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 ادر کاسا و ناولها یالساق هایا ای اال

 عشق آسان نمود اول که

 ... یول

 مشکلها افتاد

 

 "حافظ"

 

! تازه هشته که! اوه. ساعت دوختم يچشمم رو به زور باز کردم و به صفحه  هی. شدم داریساعت زنگدارم از خواب ب يصدا با

کردم چشمام رو باز  یتختم نشستم و سع يبه ضرب رو. امروزم تو ذهنم اومد يبازم خواستم چشمام رو ببندم که برنامه ها

و خواب چشمام تا  یربع جنگ با نور و تنبل هیباالخره بعد از . پلکام يختن رویالمصب انگار چسب ر! شد یمگه م یول. کنم

 !هوا دمیمتر پر هیمادر جونم  يبا صدا. نصف باز شد

 :جون مادر

 !شرکت؟ يبر دیمگه امروز نبا! لـــــوین -

 :کردم زمزمه

 شه؟ ینُه اون جا باشم، م دیچرا، با -

 :جون مادر

 . نشناسنت ینکن به بدقول رید یدختر، روز اول -

 :گفتم بلند

 .امیاالن م. دارمیمادر جون، ب دارمیب -

ساده تا  یمشک يبا مانتو دمیرنگم رو پوش یبلندم رو با کش بستم، شلوار کتون استخوون يتخت رو مرتب کردم، موها عیسر

 .بود و خودش در حال صبحونه خوردن بود دهیرو چ زیمادر جون م. رونیبرداشتم و از اتاق رفتم ب فممیو ک یشال مشک. زانوم

 م؟یداشت! معرفت یب يا! نها تنها؟ت -

 :زد و گفت يجونم لبخند مادر

 .زود بخور و برو ایدختر، ب زیزبون نر -

مانتوم بود و جزء  بِیج يکه تو میدست و صورتم رو شُستم و مداد مشک. ییمبل گذاشتم و رفتم دستشو يرو رو فمیو ک شال

به برنزه . به کرم نداشتم يازیبود و ن دیبس بود، صورتم سف. نیهم دم،یرو برداشتم و به دور چشمام کش میابزار زندگ نفکیال

بود،  کیاز اول بار کمیبار يابروها. داد ینشون م شتریرو از همه ب مییبایز میسبز آب يچشما. نداشتم يعالقه ا چیبودن هم ه

صورتم و بور . نبود یرانیمادرم ا د،یتعجب نکن. بود يهم خداداد مییبور و طال يموها و ابروها. کوتاهش کردم یفقط من کم
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! کردم فیچه قدر از خودم تعر... و  دهیو کش کیبار ه،رفت میپدر يها لیجثه ام به فام یبودنم، کامال به مادرم رفته بود ول

 . میبگذر

از  یخوردم و با خداحافظ یتیسکویو ب يچا ینشستم و هول هولک زیاومدم و شالم رو سرم کردم و پشت م رونیب ییدستشو از

 شهیو اون قدر هم هیتازه و مشک دیپرا هی نممیماش. شدم نیو سوارِ ماش دمیکفشام رو پوش. رونیمادر جونم از خونه زدم ب

خونه  یوقت م،یکرد یچهار سال دانشگاه رو با اتوبوس ط! گهیبله د. دهیبرام خر نتازه مادر جو. زنه یکنم برق م یم زشیتم

خوشگل و  يسانتافه  هیمالِ خودش ! ده؟یخر یمن چ يبرا ه؟یخودش چ نیتازه، ماش! خره خانم یم نیرام ماششدم ب نینش

تا به  رونیباز کردم و آروم رفتم ب موتیر بادر باغ رو ! عوضِ تشکر کردنمه نمیا ایول کن، ب! بابا يا... اون وقت من  ه،یمامان

 !فتهین ینکرده خش يخدا نمیماش

داشتم همراه . آهنگا انتخاب کردم و گذاشتم نیاز ب یآهنگ. دمیرس یبود و م کیربع تا ساعت نُه وقت بود، شرکت نزد هی هنوز

آخه . دمیچیپ یتا وارد شم که کاش نم دمیچیپ دمیشرکت که رس ابونیبه خ. خوندم یکردم و م یخواننده آهنگ رو زمزمه م

سرچش  نترنتیا يبار تو هی ادمهی... پورشه ! يوا...  هیعروسکم با  دیپرا! من يخدا...  هی...  هیبا  نمینازن دیطرفه بود و پرا هی

 ! همه رفت بابت خسارت راثیمادر جون، ارث و م يکل پوال. بدبخت شدم! خاك تو سرم. کردم

پسرِ  هیورشه باز شد و در پ. متر باز شد هیرو به روم دهنم  يصحنه  دنیفرستادم که با د یجور داشتم به خودم لعنت م نیهم

اومدم، اگه  یکوتاه م دینبا یبودم ول دهیترس. شد ینم دهیبزرگ و مارکش د نکیاون ع رِیچهرش از ز. شد ادهیجوون ازش پ

چشمم زدم و مثل اون  يرو رو نکمیرو حفظ کردم و ع میخونسرد! شم الیخ یرو ب... تموم پس اندازها و ارث و  دیبا امیکوتاه ب

اون  ریدونستم ز ینم. کرد یم یها رو بررس نیماش کشیتار يداشت با چشما. شدم ادهیپ نیاعتماد به نفس از ماش يخدا يآقا

 !به خرج بدم، آره استیس دیبا ؟یتفاوت یب یحت ای ت؟یاخم؟ تعجب؟ عصبان! پنهونه؟ یچ نکیع

 :طلبکارانه رفتم جلو و بلند گفتم یحالت با

 ! حواست کجاست آقا؟ -

و براق بود، مهم نبود  یچشماش طوس! رو برداشت، ابروهاش رفت باال نکشیبرداشت، برگشت سمتم و ع نشیاز ماش چشم

 . تصادف بود يتنها هدفم مقصر شناختنش تو...  یول

 :پسر

 د؟یشما مقصر دیکن یفکر نم یخوام، ول یمعذرت م -

 : صدام رو بردم باال و گفتم. هتر بودم تا نقشم خوب اجرا ش یزد من عصب یچه قدر اون با آرامش حرف م هر

 ! رفتم جناب یبه من، من که داشتم راه صافم رو م يشما زد! بدهکار شدم میزیچ هیکه  نیمثل ا! رمینخ -

 . کردم یم يبره، بدبخت داشتم در حقش نامرد دمیبا. ابروهاش رفت تو هم پسر

 :پسر

 ... تو  دیدیچیشما راهتون صاف نبود، پ یول -
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 . که له شده بود اشاره کردم دمیپرا يبا دست به جلو. رو قطع کردم حرفش

 .يکرد یحواست رو جمع م دیرفتم و شما با یم میمستق ریمن داشتم مس یعنی مه،یمن به سمت مستق نِیسرِ ماش د،ینیبب -

 !هه! کردم؟ وونشید. دیکش یپف پسر

 :پسر

 . نشده شیزیچ ادیز نمیدر ضمن، ماش. برم دین کار دارم و باگذرم چو یمن از حقم م یخانم، ول دیاالن شما مقصر -

 هیطرفش  هیمن که  دیپرا! بابا يا... گفت، فقط چند تا خط و  یراست م. نگاه کردم نشیبه ماش. زد و بعد پوزخند يشخندین

 یبار بود م نیاول ینیماش ضِیتبع یبودم ول دهید ينژاد ضیتبع ض؟یجا هم تبع نیا! ایخدا! نشد شیچیه نیمالِ ا! متر رفت تو

 .دمیکش نمیرو ماش یدست یتلبم رو جمع کردم و با ناراح. دمید

 :پسر

 . رمیگ یکه من ازتون خسارت نم نهیحاال، مهم ا دیخودتون رو ناراحت نکن -

 .سمتش براق شدم یلبش عصب يحرفش و پوزخند رو با

 بدهکارم شدم؟ يرو داغون کرد نمیماش يزد! خودم رو ناراحت نکنم؟ ها؟ -

 :پسر

 یخودتونم خوب م یکردم، ول یاالن تمام خسارتتون رو پرداخت م نیدادم من مقصرم هم یدرصد احتمال م هی یاگه حت -

 .ستمیکه من مقصر ن دیدون

 : زد و گفت يشخندیپسر ن. بار تو عمرم از جواب کم آوردم نیاول ينگاش کردم و برا یحرص

 .ادیبر نم يشد، متاسفم که ازم کار ریخانم، من کارم د دیحرص نخور -

بعد از چند تا حرف . گفتم یو زمان ناسزا م نیشدم که داشتم به زم یاون قدر عصب. شد و رفت نشیسوار ماش د،یخند بلند

 . داغونم شدم و رفتم سمت شرکت نیحساب سوارِ ماش

 !روزِ اول يبرا ریربع تاخ هی! اوه اوه

اگه ازم . از پله ها رفتم. چهاره يدونستم طبقه  یم. پارك کردم و وارد شرکت شدم ابونیخ يتو رونیداغونم رو ب نیماش

 . دونه یکس نم چیبازم آسانسور، البته ه... گم آسانسور و  یترسم م یم یاز چ ایدن يبپرسن تو

رفتم جلو. دمید یمنش زیرو پشت م يسالن شدم و دختر وارد. 

 .مصاحبه و استخدام يبرا امیامروز ب دیفرمود روزیهستم د يریسالم خانم، من م -

درست ! من ياوه خدا. يو قهوه ا زیفرِ ر يصورتش بود، سبزه، موها يمشخصه  نیاول اهشیس يچشما. به روم زد يلبخند

 . برعکسِ من

 :یمنش

 زم؟یعز ياومد رید یکن یفکر نم -
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 !وگرنه من و خجالت؟ عمرا! بودا يزدم، البته ظاهر یخجول لبخند

 . قابلِ مشاهدست ابونیهم اون ورِ خ نمیراه تصادف کردم، ماش يبه خدا تو -

 : و گفت دیخند یمنش

 . کرد یاومد و اال قبولت نم ریخودشم د سییدختر، ر يشانس آورد -

 .ممنون -

 :یمنش

 . تا خودشون صدات کنن نیفعال بنش -

 .حرف نگاهم رو به چشماش دوختم یو ب نشستم

 :یمنش

 ؟یاسمم سمانه ست، تو چ -

 . یصدام کن لوین یتون یاگه قبولم کرد م ،يریم لوفرین -

 :یمنش

 . ادیبهت م یلیاسمت خ -

 .طور نیشما هم هم زم،یممنون عز -

 .تلفن اومد يصدا

 :سمانه

 .چشم... بله چشم ... بله  -

 .رو گذاشت تلفن

 :سمانه

 .جون لوفریبدو برو تو ن -

 .ستادمیشدم و ا بلند

 .ادیبدم م شوندیخالصه پسوند و پ... از جون و خانم و . صدام کن لویفقط ن لو،ین -

 :سمانه

 .باشه برو -

 .مدارکم در زدم فیو همراه ک دمیکش یقیعم نفس

 :گفت ییصدا

 .دییبفرما -
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 یپس شانس ک ایخدا ن؟یاز ا شتریب یبدبخت! ایخدا يوا... در باز شد و  دم،یکش نییلبخند سمانه آروم پا دنیرو با د رهیدستگ

تعجب  نیچرا ا! بودم رهیهمراه با پوزخندش خ یتفاوت و البته کم یب يگرد به چشما يبا چشما! بابا يخواد بهم رو کنه؟ ا یم

از  ریبود که شش تصو واریکنارِ د يتوریمان. زده دیساعت آقا ما رو تو سالن د هی گهیبله د! بله. به اطراف کردم ینگاه! نکرد؟

 ! ؟يکرد عمیقدر ضا نیحداقل چرا ا! استخدام شم؟ یبازم نخواست! ایخدا. بود شیکیمختلف توش بود و سالن هم  يجاها

 :سییر

 . دیکن يا گهیکار د دیزل زدن به من و اتاقم با يفکر کنم به جا -

 :کالفه گفتم. هیدونستم استخدامم کامال منتف یم! از سرم گذشته آب

 ! نم؟یخسارت ماش! مثال؟ آهـــان یچ -

 .رفت باال ابروهاش

 :سییر

 ...  یلیخ -

 .مقابلش دوخت يتکون داد و نگاهش رو به برگه ها يحرفش رو خورد، سر. نگاش کردم تیعصبان با

 :سییر

 .میتا شروع کن دینیبنش -

 .مبلِ سالنِ اتاقش يو نشستم رو دمیکش یپف کالفه

 :سییر

 اسم و مشخصات؟ -

 .و چهار ساله ستیب ،يریم لوفرین -

 .جلوم گذاشت یفرم

 :سییر

 . کنم یمنم مدارکتون رو نگاه م دیکن یفرم رو پر م نیتا شما ا يریخانم م -

انداختم  نییسرم رو پا عیسر. فرم رو گرفتم و مدارك رو دادم دستش. بود نیقسمت هم نیسخت تر. دهنم رو قورت دادم آبِ

 !کجا؟ یآخه من و مدارکم کجا و شرکت مهندس. نمشینب دنشونیتا موقع د

 . دیکش رونیمنو از افکارم ب يبلند يرو تا نصف پر کرده بودم که صدا فرم

 :با داد گفت سییر

 ؟يریخانم م دیشما منو مسخره کرد -

نگاهش  ینگاش کردم، ول يمثلِ خودش با اعتماد به نفسِ وافر دم،یخواستم بفهمه ازش ترس ینم. ترس سرم رو بلند کردم با

 .نگاهش به سمتم روونه بود ریشده و ت زیچشماش ر. دیکش یم ریمنو از اوج به ز
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 :سییر

 ...  نیمنظورتون رو از ا دیخوا ینم -

 . بهم بگه یچ دیدونست با یانگار نم د،یکش یپف

 :سییر

 ؟یچ یعنی نیا -

 .داد یرو به سمتم تکون م مدارکم

 .میلیمدارك تحص -

 : زد و گفت يپوزخند

 استخدام؟ يبرا یرن شرکت مهندس یمدرك شما، م نیاون وقت با ا -

 . نداشتم یحرف

 . دادن حیشما توض يگفتن موضوعِ منو برا ينوروز يآقا -

 :سییر

 . ستین ینگفتن مدرکتون مهندس یدادن ول حیتوض شونیبله، ا -

 يبودن درجه حرارتم رو یکردم از استرس و عصب یخُردم کنه، حس م نیاز ا شتریخواستم ب ینم. نزدم و سکوت کردم یحرف

 نیدستش رو آورد جلو، منظورش ا. کرد ینگاه م یدستم رو هم ه ریکرد داشت فرمِ ز یهمون طور که نگام م سییر. هزاره

 .روش رو به سمتم کرد دکه خون یدادم دستش، کم. بود که فرم رو بدم بهش

 :سییر

 !دیشه منو روشن کن یم! ه؟یها چ يمسخره باز نیدونم منظورتون از ا یمن نم ،يریخانم م دینیبب -

 . امیکار بر ب نیتونم از پسِ ا یدونم م یم... دوره گذروندم و  هی یآموزشگاه فن يخُب من تو... خُب  -

 :سییر

 .میما مدرك معتبر الزم دار -

 ... آمو  نیاز بهتر! من هم معتبره یخُب مدرك فن -

 .و قطع کردر حرفم

 :سییر

 ! هه. مدرکتون نیمثل ا ه،یمنظورم مدرك دانشگاه -

 .ستادمیتحملم تموم شد، بلند شدم و ا. کرد یم کیاعصابم رو داشت تحر. پوزخند بازم

من ! دیهست یمالحظه و اعصاب خُرد کن یبگم شما واقعا آدم ب دیبا یول د،یقرار داد ارمیباشه، ممنون که وقتتون رو در اخت -

 . جام چون مدرکش رو از آموزشگاه گرفتم نیاگر ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  – طونیاخمو و ش نیمهندس                            

wWw.98iA.Com ٩ 

 :دفعه چشماش قرمز و رگ گردنش متورم، بلند داد زد نیا. ستادیمثل من ا اونم

 دست من؟ هیچ يمدرك پرستار نیپس ا -

 دمیمدت کار کردم د هی! دونم چرا ینم. متنفرم مارستانیب ياز کار تو یخوندم، دوستش داشتم ول يپرستار! جرم که نکردم -

 . تونم، بعدم رفتم سراغِ آموزشگاه ینم

 .کم شده بود تشیاز عصبان یکم

 :سییر

شرکت و پدرم  نیمن در قبالِ ا. بود یم یمهندس ستیبا یم تونیشما مدرك دانشگاه. تونم شما رو قبول کنم یمن نم -

 يجور نیباشه، ا تونیلیتحص يکارتون مطابق با رشته  دیکن یبهتون بکنم، سع دیبا حتینص هیدر ضمن، فکر کنم . مسئولم

 .دیموفق تر

 .بلند شروع کردم به حرف زدن. دیرو ند گاهمونیکس و جا چیچشمم ه گهیشده بودم که د یقدر عصب اون

 . دیکن یبهتر که قبول نم -

 :زدم و مثلِ خودش ادامه دادم يپوزخند

شما  حتیبه نص یاجیاحت چیهــــ د،یتوجه کن چ،یکه ه یبه کس دیکن یسع. بهتون بکنم دیبا حتینص هیدر ضمن، فکر کنم  -

 . جناب دینکن حتینداره نص

و فرم استخدامم رو هم  دمیکش رونیدستش ب يو مدارك رو از تو ستادمیا زشیم يمبل برداشتم و رفتم جلو يرو از رو فمیک

 .براقش که گشاد شده بود زل زدم یِطوس يبرداشتم و به چشما

 .سییخدانگهدارتون ر. دیمشخصات من داشته باش دنِیبه د یاجیاحت گهیفکر نکنم د یممنون، ول -

تونست با آرامش و بدونِ زدنِ اون  یتونست با آرامش برخورد کنه، م یم. حقش بود یزنم ول یدونستم دارم بد حرف م یم

بود که انتظارِ  نیگشادش هم نشون از ا يچشما. کنه رمیخواست تحق ینزد، م یکننده حرفش رو بزنه ول ریتحق يپوزخندا

 !داشت؟ یچه ربط! هه. لــــویگن ن یبه من م! تهکرده نداش خودیب. رو ازم نداشته يرفتار نیهمچ

. نگاهم رو ازش گرفتم و دو قدم رفتم عقب! مونده بود؟ رهیبهم خ يجور نیدونم چرا ا ینم. چشمام قفل بود يرو نگاهش

شدنه، پوزخند  ریمتنفرم تحق ایدن يکه تو يزیاز تنها چ. رونیزدم ب یاز اون اتاقِ لعنت يمحکم و بلند يبرگشتم و با قدم ها

 !ها رو داشت نیا يمسخره همه  سِییر نیزدنه، نگاه مسخره کننده ست و ا

 یعصب قِیعم با چند تا نفسِ. رونیاز شرکت خارج شدم و زدم ب) شرکت یِمنش(درشت و پرسشگرِ سمانه  يمقابلِ چشما در

دونم چرا نگاهم به  یرو روشن کنم که نم نیشدم و خواستم ماش نمیسوارِ ماش. ابونیکردم و رفتم اون سمت خ یبودنم رو خال

پر رو بود  یلیخ. هول نشدم، منم نگاش کردم. کنه ینگام م رهیخ سییر دمید تعجبچهارم افتاد و در کمالِ  يطبقه  يپنجره 

رو روشن  نینگاهم رو ازش گرفتم و ماش! نه ای دیدونم از اون فاصله د یتکون دادم که نم يتاسف سربا ! گرفت ینگاهشم نم

 !ن؟یماش نیبدم با ا یحاال جوابِ مادرجو نم رو چ. رفتم يادیکردم و با سرعت ز
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 شدم ادهیقراضه شده بود پ نیماش هیعروسکم که االن شکلِ  نِیاز ماش دمیخونه که رس به

 .رو که زدم مادر جون در رو باز کرد زنگ

 .رو هم بزن قربونت برم موتیمادر جون ر -

 :جون مادر

 .زمیباشه عز -

 دنِیدر سالن و با د يمادر جون با لبخند اومد جلو. شدم و رفتم داخل نمیاز چند لحظه در باز شد و من بازم سوار ماش بعد

 .صورتش يبا دستش زد تو نمیماش

 :جون مادر

 !اك به سرمخ يوا -

 .شدم و رفتم جلو ادهیخنده پ با

 . خدا نکنه مادر جونم -

 .دیکاو یبدنم رو م يجون با چشماش داشت تمام اجزا مادر

 :جون مادر

 که نشده؟ تیزیشده؟ خودت چ یچ -

 .داغون شد نمیفقط ماش. نه قربونت برم زم،ینه عز -

 .دفعه مادر جون بغلم کرد هیآوردم جلو که  هیرو به حالت گر میریز لب

 : گفت هیجون با گر مادر

 . دمیخر نیاصال اشتباه کردم برات ماش ،یبه جهنم، خدا رو شکر خودت سالم نینداره دخترم، ماش یبیع -

 .نگاش کردم یو با اخم تصنع رونیب دمیبغلش خودم رو کش از

 يکه، نبود ينبود! داغون نشه؟ يجور نیکه ا دمیخر یبرات م یدرست و حساب نِیماش هی دیبا یگ یچرا نم! گهید نهیهم -

اگه مالِ ! ن؟یشد ماش دمیآخه پرا. من کامل رفت تو دیخط هم نخورد، بعد پرا هی یکه تصادف کردم حت ینیبا اون ماش ینیبب

 .دخور یمنم مدل باال بود فقط چند تا خط م

 : زد و گفت يجون لبخند مادر

 .داخل بابا ایکردم دخترِ خوب، ب یشوخ زم،یآروم عز -

 کار کنم مادر جون؟ یچ نویا -

 .اشاره کردم نیدست به ماش با

 :جون مادر

 . کنم یم فشیخودم رد -
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 . مادر جونِ خودم ولیا -

مادر جون داره با تلفن  دمیدوشِ مختصر برگشتم تو سالن و د هیداخل و بعد از  میهمراه هم رفت. بغلش و بوسش کردم دمیپر

 .کنه یصحبت م

 :جون مادر

 .ممنون، خدانگهدار. میرس یحتما، خدمت م... چشم امروز؟ ... بله  -

 :دمیرو که گذاشت پرس تلفن

 بود؟ یک -

 :جون مادر

فروشمش، حاال  یکنم و م یهم درستش م دتیبردار، پرا یدوست داشت یخودت هر چ شگاه،ینما میر یظهر م. ياحمد -

 راحت شد؟ التیخ

 .سمتش و بغلش کردم دمیزدم و دو قیعم يلبخند

 !که چه قدر دوستت دارم يجونم، وا یعاشقتم گل -

 : و گفت دیجون خند مادر

 آره؟ گه؟ید ياستخدام شد یراست! دست بردار دختر -

 . نگاش کردم نیبغلش خارج شدم و غمگ از

 :جون مادر

 بازم نشد؟! يوا يا -

 .نه -

 :جون مادر

 ! ؟يرتکرا يحتما بازم بهونه ها -

 . بله -

 :جون مادر

 ! گهیکارت رو بکن د مارستانیبرو همون ب! بگم دختر؟ یآخه من به تو چ -

 . تونم یتونم، به خدا نم ینم. رفتم یم یشد وقت یچه قدر حالم بد م یدون یتو که م! مادر جون -

 .کردم بغض

 :جون مادر

 ؟يدوست دار یچ نیحاال ماش. باشه بابا! زهیر یاالن اشکش م! بس کن -

 .شد لیلبخند تبد هیاز بغض به  چهرم
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 خواستم بخرم؟ یتونم هر چ یواقعا م! يوا -

 :جون مادر

 . یمتیسقف ق هیتا  یبله، ول -

 سقف چه قدر هست؟ نیحاال ا -

 : شد گفت یکه بلند م یجون در حال مادر

 ؟ینه، اوک ایشه  یم مینینداشته باش، فقط انتخاب کن بب يتو به سقفش کار -

 . گرد شد چشمام

 ؟یگرفت ادیرو از کجا  یاوک نیا طونیحاال ش. یاوک! مادر جونِ خودم ولیا -

 : و گفت دیجون بلند خند مادر

 . خراب کن نیپر رو، تو دل برو و ماش طون،یدخترِ ش هیاز  -

 !م؟یداشت -

 یکیاز  یکی! رو متایق! رو نایماش! اوه! بله .نترنتیا يرفتم تو عیآشپزخونه، منم رفتم به اتاقم و سر يجون که رفت تو مادر

بد جور بهم  نیماش هیطور در حالِ گشتن بودم که  نیهم. گفت یرو م متیکاش مادر جون سقف ق يا! قشنگ تر و گرون تر

 ! نهیهم. چشمک زد

تو ذهنم وول خود ! اوف! ونیلیصد و هشتاد م! بود ادیکم ز هی متشیق یقشنگ بود ول یلیعکسش که خ! 460ال اس  لکسوس

 یکرد ها ول یپورشه فرق م متیالبته ق! ونیلیم ستیو ب اردیلیم کی! اوه. سرچش کردم عیسر! پورشه چه قدره؟ متیق نمیبب

ضرب  نیالبته ا. ادیخوشم نم یلیخ افشیاز ق شییخدا یدلم خواست ول! دار هیبابا ما. بود نیشرکت هم سییر نِیمدلِ ماش

 . کرد یکم صدق م هیراجع به االنِ من » !ده یبو م فیپ فیگفت پ یم دیرس یگربه دستش به گوشت نم«: گه یالمثل که م

 .نییرو بستم و رفتم پا صفحه

 !مادر جونم -

 :جون مادر

 جونم؟ -

 . نه ایشه  یسقفش چه قدر بود که بدونم م دیرو انتخاب کردم، فقط شما بگ نیمن ماش -

 : زد و گفت يجون لبخند مادر

 . میخر یم یخواست یکار؟ سقف نداره هر چ یچ میخوا یهمه پول م نیمن و تو، تنها، ا. کردم یدخترم، شوخ -

 !عاشقتم مادر جون يوا -

 :جون مادر

 انتخاب کرده؟ یخانم چ طونیش نیحاال ا -
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 .460لکسوس ال اس  -

 : باال انداخت و گفت ییجون ابرو مادر

 چه قدره؟ متشیق یکه گفت ینیا -

 !شما نیماش متیق يها هیتو ما بایتقر -

 :جون مادر

 .هیبد درد مرمیآلزا ست،ین ادمی یول دمید! نه ایخوشگله  نمینشونم بده بب میبر -

 : و گفتم دمیخند

ن باال نشونتو میره، بر یم ادمی ییزایچ هی ییوقتا هیبابا منم ! يانگار واقعا دار هیبد درد مرمیآلزا یگ یم نیمادر جون همچ -

 .بدم

. خوشگله یلیخ! اوف ،یرنگ مشک. دمیرو خر نمیو ماش نیماش شگاهینما میو خوشش اومد و ظهر رفت دیمادر جون د خالصه

 !به اعتماد به سقف شد لینشستم پشتش اعتماد به نفسم تبد یراستش وقت

 ! نه ایاستخدام شدم  نهیهمکار بابام تماس گرفت بب ينوروز ياون روز آقا يفردا

 بله؟ -

 :ينوروز

 گلناز خانم خوبه؟ ؟یسالم دخترم، خوب -

 !)گلناز، مادر جونمه ها(

 خانمتون، اون دو تا وروجکا خوب هستند؟  ن؟یشما خوب م،یممنون خوب -

 : و گفت دیخند ينوروز

 استخدامت کرد؟ ریام زم؟یشد عز یچ. میخوب زم،یعز یمرس -

 ر؟یام -

 :ينوروز

 !گهید يکه گفتم بر یرکتش سییپسرِ ر ،يساالر ریام -

 .نه! آهان -

 :ينوروز

 چـــرا؟ -

 .مشکل مدرکم بود شه،یمثلِ هم -

 :ينوروز

 .رمیگ یبندازه، صبر کن باهاش تماس م نیروم رو زم يانتظار نداشتم ساالر -
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 .نبودن یاصال از من و استخدامم راض شونیا. ستینه، الزم ن -

 :ينوروز

اون به من قول داده . رمیگ یاالن دوباره باهاش تماس م. اون شرکته سِییپدرش ر یعنی قمیرف ست،ین يکاره ا ریام زم،یعز -

 .خبر نداشته ریحتما ام ،یبود استخدام ش

 ...!دونم وا ینم -

 :ينوروز

 .کنم، فعال ینباشه دختر، خودم خبرت م تیتو کار -

 .ممنون، خداحافظتون -

چون  مهیحال شتریاز مهندسا ب بایعاشقِ کار باهاش، تقر وترم،یمن عاشقِ کامپ! شه؟ یم یعنی ایخدا. فکر يکردم و رفتم تو قطع

 . و کالسش رو رفتم وتریمربوط به کامپ يمبحثا یِتمام

 .و آسمون رو نگاه کردم رونیسالن ب يرو باال گرفتم و از پنجره  سرم

 .خودت دیبه ام -

**** 

 .مادر جون از اتاقم خارج شدم يبا صدا. شده بودم و افسرده دیناام بایاون روز، دو روز گذشته بود و من تقر از

 بله مادر جون؟ -

 :جون مادر

 . تلفن -

 ه؟یک -

 :جون مادر

 . ينوروز يآقا -

 :سمت تلفن و هول گفتم دمیدو تند

 بله؟ -

 : و گفت دیخند ينوروز

 ؟یسالم دخترم، خوب -

 شد؟ یچ ،یمرس -

 :ينوروز

کنه،  یشرکت هست و خودش باهات صحبت م سییفردا هم خود ر. يبر یتون یفردا مدرست شد، از ! تو یعجول یلیخ -

 . یش یو مطمئن باش استخدام م هیالبته همش صور
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 .تونم ازتون تشکر کنم یم يچه جور ،یمرس! يوا -

 :ينوروز

 .تونستم برات بکنم یکه م هیکار نیکمتر زم،یعز ستیبه تشکر ن يازین -

شب تو رختخوابم فقط . خوشحال شد یلیمادر جون هم خ. کار کنم یدونستم چ ینم یتلفن رو قطع کردم از خوشحال یوقت

! کار کنم؟ طیمح هی يتو يمن با اون چه جور! شد لیزا میخوش يهمه ! اه. اون پسره افتادم ادی. فکرم سمت شرکت بود

 یِبا خوشحال! ولیشه، ا یم عیضا یباباش استخدامم کنه کل !هه هه! یاز خود راض يمسخره ! مخصوصا با اون پوزخنداش

 . شم داریتا بتونم صبحِ زود ب دمیخواب يریوصف ناپذ

بلند شدم و بعد از شُستن دست و صورتم و خوردنِ صبحونه  عیسر شهیبرخالف هم. شدم داریساعت زنگدارم ب يبا صدا صبح

 نیخوشگلم رو با ج يِسورمه ا يمانتو! ستمین یبدونن کم کس دینشون دادم، با يشتریلباسام وسواسِ ب يامروز برا. حاضر شدم

رو هم سرم  میسورمه ا یشال دو رنگ سرخاب. میمشک یِدست فیبا ک دم،یشپو میمشک یسنگ شورِ خوش رنگ و کتون یآب

