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 :  داستانخالصه

 ی در چالوس است و همه مشغول تدارك مراسم عروسیکی بهبود و نی عروسامشب
 قینواده از طر دو خانی اي است و ماجرانشی دانا و بیدر تهران هم عروس. هستند
 ی باعث میی و واسطه هاشودی به هم مربوط می هستند ، به نوعنی بنی که در ایاشخاص

 برمال شود ، از دی که نباي وسط رازنیا.  به هم بخوردیکی بهبود و نیشوند تا عروس
 ...  شوندی به هم مربوط می و شمالی خانواده تهرانی افراد برمال شده و به نوعنی بيحرفها

 
 همقدم

 داشتن انیاز جر.  گذراندی توان ، اوقات را به خوشی دارد که در آن می لحظاتیزندگ
اما .  تواند غرق باشدی می در خوشیزندگ.  دادي ـنه جاـی ها لذت برد و غم را در سیخوش

 که مبادا ناراحت نشود می به فکر خانه غم در دلمان باشدی غرق بودن هاست که بانیدر هم
 هر دو رو را خواهد یزندگ...  گردد رهی چيرا نشان دهد و بر شاد  خوديمبادا رو... 

 .دی چشمی و همواره از هر نوع ِ آن ، خواهستی توان زی رو نمکیهرگز به . داشت

 ! ... که ذکر خواهم کردی بود بر داستاني جمالت ، مقدمه انیا
 

 :  اولفصل
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 کردم که چشمامو ی سعیلیخ.  شد بازمهی پلک هام تکون خورد و چشمام نی مبهمي صدابا

...  شده نی سرم سنگکنمیاحساس م. ندازمی یبه طور کامل باز کنم و به اطرافم نگاه
 در پشتم یبیدرد ِ عج...  دهی چپمو آزار مي داره پايزی چهیانگار ...  تکونش بدم تونمینم

 : هیمدام در حال تکرار کردن کلمه ا... تر شد  کیصدا نزد. کنمیحس م

 ! ...کمک! ... کمک-

 برام افتاده و دور ی چه اتفاقنمی دوست دارم از جام بلند بشم تا ببیلیخ.  بکنمتونمی نميکار
تند تند ...  خوره ی و انگار پاهام تکون نمستمی کار ننیاما قادر به ا! ...  گذشته؟یو برم چ
 سؤاال رو نیا گذشت تا ذهنم از خودش ي اهیچند ثان...  امدهی ترسی و کمکشمینفس م
 :  مدام با خودش بگهو بپرسه

! ...  افتاده؟یدور و برم چه اتفاق! ...  افتادم؟نیچرا رو زم! ... کنم؟ی مکاری چنجای من ایعنی-
  به من گذشته؟یچ

 افتادم نی زمي رونکهیاز ا.  دارمياحساس بد. رسهی به ذهنم نميزی ، چکنمی فکر میهرچ
 و ادی تکون دادم تا به حرکت در بی دستمو کميانگشتا.  کنم ، کالفه امي کارتونمیو نم

 آب تونمی میبه سخت.  ماساژ دادمیبا دست راستم ، آروم گلومو گرفتم و کم... سست نشه 
مرتب در حال .  تکون دادم ، سرفه ام گرفتی گلومو کمنکهیبعد از ا دهانمو قورت بدم و

 بلند بشم ، تونمی نمنکهی و از اسوزهی ، پشتم مکنمی که ميسرفه کردنم و با هر سرفه ا
 چشمام دمیشا. نمیبی رو میفی اون طرف تر ، نور ضعی و کمکهیاطرافم تار. کشمیعذاب م

 که اطرافم هستن ، ی شب و چند تا درختیکیتار جز. دنمی قادر به دیتار شده و به سخت
 شهی تر مکی و نزدکینزد. دهی آزارم مي صدا بدجورنیا. خورهی به چشمم نمي اگهی دزیچ

 : گهی لحن گوش خراش مهیو با 
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 ! ...کمک! ... کمک-

 نی هرچه زودتر بفهمم که اخوامیم.  کردم که از جام بلند بشمی و سعدمی کشیقی عمنفس
 نی چرا تو انجام؟یچرا من ا!  که در اون قرار دارم ، کجاست؟یطی محنیا! صدا از کجاست؟

 . کنمدای پی سؤاال ، جوابنی ايدوست دارم هرچه زودتر برا...  کم؟ی تاريفضا

 يشتری بار با شدت بنی و اسوزهیگلوم م! ... نجام؟ی که چرا اادی نمادمی ، کنمی فکر میهرچ
 .خورمی و از درد ِ ستون فقراتم ، حرص مکنمی، سرفه م

. هی قبلي صدا بلند تر و گوش خراش تر از صدانیا. شهی مکی داره نزدي اگهی ديصدا
...  نهی ماشهی بوق يصدا...  ضرب آهنگ مشخص هیاونم با ... مدام در حال تکرار شدنه 

 ای بلند ، باًی تقریی گذاشتم و با صدانی زميدستامو رو...  شهی تر مکینزد...  شنومیدارم م
 به خاطر درد پاهام ، قادر یول.  کردم خودمو بلندی با چند تا سرفه ، کمم گفتم و باز هیعل

.  کنمهی کردم به درخت تکی و با دست راستم سعدمی درخت کنارم دهی. ستمی نستادنیبه ا
 و دمی پامو درست ندي جلویکی برداشتم ، بخاطر تارزی به طرف درخت خنکهیبه محض ا

 ي به سرم خورده بود و از شدت درديدی شدضربه. سرم به تنه درخت خورد و درد گرفت
 : که داشتم ، بلند گفتم

 !یلعنت! ... آخ-

دستامو در تنه درخت حـ ـلقه . کردی سرفه هام شروع شد و پشتم به شدت درد مدوباره
 که هِن هِن ی که داشتم ، از جام بلند شدم و مثل دونده ها در حاليکردم و با تمام زور

 . ، راه افتادمکردمیم

 دارم چشمامو بخارونم تا ی دست راستم سعي و با انگشتاشهی تر مکیق داره نزد بويصدا
چند قدم .  و به زحمت شروع به راه رفتن کردمدمی کشي بلندازهیخم. نمیواضح تر بب
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 نی به زمنکهیبه محض ا.  افتادمنیبرنداشته بودم که دوباره پاهام درد گرفت و به زم
 :  بود ، گفتممی از درد درونی بلند که ناشي منم با صدا ودیکش ری چپم تي پايخوردم ، زانو

 ... مردم...  خدا يا!! ... يآ-

 :  زدمادی که در دلم بود ، بلند فري هم از آه و ناله ابعد

 ! ... که کمکم کنه؟ستی نچکسیه! ... ست؟ی ننجای ایکس-

 بود ، حتماً نجای اي انهی که اگه آدادمی صورتمو پوشونده بود و احتمال مي تا برگ روچند
 آن حس هی گرفته بود و ي خِلت ِ بديدهنم بو. دمیدی و آشفته خودمو تو اون می گِلافهیق

 يخودمو رو. فاصله ام از جاده دور بود...  قطع شد نی بوق ماشيصدا. ارمیکردم دارم باال م
ال احتم. ادی پچ پچ مي که صداکردمی ، احساس مشدمی تر مکی نزدیدم و هرچی کشنیزم

 .دادم دو نفر در حال صحبت کردن هستن

به عقب . اصالً متوجه کفشهام نشده بودم. دهی کفشهام آزارم مدمی جلوتر رفتم که دیکم
 زده بود ؛ رونی بگهی از اونا تو پاهام بود و نصف دینگاه کردم و کفشهامو که تا االن نصف

 .درآوردم و تو دستام گرفتم

 به اطراف نگاه یهرچ.  ، به حرکتم ادامه دادمزی خمی ن خاروندم و با همون حالتموینیب
 بود که ی درختها مثل ارواح سرگردانيشاخه ها. دمیدی میکی ، فقط درخت و تارکردمیم

تنه .  من هستن و هر لحظه امکان داره که به من حمله کنندنی بلعيهر کدوم مشتاق برا
با رفتن به .  دارهيادی ام که سن و سال زی حس کردم تو جنگلو  قطور بودیلیدرختها خ

 فکر بودم نی و همه اش به اشدی مشتری صحنه ها ، هر لحظه ترسم بنی ادنیسمت جلو و د
 باشه و به سمتم حمله کنه ، چطور با اون رو به رو بشم و از خودم نی در کمیوونیکه اگه ح

 !دفاع کنم؟
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 که جلوتر رفتم ، از درختها کم یکم .دادی مي بدي هام دوباره شروع شد و دهنم بوسرفه
دو مرد مشغول صحبت کردن بودن و منم . دمی اون دو نفر رو واضح تر شنيشد و صدا

 ! کجاست؟نجای از چه قراره و اصالً اهی کردم تا بفهمم قضزیگوشمو ت

 آب دهانمو قورت دادم ، گوشهامو نکهی ماساژ دادم و بعد از ای با دستام به آرومگردنمو
 : گفتی از اون دو نفر مدام میکی. کردم تا صدا رو به طور واضح بشنوم زیت

...  انیمنتظرم تا ب...  بهشون زنگ زدم یمنم کُل! ...  بشهداشی پسی االناست که پلنیهم-
 ... گهی به من بده دی کمکهی ای ، بیینجایشما که االن ا! ... آقا دستم به دامنت

 آقا نی از چه قراره و اهی دوست داشتم بدونم قضیلی حرفا تعجب کردم و خنی ادنی شناز
 يدیچشمام به سف!  تا کمکش کنه؟کنهیچرا درخواستِ ِ کمک کرده و از راننده خواهش م

 بود و صی خوب قابل تشخیلی ، خیکی شده بود و تو اون تاررهیخطوط کنار جاده خ
 ی خوبيراهنما من ي دو نفر برانی حس کردم که او  وجود جاده رو بفهممتونستمیم

 که در کنار جاده افتاده ی تکون دادم و از چوبی که بود ، خودمو کمیبا هر زحمت. هستن
 .بود ، کمک گرفتم و بلند شدم

 رو که یی ملتمسانه اون آقاافهی ، قشدمی مکتری که نزدنطوری سمت اون دو نفر رفتم و همبه
 . خودش بودیراننده هم در حال ور رفتن با گوش. دمیدر حال حرف زدن بود ، د

 آوردم ، به سمت اون دو نفر رفتم و چوبم ری کمک گنکهی به جاده نبود و از شوق احواسم
 : رو بلند کردم و گفتم

 ... دیکمکم کن... من گم شدم ! ... ز؟یدوست ِ عز! ... دیببخش! ...  آقا؟يآها-

 یدر حال. دمی متعجب هر دو رو دافهیرگشتن و ق باره هر دو نفرشون به سمت من بکی به
 کردم و احساس کردم که زی تی افتاده بودم ، گوشهامو کمنیکه از درد ِ پاهام ، به زم

 داشت و مثل آهنگ ی خاصتمیر. شدی بود که مرتب تکرار میی صداهی. ادی همهمه ميصدا
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منم . کنهیاده حرکت م که داره تو جهینی ماشي صدادمیفهم ،  تر شدکی که نزدیکم. بود
 قبل در حال التماس قهی من بود و چند دقي که جلویکس.  بودمسادهیدرست وسط جاده وا

 :  رو به من گفتي بلنديکردن به اون آقا بود ، حاال با صدا

 !! ...مواظب باش-

 عروس بود ، نی ماشهی شده و به نظر شبنی که با گل تزئیبلی اتومدمی عقب برگشتم و دبه
 .ادی به سمت من میبیبا سرعت عج

 :  صبح8:00ساعت / تهران / سپهر
 
 با طرح ي قهوه اينگاهم به پتو. دمیخودمو دوباره تو اتاقم د.  آروم چشمامو باز کردمیلیخ

 دمی کشي اازهیخم.  تخـ ـت نشستمي که داشت ، دوخته شد و از جام بلند شدم و رويببر
 ترق و تروق قلنج دستام بلند شد و گردنمو به چپ يصدا. ز کردمو دستامو به اطراف درا

.  خودمو گرفتم و موهامو مرتب کردمی ـشونـیبا دست راست ، پ. مو راست تکون داد
 که داشتم ، پتو رو آنکارد کردم و ی زانوهام گذاشتم و بلند شدم و طبق عادتيدستامو رو

 دوران ادگاری عادت دارم توپمو که هشیهم! ...  ام خوردیکی راستم به توپ پالستيپا
 .کنمی مي واسه اون موقعا و با بابا باززنهی لک مم وقتا هم دلی ، کنارم بذارم و بعضمهیکودک

 ی خواب آلودم نگاهي دادم و به چشمای رفتم و با دست چپم ، گونه هامو مالشنهی آيجلو
چون ...  اومد ی رو نداشت و هنوز خوابم میشگیچشمام پف کرده بود و برق ِ هم. انداختم

 خونه خاله 2 دانا ، تا ساعت ی عروسي بخوابم و به خاطر کارهایلی فرصت نکردم خشبید
 ی امروز کلیول! ... دمی صبحه و کم خواب8 تازه دمی انداختم و دساعت  بهینگاه. ام بودم

 سنگ تموم دیالمه و با پسر خی عروسیناسالمت. کردمی به دانا کمک مدیکار داشتم و با
 .بذارم
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 خودشو ي که داره کفشهادمی اومدم ، بابا رو درونی بنکهی اتاق رو باز کردم و به محض ادر
 :  که دستام به چارچوب در بود ، گفتمی و در حالیی و منم رفتم طرف دستشوزنهیواکس م

 !؟یکجا به سالمت! ... ریصبح بخ... سالم بابا -

 برم بازار دیبا...  دست تنهاست ژنیامروز ب...  ی شده حسابرمیاُه اُه د... سالم سالم :  بابا
 ...  کار دارنیصبحانه بخور و برو خونه خاله که کل...  می که داده بودیی دنبال سفارشاوهیم

 !پس مامان کو؟-

! شگاهی برن آرانایزودتر از من رفتن که با خاله ا...  رفته خونه خاله ات مایمامانت با س:  بابا
... 

 !شگاه؟ی آرارهی صبح م7 از یآخه ک-

 !! ...10 ، ساعت شده شگاهیتا بخواد با خاله ات بره آرا! ... یشناسیمامانتو که م:  بابا

 نهی آيجلو.  کردمی بعد با بابا خداحافظی و لحظاتمیدی جمله بابا ، جفتمون خندنی گفتن ابا
 :  و به خودم گفتمسادمیوا

 شده امروز عهیشا! ... آهان حاال شد! ... گوشت با منه؟! ... آقا سپهر؟ !! ...خُب آقا سپهر-
 قیرف! ...  بپرس118برو از ! ... ؟يباور ندار... اِ ...  گمی ميجد!! ...  پسرخالتهیعروس

 ! ... عرضهیاونوقت توئه ب! ... رهیگیگرمابه و گلستانت داره زن م

 از درون دلم ی آهنکهیوختم و بعد از ا دیی آوردم و نگاهمو به چاله روشونیی پاسرمو
 :  ، دوباره سرمو باال گرفتم و گفتمدمیکش

!! ...  خاك بر سرت کننيا! ... يذاری نمشی و پا پيدی خودتو عذاب ميسه ساله که دار-
طرف همکارتم ...  يکارم که دار! ... یمهندس هوافضا هم که هست! ... گهی سالته د26

 ! ...ابله!! ... ي کلمه هم باهاش حرف نزدهی ی تو تا حاال حتیول! ... هست
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 سرمو تکون نکهی اتفاقات گذشته افتادم و بعد از اادی بردم و دوباره به ی رنج می موضوعاز
 : دادم ، به خودم گفتم

 يچاره ا...  راهم ونیم...  داشتمی تو بودم دست نگه ميمنم جا...  يالبته حق هم دار-
 !! صبر کردنهیلعنت به هرچ!! ...  صبر کنمدیبا... ندارم 

 اومدم و مشغول خوردن رونی کارم تموم شد ، بنکهی جمله ها رو گفتم و بعد از انیا
 که سه یکس.  بودمنازی ، همش به فکر پرذاشتمی نون مي رو الری پنیوقت. صبحانه شدم

 سال از من کوچکتره و 2 همکارمه که نازیپر...  نذاشتم شی پا پیول...  خوامشیساله م
 من بهش نگم ، مشخص ی تا وقتیول! ...  نه؟ای من عالقه داره به  فکرم که اونمنیهمش تو ا

 و چشمام به ساعت افتاد و احساس کردمی خودم تکرار مي حرفا رو برانیمدام ا! ... شهینم
 که داشتم ، ظرفها رو یبه سرعت صبحانه رو خوردم و از وسواس. شهی مریکردم که داره د

 ، ی ِ کفيبا همون دستا. که تلفن زنگ خورد دستم به اسکاچ بود.  شُستمشهیهم مثل هم
 . رو برداشتمیگوش

 ... دییبفرما! ... بله؟-

 همه کار نیمنو با ا! ... ؟یی معلومه تو کجاچیه! ... بله و مرض! ... بله و کوفت! ... الو؟:  دانا
 ي که دامادم ، کاریمثالً قرار شد من...  کارت دارم ایپاشو ب! ... ؟ی که چياَنتر ِ خودت کرد

 ! ... نکبتگهی دایب...  یخوابیهمش م! ... ي بودنطوری هم همیاز اول زندگ!! ... نکنما

دارم ...  گهی اومدم دیسی واقهی دق2خوب !! ... می شو با هم برادهیپ... تند نرو ! ... يهو-
 ! ...شورمیظرف م

 تا حاال ظرف یتو از ک! ...  خاك بر سرت کننيا! ... ؟يشوریظرف م:  و گفت دی خنددانا
 !م؟ی ما دارهیزندگ!! ... ایینجای ا9تا ...  ایزود باش ب! ... م؟یدونستی ما نميشور شد

 !! چه هولم هستشیواسه عروس...  ماهه 6اومدم بابا -
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...  هول باشم دمیکار گذاشتم ، با دانشگاهو سري دخترايبعد از عمر! ... هول نباشم؟:  دانا
!! ... دی آقا دانا به ما توجه کنگنی دم در خونه مانیامروز ازدواج نکنم ، از فردا همه م

 داشتن دی امیبنده خداها کل! ...  همه خواستگارم زدمنیخودمم موندم که چرا دست رد به ا
 ... يعاً سپهر تو بودواق! ...  وفام؟یمن چرا انقدر ب...  شونایبرم خواستگار که من

انقدر چرت و ... حالم بد شد ... اَه اَه اَه :  کنه و فوراً گفتم ی وراجنی از اشتری ندادم باجازه
 خداحافظ... پرت نگو 

.  اُپن گذاشتم و ظرفها رو شُستمي رو با کمک دست راستم که تو دستکش بود ، رویگوش
  بلند داد زدم و گفتمي و با صدای اومدم که ساق پام خورد به صندلیداشتم از آشپزخونه م

: 

 !!!آخ-

 :  خودم گفتمبا

 ! ...؟یاونوقت تو هول!! ... دانا قراره داماد بشه-

 که می زندگقی رفنی تریمیصم! ...  پسرخالمهی کنم که عروسکاریچ:  گفتی وجدانم میول
...  مونهیمثل داداش بزرگه خودم م... گتره  ماه ازم بزر2 و اون فقط می با هم بودیاز بچگ

 !!شیمثل پنج سال پ...  کنارش باشم شهی همدیبا

 به تنم دموی سفراهنی و پيشلوار پارچه ا. دمی سرعت به اتاقم رفتم و جورابامو پوشبه
 ي شدم رونی داخل ماشی تخـ ـت انداختم تا وقتيکردم و کُتَمو از کاور درآوردم و رو

 برام آورده بود ، لندی از تامای رو که سي ام زدم و عطرقهیکراواتمو به ...   بذارمشیجالباس
و با هر دو دستم ، دو سه بار محکم به صورت و گردنم زدم تا عطر رو  به گردنم زدم

 رو یمـ ـست شدم و همراه با اون ، آهنگ عروس. دیچی در هوا پی خوشيبو. پخش کنم
 : گفتمی لب مری و مدام زخوندمیم



             سایت مهدرمان                                                                  8ساعت رمان 

@donyayroman 11 

  شاه دوماد وی ببـ ـوسدیعروس با-

  به مراد ودهی عاشقه رسنیا

 االی عروس ببـ ـوس د ِ نی بگهمه

 شاالی اتونی عروسمبارکه

 :  زدم و گفتمي انداختم و پوزخندی به خودم نگاهنهی آتو

اونم ! ... شه؟ی تو هم می روز عروسهی یعنی! ... شه؟ی مينطوری خودتم اي روز براهی یعنی-
 !ز؟نایبا پر

 کامالً یبا حالت.  بردم و چشمامو بستمنهی هم لبـ ـامو غنچه کردم و دستامو به سمت آبعد
 و دمی رو بـ ـوسنهیآ...  ستادهی من اي جلونازی پرکردمی احساس مکهیعاشقانه ، در حال

 : گفتم

 !!نیحاال بب...  ارمی روز به دستت مهی-

 ي رفت کفشهاادمی.  اومدمرونی کردم و از اتاق بيخنده ا.  مونده بودنهی آي دهانم روبخار
 رونیبه اتاقم برگشتم و کفشهامو از داخل جعبه ب...  ارمی برونی تخـ ـت بریخودمو از ز

 به ی بود ، دستی که کنار جاکفشیبا واکس...  تخـ ـت پرت کردم يآوردم و جعبه رو رو
 دمی کوبنی پاهامو به زمي شادمتی رو برداشتم و با رنی و کارت ماشچیسوئ. دمیکفشهام کش

  و رفتم جلوتر و گفتمدمی دشیشگی هميرخش خودمو سرجا...  رفتم نگیو به طرف پارک
: 

 نشونی باشه ، بهترای تو دنای زانتیاگه کل! ... فروشمتی وقت نمچیه... سالم رخش ِ من -
 ! ...باور کن...  ییتو

 :  که خاك داره و زدم تو سر خودم و بهش گفتمدمی و ددمی به بدنه اش کشیدست
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 يا! ... شه؟یاصالً وقت م! ...  ببرم کارواش؟يتو رو چطور! ...  و دارری گنیحاال من تو ا-
 ! ... نبردمت کارواشروزیخاك بر سرم که د

 قفل نکهی ، در باز شد و بعد از انگی شدم و با اشاره دستام به کنترل پارکنی ماشداخل
 :  شاگرد انداختم و گفتمی به صندلیفرمون رو باز کردم ، نگاه

 که فیح! ... شگاهی کنارم تا ببرمت آراینشستی مدیامروز شما با! ...  خانم؟ي پرینیبیم-
! ... رمتیگیم...  شگاهی آرابرمتی مگهیچند وقت د! ... نگران نباش! ... فیح...  یستیاالن ن

 !! ...مینیبی شوخِتَم ميرو! ...  حرف بزني واسه ما تو شرکت ، جدیه! ... نیحاال بب

.  و دوباره کنترل رو زدم تا در بسته بشهرونی به طور کامل باز شد و منم از خونه اومدم بدر
 خونشون پارك کردم ، صندوق عقب رو زدم و ي جلویبه سمت خونه خاله رفتم و وقت

 الغر کلی ، هنی ماششهی شي کم جلوهیقفل کردم و  رو نیدر ِ ماش.  گذاشتمرونی بلمویوسا
 ام ی و دماغ عقابدمی کشی ام رو دستی مشکي کردم و با دستام ، موهاازاندام خودمو براند

 خونه و زنگ ي صندوق عقب برداشتم و رفتم جلوي رو از جلولیبعد هم وسا. رو خاروندم
 .رو زدم

منم تازه از ...  باال ایزود باش ب! ... ارنی خبرتو برام نيا:  رو برداشت و گفت ی گوشدانا
 !ایبدو ب...  اومدم شگاهیآرا

 ...  شده بود و رفتم داخل9ساعت .  به ساعتم انداختمی باز شد و من هم نگاهدر

 :  صبح8:00ساعت / چالوس /  بهبود
 

 و دمیدستامو به اطراف کش.  بودم و مشغول خاروندن پس ِ سرم بودمسادهی وانهی آيجلو
 دراور ي ـنه هام زدم و بعد هم دستامو ، روـیبا دو دستم محکم به س.  کردمي اازهیخم

 :  به خودم گفتمنهیگذاشتم و تو آ
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 شب کنهی ، فکر منتتی وضع ببنی با ایهرک! ... شهیدوماد که خوابالو نم!! ... گای نافشویق-
 ، ي که داري اافهی قنیفکر کن با ا... چشمات خمـ ـار شده ! ...  به بدني مواد زدیقبل کل

  دوشهیبرو حموم و ! ...  بشری قابل تحملریغ! ... یشیاُه اُه سوژه خنده م! ... نتتی ببیکین
!! دوماد کاکل به سر...  ی مملکتنی مهندس ایناسالمت! ... ننتی نبينطوری اهی که بقریبگ
 ... واال! دلشونم بخواد! ...  هم قند عسلیلیخ

 :  بود ، نگاه کردم و گفتممی گوشي که رویکی کردم و به عکس ني خنده ابعدش

 چه یدونینم...  ارمی ، دارم به دستت می همه بدبختنیباالخره بعد از ا... سالم خانم خانما -
 کنارم شهیکاش هم. دونهیانقدر از بودن باهات خوشحالم که خدا م.  داره که دارمتیلذت

 پسر خاله کله خرت نی وقت اهی نکهیاز ا...  نکهیاز ا...  سهتریدلم م...  ي و تنهام نذاریبمون
با ! ...  که دارهي همه پزنیبا ا! ... ؟يدیخدا رو چه د!! ...  رو به هم بزنهی عروسادی باشهپ
عارم ...  کرد ي کارهی کرد و تی خردی وقت شاهی...  که داره ي همه دبدبه و کبکبه انیا
هرچند تا من ! ...  پسرخاله خودمگمی پسرخاله تو ، نمگمی مشهیهم...  بگم پسرخالمه ادیم

 !! کنهی غلطچی هتونهیاون نم ، هستم

رفتم سمت .  تکون دادمي و سردمی کشیقی رو قفل کردم و نفس عمی گوششی نماصفحه
...  آواز ری زد زينطوری دهن خوند و همهی ، دست زدن و عمو دنمی به محض دهیهال و بق

 :  جمله گفتهیفقط .  بابا طبق معمول ساکت بودیول ... ! بخونیحاال نخون ک

 ...  امروزمی کار داریبهبود برو حموم که کل-

.  بودنی هم از اون دور به همراه زن عمو در حال دست زدن و خوندن شعر عروسبهزاد
 ی ناراحت شدم ، ولنهی امروز هم سر سنگی بابا حتنکهیاز ا. دلم با شاد بودنشون ، شاد شد

 ی که تا به حال در زندگیحس.  داشتمیبیجدا از اون ، احساس غر. اوردمی خودم نيروبه 
 . ، تو وجودم نبودروزخودم نداشتم و تا ام
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 :  حموم برگشتم و به محض خارج شدنم ، عمو ساالر اومد جلوم و گفتاز

! ...  دو نفرتوني دنبال عروس خانم و کارايریشما امروز فقط م...  باشه عمو جون تیعاف-
 و نیهم... تو فقط به عروست برس ...  کارا یبچه ها رو فرستادم پ! ...  نباشيزینگران چ

 !بس

 و دادی می ، بهم دلگرمزدی که به من میی حرفاشهیهم.  با ارزش بودیلی عمو برام خوجود
 .کردمی مدایآرامش پ

 ... شهیشما هم... ممنون عمو -

 دوستت داشتم و دارم شهیمن هم... ف معارف رو بذار کنار تعار:  قطع کرد و گفت حرفمو
 .می کار داریبرو سرتو خشک کن که کل... 

 آروم تر از قبل یلیخ. زنهی نمی که ساکت نشسته و حرفدمی ، مونا رو دییرای گوشه پذاز
 نسبت به من ی حس خاصشهیهم. بود و امروز همراه عمو و زن عمو ، اومده بود خونمون

رفتم .  حسش به من نگفت و من هم سر در گم مونده بودمنی وقت هم از اچیداشت و ه
 بدم و بهش بگم که امی پهی یکی خشک کردم ، گفتم به نودمو خنکهیداخل اتاق و بعد از ا

 خودشو یفکر کنم گوش! ... دی نرسیکی من به نامی شده بود و پمی و ن8ساعت . حاضر بشه
 ی دادم و اونم جوابمو داد و گفت که گوشامی پکای به ننی هميبرا... خاموش کرده بود 

 خونه ي حاضر بشن و جلویگفتم که همگ منم باهاش قرار گذاشتم و! ...  شارژ ندارهیکین
 دوباره یبا اومدنم ، همگ. رونی از اتاق اومدم بقهیکم کم حاضر شدم و بعد از چند دق. انیب

چند .  آوردی خودش نميش بود و به رو بابا در حالت شونه کردن موهایدست زدن ، ول
 : لحظه بعد ، زن عمو اسپند آورد و گفت

 ... بترکه چشم حسود...  و سه دونه یاسپند س... اسپند و اسپند دونه -

 :  بهم دست داد و گفتمی دود بهم خورد ، احساس خفگنکهی تا امنم
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 ... د؟یدونستیمگه نم! ...  زن عمو؟يوا-

مونا هم از جاش .  مبل تک نفره نشستم و خودمو باد زدميرو. مد اوی نفسم باال نمگهید
 آب خوردم و زن عمو هم با ترس یمنم کم.  آب برام آوردوانی لهی مهیبلند شد و سراس

 : گفت

چرا پس ...  ؟ي رو به دکتر نشون ندادشتیمگه جواب آزما! ... ؟یمگه تو دکتر نرفت-
 !ره؟یگیدوباره نفست م

 کم استرس بهم وارد شد و هیفقط ! ... ستی نيزیچ... چرا رفتم :  با آرامش گفتم منم
 ...  نفس گرفتمیتنگ

 ... مواظب باش بهبود:  اومد ، گفت ی که صداش در نمی در حالی هم به آروممونا

 :  که استراحت کردم ، بلند شدم و بابا فوراً گفتقهی دق5 از بعد

 ! استراحت کنگهی دقهیو دقد...  ي االن برخوادیحاال نم-

 ! ...منتظر منن...  هی و بقیکی برم دنبال ندیبا... نه خوبم -

 !ن؟یایشماها نم! ... مونا؟! ... زن عمو؟:  رو به زن عمو کردم و گفتم بعد

 !! ...چرا چرا:  عمو زن

 یلی حالم خدیبهزاد هم که د.  هم با عجله ، دست مونا رو گرفت و به سمت اتاق رفتنبعد
 :  ، گفتستیجالب ن

 حالش ينطوری آقا دامادمون اخوامینم! ... ستیحالت خوب ن...  امیبذار من باهات ب-
 حلواتو بخوره دی بایکی و اونوقت نیی به جای ، ممکنه بزني وقت تنها برهی... خراب باشه 

 !! ...ها

 :  رو به بهزاد کرد و گفتي با لحن جدبابا

 !ستی حرفا ننیبهزاد حاال وقت ا-



             سایت مهدرمان                                                                  8ساعت رمان 

@donyayroman 16 

 :  بعد رو به من گفتو

 حد و اندازه ی هم بتیسرخوش. ي نداریتو که عقل درست حساب...  ادیبذار بهزاد باهات ب-
 .رونهیبهزاد م. ي امروز کار دست خودت بدخوادیست و نم

 چی کنه ، سوئی به من توجهنکهی برداشت و بدون ای جا کفشي از رونوی ماشچی فوراً سوئو
 :  ، گفتدی پوشی خودشو مي داشت کفشهای کرد و وقتیا عمو خداحافظرو به بهزاد داد و ب

 . گردمی تُک ِ پا برم مغازه ، برمهیداداش من -

 ، به گرفتی بابا حرصم مي رفتارانیمنم که از ا.  نشمی به من زد تا عصبانی هم چشمکعمو
 کرد و یبابا هم فقط با عمو خداحافظ.  نگفتم و سکوت کردميزی چمیخاطر روز عروس

 :  و گفتمدمی چهره خودمو خندون نشون دادم و به بهزاد خندنایبا همه ا. رفت

 . پشت فرموننیخودت بش...  گهی مال تو شد دچیسوئ...  ایب-

 :  هم که دلش به رحم اومده بود ، گفتبهزاد

 ! جا خودت بِروننیاصالً از هم... نه داداش -

 :  زدم و گفتميپوزخند

 ! بابا رو ندارمحوصله اخم و تَخم ِ-

 :  رو به بهزاد گفتعمو

 . کنیآره عمو جون ، شما رانندگ-

 :  منو شاد کنه ، گفتخواستی که می عمو با لحنبعد

 ! روزم شما بشو راننده داداشتهی-

 :  رو به من کرد و گفتبعد

 !بده آدم راننده داداشش بشه؟! هان عمو؟-

 ...  هم خوبهیلیاتفاقاً خ... نه عمو -
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 :  ، گفتمشدمی از خونه خارج مکهی سرفه کردم و در حالي بلنديا صدبا

 ! رو درك کنهتشی که پدرش موقعیبه شرط-

 منتظر نی درآورد ، داخل ماشنگی از پارکنوی بهزاد ماشی و وقتنگی بهزاد رفتم تو پارکبا
 .میمونا و زن عمو نشست

 يتو به رو.  تو تحمل کنیول! ... نهی بابا چرا باهات سر سنگدونمیم! ... داداش؟:  بهزاد
 از اونم که بخوام کتریالبته من کوچ! ...  باشه پدره و احترامش واجبیهرچ. اریخودت ن

 .یدونیخودت بهتر م. بهت بگم

مـ ـستقل که شدم .  خدا رو هم شکر کنمدی ، باارمی رو به دست میکی که دارم ننمیهم-
...  الیخیب! ... وشمم از اختالفم با باباست حرص و جشتریب. شمی راحت می از همه چگهید

 ! بهترهمیحرفشو نزن

 بابت ی عذرخواههی و زن عمو هم نیی ، زن عمو و مونا اومدن پاقهی از چند دقبعد
.  به حرکت درآوردنوی ، ماشکنمی گفتم خواهش منکهی کرد و بهزاد هم بعد از ارشونیتأخ

 . خونه خالهي جلومیدی بعد ، رسقهیچند دق

 :  خاله بود که گفتيصدا.  در و زنگ زدمي رفتم جلوادی شوق زبا

 ...  باال مادرایب!! ... ي هم زدیپیچه ت! ... شاه دوماد! ... به به-

 !شهی مرید...  نیی پانیایشما ب...  امی باال نمگهینه د... سالم خاله -

 .گمی مهیاالن به مامانت و بق... باشه :  خاله

 یمرس-

 .دادی رو نشون م9 ساعت قاًیعقربه ها دق.  منتظر موندم و به ساعتم نگاه کردممنم

 :  صبح8:00ساعت / تهران /  دانا
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! ... یینجایمامان بگو که ا! ؟يشنویمگه صدامو نم! ؟یی بابا کجايا! ... مامان؟! ... مامان؟-
 دینکنه با! ...  بابايا! ... ان؟مادر ج! ... مام؟! ... ؟یمام! ... مامان؟!  ندارمتویمامان تحمل دور

 !!؟يبهت بگم دد

 کردمی جمع و جور ملویداشتم وسا... تو آشپزخونه بودم ! ... ه؟یچ:  داد زد نیی از پامامان
 ! ... باال؟ي انقدر صداتو بردیگی میچ... 

اگه به دختر عارفه خانم گفته !! ... انگار نه انگار! ... زنمایبابا من دو ساعته دارم صدات م-
 چند یراست! ... شدی ، دختر عارفه خانم زنم منشی بي و االن به جادیشنیبودم ، صدامو م

  دختره؟نیسالشه ا

  کدوم دختره؟؟یگی میچ:  مامان

 !گهیدختر عارفه خانم د-

 ! تو؟ي به دختر عارفه خانم دارکاریچ:  مامان

 ! دختره؟استیخواستم بدونم چطور. رمی بگخوامی زن مهیآخه واسه سپهر . .. یچیه-

 !نگرانش نباش. ي به زودرهیگیسپهر هم زن م. يتو که خودت زن دار:  مامان

 ؟یپس من چ! ...  وفای بي اره؟ی زن بگخوادی منو زده مدی قیعنی! ؟یگی ميجد-

 !ي تو که زن دار؟ی من چیچ:  مامان

 .خوامیمن سپهرو م! کار؟ی چخوامینه بابا ، زن م-

 !حاال کارتو بگو! ... لوس! گمشو:  مامان

 !!يشما منو االف ِ خودت کرد.  نداشتميمن که کار! ... من؟-

 !وونهیاَه د:  مامان

 ...  ِ منزی مادر ِ من ، خوشگل ِ من ، جان ِ من ، عزسایوا...  ساینه نه وا-

 کارتو بگو! بسه:  مامان
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 ...  برم حمومخوامیم! ... گه؟ی دمی ندارغیت... م شده  من تموغی تنیا-

! ؟ی بزنغی خودت تیواسه چ...  گهی دکنهیهمونجا صورتتو اصالح م...  شگاهیبرو آرا:  مامان
خوب ! ...  هاتهیمثالً شب عروس...  فتهی ميزی چی وقت خراشهی... دست نزن به صورتت ... 

 ! ... باشهیلی صورت داماد زخم و زستین

 ! بازه؟شگاهی وقت صبح ، کدوم آرانیا-

بهش بگو ! ... قتی رفشی ، بعدش خودت برو پشگاهی آراي ما رو رسوندیبذار وقت:  مامان
 می و ن10اون تا ساعت ... برو دم خونشون ...  يبگو عجله دار...  به موهات بکشه ی دستهی

 ... یدونیخودت که بهتر م!! ... کنهیمغازشو باز نم

 . انجام بدهقمی رفذارمی و اصالحو مشورمی سرمو مرمی و گفتم مگهی بد نمدمید

 .باشه ، پس من فعالً برم حموم-

مثالً ! ... ی کم آدم باشهی کن یسع! ... گهیانقدر هم چرت و پرت نگو د... باشه :  مامان
 !خودتو اصالح کن. ی که آدم بشيریگی زن ميدار

 من باالخره به چه سازت برقصم؟. ! .. اصالح نکنیشما که گفت...  بابا يا-

 .ومدهیبرو تا اون روم باال ن. برو کم حرف بزن:  مامان

 !مش؟ینی ما ببادی باال میک. ومدهی اون روم باال نیگی مشهیهم-

منم به .  نشونه گرفتنیی خودش برد و صورتمو از همون پایی دستاشو به سمت دمپامامان
 آب رو ولرم شهیمثل هم. سرعت فرار کردم و فوراً رفتم داخل حموم و دوشو باز کردم

 دوش ذوق ری از رفتن زی هام که کلی مثل بچگقاًی دوش ؛ دقری رفتم زیکردم و با خوشحال
 ي به روادیقطرات آب با شدت ز. دمیخندی بودم ، همش مآب ری که زی و موقعکردمیم

 : به خودم گفتم. دمی دنهی و خودمو تو آدمی بلندم کشی ـشونـی به پی و دستخوردیسرم م

 ! ...دانا دانا دانا؟! ... دانا؟! ... دانا؟-
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 واشی واشی! ... دانا دانا دانا؟:  گهی به من مشهی افتادم که همنشی بادی خنده و ری زدم زبعد
! ...  مرز و بومنی اي براياری به عمل مدیاز بس اختراع و اکتشاف جد!! ... ایشی کچل ميدار

دانا ! ... نه دانا؟! ...  خارجيریتوأم با خانمت م. دوننیقَدرتو نم!! ... یچیه! ... ؟یآخرم چ
 !دانا دانا؟

 :  تکون دادم و با لبخند گفتمسرمو

 ! ...شه؟ی داره تموم مگهی سال انتظار ، د5 یعنی-

 لحظه هی و خوردی اومد و محکم به پشتم میر آب م شُر شُي و صدادی تپی ـبم به شدت مقلـ
 یبه سخت.  چند سال فکر کردمنی اي اتفاقای و به تمامنشی بشیتو ذهنم خودمو بردم پ

 قرار نشی بود و بدهی بودم و حاال روز موعود رسدهی به دست آوردنش کشي که براییها
 :  گفتمجانی لب با هریز.  خوشحال بودمیلی خبابت نیبود زنم بشه و از ا

 !! جانیجانم-

 ها بردم باال و وونهی و دستامو مثل ددمی کوبواری به دی هم دو تا مشت از شدت خوشحالبعد
 :  خوندميآهنگ بندر

 ... ي دل منو بردي بندرنشیب...  ي دل منو برديدختر بندر-

 يصدا!! ...  زمان چطور گذشتدمی و نفهمخوندمی دست شامپو به سرم زدم و مدام آواز مهی
 : از پشت در ِ حموم گفت...  اومد مایس

 مشی ببرمیخوای که مرونی کارش تموم شده ، بفرستش بتونی خانم بندرنیاگه ا-
 !! ... دامادي آقاشگاهیآرا

 يزشته که به حرفا...  ؟ي اومدیتو ک!! ... ی مسقلیسالم فسقل:  خنده و گفتم ری زدم زمنم
کالً گوش دادن بهتر از حرف زدن . يدادی گوش نممایقد! ... ایدیمن و همسرم گوش م

 !! باشدی مدنیکم سخن گفتن هست که بهتر از نشن! ... ستین



             سایت مهدرمان                                                                  8ساعت رمان 

@donyayroman 21 

 رونی بفرستش بيزود! ...  استاددیی فرمایبله بله درست م! ...  تو؟یگی میچ:  با خنده مایس
درسته حاال ! ...  حمومی نشده که باهاش رفتتیهنوز شب عروس! ... ایکشیخجالتم نم... 

 !! ، چند ساعتم روشي سال صبر کرد5تو که ! ...  زشته آقا دانایول! ... نیعقد کرده ا

 کجا بفرستمش؟! ... وانه؟ی دیگی میچ:  و گفتم مردمی خنده داشتم ماز

 !ست؟ی اون تو ننشیمگه ب:  با تعجب گفت مایس

 ! باشه؟نجایچرا ا!! ... نه بابا:  و گفتم دمی خنده ترکاز

! ... ؟ي دل منو بردي بندرنشیب! ... ؟ي دل منو بردي دختر بندریگی میپس چرا ه:  مایس
 ! عروس خانمو؟ي کردکارشیچ

!  باهاش اومدم حموم؟يفکر کرد...  برم دنبالش دیمن با... اون االن خونشونه ...  وانهید-
 !خدا شفات بده

 ماها رو دی که باای بيس زودپ... باشه ! ... دونستم؟یمن چم! ... مرض:  با خنده گفت مایس
 !عجله کن...  االی...  شگاهی آرايببر

 امیباشه االن م! ...  نکنهتتونیخدا واقعاً به راه کج هدا. یزنیمثل داداش سپهرت مشنگ م-
... 

 ! دلتم بخواد کچلیلیخ!! ... هه هه هه:  مایس

 :  گفتم در و با همون کله پر از کف ،ي سپهر افتادم و اومدم جلوادی ییهوی

 ... ؟یهنوز تو اتاق! ... ما؟ی سمایس-

 !؟یگی میچ! ... هوم؟:  بود ، گفت فی دور شده و صداش ضعی که معلوم بود کممایس

 !سپهر اومده؟! ... ن؟یبب-

 ... آقا داداشم خوابه... نه بابا :  گفت ي با پوزخندمایس
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همش !! ...  بخوابهي بهش اجازه ندادشبیآخه شما که د:  ادامه داد ي بعد با لحن جدو
 ! ...يدیازش کار کش

! ... به من چه؟! ...  خونه ماادی بيبابا قرار بود زود! ... هنوز خوابه؟!! ...  هاهیعجب آدم-
 فقط کار ستی که دوماد نی هر کدوممون که شد ، کسیخودش قرار گذاشت که سر عروس

 هم به قولش عمل نکرده و من یلیهرچند خ ... ! هم که دوماده ، مدام دستور بدهیکنه و اون
 !! ...شگاهی رو برسونم آراماها شدیاالن با

 ی حرفم عصباننی هم مشخص بود که با امایس...  دوش ری و رفتم زدمی هم خندبعدش
 : شده و گفت

 !! ...نهی قزويسنگ پا! ... ستیرو که ن!! ... یی پر رویلیدانا خ-

 :  هم محکم زد به در و گفتبعد

 ! ...گرفتمی اومدم تو و حالتو میاگه اسالم دستمو نبسته بود ، االن م-

 !! ...عمراً! ... تو؟:  با خنده و حالت مسخره ، گفتم منم

 ! ...یکوفته برنج:  مایس

منم به خنده ام ادامه دادم و سرمو که شُستم ، حوله رو .  هم محکم به در زد و رفتبعد
 دست کت و هی. در ِ اتاق رو بستم و لباسامو عوض کردم. رونیاشتم و از حموم اومدم ببرد

 ، با نشی تو کاور بود و من و بی کراوات زرشکهی به همراه دی سفراهنی با پیشلوار مشک
عطرمو به صورتم زدم و حـ ـلقه ازدواجمو دستم . می بوددهی لباسو خرست دنی هم اقهیسل

 دهی موهام ژولنکهیاز ا.  انداختمی خودم نگاهافهیم دور دستم و به قساعتمو انداخت. کردم
 هی.  تا موهامو درست کنهقمی رفشی پرفتمی فوراً مدی ناراحت بودم و بای بود ، کمدهیپول

 شاهزاده سوار هی تا امشب بشم کردمی مغهی ت6 و صورتمو دمزی مشهامی به ردی هم بایدست
 ! خانم خوشگل خودمندرالیبر اسب ، کنار س
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 :  انداختم و بـ ـوسش کردم و بهش گفتمنشی به عکس بینگاه

 .ذارمیتنهات نم.  باهاتمای تا آخر دنگهی ساعت دمیاز ن...  شتمی پگهی ساعت دمیتا ن-

 و در رو باز کردم و به محض خروجم از در ، مامان و دمی کشقی نفس عمهی رو گفتم و نایا
 : گفتنیو اونا هم شروع کردن به دست زدن و مرتب م دمی خودم ديخاله رو جلو

 ... دوماد در اومد از حموم... گل در اومد از حموم -

 ، دستامو به نشانه می پادشاهان قدنی حق به جانب عافهی خنده ام رو کنترل کردم و با قمنم
 :  تکون دادم و گفتمدییتأ

االن به نوکران و چاکران ، مِن .. . دییبفرما...  من زانی عزدییبفرما...  کنمیخواهش م-
 ... اورندی بي چاتانی برامی گوی خانم ممایجمله س

 گرفت و شگونی نهی مبل بلند شد و اومد سمتم و ي جمله ، از رونی ادنی هم با شنمایس
 :  گفتي جدیلیخ

-از ! ...  بهت نگهيزی چی و کسی حرف بزنينطوری ایتونیامشب م! ... دور بر ندار!! ... اُه
 ! ...هیدنی ات دافهی ، اون موقع قدنی خونه و همه بهت خنداری نون بيفردا که شد

 !! جان دلبندمدیمج...  از پس فردا شهیم!! ... هیفردا پاتخـ ـت...  گهی دنجاستیاشتباهت هم-

 رفتم  و فوراًدمی ، بدو بدو دوکنهی دنبالم مدونستمی سر دادم و چون مي هم خنده بلندبعد
 : گفتنیمامان و خاله هم مدام م. ایتو اتاق دن

 !؟ی که چنی دنبال هم کرداتونیمثل بچگ!! ... دیتمومش کن! ... بسه-

 :  هم در حال شونه کردن موهاش بود و به محض ورودم گفتایدن

 ! تو؟یشیآدم نم!! ...  تو اتاقمای نییهویصد دفعه بهت گفتم -

آخه گفتن ...  رو دادن یشرمنده به من آدرس اتاق بغـ ـل! ...  خانم؟ای دنییشما... اِ اِ اِ -
 ! ...مای که مزاحم شما هم شددیببخش!! ...  عزاينوری ، اتاق اهی عروسیاتاق بغـ ـل
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 :  اشاره کردم و گفتممای با دستام به سبعد

 !! ساله از کابل2...  خانم هستند مایس!! شی تحفه دروستیبرگه سبز-

 :  گفتميکم با مشت به بازوم زد و منم در کمال خونسرد هم محمایس

 !!يچه نـ ـوازش شاعرانه ا-

 :  با خنده گفتایدن

 !خندمی منمیبی باشه ، تا تو رو مممی روز زندگنیاگه بدتر!! ... خدا خفت نکنه دانا-

 :  گفتینی با لحن غمگبعد

 !ي که برشهی مفیح-

با خانمم هر روز رو سرتون خراب . ندازمی لنگر مخورمیکنگر م.  هستمنجای اشهیمن هم-
 !خوبه؟. میشیم

 !باشه؟. نجای اای زود زود بیول. دی خونه خودتون باشدیبا! ... گهینه د:  ایدن

 :  رو برداشتم و گفتمی جمله رو گفت ، رفتم سمت تلفن و گوشنی اای دننکهی محض ابه

.  زحمت براتون داشتمهی دی شما؟ ببخشدیبخو! ؟یخانم مالصادق! ... الو الو!  خانم؟دیببخش-
 که خوانیاز بنده م.  هستندانیبله بله از آشنا...  دی بدي مشترنی زحمت به ای بی وقتهی

 نجایبه نظرم ا! پس شد اونجا؟! ... نجایا... نه خانم ، اونجا نه ! ... کجا؟...  نجای اامیزود زود ب
 80همش . بله بله کم وزن هستند... بله ... قد بلند ! ...  سالشونه20! هوووووم! ... بهتره ها

 180 ساله 20 دختر شهیمگه م!  شما منو؟ایعرض کنم که من شما رو گرفتم ! ... لویک
! ...  سانت قدشونه180 ساله هستند و 20 شونیچرا گفتم که ا! ... لو؟ی ک80 بشه یسانت

 ... دیی فرمایبله بله درست م! ... گفتم؟ نرو آهان قد
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 ي و مامان و خاله هم رودمی دنی زمي رو ولو رومای و سای انداختم و دنهی به چهره بقینگاه
 ی به کارم ادامه دادم تا بعد از لحظاتلکسی و ري جدیلیخ. مبل از خنده غش کرده بودن

 .شپزخونه تا صبحانه بخورمخاله اومد طرفم و منو به زور از تلفن جدا کرد و برد تو آ

 بشه ، فی که اگه لباسم کثگفتمی ممای مشغول خوردن صبحانه کردم و مدام به سخودمو
 . کنه و ساکت نشستي کارتونهی نمدیاونم د...  يدی رو خودت منشیجواب ب

 و در حال برگشتن شگاهی رو رسوندم آرامای و سای از خوردن صبحانه ، مامان ، خاله ، دنبعد
 تا موهامو مرتب رونیبه خونه بودم که زنگ زدم به سامان و به زور از خونه کشوندمش ب

 :  و گفتنیی اخمو اومد پاافهیبا ق...  خونشون يرفتم جلو. کنه

 ! بخوابم؟يذاریچرا نم! ... ؟يمرض دار-

 ! ... هامهی امروز عروسنکهیمثل ا! ... خفه شو-

 ! ... خواب بودمانکهیبابا مثل ا! ... ه؟خوب به من چ:  سامان

تا ! ... ؟ي که دارهی چه کارنیا! ...  سر کاررمی صبح م6 که با سپهر ری بگادیکارو از من -
 !ی فقط خواب10ساعت 

 :  گفتي با لحن جدسامان

...  ي دارازیتو به من ن! ...  باالرمیاصالً من م!!  و تودونمی ، من می از کارم بد بگگهی بار دهی-
 !! ندارميازیمن که به تو ن

 :  بست که عاجزانه گفتمی هم زبونشو دراز کرد و داشت در رو مبعد

تو از مـ ... کار تو تکه ...  ییای دنشگری آرانیآقا تو بهتر... سامان غلط کردم !! ... نه نه نه-
...  ي هم بهتریتو از احمد آقا سلمون! ...  بودنینه نه اون که کمد! ... ي هم بهترنیـسترب

 !! کنمونی مت دهی و من رو امشب شبای بتیجان برد پ

 :  هم بـ ـوسه بارونش کردم و اونم چندشش شد و گفتبعد
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 !!بسه حاال-

 :  ولش کردم و گفتممنم

 تی روز برد پهی که شاالیا! دستت طال...  کار دارم امروز ی به موهام بزن که کلی دستهی-
 !م کن تو مغازت بگه آقا کچلادیب

 ؟ی بار شد تو چرت و پرت نگکی:  سامان

 !آره شد-

 !؟یکِ:  سامان

 پارسال-

 ؟يجد:  سامان

 !نه-

 :  گفتي با لحن جدسامان

  دارم؟یمن با تو شوخ-

 آره-

  کردم؟ی با تو شوخیک:  سامان

 !اون موقع-

 ؟ی کقاًی دقیعنی:  سامان

 پارسال-

 ؟يجد:  سامان

 !نه-

 ؟ياالفم کرد:  سامان

 ؟یکنی فکر میتو چ... آره -



             سایت مهدرمان                                                                  8ساعت رمان 

@donyayroman 27 

 .کردمی فکر رو منیمن از اول هم:  سامان

 .ي دارزهی من جاشی تومن پ25پس . نیآفر-

 ؟يجد:  سامان

 آره-

 .خوامیشاباش م.  االن بدهنیپس هم:  سامان

 : اونم فقط در جوابم گفت.  درآوردم و به سامان دادمی تومن25 سکه هی ، بمی تو جاز

 !!مسخره-

 : اخل خونه هل داد و گفت منو دبعد

 !!ي تو که خوابو از سرم پروندایب-

 موهامو مرتب کرد و منم با سرعت از خونه قهی دق20 سامان رفتم خونشون و ظرف با
 خونه چکسی برگشتم خونه ، هیوقت. کنمی و گفتم که بعداً باهاش حساب مرونیاومدم ب

 ها وهی و تره بار ، تا موهی رفته بود م7اعت بابا هم از س.  امروز بودنينبود و همه دنبال کارا
 که هی کدوم گورنمیبه سپهر زنگ زدم تا بب.  برسهگهی دي هم به کارهاعدرو ببره سالن و ب

 ! ...ست؟ی نداشیهنوز پ

 ... دییبفرما! ... بله؟:  سپهر

 همه کار اَنتر ِ نیمنو با ا! ... ؟یی معلومه تو کجاچیه! ... بله و مرض! ... بله و کوفت! ... الو؟-
 ي که دامادم ، کاریمثالً قرار شد من...  کارت دارم ایپاشو ب! ... ؟ی که چيخودت کرد

 ! ... نکبتگهی دایب...  یخوابیهمش م! ... ي بودنطوری هم همیاز اول زندگ!! ... نکنما
 

...  گهی د اومدمیسی واقهی دق2خوب !! ... می شو با هم برادهیپ... تند نرو ! ... يهو:  سپهر
 ! ...شورمیدارم ظرف م
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 :  گفتمی ام گرفت و بعد از لحظاتخنده

 ما ي تا حاال ظرف شور شدیتو از ک! ...  خاك بر سرت کننيا! ... ؟يشوریظرف م-
 !م؟ی ما دارهیزندگ!! ... ایینجای ا9تا ...  ایزود باش ب! ... م؟یدونستینم

 !! چه هولم هستشیواسه عروس...  ماهه 6اومدم بابا :  سپهر

...  هول باشم دمی دانشگاهو سرکار گذاشتم ، باي دخترايبعد از عمر! ... هول نباشم؟-
!! ... دی آقا دانا به ما توجه کنگنی دم در خونه مانیامروز ازدواج نکنم ، از فردا همه م

شتن  دادی امیبنده خداها کل! ...  همه خواستگارم زدمنیخودمم موندم که چرا دست رد به ا
 ... يواقعاً سپهر تو بود! ...  وفام؟یمن چرا انقدر ب...  شونایواستگارکه من برم خ

 حرفم تموم نشده بود که سپهر تلفن رو قطع کرد و منم از پشت تلفن چند تا فحش هنوز
 ! جا نذاشته باشميزی چاناًی احنمیبهش دادم و رفتم تو اتاق تا بب

. سادهی وانیی سپهر پادمید. فونی زنگ اومد و رفتم طرف آي گذشت که صداقهیدق 10
 :  رو برداشتم و گفتمیگوش

 !ایبدو ب...  اومدم شگاهیمنم تازه از آرا...  باال ایزود باش ب! ... ارنی خبرتو برام نيا-

 می رو گذاشتم ، به ساعت مچفونی آنکهی داخل و بعد از اادی رو باز کردم تا سپهر بدر
 ..  شده9 دمی انداختم و دینگاه

 :  صبح9:00ساعت / تهران /  سپهر
 

 که همون ي اچهی کرد به قالری در رو بستم ، پام گنکهی پر بود و به محض الهی از وسدستم
 سرم و يدانا هم اومد باال.  شدمنی خورد و نقش بر زمچی چپم پيجلو انداخته شده بود و پا

 : گفت

 ...  باالياری با خودت بلهی دو تا وسیتونینم... .!  عرضت کننی خاك بر سر بيا-
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 ...  کمکمنیی پاي اومدی ، مياگه آدم بود! ... چرت و پرت نگو-

 ! به من چه؟ي عرضه ایتو ب!! ...  به کمک ندارهيازی نگهی تا پله باال اومدن که د4:  دانا

 ! ... داغون شدنمی نازنيکفشها...  ری رو از دستم بگنای اایب! ... خفه-

 :  خودش رو گفتیشگی همکهی هم با خنده ، تدانا

 !! ... برووووووووو-

 :  خنده و گفتمری زدم زمنم

 !؟ی گفتنویباز ا-

 !!گهی دي بگم تا تو بخندنوی ادیبا:  دانا

 :  دستمو گرفت تا بلند بشم ، گفتنکهی از ابعد

 !م؟یهم سالم نکرد من و تو تا حاال به یدونستی مچیه!! ... یاحمق روان-

 :  خنده و گفتمری ززدم

 !مونهی هم بوده ، مربوط به بچگیاگه سالم... آره واال -

 :  گفتيدانا هم با لحن جد.  اومديزی شکسته شدن چي پرت کردم رو مبل و صدالویوسا

 !؟یکستی شي رو زدیچ...  ؟یکنی پرت مينطوریچته؟ چرا ا-

 ! بودی چنمیبذار بب! ... آروم پرت کردم بابا! ... دونمیمن چم-

 خنده ام گرفت و گفتم.  دانا شکستهوانی لدمی بود و دلهی که داخلش وسی طرف مشمئرفتم
: 

 !ارمی با خودم موانتوی دارم لدمیمن نفهم! ... کرده؟ی مکاری ما چشی ِ تو پوانیل-

 : ت سر دادم و دانا برگشت و با تعجب گفي هم قهقهه ابعد
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 دمی رفتم سراغش ، دیصبح! ... ي سپهر کُشته ايوا! ...  من دست شماها بوده؟وانیل-
 نوی انی دونه عهی يری مای! ...  شما بودهشیپ! ... پس بگو! ...  کم تعجب کردماهی و ستین
 ! بااليای تومن م10000 نکهی اای! ... يخریم

 10 تو يجد! ...  باشه؟ی که کله پاچه اش چهیمورچه چ! ...  تومن؟10000:  خنده گفتم با
 دست ِ دنی مي مسخره ايچه جنسها!  تقه شکستهی که با نیا...  ؟ي دادنویتومن پول ا

 !! ، داغون شدشهی داغون مي ارزه و زودی که مفت نمزای چی مثل مابقنمیا! ... ملت

 :  کم نگاهم کرد و بعد گفتهی دانا

پارسال هم آقا بهروز !! ... شکستیاگه عمه منم بود ، م...  ي که تو زدينطوریا!! ... احمق-
 مبل پرتش کرد ي رویشیبه طور آزما!! ... گهی دمارستانی کارو کرد که زنش رفت بنیهم

 .که اون بنده خدا هم لگنش شکست

 : دانا هم خنده اش گرفت و گفت.  مبل انداختمي از خنده مردم و خودمو روگهید

 اقدس یحت.  ها همه خبر دارنهیهمسا! ... گهیراست گفتم د! ... زهرمار ! ...چته؟! ... ه؟یچ-
 !! بغـ ـل دسنی، هم

  زنشو پرت کرد رو مبل؟ی راستیحاال راست! ...  خدا مردم از خندهيا! ... ؟یراست گفت-

 و اون بنده خدا هم ستون فقراتش واریآره بابا ، بعدش هم دخترشو هل داد طرف د:  دانا
 !دی دبیآس

 :  به خودم گرفتم و گفتمي حالت جدی که از خنده ام کم شده بود ، کمی حالدر

 !؟یکنی میشوخ-

تازه سه ساعت ! ...  دارم؟ی کجا بود؟ مگه من با تو شوخمیشوخ. گمی مينه بابا جد:  دانا
 ! کنسرو و اونم درجا جون دادی قوطيبعد مادر زنشو گذاشت ال
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با حالت اخم . گهی راست مکردمی و فکر مدادمیگوش م نی اي ِ ساده رو بگو که به حرفامن
 :  خنده و گفتری ، زد زفتهی مری ِ من کجه و دي زار2 که دینگاهش کردم و دانا هم فهم

 ! کني کارهیشما -

 ! کنم؟کاریچ-

 !! کنی معرفرانیبرو خودتو به انجمن اُسکالن ِ ا:  دانا

 !مسخره! ... برو گمشو-

 کاری باهات چنازهی پرنی استیمعلوم ن! ... رد خورم نداره! ... یکامالً احمق. گمی ميجد:  دانا
اگه .  ، نابود شدی هم که داشتی مثقالمیهمون ن! ...  هوش از سرت رفتهیکرده که حساب

 !ي وايوا!! خاله بدونه که پسرش سه ساله گرفتاره

  بسه؟شهیم-

 .گمیمن واسه خودت م:  دانا

 !ی بگخوامینم-

 ! کني کارهیپس شما :  دانا

 ه؟یباز چ-

 .ی گل فروشمی و برنیی پاامی تا من بنی لباسا رو ببر بذار تو ماشنیا:  دانا

 و زی تمی عسلزی مي روی دور و برمو به آروملی مبل نشستم و وساي رونکهی از ابعد
 افتاده بود يزی تمنی ِ به ازی مي که روي دستمال کاغذکهینگاهم به دو ت. براقشون گذاشتم

 :  گفتمی، معطوف شد و بعد از لحظات

 ! روش افتاده؟فی که دو تا دستمال کثستی نزی ِ تمزی منی افِیح...  رمیباشه االن م-

 :  ِ جمله دانا افتادم و گفتمادی بعد

 !؟یکنی اش مسهی مقاوانی لهی که با هی عمه تو مگه شکستنیراست-
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 : ، با پوزخند گفت رفتی تو آشپزخونه مکهی هم در حالدانا

 ... ي کهیزن...  هم بدتره شهیاز ش-

 :  بهش گفتمفوراً

 !تهیمثالً داماد...  میپاشو حاضر شو کار دار!! ...  وسطنی کن ابتیحاال غ! ... گهیخفه شو د-

 :  گفتمهی و همونطور سراسرونی هم با عجله از آشپزخونه اومد بدانا

 ! کجاست؟نمی بدم ببنشی اس به بهی! ... اُه اُه ساعت چنده؟.  گفتمتویآخه واقع-

 !دهینکنه خواب-

 :  هم دستاشو گذاشت کنار کمـ ـرش و گفتدانا

 !اونم تازه عروس؟! ... خوابه؟ی وقت صبح منی ایکس! آخه احمق-

  که دست چپشو به طرفم گرفت و لب و لوچهی دوباره خنده ام گرفت و دانا هم در حالمنم
 :  کرد ، گفتزونیخودشو آو

 ! ...ي از من ابله تریکیباز تو ! ...  باشمای آدم دننیاگه من ابله تر! ... میخودمون-

 :  ، گفتشدی تر مفی هم رفت سمت اتاقش و همونطور که صداش ضعبعد

 ... نیی پاامیاالن م...  نی ببر تو ماشلمیوسا...  گهی کن دشی آتنتویبرو ماش-

 :  گذشت و دوباره گفتي اهی ثانچند

 !تَرهیاز لگن ِ تو بِ. می ببردی خودمو بانی ماشزنم؟ی مجیمن چرا گ! ...  ِ تو نهنیالبته ماش-

 !!اهینوکر بابات غالم س.  نشستمنجایمن هم-

 :  اومد ، گفتی مرونی که از اتاق بی کنه ، در حالی به حرفم توجهنکهی هم بدون ادانا

بدو خبرتو برام !! ...  دنبالشامی بگهی به من اس داده ، منشیب. ! .. شدارید...  سپهر يوا-
 !ارنین
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 اومدم و دانا ي آب خوردم ، به سمت در ِ ورودوانی لهی نکهی تو آشپزخونه و بعد از ارفتم
منم در رو بستم و به محض بسته شدن .  بستی خودشو مي که داشت بند کفشهادمیرو د

 : در ، گفت

 ... بابا کار داشتم هنوز !؟یچرا بست! ... اَه-

 !! بنداز بازش کندیلیسوماً ک...  ستمیاوالً من بابات ن-

 :  نگفتن دوماً خنده اش گرفت و با همون حالت ، گفتاز

 ! ...ت؟ی وضعنی کنم تو اکاریاالن چ...  تو خونه جا مونده دامیبابا کل! ... خدا نکشتت بچه-

 ! ... بشهداشی پگهیاالناست که د...  ارهی بلتوی وساگمی مژنتیبه بابا ب...  حاال می برایب-

 . تراول دارمهی فقط بمیاالن تو ج! ...  آوردمای کم پول با خودم مهی دیمثالً من با:  دانا

 !! ... پول بردارم که انگار من مردمگهی منیهمچ... من پول دارم ! ... خفه شو-

 در مورد نازی شرکت با پرامی سر بهی ِ خودم  باشه بعد از مراسمادمی! ... بابا معرفت:  دانا
 ! کني کارهیپس شما ! ... ي عاقل شدنکهیمثل ا. تو حرف بزنم

 ! کني کارهیاَه ، زهرمارو -

 :  ، گفترفتی منیی از پله ها پاکهی هم در حالدانا

 !!رمایگیدارم طرف تو رو م! ...  خاك بر سرت کننيا-

 :  برداشتم و گفتملوی وسامنم

 ... می کار داریبدو که کل!! ...  سرعتنیولوم بده به ا... الزم نکرده -

 !!دنایمعموالً به ضبط ولوم م:  دانا

 !حاال شما به پاهات ولوم بده-

 : هول شدم و گفتم.  زنگ خوردمی در و تا در رو باز کردم ، گوشي جلومیدیرس

 .خورهی داره زنگ ممیگوش...  ری رو ازم بگنای اایب! ... دانا دانا؟-
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! ... شمی انقدر هول نمی ، ولخورهی منم زنگ میگوش! ... ه؟یمگه چ... خُب بخوره :  دانا
بده ! ...  عرضهیب! ... آره؟! ... ن؟ی زمشونی دوباره بندازیترسینکنه م! ...  چرا؟گهی دلیوسا

 ي رفته بود ، تو احتماالًکردنیاون روز که عرضه رو قسمت م! ... بده من...  نارویمن ا
 .دهی نرسيزی، بهت چ! االگوآتم

 !؟ی خفه شیتونیتو نم-

 :  گفتيزی آمطنتی با حالت شدانا

 !نُچ-

 برداشتم تا جواب موی داخل بذاره و بعد هم گوشلوی باز کردم تا دانا بتونه وسانوی ِ ماشدر
 :  بود و گفتممایس. بدم

 ! ...بگو! ... ما؟یبله س-

 :  بغض گفتی هم با عجله و کممایس

 ! ... درمانگاهنیای دانا بای تو ای! ... سپهر عجله کن! ... سپهر؟-

 و دمی دنگی پارکشهی دست چپم به کمـ ـرم بود ، خودمو تو شکهی کردم و در حالتعجب
 : ابروهام تو هم رفته بود و با همون حالت گفتم

 ! شده؟یچ! ... چرا درمانگاه؟! ... درمانگاه؟-

 : ب گفت هم با اضطرامایس

 ...  درمانگاهمشیآورد! ...  چرا؟دونمینم... خاله حالش به هم خورده ! ... خاله-

 .امی االن مسایوا-

 :  گفتممایبه س. دمی افتاد که اسم درمانگاهو نپرسادمی اومدم و نی به سمت ماشبعد

 !ن؟یکدوم درمانگاه...  رفت اسم درمانگاهو بپرسم ادمیآخ آخ -

 :  آدرس گرفتم و رفتم سمت دانا و گفتممای ساز
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 ...  برم درمانگاهدیمن با-

 بود ، با عجله لی هم که سرش تو صندوق عقب بود و در حال جمع و جور کردن وسادانا
 :  آورد و محکم خورد به سقف و گفترونیسرشو ب

 ... آخ-

 :  گفت،!  نشد؟تیزی چگفتمی بهش مکهی آورد و در حالرونی هم آروم سرشو ببعد

 ...  شده؟شی طوریکس! ... چرا درمانگاه؟! ...  کلهنی ايگور ِ بابا-

 :  بگم مامانش حالش بد شده ، گفتمخواستمی که نممنم

با . دونمیخودمم هنوز نم! ...  چه خبره؟نمی برم ببدیبا...  گهی درمانگاه دامی گفت بمایس-
 ... زدیعجله حرف م

 :  هم نفسشو فوت کرد و گفتدانا

 ... رمی خودم منیپس من با ماش... پس ... شه با-

 :  زد تو سر خودش و گفتی دو دستبعد

 ...  بابايا-

 ! شده؟یچ-

 ! روشن کنم؟نموی ماشياالن چطور...  تو خونه جا گذاشتم دارویبابا من که کل:  دانا

 بغـ ـل مغالست نیهم...  رمی میمن با تاکس! نیبب! ...  کنزیخوب چ! ... یگیراست م... اِ -
 ...  برونیتو خودت با ماش...  رسمی معیسر... 

