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 برسم داشتم ری دنکھیبند کفشھامو بستم و با حالت دو از خونھ خارج شدم از فکر ا    
 شرکت بودم و ی از مھموناییرایمن مسئول پذ.شدمی اخراج مندفھیحتما ا.شدمی موونھید

 معاون شرکت کھ انی انجام نداده بودم اما بھ لطف کی کارمو بھ درستچوقتیتا حاال ھ
 . گزارش نداده بود تا حاال اخراج نشده بودمسییر  بھھاموی خراب کارچوقتیھ
 

 قرارداد مھم ھی ی بودن و پای شرکت خارجی و مھموناکردی فرق مندفھی ایول    
مطمئن بودم کھ .کردی ممونی ھم ھمراھسیی خود رنکھی بدتر از اون ا بود وونیدرم

 ی عبدیآقا. می و بعدم کھ توان پرداخت اجاره خونھ رو نداشتشمی حتما اخراج مندفھیا
 .ادی مشی پی چھ وضعستین  و معلومکنھی مرونیمارو از خونھ ب

 زدمی مادی و چنان فردمیدنبالش دو.. رفتی اما داشت مدمی اتوبوس رسستگاهیبھ ا    
 و ستادیاتوبوس ا. کردنی بودن ھمھ با تعجب نگام مابونی خی کھ توی کھ مردمسایوا

 ادمی. کردنی اتوبوس نگام می توی آدمایھمھ . نفس آسوده سوار شدم ھی دنیمن با کش
 ی خودمو نباختھ باشم اخمنکھیاما واسھ ا. دمی کشت خجالزدمی داد میافتاد چھ جور
 .و باال گرفتمکردم و سرم

 داده ھی تکنشی در بھ ماشی جلوانیک.دمی بھ شرکت رسری تاخقھیباالخره با پنج دق    
خودمو خونسرد نشون دادم و بھ سمتش رفتم و سالم .دی رسی بھ نظر میبود وعصب

 :با حرص گفت..کردم
 ی براتونیتمام سع..می خودمونو برسونگھی دقھیما چطور تا ده دق..خانم محبوب -    

 نی داشتھ باشی اقھی پنج دقری بود کھ تاخنیزودتر اومدن ا
 خودمو مظلوم گرفتم وگفتم..از لحن رسمیش معلوم بود خیلي عصبانیھ    
 خب من كھ مثل تو ماشین ندارم..من بھ اتوبوس نرسیدم..ببخشید كیان -    
ھمیشھ سعي میكني از وضعیت اقتصادیت براي توجیھ : كمي آروم شد و گفت    

سوارشدم و حركت كرد با ...دیر شده...زود باش سوارشو ...خرابكاریھات استفاده كني
 :شروع كرد بھ حرف زدن و گفت. سرعت رانندگي میكرد

این مھمونا خیلي مھم اند اگھ این قرارداد عملي نشھ اعتبارمون كامال خراب میشھ     
رابكاري نكني و و حتي ممكنھ تا مرز ورشكستگي بیش بریم بس سعیتو بكن كھ خ

دیشب پرواز داشت ...در ضمن رئیس دیروز مجبور شد بره كانادا...درست رفتار كني
پسرش ماھور با نامزدش مارو .. ترهتواسھ ھمین ھمراھمون نیست و كارمون سخ
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اگھ كارتو درست انجام ندي و اون ...تو ماھور رو تاحاال ندیدي ..ھمراھي میكنن
راستي امروز كھ مھمونا ..چ كاري نمیتونم برات بكنمتصمیم بھ اخراجت بگیره من ھی

توي ھتل اقامت میكنند اما الزمھ بھ خونوادت خبر بدي كھ براي یھ ھفتھ باید 
قراره جلسات اونجا برگزار بشھ و متاسفانھ من مجبورم .. بھ كیش بريھشونھمرا

 اینجا بمونم و بھ كاراي شركت رسیدگي كنم
انقدر ھا ھم دست و با : ودمو ناراحت نشون دادم و گفتم نفسي كشید و نگاھم كرد خ    

 ...چلفتي نیستم دیگھ
 مھمونا سھ تا آقا و دو خانم اند: ادامھ داد    
 :برگھ اي ازتوي داشبورد در آورد و بھ دستم داد و گفت    
دو تاشون آلماني و دو تاي ..مشخصات و عكس مھموناست ھمین االن حفظشون كن    

آتوسا ... توي شركت آلماني كارمیكنھ..ند یكیشون ھم اسمش سامان بھادرهدیگھ چیني ا
ما باید ھرطورشده كاري كنیم اونا روي خط تولیدمون سرمایھ گذاري كنن و تنھا 

 خوش بگذره كاراي قرار داد و ماھور و پدیده ناكاري كھ الزمھ تو بكني اینھ كھ بھ او
انگار بعد از نامزدیش با ..مسئول فروش بودپدیده قبال توي شركت ماھان ...انجام میدن

درستھ كھ ماھان تو خیلي از ...البتھ دلیل جور كرده بودن..ماھور عذرشو خواستن 
 وبقراردادھا شریك ماست اما بھ ھرحال ھرشریكي یھ جورایي رقیب محس

 ...آتوسا حواستو بده كھ درست رفتار كني...میشھ
كیان میشھ مثل بچھ ھا : كردم با حرص گفتمھمینطور كھ اطالعات برگھ رو حفظ     

 باھام رفتار نكني؟
ما جلوي در : جواب داد وگفت...بھ فرودگاه رسیدیم كھ تلفن كیان زنگ خورد    

 باشھ..ورودي ھستیم
دارن میان ..سعي كن با من رسمي باشي...بھ موقع رسیدیم: قطع كرد و گفت    

 ..بیرون
قبلش داشتم فكر میكردم چطور قراره .. رسیدلیموزین مشكي شركت ھم از راه    

قبال ھم چند باري مھمون خارجي داشتیم اما نھ بھ این ..مھمونا رو با خودمون ببریم
چطور باید با اون لھجھ ي بدم انگلیسي صحبت میكردم؟ حاال میفھمیدم واقعا ..مھمي

  كیان بودمناستخدام و موندنم توي شركت رو مدیو
برادرم آرمین بود و اون بود كھ منو بھ آقاي مشرقي رئیس كیان از دوستاي     

شركتمون معرفي كرد مني كھ بعد از گرفتن مدرك فوق لیسانسم توي خونھ نشستھ 
بودم و بیر شدن بدر و مادرم و میدیدم كھ ھمھ ي تالششون جور كردن بول شھریھ ي 

ستم با اینكار كمكي  باالخره منم توناما..آرمین و آرمیتا و برداخت اجاره خونھ بود
 .كرده باشم

واي خدا اینا كي : توي دلم گفتم..با چشم غره اي كھ كیان رفت بھ خودم اومدم    
لبخندي زدم و شروع بھ سالم و ..رسیدن؟ چرا وسط مراسم معارفھ ایم و من نفھمیدم

یھ زن و مرد آلماني با صورت سرخ و موھاي بور وچشمھاي .احوالبرسي كردم 
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لبخندي روي . سالھ بھ نظر مي رسید بود حدودا چھل" مایكل "كھ اسمش مرده ..آبي
اون خانم ھم كھ بھ نظر من خیلي بھش شباھت داشت اسمش . لباش بود بھش لبخند زدم

بھ ھرحال براي كار من الزم بود كھ توي نگاه ..بود بھ نظر مھربون میومد" كلرا "
نوبت بھ خانم و آقاي چیني ..اول بتونم روحیات مھموناي شركت رو تشخیص بدم 

بود حاال نمیدونم خواھر وبرادر بودن یا زن " یان"ھردوشون نام خانوادگیشون .. رسید
خبري از سامان . خداي من از روي چھرشون ھیچي نمیتونستم تشخیص بدم! وشوھر؟

خدارو شكر كیان مھمونا رو بھ سوار شدن توي ..بھادر و ماھور مشرقي و پدیده نبود
  بكشمتي دعوت كردم و من تونستم نفس راحاتومبیل

 
 

چرا : كیان با اخم نگام كرد و گفت. سوار ماشین شدیم و بھ سمت ھتل حركت كردیم    
 .انقدر با استرس سالم كردي؟ مگھ چھ خبره؟ اونا ھم مثل ما آدمن

 :ادامھ داد. ھیچي نگفتم    
فردا صبح . وقتي رسیدیم ھتل من دیگھ میرم و دیگھ مسئولیت مھمونا با خودتھ    

در واقع بیشتر قراره بھ . اونجا ھم تو ویالي شركت میمونید. پرواز دارین واسھ كیش
راستي سامان بھادر االن با ماھور ایناس و بھتون ملحق . این مھمونا خوش بگذره

 . بازي در بیاري مشكلي بیش نمیادنگمیشن پس فعال تا رسیدن اونا اگھ خ
 كیــــــــــــان؟: با ناراحتي نگاش كردم و با حالت گالیھ گفتم    
ھشت ماھھ واسھ شركت كار میكني . راست میگم خب: باالخره لبخندي زد و گفت    

 .اما با این سنت مثل بچھ ھا میموني
منم اگھ مثل تو رئیس، دایي . آره تو ھم كھ خوب احترام بزرگترتو نگھ میداري -    

مامانم بود تو سن بیست و دوسالگي كھ ھنوز لیسانسم نگرفتم باید معاون ھمچین 
نھ مثل من كھ ھم سنم از توبیشتره و ھم مدركم از تو باالتره اما باید از . شركتي میشدم

 .تو نیم وجبي دستور بگیرم
 

. گرنھ اخراجت میكنماخیلي خب با مافوقت درست صحبت كن و: جدي شد و گفت    
در ضمن خودت ھم كھ با سفارش . اگھ خواھر آرمین نبودي تا حاال اخراجت میكردم

من وارد شركت شدي وگرنھ با این رفتارت كجا استخدامت میكردن؟ مدركو كھ ھمھ 
 .دارن

ھمین دوروز . آره میدونم تو با این رفتارت تو شركت غوغا كردي: خندیدم و گفتم    
چون من یھ منشي ام كھ دلیل نمیشھ : ت خانم عطا منشي جدید بھم میگفت بیش تو شرك

. بنده خدا انقدر ناراحت شده بود. تورو میگفت ھا ..جناب فروتن بزرگ سرم داد بزنھ
  چرا سرش داد زدي؟خب كیان اون حداقل ھمسن مادرتھ

 ..تو كھ نمیدوني چیكار كرده بود -    
 مگھ چیكار كرده؟ -    
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 .رسیدیم. م نیست فراموش كنمھ -    
یھ . پیاده شدیم و وارد ھتل شدیم و من سریع كاراي اسكان مھمونا رو انجام دادم    

. اتاق ھم براي سامان بھادر گرفتھ بودیم كھ معلوم نبود با پسر رئیس بمونھ یا بیاد اینجا
 منم رفتم كیان بعد از خداحافظي از مھمونا رفت و. خودمم امشب باید تو ھتل میموندم

اون ھم . با مامان تماس گرفتم و ماجرا رو بھش گفتم.  ولو شدمتخت توي اتاقم و روي
 .بعد از كلي سفارش گوشي رو قطع كرد

. واقعا فكر میكردم نقش برگ چغندر رو دارم و ھمھ ي كارا رو كیان انجام میده    
 گرفتم و منتظر ساعت چھار بعد از ظھر بود كھ از خواب بیدار شدم سریع رفتم دوش

. قرار شد ببرم توي اتاقھاشون. زنگ زدم عصرونھ ي مھمونا رو سفارش دادم. موندم
اول عصرونھ ي مایكل رو دادم مثل دفھ ي . وقتي مستخدم ھتل رسید ھمراھش رفتم

قبل لبخند زد و درخواست كرد ھمراھش عصرونھ بخورم منم كارو بھونھ كردم و گفتم 
خانم و آقاي یان . بعدم رفتم جلوي اتاق كلرا . خواھي كردمتوي یھ فرصت دیگھ و عذر
در اتاقشون . باید از كیان مي پرسیدم كھ چھ نسبتي دارن. ھم كھ یھ اتاق گرفتھ بودن

رو زدم خانم یان درو باز كرد با لبخند نگاھش كردم و سالم كردم و گفتم كھ عصرونھ 
بھ میز .فھمیدم انگلیسي بلد نیست . داون فقط سالم كرد و با نگراني نگام كر. رو آوردم

مستخدم وارد اتاق شد و عصرونھ رو روي میز توي بالكن . اشاره كردم كھ لبخندي زد
 ?where's mr yean: ازش برسیدم.  ایستاده بودمونمن بیر.چید 
. آخي عزیزم: منم لبخندي زدم و بھ فارسي بھش گفتم. بازم فقط نگاھم كرد    

 .پس با تو مشكلي ندارم. از منم داغون ترهخداروشكر تو زبانت 
بازم نگام كرد كھ در اتاق باز شد و مستخدم بیرون اومد و پشت سرش آقاي یان و     

آتوسا یعني : حس كردم رنگم پرید و تو دلم با حرص گفتم. یھ پسر ایراني
 .خــــــــــــــاك بر سرت

فتم این كھ منو لو نمیده فقط با خودم گ. خودمو جمع و جور كردم و سالم كردم    
. بھ زبون چیني حرف میزد. داشت با خانم و آقاي یان خداحافظي میكرد. دستمو خونده

. با خودم گفتم عجب تیبي ھم داره.بھ چھره ش نگاه كردم . پس این سامان بھادر بود
.  بلند بود و ابروھاش كشیده و مشكي بودن اشمژه ھ.ھمھ لباساش مارك دار بود

خیلي جوون تر از سنش بھ . قدش ھم كلي از من بلند تر بود.  حالت دار بودموھاش
زیر . چندبار پلك زدم كھ دیدم داره نگام میكنھ. پوستش ھم سبزه بود. نظر میرسید

 :گفت. یدمچشمي در اتاقو نگاه كردم كھ دیدم بستھ س و فھمیدم دوباره دارم سوتي م
 درست میگم؟. شما باید خانم آتوسا محبوب باشید    
خونسردیمو حفظ كردم و با اینكھ احساس ضایع شدن میكردم بھ زور لبخندي زدم و     
 .شما ھم حتما آقاي بھادر ھستید. از آشناییتون خوشوقتم.بلھ: گفتم
ھمیشھ از این بخش از آشنایي . نگام كرد و لبخندي زد و دستشو بھ سمتم دراز كرد    

كھ ھیچكدوم از این خارجي ھا دستشون رو براي دست برام جالب بود .ھا متنفر بودم 
دادن دراز نمیكردن اما تو این ھشت ماھي كھ توشركت بودم ھردفھ یھ قرارداد داشتیم 
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 ی برادمی برام سخت بود اما بعدھا فھمیلی خلیاوا. اشتنبیشتر مردا ھمچین تقاضایي د
 دستمو بھ سمتش دراز کردم یبا دو دل. داره و عادت کردمتی اھمیلی خنی ااشونیبعض

 ی از کارتون راضادی زنکھیمثل ا:  زد و دستشو جدا کرد و گفتیلبخند.و دست دادم 
 د؟یستین

 ھم یلیاتفاقا خ:  زدم و گفتمیلبخند.  نباشمی راضمیمن و توغلط کرد: تو دلم گفتم     
 . ارتباط دارهالتمی بھ تحصدیدونیآخھ م.کارمو دوست دارم 

 عصرونھ رو بامن شمیخوشحال م: حالت دعوت دراز کرد و گفتدستشو بھ     
 . خانومدیصرف کن

 .باعث افتخاره:  زدم و گفتمیلبخند    
 .شمی ھم خوشحال میلیخ:  راه باخودم گفتمیتو. میھمراھش بھ سمت اتاقش رفت    
 ھ؟ی چتونیلی رشتھ تحصدینگفت: باسوالش بھ خودم اومدم    
 .ی جھانگردتیری مدسانسیلفوق : با لبخند گفتم    
 عصرونھ سفارش نداده نی من کھ واسھ اایفکرکردم خدا. میدیبھ بالکن اتاقش رس    

 دهی چزی می دو نفر رویعصرونھ برا. کارمنو خراب کنھ خوادی می عوضنیا. بودم
نشستم و . نمی و تعارف کرد کھ بشدی ھارو برام عقب کشی از صندلیکی. شده بود

 ھمھ بیچقدر ترک.  نگاه کردمصورتش  کم بھھی. اونم روبروم نشست. تشکر کردم 
 زود پسر یلی وارد شرکت بشم با خودم گفتھ بودم خخواستمی میوقت.  خوب بودزیچ
 انیاما با حساب بچھ بودن ک. کنمی رو تور مسی خود رئای مثال معاون شرکتو ای سیرئ

 مورد نیاالن ا. شتن پسرش نقشھ ھام نقش بر آب شد و نامزد داسی بودن رئریو پ
 زدم یاز فکر خودم لبخند. دمی سنجی جوانبو می ھمھ دی بای ولدی رسی بھ نظر میخوب

  بانو؟نی خندی میبھ چ: دیکھ سامان بھادر پرس
 . منو خر کنھخوادیم. بانو و زھرمار : تو دلم گفتم    
 انی کھ بھ خانم ی از حرفدوارمیام.  امی آدم شوخ طبعیراستش من کم: جواب دادم    

 .دیزدم دلخور نشده باش
 نی اکلی در مورد مادوارمی امی ولدیخوبھ کھ صداقت دار. نھ اتفاقا خوشم اومد  -    

 . بلدهی چون فارسدیاشتباه رو نکن
 واقعا؟: با تعجب نگاھش کردم و گفتم    
 دیکنی نمی قبل از اومدنشون سعی ولدی شرکتتون ھستی کھ مسئول مھمونابھیعج -    

و . تھی تجارت خوب و موفقکی ی الزمھ نیا. دیاری اطالعاتشون رو بدست بیھمھ 
 قرارداد رو نقدری ای مشرقی کھ آقاکنمی اما تعجب مزنمی کھ رک حرف مدیببخش

 . فرستادنا گرفتن و شمارو بھ عنوان ھمراه مھمونیسرسر
 ی ام و منظوریمن کھ گفتم آدم شوخ طبع:  گفتمعی کردم خودمو نبازم و سریسع    

 .. زدم نداشتمانی کھ بھ خانم یھم از حرف
 .تونھیسی افتضاح انگلیمشکل لھجھ . ستی ننینھ مسئلھ ا: حرفمو قطع کرد و گفت    
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بھ ھرحال :  گفتمی شده ھا نگاھش کردم و از جام بلند شدم و با اخمعیبا حالت ضا    
 .دنی مصیلحت شرکتشون رو تشخ خودشون مصی مشرقیآقا

 . بانودیناراحت نش: بھ سمت در رفتم کھ گفت    
 از حضورتون نی کار دارم اگھ اجازه بدینھ چرا ناراحت بشم ، فقط کم: گفتم     

 مرخص بشم؟
 خودشون امشب ی کھ ماھور مشرقکنمیفقط جھت اطالع عرض م. کنمیخواھش م -    

 .دشینیبیامشب م. ستیھم ھمراھشون ننامزدشون . شنیبھ مھمونا ملحق م
 نیخاک بر سرت آتوسا ا.  وارد اتاق خودم شدمعی اومدم وسررونیاز اتاقش ب    
 زبانتم دی فھمدونست،ی کھ مکتمی تاحاال ، اسم کوچیدی تو ماھورو نددهی کرده فھمقیتحق

 ان و ی ننھ بابات کدونھی و می استخدام شدی با پارتدونھیافتضاحھ و مطمئن باش کھ م
 !قد و وزنت چنده

 ازت ی بذاردیآتوسا نبا. دونھی کھ مدونھیخب م:  بدمی کردم بھ خودم دلداریسع    
 رهینقطھ ضعف بگ

 ؟یاگھ بھ ماھور بگھ چ:  بلند گفتمھیبا حالت گر    
: باخودم گفتم.  بودیماھور مشرق.  زنگ خورد بھ صفحھ ش نگاه کردملمیموبا    

 .ی کردوی رو سیکی نی و شماره ای بھ کار انداختخدارو شکر حداقل عقلتو
 بلھ؟ -    
 حالتون چطوره؟.  ھستمیماھور مشرق. سالم خانم محبوب -    
 ن؟یممنون شما خوب ھست. سالم -    
  اوضاع چطوره؟نمیخواستم بب -    
 .دینگران نباش. خوبھ: گفتم.  ھم کھ جوابمو ندادی عوضنیا    
 . بزرگ بودی مشرقی صداھیخب معلومھ شب.  چقدر صداش آشنا بود    
 یبرنامھ . تونمیخانم محبوب متاسفانھ قرار بود من امشب بھتون ملحق بشم اما نم -    

 مھمونارو معطل ستی نیازی پس نگردهی برمگھیپدر دوروز د.  ھم بھ ھم خوردهشیک
.  بھ خودشدی مھمونا رو بسپاری ھمراھدیتونیم. االن با سامان بھادر حرف زدم. میکن

 یزی فقط برنامھ ردی ھمراھشون بررنی و ھرجا مدیکن ھتل رو ترک ندیالبتھ لطف کن
 .ھا با خود بھادر باشھ

 .چشم -    
 و بھ دمیخند. دیکارمو دزد.  بھادر نامردیا.  رو قطع کرد یبا گفتن خداحافظ گوش    

بھ .  دادهی مشرق حتما گزارشمو بھیول.  بدت اومدنکھیخودم جواب دادم حاال نھ ا
 بود کھ ادمیفقط .  خوندمی اطالعات بھادر رو مگھی بار دھی دی برداشتم بازی خفمیسمت ک

 ست،یسن کھ مالک ن.  نھ سال ازت بزرگتره آتوسایعنیگفتم  با خودم.  وپنج سالشھیس
 .  نکردمدای بھم داده بود رو پانی کھ کیی گشتم برگھ ھافموی تو کیھست؟ ھر چ
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 ھم پولدار، پھی بھادر نامرد ھم خوشکل و خوشتنیا. آتوسا حواستو خوب جمع کن    
 نوی ایتونی مینی ببی وقتتھ خودتو محک بزن؟ی ازش کم داریمگھ تو چ. خارج رفتھ

 ی مثل آدم زندگیتونی آلمان بعدش میری اگھ عاشقت بشھ میوا!!! یعاشق خودت کن
کال .  برامون کم نذاشتھ بودن یچی ھشیخدائ.  مامان و بابا افتادمادی لحظھ ھی. یکن

 دونمینم. دیفھمی منوی اشھی بودم و بابا ھمی من ناراضشھی اما ھممی داشتی متوسطیزندگ
 بابت ی شرکت ھم پول خوبیتو.  مشکالتھی پول حالل ھمھ کردمی فکر میچرا ول

 ھم بابا مویکردی کھ اجاره خونھ رو از حقوق من پرداخت می جوردادنیکارم بھم م
دلم .  بودمنھای فراتر از ایزی دنبال چشھیاما من ھم. دادی رو متای و آرمنی آرمھیشھر

 دستور ی مجبور نباشم از کسچوقتی کنم کھ ھی دختر پولدار زندگھی مثل خواستیم
 .رمیبگ

 ھا ھم منو یحتما سامان بود وگرنھ اون خارج.  در اتاقم بھ خودم اومدمیبا صدا    
.  دریخودمو مرتب کردم و رفتم جلو.  ازم بخوانیزی کھ چکردنیآدم حساب نم

 .خودش بود
 ن؟یای ھمراھمون بنیخوایم. می شھر بچرخی و تورونی بمی برخوانیبچھ ھا م -    
: با تکبر نگاش کردم و گفتم.  کار من بودنی ایناسالمت!!  منو نبره؟خواستی میعنی    

 . شغل منھنیبھ ھرحال ا. امیمعلومھ کھ م
 .دی باشی البی توگھی دقھیفقط تا پنج دق. البتھ بانو:  زد و گفتیپوزخند    
 کارم افتضاحم کھ ی انقدر مشخص بود کھ من تویعنی. حرفش کھ تموم شد رفت    

 با دستام خواستیدلم م.  رفتمنیی حاضر شدم و پاعیسر. کردی منو مسخره مکھی مرتنیا
 ی کار درستنی بشھ و در کل اندمیممکن بود ھمسر آ خب بھ ھرحال یخفھ ش کنم ول

 .ندش احترام بذارهی از ھمون اول بھ ھمسرآدیآدم با. نبود
 شرکت نیطبق معمول مھمونا با ماش. می باھم ھمراه شدیبھ سمتشون رفتم و ھمگ    

تو .. اومده بودنی ماشھیسامان خودش با .  رو داشتمیمنم کھ درکل نقش نخود..بودن 
 یلیمعتومھ خ.. دارهنی ھم ماشنجای ای ولکنھی می مردک خارج زندگنیا: فکرم گفتم

 .پولداره
مامان جون : تو دلم گفتم.منم از خداخواستھ سوار شدم.در جلو رو برام باز کرد    
 .ی آتوسا رو بخوری غصھ خوادی نمگھید. کردمدای کھ برات داماد پییکجا
 ی وقتای نی لبخند بھ لب دارشھیخانوم محبوب شما ھم:  زدم کھ سامان گفتیلبخند    

 ن؟یخندی مدیکنی فکر میزیبھ چ
 .لمای فکر بخونھ مثل تو فتونھینکنھ م:  لحظھ با خودم گفتمھی. با تعجب نگاش کردم    
 بشی غربی عجیخودی بگھید:  خودمو جواب دادمیتو دلم با مشت زدم بھ شونھ     

 .ا خانومنکن آتوس
 ھمراه مھمونام لبخند ی وقتکنھی مجابیبھ ھرحال شغلم ا:  بھش زدم و گفتمیلبخند    

 .بھ لب داشتھ باشم
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 نکھی کردم و واسھ ایزرنگ. بدهی چھ جوابکردیفکرکنم داشت فکرم.نگام کرد    
 . بھادر لطفا حواستون بھ جلو باشھیآقا:  گفتمزمیفکرشو بھ ھم بر

 کارتون ی تویلی بھتون نگفتھ خیتاحاال کس: نگاھشو بھ جاده انداخت و گفت    
 ؟.دیافتضاح

 کنھ ی کارتونھی منی افتاد اادمی شدم و خواستم بھش بتوپم کھ ی لحظھ عصبھی    
 کردم خونسرد باشم اما یسع.  مھم بودیلیاخراج شم و در ضمن قرارداد شرکت ھم خ

  شدمیاز لحنم معلوم بود عصب
 یی جاھی از دیبھ ھرحال من تازه کارم و باالخره آدم با.  نظر شماستنیخب ا-    

 .ارهیشروع کنھ تا تجربھ بھ دست ب
 بار با ھیفقط . میدی رسی دستعی بزرگ و معروف صنای ھاشگاهی از نمایکیبھ     

 ستمتونی نمی بودم کھ وقتیاما کال آدم.  اونجا رفتھ بودمیی دوران دانشجویدوستام تو
. می شدشگاهی وارد نمایھمگ.  ھم نرمدنشی واسھ دگھی دکردمی می بخرم سعیزیچ
 .تو دلم گفتم منتظر سکتھ ھم باش. کنمی سکتھ مس اجنانی ادنی االن از ذوق ددونستمیم

 .  بودی بود و ھر قسمتش مربوط بھ صنعت خاصی غرفھ بندشگاهینما    
 
 

 بودم کھ ستادهی منم کنار سامان امی و مشغول تماشا بودمی غرفھ شدنیوارد اول    
 نیای بمی غرفھ ھستنیما تو اول:  زنگ زد کھ گفتی بھ کدونمی درآورد و نملشویموبا

 .نجایا
 بھم ی جور استرس خاصھی.  شدی جورھی چرا دلم دونمی رو قطع کرد نمیبعد گوش    

 .دست داد
 ی افتاد بھتره بھ رویمحبوب االن ھر اتفاقخانم : نگاھم بھ سامان افتاد کھ گفت    

 .دمی محیمن بعدا براتون توض. دیاریخودتون ن
 وارد یی کھ ھمزمان خانم و آقا؟یبا تعجب نگاش کردم و خواستم بپرسم چھ اتفاق    

نگاھم اول بھ دختره و بعد بھ پسره افتاد و . ومدنیغرفھ شدن و داشتن بھ سمت ما م
 ی و خورده ای پسر حدود سھی. چقدر چھره ش برام آشنا بود.  پسره ثابت موندیرو

داشتم بھ . ومدی میچشماش بھ نظر رنگ. داشت ی خوبی افھیسالھ با قد متوسط و ق
شروع کردن بھ . و مجبور شدم حواسمو بدمدنی کھ بھ ما رسوردمیمغزم فشار م

 کردمیبا لبخند داشتم سالم م. رد کی معرفدهیسامان دختره رو نامزدم پد. یاحوالپرس
 .نامزدش: اما تو ذھنم گفتم

 نیا. دی لحظھ احساس کردم خون تو صورتم دوھی. دوباره نگاھم بھ پسره افتاد    
 ... سامان بھادریآقا: گفتی سامان اومد کھ میصدا.  عکسا بودیھمون پسر تو

 مھمونا کھ ستی لادی. احتھ انگار ناردمی فقط نگاش کردم کھ ددمیشنی حرفاشو نمھیبق    
 ماھور یعنی بود؟ ی کنیپس ا! نی برخوردم با انی اولادی بھم داده بود افتادم و انیک

  عکس نتونستم بفھمم؟ی من چرا از رو؟یمشرق
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ھر .. خودمو جمع و جور کردم. کنھی داره نگام مدهی پددمی لحظھ بھ خودم اومدم دھی    
 کردم تا بتونم از کنارشون برم اما موقع حرف ی بود باھاشون سالم احوالپرسیجور

خودمو بھ . از کنارشون رد شدم ی دونم با چھ جملھ اینم.  زدمیزدن نفس نفس م
 یھرکار.  کردم ھمونجا بمونم ی و سعوندم تابلو فرش رسھی ی دوم جلویغرفھ 

  افتاده؟ی چھ اتفاقدمی فھمینم!! شدی کنم نملشی و تحلھی تو ذھنم تجزکردمیم
 وبھش گفتم دمشی کھ دی بارنی اولادی شرکتمون؟ سی اون ماھور بود؟ پسر رئیعنی    

 چطور دمی فھمی چرا نمایخدا...اون فقط لبخند زده بود.  افتادمنی سامان باشدیشما با
 ستی واقعا من با بیعنی.  کردمی اشتباھنی رفتھ و ھمچادمی رو ی سامان واقعیچھره 

 یحت. ھی اخراج شدنم حتمدونستمی مگھیحاال د. بودم ی آدم خنگنیوشش سال سن ھمچ
 کھ ممکنھ دی بھم زنگ زد و فکرکردم صداش آشناس بھ ذھنم نرسدنشی بعداز دیوقت
 تونستمینم.حالم اصال خوب نبود.  باشھ نھ سامان بھادری ماھور مشرقدمی کھ دیکس

 تابلو ھی یلو کردم ھمشون جیبھ اطرافم نگاھ. رونی برفتمی زودتر مدینفس بکشم با
 ی بھ مشرقینگاھ. زدی داشت براشون حرف می بودن و سامان بھادر واقعستادهیا

 ی نفسدی رفتم بایبھ سمت در خروج. دمینگاھش بھ من افتاد ، زود نگاھمو دزد.کردم 
 درست نبود تنھاشون بذارم دونستمیم.  نشستممکتی نھی ی رواطی حیتو. کردمیتازه م

 کردمی می فکردی باکرد؟ی اخراجم میعنی.  گذشتھ بودرم آب از سگھی من کھ دیول
 و با آرامش بھشون ملحق شدمی بلند مدیاول از ھمھ با.  کارمو از دست بدمتونستمینم.
 ی وانمود می جوردیبا. دادمی احساس ضعف نشون مدی ھم نبای مشرقیجلو.شدمیم

 سر و صورتم زدم بھ یرفتم آب.  مھم نبودهادی و کارش زستمیکردم کھ انگار ناراحت ن
ھمونجا .  دوم شدمی انداختم و وارد غرفھ ی اول رو نگاھیغرفھ . و وارد سالن شدم

 ساخت و جنس لعابش ی جمع شده بودن و سامان داشت از نحوه ی ظرف لعابھیدور 
 .چقدر اطالعاتش باال بود.زدیبراشون حرف م

 خواست ھی سامان کھ تموم شد از بقیصحبت ھا. ستادمی ازشون ای کمیبا فاصلھ     
بھ سمت . کردمی می کاردیبا. ننی ببخوادی رو کھ دلشون مشگاهی از نماییکھ ھرجا

 کھ دمیتازه فھم.  کنمشی ھمراھخوامی بھش نشون دادم کھ می رفتم و با لبخندانیخانوم 
 شد و  و کلرا ھمراهکلی ھم با مادهیپد. می شدھمراه  باھمییسھ تا.  ھمسرشھانی یآقا

 .سامان و ماھور باھم موندن
 از انی یخانم و آقا.  شھر اصفھان بودندی کھ تولمی رفتینی ظروف چیبھ غرفھ     

 . ذوق کردندنشونید
 ھست اما ینی ظروف چی کننده دی تولنی بزرگترنی چنکھیبا ا:  بھم گفتانی یآقا    

 بازار فروش ی باز ھم تویول. کنھی مدی جھان رو کشور آلمان تولینی ظروف چنیبھتر
 . نفر اولھنیچ

 . با اجناستوننیآره شما کھ بازارو خورد:  گفتمی زدم و بھ فارسیلبخند    
 ?can you speaking English:  گفتانی چارهیب    
 .yea. I said that I don't know it: با لبخند گفتم    
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 ی شخصی ھیسا.  دادحی توضشتری حرفشو گرفت و بی خوشحال شد و ادامھ یکل    
 اما دیرنگم پر. ھی مشرقدمی سرم رو برگردوندم کھ دیکم. رو پشت سرم حس کردم

 .میرفتی راه ممی باھم رفتییچھارتا. زدی دادم کھ داشت حرف مانیحواسمو بھ 
 حق دوارمی اما امنی کھ ناراحتدونمیخانم محبوب م:  آروم کنار گوشم گفتیمشرق    
 . بھمیبد

 . احمقی پسره یچھ حق: تو دلم گفتم    
 .ستینھ مھم ن:  بزنم و جواب دادمی کردم لبخندیسع    
 و می بودشگاهی نمای تویدوساعت. ستادمی اانیبعد جامو عوض کردم و کنار خانم     

 ھا ی خارجی اجناس برامتیبرام جالب بود چون ق.  کردندی خریھمھ بھ جز من کل
 براشون مھم متی کھ من باھاشون بودم اصال قیی آدمانیاما ا. دکری ھا فرق میرانیبا ا

 .کردنی پرداخت مرو نبود و راحت و با ذوق وشوق ھمھ
 رستوران ی بعد ھمھ دور ھم توی ساعتمی بھ ھتل برگشتی ھمگدی خریبعد از کل    

 ی غذایکل. ومدیتازه داشت ازشون خوشم م. می نشستزی مھی و دور میھتل جمع شد
 و من دیپرسیکلرا ھمش درمورد غذاھا ازم سوال م.  بود زی می روی و خارجیرانیا

 یوا: کھ کنار من نشستھ بود بھم گفت  ھمدهیپد. دادمی ھمھ رو جواب میبا خوشحال
 . بلدم درست کنمی معمولیمن ھمش چندتا غذا..یدختر تو چقدر وارد

 .ستمی وارد نادیز.  کارمحھینھ منم در حد توض:  زدم و گفتمیبھش لبخند    
 ی دختراکردمی فکر مشھیھم. دی رسی بھ نظر می داشت و دختر خوبینیریلبخند ش    

 ی برخورد میمی صمیلیخ. دی رسی بھ نظر نمینجوریپولدار مغرورم ھستن اما اون ا
 .کرد
 ای گرده ی بر مسیی خوشحال باشم کھ فردا رئدونستمینم. رفتم خونھی مدیفردا با    

 .ناراحت
 . بارم کھ خواستم خودتو محک بزنم نشد آتوساھی: تو دلم گفتم    
 سامان بھادره کردمی شوھر شدن ماھور کھ فکر می ھی قضادی حرف خودم نیبا ا    

 .  زدمیلبخند. افتادم
 
 

 چشم باز دی تابی صورتم می پنجره روی کھ از الدی خورشیبا احساس اشعھ ھا    
 ادمی تا دی طول کشی اھیچند ثان. م و بھ اطرافم نگاه کردم بھ بدنم دادیکش و قوس. کردم

 رو نشون میساعت نھ و ن.  اتاق انداختمی تویواری بھ ساعت دینگاھ.  ھتلمی توادیب
 یدید:  و گفتمدمی سرم کوبی و با دست محکم تودمی پرا دفھ مثل فنر از جھی. دادیم

 دارمی بلمیچرا آالرم موبا. ی بودی البی تونییپا٨ ساعت دیبا..خاک بر سرت شد آتوسا
 . دست بھ دست ھم داده تا من اخراج شمیمن چقدر بدشانسم ھمھ چ. نکرد آخھ

 ی بازی کھ از اولش با سفارش و پارتیمعلومھ کار: ھمون لحظھ بھ خودم گفتم    
 .ی ھمش استرس از دست دادنش ھم داشتھ باشدیباشھ با
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فعال :  بلند گفتمکردمی اتو نشدم نگاه مینتو کھ بھ مای در حالتی با عصبانھوی    
 ؟ی نکنحتمی و نصی خفھ شیتونیم

 بود کھ مھمونارو ول یحتما مشرق.  کھ بھ در خورد بھ خودم اومدمیبا ضربھ ا    
منم االن .  بشھخوادی میبا خودم گفتم بھ جھنم ھرچ. کرده بود و اومده بود منو بچزونھ

 .رمیگیحالشو م
چشمامو باز تر کردم کھ .ستادهی با لبخند پشت در ادهی پددمیکردم کھ درفتم درو باز     

 . شدهیچ:  خودش کرد و گفتی بھ سرتا پاینگاھ
 .یچی ھ،یچیھ:  و گفتم دمیبھ افکار خودم خند    
  داخل؟امی بتونمیم-    
 ن؟یمگھ شما ھم نرفت.. ای نگاه کردم و گفتم آره بشیبا تعجب بھ خونسرد    
پدر گفتھ ..گھی دمی ھتل موندیماھم تو..آھان نھ: کجا؟ بعد ادامھ داد: با تعجب گفت    

 .ادی تا بمی مھمونا باششیبود پ
 نمیاما چرا ا.  بودن خودم و درواقع برگ چغندر بودن خودم افتادمی نخودادیدوباره     

  با مھمونا نرفتھ؟یعنی بود نجایا
 کھ ی و درحالمیرفتم سر گوش.  آالرمش بودیدانھ ص.  بلند شدمی زنگ گوشیصدا    
 ...مھی ھنوز نھ وندمی اتاقم کردم و دیواری بھ ساعت دی نگاھکردمی نگاش مرتیباح
  شده؟یچ: گفتدهی تختم نشستم کھ پدی و رودمی کشی آھھیبا حالت گر    
 . شدهرمی از کار افتاده بود من فکر کردم دیریکبی ساعت انی بابا ایچیھ--    
 تا بنا گوش باز شموین.  ادبانم بودیفکر کنم بھ خاطر لحن ب. با تعجب بھم نگاه کرد    

 . کم دچار استرس شدمھی دیببخش: کردم و نگاش کدم و گفتم
 .. راحت باشزمینھ عز:  و گفتدیخند    
 بھش گفتھ ی باشھ و مشرقدهینکنھ فھم.. بگھیزی چخوادی چرا حس کردم مدونمینم    

 دیبا. دنیرفتم سراغ مانتومو شروع کردم بھ اتو کش.. دنی بھم خندیما کلحت.. باشھ
  صدات کنم؟دهی پدتونمیم:  بود گفتمنییھمونجور کھ سرم پا..  نھای بھش گفتھ دمیفھمیم

 فاتی تشرنی از ایدونیم... بگم آتوساخواستمیچون منم م.. راحت باشزمیآره عز    
 .ادی خوشم نمادیز

 ھیآتوسا جون :  بھش بگم کھ گفتی کردم چیداشتم فکر م.  اکتفا کردمیبھ لبخند    
 منو نیراستش ماھور نخواست خودش بگھ واسھ ھم..ی انجام بددی ھست کھ بایکار

 .فرستاد
نگاه . نھی خرابات حتما حکم اخراجم دست اری پای.  و نگاش کردمدمی چرخرتیبا ح    

 .ستی دستش نی کھ حکمنی ایول: تو دستاش کردم و تو دلم گفتم
 زد و یقی لبخند عمدی کھ دافمویق.  داشتم ی باخودم شوختی موقعنیخاک برسرم تو ا    

 .. شرکت بودهی معرف تو توانی کھ کدونمیم: گفت
 ی نامرد با زرنگی مشرقیدید.. یدید:  بھ خودم گفتمدی حرفش کھ رسینجایبھ ا    

 ..رونیدستتو خوند و پرتت کرد ب
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 ادامھ جملھ ش گل از گلم دنی خورده ھاشد کھ با شنی شکست عشقھی شبافمیق    
 .شکفت

 یاما آقا.  نباشھندی موضوع خوشانی خانوادت اایھرچند ممکنھ از نظر خودت -    
 نفر از شرکت ھی و درخواست کرده رازی بره شخوادی می چند روزیسامان بھادر برا

 شرکت ی تو توتی کھ بھ ھرحال مسئولیدونیم. ھیچون سفرش کار.  کنھشیھمراھ
 ھمھ دی بایخوای اگھ کارتو می ولتادهفی تا حاال اتفاق ندیو شا.  مھموناستیھمراھ

 .یجوره انجامش بد
 راحت بھش الیبا خ.  اخراج در کار نبودی ھی دادم پس قضرونی بینفس آسوده ا    
 .دمیمطمئن باش کارمو خوب انجام م: گفتم
 دختره نی اکردیحتما با خودش فکر م.  گرفتھ شدی کمافشیرد و قبا تعجب نگام ک    

 ی دونست من بخاطر از دست ندادن شغلم حاضرم ھرکاری از کجا اومده؟ نمگھید
 نبودم ی چندروزینجوریتازه ا.  با سامان بھادر مسافرت رفتن کھ مھم نبودگھیبکنم د

 رونی بی کار ھم از سر مشرقنی من واسھ ایقتای لی شد و فکر بیو قرارداد انجام م
 .ی عوضکھیمرت:  دلم گفتمیتو.  رفتیم

 نی خودتو خونوادت از ای مطمئنزمیعز: دی زده ش پرسرتی با ھمون حال حدهیپد    
 ن؟ی نداری مشکلچیبابت ھ

 با قبول نکردن من بھونھ خواستنی نقششون بود و منیحتما ا.  تر نگاش کردمقیدق    
 دهی راحت پدالتیخ:  زدم و گفتمی مندانھ اروزیلبخند پ. باشن اخراجم داشتھ ی برایا

. رمی بگدهی منافع شرکت رو نادتونمیبھ ھرحال منم نم. ادی نمشی پی مشکلچیھ..جون
 .ادم خونونی از ایکیمنم جزء کوچ

 .کنھیبابا پوست از سرت م..  آتوسایزنی مییعجب حرفا: تو دلم گفتم    
.  عوض شده بودیلحنش کم.  ازش معلوم بود از جا بلند شدیتی کھ نارضایبا حالت    

 سفر نی ای کن توی اما سعی ناراحت نشدوارمی امزمیعز: بھ سمت در رفت و گفت
بھتره بھ خونوادت . شھی شرکت دردسر درست می چون برافتھی ننتونی بیاتفاق خاص

 فردا بھ مدت  پسیاگھ قبول کن.. ی بدبر ماھورجان خای و بعدم بھ خودم یاطالع بد
 ..رازی شیریسھ روز م

 ی بود کھ اتفاقی شد؟ منظورش چی شکلنی چرا انیا.. رونیبعد از اتاقم رفت ب    
  ماھور جان؟فتھ؟ی ننتونیب

دختره .  حالمو خوب نکردنمی شده بودم و ای چرا حرصدونمیاداشو در اوردم اما نم    
 داره؟ نکنھ با سامان ی چھ ربطنی کنم بھ اتی خرخوامیچرا بھش برخورد من م
  بھت گفت؟یحاال مگھ چ. گھی نکن دشیلمی رو فھیدوستھ؟ اه آتوسا تو ھم قض

اصن من کھ :  و گفتمدمی کشی مسافرت آھنیبا فکر ا. بھ ھرحال حرصم گرفتھ بود     
 ؟. بھ مامان بابا بگم پس چرا گفتم باشھتونمینم
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 دهی بھ در خورد و پدی کھ دوباره تقھ امکارکنی چکردمی داشتم فکر میبا نگران    
 فی تشریتونی االن مزمیعز:  گفتی در اتاقم داخل آورد و با لحن خشکیسرشو از ال

 . خبر از توگھید..یتا اطالع ثانو.. خونھیببر
.  شد انگار باباشو کشتمینجوریدختره چرا ا.  بدم رفتی بذاره جوابنکھیبدون ا    

 جمع لمویوسا.  با سامان برمدیر کردم ھر طور شده با شده بودم کھ فکیانقدر حرص
 تونستمی خوب بود مینجوریا.  باشننیی ھمھ پادیاالن با. جور کردم و حاضر شدم

 از سامان ی بود ھمھ جمع بودن فقط خبردرست حدسم. نییرفتم پا.  ھم کنمیخداحافظ
 ی و گفت و بھ سمت خروجی بھ مشرقیزی چدنمی باددهیپد. بھادر نبود بھ سمتشون رفتم

 . چھ مرگشھستی معلوم نیریکبیدختره ا. اهیصدسال س: تو دلم گفتم. رفت
 دی دادم کھ باحی با مھمونا کردم و براشون توضیبھ جمع ملحق و شدم و خوش وبش    
 کردنیبنده خداھا با تعجب نگام م.  خونمونانی ھم تعارفشون کردم کھ بیتازه کل.برم

 پاره کھی دارم تعارف تدونستنینم. کردنی می و عذرخواھکردنیمو کارشونو بھونھ 
 . بغلم کردیموقع خداحافظ. دوست داشتم یلی رو خانی خانم نشونیاز ب. کنمیم

مثل . ومدی کھ از روبرو مدمی رو ددهی راه افتادم کھ ھمزمان پدیبھ سمت خروج    
 زد و یاونم لبخند تصنع.  بھش زدمیخودمو خونسرد گرفتم و لبخند. برج زھرمار بود
 رفتم رونیاز در ھتل کھ ب.  کنمی نموند باھاش خداحافظیدختره حت. از کنارم رد شد

 . متوقفم کردییصدا
 .خانوم محبوب    
بھم . ھی بدم کھ ماھور مشرقصی تشختونستمی مگھیھرچند د. دمیبھ سمت صدا چرخ    
 مجبور شم شغلتون رو ازتون سلب خوادیخواستم بگم دلم نم:  گفتی جدیلی و خدیرس

اگھ قبول .  از شغل شماستی بھادر شده بخشی ھم کھ درمورد ھمراھیشنھادیکنم و پ
 .دیپس نگران نباش دمی بھتون فرصت مگھی بار دکی ھم دینکن
 اکتفا کردم و با گفتن با اجازه ازش دور یبھ تشکر.  ناراحت شدمیلی چرا خدونمینم    
 .شدم
 بھ خاطر ی درخواست بخششچی ھی مشرقنکھی و ادهیر رفتار پدبھ خاط    

 نداد بغض گلومو یحی و توضاوردی خودشم نی بھ رویسرکارگذاشتنم نکرده بود و حت
 . گرفت

 
 شھیھم.  آشپزخونھ بودی توشھیمامان مثل ھم.  ساعت ده بوددمیبھ خونھ کھ رس    

 مشغول لباس شستن ای آشپزخونھ بود ی توای گشتم مامان ی کھ بھ خونھ برمیھرساعت
 با عشق شھی کھ ھمدمی دیاما مامان رو م. ومدی بھ درد میلی دلم خیگاھ. یری گرد گای
با لبخند . دمی کردم و گونھ ش رو بوسیرفتم و سالم بھ سمتش.دهی کارا رو انجام منیا

 ؟ی جمع کنلتوی وسای اومدھیچ: گفت
 ؟یدونیمامان مگھ تو م -    
 ش؟ی کی بریخوای می نگفتروزیمگھ د:  بھ صورتم انداخت و گفتینگاھ    
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 ھی رو بگم اما شی کنسل شدن کھیخواستم بھ مامان قض.  موضوع افتادمنی اادیتازه     
 کار یعنی. رفتم خچالیاز مامان دور شدم و بھ سمت . دی بھ ذھنم رسیلحظھ فکر

 ی اجازه با سامان می ، بشی کی گفتم و بھ بھونھ ی بود کھ بھ مامان و بابا نمیدرست
 .رهی خونوادت می آتوسا؟ آبروی چادی بت سرییرفتم؟ اما اگھ اونجا بال

 بھ مامان نگاه یرچشمی دادم و زھی تکخچالی خودم رختم و بھ در ی آب براوانی لھی    
 لحظھ ھردوتامون نگاھمونو ھی. کنھی نگام میرچشمی مامان ھم داره زدمید.کردم
مامان جون چرا :  صورت گفتمی بھ پھنای کردم و با لبخندی دستشی کھ من پمیدیدزد

 ؟یکنی نگام مینجوریا
 ی دختر؟ مگھ چھ جوریزنی مخودیچرا حرف ب:  تکون داد و گفتیمامان سر    

 .نگات کردم
 خوادی مینجوریا.  ھستمیزی چھی دهی ترفند مامانھ و االن فھمنی ادونستمیمن م    

 تا کردمی زودتر ترک میبھتر بود صحنھ جرم رو ھر چ.  زبونم بکشھریحرف از ز
 کجا؟ کجا؟:  برم کھ مامان گفتدمیراھمو کش.  نبردهییمامان بو

مامان :  نشده با لبخند بھش گفتمیزی چیعنی کھ رمی بگی کردم خودمو عادیمنم سع    
 .شیم ک حاضر کنم مثال فردا قراره برلموی لباسمو عوض کنم و وسارمیجون م

 .برو:  راحت شد گفتی کمالشی بھم کرد و انگار خیقیمامان نگاه عم    
 رفتم تو اتاقم و درو از پشت قفل کردم و دستامو بھ حالت خاک برسرت عیسر    

  آتوسا؟یزنی می داریچھ گند: گفتمی می سرم و ھی روزدمیم
 بھ مامان و بابا نگم تونستمینم.  کردم فکرمو متمرکز کنمی تخت و سعینشستم رو    

 یکی.  افتادمانی کادیتازه .  رفتن بھم بدهی محال بود بابا اجازه گفتمی اگھ میو از طرف
 و بعدش مامان و بابا گفتی منیاون حتما بھ آرم.  بودانی از مشکالتم ھم خود کگھید

 رو گرفتم اما ھمش رد تماس انی کی شماره عی برداشتم و سرومیگوش.  شدنیمتوجھ م
 مامان شک نکنھ زود لباسامو نکھیواسھ ا.  جلسھ باشھی تودی افتاد کھ باادمیتازه . زدیم

. گشتمیاما ھمش فکرم مشغول بود و دنبال راه حل م. عوض کردم و بھ کمکش رفتم
 سن و سال بھ خاطر نیکرد من با ا ی اما اونم کھ قبول نمگفتمی مانی بھ کی جورھی دیبا

 ھی کھ فقط یاونم با مرد.  انجام بدمی مامان و بابا م کاری بخوام بدون اجازه یلجباز
 یتو ذلم گفتھ نکنھ اونجا مجبور شم باھاش تو.  بودمش مسافرت چند روزه برمدهیبار د

.  کردی مروشرکت خودش برامون اتاق رز. نبود نجورمی اگھینھ بابا د.  اتاق بمونمھی
با حالت دو بھ سمت اتاقم رفتم .  بودانیحتما ک.  از تو اتاقم بلند شدمی زنگ گوشیصدا

. رهی خواست جواب بگی خدا حتما میوا.  بوددهیپد.  نگاه کردممیو زود بھ صفحھ گوش
 دادم حیترج.  عزا گرفتھ بودمنطوری بھ خواستگارم جواب بدم کھ اخواستمیانگار م

م  رو برداشتم و سالی گوشیبا خوشحال.  زنگ زدانی بعدش کفاصلھبال. جوابشو ندم
 .کردم

 ازت خواستن با گھ؟ی می ماھور چ؟ی شده آتوسا؟ چقدر تماس گرفتیچ. سالم -    
 ؟یسامان بر
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 . دستم بھ دامنت کمکم کنانی کیوا -    
 .تی تربیبھ دامن خودت دختره ب -    
 . ندارمی بخدا شوخانیک -    
ماھور گفت .  بھ جات برمتونمی کار دارم نمیباورکن من انقدر سرم شلوغھ و کل -    

 ..تونمیآتوسا من نم.. ی انصراف بدیتونیم
 خوامی اما من مدنی اگھ بھ مامان و بابا بگم اجازه نمانیک:  و گفتمدمیوسط حرفش پر    
 .برم
 ؟؟یچـــــــــــــــ:  داد زدیبا تعجب از پشت گوش    
 .نی مورد کمکم کن فقط ھمھی نی ترو خدا تو اانیک -    
 اونم بدون اجازه ی بریخوای تو میعنی ن؟ی آتوسا؟ فقط ھمیگی می چی دونیم -    

 ماھور گفتھ ی نداره وقتیاصال ضرورت.  بگمنی بھ آرمدیخانوادت و حتما منم نبا
 سفر؟ ھرچند من ازت ی بربھی پسر غرھی با یخوایدختر تو م. ی انصراف بدیتونیم

 .ستی نی اصال کار درستگمی دوستت منوان و اجازه دخالت ندارم اما بھ عکترمیکوچ
 .ادی نشی پی مشکلچی ھدمیمن قول م. کنمی خواھش مانیک -    
بعدا در موردش حرف . کن رونی فکر رو از سرت بنیا.آتوسا فعال کار دارم  -    

 .میزنیم
 رونی دستام گرفتم و نفسم رو بنیسرمو ب.  رو قطع کردیبا گفتن خداحافظ گوش    

 خواست مجبور شم و بگم یاصال دلم نم.  کردی ھم قبول نمانی حساب کنی ابا.دادم 
 . فرصت دوباره سرم منت بذارهھی ھم با دادن ی رم و مشرقینم

 .ی بھم بگلتوی دالدیبا:  بھم اس ام اس دادانی فکر بودم کھ کنیتو ھم    
 بھش بگم انقدر خنگ بودم کھ تونستمی و نمشھی ھم براش کارساز نملمی دالدونستمیم    

.  خودمو ثابت کنمخوامی ، سامان بھادره و حاال میبا وجود عکس ه فکر کردم مشرق
 براش نوشتم و بھ دروغ گفتم ی اس ام اس طوالنھی عیسر.  کنمیاما مجبور بودم کار

 کنن من استعفا بدم ی کارخوانی مگفتنی کھ مدمی شنیفاق رو اتدهی ماھور و پدیکھ حرفا
 . ھم قسمش دادم کھ بھ ماھور نگھیکل.  من کنننیگزی رو جادهی اخراجم کنن کھ پدای

 از ی گذشت اما خبری ساعتمین. گفتمی می دروغ شاخ دارنی بارم بود ھمچنیاول    
 کھ گفتم از ی و بھ خاطر دروغدهیحتما از ماھور پرس.  بھم ندادی جوابچی نشد و ھانیک

تو شرکت . کنھی فکر می چطورانی برام مھم نبود کادیاما ز.  شدهمونی باھام پشیدوست
فقط من بودم کھ باھاش . بردنیکمش ھمھ ازش حساب م  سننی بود با ایھم انقدر جد

 . بودمیمیصم
 . دخترمشی کیری میفردا دار:  دی ناھار بابا پرسزیسر م    
 .دمیکشیخجالت م کھ قرار بود بگم ییبھ خاطر دروغا. نگفتم یچی لحظھ ھھی    
 . بود و مشغول غذا خوردننیی کردم کھ سرش پایبھ مامان نگاھ    
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 از کانادا برگشتھ و االن سی رئی ولشی کمیراستش بابا جون قرار بود فردا بر -    
 با مھمونا برم دی زنگ زد و گفت برنامھ عوض شده و احتماال بھ جاش پس فردا باانیک
 .رازیش

 شک نکنھ نکھیواسھ ا.  بھم انداختین سرشو بلند کرد و نگاھ حرفم مامانیبا ا    
 .ستی نی ھنوز قطعنمیالبتھ ا: گفتم
 کم دودل ھی فقط یخدارو شکر بابا باور کرده بود اما مامان با تعجب نگام کرد ول    

 . االن زنگ زدانیک.  مامان دونستمیظھر خودمم نم: منم گفتم. بود 
 آشپزخونھ و ی نبره رفتم تویی مامان باشم و بوی کمتر جلونکھیبعد از غذا واسھ ا    

 شد زود انی از کی کنارم گذاشتھ بودم تا اگھ خبرمویگوش. مشغول ظرف شستن شدم
 .  نشدیاما تا شب خبر. بفھمم

 
 

 نداده ی زنگ زده بودم اما جوابانی چند بار بھ کومد،ی خوابم مگھی بود و دروقتید    
 کھ دی اس ام اس ازش بھ دستم رسھی شدم کھ ی خودمم داشتم منصرف مگھیبود، د

 خبرم کھ تو ی اما از حاال بھ بعد من ب،یھرچند توقع نداشتم بھم دروغ بگ: نوشتھ بود
 با تشی مسئولفتھی ھم بی فھمھ و ھر اتفاقی نمنیآرم پس. رازی شیبا اون پسره رفت

 .خودتھ
 گذاشتم و امی پیم کھ چندتا شکلک بوسھ تو خوشحال شدامشیانقدر از خوندن پ    

 ی دونست کھ بھش دروغ گفتم و ممکن بود حرفی مانیھرچند حاال ک. براش فرستادم
 رمی بود کھ دارم منی برام مھم نبود، مھم انای زده باشھ اما بھ ھر حال ایبھ مشرق

 کنم کارم چقدر برام مھمھ و ی ثابت مھیبق  و خودم وی بھ مشرقینجوری و ارازیش
 . از دستش بدمستمیحاضر ن

 تختم زدم و ی توی راحت غلتالیبا خ. چشم کھ باز کردم ساعت از ده گذشتھ بود    
 دهیپد.  انداختممی بھ گوشینگاھ. خداروشکر کردم کھ الزم نبود امروز بھ شرکت برم

 حرصش بدم نکھیواسھ ا.  دادهیریدوبار تماس گرفتھ بود، با خودم گفتم دختره عجب گ
 .رازی با سامان بھادر برم شخوامی دادم کھ مالع رو گرفتم و بھش اطیشماره مشرق

 از جا بلند شدم و بھ سمت ی مضاعفیبا انرژ. گفتی مدهی خودش بھ پدینجوریا    
 می زنگ گوشی کردم، صداییرای مفصل پذی صبحانھ ھیآشپزخونھ رفتم و از خودم با 

 بود، جواب کھ دادم با لحن سرد و ی مشرقدم،یلھ بھ سمت اتاقم دوبلند شد، با عج
 برنامھ عوض د،یباش... فرودگاهگھی دت ساعکیسالم خانم محبوب، نا :  گفتیرسم

 .رازی بره شخوادیشده و بھادر امروز م
 نثارش کردم و ی رو قطع کرد، تو دلم فحشی گوشیتا گفتم باشھ، بدون خداحافظ    

 دی بایچطور.  خونھ نبودچکسی ھکردم؟ی مکاری چدیحاال با. دمیمثل فنر از جا پر
 رفتم دوش گرفتم و لباس عی رسوندم فرودگاه؟ سری مگھی ساعت دھیخودمو تا 

 کولھ ی توختمی رازموی مورد نلی وسازچندتا ا.  کردن ھم نداشتمشی وقت آرادم،یپوش
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 خونھ باشھ و االن خواب باشھ، نی افتاد کھ ممکنھ آرمدمای دنی موقع کفش پوشم،یپشت
 از کفشامو یکی.  تونست منو برسونھیاون م.  بودنگی پارکی بابا ھم کھ تونیماش

 ندبارچ.  در خونھی راه انداختمش جلوی و تودمی دونیدستم گرفتم و بھ سمت اتاق آرم
بھ ساعتم . ستی ننی از آرمی خبردمی نداد، در و باز کردم دیدر اتاقشو زدم اما جواب

ھمش .رونی برداشتم و از خونھ زدم بموی و کولھ پشتدمینگاه کردم و بھ سمت اتاقم دو
 مونی ھمساع،ی شفی ساختمون آقایتو پلھ ھا.  ساعت وقت داشتم کھ خودمو برسونممین

 مردک سن پدرمو داشت د،یی پای منو میمونده بود چھارچشم شھی کھ مثل ھمدمیرو د
از جلوش .  کردی ساختمون دخالت می زد و مدام تو کار اھالی بھم چشمک میاما ھ

آتوسا جان :  گفتی کھ مدمی شنیصداشو م. نییرد شدم و تند تند خودمو رسوندم پا
 ..سایوا

 ھی رسوندم و ستگاهیخودمو بھ ا. آتوسا جان و درد و مرض:  لب با حرص گفتمریز    
 ی نگام منھیراننده ھمش با لبخند از تو آ.  فرودگاه شدمی دربست گرفتم و راھیتاکس
 .یزنی لبخند می بکن بھ چتویآقا رانندگ:  بھش کردم و گفتمیاخم. کرد
 . نداشتیحاال اگھ خوشکل بودم کھ اشکال: تو دلم گفتم    
 زنم ی لبخند مشھیمن ھم.  خانومیچیبھ خدا ھ:  ھم بود گفتیراننده کھ پسر جوون    

 ؟یشیناراحت مشما چرا 
زود باش منو .  شده اعصاب ندارم ھارمی من دنیبب:  کردم و گفتمشتریاخممو ب    

 .برسون فرودگاه
 ؟یزنیچرا م. چشم خانوم:  شد و گفتشتریپسره لبخندش ب    
 رو حساب ھیکرا. دمیخداروشکر بھ موقع رس.  نزدی حرفگھی فرودگاه دمیتا برس    

 .خانوم: خواستم برم کھ پسره گفت . شدمادهی پنیکردم و از ماش
 . با توامیآبج: محلش نذاشتم کھ گفت    
 ... کفشاتی نباشھ ولیفضول:  طرفش کھ با خنده گفتدمیچرخ    
 شدم رهی بھ کفشام خرتیبا ح. پسره ھم گازشو گرفت و رفت.  بھ کفشام کردمینگاھ    

 .. خاک برسرتیعنی..آتوسا خاک برسرت: و گفتم 
 بود کھ زرد رنگ بود و می کفش روفرشیکی بودم و اون دهی دونھ از کفشامو پوشھی    

بھ .  ھم نداشتم کھ برم دنبال کفشیوقت.  بود از ھوش برمکینزد. شکل جوجھ بود
 از ی بودم کسدواریام.  شدمی سامان حاضر می جلودیحاال چطور با. ساعتم نگاه کردم

 ی وجورنیی آوردم پامویکولھ پشت .دیرس  بھ ذھنمیفکر. شرکت ھمراھش نباشھ
بھ سمت در .  حداقل از جلو معلوم نبودینجوریا.  رهی کفشمو بگیگرفتمش کھ رو

. ستھی بود از کار باکیقلبم نزد. رونی بادی کھ داره مدمی رفتم کھ ماھور رو دیورود
و  کھ تیبا حال.  ھم ھمراھش بود دهیحتما پد.  رفتی آبروم مدی دی مینجوریاگھ منو ا

 .دلم عزا گرفتھ بودم بھ سمتش رفتم
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 .سالم چھ بھ موقع: جلوتر اومد و گفت. ستادمی ادمی کھ رسکشینزد    
 دونست یانگار کھ م.  بزنم توسرشخواستی گفت کھ دلم می با چنان لحن قاطعنویا    

 . کردم لبخند بزنمی و سعمیی دمپایکولھ مو گذاشتم رو.  نبودمیمی آدم آن تاچوقتیمن ھ
  بھادر کجان؟یآقا. سالم -    
 ھی نورایمن ا. ادی وقت ھست ، می ساعتمیھنوز ن:  بھ سرتا پام کرد و گفتینگاھ    
  تا بھادر ھم برسھ؟نیای ھمراھم بدی دارم متونیکار
 دی دارم کھ بای کارھی اما من دیببخش:  گفتمتیتو دلم خدارو شکر کردم و با قاطع    

 دمیفھمی قبلش مدیبا. امی بدیگفتیکاش انقدر زود نم. نجامی ھمگھی ساعت دمی تا نبرم و
 شھ؟ی برنامھ ھا عوض مشھیچرا ھم

 کھ االن دی بدوندی بایمتاسفم ول:  رفت گفتی می کھ بھ سمت درخروجیدرحال    
 .دم در منتظرم.  و منم مافوقتونتونھیساعت کار

 ی کاردیچطور با.  نگاه کردمنیی بھ پای رفت باحال وحشتناکرونیاز در کھ ب    
 ساعت زودتر منو احضار کرده بود می ننکھی از اون از اشتری بنھ؟ی نبنی کھ اکردمیم

 .دیفھمیبھ ھرحال کھ م.  نداشتمی چاره ایول. خوردمیحرص م
 تو نخ تمچوقیالبتھ ھ.  دونستمی ھم نمنشی اسم ماشیمن حت.  نشستھ بودنشی ماشیتو    

 رو باز کردم و اول نی ماشی گرفتم و درب جللودھارویحالت نا ام.  نبودمزای چنیا
 می کولھ قاری کھ قرار بود پامو و بذارم و بعد سوار شدم و پامو زییکولمو گذاشتم جا

 تی بودم برام اھمی اگھی دتی تو ھر موقعدیشا.  لرزهیم  کردم تنمیاحساس م. کردم
 مرد دلم نی ای چرا جلودونمی اما نمدمی خندی موضوع منی بخاطر اینداشت و کل

 بھ نظر یحت.  بھش کردمینگاھ.  چون منو دست انداختھ بوددیشا. ارمی کم بخواستینم
 نیخوایکجا م: م گفتیبا خونسرد.  روشن کنھنوی داشتھ باشھ ماشمی تصمدی رسینم
 د؟یبر

 .می بعد برمیمان بھادر رو تماشا کن اومدن سامیخوایم.  جاچیھ:  تفاوت گفتیب    
 اومدن سامان بھادر؟: با تعجب گفتم    
  کارت انقدر مھمھ؟یعنی:  گفتتیبا جد    
:  بھش کردم و گفتمی نگاھتیبا عصبان.  رو باز کنم اما قفل بودنیخواستم در ماش    

 . توام نھ؟ درو باز کن کار دارمی کھ من مسخره ی فکر کردیلیانگار خ
 ؟یچھ کار:  گفترتیبا ح    
 .ستی ھم مھم نی اخراجم کنیخوایاگھ م. ستی بگم کھ بھ شما اصال مربوط ندیبا -    
 .. آتوسای الل بشیالھ: تو دلم گفتم    
 نشستھ بود نجوریاونم ھم.  رو گرفتم و چندبار تکون دادمنی ماشی رهیدوباره دستگ    

بھ :  پام برداشتم و گفتمیر و کولھ م رو از رو آخمیزدم بھ س.  کردی نگام مرتیو با ح
باز کن درو برم . دمی از کفشامو نپوشیکیخاطر اوامر شما چون انقدر عجلھ کردم 

 . درو باز کنگمیم.  برمادر با بھخوامینم. رمیکفش بگ
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 بھ ی کرد و نگاھی نگاھمی زرد جوجھ ایی کھ چشماش چھارتا شد بھ دمپایدر حال    
 .بعد درو باز کرد.  خب آروم باشیلی خ؟ی انقدر عجلھ کردیعنی: تچشمام کرد و گف

 .دی باشنجای ھمگھی ساعت دمی ندیخانم محبوب با:  شم کھ گفتادهیخواستم پ    
 .عی سریلی فقط خری کفش بگمیسوارشوبر: با نفرت نگاش کردم کھ دوباره گفت    
:  بھم ھشدار داد و گفتمی درونی لحظھ نداھی جوابشو بدم کھ تیخواستم با عصبان    

 .ی رسی نمیتو اگھ تنھا بر. نکن تیآتوسا خر
 ی ھم نمی روند و حرفیسوار شدم و درو بستم و اونم گازشو گرفت با سرعت م    
با خودم گفتم چقدر بد باھاش حرف زدم اما اون داره .  کردی می تند رانندگیلیخ. زد

. می و سامان رو تماشا کنمیخواست بمون یاصال چرا م. رمی بره کھ کفش بگیمنو م
 . عاشقم شدهدمیشا.  باشھوونھینکنھ د. چقدر مشکوک بود

 . آتوسایتو ھم چقدر بچھ ا: سرمو تکون دادم و فکر کردم    
 شھی ھمنکھی کارمو و انیدرعوض ا. ی کمکم کنخوامیم:  بھم کرد و گفتینگاھ    

 خواستم اومدن نیمنم واسھ ھم.  مھمھیلیآخھ بھ نظرم برات خ. یشغلتو داشتھ باش
 ..مینیسامان بھادر رو بب

 
 ؟یچھ جور کمک -    
 .گمیقبل از رفتن بھت م.  در خواستھھیفقط  -    
 دوشم و یمنم کولھ مو گذاشتم رو.  شدادهیو خودش پ.  پاساژ نگھ داشتھی یجلو    

 کفشام کردن و چندتا لبخند  نگاهیچند نفر. نھی ببی مھم نبود کسگھید. دنبالش راه افتادم
 یزی چھی عیلطفا سر:  گفتی کھ مشرقمی مغازه شدھیوارد .  دادنلمیکج و کولھ تحو

 . نشھرید. انتخاب کن
 کردم و با ی نگاھمتشیبھ ق.  خودمو راحت کردمالی برداشتم و خدی اسپرت سفھی    

 نصف حقوقم بابتش پول ی بھ اندازه دی بایعنی. تعجب دور و برم رو از نظر گذروندم
 زدم وبا یالی خی شدم اما دوباره خودمو بھ بمونی پشماتمی لحظھ از تمام تصمھی دادم؟یم

 . آتوسایدوست نباش  پولدی بایگاھ: خودم گفتم
 اون ی پولم توفی خدا کیوا.  و کولمو باز کردمچھیکفشارو دادم بھ فروشنده برام بپ    

 بد بود من یلیخ. الم و عابر بانکم ھمونجا بود پویھمھ .  جامونده بودفمی کیکی
 . دادمی از کارامو درست انجام نمچکدومیھ

 ؟یپول کم آورد:  کرد و گفتی نگاھزونمی آوی افھی و بھ قستادی کنارم ایمشرق    
 .گھی مکان بود دنیکتری نزدنجایا

. میت رفنیبعد عابرشو درآورد و پول کفشارو حساب کرد و با ھم بھ طرف ماش    
 پولم جا فیانقدر عجلھ کردم کھ ک. ممنونم و معذرت مخوام:  بھش گفتممیسوار کھ شد

 .موند
حاال کھ :  روشن کرد و ھمزمان عابرشو در آورد و بھ سمتم گرفت و گفتنویماش    

 . الزمت شددیشا. ری بگنمیا.  درخواستمو بگمخوامیم
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 رو یی دونھ کفش و دمپاھی و دمیبدون تعارف کارت رو ازش گرفتم ، کفشارو پوش    
انقدر تند رفت کھ در عرض پنج .  داشبوردی جا دادم و گذاشتمشون رولونی نایتو
 ھوی شم کھ ادهی خواستم پی پارک کنھ و منم منوی ماشخواستیم.  فرودگاهمیدی رسقھیدق

 .نییسرتو ببر پا:  داد زدیمشرق
 و نییونھ م گرفت و ھلم داد پا کھ مانتومو از قسمت شدمیبا تعجب بھ سمتش چرخ    

سرش .  زدیاز رفتارش وحشت کردم، قلبم تند تند م.  خم شدنییخودشم بھ سمت پا
  شده؟یچ:  سرم بود، تو چشماش نگاه کردم و گفتمکینزد
 ینجوری ھمقھیفقط چند دق: انگشتشو بھ حالت سکوت رو لبش گذاشت و آروم گفت    
 ..سایوا

.  خب مانتومو ول کنیلیخ: گفتم.  بودینجوریفتاراش اچرا ر.  شدشتریوحشتم ب    
 .پاره شد

 .نھی مارو ببدینبا:  و گفتدیدستشو کش    
 ی رو داد دستم و آروم از پنجره نگاھطای در داشبورد رو باز کرد و بلیھمونجور    
 .امی مگھی دقھیحاال تو برو منم پنج دق:  کرد و گفترونیبھ ب
برو :  نگاش کردم کھ گفتزونی آوی از حدقھ دراومده و لب و لوچھ یبا چشما    

 .گھید
 بود ستادهی کھ سامان ایی شدم و خودمو بھ جاادهی پنی دادم و از ماشرونینفسمو ب    

 ھم باعث وحشتم ی مشرقی استرس داشتم و بدتر از اون رفتارایلی خنکھیبا ا. رسوندم
 یلی کردم خیسع.  بھ سرتا پام تنداختی نگاھسامان.  کردم خونسرد باشمیشده بود سع

 . باشمیرسم
 .. بھادریسالم آقا: گفتم    
 ؟یتو آتوسا محبوب: نذاشت حرفم تموم بشھ و گفت    
 شد و اعتماد بھ نفسم شتری بیبھ خاطر لحنش استرسم کم.  ادبیچھ ب: تو دلم گفتم    

بھ . بلھ خودم ھستم:  رو بھ سمتش گرفتم و گفتمطشی تکون دادم و بلیسر. نییاومد پا
 . ھست کھ شرکت گرفتھیمی تصمنیھرحال ا

  کردم؟یمن مگھ اعتراض -    
 . لحنت از صدتا اعتراض ھم بدترهیری درد بگیالھ: تو دلم گفتم    
 .ی باشی ھمسفر خوبدوارمیام:  گفتی لحن خاصھی رو از دستم گرفت و با طیبل    
 ی رومویکولھ پشت.  بدمی دونستم چھ جوابینم. دین تو صورتم دواز لحنش خو    

 چند سالتھ؟:  سامان دوباره گفتومد؟ی نیپس چرا مشرق. شونھ م جابجا کردم
 . وششستیب:  و استرس گفتمیبا ناراحت    
 ی کھ نگاه می زدم کھ سامان بھ سمتیلبخند. ادی کھ داره از دور مدمی رو دیمشرق    

 ..نامزد داره ھا:  بھ من انداخت و آروم و با طعنھ گفتیبعد نگاھ و دیکردم چرخ
 ی تا مشرقنییسرمو انداختم پا.  تفاوت باشمی کردم بیسع. از لحنش چندشم شد    
 .بعد سرمو آوردم باال و باھاش سالم کردم. دیرس
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 کردم و نشستم دای رو پی صندلنی ترکی اونا گرم حرف زدن شدن، منم نزددمید    
 بھم بگھ کھ خواستی می چی مشرقیعنیبا خودم گفتم . روش تا پرواز رو اعالم کنن

 بودن؟ نکنھ بخوان منو بی سھ نفر انقدر عجنی کرد؟ چرا ای دست دست منقدریا
 بدزدن؟

 نای داشتم کھ ایآخھ من چ!  امی زدم و فکر کردم کھ خودم عجب آدم باحالیلبخند    
 بخوان بدزدنم؟

از جا بلند . پاشو، پرواز رو اعالم کردن:  منو بھ خودم آورد کھ گفتی مشرقیصدا    
 .می شدگاهی جای بھ ھمراه سامان راھیشدم و بعد از خداحافظ

 نگفتھ نای بھ مامان ایھنوز حت.  روشن کردمموی اتاقم گذاشتم و گوشی تولمویوسا    
 ینھ سوال. کلمھ ھم باھام حرف نزد ھی ی و حتدی راه سامان خوابیتو. نجامیبودم کھ ا

 اتاق خودش و اصال بھ من محل ی رفت تومیدی ھم رسیوقت. ی اگھی حرف دچینھ ھ
رفتم دوش گرفتم و بعدش بھ . ومدی مییخب تنھا. د بوی چھ جور آدمگھی دنیا. نذاشت

. ختی شدم کھ اعصابم بھ ھم ریانقدر غر زد کھ دختر سرخود. مامان زنگ زدم
 ھنوز ی افتاد مشرقادمی.  کنمکاری چدونستمی نمی اتاقم نشستھ بودم و حتی توخودیب

کھ  چندتا بوق خورد.  برداشتمو شمارشو گرفتممویگوش. خواستھ ش رو بھم نگفتھ
 ن؟یدی رسیک:  سالم کنھ گفتنکھیبدون ا.  رو برداشتیگوش
. ودم انگار من خدمتکارش بزنھی حرف مینجوری لحظھ حرصم گرفت کھ چرا اھی    
 .شی ساعت پکی: گفتم
 سامان کجاست؟ -    
 . اتاق خودشیتو -    
 م؟ی کھ بفھمھ ما باھم بودینذاشت -    
 نی شھ بگیحاال م. نھ: با حرص گفتم. می کرده بودکاری گفت انگار چی می جورھی    

 ن؟یخوای ازم می شغلم چیدر ازا
 . بھ نفع خودتم ھستیی جوراھی. ی نشی اما بھتره عصبانگمیبھت م -    
 ھ؟یخب چ -    
 بعدشم ھر ی سامان بھت عالقھ مند بشھ ولی کنی سھ روز کارنی ای توخوامیم -    
 . قرارداد با شرکت ما انجام بشھنی ادی افتاد بایاتفاق
:  گرمم شده بود گفتمی از ناراحتی کردم و در حاللی تحلھیحرفشو تو ذھنم تجز    

 . فھممیاصال منظورتو نم
 . فکر کردهیمردک معلوم نبود با خودش چ    
 شغلتو ی و تا ھروقت کھ بخوای انجامش بدیتونیم. شنھادهی پھی نیا.  نشویعصبان -    

 اما اگھ قرارداد ما ی ھم قبول نکنیتونیم. ستی نی و سامان ھم کھ آدم بدیداشتھ باش
 . نشھ اخراج شدن تو ھم بھ دنبالشھیعمل
 رو ی گوشی جوابچی انقدر حالم بھ ھم خورد کھ بدون ھانشی حرفش و نوع بنیاز ا    

 خواست از من بھ عنوان ی اون میعنی. دمی لرزی بھ خودم میاز ناراحت. قطع کردم
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با خودم .  شدممونیھمون لحظھ از اومدنم پش. ابزار استفاده کنھ واسھ منافع خودش
تو ھمون . کردمکینقدر خودمو کوچ خاطرش ابھ  داره کھی کار چنیفکر کردم مگھ ا

.  بلند شدمی گوشامی زنگ پیصدا.  بشم و برگردم خونھ الی خی گرفتم بمیلحظھ تصم
 :مردک برام نوشتھ بود. بازش کردم

پس . ی نشدن قرارداد اخراجی اما در صورت عملی قبول نکنیتونیگفتم کھ م -    
.  شناسمیھا رو خوب مدر ضمن من شما زن . یبھتره انقدر خودتو ناراحت نکن

 .ادی داره بدتون نمی مثل سامان کھ ھمھ چی از کسچکدومیھ
از جا بلند شدم و بدون .  نفس بکشمتونستمی انقدر داغ کردم کھ نمامشیبا خوندن پ    

 ینجوریھم.  بد شده بودیلیحالم خ. رونی بھ سامان بھادر خبر بدم از ھتل زدم بنکھیا
 .  رفتمی راه مرازی شیابونای خی ھدف تویب
 

از راه رفتن خستھ شدم، نمیتونستم فكرمو متمركز كنم و بفھمم دور و برم چى مى     
دلم ھواى حافظیھ رو كرد، خواستم تاكسى بگیرم كھ یادم افتاد كھ پول نقد نداشتم . گذره

. منم كھ عمرا از پول اون مرتیكھ استفاده مى كردم! و فقط عابر مشرقى باھام بود
بھترین كار برگشتن بھ ھتل . احساس گرسنگى مى كردم ،ساعت دو بعد از ظھر بود

یك ساعتى راه رفتھ بودم حاال چطور اون ھمھ راھو پیاده بر مى گشتم؟ ھمش ! بود
گوشى رو برداشتم، . تلفنم زنگ خورد، سامان بود! ذھنم مى رفت سمت عابر مشرقى

 :با عصبانیت گفت
 معلومھ كجایى؟ -    
این دیگھ چى مى !  جن زده ھا چشمام چھارتا شدھمینجور از پشت گوشى مثل    

بھ شما چھ؟ مگھ : اعصابم بھ ھم ریخت و منم گفتم! گفت؟ چرا اینجورى حرف مى زد
 !من از شما دستور مى گیرم

 !ھمین االن ھرجا ھستى برگرد ھتل! فعال كھ اینطوره -    
بره كھ ھرجورى بعدم گوشى رو قطع كرد، این دو نفر فكر كرده بودن اینجا چھ خ    

دلشون میخواست باھام رفتار مى كردن؟ حالم بد بود، روى سكوى جلوى یھ مغازه 
كارت مشرقى رو از تو كیفم درآوردم و شمارشو واسھ . باید بر مى گشتم خونھ. نشستم

از جا بلند .  از كارتم برام پول واریز كنھودترآرمیتا فرستادم و ازش خواستم ھرچى ز
! نیم ساعتى كھ رفتم آرمیتا پیام داد كھ برام واریز كرده.  راه افتادمشدم و بھ سمت ھتل

لطفا : آھى كشیدم و بھش پیام دادم. منم رفتم جلوى كارتخوان، اما رمز كارتشو نداشتم
 .رمز كارتتو برام بفرست

 !گوشت رو دادم دست گربھ: خیلى زود جوابمو داد،رمزو فرستاده بود و نوشتھ بود    
كارت رو . حرصى شدم كھ دلم میخواست ھرچى فحش بلد بودم براش بنویسمانقدر     

این ھمھ ! كھ زدم از دیدن مبلغش نزدیك بود شاخ دربیارم، این پسره چقدر احمق بود
پول رو داده بود دست من؟ خیلى زود بخشى از پول خودمو كھ الزمم مى شد، برداشتم 

! كھ مشرقى فرستاده بود پاك كردمپیامى رو  و كارت رو گذاشتم توى كیفم و بعدم
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رفتم تاكسى گرفتم و . اینجورى اگھ وسایلم گم مى شد ھم اتفاقى واسھ پولھاش نمى افتاد
تا وارد اتاقم شدم و درو بستم سامان تقھ اى بھ در زد و اومد تو . خودمو رسوندم ھتل

 !اینجا اتاق منھ ھا: با عصبانیت گفتم. اتاقم
 . كار دارممنم با تو! میدونم -    
شما . من ھمین امروز مى خوام برگردم و از شغلم ھم استعفا بدم. ببین آقاى بھادر -    

 .ھم ھر عرضى دارید با آقاى مشرقى تماس بگیرید
 چرا؟: حالتش عوض شد و با تعجب نگام كرد و گفت    
 !لطفا بیرون. دلیلش بھ خودم مربوطھ -    
این چھ بدبختى اى بود كھ گرفتارش شده . نشستماز اتاق رفت بیرون، روى تختم     

از وقتى با این سھ نفر آشنا شدم تمام شب و روزم شده بود استرس و فشار . بودم
من كھ نمیتونستم با . من غلط كردم لجبازى كردم و اومدم شیراز: با خودم گفتم. روانى

راشون رو پیش خودم سعى كردم رفتا. باید فكر میكردم ،دراز كشیدم. این آدما در بیفتم
پدیده كھ بھ نظر مى رسید دوست نداشت من بیام شیراز، ماھور ھم . تجزیھ تحلیل كنم

اولش ھمینطور بود، اما االن مى خواد كارى كنم سامان بھم عالقھ مند بشھ، عجب 
 كشتم این پسره مى فكر مى كرد من میتونم این كارو كنم؟ من اگھ خودمو! خرى بود

سامان ھم مگھ خودش اصرار نكرده . اال اگھ خوشكل بودم یھ حرفىح! عاشقم نمى شد
بود كھ كسى از شركت ھمراھیش كنھ پس چرا اینجورى باھام رفتار مى كرد؟ اما اینو 
مى دونستم كھ ماھور مى خواد از طریق سامان و بدتر از اون با استفاده از من بھ 

.  تو عقد قرارداد بودپس حتما سامان شخص تاثیرگذارى! سھخواستھ ى خودش بر
چقدر خنگ بودم مثال اگھ بھم مى گفت كارى كن . وگرنھ چرا بھ خارجى ھا گیر نداده

باز صداى زنگ . مایكل عاشقت بشھ آخھ مى تونستم؟ پس من در ھرصورت اخراجم
 حتما مى داشتم، فقط ھمینو كم. بھ صفحھ ش نگاه كردم، پدیده بود. گوشیم بلند شد

 .سالم: جواب دادم.  رو تكرار كنھخواست حرفاى ماھور
 چھ خبر؟: سالم سردى كرد و گفت    
ھیچى عزیزم ولى اگھ شما ھم زنگ زدى كھ درخواست نامزدتو : با حرص گفتم    

 !تكرار كنى، قبال ھم گفتم اینكارو نمیكنم
 كدوم درخواست؟ ماھور چى گفتھ؟ -    
چى فكر كرده كھ ازم میخواد كارى نامزد عزیزتون درمورد من : با لحن تندى گفتم    

 ...كنم سامان بھادر بھم عالقھ مند بشھ؟ الزمھ بدونھ این كار اونقدرھا ھم برام ارزش
 ماھور مشرقى اینو ازت خواستھ؟: نذاشت حرفم تموم شھ و داد زد    
 .آره، از خودش بپرس: یعنى اینم خبر نداشت؟ آروم گفتم. یھ لحظھ شوكھ شدم    
خدایا كمكم كن، اینا دیگھ : مات و مبھوت مونده بودم و فقط گفتم. طع شدگوشى ق    

 یعنى دختره از این موضوع بدش اومد؟ خودم انقدر بدم نیومده بود فقط مى ن؟َیك
سرم حسابى درد مى كرد، ھنوز ناھار ھم نخورده بودم اما . دونستم عرضشو ندارم

دلم مى خواست ! ستم چى مى شھنمى دون. مترجیح دادم كمى بخواب. حوصلھ نداشتم
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. برگردم خونھ، اما باید منتظر یھ دعواى درست و حسابى با مشرقى مى موندم
 . چشمامو بستم و سعى كردم بھ ھیچى فكر نكنم

 
یكى از چشمامو باز كردم و با خودم . صداى زنگ موبایلم، از خواب بیدارم كرد    

.  بھ صفحھ موبایلم انداختم، سامان بودھوا تاریك شده بود، نگاھى! گفتم حتما مشرقیھ
 بلھ؟: بیخیال جواب دادم. حاال دیگھ حالم بھتر بود

 :بر خالف انتظارم اونم خیلى عادى حرف زد    
سالم، چند بار در اتاقو زدم جواب ندادى، گرسنھ نیستى؟ من میخوام برم پایین  -    

 شام بخورم، میخواى باھام بیاى؟
 .حاال كھ میخواى برگردى، دلخورى وجود نداشتھ باشھ:  دادمكثى كرد و ادامھ    
فكر بدى ھم نبود، . ھرچند اینا مھربونیشونم عجیب بود! چقدر مھربون شده بود    

 .شما برید پایین منم میام. حاال كھ اصرار دارین باشھ: گفتم. خیلى گرسنھ بودم
 !منتظرم: ارى گفتمعلوم بود از حرفم حسابى حرصش گرفت چون با لحن كش د    
آتوسا خانوم حاال كھ دارى اخراج میشى، : بھ خودم گفتم. بعد گوشى رو قطع كرد    

ھمونجور ! اخراج نھ، دارى استعفا میدى: بعدم گفتم. نوبت توئھ بقیھ رو حرص بدى
خواستم برم . كھ این حرفا رو میزدم دنبال كلید برق میگشتم اتاق خیلى تاریك بود

بھ عقل .  كھ ساق پام محكم خورد بھ میز وسط اتاقردمد كلیدو پیدا مى كاونور اتاق شای
از درد پا بھ خودم مى پیچیدم، از ! مباركم ھم نمى رسید كھ از نور گوشیم استفاده كنم

موقع پایین رفتن پام . نور كم گوشیم استفاده كردم و چراغو روشن كردم و حاضر شدم
 بود و از دور اومدن ستھمان پشت یھ میز نشسا. انقدر درد مى كرد كھ لنگ مى زدم

 !چیزى سفارش دادین: منو نگاه مى كرد، رسیدم و روبروش نشستم و پرسیدم
 نھ ھنوز، اسمت آتوسا بود؟ -    
 !آره -    
. بھ یكى از پیشخدمت ھا اشاره داد كھ اومد، غذامونو سفارش دادیم و منتظر شدیم    

 :نگام كرد و گفت
 !منم سامانم -    
 !!!نھ بابا: تو دلم گفتم    
 !فكر كردم تو ھم ھمدست اونایى: ادامھ داد    
 !ھمدست كیا؟! من؟: با تعجب نگاش كردم و گفتم    
با دقت ھمھ اجزاى صورتمو نگاه مى كرد، حتما مى خواست ببینھ راست میگم     
 مكن بود؟چطور م! یعنى مى دونست ماھور ازم چى خواستھ؟! یانھ
وگرنھ چرا انقدر اصرار كردن كھ یھ نفر ! فكر مى كنن نمیدونم ھدفشون چیھ -    

 !باھام بیاد، بعدم كھ تو رو فرستادن
چشمام از تعجب گرد شد، پدیده كھ بھ من گفتھ بود سامان خواستھ كسى ھمراھش     

 !این چى مى گفت؟! باشھ
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من چیزى : بى خبر نشون بدم و گفتمغذارو آوردن، سعى كردم خودمو از ھمھ چى     
 !نمیدونم اما دیگھ شغلمو نمیخوام، دارم استعفا میدم

 !دارم جایى دیگھ استخدام میشم: مكثى كردم و ادامھ دادم    
من كھ كاره اى ! اما مجبور بودم، نباید بھ من شك مى كرد! چھ دروغى: تو دلم گفتم    

مشغول غذا خوردن شدیم، دیگھ حرفى . ادنبودم، دلم نمى خواست كسى از من بدش بی
. میاى بریم بیرون بگردیم؟ من فردا سرم شلوغھ: بعد از اینكھ خوردیم گفت! نمى زد

! دوست دارم كمى تفریح كنم.  كى دوباره بیام ایرانستوقتى برگردم آلمان، معلوم نی
تو پرداخت میشھ این دو روزم بمونى بعد برى؟ اگھ استعفا میدى ھم خودم ھزینھ اقامت

 !مى كنم
با اینكھ ھنوز بھش اعتماد نداشتم اما حس كردم برخالف چیزى كھ تصورم مى     

خواستم بگم خودم ھزینھ ھتل رو میدم دوباره پشیمون شدم ! كردم چقدر آدم آرومى بود
االنم بریم بیرون ولى بھ ! حاال كھ اصرار مى كنید بھش فكر مى كنم: و فقط گفتم

 !باشھشرطى كھ حافظیھ 
پس نیم ساعت دیگھ دم در ! كجا بھتر از حافظیھ: بھ خاطر حرفم لبخندى زد و گفت    
 .ھتل
. كارى نداشتم كھ بخوام تا نیم ساعت دیگھ انجام بدم. بھ اتاقم رفتم و رو تختم نشستم    

. چھ اشتباھى كردم بھ پدیده گفتم اون چى گفتھ. نمى دونم چرا خبرى از مشرقى نبود
ظاھرا ھمھ ى نقشھ ھا فقط براى . فكرشو مى كردم مى فھمیدم چقدر تند رفتمحاال كھ 

پس احتمال عقد قرارداد خیلى كم بوده كھ .  انجام بشھشركت این بوده كھ قرارداد
حتما نمى دونست سامان از نقشھ ھاش خبر داشتھ و ! مشرقى ھمچین كارى كرده

 سامان مى گفتم با شركت قرارداد شاید اگھ بھ. نمى دونستم چیكار كنم. دستشو خونده
حاال !  ساده اى دختردرچق: با خودم گفتم. ببنده قبول مى كرد و منم سركارم مى موندم

بیخیال این ! سامان شكش نسبت بھ تو برطرف شده فكركردى بھ حرفتم گوش میده؟
 ! فكرا شدم و پاشدم كولھ پشتیمو برداشتم و رفتم پایین

 
 بریم؟: بود، رفتم پیشش و با لبخند گفتمسامان پایین منتظرم     
توى تاكسى نشستھ بودیم اما ھیچ حرفى نمى . اونم لبخندى زد و سرشو تكون داد    
تا حاال حافظیھ رفتین؟ چند سالھ آلمان زندگى مى : پیش دستى كردم و پرسیدم. زد

 كنید؟
 !از بچگى. حافظ ھم خیلى زیاد رفتم! پنج سالھ: بدون اینكھ نگام كنھ گفت    
خب معلومھ ! ھمش پنج سالھ رفتھ اما از سھامداراى بزرگ تو آلمانھ: با خودم گفتم    

 !اون پولدار بوده
ناراحت كھ نمیشى اگھ جدا شیم و موقع . آتوسا من با یھ نفر قرار گذاشتم اونجا -    

 !برگشت با ھم بیایم؟
 !آقا اومدیم بیروندر حالى كھ تو دلم مى گفتم مارو باش فكر كردیم با     
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 !نھ اصال اشكالى نداره: جواب دادم    
 !لبخندى ھم تحویلش دادم كھ یھ وقت فكر نكنھ حاال مى خواستم باھاش باشم    
شباى حافظیھ رو خیلى دوست . وقتى رسیدیم از ھم جدا شدیم، من رفتم آرامگاه    

یھ پیرمردى رو سكوى دلم مى خواست فال بگیرم، . یھ حس آرامش بھم مى داد. داشتم
: رفتم كنارش نشستم و گفتم. جلوى مقبره نشستھ بود و دیوان حافظ توى دستاش بود

 !سالم پدرجان
 !سالم دخترم: لبخندى زد و گفت    
 فال منو مى گیرین؟ -    
 چند سالتھ؟: نگاھى بھم كرد و گفت    
 !بیست و شش، اما عقلم اونقدرا نیست ھا: با لبخند گفتم    

 .نیت كن دخترم، انشاهللا كھ خیر باشھ -    
چشمامو باز كردم . چشمامو بستم و تنھا چیزى كھ تو ذھنم اومد قیافھ ى مشرقى بود    

 نیت كردى؟: كھ پیرمرده گفت
 !میده، یھ لحظھ اجازه بدین) error( نھ واال حاج آقا مغزم ارور -    
 نیت ندارى؟: پیرمرده خندید و گفت    
نھ حاج آقا، حاال شما فالو : گفتم. نمیدونم چرا ھمش قیافھ ى اون تو ذھنم بود    

 !بگیرین، من وسطش اگھ چیزى بھ ذھنم رسید نیت میكنم
 :كتابشو باز كرد و چند بیتى با خودش زمزمھ كرد و گفت    
ھمیشھ خودت باعث دردسر براى خودت میشى، اما در پى اونھا خوشبختى ھم  -    

 .مرد قوى و نیرومندى تو زندگیت ھست .ھست
 .ایول حاج آقا از ھمینا بگو: خندیدم و گفتم    
 !تو رو بھ جاھاى بزرگى در زندگیت مى رسونھ -    
 اسمش چیھ؟ -    
 .اسمش مشخص نیست،خودت باید پیداش كنى -    
 خب حاج آقا اینا رو چطور مى فھمین؟ -    
اره كھ فالتو مشخص میكنھ، مثال پادشاه نشونھ ى ھر غزلى یھ كلمات كلیدى د -    

 !شوھره
لبخندى بھ پھناى صورت زدم و از پیرمرده تشكر كردم و رفتم سراغ غرفھ ھایى     

دلم خوش بود با یھ پسر اومدم بیرون،اونم ! چیزاى جالبى مى فروختن! كھ اونجا بود
گور بھ ! ك بر سرشحاال نمیدونم مرد نیرومند زندگیم كى ھست؟ خا! ول كرد رفت

.  دونھ گوشواره برنجى واسھ خودم خریدمیھ. گور شده معلوم نیست كجاست كھ نمیاد
كلى ھم واسش ذوق كردم،حاال اگھ سامان یا پدیده یا ماھور این رفتارمو مى دیدن از 

حوصلھ م دیگھ داشت سر مى . برگشتم توى محوطھ ى مقبره. تعجب شاخ در میاوردن
سرش  ان رو دیدم كھ گوشھ اى ایستاده بود و با یھ زن كھ چادررفت كھ از دور سام

قیافشو نمیتونستم ببینم اما تقریبا چاق بود، خیلى كنجكاو شده بودم؛ ! بود حرف مى زد
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خواستم برم سمتشون اما یھ لحظھ وجدانم بھ سراغم اومد و دیدم كار درستى نیست 
نشھ بھ سمتشون رفتم و پشت سر جورى كھ سامان متوجھ . ولى نمى تونستم بیخیال شم

 ایستادم، فقط یھ لحظھ بھ زنھ كھ یھ خانم حدودا شصت یشسامان، تو فاصلھ ى دو متر
سالھ اى بود نگاه كردم و بعد رومو برگردوندم و دست بھ سینھ وایسادم كھ یعنى 

سامان با لحن ! باورم نمى شد. بھ حرفاشون گوش دادم، مادرش بود. منتظر كسى ھستم
 :ونى گفتمھرب

یادتھ بابا چى بھ . مادر تو كھ دیگھ مى دونى چقدر سختى كشیدم تا بھ اینجا رسیدم -    
روزم آورد؟ حاال ھم ھنوز نمى ذاره پامو تو اون خونھ بذارم، چون سر پیرى حاضر 

 !نیست اشتباھاتشو قبول كنھ
پس سمانھ چى؟ خواھرت روز : مادرش كھ صداش از بغض مى لرزید گفت    
ھنوزم خانواده شوھرش فكر مى كنن در مورد تو ! وسیش انقدر منتظرت بودعر