 ! اقو بر زیخوشگلمم تم نیماش! بله. رونیزدم ب میپیحاصل کردن از خوش ت نانیکردم و بعد از اطم

 یلیحال خ. از کنارش! نه ها ریالبته ز م،یقرآن رد شد رِیاز ز نمیقرآن اومد و من با ماش هیرفتن بودم که مادر جون با  ي آماده

نداشت،  ياعتبار ابونیخ. مجتمع نگیو برخالف اون دفعه رفتم داخلِ پارک دمیبه شرکت رس قهیدق ستیبعد از ب. داشتم یخوب

 .دمیروش کش یشدم، دست ادهیکه پ نیاز ماش! خوشگل نممیماش

 . قربونت برم من، عروسک -

! بود؟ آهان یاسمش چ. دمیرو د ياون دفعه ا سییبرگشتم که همون ر. هوا و حرفم تو دهنم موند دمیمتر پر هی ییصدا با

 . شد کیپوزخندش تحر دنِیاعصابم با د. لبش يگوشه  ينگاهش مغرور بود و پوزخند! يساالر ریام ر،یام

 ـــس؟ییبود جنابِ ر يامر -

 .ستین يرو از قصد گفتم که بفهمه کاره ا سییر

 :ریام

 .شرکته سِییپدرم ر ستم،ین سییاون دفعه هم گفتم، من ر -

 .شد یخال بادم

 :ریام

 د؟یزن یحرف هم م نتونیبا ماش -

 .کرد نمیبه ماش يا اشاره

 :ریام

 . خوبه! نیداغون، نه به ا دیمبارکه، نه به اون پرا -

 !داغون نبود، شد، اونم به لطف شما دیممنون، در ضمن اون پرا -
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 :ریام

 من مقصر بودم؟ دیهنوزم اعتقاد دار -

 . نزدم، دروغ گفتن رو دوست نداشتم یحرف

 :ریام

 شد؟ یچ -

 . جواب دادن ندارم يبرا یوقت ،يمن کار دارم جنابِ ساالر -

 :ریام

 . لطفا دیاریبهونه ن دیکم آورد -

 .صدام کرد دیحرکت منو د ریکه مس ریام. رفتم سمت پله ها. از من رفت سمت آسانسور زودتر

 :ریام

 !يریخانم م -

 .دییبفرما -

 :ریام

 !آسانسور -

 .با پله راحت ترم -

 : باال انداخت و گفت ییزد، ابرو يشخندین ریام

 .خانم دیهر جور راحت -

 .بلند شد دنمیسمانه با د. و رفتم داخل دمیرس دهیبر يبا نفس ها! پر رو. بهش کردم و رفتم یاخم

 :سمانه

 معرفت؟ یب یکجا رفت لو،یسالم ن -

در زدم، وارد اتاق شدم، در رو بستم و ... رفتم پشت درِ اتاق، با گفتن بسم ا. زدم و بعد از حال و احوال گفت برم داخل يلبخند

 .برگشتم سمتشون

 مهربون اریبس يو چهره  یجو گندم يسن با موهام يمبل نشسته بود و مرد يرو ریام

 .لبخند زد بهم

 .سالم -

 :يساالر

 .نیسالم دخترم، بفرما بش -
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 یکوه غرور م نیا يوگرنه عمرا رو به رو نم،ینبود بش ییجا گهیالبته د ر،یام ينشستم رو به رو. تکون داد يهم فقط سر ریام

 ...!نشستم، وا

 :يساالر

 !متاسفم دخترم یرد، بابت مالقات قبلباهام صحبت ک ينوروز -

 . از حرفش شرمنده شدم یکل

 .دیشرمندم نکن ،يساالر ينداره آقا يرادیا ه،یچه حرف نیا -

 : زد و گفت يلبخند يساالر

کامال، انگار خود آنا . امرزتهیچهرت، درست مثلِ مادرِ خدا ب یگم، ول یرفتارت رو م. دختر جون یامرزتیدرست مثلِ پدر خدا ب -

 .نمیب یرو دارم م

 يساالر! دونم چرا؟ یحاال اونو نم. هم تعجب کرده بود ریشناخته؟ ام یمگه مامان و بابا رو م! کردم و چشمام گرد شد تعجب

 : و گفت دیخند دیگردم رو که د يچشما

 یول م،یو چند ساله بود نیچند ياز دوستا يجان، من و پدرت و نوروز لوفریتعجب نکن ن! یکن یدرست مثلِ پدرت تعجب م -

 !گم یدارم م یاصال ولش کن، چ... نبودم وگرنه  رانیمنم ا. میشه از هم دور افتاد یم یچند سال

 .حرفش رو نگفت ي هیبق دیچشمم رو که د يکنم اشک حلقه شده تو فکر

 :يساالر

 یاز تو م شهیهم. یهست هشیشب یلیتو خ یول! یه... اما  مینداشت یدوستم بود، درسته رفت و آمد خانوادگ نیآرش بهتر -

 . کارش بود زِیم يخدا رو ي شهیگفت، عکست هم

 . با دستم مهارش کردم. ختیر اشکم

 :يساالر

 زم؟یناراحتت کردم عز -

زدم و گفتم يا یتصنع لبخند : 

 . ستین ینه، مشکل -

اگه . رو گرفت و مرگ بابا، دو سال قبل نابودم کرد زمیهمه چ میکمرگ مادرم تو اوج کود. داشتم یدونه چه حال یخدا م اما

 .شکرت که مادر جون رو دارم ایخدا! مادر جون نبود

 ینیسنگ یتفاوت بودم ول یکامال ب ریکردم و نسبت به ام یمنتظر نگاش م. نوشت یم يزیبرگه چ يداشت رو يساالر

 . به دستم داد يبرگه ا قهیبعد از چند دق يساالر. کردم ینگاهش رو احساس م

 :يساالر

 . زمیپرش کن عز -
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 : کرد و گفت یسطح یفرم رو نگاه. دقت فرم رو پر کردم و دادم دستش تینها با

 .دخترم یاالن شروع کن نیاز هم یتون یم -

 : زدم و گفتم یقیعم لبخند

 .ممنون -

 :ریام

 ؟یمدرکشون چ! بابا یول -

 : پسرش و گفتکرد، برگشت سمت  يزیاخم ر يساالر

 تیبه مدرکش حسود هیچ. ادیبدت م یگفت یبخون، ه یگفتم برو پزشک یه ر،یبگ ادی. خوبه میلیخ ه،یمدرکش چشه؟ پرستار -

 شده؟

 : زد و گفت يرو به من کرد، لبخند بعد

 . قبول نشد یپزشک یحسوده، هر کار کرد ول یپسرِ من کم نیا -

 : با اعتراض گفت ریام

- ؟یچ یعنیبابا، ! ا 

 : و گفت دیبلند خند يساالر

 .کن یرو با کارِ شرکت آشنا کن و همکارا رو بهش معرف لویپاشو، پاشو برو ن -

 :ریام

 همکارام؟ ییِمگه من مسئول آشنا! بابا -

 :يساالر

 . حرف منم حرف نزن يفرق داره، پاشو رو هیبا بق لوین یهمکارا نه، ول -

منم االن بهت  يدوست دار ؟یزن یپوزخند م ؟يایم فیمن ق يواسه . شکستم یدو مبا دمم داشتم گر! جون يساالر ولیا

 . ذاره یکه دلم و اخالقم نم فیح! فیح یپوزخند بزنم؟ ول

 : و گفت دیخند يساالر. رونیبلند شد و از اتاق رفت ب یبا بد خلق ریام

 . همش هارت و پورته ست،ین یچیتو دلش ه زم،یعز ریبه دل نگ -

 !ده یچه راحت راپورت پسرش رو بهم م. کردم تعجب

 : و گفت دیخند يساالر

 ! هیجور نیدونم چرا با تو ا ینم یول ه،یپسرِ خوب یلیتنها بچمه، خ ریام ،یدور از شوخ یول! گفتم؟ یراجع بهش چ ینگ -

 ...! او! لیشن کوه غرور، سنگ، فس یرسن م یهمه تا به من م! گهید نهیشانس نباشه هم. زدم يلبخند

 کار کنم؟ یچ دیفقط االن با ،يساالر يآقا ستین يمورد -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  – طونیاخمو و ش نیمهندس                            

wWw.98iA.Com ١٩ 

 :يساالر

 .گه یرو برات م یهمه چ ریام رون،یاالن برو ب -

 . با شما خوشحال شدم ییاز آشنا یلیبازم ممنون، خ -

 :يساالر

 .کنم یبرات م ادیاز دستم بر ب يمن، هر کار يتو هم مثلِ دختر نداشته  زم،یقربونت عز -

حرصم ! سمانه بازه که نگو يتا بناگوش واسه  ششین نیهمچ! من کوهه يکوه غرور فقط برا! بله. رونیزدم و رفتم ب يلبخند

کوه غرور نه تنها خندش رو  يآقا یلبش رو حفظ کرد ول يو خنده رو افهیسمانه همون ق دن،یمنو د شونییتا دو تا. گرفت

 !پر رو! خورد بلکه اخمم کرد

 . ستادمیرفتم جلوشون ا یتصنع يلبخند با

 :سمانه

 لو؟یشد ن یچ -

 .باال انداختم ییابرو

 برم و نشه؟ ییکار جا يشه برا یمگه م -

از دستت  ادیوقتا خوشمزست، منم ز یبخور، حرص هم گاه! ولیا. خورد کردم یکه خون خونش رو م ریبه ام ینگاه مین

 !شه، هه یداره کبود م! اوه اوه. خوردم

 :سمانه

 !اون که بله خانم -

 : و گفتم ریرو کردم سمت ام روم

 . میرو که پدرتون گفتن انجام بد يکار میخُب، بر -

تونم کم  ینم! شه کرد یچه م یکنم، ول یخطرناك رو شروع م يِباز هیدونستم دارم  یم. علنا رگ گردنش متورم شد گهید

 !ارمیب

 :دیغر ریام

 .ستین يعجله ا م،یر یم -

 !که کنف شدم دینکش یطول یزد که متعجب شدم ول یقیاش باز شد و لبخند عمابروه هوی

. خورد یمن بودم که خون خونم رو م نیحاال ا. بعدش روش رو به سمت سمانه برگردوند و شروع کردن به صحبت کردن آخه

 ییبه دستشو يادیز اجیکه حس کردم احت دیکش یکلمه ها رو م نیهمچ. زد یتونست تو حرف زدن شل م یسمانه هم تا م

 .برگشتم عقب يساالر يآقا يخوردم که با صدا یجور حرص م نیداشتم هم. دارم

 :يساالر
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 د؟یکارتون تموم شد برگشت -

 ! رخانیام رمیازت بگ یحال. بلــــه! باش نویا! هه

 : رو مظلوم کردم و گفتم افمیق

 . میکه برگرد میهنوز نرفت -

 .کردم زونیرو آو لبم

 .شدم، نهار هم نخوردم خسته هم -

 .بود نیکه خشمگ ریبرگشت طرف ام تیبا عصبان يساالر

 :يساالر

 ؟یکن یکار م یچ يدو ساعته دار -

 :ریام

 . میکرد یکارا رو با خانم چک م -

 : با شک نگاش کرد و گفت يساالر

 !پسر يکارا ناله بود نیا يبرا شهیتو که هم! ؟یکن یتا حاال تو کارا رو چک م یاز ک -

 : رو به من گفت دیبه گردنش کش یدست ریام

 . میبر -

 :يساالر

 ! طبقات و کارها، اتاقشونم که صبح گفتم کجاست؟ يهمه  -

 :کالفه گفت ریام

 .بله بابا -

 د،یطول کش یبا افراد و کارمندا و کارا حدود دو ساعت ییآشنا. از سالن يافتاد سمت در راه

 .مبلِ سالن، برگشت سمتم يشه، نشستم رو ین خارج مداره از سال دمیکه شد د تموم

 :ریام

 د؟یچرا نشست -

 مگه تموم نشده؟ -

 :ریام

 . مجتمعه نیهمکف ا يشرکت طبقه  ي گهیقسمت د! رینخ -

 ! يوا -

 .شدم نیزم خِیمنتظرِ آسانسور بود، خواستم از پله ها برم که با حرفش م. رونیزد و رفت ب يشخندین ریام
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 :ریام

 . یترس یآسانسور م يفکر کنم از بودن با من تو -

 !اد؟یسرم م ادیبدم م یخدا، چرا هر چ يا. ترسم یمن از خود آسانسور م! نه

 : سمتش و گفتم برگشتم

 . که بخوام از بودنتون بترسم نمیب یمن اصال شما رو نم! جناب دیریگ یم لیخودتون رو تحو یلیخ -

 : زد و گفت يپوزخند

 د؟یترس ینکنه از خود آسانسور م... نکنه ! ؟یپس چ -

 ! ایخدا...  یتونستم ضعفم رو نشون بدم، ول ینم. کرد دنیشروع به خند بلند

بشم؟ . خوام سوار شم یعمرم م يبار تو نیاول يبرا! نه يوا. و درش باز شد ستادیآسانسور ا. اراده رفتم سمت آسانسور یب

 .وارد شد ریام. خودت سالم برسونم ایخدا

 :ریام

 !دیسوار ش -

 . حبس نهیمنم بسته شد و نفسم تو س يبه محضِ بسته شدنِ در، چشما. متزلزل سوار شدم يگام ها با

 .مسخرش چشمم باز شد يخنده  يبا صدا. حبس نهیمنم بسته شد و نفسم تو س يمحض بسته شدنِ در چشما به

 :ریام

 د؟یترس ینگفتم م -

 . ترسم ینم -

 .ـلـــویده خانم ن ینشون نم نویشواهد ا یول -

 .بودم یهم خندم گرفته بود، هم عصب. رو کش داد گفت لویمثل سمانه که ن درست

 . هستم يریم -

بعد از تموم شدن کارا دوباره مجبور شدم سوار  یول رونیب دمیآدمخوار باز شد و پر يباالخره در اون اتاقک فلز. کرد یاخم ریام

 .ختیکه صداش افکارم رو به هم ر دنیسالم رس يو من در حالِ صلوات فرستادن برا میآسانسور بود يتو. آسانسور بشم

 ریهر روز از پله باال رفتن کار غ. دیعادت کن دیبگم، با دیبا یول دیش یم يجور نیآسانسور ا يدونم چرا شما تو یمن نم -

 . هیا یمنطق

نگاش کردم که با هول نگاهش رو  عیآن سر کیکردم،  ینگاهش رو حس م. نداشت یفکر کردم جواب یعنیرو ندادم،  جوابش

نگاش کردم ! چه قشنگ مچش رو گرفتم. رهیرو ازم بگ یخوش نیتونست ا یاخمشم نم دن،یشروع کردم به خند. ازم گرفت

 دنیاونم با د. هام رفت باالآروم آروم خندم تموم شد و ابرو. زد که خندم رو جمع کرد يلبخند محو. تو چشمام بود رهیکه خ

 . يکه بهم لبخند زد دمیمن د یکتمان کن ول! بابا يا. داد و اخم کرد تیموقع رییتغ عیحالتم سر
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همه . همه نهار داشتن ینهار نبرده بودم ول. گفت بعد از نهار اتاقم رو نشونم بده ریبه ام يساالر م،یشد يوارد اتاق ساالر یوقت

 . کردم یداشتم بهشون نگاه م مایتیبودن که من مثل اون بچه  زیآشپزخونه سرِ م يتو

 :يساالر

 ؟يد یبهم م زیبشقابِ تم هی میمش رح -

 :میرح مش

 .بله آقا، شما امر بفرما -

زد و  يلبخند يساالر. با تعجب نگاش کردم. و گرفت سمتم ختیخودش توش ر یبشقاب رو گرفت و از ماکارون يساالر

 : گفت

 . انج لوفرین ایب -

 .ستمینه ممنون، من گرسنه ن -

 .کرد اخم

 !نه؟ ایخوبه  ریدستپخت مادرِ ام نیبب ریبگ ؟یتا هفت شب گرسنه بمون يخوا یم! دختر؟ یچ یعنی -

 .دیخند خودشم

 !آخه شما خودتون غذاتون کم شد یحتما خوبه ول د،یدار اریاخت -

 .کرد خیقدر بحث نکن، بخور، غذامون  نیدختر، ا هیکاف نمیمن هم يبرا -

پزم و مادر جون هم از  یم یما، من ماکارون يآخه تو خونه ! یچ یعنی یماکارون دمیتازه فهم. گرفتم و خوردم خالصه

 : و گفتم يتموم شد رو کردم سمت ساالر یوقت. ادیبدش م یماکارون

 .عمرم بود یِماکارون نیممنون، واقعا خوشمزه بود، بهتر -

 . نوش جونت -

رفت، درش رو باز کرد و اول خودش وارد شد، منم پشت سرش  یبه سمت اتاق. اتاقم دنِید يرفتم برا ریاز نهار همراه ام بعد

 !چرا دو تا؟! ستمیو س ریتحر زیبود، دو تا م یاتاقِ بزرگ. وارد شدم

 با من هم اتاقه؟ یکس -

 :ریام

 .بله - 

 .لباش بود يرو يمرموز شخندین

 دمشون؟ین دم -

 . بله -

 .شدم و رفتم جلو دنیدوباره پرس الِیخ یب! گهید هیخُب بگو ک! و بله مرض
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 منه؟ زِیکدوم م -

با . دمیکش یقیرفتم پنجره رو باز کردم و نفس عم. رو گذاشتم روش فمیرفتم سمتش و ک. کنارِ پنجره رو نشونم داد زِیم ر،یام

 .متر رفتم رو هوا هیگوشم  کینزد ییصدا

 ه؟یک تونیهم اتاق دیبدون دیخوا ینم -

 .سمتش و اخم کردم برگشتم

 . دیستیباشه خوبه، چون شما ن یهر ک ر،ینخ -

! از نگاهش هول شدم. دیچال گونه هام زدم که نگاش عالوه بر چشمام رو اونا هم چرخ يدندون نما و نشون دهنده  يلبخند

 :زد و گفت يشخندیبه چشمام ن یبا نگاه ریام

 د؟یئنمطم -

 :گفتم جیگ

 ؟یاز چ - 

 . ستمیکه من ن نیهم -

تحمل کنم؟  نویا دیمن با ایخدا! يوا. نشست زیم یکیتعجب نگاش کردم که شونه هاش رو باال انداخت و رفت پشت اون  با

 . الزم دارم وبیصبرِ ا! نه

 تمیصالح دیحاال وقتشه، با. گذاشته بود نگاه کردم زمیم يرو ریکه ام میکار يپروژه  نینشستم و به اول میصندل يرو یسست با

 . مهیحال یپسر بفهمه من همه چ نیرو نشون بدم تا ا

 . کردم و شروع به کار کردم بازش

 بایندادم و تقر یتیاهم. رفت رونیبهم کرد و از اتاق ب یینگاش کردم، نگاه گذرا. بلند شد ریکه ام میبود يساعت کار يآخرها

 .وارد شد ریخواستم بلند شم که ام. هفت بود که کارِ منم تموم شدربع به  هیساعت 

 برنامه تموم شد؟ -

 . بله -

شد  دنیدوباره مشغولِ د. رفتم کنار که سرش رو باال آورد و نگام کرد یکم. ستمیس يو خم شد رو ستادیاومد جلو، کنارم ا ریام

 :و بعد از چند لحظه گفت

 . خوبه -

 . و نگاهش رو بهم دوخت ستادیا صاف

 . کارتون تو شرکت نیاول يالبته برا -

 .گرفت حرصم

 . فکر کنم بهتر باشه م؟یرو بدون يساالر ينظر آقا ستیکنم، بهتر ن یطور فکر نم نیمن ا یول -
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 . زد يپوزخند

 . هیتا دو بار ازت دفاع کرده و طرفت بوده خبر یکن یفکر م ه؟یچ -

 . میو مطمئن ش میبپرس میبهتره بر. کنم یفکر نم شیپ شیمن اصوال پ ر،ینخ -

 . میر یم -

سرش رو  قهیشد و بعد از چند دق یمشغول بررس يساالر ستمیو بعد از زدن فلش به س میوارد اتاق شد. جلو جلو رفت خودش

 .باال گرفت

 . يایدونستم از پسش بر م یم ن،یآفر -

 :گفت ریام. باال انداختم ییزدم و ابرو ییلبخند دندون نما ر،یرو کردم سمت ام روم

 . دینیجاش رو بب نیبابا، ا یول -

 . از برنامه رو نشونش داد یکنارش و قسمت رفت

 . شد بهتر بود ینوشته م یبه نظرم اگه با توابع شرط -

 .دیبه چونش کش یانداخت و دست ینگاه يساالر

 . خُب آره -

 :گفت يساالر. زد يخشمِ من پوزخند سرش رو باال گرفت و به صورت قرمز از ریام

 .خوبه نمیا یول -

 . ما رو نگاه کرد يساالر. شد لیاز کنارم عبور کرد و خشمم به خنده تبد یمیمال میجمع شد و نس پوزخندش

 د؟یکن یرو نگاه م گهیهمد يجور نیشما چرا ا ه؟یچ -

با  نویا ي هیدونستن من سا ینم! میرو دوست دار گهیکرد همد یفکر م دمونید یم یجالب بود، هر ک یلیحرکاتمون خ حاال

 . زنم یم ریت

به  د،یکش یپف ریام. از نگاه خودم پوزخند بود! لبخند بودا يساالر دیچشمام بود و منم لبخند به لب، البته از د ينگاهش رو ریام

 :باباش نگاه کرد و گفت

 .دیندار يمن برم، با من کار. ستین يزیچ -

 .اش کردبا شک نگ يساالر

 ر؟یحالت خوبه ام -

 .بله، خداحافظ -

 . جواب نموند و رفت منتظرِ

 چش بود؟ نیا -
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وارد . باز کردم و داخل رفتم موتیدر رو با ر. و رفتم خونه رونیبعد از شرکت زدم ب قهیخالصه منم ده دق! خودش بود البته با

 .سالن که شدم بلند داد زدم

 .سـالم عشـقم -

 . جلو اومد یتصنع يجون با خنده  مادر

 . زمیسالم عز -

 شده؟ يزیچ -

 :جون هول گفت مادر

 !نه گلم، چه طور؟ - 

 د؟یبازم درد داشت... آخه  -

 .زد يجون لبخند مادر

 . عادت کنم دیبا گهید - 

 د؟یمگه داروهاتون رو نخورد -

 . گفت یبار چ نیدکتر آخر يدیخودت که د یول زم،یچرا عز -

 . يبعد يها شیآزما يبرا میبر یبعدشم گفت اگه درد داشت یبله ول دم،یخُب مادرِ من د -

 . فعال دردش آروم شده -

 . معدش گذاشتم يرو رو دستم

 کار کنم؟ یآخه من از دست شما چ -

 . میشام بخور میبر! دهیولم کن ور پر -

بازم درد . مادر جون بودم یِه ناراحتکامال متوج یول میشامون رو خورد. لباسام و شُستن دست و صورتم رفتم ضیاز تعو بعد

مادر جون خواب بود رفتم شرکت  یصبح وقت. دمیرفتم و خواب لمامیف دنیو منم بعد از د دیشب زود رفت خواب. معدش باال زده

 . سرحال نبودم یلیو خ

اتاق شدم يا افهیخُرد و ق یبعد از سالم با سمانه با اعصاب. بود ختهیمادر جون اعصابم رو به هم ر درد ناراحت وارد. 

 :گفت ریام

 . سالم عرض شد -

 .بهش کردم ینگاه

 . سالم -
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 چیه ياصال حوصله  یول "!نگاه داره؟ ه؟یچ": گفتم یبودم االن م يریاگه رو مود حال گ. رو باال انداخت و نگام کرد ابروهاش

منم انگار نه . کردم یهگاه نگاهش رو حس مگ یشد ول الیخ یکنم ب ینم يمن کار د،یاونم د. رو نداشتم یحرف چیکس و ه

 . داد یارور م یکه البته اونم ه دمانگار خودم رو مشغولِ نوشتن برنامم کر

 :بازم ارور داد، بلند گفتم یاجرا رو زدم ول يبازم دکمه . مادر جون بود شِیفقط پ فکرم

 . یلعنت -

برنامه، درد مادر جون، فشار روم، همه و همه  رادیا. بازم ارور دادنوشتم و  یندادم، بازم مدت یتیاهم. متعجب نگام کرد ریام

دستم رو . که روم زوم بود نبود ینگاه یاصال حواسم پ خت،یناخودآگاه اشکم ر. دست به دست هم داده بود تا داغونم کنه

 :گفت ریام. بوردیک يرو دمیمشت کردم و کوب

 ! دمیترس! چته بابا؟ -

 .بود دهید گهید یول نهیاشکم رو پاك کردم نب. شد و اومد سمتم بلند

 . شیجا انداخت ،یسیبنو نویا دیداره؟ نگاه کن، با هیگر نیا -

 .اون قسمت رو نوشت و نگام کرد خودش

 ...  يکه اومد یچته امروز؟ از موقع -

 .خونه بود يشماره . دمیاز جام پر میگوش يبا صدا. نداد و رفت سرِ جاش نشست ادامه

 جانم؟ -

 . ره یجان، خودت رو برسون که گلناز داره از دست م لویسالم ن -

 شما؟ -

 .تونینسترن همسا گه،یبابا منم د -

 شده؟ ینسترن خانم چ -

 (...). مارستانیب ایحالِ گلناز به هم خورده، ب -

 چمییداشتم دنبال سو. شده بود رهیوار من خ وانهید يمتعجب به کارا ریام. دمیها از جام پر وونهیرو قطع کردم و مثل د یگوش

 :گفت ریگشتم که ام یم

 ؟يگم کرد یچ -

 .چمییسو -

 . فتیک يتو یاالن انداخت نیهم! حالت خوبه؟ -

 .با دو به سمت در رفتم. شد دییحرفش تا فمیک يتو ینگاه با

 کجا؟ -

 . رد کن یبرام مرخص مارستان،یمادرجونم رو بردن ب -
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و بذارن من،  رنیرو بگ شایتا آزما دیکه چه قدر طول کش نیاز ا میبگذر. مارستانیمثل جت خودم رو رسوندم ب .رونیب دمیدو

مادر جونم ! ایخدا. تا شب خواب بود. بمونه يمادر جون بستر ندهیقرار شد تا اومدن جواب ها تا چند روز آ. نمیمادر جون رو بب

 . دمیمبلِ اتاق خواب يو رو دمیصورتش رو بوس. برامون مقدر کن یدون یصالح م یرو به تو سپردم، هر چ

چند  یِمرخص يمادر جون که هنوزم خواب بود رو سپردم به پرستارا تا برم شرکت، برا. شدم داریب میآالرم گوش يبا صدا صبح

 .يساالر يروزه از آقا

 :گفت يساالر. از در زدن وارد اتاق شدم بعد

 .سالم دخترم -

 .سالم -

 :لب گفت ریز ریما

 .سالم -

 ... من  -

 جان؟ لوفریشده ن يزیچ -

 . خوام یم یمن مرخص! آره یعنی... نه  -

 :رفت باال و گفت ریام يابروها

 بعد از دو روز کار کردن؟ -

 :گفت يساالر

 چرا دخترم؟ -

 ... راستش ... راستش  -

 :دینگران پرس يساالر. نذاشت بگم بغضم

 شده؟ یچ -

 . تونم تنهاش بذارم ینم ه،یبستر مارستانیمادر جونم ب -

 :گفت يساالر

 چرا؟. متاسفم ،يوا -

 ... دکتر گفت ... دکتر گفت ... هم  روزیشده و د ادیز دایجد یبود ول شهیدرد معده، البته هم -

 يوزنه  هیدکتر تا االن برام مثل باال بردن  روزِید يتحمل حرفا. ختیر یخواستم ول ینم. ختیگرفت و اشکام ر میگر

 یحت ارم،یخودم ن يکنم به رو یم یدارم سع روزیاز د. اعصابمه يرو روزیدکتر از د يحرف ها ایخدا ا،یخدا. بود ییلویک ستیدو

 . رفت نیبا گفتنش تحملم از ب! االن یخودم تکرارش نکردم ول يذهنمم برا يتو

 :ست و گفتمبل نش ياومد کنارم رو يساالر
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 گفت؟ یدکتر چ -

 .نگاه کردم ينگاه ازش گرفتم و باز به ساالر. بود رهیمن خ يچشما يبود، فقط تو یخال رینگران بود، نگاه ام نگاهش

 .مشکوك به سرطانِ روده... مشکوکه . روده شه ادیگفت احتمالِ ز... گفت  -

 : انداخت گفت نییسرش رو پا يساالر

 ! من يخدا -

 . شد یم دهیمن بود که شن ي هیگر يفقط صدا. شده بود سکوت

 . و فقط در حد شک باشه ستیکه ن... انشاا -

از صبحش دلشوره . دیرس شایباالخره اون چند روز تموم شد و روزِ گرفتن جواب آزما. نوشت یده روز برام مرخص يساالر

لرزون  ییبا پاها. امروز سرحال بود یول هوشیب ایخواب بود  ایچند روز  نیا يتو. زدم یبه خاطرِ مادر جون لبخند م یداشتم ول

 . رو به اتاق دکتر بردم شیجوابِ آزما

 ینم. دکتر و لبخند متناقض با اخمش بودم یِشونیفقط حواسم به اخم پ. حال خودم نبودم يدکتر نشستم تو يرو به رو یوقت

 . کنم یدونستم کدوم رو معن

 . دخترم غلط بود صمونیتشخ... خُب  -

 .زدم يو لبخند دمیکش یقیناخودآگاه نفس عم. شد یبعد از چند لحظه تو ذهنم حالج حرفش

 . شکرت ایخدا -

 .نداره ینگران يجا یلیداره که البته خ يمورد یول -

 دکتر؟ یچ -

 ...  یول ستیروده که ن. از روده ایاز معده ست  ایاز دردا من فکر کردم اشکال  -

 دکتر؟ یچ یول -

 :و گفت دیکش یقینفس عم دکتر

 . نشون داده معده ست شایآزما -

 سرطـان؟... سـ  -

 :زد گفت يلبخند دکتر

 . باشه ادیز شیقابلِ درمانه اگه مقاومت بدن ،يداد صیزود تشخ یآره، ول -

 !و اگه نباشه؟ -

به  دتیبرو و ام ؟يببر نیسوال ها خودت رو از ب نیبا ا يخوا یچرا م. به خدا باشه دتیدست خداست دخترم، ام یهمه چ -

 . خدا باشه

 ...  یول -
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 . شه یصالحتونه همون م یهر چ... انشاا. بده دیداشته باش، هم به مادر جونت ام دیهم خودت ام. نداره یول -

 ... صالحمه که  یعنی! صالح؟ -

رفت؟ صالحمه االن مادر جونم تو  نمینازن يرفت؟ صالحمه بابا میبگم؟ صالحمه مادرم تو اوج کودک دیبا یچ. رو خوردم حرفم