 :  رو انداختم تو دست راستش و گفتمچی سوئبعد

 ...  بهترسونمیمن خودمو بعد از درمانگاه م...  نشیبرو دنبال ب...  ری رو بگچی سوئایب-

 :  ، گفتگمی بد نمدی هم که ددانا

 ...  بگویکمک خواست... پس خبرم کن ... باشه -
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 شهی نمیکمک! ... يخوری هم نمي اگهیبه درد د! ... ستیتو که پول همرات ن! ... خفه شو-
 ! واستادی کم مبتهی هم که تو جی قرونهیهمون ... ازت گرفت 

 ! کني کارهیپس شما :  دانا

 ! زهرماريا-

 !ي خریلیخ.  شدی زنگ بزن بهم بگو چهی بگم خواستمیاحمق م:  دانا

 !زمی عزنیهمچن-

 !گری گفتنت برم جزمیقربون ِ اون عز:  دانا

 یبه سرعت با تاکس.  بهش پول دادم تا داشته باشهی و منم کممیدی هم جفتمون خندبعد
 نکهیبه محض ا.  رفتمقاتی گفته بود ، رسوندم و به سمت تزرمای که سیخودمو به درمانگاه

د که تازه داشتن  داشت و مشخص بوشی آرای که صورتش کمدمی رو دمایوارد شدم ، س
 . شدهينطوری که اکردنی رو شروع مشیآرا

 :  جلو و گفتمرفتم

 !خاله چطوره؟... سالم -

 مین! ...  مسکن بهش زدن که بخوابههی... سرش درد گرفت ...  دهیخواب! ... سیه:  مایس
 !؟ي اومدنیبا ماش. شگاهی آرامیریبعدش دوباره م...  شهی سِرُمش تموم مگهیساعت د

 ! خودم دست داناستنی ، ماشینه با تاکس-

 !کنه؟ی مکاریدست اون چ:  مایس

 یمشکل...  میریبا آژانس م...  خودمو بهش دادم نی تو خونه جا موند و منم ماشدایکل-
 .ستین

 باشه:  مایس

 ! تو؟يکردی مهیچرا حاال گر-
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 پرستاره نیزه اآخه اون موقع که زنگ زدم تا.  کم بغض کردمهیفقط .  نکردمهیگر:  مایس
 .هول شده بودم. باال سرش اومده بود

 ! گفت؟یخُب حاال چ-

 ؟یک:  مایس

 !!30 ، خواهر ما رو چراغ گرسوز ِ دهه رهیگیهمه رو برق م! ... خواهر ما رو باش-

 ! گل کرد؟تی مسخره بازيدیباز دانا رو د! ... اَه ، لوس:  مایس

  گفت پرستار؟یچ. پرستارو گفتم. آره تو جو ِ اونم هنوز-

 !بخاطر غذا نباشه؟! ن؟ی خوردی غذا چشبید.  سِرُم بزنهدیگفت با:  مایس

 . غذا گرفته بودرونی از بای ، دنمیدی رسری ما دشبیواال د.  واسه غذا باشهدیشا...  دونمینم-

 :  ، گفتمدمی کشیقی نفس عمنکهی از ابعد

 ! خوب بشهشاالیحاال که سِرُم زده ، ا-

 .شهی بد میلی نخوره که خي لطمه ایفقط به عروس...  شاالیا... آره :  مایس

 ! ساعت چنده؟یراست. ستی نيزی که چشاالیا-

 10:  انداخت و گفت ی نگاهشی هم به ساعت مچمایس

 خوردیدندونام محکم به هم م.  بست و از ترس تمام وجودم به لرزه افتادتی رو با عصباندر
 که کنارم بود ، نشستم و ژاکتمو با ی چوبی صندليرو.  پاهام بند بشمي روتونستمیو نم

 نی شد و بابت ايچند قطره اشک از چشمام جار. دمیچی که داشتم ، دور خودم پيتمام زور
.  و کمکم کنهادیدلم به خان عمو خوش بود تا هرچه زودتر ب.  بودماحت ناریلیاتفاق ، خ

 رسهی که از راه می ِ من قضاوت کنن و هرکهیو همه عل بشم ری تحقنی از اشتری بخواستمینم
 فکر تونستمی و خوب نمدیچیپی همه مثل کابـ ـوس در سرم ميصدا.  بگه و برهيزی چهی، 
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 ازش کمک تونستمی بود ، حتماً منجای اگه االن اناو. کردمیهمش به مامان فکر م. کنم
 !ستی که نفی حیول. رمیبگ

 و زار زار شروع کردم به دی ، بغضم کامالً ترکیقی اتفاق بود و بعد از دقانی اری درگذهنم
 . اومدی تو اتاق نمي اگهی دي خودم ، صداي ِ هق هق هادنی کردن و جز شنهیگر

 و یی بلند شدم و رفتم طرف دستشوی صندلي که آروم شدم ، از روقهی از چند دقبعد
 ام با پنبه ی مشکي کرده بودم و موهادای پي ادهی پولدهیچهره ژول. دمی دنهیخودمو تو آ

 شده بود و در عرض ی شده بود و انگار رنگ موهام جوگندمختهی بالشت در هم آميها
 به خودم تونستمی منهی تو آادی اومد و با زحمت زیدر نم صدام!  شده بودمریچند ساعت پ

 ، حروف یشگی همری از اون مستونمی نفر حلقَمو گرفته و نمهی کردمیاحساس م! سالم کنم
 تو نکهی و از اکردمی حرف زدن سرفه ميبه جا.  و کلمه سالم رو ادا کنمنمیرو کنار هم بچ

 ری زیاهی گود برداشته بود و از سامچشم. دمی کشی قرار گرفتم ، عذاب متی وضعنیا
 .اخته حال و روز اندنی چند روز ، منو به انی ای ام مشخص بود که آشفتگی عسليچشمها

 دونمینم!  قبل ، نشدي بار هم مثل دفعه هانی ای سرخ بشه ولیلی بود گونه هام با سکینزد
 من کنهیهنوز هم فکر م.  کنهی حرصشو خالتونهی و آخر سر نمدهیچرا انقدر منو عذاب م

 و رهی مذارهی ، مشمی می و تا من عصبانکنهیبچه ام و چون پدر و مادر ندارم ، بهم ترحم م
 .گهی نميزیچ

 :  خودم گفتمشی آن پکی

 خونه ما ، اونوقت حساب کارش با کرام ادی در نبودش منیاگه خان عمو بفهمه که ا-
 ...  کهفیح!! ... نهیالکاتب
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 شام ي برايزیرفتم طرف آشپزخونه تا چ.  کردم بهش فکر نکنمی گول زدم و سعدلمو
سرمو چرخوندم و خان عمو  . در اومدي صدادمی شده بود که د7 باًیساعت تقر. درست کنم

 :  گفتمی آرومي و با صداارهی خودشو در مي که داره لباسهادمیرو د

 !سالم خان عمو-

 :  و گفتکی عمو هم اومد نزدخان

 ؟يامروز چطور...  ماهت يسالم به رو-

 .ستمیممنون ، بد ن-

 !ی که داغونگهیداره م. دهی نشون نمنوی چهره ات ایول:  عمو خان

 .شهیدرست م-

 .می که بريخوای تو نمیمنته. شهیبا رفتنمون حتماً درست م:  عمو خان

 !خوامیآره نم-

 !چرا عمو جون؟:  عمو خان

 . که برمتونمینم! ...  که نهخوامینم-

 !؟یگی رو نملشیدل:  عمو خان

 دور از مادرم؟! ... برم کجا؟...  برم نجای از اتونمینم. نجامیبچه ا. نجامیمن متعلق به ا-

 !و پدرت؟:  عمو خان

 !ستی ننجایبابام که ا-

 : من هم ادامه دادم.  نگفتيزی عمو سکوت کرد و چخان

 د؟یخوری میشام چ-

 ! بود؟نجایبهادر ا:  عمو خان

 :  مهربان و سرشار از ذوق ، گفتمی گول زدم و با لحنخودمو
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 .شهی ، درست می کنی استراحتهیتا شما .  درست کنمی قاسمرزای براتون مخوامیم-

 ! بودنجایپس ا:  عمو خان

 ! نه؟ای کم و کسر دارم يزی چنهی ببخواستیم. رهی و مزنهی سر مادیم! خُب پسرخالمه-

 ! باور کنم؟دیبا:  عمو خان

 . دم ِ در بودنیهم. دیاحوالمو پرس! ... آره ، چرا که نه؟-

 :  بود و گفتم خاتون که اون جلو انداخته شدهچهی در و اشاره کردم به قالي رفتم جلوبعد

 . و رفتدی بود و فقط احوال پرسنیی اومد و سرش هم پاچهی قالنی هميبا کفشهاش رو-

 من خسته شده بود ، کاله خودشو از سرش برداشت و به ي عمو هم که از دروغهاخان
 شی جوگندمي تنومندش با اون قد کوتاه و موهاکلی هکهی رفت و در حالنهیطرف شوم

 :  گفتی آرومي که در حال سوختن بودن ، مشخص بود ؛ با صدایی چوبهایی روشنايجلو

 . بگو انجام بدمي داريکار...  شهر رمیفردا م-

 :  و گفتمدمی کشی ، نفس راحتاوردی به روم ننکهی ااز

 !چشم-

 راحت شد المی خُر خُر ِ خان عمو بلند شد و خي به آشپزخونه برگشتم ، صدانکهی از ابعد
 گهی و دشهی بشه ، حال و روزش خوب مداری بنکهی و بعد از ارهی مادشی یکه االن همه چ

 .کنهی نمچمیسؤال پ

 رهی به قاب عکس مامان خشهی ساعت که گذشت ، رفتم داخل اتاقم و مثل هممی از نبعد
به طرف قاب عکس .  شديدلم طاقت نداد و باز هم چند قطره اشک از چشمام جار. شدم

 در پشت قاب شهی که هميبه نوشته ا. تش رو نگاه کردم جداش کردم و پشخیرفتم و از م
 :  شدمرهیعکس بود ، خ

 !زمی باش عزنی بهترشهیهم-
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 اومدم و به محض خروجم از رونیاز اون حال و هوا ب.  در اومدي حال خودم بودم که صداتو
 .کنهی صحبت می و انگار داره با کسسادهی در واي که جلودمیاتاق ، خان عمو رو د

! ...  لحظه اجازه بده آخههی!  جناب سرواننیبب! ... دش؟ی ببریآخه به چه جرم:  عمو خان
 !؟ی واسه چی بابا حکم بازرسيا

.  هول شده بودمیلیخ!  کنمکاری چدی بادونستمیترس برم داشت و نم. ختی ري هردلم
 . افتهی می چه اتفاقنمیمنتظر موندم تا بب

 :  صبح10:00ساعت / چالوس /  بهبود
 

 کردم ، ی شدن و منم باهاشون خداحافظشگاهی داخل آراهی به همراه بقیکی ننکهی از ابعد
 کرده و در همون حال بهم رونی که سرشو از پنجره بدمی و بهزاد رو دنیاومدم سمت ماش

 : گفت

 ! ...مای کار داریکل! ... ؟يای بيخواینم! ... آقا داداش؟-

 کمـ ـربند رو نکهیبعد از ا.  رفتمنی خوشحال به طرف ماشافهی فوت کردم و با قنفسمو
 : بستم ، گفتم

 ! کارواشمیاول بر-

 .میبزن بر:  بهزاد

همون جا بودم که .  شُسته بشهنی تا ماشمی اونجا معطل شدی ساعتمی کارواش و نمیرفت
 :  اس ام اس داد و گفتیکین

 !شمیدارم خوشگل م-

 : هش جواب دادم خنده دار هم زده بود و منم بشکلک

 .يخوشگل بود-
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 نحو مراسم برگزار نی تو سرم داشتم و دوست داشتم که امشب به بهتريادی زياهایرو
تو کارواش به ! ...  باشهی وجه احساس نکنه که مراسمش خوب نبوده و ناراضچیبشه و به ه

 از نوی کم نفسم گرفت و بعد از تموم شدن ِ کار ، از بهزاد خواستم تا ماشهیخاطر هواش ، 
 شدی که داشت ، باعث میی برم اونجا و حال و هواتونستمی خودم نمچون...  ارهی بنگیپارک

 .رهیتا نفسم بگ

 گرفته بودم و ولو شده بودم شهی ، دست راستمو به شری و تو مسمی اومدرونی کارواش باز
 :  گفتمي و با حالت خسته ای صندليرو

 ... ی سفارشهی خوامیم! ...  ممدشیبرو پ! ... بهزاد؟-

 :  دفعه سرفه ام گرفت و بهزاد گفتهی

...  ي دسته گل سفارش بدهی محمد و شی پي بريخوای مدونمیم...  بکش قیتو نفس عم-
 .منظورتو گرفتم

 آوردم و حـ ـلقه خودم  و دست چپمو باالدمی چشمک بهم زد و منم بهش خندهی هم بعدش
 :  زدم و در دلم گفتمي دهانم گرفتم و به حـ ـلقه بـ ـوسه ايدستمو جلو. دمی رو دیکیو ن

 یکین...  به هم بخوره ی که دارم ، عروسی حالنی با ادینبا...  ارمیمن امشب دووم م-
 .نهی حالت منو ببنی ادیحساسه و نبا

 :  حرف دکتر افتادم که گفته بودادی

 .ی مصرف کني اسپردیبا...  يا آسم دارشم-

اصالً .  کردمی استفاده نمي ناراحت نشه ، اکثر اوقات از اسپریکی ننکهی اي برایول
فقط بهزاد . شهی تر ممی دارم و روز به روز اوضاعم وخیضی بدونه که مرخواستمینم
 .کنمی مصرف مي اسپری که گهگاهدونستیم

 !بهزاد؟-
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 !جونم؟:  بهزاد

 .رمی بگي اسپرخوامیم...  سر برو داروخانه هی ممد ، شی پي برنکهیقبل از ا-

  اومد ، گفت2 به 3 سرعتش رو کمتر کرد و از دنده کهی هم به من نگاه کرد و در حالبهزاد
: 

 ي نفهمه که از اسپریخواستیتو مگه نم!! ... شهی زن داداش بد مي که جلوينطوریخُب ، ا-
 !؟یکنیاستفاده م

هر ...  ِ کُتِت بی تو جي به تو که بذاردمیبعدش م...  زنمیاالن م! ...  که بفهمهامخوینم... نه -
 .ي رو بهم بدي اسپريای که بزنمیوقت الزم داشتم صدات م

 :  هم سرشو تکون داد و گفتبهزاد

 باشه-

 وارد يدی جدي رو زدم ، احساس کردم که هواي اسپرنکهی طرف داروخانه و بعد از امیرفت
درونم .  گرفتن و انگار از نو متولد شدمي من ، جون تازه اي هام شده و شُش هاهیر

آب دهانمو .  بازگشتیعی و به ضربان طبستادی اادیآرامش برقرار شد و قلـ ـبم از تپش ِ ز
 :  راحت گفتمالی و با خدمی کشیقیقورت دادم و نفس عم

 !چند شد؟... دستت درد نکنه -

 : ـ ـربندش رو بست و گفت زد و کمي هم لبخندبهزاد

 الیخیب-

 :  شونه راستش و گفتمي چپمو گذاشتم رودست

 !مگه من با تو تعارف دارم؟-

 :  از پشتم درآوردم و رو به بهزاد کردم و گفتمفموی هم با دست راستم ، کبعد

 ... حساب حسابه... هر چقدر شده بردار !! ...  امی من چه آدمیدونیخودت که م-
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 :  من تکون داد و گفتیشگی هميو به نشانه لجباز هم سرشبهزاد

 !!کاکا برادر-

 :  کرد و گفتزی پول رو برداشت ، با زبونش ، دور دهانشو تمنکهی از ابعد

 !امان از داداش بزرگه-

 :  پولمو گذاشتم تو داشبورد و گفتمفی کمنم

 .شهی مری که دی گل فروشمیبر-

 و دمی کشیآروم نفس م.  گذاشتممی ـشونـی پي رو خوابوندم و دست راستمو رویصندل
 آهنگ ِ يصدا.  ـنه ام گذاشتم و آب دهانمو قورت دادمـی سي بعد ، دست چپمو رویلحظات
 و ای لحظه رفتم تو روهی.  کردمی و به امشب فکر مشدی از تو ضبط داشت پخش میعروس

 به طرف چپ چشمام در حال بسته شدن بود و سرم. شدمیم  اطرافم خارجيایداشتم از دن
 :  بودي مدام در حال تکرار جمله اییصدا. خم شد

 . ترسمیبهبود من م-

 . ترسمیبهبود من م-

 اش کامالً افهی تر و قکیاومد نزد! کردی جمله رو تکرار منی چرا ادونمینم.  بودیکی نيصدا
لباس عروس به . نمی ببکی از نزدباشوی زي چشم و ابروهاتونستمی بود و مصیقابل تشخ

 زیلبـ ـانش سرخ بود و صورتش هم تم.  در دست راستش بودییبایتن داشت و دسته گل ز
.  شده بودختهی رشی ـشونـی پي لَختِش روي از موهایمشک يدو تا مو. و صاف بود

چهره اش . بردی نازك ، هوش رو از سرم مي رنگش با اون مژه های دلربا و مشکيچشمها
 : گفتی ، مدام مشدی مکی طور که نزدنیمضطرب بود و هم

 . ترسمیبهبود من م-
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 خودم پاك کنم ي که از چشماش اومده بود ، با دستای شدم و خواستم قطره اشککشینزد
 ...  کنارم خوردشهی و سرم به شدمیاز جام پر. دی بوق و ترمز به گوشم رسيکه صدا

 
 :  دومفصل

 
 :  صبح8:00ساعت / چالوس /  یکین

 
 چشمامو باز کردم ی وقتیول...  نمیبیفکر کردم دارم خواب م. دی به گوشم رسیبی عجيصدا

 ی و منم کلمهی لحظه به خودم اومدم که امشب ، شب عروسهی و دمی شنتی، صدا رو تو واقع
 و نگاهم به عکس فروغ فرخزاد که رو به روم بود ، دوخته شد و دمیاتاقمو د. کار دارم
 روش بود و لهی وسی شلوغ بود و کلوتری کامپزیم. فتادم اباشیز ي شعرهاادیدوباره 

 ممی افتاده بود و گوشی صندلي خواهرم رويجورابها.  کنمزشیفرصت نکرده بودم که تم
 لحظه هی...  شدی تر مکی ، داشت نزددمی شنشی پقهی که چند دقییصدا. کنارش بود

به . دمی ساز شني کردم و صدازیت گوشهامو! ... کنه؟ی داره سر و صدا مهی که کدمیترس
شروع کرد ...  اومد داخل نی بعد در ِ اتاق باز شد و عمه شهیلحظات!  دف بودينظرم صدا

 : به آواز خوندن و گفت

 ... میدخترتونو برد...  مینقل و نبات آورد-

 تخـ ـت ي تا بچه که دختر خاله و دختر عمه هام بودن ، اومدن دور و برم و روچند
 تخـ ـت ولو ي سرم و خودمو روي رودمی زدم و از خجالت پتو رو کشيم لبخندمن. نشستن

 برگزار شده بود و فقط یهمه مراسمها به خوب...  باشه می امشب عروسشدیباورم نم. کردم
 خوشحال بودم که یلیخ. می برمونی ، سر خونه و زندگبهبود  مونده بود تا من ویعروس

 چون ی داشت ، ولی عشقبی بهبود ، رقنکهیبا وجود ا. مکنیدارم با پسر خاله ام ازدواج م
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 تازه نیاز ا.  پسر خاله ام متنفر بودمیکیاز اون . دلم باهاش بود ، بهش جواب مثبت دادم
من فالنم ...  من درس خوندم گنی و مدنی مز بود که همش پی تهراني هادهیبه دوران رس

همون بهتر که جواب رد !  ندارهي اگهی و هنر دهی عکاس باشهی پزاش ، نیتازه با همه ا... 
 . خوشحالمیلی بابت خنی و از اشمی راحت ، دارم زن ِ بهبود مالی و من االن با خدیشن

 :  اومد تو اتاق و گفتمامانم

 خوامیم...  خونه بخت رهیدخترم داره م...  چقده خوشحالم یدونینم...  جان نی شهيوا-
 !!ای براش سنگ تموم بذاریحساب

 :  آهنگ گفتتمی هم با همون رنی شهعمه

 بشه خوادیم...  به قربونش نیعمه شه...  میدخترتونو برد...  می ناب آورديطال-
 ... ساقدوشش

مامان اومد طرفم و . گرفتمی و لـ ـبمو گاز مدمیخندی پتو رو زد کنار و منم همش ممامان
 :  باز جوابمو دادياونم با رو. بهش سالم کردم

 خوشحالم یلیخ!! ... نمتی ببندرالی امشب مثل سخوامیم...  زمی ماهت عزيه روسالم ب-
من ... پاشو ...  زمی عزمی کار داریلیبدو که خ...  بخور يزی چهی نیی پامی برایب...  یمامان

 ی خودتو امشب واسه آقا بهبود ، حسابدیبا... پاشو مامان ...  کنمیرخت خوابتو جمع م
 ! ...ایخوشگل کن

 با نیآب دهانمو قورت دادم و عمه شه.  کرد و منم از خجالت سرخ شدمي هم خنده ابعد
 : خنده گفت

 ایب...  قربونت بشم ایب...  مادر ایب... دخترم چه قرمز شده ...  کن گاشی تو رو خدا نيوا-
 که ایب! ... ای بمونداری چند ساعت بيخوایم...  يری جون بگدیبا...  بخور يزی چهی نیی پامیبر
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 کار ااوووووو هزار ت! ... ادی ملمبرداریف! ... ی عکاسمیبر...  شگاهی آرامی بردیبا...  رهید
 !؟يدی موقع خوابنیچرا تا ا! ... میدار

 :  گفتمنی تعجب به عمه شهبا

 !! ... صبحه8تازه ! ... دم؟ی خوابادیعمه من ز-

 گهی درهی صبح د8!! ...  صبحه انگار نصفه شبه8 یگی میهمچ... اووووووو :  نی شهعمه
! ... دم؟ی خوابمیمگه من روز عروس...  خوابهی نمشیعروس که روز عروس! ... قربونت بشم

 بود ، ی که بگذره و فرداش که پاتخـ ـتمیباور کن از شب حنابندوووووووون تا شب عروس
 !به جان تو دختر. دمی ساعت خواب3همش 

 گفت ی شمالنیری ، حنابندون رو با لهجه ششهی نداشت و مثل همی عمه تمومي هایپرحرف
 ظی که غلیی از آدمایکی اونجا رو داشت و لی ، لهجه اصمی بوديو چون اصالتاً اهل سار

 . بودنی عمه شهنی ، همزدیحرف م

 که ي چند روزنیخونمون تو ا.  با اومدنم دست زدنی همگدمی سمت آشپزخونه که درفتم
دختر بزرگه آقا فتح اهللا .  و همه خونه ما اومده بودن من بود ، شده بود کاروانسرایعروس

 ، دمی به آشپزخونه رسنکهیبه محض ا! ...  و نصف شهر خبر داشتنکردیداشت ازدواج م
 :  و گفتدیکِر کش  بلندي با صدانیعمه شه

 ! دستاالی! ... دست! دست! دست-

 :  که دخترخاله مامانمه ، گفتي خاله مهردختر

 !؟یکشیچرا خجالت م...  باال خانم اریسرتو ب! ... مونیتر خجالت دخنیماشاال به ا-

 و ي بود که کوچولو موچولو بودروزی دنی عمه به قربونت بشه ، انگار هميا:  شهال عمه
 ... ماشاال ماشاال! ... ایکردیورجه وورجه م
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 ، با هم شروع کردن به خوندن شهی که مادر زنمم حساب منی و خاله نگي هم خاله نازبعد
 : شعر و گفتن

 !شب مراد است امشب! ...  است؟یامشب چه شب-

 نیی و از خجالت سرمو پادمیخندیمنم مرتب م.  کردن و شعرو خوندنی همه همراهو
 .انداخته بودم

 به وصلت من و بهبود ی کرده بود و خانواده اش راضي پسرخاله ام که از من خواستگارجز
.  خوشحال بودنی عروسنی وجود نداشت و همه از الی تو فامي اگهیخالف دنبودن ، م

 خوش ، امشب هم تموم الی و با خانی من نمی راحت بود که اونا تهرانن و عروسالممیخ
 !خونه بهبود  خانمشمی و از فردا ، مشهیم

 نشست و ی صندلي شعر خوند و دست زد که آخرسر خسته شد و رونی عمه شهنی اانقدر
مونده . زدی و کَف مخوندی که داشت ، مدام شعر می تپل مپلکلیبا اون ه. زدیس نفس منف

 ی صندلهی اشغال شده بود و منم ایهمه صندل! ...  رو از کجا آورده؟ي همه انرژنیبودم که ا
 برام لقمه کای نشستم و فوراً نهی و رفتم طرف آشپزخونه و کنار بقم برداشتییرایاز تو پذ

 :  صورتم و گفتي رو آورد جلوينون بربر. گرفت

 !يری بخور جون بگایب.  برات لقمه گرفتمایب...  يخواهر-

 :  خوشش اومد و گفتکای حرکت ننی هم از امامان

 ! من برات برقصم؟یشی عروس میتو ک...  قربونت بشم مادر یاله-

 ... دستت درد نکنه...  ی جونم مرسیآبج...  یآخ-

 :  رو به مامان کردم و گفتمعدب

 و االنم کترهی سال ازم کوچ3همش ! ... شهی عروس ميبه زود! ... نگران نباش! ... مامان-
 ...  هم خاطرخواه داره خانم گلیکل...  هیکه پشت کنکور
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 :  هم گفتنیخاله نگ.  نگفتيزی هم چهره اش سرخ شد و چکاین

 ي دو تا جوون که تموم شد ، برانی ای عروسشاالیا...  جون رو چشم من جا داره کاین-
 ... بهزادم در نظر دارمش

 :  هم رو به مامان کرد و گفتبعد

 لیدو تا دوماد تحو! ...  مننيجفتشون عروسا! ... يدو تا دختر دار... دو تا پسر دارم -
 ! بدهلی ، دو تا عروس تحوریبگ

 کم اخماش تو هی هم کاین... ود  دوخته شده بکای هم ساکت بود و چشمهاش به ني نازخاله
 و دوست نداشت بهزاد ومدی حرف خاله خوشش ننی قبل ، از اي هايهم رفت و مثل سر

 بار هم به هی. دمی فهمی اومد ؛ می اسم بهزاد می از طرز نگاهش ، وقتنویا. شوهرش باشه
 : من گفته بود

! ..  با بهزاد ازدواج کنم؟دیم با ، منیکنی ازدواج ميحاال چون تو با بهبود دار! ... ؟ی چیعنی-
 ! ...چه مسخره

 ماجرا شدم و صبحانه ام الیخی حال بنیبا ا. گهی نمیول...  خوادی رو می که کسکردمی محس
 و ری تا لقمه سرش3 عمه و مامان ، همش تونستم ي و هول کردنایرو خوردم و تو اون شلوغ

 نگفتم تا يزی زبونم سوخته بود ، چنکهی و با ادمی رو هورت کشییعسل بخورم و فوراً چا
 .می برسونزودتر به کارام

 عجله حاضر شدم و از بس مامان گفت بهبود دم ِ در منتظره که دو تا جوراب از دو جفت با
 به جورابام ی هم نگاهکاین.  در رفتمي شلوارمو نبستم و جلوي و دگمه هادمیمتفاوت پوش

 : انداخت و با خنده گفت

 !ه؟ینطوریچرا جورابات ا! ...  عروس خانمي که هول شدنمیبیم!! ... به به-
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 نیهول کردم و خواستم برگردم تو اتاقم که خاله نگ...  زدم ي که چه گَنددمی تازه فهممنم
 : بازومو گرفت و با لبخند گفت

 !! منتظره هانیی که شادوماد پامی برایب! ... ستیجورابت که مهم ن! ... صورتت امشب مهمه-

 : دی پرسکای از ننیخاله نگ. رونی بمی کردم و از خونه اومديده ا خنمنم

 ! ساعت چنده؟زمیعز! ... خاله؟-

 ! شده خاله9ساعت :  کاین

 :  صبح8:00ساعت / تهران /  نشیب
 

 ام که یاحساس کردم تو دشت. کردیانگار داشت منو نـ ـوازش م.  اومدی می آروميصدا
 بود و آروم نـ یکنارم گل قرمز رنگ...  جور وا جور و قشنگ يبا رنگها.  گل الله دارهیکل

 ، رنگ گلها کم رنگ تر رفتمی جلوتر می و منم هرچشدی تر مکیصدا نزد. ـوازشش کردم
 : گفتی و مشدیصدا مرتب تکرار م. دمی و به رنگ زرد رسشدیم

 ! ...ای بنشیب! ... نش؟یب! ... نش؟یب-

 بی و تو دستاش ، شاخه گل الله هست و تو جسادهیم وا دانا منتظردمی جلوتر رفتم و دیکم
دستمو گرفت و برد تو . رفتم جلوتر و بهش سالم کردم.  دونه گل گذاشتههیکُتِش هم 

 گذشت یلحظات...  مونهی مای روهی نی عیهمه چ...  زنمیدارم تو دشت با دانا قدم م... دشت 
 مزاحمم ی داره هیی صداهی...  دهی داره آزارم ميزی چکنمیاحساس م...  چشمامو بستم... 

 : گهیداره م! ... شهیم

 ! ...؟ی پاشيخواینم! ...  مامان؟نشیب! ... نش؟یب-

 چشمام ي که با دانا داشتم ، از جلوییایرو. دی چشمامو باز کردم و خواب از سرم پرناگهان
 : رفت و با اخم به مامان گفتم



             سایت مهدرمان                                                                  8ساعت رمان 

@donyayroman 51 

 .انا تو دشت گل الله بودمبا د! ...  بخوابم؟یچرا نذاشت-

 :  زد و گفتي هم لبخندمامان

 تو گهید! ...  هاتهی امشب عروسیناسالمت! ... نمی صبحانه بخور ببایپاشو ب... خانم اخمو -
 نیتونی متی که تو واقعی ، در حالی تو خواب باهاش باشيخوایچرا م! ... یستی با دانا نایرو

 ی دوشهی بخور و يزی چهی ایب...  دنبالت ادی دانا بگهی ساعت دهیفکر کنم ! ... ن؟یبا هم باش
 !زمیپاشو عز! ...  خانم خوشگلهی که آماده باشریبگ

 يای و متوجه دنمونهی و من و دانا امشب عروسدمی رو تو خواب دی که همه چدمی فهمتازه
  ، گفتمکردی مامان داشت اتاق رو ترك مکهی و در حالدمی بلند کشي اازهیخم. اطرافم شدم

: 

 !ریصبح بخ... سالم -

 :  هم با لبخند گفتمامان

 ! دلمزی عزریصبح تو هم بخ! ...  ماهت خوشگلميسالم به رو-

 :  داد و گفتهی هم دست راستشو به چارچوب در تکبعد

 که همه عالم و آدم ازش رمی بگی عروسهی خوامیم! ...  امشب برات دارمییچه فکرا-
 !! کننفیتعر

 :  ، گفتمکردمی خودمو مرتب مي داشتم پتوکهی دادم و در حاللشی تحوي لبخندمنم

 ...  بابا زنده بودیکاشک-

 :  هم بغض کرد و گفتمامان

 زیعز...  بابا ي تتقارگفتی بهت مشهیهم!! ... نهی ببتویچقدر دوست داشت عروس... آره -
 !دل بابا



             سایت مهدرمان                                                                  8ساعت رمان 

@donyayroman 52 

 از آشناها یبعض. دمیتن مامان رو د باز ، رفمهی رفت و منم از در ِ نرونی هم از اتاق ببعد
 نشستم و تو می صندليرو. هم اومده بودن خونمون تا کنار مامان باشن و بهش کمک کنن

 :  و گفتمدمی سوخته بابا رو داهی سافهی بود ، قوترمی کامپزی مي که رویقاب عکس

 شدیکاش م ! ...يکاش تو االن زنده بود! ...  دخترتهی امروز عروسگنیم! ... يسالم ابو-
 یکاشک! ...  امشب برام با ارزشهتیهمه چ! ... حضورت! ... وجودت! ... امشب داشته باشمت

 !! ...کاش! ... ی باششدیم

دفترچه رو جلد . دمی به روش کشی برداشتم و دستزی مي دفترچه خاطراتمو از کشوبعد
 شده اش ، منو تو خاطرات یمی سي و برگه های و رنگ طوسی جلد مشمئهیبا . کرده بودم

 سال 5 نی من تو ای و زندگگذشتی دانا مدنی که از دی سال5. کردی ساله ام غوطه ور م5
 :  اونو خوندميصفحه اول رو باز کردم و نوشته باال. بود  دفترچه خالصه شدهنیدر هم

 ...  آوردی مدی را در انسان پدیبیبه نام آنکه احساس عج-

 يادی زریی تغشی سال پ5دست خطم نسبت به . حه اول انداختم صفي به نوشته هاینگاه
دو تا عالمت تعجب بزرگ اطراف نوشته ام بود . کرده بود و از حالت بچگانه در اومده بود

 :  بودنی که در وسط نوشته بودم ، ایو متن

  به نازچدی پی مدیبر تن خورش-

  رنگ غروبيلوفری نچادر

  دشتي خشک ، در پهنای درختتک

  تنگ غروبنی ماند در ای متشنه

 ی کبود آسمان ها ، روشناز

  جانب آفاق دورزدی گریم

  افق ، بر الله سرخ شفقدر



             سایت مهدرمان                                                                  8ساعت رمان 

@donyayroman 53 

  چکد از ابرها باران نوریم

 شی دود شب آغـ ـوش خودی گشایم

  به برردی گی را تنگ میزندگ

  دود در کوچه های می وحشباد

  کشد از بام و دری سر میرگیت

 :  وارد اتاقم شد و گفتیم که بمان احوال بودنی همتو

 ! ...مای کار داری که کلرونی بایب! ... ؟یدر چه حال! ... ؟یکنیچه م! ... سالم خواهر جان-

 :  و دفترچه رو نگاه کرد و گفتدی شد و دستامو کنار کشکتری نزدیبمان

 !؟یخونی ميری مشدونیفر! به به-

 !دفترچه خاطراته! زهیچ...  آره یعنی... نه ... سالم -

 :  گفتي هم با لبخندیبمان

 به آدم ی چنکهی و از ایفتی گذشته ها مادی. خاطره ها واسه آدم خوبه.  داشتمنایمنم از ا-
 !يریگذشته ، تو فکر فرو م

 :  گفتنی سنگی آخر ، با بغضتی هم ادامه شعر رو از حفظ خوند و سر ِ دو ببعد

  ، سردي شب هانی اکیدر دل تار-

 ! مني هايدی نا امدی اميا

  چشمان تو ، همچون آفتاببرق

  مني درخشد بر رخ فردایم

 :  چشماش گرفت و گفتي ، دستاشو مثل بچه ها جلوهی از چند ثانبعد

 !؟یکنی به بابا فکر ميدار-

 . تکون دادمدیی به نشانه تأسرمو
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 می ، شب عروسشی سال پ4منم ... قبول دارم ! ...  براتهیامشب شب سخت... امشب :  یبمان
 !شک نکن! ... نتتیبی میمطمئن باش بابا امشب تو لباس عروس...  شده بودم ينطوریا

 هم شونه ی کردم و بمانهی گریکم.  و رفتم طرفش و بغـ ـلش کردمدی هم بغضم ترکبعد
 : هامو تکون داد و گفت

 بعدش یول...  کن یخودتو خال...  ی کن آبجهیگر ... !زمی عزنشیب! ... ناز گل خوشگلم-
 ، نمتی ببونی گرافهی قنی دانا باشم و با ايچون اگه منم جا...  يقول بده صورتتو بشور

 !زنمیمطمئناً مراسم امشب رو به هم م

 ری زمیجفتمون زد...  دمی رو از تو چشماش دی هم به چشماش نگاه کردم و مهربونبعد
 خاله از تو ي که گذشت ، صدایکم! ...  نداشتیتموم...  میتمون گفتخنده و از خاطرا

از جام بلند شدم و دست و . کردی رو خطاب می اومد که داشت من و بمانی مییرایپذ
 ي اومدم ، دوباره رفتم تو اتاق و جلوی مرونی بییدستشو  داشتم ازیصورتمو شُستم و وقت

 شهی میی جوراهی کم پف داشت و هی قرمز شده بود و یچشمام کم.  خودمو نگاه کردمنهیآ
  حرف دانا افتادم که بهم گفته بودادی بود و ی کمونشهیابروهام مثل هم! ... گفت داغون بود

: 

 ! توي کردیی چشم و ابرو چه جادونیمنو با ا-

 : گفتی جمله دانا که مادی زدم و دستامو داخل موهام بردم و باز ي بلندم شونه اي موهابه

 ! من از توي تو از من ، جعدیلخـ ـت-

 دست راستم ، ي کم پوست پوست شده بود و با انگشتاهیلبـ ـام .  و خنده ام گرفتافتادم
 و دمی کشی خودمو دستیدماغ عمل.  اضافه لبـ ـامو کندمي زدم و پوستهایدور دهانمو دست

 :  حرف دانا افتادم که گفته بودادی

 ! باهاتمیسازیم! گه؟ی دمی کنکارتی حال چنیبا ا! ... ي بود خوشگليکردیعمل هم نم-
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 بهش امی پهیبا خودم گفتم .  دلم هواشو کردیلی لحظه خهی و گرفتی حرفاش خنده ام ماز
 و اول از ییرای و رفتم تو پذرونی دادم ، از اتاق اومدم باموی پنکهیبعد از ا.  دنبالمادیبدم تا ب

 : زنهی تلفن نشسته و داره با تلفن حرف مزی ِ می صندلي که رودمی رو دژهیهمه خاله من

 !شهی شب که هزار شب نمهی! ...  داداشگهیناز و افاده نکن د! ... ستینه بابا دور ن... نه -

 :  خودشو آروم تر کرد و گفتي صدابعد

 !زنمای خبر نداره دارم با تو حرف مهیمرض-

 :  بلند گفتي جمله ، با صدانی از ابعد

واال من گفتم ! ...  نهای يای بیتونی به من بده که مي خبرهیاقدس جون ، پس شما باشه -
 ! ... سرجاشهیلیامروزم بهت زنگ بزنم ، چون ماشاال هزار ماشاال هوشت خ

 ي دستشو جلوکهی که بهش کرده بودم ، در حالی رو به من کرد و در جواب ِ سالمبعد
 :  گرفته بود ، گفتیگوش

 .ادیسالم خاله ، برو صبحانه بخور تا دانا ب-

 :  آروم ادامه دادي با صداشوی پرحرفبعد

 یتو سع! ...  واالدونمیچم! ...  هر روز هر روز بهت خبر بدهدیآدم با! گهی دي دارمریآلزا-
 !کار؟ی چيخوایساعت م. يایکن امروز ب

 :  گفتي بلندي با صدابعد

 ! چنده؟ساعت! ... خاله؟! ...  جان؟نشیب-

 :  ، گفتممی که کنارش ، عکس بابا رو زده بوديواری ساعت دي از رومنم

-9 

 :  که پشت خط بود گفتیی به داژهی منخاله

 :  صبح9:00ساعت / چالوس /  یکین
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 خنده و ری که کنارم بود ، زد زنی رفتم و تو همون حال ، عمه شهنیی سرعت پله ها رو پابا

 : گفت

چه امشب خوش بگذره !! ... خوش به حال بهبود! ...  ماشاالي داریچه سرعت!! ...  عمهيوا-
 !! ...به آقا داماد

 :  دوباره خنده خودمو پنهون کردم و با خجالت گفتممنم

 !ششی برم پدی باعی بگم که سرخوامی ميزی چهی... آخه کار دارم باهاش ! ... عمه؟-

 :  هم با خنده گفتعمه

! ... نی دارادی امروز زیحرف خصوص! ...  عمه جوني بخندشهیخدا کنه هم.. .اووووووو -
 !برو... برو عمه 

 :  پاهاش رد شدم و آروم گفتمي شالمو جمع کردم و از جلومنم

 !!دیببخش-

 نکهی رفتم و به محض انیی عمه رو پاي جلوي و آروم پله هادی خندی هم همچنان معمه
 نیی پايادی کردم و با سرعت زیکی ، پله ها رو دو تا دمیازش دور شدم و به پاگرد رس

 ، نی ماششهی که داره تو شدمی بهبود رو از پشت سر دافهی در و قي جلودمیرس. رفتم
 که متوجه دمی و فهمسادمی آروم اومدم پشت سرش واومآر. کنهی خودشو مرتب ميموها

.  و تو عالم خودش بودخوندی داشت واسه خودش شعر مينطوریهم! ... حضورم نشده
 : خوندی که مدمیشن

  مبارکت بادشاالی خانم گل ، ایکین-

  مبارکت بادشاالی شاهانه ، ایعروس

 :  خنده ام رو گرفتم و آروم گفتميجلو
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 سالم-

 :  گفتي دفعه اهیاما ! ... شهی بود و احساس کردم که بهبود متوجه نمفی ضعیلی خصدام

 !زم؟ی عزمیبر...  ؟يحاضر! ... ؟یجانم خانم-

 :  چشماش گذاشتم و گفتمي از تعجب گرد شد و دستامو روچشمام

 ! آقا؟يدیمگه منو د-

 :  به اونا زد و گفتي هم دستامو گرفت و بـ ـوسه ابهبود

 !؟ي متوجه نشم که اومدشهیمگه م-

 :  که بر لبـ ـاش داشت ، گفتي داد و با لبخندهی تکنی هم برگشت و به ماشبعد

 ؟يسالم ، حاضر-

 بهبود شده بودم ، ابروهام به نشانه ي که تازه متوجه حضور بهزاد ، مونا و زن عمومنم
 جلوتر ی جلوم گاز گرفتم و کميتعجب باال رفت و انگشت اشاره دست راستمو با دندونا

 :  بهبود هم با خنده گفتي سالم کردم و زن عمویرفتم و به آروم

 ! کوشن؟نایمامان...  شاالیه امبارک... سالم عروس خانم -

 :  هم با همون حالت خجالت زده ، گفتمبعد

 ... انی بخوانی میعنی! ... انیدارن ب... ممنون -

 :  خنده ام گرفت و پشت بهبود قائم شدم و آروم گفتمی دادم ، کلی سوتنکهی ااز

 اومدم يه عجله ااون از پله ها ک...  عروسه خُل شده نی اگنیاالن م! ... خاك بر سرم کنن-
 ...  زدمنجای که اي از گندنیا! ... و عمه گفت چه خبرته؟

 :  گفتی هم خنده اش گرفته بود و سرشو به سمت راست چرخوند و به آرومبهبود

 !وانهید! ... يزیچ! ... ي نازهیبابا ! ... ن؟یی پايحاال چرا زود اومد!! ... نگران نباش بابا-
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 نی از اشتری قرمز شده ام ، بافهی تا قواری خودمو برگردوندم و رفتم سمت دي هم روبعد
 اومدن و منم با دست به بهبود اشاره نیی ، عمه و خاله پایبعد از لحظات! ...  جلوه نکنهعیضا

 . و کارمو بهش بگمادی بشمیکردم تا پ

 :  و گفتشمی ، اومد پهی با بقی هم بعد از سالم و احوالپرسبهبود

  شده؟یچ! ... م؟هو-

 :  هم لبـ ـامو با دندون گاز گرفتم و گفتممن

 نبود که می اصالً حواسم به گوشیول...  بهت بگم خواستمیم...  دارم ي برنامه اهیامروز -
 ! بهت بگم؟یک! ... شارژش تموم شده

 :  ، گفتکنهی داره فکر مدادی که نشون می هم لبـ ـاشو غنچه کرد و با حالتبهبود

 ... بعدش برنامه امروزتو بهم بگو...  شگاهی آرامی رو برسوننایابذار -

 !! ... کهشهی وقت نمگهید! ... شگاهی باهاشون برم آرادیآخه منم با-

بعد از ! ... اس؟یکارت چطور!! ... گهی دیشگاهی آرا3 تا تاًیتو نها! ... یباشه خانم:  بهبود
 ! نه؟ای انجام داد شهیاونم م

 ی خوشم میلی ؛ خدادی متی که در ذهنم داشتم ، اهمیماتی من و تصمي به حرفانکهی ااز
! ...  رو ندارمزای چنی سرم و وقت اختهی کار ریلی نبود که بگن امروز خیی آدمانیاز ا. اومد

با .  بابت خوشحالمنی من براش مهمتره و از اي حرفاشهیو هم...  بار نشد بگه کارم مهمه هی
 :  بهش گفتميشاد و سرشار از شحال خوافهیق

 !! تا شبگمیبهت نم! ... زهی سورپراهی یعنی...  انجامش داد شهیبعد از اونم م! ... آره آقا-

 :  کوچک کرد و گفتطنتی هم چشماشو با شبعد

 ! ...پس تا شب!! ... چشم-

 : گفتی که مدمی مامانو شني زدم و صدای بهش چشمکمنم
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 !! شد10ساعت ! ... گهی دنیبابا بجمب!! ...  کبوتران عاشقيا-

 :  فوراً گفتممنم

 ... می برمیبر!! ... يوا-

 و بهروز هم نی سمت ماشمی ، رفتمی که کردي خنده و با خنده اری دوباره زد زنی شهعمه
 نفر 3 اومد و نی ماشنکهیبعد از ا. انی بگهی دنی ماشهی بتونن با هیبه آژانس زنگ زد تا بق

 .می حرکت کردشگاهیا شدن ، به سمت آرنی داخل ماشگهید

 شگاهیبه آرا. دادمی و منم با لبخند پاسخش رو مکردی منو نگاه مری هم مدام تو مسبهبود
 :  شدن ، گفتمادهی و موقع پمیدیرس

 ! ...کارت دارما! ... مونه؟ی مادتی! ... بهبود؟-

 :  هم لبخند زد و گفتبهبود

 ... کنمیبعدش باهات هماهنگ م...  گل بزنم نویمن اول از همه ، برم ماش-

 :  کردم و گفتمي دوباره خنده امنم

 ... منتظرم... چشم -

 نکهیپله ها رو باال اومدم و به محض ا.  شدنی ، منو بدرقه کرد و سوار ماشي با لبخنداونم
خانم . کردنی مشی دوباره شروع کرد به دست زدن و همه همراهنیداخل شدم ، عمه شه

 :  گذاشت و گفتی صندلي اونجا هم هست ، دستاش رو روری و مدشگرهی که آرايباقر

 ملکه ازت درست کنم که آقا هی خوامیم...  ی گلنی بشایب! ... عروس خانم؟! ...  جان؟یکین-
 !! ... ، بخوره به درختدنتیداماد به محض د

 :  گفتمي با لحن جدمنم

 ! ...بهبود گناه داره! ... ؟يخانم باقر-

 :  هم گفتکای خنده و نری زدن زهی و بقنی نگالهخ
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 ! ... نکنتشیاذ...  خوادی خاطر شوهرشو میلی من خی آباجنیا! ... يخانم باقر-

 :  و گفتدی خندهی هم به همراه بقي باقرخانم

 ! ...بخوره به خودت! ...  به درخت نخورهشاالیپس ا... باشه -

 ي گذاشتم و رفتم جلومی ـشونـی پي از خجالت لـ ـبمو گاز گرفتم و دست راستمو رومنم
 هم بند رو به همراه خودش آورد و رو به يخانم باقر.  نشستمی صندلي و رويخانم باقر

 : مامان و خاله کرد و گفت

 !اجازه هست خانما؟-

تو .  هم مشغول شدي تکون دادن و خانم باقردیی و خاله هم سرشونو به نشانه تأمامان
 افهی که قدمی ، چشمم به مونا افتاد و دنهی از تو آیهمون حالت بودم که به طور اتفاق

بعد هم چشمم به ساعت ! ... ه؟ی شکلنی که چرا ادمی به خودش گرفته و منم نفهمییاخمو
 ...  بوددهی رس10 افتاد که به ن اوي و عقربه هايزیروم

 :  صبح9:30ساعت / تهران /  دانا
 
زود باش بردار ...  ر؟ی گغامی رو پی نفله چرا رفتکهیمرت! ... ؟ی جل جليهو! ... ؟یالو جل-

 طانی ششی قربون اون ريا! ... جانم! ... زمیعز...  ؟یجالجل! ... ؟یلیجل. کارت دارم
!  اومده؟ دانا اومدهی کنیبب...  رو بردار یگوش! ... جالل جان خوشگلم؟! ...  برم منتیپرست

 شده ی سرش خالي کم جلوهیتازه ! ...  هاخورهی ، فِر مهیچی پچی کم پهی که موهاش مونه
از ...  ذارهی نمشیتپله ر...  خندهیهمش م...  دهیدماغش تو آفسا...  هیچشم و ابرو مشک... 

 گهی ، به باباش می مامگهیبه مامانش م! ...  سال داره26 ساله که 30...  بزرگ شده یبچگ
 ... گهی ، به عمه اش می سی سگهی مواهرش ، به خيدد

 :  گفتي خواب آلودي رو برداشت و با صدای گوشجالل
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چه خبرته انقدر چرت و ! ...  داشته باشم؟شی بار من از دست تو آساهیشد ! ...  زهرماريا-
 ؟یگیپرت م

 :  و کامالً مهربون گفتممانهی صمی لحنبا

 من حلواتو ی سقط شنیی پای از رو اون کاناپه پرت شیاله! ... زمیزهرمار و مرض عز-
 نم؟ی خبر مرگت نازنییکجا. بخورم

 :  خسته گفتي هم خنده اش گرفت و با همون صداجالل

 !در حال به اتمام رساندن کپه مرگم بودم-

 رسه؟یمام م به اتیخُب ک-

 ! ازش موندهی ساعتمیهنوز ن:  جالل

 ! کني کارهیشما ! ...  جاني گوساله سامرشناسمی ساعت نممیمن ن-

 ؟ی جناب موسیگی میچ:  جالل

 ! فرامرزشی پرمی ميومدی ، اگه ني که اومدياگه اومد! ... ي دم ِ در ِ مغازه ا10تا ساعت -

 :  گفتي واضح تري با صداجالل

  داره؟یمگه فرامرزم گل فروش-

 که دلشون با آدمه ، خوشم یینایانقذه از ا.  دلش با منهیول...  نداره ینه اون گل فروش-
 .ادیم

 :  هم با خنده گفتجالل

 ! مرضيا-

 ! جاللی ، گل فروش10پس وعده ما ساعت ! ...  جان و مرضيا-

 .امیباشه م:  جالل
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خودش . دمی جون سفارش میو خودم به کام رمیمن اونجا م. ستی هم مهم نيومدین-
 . روی همه چکنهیدرست م

 .امی ، خودم می به اون بگخوادینم:  جالل

 !يایبگو که م-

 گهیگفتم د:  جالل

 شه؟ی همه انتظار داره تموم منی ایعنی-

 ؟یچ:  جالل

  آروم جونم؟ي امونم؟ی تو نمی بگهیمن د-

 ... اَه ، باز شروع کرد:  جالل

 :  ، گفتمارمی جالل رو سر حال بنکهی اي اشک آلود برای لحنبا

تو هم . سپهر که باهام به هم زد! ...  باز شروع کردیگی ، مرسهی که منجای به اشهیهم-
 ! وفا؟ی بی به هم بزنيخوایم

 يمنم با لحن جد. دیچی پی تو گوشم نمي اگهی دي از خنده مرد و جز خنده هاش صداجالل
 : گفتم

 . کار دارمیکل...  زودتر ایپاشو ب! ...  هامهی عروسیامروز ناسالمت! مردك-

 :  گفتي خنده اش رو قطع کرد و با حالت جدجالل

 .من شرمنده ام...  نبود ادمیشرمنده ...  دانا یگیآخ آخ راست م-

 .منم دانا ام-

 .شتمی پگهی دقهیدو دق. امیاالن م! ... کوفت:  جالل

 نداره ، تی که واقعی االن اونجام در حالنی و همشتمی پگهی دقهی دو دقي جمله هانی ااز
 :  گفت ؛ بهش گفتمنوی ، جالل انکهی و به محض ازارمیب
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 . باشقی دقی ولگهی ربع دهیبگو . شتمی پگهی دقهی دو دقی بگخوادینم-

 چشم چشم ، فعالً:  جالل

  ، چائوویقربان ِ -

 دمی پسر بچه رو دهی دختر بچه و هیت چراغ قرمز ، پش.  کردم و راه افتادمشی آتنویماش
 و پسره نی ماشياومدن جلو. فروختی هم گردو میکی فال دستش بود و اون شونیکیکه 

 : بهم گفت

 ؟يخریفال م! ... عمو؟-

.  به زور بخرگنی ندارن و مزای چنی به ای توجهقاتی رفنی اداًیجد! ...  تو عمویچه مهربون-
  حاال؟هیاسمت چ!  فکر کنمیتو با ادبشون...  زیلی وزیلیدمت ج. یکنی سؤال مي داریکیتو 

 .راممیمن با. ستمی پدر مادر نیب. چون من خانواده دارم... آره عمو :  فال فروش پسر

 در آوردم و فمی از تو کی پنج تومنهی. ازمندهی و واقعاً نستی تو کارش نیی که گدادمیفهم
 : به سمتش گرفتم و گفتم

 . فالم بهم بدههی ری بگنویا...  عمو جون ای خواهرته آره؟ بنمیالبد ا. رامیبه به آقا با-

خودم ازش .  اون بره جلو و گردو بفروشهذارمی وقت نمچیه... آره خواهرمه :  رامیبا
 دونه گردو هی و تا حاال هم نذاشتم ادیاون فقط باهام م. فروشمی و مرمیگیگردوها رو م

 .بفروشه

 به همراه کاپشن شی دودافهی سال سن ، انقدر عاقل بود و ق10 تی با نهاي بچه اکهنی ااز
 ی از نظر عقلی بودنش بود ؛ ولری پاره اش ، به ظاهر نشون دهنده فقنیکهنه و شلوار ج

 :  داشت ، خوشم اومد و گفتمرتیکامالً سالم بود و غ

  حاال؟يدیفال نم. یکنی میکار خوب...  عمو نیآفر-

 :  نگاه به پول انداخت و گفتهی
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 . تومنه250فال من . ادهی زنیا! ... عمو-

 . باشهبتیخُب ، بذار تو ج-

 تونمینم:  رامیبا

 چرا عمو؟-

 همش یول.  بهتون بدمدی باهی تومن بق4750االن . ارمی پول حالل دربدیبابام گفته با:  رامیبا
 .م که بهتون بدم نداريزی تومن دشت کردم و چ1300از اول صبح تا حاال 

 :  به چراغ نگاه کرد و گفتبعد

 .شهی داره سبز مگهیچراغم که د-

 رونی بی تومن1000 هی هست ، ی گرفت و چون حس کردم که حواسش به همه چبغضم
 : آوردم و گفتم

 فالم واسه هی...  مهیامروز عروس. خوامیمن دو تا فال م!  نداره؟ی اشکالگهی که دنیحاال ا-
 ینیری به خاطر شبتی ، اونو بذار تو جمونهی مگهی د500.  تومن500 شهیم. خانمم بده

 .میعروس

 :  زد و گفتی بخشتی رضالبخند

 مبارکه-

 به حرکت در نوی ماشکهی کردم ، در حالی باهاش خداحافظی فالو ازش گرفتم و وقتمنم
 که پولو به خواهرش داد و خواهرش هم اونو دمی ، دنی بغـ ـل ماشنهیآورده بودم ؛ از آ

 دوخته شد نیسرمو به سمت راست چرخوندم و نگاهم به ساعت ماش. بشیگذاشت تو ج
 ... دادی رو نشون م10که عدد 

.  شده بودیی نشسته بودم ، تماشارشی که زی و درخت مجنوندی باری مزی رزی ربارون
 دست به دست هم داده یون بود ، همگ که در باری رود و نـ ـوازش باد و آرامشيصدا
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 از ییحرفا.  و باز هم دفترچه خاطراتمو باز کنم و ورق بزنمنمی بشنجای اامیبودن تا من ب
خودکارمو . دونستمیکس از اون خبر نداشت و فقط خودم م چیجنس خودم به خودم که ه

د و بعد از چند  سرم افتايدو تا برگ رو. به دهانم گرفته بودم و در حال فکر کردن بودم
 زانوهام بود و برگه هاش يدفترچه رو.  اومدن و باد شدت گرفتيادی زي ، برگهاهیثان

 که از ی نشست و با اشکاتش صفحيشروع کردن به ورق خوردن و چند قطره بارون رو
 که در یهر اتفاق.  فکر کردمزیچشمامو بستم و به همه چ.  اومد ، همرنگ شدیچشمام م

 ي رو برايزی چتونمی نمنکهیاز ا.  قرار دادهي بدطی قبالً افتاده و منو تو شراایحال افتادنه و 
 و دنبال ادیم  حرصم درفهمهی نميزی چی کسنکهیاز ا.  بدم ، کالفه امحی درست توضیکس
 ...  بد پاك کنمي رو از فکراهی ام تا خودمو اثبات کنم ، تا ذهن بقیراه

 : گفتی که انگار داشت مدمی شن رو از دوریی حال خودم بودم که صداتو

 !خانم معلم؟! ... خانم معلم؟-

 که دمی پاك کردم و دفترچه رو بستم و سرمو به طرف صدا چرخوندم و قاسمو داشکامو
 اومد طرفم و یاز جام بلند شدم و اونم همچنان داشت با سرعت م.  طرفمادیداره با عجله م

 : گفتیمدام م

 !خانم معلم؟! ... خانم معلم؟-

  شده؟یچ! ... جانم قاسم جان؟-

 کهی داشت و در حاليادیعجله ز.  هول شده بودیلی و خدی کشی تند تند نفس مقاسم
 :  ، گفتادی ـنه اش گذاشته بود تا نفسش باال بـی سيدستشو رو

 ... دیایب...  دیایب... معلم ... خانم ... معلم ... نم ... خا -

 !؟يچرا انقدر هول شد...  قاسم جان؟ امیکجا ب-

 ! با آقاندازهیبهادر داره جنگ راه م! ... شهی داره ميریدرگ! ... باال مکافات شده:  قاسم
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 شده بود ، حرصم گرفت و فوراً دامن خودمو جمع کردم و یرتی بهادر دوباره غنکهی ااز
 : و بهش گفتم شونه قاسم گذاشتم ي دفترچه و دستامو رويخودکار رو گذاشتم ال

 ! شده؟ی چنمی ببمیبدو بر-

 وقت چیه. میدی رو اونجا ديادی زتی ، جمعمیدی تپه رسي باالی و وقتمی عجله راه افتادبا
 نفر هی.  بوددهی ندتی همه جمعنیمدرسه انقدر شلوغ نشده بود و تا به حال به خودش ا

 نکهیقبل از ا! ...  و صداش کامالً مشخص بود که بهادرهکردی مدادیاون وسط داشت داد و ب
.  زانوهام نشستم و خودمو هم قد ِ قاسم کردم و تو چشماش زل زدميجلوتر برم ، رو

 کوتاهه و لباس فرم مدرسه شهیموهاش هم. بارهی ازش می داره و مهربونی معصوميچشما
 يدستامو رو. بسته شده بود طبق معمول اشتباه راهنشی پي بود و دگمه هادهیرو هم پوش

 : شونه هاش گذاشتم و گفتم

 ؟یکنی مفیبرام تعر! ...  شده قاسم جان؟یچ-

 :  شده بود ، گفتي اشک از چشماش جارکهی هم بغضش گرفت و در حالقاسم

 ! بشهينطوری امیخانم به خدا ما دوست ندار-

 :  و گفتدی چشماش کشي هم دست راستشو روبعد

 .دی دادادمی خودتون نویدرسته؟ ا ، کنهی نمهیمرد گر-

 :  زدم و گفتمي بهش لبخندمنم

 يمخصوصاً جلو.  کنههی تو خلوت گردیبا. کنهی نمهی وقت گرچیمرد ه... آره قاسم جان -
 .کنهی نمهیمعلمش گر

 :  آروم و شمرده گفتیلی هم آب دهانشو قورت داد و خقاسم
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 يکل آباد...  زهیریهمه جا رو داره به هم م! ... ه؟ی آقا بهادر فکر کرده کنیا! ... خانم جان-
 از دهنش یامروز اومده مدرسه ، هرچ...  کالفمون کرده گهید... از دستش ناراحتن 
 .دراومده به آقا گفته

 قاسمو محکم گرفتم و ي ، باال آوردم و شونه هاهی انداختم و بعد از چند ثاننیی سرمو پامنم
 : گفتم

 . بکنهتونهی نمی غلطچیبهادر ه! ...  از چه قراره؟هی قضمینیب بمیبر...  ایبا من ب-

 به نکهیجلوتر رفتم و به محض ا. می زد و دستشو گرفتم تا با هم بري هم لبخندقاسم
 مدرسه رو گرفته بود ری مدقهی که دمی شدم ، چهره برافروخته بهادر رو دکی نزدتیجمع

 : گفتی متیو با عصبان

! ... رت؟ی غی بی بزنی حرفنی همچیکنیچطور جرئت م! ... ؟يتو مگه خودت ناموس ندار-
 !؟یکنیشرم نم

 تیعصبان.  بهادر زل زدمي جدا کردم و تو چشماری بهادر رو از مدي جلو رفتم و دستامنم
مثل .  ، خشکش زد و چشماش گرد شددی منو دنکهیبه محض ا. دی باریاز چشماش م

 ، رفتی منیاز بس سر ِ زم! ختهیر هم ر رنگش ، پر بود و دي قهوه ايشهای رشهیهم
 هم ي دندوناشو که با حرص روتونستمی میراحت به.  بزنهشهاشوی که رکردیفرصت نم

 اش به ینی از حرص بود و بازدم ِ نفسش از داخل بدنشینفس کش.  ، حس کنمفشردیم
 ی سرمون ميبارون شدت گرفت و رو. دادی و شالمو تکون مدی وزیباد م. خوردیصورتم م

 : فتم گتی و دندونامو به هم فشردم و با عصباندمیابروهامو در هم کش. دیبار

 !اد؟ی بگم خان عمو بای يری منجایاز ا-
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 دستشو یکم. دمی بهادر کردم و حرصو از مشت کردن دست راستش فهمي به دستاینگاه
 هی مثل يه ا انداخت و زوزنیی نگاه کرد ، دستشو پاری به چهره مدنکهیباال آورد و بعد از ا

 . رو کنار زد و رفتتی و جمعدیگرگ خسته کش

 :  صبح9:00ساعت / تهران /  نشیب
 
 لوفری هم داشت به نیبمان. زهیری میی که داره چادمی طرف آشپزخونه رفتم و مامانو دبه
 : گفتی و همش مدادی مریش

 ... جانم مامان... جانم مامان -

 :  و گفتدی اول از همه منو دسیفرنگ

 !دهی زحمت کشی صبحانه بخور که مامانت کلایب...  ری صبح بخنشیسالم ب-

 :  زدم و گفتمی لبخند زورکنی همي تنه زدناش عادت کردم و برابه

 !کشهی زحمت مشهیمامانم هم... بله چشم ! ... سالم خانم مهندس-

 :  هم برگشت و با لبخند به من نگاه کرد و گفتمامان

 !ی کنفی کمختی دبش برات ریی چاهی-

 :  وسط و گفتدی هم پرفرناز

 !اِهِم؟... اِهِم -

 :  گفتمي حوصله ای به فرناز کردم و با حالت بینگاه

 ! حاال اِهِم؟یکه چ! ... خُب مثالً سالم-

 !! کننهی گردی باهیبق!  باشهنیعروس که ا... بله بله :  فرناز

 !خُب بچه جان مثل بچه آدم بگو سالم-

 سالم:  فرناز
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 مسال-

 ؟یخوب:  فرناز

 یمرس-

 چه خبر؟:  فرناز

 :  گفتی با خنده کوتاهیبمان

 !تا صبح ادامه داره؟-

 ! کنسل شدی عروسینیبی وقت مهیادامه که بدن ! ... حرفنی مينطوری اولش انایا:  سیفرنگ

 ! از خدات باشهدیتو که با:  فرناز

 :  گفتتی فرناز و با عصباني ، زد به بازودی جمله رو شننی انکهی به محض اسیفرنگ

 !اصالً به من چه؟! ...  به هم بخوره؟نشی بی از خدام بوده که عروسیمن ک! ... خفه-

 آخ ِ هی و همون موقع چاقو به دستش خورد و دی سفره کشي هم بلند شد و دستشو روبعد
 خودشو ی هشتي و ابروهادی کشتی عصباني از رویبلند گفت و بعد چشماشو بست و نفس

 : ه حالت اخم در آورد و گفتب

 ! اومدمی مدیاصالً نبا-

 : گفتی که مدمیشنی ما رفت و صداشو مشی جمله ، از پنی از ابعد

 ! سالنامیبعدش م...  شگاهی آرارمیخودمم م...  خونه رمیمامان من م-

 :  که گفتدمی خاله رو شنيصدا

 . خونهي برخوادینم. شگاهی آرامیریبا هم م! ... الزم نکرده-

 :  گفتی آرومي هم با صدافرناز

 با اون ستیمعلوم ن! ... عمراً! ... شگاه؟ی آراي بریی تنهايخوایتو م! ... آره جون عمت-
 ! نه؟ای قرار داره يریکبیا
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 :  گفتی هم به فرناز با حالت مهربونمامان

 !یگی که میدونیتو که نم.  حرفو نزننیا! ... خاله؟-

 .ستی دختر آدم بشو ننیا. دونمیوبشم مخ... چرا خاله :  فرناز

 تعداد کردمیمشغول خوردن صبحانه شدم و همش فکر م.  نگفتم و سکوت کردميزی چمن
 لیما که خودمون فام. کردمی باشه که اشتباه منی از اشتری مامان اومدن ، بشی که پییآدما

 من ، خاله داشت منتش رو یتازه موقع عروس.  هم با ما قهر بودیی و دامی نداشتيادیز
 و متأسفانه خاله مثل ادی بستی نی مامان اصالً راضکهیدر حال!! ی عروسادی که بدیکشیم