 !دروغ گفتیم، دخترم ھم از این موضوع آسیب دید
 .تو بگو من چیكار كنم من ھمون كارو مى كنم! الھى من قربونت برم مادر -    
 ..مى گم تو بیا از پدرت عذرخواھى كن ھمھ چى حل میشھ -    
یعنى زندگى سامان جورى . ھ مادرش نگاه كردم، باورم نمى شددوباره چرخیدم ب    

كھ من فكر مى كردم نبود؟ یھ لحظھ بھ خودم اومدم كھ با مامانش چشم تو چشم شدم، 
ھول شدم و لبخندى بھش زدم،فكر كنم سامان ھم رد نگاه مادرشو دنبال كرد چون 

 . مو بر نگاشون مى كرد چرخید و منو دید كھ ایستاده بودم و بر
 

 .دست و پامو گم كردم و خواستم برم كھ سامان صدام كرد    
 !آتوسا صبر كن -    
: حسابى ضایع شده بودم و با خجالت چرخیدم سمتش و رو كردم بھ مادرش و گفتم    

 .سالم
جوابمو داد كھ سامان دست گذاشت دور شونھ ى مادرش و چند قدم نزدیكم شدن و     

 :رو بھ مادرش گفت
 !ھمسن و سال سمانھ س. از ھمكارامھ. مادر این آتوساست -    
تو دلم گفتم خاك بر . لبخندى بھ مامانش زدم كھ دستشو آورد جلو و باھام دست داد    

 .سرت آتوسا كھ بزرگتر، كوچیكترى ھم از یادت رفتھ
م اما خب تو ھ! االنم فھمید دارم میام پیش تو. دیگھ من برم، پدرت خونھ تنھاست -    

 .بھ خودش رفتى
 :سامان رو کرد بھم و گفت. بعد آھى كشید    
 .ی نریی جاام،ی و برمی بگنی باش تا برم واسھ مادرم ماشنجایھم -    
اونا رفتن و من ھمونجا منتظر .  کردمی گفتم و از مادرش خداحافظیباشھ ا    

ان رو خدا  سامی کردی فکر میعنی.  آتوسایالیبا خودم گفتم چھ خوش خ. ستادمیا
 از ی باشھ؟ فقط نشستیرازی شی کردی اصال فکرشو مده؟ی پولدار آفرینجوریھم
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خب ماھور :  خودم گفتمحی توجاسھو. ی کنی گلھ می نداری ثروتمندی خانواده نکھیا
 اون ای. تشی کھ خودش پادشاھھ و من رعنھیرفتارم با من مثل ا.  اون کھ پولداره؟یچ

 . افتادهلی کھ انگار از دماغ فدهینامزدش پد
:  رو بھ روم و گفتستادی انھیدست بھ س.  فکرا بودم کھ سامان برگشتنیتو ھم    

 ؟ی دادی بھ حرفامون گوش میداشت
 یداشتم رد م:  بھ صورتش نگاه کردم و گفتممیمستق.  پررو باشمیلی کردم خیسع    

 . کم کنجکاو شدمھی. دمتونیشدم کھ د
 تو کجا؟:  و گفتدیدنبالش رفتم کھ چرخ.  نگفت و راه افتادیچیھ    
 . خوام برگردم ھتلیم. رمیدارم راه خودمو م.  جاچیھ -    
 . برات حافظ بخونمخوامی مایاما قبلش ب. می ریبا ھم م -    
 ؟یبلد: با تعجب گفتم    
ھمونجور .  نشستنی زمی رویی جاھی. دنبالش رفتم. چپ چپ نگام کرد و راه افتاد    
 .نیبش:  بودم با بھت نگاش کردم کھ گفتستادهیکھ ا
 .ی شی نمیخاک. نیبش: بازم نگاش کردم کھ گفت    
 درآورد و ھمونجور کھ بھ صفحھ ش شویگوش.  نشستمنیمانتومو دادم باال و رو زم    

 .ازدواج کرده..  خواھر دارم اندازه توھی:  کرد گفتینگاه م
 : نگفت و شروع کرد بھ خوندنیزیچ. م کھ ادامھ بدهفقط نگاش کرد    

 
  من باشدِاری اریخوش است خلوت، اگر     
 !نھ من بسوزم و او شمع انجمن باشد    

 
  نستانمچی بھ ھمانی سلنیمن آن نگ    
 ِکھ گاھگاه بر او دست اھرمن باشد    

 
  وصالمیکھ در حر! ایروا مدار خدا    
  من باشدبی نصِ محرم و حرمانبیرق    

 
  شرف ھرگزھیمفکن سا«:  گویھما    
 » کم از زغن باشدی کھ طوطاریدر آن د    

 
  شوق چھ حاجت؟ کھ سوز آتش دلانیب    
  کھ در سخن باشدیتوان شناخت ز سوز    

 
 ی آررود؛ی تو از سر نمی کویھوا    
  را دل سرگشتھ با وطن باشدبیغر    
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 بھ سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ    
  تواش مھر بر دھن باشدشیچو غنچھ پ    

 
 .  کردمیدستامو دور زانوھام حلقھ کردم و چونمو بھ زانوم چسبوندم و نگاش م    

 
 !چیھ خوشت اومد؟ پاشو بریم: این حالتمو كھ دید گفت    .
 كجا بریم؟ من تازه گرم شدم،بازم بخون -    
 :ى زدو زمزمھ كردلبخند    

 
 آنكھ از سنبل او غالیھ تابى دارد    
 بازبا دلشدگان ناز و عتابى دارد    
 ماه خورشیدنمایش ز پس پرده ى زلف    
 آفتابیست كھ درپیش سحابى دارد    
 چشم من كرد بھر گوشھ روان سیل سرشك    
 تا سھى سرو ترا تازه بھآبى دارد    
  خطا مى ریزدغمزه ى شوخ تو خونم بھ    
دارد      فرصتش باد كھ خوش فكر صواب
 آب حیوان اگر اینست كھ دارد لب دوست    
 روشن است اینكھ خضر بھره سرابى دارد    
 چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر    
 ترك مستست مگر میل كبابى دارد    

 جانبیمار مرا نیست زتو روى سوال    "
 "دوست جوابى دارداى خوش آن خستھ كھ از     
 كى كندسوى دل خستھ ى حافظ نظرى    
 .چشم مستش كھ بھ ھر گوشھ خرابى دارد    

 
اى خوش آن خستھ كھ از : رفتم توفكر، ھمش بھ این مصرع از شعر فكر مى كردم    

 ..دوست جوابى دارد
ن دیدم داره دستشو جلوى صورتم تكو. اما من كھ كسى رو نداشتم كھ بھش فكر كنم    

 .كجایى؟ اس ام اس اومد برات: بھ خودم اومدم كھ گفت. میده
معلوم . اسم مشرقى رو صفحھ گوشیم بود. دست كردم تو جیبمو گوشیمو در آوردم    

 :پیامشو بازكردم نوشتھ بود! نبود باز چھ خبره
بھ نظر میادقانع شدى دیگھ ! اما انگار ھنوز اونجایى! گفتھ بودى بر مى گردى -    

 نھ؟ حافظیھ اى،خوبھ،خوشم اومد
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این چى مى گفت؟ مردك رسما دیوانھ بود، ! یھ لحظھ احساس كردم قلبم تیر كشید    
با خوندن پیامش ! احمق فكر كرده باسامان دوست شدم! یعنى جاسوس گذاشتھ واسھ ما؟

خیلى احساس ضعف كردم، بھم استرس دست داد، گوشیموگذاشتم تو كیفمو بلند شدم 
چشماشو ریز كرد و نگام كرد و .  بلند شداخاك ھاى پشتمو تكوندم، سامان ھم از ج

 چیزى شده؟ خبر بدى بھت دادن؟: گفت
 !نھ، یعنى آره، دوستم بود، مریضھ حالش خوب نیست -    
 ی داریتو اصال دوست.  آتوسا كھ تازگیا انقدر دروغ میگىتو دلم گفتم الھى بمیرى    

 . باشھضمیکھ مر
  داره؟ی خاصیماری چشھ؟ بیعنی -    
 .ستی خوب نشیحال روح.. زهیچ. نـــــــــــــــھ: با من و من گفتم    
.  خوبھشی حال روحی دوره و زمونھ کمتر کسنیتو ا. ھی کھ عادزای چنیا. آھان -    

بھش زنگ بزن باھاش حرف بزن حتما .  ھتلمی برگردایب. راحت نکنتو خودتو نا
 . شھیحالش بھتره م

 . شھ اگھ من بھش زنگ بزنمی بھتر میلی خیآره حال مشرق: تو دلم گفتم    
 یی تونم تنھای راه سامان گفت کھ فردا کار داره و من میتو.  سمت ھتلمیراه افتاد    

.  تختم ولو شدمی با مانتو روی ھمونجورمیدی رسیوقت.  خوام برمی کھ مییھرجا
 امیچرا اطراف.  بھ دلم چنگ انداختھ بودی غم بزرگیانگار.  چرا دلم گرفتھ بوددونمینم

 رو اصال آدم یھرچند من کھ مشرق!  کردن؟ی مفتار دوست داشتن باھام ریھرجور
مردک انگار نوکر استخدام .  من فاصلھ داشتیای چقدر با دناشیدن.  کردمیحساب نم

 ھم کارمو دوست داشتم ، ھم میخودمون. رنی شغلو ازم بگنی خوام ایاما من نم. کرده
 استفاده ی پارتاز ای دننی بارم من تو اھیحاال .  دادی بھم کار نمی کسی اگھی دیجا

 نیتا بھ ابھتر بود بخوابم .  بارهی داره از آسمون رو سرم مینجوریکردم ، ھم
 .  فکر کنماتیچرند

 
 با ی کردم، ھمونجوریاحساس کسالت م.  شدمرهیچشمامو باز کردم و بھ سقف خ    

 نھ یامینھ پ.  کردم، ساعت ھشت صبح بودمی بھ گوشینگاھ. مانتو خوابم برده بود
 کردن یحتما فکر م.  از خونھ ھم باھام تماس نگرفتھ بودچکسی ھیحت! یزنگ

 کھ یی نداشتن من ھرجاخبر!  شده و االن سرش شلوغھیدخترشون واسھ خودش کس
 یکی دوش گرفتم و اون ھی عیاز جام بلند شدم و سر.  رو دارمی حکم بار اضافرمیم

اتوش زدم و لباسمامو انداختم .  چروک بودیحساب.  کولھ م درآوردمیمانتومو از تو
 خواد برم ی دلم میی تونستم آزادانھ ھرجایوز مامر. رونی و از ھتل زدم بنی ماشیتو

 داشیآخ کھ اگھ پ.  دادمی می حواسمو بھ جاسوس مشرقدیفقط با.  ندهری گبھم یو کس
 . کنمکارشی دونستم چی کردم میم

 چاھچراغ ادی و بعد دمی چرخابونای خی ھدف توی کم بھیاول !  دونستم کجا برمینم    
 گرفتم و یتاکس.  بودمکاری االن بیبرم اونجا ول شب خواستیھرچند دلم م. افتادم
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 نی شکل ایتو دلم گفتم آتوسا شد.  سر کردمدی چادر سفھی. خودمو رسوندم بھ حرم
 قرآن گرفتم دستم و ھی گوشھ از حرم نشستم و ھی  کردمارتی زنکھیبعد از ا! عروسا

.  زنگ خوردلمیقرآن رو بستم کھ موبا.  کم حالم بھتر شده بودھی.  خوندمی اھیچند آ
 یلی بود خینسبت بھ روز قبل کھ عصبان.  سالم کردیجواب دادم بھ آروم.  بوددهیپد

 .خونسرد بود تعجب کردم و جوابشو دادم
  جان؟ی آتییکجا -    
 ادمیز.  زدی مخفف اسم منو صدا نمچکسیآخھ ھ! دهی برام دی خوابھیمعلوم بود     

 .ومدیخوشم نم
 چطور مگھ؟. یشاھچراغم خانم -    
  با سامان؟ای ییتنھا -    
 ! کنھی سامان، سامان مینجوری نامزد داره و ادی چش سفیدختره : با خودم گفتم    
  شده؟یزیچ. تنھا اومدم -    
 ن؟ی کدوم ھتل اقامت داریآت -    
  خواست بدونھ؟ی میحاال واسھ چ!  دونست؟ی نمیعنی    
 !با توام دختر -    
  جان؟دهی شده پدیزیچ...ھتل -    
! ی با من حرف زدی بھت زنگ زد نگیاگھ مشرق. ی کھ گفتیمرس! زمینھ عز -    
 ؟ی نداریکار
 خداحافظ! باشھ -    
 ! وسط باشھیزی چیانتی خینکنھ پا! ن؟ی کرد ای مکاری نگم؟ داشت چیبھ مشرق    
.  رفتنیب از ی عبادت کردیخاک برسرت آتوسا ھرچ: زدم رو دست خودم و گفتم    

 .ی نزدزای چنجوریپاشو پاشو شرتو کم کن تا بھ مردم تھمت و افترا و از ا
 گفتم ی صبح داشتم منیتا ھم.  زنگ خوردمی رفتم دوباره گوشرونیاز در کھ ب    

بھ .  خواستمی از خدا می بھترزی دونستم چیاگھ م!  زنھی بھ من تلفن نمچکسیھ
 گرفت تمام ی بشر تماس منی دونم چرا ھر وقت اینم!  خداای:  نگاه کردم و گفتممیگوش
 :م جواب دادیبا لحن سرد. دی لرزیتنم م
 بلھ؟ -    
  با تو تماس نگرفت؟دهیپد. سالم -    
 نھ چطور مگھ؟ -    
 !یاگھ زنگ زد آدرس اونجا رو خواست بھش ند -    
 چرا؟ -    
 ! تو بھش نده؟ی دارکاریچ -    
 !!گھ؟ی دیدیبھش نم:  سکوت گفتھی نگفتم کھ بھد از چند ثانیچیھ    
 .ی زودتر بگی خواستیم.  زنگ زد و بھش دادمیمتاسم ول -    
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منتظر بودم دوباره .  حرفو زدم اما احساس کردم دلم خنک شدنی دونم چطور اینم    
 : گھی داره مدمی اما در کمال تعجب درهیپاچمو بگ

 رفت؟ تماس نگیمگھ نگفت -    
 .دروغ گفتم -    
 ؟ی آدرسو بھش دادیعنی -    
 . منم گفتمی کدوم ھتلدیپرس! آدرسو کھ نھ -    
 : گفتی عادیلیخ. ومدی خونش در نمی زدیفکر کنم کارد م    
 . ندارهی اجھی دور و بر سامان نگرد چون برات نتادی زگھیپس تو ھم د -    
 تونست با حرفاش حرصم یپسره چقدر راحت م.  گرفتمشیآت. تلفن رو قطع کرد    
 ی خودشم منی وسط بود و اانتی خی بود؟ نکنھ واقعا پایاصال منظورش چ. بده

 ! دونست؟
 

یھ لحظھ یھ احساسى ! یعنى پدیده مى خواست بیاد شیراز؟ عجب بساطى شده بود    
یكى نیست بگھ آخھ ! عجب آدمى بودم! بھم دست داد كھ نكنھ میخواد سامان رو بدزده

بیخیال شدم و تا ! بھ توچھ آتوسا؟ حاال یھ شب با پسره رفتى بیرون، صاحبش كھ نشدى
شب بود،روى تختم دراز ٨نزدیك ساعت . تلشب واسھ خودم گشتم و بعدم رفتم ھ

كشیده بودم و داشتم كتابى رو كھ خریده بودم مى خوندم كھ سامان اومد در اتاقم، سریع 
م روى تنم و دكمھ ھامو یكى در میون بستم و شالمو سركردم و رفتم مانتومو انداخت

 !چھ شلختھ شدى: درو باز كردم،بھ ستون در تكیھ داد و گفت
 !میاى امشبم بریم بگردیم آتوسا؟ ایندفھ دوتایى: با خجالت خندیدم كھ گفت    
 !خستھ م! من از صبح بیرون بودم -    
 !عد از ظھر بر مى گردیم خونھبیا دیگھ تنبل خانم، فردا ب -    
 باشھ حاال كجا بریم؟ -    
 !نترس خستھ ات نمیكنم، ھمش یھ ساعت بیرون میمونیم -    
 .باشھ پس شما برید پایین تا حاضر شم و بیام -    
توى تاكسى كھ بودیم حس كردم یھ ماشین . سریع آماده شدم و خودمو رسوندم پایین    

 ھر خیابونى كھ رد مى شدیم دنبالمون بود، حتما جاسوس داره تعقیبمون میكنھ، از
مثل كسى كھ كشف بزرگى كرده و بدون فكر گوشیمو درآوردم و بھش . مشرقى بود

 :پیام دادم
داریم میریم بیرون بگردیم،بھ جاسوست بگو خودشو خستھ نكنھ و دنبالمون  -    

 .نیاد،ھرسوالى دارى ازخودم بپرس
 . بھ جھنمدیبرو بابا ، ھمتون بر: واب داد جقھیبعد از چند دق    
 ادب بود یچقدر ب.  دادمامی بھ خودم صدتا فحش دادم کھ چرا بھش پامشیبا خوندن پ    
 بھم یسامان نگاھ. فمی کی گذاشتم تومویگوش. حالم گرفتھ شد!  بود آخھی چھ جوابنیا! 

 !ی شده آتوسا؟ بھ نظر گرفتھ ایزیچ: کرد و گفت
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 .ستی نمیزیچنھ بابا  -    
 . بگوادی ازم بر میاگھ کمک -    
 .ستی نیچینھ، گفتم کھ ھ -    
 شدم و ادهی پنیاز ماش. می شادهی خان و سامان گفت ھمونجا پمی بھ ارگ کرمیدیرس    

 .میخب کجا قراره بر: رو بھش گفتم
 !گھی دنجاسیھم:  نگام کرد و گفتھی زد و چند ثانیلبخند    
: بھ خودم مسلط شدم و گفتم. دی لحظھ از نگاھش خون تو صورتم دوھی    

 نجـــــــــــــــا؟یا
 .ھیی باصفای چھ جای فھمی خودت ممی زنی قدم ممی ریحاال م!  دخترگھیآره د -    
 !لھی کھ تعطنی ایول -    
  ومی خری ھم میتازه بستن.  محوطھ اطرافشی تونجایھم. منم کھ داخلشو نگفتم -    

 .می خوریم
 تنھا تنھا؟:  از پشت سرمون گفتیی آشنایھنوز حرفش تموم نشده بود کھ صدا    
 کھ یپس کس.  رفتھ بودادمیچطور .  بوددهیپد. میھمزمان بھ سمت صدا برگشت    

 .  رو بھم دادامی ماھور اون پنیواسھ ھم.  بوددهی کرد پدیدنبالمون م
 

 ومدی کھ انگار از تھ چاه میی زده شده بود، با صدارتی از من حشتریسامان کھ ب    
 ده؟ی پدی کنی مکاری چنجایتو ا: گفت
منم مثل جن زده ھا نگاشون میكردم،یھ لحظھ دلم گواھى بد داد، نمیدونم چرا پدیده     

چیھ؟ چرا اینجام؟ حاال : یھو زد زیر گریھ و با صداى بریده شروع كرد بھ داد زدن
من كھ این ھمھ صبر كردم دیگھ بھ دردت نمیخورم؟ حاال با این دیگھ من غریبھ شدم؟ 

 دختره مي گردى؟
 !دهیبس کن پد:  شده بود گفتیسامان کھ عصب    
. ی موشک بازمی ھمھ انتظار و قانی خستھ شدم از اگھید.  خوام بس کنمینم -    

 یاتفاقھر .  خودت بودری تقصنای ایھمھ .  من نبودری تقصیچی کھ ھی دونیخودتم م
 .یتو باعثش بود. کھ افتاد

 ی مھی زد و گری داد منجوری ھمدهیپد! گنی می دارن چدمی فھمیمن کھ اصال نم    
. چند قدم رفتم عقب و ازشون فاصلھ گرفتم.  کرد آرومش کنھی میسامان ھم سع. کرد

 نامزد ماھور دهیمگھ پد!  دونستم چھ خبرهینم.  کردنی داشتن دعوا میھمونجور
 با سامان دوست یعنی شناخت؟ ی رو ممان سایعنی کرد؟ ی مکاری چنجایپس ا! نبود؟
 ! نبود؟الشی خنیماھور چرا ع! بود؟
 دنی کھ من اھل نقشھ کشی دونیخودم م:  گفتی کھ مدمی شنی رو مدهی پدیصدا    

ھم من و تو  رسھ ی ھم بھ قرار دادش مینجوری گفت ایم.  کار ماھور بودنایا. نبودم
 ھمھ سال نی چرا ای کنی پدر من و خودتو راضی تونیتو کھ نم. می رسی مجھیبھ نت

 ؟ی کرددواریمنو بھ خودت ام
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  ھمھ سال؟نیا:  با تعجب بھشون کردم و تو دلم گفتمی نگاھدمیچرخ    
 ھمھ نای نامزد ماھور نبود و ادهی پدیعنیپس .  گفتی نمیچیسامان ساکت بود و ھ    

 سھ نفر نی دست ای چھی مدت بازنی دونستن و من تو ای ھمشون میعنی. نقشھ بوده
 !بودم؟

 یاحساس م.  ندونستمزی موندن رو جاگھید.  بھم دست دادی لحظھ احساس پوچھی    
 یی جاھیرفتم . از اونجا دور شدم.  زنمی و دارم تو ھوا قدم مھی پاھام خالریکردم ز

ًفکرم اصال کار . ی صندلھی ی دونستم کجاست نشستم روی نمی کھ حتابونی خیتو
 چکسی ھی خاموش کردم حوصلھ مویگوش. دم کری مکاری چدی حاال بایعنی.  کردینم

 اونم دروغ گفت و یعنی! ھی نامزد مشرقدهی ھم کھ بھم گفتھ بود پدانی کیول. رو نداشتم
از جا بلند شدم و خودمو .  خوردی بھ ھم متی وضعنیحالم داشت از ا. ھمدستشون بود

 مایط ھواپی کردم و زنگ زدم بلھیبا ھتل تسو.  جمع کردملمویبھ ھتل رسوندم و وسا
خودمو .  پرواز داشتھی گھیرزرو کردم، خدارو شکر از شانسم واسھ سھ ساعت د

باالخره زمان !  نھای کنم ی می دونستم دارم کار درستی نمیحت. رسوندم فرودگاه
 خالص ی ھمھ استرس و ناراحتنی گشتم خونھ و خودمو از ای بر مدی بادیپرواز رس

 .  کردمیم
 

 بلند خواننده رو ی گذاشتھ بود و داشت با صداتای کھ آرمی آھنگیصبح با صدا        
 ریسرمو از ز.  مشترک بودتایاتاق من و آرم.  شدمداری کرد از خواب بی میھمراھ

 کم کن نوی اتا؟ی آرمیمگھ آزار دار:  گفتمی خواب آلودی و با صدارونیپتو آوردم ب
 . خوام بخوابمیم

پاشو بابا لنگھ :  و گفتنیی پادی اومد خودشو انداخت رو تختم و پتو رو کشتایآرم        
 و یمامان بھشون نگفتھ تو خونھ نبود. انی واسھ شام بخوانی منایامروز عمو ا. ظھره

 جنبھ ادی کھ زن عمو زیدونیم. ی نزنی حرفگفت بھت بگم. ی مسافرت کاریرفت
 .ارنیحرف در م  واستلیپس فردا تو فام. نداره

خودم اعصاب . خب حاال برو اونو کم کن:  گفتمی باال و با ناراحتدمیپتو رو کش        
 .نجای اانی بنای کھ عمو امی کم داشتنویھم. ندارم 
 .میا فقط با زن عمو مشکل دار کرده؟ میعمو چھ گناھ. حاال شلوغش نکن -         
 کردم تایپشتمو بھ آرم.  راجع بھ زن عمو رو نداشتمی الکی بحث ھایحوصلھ         
 . خوام برمیم.  مونم کار دارمیمن خونھ نم.  برو بذار بخوابمتایولم کن آرم: و گفتم
 .ادی خواد بی داره کھ میآخھ زن عمو گفتھ کار مھم -         
 ادی خواد بیباز م.  بدبخت خواستگار اومدهنی ؟ حتما واسھ روژیچھ کار مھم -         

 .پزشو بھ ما بده
 زن دایتازه جد.  گفتینھ بابا اگھ واسھ اون خواستگار اومده بود کھ بھ من م -         

 .لی رضا واسھ تحصشی خواد بفرستش کانادا، پیعمو کالسش باال رفتھ م
  برگشتھ؟مگھ رضا -         
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قول ! لی پسره نرفتھ اونجا واسھ تحصنی اگمی من ھنوزم می آتیول. نھ بابا -         
 .ھیرانی ای باالخره معلوم بشھ اونجا کارگر رستوران ھادمیم

بھ حرفش خندم گرفتھ . منم پتو رو از روم برداشتم و نشستم.  خندهریبعدم زد ز        
 :بود با خنده و حرص گفتم

بعدشم مثل .  زنھی حرف نمینجوریآدم کھ در مورد پسرعموش ا! زھرمار -         
مشکل ما فقط . می نداری مشکلنیما با عمو و رضا و روژ.  رفتادتی قانون رو نکھیا

 .زن عموئھ
.  کنمییرایبعدم از جا بلند شدم و رفتم کھ طبق معمول تو آشپزخونھ از خودم پذ        

 افتاد کھ ادمی. دنی دی مونی کنار بابا نشستھ بود و داشتن تلوزمنی اتاق نشیمامان تو
 کنارشون قھی کردم و چند دقیرفتم و سالم. دلم براشون تنگ شده بود. امروز جمعھ س

 ما یتو خونھ .  عمو واسھ شام رو بھم گفتیاومدن خونھ  مامان ھم خبر. نشستم
 خودمون دی خواست جنگ بشھ و بای انگار مانی عمو بیھروقت قرار بود خانواده 

 .می دادیرو در حالت آماده باش قرار م
 . خودم تخم مرغ حاضر کردم و نشستم خوردمیرفتم برا        
. روشنش کن! ای و گفتک بزی می گذاشت روموی اومد و گوشتای بعد آرمقیچند دق        

 . بھم زنگ زد گفت کارت دارهانیک
 شماره تو رو از انیک:  تو گلوم و با سرفھ گفتمدیو لقمھ پر.چشمام چھار تا شده         

 کجا داره؟
 بابا خواھر من، االن عصر یا:  باز کرد و گفتخچالوی رفت در الیخیب        

 .می رو دارگھی ھمدی شماره ینجوریھم. فکر بد نکن! ارتباطاتھ
 گھی لقمھ دھی آب ، وانی توجھ بھ لیمنم ب. زی می آب گذاشت رووانی لھیبعد         

 .ی باھاش دمخور نشادیبھ ھر حال حواست باشھ ز: گذاشتم دھنم و گفتم
 مگھ اونجا بھت غذا ندادن؟.  خودتویخفھ نکن -         
 خودش ی برای اومد جفتم نشست ولقمھ اتایآرم.  نھ بردم باالیسرمو بھ نشونھ         

  شده آتوسا؟یزیچ: گرفت و گفت
  چطور مگھ؟؟ینھ چ -         
 ؟ی کردیخراب کار.  باھات دارهیگفت کار مھم.  نگران بودیلی خانیآخھ ک -         
 ھا کار ی کردن خراب کاریتا االن ھمھ فکر م! ری زدم و گفتمک نخیپوز خند        

 .ھی شھ کار کیمنھ اما از فردا معلوم م
 !یگی شده و نمیزی چھیپس  -         
 . خواھرالیخیب: دم و گفتاز جا بلند ش -         
 تونستم یاما نم. رفتم تو اتاقم نشستم و خودمو سرگرم کتاب خوندن کردم -         

 روشن موی خواست کھ گوشی شد و می مشی رشیدلم ھمش ر. فکرمو متمرکز کنم
 نکھی کردم حداقل دلم از ایفکرشو کھ م.  کردم خودمو کنترل کنمی میاما سع. کنم

 . شدی خنک مدی رسی ھم بھ خواستھ ش نمیمشرق
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 ی کرد کھ اون آلمانی می موضوع کارنی بردن بھ ای سامان ھم با پگھیحاال د        

 یمنم کھ اخراج بودم پس چھ بھتر کھ خودم از االن نم.  قرارداد نبندنیھا با مشرق
 یعنی. تم ھمدسدهی گفت با ماھور و پدی سامان افتادم کھ بھم می حرف ھاادی. رفتم

 بود کھ ی چھ شغلنیآخھ ا.  داشتمیاحساس پوچ. م بودجیگ!  کرد؟ی فکر مینجوریا
 ی نھ ارتباط با ھمکارا و نھ دوستاستش،ینھ ر.  نبودی کار کردن واقعھی شبزشی چچیھ

 !ھاش
 نی خودمو پرت کردم رو تخت و با خودم گفتم کھ فکر کردن بھ االیخیب        

 امشب و ی مھمونادی.  کنھی کنھ نھ حال منو خوب می رو عوض میزیموضوع نھ چ
 زدم از ی مدیبا. ی پشت بدبختیبدبخت!  کردم؟ی مکاری چدیاونو با. زن عمو افتادم

 دوست چی ھیاز بدشانس.  کردمی جور می و واسھ شب ھم بھ بھونھ ارونیخونھ ب
از بس کھ روابطم با .  ھم نداشتم کھ بخوام برم خونشون لنگر بندازمی ایمیصم

 دونستم چرا ی ، فقط نمرمی تقصی گفتم من بی خودم مشی پشھیالبتھ ھم.  بد بودگرانید
 . و باھام لج داشتنومدی از من خوششون نمھیبق

پول  کھ با ییمانتومو تنم کردم و خواستم کفشامو بردارم کھ چشمم بھ کفشا        
 گفتم و حالم یپوف.  بودشمی کھ ھنوز پشی کارت بانکادی بودم افتادم و دهی خریمشرق

 و ی بخوام دوباره اون آدم عوضنکھیاز ا.  رسوندمی دستش مدی بایچطور. گرفتھ شد
 جعبھ گذاشتم و انداختم ھی یکفشارو تو.  خوردیم  حالم بھ ھمنمیفرصت طلب رو بب

 کھ بابا رونیکولمو برداشتم و راه افتادم کھ برم ب. فتھی کمد کھ چشمم بھشون نیتو
 ؟ی ری مییدخترم آتوسا جا: چشمش بھم افتاد و گفت

بابا جون حوصلم سر رفتھ :  کردم و گفتمیبا لبخند بھ صورت پر مھرش نگاھ        
 . کم ھوا بخورمھی رمیم

  کھ؟ی دونی ممیمھمون دار. ی نره تا بعد از ظھر خونھ باشادتیباشھ پس  -         
 منم آماده سایوا:  گفتی بلند شد کھ با داد متای آرمی بزنم کھ صدایخواستم حرف        

 . ھاینر. صبر کن . امیشم باھات ب
 . ترعی سری خب منتظرم ولیلیخ -         
  بابا؟دی منو معاف کنشھینم: بعد رو کردم بھ بابا و گفتم        
 ن؟ی شدی من فرارلی شده ھمھ از فامیحاال چ:  و گفتبابا ابروھاش در ھم شد        
 کنار نھی بشادی خانم کھ نمنیریبابا جون آخھ ش:  از تو اتاق داد زد گفتتایآرم        
 ی کھ ما منھیا! خورهیمغز من و مامان و آتوسا رو م.  پز پسر و دخترشو بدهیشما ھ

 .می بدحی فرار رو بر قرار ترجمیخوا
 

 ی مھمونی بمونھ و ھمھ تورونی حق نداره امشب بچکسیھ: بابا با تحکم گفت        
 .شنیحاضر م
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 کھ حاضر شده بود و داشت بھ سمتم تایبا حرص لبامو جمع کردم و بھ آرم        
 . کردمی اخمومدیم

 !بھ من چھ؟: اونم با اخم نگام کرد و آروم گفت        
چپ چپ نگاش . می و از در خونھ خارج شدمی کردیاز مامان و بابا خداحافظ        

 وضعم نی من تو ایذاشتیحداقل م.  ی تو اعالن جنگ نکنشدیحاال نم: کردم و گفتم
 .آرامش داشتھ باشم

 راه پلھ ھا رژ لب ی کھ تواوردی در مفشی شو از تو کنھی کھ رژ لب و آیدر حال        
 ختم؟ی ری بیلی نکردم خشی آرانیتوسا نگاه کن ببآ: بزنھ گفت

 !یگی می تو چگمی میمن چ! زھرمار: آروم زدم پس کلھ شو گفتم        
 کدوم یتو:  نگاه کرد و گفتنھی و صورتش رو تو آفشیرژشو گذاشت تو ک        
 . کنمی کھ من درک نمی نگی تو؟ تا وقتیوضع

 . بدمحی الف بچھ ھم توضھی مونده واسھ تو نیبروبابا ھم -         
 ستیمن ب. یبچھ خودت:  و داد زددیدنبالم دو.  رفتمنییبا سرعت از پلھ ھا پا        

 !سالمھ ھا
 کردم ی نگاھافشیبھ ق.  تا خودشو بھم برسونھستادمی لبم نشست و ای رویلبخند        
 .تھ باشھ داشیرژ لبتو کمرنگ کن با رژ مات من ھمخون: و گفتم
 . از رژشو پاک کردی گفت و با دستش کمیشیا        
 م؟یحاال کجا قراره بر -         
 رونیتو قرار ب! ؟ی پرسیاز من م:  و با تعجب نگام کرد و گفتستادی اتایآرم -         

 .یرفتنو گذاشت
 دیدودنبالم . قدمامو تند تر کردم و ازش دور شدم.  بحث کردن نداشتمیحوصلھ         
 . انقدر تند نروگھیاه آتوسا آدم باش د: و گفت
 دونم از کجا ی کھ نمستگاهی سمت امی برمی و خواستمیدی رسی اصلابونیبھ خ        

 ستگاهی بھ ایھمزمان نگاھ.  جا خوردمدنشیاز د.  جلومون سبز شدنشی با ماشانیک
 نکھی ای کھ برادی لحظھ بھ ذھنم رسھی یتو. انداختم کھ اتوبوس اونجا توقف کرده بود

 حرکت ھی ی و تودمی شدمو بھ سمت اتوبوس دوتایم آرالی خی روبرو نشم، بانیبا ک
 شده بود ادهی پنشی کھ از ماشانیک. از پنجره نگاه کردم .  اتوبوسیخودمو انداختم تو
 : صداش زد و گفتانی سمتم کھ کادی خواست بتایآرم. دوباره سوار شد

 ...وونسیخواھرت د. نجای اای بتایآرم -         
 رو تای و عکس العمل آرمانی حرف کیاتوبوس حرکت کرد و نتونستم ادامھ         

 ی بھ ذھنم نمی فکرچیھ.  شمی مادهی کجا پننی کنن تا ببی مبمی دونستم کھ تعقیم. نمیبب
 تی جمعنی خودمو بشنی مادهی از مردم پیشتری کھ تعداد بیی گرفتم جامیتصم. دیرس

 ینم. ننی احتمال وجود داشت کھ منو ببنی ایلی بازم خماا.  در برمینجوری کنم و امیقا
 شونھ م جابجا کردم و یکولھ مو رو.  بودختھیاعصابم بھ ھم ر!  کنمکاریدونستم چ

 از درب شی کھ دو روز پیدیچادر سف.  کولھ م رو باز کردمپیز. دی بھ ذھنم رسیفکر
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 شھ اگھ ی افتضاح میلی دونستم خیم.  بودفمیھنوز تو ک.  بودم دهیحرم شاھچراغ خر
 . نداشتمی اگھی دی چاره ی انجام بدم ولنکارویا

 چھارم بود کھ ستگاهیا.  نشدمادهی من پی ولسادی واستگاهی دو، سھ ایاتوبوس تو        
و شکر خدار.  نگاه کردمابونیبھ خ.  شنادهی از جا بلند شدن و خواستن پیحدود ده نفر

چند نفر از کنارم رد شدن .  در آوردم و سرم کردمفمیچادر رو از ک.  شلوغ بودًبایتقر
 دمی کارت اتوبوس رو کشعیسر.  شده بودی ایزیعجب آبرو ر. نو با تعجب نگام کرد

 ھیآتوسا فقط : بھ خودم گفتم.  چادر دستم گرفتھ بودمریکولھ ام رو ز.  شدمادهیو پ
 . کاملرزنی پھی ی کھ بشی کم دارنکیع

 جا فمی کی کوچھ رسوندم و چادر رو توھی بھ تی خودمو از وسط جمععیسر        
حق داره : تو دلم گفتم.  شد کھ با لبخند نگام کردی داشت رد میانسالیمرد م. دادم
 !گھی دکھیمرت

 و انی از رفتن کدیبا.  کوچھ منتظر موندم و بھ اتوبوس نگاه کردم یھمونجا تو        
 و از دمی کشیپوف. نا ھم دنبالش رفتن,اتوبوس حرکت کرد و ا.  شدمی مطمئن متایآرم

 .  زدیقلبم تند م.  و بھ راھم ادامھ دادمرونیکوچھ اومدم ب
 
 

 محال یول.  ھم بھش اضافھ شدانی خواستم از دست زن عمو راحت شم کیم        
 و ی اصلابونی خیرفتم تو.  باھاش حرف بزنمگھی کھ بھم گفتھ دییبود با دروغا

 ییھرچند جا.  شدمی دور منجای از ادیبا.  اتوبوس رسوندمستگاهیدوباره خودمو بھ ا
 ینشستم تو.  تونستم بھ خونھ برگردمی ھم کھ نمتایبدون آرم.  رفتن نداشتمیبرا

 احساس گرما ی آبان بود وللی اوانکھیبا ا. ھوا گرم بود.  و منتظر اتوبوس شدمستگاهیا
سر .  دادمرونی چونھ م کردم و نفسمو بلی نشستم و دستامو حای اقھیچند دق.  کردمیم

 شد و ادهی کھ پمخواستم بلند شم و فرار کن.  جلوم ترمز کردانی کنیکھ بلند کردم، ماش
 .بھم دست نزن ولم کن: داد زد. مچ دستمو گرفت

 . کن خواھرمو ولانی کیھ:  شده بود داد زدادهی ھم کھ تازه پتایآرم        
 !مثل بچھ آدم سوار شو:  داد زدتی با عصبانانیک        
 بھ خودم قول دادم بعد از رسوندن یول. سوار شدم.  بحث نداشتمیحوصلھ         

 . گفتمادی با فربایتقر.  بھ خونھ از دستش در برمتایآرم
 . خونھمی رو ببرتای باھات حرف بزنم اول آرمی خوایاگھ م -         

 کھ نگران تایآرم.  دادریی بھ سمت خونمون تغرشوی مسی حرفچی بدون ھانیک        
  بگم؟یآتوسا بھ بابا چ:  بود آروم رو بھ من گفتدهی ھم ترسی کمدیوشا

 !بگو کار داشتم رفتم شرکت -         
 ..آخھ امروز کھ جمعھ -         
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 گھی ھم دتایآرم. بگو بھ خاطر مھمونا مجبور شدم برم: حرفشو قطع کردم و گفتم        
 ابونی با سرعت گاز داد و وارد خانی و کمی ش کردادی خونھ پیجلو.  نگفتیزیچ

 .ادب و متانت رو فراموش کردم و داد زدم.  باال بودیلیسرعتش خ.  شدیاصل
 . آروم تر برویھــــــــو -         

کم کم از سرعتش کم .  فقط نگام کرد و بھ راھش ادامھ دادتیبا اخم و عصبان        
 با اخم بھم انداخت و ینگاھ.  کم کنھتشی کرد از عصبانیفکر کنم داشت تالش م. کرد 
 تو چھ مرگتھ؟: گفت

 ؟ی اکارهیبھ توچھ؟ ھا؟ تو چ:  گفتمیبا ھمون لحن قبل        
 .ده گری دنبالت میمشرق -         
 مثل یکیتو ھم .  دونستمیم. ی زنی منھی رو بھ سیآھان پس سنگ اون عوض -         
 .ھمون
چند بار گفتم نرو بھتره ! ؟ی خواد با سامان بریچقدر گفتم نم! خفھ شو آتوسا -         
 کھ یاما تو آدم نبود. ی اونا بشی ماجرای خواستم قاطینم. اما بھ گوشت نرفت! ھان؟

 . برات بسوزه بخواد دلشیکس
:  داشبورد و گفتمی رودمی شدم کوبی داشتم منفجر متی کھ از عصبانیدر حال        

 . تو آشغال ندارمی بھ دلسوزیازیمن ن! گمشو نگھدار
 . لبم کھ ازش خون اومد گذاشتمیدستمو رو.  کردم ی احساس درد وحشتناکھوی        
 ھم از دھنت ی و ھرچی برادرت زدم کھ انقدر خودسر نباشنی آرمی بھ جانویا -         

 .ی نگادیدر م
 ادهی پخوامینگھ دار م:  گفتمادیبغض گلومو گرفت اما خودمو کنترل کردم و با فر        

 ! گم نگھ داریم. شم
بغضم . دمی محکم کوبنشوی شدم و در ماشادهیپ.  پارک کردابونی خیگوشھ         

 کنم تا ضعفم بھ ھی خواستم گرینم.  خواست بھش اجازه بدمی نم اما بازم دلمدیترک
اما حاضر ! انھی دونستم حق با کیم.  دونستم خودم مقصرم یم. خودم ھم ثابت بشھ

 خون گھید.  در آوردم و لبمو پاک کردمبمیج  ازیدستمال. نبودم اشتباھمو قبول کنم
 . کردی کنارم حرکت منی با ماشانیک. ومدینم

 .سوار شو.  خوامیمن معذرت م. دیآتوسا ببخش -         
 دونستم کھ ی خب میول. قدمامو تند تر کردم. محلش نذاشتم و بھ راھم ادامھ دادم        

 .ادی کنارم راه منیاون راحت با ماش
از . کارت اشتباه بود.  بودمیعصبان. دی گفتم کھ ببخش؟ی کنی مھیحاال چرا گر -         

 . خاموشھتی زنم گوشینگ م زروزمید
 ادهی پنیاز ماش. تھی اھمی و برام بدمیگوشامو گرفتم کھ بدونھ بھ حرفاش گوش نم        

 کردم دستمو یسع.  سمت خودشدیشد و خودش رو بھم رسوند و بازومو گرفت و کش
دست از سرم . ولم کن بابا:  گفتمھیبا گر.  بودشتری از من بیلیاما زورش خ. رھا کنم 

 .ستیحالم خوب ن. داربر
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! ی اگھی دزینھ چ.  بھ خاطر توئھنجامیمن اگھ ا! ؟ی بفھمی خوایآتوسا چرا نم -         
 . نباشھدهی خوام صد سال سر بھ تن ماھور و سامان و پدیم

شما ھمتون : دستمو از تو دستش آزاد کردم و بھ راھم ادامھ دادم و گفتم        
 !یخانوادگ. دییدروغگو

 خام دی شای دونم چرا ولینم.  پام ترمز کردی جلونی بعد دوباره با ماشقھیچند دق        
 خواستم سوار شم اما دلم یم. برام بوق زد.  آرومتر شدمیحرفاش شده بودم چون کم

.  کنھنمی شھ و بھ زور سوار ماشادهی دوباره پخواستمیم.  خواست غرورمو بشکنم ینم
 رو شھیش.  خستھ شده بودگھیظاھرا د. بازم محلش نذاشتم ی بوق زد ولگھیچند بار د

 .رمی تقصیبھ خدا من ب. گھیسوار شو د:  داد و گفتنییپا
حرصش در اومد و داد . دمیاز خدا خواستھ سوار شدم و دوباره درو محکم کوب        

 شم کھ ادهیچپ چپ نگاش کردم و خواستم دوباره پ.  رفتار کننمیمثل آدم با ماش: زد
 ی صندلھوی.  دادمھی تکی صندلیمنم سرجام نشستم و بھ پشت. درو قفل کرد و راه افتاد

 . شدنجوریچرا ا ِاه: با تعجب گفتم . دیخواب
 .زھرمار مسخره:  باال و گفتمدمیخودمو کش.  خندهی داره مانی کدمید        
  بگو چتھ؟گھی نباش دیعصب: نگام کرد و با خنده گفت        
 ن؟ی کردنکارویچرا باھام ا -         
 ی کردن؟ بعدشم فکر منکاروی چرا ای بپرسدیبا.  نکردم یًاوال کھ من کار -         

 ھم دهی از پدی قرارداد رو ببنده حتنی انکھیماھور واسھ ا! ی باشدهیکردم تا االن فھم
 سالھ کھ با شی شاون.  ھم کھ از تو ساده تر بوددهیپد! چھ برسھ بھ تو. سواستفاده کرد
.  دنبالشادی ولش کرده و رفتھ با ماھور منھی کرد اگھ سامان ببیفکر م. سامان نامزده

اما تو بازم . رفت بھ سامان گفت!  خوردهی کھ بازدیاما حداقل اون از تو زودتر فھم
 .یمتوجھ نشده بود

  نامزد سامانھ؟دهیپد: راست نشستم و با تعجب بھش زل زدم و گفتم        
 یول! بھ اندازه شش سال!  ھی طوالنیلی البتھ ماجراش خ؟یدی نفھمنمیا! آره -         

 مطمئنھ کھ گھیچون د! دهیخب االن ماھور ھم بھ خون تو تشنھ س ھم بھ خون پد
 تی موقعنی با از دست دادن ایدونی نمی و تو حترهی قرار داد سر بگنی اذارهیسامان نم

 .ی بدوندمیالبتھ نبا. ادی منییچقدر اعتبار شرکت پا
 . ندارهیتیبرام اصال اھم -         
 ی بستگگھی دنی کھ اادی بر میی کاراھی ھنوزم از دست تو یول. دمیبھت حق م -         

 .بھ خودت داره
 ؟یچھ کار -         
 ی کھ جلوی و ازش بخوای بودچکارهی کھ ھی سامان و بگشی پی برنکھیا -         

 .رهیقرارداد رو نگ
 کاره چی و ھیستیپس نگو کھ بھ فکر ماھور ن:  نگاش کردم و گفتمتیبا عصبان        

 .یا
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 ام کھ خودم معاونشم و یمن بھ فکر شرکت. ستمی بھ فکر ماھور نگمینھ بازم م -         
 ! پدر ماھوریعنی. مییبھ فکر دا

 . کنمی نمنکارویاما من ا -         
 یبھ ھرحال اگھ ماھور اخراجت نکنھ تو ھم جزئ!  بھ خودت ربط دارهگھید -         

کجا . من حرفام تموم شد. ی لحظھ بودنی ھم تا ای اگھ اخراج بشی و حتی شرکتنیاز ا
 .ببرمت
 .میامشب مھمون دار! خونھ -         
 .آتوسا بھ حرفام فکر کن. باشھ -         
دروغ گفتن برام راحت .  بدمیاب بابا رو چ دونستم حاال جوینم.  خونھمیدیرس        

! یچھ حرف.  داشتازی منم نی بود کھ بھ امضای قراردادھی تونستم بگم یم. شده بود
 ! منیامضا

 
 

 دی خری برامی ما رفتھ بودیخدارو شکر بابا از وقت. خودمو بھ اتاقم رسوندم        
 خونھ و می ھم اومده بود باتای کرد من و آرمی فکر مینجوری و ارونی برونیرفتھ ب

 . دادی نشستھ بود و ترانھ گوش موتری پشت کامپتایآرم.  بھ دروغ گفتن نداشتمیازین
 .ی انجام بددمی کار مفھی کن ی سع؟یخستھ نشد: زدم رو شونھ ش و گفتم        
 ی شده باھات کاری چیتا نگ. تو با من حرف نزن: شونھ ھاشو باال داد و گفت        
 .ندارم

 ؟یستی دوست نانیتو کھ با ک:  ھلش دادم و نشستم کنارش و گفتمی صندلیاز رو        
 ؟یھست

اول !  خواھرومدهی بھ تو نشیفضول:  گوشش برداشت و گفتیھدفون رو از رو        
 . شدهیبگو چ
قراردادمون بھ ھم . دمیدارم استعفا م.  کردمدایبا شرکت مشکل پ!  بابایچیھ -         
 .خورده
 !؟ی کردیپس خرابکار -         
 .اونا خودشون گند زدن.  کردمیاگھ کار من بود قبول م! صدبار گفتم نھ -         
 ان؟ی ک؟ی کیعنیاونا  -         
 ! شرکتمونھسی رئیمنظورم مشرق!  نترســــــــــرینخ -         
 ان؟ی کییدا -         
 . باھاشیدوست !شییپسر دا!  نکنانی کانیانقدر ک -         
 ستمینھ ن -         
 جون آتوسا؟ -         
 .ستمیبھ جون مامان دوست ن -         
 ! راحت شدالمیخ! خوبھ -         
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 !ست؟ی تو نری اگھ تقصی استعفا بدیخوایحاال چرا م -         
 . ندارهیپس چندان فرق! کنھیاگھ استعفا ندم ھم اخراجم م -         
  آتوسا؟ زن عمو رو؟می کنکاریحاال امشبو چ -         
مگھ . رهی مشھی تموم مرنی و مانیم! گھی دشھیمثل ھم. حاال شلوغش نکن -         

 اد؟ی نمنیروژ
 !چرا خودش بھ من خبر داده -         
 .می زن عمو رو داریمن و مامان ھوا.  سرگرم کننیخب تو خودتو با روژ -         
 .ی مورد نگنی در ایزی چھیفقط بھ بق:  بھش زدم و گفتمیبعدم چشمک        
 یاز مشرق.  کال داشتمسی و مامی پیھنوز روشن نشده کل.  روشن کردممویگوش        
 . از ساماندهیاز پد

 !ارمی مریتو رو کھ گ:  نوشتھ بودیمشرق        
. با سامان حرف بزن: ً ھم احتماال قبل ترش فرساده بود کھ نوشتھ بودیامی پھی        
 . خوام قراردادمو از دست بدمیمن نم
 !ری باھام تماس بگی روشن کردتویآتوسا جان گوش:  ھم داده بودگھی دامی پھی        
 !حاال شدم آتوسا جان:  زدم و تو دلم گفتم یپوز خند        
 . خاموشھتیچرا گوش! ی نکردی تو کاردمیآتوسا فھم: سامان نوشتھ بود        
 . روشن کنتویتروخدا گوش.  دارمازیآتوسا بھ کمکت ن:  نوشتھ بوددهیپد        
 ازیحاال ھمھ بھ من ن.  سرم سبز بشھی بود دوتا شاخ روکی کھ نزدیکی نیاز ا        
د تماس دادم و ر.  زنگ خورد ماھور بودمیگوش.  با تاسف تکون دادمیسر. داشتن

 ی آدمای اداتونستمینم. حاضر نبودم بھشون کمک کنم.  خاموش کردممویدوباره گوش
از . ومدی کھ سرشون مییحقشون بود ھربال. ھ بشم آدم خوبھوی و ارمیفداکارو در ب

 . اون شرکت وجود نداشتی توییامروز بھ بعد آتوسا
 

 ی و اونم منی روژی دنبال کارامیفتیبعدش م.  برگردهندهیرضا قراره تا ھفتھ آ -         
 . اونورمیفرست

 .باز شروع شد: تو دلم گفتم        
:  گفتنیری و مامان در جواب زن عمو شمیمن و مامان با لبخند بھ ھم نگاه کرد        

 . جاننیری شیبھ سالمت
 یم نشستھ بودن و واسھ خودشون پچ پچ ی کھ گوشھ اتای و آرمنی بھ روژینگاھ        

خواستم از جابلند شم و برم !  گفتن مارمولکای میمعلوم نبود داشتن چ. کردن انداختم
:  و خودمو از دست زن عمو نجات بدم کھ از بخت بدم رو کرد بھم و گفتششونیپ

 ! گذرهی بھت خوش میلی خگنیم. ھیرچھ جو! خب آتوسا جان از کارت بگو
 ھر روز سرکار گھید. ی زن عمو چھ خوشنھ بابا:  بھ خودم دادم و گفتمیتکون        

 .رفتن و برگشتن کھ خوش گذشتن نداره
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پس :  چشم بھم کرد و گفتی از گوشھ ی ابروشو باال داد و نگاھھیزن عمو         
 و بھ ھینکنھ خبر. فکر کردم بخاطر کارت بوده. ی بودرازی ششی چند روز پیواسھ چ

 .نی گیما نم
 ! جون؟نیآره نسر: بعد رو کرد بھ مامان و گفت        
 از کجا خبر گھیزن عمو د.  بگمی دونستم چی جا خورده بودم نمیمن کھ حساب        

 بھ مامان ینگاھ.  گفتھ و اونم بھ مادرش نی دھن لق بھ روژیتایحتما آرم. دار شده بود
 .کردم کھ اونم بدتر از من بود

 پسر خواھرمو ؟ی شناسی رو کھ منیفرد:  بدم کھ زن عمو گفتیخواستم جواب        
 و ما قراره ینکنھ نامزد کرد. دهی دیی آقاھی تو رو با ھی حافظی گفت تویم. گمیم

 .می فھمی کھ ممی نفر باشنیآخر
 دمی تو دلم روشن شد و بھتر دیدینور ام.  توجھ بابا و عمو ھم بھ ما جلب شدھوی        

 .امی نگفتن بھ حرف بیزیچتا مامان و بابا 
 چند نی کدومھ؟ من ارازیش! گھی دمی ماھم حرف بزننی بابا زن عمو؟ بذاریا -         
 فردا ی کنیباور نم. می داشتیچندتا مھمون خارج.  پام خونھھی پام شرکت بوده ھیروزه 

 .دهی رو دگھی دی کسنیحتما فرد. نیایھمراھم ب
 تو عمرش نیزن عمو فرد:  گفتمی مطمئنش کنم با لحن قاطعنکھیبعدم واسھ ا        

. می بشھ و بھ شما نگی ما خبری تو خونھ شھیتازه مگھ م. دهی کھ منو ندشتریدوبار ب
 . ھامیلی ما فامیناسالمت
:  کھ گفتدمی بابا رو شنی صداھوی.  کردمیاز ترس بھ مامان و بابا نگاه نم        

 دی بشھ مطمئن باشیاگھ خبر. دیدتون صاحب خونھ اشما خو.  زن داداشگھیراست م
 ً! نبوده اصالرازی ، شینی بی دخترم ھم کھ منیا. می گیاول بھ شما م

 بعد از رفتن یلی اوضاع خدمیفھم. فقط خونسرد نگام کرد.  بھ بابا کردمینگاھ        
 ھی.  ھا نرنی زودنیحاال دست بھ دامن خدا بردم کھ بھ ا.  شھی خراب منایعمو ا

 نای تا حاال عمو ایآخھ ک: بعد تو دلم گفتم.  خونمون بموننیحداقل بخوان چند روز
 . موندننجایشب ا

 انقدر مطمئن بود کھ نیفرد.  بگم واالیچ:  قانع شده بود گفتًبایزن عمو کھ تقر        
 . کنھکارشیخدا بگم چ. منو بھ شک انداخت

 خودتو حساس خودینگفتم خانم ب:  نزده بود گفتیرف حچی لحظھ ھنیعمو کھ تا ا        
 !ی کنیم

 .اشی خالھ زنک بازنی با ارهی جونتون بمنی فردیالھ: تو دلم گفتم        
 ی حرفچی شام ھزیسر م.  ساکت شده بودًبایزن عمو کھ از اون موقع بھ بعد تقر        

 کھ امکان داره بھ یی گرفتم تا جامیتصم. می راحت بخورالینزد و گذاشت غذامونو با خ
 . و بشناسھنھی منو ببنی وقت فردھی حاضر نشم کھ اشونی مھمونی توای زودنیا
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 از جانب ی حسابخی توبھی ی اتاقم و خودمو برای رفتم تونایبعد از رفتن عمو ا        
و  زدم زن عمی حدس مدیبا.  باھم وارد اتاق شدنتایمامان و آرم. بابا آماده کردم

 .مامان طلبکارانھ کنارم نشست و نگام کرد. ادی ما نمی خونھ یخودیب
 بلھ مامان خانم؟: گارد گرفتم و گفتم        
 ؟ی رفتھی حافظی با کییتو تنھا -         
 نمیا. گھی مھمون شرکت بود دن؟ی شما بھ من اعتماد ندار؟یی تنھای چیعنی -         

 ! مادر منی دونی مگھیشما کھ د.  خواستن ببرمیی منھ کھ مھمونا رو ھرجای فھیوظ
 . نگفتھیچیتا االن ھم ھ! ھیبھ ھر حال بابات عصبان -         
 کنارم تایکھ آرم.  حوصلھ بالشمو تو دستم گرفتمیب. مامان از اتاق خارج شد        

 ؟ی مشرق؟ی کھ باھاش رفتینی بوده ایحاال ک: نشست و گفت
 !تایول کن تو ھم آرم -         
 !گھی رو دستمون دی کھ موندنھیھم! رهیاه فقط بلده پاچھ بگ -         
حاال موندم رو . دهی خواست کلشو بکنم ورپریدلم م. رونیاونم از اتاق رفت ب        

 و رونی خواست از خونھ بزنم بی کھ دلم مختیانقدر اعصابم بھ ھم ر. دستشون
 خودمو تو اتاق حبس کنم تا دمیبھتر د. نمی آدما رو نبنی اچوقتی بر نگردم و ھچوقتیھ

 یآت:  اتاقم و گفتی اومد توتای آرمعیسر. فتھی بابی آسز بره و آبھا اادشی کھ بابا یوقت
 !ادی بابا داره میبدبخت شد

 تایکھ آرم.  بھم دس داد و تند از جا بلند شدمیدی لحظھ از لحنش استرس شدھی        
 ؟ی ترسی کردم بابا چرا میشوخ:  خنده و گفتری زد زیپق

 و با ینشستم رو صندل.  بھ سمتش رفتم کھ با خنده از اتاق فرار کردتیبا عصبان        
 !اه:  بلند گفتمیصدا

 بھش بزنم کھ با چھره ی کھ حرفدمیچرخ. تاستیفکر کردم بازم آرم. در باز شد        
تھ دلم . نییمو انداختم پا کھ جرم کردن سریی آدمانی عھوی.  عبوس بابا رو برو شدمی
 . کردمی می عملدی زد رو بای کھ می کنھ اما ھر حرفی دونستم بابا دعوام نمیم

 کھ بھ ییھرچند از دروغا:  گفتی تختم نشست و آروم و با ناراحتیاومد و رو        
 پخش لی فامی توثشی حرف و حدنکھی اما واسھ اومدی اصال خوشم نیزن عموت گفت

 ندونم نکھینھ ا.  سر کاری برستی نیازی نگھیاما د. ی کھ دروغ گفتستینشھ مھم ن
 گھیاما د!  دونمیچرا م! رونی بی برھاش کرده کھ باجابیمھمونت بوده و شغلت ا

! ارنی و پشت سرت حرف در بنھی از اقوام ببی و کسفتھی اتفاق بنی خوام باز ھم اینم
 شھ بست پس بھتره یکھ نمدھن مردم ھم !  سن ازدواجی و تویبھ ھر حال دختر

 .می نکنییخودمون خطا
. رونی از طرف من باشھ بلند شد و از اتاقم رفت بی منتظر حرفنکھیبعد بدون ا        

 مجبورم بھ نکھی گفت اما از فکر ای رو مقتی حقیی جوراھی.  بابا فکر کردمیبھ حرفا
 بگم حرف  خواستمیھر چقدر ھم کھ م.  خوردمی کنم حرص میخاطر مردم زندگ

 ری سرنوشتم تاثی حرفاشون روشھیچون ھم. د شی نداره اما نمیتی برام اھمگرانید
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با حرص ازش رو برگردوندم کھ نشست کنارم و .  اتاقی اومد توتایآرم. ذاشتیم
 نیبھتر!  کننی دونست اخراجت میبابا کھ نم! ؟ینی بیتروخدا شانسو م: گفت

 . نرو سرکارگھید. مجازات رو برات در نظر گرفت
 ! دشمنم؟ای یتو خواھرم: با حرص نگاش کردم و گفتم        
البتھ فکر کنم سر !  خواھرتگھیمعلومھ د:  با تاسف تکون داد و گفتیسر        

 .ی باشیراھ
 !ی آبجرهی تن بمنیا:  ش و گفتنھی سی زد رویبعدم دست        
راست :  زدم و گفتمیھ لبخند وجودم باششی آتی روی آب سردشی شوخیانگار        

 !تای ھا آرمی گیم
 آره بابا! ؟ی ھستی سر راھنکھی ایچ -         
ًتازه نگفت کھ کال .  برام در نظر گرفتی بابا مجازات خوبنکھیا!  خانومرینخ -         

 . کار نرمنی سر اگھیفقط گفت د. کار نکنم
ھنوز . میپس بدبخت شد!  ابوالفضلای:  بادست زد تو سر خودشو گفتتایآرم        

 .یدواریدمت گرم بابا چقدر ام.  نرفتھادمی رو ی گشتیاوندفھ کھ دنبال کار م
اونم .  کنمی مدای خودم کار پندفھیمطمئن باش ا: با مشت زدم بھ شونھ ش و گفتم        

 .نی بھتر از ایکار
 .میستی نلی خواھر ما کھ بخدوارمیام -         

 
 

 ی مدی بامی مستقدمیشا.  بگردمدی کار جدھی بود کھ از فردا دنبال نیرستش ھم ھمد        
 زدم ی و از شرکت می صورت مشرقی تودمی کوبی استعفامو میرفتم شرکت و برگھ 

 ی دم توی رو کھ برگھ رو پرت می لحظھ تصور کردم وقتھی.  تا دلم خنک بشھرونیب
 .می نداشتیازیاز اول ھم بھت ن: گھی محرص  باتی عصباننیصورتش و اون در ع

 عکس العمل کھ نینھ ا:  صورتم کنار زدم و با خودم گفتمیتوھمات رو از جلو        
 دونستم یاما خودمم م. می دارازی بگھ تروخدا خانم محبوب ما بھ شما ندیبا. ستیخوب ن

 کھ ھنوز تای آرمی فکرا بودم کھ گوشنی ھمیتو. ستی حرفا ننی اھل گفتن ایکھ مشرق
 .جواب داد، طبق عادت حرفاشو گوش دادم. کنارم نشستھ بود زنگ خورد

 !یگوش.. نجاستیآره ا! ممنون. سالم  -         
 !انھیک:  گرفت سمتم و آروم گفتشویگوش        
 !بلھ: از دستش گرفتم و گفتم        
 ؟یسالم آتوسا جان خوب -         
 ! شدهیچ. سالم ممنون -         

 ؟ی بھ حرفام فکر کردنمیخواستم بب!  خانومیچیھ -         
 !من کھ جوابمو گفتم -         
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سامان . خوامی میمن جواب منطق.  بودی لجبازی کھ از رویجواب!  دونم یم -         
 ...بھ تو اعتماد داره

 یمن منطق. ادی بحث خوشم نمنی ای از ادامھ انیک: حرفشو قطع کردم و گفتم        
 !ًلطفا تمومش کن. جواب دادم

 .خداحافظ! ی کن بازم فکر کنی سعیباشھ ول -         
 نگام ی برگردوندم کھ با حالت پرسشتای رو بھ آرمیتماس رو قطع کردم و گوش        

 . کردیم
 ھ؟یچ -         
  کرد؟یازت خواستگار -         
 ؟ی چینعی ؟یخواستگار:  و گفتمدمیابروھامو در ھم کش        
  بزنم؟ی خوام راجع بھش حرفی جوابمو دادم و نمی گفت کھ گتیپس چ -         
 !کترهی سال از من کوچ٤ انیک! تایانگار حالت بده آرم -         
 ! بودی خواستگارھی داره؟ حاال قضیچھ ربط -         
 !ی نداریپاشو تو اصال حال خوش! رونیبرو ب! نھ بابا -         
 !گھی گفت دی خوام بگو چیمن -         
 ! استعفا ندهگھیم.  بودزای چنی بحث استعفا و ایچیھ -         
 ! ھای ھستی اوونھیخب تو عجب د -         
 !ھیمشرق!  خواھر منستی نانیطرف حساب من کھ ک -         

 
 

 . تونھ واسطھ بشھی مانیبھ ھر حال ک -         
 . کنمی مدای پی اگھیکار د!  برام وساطت کنھی خوام کسینم -         
 بھت نگفتم ی آتیراست!  باباالیخیب! ی شورشو در اوردگھیاووووه تو ھم د -         

 گرده ی گفت رضا آخر ھفتھ بر منیروژ.  کنھ ھای ھم می پنھان کارًدایزن عمو جد
 .رانیا

 .درسش تموم شد! چھ عجب باالخره برگشت! ؟یجد -         
 . اون درس نخوندهگمیمن ھنوزم م!  بابایچھ درس -         
 مش؟یدیچند سالھ ند!  رضاری بخادشی -         
 ! دارهیفکر کن زن عمو چھ ذوق! چھار سال -         
 روشن موی بھتر باشھ گوشدی فکر کردم شاتا،ی آرمی گوش دادن بھ حرفانیدر ح        

بعد از !  خاموشش نکنمگھی گرفتم دمی درش آوردم و روشنش کردم و تصمبمیاز ج. کنم
 امی از پی خبرگھیاما د.  از دست رفتھ برام اومدی از تماساامی پیروشن کردنش کل

 .بود ندهی پدای سامان ای ی مشرقیھا
 امی باھام تماس گرفتھ نھ پی بود کھ نھ کسبیصبح کھ چشم باز کردم برام عج        

حتما امروز بابا حواسشو .  روشن کردممویًتما ھنوز متوجھ نشده بودن کھ گوشح. داده
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 بودم کھ کار ی راضیلیتھ دلم خ!  کنمکاری دونستم چینم.  دادی رفتن من مرونیبھ ب
 بشھ و باھاشون قرارداد ی حرف بزنم ممکنھ راضامان منھ و اگھ من با سریشرکت گ

 بھم کردن اما ی چھ محبتی مشرقی و آقاانی بره کادمی نبودم کھ یآدم قدر نشناس. ببنده
 . بود کھ منو احمق فرض کرده بودن و ازم سوء استفاده کردندهیمشکلم با ماھور و پد

مامان ھم کھ . خدارو شکر بابا سر کار بود.  رفتمرونیحاضر شدم و از اتاقم ب        
بھ . رونیھ زدم باز خون.  تونستم از دستش فرار کنمی اتاق نبود و راحت میتو
 دمی بھ صفحھ اش کردم و دینگاھ.  بلند شدمی زنگ گوشی کھ صدادمی نرسستگاهیا

 . خودمو آماده کردم و جواب دادمد،دوباره زنگ ز. رد تماس دادم . ماھوره
 بلھ؟ -         
امروز ! گھی ساعت دمیتا ن.  شرکتنیاری بفیًلطفا تشر! سالم خانم محبوب -         

. دی خودتون رو برسونعیسر. نی حضور داشتھ باشدی قراره مھمونا برن بابعد از ظھر
 .خداحافظ

ً دونستم حتما یم. ً اصال حرصم نگرفتشھیبرخالف ھم. تماس رو قطع کرد        
 قی ساعت دقدیبا. ومدی باھاشون خوشم میتازه داشت از باز.  دارهیبازم برام برنامھ ا

 زمان ًقایدق.  رسوندم شرکتی و اونموقع خودمو ممدی پرسی مانیرفتن مھمونا رو از ک
 !یخداحافظ

 بعد از ٥اونم جواب داد کھ ساعت .  فرستادمانی کی نوشتم و براامی پھی عیسر        
 ! ساماننطوریھم. رنیظھر پرواز دارن و ھمشون م

 !دهی پدچارهیب:  زدم و با تمسخر گفتمیتو دلم لبخند        
 دختر بود و احساس داشت و تنھا ھیاونم مثل من . اما بعد از خودم بدم اومد        

 ی خبر نامزدی وقتیآخھ کدوم مرد.  رو خورده بودی بود کھ گول مشرقنی اشیبد
 ! کنھ؟ی التماسش مادیعشقش رو بفھمھ م

 
 

 یاحافظ کردم و بعد موقع خدی تا ساعت چھار بعد از ظھر خودمو سرگرم مدیبا        
 انجام ی برایکار خاص. رفتم فرودگاهی مھی رفتم شرکت و از اونجا ھم ھمراه بقیم

 کھ ی کار درست و حسابھی تونم ی ھا ھم نمی آگھیمطمئن بودم از تو. دادن نداشتم
 نی ایتو.  کردمی می فکر اساسھی دیبا.  کنمدایپ  خودمی داشتھ باشھ برایحقوق خوب

 ازیًلطفا اگھ عابر منم ن:  نوشتھ بودیمشرق. بازش کردم.  اومدامی پھیفکر بودم کھ برام 
 !اری ھمراه خودت بیندار

 !تینھ بابا چھ با شخص: با خودم گفتم        
اما ھر .  خودم نگھ دارمشی تونستم کھ عابرشو پینم.  کردمی مکاری چنویحاال ا        

 نی آرزوم بود اگھی حاال دیی جوراھی.  ذاشتمی شرکت می االن پامو تودیجور شده نبا
تھ دلم . نمی بی رو می کھ شکست مشرقی نشھ و انقدر دلم خنک بشھ وقتیقرارداد عمل
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 تونستم بدجنس ی کنم اما نمی می بزرگ نامردیشرق و مانی دونستم در حق کیم
 .نباشم

 جی خونمون نشستم و واسھ خودم آب ھوکی نزدی فروشی بستنھی یرفتم تو        
 دانشگاھم کھ سال تا ی ھای خوردن بھ چند تا از ھمکالسنی سفارش دادم و حیبستن

ظھر برگشتم .  کنندای تونن برام کار پی گرفتم سپردم کھ اگھ میسال باھاشون تماس نم
 ؟ی رفتمروزکجاا: دیموقع ناھار بابا ازم پرس. خونھ

 !ییابادنبال کار ب:  ذاشتم گفتمی دھنم می کھ قاشق رو تویدر حال        
 .با دھن پر حرف نزن -         
من ! ی تو کار کنستی نیازی نگھید: کھ گفت. سرمو بھ حالت چشم تکون دادم        

 .امی برمزی از پس ھمھ چییتنھا
 نیاز ا. آخھ بابا من دوست دارم کار کنم:  بشقاب و گفتمیقاشقمو گذاشتم تو        

 کار بھتر ھی. ستی خوب نطشیم چون شرا اونجا کار نکننیشما گفت.  متنفرمیکاریب
 .ارهی در نثی برام حرف و حدی کنم کھ کسی مدایپ

 قبل انقدر اصرار و ی دونست کھ من مثل دفھ یالبتھ م.  نزدی حرفگھیبابا د        
 .  کنھی کنم کھ اونوقت با اجبار قبول می میپافشار

.  بھم ندادیامی پچیاما ھ.  جوابشو ندادمی تلفن زد ولی مشرقی چند بار٤تا ساعت     
 ی انقدر استرس داشتم کھ االن چھ اتفاقدمی مانتومو پوشنیبھتر. خودمو حاضر کردم

از . خودمو رسوندم شرکت.  بازم گند نزنمی کردم حداقل از نظر ظاھری کھ سعفتھیم
؟ دست  آتوسایباالخره اومد: بھ سمتم اومد و گفت یبا خوشحال. دمی رو دانیدور ک

 !گلت درد نکنھ
 . رفتشمی زود از پیلی رو صدا زد و اونم خانی بزرگ کیمشرق    
 شرکت رو یخانم عطا منش. چرا خوشحال بود.  بودی کھ منظورش چدمیاصال نفھم    

 . و خودمو رسوندم بھشدمید
 د؟یسالم خانم عطا خوب -    
 تا حاال؟ خوب یجا بودک!  دخترمیدیچھ عجب تو رو د. آتوسا خانوم! بھ بھ -    

 ! ھای ما رو فراموش کردی مھمونا شدنیسرگرم ا
 ی خودتون کھ مگھی ددیببخش:  کردم و گفتمیتشکر! چرا انقدر خوشحال بود؟    
  بود؟ی دخترتون چطوره؟ اسمش چیراست! دیدون
 !ایرو: دستشو گذاشت رو شونم و گفت    
 با ادی فرصت نشد زنی مدت کھ شما اومدنی شد تو افیح! آھان:  زدم و گفتمیلبخند    

 .میھم آشنا بش
ًاتفاقا . ارمشی حتما ھمراه خودم می مشرقی آقای واسھ مھمونزم؟ی عزفیچرا ح -    

 !ھمسن و سال خودتھ
 ریآروم و با تعجب ز.  چند بار تکرار شدی مشرقی آقای مھمونی ذھنم کلمھ یتو    

 ؟یمھمون: لب گفتم
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 !گھی دی مھمشیھ خودت از عامالتو ک. گھیآره د -    
 !گھی بستن قرارداد دی تویروزی پیمھمون:  و ادامھ داددیبعد خند    
اگھ .  باشم ی عاددی مواقع بانجوری دونستم ایم.  پنھون کنمرتموی کردم حیسع    

 ادی زدم و ی لبخندیبا خونسرد. ومدی کرد افتضاحش در میخانوم عطا بھم شک م
.  قرارداد بستھ شده بودیعنی. از خانم عطا فاصلھ گرفتم.  افتادمانیعکس العمل ک

اما من کھ با سامان حرف نزده .  مونده بوده کالی وسط سرم بنی کھ فقط من اینجوریا
 اگھ االن یوا.  کرد کار من بوده کھ بھم گفت دستت درد نکنھی فکر مانی کیعنی. بود

 من یعنی.  کردی و مسخرم مدی خندی م بھمیًحتما کل!  شد؟ی می چدی دیماھور منو م
 !شکست خورد بودم؟

 
 

. نھی وقت ماھور منو نبھی بود کھ از اونجا برم تا نی ادی کھ بھ ذھنم رسیتنھا فکر    
 بھ سمت در ساختمون رفتم و تا خواستم در رو باز کنم در سالن اجتماعات عیسر

 مھمونا ھی بود بازشد و ماھور و سامان و پشت سرش بقدمی دی ھی زاویشرکت کھ تو
 ی کھ چھ گندیوا. زود از ساختمون خارج شدم.  دچشم ماھور بھم افتا. رونیاومدن ب

 اما نمی دونست کھ اومدم شرکت تا رفتن مھمونا و شکستشو ببی مگھیحاال د. زده بودم
 ابونیردم و خودمو بھ خبا تمام توانم قدم ھامو تند تر ک. نقشھ ھام نقش بر آب شده

 کھ مھمتر از ونستم دیالبتھ خودمم م!  شده بود؟یاما آخھ چطور سامان راض. رسوندم
 جلسھ حضور ی چطور سامان تودمی فھمی بود اما نمانی ی و آقاکلی ماتیسامان رضا

 ذھنم مجسم کنم ی تورونی از اتاق اومد بی سامان رو وقتی کردم چھره یسع. داشت
 ھم کھ اونجا دهیفکرمو متمرکز کردم، پد.  چشمم بودی جلوی مشرقی اما فقط چھره

 ! شده بود؟ی راضدهی سامان بھ خاطر پدیعنی ود؟ بومدهی نیعنی! نبود
 یم.  رسوندتی نھای تپش قلبمو بھ بمی زنگ گوشیصدا.  کنمکاری دونستم چینم    

 کرد تونستم نفس ی میی صفحھ خودنمای کھ روانی اسم کدنی با دیول! ھیدونستم مشرق
 بلھ؟:  لرزون گفتمیبا صدا. بکشم

 نمت؟ی بی آتوسا؟ چرا نمییکجا -    
 ! اومد مجبور شدم برمشی برام پی کار مھمانیک -    
 . لرزهی چرا صدات م؟یچھ کار -    
 .ستی نی مھمزیچ -    
 مطمئن باشم؟ -    
 . راحتالتیآره بابا خ -    
 !نھی خواد تو رو ببی مییدا.  حتما خودتو برسونخب پس کارت کھ تموم شد -    
 .باشھ خداحافظ -    
 کرد کار من ی فکر مانیآخھ چطور ک.  رو قطع کنمی نبرده گوشیی تا بودمیبھتر د    

 عی فکر مسخره رو سرنیا! م؟ی بندینکنھ سامان گفتھ بھ خاطر آتوسا قرارداد م. بوده
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.  بودیاز مشرق.  برام اومدامی پھی.  کردینمًاما اصال مغزم کار . از ذھنم دور کردم
 شکلک لبخند ھی فقط ی با ترس و لرز بازش کردم ولده حرف بھم زی دونستم کلیم

 ای خواستھ مسخرم کنھ ی میعنی.  سرم رد شدی از تویاحساس کردم درد. گذاشتھ بود
 بھتر دیشا.  فکر کنھینجوریمحال بود ا.  کردی بزرگ فکر می و مشرقانیاونم مثل ک

ممنون آتوسا : ردم رو باز کدی کھ ازش بھ دستم رسی دومامیپ.  گشتم شرکتیبود بر م
 .ی منو ببخشدوارمی و امزیجان بھ خاطر ھمھ چ

 ی زدم و تھ توی بھ سامان تلفن مدیبا!  حدسم درست بود؟یعنی شد یًاصال باورم نم    
 نکارویبھ خاطر من ا بھش بگم کھ می تونستم مستقیاما نم. اوردمی رو در مھیقض
 آخھ چرا اون بھ خاطر من با شرکت قرارداد ومدی مسخره بھ نظر میلیاصال خ. یکرد

ً ھم واقعا بھ دیًاصال شا.  خواھرش سمانھ بودمھیشب  چوندیشا! ھ؟یببنده مگھ کار شوخ
چند تا .  سامان رو گرفتمیشماره .  باختمی زود خودمو مدیمن نبا.  بوددهیخاطر پد

 ساعت ھی پس رهی مھی بھم گفتھ بود کھ اونم ھمراه بقانیک.  رد تماس دادیبوق خورد ول
 ! پرواز داشتنگھید
 
 

 نفس ھی تا خود شرکت نمی سامان رو ببنکھی ایبرا.  از شرکت دور شده بودمیلیخ    
 کردم یرکت کھ فکر م شنی شرکت بودم اما از بخت بدم ماشی بعد جلوقھیده دق. دمیدو

 کردم یاحساس م. نی زمدمیمثل بچھ ھا پامو کوب. سامان ھم داخلش باشھ حرکت کرد
.  اومدنرونی با ھم از در شرکت بی کھ سامان و مشرقدم شده بودینا ام. ادینفسم باال نم

بھم لبخند زد اما چھ .  چشمش بھ من افتادیانقدر بدشانس بودم کھ ھمون لحظھ مشرق
حاال .  زدی داشت بھم پوز خند مدمیشا. نصف لبشو برام کج کرده بود! ؟یلبخند

 نگاھش امان بود کھ سبی عجیلیبرام خ.  کردمی رفتم و سامان رو صدا میچطور م
 نینگھبان شرکت ماش.  کردنی کھ از ھم خداحافظسادمیچند لحظھ وا. فتادیبھ من ن

 ی و منو نگاه مودیو کرده  فربشی جیماھور دستاشو تو. سامان رو جلوش نگھ داشت
 ھی ستادنمی ایاونجور.  رو باز کردنی سامان تکون داد و اونم در ماشی برایسر. کرد

 جلوش ھم ی بر اشتباه و شکست من بود و لیدیی مھر تایرق مشی براابونیگوشھ از خ
 خودمو رسوندم بھشون و عی و سرایدل و زدم بھ در.  تونستم با سامان حرف بزنمینم

 . بھادر چند لحظھیآقا:  روشن کرد گفتمنشویمان کھ ماشبھ سا
 کردم خودمو خونسرد نشون بدم ی می کھ سعی و در حالیبعد رو کردم بھ مشرق    
 ی مشرقیسالم آقا: گفتم
 جور ھی حرفم ی ھی سالم رو واضح گفتم و بقی کھ فقط کلمھ دمیاما خودمم فھم    

 شد و با حرکت چشم و خم کردن شتری لبخندش بیمشرق.  از گلوم خارج شدیمبھم
 یحت.  بشر خونسرد بودنیچقدر ا.  بودبشی جیھنوزم دستاش تو. سرش جوابمو داد

سالم خانم :  شد و گفتادهیپ سامان. حاضر نشد جواب سالمم رو با زبونش بده
 !محبوب



 52 

 تونھ ی کھ نمی مشرقی جا خوردم اما بعد فکر کردم کھ جلوشیاولش از لحن رسم    
 تونم چند ی منیاگھ وقت دار.  بھادریسالم آقا:  زدم و گفتمیلبخند.  بگھ آتوسابھم

 . باھاتون صحبت کنمیلحظھ خصوص
خب :  زود ماھور رو بھ سامان گفتیلیخ.  رو با شدت گفتمی خصوصیکلمھ     

 .داری ددیسفر خوش و بھ ام. بھادر جان
 ییکجا: ام کرد و گفتسامان نگ.  شرکتی رفت تویبا ھم دست دادن و مشرق    

 بھ پروازم دی االن عجلھ دارم با؟یری و می کنیدختر؟ مھموناتو موقع رفت ول م
 ؟ی کنمی تا اونجا ھمراھی تونیم. برسم

تا .  شدمنشی سوار ماشنمی رو ببی مشرقستمی بعدش مجبور ننکھی از ایبا خوشحال    
 شد کھ قرارداد ی دونستم چطور ازش بپرسم کھ چطورینم.  بودقھی دقستیفرودگاه ب
 کھ خودم دمیفھم.  زدی نمی حرفچیاونم ھ.  بھ سکوت گذشتی اقھیپنج دق. سرگرفت

 کھ اونروز تنھات دیببخش:  کردن گفتمت دست دسیآروم و با کم.  شروع کنمدیبا
 گذاشتم

 آدما ی مسئلھ یت مواقع وقنجوریا.  ی کردیکار خوب: نذاشت حرفم تموم شھ وگفت    
 . شھیچون وضع بد و بدتر م.  نباشھگھی نفر دھی بھتره کھ شھی مشونی شخصیزندگ
 و دهی در مورد پددمیپس نبا.  بودمبھی من غرنکھی ایعنیمنظورش رو متوجھ شدم     

:  بود کھ گفتمنی حرف بکش اگھی جور دھی کردم یسع.  کردمی میرابطشون کنجکاو
 یً ماجرا کامال بنی ای کھ من توی خواستم بدونیفقط م! حق با شماست.  دونمیم

 . بودمریتقص
منم از اول . دنیاونا بھ خواستشون رس! ی بگیزی چستی نیازین.  دونم آتوسایم -    
 . نکردمنکارمی کنم و ای رو با ھم قاطمی شخصی خواستم کار وزندگینم

اونا : ادامھ داد.  کردی فکر مینجوری اانیرا کپس چ!  بھ خاطر من نبودهیعنیپس     
 اون ی مثل تو توییمن اگھ مانع نشدم ھم بھ خاطر وجود آدما.  فھمنیھم باالخره م

 ! برهی میباالخره بھ اشتباھش پ.  بھ ماھور ھم گفتمنویا. شرکت بود
 

 فکر ینجوری واقعا اونم ایعنی مثل منھ؟ پس ییبھ ماھور گفتھ بھ خاطر وجود آدما    
 یچون شکست خورده ول!  با حرصیاونجور!  بھم لبخند زدنی ھمیواسھ .  کنھیم
 .ارهی خودش بی خواد بھ روینم

 زد اما ی حرفھیمتوجھ شدم . دمی سامان رو نشنی بعدیجملھ ھا.  فکرا بودمنیتو ھم    
 من اون دختر گھی دنکھی شدم اما از فکر االیخیب.  بگم حواسم نبودهدمیخجالت کش

 مجبور نبودم از کارم استعفا گھیحاال د.  بودیی دلم غوغای توستمیشکست خورده ن
 . نداشتخراجم ای برایماھور ھم بھانھ ا. بدم
تو مثل خواھرم سمانھ برام !  ھایمنو فراموش نکن. میدیخب آتوسا جان رس -    
 .یزیعز
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 ھی تا می منتظر موندی اقھیدو سھ دق. می شدادهی پنی زدم و با ھم از ماشیبھش لبخند    
 ای مال خودش بود نی ماشدمینفھم.  گرفت و رفتلی سامان رو تحونینفر اومد و ماش

 بزرگ و ماھور و یمشرق. دمی بار مھمونا رو ھم دنی آخریاونجا برا.  بودی اھیکرا
 ی خودمو سرگرم کنم کھ مجبور نشم با مشرقردم کیسع.  ھم اونجا بودنانیک

ماھور داشت با . ستادمی اانی بلند شد کنار کمای ھواپنکھیبعد از ا.  داشتھ باشمیبرخورد
  شد؟ی چدهی پدفی پس تکلانیک:  و گفتمانیرو کردم بھ ک.  زدیپدرش حرف م

 . اونم رفت سرکارشیچیھ -    
 !!سرکارش؟ -    
 . اونجاستسیپدرش رئ! آره شرکت ماھان -    
 ؟یًپس چرا قبال بھم نگفت: با تعجب نگاش کردم و گفتم    
تازه . دمی کھ منم االن مثل تو فھمھییزای چنایا.  دونستمیآتوسا باور کن منم نم -    

 ! سدهی پدیسامان ھم پسر عمھ 
 پس چرا رابطشون بھ ھم خورده؟!  شھیباورم نم -    
 . دونمیمنم نم -    
 ی خودم پی بھ سادگشتری بدمی شنی می آوررتی و حدی جدیزای ھر روز چنکھیاز ا    

 ارهی کم نگرانی دی کرد جلوی می سعشھی کھ ھمیدختر! آتوسا محبوب! من.  بردمیم
 گرفتھ شده و مورد تمسخر قرار ی کھ بھ بازیتا حد!  حد ساده و زود باور بودنیتا ا

 خودمو بھ شتریزنگ خطر رو احساس کردم و ب. ماھور از پدرش دور شد. گرفتھ بود
 قرار بود ی رو بھ رو شدن باھاش ، کی استرس لعنتنی دونم اینم. ردم ککی نزدانیک

 پوزخند ھی شبیزیچ. از دور نگام کرد و انگار متوجھ حرکتم شده باشھ. تموم بشھ
 :دیکش رونمی از فکر بانی کیصدا.  گرفتشی فرودگاه رو پینثارم کرد و راه خروج

 .یی داشی پمی برایآتوسا ب -    
قدش از ماھور کوتاه تر بود با . می بزرگ شدی مشرقکینزد. دنبالش راه افتادم    

برخالف .  حساب حدس زدم کھ ماھور بھ مادرش رفتھنیرو ا.  رنگی نقره ایموھا
از .  داشتیکی کوچی برجستھ و بلند پسرش ، اون چشمای درشت و مژه ھایچشما

 و پول رو با ھم بھ ماھور ییبای ماھور با خودم فکر کردم کھ خدا زیتصور چھره 
 کھ یاز فکرم و از حسادت! ی داشتم و نھ پولی چندانییبایداده و در عوض من نھ ز

 بود و ستادهی کھ حاال روبروم ای مشرقی و رو کردم بھ آقادمیکرده بودم خجالت کش
  فکرشھیھم. ی راحتنی باھاش برخورد داشتم اما نھ بھ ایقبال ھم چندبار. سالم کردم

 کھ ی کھ بھم زد و سالم دخترمی با لبخند گرمی ولھی کردم مرد خشک و بد اخالقیم
 .گفت، نظرم عوض شد

 مھمونا ی گفت باعث شدیم. دمی شنادی زانی از کفتوی خانم محبوب؟ تعریچطور -    
 . باشنی از حضورشون راضیلیخ

 ی ده حالم بھ ھم می مفموی تعریخودیانقدر ب.  زدخودی حرف بانیباز ک: تو دلم گفتم    
 .خوره
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. ی مشرقی لطف داره آقاانیک:  بزرگ گفتمی کردم و رو بھ مشرقانی بھ کینگاھ    
 یاغراق م. ومدی از دست من بر نمی نبود کھ کارنی کھ شما فراھم کردیاگھ امکانات

 !کنھ
ھ  کارا بی ھمھ نباریچون ا.  نکردمی کارچیپس از قرار معلوم منم ھ: با خنده گفت    

 .ًدوش پسرم بود و واقعا کھ سربلندم کرد و حقمو ادا کرد
! ھیپسرت چھ موزمار سو استفاده گر! یخبر ندار! ماھور سربلندش کرده؟    

 !یچیمن کھ ھ! دهی شکستن دل پدمتیسربلندت کرد بھ ق
 تونستم و یچون نم. میبا ھم از فرودگاه خارج شد.  دادملشی تحویلی می با بیلبخند    

با .  بزنم ھمراھشون بھ شرکت رفتمی بزرگ حرفی حرف مشرقی خواست رویدلم نم
 ی انجام دادن نداشتم اما بھ سالن اجتماعات رفتم و کمی برای اونجا کار خاصنکھیا

 می مونم تا بعد با ھم بریکارش تموم بشھ منتظرش م  گفتم کھ تاانیبھ ک. اونجا نشستم
 !خونھ

 
 اتاقش ی تودمیالبتھ شا.  بودومدهیحتما شرکت ن. دمی رو ندیصال مشرقموقع ورود ا    
 دونم ینم.  دستام و چشمامو بستمی دادم و سرمو گذاشتم روھی تکزیدستامو بھ م. بود

ًحتما خدا انقدر دوستم داشتھ کھ .  حساس بودمیلی من خدمیشا.  دادیچرا دلم گواه بد م
 درب یصدا.  تونستم قانع کنمیبابا رو کھ نم بازم یول. بدم نخواستھ کارمو از دست

 تموم ی زودنی بھ اانی کردم کار کیفکر نم.  نگفتمیزیچ. ختیسالن فکرمو بھ ھم ر
چراغ ھا خاموش بود و پرده ھا .  بودی عطر مشرقیبو.  لحظھ دلم آشوب شدھی. بشھ
مطمئن .  بھ مشامم فرستادمو بو رشتری کم بھی.  بودکی اتاق تارنی بود، واسھ ھمدهیکش

 نجای ایعنی!  باشھ و چراغ ھا رو روشن نکنھدهی کردم منو ندیدعا م! بودم خودشھ
 درو قفل کرد مو نکھیاز فکر ا. دمی در رو شنی رودی چرخش کلی داشت؟ صداکاریچ

 دارویکل. با ترس سر لند کردم.  خواست بھم تجاوز کنھی میعنی.  شدخیبھ اندامم س
 خواستم داد ی م؟ی خواستم بگم چرا درو قفل کردیم.  و نگام کردبشیج یگذاشت تو
اومد . دهی دونستم رنگم پریم. دمی بفھمھ ترسدینبا.  لحظھ منصرف شدمھیبزنم اما 

 کرکننده ی با صدایاز جا بلند شدم و صندل.  تر شدکی کردم نزدیفقط نگاش م. سمتم
 نجایتو ا: با تعجب گفت. ستادی ااشانگار بھ خودش اومد سر ج. نی زمی افتاد رویا

 ؟ی کنی مکاریچ
.  چراغ ھا رو زددی رفت و کلواریبھ سمت د.  نگفتمیچیھ. انگار الل شده بودم    

بھ .  تکون دادھی چیسرشو بھ معن.  باز نگاھش کردمیبا چشما. سالن پر از نور شد
اما چرا؟ چرا .  دمیدوباره ترس.  بزنم کھ اومد سمتمیخودم مسلط شدم و خواستم حرف

باالخره چشممون بھ ! بھ بھ خانم محبوب:  و گفتدابروھاشو باال دا. دمی ترسیازش م
 !جمال شما روشن شد

 یفقط تو چشماش نگاه م. ستادی امی قدمھی. دمی خواستم برم عقب کھ بفھمھ ترسینم    
 دای طرفھ گوشھ لبش پھی لبخند ھی اومد جلو و گھی قدم دھی.  دستمو خوندیانگار. کردم
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 کرد و ری گی صندلی ھی قدم بھ عقب برداشتم کھ پام بھ پاھیابروھامو گره کردم و . شد
.  سمت خودشدی و منو کشدی بازومو چسبی حرکت مشرقھی یتو تو ھوا معلق شدم اما

بھ خودم اومدم و .  گاه سرم شدھی ش تکنھی آغوشش قرار گرفتم و سی کھ تویجور
 و نییاز خجالت سرمو انداختم پا. بازومو رھا کرد و نگام کرد. دمیخودمو عقب کش
 رو رهیدستگ. رفتم  برداشتم و از کنارش رد شدم و بھ سمت درزی میکولھ م رو از رو

پس .  کردیداشت پروژکتورو روشن م. بھ سمتش برگشتم!  قفلھدمیچرخوندم کھ د
رفتم سمتش و . دستش باال گرفت ی تودوینگام کرد و کل.  کار داشت کھ اومده بودنجایا

 دستش دوباره بازومو یکی کھ دستشو عقب برد و با اون رمی ازش بگدویخواستم کل
  منو؟نیبب: کرد و دندوناشو بھ ھم فشار داد و گفت کمیگرفت و صورتشو نزد

ازت خوشم ! ی زرنگیلیفکر نکن خ: رومو ازش برگردوندم کھ کنار گوشم گفت    
 بود کھ نی شانست امی دونیھردوتامون م. میستی احمق نھیثل بق چون من و تو مادیم

 !متھی شرکت غنی پدرم گفت وجود تو تویسامان جلو
 !متھ؟یغن:  زد و گفتیبعد پوزخند    
:  گفتیشتری کردم دستمو آزاد کنم اما محکمتر فشارش داد و با حرص بیسع    

 . کنمی باھات رفتار مگھی جور دھی.  کنمیاما اخراجت نم! اخراج کردنت کھ راحتھ
 !ولم کن: آروم گفتم    
 خیو ب. دی کھ دوباره دستشو عقب کشرمیخواستم از دستش بگ.  بھ سمتم گرفتدویکل    

 !ینی بی بھ بعد ھر روز منو منیاز ا: گوشم گفت
 یدلم نم.  و بھ سمت پروژکتور رفتنی زمی انداخت رودویبازومو رھا کرد و کل    

 نکھی دلم بھ خاطر ایاما تو.  ازش متنفر شدمشتریب.  بردارمدوی شم و کلخواست خم
 رو برداشتم و بھ سمت دی مکث خم شدم و کلیبا کم. دمی بھش خندامی سرکار نمگھید

 کھ خانم عطا و چند تا یجور. دمی کوببایتقر از اتاق خارج شدم و در رو. در رفتم
چھ خبره : در جواب خانم عطا کھ گفت.  اومدنرونی از کارمندا از اتاقشون بگھید

 آتوسا جان؟
 . از دستم در رفتدیببخش:  گفتمینقاب بھ چھره زدم و با حالت مظلوم    
 نکھی دادم تا قبل از احیترج. دهی صدامو شنی دونستم مشرقیم. بھ اتاقھاشون رفتن    

 . سمی استعفامو بنوادی بانیک
 بھش کرد و با ینگاھ.  خانوم عطا گذاشتمزی میبعد از نوشتن استعفانامھ اونو رو    

 !وا آتوسا جان؟: تعجب ابروھاشو باال داد و گفت
 !ی مشرقی بھ آقانی بدنوی اگھ اشمیممنون م:  گفتمیبا لحن قاطع    
 چرا آخھ دختر؟ -    
 . کارمو بزنمدی مجبورم قلیراستش واسھ ادامھ تحص -    
: شونھ ھاشو باال انداخت و گفت.  کردمدای پ دروغ بزرگ رو از کجانی دونم اینم    

 بھ ی اوونھید. شھی نمدای بھتر کھ پنیکار از ا. ی بابا دختر تو کھ مدرک فوقتو گرفتیا
 .خدا



 56 

 ی کھ دستش بود و بھ سمت اتاق مشرقیی کاغذای ھی بقیبعد نامھ رو گذاشت رو    
 انیک.  خارج شد و عطا رفت داخلی از اتاق مشرقانیتو ھمون لحظھ ک. بزرگ رفت

 !می بر؟یینجایا:  زد و گفتی لبخنددنمیباد
با ھم از شرکت .  شدی نمیزی ھم متوجھ چانی کینجوریا.  بودتی موقعنیبھتر    

 . می شدنشی و سوار ماشمیخارج شد
 
 

 رو لشیھمزمان موبا.  شدادهی پنی سوپر مارکت نگھ داشت و از ماشھی ی جلوانیک    
 اتفاق ی آورادیاز .  دادمھی تکی صندلیسرمو بھ پشت. گ خورده بود جواب دادکھ زن
 کھ ازش متنفر یبا وجود.  شده بودکی بھم نزدنقدری انکھیا.  گر گرفتمشی پقھیچند دق

 ی نھی سی آورادیاز .  بھ خودش نچسبونده بودینجوری منو ایبودم اما تا حاال مرد
 بھم ی احساس خوبدی رسی و الغرم کھ بھ زحمت تا بازوش مکی کوچکلیپھنش و ھ
 اون حس فرار گھید.  باھاش روبرو شمشتری دونم چرا دلم خواست بینم. دست داد

 کھ نای بھ خودم اومدم و بھ کنی بستھ شدن در ماشیبا صدا. کردن تو وجودم نبود
ردار شد کھ شصتم خب.  نشستھ و بھم زل زده بود نگاه کردمنی ماشی تویدست خال
 من ؟ی نگرفتیزی پس چرا چانیک: با لبخند گفتم.  استعفا رو بھش گفتنی ھیًحتما قض

 !ھم تشنمھ ھم گشنمھ
 ! آتوسای بچھ ایلیخ: با حالت قھر گفت    
  شده؟یچرا؟ مگھ چ:  چپ زدم و گفتمی علیخودمو بھ کوچھ     
 منظورت ؟یی واسھ دای بوده فرستادی استعفا چی نامھ نیا! گھیدست بردار د -    
 ؟ی دارلی تاحاال تو قصد ادامھ تحصی از کھ؟یچ

