ا        
  ندختیعمه س.  نامه باز شود تی وصدیقانعشان کرده بود که طبق خواسته حاج بابا امشب با

 
.  بودندنی اما در سکوت منتظر امدن حاج تدهیبق.  کردی مهی از حد گرشی طاقت بود و بکم

  شی حاج بابا خواسته بود بجز بچه و نوه هاهیگو.  که دوست و معتمد حاج بابا بودنی تدیحاج
 

 . و عمو بهادر و مادر هم باشندنی تدحاج

 ي چاکدوری. درون جمع نبودی بچه ها را برده بود خانه شان و بجز بزرگتر ها کسالیسه        
   گذاشتم و نشستم همزمانزی مي را روینیس. نمیکاوه اشاره کرد که کنارش بنش. چرخاندم

 
 نفر کاوه است نیاول. وارد شدند نی همراه حاج تدنی فروتن و عمو اميآقا.  سالن باز شد در

   کشند وی رو به اغوش منی هر کدام حاج تدي و کسرانوشی بعد کرودیکه به استقبالشان م
 

 خبردار شده است روزی چندروز کربال بوده و تازه دنی اای گونیحاج تد. ندی گوی امد مخوش
  خدا: دی گوی متندخی رو به عمه مهردخت و سنیحاج تد. که حاج بابا به رحمت خدا رفته

 
 . بودیفیانسان پاك و شر.  محشور بشهدشی با پسر شهدوارمیام.  کنه رحمتش

 یلیخ.  نیشما لطف دار: دی گوی و مکندی را پاك مشی با دستمال اشکهاندختیعمه س        
 .نی ورد زبونش بودشهیهم. به شما ارادت داشت 
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 ی گرمی رود سمتش و احوالپرسی عمو بهادر مدنی و با ددهدی تکان مي سرنیحاج تد        
  ی تا رسمیقیدقا. ندی که کنار خودش بنشکندیعمو بهادر اشاره م: دیگوی متی و تسلکندیم
 

با .  آوردی نامه را در متی فروتن پاکت وصيبالخره آقا. گذردی ممانی جلسه خانوادگشدن
  ی احساساتدای هم ان لحظه شدي کسریحت. شود ی مری همه سرازي نامه اشکهاتی وصدنید
 
 .زندی و چشمانش برق مشودیم

 . خودش را کنترل کندتواندی که در جمع مستی تنها کسایکاوه اما محکم نشسته گو        

. کندیآرام پاکت را باز م.  زندی چشمانش مي را رونکشی و عردیگی فروتن اجازه ميآقا        
  نی در ايزی چترسمیم. گرانی دي براشتریخودم ب يکمتر برا. ترسمیدر دلم آشوب است م

 
 . استدی مهربانم بعي هرچند از حاج بابادیای خوش نی نامه به مذاق کستیوص

لحن .  به قرائتکندیبا نام خداوند متعال شروع م.  کندی نامه را باز متی فروتن وصيآقا        
   حاج باباي صداای گوشودیسطر سطر خوانده م.  استمی حاج باباي حرفهاهینوشته درست شب

 
 اموالش میبه عمق نوشته که از تقس.  میمن اما محو صدا.  فروتن نشستهي چهره اقايرو

   را محکم درونمیدستها. ی اموالچی بدون هخوهدیدلم بودنش را م.  کنمی گذر مشودیشروع م
 

 .شی هاتی به وصرسدی تا مکندیم اموالش گذر میاز تقس. دهمی و فشار مکنمی گره مهم

.  شما بودهي براشونی اتی وصنی خانم اولایمیک: دی گوی و مکندی فروتن نگاهم ميآقا        
   اواخرنی اشونی چقدر مرحوم شمارو دوست داشتن و تنها نگرانمی که بگستی نی پنهونزیچ
 

 .نی بودشما
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 با نگاهش و برهم گذاشتن کندی نگاهم ممیکاوه مستق. دهمیسرم را تکان تکان م        
 . به قلبمکندی مری سرازبی عجیچشمانش، آرامش

 من گذاشته است باز هم ي جمع دست رونی انی بمیباز هم حاج بابا. من اما نگرانم        
  هی خواهم بقی نمی به تو باشد ولشهی همکنفری که توجه ستیحس خوب. منتخبش من بوده ام

 
 که کرده انگار ي منصفانه امیبا تقس.  اموالش انجام دادهي که رویمی تقسبا.  شوندناراحت

  ينفس اسوده ا. ستی دلخور نشودی با من شروع متشی وصنکهی از ایهمه خوشحالند انگار ک
 
 گوشه اش ی روبان مشکي حاج بابا و بعد روزی مي به قاب عکس روشومی مرهی و خکشمیم

 .کنمیمکث م

 شی روح بزرگ تو که درست مثل محمدم بود ستاشهیهم. دختر کوچکم.  جانایمیک        ((
   وي کردهی و گريدی پناه در اغوشم خزی بی مثل گنجشکی زمستونکروزی نکهیا. کردمیم
 

 که داشتم با ان همه ی لحظه با ان هم سنکی خواهدی مادرت را می دلت خوشبختیگفت
 تی حماي برایمن راه درست.  کردمشیاتورو ست.  که به خودم داشتم شکستم ياعتماد

  عروس
 
 اومد ی از دستم برنمي افسوس خوردم اما کاردمتی دنطوری ایوقت.  نکرده بودمدای نوه ام پو

   اشتباه بزرگم رو در حق تو و مادرت مرتکبنیاول.  با عشقرفتنتیجز پذ.  از توتیجز حما
 

 ظلمو در حقت نی دومي ازت خواستم که کاوه رو کنار بذاری سالها بعد وقتی بودم ولشده
 هم بخاطر خودت هم بخاطر نباریمن ا.  باباجان ياوردی به روم نچوقتیهرچند ه. کردم 
  خودم
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همه . ادی به ثمر بي ام بچه اي محض بود که خواستم از تنها نوه پسری کردم خودخواهنکارویا
 .   از روح بزرگت شرمنده امشتری و بدمیزجر کش تو یی عذاب و تنهادنی سالها با دنیا

 
.  من بودهی و نور چشمزی عزایمی بشه تا همه بدونن که چرا کدی نامه قتی وصي توخواستم

   تو روتی تربيتو. دمی گفتار و کردار ازت ندي توی مالحظگی بی حتای و ی احترامی بکباری
 

 گهی کس دچی نه بخاطر من نه بخاطر هنباری که اخوامی جا ازت منیهم.  محمدمي جلودمیسف
  نی باشه همه اي اگهی دزی هر چمتیاگه تصم. یبلکه بخاطر خودت کاوه رو انتخاب کن

 
 نامه باز تی سه روز بعد از مرگم وصقی که باعث شد بخوام دقياما نکته ا. رنی بپذدی باجمع

   توينن که بعدمن جاخواستم همه بدو.  توست ي من براراثی خونه تنها منی که انهیبشه ا
 

 .)) خونه ندارهنی بر ای حقی و کسنجاستیهم

 یکاش انقدر رك و ب.  مهربانميحاج بابا. دهدی امانم نمهیگر. شودی مسیچشمانم خ        
  ی حتما کارش حکمتی همه جمع بفهمند ولگذاشتی گفت کاش نمی را نمزیپرده همه چ

 
 .داشته

 ي برای مشکلگری ددی را کرد شاتی وصنی انکهی هستم از حاج بابا از ایته قلبم راض        
   نامه خواسته کهتیحاج بابا درون وص.  ازدواج نشکندنی از ای دلدیشا. ازدواجمان نباشد

 
از عمه .  شودهیری اش تماما صرف امور خنهی نداشته باشد و هزی هفته و چهلم و سالمراسم

  اداره.  برودشیبعد از مراسم چهلمش سر خانه و زندگ.   صبر نکنندگریمهردخت خواسته د
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 تی و در اخر از مادرم حاللدهدی منی او بوده است را به حاج تدی که باني اهیری خامور
 نامه و تیبعد از خوانده شدن وص.  حاج باباتی هستند از وصی راضیهمه متاثر ول. خواهدیم

  رفتن
 

 امشب دی با مهردخت صحبت کنشهیم: دیگوی و مکشدی مي فروتن مرا کناريآقا. نی تدحاج
 . هی خجالتکمیاخه .  ادی با من بییتا جا

  فروتن هم بله؟ي پس اقاشودیتمام وجودم لبخند م        

 .کنمیباهاش صحبت م: میگوی و مزنمیبا خجالت و شرم لبخند م        

 .کنمیجبران م: دی گوی و مخنددیمحجوبانه م        

 و رو برمی مي چاشانیبرا.  کنار مادر و زن عمو نشسته اندندختیمه مهردخت و عمه سع        
   امشبگفتی فروتن مياقا.  فروتن ناخوش احوالهيمادر اقا: میگوی مندختیبه عمه س

 
 . بمونهششی پمجبوره

 .خدا شفا بده. هی خانمه خوبیلی که خچارهی برزنیچه بد پ: دیگوی مندختیعمه س        

 . به من نگفتيزی چریچرا ام. اه: دیگوی مخبرمیعمه مهردخت ساده ب        

 ندیبی را که مطنتمی باالرفته از شيابرو. کندینگاهم م.  زنمی مشیبا انگشت ارام به پهلو        
  یرفتی اگه امشب مشدیخوب م: میگویم. شودیبعد لبش به خنده باز م.  کشدیخط و نشان م

 
 .یدونیجون خودت بهتر مالبته عمه . ششیپ

 است اری دوست تمام عرزنی است و کال پلی زبانزد همه فامشی که مهربانندختیعمه س        
   تويخوایاگه م. روش نشده ازت بخواد.  فروتن محجوبه ياقا. زمیپاشو پاشو عز: دیگویم
 