 ! ... کنهی داره خودشو نخود هر آش مشهیهم

خاله هم با لحن به .  نگفتيزی چگهی اومدن خاله به آشپزخونه ، فرناز ساکت شد و دبا
 : ظاهر مهربونش گفت

 !دیشما ببخش! ... ؟یشناسی دختر منو که منیا.. . خواهر دیببخش-

 .بذار راحت باشه! ...  کرده مگه بچه؟کاریچ! ... ه؟ی حرفا چنینه بابا ا:  مامان

 باباش انقدر نیاگه ا! ... گهی شده دينطوری راحت گذاشتمش که انیهم:  ژهی منخاله
 ! اومدی بار نمنطوری انی بره سفر خارجه ، اذاشتینم

 سفر شوهرش محسن و مدام از گشت و گذار نی کردن آخرفی هم شروع کرد به تعربعد
 از آشپزخونه اومدم ی و با بماندهیهمسرش به ما گفت و منم اعصابم خورد شد بس که پز م

 . تخـ ـت خوابوندي هم اومد تو اتاقم و بچه رو روی و بمانرونیب

 !دانا کجاست؟:  یبمان

 .وابمو ندادهفعالً که ج.  دادمامیبهش پ-

 : خوشحال شدم و گفتم.  دادهامی دانا پدمی انداختم و دی نگاهمی گوشبه
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 هی ساعت میمن لباسامو بپوشم که احتماالً دانا تا ن.  بنده رو جواب دادامی آقا پنکهینه مثل ا-
 .رسهی مگهیساعت د

 : دمی کردم و با تعجب پرسی نگاهی چهره بمانبه

 ؟ي شده خواهریچ-

 :  سرشو تکون داد گفتنکهی هم بعد از ایبمان

 واسه امشب که از خون ِ میخوای مرد مهی کنمی حس میول! ؟ي چجوردونمینم.  امي جورهی-
 !ما باشه

 . برام با ارزشهیلیوجودش خ.  که هستیعل-

 ...  بابا بودي که جایکی یول.  هستیآره عل:  یبمان

 !ه؟یمنظورت چ-

 ! کرد؟فی مامان قصه خودش و بابا رو برامون تعرادتهی:  یبمان

 آره چطور؟-

 ! رو گم کردنی کسهیگفت که قبلنا :  یبمان

 !ه؟ی نگفتن که کیول. ادمهیآره آره -

 ! از خون ِ ما باشه هادیشا.  گفتن آشنامونهیآره نسبت طرفو نگفتن ول:  یبمان

 .دونمینم-

 :  به طرف کمد لباسام رفتم و گفتمبعد

 !ایکنی فکر مییزای تو به چه چی بمانيوا-

 ! نشدي ازش خبری منتظرش بودم ولمیآخه شب عروس:  یبمان

 !؟یگی که می طرفنیهم! ؟یمنتظر ک-

 !آره:  یبمان
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معلوم . می گمشده دارهی بار گفته هیحاال مامان ! ... ه؟ی طرف اصالً کیدونیبابا تو چه م-
 !!هی که کستین

 رو گفت تا سبک نای حالش بد بود که اادمهی بار هی.  من گفتياآخه مامان با اصرار:  یبمان
 ! طرف داداشمون باشهنی ادیاصالً شا. بشه

 :  حرفاش خنده ام گرفت و گفتماز

 !الیخیبابا ب! ...  حاال واسه من؟ي شدسیپل! ... ؟یبمان-

 !گمی مينه جد:  یبمان

 !ه؟ی طرف کیدونیمگه م... برو بابا -

 !دمشیمن که تا حاال ند:  یبمان

 !؟یدونی که اسمشو منهینه منظورم ا-

 .آره مامان اسمشو بهم گفت:  یبمان

 !ه؟یخُب اسمش چ-

 !بهبود:  یبمان

 :  اومد که گفتی مییرای مامان از پذيصدا

 ! شد10 گهیمادر حاضر شو د! ... نش؟یب-

 خودمو کُشتم یت بزنم ، هرچ استارهیبابا من صبح اومدم ! ...  شد فؤادی چدونمیاصالً نم-
 تِر تِر ی ، خراب شد و هنییتا چند تا کوچه اومدم پا.  ربع درست شدهیبعد از ! ... نشد
 .االنم که خدمت شمام. کرد

 جا باشه تا من نیتو بذار هم! ...  داغونهالیکالً دِفرِنس...  کار داره یلی که خنیواال ا:  فؤاد
 . بدمبشویترت

 !شه؟ی درست نمیعنی. من امروز کار دارم! ...  فؤاد نهيوا-
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طول . شهی واسه امروز درست نمیعنی...  ستی نی درست شدننیا...  قتشینه حق:  فؤاد
 . تا درست بشهکشهیم

 ! کنم؟کاریپس من چ-

 !انقدر واجبه کارت؟...  واال دونمینم:  فؤاد

 !ي کار ضرورهی برم واسه دیبا... آره بابا -

 :  کرد و گفتزونی کرد و لب و لوچشو آوزی خودشو با لُنگ تمي فؤاد دستابعد

 بشوی باشه من ترتنجای درست بشه ، بذار هميخوایاگه م! ... هرجور صالحه. دونمینم-
 !ی خود دانگهی که ديخوایاگه هم نم. دمیم

 ي خم شده بودم و چرخاکهی انداختم و در حالی نگاهنی کم فکر کردم و به بدنه ماشهی
 :  ، گفتمکردمی نگاه منویماش

 ! سؤال؟هیفؤاد -

 :  ، گفتکردی باد ممی رو تنظای از مشتریکی نی داشت ماشکهی هم در حالفؤاد

 !جونم؟-

 ! چقدر کار داره؟قاًی ِ من دقنی ماشنی انیبب-

 ...  طول بکشهي هفته اهی دیواال شا:  فؤاد

 ... پس-

 : مت فؤاد رفتم و گفتم چونه ام گذاشتم و بلند شدم و به سي راستمو رودست

 ! چالوسرسونمی خودمو مي جورهیمن امروز ... پس تو برو تو کارش -

 . واستکنمیمن حلش م. باشه:  فؤاد

 قربونت ، دستت درست-

 !گه؟ی ، امر دمیمخلص:  فؤاد
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 . بعداً خبرم کنگهیحاال تو د. رمی ، پس من میسالمت-

 ی علایچشم چشم ، :  فؤاد

 خداحافظ-

 :  منو بهش گفتمي اومد جلوی تاکسهی و همونجا رونی اومدم برگاهی تعماز

 !نالیآقا دربست ترم-

 سال سن پشت فرمون 70 حدود يرمردی پهی.  اونجا معطر بودي نشستم و فضانی ماشتو
 عکس هی و کار بقافهی نسبت به قشهی بود و منم که همشای درونی عشهاشینشسته بود و ر

 و به آهنگ ی دادم به صندلهی کاپشنم کردم و تکبی ، دستامو تو جدمی نشون نمیالعمل
 : خوندی ، گوش دادم که مدشی که از ضبط پخش میگانیگلپا

  که خاك فرش منهیدونستیم-

 ي نموندیرفت

 دوی بخت سپچرا

 ي نشوندیاهی سبه

  فقط تو رو دارمیدونستیم

 ي نموندیرفت

 دوی مرغ امچرا

 ي خونه پروندنی ااز

 بهم انداخت و ادامه آهنگ رو با یراننده هم نگاه. دمی بلند کشی تکون دادم و آهسرمو
 : خواننده هم صدا شد

  مشت خاکههی واسم ای و دنشمیدرو-

  دل پاکهکی دار ندارم فقط همه
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  که خاك فرش منهیدونستیم

 ي نموندیرفت

 دوی بخت سپچرا

 ي نشوندیاهی سبه

 :  کم که گذشت ، صدا رو کمتر کرد و گفتهی و دادی با آهنگ سرشو تکون مهمزمان

 ! بشه؟ی که چيریم! ... جوون-

 : دمی گرد شد و با تعجب پرسچشمام

 !جان؟-

 ! بشه؟ی که چيریگفتم م:  راننده

 ! کجا؟دیببخش-

 !گهی دي برخوادی که دلت میی جانیهم:  راننده

 ! بره؟خوادی دل ِ من کجا مخوامیمعذرت م-

 هی تو بودم نیخودمم ع.  نکردمدی سفابی موها رو تو آسنیمن ا... برو پسر جون :  راننده
 .یزمان

 !د؟یکنی صحبت می راجع به چدونمی من واقعاً نمدیببخش-

 ـگار از تو اون ـی دونه سهی دستش برداشت و ي ـگارشو از جلوـی هم پاکت سراننده
 :  که گفتکردیدرآورد و داشت فندکو روشن م

 ! ، تعارف نکردمیستی ني دوددونمیچون م-

 کهی ـگارش زد و در حالـی پک به سهی.  ، تعجب کرده بودمزدی حرف مينطوری انکهی ااز
 :  ، گفتدادی جا م3دنده رو تو 
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اگه قسمتت . حاال توأم غصه نخور! ...  که نشدفی حیول. خواستمی مویکی ی زمانهیمنم -
 داره ازدواج دمیشا. رهی داره مای رفته خارج ایاالن احتماالً . نیدیرسی ، حتماً بهم مشدیم
 تیفقط خودتو اذ.  ندارهي ادهیفا.  نرو دنبالشگهی ، دکنهیپس اگه داره ازدواج م. کنهیم
 .یکنیم

 :  و گفتممی بوددهی رسنالی ترميکاینزد

 .شمی مادهی بغـ ـل مغال پنیمن هم-

 .يریگی می خوبجهیبعداً نت. کر کن به حرفام فیول... باشه چشم :  راننده

 ! نداشتی حرفاتون به من ارتباطیول. ممنون-

 ی شدم و به طرف دفتر تعاونادهی پنی پولو بهش دادم ، از ماشنکهی گفتم و بعد از انویا
 .رفتم

 :  صبح11:00ساعت / چالوس /  بهبود
 

 : گفتی که داشت مرتب مدمی بهزاد رو شنيصدا

 ؟یداداش خوب! ... داداش؟-

 جدا شهی شونه هامه و داره منو از شي بهزاد روي دستادمی باز کردم و دی به آرومچشمامو
 :  گفتمیفی ضعيبا صدا. کنهیم

 ! شده؟یچ-

 !نمیروتو برگردون سرتو بب! ...  نشد؟تیطور...  داداش؟ یخوب:  بهزاد

 .من خوبم-

 گوشه هی نوی بود و ماشدهی رنگش پریکم.  شدمرهی جدا کردم و به بهزاد خشهی از شسرمو
 . شده بودمجی گی و منم کممی بودسادهیکنار مغازه ممد وا.  پارك کرده بوديا
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 ... من شرمنده ام به خدا:  بهزاد

 :  انداخت و گفتنیی سرشو پابعد

 نکهیمنم تو دست انداز افتادم و واسه ا.  پرادو اومد جلومهی...  پرت شد ییهویحواسم -
 ترمز کردم ، شما هم به سمت مخالف نکهیبه محض ا!  زدم رو ترمزییهویبهش نزنم ، 

 ...  خوردشهی و سرت به شيتکون خورد

 !من که کمـ ـربند بسته بودم-

حواست ...  ي بوديداری و انگار تو حالت خواب و بي سرتو خم کرده بودیول... آره :  بهزاد
 !شهی هوا خورد به شینبود و سرت ب

 .دمی ندیخواب جالب. یگیراست م... ه آر-

 !؟يدی دیمگه چ:  بهزاد

  شد؟ی چنهیحاال تو بگو اون ماش-

 ی عذرخواهدنشیچی و واسه پنیی اومد پادمید.  شدمادهیمن زدم کنار ، پ...  یچیه:  بهزاد
 . شدهی چگمی و االنم که دارم بهت منیکرد و بعدشم اومدم تو ماش

 . نشدمونی طورمیپس شانس آورد-

 :  احساس درد تو سرم کردم و گفتمبعد

 !آخ-

 سرت درد گرفته؟!  شد؟یچ:  بهزاد

 . بوددی کم ضربه شدهی... آره انگار -

 !شرمنده به خدا:  بهزاد

 !شهی مری ممد دشی پمیبر! ه؟ی چه حرفنینه بابا ا-

 .میباشه بر:  بهزاد
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 شماره هی چک کردم و ویگوش . اومدهامی واسم پدمی بشم که فهمادهی پنی از ماشخواستمیم
 :  داده بودامیناشناس پ

  سرآغازنی نام تو بهتريا-

  کنم بازی نام تو نامه کیب

  تو مونس روانمادی يا

  بر زبانمستی نام تو نجز

 ، دنمی و ممد به محض دی و با بهزاد رفتم طرف گل فروشهی چامی پنی منظور از ادمینفهم
 : شروع کرد به حرف زدن و گفت

 ي ، خري ، گوسفندي ، گوساله اي گاوهی یگفتیداداش م! ... به به سالم آقا بهبود خودمون-
 ... ، ي، بز

 ! بگو تا صبحیحاال ه-

 !يای نمرونی اخالق گندت بنی از اتمیتو روز عروس! ... نشد... نه :  ممد

 ! که هستینیهم-

 سالم محمد آقا:  بهزاد

 ؟یسالم بهزاد جان خوب:  ممد

 :  ، رو به بهزاد گفتکردی با گوشه چشم منو نگاه مکهیال در حبعد

 !ستنی سالم کردن بلد نایبعض-

 به فرض سالم-

 . از دستت راحت بشمشدیکاش م...  ایمردی میداشت! ... کیبه فرض عل:  ممد

 ! کمکم؟يومدی ، چرا نمردمی داشتم ميدیتو که د-

 ... آخه:  ممد
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 آره؟! پول واجب تره-

 ... نه بابا:  ممد

 !گهی و رفقا هم که گور باباشون دیکنی مفی کشتری بينطوریا...  عالقته تیکار و کاسب-

 ...  بابايا:  ممد

 !نکنه خانمت بهت زنگ زده؟-

 ! نه؟ای زِر بزنم يذاریم:  ممد

 ... دییبفرما. کنمینه خواهش م-

داشتم کار اونو . چل کرده منو کروزیاز د...  رهی گل بگخواستی مهی مشترنیبابا ا:  ممد
 دمیپرس.  شماستنی که ماشدی و درونی زد بي ، فِردمی ترمز شنيتا صدا. دادمیانجام م

  شد؟يزیچ

 .یتو هم دنبال کارتو گرفت! ... اونم گفت نه نشد-

 !خُب آره:  ممد

 :  به بهزاد کردم و گفتمرو

 !قی از رفنمیا...  ایب-

 ! گله داداشیلیمحمد آقا که خ:  بهزاد

 ...  نهیگی شما منویا:  ممد

 !بهبود ترقه-

 :  هم خنده اش گرفت و گفتممد

 !آره همون-

 !داداش اسمت بهبود ترقه بوده؟:  بهزاد

 :  به خودم گرفتم و گفتمي لحن جدمنم
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 !؟یکنیتو چرا باور م.  گفتنی ايزی چهیحاال -

 : ممد هم که کنجکاوه ، گفت.  کردمافتی دراموی صدا داد و باز همون پمی گوشدوباره

 !منزل هستن؟! ... ه؟یچ-

 کردم و ی ، نگاهخندهی که می خندون و گونه چال افتاده ممد وقتافهی باال آوردم و به قسرمو
 :  و گفتمادی لبـ ـام بي لبخند روی موقع خنده ، باعث شد تا کمزشی ريچشما

 : گهی میه.  دو باره اس دادهاروی هی... نه بابا -

  سرآغازنی نام تو بهتريا-

  کنم بازی نام تو نامه کیب

  تو مونس روانمادی يا

  بر زبانمستی نام تو نجز

 :  و ممد هم خندشون گرفت و بهزاد گفتبهزاد

  نهضت؟یداداش رفت-

 !اکابر! ... نهضت نه:  ممد

 !ه؟ی کستیبابا طرف معلوم ن! ...  شماهادیحاال بخند... زهرمار -

 :  گذاشتم و رو به ممد گفتمبمیاخل ج دوی گوشبعد

 . کار دارمی عروسکش کن ، کلنموی ماشنی ااالی-

 ؟يکارواش برد:  ممد

 ! سال بعد ببرمشخوامیم... نه -

 :  هم با خنده گفتممد

 ! کهشهیآدم نم! ...  آقا بهزاد؟ینیبیم-
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 ، دادمی مرونی که داشتم بخار دهانمو بنطوری که همونجا بود ، نشستم و همی صندلهی يرو
 تر کی نزدی اومد سمت ما و هرچی مابونی نفر افتاد که داشت از اونور خهیچشمم به 

 دی گذشت و رسیکم. شناسهی به من بزنه و منو می حرفخوادی ، احساس کردم مشدیم
 به خودش گرفته بود و مشخص بود که ابروهاشو ي دودنکی با عیی اخموافهی من و قيجلو

 و در همون حالت ، انگشت اشاره دست راستشو خوردیناش به هم م و دندودهیدر هم کش
 : به طرفم گرفت و گفت

 ! چقدر دنبالت گشتم کثافت؟یدونیم! ... یخود ِ خودت... آره خود ِ تو ... تو -

 نمی به چهره طرف دقت کردم تا ببی ، تعجب کردم و کمدمیشنی که می جمالتنی ااز
  شونه طرف و گفتيال ، بهزاد هم دستشو گذاشت رودر همون ح! ... به؟ی غرایآشناست 

: 

 ! شما؟دیببخش-

 :  انداخت و گفتاروی به ی هم نگاهممد

 ! محترم؟ي آقای چیعنیکثافت ! ...  ماستاقی آقا بهبود رفنیداداش ا-

 ! داداش؟ي با من داري شما کاردیببخش... صبر کن ممد -

 کهی بلند شدم و در حالی صندلي به طرف انداختم و از رویهی هم نگاه عاقل اندر سفبعد
 :  سر و گردن از طرف بلندتر بودم ، گفتمهی کُتم بود و بیدستام تو ج

 !ی اهل دعوا باشادی بهت نمتمی سانت170 قد نیآخه با ا-

 ! اصالً چه خبره؟نمی ببسایداداش وا:  بهزاد

 !سای واقهی دو دقهیبهبود حاال :  ممد

 : مو تکون دادم و گفتم هم سربعد

 !!دمینشن-
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 ری دفعه زد زهی نگاه کرد و ي تو روم جدي اهی برداشت و بعد هم دو سه ثاننکشوی عطرف
 انداخت و دستاشو به کُتم گرفت و بعد هم سرشو باال آورد و در نییخنده و سرشو پا

 :  شده بود ، گفتي اشک از چشماش جارکهیحال

 !! بهبود ترقهی ، هستي که بودیخاك بر سرت کنن که همچنان همون احمق-

 حرف زد ، تازه شَستم خبردار شد که می چشمم به چشمش افتاد و مثل قدنکهی محض ابه
 :  بلند ، گفتمي و بعد از خنده اهیطرفم ک

 !!!ي شدریاحمق چقدر پ! ... یینگو که تو! ... د؟یجاو-

 ! پسر کردهرمیروزگار پ:  دیجاو

 :  هم که تعجب کرده بود ، گفتبهزاد

 !؟يدیپس شما آقا جاو-

 ! پسريچه بزرگ شد! ...  آره؟يشما هم احتماالً بهزاد... آره :  دیجاو

 موضوع تکون دنی دستاشو به نشونه نفهمکهی خبر نداشت و در حالهی هم که از قضممد
 :  ، گفتدادیم

 د؟یکدوم جاو! ... بهبود؟-

 ي دوست داریگفتیم. کردمی مفشوی که همش تعریهمون! ... گهی دانرستی ِ دبدیجاو-
 !شینیبب

 :  هم ابروهاش باال رفت و چشماش گرد شد و گفتممد

 نه؟ی ادیپس جاو!! ... اَ-

 !ي بدتیاگه شما رضا:  دیجاو

 . از بهبوددمی شنفتوی تعریلیخ. داداش من نوکرتم هستم:  ممد

 .بهبود لطف داره:  دیجاو
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 . دارمشهی که همنویا-

 !مثل ِ من:  ممد

 ي داریلیخ. تو که آره-

 :  تو گوشم گفتیواشکی هم ممد

 ! ندارهتی نگو ، خوبيزیجلو بچه حاال چ-

 :  از خنده مردم و زدم به بازوش و گفتممنم

 ! تویستیآدم بشو ن...  وونهید-

  وسط؟نی ام اکارهیخُب ، من چ:  بهزاد

 ! خلوت کنمخوامی مدیمنم با جاو! ...  ممد واسه نظارتشیتو برو پ...  یچیه-

 ! کارگرتون؟میحاال ما شد! ... گهیدستت درست د:  ممد

 !ادای بي فِرگمی مياگه نر-

 !!ي فِري فِرگهی میه! ای بلدي فِرهی:  ممد

 : منم به ممد گفتم.  هم دست ِ بهزاد رو گرفت و با هم به سمت مغازه رفتنبعد

 .گهیخودت بهش م! ...  باشهی به چیبه بهزاد گفتم چ! ...  ممدنیبب-

 ینگاه.  از پشت سرش باال آورد و با ممد وارد مغازه شددیی هم دستشو به نشانه تأبهزاد
 دی رنگ سفی که با کمشی مشکيشهای و رنکی به عکهی انداختم و در حالدیبه چهره جاو

 :  شده بودم ؛ گفتمرهی شده بود ، خبیترک

 با ي کردکاریچ! ... ده؟ی سفونیموهات چرا دو تا در م! ... سر چه چشمات گود رفته هاپ-
 !نجام؟ی من ايدیاز کجا فهم...  ؟ي کرددای منو پياصالً چطور... خودت؟ 
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 بود می و ن8حدود ساعت . رونی که اومد بدمیباباتو د. واال صبح رفتم دم خونتون:  دیجاو
 دست از شمی روز ِ عروسهیاونم گفت ! ...  بهبود خونه ست؟دیبهش گفتم ببخش. فکر کنم

 ! شماها؟نیداریسرش بر نم

 :  دست بابا اعصابم خورد شد و گفتماز

 !هینطوریهنوزم که هنوزه اخالقش ا...  گهیباباست د-

 با دو تا دمید...  کم اونورتر هیرفتم . خالصه منم منتظر شدم. ستینه بابا مهم ن:  دیجاو
 رتی جا تنها گهیخواستم .  افتادم دنبالتگهیبعدش د. نی اومدرونیزاد از خونه بخانم و به

 حس کردم روز ی از اون موقعا باهات بحرفم ولخواستمیم.  باهات حرف بزنمارمیب
 ی گل فروشيای بدی گفتم شانیواسه هم.  باهات حرف زدشهی و نمه ، سرت شلوغتیعروس

 ...  کردمداتی پنجایآخرم ا! ... يری کجا منمی دنبالت ببامیگفتم ب...  یی جايا

 :  آورد و گفترونی بشوی گوشبعد

 ...  من قبلش بهت خبر دادمیفهمیم...  بنداز بتی تو جیکی الکترونلهی وسنی به اگای نهی-

 :  رو نداشتم و گفتمدی تماسا انداختم و شماره جاونی به آخری درآوردم و نگاهمویگوش

 !دارممن که شمارتو ن... خُب -

 !ياس ام اسمو که دار:  دیجاو

 دادم و در یسرمو تکون.  که برام فرستاده بودهیامی افتاد که منظورش همون پمی دوزارتازه
 :  ، گفتمدمیخندی مکهیحال

 ؟ی هستی کگهیتو د...  ولیبابا ا-

 !گهی دمینیما ا:  دیجاو

 که چشمم به کردمی قفل مموی گوشی و داشتم صفحه اصلمی حرکت کردنی طرف ماشبه
 ...  شده12 دمیساعت افتاد و د
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 :  صبح10:00ساعت / تهران /  سپهر
 

 از ي اازهی دادم و خمهی تکواری نشستم و سرمو به دقاتی اتاق تزري رو به روی صندليرو
 :  که آروم گفتدمی از جام پرمای سي و چشمامو رو هم گذاشتم و با صدادمی کشیخستگ

 !ی بخوابدی باي هفته اهیم فکر کن! ... ي خسته شدیلیخ-

 ي گرفته اي و با صدااوردمی خودم نيمنم به رو!  حواسش به من نبود که چرت زدممایس
 : گفتم

 يدو سه روزه که با دانا دنبال کارا! ... کنمی کار می چنیاز اول هفته دارم ع... آره واال -
 بنده خدا نشیحاال ب! ...  مامی دارلیبس که فام! ...  نداره؟ی چرا تمومدونمینم. میامروز

 !ستنی نفرم ن50 سر جمع الشیفام

 شی با شلوغیعروس...  گهی خوبه دیول.  ما ، دو سه برابر اونانيالیفام... آره :  مایس
 .چسبهیم

 . تا آبرومندانه برگزار بشهي اونور برنوری ای کلدیعوضش قبلش با-

 .شهیحتماً م. نیدی زحمت کشیلیتو و دانا خ...  شهیم:  مایس

 :  ، گفتمدمی کشی مازهی که خمی حالدر

 شاالیا-

 ی هم آهمایس. دمی کشیقی ِ شلوارم کردم و نفس عمبی بستم و دستامو تو جچشمامو
 : دمی و من با تعجب پرسدیکش

  خواهر؟هیآه از چ-

 ...  گرفت امروزهویدلم ...  یچیه:  مایس

 .ي انقدر شنگول بودشبیتو که د-
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 :  جدا کردم و گفتمواریکردم و سرمو از د باز چشمامو

  افتاد؟ی اتفاقناییخونه دانا-

 :  چونه اش گذاشت و گفتي هم دستشو رومایس

 هی ییهوی شد ، ينطوری خاله انکهیاز ا...  نداره ي اگهی دزی چياونجا که جز شاد... نه بابا -
 !ترس افتاد تو دلم

از تو .  خوردی که داشت زنگ مشی تموم موند و حواسش رفت به گوشمهی حرفش نبعد
 :  مانتوش درآورد و گفتبیج

. باشه چشم... باشه ... باشه . نجاستیآره سپهر ا...  ؟یچ! ... گهی ربع دهی! ... جانم مامان؟-
 خداحافظ

  مامان؟گهی میچ-

 !شه؟ی کارتون تموم می کگهیم...  یچیه:  مایس

 .نیدی که چه زود رسنهیمن تعجبم از ا! ... نیاونجا که هنوز وقت دار-

حاال هم که . میدی رسی هم نم11وگرنه .  ما رو هول کردیلیآخه خاله خ... آره :  مایس
 . شدينطوریخودش ا

 ! شد؟ينطوری شد که ای چیراست-

 یرو صندل. معده خاله هم که حساسه.  باشهشبی ديممکنه واسه غذا... گفتم که :  مایس
بعدش من ...  کمم اونجا رو خراب کرد هی...  حالش بد شد و باال آورد هوینشسته بود که 

 ... باهاش اومدم درمانگاه و به تو زنگ زدم

 :  و گفتشمونی حال پرستار اومد پنی همتو

 دیتونیم. کارشون تمومه.  باشندهیهمراهتون فکر کنم خواب. سرم تموم شد! ... آقا؟-
 .دشونیببر
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 هم وارد اتاق شد و خاله رو صدا مای دست راستم انداختم و سيرو جام بلند شدم و کُتمو از
 . نکنهتی اومدم تا صدام خاله رو اذرونی زنگ خورد و از اتاق بمیگوش.  بشهداریزد تا ب

 بله؟! ... الو؟-

 ؟ي ايکدوم گور! ...  مرگيا:  دانا

 !ادیصدات نم! ... الو؟! ... زهیچ... من؟ -

 .شنومیم من دارم صداتو جیهو:  دانا

 !شنومیمن که نم-

 :  و گفتدی هم خنددانا

  االن؟ییکجا! ... ی کني بازلمی فیتونی نمی خاك بر سرت کنن که حتيا-

 ...  جاچی جا هچیه! ... من؟-

 !نمت؟یبیپس چرا من دارم م! ... زهر انبه:  دانا

 !تو؟-

 !ینچی تو رمز داوینچیلئوناردو داو! ... نه پس:  دانا

  مگه؟ییکجا-

  کجاست؟یدونی منی قزوابونی خنیبب:  دانا

 آره حدوداً-

 . اتوبـ ـوس با اونجا فاصله دارمستگاهی دو تا اباًیمن تقر...  اونجا يایم... خُب :  دانا

  اونجا؟یچرا رفت-

 کم هیکالً سپهر جان ! ...  ارزونه اونجاگنیم.  تو بخرمي مقدار عقل براهیواال رفتم :  دانا
 !استی بد نیفکر کن

 .فهممینم...  ؟یگی میچ-
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 :  گفتي هم با لحن جددانا

سه . من االن دم ِ در ِ درمانگاهم! ... زستانی دو ساله اهل قرقشیروان پر! ی مفنگکهیمرت-
 من دارم يدی نفهمی ، تو حتکنمی ست دارم اُسکلت مهی صدم ثان9 و قهی دق26ساعت و 
 تو بهش هیمن از چ!! ...  بشهی زن ِ کخوادی ِ بدبخت ، منازی اون پرنیبب!! ... کنمیاُسکلت م
 !اد؟ی خوشش بتبگم که از

 !گهیخُب حواسم نبود د! ... ؟یگیچرا چرت م-

 !برووووووو:  دانا

 خودت برو-

 .امی پارك کنم ، االن می لگنتو درست حسابنی اسایفقط وا...  رمیم! باشه چسب:  دانا

  شد؟ی چنشیپس ب-

 !گهی دشگاهیرارسوندمش آ:  دانا

 اومد جلو و بعد از ي جدیلی بعد ، اومد تو درمانگاه و خقهی دق10 کردم و ی دانا خداحافظبا
 :  گفتهیچند ثان

 .من تحملشو دارم! ... سپهر بگو-

  بگم؟یچ-

 !از هرجا که دلت خواست بگو:  دانا

 ؟یگیمامانتو م-

 ! رو گرفته؟یضی مرنیبگو چند وقته ا...  گهیآره د:  دانا

 :  بغض کرد و منو بغـ ـل کرد و گفتبعد

 ..  اومدم درمانگاهي و زودارمی خاله گفت ، نتونستم طاقت بیوقت-

 :  کار دانا جا خوردم و فوراً از بغـ ـلم جداش کردم و گفتمنی ااز
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 وونه؟ی تو دیگی میچ-

 :  خنده و گفتری ، زد زی هم مظلومانه نگاهم کرد و بعد از لحظاتدانا

 !نیبرو تو ماش-

 :  گفتمي جدیلیخ

  بشه؟یبرم که چ-

 !ارشیبرو ب. نی گذاشتم تو ماشسهی کهی:  دانا

  هست حاال توش؟یچ-

 !یراتیعقل ِ خ:  دانا

 :  شدم و گفتمرهی به پهلوم گذاشتم و ابروهامو باال انداختم و به دانا خدستامو

 ! کچليکله کدو-

 :  شونه هام گذاشت و گفتي هم دستاشو رودانا

 مامانم چطوره؟! ... یحاال جدا از شوخ-

  درمانگاهه؟يدیاصالً تو از کجا فهم...  نمیبب-

 رو ی افتادم و جلنشی بادیبعدش ! ...  جاللشی پیمن قرار بود برم گل فروش:  دانا
 !ینی و رفتم دنبال بچوندمیپ

 :  و گفتم سر دادمي طرز حرف زدنش خنده ام گرفت و قهقهه ااز

 ! من مردم از خندهي خدايوا! ... ؟ینیب-

 :  هم با خنده گفتدانا

 ! گفتنامینی بنیعادت داره به ا...  بابا ستی نيزیچ-

 ! بکشه از دستتیبنده خدا چ-

  بکشه؟یچ:  دانا
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 ! بکشهی چگمی کالً میچیه-

 !خُب؟:  دانا

 ! نه منيزدی حرف میتو داشت! ... خُب که خُب-

 مامانت داره بال دمیبعدش د! ... شکدهی رو رسوندم آراینی بگهی دیچیه... آره آهان :  دانا
 !بهم گفت که مامانم درمانگاهه. زنهیبال م

 !عجب-

 !مش رجب:  دانا

  مامانت؟دنی ديریتو چرا نم... کوفت -

 ! دختر؟ایحاال بچه پسره . وگرنه من از خدامه.  برميذاریتو نم:  دانا

 .نمیبرو تو بب! ... وونهیگمشو د-

 .رمی کنار ، حتماً مي در برياگه تو از جلو:  دانا

 . و رفتم کنار و دانا هم وارد اتاق شدسادمی تو چارچوب در وادمی فهمتازه

فکرشو .  افتادنازی پرنی درمانگاه خارج شدم و به محض خروجم از اونجا ، چشمم به ماشاز
.  اومدرونی بنیقفل فرمونو زد و از ماش! ... نمشی ببنجای وقت روز انی که اکردمیهم نم

 نگاه نهی خودشو تو آنکهی زد و بعد از انوی ماشری عقب برداشت و دزدگی از صندلفشویک
 که رو به روش بود ، حرکت ی انداخت ، به طرف ساختمونی نگاهضعشکرد و به سر و و

 :  که بزرگ روش نوشته بوددمیسرمو باالتر گرفتم و ساختمونو د. کرد

 ... شعبه! ...  حل اختالفيشورا-

 : دی پرسیکی از اونا ، از اون یکی من رد شدن و همون موقع ي تا پسر از جلودو

 ! ساعت چنده؟يمهد-

  ...11:  يمهد
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 يرفتم جلو.  از اتاق خارج شدنمای دانا به همراه خاله و سدمی سرمو نگاه کردم و دپشت
 : دانا و گفتم

 ! به من؟ي ندادچویچرا سوئ-

 :  هم با تعجب دستاشو به اطراف باز کرد و گفتدانا

 !؟یحاال مثالً که چ! ... چی سوئنمی اایب...  دمی ندالتویبیشب بود س-

 نشسته شخوانی که اونور پی و به کسی دفتر تعاوني جلودمی کردم و رسبمی تو جدستامو
 : بود ، گفتم

 .خواستمی واسه چالوس مطی بلهی ... ریسالم آقا ، روزتون بخ-

 ها بود و در همون حال به من طی ، مشغول شمردن بلارهی سرشو باال بنکهی بدون اطرف
 : گفت

 ادهی ، وسط راه چالوس پی بشي سوار اتوبـ ـوس ساریتونیم...  زیچالوس جدا ندارم عز-
 !شو

  افته؟ی راه میکِ. ستی نیباشه ، مشکل-

 ! تومن5...  گهی ساعت دمین:  فروشنده

 جان؟-

 افهی گردش و قنکی پر پشت و عيالیبی با سکهی سرشو باال کرد و در حالفروشنده
 :  ؛ گفتکردی ، صورتمو برانداز مانسالشیم

 . تومن5000 شهی اش منهیهز...  اش نهیهز-

 :  انداخت و گفتنیی دوباره سرشو پابعد

 !البته قابل نداره-

 .کنمینه خواهش م-
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 هی ي بهم داد و منم رفتم روطویبعد بل.  درآوردم و به فروشنده دادمبمیجتومن از  5000
دو تا جوون کنارم نشسته .  شدمرهی که باال سرم بود ، خیونیزی نشستم و به تلویصندل
 رونی بوهی دستش بود و از تو اون دو تا آب مسهی کهیپسره . ومدنیبه نظر نامزد م. بودن

 :  گرفت و گفترهآورد و رو به دخت

 .ي دوست دارشهی که همیهمون. مژگان برات هلو گرفتم-

 :  زد و گفتي هم لبخنددختره

  مهردادیمرس-

 کم چپ چپ نگام کرد و منم رومو هی و پسره نای متوجه نبودم که زوم کردم رو امنم
 گذاشت فشوی کنارم نشست و کيرمردی پهی.  شدمرهیبرگردوندم و به سمت راستم خ

 خواستی که میی رو خوند ، با صداتری تنکهیش و روزنامشو باز کرد و به محض ا پايجلو
 : منم بشنوم ، گفت

اصالً فکر ! ...  کنهیکی دو تا وزارت خونه رو با هم خوادیطرف م! ... کننیچه کارا که نم-
 ! ...نای آوردن اریمردمو گ! ...  نهای عاقالنه ست کننینم

 :  نفسشو فوت کرد و رو به من گفتبعدش

 !آقا به نظر شما درسته؟-

  درسته؟یچ-

 !گهی کنن دیکی دو تا وزارت خونه رو خوانی که منیهم:  رمردیپ

 . ندارمیمن که اطالع...  واال دونمینم-

 :  هم روزنامه رو به سمتم گرفت و گفترمردیپ

 !هیکار مسخره ا! ...  بخونشایب-

 . سررشته ندارماستی س توادی ، من زقتشیحق-



             سایت مهدرمان                                                                  8ساعت رمان 

@donyayroman 93 

 :  خودمو از بحث خارج کنم ، روزنامه رو به سمتش گرفتم و گفتمنکهی اي براو

 . هم به روزنامه ندارميعالقه ا-

 از یوقت! ... ن؟ی کشور رو اداره کننی اندهی آنیخوایشما جوونا مثالً م! ...  آقايا:  رمردیپ
 !ن؟یترسی ، چقدر ميسه مملکت دار واگهید! ... نی مطلب انقدر بترسهیبحث راجع به 

بعدشم من ! ... ناستی جدا از همه ايزی مملکتو بگردونم و کارم چخوامیاوالً که من نم-
 ! به بحث ندارم آقايعالقه ا

 به ما دو نفر رهی که داشتن خدمی به سمت چپ نگاه کردم و مژگان و مهرداد رو ددوباره
منم که طاقت .  قلمبه سلمبهي هم شروع کرد به غر زدن و حرفارمردیپ.  کردنینگاه م

 يزی چهی اونو نداشتم ، از جام بلند شدم و رفتم طرف بوفه تا ي و چرت و پرتاحتینص
 فی ضعرمردی پي ، صداشدمی که داشتم از اونجا دور منطوریمه.  که سر راه بخورمرمیبگ

 : م کردم و به فروشنده گفتم ِ کُتبینفسمو فوت کردم و دستامو تو ج. شدیتر م

 !؟يدی لطفاً میدنی نوشهیآقا -

  باشه قربان؟یچ:  فروشنده

 !آب هلو...  بده وهی آب مهی-

 !چشم:  فروشنده

 : گفتی اومد که می ار اونور سالن میی آقاهی ي با فروشنده حساب کردم ، صدانکهی از ابعد

...  یتعاون! مای افتی راه مگهی ربع دهیتا .  عجله کنني ساريمسافرا! ... ي ساريمسافرا-
...  اتوبـ ـوس قرمز رنگ رونیب! ...  حرکتهگهی ربع دهی! ... نیبجمب...  يچالوس نوشهر سار

 ... یتعاون

به سمت .  رو باز کردم و مشغول خوردن شدموهی کم ضعف رفت و همونجا آب مهی دلم
 خودم ی صندلياننده دادم ، رو به شاگرد رطوی بلنکهیاتوبـ ـوس حرکت کردم و بعد از ا
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 وارد اتوبـ ـوس شد و کنار من رمردی ، همون پقهیکنار پنجره نشستم و بعد از دو دق
 :  غر زد و گفتلب ریچپ چپ نگام کرد و ز. نشست

 ! بگذرونهریخدا بخ-

 . ندادم و چشمامو بستم و منتظر شدم تا اتوبـ ـوس حرکت کنهجوابشو

 جلو ، یچشمامو باز کردم و تو صندل. دی به گوشم رسییا آشني گذشت که صداقهی دقچند
 خانم به همراه پسرش هی. زننی که نشستن و دارن با هم حرف مدمیمژگان و مهرداد رو د

 پر شده بود و راننده هم اومد باال و باًیاتوبـ ـوس تقر.  کنارشون نشسته بودفیهم رد
 : زدی داشت مدام داد منیی راننده هم پادشاگر.  روشن کردنویماش

 ! ...حرکته ها! ... نبود؟...  يچالوس نوشهر سار...  يچالوس نوشهر سار-

 و دوباره شروع کرد به غر دی رنجی اتوبـ ـوس کمری که کنارم نشسته بود ، از تأخرمردهیپ
 :  بلند گفتيغر کردن و با صدا

 ! شدرید...  گهی دمیبر! ... ؟ی سوار کنستادهی رو اهی بقيخواینکنه م...  گهیآقا پر شد د-

 :  که داشت ، گفتی کلفتي هم برگشت عقب و با صداراننده

 .میری صبر کن ، مقهی دق5 هیشما ... االن حاج آقا -

حاج ... استاد دانشگاه .  امی فرهنگهیمن ! ...  هرگزشمی و نمستمیمن حاج آقا ن:  رمردیپ
 !یآقا خودت

 :  و گفتدی هم خندراننده

 .میریاالن م... چشم اوستا -

 .می باال تا حرکت کنادی شاگردشو صدا کرد که ببعد

 :  صبح10:00ساعت / چالوس /  یکین
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 !! دردم گرفتيآخ خانم باقر-

 :  وسط گفتنی خنده و مامان اری هم زدن زهی و بقي باقرخانم

 ! دخترممیما هم تجربه داشت-

 ينطوریزمان من که اصالً ا! ... يچه تجربه ا اونم میاوووووووو تجربه داشت:  نی شهعمه
 اومد تو دِهِمون واسه یم! ... سی بود به اسم ننه بلقی خانمهیاون موقع ! ... نبود عمه جان

! ... مانشونی تا زاری دخترا بگیاز مراسم عقد کنون و عروس...  کردیهمه کارم م! ... خانما
 !شونیبا خانما کار داشت ا کالً

 :  بهبود گفتيخنده و زن عمو ری زمی زدهمه

 ! خانمنی شهستونی ننه بلقنی بلد بوده ازویچه همه چ-

 :  ، گفتکردی مری دستاشو باال آورده بود و تفسکهی در حالنی شهعمه

برنج ! ... کردی همه کار مسی ننه بلقنیا! ...  جان؟نیمی حاال سيدیاوووووووو کجاشو د-
 ! ...کردی درو منیزم! ... کاشتیم

 :  وسط حرفش و گفتدی هم پرکاین

 !کرد؟ی خفه مرزنمیپ-

 :  گفتي خنده و خانم باقرری زمی همه زددوباره

 .سی ننه بلقنی اکردیهمه کار م. منم شاهدم...  جان نی شهگهیراست م-

 ! بوده واسه خودشيپس مرد:  کاین

 لبـ ـاش ي روی وسط من که حواسم به مونا بود ، فقط خنده زورکنی و امیدی همه خندباز
 ! و اصالً تو جمع ما نبوددمیدیم

 پوست صورتم کرم زد و ازم خواست ي روي ساعت گذشت که بعدش خانم باقرمی نباًیتقر
 يمنم رو.  صورتم کار کنهي تا کرم به صورتم جذب بشه و دوباره رونمی گوشه بشهی
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 درهم برهم ياموه. پوستم روشن تر شده بود. دمی دنهی خودمو تو آافهی نشستم و قیصندل
احساس کردم . زدی صورتم برق مي ، رفته بود و همه جاود که کنار گونه هام بیو نامرتب

 مدت پر نیابروهام ا. ستمی دختر نگهی و دشمی می واقعي خانم به معناهی دارم واشی واشی
 هم که به يدو سه روز. شده بود و بعد از مراسم عقد ، فقط سه چهار بار گرفته بودمش

 افهی نو باشه و همه از قي نوی عروسز مونده بود ، مامان گفت که برش ندارم تا رویعروس
 تا پوستم خراب بشه و زدمی به صورتم دست مدینبا! ...  زده بشنجانی کرده من ، هرییتغ

 .رهیکِرِمو راحت به خودش بگ

 :  بهش دادم و گفتمامی پهی یبدون معطل.  بهبود افتادمادی بود و زی مي رومیگوش

 !شمیدارم خوشگل م-

 :  فوراً بهم جواب داداونم

 .يخوشگل بود-

 وقت نشد چیه.  خوشحال بودمیلی ، خمیدادی زود زود به هم جواب اس ام اس منکهی ااز
 گذاشتم ویگوش. ارهی قانع کننده برام ملی ، دلدهی مری اگرم دای بده و ریکه جواب منو د

 حالت اومد باال سرم و نی در همنی انداختم و عمه شهیورتم نگاه و دوباره به صزی ميرو
 : گفت

 ! عمه جونيچه خوشگل شد-

 :  شهال هم اومد کنارم و گفتعمه

بذار ! ...  نکرده به اون صورتیشیتازه االن که آرا! ...  عروسمون امشبنیچه شود ا-
 .شهیاز ماهم بهتر م! ...  ماهشهی کنه ، مشیآرا

 :  هم خودشو به اونا اضافه کرد و گفتي خاله مهردختر

 ! کم ندارهیچی هیماشاال هزار ماشاال از خوشگل! ... گهیبچه دختر خالمه د-
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 :  گفتیطونی هم جلو اومد و هر سه نفرشونو کنار زد و با لحن شنی نگخاله

 !دمشی کدومتون نمچیبه ه... عروس خودمه ...  نمی کنار ببدیبر-

 : رف خاله گرفت و گفت هم دستاشو به طنی شهعمه

 !خانم خانما قبل از شما خواهر زاده بنده بودنا! ... واه واه واه-

 ! خواهر زاده مننیو همچن:  شهال عمه

 :  هم خنده اش گرفت و گفتمامان

 !! هزار سوداي سر دارهی...  مادر یکین-

 !خدا شانس بده... آره واال :  کاین

 :  گفتکای هم در ادامه حرف نمونا

 !نگران نباش...  دهیم-

 :  بهبود هم اضافه کردي عموزن

 ! کنهری خدا آخر عاقبت همه شما جوونا رو ختم به خشاالیا-

 :  با هم گفتنهمه

 شاالیا-

 بودن ، دهی دو تا از شاگرداش هم رسکهی اومد و در حالرونی بي از اتاق کناري باقرخانم
 : گفت

 !شه؟ی بازم بهتون اضافه مای دیینایهم! ... خُب خانما-

 هم گهیدو نفر د. ادی مکمیبه همراه خواهر کوچ. مادر منم هست! يخانم باقر:  مامان
 ! نفر13 میشیکالً با جمع ما م. هستن

 ! واسه خودمونمیلی اهی! ... مای نرگس جان خودمونیول:  شهال عمه

 .میادی زیلیخ... آره واال :  نی شهعمه
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 : در هم گره زد و گفت هم دستاشو ي باقرخانم

 . که کارتون انجام بشهدینی بشی صندلي رویکی یکی یپس خودتون توافق-

 :  دستاشو رو به من کرد و گفتبعد

 ! جونمیکیمنم که دربست در خدمت ن-

 :  انداختم و مامان هم گفتنیی از خجالت پاسرمو

 ! برم منتیقربون اون چهره معصوم و خجالت-

 ي و نشست کنارم و با لبخندی بغـ ـلی شوق و ذوق داشت ، فوراً اومد صندلی هم که کلکاین
 : که رو لبـ ـاش بود ، گفت

 ؟ی اول رو من کار کنشهینم! ... ؟يخانم باقر-

 شما چند سال شاالیا.  جونهیکیامروز نوبت ن! ... زمی عزیستیشما که عروس ن:  ي باقرخانم
 !گهید

 شی کارهیحاال .  دست شما باشهری دوست داره زیلی خواهر من خنیا! ... يخانم باقر-
 .دیبکن

 :  فکر کرد و بعد گفتی کمي باقرخانم

 ! به تو برسه هادمی قول نمیول! ... شهی چطور میکی کار ننمیبذار بب-

 .مونمیمن اگه شده نفر آخرم باشم ، منتظر م:  کاین

 !! عمه جوني دست خانم باقرری زي بري داریاقیچه اشت:  شهال عمه

 :  هم برگشت سمت عمه و گفتکاین

  دارم؟یمگه من چند تا آباج! ...  خواهرمهیعروس! آخه عمه-

 قربونش برم-

 !خوانیماشاال هزار ماشاال خواهرا چه همو م:  نی شهعمه
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 !م؟یخوای که میپس چ:  کاین

 ! جاتنهیپاشو مامانت بش! ...  شدنطوریحاال که ا:  نی شهعمه

 !نهی بشنیبذار اول نگ...  جان نیحاال واسه من زوده شه:  مامان

 .گهی دنهی بشتونیکی! ...  شماها؟دیکنیچرا انقدر تعارف م! ...  بابايا:  شهال عمه

 خانم ي از شاگردایکی.  به صدا در اومدشگاهی تعارف کردنا بود که زنگ آرانی همتو
 مشغول هی و با بقشگاهی اومدن تو آرای با مامانلوی بعد خاله نقهی دق2.  درو باز کرديباقر

مامان بزرگمم که .  که دارمهی خاله انی هم سن خودمه و آخرلویخاله ن.  شدنیاحوالپرس
 موی ـشونـی پخواستی من و مي اومد جلوهیو بعد از سالم کردن با بق ی مامانمیگیبهش م

 :  نذاشت و گفتيماچ کنه که خانم باقر

 بهش ی کسدیصورتش االن حساسه نبا! ... دشیشرمنده نبـ ـوس! ...  خانم بزرگي وايا-
 ! تو رو خدادیببخش! ... دست بزنه

 :  اومد جلو و گفتلوی نبعد

 ! جونیکی نيچه ناناس شد...  زمی عزي وايا-

 ! چه خوشمل شدمنیبب! ... سالم خاله-

 !ي ، ماه تر شديآره ماه بود:  لوین

 ! نوبت خودتشاالیا-

 :  و گفتدی هم خندلوین

 !باشه-

 :  از طرز حرف زدنش خنده ام گرفت و گفتممنم

 !یکوفته برنج-

 :  و گفتشمونی اومد پکاین
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 ... خاله خاله خاله خاله خاله-

 :  هم از خنده غش کرد و گفتلوین

 !؟ی فسقلیگی میچ-

 :  گفتی شد و با ناراحتزونی هم لب و لوچه اش آوکاین

 !!دوزت ندارم-

 چرا؟:  لوین

 ! خودموهاکردمیمن داشتم مثالً لوس م:  کاین

 !خُب لوس کن خودتوها:  لوین

 ... خاله خاله خاله:  کاین

 رو می گذاشته بودشگاهوی هممون بلند بود و آراي خنده و صداری زمی سه تامون زدهر
 :  بلند گفتي دو تا کف زد و بعد با صدايخانم باقر. سرمون

 !!دیببخش! ... خانما؟! ... خانما؟-

  هم با لبخند گفتي برگشتن و خانم باقري به سمت خانم باقری صدا کم شد و همگییهوی
: 

 !م؟ی شروع کنشهیم-

 صورتش االن درست بشه و خوادی میهرک...  جان ي تو رو خدا خانم باقردیببخش:  مامان
 .نهیآماده ست بره بش

 :  مامان گفتي و در ادامه صحبتا هم سرشو تکون دادي باقرخانم

  االن درست بشه؟خوادی میک. حق با نرگس جونه... آره -

 !دشمن:  کاین

 :  و من گفتممیدی خندهمه
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 .شما کار خودتو بکن. ستی من درست بشو نی آبجنیا! ... يخانم باقر-

 :  روشو کرد به شاگرداش و گفتي خانم باقربعد

البته جز . نهی حاضره بره بشی هرکزانیعز! ... باالسر خانما دیبر!! ... مـ ـستانه و مهرنوش-
 . نشستهشی اختصاصی جون که رو صندلیکین

 :  هم گفتکاین

- اُه چه شود! ... ی اختصاصیصندل... اُه!! 

 :  دستاشو باال برد و گفتبعد

 ! دارم؟ای اختصاصی صندلنی از اندهی منم در آیعنی! ...  اجازه؟يخانم باقر-

 :  بلند گفتي با صدانی و بعد خاله نگمیدی خندهمه

 خانم شی پارمتیخودمم م.  عروس خوشگلمیشیخودت م! ... چرا که نه؟...  زمیآره عز-
 . قربونت برميباقر

 کای ني بهزاد ، اخماهی و قضکای در مورد عروس شدن ننی خاله نگي با گفتن جمله هادوباره
 نشست و ی صندلهی ي اومد و رفت رورونی چهره اش نقش بست و باز از فاز خنده بيرو

مامان هم .  هم که مثل من متوجه اوضاع بود ، کنارش نشست و شونه هاشو تکون دادلوین
 دیی ، اونو تأنی دو جمله بعد از خاله نگیکی اطالع بود ، با ی بکای ني اخم و تَخمانیکه از ا

من خودم دوست داشتم که عروس خاله بشم ، چون . دی خندشی از پشیکرد و خاله هم ب
 همش نکهی وجه حاضر نبود با بهزاد ازدواج کنه و از اچی به هکای نیول! ... بهبود پسرش بود

 . اومدی ، بدش مگفتنی منویبهش ا

 با ی که گذشت ، دو تا زن عموهام به جمعمون اضافه شدن و مشغول سالم و احوالپرسیکم
 ساعت ي که گذشت ، صدایکم.  رفتمي دست خانم باقرریاره ز شدن و منم دوبهیبق
 ...  شده11 که ساعت دمی اتاق دراومد و فهميوارید
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 و سرشو باالتر گرفت و دی از مأمورا منو دیکی.  گرفتمواری جلوتر رفتم و دستامو به دیکم
 : گفت

 !سادهیاونجا وا... اوناهاش جناب سروان -

 :  به من گفتتی عمو هم برگشت و با عصبانخان

 !نمیبرو تو اتاقت بب! ... نجاست؟ی دو تا نامحرم اینیبینم! ... ؟يسادی وانجایچرا ا-

 :  هم دستاشو به نشانه آرامش ِ خان عمو چند بار تکون داد و گفتسروان

 آدم اومدن استشهاد نامه ي سرهی. ستی نيزیگفتم که چ. دیشما آروم باش! ... خان عمو-
 ... امضا کردن

 :  زدادی بلند فري حرف سروان تموم نشده بود که خان عمو با صداهنوز

 ! آدما غلط کردني سرهیاون -

 :  که همراه سروان بود ، گفتيمأمور

 ، شما هم تند گهی نميزی واسه سن و سالت سروان چیحاال ه! ... مؤدب باش خان عمو-
 !گهینرو د

 :  ـنه مأمور و گفتـی با دست چپش زد به سسروان

 گردن هممون ي و حق پدرنجاستی ادی سفشیخان عمو ر! ...  چه طرز حرف زدنته؟نیا-
 ... داره

 ! قربانیول:  مأمور

برو . من با خان عمو کار دارم.  منتظر باشرونیاصالً تو برو ب! ...  و اما ندارهیول:  سروان
 !یعزت

 :  هم احترام گذاشت و گفتیعزت

 !چشم قربان-
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 خان عمو افهی قتونستمی عقب تر رفته بودم و فقط می و کمدمی لرزی همچنان داشتم ممنم
 :  من و گفتي ، خان عمو اومد جلویقیبعد از دقا. نمیرو بب

 ! کارو کرده؟نی ای کدوم نامسلموندونمینم-

 :  به هم زد و سرشو باال آورد و گفتتی دستاشو مشت کرد و با عصبانبعد

 !برو دم در سروان کارت داره-

  خان عمو؟یواسه چ! ... ر داره؟منو کا-

 . افتاد ، افتادی مدی که نبایباالخره اتفاق! ... یفهمیبرو خودت م:  عمو خان

 :  در و گفتمي جمع و جور کردم و موهامو دادم تو و رفتم جلوچادرمو

 سالم سروان-

 :  گفتی بود و با همون چهره خجالتنیی هم صورتش به پاسروان

 !دی به ما بدحاتی توضي سرهی دی شما بای ، ولگمی منویا دی ببخشیلیخ... سالم -

 پشت سرم و با سادهی و حاضر وای و هدهی لباساشو پوشدمی طرف خان عمو و دبرگشتم
 :  متعجب گفتمافهیهمون ق

 ! آخه؟ی واسه چحاتیتوض! ...  سرواندیگی می چفهممینم-

 بود و نیی که دستش بود ، انداخت و همچنان سرش پایی به برگه های هم نگاهسروان
 : گفت

به ! ...  متهم که نهیعنی! ...  ، شما رو متهم کردندنی نشون منی که شواهد و قرانطوریا-
 !شهی اونجا معلوم ممی بردیایاصالً ب...  داده شده که ی نسبتهیشما 

 :  عمو هم دوباره نُچ نُچ کرد و گفتخان
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 ی دختر جز پاکنیآخه ا! ...  دخترو رو تُخم چشمام بزرگ کردم سرواننیمن ا! ... الیواو-
آخه چطور دلت ! ... شناسنشیهمه به نجابت م! ... ي آبادنی نداره تو ايزی چیو معصوم

 ؟ي رو ببریبی نجنی دختر به اي آبروادیم

 هی ي نفر پا40 به کی نزدیوقت! ... گفتم که...  من ، جان من زیخان عمو جان ، عز:  سروان
منم مأمورم و .  بشهیدگی رسدی و باستی نی کمزی ، چکننی رو امضا میبرگه اعتراض محل

 !معذور

 ! باز نشدهي دختر تا حاال پاش به کالنترنیآخه ا:  عمو خان

 ! جلو و از در ِ قانون وارد بشم؟امی با قانون بدی کنم که باکاریمن چ:  سروان

سرم داشت .  بودمی نفر بهم تهمت زدن ، عصبان40 نکهیو از ا گلومو خفه کرده بود بغض
 با کهی شد و در حاليناخود آگاه اشک از چشمام جار.  داده بودمهی تکواری و به ددی ترکیم

 :  ، با هِق هِق گفتمکردمیگوشه چادر ، اشکامو پاك م

  استشهاد نامه رو امضا کرده؟نی ایک-

 ... دیشما با:  سروان

 :  بلند گفتمي سروان تموم بشه ، با صداي حرفانکهی از اقبل

 ! امضا کرده؟ی بدونم کخوامیم-

 ! ترواشی کم هی! ... دخترم:  عمو خان

! زنن؟ی دارن به برادر زادت تهمت مینیبینم! ...  تر حرف بزنم خان عمو؟واشی يچطور-
 ! بگو آخهيزی چهی... 

 !کنه؟ی ، مگه گوش ممزنی ساعته دارم با سروان حرف ممیمن که ن:  عمو خان

 !دستور مافوقمه! ...  کنم؟کاری من چدیگیم...  بابا يا:  سروان

 . ندارهقتیچون حق! ... رمی تهمت نمنی بار اریمن ز-
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 :  عمو هم لباساشو در آورد و گفتخان

 .امی نمییمنم با شما جا! ...  دخترم بگهیهرچ-

من خودمم هنوز تو شوکم که چرا ! ... ستی خدا دست من نهیخان عمو ...  بابا يا:  سروان
 ! برگه رو امضا کردهنی اری همه آدم زنیا

 معلم تو هی می که مرنهی از اریغ! ... ن؟ی چرا امضا کرديدیاصالً ازشون پرس:  عمو خان
  و همه قبولش دارن؟هیآباد

 !نه:  سروان

 !گن؟ی که همه بچه ها دوستش دارن و همه خوبشو منهی از اریغ:  عمو خان

 !نه:  سروان

 نبود که مدرسه رو دوباره راه انداخت و به فکر درس و مدرسه می مرنیمگه هم:  عمو خان
  بچه ها بود؟نیا

 !چرا:  سروان

  ازمون تشکر کردن؟ینیری مردم نبودن که اومدن خونه من و با شنیمگه هم:  عمو خان

 !چرا:  سروان

 اشون؟ شد اون همه ابراز محبت و تشکریپس چ:  عمو خان

 ! بشهیدگی رسدیبا...  خان عمو دونمینم:  سروان

 برگه رو امضا نی اری نفر ز40 یگیشما مگه نم! ... ؟ي ایدگی چه رسگهید:  عمو خان
 کردن؟

 !چرا:  سروان

  ان؟ي آبادنیاهل هم...  ان؟ی نفر ک40خُب اون -

 . بشنوهی عمو هم منتظر پاسخ سروان بود و دستاشو به اطراف باز کرده بود تا جوابخان
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 :  سومفصل

 
 گفت اوستا ، اونم رمردی راننده به پنکهی جا به جا کردم و بعد از ای صندلي روخودمو

 لب همش غر ریدوباره غر غراش شروع شد و روزنامشو باز کرد و مشغول خوندن شد و ز
 رو انتخاب کردم و گمای آلبوم انمی درآوردم و از تو گوشبمیاز تو جهدفونمو . زدیم

 :  گفتی اومد که می ماننده شاگرد ريصدا. چشمامو بستم

 !نی بدطاتونویبل...  لطفاً طایبل-

 دستم یاما چون چشمام بسته بود ، اشتباه.  در آوردم و بهش دادمطموی ، بلبمی تو جاز
شمامو باز کردم و چهره خندون شاگرد راننده و دو سه  و فوراً چرمردهیخورد به صورت پ

 و فقط اوردمی خودم نيمنم به رو.  دمی ، ددنیخندی صحنه منی رو که داشتن به اينفر
 : گفتم

 !خوامیمعذرت م-

 :  هم در همون حالت به شاگرد راننده گفترمردی دادم به شاگرد راننده و پطوی بلبعد

 نم؟ی بشگهی جا دهی من شهینم-

 ه؟یمشکلت چ! ...  االنی شما که سر ِ جات؟یواسه چ:  راننده شاگرد

 .هنوزم ادامه داره. از تو سالن باهاش مشکل داشتم.  آقا مشکل دارمنیمن با ا:  رمردیپ

 :  هم که متوجه اوضاع شده بود ، گفتراننده

  شده پدر جان؟یچ-

 . آقا مشکل دارمنیمن با ا:  رمردیپ
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 نگفتم و به يزی ؛ چزارمی بادی و چون از مردم و حرف زدن زدماوری خودم ني به رومنم
 ادامه رمردیپ.  از هدفونا رو درآورده بودم تا صداشونو بشنومیکیاما . آهنگم گوش دادم

 : داد

  جام عوض بشه؟شهیم-

  کرده مگه؟کارتیچ.  آقا که از همه ساکت ترهنیا:  راننده

 :  از پشت اتوبـ ـوس داد زدیی آقاهی

 ؟یکنیحرکت نم! ...  شمالمی کار داریکل! ... گهیبابا بِجمب د! ...  راننده؟يآقا-

 : راننده هم گفت.  هم صداشون در اومد و باهاش همراه شدنمردم

 ی بیلی آقا خنیا. گمی من هنوزم میول. نی بشهی که خالی صندلهی برو رو یاگه ناراحت-
 . اش معلومهافهیاز ق. آزاره

 !زهی زبونش تیرومه ولبه ظاهر آ:  رمردیپ

 :  و گفتمارمی نتونستم طاقت بگهید

 !گهیبسه د! ...  مثالً استاد؟ي آقايدی ، ادامه مگمی نمیچی هیهرچ-

راننده .  عقب تر نشستی از جاش بلند شد و رفت چند تا صندلی حرفچی هی هم برمردیپ
 ي داره لج و لجبازرمردی پنی چرا انقدر ادونستی نمنکهیهم دستاشو به اطراف به نشانه ا

 :  ، باز کرد و گفتکنهیم

 ! بگذرونهریخدا به خ-

 :  رو به شاگردش گفتبعد

 . حرکت کنمخوامی جلو که مایب! ... میکر-

 :  بلند گفتي که رفت جلو ، با صداهی از چند ثانبعد

 !کنمایدارم حرکت م! ... همه سوار شدن؟-
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 :  و چند بار داد زدنیی هم دوباره رفت پاشاگرد

 ! نبود؟يچالوس نوشهر سار...  حرکته يچالوس نوشهر سار-

 به حرکت درآورد و منم نوی اومد باال و به راننده گفت که حرکت کنه و اونم ماشبعد
 . آهنگم شدمدنیمشغول شن

 مای از ننموی چالوس ، اول از همه دوربرسمی می که وقتکردمی فکر منی به اری تو مسهمش
 مجلسش ، هماهنگ کنم ي و قرار شده برم براشهی که امروز عروسی و بعدش با اونمریبگ

 ! وقت بدقول نشمهی و رسمی میو بگم ک

 استتار کنم تا ي جورهی فکر بودم که نی نداشتم امروز برم چالوس و همش به ادوست
 :  هم که مامان اعصابمو خورد کرد بس که گفتشبید.  و نشناسهنهی منو نبیکس

 کی شرمایچند بار گفتم با ن! ...  مگه؟شهی می روز کار قبول نکن ، چهیحاال ! ... فردا نرو-
 برق خواجه یمهندس! ...  بار توهی ، برهی بار اون مهی ، نیدی خریی دو تانی دوربهی! ... نشو؟

مگه تو کَلَت . خورهیصد بار گفتم به دردت نم! ... ي عکاس شدی رفتي رو ول کردرینص
 !! دختر خالتهی چالوس که عروسيری مي روزيحاال هم دار ... !رفت؟

.  خسته شده بودمي مشت حرف تکرارهی و از خوردی مامان مثل پتک تو سرم ميحرفا
 همه روز ِ خدا االف و نیا!  بهم کار بخوره؟دی که چرا امروز باکنمی فکر منیهمش به ا

! رمی بگنموی دوربمای برم چالوس از ندی ، منم باهیکی نی امروز که عروسنی همقاًیدق. کارمیب
 خارج و مامانشم رفتیحالش خوب بود و پاش نشکسته بود و باباش نم  اگهمایتازه ن... 

 تونستنی سه نفر منی از ایکی دی بندر لنگه ، اونوقت شارفتیشهرستان نبود و داداششم نم
! يزی هست نه چیکی هم نه پلیعطروز ت.  نبود که خودم برميازی بفرستن و ننویبرام دورب

 هی ، ی شلوغنی به اری برام جور شده و مسطی بلهحاال خدا چقدر منو دوست داشته ک... 
خودمم تو حکمت کارش موندم که همه ! ... ارمی بری گطی داشته و تونستم بلی خالیتعاون
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نه دوست دارم ...  ام ي جورهی!  دست به دست هم داده تا من امروز بتونم برم چالوسیچ
 ! که نرمادیبرم و نه بدم نم

 نی اگهی و ولوم آهنگو بلندتر کردم تا ددی ترکی داشت مالی همه فکر و خنی از اسرم
 گذشت که شاگرد راننده اومد جلوم و احساس کردم باهام یقیدقا! ... افکار آزارم نده

 : گهی که مدمیهدفونو از تو گوشم درآوردم و شن.  دارهيکار

 !کی و کسی سانددییبفرما-

 ی و دماغدهی کشی رنگ ، صورتی فَشِن و مشکي با موها23 ای 22 جوون تو سن و سال هی
 ي بود و احساس کردم که پسر بدلیبی و سشی بدون ری مشکي و چشم و ابرویعقاب

 :  و گفتمستین

 !میدستت درد نکنه آقا کر-

 !! زودی گرفتادیشما چه اسم منو :  میکر

 .مونهی بار بشنوم ، تو خاطرم مهی ویزی چهیمن -

  مسافراهی رفت سراغ بقسی و ساندکی زدم و اونم چشمک زد و با کارتون کی چشمکبهش
.. 