 !از حاال بھ بعد:  شدم و گفتمیجد    
 گفت بھت بگم با استعفات موافقت ییدا.  رو بذار کنارای مسخره بازنیآتوسا ا -    

 .ی کھ با ما قرارداد داری دونیًضمنا م! نشده
 !متاسفانھ:  گفتی و محکمیبعدم با لحن عصب    
چون نصف ! آره:  نگاش کردم کھ گفتنی غمگی افھیاز حرفش دلم گرفت و با ق    

 ! ناز خودمو بکشھستی ھم نیکس!  خانوم کنمی صرف ناز کشدیھر روزمو با
 ست؟ی نی کسیمطمئن: با طعنھ گفتم    
ستم  خوایم:  کرد گفتی روشن منوی کھ ماشیبا تاسف سرشو تکون داد و در حال    

 رسونمت خونتون یحاال م.  کارت منصرف شدمنیواسھ شام مھمونت کنم اما با ا
 !نمتی بیبعدا م!  احضارم کردهییچون دا

 ! گفت بچھی سن و سالش بھ من منیبا ا. از رفتارش دلخورم شدم    
خواستم وارد !  گاز داد و رفتی کرد و بدون خداحافظادمی در خونمون پیجلو    

اما . دوباره ترس اومد تو دلم! ماھور! خودش بود.  زنگ خوردمیخونھ شم کھ گوش
 بلھ؟:  نباشھ گفتمدای کھ ترسم پی قاطعیجواب دادم و با صدا
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 ؟یکجا رفت. سالم -    
 د؟یسالم ببخش -    
  االن؟ییکجا -    
  داره؟ی بھ شما ربطدیببخش:  خودش گفتمیبا لحن دستور! چقدر پر رو بود    
 فقط پشت تلفن شجاع ی دونستیآتوسا م:  کرد و گفتی بلندیاز پشت تلفن خنده     

 !ادی و زبونت بند می شی شم کھ مثل موش ترسو می مکتی نزدیوقت! ی شیم
 یوارد خونھ شدم و بھ سمت اتاقم رفتم و دکمھ ھا.  رو قطع کردمیبا حرص گوش    

 ی احساس گرمای آخر آبان بود ولنکھیبا ا.  گرم بودیلیھوا خ. و باز کردممانتوم
 ی دونستم تویم. دوباره تماس گرفت.  ھام فرستادمھی ھوا داخل ریکم.  داشتمیبیعج

 یجواب دادم و با لحن معمول.  شدنی با خبر مھ بلند حرف بزنم وگرنھ ھمدیخونھ نبا
 :گفتم
 ؟ی مشرقیامرتون آقا -    
 ! اتاقمای ب؟ییکجا! نمتی خوام ببیم -    
 !استعفامم نوشتم دادم بھ پدرتون!  من رفتم خونھی ولدیببخش -    
اما تو باھامون .  ندارمتیًنترس فعال کار!  نھ؟یدیترس! ی کردکاری دونم چیم -    

 گھی سال دکی قرارداد کھ انی قرار داد ھم ذکر شده کھ تا پایتو! گھی دیقرارداد دار
 رییًضمنا ذکر شده کھ امکان تغ!  نھیاونموقع مطالعش نکرد! یس حق استعفا ندار

 یالبتھ برا!  در نظر گرفتھی خوبیلی برات شغل خااالنم باب! شغلت ھم وجود داره
 ی شرکت، تو منشی از حضور مھمون براری بھت برنخوره قراره در مواقع غنکھیا

 !خوبھ نھ؟! یمخصوص من باش
 رو امضا ی اون قرارداد کوفتیآخھ من ک.  بگمی دونستم چینم! اومدنفسم بند     

 ی کردن کار حتدایخاک بر سرم کھ از شوق پ!  دونستمیکرده بودم کھ خودمم نم
 رو زای چنی خوندمش اما اونموقع کھ فکر ادمیشا.  ھم بھ متن قرارداد ننداختمینگاھ

 ! کردمینم
 ؟یآتوسا الل شد -    
 !یبھتره باھام درست صحبت کن: فتم گیبا لحن عصب    
 خواستم بھ ی زنم چون اگھ می دوست باھات حرف مھیخب االنم دارم مثل  -    

 ؟یدیفھم!  نبودینجوری حرف بزنم لحنم استیعنوان رئ
 ی ونھی دھی بود؟ ی کگھی دنیا! احساس کردم عرق کردم. تماس رو قطع کرد    

 !یلعنت!  خواست آخھی میاز جونم چ! یروان
 ھیمطمئن بودم . گھی وجود داشت دی ھم تھ اون قرارداد کوفتی تبصره اھیًحتما     

 و با نی زمختمی بود رزی می کمدم و کشوی و کاغذ تولھی وسیھرچ. نسخھ ازش دارم
با .  آب اومد تو اتاقموانی لھیدر باز شد و مامان با . ھمون وضع شروع کردم بھ گشتن

  آتوسا؟ی گردی میل چدنبا: تعجب نگام کرد و گفت
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 نفس سر ھی آب رو دستم داد و من وانیل.  نشستمنی زمی روی و با ناراحتدمیچرخ    
 . وجودمو گرفتیبی عجیاحساس کردم خنک. دمیکش
  شده؟یآتوسا چ -    
!  خوادی کردم مدرکمو مدای کار پھی مامان یچیھ:  نگرانش نکنم گفتمنکھی ایبرا    

 ! گردمیدارم دنبالش م
 !می بابا دختر ترسوندیا:  رفت گفتی کھ بھ سمت در میدر حال    
 ...قرارداد استخدام شرکت.  برگھ برخوردم ھی و رو کردم و بھ ریکاغذا رو ز    
 . نوشتھ شده بودی گفت ھمھ چیراست م.  متن رو از نظر گذزوندمی ھمھ عیسر    
 موظف بھ یذکور، و لغو قرارداد از جانب کارمند مایدر صورت استعفا     

 !غرامت خواھد بود..... پرداخت
 تونستم ی کردم نمیمن اگھ ده سالم کار م.  بود سکتھ کنمکی مبلغش نزددنیبا د    

 . اون پول رو جمع کنم
 

 ی مشرقشی پدی بادمیفھم. رد تماس داد.  رو گرفتمانی کی برداشتم و شماره مویگوش    
 واسھ استعفا وجود ی راھچی ھانیک:  براش نوشتمعیسر! دهیبزرگ باشھ کھ جوابمو نم

 ھیتروخدا . ادی کوتاه نممشی جورم از تصمچیھ!  برم سر کاردینداره؟؟ بابا گفتھ نبا
 . کھ نوشتھ رو بپردازمیخسارت نی اتونمیمن نم.  کنیکار
 . کردن بابات بامنیراض:  کھ جوابمو داددی نکشقھیبھ دق. براش فرستادم    
 یخودمم م.  بودختھیاعصابم بھ ھم ر.  گوشھ انداختمھی رو یم و گوش گفتیپوف    

 ینم.  بزرگ بودی خفت و خوارھی شدن ی مشرقیاما منش.  کنمیتونستم بابا رو راض
 اش بشم از ی گرفت منشی نممیحداقل اگھ تصم! نمشیخواستم مجبور باشم ھر روز بب

 . خواستم کھ سرکارم بمونمیخدا م
روز بعد .  نتونستم راحت بخوابمفتھی می باالخره چھ اتفاقنکھیتمام شب از فکر ا    

 صبحانھ خوردم و یکم.  شدمداری از خواب بشھی کسل تر از ھمازدهی ساعت یطرفا
تا ظھر . ادی حالم جا بی دوش آب سرد موندم تا کمری زی ساعتکی حموم و یرفتم تو
 ی بی کردم کھ مشرقیھمش خدا خدا م.  دادیامی گرفت و نھ پی باھام تماسینھ کس

 شد و اون ی مدای پی کردم کھ کسی فکر منی ھا بھ اوونھی ھم مثل دیگاھ.  بشھالمیخ
 . بزنمنی رو شکست بدم و بھ زمی داد تا بتونم با استعفام مشرقیھمھ پول رو بھم م

خواھش کرده کھ  و ازش ششی رفتھ پانی کنکھی خبر ادنیبا اومدن بابا بھ خونھ و شن    
 با پدر صحبت کرده ی بزرگ ھم تلفنی مشرقی حتنکھیاجازه بده من سرکارم بمونم و ا
 و بھ دی کاخ آرزوھام از ھم پاشرهی مثل منو ازش نگیو ازش خواستھ کھ کارمند خوب

 کرد و از ی بھم افتخار می بابا با خوشحالچارهیب. رفتم غم بغل گیاتاقم رفتم و زانو
 ھمش نای دونست کھ اینم. دی بالی بود بھ خودش می از من راضنقدری اسمی رئنکھیا

 از فردا نکھی ای بابا براتیرضا!  شھی من می و نابودی ماھور مشرقیروزیباعث پ
بھ بعد در کنار کار  نی از انکھی بر ای بزرگ مبنی مشرقی تونم برم شرکت و گفتھ یم
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 ری شدن من و زی بر منشیدییھر تا انجام بدم می کار اداردی شرکت ھم بای توم،یقبل
 !دست ماھور رفتن بود

 دونستم چطور و با چھ اعتماد ینم.  شرکت شدمی زار راھی اون روز با حالیفردا    
بعد از . اوردمی جلوش کم مدیھرجور بود نبا.  رو برو بشمی با مشرقدی بایبھ نفس

بھتر . ومدهی دونستم کھ ھنوز نیم.  با خانم عطا بھ سمت اتاق ماھور رفتمیاحوالپرس
 نکھیبا باز کردن در اتاق و ا.  و رو کنمری رو زتاقش ایای زودتر تموم زوای ھرچدمید
 دی سفیپرده ھا.  شدشتری کرد استرسم بی میی کھ اونجا خودنماکی و شبای ززی مھی

.  دادی روشن و دلباز نشون میی خود اتاق اونجا رو فضایزیرنگ و رنگ آم
 ودش خی برایچھ بساط.  شده بوددهی چکی کوچزی مھی دور یی مبل ھازی میروبرو

.  داشتنزی مکی ھا ی منشی ھمھ نکھیمگھ نھ ا!  من کجا بود؟زیدرست کرده بود اما م
. اتاق رو از نظر گذروندم!  خواست منو تمام مدت سرپا نگھدارهی مکھی مرتنینکنھ ا

ًحتما .  فکرمو بھ کار انداختمیکم.  کردی میی ھم سمت چپ اتاق خودنماگھی در دھی
 نکھینھ ا. نمی قبل از اومدنش اونجا رو ھم ببدمی دبھتر.  بودی بھداشتسیاونجا سرو

! ھ؟ی چھ شکلشی بھداشتسی خواست بدونم سرویفقط دلم م!  باشم نھیدختر فضول
 باز شد و ی در اصلره،یبا رفتنم بھ سمت در و گرفتن دستگ! زه؟ی و تر وتمکیش
 کرد و م نگاشیشگی با لبخند کج ھمدمی دستمو عقب کشیفور.  وارد اتاق شدیشرقم

 .کجا خانوم! سالم: گفت
 
 

 خوام یً حتما فکر کرده بود کھ مشعوریب.  دادمی لب سالمریعقب گرد کردم و ز    
پس : تو دلم گفتم. بھ سمت ھمون در رفت و بازش کرد و واردش شد! ییبرم دستشو

کم کم داشتم . ومدی نرونی بھ ھمون منوال گذشت و بی ربعھی.  بھش تند کردهیلیخ
.  از مبل ھا نشستمیکی یرو.  شده بودمھ ھم خستیفی بالتکلنیاز ا.  شدمینگران م

 ییآخھ دستشو! ادی نمرونی چرا بی لعنتنیبا خودم گفتم پس ا. تلفن اتاق زنگ خورد
 ! من بترکم؟خوادی میعنی. ومدی نممییوًاصال من کھ دستش.  ندارهیکردن کھ لجباز

بعد .  ندادمی جوابی ھم تلفن زنگ خورد اما من از ترس برخورد مشرقگھیدو بار د    
 کھ کراواتشو باز کرده بود و ی تلفن ھمون در باز شد و مشرقیاز قطع شدن صدا

 از ذھنم.  و زل زد بھ منستادی انھی و دست بھ سرونی ھم دستش نبود اومد بفشیک
 بھش سخت گذشتھ کھ مجبور شده یلی خو  داشتھییًگذشت کھ حتما کار شماره دو

چرا اونجا :  گفتی بھ لبم اومد کھ مشرقیاز فکر خودم لبخند! کرواتشو باز کنھ
 !؟یستی آشنا نفتی نکنھ بھ وظا؟ینشست

 سی اونجا کھ سرویول.  کھ درش باز بود افتادیاز کنار دستش نگاھم بھ داخل اتاق    
 اتاق ھم نی تونستم بفھمم از ای ھم منجای بود کھ از ھمگھی اتاق دھی.  نبودیبھداشت

 ! ترهکیش
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 زنم تلفنو جواب ی چرا زنگ مستم؟یمگھ با تو ن:  کھ گفتدیصداش بھ گوشم رس    
 ؟ی دینم

.  لرزهیحس کردم زانوھام م. از جام بلند شدم.  خودم شدمیتازه متوجھ خرابکار    
 !ی کردی دونھ چھ فکر احمقانھ ای باش اون کھ نمی زدم کھ قوبھ خودم تشر

 زنم ی تلفن می و وقتزتی پشت منیبش:  شد و با تحکم کنار گوشم گفتکمینزد    
 !ینیحرف گوش کن کھ بد نب! جواب بده

 کھ داده بودم ی ای سوتنیبا ا. بعد بھ سمت اتاقش رفت و درو پشت سرش بست    
 زی دفتر و دستک ھا منی ایعنی.  نشستمزی رفتم و پشت م وحشت زدهی گربھ ھیمثل 

 !کار من بود؟
 بلھ؟:  جواب دادمعیدوباره تلفن زنگ خورد سر    
 !ارهی شرکت بگو برام صبحانھ بیبھ آبدارچ -    
 گرفتھ بود شی رو درپیراه بد!  داد؟یآخھ چرا بھم دستور م! بعد تلفن رو قطع کرد    
از جا بلند شدم و از اتاقم .  گھ رو انجام بدمی کھ میً فعال مجبور بودم ھرکاریول
 دادم و ی اکبری رفتم و خودمو بھ آشپزخونھ رسوندم و دستور ماھور رو بھ آقارونیب

 و بھ چارچوب در اتاقش بشھی جی دستاش تودمی باز کردم دھدر رو ک. بھ اتاقم برگشتم
 نشستم زمی رفتم و پشت مالی خیب.  کردیرص نگام مبا ح!  کنھی داده و نگام مھیتک

 ؟یکجا بود: کھ گفت
 . دادم و اومدمی اکبریرفتم دستورتون رو بھ آقا:  نگاھش کنم گفتمنکھیبدون ا    
 آتــــــــــــــوســـــــ ـــــا؟:  گفتی و پرسشگریمی صمیلی لحن خھیبا     
 بلند ی خنده و شروع کرد باصداریابروھامو گره کردم و نگاش کردم کھ زد ز    
 ن؟ی خندی میبھ چ:  بھش گفتمیبا حالت عصب. حرصم گرفتھ بود. دنیخند
 آشپزخونھ؟ دختر خوب ی رفتی تو پاشدیعنی:  گفتدی خندی کھ ھنوز میدر حال    

 ی توی کھ الزم داریی شماره ھایھمھ ! ی گرفتی باھاش تماس منجای از ھمدیبا
 .گھیدفترچھ تلفن ھست د

 دیآخھ چرا با!  کج شدنییفقط نگاش کردم و بھ خاطر اشتباھم لبھام بھ سمت پا    
  شدم؟ی معی حد ضانی بشر تا انی ایجلو
 . صبحانھ وارد اتاق شدینی نفر با سھی اتاقش و درو بست و ھمزمان یرفت تو    

 
 

 کیق و  اتایرفت تو. یبھ خودم اومدم و بھش اشاره کردم کھ بره تو اتاق مشرق    
 یم. دوباره تلفن زنگ خورد.  من تکون داد و رفتی برای بعد برگشت و سرقھیدق

 از طرف من زده بشھ ی اجازه بده حرفنکھیدونستم بازم خودشھ برداشتم کھ بدون ا
 !من خبر بده و بعد بفرستش داخل  قبلش با تلفن بھادی می ھم کسیوقت: گفت
 خورد نھ ی زنگ میاما نھ تلفن.  ھمونجا نشستھ بودمی ساعتکی. تلفن رو قطع کرد    
 تونستم بگم ی کالم مکیدر .  بود کھ انجام بدمی و نھ کارومدی مالقاتش می برایکس
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خوابم گرفتھ بود و چشمام رو بھ زور باز نگھ .  رو داشتمزیکھ حکم مترسک سر جال
راست .  طرفم اومد کھ دستش بود بھی برگھ اکیبا  در اتاقش باز شد و. داشتھ بودم

 !فتیشرح وظا:  گذاشت و گفتزی میکاغذ رو رو.  کردم نگاھش نکنمینشستم و سع
.  کھ من نشستھ بودمییاز جا. بعدم دوباره بھ اتاقش رفت اما در رو باز گذاشت    

.  کامل داشتدی شده بود کھ بھ من دمی تنظی جوریً کامال مشخص بود و ھمھ چزشیم
 .رداشتم و شروع کردم بھ خوندنش بزی میکاغذ رو از رو

 آقا سفارش ناھار ی برادیبا١ساعت .  دادمی سفارش صبحونھ آقا رو مدی با٩ساعت     
 از صبح تا دی بایعنی.  تونستم برمی رفت خونھ من بعدش می کھ م٥ دادم و ساعت یم

 کھ تا برسم خونھ شب ینجوریا! ی کھ نشد زندگنیا.  موندمی دفتر میساعت پنج تو
 کردم و تلفن ھا رو وصل ی ممی تنظدی رو باھاش  قرار مالقاتنکھیبھ جز ا.  شدیم
فکر کنم تدارک .  بردمی کھ الزم داشت براش می کردم و پرونده ھا و مدارکیم

اما من .  نوشتھ بودھیصبحانھ و ناھارش از ھمھ مھمتر بود کھ پررنگ تر از بق
 مت محکم بھ سیبلند شدم و با قدمھااز جا .  وضع رو تحمل کنمنی نبودم کھ ایدختر

تا .  بودی حرکتنیانگار منتظر ھمچ.  بلند شدشی صندلی از رودیمنو کھ د. اتاقش رفتم
 کردم یسع.  داده بودھی تکزی و بھ منطرفی رسوندم اومده بود ازشیخودمو بھ م

کاغذ رو با .  باشمیتی تونستم دختر با ادب و با شخصی نمگھیخونسرد باشم اما د
 من بھ خدمتکار ی افھیق:  و گفتمستادمی اوش و رو برزشی می گذاشتم رویونسردخ
 ! خوره؟ی خونتون می آشپزخونھ یتو

مادرم غذا !  خونھی تومیما خدمتکار ندار:  گفتی عادیلیخونسرد نگام کرد و خ    
 ! شدهیچ!  پزهیم

بھتره :  دادم گفتمی ھم فشار می دندونامو روتی کھ از حرص و عصبانیدر حال    
 ھمھ نی تونم ای نھ من مدی داری بھ منشازینھ شما ن! دی رو تموم کنی مسخره بازنیا

 .دی اخراجم کننکھی اای استعفامو بدم دی بذارای.  اتاق بمونمنی ایساعت تو
 ھمھ حرص و جوش خوردن نی کھ انیخب ا:  صورتش زد و گفتی بھ پھنایلبخند    

من کھ ! قانون قانونھ و واسھ ھمھ برابره. خسارت شرکت رو بده و استعفا بده! نداره
 کھ ستمی نانی کنم و بدتر از اون من کھ کی بازی برات پارتیی تونم چون تو آتوساینم

 . بخورمتویھر ظاتیدلم برات بسوزه و گول مظلوم
 خبر ی از ھمھ جا بانی تو اون کی بھ دلسوزیازیمن ن: صدامو بلند تر کردم و گفتم    

 .ندارم
! سیرئ! ی مشرقنیبب:  بلند کرده بودم گفتمدی تھدی کھ انگشتمو بھ نشونھ یدرحال    

 .دمیبھت قول م!  ھفتھنیتا آخر ھم! مطمئن باش!  کنمی مدایمن راھشو پ
 خودمو رھا  و خواستمدمی کوبنشی دستم بھ سیکیبا اون .  ھوا گرفتیدستمو تو    
 بھم یتو حق ندار. ولم کن:  گفتمتیبا عصبان.  بودشتری از من بیلیاما زور اون خ. کنم

 !یدست بزن
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 با یوقت! شھیً ؟ مثال شرافتت لکھ دار مھیچ:  جواب دادی قبلیبا ھمون خونسرد    
 . دستت ھم نگرفترونی بیسامان رفت

 لحظھ از درد ھی. دمیکوب با نوک کفشم محکم بھ ساق پاش تیاز شدت عصبان    
 جانی بدون ھیآتوسا من از زندگ:  دوباره لبخند زد و گفتیصورتشو جمع کرد و ل

 !متنفرم
 !ی ھستیتو روان -    
 !مطمئنم! ی شی ممونی پشی روزھی یول:  و دستمو ول کرد و گفتدیبلند خند    
اون .  کردی بود و نگام مستادهیھنوز ھمونجا ا. برداشتم فموی و کرونیاز اتاق زدم ب    

ً و اصال رونی تونستم از شرکت بزنم بی راحت میلیپس خ. کھ قصد اخراجمو نداشت
با :  داد امیًاز در شرکت کھ خارج شدم فورا بھم پ. ھروقت کھ دلم خواست برم شرکت

 .ی نشناختوھنوز من!  ینی بیرفتنت بد م
 یشده بودم کھ اسمشو کھ تو و بچھ یانقدر عصبان.  پاک کردمامشویبا حرص پ    

 فی حرکت خودم کنیاز ا.  دادمریی شاخ و دم تغی، بھ غول ب. بودوی سی مشرقمیگوش
 .کردم

 
 موضوع فکر کرده بودم نیانقدر بھ ا.  شمی موونھی دارم دگھی کردم دیاحساس م    

 رفتم و میمستق.  گرفتمیدی کنم کھ سردرد شددای نجات پی از دست مشرقیکھ چطور
.  اعصابم آروم شھی کمدی کردم تا شاونیخونھ و خودمو سرگرم نگاه کردن بھ تلوز

 بھ بابا تلفن زده بود ذوق داشت و دائم رگ بزی مشرقنکھیمامان از ھنوز بھ خاطر ا
منم .  کنمفی خواست کھ از کارم براش تعری کھ چرا زود اومدم و مدی پرسیازم م

 زود نی ھمی نداشتم و برایروز اول بود کار خاص آوردم کھ چون لیفقط براش دل
  اکتفا کردم و بحث رو تمومستیً م کامال مشخص نفھی ھنوز وظیاومدم و بھ جملھ 

 اشپزخونھ داد زد یمامان از تو. ختی بھ ھم رشتری زنگ تلفن افکارمو بیصدا. کردم
 . رو برداریآتوسا گوش: کھ
 . تونم مامانینم:  داد زدمًبایتقر.  تکون خوردن نداشتمیاما حوصلھ     
 داد اومد و با گفتن خجالت بکش دختر ی کھ با تاسف سرشو تکون میمامان درحال    

 بھ تمام حرفاش گوش دادم اما نکھیبا ا.  زدمیالیخیخودمو بھ ب.  تلفن رو برداشتیگوش
مامان بھ سمت آشپزخونھ رفت و در . دمی نفھمیچی ھًبای بود و تقری اگھی دیفکرم جا

 یگفت کھ چھارشنبھ شب مھمون!  بودنیریش.  رسھیم رضا سھ شنبھ: ھمون حال گفت
 .دارن دعوتمون کرد

 !ھ؟ی لحظھ با خودم فکر کردم رضا کھی    
 اومدنش انگار کھ آب دنی صورتم مجسم شد و با شنی پسرعموم رضا جلویچھره     

 از جابلند یبا خوشحال.  باشن آرامش بھ وجودم برگشتختھی جسم داغم ری رویسرد
  مامان؟ادی میک: شدم و بھ آشپزخونھ رفتم و روبھ مامان گفتم
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 کھ موندگار ادیفکر کنم م.  درسش تموم شدهگھید.  رسھیسھ شنبھ م! گفتم کھ -    
 !بشھ
ه  گرده و قراری کھ گفت زن عمو گفتھ دوباره بر متایآرم! ؟ی راستیراست -    

 !ششی ھم بفرستن پنیروژ
 ! زنھی می ھر حرفنیری شی دونیتو کھ م -    
 .نمی خواد زودتر رضا رو ببی چقدر دلم می دونی خوشحالم نمیلی مامان خیوا -    
 !گھی دشینی بی خونشون ممی ریچھارشنبھ شب م -    
شوق .  اومدن رضا ، ماھور و تمام غم و غصھ ھامو فراموش کردمیاز خوشحال    

 بود یتیمی دلم بھ وجود اومده بود بھ خاطر خاطرات گذشتھ و صمی کھ تویکودکانھ ا
 خودش متخصص قلب شده یًحتما حاال برا. می باھم داشتی بچگیکھ من و رضا تو

 ی چھار سال تونیا بود و تمام ده درس رو رھا کرتای بھ قول آرمدمی شاای. بود
 احساسات دخترانھ م کھ تا ی دونم چرا ھمھ ینم.  کردی کار میرانی ایرستوران ھا

 چی ھی افتاد کھ حتادمی.  دادم بھ سمتم ھجوم آورده بودنی نمتیاون روز بھشون اھم
 رد بود دستبلی کھ تکمتای کردم بھ لوازم آرمی کھ ھوس می نداشتم و گاھیشیلوازم آرا

 و رونی فکر از خونھ زدم بنیبا ا.  شدمیبھتر بود از امروز دخترونھ تر م.  زدمیم
 خواستم ی رو کھ مییزای تمام چنکھیبعد از ا.  شھر شدمی پاساژھای راھدی خریبرا

 ی ھنوزم تویکارت مشرق.  پولم رو باز کردم و کارتم رو درآوردمفیانتخاب کردم ک
:  بھ خودم گفتمالیخیب.  زشتھ کھ بھش ندادمیلیھ خ کتاد افادمی.  کردی میی خودنمافمیک

 ھم سرزدم و گھی دیپول رو پرداخت کردم و بھ چند جا.  کنمی منکارویخب فردا ا
 دختر ھی ی دونستم کھ وقتی رو خوب منیا.  مانتو و شلوار ھم گرفتمھی خودم یبرا

بھ خونھ برگشتم اما  .ارهی حالش رو جا نمدی خری بھ اندازه یچی نداشتھ باشھ ھھیروح
 حسابش بود از سرم ی کھ توی بودم فکر اون ھمھ پولدهی رو دی کارت مشرقیاز وقت

 بلند و ی مغزم با صدای تویزیً خواستم فکرشو بکنم اما دائما چینم.  رفتی نمرونیب
 .دی خندی میطانیش
 

:  گفتی داشت و می رو بر مشونیکی ھر بار داموی افتاده بود بھ جون خرتایآرم    
 . بده بھ مننویا

 .برو واسھ خودت بخر:  گفتمی گرفتم و می از دستش مضیمنم با غ    
 مگھ من مثل تو پولدارم؟. ًاصال باھام حرف نزن! ی آتیسیاه چقدر خس -    
 دمی دستشو کشرونی خواست از اتاق بره بی کھ با قھر از جاش بلند شد و میدر حال    

 ھی من سال تا سال شیی خدایول.  برداری خوایدومو مھرک!  خب بابایلیخ: و گفت
 .ی نونوارشھی خرم تو ھمی خودم نمی برازیچ

 .ادی مشتریبھ من ب!  بده مننویا:  بھ تن کرد و گفتنموی نازنیمانتو    
 یکی نیا! یغلط کرد:  سرم گفتمی کھ با صدام خونھ رو گذاشتھ بودم رویدر حال    

 .اریزودباش درش ب. رو محالھ بھت بدم
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 ! سالشھشی و شستیً کشھ مثال بیخجالت ھم نم. اری در نی بازیخب بابا کول -    
 ی کھ منوی خانوم اسیخس:  از رژ لب ھا رو برداشت و گفتیکیمانتومو پس داد و     

 تونم بردارم؟
 .ببرش بابا! با خواھر بزرگترت درست صحبت کن! ی خودتیکول: با خنده گفتم    
 و دی بھ سمت تلفن دوتای و آرممیبا بھ صدا در اومدن زنگ تلفن بھ خودمون اومد    

 مگھ باز گند یآت:  اتاق و گفتی برگشت توقھی رو برداشت و بعد از چند دقیگوش
 ؟یزد
  شده؟یچ:با تعجب نگاش کردم و گفتم     
 مدارک ی سرھی دی بای حسابدارین گفتن فردا اول وقت براز شرکت زنگ زد -    

 .زای چنی و از ای و فرم پر کنی کنلیرو تکم
 .رمیولش کن فردا م. دمھی جدفیًخب حتما بھ خاطر وظا -    
 و بعدم بھ سمتم ھجوم دی کھ امکان داشت بھ لبش رژ مالیی و تا جانھی آیرفت جلو    

 !اه چندش:  ھلش دادم و گفتمادیبا فر. دیآورد و گونھ م رو بوس
 و دوباره بوسم کنھ کھ با ادی خواست بھ سمتم بی بھ زو مدی خندی کھ میدرحال    

 .میدی خندی مزی رزی و فقط رمیھردوتامون ساکت شد!  بابای چھ خبرتونھ یصدا
 کارم تا زی شاد بھ شرکت رفتم و بعد از مرتب کردن می اھیصبح روز بعد با روح    

 کھ روبروم ی کاغذدنیاز د.  رسوندمی ماھور خودمو بھ حسابداردنی رسقبل از
ً بای تقری از کار و کسر حقوق بھ مبلغبتی غی براخیتوب. گذاشتھ شد دھنم باز مونده بود

 ! نصف حقوقمیاندازه 
درستھ کھ فکر .  گذاشتمزی می زار بھ سمت اتاقم برگشتم و کاغذ رو رویبا حال    

 دای حداقل تا پی خواستم از شرکت برم ولی می با مشرقی لجبازیاستعفا بودم و برا
 ھی شھری حقوق من براشھیھم.  حقوقم حساب باز کرده بودمی روگھی کار دھیکردن 

 نی ای ولمی نداشتیادی مشکل زیکھ از نظر مال درستھ.  شدی داده متای دانشگاه آرمی
مش مجبور بود قسط وام ھا و بابا کھ ھ.  کردمی شد کھ منم کار می میمربوط بھ وقت

 ی روشنی از ھمچی کردم کھ مشرقیًاصال فکرشو نم. اجاره خونھ رو پرداخت کنھ
 . کردنم استفاده کنھتی اذیبرا
 ھی بھ اتاقش رفت مثل نکھیبا اومدنش جواب سالمش رو با اکراه دادم و بعد از ا    

 ھی کھ از درون مثل یدر حال.  حرف گوش کن سفارش صبحانھ ش رو دادمیبچھ 
:  لب گفتمری رو فرستادم داخل و زی آبدارچی زخم خورده بودم بعد از ھماھنگریش

 ! کھ کوفتت بشھیالھ
 
 

 کھ حاال مجبور بودم انجام بدم و یکار!  متنفر بودمیلی جا موندن خھیاز سکون و     
 از ازدهی خورم ساعت ی بفھمھ چقدر حرص منکھی ایًاحتماال برا. ادیصدامم در ن

تا اون لحظھ فقط سھ تا تلفن بھش .  از مبل ھا نشستیکی ی اومد و رورونیاتاقش ب
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 خانوم عطا براش آورده شی از پی پرونده ابودم  بار ھم رفتھھیوصل کرده بودم و 
 مجبور نباشم باھاش چشم تو نکھی ایبرا.  بھ بدنش داد و نگام کردیکش و قوس. بودم

 چی ھم ھمی گوشی تونکھیاز ا. دمو باھاش سرگرم کردم برداشتم خومویچشم شم گوش
 خانم محبوب؟:  کھ گفتدمیصداشو شن.  خوردمی حرص مشتری نبود بیخبر
 بلھ؟:  ازش چشم گرفتم و گفتمعی کوتاه بھ حالت پرسشگر نگاھش کردم و سریلیخ    
 عابر دی کنی لطف می درست نباشھ ولدیشا:  موھاش فرو برد و گفتیدستشو ال    

 . الزمش دارمن؟یبانکمو پس بد
 ً!باشھ حتما: گفتم یبا دستپاچگ    
:  بلند گفتمی نا خودآگاه با صدازی می از روفمیو ھمزمان با برداشتن ک    

 !یواااااااااااااا
 یکی اون ی گفتم توی بھش میحاال چطور. پرسشگر نگام کرد و سرشو تکون داد    

 ست؟یھمراھت ن: ه باشھ گفتانگار فکرمو خوند!  موندهفمیک
 .دیببخش: مظلومانھ نگاش کردم و گفتم    
 .ارشیً فردا حتما برام بی نداره ولیرادیا: از جاش بلند شد و گفت    
 بدون بتی بھ بعد غنیًضمنا از ا:  رفت ادامھ دادی کھ بھ سمت اتاقش میبعد در حال    
مروز برات اتفاق افتاد پس  کھ اشھی میتی وضعنی ھمی خبر داشتھ باشی و بلیدل

 !حواستو جمع کن و سرت بھ کارت باشھ
 احمقانھ بھ ذھنم یطانی دھنمو کج کردم براش و بازم ھمون فکر شدی دیچون نم    

داشتم .  بلند شدمی زنگ گوشی سھ بعد از ظھر بود کھ صداکیساعت نزد. ھجوم آورد
انقدر دستم کند بود کھ ھر نامھ .  کردمی مپی بھم داده بود تای رو کھ مشرقیینامھ ھا

 رو برام آورده نایً کردم عمدا ایفکر م.  بودنادیز چقدر ھم. دی کشی ربع طول مھی یا
 . متعجب جواب دادممی گوشی رو صفحھ دهی اسم پددنیبا د.  کنھتمیکھ اذ

 !دیی بفرمایسالم خانم رستم -    
 ؟یسالم آتوسا خوب -    
ًشصتم خبر دار شد کھ حتما کارش .  رو بھ کار برده بودیمیبازم ھمون لحن صم    

 ؟یاما آخھ چھ کار! رهی من گشیپ
 ؟ی کارم داشت؟ی شما خوبزمیممنون عز -    
 . گمی پرده میب. ی کمکم کنیاگھ امکان داره و اگھ حاضر. نمتی خوام ببیآره م -    
 ؟یچھ کمک -    
 ! تا بھت بگمنمتی ببدیبا -    
از االن بدون اگھ دردسر !  دردسر ندارمی بھت بگم حوصلھ یستی رودربایب -    

 .داره من شرمندم
 ی شددمی شنانیاز ک.  گمیمن بھت م. ایحاال تو ب:  گفتیبا حرص از پشت گوش    
  ماھور درستھ؟یمنش
 !آره متاسفانھ درستھ -    
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 !چرا متاسفانھ؟ -    
 حداقل ی پولدار نباشم ولدیمن شا: اه گفتم جواب پس دادن نداشتم با اکریحوصلھ     

 ! بودنھ؟یبھ نظرت حقم منش.  کھ دارمسانسی مدرک فوق لھی
  نھ؟ای نمتی ببیایحاال م:  بعد گفتدمی نفھملشوی زد کھ دلیاز پشت تلفن پوزخند    
  و کجا؟یک. امیم -    
 ؟یاالن شرکت -    
 .شھی کارم تموم مگھیآره دوساعت د -    
 یراست.  درب شرکت سوار شوی جلوای ماھور رفت بی دنبالت وقتامی خب میلیخ -    

 .می ماھور بفھمھ با ھم قرار دارینذار! یزی چھی
 چرا اونوقت؟ -    
 . ازشی ای و راضیآتوسا پس شغلتو دوست دار -    
 . بگویاگھ بھترشو سراغ دار! دیشا -    
! ی نگیزی کن بھ ماھور چی پس سعگمی بھت منمتیتا بب.  سراغ داشتھ باشمدمیشا -    

 . خداحافظنمتی بیپس م.  کنمیمن ضرر نم. ستی ھم مھم نیاگھ گفت
 ی اومد کلرونی از اتاقش بیتا مشرق.  رو قطع کردمیبا گفتن خداحافظ گوش    

 وارد اتاقم شد رو نکھیباالخره پنج و ربع کارش تموم شد و بعد از ا. دلشوره داشتم
 !یراست: گفتکرد بھم و 

 ی روتورشمی مدار بستھ داره ماننیخواستم بگم اتاقت دورب: نگاھش کردم کھ گفت    
 !گفتم کھ حواست باشھ!  منھزیم

 نی کردم ایبا ترس ھمش فکر م.  رفتیبدون خداحافظ. احساس کردم رنگ باختم    
 یعنی!  باشھدهینکنھ صدامو شن.  کرده باشمی کردم نکنھ حرکت زشتکاریدو روز چ

 ! ؟ی با خبر باشھ چدهیاگھ از قرار من و پد.  شدیصدا ھم واسش پخش م
 
 

 اعصابمو شتری بدهی پدنی بوق ماشیصدا.  از شرکت خارج شدمیبا اعصاب خورد    
 م؟یخب کجا بر:  بھم زد و گفتیلبخند.  سوار شدمی حالیبا ب. ختیبھ ھم ر

 !ی دونم ھر جا دوست داریچھ م:  حوصلھ گفتمیب    
 ! زده تو برجکت؟ھیچ -    
 ده؟ی سر اصل مطلب پدی برشھیم -    
 نی ازیًکال ھمھ چ.  بودی عالیلیدست فرمونشم خ.  رو روشن کرد و راه افتادنیماش    

 ؟ی کنی می کنم کمکدایاگھ برات کار پ:  عوض کردن دنده گفتنیح. دختر مناسب ود
 تونم ی کنم خسارت شرکتشون رو نمدایخودتو خستھ نکن کارم کھ پ:  مقدمھ گفتمیب    

 ی مشرقی فقط تحمل منشام،ی برونی خواد بی دلمم نمنیالبتھ ھمچ. رونی بامیبدم کھ ب
 .بودن رو ندارم
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 ی گم ولی مدیببخش!  قابل تحمل باشھری ماھور انقدر غادیبھ نظر نم:  و گفتدیخند    
 .ومدی خوشش میلی تو ھم خیاز خنگ

 با ی تو کھ فکر کردایمن خنگم :  شده بودم گفتمی کھ از حرفش عصبانیدر حال    
 .ی کنی سامان رو راضی تونی کردن مینقش باز

 کرد و زل زد تو چشمام و تی ھداابونی خی رو بھ گوشھ نی زد رو ترمز و ماشھوی    
 ! حرف رو بھت زده چرت گفتھنی ایھرک! ؟یدیمن دنبال سامان نرفتم فھم: گفت
 رازی تا شدمی بگھ خودم دیالزم نبود کس:  حرصش بدم گفتمشتری بنکھی ایبرا    

 !یدنبالش اومد
 .دی خب ببخشیلیخ! سایوا:  شم کھ گفتادهی رو باز کردم و خواستم پنیدر ماش    
 خب؟: دوباره درو بستم و گفتم.  کردی می از من عذر خواھدهیپد!  بودبیعج    
 .میپس بھتره با ھم دشمن نباش!  تونم بھ تو کمک کنم و تو ھم بھ منیمن م -    
 !ی جوابشم گرفتی زدی حرفھی. ستمی دشمن نیمن با کس -    
 . ھم کردمیعذر خواھ -    
 .ی کردی کھ عذر خواھرهی کارت گیلیمعلومھ خ. آره -    
 ی تونستیم. یدچون دختر بو!  تو بودری گشیچند روز پ. ستی نری ھم گیلینھ خ -    
 .رهی قرارداد رو بگی سامان جلوی کنیکار
 بھ نی کنی کھ ھمتون فکر مبھیعج!  بشھی قرارداد عملیآھا پس تو دوست نداشت -    

 ؟ی کنیتو چرا فکر م.  داشتیمن بستگ
 سامان باور نکرد ماھور از من و از تو سوءاستفاده ی نداشت ولیبھ تو بستگ -    

 .ی بھش بگی تونستیتو م. کرده
 خبر دنی دونھ کھ نامزدش بعد از شنی می ھر دختری ولدهی کنم پدتتی اذخوامینم -    

 . خورهی نمی ندوننکھیتو کھ سن و سالت بھ ا. ادی دنبالش نمگھی دیکی با شینامزد
 خوام انتقام کار ی می ولستمی دنبالش نگھید:  دستاش گرفت و گفتنیسرشو ب    

 .وم بشمتا آر. رمیماھور رو بگ
برو بھ !  شوادهیپ: با تمسخر نگام کرد و گفت. دنیبلند بلند شروع کردم بھ خند    
 ! برستی گریمنش
 .می تونی ما نمیول. می داریچھ خوبھ کھ ھدف مشترک: خندم رو خوردم و گفتم    
 . کنمیمن بھت کمک م. می تونیچرا م -    
 تا ی خسارت شرکت رو بدی تونی م؟یچھ جور: خودمو جمع و جور کردم و گفتم    

 .استعفا بدم
من واسھ .  ھمش تو حساب باباستی دارم ولی کھ بخوایاونقد:  زد و گفتیلبخند    

 . خوامی می چی بدم کھ پول رو براحی براش توضدی بای کلدنمی مانتو خرھی
 واقعا؟: با بھت نگاش کردم و گفتم    
 کارمونو سخت تر دینت از شرکت شا اومدرونیب: نگاھشو بھ جلو دوخت و گفت    

 !ھم بکنھ
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 تو شرکتش یوقت. می کنی مدای پی تالفی برایاونوقت راه بھتر!  کنھینھ سخت نم -    
 . تونم درست فکر کنمی اعصابمھ نمیباشم ھر روز رو

 کھ ھمش یکار.  کار خوب بھت بدمھی تونم تو شرکتمون ی من فقط میباشھ ول -    
از ! ی واسھ خسارت کنی فکرھی دی خودت بایول. ی نداشتھ باشسیرئ! یدستور بد

 .ری بگانیک
 ی من کنھ؟ تازه اون نممی تقدانیمگھ پول علف خرسھ کھ ک:  زدم و گفتمیپوز خند    

 .خواد من از شرکت برم
 .می کنکاریپس چ -    
: گفتمرو کردم بھش و .  درست نبوددیشا. انھی دونستم درستھ فکرمو بھش بگم ینم    

 . منفجر بشھی کھ مشرقیجور.  دمیمن تا فردا استعفامو م!  بھم بدهی کھ گفتیتو کار
 ؟ی کنی دزدی خوای مھیچ -    
بعد سرمو از پنجره .  شدمادهی پنی رو باز کردم و از ماشنی در ماشدیبا گفتن شا    

 یپشت نم روز بھم ھی از کجا بدونم تو ھم بھ خاطر خودت دهیپد: بردم داخل و گفتم
 .یکن

: دستشو دراز کرد و گفت. ی لبخند واقعھی نباریا.  صورتش زدی بھ پھنایلبخند    
 .از االن بگم. دمیقول نم

 !یگیخوبھ کھ راستشو م:  زدم و باھاش دست دادم و گفتمیمنم لبخند    
 .آتوسا برسونمت: خواستم برم کھ گفت    
 .رمی می میآره قربونت دارم از گشنگ:  تعارف سوار شدم و گفتمیب    

 
 در یفقط کم. می نزنی حرفمی کردی کرد ھردوتامون سعادمی خونھ پی جلویتا وقت    

 . شدم و زنگ خونھ رو زدمادهیپ. میدی سوال پرسگھی ھمدالتیمورد سن و سال و تحص
لغ خارت رو از کارت بانک  مبدی بایعنی.  بردی خوابم نمالیشب از فکر و خ    

 رهی خسارت رو بدم دوباره می جملھ کھ وقتنیھمش خودمو با ا.  داشتمی بر میمشرق
 رو گرفتھ ممیتصم. ھی دونستم کھ نفس کارم دزدیاما م.  کردمی خودش قانع مبیتو ج
اما .  خودم کارت بھ کارت کنمی ھا رو برال خواستم فردا صبح اول وقت پویم. بودم

 ! بردی دونم چرا خوابم نمینم
 پدر و مادرم شی آبروم پ؟ی کرد چی متی ازم شکای کردم و مشرقی کارو منیاگھ ا    

اما کارم !  کنھی دخترشون دزدنکھیا.  رفتی مامان و بابا ھم میالبتھ آبرو!  رفتیم
  صبحدیبا.  بودهی منطقریقرارداد اونا غ. دی رسیدوباره پولھا بھ خودش م.  نبودیدزد

.  درست نبود پوال رو کارت بھ کارت کنمیول.  کنمنکاروی برم سرکار انکھیقبل از ا
پس .  کردمی مدای پگھی کارت دھیچطور . ارمی تونستم درشون بی ھم کھ نمیاما نقد

 خواست بھم کار ی مدهی شدم حاال کھ پدی از دستش خالص مدی بایول.  راھش نبودنمیا
 رو ممیتصم.  شدمت شرکی پف کرده راھیبا چشماصبح . بده اونجا موندن خفت بود

. قبل از رفتن پوال رو بھ کارت خودم انتقال دادم و بعدم رفتم شرکت . گرفتھ بودم
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 ی استعفامو گذاشتم روی بار دوم برگھ یبرا.  استعفامو داده بودمدی فھمیًمطمئنا تا م
 بھم داد و یکاغذ.  و برگشتی مشرقشی منتظر شدم تا رفت پی خانوم عطا و کمزیم

 ھمھ پولو از کجا نیا! ی و پرداختش کنی حسابداری بردی بانوی اوبدختر خ: گفت
 !ادی کوتاه نمگھی دگھی از دستت دلخوره مسی رئ؟یاریم

 ی دونم چطورینم.  رفتمیباعجلھ برگھ رو از دستش گرفتم و بھ سمت حسابدار    
 ای ی دزدچوقتی ھی نبودم ولی ا یان مذھب دختر چنددیمن کھ شا.  شدم ی آدمنیھمچ

حسابدار شرکت با ! ھی کالھبردارنی کارم عنی دونستم ایاما م.  کردمی نمیکاله بردار
 ی مبلغنی کھ حاضرم ھمچوونمی گفت چقدر دیم ًحتما با خودش. تعجب بھم نگاه کرد

 . صبر نکنم تا قراردادم تموم بشھگھی سال دھی یرو بدم ول
 دیی تایو برگھ .  و مبلغ خسارت رو بھ حساب شرکت انتقال دادمدمیکارت کش    

 کھ ماھور رونی برم بی و اومدم از در حسابدارفمی کیاستعفامو گرفتم و گذاشتمش تو
 داشت ًبای کھ تقریبا لحن. رونی زد اومد بی کھ نفس نفس میبا وضع آشفتھ و در حال

 ؟ی کردھیتسو باھاش یدیمشج:  بھ حسابدار گفتومدینفسش بند م
 .طبق دستور پدرتون. بلھ قربان  -    
 رو ی مشرقی چشمایخون جلو.  نگاه کردی با تعجب بھ من و بھ مشرقیدیجمش    

 حرف از کنارش رد شدم و یترس برم داشت و ب.  بوددهیآخھ چطور فھم. گرفتھ بود
 کفشاش کھ یقدمامو تند تر کردم اما صدا. دنبالم اومد. رونی زدم بیاز در حسابدار

 تماس سیاگھ با پل. دمی ترسی میلیخ. م باعث شد احساس ضعف کنومدی دنبالم معیسر
 رفت و لیتوانم تحل.  تونم راه برمی نمگھیاحساس کردم د.  شدمی گرفت بدبخت میم

. ستادیروبروم ا.  شنوهی گوشام نمی کردم حتیاحساس م. دیبھم رس. ستادمیسرجام ا
 کردم یاحساس م. مجبور شدم تو صورتش نگاه کنم. د قرمز بوتیچشماش از عصبان

صدبار تو .  دادی شده بود توچشمام و دندوناشو بھ ھم فشار مرهیخ. نی زمفتمی مناال
 کردم با یفکر م.  گولم زدطونیش.  بودی چھ کارنیا. خطا کردم . دلم گفتم غلط کردم

 خواد یفکر کردم م. دست برد سمت کولھ م. ومدینفسم باال نم. دستاش گردنمو گرفتھ
 تو سالن یچکیھ.  دنبال خودشدیمنو کش. دمی چسبمحکم کولھ مو.  استعفامو ببرهدییتا

 پرتم کرد بایتقر.  شدی میزی رفت و آبرو ری لو می ھمھ چدی دی میاگھ کس. نبود
 کنھ باز کاری خواست چیم.  بودمدهیترس.  اتاق و خودش داخل شد و درو قفل کردیتو

 . مبلی روم گرفت و برد نشوندفمویدوباره ک!تو دلم گفتم نکنھ بھم تجاوز کنھ
 

 ! ھمتون؟قھرم باھاتوننی دی نمازیبدا چرا امت    
 یچ:  نھ گفتمای دی دونم شنی کھ نمی خفھ ای بشھ با صداری بود اشکم سرازکینزد    

 ؟ی خوایم
 یم:  دندوناش گفتی و با فشار رو دستش گرفتی مانتومو توقھینشست کنارم و     
 !با من؟!  آره؟ی کنی بازیخوا
 !ولم کن:  شد با حالت التماس گفتمریاشکم سراز    
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 تو می کرد و مستقکمی سمت خودش و صورتشو نزددی محکمتر گرفت و منو کشقموی    
:  گفتیشتری بتیبا عصبان. ومدی صدام در نی خواستم داد بزنم ولیم. چشام نگاه کرد

 ! نگفتم؟ی کار کننجای ادیبھت گفتھ بودم با. بھت گفتھ بودم پوالمو الزم دارم
  نھ؟ایگفتم :  داد زدًبای ندادم کھ تقریالل شده بودم جواب    
 . کردی کھ ولش کنھ اما ول نمقمیدستمو بردم سمت . سرمو تکون دادم    
 ی کنی رو درست می کھ زدی و گندی کنی اعتراف ممی ری االن منی ھمایآتوسا  -    

 ..ای
 .رونی بی ری اتاق نمنی زنده از اای: فقط نگاش کردم گفت    
 گفت و نگام یپوف.  عقب تر برهی ول کنھ و کمقموی زنگ تلفن باعث شد یصدا    

 آروم تر از قبل ی کمی ولتیبا عصبان. کرد و بازومو گرفت و مجبورم کرد بلند شم
 رمی پذی رو می سرم شلوغھ نھ کسیگیم! ی عادیلیخ! ی دی رو جواب میگوش: گفت

 .یکن  بھ حالت خطایآتوسا وا. شھینھ تلفن وصل م
 ی کھ آشکارا مییبا صدا.  دستش بودی رو برداشتم ھنوز بازوم تویبا ترس گوش    
 .بلھ:  گفتمدیلرز
  بگوی مشرقیبھ آقا. ی آتوسا فکر کردم رفتییتو: خانم عطا از اونور خط گفت    
 .نتشی خواد ببی مسیرئ

تو ھمون حالت منو چرخوند سمت .  رو قطع کردمیبھ زحمت گفتم باشھ و گوش    
 ؟ی کنکاریحاال قراره چ: خودش و گفت

 .بذار برم:  گفتمھیبا گر    
 ؟یبذارم بر. ی اون ھمھ پول از حسابم برد؟ی راحتنیبھ ھم -    
 .و حساب شرکتھاالن ت.  گردهیاونا دوباره بھ خودت برم -    
تو :  گفتادی با فرًبای و اون تقریداد زدم آ.  شد و بازومو فشار دادی عصابشتریب    

 ھیآتوسا بھ وهللا . حساب من از حساب شرکت جداست. حساب شرکتھ نھ حساب من
 .ی مرگ کنی کھ آرزوارمی سرت مییبال
 کارتی کھ چی دونیم:  بلند کرد و گفتدی تھدیبازومو ول کرد و دستشو بھ نشونھ     

 .در بستھ س.  کنمیم
 و دستشو گذاشت ی صندلی ھلم داد رویخواستم داد بزنم و کمک بخوام کھ فور    
 .ی ری نمرونی بنجایمطمئن باش سالم از ا. ی کردی بازریبا دم ش:  دھنم و گفتیجلو
 کردم یسع. دھنم بردارمی کردم دستشو از جلوی میبھ ھق ھق افتادم با دستام سع    

دستشو از رو دھنم .  شدسی اما فقط دستش از آب دھنم خرمیکف دستشو گاز بگ
 .!پاشو گورتو گم کن.  ندارمتیکار! ی زنیداد نم: برداشت و گفت

 خودمو بھ کولھ م رسوندم و ی دونم چطوری کھ از قفس آزاد شده نمیمثل پرنده ا    
 جرئت ی در و فشار دادم قفل بود ولرهی دستگچندبار. برش داشتم و رفتم سمت در

تمام تنم .  پاشو حس کردمیصدا.  و دوباره چشم تو چشم شدن باھاشو نداشتمدنیچرخ
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 تو دستش دیزد و خواست درو باز کنھ اما کل  حرکت کنارمھیبا . دی لرزیبھ وضوح م
 .کارتمو بده:  گفتتیثابت موند و دوباره رو کرد سمتم و با عصبان

از .  کولمو باز کردم و کارتشو درآوردمپیبا وحشت ز. دستش رو دراز کرد سمتم    
 نشستم یدیبا ناام.  درو باز کنھ بھ سمت اتاقش رفتنکھی و بدون ادشیتو دستم قاپ

 .دوباره تلفن بھ صدا در اومد. نی زمیرو
 

حواست بھ :  مکث کوتاه ادامھ دادھی رو بردار و بعد از یاز اون اتاق گفت گوش    
! دی رسیاگھ بھ گوش بابا م! دی فھمی می گفت اگھ کسیراست م!  خودتم باشھیآبرو

بھ سمت تلفن رفتم و .  کردمی از دستش فرار می جورھی دیبا.  کردمی می فکرھی دیبا
 :خانم عطابود.  رو برداشتمیگوش
 . اتاقشونانی پدرشون دارن مدی بگی مشرقیبھ آقا -    
پاشد اومد روبروم .  رو بھم داده بودنایانگار دن.  رو گذاشتمیو گوش گفتم یباشھ ا    

 خب؟:  و گفتسادیا
 !نجای اانیپدرتون دارن م: با من و من گفتم    
 و زی می درآورد و گذاشت روبشی از جدوی و کلدی بھ صورتش کشیکالفھ دست    

 . رسمیبھ وقتش بھ حسابت م! گورتو گم کن: گفت
درو . دمی دوًبای برداشتم و بھ سمت در تقردویبھ سمت اتاقش رفت و منم ھمزمان کل    

 . دزدکھی مواظب خودت باش زنیلیاز امروز خ:  کھ گفتدمیکھ بازکردم صداشو شن
 شد ریدوباره اشکم سراز!  گفت دزد؟ی مکھ؟ی گفت زنیدرجا خشکم زد بھ من م    

 کرده بودم فکر ی لحظھ بھ کارھی. ت خارج شدم از شرکعی سریلی ندادم و ختیاما اھم
ً واقعا دختر نکارمی ادمی بھتر از دزد ھم نبودم وشای کلمھ اقیً واقعا الدمیکردم و فھم
 ی معده م میاز فشار عصب.  پارک نشستمھیرفتم تو !  سوال برده بودریبودنم رو ز

حاال کھ شروع .  و بعد از جا بلند شدمختمی بھ حال خودم اشک ری ساعتمین. سوخت
 دهی شرکت پدیبھ خودم قول دادم بعد از استخدام شدنم تو.  دادمی ادامھ مدیکرده بودم با

 دست از سرم یبھ راحت  دونستمیم.  رو بدمی وام کنم و پول مشرقھی درخواست نایا
 شکل نی موندم تا بھ بدتری منتظر مدیبا.  بھش زده بودمی بدیضربھ .  دارهیبر نم

 تونست ازم ی می حتیول.  اومدی از دستش بر نمیاما اون کھ کار. ممکن جوابمو بده
 . کنھتیشکا
 ی صداش، با صدادنی رو گرفتم و بعد از شندهی پدیشماره . اشکم کھ خشک شد    

  برام؟ی کنی کار میحاال چ. من استعفا دادم. سالم:  گفتمیگرفتھ ا
 ؟ی کردھیرفتھ؟ مگھ گرپس چرا انقدر صدات گ! سالم -    
 نمت؟ی کجا ببالیخیب -    
 ؟یآدرسو بلد!  شرکتایب -    
 !نھ -    
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 ی از دوستایکی خوام یبا پدرم صحبت کردم و گفتم م.  کنمیباشھ برات اس م -    
 !ی ندیحواست باشھ سوت. دوره دانشگاھمو استخدام کنم 

 .خداحافظ. باشھ حواسم ھست -    
 از یلیساختمون شرکت خ.  شرکتشون شدمی آدرسو برام فرستاد راھنکھیبعد از ا    

 ی مشرقی دونستم ، از نظر کاری کھ میی تا جای بزرگتر بود ولیساختمون مشرق
 ی رو از اعتبار شرکت ماھان کم نمیزی چنیھرچند ا.  موفق تر و معتبر تر بودیلیخ

 .تن داشی ھم ھمکاربا  از پروژه ھا ھر دو شرکتیلی خیتو. کرد
 ھی یرو. برام جالب بود کھ از اتاق ماھور ھم قشنگ تر بود.  شدمدهیوارد اتاق پد    

مکالمھ اش کھ تموم شدرو کرد بھم و با .  زدیداشت با تلفن حرف م.  نشستمیصندل
 ؟ی شدی شکلنیپس چرا ا: تعجب گفت

 ؟یچھ شکل:  گفتمی تفاوتیبا ب    
لباستم !  پف کرده و قرمزیچشما!  کنھیرار م فنھی تورو ببالی کھ گودزینجوریا -    

 !ھیکھ خاک
 ! شدمریدرگ -    
 ابون؟یکجا تو خ -    
 !ینھ با مشرق -    
  اونم شاختو شکوند ھا؟یپس پا رو دمش گذاشت:  و گفتدیخند    
 .من شاخشو شکستم! نھ -    
 . دلت براش سوخت؟ی کردھی گریآھان چون شاخشو شکست -    
 !دهیحوصلھ ندارم پد:  گفتمرلبی زدم و زیپوزخند    
 بودن غاتینظرت در مورد مسئول بخش تبل.  سر اصل مطلبمیبر!  خبیلیاوه خ -    
 ھ؟یچ

 حقوقش چقدره؟: بدون فکر گفتم    
 ؟ی ھستی بابا آتوسا؟ تو دنبال چیا -    
 .رمیگ زود ھم وام بیلی خوب کھ بتونم خیلی حقوق خھی کار خوب با ھیدنبال  -    
 ؟ی خوای می چی براگھیوام د -    
 .الزم دارم -    
 ؟ی شی مغاتیحاال مسئول بخش تبل. باشھ -    
 .زای چنیخسارت و ا! ن؟ی ضمن قرارداد ندارطی شما کھ شرایول. آره قبولھ -    
حقوقت ھم . ی بری تونی میھروقت خواست.  ذارمینھ نگران نباش واسھ تو نم -    

 . کنم کھ ماھور ضربھ بخورهی من حاضرم ھرکارنیبب. ی کنی مافتیتمام و کمال در
.  شدی گفتم دلش خنک می اگھ بھش مدیشا.  کردمکاری دونست امروز باھاش چینم    

 . بشھ و بھ منم کار ندهالشیخیاما ممکن بود بعدشم ب
 کم ھی میحقوقش از حقوق قبل. ھ سالھیقرارداد . برگھ قراردادو رو بھ روم گذاشت    

امضاش .  ھم از شرط و شروط و خسارت نبودیخبر.  بودی بازم عالیول. کمتر بود
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 یلیخ. ھی مرادیھمکارتم آقا. ی کارتو شروع کنی تونیخب از فردا م: کھ گفت. کردم
.  بابام با من مھربون تر باشیًفقط لطفا جلو. دهیم ادی بھت زویھمھ چ. بھ کارش وارده

 !ی تازه ممکنھ فکر کنھ دشمنمی کنھ باھام دوستی نھ تنھا فکر نمینجوریا
 

 آروم تر شده یکم. می شرکتشون رفتی و بھ سمت غذاخورمیبا ھم از جا بلند شد    
 از می دارم و نگرانی راحت شده بود کھ حداقل حقوقالمیحاال با بستن قرارداد خ. بودم

 بود ی بدی خودش کرده بود جملھ ری کھ ذھنمو درگیزیتنھا چ.  بابت رفع شده بودنیا
 کردم و بھ زی رفتم و لباسھامو تمی بھداشتسی سروسمت بھ.  بودمدهی شنیکھ از مشرق

برام جالب بود کھ کارمنداشون اجازه . می نشستزی مھی پشت دهیبا پد. صورتم آب زدم
 یالبتھ برا. اشن ھم رفت و آمد داشتھ بی غذاخوری توی ساعت از وقت کارنیداشتن ا

 ھم با دهیرفتار پد. ن داشتی رو کھ الزم داشتن برمییزھای فقط چومدنیخوردن غذا نم
 داشتم ی از اولش نسبت بھش حس خوبنکھیبا ا.  بودیمی مھربون و صمیلیھمشون خ

 ی می کھ در موردش کرده بودم احساس شرمندگی بعدیاما االن در بھ خاطر فکرھا
 .کردم

 . خنک در خواست کردمیدنی نوشھی و قھوه داد و منم کی سفارش کدهیپد    
 بھ شرکت انی کدمیشن:  شروع کرد و گفتدهی پدنکھی تا امیھردوتامون ساکت بود    

 ش؟ی شناسیاز کجا م.  کرده بودتی معرفیمشرق
 !دوست برادرمھ -    
  ھواتو دارهیلی خگنیم -    
 گن؟ی مایک -    
 .ماھور بھم گفت -    
 !ھی روانھیاون از نظر من :  زدم و گفتمیپوز خند    
 . ازش پرهشتریتو کھ دلت ب:  کرد و گفتیخنده ا    
 ؟ی ناکارش کنی خوای میحاال چجور -    
 کھ نیفعال ھم.  کنمی مدایاما راھشو پ.  دونمیھنوز نم:  مکث کرد و گفتیکم    

 . دارمشتری باری ھی من ینجوریچون ا. ھی بزرگی خودش برگ برنده نجایتورو آوردم ا
 ! کھ بھ خونش تشنھ سی دختر عصبانھی:  رو در آورد و گفتوی دھی یبعد ادا    
 زھرشو ی روزھیً دونستم کھ حاال اون بھ خون من تشنھ بود و حتما یاما خودم م    

د  دزکھیحاال کھ بھم گفتھ بود زن.  دادمی متی بھش اھمدی نباگھیاما د. ختی ریم
 . کنمتشی دادم تا اذی انجام مومدی از دستم برمیھرکار

سامان : دمی تامل پرسی و با کمدهیرو کردم بھ پد.  فکرشو نکنمگھی گرفتم دمیتصم    
 پسرعمتھ؟

 !آره:  کرد و گفتی تلخیخنده     
  بھ ھم خورده؟ونتونیچرا م -    
 .نھ بھ ھم نخورده -    
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 یزی چگھی دنی خواد در موردش حرف بزنھ واسھ ھمی جوابش فکر کردم نمنیبا ا    
 ھم ھست بھ یزیاگھ چ. میستیما با ھم بد ن:  خودش گفتقھیبعد از چند دق. دمینپرس

اولش ھم اونا با ھم . می نداشتی مشکلچی ھچوقتیوگرنھ من و سامان ھ. خاطر پدرامونھ
 . خراب شدیچ  بھ خاطر ماھان ھمھیول. بد نبودن

 ھ؟یماھان ک: با تعجب نگاش کردم و گفتم    
 . بودیعنی! برادرمھ -    
 مرده؟ -    
 .ستی ننجای اگھی دیول! نھ بابا -    
 ی خودش اگھ مینجوریا.  ادامھ ندادمنیواسھ ھم. دمی پرسی چھ سوال بددمیفھم    

:  کرد و گفتی تلخیخنده . احساس کردم بغض گلوشو گرفتھ.  زدیخواست حرف م
 ی دونی میراست.  خوروتویحاال آبم.  گمی بھت می روزھیماجراش مفصلھ ! ولش کن

 اس؟ی مشرقھیآخر ھفتھ مھمون
 . منم دعوت شدمگنیآره م -    
 جا ھی ھیآتوسا نظرت چ. می بکنمی تونی مکارشی چنمی ببایب. میما ھم ھست! خوبھ -    

 .مشی خوره بزنی کھ میی تا جامیدست و پاشو ببند. میخفتش کن
انگار .  کردمی می احساس پوچگھی دونم چرا دینم. از تصور حرفش خندم گرفت    

 رونمی از فکر بمی زنگ اس ام اس گوشیصدا. انتقام گرفتھ بودم و راحت شده بودم
 شتری شاخ و دم خندم بی اسم غول بدنیبا د. انی کای خودشھ ای دونستم ی مگھید. دیکش
 دی قی رو شروع کردیحاال کھ باز: نوشتھ بود. م حرفا کردنیدتر بیخودمو آماده . شد

 بھ بعد نیاز ا.  خودتھری سرت اومد تقصیی باشھ ھر بالادتیاما .  زنمیپوالمو م
 .حواست بھ خودت باشھ

اونروز .  موندمدهی پدشیتا بعد از ظھر پ.  گذاشتمفمی کی توموی زدم و گوشیپوزخند    
 روز پنج ی خودمو برادیبا.  تونستم بھش اعتماد کنمشتری و بمی با ھم حرف زدیلیخ

 . کردمیشنبھ آماده م
 
 

 با عجلھ بھ سمت ی شده بود ولری دیکم. رونی از خونھ زدم بیدواریصبح با ام    
 ی جلوینی برسم ماشی اصلابونی بھ خنکھیقبل از ا.  کھ بھ اتوبوس برسمدمی دوستگاهیا

 دومتر ی بھ اندازه ی پرشًبایھاش تصادف نکنم تقر بانکھیپام ترمز کرد کھ از ترس ا
 ھا یمثل کول. زهی کرد باعث شد اعصابم بھ ھم برارد کھ بھم ویاسترس. انجام دادم

 ؟ی مگھ کوریھو:  و گفتمنی ماششھیرفتم سمت ش
:  راننده کھ گفتیبا خنده .  شد در جا خشکم زدادهی پنی راننده کھ از ماشدنیبا د    

  ادبھ و من خبر نداشتم؟ی من انقدر بیدختر عمو
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 پاش بود نگاه کردم و فکر کردم کھ چقدر ری کھ زینیبھ خودمم اومدم و بھ ماش    
.  رضا بود و امروز ھم کھ سھ شنبھ بودھی و اون ھم چقدر شبناستی عموانی ماشھیشب

 ؟ی رضا خودتیوا:  گفتمغی و با جدمی بھ سمتش دویبا ذوق کودکانھ ا
 می بودابونی خی اون وضع و خودمون کھ تودنیو برام باز کرد کھ با ددستاش    

 ! کنیزی و آبرورایحاال ب!  ی اوونھیچقدر تو د:  و با خنده گفتمستادمیسرجام ا
 ی دست کھ مھینامرد حداقل :  کرد و دستش رو بھ سمتم دراز کرد و گفتیخنده ا    
 !ی بدیتون
 و دمی و خنددمی دستمو کشادیدستشو گرفتم کھ محکم بھ دستم فشار آورد و منم با فر    
 ! رضای اوونھی دیلیخ: گفتم
 یریکجا م!  تو آتوسایوونگینھ بھ د:  و سرشو با شوق تکون داد و گفتدیخند    

 خوشکل خانوم؟
ز اول  فراموش کردم امروز روی سرخوش شده بودم کھ بھ کلدنشیانقدر از د    
 برم سرکار و با دی شد بارمی دوونھی دیوا:  گفتمادیبا فر.  بھ موقع برسمدی و بامھیکار

 . رسونمتی بابا مسایوا:  برم کھ داد زدستگاهیعجلھ خواستم بھ سمت ا
بھش امون حرف .  کھ اونم سوار شدنشی ماشی تودمیاز خدا خواستھ برگشتم و پر    

 ؟یدی رسیک: دمی پرسی دادم و ھمش ازش سوال میزدن نم
 !شبید -    
 ! نھای ی حاال دکتر شدمیرضا خودمون -    
 ھ؟یتو کارت چ! گھیخب دکتر شدم د! نھ خانوم خانوما مھندس شدم:  و گفتدیخند    

 !ی خونتون کھ تو جلوم سبز شدامی خواستم بی چطورن؟ منای عمو ایراست
 ! بده براتی خواد مھمونیزن عمو م. شونینی بیولشون کن فردا م -    
  چرا نگفت؟؟یجد:  و گفتدیبا تعجب اخماشو در ھم کش    
 . کنھرتی خواستھ غافلگیًحتما م. اه پس گند زدم -    
 کنھ ی ماهی لو دادم روزگارمو سشوی اگھ زن عمو بفھمھ من مھموننکھیبعد با فکر ا    

 ! کشھیمنو م! ین دوی می رضا توروخدا بھ زن عمو نگیوا: با التماس گفتم
 !شھی می چنمیبب. باشھ خوشکلھ:  و گفتدیخند    

 
 پام ترمز کرد ی جلوینی تکون دادم کھ ماشیبراش دست.  کردادمی در شرکت پیجلو    

 چی انجام ھی برای فرصتنکھی اومدن و بدون ارونی از توش بیکلیو سھ تا مرد ھ
 شده بود تا ازم ادهیرضا کھ پ.  گذاشتننمی ماشی کنم دست و پامو گرفتن و تودای پیکار

.  حرکت کردنی و بعدم سوار شد و ماشنی زمی رود از مردا ھل دایکیدفاع کنھ رو 
 دھنمو گرفت ی جلوشونیکی خواستم کھ ی زدم و کمک می مغی بلند جیھمش با صدا

 !پسره دنبالمونھ:  گفتیکیو بھ اون 
ھمش .  کردمیداشتم از ترس سکتھ م. م تونستی اما نمرمی کردم دستشو گاز بگیسع    

 .یتکون نخور لعنت:  گفتیاونم ھمش م.  زدی دستش دست و پا مریز
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 افتاده ھیبھ گر.  بستخی رگھام ی خون توشھی حتما بھم تجاوز مندفھی انکھیاز فکر ا    
 ی مبمونی تعقنی پسر با ماشھیآقا :  حرف زد و گفتی با گوششونیکی کھ دمیشن. بودم
 م؟ی کنکاریچ. کنھ
 .نگھ دار:  گفت کھ ھمون مرد رو بھ راننده گفتی دونم طرف از پشت تلفن چینم    
 دھنمو گرفتھ بود ی کھ جلوی و باز کردن و اوننیراننده زد رو ترمز و بعد در ماش    

 .زود باش.  شوادهیپ: داد زد
ا کنارم ترمز رض.  کھ خودش گاز داد و رفتنی زمیافتادم رو. رونیبعد ھلم داد ب    

  بودن؟ی کنای شد آتوسا؟ ایچ:  شد و بھ سمتم اومد و گفتادهی پنیکرد و از ماش
.  شدمنیبا کمک رضا سوار ماش.  خراش برداشتھ بودابونیدست و پام از آسفالت خ    

 کھ اون مرد ی مطمئن بودم شخصًبای تونستم حرف بزنم اما تقریھنوز از ترس نم
 ! بودهیرق باھاش صحبت کرد مشیتلفن
 ؟یبھتر: رضا رو کرد بھم و گفت    
 . فقط دستم و زانوم خراش برداشتنستی نیزیآره چ -    
 ؟ی کالنترمی برداشتم برنشونویمن شماره ماش -    
نھ نھ ، :  خونوادم باشھ با ترس گفتمی لو دادن من جلوی ھدف مشرقنکھیاز ترس ا    
 ! نشدهیزی خواد چینم

 شون؟ی شناختی م؟ی مشکل داریاتوسا با کس: مشکوک نگام کرد و گفت    
فکر کنم دنبال پول بودن آخھ .  بودمدهی ھم ندشونیکیتو عمرم ! نھ بھ خدا رضا -    

 . نکرددای پیچی ھی گشت ولفمویک
 نیھمچ. می کنتی بھ ھر حال الزمھ کھ شکایول:  راحت شده باشھ گفتالشیانگار خ    
 . تو سطح شھر آزادانھ بچرخندیبا نییآدما
 ھی از قضھیکاف! ی دونیتو اخالق مامان و بابامو نم!  رضاالیخیب: با حرص گفتم    
 . بشمی تو خونھ زنداندیاونوقت با.  ببرنییبو

االن .  تونستم فکرشو بخونمیم.  نگفتیزیاز لحن حرف زدنم تعجب و کرد و چ    
 چوقتیاون آتوسا ھ. ستی شناختم نی کھ می قبلی آتوسانی گفت ایًحتما با خودش م

 . شدی نمیعصبان
وارد .  انجام دادنکاروی ای حرفچی ھیازش خواستم منو برسونھ شرکت و اونم ب    

از :  کھ نوشتھ بودی مشرقامی پدنی در آوردم کھ با دفمی از کمویشرکت کھ شدم گوش
  آتوسا؟ادی خوشت مجانیھ

 . ودهمطمئن شدم کھ کار خودش ب    
 

 منتظر ی ربعھی. سرش شلوغ بود! دهی برم اتاق خودم رفتم سراغ پدنکھیقبل از ا    
 . فرستادم داخلشیموندم تا باالخره کارش تموم شد و منش
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جواب .  بھم لبخند زد و سالم کردشھیمثل ھم.  بھ در زدم و وارد اتاقش شدمیتقھ ا    
 ی می کار درستی مطمئندهیپد: فتم مقدمھ بھش گی و بیسالمش رو دادم و با نگران

 م؟یکن
 ! شده؟یچ: با تعجب ابروھاشو گره کرد و گفت    
 . نگرانمیلی من خی دونم ولینم -    
 . شدهی چنمی ؟ واضح بگو ببی چیعنی -    
 و پرداختشون بھ عنوان ی مشرقی برداشتن پوالیماجرا.  گرفتھ بودمممویتصم    

 .  کردهی کردم و گفتم کھ امروز ھم چھ کارفیخسارت رو براش تعر
 آتوسا باورم یوا:  خنده گفتنی و در حدنی بلند خندی شروع کرد با صدادهیپد    
 ؟ی کردنکاروی تو اشھینم

 .ارنی سرم بیی بالھی دهیم!  سوونھی داروی نی کنم؟ اکاریحاال چ -    
 ! تونھینھ بابا نم -    
 . امروز اگھ پسر عموم نبود فاتحھ م خونده بودتونھ؟یچطور نم -    
 .یآتوسا نابودش کرد!  خدایوا: دوباره شروع کرد بھ خنده و گفت    
 .شمی خودمم نابود می دونم و بھ زودیبلھ م: با حرص گفتم    
  الزم داشت؟یلی پوالشو خیحاال مطمئن -    
 جلوم تا از شرش ی ذاری راھکار مھیحاال . اریآره بابا روز قبلش گفت کارتمو ب -    

 .خالص شم
 نیاز ا.  کنھی تونھ کاری نمگھی نترس من ھواتو دارم دی آخھ؟ ولیچھ راھکار -    

 . تونھ بکنھی نمی کارچیھ. یری شرکت مسی با سروای برمت خونھ ی خودم مایبھ بعد 
 . از تجاوز بھ منری غیچکاریبلھ ھ -    
 و پیخوشت. ستیحاال بدم کھ ن! ا بناگوش باز شد و گفت تدهی پدشی حرفم ننیبا ا    

 .خوشکلھ
 .چھار تا نره غول فرستاده. کنھیخودش کھ تجاوز نم. ًواقعا کھ -    
  خندم آتوسا؟ی چرا می دونیم -    
 .دمی خنددینھ واال بھ منم بگو شا -    
 محالھ وگرنھ. اون فقط خواستھ بترسونت.  شناسمیآخھ من ماھورو خوب م -    

 . کنھی کارنیھمچ
 . چشماشو گرفتھ بودیخون جلو. دمی کھ من دیاون کس.  خانمرینخ -    
 .امتحان کن.  کنھی بدتر میدی نترسنھیاگھ بب. حاال امتحان کن. باور کن -    
فقط .  سرکارمرمی من مادی از دستت بر نمیمعلوم شد کار: از جا بلند شدم و گفتم    

 . خونھمی خودت برسونی نره قول دادادتی
 کھ ی مرادی آقای گوش دادن بھ حرفانیح.  زد و دستش رو برام تکون دادیچشمک    

 کردم کھ ی فکر منی داد بھ ای محیبھ قول خودش داشت چم و خم کارھا رو برام توض
 ی مرادیآقا.  ترسوندنم بودهی فقط برای مشرقی کارای راست بگھ و ھمھ دهینکنھ پد
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 کردم یاحساس م. و حرفاشو خوب گوش بدم  کرد کھ بھش توجھ کنمیمدام گوشزد م
 باھام تماس گرفت دهیوقت ناھار پد.  ھستم و اونم معلم مدرسمھیدانش اموز کالس اول

 یامکیبھ پ. می شدیرفتم در اتاقش و باھم وارد غذاخور. سی سلف سرومیو گفت کھ بر
.  کردماه نگیآتوسا خوب: ھ بود شماره ناشناس برام ارسال شده و نوشتھیکھ از طرف 

 کرد امی بھ پی نگاھدهیپد.  گذاشتھی حاال ھم برام مزاحم تلفنایب:  گفتمدهیبا حرص بھ پد
  ماھور فرستاده؟نوی ایحاال مطمئن: و گفت

 اعالم ادی زجاناتی خودشو بھ ھی عالقھ شی چند ساعت پنی بوده؟ ھمیپس ک -    
 .کرده
 یرزنای پنی عیشد!  دختری خوریآتوسا چقدر تو حرص م:  با خنده گفتدهیپد    

 !غرغرو
 کنم؟ کاریحاال چ:  گفتمدهی ھمون شماره رو بھ پددنی و دمی زنگ گوشیبا صدا    

 !خودشھ
 !گھی دگھی می چنیباشھ خونسرد باش جواب بده بب -    
 ؟ی خوای از جونم میچ:  پاسخ رو فشار دادم و گفتمیدکمھ     
 از ی دادم چامی پھیسالمت کو؟ بعدشم من :  و گفتدیچی پی گوشی تویی آشنایصدا    

 جونت خواستم؟
 ی بھ لبم اومد و از فکر اشتباھم با دست زدم روی رضا لبخندی صدای آورادیبا     

  فکر کردم مزاحمھ؟دی ببخش؟یخوب! ؟ییرضا تو: سرم و گفتم
 ی نکنھ آدما؟یآتوسا مزاحم دار:  گفتدی باری ازش می کھ کنجکاوییبا صدا    

 ...امروز صبح ھم
 یشماره .  شناختمیآخھ شمارتو نم! ھ؟ینھ بابا مزاحم چ: حرفشو قطع کردم و گفتم    

 ؟یمنو از کجا آورد
 می باھم بریخواستم اگھ بعد از اتمام کارت وقت دار. گھی گرفتم دنیاز روژ -    

 .رونیب
 با دوستم امی زن عمو منو بکشھ؟ نھ نمی خوایم.  ھایدیھنوز نرس: با خنده گفتم    

 .رونی بمی برمی خوایم
 . زدم کھ ابروھاشو بھ عالمت نھ باال داددهی بھ پدیچشمک    
 ؟ی چیعنینھ :  و گفتمدهی رو قطع کرد و من رو کردم بھ پدی گوشیرضا با ناراحت    

  ؟ی ھستیپس تو چھ دوست
 

 دهی پدی حرفادنی و شنروزیبعد از اتفاق د. می بوددنی سرگرم لباس پوشتایمن و آرم    
 نسبت ی خواست منو بترسونھ و قصد سوئی فقط می باور کرده بودم کھ مشرقًبایتقر

 ی شرکت بھ خونھ برگشتم خبرسیخداروشکر تا امروز عصر کھ با سرو. بھم نداشتھ
 از تایو بابا بلند شد با آرم مامان ی ھاتیکا غرغر و شی صداگھی دیوقت. ازش نشد

 ھمش مزه تای عمو آرمی راه خونھ یتو. می رفتنی و بھ سمت ماشمی اتاق دل کندی نھیآ
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 نی کھ رضا دکتر نشده و امیشی گفت کھ مطمئنھ باالخره متوجھ می کرد و می میپرون
 عمو با چنان ن زمیدی عمو کھ رسیبھ خونھ .  بودهلی دلی و سور و سات ھم بیمھمون
 ی با دست زد پشت کمرم و جلوتای بھمون خوش آمد گفت کھ ھمون لحظھ آرمیتفاخر

 . خودتو آماده کنیآت: زن عمو گفت
 اقوام زن عمو قبل از ما یھمھ . می بھش رفت و وارد خونھ شدیمامان چشم غره ا    
با خودم  . از خود رضا نبودیخبر.  از خودشون بودنییرای بودن و سرگرم پذدهیرس

 تای کھ حاال کنار من و آرمنیرو کردم بھ روژ. فکر کردم نکنھ بھ زن عمو گفتھ باشھ
 کجاس؟  پس رضانیروژ: نشستھ بود و گفتم

 دونم بعد از ظھر کھ مامان بھش گفت ھمھ رو ینم: شونھ ھاشو باال داد و گفت    
 ادیاگھ ن. ھ نگرانیلیمامان خ! ومدهی و ھنوز نرونیدعوت کرده از خونھ رفت ب

 . برنداشتشوی گوشمیچندبار ھم زنگ زد. رهیآبرومون م
 رو دیزن عمو کھ تازه کنار ما رس.  کنمیاالن خودم درستش م:  زدم و گفتمیلبخند    

 .ی کنی درست مویچ: بھ من گفت
.  شدی ھم نمینجوری زن عمو زنگ نزنم اما ای بھتر باشھ جلودیفکر کردم شا    

 رضا رو گرفتم بعد از سھ بوق جواب یشماره .  بزنھی بھش حرفنیممکن بود روژ
  خانوم؟ھیچ: داد
 یی کجا؟ی ری و خودت می کنی مھمون دعوت مگھیحاال د. سالمت کو رضا -    
 تو؟
بھش .  ندارمی مھمونیآتوسا بھ خدا حوصلھ . من دعوت نکردم کار مامان بوده -    

 .رد بعد اما گوش نکی ھفتھ یگفتم بذاره برا
 .مرگ آتوسا. گھی دای بابا حاال پاشو بیا -    
 . اونجامگھی ربع دھیتا .  تویباشھ فقط بھ خاطر گل رو -    
 از حدقھ در اومده نگام یزن عمو کھ تا اون لحظھ با چشما. تماس رو قطع کردم    

  شد؟یچ:  گفتی در ھمی کرد با چھره یم
 ی خودشو مگھی ربع دھیعمو جان گفت تا زن :  کردم خونسرد باشم آروم گفتمیسع    

 .رسونھ
 کھ نیروژ.  پشتشو بھم کرد و رفتی حرفچی در ھم شد و بدون ھشتریچھره ش ب    

مامان از .  آتوسایناراحت نش:  گوشم گفتخی حرکت مادرش شده بود آروم بنیمتوجھ ا
 . کنھی مینجوریدست رضا دلخوره کھ ا

  شده؟یچرا دلخوره؟ مگھ چ: با تعجب گفتم    
.  بھاری خواستگارمی خودشو آماده کنھ کھ بردیمامان بھ رضا گفت با.  دونمینم -    

 .رضا ھم قبول نکرد.  مامان قصدشو داشتمی کھ از قدادتھی
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 رضا بره ، زن عمو اصرار داشت کھ با بھار ازدواج کنھ نکھیخبر داشتم قبل از ا    
رضا .  منصرف نشدهمشی دونستم بعد از چھارسال ھنوز از تصمی ھم برن اما نمو با

 یھمھ م.  مھمونا بلند شدی ھمھمھ یبا اومدن رضا صدا. ھم کھ از اول مخالف بود
 و تایفقط من و آرم.  شده بودجی گچارهیب. خواستن بغلش کنن و باھاش حرف بزنن

 تنھا بود و یالبتھ بھار ھم گوشھ ا. می کردی و تماشا ممی گوشھ نشستھ بودھی نیروژ
 نوبت ما ی کرد کی گوشمون وزوز مخی ھمش بتایآرم.  بودلشی موبایسرشم تو

.   دختر خالتشیبرو پ:  گفتمنیبا اشاره بھ بھار بھ روژ. دمی خندیمنم ھمش م.شھیم
 .تنھاس

 یلیًقبال روابطمون خ.  کھ انگار از خدا خواستھ بود بلند شد و رفتنیبا حرفم روژ    
 با بھار و یحت. می گرفتی اقوام زن عمو گرم می با ھمھ تایبا ھم خوب بود و من و آرم

 رفت و آمدھا کم شد گھی رضا رفت، دیاما از وقت. می رفتی ھم مرونی و رضا بنیروژ
 مثل قبل زی کھ برگشتھ بود دوباره ھمھ چ حاالدیشا. سرد شد و رابطھ ھامون ھم با ھم

  تشکرش بود؟ی زن عمو چش بود؟ بھ جاگمیم:  گوشم گفتی توتایآرم.  شدیم
 .دمی بھار دلخور بوده بھش حق مھیبعدم بھ خاطر قض. گھیاخالقشھ د! ولش کن -    
 . رو بخوادگھی دی رضا کسدی شاره؟ی گیآخھ تو حرصت نم -    
 خودمو ی حرص زندگنکھیمن ھم!  داره خواھر منی ما چھ ربطبھ: با خنده گفتم    

 .ھیبخورم کاف
 کم گھید. مینی ھم ببی مترھی ی رضا رو از فاصلھ شھیً دونستم اصال فرصت نمینم    

 بھ چکسیھمھ رضا رو دوره کرده بودن و ھ.  حوصلمون سر رفتھ بودتایکم من و آرم
 . کردی نمیما توجھ

 متوجھ ی شلوغیتو.  داشتمامی کال و پسیچند تا م.  در آوردمفمی از تو کمویگوش    
با .  بودی از مشرقشیکی امایاما پ.  بھم زنگ زده بودانیک. صداش نشده بودم

 . نشھداتی پی کن فردا تو مھمونیسع: نوشتھ بود.  بازش کردمیکنجکاو
 دی بادهیبھ قول پد. زهی بھ ھم برشتری کنھ اعصابمو بی می دونستم داره سعیم    

 .ادی تا چشمت در بامیم: براش نوشتم.  دادمیحرصش م
. انھی ی کھ فردا برم مھمونھی دونستم کار درستینم.  ندادیامی پی تا آخر مھمونگھید    

 و بھار دور نیبا روژ. مینی رضا رو ببمی باالخره فرصت کردتایبعد از شام من و آرم
.  زد و فقط ناظر بودی نمی حرفچی اما بھار ھمی کردی شوخی اقھیچند دق. میھم نشست

 نیا.  قبل زن عمو افتادمی ھفتھ ی حرفاادیشدنش بھ جمعمون   و ملحقنیبا اومدن فرد
 رو ھی ھم کھ قضتایآرم.  کردی ھمش نگام منیفرد. ًماجرا رو کال فراموش کرده بودم

البتھ . نھ نزی وقت حرفھی کردم یھمش دعا م.  دونست متوجھ نگاھاش شده بودیم
 بود کھ زن عمو یبتیمص  دونم چھینم.  آماده کرده بودمزی انکار ھمھ چیخودمو برا

 خوشحال رو کرد بھش و یلی خنی فرددنیبا د.  جمعمونی اومد توی آوردن چایبرا
 مرد تو ھی آتوسا بود کھ با نیحاال ھم!  خالھی کنینگفتم اشتباه م.  جاننیفرد: گفت
 ؟؟یدی دھیحافظ



 81 

 کرد رو ی کھ تا اون لحظھ ھمش نگام منیفرد.  نگاه ھا بھ سمت من برگشتیھمھ     
 دونم خود آتوسا خانوم ی کھ من مییتا جا.  بگم خالھیواال چ: کرد بھ زن عمو و گفت

 . ھم سرکرده بودنی شکلنی شال ھمھیًاتفاقا . بودن
 شالشم ھم یتح. جالبھ آتوسا:  نگام کرد و گفتی اروزمندانھیزن عمو با لبخند پ    

 .رنگ تو بوده
 .ستی نیرمعقولی غزی کھ چنیزن عمو جان ا:  خودمو نبازم گفتمنکھی ایبرا    
 حرفم بھ کمکم اومد و با خنده ی در ادامھ تای انداخت و آرمشینی بھ بینیاز حرفم چ    

 . نبودهرازیًآخھ زن عمو آتوسا اصال ش: گفت
 . دارنفی خنگ تشری خان کمنیمتاسفانھ فرد:  بلند ادامھ دادیبعدم با صدا    
 فی بود حردهیزن عمو کھ فھم.  جمع ھم بخندنی ھی خودش باعث شد بقیبا خنده     

 گرون تموم نی فردی برایلی ختایبھ نظر حرف آرم. از کنارمون دور شد.  شھیما نم
.  نگذشت کھ ازمون فاصلھ گرفت و بھ جمع بزرگترا ملحق شدی اقھیچون دق. شده بود

 کھ برگشتھ بود روزی بشر از دنیا.  کردیم از اون لحظھ بھ بعد رضا مشکوک نگام
برخالف .  تموم بشھی مھموننی کردم زودتر ایھمش دعا م. ًکال بھ من مشکوک بود

 رفتن، نفس ی پدر برایبا اعالم آمادگ.  بودی خستھ کننده ای مھمونتایتصور من و آرم
 از مونا مھی ما زودتر از ھمھ ی کردم و خانواده ی و از جمع خداحافظدمی کشیراحت

 .می عمو خارج شدیدرب خونھ 
 

 وارد خونھ عیسر. نمشی بی می مھمونی کردم و گفتم کھ شب توی خداحافظدهیاز پد    
 نی کردم بھتری دوش مختصر گرفتم و سعھی.  حمومیشدم و خودمو پرت کردم تو

 لباس چکسی و ھھی رسمیلی خی بھم گفتھ بود کھ مھموندهیخوب شد پد. مانتومو بپوشم
 و شال و دی سفی مانتوھی. زمی سر بربھ ی دونستم چھ خاکی پوشھ وگرنھ نمیشب نم

 نکھی ایبرا.  بوددهی برام خری کھ مشرقیدی اسپرت سفی با ھمون کفشایشلوار مشک
 نکنھ با خودش بگھ دختره کفش نکھی لحظھ از فکر اھی. مدیحرصش بدم اونا رو پوش

 دهیدقرار بود پ.  بھ سمت در رفتمالیخی منصرف شدم اما دوباره بدنشونینداره، از پوش
 نی برسھ ماشدهی پدنکھیقبل از ا.  در منتظر شدمی جلوی ربعھی. می دنبالم تا باھم برادیب

 براش تکون دادم ابروھاشو باال ی دستدنشیبا د.  در خونمون ترمز کردیرضا جلو
  برسونمت؟یریکجا م. ی کردپیبھ بھ خوشت: داد و گفت

 . دنبالمادی دوستم میمرس -    
  خونمون؟یری میدار: زنگ در خونمون رو فشار داد کھ رو بھش گفتم    
  مگھ ورود ممنوعھ؟ھیچ -    
 .گھید کھ منم باشم ی وقتھی یذاشتی میول. ینھ بابا خوش اومد -    
 دی فرار از دست مامان نبایبرا:  وارد شدن گفتنیدر بھ روش باز شد کھ در ح -    

 . درنگ کردیلحظھ ا
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سوار شدم و .  رفتمدهی پدنی کردم و بھ سمت ماشی از رضا خداحافظدهی پددنیبا رس    
 دهی دوروز انقدر پدنی ای دلشوره داشتم ولیکم. می راه افتادی مشرقیبھ سمت خونھ 

 ادمیبا باز شدن در تازه . دمی ترسی نمیزی از چگھیبھم اعتماد بھ نفس داده بود کھ د
 دهی پدیوا:  کردم و گفتمدهی بھ پدینگاھ. اوردمی نھمرام افتاد کھ کارت دعوتم رو

 !کارت دعوتم
 . ذره اعتبار کھ دارمھینگران نباش :  و گفتدیخند    
. می شدتی خونشون ھدای بھ سمت سالن اصل ومی وارد شددهیھردومون با کارت پد    

با وارد شدنمون زن .  ھم پر از درخت بوداطشیح.  داشتنی بزرگیلی خیخونھ 
 یلی خی سالم و احوالپرسدهیپد.  بھ سمتمون اومد و بھمون خوش امد گفتیانسالیم

 کردم یسع.  باشھی مادر مشرقدیبا متوجھ شدم کھ.  باھاش کردی امانھیگرم و صم
 ی مشرقدنیبا د)  دمیبھتون قول نم!!  کردم ھای فقط سعیول. (  باشمتی با شخصیلیخ

 سرد یلی کھ خانیک. می شدی و مشغول احوالپرسمی بھ سمتشون رفتانیو پدرش و ک
 دونھ و ی خسارت رو پرداخت کردم نمنکھی ای ھیمطمئن بودم ھنوز قض. جوابمو داد

 ھمش بھ رفتارم یمشرق!  از کجا آوردم کھ اون ھمھ پول روشدی مچمی پاپًحتما گرنھ
.  نداشتمی ترسدهیبا وجود پد.  گردهیمطمئن بودم دنبال نقطھ ضعف م.  کردیدقت م

 از دور پدر و دهیپد. می نشستی گوشھ ادهی خوش و بش ھا تموم شد من و پدنکھیبعد از ا
 ادمیالبتھ ز. نمی شرکت ببیبودم پدرشو تو قبلش نتونستھ. مادرشو بھم نشون داد

ًھمسن و سال ما اصال .  اونجا حضور داشتنی مھمیلی خیمھمونا.  نکردمیکنجکاو
با ورود خانم عطا کھ ھمراه .  بود کھ منم دعوت کرده بودنبیعج.  شدی نمدایپ

 ی مدای مثل خودم پی راحت شد کھ حداقل دوتا آدم معمولالمی خیدخترش اومده بود کم
. دنی مھمونا رسی ھمھ نکھیبعد از ا. ومدنی بھ سمتمون نی ولدنیاز دور مارو د. شھ

 گفتھ بود ما تو ی افتاد کھ مشرقادمی.  اومدنییرای پذیدرھا بستھ شد و چند نفر برا
 مختصر ییرای پذھیبعد از .  گرفتمی بھ وقتش حالشو مدیبا. میخونھ خدمتکار ندار

 دهیھھ ھھ پد:  گفتمدهیرو بھ پد.  برقا قطع شدکردم اول فکر. چراغ ھا خاموش شد
 .برقشون قطع شد

 .خدا نکشھ تورو خودشون خاموش کردن:  و گفتدی خندزیزری از لحنم ردهیپد    
 .ھیخب مرضشون چ:  بخندونمش در گوشش گفتمشتری بنکھی ایبرا    
 می رفتی خندم وقتی منھیبابام بب.  نکن ی ادبی تروخدا بیآت:  شد و گفتشتریخندش ب    

 .برنامھ دارن.  ذارهیخونھ زنده م نم
 م؟ی بدیکوبی رقص و پاشنھادی پی خوایًاصال م! ًجشنھ مثال. یوا خب چرا نخند -    
 . آتوسا بس کن تروخدایوا -    
 یاز تو. می کھ کنارمون نشست ھردو ساکت شدی مردی تک سرفھ یبا صدا    
 رو گرفتم کھ اونم بھ حالت دهیدست پد. ھی بدم کھ مشرقصی تونستم تشخی ھم میکیتار
 یصدا. می نزد ماھم ساکت بودی حرفچی ھیمشرق.  دستمو فشار دادی بخشنانیاطم

 و گوشنواز بای زیلیخ. ھی چون برنامشدمیفھم.  بلند شدینواختن ساز سنتور شخص
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. ھی کدهیپد:  گفتمدهیبا پچ پچ بھ پد. نمی تونستم چھره اش رو ببیفقط نم.  زدیسنتور م
 ؟یچـــــــــ:  گفت کھ ناخودآگاه بلند گفتمیزی آروم تر از من چیلیخ

 یخداروشکر صدام چندان بلند نبود و فقط آدما.  دھن خودمو گرفتمیبعد محکم جلو    
 . گند نزنم ساکت شدمنکھیمنم واسھ ا.  بھم رفتی چشم غره ادهیپد. دنیاطرافمون شن

 
اغا متوجھ شدم كھ مادر ماھور بعد از تموم شدن نواختنش و روشن شدن چر    

بوده،از جاش بلندشد و با خم كردن و تكون دادن سرش از مھمونا كھ داشتن تشویقش 
مى كردن تشكر كرد،دوباره ھمون چند نفر اومدن و پذیرایى كردن،زیرچشمى بھ 

 . دزدیدمگاھمومشرقى نگاه كردم و دیدم كھ داره نگام مى كنھ،ن
من : عد از گفتن باشھ اى ،آروم در گوشم گفتگوشى پدیده زنگ خورد و ب    

 !چندلحظھ میرم اونطرف،پیش مامانم كارم داره
 با نگرانى نگاش كردم كھ یعنى مى خواى منو با این ھیوال تنھا بذارى؟    
سریع گوشیمو از . دستمو فشار داد و بلند شد و با گفتن االن بر مى گردم ، دور شد    

 اینكھ مجبور نباشم نگاه سنگین مشرقى رو تحمل كنم توى جیبم در آوردم و براى
خودمو باھاش سرگرم كردم،ھرچند كھ توى گوشیم ھم ھیچ خبرى نبود و این بیشتر 

 صندلیش جا بھ جا شد و سرجاى روى باعث مى شد تا حواسم جمع باشھ، از
م پدیده،كنارم نشست،قلبم بھ تپش افتاد اما تكون نخوردم و ھمونجور سرم توى گوشی