 .برو اماده شو باهاش برو.  احترام مادرشو نگه داری شوهرت خودتو جا کندل
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 داده و قهوه هیکاوه به اپن تک. رومیدنبالش م. شودی ندارد بلند ميعمه که چاره ا        
   تکانمی براي با لبخند جذاب مردانه اش سری نظر دارد ولری مارا زی دانم از کینم.  خوردیم
 
 .دهدیم

 به ی منتهي درون راهرودی ایدنبالم م.  گل کردهطنتمیامشب ش. زنمی ميزیچشمک ر        
 . عواقب دارهطنتیبه شما نگفتن ش: دیگوی اندازد و می مرمیاتاق ها گ

من و : میگوی عقب برود و می تا کمگذارمی اش منهی قفسه سيبا دلهره دستم را رو        
 طنت؟یش

 بهونه نیاز ا: دیگوی سمت سالن مرودی طور که منی بوسد و همی معی ام را سرینینوك ب        
 .  منم جور کنيها برا

عمه .  امشب نوبت عمه استمی کرده اشی را دو شب پطنتمانیما ش. ردیگیقلبم اوج م        
  ما.  بودي چه کارنیا. خدا نکشدت عمه : دیگویصورتش رنگ گرفته م. رونی بدی ایاماده م

 
 .میعزادار

 خواست که زودتر سرو خود حاج بابا..  دارهیچه ربط: میگوی اندازم و می باال ميشانه ا        
   وکنمی فروتن که درون سالن نشسته اشاره ميبا ابرو به اقا. تی به زندگيسامون بد

 
 .منتظرش نذار قربونت برم. مجنون عجله داره : میگویم

 ی ولستی نمیحاج بابا.  دارمجانی هشتریمن اما ب. رودی و مزندیعمه با خجالت لبخند م        
   بهی را گوشي بروم به سالن که کسرخواهمیم.  کردهي درون قلب همه جاریحس خوب

 
 يبوسه اش که رو.  کندی صحبت مباستی شک زی که بی کسي براجانیبا ه. نمی بی مدست
   هم خجالتيکسر. شودیسرخ م. ندی بی و مرا مدی اینگاهش باال م.ندی نشی میگوش
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 دیبا.  شده اندادی خانه حاج بابا زيمرغ عشقها. دهمی به تاسف تکان مي سرشود؟ی مشیحال
 . کردي فکرشانیبرا
 
 

 روقتی تا دشبی ديکسر.  مطبرودیخودش هم م.  شرکترساندیصبح زود کاوه مرا م        
 .  کنمدارشی بامدیدلم ن.  را جمع کننداطی حلی ها و وسای تا صندلکردیبه کارگز ها کمک م

 
 دهی را بوسمیمامان بعد از صبحانه رو.  شرکتدیای تر بریو د بخوابد شتری تا بدهمی ماجازه

 .   دادم که به من فکر نکندنانیبهش اطم. دیایاحتماال احمدرضا ب.  خانهرودیبود و گفته بود م
 

 مشی تصمنی گفتم من دوست دارم در ارامش باشد اگر اردی خودش را در نظر بگطیشرا
 دوباره دی ای زود میلی بودم و گفته بود خدهیبوس. گذارمی من به ان احترام مکندیارامش م

 .  شمیپ
 

 گریما فقط عشق همد.  ماستي برانیچه بهتر از ا.  کنارم استشهی همگری داد که دنانیاطم
 .میخواهیرا م

 و با کنمینگاهش م.  از طرف کارمندان نصب شدهیتی شرکت پالکارت تسليجلو        
 .شومی ممی روزمره و عادی وارد زندگمیا از دست دادن حاج بابيافسوس برا

 تی و دوباره تسلکندی است با احترام سالم مهی مهدشودی که متوجه ام می کسنیاول        
  یم. شودی خواب است بلند مای گذاشته و گوزی مي دستانش روي که سرش را روبایز. دیگویم
 
 . شبهی کم خوابجهینت:میگدیدر گوشش م. کشدی سمتم و با محبت در اغوشم مدیا

 انی به بچه ها بگو ساعت ده بمیگوی و مزنمی میلبخند مهربان. گزدیبا خجالت دندان م        
 .دفترم
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 رفته شی طبق روال پزیخداراشکر همه چ.  کنمی می چندروز را بررسنی ايگزارش ها        
   ازشتری بي اقهی ده دقيجلسه ا.  رسدی هم از راه مي کسرشودیجلسه که برگزار م. است

 
 کی که اگر امکان دارد هر کدام خواهمی و مکنمی بخاطر حضورشان در مراسم تشکر مکار

   جمعيبرگه ها را کسر. سدی بنوشودی مشی کار فردشرفتی که باعث پيصفحه در مورد کار
 
فکر :دیگوی ميکسر.  استزی مي رولنتی ام سایگوش.  سرکارشانروندیهر کدام م. کندیم

 . صفحش روشن شدخورهی زنگ متیکنم گوش

قرار شد با احمدرضا صحبت .  بردیدلشوره امانم را م.  احمدرضاستکنمی را نگاه میگوش        
   امدهی به قلب ترسی و تابچی پیدلتنگ.عالوه بر ترس،دلتنگ بودم. ترسمی االن میکنم ول

 
 . بودمشدهی وقت بود ندیلیخ.  دهدیم

 . الو احمدرضا-        

 ؟یخوب.  یسالم ابج-        

 زم؟ی عزییخوبم کجا-        

 . فرودگاهدمیتازه رس-        

دست ازادم را . گرمی به گوش دکنمی و منتقل مکنمی را جابه جا میگوش.  زده خیدستانم         
 . دنبالتامی بیگفتیزودتر م:میگوی و مزی به مدهمی مهیتک

 ؟یی کجاامی خودم مگهینه د-        

  خوبه؟میخوریناهارو باهم م. سی رستوران تندای بیمن شرکتم ول-        

 دینبا. کندی قرص می فقط کمی محکم و سرحالش دلم را کميصدا. دیگوی که ميخوبه ا        
   دری که در همه حال منطق دارد حتی کوچک مرد بزرگ من است کسنیا.  برودادمی
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 .تار کرده است رفی هم منطقی روحطی شرانی تریبحران

 احمدرضا بود؟:دی گوی نظرم دارد مری زنانهیزبی ريکسر. کنمیتلفن را قطع م        

 ی باشنجای اشهیم. دنشی برم ددیبا:میگوی و مدارمی را بر مفمیک. کنمی بسنده ميبه اره ا        
 ... کاریعنی؟

 بخور من نویا:دیگوی و مدهدی و بدستم مزدیری ممی اب برایوانیل.  ادامه دهم گذاردینم        
 .هستم برو به احمدرضا برس

 . افتمی و راه مخورمی اب را تا انتها موانیل. کنمیمتشکر نگاهش م        

 من امضا ي به جاي کسررمیمن دارم م:میگوی دستم مدهدی مي راه برگه انی بهیمهد        
 .کنهیم

 .دهندیخوب است که حال بدم را به سوگ حاج بابا ربط م. دهدیسرش را تکان م        

 به جنگ یی تنهاگریقرار نبود د. رمیگی ناخوداگاه شماره کاوه را مشومی که ماطیوارد ح        
  االن.  کنمهی به او تکتوانمیکاوه گفته بود که همراهم است گفته بود م. مشکالتم بروم

 
 . باشد نشان دهد که کنارمي بود که خودوقتش

 ی پشت خط مي دختريصدا. داردی اش را برمی که گوشخوردیدو بوق پشت سرهم م        
 .دیی بفرمادی گویم. دیا

همراه :می گوی منینا مطم. نه درست است.  اشتباه گرفته امدی شاکنمیشماره را نگاه م        
 ب؟یدکتر شک

 . هستمشونیمن منش.زمی عزیدرست گرفت-        

  با دکتر صحبت کنم؟تونمیم-        

 . بهشون بگمتونمی منی داریاگه کار واجب. کننی مقیدارن ژل تزر -        

 .رنی فورا با من تماس بگدیمن خانمش هستم ممکنه بگ-        
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 دکتر دونستمی نمدی ببخشيوا:دیگوی را کشف کرده می موضوع جالبایدختر که گو        
 . بهشون بگمدی پشت خط بموننیخوایم. متاهلن

 را یکاوه گوش. کندی با کاوه صحبت مدی ای مشی قدمهاي صداشنودیجواب مثبتم را که م        
 . جانایمیک:دی گوی و مردیگیم

 .سالم-        

 .رمیگی با شما تماس مگهی دقهیمن دو دق. زمیسالم عز-        

 ابانیهنوز به خ. رومیقدم زنان تا سر کوچه م. کنمی و تماس را قطع ممیگوی ميباشه ا        
 .زندی ام که زنگ مدهی نرسیاصل

 ؟یخوب. زمیسالم عز:دیگویم.  دهمیجواب م        

 .کاوه:میگوی را حس کرده ممی لرزش صدادیشا. نگران است        

  شده؟یجان کاوه چ-        

 ؟يایب شهیم. نمشی ببرمیدارم م. کاوه احمدرضا اومده         

 ن؟یکجا قرار دار.  نداره قربونت برمی نگراننکهیا:دیگوی و مکشدی مينفس اسوده ا        

 .ي سر غفارسیرستوران تند-        

 . اونجامگهی ساعت دمی کجاست تا ندونمیم-        

 دنبال وری گرم آفتاب شهرغی تری که زینیدرون رستوران نشسته ام و از پنجره به عابر        
   بچهيپدر برا. کشدی احمدرضا پر ميفکرم هر لحظه به سو.  شده امرهی خگردندی می بانهیسا
 