 :  صبح10:00ساعت / تهران /  نشیب
 
 : رفتم سمت کمد و گفتم. گهی مامان راست مدمی انداختم و دی ساعت نگاهبه

 و گفت؟ رنای شد که مامان بهت ایحاال واقعاً چ-

 . بهم گفتنوی شب اهیراستش :  یبمان

 ؟یکِ-

 ! باباهیبعد از قض:  یبمان
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 بعد از فوتش؟-

 آره:  یبمان

 :  ادامه دادی آرومي و نـ ـوازشش کرد و با صدالوفری رفت طرف نبعد

 نوی و جفتمون ادهی کشی سختیلی مدت مامان هم خنی ساله که فوت کرده و تو ا10بابا -
 فشار آورده ، با من نشست ادی اوضاع بهش زدی رسی شب مامان که به نظر مهی. میدونیم

 .درد و دل کرد

 آورد و ای تو رو به دنی سالگ17چون تو . زنهیمامان اکثر اوقات حرفاشو به تو م. اوهوم-
 !دی خواهرکنهی ، فکر منهیبی هم شما دو تا رو کنار هم میهرک

اونم نشست باهام درد و دل کرد و از ! ... ؟يچرا پکرخالصه من گفتم چته و ... آره :  یبمان
 . گفتیهمه چ

 !ه؟ی بهبوده کنی وسط انیا... خُب -

 !شهیوقت نم. شگاهی آراي بريخوایچون االنم م. گمیمن خالصه م:  یبمان

 ؟ی نگفتشبیچرا د-

 .دو دل بودم:  یبمان

 ! من که خواهرتم؟یدو دل واسه چ-

 ... یآره ول:  یبمان

 ؟ی چیول-

 ! ...نیبب:  یبمان

 شی عسلي تخـ ـت نشوند و تو چشمام زل زد و منم تو چشماي دستامو گرفت و منو روبعد
 :  هم گفتی و بماندمی رو از توش دیزل زدم و مهربون

 ! برم منتیی آهويقربون اون چشما-
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 !خدا نکنه-

  نازهیلیخ. گهیبذار قربونش برم د:  یبمان

 : با دهنش گاز گرفت و آهسته گفت لبشو ی و بمانمیدی خندجفتمون

 ! هاشهی مداری بلوفریاالن ن-

 :  آوردم و گفتمنیی سرمو به نشانه خجالت پامنم

 !یگفتیخُب م...  دیببخش-

اون شب مامان از خاطراتش با بابا برام گفت و گفتش که تو اهواز چقدر ... آره :  یبمان
 یی آشناهیخالصه گفت که ! ... وده بدهیخاطره با هم داشتن و آوازه عشقشون همه جا رس

اما به . ارهی که مامانو بدست بکنهی تالش میبابا هم کل. خواستهیهم اونجا داشتن که مامانو م
 و لی که از اارنی نفر در مهی ، مامانو به عقد دهی رسی مامان نمي زورش به باباهنکیخاطر ا

 ! بودهقی مامان رفيتبار شمال بوده و باباش با بابا

 :  از تعجب گرد شد و گفتمچشمام

  مامان قبالً نامزد کرده؟یعنی-

 :  ، گفتشینی بي انگشت اشاره دست راستشو آورد جلوکهی در حالیبمان

 ! کل عالم و آدم بفهمن؟يخوایم! سیه-

 ... دیآخ ببخش-

 :  آهسته گفتمي با صدابعد

 ؟یگی االن منویچرا ا! ...  شدمجیخُب من االن گ-

 . از قبل بهت بگماستمخویم:  یبمان

 شه؟ی موضوع منی اری االن ذهنم درگیگینم! ... یگی به من موی همه چ90 قهی دقشهیهم-

 ! بشهداشی از خون ما باشه که امشب پیکی بگم که ممکنه خواستمیمن فقط م:  یبمان
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 !می وسط و ما ازش حرف بزنادی دوباره بیمی موضوع قدهی مسخره ست که یلیخُب خ-

.  دروغ بگهدمیشا. شهی همگهی مامان که راست میول...  قاًی دقستمیحاال منم مطمئن ن:  یبمان
 !دونمینم

 .زنهی وقتا از رو احساسات حرف می بعضیول. گهینه مامان دروغ نم-

 ! نکنرشیحاال تو ذهنتو درگ:  یبمان

 :  داناست و گفتمدمی در اومد و رفتم سمتش و دمی گوشي صدابعد

 سالم جانم؟... الو؟ -

  ناز بانو؟يچطور...  طال مال زی مززیسالم خانم عز... الو؟ :  دانا

 ؟ی تو خوبیمرس-

 ؟ي چته؟ چرا گرفته اهیچ:  دانا

 ؟ییکجا.  کم گرفتههیصدام . نه بابا کجام گرفته-

 ؟يبرام گاو سفارش داد.  طرفتامیدارم م. تو راهم:  دانا

 گاو؟-

  برام؟ی بکُشيخوایمگه نم. گهیآره د:  دانا

 چرا بکُشم گاو ِ بدبختو؟-

 .امی گاو بکُش که من دارم مهیبابا :  دانا

 :  ام گرفت و گفتمخنده

 ! کار دارم باهاتیکل. نمی بایزود باش ب. خُل و چِل-

 .شتمی پگهی دنیدو م:  دانا

 :  و گفتمی مکالمه رو قطع کردم ، برگشتم سمت بماننکهی از ابعد

 م؟ی کنکاریال چحا-
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 که بودی می کسهی اگه شدی بگم که چه خوب مخواستمیفقط م. می بکني کارخوادینم:  یبمان
 یی احساس تنهایلی خودم خی سر ِ عروسشی سال پ4آخه منم . امشب کنارمون باشه

 !دونمینم! ... تی عروسادی بابابزرگ بوده ، امشب بي اون طرف که آشنادیشا. کردمیم

 یلی برام خنیا.  من دانا رو دارمالیخیب...  مه؟ی عروسدونهیمگه م...  اد؟یاز کجا معلوم ب-
 .مهمه

 :  هم اومد طرفم و گفتیبمان

 هم خوشبخت شهی همشاالیا. ي کرددایخوشحالم که مردتو پ.  مهمهیلی خنیا. زمیآره عز-
 . قربونت برمیباش

 :  و گفتدی صورتمو بـ ـوسبعد

 بهت بگم که خواستمیفقط م. اری مامانم نيبه رو.  که حرفشو زدمدیببخش. فکرشو نکن-
 . نبودمانی من در جری و نگي بهت گفت ، جا نخوريزیبعداً اگه مامان چ

 .ی که گفتیمرس-

 به قول دانا ؛ برووووووووو:  یبمان

گاه کردم و آروم  خودمو ننهی آي هم از اتاق خارج شد و منم جلوی و بمانمیدی خندجفتمون
 : آب دهانمو قورت دادم و به خودم گفتم

 !دی جدی زندگهیشروع -

 داشتم مانتومو تنم ی و وقتدمی لباسامو پوشقهی دق10 اومدم کنار و ظرف نهی آي جلواز
 :  مانتو بهم گفتنی ادی حرف دانا افتادم که موقع خرادی ، کردمیم

 .ادی بهش میاصالً خانم ِ من همه چ.  درستهشیهمه چ. تهی تو تنت فیلیخ. ادیچه بهت م-

 آرامشه و از هی وجودش برام مهمه و فکر کردن بهش و بودن در کنارش برام ماچقدر
 ي روکنمی خوشحالم و حس میلی ؛ خکنمی که واقعاً عاشقشم ، ازدواج می دارم با کسنکهیا
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 بـ شوی ـشونـی شدم و پرهی خلوفریبه چهره ن. شهی داره به من نشون داده میخوش زندگ
! لبـ ـاش غنچه بود و دوست داشتم بخورمشون. بهش کردم ي و نگاه عاشقانه ادمیـوس

 تماشاش ی بود که هرچی بود ، انقدر دوست داشتندهی که خـ ـوابی کوچولوش وقتيچشما
 شبانه روز هی بود که دوست داشتم ی نازش انقدر تُپليگونه ها. يشدی نمری ، سيکردیم

 نشه و داری کارارو نکردم تا بنیاز ا  کدومچی هیول.  رو بِکِشَم و بـ ـوسه بارونش کنماونا
به . رونی پولمو برداشتم و از اتاق اومدم بفی و کیگوش.  نکنهتی هاش اذهی رو با گریبمان

. دمی کم ترسهی و اولش سادهی در واي که جلودمی از اتاق خارج شدم ، دانا رو دنکهیمحض ا
 و داشت اتاقو تماشا بود دستاشو به کمـ ـرش گرفته بود و سرشو به سمت راست خم کرده

 : به خودم اومدم و گفتم. کردیم

 ؟يسادی ها پشت در واوونهی دنی انیچرا ع-

 :  سرشو خم کرد و گفتی هم دستاشو به چونه اش گرفت و کمدانا

 !مزُیسالم عز! ... دی ، خوشش آندی ببوانهی چون دوانهید-

 :  ام گرفت و گفتمخنده

 ؟یحرفی مایرازیچرا مثل ش! ... زُم؟یعز... سالم -

 :  دستمو گرفت و برد تو اتاق و منم گفتمدانا

 ؟یکنی مکاریچ-

 . کارت دارمایب:  دانا

 . دستمهلهیوس-

 ! با خودتاریب:  دانا

 :  تخـ ـت نشوند و آروم گفتمي رفتم تو اتاق و اونم منو برد روباهاش

 . خوابهلوفرین! ... ایآروم حرف بزن-
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 :  آروم کرد و گفتي هم صداشو به حالت مسخره ادانا

 باشه... باشه -

 :  و گفتمدمیخند

 ! حدنی تا اگهینه د-

 پس تا کدوم حد؟:  دانا

 . حد خوبهنیآها هم-

 ؟يخُب حاضر:  دانا

 . ست که حاضرمقهی دق10. آره-

 .گمینه االنو نم:  دانا

 ؟ی چیعنی-

 ؟يکالً حاضر:  نادا

 .من حاضرم. کل و جزء نداره-

 :  بودم ، گفتدهی که کمتر ازش دي هم با لحن جددانا

 ؟ي حاضرشهی هميبرا-

 .فهممیمنظورتو نم-

 :  کردم و گفتمکی هم چشمامو به نشانه تعجب کوچبعد

 !واضح تر بگو-

 ؟ي خانم ِ من ، حاضری تا ابد بشنکهی ايبرا:  دانا

 :  تعجب زدم و گفتمي از روي اخنده

 ه؟ی چه حرفنیا. وونهیآره معلومه د-

 !نشی بنیبب:  دانا
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 :  دستاشو به طرفم دراز کرد و محکم دستامو گرفت و گفتبعد

 .ي که حاضریبهم بگ...  از ته ِ ته ِ ته ِ قلبت خوامیم-

 که ییبای زي شکسته اش و چشمايابرو.  چشماش زل زدم و نگاهمو به صورتش دوختمتو
 شهی که داشت ، مثل همی ازش ساخته بود و گونه تپلي چهره جا افتاده اشینیت ، با بداش

  گرفتم و گفتمنیی چشمامو بستم و سرمو پاهیبعد از چند ثان. کردی مییدر صورتش خودنما
: 

 !شک نکن.  آماده امشهی هميبرا-

 :  به صورتم زد و گفتي به چونه ام گرفت و بـ ـوسه ادستشو

 .تظرتم مننییمن پا-

 :  و گفتدی هم دستامو بـ ـوسبعد

 ! نشده عسل بانو11 تا ایبدو ب-

 :  بغـ ـلش و گفتری انداخت و بعد پرونده رو زد زنیی سرشو پاسروان

 .نهیی از ده ِ پای و مابقنجاستی نفر از اکیفقط ...  چطور بگم؟ یعنی... نه همشون -

از ده ِ .  باهام خوبنهیچون فقط اون با من لج داره و بق.  نفر بهادر باشههی کردم اون حس
 گذشته و يای قضاادی.  و از دستش ناراحتننی با خان عمو سر ِ لج و لجبازایلی هم خنییپا

  وفتنی و سفال با هم سر ِ لج بای که باعث شد تا ده ِ اولی و خان عمو افتادم و اتفاقاتنمیوالد
 اتفاقات قرار نی ِ اررسی بودم که در تی کرده بود و من هم کسدایع کِش پ موضونیحاال ا

 ي گرفته ايبغضمو فرو دادم و با صدا.  بوددهی رسی به حد بحرانتیگرفته بودم و وضع
 : گفتم

 گهیشما که د... چرا حرفاشون براتون مهمه؟ ...  د؟ی کنی افراد اعتماد منیشما چرا به ا-
 !یشناسیمنو م



             سایت مهدرمان                                                                  8ساعت رمان 

@donyayroman 117 

 :  گفتي و با حالت افسرده ااوردی سرشو باال ن همسروان

 ...  کهنهیموضوع ا-

 ! حرف خودشو بزنهخوادی بابا باز ميا:  عمو خان

اقالً ! ... ي کالنتريایشما که نم.  چند لحظه اجازه بده به منهی! ... خان عمو جان:  سروان
 . اونجا منتظرتونهیچون سرگرد کالن...  ي کالنتريای آخرسر بدیهرچند با. بذار برات بگم

 :  و سروان هم ادامه داددی کشی عمو پفخان

 هم یدگی کنن ، مسئول رسی متی شکايزی در مورد چي از مردم آباديادی عده زیوقت-
 .می اجرا کندی و بامیقانونه و ما هم مأمور قانون

 ! رو؟يزیهر چ:  عمو خان

 و می بشه و ما هم االن تو همون قسمتی بررسدی با موضوعهیاول ! ... خان عمو:  سروان
 ! موضوع روشن بشهمیخوای و ممیکنی می بررسمیفقط دار! ...  کهمی ندادیهنوز حکم

 : خان عمو هم برگشت و گفت.  درست کردم و به طرف اتاق رفتمچادرمو

  دخترم؟يریکجا م-

 :  بر نگردوندم و در همون حال گفتمرومو

من با .  نداره که بترسمیلیپس دل.  نکردم و به خودمم شک ندارمجادی ایمن که مشکل-
 .رمیسروان م

 :  عمو هم اومد سمتم و آروم گفتخان

 !ي حرفشونو قبول کردیعنی ، ياگه تو بر-

 پرونده بود ، به دنی که مشغول ددمیی پای که با چشمام ، سروانو می برگشتم و در حالمنم
 : خان عمو گفتم
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 نکردم و به خودمم مطمئنم که ی خالفیعنی برم ، یوقت! ... فاقاً برعکسنه خان عمو ، ات-
 .رمیم

 جمله ام ، لی تکمي نگفت و برايزی حرفم هستم ، چي من رودی دنکهی عمو هم از اخان
 : گفتم

 ! زنمری شهی که کنمیثابت م. من دختر اعظم الساداتم-

 :  زد و گفتي عمو هم لبخندخان

 . منتظرتمرونیمن ب-

 :  در و به سروان گفتي و رفت جلودی هم کُتشو پوشبعد

 .امیمن همراه دخترم م. میجناب سروان بر-

در بسته شد و من چادرمو در آوردم و داخل اتاق .  کرد و با هم رفتندیی هم تأسروان
 نی شدم و باز هم نوشته پشتشو خوندم و به بهتررهیاول از همه به عکس مامان خ. شدم

 لحظه هی. دمی بالی جمله رو بهم گفته ، به خودم منی مادرم انکهی و از اردمکیبودنم افتخار م
 حتماً به پاسگاه دی خودم بای اثبات پاکي مادرم افتادم و برای و پاکته اتفاقات گذشادی
 انداختم و ی به خودم نگاهنهیتو آ. دمی اومدم و لباسامو پوشرونی باالتی و از خرفتمیم
 خودمو سرم کردم و یه و فوراً صورتمو شُستم و چادر مشک پف کردی چشمام کمدمید
 . اومدمرونی برداشتم و بفمویک

 که باهاشون اومده بود و ي اومدم ، خان عمو و سروان به همراه مأموررونی بنکهی محض ابه
 بلند ي و سرمو باال گرفتم و با صدادمی خونه بودن ، دي رو که جلوي نفر8-7 تیجمع

 : گفتم

 ن؟ی شده که همه جمع شدیچ-

 :  نکردم و گفتمیمنم توجه.  نگميزی عمو ابروهاشو باال انداخت و اشاره کرد که چخان
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 و حاال ستی ملک مال ما ننی از امالك با ما کار داشت و فکر کرده ایکیسروان در مورد -
 نجای که ا موضوع چقدر براتون جذابهنیا.  پاسگاهمیری ممی ، دارمی که داشتيواسه پرونده ا

 ن؟یجمع شد

 جمع خودشو کنار زد و اومد ونی ، از مشترهی خان عموئه و از همه سنش بقی که رفیقربانعل
 : طرفمون و گفت

 ... ی نشده وليزی چمیدونیم! ... دخترم-

 وقت نی نداره اتیخوب.  شما هم برویقربانعل.  خونه هاتوندیبر! ...  و اما و اگر ندارهیول-
 .شب ، زن و بچه ات تنها تو خونه بمونن

 :  جمع گفتنی بانو از بماه

  سفال محله شلوغه؟گنی میپس چ...  دخترم؟ فتادهی نی اتفاقیعنی-

 بد شهی همایسفال محله ا. ستی نيزیچ.  برمتینه قربون اون دامن گُل گُل. نه ماه بانو جان-
 .شما محل نذار. گنی مراهیو ب

 :  کمک به من ، گفتيا عمو هم برخان

 !ستی نيزیچ. دینگران نباش.  خونه هاتوندیبر.  دخترمگهیراست م-

 :  درك کرد و گفتطوی هم شراسروان

 !ستی نيزی که چشاالیا...  منزل دیبر! ...  خانمهمیحق با خان عمو و مر-

 شاالی اشاالیا:  یقربانعل

 :  بلند گفتي رو به سمت خونه هاشون فرا خوند و با صداتی جمعی قربانعلبعد

 !ستی نيزیچ...  دیرو کن...  دیرو کن-

 :  به سروان گفتممنم

 !میبر. من حاضرم-
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 . شدنی به من زد و سوار ماشی دارم ، چشمکی اعتماد به نفس خوبدی دنکهی عمو از اخان

 :  صبح10:00ساعت / تهران /  دانا
 
 افتاد ادمی و چند تا کوچه تا مغازه جالل مونده بود که ی تو فرعدمیچی پی اصلابونی تو خاز

 برداشت و ویجالل هم فوراً گوش.  زدم کنار و به جالل زنگ زدمنویماش.  نرفتمنشیدنبال ب
 : گفت

 !! حرملهگهی دامیدارم م-

 ! کني کارهیدوماً شما ! ... یاوالً حرمله خودت-

 ...  کوفت ويا! ...  کني کارهی زهرمار و يا... !  کني کارهی مرگ و يا:  جالل

  حاال؟ی بگيخوایتا صبح م-

 !االن صبحه که:  جالل

 !خُب تا شب-

 ! ظهرشهیبعد از صبح م:  جالل

 شه؟ی عصر میپس کِ. شهی منمیا-

 !عصر بعد از ظهره:  جالل

 ! وجود دارههامیاالن ا! ...  دکترنیخُب بب-

 :  هم که خنده اش گرفته بود ، گفتجالل

 !؟یهامیچه ا-

 ست؟یعصر مگه بعد از ظهر ن! ...  جانمنیبب-

 !چرا:  جالل
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 با بعد از ظهره ي که عصر مساونهی منظورت اای.  عصر بعد از ظهرهیگی تو میوقت... خُب -
 کدوم منظورت بود؟.  عصر ، بعد از ظهر قرار داردنکهی اایو 

 !ین ِ جنابعالخفه خون گرفت:  جالل

 ه؟یحاال چه رنگ. شهی منمیآها ا-

 ه؟ی چه رنگیچ:  جالل

 !گهی دیخفه خون-

 :  گفتهی هم از خنده غش کرد و بعد از چند ثانجالل

 ؟ییکجا-

 دیتو با.  تو سطل زبالهندازمی دارم مدمی برویکی سر ِ دیشا! ... به تو چه که من کجام؟-
 ؟یبدون

 ! دارهیبستگ:  جالل

 ؟یبه چ-

 ه؟ی که طرف کنیبه ا:  جالل

 .هیآدم خوب-

 شناسمش؟یمن م:  جالل

 . با هممیقیچند ساله رف. آره بابا-

 !شه؟ینام و پ:  جالل

 !یدانا مالصادق-

 !ابله؟:  جالل

 :  حرفشو ادامه بده ، گفتمنکهی از اقبل

 جانم؟-
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 :  با خنده گفتجالل

 .اسم طرفو گفتم! ...  مرگ و جانميا-

 !عرضم به حضورت که فرامرز! ... طرف. آها-

 ؟يداری فرامرز بر نمنیتو دست از سر ِ کچل ِ ا:  جالل

...  ي کردالیخ. آقا رو باش... دست از سر ِ اون بردارم؟ . خودم کچلم. دارمینه که بر نم-
 !؟ی رواننیبب

  فتنه؟هیچ:  جالل

 !شِتی پامیمن االن نم-

 :  ناراحت بشن ، گفتيزی از دست چی که حسابیی آدمانی هم لحنش عوض شد و عجالل

 !يتو غلط کرد-

 گه؟ید. دونمیاونو که م-

 !چرا؟. گهیکوفت و د:  جالل

 آهنگ داره به اسم هی.  دوست دارهیلیسپهر کاراشو خ.  آهنگسازه هاهیاِرا ! ... محض اِرا-
 !؟ی تِراسای ی بالکنی تِراسنی داره دي آمِنو دو رگهیم. آمِنو

 !دانا؟:  جالل

 ؟جون-

 . مثل آدم باشنیدو م:  جالل

 !نایفقط دو م-

 !حاال بگو چرا؟. نیآفر:  جالل

  باشم؟ي جدی گفتدیآها ببخش! ... رایچون که ز-
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 ادامه ندادم و وی و منم شوخزنهی حرف مي جدیلی نداد و احساس کردم خی جوابجالل
 :  گفتميجد

 . نرفتمنشیهنوز دنبال ب-

 ؟يری میکِ:  جالل

واسه ! کنهی قطع موی گوشای گهی می چهی جالل دمی بازم دی بگم اون موقع ولخواستمیم
 :  گفتمي تحمل کردم و جدی دوباره کلنیهم

 جواب بدم؟ االن دیآها با! ...  لحظههیحالم بد شد ! ...  حرف زدني سخته جدیلیاَه خ-
 خوبه؟ . سر وقت ِ توامی ، بعدش مشگاهی من برم دنبالش و برسونمش آرانیبب. گمیم

 !نابغه ساعت بگو:  جالل

 کدوم مارك؟-

 !یهرچ:  جالل

 کدومش؟.  هستکویسِ. رادو هست. مثالً االن سوآچ هست.  به مارکش دارهیبستگ-

 !کنمایدانا قطع م:  جالل

 یاوک.  توأمشی پ11 ، می و ن10خُب االن که برم تا ساعت ! ي بابا دوباره زد تو فاز جديا-
 زم؟یعز

 . مغازه منتظرتمرمیمنم م. باشه برو. خدا شفات بده:  جالل

 !ای بِخُسبيری حاال خونه بگينر-

 !میچه کن. گهی دیقمی رفیول...  برم تونمیم:  جالل

 .فقط برو مغازه.  نکنيکار-

 پارك کردم و نویماش. نشی صحبتم با جالل تموم شد ، دور زدم و رفتم طرف خونه بیوقت
 نی انداختم و از ماشی وسط نگاهنهی کم به صورتم تو آهی زدم ،  قفل فرموننکهیبعد از ا
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 کردن دای افتادم که واسه پي بارنی اولادی اری اختی و بسادمی خونه وايجلو.  شدمادهیپ
 ، حواسم زدمی مدی که داشتم دی کردم و بعد هم موقعبشی تعقونشون ، تا خنشیآدرس ب

 ، نبود و باهاش تصادف کردم شدی داخل کوچه می که داشت با سرعت از تو فرعینیبه ماش
 و ادتمی ، اومد عشناختی هم که از تو دانشگاه منو منشیب.  ماه پام تو گچ بودهیو تا 

حاال منم و خونه اونا و ! ... کنم؟ی مکاریچ  خونه اوناکی بود که من نزدنیتعجبش از ا
 و فقط دمی خودم رسيه آرزو و همه اون اتفاقا تموم شد و منم بمونهیخودش که روز عروس

 ...می و با هم برنیی پاادی زنگ خونه رو بزنم و منتظر بمونم تا بدیبا

 :  اومدم کنار و مامانش جواب دادفنی آي زدم و از جلوزنگ

 !ه؟یک-

 :  کلفت کردم و گفتمصدامو

 د؟یخوای کارگر نمنجایا! ...  خانم؟دیببخش-

 :  و گفتدی هم نفهمی مرضمامان

 !ي که شما زنگ زدمیما کارگر نخواست... نه آقا -

 ه؟ی چنی که تو روزنامه دادی آگهنیپس ا-

 ؟یکدوم آگه:  ی مرضمامان

 . االنتشار چاپ شدهری کثيتو روزنامه ها-

 :  و با همون صدا گفتمفنی آي اومدم جلوبعد

 .میازمندی نی کارگر جهت دست بـ ـوسکی به نکیهم:  نهیمتنشم ا-

 :  اومد و گفتفنی از پشت آی مامان مرضي ها خندهيصدا

 !از دست تو.  باال پسرمایب-
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 خونه ي جلونکهیپله ها رو رفتم باال و به محض ا.  رو باز کرد و منم با خنده وارد شدمدر
 : گفتی که مدمی ، فرناز رو ددمیرس

 ؟یخوب! ...  شاه دامادایمی به قول قديآقا... به به سالم -

 :  آوردم ، گفتمی که کفشامو در می حالدر

  کوچولو؟يتو چطور...  چهل پنجاه شصت یمرس! ... سالم بچه-

 :  دستاشو به کمـ ـرش زده بود ، گفتکهی در حالفرناز

  بچه؟یباز به من گفت-

 !خُب بزرگ-

 .يحرفتو زد. خوامی نمينطوری اگهینه د:  فرناز

 :  کردم و گفتمکیشون سالم عل اومدن جلو و باهاژی و خاله منی مامان مرضبعد

  کو؟نشیب-

 که اصالً متوجه نشدن تو گنی مای دارن چستیبا خواهر جانشان تو اتاق معلوم ن:  ژی منخاله
 !ياومد

 :  دادم و گفتمهی به نرده تکخودمو

من .  ندارهیاصالً به من توجه! ...  خانمشهی روز عروسیناسالمت...  گهی دنهیهم... بفرما -
 ! واقعاًدلسرد شدم

 :  رفتم و گفتمنیی راهمو گرفتم و از دو سه پله پابعد

 !خداحافظ-

 هر سه تاشون بلند شد و منم ي خنده هاي کارو انجام دادم ، صدانی انکهی محض ابه
 : برگشتم و گفتم

 !!ی ناسالمتنجایبابا آپارتمانه ا-
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 !يذاریفعالتو درست سر ِ جاش نم! ... شه؟یآقا داماد چرا جمله هات پس و پ:  فرناز

 !ستی نالشی خنی عارمیمن هولم و ! ... ه؟ی چیدونیهول م...  فرناز جون گهیهولم د-

 :  و گفتمدمی کشي هم آه بلندبعد

 !نشیب-

 :  گفتی و مامان مرضدنی هم هر سه خندباز

  برم صداش بزنم؟يخوایاصالً م-

 : و گفتم ها رو باال اومدم و داخل خونه شدم پله

  آره؟گهیتو اتاقه د! ...  کنمرشی غافلگخوامیم... نه -

 آره:  ی مرضمامان

 از اتاق ی اتاق ، بماني جلودمی رسنکهیبه محض ا.  رفتمنشی گفتم و به طرف اتاق بسی ههی
 :  و گفتدی کم ترسهی ، دنمی اومد و با درونیب

 ! چه طرز اومدنه؟نیا! ... وانهید-

 ! خواهر زن جانکمیسالم عل-

 :  آهسته گفتميبا صدا. می کردی دست داد و احوالپرسباهام

 ! تو اتاقه؟نشیب-

 :  خنده اش گرفت و آهسته گفتاونم

 !؟یزنیحاال چرا انقدر آروم حرف م! ... آره تو اتاقه-

  که؟دهینفهم! ... نجامی نفهمه من اخواستمیم...  یچیه-

 !نه:  یبمان

 !بس که خنگه-
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 هم درش بسته بود و ياتاق کنار! ...  مبل ولو شده بودي خنده و فرناز روری زدن زهمه
 : گفتم

 کنه؟ی می زندگی اتاق ، کیکی نیتو ا-

 :  با خنده گفتیبمان

 .کنهی می زندگسیفعالً فرنگ-

 سوی فرنگي بچه سوسوال کردم و ادانی انی عافموی تکون دادم و قدیی به نشانه تأدستامو
 : درآوردم و گفتم

 ! کنهیهمون بهتر که زندگ-

 :  اشاره کرد و گفتژی هم به خاله منیبمان

 !نجاستایمامانش ا-

 :  برگشتم و ابروهام به نشانه تعجب باال رفت و گفتممنم

 !ی شما مادرشگنیم-

 :  رفت و آروم گفتي هم چشم غره اژی منخاله

 !گنیم-

 !؟يخاله ناراحت شد-

 !خوشحال شدم! ... نه پس:  ژی منخاله

 :  خاله ادامو درآورد ، تعجب کردم و گفتمنکهی و منم از ادنی خندی همگبعد

 ! چرا؟گهیشما د! ... خاله؟-

 :  مبل بلند شد و گفتي از روفرناز

  تو؟ي بريخواینم-

 :  همه مشتاق به رفتنه ، کنار اومدم و دستامو به طرف اتاق گرفتم و گفتمنی ادمی که دمنم
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 ! اول شما برو تويخوایم-

 :  و با خنده گفتدی هم خجالت کشرنازف

 ! همون خودت برو تویعنی...  دیببخش... نه -

 ! نهای رونی بادی منمی ببستمیوام-

 !یسی وایتونیتا ابد که نم:  ی مرضمامان

 .شما نگران نباش...  حاال رونی بادیم-

دستامو به کمـ ـرم گرفتم و سرمو .  اتاق باشمي خواستم از اونجا برن تا خودم جلوهی بقاز
 ی وقتی از اتاق خارج شد و مثل بماننشی بعد بیکم. به طرف راست خم کردم و منتظر شدم

 :  و گفتدی ترسی ، کمدیمنو د

 ؟يسادی ها پشت در واوونهی دنی انیچرا ع -

 :  سرمو خم کردم و گفتمی به چونه ام گرفتم و کمدستامو

 !زُمیسالم عز! ... دی ، خوشش آندی ببوانهی چون دوانهید -

 :  هم خنده اش گرفت و گفتنشیب

 ؟یحرفی مایرازیچرا مثل ش! ... زُم؟یعز... سالم  -

 :  گرفتم و با خودم بردمش تو اتاق و اونم گفتدستشو

 ؟یکنی مکاریچ -

 . کارت دارمایب-

 . دستمهلهیوس:  نشیب

 ! با خودتاریب-

 تخـ ي رونکهی تخـ ـت نشوندمش و به محض اي تو اتاق و شونه هاشو گرفتم و رومیرفت
 :  ، گفتمیـت نشست
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 . خوابهلوفرین! ... ایآروم حرف بزن-

 :  آوردم و آروم گفتمنیی پاي به حالت مسخره اصدامو

 باشه... باشه -

 :  هم خنده اش گرفت و گفتنشیب

 ! حدنی تا اگهینه د-

 : بردم و گفتم کم صدامو باالتر هی

 پس تا کدوم حد؟-

 :  هم سرشو تکون داد و گفتنشیب

 . حد خوبهنیآها هم-

 رهی خباشی زیی آهويبه چشمها.  بزنمي حرف جدخواستمی کردم ، چون مي جدافمویق
  ، گفتمشدمی مـ ـست مدنشی که داشتم از دی و در همون حالگهی عالم دهیشدم و رفتم تو 

: 

 ؟يخُب حاضر -

 :  درنگ گفتی هم بنشیب

 . ست که حاضرمقهی دق10. آره -

 :  خودمو حفظ کنم و با همون حالت گفتمي کردم فاز جدیسع

 .گمینه االنو نم-

 :  ابروهاش به نشانه سؤال تو هم رفت و گفتی کمنشیب

 ؟ی چیعنی-

 ؟يکالً حاضر-

 .من حاضرم. کل و جزء نداره:  نشیب
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 ؟ي حاضرشهی هميبرا-

 .فهممیمنظورتو نم:  نشیب

 :  کرد و گفتکی به نشانه تعجب کوچچشماشو

 !واضح تر بگو-

 :  دلم گفتمتو

 ! نکنکشی کوچوی قشنگنی به ايچشما-

 :  ، گفتممانهی لبخند صمی و کمي همون حالت جدبا

 ؟ي خانم ِ من ، حاضری تا ابد بشنکهی ايبرا-

 :  کرد و گفتي هم با همون چهره متعجب ، خنده انشیب

 ه؟ی چه حرفنیا. وونهیآره معلومه د-

 !نشی بنیبب-

 :  به سمتش بردم و محکم دستاشو گرفتم و گفتمدستامو

 .ي که حاضریبهم بگ...  از ته ِ ته ِ ته ِ قلبت خوامیم -

 تو یلی ختونستی گام آخر بود و مگهی دنی داشتم و ای اعماق وجودم ، استرس خاصاز
 :  نگه داشتم و تو دلم گفتميجدخودمو تو همون حالت .  گذار باشهری من تأثهیروح

 لی ، حاال تبدارمی در مي همه مسخره بازنی که ایمن!  باشهي چقدر سخته آدم جديوا-
 هم در ي و مسخره بازرهی به خودش بگي حالت جدقهی چند دقدی که بای آدمهیشدم به 

 !ارهین

هر بار به . دمی ندباشی زي از تو چشمايزی و جز محبت چمی هم زل زدي چشماتو
 ری سدنشی وقت از دچی و هکنهی ، اول از همه چشماش منو جذب مشمی مرهیصورتش خ

 ازی بار که ننیحاال ا. شمی و زنده مرمیمی و با نگاه کردن به اون چشماش ، صد بار مشمینم
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 آن تو دلم هی.  انداختنییچشماشو بست و سرشو پا  ،داشتم مدام تو چشماش نگاه کنم
 داره که تا به حال نگفته و من ِ احمقو بگو که ي رازدیدم و گفتم شااحساس ترس کر

 باهاش صحبت ي و اصالً تو حالت جدساختمی رو مي ، جو ِ شادامی با مسخره بازشهیهم
 می ـشونـی عرق از پو  و آب دهانمو قورت دادمشدی داشت رو سرم خراب مایدن. کردمینم

 و منم باهاشون شروع دی لرزی و دستاش تو دستام داشت مدی تپیقلـ ـبم به شدت م. اومد
 و تو اوردیاما سرشو باال ن.  بزنهی و حرفارهیمنتظر بودم تا سرشو باال ب! ... دنیکردم به لرز

 : همون حالت گفت

 !شک نکن.  آماده امشهی هميبرا-

انگار کنسرت ته ِ دلم . انقدر ذوق کردم که حد و اندازه نداشت.  در دلم زده شدي شادبرق
 گهیحس کردم د.  و جشن گرفتندنی بدنم شروع کردن به لرزيتکنو بود و مدام اعضا

 غم و ادی شد و اصالً ي سپری و خوشی پنج سال به خوبنی تموم شده و ابتهای مصنیتمام ا
. دمی دی خوب مزوی و همه چفتادمی آوردم ، نی خودم نميبه رو  وخوردمی که مییغصه ها

 یبی عجيحس کردم گرما! ...  خوبهزیدر اتاق روشن شده و چقدر همه چاحساس کردم چق
تنها ! ...  کنم؟کاری چدی بادونستمی نمی خوشحالتی داره و از نهاانی جرنشی من و بنیب

 دمی گرفتم و سرشو باال آوردم و داش  چونهری بود که دست راستمو زنی که کردم ايکار
  به گونه اش زدم و گفتمي آروم کردنش ، بـ ـوسه ايکه اشک تو چشماش جمع شده و برا

: 

 . منتظرتمنییمن پا-

 :  گفتمي امانهی و با لحن صمدمی ، بـ ـوسدی لرزی هم دستاشو که داشت مبعد

 ! نشده عسل بانو11 تا ایبدو ب-
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 گهی دو ساعت دیکی بدم و بگم که تا امی پهی مای افتاد به نادمی کم که گذشت ، هی
 : ش نوشتمبرا. نمشیبیم

 .شِتَمیسالم ، من تا ظهر پ-

 المی بود و منم خی راضدشی جدي هم به نظر از جارمردی کنارم ننشسته بود و پیکس
 همون مژگان و یعنی یی دو نفر جلونیا. زنهی و غر نمستی کنارم نگهیراحت شد که د

 با هم زن نایبرام مهم نبود که فکر کنم ا. گرفتنی و قلوه مدادنیمهرداد هم که داشتن دل م
! ی هرچای يدوست دختر و دوست پسـ ـر فرار! ... خواهر برادرن! ... نامزدن! ... و شوهرن

 شدن از اتوبـ ادهی به چالوس و پدنمی بودم که با رسدواری من نشسته بودن و اميفقط جلو... 
 که عصر برگزار ی مراسم عروسيتا برا تهران گردمی و برمدمی انجام ممایـوس ، کارمو با ن

 هیخودمم دلم لک زده بود واسه .  همکارام باشمز ایکی ، تو عکس گرفتن کنار شدیم
 اگه کنار ی امروز واجب نبود وليحضورم برا.  نبودمی مراسمچی و مدتها بود تو هیعروس

 بلد ای تموم کرد لمی نبود و فلمی به فشی قبل که دسترسيهمکارم باشم ، بهتره و مثل سر
 . تا کمکش کنمشدی مث درست کنه ؛ بودنم در کنارش باعنوینبود و نتونست دورب

.  تا برم چالوس و برگردمادهی هنوز فرصت دارم و وقت زدمی انداختم و دی ساعت نگاهبه
 اومدم و چند تا رونی بی شدم و از تو فاز آهنگ خارجسی و ساندکیمشغول خوردن ک

 که به ی آهنگنی و اولیرانی ايرفتم تو قسمت آهنگا.  داشتممیوش تو گیرانیآهنگ ا
دوباره دلم .  گوش دادمرمردی کنار همون پنیتو ماش چشمم خورد ، ترانه گلپا بود که

 .هواشو کرد و انتخابش کردم

 بود که شی بار حدود سه سال پنی آخرادمهی. دهی می آهنگ چه حالنی چالوس کنار اجاده
 ی و مامان هم کلیکی ني چالوس واسه خواستگارمی رفتیلی می و با بمی رد شدنجایاز ا

 رو داشتم و مامان هم لب و یلی می و موقع برگشت هم ، من همون بامیاصرار کرد که ب
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 لجن و بابا از فتح اهللا خان خوشش نای گفتم خانواده ما با خاله اشچقدر به! ... زونیلوچه آو
 ي به حرفای برو داره و کسشهی مامان همي و متأسفانه حرفاهی خونه ما مادر ساالری ولادینم

 ! ندارهیمن توجه

. زنهی اومد کنارم نشست و حس کردم داره باهام حرف ممی فکرا بودم که کرنی همتو
 : هدفونو از تو گوشم در آوردم و گفتم

 !م؟یجانم آقا کر-

 :  هم با خنده خاص خودش گفتمیکر

 !زنمی صدات مآقا مهندس من دارم دو ساعته-

 ! جانمی کرستمیمن مهندس ن-

 !زننی رو مهندسا مافهی و قپی تنیآخه ا:  میکر

 !؟یگی و پالتوم ممی پروفسورشیواسه ر! ... آهان-

 !گهیها د:  میکر

 .البته اگه من جزئشون باشم. زننی مثالً جنتلمن مي آدمانویا... نه -

 ! آقایهست:  میکر

 .ستمی من مهندس نیول...  يلطف دار-

 :  هم با خنده گفتمیکر

  داره؟یاشکال.  مهندسمیگیحاال ما بت م-

 شهی که مادرم هميزیچ! ...  بهمون بگه مهندسیکیبذار اقالً ...  داره؟ ینه ، چه اشکال-
 !آرزوشو داشت بهم بگه

 ؟یشی مهندس نمیعنی:  میکر

 !یدم نه مهندس عالقه منیقیبه هنر و موس.  اومدی خوشم می از عکاسیمن از بچگ. نه-
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 ! تو عالقتوننیخوبه که رفت:  میکر

 :  طرز حرف زدنش خنده ام گرفتم و با لبخند گفتماز

  فقط؟يشاگرد راننده ا...  ؟یکنی مکاریشما چ-

 ! پول جمع کنم واسه دختر خالمدیبا. گهیها د:  میکر

 ؟ينامزد دار-

 ! پارچه جواهرههی! ... ينامزد دارم چه نامزد. ها آقا:  میکر

 .حواست بهش باشه-

 :  گفتي هم جدمیکر

 .می تهران دنبال کار تا زود ببرمش سر خونه زندگامیوگرنه خر نبودم ب. معلومه که هست-

 : با خودم گفتم.  داشتی واسه زندگيادی شوق و ذوق زچه

 ! دارن ، هستن؟ی که انقدر عالقه به زندگییهنوز هم آدما-

 از جاش بلند شد و می ، سرعت اتوبـ ـوس کم شد و کری فرعهی کم گذشت و بعد از هی
 :  کنار زد و گفتنویراننده هم ماش. رفت طرف راننده

 !می کم داشتنویهم-

 :  صبح11:00ساعت / تهران /  سپهر
 
 :  که جلوتر رفتم ، به خودم گفتمی ازش گرفتم و کمچوی نکردم و سوئی حرف دانا توجهبه

 ! گرفتم؟چویپس چرا من سوئ! ... نجاستی که انازیپر-

 :  شده بودم و دوباره برگشتم و به دانا گفتمهول

 . کار دارمیی ربع برم جاهیمن ! ... زهیچ! ... خوامی نمچوی سوئایب-

 :  کارام خشکش زده بود ، گفتنی هم که از ادانا
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 ؟یخوب! ... سپهر؟-

 حل اختالفو نگاه کردم و دوباره به ي شورای کردم و برگشتم با حالت مضطربی دانا نگاهبه
 :  و گفتمدمی و خاله رو دمای متعجب اون به همراه سافهیطرف دانا برگشتم و ق

 .دونمینم! ...  چرایعنی! ... نه! ... هان؟-

 :  هم خنده اش گرفت و گفتدانا

 !یستینه خوب ن-

 :  جمله دانا گفتدیی هم در تأمایس

 !من از هوش رفته توئه ، اونوقت داداش یروز عروس-

 :  خاله بود ، گفتي و دستاش تو دستاادی تونست جلوتر بی که نممایس

پسره معلوم ! ... دمی کشی اومدم گوشِتو می ، وگرنه مستی که خاله حالش خوب نفیح-
 ! نهای عاشق شده ستین

 !شده بابا تابلوئه:  دانا

 :  رفتم و فوراً حرفشو پس گرفت و گفتي دانا چشم غره ابه

 خُل يعشق به درد آدما! ... عاشق نشده! ...  از اولشم خُل بودنیا! ... نه فکر نکنم-
 !خورهینم

 باز جمله اش ی درست کردن ابروم ، زد چشممو هم خراب کرد ، ولي که به جاهرچند
 :  چونه ام گذاشتم و گفتمریدستمو ز.  گوشم رد کردخیبدك نبود و خطر رو از ب

 ن؟ی برنیخوایمگه نم...  ن؟ید واستانجایشماها چرا ا-

 ؟ي بريخوایخُب تو کجا م! ... می بودیمنتظر دستور جنابعال:  دانا

 :  کرد و آروم گفتی هم خاله رو راهمایس

 !مواظب باش خاله-
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 !مواظبم...  جان مایخوبم س:  نرگس خاله

 :  فاصله گرفتن ، گفتی کممای خاله و سدی هم که ددانا

 !يدی دنازویه پرنکن... چته؟ ...  ه؟یچ-

 :  شدم و گفتمرهی تو چشماش خمنم

 !يدرست حدس زد-

 :  دانا به نشانه تعجب باال رفت و گفتيابروها

 !؟یچ-

 !وونهیساکت باش د-

 :  بلند گفتمي دهنشو گرفتم و اونم دستمو گاز گرفت و با صدايجلو

 !آخ-

 :  آهسته تر گفتمبعد

 !چته ابله؟-

 :  گفتمای و خاله هم برگشتن نگاه کردن و سمایس

 ! شدری دگهی دنیایب...  شما دو تا؟ دیکنی مکاریچ-

 :  هم گفتدانا

 .میایاالن م-

 :  رو به من گفتبعد

 !گهی دیکنی مکی ، خود به خود آدمو تحریکنی کارو منی تو ایوقت! ... کهیمرت-

 !ناز؟ی پردنید! ... کدوم کارو؟-

 !رمی شدم گاز بگکیچون من تحر! ...  دهان بندهيگذاشتن دست جلو ...نه بابا :  دانا

 !ایداری بر نمی دست از شوختی وضعنی تو انیبب-
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 ت؟یکدوم وضع:  دانا

 !دمشیبابا من د-

 !؟يدیکجا د! ... يدی که ديدیخُب د:  دانا

 ! جانیهم-

 !  کجا؟یعنی جا نیهم:  دانا

 :  آورد و گفترونی کُتِش ببی کاغذ و خودکار از جهی بعد

 ! آقادیواضح تر آدرس بد-

 :  شدم و گفتمرهی خبهش

 !مرگ-

 !آدرسشه؟:  دانا

 !یروان... اَه -

چون شما از کلمات ! ...  ، مردنی روانيماری با بشونی که امیری گی مجهیخُب پس نت:  دانا
 شما تو دادگاه استفاده هی ، علدی بگی که هرچدیدقت کن...  دی استفاده کردیمرگ و روان

 !شهیم

 :  منو نگاه کرد و گفتی سؤالافهی با قبعد

 !فعلم درست بود؟! ... شه؟ی گفته مای شهیاستفاده م-

 :  راستمو به نشانه انزجار باال بردم و گفتمدست

 !دمشی ساختمون ِ رو به رو دنی ، تو همنیای شماها بنکهیدانا من قبل از ا-

 :  به ساختمون اشاره کردم و آروم گفتمبعد

 ! حل اختالفينوشته شورا! ... ناهاشیا-

 :  به خودش گرفته بود و گفتيحالت مسخره ا.  و به دانا نگاه کردمبرگشتم
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 ! خاك بر سرت کننيا-

 آخه چرا؟-

 ي که بخواي اکارهی وسط چنیاونوقت تو االن ا! ...  تونیحاال به فرضم رفته باشه ا:  دانا
 ! تو؟نی رفته ای واسه چیبدون

 ... زهیچ... خُب -

 !زه؟یچ:  دانا

 !گه؟ی رفته دی واسه چنمی ببرمیخُب م-

 ! رفته باشه تو ، اونوقت تو رو سنَنَهنیواسه ا.  مشکل داشتیکیاومد و با :  دانا

 ؟ی چیعنی-

 !ی چیعنیکوفت و :  دانا

 :  شونه ام و گفتي دست راستشو گذاشت روبعد

 ، ی مشکل خانوادگهیاالن ممکنه واسه . يدی خودتو عذاب مي داریتو الک! ...  سپهرنیبب-
 ی که تو دلت چدونمیمن م. نجای رفته باشه اگهی موضوع دهی دونمی ، چمگهی دیکیواسه 

 من تموم بشه ، یاصالً بذار عروس! ...  جلوي بری تا از راه قانونالیخی فعالً بیول...  گذرهیم
 !ي خواستگاررمی مواست بعد خودم

  زد؟ي حرف از خواستگاریک... برو بابا -

 پس چه مرگته؟:  دانا

 :  به اطراف باز کردم و گفتمدستامو

 ...  ندارمیمن مشکل-

 : گفتی اومد که می از دور ممای سيصدا

 !ن؟یاینم-
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 :  باال برد و گفتدیی هم دستاشو به نشانه تأدانا

 ؟ی چیعنی-

 مشکلش نمی ببخوامیاما االن م.  باشه واسه بعديخواستگار.  ندارمیمن مشکل... بابا جان -
 !نجا؟ی که اومده اهیچ

 اد؟ی بر مياز دست تو کار! ... هی مشکلش چيدی تو و فهمیخُب به فرض االن رفت:  دانا

 اد؟ی بر نمي که همکارشم ، کاریاز من. معلومه-

 :  هم نفسشو فوت کرد و گفتدانا

! ... ی جلشی پرمیبعدش م. شگاهی رو برسونم آرانایپس من ا. یدونیهر جور خودت م-
 . جانی از همگهی دایخودت ب

 .باشه-

 :  هم از کنارم رد شد و دوباره به عقب برگشت و گفتدانا

 !؟یراست-

 هوم؟-

 رو ازش دایلی بود کدهیاگه رس! ...  نه؟ای خونه دهی رسنی زنگم به بابام بزن ، ببهی:  دانا
 !ریبگ

 :  و بعدش گفتکردی شد و داشت فکر مرهی خنیی به پای کمبعد

 !يزی چهیاصالً -

 به طرف من قهی و با خاله مشغول صحبت شد و بعد از چند دقنی رفت سمت ماشبعد
 : برگشت و گفت

 و مدارك و نیبرو ماش.  خونه رو از مامان گرفتميدایلی کایب! ... اصالً من چرا گفتم بابا؟-
 ! نه لگن ِ تو روزنمی خودمو گل منی ماشگهید .اری زحمت بی بلممیوسا
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 .رمیباشه االن م-

  ساختمونه؟نی تو اي بریخواستیمگه نم:  دانا

 .رمی که انداختم ، بعدش می نگاههی. چرا-

 ی هم کممای سافهی دست تکون دادم و قمای رد شدم و با دانا و خاله و سنی ماشي جلواز
 ي و برادهی محی دانا واسش توضدونستمی میول! ...  بود که چرا ازشون جدا شدم؟یسؤال

 خودمو مشغول یکم.  که اونجا بودی دکه روزنامه فروشهی برنگشتم و رفتم سمت نیهم
 رفت ، داخل نکهیاونجا رد شد و منم که حواسم بود ، بعد از ا  ازنیکردم تا دانا با ماش

 داشتم ی واسه چدونمیاصالً نم! ...  حل اختالفير شوراساختمون شدم و رفتم طرف دفت
 از چه قراره و واسه هی قضیعنی! ... شه؟ی می چنمی به من گفت برم ببی حسهی ی ولرفتمیم
 !دم؟ی دنجای انازوی من پریچ

 یمی قدوارشی حل اختالف بود و در و دي بود و تو طبقه دومش ، شورای بزرگساختمون
سنگ ِ چند تا از پله هاش ، شکسته .  بودشی سال پ15 مربوط به حداقل نکهیبود و مثل ا

 . آروم پله ها رو باال رفتمیلیبود و دستمو به نرده گرفتم و خ

 :  زدی اومد که داشت داد می از داخل دفتر می کسيصدا

 ! نوشته؟ی تو سند چنیبب. ستی ننطوری اچمیه. نه من حرفتونو قبول ندارم...  آقا رینخ-

 مسئول شخوانی هم پشت پي سرهی و ستادنی آدم اونجا ای کلدمی دفتر شدم و دخلدا
 اون وسط بود و همش يرمردی پهی. زننی حرف مهی به پرونده هان و دارن با بقیدگیرس

 : گفتی می کنارش بود و هگهی دي آقاهی. کردیداشت داد و هوار م

 !دادی داد و بنی ادهیاز شما بع! ... ی مملکتنیشما استاد ِ ا... آروم باش استاد -

 نی انیگی میچرا ه! ...  به اونجا؟نجای از انیدی پاس میچرا منو ه! ...  محترميآقا:  استاد
 ! همه دنگ و فنگ ندارهنی پرونده ساده که اهی! ... ای اون هفته بایهفته ب
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 :  بود ، گفتشخوانی هم که پشت پيمرد

 دیشما با! ...  بشهدیی تا تأي بره دادگستردی مدارك بانیا... گفتم که ! ...  محترميآقا-
 .دیصبر کن

 ! آخه؟هی چه وضعنیا! ...  ساله که صبر کردم2 يآقا من باال:  استاد

 :  بود ، گفتستادهی که کنارش ايمرد

 ! آخهادهیپرونده ها ز-

 داره و یتی نوع شکاهی یهر کس! ... ادهی بنده خداها هم کارشون چه زنی خودم گفتم اشیپ
 تشی کجاست و شکانمی بود تا ببنازیچشمم دنبال پر.  با همه جور آدم سر و کله بزنندیبا
 :  خودم گفتمشیپ! ... ه؟یچ

 . اومده بودم که فکر نکنه دنبالش کردمی مشکلهی واسه گمی ، بهش مدیاگه منو د-

 ، یتا تو اون شلوغ دادم و منتظر شدم هی ستون تکهیبه . نمی که بششدی پر بود و نمایصندل
 دمی سرمو به اطراف چرخوندم ، دنکهی ، به محض اقهیبعد از چند دق. نمی ببنازویچهره پر

 شهی در ِ شهی دفتر نیآخه ا! ...  حل اختالفي شوراي از جلویعنی.  اتاق رد شديکه از جلو
خوشحال شدم که .  نشده بودنجای اصالً داخل ایعنی. دمی درونی از بنازویمن پر  داشت ويا

 در ِ ری مسنطوری ، کنار زدم و همستادنی من اي رو که جلوي و افراددهی نکشنجایکارش به ا
 خورهی اونم داره از تو آب سردکن ، آب مدمی در و دي جلودمی کردم تا رسی رو طیخروج

 بی مرتب کرد و دستاشو تو جی شونه چپش و شالشو کمي انداخت روفشویو بعدش ک
 یی آقاهی و به محض خروجم ، رونیمنم از در اومدم ب.  رفتنییپالتوش کرد و پله ها رو پا

چند تا برگه دستش بود و چون عجله داشت .  اومد و به من خوردنییبا سرعت پله ها رو پا
 :  گفتهم  برداشت و به مننی زمي، فوراً برگه ها رو از رو

 .شرمنده حواسم نبود! ... دیببخش-
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 :  گفتممنم

 .کنمینه خواهش م-

 :  رفت و گفتنیی پله ها رو پاي با سرعت کمتربعد

 !صبر کن بابا...  ؟ي پرییکجا-

 ، رفتمی منیی که از پله ها پاهی صدا زد ، تعجب کردم و بعد از چند ثاننازوی پرنکهی ااز
 : گفتی اومد که منازی پريصدا

 ! شد12ساعت ...  ماهان گهیبدو د-

 به نی ماشدنی ، منتظر رسزمی بری اشکای خودمو ببازم نکهیم و بدون ا شدنی ماشسوار
 یسروان هم صندل. کردیخان عمو هم کنارم نشست و همش منو نگاه م. پاسگاه بودم

 :  کرد ، گفتی که داشت پرونده ها رو نگاه میشاگرد نشسته بود و در حال

 د؟ی دختر خانمو دارهی نیشما هم! ... خان عمو-

 :  متعجب گفتافهی عمو هم با قخان

 !جان؟-

 :  هم برگشت و گفتسروان

 گه؟ی ددی دو نفریعنی! ... کنن؟ی می خانم با شما زندگنیعرض کردم هم-

 :  کرد و گفتدیی عمو هم تأخان

 .می دو نفرنیبله هم... بله -

 :  نوشت و گفتيزی هم برگشت و تو پرونده چسروان

 .منم فرصت نکردم اونجا ازتون بپرسم. ود درج در پرونده الزم بيآخه برا-

 صورتم گرفتم تا چند قطره ي و چادرمو رودمی بسته شدن ِ پرونده ها رو شني صدابعد
.  و بتونم راحت تو حال خودم باشمنهی ، خان عمو نبشهی مي رو که از چشمام جاریاشک
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هم طبق معمول ، هوا سرد بود و خان عمو .  اومدی موونای حي شده بود و صداکی تاررونیب
 بار از عجله شدن ِ کارمون ، نی و اذارهی خودشو رو سرش ماله ، کشهی که مزیی پايآخرا

 مضظربشو افهی قتونستمی و از گوشه چادر راحت مارهی رفته بود کالهشو با خودش بادشی
. چند بار دستاشو بهم زد و ها کرد.  و مشغول گرم کردن بوددی مالیدستاشو به هم م. نمیبب

 : سروان هم به راننده گفت

حواست .  سمت جادهمیری ممیدار! ... هی کم خطرهی نجایا! ... ی کم مواظب باش عزتهی-
 !باشه

 !چشم قربان:  یعزت

 یع و منم با گوشه چادر ، همون چند قطره اشکمو پاك کردم و سمی افتادی جاده اصلتو
 آزاد کنم تا پاك بودن خودمو به اثبات زای چنی و فکرمو از افتمی مامان و گذشته نادیکردم 

 : با خودم گفتم. برسونم

 . امي آبادنیمن اعتماد به نفس دارم و معلم ا. من دختر نجمه الساداتم. ممیمن مر-

 :  و آروم گفتزنهی که داره بهم لبخند مدمی عمو رو دخان

 !ستی نيزیچ-

 به ی ولرونی بزهی االن برنی همخواستی که میدلش هزاران حرف بود و هزاران بغض تو
 ي عبارت اکتفا کرد تا من از همراه بودنش انرژنیخاطر ِ من تحمل کرد و فقط به گفتن هم

 . و خودمو نبازمرمیبگ

 نیهم.  کم شد و احساس کردم چرخ کنار ِ من کم بادهنی کم که گذشت ، از سرعت ماشهی
 نیما هم تو ماش.  چک کنننوی ماشتی هم زد کنار تا وضعیموضوعو به سروان گفتم و عزت

 :  که سروان سرشو از تو پنجره آورد تو و گفتمینشسته بود

 ! پاسگاهامی بادهی باهاتون پدیفکر کنم من با! ... دی شادهیپ! ... خان عمو؟-
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 :  برداشت و گفتزی عمو هم به طرف جلو خخان

 ن؟چرا سروا-

 ! پنچر کردهنیماش:  سروان

 ! شده؟ينطوری تو دست انداز ِ بد که امیمگه ما افتاد:  عمو خان

 ! شدهينطوریحاال که ا! ...  واالدونمینم:  سروان

 :  عمو روشو به من کرد و گفتخان

 ! جانمی شو مرادهیپ-

 .باشه االن-

 ی ، رو به عزترهی بگنی بود تا ماشسادهی لبه جاده واکهی و سروان هم در حالمی شدادهیپ
 : گفت

 !؟یعزت-

 :  بلند شد و اومد سمت ما و گفتنی هم از کنار ماشیعزت

 جانم قربان؟-

 !ارنی واست کمک بگمیمن م.  جا بموننیهم:  سروان

  سروان؟يمگه زاپاس ندار:  عمو خان

 :  نگاه کرد و گفتی هم با اخم به عزتسروان

 ! همراهش ندارهي پنچرلیآقا وسا! ... نه خان عمو-

 .مشکل از اوناست.  پاسگاههنیماش! ... ستی من نریآخه قربان تقص:  یعزت

  ، باشه ؛ گفتانی که میینای ِ ماشدی تا در دکردی به جلو حرکت می کمکهی هم در حالسروان
: 
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 منتظر بمون تا کمک نجایهم. ستی تا پاسگاه نیراه. ادی واست کمک بگمیم! ...  ِ خُبلیخ-
 .می برنی تا پاسگاهم با ماشدی که هوا داره ، فکر کنم باي سوزنیبا ا. ادیب

 !چشم:  یعزت

 :  صبح10:30ساعت / تهران /  نشیب
 

احساس کردم عشقمو به دانا ثابت .  بودی خاصي بغض منو گرفته بود و در درونم شادیکم
همون طور که قبالً هم وجود . اره هم توش وجود ندي شک و شبهه اچی هگهیکردم و د

 با دی ، بامی دارشی که در پیی مشترك که تو سالهای زندگهیداشته و حاال من بودم و دانا و 
 شدم و چند قطره رهی پام خری انداختم و به فرش زنییسرمو پا. می تجربه اش کنگهیهمد

 :  و تو دلم گفتمدی فرش چکي گونه و بعد روياز اشکام رو

 !رت شکایخدا-

 چهره منو ی جام بلند شدم و صورتمو پاك کردم و همون موقع مامان اومد داخل و وقتاز
 :  ، گفتدید

  شده مادر؟یچ-

 :  چشمم گرفتم و گفتمي رودستامو

 ! نشدهيزیچ-

 !پس چرا صدات گرفته؟:  مامان

 :  چشمام برداشت و گفتي منو از جلويدستا

  گفت؟يزیدانا چ! ... ؟ي کردهیگر-

 .می من و اون زن و شوهرگهید. با دانا عهد بستم. نه مامان-

 !ه؟ی چه حرفنیا. زمیمعلومه عز:  مامان
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 !یگفتی نمناروی شما قبالً ایول-

 :  هم دستشو به دراور گرفت و گفتمامان

 . نبودمیاولش از نوع ارتباط تو و دانا راض-

 .میوست بود ازدواج با هم ديما برا! ...  نبودشی ارتباط ما طوریول-

 ! تو خانواده ما رسم نبودهزای چنی ایول... آره :  مامان

  بودم؟سیبدتر از فرنگ-

  زدم؟ی حرفنی همچیمن ک! ... نه:  مامان

 !نی شما و بابا با هم دوست بوددونمیخوبه خودمم م! ... الیخیب! ... مامان ِ من؟-

 دهی رو شننای احی به طور صری و تازه امروز از بماندمی حرفو زدم خجالت کشنی انکهی ااز
مامان هم متعجب شد و .  رو نگفته بودنای به من امی وقت مامان خودش مـ ـستقچیبودم و ه

 :  گرفته گفتیابروهاش باال رفت و بعد با لحن

 م؟ی گفته من و بابات دوست بودیک-

 . حدس زدمیعنی...  یعنی.  گفتمينطوریهم. یچیه-

 : د و گفت هم صورتمو نـ ـوازش کرمامان

برو که دانا ! ...  دخترم انقدر حدساش درستهدونستمینم! ... یزنیچه خوب حدس م-
 !منتظرته

 . و از اتاق خارج شدمدمی مامانو بـ ـوسدست

 :  با اسپند اومد جلوم و گفتژهی ، خاله منرونی از اتاق اومدم بنکهی محض ابه

 ! خاله جوني و شادی به عروسشهی همشاالیا-

 : پند رو دور سرم چرخوند و گفت هم اسبعد

 ... لیبترکه چشم حسود و بخ! ...  و سه دونهیاسپند س! ... اسپند و اسپند دونه-
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 .دستت درد نکنه.  خالهیمرس-

 ! شاه دامادت حاضره ها؟ي بريخواینم:  فرناز

 ! رفت دانا؟یکِ-

 :  از تو آشپزخونه گفتیبمان

 .نیی رفت پاشی پقهی دق2 نیهم. امی منم االن بسایوا-

 ؟ی بمانشهی می چلوفرین-

. ارهی رو هم بلوی نمیگیم! ... شگاهی آراادیمامان که االن نم. گهی دمونهی مامان مشیپ:  یبمان
 !کشمی سرمه مهی نازش يبه چشما

 :  و فرناز گفتمیدی خندآروم

 !منم برم مامان؟-

 :  ، رو به فرناز گفتمستی نی ناراضدمی به من کرد و منم که دی هم نگاهژهی منخاله

 اد؟ی اون نم؟ی چتیآبج! ... پی خوش تایب-

 !ارمشیخودم م. نیولش کن! ... اون با خودشم قهره:  ژهی منخاله

 .باشه-

 دمی و دانا رو دنیی کردم و اومدم پای هم رفت تو اتاق و منم با خاله و مامان خداحافظیبمان
 .زنهی م راننده نشسته و داره با تلفن حرفیکه رو صندل

 :  گرفتم و گفتمنی جلوتر و دستمو به پنجره ماشرفتم

 ! باشن؟یپشت خط ک... به به -

 :  هم که متوجه حضورم نشده بود ، گفتدانا

 !؟ییتو... اِ -
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منم خنده خودمو کنترل کردم و .  افتاد و هول شدنی کف ماشي از دستش روی گوشبعد
 : گفتم

 !؟يچرا هول شد...  شد؟ یچ-

 :  گشت و موقع باال اومدن ، سرش به فرمون خورد و گفتینبال گوش هم ددانا

 !گهی ديبابا هولم کرد! ... آخ-

 : دمیبعد ازش پرس. میدی نتونستم تحمل کنم و خنده ام گرفت و با هم خندگهید

  بود؟ی کيحاال جد-

 :  گرد کرد و گفتیطانی هم چشماشو با حالت شدانا

 !زن دومم-

 :  تکون دادم و گفتمدیی سرمو به نشانه تأمنم

 !ماشاال-

 :  و گفتدی هم خنددانا

 !گهی دمینیما ا-

 :  سرش که کچله و گفتمي دست راستم آروم زدم جلوبا

 !یی پر رویلیخ! ... مردك ِ کچل-

 :  و گفتدی هم خنددانا

 !کار؟ی چخوامیدو تا م! ... مهیادی زشمیکی نیمن هم-

 هم دستاشو به کمـ ـرش زد یبمان. و فرناز هم اومدن ی تا بمانمیدی و خندمی با هم گفتیکم
 : و گفت

 ؟یکشیدانا خجالت نم-

 چرا؟:  دانا
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 رهی ها و بعدشم موهی رفته بازار واسه مژنی بنده خدا از صبح با آقا بیعل! ... واقعاً که:  یبمان
 !ي دامادیناسالمت! ... ؟يخندی میگی مياونوقت تو دار! ... سالن

 ...  االنی کارا رو بکنه ولنیآقا سپهر قرار بود همه ا...  ی بمانرمی تقصیواال من ب:  دانا

 !؟یاالن چ:  یبمان

 ! و رفتچوندی خونه پي منو جلوشی ساعت پهی یعنی! ... االن که نه:  دانا

 کجا رفت؟:  یبمان

 :  گفتیبی هم با حالت عجدانا

 ! کجا رفتدونمیچم-

 :  لحنشو عوض کرد و گفتبعد

 ! ... ابرهايبه آن سو! ... به دور دست ها! ... رفت بود یهرچ-

 :  هم خنده اش گرفته بود و دانا گفتفرناز

 !خندهی ممیگی میهرچ! ...  فرناز باحاله هانیا-

 .یگیآخه بامزه م:  فرناز

 ! شدری که دنیسوار ش:  دانا

 دی رسنکهی بدرقه کردنمون اومد باال و به محض اي و دانا هم برامیدی رسشگاهی آرايجلو
 :  گفتنی و خاله نسترن اومدن جلو و با حالت مضطربای ِ ما ، دنشیپ

 !دانا برو درمانگاه-

 :  هم از تعجب خشکش زد و گفتدانا

  شده مگه؟یچ-

  آروم تر بود و گفتایدن.  از دستم افتاد و به چهره مضطرب جفتشون نگاه کردملی وسامنم
: 
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 . باهاش رفتهمایس! ...  بد شد کم مامان حالشهیفقط ! ... ستی نيزیچ-

 ! رفتن؟یی دو تایعنی:  دانا

 وضعش ناراحت شدم و اضطراب وجودمو نی ادنی در هم رفت و منم از دی دانا کمچهره
 :  هم گفتایدن. گرفت

 !ششونی بره پمیبه سپهر هم خبر داد. نه-

 :  لب گفتری زدانا

 ! که درمانگاه بوده ، مامان بودهیپس اون-

  مامانت درمانگاهه؟یدونستیمگه تو م:  یبمان

 ناکِس یول.  درمانگاهادی بهش زنگ زد گفت بمای ، سشدیسپهر از من که داشت جدا م:  دانا
 مامانم بوده تعجب دمیاالن که فهم! ... هیعجب آدم! ...  شدهينطورینگفت بهم که مامان ا

 !کردم

 !؟یینجایپس چرا ا:  فرناز

 ! از دلشورهمی چطور شد ما مردنیبرو بب. گهیبدو د. گهیراست م:  نسترن خاله

 .چشم. باشه خاله جان-

 :  به من داد و آروم تو گوشم گفتلوی وسای هم مابقدانا

 !ستی نيزیچ-

 :  هم گفتیبمان.  رفتنیی بهم زد و از پله ها پای چشمکبعد

 ! شد11 يکاینزد! ...  هاگذرهیچه زود م-

 !میدی هم نشد که رسقهی دق20 ، ی شلوغنیجالبه که تو ا:  فرناز

 :  چهارمفصل
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.  من بودني کردم و بچه ها هم منتظر عکس العمل بعدی مدرسه نگاهری چهره مدبه
 :  گفتمانهی صمی به من انداخت و آروم و با لحنی نگاهاریکام

 .دیممنون که اومد! ...  خانم معلمستی نیمشکل-

 :  زدم و به بچه ها گفتميلبخند

مگه شماها .  سر کالستوندیبر...  نبود؟ يزی چنیدید...  ن؟ی شده که همه جمع شدیچ-
 د؟یدرس ندار

 :  جمع گفتنی از بمراد

 !خانم معلم اجازه؟-

 بگو مراد جان-

مگه . نیومدیشما هم امروز ن. می رفتی ممیما هم داشت! ... خانم کالس که تموم شده:  مراد
  رفته؟ادتونی

 بودم مدرسه و ومدهی ناری کامي بهادر و سفارشايامروز به خاطر حرفا افتاد که ادمی تازه
 :  باال بردم و گفتمدییدستامو به نشانه تأ.  کردم آرامش خودمو حفظ کنمیسع

 .ومدمیمن امروز ن.  مراد جانیگیراست م-

 :  زدم و با خنده به همه بچه ها گفتمي لبخندبعد

 .امی از فردا که میول-

 : قاسم هم اومد جلو و گفت. دنی بچه ها خوشحال شدن و هورا کشهمه

  خانم؟يای شما از فردا میراستک-

 :  کردم و گفتمی نگاهاری کامبه

 . اجازه بدهریالبته اگه مد. بله-

 :  هم آب دهانشو قورت داد و با عجله گفتاریکام
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 !حتماً! ... چرا که نه؟... آره ! ... زهیچ. دی دارارینه اخت... من؟ -

 :  و منم همراه با اون خنده ام گرفت و گفتمدی هم خندقاسم

 !باشه حتماً-

بعد .  کردمی به طرف خونه هاشون راه افتادن و با تک تکشون خداحافظیکی یکی ها بچه
 نکهی به طرف دفترش حرکت کرد و موقع حرکت مثل ااری اونجا خلوت شد ، کامنکهیاز ا

 : ت و گفت افتاده باشه ، برگشادشی يزیچ

 !؟ی خانم سردشتیراست-

 !دییبفرما-

 !خوامیمن جداً معذرت م:  اریکام

 ؟یبابت ِ چ-

 . و آزارتون شدمتی مدت باعث اذنی تو انکهیاز ا:  اریکام

 کردم و از تو چشماش ی نگاهشی معمولنکی مرتب کرده و عي چهره ساده و موهابه
 :  که داده بود ، افتادم و گفتميشنهادی پادی رو خوندم و یمهربون

 نی بهادر انی ایول. ي دادشنهادی پهیشما فقط ! ... اری آقا کاميشما کار خالف شرع نکرد-
 ... ي مدرسه همکارنی و فکر کرده شما چون با من تو اشهی سرش نمزایچ

 :  جمله رو کامل کنم و گفتنذاشت

 . ندارمي کارگهی دشونیمن به ا-

 .ادی نشی پیکل مشگهی ددوارمیام-

 .نطوریمنم هم:  اریکام

 :  گفتاری شدم که کامی کردم و به طرف خونه راهی خداحافظبعد

 !؟یراست-
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 :  و گفتمبرگشتم

 !بله؟-

 خودشو ینی درست کرد و بنکشوی به طرفم بود و با دست چپش هم عاری راست کامدست
 :  و گفتدیباال کش

 !الیخیب...  یچیه-

 :  بلند گفتمباًی تقري به طرف دفتر راه افتاد و منم با صدابعد

 خداحافظ. دیشجاع باش! ... دیهرگز از گفته خود نترس-

 خونه شدم و از دور متوجه بهادر شدم که ی راهشتری سرمو نگاه نکردم و با سرعت بپشت
 .زنهی مدی و داره منو دسادهیپشت درخت وا

 :  ظهر12:00ساعت / چالوس /  بهبود
 

.  گرفتم و فشار دادمدی راست جاوي دادم و دست چپمو به بازوهی تکنی کاپوت ِ ماشيرو
 :  خسته و گود رفته اش نگاه کردم و گفتميتو چشما

 ؟ي آوردریحاال از کجا آدرس خونه ما رو گ-

 :  ، گفتدادی انداخت و همون طور که به اطراف تکونش منیی هم سرشو پادیجاو

 !قی رفهی ما به عنوان یعنی! ...  آقايا-

 :  درآورد و به طرفم گرفت و ادامه دادبشی دست راستشو از جبعد

 !م؟یاری بری آدرس از دوستمون گهی میتونینم-

 !آخه خونه ما عوض شده-

 دونمیم:  دیجاو

 ...  کهیدونیخُب اگه م-
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 !از سپهر گرفتم:  دیجاو

 کردم و ابروهام به نشانه زونی گفت ، لبـ ـامو به نشانه تعجب آونوی ادی جاونکهی از ابعد
 : سؤال تو هم رفت و گفتم

 !؟یشناسیاصالً تو مگه سپهر رو م! ... چرا سپهر؟-

  االن بگم؟نیهم...  اش مفصله بهبود هیقض:  دیجاو

 . ندارميواال من که کار-

 :  به مغازه نگاه کردم و گفتمبعد

  هست؟ادتی با پسر عموهامه و عمومم که ی سالن و همه چيسفارشا و کارا-

 :  خاروند و گفتی گرفت و کمشینی و دستشو به بدی هم خنددیجاو

 چطوره عموت؟... آره آره -

 نی منو شرمنده کرده و من بعد از گل زدن ِ ماشیخالصه بنده خدا امروز کل... خوبه شکر -
 ! آخرم سالن و باغ وهی دنبال خانمم و بعدشم آتلرمی، م

 :  ، گفتدادی تکون مدیی سرشو به نشانه تأکهی در حالدیجاو

 !چه خوب... هوم -

! ...  رو وقت دارمی ساعتمی نهیچون ! ... ؟ي کرددامی شد که پي چطورگمی منیواسه هم-
 .یتونیبگو اگه م

 :  بزنه ، گفتمی حرفدی جاونکهی تو فکر رفتم و قبل از ایکم

 ب کدوم سپهر؟خُ! ...  سپهریآها گفت-

 !حواست پرته ها! ...  بابا آقا داماديا:  دیجاو

 ؟یواسه چ-

 !گهیبابا سپهر خودمون د:  دیجاو
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 !سپهر خودمون؟-

 کدوم يدیپس چرا اولش فهم! ... هوافضا؟! ... ست؟ی نادتی تی سایبابا طراح:  دیجاو
 گم؟یسپهر رو م

 :  و بلند گفتمگهی کدوم سپهر رو مدمی فهمتازه

 !آهان-

 :  و گفتدی هم خنددیجاو

 .دیچی پی که صدات کامالً ممی بوددهی سالن سرپوشهیاگه تو . میابونیحاال خوبه تو خ-

 :  و گفتممیدی هم خندبا

 امروز یدونستیحاال از کجا م! ... یگیآخه اولش فکر کردم سپهر پسر عمومو م-
 !مه؟یعروس

 :  هم با خنده گفتدیجاو

 ! حاال گرفتهشیکارآگاه باز-

 ! برام جالب شده که بدونمیلی خیلیخداوک... نه بگو -

 که ی کاپشني روختی موهاش ري و چند تا شوره از ال به الدی به موهاش کشی دستدیجاو
 :  و گفتدی کشیقیبه تن داشت و نفس عم

 ؟یدونی که منویا. سپهر دوست مشترك ماست-

 خُب؟. آره بابا-

 یلی و خهیارتباط ما فقط نت! ...  که؟یدونیآخه م. دمی چتی باهاش مروزیداشتم پر:  دیجاو
 .می نداریبهش دسترس

 اوهوم-
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...  رهیگیگفت داره زن م.  منم گفتم آرهادته؟یخالصه تو حرفا اونم گفت که بهبود :  دیجاو
 نت تو قی از طرباًی وقت بود ازت مطلع نبودم و تقریلیمنم اولش تعجب کردم ، چون خ

 !می قهر که نبودیعنی.  و سپهر واسطه ما بودي با من در ارتباط نبوددشی می سال1حدود 

  ويکردی جا جدا کار مهیتو هم .  و سپهر با من بودکردمی جا جدا کار مهیمن . دونمیآره م-
... 