 !توى دلم گفتم لعنت بھت پدیده. بود
 احوال شما آتوسا خانوم؟: صداشو كنار گوشم حس كردم كھ گفت    
حتى خودمم صداى ! خوبم: زیرلب گفتم. احساس كردم االن صداى قلبمو میشنوه    

 !خودمو نشنیدم
 حاال كارت چى ھست؟! شنیدم تو شركت ماھان استخدام شدى: ادامھ داد    
 !شاید منشى پدیده اى: جوابشو ندادم كھ گفت    
 !منشى پدیده بودنم از مسئول مھموناى شركت تو بودن بھتره: باحرص گفتم    
 !لبخند كجى مھمون لبش شد،میدونستم بازم از حرص خوردنم داره لذت مى بره    
 !شایدم از دزد بودن بھترباشھ: گفت    
 تونستم حس كنم كھ صورتم قرمز شده،دلم مى مى. احساس كردم مغزم سوت كشید    

رو كردم بھش و . بھ خودم نھیب زدم كھ االن وقت كم آوردن نیست. خواست كلشو بكنم
این بازى رو خودتون شروع كردین،پس باید ظرفیت ھر . من دزد نیستم: بانفرت گفتم

 ! متاسفانھ من ندیدمھحركتى رو از طرف مقابل داشتھ باشید ك
 خنده ى سرخوشى كرد كھ تقریبا نگاه تمام آدماى توى مھمونى بھ سمت ما از حرفم    

چند دقیقھ ساكت بودیم،تو دلم خدا . چرخید،خودمو جمع و جور كردم اونم ساكت شد
: صداى مشرقى رو كنار گوشم حس كردم كھ گفت. خدا مى كردم پدیده زودتر برگرده

 !اینكھ بھم نارو زدى تالفى مى كنم بھ خاطر ماپوالمو مى بخشم و دیگھ نمیخوامشون،ا
 !بھ زودى پولتو پس میدم: زل زدم تو چشماشو قاطع گفتم    
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 چطورى آتوسا؟: مستقیم بھ چشام خیره شد و نیشخندى زد و گفت    
زیرنگاه نافذش نتونستم دووم بیارم،المصب چشماى مشكى و درشتى داشت،با مژه     

نكنھ مى خواى از كسى دیگھ : مسخرآمیزى گفتنگامو دزدیدم كھ با لحن ت! ھاى بلند
 !بدزدى

ھربار كھ كلمھ ى دزد رو تكرار مى كرد انگار تو مغزم ناقوس مرگ بھ صدا در     
تو دلم گفتم . داشت لذت مى برد.میومد جوش آوردم، نگاه غضب آلودى بھش انداختم

ادم و جورى بھ با برگشتن پدیده دندونامو باحرص فشار د! این یارو صد درصد روانیھ
باحالت ببخشیدى نگام كرد و بعد رو كرد بھ ! پدیده نگاه كردم كھ یعنى دارم برات

 !ماھور جان،جاى منو اشغال كردى: ماھور و گفت
از لحن مھربون پدیده بیشتر حرصم گرفت،واقعا پدیده اى بود واسھ خودش كھ     

 روى صندلى خودش مشرقى تكونى بھ خودش داد و! اینجورى با ھمھ مھربون بود
 !كم پیدایى! بشین خانوم: نشست و گفت

مامان دوست : پدیده بدون جواب سرجاش نشست و نگاھى بھ من انداخت و گفت    
 !داره ببینت

 !جدى؟ منم دوست دارم ببینمشون: باحرفش عصبانیتم از بین رفت و با لبخندى گفتم    
پدیده . بھ حرفامون گوش میدهحس مى كردم كھ مشرقى كامل حواسش بھ ماست و     

 !حاال بذار مھمونى از این حالت رسمى در بیاد مى برمت پیشش: در جوابم گفت
صداى مشرقى بزرگ كھ ماھور رو فراخوند باعث شد تا از كنارمون بلندشھ و بھ     

حاال دیگھ : از فرصت استفاده كردم و با غیظ رو بھ پدیده گفتم. سمت پدرش بره
 !و با این جونور تنھا گذاشتى رفتىمن! ماھورجان؟

! صدبار گفتم انقدر حرص نخور از دستش: خنده ى ھمراه با دلخورى كرد و گفت    
 !حاال چى مى گفت؟ ھمھ داشتن نگاتون مى كردن! بعدم دیدى كھ مادرم كارم داشت

 !تو مى دونى من از دستش حرص مى خورم و اومدى بھش میگى ماھور جان -    
وش من باتو فرق داره، بعدم از وقتى فھمیدم چیكارش كردى دلم آروم خب ر -    
 !تو ھم كھ از دستش راحت شدى! فكركنم تا ھمین حد براش كافى باشھ! شده
پس چرا منو باھاش در انداختى؟ ولم ! یعنى بیخیالش شدى تو؟: با تعجب گفتم    

 !نمیكنھ
 !چموشى! تو سركشى! من در انداختم؟ خب تو راحت از پسش برمیاى -    
 !یھ بارى بگو ھارى خیال خودتو راحت كن! دستت درد نكنھ -    
نتونست خودشو كنترل كنھ و بلند زد زیر خنده كھ باصداى رساى مشرقى بزرگ     

كھ ھمھ رو بھ سكوت دعوت كرد و خواست كھ بھش گوش بدیم،ساكت شد و نگاھمون 
براى حضورشون تو مھمونى تشكر اول از ھمھ ! بھ سمت مشرقى بزرگ متمركز شد

 كرد و از ھمكارى و ابراز كرد و خوشحالیشو از موفقیت شركت تو پروژه ى جدید
! زحمات ھمھ تشكر كرد و یھ نطق تقریبا طوالنى كرد كھ باعث شده بود خوابم بگیره
! درآخرم گفت كھ بھ ھمھ كارمنداش پاداش میده،تو دلم گفتم منم كھ دیگھ كاره اى نیستم



 85 

 شنیدن اینكھ بھ چند نفر كھ زحمات زیادى كشیدن پاداش خیلى ویژه اى میده،دلم با
اما بعد با یاد . نمیدونم چرا بھ دلم افتاد كھ منم جز اون چند نفرم!  پایین ریختىھر

 ! آورى اینكھ دیگھ تو شركت نیستم، رویام خراب شد
 

ن چند نفرو ھمینجا كارت گفت كھ پاداش كارمندا رو بھ حقوقشون اضافھ میكنھ و او    
اول از پسرش بھ . كاش منم جزو این چند نفر بودم! ھدیھ میده،قلبم تند تند مى زد

خاطر زحمتاش تشكر كردو اعالم كرد كھ تا چندسال دیگھ شركت رو كامال بھ پسرش 
 مفتى مفتى میشھ رئیس یھ شركت بھ این ھمینجورى بى شعور: تو دلم گفتم. مى سپاره

قت منم این ھمھ زحمت كشیدم درس خومدم ھمش از اینور بھ اونور پاس اونو. بزرگى
مشرقى . یكى از بستھ ھا رو بھش داد و بستھ ى دیگھ اى توى دستش گرفت! داده میشم

 جدا تنش دلم مى خواست سرشو از. چشماش برق مى زد. نگاھى بھم كرد و لبخند زد
برام عجیب . ى مھمونى ببینمشبا خوندن اسم كیان فروتن تازه تونستم تو. مى كردم

مى دونستم از دستم خیلى دلخوره . از وقتى اومده بودیم اصال سمتم نیومده بود. بود
انگار كال دیگھ كارى بھ . ولى حتى نپرسیده بود كھ اون ھمھ پولو چطور جور كردم

. گرفت ھیچ وقت دوست نداشتم نزدیكامو از دست بدم یھ لحظھ دلم. كارم نداشت
 مطمئن بودم تقصیر من نیست و حق با منھ اما نمى دونم چرا دیگران درك ھمیشھ ھم
 :با سقلمھ اى كھ پدیده بھ پھلوم زد بھ خودم اومدم و نگاش كردم كھ گفت! نمى كردن

 !كجایى؟. تو رو صدا مى زنھ -    
با تعجب بھ مشرقى بزرگ و بعدم بھ پسرش و كیان نگاه كردم كھ . خیلى ھول شدم    

 :گفتمشرقى 
خانم آتوسا محبوب زحمت ھمراھى مھموناى عزیزمون رو بھ عھده داشتن كھ این     

ھرچند حاال كارمند خوبى مثل ایشون رو از دست . كمك بزرگى بھ موفقیت ما كرده
دوباره پدیده زد بھ پھلوم و . دادیم ولى این دلیل نمى شھ كھ زحماتشو نادیده بگیریم 

 !پاشو برو دیگھ: گفت
احساس مى كردم زانوھام مى لرزه، با كلى خجالت بھ .  استرس ازجا بلند شدمبا    

نمى . بھ وسط سالن رسیدم بدون اینكھ بفھمم با سر پخش زمین شدم. سمتش رفتم
منم كھ سرم باال . دونستم سالن دو بخشھ و زیر پام بھ اندازه ى چندسانتى متر پایین تره

صداى ھیچكس در . ور كردم و بلند شدم و جمعبود و حواسم نبود، زود خودمو ج
سرپا . ھمھ فقط نگام مى كردن. شاید اگھ بھم مى خندیدن انقدر معذب نمى شدم. نمیومد

 !دخترم بفرمایید: ایستادم و نمى دونستم چیكار كنم كھ با صداى مشرقى بزرگ كھ گفت
 تو اون لحظھ ھیچ حسى. بھ طرفش رفتم و بستھ رو با خجالت از دستش گرفتم    

مجبور شدم سمت چپ مشرقى ! وجودم نبود، نمى دونستم خوشحال باشم یا ناراحت
 !خوشحالى نھ؟: بایستم كھ ھمون لحظھ آروم گفت

دیگھ نمى تونستم روى زانوھام . برق خاصى تو نگاھش بود. فقط نگاش كردم    
انگار دنیارو بھم دادن كلى خدارو . مشرقى بزرگ بھ نشستن دعوتمون كرد. وایسم
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بھ من كھ ! خوشبحالت خانم: پدیده با لبخند گفت! شكر كردم و رفتم سرجام نشستم
 !ھیچى ندادن

 !ال میخواى یادم بره خوردم زمون و آبروم رفتھ؟جورى نگاش كردم كھ یعنى حا    
. بیخیال، عمو بھرام اصال نمى دونست كھ منم تو این قضیھ دست داشتم: ادامھ داد    

 .حتى مامان و باباى خودمم نمى دونن
تبریك میگم ماھور : با نشستن مشرقى كنارش، ادامھ نداد و رو كرد بھش و گفت    

 !جان
بھتره بیشتر بھ خانم محبوب : بھ من كرد و در جواب پدیده گفتماھور نیم نگاھى     

 !تبریك بگى،منشى عزیزت
پدیده با . از حرفش لبخندى بھ لبم اومد. بدبخت واقعا فكر مى كرد من منشى پدیدم    

 !آتوسا كھ منشى نیست! منشى؟: تعجب بھ من نگاه كرد و رو بھش گفت
 !یكارس؟جدى؟ پس چ: با سوال مشرقى كھ پرسید    
 !تازه فھمیدم میخواد سر از كار من دربیاره    
 !كى گفتھ منشى منھ؟ خودش مسئول بخش تبلیغاتھ: پدیده با لبخند در جوابش گفت    
لبخند كج مشرقى كھ بھ نشونھ ى پیروزى بھم زد باعث شد خندم بیشتربشھ و كال     

. دلش خوش مى شدبیچاره با چھ چیزایى ! قضیھ ى زمین خوردنمو فراموش كنم
تصمیم گرفتم دیگھ ھیچوقت از دستش حرص نخورم و با خونسردیم بیشتر اعصابشو 

 .بھ ھم بریزم
خوبھ پس توى پروژه ى تولیدات جدید كھ قراره دوشركت باھم : با نگاه بھم گفت    

ھمكارى كنیم، طراحى تبلیغات مجموعھ بھ عھده ى ایشونھ و بیشتر مى تونیم از 
 !ن استفاده كنیمتوانایى ھاشو

خونسرد نگاش كردم . كلمھ ى توانایى رو جورى گفت كھ یعنى من ھیچى بلد نیستم    
و بى حرف رومو برگردوندم و تو دلم گفتم فكركرده مى تونھ منو زیر دست خودش 

 ! زھى خیال باطل! بگیره
 
 

کرد خانم عطا رو . می سکوت کردیبا اومدن خانم عطا و دخترش بھ جمعمون ھمگ    
 !ھجده سالشھ. ای کنم؛ دخترم روی می معرفی مشرقیآقا:  و گفتیبھ مشرق

 دختره تکون داد کھ دختره سرشو انداخت ی احترام برای بھ نشونھ ی سریمشرق    
:  ادامھ دادیرو بھ مشرق!  کنھی نمشیمونده بودم چرا خانم عطا بھ ما معرف. نییپا

 پا خانم و ھیدخترم .  رفتھیقی و موسی ھم کالس ھنری خونھ کلی کنکور درس میبرا
 !ھنرمنده

 کھ رنگ دمیبھ وضوح د.  دراز کردای دستشو بھ سمت روی حرفش مشرقنیبا ا    
 !دخترم.  جانایرو: مادرش با تحکم گفت.  شدواری مثل گچ دایرو
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 دست داد و ی بود با مشرقدایً کھ کامال از چھره ش پی و اکراھی با ناراحتایرو    
:  گوشش گفتمخی نگاه کردم و آروم بدهی بھ پدرتیبا ح. دی دستشو پس کشعیر سیلیخ
 !؟ی چیعنی

 .می مزاحمنجایانگار ا! می بھتره ما برزمیعز:  کھ عطا بشنوه گفتی جوردهیپد    
 کھ دمید.  بلند شدمی رو بھ مشرقیبعد از جاش بلند شد و منم بھ دنبالش با پوز خند    

 و عطا رو تنھا ی و مشرقمی رفتدهیبھ طرف پدر و مادر پد. از حرص چشماش برق زد
 نطوری کرد؟ تا حاال ای رفتار مینجوریوا خانم عطا چرا ا:  گفتمدهیرو بھ پد. میگذاشت

 ! بودمشدهیند
 معلوم کھیزن! ھنوز ماھورو نشناختھ.  کننی دارن خودشونو عرضھ منای ازمیعز -    

 . مجبور کردهبود دخترشو
 ی کرد و کلی منو معرفدهیپد.  ادامھ ندادمگھی من دم،یدیبھ پدر و مادرش کھ رس    

 قھیچند دق.  کردی ابراز خوشحالیلی خدنمیباھاشون حال و احوال کردم و مامانشم از د
 نشستھ و ای تنھا کنار رودمی انداختم کھ دی بھ مشرقیاز دور نگاھ.  کنارشون بودمیا

کنار .  کنمدای دور سالن چرخوندم کھ عطا رو پچشمامو.  زنھی حرف مداره باھاش
با خودم !  و دخترشھیً کامال واضح بود کھ حواسش بھ مشرقیچند نفر نشستھ بود ول
 نشون بده تا ازش ی پسرھی بھ ینجوری حاضره دخترشو ایفکر کردم کدوم مادر

 ی تویگنعمت بزر. سواستفاده بشھ؟ تو دلم خدارو بھ خاطر وجود مادرم شکر کردم
.  ذاشتی ما سھ تا بچھ می ھوامو داشت و تمام وجودشو براشھی بود و ھممیزندگ

 افھی با قانی فکرا بودم کھ کنیتو ھم.  ذاشتی آزادمون میری گمی تصمی ھم توشھیھم
 از جمع بھ ی بھ سمتم اومد و با عذرخواھتیز عصبان گرفتھ و صورت سرخ ای

 شده؟ چرا یچ:  گفتممی جمع کھ فاصلھ گرفتاز باتعجب دنبالش رفتم و.  دمی کشیکنار
 ؟یناراحت

 !؟ی کنی بھم میآتوسا کھ کمک -    
 ان؟ی شده کیچ -    
.  دمی محی رو کامل برات توضلشیً گم برام تنجام بده بعدا دلی کھ میاالن کار -    

 . رو نجات بدهای روی جورھی ماھور و شی و برو پای بدتر نشده بنیفقط تا وضع از ا
 سرم ی ھلو باز شد و احساس کردم االن دوتا شاخ روی چشمام بھ اندازه ًبایتقر    

 . بلند شد و بھ اسمون رفتیاز کلھ م ھم کھ دود.  شھیسبز م
 ش؟یشناسیتو از کجا م! نجاتش بدم؟! ا؟یرو -    
حاال فقط کمکم .  امیًقبال بھت گفتھ بودم از دست عطا عصبان.  نگو آتوسایچیھ -    
 .گھی نشده برو دریزودباش تا د. کن 
:  گفتمیدوباره برگشتم و با نگران.  بھ سمتشون ھلم دادی گرفت و کمنمویبعد آست    

 یبرم بگم چ .ستیً اصال خوب نتیی من رابطم با پسر داان،ی کی خوام کمک کنم ولیم
 !آخھ؟
 .درکم کن.  کنم بروی خواھش میول!  دونم آتوسایم -    
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 متعجب یاز طرف.  خواستم التماسم کنھینم.  حالتشو نداشتمنی دونم چرا تحمل اینم    
 ی ھم کمک مانی بھ کدی و بای مشرقشی تونستم برم پی ھم نمگھیبودم و از طرف د

 . زدم و بھ طرفشون رفتمای دلو بھ درانیبا نگا پر التماس ک. کردم
 

با دیدن من كھ بھ طرف مشرقى مى . بین راه زیر چشمى بھ خانم عطا نگاه كردم    
دلھره وجودمو فرا گرفتھ بود اما با . رفتم كمى از جمعى كھ توش بود فاصلھ گرفت

تى وق! خودم عھد كردم كھ بھ خاطر كیان و آبروى دختره ھم كھ شده از پسش بر بیام
مى تونم چند لحظھ ! ببخشید عزیزم:  گفتمویابھشون رسیدم با كمال پرویى رو بھ ر

 !جاتو بگیرم؟ با ایشون كار دارم
! خواھش مى كنم خانم: انگار دنیارو بھش داده بودن مثل فنر از جا پرید وگفت    

 .منم داشتم مى رفتم! بفرمایید
قلبم با صداى كركننده اى بھ سینم  .جاشو روى صندلى اشغال كردم. ازمون دور شد    

نگاھى بھ كیان انداختم كھ لبخندى از سر رضایت بھ لبش بود و داشت بھ . مى كوبید
بعد بھ پدیده نگاه كردم، ! سمت رویا كھ حاال بھ مادرش ملحق شده بود مى رفت

  كھ چى شده؟دحواسش بھ من بود و از دور اشاره دا
 خب مى گفتى آتوسا خانم؟: مشرقى رو شنیدمسرمو پایین انداختم كھ صداى     
 چى مى گفتم؟: نگاش كردم و گفتم    
 چیكارم داشتى؟: ابروھاشو باال داد و گفت    
آخھ چطور مى گفتم اومدم این . نمى دونستم چھ جوابى بدم. زل زدم تو چشماش    

 ؟نمى خواى حرف بزنى: ابروھاشو گره كرد و ادامھ داد! دختره رو نجات بدم؟
 !لحنش بیشتر عصبیم مى كرد    
 ..من! چیزه -    
 !تو چى؟ -    
نمى دونم چطور تو صدم ثانیھ عقلم كار كرد و دست كردم تو كیفم و بستھ ى كارت     

ولى بھ ! راستش نمى دونم مبلغش چقدره: ھدیھ رو بیرون كشیدم و گرفتم سمتش و گفتم
 ...جاى بدھى كھ بھت دارم

گفتم كھ پولو نمى خوام ! بذار تو كیفت:  و با لحن سردى گفتحرفمو قطع كرد    
 ..دیگھ
 ..ولى منم كھ گفتم مجبورم كردین -    
من مجبورت كردم، شرافت یھ دختر جوون رو زیرپا : توى چشام خیره شد و گفت    

 ...بذارى و دزدى كنى
انیت احساس كردم خونم با دماى صد درجھ بھ جوش اومد؛ مثل خودش با عصب    

ضمنا سعى نكن ! چندبار بھت بگم؟ من دزد نیستم: چشم دوختم توى چشماش و گفتم
 !دور و بر رویا بچرخى
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انقدر عصبانى بودم كھ دلم مى خواست . بعد از جام بلند شدم و بھ سمت پدیده رفتم    
بھ كلمھ ى دزد خیلى حساس بودم، دعا مى كردم زودتر این مھمونى لعنتى . فرار كنم

 !بشھتموم 
 رو ینمى دونم كیان چیكار كرد كھ بھ نیم ساعت نكشیده بود عطا و دخترش مھمون    

 انی مجبور نبودم بھ خاطر کگھی از اون بابت راحت شد کھ دالمیحداقل خ. ترک کردن
رو بھش .  اومد کنارم نشست و ازم تشکر کردانیبعد از اون ک.  حرف بزنمیبا مشرق

 ان؟ی بود کی چسھیقض: گفتم
 .شھی کھ نمنجایا. گمیسر فرصت برات م -    

 شاخ ی اسم غول بدنیبا د.  نشمریگی پگھی باعث شد تا دمی اس ام اس گوشیصدا -    
:  رو باز کردمامیپ.  سالن نبودیو دم سرمو بلند کردم تا دنبال صاحبش بگردم اما تو

 . دارمی کار مھماطی حی توایب
 بلند شدم و بھ یدیبا ببخش.  مانع شدمی ذاتیاو خواستم محل نذارم اما کنجکیم -    
 . رفتماطیح
 

فكر كردم ! نگاھى بھ اطراف كردم اما خبرى نبود. دوباره ضربان قلبم باال رفت    
كنار درختى ایستادم ! بازم قراره اذیتم كنھ اما دیگھ قرار نبود از دستش حرص بخورم

رم حس كردم و سر صداى قدماى كسى پشت س! و اطرافمو از نظر گذروندم
 و انگار ھرچى قول و قرار با خودم منمى دونم چرا با دیدنش ھول كرد. برگردوندم

كراواتشو شل كرده بود و آستین ھاى پیراھن سفیده كھ . گذاشتھ بودم فراموش كردم
 !تنش بود رو تا روى آرنج باال داده بود

 سا..تو..خب آ -    
دستشو جلوى صورتم تكون داد و . محو صورتش بودم! چرا اینجور صدام زد    

 بگو قضیھ چیھ؟: گفت
 !شما منو صدا كردین! قضیھ؟ كدوم قضیھ؟: ھول كردم    
 من صدا كردم كھ بدونم ماجراى اون دختر و رفتارت چیھ؟ -    
 كدوم دختر؟: با صداى تقریبا بلندى گفتم    
 ببینم نكنھ حسودیت شده؟! منظورم دختر خانم عطاست: ابروھاشو گره كرد و گفت    
حسودى؟ فكر كردى كى : با لحن تمسخر آمیزى گفتم. از حرفش مغزم سوت كشید    

 ھستى؟
بعد با عصبانیت پاكت كارت ھدیھ رو از توى كیفم بیرون آوردم و با حرص     

 !اینم نصف پولت! ى ھمون دخترهشما ارزون: كوبیدمش روى سینش و گفتم
. مچ دستمو گرفت و روى سینش نگھ داشت بازم توان بیرون كشیدن دستمو نداشتم    

 !پول نمى خوام، برگرد شركت: گفت
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خودش رھام كرد و پاكت روى . بدون حرف بازم تقال كردم تا دستمو بیرون بكشم    
راه خروجى رو پیش گرفتم و . نمدلم نمى خواست بیشتر از این اونجا بمو. زمین افتاد

 !اون حتى تالشى براى نرفتنم نكرد
 نکھی برخورد ھا و انی کردم منظورش از تمام ایفکر م.  کردمی میجیاحساس گ    

 من نھ اونقدرا یول.  بود کھ من بھش دل ببندم تا بھم لطمھ بزنھنی گرفت ایدستمو م
اما دلم از برق نگاه و .  خورمیول مبچھ بودم و نھ اون انقدر احمق بود کھ فکر کنھ گ

 دمیشا.  بوددهی تپش قلبش لرزی مشتش ، از صدای دستم تویکی دستش و کوچیگرما
 . خورمی کردم تا بگم گولشو نمی می خودم بھونھ تراشیاالن داشتم برا

 نی خواستم فرار از ای کھ میزی تنھا چی ولادی داره سرم میی دونستم چھ بالینم    
 یده رو نشون م. بھ ساعت نگاه کردم. بود کھ وجودمو فرا گرفتھ بود ینیریحس ش

 دهی تموم شده بود و مجبور نبودم بھ پدی کردم مھمونی تحمل مگھی ساعت دھیاگھ . داد
 کھ بھ یزیتنھا چ.  اون فضارو نداشتمی موندن توب تاگھی جواب س بدم اما دانیو ک

.  رضا رو گرفتم و آدرس رو بھش دادم و اومد دنبالمی بود کھ شماره نی ادیذھنم رس
ھزار و .  برگشتمیی کرد تا بدونھ چرا تنھای مچمیھمش سوال پ.  تعجب کرده بودیلیخ
ًمن کامال خوبم و   کردم تا قانعش کنم کھی بار سعکی و منم ھزار و دی سوال پرسھی

 ! حد حساس و متعصبھنی دونستم پسر عموم تا اینم. اوضاع ارومھ
 مدت با نی کھ تو تمام ایی بالش گذاشتم دوباره تمام صحنھ ھایسرمو کھ رو    

 و فکر کردم کھ سامان بھاره ، دمشی کھ دیروز اول.  ذھنم زنده شدی داشتم تویمشرق
 کردم نامزدشھ و ی و من فکر منھی مارو نبدهی تا پددی کشنیی منو پانشی ماشی تویوقت

 . کنھی مانتیداره بھش خ
 کرد و با قدرت دستاش نذاشت ری گی سالن کنفرانس پام بھ صندلی کھ توی روزو    

 کردم احساسات رو از یسع. ھمھ و ھمھ بھ ذھنم ھجوم آورده بودن.  بخورمنیکھ زم
 فکرا رو حمل بر اتفاق امروز گذاشتم و فکر کردم کھ اون نی ایخودم دور کنم و ھمھ 

 . زنھی مری منو با تی ھیسا
 تماس گرفتم و گفتم رضا اومده انی و کدهی افکارم بھ نوبت با پدختنی ررونی بیبرا    

 . رو ترک کنمی مھمونی داشتھ کھ مجبور شدم بدون خداحافظیدنبالم و کار مھم
 .  کردم و تا صبح نتونستم بخوابمالیاما بعد از اونم ھزار جور فکرو خ    

 
 

بھ خودم تلنگر زدم كھ . ھ بودمصبح شده بود و من تمام شب چشم روى ھم نذاشت    
اصال تو . آخھ دختر نشستى بھ چى فكر مى كنى؟ طرف آدم اجیر كرده بود كھ بدزدنت

. رو با این ھیكل ریزه میزه قبول داره؟ فقط واسھ ى سرگرمى داره دستت میندازه
 ...!واال! اصال طرف روانیھ

 قیافھ ى درب و داغونى رفتم با ھمین جملھ ى آخرم قانع شدم و از جا بلند شدم و با    
 !سر كار
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 )اگھ شما فھمیدین این آتوسا دقیقا چھ مرگشھ بھ منم بگید    ( 
ھرروز . دو ھفتھ اى از مھمونى مى گذشت و اوضاع خیلى آروم و كسل كننده بود    

. از كاراى طراحى تبلیغات اصال سر در نمیاوردم. فقط مى رفتم شركت و بر مى گشتم
ھر روز آقاى مرادى كلى سرم غر مى زد و از كارام ! تھ كننده بودبرام خیلى خس

باخودم ! خیلى عصبى بود.  حرفاش گوش بدمھاما حتى نمى تونستم ب. ایراد مى گرفت
روزى صدبار شكایتمو بھ پدیده مى كرد و ! فكر مى كردم زنش چطور تحملش مى كنھ

و سعى كنم دستمزدى كھ اونم ھربار كلى برام حرف مى زد و مى گفت تالشمو كنم 
 !مى گیرم حالل باشھ

از گوشھ و كنار زمزمھ ى اینكھ بھ زودى پروژه ى جدید با شركت مشرقى شروع     
اما تقریبا مطمئن بودم كھ حتى اگھ ماھور بیاد و بھ زور . مى شھ بھ گوشم رسیده بود

ھیچ شرایطى دستمو بگیره و ببره كھ كاراى تبلیغاتى رو انجام بدم،آقاى مرادى تحت 
 بودم احساساتى كھ اونشب بھم دست داده بود ھمیدهتوى این دو ھفتھ ف! راضى نمیشھ

واقعى نبوده و تحت تاثیر جو بوجود اومده و اینكھ ھیچوقت بھ طورجدى بامردى 
 !سروكار نداشتم ایجاد شده

ص دوھفتھ ى دیگھ ھم بھ ھمین منوال گذشت تا شد یھ ماه و قرار بود اونروز مشخ    
! بشھ كھ كدوم یكى از بچھ ھاى بخش تبلیغات باید كاراى طراحى پروژه رو انجام بده

با اینكھ امتیاز داشت و پاداش خوبى مى دادن اما بھ . قرار بود دونفرو انتخاب كنن
از لیست پیشنھادى پاك كنھ چون از طرفى مى دونستم از  پدیده سپرده بودم كھ اسم منو
 .گھ آقاى مرادى ھم بھ شدت با من مشكل داشتپسش برنمیام و از طرف دی

 
***     

 
بھ . با دیدن اسمم كنار اسم آقاى مرادى، كھ بھ برد شركت چسبیده بود متعجب شدم    

 .طرف اتاق پدیده رفتم و با تقھ اى بھ در، داخل شدم
 واى پدیده مگھ قرار نبود من نباشم؟ -    
یزى مى نوشت نگاھى بھم انداخت و ھمونجور كھ توى كاغذى كھ جلوش بود چ    

 !دستور بابا بوده! من بى تقصیرم: گفت
 آخھ مگھ اون منو مى شناسھ؟! بابات؟ -    
 !نھ ولى مثل اینكھ ماھور ازش خواستھ كھ تو ھم باشى -    
من بھت گفتم این دست : از شنیدن حرفش با نا امیدى روى صندلى نشستم و گفتم    

 !بردار نیست
تو ھمینجا طراحى ھاتو . نیازى نیست باھاش برخوردى داشتھ باشى! نگران نباش -    

بخشى از كاراى مربوط ! منم مدتى باید برم اصفھان! انجام میدى و براش مى فرستى
 !مرادى ھم ھمینطور! بھ پروژه رو اونجا انجام میدیم، اونم ھمراھمونھ

 . سرجاش بودكمى خیالم راحت شد، اما مشكل اصلى ھنوز    
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 !پدیده حاال چیكار كنم؟ مرادى نباشھ گند مى زنم -    
 !خب دیگھ باید تواناییھاتو محك بزنى دختر -    
آقاى مرادى جورى نگام مى كرد كھ انگار تقصیر منھ كھ . با ناراحتى بھ اتاقم رفتم    

و تحمل مى دیگھ باید ھمھ ى تالشمو مى كردم و تو این چند روز اخالقش. انتخاب شدم
مطمئن بودم ھیچ راھى وجود نداره تا از این وضع خالص . كردم تا چیزى یاد بگیرم

یاد . یھ ماه كھ اسمشو روى صفحھ دیدم ھول كردم بعداز. گوشیم زنگ خورد. بشم
رفتاراش افتادم ولى دیگھ مثل روز برام روشن بود كھ میخواد موفقیتشو بھ رخ من 

 :گوشى رو برداشتم! بكشھ
 بلھ؟ -    
 !صداش كھ توى گوشم پیچید احساسى شبیھ دلتنگى بھم دست داد    
 سالم آتوسا،خوبى؟ -    
سعى كردم بھ احساسم . این چھ لحنى بود چرا مھربون و صمیمى حرف مى زد    

 بفرمایید؟: مسلط بشم و بھ سردى گفتم
 ! امروزھمین! مى خوام ببینمت: انگار از لحنم خوشش نیومد، با جدیت گفت    
 یعنى دلش تنگ بود؟ درمورد چى مى خواست حرف بزنھ؟! مى خواست منو ببینھ    
 مى تونم بپرسم چرا؟ -    
 !حاال وقتى اومدى بھت میگم -    
احتماال چون مى دونست . براى بعد از ظھر توى یھ پارك باھاش قرار گذاشتم    

شیم من دووم نمیارم اینكارو كرد ! ھ فھمیده بود كھ دلم لرزیدهنكن. رودر رو كھ م
 . امااین امكان نداشت اون بعد از مھمونى ھنوز منو ندیده بود

 
 

 خواست بھ یدلم م.  رفتمی بھداشتسی رفتن از شرکت بھ سمت سرورونیقبل از ب    
بھ ضد .  ھم ھمراھم نبودیشی نبودم و لوازم اراشی اھل آراادیخودم برسم ، ھرچند ز

 ی خودم توی افھیبھ ق.  ھم بھ خودم عطر زدمی شدم و کمیاض رژ لب ریافتاب و کم
 شد اما ی چندان خوشکل محسوب نمدی کھ شااشتم دی معمولی چھره ھی.  نگاه کردمنھیا

 رنگ ی درشت قھوه ای پوست سبزه و چشماھی.  خاص خودشو داشتی ھاتیجذاب
 ذھنم تجسم ی ماھورو توی افھی لحظھ قھی.  بودبای زیلیداشتم کھ از نظر خودم خ

  داشتتی من انقدر جذابی خوشکل تر بود؟ نھ مطمئنم فقط برایلی از من خیعنی! کردم
 نیً قبال ھم ھمادمھی یول! دمشی دی مبای زیلی من چون ازش خوشم اومده بود خو

 یواسھ . دمی فکر خودم خندنیبھ ا. ًاما درکل اصال ھم خوب نبود.  رو داشتمدهیعق
:  لب اسمشو تکرار کردمریچند بار ز.  کردمی مییکرا دلم خنک شھ چھ فنکھیا

 ...ماھور... ماھــــــــور .... ماھور
 افتاد ادمی تازه ی بھداشتسی بھ سرویبا ورود شخص! یفکر کردم چھ اسم قشنگ    

 دوشم یکولھ م رو رو. چقدر بچھ شده بودم!  شھی مرمی کار کنم و داره دیقرار بود چ
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ساعت .  شدری دیتا اونجا دوبار سوار اتوبوس شدم کھ حساب. جا دادم و راه افتادم
 دو بھ سمت پارک رفتم و ھمزمان شمارشو حالت با. دمی بود کھ رسمیون٦ ًبایتقر

 ؟ییکجا:  بوق جواب داد و گفتھیبا . گرفتم
 ن؟ییشما کجا!  پارکیتو:  و اطرافمو نگاه کردم و گفتمستادمیا    

 .کامی ھمون نزدقی آالچھی یمن تو.  کھ سبز رنگھی سمت اون بوفھ اایب -    
 یرو.  تپش قلبم از حد معمول فراتر رفتیبازم صدا.  کھ گفت رفتمییبھ سمت جا    

 ی می جلوش گذاشتھ بود باززی می کھ رویکی پاکت پالستھی نشستھ بود و با ی صندلھی
با انگشت ، مچ دست و ساعتشو نشون داد .  شدمکشی سالم کردم و نزدیبھ آروم. کرد

 !ی شب برسیخواست یم. ریچرا انقدر د! سالم: و گفت
 فقط ی اقھیمنتظر موندم حرف بزنھ اما چند دق.  گفتم و روبروش نشستمیدیببخش    

 یبازم داشت از روش خودش برا. احساس کردم پاھام سست شده.  کردینگام م
من کھ نود و نھ درصد .  شده بودمنطوریچرا ا.  کردی کردنم استفاده میاحساسات

 مشی نگاه مستقریز!  بود؟ی چگھی دنھ احساس احمقانیمطمئن بودم اون از من متنفره ا
 ھی کھ جلوش بود و ی اسھی کیدستشو کرد تو. نیی و سرمو انداختم پااوردمیدووم ن

ھ شب مھمونب بھم  بود کی اھیپاکت ھد.  آوردرونی کھ برام آشنا بود بکیپاکت کوچ
 با! پولتو بردار: بھ صورتش نگاه کردم کھ گفت.  بھ طرفم ھلش دادزی میرو. دادن
 !یکمی نزدی صحبت کردم و گفتم کھ تو از دوستاپدرم
 بدون خسارت دی کار استعفات بایبھش گفتم چون دوستم:  زد و ادامھ دادیپوزخند    

 رو ی و پولی شماره حساب بدھی و ی حسابداری شد و حاال قراره تو بریانجام م
 ! شرکت ماایفردا ب. یری پس بگی کردزیوار
 ی کھ مردمک چشمامو مرتب بھ رودمی فھمیخودم م. ناخودآگاه مات چشماش شدم    

بھ .  کرده بودمکاری چدمیتازه فھم. انگار الل شده بودم.  دمیدوتا چشمش حرکت م
 ی راحت نشستالی و حاال با خیدیپوالشو دزد! خاک بر سرت آتوسا: خودم گفتم

 اعتماد کرده بود و کارت ت کھ انقدر بھی تو چشماش؟ کسیروبروش و زل زد
 !یعابرشو داده بود بھت تا با خودت ببر

 کھ دیلب باز کردم کھ بگم ببخش.  بگمی دونستم چی بزنم اما نمیخواستم حرف    
 !برش دار!  یگ بیزی خواد چینم:  سکوت باال برد و گفتیدستشو بھ نشونھ 

 لحظھ بھ سمت گلوم ھجوم اورد بھ زحمت قورت دادم و دستمو ھی رو کھ تو یبغض    
 نی و اارمی دونستم اگھ بمونم کم میم. دراز کردم و پاکت رو برداشتم و از جا بلند شدم

 ی بستھ ھی! صبر کن: خواستم برم کھ اونم از سرجاش بلند و شد و گفت.  بد بودیلیخ
 نگاش کردم و رتیبا ح.  در اورد و بھ سمتم گرفتسھیک  ھمونیه از تو شدچیکادو پ
 !ھ؟ی چنیا:  کھ بھ زور صدام از گلوم خارج شد گفتمیجور
 ! دستمو رد کنھی کسادیخوشم نم: ابروھاشو گره کرد و گفت    
.  گرفتی مردم جشن می اگھ مروزی کھ تا دیمرد!  اورده بودھی برام ھدیعنی    

 تونستم ی نمگھید.  خواستم برمیدستمو جلو بردم و بستھ رو گرفتم و با گفتن مرس
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 داشت یلیچھ دل.  دادی ممیداشت باز. ختی افکارم بھ ھم ریبازم مغزم از شلوغ. بمونم
 بھش پشت ی از ھر حرکت احتمالیری جلوگیبرا.  تر اومدکینزد.  بدهھیکھ بھم ھد

 انگار دستمو خوند و از پشت سر مچ یم رفتن کردم ولکردم و با گفتن خداحافظ عز
 یانگار دلم م. دمی دونم چرا دستمو نکشینم.  شدمخکوبیسرجام م. دستمو گرفت

ُتن صداش کھ اسممو صدا زد تو . خواست زمان توقف کنھ و تو ھمون حالت بمونم
نگاھم  کھ دی نکشھی بھ ثاندیشا.  و باعث شد صورتمو بھ طرفش بچرخونمدیچی پمگوش

 نکنھ دستمو دنی تنم شروع بھ لرزنکھیاز ترس ا.  افتاددی درخشی چشماش کھ میتو
 !رمی من منی نداریاگھ کار:  و آروم گفتمدمیکش
 .گمی باره کھ منی آخریبرا. از اون کار استعفا بده و برگرد شرکت خودمون -    
ً کرد، از نوع نگاھش اصال ی بار با غرور نگاھم منیا.  و نگاش کردمدمیچرخ    

 ی نمی کارنیمن ھمچ: با گفتن.  کم دارمیفکر کردم مگھ من از اون چ. ومدیخوشم ن
 ی نره توادتی یول! باشھ آتوسا:  کھ گفتدمیصداشو از پشت سر شن.  شدمیکنم، راھ

 .رمی گی مسخت ی چون من حسابی دقت کنیلی ھا خیطراح
 بود کھ ی چھ حسنیآخھ ا. رفتھ بھ خونھ رفتم  گی ندادم و با حالتیبھ حرفش اھم    

 . شده بودرمیدامنگ
 لیدل! ھی کھ برام گرفتھ چی اھی ھدنمیوارد اتاق شدم و زود در کولمو باز کردم تا بب    

 خواستم بپرسم ی نمی کھ حتی بود جورندی برام خوشایلی دونستم اما خی نمنکارشویا
 لشی خواستم دلیم.  خرابش کنمزای چنی شرکت و ای توی مثل زحمتایلی دلھیتا با 

 ونی در می دونستم از طرف اون احساسیھرچند م.  شدیم  باشھ کھ برام قائلیتیاھم
 ی روفرشیی دمپادنیبا د!  بھ اتاقتایباز کردن کادو ھمزمان شد با ورود آرم. نبود

.  دست خودش کرده بودی چھیمردک منو باز. خودم کھ شکل جوجھ بود، وا رفتم
 .ذوق کردم  ھمھنی داده ازش تشکر کرده بودم و اھی بھم ھدنکھیوقت من بابت ااون
  کرده؟چی کادوپی کتویی دمپا؟ی اتھی چنیا -    
 !تی خاصی احمق بھی -    
ًاصال ! واااا:  جملھ رو ادا کردم کھ کنارم نشست و گفتنی ایبا چنان حرص    
  کجا بوده؟تییدمپا
 کرده برام ی احساس نمکدونیلی نفر خھی.  جا گذاشتھ بودمییجا!  بابایچیھ -    

 ! کرده و فرستادهچیکادوپ
 رون؟ی بی رفتیی مگھ با دمپا؟ی رو جا گذاشتییدمپا -    
 تا؟یچھ خبرا آرم!  الیخیب -    
حاال ھم بحثو ! ی زنی بھم نمی و حرفی کنی نمی با من احساس راحتچوقتیتو ھ -    

 .یعوض کرد
 بحث نکھی ایبرا.  داد با خواھرم مھربون باشمی اجازه نممی حوصلگیم و بحال بد    

 !ی گی تو دلتھ بھ من می تو ھرچنکھینھ ا:  بدم گفتمصلھیرو ف
 ! گمی منم میخب اگھ تو بگ -    
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 ! ندارم کھ بگمیزیمن چ -    
چون برام مثل روز .  خواستم باورش کنمیاما خودمم نم.  ھا داشتمی تازگدمیشا    

 ...روشن بود کھ ماھور
 ؟ی برام کنی کاری تونیتو م!  آتوساادی خوشم مانیمن از ک -    
 تایآرم. با تعجب بھ خواھر کوچکم نگاه کردم.  خوردی نمیًلحنش اصال بھ شوخ    

 و ی مھمون روزادی! چرا حواسم رو بھش نداده بودم!  شده بود؟انی و کجا عاشق کیک
 خواست اون با ماھور حرف ی دلش نمی حتانی کنکھی دختر خانم عطا افتادم و اایرو

 بودم و دهی نپرسانی دونستم و از کی نملشوی دلوزم ماه ھنھیو حاال من با گذشت ! بزنھ
 ! عالقھ مند شدهانی گفت کھ بھ کیاالن خواھرم م

 !؟ی گفتم آتی چیدینشن -    
با .  طرفھ و بدون اطالع قضاوت نکنمھی باشم و ی کردم خواھر خوبیسع    

  داره؟ی خاصلی دلتا؟یچرا آرم:  گفتمی و مھربونیخونسرد
 کرده و از ھمھ لی و ھم تحصپھیھم خوشت!  خوبھزشیخب بھ نظرم اون ھمھ چ -    

 پولدار  مردھی دم با ی محیًمن اگھ بخوام ازدواج کنم قطعا ترج!  پولدارهنکھیمھمتر ا
 .ازدواج کنم

  بھ خاطر پولشھ؟یعنی -    
 !ادیگفتم کھ ازش خوشم م! ستیخب فقط پول کھ ن -    
 !؟یاون چ -    
 کم فکر کرد و ھی!  ؟ی چومدی خوشش مای از روانی بودم و اگھ کدهی پرسیچھ سوال    

 . باھاش برخورد نداشتم کھ بفھممیلیخ!  دونمینم: گفت
ً بایچون خودمم تقر. ی پس چرا عاشقش شدی برخورد نداشتادیم ز تونستم بپرسینم    
 کردم و ی مکسرهی حاال کار رو نی بھتر بود از ھمدیاما شا.  وضع رو داشتمنیھم

:  فکر گفتمنیبا ھم. دمی کشی مرونی کھ عاقبت نداشت بی راھنیخواھرمو از ا
 ! شوالشیخیب

 ھ؟یچرا؟ مگھ آدم بد -    
 ! رو دوست دارهی فکر کنم خودش کسیخوبھ ول! نھ -    
 ؟یک -    
 ! شرکتشونیِ دختر خانم عطا، منشایرو -    
 ؟یستیمگھ تو اونجا ن! شرکتشون؟ -    
 ی کنم و ھمھ ھنوز فکر می اونجا کار نمگھی نگفتم دیچکی رفتھ بود کھ بھ ھادمی    

 کس نزده چی بھ ھی حرفچی ھانی بود کھ کبیچقدر عج.  کنمی کار می مشرقشیکردن پ
 ھم بحث نکھی ای کولھ م درآوردم و برایپاکتشو از تو.  ام افتادمھی کارت ھدادی! بود

. تازه پاداش ھم گرفتم! چرا:  راحت کرده باشم گفتموالشیرو عوض کرده باشم و ھم خ
 ! باشھیادی فکر کنم پول زیول!  دونم چقدرهیالبتھ ھنوز نم
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 یکھ حت.  بھ پاستی دل من چھ اشوبی دونست توی نمی ذوق زده شد ولی کلتایآرم    
 دست یماھور برا.  نداشتی ارزشگھی برام آرزو بود دروزیداشتن پول ھم کھ تا د

 کھ روز حرکت موی کرد و حاال ھم کھ کفش عروسکی استفاده میانداختنم از ھر روش
 .کنھ مسخرم شتری آورده بود تا برام جا گذاشتھ بودم بنشی ماشی تورازیبھ ش

 
 رو کھ داده ی پولی رفتم و از حسابداری بھ شرکت مشرقیروز بعد با درموندگ    

 ھم بھ امی پھی یاما حت.  کردمزی واریبودم پس گرفتم و بالفاصلھ بھ حساب مشرق
 ی اونروز ھم تا وقتیاز فردا.  توقع داشتمیلی من خدمیشا. عنوان تشکر برام نفرستاد

 رو کھ الزم یزی بھ حرفاش گوش دادم و ھرچقت بھ اصفھان رفت با دی مرادیکھ آقا
 ذاشتم ماھور با ی مدینبا.  چم و خم کار دستم اومدی گرفتم و بھ قولادیبود مو بھ مو 

 بردم و اون ی مرادی آقاشی طرح ھم انجام دادم و پییچندتا.  کنھتمی روش بتونھ اذنیا
 مھربون تر ھم یتح.  من راحت شده بود از بابتالشی خًبای بود و تقری راضیلیخ

.  داشتمی خوبیلی گرفتھ بودم احساس خادی ی خوبنی کارمو بھ انکھیاز ا. رفتار کرد
 شرکت اومده بودم نی بھ انکھی کردم و از ای بودن مدی بار احساس مفنی اولیبرا

 ینم.  بودیی دلم غوغای بھ اصفھان توھی و بقدهی و پدیبعد از رفتن مراد.  بودمیراض
 بود کھ نی کردم ای مدی کھ بایتنھا کار!  نھای ھمراھشون رفتھ ھم دونستم ماھور

 بھ تماس گرفتن ازی ننیطرحم رو با دقت انجام بدم و بعدش بھ دستش برسونم و ا
 نفر از احساسم با خبر ھی اگھ ی بپرسم چون حتیزی چدهی تونستم از پدیًقطعا نم. داشت

 . خوندمی مدمو خوی فاتحھ دی بادی رسیم ی شد و بھ گوش مشرقیم
 رو کھ ی نشستم و با دقت ھرموردوتری تمام از صبح تا شب پشت کامپی ھفتھ ھی    

بعد از تموم شدن کار با .  رو از قلم ننداختمیچی طرح اجرا کردم و ھیالزم بود تو
 بود جانی االن ای مرادیمطمئن بودم اگھ آقا.  شدمرهی بھ طرحم خیزی آمنینگاه تحس

. رهی تونست از طرحم بگی نمیرادی اچی ھاھور می حتچکسیھ.  کردیبھم افتخار م
 رو شنشیمی تا انیوسفی بود کھ طرح رو بدم بھ خانم نی کھ الزم بود ایحاال تنھا کار

 شتری اما بادی دونستم از کارم خوشش میم.  بدمی مشرقلیبسازه و بعد ھردوتا رو تحو
 ی خوبنی بھ ام ندارکی رو کھ درموردش اطالعات آکادمی تونستھ بودم کارنکھیاز ا

 ،ی وصف نشدنیسھ روز بعد با احساس شعف و خوشحال. انجام بدم، خوشحال بودم
.  و منتظر شدمدمی کشقیچندتا نفس عم.  استرس نداشتمگھید. شماره ھمراھشو گرفتم

 بلھ خانم محبوب؟: دیچی گوشم پیصداش تو
 کردم بھ لرزش یسع!  نبودنطوریً کھ قبال ایدش دلم رو آزرد در صورتلحن سر    

 .صدام تسلط داشتھ باشم
 ...تلفن زدم... دیسالم، ببخش -    
خداروشکر .  زنگ زدمی چی رفتھ بود براادمی.  کردی نمیاریمغزم زبونم رو     

 .خودش بھ کمکم اومد
  انجام شده؟غاتی تبلیکارا -    
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  بدم؟لی کھ تحونمتونی تونم ببیخواستم بدونم کجا م! تموم شد... آره! آھان -    
 ی تونیم.  برسم٨ ساعت دیشا.  گردمیبعد از ظھر دارم برم. من االن اصفھانم -    

 ! شرکت؟یایاون موقع ب
 ! شرکتیاونم تو!  شب؟٨ چرا ھ؟یحاال چھ عجلھ ا: تو دلم گفتم    
 کھ با نمشی خواست ببیانقدر دلم م.  دادمیمان عقلم گوش نم دونم چرا بھ فرینم    

 . دادمانی تماس رو پایگفتن باشھ ا
 سرم ھزار جور فکر جورواجور اومد و ی دلم ھزار راه رفت و تو٧تا ساعت     

مثل بچھ .  سرکردمدی شال سفھی و دمی پوشی خاکستری و پالتوی شلوار مشکھی. رفت
 دونستم کھ کار ی بود بپوشم اما مدهی رو کھ برام خریی خواست کفشایھا باز دلم م

 ی مشکی ھی بود و حاشدی رو کھ سفتایآرم ی از کفشایکی شدم و الیخیب. ستی نیدرست
 کرده ی ھا و فلش رو کھ طرح رو توشون کپی دی و سدمیداشت رو برداشتم و پوش

 .  شدمی گذاشتم و راھفمی کیبودم تو
 

 ی بود کھ میزیی برف پانیاول.  کرددنی برف شروع بھ باررونیاز خونھ کھ زدم ب    
 راه شمارشو گرفتم یراه افتادم سمت شرکت و تو.  بھم دست دادیاحساس خوب. دیبار

 ھم تماس گھیچندبار د. ادیبا خودم فکرکردم نکنھ سرکارم بذاره و ن. اما جواب نداد
 ی مگھی ساعت دمی تا ن کھ اونم جواب داد و گفتت شرکی جلودمی رسنکھیگرفتم تا ا

. ستمی بارشی ھم اطراف نبود کھ زیبونی ساچی شد و ھدیاز بخت بدم برف شد! رسھ
 تا با رمیخواستم باھاش تماس بگ.  جواب ندادیچندبار ھم زنگ درو زدم اما نگھبان

 پالتو ی ھاشونھسر.  شدمالیخی ھماھنگ کنھ درو برام باز کنن اما روم نشد و بینگھبان
 در قدم بزنم تا ی کردم جلویسع.  ھم سردم بودیحساب.  شده بودسیًو شالم کامال خ

 بودم کھ دلم یانقدر حرص.  در توقف کردی جلونشی ساعت ماشمیبعداز ن. گرم بمونم
تو نگاه .  شدادهی پنیاز ماش.  بھش بگمادی از دھنم در می تونستم ھرچی خواست میم

فقط .  بودختھی چشماش گود افتاده بود و موھاش بھ ھم رری زافتاد اول کھ چشمم بھش
 ھی دنمی شد و کتش رو از کنار دستش برداشت و با دادهی پنیاز ماش.  تنش بودرھنی پھی

 ی دی سعیسر.  انداخت و درو باز کرددیکل. جوابش رو دادم.  کردیسالم خشک و خال
 ھا ی دیکرد و خواست س بھم یاھنگ.  درآوردم و گرفتم سمتش فمی کیھا رو از تو

 سیخ:  ھا گفتی دی کھ چشمش بھ شال و پالتوم افتاد و ھمزمان با گرفتن سرهیرو بگ
 ؟یینجای وقتھ ایلی خ؟یشد
من .  ندارهی اشکالیآره ول:  کرد؟ گفتمی بھم توجھ میعنیتو دلم قند اب کردن،     

 ! شھی مرمی برم دگھید
 ی تو، بعدش خودم ممی برایب:  خستھ گفتی و با صدادی بھ موھاش کشیدست    

 !رسونمت
 یحت. دی لرزی مدنشیاونم االن کھ دلم از د. آخھ چطور ممکن بود باھاش برم داخل    

 ! برمدیبا! نھ ممنون: با گفتن.  کردمی میی خودم خطادی کرد شای نمیاگھ اون کار
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 شرکت و اطیتو ح دمی کنم کھ پالتومو از سرشونھ گرفت و کشیخواستم خداحافظ    
 ! رسونمتی میخشک شد! گھی توو دایب: گفت
 بار آدم فرستاده بود تا بدزدنم و ھی کھ یھرچند اعتماد بھ مرد.  نکردمیمقاومت    

اما بدون حرف پشت سرش وارد شرکت .  نبودزی کرده بود جاتمیخودش ھم چندبار اذ
 رو روشن نھیشوم. دنبالش رفتم.  اتاقشیچراغ ھا رو روشن کرد و رفت تو. شدم

 نوی انھ،ی بذار کنار شوماریپالتوتو در ب: کرد و بعدم کتش رو بھ سمتم گرفت و گفت
 ! تا خشک بشھاریشالتم درب. بپوش

سر جام خشکم زده .  بزرگ بودیلیکتش کھ برام خ!  داشتم؟یشالم رو جلوش بر م    
و لب تابش رو گذاشت جلوش و  نشست زشیپشت م.  کردمیبود و فقط نگاش م

 !ی خوری سرما م؟یستادیچرا ا:  بھم کرد و گفتینگاھ
چقدر برام . دمی رفتم و پالتومو در آورد و کتش رو پوشنھی حرف بھ سمت شومیب    

 لب تاب یسرش تو.  نگاش کردمیرچشمی مبل نشستم و زھی یھمونجا رو. بزرگ بود
 ملو ی گربھ ھیمثل . چقدر آروم شده بودم.  عطر کتش مشاممو پر کرده بودیبو. بود

گفتم شالتو :  بود گفتنیی کھ سرش پاھمونجور.  گفتمی نمیچی گوشھ نشستھ بودم و ھھی
ًضمنا من . یاری رو در بای باحی دخترای خواد اداینم!  کنمیمن نگات نم. اریدر ب

 .نگران نباش.  دختر جماعت ندارمی مودنی بھ دیچندان عالقھ ا
 شالمو از سرم یاز حرص فور!  بودم؟ای حی بھ نظرش من بیعنی! دیدلم رنج    

 ی خواستم فکر کنھ نقش بازیاما خب نم.  شدممونی بالفاصلھ از کارم پشیبرداشتم ول
 ی دستم با کنجکاوری زیئیبا احساس ش.  کتش فرو کردمبی جیدستامو تو.  کنمیم
 ھی.  و با تعجب نگاه کردمردم لحظھ جا خوھی.  و نگاش کردمدمشی کشرونیب

 یلی خیلیخ.  کرده بودمزونی آومی کھ بھ کولھ پشتی ھمونھیعروسک کوچولو بود شب
 . زدی باھاش مو نمیعنی.  بودھشیشب
 . برات نگھ داشتمن،ی پارک افتاده بود زمیاونروز کھ اومد -    
 کنھ اما بھ یگفتھ بود نگاه نم.  کنھی داره نگاه مدمید. چشمامو بھ طرفش چرخوندم    

 مشتم یعروسکمو تو.  تو دلم بھ وجود اومدیترس.  شده بودرهیصورتمو موھام خ
 یاز جاش بلند شد و لب تابش رو تو.  گذاشتمبمی جیفشار دادم و دوباره دستھامو تو

تا  بترسم دی بود کھ نبانی ادی کھ بھ ذھنم رسیزیچ تنھا. دستش گرفت و بھ سمتم اومد
لب تابش رو . ناخودآگاه فاصلھ گرفتم. اومد کنارم نشست. رهیازم نقطھ ضعف بگ

! ھیعال:  بھم کرد و گفتینگاھ.  کردی میداشت طرح منو بررس. جلوش گذاشت 
 !ًواقعا کار خودتھ؟

 من فکر نکنم کھ یول: با شک نگام کرد و گفت.  آره تکون دادمیسرمو بھ نشونھ     
 !یباش کرده ی تو طراحنویا

 . خودتون انجامش بدمی االن جلونی تونم ھمیم: حرفشو قطع کرد م و گفتم    
 .پاشو برسونمت. قبولھ! نھ!  دختریزود جبھھ گرفت:  و گفتدیخند    
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 یزود از جام بلند شدم و شالمو سرم کردم و پالتو!  بود؟ی از طرحم راضیعنی    
 و دیکتش رو پوش.  گذاشتم و کتش رو دادم دستشفمی کیعروسکمو تو. دمیخودمو پوش
 کنھ ی کنم ، فکر نمی کھ من فکر میزی دونستم اون بھ چیم.  کردبشی جیدستاشو تو

 راه برگشت یتو.  راحت شدالمیخ. میت رفیھردو بھ سمت خروج. اما خوشم اومد
. ادیسامان داره م.  بھ کارت نداشتھ باشمی مدت کارھیفکر کنم مجبور باشم : گفت
 .ی مناسبشی ھمراھیفقط ھم تو برا..  پروژه ھادی بازدیبرا
 .نھی بھم کرد تا عکس العملمو ببیسرشو چرخوند و نگاھ    
اما .  شدی خوشحال میلیً حتما خادی سامان داره مدی شنی مدهیاگھ پد. تعجب کردم    

 . بودی خوبم؟ منظورش چشی ھمراھی گفت من برایچرا م
 !ی بدون شرط خاص؟یمدت کوتاه با ما قرار داد ببند ھی یخب حاضر -    
 کارم ارزش قائل ی براگرانی بودم و ددیحاال کھ مف.  حاضر نبودمیمتی قچیبھ ھ    

 شتری بیبھ طراح!  تونم قبول کنمینم:  بھش کردم و گفتمینگاھ! بودن محال بود
 .عالقھ دارم

 در اون یزی چھی ای بشم دری آرزو داشتم تور لشھیمن ھم.  حرفم دروغ بودنیاما ا    
 بھ غرغر نکھینھ ا. عاشق خوش گذروندن، سفر کردن و بودن با مھمونا بودم! حد
 . گوش بدمی مرادی آقایھا

 .ی نشمونی پشدوارمیام. یھرجور دوست دار -    
 . شمی نممونیپش -    
 !دوارمیام -    
 شتریدوست داشتم ب.  کردمیشدم و خداحافظ ادهیپ.  خونمون نگھ داشتابونیسر خ    

 رو دیکل. دمی ترسی نمگھید.  بشناسمششتری باھاش حرف بزنم و بشتریب. باھاش باشم
 . کردم افکارمو دم در بذارم و وارد خونھ بشمی قفل چرخوندم و سعیتو
 

 تختش نشستھ و با ی رونھی کھ دست بھ سدمی رو دتایبا ورودم بھ اتاق آرم    
 ! کنھی بھم نگاه متیعصبان

 !؟یدی جن دھ؟یچ: شروع کردم بھ عوض کردن لباس ھام و گفتم    
 ؟یچرا بھم دروغ گفت -    
 ھنوز یکی شلوارمو بھ پا کرده بودم و اون ی از پاچھ ھایکی کھ یبا تعجب در حال    
 !؟یچھ دروغ:  دستم بود گفتمیتو

 ! خوادی اون دختره رو مانی کیتو گفت -    
 ! خب -    
 !خودش گفت!  در کار نبودهیزی چنیًاصال ھمچ -    
 !؟یدیخودش گفت؟ مگھ تو ازش پرس:  صدبرابر شدرتمیح    
 ! فقط بھش کمک کردهانیک!  اون دختره دوست داشتن نبودهھیآره قض -    
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 بود کھ نی ادی کھ بھ ذھنم رسیزی چنیخداروشکر اول.  زدی حرف متیبا عصبان    
رفتم کنارش ! ربودهی ختمی خوام و بدونھ نی مشویآرومش کنم و نذارم فکر کنھ من بد
 کارو تکرار کردم نیدستمو پس زد اما دوباره ھم. نشستم و دست دور گردنش گذاشتم

بعدم تو .  حرفارو زدمنی ادمی کھ دییزای و چاتی گلم بھ خدا من طبق حدسیآج: و گفتم
فکر کردم . ی خوای دونھ و بھ خاطر پولش می ھم نمانی ک وستی نی جدھی قضیگفت

 !ی کنی مدای پگھی پولدار دھی
 !؟ی زدم تو چرا دروغ گفتی حرفھیحاال من  -    
  مورد؟نی گفت در ای چانیدروغ کدومھ؟ حاال ک -    
 کرده ھیدختره ھم گر.  بدهادشی تا درس انی کشی فرستادتش پای گھ مادر رویم -    

 باھاش انی کنھ کی خواد بھ خاطر پول کاری کرده و منکارویانش از قصد اگفتھ مام
 کمک خواستھ و گفتھ خودش انیاز ک! دوست شھ و حاضره دخترشو بھ پول بفروشھ

 شده دی نا امانی چون از کن،ی بودیمون ھم کھ مھیاون روز!  خوادیدوست پسرشو م
 از چھ قراره بھ ھی دونستھ قضی کھ مانی کی قالبش کنھ ولی مشرقی کرده بھ آقایسع
 ! کردهیچی دمشو قیقول
اما !  گفتیً دونست چون حتما می کھ من کردم نمی درمورد کاریزیپس انگار چ    

 ! دوستش داره؟تای دونست کھ آرمی مانی حاال کیعنی
 !؟ی بھش عالقھ داری گفتانیبھ ک -    
 روشن فمی حداقل تکلینجوریا !مجبور بودم:  بھ چشمام نگاه کرد و گفتیبا ناراحت    

 ! شدیم
  گفت؟یخب ؟ چ -    
 بتونھ می اگھ آشنا بشدیشا.  دونھی درموردم نمیچی شناسھ و ھیگفت منو نم -    

 !رهی بگمیتصم
 ؟یً اگھ بعدا نخواست چ؟ی باھاش دوست شی خوایحاال م -    
ً دونم فعال یاما حداقل م.  خوامی نمنویمنم ا. مینگفت با ھم دوست بش!  دونمینم -    
 !ازهی امتھی خودش نیا.  رو دوست ندارهگھی دیکس
 و غرورتو یاری ننیی پاتتوی کن شخصیسع! تای آرمگمی خواھرانھ میول! باشھ -    

 .ینشکن
 ! ی رو نشناختتایھنوز آرم! نگران نباش:  زد و گفتیلبخند    

 
 دمشی شرکت دیصفھان برگشتھ بود تو از ادهی روز کھ پدھی گذشت و یچند روز    

 نی ادنی اگھ من بھ جاش بودم از شندیشا. ادی گفتھ قراره سامان بیو بھش گفتم کھ مشرق
! خوبھ:  زد و گفتیحی اون تنھا لبخند ملی ذاشتم ولی سرم میخبر شرکتو رو

 .خوشحالم
 واقع ی طرحم مورد قبول مشرقنکھی شرکت عادت کرده بودم و از ایبھ کارم تو    

 روز کھ ھی!  در انتظارمھیبتی دونستم چھ مصیاما نم.  خوشحال بودمیلیشده بود خ
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 از در شیشگی ھمی اخموی افھی با قی مرادی شرکت نشستھ بودم آقای اتاقم تویتو
 چرا احضارم کرده سی دونستم رئی نمد بوبیعج.  کارم دارهسیوارد شد و گفت رئ

 یتو.  نداشتی دلشوره افتاده بود بھ جونم و تمومھیاز صبح .  دادی بد میاما دلم گواھ
 خواستھ سی گفتم کھ انگار رئی زمان ممکن خودمو بھ اتاقش رسوندم و بھ منشنیکمتر

 !نھیمنو بب
با احترام سالم کردم و .  اعالم کرد و منم وارد اتاق شدمیحضورم رو بھ رستم    

بھ حرفش . نمی زد و با اشاره دست گفت کھ بشیداشت با تلفنش حرف م. منتظر شدم
 کردم یسع.  کردیانتظار کالفم م. گوش دادم و بعد از نشستن بھ صورتش نگاه کردم

 بود کھ با یمرد الغر و قد بلند. تموم بشھ  کنم تا صحبتشسھی مقادهی با پدافشویق
ازش بھ ارث  دهی کھ پدیزی سرد بود و بھ نظرم تنھا چیلی خافشیحالت ق. دی سفیموھا

 .برده بود قد بلندش بود
 ! آتوسا محبوبد؟ییخانم محبوب شما:  نگام کرد و گفتیبعد از اتمام تلفنش بھ سرد    
.  نبودنجوری انگار ای شناستم ولی مده،ی ددهی کھ منو با پدی کردم چندباری مالیخ    

 !بلھ خودمم: با لبخند گفتم
 ی بگم آقادیمتاسفانھ با: جور ادامھ داد نکرد و ھمونیرییً لحنش اصال تغیول    

 ھستن کھ در ی و اونقدر عصبانرفتنیً اصال نپذدی رو کھ شما ارائھ دادی طرحیمشرق
 .می کنھیخواست دادن با شما تسو

 ! بودی راضیلیماھور کھ از طرحم خ.  گفتی رو می کدوم مشرقیعنی    
ھمون . من خودم طرح رو بھ دستشون رسوندم!  شدهیً حتما اشتباھی رستمیآقا -    

 .. ھستنی خوبھ و کامال راضیلی کردن و گفتن کھ خشیموقع ھم بررس
 یول.  دونم خانم محترمیمن نم:  گفتدهی در ھم کشینذاشت ادامھ بدم و با ابروھا    

  اگھیحت.  کھ خواستھ رو انجام بدمی ناچارم کارفتھیچون منافع شرکت ما در خطر م
چون قبلش ھم اصرار .  نقص بوده باشھی داشتھ باشھ و طر بیبا شما خصومت شخص

 .دی انجام بدنکارویداشتن کھ شما ا
 

 نی ھمچی کھ تویبھ مرد.  گفتمی مدی بایچ.  داشتیمعلوم بود کھ خصومت شخص    
 ی بود اما از مشرقی و سرشناسی بزرگنی شرکت بھ اسی رئنکھی و با وجود ایسن

 من شده بود ی بود کھ کار و زندگنی کھ مشخص بود ایزیچ. داشت یحرف شنو
بھ اتاقم رفتم و .  بستگلومو بغض راه. ومدی ازدستم بر نمی و من کاری مشرقحیتفر
 کھ از دستم بر یتنھا کار.  کردی با افسوس نگام می مرادیآقا.  رو جمع کردملمیوسا

 ستمی سی کھ انجام دادم رویطرح.  اخراجم کردنی رستمیآقا:  بود کھ بگمنیاومد ا
 .دینی ببدی تونیخودتون م. ھست

بدون .  نگرفتمادی یزی بودم و چی کرد آدم خنگی فکر نمی مرادنجوریحداقل ا    
 نداشت کھ بخوام یلی دلیعنی.  رفتھ بودنیبغضم از ب.  رونی از شرکت زدم بیخداحافظ

 ماھور از من نکھی سر نزده و فقط بخاطر ایی دونستم از من خطای میوقت.  کنمھیگر
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.  کردن نداشتھی کرد ارزش گری متمیاذ  خوشامد خودشی و براومدیخوشش نم
 !نی شده بودم ھمکاری بود فقط حاال بفتادهی ھم کھ نیاتفاق
 بھ رختخواب رفتم ی حوصلگیً بھ خونھ رفتم علنا اعالم کردم و با بی رو وقتنیو ا    

.  بودمدهی کشیزی شرکت ھرچند زحمت ناچنی اغاتی تبلی کھ پایی تمام روزایو بھ جا
 ی دادنم تالشی دلداری و نھ برادی رو پرسلشی نھ دلچکسیجالب بود کھ ھ.دمیخواب
 ی کرد حرفی جرئت نمی بھ خودم گرفتھ بودم کسھ کی عبوسی افھیالبتھ با ق. کرد
 !بزنھ

 
ھرچند کھ کابوس . دمی تا خود صبح خواباون روز عصر از رختخواب جدا نشدم و    

 ری طرحم رو جلوم خورد و خاکشی دی کھ سدمی دیخواب م.  راحتم نذاشتیمشرق
 بلند شدم و بھ ی حوصلگیبا ب.  کردی خوابم رھام نمیمردک تو.  خندهیکرده و بھم م

 کنم بعد از خوردن ینکھ عقده ھامو خالی ایبرا.  خونھ نبودچکسیھ. آشپزخونھ رفتم
 گوشم و چندتا آھنگ کھ تاحاال گوش ھم نداده بودم ی گذاشتم تومویصبحونھ ، ھندفر

 ھیبعد از . خودم واسھ اخراج شدنم جشن گرفتھ بودم. دمی کردم و باھاش رقصیپل
  از توینیری و شوهی عالمھ مھیساعت کھ خستھ شدم، دوباره بھ آشپزخونھ رفتم و 

 کھ تلفنم یًکال تا زمان.  نشستم و مشغول خوردن شدمونی تلوزی برداشتم و پاخچالی
 کاراشو ریی خواست تاثیًبازم خودش بود و حتما م.  بودمالیخیزنگ نخورده بود ب

 . جوابشو بدمدی قی گرفتم بمیجشنمو زھرمارم کرد اما تصم. نھیبب
 !دییبفرما -    
 ؟یسالم آتوسا جان خوب:  گفتیبا سرخوش    
 . چشم شما خوبمیبھ کور:  و گفتماوردمیمنم کم ن. دی پرسیحالمو ماحمق     
بعدم .  از گوشم دور کنملموی موبای سر داد کھ مجبور شدم لحظھ ایچنان قھقھھ ا    
  تونم بپرسم چرا؟یم! دی داریفکر کنم شما با من خصومت شخص: گفتم
چون ! ی کردم اخراج بشی شدم کھ کارمونی االن پشی دونیم:  شد و گفتیجد    
 . برداشتن پوالم از حسابم بودی بھ تالفنی خب ایول. ی از دسترسم خارج شدًبایتقر
 بود ھرچند کھ حاال تا حد مرگ ازش متنفر ندی برام خوشانیا! ی نگفت دزدنباریا    

 .بودم
 از نی جز ایکار.  کردنت تنگ شدتی بودم دلم واسھ اذنجایا!  آتوسای دونیم -    

 .ومدیستم بر نمد
 ؟یچرا بھ من زنگ زد.  دکتر روانپزشکھی شی پی بردیفکر کنم با -    
 .یانگار چندانم از اخراج شدنت ناراحت نشد -    
 . تعارف نکنادی از دستت برمی اگھی اگھ کار د؟یکھ چ -    
 .نمتی خواد ببیدلم م:  و گفتدیبازم بھ قھقھھ خند    
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 و تی بھ جز اذیزیچ!  دونستم چرایمن کھ م. نتمی خواست ببی دلش م؟ی چیعنی    
 کھ کارمو ازم ومدی از من خوشش مای درصد ھم دلتنگم بود ھیاگھ . آزار در کار نبود

 !آتوســـــــا:  صدا زدی ادهیبا لحن کش.  ندادمیجواب!  گرفتینم
 د؟ییبفرما: گفتم.  دادمی وا مدیاما نبا. دلم ضعف رفت    
 نمت؟ی ببیایم -    
 رو داشتم کھ نیکاش توان ا.  بردمی نمششیمن جنازمم پ!  داشت مردکییچھ رو    

ھنوزم !  منیدل لعنت.  نبودیاما تھ دلم راض.  رو قطع کنم تا بسوزهی حرف گوشیب
 ھم تند نبود یلی کھ خیبا لحن.  شدمیاز دست دلم عصبان.  مرد رو دوست داشتنیا

 فکر ھی قضنی درصدم بھ اھیشما ! پولشبھ خاطر.  داشتمازیمن بھ شغلم ن: گفتم
 .ی کنتی اذی حاال ھم زنگ زدی کردی خواستی خودت ھرکارندیواسھ خوشا. نینکرد

 .می من و تو نداربیج. دمی خودم بھت می پول بخوایاه آتوسا تو ھرچ -    
رس بھ ت!  بودی چھ حرفنی برده وگرنھ اییًشک کردم کھ حتما از احساساتم بو    

 ھ؟ی منظورتون چ؟ی چیعنی: جبھھ گرفتم. وجودم رخنھ کرد
 از دیفکر کردم شا!  خواستم مطمئن شم کھ حالت خوبھی میچیھ:  شد و گفتیجد    

 .خداحافظ.  راحتھالمی حاال خی و حالت بد شھ ولیاخراج شدنت شوکھ بش
بھ . ختیھ ھم راعصابم ب.  رو قطع کردی اجازه بده من جواب بدم گوشنکھیبدون ا    

.  دوباره آروم شدمنمتی خوام ببی می جملھ ی آورادی کرد؟ با ی ھا ھم فکر مزی چنیا
ً کردم واقعا ی اگھ مھربون رفتار مدی لحظھ فکر کردم شاھی.  داشتقتیکاش حرفش حق

کم .  بشم و گول بخورمی احساساتدی زدم کھ نبابی نھدمدوباره بھ خو. نھی خواست ببیم
 . دادی خودم داشت کار دستم میکم رفتاراش و عالقھ 

 
 

ھرچند .  کردی منفجر مموی خبره وگرنھ گوشی اتفاق بنی ھنوز از ادهیمعلوم بود پد    
 بھ حال یوا. از االن حوصلھ م سر رفتھ بود! کھ االن اصفھان بود و سرگرم کاراش

حاال .  بوددهی فای دنبال کار گشتھ بودم بیھ ھرچ ھم کیدفعھ قبل. ی تکراری روزانیا
بھ .  خودمو سرگرم کنمی جورھی گرفتم میتصم. داشتم کارو ھم ننی ای حوصلھ یحت

 زود یلیخ. رونی بمی بچھ ھا بری ھی شب قرار گذاشتم کھ با بقیرضا زنگ زدم و برا
ًبھش سپردم کھ حتما بھار رو ھم دعوت .  بگھنیقرار شد خودش بھ روژ. قبول کرد

 ی ماھور و کاربھ  حداقل مجبور نبودمینجوریا.  گفتمی منی و آرمتایمنم بھ آرم. کنھ
 ھی میقرار شد بر.  کردمی بچھ ھا رو ھم دورھم جمع ممیمثل قد. کھ باھام کرد فکر کنم

تا . دی بھ ذھنم نرسھی بھتر از ساالد الویزیچ.  باصفا و شام رو ھم من درست کنمیجا
 رو فرستادم نی برگشتن، ساالد رو حاضر کردم و آرمنی و آرمتایبعد از ظھر کھ آرم

 .گرفت نون تازه
 !ی رو ھم دعوت کنانی شد کی نمیآج:  گوشم گفتری زتایموقع رفتن آرم    
 . سررهیدختره خ! حرف نباشھ:  پشت گردنشو گفتمدمیبا دست کوب    



 104 

 وقت نکھی ایبرا. انی خودشون بنی و اونا ھم با ماشمی بابا برنیماشقرار شد ما با     
 پشت فرمون نشستھ بود و نیآرم. می و بھ ھم ملحق شدمی قرار گذاشتیی جاھیتلف نشھ 

 ی بھ توینگاھ.  جوابشو دادبی ترتنی رضا براش بوق زد و اونم بھ ھمنی ماشدنیبا د
 ھم کنار گھی شخص دھی و بھار نی از روژریبھ غ.  دادمون انداختم و دست تکنشیماش

.  کم حالم گرفتھ شدھی. نھی فرددمی تر کھ شدم دقیدق. دمشیرضا نشستھ بود کھ اولش ند
 عقب نشستھ ی صندلی کھ روتای و بھ آرمدمیچرخ.  چرا با خودشون آورده بودننویا

 . دونھی نمیعنی کھ دیاونم ابرو در ھم کش. بود نگاه کردم
 خودمو بھ خاطر امثال ی خوشدیفکر کردم کھ نبا.  خوش آب و ھوای جاھی میرفت    
 . و ماھور خراب کنمنیفرد
دو .  و پفک و تخمھ با خودش آورده بودپسی عالمھ چھیرضا . می انداختراندازی زھی    

 ھی ھم نی و رضا و فردنی طرف، آرمھی و بھار نی و روژتایمن و آرم. میگروه شد
 رو اجرا مینوبت اونا بود و رضا داشت پانتوم.  بودمیبا پانتوم حدس کلمھ یباز. طرف

 ھ؟ی دونھ چی مخانم آتوسا:  گفتنی کرد کھ فردیم
بچھ ھا .  کھ درمورد خودم بود فکر کنمییزای کردم بھ چی و سعدمیمنظورشو نفھم    

 ی کھ توھی کردم چی من داشتم فکر می رو بشکنھ ولنی قواندیاعتراض کردن کھ نبا
 ی از من منی مورد فردنی کھ در ایزیمعلوم بود تنھا چ!  دونمی و من مرانھی و انیزم

 ...ھیحافظ...  ھیحافظ:  و گفتمزدم با ذوق دست.  بودھیدونست حافظ
 ..اه:  و رضا ھمزمان گفتننیآرم    
 ی حرفو منی ادی دادم و نبای سوتدمیتازه فھم.  زدی بھم کرد و پوزخندی نگاھنیفرد    
 .زدم
 ی و با کلدمی کشھی بچھ ھا الویبرا. می و بھ سراغ شام رفتمی رو تموم کردیباز    

 یی غذاچی ھھی گفتن من جز الویبچھ ھا ھمش م. می وخنده خوردی و شوخیمسخره باز
 گلومو شروع کردم بھ سرفھ ی تودی کھ لقمھ پرمیدیانقدر خند.  درست کنمستمیبلد ن

 لحظھ ھمھ ساکت شدن و نگاه کردن و ھی. کمرم کردن و رضا کھ کنارم بود زد پشت
. گھی دزی چای دونم بخاطر رفتار رضا بود ینم. بھار ھم شروع کرد بھ سرفھ کردن

 کھ من بزنم دی سرفھ کنیکی یکیحاال :  زد پشت کمر بھار و ھمزمان رضا گفتتایآرم
 !پشت کمرتون

.  نشستنی ماشیرفت تو بھش برخورده بود از جا بلند شد و یلیبھار کھ انگار خ    
 ! داداش؟ی گی میچ:  رو بھ رضا گفتنیروژ
 ! نداشتم بھ خدایمنظور:  دستاشو باال برد و گفتمی تسلیرضا بھ نشونھ     
 شی خودشو پیلیمعلوم بود خ. نی خواستم دخالت کنم تا بھونھ بدم دست فردینم    

 . گردهیً کنھ و دائما دنبال بھونھ می مزیخالھ جونش عز
  بھارو برگردونمرمیم: رضا بلند شد و گفت    

 یبچھ ھا مھمون:  برگشت و گفتییتا تموم شدن غذا برنگشتن و بعدش رضا بھ تنھا    
 ! خونھمی بردیجمع کن! گھیبسھ د
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 با حرف می خواستی نمدیشا.  نکردی اعتراضچی ھچکسی و ھمی رو جمع کردلیوسا    
 .می خراب تر کننی گردشمون رو از ایاضافھ ا

 
 

:  رو بھ من گفتتایآرم. می و ما بھ سمت خونھ خودمون رفتمی راه از ھم جدا شدنیب    
 معلومھ بھار چشھ؟

پس فردا زن عمو !  بھترهمیما دخالت نکن:  تفاوت شونھ ھامو باال انداختم و گفتمیب    
 ! گردن ماندازهی شد میھرچ
 ادیخوشم نم. دینی برنامھ ھا نچنی از اگھید:  کھ تا اون لحظھ ساکت بود گفتنیآرم    

.  داره بھ آتوسا حرف بزنھیدقت کردم ھمش سع.  تو جمعمونادی بنی پسره فردنیا
 .ادیخوشم ازش نم

 دهی زنگ خورد و پدلمی موبامیدیبھ خونھ کھ رس.  ذوق کردمی داداشم کلرتیاز غ    
 .ستمیً نشون دادم کھ اصال ناراحت نیبرداشتم و جور. پس حاال خبردار شده بود. بود
 !دهیجانم پد -    
 ! ھای مھربون تر شدیاوا دختر اخراج شد -    
 ! کھ شدهھی کنم؟ کارکاری چی خوایم:  و گفتمدمیخند    
 ی آبرودمیم فھی خودم وقتیباور کن بابا ناچار بوده ول.  بھ خدا شرمندمیآت -    

 .ماھورو بردم
 ؟یَشلوارشو از پاش کند:  گفتمی حرفشو با لودگی تودمیپر    
 ی چھ طرز حرف زدنھ دختر؟ سننیا! یتی تربی بیلیخ:  خنده و گفتری زد زیپق    

 .ازت گذشتھ
 گمی آبروشو بردم، منم میگیخب خودت م!  انگار چند سالمھیگی می جورھی -    

 .کھ دلم خنک شھ یشلوارشو از پاش کند
 کنم بھ دست و ی میکار.  کنمیبھ ھرحال تو فکر نباش خودم دوباره درستش م -    

 . سرکاری کھ برگردفتھیپات ب
 . برمدی من با؟ی نداریخب کار: انگار صداش زدن چون بالفاصلھ گفت    
 کار کنم کھ در یی خوام جای نمگھیاما با خودم فکر کردم کھ د. می کردیخداحافظ    

 . کنھتمیدسترس ماھور باشم و بتونھ اذ
 ی پھلو بھ اون پھلو منی رختخوابم از ای توھودهی شب بود و من بمھی نکیساعت     
حوصلھ نداشتم بھ .  کردی مکاری بود و معلوم نبود چشی گوشی سرش توتایآرم. شدم

 می اس ام اس گوشیابا صد.  بردیالبتھ خوابم ھم نم.  اعتراض کنمشیخاطر نور گوش
.  دعا کردم کھ ماھور باشھھی ھزار بار در ثانلشم از کنار بای برداشتن گوشیتا لحظھ 

. دمی رو در لحظھ قاپی بھ چنگال گرفتھ باشھ گوشی کھ گوسفندیمثل گرگ گرسنھ ا
 ؟یداریآتوسا ب: نوشتھ بود. خود نامردش بود
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 یخواستم ب.  نھای دارمی خواست بدونھ بی میًاصال واسھ چ. سمی بنویھول کردم چ    
.  کنھ خواب بودم کھ جواب ندادمی بعد با خودم گفتم کھ االن فکر میجواب بذارمش ول

 تی گفت شخصی خوب نبود چون با خودش منمیاما ا!  بھ توچھسمیدلم خواست بنو
م تا  لفتش دادیکم.  خوب بودنیا!  نوشتم آرهیم دیبا.  نوشتم براشی می چیول. ندارم

 نکھی ایبرا.  رو براش فرستادمجیبعد نوشتم آره و مس. فکر نکنھ زود جواب دادم
 . گذاشتمبرهی وی رو روی گوشدمی اس می نپرسھ بھ کتایآرم
ً قلبم گذاشتم و مثل احمقا دعا کردم کھ مثال ی رو روی کھ اومد گوششی بعدامیپ    

 خداحافظ!  بخوابری بگمزیعز:  رو نگاه کردمامیپ. نوشتھ باشھ من عاشقت شدم
 ی و گوشختیاعصابم بھ ھم ر.  منو مسخره کرده بودی عوضکھی مرت؟ی چیعنی    

! خاک بر سرت کنن آتوسا.  پھلو بھ اون پھلو شدمنی تختم و باز از انییرو انداختم پا
 موکت ی از رومی گوشبرهی ویصدا. وانھی مردک دنی عاشقتھ؟ اسھی بنویانتظار داشت

 یداشت زنگ م. دمی رو قاپی شدمو وگوشزونی از تخت آوی فورمونی مھیمثل . اومد
.  بفھمھ یزی خواستم چینم.  تونستم باھاش حرف بزنمی کھ نمتای آرمیجلو. زد

 ھیاما تا .  شدمجی رو کنارم گذاشتم و منتظر مسیو گوش.  رد تماس دادملمیبرخالف م
 .دم شداری از خواب بی و کمدی خوابی دونم کی نشد و آخر سر نمیساعت بعد ھم خبر

 
 از کنار بالشم برداشتم تا موی گوششب،ی دیادآوری بھ بدنم دادم و با یکش و قوس    

 یراھی لب بد و بریز.  یامی پچی از ھغیاما در.  نھای شده ی خبردنمی بعد از خوابنمیبب
 متنفر بودم و بدتر از اون یکاریاز ب. نثار روح پرفتوح ماھور کردم و از جا بلند شدم

بعد از خوردن صبحونھ، شماره .  نداشتمیکاری بی وقت ھای برایا  برنامھچی ھنکھیا
 اونجاست و خدارو ی ھفتھ اھیًگفت کھ فعال .  گردهی بر می کنمی رو گرفتم تا ببدهی پدی

 ... ھمھ راحتالی و خشھی پروژه بستھ منی ھفتھ ھم انیشکر آخر ا
گفت کھ با دوستش رفتھ .  خونھادی می کجاست و کنمیم زنگ زدم تا بب ھتایبھ آرم    

 یاز ب!  وروجک ھم از من زرنگترهنیفکر کردم کھ ا.  و ناھار ھم باھمنرونیب
 تا ظھر وردست مامان بودم و فقط ساالد درست کردم و خداروشکر موقع یحوصلگ

 یبا ورودش مامان بھ شوخ.  درآوردییا شد و منو از تنھدای رضا پیناھار سرو کلھ 
  دوستت داره؟یلی کھ مادر زنت خنمی بیرضا م: گفت
 !ن؟ی ھنوز ناھار نخوردھیچ -    
 وقت ناھاره ھا؟ شما ساعت ی دونستی نمی بگی خوایم:  حرفش با خنده گفتمنیبا ا    

 ! ھم نشده کھ١ ھنوز ساعت ن؟ی خوریچند ناھار م
 !وستم دارهنھ مطمئنم مادر زنم د -    
 !خوش بھ حالت پس: گفتم.  بھم زدیبعدم چشمک    
 ! نکنیحسود -    
 چھ خبرا؟:  و رو بھش گفتمونیزی تلوی رو بھ رومیبا ھم نشست    
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... مارستانی بی امروز بھ لطف خدا کارام جور شد و از روز شنبھ تویچیھ -    
 . شمیمشغول بھ کار م

 می ندارینی کھ ما فرھنگ آپارتمان نشدیببخش( م زدم و دست زدغی جیاز خوشحال    
 کنھ و در واقع صاحب ی می چشم چرونی ھمون آقاھھ بود کھ ھمونیھمسا! البتھ

تا ! رونی پاشو برو بش؟ینیریپس کو ش: و گفتم!)  ندارهمونیخالصھ کار! خونمونھ
 ! ھایای نیاوردی نینیریش

 دخترتو نیزن عمو ا: از جا بلند شد و رفت سمت آشپزخونھ و رو بھ مامان گفت    
 . ستی بلد نیمھمون نواز! جمع کن

 نکن کھ پس فردا زن ی باھاش شوخی در حدیعنی بھم رفت کھ یمامان چشم غره ا    
 آوردم و روبھ وهی مخچالی یبھ حرفش گوش دادم و رفتم از تو. عمو باھامون لج کنھ

 کھ از ھمونجا داد زد و میدوباره نشست.ینی ببموی تا مھمون نوازنیبرو بش:  گفتمرضا
 ن؟یدختر برام سراغ دار. رمی بگن خوام زیزن عمو م: بھ مامان گفت

 !کارم؟یمن چ.ی انتخاب کندیزنتو کھ خودت با:  زد و گفتیمامان لبخند    
 گمی میھ. نی بھ مامان بفھمونی جورھی نویتروخدا ا. قربون دھنت زن عمو  -    

 آتوسا رو برات ای بگھیًمثال م.  کنھی مدای برام زن پی خوام انتخاب کنم ھیخودم م
 .ی شد زن زندگنمیآخھ ا. رمیبگ

مامان در .  بدهشنھادی و محالھ زن عمو منو پکنھی میمطمئن بودم کھ داره شوخ    
 .بت کندرمورد دخترم درست صح. رضا دلتم بخواد: جوابش گفت

 ! مامانولیا:  مامان فرستادم و گفتمی برایبوسھ ا    
 زنگ لمیموبا.  بھ طرفم پرت داد و من تو ھوا گرفتمشیبی زد و سیرضا قھقھھ ا    

 کردم و با گفتن یبھ صفحھ نگاھ. ً دونستم حتما خودشھیم. دلم آشوب شد. خورد
 . بھ رضا بھ سمت اتاقم رفتمیدیببخش

 !بلھ -    
 ؟یالم آتوسا خوبس -    
 نکنھ دمیترس. با عجلھ و تند تند.  زد کھ انگار دنبالش کرده بودنی حرف میجور    
  شده؟یسالم چ: گفتم.  افتاده باشھیاتفاق
 !نمتی ببیای بی تونی دارم می کار فورھیآتوسا  -    
چھ :  گفتمیبا خونسرد. محال بود کھ گول بخورم.  خواست باز مسخرم کنھیًحتما م    
 ؟یکار
 !گمی بھت مایتو ب -    
من مھمون : گفتم!  گفتیً بود حتما می مھمزیاگھ چ.  مطمئنم کردشتری حرفش بنیا    

 !نی کردکاری کھ چنیدر ضمن شما انگار فراموش کرد. دارم
 ی خواستی و بعد ھر حرفای کنم بیخواھش م!  رو بذار کناریآتوسا دعوا و دشمن -    

 ! کنی تالفیر خواستبزن و ھر جو
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 اصفھان نیمگھ ا.  زدی حرفو منی افتاده بود کھ ایًنکنھ واقعا اتفاق مھم. دمیترس    
 . رفتمی مدیمن کجا با. نبود
 !دی گیاز کجا بدونم کھ دروغ نم -    
 باھات قرار ای تاحاال بھ تو دروغ گفتم یمن ک:  شد و آروم تر از قبل گفتیجد    

 .ومدمیگذاشتم و ن
 عمره باھم رابطھ ھی کرد ی فکر مدی شنی می گفت قرار گذاشتم ھرکی میجور    

فقط دلشوره افتاد بھ جونم کھ چرا . نمشی خواستم ببیمن کھ از خدا م. میعاشقونھ دار
 .نتمی خواد ببیم

 !ستسنی مگھ شما اصفھان نن؟ی بدحی کم توضھی شھیخب حاال نم -    
  سر کوچتون دنبالت باشھ؟امیم٤ساعت . دمی محی برات توضی اومدیھمشو وقت -    
 .دمی کھ بھ حرفت گوش مھی بارنی آخریول! باشھ -    
 !شھی اولنیدروغ گفتم ا:  دلم گفتمیتو    
 .ممنون خداحافظ!  بپوشی رو کھ داری لباسنی کن بھتری لطفھیآتوسا فقط  -    
 لب ریز.  خوام بپوشمی می داشت کھ چیًاصال بھ اون چھ ربط.  قطع کردیلعنت    
 !مردک پررو: گفتم
 از یعنی. دمی چارچوب در دیعقب گرد کردم کھ از اتاقم خارج بشم کھ رضا رو تو    

 ! بود؟نجای ایک
 .تازه اومدم.  کنمی خواستم فضولیببخش آتوسا جان نم:  گفتیفور    
 یک: دوباره گفت.  دونست رفتم با تلفن حرف بزنمیاون کھ م. رضا ھم زرنگ بود    

  شده؟یزیبود؟ چ
 !ی کنی فضولی خوای نمیتو کھ گفت:  بود گفتمدای ازش پی کھ دلخوریبا لحن    
 و تا وقت ناھار می رفتییرایدوباره بھ سالن پذ.  نگفتیزی کرد و چریی تغافشیق    

 چون یول. دمی فھمی نملشویدل.  فکر بودیالبتھ رضا ھمش تو. میچندان حرف نزد
 ی کردم، سعمی زدم و بعد ھم ازش قای پسر حرف مھی باشھ کھ با دهیاحتمال داشت فھم

 بھ موندنش یاصرار.  کرد و رفتی خداحافظمبعد از ناھار ھ.  نکنمیکردم دخالت
 ! بشھ٤ کردم ساعت ی مینکردم چون ھمش لحظھ شمار

 
 و مزه دمی کشملیرژ لب قرمز زدم و ر.  کردمشی و آرانھی آی رفتم جلو٣ساعت     

چشمام ھم . صورتم با نمک شده بود.  بودمی راضیلیخودم کھ خ.ھامو حالت دادم
.  کھ نداشتمیرفتم سر کمدم اما لباس درست و حساب.  دادیدرشت تر از قبل نشون م

مدشو  فکر رفتم سر کنیبا ا.  تر بودقھیل از من خوش ستای کردم آرمی اعتراف مدیبا
تا .  خودمم سر کردمیشال مشک. شی مشکیبا چکمھ ھا.  قرمز چرمشو برداشتمیپالتو

 ی براق داشت کھ اگھ می مشکی دستفی کھی تایآرم.  بودلی تکمی ھمھ چ٤ساعت 
 . کردی برش داشتم خونھ بھ پا مدیفھم
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 راس ساعت چھار از خونھ!  بھ ھم زده بودمیپی خواھرم تی با لباسایبھ طور کل    
 شرکتمون قرار سیبا رئ:  گفتم؟ی ری گفت کجا میخارج شدم و در جواب مامان کھ م

 .دارم
بھ ھر حال .  رو ھم آورده بودمھی ھم دروغ نگفتھ بودم و ھم سرو تھ قضینجوریا    

ھول کردم و .  بودسادهی کھ سر کوچھ وادمی رو دنشیماش.  بودسمی رئی زمانھیماھور 
 . نکنمی بھش عجلھ ادنی رسیً راه برم و اصال برای کردم با خونسردی سعیل

جوابم .  سوار شدمی خودم در جلو رو باز کردم و با گفتن سالم آرومدمی رسیوقت    
 نیگفتم بھتر:  کرد گفتی روشن منوی کھ ماشی بھم کرد و در حالیرو داد و نگاھ

ًضمنا ! یوس عرمی برمی خوایمگھ م! ی کنکاپی ھمھ منیلباست رو بپوش نگفتم کھ ا
 . نزنگھی دادیرژ قرمز بھت نم

ًاصال لباس :  بھم برخورده بود نگاش کردم و گفتمیلی کھ خیبا تعجب درحال    
 ! دارهی من بھ شما چھ ربطشی و آرادنیپوش
 . ربط دارهرونی بیای قراره با من بیوقت: با حرص گفت    
. ختی اعصابمو بھ ھم ریمردک اول کار.  بھش بدمی کردم چھ جوابیداشتم فکر م    

 تھ دلم خوشم اومد کھ یول.  کرده بودمی دزدتایمنو باش کھ بھ خاطرش از کمد آرم
اما مطمئنم بودم کھ دروغ .  کنمشی آرای بپوشم و چطوریانقدر براش مھم بود کھ چ

 !حسود:  دلم گفتموت. ومدی ھم بھم میلیرژ قرمز خ. گھیم
 !خب؟: دمیھ پرس کرد و منم طلبکارانادیسرعتشو ز    
 نی ایً لطفا توی کنم ولیً آتوسا من بعدا برات جبران منیبب:  بھم کرد و گفتینگاھ    

 . نکنی مورد باھام لجبازھی
 و رونی جعبھ آورد بھی کرد داشبورد رو باز کرد و ی میبعد ھمونجور کھ رانندگ    

 .بذار دستت:  پام و گفت یانداخت رو
: با تعجب گفتم.  قشنگ بودیساده بود ول.  بودانی برلی حلقھ ھی. جعبھ رو باز کردم    

 ھ؟ی چنیا
 .بذار دستت -    
:  انگشتش بود و ادامھ دادی تونی ھمھی شبًقای دقیکیبعد دست خودشو نشونم داد کھ     

!  شاپی کافھی ی قرار دارم توسانسمی دوران لی ھایمن امروز با چند تا از ھمکالس
 چند روز یحاال برا.  بودنکای ھمشون تا االن آمرنایا! دوتا دختر و سھ تا پسرن

 . دوست من بودًال از اون دخترا قبیکی. برگشتن
 .ترس وجودمو گرفت. تھ دلم پر از احساس حسادت شد.  نگاش کردمرتیبا ح    
 یول.  گذره یل مسا٧ً بایاالن تقر. من بھشون گفتم ازدواج کردم! سھیاسمش پارم -    

 کھ االن دی کھ بھ ذھنم رسیتنھا کس. رمی رو در نظر بگاطیخب مجبورم جوانب احت
 ی دور و برم بود ولادیالبتھ دختر ز! ی کنھ تو بودی نقش رو برام بازنیبتونھ ا