 . بگذرون ریخودت بخ ا،یخدا! سرطانِ معده. رونیاشکام رو پاك کردم و رفتم ب. بازم شکر! ایوضعه؟ خدا نیا

گفت، تا  رو شیماریشب دکتر به مادر جون ب یوقت یمادر جون رو باال بردم ول ي هیروح یتصنع يشب با لبخند و خنده ها تا

 . دادم یم شیکرد و من دلدار یم هیشب فقط گر يها مهین

استعفا رو دادم به سمانه و بدون  ياون روز رفتم و برگه  يفردا. بود یمعن یب یلیرفتن به سرِ کار خ گهیمادر جون د تیوضع با

باهام تماس گرفت و گفت استعفا رو قبول نداره و هر وقت  يفرداش ساالر. مارستانیبرگشتم ب ریام ای يبا ساالر يبرخورد

هفته از مرخص شدن مادر  هیاالن حدود . اون قدر خوشحال شدم که نگو. سرِ کار رگردمتونم ب یحالِ مادر جون بهتر شد م

 . پختن کیغذا پختن و ک م،یعاشقِ آشپز. کردنم يگذره و االن در حال آشپز یجون م

 .مادر جون رفتم به اتاقش يبا صدا حالِ خودم بودم که تو

 . بله مادر جونم -

 دختر؟ هیختیچه ر نیا -

خوبه  میکه آشپز نیبا ا! کار کنم؟ یخُب چ. بود سیو خ یتمام لباسا و صورتم روغن. به خودم نگاه کردم و خندم گرفت نهیآ تو

 . دارم ادیوسطش ز يخراب کار یول

 . پزم یم کیدارم براتون ک -

 ؟يدیآشپزخونه رو که به گند نکش لوین يوا. یخواد تو کار کن یاصال نم! دختر ینش کیکبپا خودت  -

 :و گفتم دمیخند

 . وقت شوهر کردنمم شده گهید! چه کردم؟ ینیبب ییاوه کجا -

 . جانانه مهمونم کرد یِپس گردن هینگام کرد و  یجون با اخم تصنع مادر

 ! آخ -

 . واال هیزیخجالتم خوب چ! مرض و آخ -

برن، مراقب  یدار رو دارن با سر م هیما يرزنایدوره و زمونه دخترا از مد افتادن، پ نیا يتو! رمیگ یبابا حرفم رو پس م -

 . دیخودتون باش

 . چوندیحرفم گوشم رو گرفت و پ نیمادر جون با ا گهید

 .خودمم، تازه از خدامم هست رزنیاصال پ زم،یغلط کردم عز! آخ آخ -

 .خنده ریتحملش تموم شد و بلند زد ز گهین دجو مادر

 !ستین يزیبد چ یکم خجالت بکش هی ،يبرو اونور خفم کرد! خدا لعنتت نکنه دختر -
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 ه؟یخجالت؟ چ -

 :جون فرم زدنم رو گرفت که گفتم مادر

 . غلط کردم -

 .و دو تا ماچ گنده از لپاش کردم دمیپر

 .عاشـقتم -

 !م؟ینهار نمون یب -

 . کیهم ک م،یهم نهار دار ر،ینخ -

 . وقت رفتنت شده گهید. قربون دخترِ گُلِ خانه دارم برم من -

 .خودتم شیر خِیمن تا آخر ب. ماینداشت! يآ يآ -

 . کارت، بذار استراحت کنم یبرو پ! دهیور پر يدختره  يتو غلط کرد -

 .و خواستم برم که زنگ در جفتمون رو متعجب کرد دمیخند

 ه؟یک یعنی -

 !در يآن سو ستیک نمیدانم، بروم بب ینم -

 . باش يجد! بسه دختر -

دسته گلِ  هیبا  ریو ام يساالر يآقا. رو به روم فکر کنم ابروهام از موهامم باالتر رفت رِیتصو دنِیو با د فونیسمت آ رفتم

 ! بهشت زهرا برسه تو خونه من رفتم! من يِآلرژ يده برا یجون م! یپسر عجب دسته گل! اوه اوه. بزرگ

 . رو سرم کردم و رفتم اتاقِ مادر جون و اونم آماده و خوشگل کردم، بله میدر شال فسفر يجلو زیرو باز کردم و از آو در

 یچه خاک دمیگشاد شدشون لبخندم رفت و تازه فهم يچشما دنِیبا د یزدم ول ییرو که باز کردم لبخند دندون نما يورود در

البته . خندشون گرفت د،یلغز میصورت روغن يگشاد شده و دستام که رو يچشما دنیحاال اونا بودن که با د. به سرم شده

داشت علنا و بلند ! سنیکه تو کتابا بنو رمیازت بگ یحال يآ! ریام نید اما ایخودش رو نگه داشت و نخند يجلو یلیخ يساالر

 يلبخند. رمیرو بگ یکیحالِ تو  دیمن با. رخ نداد يرییتغ چیه ریتو حالت ام یلبهش رفت و يچشم غره ا يساالر. دیخند یم

 . و حرص درآر زدم قیعم

به  رهیخ رینداده بودم که ام تمیوضع يتو يرییلبم بود و تغ يهنوز لبخند رو. نگاهم رو ازش نگرفتم. بهش کردم ینگاه

! رهیگ یحالش رو م شتریدونستم نگاهم از حرف زدن ب ینم! جالب بودا. چشمام به سرفه کردن افتاد و خندش آروم جمع شد

 ! نهیبرگردوندم که چشمتون روزِ بد نب ينگام رو به سمت ساالر. داشتم هنگ نیو رنگ نیخوب شد حرف نزدم و خودم رو سنگ

 نییسرخ شدم و سرم رو پا. شدم مونیپش شمیپ يکرد که از نگاه چند لحظه  ریامبه من و  يدار و مرموز ینگاه معن چنان

 . ایخدا! نه يوا...  رینکنه فکر کنه من به ام! نبود ياصال حواسم به ساالر. انداختم

 :لب گفتم ریلبش انداختم و ز يو لبخند رو يشرمزده و خجول به نگاه منظور دارِ ساالر ینگاه
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-  دییفرماسـالم، ب... سـ. 

ندادم و  یتیاهم. به صورتم انداخت یرد شدن از کنارم نگاه نیح ریام. کنار و اونا بعد از جواب دادن بهم وارد سالن شدن رفتم

مادر . همراهشون وارد اتاق شدم. کردم به اتاقِ مادر جون شونییمادر جون اومده بودن راهنما دنِید يدر رو بستم و چون برا

 نیاول يبرا. براشون ببرم یدونستم چ ینم. یدنینوش هیآوردن  يو منم رفتم آشپزخونه برا کرد یکیجون باهاشون سالم و عل

آب پرتقالِ  وانیل هیترك درست کردم، همراه  يسه تا فنجون قهوه . خواستم سنگ تموم بذارم یبار بود اومده بودن و م

 يا شهیطرف ش هی يبهش زدم و تو یخوشگل يبرش ها. هم که آماده شده بود میشکالت کیک. مادر جون يبرا یعیطب

 : گفتم يپر انرژ شهیبا لبخند وارد اتاق شدم و مثل هم. و رفتم سمت اتاقِ مادر جون دمیخوشگل چ

 .... ا ای -

کارِ من براش  دمیدونم، شا ینم. تفاوت بود یب ریگرفت، اما ام یزبونش رو گاز مخنده، مادر جونم که مدام  ریزد ز يساالر

 بود؟ نبود؟! خنده دار نبود

 . کنارِ تخت مادر جون گذاشتم زیم يرو رو ینیتخت کنارِ مادر جون نشستم و س يرو رفتم

 . يساالر يآقا دیخوش اومد -

 . جان لوین يدیممنون دخترم، چرا زحمت کش -

 . دیینبود، بفرما یزحمت -

با چشم و چال و چشم غره  یکس ادیقدر بدم م نیا! اَه! چرا؟ دمیفهم یرفت و من نم یجون مدام داشت بهم چشم غره م مادر

خوش طعم شده  یلیخ! اوم. دستپخت خودم شدم يخوشمره  کیروم رو ازش گرفتم و مشغول خوردن ک! با آدم حرف بزنه

هم  ریو ام يساالر. بار با طعم شکالت درست کردم نیاول يبرا نکردم و اال یدرست مبا طعمِ قهوه  کیک شهیهم. بود

 . برداشتن کیقهوشون رو به همراه ک

 :جون گفت مادر

 . خوشمزه شده یلیدخترم، خ نیآفر - 

 :شدم، از کوره در رفتم و گفتم یعصب. نگاش کردم که باز با نگاه کردنش بهم چشم غره رفت فشیاز تعر زیتشکر آم ینگاه با

- ؟یکن یم يجور نیا یمادر جون چرا ه! ا 

 . بود یعصب یمادر جون کم يالبته خنده ها دنیکرده باشن، همشون خند فیحرفم انگار که جک تعر با

 :دیلب غر ریجون ز مادر

 . یآبرو برام نذاشت - 

 نیهم. کار کردم که آبروش رو بردم یمگه چ. گذاشت يبرام اومد و منو بازم تو خمار ییتعجب نگاش کردم که چشم و ابرو با

 يچند روز. ستنیمزاحما هم که ول کن ن. رونیزنگ تلفن منو از اون اتاق کشوند ب يطور با خودم در حال جنگ بودم که صدا

 : گفتم میکرده بود دایپ یمزاحم تلفن هی
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 بله؟ -

-  ... 

 . دییبفرما -

- ...  

 . مزاحمه ببرن یمرده شورِ هر چ! بابا يا -

 :گفتم رون،یب انیدارن م دمیاتاق که د يخواستم بازم برم تو. رو قطع کردم یگوش

- اوردمین وهیکجا؟ من هنوز براتون م! ا . 

زودتر کفشش رو  يکه ساالر میکنار در بود. من و انکارها و مقاومت هاشون رفتن يبند یخال يبا تعارف و اصرارها خالصه

بعد از . کامال معلوم بود از قصده یداد ول یرو طول م دنشیخم شده بود و کفش پوش ریام یول نیو رفت سمت ماش دیپوش

 :و گفت دیچرخ صورتم يبهم انداخت، نگاهش رو یبلند شد، نگاه یمدت

 . صورت و لباساشون يرو ختهیکه غذاشون ر يمثل بچه دو ساله ها شد -

اومد و صورتم  یمادر جون برام چشم غره م نیهم يپس برا! خاك دو عالم بر سرم. لبش بود يرو يو مرموز بدجنس لبخند

 !رفت صورتم رو آب بزنم و لباسام رو عوض کنم ادمیاصال ! داد یرو با ابرو نشون م

 :زدم و گفتم يدر جوابش لبخند منم

خط و نوك دماغم بره تو دهنم و  هیخندم چشمام بشه مثل  یم یتکه وق نهیبهتر از ا ف،یدو ساله باشم و صورتم کث يبچه  -

 ... از همه بدتر 

 . از خشم قرمزش يرو دوختم به چشما طونمیش نگاه

 . بشم عیکه آخر خندم هم ضا نهیاز همه بدتر ا! اوه اوه -

 :گفت ریام

 ! یکن فینشونت بدم که ک یکردن عیضا! دم ینشونت م! خط؟ هیشه مثلِ  یمن چشمام م! ره تو دهنم؟ یمن نوك دماغم م -

حالش رو  یبه خودم، کم ولیا. لبم مونده بود يمن لبخند رو یرفت ول یدرسته حرص. ازم دور شد یبلند و حرص يقدم ها با

 .گرفتم

لبخندم . کرد یغضب کرده داشت نگام م يمادر جون با چهره . گشتم یهمون لبخند برگشتم عقب که کاش بر نم با

 .ودآگاه جمع شدناخ

 چرا؟ -

 چرا؟ یچـ.... چـ  -

 ... عقلت هنوز  یقدت از منم بلندتر شده ول! یکش یخجالت نم! وانه؟یدخترِ د يحرف زد يطور نیچرا با اون پسر ا -

 :رو قطع کردم و گفتم حرفش
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 ... خُب اول اون حرصِ منو با حرفش در آورد، خُب منم ! ا مادر جون -

 :و گفت دیرو بر حرفم

 دهد بر باد؟ یزبانِ سبز سرِ سرخ م یدون یزشته، مگه نم! که ياریاز زبون کم نم! دونم، تو هم که زبون دراز یبله م -

هم نتونست  شیچشم غره ا ينگاه ها یحت. خنده ریگرد نگاش کردم بعد زدم ز يحرف مادر جون اول با چشما دنیشن با

 ! يکنه، وا لیرو زا میخوش

! يبازم اصرار به گفتنشون دار یگ یضرب المثل ها رو اشتباه م شهیکه هم نیآخه چرا با ا! مادر جونم یبا حال یلیخ يوا -

 ؟یدهد بر بـاد، اوک یمادر جونم زبانِ سرخ سرِ سبز م

 :زد و گفت يجون لبخند مادر

 .که گرسنمه اریرو ب غذا. حرف رو عوض نکن، خجالم بکش، زبونتم کوتاه کن. ياریدر ب يمن معلم باز يبرا ستیالزم ن -

 .يامر ،يبار يقربونتون برم، کار! اوه -

 .گهید ستین يامر -

 !هیالبته من نه ها، بق اد،یاز بوس کردن بدش م یلیآخه خ. بغلش و بوسش کردم که بازم صداش در اومد دمیپر

**** 

با  يساالر يمدت چند بار نیا يتو. شه یم روزیمادر جون گذشته و هر روز بهتر از د يِماریب صیپنج ماه از روز تشخ االن

اسمشم  باست،یجوون و ز یلیخانومش خ. مادر جون دنِید يبود اومدن خونمون برا ییبایخانومش که زن فوق العاده ز ای ریام

ستورِ که با د میاومده بود شیآزما يسر هی يامروز برا. افتادم یمادرِ خودم م ادی ردک یآنا صداش م يهر وقت ساالر. دهیآناه

 یمعجزه م هیبوده که دکتر گفت مثل  يدرمان به قدر شرفتیشد، پ یباورم نم. انجام شد و جوابش زود اومد یدکتر، اورژانس

. دمشیبغل مادر جون و بوس دمیکه همون جا پر دمحرف دکتر خوشحال ش دنِیاون قدر از شن. شکرت ایخدا رو شکر، خدا. مونه

دکتر بهمون گفت امکانِ درمانِ کامل هم وجود . نشد شیزیخوشحال بودم که تنها کسم چ. کرد یم هیمادر جون هم داشت گر

 . شیمهم فقط مادر جونم بود و سالمت. بره، اما مهم نبود یفقط زمان م یداره ول

میرو پخش کردمادر جون کرده بودم  يکه برا ينذر ینیریو ش کیک یامامزاده صالح و کل میمادر جون بعد از دکتر رفت همراه 

برم، اما  شیمن دوست نداشتم تا کامل شدن سالمت یمادر جون اصرار داره برگردم سرِ کار ول. خونه میبرگشت ارتیز هیو بعد از 

 . هفته بهش مونده بود هیشدم برم سرِ کار البته از سرِ ماه که  یطرف دکتر، راض ازبا گفتنِ زمان بر بودنِ درمان 

 دیشد، با ترد ینم دهید فونیآ يتو یکس! ه؟یک نمیغذا رو کم کردم و رفتم بب رِیز فون،یزنگ آ يبا صداآشپزخونه بودم که  تو

 :رو برداشتم و گفتم یگوش

 بله؟ -

 .کار داشتم یبا خانمِ گلنازِ دوست. هستم يریسالم، کب -

 شما؟ دیسالم، ببخش -
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 .دیش یمتوجه م دیدر رو باز کن -

 نمتون؟یطرف تا بب نیا دیایب یشه کم یم. نمیب یشناسم که در رو باز کنم و نه شما رو م یمن نه شما رو م -

 کیبار یِو کراوات مشک دیبا بلوز سف یکت و شلوار مشک! اوه. ظاهر شد یپیافتاد و قامت پسر جوون و خوش ت يا هیسا

 ! یره عروس یانگار داره م! بود دهیپوش

 د؟یهست یک قایدق دیبگشه  یم نمتونیب یخُب حاال که م -

 : زد و گفت یحیلبخند مل پسر

 .هستم لیبله، من وک -

 !خُب؟ -

 درسته؟ د،یباش يریم لوفرِین دیشما با نمیبب -

 بله و شما؟ -

 .شما هستم يعمو و عمه ها لِیمن وک -

 ؟یچـ -

 .دیلطفا در رو باز کن دینیبب -

بود رو  دهیو کامال پوش رهیاتاقم، بلوز و شلوارِ ست هم که از جنس کتان و به رنگ بنفشِ ت يرو با شک باز کردم و رفتم تو در

 عمه ها و عموها؟ کجا بودن تا حاال؟. نشه داریهم سرم انداختم و رفتم در اتاقِ مادر جون رو بستم تا ب یشال دم،یپوش

 .ردجلو اومد و دستش رو جلو آو يباز کردنِ در، پسر جوان با لبخند با

 .خانم لوفریسالم، خوشبختم ن -

 .باال انداختم ییبه دستش ابرو ینگاه مین با

 .هستم يریطور، در ضمن م نیممنون، منم هم -

 .دیو خند دیبارش کنم که فهم کهیت هیخواستم  ومد،یاز نگاهش اصال خوشم ن. به سر تا پام انداخت یزد و نگاه يلبخند

 . دیتا آسمون فرق دار نیعمو و عمه هاتون زم يخواستم بگم شما با خانواده  یم د،یراستش ناراحت نش -

 از چه نظر؟ دیببخش. دمشونیخوبه، من تا حاال ند -

 . چهره یدر ضمن از نظر ظاهر و پوشش و حت. میقد یلیخ شون،یدید -

 . لبخند مضحکش نرفت یکردم ول یاخم

 د؟ید یورود م ياجازه  -

 .شد که داد زدم یداشت با کفش داخل م. فتم کناردر ر ياکراه از جلو با

 ؟يجور نیا -

 : با صدام سکته زد و گفت بدبخت
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 ؟يچه جور -

 . داخل دیایبعد ب دیاریلطفا در ب م،یخون یخونه ما نماز م نیبا کفش؟ تو ا -

 : اون لبخند مسخرش رو زد و گفت بازم

 . دیفرق دار تونیپدر يگفتم، شما از همه نظر با خانواده  دیدید -

رو بستم و همراهش وارد  يدر ورود. نداد و کفشش رو در آورد و با همون لبخند وارد شد یتیکردم که اصال اهم یاخم بازم

 :خواست بره سمت سالن که گفتم. شدم

 . دیستیبا -

 : برگشت سمتم و گفت ستاد،یا

 چرا؟ -

 . دیاومد ایو از طرف ک دیهست یا کخوام مادر جون بدونه شم ینم. منیسمت نش دییلطفا بفرما -

 . نشست منینش يها یراحت يباال انداخت، همراهم اومد و رو ییابرو

 :گفت. برگشتم و رو به روش نشستم ختم،یشربت ر وانیبه آشپزخونه، دو ل رفتم

 گلناز خانم بدونه؟ دیخوا یچرا نم -

 .ستیمساعد ن زایچ نیا دنیشن يچون مادر جونم حالش برا -

 داره؟ یتونم بدونم حالشون چه مشکل یم -

 . ومدیاونم از نگاه پرسشگرش کوتاه ن یول! به تو چه مربوطه؟ یعنیبهش کردم که  ینگاه

 . بگم يزیچ مونیاز اسرار زندگ گانهیآدمِ ب هیبه  نمیب ینم يازیو ن امیکه خودم نتونم از پسش برب ستین یمشکل خاص -

 .من وکالت بچه هاشون رو دارم! گانه؟یب -

 .دیخوا یم یجا چ نیکه شما ا نهیفقط االن برام مهم ا د،یشما چه کاره ا ستیبرام مهم ن -

 . باهاتون خوشحالم ییبگم، از آشنا دیو با دیهست یشما دخترِ تند مزاج -

 . گم یقدر رك م نیخوام که ا یندارم، البته معذرت م یاحساس خوب ییآشنا نیمن از ا یول -

 :زد و گفت يلبخند يریکب

 . دیسیمن ننو يبه پا دوارمیرو ام تونیپدر يگناه خانواده  یکنم ول یکنم، درك م یخواهش م -

 .رفت باال ابروم

 .فهمم یگناه؟ من منظورتون رو نم -

 . داشته باشم یمالقات شونیبا ا دیالبته طرف حسابِ من گلناز خانمه و من با د،یش یمتوجه م يبه زود -

 . باشه شونیزندگ يتو یجانیه ایاسترس  دیگفتم که آقا، مادر جونم به دستور پزشکشون نبا -

 :بلند شد و گفت يریکب
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 . خانم لوفرین امیاز قرارِ معلوم، من با شما کنار نم -

 . هستم يریم -

بود،  یچشماش کامل مشک. ستادیا کینزد یلیقدم اومد جلو، خ هیبازم . ستمیبه سمتم اومد که باعث شد با یقدم يریکب

 کردم،  دایبهش پ يناخودآگاه حس بد. مرموز و ترسناك

 :گفت. ستادمیصاف و محکم ا اما

 .آدما مشکل دارم یلیمن اصوال با فام لوفر،یخانم ن -

 . ها مشکل دارم بهیاز جانبِ غر یو منم با صدا کردنِ اسمم به راحت -

 .داشته باشم یمالقات شونیبا ا دیدارن؟ من با یخانم گلناز چه مشکل دیبگ -

تونم بهتون قول بدم که به محضِ خوب  یم یول. نیبارم گفتم، فقط هم هیو استرس براشون بده،  جانیکه ه يا يماریب -

 .دیباهاشون صحبت کن دیتون یشدنشون م

 کشه؟ یتا اون روز چه قدر طول م -

 .چند ماه دیشا -

 تیشکا گهیدم تا چند روز د یقول نم یول امیتونم ن یم دیدار یکنم، اگر مشکل یتا فردا صبر م تایاخانم، من نه رینخ! اوه -

 .نامه به دستتون نرسه

 د؟یکن یم دیتهد -

 . التونهینامه از طرف فام تیشکا ستم،ین يخانم محترم، من کاره ا رینخ -

 ؟یتیآخه چه شکا -

 . درخواست سهم االرث -

 نشده؟ میمگه ارث آقا جونم تقس ؟یچ یعنی -

 . دیباالخره شما دخترِ پسر ارشد گلناز خانم د،یبر یم يشتریسود ب هیقض نیشما هم از ا یحت! نه همش یول! چرا -

 : تاسف تکون دادم و گفتم يچشماش زل زدم، سرم رو به نشونه  تو

 . خوام ینم يسود چیواقعا براتون متاسفم، من ه -

 د؟یخور یمن تاسف م يوسط چه کاره ام که برا نیمن ا د،یسیمن ننو يرو به پا يزیبهتون گفتم چ -

 . دیطرفدار اونا هست یعنی دیاون آدما شد لِیشما وک یوقت -

 . حرف بزنه که دستم رو جلو بردم و متوقفش کردم خواست

قبول  يبرا یکنم و وقت یرو با مادر جونم مطرح م هیمن خودم قض. بود و منظورتون رو کامل رسوند لیحرفاتون تکم -

 .کنم یموضوع آماده شد خبرتون م

 :جلوم نگه داشت و گفت د،یکش رونیب بشیاز ج یزد، کارت يلبخند مسخره ا يریکب
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 . دیریمنه، باهام تماس بگ يشماره  نیا -

بهم کرد و  یشد برگشت، بازم نگاه یم داشت ازم دور یکردم، وقت شیدر همراه يتا جلو. تکون دادم يگرفتم و سر ازش

 : گفت

 .کنن يکنم تا اون موقع نذارم کار یم یمنتظر خبرتون هستم، سع -

. حسِ تکون دادن سرم رو هم نداشتم ینشون ندادم، حت یعکس العمل چیمن ه یتشکر کنم ول ایبزنم و  یداشت حرف انتظار

 . دادم هیدر رو بستم و شالم رو در آوردم به پشت در تک یوقت

 . تو دیبه ام ینکن که مادر جونم وضعش بد بشه، اله يفقط کار ه؟یکارت چ نیحکمت ا ا،یخدا -

 !برگشته؟ یچ يبرا. برم که دوباره در زده شد خواستم

رابطمون  یمدت کم نیتو ا. بود ریام. فرد رو به روم چشمام گرد شد دنِیبا د یسرم انداختم و در رو باز کردم ول يرو رو شالم

 .نگاهم بهش بود که سالم داد. هنوزم کل کالمون سرِ جاش بود یشده بود ول شتریب

 :ریام

 . سالم -

 سالم، در باز بود؟ -

 :ریام

 بودن؟  یآقا ک. بله -

 !که اخمام رفت تو هم دیسوال رو ازم پرس نیطلبکارانه ا نیهمچ

 :ریام

  مشون؟ید یم دینبا! شد؟ یچ -

  !؟یچ یعنی. شدم یعصب

  د؟یکن یداره که منو بازخواست م یبود، در ضمن به شما چه ارتباط لیاون آقا وک ه؟یمنظورتون چ -

 :ریام

 !سوال ساده بود هیبازخواست نبود،  -

 ! پرسن ینم هیسوالِ ساده رو با کنا -

 .رو جلو آورد يبسته ا ریام

 . براتون ارمیمامان داد ب نویا -

 !خواهش ایخدا! صلوات بفرستم ییکنم اگه آش بود چند صد تا ینذر م ایخدا. چشمام برق زد. دستش بود يا قابلمه

 :ریام

  ش؟یریبگ يخوا ینم -
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شیطوس يمشتاقم رو دوختم به چشما نگاه. 

  ه؟یچ -

 ! بگو آش! بگه آش ایخدا

 :بار مردم و زنده شدم که گفت هی رونیب ادیحرف از دهنش ب تا

 .آش رشته -

 . هوا دمیحواسم به وجودش نبود پر اصال

 . آخ جونم -

 !شعر گفتم! ا. روش و بوش هوش از سرم برد يکشک و نعنا! يوا. رو ازش گرفتم و درش رو باز کردم قابلمه

 . ستمیشه، خودمم بلد ن یم یمادر جون آش رشته هاش همش آبک یوقت بود هوس کرده بودم ول یلیخ! هیاوم، عال -

! دهیخوب و خوشِ من، متعجب گرد يبه خاطرِ رو نیا دمیتازه فهم! ا. کنه یگشادش داره نگام م يبا چشما دمیکردم د نگاش

تونم  یخُب من نم یول میحرص دادن و چشم غره داشت م،یکل کل داشت م،یتا بوده دعوا داشت شهیخُب حق داره پسرِ گُلم، هم

 !باشم تفاوت یب نگخوشبو و خوش آب و ر يغذا نیدر برابر ا

 . داخل دییتشکر کن، بفرما یلیاز آنا خانم خ ،یمرس -

 :ریام

 ... آب  وانیل هیتشنمه اگه  یلیخ یخوام مزاحم شم ول یخوابه، نم یدونم ظهرا گلناز خانم م یم -

و  زیچ چیاصال تو حالِ خودم نبودم، چشمم ه. داخل، خودمم رفتم آشپزخونه ادیرو قطع کردم و در رو باز گذاشتم تا ب حرفش

و  ختمیخودم آش ر يبرا یبرداشتم، کم یگذاشتم، قاشق با ظرف زیم يقابلمه رو رو! دید یکس رو جز آش رشته نم چیه

جاست؟  نیچرا ا نیا! وا. دمیچارچوب درِ آشپزخونه د يرو تو ریبردم و ام سرم رو باال يسرفه ا يبا صدا. نشستم به خوردن

 ! خواست یآب م! آهـــان

منم باز . لب تشکر کرد ریرو ازم گرفت و ز وانیل یهم با مکث ریام. بردم و گرفتم جلوش ختم،یبراش ر یآب وانیشدم، ل بلند

 . کرد ینگام م یبازم با حالت خاص ریسرم رو که باال آوردم ام. تمومش کردم قهیدق هیرفتم سراغ آشم و سر 

 .يو آورد يدیکه زحمت کش یبود، مرس یعالــ -

 ! بود جیانگار گ ریام

 :ریام

 ! یقبل باش لوفریکنم تو همون ن یباور نم ؟یکن یاز من تشکر م يتو دار... تو  -

 . خُب تشکر کردن از نظرم واجبه -

 :ریام

 واقعا؟  -
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کردم  یفکر رو م نیبودم هم نیا يخُب منم به جا! چارهیب! شناخته؟ يجور نیمدت منو ا نیا يتو یعنیشده؟  وونهید نیا! وا

 . کنم تشیاذ یدلم خواست بازم کم! گهید

  ؟يساالر يهان؟ خوبه آقا ،يرو انجام داد فتیاصال چه طوره بگم وظ! کنم یخُب نم دیاگر جنبه اش رو ندار یخُب آره، ول -

 .دونم یکردم، م شیبازم عصب. باشه، هه هه يجور نیهم دیبا ریام! نهیا ن،یآفر. شد نیبازم خشمگ ریام

 :ریام

 . کوچولو يشد یخوبه، فکر کردم دخترِ خوب -

 :دیلب غر ریز

 !رو انجام دادم؟ فمیکه وظ -

 : حرص دهنده بهش زدم و گفت يلبخند

 . ده جناب ینشون م نویشواهد ا -

 . شه یبازم داره از خشم کبود م! اوه اوه. قابلمه و خودش اشاره کردم به

 :ریام

 !ییپر رو یلیخ -

 فحش نده؟  يکم آورد -

 :ریام

 بود؟  یچ لِیوک ارویاون . گهیبسه د -

 .خنده ریحرفش بلند زدم ز با

 :ریام -

  ؟يخند یچرا م -

 :جور با خنده گفتم همون

 یشما گفت یول! بود یک لِیوک یبگ دیدر ضمن با! يکم آورد دمیجناب، اصال نفهم يقشنگ حرف رو عوض کرد یلیخ -

 !بود یچ لیوک

 . بود که باعث شد ناخودآگاه خندم جمع شد يا يدلخور هینگاهش  ينگام کرد، اما تو یبازم حرص ریام

 .عموها و عمه هام بود لِینبود، وک یمهم زیچ -

 :ریام

 کار داشت؟  یجا چ نیچه طور؟ ا -

خوان  یهمه سال م نیبعد از ا ییواقعا موندم با چه رو. جور بود که اونا درخواست سهم االرثشون رو کردن نیا هیظاهرِ قض -

 . تو چشمِ مادرشون نگاه کنن
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 !خودمم تعجب کردم! رو بهش گفتم؟ نایدونم چرا ا ینم

 :ریام

 بود؟  شتیجا بود گلناز خانمم پ نیکه ا یمدت يتو -

 . بار گفت نیدکترش آخر ست،یو استرس براش خوب ن جانیخواستم مادر جون بفهمه، ه ینه، راستش نم -

 .اخم کرد ریام

  ؟يشد یشکل نیچرا ا ه؟یچ -

 .ابروهاش رفت باال ریام

  ؟یچه شکل -

 . یکن یبرام اخم م يکنم دار یدونم، حاال که من دارم باهات خوب برخورد م ینم -

 :ریام

 . دمیرفتارِ خوب و بدت ند يتو ینکن، من که تفاوت تیخودت رو اذ ادیز! االن رفتارِ خوب بود؟ نه بابا نیا یعنی! يوا -