 !سپهر با من بود:  دیجاو

 :  ادامه داددی خنده و جاوری زمی زدجفتمون

 شاخ در يدی و امروز که دي بوددهی منو ندافهی مدت قنیخالصه تو هم که تو ا. گهیآره د-
 !يآورد

 !يآره شکسته شد-

 !دونهی سپهر هم نمی داره که حتهیحاال اوناش قض:  دیجاو

 ؟یزن گرفت-

 و منم آدرس خونه يریگی زن ميخالصه سپهر هم گفت که تو دار. گمیحاال بعداً م:  دیجاو
 یشناسی و تو هم منو مشناختیهر منو مچون سپ...  بگما نویالبته ا.  ازش گرفتمدتونویجد

 !آدرس خونه رو داد

 خاص خودم بهش ي و از اون نگاهامیقی چقدر با هم رفدونمی گفت انگار من نمنیهمچ
 :  و گفتدی هم فهمدیکردم و جاو

 خوبه؟! ... غلط کردم گفتم...  دیبابا ببخش-

 !!ی آدرس گرفتي کردی انگار چه کار خالف شرعمیقی رفدونستی میگی مي طورهیآخه -

 ! به آدرس خونهي هم حساس بودرستانینه آخه تو از موقع دب:  دیجاو

 !نیفقط تو و ممد آدرسمو داشت. اوهوم-
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 . و احوالتو بپرسمنمی ماهتو ببي اومدم روای قضانیخالصه که بعد از ا:  دیجاو

 .ی تو مراسم باشدی و باي برذارمیهرچند نم. ی گلیلیدستت درد نکنه خ-

 !شهی نمیول...  یمرس:  دیاوج

 بهم برخورد و مچ دست راستشو گرفتم و تو چشماش زل زدم و یلی خشهی گفت نمنکهی ااز
 : گفتم

 چرا نشه؟! ...  برمتی بابا غوريقربون اون چشما-

 !آخه قرار دارم:  دیجاو

 :  ام گرفت و گفتمخنده

 !ی به سالمت؟يقرار دار-

 !با سپهر قرار دارم! ... نه از اون قرارا:  دیجاو

 ! من واجب تره؟ی قرار سپهر از عروسیعنی! ... ادیخُب به اونم بگو ب... با سپهر؟ -

 .زنهی که مامان داره زنگ مدمی در اومد و دمی گوشي لحظه صدانی همتو

 ! لحظههی دی جاودیببخش-

 :  نشنوه ، گفتمدی که جاوي اومدم کنار و طورنی ماشي جلواز

 !بله مامان؟-

 ؟ییمامان کجا! ... بهبود؟:  مامان

 !یمن گل فروش-

 شه؟ی تموم میکارت ک:  مامان

 چطور؟ کار شما تمومه؟. گهی ساعت دمی نقهی دق20 باًیتقر-

 ای ب3 ساعت ي بعد تو طرفامیخوری ناهار مگهی ربع دهی. مینه بابا هنوز ناهار نخورد:  مامان
 !نجایا
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  چطوره؟یکین-

 :  و گفتدی هم خندمامان

 . هم خوبهیکین. خوبه-

 :  خنده همه از پشت تلفن اومد و گفتميصدا

 چه خبره اونجا؟-

... عمراً !  گفت بهبود و عشق؟کای هم خوبه ، نیکی گفتم ننکهیبعد از ا...  بابا یچیه:  مامان
 .دنی هم خندهیبق

 :  ام گرفت و گفتمخنده

 ! اونجام3باشه من ! ...  نرسهکایمگه دستم به ن-

 !برو به کارت برس مامان...  یمرس:  مامان

 خداحافظ. سالم برسون-

 خداحافظ:  مامان

 :  و گفتمدی جاوشی قطع کردم ، بابا زنگ زد و نتونستم برم پتا

 .امیاالن م! ...  جاندی جاودیببخش-

 !راحت باش:  دیجاو

 :  که همونجا بود ، رفتم و با بابا مشغول صحبت شدمي طرف کوچه ابه

 !بگو! ... بله بابا؟-

 ؟ي رو حساب کردی بهرامنیا:  بابا

 خودمو حفظ کردم و يخونسرد. زدی خشن بود و با عجله حرف مشهی بابا مثل هميصدا
 : گفتم

 ! رو فکر کنم عمو حساب کردهیبهرام-
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 ت چه؟به عمو.  توئهیعروس! ... عموت چرا؟:  بابا

 ... آخه فکر کردم بعداً-

 کرده که یعموت بنده خدا مگه چه گناه. برو با عموت حساب کن! ... ؟ی چیعنیبعداً :  بابا
 ! بده؟تویخرج عروس

 ...  قلمهی نیفقط ا.  نداده کهیخرج عروس-

 ؟ییاالن کجا.  قلم دو قلم ندارههی:  بابا

 !ی گل فروشيجلو-

 ! با عموت حساب کنیبرو بعد گل فروش:  بابا

 عمو کجاست مگه؟-

 . کجاست؟ بهش زنگ بزنیپرسیاز من م:  بابا

 ؟يدی که فهمی هستی بهرامشیشما مگه االن پ-

 خداحافظ.  نشدهریبرو تا د. می باهاش حساب کندی اومد که باادمیاالن :  بابا

 ی نوع حرف زدنش عادت داشتم و سعنیبه ا.  به من نداد و قطع کردی خداحافظمهلت
 يری بود که با بابا درگنی بکنم اتونستمی که ميتنها کار.  خودمو حفظ کنميکردم خونسرد

 می واسه عروسی بگذره تا مشکلی و خوشی نداشته باشم و بذارم امروز هم به خوبیلفظ
  گذشت و ممد همیکم. می و مشغول گپ زدن شدشتم برگدیبه طرف جاو. ادی نشیپ
 دی گذشت و منم از جاو1ساعت از .  بودنی اومده بود و مشغول گل زدن ماشرونیب

 شی بره پدی که باگفتی حرفش بود و مي هنوز رویول. میخواستم تا با هم ناهار بخور
 : منم بهش گفتم. سپهر و باهاش قرار داره

 !يزی چهیاصالً -

 ؟یچ:  دیجاو
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 !نتت؟ی مونده که امروز ببادشی نیبهش زنگ بزن بب-

 !ادشهی ی کم حواس پرت که هست ولهی. آره بابا:  دیجاو

 ! بزنی زنگهیآقا حاال تو -

 :  زد و گفتي هم سرشو تکون داد و لبخنددیجاو

 .باشه-

 . کنمی باهاش احوالپرسخوامیاصالً منم م-

 .زنمیاالن زنگ م-

 :  سپهر رو گرفت و گفتشماره

 !دهیجواب نم-

 !رشی بگگهی بار دهی-

 !ستیدر دسترس ن:  دیجاو

 .نهی اول هماهنگ کن ، واسه همگمیم...  ایب-

 ! بودی اوکشی تا دو سه روز پنیا:  دیجاو

 !دو سه روز؟-

 :  ام گرفت و گفتمخنده

چه برسه ! ... ستی نادشی گذرهی که دو ساعت ميزی ، سپهر چادمهی که ییمن تا اون جا-
 ؟ي دو روز بهش زنگ نزدنی تو ایعنی! ... به دو سه روز

 !گهی دادشهیگفتم ! ... نه واال:  دیجاو

 ! باطلالی خیزه-

 :  به خودش گرفت و انگار استرس داشته باشه ، گفتي جدافهی قی هم کمدیجاو

  کنم؟کاریخُب االن چ-
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 ! ِ منی عروسيایم. یچیه-

 !شمینه مزاحمت نم:  دیجاو

 !نویباز گفت ا.  بابايا-

 !اِ گرفت گرفت:  دیجاو

 :  گوشش گذاشت و گفتي رو جلوی گوشبعد

 !انگار نه انگار! ...  همه من زنگ زدمانیا! ...  تو؟ییکجا! ... سپهر؟! ... الو؟-

 کجاست؟...  گه؟ی میچ-

 :  گذاشت و گفتی گوشي دستشو جلودیجاو

 !تهرانه-

 :  گرفتم و گفتمدی رو از جاویگوش

 الو؟ سپهر؟-

 :  کم خسته بود و انگار حال و حوصله نداشته باشه ، گفتهی سپهر يصدا

 بله؟ جانم؟ شما؟-

 !بابا سپهر منم بهبود-

 :  گفتی آروميبعد با صدا.  نگفتيزی به سکوت گذشت و سپهر چي لحظه اچند

 بهبود ترقه؟-

 ! ترقهیگیتو هم که م-

  پسر؟يچطور. شناسنتی اسم منیآخه همه به ا:  سپهر

 ؟ییکجا. قربانت-

 . رودی جاوهی رفت قضادمی. من تهرانم:  سپهر

 ! ِ منی عروسایب.  ندارهیاشکال-
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  زهر ترك بشم؟یگی بچه؟ نميدی خبر مينطوریچرا ا...  ت؟یعروس:  سپهر

 :  ام گرفت و گفتمخنده

 !خوبه؟!  جانبنی ِ ای به عروسایب. گمیخُب شمرده م.  گفتمییهوی. یگیآره راست م-

 . بهبود جونشهیمن که تهرانم ، نم.  کم نکردهی از اون استرس ِ اوليزینه چ:  سپهر

 . بمونهمی جا واسه عروسنی تهران همادی بگو ندی جاونیپس به ا-

 . بده بهشویباشه گوش:  سپهر

 یلی و اونم با سپهر مشغول حرف زدن شد و مشخص بود کارش خدی دادم به جاوویگوش
 اول جاده چالوس با سپهر قرار گذاشت و گفت که تا ي شده ، برایبی و به هر ترتهیفور

 ِ اون پسر خاله یآخرم معلوم شد سپهر امروز قراره بره عروس. نتشیبی مگهیچند ساعت د
 .امی بتونمی سرم شلوغه و نمگهی منی همه که واسدمیخُلِش دانا و فهم

 ی از گل فروشدی و همراه با بهزاد و جاومی و دسته گل گرفتمی ناهار خوردنکهی از ابعد
 و نهی کرد تا به کاراش برسه و بعد هم سپهر رو ببی ازمون خداحافظدی ، جاومیاومد

 دوستام نی از بهتریکی ، میخوشحال بودم که تو عروس.  برسونهیخودشو واسه عروس
 نکهی کردم ، به طرف سالن رفتم و بعد از ای خداحافظدیجاو  بانکهیحضور داره و بعد از ا

 :  رو به من کرد و گفتنیزاد تو ماش ، بهمیدیرس

 شگاهی برو آراگهی ، دي که سر زدنجایبه نظرم به ا.  شده2ساعت ! ... خُب داداش-

 نجاست؟ی االن ایک.  دارمممی تصمنیآره هم-

 :  ، گفتکردی نگاه منی ماششهی خودشو تو شکهی و بهزاد هم در حالمی شدادهی پنی ماشاز

 .میشی تو متوجه ممیبر. دونمینم.  بابا هنوز باشهدمیشا. فکر کنم عمو اومده باشه-

 .ستی نی کسحتملی. اونا صبح اومدن و رفتن. گهینه د:  بهبود
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 و میدی سالن رو دری تو ، مدمی برمیخواستی منکهی سالن و به محض اي جلومی هم رفتبا
مدن  و صبح چند نفر اوستی ننجای ای و اونم گفت که کسمی شدیباهاش مشغول احوالپرس

 عقد و ي تا عصر که براکننی دادن و بچه ها هم دارن سالن رو مرتب ملی رو تحولیو وسا
 از یکی و شناستشی می و بابا از جوونهی آدم خوبی صالحيآقا. می باشنجای ایبعد هم عروس

 طرف می ، اومدمی کردی خداحافظی صالحي با آقانکهیبعد از ا.  باباستیمی صميدوستا
 :  و به بهزاد گفتمنیماش

 ... شگاهی آرارمیبعد م.  خونهرسونمتیمن م-

 افتادم و نی زمي گفتم نفسم گرفت و چند تا سرفه کردم و دستام سست شد و رونوی اتا
 ...  شدی چگهی که ددمینفهم

 :  ظهر12:00ساعت / چالوس /  یکین
 

 خودم گرفتم و يجلو.  و لباسمو از تو بسته درآوردمي که گذشت ، رفتم تو اتاق کناریکم
 کردم و ی برق زده و پوست روشنم نگاهینی قرمز و بي گرفته شده و لبـ ـهايبه ابروها

. دمی و اونور تکون دادم و همراه با لباس شعر خوندم و رقصنوری خودمو ای مشکيموها
 نی که خوشبخت ترکردمیدر دلم شاد بودم و فکر م. دمیرقص ی و مخوندمیهمش شعر م

 تا خودم با لباس انی خواسته بودم که تو نهی و از مامان و بقدمیلباسمو پوش. امیزن ِ دن
دستبندمو دستم .  کردمزونی آوزموی ـنه رـیس. ننی ببییهوی و منو ششونی برم پیعروس

 :  و به خودم گفتمرفت لحظه خنده ام گهی. کردم و ساعتمم به مچم بستم

 ! کردهزونی به خودش آوشوی همه چدای بددی ندنی انیع! ...  کنگاشین-

 ی بهبود رو در ميادا.  دادیفی گفتن به خودم چه کي وري که حرف زدن با خودم و دريوا
 :  که پامو بذارم تو خونهکنهی جلو رومه و داره از من تقاضا مکردمیحس م. آوردم
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 !يقدم رنجه کرد! ...  منيآه ماه بانو-

 :  مثالًای

 !ی گشتيعجب اعجوبه ا! ... بی عجانی ِ من در سرزمسی آليا-

 :  لحظه گفتمهی اومد و ی حرفا به بهبود نمنی ااصالً

 گفت؟ی میاگه اخالق ِ باباشو داشت ، چ-

 :  رفتم از خنده و گفتمسهی دلم رتو

 !فهی ضعيخوش اومد:  گفتیباباش حتماً بهم م-

 خودم بودم که  و تو حالدمیانقدر خند. گفتی رو منای اگه بهبود اشدی که چه باحال ميوا
 . اومدی مکای و نلوفری نيصدا. زننی در رو دارن مدمید. رهیفکر نکردم صدام اونور م

 ! تو؟امی بای رونی بيایم...  ؟ی نفسیکنی مکاریچ:  لوین

 :  هم اضافه کردکای نبعد

 ! خودت؟ي برایخونی روضه ميخواهر-

 ، در رو باز کردم دمی کفاشمو پوشنکهی اومد و من بعد از ای خنده همه از پشت در ميصدا
 :  اومدنم ، همه گفتنرونیو با ب

 !!به به ماشاال... به به -

 باعث گهی از طرف دهی بقي و هورا و دست زدناغی طرف و جهی از لوی و نکای سوت ِ نيصدا
چهره .  خوشحال بودمیلیخ. میکردی بره رو سرمون و همه از خنده غش مشگاهیشد تا آرا

 : گفتی می چرخوند و هیهمه خوشحال و شاد بود و مامان اسپند رو دور سرم م

 هزار ماشاال... هزار ماشاال -

 رو با ی نداشت و شعر عروسی هم تمومنی و دف زدن ِ عمه شهکردنی مشی همراههمه
خانم . ی صندلي هم دنبال ِ لباسمو گرفتن و منو نشوندن رولوی و نکاین. خوندنی مگهیهمد
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 اومدن ، تورمو کنار زد رونی بهی همه از تب و تاب ِ اولنکهی زد و بعد از اي هم لبخنديباقر
 : و گفت

  عروس خانم؟میشروع کن-

 :  و گفتمدمی خندمنم

 .بله-

 هم يخانم باقر.  انداختمنیی همه دست زدن و منم از خجالت سرخ شدم و سرمو پادوباره
 ی صندلي رویکی یکی خواستن تا هیستانه و مهرنوش هم از بقمشغول به کار شد و مـ ـ

 . تا کارشون انجام بشهننیبش

 دست خانم ریمنم که ز.  آورده بود و باهاش مشغول صحبت شده بودری نفر رو گهی یهرک
 لُپمو باد ای. جرئت تکون خوردنم نداشتم. کردی بودم و داشت موهامو درست ميباقر

 مثل دی از اونور باای. دیکشی و خط چشم برام مبستمی چشمامو مای که بند بندازه ، کردمیم
 هم به بهبود نیخاله نگ. خوردمی تکون مدی درست بشه و نباهام تا موشِستمیمرده ها م

 نداختی مکهی هم وسط صحبتش ، تکای و نکنهی که داره با اون صحبت ممیدیزنگ زد و فهم
. زدنی گذشت و همه داشتن با شوق و ذوق حرف می دو ساعتیکی. میدی خندیو ما م

 ي نوه پسرنی و بهبود هم دومم اون بودي نوه دخترنیمن اول.  خوشحال بودیلی خیمامان
 :  به کارش مشغول بود و منم وسط کارش ، حوصله ام سر رفت و گفتميخانم باقر. بود

 !دنیام م مـ ـستانه و مهرنوش ماشاال چه تند کارشونو انجنی ايخانم باقر-

 :  کرد و گفتي هم کوتاه خنده اي باقرخانم

 .خواهر زاده و خاله ان.  انی خوبيآره بچه ها-

 :  بود ، گفتنی هم که مشغول برق انداختن چهره عمه شهمهرنوش

 .میمثل خودت و خاله ات ما هم سن.  جونیکیآره ن-
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 .گمیخوبه نه؟ شغلتونو م. چه بامزه-

جفتشون . دمی مـ ـستانه و مهرنوش رو کنار هم دافهی سرمو به طرفش چرخوندم و قیکم
 به ی عقابینی بود و بی داشت و ابروهاش کمونيمـ ـستانه قد بلند.  هم بودنهی شبباًیتقر

 از مـ ـستانه یمهرنوش هم قدش کم.  مش کرده داشتي غنچه و موهايهمراه لبـ ـها
 بود و لبهاش هم دی کم تو آفساهی شینی بی بود ولیون کمون الکوتاه تر بود و ابروهاش مث

 باًی جفتشون مثل هم بود و ته چهرشون تقرياما چشما.  بودی تر بود و موهاش مشکدهیکش
 . بودیکی

 .می ایما که راض. شکر خدا. آره خوبه:  مهرنوش

  اومد ، گفتی تر از مهرنوش بود و انگار از ته ِ چاه در مفی کم ظرهی ـستانه که صداش مـ
: 

 . امیمنم راض. شکر. ستیبدك ن-

 لی دلنیاما ا.  نباشهی از کارش راضیلی تر باشه و خلی می کم از مهرنوش بهی کردم حس
خانم . کردنیالحق که جفتشون خوب کار م. رمی بگدهی شد که تند کار کردنشونو نادینم

 : گفتی چرخوند و می هم مدام سرمو به اطراف ميباقر

 .آها خوبه...  نورتری اایب... ور تکون نخ-

 که داشت ، ي که گوشه لبش بود ، تو کل چهره ای افتاد و سالَکی چشمم به چشمش میگاه
 هر افهیاگرچه ق.  کرده بودشی آراظی غلیلی بود و خیابروهاش هشت. شدیخوب مشخص م
 و به  بودنی خوب و محترمي خانمای خانواده ما نبود ، ولافهی و قپیسه تاشون تو ت

 که نشسته بودن ، سر رفته یی شد و حوصله اونامیو ن 1 ساعت حدود. کارشون وارد بودن
 و عمه ي و همش با دختر خاله مهرکردی خودشو برانداز مي که داشت لباسانیعمه شه. بود

 : گفتی و مزدیشهال حرف م
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... نه نه .  هم واسه مراسمیکی نیا.  پوشمی واسه عقد مذارمی منویا...  بپوشم خوبه؟ نویا-
 !ی پاتخـ ـتذارمی منویا

 خانم با دو تا زن عموهام گرم گرفته بودن و پشت سر هم از نیمی سیعنی بهبود ي عموزن
 و حس کردنی از مراسم صحبت منیمامان هم با خاله نگ. کردنی و اونور صحبت منوریا

 تر واشی و نیی اومد پاین م ، صداشودیرسیچون به کادو که م. زننیکردم از کادو حرف م
 نشسته بود و مدام به مـ ی و کنار منم مامانزدی داشت حرف مکای هم با نلوین. زدنیحرف م

 : گفتیـستانه م

 .نیهم.  کم صورتم نو بشههیفقط ! ...  کار ندارماادیز! ... دخترم-

 ادی که زکردی مدی تأکیباز مامان. دمی چشم خانم بزرگ ، انجام مگفتی مـ ـستانه میهرچ
 ي هم مرتب اداکای و نمی چند بار گفتنش ، باعث شد تا ما هم بخندنیکار نداره و هم

خوشحال . زدی حرف می ماماني مـ ـستانه ، به جاي آورد و پشت بند ِ حرفای رو در میمامان
 .ي شادي خودشو آروم کنه و دوباره برگرده تو فضاتونستیم عی سریلیبودم که خ

.  خوردم و همش مراقب بودم که لباسم خراب نشهیدنی و منم فقط نوشمی رو خوردناهار
 مامان و نکهی تا رژَم پاك نشه و با اخوردمی برام آورده بود و منم آروم می دونه نِهی کاین

 : گفتنیخاله مدام م

 .اشکال نداره. یکشیدوباره م. ستی نيزیچ-

 .دادمی و وسواس به خرج مکردمی من گوش نمیول

 ی بود که از خونه وقتي خاله نازیکی! ...  تو جمع خوشحال و شاد بودن اِال دو نفرهمه
 هم یکیاون .  کم اخالقش درهم برهم بودهی ، حالش جالب نبود و انگار امروز دمشید

 وجود ی خوشحال بودن و مشکلی همگهیبق!! ... شی بخورشدی من عسلم نمهیمونا بود که با 
 و ارهی گفت که تاجمو از تو اتاق بکای تموم شده بود و مامان به نباًیتقر منم که کارم. نداشت
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 رسهی کم به سر و صورت ِ اون مهی ي کارم تموم شده و خانم باقرنکهی هم خوشحال از اکاین
 چیه. کردنی مفی سرم گذاشتم و همه تعريتاجو رو. ، بدو بدو رفت تو اتاق و تاجمو آورد

. قابل وصف نبود.  خوشحال بودمیلیخ.  بودمدهی نشندیو تمج فی انقدر تعرمیوقت تو زندگ
 افتاد و عقربه ها می ولو شده بودم ، چشمم به ساعت مچی صندلي که گذشت و رویکم

 . بودن2 ساعت کینزد

 :  سرم و گفتي اومد بااللوین

  واسه خودت؟ي لم دادیخوشحال...  ه؟یچ! ... هان ؟-

 : آروم تو گوشم گفت. دمی چهره خندونشو دنهیو آ دور گردنم حـ ـلقه کرد و تدستاشو

 ! دل خالهزیقربونت بشم عز-

مامان .  خندهری زمی گونه اش موند و جفتمون زدي ِ لـ ـبم روي ـوسش کردم و قرمزبـ
 .میاومد جلو و ازمون خواست تا حاضر بش

 .می ما حاضریآباج:  لوین

 ! جونملوفری نی عروسالشایا. نیجفتتون ماه شد. قربونتون برم:  نی نگخاله

 .يلطف دار.  خواهریمرس:  لوین

 !خوامی میمن عروس:  کاین

 :  هم دستاشو به کمـ ـرش زد و گفتلوین

 !گهی دتهی ِ آبجیامروز عروس! خُب-

 :  گفتطنتی کرد و با شزی هم چشماشو رکاین

 !! آخهدهی مفی خاله هم کیعروس-

 !طونی شيا:  لوین
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 دادم و امیبه بهبود پ.  که تو شارژ بودمی و منم رفتم سراغ گوششدنی داشتن حاضر مهمه
 مراسم حاضر ي برامی به نظر آروم و خوب بود و داشتزیهمه چ.  دنبالمادیگفتم که ب

 نداشتم و می که تا به حال در زندگیحس. کردمی می و تو دلم احساس خوشحالمیشدیم
 .هی آتلمی ، برسه و دستمو بذارم تو دستش و برنهیبی منو مهبود که بيمنتظر بودم تا لحظه ا

 ِ الیخی بنی هميبرا. حدس زدم سرش شلوغ باشه. ومدی نی جوابی ولدی بهش رساممیپ
 ازش در خواستمیم. فشهی ِ کی و مشغول وارسستادهی اي مامان گوشه ادمی شدم و دیگوش

 : رفتم جلو و گفتم.  بپرسميمورد مونا و خاله ناز

 !مامان؟-

 :  بود ، گفتنیی سرش پاکهی هم در حالمامان

 زم؟یجونم عز-

 ! سؤال دارمهی-

 !دو تا بپرس دخترم:  مامان

 !خاله چشه؟-

 :  گفتي باال آورد و با لبخندي لحظه اي هم سرشو برامامان

 کدوم خاله ات؟-

 :  زدم و گفتمي لبخندمنم

 !گمی رو ميخاله ناز-

 :  شد و گفترهی خنهی به آي لحظه ايراب. دی کشی مکث کرد و دست از وارسی کممامان

 !بذار راحت باشه! ... ولش کن-

 چرا؟-

 : گفتی مکهی و در حالی صندلي گذاشت روفشوی هم کمامان
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 !کجاست پس؟-

 :  رو صدا زد و به من گفتنی نگخاله

 .گمیبعداً بهت م-

 برام از بهزاد اومده بود که امی پهی.  برگشتمی سؤالمو نگرفتم و دوباره به طرف گوشجواب
 : نوشته بود

 ... میرسی مری کم دهیزن داداش ما -

 : با خودم گفتم.  تعجب کردمیکم

 !!! شده که بهبود به من خبر ندادهیچ-

 که مضطربم و اومد سمتم و دی هم دي صبر کردم و خاله نازیکم! ...  کنمکاری بودم چمونده
 : گفت

  شده خاله؟یچ-

 .منتظر بهبودم. ه خالستی نيزیچ-

 :  فرصت مناسبه و گفتمدمید

  شده؟يزیچ! خاله؟-

 ! بشه؟يزی چدیبا! ... نه:  ي نازخاله

 :  بگه و گفتميزی چخوادی کردم نمحس

 !ستی حالتون مساعد ندیگفتم شا! ... دیآخه از صبح دمغ-

 !ستی نیمشکل. رهی کم ذهنم درگهی. زمینه عز:  ي نازخاله

 چشمک راهشو گرفت و رفت طرف زن هی با دست راستش به شونه چپم زد و بعد از بعد
 . بهبود و همونجا نشستيعمو
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 گفتی و مي باال سر ِ خانم باقررفتی بود و مامان هم مرتب مي دست خانم باقرری هم زکاین
: 

 !هی کم کافهی! ...  جاني بهش خانم باقري دست نبریلیخ-

 ! و چرا انقدر کم؟هیشیه آرا که چزدی هم همش غر مکاین

منتظر بودم تا .  قرار بودمی گذشت و در دلم نگران و بی معمولیلی برام خزای چنی اهمه
 مشکل دارم و ی کلکردمی حس می نداشتم ولی با کسی مشکلچیه. ادیبهبود هرچه زودتر ب

 !شهیفقط با اومدن ِ بهبود ، درست م

 زنگ ي شده بود و منتظر بودم تا صدارهی ساله به در خ1000 ي مثل منتظراچشمام
 . به گوشم برسهشگاهیآرا

 نگران به یلیبهبود خ.  کنار بهبود تصور کردمدی آروم بستم و خودمو با لباس سفچشمامو
 باشه ، مضطرب بود و دستاشو دهی دشونی که انگار چهره منو پري اومد و جوریسمتم م

 داشت اونا رو یام اومده باشه ، سع چشمام و انگار چند قطره اشک از چشمریگذاشت ز
 :  ، چشمامو باز کردم و تو دلم گفتمشگاهی ِ آرار زنگ ِ ديبا صدا. پاك کنه

 ... خدا کنه بهبود باشه-

 شیبا عجله راهمو به طرف خونه پ.  کردم به بهادر نگاه نکنمی و سعاوردمی خودم ني روبه
م آشنا بود و حس کردم که پشت  بهادر براي پاهايصدا. گرفتم و به عقب نگاه نکردم

 یحوصله دهن به دهن گذاشتن باهاشو نداشتم و سع. کنهی مبی و منو تعقادیسرم داره م
 ، اونم ذاشتمی قدمامو تندتر می و هرچرفتمی سرعت راه ماب.  نکنمیداشتم بهش توجه

آخر سر از دستش کالفه شدم و برگشتم . کردی مبمی و فقط تعقزدی نمی و حرفکردیتندتر م
 : و گفتم

 !ه؟یهان چ-
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 بود که در صورتش ي نکته انی اولشهی زاغش ، مثل همي و چشماستادهی پشت سرم ادمید
 نامرتب و شلخـ ـته و با همون رنگ قهوه شهی که داشت ، مثل همي پريشهایر.  بوددایهو

.  نسبتاً درشت از او ساخته بودی، صورت درازش باًی تقري درشت و گوشهاینی در کنار بيا
 ، پاره ادی و کار ِ زیسی از خشی رفت و چکمه های ِ باد به اطراف م در وزش ِ تندشیموها

 خودشو به تن داشت و دستاش هم مشخص بود که از یشگی بند ِ همشیپ. پوره شده بودن
 ، دلم به حالش کردی که واسه ده مي همه کارنیاز ا.  بستهنهی تاول زده و پادیکار ِ ز

 :  ِ جواب ، گفتمدنی نشنز و بعد ااوردمی خودم ني به روی ولسوختیم

 !منتظرم! ... ؟ینگفت-

 :  گرفته گفتییبا صدا.  شده بود و اشک تو چشماش جمع شده بودرهی به من خبهادر

 !نداشتم...  يکار! ... من... م ... م -

 !رت؟ی خوش غي کردبمی که تعقی نداشتيکار-

 ي لحظه ايچشماشو برا.  گفتمنوی حساسه و از قصد اي بدجوررتی کلمه غي رودونستمیم
 : بست و دستاشو مشت کرد و گفت

 ! بارم نکنکهیانقدر ت-

 !؟يخوای میتو از جون من چ-

 :  انداخت و گفتنیی به طرفش رفتم و دستامو به کمـ ـرم زدم و اونم سرشو پابعد

 !!شالِت پهن ِ هوا شده دختر-

 :  به شالَم ، گفتماریاخت یب

 !منتظرم...  االی! ... شده که شده-

 :  شد و گفترهی تو چشمام خبهادر

 !ارنی برات حرف در بخوامیمن نم-
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 :  جمله به شدت ناراحت شدم و با اخم گفتمنی ااز

 !يفعالً که تو حرف درآورد-

  کردم؟ي کارنی همچیک:  بهادر

 !!شهیهم... قبالً ... االن -

 !شه؟یهم:  بهادر

 بچه شَهره ، سر و هی مدرسه که ری با مدمیهمه جا چو انداختن که مر! ... شهیهم... بله -
 ! گفتن؟نیچرا همچ! ...  دارهيسِرّ

 !دونمیمن نم:  بهادر

 !؟یدونی تو نمیعنی-

 !نه به خدا:  بهادر

 !باشه آقا بهادر! ... باشه-

 بودم ، ستادهی که پشت به بهادر ایال جمع کردم و رومو ازش برگردوندم و در حشالَمو
 : گفتم

 !امتی به قدارید-

 : پشت سرمم نگاه نکردم و بهادر هم با حرص گفت.  شدمی گفتم و به طرف خونه راهنویا

 !سایوا-

 ي و اونم با صداکردمی مادیهمش سرعتمو ز.  نکردم و راهمو ادامه دادمی توجهبهش
 : گفتیبلندتر م

 !می مرسایوا-
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 که اونطرف بود و ما ی به کنار ِ رود و رفتم طرف چوبدمی نداشتم و رسی بهش توجهمنم
 به قسمت شکسته اش ی چوب و وقتيرفتم رو. میکردی ازش به عنوان پل استفاده مشهیهم
 ..  آبي ، پام سر خورد و افتادم تودمیرس

 کردم که یو سع اوردمی خودم ني آخ گفتم و به روهی خورد و ی آروم به تخـ ـته سنگسرم
. دادی بهادر آزارم ميصدا.  و از دست بهادر فرار کنمرمیراهمو به طرف جنگل بگ

 رودخونه گهیبا عجله شنا کردم و خودمو به طرف ِ د.  کنهبمی تعقنی از اشی بخواستمینم
 و شالمو جمع و جور کردم و موهامو تکون دادم و ختی ریم  آبکلمیاز سر و ه. رسوندم

اونا رو از .  رفتملمی سرم گذاشتم و دامنمو مرتب کردم و به طرف وساي رودوباره شالمو
 : گفتیکنار درخت برداشتم و بهادر هم داشت مرتب م

 ! باهات حرف دارمسایوا! ... ؟يچرا انقدر عجله دار-

 و دنهی که اونطرف با عجله در حال دودمی رو داری نکردم و چهره کامی حرفاش توجهبه
 ، به طرفم اومد و دستاشو به کُتِش گرفته بود و دی دنطوری منو ایوقت. هیزیانگار دنبال چ

 داشت که هر آن حس ی ، چنان سرعتشی مجلسي داد و با همون کفشهای باال منکشویع
 : دلم گفتم تو. خورهی منی زمکردمیم

 !!بپا شست ِ پات نره تو چشمت-

 که دمی رو شناری کاميدا و راهمو به طرف خونه کج کردم و صاوردمی خودم ني روبه
 : گفتیم

 !؟یخانم سردشت! ... ؟یخانم سردشت-

بهادر هم اون دور داشت تماشا . ادی داره به طرفم ماری که کامدمی برگردوندم و درومو
  هول بشم ، گفتمنکهی و بدون اي جدیلیخ. داشتی و آروم آروم به طرف ما گام برمکردیم
: 
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 !دیاالن که باال بود! ... نجا؟ی ادیشما چطور اومد-

 :  ، گفتکردی به من نگاه می چشمری که زی انداخت و در حالنیی هم سرشو پااریکام

 !نگران شدم. نیی پادیآخه شما با عجله اومد-

 : گفتی بهادر اومد که مي بدم ، صدای جوابنکهی از اقبل

 ! جا تموم بشه بهترهنیهم-

 :  ادامه دادي جدیتعجب کرد و با لحن بهادر دنی به عقب برگشت و از داریکام

 ؟یکنی مزاحمت درست مشونی ايچرا برا-

 :  کرد و گفتتی عصباني از روي خنده ابهادر

 !؟ي تو جوجه شهرایمن -

 !!درست صحبت کن آقا:  اریکام

 !؟ینکنم چ:  بهادر

 :  سکوت کرد و گفتاریکام

 !گمی بهت نميزی خانم چنیفقط به احترام ا-

 ! بگواینه جون ِ من ب:  بهادر

 :  رفتار ِ بهادر رو نداشتم ، با حرص گفتمنی که تحمل امنم

 ! نه بهادر؟ای یشیخفه م-

 :  کردم و گفتماریرومو به طرف کام.  نزدی حرفگهی بهادر گرد شد و ديچشما

 ! سر ِ کالسامیمن فردا م.  مدرسهدی بردیشما هم لطف کن-

 :  محترمانه گفتیلیتِشو مرتب کرد و خ باال داد و کُنکشوی هم عاریکام

 .منتظرتون هستم... بله حتماً -
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 بهش نزدم و یحرف.  از من بودی نگاه کرد و منتظر عکس العملاری هم با خشم به کامبهادر
از حرص . سرمو به نشانه دك کردنش تکون دادم و اونم نرفت و لج کرد و همون جا موند

 در چی شده و ماجراها انقدر پينطوری چرا انکهیلم از ا و منم تو دخوردیدندوناش به هم م
 ي صحنه هانی ادنیتحمل د.  خوردم و ناراحت بودمی ، حرص مفتهیم  داره اتفاقچیپ

 : بهادر هم عاجزانه گفت.  رو نداشتم و آهسته تر از قبل به طرف باغ حرکت کردميتکرار

 !م؟یمر-

 : گفتی بهادر باز هم اومد که ميصدا.  و به راهم ادامه دادمبرنگشتم

 !!سای تو رو روح ِ مادرت قسم وامیمر-

 هم گذاشتم و قاب ِ عکس ِ ي و چشمامو رودمی کشیقی شدم و نفس عمخکوبی ِ جام مسر
 :  همچنان برنگشتم و گفتمیول.  چشمم اومديمادرم جلو

 !ه؟یباز چ-

 !ور کنبا! ... من چو ننداختم! ...  نزدمی به کسیمن حرف:  بهادر

 که يکار! ...  کردشی کارشهیپس نم! ...  که زده شدههیحرف... چه غلط ... چه درست -
 !! ، شدشدی مدینبا

 ِ کنار ِ ی تا باغ نمونده بود و از در ِ چوبیراه.  بهش نکردم و به طرف باغ رفتمی توجهگهید
 :  بهادر اومد جلو و گفتي رد شدم و موقع بستن ِ در ، دستانیپرچ

 ؟ی با من ازدواج کنيخوایم نمهنوز-

 که یی سنگهاي آروم پامو رویلی نکردم و در رو رها کردم و خی بهادر توجهي حرفابه
 از دامنم به یهرچند کم.  تا تو گِل فرو نرم و برگها به دامنم نچسبهذاشتمیجلوم بود ، م

 يبه طرف خونه حرکت کردم و صدا. دی هم برگ بهش چسبي شد و تعداددهی کشنیزم
 که تو جنگل مشغول کارش بود ، به ی و دارکوبدند درخت بوي که باالییگنجشک ها
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 بهادر بود که آروم و ي مزاحم هم کنارش بود و اون صداي صداهی.  خوردیگوشم م
 : گفتیشمرده م

 ! حرف بزنميدیتو اصالً اجازه نم!! ...  بذار من برات بگممیمر-

 داخل ی رو باز کردم و وقتیدر ِ چوب. در بودم اعتنا به بهای طرف در حرکت کردم و ببه
.  خونه عوض بشهي گذاشتم و پنجره ها رو باز کردم تا فضازی مي رولمویخونه شدم ، وسا

 متوجه ی بود و وقتختهی موکت ري پاهاش روری از گِل ِ زی در و کميبهادر هم اومد جلو
 :  شد ، گفتتمیحساس

 .حواسم نبود...  دیببخش-

 :  کنه که با دستمال به طرفش رفتم و گفتمزی شد تا اونجا رو تمخَم

 ! کنمزشیخودم بلدم تم...  خوادینم-

 بود نی زميزانوهاش رو.  کردزی و دستمالو ازم گرفت و اونجا رو تمدی از کارش نکشدست
 ي و به رودمی شلخه پلخـ ـته اش تو دلم خندافهی ِ قدنیاز د.  شده بودیو لباسش کامالً گِل

 و دستاشو تو ستادی کرد ، ازی تمباًی اونجا رو تقرنکهیبعد از ا.  تا پر رو نشهاوردمیخودم ن
 : گفتی و مکردی و همش ها مردهم ک

 ... سرده ها-

بعد به .  بذارمیی ظرفشوي نکردم و به طرف آشپزخونه رفتم تا دستمالو توی توجهمنم
 رو يبخار. هادر ، به طرف اتاق رفتم به بی محلی اومدم و در کمال بلمی و وسازیطرف م

 : گفتی بهادر اومد که ميروشن کردم و صدا

  تو؟امی بیکنیدعوتم نم-

 :  گفتمیلی می گرفته و سرشار از بیی طرفش رفتم و با صدابه

 !از همون جا بگو-
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 ! تو؟امی نیعنی:  بهادر

 لج ِ نکهی اي و براکردی رو دو بار با دو حالت ِ مختلف برام بگن ، ناراحتم می حرفهی نکهیا
 :  ، گفتمارمیبهادر رو در ب

 ! ... که؟یدونیم...  ای باشنجای اشهیبد م... ممکنه خان عمو برسه -

 :  نذاشت حرفم تموم بشه و گفتبهادر

 .ادیخان عمو از من خوشش نم. دونمیآره م-

 :  حرص در آوردنش گفتمي براو

 خونه خلوت حرف هی دختر ِ نامحرم تنها تو هی با دهی اجازه نمرتتیو البته شما هم که غ-
 !ده؟یاجازه م! ... یبزن

 مطمئن بودم که با اتفاقات امروز و یی جوراهی! ... البته حس که نه.  کردم خُرد شدحس
 ی نمی ازش باقيزی عمالً چگهی ، داری کامي جلورشی بچه ها و تحقشی کردنش پعیضا

 که لبـ دمیمنتظر عکس العملش بودم و د.  مزرعه هم به جونش موندهي هایمونه و خستگ
. شهی هم فشرده مي و دندوناشم طبق معمول روخورهی مم به هتیـاش به نشانه عصبان

 نداده بودم و یهنوز به درخواستش جواب.  بگهيزی نزدم و منتظر موندم تا بهادر چیحرف
بهادر .  ام فکر کنمندهی بعداً در مورد آ داشتم تا مسئله تهمت زدن به من حل بشه ویسع

 اومد بهتر با من یهر بار م.  کنهحمل تتونهی نمگهی و احساس کردم که دزدیتند تند نفس م
 ی و حرفادیخواست به طرفم ب.  ببرهشی کارشو پتونستی و نمزدی گند میحرف بزنه ، ول

 بالشت نشستم و با ي برد اما من به گوشه اتاق پناه بردم و روورشی ي جورهیبزنه و 
 :  به من شد و گفترهیبهادر خ. حرص فشارش دادم

 ؟یکنی مکاریچ-

 :  حرص گفتمتی نهابا
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 !ولم کن... از دستت ذله شدم -

 ! کردم؟کارتیمن مگه چ:  بهادر

 !؟ی کنکاری چیخواستی مگهید-

بهادر از تعجب سر ِ جاش . ختی ررونی شد و پنبه هاش بدهی در دستانم دربالشت
 ي روی عجز و ناراحتيچند تکه پنبه از رو.  شده بود و چشماش گرد شده بودخکوبیم

 :  بلند گفتمي با صداتی صورتمو چنگ زدم و از شدت عصبانی و کمختمیسرم ر

 !!!روووووووووووووووونیبرو ب-

آخر . رونی به طرفش رفتم و با حرص نگاهش کردم و دوباره ازش خواستم که بره ببعد
دندونام .  بست و از ترس تمام وجودم به لرزه افتادتی شد و در رو با عصبانسر هم ناراحت
 . پاهام بند بشمي روتونستمی و نمخوردیمحکم به هم م

 که داشتم ، دور خودم ي که کنارم بود ، نشستم و ژاکتمو با تمام زوری چوبی صندليرو
دلم .  ناراحت بودمیلی اتفاق ، خنی شد و بابت ايچند قطره اشک از چشمام جار. دمیچیپ

 ری تحقنی از اشتری بخواستمینم.  و کمکم کنهادیبه خان عمو خوش بود تا هرچه زودتر ب
 يصدا.  بگه و برهيزی چهی ، رسهی که از راه می کنن و هرکقضاوت  ِ منهیبشم و همه عل

همش به مامان فکر .  فکر کنمتونستمی و خوب نمدیچیپیهمه مثل کابـ ـوس در سرم م
 !ستی که نفی حیول. رمی ازش کمک بگتونستمی بود ، حتماً منجایاون اگه االن ا. دمکریم

 و زار زار شروع کردم به دی ، بغضم کامالً ترکیقی اتفاق بود و بعد از دقانی اری درگذهنم
 . اومدی تو اتاق نمي اگهی دي خودم ، صداي ِ هق هق هادنی کردن و جز شنهیگر

 و یی بلند شدم و رفتم طرف دستشوی صندلي که آروم شدم ، از روقهی از چند دقبعد
 ام با پنبه ی مشکي کرده بودم و موهادای پي ادهی پولدهیچهره ژول. دمی دنهیخودمو تو آ

 شده بود و در عرض ی شده بود و انگار رنگ موهام جوگندمختهی بالشت در هم آميها
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 به خودم تونستمی منهی تو آادیا زحمت ز اومد و بیدر نم صدام!  شده بودمریچند ساعت پ
 ، حروف یشگی همری از اون مستونمی نفر حلقَمو گرفته و نمهی کردمیاحساس م! سالم کنم

 تو نکهی و از اکردمی حرف زدن سرفه ميبه جا.  و کلمه سالم رو ادا کنمنمیرو کنار هم بچ
 ری زیاهی گود برداشته بود و از سامچشم. دمی کشی قرار گرفتم ، عذاب متی وضعنیا

 . حال و روز انداختهنی چند روز ، منو به انی ای ام مشخص بود که آشفتگی عسليچشمها

 دونمینم!  قبل ، نشدي بار هم مثل دفعه هانی ای سرخ بشه ولیلی بود گونه هام با سکینزد
 من کنهی فکر مهنوز هم.  کنهی حرصشو خالتونهی و آخر سر نمدهیچرا انقدر منو عذاب م

 و رهی مذارهی ، مشمی می و تا من عصبانکنهیبچه ام و چون پدر و مادر ندارم ، بهم ترحم م
 .گهی نميزیچ

 :  ظهر2:30ساعت / چالوس /  بهبود
 

بهزاد و سجاد باال سرم .  باز کردمیچشمامو به آروم. خوردی به گوشم میی آشنايصدا
 : گفتی اومد که می بهزاد ميصدا.  بودنسادهیوا

 !ادی آب قند رو بخور حالت جا بنی اایب... حالت بهتر شد؟ ! ...  داداش؟یخوب-

 :  صورتم حس کردم و گفتمي آب رو تویسیخ

 من کجام؟! ...  شده؟یچ-

 :  کرد و گفتي خنده اسجاد

 تانی تا به سراغ بانودیزیبرخ! ... دی دارفی تاالر تشري شما جلونکیهم! ... پسر عمو جان-
 . نقطهدیی نماهی منتقل به آتلشگاهی را از آراشانی و ادیرو

 شهیمثل هم.  بودي در حرفاش جاري کمدي آورد و فضای در مي بازنیری ششهی همسجاد
 لبش معلوم بود و صورت گِردِش با دماغ نیی معروفش پاي بزشی کرده بود و رغی تشیش
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 ي اافهی رنگش ، قیی فِر و خرماي در کنار موهاشی و بابا قوردهی ورقملبي و چشماکیکوچ
با انگشتان .  بر لبانم نقش بستي ِ چهره اش خنده ادنیمضحک ازش ساخته بود و با د
 وانیاز جام بلند شدم و ل. دمی بلند کشي اازهی دادم و خمیدست راستم ، گونه راستمو مالش

 : بهزاد هم گفت.  سره رفتم باالهیآب قند رو از بهزاد گرفتم و 

 !!یچه سرعت...  ماشاال-

 در یچه سرعت...  اشتب شد دیببخش! ...  دوندهنی ادودی تر معیاز جگوار هم سر:  سجاد
 !یحمل توپ داشت

 ! اشتباه بودنمیا:  بهزاد

 :  با دست به سرش زد و گفتسجاد

 ! باباموندهیبس که به ما کار م! ... من چت کردم امروزا-

 ! تو و سامانيد شتیامروز اذ... من شرمنده ام واقعاً -

 :  کرد و گفتيزی هم خنده تمسخرآمسجاد

 !؟ی تو حرف بزنیتونیمثل بچه آدم نم!! ...  به اعصاب مادی*دوباره اومد حرف بزنه ، ر-

 :  منو درآورد و گفتي ادابعد

 !!شرمنده ام واقعاً-

 ... ي که ازم دو سال بزرگترفیح-

 :  به بهزاد دادم و در ادامه گفتموانوی لبعد

 ! کنمتی حالي چطوردونستمیوگرنه م-

 ! دلمزی عزيخوری و بازم نمي دفعه نخوردچی هیه* گچیه:  سجاد

 :  تر شده بود ، گفتفی که صداش ضعی به طرف تاالر حرکت کرد و در حالبعد

 .برو عروس منتظرته! ...  اعصاب ندارمشگاهی برو آرااالی-
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 :  شد و گفتکی نزدی و کمدی به طرف ما چرخبعد

 رو ی لباس درست حسابیعنی...  یپوشی می خونه لباستو درست حسابيریالبته اول م-
 ... یپوشی میدرست حساب

 !!همون-

 ! عروس خانمشی پيریبعدش م... زهر مار :  سجاد

 !؟يری نمشگری آراشیپ! ... ختهیداداش موهات به هم ر:  بهزاد

 !!2 شماره دمانی* رنمی اایب:  سجاد

 !گهیخُب شلوغ بودم د! ... گمی بهت نمیچی هیهرچ...  گهیبسه د-

 !شهی که باورم نمينگو شلوغ بود:  سجاد

 : منم لجم در اومد و گفتم.  کردی هم بشکن زد و با سجاد همراهبهزاد

 !نیجفتتون خر-

 !شتریشما ب:  سجاد

 ،  احتراممو نگه داشته بودشهی حرفا نزده بود و همنی من از اي هم که تا به حال جلوبهزاد
 :  کالم گفتي فضاریی تغيبرا

  خونه؟يریداداش نم-

 :  رو زدم و گفتمری رفتم و دزدگنی طرف ماشبه

 ؟يایتو نم. رمیدارم م-

 ! سجاد جونشی من هستم پگهینه د:  بهزاد

 :  و گفتدی هم گونه بهزاد رو بـ ـوسسجاد

 !جووووووووون-

 ! بادمجونی بترکيا-
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 :  و بهزاد گفتمیدی سه خندهر

 !در امان خدا-

 ...؛ تقبل ا... ؛ ماشا ا... اتقّو ا:  سجاد

 !يدیولت کنم تا صبح ادامه م-

 !ستی ننطورینه اصلنم ا:  سجاد

 !!هستا:  بهزاد

 !شهی مگهی دزی چهی یاگه ول کن... نه بابا جون بهزاد :  سجاد

 !شه؟ی میچ:  بهزاد

 !خدا شفات بده سجاد-

 !شهیها همون م:  سجاد

 !شه؟یشفا م:  بهزاد

دنده .  انداختم سر ِ جاش و استارت زدمچویسوئ. دمی صداشونو نشنگهی و دنی تو ماشاومدم
 واسه دور زدن نداشتم و با سرعت ی بود ، راهکی کوچه بارهیعقب گرفتم و چون تاالر تو 

 .سجاد و بهزاد هم برام دست تکون دادن. کوچه رو دنده عقب رفتم

 پاسخ از ی تا تماس ب2 دمید.  چک کنمموی افتاد که گوشادمی ، دمی به سر ِ کوچه رسیوقت
 :  ازش دارم و با خودم گفتمامی و سه تا پیکین

 ! نگفت؟يزی بهزاد ِ ابله به من چنیپس چرا ا-

 :  برداشت و گفتوی که خورد ، گوشی زنگنی زنگ زدم و با اولیکی به نفوراً

 جواب تویچرا گوش! ...  که نشده؟يطور! ... ؟یخوب! ... ؟ییکجا! ... بهبود؟! ... الو؟-
 !الو؟! ... الو؟... نگران شدم ! ... م؟یرسی مری دگهی میبهزاد چ! ... ؟ينداد
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.  بودمدهی رو انقدر هول ندیکی وقت نچی پشت سر هم حرف زد ، جا خوردم و هنکهی ااز
 :  گفتمیمی صمیآروم و با لحن

 !زم؟ی عزیچرا انقدر هول. سالم خانم خوشگل خودم-

 :  هم مضطرب جواب دادیکین

 ! معلومه؟چیه! ...  تو؟ییکجا-

 . جا موندنی تو ماشمیگوش. من تو تاالر بودم. یشرمنده خانم-

 کردم و ستشی راست و ري جورهی نی همي از حال رفتنم بدونه و برايزی چخواستمینم
 :  حاصل کنه که خوبم ، گفتمنانی اطمنکهی ايبرا.  کردم که بو نبرهیسع

 ماه بانو کارشون تموم شده؟-

 :  گفتي آروم شده بود و با استرس کمتری هم کمیکین

 ؟یرسی میک. آره تموم شد-

 !شتی سر برم خونه و لباسمو کامل بپوشم ، اومدم پهیمن -

 !؟يمگه لباس با خودت نبرد:  یکین

 . کم و کسر دارمییزای چهی یول. چرا آوردم-

 شمردم متی هست و فرصت رو غننی که حواسم به لباسم نبوده و کُتَم تو ماشدمی فهمتازه
 : و تو دلم گفتم

 .رسمی مرتری کم دهی و شگاهی آرارمی سر مهیپس حاال که وقت هست ، -

 ...  ، کامل بود لباستدمتی من که صبح دیول:  یکین

تالشمو کردم که .  بهش دروغ بگمتونستمی داشت و نمی خاصدی وقتا رو حرفاش تأکیبعض
 نبودم ، دست و پامو گم کرده ی خوبي دروغ گونکهی اي از غش کردنم نفهمه و برايزیچ

 :  و به دور از استرس گفتمیمیبا همون لحن صم. بودم
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 .عطرمو جا گذاشتم. کشهی کم طول مهی نیواسه هم. شگاهی آرارمی سرم مهی. گهینه د-

 و خدا رو شکر کردم که ستی واقعاً هم سر ِ جاش ندمی و د انداختمی داشبورد نگاهتو
 :  هم ملتفت شده بود و گفتیکین. دروغ نگفتم

 ؟يای میپس ک. باشه-

 :  فکر کردم و به ساعت نگاه کردم و گفتمیکم

 خوبه؟.  و ربع اونجام3 ساعت شاالیا-

 .دمی خبر مهیپس من به آتل. باشه:  یکین

 . بهترسونمیمن خودمو م. دست گلت درد نکنه-

 .منتظرتم:  یکین

عطرمو برداشتم و بعد از .  و به سرعت به طرف خونه رفتمی صندلي گذاشتم روویگوش
 دیشماره جاو.  زنگ خوردمی گوشنکهی نشستم تا انی ، دوباره تو ماشدمی کُتَمو پوشنکهیا

 : بود و گفتم

  جان؟دیجانم جاو! ... بله؟-

 :  واضح نبود ، گفتادی که زیی با صدادیجاو

 ... رم... دا ... من ... بود ... به -

 :  و گفتمدمی شنی نمی حسابدرست

 .نمیواضح حرف بزن بب...  ؟یگی میچ-

 تو دنده نی که ماشدمیفهم.  به جلو حرکت کردی چند سانتنی چرخوندم و ماشچویسوئ
.  قطع کرددیجاو.  روشن نشدنیماش. ست و دنده رو خالص کردم و دوباره استارت زدم

کالفه شدم .  باز هم روشن نشدنی دوباره چرخوندم و ماشچویسوئ.  اومدیصداش واضح نم
 :  فرمون و گفتميو زدم رو
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 !یلعنت... اَه -

 با سرعت از کنارم رد دی پراهی دمی شدم و اصالً حواسم به عقب نبود که دادهی پنی ماشاز
 :  گفتنیشد و راننده هم از داخل ماش

 ! عمو؟ییکجا-

 براش تکون دادم و اونم گاز داد و ی بود بزنه بهم و منم دستمو به نشانه عذرخواهکینزد
 دوباره هی ثان2 برداشت و بعد از دیجاو.  رو گرفتمدیکاپوتو باز کردم و شماره جاو. رفت

 موتور ي کُتَم و کاپوتو باال دادم و دو تا تقه به قسمت کناربیشتم تو ج گذاویگوش. قطع شد
 : تمزدم و گف

 !گهی ددهی بعایاز پرش! ...  سوختی دلم نمي بودکانیباز پ! ... اری در نيجون مادرت باز-

 :  و گفتمدمی روشن شد و فرمونو بـ ـوسنیماش.  ِ کاپوتو بستم و دوباره استارت زدمدر

 !نوکرتم به موال-

 بغـ ـل بود و نهی حواسم به آکهی درآوردم و در حالبمی دوباره زنگ خورد و از تو جمیگوش
 :  اومدم ، گفتمیآروم از تو پارك در م

 !د؟یجاو! ... الو؟-

 :  واضح بود ، گفتگهی که دیی با صدادیجاو

 اد؟یبهبود جان صدا م! ... الو؟-

 بگو کارتو... آره آره -

 نیواسه هم.  تو راه تهرانمیعنی.  نبودمی درست حسابيجا... آقا شرمنده واقعاً  : دیجاو
 !دهیآنتن نم

 .در خدمتم! ... ه؟ی چه حرفنیا! ... نه بابا-

 !امیمن ممکنه نرسم ب! ... نیبهبود بب:  دیجاو
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 :  گفتمی کردم و با لحن پرسشتعجب

 !چرا اونوقت؟-

 !کار ِ منم واجبه...  رسهی مرتری کم دهیآخه سپهر گفت :  دیجاو

 ؟یمگه کجا با سپهر قرار گذاشت-

 ! کرجی عوارضادیگفته م:  دیجاو

 :  و گفتمدی سوت کشمخم

 ! کرج؟یعوارض! ... ؟یچ-

 آره:  دیجاو

...  ادی مایکی نزدنیهم...  یی جاي گچسرادیمن فکر کردم م...  ؟يری همه راهو منیپسر ا-
 !! دورهیلی کرج که خی حاال عوارضیول

 تا ادی همه راه بنی اکنهیفرصت نم! ...  دانا سرش شلوغهیآخه امشب واسه عروس:  دیجاو
 ! ، گچسرکترشی همون نزدایچالوس 

 . سرش شلوغهی واسه عروسيگفته بود.  اومدادمیآره ... آهان -

 آره:  دیجاو

  من منتظرت نباشم؟یعنی! ... خُب-

 ! نرسمدیشا...  واال دونمینم:  دیجاو

 . حتماًای بیاگه تونست.  که ندارهیباشه حاال اشکال-

 چشم:  دیجاو

 فعالً... قربونت -

 خداحافظ:  دیجاو

 : دمیکالفه از خودم پرس. کی و خوردم به ترافی صندلي دوباره گذاشتم روویگوش
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 ! بشه؟کی ترافدی وقت از روز چرا بانیا-

 با هم تصادف نی آخرش معلوم شد دو تا ماشنکهی بودم تا اکی ساعت تو ترافمی نباًیتقر
 اون وسطا یی آقاهی.  جلوتر بود و برانکارد با خودش آورده بودیکردن و آمبوالنس هم کم

 : گهی که مدمی دادم و شننیی پانوی ماششهیش.  تو سر ِ خودشزدیداشت م

 ... ایخدا... زنم رفت ...  رفت می زندگيوا-

 طرف ِ برنی رو دارن می با برانکارد خانمدمی د ،کردمی که آروم حرکت منطوریهم
آمبوالنس و احساس کردم که اون خانم کس و کار ِ اون مرده هست و دلم به حالش 

 مامان ي حرفاادی.  بهم دست دادي افتاد و احساس بدی تو دلم نگرانیی جوراهی. سوخت
 فمی تومن از ک1000 صدقه بذار کنار و منم فوراً هی گهی وقتا منجوری اشهیافتادم که هم

تو دلم ! ...  باشه بندازم تو صندوق صدقاتادمی که نی دنده ماشيدرآوردم و گذاشتم جلو
 :  لب گفتمریچند تا صلوات فرستادم و ز

 می العظیال حول و ال قوة اال باهللا العل-

 شگاهی شدم که آراي که گذشت وارد کوچه ای و کمدمی کشیقینفس عم.  فوت کردمو
دسته گل .  پارك کردمشگاهی آرايآروم آروم حرکت کردم و درست رو به رو. اونجا بود

 شگاهیاصالً حواسم نبود که برم آرا.  بودملی عقب بود و منم که از هر نظر تکمی صندليرو
 ام خوبه و موهامم که خودم سشوار افهی که قدمی و داختم اندی به خودم نگاهنهیو تو آ

 عقب برداشتم ی شدم و دسته گل رو از صندلادهی پنیاز ماش.  بودم و عطر زده بودمدهیشک
 هرچه تمام ي و با آرامش و خونسرددمی رسشگاهی آرايجلو.  آروم حرکت کردمیلیو خ

 نکهی و از ادنیرو نشون م 3:15  عقربه هادمی انداختم و دیبه ساعتم نگاه. تر زنگ زدم
 خودم آوردم و رو لبـ ـام ي رو تو ذهنم جلویکیبدقول نشدم ، خوشحال بودم و چهره ن

 .خنده نقش بست
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 :  ظهر2:00ساعت / چالوس /  یکین
 

 ادیمنتظر بودم که بگه بهبود داره م.  رو برداشتفونی به زنگ بود و مـ ـستانه هم آچشمام
 :  گفتیول... باال و نامحرما هم برن چادر سرشون کنن 

 ! جون؟نایم-

 :  گفتکای هم به نيخانم باقر.  بودي خانم باقرمنظورش

 !کیکارت تمومه خانم کوچ-

.  نشدهشی آرایلی بود که چرا خی ناراضنی و به از اکردی نگاه منهی هم خودشو تو آکاین
 هم به يخانم باقر. دادی پز ملوی داشت و داشت به نتی رضاي خانم باقرشی از آرایول

 . شده بودنرهی رفت و همه به او خفونیطرف آ

 :  بود ، گفتفونی آي دستش روکهی رو به مـ ـستانه در حالي باقرخانم

 ه؟یک-

 !!ي فرهودشهیمثل هم:  ـستانه مـ

 :  کسل کننده گفتیی تأسف سرشو تکون داد و با صداي هم از روي باقرخانم

 !اوووووووووف-

 : اشت و گفت دهانش گذي رو جلوفونی آبعد

قربان شما ... بله حتماً ...  دونمیم... باشه چشم ... درسته ... بله بله ! ... ؟يبله جناب فرهود-
 !خداحافظ... 