 شی اساي شد و جانش را برادیچه مثل پدر من که شه.  استزی اسطوره و عزشهی همشیها
 .لیاالن ما فدا کرد چه مثل حاج اسماع

 کشورش دفاع کند میتا از حر که جانش را کف دستش گذاشت یلیمطمئنا حاج اسماع        
  کاش قبل.  گذارد از هم بپاشدی خانواده اش وارد شود نممی به حري گذارد که خدشه اینم
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 ممکن نکهی به امیکردی که کنارمان هستند فکر مي هم به افرادی کممانی های خودخواهاز
 . به انها بخوردياست با رفتار ما گفتار ما چه ضربه ا

 دی بامیاحمدرضا. رودی و مکندی و بعد پرواز مزندی می پنجره گشتیوال حيپرنده ا        
 خط کی بر شهی دارد و همي و بلندی پستی درك کند که زندگدی باردیمصلحت ها را بپذ

  میمستق
 
 دیبا. ی مبادا سقوط کني خودت را سفت نگه داري و تو مجبورشودی مینوسی سیگاه. ستین

 .بفهمد و تجربه کسب کند

 دهی به ساحل آرامش رسگری االن دیعنی.  کردری مرا درگی احساسی که زندگیمثل موج        
 !م؟یا

 ي بارنیالغر تر از اخر.  داردی کوله پشتکیفقط . شودی مادهی پنی که از ماشنمشی بیم        
   کنمیاشاره م. شودی اندازد و بعد وارد می به سردر رستوران مینگاه.  شدهدمشیکه د

 
.  میاحمدرضا. کشمی و عاشقانه در آغوشش مشومیبلند م. زندی لبخند مدنمیبا د. ندی مرا ببکه
  از من که جدا. شودی مزیچشمانم لبر. می ادهی را ندگری همدی که انقدر طوالنستی بارنیاول
 
 .رودی چشمان به اشک نشسته اش قلبم را نشانه مشودیم

 .  جنازه حاج بابا باشمعیی تشيدوست داشتم برا: دیگویم        

 .ناراحت نباش.  سرخاکشمیریبا هم م: میگوی و مدهمیدستش را فشار م        

 . میریگی جا ممانی هایپشت صندل. ي شود به در ورودی مدهینگاهم کش. استرس دارم        
 

 .میریگی جا ممانی هایپشت صندل. ي شود به در ورودی مدهینگاهم کش. استرس دارم        

 ؟يخوب چه خبر از مشهد؟ سالم منو به اقا رسوند -        
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 که نطوری و همگذاردی مشی پايکوله اش را رو. شودی کم می و استرسم کمزندیلبخند م        
 . بودمادتیهمش ب. دارم ادیخبر که ز: دیگوی مکندیبازش م

 .ا شمی سوغاتنمیا: دی گوی اورد و می در مياز کوله اش بسته ا        

 .زندیچشمانم برق م        

 . قربونت برميدی چرا زحمت کشی مرسيوا -        

 .  نهای ي دونم دوسش دارینم -        

 . عاشقشمدهیند -        

 . بازش کنده؟یچرا ند: دیگوی و با لبخند مکندیبه بسته اشاره م        

: میگویم. کنمی خوبش دارد ذوق مقهی که نشان از سلییبای چادر زدنیبا د. کنمیبازش م        
 یلیخ. قشنگهیلیخ

 یمنتظر کس: میگویم. ردی تا سفارشمان را بگدی ای خدمت مشیپ.  شودیخوشحال م        
 .میهست

 قبل از نی الزم نداريزی چایسوپ : دیگوی ومدهدی تکان مي خدمت محترمانه سرشیپ        
  براتون؟ارمیغذا ب

 از آدمها یبعض.  رستوران خواهم امدنی که باز هم به همدهدی مدی اش نویلحن خودمان        
  مهایبا حفظ حر. کندی لبخند و نوع برخوردشان هم حالت را خوب مدنیلحنشان اصال د

 
 .اصال بلدند چگونه رفتار کنند. مهربانند

 .میمونینه ممنون منتظر م -        

 .رودی و به خم کردن سرش به نشانه احترام مزندیباز هم لبخند م        

 ؟ی هستیمنتظر ک: پرسدیاحمدرضا م        
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 ییاحمدرضا با گشاده رو. ندی نشی شانه احمدرضا مي روی پاسخ دهم دستنکهیقبل از ا        
 .دیگوی مي محترمانه اتیتسل. کندی می دهد و روبوسی و با کاوه دست مشودیبلند م

با افتخار نگاهش .  برادرم کم نگذاشتهي براتیا هرچه کم گذاشته از ترب اقلیاسماع        
 .کنمیم

کاوه با .  کنارم هستندمی هانیزتریدو تا از عز. ستی ني خبرچیاز استرس زمان امدنم ه        
  خانم؟یشما خوب: دیگوی مي سابقه ای بیمهربان

 . خوبمیلیخ: میگوی ارام مییبا صدا. لبخند دارم.  گذارمی هم ميچشمانم را رو        

 .مینی نشی و هر سه مدیگوی ميخداراشکر        

 .می بعد حرف بزنمیچطوره اول غذا بخور: دیگویاول از همه کاوه م        

 شدنش دهیسفارش غذا و چ. اوردی منو را بخواهدی مشخدمتی از پندیبیموافقت مارا که م        
 . میخوری و ناهار مشودی رد و بدل منمانی بي عاديصحبتها. کشدی طول نمادی ززی ميرو
 

 نوشابه درون مانی برانکهیا. ندی نشی کاوه به من و احمدرضا بدجور به دلم مزی رتوجهات
 .گذاردی را کنار دست احمدرضا مي جعبه دستمال کاغذای زدیری موانیل

 موضوع هی درمورد استمخویاحمدرضا م: میگویناهارماه هنوز تمام نشده که با استرس م        
 .مهم باهات حرف بزنم

 . ي استرس داریلی خي اومدیاز وقت: دیگوی در نشستن و غذا خوردنش ميرییبدونه تغ        

  مشخصه نه؟یلیخ: دیگوی دارد جو را ارام نگه دارد میکاوه باخنده سع        

 .یلیخ: دیگویم. رودیقهقه اش هوا م.  تواند خودش را کنترل کند یاحمدرضا نم        

اخم .شومی مرهی که در مقابلم انقدر ارام و راحت نشسته اند خمیمن اما به دو مرد روبرو        
  ي کند با دلخوری لبخندش را جمع مندی بیکاوه که اخمم را م. رودی در هم ممیها
 

 .کنمی منگاهشان
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 . جانایمی کدونهیاحمدرضا موضوع پدرش رو م: دی گوی و مشودی ميجد        

خونسرد با دستمال دور .  به احمدرضاگرددینگاهم برم. انگار شک به من وارد کرده اند        
 . استبیواکنشش عج. کندی را پاك مشیلبها

 شی پدیشا: دیگویم. کندی چشمانش روحم را نوازش می مهرباندی ایسرش که باال م        
 . احمدرضا بچستیگیخودت م

 و ي خواهر بزرگه بودشهیهم.  خبيحق دار: دیگوی که مشودیم را متوجه م ايدلخور        
 .ستمی بچه نگهی نبود من دادتی ی ولی کنتمی حمایخواستی منبارمیا. ي کردتمیحما

 ؟يدی فهمیک -        

 راهرو يتو. اهی دنبال نخود سي و منو فرستاديهمون روز که با حالت خرابت اومد -        
 .دمیبودم که حرفاتو با مامان شن

 ؟ی نگفتيزیپس چرا چ... پس -        

 بم ي تا حدودي صدانی ادانمیمن م.  شناسم ی را ممیمن احمدرضا.  دهدی حالت مرییتغ        
 . پشت خود داردیشده غم

 .سمی جلوش وانباری اخواستمیم. داغون بودم. گفتمی میچ -        

 دی بهم شازدمیاگه اونروز کاوه زنگ نم:دیگوی به کاوه و مشودی مدهیبعد نگاهش کش        
 .شدیاوضاع جالب نم

 .کنمی نگاه مزمیبا تعجب به دو مرد عز.  من استيریانگار امروز کال روز غافلگ        

 برخوردش ای احمدرضا دنیاالن بحث چطور فهم: دیگوی و مزندیکاوه با محبت لبخند م        
  من بهش گفتم که بهتره.  مسئله هر چقدر سخت کنار اومدهنیاحمدرضا با ا.  نداره تیاهم

 
 ما باشه لی طبق مزی همه چستیبعدم قرار ن.  بشنوهلشوی صحبت کنه داللی حاج اسماعبا

 درسته؟
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 فکر ایحرف نزدن .  درد دارهزای چیبعض: دیگوی و مدهدیاحمدرضا سرش را تکان م        
 .نکردن بهش بهتره

اون : دی گوی و مکندی که صبح درون انگشتم انداخته بودم اشاره مي به حلقه ایبه شوخ        
 ه؟یچ

. اورمی رفته بود که درش بادمی. کنمی دستم پنهان میکیارام انگشت حلقه ام را پست ان         
   بهشتری بيبا کنجکاو. کاوه که از صبح متوجه نشده بود. فشارمی دندان مریلبم را ز

 
 یکم.  را تا االن نگه داشته اممانی خواستم بداند که حلقه نامزدینم. کندی نگاه مدستانم

 . شومیمعذب م

 .نمیبده بب: دی گوی سابقه می بطنتیاحمدرضا با ش        

 .نکن بچه -        

کاوه اما رنگ نگاهش . کندی اورد و نگاه میحلقه را در م. شودی دستانش مریدستم اس        
  با عشق. ردیگیحلقه را از دست احمدرضا م. ی از خوشحالزندیچشمانش برق م. کندیفرق م