 مدت نی ای توی ولنجانی دونم چند روز اینم. انیم مثل تو از پس اونا بر نچکدومیھ
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 در ی ھم بخوایھرچ! یای باھام بدیھر دفھ من مجبور بشم باھاشون قرار بذارم تو با
 . ھم حاضرم پرداخت کنمیھر چقدر پول بخوا. دمیعوضش بھت م

اما حرف پول انگار از .  گوش دادمجانی آخرش ھمشو با ھی بھ جملھ دنیتا رس    
فکر ! نگھ دار: ورد و گفتم داشبی حلقشو انداختم روتیبا عصبان.  زدشمیدرون آت

 ؟ی ھستی کیکرد
 زدم کھ یاگھ ھر حرف بد! دی خب ببخشیلیخ:  کرد آرومم کنھ و گفتیسع    

 ! رو کنار بذار و کمکم کنی االن دشمنیناراحتت کرد ول
 دونست ینم!  کرد من دشمنشمیفکر م.  ناراحت شدمی دونست از چی نمیحت    

 ! کنھی می دشمنشھیخودشھ کھ ھم
 آتوسا قبولھ؟ -    

 تمی رضای خواستم سکوتم نشونھ یم.  نگفتمیزیچ.  کردمیمعلوم بود کھ قبول م    
 کردم و حلقش ی می چند لحظھ نقش ھمسرشو بازی کھ با اون بودم و برانیھم. باشھ

تروخدا حاال حلقھ رو دستت :  گفتدیسکوتم رو کھ د.  کردی دستم بود خوشحالم میتو
 .ی باشی ھستکھ نی کن باھام مھربون تر از ایسع! کن
 سرکارم تو دی منو برگردوننی قول بددیپس با: دست بردم و حلقھ رو برداشتم و گفتم    

 !شرکت ماھان
 .می کنیًدر موردش بعدا صحبت م:  شد و گفتیجد    
من  : گفتمیبا ناراحت! ارهیً خواد بعدا دبھ در بیمعلوم بود کھ م.  داشتییعجب رو    

 . دارماجیبھ کارم احت
 ی گفتی کن من ھرکاریتو نقشتو خوب باز. می رسی ممیحاال دار.  خبیلیخ -    

 .دمیانجام م
 خواستم ی می کھ حاضر بود بھ خاطرش ھرکارھی قضنی بود ایاتیانقدر براش ح    

 ! انجام بده
 

 کھ من ھیین جاھااز ظاھرش معلوم بود از او.  گفتی کھ می شاپی بھ کافمیدیرس        
دستمو گرفت و بھ . می و وارد شدمی شدادهیپ.  تونم توش بخورمی دونھ قھوه ھم نمھی

دستمو بھ .  دونفر داشت کشوندمی کھ پنج نفر دورش نشستھ و بود و جایزیسمت م
 . دختراری در نیتابلو باز: و با تحکم گفت دیزور از دستش درآوردم و کھ چرخ

 .دوباره دستمو گرفت و خودش با لبخند حرکت کرد و منم دنبالش        
زود بھ دخترا نگاه کردم کھ .  بچھ ھا از جاشون بلند شدنمیدی کھ رسزیبھ م        

 زود یلی بھ خودم داده نشد و خصیفرصت تشخ. ھیکی کدوم سی بدم پارمصیتشخ
 . کردیماھور معرف

 بود و برادر اوشی اسمش سخوردی سالھ مشی و پنج شستیً پسر کھ حدودا بنیاول        
چشماش سبز بود و . سھی دختره پارمیکی اون دمیفھم.  بودھی از دخترا بھ اسم سایکی

.  ندارهی نقصچی ھافشی گفتم خوشکلھ و قی مدیً کنم ناچارا بافشی خواستم توصیاگھ م
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.  خورد ھمسن ماھور باشنی بودن کھ بھ ھردوشون مب و شھااری مھگھیدوتا پسر د
منو بھشون پونھ .  ھاشنی گفت ھمکالسیًدخترا ھم احتماال ھمسن ماھور بودن چون م

ًگرفتم کھ حتما قبال بھشون گفتھ زنش اسمش پونھ س.  کردیمعرف  رو سیاما پارم! ً
 . ازش نبردی گرفت و اسمدهیناد

 نیو تحمل کنم و با ا خواستم خودمو راحت کنم کھ مجبور نشم اسم پونھ ریم        
 . زننی پونھ صدام می شناسنامھ آتوساست ولیالبتھ اسمم تو: حساب گفتم

 شاپ رو ی کافی نھ چندان جالبی خنده و با صداری دفعھ دوتا دخترا زدن زھی        
.  بھ ماھور نگاه نکردمنیً دونستم حتما گند زدم واسھ ھمیم. گذاشتن رو سرشون

 م؟ینی بشدی کنیدعوت نم! خب: و روبھ پسرا گفتدستشو انداخت دور شونم 
 .دییچرا بفرما:  گفتاریمھ        
 و شھاب بود و اری مھنی بشونیکی.  کنار ھم نبودنی بود ولی خالیدوتا صندل        

 .اوشی و سسی پارمنی بیکیاون 
بعد رو بھ شھاب ! ی شناسیتو کھ منو م:  گفتاریماھور با پوزخند رو بھ مھ        

 و سی پارمنی بی خالیبعد با دست صندل. نجای انیشھاب داداش لطف کن بش: گفت
 شد کھ ماھور ی کنار ھم خالی کرد و دوتا صندلنکارویشھاب ا.  رو نشون داداوشیس
 ....زمیعز:  و رو بھ من گفتدی کشرونی رو بیکی

استرس بھم دست . م نشست دادم و نشستم و خودش کنارلشی تحویلبخند زورک        
 فکر بودم نیتو ھم. ومدی کھ توش بودم خوشم نمیًاصال از رفتارشون و جو. داده بود
 چطور اد؟ی ماھور از رژ لب قرمز بدش می دونی تو ھنوز نمیخانم:  گفتسیکھ پارم
 !یدی ھمھ سال ھنوز نفھمنیبعد از ا
 بدم یاومدم جواب. ع مطرح کنھ نبود کھ بخواد تو جمی حرفنیًاصال ا. جا خوردم        

 پونھ رو یاز وقت.  کردهریی وقتھ تغیلیمن ذائقھ م خ:  کرد و گفتی دستشیکھ ماھور پ
 .ادی میلی من خیبھ پونھ . ستی نی ھرکسیًضمنا رژلب قرمز برازنده . دمید

 ... یریکبی ایدختره . دیپوزشو بھ خاک مال. ذوق کردم        
 رژ لب قرمز و پوست سبزه؟:  و در جواب ماھور گفتاوردیھرچند کم ن        
 .گھی بسھ دزمیعز:  ماھور رو بھ دختره گفتی جاھیشھاب         
 .دیریبھ دل نگ.  کنھ پونھ خانمی مینامزدم شوخ: و رو بھ من گفت        
 ! تا حاال؟ی از کیبھ سالمت: ماھور رو بھ شھاب گفت.  دادملشی تحویلبخند        
 ..شھی میچند ماھ: شھاب گفت        

 . ندادمی من کھ ھنوز جوابستی نیھنوز خبر:  تو حرفش و گفتدی پرسیپارم        
 گھی کھ االن دی دونیم. ی کن شھابو بچسبیپس سع:  گفتسیماھور رو بھ پارم        

 .ادی نمریشوھر گ
 بھ من ھی زنگ خورد و جواب داد و در ھمون حال ساشیھمون لحظھ گوش        

 ؟ی کنی تحملش میچطور: گفت
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 یلیاتفاقا ماھور جان خ:  حرصش بدم گفتمنکھی ای بھش زدم و برایلبخند        
 . کنھی میاالن داره شوخ. مھزبونھ

 ! شوخ طبع؟ی تا حاال مھربون شده و از کیاز ک:  خنده و گفتزی زد زسیپارم        
 داد ی کھ بھ من اشاره میبلند شد و در حالماھور کھ تلفنش تموم شده بود از جا         

.  رو ندارهی و شوخی مھربونافتی کھ لیخب ھرکس:  گفتسیکھ بلند شم رو بھ پارم
 چھ ی فھمی تو ھم میحاال اگھ چند روز باھاش آشنا بش.  با پونھ آشنا شدمیگفتم از وقت

 .ھیفرشتھ ا
 ! توی لطف دارزمیعز:  بھش لبخند زدم و گفتمعیسر        
 . گفتی دونم چی نمھی ساکت شد و صورتشو جمع کرد و در گوش ساسیپارم        
شما ھم کھ ناغافل . می برمی ما مجبوردیببحش:  کرد و گفتاریماھور رو بھ مھ        

 گھی ھمدشتری دوباره بمی قرار بذارییً بعدا جاای خونھ نیای بایحاال . نیدعوتمون کرد
 ن؟ی قراره برگردی کیراست. مینیرو بب

 ً!بای تقرگھی ماه دھیتا :  گفتاریمھ        
 ی رو تحمل کنم؟ البتھ بھ ھمسر ماھور بودن منای ادی ماه باھی یعنی: تو دلم گفتم        

 .دیارز
 .نمتونی بیًشرکت کار دارم بعدا م. می ری ما مگھیخب د: ماھور گفت        
.  بوداری جوابمون رو داد مھی کھ درست و حسابی و تنھا کسمی کردیخداحافظ        

 . بودنی کگھی دنای من ایخدا:  و گفتمدمی کشی کھ شدم نفس راحتنیسوار ماش
 .  روشن کرد و راه افتادنویماش        

 
 سی پارمدنی انقدر از دیعنی.  لبش بودی روی بھ صورتش کردم لبخندینگاھ        

 نی نامزد شھاب بود و اسی نداشتم چون پارمی ناراحتگھیاما من کھ د. خوشحال بود
چون . ومدی ھم چندان خوشم نھیھرچند کھ از سا.  شدی برام محسوب می بزرگازیامت

 .دی کشرونی از افکارم بموصداش توجھ.  کردیھمش بھ ماھور نگاه م
 .ًحاال واقعا من مھربون و شوخ طبعم -         
 راجع بھش فکر ی خواستم بدونھ چھ جوریاما نم. دمعلومھ کھ نبو. ھول کردم        

 بوده کھ زی صحبت کردن با تلفن انقدر گوشاتون تنی دونستم در حینم: گفتم.  کنم یم
 .نیدی منو شنیحرفا

 اسمت تو شناسنامھ ی گفتنکھیبھ جز ا.  خوشم اومدیول:  کرد و گفتیخنده ا        
 .یًآتوساست کال خوب رفتار کرد

.  باشھیازی بھ من نگھیبھ ھرحال فکر نکنم د: خودمو براش گرفتم و گفتم        
 .ً خانم کھ ظاھرا با اقا شھاب نامزد کردهسیپارم

 گفت ھنوز یدیند.  بودلمشونی فنیا.  شناسمی رو منایمن ا: اخم کرد و گفت        
 آتوسا؟ یدی رو نفھمزای چنیً واقعا انھ؟ی منو بباوردیاگھ نامزدش بود م. جواب ندادم

 . دوست پسر سابقشدنی بره دی نامزدشو میدوم مرد
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 یلیچون شھاب خ.  نقشھ نباشھدمیخب شا:  خواستم نفھم جلوه کنم گفتمینم        
 . کردی نگاه مسیعاشقونھ بھ پارم

بعد رو کرد بھم و تو .  پارک کردابونی از خی رو گوشھ انی نگفت و ماشیزیچ        
 . شدرهیچشمام خ

 ن؟یستادیچرا ا: سرمو تکون دادم و گفتم        
 !ھی نگاه عاشقونھ چھ جوری خوام بگیم -         
رومو . نی بود آب بشم و برم تو زمکی کرد کھ نزدی تو چشام نگاه میجور        

 کرد ی رو نگاه مسی کھ شھاب پارمیھمونجور.  دونمینم: کردم طرف پنجره و گفتم
 ...گھید

 بھ من نگاه ھی و ساسی کھ پارمی اونجوردمی شاای:  حرفمو گرفت و گفتیادامھ         
 ! کردن آره؟یم

 می خواست حسودیم.  خواست بگھ دونفر عاشقشنیم.  از حرفشومدیخوشم ن        
 !دیشا:  گفتمارمی حرصشو در بنکھیایبرا. بشھ

 . کھ نگاش کنمدمیاما نچرخ        
 . نگاه عاشقونھ نبودنای اکدومچی ھزمینھ عز: گفت        
 ؟ی چیعنی: تعجب کردم صورتمو چرخوندم طرفش و گفتم        
 نی سنت انی کنم با ایتعجب م:  روشن کرد و گفتنوی زد و دوباره ماشیلبخند        

 !ی دونی رو نمزایچ
 !؟یمثال چ -         
چون واسھ دفعھ :  شد و گفتشتری با حرص گفتم کھ لبخندش بیجملھ مو جور        

ًمثال .  نگاه ھا طمع بودنی ایھرسھ تا.  بگمدی باشھی الزمت میای کھ باھام میبعد
 ی زمانھی کھ ی عاشق زنی مردچی خواد وگرنھ ھی رو واسھ ثروتش مسیشھاب پارم
 خواد ی متمی ھم منو واسھ موقعسیپارم! شھی دوستش ھم بوده نمنیکتریِدوست نزد

 کنھ کھ دای خودش پتی و موقعی در حد پولداری ھمھ سال نتونستھ کسنیچون بعد از ا
 کاراش شتری ھم کھ بھیسا.  خوادش واسھ پولشھی می دونھ ھرکیعاشقش بشھ و م

 . بدهسی تونھ پزشو بھ پارمی مارهیاگھ منو بھ چنگ ب. سھیحسادت نسبت بھ پارم
 بھ سامان رو دهیفکر کنم تو ھنوز نگاه پد: با تعجب فقط نگاش کردم کھ گفت        

 ! دقت کنشونیدی کھ سامان اومد و دنباریحاال ا!  برعکسشای! یدیند
 ی چرا دنبال شماست؟ چون فکر مسیاونوقت پارم:  و گفتمنییسرمو انداختم پا        

 !یکنھ ھنوز عاشقش
 ! نبودمای عاشقش بودم ی دونیتو کھ ھنوز نم. راش مفصلھ کھ ماجنینھ ا -         
 ن؟ی نبودیعنی -         
 ! و دوسالم بود خانمستیمن اونموقع ب -         
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 بعد از اونم یعنی.  بودی بچگی بچھ بوده و احساساتش از رونکھی ایعنی نیا        
 یزیگرفتم و چ خودم رو یبھ زحمت جلو.  کنمی خواستم کنجکاوینم. عاشق شده بود

 .دمینپرس
 ؟ی کنھ، نگاه کردی بھ سامان نگاه مدهی کھ پدی اونجوریتو تاحاال بھ کس -         
 اونا چطور بھ دمیمن ھنوز ند: ابروھامو با تعجب باال دادم و نگاش کردم و گفتم        

 ن؟ی منو بچھ فرض کردیعنی دی زنی باھام حرف مینجوریبعدشم ا!  کننیھم نگاه م
 چوندمشونی پنباریا:  خونمون کھ گفتمیدیرس.  نگفتیزی شد و چشتریلبخندش ب        

 . کنمنکاروی فکر نکنم بازم بتونم ایول
دلم .  افتاد حلقش ھنوز تو دستمھادمی کھ رمی شدم و خواستم ادهی پنیاز ماش        

 ! حلقتونیراست:  پنجره گفتمی برگشتم و از توی ولارمی درش بومدینم
 خودت باشھ شیپ. شھی من بمونھ گم مشیپ:  کھ گفتارمیخواستم از دستم در ب        

 . الزم شد دستت کنیوقت
 . کردمی و ازش خداحافظبمی جیگذاشتمش تو        

 
 ی امروز باھاش جنگ و دعوا نداشتم و لجبازنکھیاز ا.  داشتمیاحساس خوب        
 خواد ی رو نمسی معلوم بود پارمنکھیاز ا.  زنش بودمنکھیاز ا.  و مھربون بودمینکرد

 کھ منم دهی حاال فھمیعنیفکر کردم .  بخاطر بودن اون دختر، تو وجودم نبودیو ترس
 ! کنمیبا عشق نگاش م

 یحس خوب. می کنتی دوتا دخترو اذنی کم اھی کردم تا ی خودمو آماده مدیاما با        
.  کردتشونی شد اذی راحت مادی ازشون خوشش نم دونستم ماھور ھمیحاال کھ م. بود

 . راحت برگردم سرکارمالی تونستم با خیبعدم م
 بودم از دهی فھمنکھیا.  رفت و امد با دوستاشنی خوب بود ایی جوراھیًاصال         

 نفر بھ خاطر ھی معلوم بود توقع داشت نکھیا. ادیً و رزلب قرمز اصال خوشش نمشیآرا
 یتو ھم کھ واسھ پول م:  بھ خودم گفتمدمی فکرم کھ رسینجایبھ ا. خودش بخوادش

 .شیخوا
 ھی خواستم کھ کارت ھدیاگھ پول م.  من خودشو دوست دارمرینخ: دوباره گفتم        
 بازم ی کنھ ولی متیھمش اذ. ستی خوب نادیتازه اخالقش ھم ز.  دادم بھشیرو نم

 .دوستش دارم
 شروع تازه داشتھ ھی تونستم ی از االن میول. بخاطر افکارم خندم گرفت        

 انی رضا بی خوان برای رفتم خونھ مامان بھم گفت کھ عمو بھ بابا گفتھ میوقت.باشم
 خودمھ ی مامان گفت برای وقتی ولتاستیاولش فکر کردم واسھ ارم. یخواستگار

:  شد فقط با خنده بھ مامان گفتمینم رمباو.  بود دوتا شاخ رو سرم سبز بشھکینزد
 . بکنھی کارنی خود عمو بوده وگرنھ محالھ کھ زن عمو ھمچمیًحتما تصم
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فکرم رفت .  رو خاتمھ دادم و بھ اتاقم رفتمھی قضھیبعدم با گفتن من جوابم منف        
 باشھ ینجوریدوست نداشتم ا! ومد؟ی از من خوشش میعنی.  رضا و رفتاراششیپ

 . خواست ازم دلخور بشھیچون دلم نم
 ی داشت با تلفنش صحبت ماطی حی توتای بودم و آرمدهی تختم دراز کشیشب تو        

.  زنھی حرف مانی زدم با کیحدس م. گھی و نمھیی خبراھی معلوم بود دهیورپر. کرد
 نزده  باھاش حرفمی تاحاال حتیاز شب مھمون.  بودمدهی رو ندانی وقت بود کیلیخ

 خواستم ینم.  آوردمی رو در مھی قضیتو  و تھدمشی دی می جورھی دیبا. بودم
ھنوزم .  بودنی اسم ماھور برام دلنشدنید.  زنگ خوردمیگوش. نھی ببیبیخواھرم آس

 رشییخواستم حاال کھ باھام مھربون شده تغ.  شاخ و دم بودی غول بمی گوشیاسمش تو
 .ی مشرقیبلھ آقا: جواب دادم و گفتم.  وجودم اجازه ندادی توطنتیبدم اما ش

 ؟یسالم خوب:  حال بود گفتیصداش ب        
 ن؟یممنون شما خوب -         
 .آتوسا برات زحمت دارم. ادینھ ز -         
 .دیی کنم بفرمایخواھش م: گفتم.  زدی مھربون حرف میچقدر خوب بود وقت        
 من ی خونھ یعنی!  خونمونانی بخوانیلفن زدن گفتن فردا شام م بچھ ھا تنیا -         

 ...و تو
 خب؟:  گفتمیبا خونسرد -         
بعد از ناھار اونجا . دمی کھ بھت می آدرسھی بھ یای بدی بانکھی ایعنی! خب -         

پول ھم .  کنزی کم تمھی کن و اونجا رو ی لطفھی سفارش بده فقط رونیغذا از ب. یباش
 .ی بخری خواستیزی آشپزخونھ کھ اگھ چزی می روذارمیم

 . باشمرونی بتونمی من شب نممونن؟ی تا چند مانی اگھ واسھ شام بیباشھ ول -         
 می کنی مرونشونی بنکھی اًتاینھا.  کنمی درستش می جورھی اونم ایحاال تو ب -         

 .می بخوابمی خوای ما ممیگیم
!  شعوریتو دلم گفتم ب.  کردی آرومیحرفش خودش خنده  نیبعد از گفتن ا        

 انھ؟ی یایم! خب حاال آتوسا: ساکت موندم کھ گفت
 د؟ی نداریباشھ کار: گفتم.  زدمی گفت خب حاال انگار من حرفی می جورھی        
 .نھ پس منتظرم، خداحافظ -         
 دلش ی حرف بزنم کھ ھر حرفشتری خواستم بینم.  رو قطع کردمیزود گوش        

آدرس .  بھ حرفش فکر کنمشتری کھ برام اومد اجازه نداد بیاس ام اس.  خواد بگھیم
 رفت ادمی آدرس رو ی کنیانقدر حواسمو پرت م:  نوشتھ بودرشمیرو فرستاده بود ز

 .بدم
 نیا.  رو لبم نشستیلبخند. خودش منحرف بود! من حواسشو پرت کردم        

 . شدیرت محواسش ھم پ
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 اما شھی می دونستم چی نمنکھیبا ا.  شدمداری از خواب بیادی زیصبح با انرژ        
 بود کھ ٢ًحدودا ساعت .  تا ظھر شددمی انتظار کشیکل.  خوشم اومده بودی بازنیاز ا

واسھ !  نھای دونستم خودش اونجا بود ینم.  کھ گفتھ بودیراه افتادم بھ سمت آدرس
 درو ھیبعد از چند ثان.  در خونھ و زنگ زدمدمیرس.  کنھباز  دروادیتا ب تلفن زدم نیھم

 یکی شی معماریلی خی بود ولکی کوچًبای تقرییالی خونھ وھی. باز کرد و من وارد شدم
وارد ساختمون کھ شدم ماھور جلوم . نداختی شمال کشور می خونھ ھاادیآدمو . داشت

 دهی بود و موھاشم زولنش تی شلوار گرمکن سورمھ اھی و دی شرت سفی تھی. سبز شد
 ؟یچطور! سالم خانوم خونھ: با لبخند گفت. بود

 م؟ی کنکاریقراره چ. سالم:  گفتمی جدیتو دلم قند آب کردن ول        
 !یزندگ:  و گفتدیخند        
 ینم! بعلھ!  اجازه ندادتمی شخصی ولای نمکدون شدای خواستم بھش بگم تازگیم        
 .دمی کشی خجالت مدمشی دیم.  بوددهی بود کھ پوشی چای لباس راحتنیدونم ا
 ن؟یغذا سفارش داد: رو بھش گفتم        
 نجوری ایدونی مشتریبھ ھرحال تو ب.  نظرتو بپرسمیایمنتظر شدم ب! نھ ھنوز -         

 . مناسبھیمواقع چ
 نشون بدم و ی خوبھ خودھینطوری ذوق کردم و فکر کردم حاال کھ افشیاز تعر        

 خودم غذا درست دی کنھی تھگمی کھ میستی سفارش غذا لیپس بھ جا:  حساب گفتمنیبا ا
 . کنمیم

 !؟یمگھ بلد:  بھم کرد و با تعجب گفتینگاھ        
 نی نداریشما کارفقط اولش اگھ . رهی بگادی دی بای کھ ھر خانمھیزی چنیبلھ ا -         

 ..می کنیری کم گرد گھی رو نجایا
 .میپس بزن بر.  دادمیامروزو بھ خودم مرخص.  ندارمیکار -         
دست بھ کار .  ھمھ مھربون شده بودنی اھویچرا .  رفتارشنی از ادی لرزیدلم م        

 یادی بود و کار زیزی تمیخدارو شکر خونھ . یری بھ گردگمی و شروع کردمیشد
 .نداشت
 ھ؟ی کی خونھ نجای ای مشرقیآقا -         
 !مال خودمھ -         
 د؟ی کنی نمیبا پدر و مادرتون زندگ: با تعجب گفتم        
 ای کھ تنھا باشم امی میگاھ.  مال خودمھنجای ایول.  اونامشیچرا پ:  و گفتدیخند        

 .نجای اارمی کھ دوستامو میوقت
! نجا؟ی اارشونی ممکن بود دوست دختر داشتھ باشھ و بیعنی د؟اوریدوستاشو م        

 . نزدمی حرفگھی دونم چرا حالم گرفتھ شد و دینم. ومدی فکر خوشم ننیًاصال از ا
.  نوشتم و دادم دستش و گفتمیی بلند باالستیل. بعد از تموم شدن نظافت خونھ        
 .می خوشمزه درست کنی تا دو سھ مدل غذادی رو بخرنایًلطفا ا
 .ً اصال رو من حساب نکن کھ حوصلھ ندارمی آشپزی توی خرم ولیباشھ م -         
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 .مشونی کھ بکشمی خواینم: با خنده گفتم        
ًبعدا بھ :  رفت سرشو چرخوند و چشماشو گرد کرد و گفتی مرونی کھ بیدرحال        

 یمنم نم. ارنیو ھمراھشون ب از دوستاشونیکی خوان ی میراست.  رسمیحسابت م
 .حواست باشھ. شناسمش

 !می کشی مھیباشھ حاال اونم مثل بق -         
 ی خبرچیھ.  باز کردمخچالشوی آشپزخونھ و در ی و من رفتم تورونیرفت ب        

 کھ مال ی خونھ ای تونستم تویبا مانتو کھ نم. اوردمی افتاد لباس با خودم نادمی. نبود
منتظر شدم تا ماھور .  کنمییرای کنم و از مھمونا پذیخودم بود و خانمش بودم زندگ

 ی کھ داشتم ممکن بود برای ایزیھرچند کھ با برنامھ ر. ارمیبرگرده و من برم لباس ب
ساعت چھار بعد از ظھر بود و ماھور با .  نبودی اما چاره اارمی شام وقت کم بی ھیتھ

ھنوزم ھست :  از دستش گرفتم کھ گفتدارویرفتم خر.  خونھدی رسدی از خریکولھ بار
 .ارمی منی از تو ماشرمیاالن م
 الزم ی بستھ ھارو بردم آشپزخونھ و باز کردم و ھرچارهی رو بدای خری ھیتا بق        
خدا اون روز رو :  و گفتی صندلھی ی تموم شد نشست رویوقت.  گذاشتمخچالیبود تو 

 . کارا بکنمنی تونم از ایمن کھ نم. ارهین
 !ره؟ی دوست نداشت زن بگیعنی. دی تھ دلم رنجی و لدمیخند        

 
 مھموناش ظاھر ی جلوشھی نمیختی رنی برم لباس بردارم و ادیبھش گفتم کھ با        

 سارافون و لباس برداشتم تا ییچندتا. خودش تا سر کوچھ رسوندم و منتظر موند. بشم
 دونستم دوستاش چھ جور ینم.  رو کھ بھتر بود انتخاب کنم و بپوشمیکیاونجا بتونم 

 ی اما در ھرصورت نمستنی بودن ندهی و بند پوشدیاد تو قیھرچند معلوم بود ز! نییآدما
 ی و اون رفت جلومیباھم بھ خونھ برگشت.  حجاب جلوشون ظاھر بشمیخواستم ب

 نی نداشتم و با ایادیوقت ز . نشست و منم بھ آشپزخونھ رفتم و مشغول شدمونیتلوز
 در جوابم کھ صداش کردم و بھش گفتم.  مدل غذا درست کنمھی تونستم یحساب فقط م

تو فقط قول بده تھ .  خورنی ممی جلوشون بذارچمیساندو. ستنی نینجوریًاتفاقا ا: گفت
 . دوست دارمیلی کھ من خی درست کننیچ

فکر .  گرفتھ بودمادی و من ازش کردی درست می رو مادرم عالیکی نیًاتفاقا ا        
با .  خوبھمی بھ درد نخور باشم حداقل آشپزای ی دست و پا چلفتیزی ھرچیکردم کھ تو

 .دی کھ شما ھم ساالد درست کنیباشھ بھ شرط:  فکر گفتمنیا
 .ادی خوشم نمیمن کھ گفتم از آشپز:  کرد و گفتیاخم تصنع        
 ! ھادی خوب درست کنیول. شھی محسوب نمین کھ آشپزساالد درست کرد -         
 !چشم خانوم خونھ -         
 ی و گوجھ و کاھو برداشت و گذاشت رواری رو باز کرد و خخچالیرفت و در         

 چاقو و تختھ برداشت و شروع کرد بھ خرد ھی دستھاشو شست نکھی و بعد از ازیم
بھ ساالد درست کردنش .  دونستی رو مزای چنی تعجب داشت کھ ایبرام جا. کردن
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 و بلد نبودن ومدنی خوشش نیآشپز پس از.  کھ خوب کارشو بلدهدمی شدم و دقیدق
 ن؟ی گرفتادیشما از کجا : نشستم روبروشو گفتم. ھمش بھونھ بود

 و؟یچ:  کرد گفتی مینی کھ داشت با دقت گوجھ ھا رو نگیدر حال        
 !یً و احتماال آشپزگھ؟یساالد درست کردن د -         
 ! رازهھی نیا:  زد و گفتیچشمک        
 شدم و الیخی بنی التماسش کنم تا بھم بگھ واسھ ھمومدیخوشم نم. حرصم گرفت        

 یبعض:  دونھ رو جلوش گذاشتم و دوباره نشستم کھ گفتھی و ختمی رییرفتم دوتا چا
 ! خوبھ ھازاشمیچ

 ؟یچ:  چپ و گفتمی علیو زدم بھ کوچھ منظورشو گرفتم اما خودم        
 .ارهی مییًمثال برات چا! زن داشتن -         
 ! خوبھشی خدمتکاریواسھ شما انگار فقط بخشا -         
 ھیخب .  گرفتمی بود کھ خدمتکار مینجوریاگھ ا! نھ:  و گفتدیاز حرصم خند        

 . ھم دارهگھی خوب دیزایچ
  ؟یچ -         
 !ال بماندحا -         
 !بدبخت منحرف: تو دلم گفتم        
.  دور بودمنجایسال از ا٣ گذروندم اما بعدش بھ مدت نجای امویدوره کارشناس -         
 سخت بود اما حداقل االن یلیخ. رمی بگادی بودم تا بتونم زبان یی جاھی ماھش شیھر ش
حاال کھ فکرشو .  و رو بلدمییای و اسپانینی و چی و عربیسی و فرانسھ و انگلیآلمان

 تمی کردم واسھ موفقی اونموقع فکر میول. ً اصال الزم نبودماشی بعضنمی بی کنم میم
 . گرفتمادی شش ماه یھرکدومشو تو. بھتره ھمھ رو بلد باشم

 !رهی گی مادی خواد زبان ی می آدم پولدار باشھ ھرچگھیبلھ د -         
 . رستورانھای توشھیھم.  کردمیمن خودم کار م -         
 دینگاھمو کھ د.  کارا کرده باشھنی از اومدیًاصال بھش نم. با تعجب نگاش کردم        

 و سشھی بابا رئینی بیتازه شرکتم کھ م!  کھمیما کھ از اولش انقدر پولدار نبود: گفت
 .اما سھامدارا ھمھ خارج از کشورن. ھی بشم سھامسیمن قراره بعدش رئ

 آلمان ی از دانشگاه ھایکی ی گرفتم توادی زبانا رو ی ھمھ یمن وقت: ادامھ داد        
کردم و رفتم ) apply(یبعدم اپال.  شدمھی بورسیعنی.  شدمرفتھی پذسانسیواسھ فوق ل

 !اونجا
 )        apply ی دانشگاه خارجھی گرفتھ بھ ی کارشناسنجای کھ ایی دانشجوی وقتیعنی 

 بپردازه و مدرکش رو آزاد کنھ نجای ای انھی ھزھی دی کنن بارششیکھ پذ دهیدرخواست م
 ) کنھ و اگھ خواست اونجا کار کنھلیکھ بتونھ بره اونور تحص

 .نی کردم شما تو ناز و نعمت بزرگ شدیمن فکر م -         
 خواستم یخودم م!  خوب بودهزی ھمھ چشھیھم.  کھ سخت گذشتھگمیاالنم نم -         
 .ستمی خودم بایرو پا
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دستمو .  باشھی ومھربونی تونھ موجود دوست داشتی حد منی دونستم تا اینم        
 خوشت اومده؟ پاشو ھیچ: حائل چونم کردم و نگاش کردم کھ چشماش برق زد و گفت

 .یدختر لوس شد
 یحاال کھ مھربون شده بود حداقل م. حرصم گرفت و خودمو جمع و جور کردم        

 چند سالتونھ؟: گفتم. تونستم ازش سوال بپرسم
 !کی و یس -         
 فاصلھ نی کھ پنج سال ازم بزرگتره و ادمیزود با خودم حساب و کتاب کردم و د        

 . بودی خوبیلی خی سنی
 !تو چند سالتھ؟: گفت        
 بھ یدم ولدلخور ش. من کھ بھش گفتھ بودم.  رفتھ بودادشی یعنیتعجب کردم         

 . و ششستیب:  و گفتماوردمی خودم نیرو
 . زد و بھ کارش ادامھ دادیفقط لبخند        
 و من رفتم و خودم انی ب٨قرار بود مھمونا ساعت .  آماده بودزیتا شب ھمھ چ        

 ھیماھور ھم رفت دوش گرفت و دوباره .  کردمیمی مالیلی خشیرو آماده کردم و آرا
 و خودش ومدی بھش میلی خدیبھ نظرم سف. دی پوشی شلوار خاکسترھی و دی شرت سفیت

 . دونستیھم م
 

 یدلم م.  داشتمیآرامش خاص. می مبل دونفره و منتظر بودھی ی رومینشستھ بود        
 ی دونستم قراره چھ اتفاقینم.  اونجا بمونمشھیخواست زمان متوقف بشھ و واسھ ھم

 و زنگ در بھ دی طول نکشیافکارم لحظھ ا.  اونجا بودن رو دوست داشتمی ولفتھیب
. می در ساختمون منتظر شدی ھردومون جلوو  رو زدفونیماھور آ. صدا در اومد

 .آتوسا آماده باش:  زد و گفتیچشمک.  لذت بخش بودیلی کھ بھم زد برام خیلبخند
 وارد شدن و با ھمھ سالم یکی یکیمھموناش .  لحظھ استرس وجودمو گرفتھی        

باورم . می کھ ھمراھشون بود افتاد و ھردومون مات شدی و در اخر چشمم بھ کسمیکرد
 ی تا اصواتدی طول کشھیچند ثان. فتھی داره می بفھمم چھ اتفاقدیپلک زدم تا شا.  شدینم

 دوستمون رضا، نمیا:  گفتی شھاب بود کھ میصدا.  بدمصی تشخدمی شنیرو کھ م
 .می کانادا باھاش آشنا شدمی رفتیوقت

 . آتوسا خانمای ماھور و ھمسرش پونھ خانم نمیا: بعد رو بھ رضا گفت        
 کھ دی نکشھیبھ ثان. می کردیمنو رضا فقط بھ ھم نگاه م.  خورده بودمیلیانگار س        

 کاری چنجایتو ا:  سرخ شد و داد زدتیابروھاش درھم گره شد و صورتش از عصبان
  آتوسا؟ھی کنی ا؟ی کنیم

 و صداھاشون کھ برام نامفھوم بود مانعم ھی تعجب بقی خواستم جواب بدم ولیم        
 کھ ماھور دمیفقط د.  بودی نکرده بودم پس چرا رضا انقدر عصبانیمن کھ کار. شد

 رضا شد کھ اونم ھلش داد و بعد مچ دست منو گرفت و کی بزنھ و نزدیخواست حرف
 توجھ منو دنبال یاما ب.  کردیدستم درد م.  رفترونی و از در بدیکشبھ سمت خودش 
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 کھ افتاده ی کھ تازه بھ اتفاقمی بوداطیوسط ح.  بزنھی حرفنکھیبدون ا. دی کشیخودش م
 . دستمو ول کن؟ی کنی منکاروی ایبھ چھ حق: بود و بھ خودم مسلط شد م وداد زدم

 کھ تاحاال از گل ییاز پسر عمو.  خفھ شو بودی کلمھ دمی کھ شنیتنھا جواب        
 نکرده ییمن کھ خطا! شھیمثل ھم.  دادمی بھ خودم حق میول. نازک تر بھم نگفتھ بود

 .بودم
ًاصال بھ تو !  گم ولم کنیم:  بکشمرونی کردم دستمو بیباز ھم داد زدم و سع        

 !ھی کنم و اون کی مکاری چنجای نداره من ایربط
خجالت . بھ من ربط داره:  و دستمو ول کرد و گفتستادیل برق گرفتھ ھا امث        

 ؟ی کنی می خونش چھ غلطی پسره تونیبا ا. ی حد ھرز شدنی تا ا؟یدینکش
 صورتش و ی زدم توی محکمیلیس.  نداشتیبھ اون ربط.  گفت ھرز شدمیم        

 یاز پشت سرم صدا.  بودنی بود ھمقشی کھ الیتنھا جواب.  رفتمیبھ سمت در خروج
 ی دختره نی ھماقتتیل:  زدی مادی اومد و فررونی کھ با سرو صدا بدمی رو شنسیپارم

بچھ ھا . ی کور خوندی ولیمالی مرهی شرو سر مای دونستم داریاز اولم م. ختھی ریب
 .میبر

رضا چطور جرئت . دمی نشنیزی چگھید. رونیمنتظر نشدم و از خونھ زدم ب        
 ی حق نداشت من رو بسی رفتار کنھ و بدتر از اون پارمینجوریبود با من اکرده 

 ی رضا کھ مادی کھ پشت سرم بود و فریی پاھای بھ صداتی اھمیب.  خطاب کنھختیر
 .میم حرف بزنی تونیم.  خوامیصبر کن آتوسا معذرت م: گفت

 ای ھرزه خطابم کنھ نکھی تونست قبل از ایم.  گرفتم و بھ خونھ برگشتمیتاکس        
 تونست اون لحظھ منو بکشھ ی مای.  اون ادما آبروم رو ببره باھام صحبت کنھیجلو

 . بدمحی تونستم براش توضیاونوقت م! ھی چھیکنار و بپرسھ قض
 رضا رو یوقت.  کردمی کھ اتفاق افتاده بود فکر میی اتاقم بودم و بھ ماجرایتو        

از دست رضا .  کننی مکاری و چگنی می چھی بقدمیھ نفھم انقدر ھول کرده بودم کدمید
 . کردی ممی عصبانشتری ماھور رو ھل داده بود بنکھی بودم و ای شاکیحساب

.  بھ لبم نشستیپوزخند.  گفتھ شده بودسی کھ از زبون پارمیاز فکر جملھ ا        
انگار . دهی مالرهی بودم اما چرا گفتھ بود ماھور سرشون شختی ری کھ من بمیریحاال گ

 . خواست بھ زور خودش رو بھش قالب کنھی منکھیازش دعوت کرده بود نھ ا
:  مامانھ بگمنکھی و با فکر اامی کھ بھ در اتاق خورد باعث شد بھ خودم بیتقھ ا        

 ! توای بیجانم مامان
.  چارچوب ظاھر شد و پشت سرش مادرم بودیدر باز شد و قامت رضا تو        

 ی نبود بھ مادر حرفدیھرچند بع.  زدمی حفظ ظاھر لبخندیکردم اما دوباره برا یاخم
 . خواد باھات حرف بزنھیرضا م! آتوسا : مامان گفت! زده باشھ

 .یباشھ مامان: گفتم        
رضا . رفت و درو بست.  دونھی نمیزی مامان معلوم بود کھ چیاز چھره         

 .نمینم بش تویم:  انداخت و گفتنییسرشو پا
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 .کارتو بگو و برو:  گفتمیاخم کردم و با لحن تند        
 انقدر وحشتناک بود کھ کنترلم تی اون وضعی تودنتیبھ خدا د. دیآتوسا ببخش -         

 نقشھ بوده فکر کردم دمی شنسی کھ از زبون پارمیباور کن تا وقت. رو از دست دادم
 ... حق بدهبھم. ی عمو ازدواج کردی اجازه یًواقعا ب
  ھرزه؟یبھت حق بدم بھم بگ:  حرفش و گفتمی تودمیپر        
 .باور کن شوکھ شده بودم! غلط کردم آتوسا -         
. ی بزنی حرفنی ھمچیچطور بھ خودت اجازه داد. یمعلومھ کھ غلط کرد -         

 ؟ی اونا آبرومو ببری جلوی اگھ ازدواج کرده بودم چطور بھ خودت اجازه دادیحت
 ...ی ھستیتو االن عصبان -         
کھ اگھ ازدواج کرده .  مثل تو دارمیرتی باغی افتخار کنم کھ پسرعمودینکنھ با -         

 ... و اون حرفا رو بزنھاطیکشون کشون منو ببره تو ح. بودم
 دمیاالن بھت حق م. دی ببخشگمیمن بازم م:  کرد و بھ سمت در رفت و گفتیپوف        
 ..رمیحاال م. ی فھمی رفتارمو منی الی روز دلھیاما . ی باشیعصبان
 .یخوش اومد. بھ سالمت -         
 خواست بعد از رفتنش مامان یًاصال دلم نم.  تختم نشستمیبا بستھ شدن در رو        

 ! گفتی و بپرسھ کھ چادیب
 

رضا چرا  : اومد تو اتاق گفتی مامان وقتی گفت ولی دونم بھ مامان چینم        
 ؟یچھ کمک!  بود؟ گفت ازت کمک خواستھینجوریا

 ی ببره چون برای خواستم مامان بوینم. جالب بود بھ مامان دروغ گفتھ بود        
 . بھترهیشما ندون. واسھ ازدواجشھ. ی نبود مامانیزیچ: گفتم.  شدیخودم بد م

کم کم آروم شدم و فکر کردم .  رفترونی باال انداخت و از اتاق بیمامان شونھ ا        
 ھی ی آدم توی دادم اما گاھی نشون می موندم و عکس العمل بھتری اونجا مدیکھ با

 کردم کھ رضا رو یًھرچند من اصال فکرشم نم.  کنھکاری چدی دونھ کھ بایلحظھ نم
 دونستم االن ینم.  کردم کھ اونا دوست رضا باشنینم  تصورالممیً و اصال تو خنمیبب

 تی اھمی براش بزای چنی کنھ اما مطمئنم کھ مثل من نبود و ای فکر میماھور بھ چ
 وسط من از نی اشھیھم.  براش خوب شده بود کھ از دست اونا خالص بشھدمیشا. بود

کھ از زبون تنھا  اما حاال.  شدی می اوضاع عادھی بقی شدم و برای متی اذشتریھمھ ب
 دونستم تصورش ی بودم حاال کھ مدهی بود اون حرف رو شنزیپسرعموم کھ برام عز

 بھ لمی زنگ موبایبا صدا.  شدی سخت تر ھم مزی بوده ھمھ چی کھ کردم چیاز کار
 شیچند ساعت پ.  بودومدهی ھنوز خونھ نتایارم.  بودازدهی کردم ساعت یساعت نگاھ

.  جواب دادممویوشگ.  بمونمرونی موقع بنی کھ چطور تا ادم کری فکر منیداشتم بھ ا
. دیچی ماھور تو گوشم پیصدا.  حوصلھ نداشتمیعنی.  بھ صفحھ نگاه کنمنکھیبدون ا

 حالت خوبھ؟: گرفتھ بود
 ن؟یشما خوب. سالم: فقط گفتم        
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 .شھی نممیزی کھ چی دونیم. من خوبم -         
 !برنامتون خراب شد:  گفتمنھی بی نمبی جز من آسچکسی دونستم کھ ھیم        
.  رفتنھیبق.  بودشمی تا االن پاریمھ. از دستشون خالص شدم. ستیمھم ن -         

 ! وقتھی میریحاال نم. می دستپختتو بخورمیمجبور شد
فکر کردم کھ معلوم .  داشتی کردنم بر نمتی ھم دست از اذتی موقعنی ایتو        

 پسرعموش بھش ی وقتگھیًحتما با خودش م.  کنھی فکر می حال راجع بھم چستین
 . معلومھفشی ھرزه تکلگھیم

 ؟یدیآتوسا؟ شن -         
 ؟یچ -         
 ؟ی ناراحتیلی خگمی دختر؟ مییکجا -         
 یراستش رضا کھ نم. من شوکھ شدم: گفتم. پس براش مھم بود کھ ناراحتم        

 . داشتھ حقدی کنم شایحاال کھ فکرشو م! ھی چھیدونست قض
 نیبب:  بود گفتی از حد معمول بلند تر شد و بھ نظر عصبانی کھ کمییبا صدا        

 کرده ست و خارج از لی سرش تحصریخ.  رسمی حسابشو منمیاگھ پسرعموتو بب
 . صورت ممکن بودتیطرز رفتارش بھ بدتر. کشور بوده

بھ ھر حال معلوم شد کھ .  اروم شدمی کرد اما کمنی بھ شعور رضا توھنکھیبا ا        
 !کنھیدر موردم فکر بد نم

 رو یی ھمھ غذانی رو بگو کھ مجبورم اچارهیمن ب. حاال خودتو ناراحت نکن -         
 . بخورمیکھ درست کرد

 . نگفتمیزیاما چ.  بھ لبم نشستی لبخندتی اون وضعیتو        
 طی کھ تو اون شرایزیونستم تنھا چ دیم.  رو قطع کردی کرد و گوشیخداحافظ        

 . شدنجورمی صداش بود و ھمدنی کرد شنیآرومم م
 
 

.  بالش بذارم و بخوابمی آسوده سرمو روالی ماھور باعث شد با خی صدادنیشن        
آتوسا :  بود کھ نوشتھ بودمی گوشی از رضا رویامی شدم پداریصبح کھ از خواب ب

 .ی نبودی از دستم عصبانگھی کھ دیوقت. میجون زن عمو بذار باھم حرف بزن
 نبودم کھ باھاش ی انقدر عصبانگھی خورد ھم دیاگھ جون مامان رو قسم نم        

 لی فامی بود کھ توی بود و تنھا کسمیبھ ھر حال رضا دوست دوران بچگ. حرف نزنم
 .باھاش راحت بودم

 .می حرف بزنای بیاگھ خواست. ستمی نی عصبانگھیرضا د: براش نوشتم        
 کھ بھم زده بود افتادم و دلخور ی حرفادی دوباره اممیھرچند کھ بعد از فرستادن پ        
 چکسیھ.  شدداشی بود کھ رضا پازدهی ساعت یطرفا.  نبودمی انھی اونقدر کیشدم ول

 گرفتھ یلی خافشیق. درو باز کردم و اومد تو.  کنھدیمامان ھم رفتھ بود خر. خونھ نبود
بھ ھر حال .  تا خودش شروع کنھ بھ حرف زدنرمی بگی جدو کردم خودمیسع .بود
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 بود کھ بھ ی کردم کارم اشتباه بوده بھونھ ایچون اگھ قبول م.  باختمی خودمو مدینبا
:  رفتم کھ گفتی مبل و من داشتم بھ سمت آشپزخونھ مینشست رو. خودش حق بده

 .نی بشای خوام بی نمیزی چیآت
 سی پارمی بعد از رفتنت حرفاروزید:  نکردم و رفتم نشستم کھ گفتیاصرار        
 . کردی با اون پسره دعوا می وقتدمیرو شن
فکر : ادامھ داد.  خودمو گرفتمی خواست بگم اون پسره اسم داره اما جلویدلم م        

 ازدواجتون ی ھی قضدمیاما بعدش کھ فھم. ً کھ اونلحظھ واقعا شوکھ بودمیکنم بدون
 . راحت شدالمی دست بھ سر کردن بچھ ھا بوده خی بوده و برایرسو

 چرا؟!  راحت شد؟الشیح        
 گفت و در عوض ی ماھور می از بدیلی اونجا، شھاب خمیقبلش کھ برس -         

من چون تو کانادا فقط شھاب و .  کردنی می مدام ازش طرفداراری و مھسیپارم
بعدم کھ . گھی کردم شھاب راست میفکر م.  شناختمی رو نمھی بقدمی رو دسیپارم

 . خودمو کنترل کنمنستمنتو.  خونھ و کنار اون مردی با لباسادمتیاونجا د
 .دمتیمن بخش.  رضاستیمھم ن -         
  آتوسا؟ھیاون ک -         
 . و سامان ھم ھستدهیالبتھ دوست من و پد!  شرکتمونسیرئ -         
 مطمئنش نکھی ایبرا.  در کار نبودی خاصی دونستم کھ چندان دوستیخودمم م        

  بار اومده بود دنبالم؟ھی ؟یدی رو کھ ددهیپد: کنم گفتم
 دخترا نی از ایکی دونم کدوم ینم:  تکون داد و من گفتمدیی تای بھ نشونھ یسر        
 روز ھیط اونم ازم خواست بھ عنوان دوستش بھش کمک کنم و فق.  داده بودریبھش گ

 !نیھم. منم قبول کردم.  کنم تا اونا برنینقش زنشو باز
 ! وسط نبوده؟نی ای اگھی دزی چچی ھیعنی -         
 ! رضا؟یچ: جبھھ گرفتم و گفتم        
 !یچیھ:  لب گفتری تکون داد و زیسر        
 ی کھ می گفتم من ماھورو دوست دارم وقتی اما چطور مدمی فھمیمنظورشو م        

 چھ مارستانیرضا از ب:  بحث رو عوض کنم گفتمنکھی ایبرا. دونستم اون نداشت
 خبر؟

بابا . خودم پس انداز دارم.  رو بخرممارستانی از سھام بی خوام بخشیم! خوبھ -         
 . شمال رو بفروشھ و پولشو بده بھ منیالی خواد ویھم م

 ! بھ عمونیآفر -         
 !رمی خوام زن بگیم: و گفت زد یلبخند        
 بھار؟:  گفتمیبا خوشحال        
 .من خودم انتخابمو کردم! نھ آتوسا: ابروھاشو گره کرد و گفت        
 . دختر خوشبختنی ھست ایحاال ک.  بھ تونیپس آفر -         
 !خودت -         
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 انیان ب خوی بودم کھ عمو گفتھ مدهی از مامان شننکھیبا ا! جا خوردم        
 . کردم نظر خود رضا باشھی اما فکر نمیخواستگار

 ...من.. رضانیبب -         
االن !  خونتون نظرتو بگومیاومد!  بشنومیزی خوام چینم: از جا بلند شد و گفت        

 .ستیوقتش ن
 ..یول -         
پس ! ی االن جواب بدنھی نھ ایبھت گفتم کھ فکراتو کن!  شو آتوساالی خیب -         

 !فکراتو کن
 یً دادم اما اصال دلم نمیً بھتر بود کھ جوابشو بعدا مدیشا. بھ سمت در رفت        

 رونیدرو کھ باز کرد و خواست بره ب.  خونمونانی بی خواستگاریخواست برا
 ؟ی کنی مکاری چنجایرضا ا:  رضا با تعجب گفتدنیبا د.  ماماندنیھمزمان شد با رس

 دختر بد اخالقتون حرف بزنم زن نیاومھ بودم با ا:  گفتیرضا با لبخند گرم        
 !عمو

 ! بمون واسھ ناھار؟یری میحاال چرا دار:  و گفتدیمامان خند        
 !مارستانی برم بدیبا! شمی مزاحم نمگھینھ د -         
  شده آتوسا؟یزیچ: رضا کھ رفت مامان گفت        
 !ینھ مامان -         
 .ی بگی خوای نمی ولھی دونم خبری میعنیچپ چپ نگام کرد کھ م        
من کھ ! ی خواستگارانی خوان بی مگھیم!  دونم مامان جونیچھ م: گفتم        
 ی دونیتو کھ م.  زن عمو رو تحمل کنمی عمر غرغر ھاھی تونم ینم. ستمی نیراض

 ! نظر دارهریخودش بھارو براش ز
 رو دایخر.  نزد و بھ آشپزخونھ رفتیمامان ھم کھ انگار با من موافق بود حرف        

 ستی نی راضادیراستش خودمم دلم ز.  دونمیمن نم: کمکش بردم آشپزخونھ کھ گفت
 ؟ی گفتیبھ رضا چ. انی بمی بذاردی باگھیم.  موافقھیلی بابات خیول

 .دمی خودم جوابشو می ول؟یچیھ -         
 یمن از اولم م.  بھترهیلی خونھ خانی نیاز نظرمنم واسھ خواستگار! خوبھ -         

 ھم کھ تشیموقع.  خوب و آقاستیلیالبتھ از نظر من رضا خ! یستی نیدونستم تو راض
 !نھیری مشکل ما شی ولھیعال

 حرف یحوصلھ .  منھی دهی کردم کھ مامان ھم عقیخدارو شکر م.  نزدمیحرف        
 ! ماھور بودشیفکرم پ.  مورد رو نداشتمنیزدن در ا

 
 یدلم حساب.  از رضای از ماھور بود و نھ خبری نھ خبرگھید.  گذشتیدو روز        

 ی خواست بھش تلفن بزنم اما میدلم م.  صداشدنی و شندنشی دیبرا. تنگ شده بود
 رونی ب دو روز از خونھنیا.  بھ احساسم ببرهی و ممکنھ پستی نیدونستم کھ کار درست

 خوان ی منایاومد خونھ و گفت کھ پنج شنبھ شب عمو ا  غروب بود کھ باباًبایتقر. نرفتم
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 یبھ مامان گفتم کھ بھ بابا بگھ راض.  و فقط دو روز تا اون موقع زمان داشتمانیب
 بود کھ از رضا بھتر نی کھ بابا داده بود ای مامان بھش گفت تنھا جوابی اما وقتستمین

 موضوع نیبخاطر ا  خواستیدلم نم. حرصم گرفت.  من سراغ ندارهی رو برایکس
چند بار شمارشو گرفتم اما .  ناچار بودمیول. بھ رضا زنگ بزنم و ناراحتش کنم

معلوم بود .  انجام بشھی خواستگارنی خواست ایچرا دلش م.  کردمیپوف. خاموش بود
 . کنھمیبا راض بای خواست بھ واسطھ ی مدیشا. ستمی نی دونھ من راضیکھ م

.  گفتمی بھ رضا بلھ مدینشستم و فکر کردم کھ اگھ ماھور نبود شا.  شده بودمجیگ        
 تونستم زن عمو رو بھ عنوان مادر شوھرم تحمل ی نمنکھیبا ا.  کم نداشتیچیرضا ھ

االن تمام فکرم .  بھش نداشتمی حسچی حاال ھیول.  نداشتی نقصچیکنم اما خود رضا ھ
 . بودتی اھمی دوستم نداشت ھم بن اونکھیبود و ا ماھور شیپ

 در دسترس ای خاموش بود و ایتا روز پنج شنبھ ھربار کھ با رضا تماس گرفتم         
 خونمون و انی بنکھیقبل از ا.  و باھاش حرف بزنممارستانی گرفتم برم بمیتصم. نبود

 . بشھرید
 رفتم اونجا و بھ سمت ٤ اما ساعت انھی باشھ مارستانی مطمئن نبودم بنکھیبا ا        

 . کنھجشی کھ اونجا بود گفتم برام پی رفتم و بھ خانمرشیپذ
 خاموشھ لشی و موبالشمی فامنکھی اصرار و ای با کلی کرد ولیاولش قبول نم        
 ھول کرد و دنمی گذشت تا اومد و با دی اقھیچند دق.  شد و رضا رو صدا زدیراض
 ؟ی کنی مکاری چنجایآتوسا ا: گفت

 .اومدم باھات حرف بزنم -         
 ..ً شھ بعدایم:  و گفتدی بھ موھاش کشیدست        
 .می حرف بزندیاالن با: حرفشو قطع کردم و گفتم        
 کرد و بعد از وارد شدن یی گفت و من رو بھ طرف اتاقش راھنمایناچار باشھ ا        

رضا چرا : مقدمھ گفتمی نشستم و بیصندل ھی یرو.  دادھیدرو بست و بھ در تک
 ؟ی کنی فرار متی چرا از واقع؟ی خاموش کردتویگوش

 !ت؟یکدوم واقع -         
 ی خوام بھ عمو بینم! انی بی امشب واسھ خواستگارنای نذار عمو اگمیم -         
 . بشھیاحترام
 !آتوسا -         
 . نکننکاروی اگمیم! بلھ؟ -         
 .رهی بگمی تونھ ھرجور دلش خواست برام تصمیاگھ نکنم مامان م -         
 خوام ی کھ؟ من نمی دونیم. شھی خونواده ھامونم بد می ونھی مینجوریاما ا -         

 . بشھینجوریا
 ! دونم آتوسایم -         
 یم واسھ  کھ بتونی نداریرادی اچیً برات احترام قائلم و واقعا ھیلیرضا من خ -         

 ...ی بھونھ داشتھ باشم ولیجواب منف



 126 

  ؟ی چیول -         
 . تونستم بھش بگمینم        
 ! خوام ازدواج کنمیمن االن نم -         
 بھ سرش بکشھ و ی کرد باعث شد دستی مجشی کھ پمارستانی بی بلندگویصدا        

 ...ی رو بگتی واقعی تونی نمی حتیوقت: بگھ
کالفھ !  تو دلمھیزی کرد کھ چی رضا حس میعنی. بعد درو باز کرد و خارج شد        

 بودن کھ دواریام.  شدی می دونستم چینم.  رفتمیاز جام بلند شدم و بھ سمت خروج
 دمیبھ در خونھ کھ رس.  نزننی از خواستگاری حداقل اگھ اومدن حرفای. انیامشب ن

 بھ ی و گفتم خودمم بستھ اھیآتوسا محبوب ک: نکھیا دنی و با پرسدی رسکی پھیھمزمان 
 .دستم داد

 عکس از ی سرھی شد یباورم نم. وارد خونھ شدم و بھ اتاقم رفتم و بازش کردم        
 .من و ماھور بود

 کھ ییجا.  پارک باھاش مالقات کردمی بود کھ توی مربوط بھ اونروزشترشیب        
 یی کھ دمپاییجا. نده بودم و نگاش کرده بودمدستمو گرفتھ بود و من سرمو چرخو

 و کجا ی دونم کی بودم کھ نمنشی ماشی ھم توییچندتا.  شدمو داده بود دستمچیکادو پ
.  از کجا اومدهنای و منگ بودم کھ اجیفقط گ.  دادینم البتھ عقلم ھم قد. گرفتھ شده بود

 یعنی.  کنھتی خواستھ اذی بود کھ کار خودش بوده و منی ادی کھ بھ ذھنم رسیزیتنھا چ
 داشت و حاال کھ کارش ازی خاطر بود کھ بھم ننی چند روزه بھ ای مھربوننیتمام ا

 کردن رو گذاشتھ تیذ ای دوستاش رو شده بود بازم بنایتموم شده بود و دستش جلو
 نی انکھی شک کردم و اشتری و بشتری کھ آدم فرستاد تا بدزدنم بی روزی آورادیبا . بود

 گلوم نشوندحاال ھدفش رو از فرستادن ی بغض رو توادی حد از من بدش منی امرد تا
 ی لحظھ با فکر کردن بھ رضا و رفتارش و ارزشھی یاما تو.  دونستمیعکس ھا نم
 مرد بھ احساسم شک کردم و فکر کردم کھ چھ نی اش با اسھیبود و مقا کھ برام قائل

 کردم ی بھتر بود کھ باھاش ازدواج مدیشا.  کردم کھ رضا رو از خودم روندمیاشتباھ
بھ ھرحال دوستم داشت .  گذروندمی رو تا آخر عمرم می دردسری آروم و بیو زندگ

 . شدیو برام ارزش قائل م
 

 نشستھ تای کنار آرمونی تلوزیجلو٩ بودم و ساعت دهی لباس پوشی حوصلگیبا ب        
 و اون ستمیو من در حد رضا ن دهی چطور رضا منو پسندنکھی بر ایحرفاشو مبن. بودم

تو دلم .  دادمی نمی جوابچی دادم و ھی گوش مونی خط در مھی سرتره، یلیاز من خ
 نکھی اگھی کھ ماھور فرستاده بود و از طرف دیی بھ خاطر عکسایاز طرف. غوغا بود

 انی گفت نمیتھ دلم م.  نھای انیرضا رو ناراحت کرده بودم و معلوم نبود کھ امشب م
 درصد ھم بھ من عالقھ نداشت از ھیحاال کھ ماھور .  ھم بودممونی پشیی جوراھیاما 

استرسم رو   زنگ دریصدا.  بودی مثل رضا اشتباه بزرگیدست دادن خواستگار خوب



 127 

 فقط خشکم زده بود و منتظر گھی می چتای کھ ارمدمی فھمیًاصال نم. چند برابر کرد
 . دادیدلم گواه بد م. بودم

 با بھت ی کھ داشت ھمگی گرفتھ ای افھیبا ورود زن عمو بھ داخل حال و ق        
انگار کھ .  شدی دلم خالریز.  نبودنی رضا و روزای از عمو یخبر. می کردینگاش م

 کرد و بابا تشی بھ سمت مبل ھدایمامان با مھربون.  دعوا اومده باشھیزن عمو برا
زن عمو با نفرت . دی پرسی سوال مومدنین  برادرش کجاست و چرانکھیمدام از ا

 ی نمی احترام قائلم ولیلیبھرام خان براتون خ:  بھ من کرد و رو بھ بابا گفتینگاھ
 .نمی بچمو ببیتونستم چشمامو ببندم و بدبخت

 زن ی چیعنی:  گرفت گفتی اوج مًبای کھ کلمھ بھ کلمھ ش تقریبابا با لحن        
 ؟|داداش
 بھرام نی ببریبگ:  آورد و گفترونی بی و پاکتفشی کیزن عمو دست کرد تو        

 نی با آ رمی دخترنی ھمچیشی میبعد بگو خودت راض. ری بگلیدستھ گلتو تحو. خان
 .ازدواج کنھ

 . آوردرونی عکس ازش بی سرھیبابا پاکت رو از دستش گرفت و         
قلبم با .  و کدوم عکساسھی کی اون عکس ھا تونستم حدس بزنم کھی مدهیند        

 مامان و ی دهی رنگ پری کھ کردم نگاه بھ صورتھایتنھا کار.  زدیسرعت نور م
 . شد بودی سرخ تر متی بابا کھ ھر لحظھ از عصبانی عصبی افھی و قتایآرم

 ی روختیبا با عکسا رو ر.  کردیزن عمو ھنوز ھم با نفرت و پوزخند نگام م        
  آتوسا؟ھی چنایا:  و رو بھ من گفتنیزم

 دی کنی کھ فکر می اونجوردیباور کن. دمی محیبابا براتون توض: بھ زحمت گفتم        
 .ستین

 خواستم شوک بھش وارد ینم.  قلبش گذاشتھ بودیدستشو رو. نگران بابا بودم        
حاال .  بھرام خانیدیخودت کھ د:  گفتی زن عمو کھ رو بھ بابا مروزی پیصدا. بشھ

 .ناستی بھترقیپسر من ال. بھ برادرت حق بده
 زد و ی چنگ منشیمدام بھ س.  بابا شدتی باعث عصبانشتریحرف زن عمو ب        

 .. خانمنیریمن بھ دخترم اعتماد دارم ش: گفت
چھ !  پسره بود بھرام خاننیتو ماش: زن عمو حرف بابا رو قطع کرد و گفت        
 !؟یاعتماد
 از پسرت یکس.  خانومنیری بشھ شینذار حرمت شکن:  گفتتیبابا با عصبان        

 ..ی خواستگارادینخواستھ ب
 ھم طلبکار یزی چھی:  گفتدی رسی کھ صداش بھ آسمون میزن عمو درحال        

 ...نجایخوبھ پسرم پاشو نذاشتھ ا. میشد
 !خدا بھ من و پسرم رحم کرده:  رفت گفتی کھ بھ سمت در میبعد درحال        
با رفتن .  کردی رحم مگرانی بھ دنطوری انقدر بد بودم کھ خدا ایعنی. دیدلم رنج        

 کلمھ ھم از ھی ی شد بابا حتیباورم نم. زن عمو بابا و مامان بھ سمت اتاقشون رفتن
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.  ھم کمکم کردتایآرم. با وحست خم شدم و دونھ دونھ عکسا رو جمع کردم. دیمن نپرس
 . عکسا نبودی ھی از بقیخبر.  بودمی مشرقنی کھ تو ماشود بیی فقط عکسانایاما ا

تو .  نده آتوساتیاھم:  گفتمی دلداریبرا.  کھ حالش از منم خراب تر بودتایآرم        
 . بودنجوری زن عمو از اول ای دونیکھ م

 من ی ھیاما گر.  کردھیھمراھم گر چارهیب.  رو بغل کردمتای و آرمدیبغضم ترک        
 دی کردم کھ شایحاال فکر م. دهی عکسا رو ندی ھی بود کھ پدرم بقنی ایاز خوشحال

 .فرستادنشون کار ماھور نبوده و من زود قضاوت کردم
 
 

 خواست اتفاق افتاده بود و رابطمون با ی کھ دلم نمیزیچ. می بھ اتاق رفتتایبا آرم        
 ریھنوزم اشکم سراز. بود و حرمت ھا شکستھ شده بودختھی عمو بھ ھم ریخونواده 

.  پدرت کارت دارهشیآتوسا برو پ:  اومد و گفتدهی پرییبود کھ مامان با رنگ و رو
 .عکسا رو ھم ببر

 بود برداشتم و چشمامو پاک کردم و بھ زی میپاشدم و عکسا رو کھ حاال رو        
 اما دمی ترسی از بابا نمچوقتیھ. تھ بود و منتظر بود تخت نشسیرو. اتاق بابا رفتم

 . بھش بدمدی بای دونستم چھ جوابینم. اونروز خجالتم باعث ترسم شده بود
 یتو گفتھ بود:  بغلش گرفت و گفتینشستم کھ سرمو تو. نمیبھم گفت کنارش بش        

 . اصرار من بودی خواینم
دوباره اشک تو .  دونستیدشو مقصر م بابا خویعنی. دمی خجالت کششتریب        

 براتون نبودم یدختر خوب. اشتباه از من بوده!  باباھی چھ حرفنیا: چشام جمع شد و گفتم
 . شدمیی آبرویو باعث ب

 ی آدما باشنی کرده با اجابیتو کارت ا. نھ دخترم:  فشار داد و گفتشتریسرمو ب        
 ! فھمھی نمنوی انیری مثل شی کسیول

 ی خطا کرده بودم اما بنکھیبا ا. خوشحال بودم کھ بابا خودش تبرئھ ام کرده بود        
 کم خودمی از اعتمادش بھم کم نکنھ و از شرمندگنکھی ایبرا.  بوددهیحساب منو بخش
 ھم یھرکار.  ذارمی نمرونی پامو از خونھ بگھی دیبابا بخدا اگھ نخوا: کرده باشم گفتم

 .دمی انجام میبگ
مجبور . ی بری تونیتو ھرجا دلت بخواد م. من بھت اعتماد دارم دخترم -         

در ضمن اون زن . می عوض کنمونوی کژ فھم اطرافمون زندگی بھ خاطر آدمامیستین
 تای نھ خودت نھ آرمگھی ھم کھ من نگفتم دیتا وقت.  بفھمھ کھ اشتباه از خودش بودهدیبا

 ی برد میھروقت اون زن بھ اشتباھش پ. نی نباشاط در ارتبنی روژای با رضا نیو آرم
 .می دوباره باھاشون حرف بزنمیتون

 از پدرم تشکر کنم و چطور خدا رو بھ خاطر وجود دی دونستم چطور باینم        
 مدت ناشکر بودم و حاال کھ بھ نی دونستم کھ تو ایم.  شکر گزار باشمی پدرنیھمچ
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 یی آبروی دست زن عمو افتاده بود و از بیل بود و تنھا چند عکس معمودهیدادم رس
 . اون باال ھست و ھوامو دارهیس کدمی فھمی شده بود میریخونوادم جلوگ

.  مکرر رضا رو دادمی رفتم و نھ جواب تماسھارونی نھ از خونھ ربیچند روز        
 . بابا عمل کرده باشمی خواستم طبق گفتھ یم

 باھام تماس گرفتھ بود و گفتھ بود کھ دهی پدنکھی اسھ روز گذشتھ بود و بھ خاطر        
 کنھ و دی خواست خریم.  رفتمرونی از خونھ بنھی خواد منو ببیپروژه تموم شده و م

 نمونده بود ی باقی پاھام جونی کھ از فرط راه رفتن تویدر حال. منو ھمراه خودش برد
 .یدی نخریچیتو کھ ھ!  منوی کشتدهیپد: گفتم

 . حساسمیلیمن خ!  خبنمیآتوسا بذار بب -         
 ؟ی بخری خوای میً اصال چ؟ی بخری خوای میحاال واسھ چ -         
 .رمی خوام واسھ سامان بگی میآت.  گردمی مردونھ مزی چھیدنبال  -         
 ھی می برایب! خب زودتر بگو:  با بھت نگاش کردم و گفتمدمی خندی کھ میدر حال        

 ! دارهی خوبیزای بلدم چییجا
 ؟یًواقعا بلد -         
 .دمی نخریزیمن تاحاال واسھ بابامم چ. ستی نیآره نترس مردونھ فروش -         
 !ی آتمیبدو بر -         
 .می ور برنیاز ا! کجا بابا؟:  کھ گفتمدیدستمو گرفت و دنبال خودش کش        
 شد و گذاشتم ی مدای زاد پی تا جون ادمرمرغی کھ از شیکی شی جاھیبردمش         

 .نھی خواد ببی دلش میھرچ
 ھم گرون یلی رنگ انتخاب کرد کھ خی شال گردن خوش بافت قھوه اھیآخرش         

 .رمشی از سامان بگاد؟یخوبھ بھم م:  دور گردنم و گفتمدمشیچیمن پ. بود
 !یلوس نشو آت: با دست زد بھ شونمو گفت        
 د؟ی مرد سوار بر اسب سپنی اادی میحاال ک -         
 ؟یدی پرسی از ماھور مدیتو با.  دونمینم -         
 . پرسمیاگھ منو بکشن ھم نم -         
 من یآت:  گفتنیتو ماش.  می خونھ شدی و راھدیباالخره دست از بازار کش        

 ! دلم ھواشو کردهیلی دونم چرا خینم.  نبودمینجوری اچوقتیھ
 .ًحتما اونم ھواتو کرده! دل بھ دل راه داره -         
 یی و حال و ھوادهی پددنی خندنیھم.  نگاھش نداشتمدنی بھ دیازین. دیبا ذوق خند        

 . داد چقدر بھ سامان عالقھ دارهیکھ داشت بھم نشون م
 

 کھ بابا ی بوده اما با رفتاری دونستم فرستادن عکسا کار کی ھنوز نمنکھیبا ا        
 ی رو نمیھرچند کھ کس.  نداشتیتی برام اھمگھی کھ ازم کرد دیتینشون داد و حما

 خود ماھور نھی کھ چشم نداشت منو ببیتنھا فرد.  داشتھ باشھیشناختم کھ باھام دشمن
 .بود
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 نیا: نوشتھ بود.  کھ ماھور برام فرستاده بود خشکم زدیامی پدنیصبح با د        
  بوده؟ی منظورت چ؟ی فرستاد منی براھیعکسا چ

 ی کار کیعنی شد یباورم نم!  اونم ارسال شده بودی ھمون عکس ھا برایعنی        
 زن عمو ی ماھور و برای من و ھم برای تونست باشھ کھ عکسا رو ھم برایم

 کار خودش دمیشا!  باشندهی عکسا رو دنی اگھی دونست چند نفر دیخدا م. فرستاده بود
تمام عکسا رو جمع کردم و .  دادن خودشه جلوری تقصی بی بود برای ترفندنیبود و ا

 .نمشی کردم اونجا باشھ و بتونم ببیدعا م.  شرکتشون شدمی و راھختمی رفمی کیتو
 جوابم رو داد کھ یجور!  نھای شرکتھ ی کھ مشرقدمی از خانم عطا پرسیوقت        

 بزرگ ی اتاق مشرقی راحت شد کھ تومالی وجود خنیبا ا. انگار پدرش رو کشتھ بودم
 .ومدی مرونیبود و باالخره ب

 نگاه پر یخانم عطا ھراز چند گاھ.  و منتظر شدمی صندلھی ینشستم ھمونجا رو        
 نیھمچ. منم تو دلم ذوق بود کھ حقشو کف دستش گذاشتھ بودم. نداختی بھم مینفرت
 . خوردی ھم نمواری بھ درد جرز دیمادر

 یآقا: خروج ماھور از اتاق ھمزمان شد با حرف خانم عطا کھ بھش گفت        
 . سرشیشرکتو گذاشتھ رو.  دارنکارتونی خانم چنی ادینی ببیمشرق

 ! گفتی می چکھیزن. دی چسبنی و من فکم بھ زمدیماھور بھ طرفم چرخ        
 یی نشستم صدانجاین اخانم عطا م: خودمو از تک و تا ننداختم و رو بھش گفتم        

 بھ سنگ خورد رتونی رو کھ تی روز مھمونی عقده ھانی خوایازم در اومده کھ م
 .دی کنی من خالیرو

 . نگفتیزیرنگش مثل لبو شد و چ        
اونجا کار .  تئاتری آمفمیبر:  گفتی عادیماھور با اخم نگام کرد و بعدم با لحن        

 .دارم
 خواست سرمو برگردونم و مثل بچھ ھا بھ خانم عطا زبون یم مدل. دنبالش رفتم        

 . خودمو گرفتمی جلوی ولارمیدر ب
. ً خواست منو ببره سالن اجتماعات و حتما فکر تجاوز در سر داشتیباز م        

 کھ بھ سمت یدرحال. ارمی خواستم کم بینم. پشت سرش وارد شدم و درو بستم
 ھ؟ی عکسا چنی ای ھیقض:  رفت گفتیپروژکتور م

 عموم ی خونواده ی رو برانایا!  از شما بپرسمدیفکر کنم من با: طلبکارانھ گفتم        
 ؟ی کھ چنیفرستاد
  عموت؟یخونھ :  و گفتدی نگاه کرد و دست از کارش کشرتیبا ح        
 باشھ بھ ی دادم کھ کار ھرکسی محیچون ترج.  کردی دلم رو آروم مرتشیح        

 ! از اونریغ
 گذاشتم زی می کھ زن عمو آورده بود رو جدا رویی باز کردم و عکسافمویدر ک        

تنھا اون .  گذاشتمگھی طرف دھی خودم فرستاده بودن رو ھم ی کھ براییو عکسا
 . نگھ داشتمفمی کی رو کھ دستمو گرفتھ بود فاکتور گرفتم و تویعکس
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 ناست؟یا:  و گفتستادی ازی میباال        
 ! عموم بودهی دست خونواده نایا:  زن عمو کردم و گفتمی بھ عکسایاشاره ا        
 .ستی نیزی کھ چنایا:  بھشون انداخت و گفتینگاھ        
 . دارمشوی اھی من آتلایب:  پالتوشو گفتبیبعد دست کرد تو ج        
 و زی میشت رو درآورد و گذابشی کھ دستمو گرفتھ بود از جیھمون عکس        

 !ی چھ خوشکل افتادنیبب: گفت
 خوام بدونم کار ی گرفتھ؟ من متونیشوخ:  گفتمیبا لحن عصب. حرصم گرفت        

 ھ؟یک
مثل آب . می کنداشی راحت پی قانونقی از طرمی تونی مستیاگھ کار خودت ن -         

 !خوردن
 ! کار من باشھ؟دیچرا با: با حرص گفتم -         
 !ی دچار شدسی تو ھم بھ حس پارمدی دونم گفتم شاینم -         
 !ی مشرقی باطل آقاالی خیزھ: گفتم. دلخور شدم اما بروز ندادم        
اونا ھم کھ مربوط بھ .  خودتو جمع کنیخب عکسا: لبش بھ خنده باز شد و گفت        

 . شھادت بدنانی بدیاگھ الزم باشھ با.  عموتھ جدا بذاریخونواده 
 !دی اونا بشالی خینھ ب -         
 چرا؟ -         
 ییخب خودمو خودت بھ تنھا:  نزدم کھ گفتیحرف!  بدونھلشوی خواستم دلینم        

 عکسا رو برات کی کھ کدوم پی دونیم. ستی بھ اونا نیازی نمی اقدام کنمی تونیھم م
 !آورده
 .نھ دقت نکردم -         
ًکال بھ جز خراب : وباره بھ سمت پروژکتور رفت و گفتبا حرص نگام کرد و د        

 .ی درست انجام بدیستی رو بلد نی اگھی کار دچی ھیکار
 خودشو رسوند و عی جمع کردم کھ سرزی میعکسا رو از رو. بھم برخورد        

 ! مال خودمھھی اھیعکس آتل:  و گفتدیعکسشو از دستم کش
 عکسھ براش انقدر یعنی. لم خندم گرفتھ بودھرچند تھ د. با حرص نگاش کردم        

 .مھم بود
 ! نھ؟شیتو ندار:  کھ گفتدمی رفتم صداشو شنیبھ سمت در کھ م        
 . کنمیخودم برات چاپش م. اشکال نداره آتوسا: محلش نذاشتم کھ گفت        
 . رو لبم نشست و درو پشت سرم بستمیلبخند        

 
 بلھ؟: جواب دادم. خودش بود.  زنگ خوردلمیبالفاصلھ موبا        
 . ؟ برگرد کارت دارمیکجا رفت -         
 حرفو زد کھ چند قدم رفتھ رو برگشتم و وارد سالن کنفرانس نی ایانقدر جد        

 ی می رو بررسیپروژکتور رو روشن کرده بود و داشت چندتا طرح ساختمون. شدم
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 وسط سالن ی صندلھی یرو. ا خاموش بودچراغ. اوردمی ازشون سر در نمیزیچ. کرد
 شی کناری صندلی و از قصد روفتمر.  کردی نگاه مشینشستھ بود و بھ صفحھ نما

 نیتو از ب. میری بگی رو شوخھی قضدینبا:  گفتی بھم کرد و جدینگاھ. نشستم
 ؟ی مشکوکی بھ کانتیاطراف
 دی ھست کھ بعگھید نفر ھیبھ جز خودتون فقط :  حرصش بدم گفتمنکھی ایبرا        

 . عرضھ ھا داشتھ باشھنی دونم از ایم
! منم بھ جز خودت: چپ چپ نگام کرد و گفت!  بھ جز خودتیبھ خاطر جملھ         

 ی تونم مشکوک باشم چون عکسای ھم نمھی و بقسیبھ پارم. ستی مد نظرم نگھی دیکس
 ی کی کھ بھش مشکوکیحاال اون!  شھیپارک رفتنمون مربوط بھ قبل از اومدنشون م

 ! عموتم فرستاده شدهی نوادهچون عکسا واسھ خو! ھست؟ ممکنھ خودش باشھ
 ! زن عمومھیخواھرزاده ! فکر نکنم کار اون باشھ.  دونمینم -         
  پسر؟ایدختره  -         
 . نبود کھ بھش مشکوک بشمی خاصی ھی قضادمی زی ولنھیاسمش فرد! پسر -         
 ! حرفا بوده؟نی عالقھ و اھیقض -         
 !رینخ:  نگاش کردم و گفتمیبا دلخور        
 وسط ھست نی ایزی چھیً عموت گفتھ؟ حتما ی چرا بھ خونواده ؟یپس چ -         

 !گھید
 !مگھ مھمھ -         
 ! کار اون بوده آره مھمھمی بفھممیاگھ بخوا -         
 ؟ی بگی خواینم:  نزدم کھ دوباره گفتیحرف        
!  داد؟ی نشون می کرده چھ عکس العملی گفتم رضا ازم خواستگاری اگھ میعنی        

 یپسرعموم از من خواستگار: گفتم.  حرف رو بزنمنیفکر واکنشش وسوسھ م کرد تا ا
 !کرد

 خب؟:  در صورتش گفتی حالتریی تغچیبدون ھ        
 عکسا نیجواب رد دادم زن عموم اچون : گفتم! براش مھم نبود. حرصم گرفت        

 .رو آورد خونمون
  اومده بود؟سیھمون پسرعموت کھ با پارم: با لبخند نگام کرد و گفت        
 ! شھابای اری بگھ مھسی پارمی تونھ بھ جایانگار نم:  دلم گفتمیتو        
 !آره: جواب دادم        
  نھ؟یچرا گفت!  خوب بودیلیاون کھ خ -         

 !نھی بھ دل بشدیخب با -         
 !کھ ننشستھ -         
 دیخب حاال با: گفتم.  ببرهاتمی بھ درونی روش پنی خواست با ایم. ومدیخوشم نم        

 م؟ی کنکاریچ
 .من بھ زن عموتم مشکوک شدم -         
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 !نھ بابا: و گفتم!  خلھیلی خیعنی نگاش کردم کھ یجور        
 ھ؟ی چنی فردتیپس حکا -         
 !خبرنگاره! کنھی مینی زن عموم خبر چیبرا -         
 کھ عکسا رو برام آورده و ی موتورکی ھمون پرمیخب پس من م! آھان -         

 .می کنی متی شکامی تنظی کالنترمیریفردا ھم با ھم م.  کنمی مدایآدرسشو پ
 عمو بد یونستم بھ خونھ  تینم.  کردمی متی شکادی بود نبانی اگھ کار فردیول        

 . نبودی کار درستیھرچند زن عمو در حقم ظلم کرده بود ول. کنم
 !می کنتی خوام شکای باشھ نمنیاگھ کار فرد -         
 چرا؟: با اخم گفت        
 رو ھم ھی بقمی کنتیاگھ شکا.  عکسا رو نشون زن عمو دادهنیخب اون فقط ا -         

 ! برهی منو می و آبرودهینشون م
 ی نھ خبرت مای خودش بوده میتا مطمئن بش! ًفعال برو خونھ. تو نگران نباش -         

 .کنم
 . کنھ از جام بلند شدم و رفتمی نمی کارنکھیبھ حساب ا        

 
 ھی کھ عکسا رو فرستاده ی ھمون روز ماھور تماس گرفت و گفت کسیفردا        

. می بگردگھی دی سوژه ھی دنبال دی نبوده باشھ و ما بانیدختره بوده و ممکنھ کار فرد
.  امضا کنمرشوی رفتم زی مدی کرده بود و من بامی نامھ تنظتی و شکایرفتھ بود کالنتر

اما بازم خطر .  راحت شده بودالمی خینبوده کم نی دونستم کار فردیحاال کھ م
 . دست ماھور بود وجود داشتی کھ دستم تویفرستادن عکس

 رو امضا کردم و تنامھی شکاریز. منتظرم بود. ی و رفتم کالنترایدلو زدم بھ در        
 . کننداشی بشن و پریگیقرار شد خودشون پ

 ی بھادر کیآقا! ی مشرقیآقا:  کھ رو بھش گفتممی رفترونی بیبا ھم از کالنتر        
 !اد؟یقراره ب
 دلت برات تنگ ھ؟یچ:  جواب دادی بودم ولدهی پرسدهیسوال رو بھ خاطر پد        

 شده؟
 !دمی سوال پرسھیمن :  باحرص گفتممیدی رسنشیبھ ماش        
 .ادی مندهی آینگران نباش ھفتھ  -         
اگھ :  گره کرده گفتی تعارف کنھ با ابروھانکھی شد و بدون انشیسوار ماش        

 . برمی نداریکار
 بھ خاطر سوالم بھش بر خورده یعنی! سونھ خواست من رو بری نمی حتیعنی        

 بشھ و بگھ کیتوقع داشتم نزد.  فاصلھ گرفتمنشیبا گفتن خداحافظ از ماش! بود؟
 .برسونمت اما گاز داد و رفت

 خبر خوشحال کننده نی ادیبا.  نکنمری کردم فکرمو درگی ندادم و سعتیبھش اھم        
 بود مجبورش کردم از کار ی شرکتشون شدم و با ھر زحمتیراھ.  دادمی مدهیرو بھ پد
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 رستوران تر و ھیقبول کرد و بردمش . می رستوران ناھار بخورمیدل بکنھ و با ھم بر
 . نبودون ھم گریلی کھ غذاھاش خیزیتم

 کھ یخبر دارم برات بھ شرط:  گفتمدی غذا رسی و وقتمی وسفارش دادمینشست        
 !ی کنخودت پول غذا رو حساب

 !ایًمثال تو مھمونم کرد!  خانومیچھ زرنگ شد -         
 !ادی مگھی دیسامان ھفتھ .  کردمیشوخ! باشھ -         
 ؟ی شد؟ مگھ خوشحال نشدیچ:  کرد کھ گفتمیبا غذاش باز. انگار ناراحت شد         
لم  دادی ھروقت میچرا خوشحالم ول:  بھ خودش گرفت و گفتی مظلومی افھیق        

 .می با ھم باشمی تونیچون نم! رهی گیم
 چرا؟ -         
 !گفتم کھ ماجراش مفصلھ -         
 !؟ی برام بگی خواینم -         
 !برادرم!  ماھان بودری کنم تقصیفکر م:  چونش کرد و گفتلیدستش رو حا        
 یم:  گفتھیبعد از چند ثان!  نزدم کھ اگھ دوست داشت خودش ادامھ بدهیحرف        

اما .  دارمستی االن ھم کھ نی ھم دوستش داشتم و حتیلیماھان برادرمھ و خ! ی آتیدون
از اون بھ .  خراب بشھنای عمھ ای ما و خونھ ی اون باعث شد رابطھ ی کارھایھمھ 

 .مثل دوتا دشمن.  شدنبد  با ھمدیبعدم بابام و عمو سع
 چرا؟:  گفتمنی ھمی واسھ  نزدی حرفیبازم منتظر شدم ول. ساکت شد        
 دنبال یلیماھان خ. می خوای رو مگھی دونستن من و سامان ھمدیھمھ م -         

 بال ی دخترھی گفتن سر ی مایآخر.  مشترک با دخترا بودی ھای و مھمونیخوشگذرون
البتھ سرش بھ ! مورد داشتھ... ًآورده اما بعدا مشخص شده بود دختره خودش از اول

 ٣٠ االن یعنیدوسال از من بزرگتر بود . اشت ندی اخالقیبندی پایود ولکار ھم گرم ب
.  خوادی گفت سمانھ رو می گذاشت و می ناسازگاری روز شروع کرد و بناھی. سالشھ

 خوب بود و مثل دوتا برادر یلی خدی بابا و عمو سعی ونھی مھیتاقبل از اون قض
 . شرکتمون بودی از سھام دارادیاونموقع عمو سع.  خواستنی رو مگھیھمد

.  داشتنی سال اختالف سن١٢حدود .  بودکی ماھان کوچی برایلیسمانھ خ -         
اما . ومدی ماھان خوشش نمتی ھم از رفتار و شخصدیعمو سع.  نبودیسمانھ راض

 ای گفت دیبع عمو سع.  دوستش داشتیلیبابا ھم کھ خ.  کردیماھان ھمش اصرار م
 . کنھی باھاش قطع رابطھ مشھیواسھ ھم ای کنھ یقبول م
 بھ من و سامان فکر چکسیھ:  و گفتدی کشی آھدی حرفش کھ رسینجایبھ ا        
 شد کھ بابا نیا!  رفت معتاد شدد،یماھان ھم بعد از جواب رد سمانھ و عمو سع. نکرد

 کمپ و ترکش میماھان رو فرستاد. دی عمھ رو خط کشی دور خونواده شھیواسھ ھم
 . نشدداشی و پد زبشی غشھی اما بعد از اون واسھ ھممیداد
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 بابا از خونھ انداختش ی کرد ولی سال بعد سامان اومد منو از بابا خواستگارھی        
 ی نشون بده بخشی خودنکھی ایبعدش برا.  کردیسامان اول با خودمون کار م. رونیب

 !بعدم رفت آلمان. ست بودبا ماھور دو.  و اونجا مشغول شددی رو خریاز سھام مشرق
 !نھیمشکل ما ا! نیھم:  کرد و گفتیپوف        
از .  بگمی چنشی تسکی دونستم براینم.  از حرفاش ناراحت شده بودمیلیخ        

 برادرش رو از دست داده نکھی ای خودش و سامان و از طرفتی بھ خاطر وضعیطرف
 .بود

مھم ! ناراحت نباش:  بدم گفتمیدواری فضا رو عوض کنم و بھش امنکھی ایبرا        
 !نی رو دوست دارگھی کھ شما ھمدنھیا

 کدوممون چی ھگھید. میما از ھم دور افتاد! ھیادیآتوسا ھفت سال زمان ز -         
 .می کھ خستھ شدمیانقدر تالش کرد. می کنی نمدنی واسھ بھ ھم رسیتالش

 کھ نکنھ حاال دمی انقدر ترسرازی شی باھاش رفتیوقت: بازم سکوت کردم کھ گفت        
 ..ادی اون از تو خوشش بمیکھ از ھم دور افتاد

 چکسی از تو بھ ھری کنم سامان غی من فکر مدهیپد:  و گفتمدمی حرفش پرونیم        
 ! کنھیفکر ھم نم

 !لش خوشحالھ دونستم تھ دیاما م.  زدیلبخند تلخ        
 

 عکس ھا رو رهی انتقام بگنکھی ای اون برادیشا. بھ خانم عطا مشکوک شده بودم        
 کردم تا قانون ھمھ ی بھتر بود صبر مدمیاما شا.  گفتمی بھ ماھور مدیبا. فرستاده بود

 روز ماھور زنگ زد و گفت ھی نکھی گذشتھ بود تا ایچند روز.  رو مشخص کنھزیچ
داشتم با . انقدر عجلھ داشت کھ اسمشو بھم نگفت. ی کالنترمی بردی شده و بادایکھ متھم پ

 تایمن و مامان و آرم.  کھ زنگ در خونھ بھ صدا در اومددمی پوشیاسترس لباس م
 .میخونھ بود

من .  کردخکوبمی زن عمو سرجام مادی فری شونم گذاشتم کھ صدای رو روفمیک        
 .دمی شنی ھال می اتاق بودم و صداشو از تویتو

. مینی ببدی رو بای کمی بابا؟ ما اگھ دخترتون رو نخوانی خوای از جون ما میچ -         
 ! کردهتی من شکای چارهیواسھ چھارتا دونھ عکس از بھار ب

 . شدیباورم نم!  کار بھار بود؟ چرا آخھ؟یعنی. خشکم زد        
 . بھ پسرمی قالبش کنی خواستی آبروئھ میدختر خودت ب -         
از اتاق .  نداشتماشوی احترامیتحمل ب.  کرد آرومش کنھی میمامان ھمش سع        
 ما ی خونھ ی اومد؟یگی می چیآھا:  بلند گفتمی و مثل خودش با صدارونیزدم ب

 تورو ی افھی خواد قی خواد نھ می پسر تو رو می نھ کسنجایا! درست صحبت کنھ
 !تحمل کنھ

کھ :  گفتیمامان مدام بھ من م. اش چھارتا شده بود و زبونش بند اومده بودچشم        
 یپسرت ارزون! جمع کن برو بابا: گفتم.  آخر زده بودممیاما بھ س. زشتھ و آروم باشم
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 کار من تنھا تمیشکا.  دونستم بھار خانومت عکسا رو فرستادهیبعدم من نم. خودت
.  ھمونھاقتتیل. کسا رو واسھ اونم فرستاده جونت عبھار  بوده کھسمیکار رئ. نبوده

 !رونیگمشو ب
 .گمیبسھ آتوسا بھ پدرت م: مامان گفت        
 ی چھ دخترنھیبگو بب:  گرفتھ بود گفتیزن عمو کھ از حرف مامان انرژ        

 !؟ی بھ جون ما انداختنی کنای اای خدایوا. خدا بھ دادم برسھ!  کردهتیترب
 مثل تو رو از سرمون ییخدا شر آدما:  رفت گفتمی کھ بھ سمت در میدر حال        
 !کم کنھ
 چرا ؟ی کردینجوریچرا ا:  گرفتھ بود گفتشیمامان کھ گر. دیدرو باشدت کوب        

 . آخھی کردتیشکا
 دلش ی ھرچکھی زن؟ی کنی مھیمادر من آخھ شما چرا گر: با حرص گفتم        

 .ی کنی آرومش میسادیواخواستھ بارمون کرده بعد شما 
 دهی پری دور خودش و رنگ و رودهیچی پی حموم بود با حولھ ی کھ توتایآرم        

 چش بود زن عمو مامان؟:  ھال و گفتیاومد تو
 .ھی چھ وضعنیتو ھم برو لباس بپوش ا:  وضعش گفتمدنیبا د        
اعصابم .  شدمیکالنتر ی و راھرونی مامان از خونھ رفتم بی توجھ بھ حرفایب        

 ھام ی ھم از رفتار و بدھنیاز طرف.  کنمتی خواستم از بھار شکاینم.  بودختھیبھ ھم ر
 . دلش خواست بارمون کردیھرچند اونم ھرچ.  شده بودممونیبا زن عمو پش

مادر و پدر بھار و عمو ھم اونجا .  ماھور منتظر بوددمی کھ رسیبھ کالنتر        
  شده آتوسا؟یچ:  بھ سمتم اومد و گفتیعمو فور. بودن

 .دی صحبت نکنشونیًآقا فعال با ا: ماھور دخالت کرد و گفت        
من : رو بھ ماھور گفتم. دمیاز عمو خجالت کش.  زدی ھا حرف ملیمثل وک        

 .دیی شما بفرمای مشرقی کنم آقایباھاشون صحبت م
 ! دونستم کار بھار بوده عمویھ خدا نمب: ازمون دور شده کھ رو بھ عمو گفتم        
 !نھیری شریھمش تقص:  داد و گفترونی بتی از سر عصبانیعمو نفس        
: گفتم. زاستی چنی تمام ای دونست زن خودش باعث و بانیخوشم اومد کھ م        

 .میری گی رو پس متمونی ما شکادیعمو نگران نباش
 !ادیم گفت کوتاه نی آقا منی ایول -         
 .گھی ددیشما بھ پدر ومادر بھارم بگ. اون با من -         
 یلی دونستم خودم ھم خی چون مدمی خجالت کششتریب. عمو شرمزده نگام کرد        

 . نبودمری تقصیب
 

 ؟ی مشرقیآقا:  ماھور و گفتمشیرفتم پ        
 !یری رو پس بگتی شکای خواینگو کھ م: با اخم نگام کرد و گفت        
 ! بودهی کار کمی بفھممی خواستی ما فقط میول: گفتم        
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 !یدیقبل از اومدن رفتار زن عموتو با من ند -         
 ! ما بود کھی بوده؟ خونھ نجایمگھ ا:  گفتمرتیبا ح        
 . بودنجایا. خواستم مطمئن بشم.  بھت خبر دادمریمن د -         
 دیاول با:  زد وگفتیپوزخند.  ماھور ھم برده بودیو زن عمو آبرومو جلیعنی        

 .میری رو پس بگتی بشن بعد شکاتیاذ
در مورد زن : گفتم.  کردی بھ عمو کردم کھ نگران نگام می نگاھیبا ناراحت        

 کرده چون نکاروی بھار اگھ ایول.  استھی از بقی جدایزی چھیاون . دیعموم حق دار
 . کنمیمن درکش م! عاشق رضاست

 ... مگھ تو ھم؟ی کنیچرا درکش م: نگام کرد و گفت. انگار آروم شد        
 تو؟ی شکامیری پس بگشھیم: نذاشتم حرفشو کامل کنھ گفتم        
 .رهی گی ممی قانون راجع بھش تصمیآره ول -         
رو . عمو بھ سمتش رفت و با ھم حرف زدن.  بابادنیحرفش ھمزمان شد با رس        

 . پدرم ھستنشونیا: بھ ماھور گفتم
 ی کھ مدمیترس.  شدهوونھیتو دلم گفتم د.  بھم زد و بھ سمت بابا رفتیلبخند        

 ی کرد و کلی گرمیلی خیدنبالش رفتم کھ با بابا سالم و احوالپرس!  بگھ؟یخواد چ
 ی آقادی ببخشدیبا: بعدم ھردوشون رو مخاطب قرار داد و گفت. بھش احترام گذاشت

 کار می بدونمی دخترتون کردم و فقط قصد داشتز بود کھ من ای درخواستنیا! محبوب
 ی جسارتنیما قصد ھمچ. میری گی رو پس متی االن شکانیوگرنھ ھم!  بودهیک

 .مینداشت
 !کنھی میواسھ بابا چھ چرب زبون! نیریخودش: تو دلم گفتم        
 ی ازش تشکر و عذرخواھی ماھور آروم شده بودن کلیبابا و عمو کھ از حرفا        
 .کردن

.  آزاد شدیبھار ھم ھمون موقع با تعھد کتب. می رو پس گرفتتی و شکامیرفت        
.  بودی خوبیلیدختر خ. دلم براش سوخت.  کردی مھی داشت مثل ابر بھار گرچارهیب

 . رضا رو دوست داشتیلیًحتما خ
.  موندن کنار ماھورو داشتی تموم شده بود، دلم ھوایوب بھ خیحاال کھ ھمھ چ        

 . باشھتی تونھ انقدر باشخصی کردناش فقط مال منھ و متی دونستم اذینم
 زن عمو اومده و نکھی ای ھی راه قضی خونھ شدم و تویبھ ناچار با بابا راھ        

 بر ی حرفش مبنی گفت بازم روی نزد ولیحرف.  دادمحی کرده رو براش توضکاریچ
 . ھستمی عمو مراوده داشتھ باشی با خونواده دی نبانکھیا

 . بد بودیلی خنیا. نای ادهی پدی گذشتھ ھی شده شبتمونیفکر کردم وضع        
 

 ی کھ ارائھ داده بودم برای تماس گرفت و گفت ماھور از طرحدهی کھ پدیروز        
 ! ناراحتایوشحال باشم  دونستم خی پروژه استفاده کرده، نمغاتیتبل
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 استفاده شده ی بزرگی پروژه نی ھمچی طرحم انقدر خوب بود کھ تویاز طرف        
 ماھور بھ خاطرش باعث شده بود از کارم اخراج بشم و حاال گھیبود و از طرف د