 :  گفتنی رو گذاشت سر ِ جاش و رو به مامان و خاله نگفونیآ

 ! آقانیکالفه کرده منو ا! ... یی خانم فدایدونینم-

 :  نگران گفتمامان
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 ؟يقر شده خانم بایچ-

 که هی ِ خرفترمردی پهی.  صاحب خونه بودي آقانیا! ...  نرگس جونیچیه:  ي باقرخانم
 !فتهی عقب نشگاهی آراهی که کراکنهی ميادآوری ادی ، مشهیتا سر ِ ماه م! ... نگو

 !سر ِ ماه نشده که:  ي نازخاله

 ! کنهيادآوری ادی روز مونده و عادتشه که ب4هنوز ! ... نهیمنم دردم هم:  ي باقرخانم

 !!یگی ميای می تو پرداخت ندارم که شما هی من که مشکلدیخُب بهش بگ:  لوین

 :  و گفتدی چرخلوی به طرف ني باقرخانم

 چارهی آقا از اون به بعد بنی روز عقب افتاد و ا3 شگاهی آراهی بار کراهی! ...  جانلوفرینه ن-
 !کرده منو

 ... يزی چیتی شکاهی...  آقا نی اکنهی مينطوریبه بنگاه بگو که ا:  مامان

حوصله گوش کردن به ! ...  نبودي من خبری حرفاشون از اومدن بهبود و عروستو
 چرا همون دونستمینم! ...  از بهبود باشهشنومی می هرچخواستمیحرفاشونو نداشتم و م

 یجواب... ! دم؟ی آشفته دنطوری ، چهره بهبود رو اای که چشمامو بستم و رفتم تو رويلحظه ا
 .ادی بودم تا خود ِ بهبود بتظر سؤال نداشتم و مننی ايبرا

.  نگرفته بودی تموم شد و بهبود هم تماسهی و کار ِ بقي خانم باقري گذشت و حرفایکم
 : مامان به حالت نگران اومد سمتم و گفت

 ! کجاست پس؟نی زنگ به بهبود بزن ببهی یمامان-

 !جواب نداد! ... زنگ زدم بهش-

 چرا؟:  مانما

 !دونمینم-

 :  هم جلو اومد و گفتلوین
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 ؟ياس هم داد-

 !ستی ازش ني خبریاس ام اس هم دادم ول... آره بابا -

 :  برداشتم و فوراً گفتمویگوش.  که خود ِ بهبود زنگ زدمی حرفا بودنی همتو

 جواب تویچرا گوش! ...  که نشده؟يطور! ... ؟یخوب! ... ؟ییکجا! ... بهبود؟! ... الو؟-
 !الو؟! ... الو؟... نگران شدم ! ... م؟یرسی مری دگهی میبهزاد چ! ... ؟ينداد

بهبود هم آروم و . دادمی و به بهبود مجال صحبت کردن رو نمزدمی تند تند حرف میلیخ
 :  به من گفتیمیصم

 !زم؟ی عزیچرا انقدر هول. سالم خانم خوشگل خودم-

 :  شدم و گفتمی عصبانیکم

 ! معلومه؟چیه ... ! تو؟ییکجا-- 

 :  هم با همون لحن گفتبهبود

 . جا موندنی تو ماشمیگوش. من تو تاالر بودم. یشرمنده خانم-

 : ادامه داد.  ِ حرفشو بزنهی کِسِله و منتظر شدم تا باقی کردم کماحساس

 ماه بانو کارشون تموم شده؟-

 :  کم آروم شدم و گفتمهی

 ؟یرسی میک. آره تموم شد-

 !شتی سر برم خونه و لباسمو کامل بپوشم ، اومدم پهیمن :  بهبود

 :  بود ، افتادم و گفتمنی ِ لباسش که صبح تو ماشادی کردم و تعجب

 !؟يمگه لباس با خودت نبرد-

 . کم و کسر دارمییزای چهی یول. چرا آوردم:  بهبود

 :  نکرد و ادامه دادميریی تغمی حالت سؤالمنم
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 ... بود لباست ، کامل دمتی من که صبح دیول-

عطرمو جا . کشهی کم طول مهی نیواسه هم. شگاهی آرارمی سرم مهی. گهینه د:  بهبود
 .گذاشتم

 :  خودم گفتمبه

 .ادی که داره منهیمهم ا...  الیخیحاال ب-

 :  اضطرابم کم شده بود و گفتماز

 ؟يای میپس ک. باشه-

 :  مکث گفتی با کمبهبود

 خوبه؟.  و ربع اونجام3 ساعت شاالیا-

 :  خبر ندادم و گفتمهی افتاد که به آتلادمی

 .دمی خبر مهیپس من به آتل. باشه-

 . بهترسونمیمن خودمو م. دست گلت درد نکنه:  بهبود

 .منتظرتم-

 :  رو گذاشتم کنار دستم و مامان هم گفتیگوش

 .می رو وقت داری ساعتمی نهی ادیپس تا بهبود ب! ... خُب-

 :  هم اومد جلو و گفتلوی شروع کردن به حرف زدن و نهی بقدوباره

 !نمیبیپاشو ب! ... هی دادیگفت که م! ... یلیسقی فهیدمخ نباش د-

 هم دست لوی دست چپ و نکاین.  طرفمونادی اشاره کرد که بکای گرفت و به ندستمو
شغول حرف زدن با  هم که همچنان منیراستمو گرفت و منو از جام بلند کردن و عمه شه

 صحنه به وجد اومد و باز شروع کرد به شعر خوندن و همه شروع نی ِ ادنی بود ، با دهیبق
 .دنیکردن به دست زدن و رقص
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اما تو . زدمی نشسته بودم و داشتم دست می صندلي و منم رومیدی ساعت رو رقصمی نباًیتقر
 آروم باشم و منتظر بودم تا بهبود برسه و باهاش حرف بزنم و تونستمیدلم دلهره بود و نم

 ، يچند بار تو دوران نامزد.  نداشته باشهی مشکلاناًیبدونم که در سالمت ِ کامل هست و اح
 ، کردمی می باهاش شوخی کمای میدی دوی با هم می و وقترهیگی که نفسش مماحساس کرد

.  موضوع منو نگران کرده بودنی حاال ای ول نبودينطوری ایتو بچگ. گرفتی مییهوینفسش 
 که خودش ی حفظ کنم و صحبتام با بهبود رو بذارم واسه وقتهی بقي کردم ظاهرمو جلویسع

 : گفتن  صداکی زنگ ، همه يبا صدا. ادیم

 !بهبوده-

 :  هم به طرف من برگشت و گفتلوین

 و فوراً يدیبا ما که نرقص! ...  آقاتونوری بگلی تحوایب! ...  حالی عروس خانم ِ بيآها-
 . با آقات برقصایب! ... ینشست

 شی عسلي گونه هاش افتاد و چشماي خنده و طبق معمول دو تا چال روری هم زد زبعد
 هی نسبت به بقی مدِلِ متفاوتخواستی بود و مثالً ميموهاش مصر. زدی برق مشهیمثل هم

 هم که عمل کرده شینی و بکی و بارفیدستاش ظر.  طور بودنیدرست کنه و واقعاً هم هم
 بود و تو دهی کششهیلبهاشم که مثل هم! ... ی عملگفتمی مبهش بود و داده بود باال و همش

 .کردی مییصورت گِردِش ، خودنما

 :  رو برداشت و گفتفونی ـستانه هم که انگار درباز کن بود ، آمـ

 .گمیاالن م... بله بله ! ... بله؟-

 :  ـستانه برگشت و رو به من گفتمـ

 !آقاتون اومد! ... عروس خانم-

 :  بود ، گفتملوفری حواسم همچنان به نکهی از جام بلند شدم و در حالمنم
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 .امیباشه االن م-

 :  اومدم و دستاشو گرفتم و تو گوشش گفتملوفری طرف نبه

 زمو؟یبگم سورپرا-

 :  فشار داد و گفتی هم دستامو به گرملوفرین

 !ایکنی چه منمیبرو بگو بب-

 :  چشماش نگاه کردم و آروم گفتمتو

 ه؟ینفهمن بق! ... ؟یکنیتابلو که نم-

برو ! ...  تابلوئه کهشتری ، بیزنی االن حرف مي که تو دارينطوریا! ...  جانوی کيآ:  لوفرین
 .حواسم هست! ... من دهنم قرصه

 : وشم گفت دستامو از دستاش جدا کنم که نذاشت و تو گخواستم

 !نای دور نشادی زیول-

 ! زودمیاینه م-

 :  زد و گفتی هم چشمکلوفرین

 ! دل خالهزیبه سالمت عز-

 : می گفتي مانندغی جي و با صدامی عادت معمول ، جفتمون چشمامونو بستطبق

 !عاجقتمممممممممممم-

 :  هم گفتیمامان

 ! شروع شدشونیدوباره خُل باز-

 ! بهبود منتظرهگهیبدو د:  مامان

 ! دهادتانیخدا شفا:  کاین

 . ِ قرآن ردِت کنمری جون از زیکی نایب:  نی نگخاله
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 نی وسط مونا ساکت ترنی و اگفتنی و خدا به همرات بهم مي تکراري هم جمله هاهیبق
 با نیمی و زن عمو سنداختی مکهی فقط تی هم نزد و هر از گاهکی جیعضو جمع بود و حت
 .می آورد ، فراموش کنی رو که مونا به زبون می داشت کلماتی ، سععوض کردن ِ بحث

سه تا شاخه گل ِ رز هم کنارش بود و . دمشی قرآن رد شدم و بـ ـوسری جلوتر و از زاومدم
 :  و گفتمدمشییبو

 اجازه هست؟-

 :  نگاه کردم و مامان با بغض گفتکای پر از اشک مامان و ني چشمابه

 !برو خدا به همرات-

 و چند قطره از چشمام اومد و منم لوفری تو بغـ ـل ندی نتونست خودشو کنترل کنه و پرکاین
 :  بخندونمش ، گفتمنکهی ايبرا

 ! انیاشکات مشک! ...  کنگای گونه هاتو نيخواهر-

 رونی هم خنده اش گرفت و منم آروم از در بکاین.  خندهری و زدن زدنی هم فهمهیبق
 .اومدم

 بهبود يقدمها. ادی پا مي صدادمیار زد و منم چند قدم برداشتم و د کفشها رو کنمهرنوش
سرمو ... من چند گام برداشتم و بهبود هم چند قدم به طرفم اومد ...  شناختمشونیم. بود

 و کراوات دی سفراهنی رنگ و پی که با کت و شلوار زغالدمیباال آوردم و بهبود رو د
.  و چند قدم باال اومدادید ، داره به سمتم م که به دستش بوییبای و دسته گل زیزرشک

 به همراه چشم و شی و پر کالغی تمام مشکيموها.  رنگش افتادی مشکيچشمام به چشما
نوك ِ . کردی میی تو چشمم بود و خودنماشی از پشی بلندش ، بي و مژه های مشکيابرو

 شیی ، لب ِ باالزنهی مالشویبی سیوقت. زدی برق مشهی دستش مثل همکی کامالً صاف و ینیب
 ی صورتشهی مثل همنشییبرعکسش ، لب ِ پا. شهی نمدهی و انقدر نازکه که دشهی مدیناپد
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 يادیاسترس ز...  دیلرزیدستهام م. چونه اش طبق معمول چال داشت.  بوددهیرنگ و کش
 ما نی که بیهرچ...   افتادممی گذشته و اتفاقات قدي همه حرفاادی باره کیبه ... داشتم 

 ، لمی فکی مثل دور ِ تند ِ زیهمه چ...  میذشته و باعث شده تا امروز زن و شوهر باشگ
 کامالً یآروم و با لحن. دی ِ چهره بهبود رسدنی و دشگاهی صورتم اومد و آخرش به آرايجلو
 ، کردی لحن استفاده نمنی از اگرانی دي که فقط مختص ِ خودم و خودش بود و برایمیصم

 : گفت

 سالم عروس خانم-

از . اشک تو چشمام جمع شده بود. زدمی دهانمو قورت دادم و همچنان تند تند نفس مآب
  کم کنه ، دستشو جلو آورد و گفتتی حساسنی از انکهی ايحساس بودنم خبر داشت و برا

: 

 ! به بنده؟يدیافتخار م-

 :  گرفتم و گفتمدستشو

 ... دی داراریاخت... سالم آقا داماد -

 کرد و کِر شی دست زدن و عمه شهال هم همراهی ، همگنی ِ عمه شهدنی کِر کشيصدا با
بهبود در .  دري جلومیدی و رسمی اومدنیی و از پله ها پامی حرکت کردیبه آهستگ. دیکش

 :  اومد که گفتی میی آشناي ، صدامی خارج شدنکهیرو باز کرد و به محض ا

 !آماده؟-

 :  تو صورتم خورد و گفتمنی از ما دو نفر عکس انداخت و برق ِ فالش ِ دوربو

 ! بود؟یچ-

 :  و گفتدی خندسامان

 !! کولمبرداری که فنیدی کدومتون نپرسهی یحت! ...  ِ امروز ِ من بودزیسورپرا-
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 بپرسم و بهبود هم با لمبرداری رفته بود از فادمی استرس ِ اومدن ِ بهبود رو داشتم که انقدر
 که از دمیبهبود رو د. رنیگی ملمی خانم و آقا دارن ازمون فهی دمیمن از در خارج شد و د

 :  ، گفتیتعجب دهانش باز بود و بعد از مکث

 ! رفت هماهنگ کنمادمی! ... یگیراست م...  ي وايا-

 :  اومد جلو و گفتسامان

 !پس بخند... نداره  وجود یاالن که مشکل... اشکال نداره بابا -

. دمی و منم همراهش خندخندهی که همچنان داره مدمی از چهره بهبود برنداشتم و دنگاهمو
 هم ي اومد و نفر بعدرونی اون دست ِ کوچه پارك کرد و عمو ساالر از توش بنی ماشهی

 : سامان هم به عقب برگشت و گفت.  اومدی مرونی من بود که از در ِ عقب بيبابا

 !بزن اون کف قشنگه رو... به افتخار آقا فتح ا-

 :  دست زدن و بابا هم جلو اومد و با بهبود دست داد و رو به هر دومون گفتیهمگ

 ! بابا جاننیخوشبخت بش-

 ! بهبودي نبود جز بابای ، کسشدی که داشت اضافه مي کنار اومد و نفر بعدبعد
 

 :  پنجمفصل
 

 اومد باال و رو به یقیراننده بعد از دقا.  شدنادهیـوس پ به همراه راننده از اتوبـ میکر
 :  گفتتیجمع

اما .  پنچر بشهنی ماشکردمیفکر نم. کشهی کم طول مهی دیببخش!! ...  و خانمهاونیآقا-
 خوادی اگه میهرک. می عوض کنکشوی الستمیخوایم... شرمنده . ادی مشی ، پگهیاتفاقه د

 طول ی ساعتمی ناهار بزنه ، بره بزنه که کار ِ ما ني رستوران کنارنی بشه و تو همادهیپ
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 ی هم با او همراهي شروع کردن به غر زدن و عده ارمردهی همون پلچند نفر مث. کشهیم
منم .  شدن که برن رستوران و نمازخونه کنارشادهی هم پيتعداد. کردنیکردن و پچ پچ م

تو .  نکرده بودمافتی دریمای پمای نشسته بودم و هنوز از طرف نی صندلي روينطوریهم
 : دلم گفتم

 پات مثل آدم شدی میچ...  وقت ِ پا شکستن بود؟ نیحاال ا! ...  پا شکسته کچلکهیمرد-
 !م؟ی گردوندی تهران و با هم امروزو مي اومدیسالم بود و م

 :  اومدامی پمای از طرف نیقی از دقابعد

 ؟یسریساعت چند م. ای من هستم تو بنیبب...  یسالم ماه-

 : واسش نوشتم. دونستمی نمنوی گفت من هستم که انگار خودم انیهمچ

 .گهی درسمیظهر م-

چون هر وقت .  دم ِ دستش نبودهی گوشدمی شروع شد و تازه فهممونی ام اس بازاس
 : دوباره نوشت. دهی دم ِ دستش باشه ، جوابمو میگوش

 .وانهیاالن که ظهره د-

 دمیرسی م4 حداقل تا دیبا. گفتی راست مماین!  شده2 دمی انداختم و دی ساعت نگاهبه
دوباره .  اومدم تهرانی م7-6 و ساعت رسوندمی خودمو به تهران مي جورهیبهش که 

 :  دادمامیبهش پ

 .شِتمی پگهی د4 تی نها3تا .  که توش سوارم ، خراب شدهي لَکَنته انیاالن که ا-

 .غذات حاضره. باشه بدو! ... ؟يای هم ن4-3 همون یخواستی مگهید. یخسته نباش:  ماین

 .خوامی منیدورب. خوامیغذا نم-

 .یخواستیتو که اول غذا م:  ماین

 .گهی دشهی مرمید-
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 . نشهرتیباشه پس عجله کن که د:  ماین

 . رو زدمی و شکلک عصبانمیدستور شما رو کم داشت. چشم-

 . و شکلک خنده زده بودکنمیخواهش م:  ماین

 يفضا.  از آفتاب تو آسمونغی سرد بود و درداًیهوا شد.  ِ پالتوم گذاشتمبی رو تو جیگوش
 بود و از بای زشهی اما جاده چالوس مثل همشدی نبود و هر لحظه به سرما اضافه ميزیدل انگ

 جاده چالوس نی هممای نشی من واسه رفتن پي از بهونه هایکیاصالً . شدمی نمری سدنشید
 سر ِ ی خراب شده بود و صبح هم کلنمی و حاال که ماشرفتمی منیبا ماش شهیبود که هم

 خورد و ی تک زنگمیگوش.  ماجرا معطل شدم و نتونستم به کارام تو اداره برسمنیهم
 :  دادهامی پنازی پردمی رو چک کردم و دیگوش.  اومدهامی واسم پدمیفهم

  االن؟ییکجا... سالم ماهان -

 . چالوسمگهی دو ساعت دیکیتا . بـ ـوسه خراب شدهاتو. تو راهم... سالم -

 . من برگرديبا عمو:  نازیپر

 :  زنگ زدم و اونم بعد از دو تا زنگ ، برداشت و گفتبهش

  شد؟یچ... بله؟ -

 چرا با عموت برگردم؟-

 .شهی تموم م4کارش . آخه اون چالوسه:  نازیپر

 .شناسمیمن که عموتو نم-

 : فت گي بارطنتی با لحن شنازیپر

 . هنرمندیشیخُب آشنا م-

 . آخههی جورهی-

 ؟يچه جور:  نازیپر
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 .کشمیخجالت م-

 :  و گفتدی هم خندنازیپر

 تو و خجالت؟-

 .ستمیبا عموت که راحت ن. خُب من با تو راحتم-

 ویخانواده من همه چ. بهت که گفتم. هی من آدم الرجيعمو. نه بابا خجالت نداره:  نازیپر
 .دوننیم

 ... یول. یآره گفت-

 ؟ی چیول:  نازیپر

 .دوننیخانواده من که نم-

 منظورت دختر خالته؟:  نازیپر

 . دختر خالمههیمنظورم قض. ستیمنظورم دختر خالم ن-

 .آره همون بود منظورم:  نازیپر

 . نرفتهادشیمامان هنوز . گهیآره د-

 ست؟ی نشیامروز مگه عروس...  بابا يا:  نازیپر

 !چرا-

 : کرد و گفت مکث ی کمنازیپر

 کردن؟ی میچالوس زندگ-

 !آره-

 :  با حالت نگران گفتنازیپر

 ش؟ی عروسي بريخوایتو که نم-

 من؟-
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 :  بغض کرده بود و گفتنازیپر

 !ش؟ی عروسي بهونه بوده که برمای گرفتن از ننی دوربنینکنه ا-

 ؟یزنی مهی چه حرفنیا...  ؟يپر-

 . حدس زدمينطوریا:  نازیپر

 .حدست غلطه-

 مطمئن باشم؟:  نازیپر

 التی که خامیبا خود ِ عموتم م. گردمی و برمرمیگی منوی دوربرمیمن م. معلومه که آره-
 خوبه؟.  مونمی تهران و چالوس نمامیراحت باشه که م

 :  راحت شده بود ، گفتالشی هم که انگار خنازیپر

 .یمرس. آره-

 .حاال مشخصات عموتو بهم بگو-

 ِ پالتوم گذاشتم و منتظر بی رو داخل جی رو ازش گرفتم و گوشنازی پري عمومشخصات
 مژگان و ي و عشوه و نازهارمردی پيغرغرها.  تموم بشهمیموندم تا کار ِ راننده و کر

 جلو نشسته بود ، با پسرش از رستوران فی که ردیاون خانم.  نداشتیمهرداد تموم
 : گفتیبرگشت و پسرشم مدام م

 .انغذاش خوشمزه بودا مام-

 : گفتی می هم همامانش

 .آروم تر حرف بزن! ... سیه-

 رو خواب بود و انگاز بعد از خواب ریکل ِ مس. زدی بلند حرف مي پسره همچنان با صدایول
چشمم خورد به مادرش و مادرش . شدی گرفته بود و حرف زدنش تموم نميو غذا ، انرژ

 : هم گفت
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 ! تو رو خدا اگه صداش بلندهدیببخش-

 :  زدم و گفتميلبخند

 . بودادیمنم بچه بودم شور و شوقم واسه حرف زدن ز...  ه؟ی چه حرفنیا... نه خانم -

 :  شد و فوراً گفتیرتی هم انگار غپسرش

 بابا تو چالوس منتظرمونه؟! ... مامان؟-

 :  هم سرشو تکون داد و گفتمادرش

 ؟یپرسیچند بار م. گهیآره د-

پسره . دی و مادرش نفهمدمیسرش ، مرد بودم فهم پرسش رو فقط من که مثل پنی ایول
 سال خوردی سال که بهش م11 با سن حدود يبچه ا.  انداختیهم برگشت و به من نگاه

 سرش گذاشته بود و دستکش دستش بود و ي رویآخر دبستان باشه و از سرما ، کاله
 و لبـ کی کوچی قلمینی رنگ به همراه بز سبيچشما.  به تن داشتیکاپشن قرمز رنگ

. خوردی سال م35مادرش هم حدود .  رنگ داشتي قهوه ایی تر و ابروهاکی کوچییـها
 ي رو روشن کرده بود و از هواکش ِ باالي بخارمیکالهو از رو سرش برداشت ، چون کر

 :  گفتي بلندي با صدامیکر.  خورد بهمونی گرم ميسرمون ، هوا

 م؟یت کنحرک...  ن؟ی سوار شدیهمگ...  و خانما ونیآقا-

 :  صدا گفتنکی یهمگ

 بله... بله -

 :  آقا از اون عقب داد زدهی

 . راه مونده هایهنوز کل. گهی دفتیآقا راه ب-

.  اخمو و گنده دماغ نبودي راننده هانیاز ا.  بودیشخص محترم.  کردی هم عذرخواهراننده
 نی که اگفتی ، مدشیدی میهرک.  چاقیکلی داشت و هی کلفتلیبی راننده ها سهیمثل بق
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 نکردم و فقط مشخصات شی تو بر ِ چهره اش نرفتم و وارسیلیخ.  اومدیشوفره و بهش م
 : راننده هم از پشت فرمون گفت.  نظرم جالب اومدبه ، دنیدی که همه مشیظاهر

 .ي چالوس و سارنی که سه سوته برسرمی مي جورهی-

 :  که پشت سرم نشسته بود ، گفترمردیپ

 ! و زودمی داغون برسنکهینه ا. می برو که سالم برسي جورهیقربونت ، -

 :  گفتنتی باهاش موافق بودن و اکثر جمعهمه

 بله... بله -

 . حرفاشون ندارمدنی به شنيازی گوشم گذاشتم و حس کردم ني توهدفونو

 مشکل نازیصبح که پر.  جالب نبود برامیلیامروز خ.  بودماالتمی گذشت و منم تو خیساعت
 حل اختالف ي شورامی که برمیداشت و نتونست بره شرکتش و بعدش با هم قرار گذاشت

 که خودم یدر حال.  گرفتم و فرستادمش خونهی مشکل پدرش و بعد هم براش دربستيبرا
 و نازی خونه پري جلومی رفتیبا تاکس. نم خراب شده بودی ماشیدوست داشتم برسونمش ول

 و بوکسِلش کردم و دمی دیسانی نهیرفتم طرف خونه و  رسوندمش ، نکهیبعد از ا
 شده بود و ریحاال هم که د.  کنهرشی مغازه فؤاد و ازش خواستم که تعميرسوندمش جلو

 هی نی اخواستمی از خدا مفقط. رمی ازش بگنوی تا دوربمای ِ نشی پدمیرسی هرچه زودتر مدیبا
 نداده بود که ری نبود و فعالً که امروز گياز مامان هم خبر.  کنهری آخر رو ختم به خکهیت

 ی و کيری ازم نگرفته بود و صبح هم نگفت چرا مي ، خبرشبی دي و بعد از دعواییکجا
 نبود که به س کچیه.  تر بودمتی اهمی بودم و از همه بلی فامي نوه پسرنیاول! ... ؟يایم

 ماه 4 بود که تازه نازی پر که براش مهم بودم ،یتنها کس.  خانواده امی کنه ، حتیمن توجه
.  داشتم باهاش ازدواج کنممی و تصمخوردیباهاش آشنا شده بودم و کامالً اخالقش به من م
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 ی همکاراش مردن ولنکهی و با وجود استی نشی تو زندگیخودش گفته بود که کس
 . بابت راحت بودنی از االمیبراش ندارن و خ یمزاحمت

 :  ظهر12:00ساعت / تهران /  سپهر
 
 کم بگذره و بعد هیگذاشتم .  که دنبالشون برمگفتی به من ميزی چهی یول!  چرا؟دونمینم

 رفتم و نیی ، پله ها رو پارونی که رفتن بدمشونی از تو پنجره پاگرد اون طبقه دنکهیاز ا
 منو نشناخته بود و منم از فرصت استفاده نازیخوشبختانه پر.  دريخودمو رسوندم جلو

 کم گذشت و اونا هم هی. دمیی پای مشونویی ، دو تایدکه روزنامه فروش کردم و کنار همون
 زنگ میگوش.  ماهان بودن و کاپوت هم باال زده شده بودنی باال سر ِ ماشابونیاونور خ

 :  با حرص گفتم شدم ورهی خیبه صفحه گوش. زنهی داره زنگ مدی جاودمیخورد و د

 !حاال وقت زنگ زدن بود؟! ... یلعنت... اَه -

دوباره زنگ خورد و بعد از دو تا زنگ .  ندادم و منتظر موندم تا حواسم پرت نشهیجواب
.  اگه جواب ندمشهی معی ضایلی خدمی دگهی بار سوم زنگ زد و ديبرا. خودش قطع شد

 : باالخره جواب دادم

 ؟یخوب ... دیسالم جاو! ... الو؟-

 :  اخم گفتی عجوالنه و کمی هم با لحندیجاو

 !انگار نه انگار! ...  همه من زنگ زدمانیا! ...  تو؟ییکجا! ... سپهر؟! ... الو؟ -

  باشم؟دیکجا با...  دی جاوگهیتهرانم د-

 نی و محکم در ِ کاپوت رو بست و پالتوشو از تو ماشنی با دست زد به بغـ ـل ماشماهان
 خوادی که انگار می حرکت کرد و به حالتنازی رو زد ، با پرری دزدگنکهیدرآورد و بعد از ا
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 که خواستی منازی و از پردادی بود و دستشو تکون مسادهی ِ اول وانی ، تو الرهی بگنیماش
 .هستیعقب تر با

 : زنهی داره حرف مبهی نفر غرهی دمی اومد و دی از پشت تلفن نمی واضحيصدا

 سپهر؟الو؟ -

 ، کالفه دمی دی رو کنار ماهان منازی پرنکهی انتظار پشت تلفن خسته شده بودم و از انی ااز
 :  که ناله مانند بود ، گفتمییبا صدا.  اومدیبودم و حرصم در م

 بله؟ جانم؟ شما؟-

 آشنا بود ، داشت باهام حرف ی که صداش کمگهی دیکی زنگ زد و حاال هم دی که جاواول
 هم خنده ی اومد پشت خط و کمی مگهی نفر دهی ، گذشتی مگهی خورده دهیحتماً اگه . زدیم

 .ام گرفته بود

 :  صدا دوباره گفتاون

 !بابا سپهر منم بهبود-

 : تو دلم گفتم. دی از سه فازم پربرق

 !د؟ی مدت دوباره بهبود و اونم کنار ِ جاونیبعد از ا...  شه؟یمگه م! ... بهبود؟-

 و ماهان بود که نازی که حواسم به پری شک کردم که واقعاً همون بهبود باشه و در حالالبته
 :  گفتمدی پراهی و منم به شدنی منیسوار ماش

 !دربست-

 :  آروم گفتمیی صدابا

 بهبود ترقه؟-

 ! ترقهیگیتو هم که م:  بهبود
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 رو به راننده نشون یی جلويد. آرنی با دستم ماشکهی شدم که خودشه و در حالخوشحال
 :  کنه ، گفتمبشی که تعقدادمیم

  پسر؟يچطور. شناسنتی اسم منیآخه همه به ا-

 ؟ییکجا. قربانت:  بهبود

 . رودی جاوهی رفته قضادمی. من تهرانم-

 ! ِ منی عروسایب.  ندارهیاشکال:  بهبود

 بی غربی حرفو زد و همش داشت برام اتفاقات عجنی بهبود انکهی تعجب کردم از ابازم
 ، خنده اش بمی عجافهی از قی راننده هم کمکهیبا همون چهره متعجب در حال.  افتادیم

 : گرفته بود ؛ گفتم

  زهر ترك بشم؟یگی بچه؟ نميدی خبر مينطوریچرا ا...  ت؟یعروس-

 :  هم با خنده گفتبهبود

 !خوبه؟!  جانبنی ِ ای به عروسایب. گمیخُب شمرده م.  گفتمییهوی. یگیآره راست م-

 . بهبود جونشهیمن که تهرانم ، نم.  کم نکردهی از اون استرس اوليزینه چ-

دوباره .  بمونهشی و واسه عروسادی بگم که تهران ندی هم ازم خواست تا به جاوبهبود
 اصرار کردم که بمونه ، گفت یهرچ.  گرفت و باهام مشغول صحبت شددی جاوویگوش

 واسه گفتمی من میحاال ه. رمی و مدارکو ازت بگامی شرکت بيارا حتماً واسه کدی و باشهینم
 هی آدم میخودمون.  کار دارم ، به خرجش نرفت که نرفتیل و کرمی گنجای دانا ایعروس

منم آخر سر باهاش هماهنگ کردم و گفتم .  برهشی پشهی همدی و کارش باهیدنده و لجباز
 همه بحث ، تماس رو قطع نیم بعد از امن. رسونمی خودمو تا سر ِ راه بهت میی جوراهی

راننده هم .  برد ، معطوف کردمی مو و ماهان رنازی که داشت پرینیکردم و نگاهمو به ماش
 :  و گفتاوردیدلش طاقت ن
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 ه؟ی بازسیآقا پل-

 چشماش بود رو ي که روی ته استکاننکی گود رفته و عي به صورتش کردم و چشماینگاه
 ي روي ادهی پولدهی ژولي داشت و موهایشی و گونه هاشم چاك چاك بود و ته ردمید

 از یی جوراهی کردن تو گوشش بودن و ي بود و دو تا مگس هم مشغول بازختهیگوشاش ر
 : م گفتتی اش حالم بد شد و با جدافهیق

 !ی کن گُمِش نکنیشما سع. باهاشون کار دارم-

 :  گفتی لب غر زد و بعد از لحظاتریتر کرد و ز زونی ، آوزونشوی آوي هم لباراننده

 باشه-

 . نگاهش کردم و نگاهمو به جلو معطوف کردمدوباره

 :  و به راننده گفتممی شدي کوچه اوارد

 .بزن بغـ ـل-

 همش بهم ی حسهی و دمیی پایداشتم جفتشون رو م.  کرد و زد کناری نگاهمی هم نراننده
تو ! ... کنمی کارو منی ای که دارم واسه چدونستمیاصالً نم.  کنمبشونی که تعقگفتیم
تا خونه خودمون که تو . می از کوچه هاش شده بودیکی و داخل می بودیعتی شرابونیخ

چون واسه مراسم . رسوندمی خودمو تا خونه مدی بود و بااصله فابونیونک بود ، چند تا خ
. دانا بود.  زنگ خوردمیل گوش حانیتو هم. شگاهی بود که ببرم آراازی نلهی کم وسهیبهبود 

 !یی بگه کجاي وري فحش و دری االن بعد از کلزدمیحدس م

 . رو بگهنای رو جواب و منتظر موندم تا همزدم

 تازه به ي خر ِ نفهم ِ کثافت ِ چهار روزه ي ِ احمق ِ بزغاله ی ِ اهل سومالشیروان پر:  دانا
 !؟ی هستي عقل کدوم گوری بشهی ندون و نفهم و از ریچی عاشق ِ هي دهیدوران رس

 :  خنده گفتمبا
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 تموم شد؟-

 گفتمیوگرنه م. رسهی به ذهنم نمي اگهی ِ دزی چنمیبی ، مکنمیواال االن که فکرشو م:  دانا
 .حتماً

 !خُب؟-

 هی ایاول ب! ... يری و وری هنیواسه من عاشق شده تو ا! ... خُب و درد! ... خُب و کوفت:  دانا
 کثافت ِ ي ِ خودت جناب آقای به من بده که بزرگترم ، بعد برو دنبال ِ الواتیسر و سامون

 !مرض

 :  گفتمتی عصبانبا

 . بهشگمی نمیچی هیهرچ...  تو؟ یگی مراهیچقدر بد و ب-

 !یی کجایگیخُب تو که نم. مادر ِ فوالد زره... اُه :  دانا

 !؟يدیمثل آدم پرس-

 .خُب االن مثل آدمم:  دانا

 .اول بپرس-

 ؟ییکجا:  دانا

 .تو کوچه-

 ؟یدوم چ:  دانا

 .دوم نداره-

 کدوم کوچه؟. چرا داره:  دانا

 .دنبال سوژه ام-

 :  لب زمزمه کردری زراننده

 .ي بازسیهمون پل-
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 :  کردم و ادامه دادمظی غي از روی راننده نگاهبه

 ره؟ی مشیکارا چطور پ-

 نکی دارم که همازیه واسه کمک کردن به خودم ن عملهی من یول. واال کارا که خوبه:  دانا
 . باشدیموجود نم

  شد؟ی اوکنای اشگاهیآرا-

 . شدیاوک:  دانا

 ؟ی چیگل فروش-

 . شدیاوک:  دانا

 ن؟یماش-

 . شدیاوک:  دانا

 حرکت نی شد و ماشنیماهان هم سوار ماش.  با ماهان دست داد و وارد خونه شدنازیپر
 ی از دهانم خارج نمي با ماهان دست داد و لبخند زد ، خشکم زد و کلمه انازی پریوقت. کرد
 :  راننده که گفتيبا صدا. شد

 !برم دنبالشون؟-

 : گفتی مدام از پشت تلفن مدانا

  نشد؟ای شد یاوک-

 :  رو ادا کردمي و جمله ادمی کلمات رو کنار هم چی سختبه

  شد؟ی اوکیچ-

 نجا؟ی ایرسی میک...  ؟یتو هپروت.  بابايا:  دانا

 کجا؟-

 :  هم گفتدانا
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 .هی بد دردیعاشق... به به -

 :  خوندینی آهنگي با صدابعد

 !یعشق نهان... بر جان زد آتش ...  یدر زندگان... عاشق شدم من -

  تو؟یگی میچ-

 :  گفتی تلفنی مثل منشدانا

 .بدرود. می ونک منتظر شما هستابونیخ...  شگاهی آراي رو به رو2ساعت -

حرفاش تو ذهنم موند و به . کردی صحبت مينطوری تونستم حرفاشو بفهمم ، ای وقت نمهر
 : به راننده گفتم.  بود1 ساعت وقت داشتم و تازه کیهنوز . ساعتم نگاه کردم

 .حرکت کن-

با راننده حساب کردم و از .  پارك کردي خونه اي جلونی ماشدمی گذشت که دي اقهی دقده
. کردی اون پسره رو بوکسِل منی اومده بود اونجا و داشت ماشیسانی نهی.  شدمهادی پنیماش

آدرس .  ِ روز اونجاستی و باقرگاهی تعمرهی خرابه و احتماالً منشیمنم حس کردم ماش
 گرفتم و رفتم طرف ی تاکسهیرفتم سر ِ کوچه شون و همونجا هم  خونه رو حفظ کردم و

 .ونک

 هی رو داشته که انقدر جدیکیپس . دمی تو شرکت رو فهمنازیر ِ پتی اون همه جدلی دلتازه
 مدت من واقعاً در نی ادیشا! ... ادی از من خوشش نمدیشا. دهی مرد نميو محل به همکارا

از ...  ماهان نی پسره همنی ایعنی...  نبودم که بهم فکر نکرده ینظرش آدم خوب و مناسب
 !من بهتره؟

دستام . کردی اضافه متمی و لحظه به لحظه به عصباندی چرخی بود که تو ذهنم مي افکارنایا
 تالش دیبا.  کردم خودمو کنترل کنمیسع.  به خودم مسلط بودمی ولدنیشروع کرد به لرز
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 قبل يکم تو سالها! ... کردم؟ی فراموش مدی باز هم بایعنی.  که امروز خودمو نبازمکردمیم
 ... حاال ضربه خوردم که

 : گفتی مدام مهی و راننده چند ثان شده بودری درگذهنم

 ... میدیآقا رس-

 :  اومدم و گفتمرونی از فکر بتازه

 ؟یچ-

 زی عزمیدیرس:  راننده

 . شدمادهی به من زد و منم باهاش حساب کردم و پيلبخند

 دانا هم نی ماشدمید.  حرکت کردمشگاهی رو برداشتم و به طرف آرامای مامان و سيلباسها
 که با دمی جلوتر رفتم و دانا رو دیکم.  بهش زده شدهی پارکه و دست گلشگاهی آرايجلو

 :  گرفته گفتمیی و با صداستادهی منتظر ادیکت و شلوار سف

 سالم-

 :  گفتی رسمیلی برگشت و خدانا

 ؟ی هانویها آر ! ...  به سالمت بادریام-

 افتضاح-

 ؟يچرا همچون ممچون شد.  بجردم بچه مویاله...  یاوخ:  دانا

  کو؟لمبردارتیف.  باباالیخیب-

 .ادیداره م:  دانا

 :  گفتی از لحظاتبعد

 ! کني کارهیشما -

 !مرگ-
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 . کنگهی کار دهی که نهیمنظورم ا. تی سالگ120 واسه شاالینه اون ا:  دانا

 کار؟یچ-

 . ِ منه های عروسیناسالمت.  المصبتو باز کنياون اخما:  دانا

 :  کردم و گفتمی زورکي اخنده

 خوبه؟-

 .ادینه اصالً بهت نم:  دانا

 :  با دست چپ ، پشت گردنشو خاروند و ادامه دادبعد

 !سی فرنگنی عشهی منمیا-

 :  بهش کردم و گفتمیاخم

 . فراموش کردمسویمن فرنگ! ... دانا؟-

 :  زد و گفتي پوزخنددانا

 ؟ی رو چکایمل-

 .اون که مهم نبود-

  بود؟رستانیزمان دب.  اومدیه اسمت مسحر که ب... سحر هم مهم نبود؟ :  دانا

 و شدی مممی قدي ِ دوسـ ـت دخترهاادآوری عالقه به من داشت ي از رودونستمیم
 ی وقت تو کالمش نشانچیه. کردی کار رو منی با لحن شوخ اشهی کمکم کنه و همخواستیم

 :  گفتميبا حالت عاجزانه ا.  و متلک نبودریاز تحق

 .گهیبسه د-

 .اونم حق ِ انتخاب داره... بهش حق بده :  دانا

 ! شدی چیدونیتو اصالً چه م-
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 برم دی تو رو نشناسم که باگهید. ی زدم حاجیی چاهی من رفتم فرحزاد و یبگ "ف"تو :  دانا
 اونجا پسره هم بود؟. رمیبم

 :  گفتمي حالت شکست خورده ابا

 آره-

 :  گفتطنتی هم با شدانا

 !ای نداره دختر ِ مردمو االف ِ خودت کردتیبه خدا خوب. ری بگسوی فرنگنی و همایب-

 :  داد و گفتی برداشتم و اونم جا خالزی طرفش خبه

 .غلط کرداهه-

 يدانا هم با ادا و اصول ها.  هم به جمعمون اضافه شدنلمبرداری گذشت و عکاس و فیکم
 چی ساندوهیهمونجا . رنی بگلمی عکس و في که چطورخواستیخاص ِ خودش از اونا م

 انی در جریهمگ.  هماهنگ کردمای قضای واسه تاالر و مابقهیگرفتم و خوردم و با بابا و بق
 کردم و براش بهونه آوردم که به خاطر موی هماهنگنی آخردیجاو کار قرار گرفتن و منم با

 ی بود و کافنیمدارکش هم تو ماش. امی بتونمی کرج نمی از عوارضشتری امروزم بيمشغله 
 . واسه مراسم بهبود نرهدیاونم قبول کرد و گفت که شا. که به دستش برسونمبود 

 :  به طرف دانا برگشتم و گفتمدوباره

  ِ جالل؟شی پی رفتیک-

 . معطلم شده بودیطفلک کل...  ساعت بعد از جدا شدن از تو می نهی:  دانا

  آورد؟ی کنتویماش-

 خودم:  دانا

 خودت؟-

 .گهیدخودم ... نه عمه ام :  دانا
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  شد؟ی چدیکل-

 . گرفتمیکیاز :  دانا

 . برم کرجدیمن با-

 :  مسخره گفتی شد و با حالترهیتو چشمام خ.  خشکش زددانا

 !؟یچ-

 کرج-

 ؟یواسه چ:  دانا

 .قمی برسونم به رفدی مدارك باي سرهی-

 .یذاشتی قرار مگهی روز دهی:  دانا

 .آخه واجبه-

 .ایمثالً قرار بود امروز کمکم باش! ... واقعاً که:  دانا

  جام بفرستم؟ویخُب ک-

 . واسه امروزيکردیهماهنگ نم...  ؟ی بفرستویاصالً چرا جات کس:  دانا

 .هماهنگ شد.  زشت بودگهید-

 :  زد و گفتي هم پوزخنددانا

 .ادی ِ تو مری که گیبنده خدا اون-

 :  گفتمي حالت مغرورانه ابا

 .دلشم بخواد یلیخ-

 : گفتی که مدی به گوشم رسیی آشنايصدا

 .ی خوبنیپسر به ا. خوادیدلشم م-
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 و خوش چهره با پی خوش تشهیمثل هم. ادی داره به طرفم می علدمی چرخوندم و دسرمو
 ي به تن داشت و کفشهایکُت ِ کرم رنگ.  دستکی و زی لَخت و تمیی براق و موهایصورت

 :  را در دستش چرخاند و گفتچشیسوئ. کردی مییبرّاق و نواَش کامالً خودنما

 .میچاکر باجناق و پسرخاله محترمشم هست-

 کرد و یدانا هم احوالپرس.  کردمکی باز باهاش سالم و علي برگشتم و با روی طرف علبه
 .میدی و خندمی گفتقهی اون چند دقی و کلخندوندی هم ما رو فقط میعل

 خودمو دوباره به دست هی کردم روحی ِ خانما بلند شد و منم سعدنی کِر کشي صدارهباالخ
 : گفتمی و مدام به دانا مارمیب

 ! مسخره ات کنم االندهی میفیچه ک...  ي واي واي عرق شدسیخ... حاال وقتشه -

 هی و کردی نثارم مي وري لب فحش و درری بگه و همش زيزی چتونستی هم واقعاً نمدانا
 : گفتیجمله تو حرفاش مشترك بود که م

 !رسهینوبت تو هم م-

 و چند تا عکس هم از دمیخندی مخوردی حرص منکهی و منم از افشردی دندوناشو به هم مو
 تا کَفِشون بِبره دمی شرمنده و قرمز کرده اش گرفتم و گفتم که به بچه هات نشون مافهیق

 !! داشتنییو بدونن چه بابا

 : گفتی و عکاس بود و مدام ملمبرداریف هم کنار ِ یعل

 ! کمه هاگهی عکاس دهی-

 : گفتی هم مدام ملمبرداریف

 !آقا اون که واسه شب هماهنگ شده-

 که قراره شب می هم دارگهی عکاس دهی افتاد که شی صحبت کردم و دوزاری با علمنم
 .ادیب
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 و خاله رو سوار مای ، سای شدن و منم مامان ، دننی داخل ماشفاتی تشری با تمامنشی و بدانا
 و منم پشت زدنی مانکنو گذاشت و همه داشتن دست می هم آهنگ ساسمایکردم و س

 :  زد پس ِ کَلَم و گفتایدن. دمی پری منییفرمون باال پا

 ! خوانندهيحواست به جلو باشه آقا-

 :  با خنده گفتمایس

 !اِ نزن آق داداشمو-

 : دم و گفتم دراز کرای واسه دننهی از تو آزبونمو

 !دلت بسوزه! ... خوادی چقدر خواهرم منو منیبب-

 :  هم زد به بازوم و گفتمامان

 !با عروسم درست حرف بزن-

.  اومدی نمرونی از دهنش بی حرفنی وقت چنچیه. ختی ري گفت ، دلم هرنوی مامان اتا
 هم خجالت ایدن. دنیخندی مزی تعجب نکرد و انگار با هم هماهنگ بودن و رادیخاله ز

 نازی پرهی کس جز دانا از قضچی هنکهی حرص خوردم و از ایلیمن خ.  و حرف نزددیکش
 :  با اخم گفتمای فرمون و سيزدم رو. بود  نداشت ، اعصابم خورد شدهيخبر

 هو؟یچت شد -

 :  بفهمه اعصابم خورده و با لبخند گفتمی کسنخواستم

 !یی جلونی ماشرهینِم-

 :  هم از پشت گفتخاله

 مگه نه؟. گهی آروم تر بره ددیخُب آقا داماد با-

تو ذهنم هزار تا فکر اومد .  گذشتری کردن و خدا رو شکر به خدیی هم با گفتن بله تأهیبق
 : گفتیو مدام م
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 حرفو نی اییهوی و کنهیچرا مامان با من هماهنگ نم...  دلم بذارم؟ ي کجاگهی رو دایدن-
 .زنهیم

 ي با قدی قلميدختر.  ِ صورتش معلوم بودي گردنهیاز تو آ.  شدمرهی خای چهره دنبه
 ینی ِ درشت و بی مشکي با چشمای ولی بود و صورتش هم دراز و پوست استخواندهیکش
 افهیق.  روشن داشتی بود و پوستدهیلبـ ـاشم کش.  قشنگی ولوستهی پیی و ابروهایقلم

 ِ ری درگخواستمیزش برداشتم و نمنگاهمو ا.  بودرتر از اون سنازی داشت و پریمعمول
 که کنارم مای و سکمی نزدیلی ِ دانا خنی به ماشدمی فکرا بودم که دنیتو هم. نگاهش بشم

 : نشسته بود ، بلند گفت

 !سپهر بِپا جلوتو-

 سرم غر ی که پشت نشسته بودن ، پرت شدن جلو و مامان هم کلي رو ترمز و سه نفرزدم
 .زد

 شدن تا برن ادهی خونه خاله ، هر چهار نفر با عجله پمیدی گذشت و رسری به خنکهی از ابعد
 هیادی که مدت زیینای گنگ و اي هم منو مثل آدماایدن. خونه و لباساشونو عوض کنن

 گهی ساعت دمی شدم و باهاشون واسه نادهی پنیمنم از ماش. کردی ، نگاه مشناسهینم
 و بعد از شگاهیقرار بود برم آرا. ت ِ سالن سممی و بعد برالشون دنبامیهماهنگ کردم که ب

بعد از .  سالن تا مراسم عقد برگزار بشهمیرفتی مدی و بعد هم بانای اومدم دنبال مامانیاون م
 . بدمدی کرج تا مدارکو به جاوی برم عوارضتونستمی وقت بود و می ساعتکیعقد هم 

با هم سالم .  بودننی و بچه اش هم که تو ماشی خونه خاله و بماني جلودی هم رسیعل
 و قراره عکساشونو هی آتلدهی حرف زدم و گفت که رسی و با دانا هم تلفنمی کردیکیعل

 اِال افکار ِ من که مشوش بود و همش تو فکر ِ رفتی مشی داشت خوب پزیهمه چ. بندازن
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 نازی اش با پرهیقض بودم تا در مورد ماهان و ی فرصتتظر دور و برم بودم و منيآدما
 .ارمیاطالعات کامل به دست ب

 دگمه ی و تمامدمیچیپالتومو دور خودم پ. دیلرزیتمام تنم داشت م.  بودیبی عجيسرما
.  در باز شدنکهی تا ازدمی مي در سکندريپاهام رعشه گرفته بود و داشتم جلو. هاشو بستم

 : گفتی بود که ممای نيصدا

 باز شد؟-

 ! تو؟ییکجا.  زدمخی...  کوفت يا-

 :  با خنده گفتماین

 ! من تو گَچمیدونیتو که م-

 :  حرص جوابشو دادمبا

 !ی الهيریبم-

.  وسطش بودی بود و باغ بزرگییالیخونه شون و.  و منم در رو باز کردم و اومدم باالدیخند
!  وقت ازش ترس ندارن؟چی که خودشون هگفتمی و بهش مدمی ترسی باغ منی از اشهیهم
 باغ واسشون عادت شده و چون من عادت ندارم ، نی که اگفتی هم در جوابم مماین... 

 اومد جلوم و پارس نی سباستییهوی حرکتم ادامه دادم که به با ترس و لرز. ترس دارم
 :  و سرش داد زدمدمی کلمه گُرخی واقعيبه معنا. کرد

 وون؟یچته ح-

 يزی چگهین منو شناخت ، د انداخت و چونیی و سرشو پادی کشي هم زوزه انیسباست
 .نگفت

 ي بود و با صداسادهی خونه واي ورودي پله هاي و جلورونی با عصا از در اومده بود بماین
 : بلند گفت
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  بچه مو؟ي دارکاریچ-

 :  گفتمي کردم و به حالت مسخره ازونی ـامو آولبـ

 .گهی دشهی منی ، همیکنیبچه تو جمع نم-

 .چشماش پف کرده بود.  جلو و باهاش دست دادمرفتم

 ؟يچرا پف کرد... چته؟ -

 . فرانک زنگ زد و گفت که مادرش فوت کردهشیدو ساعت پ.  بابایچیه:  ماین

 چرا؟. ي وايا-

 ي کارتونمیمنم که نم...  یچی که هیچیآخرم ه.  همه دعا کردن واسشنیا. دونمیچم:  ماین
 .فت ام گرهی گرنیکنم و واسه هم

 .کنهی نمهیمرد که گر-

 .من دلم نازکه. تو پوستت کلفته:  ماین

 .ستی مرد خوب نهیواسه . گهیبده د-

 :  لب گفتری آروم و زماین

 . سال االف کردم4 خودمو ی الکیالک-

 :  گفت و در جوابش گفتمی که چدمی من کامل شنیول

 !يعرضه ندار-

 :  شد و گفترهی بهم ختی هم با عصبانماین

 .دیی فرمای می جناب عالیهرچ-

 .می فرمای درست مشهیمن هم-

 :  هم با پوزخند گفتماین

 .گهی غرور ِ کاذب کار دستت داده دنیهم...  ؟یزنی درجا منهیپس واسه هم-
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 :  رو که تو دستش بود ، ازش گرفتم و گفتمنی نکردم و دوربی حرفاش توجهبه

 .گهیمن برم د! ... ؟ي نداريکار-

 : د و گفت هم خشکش زماین

 ؟يبر...  ؟یچ-

 بمونم؟! ... نه پس-

  مگه؟يغذا خورد:  ماین

 . تو راه زدمی چهی-

 ! تو حاالقهی دو دقایبابا ب:  ماین

 . شدهری االنشم دنیهم.  تهران باشمدی با7-6تا . رمهی دمایبه جان ِ ن-

 : لـ ـبمو گاز گرفتم و گفتم.  و ربع بود4.  ساعت نگاه کردمبه

 . شدریاُه اُه د-

  خراب شد؟نیماش:  ماین

 فِس ی بشه ، هادهی پخواستی خانم با پسرش مهیسر ِ راهم . پنچر شد المصب. اوهوم-
 ... فِس کرد ، اعصاب ِ ملتو

 .دمیفهم:  ماین

 .خالصه من برم. گهیآره د-

 . بد شدیلی خينجوریا:  ماین

 .نمتیبی تهران ميای تو مپیری تهی شاالیا. نه بابا-

 . از تو گچ در اومدمنکهیالبته بعد از ا:  ماین

 .نگران نباش. یشیخوب م.  ماه تو گچ بود2منم دستم . يایم-
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 کردم و یباهاش خداحافظ.  زد و باهام دست دادي نثارش کردم و اونم لبخندیچشمک
 :  زدم و گفتمنیموقع برگشت دو تا بشکَن واسه سباست

 .ی هاني بايبا-

 .زنهی داره بهم زنگ مبهی شماره غرهی دمی رو بستم و ددر

 !دییبفرما... بله؟ -

 :  مردونه از پشت تلفن گفتییصدا

  قدم؟کی نيآقا... الو؟ -

 امرتون؟. خودم هستم... بله -

 :  کوتاه گفتی با مکثمرد

 ... نازی پريعمو...  قتیناصر حق...  هستم قتیحق-

 دو ساعت ازش نی تو ادمیمنم د افتادم که بهم گفت با عموش برم و نازی ِ حرف پرادی
 حاال شماره منو به عموش داده بود و منم یول.  برگردمیی داشتم تنهامی نشده و تصميخبر

 :  شرمنده شدم و با تته پته گفتمیکم

 .در خدمت هستم...  قتی جناب حقدیی فرمایدرست م...  یعنیبله ... درسته ... بله بله -

 !دی شما چالوس هستایگو:  قتی حقناصر

 و ي جدیبا لحن.  سال داشته باشه40 ي باالخوردی گرم و مردونه بود و بهش میلی خصداش
 :  هم تنگش بود ، گفتمتیمی صمکهیدر حال

 .بنده االن چالوس هستم. بله-

 بودم و االن هم قصد دارم به نجای اي کاريبرا. منم چالوسم... خُب خوبه :  قتی حقناصر
 تون باشم؟ همراهتونمیم. تهران برگردم

 ستم؟یمن مزاحمتون ن...  دیشما بزرگوار...  دی داراریاخت-
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 نمتون؟یکجا بب...  بنده ي براهیافتخار...  دیینه نفرما:  قتی حقناصر

 ام؟یکجا ب. هستم...  دونیراستش من االن تو م...  دیسالمت باش-

 شه؟ی که نمرتونید.  ِ شماشی پرسمی همونجا مگهی ربع دهیمن تا :  قتی حقناصر

 . هم خوبهیلیخ. نه نه-

 : گفتمی ذهنم همش متو

 ! هسترمیچرا د-

 و 4باهاش هماهنگ کردم و قرار شد ساعت ! ... بد بود بگم نه...  کردم؟ی مدی باکاری چیول
 هی بعدازظهر ، می و ن4 ربع درست رأس ساعت هیمنتظر موندم و بعد از .  منو سوار کنهمین

منم گفته .  من پارك کردي بهم گفته بود ، جلوقتی که حقی با مشخصاتی مشکيپرادو
.  رو صورتمهی آفتابنکی و عدمی پوشی و کُت و شلوار ِ مشکسادمی واژبودم که کنار پاسا

 و کی شي با ظاهریی آقاهی. هی پروفسورشممی بلند دارم و موهامم بلند و لَخت و ريقد
 نکی و شلوار کتان ِ کِرِم و عییموی لی ، به همراه کُتی مثال زدنیپی جنتلمن و تيچهره ا

 :  دراز کرد و گفتتشو به طرفم اومد و دست راسسی پليدود

 سالم-

 :  چشمش برداشت و ادامه دادي رو از رونکی با دست چپش ، عبعد

 .قتیناصر حق.  هستمقتیحق-

 :  کمـ ـربندمو بستم ، گفتمنکهی نشستم و بعد از انی ماشتو

 . به زحمت نبودمیراض...  دیشرمنده کرد-

 :  خاص و دلربا گفتی حالتبا

 !ه؟ی چه حرفنیا...  دیینفرما-
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.  اومدی مکشی ِ شنی داشت و به ماشیی کامالً اروپایپی بود و تي امروزیلی اش خچهره
 ی طبنکی بود ، عنی که تو ماشی مثل خودم داشت و موقعي پروفسورشی رسا و ريصدا

 سال داشته 42- 3 از شتری که بخوردیبه صداش نم.  بودینکی عنازیبه صورتش زد و مثل پر
بعد .  بودنش خوشم اومدیمیاز صم. دمی ، فهمدمشیدی و مودم االن که کنارش بنویا. باشه

 :  گفتقهیاز چند دق

 کنه؟ی نمتتونی اذکیموز-

 .دمی باشه ، گوش میهر سبک.  امیقیمن عاشق موس. نه خوبه-

 ؟یکنیل م حاسی ونجليبا کارا:  قتی حقناصر

 :  چهار تا شد و گفتمچشمام

  مگه؟دیدی گوش می خارجکیشما موز-

 :  گفتي جدیلی ، خکردی مباتری که چهره جا افتاده اش رو زي لبخندبا

 تا آلــ ری بگي بلوز و کانترياز سبکها. دمی گوش میی اروپاکی موزشهیمن هم...  ناًیقیبله -
 . و ترنسویـترنت

 :  گفتمی خوشم اومد و با خوشحالیلیخ

 .واقعاً خوبه... براوو -

 ست؟ی نسی با ونجلیپس مشکل:  قتی حقناصر

 ! نورهی نور ِ علگهیباشه که د conquest of the paradise اگه آلبوم... ابداً ... نه -

 ، قهیبعد از دو سه دق.  کرد و آهنگ رو گذاشتدیی زد و حرفمو تأي دوباره لبخندقتیحق
 :  ضبط رو کمتر کرد و گفتياصد

 ش؟یدیکجا د-
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 جا خوردم و خودمو جمع و جور کردم و ی سؤال کمنی تو حال و احوال خودم بودم و با امنم
 : گفتم

  خانم؟نازیپر-

 . بدونمخوامیم...  ش؟یدیکجا د...  نازیبگو پر... راحت باش :  قتی حقناصر

 .دمشیواال من تو دفتر د-

 کدوم دفتر؟... دفتر؟ :  قتی حقناصر

 بود که من هم اونجا سر ی شرکتهی. البته شرکت ِ خودش نه... شرکت ... دفتر که نه -
 باًی و تقرکنمی وقت کار ممهیمن تو شرکت ِ پدرم ن. در واقع منظورم شرکت ِ پدرمه. زنمیم

 .دمشی دشی ماه پ4-5

 ه؟یجسارت نباشه کار ِ پدر چ... چه جالب :  قتی حقناصر

 . هستنی برقساتیتو کار ِ تأس. کنمینه خواهش م-

 :  متفکرانه گفتي تکون داد و با چهره اي سرقتیحق

 به کار ِ شما مربوط یعنی! ...  دارهکی ِ مکانسانسی ، لادمهی که یی تا اونجانازی پریول-
 شه؟یم

 دادم که حی توضنی هميبرا. دونهی و هوافضا نمکی از ارتباط ِ برق و مکانيزی کردم چحس
 :  کننده گفتدیی تأي تموم شد ، با چهره احاتمی که توضیقی و بعد از دقاهیکارمون چطور

 .االن متوجه شدم... بله بله -

 :  در هم قفل کردم و گفتمدستامو

 . به کار ِ پدرم ندارميهرچند من خودم هنرمندم و کار-

 :  و گفتدی خندقتیحق

 ؟يچه هنر! ... چه جالب! ... اِ-
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 !معرق...  یقیموس...  یعکاس-

 :  نگاهم کرد و متعجب گفتقتیحق

 !جوون چند تا؟-

 :  کردم و گفتمي اخنده

 !آخه عاشق هنرم-

 ؟ياریپولم از توش در م:  قتی حقناصر

 .هیکارم پروژه ا... شکر ...  یه-

. شی چند سال پیعنی. کردمی کار می طراحی زمانهیمنم . یگی میگرفتم چ:  قتی حقناصر
 ...  ، فرشچهی ، قالیقال. کارم تو فرش بود.  گذاشتم کنارگهیاالن د

 .دیخُب پس از هنر سررشته دار-

 . فرش از دانشگاه هنر تهران دارمی طراحسانسیبنده فوق ل... بله :  قتی حقناصر

 :  دهانمو قورت دادم و گفتمآب

 .بله-

 : فتمبا خودم گ.  رفتم تو فکری شدم و کمرهی به چهره اش خبعد

 کاریچ! ... نپرسم؟... ازش بپرسم؟ ! ...  داره؟سانسیمگه چند سالشه که مدرك فوق ل-
 ! ...کنم؟

 : باالخره گفتم.  مونده بودممعطل

 . کنجکاو شدمیول... البته جسارته ...  چند سالتونه؟ دیببخش-

تا باهاش  شدی خوشم اومده بود و نوع ِ برخوردش مثل بابا بود و باعث مشی مردونگنی ااز
 :  گفتی و بدون ِ ناراحتی خودمونیلیخ.  کنمیاحساس راحت

 . سالمه55من ... راحت باش ! ... ه؟ی چه حرفنیا-
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حس کردم .  از جام بلند شدم و سرم به سقف خوردي لحظه ايبرا. دی از سه فازم پربرق
 از خودم نشون دادم که باالخره عی ضايانقدر حرکتا. خندهی و داره تو دلش بهم مدهیفهم

 :  زد و گفتيلبخند

 باورت نشد؟...  شد؟ یچ-

 تخـ ـته کجاست؟-

 :  سر داد و گفتي قهقهه اقتیحق

  به تخـ ـته؟ی بزنيخوایم-

 ... ماشاال...  باورم نشد دیباور کن-

 . به خودش برسهدی من معتقدم آدم بایول...  گنی منوی اایلیخ... ممنون :  قتی حقناصر

 :  دلم گفتمتو

. يدی سال کمتر نشون م12.  سالته43 پر ِ پرش کنهی ندونه فکر میهرک... آره واال -
  مگه؟ي کردکاریچ

 :  زبون آوردمبه

 .دهیحتماً همسرتون خوب بهتون رس...  دیی فرمایدرست م... بله -

 :  و گفتدی کشی آهقتیحق

 ...  بودیکاش م-

 :  آورد و گفترونی از داشبورد بی عکسو

 . ساله تنها گذاشت5 پسر هی گذشت که منو با مونیسال از زندگ 8-

 :  گفتمی براش سوخت و با ناراحتدلم

 .خدا رحمتشون کنه-

 . کردم خودمو نبازم و به عشقش زنده امی من سعیول... ممنون :  قتی حقناصر
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 ازدوا؟-

 :  گفتتی با جد همقتی شدم و فوراً حرفمو قطع کردم و حقمونی حرفم پشاز

 ... ابداً... ازدواج؟ -

 : بعد ادامه داد.  بهش اعتماد کردشهی و مهی که مرد خوبدمیفهم

 27مهرداد پسرمه و االن ...  من بعد از مهرداده هی سرمانیبهتر...  نازمیمن عاشق پر-
اد ، بعد از مهرد...  از آرزوهامه یکی یهنوز بابا بزرگ نشدم ول... سالشه و ازدواج کرده 

...  دوستش دارم یلیخ...  هم مثل دختر نداشته خودمه نازیهرچند پر...  نازهی ِ دلم پرزیعز
 يزی کردم و چي سالها که اون پدر نداشته ، براش پدرنیتو ا...  برام مهمه یلی خش اندهیآ

 . بشهي دچار لطمه اشی زندگخوامینم... واسش کم نذاشتم تا کمبودشو حس نکنه 

 داره ي که انقدر جدنهی به عموش گفته و اونم واسه همشنهادمی راجع به پنازی زدم پرحدس
 :  کردم و گفتمدییحرفاشو تأ. گهی منازی پرندهی و از آکنهیصحبت م

 . باشمی آلدهی مرد اکنمی میسع...  نطورهیقطعاً هم-

 :  زد و گفتی چشمکقتیحق

 باشه؟. ي خواستگار واسهی هماهنگ کنهی وقتشه ، کافيهر زمان که احساس کرد-

 : با خودم گفتم.  به خودم و اوضاع احوالم زدمي دلم پوزخندتو

 نی با اگهید.  بهش بگمدی بایول! ...  مشکلم مامانهنیمهمتر! ...  کنم؟کارشیمامانو چ-
 . حرفامو به مامان بزنمدی زد ، باقتی که حقییحرفا

 :  و گفتمدمی کشیقی عمنفس

 .باشه چشم-

 . بالیچشمت ب:  قتی حقناصر
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افتاده . دادی گچسر و تهران رو نشون مری که مسمی تابلو رد شدهی که گذشت ، از یکم
 ، کردمی مزی نگاهمو تیاگه کم.  و اطرافمون درخت و کوه و رود بودی تو جاده اصلمیبود

 طرف هی جاده چالوس از زی دل انگيفضا. دمیدی کوهها مي هم روی و خونه نقلالی ويتعداد
 باعث شد ی هم از طرفيشدی نمری که از حرف زدن باهاش سیقتیقرف زدن با ناصر حو ح
 . عمرمو تجربه کنمي سفرهانی از بهتریکیتا 

 :  بعدازظهر4:00ساعت / تهران /  دانا
 

 :  گفتوای و شنیری شیی فرخنده با صداخانم

 مبل و آقا دانا هم باال سرتون دستاشو دور ِ گردنت حـ ي رونی جان ، شما بشنشیحاال ب-
 .ـلقه کنه

 :  و با گفتنمی کارو کردنیهم

-1 ... 2 ... 3...  