 
 . اندازدی به حلقه و بعد من مینگاه

 ابروان پر پشت مردانه اش را يبای زي نگاهش را، ان انحناشهیهم. ردیگیقلبم نبض م        
   تا از عمقفتدی بانی کالم به جرستیالزم ن. می صحبت کنستیالزم ن. دوست داشتم

 
ما . می چشمانمان را خوب آموخته ايما کالم نگاه کالم عشق باز. می هم صحبت کناحساس

 .مانی تا لبهادی سرای زودتر عاشقانه ممانیقلبها

 يبه جا.  جسم گرانبها فقط متعلق به من استنیا. رمی گیمحلقه را آرام از دستش         
 درون شودی مرهیخ.  داردیحلقه را برم. شودیمشت دستانم باز م. ردی گیحلقه دستم را م
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  نگاهم
 
 .کندی که دلچسب است ان را درون انگشت حلقه ام مبی عجیطنتی با شو

 هستم که یی به اورهیخ. ه او نبود اصال حواسم بيوا.  طرف احمدرضا گرددینگاهم بر م        
 .او هم لبخند دارد.  طرف کاوه گردمیبرم. لبخند به لب دارد و خوشحال است

 .کنمی ناز مکمی البته شومی میعصبان        

 ن؟ی از من پنهون کردای چگهید -        

 و دستش دور دی ایاحمدرضا کوله به دست م.  سمت در رستورانرومی و مشومیبلند م        
  ي غذا رونهی که احتماال صرف گذاشتن هزي اقهی چند دقيریکاوه با تاخ. شودیگردنم حلقه م

 
 لوی کلوی کمی زندگزی دو مرد عزنی و من مابشودیدستش دور کمرم حلقه م. دی ای شده مزیم

 !کند؟ی بهتر از من امروز درك می را چه کسیخوشبخت. شودیقند در دلم اب م
 

در راه برگشت . هرچه اصرار کرد با مترو برود کاوه نگذاشت.  کرج میبریمدرضا را ماح        
 دونه؟ی پدرشو مانی احمدرضا جریچرا نگفت. ي بدجنس شدیلیخ:  پرسمیم

دو تا علت مهم : دیگوی مکندی طور که دنده را عوض منیهم. کندی می رانندگيجد        
 چی هتی و نگرانی از علت ناراحتنکهی بخاطر ایکی: دیگوی و مکندی میمکث کوتاه. داشت

  وقت
 
 و با ي به گوشه اکندی متی را هدانیماش. ایمی کنهی برام سنگیلی خنیا. یزنی من حرف نمبا

 . طرفمگرددیتوقف کامل برم

 تا بتونم مشکلتو حل ی به من بگدی باشهی متی باعث نگرانی وقتی ناراحتيزی از چیوقت -        
  دستم را.  دوشت نباشهي باشم که همه بار روی همراه خوبتونمیکنم اگه نتونستم بازم م
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.  در نظرت انقدر بزرگ و سخت باشهيزی هر چخوادی دلم نمنکهیدوم ا - . ردیگی دست مدر
  ازه از اندشی بی نگراننیا. يکردی احمدرضا اونقدرام ترس نداشت که فکر مانی که جريدید
 

 خودش یچون هر کس.  خودت باشهتی دغدغه اصلدیتو با. ستی خوب نانتی اطرافي براتو
   و تو کمکشخوادی به کمک داشته باشه اونوقت از تو مازی اگه نادی از پس مشکلش بر بتونهیم
 
 .یکنیم

 به نکهی از اشتریب.  سخت بودي از پسش بر امدن کاری را قبول داشتم ولشیحرفها        
   که کنار تمام احساساتشي به مردکردمی فکر منی دلنشی همراهنی فکر کنم به اشیحرفها

 
 نشاند و ی پشت دستم ميبوسه ا. کنمی ممویسع: میگوی و مزنمیلبخند م.  داشتی منطقيدید
 .دهمی سرم را تکان ميزیبا لبخند ر. ی همه تالشتو بکندی خوام بای تنها نمیسع: دیگویم

  خونمون؟میبر: دیگوی مقدمه میب        

 . نمی نشی راست ممی کنم و سر جای ميزیاخم ر        

 . نه -        

 اونوقت چرا؟: دیگوی و مخوردیاز نه محکمم جا م        

 تنها انوی کی هستیچون درست ن: میگوی شده است مطونی شيدرست مثل پسر بچه ها        
 : دیگویانگار حرفم را قبول دارد که م. کندی را روشن منیماش. می فکر خودمون باشمیبذار

 
 رون؟ی بمی بریی سه تامی بردارانوی کيخوایم. زمی عزباشه

 .دوننیاونا هنوز اصل موضوع رو نم. ستی درست نهی بقي جلوی ولستی نيفکر بد -        

 ه؟ی باز بهونه خانم چنمیبب.  شهی مشکلم حل منیا -        
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 دی ای خانه خودش و زود مرودیکاوه گفت که م. شومیجلو تر از کاوه وارد خانه م        *** 
   هرچند کاوه معتقد بودمی بوده ارونی که با هم بکردی شک نمی بهتر بود کسنطوریا. نییپا
 

 امشب با پدر و مادرش در مورد من نیگفته بود هم.  ستی مهم نشی بفهمن هم براکه
 .کندیصحبت م

 ی بود ولیعی استرس ها طبنیدر نظر خودم ا.  استرس داشتمشهیمن اما طبق معمول هم        
  وارد.  امدی از اشپزخانه صدا می درون سالن نبود ولیکس. کردی طور فکر نمنیکاوه ا

 
 .کنمیسالم م. پزدی زنعمو دارد شام منمی بی که مشومی ماشپزخانه

 .یخسته نباش. سالم: دی گوی و مزندیلبخند م.  گرددی برممی صدادنیبا شن        

 ی و مردی گی اب مری سبز خوشرنگ را زي کاهوها؟یکشیممنون شما چرا زحمت م -        
 .گفتم ال اقل شام بپزم. حوصلم سر رفته بود: دیگو

 . کمکتونامی مکنمی لباسمو عوض مرمیمن م -        

 ساالد را درون لیزن عمو وسا. میشوی را ممیتهادس. کشدی طول نمادی لباسم زضیتعو        
 : می گوی کشم و می مرونی را بشی روبرویصندل. ندی نشی مزی گذارد و پشت می میظرف

 
 پوست ياریخ.  طرفمدهدی و ارام سر مگذاردیچاقو را درون ظرف م. کنمی من درست منیبد
 .رمیگیم

 ومده؟یعمه مهردخت ن -        

. نگران دو قلوها بود .  رفت خونه خودشندختتمیعمه س. ادینه گفت اخر شب م -        
 . شوندی که حلقه حلقه مستییارهاینگاهم به خ
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 که پر از مهر مادرانه يلبخند. زندیزنعمو لبخند م.  حتما با هم سرگرمنانمیعمو و ک -        
  ی کدونهیخدا م. رونی رفتن باز عصر با هم.  دوسش دارهیلی خنیام: دیگویم. است 

 
 .  بودشمونی پانی دوست داشت کیلیخ.گردنیبرم

 
 

 . خوشگلنیلی خاطی حي توياون گلدونا-        

 .مینی ببمیری باهم منیاگه دوست داشته باش. نیدیپس هنوز کارگاهو ند-        

 .اره دوست دارم-        

ظرف . رسدی به انتها مزیساالد من ن. کندی را کم مشیاپلوی لوبریز. شودیزنعمو بلند م        
 . کارگاهمی برنی ندارياگه کار:میگوی و مگذارمی مخچالیساالد را درون 

. کنمی و چراغ را روشن مکنمیقفل کارگاه را باز م. شودی و همراهم مزندیلبخند م        
 .دییبفرما:میگویم

با لذت . ندی نشان داده تا کارگاه مرا ببلیما که تستی بارنیاول. شودیوارد کارگاه م        
 هی سمت راست تکواری اماده کرده ام به دشگاهی نماي که براییچند تابلو. ندیبیگلدانها را م

  داده
 

 ی مرسدی قفسه ها که مي روینتی زيبه مجسمه ها.کندیانها را هم با دقت نگاه م.  اندشده
 .کنهی مفی از هنرت تعرشهی همیکت.  قشنگنیلیخ:دیگو

 . لطف دارهیکت-        

 . گفتهتوی شدم که واقعنی االن مطمی ولکردمی فکرو منی خودمم همنمی ببنکهیتا قبل ا-        

 ست.  به صداقت زنعمو زنمیلبخند م        
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.  مورد عالقه خودم هم هستندنهایا. دارمی که توجهش را جلب کرده برمییگلدانها        
  با دقت درون. شودی مهیسرگرم بق.  انجام شدهشانی روي منحصر به فردي اروزهی فيلعابکار

 
زنعمو .  داخلشانگذارمی و مدارمی برمزمی مری از زیکارتن کوچک. چمشانیپی مروزنامه

 . مال شما از طرف مننایا:میگوی مهربان ميبا لبخند. شودیتوجهش به من جلب م

 . قبول کنمتونمینه نم:دیگوی و مکندی ميزیاخم ر        

 چرا؟-        

 .نجانی برات داشتن که هنوز ای فرقهی حتما يدیبراشون زحمت کش-        

 با ارزشش به يزایادم از چ:میگوی و مچسبانمی کارتن مي روی چسب پهنیبا مهربان        
 .دهی مهی هدشی با ارزش زندگيادما

 که مشغول چسب زدن کارتن یت دسيدستش را رو. دی ایجمله ام به مذاقش خوش م        
   درون نگاهم وشودی مقیعم. کندی کار توجهم را به خود جلب منیبا ا. گذاردیاست م