کارام و حرفام تا  يپس همه . نداره یگه فرق یم نیکنم، اون وقت ا یهمه باهاش خوب رفتار م نیمن دارم ا .شدم یعصب

 هیچشمام قفل بود،  يچشماش تو بیعج. جوابش رو که ندادم تعجب کرد و بازم رنگ نگاهش فرق کرد. االن حقت بوده

 . زیم يدستش رو گذاشت رو يتو وانِیدفعه ل

 :ریام

 . ممنون، فعال خداحافظ -

 . که بهم مهلت جواب دادن بده رفت نیبدونِ ا و

آنا  ولیتونم همش رو خودم بخورم، ا یمادر جون خوب نبود، پس م يآش برا. باال انداختم و رفتم و بازم آش خوردم يا شانه

 ! جون

 . کر کردمتش یلیاز خوردنش با خونشون تماس گرفتم و از آنا جون به خاطر آش رشته خ بعد

بچه هاش اومده بود، منتظر شدم  لِیبگم وک دمیترس یهمش م. میدر حال خوردن شام بود زیهمراه مادر جون سرِ م شب

 : اتاقش که گفتم يغذاش رو که خورد، خواست بره تو. غذاش رو بخوره بعد بگم

 ... مادر جون  -

 .جون بازم نشست و بهم چشم دوخت مادر

 :جون مادر

 . بله -

 !بگم؟ يدونم چه جور ینم یول! اوم. بهتون بگم دیهست که با يزیچ هیراستش ... ستش را -

 :زد و گفت يجون لبخند مادر
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 ! شده دختر؟ یچ! شده یدخترِ زبون درازم خجالت! اوه -

 .کنم یم شیکار هیاصال ولش کن، خودم  ست،ین یمهم زِیچ ،یچیه -

 :کرد و گفت يا یجون اخم تصنع مادر

 . معلومه حرف تو دهنت مونده! د بگو دختر -

 ... موقع حالتون  هیو  دیبش یترسم عصب یآخه م -

 :جون مادر

 !دختر يجون به لبم کرد گه،یبگو د. شه یحالم بد نم -

  د؟یمطمئن -

 .کنمب ینیمقدمه چ یکه کم دمیرس جهینت نیبه ا! بگم؟ يمونده بودم چه جور. بهم رفت يجون فقط چشم غره ا مادر

  م؟یمادرم تصادف کرد، هنوز با عمه ها و عموها رابطه داشت یمادر جون، وقت -

 ! چرا؟ دمیوقت نفهم چیه یکنه، ول یدونستم حرف زدن راجع به اونا ناراحتش م یجون اخم کرد و خواست بلند شه، م مادر

 . دیمادر جون، جونِ من بگ -

 : کرد، نشست و گفت یپف

  ؟يدیفهم ،يخور ینِ خودت رو قسم مآخرت باشه جو يدفعه  -

 .کنم یخواهش م م،یکم صحبت کن هی دینیشما هم بش یبله، ول -

 :جون مادر

 . میبله داشت -

 شما؟  شِیپ میاز همون موقع من و بابا اومد -

 : زد و گفت يجون لبخند مادر

 . مهربون يکوچولو يپر هیسالت بود،  شیآره، اون موقع تو فقط ش -

 . قطع رابطمون رو با عمه ها و عموها بدونم لیخوام دل یم د،یچونیمنو بپ شهیپرسم دوست ندارم بازم مثل هم یسوال م هی -

 :جون مادر

 ...  يبه اون آدما يداد ریدونم چرا تو امروز گ ینم! بابا يا -

مادر از بچه  هیشه  یم يموضوع رو بفهمم که چه جور نیا لیدوست داشتم دل یلیخ. تکون داد يرو ادامه نداد و سر حرفش

 . بالعکس نیهاش دست بکشه و همچن

 :جون مادر

  ؟یبدون يواقعا دوست دار -

 . یلیخ -
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 . که مادر جون شروع کرد به حرف زدن نیشدم تا ا ساکت

 :جون مادر

 ياون موقع هنوز با بچه هامون رابطه . میخوشحال شد یلیخ) پدر جون(ما، من و محسن  يخونه  دیتو و پدرت اومد یوقت -

مدت  هیبعد از . داشت يبهتر یِبچه ها وضعِ مال ي هیپدرت نسبت به بق. میحداقل هر جمعه همه دور هم بود. میداشت یخوب

 یوقت! کاله مونده یو اونا سرشون ب دیبر یم ضیاز اموال ما ف دیو پدرت دار توکه  نیا. ومدیکه خوشم ن دمیشن ییزمزمه ها

تو حول و  یکه وقت نیتا ا... که  نیتا ا. شد، خواست بره که محسن جلوش رو گرفت یعصب یلیزمزمه ها بلند شد، پدرت خ

خوشحال  یلیخ. نمونخو انیخوان شام ب یشب تماس گرفت و گفت همشون م هیبزرگت  يحوشِ هشت سالت بود عمو

 . حرف رو شروع کرد نیاون شب همشون اومدن و سرِ شام، مت یشدن و تمومش کردن ول ادهیپ طونیشدم، فکر کردم از خر ش

 :دفعه مادر جون رو به من گفت هی

 هست؟  ادتیتو اصال اونا رو  -

 . نه -

 :جون مادر

  ؟يو دو تا عمه، اسماشون رو که بلد يسه تا عمو دار -

 .دمیعکساشونم د ستم،یبله مادر جون، اون قدرا هم خنگ ن -

 :جون مادر

دختر داره که  هینرگس هم . سه سال ازت بزرگ تره ما،یپسر داره به اسمِ ن هی نیمت یتا از عموهات بچه ندارن ول دو. خوبه -

 . اسمش مارال بود ست؟ین ادتی. يدار یسن يدو هفته باهاش فاصله  تینها. کرد مانیبا مادرِ تو زا بایتقر

 . ستین ادمیال اص د،یرو که گفت ماین یول ادمهیچرا مادر جون، مارال رو  -

 :جون مادر

 . میبا هم نداشت يما رابطه ا گهیهم برگشتن د یوقت. چون اون موقع همراه مادرش کانادا بودن -

 اون بچه نداره؟  ؟یچ نیعمه شه! عمه، آهان یکیخُب، اون  -

 : زد و گفت يجون لبخند مادر

 هیکه دو قلو هم هستن  نایو ن ادیشه یسال ازت بزرگ تره ول کیحدودا  نیشرو. نایو ن ادیو شه نیشرو! چرا اتفاقا، سه تا -

 . تر هستن کیسال ازت کوچ

 . بگو یمادر جون، از اون شبِ مهمون -

 : و گفت دیکش یجون آه مادر

 . بود میشبِ زندگ نیاون شب بدتر... اون شب  -

 : به حرف اومد و گفت. کرد یحرف نزد و انگار داشت حرفاش رو منظم م يا قهیچند دق. بود رهینقطه خ هیجون به  مادر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  – طونیاخمو و ش نیمهندس                            

wWw.98iA.Com ٤٣ 

 ! بعد شروع کنن میصبر نکردن شام رو بخور یاونا حت یکدورت ها رو برطرف کنن، ول انیکردم دارن م یفکر م -

 بود؟  یحرفشون چ -

 :جون مادر

گفتن  یم. خوان یاونا هم سهم االرثشون رو م د،یکن یجا استفاده م نیاز ا دیتو و پدرت دار یبود که وقت نیحرفشون سر ا -

سرِ محسن  ن،یمت نیهم. حرمت محسن رو هم نگه نداشتن یاونا حت لویشه ن یباورت نم. بود نیهم شونیحرف اصل! بابا يا... 

. کردن يازهمشون وضعشون خوب بود، لجب. خواد یو سرش داد زد که ارثش رو م ستادیا نشیبه س نهیرفت جلو، س. دیداد کش

 ... دفعه دعوا شد  هی. کردن یحسادت م یبه پدرت به خاطرِ همه چ شهیاونا هم

 .هول کردم. کرد هیجون شروع به گر مادر

 . گهید دیتو رو خدا نگ. استرس و فشار روت باشه دیاشتباه کردم، حواسم نبود نبا ،یخواد بگ یشد؟ اصال نم یقربونت برم، چ -

 :جون مادر

 . بگم شمیجا گفتم بق نیبذار حاال که تا ا ست،یروم ن يشارنه دخترم، ف -

 .خوام بازم حالت بد شه ینم ،یکن یم تیخودت رو اذ يآخه دار -

 :جون مادر

 . شم ینم تیاذ -

 . دوشش برداشته بشه ياز رو نیبارِ به ظاهر سنگ نیحس کردم بهتره مادر جون حرف بزنه تا ا. کردم سکوت

 :جون مادر

 !پدرِ تو یعنیبرادرِ بزرگش ! یاونم به ک. زد نیمشت رو مت نیاول -

 !نیهــــ -

 :جون مادر

آخرش محسن گفت . دیکرد دعوا نخواب يخالصه هر کار. فتهیاتفاقا ب نیبچه ها ا نیشد، دوست نداشت ب یمحسن عصب -

همه به  دن،یمدارك رو د یوقت یدن ولاولش باور نکر. رهیگ یبهشون تعلق نم یارث چیاموالش رو به نامِ من کرده و ه يهمه 

 لو،یمحسنم رفت ن! ایخدا. وسط دعواها حالش بد شد، قلبش بود محسن... محسن . دادیجز پدرت شروع کردن به داد و ب

. مارهیدونستن محسن قلبش ب یاونا م. از همشون بدم اومد، اونا محسنِ منو کُشتن. محسنم همون جا تو بغلِ من و پدرت رفت

رو خورده بودن  ایاونا ح یول...  یول انیاتفاق کوتاه م نیکردم همشون با ا یفکر م. از همشون بدم اومد. داغون شدم، داغون

 ینم یول...  یول امیگفت کوتاه ن یپدرت م. بازم ارثشون رو خواستن. اومدن دهیهنوز چهلم محسن نرس! آبم روش وانیل هی

گفتم سهمتون . اومدن. خونمون انیروز گفتم همشون ب هیکه  نیتا ا. پدرت باهاشون باشم يها يریتونستم هر روز شاهد درگ

! گفتن؟ یچ یدون یم. مگه با احترام و با عزت دیخونه بذار نیا يپاتون رو تو دیکدومتون حق ندار چیه گهید یول دم یرو م

 يهمون بچه ها نایکردم ا یباور نم یحت! من يخدا يوا! میکن یپشت سرمونم نگاه نم میر یگفتن شما ارثمون رو بده، ما م
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و گفتم پس  اوردمیمنم کم ن... منم . رو نشون دادن فشونیبودن و باطنِ کث مدهدر او باشونیهمشون از اون ظاهرِ ز! من باشن

 یشونم نمخود يبه رو یحت! راحت قبول کردن، وقاحت تا کجا؟. نمیکدومتون رو بب چیارث، دوست ندارم ه مِیبعد از تقس

 . میو داد میم کردیارث رو تقس یمشاورِ حقوق یِبا کمک پدرت و همراه! آوردن که باعث مرگ پدرشون شدن

 پس اونا چرا دوباره درخواست ارث کردن؟  -

 . خاك بر سرم! گند زدم، اوه اوه دمیمادر جون فهم يگرد شدنِ چشما با

 :جون با تته پته گفت مادر

 ت ارث کردن؟ درخواس ایک...  ایک -

 . دیمادر جون، از دهنم پر یچیه...  ـیه -

 : نگام کرد و گفت زیر يجون با چشما مادر

 . هیمخف يزیچ هیامروزت  يحرفا نیدونستم پشت ا یم. نکردم دختر، حرفت رو بگو دیسف ابیآس يموها رو تو نیمن ا -

 . نه به خدا مادر جون -

 :جون مادر

 . قسم نخور یخدا رو الک -

 . جا نیاومده بود ا ییآقا هیامروز ... راستش امروز ... راستش  -

 :جون مادر

 خُب؟  -

 .بود لیوک -

 :جون مادر

 خُب؟  -

 . گفت اونا بازم درخواست ارث کردن... گفت  -

 :جون با بهت گفت مادر

  ؟یچه ارث -

 . گفت هست یم لیوک یدونم ول ینم -

 :جون مادر

  ؟يحرف زد بهیمرد غر هیبا  ینشست ییا تنهااصال چر ؟يچرا صدام نکرد -

 . و حرفاش حالتون بد بشه، گفتم خودم بهتون بگم بهتره دنشیبا د دمیترس -

 .نییجون سرش رو انداخت پا مادر

 ...  یچ گهیخوان؟ محسنم رو که ازم گرفتن، د یاز جونمون م یچ -
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 . هیاز ارث چ لیمنظورِ وک مینیبب دیتا فردا صبر کن د،یناراحت نکن ادیمادر جون خودتون رو ز -

مادر  يحرفا یفکرم فقط پ یبودم ول دهیتختم دراز کش يرو. دفترِ کارش میتماس گرفتم و قرار شد فردا بر يریشب با کب اون

 ییواقعا مونده بودم بازم با چه رو! کنن؟ وجدان ندارن؟ یرفتار رو م نیعده آدم با پدر و مادراشون ا هیچه طور . جون بود

 ! اومدن جلو

رفتم سمت  یداشتم م اطیح يتو. يریشدم و حاضر شدم، قرار بود همراهش برم دفترِ کب داریمادر جون ب يبا صدا صبح

 :که مادر جون گفت نمیماش

 . میر یمن م نیبا ماش لوین -

 من افتخار دادن ما رو سوارِ رخششون بکنن؟  يشده بانو یچ! اوه -

 :و گفت دیجون خند مادر

 . دختر زیبون نرز -

  د؟یکن یرانندگ دیتون یحالتون خوبه؟ م... آخه مادر جون  -

 : کرد و گفت یجون اخم مادر

 . يبزنم چشم و چالت رو داغون کنم؟ سوار شو تا کتک نخورد! گستاخ يدختره  -

 . کرد یم یمادر جون رانندگ. میخنده سوار شد با

 :جون مادر

 . میو سرحال میستیخودمون با يپا يرو میتونست ییو کمکشون، دوتا یبدونِ کس یکه حت ننیدوست دارم بب -

خوان البته  یرو م يحرفا زده شد و معلوم شد ارثشون از سهم مادر یلیگذرم چون خ یم يریاز مالقاتمون با کب. زدم يلبخند

 یچه قدر آدما م! من، تو بهت مونده بودم. نشده بود میشمال از پدر جون محسن بود که تقس يهم تو يچند هزار متر نِیزم هی

 . شد و داد زد، منم فقط در حالِ آروم کردنش بودم یعصب دنشونیشنمادر جون هم با ! باشن؟ حیتونن وق

**** 

خواد  یم دمیفهم میصبحونه که نشست زیسرِ م. دپرسه یلیگذشته و مادر جون امروز خ يریدفتر کب میکه رفت يماه از روز هی

 . بگه يزیچ

 شده مادر جون؟  يزیچ -

 : زد و گفت يجون لبخند مادر

 . رو ازت پنهون کنم يزیتونم چ یوقت نم چیه -

 هست حاال؟  یخُب، چ -

 :جون مادر

 . رو گرفتم ممیتصم -
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 : رفت باال و گفتم ابروهام

  ؟یمیچه تصم -

 :جون مادر

 . خوام سهمشون رو بدم یم -

  ؟یچــــ -

 :جون مادر

تونم  یم گهیدونم چه قدر د یمن نم لو،ین...  لوین. حالمون رو به هم زد اون قدر مزاحممون شد يریماه، کب هی نیا لو،ین نیبب -

 ... زنده بمونم، هر لحظه امکان داره 

- ؟یچ یعنیحرفا  نیا! مادر جون! ا  

 :جون مادر

دست از  شهیهم يخوام سهمشون رو بدم و برا یم. تو هم دردسر درست کنن يمادر، دوست ندارم بعد از من اونا برا قتهیحق -

 دنِید يصورتشون به جا يتو. نمشونیخوام دوباره بب یکنه، نم یم ینیسنگ میداره رو زندگ شونیسا. سرمون بردارن

تک تک  يتو. وجدانا کبود شد یچشمم به خاطرِ اون ب يکه جلو نممحس يبایز يچهره  نم،یب یم زیچ هیصورتشون فقط 

بد بهم دست  يحسا نیا دنشونیخوام دوباره با د ینم. بغلم قطع شد يکنم که تو یرو حس م يا دهیبر ينفساشون، نفسا

 . همه فشار رو ندارم نیازم گذشته، تحمل ا یمن سن. بده

 . هر دومون صورتمون پر از اشک بود. بهم کرد یجون نگاه مادر

 :جون مادر

 . یموافق باش ممیتو هم با تصم دوارمیام -

 ره؟  یخونه هم م نیا... خونه هم  نیفقط ا... فقط  د،یشما بگ یهر چ -

 :جون مادر

 . دم یاون مرحومه، پولش رو بهشون م ادگارِیخونه  نیذارم، ا ینم -

هماهنگ  يریاون روز با کب يفردا. احترام گذاشتم مشیبه تصم یالف کوتاه اومدنِ مادر جون بودم ولکه مخ نیبا ا. زدم لبخند

سهمِ پدرم هم به من تعلق گرفت که . شد میسهم ها تقس يکه همه  نیتا ا دیهفته حساب و کتابا طول کش هیو حدود  میکرد

کنم پدرم به  یخدا رو شکر م. میو پولشون رو داد مینگه داشت خودمون يمادر جون برا هخونه رو همرا. بود یپولِ هنگفت یلیخ

 چیمالِ من و مادر جونه و ه مونیحسابِ پر و پ هیبزرگ و  يخونه  نیاالن ا. اقوام نشم نیاون اندازه برام گذاشته که محتاجِ ا

 . باشهمال و اموال و ارث داشته  يو ادعا ادیتونه ب یوقت نم چیکس، ه
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 یم شهیهم. کنم یاالن مادر جون رو درك م. تموم شد ایقضا نیبچه هاش ا دنِیخوشحال بود که بدونِ د یلیجون خ مادر

دونم اونا باعث  یاالن که م یول! خودش و بچه هاش رو تحمل کنه؟ نیو قهرِ ب يباعث شده مادر جون بتونه دور یگفتم چ

 . کنم یفوت همسرش شدن، کامال درکش م

امروز تماس  ریام. منم قراره از فردا برم سرِ کار. حالش بد نشد ایقضا نیو خدا رو شکر مادر جونم با اتموم شد  یهمه چ روزید

 یخالصه حس خوب. روال افتاده يرو میکردم زندگ یخوشحال بودم، حس م یلیخ. فردا صبح اون جا باشم يگرفت و گفت برا

 . ستیانتظارم ن رد یدونستم اتفاقِ خوب ینم یداشتم ول

کردم که حس  یپخش بود رو زمزمه م نیماش يکه تو یرفتم و در حال حرکت آهنگ یم نمیاون روز داشتم با ماش يفردا

 یکوچه پس کوچه ول يکه مطمئن شم دنبالمه رفتم تو نیچند بار به خاطرِ ا! تعجب کردم. سوناتا بود هی. دنبالمه ینیکردم ماش

به شرکت . کرد یکردم، اونم کم م یکم م. کرد یم ادیکردم، اونم ز یم ادیز رو مسرعت. ترس برم داشته بود! بازم دنبالم بود

 یدست خودم نبود، وقت یبود ول يعادت بد. هزار بود يتپش قلبم رو. پارك کردم و رفتم باال نگیپارک يتو عیسر دمیکه رس

باال که ! بود؟ چرا دنبالم بود؟ یک. بود دنیزدست و پام در حالِ لر. کرد یدرد هم م یزد و حت یاسترس داشتم قلبم با سرعت م

 .اومد سمتم دنمیسمانه هم با د. رفت آب قند درست کنه عیکه سر دیتو صورتم د یچ میدونم مش رح ینم دم،یرس

 :سمانه

  ده؟یقدر رنگت پر نیشده دختر؟ چرا ا یچ -

 رنگم؟ ... رنـ  ؟یچ... چـ  -

 :سمانه

  ؟يشده؟ چرا لکنت دار یچ -

 . ستین يزیچ... نه ... نه  -

ابروهاشون رفت  دنیوضعِ منو د یوقت یبا لبخند اومدن جلو ول دنمیبا د. اومدن ریو ام يخوردم که ساالر یآب قند رو م داشتم

 .باال

 :يساالر

  ؟يشد یشکل نیشده؟ چرا ا یچ -

 .شد تا حرف بزنم یدهنم از ترس باز نم یحت

 :سمانه

 . هیجور نیاومده هم یاز وقت م،یدون یهنوز نم -

 :میرح مش

 . دهیانگار ترس -

 : رو کرد بهم و گفت ریام
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  ؟يدیترس يزیشده؟ از چ یچ -

طور در تکاپو بودم که با  نیهم! نه؟ ایدونستم راستش رو بگم  ینم! دنبالِ جواب بودم ریبه ام رهیبگم، فقط خ یبودم چ مونده

 . نگاه کردم يدادم و به ساالر یسرم رو تکون! شدم رهیخاك بر سرم بهش خ دمیصورتم تکون خورد، فهم يکه جلو ریدست ام

  م؟یشه تو اتاقتون حرف بزن یم... شه  یم -

 . ریطور ام نیترسو جلوه کنم و هم میسمانه و مش رح شِینداشتم پ دوست

 :يساالر

 .ایب زم،یچرا که نه عز -

و  اوردیخودش ن ياونم به رو یبچه پر رو ول رونیبرو ب یعنیردم که بهش ک ینگاه. هم وارد شد ریکه ام میهم وارد شد همراه

 :شد آروم گفت یاز کنارم که رد م

 . رونیفکرشم نکن برم ب -

 .لبخند زد دیگردم رو که د يچشما. زد یلحن حرف نم نیو با ا يجور نیوقت ا چیه ریام. کردم تعجب

 :يساالر

 شده بود؟  یخُب چ -

 : و گفت دیفهم يکردم، ساالر ریبه ام ینگاه

 نباشه؟  ریام يخوا یم -

که  دمید ینگاهش که به چشمام قفل بود چ يدونم تو ینم. نشسته شیشونیپ يرو یاخم دمیکردم که د ریبه ام ینگاه

 :ناخودآگاه گفتم

 .ستین ينه، مساله ا -

عیدارم ضا دمیفهم ریام يباال رفته  يبا نگاه و ابرو. لبم نشست يرو يلبخند. رفت نینگاهش فرق کرد و اخمش از ب رنگ 

به من  ریام نیلبم؟ اخم ا يبود رو یلبخند چ نیکردم؟ ا يجور نیچرا من ا. انداختم نییسرخ شدم و سرم رو پا. ارمیدر م يباز

 داره؟  یچه ربط

 :نگاش کردم و تند گفتم يالرسا يبا صدا. کردم یروشون فکر م دیبا. نداشتم يسواالم جواب آماده ا به

 . امروز دنبالم بودن -

 :يساالر

  ؟یچــــ -

 :ریام

  ا؟یک -

 .دمید یبود که راننده رو نم يهاش طور شهیش. سوناتا بود هیدونم  یدونم، فقط م ینم... دونم  ینم -
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 :ریام

 . رفته یداشته راه خودش رو م دیشا ،يشد یاالتیخ -

بهش کردم و گفتم یهیعاقل اندر سف نگاه : 

 . نشدم یاالتیخ ر،ینخ -

 : و گفتم يکردم به ساالر رو

 . اونم اومد دمیچیطرفه پ هی يبار تو هی یراهم رو چند بار کج کردم و حت یوقت یشدم ول یاالتیاولش فکر کردم خ -

 . دوشون سکوت کردن هر

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :ریام

  ؟يشک دار یبوده؟ به کس یآخه ک -

 . میشک کن یکه به کس میرو ندار یمن و مادر جونم کس. نه -

 :يساالر

  ؟يدیپالکش رو ند -

 نه -

 :ریام

 . بوده یکیفقط راهش با تو  دینکن، شا ریذهنت رو درگ ادیحاال ز -

 .کرد یبهش رفتم که پف يغره ا چشم

 :ریام

 . کنه یم بتیتعق میبگ میتون یاون موقع م شینیاگه بازم بب -

 :يساالر

 . جمع کن یلیحواست رو خ لوفر،ین ينگرانم کرد -

 .سرم رو تکون دادم فقط

 :يساالر

 . شده تیرنگت مثلِ م. نگرانم نباش -

 .بهش نگاه کردم ریام يبود که با صدا زیم ي هینگاهم به پا. رونیزنگ زد، بلند شد و رفت ب شیگوش يساالر

 :ریام
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 .لوفریمراقب باش، ن یلیخ -

انگار رفته بودم تو فضا و فقط . چه قدر حرفش قشنگ بود. کردم یذهنم مرور م ينگاش کردم و داشتم حرفش رو تو مات

اومد  یک نیا. با تعجب نگام کرد ریام. هوا دمیمبل پر يو از رو دمیاز بغلِ گوشم ترس ریام يبا صدا. رو به روم بود ریام يچشما

 کنارِ من نشست؟ اصال چرا؟ 

 :ریام

 چته تو؟  -

 ! ها دیجا کنار من ظاهر شد نیکه شما مثلِ جن ا نیمثلِ ا -

 : زد و گفت يلبخند مرموز ریام

 . شمارت رو بگو -

 . باال دیپر ابروهام

 چـــرا؟  -

 : و گفت دیبلند خند دیحالتم رو که د ریام

 . نترس کوچولو -

 : کوچولو داغ کردم و داد زدم يکلمه  دنیشن با

 . به من نگو کوچولو -

 : زد و گفت یمیاللبخند م ریام

 . چشم خانم بزرگ، حاال شمارت رو بگو -

 چرا؟  د،یجواب نداد دمیبار پرس هی -

 : و گفت دیخند ریام

 .رو گفتم لشیکه سرکار خانم تو هپروت بودن دل یاون موقع -

 . دیهم بگ گهیبار د هیشه  یم -

 :ریام

 . دیدنبالتون بود بهم زنگ بزن نیاگه بازم اون ماش -

 شه؟  یزحمتتون نم! آهـــان -

که  ستمین یمن آدم یول میکردم، درسته همش با هم کل کل داشت یم تیادب رو رعا دیبا یاز حرفم تعجب کردم ول خودمم

 .کنم یاحترام یب یبه کس

 : رفت باال و گفت ابروهاش

 .دییبفرما ست،ین یزحمت -
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به  یکل! هم هست يرند يالمصب چه شماره ! ياَ. کرد و بعد با من تماس گرفت که شمارش افتاد رهیرو که گفتم ذخ شمارم

 .شد میشمارش حسود

 .ممنون -

 :ریام

 . زتونهیم يسرِ کارتون، پروژه رو دییخواهش، بفرما -

ساعت هفت بود و آخرِ وقت . بود ینیسنگ يبرنامه  د،ینوشتن برنامه تا ساعت سه طول کش. تکون دادم و رفتم سرِ کارم يسر

رو قفل کردم و  نیماش! بلــــه دمیکه شدم د ادهیپ! متوجه شدم پنچرم نگیتو پارک. کردم و رفتم یاز همه خداحافظ. يکار

 بیبه خودم نه یترس برم داشت ول. دمیرو د ییبودم که از دور سوناتا ستادهیا نیماش تظرِمن. رونیرو برداشتم و رفتم ب لمیوسا

خودش بود، . به عقب برداشتم یقدم. ستادیپام ا يجلو بایسرعتش کم شد و تقر دمیشدم که د یداشتم آروم م. زدم نترس

 . زنگ بزنم ریبه ام دیآره، با. میدستم رفت سمت گوش. یصبح نِیهمون ماش

  با،یفوق العاده ز دم،یرو د يو صورت پسر نییرفت پا نیماش ي شهیرو که آوردم، ش شمارش

 : زد و گفت يکردم که لبخند یطور نگاش م نیهم. یو چشم و ابرو مشک سبزه

 .سالم -

 . به عقب برداشتم، دست و پاهام لرزون و سست بود یرو ندادم و بازم قدم جوابش

 :پسر

 ! جوابِ سالم واجبه ها -

 .قفلِ دهنم باز شد باالخره

 . آقا دیمزاحم نش -

 .زد یرو گرفتم، داشت بوق م ریام ي شماره

 :پسر

  ؟يرو شد ادهیشد؟ پ یچ ،يخوشگلت بود نِیصبح که با ماش -

 : و گفت دینگاش کردم که پسر خند زیر

 . دیارز یم یکارِ من بود ول -

 : نگاش کردم و گفتم جیگ

  ؟يرو پنچر کرد نمیشما ماش ؟یچ یعنی -

 :پسر

 .کنم یبله، نگران نباش، خودمم درستش م -

 :زدم داد
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 ! ؟یکن یبعد درست م یکن یر مپنچ یضیمگه مر -

 .دیچیتو گوشم پ ریام يصدا

 :ریام

 بله؟  -

 .نییپا ایب -

 :ریام

 شده؟  يزیچ -

 .آره ا،یتو ب -

 :ریام

 . اومدم -

 :پسر

 .و سوارت کنم امیتا ب ینداشته باش نیخواستم ماش یم -

 : زدم و گفتم يپوزخند

 . شدم، شک نکن یحتما منم سوار م -

 : و گفت دیخند بلند

 . ییهنوزم پر رو -

 :اومد ریام یِعصب يبگم که صدا يزیخواستم چ ؟یچ یعنی! هنوزم؟! کردم تعجب

  ن؟یک شونیا! لوین -

 !لحن؟ نیو ا ریام لـــو؟ین. رفت باال ابروهام

 .تر شدم کینزد ریو به ام دمیترس. ستادیشد و اومد کنارم ا ادهیپ پسر

 :پسر

 .باهات صحبت کنم دیبا -

 .با شما ندارم آقا یمن حرف -

 :ریام

  د؟یهست یشما ک -

 :پسر

 .لیفام هیآشنا،  هیدوست،  هیفکر کن  -

 :ریام
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 . نداشته باش يکارت و با نامزد من کار یبگو، وگرنه برو پ قینسبت دق م،یخوا یما فکر کردن نم -

منم کوتاه . کم شه اروینزنم تا شرِ  یواست حرفنگاش کردم که با نگاهش ازم خ تیعصبان ینامزد؟ با تعجب و کم ؟یچـــــ

 . به لب داشت يپسره لبخند. رو ازش گرفتم و به اون پسره دوختم میاومدم و نگاه حرص

 :پسر

 . نامزد نداره لوفرین د،ینکن تیپس خودتون رو اذ د،یگ یدروغ م دیدونم شما دار یآقا، من م دینیبب -

 .دمیبهش توپ یچشمام گرد شد و عصب ارویاسمم از دهنِ  دنِیشن با

  ؟یدون یاسمِ منو از کجا م -

 . سکوت کرده بود ریام

 :پسر

 . شناختمت دمتیبار د نیپس چرا من اول ست؟ین ادتیواقعا منو  -

 . رفت یم ورتمهیاعصابم  يبود، لبخندشم که رو ییطورا هینگاهش ! بود ومدهیاز پسره خوشم ن اصال

 :ریام

  د؟یشناس یرو م گهیشما همد! نمیبب سایوا -

 . دمیرو ند شونیمن تا حاال ا! نه بابا -

 :پسر

 . رفته ادتیتو  م،یبود یمیهم با هم صم یلیخ ،يدید -

 : بهم نگاه کرد و گفت یعصب ریام

 ! ؟یچ یعنی ایمسخره باز نیا! جا چه خبره؟ نیا یشه بگ یم -

 . نمشیب یباره م نیگه، من اول یبه خدا داره دروغ م -

 : و گفت دیبه صورتش کش یکالفه دست ریام

 حرفت رو باور کنم؟  -

 : کرد به پسره و گفت رو

  د؟یهست یشما ک -

 :پسر

 .نمیشرو! شد حرف حساب نیآهان ا -

 :ریام

 خُب؟  -

 :پسر
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 بدم؟  حیتوض شتریب دیبا -

 :ریام

 !فکر کنم -

 :پسر

 و شما؟ (...) شرکت  رعاملِیمهندسِ عمران، مد نم،یخُب، من شرو -

 :ریام

 . بگو لوفریلطفا ربطت رو با ن ستم،یمهم من ن -

 . تر شد کیبهم نزد ریام. ومدیو زشت بهم کرد، اصال از نگاهش خوشم ن قیعم ینگاه نیشرو

 . بود اونم از نگاه پسره بدش اومده بود معلوم

 :نیشرو

  ؟یمن پسر عمتم، هنوزم نشناخت... من  -

و  دیخند دیگردم رو که د يچشما! نهیپس پسرِ عمه شه! نیو شرو ادیپسر عمه؟ کدوم؟ چند تا پسر عمه داشتم؟ شه ؟یچـــ

 : گفت

  ؟یهنوزم نشناخت -

 :گفتم يکردم و با لحن تند یاخم. برگشتم به جو تازه

  د؟یدار يامر -

 :نیشرو

 . باشه يجور نیهمه سال رفتارت ا نیکردم بعد از ا یفکر نم! لوفر؟ین -

 .زدم يپوزخند

- بپرم بغلت کنم، هه یحتما انتظار داشت! ا! 