 :  فرخنده عکس گرفت و بعد گفتخانم

 باشه و چشمک طونی سمت راست و دانا هم سمت چپ و چهره جفتتونم شادی بنشیحاال ب-
 .دیبزن

آخرسر من . میگرفتی مختلف مي و ژست هامیکردی رو مگفتی که خانم فرخنده ميهرکار
 : خسته شدم و گفتم

 !! ها خانمرهیگی ژست نمينطوری انتخابات هم ايدایکاند-

 :  و گفتدی فرخنده هم خندخانم

 ! امشبدیشما از اونا مهم تر-

 :  تکون دادم و ابروها باال انداختم و گفتمسرمو
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 مورد نیالبته ا! ...  اونا مهمتر از مردمنگهی ديچون شبا! ...  امشبهی نیفقط هم... درسته -
 .شهی نمریی و دستخوش تغهیشگیهم

 :  کرد بحثو عوض کنه و گفتی نبود و سعاستی سي فرخنده هم تو وادخانم

 !یحاال عکس تک-

 :  هم دستامو محکم گرفت و گفتنشیب

  دانا؟میسیکجا وا-

 :  نگاه کردم و آروم گفتمباشی چهره زبه

 ! خوشگل بانويهرجا خودت دوست دار-

 :  کرد و چهره سبزه و بانمکش ، بانمک تر شد و گفتي هم خنده انشیب

 موقع عکس بخندم؟-

 !گهی دي بخنددیبا:  فرخنده خانم

 و گونه شهی که موقع عکس بانمک تر مدونهیآخه م... نه منظورش من بودم خانم فرخنده -
 .دی پرسنیاسه هم ، وادی و من خوشم مندازهیاش چال م

 :  و گفتدی فرخنده هم خندخانم

 !آهان-

 :  اضافه کرديزی آمطنتی با لحن شبعد

 ! ، نه؟یکنی خودت مفتهی شاه دومادو شينطوریا! ... پس بگو-

 متأهل و حدود یخانم فرخنده هم که زن.  انداختنیی و سرشو پادی هم خجالت کشنشیب
 :  ؛ گفتنهی نبی رو خجالتنشی ، بنی از اشتری بنکهی اي سال بود ، برا35

 ! عروس خانم خوشگلنمی ببریژستتو بگ-

 :  چونه ام گرفتم و با دست چپم ، دست راستمو گرفتم و گفتمری دست راستمو زمنم
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 !چه شود-

دستامو به نشانه .  و همون لحظه خانم فرخنده عکس گرفتدی خندنشی گفتم ، بنوی اتا
 :  باال گرفتم و گفتميروزیپ

 ! جانیجانم... رااااااااا هو-

 :  خنده و خانم فرخنده هم گفتری زمی سه زدهر

 !امان از دست شما آقا دانا-

 . کردشهی نمشیکار... خانم ما خوشگله ...  گهی دمیچه کن-

 لحظه ها نی شاد بودم و ایلیتو دلم خ.  بودمدهی ندی رو سرخ و خجالتنشی به حال انقدر بتا
 ي اافهی هم قنشیب.  ِ منی بود به عکس ِ تکدهیحاال نوبت رس.  بودیبرام فراموش نشدن

 بعد متوجه شدم که ی ولدمی نفهميزی بودنش ، اول چي جدنی گرفته بود و منم از ايجد
 و منم حواسم پرت اوردیموقع عکس انداختن ، همش ادا در م. ارهی مر ديداره ادا باز

 :  کم اولش ناراحت شد و گفتهیخانم فرخنده . شدیم

  دانا؟یستی نميچرا درست وا-

 هوا از من ی هماهنگ کرد که چند تا عکس ِ بنشی از چه قراره ، با بهی قضدی که فهمبعد
 .می و بعداً تو آلبوم عکسامون داشته باشرهیبگ

 دونستمی ِ خودمو انداختم و مي جديمنم عکسا. دی و دلبرانه رسي جدي نوبت به عکسابعد
 بودن ِ ی موهامو جلو آورده بودم تا خالیکم. ادی ِ من خوشش مي ِ جدپیری از تنشیکه ب

 :  خورده که گذشت ، خانم فرخنده گفتهی.  بپوشونهموی ـشونـی پيرو

  بشه؟پی که کلمیری هم بگلمیف-

 :  خاروندم و گفتمدماغمو

  بشه؟ی چیچ-
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 بگم ی پازوکيبه آقا.  که داشته باشنهی به بقونی اشانتنیبد...  گهی دپیکل:  فرخنده خانم
 ! تو اتاق؟ادیب

 :  گفتمزی متعجب و سؤال برانگی حالتبا

  داشته باشن؟هی ِ من و زنم رو بقلمی فیعنی-

 :  داشت و گفتپی بودن ِ کلکی فرخنده هم با انگشتان ِ دستش اشاره به کوچخانم

 ! ِ کوچولو از شما دو تاي اقهی چند دقلمی فهیهمش -

 تر از اون بودم و ياما خودم جد. ستی داستانا ننی تو ادونستمی شد و مي جدنشی بهافیق
 : گفتم

 ! بدونهی از حال کردن ِ من و زنم کسادیخوشم نم... نه خانم -

 :  فرخنده هم ابروهاشو باال داد و گفتخانم

 ؟ی مالصادقيآقا-

 :  گفتمي همون لحن جدبا

 !بله؟-

 :  فرخنده هم با لحن گرفته گفتخانم

 ... ستیقرار ن-

 :  حرفش گفتملی حرفش رو خورد و منم در تکمهیبق

 از ابراز ِ احساسات ِ قهی دق5چه ! ...  از بـ ـوس کردن ِ من و زنمقهی دقهیچه ! ... لمهی فلمیف-
 گم؟یدرست م! ... ما دو نفر

 بودن باال گرفت و میه نشانه تسل فرخنده هم که متوجه اوضاع شده بود ، دستاشو بخانم
 : گفت

 ؟یعکس چ... خُب باشه -
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 :  ادامه دادمي همون حالت جدبا

 .شهی پخش نمی کسنیعکسمون هم هرگز ب-

 ون؟ی اشانتیحت:  فرخنده خانم

 .ونی اشانتیحت-

 که از اتاق یقیبعد از دقا.  ندارمی که شوخدی بود و خانم فرخنده هم فهمي کامالً جدلحنم
 زد ي کردم و به من لبخندی نگاهنشی مبل نشسته بودم ، به چهره بي رفت و منم رورونیب

 : و گفت

  عاشقتم؟یدونستی مچیه-

 :  و گفتمدمی خندبهش

 .ی که خوشبخت باشکنمی ميهرکار-

 ... االن. مطمئن باش که هستم:  نشیب

 : با آب و تاب بلند شدم و گفتم.  حرفشو خورد و بغض کردهیبق

 ؟یاالن چ-

 .کنمیاالن واقعاً از ته ِ دلم بهت افتخار م:  نشیب

 :  گونه هاش بود ، با دستم پاك کردم و گفتمي رو که روی تا قطره اشکدو

 . ، راحت ترمی نکنهیگر-

 :  آب دهانشو قورت داد و گفتعی هم سرنشیب

 !چشم-

 :  ِ خاص ِ خودمو بهش زدم و گفتمچشمک

 . بالیچشمت ب-

 : گفتم ساعتم نگاه کردم و به
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 ...  شدریاُه اُه د-

 :  هم با عجله گفتنشیب

 .میینجای ، امی اومدشگاهی از آرایاز وقت-

 !ادیهمه االن صداشون در م. دنی که سفره رو چمیبر... آره آره -

 :  ازش گرفتم و گفتمفشوی برداشت و منم کلشوی هم وسانشیب

 . نرهاتیتور -

 :  بهم لبخند زد و گفتبازم

 !یرتی غيچشم آقا-

 :  به گونه اش زدم و گفتمدست

 .میمخلص-

 :  هم اومد جلو و گفتی پازوکي و آقامی کردی خداحافظهی مسئول آتلاز

 .رمیشما آهسته حرکت کن که من حواسم بهت باشه و بتونم راحت بگ... دانا جان -

 . تخـ ـتالتونیخ... باشه -

 :  بودنی اس ام اس مشترك دادم که متنش اهی و سپهر مای و سای شدم و به دننی ماشسوار

 !کنمی بهتون حمله مگهی ساعت دمیمن تا ن... سالم خُل و چِال -

 عقب رو ی صندلي از اون بادکنکایکی ییهوی هم متنو خوند و از خنده غش کرد و نشیب
 :  و گفتمدمی کشینی بلند هِيترکوند و منم با صدا

 ؟یکنی مکاریچ... چته دختر؟ -

 :  هم محکم زد تو سرم و گفتنشیب

 !ه؟یدختر چ-

 :  شدم و با اخم بهم گفترهی بهش خبعد
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 ! خانم شدمگهیمن چند وقته که د-

 .دیی فرمای محیبله بله صح-

 .رهیگی ملمی که داره فنی رو ببیحاال پازوک! ... کالیآ بار:  نشیب

 ! به چشمياِ-

بسه ، گوشم بدهکار نبود و  گفتی منشی بی هم پشت فرمون ادا در آوردم و هرچیکم
 . ، لذت ببرملمی فنی ِ ادنیدوست داشتم بعداً با د

اومدن استقبال و ) پدر سپهر( و آقا نادر ژنی ، بابا بدنمونی و به محض رسمیدی تاالر رسبه
 .گرفتیسپهر هم با ادا و اصول ِ خاص خودش ، ازمون عکس م

. کردمی رو گرفته بودم و حرکت منشی تو سالن منتظر بودن و منم آهسته دست ِ بخانما
 مهربون یلی رو خنشی باهام دست داد و دست ِ بی و رسمي هم طبق معمول جدژنیبابا ب

 : گرفت و گفت

 . دخترميخوش اومد-

 :  لب گفتری هم زنشیب

 .یمرس-

همزمان با ورودمون به . می آقا نادر اومد و خوش آمد گفت و ما هم وارد سالن شدبعد
 همه سر و صدا و نیسرم رفت از ا. دنیانما بلند شدن و دست زدن و کِر کشسالن ، همه خ

 :  گفتماهویوسط اون همه ه

 !بابا ساکت تر-

 :  گفتای خنده و دنری زدن زهمه

 ؟یشیتو امروز هم آدم نم-

 !دنی برينافشو با مسخره باز:  مایس
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 !دنی بری با چدونهی مژنمیبابا ب... نه بابا -

 : دم و گفتم رو به بابا کربعد

 ؟يدی بریبابا نافمو با چ-

 :  بلند گفتي خنده و سپهر هم با صداری زده بودن زهمه

 !نبوده؟!  کارا قدغن بودهنیاون موقع که ا-

 :  هم اومد جلو و گفتبابا

  پسر؟یگی میچ-

 :  از خنده غش کرده بود و گفتمنشیب

 !خوامیبابا من نافمو م-

 .یکنی مداشیاونجاتو نگاه کن ، پ! ... ارم؟ی ناف از کجا بيری و وری هنیحاال تو ا:  بابا

 :  گفتزی سؤال برانگي اافهی رفت و بابا هم با قسهی هم رنشیب

  عروس خانم؟گمیبد م! ... واال-

 :  ، گفتدیخندی مکهی دهانش گذاشت و در حالي دستشو جلونشیب

 .نه اصالً-

 :  کرد و گفتی هم همراهسپهر

 ده؟ی ناف ِ دانا رو دیک-

 خودشو کردی میمامان که سع. دنیخندی افتاده بودن و فقط می صندلي رومای و سایدن
 : کنترل کنه ، اومد جلو و گفت

 !زشته. نجانیمهمونا ا! ... گهیبابا بسه د-

 :  رو به من گفتبعد

 ؟يتو مثالً داماد-
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 !عروسم! ... نه پس-

 :  و با همون خنده گفتدی خندمامان

 !زهرمار-

 !مچکرم-

 !ای مملکتنیمثالً مهندس ا:  مامان

 مملکت کجا بود؟! ...  اونورمگهی روز د4من تا ... عمراً -

 !چشمم روشن:  مامان

 :  به من گفترهی هم خنشیب

 !دانا؟... اِوا -

 جون ِ دانا؟-

  خارج؟ي بريخوایتو م:  نشیب

 :  تو گوشش گفتمآروم

 !ایریگی مي من گفتم تو جدی چهی بابا الیخیب-

 : رو به مامان که منتظرمون بود ، گفتم بعد

 !خُب؟-

 :  گفتی هم با لحن سؤالمامان

 !خُب؟-

 !ناف ِ من کو؟-

 :  گفتادی خنده و سپهر با خنده زری همه زدن زدوباره

 ! تا نکُشتمتی رو صندلنیبرو بش-

 :  فرخنده هم از خنده غش کرده بود و گفتخانم
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 !د؟ی بری نمفی تشری مالصادقيآقا-

 و ایدن. ی صندلي رومی رو گرفتم و نشستنشی همه منتظرن و گفتم بده و دست بدمی دمنم
 .دنی سابی بودن و قند مسادهی هم باالسرمون وامایس

 :  بعدازظهر5:00ساعت / تهران /  نشیب
 

قبالً عقد کرده . دنیخندی حرفاش مدنی بهبود بود و همه با شني به حرفها و کارهانگاهم
 هی بقي و بخاطر کادوهامی تا دوباره خطبه رو بخونمی انداخته بوديره ا و حاال فقط سفمیبود

 . سفره انداخته شده بودنی، ا

 : دی که ازم پرسیموقع.  شروع کرد به خوندن ِ خطبه و همه ساکت بودنعاقد

 که شما را با دی دهی به بنده وکالت مایآ...  طالب زاده نشی بزهیدوش... عروس خانم -
 سکه 313 و شمعدان و نهی جفت آکی شاخه نبات ، کی ، دیمج...  جلد کالم اکی هیمحر

 لم؟یبنده وک...  اورم؟ی در بی دانا مالصادقي ، به عقد دائم جناب آقايبهار آزاد

 قبالً بله گفته بودم ، باز هم استرس داشتم و چهره بابا نکهی دهانمو قورت دادم و با اآب
 و نازك ِ خودش ، فی ظري با صداایدن.  نگفتميزی چبغضم گرفت و.  صورتمياومد جلو

 : گفت

 .نهیعروس خانم رفته گل بچ-

 :  ، گفتدمیشنی که فقط خودم مي هم آروم طوردانا

 . کردهسیو دهن ما رو هم سرو-

دوباره عاقد همون حرفا رو زد و در آخر .  کردم خودمو کنترل کنمی ام گرفت و سعخنده
 : باز گفت

 لم؟یبنده وک-
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 :  عشوه کنان گفتی با لحنی بار بماننیا

 .ارهیعروس رفته گالب ب-

 :  لب گفتری هم دوباره زدانا

 . توي کردسی دهن ما رو سرويا-

 :  آهسته گفتیی هم با صداژنی و بابا بدمی من خندباز

 !ما رو هم گذاشتن سر ِ کارا...  خندنی که مگنی به هم می چستیمعلوم ن-

 :  بار سوم همه حرفا رو زد و دوباره گفتي کرد و عاقد براي خنده اجمع

 لم؟یبنده وک-

 :  داد و گفتهی انگشتر به من هدهی لحظه مامان ِ بهبود اومد طرفم و نیهم

 .یرلفظی زنمیا...  عروس خوشگلم ایب-

 :  گفتنی غمگی هم با حالتدانا

 ؟یپس من چ-

 :  گفتژهی و خاله مندی هم خندمامان

 .شهینوبت تو هم م-

 :  از آقا هم سؤال بشه و گفتدی بعداً شستش خبردار شد که بای ولدی اولش نفهمدانا

 .دارم براتون-

 رو ی به بهبود کردم و مهربونی جواب ِ عاقد رو بدم ، نگاهنکهی و منم قبل از ادنی خندهمه
 :  لرزون و آهسته گفتمییبا صدا. از تو چشماش خوندم

 .بله... با اجازه بزرگترا -

 هم تموم شد و پارچه دنی دست زدن و قند سابی ِ خانما بلند شد و همگدنی کِر کشيصدا
 . گفتنکیرو از سرمون برداشتن و شروع کردن به تبر
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 : عاقد رو به دانا گفت.  و حاال نوبت دانا بود که جواب بدهمی رو گرفته بودگهی همددست

 ... یصادق دانا ماليشما جناب آقا-

 :  نذاشت حرف عاقد تموم بشه و گفتدانا

 جونم حاج آقا؟-

 :  و عاقد هم با خنده گفتدنی خندهمه

 ...  کهدیحاضر-

  بکنم؟دی باکاریچ.  حاضرمشهیمن هم:  دانا

 ـنه اش ـی سي هم به دانا اشاره کرد که ساکت باشه و اونم دو تا دستشو روژنی ببابا
 : گذاشت و گفت

 .دییرمابف... چشم -

 :  هم با لبخند ادامه دادعاقد

 که گفته شده و توافق یطی طالب زاده به عقد دائمتون با شرانشی که خانم بدیشما حاضر-
 ان؟ی ، دربدیکرد

 :  هم دستشو باال گرفت و گفتدانا

 .به شرطه ها و شروطه ها-

 :  و رو به دانا گفتممیدی خندهمه

 ؟ی چیعنی... دانا؟ -

 :  به من زد و گفتیچشمک

 ...  حاالنی ببارتویت-

 !دییبله بفرما:  عاقد
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 ی حضور داشته باشه ولیی دای علي قرار بود تو مراسم ِ من جناب آقانکهی ایکی:  دانا
 !ستی که نستیآقا ن...  ستین

 . و منم نتونستم خودمو کنترل کنمدنی خندهمه

 :  ادامه داددانا

 !؟یرلفظی کجاست اون زنکهیدوم ا-

 :  دستاشو مثل بدبختا باال برد و گفتبعد

 !ی هی داناتو بردن هینی که ببییکجا! ... یرلفظی زيوا! ... یرلفظی زيآ-

 از خنده ی که تا اون لحظه کلژنی غش کرده بودن از خنده و عاقد هم رو به بابا بهی بقگهید
 : سرخ شده بود گفت

 ! هستنینیریجوان ش-

 ! حاج آقاشینیری شنی کم که بگذره ممکنه شور بشه اهیالبته :  سپهر

 :  رو به سپهر گفتدانا

  با مرام؟میداشت-

 . و چشمک زددی هم خندسپهر

 !اما سوم:  دانا

 . منتظر بودن تا حرفشو بزنههمه

 :  به خودش گرفت و گفتي لحن جددانا

 ! رو چطور بگم؟ی سومنی ادونمینم-

 .بگو کادوها منتظره:  مامان

 : هم لحنش برگشت و گفت دانا

 !واسه منه؟! ... اِ-
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 !ي تا حدودیکم:  مایس

 :  شد و گفتي دوباره جددانا

 یلیراستش گفتنش خ... راستش .  رو بگمی فرصت بودم تا سومنیمدتها بود دنبال ا-
 .سخته

 بودم که قرار یی شدم و منتظر حرفاي به خودش گرفته بود که منم جدي چهره جدانقدر
 . شدياسترس تمام وجودمو گرفت و عرق از سر و صورتم جار. ادی برونیش ببود از دهن

 :  و محکم گفتي جدیلی همچنان دست راستشو باال گرفته بود و خدانا

 !نشیب-

 : دی با استرس پرسیبمان

 ؟ی چنشیب-

 :  گفتي هم جدعاقد

  افتاده؟یاتفاق...  شده آقا داماد؟ يطور-

 :  و گفتمارمی و نتونستم طاقت بدنی شروع کرد به لرزپاهام

  شده؟یدانا چ-

 :  هم آب دهانشو قورت داد و رو به من گفتدانا

 ؟ي داردنشویتحمل شن-

 :  و با بغض گفتمدمی کشیقی عمنفس

 !آره بگو-

 :  شده بود و گفتي هم جدسپهر

  دانا؟ی قراره بگیچ-
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همه منتظر بودن تا دانا حرفشو . ستی نگری اخم کرده بود و منتظر به چهره دانا مژنی ببابا
 .بزنه

 :  و ادامه داددی دستشو به موهاش کشدانا

 !نشیب-

 :  خنده و گفتری زد زییهوی به خودش گرفت و ي دارهی حالت گربعد

 .بلههههههههههههههه.  کنمدای پتونستمی که مهی همسرنیبهتر-

همه از . دمی کشی خنده و منم نفس راحتری زدن زلی بله رو کشدار گفت که کل ِ فامچنان
منم آروم زدم . دنیخندی مزی رهی قهی ادا و اطواراش خنده شون گرفته بود و تا چند دقنیا

 : تو صورتش و گفتم

 !وانهی منو ديسکته داد-

 :  گفتطنتی هم با شدانا

 !دادی میال چه حکردمی معتی و نوبت من بود و اگه ضايتو بله گفته بود...  باحال بودا یول-

 :  و گفتدی و دستمو بـ ـوسدی خندبعد

 .دربست نوکرتم.  تموم شدگهید...  بود خوشگل بانو یشوخ-

 :  لب گفتمریز

 !وانهید-

 : گفتی مامان ِ بهبود که مي با صداو

 ! واسه کادومیکنیخُب از بزرگا شروع م-

 . ساکت شد و منتظر ادامه مراسم موندجمع

 :  ششمفصل
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 :  زد بغـ ـل و گفتقتی حقيآقا

 . مغازه و برگردمنی برم اقهی دقهیمن ! ... ماهان جان-

 باز شد ، نی در ِ ماشنکهیبه محض ا.  تکون دادم و منتظرش موندمدیی به نشانه تأسرمو
 یبا لحن. نازهی پردمی زنگ خورد و دمیگوش.  اومد و لرزم گرفتنی داخل ماشي سرديهوا
 :  گفتمیمیصم

 ؟یخوب... م خانما  خانکمیسالم عل-

 :  و گفتدی خندنازیپر

 ؟یی عموشیپ...  ؟یتو خوب... ممنون ... به به سالم -

 .هینیمرد نازن.  عموتمشیآره پ-

 .مثل پدر نداشته خودم دوستش دارم:  نازیپر

 .هیاز وجناتش معلومه که آدم خوب-

مثل مهرداد منو .  عالقه دارهیلیبه من خ.  چند سالنی ادهی واسم زحمت کشیلیخ:  نازیپر
 .گهی بهم مشهیهم. دوست داره

 دوست ندارن یلی که پدر و مادر ِ بچه ، بچه رو خي دوره زمونه انیتو ا. آره به منم گفت-
 ی رو دو دستیی عمونی چندی و از ته ِ دل دوستش ندارن ، باارنی ماشیو به زور به دن

 !دیچسب

 :  و گفتدی خندنازیپر

  حاال؟نییکجا.. .بله درسته -

 گرفتم و با عموت هماهنگ کردم که مای از ننمویمن دورب. میما که هنوز مونده تا برس-
 6 تا ساعت حتملی.  رفته مغازه رو به رو کار داشتشونی نشستم و انیاالنم تو ماش. امیب
 . خلوت باشهنطوریالبته اگه جاده هم. می برسنایا
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 ! کلوچه بخرهنایاحتماالً رفته واسه م. ..خُب زمـ ـستون که خلوته :  نازیپر

 ه؟ی کنایم-

 . بارهیبهت گفته بودم ...  گهیزن ِ مهرداد د:  نازیپر

 .آها آره-

 .خرهی شمال ، واسش مرهیعمو هم هر وقت م.  دوست دارهیلیکلوچه خ:  نازیپر

 . خوبهیلیخ-

 ؟ي باريفعالً کار.  خبرم کنيدیخُب پس رس:  نازیپر

 خداحافظ. قربانت-

 :  و گفتدی بسته بزرگ کلوچه رسهی هم با قتی حقي تماسم تموم شد ، آقاتا

 . عروسمو گرفتمیسوغات! ... يشرمنده معطل شد-

 .کنمیخواهش م-

 م؟یخُب بر:  قتی حقناصر

 .دییبله بفرما-

 می و منم در مورد رشته کارزدی از کارش و درآمدش حرف مری تو مسقتی حقيآقا
 استیاهل س.  روش حساب کردشدی بحث بود و راحت مي برایمرد خوب. کردمیصحبت م

 :  هم صحبت رو به اون سمت کشوند و گفتی هم بود و کمي اقتصاديو بحثها

 ؟یی شما هم اصولگرایراست-

 :  زدم و گفتميلبخند

 !نه طرف ِ اصولگراهام ، نه طرف ِ اصالح طلبا...  کم صحبتم یلیمن خ-

 : و فوت کرد و گفت هم نفسش رقتیحق

 ؟یستی نشونی تو وادیعنی-
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 داشت بحث رو نالی هم بود که امروز تو ترمیی آقاهی.  باهاشون ندارمي اونهیکالً م-
...  فرار کنم ، نه نکهینه ا. رمی تا تو بحث قرار نگی من زدم جاده خاکی ، ولي اونورکشوندیم

 .ادیکالً خوشم نم

 : اد و گفت تکون ددیی سرشو به نشانه تأقتیحق

 .يدیسرتو به باد نم.  خوبهیلی خينطوریا... خوبه اتفاقاً . یگی می فهمم چیم-

 .اوهوم-

 یزندگ.  بگه ، براش بهترهزای چنی کمتر از ایآدم هرچ! ...  ماهانیدونیم:  قتی حقناصر
 . به سرشون بزننخوانی میبذار هر گل! ... ؟ي به کارشون دارکاریچ. خودتو داشته باش

 ؟یشما چ-

 ؟ی چیعنی...  ؟یمن چ:  قتی حقناصر

 د؟یری که شما هم تو بحث نمنهیمنظورم ا-

اما خُب دروغ . گمی نمزای چنی از ای تو جمع خونوادگادیمن ز...  قتشینه حق:  قتی حقناصر
.  وجود ندارهی مطمئن هستن و مشکلقاممیرف. زنمی باشم ، حرفشو مقامیاگه با رف... چرا؟ 

 ... راستش

 ي رومی ادامه حرفشو بزنه که افتادخواستی گشت و مشی آورد و دنبال گوشنیی پادستشو
 :  روشو طرفم کرد و گفتقتی دست انداز و سر ِ جفتمون خورد به سقف و حقهی

! ذارن؟ی خبرا تو جاده چرا دست انداز می از خدا بنی استیمعلوم ن...  تو رو خدا دیببخش-
 دست انداز واسش زدن که حاال به فرض هیر ِ رودخونه هست ،  حاال اونوکی ده ِ کوچهی... 
 ! رد بشهنجای از اخوادی دونه گاو مهی یسال

 :  ام گرفت و گفتمخنده

 !دست اندازش بد بود...  نداره ينه مورد-
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 :  جمع شده بود و گفتشی و حواسش به گوشدی هم خندقتیحق

 .ارمیبذار االن برات م... م  عکس هم از کارام نشونت بدي سرهی خواستمیراستش م-

 حواسمون کامالً به قتی که من و حقمی ِ همون جا بودری و هنوز تو مسمی دِه رد نشده بوداز
 و اطرافمون هم چند تا گاو داشتن راه دیی پای جلو رو می چشمری بود و اونم زشیگوش

 ي هم براقتیحق.  شدم و کامالً حواسم از جلو پرت شدرهی خی کم به گوشهی. رفتنیم
 .ستادی از حرکت انی ماشیبی ِ عجيفرمون برداشت و با صدا ي دستشو از رويلحظه ا

 قتی که حقدمی تا به خودم اومدم ، دی شد ولی که چدمی به جلو خورده بود و نفهمسرم
 دونه هی دمیجلومو نگاه کردم و د. ادی داره به صدا در منی فرمون افتاده و بوق ِ ماشيرو

 دمی رو از رو فرمون بلند کردم و دقتیحق. دهیافتاده و داره جون مگاو وسط جاده 
 :  بلند گفتميبا صدا.  کم کبود شدههیصورتش 

 ناصر خان؟... ناصر خان؟ -

 : تکونش دادم و گفتم.  کرد و به بغـ ـل افتادي اناله

 ناصر خان؟-

 . شدمادهی پنی و منم گذاشتم به همون حال بمونه و از ماشدی کشی مي زوزه ماننديصدا

 ی رد شدن و بي ِ کنارنی از النیچند تا ماش.  نبود که کمکمون کنهی خلوت بود و کسجاده
 ِ نیماش. دی کشیگاو هم گوشه جاده افتاده بود و زوزه م. توجه به من رفتن و توقف نکردن

 زشی از کوه و چند تا سنگ داشتن آروم آروم از باال ري هم خورده بود به تکه اقتیحق
 ی نميزی بود و من چفیصداش ضع. دیرسینفر از اون دور به گوش م هی يصدا. کردنیم

 : گفتی مدادی تر شد با داد و بکی نزدیوقت. دمیفهم

 ؟يدیگاو ِ زبون بسته رو ند... چته عمو؟ -

 :  به تن داشت و گفتی بود و لباس ِ محلی و درشت اندامیکلی ِ هجوون
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 !یگاو ِ بهادر رو که کُشت-

 : با استرس گفتم.  مونده بودمرهی به نگاهش افتاد و خنگاهم

 .وگرنه االن همراه من حالش بده. آقا ما حواسمون پرت شد-

 :  طرفش رفتم و گفتمبه

 .ادی نمادمیمن االن شماره ها ...  بزن نجای زنگ به اورژانس اهی... دستم به دامنت -

 :  مرد منو به اطراف هل داد و گفتاون

 شه؟ی میگاو ِ ما چ-

 : دمی کشادی فرسرش

 ! حالش بده؟نی که تو ماشی اون آدمایگاو مهمتره -

 :  سر و صدام خشکش زد و گفتاز

 !شهی می چمینی تا ببادیبذار خود ِ بهادر هم ب. میدکتر دار. دمی به ده خبر مرمیاالن م-

 . بود5 و ساعت می دور نشده بودادیهنوز ز.  انداختمی ساعتم نگاهبه

 باز مهی و چشماشم نکردیناصر خان همچنان ناله م.  اومدم و در رو باز کردمنی طرف ماشبه
 : زدم به پهلوش و شونه هاشو تکون دادم و گفتم. بود

  ناصر خان؟دیخوب...  د؟یداریب... ناصر خان؟ -

 : سرشو آروم تکون داد و گفت.  برگشته بودي باال داد و انگار به حالت عادابروهاشو

 هو؟ی شد یچ-

 :  بودم و گفتمجیگ

شما هم انگار حواستون پرت ...  ِ شما ی لحظه حواسم رفت به گوشهیمن ...  دونمیواال نم-
 ! گاوهی به میاالن خورد. شد

 : دی پرسي کامل باز کرد و با حالت مسخره اچشماشو
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 !گاو؟-

 !می خوردشیکیبه ...  گاو داره ادی جا زنی ادیگفت... آره -

 رو که کنار جاده افتاده بود ، نگاه کرد و با حالت تأسف ي برداشت و گاوزی خ طرف جلوبه
 :  گفتيبار

 !یوونیح...  یآخ-

 :  شد و گفتادهی پنی از ماشبعد

 ! کار نکرد؟ربگیالمصب چرا اِ-

 :  زدم و گفتميلبخند

  سالم باشه؟ربگِشی اِدی ، چرا نبای و سالمیکی شنی به انیماش-

 :  خان هم شونه هاشو به نشانه تعجب باال داد و گفتناصر

 . واسمبهیعج. نهیمنم سؤالم هم... آره -

 معطل یلیحس کردم خ.  و ناصر خان هم توجهش به گاو بودگذشتی مری من دي برازمان
 هم ی پازوکيخانم فرخنده هم دست تنها بود و آقا.  و ممکنه به مراسم امروز نرسمشمیم

 و تو حوزه عکس رهیگی ملمی اون في و خانمش تو سالن ِ خانما ، به جارهیگی ملمیکه فقط ف
 ِ نابم رو بندازم که همه عروس دومادا از ي من چند تا عکس هنرهقرار بود ک. ستیماهر ن

 انگار امروز قسمت نبود که برسم و یول. کننی مفی تعرشهی جالـ ـبم ، همي عکسانیا
 : با خودم گفتم. عکس بندازم

 خراب نی نرفت و ماششی پنازیاون از صبحش که کار ِ پر! ... يافرت مسخره اچه مس-
 چقدر معطل ستی شده و معلوم نينطوری اقتی ِ حقنی از االنش که وضع ِ ماشنمیا! ... شد
 !م؟یبش

 :  گفتي خان به طرف من برگشت و با پوزخندناصر
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! ... ي افتادتیشما هم از کار و زندگ...  میشدی آشنا مشتری با هم بمی داشتیناسالمت-
 !شرمنده به خدا

 بی آسادی زنتونیخدا رو شکر که ماش...  ادی مشی پگهیاتفاقه د...  کنمینه خواهش م-
 !دهیند

 .جونت سالم باشه! ...  تار موت جوونهی ي فدانیماش:  قتی حقناصر

 :  به سرش زد و گفتی دستبعد

 !بادمجون در اومده ، نه؟-

 :  و گفتممیدی خندجفتمون

 هواتون کار سهی موندم که چرا کنیمن هنوز تو ا.  کردهیبیباد ِ عج...  نی همچیه-
 نکرده؟

 :  تکون داد و گفتی هم دستقتیحق

 که رو ترمز نزده ادی نمادمیمن ! ... جدا از اون ، چرا اصالً ترمز نگرفت...  واال دونمینم-
 ! که ترمز نگرفته ، خدا عالمههیچطور! ... باشم

 :  رو به گاو کرد و گفتبعد

 صاحب نداره؟...  شه؟ی می چیوونی حنیحاال ا-

 :  فوت کردم و گفتمنفسمو

 ! صاحب داره از اون صاحباهی... چرا اتفاقاً -

 :  با تعجب گفتقتیحق

 چطور مگه؟-
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 ی آدم محلهی دمی و درونی و حالتون مساعد نبود ، من اومدم بي که شما تو بودیواال زمان-
 و از ي کردکاری چوونی حنی با اگهی سمتم و چماق به دست مادی ، داره مي آبادنیاز هم

 !ی ، گاو ِ بهادر رو کُشتی گاو ِ بهادر رو کُشتگفتی میه! ...  حرفانیا

 :  زد و گفتي هم پوزخندقتیحق

هرچقدر . نگران نباش! ...  که از ملت پول بچاپنکننیگاواشونو ول م! ...  کارشونهنایا-
 ! تهرانمیری و ممیکنی ، باهاش حساب مشهیم

 ! بدهتیاگه رضا-

 :  به غبغبش داد و گفتي بادقتیحق

 !غلط کرده-

 که از ي افرادي در مقابل با آدم ها ، براتشی کردم جدا از اون مرام و معرفت و شخصحس
 حساس یلی ، خرسهی دستشون به دهنشون نمیی جوراهی ترن و نییخودشون سطح پا

 فقط ي آبادنی درست باشه و مردم ازدی که میالبته اگه حرف. رهیگی نملشونی و تحوستین
. می دادی مقتی به حقدی ؛ حق رو باکننی تو جاده ول مگاواشونو ،  پول بچاپننکهیبه خاطر ِ ا

 و آخرسر می معطل شدی ساعتمین.  گاو برسهنیدر هر صورت منتظر موندم تا صاحب ا
 : ناصر خان گفت

 !مای برمی بذارگهی مطونهیش! ...  ما رو معطل خودشون کردني چطورنیبب-

 :  زدم و گفتميلبخند

 ! ناصر خانمی صبر کنگهیبه کم د-

 !یمونیآخه شما از کارت م:  قتی حقناصر

 وجود یمشکل. کار ِ اونم خوبه. رهی خانم فرخنده به جام عکسا رو بگگمیم...  ستیمهم ن-
 !نداره
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 و به من ارهیباالخره نتونسته بود طاقت ب.  مامانهدمی زنگ خورد و دمی حال گوشنی همدر
 .زنگ زد

 !بله مامان؟! ... الو؟-

 :  سرد گفتی با لحنمامان

  معلومه؟چیه...  تو؟ ییکجا! ... ماهان؟-

 !تو جاده-

 !یپس آخرم رفت:  مامان

 .آره-

 ؟ی هستیبا ک:  مامان

 .با دوستم-

 نشکسته بود؟.  که پاش شکسته بودماین:  مامان

 .چرا-

 ! ست؟بهیدوستت غر:  مامان

 .شیشناسیشما نم-

 ؟یرسی میک:  مامان

 . تهرانمگهی دو ساعت دیکیتا -

 !ی امروز عروسمیرفتیکاش م:  مامان

 :  گفتمي حالت ِ کالفه ابا

 !بس کن! ... مامان؟-

 :  کرد و گفتی هم مکثمامان

 خداحافظ-
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 ی عصبیبا لحن.  بار خانم فرخنده بودنیا.  گذاشتم و دوباره زنگ خوردبمی رو تو جیگوش
 : و ناراحت گفت

  شما؟ییآقا ماهان معلومه کجا... الو؟ -

 .سالم خانم فرخنده-

 ؟يای میک... سالم :  فرخنده خانم

 . کردم خانم فرخندهریمن گ-

 ؟ي کردریکجا گ:  فرخنده خانم

 ! گاوهی به میزد. چالوسمتو جاده -

 : دی فرخنده با تعجب پرسخانم

 !گاو؟-

 !فکر نکنم برسم خانم فرخنده. ادیاالنم منتظرم تا صاحبش ب. آره-

 :  فرخنده از تعجبش کم نشده بود و گفتخانم

 ؟ی چیعنی...  ؟ینرس-

 مراسم شاالیا! ...  امشب خانم فرخندهامیممکنه ن.  خودم االن بهتون خبر بدمخواستمیم-
 !يبعد

 :  داشت ، گفتماتومی که نشون از اولتی فرخنده هم با حالتخانم

 !گفته باشم! ...  کنمای نمي بازی شما پارتي مودت براي ِ آقاشی من پگهید-

 . اومدشیتصادف پ! ... دست ِ من نبود که! ...  خانم فرخندهگهی کنم دکاریچ-

! ... ماستی دست ننی روز دوربهی! ... کهی روز ترافهی! ...  روز تصادفههی:  فرخنده خانم
 واقعاً تونیلی مثل فاممیکردیفکر م! ...  قدمکی ني مدت آقانی اي ما رو چزوندیلیخالصه خ

 !میکردی اشتباه فکر میول! ... دی قدم باشکی ِ ما نيتو گروه کار
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 :  از متلکاش خسته شدم و گفتممنم

 نیتا هم! ... دی کنیونی پا در مستی نيازی مودت منو رد کنه ، نياگر آقا! ... ستی نیمشکل-
 !گهی ددیببخش. جاشم بهتون زحمت دادم

 :  گفتي فرخنده هم با پوزخندخانم

 !بدرود. دیموفق باش. کنمیخواهش م-

 :  لب غر زدم و گفتمری تماس رو قطع کرد و منم زو

 ! نوبرشو آوردهکهیزن-

 و لیدستشون ب. شنی مکی تا مرد دارن به ما نزد6-5 دمی د حال و احوال بودم کهنی همتو
 : با استرس به ناصر خان گفتم. کلنگ و چماق بود

 !با ما که کار ندارن؟...  نا؟ی اگنی میناصر خان چ-

 تی و اونا هم با عصبانهی جدهی قضدی دی وقتیول...  خان هم ابتدا خنده اش گرفته بود ناصر
 :  ، گفتانیدارن به سمت ِ ما م

 ؟ي ندارنی تو ماشلهیوس-

  جا؟نی همدی بذارنوی ماشدیخوایمگه م-

 تو ي پورشه و دو تا کَمِرهی...  نی ماشيگور ِ بابا. مونهی جا منی همنیماش:  قتی حقناصر
 ! سرمونو بِبرَنخوانی گاو مهی که واسه می برایب! ...  لَگَنهنیبهتر از ا. خونه دارم

 ! که بدترهمیفرار کن! ... می کارو نکردنیکه از قصد اما ! ...  ناصر خانیول-

.  رو ندارمی جماعت قُل چماق ِ مفنگنیمن حوصله دهن به دهن گذاشتن با ا:  قتی حقناصر
  نه؟ای يایم

 از جاده گهید.  دنبال ما بودنيشتری حرکت کردم و اون جمع هم با سرعت بهمراهش
 : ناصر خان هم نفس نفس زنان ، گفت. میدی دوی ممی و کنار رود داشتمیخارج شده بود
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 ! واسه تهرانمیریگی می دربستهی باال و میری ، می دوندگقهی دق5بعد از -

حواسم به .  و با خان عمو مشغول صحبت کردن بودکردی سروان آهسته حرکت مجناب
.  کردنش از خونهرونی بود که به بهادر زده بودم و محل ندادنم به اون و بییحرفا

 ته ِ دلم یول.  و مطمئن بدونمنی همون آدم ِ اماالتمی اون پسر رو تو خگهی دنستمتوینم
 که من با فتهی چو تو دِه بنی خودش باعث شده تا ااقعاً بود که ودیهمچنان تو شک و ترد

 بود آزار دهنده بود و یهرچ! ...  کاره؟ری تقصي اگهی کس ِ دای دارم ي سر و سرّاریکام
 ی طوالنی همه فکر ، خسته شده بود و به استراحتنی راحت فکر کنم و ذهنم از اتونستمینم

 . داشتمازیمدت ، ن

 نبود که حاضر باشم به خاطرش دست ی پسر مورد عالقه ام هم نبود و اوناری کاماالتمی ختو
اصالً ! ... نه. نی بزنم و آسمون دهن باز کرده و انگار اون فقط افتاده باشه زميبه هرکار

 !شه؟ی می داشتم که االن تو پاسگاه چنوی و همش استرس ازدیدلم شور م! ...  نبودنطوریا

 عروس ازمون نی ماشهی پاسگاه ي پاسگاه و جلومیدی ، رسي روادهی ربع پهی بعد از باالخره
 هی همه اتفاق ، نی بود که امروز بعد از ای شکرش باقيباز جا. زدیرد شد و داشت بوق م

 شده ، دای عروس پنی ماشنی و اون وقت ِ سال ، تو اون جاده ، چطور امیدی عروس دنیماش
 ! داشت؟سؤال ي خودش جايبرا

 میوارد که شد.  کردی و جناب سروان هم ما رو به دفتر سرگرد همراهمی پاسگاه شدداخل
 ، نکشی عریاز ز. کردی رو نگاه مي نشسته بود و داشت پرونده ای صندلي، سرگرد رو

 گرم و ی خان عمو هم هست ، بلند شد و لحندی فهمی موشکافانه ما رو نگاه کرد و وقتیلیخ
 :  گفتیمیصم

 ؟يچطور...  رمردیسالم پ-

 :  جوابشو دادي عمو هم جدخان
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 !ی خودترمردیپ... سالم سرگرد -

 :  کرد و با اخم به من نگاه کرد و گفتی هم خنده کوتاهسرگرد

 !دینی بنشدییبفرما-

 :  انداخت و گفتیت و پرونده رو نگاه نشسخودشم

  در چه حالن خان عمو؟ناتیزم-

 شکر خدا... خوبن :  عمو خان

 . خوب باشنشهی همشاالیا! ... خُب شکر که خوبن:  سرگرد

 :  کرد و منم از حرکاتش بدم اومد و آروم به خان عمو گفتمي خنده مسخره ادوباره

 !ن؟ی سفال نشهی...  به پرونده ست؟ یدگی آقا مسئول رسنیا-

 :  اش گذاشت و گفتینی بي کرد و دستشو جلوی عمو هم اخمخان

 !سیه-

 :  ادامه دادي جدی هم با لحنسرگرد

  دختر؟ي کردکاریچ-

 :  دهانمو قورت دادم و محکم گفتمآب

 من؟-

  اتاق هست؟نی تو اي اگهیمگه جز شما هم خانم د:  سرگرد

 .نه-

  از چه قراره؟انیو که جرپس بگ:  سرگرد

 ؟ی بدونيخوای میشما چ-

 :  ابروشو باال داد و گفتي تاهی هم سرگرد

 ؟یگیم...  ؟یگی که نمقتیجز حق. یگی مقتویشما هم حق.  بدونمقتوی حقخوامیمن م-
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 . رو گفتمقتی و همه جا حقشهیمن هم. نه-

 .منتظرم! ... خُب؟. نیآفر:  سرگرد

 . دارمیتی و تربی امور پرورشسانسی سالمه و ل24.  معلممهیمن -

 ... بله ادامه.  پرونده هم نوشتهنی که تو هميزیچ:  سرگرد

 . سفالي و هم بچه هاای اوليهم به بچه ها.  درس دادمنجای امییاز زمان دانشجو-

 ... حیصح:  سرگرد

 .دی بپرسنجای از ساکنان ادیتونی منویا.  هم نکردمیی خطاچیو ه-

 . گفت و منتظر ادامه حرفام شدی کرد و هومدیی هم تأسرگرد

! ... ي کنه و واگذارش کرد به شهردارشی مدرسه نتونست نگهدارنی صاحب انکهیتا ا-
 ی من و دوندگي در مدرسه ، آخر سر به خاطر پرس و جوهایلی تعطی هم با کليشهردار

 از شهر که یجوون.  واسش آوردنری مدهی مدرسه موافقت کردن و نی در اتیریهام با مد
 .هیقی و پسر ِ الکنهیم ی چالوس ِ خودمون زندگنیتو هم

 !بله درسته:  سرگرد

 ... نکهیتا ا.  کردندشییهمه هم تأ-

 نکه؟یتا ا:  سرگرد

 :  دهانمو دوباره قورت دادم و گفتمآب

 ! کردياز من خواستگار-

 :  عمو چشماش گرد شد و گفتخان

  دختر؟یگی میچ-

 .پس بذار بزنم.  حرفامو بزنمدی بانجایا! ... خان عمو جان-

 ! دخترمیگفتیم! ... بذار راحت باشه خان عمو:  سرگرد
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 گفت نکهیاز ا. کنهی همش داره مسخره ام مکردمی داشت و فکر مي لحن سردسرگرد
 : دخترم بدم اومد و گفتم

 .ستمیمن دخترتون ن-

 :  هم جا خورد و ابروهاشو به نشانه تعجب باال داد و گفتسرگرد

 !نی فرمودی میخانم سردشت...  دیببخش-

 ! قرار نگرفتم و پاسخم نه بودشونی حرف اریمنم تحت تأث.  کردمیعرض م-

 چرا نه؟:  سرگرد

 ! آقا نداشتم و ندارمنی به ايچون عالقه ا-

 !مطمئن؟:  سرگرد

 :  گفتمي جدیلی به سرگرد کردم و خرو

 !مطمئن... بله -

 !ادامه! ... خُب؟:  سرگرد

 ! وجود داشتیاما مشکل. دی شد و به کار خودش رسی آقا هم کمتر پاپنیا-

 ؟یچه مشکل:  سرگرد

 !بهادر. پسرخاله ام-

  آقا بهادر؟نی کرده بود مگه اکاریچ:  سرگرد

 ... می چو انداخت که مريتو آباد-

 ؟ی چمیکه مر:  سرگرد

 ...استغفر ا : عمو خان

 !خان عمو ، بذار حرفشو بزنه:  سرگرد

 ! دارهي آقا سر و سرّنی با امیکه مر-
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 با کدوم آقا؟:  سرگرد

 ! خاناری مدرسه ، کامریمد-

 !ارهیپس اسمشون کام:  سرگرد

 .بله-

 !خُب؟:  سرگرد

 مدرسه ي هم جلوشونیا. دهی کرده ، دي ازم خواستگارشونی رو که ايبهادر هم روز-
 و بهادر هم از شی به دو هفته پگردهی برمهیقض.  رو گفتنای که بچه ها رفته بودن ، ایوقت

 .رهیگی شده و پاچه میاون روز جِن

 !خُب؟! ...  شمای هم هستيچه معلم سر زبون دار:  سرگرد

 :  کردم و با بغض ادامه دادمی رو نگاهسرگرد

 ی داده بودم ، مدام پاپیاب منف و چون بهش جودیچی پی من مياز روز اول هم به پر و پا-
 . بگهتونهی مخوادی دلش می که چون پدر و مادر ندارم ، هرچکردیفکر م. شدیم

 :  اشتشهاد نامه رو باال گرفت و گفتسرگرد

 ...  استشهاد نامه که راجع بهنیپس ا-

 :  عمو حرف سرگرد رو خورد و بلند گفتخان

 ! خودت کمک کنایخدا... ... استغفر ا-

 ! گفته بودن ، همه اش کشکه؟هیراجع به اون قض:  سرگرد

 ! ، نه مندی از مردم ِ ده پرسدی باگهی دنویا-

 ! خانمی رس ِ اتهامری شما در تیول:  سرگرد

 !ان؟ی بدیگی خان نماری ، پس چرا به کامدیگیاگه راستشو م-

 ! ندارهیمشکل:  سرگرد
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 :  نگهبان رو صدا زد و گفتبعد

 ! توارشی بیعزت...  ؟یعزت-

 :  در رو باز کرد و گفتگهی نگهبان دهی

 !ستی نیقربان عزت-

 ه؟یکدوم گور:  سرگرد

 !ادی ِ سروان خراب شده ، مونده تا کمک بنی ماشنکهیمثل ا-

 !نمی تو بباری رو باری آقا کامنیا:  سرگرد

  آقا ناصر؟دیگی میچ-

 :  و نفس نفس زنان گفتمستادمی حرکت ااز

 ! فرار کنم؟دی کردم که بایچه جرم...  امی نمگهیمن د-

! ... البته چالوس نبود! ...  افتادمنای ِ اری گی زمانهیمن خودم ! ... ماهان جان:  قتی حقناصر
 ! حرفتودنیگوش نم! ...  بد گذشتیول...  شمال بود ي از شهرهاگهی دیکی

 !دی کرده الیشما مثالً تحص...  دن؟ی گوش نمی چیعنی-

 ؟يخریشَرِّشو به جون م. از من گفتن بود:  قتی حقناصر

 د؟ی پردازی بهاشو مدیمگه نگفت.  نکردمییمن خطا-

 . سراغشونمیریپس م.  ندارمیمن مشکل:  قتی حقناصر

 ی بي ، از روکنهی که تو اوج استرس میی و حس کردم کارازدی مي عادری کم آدم غهی
حتماً . ندازهی ذره عقلشو به کار نمهی داره و اصالً سانسی و انگار نه انگار مدرك فوق لهیعقل

 : با خودم گفتم. زدمی حرف منازی کارش با پرنی راجع به ادیبا

 یعجب ب...  که عموشو بشناسم؟ هیچه کار! ... شناسمی منازوی ماهه که پر5-4من همش -
 کنمیتو نم شفاعتگهیهم خانم فرخنده ناراحت شد و گفت که د...  کردم باهاش اومدم یعقل
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 همه نی انکهیهم ا! ...  ندارم که به مامان بدمیهم االن جواب...  تصادف کرد نیهم ماش... 
 !یچی که هیچیه...  دمراه پاشدم اوم

 پسر درشت اندام و مو هی و جلوشون دنی ها هم به ما رسیی روستاي نفر6-5 تیجمع
 :  زاغ بود و گفتیی با چشمايفرفر

 ! نامردا؟دیری در مدی کُشی موونیح-

 :  محکم تر تو دستش گرفت و گفتلِشوی ببعد

 !د؟ی کنی چرا فرار مگهید-

 چنان شی شما چند ده باالتر و چند شهر اونورتر ، چند سال پي رفقانیهم:  قتی حقناصر
 ! باهاتون حرف زدشهی نمگهی با من کردن که ديکار

 :  گفتتی از عصبانی بلند و ناشي بهادر ، با صداگفتنی آقا که رفقاش بهش ماون

 م؟ی داریما چه گناه! ... د؟یسی نوی ما ميچرا به پا! ...  کردنی غلطهیاونا -

 که ی به مبارزه با مني ، پس چرا با سالح ِ سرد اومدي نداریاگه شما گناه:  قتی حقناصر
 !سالح ندارم

 کهی و در حالدمی فهمی بود و همش حس ِ متلک انداختن رو مبی عجیلی خقتی حقيحرفا
 :  بود ، ادامه دادبشیدستاش تو ج

 شه؟یخسارت گاوت چقدر م-

 :  گفتتی هم همچنان با عصبانبهادر

 !گرونه آقا-

 :  زد و گفتي هم پوزخندقتیحق

 !سمیبگو چقدره تا بنو. کنمی و آزاد مخرمی تو رو مي تا100 يمن روز! ... بچه جون-

 !از فرار کردنت معلومه... آره :  بهادر
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 :  انداخت و گفتی نگاهقتی با نفرت به حقبعد

 .شترهیارزش اون گاو از تو ب-

 :  کردم و گفتمقتیرو به حق.  رو گرفتم و به آرامش دعوتش کردمبهادر

 !دهی حرفا از شما بعنیا! ... ناصر خان؟-

 :  که فقط من بشنوم ، گفتي لب طورری هم زقتیحق

 !دونهی ان که خدا مي دوزسهی ککی...  شناسمی جماعتو من منیا-

 :  ِ کُتِش در آورد و گفتبی دسته چِکِشو از تو جبعد

 !چقدر؟-

 ! حرفاستنی از اشتری ، بهاش بي که با کُشتن ِ اون گاو به من زديضرر:  بهادر

 :  با اخم گفتقتی لب غر زد و حقری هم زبهادر

 ! خودت و دِهِت چند مردك؟يبها-

 از قتی شده بود و حقری دیول... م خواستم کنترلش کنم  به طرفش هجوم آورد و منبهادر
حرصم .  افتاد و سرش خون اومدنی زمي زده بود ، رولی که بهادر با سر ِ بیضربه محکم

 : در اومد و گفتم

 !؟ي کردکارشی چنیبب! ... چته پسر؟-

 !کهیحقشه مرد:  بهادر

 :  طرف ناصرخان رفتم و تکونش دادم و گفتمبه

 !ناصر خان بلند شو تو رو خدا! ... ناصر خان؟-

 :  رو به بهادر گفتمبعد

 ! صاحاب شدهی دِهِ بنیدکتر نداره ا-

 ! کهستی نشیزیچ... چرا داره :  بهادر
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 :  زدمادی سرش فرتی عصبانبا

 ! خونِشو؟ینی بینم-

 :  و دستپاچه گفتدی هم ترسبهادر

 !ادیبرو بگو کَل ممد ب...  ؟ینوروز عل...  ؟ینوروز عل-

 !نمی ببمی بلندش کنایب! ... ه؟ی چیدونیاصالً م! ... خوامای نمای پلکی دکتر الکنیاز ا-

 !ش؟ی ببريخوایکجا م:  بهادر

 میریم...  هیکی نزدنی ِ خودش همنیاصالً ماش...  يزی چیمارستانی بمیری منی ماشهیبا -
 !مشیبریم

 ! لب ِ جادهمی ببرنجایچطور از ا:  بهادر

 !با کمک شماها-

 و منم پشت فرمون کردی و اونم ناله ممی رسوندنی و ناصر خان رو تا ماشمی کردکمک
 : نشستم و رو به بهادر گفتم

 ! سوار شوایب-

 ! چرا؟گهیمن د:  بهادر

 !ي شما بهش زدیناسالمت. ی توأم باشخوامی مایب-

 !اونم به گاوم زد:  بهادر

 :  زدمادی دوباره فرتی عصبانبا

 ! احمق؟ی کنی مسهیگاو رو با آدم مقا-

 :  لب گفتمری و منم زدی هم تازه فهمبهادر

 ! شعوری ِ خرفهم ِ بیبچه دهات-



             سایت مهدرمان                                                                  8ساعت رمان 

@donyayroman 263 

 نی سوار ِ ماشانهی ناشیلی باز کنه و من براش باز کردم و خنوی هم بلد نبود در ِ ماشبهادر
 :  و گفتدی عقب ، ناصرخان رو دیشد و رو به صندل

  شد؟ينطوری انیچرا ا-

 !شی زدیچون که جناب عال-

 :  با ناله گفتمبعد

 ! شدی ، چمیکردی فکر میچ-

 چرا؟:  بهادر

 چیبه ه! ...  بعدازظهر6ساعتم که قربونش برم شده ! ...  امروزدمیمن از کجا به کجا رس-
 هی! ...  لحظه غفلتهیفقط ...  مایشدی جاده رد منی از امی بچه آدم داشتنیع. دمیکارمم نرس

 فهممیآخه من نم...  می ناصرخان فرار نکنگمی میه! ...  بشهينطوریلحظه باعث شد که ا
 !گهی گاو بود دهی! ... چرا فرار؟

 ! من بودهیسرما:  بهادر

 ِ ی گاو نداشت و تمام زندگنی جز اي اهیسرما. گفتیراست م.  به حال بهادر سوختدلم
 :  بازم با اخم نگاهش کردم و گفتمیول. نهی ها هم به همییروستا

  کجاست؟مارستانیب-

 .راهشو من بلدم.  درمونگاههی به میرسی جلوتر ملومتری ک5:  بهادر

 :  رو فوت کردم و گفتمنفسم

 سیپل! ...  نزد بهشینی ماشچی کنار ِ جاده پارك بود و هنی که ماشهی شکرش باقيباز جا-
 ن؟ی هم داریمحل

 !اآره هست همونج:  بهادر

 !می بهشون خبر بددیبا-
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 :  هم با استرس گفتبهادر

 ! کم تندش کنهیآقا -

 و همش فتهی بی واسه ناصرخان اتفاقدی ترسیم. دهی ترسیلی که خدمی کردم و فهمنگاهش
 : گفتی و مکردی مزی تمشوی ِ خونی ـشونـیبا دستمال ، پ

 .اریتو رو خدا دووم ب...  کردم ینادون... آقا من غلط کردم -

خان عمو هم بلند شد و .  و سالم کرددی به موهاش کشی وارد اتاق شد و دستاریکام
 : دستاشو مشت کرد و گفت

 گه؟ی می چي آبادنیپسر ا-

 شدی مردونه اش اعصابم خورد مری غي رفتارانی انداخت و منم از انیی هم سرشو پااریکام
 : و گفتم

 !نیشما بش. ستی نيزی که چگنیخان عمو خودشون م-

 !دییخان عمو شما بفرما! ... ی خانم سردشتگهیراست م:  رگردس

 ی هم نشست و با لحناریکام. دیی پای رو ماری حرکات کامظی عمو نشست و با حالت غخان
 : ناله مانند گفت

 ؟ي آوردری مگه مجرم گ؟یکنی نگاه مينطوریخان عمو چرا ا-

 ؟ي هم طلبکاريزی چهی:  عمو خان

 ! بدهحی خان توضاریکام! ... دیبحث نکن:  سرگرد

 کرد یبعد از چند لحظه که سع.  هم دستاشو به اطراف دراز کرد و هاج و واج بوداریکام
 : خونسرد باشه ، گفت

 ! نکردميمن که کار...  سرگرد؟ ی ِ چحیآخه توض-

 پس چرا پشت سر ِ دخترم حرف در آوردن؟:  عمو خان
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 ! دادمشونی به اشنهادی پهیا قسم من فقط به خد! ...  خان عمودونمیمن چم:  اریکام

 :  گفتتی عمو هم با عصبانخان

 !ي جا کردیتو ب-

 !خان عمو احترامتو نگه دار:  اریکام

 :  بلند گفتي هم با صداسرگرد

 !ساکت-

 :  کرد و گفتی به هر دو نفر نگاهبعد

 !نه شماها! ...  پرسمی کنم و سؤال می من صحبت منجایا-

 ! سرگرددییبفرما:  اریکام

 :  انداخت و گفتی هم پرونده رو نگاهسرگرد

 ؟ی هستیشما چند ساله فرهنگ-

 ! سال8.  معلم بودمی سالگ20 سالمه و از 28من :  اریکام

 یی چونی چندی باي آبادهی چرا مردم یول... خوبه ! ... يخُب سابقه هم ندار:  سرگرد
 !بندازن

 ! سرگردياز لج باز:  اریکام

 ؟ی سر ِ چيلج باز:  سرگرد

 درسته؟! ... ینی سفال نشهیشما خودت :  اریکام

 :  هم اخماش تو هم رفت و گفتسرگرد

 منظور؟! ... خُب؟-

 ارج و قرب داره ، معلومه که هی بقشی همه پنی و انهی نشای اولهی خان عمو یوقت:  اریکام
 !گهی کله پاش کنن دخوانی منایسفال نش
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 !فهممیمنظورتو نم:  سرگرد

 :  رو به خان عمو گفتاریکام

 از برادر ِ شما سر ِ خراب نهی کهی و نی جماعت سفال نشهی! ...  ِ منزیعز! ... خان عمو جان-
 گم؟یدرست م! ... شدن مزرعه شون

 . نزدی لب ذکر گفت و حرفری عمو زخان

 :  ادامه داداریکام

 و شمیاحت نم نارشی خان عمو دلش پاکه و منم از لحن عصبنیسرگرد به خدا قسم ا-
 ... شی که چند سال پنهیاما مسئله ا! ...  خانمهمی به خاطر مردونمیم

 !بسه:  عمو خان

 !گهیبذار بگم د... چرا بسه؟ :  اریکام

 ! دختر بد جلوه کنهنی اي دختر جلونی پدر ِ اخوامینم:  عمو خان

 :  تعجب کردم و با استرس گفتماری کامي از حرفامنم

 ! خان؟اری شده کامیچ-

 !بذار حرفشو بزنه خان عمو:  سرگرد

 :  در رو باز کرد و گفتتی عمو هم بلند شد و با عصبانخان

 ! منتظرمرونیب.  باشمنجای اگهی دشهیمن شرمم م-

 :  گفتمی بشه و با نگراندی خان عمو باعث شد تا استرسم تشدحرکت

 ! خان؟اری شده کامیتو رو خدا بگو چ-

  چرا پدرت رفته؟یدونیاصالً شما م:  اریکام

 !رفته؟-

 :  شدم و گفتمرهی تعجب به چشماش خبا
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 ! مرده؟ایرفته -

 :  انداخت و با تأسف گفتنیی هم سرشو پااریکام

 !میپدرت زنده ست مر-

 گذشت تا حال ناصر خان به جا اومد و تونست اطراف رو بشناسه و بفهمه که ی ساعتکی
 هم حرف زدم و بهش گفتم که نازیتار و با پرمنم کاراشو سپردم به پرس. مارستانهیداخل ب

 رسمی دادم که شب محی بعد هم بابا زنگ زد و به اونم توضقهیچند دق.  از چه قرارههیقض
 که دادم ، یحاتی کم نگران شد و بعد از توضهیبابا هم اولش ! کرده خونه و دوستم تصادف

 که بابا جدا از زدمی حدس مهرچند.  کارم بذارمانیازم خواست مراقب باشم و اونو در جر
 راحت کنه و چون الشوی و خفتهی دل ِ مامان هم شور نخواستهی با پسرش ، میاحوالپرس

 . قدم شده و زنگ زدهشی با من نداره ، خودش پی خوبونهیمامان م

 گاوش باهاش حرف هی و در مورد قضشونی طرف آبادمی که گذشت ، با بهادر رفتنایا
 ناصرخان نشسته بودم و حواسمو خوب به جاده جمع کرده بودم تا نیپشت ماش. زدمیم

 و حال بهادر هم جالب نبود و تو راه می رفتيبه طرف آباد. فتهی نی ِ مردم خط و خَشنیماش
پاسگاهشون هم .  پاسگاهرفتی مدی گفت و انگار امشب باياد از مشکالتش تو آبییزای چهی

 ماجرا رو حل و ادیم گفت که کدخدا دارن و اون مخودش.  تا اونجا نبودی بود و راهکینزد
 !دی ترسی میلی خسی از پلیول! ...  چرا؟دونمینم! ... ستی نسی به پليازی و نکنهیفصل م

 خونه ها داشت هی خونه بزرگتر از بقهی.  کدخداشی و بهادر هم منو برد پمیدی رسي آبادبه
 نشی بود ، زمدهی خونه اش بودن و اونجا هم انقدر بارون باري مرغ و خروس جلویو کل

 ی اونجا ، کلمیدیتا رس. فتادمی به دردسر نیلی بود و شانس داشتم که بوت پام بود و خیگِل
خونه .  کنني داد و ازشون خواست برن بازشونی بودن و بهادر هم فراردهبچه مچه جمع ش

 وقت فکرشم چیه.  رو داشتییبای زي فضااما قشنگ بود و! ... یدو طبقه بود و چوب
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 اطراف رو يکوهها! ...  داشته باشه و انقدر قشنگ باشهی دهاتنی که چالوس همچکردمینم
 قشنگ ي جاهیدلم خنک شد که اقالً امروز ! ... دی باریمه گرفته بود و بارون هم نم نم م

داخل خونه کدخدا . دی ارزی کل امروز مدنی کشی به سختي منظره انی چندنید. دمید
 به تن ی تا کدخدا اومد و لباس محلمی صبر کردي اقهیچند دق. می و اونجا نشستمیشد

 و ی کُرسری زرد داد و پاشو بهی تکی دِبش گذاشت جلومون و به پشتيداشت و دو تا چا
 ی چهار زانو نشسته بودم و به چهره شکسته و سالخورده کدخدا که کالهنطوریمنم هم

 ی کردم و حس کردم که آدم خوبی داشت ، نگاهيدی سفشیرش بود و ر سي روينمد
 : رومو کردم طرفش و گفتم.  باشهدیبا

 سالم-

 . بدمحاتی باز سالم کرد و ازم خواست تا توضي با رواونم

 دینیبب! ... ی جمعنیشما حتماً بزرگ ا! ... یهرچ! ... دی سفشیر! ... یقاض! ...  کدخدانیبب-
 .هی من کارم عکاسقتشیحق...  باشم نجای نبوده که االن انیمن اصالً قصدم ا

 :  بهش نشون دادم و اضافه کردمنموی دورببعد

اونم چند تا . رمی عکسمو بگی مجلس عروسهی برسم تهران که تو 6و قرار بود ساعت -
 و رهیگی خوب عکس میلی هم خنی دوربنی از مجلس مردونه و چون اکیعکس درجه 

 . و ازم خواستن که امروز اونجا باشمشهی خوب متشیفیمدل باالست ، ک

 :  رو به من آروم گفتبهادر

 ! نگواتویجزئ! ... خالصه هم کن! ... بلندتر حرف بزن! ... نهیگوشاش سنگ-

 !گهی دیگفتیاز اول م-

 :  زد و گفتي هم لبخندکدخدا

 ؟یعکاس-
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 .رمی و عکس بگیقرار هم بود برم عروس. بله عکاسم-

 ؟یینجایچرا االن اپس :  کدخدا

 . کردزی ری به بهادر کرد و چشماشو به نشانه سؤالرو

 :  بلند گفتي هم با صدابهادر

 ! به شماگهیکدخدا جان خودش االن م-

 ! کدخدانیبب-

 !بلند تر حرف بزن:  بهادر

 :  زدمادی فرباًیتقر

 ! کدخدانیبب-

 ؟یزنیچرا داد م. شنومیم:  کدخدا

 ! بابايا-

 :  پام گذاشتم و بعد بلند شدم و گفتمي رودستمو

 ! ِ شماست؟ی قاضنیمثالً ا-

 :  بلند گفتي شد و با صدای عصبانکدخدا

! ي شدی و موندني نشد که بریول! ... يری عکس بگی عروسي بریخواستیم! ... یتو عکاس-
 دم؟ی نفهميفکر کرد... 