 برداشتم و مویبا حرص گوش.  بھ پول داشتمازی کھ نیطیدرست در شرا.  بودمکاریب
 منظورتون از ن؟ی ادامھ بدی بازنی بھ انی خوای میتا ک: ستادم کھبراش اس ام اس فر

 ! بودهی طرحم چیاخراج من و استفاده 
 بھ ی ندم و کارامی بھش پگھی گرفتم دمیتصم.  ناراحت شدمیلیخ. جوابمو نداد        

 نکھی کنھ نھ افی تونست ازم تعریاگھ طرحمو انقدر قبول داشت م. کارش نداشتھ باشم
 !رهی بگشرفتموی پیجلو

. حوصلم سر رفتھ بود. امی در بیکاری بتی وضعنی از ای دونستم چطورینم        
 واسھ ماھور ی گری کردم منشیحاال کھ فکرشو م.  تونستم برگردم سرکارمیکاش م

 . تونست خوب باشھیھم م
 ینجوری اچوقتیمن کھ ھ.  نداداممویجواب پ.  شدمی موونھیتا شب داشتم د        

 تو فکرش بود و چرا ی چستی کھ معلوم نی مردامیبست نشستھ بودم منتظر پ. بودمن
 !نداخت؟یدستم م
 .  خاموش کردممویانقدر ناراحت بودم کھ گوش        
 روشن نکردم کھ بخوام بدونم جوابمو داده موی گوشی روز گذشت و من حتھی        

 افسرده نشستھ بودم یمثل آدما.  بزنمدشوی گرفتھ بودم کھ قی اساسمیتصم! انھی
 ھم کنارم نشستھ بود تایآرم.  کردمی خاموشش نگاه می و بھ صفحھ ونی تلوزیروبرو

 ھم وضعش از من ی وجبمی خواھر ننی اتمتو دلم گف.  رفتی ور مشیو داشت با گوش
 . خودشو از آب بکشھمی گلی دونھ چطوریبھتره، حداقل م

 ؟ی کردکاری چتایآرم: دمی باشم و ازش پرسالیخی کردم بیسع        
 و؟یچ: ابرو باال انداخت و گفت        
 .گمی رو مانیک: گفتم.  دادی بود کھ حواسشو بھ من نمیانقدر سرش گرم گوش        
 ! بره بھ درک باباانیک: نگام کرد و با خنده گفت        
 !تا؟ی آرم؟یچــــــــــ: با تعجب گفتم        
 . خوام راجع بھش حرف بزنمیولش کن نم -         
 ! شده؟یچرا مگھ چ -         
 فموی خوام کھ تکلی نمگھی خوام نھ می مگھینھ م!  خوادی می چستیمعلوم ن -         
 .بدونم

 ؟یدی اس می بھ کیپس االن دار -         
 ! بابانھیروژ -         
 ....مگھ بابا نگفت -         
 عمو بھ زن عمو گفتھ گھیم. دی شده بعد بگو حرف نزنی چنیو گوش کن ببت -         

 .ارهی خواد سرش ھوو بیم
  خوشحالھ؟نی اونوقت روز؟ی چیعنی:  گفتمرتیبا ح        



 139 

 ی دونھ عمو می مگھی میول.  تو خونشون جنگ اعصابھگھی مچارهینھ بابا ب -         
 تو و ی عکسایھم بعد از ماجرارضا .  روش زن عمو رو درست کنھنیخواد با ا

 . زدهبشی غیکالنتر
 موضوع ناراحت نی از ایلی خنکھیبا ا.  فکر کردن بھ اونا رو نداشتمیحوصلھ         
 . کردی باعث شده بود بتونم چند لحظھ با ماھور باشم خوشحالم منکھی ھمیبودم ول

 
 دونستم انقدر ینم.  اومد در خونموندهی غروب بود کھ پدیکایروز بعدش نزد        

 ھی بقیکنیدختر تو فکر نم:  اتاقم و گفتیاومد تو.  تا خونھادی کھ بشھینگران م
 ! سرم آوردهیی ماھور چھ بالنی ای دونی نمشن؟ینگرانت م

  شده مگھ؟یچ! ماھور؟: با تعجب گفتم        
 دوستتون نیکھ ا کرد ی زد غرغر میھمش بھ من زنگ م!  دونمیچھ م -         

منم .  چرا خاموش کردهشویگوش!  زدهبشی غمی دارازیکجاست؟ حاال کھ ما بھش ن
 شھ بھش ی زد کھ نمیدوباره چند ساعت بعد زنگ م.  کنھی گفتم روشنش میھمش م
 د؟یسر بزن
  داشت؟کارمیخب چ: تعجبم چند برابر شد و گفتم        
 گفت ی می دارکارشی چدمی پرسی میھرچ!  مشکوک بودیول! ی دونم آتینم -         

 دونستم بادمجون ی بھ اصرار اونھ وگرنھ من کھ منجامیاالنم کھ ا. با خودش کار دارم
 .بم آفت نداره

:  و گفتدیخند! دارم منیی دوستانی ھمچگھیبلھ د: چپ چپ نگاش کردم و گفتم        
 !!! دونمی و من نمھیی دختر نکنھ خبرانمیبب
 ؟یخبر چ:  چپ و گفتمی علیخودمو زدم بھ کوچھ         

 مدت کھ من نبودم با ھم نیمگھ ا.  نگران بودیلی ماھور خنیا!  موزماریا -         
 ن؟یمراوده داشت

 .می رو پشت سر گذاشتیی دونست چھ ماجراھای نمچارهیب        
 کھ جناب نھی واسھ ا خاموش کردممویمن اگھ گوش!  نبودینھ بابا خبر: گفتم        
حاال ھم کارش بھ من افتاده !  کارمو ازم گرفت بعد رفتھ از طرحم استفاده کردهیمشرق

 !کھ نگرانھ
 ؟ی ناراحتیعنی:  گفتدهی آخرمو با حسرت گفتم کھ پدیجملھ         
 !؟یاز چ -         
 ! کارش بھ تو افتاده؟ مگھ دشمنت نبودنکھیا -         
 گھی دی ولستمینھ ناراحت ن: گفتم.  کھ بچزونمشنمی کرد ھنوز دنبال ایفکر م        

 انگار اموالشو نمشی بیھروقت م.  سرو کلھ زدن باھاش رو ندارمیحوصلھ 
 ...خوردم
 !؟ینخورد:  وسط حرفم و با خنده گفتدی پردهیپد        
 .بھش پس دادم.  بندازکھیحاال تو ھم ت:  گفتمضی شدم و با غیشاک        
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 نی ببری روشن کن و تماس بگتویاالن گوش! دلخور نشو خانوم. باشھ بابا -         
 . دارهکارتیچ

 ایاما دو دل بودم کھ زنگ بزنم .  روشن کردممویبھ حرفش گوش دادم و گوش        
 دهیبا تعجب بھ پد.  ھمزمان شد با تماس از طرف خود ماھورمیروشن کردن گوش! نھ

 خودشھ؟: نگاه کردم کھ گفت
 !گھی می بفھمم چکری بزن رو اسپیآت: سرمو تکون دادم کھ گفت        
 ! کردناش رو بشنوهتی کھ اذکریتو دلم گفتم بزنم رو اسپ        
 بلھ؟:  زدم و جواب دادمکروی و اسپایدلو زدم بھ در        
 چرا خاموش توی تو؟ گوشییکجا:  داد زدتی سالم کنھ با عصباننکھیبدون ا        

  دلم ھزار راه رفت؟یگی نم؟یکرد
 .دلش ھزار راه رفتھ بود! ستادی ایقلبم داشت م        
 ی خاموش کنتوی و گوشیاری دربی مسخره بازگھی بار دھیآتوسا بھ وهللا اگھ  -         

 . در خونتونامی مشمیپام
 !؟یمگھ کر! اتوسا با توام: گفت. الل شده بودم        
 آف کردم کرویاسپ.  شده بودرهی نگاه کردم کھ با تعجب بھ چشمام خدهیقط بھ پدف        
 امرتون؟: گفتم.  باشمی کردم خودمو کنترل کنم و عادیو سع

 اون عکسمونو قاب ی رو من خاموش کنتوی گوشگھیخدا شاھده آتوسا دفعھ د -         
 . دمی بابات ملی تحوارمی مرمی گیم

 دوسم یعنی! اما نگران بود.  کردی مدمیمردک تھد. د رو قطع کریگوش        
 !داشت؟

 
 بھم انداخت و ی با کنجکاوی نگاھدهیپد.  گذاشتمزی می روی با ناراحتمویگوش        

  نھ؟یگی ھست میزی چھی گمیم: گفت
 ! کشت کھیداشت خودشو م: با غصھ نگاش کردم کھ گفت        
 ری زکنھیفکر م!  زنھی با من حرف منجوری اشھیاون ھم:  زدم و گفتمیپوزخند        
 .دستشم
 ینجوری اچوقتیھ!  شناسمی من ماھورو م؟ی آتی زنی حرفو منیچطور ا -         
 !نبوده

.  شناختشی من نمیمطمئن بودم کھ بھ اندازه .  خواستم خودمو گول بزنمینم        
.  کردی مای براش مھونی بود و وجود من اشی زندگی توجانی و ھیاون دنبال سرگرم

 . دادمی کردم بھ خودم فرصت نابود شدن می می واھالیاگھ خ.  نبودنی از اریغ
 ! نکنی اگھیبعدم کارش بھ من افتاده فکر د.  کھ قطع کردیدید: گفتم        
! خب حاال ناراحت نشو:  خواد راجع بھش حرف بزنم گفتی دلم نمدیانگار فھم        

 . شدمی جورھی من یول
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 ی کردم تو نامزدشی اونموقع کھ فکر مدهیپد:  بحثو عوض کنم گفتمنکھیواسھ ا        
 !ی و دنبال سامانی کنی مانتی بھش خی بود کھ دارنیھمش تو ذھنم ا

گفت . ماھور گولم زد.  کردمنکاروی واقعا ساده بودم کھ ایول:  و گفتدیخند        
واسھ .  دستمونو خونده بودی شد ولشمیسودالبتھ ح. شھی مشی سامان حسودینجوریا

 . نرفتشی از پی کارنیھم
 ؟ی کنی مکاری سامان اومد چیحاال وقت -         
 ماھان رو می بگرددمیشا. می خوام بھش بگم دوباره تالش کنی می دونم ولینم -         

 . مشکالت حل بشھنی تا امی کندایپ
 دلت براش تنگ نشده؟ -         
  ماھان؟ای سامان ؟ی کیبرا -         
 !ھر دو -         
 و سالم نمشیدوست دارم بب. نطوریواسھ ماھان ھم ھم. ادی سامان کھ زیبرا -         

 . خوب باشھشی سال زندگ٦ -٥ نی کرده باشھ و بعد از ارییتغ. باشھ
  دونھ کجاست؟ی نمچکسی ھیعنی -         
 !نھ -         
بھتره . ادی سامان مگھیچند روز د:  فرستاد رو خوندمی کھ مشرقیامیپ        

 .یھمراھمون باش
. دهیفقط دستور م.  کنھی درخواست نمیحت. ھیتو دلم گفتم چقدر از خود راض        
 . کنمشونی لحظھ ھم حاضر نبودم ھمراھھی نبود دهیاگھ پد
 کرد ی می براش تنگ شده بود و ھرچند کھ باھام بدرفتاریھرچند کھ دلم حساب        

 ی شناختم و می تحمل خودمو میآستانھ .  داشتتی رفتارش برام جذابنی ھمیول
 .امیً اخالقش کامال کنار منیدونستم کھ با ا

 
 

 شتری بیول.  خواست ھمراھشون برمی کرد ھم خودم دلم می اصرار نمدهیاگھ پد        
 و ی گفت لحنش دستوری کھ میاھور ازم بخواد اما اون ھربار دادم می محیترج

 دهیالبتھ پد.  فرودگاه استقبال سامانمیقرار بود بر.  عادت کرده بودمگھید. آمرانھ بود
 و اومدنش ادی بھش اصرار کردم کھ بیھرچ.  نباشھ  گفت بھتره کھیخودش م. ومدین

 . شھ قبول نکردی سامان میباعث خوشحال
 منتظر ابونی سرخی ربعھی.  فرودگاهمی دنبالم و با ھم برادی بیر بود مشرققرا        

 دیچی عطرش پی کھ شدم بونیسوار ماش.  گرفتھ بودیحالمو حساب.  شدداشیموندم تا پ
 کردم یسالم آروم.  ھمھ منتظر بودمنی رفت اادمی مست شدم کھ ی مشامم و جوریتو

تو دلم .  ھام فرستادمھی و عطرشو بھ ردمی کشیقی عمفسن.  دادمھی تکی صندلیو بھ پشت
 !انگار دوش گرفتھ مردک: گفتم

 !یباالخره اومد: جواب سالممو آرومتر از من داد و گفت        
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 !نی کردری شما دنجامی ربعھ اھیمن :  نگاش کردم و گفتمی چشمریز        
 شکستم نکھیا.  صورتش زد و من تازه متوجھ منظورش شدمی بھ پھنایلبخند        

راه افتاد سمت فرودگاه و .  خواستم کم آورده باشمینم.  نزدمیحرف. داد و باھاش اومدم
 ومد؟ی چرا ندهیپد: گفت

 ! دونمینم: شونھ باال انداختم و گفتم        
 ی مری خای فقط بلھ دی پرسی می ھرچنی ھمی خواستم محلش نذارم واسھ یم        

 یمایًظاھرا ھواپ. می شدادهی فرودگاه و پمیدیرس. دادمی جواب می کلمھ اھیگفتم و 
 .سامان ھم تازه نشستھ بود

.  براش دست تکون دادمشھی از پشت شدنشی و من بھ محض دمیمنتظرش شد        
 ماھور دستمو ھوی دادم تا متوجھ بشھ کھ ی و من ھمونجور دست تکون مدی دیمنو نم

 !فتھیدستت ن! گھی دخب حاال:  گفتی و با لحن جدنیی پادیکش
خواستم دوباره دستمو ببرم باال و لجش . با تعجب نگاش کردم کھ بھم اخم کرد        

 ی نفلھ ات منجایآتوسا دستت باال بره ھم:  گوشم گفتری جفتم و زستادی کھ اارمیرو درب
 .کنم

 سامان ھوی.  خودمو نگھ داشتم و ازش رو برگردوندمیخندم گرفتھ بود ول        
منم پررو شدم و دست تکون دادم و ماھور . توجھ ما شد و برامون دست تکون دادم

 ی و گوش نمدمی بھت ھشدار میوقت: تا بھمون برسھ ماھور گفت.  کردنکارویھمھم
 . منتظر عواقبشم باشیکن

 سالم و ی بعد از کلدی ندادم و سامان کھ رستی اھمی شد ولی تھ دلم خالیکم        
 .می بار رفتلی گرفتن چمدونا بھ قسمت تحوی برایاحوالپرس

 
 

 سامان راه افتادم و ماھور ھم ی من شونھ بھ شونھ می گرفتلی چمدونا رو تحویوقت    
 . سالم رسونددهیپد: با لبخند بھ سامان گفتم. پشت سرمون بود

 حالش چطوره؟:  انگار غم صورتشو گرفت و گفتھوی    
 !خوبھ -    
 !خدا رو شکر -    
 ومد؟یچرا ن: سامان گفت.  زدم کھ ماھور صدامونو نشنوهی حرف میجور    

. خب من بودم:  گفتمھی تو صدم ثاننیواسھ ھم.  بگم کھ دلخور نشھی دونستم چینم    
 !نتونیدوست داشت تنھا بب! ادی اگھ بشھی شلوغ مگھیگفت د! ماھور ھم بود

 رو از کنار من ھل داد و  و با شونش ساماندی ماھور بھمون رسی دونم کینم    
  شده؟یزیچ! دمیانگار اسممو شن:  و رو بھ سامان گفتستادیوسطمون ا

حاال .  بودماوردهی تا حاال اسمشو بھ زبون نچوقتیھ.  دادمی ای چھ سوتدمیتازه فھم    
 ! ناجور کردهیًحتما فکرا

 !ستی نیزینھ بابا چ: سامان در جوابش گفت    
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 چمدونا رو تو صندوق عقب جا داد و ھردوشون جلو ی و مشرقمیدی رسنیبھ ماش    
 ! عقبینشستن و منم رو صندل

 ی داره کھ انقدر اصرار می چھ لزومنجای حضور من استیتو دلم گفتم معلوم ن    
.  داشتھ باشنیی نقشھ ھاھی دهی لحظھ شک بھ دلم افتاد کھ نکنھ باز ماھور و پدھی! کنن

! ؟ی چھ نقشھ اگھیدوباره فکر کردم کھ نھ بابا د.  کردمی جمع می حواسمو حسابدیبا
 !بره چھ خمی دونیحاال کھ ھممون م

:  ماھور کھ سامان رو مخاطب قرار داد توجھمو جلب کردیتو فکر بودم کھ صدا    
 نیا!  ھتلی و رفتیومدی و خونم نی مھمونا رو بھونھ کردیدفھ قبل! خب سامان خان

 ! کمتر پول خرج کنمادیمن کھ بدم نم:  زد و گفتی لبخندسامان!یای بی تونیدفھ کھ م
 ! حرف بزنمی خوام برم با رستمیماھور م: سکوت کردن و بعد سامان گفت    
 در مورد دخترش؟ -    
 و دوباره نصف سھام شرکتشو رانی خوام برگردم ایبعد از اتمام طرح م! نھ -    

 !بخرم
 ! کنھیقبول م:  گفتیماھور جد    
 !اگھ بخواد بدونھ پسرش کجاست! مجبوره قبول کنھ -    
 !ی مثل خودش رفتار کنی خوایباالخره م -    
فکر : سامان ادامھ داد!  دونست ماھان کجاستی سامان میعنی.  کردمزیگوشامو ت    

! تا االنم پسرش نخواستھ برگرده!  بودهی ھر چقدر خوب رفتار کردم کافنجایکنم تا ا
 ! مجبورم بھ نفع خودم عمل کنمگھی دیواد ول خیھنوزم نم

ھم سھام ! ی زنی چند نشون مری تھی با ینجوریا:  حرفش و گفتی تودیماھور پر    
 !یای در میفی بالتکلنیھم از ا!  رودهیھم پد! یاریشرکتو بدست م

 ! خواستم خودمو ثابت کنمی نکردم چون میتا االنم اگھ کار -    
 دونستم ی حرفا متعجب بودم و نمنی ادنیاز شن!  زدیمن تند م دونم چرا قلب ینم    

 مواقع نجوری داشتم ادهیعق.  کردمی نمی بھتر بود دخالتدیشا!  نگمای بگم دهی بھ پددیبا
 !شھیچون کار خراب م!  باشھونی واسطھ در مھی ی پادینبا

 ! بگمدهی من حرفاشو زد تا بھ پدی سامان جلودمیشا    
 یدلم نم!  ماھوری در خونھ میدیس!  دادم بھش فکر نکنمحیترج!  دونستمینم    

انگار خودشونم حضور ! نداختی رضا مادیخونش منو .  شمادهی پنیخواست از ماش
 دی کردن نبای فکر مدمیشا!  بردن داخللوی شدن و وساادهیپ.  رفتھ بودادشونیمنو 

 میگوش!  کنمنکاروی خواست اینم دلم ودچون شب ب! تعارف کنم و خودم بپرم تو خونھ
 ! بوددهیپد! زنگ خورد

 
 ده؟یجانم پد -    
  حالش خوبھ؟ الغر کھ نشده؟؟یدیسامانو د!  سالمی آتیوا -    
 ! تو بھش خوش گذشتھ چاق ترم شدهینھ بابا ب:  و گفتمدمیخند    



 144 

 خوبھ؟! ی لوسیلیخ -    
 !ای گفتم بیدید! یومدیگفت چرا ن! دلش برات تنگ شده بود! ستیبد ن -    
 ره؟ینگفت کجا م! باشھ -    
 نی رنگنیخودتو سنگ!  نکنیفضول!  باشھنجایقراره ا! ی خونھ مشرقمیدیاالن رس -    
 ! سراغتادی تا بریبگ

 ؟ی نداریکار!  کنتیباشھ حاال تو ھم اذ -    
 .نھ خداحافظ -    
 خوابت برده؟: ت و گفنی ماشی اومد توی رو کھ قطع کردم مشرقیگوش    
 ؟ی بمونای خونھ ی بری خوایم:  ندادم کھ گفتی جوابچینگاش کردم و ھ    
 دوتا شی موندم پی می نصفھ شبدی بایآخھ واسھ چ! دی پرسی میمردک عجب سوال    

 !بال بھ دور! مرد مجرد
 ! خونھدمیلطفا برسون: گفتم    
 .ستمیرانندت کھ ن!  جلوای بعیسر: نشست پشت فرمون و گفت    
 بھ نیاز ا:  روشن کرد و گفتنویماش.  باز کردم و جلو نشستمنوی حرف در ماشیب    

 ! دونم و توی من میبعد حرفمو گوش ند
 ی شما واسھ خودتون جولون مگمی نمیچی ھیمنم ھرچ:  گفتمتیبا حرص و عصبان    

 ! برادرمای یپدرم!  کنم؟ی مکاریبھ شما چھ من چ! نید
مردک !  خواد بگھی می چنمیاما ساکت موندم بب.  شدمی جرشتری زد کھ بیپوز خند    

 ! بودیًدائما با اعصابم در حال باز
.  رفت خارج شدی کھ بھ سمت خونمون میریاز مس. گاز داد و وارد بزرگراه شد    
 ! خونمون اونطرفھ؟یریکجا م: گفتم
!  کنھمی خواد حرصم بده و عصبانی دونستم میم. محل نذاشت و بھ راھش ادامھ داد    
 ی ربعھی!  خواد بکنھی می چھ غلطنمی و ببنمی گرفتم ساکت بشمی لحظھ تصمھیتو 

 یاما نم. ترس برم داشت. می شدی از شھر خارج ممیداشت. گذشت اما دست بردار نبود
شت و بھ  نگھ دایگوشھ ا.  شده بودنی از ماشیخال جاده. ارمی مبارک بیخواستم بھ رو

 ؟ی ترسی نمی بگی خوایم:  کھ گفتنی بھ در ماشدمیناخودآگاه چسب. دیسمتم چرخ
  بترسم؟دیچرا با -    
برو :  پاھام بود جلوم گرفتم و گفتمیخم شد سمتم و من با ترس کولھ مو کھ رو    

 !اونور
 !ی لرزی میدار! ی ترسینگو نم:  زد و راست نشست و گفتیلبخند    
  و نترسم؟ی رفتار کنوونی حھی مثل ی خوایم! ؟یچخب کھ  -    
 کھ اگھ ی دونی ماری در نیآتوسا مسخره باز! وون؟؟یح: با تعجب نگام کرد و گفت    

 !پس مزخرف نگو! ی کنی تونی نمی بشم کارکتیبخوام نزد
آتوسا گشت :  گفتی پشت سرشو نگاه کرد و با دستپاچگنی ماشی جلوی نھیاز آ    

 !ادیداره م
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 درب داشبورد رو باز کرد و یھول کردم و سرمو چرخوندم عقب و ماھور فور    
ماھور بھ خدا : گفتم. ترس برم داشتی رفتارش حسابنیبا ا!  گشتی میزیدنبال چ

 ! کنھی باز بشھ بابام کلکمو می پام بھ کالنترنباریا
 ! کن دختردایبگرد حلقتو پ -    
 نباری پولم افی دونستم کی کھ مییپولم بود و تا جا فی کیتو.  حلقھ افتادمادیتازه     

 کرد و دایماھور ھم حلقشو پ. در کولمو باز کردم و حلقھ رو دستم کردم. ھمراھم بود
 شھ ینم: گفتم. دمی لرزیھنوز م. دی کشیقی و نفس عمی داد بھ صندلھیدستش کرد و تک

 م؟یبر
! ی نره زنمادتی!  بھترهمیبمون! انی شن و دنبالمون می مشکوک مینجورینھ ا -    
 ! خونھ مادرت کرجمیری ممیدار
 . دادمھی تکی تکون دادم و مثل خودش بھ صندلدیی تایسرمو بھ نشونھ     

 
 

 دی کشنیی رو پاشھی سمت ماھور ضربھ زد و ماھور ھم شی شھیمامور گشت بھ ش    
 !سالم سرکار: و گفت

 ن؟یستادیا چرا د؟ی کنی مکاری چنجایا. سالم -    
 .می استراحت کنمیسادی بغل وانی کم اھی. خانمم خستھ بود -    
 !نیمقصدتون کجاست؟ مدارک ماش -    
 ی کرج خونھ میریم:  داشبورد درآورد و بھ افسر داد و گفتیماھور مدارکو از تو    

 !مادر خانمم
 ! کھ ثابت کنھ ھمسرتونھ ھمراھتونھیزی چایشناسنامھ  -    
 ! ھمسرمھی ولستینھ ھمراھمون ن -    
مدارکشو کھ نگاه .  کردمنکارویبعد حلقشو نشون افسره داد و منم بھ تبع اون ھم    

 !می بگردنوی ماشدی بانی شادهیھردوتون پ: کرد داد دستش و گفت
 بردنمون یاگھ م. دی لرزی داشتم و تمام تنم میبیاسترس عج. می شدادهی پنیاز ماش    

 . دادی کرد و اعتمادشو بھم از دست می نمی چشم پوشگھی ددی فھمی و بابا میکالنتر
خانم اسم پدر شوھرتون :  کھ مدارکو نگاه کرده بود رو بھ من گفتیھمون افسر    
 ھ؟یچ

مغزمو !  بودی بزرگ چیاسم مشرق.  بودی چھ سوالگھی دنی لحظھ ھنگ کردم اھی    
 بھ افسر بزنھ ی بھم کرد و خواست حرفیماھور نگاھ.  دونستمی مدیبا. بھ کار گرفتم

 !ی مشرقیآقا:  گفتمیکھ فور
 ن؟یستیمگھ زن و شوھر ن:  و گفتدیماھور با تعجب نگام کرد و افسره خند    
 !میچرا ھست: گفتم    
 .دی حرکت کنعیسر. دی جاده نمونیتو: گفت.  بدهری خواست گیانگار خودش ھم نم    
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 یو درحال!  ھم سوار شدی و مشرقنی ماشی تودمی پرعیز بند آزاد شده ھا سرمثل ا    
 !ی دونی شرکتتو ھم نمسیتو اسم رئ:  کرد گفتی روشن منویکھ ماش

 ! دونستم؟ی مدیاز کجا با:  گفتمیبا لحن حق بھ جانب    
 .می و برگردمی تا کرج برمیحاال مجبور: را افتاد و گفت    
 ساعت ھی من تا م؟ی و برگردمی بری چیعنی:  انداختم و گفتممی بھ ساعت گوشینگاھ    

 . خونھ باشمدی باگھید
کال ! ؟ی حرف نزنتی انقدر با عصبانشھیم:  بھم کرد و گفتی دارینگاه معن    

 !ی زنم درحال دعوا کردنیھروقت باھات حرف م
خدا . دمی نخوابشبی دمن خودم:  کرد گفتی می کھ رانندگنجوریساکت شدم کھ ھم    
 ! بردارهنی زمی مثل تورو از رویی غرغرویزنا
 تو جاده و بعدم نمیاری بنکھینھ ا!  خونھدیقرار بود منو برسون:  شدم و گفتمیحرص    

 !دی دھن بھ دھن بشیی زنانی با ھمچنیستیمجبور ن. دیطلبکار باش
صد رحمت بھ .  شمی زنم و از دستت خالص می برسم دور مییِد اگھ بھ جا -    

 !مثل تو نبود کھ! ومدی میحداقل واسھ آدم عشوه خرک! سیپارم
 اون دختره یعنی!  ام فروکش کرد و جاشو بھ حسادت دادی لحظھ احساس سرکشھی    
 با نیستیمجبور ن:  گفتمی آشکاریبا ناراحت! د؟ی دی رو از من بھتر مسی جلف پارمی

 !ون جونتسی با ھمون پارمدیبر! نیمن بگرد
 !ی حرفا رو ھم دارنینھ بابا انگار زبون ا:  و گفتدی بھم کرد و بلند خندینگاھ    
 مانندھا کھ بھ سی و پارمسیپارم:  کردم کھ گفتشھیمحلش نذاشتم و رومو سمت ش    

 ! خورنیدرد من نم
آره فقط واسھ : تودلم گفتم.  خوردمی من بھ دردش میعنی!  بود؟یمنظورش چ    
 ! کردنتی و اذحیتفر
 ری باز بھمون گیاریشانس ب:  گرفت و گفتشیدور زد و راه برگشت رو در پ    
 ! دونم و تویوگرنھ من م! ندن
تو دلم ! رهیپس سکوت کردم تا بم.  شد حرص بخورهی باعث مشتریجواب ندادنم ب    
 !خدا نکنھ:  فکر خودم دلخور شدم و گفتمنیاز ا

 
 

 رو نگھ داشت و صورتشو بھ نیماش.  نزدمی حرفچی ھابونمونی سر خدنیتا رس    
 نھ با گھی گرفتم دمی زمان کوتاه تصمنی ھمیتو.  خواب آلود بودافشیق. طرفم چرخوند

! ممنون:  خانم متشخص گفتمھیمثل .  و غرغر کنمی حرف بزنم و نھ بداخالقتیعصبان
 . کھ باعث زحمت شدمدیببخش

. دی بھ ذھنم رسی باز کنم کھ فکرنوی ماشخواستم در.  نزد و فقط نگام کردیحرف    
 داشبورد و در یاز انگشتم در اوردم و گداشتمش رو.  بھ حلقش نداشتمیازی نگھید

 نذاشتھ بودم کھ بازومو گرفت و بھ سمت رونی رو باز کردم و ھنوز پامو بنیماش
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بعد دستمو ول .  گونھ م احساس کردمبا  و خم شد و برخورد لبش رودمیخودش کش
تنھا .  باال رفتیضربان قلبم بھ طرز وحشتناک.  بھ سمتشو نداشتمدنیجرئت چرخ. کرد
 .دمی شدم و بھ سمت خونمون دوادهی پنی بود کھ از ماشنی کھ تونستم کنم ایکار
 یگونم م.  انداختم و درو باز کردمدی کلعیسر. دمی شننشوی دور شدن ماشیصدا    

.  بزنم بھ تختم پناه بردمی حرفی با کسنکھیخودمو بھ اتاقم رسوندم و بدون ا. سوخت
حقتھ : تو دلم گفتم.  کرده بودریی کھ نگاھاش تغدمید!  خواست سواستفاده کنھیمردک م

 . ھم دارهی عواقبنی تنھا بودن ھمچنی ماشی مرد توھی  ھمھ مدت بانیا. آتوسا خانم
. د و گرم شدم کردای پانی رگام جریخون تو.  حرکتش افتادمادیچشمامو بستم و     
 بود کھ ی بارنی سن و سال اولنی خواستم مثل دختر بچھ ھا رفتار کنم اما با اینم

 دی بود کھ دوستش داشتم و شای اتفاق افتاده بود، کسنی و حاال کھ ادی بوسی منو میمرد
 !رمیبگ کی بھ فال ننوی تونستم ایم

 کارش گشتھ نی ای برالیاونقدر فکر کرده بودم و دنبال دل. ومدیخواب بھ چشمم نم    
 کرده بودم و گرفتھ لنتی ساموی ھم گوشیاز طرف.  صبح شده بود٤بودم کھ ساعت 

 بودم تو مشتم
 ی خودم خجالت میاز بچگ!  بفرستھیامی پای بزنھ ی زنگھی ماھور نکھیو منتظر ا    
 . تونستم کنترلش کنمی و نم خواستی بود کھ احساسم میزی چنی ای ولدمیکش
 زنگ ی و صبح با صدادمی کھ بود چند ساعت خوابی نشد و من با ھر زحمتیخبر    

 دمی سرم کشی رد تماس رو فشار دادم و پتو رو رویدکمھ .  شدمداریتلفنم از خواب ب
 لنتیبھ خودم لعنت فرستادم کھ چرا از حالت سا.  زنگش بلند شدیکھ باز صدا

 شاخ و دم مثل فنر از جا یاسم غول ب دنیھ صفحش نگاه کردم و با دب. خارجش کردم
 . و تو تختم نشستمدمیپر

شب ! موھاشو نگا:  گشت گفتی میزی دنبال چنکھی انی اومد تو اتاق و حتایآرم    
 ؟یکجا بود

 شب قبل افتادم و استرس وجودمو ادی.  رفترونیمنتظر جوابم نشد و از اتاق ب    
 از دی فھمی دادم ھم کھ می اگھ جواب نم؟ی گفتم چی دادم و میآخھ جواب م. گرفت

 !بلھ:  گفتمی خواب آلودی رو برداشتم و با صدایناچار گوش! قصد بوده
 ھ؟یچ:  اون از منم بدتر بود گفتیصدا    
 !نیشما تماس گرفت: با تعجب گفتم    
 !من؟ -    
 !آره -    
 !؟ییآتوسا -    
 !سمینھ پارم: گفتم. تازه ھوش و حواسم اومد سرجاش    
 حاال واقعا من زنگ زدم؟ -    
 !انگار حالتون بده ھا -    
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.  زدی با تلفن حرف مزی رھی سامانم کھ نیا. دمی اصال نخوابشبید. آره بخدا آتوسا -    
 بھ ادهی کارا زنی بخوابھ وقت واسھ ا آدمنیبذار! نی فرھنگی بگو چقدر بدهیبرو بھ پد

 !خدا
 باشھ ینجوری من کھ از خدام بود ایول. انگار عقلشو از دست داده بود. خندم گرفت    

 . بھش بگمی خوای نمی اگھی دزیباشھ چ: گفتم. میو دو کلمھ با ھم حرف بزن
 شبی دیبھش نگ! گھینھ د: گفت. انگار متوجھ شد و حواسش اومد سرجاش    
 !دمتیبوس
: الل شدم کھ گفت. اوردی داشت بھ روم مای حیمردک ب.  بستخیخون تو رگام     
 ی ھمھ حرفاادی ھم مدهی پدنیحاال فردا ا! نیگی بھ ھم مزویشما دخترا ھمھ چ! واال

 کم ھی.  کنمی مفی برات تعردموی کھ شنیی من اونایاگھ خواست! گھیسامانو بھ تو م
 . کنرشیغافلگ

 .دادمی تر کھ داشتم گوش موونھیمنم از اون د. ده بودًرسما خل ش    
 ؟ی شنویآتوسا م -    
 !بلھ -    
 .خداحافظ! یدی از ذوق نخوابشبی دونم دی تو ھم برو بخواب مگھیخب د -    
 ی بھ پھنای بشم لبخندی از وقاحتش عصباننکھی ای رو قطع کرد و من بھ جایگوش    

 . از جام بلند شدمیشتری بیصورت زدم و با انرژ
 
 

بعد از خوردن صبحونھ بھ اتاقم برگشتم .  ننشستھکاری ھم بدهیبا خودم گفتم انگار پد    
تو .  بود ذوق مرگ بشمکینزد.  دوباره تماس گرفتھدمی نگاه کردم کھ دمویو گوش

معلوم نبود چھ مرگم شده .  بودمششی خواست االن پیدلم م.  بودیی غوغاھیوجودم 
:  بزنم گفتی من حرفنکھیبوق برداشت و قبل از ا ھیبا .  شمارشو گرفتمعیسر. بود

 ؟ی کنی مدارمیچرا ب!  بخواب دخترریآتوسا بگ
 !نیتماس گرفتھ بود:  شدم و گفتمیجد.  کنھتی خواد اذیمعلوم بود باز م    
 یایم! رونی بمی بردهی با سامان و پدمی خوایم. ی قرار نذارییخواستم بگم شب جا -    
 کھ؟
 یاگھ دستور!  کھیای می گفتی اگھ نمی مردیتو دلم گفتم م. چرا انقدر سختش کرد    

 کرد ی کردم فکر می خواستم برم اما اگھ مخالفت نمیمن کھ م.  گفت کھ بھتر بودیم
 !از خدامھ

 آتوسا؟ -    
 ...می دعوتییراستش امشب جا: با من و من گفتم    
  خداحافظستیباشھ مھم ن: نذاشت حرفم تموم بشھ و گفت    
 چوقتی آتوسا کھ ھی الل بشیالھ: تو دلم گفتم.  بزنم قطع کردیتا خواستم حرف    
 ! بر سر کنم؟یحاال چھ خاک! ی دھنتو ببندیتونینم
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:  فرستادم کھامی م رو شکستم و براش پمھی و غرور نصفھ و ناوردمیتا ظھر دووم ن    
 .امی تونم بی منیما برناممون کنسل شد اگھ ھنوزم بخوا

 بر ی مبنامشی شده بودم کھ پدی نا امگھی نداد و منم دی غروب جوابیکایتا نزد    
 .دیبھ دستم رس!  در خونتون منتظرتم٨ساعت : نکھیا

 خودمو ی گرفتم امروز ھم حسابمیتصم. دمی گنجی تو پوست خودم نمیاز خوشحال    
 کھ از ی و بافت زرشکی رژ لب قرمزمو با شال مشکی قبلیمثل دفھ . خوشکل کنم

 .رونی از خونھ زدم ب٨ کش رفتم ست کردم و راس ساعت تایکمد آرم
سالم .  کوچمون ظاھر شد و منم بھ سمتش رفتم و سوار شدمی تونشیبالفاصلھ ماش    

 . ادامھ دادشی بزنھ بھ رانندگی حرفنکھی بھم انداخت و بدون ای کرد و نگاھیآروم
 .مینی رو ببنای ادهیکجا قراره پد: دمیپرس    
 نگاھمو از تی اھمی اعصاب خودمو آروم نگھ دارم بنکھی ای نداد و منم برایجواب    

 ! باھام رفتار کنھینجوری کرد کھ ایمردک منو دعوت م.  دوختمرونیپنجره بھ ب
 نی تو ماشنیبش:  بھم کرد و با تحکم گفتینگاھ. می شدادهی پارک و پھی بھ میدیرس    

 ً!فعال
 ؟یواسھ چ: بھم برخورد و حق بھ جانب گفتم    
!  بھ لبتی رژلب رو نزننی اگھی مگھ نگفتم دھ؟ی چھ سرو وضعنیا! گمی منیبش -    

 لباست چرا کوتاھھ؟
 !ً اصال؟نی لباس من دارکاریشما چ:  بھش کردم و گفتمی نگاھیبا ناراحت    
 !نی تو ماشنی بشگمیم -    
بچھ نشو آتوسا :  کھ برم کھ از پشت سر گفتدمی بھ حرفش راھمو کشتی اھمیب    

 .نجایبرگرد ا
 یبرا.  دنبالمومدیداشت م. رمی بگی تا تاکسسادمی واابونیراھمو ادامھ دادم و کنار خ    

 شد و من بدون فکر یرد م یادی زینایماش.  رد شمابونی بھم نرسھ خواستم از خنکھیا
 .ابونی وسط خدمیراھمو کش

 ! نکنیوونگیآتوسا د: داد زد    
 و دیچی پی گوشم می بود کھ تویزی تنھا چنای بوق مکرر ماشیصدا.  ندادمیتیاھم    

: "  زدادی ماھور کھ فری پرت شدم و صدای بفھمم بھ سمتنکھی لحظھ بدون اھیمن 
 ! دیچی گوشم پیتو" ! احمق

 
 

:  کرد و گفتی ماھور مقابلم بود کھ با خشم نگاھم ماهیچشم کھ باز کردم دوچشم س    
 !ی دادی خودتو بھ کشتن می احمق داشتیدختره 

 کھ حد نداشت و از ترس دی کوبی م منھی بھ سیقلبم جور!  بودفتادهی نی اتفاقیعنی    
  کنھ؟ی درد متییاج:  پر از خشمش نگاه کردم کھ گفتیبھ چشما. ومدینفسم باال نم
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 بودم و نگرفتھ دهیاگھ نرس:  گفتتیبا عصبان. زبونم بند اومده بود.  ندادم یجواب    
 االن ھمھ نیپاشو از رو زم! یچشماتو باز نکرد! ی لھ شده بودونی کامریبودمت کھ ز

 !نجای اشنیجمع م
 بودم کھ چرا مراعات نی کرد اما ناراحت ای درد نممییجا. بغض گلومو گرفتھ بود    

 ی درد نمتییجا: دوباره گفت.  تونستم حرف بزنمی بودم و نمدهیترس!  کنھیحالمو نم
 کنھ؟
 باال دمی کشنی زمیبازومو گرفت و محکم از رو.  نھ تکون دادمیسرمو بھ نشونھ     

 .نی تو ماشمیپاشو بر: و گفت
سوار .  رفتمنی سمت ماشبھ بازوش چنگ زدم و بلند شدم و بعد رھاش کردم و بھ    
 . گلوم بودیبغض ھنوز تو.  گوشم گذشتھ بودخیخطر از ب. دمی لرزیھنوز م. شدم
 !ایب:  بھ دستم داد و گفتی ای آب معدنیماھور سوار شد و بطر    
 رو از دستم یبطر.  تونستم درشو باز کنمی کھ نمدی لرزیگرفتم اما اونقدر دستام م    

 آب خوردم و یکم.  دھنمی رو گرفت جلوی شد و بطرمکینزد. گرفت و بازش کرد
 ی رو ھمونجور گرفتھ بود جلوی خواست خفم کنھ بطریانگار م.  رو کنار زدمیبطر

 .صورتم
 ؟یبھتر:  رو بست و گفتیدر بطر    
 ری زی رفتیاگھ م:  گفتی بلھ تکون دادم کھ باز با لحن عصبیسرمو بھ نشونھ     
  کردم؟ی مکاری چنیماش
 ! گرفتی شما رو نمی قھی ی کسنینترس: با بغض گفتم    
خودم تو نبودت !  کھ نبودمگرانینگران د:  آرومتر شد و گفتدی کھ اونجور دافمویق    
 ! کردم؟ی مکاریچ

 سمت خودش و تو آغوشم دمیکش.  شدریحرفش چنان بھ دلم نشست کھ اشکم سراز    
 لحظھ ھی!  دختری دادی سکتم میداشت!  کنھی مھینگاه کن چطور گر: گرفت و گفت

 ! تموم شدیفکر کردم ھمھ چ
 و نشی شد اونم دستشو گذاشت دورمو سرمو چسبوند بھ سشتری ام بھیشدت گر    

 . نبود باھاش سرگرم بشمی کسگھی فقط دی مردیاگھ م!  نکنھیخب حاال گر: گفت
 ذوقم زد کھ خندم گرفت ی حرفش چنان تونی ای خواستم از اغوشش جدا شم ولینم    

 ینجوریخب ھم: با لبخند نگام کرد و گفت.  اومدمرونی بغلش بیو ھلش دادم و از تو
 !گھی دی کنی مھی زنم گری برات حرف قشنگ میھرچ! یشیخوب م

 یفقط احساس کردم خون تو.  نبوددنی از سرخ شدن لپام و خجالت کشیخبر    
 داشبورد برداشتم ی از رویدستمال.  کنم سکتھی خواستم از خوشحالیم. دیصورتم دو

 یحاال خوبھ زود رفت:  بھ خودشو لباسش کرد و گفتیو دماغمو پاک کردم کھ نگاھ
 !نجاھای افتادیوگرنھ آب دماغت راه م

 !گھی دی نکنھیگر:  خندم گرفت کھ گفتشتریب    
 !گھی رژلبو پاک کن دنیخب ا:  دستمال برداشت و گفتھیبعد     
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 یدستمال رو از دستش گرفتم و کم.  شدی مگھ میاستم غرورمو بشکنم ول خوینم    
ًظاھرا سامان بود چون در جوابش .  زنگ خوردشیھمزمان گوش. دمی لبم کشیرو

 !گھی دقھیپنج دق. میای ممیما ھم دار: گفت
 

ًضمنا از االن !  بچھ ھاشی پمی شو برادهیپ. ھی کافگھیخب د:  بھم کرد و گفتینگاھ    
 .ادی نازنازو و قھرکن خوشم نمیًمن اصال از دخترا! بگم 
 یعنی!  بود؟ی خبریعنیً گفت ضمنا از االن بگم ی منکھیا.  شدادهی پنیبعد از ماش    

 کھ کرده بودم یخودم از رفتار بچگانھ ا.  دونستم کھ قھر نکنمی مشھی ھمی برادیمن با
مگھ نھ ! انھی کنھ ی توجھ منمی تا ببدمی لباس پوشینجوریً عمدا انکھیمگھ نھ ا! بدم اومد

 . دارمتی تا بدونم براش اھمرهی بگرادیا  خواستمی منکھیا
از .  لباس کوتاھم ھمراھم بوددنیھرچند حاال عذاب پوش. فکرام حالمو بھتر کرد    
 تا بھش برسم و بعد با ھم حرکت ستادی ایکم.  شدم و دنبالش راه افتادمادهی پنیماش
 . ترس تو وجودم بودیھرچند ھنوز کم.  داشتمیاحساس بھتر. میکرد
 ! خانومی کردپیخوشت:  اومد کنارم و گفتدهیپد. می ملحق شددهیبھ سامان و پد    
 !یحساب:  با حرص گفتدهیماھور کھ کنارمون بود متوجھ حرفش شد و روبھ پد    
 دونم چرا ی نمیعنی بھم کرد و منم خودمو زدم بھ اون راه کھ یار دی نگاه معندهیپد    

 می واسھ شام برنجا؟ی استیسرد ن: سامان رو بھ ماھور کرد و گفت! زنھی حرفو منیا
 کجا؟
 شناسم کھ ھم غذاھاش و ی اطراف منی ای عالی رستوران سنتھی: ماھور گفت    

 م؟یبر! رهی نظی بیلیفضاش خ
 ی رستوراننی ھممی برنجا؟ی امی چرا اومدگھی دنجورهیاگھ ا: سمان در جوابش گفت    

 !یگیکھ م
 .ی شھر بازمیخواستم دخترا رو ببر:  کرد و گفتدهی بھ من و پدیماھور نگاھ    
  ماھور؟میمگھ ما بچھ ا:  بھش کرد و گفتیھی نگاه عاقل اندر سفدهیپد    
.  داشتھ کھ سر بھ سرمون بذارهنوی بود کھ قصد انی ای زد کھ نشونھ یماھور لبخند    
 دنج یلی خیجا.  کھ گفتھ بودی ھمون رستورانمی سامان و انتخاب ماھور رفتشنھادیبھ پ

 . خوشم اومده بودیمن کھ حساب.  بودیو قشنگ
 بردم کھ ی می تازه بھ حرف ماھور پفتادی و سامان مدهیموقع شام چشمم کھ بھ پد    

 ! کننیعشق بھ ھم نگاه م گفت با یم
 دونستم انقدر ینم.  تکون داددیی تای بھ ماھور کردم کھ سرشو بھ نشونھ ینگاھ    

 . خونھیحواسش ھست کھ ذھنمو م
 ی شد و فضا رو انقدر احساسی رستوران پخش می ناز استاد بنان تویآھنگ الھھ     

 ی بھ ماھور می نگاھیمنم ھر از گاھ. می زدی نمی حرفچکدوممونیکرده بود کھ ھ
 ١١باالخره ساعت . دمی دی خودم میکردم و نگاھشو رو
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 شدم و ادهی کھ پنیاز ماش.  رسوندابونی و ماھور منو تا سرخمی جدا شدگھیاز ھمد    
انگار ماھور ھم متوجھ رضا .  شدادهی پنشی کھ از ماشدمیسرمو چرخوندم رضا رو د

 تونم وقتتو یآتوسا م: رضا گفت. رد باھاش سالم کی شد و بھ سردادهیشد چون پ
 .بزنم  خوام باھات حرفی چند لحظھ؟ مرمیبگ

 خواستم پسرعمومو ی اما نممی باھاشون حرف بزنی چند وقتدیبابا گفتھ بود کھ نبا    
 سوار ی بھ ماھور کردم کھ با گفتن خداحافظینگاھ.  کنمکی ماھور کوچیجلو
 . شد و رفتنشیماش

 
 

 بود انداختم و قصد رفتن بھ سمت خونھ کردم کھ ستادهی بھ رضا کھ منتظر اینگاھ    
 نھ؟ی ھمی کھ دوستش داریاون: گفت
 کھ مادرت ییبخاطر حرفا:  گفتمیبرگشتم و فقط بھ صورتش نگاه کردم و با ناراحت    

 !می باھم صحبت نکندمی محیبارم کرد ترج
.  رفتار اونامی من سوایدونیآتوسا تو کھ م: بعد راه افتادم و اونم دنبالم اومد و گفت    

 بوده بھ خاطر بھار ی ھرچی گفتھ ولی دونم چینم!  شناسھیًمادرمم حتما تورو نم
 !بوده
 !یبھتره بر! ی و ھرچیبخاطر ھرک:  و گفتمسادمیوا    
 !ی ذاشت تو با من حرف بزنی و نمستادیمی داشت االن وارتی پسره اگھ غنیا -    
 پسره شعور داره نیا:  گفتمتیبرگشتم و با اخم و عصبان.  بھم برخوردیلیحرفش خ    
 !ی حرفاتو بزنیبھت احترام گذاشت و رفت تا بتون! ی منی دونھ تو پسرعمویو م
پس حدسم درستھ کھ :  گفتیفی ضعی و شد و با صدادیچھره ش مثل گچ سف    

 !یدوستش دار
 بار بھ نی آخریبرا!  بھ دروغ بگم نھای خواستم بگم آره تا بفھمھ ینم!  نگفتمیزیچ    

رفتنشو تماشا .  رفت و سوار شد و گاز داد و رفتنشیچشام نگاه کرد و بھ سمت ماش
 . بھ خونھ رفتمیکردم و بعدم با اعصاب خورد

 و با رضا سمی نداشت کھ من وایتی ماھور اھمی گفت و برای رضا راست میعنی    
 !م؟حرف بزن

 دونم ینم!  شب بھ ھدر رفتھ و جاشو غم گرفتھی ھای کردم تمام خوشیاحساس م    
 شد پشت ی ممی کھ باعث خوشحالفتادی می بود و ھربار اتفاقنجوری ھمشھیچرا ھم
 تختم نشستھ بودم و فکر یرو. رهی ازم بگموی بود کھ ناراحتم کنھ و خوشیزیسرش چ

 ؟ی تو فکر؟ی خواھرھیچ: تو گف اومد کنارم نشست تای کردم کھ آرمیم
 !دمیرضا رو د: نگاش کردم و گفتم    
  گفت؟یخب چ -    
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بعد از تموم شدن حرفام احساس .  گفتمی گفتھ و من چی گفتم کھ اون چًقایبراش دق    
 متفکر نگام کرد و تایآرم. راحت شده بودم!  دوشم برداشتنی از روینیکردم بار سنگ

 ! رضاچارهیب: گفت
 ؟یًتو واقعا دوستش ندار:  نزدم کھ دلسوزانھ گفتیحرف    
  ماھور؟ای رضا ؟یک -    
 !منظورم رضاست -    
 ی بوددهیخودت کھ د.  دوست داشتنش نداشتمی ھم برای فرصتیعنی! تاینھ آرم -    

 بھ حالمون اگھ بھ یوا.  شدنی آخرش امی کردی ھمھ دورنیا! رفتار زن عمو رو
 .می شدیم ھم کیپسرش نزد

 ؟یپس ماھور چ: دی کرد و پرسدییحرفمو تا    
 نیًاون اصال بھ ا:  بھ چشماش کردم و گفتمینگاھ. دادمی می چھ جوابدیحاال با    

 ! کنھیمسائل فکر نم
 !گمیتورو م! خب منم کھ اونو نگفتم -    
خب من ازش خوشم :  زدم و گفتمایاما دلو بھ در!  نھای بود زی دونم گفتن جاینم    

 !اما نھ در اون حد. ادیم
 ! خواھر ما ھم عاشق شدنیپس باالخره ا:  زد و گفتیلبخند    
 ! عاشق انگار چھ خبرهگھی میجور: با دست بھ شونھ ش زدم و گفتم    
  من کمکت کنم آتوسا؟ی خوایم -    
 ؟یچھ جور -    
 ! کنمی مدای راھشو پی دونم ولینم -    
 ...ی بودبیکل اگر طب: نگاش کردم و با خنده گفتم    
 !ادیاگھ بخواد خودش م!  مھربونمی آجستی نزای چنی بھ ایازین: بعدم ادامھ دادم    
 !انیمثل ک!  البتھی گیراست م -    
واال : خودش گفت.  نشون بدمی عکس العملچی خواستم ھینم. منتظر نگاش کردم     
تا !  شرکتتون شدهیدختر منش! ایرو! کھ عاشق ھمون دختره اسی دونم چھ جورینم
 عاشق و ھوی رو دوست داره بعدش ی گفت دختره گفتھ خودش کسی کھ مروزید

 !معشوق از آب در اومدن
 !بھ تو کھ وعده نداده بود: گفتم.  برخوردیلی خرتمیبھ رگ غ    
 آدما چقدر ی بعضینی بی میول! ستمی دلخور ننیواسھ ھم! ینھ آج:  گفتنیغمگ    

 !زرنگن
 خواستم فکر کنم ی میاگھ منطق.  خواھرم سوختی و ساده دلیدلم بھ حال مھربون    

 ناراحت بشھ ازش بدم تای باعث شده بود دل آرمنکھیاما از ا.  نداشتیری تقصانیک
 .اومد
 حرف ی و تا صبح از ھردرمیدی ھردومون رو تخت من خوابتایاونشب من و آرم    
 ی مزویو من خوشحال بودم کھ حاال خواھرم ھمھ چ. می کردی مختلفی و فکرامیزد
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 تونستم حرفامو یحداقل حاال م.  راه بودنی بھترنی تونھ ھمدمم باشھ و ایدونھ و م
 . کنمدای دل عاشقم پی برایحل بھش بگم و خودمو سبک کنم و با کمکش راه

 
 چی ھفتھ از ماھور ھھی نی ای گذشت و توی از رفتنمون بھ رستوران می ھفتھ اھی    

 رضا اومده دنبالم نکھی کردم نکنھ از ای دختر ھجده سالھ فکر مھیمثل .  نداشتمیخبر
 و دهی تلفن از حال و روز پدقیاز طر. رهی گی سراغمو نمگھیبدش اومده باشھ و د
 بذاره و با شی کنن کھ سامان دوباره پا پی میی کاراھی  دارننکھیسامان باخبر بودم و ا

 اونروز سامان ی از حرفایزی چدهی دونستم کھ خود پدی نمی صحبت کنھ ولدهیپدر پد
 نی ای ندهی ندونستم کھ گوزی نزدم و جایمنم حرف!  نھای دونھ ی کردن برادرش مدایو پ

 ! کردی می فکرھیًحتما سامان خودش .  باشمدهیخبر بھ پد
 ی بھ بگھیحاال د.  ھم برخورد اونروز رضا فکرمو مشغول کرده بودیاز طرف    

 دونستم یم!  کنھی مکاری قبل نبودم و دوست داشتن بدونم رضا کجاست و چیتفاوت
 زی رو جادنی پرسی عمو با خبره ولی خونھ طی از شرانی روژقی ھنوزم از طرتایآرم
 . دادمیم نشون تیاھم ی خودمو بدیبر خالف واقع با.  دونستمینم

 ی گفت کھ باز ھم پدرش در مقابل خواستھ ھی بھم زنگ زد و با گردهیاونروز پد    
 با ی کھ حتستی کھ پسرش رو بھش بر نگردونن حاضر نی و گفتھ تا وقتستادهیسامان ا

 . دختر بھش بدهنکھیسامان حرف بزنھ چھ برسھ بھ ا
 ی مدایھش گفتھ ماھان رو پ گفت سامان بیم.  شدی بدم اما نمشی کردم دلداریسع    

 . دونھ اون کجاستی نمچکسی گفت کھ ھی کرد و می مھی اون مدام گریکنھ ول
 دادم و گفتم دی امی کردم آرومش کنم و بھش کلی براش حرف زدم و سعی ساعتمین    

 ی باشدواری امدی کنھ و تو االن بادای بلده کھ برادرت رو پی راھھیًاگھ سامان گفتھ حتما 
 !یو بھ خدا توکل کن

 بھش بفھمونم کھ امکان برگشتن ی جورھی ھا یدواری امنی کردم با ایخالصھ سع    
 منتظره ری غیلی سامان موضوع رو بھش گفت براش خیماھان وجود داره کھ وقت

 .نباشھ
دوست داشتم از .  شھی ماجرا بھ کجا ختم منی انمیخودمم کنجکاور بودم تا بب    
 با احساسات ی کھ کارش بازیاما مرد.  و باھاش حرف بزنمنمیرو بب برادرش کینزد

 یلی رو نابود کنھ و بعد ھم خی اگھی کھ احساس آدم دیکس.  نداشتدنیزنھا بود کھ د
 . رفتار کنھتادهفی نی اتفاقچی کھ انگار ھی جوریعاد
 ی ھم براتایآرم.  رفتی خونھ سر میاما حوصلھ م تو.  فکرا شدمنی االیخیب    

 رضا رفت دنی کھ ماھور با دیاز روز.  رفتی مییخودش ھر روز با دوستاش جا
 اون ھم یبرا.  از جانبش باشمی تماسای امی دادم منتظر پی بھ خودم جرئت نمی حتگھید

 ی سن و سال نمنیمنم کھ با ا.  بد بودر چقدنی من وجود نداشتم و اگھیانگار کھ د
 ی و بنددی قچی ھی تر بودم بیم سن تر و احساس اگھ کدیشا. تونستم شروع کننده باشم

 !؟ی گفتم کھ دوست دارم باھاش حرف بزنم اما حاال چی گرفتم و میتماس م
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 منم از ی کھ سقف دلتنگی منوال گذشت و باالخره در حالنی ھم بھ ھمگھیسھ روز د    
 ی زنگ نخورده بھ سمت گوشھی ی تماس مشرقدنیحد خودش فراتر رفتھ بود با د

 !بلھ:  نفسم بند اومده بود گفتمی کھ از فرط اضطراب و خوشحالی رفتم و درحالرجھیش
سالم :  کالمش نبودی از محبت توی اثرچی و خشک بود و ھیلحنش مثل سابق جد    

 دهیپد.  منی خونھ یای بیاگھ بتون! سامان! البتھ من کھ نھ! ازهی بھ کمکت ننیبب! آتوسا
 ی بتوندی شاای بی تونیاگھ م.  کم حالش بدهھی دهیدپ. نطوری سامان ھم ھمنجاستیا

 .کتری و بھش نزدی و دختری بھ ھرحال تو دوستشیآرومش کن
  شده مگھ؟یچ:  گفتمیبا نگران    
 !عی سریلیاگھ امکان داره خ! تونم یاز پشت تلفن نم. گمیبرات م! ایحاال ب -    
 و تو فکرم دمی رسی بھ مرز جنون می کھ داشتم از نگرانی گفتم و درحالیباشھ ا    

 خونھ بود و منو نی و خدارو شکر آرمدمیلباس پوش. ھزار جور اتفاق نقش بستھ بود
 !ی کی نگفتم کجا و خونھ ی ولدهی پدشی پرمیبھ مامان ھم گفتم م. رسوند

 . ماھورو فشار دادمی کردم و زنگ خونھ ی خداحافظنیاز آرم    
 
 

 باعث نی باز کردن در اومد و ای بود کھ ماھور برانید ا کھ باعث تعجبم شیزیچ    
فکر کردم نکنھ . ومدی نمیی صداچیھ. سالم کردم و وارد خونھ اش شدم.  شدمیخوشحال

:  کردم و گفتمرونی رو از سرم بی فکر منفنیاما بعد ا! تنھا باشھ و منو کشونده اونجا
 کجاست؟

صبر کن اول :  و گفتستادی کرد و ا کھ پاش بودی شلوار گرمکنبی جیدستاشو تو    
 .ی بدم کھ حالشو بدتر نکنحی چندتا مسئلھ رو برات توضدیبا

 بھ شی داره بھ اسم ماھان کھ چندسال پی برادرھی دهیپد: منتظر نگاش کردم کھ گفت    
 ... از خونھ رفتھیلی دالھی

 دهیاز زبون خود پد.  دونمی ماھان رو میمن ماجرا: حرفشو قطع کردم و گفتم    
 دونم کھ ی کھ ماھان اونجاست خبرداره و می دونم کھ سامان از محلی منمیا. دمیشن
  افتاده؟ سامان بھش گفتھ کجاست و حالش بد شده؟یاالن چھ اتفاق!  دونھی نمدهیپد

وگرنھ من ! ی دونی شد کھ می عالیلیخب خ: ابروھاشو با تعجب باال داد و گفت    
 دنشی از ددهیپد!  خونھیتو... االن ماھان ھم اونجاست.  داستان گفتن نداشتمیحوصلھ 

 ! ھم افتادهگھی اتفاق دھیو ! حالش بد شده
 ؟یچ:  گفتمدی رسی کھ داشت جونم بھ لبم میدر حال    
 ! ماھاندنی رو بد کرده نھ ددهی حال پدنیا!  بچھ داره کھ االن ھمراھشھھیاون  -    
 و بھ نمی رو ببدهی بود کھ دلم خواست برادر پدشی چند روز پنیھم!  شدیباورم نم    
 داشت کھ ی ھمسرھیًحاال ھمراه فرزندش بود و احتماال .  اتفاق افتادنی ایزود

رو بھ ماھور !  کھ بد نبودنیاما ا. مشیدی دی مدی بای بود و بھ زودومدهیھمراھش ن
 یًمطمئنا آقا!  دادهلی تشکی کرده و زندگزدواجخب چرا ناراحتھ؟ برادرش ا: گفتم
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 ھم ینجوری شھ و ای پسرش سر و سامون گرفتھ خوشحال منھی ببنکھی ھم از ایرستم
 !ادیزودتر با سامان کنار م

 !آتوسا:  انقدر حرف نزن گفتیعنی کھ یسرشو کج کرد و با لحن    
من !  نباشنیبانقدر خوش:  گذاشتم و نگاھش کردم کھ گفتمھیحرفمو نصفھ و ن    

 !گفتم بچھ داره! نگفتم ازدواج کرده
دنبالش رفتم و . با دھن بازمونده از تعجب نگاش کردم کھ راه افتاد سمت ساختمون    

 مگھ امکان ؟ی چیعنی بچھ داشتھ باشھ ی ازدواج نکرده باشھ ولی کسنکھیفکر کردم ا
 ی با زنھانکھیا.  زد افتادمی کھ درمورد اخالق ماھان مدهی پدی حرفاادی! داشت؟

 کھ ی خواست کھ آدم بتونھ بفھمھ بچھ ای نمییال ھوش بانی رابطھ داشت و ایادیز
 بودم دهی کھ ھنوز ندی از اون مردھی صدم ثانیتو.  از ھمون زنھاستیکی یداره بچھ 

ً بکنھ و حتما بعد ی کارنی باشھ کھ ھمچدی تونستھ پلیمتنفر شدم و فکر کردم چقدر م
 فکر کردم بھ عدھم حاضر نشده با اون زن ازدواج کنھ و بچھ رو ھم ازش گرفتھ و ب

 اومده ای اگھ اون بچھ از راه نامشروع بھ دنی رو از بچھ اش جدا کرده حتی مادرنکھیا
 .باشھ
 کاناپھ نشستھ بود و ی سامان بود کھ رومیدی کھ دی و تنھا کسمیوارد ساختمون شد    
پرسشگر بھ ماھور .  ماھان نبودای دهی از پدیخبر.  دستھاش گرفتھ بودیرشو توس

 !ماھان ھم دخترشو برده بخوابونھ! دهی خوابدهیپد: چشم دوختم کھ گفت
 
 

  بھادر؟یآقا: رفتم و کنار سامان نشستم و آروم گفت    
 آتوسا؟ یاومد: گفت.  داغوندی ناراحت بود و شایلیچھره ش خ. سرشو بلند کرد    
 چھ ی دونینم! دهی خوابدهیپد:  کرد و گفتی داد وپوفھی مبل تکیسرشو بھ پشت    

 ی روبروشون کنم ولنکاری خواستم واسھ اینم!  راه انداختھ بود با ماھانییدعوا
 !دنی دی رو مگھی ھمددیباالخره کھ با

 از اتاقا یکی بھ سمت زی می روینی قھوه اومد و بعد از گذاشتن سینی سھیماھور با     
بعد از چند سال ! ھیعیطب. نینگران نباش:  فاصلھ رو کردم بھ سامان و گفتمنیتو ا. رفت
! ھی خواھر برادری دعواھی نمیا.  ھم از دستش ناراحت بودهدهی و پددنی رو دگھیھمد

 !شھی درست مزیچ  ھمھی بھ زوددمیقول م
 طفل یانقدر با دعواعاشون اون بچھ ! ستی ھم نای سادگنیبھ ھم: نگام کرد و گفت    

 ...معصوم رو ترسوندن
 ای بیتو گفت:  ماھان نصفھ موندی جملھ نیحرف سامان با ورود ماھور و ماھان و ا    

 !زترهی برام عزی بھت گفتم بچم از ھمھ چی ولمی رو درست کنیو ھمھ چ
م منفور باشھ  ظاھرش ھی کردم حتیفکر م.  ماھان ثابت بودی چھره ینگاھم رو    

 ی باعث شده بود کھ دخترانی ھمدیشا.  کم نداشتیزی چییبای زی مرد تونیاما ا
 . خواھانش باشنیادیز
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انگار .  من و سامان رو پرکرد و ماھان ھم روبرومون نشستنی بیماھور فاصلھ     
 !ن؟ی گفتی آتوسا خانمن کھ مشونیا:  و روبھ سامان گفتدیتازه منو د

:  تکون داد و ماھان رو بھ من گفتی نداد و بھ جاش ماھور سریسامان جواب    
 وسط نی انکھی ای مثل دوستتون نباشھ و بھ جادتونی شما ھم افکار و عقادورامیام

بھتره ! نھی نبیبی کھ آسدی باشنی بھ فکر انی بودن و نبودن دختر من باشینگران قانون
 ...دیشما باھاش صحبت کن

 !بسھ ماھان:  باعث شد سامان با تحکم بگھنیلحنش تند بود و ھم    
 و رو بھ ماھان با امی برونی بودن بتی خاصی و بھودهیفکر کردم بھتره از حالت ب    

 زود ھم یلی کنم و خی فکر نمینجوری من انیمطمئن باش:  گفتمی اانھیلحن صلح جو
 .ارمی منیی رو از موضعش پادهیپد

 ی فکر مدهی اگھ مثل پدی دونم کھ حتیوب م خی حرفو زدم ولنی دونم چرا اینم    
 کرد و شدم ریی تغی م بھ کلدهی ماھان کھ از اتاق خارج شد عقی بچھ دنیکردم با د
 . کھ بھ ماھان گفتھ بودمیزیھمون چ

 !بابا -    
 ؟یدیجانم بابا؟ نخواب:  دستشو بھ سمتش دراز کرد و گفتھیماھان     
 ومدی پنج سالھ مای ٤ قشنگ کھ بھ نظر یلی خی و موفرفردی سفی دختر کوچولوھی    

بابا من خوابم :  کرد گفتی بھ جمع نگاه می کھ با نگرانیبھ سمت پدرش اومد و درحال
 !ادینم

 یم! زمیاشکال نداره عز:  داد گفتی کھ اونو بھ آغوشش فشار میماھان درحال    
  ما؟شی پینی بشیخوا
 ھنوز از دستت دهیعمھ پد: بھ پدرش گفت آره تکون داد و رو یسرشو بھ نشونھ     

 ھ؟یعصبان
 ! مھربونھیلیبھت کھ گفتم اون خ! شھی خوب می ولییآره بابا: ماھان با لبخند گفت    
 دونم چرا اما احساس کردم تحمل ینم. اطی حیسامان از جاش بلند شد و رفت تو    

 ! پدر و دختر رو نداشتنی رفتار قشنگ ادنید
 ! منشی پای جان عمو بدهیپد:  جابھ جا شد و رو بھ دختر ماھان گفتیماھور کم    
 یبا تعجب بھ ماھور و بعد بھ دختره نگاه کردم کھ سرشو کج کرد و بھ باباش نگاھ    

 آره براش تکون داد و دختره اومد و وسط من و ی بھ نشونھ یکرد و ماھان ھم سر
 .ماھور نشست

 ! بوددهی شد کھ اسم دخترش پدیباورم نم    
 
 

 نیا:  کوچولو و رو بھ من اشاره کرد و گفتدهیماھور دستشو انداخت دور پد    
 ! مھربونھیلیخ.  است و اسمش آتوساستدهی دوست عمھ پدینی بی کھ میخانم
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 کوچولو رو کرد بھ من و بعد بھ دهیپد.  لحظھ ھا خارج شده بودمنی ایجیتازه از گ    
  مھربون تره؟دهیاز عمھ پد: ماھور گفت

 ! مھربون ترهیلی خدهیعمھ پد: با لبخند نگاھش کردم و گفتم    
انگار کھ از من خوشش اومده .  افتاده بود کھ چقدر بچھ ھارو دوست داشتمادمیتازه     

 ! کنھی اون بابامو دعوا میول: بود گفت
گذاشتم و  جداش کرده بود، دهی پدی شونھ ی دست ماھور کھ حاال از رویدستمو جا    

 نی انکھیبھ خاطر ا! ھی کم از دست بابا عصبانھیاون فقط : بھ خودم فشردمش و گفتم
 !شھی دوباره باھاش خوب خوب مگھیھمھ سال ازش دور بوده وچند روز د

 ؟یگیراست م:  و گفتدیخند    
 !زمیآره عز -    
  من شمارو ھم عمھ آتوسا صدا بزنم؟شھیم -    
 .شمی ھم خوشحال میلیخ!  دلمزی عزشھیالبتھ کھ م:  و گفتمدمیگونھ ش رو بوس    
 خانمھ نی جان عمو ادهیپد:  گفتدهیماھور کھ تا اون لحظھ ساکت بود رو بھ پد    
 . خودمشی پایباھاش دوست نشو ب!  بداخالقھیلیخ

 بھ یگی میچ:  و گفتماوردمیمنم کم ن.  بھ من کرد و ابروھاشو باال دادیبعد نگاھ    
 !کنھی االن باور مبچھ؟
 من بداخالقم عمھ؟:  گفتمدهیبعدم رو بھ پد    
 یعمو حاال برام لواشک م:  نھ تکون داد و رو بھ ماھور گفتیسرشو بھ نشونھ     
 ؟یخر
 !ِا بابا: ماھان رو بھ دخترش گفت    
 . خرمیآره کھ م: ماھور گفت    
 ی برام لواشک مادیآتوسا بخودش گفت اگھ عمھ :  رو کرد بھ باباشو گفتدهیپد    

 !خره
 . دادلشی تحوی بھ ماھور کرد و لبخندی بھ من و بعدم نگاھیماھان نگاھ    
 کرده بود کھ اگھ من اومدم براش لواشک ی با بچھ شرط بندیعنی. صورتم داغ شد    

تھ دلم !  کردم کھ از رو برهی نگاش می ماھان تابلو بود وگرنھ جوریجلو! بخره
من گفتم اگھ عمھ آتوسا :  گفتدهیکھ ماھور رو بھ پد.  شدمی ذوق مرگ میداشتم کل

 ی ھستی خوبیلیاما حاال کھ دختر خ.  خرمیم  بدهی رو آشتدهیتونست بابا و عمھ پد
 .می بریعمھ آتوسا رو ھم م. می خری و مرونی بمی ری االن با ھم منیھم
 دختر بھ نی زد ای میف ھر حریجالب بود کھ ھرک.  بھ پدرش کردی نگاھدهیپد    

 قھوه دراز کرد و ینیماھان دستشو بھ سمت س! کرد تا نظر اونو بدونھیپدرش نگاه م
 .نیزود برگرد: گفت
 و می پاشد و دست منو گرفت و منم ھمراھش پاشدم و بھ سمت در حرکت کرددهیپد    

 .ماھور ھم پشت سرمون اومد
 . کوچھ ھستنی سر ھمی سوپرھی! می برادهیپ:  گفتمی کھ شداطیوارد ح    
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 یکی رو گرفتم و ماھور ھم اون دهی پدی از دست ھایکی و من می حرف راه افتادیب    
 .دستشو

 دوست یحاال ھرچ:  گفتدهی و ماھور رو بھ پدمی وارد شدمیدی کھ رسیبھ سوپر    
 ! خرهی انتخاب کن عمو برات میدار
 . خوامینھ من فقط لواشک م:  گفتدهیپد    

 لواشک یداوود جان ھرچ:  بود گفتیمیًماھور بھ فروشنده کھ ظاھرا باھاش صم    
 ! برا ماسھی کھی ی توزی بریخوشمزه دار

 ؟ی بچھ دار شدی کیبھ سالمت: پسره با خنده بھش گفت    
 کردم ی پارسالم ازدواج میمرد حساب:  داد و گفتلشی تحوی اخم مصنوعھیماھور     

 !یدی دی بچمو مگھی چھار سال ددیبا
 مختلف و خوشمزه ی خوراکیی و چندتادمی بھ قفسھ ھا کشی خودم سریمنم بھ نوبھ     
 تونم خودم حساب کنم ی دونستم کھ نمیچون م.  برداشتم بھ حساب ماھوردهی پدیبرا

 . گذاشتمزی می خواستم برداشتم و روی و ھرچدمیًاما اصال خجالت نکش
 ؟ی بخوری خوای رو منایھمھ ا: کرد و گفت بھم یماھور با تعجب نگاھ    
 دی حساب کندی گرفتم حاال اگھ دوست نداردهی پدیبرا: با حرص نگاش کردم و گفتم    

 . کنمیخودم حساب م
 ی ھاسھی کی رو توزی کرد و فروشنده ھمھ چبشی جی کرد و دست تویاخم    

 .می خونھ شدی راھیی و سھ تامی برشون داشتدهی گذاشت و من و پدیپالستک
 

 اونجا بود سر دهی کھ پدیبھ اتاق.  از ماھان و سامان نبودی خبرمیوارد خونھ کھ شد    
 از یلواشک!  نشستمی مبلی کوچولو روی دهیبرگشتم و کنار پد!زدم، ھنوز خواب بود

 !عمھ تو ھم بخور:  پاکت برداشت و بھ دستم داد و گفتیتو
 ! توینیریچقدر ش:  بغلم فشارش دادم و گفتمیبا عشق تو    
عمو جون من :  گفتدهی اومد کنارمون نشست و رو بھ پدی اوهیماھور با ظرف م    

 ی کھ برای بخوروهی اول مدیدرضمن با! ی جا بخورھی ھمشو دی اما نبادمی خرنارویا
 ! ترهدی مفتیسالمت

 یمرد!  کردمرتیوجود ماھور ح اونم در ش،ی ھمھ دقت و مھربوننی از اکبارهیبھ     
 ! ھمھ دل رحم باشھ؟نی تونست ای کرد می می با من لجبازشھیکھ ھم

 رفتارھام ی رو بنا کردم و با ادامھ ی لجبازنی ای ھاھی اشتباه از من بود کھ پادمیشا    
 .!بھش دامن زدم

 بچھ ھا ی دم کن کھ االن سرو کلھ ی چاھی پاشو ی نگام کنینجوری انکھی ایبھ جا -    
 !شھی مدایپ

 و از کنکاش صورتش و فکر کردن بھ امیحرفش باعث شد ھول کنم و بھ خودم ب    
چرا لحن !  کرددنی مچمو گرفتھ بود قلبم شروع بھ تپنکھیاز ا.  دست بکشمزای چنیا
 ! لجوجانھ و ارباب مابانھ بود؟نقدری مرد تنھا با من انیا
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 ی افتادم کھ قرار بود برای روزادیش رفتم ،  حرف از جا پاشدم و بھ آشپزخونیب    
 ! کنم و محقق نشدفای نقش ھمسر ماھورو اھی و بقسیپارم
 ی فکر مزای چنی بھ ادینبا. امی برونی بھودهی افکار بنیسرمو تکون دادم تا از ا    

 رو یبی و نگاشون کردم، ماھور سستادمیھمونجا ا. سماور رو روشن کردم! کردم
 و باھاش ذاشتی مدهی دھن پدیپوست کنده بود و داشت تکھ ھاشو، دونھ دونھ، تو

 !ادی مرد منی ابھ احساس کردم پدر بودن چقدر.  زدیحرف م
 بخوام خودمو بھش نکھینھ ا!  بشم؟کی تونستم بھش نزدیچرا من نم! دلم گرفت    
 ھمھ کل نیاز ا!  بزنماما دوست داشتم بتونم ھمراھش باشم و باھاش حرف!  کنملیتحم

 . خستھ شده بودمیکل و دشمن
 یبازم با صدا.  کردم و حواسم پرت شدری ھپروت سی شد کھ بازم توی دونم چینم    

 .ماھور بھ خودم اومدم
 ای کرده دای پرادی و ابی عافمی ق؟ی کنی متفکر نگام منقدری شده؟ چرا ایزیچ -    
 ...ـــــــــــــــدمیشا

 کھ یبا وحشت بھش نگاه کردم و درحال.  داده بودھیب در آشپزخونھ تکبھ چارچو    
 کردم خودمو ی نشون بدم بھ سمت سماور رفتم و سعی دونستم چھ عکس العملینم

 کھ بھ ی ای موذی افھی گفتھ بود و قدهی کھ کشیدی شد؟ شایاما مگھ م. رمیخونسرد بگ
 از استرسم کم نکھی ایبرا. و پامو گم کنم  دستشتری شد بیخودش گرفتھ بود باعث م

 زودتر از من عمل کرد ی رو باز کردم کھ از پشت دستنتی درب کابوانیکنم بھ دنبال ل
 حصار نی ھا بوانیتا برداشتن تمام ل. دی کشرونی بنتی کابی ھا رو از تووانیو ل

اما .  برهال بای باعث شده بود ضربان قلبم بھ طرز وحشتناکنی بودم و ھمریدستاش اس
 خودمو ببازم و بھ دی و نبادی دختربچھ رفتار کنم و نباھی مثل دی و نبادی دونستم کھ نبایم
 . خاطر رنگ بھ رنگ بشمنیا

 ؟ینگفت:  زد و گفتھی تکنتی و بھ کابستادی کنارم ازی می رووانایبعد از گذاشتن ل    
 شتری گفتم استرسم رو بی مدی باوی چنکھی لحنش آروم بود اما فکر کردن بھ انکھیبا ا    
 الی خنکھی اای دمی بھش نگاه کردم تا فکر نکنھ خجالت کشھی چند ثانیفقط برا. کرد

  نگفتم؟ویچ:  گفتمری سر بھ زومدی کھ صدام از تھ چاه میبعد جور.  کردمیینکنھ خطا
 ....ای کرده دای پرادی و ابی عافمیق -    
 اما ھی دونستم منظورش چیخوب م. م رو باال برد استرسشتری بی چای نگفت نکھیا    
 !؟ی چای:  فکر منحرفش کنم گفتمنی از انکھی ایبرا
 !ی دونیخودت م:  زد و گفتیلبخند    
 ! رو؟یچ:  کردم دستپاچھ نشم و گفتمیسع    
 دمی کھ شانھیمنظورم ا:  چھ ماھرانھ خودش بحث رو عوض کرد و گفتدمیفھم    
 ! ماتت بردهنطوری و ای کنی و ماھان و دخترش فکر مدهی بھ پدیدار
 ی موضوع فکر نمنیچون بھ ا!  خواستم بھ دروغ بگم آرهینم. فقط نگاھش کردم     

 آره؟! ھینیریدختر ش:  گفتدینگاھم رو کھ د. کردم



 161 

 ی دونم چرا ھنوز دستام میخوشحال بودم کھ خودش نجاتم داد اما نم.  زدمیلبخند    
 دوستش یلی کنم خی چند ساعتھ احساس منیھم!  قشنگھیلیخ:  گفتمیسودگبا ا. دیلرز
 .دارم
 ! باھاش مشکل دارهدهیاما پد! ی کنیپس تو ھم مثل من فکر م -    
 ؟یبا چ: گفتم. دمی فھمیمنظورش رو نم. با تعجب نگاش کردم    
 نگھش دی نامشروعھ نبای رابطھ ھی دختر قشنگ و معصوم چون حاصل نی اگھیم -    

 . داشتنیم
 نگاه کردم کھ داشت کی کوچی دهی و از دور بھ پددمیفقط چرخ.  شدیباورم نم    

 . کرد و ساکت نشستھ بودیکارتون نگاه م
 نایا!  نھی و کومدی مای بھ دندی بای کمی کنی منیی کھ تعمیستی ما ننی آخھ ایول: گفتم    

 ی ولدی رسی مرحلھ منی بھ ادیو نبادرستھ کھ روابطشون اشتباه بوده . فقط کار خداست
  داره؟ی بچھ چھ گناھنیا

 .می بفھموندهی رو بھ پدنای ادیبا -    
 ! دعواش با ماھان بخاطر دخترش بوده؟یعنی -    
 بھ ازدواجش با ی پدرش راضچوقتی ھگھی وضع دنی گفت با ای میول! نھ کامال -    

 ! شھیسامان نم
 و ماھور بھ سمتشون میورود سامان و ماھان بھ خونھ باعث شد بھ بحث ادامھ ند    

 . کردم و براشون بردمی ھا رو پر از چاوانیرفت و منم ل
 
  
 

 ما ی توجھ بھ ھمھ ی شد و بداری بدهی کھ پدمی بودی سکوت سرگرم خوردن چایتو    
خواستم . رهی داره محدس زدم کھ.  رفتیاز کنارمون رد شد و بھ سمت در خروج

 و دستشو گرفت و دی کوچولو بھ سمتش دوی دهی کنم کھ در کمال تعجب پدیحرکت
 ! ھنوز؟ی قھرییعمھ با بابا: گفت
 دستشو تکون داد و کی کوچی دهی و فقط نگاھش کرد کھ دوباره پدستادی ادهیپد    

 ؟ی نرشھیمن برات لواشک گذاشتم م: گفت
 دختر ی بھ موھای نشست و دستدهیپد. می کردی مھممون با بھت بھشون نگاه    

 .می خوری مگھیًبعدا با ھمد!  برم عمھ جاندیمن با:  و گفتدی برادرش کشیکوچولو
 . روای بچھ بازنی ای بس کنشھیم:  رو مخاطب قرارداد و گفتدهیماھان پد    
 زد و ھمزمان ماھور بھ ماھان اشاره داد کھ ی فقط نگاش کرد و پوزخنددهیپد    

 !ساکت باشھ
 ستادی چند لحظھ ادهیپد.  کوچولو دست عمشو رھا کرد و بھ طرف پدرش اومددهیپد    

اگھ تو : سامان از جاش بلند شد تا دنبالش بره کھ ماھور گفت. و بعد از در خارج شد
 !ی کنی بدترش میبر



 162 

 ! تو بروآتوسا: بعد رو کرد بھ من و گفت    
 اطیداشت از در ح.  رفتمدهی و برداشتم و دنبال پدفمی حرف از جام بلند شدم و کیب    

 ده؟یصبر کن پد:  و خودمو بھش رسوندم و گفتمدمی شد کھ دویخارج م
 !!ی کنی منو راضی و اومدیی کھ طرفدار اوناینگ:  و گفتدمی تا بھش رسستادیا    
 !من طرف توام:  گفتم اعتمادشو جلب کنمنکھی ایبرا    
 راحت الشوی خنکھی ای دروغ کھ براای گمیبھ صورتم نگاه کرد تا بفھمھ راست م    

 ؟یریحاال کجا م! مطمئن باش: کنم گفتم
 نی ادنی دی حوصلھ گھید!  خودمونی و خونھ نجای از اری غییھرجا!  دونمینم -    

 .آدما رو ندارم
 ؟یای ما میخونھ : بھش گفتم!  خودمونی بردمش خونھ ی بود کھ منی کار انیبھتر    
 ! ھتلرمیم!  کھ مزاح شما بشمشھینھ بابا نم -    
 کھ ادی بدم می تعارفیانقدر از آدما! َاه:  و با خودم بردمش و گفتمدمیدستشو کش    
 ؟یاوردی ننتویماش! می برایب! نگو
 .نھ با سامان بودم -    
 !ی کنی کم منو درک مھی و در عوض تو ھم میریوبوس مخب اشکال نداره با ات -    
.  نکنمی باھاش شوخطی شرانی ای کھ تونھی دونستم منظورش ایم.  زدیپوزخند    
 ی حسابدهی کھ پدمی معطل شدی اقھی ده دقھی و میسادی اتوبوس واستگاهی سر امیرفت

کنجکاو شده .  کردی نگاه مشیمدام بھ گوش.  و کالفھ شده بودختھیاعصابش بھ ھم ر
 ی اعتمادشو جلب مدیچون با! انھی یھست ی خواستم بپرسم منتظر کسیبودم اما نم

 !کردم
 دنیمامان از د.  خونمونمی و رفتمی گرفتی تاکسمی شدادهی از اتوبوس پنکھیبعد از ا    
.  رو اماده کنھییرای بھ آشپزخونھ رفت تا بساط پذی خوشحال شد و فوریلی خدهیپد

 شی ھم خونھ بود و طبق معمول رو تختش لم داده بود و با گوشتایآرم.  تو اتاقممیرفت
 کھ ی سالم کرد و درحالدهی و رو بھ پددی فشفشھ از جا پرثل ما مدنیبا د.  رفتیور م

 من دیخب شا!  ی اوھومی اھمھی زد کھ اخھ خواھرم ی کرد غر میتختشو مرتب م
 ! الاقلی زدی در م بھی تقھ اھی.  کردمیداشتم لباس عوض م

 شده بودم فکر ی و حرفاش حرصتای خندش گرفتھ بود و منم کھ از دست ارمدهیپد    
 ! بھ خونھ مثل برج زھرمار شده بود خندونددنی رو کھ تا رسدهیکردم خوبھ حداقل پد

آره :  انگار درد دلش باز شد و شروع کرد کھدی رو ددهی پدی ھم کھ خنده تایآرم    
 ادی مرهیم! ھینجوری اتوسا انی گفتم ایخالصھ م!  جوندهیپد

. یزی نھ چدی ببخشگھینھ م.  کنمی تو اتاق منم لختم دارم لباس عوض مادی مھوی    
 ! جمع کن خودتوھی چھ وضعنیا: گھی مشھیطلبکارم م

 مثل ی فرھنگی بھیکھ ! دهی آفری چیخدا درو برا!  بگھ خواھرم در بزنستی نیکی    
 ... مثل گاو سرشو نندازهنیا
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 یظی کھ با لحن پر از غگھی مخوادی می و االن ھرچارهی داره شورشو درمدمید    
 تــــــــــــا؟یآرم: گفتم
 شھی من ھمھ؟ینجوریخواھر داشتن ا! خب بذار بگھ تروخدا:  و گفتدی خنددهیپد    

 . خواھر داشتھ باشمھیآرزوم بود 
 ؟ ینی بی منو منیھم! نھ خواھرم دعا نکن:  بزنم گفتی من حرفنکھی قبل از اتایآرم    

! کنھیانقدر کھ شکنجھ م م. شمی و زنده مرمیمی آتوسا منی ھزار بار از دست ایروز
 از تن یکی! مال منھ!  منھی لباسانای بگم؟ ای تنش؟ اخھ من بھ کینی بی لباسارو منیا
 !ارهی درشون بنیا

 کھ خودش پختھ بود وارد اتاق یکی شربت و کینیان با س کھ مامدی خندشتری بدهیپد    
 ! شنونیصداتو م!  و رضا اومدن خونھنیآرم! تایبسھ آرم: شد و گفت

 لخت ھی مامان قضیوا:  و رو بھ مامان گفتدی تو سرش کوبی دو دستتایآرم    
 دن؟یبودنمونو کھ نشن

 رونی و شربت از اتاق بکی کینیمامان چپ چپ نگاش کرد و بعد از گذاشتن س    
 .رفت
 رضا خونمونھ؟:  گفتمتایرو بھ ارم    
 !ًحتما االن اومده!  دونمینم: شونھ ھاشو باال انداخت و گفت    
 نی جون از ادهیخالصھ پد:  گفترونی شد تا بره بی کھ از جاش بلند میبعدم در حال    

ان و بابات بچھ دار  خدا دعاتو مستجاب کرد و االن مامیدی وقت دھیدعاھا نکن 
 ...شدن
 حرفشو ی ھی شد و بقی قاطدهی پدی با قھقھ تای اعتراضم در مقابل حرف آرمیصدا    
 .میدینشن

 
 ؟ی ھستیمنتظر کس: دمیپرس.  برگشتشیدوباره حواسش بھ گوش    
 ! دادی مامی پشونیکیاگھ براشون مھم بودم االن :  زد و گفتیپوزخند    
 نخواست زنگ بزنن تا نیًحتما واسھ ھم.  کھ من اومدم دنبالتدنیخب اونا د: گفتم    

 .ی فکر کنی و بتونیتو راحت باش
 ! کنمکاری چدی دونم بای نمگھید: زانوھاشو بغل کرد و گفت    
ماھان برادرتھ و اون دختر بچھ ھم کھ ! دهیپد:  کنمھشی توجمتی کردم با مالیسع    

 ھم کھ یھرجور!  کھ اسم تو رو روش گذاشتھی بودزیانقدر عز!  برادرتھی بچھ یدید
 !یای باھاش کنار بدیبا! ی بدرشیی تغی تونی نمگھی اومده باشھ تو دایبھ دن
 ! کنمداشی پدیبا -    
 !و؟یک: پرسشوار نگاھش کردم و گفتم    
 !مادرش! مھسا!  آوردهای رو بھ دندهی کھ پدیکس -    
 ! کجاست؟ی دونی و مشی شناسیبعد از پنج سال؟ مگھ م -    
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 رو دهی پدی ماھان وقتیطبق حرفا!  ماھان بودیمنش.  شرکتمون بودیاونوقتا منش -    
 نداشتھ، مھسا حاضر نشده ی پولگھی ما رف و دشی آورده، چون ماھان از پایبھ دن

 بچھ رو بھ خاطر بودن با ماھان نگھ نی کھ قبلش ھمیدرصورت! باھاش ازدواج کنھ
 و ی عمر بدبختھی ستیگفتھ حاضر ن!  رفتھو  ولش کردهی پولی موقع بیول! داشتھ
 بھ زویاالن کھ ماھان برگشتھ بابا حاضره ھمھ چ.  کنمداشی پدیحاال با!  بکشھیندار

 می تونیاونوقت م!  و اون دختره ازدواج نکرده باشھمیاریفقط اگھ شانس ب! نامش کنھ
 سامون گرفتھ و  ماھان سرنھی ببیھا وقتبابا تن! شھی درست مزی و ھمھ چمیبرش گردون

 ! کنھیقبول م
 

 لی و تحلھی ذھنم تجزی شد توی خارج مدهی کھ از زبون پدیی جملھ ھارتیبا ح    
 خراب نطوری بچھ رو اھی ی شد بھ خاطر پول زندگی زن حاضر مھی یعنی. کردم
!  تنشھیپاره !  رو کھ از گوشت و خونشھی کسی و بعدم بھ سادگارهی باشیبھ دن! کنھ؟

 !ھضم نبود ً برام اصال قابلنیا! کنار بذاره و بره؟
 یزای چی باشھ کھ آدماش از سر خودخواھدهی رسی بھ مرحلھ اای شد دنیباورم نم    

 و تنھا بھ خاطر پول زنی مثل عشق، بچھ ، مادربودن رو تباه کنن و دور بریقشنگ
 ی فاجعھ است توھی نیا!  نعمت ھا محروم کنننیاشتن ا رو از دگرانیخودشونو د

 کھ ی کھ داشتن پول بدون عشق، بدون کساند خودم ثابت شده بویحداقل برا!  منیایدن
 ی ارزشچی کھ قلبشون برات بتپھ ھییبدون آدما!  خونھیمنتظرت باشن تا برگرد

 !ی با اون پولھا خوش بگذرونیھرچقدرم کھ بتون! نداره
 اگھ ماھان نخواد دهیپد:  و گفتمستی ندهی پدی حرفای بھ سادگزینستم ھمھ چ دویو م    
 !؟یچ

 کرده، مطمئنم کھ بازم حاضره با مھسا نکاروی ادهی بار بھ خاطر پدھی یاون وقت -    
 !فقط تو دعا کن اون ھنوز ازدواج نکرده باشھ! ازدواج کنھ

 ؟ی مورد صحبت کننی بھتر باشھ با ماھان در ای کنیفکر نم -    
 ! آره؟؟ی آتی کنیتو کھ کمکم م! می کندای مھسا رو پدی اول بایول! گمیچرا بھش م -    
 و ی مثل انساندوستی خواستم کلماتی اگھ می کردم حتیمعلوم بود کھ کمک م    

 رو کھ بتونھ منو ی شد ھرکاری دلم بود کھ باعث می تویزیرفاقت رو کنار بذارم، چ
 . تر کنھ انجام بدمکی نزدیبھ ماھور کم

 از دخترش جدابشھ و ی تا حاضر بشھ چند روزمی کنی ماھان رو راضدیًفعال با -    
!  بچھ دارهھی اگھ قبول نکنھ و بابا بفھمھ اون یول! بره خونھ تا اعتماد بابا رو جلب کنھ

 ! کنھی ماهی ھممون رو سیزندگ! ی بچھ انیاونم ھمچ
مگھ .  گرفتی جملھ ھا منی ادنی کردم دلم از شنیبھ اون دختر کوچولو کھ فکر م    

 دو آدم الی ھوس ھا و امی تنھا قرباننکھیمگر نھ ا!  داشت؟یاون بچھ چھ گناھ
 !خودخواه بود

 ؟ی با اون بچھ مھربون باشی خوایتو ھنوزم نم! دهیپد: گفتم    
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 عشقتو واسھ ی داری شھ بدونی بچھ باعث مھی یاگھ بدون:  نگام کرد و گفتنیغمگ    
 ؟ی مھربون باشی تونیم! یدی از دست مشھیھم
 !ی دونی خودتم خوب منویا! یدی سامان رو از دست نمچوقتیتو ھ -    
 ینم!  تونمی نمنی از اشتریب!  کردمی سامان زندگیآتوسا من ھفت سالھ کھ ب -    

 سامان شکستھ شده و ی افھیق!  شدمریپ!  شدهدی موھام سفنمی کھ ببادی بی روزھیخوام 
 !می ساعت کنار ھم باشھی می و ما نتونستختھی ھاش رقھی شقیموھا
 ! فکر کننمی بھ اھ؟یخب گناه اون بچھ چ -    
 شھیچرا ھم! بابا منم آدمم!  خوام خودخواه باشمیمنم م:  شد و گفتریاشکش سراز    

 ستی کھ حقمھ بگذرم؟ ھفت سال کم نیزیز چ از خواستھ ھام، اگرانی بھ خاطر ددیبا
 نھ؟ی بیمگھ خدا منو نم! آتوسا

 بھ ی بسپارزوی ھمھ چدیبا! ی بھش توکل کندی تو بایول! نھی بیمطمئن باش کھ م -    
 اگھ یول!  کنھی دست خودش، درستش می بسپاری وقت؟ی کردنکارویتا حاال ا! خودش

 زودتر ی پس ھرچیاری کنھ تا دوباره بھش رو بی اونم صبر می بشدیاز رحمتش نا ام
 !ی رسی و بھ خواستھ ات ماندازه یزودتر ھم کارتو راه م!  سمتشیبر
 

 از حرفاش یول! ھی کشی دونستم پشت خطینم.  برداشت و شماره گرفتشویگوش    
 !دی پرسی داشت آدرسشو مدهیچون پد!  شناسھیً کھ حتما مھسا رو مھی کسدمیفھم
 کردم یفکر نم.  کرددای ھم تلفن زد تا باالخره ادرس مھسا رو پگھی نفر دبھ چند    

:  تختم، گفتی انداخت روشوی گوشی وقتی باشھ ولی راحتنی کردن آدرسش بھ ادایپ
ً مخصوصا می بھمش بزنمی نتوندیشا!  مراسم عقدشھگھی چند روز دیول!  کردمداشیپ

 !شھ تور کرده بای چرب و نرمیاگھ لقمھ 
نکنھ منم ماھورو بھ خاطر چرب و نرم بودنش ! دیبھ حرفش کھ فکر کردم قلبم لرز    

اما االن وقت فکر ! مطمئن بودم! ستی ننطوری دونستم کھ ای میول!  خواستم؟یم
 بھ خاطر بچھ دیشا!  پنج سال گذشتھ؟یدیخدارو چھ د: گفتم!  نبودزای چنیکردن بھ ا

بھ قول خودت .  داداشت دوباره مثل قبل شدهطیشرا االنم کھ!  ازدواج بگذرهنیاش از ا
 در ھرصورت تو فقط دهی پدیول!  کنھی بھ نامش مزوی ھمھ چی رستمیاگھ برگرده آقا

 !ی ازدواجشو بھ ھم بزندینبا! ی بدشنھادی بھ اون دختر پی تونیم
 ادی مراسم عقدشھ، زگھیاگھ چند روز د! می وقت تلف کندینبا! میآتوسا پاشو بر -    

 !میفرصت ندار
 فردا صبح ی خوایم! ست؟ی نرید: گفتم. ھفت بعد از ظھر بود. بھ ساعت نگاه کردم    
 م؟یبر

 ! تنھا برم؟ای یایم! متھی ھم واسھ ما غنقھی دقھیاالن ! نھ بابا -    
 !می بخور تا برم بھ مامان خبر بدم تا بریزی چھیتو ! امیباشھ م -    
.  زدنی ھم کنارش نشستھ بود و حرف متایآرم.  مامانشیاز جا بلند شدم و رفتم پ    