 :نیشرو

 . ها هیما نیهم يتو يزیچ هیخُب آره،  -

 : به عقب برداشت که برگشتم سمتش و گفتم یقدم. بگه یدونست چ یمعطل مونده بود، نم ریام

 کجا؟  -

 .دمید یرو م یناراحت شیدونم چرا تو عمقِ نگاه طوس یناراحت بود، نم ریام

 :ریام

 .شد لیخان هم که فام نیرم خونه، شرو یم -

 : نگاش کردم و گفتم یعصب
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  ؟يو بر يو منو بذار يایبهت زنگ نزدم که ب -

 :نگاش کردم و ادامه دادم مظلوم

 خونه؟  يبر یمنو م -

 : نگام کرد و گفت جیگ

  ؟يبا پسر عمت بر يخوا ینم -

 . ندارم که پسر عمه هم داشته باشم يمن عمه ا -

 :نیشرو

  ؟یچ یعنی! لوفرین -

 : برگشتم و گفتم تیعصبان با

 . به ظاهر محترم يشناسم آقا یهان؟ من شما رو نم ؟یچ یعنی یچ -

 :نیشرو

 . لوفرینداره ن یپدر و مادرامون به ما ربط يدعوا -

 .نگیپارک يرفتم تو ریبرو بابا و همراه ام یعنیرو تکون دادم که  دستم

 :نیشرو

 ! اَه...  لویکارت داشتم، ن لوین! لوفرین -

میشد نشیسوارِ ماش ریام همراه . 

 :ریام

 ...  یشه بگ یم -

 : رو قطع کردم و گفتم حرفش

 . نگو یچیلطفا فعال ه -

 :گفتم قهیبعد از چند دق. حرفش رو ادامه نداد ریام

 . مزاحمت شدم دیببخش -

 :ریام

 . نبود، خوبه خودم شمارم رو بهت دادم یمزاحمت -

-  ... 

 :ریام

 واقعا پسر عمت بود؟  -

 . آره -
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 :ریام

  ؟يبود يحور نیچرا باهاش ا -

 . میما با هم رابطه ندار -

 :ریام

 تونم بپرسم چرا؟  یم -

من با  یِز هشت سالگگم که من و مادر جونم ا یم نویفقط ا. نگم یمادر جونم ازم قول گرفته به کس ینه، متاسفم ول -

 . رفت و ما رو تنها گذاشت شیکه پدرمم چند سال پ میکرد یم یبا پدرم زندگ ییو سه تا میهمشون قطع رابطه کرد

 :ریام

  د؟یرابطتون رو دوباره شروع کن دیدوست ندار -

 . محاله یدار مادر جونه ول ارینداره، اخت یبه من ربط -

 :ریام

 چرا؟  -

 . تونم بگم یبه همون موضوع مربوطه که نم نمیا -

 :ریام

 ! شما؟ دیچه قدر مرموز -

 . که به مادر جونم دادم هیفقط موضوع احترام به قول ست،ین ياتفاقا اصال موضوع مرموز -

 :ریام

 . يخان رو به رو شد نیشرو نیشونزده سال با ا بایپس بعد از تقر -

 . آره -

 :ریام

 بود؟  ینظرت چ -

 راجع به؟  -

 :ریام

 . خواست برسونتت و باهات کار داره یو م نتیتا شرکت، پنچر کردنِ ماش بتیتعق. نیکارِ شرو -

 !نظر دارم هیچرا ...  یندارم، ول ينظر -

 :ریام

 هــــوم؟  -

 . ومدیاصال از خودش و طرز نگاهش خوشم ن -
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 .شد رهیزد و به، رو به رو خ يلبخند. نگاش تو چشمام قفل بود ریام

 :ریام

 . ومدیراستش رو بگم، منم اصال ازش خوشم ن -

نگاه پاکه، زالله،  نیا! نگاه کجا و اون نگاه بد کجا؟ نیا. کردم سهیمقا نیرو با نگاه شرو ریناخودآگاه نگاه ام. زدم يلبخند

دونم،  ینم! اد؟یلبم م يکنم لبخند رو یفکر م ریچرا هر بار به ام. لبم نشست يرو يلبخند. حالم رو به هم زد! اون یشفافه ول

 . فهمم ینم

 :ریام

  ؟يخند یم یبه چ -

 : لبخندم رو جمع کردم و گفتم عیسر

 . يطور نیهم ،یچیه -

 رهیبه مادر جون نزدم تا استرس نگ یحرف. کردم یازش تشکر و خداحافظ دمیرس یوقت. نگفت يزیباال انداخت و چ ییابرو ریام

از خودم  ریام نِیماش يذهنم تو يکه تو ییسواال ریدرگ ر،یام رِیدرگ! نه ها نیشرو رِیود، البته درگب ریذهنم درگ بیعج یول

. دمینرس یو جواب يزیبه چ ست،ین يزیچ دمیفکر کردم، د یهر چ یشم ول یغرق م ریام يچشما يکه چرا تو نیاز ا دم،یپرس

 .که در انتظارمه یفارغ از اتفاقات دم،یخواب الیخ یب

داشتم . رونیمادر جونم خواب بود که از خونه زدم ب. خُرد حاضر شدم یبا اعصاب. ندارم نیماش دمیشدم تازه فهم داریکه ب صبح

 تیبا عصبان. هوا دمیمتر پر هی ابونیخ ياز کنارم تو ینیکه با بوقِ ماش یخط يها نیرفتم تا برسم به ماش یرو راه م ادهیپ يتو

همون جور . کردم شترینزدم و سرعتم رو ب یحرف. هم همانا نیشرو يهمون سوناتا دنیو د ابرگشتنم همان. برگشتم سمتش

 . شد دهیدفعه دستم کش هیو به راهم ادامه دادم که  دمیکش ینفس راحت. بوق قطع شد يدفعه صدا هیزد که  یدنبالم بوق م

مچ دستم رو از ! نهیهمون شرو دمیکه د هیا ینکدوم روا نمینگاه کردم بب. تعادلم رو حفظ کردم یرفتم عقب و به سخت محکم

 :دمیبهش توپ یو عصب رونیب دمیدستش با خشونت کش

 ! بابا يا ؟يدار یچرا دست از سرم بر نم! کارت یبرو پ ؟یزن یبهم دست م یچته؟ به چه حق -

 . به خدا واجبه. کارم رو بهت بگم میامروز با من بر هی ایب. به خدا کارت دارم لوفر،ین -

 .کردم يا یعصب ي خنده

 ! حتما! امیفکر کن من با تو ب -

 .لج نکن، به خدا کارت دارم لو،ین -

 . شناسم یشما رو هم نم ؟يدیهستم، فهم يریآقا، من م دینیبب -

 .لحظه آروم باش هی لوین -

 . کارش یحرفش رو بزنه و بره پ عیخواستم سر یم. شدم ساکت
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  ؟يایم -

 . اصال ایجا،  نیهم ای. نه -

 جا حرفم رو بهت بزنم؟  نیهم یعنی -

 بود؟  یلحنم شوخ -

 . ستیجا ن نیآخه حرفم جاش ا...  ینه، ول -

 . پس خداحافظ -

 .نیزم يرو دیبا حرفش پام چسب دم،یرفتم که صداش رو شن یرو کردم و داشتم م پشتم

 .من دوستت دارم... من  -

رفتم . شدن خندم گرفت یعصب يحرف رو زد که جا نیاحساس ا یاون قدر ب. ناخودآگاه رفت باال، برگشتم عقب ابروهام

 .زد يلبخند کش،ینزد

  ؟یگفت یچ -

 .گفتم دوستت دارم -

 . بود رهیمتعجب به من خ نیشرو. دمیبه خنده شد و بلند خند لیشد، تبد شتریلبخندم ب واشی واشیزدم،  يلبخند

 . پسرعمه، حاال برو کار دارم يزه ابام یلیخ -

فرصت کرده منو دوست  یاون وقت، ک! دوستم داره؟ هه! مسخره ست یلیخ. راه افتاد عیهم سر نیشدم و ماش نیماش سوار

 ! دشونه؟یجد ينکنه نقشه . واقعا مسخره ست! اصال؟ دهیمنو د یداشته باشه؟ ک

 .شد ادهی، پشرکته يجلو نشیماش دمیشدم، بازم د ادهیپ نیماش از

 . سایبا توام، وا لوفر،ین -

 .ستادمیا تیعصبان با

  ره؟یگ یخودت از حرفت خندت نم! ؟يدوستم دار یکه بگ! ؟يبد لمیبازم مزخرف تحو سمیوا سم؟یوا -

 . عشق خنده نداره -

 یبرو پ. تو حرفات زیکم هم احساس بر هی یحرف بزن یاز احساست با کس يخوا یم یپسر عمه، حداقل وقت يآقا نیبب! هه -

 . شهیعاشق پ يکارت آقا

 : برگردم که گفت خواستم

  ؟یکن یچرا باور نم -

بلکه اون وسط  ست،یچشمات عشق و محبت ن ينگاه به خودت بکن، نه تنها تو هیتو  ،يچون خودتم حرفات رو باور ندار -

خودت از حرفات خندت  ؟یفتیب دتیچند سال ند ییِباعث شده به فکرِ عشقت به دختر دا یچ. شه یم دهیوسطا نفرت هم د

 ! من يخدا يوا ره؟یگ ینم
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 . ادیتونه بعدها هم به وجود ب یعشق م یول ،یگ یتو راست م... خُب ...  نیبب -

 . زدم يپوزخند

 ! هان پسر عمه؟ ؟يمن بد لیمزخرفات رو تحو نیو ا يایتو رو مجبور کرده ب یک نیشرو! با خودت معلومه؟ فتیاصال تکل -

 . يزرنگ تر یلیکردم خ یکه فکر م يزیاز اون چ -

 . شنوم یخُب، م -

 رو؟  یچ -

 . اعترافت رو -

 .نگفتم قراره اعتراف هم بکنم یمن فقط گفتم زرنگ -

 . نباش میسر راه من و زندگ گهیپس لطف کن د -

 . خُرد وارد شرکت شدم یجدا شدم و با اعصاب ازش

 : گفت ریام

 گفت؟  یم یم، چسال -

 . دیتعجبم خواب ستادهیکنارِ پنجره ا دمید یوقت یکردم ول تعجب

 . نبود یمهم زِیچ -

 . با دو قدمِ بلند خودش رو بهم رسوند ریام

 ...  لوفرین! شرکت يبود؟ اونم جلو یچ يبرا دادایداد و ب نینبود؟ اون وقت ا یمهم زِیچ -

 : و داد زدم دمیرو بر حرفش

 . بس کن، اعصابم خُرده بدترش نکن خواهشا -

همونم  یمانتو بود ول نیآست يدستش رو! انگشتاش گرفت، تعجب کردم نیاز کنارش رد شم که مچ دستم رو محکم ب خواستم

 :گفت یبگم که کنارِ گوشم آروم و عصب يزیخواستم چ. منو از شرم سرخ کرد

  ؟يدیفهم ،يباشه که سرم داد زد يآخر يدفعه  -

کردم دستم رو  یتقال م. شد یخُرد م نیاز ا شتریغرورم ب دینبا. جلوش رو گرفتم یاومد ول یفشارِ دستش اشکم داشت در م از

 . حس کردم استخوون مچ دستم در حالِ خُرد شدنه. کرد شتریکه فشار دستش رو ب ارمیب رونیب

 :بلند گفت ریام

  ؟يدیفهم -

. ولم نکرد. تکون دادم دییتا يسرم رو به نشونه . حس کردم غرورم همراه مچ دستم در حالِ خُرد شدنه! شده بود وونهید انگار

 :لرزون گفتم ينگاش کردم، با بغض و صدا

 . دستم رو ول کن شکست -
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له شدم افتاد  انگشتاش باز شد و مچِ. داد متیاون خشونت نگاش جاش رو به مال. که تو نگام افتاد، رنگش عوض شد نگاش

 ریاز درد نبود، از رفتارِ ام میگر. هیگر ریاتاقمون و در رو قفل کردم و زدم ز ينگاه دردمندم رو ازش گرفتم و تند رفتم تو. نییپا

 کارش کردم؟  یکرد؟ مگه من چ يطور نیا اکرد؟ چر يجور نیچرا ا. بود

که  ادیقدر ازم بدش م نیا یعنیچرا؟ . زد یم ينگش به کبودر. انگشتاش رو دستم مونده يجا دمیرو باال زدم که د نمیآست

چه قدر دستش . دمیانگشتاش مال يدستم رو جا. نره رونیهق هقم رو تو گلو خفه کردم تا صدام ب اره؟یسرم م ییبال نیهمچ

تونم ازش بدم  یمن واقعا م اد؟یبدم م! نه! ادیکنم؟ ازت بدم م یدارم م هیچه فکر نیا... من در برابر انگشتاش  يانگشتا! بزرگه

 ! اد؟یبازم ازش بدم نم یبال رو سرم آورد ول نیکه ا نیچرا با ا اد؟یب

ساعت که هفت شد با . اتاقمون ومدیهم ن ریجالب بود که ام. نهار هم نرفتم يبرا ینرفتم، حت رونیاز اتاق ب يآخرِ وقت کار تا

بوق  ینیکنارِ درِ شرکت بودم که ماش. رونیرو برداشتم و زدم ب فمیک .ادیم گهید ي قهیآژانس تماس گرفتم و گفت تا پنج دق

 :و گفت نییاپ دیرو کش شهیش. بود ریام. زد

 . رسونمت یباال م ایب لوفر،ین -

 .نزدم یکردم و حرف سکوت

 . ادینم ریگ یدرست و حساب نِیموقع ماش نیا ست،ین ياالن وقت لجباز -

 .خوام سوار شم چون لبخند زد یفکر کرد م. شدم کشینزد ییبا قدم ها. دیآژانس رس نِیهمون موقع ماش. بهش زدم يپوزخند

 .هستم يریو در ضمن من م يساالر يبه کمک شما ندارم آقا يازین -

که  غیدر. خوب حالش رو گرفتم! و آرامش داشتم یاحساس راحت بیعج. زدم و سوارِ آژانس شدم و رفتم ییدندون نما لبخند

مادر جون ساکت نشسته بود و . سالن يرفتم تو عیسر يادیفر يوارد خونه که شدم با صدا! لِ خودمم گرفته بشهقرار بود حا

 . تعجب کردم. من تلفن رو پرت کرد و اومد سمتم دنِیبا د. دز یداشت با تلفن حرف م. قلبش بود يدستش رو

 شده مادر جون؟  یچ -

بود که از مادر  میکل زندگ يبار تو نیمنو زد؟ اول! که احساسِ درد کنم، مات شدم نیقبل از ا! مادر جون جوابم بود یلیس یول

 !ه؟یچ انیدونستم جر یهنوز نم. کرد سیبهت بودم که بغلم کرد و اشکاش شونه هام رو خ يتو. خوردم یلیجون س

 :گفت. صورتم گذاشت يجون ازم جدا شد و دستش رو رو مادر

 . منو ببخش ایخدا. ببخش زدمت زم،یببخش، ببخشم عز -

 : و گفتم نییگونم بود رو گرفتم، آوردم پا يکه رو دستش

 چرا؟  -

 اومده سراغت؟ هان؟  نیشرو یبپرسم چرا؟ چرا نگفت دیمن با -

 :گفت دیگردم رو که د يبود؟ چشما دهیاز کجا فهم! کردم تعجب

 راسته؟ ! لوین. سرِ پسرم برداره گه به نوه ات بگو دست از یم. تمیمادرش زنگ زده بود، اون دخترِ عفر -
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  ؟یچ -

  ؟یدر ارتباط نیکه با شرو نیا -

 . ارتباطه، آره شیاز طرف من، معن يریو حال گ دادیو چند تا داد و ب یاگه اسم دو تا دوستت دارم از طرف اون عوض -

 . زد و بازم بغلم کرد يجون لبخند مادر

 . دونستم دخترم از گل هم پاك تره یدونستم، م یم -

 :صورتم گذاشتم و طعنه وار گفتم يرو رو دستم

 . یدونست یبله، چه قدرم م -

 : زد و گفت يجون لبخند مادر

وقت ازت  چیه! يکرد یموضوع رو ازم مخف نیبود که ا نیا يفقط برا نینه نزدم، ا ایکه بهت شک کردم  نیا يواسه  نویا -

  ؟يدینداشتم و ندارم، فهم يکار یانتظارِ مخف

 . دینش تیبله، من فقط خواستم اذ -

 . از سرت کم شد شهیهم يبرا نیراحت، شرِ شرو التیدر ضمن، خ. یکه به فکرم یمرس -

 .دیباال پر ابروهام

  ؟يچه جور -

 :و گفت دیجون خند مادر

 . دخترِ خوب ریمنو دست کم نگ -

 ! گه دوستت دارم یم دهیشه، منو ند یباورت نم. زد یداشت حالم رو به هم م گهید ،یقربونت بشم خانم! اوه ال ال -

 :کرد و گفت یجون اخم مادر

 . کردن زیعالم پوله، دندون ت هیدخترِ تنها و  هی دن،ید. پوله يدونم، همش برا یم -

 :داد زدم یو لوت یشوخ به

 . میدندونشون رو خُرد کرد -

  م؟یدار یحاال دندون شکن، شام چ -

  د؟یا هیپا رون،یخوام شام ببرمتون ب یمادر جون، امشب م -

 . ام هیپا -

 : من رفتم سمت تلفن و گفتم. میرو نگاه کرد گهیزنگ تلفن جفتمون همد يصدا با

 بله؟  -

 :گفت ریام

 . سالم -
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 . سالم -

  د؟یخوب -

  د؟یدار يممنون، کار -

 . دیایب دیدوست داشته باش دیسمت دربند، گفتم شا میرفت یبا چند تا از اقوام م میبله، راستش داشت -

 وقت شب؟  نیا -

 . ستیدور ن ادیراه هم که ز مه،یتازه هفت و ن ست،ین رید یلیخ -

 . اجازه بده از مادر جون بپرسم. رونیب میرفت یم میشام داشت يدونم، آخه ما هم برا یراستش، نم -

 . میجا تا همه با هم حرکت کن نیا انیب هیبا بق ریخوشحال شد و قرار شد ام شنهادشیجون از پ مادر

 :جون گفت مادر

 . میر یمن م نِیبا ماش -

 . خوشگلش نِیدر خدمت شماست با ماش لو،یراننده ن. خوشگل خانم رینخ -

 .ندارم یقبوله، چون خودمم حسِ رانندگ -

 . شه لیکه تکم دیپسر کُش هم بزن پِِیت هی دیپس بر -

 :و گفت دیجون بلند خند مادر

 . میحاضر ش میبر -

 . گفت چند تا از اقوامشون هم هستن ریخوب بزن، ام پِیگم مادر جون، ت یم يجد -

 نه؟  ای میاریچشم در ب يخوا یم -

 . نه بابا، گناه دارن -

 . میتا حاضر ش میو رفت میدیدومون بلند خند هر

و  يقهوه ا نیج. دمیبه رنگ کرم و قرمز داشت رو پوش کیتون هی رشیو از جلو باز بود و ز یرنگ که سنت يقهوه ا يمانتو

 یزدنِ آنچنان پیوقت اهل ت چیخوب بود، ه بایتقر. دمیرو هم پوش میو کفش قهوه ا فیک. شال کرم رنگم رو هم سرم کردم

 : گفتم یکالفه و به شوخ. بایواقعا ز پیت هیبا  دمیکه مادر جون رو د رونیرفتم ب. نبودم

 .امیمن نم! بابا يا -

 :جون باور کرد، با تعجب اومد سمتم و گفت مادر

 چرا دخترم؟  -

 ! مونم یدستت م يدونم آخرشم رو یاَه، م! من بمونه که يواسه  ینگاه دیذار ینم پیت نیآخه شما با ا -

 . من ي وانهید میبر! دخترِ حسود يا -

 :مادر جون گفت. میکرد یسالم. نبود يساالر يآقا. دنیو آنا جون هم رس ریکه همزمان ام میشد نمیهم سوارِ ماش همراه
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  اوردن؟ین فیتشر يساالر يآقا -

 :گفت آنا

 . همراهمونن لیبه جاش چند تا از دوستا و فام. جور جاها رو نداره نیا ينه، اصال حوصله  -

 يسر سر گهید. ما بود نِیبه جز ماش نیسه تا ماش. کردم یسرم رو برگردوندم و نگاه. اشاره کرد یپشت يها نیدست به ماش با

 . میو راه افتاد میداد یسالم

  م؟یر یم میدار الشونینداره با فام يرادیمادر جون، به نظرت ا -

  ؟یپرس ینه دخترم، چرا م -

 . میمزاحم باش دیآخه حس کردم شا -

 . میکن یگمشون م میتند برو که دار یحاال هم کم. میگفت باهاشون بر ینم ریام میاگه مزاحم بود -

 . من يبانو میچـشـم، بزن بر -

 يمادر جون عشقِ سرعته و اصال مثل مادر بزرگا. شدن ینم دهید گهیکه د ییرو باال بردم و از همشون جلو زدم تا جا سرعت

همراه مادر . میرو انتخاب کرد یو مکانِ دنج و خلوت میو همراه هم رفت میدیاز همه زودتر رس. گهیعشقِ منه د. ستین گهید

 ریکه توشون فقط ام دنیهمراهامون هم رس ینگذشته بود که باق قهیهنوز پنج دق. انیه بیتا بق میسفارش داد یجون دو تا بستن

 يهمشون هم آدما. رنیام يپسر خاله ها خاله ها و دخترخاله ها و میدیبا آشنا شدنشون توسط آنا جون فهم. و آنا آشنا بودن

 : گفت یبه شوخ یرستانیبود و دب ریام يارسالن که پسر خاله . شوخ و طنز

 ! کردن نامردا يتک خور! رو نایا -

 .شناسه یانگار ده ساله ما رو م! بامزه گفت نامردا یلیخ. خنده ریمن زدم ز یبهشون کرد ول یاخم ریام

 :من گفت يخنده  دنِیمعذب شده بود با د ریکه از اخمِ ام ارسالن

- نکنه هیدو روزه، بخند تا بهت گر ایبابا دن ؟يایم یخنده هستن، چرا جو خشن ي هیخودشون پا شونیا ریام! ا . 

گرفتم تا  یهر بار سرم رو باال م یکردم ول یخودم حس م يرو رو ینیهمش نگاه سنگ نیب نیدر ا! بود يپسر با مزه ا یلیخ

 يکه تنها اومده بود و تنها نشونه  ریام ییبود جز پسر دا یجمع شوخ و خوب بایجمع تقر. دمید ینم یچیکنم، ه دایرو پمنبعش 

 . نییبودم هر بار نگاش کردم اخماش تو هم بود و سرش پا ردهتعجب ک. اخم همه وقتش بود شییشناسا

. بودم يزیمن عاشقِ د یهمشون تعجب کردن ول. يزیمن د یکه همه چلوکباب و جوجه سفارش دادن ول میشام بود سر

از  ازیکرده بود با مشت زد روش و مثال پ میرو با چاقو دو ن ازیکه از قبل پ یشیحرکت نما هیشام بود که با  يارسالن وسطا

بده که  ادیکار رو کرده و بهشون  نیچه طور ا دنیپرس یکنارمون همش م رِجا بود چند تا دخت نیجالب ا. شد میوسط به دو ن

در حالِ خنده بودم که نگاهم تو صورت همون . میوسط از خنده در حالِ مرگ بود نیگه و ما ا یگفت، نم يجد یلیارسالن خ

زدم و خواستم  يلبخند الیخ یب. دامروز لبخند ز دمیبار د نیاول يتونم بگم برا ینگاهش بهم بود و م. پسرِ مرموز زوم شد

. و نگاهش که به اون پسره بود آب دهنم رو قورت دادم ریام ياخما دنیبشم که با د میزید يدوباره مشغولِ خوردن ادامه 
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بهم رفت و به غذام اشاره کرد که  يدوباره نگاهش بهم افتاد و با همون اخم چشم غره ا! کرد یانگار داشت به دشمنش نگاه م

گرفتم و  ریام نِیو خشمگ یعصب ياون پسر نگاه از چشما يدفعه با صدا هی! تعجب کردم. نییبخور و چشمت رو بنداز پا یعنی

 . نگاش کردم

 :گفت پسر

  ه؟یشما اسمتون چ -

 :باال رفته گفتم يکردم و با ابروها تعجب

 .يریم لوفرین لوفر،ین -

که نگاه کردم  هیبه بق. دمید یرو عصب رینگاه متعجبم رو ازش برداشتم و ام. دستش داد وانِیزد و نگاهش رو به ل يلبخند پسر

 یباال رفته نگاشون کردم که رفته رفته همه برگشتن سرِ موضع خودشون ول يبا ابروها! کنن یدارن نگام م یحالت هیبا  دمید

که  دیدزد ینگاهش رو م عیقبل سر يدفعه ها. کردم همون پسره ست یکه حس م ینگاه ینیسنگ دمیوسط فهم نیا

شدم،  یم یعصب گرانید ي رهیاز نگاه خ شهیهم. کرد ینگاه م یعلن گهیاز اون سوال به بعد د ینگاهش رو نفهمم ول

 !مخصوصا که طرف پسر باشه

 . تو گلوم دیپر مییدفعه با حرف پسره چا هیکه  میدیخند یارسالن م یِسر شوخ میداشت

 بوده؟  یچ تونیلیشما رشته تحص -

 . کرد یبچه ها عنوان م یشوخ نیو سواالش رو ب يجد ياصال تو جمع نبود، آخه حرفا انگار

 :ام که قطع شد گفتم سرفه

 .يپرستار -

 . خوشبختم -

 :گفتم ضهینبودن عر یخال يبرا نهیجو سنگ دمید

 بوده؟  یشما رشتتون چ -

 :زد و گفت يلبخند پسر

 . میاز قرارِ معلوم همکار -

 چه طور؟  -

 . من پزشک هستم -

 :گفت ریام

 آرسام از اون موضوع چه خبر؟  یراست -

 :کرد و گفت ریبه ام یکه معلوم شد اسمش آرسامه نگاه پسر

 . تموم کرد -
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 :ناباورانه گفت ریام

 واقعا؟  -

 :تاسف تکون داد گفت ياز رو يسر پسر

 .اوهـوم - 

که آرسام منو ول کنه حرف رو باز  نیکنم که به خاطر ا ریرو به نفعِ خودم تعب ریکارِ ام نیدونم چرا تو دلم دوست داشتم ا ینم

داشتم . گذشت که همه قصد رفتن کردن یبکنه؟ چند ساعت يکار نیهمچ دیگفتم چرا؟ چرا با یم گهیاز طرف د یکرد، ول

 ! خانم لوفرین -: شدم که آرسام گفت یم نمیسوارِ ماش

. کرد یبه خون نشسته نگام م يه با چشماک ریدونم چرا اول نگاهم رفت سمت ام ینم. اومد سمتم یداشت م. سمتش برگشتم

 :آرسام گفت

 . نمتونیبازم بب دوارمیباهاتون خوشحال شدم، ام ییاز آشنا -

 :وار گفتم تعجب

 ! طور نیممنون، منم هم -

 . منتظر بود. زد و دستش رو به طرفم دراز کرد يلبخند

 . دم یمن به نامحرما دست نم -

 :کنار و گفت دیدستش رو کش آرسام

 . پس فعال خداحافظ. خوبه میلیخ -

 میحس خوب یبهش نداشتم ول ياحساس بد! گرد شده گذاشت يبهت با چشما يانتظارِ جواب از جانبِ من رفت و منو تو بدون

 .نگاه کردم و سوار شدم نشونیماش یخال يبه جا. شد و تخته گاز رفت نشیسوار ماش یخداحافظ ای یبدون حرف ریام. نبود

 :تجون گف مادر

 گفت؟  یم یپسره چ -

 .یفقط خداحافظ ،یچیه -

 .بودن یخوب يکال همشون آدما. بود یاوهوم، پسر خوب -

  م؟یبر. آره -

 . فقط آروم، شبه خطرناکه. میبزن بر -

 .داداش یاوک -

**** 
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 یبهم م یاخمش موقع صحبت کردنِ آرسام باهام، حس خوب. رفت یم ریذهنم به سمت ام لیدل یدونم چرا ب یشب نم اون

بود باعث شد با آرامشِ  یهر چ یدونم ول ینم. دارم یحام هیکه  نیداره، حس ا رتینسبت بهم حس غ دیکه شا نیداد، حسِ ا

 . بخوابم يریوصف ناپذ

دونم چرا  ینم. و رفتم شرکت رونیاز مادر جون زدم ب یشدم و بعد از خوردن صبحونه و خداحافظ داریخوش ب یبا حال صبح

در حال صحبت کردن با  ریام دمید. رفتم باال دمیبه شرکت که رس. به راه بود یو تنبک رهیدا هیحالم خوب بود و تو دلم  یالک

 دونم چرا؟  یخودمم نم. حالم گرفته شد یکل. بازه وشتا بناگ ششونیسمانه ست و هر دوشونم ن