و بهادر هم متعجب از  خوشحال شدم و دوباره نشستم گمی می چدی باالخره فهمنکهی ااز
 . نگفتيزی حرکاتم بود و چنیا

 :  دادمادامه

 کارش تو چالوس شونی برگردم که ای من قرار بود با کسقتشیحق... اما نشد . درسته. بله-
 .بود
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 !خُب؟:  کدخدا

 ! بنده خدانی به گاو ِ امیحواسمون نبود و زد! ... خُب به جمالت کدخدا-

 :  گفتظی به بهادر کردم و بهادر هم با غاشاره

 !البته از قصد-

 ! بودیبه خدا حواس پرت-

 ! اشتباه از شما بوده جوونیول:  کدخدا

 ، گفت دی صحنه رو دنی که ای همراه من موقعیول...  می کار بودریاصالً ما تقص. درسته-
 ! و پا به فرار گذاشتمی بمونستیخوب ن

 چرا فرار؟:  کدخدا

 ! ندارهی دل خوشی جماعت شمالچون از-

 م؟ی کرده بودکارشیمگه ما چ:  کدخدا

 .نیاز خودش بپرس. دونمینم. دمی دشونویبه خدا منم تازه امروز ا-

 !خُب ادامه؟:  کدخدا

 و خسارت گاوشون رو بهشون انی تا بمی و منتظر بمونمیمنم گفتم فرار نکن. گهی دیچیه-
 ... یول. میبد

 ؟ی چیول:  کدخدا

 . انداخت و شرمنده با گوشه چشم منو نگاه کردنیی سرشو پابهادر

 هوا ی بیول...  دی شدیلیالبته نه خ...  بنده خدا نی زد تو سر ِ الی جوان ِ شما با بنی ایول-
 ! هوش بودی ساعت بکی هم چارهی بنیزد و ا

 :  رو به بهادر گفتتی با عصبانکدخدا
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کم ...  دم؟یکم بهت رس... کم تر و خشکت کردم؟ ...  ته؟یعوض ِ مهمان نواز! ... بهادر؟-
 ي پسرنیخدا بکشه منو که همچ...  ؟ي که کردهی چه کارنیا...  ؟یهواتو داشتم که شر نش

 ! کردمتیترب

 پسرتونه؟-

 ! پسرمهيجا:  کدخدا

 د؟ی شما فقط کدخدا هستیعنی-

 ! کدخدامگنی هنوزم منایمن قبلنا کدخدا بودم و ا:  کدخدا

 !یی بزرگ ماشهیشما هم:  بهادر

 :  با اخم به بهادر نگاه کرد و گفتکدخدا

 !؟یستی بلد نيمهمان نواز! ... حرف نزن-

 ! هم درست نبودنای کار ِ ایول:  بهادر

 ؟ي رو ادا نکرديتو چرا رسم مهمان نواز...  کردن ، جداست ي هرکارنایا:  کدخدا

 :  و گفتمهی ادهی کدخدا مرد فهمدمید

 ی خسارتگهی که آقا بهادر کرده ، دي کارنیحاال به نظرتون ، با ا! ...  بدهرتیخدا خ-
 مونه؟یم

 همراه شما از ما گله نداشته باشه و حالل کنه ، نیبب! ...  ِ اون گاوم کردهيگور ِ بابا:  کدخدا
 !شکشیخسارت پ

 !شمارشو دارم... پس بگم خودش باهاتون هماهنگ کنه؟ -

 :  شده و گفتم8 ي طرفادمی د به ساعت نگاه کردم وبعد

امروز از همه کارم افتادم ! ...  برسم تهرانگهی دو ساعت دیکی تا دیبا! ... رمهی دیلیمن خ-
 !دمی کارمم نرسچیو به ه
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 :  هم سرشو تکون داد و اضافه کردکدخدا

.  زنمی نمی حرفا هم من حرفنیدر مورد خسارت و ا. البته بدون که کارتون اشتباه بوده-
چون خوب با ! ...  کردهي ، نامردرهی اگه بخواد خسارت بگیصاحب گاو بهادره ، ول

 حاتتوی توضنکهیاز ا...  جاشم ممنون پسرم نیتا هم. ي بریتونیشما م! ... همراهت تا نکرده
 . ممنونيداد

  خان؟اری کامیگی میچ-

 . نگفتيزی انداخت و چنیی سرشو پااریکام

 قتیکتمان حق! ...  نکنقتیکِتمانِ حق.  ، بگو جوونی بگدیکه با هست يزیاگه چ:  سرگرد
 !جرمه

 . انداختنیی به من نگاه کرد و دوباره سرشو پااریکام

 :  به حرف اومد و گفتقهی از دو دقبعد

عمه منم ...  شهی فرجام با عمه من آشنا مری به اسم امیی آقاهی ، شی سال پ30 باًیتقر-
عمه منم به آب و ...  میما اصالتاً بچه اهواز...  عاشق و معـ ـشوق بودن نایدوستش داشته و ا

 که دوستش داشته ، به پدرش اصرار یاما به خاطر کس...  عادت نداشته ادی زنجای ايهوا
 خبر نداشتن انی پدر و مادرش از جریول...  جا بمونن نی اهواز برنگردن و همبه  کهکنهیم

...  قهی رفی که عمه من با پسرِ فالنفتهی و چو مفهمهی ، مادرش مگذرهی ذره که مهیهرچند ... 
 پسره ازدواج کنم نی با اخوامی مگهی عمه منکهیخالصه ا...  فهمهی پدربزرگمم میعنیپدرش 

خالصه ...  حرفا نی و استی پسر در شأنِ خانواده ما ننی اگهی و مدهی نمجازهپدربزرگم ا... 
 که شبونه نهیا...  کنهی نمی پدرش توجهي کنه و به حرفا که ازدواجرهیگی ممشویعمه تصم

 همه ي واقعه ، آبروش جلونی بوده ، بعد از ای و پدربزرگم که واسه خودش کسکنهیفرار م
 نداره و اصالً عمه من ي دخترنی که چنکنهی ، اعالم مرهی که مجا و رسماً به کل شهر هررهیم
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 ی دامن نزنه و بتونه مابقنی از اشی که باال گرفته ، بی بوده تا ننگیدخترش نبوده و سرِراه
 . بگذرونهی رو به راحتیزندگ

 : اما همچنان ادامه داد. دی لرزی داشت و دستاش ميادی استرس زاریکام

 زنهی پدر بزرگم و اونم پسِش مشی پادی باال مکمی شهی سال با 2 و عمه بعد از گذرهیاما م-
 عمه رو نکهی و پدرم بعد از اارهی عمه به خونه ما پناه منکهیاتا .  ِ شوهرتشی برو پگهیو م

 عمه خونه ما نکهیخالصه ا. مونهی و به خواست خدا زنده مکنهی ، سکته منهیبی مينطوریا
اما .  و خوشگلي پسرِ کاکل زرهی. ادی مای بچه به دننی انکهی تا اگذرهی و مشهی مارموندگ

 ای بچه رو به دننی مادرم ، اي اومدنش نبوده و با اصراراای به به دنیخودش انگار راض
 ، ی بزرگ کندی بچه رو بانی که اکننی مِن جمله بابام اصرار مگرونی دیهرچ. آورده

 بده که چرا حی توضنکهی و بدون اتی قهر و عصبانیسر با کل  و آخرستیگوشش بدهکار ن
 خواستگارش که اونم قبالً ازدواج نی که انقدر دوستش داشته ، جدا شده ؛ با اولياز شوهر

 خودش که اریهمون د...  اهواز رهی و مکنهیکرده بوده و زنش مرده بوده ، ازدواج م
 و پسر عمه ام امی مای من به دنگهی سال دو و دگذرهیم. ذارهیدوستش داشت و بچه رو تنها م

. کننی رو قبول مشی و سرپرستانی ، مشدنی خونواده که بچه دار نمهی و شهی ساله م2هم 
 .کنهی سال بعد هم بابابزرگ فوت م4. شهی راحت می پدرمم کمالی خينطوریا

 :  حرفاش خوب گوش دادم و گفتمبه

  ست؟کارهی وسط چنی من ايبابا! ... خُب-

 ...  توياما بابا-

 :  دهانشو قورت داد و ادامه دادآب

 من از سکته جون سالم به در ي تالش کرده بود که بابایلی من بود و خي باباقی تو رفيبابا-
 بابام بود و با مادرت تو ي برای نظر واقعاً دوست خوبنی همراهش بوده و از اشهیببره و هم
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 ي خان عمونی همیعنی با کمک برادر پدرت ی و بعد از مدتکردنی میدهِ سفال زندگ
اما پدرت ...  ای دهِ اولانی و مکننی جور می و باغ و خالصه ملک و امالکنی زمهیخودمون ، 

 نداشته و حرص هم چشماشو گرفته ی ، رابطه خوبای منم بعد از اومدن به دهِ اوليکه با بابا
 بد یلی ماجرا خنهیبی منکهی و بعد از اکشهی عموتو باال مينای وسط دو تا از زمنیبوده ، ا

 .رهی و مهذاری ، مدهی به چالوس هم کشیحت  وي تو آباددهیچیپ

 ! کنمیباور نم-

 :  سرم گذاشتم و دوباره گفتمي دستامو روبعد

 ! کنمیباور نم-

 هم با اریکام.  رو قبول کنماری منو گرفته بود و حاضر نبودم حرف کاميادی زاسترس
 : آرامش گفت

نه . دونهی ، منهی بچه سفال نشهی که خودِ سرگرد هم که يزیچ! ... قتهی حقنی عنی ایول-
 سرگرد؟

 :  و گفتدی کشینی هم نفس سنگسرگرد

 ! خانممیراسته مر-

 :  گفتمهیبا همون حالت گر.  کردنهی و شروع کردم به گردی ترکبغضم

 ! کارا رو که بابام کرده بودنیا...  از گذشته خودش ناراحت بود؟ شهیپس چرا مادرم هم-

 . نگفتيزی انداخت و چنیی هم سرشو پااریکام

 :  گفتميلندتر بي صدابا

 ره؟یمی و مکنهی سکته منی چرا مادرم از گذشته خودش ناراحت بوده و سرِ همگمیم-

 :  از صورتش برداشت و آروم گفتنکشوی سکوت کرد و سرگرد هم عاریکام

 ...استغفر ا-
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 :  زدمادی فراری کامسرِ

 !بگو! ...  روزم بود10 من فقط یوقت... بگو چرا مادرم سکته کرد؟ -

 . کردی سرشو تکون داد و به سرگرد نگاهاریکام

 :  گفتادی هم حرصش در اومد و با فراری سرش داد زدم و کامدوباره

...  بوده ي کردن که رابطه اعی من و تو ساختن و شاي که برایی مثل ماجرانکهیواسه ا-
 گذاشت رفت و رتتی غی بي اون بابانکهیواسه ا! ...  مادرت و عموت هم ساختنيبرا

 باهاش بد ي آبادهی افتاد و کلِ ری وسط پاش گنی معصوم اي تنها موند و خان عمومادرت
! ... ی ناخواسته و شومکننی و همه فکر مي دخترِ همون مادرالن تو انکهیواسه ا! ... شدن

 زای چي سرهی ي بذاريخوای تو نمنکهیواسه ا! ... ستنی آدم ني آبادنی مردمِ انکهیواسه ا
! ...  ، سکته کرد و مرد؟دهی روز ند10 چرا مادرت هنوز تو رو يدیحاال فهم! ... راز بمونه

 ؟یون بدنوی همیخواستیم...  ؟يراحت شد

 . خوردیی رفت و احساس کردم سرم به جایاهی شد و چشمام سی چدمی نفهمگهید

ازش گرفته چون شماره ناصرخان رو .  اومدمرونی کدخدا تشکر کردم و از خونه اش باز
 نداره ، تی ازت شکای دادم و گفتم که کسحی رو توضی زنگ بهش زدم و همه چهیبودم ، 

 ی و خوشری به خی و خوشبختانه همه چستی که گفت نی باشی شاکنای تو از انکهیمگه ا
به .  ناصرخانشی رو بردارم و برم پنی که ماشرفتمی ماده تا سرِ جدیتموم شد و منم با
 هی از بهادر خواست تا هینطوری ادیکدخدا هم که د. کی هوا سرد و تارهرحال شب بود و

 .ارنی من بياسب برا

 : کدخدا رو به من گفت.  مني رو آورد و اومد جلويدی اسب سفبهادر
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 رو ی ساعتمی ، ننجای اي با بهادر اومدی که وقتدونمیم...  برو تا سرِ جاده نیبا ا...  پسرم ایب-
 اسب رو سرِ جاده به نیا. ي و االنم حال و حوصله برگشتن نداري و خسته شدنی اومدادهیپ

 .نتی ماششی بده و خودت هم برو پلیامر اهللا تحو

 :  هم جلو اومد و گفتبهادر

 ام؟ی من باهات بيخوایم-

 گه؟ی برم ددی بانویهم. رمیخودم م.  گرفتمادیراهو ... ممنون ... نه -

منم ازشون تشکر کردم و سوار .  داد و گفت که از کجا برم هم جاده رو به من نشونبهادر
. ادی نشی پی و برم که مشکلرمی افسارشو دستم بگيکدخدا هم گفت که چطور. اسب شدم

 سر جاده و اسب رو از ادیاز تو خونه هم به امر اهللا زنگ زده بودن و خبر داده بودن که ب
 نی که امروز داشتم ، با ای همه مشکالتنی اومد ، بعد از ای بدم نمدممخو. رهی بگلیمن تحو

 . رو اقالً با آرامش برگردم تهرانری مسهیاسب برگردم سر جاده و بق

 که دادمی خودم بودم و آهنگ گوش مي و تو حال و هوارفتمی آروم آروم با اسب مداشتم
 :  بودنی اامیپ. شماره ناشناس بود. چِکِش کردم.  برام اومدامی پهی.  صدا دادمیگوش

 !بهبود! ... تا چشمات درآد.  رو بدست آوردمیکیباالخره ن... نه؟ ! يسوزی ميدار-

 نبود که اون بخواد زنم باشه الممی خواستم و تو خی رو نمیکی که اصالً نیمن.  گرفتحرصم
تازه حال و ! ... لجم گرفت! ... ده؟ی به من مشوی داده و داره پزِ زن دهاتامی، حاال بهبود پ

به نظر همه ! ...  تهرانمی ناصرخان تا برگردشی داشتم برم پمیروزم خوب شده بود و تصم
اصالً شماره منو از کجا ...  که بهبود داد یامی پنی ایول! ... رفتی مشی خوب پشت دازیچ

 برام یلی خيوا... ودم؟  بدهیمگه چند بار اونو د...  به اون شماره دادم؟ یمن ک! ... داشت؟
 ناراحت یلیخ! ... يسوزی مشی از دوري فکر کنن داری ، ولي رو نخوایزور داره که کس

 به ي فکرنکهی کردم تا ای رو طری با حرص مسقهیچند دق...  برخورد  بهمیلیخ... شدم 
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 به نی هميبرا. ادی خوشم نمیکیدوست داشتم به بهبود ثابت بشه که از ن. دیذهنم رس
 دادم و قیآدرس دق...  رو برداره نشی و ماشادیصرخان زنگ زدم و گفتم که خودش بنا

 بار هیمرگ .  گرفته بودممموی تصمگهید.  باهاش برگردمتونمی کردم که نمی عذرخواهیکل
 ، ی دختر خالتو گرفتيفکر کرد! ... یپسره دهات...  ه؟یآقا فکر کرده ک...  بار هی ونیش... 

! ... اسب رو با حرص حرکت دادم و فقط تاختم! ... کنمی متیحاال حال...  اد؟یمن حرصم درم
 از جانب تو وجود ي عالقه اکه  که برو و به بهبود بفهمونگفتی از درون بهم ميزی چهی

 به ي کنم تا بفهمه که من عالقه ای سال رو سرش خالکی نیبذار حرص و جوش ا! ... نداره
کدخدا . کردمی مشی گفتنم ، راهی هِی به اسب و با هِزدمی ممدام.  و خانواده اش ندارمیکین

 که گهی و مزنهی داشتم ، بهم زنگ می داشت و گفته بود که اگه مشکللمویهم شماره موبا
 هم خسارتِ نگه داشتنِ ی چالوس و هرچرمی سر مهیگفتم ! ... کجا برم تا راهو گم نکنم
...  رنی بگلی تا چالوس و اسب رو تحوانی بگمیبه فرض م. دمیاسبشون باشه ، بهشون م

 مونمی میی جاي هست و شب همون جا مهمون خونه ابمیپول هم تو ج... شمارمو که دارن 
 کردمیحس م! ...  عالقه ندارمیکی حتماً به بهبود بفهمونم که من به ندی بایول...  یول... 

 فکر دیچرا با...  شدیبت م ثادیبا...  رفتمی مدی بایول! ...  بچه گانه ستممیاحساس و تصم
مامان دو . خون جلو چشمامو گرفته بود...  اد؟ی خوشم ميریکبی دختره اهیکنن که من از 
 . از دست مامان هم اعصابم خورد بود و جوابشو ندادمیبار زنگ زد ، ول

...  گرفتی و لحظه به لحظه ، شدت مدی باریبارون م...  کردی به سرعت حرکت ماسب
 تندتر خواستمی و ازش مزدمیمرتب با پاهام به اسب لگد م...  رعد و برق بلند شد يصدا
 ... بره

 اون ی ، ولکردمی آرومش میهرچ...  تندش کرد یلیخ...  شد ی بعد اسب وحشقهی دقچند
 يری و وری هنیتو ا...  کنم؟ کارشی چنویحاال ا! ... حس کردم رم کرده...  کردیتندتر م
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عجب ...  تندش کرد شتری بی زدم به پهلوش که مثالً آروم بشه ، ولیه. ! .. رم کردنمیا
 : زدم داد! ...  کردمیغلط

 !آروم باش! ... وونیآروم برو ح-

.  امی ناشي تو اسب سواری اسب سوار شدم ولیعنی! ...  نکردمي که تا حاال اسب سوارمن
 همه یول...  نیی از اسب بپرم پاخواستمیم! ...  طاقت نداشتمگهید! ... رفت؟یچرا انقدر تند م

 اومد و ترس برم ی رودخونه ميصدا! ... دمی بود و دور و برم جنگل بود و ترسکیجا تار
 ي اسب بمونم و کاري رودمی و منم بهتر ددنی کشی تا گرگ از دور زوزه مندچ! ... داشت

داشت به سرعت ! ...  دادی و امون نمشدیلحظه به لحظه به سرعتش اضافه م! ... نکنم
 دی کشي بلندههیش...  کرد ری گییفکر کنم پاش به جا! ... یی به جامی که انگار خوردرفتیم

 ... شدم  متر به جلو پرت4- 3 باًیو تقر

 کردم که چشمامو ی سعیلیخ.  باز شدمهی پلک هام تکون خورد و چشمام نی مبهمي صدابا
...  شده نی سرم سنگکنمیاحساس م. ندازمی یبه طور کامل باز کنم و به اطرافم نگاه

 در پشتم یبیدرد ِ عج...  دهی چپمو آزار مي داره پايزی چهیانگار ...  تکونش بدم تونمینم
 : هیمدام در حال تکرار کردن کلمه ا... تر شد  کیصدا نزد. کنمیحس م

 ! ...کمک! ... کمک-

 برام افتاده و دور ی چه اتفاقنمی دوست دارم از جام بلند بشم تا ببیلیخ.  بکنمتونمی نميکار
تند تند ...  خوره ی و انگار پاهام تکون نمستمی کار ننیاما قادر به ا! ...  گذشته؟یو برم چ
 سؤاال رو نی گذشت تا ذهنم از خودش اي اهیچند ثان...  امدهی ترسی و کمکشمینفس م
 :  مدام با خودش بگهو بپرسه

! ...  افتاده؟یدور و برم چه اتفاق! ...  افتادم؟نیچرا رو زم! ... کنم؟ی مکاری چنجای من ایعنی-
  به من گذشته؟یچ
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 افتادم نی زمي رونکهیاز ا.  دارمياحساس بد. رسهی به ذهنم نميزی ، چکنمی فکر میهرچ
 و ادی تکون دادم تا به حرکت در بی دستمو کميانگشتا.  کنم ، کالفه امي کارتونمیو نم

 آب تونمی میبه سخت.  ماساژ دادمیبا دست راستم ، آروم گلومو گرفتم و کم... سست نشه 
مرتب در حال .  تکون دادم ، سرفه ام گرفتی گلومو کمنکهیبعد از ا دهانمو قورت بدم و

 بلند بشم ، ونمتی نمنکهی و از اسوزهی ، پشتم مکنمی که ميسرفه کردنم و با هر سرفه ا
 چشمام دمیشا. نمیبی رو میفی اون طرف تر ، نور ضعی و کمکهیاطرافم تار. کشمیعذاب م

 که اطرافم هستن ، ی شب و چند تا درختیکیتار جز. دنمی قادر به دیتار شده و به سخت
 شهی تر مکی و نزدکینزد. دهی آزارم مي صدا بدجورنیا. خورهی به چشمم نمي اگهی دزیچ

 : گهی لحن گوش خراش مهیو با 

 ! ...کمک! ... کمک-

 نی هرچه زودتر بفهمم که اخوامیم.  کردم که از جام بلند بشمی و سعدمی کشیقی عمنفس
 نی چرا تو انجام؟یچرا من ا!  که در اون قرار دارم ، کجاست؟یطی محنیا! صدا از کجاست؟

 . کنمدای پیاب سؤاال ، جونی ايدوست دارم هرچه زودتر برا...  کم؟ی تاريفضا

 يشتری بار با شدت بنی و اسوزهیگلوم م! ... نجام؟ی که چرا اادی نمادمی ، کنمی فکر میهرچ
 .خورمی و از درد ِ ستون فقراتم ، حرص مکنمی، سرفه م

. هی قبلي صدا بلند تر و گوش خراش تر از صدانیا. شهی مکی داره نزدي اگهی ديصدا
...  نهی ماشهی بوق يصدا...  ضرب آهنگ مشخص هیاونم با ... مدام در حال تکرار شدنه 

 ای بلند ، باًی تقریی گذاشتم و با صدانی زميدستامو رو...  شهی تر مکینزد...  شنومیدارم م
 به خاطر درد پاهام ، قادر یول.  خودمو بلند کردمی با چند تا سرفه ، کمم گفتم و باز هیعل

.  کنمهی کردم به درخت تکی و با دست راستم سعدمی درخت کنارم دهی. ستمی نستادنیبه ا
 و دمی پامو درست ندي جلویکی برداشتم ، بخاطر تارزی به طرف درخت خنکهیبه محض ا
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 ي به سرم خورده بود و از شدت درديدی شدضربه. سرم به تنه درخت خورد و درد گرفت
 : که داشتم ، بلند گفتم

 !یلعنت ! ...آخ-

دستامو در تنه درخت حـ ـلقه . کردی سرفه هام شروع شد و پشتم به شدت درد مدوباره
 که هِن هِن ی که داشتم ، از جام بلند شدم و مثل دونده ها در حاليکردم و با تمام زور

 . ، راه افتادمکردمیم

 دارم چشمامو بخارونم تا ی دست راستم سعي و با انگشتاشهی تر مکی بوق داره نزديصدا
چند قدم .  و به زحمت شروع به راه رفتن کردمدمی کشي بلندازهیخم. نمیواضح تر بب

 نی به زمنکهیبه محض ا.  افتادمنیبرنداشته بودم که دوباره پاهام درد گرفت و به زم
 : فتم بود ، گمی از درد درونی بلند که ناشي و منم با صدادیکش ری چپم تي پايخوردم ، زانو

 ... مردم...  خدا يا!! ... يآ-

 :  زدمادی که در دلم بود ، بلند فري هم از آه و ناله ابعد

 ! ... که کمکم کنه؟ستی نچکسیه! ... ست؟ی ننجای ایکس-

 بود ، حتماً نجای اي انهی که اگه آدادمی صورتمو پوشونده بود و احتمال مي تا برگ روچند
 آن حس هی گرفته بود و ي خِلت ِ بديدهنم بو. دمیدی و آشفته خودمو تو اون می گِلافهیق

 يخودمو رو. فاصله ام از جاده دور بود...  قطع شد نی بوق ماشيصدا. ارمیکردم دارم باال م
احتمال . ادی پچ پچ مي که صداکردمی ، احساس مشدمی تر مکی نزدیدم و هرچی کشنیزم

 .دن هستندادم دو نفر در حال صحبت کر

به عقب . اصالً متوجه کفشهام نشده بودم. دهی کفشهام آزارم مدمی جلوتر رفتم که دیکم
 زده بود ؛ رونی بگهی از اونا تو پاهام بود و نصف دینگاه کردم و کفشهامو که تا االن نصف

 .درآوردم و تو دستام گرفتم
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 به اطراف نگاه یهرچ. م ، به حرکتم ادامه دادزی خمی خاروندم و با همون حالت نموینیب
 بود که ی درختها مثل ارواح سرگردانيشاخه ها. دمیدی میکی ، فقط درخت و تارکردمیم

تنه .  من هستن و هر لحظه امکان داره که به من حمله کنندنی بلعيهر کدوم مشتاق برا
با رفتن به .  دارهيادی ام که سن و سال زی حس کردم تو جنگلو  قطور بودیلیدرختها خ

 فکر بودم نی و همه اش به اشدی مشتری صحنه ها ، هر لحظه ترسم بنی ادنیسمت جلو و د
 باشه و به سمتم حمله کنه ، چطور با اون رو به رو بشم و از خودم نی در کمیوونیکه اگه ح

 !دفاع کنم؟

از درختها کم  که جلوتر رفتم ، یکم. دادی مي بدي هام دوباره شروع شد و دهنم بوسرفه
دو مرد مشغول صحبت کردن بودن و منم . دمی اون دو نفر رو واضح تر شنيشد و صدا

 ! کجاست؟نجای از چه قراره و اصالً اهی کردم تا بفهمم قضزیگوشمو ت

 آب دهانمو قورت دادم ، گوشهامو نکهی ماساژ دادم و بعد از ای با دستام به آرومگردنمو
 : گفتی از اون دو نفر مدام میکی.  واضح بشنوم کردم تا صدا رو به طورزیت

...  انیمنتظرم تا ب...  بهشون زنگ زدم یمنم کُل! ...  بشهداشی پسی االناست که پلنیهم-
 ... گهی به من بده دی کمکهی ای ، بیینجایشما که االن ا! ... آقا دستم به دامنت

 آقا نی از چه قراره و اهی دوست داشتم بدونم قضیلی حرفا تعجب کردم و خنی ادنی شناز
 يدیچشمام به سف!  تا کمکش کنه؟کنهیچرا درخواستِ ِ کمک کرده و از راننده خواهش م

 بود و صی خوب قابل تشخیلی ، خیکی شده بود و تو اون تاررهیخطوط کنار جاده خ
 ی خوبيهنما من راي دو نفر برانی حس کردم که او  وجود جاده رو بفهممتونستمیم

 که در کنار جاده افتاده ی تکون دادم و از چوبی که بود ، خودمو کمیبا هر زحمت. هستن
 .بود ، کمک گرفتم و بلند شدم
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 رو که یی ملتمسانه اون آقاافهی ، قشدمی مکتری که نزدنطوری سمت اون دو نفر رفتم و همبه
 . خودش بودیراننده هم در حال ور رفتن با گوش. دمیدر حال حرف زدن بود ، د

 آوردم ، به سمت اون دو نفر رفتم و چوبم ری کمک گنکهی به جاده نبود و از شوق احواسم
 : رو بلند کردم و گفتم

 ... دیکمکم کن... من گم شدم ! ... ز؟یدوست ِ عز! ... دیببخش! ...  آقا؟يآها-

 یدر حال. دمی متعجب هر دو رو دافهیرگشتن و ق باره هر دو نفرشون به سمت من بکی به
 کردم و احساس کردم که زی تی افتاده بودم ، گوشهامو کمنیکه از درد ِ پاهام ، به زم

 داشت و مثل آهنگ ی خاصتمیر. شدی بود که مرتب تکرار میی صداهی. ادی همهمه ميصدا
منم . کنهیاده حرکت م که داره تو جهینی ماشي صدادمیفهم ،  تر شدکی که نزدیکم. بود

 قبل در حال التماس قهی من بود و چند دقي که جلویکس.  بودمسادهیدرست وسط جاده وا
 :  رو به من گفتي بلنديکردن به اون آقا بود ، حاال با صدا

 !! ...مواظب باش-

 عروس بود ، نی ماشهی شده و به نظر شبنی که با گل تزئیبلی اتومدمی عقب برگشتم و دبه
 .ادی به سمت من میبیبا سرعت عج

 :  هفتمفصل
 
 :  بعدازظهر4:00ساعت / چالوس /  یکین

 
 ! شاه دوماديچه جذاب شد-

 :  زد و گفتی هم چشماش برقدانا

 ! عروس خانمییشما بهتر از ما-
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 :  باال انداختم و گفتمییابرو

 !اون که مسلمه-

 نیبهبود هم هم.  بدهنیی رو پاشهید که بهبود ش شد و اشاره کرنی ماشکِی بهبود نزديبابا
 :  گفتتیکارو کرد و باباش با جد

 !شنیمهمونا معطل م! ...  سالنيای ، منیعکساتونو که گرفت-

 و کی تبرهی به شگاهی آراي نداد و فقط همون جلوي رفت و اصالً در موردِ من نظربعد
 !دست دادن اکتفا کرد

 قرار نبود گهید.  رو به حرکت انداختنیبه من زد و ماش ی به بهبود کردم که چشمکینگاه
چهره بهبود .  سالن تا مراسم برگزار بشهمیرفتی راست مکی دی و بامیسفره عقد بنداز

 نی خارج کردنش از ايبرا.  خودشو کنترل کرد تا من ناراحت نشمیبرافروخته بود ول
 :  ، گفتمتیوضع

 ؟ی زنی بذرافشان زنگ نميبه آقا-

 :  اومد و با عجله گفترونی از فکر ببهبود

 کجا؟...  ؟یک...  ؟یچ-

 :  ام گرفت و گفتمخنده

 !هی آتلمیای ممیبهش بگو دار! ... گهی بذرافشان ديآقا-

.  گرفتی ملمی و ازمون فرفتی راه می که به آهستگیی جلونِی حواسش رفت به ماشبهبود
 : بعد به خودش اومد و گفت

سامان ! ... م؟ی بهش بگگهیچرا د! ... هی آتلمیری ممی داردونهی که م بذرافشانيآقا! ... خُب-
 !انیسجاد و بهزاد هم از اونور م! ... ادیهم که باهامون م

 :  و گفتمدمیخند
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 !رونی بارمتی بالی فکر و خنی از اخواستمیم! ...  آقادونمیخودم م-

 :  هم با حرص گفتبهبود

 !ذارهی بابا واسم اعصاب نمنیا-

 !حواست به جلوت باشه! ... خودتو ناراحت نکن-

 :  و گفتدی کشیقی هم نفس عمبهبود

 ... یول! ... باشه-

 !حواست به جلوت باشه! ...  ندارهیول-

 :  زد و گفتي با انگشتم ، جلو رو نشون دادم و بهبود هم لبخندبعد

 کردم؟ی مکاریاگه تو رو نداشتم ، چ-

 !يخدا رو که دار-

 کردم و ازش ی کم باهاش شوخهی.  نگفت و حواسش رو به جلو داديزی هم چبهبود
 ی به بهزاد زنگ زد و هریبهبود هم چند بار تو مس. خواستم تا به اعصابش مسلط باشه

همش هم منو ! ... شمای پيای بگمیالزمت داشتم ، م...  ش؟یدار...  که باهات هست؟ گفتیم
 شک کردم یکم! ...  رو بهزاد داره؟ی سؤال شده بود که چمبرا! ...  که شک نکنمدیی پایم

 .می برسهی تا به آتلاوردمی خودم نيو به رو

 :  که سامان جلو اومد و گفتهی آتلي جلومیدیرس

 نگاه یهرچ... هزار ماشاال ... بزن اون کف قشنگه رو ...  محمد و آل محمد یالهم صل عل-
 ! بهبود خوشگل ترهنمیبی مکنمیم

 . و بهبود بهش چشم غره رفتمیدی خندهمه

 :  هم ادامه دادسامان

 ... يالبته به چشم خواهر-
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 :  اخماش تو هم رفت و سامان گفتبهبود

 !يهم خوشگل تر-

 :  و سجاد اومد جلو و گفتمیدی همه خنددوباره

 !ي واي واي بره که وعده با من داره ، واادشیاگه -

 رفته هیبق. شدمیکه من داشتم از خنده روده بر م آواز و با حالت مسخره خوند ری زد زچنان
 شده ، سامان و يبهبود هم هر طور. بودن سالن و فقط سامان ، بهزاد و سجاد با ما بودن

 چرا انقدر اصرار داشت بهزاد دونمینم.  کرد تا برن و فقط بهزاد با ما موندیسجاد رو راه
 ! نگفتيزی بره ، چدی بهش گفتم که چرا بهزاد نبایهرچ! ... بمونه؟

 و بهبود هم گرفتمی که خواستم ژست ميهر جور. می گذشت و عکسامونو گرفتیمدت
 تو یلیخ.  گرفتن نبودافهی و اهل ژست و قگرفتی عکس می رسمشتری و بزدیلبخند م

 يدو سه بار! ... هی اگهی دزِی موضوع چنکهی اای!  حالش بد بوددونمینم.  بودیچشماش نگران
 ياز باباش و ماجرا! ...  نگفتيزیباز چ! ... ؟ی حالشونی که چته و چرا پردمیهم ازش پرس

 ! گفتم و گفت که به اون ربط نداره و باز هم جواب ندادشگاهی آرايجلو

 :  ، رفتم سراغ بهزاد و بهش گفتمی بهبود رفته بود دستشوئی شده بودم و وقتنگران

 بهبود چشه؟! ... بهزاد-

 :  هم هول شد و گفتبهزاد

 چطور مگه زن داداش؟-

 ! دختر خاله توأمیمن ناسالمت! ... انقدر خودتو لوس نکن و نگو زن داداش! ... اِ-

 :  و گفتدی هم خندبهزاد

 !شهیآخه بهبود ناراحت م-

 چشه حاال؟! ... ناراحت شد با من طرفه! ... خودیب-
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 !ستی نشیزیچ:  بهزاد

 :  اخم بهش نگاه کردم و گفتمبا

 !بهزاد؟-

 !ستی نشیزیباور کن چ:  بهزاد

 !؟ی دستشوئرهی و مرتب مدهیپس چرا رنگش پر-

 ! واالدونمینم:  بهزاد

 :  رفت و گفتی من رد شد و به طرف درِ خروجي از جلوبعد

 ! زودترنیایب! ... نی کنارِ ماشرمیمن م-

 :  و گفتمسادمی خارج شد و منم جلوش وای از دستشوئبهبود

 ! جادهمیبر-

 : اش گرد شد و گفت چشمبهبود

 ؟یچ-

  رفته؟ادتی زمیسورپرا-

 زت؟ی سورپرای بود راستیچ! ... آها:  بهبود

 !می ننه عصمت تو شبِ عروسدنِید-

 :  متعجب گفتی هم با حالتبهبود

 ! دورترهنجای از الومتریاون که چند ک...  وقتِ سال؟ نیا... ننه عصمت؟ -

 !ششی برم پمیقول دادم که شبِ عروس! ... دنشی دمی بردیبا! ... دونمیمن نم-

 ! همه تو سالن منتظرنمیبر! ... ي قول داديخودیب:  بهبود

 :  جلوش گرفتم و گفتمساعتمو

 ! ننه عصمتشِی برم پخوامیم! ... می وقت دار8تا ! ... مهی و ن5هنوز -
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 !الیخیب! ... یکین:  بهبود

 ! خورمی تکون نمنجای ، منم از امیاگه نر-

 :  موهاش برد و گفتي داد و دستاشو الرونی حرص بي از روی نفسدبهبو

 ! پا داره؟هیمرغ -

 :  بهبود رد بشم که دستمو گرفت و گفتي از جلوخواستم

 ! خانمم ازم ناراحت بشهادی خوشم نمچیه-

 :  زد و گفتی بخشتی لبخند رضابعد

! دونهی که خدا مکننی میمنم که تهِ دلم دارن بزن بکوب! ...  هامونهی امروز عروسیناسالمت-
 ی برن سگمی ، مرونهی که بی و خدمه و حشم و بهزاد و هرکلمبرداری االن به فنیهم... 

! ...  اصالً؟هیننه عصمت ک! ... می تو جاده و خوش باشمی قراره بریخودشون که من و خانم
مگه فروغ فرخزاد ! ... میکنی ، صفا ممیخندی ممیگی هم مبا... کنارِ رود ...  جاده  توبرمتیم

 !کنه؟ی ، منو خوشحال مي که ازش خوندي شعرنی چقدر ایدونیم...  ؟يدوست ندار

 کدوم شعر؟-

  امدهینگاه کن که غم درون د:  بهبود

  شودی قطره قطره آب مچگونه

  سرکشمهی ساچگونه

  شودی دست آفتاب مریاس

  کننگاه

  شودی ام خراب می هستتمام

  کشدی مرا به کام مي اشراره

  بردی به اوج ممرا
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  کشدی به دام ممرا

  کننگاه

  آسمان منتمام

  شودی از شهاب مپر

 :  گرفتم و ادامه دادمدستشو

  ز دورها و دورهايتو آمد-

  عطرها و نورهانی سرزمز

 ی مرا کنون به زورقي انشانده

  عاجها ، ز ابرها ، بلورهاز

  دلنواز مندی ام ببرمرا

  به شهر شعرها و شورهاببر

 :  لب زمزمه کردمری بستم و زچشمامو

  امی کشانیبه راه پرستاره م-

  امی نشانی از ستاره مفراتر

  کننگاه

  از ستاره سوختممن

  از ستارگان تب شدملبالب

  سرخ رنگ ساده دلانی ماهچو

  شب شدمي برکه هانی چستاره

 :  و گفتدیخند

  ننه عصمت؟شِی پمیحاال بر-
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 ! مردِ منمیبر-

 بره سالن تا ما می و به بهزاد گفتمی بذرافشان تشکر کردي و از آقامیدی کشی راحتنفس
.  ما رو دو ساعت تنها بذارنمی و ازشون خواستمی و عکاس رو هم دك کردلمبرداریف. میایب

 بارون ری دوست داره زگفتیهمش م.  دو نفره رو کرده بودي فضاي هوايبهبود بدجور
 بود و 7 يساعت طرفا. می تا از شهر خارج شدمی رفتیکم.  بودشده بارون شروع. قدم بزنه

 بهبود آهنگِ مورد عالقه منو گذاشت و ازم خواست تا یول...  دمی کم ترسهیاولش . کیتار
عروس و  هم که تابلو بود مالِ نی بود و ماشيلباسمون ، لباسِ عروس و دوماد. آروم باشم

 خونه ننه عصمت يکاینزد. دادیزد و دست تکون می ، بوق مدیرسی به ما میدوماده و هرک
 و نیی پامی رفتی فرعهیاز . می و منم ازش خواستم تا آهسته تر بره و گم نکنمیدیرس
در زدم و ننه ...  در ي شدم و رفتم جلوادهی پنیاز ماش! ...  خونه ننه عصمتي جلومیدیرس

 ، چشماش برق زد و دید  صورتِ منوی ، در رو باز کرد و وقتقهیعصمت بعد از چند دق
 : گفت

 !ی آفتابِ شرقيسالم پنجه -

 :  بعدازظهر7:15ساعت / چالوس /  بهبود
 
دامن و .  چهره اش خندون و مهربون بودشهیمثل هم. می وارد خونه ننه عصمت شدیکی نبا

 و نیپوست صورتش چ.  نداشتییش تنش بود و چشمهاش انگار سو گلداريروسر
 ي ، کاسه هامیوارد خونه که شد.  اومدی داشت و صداش از تهِ چاه در ميادیچروك ز

کاله .  داده شده بودهی تکواری به دشیکُرس  طاقچه بود و چند تا مخده کناري رویترش
 کم بود شی بود و انقدر ارتفاع خونه نقلزونی در آوي شوهرش هنوز به چنگکِ جلويِنمد

 . شدیکیکه همون اول به محض ورود ، سرم خورد به سقف و باعث خنده ننه عصمت و ن
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 : دی رفت و باالخره پرسیکی و ننه عصمت قربون صدقه نمی نشستیکم

  بود؟ی ، اسمت چي آبادي عروسِ گل و تازه یراست-

 ! ام ننه عصمتیکین:  یکین

 ؟یگی میچ... ها؟ -

 :  داد زد و گفتباًی تقري بلندتري با صدایکین

 !یکین...  یکین-

 ... یکین... آها :  عصمت ننه

 :  رو به من کرد و گفتبعد

  کن و در دجله اندازیکیتو ن-

  دهد بازابانتی در بزدی اکه

 اگه شوهرم االن زنده بود و شدیچقدر خوب م! ...  امشبه ننهتونی خوشحالم که عروسیلیخ
 ! عروس شدهي جواهرنی که همچدیدیم

 !نی آوردایشما منو به دن! ...  ننه عصمتنی به من لطف کردیلیشما خ... ممنون :  یکین

من فقط نقش ! ...  وارد کردای دننیخدا تو رو به ا! ...  نکردم ننهيمن که کار:  عصمت ننه
 .قابله رو داشتم

 .کنمیوشتون نم وقت فرامچیمن ه! ... نی لطف کردیلیبازم خ:  یکین

 با چند تا قهی دو دقیکیبعد از .  و از جاش بلند شددی رو بـ ـوسیکی نی ـشونـی عصمت پننه
 !ماهان:  هست و روش نوشته ی دستش ظرفِ سفالدمیشکالت اومد و د

 :  کرد و گفتیکی به نرو

 زدی از کاراش که با سفال میکی تو امرزی شوهرم خدا بادمهی! ...  رفتگانتون روامرزهیخدا ب-
 .، اسمِ پسرمون رو نوشت
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 :  ظرف رو به طرف ما گرفت و گفتبعد

 ...  سالش بود که رفت جبهه و17پسرم همش ! ... روش نوشت ماهان-

 :  شد و با بغض ادامه دادي و کم سوش جاردهی خشکي تا قطره اشک از چشمهادو

 . ماه برامون آوردن5خبرش رو بعد از -

 و دادی مشی هم دلداریکین.  انداخت و ظرف رو بهش دادیکی ني شونه هايدشو رو خوبعد
 ماهان ادیدوباره . داشتمیچشمم به اسم ماهان خورده بود و نگاه ازش برنم. کردیآرومش م

 هی پسره نی که اکردمی احساس مشهیهم.  افتادمشونی خواستگاريو مادرش و برنامه ها
صبح هم حرصم .  ما رو به هم بزنهی و عروسزهی برزهرشو خوادی تو کفششه و میگیر

نفسم باال .  نفس گرفتمیگرفته بود و بعدازظهر هم بابت اون بود که حالم گرفته شد و تنگ
 یعجب اشتباه... اَه ! ... ستیحاال که الزمش دارم ، ن.  به بهزاد داشتماجی اومد و احتینم

 دمی نگاه کردم و دیکیبه چهره ن...  کنم؟ کاری چحاال! ... چرا به بهزاد گفتم بره؟! ... کردم
از جام بلند شدم و با ! ... دهی ننه عصمت نشسته و داره گوش مي حرفايبا شوق و ذوق پا

 ننه ي و چند ساله نیخاطره چند.  هم بلند شد و از ننه عصمت تشکر کردیکیاشاره من ، ن
 در ي جلویکین. می اومدرونیبخونه   و ازمی باشه ، برداشتیعصمت رو که همون ظرف سفال

 : با ننه عصمت مشغول صحبت شد و منم به بهزاد زنگ زدم

 ؟ییکجا... بهزاد؟ ... الو -

 !من سالنم داداش:  بهزاد

 .دی رسی بود و صدا به صدا نمادی همهمه زيصدا

 !کارت دارم! ...  ساکتي جاهیبرو ! ...  حرف بزنرونیبرو ب-

 !االن... چشم ... چشم :  بهزاد

 :  ، بهزاد گفتقهی از دو دقبعد
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 !بگو داداش.  امی خلوتياالن جا-

 !شهیمن حالم داره بد م! ... نیبب-

 ! منه کهبِی تو جياسپر...  ي وايا:  بهزاد

 که ي جورهی! ...  سمت شهرامی زودتر بکنمی میمنم سع...  اول جاده ایتو ب! ... گهی دنیهم-
 ؟یگرفت. گهی دمیکنی مشی کارهی نفهمه ، یکین

 ! پسره کو؟نی اگهیهمش م! ... خورهی داره حرص ميادیفقط بابا ز... باشه باشه :  بهزاد

 خداحافظ! ... ایاومد...  بخوره ی حرص و جوش الکخوادیبهش بگو نم...  امیمن دارم م-

 خداحافظ. امیاالن م:  بهزاد

 هی کردم روحیبراش بوق زدم و سع.  شدمنیار ماش و سومی کردی ننه عصمت خداحافظبا
 یکیچند تا سرفه کردم که ن.  بروز ندميزی چیکی نيام رو نگه دارم و از حالِ بدم جلو

ظرف .  و تار شده بودرهی تی چشمام کميجاده جلو. ستی نيزی گفتم چینگران شد ول
 و کردمیهمش به اسم ماهان نگاه م. دادی منو آزار مرشتی بنی بود و ایکی دست نیسفال

 کردم و با ادی زیسرعتم رو کم! ... کنمی هم شک کرده بود چرا مدام به ظرف نگاه میکین
 دمیدی مونی گري رو با چشمهایکی افتادم که داشتم ني لحظه اادی. کردمی میحرص رانندگ

 ي جورهی و حتماً امشب ماهانه ریاحساس کردم تقص.  ازش داشتمي بدری تصوایو تو رو
 توئه االتی خنی و استی نيمامان بارها گفته بود که ماهان پسر بد...  زهیریزهر خودشو م

 رو یکی چقدر نی رفته بود که تو بچگادشونی همه انگار یول! ... کنهی تصورش مينطوریکه ا
 شتری بهیز بق رو ان ماهاشهی رفته بود که مادربزرگ همادشونیهمه انگار ! ... کردی متیاذ

...  آورد ی و حرص ما رو در مرفتی ما به عمد قربون صدقه اش ميدوست داشت و جلو
 :  که اعصابم خورده و گفتدی علناً فهمیکیاعصابم خورد شد و ن

 ؟يری معیچرا انقدر سر... چته بهبود؟ -
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 .رمی ، حالشو بگستی نی تو عروسنکهی بدم و از اامیبه سرم زد که به ماهان پ-

 :  خشکش زد و گفتیکین

 ! به کارِ تو داره؟کاریاون چ...  ؟يبچه شد...  ه؟ی چه کارنیا! ... وا-

 ! ازشادیخوشم نم-

 !ادی که حرصش در بي بدامی چرا پگهید! ...  درستادیخوشت نم:  یکین

 ! که کرد ، برگرده بهشیی کارانی همه ایِ تالفدی بایی جاهی-

 کدوم کار؟...  ؟یتالف:  یکین

 کرد؟ی متی اذی چقدر تو رو تو بچگستی نتادی-

 :  و گفتدی خندیکین

 ؟یبهبود خوب-

 چطور مگه؟... آره -

!  ساله ست4-3 ي کارا مالِ بچه هانیا! ...  سالته29 یتو ناسالمت! ... یستینه خوب ن:  یکین
 !؟ی کنی تالفيخوای که مهیمگه باز... 

 ! آروم بشمدی من بایول-

 ؟یشی آروم مامی پنیبا ا:  یکین

 !آره-

اصالً تو عقلم ! ... ي بدامی مسخره ست که بهش پیلیخ! ...  بگمی واقعاً چدونمینم:  یکین
 ه؟یآخه هدفت چ! ... گنجهینم

 ما رو خراب ی عروسادیاحتماالً آقا داره م! ... شهیهدفم بعداً معلوم م...  دمی ماممویمن پ-
 !کنه

 ؟یدونیاز کجا م:  یکین
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 ! زنگ زدشی ساعت پمی ندیجاو-

 خُب؟:  یکین

 عکاسشون ای به دوستش سپهر و باهاش مشغول حرف زدن شده و گودهیگفت که رس-
 !ششی پدهینرس

 ه؟یعکاسشون ک:  یکین

 پسرخاله سپهر تا ی قرار بوده ماهان هم امشب بره عروسیول! ...  عکاس که داشتنهی-
 !دهی نرسیول...  رهیعکس بگ

 ؟دهیخُب چرا نرس:  یکین

 !می اگهی دياالن جا. امی تهران بتونمی بهشون زنگ زده و گفته که نمنکهی ايبرا-

 کجا؟:  یکین

 :  شدم و گفتمرهی اون جا از من بود ، خدنی که منتظر شنیکی ني چشمهابه

 !چالوس-

 یاالتیفکر کنم خ.  نگفت و اونم مثل من استرس تمام وجودش رو گرفتيزی چگهی دیکین
 چالوس و درست ادی بدی که چرا ماهان باکردیتو ذهنش بود و همش از خودش سؤال م

مثل من ذهنش ...  بشه؟ دای سر و کله اش پي سال و اندکی ، بعد از مونیشب عروس
 نهی حسِ نفرت رو در حدِ من نداشت و اونطور کئناً مطمیول...  بود يادی زي سؤاالریدرگ

 گنده یلیخ! ... مونهی تو دلت منهی که تو کگفتی به من میبچگ از شهیمامان هم! ...  نبوديا
 نداشتم و همش دوست ي به بابا و اخالقش عالقه اادی من زنکهیبا ا! ... ی باباتنیع! ... یدماغ

 بابا هم بود هیاصالً بهزاد شب! ...  مامان بودهی شبشتریب  بهزادیول! ...  مامان باشمنیداشتم ع
 دو یحت! ... خوردمی به مامان نداشتم و کامالً به بابا می وجه اشتراکچیو فقط من بودم که ه

 : سه بار به ذهنم زد که از مامان بپرسم
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 !من واقعاً پسرِ توأم؟-

 گفتم و با ی بهش نميزی چنی هميبرا! ...  و دلش بشکنهادی که مامان بدش بدمی ترسیول
 ! باهاش بزنمیرف خوب نبود که اصالً بخوام حیلی ام خونهیبابا هم که م

 :  و گفتدی ترسیکی بود و نادی همچنان زسرعتم

تو ! ... ما رو سنَنَ! ... ادیاصالً به درك که م! ... ادی پسره بخواد بنیحاال به فرض هم که ا-
 ؟يریچرا انقدر تند م

 تی خوشگل و نازش ، عصبانافهیبا همون لباس عروسش و ق.  کردمی نگاهیکی چهره نبه
 :  خراب بشه و گفتمشی شبِ عروسخواستمینم. زدیوج مدر چشمهاش م

 !ی شما بگیهرچ! ... کنمیکمش م... چشم ... باشه -

 ! حاال شدنیآفر:  یکین

 !مونهی همه خبردار بشن عروسزنمیاصالً بوق م-

 . کرد و دستشو گذاشت رو فرمون و بوق زدي هم خنده ایکین

 ؟یکنی مکاریچ... اِ -

 ! هامهیعروس! ...  بوق بزنمخوامیم:  یکین

 !باشه بزن-

 گذشت و ي اقهی چند دقنکهی تا امیدی خندیلیخ. میزدی مغی و جمیزدی با هم بوق مجفتمون
 و پاهاشو آورد باال دی ول کرد و اونو عقب کشی صندلي هم خودشو رویکی و نمیخسته شد
 .دیو دراز کش

 رو رونی حواسش به جاده رفت و از پنجره بیکی کم شد ، نمونی که گذشت و از شادیکم
.  زدم و با حرص متنمو نوشتمامیمنم از فرصت استفاده کردم و به ماهان پ. کردینگاه م

 . بشهعیخواستم حداقل دلش بسوزه و ضا
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 رهی ذخیشماره ماهان تو حافظه گوش. دهی که بهش رسدونستمی می ولومدی برام نیجواب
حاال طرف . کنمی خاص رو حفظ مي آدمهاي شماره هاشهیهممن .  حفظش بودمیول... نبود 

 !چه خوب... چه بد باشه 

 ي رو همچنان جلویظرف سفال. می شده بودکی به شهر نزدباًی گذشت و تقري اقهی دقچند
 و اصالً حواسش به دهی خوابیکیحس کردم ن.  و رفتم طرفش تا بردارمدمی دی میکی نيپا

 که حواسم به رو به رو بود ، به یخم شدم و در حال. دارمیمن نبود که دارم ظرف رو برم
 چی پهی.  چپم به فرمون بود و دست راستم به طرف ظرفدست.  برداشتمزیطرف ظرف خ

 : تو دلم گفتم. نییرو رد کردم و ظرف قِل خورد پا

 !یلعنت... اَه -

و باالخره ظرف ر.  هم جم خورد و از جاش بلند شدیکی به دنبال ظرف گشتم و ندوباره
 :  داد زدیکی نی کردم ولدایپ

 !بهبود جلوتو بِپا! ... بهبود جلوت-

 باًیسرعتم تقر.  هوا و با سرعت به وسط جاده اومدی بی روشن بود و کسنی ماشي باالنور
 دی آقا هم پرنیا.  بودنسادهی گوشه جاده پارك بود و دو نفر کنارش وانی ماشهی.  بودادیز

 ترمز یول...  ترمز يپامو گذاشتم رو.  نبود که سرعتم رو کم کنمی وقتگهی اونا و ديجلو
 !نگرفت

 دی بادونستمینم! ... شدی مشتری هم بیکی ني و دادهاغی و جشدی تر مکی و نزدکی نزدبهش
 ستادی از حرکت ای و گوش خراشبی عجي با صدانیماش! ... دمی رو کشی کنم و دستکاریچ

 ! فکر کنم زدم بهشیول... 

 و زدی مغی مدام جیکین! ...  افتادهی فرمون گذاشتم و خودمو گول زدم که اتفاقي روسرمو
 : داد زدم.  شدمادهیبا سرعت در رو باز کردم و پ.  شدادهی پنیاز ماش
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 ! نرو جلویکین-

 گهیدو نفر د.  اومدیاشک از چشماش م.  افتاده بودنی زمي که روی رفت باالسرِ کسیکین
 ي بودن که روی به کسرهی تنش بود ، خسی لباسِ پلشونیکیدن و  بونیهم که کنارِ ماش

 زد و در یغی جیکین. طرف رو برگردوندن و روشو به طرف ما گرفتن.  افتاده بودنیزم
 :  ، گفتزدیم  صورتشي که دستاشو رویحال

 !ماهان! ... بهبود؟-

 يبه چهره ماهان که از سرش خون جار.  دهانمو قورت دادم و قلـ ـبم به تپش افتادآب
.  رو هم نداشتستادنی کرد و پاهام توانِ ادنیدستام شروع به لرز. شده بود ، نگاه کردم

 :  برداشت و گفتنشی رو از تو ماشمی سی هم بسیاون پل

! ... دی بفرستنیماش! ... تو جاده شده تصادف هی! ...  امیمرکز عزت! ... مرکز؟! ... مرکز؟-
 !ادی آمبوالنس بدی هم بگعتریهرچه سر...  من خرابه نِیماش

 : گفتی مدام داشت مییصدا

 ! شوداری جان بمیمر! ...  جان؟میمر! ... م؟یمر-

 یوانی نگران بود و لاریکام. ستادهی خان عمو باالسرم ادمی باز کردم و دی به آرومچشمامو
 و نداختی نگاه به پرونده مهی رو به روم نشسته بود و ی صندليسرگرد هم رو. دستش بود

 رو بهم داد و وانی هم فوراً لاریکام. دمی بلند کشیدست به سرم زدم و آه.  نگاه به منهی
 : گفت

 !آب قنده! ... خوبه برات! ...  خانممیبخور مر-

 .اد رو ازش گرفت و به من دوانی لظی عمو با غخان

 !خوامینم-

 ! گفته ، دروغهی جوون هرچنیا:  عمو خان
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 :  هم دستاشو به اطراف دراز کرد و گفتاریکام

  خان عمو؟یشیچرا منکِر م-

  درسته؟شهی ، حرفت همي درس خونديفکر کرد! ... نمیبرو اونور بب:  عمو خان

 مگه من دروغ گفتم؟:  اریکام

 ، حتماً دروغ بوده که حالش بد ی گفتی هرچیول! ... ی بهش گفتی چدونمیمن نم:  عمو خان
 !شده

 ! گفتمی چیدونیشما که نم:  اریکام

 !دونمی رو مزیمن همه چ! ... دیبحث نکن:  سرگرد

 . شدنرهی دو با تعجب به سرگرد خهر

 !شناختمیپدرِ شما رو م! ... یخانم سردشت:  سرگرد

 :  به خان عمو اشاره کرد و گفتبعد

 !شناسمیهمونطور که خان عمو رو م-

 :  کرد و گفتاری عمو رو به کامخان

  جوون؟ی گفتیچ-

 !قتیحق! ...  خان عموقتیحق:  اریکام

 :  درست کرد و ادامه دادنکشوی عبعد

 !دونستی مدیبا-

کالهشو از سرش برداشت و .  نشستی صندلي زد و روشی ـشونـی به پي عمو ضربه اخان
 : فتمحکم زد به سرش و گ

 !ي وايا! ... ي وايا-

 :  کنترل کردم و گفتمبغضمو
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  خان عمو؟ی به من نگفتيزیچرا چ-

طاقت . اشک تو چشماش جمع شده بود.  شدرهی عمو سرشو باال گرفت و به چشمام خخان
 . نزدی داد و حرفهی تکیحرف زدن نداشت و مغموم و گرفته به صندل

 :  من گذاشت و گفتي پرونده رو جلوسرگرد

 ...  ماجراي گهی طرفِ دي از حرفهانویا! ...  نبودهشی بیاون تهمت ها دروغ-

 :  گرفت و گفتاری دستاشو به طرف کامبعد

 !دمی فهمهی و زحمت کشفی که مرد شراریآقا کام-

 :  به طرفم گرفت و گفتي خودکاربعد

 !دی بردیتونیم...  شهیاتهامات از شما رد م! ... دی امضا کندییبفرما-

 :  گرفته گفتمییدا صبا

  ، برم؟دمی راجع به پدرم و کاراش فهمزویحاال که همه چ-

 !ی خانم سردشتشهیدرست م:  سرگرد

 :  نگاه کردم و گفتماری کامبه

 ! پدرم زنده ستیتو گفت-

 :  سرشو خاروند و گفتاریکام

 !زنده ست... آره آره ...  یعنی! ... نه! ... زهیچ... من؟ -

...  ؟ی من گفتياصالً چرا از قصه عمه ات برا... خُب کجاست؟ ...  ؟یکنیچرا مِن مِن م-
 !ی از همون اول راجع به بابام و بابات بگیتونستیم

دو تا سرفه کرد و از تو پارچ واسه خودش آب .  جا خورد و ابروهاش باال رفتاریکام
 :  آب خورد ، گفتنکهی و بعد از اختیر

 !آخه پدرت با پدرم دوست بود-
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 !خُب؟-

 پدرم بود که نی حرص و جوش خورد و ای عمه ام کليخُب پدرمم سرِ ماجرا:  اریکام
 !کمکش کرد

 چرا کامل موضوعِ عمتو بهم گهید! ...  حرص خوردی موضوعهی واسه ی بگیتونستیم-
 ؟یگفت

 . نگفت و سکوت کرديزی چاریکام

 ! حرف بزناریکام-

 !دخترم آروم تر:  عمو خان

 !اجازه بده خان عمو-

 . نگفتيزی باز هم چاریکام

 شد زی خمیخان عمو ن.  نخورمنی کردم زمی جام بلند شدم و با دستام سرمو گرفتم و سعاز
 زشی مي رو جمع کرد و رولشی هم حواسش بود و سرگرد هم وسااریکام. تا مواظبم باشه

 . حواسش به من بودیگذاشت ، ول

 :  عاجزانه گفتمی لحنبا

 همه آدم نی تو انکهیمثل ا! ...  رو هم بگو و خالصیکی نیا! ... دمی رو فهمیمن که همه چ-
پس ! ... ی راز به من گفتنی که از اییتو! ... ي، تو از همه شون صادق تر و رو راست تر

 !منتظرم... بگو و خالصم کن ...  ی ادامه اش رو هم بگیتونیم

 بستم و دوباره باز ي لحظه ايچشمامو برا.  بزنهی حرف شدم و منتظر بودم تارهی خاری کامبه
 یلیخ.  بزنهی انداخت و طاقت نداشت تو چشمام نگاه کنه و حرفنیی سرشو پااریکام. کردم

 : آهسته گفت

 !می بابابزرگهی که عمه من بود ، خاله تو هم بود و ما جفتمون از یاون-
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 :  به چشمام زل زد و گفتبعد

 ي که عمه هی عمرهیچون مادرِ تو ! ... شمی تو ميمن پسر عمه ! ... می مرمیلیمن و تو فام -
 !منه

 رهی نشستم و سرمو با دستم گرفتم و بهش خی صندليرو.  بگمی زد و موندم چخشکم
 .شدم

 ي و سرمی به هم نگاه کردیلحظات.  دندوناشو به هم فشرد و دستشو مشت کرداریکام
 از مأمورا با عجله داخل شد و یکی ، اریبه محض خروجِ کام. تکون داد و از اتاق خارج شد

 : گفت

 !قربان-

 :  کرد و احترام گذاشت و دوباره گفتی معذرت خواهبعد

 نی ماشهی! ...  سال فوت شده31-30 جوون حدود هی! ... قربان تو جاده تصادف شده-
 !عروس بهش زده

!  هست ، هستیهرک! ...  بره؟خوادی میک! ...  باشه؟خوادی میک. بود برام مهم نيزی چگهید
! ... ستی نگهیحاال که بابام د! ... مهم نبودنِ پدر و مادرمه! ... ستی که نستی هم نیهرک... 

 تصوراتم راجع به پدرم دیچرا با! ...  فرار کنه؟خوادی می که کجاست و تا کستیمعلوم هم ن
  کرده؟ي با من بازينطوری ایچرا زندگ! ...  همه سال عوض بشه؟نی از اعد، ب

با خودم .  عالم تو صورتش بوديکلِ غمها.  چهره خسته و گرفته خان عمو نگاه کردمبه
 : گفتم

 ی همه سختنیبا ا...  همه تهمت رو به رو بود؟ نی مثل من با ای زمانهی خان عمو هم یعنی-
 تی واقعکهی همه حرف پشت سرش زدن در حالنیا! ... دی کشیمامانم چ...  د؟یجنگ

...  زنه؟ی تهمت مي به خودي خودهیچرا ! ... ي و تهمت از خودنی همه توهنیا! ... نداشت
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 گهی مسیحاال که پل! ...  پشت سرم حرف باشه؟دیچرا با! ... م؟یا ينطوریچرا ما آدما ا
 نی که تو ذهن مردم همی غلطي باورهانی ایول! ... ستی گناه نی بيِ به گردنِ شمایگناه
! ...  معلمِ ساده؟هیاونم ! ... ؟ی چهی بگه ، بقسیپل! ...  کنم؟کارشی قرار گرفته رو چيآباد

 چرا من ه؟یگناه من چ...  ه؟یست و پدر و مادر نداره ، چ  معلم سادههی که ي دخترهیگناه 
 پسر عمه من اری بفهمم کامدیا باچر! ...  رو بگه؟نای به من ااری کامدیچرا با...  خدا؟ يتنهام ا

 نیچرا حاال که ا! ...  سالها نگفته و من حس کردم تنهام؟نیبوده و همه کسم بوده و تو ا
 که عمه داشت ، االن ي اون بچه ایعنی رو بفهمم؟ نایا دی ، باامی دننیهمه دلسرد از ا

 اون پسر کوچولو کجاست؟! ...  فرجام کجاست؟ياون آقا... کجاست؟ 

 اتفاقا فکر کردم و مثل نیبه همه ا. قدم زدم و قدم زدم. جام بلند شدم و به سالن رفتم از
 از ی ترسچی دختر نجمه الساداتم و هی سردشتمی به خودم قبولوندم که من مرشهیهم

 و دی جنگدی باای دننی ثابت کنم که با ادی باشهیمثل هم.  اطرافم ندارميای اطراف و دنيفضا
 . کنمی خودمو ثابت مشهیهم مثل...  دیجنگ

 هی...  داخل سالن شدن یتیجمع.  نکنمی کردم توجهیسع...  اومد ی مدادی داد و بيصدا
 و سروان هم یمأمور عزت! ... عروس و دوماد با چند تا آقا و خانم و چند تا مأمور

 اون جوون دستبند زده بودن و اون عروسه انقدر خودشو يبه دستها! ... همراهشون بودن
 : گفتی پاك شده بود و مدام مشهاشیتمام آرا! ... ده بود که حد نداشتز

 ! گناههیبهبود ب! ...  گناههیاون ب-

 ، می وارد پاسگاه بشنکهی عروس قبل از انی ماشهیآخه ...  بودم دهی رو دنای کنم قبالً افکر
 حس خواستمیم...  بدم شیبه طرف عروسه رفتم تا دلدار.  پاسگاه رد شده بودياز جلو

 ی رو نمی رنگِ خوشگهی ، براش تموم شده و دی بزرگنیشبِ به ا...  شینکنه شبِ عروس
 : گفتم با خودم! ... نهیب
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 رو اری وجود داره و حاال کامدی که امی واسه مندیشا! ... نهی رو ببی نفر رنگ خوشهیبذار -
 ! بنده خدا هم وجود داشته باشهنیدارم ، واسه ا

 ی که حرفگفتی ، ساکت بود و به عروسه مدمی که دياون دوماد! ...  نداشت انگار وجوداما
سروان دستشو به طرف ! ...  نداشتي ادهی انگار فایول! ... زای چنیساکت باش و از ا... نزن 

 . در دراز کرد و چند ضربه زد و داخل شدرهیدستگ

برگه رو برداشتم و . تاد افنی بود ، به زمی که دستِ گروهبان عزتي برگه از تو پوشه اهی
 :  نوشته شدهی با خط نامنظمدمید

  چالوسيِلومتری ک2... جاده تهران به چالوس  ... 8رأس ساعتِ -

 :  نوشته بودنشییپا

  قدمکی ماهان نيمجرم و محکوم به قتلِ آقا...  فرجام ریفرزند ام...  بهبود فرجام يآقا-

 . گشتی ميزی از در خارج شد و انگار دنبال چیعزت

  گروهبان؟دی گردی منیدنبال ا-

 !ی خانم سردشتیمرس... بله بله :  یعزت

 :  به طرف در رفت و دوباره برگشت و گفتبعد

  مشکل شما حل شد؟یراست-

 !چند تاش به وجود اومد...  حل شد شیکی...  ی عزتيبله آقا-

 ؟ی چیعنی:  یعزت

 ي ناب ، سرخ رنگ شدیتو از فروغ م-

 ي و سوزش جگري از نکوهش خارمن

 !دمیمنظورتونو نفهم:  یعزت

 ! منتظرتون هستندیبر...  ستیمهم ن-
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 و نقش بر انیبرگشتم و به چهره گر.  سرشو به عالمت تعجب تکون داد و داخل شدیعزت
 نیاما انگار تو ا...  دادنی مشیچند نفر کنارش بودن و دلدار.  شده عروس نگاه کردمنیزم
احساس کردم از من هم بدبخت تر هست ! ...  نبود و حال و روزش دست خودش نبودایدن

 که گفتی طرف همش مهی بشم و از ای قضانی ای تمامالِیخی بکه گفتی فکرم میاز طرف... 
...  به زمان دارم اجی که احتکردمی بود تو خودم حس میهرچ! ...  شروع شدهاتیتازه بدبخت

رفتم .  بودسادهی هنوز اونجا وااریکام! ... دمی رسيرِ ورود دکی قدم زدم و به نزدیکم
 . زدم و برگشتصداش! ... کشهی ـگار مـی داره سدمیجلوتر و د

 :  و گفتدی کشیقینفس عم.  دار بودینگاهش معن.  نزدم و بغض گلومو گرفتیحرف

 : می گویمن به خود آهسته م-

 ای هم رؤباز

  و درهمرهی تنسانی اآنهم

  تلخ خوابي از دارودیبا

  نهم مرهميداری بر زخم بعاقبت

  خسته را بر همي فشارم پلک هایم

  ـنه ام با خشمـی سخت سواری بر دکیل

  کوبدی مشت میناشناس

 .اوست...  کن در باز

 .اوست...  کن در باز

 دهی دور برچنی از آن سرزمدامن

 دهی دشتها را در نَور دبایناشک

 دهیقص ردی در آتش خورشروزها
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  خاموشی شبها چون گُلمهین

 دهی سکوت ساحل مهتاب روئدر

 .اوست...  کن در باز

خان ! ... هی کنمیبرگشتم تا بب.  اومدی می کسي پايصدا.  رفتم و دستامو به در گرفتمجلوتر
دست راستشو دراز کرد و .  به جفتمون کردقی عمی ما دو نفر شد و نگاهکینزد. عمو بود

با دست چپش ، دست .  کردی نگاهاری زد و به کاميلبخند. دست راستمو گرفت و فشرد
 :  لب گفتریز  رو گرفت واریچپ کام

 صالحِ کار کجا و منِ خراب کجا؟-

 ! تفاوت ره کز کجاست تا به کجانیبب
 
 انیپا
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