 
 ؟ي بچه دوسش دارهی هنوزم با وجود نهی ا؟منظورميتو به کاوه عالقه دار: پرسدیم

 کاوه را گفتم؟کهی مدیچه با.  اندازمی منییبا خجالت سرم را پا.  اندازدی گل ممیلپها        
  زنش شوم؟یدوست دارم؟که حاضر شدم پنهان

کاوه است که . شودی که در کارگاه زده مدی بگويزی چخواهدیم. شودی میسکوتم طوالن        
 .بردی دل می عطر تلخش حسابي صورتش را اصالح کرده و بوکهیدر حال. شودیوارد م

 .یخسته نباش. زمیسالم عز:دیگویم .دی ایزنعمو زودتر از من به خودش م. کندیسالم م        

 .دهمی میمن هم سالم ارام        

 . اشیشانی پي امده روي موهاي برارودی دلم ضعف مکندی نگاهم ممیکاوه مستق        

 د؟یکنی مکاری چنجایا:پرسدیاز زنعمو م        

 .مینی هنرشو ببمی جون اومدایمیبا ک:دی گویزنعمو با لبخند م        
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 . داد به منهی هم هدنارویا: دی گوی و مکندیبعد به کارتن اشاره م        

دنبال . را باور نداردکبارهی تیمی صمنیانگار ا. کندی باال رفته نگاهم ميکاوه با ابرو        
 مشکالتمان را میتوانی خودمان بعتر ممی خودمان را داريای ما زنها دنداندینم. گرددیعلتش م

  حل
 

 .میکن

 شی کم پایمیک. چقدر خوب:دیگوی و مکندیکاوه دستانش را دور گردن مادرش حلقه م        
 . البته مامان منم خوب بلده خودشو تو دل همه جا کنه. بکنهای دست و دلبازنی از اادیم
 

 .کندی حواله من مزی نیچشمک

 خانم و دست و شهیهم ایمی نگو کنطوریا:  دیگوی و مکندیزنعمو با لذت پسرش را رصد م        
 .دلبازه

 .کنمی فکر مکندی مرد عاشق خرج رابطه من و مادرش منی که ایاستیمن اما به س        

 خوش یبچم اومد حتما کل: دیگوی مکهی درحالرودی و عمو، زنعمو مانی کيبا صدا        
 . شربت بدم دستشونهیبرم . گذروندن و خسته شدن 

 اندازد و ی و عشق به من متی همراه با رضاینگاه.  بنددیکاوه در را پشت سر زنعمو م        
  نه؟ای ي قبال گفته بودم مهره مار داردونمینم:  دی گویم

 .رودی به هوا ميخنده ام از زبان باز        

 ی و مفشاردیمرا محکم به خود م.  دور کمرمشودی و دو دستش حلقه مدیگوی می جانيا        
 . هربار منو عاشقت کنهیتونی که خندت چقدر می دونی بخند خودت نمشهیهم: دیگو

 عاشقانه نباریا. شوندی گرم ممی و بعد لبهاکندی گردش ممی چشمانم و لبهانینگاهش ب        
   سمت دررودی و مزندی لب غر مریکاوه ز. میپری در کارگاه از جا ميبا صدا. کنمی مشیهمراه
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 .شودی باز وارد ممهی در ني مثل فرفره از الانیک. 

 ی چنی جون ببایمیک:دی گوی انداخته مشی گونه هاي روبای که دو چال زيبا خنده ا        
 دم؟یخل

 ؟يدی خری چمی گوی و مکنمی بغلش مشی برارودیدلم ضعف م        

 . همموني برادمی خلیمسن:دی گوی و مردیگی را باال ملونشی درون ناي هایبستن        

 .يدی منم خريبرا: دیگویکاوه م        

کاوه خم .  سمت کاوه دودی بگذارمش منیی پاکندیتقال م. شودیتازه متوجه کاوه م        
 . دمیدو تا خل. دمیخل: دیگوی و مکندی دستانش را دور گردن کاوه حلقه مانیک. شودیم
 
 

 با اصرار کنار انیک.  نبودنی که روح داشت و سنگیی بود مخصوصا در فضايریشام دلپذ        
   با جان و دل گفته بودمکندی متمی اذگفتیمن نشسته بود و در مقابل اعتراض زنعمو که م

 
 خواهدی گفته بود که مانیبعد از شام باز هم ک. غذا بدهمانی نه خودم دوست دارم به ککه

 .  کرددیی کاوه تای و وقتردیزه بگدر گوشش گفتم که از کاوه اجا.  من بخوابدشیامشب پ
 

 چارهیب. کنمی را نوازش مشیموها.  تازه خوابش برده بودطنتی شیبا کل.  درون اتاقمبردمش
  ی کشم برلی میاه.ندی پسرکش را ببي های زباننیری زود رفت و نماند تا شیلی خلوین

 
 دل بسپرم به ی تا کمکنمی و پنجره را باز مزنمیپرده را کنار م. سمت پنجرهرومی و مسرنوشت

 . روزهانی خنک ايهوا

 به رهی که خستی دانم غرق چه موضوعی دور حوض نشسته و نمي سکوي رونیعمو ام        
 .رونی برومی و مدارمیشالم را برم.  هاستیماه
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 درون ي چاوانیبا لبخند به من و دو ل.  دهدی مصی را تشخوانی اي رومی قدم هايصدا        
 ؟يدیچرا زحمت کش:دی گوی و مکندی نگاه مینیس

 خنک کمیهوا .  دو نفره با هم بخورطمي چاهیدوست داشتم :کنمیمهربان نگاهش م        
 .چسبهیشده م

 بر یوانیل. نمی نشی مینیانطرف س. دهدی سکو قرار مي و روردیگی را از دستم مینیس        
 .دهمی و به دستش مدارمیم

 .ردیگ یبا تشکر م        

 . شماهاستشیدلم اما پ.  اصفهانمیگردیفردا با زنعموت بر م-        

 نگران خوادینم. میمگه ما بچه ا:  می گوی دلچسبش و مي های نگراني به روزنمیلبخند م        
 .دی برستونی به زندگدیشما هم بر.  دنبال کارشون رنیاز صبح همه م. نیباش

 .غرق فکر است. نوشد ی مشی از چايجرعه ا        

 ن؟یکنی فکر میبه چ:پرسمی و مزنمی مایدل را به در        

 . گفت فکرم مشغول شديزی چهیزنعموت :دیگویم. کندی نگاهم ممیمستق        

با تو .  کاوه دست بالل بزنميازم خواست برا:دیگوی شود و می مرهیدرون چشمانم خ        
 . صحبت بکنم

 . اندازمی منییرم را پابا خجالت س        

 از شنهادشی پنی اترسمیاما من م:دی گوی و مزندی رنگ گرفته ام مي به گونه هايلبخند        
   مردهیحاال که .  بار ازدواج کرده و بچه داره هیحاال که کاوه .  باشهیسر خودخواه

 
 .میری پسرش بگي کنه و تورو برای خودخواهخوادیم.  دختر برادر من کمهي براتنهاست

 ی و از ته قلبم مکنمینگاهش م.  می از خواستن کاوه بگومی که مستقکشمیخجالت م        
   مختلف نشوني به صورتای گاهتمونوی و عصبانيما ادما دلخور. زنعمو قلبش پاکه:میگو
 



 530 

بهش . ناراحت بودکمیزنعمو . ادی با داد و فریکی با ضربه زدن یکی با زبون تلخ یکی میدیم
 . کنهی با من تند رفتار می که گاهدمیحق م

 . بوسدی ام را میشانی و پشودیخم م.  طرفمدی ایم. شودیعمه بلند م        

خدا . يالحق که دختر محمد.  کننیهمه مثل تو فکر نم:دی گوی پر از مهر مییبا صدا        
 .حفظت کنه عمو

 ی بی ادمچیه. نی زنعمو رو داشته باشي هواشتری بکمی:می گویم.  سمت پله هارودیم        
 .ستیخطا ن

 خنده ام را به هوا شودی خم می و کمگذاردی منهی سي که روی نگاهش و دستیمهربان        
   اول خودم را سرحالی گهگاهي هاطنتی شنیا. فرستمی مشی هوا براي رويبوسه ا. بردیم
 
 .شودی دلچسب مهی بقي اورد بعد برایم

 کشدی طول مي اقهیچند دق. رودی پله ها و ارارم ارام باال مي به نرده هاردیگیعمو دست م        
  ي روزمیری و مکنمیدستم را ا اب پر م. تا چراغ اتاق مشترکشان با زنعمو خاموش شود

 
 همه یوقت.  خوشحالمرسندی می نسبی همه دارند به ارامشنکهیاز ا. وسفی حسن گلدان

   کهمانمیدر همان حالت م.  حتما عمه امدهشودی باز ماطیدر ح.  دارمیخوشحالند حس سبکبال
 

 . مهردختيموندیکاش امشبم م: دی گوی فروتن است که مياقا. رسدی گوشم مشانیصدا

 من گهینه د: دی گوی و مگزدی که لب منمیبی عمه را مي روشن در ورودکی تارانیم        
 .دمی کشیخجالت م

 .زمی برم عزاتیمن قربون شرم و ح-        

 .ری امدی گوی دلبرانه است مبی که عجی ذاتيعمه با ناز        

 .ریجان ام-        
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 .ادی میکی االن گهیبرو د-        

 .زمیهمه خوابن عز: دی گوی و مکندی خاموش اشاره مي فروتن به المپ هاياقا        

 انقدر خوبه ی متاهلدونستمیاگه م:  دی گوی و مکاردی عمه مي لبهاي رويارام بوسه ا        
 .گرفتمی زن می سالگستیب