دونم  ینشست که نم یحس هید ساکت شد و جاش که تو دلم برقرار بو یو تنبک رهیبسته شد و دا شمیدرب ن يجلو همون

 :رفتم جلو و گفتم. سوزوند ینبود چون داشت دلم رو م یقشنگ زیبود چ یهر چ یبود ول یاسمش چ

 .سالم -

 :گفت ریام

 .سالم -

 :گفت سمانه

  ؟یجون، خوب لوفریسالم ن -

 :زدم و گفتم يمسخره ا لبخند

 .ممنون، خوبم -

 :گفت ریام

 شرکت؟  دیآورد فیامروز زود تشر - 

 :گفت سمانه

 .خان ریام ادیزود م شهیهم لوین -

پشتم  رینگاشون کردم و بدونِ دادن جواب به ام یحرص!کنه؟ یصداش م ریشرکت اون قدر راحته که ام یمنش یعنیخان؟  ریام

ره؟  یحس نم نیرا اشد؟ چ يجور نیچرا ا. نشستم و سرم رو با دستام گرفتم. رو بهشون کردم و رفتم سمت اتاق کارمون

حسادت  دیچرا با ه؟یچ ه؟یمن مگه ک يبرا ریآخه چرا؟ ام یول! سوزوندم حسادته یکه داشت م یحس نیاسم ا دمیفهم گهید

 بکنم؟ 

سرم رو . دمیلبخند مسخره د هیرو با  ریسرم رو باال بردم و ام. درِ اتاق اومد يافکارم با خودم در حالِ جنگ بودم که صدا يتو

 یحرف چیمنم شروع به کارم کردم و تا نهار ه یحرف چیو شروع به کارش کرد بدون ه زشینشست پشت م. انداختم نییپا

 . رد و بدل نشد نمونیب

 :گفت ریام

  د؟یر ینهار نم يبرا -
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 .دیینه، شما بفرما -

 .همکارا کار دارن يآخه پدر گفتن با همه  -

 .باشه -

داد و قرار شد  حیپروژه برامون توض هیرو در مورد  ییزهایچ يساالر. خارج شد، بعد من ریرو جمع و جور کردم و اول ام کارام

 .بود شتریاز همه ب ریمن و ام يکارا نیب نیمخصوص به خودش رو انجام بده که در ا يهر کس کارا

 :گفت ریام

 وقت داره؟  یپروژه تا ک نیبابا، ا -

 :گفت يساالر

 .تا فردا! بود یسوال خوب -

  ؟یچـ -

 .کارِ من حداقل دوازده ساعت کار داشت! خُب حق داشتم یگفتنم برگشتن سمتم ول یبلند چ يبا صدا همه

 :گفت ریام

  د؟یگ یچرا االن م ادهیز یلیبابا، کارش خ -

مئنا دن که مط یبهمون م یمبلغ قابل توجه میتا فردا تمومش کن میامروز دادن و گفتن اگه بتون نیپروژه رو هم نیا د،ینیبب -

  م؟یبگم قبول نکرد ای دیشه، حاال حاضر یم میخودتون تقس نیپول ب نیا

طور کارم رو دوست  نیکه به پول نداشتم و هم يازیباشم، ن انیمن که برام مهم نبود گفتم بهتره تابع اطراف. تو فکر بودن همه

تک تک موافقتشون رو اعالم کردن، فقط من و  بایمهندسا تقر يهمه . خوب بود یول میکرد یفشرده کار م دیدرسته با. داشتم

 .میمونده بود ریام

 :گفت يساالر

  د؟یکن یقبول نم د،یخُب، فقط شما موند -

 .گفتن قبول کنم یمهندسا انداختم همه با نگاهشون م گرید يبه چهره ها ینگاه

 .قبوله -

 .رونیبا حرف من نفسش رو کالفه داد ب رمیام

 .قبول ست،ین يا گهید يکه چاره  نیمثلِ ا -

 :بلند شد و گفت يساالر

شرکت، پس بهتره زودتر کارتون رو شروع  نیهم يتو دیاحتماال امشب همه مهمونِ من هست. سرِ کارتون دیپس همه بر -

تعجب ابروهام از . بهش دهیمن و چسب زیرفته کنارِ م ریام زیم دمید. همه رفتن و منم بعد از خوردنِ غذام رفتم تو اتاقمون. دیکن

 .باال دمیخودمم پر مکنار گوش ریام يباال و با صدا دیپر
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 :و گفت دیبلند خند ریام

  ؟یترس یچرا م ه؟یچ -

 :گفتم یحرص

  ه؟یچه کار نیا دمینترس -

 .من بود زِیبه م دهیرو نشونش دادم که چسب زیدستم م با

. کار رو کردم نیا نیهم يشما رو نداشتم، برا زیهمش بلند شدن و اومدن کنارِ م يکارمون مربوط به همه و من حوصله  -

 داره؟  يرادیا

 .نه -

داشت  یلیاون فاصله خ يتو ریحضور ام. افتاد به مادر جون خبر ندادم ادمینشستم و مشغولِ کار شدم و بعد از چند لحظه  رفتم

 :مادر جون گفت. خونه رو گرفتم يشماره ! راحت نبودم و از گرما هم در حالِ پختن ششیداد، پ یآزارم م

 بله؟  -

 .سالم عشقِ خودم -

 .دادم يا یچه سوت دمیتازه فهم. کنه یگشاد شده نگام م يبا چشما ریام دمیدفعه د هی

 :مادر جون گفت. شدم هول

 هنوز؟  يسالم دخترم، سرِ کار -

 ینم. شرکت میهمه بمون میدادن دستمون که زمان بره و مجبور يپروژه ا هیامروز  يساالر يبله قربونت برم، راستش آقا -

 .ریتماس بگ یروشنه، کارم داشت میگوش یدونم چه قدر طول بکشه ول

 .زمیخسته نکن، وسطاش استراحت کن عز ادیباشه، خودتم ز -

 .چشم، چشم -

 .شروع شد لمیباشه، پس من برم ف -

 .دوستت ندارم گهیبرو اصال د! نامرد يمن؟ ا ایواجبه  لمیف -

 یخداحافظ! د؟یداره؟ شا رتیپس روم غ. اومد یداشت خوشم م يباز نیاز ا. شد یگشادتر و قرمزتر م ریام يلحظه چشما هر

 . کرد یم قیبهم تزر یخوب یلیحسِ خ. کردم یحس م کمیرو نزد شیعصب ينفس ها يصدا ینزد ول یحرف ریام میکه کرد

 :بلند گفت يبود که ساالر مینُه و ن کینزد ساعت

 .رونیشام همه ب -

 :گفتم ریگرفتم، بلند شدم و به ام توریکالفه بودم، نگام رو از مان. هنوز تا نصف هم نرفته بود کارم

 .دیخسته نباش -

 !بابا الیخ یکرد؟ ب يجور نیچرا ا نیا! وا؟. بلند شد و رفت شیجواب دادن، خشن از صندل بدون
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در  یبود که از شدت خستگ میو ن ازدهیساعت حول و حوش . میو بازم مشغول به کار شد اتاقامون میاز خوردن شام برگشت بعد

 یشالم رو کم! شیآخ. رونیرفت ب يبلند يدفعه بلند شد و با قدم ها هی. کرد یبدونِ وقفه کار م... ماشاا ریام. حالِ غش بودم

گذاشتم  زیم يسرم رو رو. شدم دادم، بلند شدم، چند تا در جا زدم و دوباره نشستم خشکبه بدنِ  یکش و قوس هیشل کردم و 

 يبا صدا. فارغ شدم ایدن نیشد که از ا یدونم چ یبلند بشم اما نم عیکردم تا اگه اومد بفهمم و سر ریام زِیو روم رو سمت م

جفت  هی. چشمم رو به زور باز کردم هی. هسخرم يایدن نیسرم از خوابِ قشنگ، کنده شدم و برگشتم به هم يباال یشخص

 ي جهیکردن صاحب اون چشما شد که نت هیمخم شروع به تجز یچشمم رو دوباره بستم ول الیخ یب. بود کمینزد یچشمِ طوس

 ،ینیب. تر نییچشمام رفت پا. خندون یهمون چشمم رو باز کردم و بازم همون چشما ول عیسر. بود ریبه اسمِ ام دیسرچ رس نیا

نکنه توهم . دیخند یبار بود تو برخورد با من داشت م نیاول يبرا! ولیا. دیخند یلب هاشم م. صورت، لب هاش، خودش بود

 .متر پروند هیکه توهم زدم که صداش منو  دمیرس یم جهینت نیزدم؟ داشتم به ا

 :گفت ریام

  د؟یش داریاز خوابِ نازتون ب دیخوا ینم -

نشد اما دماغِ  شیزیچ ادیمن که ز یشونیپ! شدن همانا یکی ریمن با دماغ ام یشونیهمانا و پ دنمیپر! يوا... که  دمیجام پر از

 يگرفتم و دنبالش رفتم تو يدیعذاب وجدان شد. رونیب دیدو عیو سر شینیب يدستش رو گرفت جلو. پر از خون شد ریام

 .شُست یرو م شینینگران رفتم سمتش که داشت ب. نبود ییدستشو ای هاراهرو يکس تو چیخدا رو شکر ه. ییدستشو

  ؟یشد؟ خوب یچ -

 .در حال شُستن بود هنوز

 !نمتیبب ریسرت رو باال بگ ریام ر؟یام -

 شدم؟  نیمن باعث ا! ایخدا. ختیاشکم ر. و سرش رو بلند کرد شینیب يبرداشت و گذاشت رو یدستمال

 :زد و گفت يلبخند دیرو د میاشک يکه چشما ریام

  ؟یکن یم هیکوچولو گر -

 :گفتم هیهمون گر با

 .به من نگو کوچولو مسخره -

 .تعجب کردم. سرم ثابت شد يو رو دیصورتم چرخ يابروهاش رفت باال و نگاهش رو ریام

 ! ؟یکن یجور نگاه م نیچرا ا ه؟یچ -

 :زد و گفت يلبخند محو ریام

 !رون؟یب ياز اتاق اومد يجور نیهم. شالت رو سرت کن -
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شونم  يهول کردم و شالم رو از رو! خاك تو سرم. ستیسرم ن يشال رو دمیدستم رفت سمت سرم که د! کردم تعجب

رو  ییدستشو يبود و داشتم سنگا نییسرم پا. نتونستم نگاش کنم یاز شرم و سرخ گهید. سرم يانداختم رو عیبرداشتم و سر

 :گفت. کردم که صداش اومد ینگاه م

 کار کنم؟  یچحاال من با تو  -

. شد کیقدم بهم نزد هیبراق  يبا لبخند مرموز و چشما! کنه؟ يمگه قراره با من کار! ه؟یمنظورش چ! تعجب نگاش کردم با

قدم  هیبار از ترسِ برخوردمون منم  نیشد و ا کینزد گهیقدم د هی. بود دهیچسب نینتونستم برم، پاهام به زم یعنینرفتم عقب، 

پشتم رو نگاه  ،ییکه من خوردم به درِ دستشو نیطور ادامه داد تا ا نیهم. لب هاش ينشست رو يرفتم عقب لبخند مرموز

 .ریام کینزد يکردم و دوباره تو صورت با فاصله 

کدوم  چیه. کنه تمیخواد اذ یمثل روز برام روشن بود م. بهش اعتماد کامل داشتم. کنه ینم يدونستم کار یم دم،یترس ینم

قدر  نیدونم چرا ا ینم. کرد ینگام م يلبخندش رفت و جد ریبعد از چند لحظه ام. نگاهمون تو هم قفل بود. میزد ینم یحرف

 ییدونم چه قدر گذشت که در دستشو ینم! رفت ینم نییسرم پا نیاصال ا. بودم هشده بودم و منم تو چشماش زل زد ایح یب

 يا! شدم یکی ییدستشو يبه جاش با سنگا یول ریتو بغل امرم  یفکر کردم االن م. با شدت باز شد و من پرت شدم جلو

. دیکش ریدستم رفت باال که لبم از درد ت. قرمز شده یکم دیسنگ سف دمیبلند شدم و د! داده بود یخاك بر سرت کنن، جا خال

 :به حرف اومد و گفت يساالر. کرد یبا تعجب نگامون م ينگران و ناراحت و ساالر ریام. به عقب نگاه کردم

 شد؟  يجور نیچرا ا -

 :با تته پته گفت ریام

 .شُستم یو منم داشتم دماغم رو م رونیاومد ب یدر بود و داشت م يجلو لوفرین! چه وضعِ اومدنه پدرِ من؟ نیآخه ا -

 !گهید شیگرفت یم ؟يد یم یخُب احمق چرا جا خال -

 .کنم یکار م یدارم چ دمیشد، نفهم هوی -

دندونم رفته بود ! بله. خودم رو نگاه کردم نهییآ يبلند شدم و تو یبه سخت. اصال حرفاشون برام مهم نبود تیون موقعا يتو

 .لبم از داخل پاره شده بود یدو سانت يلبم و به اندازه  يتو

 :اومد جلو و گفت يساالر

 نم؟یبب -

 هی دنشیو جفتشون با د نییپا دمیلبم رو کش. بود دوخت ياومد جلو و نگاش رو به لبم که ازش خون جار یهم با نگران ریام

 :گفت ریام. گرفتن یحالت چندش

 .خواد یم هیبخ مارستان،یب میبر -

 . ساکت شد. نگاش کردم یعصب

 .نیزم يبچه افتاد رو نیا ،يداد یچه طور جا خال دمید ؟يداد یجا خال یچ يبرا وانهیآخه پسرِ د -
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 !به خودم شک کردم گهید... وا! بچه؟! اضافه شده نمیا! چولوگه کو یکه بهم م ریام! بابا يا

 .مارستانیب میرو روشن کن بر نیبرو ماش -

 .ستین يازین -

 :گفت ریام

 .داره يزیخونر ؟یچ یعنی -

 .باشه يکه مسر ستمین ضیمر ؟يریمنو بگ يمرد یخُب م. بهش کردم که از صد تا فحشم بدتر بود ینگاه

 :رو ازش گرفتم و گفتم میحرص نگاه

 .زنم یهم الزم داره اما من نم هیدر ضمن، بخ. کرد دیکار با یدونم چ یخودم پرستارم، م ست،ین يازیگفتم ن -

 :گفت يساالر

 چرا دخترم؟ عفونت نکنه؟  -

  د؟یدار نیشه بتاد یکار کنم، فقط اگه م یدونم چ یراحت، خودم م التونینه، خ -

 :گفت ریام

 .میدار هیاول يکمک ها يآره، تو جعبه  -

دو  نیع. خندم گرفته بود. دماغش بود و منم با دست رو لبم بودم يکردم که با دستمال رو ریبه ام ینگاه. ارهیرفت ب يساالر

راحتش ج. شد یم ادیدرد لبم داشت ز. میخودمون رو ناکار کرد میو االن زد میکرد يکه با هم باز میتا بچه کوچولو شده بود

بود، اول با آب و  یخدا رو شکر همه چ. دستش بود یکل يکه اومد، جعبه  يساالر. بوددو تا دندونم  ينبود، فقط جا قیعم

 یلیگاز استر. کردم یلبم رو ضد عفون نیبرخورد داشت، شُستم، بعد با بتاد ییدستشو نیصابون دور لبم و صورتم رو که با زم

 .کردن یم نگاههر دوشون بهم . ادیر دادم تا خونش بند بروش گذاشتم و محکم با دستم فشا

 .ستین ینگران يجا. ستین يزیچ م،یبر -

 :گفت يساالر

 . من بود رِیجان، فکر کنم همش تقص لویواقعا متاسفم ن -

 : گفتم. زد ینگاش داد م يهنوزم غرور تو یکه نادم بود ول نیبا ا. نادم انداختم رِیبه ام ینگاه

 .دیستیمقصر شما ن ينه جناب ساالر -

 کیساعت از . رفت یمعذرت خواه یهم با کل يساالر. رونیرفت ب دیببخش هیزد و با  ینیبا نگاهم و حرفم لبخند شرمگ ریام

با  .تو دماغش فرو کرده و مشغولِ کاره يپنبه ا ریام دمید. رفتم تو اتاقمون عیسر. شب گذشته بود و هنوز نصف کارا مونده بود

  ؟یبزن يلبخندم بلد! نه بابا. زل زد تورشیمان يزد و بازم به صفحه  يلبخند دنمید

قادر به باز شدن  گهیدونم چه قدر گذشته بود که چشمام د ینم. کار رو انجام دادم ينشستم و ادامه  زمیپشت م تیاهم یب

 . چشمام ریز دیمداد چشمم مال! خاك عالم بر سرم يا. اههیدستم س دمیآوردم و د نییو دستام رو پا دمیچشمام رو مال. نبود
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 :گفت ریام

 .نیجا رو بب نیا لوفرین -

خط رو  هیجا تو برنامه  هی دمیکردم که د یرو نگاه م تورشیمان يداشتم صفحه . کشیحواسم رفت بهش و رفتم نزد منم

 .اشتباه نوشته

 .جا اشتباهه نیا -

 : خنده و گفت ریدفعه بلند زد ز هی. ستادمیجب کردم و صاف اتع. چشماش تو چشمامه دمینگاه کردم، د بهش

 . اههیچشمات س رِیز -

به خنده  يلبخند. شد یلُپش چال م يمثل من رو دیخند یم یاونم وقت! تو کف خنده هاش بودم. مرد یداشت از خنده م هنوز

چشماش . خندش قطع شد گهیفکر کنم رفت، چون د. دمیچشمام کش ریو ز دمیبرداشتم و روش کرم مال یدستمال. هاش زدم

 .و بازم نگاهش ناراحت شد دیلبم چرخ يرو

 !یلیورم کرده، خ -

 نیدفعه ا هیشه؟  یخوب م. کم ترسناك شده بود هی. انگار پروتز کردم. شده توپ! بله دمیدر آوردم و د فمیاز ک یکیکوچ نهیآ

 ! نمونم یشکل

 :گفت ریام. کردم رینگران به ام ینگاه

 .متاسفم، فکر کنم مقصر بودم -

 ساعت چنده؟  یراست. ادیم شینداره، پ يمورد -

 . میسه و ن -

 شما کارتون چه قدر مونده؟  -

 .سه ساعت ایحدود دو  -

 . یچیه... من ... من  -

 . بگو -

 .ادیخوابم م دیمن شد -

 چه قدر کارت مونده؟  -

 . رو نوشتم شترشینصف ب بایتقر -

 .کنم یم دارتیساعت بخواب، دوباره ب هی ياگه دوست دار دارم،یمن ب -

 آخه کجا بخوابم؟  -

 :زد و گفت يلبخند ریام

 . بهتره یصندل نیمبل، از ا نیهم يرو -
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 .رو نگاش کردم ریدوباره ام. خواب آلودم رو دوختم به مبلِ دو نفره نگاه

 نداره؟  بیع -

 .نه راحت باش -

 .تونم آالرمش رو روشن کنم یخاموش شده، نم میگوش. بخوابم ينذار شتریساعت ب هیپس  -

 خوره، بذارمش شارژ بشه؟  یباشه، من شارژر دارم بهش م -

 .شم یممنون م -

 .مبل ينشستم رو رفتم

  ؟یخوابم، اوک یکنم، بعد خودم م یم دارتیب گهیساعت د هی. راحت بخواب روش ار،یکفشات رو در ب -

 . باشه -

سرِ شالم رو انداختم  هیپاهام رو تو دلم جمع کردم و . دستم گذاشتم يمبل دراز شدم و سرم رو رو يردم و رورو در آو کفشام

که نگام  یکنه؟ کم ینگام م يجور نیچرا ا. هزار يتپش قلبم رفت رو. نگاهش به منه دمید یشالم م ریاز ز. صورتم يرو

 . شدم اریهوش ریام يبا صدا. منم چشمام رو بستم !تورشیمان يو سرش رفت تو دیکش یکرد پف

 ! بابا خوش خوابه ها يا! خانم؟ لوفرین لوفر،ین -

 .خواب بودم يهنوز نصفه تو یعنینزدم  یحرف

 !لـــوین! بابا يا! لوین لوفر،ین -

 .دیبلند خند. نشستم عیدادش سر يصدا با

 . کرد دارتیب يجور نیا دیپس با -

شونم که شالم رو  يدستم رو بردم رو. چه خبره دمیسرم و صورتم که خودم فهم يرفت رو ییستشود ينگاهش مثل تو بازم

با انگشتش . داشت ينگاه کردم که لبخند مرموز ریبه ام. نبود یکرده ول ریکجا گ نمینداختم بب یدست م یه. نبود یبردارم ول

. خم شدم، شالم رو برداشتم و سرم کردم عیسر! رفت نیا يمن جلو يکال امروز آبرو! خاك تو سرِ من. مبل اشاره کرد نِییبه پا

 : گفت. صورتش بود يرو يلبخند محو

  ؟يداریاالن ب -

 . بله -

  ؟یکن یم دارمیمن بخوابم ب -

 . گهیبله د -

 .ساعت بذار بخوابم هیفقط . گذاشتم، بخور تا سرد نشده زتیم يتو هم رو يخوردم برا يخودم چا -

 . باشه -
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. شد زونیدسته اش عبور داد و پاهاش آو یکیاون  يدسته و پاهاشم از رو يسرش رو رو. صاف یول دیمبل دراز کش يرو ریام

 . مبل جا بده يرو رو القیقد د نیتونه ا یخُب معلومه نم

من تموم  يبرنامه  بایتقر. کردم یم داریرو ب ریام دیکه با یربع مونده به زمان هی دمیکه تموم شد ساعت رو نگاه کردم، د کارم

رفتم پشت . خودش شِیبرم پ دمیجا رس نیخودش گفت به ا یعنیدادم،  یانجام م يبا کمک ساالر دیرو با شیشده بود و باق

اراده جلو  یدونم چرا دستام ب ینم. ساعت بود هیکارش  تیکارش جلو بود، نها یلیخ. کردم اهنشستم و برنامش رو نگ ریام زِیم

 رِیز ییفقط چند خط از برنامه مونده بود که با صدا بایتقر. اصال حواسم به ساعت و اطرافم نبود. کردم پیتا رفت و شروع به

 : برگشتم سمتش و گفتم! رو رد کردم یفیخف يگوشم سکته 

 ؟یمنو بترسون يتو عادت دار -

 : با بهت گفت ریام

 ؟یتو چرا نوشت! لــــوفرین -

 : زدم و گفتم يلبخند! تعجب کرده دهیبرنامش رو د! آهـــان. نگاه کردم توریمان به

 . کارمیب دمیآخه کارم تموم شد و د -

 :ریام

 ساعت چنده؟ یدون یم -

 !نه -

 :ریام

 !دمیخواب مهیمن دو ساعت و ن -

 !خودم ناقص مونده يبرنامه  يوا! نــــه -

 ریکه ام يساالر شِیبردم پ یداشتم م ریمتعجب ام يم رو در برابر چشمابود ختهیفلشم ر يکه تو يبلند شدم، برنامه ا عیسر

 :نگاش کردم که گفت یسوال. ستادیجلوم ا

 ؟ينکرد دارمیچرا ب -

 ! چه قدر گذشته دمیبه خدا نفهم -

 :ریام

 ؟یمنو نوشت يچرا برنامه  -

 . ازش خوشم اومد، مثل مالِ من مسخره نبود، جالب بود ،يطور نیهم -

 .دیلغز یدو تا چشمام م ينگاش تو ریام

 :ریام

 ... من  يچرا به خاطرِ برنامه ! خونه يچشات دو تا کاسه  -
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 : شدم و گفتم کالفه

- شد رمیبرو کنار د. خودم خواستم، نوشتم!. گهیبس کن د! ا . 

 ! پر رو شدم منم. دستم زدم به بازوش و از کنارش رد شدم يتو يورقا با

کارمندا  يهمه . ذوق کردم یشد و با خوشحال runدر آخر برنامه  م،یسرِ ادامش چونه زد يساالربا  یدو ساعت خالصه

 . میدیکش یبه شرکت مذکور و هممون نفس راحت میشده رو فرستاد لیتکم يکاراشون تموم بود که پروژه 

 :يساالر

 . دیهمه صبحونه مهمونِ من هست -

 :ریام

 . ریبگ ینهار مهمون یگ یاگه راست م -

 : بود گفت يا گهیعالم د يهم که انگار تو يساالر. دنیخند همه

 .میصبحونه هم پا برجاست، بر یول(...) خُب شام همه رستوران  -

 . نفر زدهیو س میبود نیسه تا ماش بایتقر. میرفت يساالر نِیو سمانه هم با ماش ریمن و ام. میبا هم رفت همه

 دنیدر رفته ها پر یکارمندا مثل از قحط يکه همه  يا يکله پز يچندش به مغازه  ي افهیو ق زیر يبا چشما! کله پاچه! ياَ

 .بود ریام. نگاه کردم. ستادهیکنارم ا یکردم که حس کردم کس یتوش نگاه م

 :ریام

 داخل؟ دیاینم -

 . وجه چیبه ه -

 : ابروهاش باال رفت و گفت ریام

 چرا اون وقت؟ -

 ! هیکل ارمیتا االنم که خودم رو نگه داشتم تا باال ن! رمبوش متنف یمن از کله پاچه و حت -

باز و بسته شدنِ در سمت راننده، نگاه کردم  يبا صدا. وحشتناك به مشامم نرسه يغذا نیا يشدم تا بو نیسوارِ ماش عیسر

 !رهیام دمید

 .دیایجا نشستم تا ب نیمن هم د،یبخور دیشما بر -

 : زد و گفت يلبخند ریام

 ؟ینیجلو بش يایشه ب یم -

 : کردم و گفتم تعجب

 چرا؟ -

 :ریام
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 .گم یم ا،یب -

 .دمیکش یقیدر رو بستم و نفس عم. رفتم و جلو نشستم عینفسم رو نگه داشتم، سر یدودل با

 :ریام

 اد؟یقدر بدت م نیا -

 . کله پاچه ست نیازش متنفرم هم ایکه تو دن يزیبهتره بگم تنها چ -

 : و گفت دیخند ریام

 .دوست ندارم یخورم ول یمنم دوست ندارم، م -

 . خوبه -

 : با تعجب برگشتم سمتش و گفتم. رو روشن کرد و حرکت کرد نیماش ریام

 ؟ير یکجا م -

 :ریام

 .میخور یم میر یخورن، ما هم م یاونا دارن صبحونه م -

 کجا؟ -

 :ریام

 ؟يچه طور کیو ک يچا ایشاپ هست، با قهوه  یکاف هی ابونیخ نیسرِ هم -

 : زدم و گفتم يلبخند

 .ام هیبد جور پا -

 .میداخل و نشست میرفت. میدیزود رس یلیو خ دیهم خند ریام

 :ریام

 ... دو تا قهوه و  -

 :مثل بچه ها با ذوق گفتم عیسر. به من نگاه کرد یسوال

 . یشکالت کیدو تا ک -

 :کرد و جواب داد یاخم دنشیبا د ریام. زنگ خورد ریام یِگوش. آوردن سفارشاتمون رفت يو اون مرد برا دیخند ریام

 بله؟ -

- ... 

 :ریام

 .سالم ممنون -

- ... 
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 :ریام

 .رو بزن تیحرف اصل -

- ... 

 :به من کرد و ادامه داد ینینگاه خشمگ ریام

 چرا؟ ؟یچ -

- ... 

 :ریام

 . کار رو بکنم نیتونم ا یمن نم -

- ... 

 :ریام

 .نداره یبه من ربط -

- ... 

 :ریام

 .کار رو بکنم نیخودش ا يتونم بدونِ اجازه  یمن نم. نه، بذار من حرف بزنم بعد! نیبب -

- ... 

 :ریام

 .باشه فعال. باشه، باشه اگه تونستم -

- ... 