 ...مگھ بابا نگفت: رو بھ مامان گفتم.  اومدی ھم از اتاق منی رضا و ارمیصدا
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ھرچند . نی آرمشیاومده پ! رضا از خونھ قھر کرده: نذاشت ادامھ بدم و گفت    
 نی ایتو! گمی گفتم بھ توھم متایبھ آرم! مادر می کنرونشی کھ بشھی نمی ولستیدرست ن

 !ًمخصوصا تو آتوسا.  بھترهمیمسئلھ دخالت نکن
 !وا مگھ بچھ است کھ قھر کرده؟: شونھ ھامو باال انداختم و گفتم    
 ! کردهیزن عمو پاشده ، خودسر رفتھ از بھار خواستگار:  گفتتایآرم    
 ! داده؟یخب؟ بھار چھ جواب: ابروھامو با تعجب باال دادم و گفتم    
 . خود رضا بگھ تا جواب بدهدیگفتھ با! ھنوز جواب نداده -    
 ! ندارهی اونا بھ ما ربطیمسائل زندگ! دیبس کن:  زد و گفتتای آرمیمامان بھ پھلو    
اگھ ! رمی مدهیمان من با پدما:  منتظر بود بھ مامان گفتمدهی شدم و چون پدالیخیب    

  نداره؟ی کھ اشکالنجای اارمشی بای بمونم ششیشب پ
  االن؟یری حداقل بگو کجا می ول؟ینھ مادر چھ اشکال -    
اگھ خواستم ! می گردی از دوستاشو بر میکی دنبال می ریم! ینگران نباش مامان -    
  برم خوبھ؟ی رو ھم متای آرمامی بمونم شب مییجا
 !نیمراقب خودتون باش! ھ سالمت مادرب -    
 !یای شم تا بیمنم حاضر م:  گفتتایآرم    
 . کردی می اعالن آمادگی خوام ببرمش ولی دونست کجا میھنوز نم. خندم گرفت    

 
 

:  گفتمرتیبا ح. می شھر رفتیشی آرای سالن ھانی از بزرگتریکی بھ دهیبا پد    
 شگره؟یمگھ آرا! نجاست؟یا

 !استی دنیشگرای آرانی از بھتریکیمادرش ! خودش نھ -    
 رو نجای مگھ تو خودت آدرس ایول!  مونھی مادمی! خوبھ:  زدم و گفتمیلبخند    

 ؟ینداشت
تا حاال عروس نشدم کھ !  دونستم کجاستی نمی دونستم سالن داره ولیم! نھ -    

 !برادرم ھم دوماد نشده! فتھی جاھا بنجوریگذرم بھ ا
 فنی از پشت آی کھ خانمدی نکشیزنگ سالن رو فشار داد و طول.  زدیبعدم پوزخند    

 بلھ؟: گفت
!  دارمی و مھمی کار شخصدیبھشون بگ!  کار داشتمابیمن با خانم کام! دیببخش -    
 ! ھستمی رستمدهیپد

!  ندارنفی االن تشرابیخود خانم کام:  کھ گفتدی زن دوباره بگوش رسیصدا    
 ... صداشنی خوایم. نجاستیدختر خانمشون ا

 دی و بگنی اگھ بھشون اطالع بدشمیممنون م:  نذاشت حرفش تموم بشھ و گفتدهیپد    
 ! دارمی مھمیلیکھ کار خ

 تا باالخره در می در معطل شدی جلوی اقھی دقستیً گفت و حدودا بیزن باشھ ا    
 کم نداشت یچی ھییبای زیگم مثل ماھان تو تونستم بی کھ بھ جرئت میبازشد و دختر
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ً کامال معلوم ی داشت و موھاشو رنگ کرده بود ولشی آرانکھیبا ا.  اومدرونیاز در ب
 توجھ بھ من ی بد،یتا مارو د!  خوشکلھیلی خم رنگ و لعاب ھا ھنیبود کھ بدون ا

اوضاع ! نی طرفا؟ راه گم کردنیاز ا!  جوندهیپد! بھ بھ:  کرد و گفتدهی بھ پدینگاھ
 شرکت چطوره؟

.  باھات دارمیکار مھم:  حوصلھ نداره گفتدی شد فھمی کھ از چھره اش مدهیپد    
 !می کھ راحت باشیی جاھی می برایب. می شھ حرف بزنی نمنجایا

 !در چھ مورد اونوقت؟: مھسا حق بھ جانب گفت    
 !یای بدیبا!  شھی نمنجایا! گفتم کھ:  با حرص گفتدهیپد    
 ی اسمشو نمی کھ حتیمتی گرون قی مدل باالنی بزنھ ماشی مھسا حرفنکھیقبل از ا    

 شد و باعث شد ادهی پنی چھل سالھ از ماشًبای تقری سالن توقف کرد و زنیدونستم جلو
 بھمون کرد کھ مھسا مخاطب قرارش داد ی نگاھدیبھ ما کھ رس!  تموم بمونھمھیحرفا ن
 ھ؟ادتی رو دهیپد! مامان: و گفت

 کھ یجور!  نگاه کرد و با تعجب ابروھاشو گره کرد دهیزن اول بھ من و بعد بھ پد    
 دهیپد:  و بعد ابروھاشو باال داد و با لبخند گفتارهی بادی رو بھ یزی خواست چیانگار م
ازدواج . سنت باال رفتھ! یچقدر عوض شد! دمتی وقتھ کھ ندیلیخ! ؟ییجان تو

 ؟یکرد
 دمی ھمھ جوون مونده بانی خودش کھ مادر مھساست، ایوقت! مھمعلو:  دلم گفتمیتو    

 نوه ی عمھ دهیانگار نھ انگار کھ پد.  بودالیخیاما چقدر ب!  بگھ سنت باال رفتھدهیبھ پد
 نطوریھم.  آورده بودای بھ دنی ماھان بچھ ایانگار نھ انگار کھ دخترش برا! اش بود؟

 نوه ش ای اسم ماھان کباری ی حتنکھی کرد و بدون ای احوالپرسدهی پدا بالیخیبا خنده و ب
 . کرد و وارد سالن شدی خداحافظارهیرو ب
 کنھ خودش رو خونسرد ی بتونھ مھسا رو راضنکھی ای دونستم فقط برای کھ مدهیپد    

 !خب؟: داد گفتینشون م
 یلی کنم و خیدارم خودمو آماده م!  جشن ازدواجمھگھیمن چند روز د: مھسا گفت    

 ! بعدشی کھ ھست بذار برایھرچ! سرم شلوغھ
واسھ فردا صبح قرار ! شمارتو بگو:  درآورد و گفتفشی کی از توشوی گوشدهیپد    

 ! قبل از ازدواجت روشن بشھدی کھ ھست بایزیھرچ. می ذاریم
 ی دور ممی و داشتمی کردی کھ ازش خداحافظی گفت و درحالدهی پدیشمارشو برا    
 با دستھ گل ازش ی سالن نگھ داشت و مردی جلوی اگھی دی باال مدلنی ماشم،یشد

 مھسا بھ ی وقتیول!  کھ اومده دنبال عروسشھی داماددیاول فکر کردم شا!  شدادهیپ
 ؟ی اومدزمیعز: طرفش رفت و با گفتن

 بھشون نگاه رتی با حدهی من و پدد،یدست دور گردنش انداخت و گونھ ش رو بوس    
 نگاه کردم دهیبھ پد!  از مھسا بزرگترهی سالستی مرد حداقل بنیفکر کردم کھ ا. میکرد

 !ی آتمیبر: کھ با پوزخند گفت
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 و ی ھرچقدرم پول دار باشھ، مھسا خوشکلاروی نیا! بھتر شد:  و گفتمیراه افتاد    
 !دهی محی ترجنی ماھان رو بھ ایپیخوشت

 ی توینجوری رو کھ ایازم حاضره زنب! ؟یپس ماھان چ:  نزدم و فکر کردمیحرف    
 نی دوست داشت ھمچدهیپد! ًاصال ماھان بھ کنار! رهی بپذدی مرد رو بوسنی اابونیخ

 ! مادرش باشھ؟یکس
 
 

 می بوددهی با پدی ، سرگرم بازی اتاقیتو.  ھم بھ جمعمون اضافھ شده بودتایحاال آرم    
 کردم کھ یخدارو شکر م!  اومدی مدهی بحث کردن ماھان و پدی صدارونیو از ب

 و ماھان بود و دهی پدی حرف ھای رو با خودم آورده بودم چون تمام حواسم پتایآرم
 .دی کشی جورم رو متای و آرمم کنی بچھ توجھنی تونستم بھ اینم

 یکار! ی کنی فداکارھی بار بھ خاطر بقھی یتو مجبور:  اومد کھ گفتدهی پدیصدا    
 بار بھ خاطر بچھ ات، بھ خاطر خودت، ھی. می ھمھ سال کردنیکھ من و سامان ا

 !ی کنی فداکاردیبا! ؟ی فھمیم! پدرت، مادرت، خواھرت
ھمون موقع !  موندیھمون موقع م! اگھ مادر بود!  بودیاون مھسا اگھ زن زندگ -    

 !تو بفھم!  کردی رھا نمزویبھ خاطر پول ھمھ چ
 یھرچ!  و اون زن ھرزهی و طاھربی حرف نزن کھ انگار تو طی جورھی -    
 کھ بھت دل خوش کنھ و بھ دی از تو ندیاونم کھ محبت! نی ھردوتاتون با ھم بودن،یبود

 زوی دختر بچھ بھ اسم سمانھ و ھمھ چھی فکر و ذکرت شده بود یھمھ ! خاطر تو بمونھ
 ینم کھ دلم خون ی سمانھ ھم وفادار بودوناگھ حداقل بھ ا! ی کردیبھ خاطرش فدا م

 ... کھ ھرشبیاگھ دوستش داشت. شد
 !دهیبس کن پد:  زدادیسامان فر    
 ...آخھ چرا بس کنم -    
 !دییبفرما: گفتم. امی بھ در خورد و باعث شد بھ خودم بیتقھ ا    
 ی دعوا حاال حاالھا تمومنیا.  باشمنجایفکر کنم بھتره منم ا: ماھور وارد شد و گفت    

 !نداره
 بھم کرد کھ بھش چشم ی داری نگاه معنتایآرم.  نشستتای و آرمدهیار پداومد و کن    

  کنھ؟یچرا عمھ بابامو دعوا م! عمو:  رو کرد بھ ماھور و گفتدهیپد. غره رفتم
 آدم بزرگا ھ؟ی چی دونیم! زمی کنن عزیدعوا نم: ماھور موھاشو ناز کرد و گفت    

 گھی سر ھمددی کھ نبارهی مادشونی زنن، ی کھ دارن با ھم حرف می وقتا، وقتیبعض
 ی کنن دارن دعوا می فکر مکترای شھ کھ کوچی می بشن و جوریداد بزنن و عصبان

 ! کننیفقط دقت نم. ن دوست داریلی رو خگھی اونا ھمدیول! کنن
عجب ! یبراوو جناب مشرق! براوو:  شروع کرد بھ دست زدن و گفتتای آرمھوی    

 !ی السوفانھیسخنان ف
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. ومدی خونم در نمی زدی و منم کھ کارد مدی نگاه کرد و خندتای کودکانھ بھ ارمدهیپد    
 ماھور ی کھ صبر کرد و وقتدمی کشی و خط و نشون مومدمی براش چشم و ابرو میھ

 دلم بھ خون ی بھ ماھور زدم اما تویلبخند.  برام درآوردیبھ من نگاه کرد شکلک
 . تشنھ بودمتایآرم
 !ن؟یستی ھم نھیًآتوسا چرا تو و خواھرت اصال شب: ماھور رو بھ من گفت    
 زهی و مزهی رنی ایھرچ! آره:  جواب دادتای بزنم آرمی من حرفنکھیبازم قبل از ا    

 ! واسھ من نگھ داشتھ بودنشویمامان وبابام باق! است
 رو تاید آرم کھ ماھور با لبخنی بھ پشتم نشست و در حالیاز حرفش عرق سرد    

ماھور .  کردمدشی سرش تھددنی بری گلوم و بھ نشونھ خی کرد، دستمو بردم بینگاه م
 ! کار کردنشتری تو بی ھم روی با نمکیالبتھ تو! معلومھ: بھش گفت

 !نظر لطفتھ برادر ماھور!  کنمیخواھش م:  گفتتایآرم    
 تا رونیبودم تا ماھور بره بحاال منتظر !  برهی من االن آبرومو میتو دلم گفتم خدا    

 ھم بھ دوشم ینھ تنھا مشکلمو حل نکرده بود بار. ارمی رو جا بتای حال آرمیحساب
 یزی دادم کھ با حرفاش آبروری حواسمو مدی بھ بعد بانیاضافھ کرده بود چون از ا

 !نکنھ
خوشحال بودم کھ ماھور با اومدنش بھ اتاق . ومدی نمدهی از ماھان و پدیی صداگھید    

ماھور از .  اون دو نفر پرت بشھ و بھ حرفاشون گوش ندمیباعث شد حواسم از دعوا
من ! فکر کنم اعالم آتش بس کردن:  برد و گفترونیجاش بلند شد و سرشو از اتاق ب

 ! رسھی بھ ما نمیری کھ خانمااز شما خ.  سفارش بدمتزای پرمیم
 ی و می شدی پامینیری واسھ خودشدیًمثال حاال با:  گفتتایآرم.  رفترونیق باز اتا    
 . کنمی نھ خودم غذا درست میگفت
 کھ دستامو بھ نشونھ خفھ کردنش بھ سمتش یبھ سمت آتوسا ھجوم بردم و درحال    

 بھ ھمھ ھی چرت و پرتا چنیا!  کشمتی حرف نزن کھ میکیتو : گرفتھ بودم گفتم
 ! ھان؟؟ی دی ملیتحو
 .مگھ دروغ گفتم!  ترسھیم!  بچھ زشتھیجلو! نکن:  و گفتدیخند    
!  گمی بھ مامان و بابا می حرفا بزننی از اگھی بار دھی تایآرم» :نشستم کنارشو گفتم    
 !شمی بره اونوقت بدبخت می میی بوھی خب یگی منی ایجلو
 ! کردی بز نگات ممثل!  پسرهنی اھیانگار حاال چھ تحفھ ا! باشھ بابا  -    
 ی منیی پااریصداتو ب! یخفھ نش:  و گفتمدمی بھ سرم کوبیلبمو گاز گرفتم و دو دست    

 !شنوه
مثل کنھ !  شدهی بدیبھش بچسب خواھرم کھ زمونھ !  ھاھی اکھی عجب تیول -    

 ! دزدنی شوھرتو جلو چشمت ازت مینچسب! بچسب
 سال تجربھ داره و شوھرشو ازش ی زد کھ انگار سی حرف میجور! خندم گرفت    
سرو کلھ زدن با .  کردمی می و انگار کھ ماھور شوھر من بود و داشتم کم محلدنیدزد
 از گھی بار دھی کھ اگھ دمی خط و نشون کشیفقط براش کل.  نداشتی ادهی فاچی ھتایآرم
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 جمع باز شده بود و نی کھ تازه پاش بھ اونما!  فرستمش خونھی حرکتا بکنھ منیا
 . باشھیخوشش اومده بود قول داد کھ دختر خوب

 
 ی مدی بادهی ماھور و پدیعنی ھیبق!  اون روز صبح شنبھ بود و وقت تکاپویفردا    

 ھم تایآرم.  رفتنرونی زودتر از ھمھ بیسامان و ماھان ھم بھ قصد کار! رفت سرکار
 مردم یًمنم کھ کال خونھ ! گرده یکالس داشت و گفت کھ بعد از ظھر دوباره بر م

 دونستم کھ یم!  ھنوز نرفتھ بوددهی و پدبود ساعت ھشت صبح! لنگر انداختھ بودم
 شد کھ تنھاش ی خواب بود و نمکھی کوچدهی پدیول.  دنبال مھسامیقرار بود با ھم بر

 .میبذار
ز بعد ا. مشی شد کھ با خودمون ببری نمی ھم راضدهیمطمئن بودم کھ خود پد    

 بود کھ فقط از مھسا نی کھ حاصل شده بود ای اجھی با ماھان تنھا نتشبشی دیدعواھا
اما ماھان خبر نداشت !  نھایبپرسن کھ حاضره بھ خاطر بچھ اش با ماھان ازدواج کنھ 

 از دستم بر یکار.  بودمجیمن کھ گ.  کردی مدواج ازگھی دیکھ مھسا االن داشت با کس
 دهی بھ پدی اونا کم کنم و کمی از دعواھای تونستم با حضورم کمی و تنھا مومدینم

 می ھم بکنی مشکالت فقط خداشت و ما آدما اگھ کارنی دونستم حالل تمام ایم. برسم
 .می الھیوس
 بھ برادر زادش کھ کنار من خواب ی اتاق و نگاھی حاضر و اماده اومد تودهیپد    

 !؟یایم: بود کرد و گفت
 .خودت برو! می رو تنھا بذاردهی کھ پدشھینم: بھ بچھ اشاره کردم و گفتم    
 نی تو وجود مادر اتی ذره انسانھیدعا کن :  شد و بعد گفترهی خدهیچند لحظھ بھ پد    

 !بچھ مونده باشھ
 گھ باشھ و ی مدهی کھ پدینجوری دلم از خدا خواستم ھمیاز اتاق خارج شد و منم تو    

 ! خوب و سالم و با وجود پدر ومادر بچشھی زندگھی بچھ ھم بتونھ طعم نیا
 صبحانھ درست کنم ھی بشھ براش داری بدهی پدنکھی گرفتم تا قبل از امیپاشدم و تصم    

 . کرده باشمینیری خود شتای خوشمزه بپزم تا بھ قول آرمی غذاھی ناھار ھم یو برا
 بھ امون خدا ول کرده بودن جمع ھی کھ بق صبحانھ روزیوارد آشپزخونھ شدم و م    

 کرده بود و ی خونھ ولخرجی آقاھی مثل یماھور حساب.  باز کردمخچالویدر . کردم
 ی درست کردم و مشغول شستن ظرفارموزی شدهی پدیبرا.  بوددهی خرزیھمھ چ

 مقطع نی ای و تونجای اما اومدی نموشم خونھ خی چندان از کارانکھیبا ا. صبحانھ شدم
 کھ مربوط بھ ماھور ی دونستم چرا ھرکارینم. از زمان برام لذت بخش ھم شده بود

 از سرم مویروسر.  رسھی اون باشھ قشنگ و دلچسب بھ نظر می خونھ ی توایباشھ 
 خواست یدلم م.  ھانتیباز کردم و مانتومو ھم در آوردم و شروع کردم بھ گشتن کاب

 کارا نی اگھی نفر دھیاگھ !  کجاستی الھی ھر وسًقایق از بر کنم و بدونم کھ دزوی چمھھ
 !ً گفتم کھ حتما خل شدهی دادم و می کرد، خودمو عاقل نشون میرو م

 ! خونھی مثل خانومایشد -    
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با . ستادی و از ترس احساس کردم قلبم ادمی متر بھ ھوا پرمی نی بھ اندازه ھی ثانیتو    
 باال برد و میم ماھور دستاشو بھ حالت تسل کھ از حرکتدمیوحشت بھ سمت صدا چرخ

 ... خواستم بترسونمتیباور کن نم:  گفترتیبا ح
 دونستم کھ با تاپ و شلوار جلوش ی بار ھم منیتازه ا.  قلبم گذاشتمیدستمو رو    

 بھ تی کھ تو وجودم بود مجال اھمی سرم بستم اما ترسی و موھامو با کش باالستادمیا
من اومدم دنبال :  باز از وحشت نگاش کردم کھ گفتیبا چشما.  موضوع رو ندادنیا
 ...ی خواستم بترسونمت ولینم! ست پرونده کھ مربوط بھ بابای سرھی

بھ ھرحال :  گفتمتی با جدی ولدیاز لحن مظلومانھ اش دلم ذوق کرد و ترسم تھ کش    
 !نی زدی زنگ درو مدی بامیینجای ما ایتا وقت

 سواستفاده تمی خواستم بھ سمتشون برم تا از حساسینم.  ھال بودینتو و شالم توما    
 حرف دستھ یب.  آشپزخونھ پنھان کردمزی کھ امکان داشت خودمو پشت مییتا جا! کنھ
 کانتر گذاشت و ی از اون جدا کرد و رویدی درآورد و کلفشی کی رو از تودشیکل

 سمت ھال کھ مانتو و شالمو بردارم دمیدو و ردماز فرصت استفاده ک.  اتاقش شدیراھ
.  شدمنی کھ کرده بودم پخش زمی کرد و بھ خاطر عجلھ اری گچھی قالیکھ پام بھ گوشھ 

 ! شد؟یچ:  گفتی کھ می و با تعجب نگام کرد و در حالدی چرخھوی
 حرکت ھیخودمو جمع و جور کردم و خواستم بلند شم کھ تو . راه رفتھ رو برگشت    

 !حواست کجاست؟ من کھ نگات نکردم:  باال و گفتدمیبازومو گرفت و کش
! دیببخش:  و گفتمدمیخودمو کنار کش.  دستمو خونده بودیعنی.  شدی نمنیبدتر از ا    

 ! نشھرتونید
 !ی دست و پا چلفتی خانم خونھ ھانی عیشد:  زد و گفتیلبخند    
مثل !  ھاگھی ھم راست متای آرمیول: ل گفتبعد بھ سمت اتاقش رفت و در ھمون حا    

 ... شھی و راحتم می شیتو ھوا معلق م! ی مونی پر کاه مھی
 بدو یتو دلم کل.  حرف ھم تپش قلبم شدت گرفتنی حرفشو نگفت اما با ھمیادامھ     

 گذاشت یمردک سر بھ سرم م.  مرد داده بودنی کردم کھ گزک دست اتای نثار آرمراهیب
 و دمیمانتو و شالمو برداشتم و پوش. نکنھ بدش اومده باشھ! پرکاه بودم؟ مثل یعنی! 

مثل پرکاه !  بودنازهی مزهی رنیاز ا!  باشھومدهی نوششنکنھ از اندامم خ: فکر کردم
 !بودنا
 چشمش یبھتر بود موقع رفتنش جلو!  رفتم سمت آشپزخونھیبا اعصاب قاط    

 بکشھ باال نی دست منو از زمھی تونست با ی راحت منکھیا. دمی کشیخجالت م! نباشم
 کردم ی افتاد فکر می منمونی کھ بی مثل دختر بچھ ھا ھر اتفاقنکھیا!  دادیخجالتم م

ً کردم حتما اندام منو دوست ی حاال فکر مھنکی و اادی نمای ادی از من خوشش میعنی
 ! بودزی چنی مرد مھمترھی یً قطعا برانینداره و ا

 حاال کھ ی ناھار خوشمزه درست کنم ولھی خواستم یًمثال م. مرکز کنم تونستم تینم    
 بستھ شدن در اتاقش و بھ یصدا.  بوددهی اومده بود تمام ذوقم تھ کشینجوریماھور ا
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 ی توامی خوام بی می ترسیاگھ باز نم:  خودش اومد کھ گفتیتبع اون صدا
 !آشپزخونھ

 دھنم گذاشتم و ی سکوت روی و از ھمونجا انگشت اشارمو بھ نشونھ دمیچرخ    
 !دهی خوابدهیپد! واشتری: آروم گفتم

 یچی ھی خونھ شدی مثل خانماگمی میمن ھ:  اومد و گفتکتریلبخند زد و نزد    
 ! حرکتت ھم مادرانھ بودنیا! یگینم

 دلم یقند تو. ومده بود خوشش ایعنی کرد ی کھ انقدر تکرار منیا!  گفتمی مدی بایچ    
 ی روزھی یھر دختر! گھیخب د:  زدم و گفتمیلبخند.  گرفتمیآب شد و دوباره انرژ

 !شھیمادر م
بچھ ھا :  رو کھ درست کرده بودم برداشت و گفتیرموزی باز کرد و شخچالویدر     

 ؟یرو دوست دار
 نویا:  گفتمرمی رو از دستش بگرموزی خواستم شی کھ میبھ سمتش رفتم و در حال    
 ! ستدهیمال پد!  بھ مننیبد

 !رشیخب بگ: با خنده دستشو باال برد و نگام کرد و گفت    
:  و ازش دور شدم و گفتمدمینگاھمو دزد. تپش قلبم باال رفت. بھ چشماش نگاه کردم    

 . کنمیدوباره براش درست م!  ندارهیاشکال
اگھ واسھ خودم بود ! ادی خوشم نمیجورنیمن ا! ریبگ:  بھ سمتم گرفت و گفتوانویل    

 ...یزی چھی
 کرد؟ بچھ یچرا ناز م!  شده بود؟ی مرد چنیا! با تعجب بھ صورتش نگاه کردم    

 !گھی ددیخب بخور! نی بابا قھر کردیا: گفتم! شده بود
. دمی کشیقینفس عم. رومو برگردوندم. ادامھ ندادم. خودم لرزش صدامو حس کردم    

.  رفترونی حرف از در اشپزخونھ بی گذاشت و زی میو کنار دستم رو ری خالوانیل
 ی اعصاب منو متشنج میھ!  خب بخوری بخوری خوایتو کھ م! مرض: تو دلم گفتم

 !کنھ
ناھار خوشمزه درست !  خوردمایچون اصرار کرد:  شد گفتیاز در کھ خارج م    
 !کن
 تنھا ی نداشتم ولیی اباگھید!  دستمو خونده بودیعنی. درو بست و رفت. خندم گرفت    

 !وگرنھ دوست داشتن کھ خجالت نداشت!  نداشتھ باشھی بود کھ خودش حسنیغمم ا
 
 

.  کھ برگشت ماھان بودی کسنیاول!  و مخلفاتشیماکارون! ناھار درست کرده بودم    
.  کردی تماشا مونی شده بود و صبحانھ اش رو خورده بود و داشت تلوزداری ھم بدهیپد

 بھم کرد و سالم کرد و یماھان نگاھ.  بغلشی تودی و پردی پدرش بھ سمتش دودنیبا د
 ومدن؟ی نھیبق: گفت
 !نھ: گفتم    
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 ! موز دادریبابا عمھ آتوسا امروز بھم ش:  رو بھ پدرش گفتدهیپد    
 ؟یازش تشکر کرد! ییدستش درد نکنھ بابا -    
 !آره -    
 !ش جونت بابانو! نیآفر -    
 م؟یری منجای از ای کییبابا:  و گفتدی صورت باباشو بوسدهیپد -    
 ؟یچرا بابا؟ مگھ خستھ شد: ماھان موھاشو ناز کرد و گفت    
 !منم دوستش ندارم!  مھربونھیتو گفت!  مارو دوست ندارهدهی عمھ پدینھ ول -    
من ! می نبودششی ھمھ وقت پنیچون ا!  االن ناراحتھیول!  مھربونھدهیعمھ پد -    

 ! مھربون باشھ خب دختر قشنگمگمیبھش م
 نجوریاگھ تا فردا ھم ا!  پدر و دخترنی ای رابطھ دنیچقدر برام لذت بخش بود د    

!  بود رفتار ماھانبیچقدر عج.  شدمی کردم خستھ نمی زدن و نگاشون میحرف م
 ! داشتھ باشھی بھ اون زشتی اومد کھ گذشتھ ای مرد نمنیًاصال بھ ا

 کرد و یتشکر. می شربت بردم تا بچھ ھا برسن و ناھار بخوروانی لھیبراش     
 ن؟ی ھستدهی پددی جدیشما از دوستا: دیپرس
 گفت چند شھی مًبایآره تقر: نشستم و گفتم. خودم ھم دوست داشتم باھاش حرف بزنم    

 !میماھھ کھ با ھم دوست شد
 دهیًقبال پد!  ستمانھی صمیلیًواقعا؟ رابطتون خ: و گفتابروھاشو با تعجب باال داد     
 دن؟یچطور آشنا شد!  شدی نمیمی صمی با کسی راحتنیبھ ا
من مسئول : فقط گفتم! ی حسنچی داشت و نھ ھی ادهی مسائل نھ فانی احیتوض    

 !میھمونجا آشنا شد!  امی شرکت مشرقیمھمونا
 ومده؟ی ھنوز ندهیپد:  تکون داد و گفتیسر    
 !نھ: گفتم    
 شھیبابا م:  بھ پدرش گفتدهیپد. فقط نشستھ بودم!  نگفتمیزیمنم چ.  نزدی حرفگھید    

 ! کنم؟ی بازاطی حیمن برم تو
 !ی نکنیخودتم خاک! ی نخورنی مواظب باش زمیول! باشھ دخترم -    
و با  خواستم سر صحبت ری من خوب بود چون میبرا!  گفت و رفتی باشھ ادهیپد    

 ھی تونستم ی مدی شای نداشت ولی مسائل بھ من ربطنیھرچند کھ ا! ماھان باز کنم
 ! رو بھش گوشزد کنمییزایچ

 مھسا رو روزیشما د:  کھ رفت گفتدهی خواست چون پدی منویانگار خودشم ھم    
 ن؟یدید

 باھاش ازدواج دهیشما فقط بھ خاطر پد:  آره تکون دادم و گفتمیسرمو بھ نشونھ     
 د؟ی کنیم

 !شونیکینھ فقط ! دهیبھ خاطر ھر دوتا پد -    
 ! باشھ؟ی کار اشتباھدی کنیفکر نم: گفتم    
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اگھ مھسا قبول کنھ !  خوادی مادر مدهیپد! ستی مھم نگھی کنم االن دیفکر م -    
ز تولد  اشتباه کردم اما بعد اادی زمیدرستھ من تو زندگ! شھیحداقل مادر واقع! بھتره

!  در موردم بھت گفتھییزای چھ چدهی دونم پدینم!  شدممونی و پشدمی ھمھ رو فھمدهیپد
 دخترم بھ خاطر من تباه بشھ، ی ندهی خوام آیحاال نم  بوده تموم شده وی ھرچیول

 یحت!  اون فقط پول مھمھیبرا. ستی مھسا مھم نی برانی دونم کھ ای منویھرچند ا
 ! گفت دوسم داره کذب بودی کرد و می کھ اونموقع میی ادعاھایھمھ 
 باشھ کھ نھ ناراحت بشھ و نھ ی گرفتم لحنم جورمی فکر کردم و تصمھیچند ثان    

  در موردش؟نی کردی انصافی بدی کنیفکر نم: گفتم! یعصب
 کھ ی درست وقتی خواد ھمسرم بشھ ولی گفت می خانم؟ می ای انصافیچھ ب -    

 !ول کرد و رفتگفتم ھمسرم شو 
 یمنم اگھ جا! گمی خودم می دخترانھ دگاهی زنم از دی میاگھ حرف!  دخترمھیمن  -    

 کھ دوست داشتم ھمھ ی چرا؟ چون مرددی دونیم!  کردمیمھسا بودم ھمونکارو م
 !جوره ثابت کرده بود کھ دوسم نداره

 چی وقت ھچیھ!  اومدای بچتون بھ دنی وقتیحت! نیشما ھم خودخواھانھ رفتار کرد    
 قائل ی ارزشچگونھیبراش ھ! چیمحبت کھ ھ! نی بھش نگفتیزی محبت آمیکلمھ 

 باھاتون ازدواج کنھ اما نھ فقط بھ نی گفتی بھش مدهی اومدن پدایاگھ بعد از بھ دن! دینشد
 ! کردی فرق میلی خدی و خوشبخت باشدی کنی ھم زندگا بنکھی ای بلکھ براده،یخاطر پد

 دختر با ھی بھ عنوان دی شما داریول!  درستھیحرفاتون تا حدود:  و گفتدیش کیآھ    
من بھش گفتم ازدواج !  مھسادگاهینھ با د! دی سنجی خودتون مسئلھ رو می ھادگاهید

 شی پگھی گفتم دی وقتیول!  خواستم بعد از ازدواج شکنجھ ش کنم کھیً و قطعا نممیکن
 ی تونھ زندگی کنم گفت بدون پول نمی خودم کار مییوانا گردم و با تیخونوادم بر نم

 ! گرفت و رفتدهیکنھ و دخترشو ناد
 کھ اگھ دی اعتراف کندی تونی االنم منی ھمیول! نی کردیدرستھ کھ شکنجھ ش نم -    

 !ن؟ی کردی نمانتی کرد بھش خیاونموقع باھاتون ازدواج م
 باز شد و ھردو یدر ورود شد کھ قی صورتم دقی بھم کرد و چند لحظھ روینگاھ    
 !  تمام موندمھی حساب حرف ما ھم ننیبا ا!  دست در دست ھم وارد شدندهیپد
 

 از می مردیوا:  خم شد و برادر زاده ش رو بغل کرد و از ھمونجا گفتدهیپد    
 م؟ی داریغذا چ! یگشنگ

 ی خوبجی نتای راحتنی بھ ایعنی! میمن و ماھان نگاھش کرد.  بودیلحنش پر انرژ    
 ! کرده بودیمھسا رو راض! گرفتھ بود

 رون؟ی بمیعمھ امروز بر:  مبل گذاشت و گفتی رو رودهی و پدشمونیاومد نشست پ    
 !با عمھ آتوسا و خواھرش

 کوچولو کھ از رفتار عمھ ش شگفت زده شده بود دستاشو دور گردنش حلقھ دهیپد    
 ! آرهیوا نکن و بابامو دعی مھربون باششھیاگھ ھم: کرد و گفت
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مطمئن بودم ماھان ھم !دهی شنی گفتھ و چیدوست داشتم بدونم چ!  دلم نبودیدل تو    
 ن؟یناھار گرفت:  بھمون کرد و گفتی نگاھدهیپد! بھ مراتب بدتر از من دارهیتیوضع

 !دهیآتوسا خانم زحمت درست کردنشو کش: ماھان جواب داد    
 ! ھایخودتو نشون داد!  نھی گفتییفتم کدبانوً قبال گادتھی:  با خنده گفتدهیپد    
 دونستم یم!  موضوعات نپردازمنی شد بھ ای باعث می کنجکاوی زدم ولیلبخند    

 دی تا بعد از ظھر کھ شامی صبر کنمیمجبور بود.  شھی زده نمی حرفدهی پدیکھ جلو
 زنم یزنگ م! من گشنمھ:  در اورد و رو بھ من گفتفشی از کشوی گوشدهیپد! بخوابھ

چرا حوالھ !  ھمھ آدمنیا: تو دلم گفتم!انھی ادیم  ماھورنیتو ھم بب!  سامان کجاستنمیبب
 ! بھ منی کنیش م
 !میمن و دخترمم گشنھ ا! خانم:  زد و گفتی بھم کرد و لبخندیماھان نگاھ    
 برده اما آخھ یی کھ نسبت بھ احساسم بھ ماھور بوھادمی فھمیاز نگاه ماھان خوب م    
 !ور ممکن بودچط
 یزی من چنکھیبرداشت و قبل از ا.  رو گرفتمی مشرقی برداشتم و شماره مویگوش    

  خانم خونھ؟یچطور: بگم گفت
 کھ من چطور نھی دونستم ماھان حواسش بھ ایم!  ھزار رفتیضربان قلبم بھ باال    

 ناھار ی برای مشرقیآقا:  گفتمتیبا جد.  کنھلی تبدنیقی زنم تا شکشو بھ یحرف م
 ن؟یاری مفیتشر
 شھ خانم خونھ ناھار یمگھ م: گفت.  ھم حس کردمیلبخندش رو از پشت گوش    

 ؟ی درست کردیحاال چ! امیدرست کنھ و ن
 خواستم ینم.  شده بودمنجوری دونم چرا اینم.  حرف بزنمھی بقی خواستم جلوینم    

 !خدا حافظ! میپس منتظرتون: گفتم. لو برم
 ساعت بعد ھمھ منتظر ناھار بودن کی.  کردم و بھ اشپزخونھ رفتم رو قطعیگوش    

 عمھ ش ی کوچولو ھم از ذوقش مدام بھ پر و پاچھ دهیپد!  آشپزخونھی تودهیو من و پد
 !دیچی پیم

:  رفت و ھمزمان ماھور وارد شد و گفترونی بغلش کرد و از آشپزخونھ بنکھیتا ا    
  آتوسا خانوم؟ی درست کردیخب چ

:  از حدقھ در اومده نگام کرد و گفتیر قابلمھ رو برداشت و با چشماس    
 !؟یماکارون

 چرا؟! آره:  متعجبش نگاه کردم و گفتمی افھیبھ ق    
 ! متنفرمیآتوسا من از ماکارون -    
 جی نتانمیا! ری بگلیتحو:  گفتمتای دلم بھ آرمیتو!  بکشمی بود آه بلندکینزد    

 !ی بھ روش آشپزباشینیریخودش
 !نی دونستم دوست نداری من نمدیببخش: گفتم    
 !توقع داشتم حاال کھ دوست نداره حداقل بروز نده. ناراحت شده بودم    
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 نداره یخب اشکال:  کردم و گفتمی ھا رو پراز ماکارونسی بودم و ددهی رو چزیم    
 ... کنمی درست میزی چھی دی صبر کندی تونیاگھ م

 قابل خوردن کھ یدوست ندارم ول!  خوادینھ نم: نذاشت حرفم تموم بشھ و گفت    
 !گھی درهی سخت ھم در نظر بگطی شرادیآدم با! ھست

 کھ ماھور نجوریا. می نشستزی دور میھمگ.  کم نکردمی حرفشم از دلخورنیا    
 ھم یکم.  غذاستنی کرد عاشق ای دونست فکر می نمی خورد ھرکی میماکارون

بعد از .  نبودیًاما لحنش اصال شوخ.  خواستھ سربھ سرم بذارهدیشک کرده بودم کھ شا
 ی و اونا واسھ می شستی مرو  کھ ظرف ھامی بوددهی من و پدنیصرف ناھار، ا

:  گفتمدهی و رو بھ پددمی رو مناسب دتیموقع. زدنیخودشون نشستھ بودن و حرف م
 !؟ی کردکاریخب چ

 ! شھی درست میبھ زود! حل شد : گفتیبا خوشحال    
 کاری قبول کرد؟ نامزدشو چی راحتنی مھسا بھ ایعنی ؟یچھ جور: با تعجب گفتم    

  کنھ؟یم
 !مھسا نامزد داره؟:  از پشت سر گفتییحرفم کھ تموم شد صدا    
 ن؟ی اومدیشما ک:  و من گفتممی با بھت برگشتدهیمن و پد    
 !ی گفتی بھم مدیبا:  گفتدهیاخم کرد و رو بھ پد    
 نجای اگھیمن د:  کھ گفتمیدنبالش رفت.  رفت و بچشو بغل کردرونیبعد از در ب    

 !ستمی من نمی مشکالتو حل کننیاگھ قراره با دروغ ا! ستمیبمون ن
ماھور رو بھ !  کردنیسامان و ماھور از جاشون بلند شده بودن و مارو نگاه م    

 ! شده مگھ؟یچ !نمی ببسایوا: ماھان گفت
  شده؟یماھان آروم باش و بگو چ: سامان ھم گفت    
 !از نامزدت بپرس:  گفتتیماھان با عصبان    
 با زوی کھ ھمھ چستیآخھ قرار ن: بھ سمت در رفت کھ ماھور جلوشو گرفت و گفت    

 ! ماھانسایوا! دیدعوا حل کن
 !گمیراستشو م! اسیوا!  خبیلیخ:  کھ تا اون لحظھ ساکت بود گفتدهیپد    
 ی صحنھ ھا نگاه منی نگاش کرد و دخترشو کھ با وحشت بھ ایماھان فقط عصب    

مادرش مجبورش !  مرد چھل سالھ استھینامزدش :  گفتدهیپد.  گذاشتنییکرد پا
 !کرده
اگھ مادرش مجبورش کرده بود چطور .  نگاه کردمدهیمن ھم با تعجب بھ پد    

 ... مای جلویاونروزف اونجور
 !ستمی نگھیمن د! بھ ھر حال:  تر گفتیماھان عصب    
 رو بغل کرد و دهیبھ سمت ماھان رفت و پد!  کرد با آرامش حرف بزنھی سعدهیپد    

 بار با ھی یاگھ تو بر!  خوادی بچھ مادر منیا: بھ دست سامان داد و رو بھ ماھان گفت
 !یلج کن ی خوای میماھان تا ک!  حلھی ھمھ چیمھسا حرف بزن
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 ی بزنھ بھ سمت اتاقی حرفنکھیماھان بدون ا.  موافق بودمدهی حرف پدنیالبتھ با ا    
 ! خوام بخوابمیم:  بست گفتی کھ درو میرفت و درحال

 دوباره برادر زادشو بغل کرد و رو بھ دهیپد. دمی کشی کھ نفس آسوده ایکیمن     
 . کارت دارماطی حی تومی برایب: سامان گفت

 طنتی بھش کردم کھ با شینگاھ. می و فقط من و ماھور موندرونی رفتن بیی تاسھ    
 م؟یمن و تو کجا بر! خب : گفت
 !مینی ببونی ماھم تلوزایب:  زدم کھ دوباره گفتیلبخند    
فاصلشو باھام کمتر کرد و . می نشستونی تلوزیاز خدا خواستھ دنبالش رفتم و جلو    

 ً دختره واقعا نامزد چھل سالھ داره؟نیحاال ا: گفت
 !آره -    
.  مورد حرف بزنمنی خوام در ایفکر کنم بھ خاطر پاسخ کوتاھم فکر کرد کھ نم    

 ینم!  وجودمو گرفتھ بودیدلھره ا!  نبودنی من الیاما دل.  نگفتیزی چگھیچون د
 !  بودیدونم بھ خاطر چ

 
 ! بھ فکر باشمدی باگھی منم دفکر کنم: گفت. دی طول نکشادیسکوتمون ز    
تو بھ فکر ! گھی کنھ دی مدای داره جفتشو پیھرک: پرسشگر نگاش کردم کھ گفت    

 ؟یستین
 یفقط لبخند.  نبودری امکان پذنینھ ا!  گفتم چرا بھ فکر توامیم!  گفتم؟ی مدی بایچ    

 . بھ فکرمیلیمن کھ خ: زدم کھ گفت
 کردم احساساتم یسع!  کرده بوددای جفتشو پیعنی! انگار بھ قلبم برق وصل کردن    

 از احساسات کردم و تصور یذھنم رو خال.  و عاقالنھ حرف بزنمرمی بگدهیرو ناد
خب آدم : گفتم.  کھ من دوستش دارمھی از ماھوری جدایکردم کھ طرف مقابلم شخص

 ! دارهازی ھمراه نھی کھ ھ رسی مجھی نتنی باالخره بھ ای سنھی یتو
 ؟یدیتو ھنوز نرس -    
نعمت .  خواستمی نعمت رو منی آدما ایمنم مثل ھمھ !  بودمدهیمعلوم بود کھ رس    

 غم و یتو!  کھ دوسم داشتھ باشھ و بتونھ درکم کنھ و ھمراھم باشھیوجود شخص
 ! و ھمراھش باشمکی منم شرنکھی باشھ و از ھمھ مھمتر اکمی شریشاد
 ! دونمینم: گفتم    
 !یری بپذی خوای نمی ولیدی رسنکھی اای ،یدی ھنوز نرسای یعنی دونم یمن -    
 دمی ترسیم. دمی ترسی مورد منی دونم چرا از حرف زدن در اینم!  نزدمیحرف    

 .رمی احساساتم رو بگی و من نتونم جلوھی کرده و کدایبگھ جفتشو پ
 و سامان دهی مثل پدنکھیمگر ا!  کھ آدم عاقالنھ انتخاب کنھنھی روش انیبھتر: گفت    

وگرنھ !  ھم قبولھیلی عمل کردن خی صورت احساساتنی باشھ کھ در ایپر از وفادار
 ! اشتباه کردهشھیاون ھم.  پسندمی انتخاب االن ماھان رو ھم نمنیمن ھم
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 االن بخواد با مھسا نکھیبھ نظر من ا. می قضاوت کنگرانی در مورد ددیخب ما نبا -    
 ! عاقالنھ ستیلیازدواج کنھ خ

 خود یول!  تونھ ھم پدرشو داشتھ باشھ و ھم مادرشو آرهی مدهی نظر کھ پدنیاز ا -    
 ... پسنده نھ مھسای مثل سمانھ رو می کسھیماھان کھ 

 اگھ دیشا!  نظرو داشتھنی بوده کھ ای وقتھیخب اون : حرفشو قطع کردم و گفتم    
 ھی دیمگھ خودتون ھم نگفت!  سال بودهاونموقع کم سن و!  باشھمونی پشدیاالن بپرس

 کھ اشتباه نیدی و االن فھمنی اما اونموقع کم سن بوددی رو دوست داشتسی پارمیوقت
 !نیکرد
  گفتم اشتباه کردم؟یمن ک -    
احساس کردم دلم بدجور !  دوست نداشتم بشنومچی رو زد کھ ھی حرفًقایمردک دق    

 نی شدم از ای حرصیحساب! برو دنبالش خواست بگم خب پس بازم یدلم م! گرفت
 ھنوزم دوستش یعنیخب :  آروم و عاقل شدم و گفتمی دوباره ھمون آتوسایحرفش ول

 ن؟یدار
 و سرشو بھ سمتم چرخوند و نگام دی دراز کشی مبل بغلیجاشو عوض کرد و رو    
 یزی خواست از نگاھم چی درصد ھم دلم نمھی یحت.  دوختمنیینگاھمو بھ پا. کرد

 . موندمی خونسرد مدیبا! بخونھ
 . دادمی بود کھ اون ھمھ بھ خودم و خودت دردسر نمنجوریاگھ ا: گفت    
 رو شی پھی چندثانی اون حرص و ناراحتی از دلم رد شد و ھمھ ی خنکمیانگار نس    

 از زمان ی گم اونموقع اشتباه کردم چون تو ھر مقطعیمن نم: ادامھ داد! با خودش برد
 سالم شده کی و ی االن کھ سیول.  کردم گرچھ اشتباه ھم باشھی سنم عمل مبھ نسبت
 ! االنم سازگار باشھاتی بھ اخالق و روحھ کنم کی رو انتخاب میزیًقطعا چ

 ی سوال مری زدی عمل کنی احساساتنیاالن اگھ بخوا! نھیخب منطقش ھم ھم: گفتم    
 !دیر

 سن و سال نی االن با انکھیمگر نھ ا .خودمم قبولش نداشتم.  زده بودمیچھ حرف    
 . کردمی بودم کھ رضا رو رد نمیاگھ منطق. دمی دی بودم و فقط ماھور رو میاحساسات

 رو کھ مدام باھام جنگ و ی دخترھی چوقتیًمثال من االن ھ! نطورهی ھمًقایدق: گفت    
 ! کنمی حرصم بده انتخاب نمای کنھ می کنھ عصبانیدعوا داشتھ باشھ و کل کل کنھ و سع

 یتو. ستادیقلبم ا! معلومھ کھ بود! با من بود؟! دی انجماد رسی خونم بھ نقطھ یدما    
 !بھ دادم برس!  صبری کمایخدا: دلم گفتم

 دونست کھ من دوستش ی میعنی نیا.  خواد ی گفت کھ منو نمی ممیداشت مستق    
 !دارم؟

 ؟ی کنیم رو انتخاب ی کسنی ھمچ؟یتو چ -    
 و ذھنم رو بھ سوالش دمی اطرافمو بلعیھوا!  کمکم کنایخدا.  بودمی می منطقدیبا    

 کھ یوقت.  کرد دوست داشتمی کھ محبت میخب منم ماھور رو وقت. معطوف کردم
 . کردی ممی کھ عصبانی داد نھ وقتیآرامش م
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.  بشھتی دوست نداره اذچکسیھ.  دنبال آرامشنی زندگی آدما تویخب ھمھ : گفتم    
 !شی آدم زندگنیاونم از طرف مھمتر

 ... آتوسایدی وقتا خوب منطقتو نشون میبعض -    
  باشم؟ی انقدر متعجب بود کھ من منطقیعنی    
 ن؟یدیمگھ منو چطور د -    
 !ی شورشھی:  و گفتدیخند    
 بداخالقم اما  گفت کھی متایآرم!  بودی انصافی بتی نھانی بودم؟ ایمن شورش    
 ! گرون بودیلی حرف از زبون ماھور خنی ادنیشن
 رهی بگادی دی آدم بای ولدهی مجانیبھ آدم ھ!  ھم خوبھی بودن گاھیالبتھ شورش -    

 !صلح طلب باشھ
 کھ من خوشم یستی نی تو اون دختریعنی!  و صلح طلب باشری بگادی یعنی نیا    

 ی دونفره خالص می گفتگونی بود تا از ایکاش راھ!  بغض گلومو گرفتیعنی. ادیب
 .شدم
 ای دونستم حرفم دفاعھ ی نمطی اون شرایالبتھ تو.  بھ دفاع از خودم داشتمازین    
 از مواقع ھم یلیخب من خ: گفتم.  دونستمیًواقعا نم.  بودنی احساساتای.  رفتارمحیتوج

 اون دیشا!  بھ طرف مقابل داره کھ چطور باھاش برخورد کنمی بستگنیا! صلح طلبم
 !رمی بگینجور در مقابلش موضع تھاجمیبداخالق باشھ و باعث بشھ ا

 مبل زانو ھاشو جمع کرد و دستاشو یاز حالت درازکش بلند شد و نگام کرد و رو    
 ی عصبانی کسی وقتگنی منکھی تو خالف ایعنی نیخب ا: دور زانو حلقھ کرد و گفت

 !گھی دی کنی تا آروم شھ عمل می باھاش دوستانھ حرف بزندیمشھ با
 نکھیمگر نھ ا!  داد و خودش خوبیمنو بد جلوه م.  گفتگو رو دوست نداشتمنیا    

 ی محتی رو نصی کھ اگھ کسگنی منمیا: با حرص گفتم!  کردی رو منکارایخودشم ھم
 ... بعدشدی عمل کنحتی اول خودتون بھ اون نصدیکن

 ؟یخب تو چرا ناراحت شد:  و گفتدیحرفم تموم نشده بود کھ خند    
 !من ناراحت نشدم -    
 !ًکامال مشخصھ! چرا -    
 گرانی دی خوام جلوینم! نیکجا آتوسا؟ بش: از جام بلند شدم و خواستم برم کھ گفت    

 !بھ زور بنشونمت
 !گھی دنیبش: با بغض پنھون شده نگاش کردم کھ گفت    
 نی ایمن ھمھ :  دوختم کھ گفتونی تلوزیدوباره سرجام نشستم و چشم بھ صفحھ     

 !می کنلی جنگ رو بھ صلح تبدگھی من گفتم کھ د؟یحرفا رو زدم کھ قھر کن
  کنھ؟لی خواست جنگ رو بھ صلح تبدیم    
 ...نی داره؟ شما کھ بھ فکر افتادیتی شما چھ اھمیبرا:  فکر گفتمیب    
 ..یلو رفت! خاک بر سرت آتوسا: تو دلم گفتم! حرفمو خوردم    
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.  کنارم نشستنھی متر ، دست بھ سی چند سانتیجاشو عوض کرد و با فاصلھ     
 ! بگوشویبق: گفت.  کردمی سرم حس مینگاھش رو باال

 ... یاگھ نگ: ادامھ داد.  بزنمی حرفنکھیچھ برسھ بھ ا. دمی نفس نکشیحت    
  گفتم بھ فکر افتادم؟یتو نگران شد:  سکوت کرد و گفتھینچند ثا    
 ! داره من نگران بشم؟یلینھ چھ دل: اعتماد بھ نفسمو جمع کردم و گفتم    
 ؟یپس چرا بغض دار: آروم کنار گوشم گفت.  بوددای پمیبغض لعنت    
 خواستم یاما نم! مھربون بود! پرسگر بود!  نداشتیریمچ گ! لحنش خوب بود    
 کھ دوست ی منتظر موند تا مرددی باشھی داده بود کھ ھمادیمادرم بھ من . رف بزنمح

 ی اگھ اون مرد عاشقت باشھ اونوقت نمی ، حتیاگھ خودت بگ!  حرفشو بزنھیدار
 !ی کنھ بچشی میر مرد ازت خواستگاھی ی رو کھ وقتی لذتیتون
 ی کجا رفت نمنکھیا. از کنارم بلند شد و رفت.  گرفتمنییسرم رو پا.  نزدمیحرف    

 موندم و فکر کردم کھ اگھ دوستم داشت ونی تلوزی جلوریاما انقدر سر بھ ز. دونم
 ! برگشتندهی گفت تا سامان و پدیًحتما م

 
 ی نمی راضدهی نرم اما پدرونی بھی رو بھونھ کردم تا با بقی حوصلگی و بیخستگ    
 موضوع نی و با گفتن انجای بعد از کالسش برگرده اتای قرار بود آرم افتاد کھادمی. شد

 رفتھ بود و حاال ھم رونی بھیماھور قبل از بق.  کردم و تنھا موندمشونیباالخره راھ
 خواست دوباره با ماھور رو در یدلم نم.  کردمی و فکر مم نشستھ بودیتنھا گوشھ ا

 رفتارو دوست نداره نی دارم و گفتھ بود کھ ای دونست چھ احساسیحاال کھ م! رو بشم
 ! نداشتی موندن معننجایا

 درست یزی چھی دی دونستم کھ بایھرچند م! دل و دماغ شام درست کردن نداشتم    
:  و گفتادی می دادم کامی پتایبھ آرم!  بازم ماھور دوست نداشتھ باشھدمی ترسیکنم اما م

 !گھی ساعت دکیتا 
 کنم ، تھ ی قبل کھ قرار بود نقش زنشو بازی افتاد دفھ ادمی. دیس بھ ذھنم ریفکر    
 . کردمی منکاروی ادیحاال ھم با!  درست کرده بودم و خوشش اومده بودنیچ

 آشپزخونھ و فکر ی جرئت چشم تو چشم شدن باھاشو نداشتم، اما رفتم تونکھیبا ا    
 دنیتا رس!  داشتھ باشم در چنتھیزی بذار چمیکردم حاال کھ قراره چشم تو چشم بش

 ھال نشستم و چشمم خورد بھ در اتاق یرفتم تو.  نصف کارا رو انجام دادمتایآرم
 کنم اما حس ی خواست فضولیدلم نم. ودمتا حاال اونجا نرفتھ ب!  ماھوریشخص

 !نیبرو اونجا رو بب: گفتی کنار گوشم میطانکی گل کرده بود و مثل شمیکنجکاو
 بھم غلبھ کرد یباالخره کنجکاو. کردی لباس ھاشو عوض می اتاقی داشت توتایآرم    

 در رو ی رهیتا دست بردم و دستگ. و از جا بلند شدم و بھ سمت اتاق ماھور رفتم
 ھم باز شد و باعث شد، دستم ی و ھمزمان در ورودرونی از اتاق اومد بتایگرفتم، آرم

 کرد بچرخم و جواب یرم م سالم ماھور مجبویداص.  برمتایرو بکشم و بھ طرف آرم
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 ھم انگار تایآرم!  گفتمی لبریسالم ز.  راحت تر بودالمی خی بود، کمتایحاال کھ آرم. بدم
 . اکتفا کردی کوتاھیحرف گوش کن شده بود، چون بھ سالم و احوالپرس

 دی کھ کلدمیفھم.  و ماھور ھم بھ طرف اتاقش رفتمی بھ سمت مبل ھا رفتتایبا آرم    
 بد یلی وگرنھ خد،یخوب شد منو ند! پس در اتاقش قفل بود. ر رو باز کردانداخت و د

 . جلب شدتایتوجھم بھ حرف آرم.  شدیم
 ؟ی درست کردیشام چ -    
 درست کردم کھ دوست ی ظھر ماکارونیول! نیتھ چ: مثل شکست خورده ھا گفتم    

 .نداشت
 دلم ھزار بار خدا رو یتو.  شدی و با اومدن ماھور بالفاصلھ جددی خندزی رتایآرم    

 دنیبا فھم. وگرنھ توان مقابلھ با ماھور رو نداشتمشمھ،ی پتای کردم کھ آرمیشکر م
 من و روبھ کی نزدی مبلیرو.  بھ بار اومده بودی دوستش دارم بھ نظرم افتضاحنکھیا

 منو ی انداختم کھ باھاش چشم تو چشم نشم ولنییاسرم رو پ.  نشستتای آرمیرو
 : قرار داد و گفتمخاطب

  آتوسا خانم؟نی درست کردیشام چ -    
حتما .  رفتفونیماھور بلند شد و بھ سمت آ.  زنگ در مانع جواب دادنم شدیصدا    
 بھ ما نگاه د،ییخواستم از جا بلند شم کھ ماھور بعد از گفتن بفرما.  بودنھی و بقدهیپد

 .مھساست: کرد و گفت
 !ھیعصبان:  کھ گفتمی نگاھش کردرتی با حتایمن و آرم    
 بود چون در باز شد و مھسا وارد شد دهی تا ساختمون رو دواطیفکر کنم از درب ح    

 کجاست؟:  گفتتیو با عصبان
ماھور با .  دونستمی گھ، اما چراشو نمی رو مدهی زدم کھ پدیمن حدس م    

  کجاست خانم؟یک:  گفتیخونسرد
 نی الی دلی نتونستھ اونو از ازدواجش منصرف کنھ؛ ولی بھ سادگدهی دونستم پدیم    

 ی کجاست؟ برادرش کجاست؟ از زندگدهیپد:  زدادیفر.  دونستمیکار مھسا رو ھم نم
  خواد؟ی میمن چ

 نرفتھ بود؟ دهی خود پدی اومده بود؟ چرا خونھ نجایاما چرا ا! پس حدسم درست بود    
 ! ھم رفتھ بوددیشا

 .ادی برمی گی من تماس مد،ینی بشدییشما بفرما: ماھور با آرامش گفت    
 !انیزود باش بگو ب.  مونمی ماطیتو ح: مھسا داد زد    
 در آورد و بشی جی از تولشویماھور موبا. اطی حیبعد در رو باز کرد و رفت تو    

با !  ھم ھستی عصباننجا،ی بگو مھسا اومده ادهیبھ پد: بھ سامان زنگ زد و گفت
 . کار دارهخودش و ماھان

 . دعواھا تموم بشھنی استراحت کنم تا ارمیمن م: تلفن رو کھ قطع کرد گفت    
ماھور .  رفت کھ دوباره در باز شد و مھسا اومد داخلیداشت بھ سمت اتاقش م    

 از من یاونم دست کم.  کردمی نگاھتایبھ من استرس دست داد و بھ آرم. دیچرخ
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.  مبل نشستھی یمھسا اومد و رو. می بودبی طوفان مھھیانگار ھھمون منتظر . نداشت
 . و رفتدی بھ سمت اتاقش کشاھشو و ماھور رمی صدا نشستی ھم بتایمن و آرم

 و ماھان وارد خونھ شدن و مھسا ھم مثل فشفشھ از دهی نگذشتھ بود کھ پدقھیدو دق    
 اون حرفا رو ی تو بھ چھ حقی عوضیدختره :  رفت و داد زددهی و بھ سمت پددیجا پر

  من؟ی داره زندگی اصال بھ تو چھ ربط؟یبھ نامزدم گفت
 بھ یلیمھسا س. ماھان ھم نظاره گر بود.  نگفتیزی کرد و چی خونسرد اخمدهیپد    

 ... ی منو خراب کردیچرا زندگ:  زد و گفتدهیصورت پد
 و بگو مھسا آروم باش:  بلند و پر از تحکم ماھان باعث شد مھسا ساکت بشھیصدا    
  شده؟یچ

 !از خواھر نفھمت بپرس: دیمھسا دوباره خروش    
 دهی خواست بدونم پدی ھم دلم می از طرفم؛ی اونجا باشتایدوست نداشتم من و آرم    

  شده؟ی چدهیپد:  نگاه کرد و گفتدهیماھان بھ پد. چکار کرده
 کھ مھسا با ھمون لحن ستادی نزد و ھمونجور با اخم با اخم ھمونجا ای حرفدهیپد    

 کارتامو ھم پخش کرده بودم، اونوقت یحت!  عقد من بودگھیچند روز د:  گفتیعصبان
 وقتھ یلی من و تو بوده و خنی بی زمانھی کھ ییزای چنیخواھرت رفتھ بھ نامزدم تمام ا

بھ خاطر ! اونم منو پس زد... بھش گفتھ !  بچھ دارمنبھش گفتھ م! تموم شده، گفتھ
.  کھ االن کرده باشمینھ کار!  ھجده سالم بودهیوقت!  بچھ بودم کردمی وقت کھیکار

 ...  بود مگھیگناه من چ
 من باھات حرف دارم؛ بعدش اطی تو حایب! باشھ: ماھان حرفشو قطع کرد و گفت    

 . زنمی رم با نامزدت حرف میخودم م
 بغلش ی تودهیھ پد کی بزنھ کھ در باز شد و سامان در حالی خواست حرفیمھسا م    

 .ایدنبالم ب: ماھان بھ سمت در رفت و رو بھ مھسا گفت. بود وارد شد
 رو بھ پدرش دهی رفت و مھسا دنبالش بود، پدی مرونی کھ ماھان داشت بیدرحال    

 ؟یری کجا مییبابا: گفت
 . االن باباامیم: ماھان گفت    
 رفت ی عکس العمل خاصچی نگاه کرد و بعد بدون ھدهی بھ پدھیمھسا فقط چند ثان    
  شد؟یچ:  گفتدهیسامان بھ پد. اطی حیتو

 . زنندیحداقل با ھم حرف م! یچیھ:  گفتدهیپد    
 

 دینبا. کرده بود کھ ازدواج مھسا رو بھم زده بودی اشتباه بزرگدهیاز نظر من پد    
 نبود کھ مرتکب یسبھ ھر حال اون تنھا ک! کردی نامدش خراب مشی پتشویشخص

 شھ کھ مستحق ی نملی دلنی و امی کنی اشتباه میی وقتاھی ما آدما یھمھ . اشتباه شده بود
 ! کھ آبرومون برهمی باشنیا

با . فتھی می چھ اتفاقمینی کھ ماھان و مھسا برگردن و ببمی و منتظر شدمی نشستیھمگ    
 ی کرد و ظاھرا محبت مادرانھ نداشت؛ اما دلم می بچگانھ عمل می مھسا کمنکھیا
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 سکوت یھمگ.  خوب رو بچشھی زندگھی ھم طعم دهیخواست بھ توافق برسن و پد
 نگاھش یھمگ.  از اتاق سکوت رو شکستر اومدن ماھورونیب. میکرده و منتظر بود

 !خانم محبوب:  اومد و گفترونی بعد بقھی بھ سمت آشپزخونھ رفت و چند دقمریالیکرد
:  زد و گفتی کھ سراسر وجودمو گرفتھ بود نگاھش کردم کھ لبخند کجیبا دلھره ا    

 .غذاتون سوخت
در قابلمھ رو برداشتم و . دمی گفتم و بھ طرف آشپزخونھ دوی بلدی وای ایبا ناراحت    

 ی سوختگی بوی نمونده و بھ لطف ھود آشپزخونھ، حتی از غذا باقیزیچ!  بعلھدمید
 .می بودهدیرو ھم نفھم

 ! خواھرمویبنازم کدبانوگر:  ھم کھ پشت سرم اومده بود با خنده گفتتایآرم    
 ماھور پشت سرش، دنی بھش بگم کھ با دیزی تا چدمیبا حرص بھ سمتش چرخ    

کارت اصال :  گفتدهی وارد ھال شد و رو بھ پدییماھان ھم بھ تنھا. حرفمو خوردم
 .درست نبود

ممنون از مھمون :  گفتدشی دیبعد با نگاھش ماھور رو جستجو کرد و وقت    
 .می نداری کارنجای اگھی من و دخترم دت؛ینواز
 .میبابا بر: بعد بھ سمت دخترش رفت و گفت    
  شد ماھان؟یچ:  و سامان از جا بلند شد و گفتدی بھ بغلش پردهیپد    
 زنم و ی رم با نامزدش حرف میم! یچیھ:  بھش کرد و گفتی نگاھالی خیب    

 برم یدخترم رو م.  شھی مدای پیکی! ومدهی زن نی منم کھ قحطیبرا.  کنمی مشیراض
.  کنم با ازدواجتون موافقت کنھی می گم و کاری رو بھش مزی بابا و ھمھ چیخونھ 

 .دی گم رو امتحان کنی کھ من میحاال وقتشھ راھ
 از جاش بلند دهی و بعد پدمی و ماھور فقط ناظر بودتایمن و آرم.  رفترونیاز در ب    

 . دونمینم! گھی دی جادی شاای دنبال ماھان، دیشا.  رفترونیشد و ب
 . کشمی نمگھیخستھ شدم، د:  و گفتدی کشیساماه آھ    
 نی کار رو از ادی تنھا بمونھ و ھم نبادیھم نبا. دهیبرو دنبال چد:ماھور رو بھش گفت    

 .خراب تر کنھ
: ماھور گفت. می سوختھ مونده بودی ظرف غذاھی و ماھور و تایحاال فقط من و آرم    

 .ارنی بتزای زنم پیزنگ م
 !ستی بشو نی خواھر من زن زندگنیا.  آقا ماھوردی کار رو بکننیھم:  گفتتایآرم    
.  رو نداشتمی شوخی اصال حوصلھ طی اون شرایتو.  بھش رفتمیچشم غره ا    

 ظرف نکی سی رفت و منم قابلمھ رو تورونی زد و از آشپزخونھ بیماھور لبخند
 من و گھی و ماھان، ددهی و با رفتن پدمی ساعت بعد شام خورده بودکی.  گذاشتمییشو
 . من بھتر بودی برانی و امی برگردخونھ  و وقتش بود بھمی نداشتی ھم اونجا کارتایآرم
 .می ھم رفع زحمت کنتایبا اجازتون من و آرم: مرو بھ ماھور گفت    
 .نیدی کھ کشییممنون بھ خاطر زحمتا.  کنمیخواھش م: نگاھم کرد و گفت    



 184 

 کھ یی و غذای کھ دوست نداشتییحتما زحمت درست کردن غذا:  دلم گفتمیتو    
 !ی گیسوخت رو م

 . تا خونھ برسونمتوننیاجازه بد -    
 .می شی مزاحم نمنی از اشتریمنون، ب: گفتم!  زدیقلم حرف م چھ لفظ تای آرمیجلو    
 .می کنی قبول منیخب اگھ اصرار دار:  گفتتایآرم    
 نی دم کمتر ای محی دونست من ترجینم.  رو بجومتای آرمی خواست حنجره یدلم م    

 .نمیمرد رو بب
 .باعث افتخارمھ خانم:  داد و گفتلشی تحویماھور لبخند    
 ی ماھور رو عاشق خودش مدهی ورپریتای آرمنی امی موندی مشتریفکر کردم اگھ ب    
ممنون :  شد و رو بھ ماھور گفتادهی پنی زود از ماشتای و آرممیدیبھ خونھ رس. کرد

 . لطفادی کردم باھاتون حالل کنیاگھ شوخ! ماھور خان
 یلی خانم، خدی داررایاخت: گفتتای رفت و ماھور در جواب آرمرهیدستم بھ دستگ    

 .خوشحال شدم
در .  خواست من و ماھور رو تنھا بذارهیفکر کنم م. آرمتا بھ سمت خونھ رفت    
 .آتوسا چند لحظھ صبر کن:  روباز کردم کھ ماھور گفتنیماش
 بلھ؟:  چشم از صورتش گرفتم و گفتمعیسرم رو رگردوندم و نگاھش کردم و سر    
  کنم درستھ؟ی کھ در مورد احساست فکر میزیچ -    
چھ :  صدام گفتمی تویبا لرزش!  خواست نابودم کنھ؟یم!  بود؟ی چھ سوالنیا    
 ؟یزیچ

.  چشماش نگاه کنمی کردم بدون استرس تویچشمامو باال آوردم و سع.  نزدیحرف    
ه برداشت شما اشتبا: بھ زحمت گفتم. ضربان قلبم باال رفت.  شده بودرهیبھ صورتم خ

 . ندارمھی دوستش و بقای سی مثل پارمیمن احساس. نیکرد
 تونستم ی بھ خودم کھ نمی ولدیبھ اون شا! یعجب دروغ.  شدمادهی پنیبعد از ماش    

 گفتنش ی ھم برایغرور. قی عمیلی احساس خھیمن احساس داشتم، اونم . دروغ بگم
ترس از .م از طرف ماھور بود نشدرفتھی کھ بودترس از پذیزی نبود؛ تنھا چونیدر م

 ازش تشی بھ خاطر موقعی زمانھی دیشا. سی شدن احساسم با احساس پارمسھیمقا
 کردنا دوستش تی ھا و اذی بداخالقنیحاال بھ خاطر ھم.  حاال نھی ولومدیخوشم م

 کھ تایدر خونھ رو پشت سرم بستم و ھمراه آرم!  خواستی نمنوی خودش ایول. داشتم
 .می بود، باال رفتستادهی پلھ ھا منتظرم ایتو
 

     
 ی دادم توی محی کس در ارتباط نبودم؛ البتھ حوصلھ نداشتم و ترجچیسھ روز با ھ    

فکر کردم کھ .  دادی میامی گرفت و نھ پی می نھ تماسگھیماھور ھم د. خونھ بمونم
 دارم ی چھ احساسدهی گفتم کھ ماھور فھمتای بھ آرمیوقت. ادی بھ سراغم مازیفقط وقت ن
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 ندم و فکر نکنم، چون اگھ بخواد خودش تی اھمھش زده، گفت بھتره بیو چھ حرف
 . مامان بودیشگیحرف ھم.  دونستمی خودمم خوب منویا.ادیسراغم م

 و نی و بابا و آرممی شستی شام رو می ظرف ھامیشب بود و من و مامان داشت    
 رو جواب داد فونی آنیآرم.  حال نشستھ بودن کھ زنگ در بھ صدا در اومدی توتایآرم

 . باالانیعمو و زن عمو دارن م: و رو بھ بابا گفت
 یبابا برا.  ھمھ تنش و دعوا خستھ شده بودمنی از اگھید. استرس وجود منم گرفت    

خونھ و  آشپزی اومد توتایآرم.  در و مامان ھم دنبالش رفتی رفت جلوییخوشامدگو
  شده؟ی چیگیم: رو بھ من گفت

  نزده؟ی بھ تو حرفنیروژ!  دونمینم: گفتم    
 . االن بپرسمی خواینھ چند وقتھ بھش زنگ نزدم، م -    
 .می فھمینھ ولش کن، خودممون م -    
 بود بیعج. شدن تعجبم شدشتری و خوش و بش زن عمو باعث بی احوالپرسیصدا    

 وهی مخچالی یفکر کردم بھتره زودتر از تو. خورد کنھکھ زن عمو انقدر خوب بر
 خواست بعد از اون یدلم نم. کنم و زود برگردمی ببرم و سالمییرای پزیبردارم و برا

 . با زن عمو رو بھ رو بشمنیھمھ توھ
 گذاشتم و زی می ھا رو رووهی ھال و می تومی رفتتای کار رو کردم و با آرمنیھم    

 ی از برخورد احتمالنکھی ایبرا. زن عمو از جاش بلند شد و بھ سمتم اومد.سالم کردم
 .دیی کنم بفرمایخواھش م:  کنم گفتمیریجلوگ

 دست دور گردنم انداخت و بغلم عای زن عمو سریلحنم چندان ھم دوستانھ نبود؛ ول    
 آتوسا جون دختر گلم احوالت خوبھ؟: کرد گفت

معلوم نبود چھ .  گرد شده بھ زن عمو نگاه کردمیرف، فقط با چشم ھابدون ح    
.  رو بغل نکرد؟ دوباره سر جاش نشستتایوگرنھ چرا آرم.  و چھ خبرهدهی دیخواب

 کارت دارم نیآتوسا جان بش: خواستم از جمع جدا بشم کھ خطابم قرار داد و گفت
 .زمیعز
 کلمھ کی ی خواست حتیدلم نم. دمباز ھم بدون جواب سر جام نشستم و منتظر ش    

 نسشتھ بود و بعد بھ بابا ری بھ عمو کھ ساکت و سر بھ زینگاھ. ھم باھاش حرف بزنم
 خواستم بگم کھ تو یآتوسا جان م: و مامان کردم و زن عمو شروع بھ صحبت کرد

 کھ می کردیاگھ کار.  رفع کدورت ھاستی اومدم برانجایاگھ امروز ا! یمثل دخترم
 . نفرکیاما خب اشتباه از ھممون بوده نھ فقط . ی ببخشدوارمی ام،یبشناراحت 

 کھ فیاما ح! ی صورت گرفتھ، فقط خودت مسببش بودی دلم گفتم اگھ اشتباھیتو    
 . جملھ رو بلند بگمنینتونستم ا

باور کن کھ من .  کنم و بگم کھ حاللم کنیحاال ھم خواستم ازت معذرت خواھ -    
 ! دوستت دارمیلیخ

 یاالن ھم اومدم با اجازه :  آورد و گفترونی بی و پاکتفشی کیبعد دست کرد تو    
 . پنج شنبھ شب کھ عقد بھار و رضاست، دعوتتون کنمیآقا بھرام، برا
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باالخره بھ ! بگو چرا انقدر مھربون شده:  دلم گفتمیتو.  حکمفرما شدیسکوت    
 .کھ از مادرش شکست بخوره بود دی اما از رضا بعدویآرزوش رس

 یوا:  بھ صورتم زدم و گفتمی سکوت رو بشکنم، ماسک خوشحالنکھی ایبرا    
 .مبارک باشھ ان شاءهللا!  زن عمو؟نی گیراست م

 و کف زدنو ی ھم انگار فکر منو خوند و ھمراه من شروع کرد بھ خوشحالتایآرم    
 کرد ما یحتما فکر م. د بویدنی زن عمو دی افھیق.  گفتکی و تبردنیسوت کش
 سوخت و ما ی حاال خودش بود کھ داشت می کنھ، ولی مفی کی و کلمی شیناراحت م

 :گفت  نکنھی صحنھ رو خالنکھی ایبرا. می کردی مفیک
 روز ھی. ادی خود رضا بدی گفت بای می کرده بودم، ولیمن کھ از بھار خواستگار -    

قبول کرد و رفت ! ؟ی دختر حرف بزننی با ای بری خوایبھ رضا گفتم مادر جون نم
 دختر یلی کھ بھار خدهی کرده و فھمیبعد گفت کھ تا حاال اشتباه م. باھاش حرف زد

 ! خوادشی و مھیخوب
 یرضا و بھار رو برا!  کھ آرهمی کرددیی و تامی گفتکی تبری باز ھم کلتایمن و آرم    

 ی نمگھید. می زن عمو رو دادی  پر از طعنھی کار جواب جملھ نیھم ساختن و با ا
 وه،ی گفتن و تعارف مکی مامان و بابا ھم شروع کردن بھ تبری بگھ و وقتیدونست چ

 زود از جا نی ھمیبرا. دی ترکی از حرص مشت خورد و دای خون خونش رو مگھید
 :بلند شد و گفت

 .می و کارت بدمی ھم برگھی دی چند جادی بادیببخش -    
 رفت و عمو در رونی کرد و از خونھ بی و تندی سرسریموقع رفتن خداحافظ    
روم ! داداش حالل کن:  رو بھ بابا گفتد،ی رو بوسنی و آرمتای کھھ سر من و آرمیحال
 .می کردتتونی دونم اذیم. اهیس

 خوشحالم و اصال ھم یلی باور کن خھ؟ی چھ حرفنیا: بابا عمو رو بغل کرد و گفت    
 .میستی ندلخور

!  آتوساولیا. دی ترکیزن عمو داشت م! ی وایوا:  بلند گفتتایبعد از رفتنشون آرم    
 .یخوب حالشو گرفت

 مورد می در ای کدوممون حرفچی ھگھی دنی ھمی بابا مواجھ شد و براخی با توبتایآرم    
 .مینزد

 
    
 

 رمان ھی دونم کھ یم.  کنمی میًمن واقعا احساس شرمندگ.  مھربونمیسالم دوستا    
. شی برسونانی و بھ پای تا آخر بردی بای کنی شروعش میچھ خوب باشھ و چھ بد، وقت

وگرنھ .  نداشتمطشوی شراامی کھ نتونستم بی مدتنی الی دلکی متاسفانھ بھ ھزار و یول
 دی و بخوننیای بنی دونم تا دوباره شما بخوایحاال ھم م.  ذاشتمی و پست مومدمیًحتما م
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 دیً بزرگ بھ ھمتون بدھکارم و واقعا امیلی خی عذر خواھھیپس !  کشھی طول میلیخ
 .دیدارم کھ منو ببخش

 ھی داستان کم نشده باشھ چون تیفی کنم از کیفقط دعا م.  نوشتمدی پست جدھیاالن     
 ! خواد آخراش افت داشتھ باشھی رو بھ اتمامھ و دلم نمییجورا

 ھم شیچند روز پ! ھی درجھ و امروزم شرج٥٠ ھوا ی خوزستانھ و ھنوز دمانجایا    
 خواستم برگردم ی بودم و مییمن جا! نی و ببای راه افتاد کھ بی طوفان گرد و خاکھی

ً رسوندن حتما و قطعا من ی از دوستام و پدرش منو رسوندن کھ اگھ نمیکیخونھ کھ 
 ! تونست حرکت کنھی نمنی ماشبود انقدر کھ افتضاح!  بردیرو باد م

 می و ن١٢ ساعت شبید. ادی لرزه منی دو ھفتھ ھم ھست کھ ھمش داره زمیاز طرف    
 .دی پام لرزری لحظھ زھی کنم ی مپی االنم کھ دارم تانی و ھم٧و امروز صبح ساعت 

 رو گفتم کھ نایا! می ھا چقده مظلومی ما خوزستاندینی ببدیخالصھ حسابشو بکن    
  ھادی نکرده زلزلھ اومد و من مردم حاللم کنیاگرم خدا.  منودیببخش

 بابا یا!  تونم باھاش ارتباط برقرار کنمیً شده اصال نمی شکلنی اتی چرا سایراست    
 ریز.  سوال داشتمھی ی ولزی مریقرار شده اگھ زلزلھ اومد برم ز!  لرزهی داره منیزم
 زلزلھ ی وقتای و آر؟ی خای هری گی برق ھم منو مای آای آوترهی پر از کابل برق و کامپزیم
 . کننی تموم شد قطعش می وقتای شھ یقطع م  برق از اولادیب

 ی پامون مری زینجوری دست دکترم کھ ھمری روزم تو مطب دندونپزشک بودم زھی    
 ی مجرمون،ی شبکھ استانومدی لرزه منی بارم داشت زمھی! مای داریتیوضع. دیلرز

 گفت مردم ی مدی نباای اومد کھ آشیبرام سوال پ! دی گفت خونسرد باشی میبرنامھ ھ
 ادی مشی برام سوال پینجوری بلھ من ھمدی شد و مرددی زلزلھ شددی شادیریپناه بگ
 ! کننیدگیً لدفا رسنیمسئول

 سواالمو بپرسم یاگھ بخوام ھمھ .  زنمی حرف میادیز.  از پست امروزنمیخب ا    
 ! شھی مشتری پست ھم بھیاز 
 
 
 
 
 

 ی جشن عقد رضا و بھار بھ خونھ ی کردم تا برای مدای پی خواست بھونھ ایدلم م    
 تایتو فکرم بود بھ آرم!  رفتمی مدی بود نبایھرجور! فقط دو روز مونده بود. عمو نرم

 ینجوری و رضا اعالم کنھ و ادهی عقد پدی علت نرفتنم رو ھمزمانی مھمونیبگم کھ تو
 ی بھ من فکر ھم نمی اونروز حتچکسی مطمئن بودم ھبتھال.  خوردی ھم بر نمیبھ کس

 خواستم با نرفتن ھم بھ زن عمو یم!  نرفتنم باشنلی دنبال دلنکھیکنھ، چھ برسھ بھ ا
 دی حضور من اونجا شانکھی ای نداره و ھم بھار رو از نگرانیتیثابت کنم برام اھم

 دونستم ی کھ میی جاا تی نگران نبود ولدمیشا. باعث جلب توجھ رضا بشھ نجات بدم
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 ازدواج شنھادی ھمسرشون بھش پ،ی رو کھ روزی دخترا دوست نداشتن کسیھمھ 
 ! کنمی ھم فکر مزای چنی بودم کھ بھ ای خوبیلیبھ ھرحال من دخترخ! ننیداده بب

 چند روز چھ نی خواستم بدونم ایم.  رو گرفتمدهی پدی برداشتم و شماره مویگوش    
 کھ ناباور و بھت زده بودم و یدر حال. اعت باھاش حرف زدم سمین.  افتادهیاتفاق

 عقد ماھان و مھسا کھ روز پنج شنبھ بود دعوت ی برانکھی از اون خوشحال از اشتریب
 داره سر بھ ای گھیً کھ واقعا راست مدمی ازش پرسرچند با!  شدیباورم نم. شده بودم

 ! تازه بودی بازھی نی ادمیشا! قتھی حقنیاما گفت کھ ع!  ذاره؟یسرم م
 پدرش و بچھ اش ھم با خودش برده، بر خالف ی ماھان رفتھ خونھ ی گفت وقتیم    

ً خوشحال شده و اصال در مورد اون بچھ دلخور نبوده و یلیانتظارشون پدرش خ
 !نطوریمادرش ھم ھم!  ھم محبت کردهیلی بھش خیبرعکس، حت

 کنھ و بھش شی کنھ تا راضیم ره با نامزد مھسا صحبت ی ماھان ھم میاز طرف    
 نامزدش یول!  بودهشی کرده، مربوط بھ بچگی و اگر اشتباھرهی تقصیبگھ کھ مھسا ب

 ی سن و سالش زننی با استی خواد و حاضر نی نمی زننیقبول نکرده و گفتھ ھمچ
 !خودش لطمھ بزنھ  داره و بھ اعتباری سابقھ انی کھ ھمچرهیبگ

 خواد آبروش ی گھ کھ اگھ می کنھ و بھش میبت م ره با مھسا صحیماھان ھم م    
 پنج شنبھ کھ جشن عقدش بوده، با ماھان ازدواج نی و دوستاش نره، ھملی فامیجلو
ماھان ھم بھش گفتھ . ادی بدش میلی گھ از ماھان خی و مشھی نمیمھسا اول راض! کنھ

 خواد باھاش ی ھم بخاطر بچھ ش مال بھش نداشتھ و حای اون موقع حسدیکھ شا
 ھا رو جبران کنھ ی مھری اون بی ده کھ بعد از ازدواج ھمھ ی قول میازدواج کنھ ول

 ! باشھدهی پدی برای خواد کھ مادر خوبی ازش منیو فقط در عوض ا
 کھ در حقش کرده رو یی ھای مرد رفتار کنھ و کوتاھھیبھش قول داده کھ مثل     

 مجبور نکھی گھ کھ فقط بھ خاطر ایتھ بھش م کنھ و البیمھسا ھم قبول م! جبران کنھ
 ! شھی کنھ و چند وقت بعد دوباره جدا می منکاروی بھ ھم بزنھ اشوینشھ مھمون

منم !  فقط حرف بودهنی داره و الی گفت مطمئنھ مھسا ھم بھ ماھان تمای مدهیالبتھ پد    
 . مطمئن بودمی حرف تاحدودنیاز ا
 تونستم شونھ یھرچند بدون بھونھ ھم م.  داشتمیوب خی پنج شنبھ بھونھ یحاال برا    
 خواستم بگم درست از آب در اومد ی کھ می دروغنکھی بھ خاطر ای کنم ولیخال

 !گھی عذاب وجدان ھم نداشتم دینجوریا. خوشحال بودم
بابا .  کردم کھ ھمراھشون نرمی بود مامان و بابا رو راضیپنج شنبھ با ھر دردسر    

 یلی ھم ختایآرم.  شدی مامان باالخره راضیونی با پا در میًکھ واقعا مخالف بود ول
 . مامان و بابا اجازه ندادنی ولادی خواستبا من بیدلش م

!  آخھھیتو دلم گفتم چھ کار!  سالن بزرگ و معروف از سطح شھر بودھی یجشن تو    
لباس بلند !  داشتنی گرفتن و پولشونم نگھ می منای اهدی پدی خونھ اطی حیخب تو

 شونھ ھام یخداروشکر ھوا سرد بود و پالتومو رو.  بودمدهی پوشی و ساده ایمشک
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 یھرچند کھ م. دمی دی نمیی آشناچی من ھیول  بودتیسالن مملو از جمع. انداختھ بودم
 .حوصلھ ام سر رفتھ بود. ادیًدونستم ماھور حتما م

. می گفتم و بعد از ھم جدا شدکی عروس و دوماد و بھشون تبرگاهی رفتم جادهیبا پد    
سامان ھم با !  کنھی مجبور بود سراغ تک تک مھمونا بره و باھاشون احوالپرسدهیپد

 ی کردم و با بیپوف. ششی تونستم برم پی نشستھ بودن و نمیزیچند نفر دور م
.  نشستم و بھ اطراف نگاه کردمی صندلی کردم و رودای پی خالزی مھی یحوصلگ

 . کردمداشی گشت و باالخره پی فقط دنبال ماھور متی جمعیچشمام تو
 دی دونم چرا دلم لرزینم.  زدی حرف می دورتر از من داشت با دختریلی خ،ییجا    

 کردم خونسرد یسع. دمی دی دختر رو نمیاز اون فاصلھ چھره . و تپشش باال رفت
 نگاه کردم تا دنی رقصی کھ داشتن می گذاشتم و بھ چند نفرزی میدستامو رو. باشم

 از یبھ محل مورد نظر نگاه کردم اما خبر  دوبارهیول. استرس رو از خودم دور کنم
 کھ یی دختره ربط داره بھ ھمون حرفانیفکر کردم نکنھ ا. ماھور و دختره نبود

اطراف رو .  بودنطوریًحتما ھم!  بھ فکر ازدواج افتاده زدنکھی و اییدرمورد تنھا
 ی  گوشھھیًبا خودم فکر کردم کھ حتما باھم رفتن . دوباره جستجو کردم اما نبود

 در یی من تا از تنھاشی پومدنی سامان مای دهیکاش حداقل پد!  تا حرف بزننیخلوت
 ی لرزش ھم می خوره پای خر بزه می گفتم ھرکی مدی لحظھ بانی ایھر چند تو. امیب

 ھم داشت ی تبعاتنی عمو ھمچی از جشن عقد رضا و نرفتن بھ خونھ فرار کردن! نھیش
 !گھید

سر بلند .  ھا عقب رفتی از صندلیکی نکھی بھ ھمون منوال گذشت تا ای اقھیده دق    
 کردم لبخند بزنم و خودمو ی سعی کھ ھول کردم ولی ماھور، با وجوددنیکردم و با د

 نم؟ی شھ بشیم: با لبخند گفت. کنترل کنم
 !نیراحت باش!  کنمیخواھش م:  آوردم و گفتمنییسرمو پا    

 دهیًحتما با دختره بھ توافق رس.  شدمی موونھیمنم کھ داشتم د!  نگفتیچینشست و ھ    
 دونھ ی کردم کھ می فکر منیھر وقت بھ ا. بود و حاال اومده بود منو حرص بده

 . دھن باز کنھ و توش فرو برمنی خواست زمیدوستش دارم، دلم م
 
 

 اومد و کنار عی دختر سرھی کھ می بدون حرف نشستھ بودی ھمونجوری اقھیچند دق    
  من؟ی دوستاشی پمی بریایم! ماھور:  و رو بھ ماھور گفتستادی ازمونیم

 بھ من یماھور نگاھ.  ما بودیتای ھمسن آرمدمیشا.  اومدیبھ نظر کم سن و سال م    
 نگاھمون، ماھورو مخاطب دنیکرد و منم بھ تبع خودش نگاش کردم، کھ دختره با د

 یماھور جان معرف:  کم حرص داشت گفتھی کھ انگار ی لحن خاصھیقرار داد و با 
  از دوستات ھستن؟؟ی کنینم

 !نامزدمھ! آتوسا خانم: ماھور با لبخند بھ من نگاه کرد و رو بھ دختره گفت    
 ! ھستندهی پدیی خانم، دختر دادای ششونمیا:  رو بھ من کرد و گفتبعد    
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 !! ماھور خانینگفتھ بود:  ابروشو باال داد و بھ من نگاه کرد و گفتھیدختره     
  نھ؟ای یایخب حاال م:  لحظھ مکث کرد و دوباره گفتھیبعد     
 نجای کن و بگو نامزدم ایاز دوستات عذرخواھ! زمینھ عز: ماھور جواب داد    
 . تونم تنھاش بذارمی ست و نمبھیغر
باز از : خواستم بگم.  بزنھ پشتشو بھمون کرد و رفتی حرفگھی دنکھیدختره بدون ا    

 ؟ی کردیمن استفاده ابزار
!  بودومدهی ھم بدم نادی رفتار زنی تونستم تو دلم بگم، چون از ایفقط م!  خبیول    

 پسنده اما ی با رفتار منو نم،ی روز برام روشن بود کھ دختر مثلگھیھرچند االن د
 . صداش بھ خودم اومدمدنیبا شن. رمی بگدهی تونستم احساسمو نادیبازم نم

 !ھیرستانیدب!  دختره ھمش ھجده سالشھ نیا -    
 :با تعجب ابروھامو دادم باال و اونم ادامھ داد!  بودکتری ما ھم کوچیتایپس از آرم -    
 بھش بگم یزی چادیدلم نم! چھی پی بھ پرو پام مینجوری انھی بیھردفھ منو م - -    

  دست بردارهدی حرفو بزنم شانی الزم بود اندفھیاما ا! چون بچھ سال و خامھ
 کھ دختره با دوستاش نشستھ بود و بغل گوش ھم پچ پچ یینگاھمو دوختم بھ جا -    

ماھور . از رفتارشون لبخند رو لبام نشست! ن کردی بھ ما نگاه میواشکی کردن و یم
 بار باھاش ھمراه شدم و رفتم تو ھیقبال !  آتوسای دونینم:  گفتدیھم کھ لبخند منو د

 رو بھم نشون ششونی ناخون و رژلب و لوازم آراالک  ھمشنایا. جمع دوستاش نشستم
 ! قشنگ تره؟ی مال کدنی پرسی دادن و میم

 ھم واسھ مدل الک ی اسمھی:  و گفتدی کردم کھ خنددوباره با تعجب نگاش -    
 ! بودی دونم چی گفتن نمیناخنشون م

 !کوریمان: با خنده گفتم -    
  ھست حاال؟ی چ،آره! آھان - -    
 ! بودم خودمو کشتم تا کنکور قبول شمنای ھمسن ایمن وقت: گفتم.  شدشتریخندم ب -    
 یچیھرچند آخر اون ھمھ درس خوندن ھ: بعد چند لحظھ مکث کردم و ادامھ دادم -    

 ! برنی لذت می دارن از زندگنای واقعا ادیشا! ھم نشد
 حاال دیشا!  خودش ارزش دارهی بھ نوبھ ی آتوسا؟ ھرنوع زندگھی چھ حرفنیا - -    

ا حداقل اون ھمھ  امی خوای و خودت نمی کھ داری نداشتھ باشیشغل درست و حساب
. ی داشتھ باشیتی باعث شده واسھ خودت شخصی کھ خوندی و درسیدی کھ کشیزحمت

 کھ نظر بده الکت قشنگھ یھ مرد بخوای جمع و از ھی ی توینی خواد بشی دلت میعنی
  نھ؟ای

 !شونھیالیخیمنظورم ب! ستی ننینھ منظورم ا - -    
 !شھی می باعث پوچ شدن زندگی زندگی بودن توالی خیب - -    
 یچھ غلط: تو دلم گفتم.  جواب آماده داشتھی گفتم براش ی میزیانگار ھرچ! نھ  -    
 نکھی ایبرا. زنھی بھت انگ احمق بودن می حرف بزنگھیچھارتا کلمھ د!  آتوسایکرد
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 بھ دروغ بگھ تو دی نفر ھرجا رسھی ی اجازه بدنکھی ایول: بحث رو عوض کنم گفتم
 ! ازت سوء استفاده بشھی دادازه اجیعنی ،ی نگیچی تو ھم ھیشنامزد

! دهی نشون می چھ عکس العملنمیبعد از تموم شدن جملھ م نگاش کردم کھ بب -    
 اد؟ی تو خوشم می از چیدونیم:  تو چشام نگاه کرد و گفت میمستق
ا تو تنھ: اونم معطل نکرد و گفت. منتظر نگاش کردم تا خودش حرف بزنھ -    

 نکھی و مھمتر استمی زنم مجبور بھ تظاھر نی باھاش حرف می کھ وقتی ھستیدختر
 ی کنی نمی سعای خوبھ زی کھ ھمھ چی کنی تظاھر نمچوقتیھ!  کنھیخودش تظاھر نم

 ! خوبھنیا. ی بکشت دسی کھ ھستیزی رابطھ از چھیبخاطر بھتر کردن 
 دونستم کھ یھرچند م.  دادفی ازم تعرینجوری انکھیتو دلم ذوق کرده بودم از ا -    

 . کنمی واقعا تظاھر می و من گاھگھی مراهی بیتاحدود
.  شد سکوت کردمی مکی کھ داشت بھمون نزددهی پددنی بزنم کھ با دیخواستم حرف    
 شده مگھ تا حاال من و ماھورو یچ: تو دلم گفتم.  دادی با خند از دور ابرو باال مدهیپد

 !!!دهیبا ھم ند
 ...شما دوتا. دمی تازه شنیخبرا!!! خب خب:  گفتدی رسنکھیبھ محض ا    
ھنوز حرفشو کامل نزده بود کھ ماھور جواب !  شدهی افتاد کھ چمیتازه دوزار    
 ! دو درش کردمینجوری شده بود منم اچی پاپدای ش؟یتو چرا باور کرد:داد
 ھمھ راه نی خود ایب:  بود از ھم وا رفت گفتدهی کھ ترکی کھ مثل بادکنکدهیپد    

 !نجایاومدم تا ا
 !آره بابا: ماھور گفت    
 ! جاندهی کجا پدی مشرقیًاصال من کجا و آقا: من با حرص گفتم    
 !دیمونی و فنجون ملی فنیآره بابا شما دوتا ع: گفتدهیپد    
از کدوم :  بھم کرد و گفتیماھور نگاھ!  حرفش ازمون دور شدنیھمزمان با ا    

 !لحاظ؟
 من کجا و تو کجا؟: پرسشگر نگاش کردم کھ گفت    
 یعنی نیا!  ذره دلم آروم شدھی دونم چرا ینم. از لحنش معلوم بود حرصش گرفتھ    

 . دادمی نظرنیبراش مھم بود کھ من ھمچ
 
 

 نھ؟ی ا ازریمگھ غ:  نگاش کردم و گفتممی گرفتم و مستقروی حالتش ننیاز ا    
 گھی دی دادم؟ اگھ جادونیباز بھت م: با حرص دندوناشو بھ ھم فشار داد و گفت    
 !گفتمی کھ بھت ممیبود
از حرفش !  از جاش بلند شد و ازم دور شدکردمی نگاش مرتی کھ من با حیدر حال    
 دلمو بشکنھ و ی راحتنی تونست بھ ای مرد چطور منیا.  ناراحت شده بودمیلیخ

تو دلم !  بودختھیاعصابم بھ ھم ر!  بھش نزدمیمن کھ حرف بد!  بگھیزی چنیھمچ
 ! احساسوی بتی ظرفیولش کن ب: گفتم
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 و گرفتارش ومدی خوشم نمبی جمع غری توییاز تنھا!  از بخت بد من بودنمیحاال ا    
 ! عمو نرفتمیشده بودم بھ خودم لعنت فرستادم کھ چرا خونھ 

. ) زدمی بھ سر و صورتم می آبرفتمی مدیبا.  دور شدمتیاز جام بلند شدم و از جمع    
 سی سروھی ی باغ بھ اون بزرگیتو(  خراب بشھشمی ممکنھ آرادی اگھ فکر کندیونیمد

 کھ نی کردم و ھمدای رو پییباالخره دستشو. بھ سمت ساختمون رفتم و وارد شدم! نبود
 ابروھاشو باال داد دنمیبا د. رونی شد و ماھور اومد باز در برمی درو بگیخواستم دست

 ؟ی دارکاریچ: و گفت
! ی تو داشتنی کھ شما ایھمون کار: جواب دادم! ھیعجب آدم رو دار: تو دلم گفتم    

 ! قبلش ازتون اجازه نگرفتمدیببخش!  بشرهکیولوژیزی فیازھایجزو ن
 !کالیبا؟ بارنھ با: لباش بھ خنده باز شد و گفت.  خوشش اومده بودمی ادبیانگار از ب    
منم کھ .  بھ سمت در گرفتدیی در کنار رفت و دستشو بھ نشونھ بفرمایاز جلو    

 کھ گفتھ یبھ جملھ ا. دمی کشیقی بودم رفتم داخل و درو بستم و نفس عمی حرصیحساب
 !ی کنی ادبی نبود انقدر بیخاک بر سرت آتوسا نباز: بودم فکر کردم و بھ خودم گفتم

 بھ سمتم اومد و دنمیبا د! ستادهی سالن ای تودمی اومدم و درونی بقھیبعد از دو دق    
 !آتوسا: صدا زد

 !یبلھ جناب مشرق: نگاش ککردم و با آرامش گفتم    
  با ھم؟رونی بمی بریایم -    
 کجا؟: با تعجب گفتم     
 ! خوام حواب اون حرفتو بدمیم! می بگردمی برینجوریھم -    
!  دعوتمی من بھ خانوادم گفتم عروسدیببخش: گفتم!  کرده بود منو مسخرهکھیمرت    