 .گهی من برم ددیگوی و مکندی نثار عمه مينگاه عاشقانه ا        

 .ری امدی گویدوباره عمه با ناز م        

 .دیگوی می فروتن جان از ته دلياقا        

 . بموني نرشهینم-        

 یمونی منو مشخص کن مفیمهردخت جان تکل:  دیگوی مي بامزه ای فروتن با کالفگياقا        
 . دارمنتوی دزدزهی انگی کني دلبرشتری ببرمت؟ البته اگه بای

حس : دیگویم. کنمیمن حس و حالش را درك م.  شودیبا حرف فروتن عمه غرق لذت م        
 . هجده ساله رو دارميجوونا

 درون چشمانش و شودی مرهیخ. گذاردی را دو طرف صورت عمه مشی فروتن دستهاياقا        
 .زمی عزیهمون اندازه بکر و جذاب:  دی گویم

 مجنون دی درخت بریارام خودم را ز. رودی می و با خداحافظکندی عمه را گرم میشانیپ        
 .  شهرمنی دختر انیمن امشب خوشبخت تر.  معذب شوددنمی عمه با دخواهمینم.  کشانمیم
 

 ی روز مهر منی به اسمان اولینگاه.  بزنمادی فری از خوشخواهدی خوشبخت که دلم مانقدر
  پدرم و پدر بزرگم حواسشان به من. شودیقلبم روشن م. زندی چشمک ميستاره ا. اندازم 

 
 . شکرایخدا.  سمت ابرهاکنمی و فوت مخوانمی ميفاتحه ا.  شودیچشمانم پر از اشک م.هست
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 نکهیمخصوصا ا.  دلباز بودی حسابمی شرکت اجاره کرده بودی که حواليدیکارگاه جد        
   که گرفتهیی کار اموزهایاز طرف. می خفه شرکت کار کننیرزمی در زمی مجبور نبودگرید
 

 يباال.  بشوندمانی برای کار مجربيروی نتوانستنی مي و بزودشدندی روز به روز بهتر ممیبود
   خوانده بود وکیگراف. ستمی ای گذشت می از دوره اش مي که دو هفته ایسر دخترك جوان

 
 ب ساقه ییبایحجم ز.  جان داشتندای گوری تصوي توي داوديگلها.  بودری نظی بشی هاطرح

 . از آب در اومدهیعی طبیلیخ:می گویم. ها و برگ ها داده بود

 . لبخند بر لب داردکهی در حالدی آینگاهش باال م        

 م؟ی موقع رنگ کردن بهش حجم بدستیبهتر ن:  پرسدیم        

 .می بددی رو موقع کار بای حجم اصلی کنشتری ها رو بی برجستگیتونینه اون موقع م_        

 یبعد از مراسم حاج بابا وقت. زنمی نام بهرام لبخند مدنی خورد با دیهمراهم زنگ م        
  حدس.  بود مش دهی ندگری همراهش به سفر بروم دتی موقعنیگفتم که قصد ندارم در ا

 
 . که تازه برگشته باشدزدمیم

 و با کنمی پاسخ لمس ميصفحه را برا. ستمی ای و کنار پنجره مرمیگیاز گروه فاصله م        
 .سالم: می گویلبخند م

  خانم؟یخوب.  جانایمیسالم ک_        

  ؟ی برگشتیممنون شما خوب_        

 .ومدی اگه مشدیخوب م.  هستيدو روز _        

 خوش گذشت؟.  سال بعدشگاهیآن شال له نما_        

 .یلی خمی کنری رو خوب تعبی دختر موبلوند آلمانهی با ییاگه آشنا-        

 .ی برام ازش بگدیبا.  نمتی ببدی بای هم عالیلی خيوا_        
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 .اتفاقا همراه خودم آوردمش:دیگوی و مخنددیم        

  زود همراهت شد؟؟آنقدريجد: میگوینا باور م        

 دم به ای زودنیمن به ا.  دختر يچقدر زود باور:دیگوی و مرودیدوباره قهقهه اش به هوا م        
 .دمیتله نم

 . ها که نکردمیالبافی چه خقهی چند دقنیهم.  شودی میبادم خال        

 .میگوی مي امزهیب        

قرارداد با .... مربوط به اداره .  برات دارمدی کار جدهی میبگذر:دیگویم.  شودی ميجد        
 . کننبی تصودی طرحها رو اونا بای ولشهیشرکت ما بسته م

 ؟ي ذهنت داري توي ادهیا _        

 .می صحبت کني حضوردیبا_        

 فردا صبح خوبه؟_        

 .منتظر تماس تم.  ها با توی پس هماهنگهیعال_        

.  که بهرام خوشبخت شودکنمیاز اعماق قلبم دعا م. ردیگی دلم مشودیتماس که قطع م        
   در سرم شکلدانمی در موردش نمزی چچی که هي در رابطه با پروژه ايادی زي هادهیا

 
 .د بزرگم نهانی از اي عضوزی چون من خودم ندیشا.  ردیگیم

 در را باز کنم که خواهمیم.  شرکتگردمی برمادهیپ. رسدی به اتمام می عالیلیکالس خ        
 .زندی نگرانش درون گوشم زنگ ميصدا. ردیگیعمه تماس م

 جانم عمه؟_        

  خونه؟يای بیتونیم_        

  شده؟يزیچ _        
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: دی گوی را بشنود ممانی گفت و گوی دوست ندارد کسای آورد گوی منیی را پاشیصدا        
 .خاله اون خواستگارت زنگ زد

  عمه؟یک: پرسم ی مجیگ        

 .ي عبادنیهمون پسره شاه_        

  عمه؟ی گفتیچ:میگوی افتم می منی شاهادیتازه         

 بندازم واسه ویفقط تونستم خواستگار. ي شد بگم نامزد کردینم.  کنارم بودندختیس_        
 .گهیهفته د

 .ي کردکاری عمه چيوا: می گویناراحت م        

 خواستگار و انیعمه جر.  پرسدی که مشنوم ی کاوه را از آنطرف خط ميصدا        
 ه؟ی چيخواستگار

هر آن . شومیبا استرس وارد شرکت و اتاقم م. کندی و تلفن را قطع مشودیعمه هول م        
 .ش کاوه باشم منتظر واکندیبا

 و شودی از کاوه نميخبر.  تمرکز ندارمی ولکنمی کار می سفارشي از طرح هایکی يرو        
  ی که کاوه کار اشتباهدهمیبه خودم قوت قلب م. کندی است رسم را چند برابر منیهم
 
 .ستی منطقشی و رفتارهاکندینم

 و کنمی مبای الزم را به زيسفارش ها. کنمی را جمع و جور ممیکارها.  اوردیدلم طاقت نم        
   سابقهشومینگران م.  دهدی پاسخ نمرمیگیشماره کاوه را م.شومیاز شرکت خارج م

 
 دهدی مامی و بالفاصله پشودیتماسم رد م. رمیگیدوباره م.  پاسخ بگذاردی که تماسم را بنداشت

   نگاهدهدی نمی اطالعاتچی که هیامیدلخور به پ.  تواند پاسخ دهدی و نمکندی میکه رانندگ
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 و نمینشی ماطیکنار حوض درون ح.  را کم کندمی های عمه نگراندی خانه شارومیم. کنمیم
 . خوردیتلفن همراهم زنگ م. کندی آب روحم را تازه میخنک. زنمی اب به صورتم میمشت

 
 . که همچون رابطمان پر از ارامش استی و گرممیاهنگ مال.  مخصوص کاوهيملود

 باد دیوزش شد. دهمیصفحه را فشار م. بنددی را ممی بغض راه گلوی هر حرفيبه جا        
  کاوهمی گوی مدهیبر.  خارج از شهر استیی جادیگویم

 .کندی مقیجانمش جانم به جانم تزر        

  ؟ییکجا-        

 .  اصفهانرمیدارم م.  جاده اميتو-        

 اصفهان؟-        

 زوی همه چامی برم و با مامان و بابام بدیبا.  از وقتشم گذشته بوددیتازه شا. ش بود وقت-        
 .تموم کنم

 .ی شروع کندمیشا:می گوی ممی گونه هاي راه گرفته روی اشکانیم        

 .کندی خط درون گوشم نجوا ميبوسه اش از ان سو        

رابطه ما . شهی ممزهیب. فتهی خورده بشه که اگه نشه از دهن مدی تا داغ و گرمه باي چاهی-        
 .هیاالن خوردن

 .زندی حرف مشیشگیبا منطق هم. زنمی لبخند مفشیبه توص        

 باز ممی به حری راهی من اجازه بدم کسیوقت. ایمی کدیکشی ممزهی بيداشت به جاها-        
   اشتباهم ادامه دارذارمی برگردم نمین و وقت اصفهارمیم. کنمی جا اشتباه مهی دارم یعنیکنه 

 
 .باشه

مرد من نه اهل .میفهمی هردو حرف هم را می ولمیزنی نمی حرفمیزنی نمنی از شاهیحرف        
 .یطی تفري رگ بودن های افراط گونه است نه بي خرج کردن هارتیغ
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 ؟يگردی برمیک-. مرد من اهل منطق و عمل است        

 . زودیلیخ-        

 از یارامش.  اراممشودی تماس که قطع مکشدی طول می ساعتمی عاشقانمان نيحرفها        
 . معقولی و عشقتیجنس حما

 
 

.  کارندری همه درگیهنوز هفت صبح است ول.خانه حاج بابا از صبح الطلوع شلوغ است        
  سهی به همراه کارگرها مشغول بستن رانوشی را پوشانده بودند و االن کاطی سقف حروزید
 