 :رو قطع کرد و گفت یگوش ریام

 . یلعنت -

 . کرد یمشکوك نگام م یلیخ

 شده؟ يزیچ -

 :ریام

 !بایتقر -

 ؟یچ -

 :ریام

 . بعد میاول صبحونمون رو بخور -

 .فوق العاده خوش طعم بود! یکیعجب ک! اوم. رو که آوردن با ذوق شروع کردم به خوردن کیو ک قهوه
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 :ریام

 ؟يجا اومده بود نیتا حاال ا -

 کجا؟ -

 :ریام

 .گم یشاپ رو م یکاف نیهم -

 .بودم ومدهیشاپ ن ینه، من تا حاال اصال کاف -

 :گرد شد و ابروهاش رفت باال، بلند گفتبر چشماش که  عالوه

 ؟یچـــ -

 : دهنم رو قورت دادم و گفتم يتو کیتعجب نگاش کردم و به زور ک با

 ؟یچ یچ -

 :ریام

 وقت؟ چیه ؟یشاپ نرفت یتو تا حاال کاف... تو  -

 .شاپ یکه اومدم کاف هیبار نیاول نیجور نبوده، ا تشیموقع! خُب نه -

 :ریام

 . جور جاها هستن نیدخترا که عشق ا! شه یمگه م -

 ياگه دوره . امیو هم خودم تنها دوست نداشتم ب ستین هیهم مادر جون پا یول امیخُب درسته، منم دوست داشتم ب -

 . میخورد یم يچا ایسلف دانشگاه قهوه  يهمش تو م،یریدانشگاهم در نظر بگ

 : زد و گفت يلبخند ریام

 ؟يایباهاش ب یرو نداشت یتا حاال کس یعنی !مشکله یواقعا باورش کم -

 : نگاش کردم و گفتم زیر

 مثال؟ یک -

 :ریام

 .دوست پسر... همون  ایآقا  هیخُب مثال ... خُب  -

 : نگاش کردم و گفتم یعصب. کند تا حرفش رو زد جون

 . رو هم نداشتم یکس ر،ینخ. رمیخودم دوست پسر بگ يوقت دوست نداشتم برا چیه -

 : باال انداخت و گفت ییابرو ریام

 . يریگ یخودت رو دست باال م یلیخ -

 .نزد یحرف گهیهم د ریام. نگاهم رو ازش گرفتم. به حرفش ندادم یجواب
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 :ریام

 گفت؟ یم یبود و چ یپشت تلفن ک یبدون يخوا یحاال م -

 :تفاوت گفتم یب

 .ستیبرام مهم ن -

 : زد و گفت يشخندین ریام

 . خودت باشه اگه در مورد یحت -

 : تعجب نگاش کردم و گفتم با

 بود؟ یدر مورد من؟ مگه ک -

 : کرد و گفت یاخم ریام

 .آرسام بود -

 ! ه؟یبودم که آرسام ک نیکردنِ ا یذهنم در حالِ حالج يتو ه؟یآرسام ک. نگاش کردم زیر

 :ریام

 ؟یکن ینگام م يجور نیچرا ا ه؟یچ -

 ه؟یآرسام ک -

 : با تعجب گفت ریام

 ست؟ین ادتیآرسام رو  -

 حاال؟ هینه، ک -

 :ریام

 اومد؟ ادتونیدربند،  يبنده، تو ییِهمون پسر دا -

 . حالم از نگاهاش بد شده بود! ياَ. کرد یهمون پسره که همش نگام م! آهـــان. فکر کردم بازم

 خُب؟ -

 :ریام

 !خواست یتو رو م يشماره  -

 :گفتم يبلند يصدا با

 چــــرا؟ ؟یچـــــ -

 : به اطراف کرد و گفت ینگاه ریام

 ؟یزن یآروم، چرا داد م -

 خواست؟ یمنو م ياون چرا شماره  -
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 :ریام

 . عاشقتون شدن ایگو -

 !ریمسخره نکن ام -

 :ریام

 .خواد چند جلسه باهات صحبت کنه یگه ازت خوشش اومده و م یم. کنم به خدا یمسخره نم -

 !که؟ ينداد -

 :ریام

 رو؟ یچ -

 !گهیشمارم رو د -

 :ریام

 نه، چه طور؟! آهان -

 . نده -

 : ابروهاش رفت باال و گفت ریام

 حاال چرا ندم؟ یپرسم ول یچرا؟ البته من بهش گفتم ازت م -

 !طور نیاز مزاحمم هم اد،یچون ازش خوشم نم -

 :ریام

 .مزاحمه، دوستت داره یکن یچرا فکر م -

 . یکن یم مونمیکه باهات اومدم پش نیاز ا يدار ر،یبا من بحث نکن ام -

به من نداره که با گفتنِ دوستت دارم از  یحس چیه یعنیگفت دوستم داره  یچه قدر راحت م. دیکش ریگفتم، قلبم ت راست

 . بغضم رو کنترل کردم! بهم رسوند؟ غامشمیپ یشد، حت ینم یطرف آرسام اصال عصب

 م؟یر ینم -

 . خواست با نگاهش به ذهنم وارد بشه یانگار م. کرد یبا دقت نگام م ریام

 :ریام

 .میچرا، بر -

. موندم نیهنوز مشغول خوردن بودن، منم تو ماش. میهمکارا سکوت کرده بود ي هیبه بق دنیتا رس. میشد نیو سوارِ ماش میرفت

برام خفه  نیماش طیمح. عنوان کرد آرسام رو يتفاوت حرفا یب یلیمخصوصا که خ. کالفم کرده بود ریحضورم تنها کنارِ ام

 .رو باز کردم نیعقب برداشتم و درِ ماش یِرو از صندل فمیک. تونم بکشم یکردم نفس هم نم یکننده شده بود، حس م

 . که تا اون لحظه ساکت بود به حرف اومد ریام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  – طونیاخمو و ش نیمهندس                            

wWw.98iA.Com ٨١ 

 :ریام

 کجا؟ -

 :شدن گفتم ادهیکه نگاش کنم در حال پ نیا بدونِ

 .کن یهم خداحافظ هیرم خونه، از بق یم -

 :ریام

 . رسونمت یمن م ایب ؟یچ یعنی -

 !کنم یدارم از خودت فرار م! حتما

 .خوام راه برم یخواد، م ینم -

 :ریام

 . نگام کن لوین -

 :رو هنوز نبسته گفتم نینکردم و در ماش نگاش

 .اصال حوصله ندارم ر،یولم کن ام -

ازشون . انداختم تا نشناسنم نییسرم رو پا. رونیدنبالم که همکارا اومدن ب ادیبخواست  ریام. رو ادهیپ يرو بستم و رفتم تو در

 یمکتین يرو. و رفتم داخلش دمیرس یبه پارک. ختیو اشکام ر دیبغضم ترک دمیکه کش یعبور کردم و همراه با نفسِ راحت

 . باغچه بود يتو نارمدوختم که ک ينشستم و چشم به گُل سر

 ه؟یحس چ نیقدر برام مهم شده؟ من دوستش دارم؟ اصال اسم ا نیدوست نداره؟ چرا ا منو

. داد ینشون نم نویرفتارِ اون، ا یول...  یشم ول یکردم دارم عاشقش م ینبودم، حس م یرفتاراش برام مهم شده؟ آدم خنگ چرا

. برش داشتم. دمیرو شن میگوش يدونم چه قدر گذشته بود که صدا ینم. که عاشق شم و بهش نرسم نیاز ا... ترسم از  یم

 شیخاموش کردم و راه خونه رو در پ. بود ریبازش کردم و همش از ام دم؟یمن چرا نشن ؟یعنی هیک! اوه. کال سیو دو تا م یس

 . دوست داشته بشم، بعد دوست بدارم دیخوام من اول دوست بدارم، من اول با ینم. برخورد کنم یمنطق دیبا. گرفتم

شدم که با  یخارج م نگیداشتم آروم از پارک. شدم نمیشرکت رفتم و سوارِ ماش نگیدادم و به پارک دست تکون یتاکس يبرا

با اخم کنارم . نییرو دادم پا شهیترمز کردم و منتظر نشستم و ش. همکارا زشت بود جوابش رو ندم يجلو. ستادمیا ریام يصدا

 .ستادیا

 :ریام

 .دونه محکم بزنم تو صورتت هیحقته االن  -

 !رفت باال ابروم

 حق رو به شما داده؟ نیا یاون وقت ک -

 : و گفت دیکش یپف ریام
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 !صد بار زنگ زدم ؟يبود یکدوم قبرستون -

 .شه یگم پر رو م ینم یچیه یه! ادب یب. کرد یاخم

 . کدوم قبرستون بودنم هم به خودم مربوطه! درست صحبت کن -

 :ریام

 . حالت خوب بود شیچته؟ تو که تا چند ساعت پ یشه بگ یم -

 ! واقعا چمه؟. بلکه از ندونستنِ جواب سوالش ر،ینه از بودنِ ام. شدم کالفه

 :دیبا شک پرس دیرو که د سکوتم

 آرسام ربط داره؟ شنهادیبه پ -

 .کردم یاخم

 :ریام

 . پس حدسم درست بود -

 نیمن از ا یهستم ول یخوام بگم من چه آدم پاک ینم. يدیفهم اد،یاجه بدم مقبل از ازدو يرابطه  یمن از هر چ ر،یام نیبب -

کار رو  نیا یمن تو اوج نوجوون. کارا بکنم نیاز ا امینکردم که االن ب یپاك زندگ یو پنج سالگ ستیمن تا سنِ ب. ادیکارا بدم م

 یو نتون یتو پسر باش دیشا. هیمنظورش چ دمیتو نگاه اولم فهم. دمیمن، آرسام رو د. ازم گذشته ینکردم چه برسه االن که سن

خوب طرفم رو  یلیبرخورد، خ نیاول يتو ینه ول ایدونم خوبه  یدارم که نم یژگیو هیمن  یول یرو بفهم زایچ یمفهوم بعض

عروسکه  هیاون فقط دنبالِ  ست،یقصدش ازدواج ن مطمئنمچون ... چون  اد،یآرسام خان خوشم نم نیمن اصال از ا. شناسم یم

 . پس ولم کن. گه ینگاهش بهم م نویکنه، ا يکه باهاش باز

 . شدن رفته بود رو ازش گرفتم سینگاهم که تا مرزِ خ. بود رهیبا بهت بهم خ ریام

 :ریام

 . یباهوش یلیکه خ نیظاهرِ ساده و بچگونه مثلِ ا نیتو با ا -

 .نگاش کردم یسوال

 :ریام

 کار کنم؟ یآرسام پشت تلفن اسم تو رو آورد دوست داشتم چ یوقت یدون یم -

-  ... 

 :ریام

 .نییپا ارمیدوست داشتم فکش رو ب -

 : نگاه کردم و گفتم ریتعجب به ام با

 . داد ینشون نم نویتفاوتت ا یلحن ب یول -
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 :ریام

 . یگ یم یخودت چ نمیخواستم بب -

 ه؟یمنظورت چ -

 : زد و گفت يلبخند ریام

 . همکارم رو بشناسم شتریفقط خواستم ب ،یچیه -

 : عقب گرد کنه که گفتم خواست

 ن؟ییپا ياریفکش رو ب یخواست یچرا م -

 : با خنده برگشت سمتم و گفت ریام

 . يکه خودت حسشون کرد یلیبه همون دال -

زد و دستش رو به  یقیلحظه نگام کرد و لبخند عم نیبودم که داخل آسانسور شد و آخر ریباال رفته نظاره گر ام يابروها با

از ذوق  شیپ یبرخالف ساعت دمیدر کمالِ تعجب د. شد یذهنم مرور م يحرفاش تو. گذاشت شیشونیپ يرو یحالت خداحافظ

که  نیده اما هم یدوست داشتن نم یِدونستم معن یم. خوب یلیکرد، خ لقاءبهم ا یحرفاش حسِ خوب. در حالِ سکته کردنم

 ! بسه لوین يوا... براش مهم بودم 

 :نامحسوس گفتم یصفحش با ذوق يرو ریاسمِ ام دنِیزنگ خورد، با د میراه گوش يسمت خونه رفتم که تو به

 بله؟ -

 :ریام

 . نره ادتیسالم، شب رو  -

 ؟یچ -

 :ریام

 . که بابا گفت یهمه شام دعوتن همون رستوران -

- بهش قول دادم امشب تنهاش نذارم! کار کنم؟ یمادر جونم رو چ... من ... آخه . رفته بود ادمی! ا! 

 :ریام

 ؟یکن شیکار هی یتون ینم... خُب  -

 :به مسخره گفتم! یتونم بسپرمش دست کس یگفت حس کردم مادر جون بچمه و م نیهمچ

 .هیتونم دخترم رو بسپرم به همسا یها م یگ یراست م -

 .بعد خندش قطع شد دیخندبلند  ریام

 . آره -

 آره؟ یچ -
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 :ریام

 . گذره یمادرِ من، اونم تنهاست، بهشون خوش م شِیپ شیاریگلناز خانوم رو ب یتون یم -

 .داره یخاص يمادر جون اخالقا. مونه ینه بابا، خونه م -

 :ریام

 . حاال بهشون بگو -

 .خان، شامِ خودمون خوشمزه تره ریام ستیمهم ن -

 :ریام

 .پروژه بود تیغرض دور هم بودن و جشنِ موفق یاون که بله، ول -

 .کن و خوش بگذرون یمنم خال يجا -

 :ریام

 ؟يگذر یرستوران م نیشامِ خوب تو بهتر هیاز  یراحت نیبه هم! تو دختر يدار یچه مناعت طبع ولیا -

دونم  یکه خونه نرفتم، م شبمید ستم،ین ششیروزا که تا شب پ. خودمم دوست ندارم مادر جون تنها باشه! وسوسم نکن ریام -

 . کنه یم تشیاذ ییتنها

 :ریام

 . کنم، مراقب خودت باش یاصرار نم نیاز ا شتریباشه، ب -

کاش اشتباه . گفت، اشتباه کرد یچ دیلحظه نفهم هیفکر کنم خودشم . دیچیگوشم پ يبوق تو يکف حرفش بودم که صدا تو

 :داد زدم یسرحال يوارد که شدم با صدا. با هزار تا کاش رفتم خونه. کاش واقعا حرف دلش بود. نبود

 . ســــالم... صاحبخونــــه ... صاحبخونه  -

 !جونم یگل! دخــــترم؟ يکجا... عشقــــم -

 یلبخند مرموز آنا جون نشون داد تا چه حد به جلف بودنِ من پ. رونیدن بجون با خنده همراه آنا جون از آشپزخونه اوم مادر

 . از خجالت سرخ شدم! برده

آنا جون اومد سمتم و . دیشرمنده بهشون کردم که مادر جون بلند خند ینگاه. چه قدر چرت و پرت گفتم يگفتم؟ عشقم؟ اَ ایچ

 .بغلم کرد

 :آنا

 . مادر جونته يفقط واسه  اتیطونینگو ش ،یکن یوقت رو نم چیه یول یهست یطونیدونستم تو دختر ش یم -

 :خطا کار گفتم يبچه ها مثل

 .سالم -

 :و گفت دیجون صورتم رو بوس آنا
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باش که  طونیش شهیهم! که ینگفت يزینداره، منم مثلِ مادر جونت، چ بیع! دختر یش یچه قدر تو سرخ م. سالم دخترم -

 . شه یها برات آرزو م طنتیش نیا گهیسن و سالِ ما و د یش یم يچشم رو هم بذار

 : زدم و گفتم يلبخند

 خبر؟ یجا؟ ب نیچه خبرا؟ ا! آنا جون ایطونیشما هم خوب ش -

 :جون آنا

 . جا نیاومدم ا شبیاز د ،یکس یاز ب -

 .به مادر جون کردم یباال و نگاه دیپر ابروم

بدونِ من؟ اصال  یمهمون م؟یداشت. فتادهین رمیحق یِگوش يو اسمش رو فتادهین نم ادی روزیپس بگو چرا مادر جون اصال از د -

 .آنا جون یجا بمون نیامشبم ا دیشد با يجور نیحاال که ا

 :جون آنا

 .يبد دیرو خودت با ریو ام يمونم دخترم، فقط جواب ساالر یم ياگه تو بخوا -

قدر که  نیا ارن،یروزم دووم نم هیبدونِ حضور آنا جون تو خونه  ریو ام يدونستم ساالر یم. خنده ریاز حرفش زد ز بعد

 . کرد یم دشییتا يگفت و ساالر یخود آنا جون م شهیهم نویا. دست و پا هستن یجفتشون ب

ا بود که آنا جون تنه يبار نیاول. رونیگرفتم و اومدم ب یدوش عیحولم رو برداشتم و سر. اتاقم يو رفتم تو دمیجون رو بوس مادر

کم رنگ روش  يِگلِ درشت با خطوط سرمه ا هیکه ساده بود و فقط طرحِ  دمیپوش یرنگ یتاپ سرخاب. ما اومده بود يخونه 

فقط دور چشمام . ختمیخشک کردم و دورم ر یموهام رو کم. دمیزانوم بود رو هم پوش رِیز یشلوارِ ستش که کوتاه و کم. بود

 یلباسا م نیپوشما، فقط با هم یوقت نم چیالبته ه دم،یرو هم پوش میسرخاب يِابر ییدمپا. نیکردم، هم اهیرو با مداد س

 . دمشونیپوش

کرد چشمش که به من  یآنا جون داشت با تلفن صحبت م. جفتشون تو آشپزخونه بودن. رونیاز اتاق زدم ب نهیتو آ يلبخند با

کرد، اومد طرفم و  یطرف گوش م يکه داشت به صحبت هازد و همون طور  ییبایبه سر تا پام انداخت، لبخند ز یافتاد نگاه

 .دیصورتم رو بوس

 :جون آنا

 . يناز شد یلیخ -

 . یمرس -

 .ولو شد یصندل يشد که آنا جون از خنده رو یدونم چ ینم

 :جون آنا

مراقب ...  یش یپر رو م يادیز يدار گهید... دختر خوشگل  هینه بابا، ... بودم  یبه تو چه با ک... با تو نبودم پسر ! نه بابا -

 . رفت چشمش رو کور کن راههیحواست به بابات هم باشه، چشمش ب...  دیخودتون باش
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 .رو گرفتم یگوش دیبا ترد. رو گرفته سمتم یآنا جون گوش دمیدفعه د هی. رهیحتما ام دم،یخند

 :جون آنا

 .کارت داره ره،یام -

 بله؟ -

 :ریام

 . دنبالت امیم ،يبهونه ندار ست،یمادر جونت تنها ن گهید -

 . نه -

 :ریام

 چرا؟ -

 :زدم و گفتم يبه مادر جون و آنا کردم که نگاهشون به من بود، لبخند ینگاه

 . بگذرونم بایدوست دارم امشب رو با دو تا خانمِ ز -

 :ریام

 ؟یمطمئن! خوبه -

 . بله -

 :ریام

 .رو بده به همون خانمِ خوشگل یخُب پس اگه ممکنه گوش -

 :و گفتم دمیخند

 کدومشون؟ -

 :ریام

 .که خوشگل تره یاون -

 :اعتراض گفتم با

 . لطفا دیهر دوشون خوشگلن، اسم بد -

آنا جون و مادر جون سرخ شده بودم و مطمئنم اونا هم  ياز خجالت جلو یول میزد یحرف م یبه شوخ میکه داشت نیا با

 ! گهیبده د نشیپوست هم هم يِدیسف. ننیب یرو م میسرخ

 : و گفت دیهم خند ریام

 .آنا، مادرم -

 . رو دادم دست آنا جون یگوش يا گهیحرف د بدون

 نه؟ ای دینهار خورد نمیبب دیبگ با،یز يخُب خانما -
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 :جون مادر

 . گرمش کن بخور م،یگذاشت ویتو هم تو ماکروو يبرا. میسفارش داد تزایآره مادر، پ -

 د؟یدار لیم یشام چ! تزایپ یمرس -

 :جون آنا

 . مونده گُل دختر یلیحاال تا شام خ -

رو به رخ  میکه آشپز ادینم شیفرصتا پ نیاز ا گهید. دارن، با حوصله بپزم لیم یبدونم سرکار خانم ها چ دیمن با گه،ینه د -

 . بکشم

 . همه شباهت زدم نیبه ا يلبخند. بود ریچه قدر خنده هاش مثلِ ام. دیجون بلند خند آنا

 :جون مادر

 . آنا جون بگه یهر چ -

 .زد يبه آنا نگاه کردم که لبخند مرموز منتظر

 :جون آنا

 شه سفارشِ دو نوع غذا داد؟ یم -

 : نگاش کردم و گفتم متعجب

 .یشما بگ یشما بگو سه تا، هر چ -

 : زد و گفت يجون لبخند مرموز آنا

 .فسنجون... و  مهیخورشت ق -

 !ستمیبلد ن! فسنجون يوا

 :گفت دیرو که د دمیرست نگاه

 ؟یرو به رخ بکش تیآشپز یتون ینم! شد دختر؟ یچ -

 : کردم و گفتم ينگاهم رو عاد. دمیبود ترس دهیفهم

 . ساعت نُه شب شام آمادست د،ییتونم، شما بفرما یتونم، خوبم م یچرا نم -

رفتم ! ستم؟یگفتم بلد ن یبهتر نبود م! کردما يعجب کار. کردم ریتو گل گ یباغ و منم مثل چ يجون و آنا جون رفتن تو مادر

 نترنتیدونستم و از ا یمواد فسنجونم م بایتقر. رو بار گذاشتم مهیساعت چهار بود که ق. و غذام رو خوردم تا ذهنم بهتر کار کنه

زنگ  ادیز دایجد نمیا. تعجب کردم. بود ریام. زنگ زد میکردم که گوش یگردوها رو خُرد و رنده م شتمدا. در آوردم و آماده کردم

 . ادیمنم که چه قدر بدم م! زنه ها؟ یم

 بله؟ -

 :ریام
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 . ما يسالم، با زحمتا -

 ؟یچه زحمت -

 :ریام

 مامانا خوبن؟ -

 . لفظ مامانا خندم گرفت و از ذهنم گذشت من که مامان ندارم از

 .زنن یتو باغ دارن حرف م ،یچیه -

 :ریام

 ! چه خبر؟ گهیخوبه، د -

 ؟يدار يکار ست،ین يزیچ -

 :ریام

 !؟يکه کار دار نیتو مثل ا ست،یمهم ن -

 . پزم که تا حاال تو عمرم نپختم یرو م ییغذا هیبله، دارم  -

 :کرد و گفت يبلند يخنده  ریام

 حتما فسنجون؟ -

 :کردم و با بهت گفتم تعجب

 ؟یدون یشما از کجا م -

 :ریام

 غذا رو گفته، درسته؟ نیخوره و اونم ا یم یچ يدیحتما ازش پرس. مادرِ من عاشقِ فسنجونه -

نه؟  ایدونم باالخره بهش رب بزنم  یهمش با هم متفاوته، نم نترنتمیا يتو يدستورا. افتادم ریبله و من گفتم بلدم و االن گ -

 .میعصب! با مرغ بپزم؟ اَه ای میزیتوش بر زهیکوفته ر یدونم با گوشت چرخ ینم

 .دیبلند خند ریام

 !خندن جناب یآدما نم یِبه بدبخت! دیمسخره ا یلیخ دا،یببخش یلیخ -

 :ریام

 .تونم تو چند تا مورد بهت کمک کنم یمن م -

 :زده گفتم ذوق

 ؟یچــــ -

 :ریام
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فقط ربِ انارِ ترش بزن و شکر هم  یعنیگم که مامان فسنجون رو ترش دوست داره،  یخُب اول م! آروم بابا، کر شدم دختر -

 . اصال نزن

 ؟يبازم کمک دار. از سواال بود یکی نمیا ،یمرس يوا -

 .دیخند ریام

 . دوست داره زهیمامان فسنجون رو با کوفته ر -

 . ولیا -

 :ریام

 .گردو رو هم رنده کن، خُرد نکن -

 ! خودت ها يواسه  يپا آشپز هی ر،یام يکمک کرد یلیخ! يوا -

 :ریام

 . گهید رمیگ یم ادی میخورد یکنارِ دست مادرم بودم و هر هفته سه بار فسنجون م یاز بچگ یوقت گه،یبله د -

 .دمیخند بلند

 !سه بار؟ يهفته ا -

 .دیخند رمیام

 ؟يندار يخُب، فعال کار! آدما خنده نداره ها یخانمِ پندگو بدبخت. بله -

 .ممنون يکمکم کرد یلیخ ،ینه مرس -

 :ریام

 . بهم زنگ بزن یبازم کمک خواست. نداشت خانمِ آشپز یقابل -

 . یمرس -

 بایساعت هشت بود و تقر. لبم بود يگوشه  يلبخند مرموز. زده بدون جواب دادن بهش قطع کردم و مشغولِ پختن شدم ذوق

! ت نبود رفته بودماصال حسِ حمام رفتن رو نداشتم، تازه چند ساع یغذا گرفتم ول يبو یلیخ. غذاهام کامل آماده شده بود

حلقه  نیکه تنگ، آست دمیزانوم پوش يکوتاه تا باال رهنیپ هی. ادکلن زدم یو کل مدست و صورتم رو شُستم و لباسام رو در آورد

رنگ زرد و بنفش  بیعاشقِ ترک شهیهم. دمیزانوم به رنگ بنفش پوش رِیتا ز یکوتاه يِبود و ساق شلوار ییمویو به رنگ ل يا

 یاهیبازم مداد س. زد یبه سبز م شتریب میسبز آب يچشما. نگاه کردم نهیآ يخودموت رو تو. دمینپوش گهیرو هم د مییدمپا. بودم

 : زد و گفت يلبخند دنمیمادر جون با د. دنید یم لمیسالن داشتن ف يمادر جون و آنا تو. نییو رفتم پا دمیدورِ چشمام کش

 . زمیعز یخسته نباش -

 .یمرســـ -

 :جون آنا
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 .خودت دود کن ياسپند برا هیشه،  یم شتریب تیخوشگل یپوش یم یهر لباس! یچه قدر تو خوشگل... دختر ماشاا -

 اغراق نکن، اسپند واسه چمه؟ گهید! آنا جون -

 . کشونینزد نشستم

 . غذا حاضره ها -

 :باال انداخت و گفت ییجون ابرو آنا

 ؟یفسنجون هم پخت -

 : زدم و گفتم يمرموز لبخند

 . بله که پختم -

 :جون مادر

 . پا هنرمنده آنا جان هیدخترم  -

 . بغلم رفت ریچه قدر هندونه ز! اوه -

 . دنیو مادر جون خند آنا

 . دیایشما هم زود ب نم،یرو بچ زیرم م یمن م -

 نیا یبار بود فسنجون پختم ول نیکه اول نیبا ا. طعم هر دو خورشت فوق العاده شده بود. دمیرو چ زیم قهیبا سل یلیو خ رفتم

 :بعد از غذا آنا جون گفت. نزد یحرف یغذا کس انِیو تا پا میربع بعد نشست هیحدود ! قدر خوش طعم بود که نگو

 !کنه يهمه خوب آشپز نیبه سنِ تو بتونه ا یکردم دخترِ جوون یفکر نم. بود یواقعا خوشمزه بود، عال -

 . مادر جونم هستم ونِیهمه رو مد -

 :جون مادر

 . ندادم ادتیفسنجون رو من  یول -

 . خُب بلد بودم... خُب  -

 یمشغولن، منم رفتم به اتاقم کم دمیکه د میخورد یم يو چا وهیم میمبل ها و داشت يرو میاز شُستن ظرف ها همه نشست بعد

و رفتم تو  رونیزدم ب ییاز دستشو عیسر فونیآ يبا صدا. جون دنبالِ آنا ادیقرار بود آژانس ب. ییکتاب خوندم و بعد رفتم دستشو

اونم نگاهش که بهم ! ریسالن گذاشتم چشمم خورد به ام يکه پام رو تو نیلبم هم يرو دبا لبخن! رفتم یسالن که کاش نم

هنوز نگاهم تو نگاهش . مقدم عقب رفت هیسرخ شده  ریام ي رهیبا نگاه خ. انگار الل شده بودم. افتاد با تعجب و بهت بلند شد

 !ست؟یسالن ن يکس تو چیچرا ه. قفل بود

 :ریام

ــ  - م... ال ...سـ. 
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داشت نگاهش رو از روم برداره  یکالفه سع ریام. خاك تو سرم، آبروم رفت. کلماتش دست خودش نبود، مات شده بود دنیکش

 نیزم يبه در سر خوردم رو هیدر رو بستم و تک. اتاقم يتو دمیبرگشتم و دو عیسر. تونست و همش زل زده بود بهم یکه نم

 چرا؟ ایچرا؟ خدا. نهیبب يجور نیدوست نداشتم منو ا. ختیر اریاخت یاشکم ب. نشستم

 . بهم کرد و بغلم کرد ینگاه. آنا جون بود. درِ اتاق اشکام رو پاك کردم و در رو باز کردم يصدا با

 :جون آنا

 رمیدر ضمن، ام. افته یاتفاقه م. زمیتو نبوده عز رینداره دخترم، تقص هیگر. شده یگفت چ ریام. دمیات رو شن هیگر يصدا -

 نظر حالله؟ هیگن  یم يدینشن ست،ین ینگران يپس جا. چشم پاکه دختر

خودم رو ازش جدا . نظر ستیشه ب ینظر م هی يریرو بگ هیهر ثان! بود هیثان ستینظر نبود که حداقل ب هی یبودم ول دهیشن چرا

 :گفتم هیکردم و با گر

 ! نظر نبود آنا جون هی -

 :بچه ها ادامه دادم مثل

 !نظر، حداقل ستیشه ب یم میرینظر بگ هیرو  هیهر ثان -

به زور خودم رو از بغلش . شدم یداشتم له م. محکم بغلم کرد. خنده رِیگرد نگام کرد، بعد بلند زد ز يجون اول با چشما آنا

 : بهم کرد و گفت یطونیآنا جون نگاه ش. رونیب دمیکش

 . زده دیهم د يزیبار عجب چ نیاول يپسرم برا -

 .نگاش کردم یناراحت با

 م؟یداشت! آنا جون -

 : و گفت دیجون بازم خند آنا

گفتم  یوقت. خبر اومده بود یناراحت شده بود که ب یلیخودشم خ. چشمش پاکه، ناراحت نباش رمیدخترم، ام یدور از شوخ -

 . خبر اومده تو سالن یاز خودش ناراحت بود که چرا ب. شده یوقفه گفت چ یب دمیشن هیگر يصدا

 نداره؟ یبیع یعنی -

 : و گفت دیجون بازم خند آنا

 . شه به عقب برگشت یتموم شده و نم گهینه بابا، اگرم داشته باشه د -

 . یکن یم یبدتر تو دلم رو خال ،یستید ندادن بل يآنا جون، شما اصال دلدار -

 .میدیو بعد خواب میدید لمیف یمنم همراه مادر جون کم. کرد و رفت یجون ازم خداحافظ آنا

دودل شدم، . افتادم شبمید يِخرابکار ادیتازه  دمیبه شرکت که رس. رونیحاضر شدم و زدم ب عیشدم سر داریکه از خواب ب صبح

سست رفتم باال و  يبا قدم ها! رمیم یم ارهیاگه به روم ب اره؟ینکنه به روم ب ه؟یچه جور ریبرخورد ام یعنی. برم دمیترس یم

که وارد  نیبارم خوشگل بود و هم نیکه شانسم خوشگله ا شهیمثلِ هم! که بله نمینب نرو اال ریکردم که ام یهمش دعا م
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 يرو ختیر شییاز چا یمن هول شد و کم دنِیبود، اونم با ددستش  يکه چا دمیرو در حالِ ورود به اتاقمون د ریشدم ام

. اتاق يرفتم تو عیکردم و از کنارش سر یسالم آروم! دستش سوخت چارهیآخه ب. خندم گرفته بود ریو و ریه نیا يتو. دستش

نگاش به . نگام به نگاش افتاد ر،یام یِگوش يبا صدا. فتادهین یانگار اصال اتفاق. میزد ینم یکدوم حرف چیه. اونم وارد شد

 :گفت یرفت، بعد عصب شیسمت گوش

 . یلعنت -

 :گفتم ناخودآگاه

 ه؟یک -

 : زد و گفت يپوزخند اونم

 . شما يدایعاشق و ش -

 : کردم و گفتم یاخم

 زنه؟ یچرا بازم زنگ م -

 :ریام

 . گه واقعا عاشق شده یدفعه فرق داره، م نیگه ا یم! کرده وونمیهر روز و هر شب کارشه، د!. يکار يکجا! هه -

 . غلط کرده -

 ریام! دادم یفحش م دیفکر کنم نبا! بود شییباالخره پسر دا. دادم یسوت دمیفهم دم،یرو که د ریام يگرد شده  يچشما

 دمیکش رونیرو از دستش ب یبلند رفتم سمتش و گوش ياراده بلند شدم و با قدم ها یب. زنگ بلند شد يبازم صدا. زد يلبخند

 . کریاسپ يو زدم رو

 .دییبفرما -

 !ابروهاش رفته بود باال ریام

 :آرسام

 .فکر کنم اشتباه گرفتم د،یاوم، ببخش. سالم -

 . کامال درسته ر،ینخ -

 :آرسام

 . کار دارم ریمن با ام... نه، من  -

 ؟یبا من حرف بزن یخواست یدر ضمن، مگه نم. ستیجا ن نیا -

 :گفت جانیحظه سکوت شد، بعد با هل چند

 جان؟ لوفرین ییتو -

 . کردم یمنم اخم ریبا اخمِ ام! پر رو يجان؟ پسره  لوفریجان؟ ن. همزمان گرد شد ریمن و ام يها چشم
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 . آرسام يآقا دینش یمیهستم، لطفا زود صم يریم -

 :آرسام

 . یشمارت رو بهم بده خانوم ریام يذار یچرا نم ؟یخوش ؟یخوب. چشـــم، شما امر بفرما -

سرخ  ياز گونه ها یخنک میباعث شد نس ریام یِعصب ينفس ها. شناسه یانگار ده ساله منو م. با لحنش رو اعصابم بود گهید