 !می دوئل کنرونی بمی بری مشرقینگفتم قراره با آقا
 !ی با مزه ایلیآتوسا خ:  کرده بودم قھقھھ زد و گفتفیانگار براش جوک تعر    
فکر نکنم االن اگھ بھت بگم ! من حوصلھ م سر رفتھ:  شد و گفتیبعد دوباره جد    

 !میگردی ساعتھ بر ممین! رونی بمی برگمی منیواسع ھم! یای بمی وسط برقصمیبر ایب
 در یجلو:  رفت و گفتی بزنم بھ سمت خروجی بذاره من حرفنکھیبعد بدون ا    

 !ایمنتظرم زود ب
اما !  دنبالمادی دوئھ و می االن آتوسا زود مگھیبا خودم فکر کردم حتما با خودش م    
 !ی مشرقی باطل آقاالی خیزھ
!  مرد بودنیتنھا بودن بھتر از تن دادن بھ اوامر ا!  باغ و سرجام نشستمیرفتم تو    

 ! منھ؟سی رئکردیواقعا چرا ھمش فکر م
 ی از خوش شانسنمیخب ا.  زنگ خوردمی گوشزدمی کھ می ربع طبق حدسھیبعد از     

فکر کنم : زدبعدشم کھ اس ام اس !  حرص بخورهشتریمن بود چون جواب ندادم تا ب
 خب پس دوباره یلیخ! ومدهی خوشت ننمونیاز صلح ب!  تنگ شدهدنیدلت واسھ جنگ

 !شروع شد
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 خواد دوباره لج و یمعلوم بود کھ دلم نم.  شدممونی از کارم پشامشیبعد از خوندن پ    
 در ی نشده برم جلوری از جام بلند شدم و فکر کردم تا دعیسر. می رو شروع کنیلجباز
 !ی دادامی تو پومدمی داشتم مگمی راه ھم با خودم فکر کردم کھ بھش میو تو
 لبخند ھی و واری داده بھ دھی تکنھی دست بھ سدمی بودم کھ دی در خروجکینزد    

 تونستم راه ی آرزو کردم کھ مدنشیبا د.  کنمی رو لباشھ و داره نگام مروزمندانھیپ
 . آتوسایچھ زود خام شد: تو دلم گفتم. رفتھ رو برگردم

 ! کردمیاز دور داشتم نگات م:  گفتدمیبھش کھ رس    
 !ایب:  رفت و گفترونیاز در ب!  بود با عجلھ اومدمدهی دیعنیمردک     
 ھم خندم گرفتھ ی کمھی.  کف دستم فرو کردم و فشار دادمیاز حرص ناخونامو تو    
دوست داره باھام باشھ ! ھی چی کارا برانیخب اگھ دوستت نداره ا: تو دلم گفتم! بود

 !دای رفت با شیوگرنھ م! گھید
 در پارک کرده و ی جلونشوی ماشدمی و درونیرفتم ب!  دادمی میچقدر خودمو دلدار    
 .آروم جلو رفتم و سوار شدم!  منتظرهنی ماشیتو
 
 

 ی صندلیبعد بھ پشت.  رفت و پارک کردابونی خی روشن کرد و تا انتھانویماش    
چندان معذب نشدم و قلبا از .  شدرهی داد و صورتشو بھ سمتم چرخوند و بھم خھیتک

 نی دونستم و خبر داشتم کھ ای کارشو نملی دلنکھی ای خوشم ھم اومد ولنکارشیا
 !شم شد ناراحت بی ھم زودگذره باعث متیموقع
 ھر یتو: دمیصداشو شن.  دوختمرونیاھمو از پنجره بھ ب بھش کردم و نگی نگاھمین    

 و شھی بھ عادت ملی کنھ تبددایاگھ ادامھ پ! نھیری شی حدھی تا ی دعوا و لجبازیرابطھ ا
 !شھی و باعث فاصلھ گرفتنشون از ھم مشھی می کنن و جدیآدما باورش م

از امروز واقعا دعوا و : گفت! ی و طوالنمی بار مستقنیا. دوباره نگاش کردم    
 ! تمومھیلجباز

 فتھ؟ی بیمگھ از امروز قرار بود چھ اتفاق!  کھ تمومھی چیعنی    
 !می تمومش کنایب!  سالمھکی و یمن س!  حرفانیاز سن من و تو گذشتھ ا: ادامھ داد    
  رو؟یچ:  دونم چطور گفتمینم    
 !می صلح کنایب! یقبال ھم گفتم گوش نداد! گھیدعوا رو د -    
 خواست ینکنھ م!  بھ صلح داشتازی کھ نمی خواست با ھم در ارتباط باشی میعنی    

 خواست بھم درخواست ازدواج ی االن میعنی)  گفتمامای قدادی بھ نویا(بھم تجاوز کنھ 
 !بده؟
 و ماھان و مھسا رو دهی سامان با پدی چند وقتھ کھ رفتارانیا!  آتوسای دونیم -    

 !می من بودی خونھ ی کھ تویمخصوصا اون چندروز!  شدمی حسوددمید
صورتم از !  کردی می خواست و داشت ازم خواستگاری زن می راستی راستیعنی    

 ! کنمکاری دونستم چی بود نمنطوریاگھ واقعا ا!  فکر داغ شدنیا
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 چشم ی بعدا وقتگھی کھ دمی گفتم صلح کننیواسھ ھم! ی خوام برم خواستگاریم -    
 !می باز دعوا نکنمیتو چشم شد

کاش !  کنھھی من توجی داشت کھ خودشو برایچھ ضرورت!  بستخیخون تو رگام     
 خواست یازم م.  زدمی بھ افکارش میدیی مھر تانکارمی شم اما با اادهی تونستم پیم
!  ازدواج کرد ھمسرش دلخور نشھی سمتش نرم و رابطھ رو تموم کنم کھ وقتگھید

 یھمھ .  بودتی اھمیدل من براش ب  داشت اماندشوی دل زن آیچقدر از االن ھوا
از االن !  راحت باشھالتونیخ! ستی نشتری بحی بھ توضیازین: توانمو جمع کردم و گفتم

 !بھ بعد صلح برقراره
 ادهیمن تا باغ پ: و با گفتن شدم ادهی پنی از ماشنھی بی اجازه بدم حرفنکھیبعد بدون ا    
 ! کنمی میرو
 نطوری ھمشھیھم!  بودمالیچقدر خوش خ. چقدر ساده و احمق بودم. ازش دور شدم    

 آتوسا؟: چند لحظھ بعد کنار پام ترمز کرد و صدا زد! زود باور و ساده لوح! بودم
 بلھ؟:  و نگاش کردم و آروم گفتمستادمی انی خواستم غرورم بشکنھ واسھ ھمینم    
 ؟ی برداشت کردیتو از حرفام چ!  سوال دارمھی -    
! گھی منم صلح کردم دنیشما دنبال صلح ھست: گفتم!  خواست عذابم بدهیھنوزم م    
 ن؟ی خواستھ بودنی از اری غیزیچ

 چرا؟! ی و رفتی شدادهی پھوی کھ تو می بگردمی برایگفتم ب! آره -    
 ی بھ کسنی اگھ با من بگردی خواستگاردی حاال کھ قراره برنی کنیخب فکر نم -    

 !شھی می کم لطفدیکھ انتخابش کرد
 کردم و از یتازه داشتم برات درد و دل م!  رو انتخاب نکردمیمن کھ ھنوز کس -    

 ! زدمی حرف مدمی جدمیتصم
اما !  مدنظرش نبودیپس شخص خاص!  وجودم بودشیحرفش مثل آب رو آت    
 ! خوام برگردم بھ جشنی مدیخشبب:گفتم
 ! کنمیاصرار نم!  خبیلیخ -    
 .  نشستممی قبلی روشن کرد و گاز داد و رفت و منم وارد باغ شدم و سر جانشویماش    

 
 گفتن ی برای بابت تموم نکردن رمان حرفیجز ابراز شرمندگ!  گلمیسالم دوستا    

 شما ھم دوارمی و امذارمی فقط مونده کھ ان شاهللا براتون مگھی سھ پست دیدو ال! ندارم
خب اگھ دلش ... گمی واقعا منویدوستتون دارم ا.  داشتمیادیمشکالت ز! دیببخش

با !  بشمالیخی گرفتم بمیتصم!  چھی بھ پروپام بپاشت دیلی با من باشھ چھ دلخواستینم
 ای خواد ی تورو مستی کھ معلوم نی باشی عاشق مردی خوای میخودم گفتم آتوسا تا ک

 زهی ری رو بھ ھم مای زن رو واقعا بخواد بخاطرش دنھی مرد اگھ ھیبھ قول مامان ! نھ
 دمیشا!دسی فای بی بزنشی و خودتو بھ آب و آتی اگھ نخواد تو ھرچقدر ھم تقال کنیول
 فکرا بودم نیتو ا!  شدمی متی اما دست خودم نبود اذ، حرفاشو کامل بزنھ ذاشتمی مدیبا

اشتباه ! یخوایفکر کردم م: بازش کردم نوشتھ بود! می گوشی اومد روامشیکھ پ
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 ی می جورھیدی منظورش خود من بودم؟بایعنی!  شوکھ شدمامشی پدنی دکردم؟بایم
 منتظر موندم ی چد؟ھری رو اشتباه کردیچ! شمیمتوجھ نم: نوشتم. براش! دمیفھم

دوباره ! رمی خودمو بگی داد جلویاجازه نم بود کھ ی دونم چھ حسینم! جواب نداد
بھ اطراف ھم کھ نگاه !  شده بودمی حرصیحساب.  ندادی جوابن؟بازمینگفت: نوشتم

. رمی من از حرص بمھ خواست جواب نداده کیحتما دلش م. دمشی دی اصال نمکردمیم
 زی می رومویگوش.  نشستھ بود تا حرص خوردن منو نگاه کنھیی جاھیحتما ھم االن 
 یھمش دعا م. از درون جوش آورده بودم.  حفظ کنمموی کردم خونسردیگذاشتم و سع

 باھاش آشنا شده بودم ی بود کھ از وقتی مرد کنیا.  تموم بشھی مھموننیکردم زودتر ا
 و دمی کشقیچندتا نفس عم.  کھ داشتم رو برام تلخ کرده بودیحاتیو تفر  ھایتمام مھمون

 بھ می ماھور و تصمیحتما منظور حرفا. ثبت فکر کن مایآتوسا ب: بھ خودم گفتم
 تورو ھینجوری گفت؟ خب اون اخالقش ایپس چرا بھم نم! یازدواجش خود تو بود

 وضع بودم کھ نی ھمیتو.  گرفتھ بودیلیحالم خ.  بزنھی کنھ تا حرفیجون بھ لب م
 کم نوی خانوم ھمآتوسا: تو دلم گفتم.  سمتمادی لبخند مھی داره با دای ش، ھمون دخترهدمید

 خانم با دای ش،زی عزی مشرقیآقا:  برداشتم و بھ ماھور اس دادمموی گوشعیسر!یداشت
 و نیای بدیلطف کن!  منشی پانی از عدم حضور شما دارن متی از رضای حاکیلبخند

 بود و در حال ستادهی با لبخند جلوم ادای بعد شھیچند ثان!دی برسونانی رو بھ پاشتونیمان
 زد ی حرف می ماھورجان تنھات گذاشتھ؟ کجا رفت؟جورزمیعز:  جملھ بودنیگفتن ا

 یلیخ!  ام کھ بھ دست آوردهیمی شده و من جزو غناروزی پی جنگ بزرگیکھ انگار تو
 یادی زی دوست و ھمکارا، اطراف ھستننی ھمنشویا:  درجوابش گفتمی و رسمیجد

: تو دلم گفتم!بذارمشون راحت دمی محی من ترج، حضور دارننجای االن اشونیاز ا
 کھ ی مکث جورھیاز حرص با دستش موھاشو کنار زد و بعد از چندثان.آتوسا عاشقتم

 یورنجیماھور قبال ھم ھم! زمیالبتھ عز:  گفتگردهیکامال معلوم بود دنبال جواب م
 ی وجبمی ننی ماھور با اکنمی و فکر مکنمی می کرد من االن حسودالی خیطفلک!بود

 جان شما چقدر خوب منو دایش:  ماھور از پشت سرش جوابشو دادیصدا!دوست بوده
 کردن من تیکامال متوجھ شدم کھ ھدفش اذ! دی بھ عقب چرخری غافلگدایش!دی شناسیم

 بفھمم تونستمی لطف ھم نبود چون حاال مز ای حرکتش واسھ من خالنی خب ایبود ول
خب من :  ببازه با گفتن خودشونکھی بدون ادایش!ھی زنھ چی کھ مییمنظورش از حرفا

 دیخب با: بعد روبروم نشست و گفت. نزدی حرفچیماھور ھم ھ!  برم دور شدگھید
 رو بشھ و رو دست ی وجبمی نھی ی دستم جلوخوادیازت تشکر کنم چون دلم نم

 شناسن ی ھست و شما رو منجای کھ ای ھمھ آدمنی از ایکی بھ نی ترسینم: فتمگ.بخورم
فقط اونوقت مجبورم تو رو ! نھ چرا بد بشھ:  گفتی جدیلیشھ؟خیبگھ؟ براتون بد نم

 عمق کالمش تلخ ی وجودم رو گرفت ولی مطبوعیگرما!یوادار کنم باھام ازدواج کن
 یریی تغنکھیبدون ا! قابل تحملھبراتون ی عالقھ اچی بدون ھیزندگ: بود با حرص گفتم

 از جانب اینب خودم  از جای عالقھ اچیھ:  گفتیدر حالتش رخ بده ھمونطور جد
 خواست بگم خودت یدلم م!  بندازهری مخمصھ گی تونست منو تویتو؟چقدر خوب م
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 ی اجزایچشماشو رو!می بحث رو ادامھ ندنیفکر کنم بھتر باشھ ا:  جواب دادمیول
! شھیخب بدون عالقھ ھم م:  و تو چشمام نگاه کرد و گفتوندصورتم چرخ

 کھ بعنوان ی مردخواستی من کھ دلم میحداقل برا!  شدی بود کھ نمشھ؟معلومینم
اگھ :  جواب گفتمیبھ جا! با تمام وجود دوستم داشتھ باشھشھی ممیھمسر وارد زندگ

 حی توضراتون بری مسی تودی زحمت رسوندن من بھ خونمون رو قبول کندیلطف کن
پس من : فت از جا بلند شد و گعی خوشش اومد چون سریلی خشنھادمیانگار از پ!دمیم
 بکن اتویتو ھم زود خداحافظ!  در منتظرمی و بعدش جلوکنمی می خداحافظرمیم

 !  تا بتونم زودتر برگردم خونھھی و بقدهیازم دور شد منم رفتم دنبال پد!ایوب
 
 

خب :  روشن کرد و گفتنویماش.  کنارش نشستھ بودمنی ماشی ربع بعد توھی        
چرا براتون مھم : گفتم!  من بودحی توضدنیھ شن واساقشیپس اشت! بدهحیحاال توض

! گذرهی ممونیی سال از آشناھی بھ کیاالن نزد:  جواب سوالمو بده گفتنکھی ایشده؟بجا
 ؟بای و امثالھم صدا بزنسیی و شما و ری مشرقی آقانی منو با عناویخوایتو ھنوزم م

 گھی اما االن دمیحاال درستھ کھ ما با ھم دوست نبود: تعجب نگاش کردم کھ گفت
 ھمھ تورو نی من ا؟یری جمع بستن اسمم موقع خطاب کردنم فاکتور بگنی از ایخواینم

  ماھور صداشخواستی دلش میعنی!دوست! گھیخب دوست باش د! آتوسا صدا زدم
 گفت دیسکوتم رو کھ د! دی چرخی چرا زبونم نمدونمی نمیمن کھ از خدام بود ول! کنم؟

 رو ھیمن بق:  ازدواج کرد؟آروم گفتمشھی بدون عالقھ نم بده چراحیخب حاال توض: 
فکر کنم اون پسر ! دوستم داشتھ باشھندمی خواد ھمسر آی دونم اما خودم دلم مینم

 اگھ یعنی -! دو طرفھ باشھدیعالقھ با: تمگف!اون دوستت داشت کھ! رضا! عموت
 اون دوستت نداره باھاش ازدواج ی و بدونی رو دوست داشتھ باشیخودتم کس

 یکس:  خواست بھم بفھمونھ دوستم نداره؟ گفتمی میعنی بھ ھدف زد؟ قای دق؟چرایکنینم
 ینعی نی بده و ایشنھادی پنی کھ چندهی در وجودم دیزی کنھ حتما چیکھ ازم خواستگار

 بھم کرد و با سکوت بھ راھش ادامھ ی نگاھمی زد و نیلبخند!از من خوشش اومده
 بھم ی نگاھمی نن؟دوبارهی پرسی سواالرو منیخب چرا ا: ادسکوت رو شکستم و گفتمد

 نکھی ایبرا!گفتم اون نون جمع رو از حرف زدنت بنداز آتوسا خانوم: کرد و گفت
:  زد و گفتی ماھور؟ لبخندیزنی رو محرفا نیخب چرا ا:  گفتمرمیجواب سواالمو بگ

جواب ندم :  شد و گفتلیدش بھ خنده تبدلبخن!پس جواب بده: با حرص گفتم!حاال شد
 ھزار یجواب بده من روز!  برامکنھی ھم میچھ ناز:  دلم گفتم ؟تویزنی صدام مشتریب

 یم حرفی تا برسگھی دنینھ اگھ جوابمو ند:  گفتملمیبازم برخالف م! ماھورگمیبار م
ما ! نیگی مشھی کھ ھمنویا: گفتم! باھات دوست باشمخوامیم! گمیباشھ م: گفت! زنمینم

!  کھ دوست دخترم بشونھیمنظورم ا!  شدینجوریباز کھ لحنت ا -!میستیکھ دشمن ن
 کردم بغضم لی ذھنم تحلی لحظھ کوتاه نگاش کردم و جملشو کھ توھی!گھیواضح گفتم د

 رونینفسشو با حرص ب.شمیمتوجھ منظورتون نم! نبود نھ واضح: آروم گفتم. گرفت
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 دونستمی؟نمیکنیتو قبول م! میری قرار بگی عاطفی رابطھ ھی ی تویعنی: داد و گفت
 حفظ موی کردم خونسردی تالش منکھی دستپاچھ شده بودم با ا، بھش بگمدی بایچ

 دا بھش فکر کن بعی خوایم: گفت.  بکشمقی توجھ بھش نفس عمی کردم بیسع.کنم
 ی آرامش نسبھی ی حرفش مغزم تونیبا ا!ی جواب بدھوی خوادیاالن نم! جواب بده

 ی باھات لجبازگھی دیھر جواب ھم بد: ادامھ داد. قرار گرفت و بھ خودم مسلط شدم
 شرکت ی تولی مراسم تجلھی ی بھ مناسبت اتمام پروژه کارگھیدو روز د! کنمینم

اگھ !  دنبالتامی میتا اونموقع جوابمو داده بود اگھ! ی باشدی و تو ھم بامی کنیبرگزار م
تازه تونستم ! خنده ام گرفتھ بود! خوام آتوسا خانمی مراسم جواب مانینھ بعد از پا

 چرا بھ تو ای مراسم یای بدی با؟یچرا تو چ -چرا من؟: ذھنمو متمرکز کنم و بگم
 تونمیمن نم: با حرص گفتم! ندارهی خاصلیخب فکر کن دل -!یدو م - دادم؟شنھادیپ
خب من گفتم  -!کنمیھم نم راجع بھش فکر ی حتلیبدون دل!  حرف رو قبول کنمنیا

 تونھی مکنھی ذھنش فکر می و توادی کھ خوشش میمعموال آدم از کس! یرابطھ عاطف
 ی ولستی بد نلتونیدل - ! بشھی رابطھ انی کھ باھاش وارد چنخوادیبراش مناسب باشھ م

 پارک کرد و روشو بھ ی رو گوشھ انی بزنھ ماشی حرفکھنیبدون ا!کنمیمن قبول نم
 اگھ دیشا!  دونستم چطور بھش بگمینم!خوامی ملیچرا؟ منم دل: و گفتطرفم چرخوند 

 ی باشم مسخره ام می دوست دختر کسخوامی نمگفتمی دوره و زمونھ بھش منی ایتو
 نی بھ اچون خب: گفتم!ضمنا راستشو بگو! جواب بده: گفت! بودنی اقتیکرد اما حق

سرمو ! ممکنھ عاشق شده باشم دور انداختھ بشمدی کھ شای روزھی کنم کھ یفکر م
 ی آدمنی تو منو ھمچی ولی فکر کنیزیخوبھ کھ بھ عاقبت ھرچ: گفت. نییانداختم پا

:  تعجب نگاش کردم کھ گفتگم؟بای میمن امشب از اول شب تا حاال دارم چ! ؟یدید
مھربون  یلی خ،کردمیاز رفتارش ذوق م!  ام گرفتندهخ!کنمای خفھ ات منجایآتوسا ھم
خب من امروز از :  گفتمنی ھمی کنم براتشی دلم خواست اذھوی دونم چرا ینم.شده بود

انگار متوجھ شد کھ قصد !شمیاصال متوجھ منظورتون نم!  شدمجی گیرفتارتون حساب
 نکھی و بدون اد بھم کری نگاه عصبانھی کردنشو دارم چون ابروھاشو گره کرد و تیاذ

 کردی می کھ آروم رانندگی قبلقی دفعھ برخالف دقانیا!  روشن کردنوی بزنھ ماشیحرف
حالم گرفتھ !می خواد زودتر بھ مقصد برسی رفت و کامال واضح بود کھ می معیسر
 خودم فکر ی دلداریبعد برا!ی کردشیعصبان!  آتوسایالل ش: بھ خودم گفتم. شد

 فقط دوست ادخوی بگھ میدرست و حساب!  دارمردنخب من زنم حق ناز ک: کردم
 کھ گند دمیفھم. سر کوچھ پارک کرد!تی ظرفیب!  باھاش ازدواج کنمایدخترش باشم 

آروم گفتم ممنون و .  نبودمدنی شد کرد من اھل ناز کشی نمشی خب کاریزدم ول
 یتآتوساااابا ناراح:  شم کھ بازومو گرفت و باحرص فشارداد و گفتادهیخواستم پ

 باره کھ بھت نی آخرنیبھ خدا ا: ش کردم کھ گفت بھ بازوم و بعد بھ صورتینگاھ
بازومو از .  بودزی آمدیحرصم گرفت چون لحنش تھد!  خوامیازت جواب م!  ھاگمیم

 و دی درخواستتونو بگی درست و حسابنی گرفتادیھروقت :  و گفتمدمی کشرونیدستش ب
اعصابم بھ . دمی اونوقت جواب مدیکنی لطف مم بھدی نباشھ کھ انگار داریلحنتون جور
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! صدا زد آتوسا .  شدم و بھش فرصت حرف زدن ندادمادهی پنیاز ماش!  بودختھیھم ر
 بگھ منظور من ازدواجھ ادی خواست بیدلم م! حرصم گرفتھ بود!  کردمی توجھیاما ب

 ھی شده بود تکدهای پنشیاز ماش.  انداختم و درو باز کردم دویکل!ھودهی بی دوستھینھ فقط 
 یچرا نم!  تونستمی اما نمششی خواست برگردم پیدلم م.  کردیام مداده بود و نگ

 براش تکون دادم و وارد خونھ ی خداحافظی بھ نشونھ یدست!  نھایگفت دوسم داره 
 . شدم

 
 

 قبل از من خونھ ھیبق.  بودی داشتم خواب و آرامش فکراجی کھ احتیزی چنیاول        
 یبرا.  رفتی ور مشی تختش نشستھ بود و با گوشی و روداربودی ھنوز بتایآرم. بودن

 دمیکشی سرم می کھ پتو رو روی و در حالدمی تختم دراز کشیخواب آماده شدم و رو
 خوام راجع بھ یم!  کندارمی برونی بی از خونھدبرکھنیصبح قبل از ا:  گفتمتایبھ آرم

 رو تایآرم شد و دهی سرم کشی بعد پتو از روھیچندثان. باھات مشورت کنمیموضوع
 دستاش نی کردم پتو رو از بی افتاده؟سعی شده مگھ؟ اتفاقیچ:  کھ گفتدمی سرم دیباال

 االن نی بود ھمی ادهاگھ موضوع نگران کنن! نھ بابا گفتم مشورت:  بکشم و گفتمرونیب
 ی بدونی خواینم! باشھ: پس بخواب تا فرداپتومو رھا کرد و گفت!  بھتگفتمیخودم م

 ھم یتیتازه برام اھم!  خوام بخوابمینھ م:  گفتمی حوصلگیامشب چطور گذشت؟ با ب
 ی مدارتیباشھ صبح ب:  تختش و گفتی کنھ رفت توی کنجکاونکھیبدون ا!نداره

 و تای آرمی با سروصدای بھ نظر کوتاھی زمانی فاصلھ ھچشمامو بستم و ب!کنم
 نگاه کردم و تایباتعجب بھ آرم. دمی کھ پتو کامال از روم برداشتھ شدازجا پریدرحال

! پاشو بابا صبح شده:  خونسرد گفتیلی ختای شده؟آرمیچ: چندبار پلک زدم و گفتم
 ھ؟ی چھ وضعنیا! مارزھر:  بود گفتمختھی کھ اعصابم بھ ھم ریدرحال! ازدھھیساعت 

 الی خیچ: کردگفتی منو تا می کھ پتویدرحال!گھی شدم دی مداری خودم بیذاشتیم
با حرص از جام پاشدم و بھ سمت . صبر کردمیادی از شب تا االن ھم ز؟یکرد

بھ سمت آشپزخونھ .  پشتدر منتظرم بودنھی کھ اومدم دست بھ سرونیب.  رفتم ییدستشو
 تای آرمدنیسالمش کردم با د.  ھال نشستھ بودیمامان تو! ومد دنبالم انجوریرفتم و ھم

نھ مامان جان دخترت خل : ه؟گفتم شدیزیچ: دی پرسومدی دنبالم منجوریکھ ھم
 یزی اعصابشو بھم نرخودیب! ولش کن! باز چتھ تو:  گفتتایمامان رو بھ آرم!شده
 آرمیتا بھ فھمیدم كھ حتما خونھ عمو درمورد من حرفى زدن كھ حاال مامان!ھا

پنیرو از توى یخچال برداشتم و براى خودم چاى ! ولى برام مھم نبود! اینجورى میگھ
آروم جورى كھ مامان .آرمیتا روبروم نشستھ بود و منتظربود. مشغول شدمریختم و 

چشماش از تعجب كامال باز شد !ماھور ازم خواست دوست دخترش بشم: نشنوه گفتم
اصال كامال معلوم ! دوستت داره؟ دیدى گفتم آتوسا واقعا؟ خودش گفت؟ یعنى: وگفت

بعد با !ت فقط دوست دخترش بشمگف: حرفشو قطع كردم و گفتم!بود كھ بھت عالقھ داره
نھ ابراز عالقھ اى كرد و نھ گفت میخواد باھام ازدواج : ناراحتى ادامھ دادم
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من  -گفتى؟ یعنى چى؟ منظورش چیھ؟ تو چى: تعجبش بیشترشد و با ناراحتى گفت!كنھ
گفت منتظر - خب اون چى گفت؟ -!گفتم نمیخوام فقط یھ دوست دختر باشم! جوابى ندادم

اگھ بگم آره و : خب حاال تو میخواى بھش نھ بگى؟با غصھ گفتم -! جواب بدممیمونھ تا
راست میگى : بعد از یھ مدت ازم دلزده بشھ و ولم كنھ چى؟انگار دركم كرد چون گفت

كجاش : گفتم!این كھ بدتره آتوسا -!بھش میگم نھ:  كردم و گفتماییدباسر ت!این خیلى بده
!  عمو چقدر سنگ رو یخمون كرد جلوى بقیھخبرندارى دیشب زن: بده؟با حرص گفت

عمھ ى بھار ازمامان پرسید آتوسا جون چرا نیومده؟ قبل از اینكھ مامان حرفى 
میگفت آتوسا ! شدلندبزنھ،زن عمو یھ حرفایى زد كھ دود از كلھ ى من و مامان ب

 چون انتظار چنین حرفایى رو از!ناراحتھ و بھ ھرحال توقع داشتھ و از این مزخرفات
مامان نذاشت جوابشو بدم وگرنھ حالیش : آرمیتا گفت!زن عمو داشتم اھمیتى ندادم

 زن عمو از تی خواستگارادی آره و اونم بعدا بی اگھ بھش بگی دونیم! میكردم
 برام مھمھ ی کنی واقعا فکر متایآرم:  نگاش کردم و گفتمعجب تره؟بای می میحسود

 خواست جواب بده مامان وارد آشپزخونھ شد و با تای کنھ؟تا آرمی فکر میزن عمو چ
 ھیتا؟ی آرمی مگھ نگفتم بھش نگد؟ی زنی مخودی حرف بنجای انیباز نشست: اخم گفت

 از تایآرم.الم راحت شدی حرفش خنی اما با ادهیلحظھ فکر کردم ھمھ حرفامون رو شن
بعد بھ سمت !م؟یای کوتاه بدی بای بابا مامان تا کیا: جاش بلند شد و رو بھ مامان گفت

 جواب ینجوری کرده بود تا ایفکر کردم کھ کاش ماھور ازم خواستگار. اتاقش رفت
 بود نیمھم ا.  داشتھ باشھیتی نبود کھ برام اھمیزی چنی اما االن امی دادیزن عمو رو م

 نکھی کھ نھ باعث بشھ از دستش بدم و نھ ایجواب!  بھ ماھور بدمی فکر کنم و جوابھک
 مراسم حاضر ی کردم تا ھم توی فردا آماده می خودمو برادیحاال با.ھغرورم بشکن

 کوتاه ی رابطھ ھی ی ماھور داشتھ باشم و قطعا اگھ فقط منو برای برایبشم و ھم جواب
 .  بودی خواست جوابم منفیمدت م

 
 

 یسعى كردم كمى دیرتر توى ھمایش حاضربشم،خیلى آروم وارد آمفى تئاتر ھتل        
!  رزرو شده بود شدم،حاضرین شاید حدود ھفتاد یا ھشتاد نفرى میشدنشی ھمایکھ برا

پدر ماھور داشت براى حضار سخنرانى مى كرد، بھ ردیف جلو نگاه كردم،مطابق 
ھمونجا نشستھ بودن،جایى پشت سر ھمھ  انتظارم پدیده و پدرش و سامان و ماھور

دستش رو .  نشستھ بود دوختمنگاھم رو بھ جایى كھ ماھور!براى نشستن انتخاب كردم
یاد خاطراتى كھ باھم . زیر چونھ اش حایل كرده بود و بھ حرفاى پدرش گوش مى داد

 شاید! نمیدونم چرا دلم خواست برگردیم بھ اون دوران. توى شركت داشتیم افتادم
خدایا چرا توى موقعیتى قرار !  دوراھى اى بود كھ سرراھم قرار گرفتھ بودبخاطر

حتى !  كھ ندونم میتونم كسى كھ دوستش دارم رو براى ھمیشھ داشتھ باشمگرفتھ بودم
سعى كردم . نمیتونستم و نمى خواستم كھ از دستش بدم.نمیدونستم بھش بگم آره یانھ

. چنددقیقھ بعد صداى زنگ اس ام اسم اومد.دمبھش فكرنكنم و بھ حرفاى رئیس گوش ب
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و صداش توى سالن بپیچھ گوشیمو باترس و وحشت از اینكھ نكنھ كسى تماس بگیره 
پیامو باز كردم،پدیده بود !درآوردم و قبل از اینكھ پیامو بخونم، سایلنتش كردم

پدیده  ولى. سریع جواب دادم و گفتم كھ ردیف آخر نشستم! میخواست ببینھ اومدم یانھ
كھ خب اونم جزئى از این پروژه بود و قطعا از این! از كجا میدونست كھ من قراره بیام

دیدم كھ باماھور . بھ جایى كھ نشستھ بودنگاه كردم. كیا دعوت میشدن اطالع داشت
افكارم باصداى رئیس كھ ماھورو بھ ! حرف زد یعنى داشت بھش میگفت كھ من اومدم

باتشویق بقیھ . حتى نفھمیدم چرا دعوتش كرد!ریخت جایگاه دعوت میكرد بھ ھم
 یحتما حاال منو م.  وجودمو گرفتیبیاضطراب عج.ازجاش بلند شد و روى سن رفت

زل زده بودم .  تونستمی کردم خودمو قانع کنم و نگاھش نکنم نمیھرچقدر تالش م. دید
 کرد و ھم بینگاھ.  کردن تشکر کردی مقی کھ تشوھی و از بقستادی ازیپشت م. بھش

 کردم ی میھرکار.  و تشکر کردنری نگاه ازم گرفت و شروع کرد بھ تقدعی سریلیخ
 اونروزش فکر ی تونستم و فقط زل زده بودم بھش و بھ حرفای حرفاش دقت کنم نمبھ
 کرده انی راحت خواستھ اش رو بیلیبا خودم فکر کردم چرا حاال کھ اون خ.  کردمیم

 اما من نتونم بگم کھ می خواد با ھم دوست بشیم من راحت نباشم؟ چرا اون بگھ
 ینفس.  از راه عرفش وارد بشھدی باادی خوام و اگھ از من خوشش می نمینجوریا

 بھش ی کنم وقتی کھ خودم ازش خواستگارستی ننی اھی شبنیاما ا:  و فکر کردمدمیکش
 و دارم  تونستم کھ حرف دلمو نگھینم.  نداشتیتیاھم!؟ی خواستگارادی بدیبگم با

.  نھ بگمشنھادشی از دست ندادنش بھ پی برانکھی اایبخاطر خجالت از دستش بدم و 
 ی کھ نمگھی و سامان و چند نفر ددهی فکرا بودم کھ پدنیتو ھم.  راه بودنی بھترنی ادیاش

 خواستن کھ برم؟ ی حاال از منم میعنی.  شدری سن رفتن و ازشون تقدیشناختمشون رو
بعد !  ماھور ازم خواستھ بود کھ برم؟نی ھمیپس برا. گرفت  وجودمویبیاسترس عج

 کمبود زمان از لیاز نشستنشون ماھور دوباره شروع بھ حرف زدن کرد و گفت بھ دل
 ی کنم و برای تشکر مکجای پروژه شرکت داشتن بھ صورت ی کھ توی ھمکارانھیبق
 ی چتشونی فعالھ کگمی خونم و می رو مشونی اساممی کرده باشی ازشون قدرداننکھیا

.  بخورمنی و تشکر زمری بخاطر تقدگھی بار دھی خواست یدلم نم!  راحت شدلمیخ.بوده
 ی اسم مینجوریھم.  نھ ای خونھ ی اصال اسم منم منمیخوب حواسمو جمع کردم بب

 یادی منم کمک زنکھیمگھ نھ ا.  شدمی مدی داشتم نا امگھید. دی رسیخوند اما بھ من نم
 بودم کھ گفت و در آخر از خانم آتوسا محبوب الی خنیتو ھم.  بودمده پروژه کرنیبھ ا

خون تو صورتم .  بھم کردینگاھ.می کنی می کھ انجام دادن قدردانیتیبخاطر دو فعال
 کمک نی مھمانان و ھمچنیی و راھنمایبخاطر ھمراھ: گفت.  و ضربانم باال رفتدیدو

 یًمنا از ھمگض. می کنی تشکر مشون پروژه ازیغاتی در انجام طرح تبلی مرادیبھ آقا
بھم . ھمھ از جاشون بلند شدن. داشتھ باشنفی تشرییرای پذی کنم برایدعوت م

 کردم قدرت روبھ رو شدن با ماھور رو ی فرار میی جاھی دیبا. استرس دست داد
. ششی از دور برام دست تکون داد و اشاره کرد کھ برم پدهیاز بخت بدم پد. نداشتم

 شد اما حداقل مجبور نبودم ماھورو شتریترسم باس.  و سامان بودنورخودش و ماھ
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 نگاش یبا نگران. آروم بھ سمتشون حرکت کردم اما ماھور ازشون جداشد. نمی ببییتنھا
 و سامان دهی خودمو بھ پدعیر.  راحت شدالمیخ. رهی بھ سمت پدرش مدمیکردم کھ د

 ی؟لبخندیری گی نملی تحوگھی خانوم؟ دیچطور: سامان گفت.رسوندم و سالم کردم
 از نگاه من سامان و تیبھ تبع. زدم کھ با اومدن ماھور بھ طرف ما لبخندم خشک شد

 بھ من نگاه دهی؟پدی شد اومدیچ:  ماھور سامان بھش گفتدنی و با ددنی چرخدهیپد
 ی شده؟ چرا با ترس نگاش میباز چ: کرد و با آرنج زد تو پھلوم و کنار گوشم گفت

 سامان کھ گفت یبا صدا. دیص نگاش کردم کھ خند باز؟با حری کردارشکی چ؟یکن
 یصندل. می چھار نفره انتخاب کردزی مھی.می رفتی ھر چھارتامون بھ سمت خروجمیبر

سامان .  کردمی پام گذاشتھ بودم و نگاش می روفمویک. ماھور بود.  ودهیمن وسط چد
 نکھی ایبعد برا.ستی نیزیچ: تم زدم و گفی آتوسا؟با اضطراب لبخندیچرا ساکت: گفت

 ی جشن عقد و عروسی مارو برایپس ک:  گفتمدهیبحث رو عوض کنم رو بھ پد
خانوم شما خودت :  جواب بده ماھور گفتدهی پدنکھیقبل از ا.دی کنیخودتون دعوت م

ولش :  با خنده گفتدهی کھ پدمی با تعجب نگاش کرد؟ھرسھی شیچرا دست بھ کار نم
.  نکردهدای کھ مناسبشھ پی ھنوز کسدی ؟ شای بدری بھش گی خوایحاال م! کن ماھور

منم :  و گفتدیماھور خند!گھی دیشی مری پیدار. ی شیتو خودت چرا دست بھ کار نم
 خانم بدبخت کھ نی ھست ای خب ک؟یگی میجد: سامان زد بھ شونھ ش و گفت.شمیم
 رو دهیحاال تو پد! قابرو آ:  خواد زن تو بشھ؟ماھور متقابال زد بھ شونھ شو گفتیم

 شمی گفت منم دست بھ کار منکھیمنظورش از ا.  بھت گفتیزی چی کسیبدبخت کرد
با .  رو انتخاب کنھگھی دی خواست کسیم!  عوض شده بود؟مشی تصمیعنی.  بودیچ

حتما از فشار و .  دونم چرا معده م درد گرفتھ بودینم.  فشار دادمفموی بند کیناراحت
آتوسا حالت خوبھ؟سامان و ماھور با تعجب :  نگام کرد و گفتهدیپد. بودادیاسترس ز

حالت بده؟دستمو بھ :  گفتیماھور با نگران.دهیرنگش پر:  گفتدهینگام کردن کھ پد
چتھ آتوسا؟از جام :  گفتدهی نھ تکون دادم و از درد معده چشمامو بستم کھ پدینشونھ 

خب منم :  بلند شد و گفتدهیپد.دیشببخ.  آزادی ھوای کم توھی رمیم: بلند شدم و گفتم
 سبز اطراف یو بھ فضا.  ازشون دور شدمعیسر. بخداستی نیزیچ! نھ نھ : گفتم.امیم

 ی انقدر استرس مدیآخھ چرا با. دمی کشقینفس عم.  نشستممکتی نھی یھتل رفتم و رو
 ر فکنیاز ا. نکنھ واقعا منصرف شده بود.  ماھور فکر کردمیدوباره بھ جملھ . داشتم

 حاال برم و نی خواست ھمیدلم م.  شدمیعصب. دیچی معده م پی تویدیدوباره درد شد
 بدم ی بھ خودم تسلنکھی ایبرا.  کنھی بازیبھش بگم کھ حق نداره با احساسات کس

 داشتھ باشھ ی سامان جوابی برانکھی حرفو بخاطر انیا. ناراحت نباش آتوسا: گفتم
 دهی پدایحتما ماھور .  توجھمو جلب کردمی گوشمای فکر بودم کھ زنگ پنی ھمیتو.گفتھ

. خودش بود.  بھش بدمی خواست خود ماھور باشھ تا جواب بدیدلم م.  سامان بودایو 
با حرص . برسونمت خونھای ببرمت دکتر ی خوای اگھ م؟یآتوسا خوب: نوشتھ بود

 یچ. تنمی بیدروغگو دارم م:  بعد جواب دادھیچند ثان.من رفتم خونھ: براش نوشتم
. رونی بادی داره از ھتل مدمیشده؟با حرص سرمو بلند کردم و اطرافو نگاه کردم کھ د
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منتظرش .  کردمی مکاری چدیحاال با.  برام تکون دادیاز جام بلند شدم کھ برم کھ دست
 مکتی نیدوباره رو.  تردی شد و بھ تبع اون درد معده م ھم شدشتریاسترسم ب. موندم
 ای مارستانی ببرمت بستیچتھ آتوسا؟ اگھ حالت خوب ن: و گفت روبروم استاد. نشستم

: کنارم با فاصلھ نشست و گفت.دیشما بر. من خوبم:  انداختم و گفتمنییخونھ؟سرمو پا
 نجای خوام ایخب منم نم:  گفتمتینگاش کردم و با عصبان! شدهی چی تا نگرمینم

 ابروھامو گره یراحتا شده؟از درد و نیآتوسا چ: از لحنم تعجب کرد و گفت.یباش
.  ی اگھ داد بزنیحت. رمی نمیتا نگ:  گفتیبا نگران. کردم و بھ چشماش نگاه کردم

معده م درد :  فشار دادم و گفتمفمویدوباره بند ک. اگھ ھمھ جمع بشن دورمونیحت
 نگاش تیبا عصبان.  از کلھ م بلند شدانتھ؟دودیبخاطر درد ماھ:  گفتیفور...کنھیم

حاال ! دیببخش!  خبیلیخ:  گرفت و گفتفمویاز جام بلند شدم کھ بند ک. نھ: کردم و گفتم
اگھ من . ی زنی حرف متیھمش با عصبان. ی زنیخب حرف نم.  گفتمیمگھ چ

اصال تا ھر وقت . دی اون شبھ بازم ببخشیاگرم بھ خاطر حرفا. دیناراحتت کردم ببخش
 دی در معدم شدیول. شتن دوشم بردای از روینیانگار بار سنگ.دلت خواست فکر کن

 یلیخ.  معده درد نداشتمچوقتیمن ھ: تر شد و نشستم و بھ معده م چنگ انداختم و گفتم
با عجلھ بھ . ارمی منموی االن ماشسایوا: از جاش بلند شد و گفت. کنھ ماھوریدرد م

 نیاز ماش. پاشدم و بھ سمتش رفتم . ابونی خی آورد تونشوی رفت و ماشنگیسمت پارک
 بغلت کنم؟با ی خوای میآتوسا اگھ سختتھ راه بر: شد وخودشو بھم رسوند و گفت ادهیپ

 نکھی ایبرا. دی بھ صورتش کشی با نگراننجا؟دستشویا: تعجب نگاش کردم و گفتم
 بھ عی سریلی و خمی شدنیسوار ماش. تونمینھ م:  و گفتمدمی راحت کنم خندالشویخ

 سخت طیتو شرا: دیدکتر ازم پرس. ردنبھم سرم وصل ک. می درمانگاه رفتنی ترکینزد
.  ماھور بگم آرهی تونستم جلوینم. کھ بھت استرس وارد بشھی بودی نگران کننده اای

 بعدا سمی نویبراش آزماش م: رو بھ ماھور گفت. نداشتمیمشکل.  کنمیفکر نم: گفتم
 سابقھ ھم نکھی ایبخصوص برا.  بودهادی کنم از استرس زی فکر می ولدیریبگ

از :  و گفتستادی دکتر رفت باال سرم انکھیماھور ازش تشکر کرد و بعد از ا.تھنداش
آروم .  بودستادهی سرم ای بودم و اون باالدهی دراز کشدمی کشی م؟خجالتی ناراحتیچ

 من ی نکنھ واقعا بخاطر حرفای ولستی جاش ننجای دونم ایم: گفت. نستیزیچ: گفتم
 دیآقا بر:  اومد و رو بھ ماھور گفتیپرستار  جوابشو بدمنکھی از ا؟قبلی شدینجوریا
 ی بمونم؟ اورژانسشھینم: ماھور بھش گفت.دشی ببردی تونیسرمش تموم شد م. رونیب

 دی تونیتو خونھ ھم م. رینخ: پرستاره کھ انگار بھش برخورده بود گفت.ستیکھ ن
تعجب  ماھور با. ھم ندارهی مشکلچیھ. شھیاالن سرمش تموم م. دی رو نگاه کنگھیھمد

 برمت یسرمت تموم شد م: گفت. خندم گرفت!چھ خشن: نگام کرد و آروم بھم گفت
 یمنتظر م:  رفت گفتی مرونی کھ از اتاق بیدر حال.رمیممنونم خودم م: گفتم.خونتون

 با ماھور حرف زده نکھی سرمم تموم شد حالم بھتر شده بود و ھم از انکھیبعد از ا.مونم
پرستار .  کم شده بودیلی از استرس و درد معده م ھم خودبودم و تحت فشارم نذاشتھ ب
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 دستم یاز جا بلند شدم و پنبھ رو رو.ی بری تونیم: سوزن رو ازم جدا کرد و گفت
 . رونی آوردم و رفتم بنیی رو پانمیفشار دادم و آست

 
 

ھنوزم :  کردم کھ گفتدیی سر تا؟بایبھتر:  بھ طرفم اومد و گفتدنمیماھور با د        
 - . برسونمت خونتونمی برایب -! درد ندارمگھید! نھ خوبم:  جواب دادم؟یدرد دار

چپ چپ نگام کرد و !شھیبراتون بد م!  ھتلنی برگرددی شما با،رمیخودم م! ممنون
 یبعد قدماشو تندتر کرد و بھ سمت خروج.یفکرشم نکن از دستم خالص بش: گفت
سوار .  گفتی ھم بھم زور مطی شرانی ایتو.  بودیعجب آدم. دنبالش راه افتادم. رفت
 اونجا خوامیمنم م!  ھتلدیبر:  روشن کنھ بھش گفتمنوی ماشنکھیقبل از ا. می شدنیماش
 با و  شدمیعصبان!ی استراحت کندیبا:  گفتی جدیلی روشن کرد و خنویماش.باشم

 یچرا با من جور!  حرف خودت باشھ، حرفیکنی میچرا ھمش سع: حرص گفتم
 شانس بزرگھ؟با ھی ترم و بودن با تو برام نیی پایلی کھ انگار ازت خی کنیرفتار م

 رفتار کردم باھات؟رومو ینجوری ایمن ک:  گفتھی نگام کردو بعد از چند ثانرتیح
من : جواب دادم!یکنی فکر مینجوری ااتو واقع! نمیصبر کن بب: برگردوندم کھ گفت

 بده راه افتاد و ی جوابنکھیبدون ا!ھینجوری ھمقایرفتار شما دق!  کنمی فکر نمینجوریا
 چوقتیمن واقعا ھ:  خلوت پارک کرد و روکرد بھم و گفتابونی خھی ی بعد توقھیده دق

با . کنمتتیاذ  بوده کھنی ای داشتم فقط برایتا حاال ھم ھر رفتار!  فکر نکردمینجوریا
 کی بزرگ رو بھتون تبرتی موفقنی ادیپس با:  نگاش کردم و گفتمتیعصبان

 ؟تویکنیانکار م! ی کردنکارویخب تو ھم متقابال ھم: اخماش رفت تو ھم و گفت.گمب
 االن ازت جواب نیھم:  گفتی رفت و با خونسردنیاخمش از ب. چشماش نگاه کردم

 وجودمو گرفت یدوباره استرس سرتاپا! نھ؟ای ی با من باشی خوایم!  خوام آتوسایم
 کھ یدرحال.  اون رک نباشمی بھ اندازه  بھ خودم اومدم و فکرکردم کھ چراعیاما سر

با تعجب . خوام دوست دخترت باشمی نمچوقتیمن ھ:  گفتمدی لرزیبھ وضوح صدام م
 بگم کھ دی چرخیزبونم نم.  فقط نگاش کردمیحرف آخرتھ؟با ناراحت: نگام کرد و گفت

 دونم کھ ی من میول: گفت! باھات باشمشھی ھمی خوام برای تا بگم مدی چرخینم! نھ
 یمنم م! دی صورتم دویخون تو!ی انکار کنی خوای منمیا! یتو منو دوست دار

 نگاھمو از تو نگاھش تونستمینم! ارهی قرارنبود بھ روم بی دونھ ولیدونستم کھ اون م
 ی خوایچرا نم: دوباره گفت. انگار الل شده بودم. دم بی تونستم جوابی نمیحت. رمیبگ

 نداشتم دوباره تکرار کنھ کھ اد؟تحملی و از من بدت مکنمی م اشتباهیعنی ؟یبا من باش
.  گرمم شده بود و تشنھ بودمیحساب.  کردم خودمو جمع و جور کنم یسع. دوستش دارم

 و استرسم تی عصبانچرا  دونمی؟نمی از حاال تا کیچ -!؟یاز حاال تاک: آروم گفتم
من کھ محدوده :  باھات باشم؟با تعجب گفتی خوای میتا ک: گفتم.  شدیبرطرف نم

 حالم بھتر شد ی حرفش کمدنیبا شن!شھیاز االن تا ھم!  نکردم آتوسانیی براش تعیزمان
حالت بد شده؟ صورتت سرخ شده : دوباره نگام کرد و گفت. اما ھنوزم قانع نشده بودم
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ھنم گذشت کھ  تعجب نگاش کردم و از ذندازم؟بای دارم دستت میکنی فکر مھنکن! آتوسا
 صورتش نگاه کردم و بعد صورتمو با ی بھ اجزایبا نگران!  باشھنطورینکنھ واقعا ا

 تی درصد ھم اذھی خورم یآتوسا قسم م -. دادمھی تکی صندلیدستام پوشوندم و بھ پشت
دستامو از .  آرومم کردشی آب رو آتلحرفش مث.ستی در کار نیکردن و دست انداختن

 باھات باشم ی خوایاگھ م: با خجالت بھش نگاه کردم و گفتم صورتم برداشتم و یرو
 و طبق رسم و رسوم جامعھ تو ی خانواده ھا مطرح کننی موضوع رو بنی ادیبا

 شتری منو بی خوای نم؟یعنی ی زودنیبھ ا: با تعجب گفت. نتونستم ادامھ بدم...ھم
 می تونیم! ی رو بھم نشون بدتتی حسن ندیبا:  گفتمی ترفی ضعی؟با صدایبشناس

 ی ترسیخب اونوقت نم: با خنده گفت!می رو بشناسگھی و بھتر ھمدمی نامزد باشیمدت
 کرد بھ یچرا وادارم م.  نگاش کردم یبا حرص و ناراحت! بھ ھم بخورهمونینامزد
 نی ھمچیعنی: با بغض گفتم!بود؟  ممکنیعنی.  شد فکر کنمی کھ باعث آزارم میمسائل
. دیتم نگاه کرد و دستمو گرفت و منو بھ سمت خودش کش بھ حالرتی ح؟بای داریقصد

 آبرو شھیباعث نم:  صورتم گذاشت و گفتکیاما انگار منصرف شد و فقط سرشو نزد
:  آتوسا؟ با اینكارش آروم شدم و گفتمضمی مگھ مرفتھ؟ی خودمم بھ خطر بتیو موقع

باشھ بھم یھ فرصت :چشماشو بست و گفت!من عمل كنیم،درست تره خب بھ روش
چشماشو باز كرد و !كوتاه بده تا بھ پدر و مادرم بگم تا پدرم خودش ھمھ كارا رو بكنھ
میشھ ! خوبھ دیگھ؟: منو بیشتربھ سمت خودش كشید و سرشو تكیھ داد بھ سرم و گفت

نمى خواست از این وضعیت  از خجالت نزدیك بود بمیرم اما دلم!دیگھ عصبانى نشى
صداى زنگ گوشیش باعث شد خودمو جمع و ! چقدر حالم بھترشده بود! خارج بشم

جوركنم و فاصلھ بگیرم،درحالى كھ جواب مى داد بھ خیابون نگاه كردم و فكركردم 
دلم میخواست زمان زودتر بگذره تا براى ھمیشھ كنارش ! نكنھ كسى مارو دیده باشھ

مگھ : گفتم! نھای ی خوبنھی خواست ببیم.  بوددهیپد: کرد و گفت تماس رو قطع. باشم
وقتى از ھتل رفتى بیرون، پدیده میخواست بیاد دنبالت من - م؟ی دونھ ما باھمیم

: گفتم!نگران نباش پدیده بھ چیزى شك نمیكنھ: با تعجب نگاش كردم كھ گفت!نذاشتم
. حرفى نزدم،راه افتاد! ھتلمتورو مى رسونم خونتون،خودم میر -االن باید بریم ھتل؟

: سكوتمو كھ دید گفت. فكركردم اگھ دلش نمى خواد االن باھاش برم اصرارى ندارم
نگاش ! یعنى فھمید دلخورشدم؟!ولى باید یھ قولى بھم بدى! االن بھتره استراحت كنى

قول بدى كھ برگردى سركارت پیش : لبخندى زد و گفت!چھ قولى؟: كردم و پرسیدم
: با سر تایید كرد،منم با دلخورى گفتم!یعنى منشى تو باشم:فكركردم و گفتم یھ كم!خودم

انگار كھ !اگھ سمت اولیھ ام رو بھم میدى بر مى گردم! اون عذاب آورترین شغلم بود
حتما از اینكھ گفتم !بھش فكر مى كنم: از حرفم ناراحت شد چون با لحن جدى گفت

 بودم،دلخور شده بود چون تا رسیدیم یشبدترین شغلى كھ داشتم زمانى بوده كھ منش
منم ھنوز از اینكھ حرفى بزنم و یھ وقت باعث تغییر نظرش . خونھ دیگھ حرف نزد

جلوى درب خونمون پارك ! نمى خواستم كارى كنم كھ از دستش بدم! بشم مى ترسیدم
 . كرد
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! عمر بود ھی برام مثل ھی در خونھ ازش جدا شدم ھر ثانی کھ جلویاز لحظھ ا        
.  داشتی و اضطراب دست از سرم بر نمی سھ ساعت گذشتھ بود اما دلتنگای دو دیشا

 با خودم گھی لحظھ دھی کردم نکنھ ھمھ حرفاش دروغ بوده باشھ و ی فکر میلحظھ ا
. نمی منتظر بشدی بای دونستم تا کینم!  بودهحمقانھ ایای روھی نھای گفتم نکنھ ھمھ ایم

 برداشتم موی گوش؟ی چرهی ازم نگی اگھ سراغ؟ی بشھ چمونیش کردم کھ اگھ پیفکر م
االن .  دادی چون جواب نم،حتما دانشگاه بود و سر کالس .  رو گرفتمتایو شماره آرم

دو .و آسوده بشم  دلمو بھش بگمی حرفانکھی ایحداقل برا.  داشتماجی بھش احتیلیخ
 دونستمیخودمم نم.  داشتمیبی عجیدلشوره . سرکالسم؟یخوای میچ:  داد امی بعد پقھیدق

اول از ھمھ رفتم حمام و .  کردمی سرگرم میزی چھی خودمو با دیبا. چھ مرگم شده
 رو روشن کردم ونیتلوز. کردمدای آرامش پی کمینطوریا. خودمو بھ دوش آب سپردم

 اھل خونھ شام ی گرفتم برامیتصم!  آشپزخونھی و رفتم توکردم ادی زیو صداشو کم
 نگاه موی بعد از شام بھ اتاقم رفتم و گوشیدر حواسم گرم کار شد کھ وقتانق.درست کنم

 چک موی گفتم و گوشینی حسای لب ریز!  و ھفت تا تماس ناموفق داشتمستیکردم ب
 ی و بیفور! نداده بودیامی پچی و پنج تاش از ماھور بود اما ھستی بقایدق. کردم
بلھ؟با لحن عذر خواھانھ :  بوق جواب دادھی دکمھ تماس رو فشار دادم و بعد از یمعطل

 ی اتاقم بود منم داشتم شام درست می بود و تولنتی سامی گوشدیسالم ببخش:  گفتمیا
االن کار دارم !  بھ بعد دم دستت باشھنی کن از ایسع. سالم:  گفتی جدیلیخ!کردم
کھ خدا بھ نظرمن ! حرصم گرفت.  اجازه بده جواب بدم قطع کرد نکھیبدون ا.افظخداح

 با یدو روز... گند زدن بھ تمام حال خوب و بد زنھای بود برادهیمرد ھا رو آفر
 از موی گوشنکھی دوروز با وجود انی ای من گذشت و توی تموم نشدنیدلشوره ھا

 شد بھ لیدو روز تبد. کردمافتی درش ازیامی زد و نھ پی کردم نھ زنگیخودم جدا نم
 داشتم گھید.  داشتم و نھ غذای ھفتھ نھ خواب درست و حسابکی نی ای ھفتھ و من توھی

 یشنھادی پنی گرفتم فکر کنم کھ اصال ماھور چنمی بشم و تصمالیخی کردم بی میسع
:  شام بابا رو کرد بھ من وگفتزیشب سر م! ادامھ بدممی عادیبھم نداده و بھ زندگ

. طراب تمام وجودمو گرفت حرفش اضنیبا ا. تو اتاقم کارت دارمایآتوسا بعد از شام ب
 ی مطمئن بودم اما نمبایتقر!  پدرش باھاش تماس گرفتنایفکر کردم حتما ماھور 

 بود پس چرا خود ماھور بھ من زنگ نزده نطوریاگھ ا.  نھای خوشحال باشم دیدونستم با
 خوردن بھ نی کردم شامم رو کامل بخورم و درحی سعم جلوه کنی عادنکھی ایبرا!بود

بعد . کردم تب کردمیاحساس م.  نگاه نکردمگھی دزی چچی کس و ھچی بھ ھجز بشقابم
 کھ از موضوع خبر داشت نگاه تای اتاق با دلشوره بھ آرمی بابا رفت تویاز شام وقت

منم ! گھی بابا دشیپ برو:  کم باعث آرامشم شد و بعد آروم گفتھی زد کھ یلبخند. کردم
 و بھ دیبعد خند. مراسماتنجوری و ایبرم بھ فکر لباس باشم واسھ جشن عقد و عروس

 کردم کھ چرا ماھور بھ من خبر یاما من ھنوز فکر م. سمت اتاق مشترکمون رفت
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 گوشھ از اتاق بود ھی کھ ی مبلیبابا رو. بھ سمت اتاق مشترک مامان و بابا رفتم. نداده
 نوشت کھ احتماال مربوط بھ کارش ی کاغذ می روییزای چھی داشت نشستھ بود و

رفتم کنارش !نی بشایب.  سالم دخترمکیعل: سالم کردم کھ سرشو بلند کرد و گفت.بود
 یبرا.  کردمی بود کھ در حضور بابا احساس خجالت مییجزء معدود وقتا. نشستم

امروز : ھ گفت معطل کننکھیا  بابا؟بدوننیکارم داشت:  انداختم و گفتمنیی سرمو پانیھم
 برام ھیاون چند ثان.  باباشایمنتظر شدم تا بگھ ماھور ! باھام تماس گرفتی مشرقیآقا

 خونمون انی خواست کھ بیاجازه م:  ادامھ داددیسکوتم رو کھ د.  عمر بودھیمثل 
.  کردم بابا متوجھ نشھیدعا م.  کرددنیتنم شروع بھ لرز! از توی خواستگاریبرا

 بھار و اون ی ھی کھ سر قضھیپسرش ھمون: دی بھ سکوتم ادامھ دادم کھ بابا پرسنھمچنا
 کردم دییبا سر تا.  اشاره کرد بابایبھ چھ موضوع وحشتناک!گھ؟ی دمشیدیعکس ھا د

. شمی سرکار اومده بود پی برنکھی ای براادمھیقبال ھم . ظاھرش کھ موجھ بود: کھ گفت
از . داشتی پسرنی انتظار چنی پدرنی از ھمچدمیاالبتھ ب.  بودیمرد موقر و با ادب

 با دخترم و مادرش دیگفتم با!  ندادمیمن جواب: ادامھ داد.  بابا ذوق کردمفیتعر
 انی بی گفتیخب بابا جون خودت م: تو دلم گفتم.دمیمشورت کنم بعد بھتون خبر م

 پنج شنبھ گم بنطورهی کھ حتم دارم ھم،ی ھستیحاال اگھ خودت راض: دیبابا پرس!!گھید
ھرجور : آروم و با خجالت گفتم.  امی نبود کھ بابا بدونھ من راضبیبرام عج!انیشب ب

حاال برو :  و بعد گفتدی سرمو بوسی حرفچی ھیبابا ب. امی من راضدی دونیصالح م
 چطور از اتاق بابا دونمیاز جا بلند شدم و نم. با اونم حرف دارمادیمادرتو صدا کن ب

 کارت ییمامان بابا: رو بھ مامان گفتم.  ھام از خجالت داغ شده بودنھگو.  اومدمرونیب
با تعجب نگام کرد و سرشو بھ حالت سوال تکون داد منم شونھ ھامو باال انداختم !داره

 یکی یکی بود و داشت ختھی ررونی کمد لباسھاشو بتایآرم. بھ اتاقم رفتمعیو سر
فقط :  بھم کرد و گفتی نگاھالی خیبا تعجب نگاش کردم کھ ب! کردی مشونیبررس

 ی وگرنھ واسھ نامزددی کدومو پوششھی می شب خواستگاری کنم کھ برایدارم نگاه م
با ! و تک باشھدی جددیلباسم با.  بپوشم نای اصال فکرشم نکن از اتیو عقد و عروس

!  ھای کنی فکر مییزایتو ھم بھ چھ چ:  لباسا نشستم و گفتمونیحرص رفتم کنارش م
بھ نظرت چرا ماھور قبلش بھ خودم  -؟ی نگرانی چیبرا -!تای آرمرانممن نگ

 یعنی نیا! تی خواستگارانی دارن م؟یخل شد:  زد بھ شونھ م و گفتتاینگفت؟آرم
 ی فکر نمتایچرا من مثل آرم. کار دارمرونیپاشو برو از جلو چشمم ب! دوستت داره

 دی بھ ماھور گفتھ بودم کھ باودم بود کھ خنی بخاطر ادمیشا.  شدی باورم نمدیشا. کردم
 ی ھم براتایمن و آرم.  از ماھور نشدی بازم خبریتا روز خواستگار! کنھشیرسم

 من اصال ی نبود براتای آرمیاگھ اصرارھا. می پا گذاشتریدوتا لباس کل شھر رو ز
 موعود فرا یباالخره پنج شنبھ ! نھای دارم دنی پوشی برای نداشت کھ لباسیتیاھم
 نکھیبدتر از ھمھ از ا.  داشتی صبح دلھره و دلشوره دست از سرم بر نماز. دیرس

 وقتا احساس ی بعضی ناراحت بودم و حتیلی ھم نداده بود خامی پھی یماھور حت
 دونم چرا قبل از قرار ینم!  کردم کھ انتخابم اشتباه بودهی کردم و فکر می میمونیپش
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ت شدن ھا برام قابل تحمل بود اما االن ی گرفتھ شدن ھا و اذدهی تمام نادیخواستگار
 زنگ در خونھ آغاز باالرفتن ضربان قلب من یبلند شدن صدا.توان تحملش رو نداشتم

 ی اومدن؟مغزم کار نمای کنمیمن برم بب:  نگاه کردم کھ گفتتایبا اضطراب بھ آرم. بود
 ی مداروشکر خمی بود کھ تو زندگی بارنیاول! گھی می چتای آرمدمی فھمیاصال نم. کرد

 شده دی از جلو چشمم ناپدی کتای آرمدونمینم.  خونمون اپن نبودیکردم کھ آشپزخونھ 
 لحظھ ھی!  نھای مھمونا ی رفتھ بود جلوتای کھ آرمھی دونستم کار درستیاصال نم. بود

 آتوسا ی اوونھیبعد با خودم گفتم د. رنی من اشتباه بگی رو بھ جاتایفکر کردم نکنھ آرم
 کھ سیی خود ماھور و ر، نباشھ ادشیاگھ مامانش ! دنی قبال تورو دھاونا ک! ؟
تو چرا :  ھمزمان وارد آشپزخونھ شدن کھ مامان روبھ من گفتتایمامان و آرم!ادشونھی

 شی شده مگھ؟مامان پیچ: با ترس و تعجب گفتم ! آبرومون رو برداد؟ی بتای آرمیگذاشت
بھ .از خودش بپرس:  شد گفتیم  کھ از آشپزخونھ خارجی برداشت و درحالیدست
 سالم کردم گفتم من خواھر عروس ی بابا فقط وقتیچیھ:  نگاه کردم کھ گفتتایآرم

فکر کنم اگھ ماھور !  خوشش اومدیتازه مامانش ھم کل! دیماھور ھم خند. خانمم
: با حرص بھش گفتم! گرفتیخودش تورو انتخاب نکرده بود مامانش منو براش م

 ی وایا -! من برمگھیچرا مامان نم. من استرس دارم! تای آرمنکن یتروخدا خرابکار
 یاالنم چا! گھی دارهی بی دخترتون حتما خودش چامیباباش گفت ما رسم دار!  رفتادمی

 یبعد من م!  تونمیمن نم!  تای آرمزیخودت بر! خدایمنتظرن بنده ھا! گھی ببر دزیبر
 دونست کھ ینم!ستنی نبھیخوبھ غر حاال!گھی دی بابا تو ھم شورشو درآوردیا -.برم

 .  ماھور رو بعد از دو ھفتھ نداشتمدنی دی از ھمھ روشتری وضع بدتر بود و بنیا
 

 ینیمن س. می راه افتادییرای رو بھ دستم داد و با ھم بھ سمت سالن پذی چاینیس        
بھ جمع مھمونا کھ .  رفتی ھم دوشادوش من راه متای کردم و آرمیبھ دست حرکت م

 کی نزدی مبلی روتایآرم!  خوش جوابمو دادنی با روی سالم کردم و ھمگمیدیرس
!  ھم کمکم کنھییرای پذید توقع داشتم کھ تویشا.  کھ کنار ماھور بود نشستنیآرم

 . پدر ماھور کھ کنار بابا نشستھ بود گرفتمی رو جلوی چاینیس
 حالتون چطوره؟!  خانم محبوبداریمشتاق د: ت گفیھمزمان با برداشتن چا        
 !نیخوبم شما چطور!  کنمیخواھش م -         
 .یارعالیدر جوار پدرتون بس -         
 رو بھ سمت بابا و بعد ینی داد سی مشوی کھ بابا جواب احوالپرسیدرحال        

 ماھور  کھیی کردم و بھ جایمادرماھور و مامان گرفتم و با مادرش ھم احوالپرس
 رو ینیاسترسم کمتر شده بود اما با خودم گفتم نکنھ دستم بلرزه و س. نشستھ بود رفتم

 بھ تشکر شی و ھمزمان با برداشتن چافتم رو جلوش گرینیس.  ماھوری روزمیبر
 رفتم و بعد از تموم تای و آرمنی کنم بھ سمت آرمیبا گفتن خواھش م.  اکتفا کردیکوتاھ

 . نشستمتای کنار آرمییرایشدن پذ
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.  کردنی بھ ھمون منوال گذشت و ھمھ دو بھ دو با ھم صحبت می اقھیچند دق        
 ی ھم با خود ماھور حرف منیمامان با مادر ماھور و آرم.  باھمی مشرقیبابا و آقا

 ھمھ ی مشرقی آقانکھیتا ا. می زدی نمی و حرفمی ھم فقط نظاره گر بودتایمن و آرم. زد
 . بھ صحبت کردنکرد رد و شروعرو بھ سکوت دعوت ک

 و بھتره می جمع شدری امر خی برانجای ادیخب ھمونطور کھ ھمتون مستحضر -         
 . سر اصل مطلبمیکھ بھ قول معروف بر

 کھ خانم ی مدتی تونیراستش رو بخوا:  ادامھ دادی کرد و مشرقدییبابا حرفشو تا        
 از کارش یلی بودم خدهیکھ ازش شن یی ھافی شرکت ما بودن طبق تعریمحبوب تو

بھ ھرحال .  دونم چرا مارو تنھا گذاشتن و از شرکتمون رفتنینم.  بودمیراض
 ی سرگرفت دوباره افتخار ھمکارازدواج نی اگھ بھ ما افتخار دادن و ادوارمیام

 .میباھاشون رو داشتھ باش
.  زدیاصال با غرور و تکبر حرف نم. ومدی خوشم میلیاز حرف زدنش خ        

 . بودنطوری ھمشھیھم
 ی برایزی چچی و ھمیینجایمن و ھمسرم امشب بنابھ درخواست خود ماھور ا -         

 یخوشبختانھ من و مادرش اونو جور. ستی ماھور نیما باارزش تر از خوشبخت
 چوقتی ھنی ھمیبرا.  کنھی انتخابش اشتباه نمی توچوقتی ھمی کھ مطمئنمی کردتیترب

 خودش ی و انتخاب رو بھ عھده می نکردیتا بھ امروز درمورد ازدواجش پافشار
. دی خواستم خواھش کنم اگھ با بنده موافقی محبوب می آقایاالنم با اجازه . میگذاشت

 دو جوون برن و خودشون صحبت ھاشون رو بکنن و سنگھاشون رو نی انیاجازه بد
 .می الھی فقط وسنجایوگرنھ از نظر من ما ا.  رو بھ ما اعالم کننجھیوابکنن بعد نت

 من و ی اقھی بابا قرار شد کھ چند دقی لھی بھ وسی مشرقی آقای حرفادییبا تا        
 مواجھ شدن ییقدرت تنھا.  شستنیتو دلم انگار رخت م. میماھور باھم تنھا حرف بزن

آتوسا جان پاشو :  کھ مامان گفتمی دونم قرار شد ما کجا برینم. با ماھور رو نداشتم
 . کنییآقا ماھور رو راھنما

 بعد بھ خودم ش؟ی کجا ببردیخاک توسرت حاال با: از جا بلند شدم و تو دلم گفتم        
 . آشپزخونھتای نھاای گھی اتاقت دیخب حتما تو: آرامش دادم و گفتم

 اقتون کجاست؟ات: کنارم حرکت کرد و گفت        
 کردن شی و آرادنی بخاطر لباس پوشتای افتاد کھ امروز اتاق من و آرمادمی        
دستم رو بھ .  آشپزخونھی تومی شد کھ بھش بگم برینم.  و پاش بودختی ریحساب

 . اتاقی کردم توشیی بھ سمت اتاقمون دراز کردم و راھنمادیی بفرماینشونھ 
 مرتب ی کرد و اتاق رو کمی از من کار مشتری عقلش بتایخداروشکر انگار آرم        

 نشست و منم تای تخت آرمیلبھ .  بود تخت من بودختھی کھ بھ ھم رییتنھا جا. کرده بود
 . تخت خودم نشستمیدرو باز گذاشتم و روبروش رو

 ھیمن کھ !  نی بشنوری اای خب ب؟ی دور نشستیلی خی کنیفکر نم: با تعجب گفت        
 .نی بشگھی دی گوشھ ھیتو ھم . نشستمگوشھ 
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 رو اشغال کردم و تای تخت آرمی گھی دیبدون حرف از جا بلند شدم و گوشھ         
 حداقل قبل از ای و دیری مدت با من تماس بگنی ایمن توقع داشتم شما تو: آروم گفتم

 .نی ھا بھ من خبر بدیھماھنگ
مگھ .  خودت عمل کردمیبق گفتھ من ط:  ھم گره کرد و گفتیانگشتاشو تو        

 خواستم فکراتو ی و بنا بھ عرف جامعھ باشھ؟ ضمنا می بھ صورت رسمی خواستینم
 .ی آزاد باشیری گمی تصمی و تویبکن

بعد .  باعث شده کھ قانع بشمی ھمگلشی موقع حرف زدن و دالتشیآرامش و جد        
 م؟ی شروع کنی شما خطابم کنی خوایاگھ ھنوز ھم نم: گفت

 !بلھ:  نگاش کنم گفتمنکھیبدون ا        
 ی کھ باھات تماس نگرفتم می دو ھفتھ انیمن ا: شروع کرد بھ حرف زدن        

 توقع یعنی. ی و االنم توقع دارم بھ چند سوالم جواب بدیخواستم تو خوب فکراتو بکن
 ریھ از زموھام رو ک. رمی کھ حاال جواب بگی انقدر بھشون فکر کرده باشگھیدارم د
 بود کھ من نی اقتیحق.  ھل دادم و نگاش کردمخل اومده بود با دست بھ دارونیشالم ب

 خوام ی می فکر نکرده بودم کھ وقتیحت.  فکر نکرده بودمزی چچی مدت بھ ھنی ایتو
اصال . می صحبت کندی باییزھای باھاش حرف بزنم درمورد چھ چیروز خواستگار

 .میفکر نکرده بودم کھ قراره صحبت کن
 ی کھ مطمئن باشی خوام بدونم انقدر فکر کردیاول از ھمھ م:  گفتیبا لحن جد        
 ؟ی شیزنم م

 . نگفتمیچی و ھدی خون تو صورتم دوی شی زنم می جملھ دنیبا شن        
!  نگران شدهافتیکھ ق ی کنی فکر می بھ چیباز دار: با لبخند نگام کرد و گفت        

  بلھ گفتن انقدر سختھ؟ھی
 خودش یمگھ با خودم عھد نکرده بودم کھ خجالت رو کنار بذارم و بھ اندازه         

 .رک و روراست باشم
 یزنم م!  پرسمی بار دوم می خانم آتوسا خانم برازهیدوش:  گفتدیسکوتمو کھ د        

 ؟یش
 ی دونیم:  دھنم گرفتم کھ گفتی جلوسی ھیھ انگشتمو بھ نشون. خندم گرفت        

 ھ؟ی چی کھ االن آوردی شانسنیبزرگتر
 ! دونستم و توی وگرنھ من می در اتاقو نبستنکھیا: سرمو تکون دادم کھ گفت        
 ! جوابمو بدهگھی باش دیجد: ابروھامو گره کردم و رومو برگردوندم کھ گفت        
 !گھیخب جوابم معلومھ د: نگاھمو بھ فرش دوختم و آروم گفتم        
 زنت ی جملھ نی عدی دونستم اما بایاز اولم م!  دونم جوابت معلومھیبلھ م: گفت        

 .ی رو تکرار کنشمیم
 !ی دونی تونم بگم خودت مینم: لبخند زدم و گفتم        
. می بموننجای ای خوای کھ نمشتری ربع بھی!  زمی عزی بگدیبا:  زد و گفتیلبخند        

 . ھم دارمگھیچندتا سوال د
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 .یخب برو سوال بعد: گفتم        
 .ی برو سوال بعدگھیخب جوابم مثبتھ د: با اخم نگام کرد کھ گفتم        
 دوباره نمیحاال بگو بب. یگی بھ وقتش اون جملھ ھم میباشھ ول: با حرص گفت        

 ؟ی کن کارشمی پیایم
 ! شدن رو نھی منشی باشھ آره ولمیاگھ کار قبل:  گفتمعی سریلیخ        
 !؟ی من باشی منشادی بدت میعنیچرا؟ :  گفتیبا ناراحت        
. ادی خوشم نمنمی جا بشھی کھ مجبور باشم یمن از کار. ستی نلشی دلنینھ ا -         

 . ھم باال باشھشی پر تحرک رو دوست دارم کھ روابط اجتماعیکارا. رهیحوصلم سر م
 ؟ی مرد باشھ چیخب اگھ من دلم نخواد زنم مھماندار باشھ و ھمراه مھمونا -         
 کھ یدر ھر صورت کار:  کنم اما گفتمی کرد االن مخالفت می فکر مدیشا        

 نیدر ا!  زن باشمی تونم کھ فقط ھمراه مھمونایاما م. حوصلم سربره رو دوست ندارم
 ؟ی نداریمورد کھ مشکل

 . کنمیحاال راجع بھش فکر م:  زد و گفتیلبخند        
ھرچند !  آرهی حرف گوش کن باشینطوریاگھ ھم: با اخم نگاش کردم کھ گفت        

تفاده  از اعتمادم سواسچوقتیچون بھ نظرم ھ.  خواد محدودت کنمیمن در کل دلم نم
 !ی کنینم

 اون یالبتھ توقع دارم ھمھ :  زدم کھ گفتیلبخند.  بھم دست دادیریاحساس دلپذ        
 مثل برداشتن پول از حسابم رو یی ھاطنتی و شیجنگ و جدال ھا رو فراموش کن

 .یفراموش کن
 . سوال دارمھیمنم :  تکون دادم و گفتمدیی تایسرمو بھ نشونھ         
 ! شنوم خانمیم -         
 ؟یچرا منو انتخاب کرد -         
 از حسادت ی و خالی گردم کھ منطقی میآتوسا من دنبال کس! قبال ھم گفتم کھ -         

 نی در ای تونی کنم می کردم فکر مدای ھم کھ از تو پیبا شناخت!  بچگانھ باشھیھا
 .ی ام کنی ھمراھنھیزم

  در کار نبوده؟یعشق یعنی: با حرص نگاش کردم و گفتم        
بھ نظر من ! ی کنی داره عشق رو چطور معنیبستگ: با تعجب نگام کرد و گفت        

 ! جور عشقھھی خودش نی ھمراه خوب نگاه کنھ اھی دی رو با دی آدم کسنکھیا
 تحت عنوان عشق و دوست داشتن رو بھ زبون یزی خواد چیفکر کردم اگھ نم        

 ن؟ی نداری اگھیسوال د: دمیپرس.  نشمچشی بھتره کھ پاپارهیب
 . خورده حرف دارمھی شروع ی برایول! سوال نھ -         
  شروع؟یبرا -         
 .می حرف زدن داشتھ باشی برایادی زیفکر کنم بعدشم فرصت ھا -         
 نکھیتا االن با ا!  کنمیاول از پدر و مادرم شروع م:  کردم کھ گفتدییبا سر تا        

 رمیبعد از ازدواج م.  کردم چون پسرشون بودمی اونا زندگشی پی خونھ داشتم ولھی
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 مونم و ی پسر اونھا ھم مشھی ھمی شم برای ھمسر تو مری بھ غیول.  خودمیخونھ 
 نیدر ضمن ا. ی توقع دارم اونموقع ھم ھمراھم باشکنن دای پاجی بھم احتی روزھیاگھ 

 . کنمی با تو ھمراھنھی زمنی بھ ھمون اندازه منم حاضرم تو ایعنی متقابلھ ی خواستھ ھی
 چطور باشھ رو ی دوست دارنکھیا! ھی مطلب درمورد جشن عقد و عروسنیدوم        

 جشن دمی محی ترجشتری اما من بدمی تام ماری کنم و بھت اختیبھ خودت واگذار م
 .می بدھیری و بھ جاش پولشو بھ موسسات خمیریمختصر بگ

 زدم و سرمو بھ نشونھ ی کردم لبخندی مورد مثل خودش فکر منی در انکھیاز ا        
 . تکون دادمدیی تای

 یالبتھ تا زمان!  محدود کنمندموی خواد ھمسر آی کھ من دلم نمنھیمطلب آخر ا -         
 . بگوی داریحاال اگھ تو حرف.  سواستفاده نکنھتمیکھ از حسن ن

 کنم ی ھم فکر نمی و دوم کامال موافقم و در مورد سوم مورد اولیمن تو -         
 .فتھی اتفاق بی وقت سواستفاده اچیھ

 ! خب پس مبارکھیلیخ -         
 و توافقمون رو می کنم بھتر باشھ بریخب فکر م: کھ گفت. جوابشو با لبخند دادم        

 ی منو سوزوندن انقدر زنگ می و سامان گوشدهی بگم کھ پددیدر ضمن با. میاعالم کن
 . شام افتاده گردنمونھی یزبانی فکر کنم میول.  تونم جواب بدم النیمنم کھ نم. زنن

 ؟یمگھ بھشون گفت:  گفتممی بررونی از در اتاق بمی خواستی کھ میدر حال        
 ! دوستاموننیناسالمت.  معرفتم یخانم مگھ من مثل شما ب -         
 می شدی مکی نزدھیبھ بق.  معرفت ناراحت شدم و اخم کردمی بھم گفت بنکھیاز ا        

 . کنم خانمی رو بھ شما محول مری امر خطنیا: کھ آروم بھم گفت
 .دییاعالم بفرما! گھیتوافق رو د: نگاش کردم کھ بلند گفت        
 انداختم و نیی لحظھ با تعجب بھمون نگاه کردن کھ من با خجالت سرمو پاھیھمھ         
 شروع ھیبق. نیان شاهللا کھ خوشبخت بش! مبارکھ:  پدر ماھور کھ گفتی صدادنیبا شن

 .کردن بھ دست زدن
 
 

 شد کھ ی ھم درونم باعث میزیاما چ.  بردی شب خوابم نمیاز شدت خوشحال        
 ی اما دلم مدام بھم مھی دونستم ترس از چی نمقای دقیحت!  بترسمی از خوشحالشتریب

 ! نسبت بھت ندارهی عشقچی و ماھور ھی بودی انتخاب کامال معمولھیگفت تو 
با منطق منو انتخاب :  گفتی ام ھم مدام حرفش رو کھ مھی اثبات فرضیبرا        
 . دادمی قرار ملی دل،کرده

 ی بود کھ من رو انتخاب کرده بود و فکر منی کھ مھم بود ایزیبھ ھرحال چ        
 .م رو دست سرنوشت بسپارم خوددیکردم با
 ی از بی بھم زنگ زده بود و کلدهیشب بعد از رفتن ماھور و خونوادش پد        
 تا از می شب شام مھمون کنھی من گلھ کرده بود و در آخر قرار بود ما اونا رو یمعرفت
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 خوشحال و دلتنگ بودم و یاز طرف.  بودبیچقدر واژه ما برام عج. میاریدلشون در ب
 منو با ندمی دوست داشتم ھمسر آشھیچون ھم. یدیام  پر از ترس و نا،گھی دیاز طرف

 بود کھ ی شب بلھ گفتنم بھ مردنیتمام وجودش و بخاطر خودم بخواد و امشب کھ اول
 . نداشتمی حسنی بشھ اصال چنندمیقرار بود ھمسر آ

 رو دعوت کی و فقط اقوام درجھ میری ساده بگ عقدھی گھی دیقرار بود دو ھفتھ         
 .ی عروسی برامی و دعوت از دوست و ھمکارا رو بذارمیکن

 ھی کنند دمیی تاگراتی دنکھی ای فقط براخواستیمنم کامال موافق بودم، دلم نم        
 ! سالن شھر برگزار کنمنی عقد رو در گرون ترنکھی اای بپوشم متیلباس گرون ق

 بھ ساعت ینگاھ. ماھور بود.  چشمامو باز کردم لمی زنگ موبایا صداصبح ب        
  شده؟یزیبلھ چ:  جواب دادمیبا نگران.  دادیپنج رو نشون م. کردم

  بشھ کھ من بھ ھمسرم زنگ بزنم؟یزیمگھ قراره چ -         
! نھ:  زدم و گفتمیلبخند. دی صداش و ھمسرم گفتنش خواب از سرم پردنیبا شن        

 !سالم
 . آتوسا؟ بذاز بخوابمھیک:  پتو اومد کھ گفتری از زتای خوابالود آرمیصدا        
 ! خوابھتایآرم: آروم گفتن. نجاستی ھم اتای اومد کھ آرمادمیتازه         
 می بردهی با سامان و پدمی خوایم.  خب زنگ زدم بگم امروز جمعھ ستیلیخ -         

 .حاضر شوپاشو . کوه
 مااااااااھور؟:  گفتمیبا گلھ مند        
 جانم خانم؟ -         
 ؟یچرا زودتر نگفت -         
 ؟ی نداری کارار،ی درنیپاشو تنبل باز -         
 !نمتی بینھ م -         
تلفن رو قطع کردم و پاشدم و بعد از شستن دست و صورتم بھ اتاق اومدم و         

 .ده شدنشروع کردم بھ آما
 نصف شبھ ؟ی بری خوایکجا م:  و گفترونی پتو آورد بری سرشو از زتایآرم        

 ! کھنیبدبخت ھنوز عقد نکرد! ھا
 یب: گفتم.  پتوری سرشو برد زی از ھرگونھ حملھ ناگھانیری جلوگیبعدم برا        

  کوه؟میری منای ادهی با پدمیشعور دار
 ھا ی وقت تعارف نکنھی:  آورد و گفترونی سرشو بدیخطر رو کھ رفع شده د        
 !امیمن نم
 .ستیآخھ مجرد باھامون ن:  و گفتم دمیخند        
مجرد !  مرغا شدنیاووووه چھ زود قاط:  پتو و گفتریدوباره سرشو کرد ز        

  بخوابھ پس؟ی کامیمن ب. ومدمیبود ھم نم
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.  در منتظر بودیماھور جلو.  رفتمرونیساعت شش صبح بود کھ از در خونھ ب        
 صبحانھ میخب حاال کجا بر: جوابم رو داد و گفت.  شدم و سالم کردمنیسوار ماش

 م؟یبخور
 م؟ی قرار ندارنای ادهیمگھ با پد: با تعجب نگاش کردم و گفتم        
 ! کم عوض شدھیبرناممون :  و گفتدیخند        
 ؟ی دروغ گفتیعنی: با حرص گفتم        
 . روشن کردنوی و ماشدیخند        
 کجااا؟:  گفتمیمنم با نگران        
 نداشتم االن تی کاری اومدرونی شب با من بمھیقبال ن:  شد و گفتشتریخنده ش ب        
 .گھی دیکھ زنم
 ! ادب نشویب:  تو بازوش و گفتمدمیبا مشت کوب        
 .میقھقھھ زد و حرکت کرد        
 ؟یصبحانھ کھ نخورد: دی پرسمی رفتی کھ میری مسیتو        
 م؟ی ری ممیحاال کجا دار! نھ: گفتم         
 .گمی بھت ممیدی رسیوقت!  خوبی جاھی -         
 . بھت بگممیدی نرسیفکرشم نکن تا وقت:  نگاش کردم کھ گفتیبا کنجکاو        
 کردم یاطراف رو نگاھ.  باالخره پارک کردنکھی کرد تا ای رانندگی ساعتمین        

 . متوجھ نشدمیول
 بود یکی اون نزدیرستوران.  و اطراف رو نگاه کردممی و شدادهی پنیاز ماش        

 نجاست؟یا:  بھ ماھور کردم و گفتمینگاھ.
 !نجاستیا:  بود نشون داد و گفتشگاهی رو کھ آزمایبا اشاره ساختمون        
 !  ماھوریوا: کھ ذوق زده شده بودم با بھت نگاش کردم و گفتم یدر حال        
 . گرفتمیوقت قبل! بدو -         
 !ھ؟یبدون اطالع بق -         
 اومده ی قبل از خواستگارروز،ی کھ دیمرد:  و راه افتاد و گفتدیدستمو کش        

  ھم داره؟ی گرفتھ، اونم روز جمعھ، بھ نظرت اطالع دادن براش معنشگاهیوقت آزما
 .ارمی خواست بال در بی دلم میاز خوشحال        
 ی صبحانھ خورددمی کردم و االنم پرسدارتی بی صبح بھ اون زودنیواسھ ھم -         

 !انھی
 نجای چطور جمعھ ایول! ی بلدییزای چھیخوشم اومد انگار تو ھم : با خنده گفتم        

 .ستی نلیتعط
 کھ عجلھ یی آدمایبرا. یدیحاال کجاشو د: با خنده از در ھلم داد داخل و گفت        

 . ھم وجود دارهیی استثناھی شھیدارن ھم
 .می شدشگاهیبا خنده بھ چشماش نگاه کردم و با ھم وارد آزما        
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اھور  مدادمی دستم فشار می و من پنبھ رو رومی نشستھ بودنی کھ تو ماشیدر حال        
 . آب پرتقال رو باز کردیدرب بطر

! خودت بخور:  خوردم و گفتمی دھنم گرفت و منم با خنده قلپی رو جلویبطر        
 !شھی سوزنت کبود میجا! یچرا پنبھ رو رو دستت نگھ نداشت

 !نھ کبود نشده:  لک شده بود باال داد و گفتی آمپول کمی رو کھ از جانشیآست        
 خوامیبعدم م. میخوری صبحانھ ممیریحاال م:  خورد و گفتوهی آب میز بطربعد ا        

 .میری گی رو مشی جواب آزمامیای و بعدشم میی جاھیببرمت 
:  نگاش کردم و گفتمنھیبعد از خوردن صبحانھ راه افتاد و من دست بھ س        

 انھ؟ی میری ممی کجا داریگیباالخره م
 !گمی بھت منوی مھمھ انھی زمنیچون موافقتت در ا -         
  مھم نبود؟گھی دی ھانھی در زمیعنیدست شما درد نکنھ  -         
 .ستمی مورد کامال مطمئن ننی اما در ایکنی قبول مدونستمی اونا رو میچرا ول -         
 ھ؟یخب چ -         
 !نی ببنویا:  آورد و گفترونی بی رو باز کرد و برگھ انیداشبورد ماش        
 و وهی سالن و می ھانھی درمورد ھزقی جمع و تفری سرھی. برگھ رو باز کردم        

 بود کھ برآورد کرده بود و گھی دیزای وچمتی حلقھ گرون قدی و خری مھمونینیریش
 کھ ی مبلغیکیاون : با تعجب نگاش کردم کھ گفت. دوتا مبلغ جداگانھ بدست آورده بود

 ی و خونھ می ساده کھ فقط ما و شما باشیلیھ جشن خی ی برامیکمتره رو قراره خرج کن
 ! و ساماندهی من بھ عالوه پدییعموت و خونھ دا

 ھی تھنھی کھ در زمھیری از مؤسسات خیکی بھ ی رو اگھ موافقشترهی کھ بیمبلغ        
 ھ؟ینظرت چ! می بدکننی متی دخترا فعالھیزیجھ

:  گفتمی فکر کردم و بعد با خوشحالی کردم کمی نگاش مرتی کھ با حیدر حال        
 رو یطی شرانی ھمچگھی دختر دھی نکنم یاگھ االن من خوشحالم چرا کار! چرا کھ نھ؟
 !تجربھ کنھ

 !ی شناسمت کھ مطمئن بودم موافقی انقدر میدید:  وگفتدیخند        
 !ی ھستی دونستم کھ تو انقدر انسان خوبیو منم نم -         
 قھی و زنگ در رو فشار داد چند دقمی شدادهی درب موسسھ نگھ داشت و پیجلو        

 در و با سالم و ی بود اومد جلوی اکبرلشی کھ فامی پنجاه سالھ ابایبعد خانم تقر
 ی مارو بھ اتاق بزرگمیوارد کھ شد.  دعوتمون کرد داخلیی و گشاده رویاحوالپرس

 ینجوری اایبعض: بود و گفت  شده دهی چیگ لوازم خانی سرھیدعوت کرد کھ توش 
 باال باشھ ما یلی خمتشی قی الھیاگھ وس! نجای اارنی خرن می ملھی کنن و وسیکمک م

 روش پول یگاھ! می خری و بجاش از ھمون دوتا ساده ترش رو ممشیفروشیھم م
 !دنی مھی ھم پول ھدایبعض!  مونھی می باقی ھم پول اضافی گاھمیذاریم

 .می عقدمون رو کمک کننھی از ھزی بخشمی خوای دادم کھ محیمن براش توض        
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 باز ی کنھ و برای ازمون عذرخواھی زنگ در باعث شد خانم اکبریصدا        
 بھ من یماھور ھم دستھ چکش رو درآورد و مبلغ رو نوشت و نگاھ. کردن در بره

 ؟یستی نیمگھ راض:  شدم کھ گفترهی بھش خینیبا نگاه غ. کرد
 خوشحال نقدری مثل من اتوننی ناراحتم کھ ھمھ نمیچرا اتفاقا خوشحالم ول: تمگف        
 .باشن

 !یخواستی کھ منو میاری انقدر بھ رو بستیحاال الزم ن:  و گفتدیخند        
 ! اخمتو آتوسانمینب:  کردم کھ دستشو دور شونھ ھام گذاشت و گفتیاخم        
 و ی کردم دوسم نداریراستش فکر م!  فکر کردمیلی بعد از رفتنتون خشبید -         

 . کردرییاما االن نظرم تغ! ی دادشنھادی بھم پینجوریھم
 رو کھ نوشتھ بود ی و ماھور چکمی ھردومون سکوت کردیبا اومدن خانم اکبر        

 تی و موفقی خوشبختی کرد و برامون آرزوی ابراز خوشحالیلیبھش داد و اونم خ
 کھ امی بھ نظر مینجوریمن ا:  گفتمی رفتی مرونیز درب موسسھ ب کھ ایدر حال. کرد
 فکر کنم و بھش عالقھ داشتھ باشم انتخابش یس درمورد کنکھی سن و سالم بدون انیبا ا

 کنم آتوسا؟
 !نھ: با لبخند نگاش کردم و گفتم        
:  گرفت و گفتکشی رو با انگشت کوچکمی و انگشت کوچدیدستشو بھ طرفم کش        

 . قاطعانھ نھ گفتنت خوشم اومدنیاز ا
 نویدر ماش.  کرددای پانی تو رگام جریبا لمس دستش احساس کردم خون تازه ا        

 !شھیحاال نوبت جواب آزما:باز کرد و گفت
 ؟ی زودنیبھ ھم -         
 .شگاهی آزمامی ری مکی ساعت می زنی می دورھی میریم! گھینھ د -         

 شد ادهیپ. می بودشگاهی درب آزمای جلوکی و روشن کرد و راس ساعت نویماش        
 . گردمی من برمنیتو بش: و گفت
 ی لحظھ فکر کردم نکنھ توھی.  دونم چرا اظطراب وجودمو گرفتیبا رفتنش نم        

 دستش ی توی کھ با برگھ ادی ھم نکشقھی دقکیبھ . ادی بھ وجود بی مشکلشیجواب آزما
برگھ رو داد دستم و .  راحت شدالمی خدنشی و شد و من با دنیو لب خندون سوار ماش

 .ھم برات دارم گھی دزی سورپراھی کھ نیبش: گفت
 ی باال ماقی و از سر اشتی کنجکاوی کھ با لبخند ابروھامو بھ نشونھ یدرحال        

داشت و دستم داد و  عقب بری رو از صندلیبردم بھش نگاه کردم و ماھور جعبھ ا
 .گفت بازش کن

 و آشنا از کی کوچی جعبھ ھی دنیبا ذوق در جعبھ رو باز کردم و از د        
 ؟ی ھنوز دارنارویا:  بھ ماھور کردم و گفتمینگاھ.  اشک تو چشام جمع شدیخوشحال
 دهی خرسی پارمی کردن جلوی نقش بازی برای زمانھی کھ یی حلقھ ھایجعبھ         

 انی ات جور درنمقھیاگھ با سل:  منو برداشت و گفتیعبھ رو بازکرد و حلقھ ج. بود
 .می بخری کھ تو دوست داریزی و چمی عوضشون کنمیتونیم
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 کردم یاصال فکر نم:  کردم گفتمی بھ چشماش نگاه مرتی کھ با حیدرحال        
 . دوستشون دارمیلیمن خ! ی نگھ داشتھ باشنارویا

 ؟یمنو چ: دستمو گرفت و گفت        
 خوامت ی میلیمن کھ خ:  حلقھ رو تو انگشتم گذاشت و گفت،دیسکوتمو کھ د        
 !آتوسا

 ی کھ من حلقھ رو از تو جعبھ بر میبعد دستشو بھ سمتم دراز کرد و درحال        
 .ت دارم دوستیلیمن خ:  دستش گذاشتم و گفتمیداشتم دستش رو گرفتم و حلقھ رو تو

با .  بازوھاش محصور کردنی و بدی منو بھ سمت خودش کشیتو چشم بھ ھم زدن        
 ... شدری دادم و اشک شوق از چشمام سرازھی تکنشی سرمو بھ سیخوشحال
 انیپا        
        ٢٤/٠٤/١٣٩٤ 
 ١٦:٤٠سھ شنبھ ساعت         
 ی عباداتتون ضمن عرض عذرخواھی قبولی سالم، با آرزوزمیدوستان عز        

 و صبر ی شدن روند اتمام داستان از ھمتون بخاطر ھمراھی بخاطر طوالنادی زاریبس
 فقط بھ دی و بدوندی کھ واقعا من رو ببخشدوارمی کنم و امی تشکر منی کھ داشتیو تحمل
 نی نوشتن اادی بشی پی ھرکسی برانھ کھ ممکی مسائل و مشکالتی سرکیخاطر 
 .دی طول کشنھمھیرمان ا
 و منتظر نظرات نی دوستتون دارم و ازتون ممنونم کھ ھمراھم بودیلی بگم خدیبا        

 . و انتقاداتتون ھستمشنھاداتیو پ
 تو پست آخر مجبور شدم ی رفتھ حتادمی از رمان رو ییراستش خودمم بخشھا        

 دونم یشمارو کامال محق مپس . ادی بادمی سی بخونم تا اسم پارمموی قبلیبرم نوشتھ ھا
 قلبم ھم آرزو دارم کھ از رمان خوشتون میاما از صم.  دی گلھ کننیکھ ھر چقدر خواست

 !نیباش اومده باشھ و دوستش داشتھ
 نکھی ای براندفھی و اامی رمان متفاوت مھی نامم با انیان شاهللا بعد از اتمام پا        

 .ذارمی متی سای و بعد توسمی نوی نشھ ازقبل میبدقول
 دلھاتون شاد باشھ و دوارمیام!  دارمیشگی و لبخند ھمتی موفقیبراتون آرزو        

 .حق نگھدارتون
 بایآذر شک        

 
 ....  حقای        
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