 شکل به دستور و طبق یضی بي هازی مکندی کمک مي از ان طرف هم کسرستی رنگيها
  ی صندلي را روی گلبهونی رنگ با پاپيریشی ساتنهاندختیعمه س.  شونددهی عمو چدیصالحد

 
 سه ماه قایدق.  دلم گرفتهیمن اما کم.  مشغول هستندیهمه به نوع.کندی ها مرتب مزی مو
   جا مراسم حاج بابا برگزار شده بود و حاال من و عمه مهردخت قرار بود درستنی همشیپ
 

 .کشمی میقیآه عم. می عروس شونجایهم

. کنمی پرده را رها مکندی عطر تلخ کاوه که مشامم را پر ميبو. شودیدر اتاق زده م        
  شما که هنوز اماده:دیگوی داده مهی تکواریا لبخند به د بنهیدست به س.نمشی بیم. گردمیبرم

 
 ؟ينشد

 چند سالمان است شب تحقق يامشب شب ارزوها. پاشمی مشیلبخندم را عاشقانه به رو        
  یی و با کش موکنمی بلندم را جمع ميموها.با عجله.  شدن روح و جسممانیکیعشق و 

 
 .هنوز رطوبت دارند.  بندمشانی مچم قرار دارد مي روکه
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  شده؟ری پرسم دی سمت کمد لباسها و مرومیم        

دستش حصار شکمم . دهدی قلقلکم مشی و نفسهاشودیپشت گردنم گرم م        
 می بريایم. می وقت دارینه هنوز دو ساعت:چدیپی درون گوشم منشی دلنشيصدا.شودیم

 .خونه

 شگاهی ارادی گرفته ساعت ده باشی شوخنایمطم. کنمی نگاهش معیدر همان حالت سر        
 .باشم

 .یگی که نميجد-        

 ی نگرد و می چشمانم را مرهی خرهیخ. نمی بی نمی از شوخيدرون صورتش اثر        
 م؟یبر:دیگو

 .دهندیدستانش شکمم را قلقلک م        

  خونه؟میاالن بر. مییای از پا در میتا شب از خستگ:میگویم        

.  شدن رایکی نیخودم هم دوست دارم ا.  رنگ گرفته میگونه ها.  طرفش گردمیبر م        
  ی و با ذوق مندی نشی لبانم ميبوسه اش رو. کنمی و موافقتم را اعالم مزنمیمهربان لبخند م

 
 گهیمن هفت سال صبر کردم چند ساعت د. یشی متی اذهی امروز روز سختیول. ممنون:دیگو

 .شهم رو

 .شومی و حاضر مزنمیبه عجله اش لبخند م.  سمت در رودی و مبوسدی ام را میشانیپ        

 و کندیعمه مهردخت تلفنش را قطع م.کنندی صبحانه را جمع مزیمامان و زن عمو م        
 ؟ي اماده اپرسدیم

  عمه؟ستیزود ن-        

 .می بهتره زودتر برمینه االن تماس گرفتن گفتن چون دو نفر-        

 .میگوی ميباشه ا        
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. سالم:دی گوی و ممالدی با مشت کوچکش پشت چشمانش را مدی ای مرونی از اتاق بانیک        
 .ریصب بخ

صبحت :  میگویم. رمیگی از لپش می و گاز ارامکنمیبغلش م. رومیقربان صدقه ادبش م        
 . گل پسرریبخ

صبحانه : میگویم.  شدهداری که خوش اخالق بستییوشکر از روزهاخدار. خنددی مزیر        
  عشقم؟يخوریم

 به میبر:دیگوی و مردشیگی از بغلم مدی ایزنعمو جلو م. کندی منییسرش را باال و پا        
 .پسرم تخم مرغ بدم

 .یینه نون چا:دیگویم        

 دی گوی و مداردی را برملیکاوه وسا. دی ای بدو بدو مانیک. گذارمی را کنار در ملمانیوسا        
 ؟ي نداريزی چگهید:

 ام؟ی منم بدی گوی مانیک.  دهمیجواب رد که م        

 .می کار دارییما جا. نه بابا-        

 .امی منم بدی گویبا بغض م        

 سمت دودی توجه به ما می بانیک. رسندی سر مالی و ماهلن به همراه سهدهیهمان لحظه ما        
   ازکشمیخجالت م.شودی متوجه ام نمی انقدر شلوغ است که کساطیدرون ح. انها

 
 .میشوی منی ماشپسرهاسوار

 
از شور و .  بهتر از تصورمان برگزار شدیعروس. دی کشای ممیدرب آپارتمان را برا        

 ی اقا کملی خانواده تنها نبود اسماعي اعضاهی بقي شاددنی عاشقانه مان گرفته تا دجانیه
  يبرا
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 . بودی موارد عالهی امد وگرنه بقی منی سنگمامان

 تجربه اش کرده ي هر دختردی که شانیری شيدلهره ا.  دلهره دارمی دانم چرا کمینم        
   خانه وعده گاهنیانگار ا. شومی مزی خانه سوپرانی بار دوم در اي خانه برادنیبا د. باشد

 
 و دی رز سفي تا اتاق خوابمان گلبرگهاي ورودکیکف سرام.  عاشقانه من استيهایریغافلگ

  نوشته.  اندازمی به گلبرگ ها و بعد به کاوه مینگاه.  شده استختهی ربای زیسرخ با طرح
 

 .کندی ام موانهی ها دگلبرگ

 .ی لطافت و مهرباني معناکندی می با من مهربانایبا تو دن        

 که پس از ی درون عشقشومیمنم که محو م.  به آغوششکنمیم که پرواز م مننباریا        
  يصدا.  زدیری منیی پامی شود و اشک هایدستم قفل کمرش م.  استدهیسالها به اوج رس

 
 .چدیپی درون گوشم مییبای زیقیموس

 . کردنمری به غافلگيعادت دار:میگویم        

 ؟يدوست ندار-        

 .  دوست دارمزویبا تو همه چ:گذارمی اش منهی سيسرم را رو        

 .خواندی به صورتم و هم صدا با خواننده مشودی مرهی براق خیکاوه با چشمان        

 دی شد اگه ممکنه دوباره بخونشیرایپست قبل و        

 دمی نمای دنهی نگاهه تو رو به کی تو عمقه چشاته که من يزیچه چ        

 دمی زمان عاشقانه برنوی تو از زمي چشماي تماشاکه بعد از        

  و رو شهری باورم زی سالگی تا تو سي من اومديایتو با کل رو        

  چشم تو هر شب شروع شهي من از تماشاي خط شعرهانیباتریکه ز        

 ی زندگنی آرامشه کل اي شدیوونگی تا بره فصله دياومد        
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  به جز تو بخوامی عاشقانست برام آرزوهامو از کهیبا تو هر ثان        

 ی زندگنی آرامشه کل اي شدیوونگی تا بره فصله دياومد        

  به جز تو بخوامی عاشقانست برام آرزوهامو از کهیبا تو هر ثان        

 لحظه رو نیهمه عمر حسرت ا:دی گوی گوشم مری و نرم زدهدی وار مرا تکان مییالال        
 . قشنگ ترهاهامی لباس از همه رونی اي تودنتیاالن د. داشتم

عشق ما انگار از ابتدا قرار . کندی ام را ارضا مدهی چشیی عاشقانه اش روح تنهايحرفها        
 .ندی ها تحمل کند تا خوش به ثمر بنشیبود سخت

 ام بعد یشانی پي رواردکیبوسه م. خندمی و مکنمی محکم تر بغلش ممی هاهی گرانیم        
 .رساندی ما را به عرش تمنا ممانی لبهایچشمانم و با مکث هم اغوش

اجازه هست :کندی گوشم نجوا مریز.کندی و بلندم ممی پاهاری زردیگی طاقت دست میب        
   برهنه ماني عشق بر تن ها می مالمینس. اجازه هست.  افتدی هم مي رومیچشمها. بانو

 
 .ستینی دو معشوق زمی و فقط نور اندك مهتاب شاهد هم آغوشوزدیم

 کاوه لبخند زده ی در مقابل نگرانی ولکشدی مری تی دلم کمریز. رمیگی میدوش اب گرم        
   ملحفهدنیبا د. می آی مرونیاز حمام ب.  نگران باشدخواستمینم. بودم وفته بودم خوبم

 
.  پوشمی است مزانی اوی دسته صندلي اماده رومیلباسها. زنمی شده تخت لبخند مضیتعو

   رامیموها.  کنمی نمیبه درد اندکم توجه. کار کاوه است حتما. چدیپی ممینی کباب درون بيبو
 

 اماده مقابلم دهیلباس پوش. شودی وارد اتاق مینیکاوه با س. چمیپی سرم مي و باالکنمی مشانه
   برات جگر کبابزمی عزنی بشایب: دیگو ی مزندی موج میهنوز درون نگاهش نگران. است

 
 .کردم
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 . اشپزخونهمی برشهیم:می گوی ميزیبا اخم ر        

 تمی و هداکاردی ممی موهاي رويبوسه ا. کندیبا لبخند دست راستش را دور کمرم حلقه م        
 . به سمت اشپزخانهکندیم

 کشد ی مری دلم تری زیکم.  دهدی و به دستم مردیگی ميلقمه ا. نمی نشی مزیپشت م        
   اب بهیوانی با لگرددی و با مسکن بر مرودیم.شودیبا اخم بلند م. شودیصورتم از درد جمع م

 
 .گهی نمیدرد داره ول:دیگوی و با غر غر مدهدی مدستم

 دنید. دهدی به خوردن ندارم به زور جگر ها را به خوردم میلیم. خورمیمسکن را م        
 نی همنکهی فکر کردن به ای است ولنیری همه توجه شنی ادنید.  شیبانمحبت و مهر

  توجهات
 
 تا قهوه شودیبلند م. کندی هم تجربه کرده ناراحتم ملوی ها را با ننی هم داشته هملوی به نرا

  به حرکاتش موقع درست کردن قهوه نگاه. کندی ارامم میبه نظرش قهوه کم. درست کند
 
 ؟يکردی هم درست ملوی نيبرا:پرسمی هوا میب.  کنمیم

 نتی و دو دستش را به لبه کابگرددیبر م. ردیگی به خود مي جدي اافهیق.  خوردیجا م        
 .زی مي به گلدان روشودی مرهیخ.  وقت نتونستم چینه ه: دی گوی ميزیبا اخم ر. دهدی مهیتک

 رو داشت ی خوشبختاقتی واقعا للوین.  جبران کنمموی اگه برگردم عقب کم کاردیشا        
   کنار اون فقطی تو بود ولشی که روحم پیمن.  نبودم که بتونم خوشبختش کنمی من کسیول
 

 . داشتمیکیزی فحضور

 دونست؟ی ميزی خونه چنی در مورد الوین-        
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 نذاشتم نجای بود پامو ایتا وقت.  انصاف نبودم در قبالشی انقدرام بگهید:دیگویبا اخم م        
   فقط از عشق من بهلوین. شدی مانع ميزی چهی ی بفروشمش وللشیاصال قصد داشتم با وسا

 
 ی خودش بود که از حالتم گاهاوردمیمن بعد از ازدواجمون به روش ن.  خبر داشتتو

 .دیفهمی ممویاشفتگ

 که از خواهدی می چقدر دل بزرگدانمیم.سوزدی مدهی کشی همه سختنی اکهی زنيدلم برا        
   لحظه فکر کردن بهنیمن هم. ی باشکی شرگری دی همسرت را با کسیلحاظ احساس

 
 ناخواسته سنگدل میشوی سنگدل مبی ما ادمها عجیگاه. کندی هم ناراحتم مموضوع

 ما ی عاشقي قبل از ماجرالوی اگر کاوه و ندیشا.  را رنجاندهلویکاوه ندانسته چقدر ن.میشویم
  گریهمد

 
 از شومی ممانی پشرودیکاوه که به فکر م. کردی فرق مانی جرشدندی و دلبسته مدندیدی مرا

 . حل شودنمانی موضوع بشهی همي براکباری الزم بود دی شایسوالم ول

قهوه ها را درونش .  کشمی مرونی بنتیدو ماگ از کاب. دی ای قهوه جوش که ميصدا        
 ؟يناراحت شد:میگوی و مزمیریم

نه :دیگوی و مکشدیسرم را به اغوش م. کندیبا محبت نگاهم م. دی ای مرونیاز افکارش ب        
 .حسود خانم

 . به لحظه هاماندهدیلبخندش جان م        
 
 

 :دو سال بعد        



 543 

 کدوری.  آماده بودشگاهمی نماي برگزاري برازیهمه چ. بودهی افتتاحگری ساعت دمین        
  ینگران چ:دی گوی و مزدیری ممی آب برایوانی لی با مهربانبایز.  کنمی را چک مزی همه چگرید
 

 . آماده استزی عشقم همه چیهست

 ی مهميامروز آدم ها. ظاهرم خوبه:می گوی و مکشمی و آب را تا انتها سر مکنمیتشکر م        
  ی ضعفخوامی برسم نمنجای که چند ساله باهاشون رقابت کردم تا االن به ایی کساانیم
 

 .باشه

 در االن ي مورد برو جلوی بي های نگراننی ايبجا:دی آی از پشت سرم مي کسريصدا        
 .رسنیمهمونا م

 کاوه و دنی با دي سمت ورودرومیم. دهدی بوسد و دوباره قوت قلب می گونه ام را مبایز        
   بزرگ دو برابر خودش دری دسته گلانمیک. کندی فروکش مکبارهی تمام استرسم به انیک
 

 که کاوه فتدی بخواهدیم.  تا زودتر گل را به من برساند کندی عجله مدنمیبا د. دارددست
 و کنمیمحکم بغلش م.  ردیگیکاوه گل را از دستش م.  کشمی مينفس اسوده ا. ردتشیگیم
  یم
 

  مامانم؟یخوب: میگو

 .م مرد شدگهیمن د:دی گوی کند و می میاخم تصنع        

 .قربون مرد کوچولوم برم من-        

دست گل را به سمتم . شومیبلند م. کندیبا محبت نگاهم م.  کاوهي رودی آینگاهم باال م        
 .زمی گم عزی مکیتبر:دی گوی و مردیگیم
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 گونه يبوسه اش رو. رمیگی با عشق گل را مشودی خوشرنگش محو مي هايدرون قهوه ا        
  طبق. نمی بی را نمبای و زيکسر.  کنمیبا خجالت دور و برم را نگاه م. ندی نشیام م

 
 . مخصوص بچه هاي سمت قسمت بازدهی هم دوانیک.  شده اندبی غشانی بعد از نامزدمعمول

 ي که به موقع اومدیمرس:می گوی از حد پر عشوه است مادی که کاوه معتقد زییبا صدا        
 .عشقم

 ي برارودیدلم ضعف م.  رمیگیرضا و مامان دل از نگاه مهربان کاوه مبا آمدن احمد        
   همخواندی هم درس می که در نوزده سالگيمرد.  روزها مرد خانه شدهنی که ایکس. برادرم 

 
 را يگری رشته دی پزشکي بجادی کاوه نبود شاي هاتیاگر حما.  کنار کاوه مشغول استدر

   اقالیبعد از به زندان افتادن اسماع. کندیمامان هم مثل من به او افتخار م. کردیانتخاب م
 

 زدی که دم از آبرو میکس.  کشدی جورش را ممی همسرش احمدرضاي های خواهادهی زبخاطر
   همهشیاردیلی چند میاختالس.  زدشیبخاطر طمع و هوس خودش چوب حراج به آبرو

 
 . همسرش مانديفت و فقط مامان بود که پا رشیآبرو.  شددهی زنش باال کشتوسط

تا غروب سر پا . رسندی که کم کم همکاران و مهمانانم مکنمی و خوش و بش میروبوس        
  میکاوه پا به پا. ردیگی از من مي انرژی کلشانییاستقبال و خوش آمد و راهنما. هستم

 
 انی ما گرفته اند و از ککی نزديخوب است که خانه ا. بردی را مانی مامان کی ولماندیم

 . من هم راحت تر استالی خنطوری اکندیمراقبت م

 مجموعه ان هم ي با صفااطیح. میشوی می وارد سالن خروجکنمی را قفل مشگاهیدرب نما        
   وگذارمی و زرد پا می نارنجي برگهايرو. کندی مي روادهی به پبی ادم را ترغزییوسط پا
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 .می برادهی پکمی:  می گوی مدهمی رو را نشان مهادی کنار پي درختهاریمس

 و کنمی مشی گاه بازوهیسرم را تک. شودیحلقه دستانش دور کمرم محکم ترم        
 . بودی عمه مهردخت خاليجا:میگویم

 دنش؟ی دمی بريخوایم-        

 شه؟یم:میگوی مفهمدی مرا زودتر از خودم ميکاوه خواسته ها        

 ؟یستیخسته ن-        

 . نهنمی فرشته کوچولو اونم از عمه مهردختم رو ببهی قرار باشه یوقت-        

ان شاهللا .  میفردا نوبت دکتر دار: دیگوی که کاوه مزندی پس کالمم حسرت موج مدیشا        
 .یکنی زود فرشته خودتو بغل میلیخ

 يزی چی برتخوامینم. اما من خودم بچه دارم:میگوی و مدی ای باال مشینگاهم تا چشمها        
  می بري شدی حاال که راضستی نی گفته شدنیک-.  خودمو خسته کنمستی نیکه شدن

 
 .می کننده نداردی نا امي پس حرفادکتر

 .ندی نشی ممی موهايبوسه اش رو        

 کاوه؟-        

 .جان کاوه-        

 .خوامی بچه نمياما من جد-        

 پف ی اندازه وقتی گونه هات گل می وقتنمی دوست دارم حامله شدنتو ببياما من جد-        
 .یشی و گرد میکنیم

پس اقا بخاطر مسخره کردن بنده دوست دارن حامله :می گوی میبا لبخند و اخم تصنع        
 .بشم
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 از یکیمن بخاطر :دی گوی و مکندی و پشت کمرم را نوازش مرودیقربان صدقه ام م        
  يایمی که همرنگ و همجنس کیکی. ی باردار بشخوادیگوشت و استخون تو داشتن دلم م

 
 . من باشهيایمیک

 .گرسنم شده:دیگوی کاوه ممیگردیراه رفته را بر م        

 یمخصوصا وقت.  سابقه نداشت بعد از ناهار تا شام گرسنه شود کنمیبا تعجب نگاهش م        
 .ر را سر وقت خورده باشدوعده ناها

 خونه می اول برشهیم:دیگویبا چشمان خمارش م.می بخرزی چهی يخوای ممی برنکهیقبل ا-        
 .خودمون

 .می نداريزیخونه که چ-        

 .شمی مری سریتو رو بخورم س: کندی گوشم زمزمه ميتو        

 .ستی نیلبخندم کنترل شدن        

 انی پادوارمیام. شهی هام تنگ متی شخصي دلم براشهی تنگ مبهی کتيدلم برا. تمام شد        
 . ان شاهللاگردمی بزميبه زود.نی رو دوست داشته باشبهیکت

 14 ساعت 95 نهم مهر ماه انیپا        

  حقای        