 : و گفتم یرو کردم به گوش یعصب. لبم نشست يرو يلبخند. از خشمم عبور کنه

باور کن  ،يآقا شد ریهم بفهمم خواستار شمارم از ام گهیبار د هی. يدیعمته، فهم یخانم! آقا دیاریشورش رو در م دیدار گهید -

 . سیدمت دست پل یبه جرمِ مزاحمت م

 . دیکمال تعجب بلند خند در

 :آرسام

تونم  یشم، م یخواستار شمارت نم گهیحاال که د. شم یخواستار شمارت نم گهیچشم د! یپس خشن هم هست! اوه اوه -

 خواستار خود خودت شم؟

 .بود شیآت يکوره  چشمام

 .گرفتم یگم وگرنه بد جور حالت رو م ینم يزیچ میکه داشت يبرخورد هیبه احترامِ همون . شرم، خجالت بکش یب -

 :آرسام

 .از طرف جنسِ مخالفم يریمن عاشقِ حال گ -

 . رفت یم ورتمهیاعصابم داشت  رو

 ؟يدیفهم ،یش ینم ریهم مزاحمِ ام گهید. خوره یحالم از خودت و حرف زدنت به هم م -

 :آرسام

 گه؟یچشـــم، امر د -

 . کوفت -

حس کردم در حالِ . قفل بود نمینگاه خشمگ يتو نشینگاه خشمگ. نگاه کردم ریرو قطع کردم و به صورت پر از خشم ام تلفن

 يبود و نفس ها یمچنان عصبه ریاما ام... گونه هام نشست اما  يشرم به جاش رو یِخشم رفت و سرخ یسرخ. ذوب شدنم

 . مانتوم گرفت يدور شم که مچ دستم رو از رو زشیخواستم از م. کرد یکشدارش داغونم م

 کیزد اما نگاهش  یحرف نم. زد یم شمیفقط چشماش تو چشمام قفل شده بود، نگاهش داشت آت. نزد یحرف. کردم نگاش

 . باالخره به حرف اومد! حرف بود ایدن

 :ریام

 . یخوام باهاش همکالم ش ینم یحت -

 :بازم ادامه داد دیگردم رو که د يچشما. کردم تعجب
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 . یهمکالم ش یآدم نیحرفاست که با همچ نیباالتر از ا یلیتو ارزشت خ -

 جور اعتراف بود؟ هی نمیا. ذوق زده بودم. زد یداشت برق م نگاهش

هر لحظه منتظر . به حال خودم گذاشت ایرو یت و منو با کلرف رونیبه مچ دستم داد و آروم ولش کرد و تند از اتاق ب يفشار

 یخاص پِیمادر جون با ت. ناراحت و سرخورده رفتم خونه، وارد شدم و سالم کردم. کار برنگشت انیتا ساعت پا یبودم برگرده ول

 .اومد جلوم

 :جون مادر

 ؟یهست یشکل نیشده؟ چرا ا یسالم، چ -

 .یلیخستم، خ -

 :جون مادر

 . میامشب دعوتنباش،  -

 کجا؟ -

 :جون مادر

 . آنا جون شام دعوتمون کرده. يساالر يآقا يخونه  -

 .بودم یاتاق عصب يتو ومدنشیو ن ریرفتارِ ام از

 . حوصله ندارم ام،یمن نم -

 :جون مادر

 . زشته یخجالت بکش، رد کردنِ دعوت کس -

 . امیمن نم د،یشما بر -

 :جون مادر

 . رم، پس زود حاضر شو ینم ییبدونِ تو جا یدون یخودت م -

 !مادر جــــون -

 :جون مادر

 . ینییربعه پا هی! مرگ -

 . واقعا ممنون ازتون -

 .دیزد و صورتم رو بوس يجون لبخند مادر

 . زود حاضر شو زم،یکنم عز یخواهش م -

 .چشـــم -
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ساتن خوشگل سبزم رو  يِو روسر دمیپوش يسبز کیا تونهمراه ب یمشک نیگرفتم، ج يا قهیدوشِ پنج دق هیرفتم باال و  عیسر

 .بلند شد دنمیمادر جون با د. نییو رفتم پا دمیپوش یو کفشِ مشک فیک ،یمشک يهم همراه مانتو

 :جون مادر

 .میبر! پیخوش ت شهیمثل هم -

 .رو بر نداشتم چمییسو -

 :جون مادر

 .رونم یخودم م يخسته ا ا،یب. میر یمن م نِیبا ماش -

رو مادر جون برد  نیماش. میباغِ بزرگ شد هیوارد . رفتم خونشون یبار بود م نیاول. میدیخدا خواسته رفتم و سه سوته رس از

. دمیرو ند رینگاه کردم ام یهر چ. در به استقبالمون اومده بودن يو آنا جون جلو يساالر. میو همراه هم رفت میشد ادهیپ. داخل

 يقشنگ بود، سالنش گرد با پنجره ها گرد و طرح ها یلیخونشون خ. میکردم و وارد شد یکیکالفه باهاشون سالم و عل

. شدم ییرایرو شل تر کردم و وارد پذ میروسر يگره . میبرد و لباسامون رو در آورد یآنا جون ما رو به اتاق. بود بایواقعا ز ،یسنت

حس . نگران شده بودم. اومد یچشم و ابرو م يبه ساالر مآنا جون همش چشمش به ساعت بود و در حالِ شماره گرفتن و مدا

زنگ در آنا جون خوشحال در رو باز کرد و  يبا صدا! دلشوره ها در ارتباطه نیا يبا همه  ریکردم نبود ام یحس م. داشتم يبد

من هنوز  ي رهدونم چرا دلشو ینم یول دمیفرستادن نفس راحتشون رو شن رونیبه روش زد، ب يهم لبخند يساالر. نشست

حرف زدن  دنشیهممون با د. وارد شد ریبعد از چند لحظه ام. میدرِ سالن هممون چشم به در دوخت يبا صدا. برطرف نشده بود

 !من يخدا! مات شده بودم. رفت ادمونی

سرش رو . داشت يزیپاره بود و خونر نشیبازوش آست. آورد یشکمش فشار م يبود که سرش رو خم کرده و با دستش رو ریام

سر  یدردناک يسر خورد و ناله  نیزم يرو يکنار واریبه د هیرمق با تک یما اول چشماش گرد شد، بعد ب دنِیباال آورد و با د

از  عیسر. بهم غلبه کرده بود يپرستار يانگار شغل و رشته . سرعت بدوم سمتش هبود که باعث شد ب یدونم چه حس ینم. داد

 . مچِ دستش نبضش رو گرفتم يرو

 يهم رفت آشپزخونه فکر کنم جعبه  يساالر. داد یم يجون انگار زبونش بند اومده بود، مادر جون داشت آنا جون رو دلدار آنا

 . نبضش کند بود. ارهیرو ب هیاول يکمک ها

 . نهییفشارش پا -

 .کنارم نشست يساالر

 :يساالر

 مارستان؟یب میبر -

 :تناله وار گف ریام

 . شه ینه، چاقو خوردم، دردسر م -
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 :يساالر

 پسر؟ يکار کرد یبود؟ چ یک -

 : رو کرد به من و گفت يساالر. حرف زدن نداشت ينا ریام

 ؟يایاز پسش بر ب یتون یم -

 و دم نزنم؟  نمیرو بب ریتونم خونِ ام یتونم؟ م یم ایخدا. دونم ینم... من . ترسم یتونستم؟ م یم

 :بود که محکم گفتم یدونم با چه جرات و جسارت ینم

 . بله -

 . مبل نشوند يبغلش رو گرفت و برد رو ریز يساالر

 نه؟ د؟یندار هینخ بخ -

 :يساالر

 . نه -

 د؟یکن هیته عیسر دیتون یم -

 : بلند شد و گفت يساالر

 . جاهاست نیداروخانه هم هیآره،  -

از  نیبا همون آست. بود ادیز بایکه عمقشم تقر یده سانت بایزخمِ تقر هی! يوا. دمیزو بربا يرو از باال نیآست یچیبا ق. رفت عیسر

 .باز کرد مهیگفت و چشماش رو ن یزخم دستش رو بستم و محکم گره زدم که آخ يباال

 :ریام

 . که میآروم دختر، کُشت -

بودن و مادر  هیآنا جون و مادر جون در حالِ گر. االن وقت لبخند زدنش بود؟ چشماش بسته بود نیا! تعجب کردم. زد يلبخند

! که دادش رفت به آسمونا ختمیزخم ر يهم رو یکردم و کم زیاطراف زخم رو تم نیبا پنبه و بتاد. دادن يجون در حال دلدار

 . رو ندارم دنشیکش دمن طاقت در ایلبم رو گاز گرفتم، خدا

 :ریام

 . آروم، تو رو خدا، درد دارم -

 نمیف نیف يبا صدا. ختیاراده اشکام ر یب. نمیمرد رو نب نیاشک ا یمنو بکُش ول ایخدا. ختیقطره اشک از چشمش ر هی

 .زد یرمق یچشمش رو باز کرد و لبخند ب

 :ریام

 خت؟یر... اشکت ... چرا ... تو  -

 . ساکت باش ر،یحرف نزن ام -
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 .و از درد صورتش رفت تو هم دیخند ریام

 :ریام

 د؟یکن یم هی... گر ... همتون ...  رمیم یم... نکنه دارم ... نکنه  -

 :جون آنا

 . کن يکار هیتو رو خدا  لو،ین. ریساکت شو ام -

 ؟يبه جز بازوت بازم زخم دار -

 :ریام

 . ستیمهم ن یآره، ول -

 بگو کجا؟ -

 :ریام

 . لبم جر رفته ؟ینیب ینم -

 بودم؟ دهیگفت، چرا ند یراست م. رو نگاه کردم لبش

بار  نیکه ا ختمیروش ر نیبتاد یکردنش کم زیبعد از تم. بار دستش رو مشت کرد نیکردم که ا زیلبش رو تم نیبا بتاد عیسر

 یبرش داشتم، درکش م عیسر. نیزم يرو ختیر یاز دستم افتاد و کم نیبتاد. کنار دیو دستم رو گرفت و کش اوردیطاقت ن

با انگشتم به . رفته یهوشیرو به ب ریحس کردم ام! کجا موند؟ يساالر نیا. شدم یمداشتم داغون . نالش به هوا رفته بود. کردم

 .نکرد یآوردم که حرکت يساقِ پاش فشار

 :جون آنا

 ... شده؟ نکنه  یچ -

 .نه آنا جان، فکر کنم از درد از حال رفت -

. دست به کار شدم عیسر يبا اومدن ساالر. کار رو کرده نیبود که ا یکردنِ کس نیآنا جون مدام در حالِ نفر .شده بودم نگران

 . کردم یرو که زدم به لبش نگاه هیبخ. کمکمون بود که درد نکشه شیهوشیب

 :يساالر

 خواد؟ یم هیبخ -

نه، اگه  ایکنه  یم يزیبعدا خونر مینیفکر کنم فعال نزنم، بب. زنه ینم هیبتونه به لب بخ مارستانیکه ب ییدونم، تا جا ینم -

 . زنم یکرد م

 . تکون داد يسر يساالر

 :يساالر

 . خوبه -
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 شیشونیپ يرو. مشیتخت گذاشت ياتاقش و رو يباال، تو مشیبرد يبا کمک ساالر. مینگران دورش جمع شده بود هممون

 . که سوختم دمیدست کش شیشونیپ يدستم رو يبا پشت انگشتا. عرق نشسته بود يدونه ها

 :يساالر

 شده دخترم؟ یچ -

 . تب کرده -

همه . خورد يهر کس شامش رو گوشه ا. در حال ضعف بودم یاز گرسنگ. میکرد شیو پاشو میبه خوردش داد یمسکن عیسر

 . اومده بود نییپا یلیحالش بهتر بود و تبش خ رمیام. میاعصاب بود یب

مادر جون . میمادر جون قبول کرد و اون شب رو موند. گفت مراقبش باشم یم. میکه آنا جون قسممون داد بمون میبر میخواست

 هیخوند، منم مثل  ینشسته بود و دعا م داریسالن خوابش برد و آنا جون هم ب يهم تو يساالر. دیرفت و خواب یاتاق يتو

 نیرو با ا ریام. کرد یداشت داغونم م گهیاز طرف د یخواب یف و بطر هیاز  یتگخسن. نشسته بودم مارمیسر ب يپرستار باال

. گذاشتم شیشونیپ يدادم و دستم رو رو هیتک واریو به د نیزم يکنار تختش نشستم رو! بود بیو دم نزدن از عجا دنیحال د

نشستم و سرم  یاز خستگ. گذاشتم شیشونیپ يرو سیکردم و دستمال خ شیپاشو یساعت هی کینزد! بازم داغ شده بود يوا

از نداشتنِ  المیزدم، خ يدستش لبخند یِدستش گذاشتم، از خنک يلحظه دستم رو رو نیتختش گذاشتم فقط در آخر يرو رو

 .دمینفهم یچیه گهیتب راحت شد و د

. نبود يزیچ. متعجب کردم و به دستم نگاه کرد. رفت یشدم و خواستم سرم رو بلند کنم که گرم داریدستم ب يرو يا یگرم با

پسرِ  يا. دیکبودش خورد که پلکش پر ينگاهم به چشما. هنوز خواب بود. به صورتش کردم ینگاه. کنارِ دستم بود ریدست ام

 !؟يدار وستد يآره؟ باشه، باز گه،ید یخواب! طونیش

که  دمیرس جهینت نینشد کالفه شدم و به ا يخبر یگذشت ول قهیده دق. چشمام رو نبستم یتخت گذاشتم ول يسرم رو رو بازم

 ینم یدونستم گناهه ول یکه م نیبا ا. دستم حس کردم يرو رو يا یکه خواستم بلند شم بازم گرم نیهم. حتما اشتباه کردم

 یطونیدستم گذاشته؟ لبخند ش يچرا؟ چرا آروم شدم؟ چرا اصال دستش رو رو. ددا یحس بهم آرامش م نیقدر ا نیدونم چرا ا

 . نگاه کردم دشیکم ترس هیبا اخم به صورت . دستش رو گرفتم و سرم رو بلند کردم عیزدم و سر

 ؟یچرا دستم رو گرفت -

 .به تته پته افتاد ریام

 :ریام

 .حتما...  گهیدستت د يرو... خواب بودم دستم سر خورد ! دستت رو نگرفتم... دست ... من ... من  -

 . نگاش کردم زیر يچشما با

 گه تختت سرسره ست که دستت روش سر خورده؟م -

 : و گفت رونیب دیدستش رو از دستم کش ریام
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 گناهه؟ یدون ینم! ؟یاصال تو چرا دستم رو گرفت -

 . باال رفته نگاش کردم يابروها با

 !ییپر رو یلیخ -

 : و گفت دیخند ریام

 . گن یهمه م -

 . گذاشتم شیشونیپ يشدم و دستم رو رو بلند

 :ریام

- ر رو؟ یزن یبه من دست م یتو چرا ه! ادخترِ پ 

 ! طرزِ حرف زدنته نیاون وقت ا یشدم پرستارِ جناب عال روزیاز د! کشه یخجالتم نم! برو بابا -

 : زد و گفت يلبخند ریام

 . يدیزحمت کش یلیدونم خ یم ،یمرس -

 . بود يجد لحنش

 . بود فمیکنم، وظ یخواهش م -

 :ریام

 فه؟یچرا وظ -

 . تفاوت باشم یب ماریب هیتونم در قبالِ  یپرستارم، نم هیچون من  -

 :ریام

 .یخوبه، مرس! آهـــان -

 لبت درد نداره؟ یزن یحرف م. کنم یخواهش م -

 :ریام

 . نه -

 . نمیبخند بب -

 .با تعجب نگام کرد ریام

 . نمیگم بخند بب یم -

 :ریام

 چرا؟ -

 نه؟ ایخواد  یم هیبخ! نه؟ ایخوره  یلبت شکاف م نمیخوام بب یم -

 :ریام
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 . باشه! آهـــان -

 .زدم يلبخند. لبش رو کش داد که خدا رو شکر شکافش باز نشد یول دینخند

 . ستیبه من ن يازین گهیخُب خدا رو شکر، فکر کنم د -

 :ریام

 ساعت چنده؟ -

 .رو نگاه کردم ساعتم

 . مینُه و ن -

 :ریام

 . ممنونم یلیازت خ -

 . اتفاق افتاد نیچرا ا یبعدا بگ دیبا یکنم، ول یخواهش م -

خونه و امروز رو  میبعد از خوردنِ صبحونه همراه مادر جون رفت. رونیاوضاع خراب بود که رفتم ب. کرد و حرف نزد یاخم ریام

تخت پهن  يدوشِ مختصر رو هیراست رفتم حمام و بعد از  هی. بودم داریتا صبح ب شبیداده بود چون د یبهم مرخص يساالر

 . شدم

 یاز طرف. بود و حالش ریفکر و ذکرم ام يهمه  یول. خونه هستم يروز تو هیشدم خوشحال بودم که  داریکه از خواب ب صبح

بودم که مادر جون صدام  یدو راه نیب! دونستم اگه بهش زنگ بزنم بد نباشه یهم نم یدونستم حالش چه طوره، از طرف ینم

 .زد

 .ـلوین -

 .جونم -

 !نه؟ ایپسر حالش خوبه  نیا نیبب نا،یآنا ا يزنگ بزن خونه  هیختر، د -

 :نشون ندادم، گفتم یکردم ول ذوق

 .چشم -

 :آنا جون گفت. تلفن رو برداشتم و شماره رو گرفتم عیسر

 بله؟  -

  د؟یسالم آنا جون، خوب -

 گلناز خانم؟  ؟یممنون دخترم، تو خوب -

 خوبه؟  رم،یآقا تماس بگ ریحال ام دنِیپرس يراستش مادر جون گفتن برا. ممنون م،یهمه خوب -

 :و گفت دیجون خند آنا

 !شه خوب نشه؟ یمگه م يدیکه تو کش ییبله که خوبه، با زحمتا -
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 .بود فمینکردم، وظ يکار -

 ! ؟يکارِ پرستار يبرا مارستانیب ير یبا خودم گفتم چرا نم یکن یتالش م ماریب هیحالِ  يچه طور برا دمید روزید یوقت -

 . ادیبدم م طشیآنا جون، از مح -

 ! کارا رو بکنم، هـه هـه نیحاضرم ا ریام يضمن، من فقط برا در

 . لحظه هیدستت  یگوش -

 :گفت ریام. صداش اومد که تپش قلبِ منم رفت باال هیبعد از چند ثان. رو نگه داشتم یگوش

 .سالم خانم دکتر -

 .لبم نشست يرو يلبخند

  ؟یخوب. جناب، پرستارم ستمیسالم، من دکتر ن -

 .ممنون یلیبابت زحمتات خ. آره خوبم، ممنون. يما شما همون دکتر يبرا -

 . نبود يکنم، کار یخواهش م -

 یم. کردنمون یسوال و جواب م دیبا مارستانیبردنم ب یحال م نیاگه با ا. تو هستم ونیدر هر صورت حال خوبم رو مد -

 . شن یکه زخمِ چاقو بود، باالخره مشکوك م یدون

 بوده؟  یک یبگ يخوا یهنوزم نم. درسته، متوجهم -

 شناختمشون؟  ینم یداره وقت یتیچه اهم -

 .بوده باشه یعفون ایبده، ممکنه چاقو آلوده  شیآزما هیحتما بعدا  -

 . باشه، بازم ممنون -

 .ایخواهش، چند وقت سرِ کار ن -

 :گفت و دیخند ریام

 . االنم حالم خوبه! خوردم دختر ریمگه شمش! چند وقت -

  ؟يندار يخدا رو شکر، کار -

 . مراقب خودت باش ست،ین يکار -

نفس هاش آرامش رو بهم  يصدا. کنه، قطع نکرد یجمله قطع م نیکه بعد از ا شهیبار برخالف هم نیا. جملش رفتم تو فضا با

 . کرد یم قیتزر

 :گفتم آروم

 . طور نیتو هم هم -

گونه هام حرارتش رفت باال، حس ! دونم یحالم خوب بود؟ نم. تلفن رو قطع کردم عیسر دمیرو که شن قشینفسِ عم يصدا

 . و جوابش رو دادم دیتموم حس و حالم پر دیپرس یرو م ریمادر جون که حالِ ام يبا صدا. باره یم شیکردم ازش آت یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  – طونیاخمو و ش نیمهندس                            

wWw.98iA.Com ١٠٢ 

 . خوبه مادر جون -

  م؟یشکر، نهار بخورخدا رو  -

  م؟یدار یچ -

 .مرغ درست کردم نِیته چ -

 . ولیا! آخ جون -

 .میروزِ خوب رو در کنارِ هم گذروند هیو  مینهار رو خورد. مادر جون بودم يها نیعاشقِ ته چ شهیهم

**** 

 

 شتریاون ب. جفتمون رفتارمون با هم عوض شده بود. برگشت یبعد از سه روز مرخص ریگذره و ام یده روز از اون روز م بایتقر

هر ! نبودم يجور نیشم، قبلنا ا یهر بار حرف زدن باهاش سرخ م يدونم چرا برا یزد، منم نم یکرد و کمتر حرف م ینگام م

 . با هم محتاطانه باشه ونرفتارم یشد جفتمون کم یبود باعث م یچ

هر روز افسرده . میکل کل نداشت م،ینداشت یبا هم شوخ مایمثل قد گهید. میکردم از هم دور یحس م یول دمشید یروز م هر

 هی يکردم تو یحس م. نه ایکرد که حداقل بفهمم اونم منو دوست داره  ینم يزد، کار ینم یحرف رمیام. شدم یم روزیتر از د

رو که من بهش  یگفت اون حس یبهم م یحس. ادیو نم ستادهیباالش ا ریام یولرم  یتوش فرو م شتریمردابم که هر روز ب

 . نداره ریدارم ام

 یم خیشدم داشتم از سرما  داریصبح که از خواب ب. یاتفاق چیرفت و بدون ه یم شیپ یمعمول یلیبود که روزا خ یوقت چند

که  نییبسته رفتم پا يشده، با چشما چیپتو پ. از سرما ناخن هام کبود شده بود! کنه؟ یرو گرم نم شوفاژا خونه نیچرا ا. زدم

سالم  عیسر. چمیپتو پ دمیتازه فهم. و بهم سالم کرد دیخند د،یمنو که د. موندم جورهمون . سالن نشسته يآنا جون تو دمید

 . شد ینم یبهش فکر نکنم ول ادیکه ز یالیخ یزدم به ب یخودم رو م یگاه! دونم یجاست؟ نم نیچرا ا. کردم و رفتم باال

 . تا برم سرِ کار نییو رفتم پا دمیکارم رو پوش يدوش گرفتم و لباسا هی عیسر

 :گفت آنا

 دخترم؟  ير یکجا م -

 . کردم تعجب

 ! گهیسرِ کار د -

 :روش رو کرد سمت مادر جون و گفت آنا

  د؟یبهش نگفت -

 !چه برسه بهش بگم نمشیاصال نتونستم بب دیکه خسته اومد و بدون شام خواب شبید...! نه وا -

 مادر جون؟  دیگفت یم دیرو با یچ -
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 . شمالشون يالیو میدادن همراهشون بر شنهادیهم بهمون پ يساالر يو آقا لهیهفته تعط هیشرکتتون  -

عذاب  شیالیخ یو از ب نمیرو بب ریبرم بازم صبح تا شب ام. گفت، من دوست نداشتم برم یبهم م دیبا. اخم نگاهش کردم با

 .جور عمل انجام شده قرار گرفته بودم هی يتو. شده بودم یعصب! بکشم

 . لهیبهم نگفتن شرکت تعط يساالر يچرا آقا -

 :گفت آنا

 . يگفته و تو نبودخونه و اون آخرِ وقت به همه  یزود رفت روزیکه تو د نیآخه مثلِ ا -

 . نگام کرد زیر يمادر جون با چشما. نییرو انداختم پا سرم

 :گفت آنا

  د؟یایهمراهمون ب دید یحاال افتخار م -

 . مادر جونم بگه یهر چ! آنا جون هیچه حرف نیا -

پارك و سرِ  هیفتم اومدم، چون ر رونیزودتر از شرکت ب روزیدونست من د یدونستم مادر جون از دستم دلخوره، آخه نم یم

 . رفتم خونه امیم رونیکه از شرکت ب یموقع

 :جون گفت مادر

 . بردار يخوا یهم م يا لهیبرو آماده شو، هر وس -

 :جون گفت آنا

 . گذره یخوش م یلیقربونتون برم، خ -

  د؟یافت یراه م یفقط ک د،یببخش -

 . میرس یخوبه، تا شب م میفتیگفت بعد از نهار راه ب يساالر -

  د؟یکن یخودتون آماده م ایشمارم حاضر کنم  لِیمادر جون وسا. رو حاضر کنم لمیپس من برم وسا -

 . خودم بپزم ای يدار يآشپز ينهار حوصله  يکنم، فقط برا ینه مادر، خودم جمع م -

 . کنم یخودم درست م امینه، زود م -

 :کردم سمت آنا جون و گفتم رو

 ! م؟یفقط ما مزاحمتون نباش -

 :جون بلند شد، اومد رو به روم، دستم رو گرفت و گفت آنا

 !کنه یدخترم؟ وجود شما سفرمون رو صد برابر لذت بخش تر م هیچه حرف نیا -

 :و گفتم دمیزدم، گونش رو بوس يلبخند

 .ممنون، پس من برم سراغ کارا -

 . زمیبرو عز -
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تختم نشست و  يمادر جون اومد کنارم رو. کردم که در باز شد و مادر جون وارد شد یتو اتاقم لباس هام رو جمع م داشتم

 :گفت

  ؟ياومد شهیاز هم رتریچرا د رونیب يکه زود از شرکت زد نیبا ا روزیخُب، د -

 : انداختم و گفتم نییسرم رو پا. سراغم ادیدونستم مادر جون طاقت نداره و زود م یم

 . پارك هی يرفتم توحالم خوب نبود مادر جون،  -

 :جون چونم رو گرفت، باال آورد و گفت مادر

 چرا؟ چت بود؟  -

 . خوب نبود میبودم و حالِ روح یعصب ینبود مادر جونم، کم یمهم زیچ -

حس کردم . منگنه يدوست ندارم بذارمت تو. ارمیبهونه م هیبگو خودم  میبر يباشه دخترم، حاال اومدم بگم اگه دوست ندار -

 . میبر ينداردوست 

 : زدم گفتم يلبخند

 میمزاحمشون میدیوقت د هیو اگه  میخودمون بر نِیفقط با ماش م،یاالن دوست دارم بر ینبودم ول یاولش راض زم،ینه عز -

 باشه؟  م،یریگ یم ییالیو ایهتل  هیخودمون 

 :زد و گفت يجون لبخند مادر

 . میباش یخواستم بگم، دوست ندارم سربارِ کس یها رو م نیخودمم هم -

 . میحاضر ش میپس بر -

  ؟يبهمون بد یچ يخوا ینهار م -

  ؟يدوست دار یچ -

 . بد جور هوس کتلت هات رو کردم -

  م؟یآنا جون کتلت بذار يجلو ستیزشت ن. چشم -

 :و گفت دیجون خند مادر

 ودمون و اونا، چه طوره؟ راه خ يتو يبرا یدرست کن ادمیز یتون ینه بابا، م -

 . دیرم خر یم گهیساعت د هیبگو  ییگرفته تا مواد غذا یاز خوراک یهر چ. خوبه -

 . دم بهت یکنم م یم ستیباشه، ل -

تا  رونیگذاشتم ب یچند بسته گوشت چرخ. نییچمدونِ لباسام رو بستم و رفتم پا. رونیو رفت ب دیموهام رو بوس يجون رو مادر

 :رو برداشتم و گفتم چییسو. کتلت باز شه يبرا خشی

 . رو بده ستتیرم، ل یمادر جون، دارم م -

 :گفت آنا
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 دخترم؟  ير یکجا م -

  د؟یخوا ینم يزیدارم، شما چ دیخر یرم کم یم -

 .ینه گلم، مرس -

 یم. کردم دیخر یلیخ ،یونآماده و ماکار يجوجه  ،ییو پفک گرفته تا مواد غذا پسیاز چ. رو از مادر جون گرفتم و رفتم ستیل

که تموم شد،  دهایخر. همه مواد سفارش کرده نیا نیهم يمتنفره، برا یبودن به کس زونیدونستم مادر جونم مثل من از آو

 . رفتم خونه

 :تعجب کرد و گفت دهایخر دنِیجون با د آنا

 دختر؟  يدیخر یچ يرو برا نایا -

 . سفرمون يخُب معلومه، برا -

 . کنه یم هیته يرو خود ساالر یچرا دخترم؟ همه چ -

 . باشه بهتره یباالخره سفر و خرج ها دونگ م،یما هم راحت تر يجور نیا -

 :زد و گفت يجون لبخند آنا

 . دیهر جور شما راحت -

کرد، منم  فیذام تعرآنا جون از غ یو کل مینهارمون رو خورد. کامال پر شد ومیظرف وک هی بایتقر. کتلت ها رو پختم ي همه

 . هم راحت بود نیاز بابت ماش المیخ. رسن یم گهیساعت د میتماس گرفت و گفت تا ن ریبعد از نهار بود که ام. ذوق کردم یکل

 يمادر جون رفت تو. صندوق عقب گذاشته بودم ياز قبل چمدون هامون رو تو. که زنگ رو زدن میحاضر نشسته بود هممون

 :اومد جلو و گفت نمیماش دنیبا د ریام. نشست نمیماش

 . سالم -

تفاوت روم رو برگردوندم  یو با ب اوردمیخودم ن يبه رو یاز تپش و حرارت و استرس، قلبم تو دهنم بود ول. بهش کردم ینگاه

 : رو بذارم توش و همزمان جوابش رو داد بالمیو صندوق رو باز کردم تا توپِ وال

 . سالم -

. کردم یباهاش سرد رفتار م شهیدونم چرا داشتم برخالف هم ینم. برنگشتم طرفش یول دمید یم اش رو جلوم هیسا هنوز

 ! دونم چرا؟ یواقعا نم

 :چرا نگاش دلخور بود؟ گفتم. صداش برگشتم سمتش با

 . بله -

  د؟یایهمراه ما نم -

 .شمال میایبا شما م میدار! گهیچرا د -

 . ماست نِینه، منظورم با ماش -
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 . میخودم راحت تر نینه ممنون، با ماش !آهان -

 :زد و گفت یلبخند کج ریام

 .میهمه با هم بر میشد یباشه، به هر حال خوشحال م -

 . ممنون از تعارفتون -

 دونم چرا؟  ینم! دونم یرو نم لشیفعالمون جمع شده بود و هنوزم دل ناخودآگاه

 . نکن ادیپس فاصلتون رو باهامون ز -

 !مفرد شد، خوبه فعلش

 . باشه، فعال -

 الیرو هم فعال کردم، گاز رو هم بستم، با خ یتیدرها و پنجره ها رو بستم، قفلِ امن يهمه . رونیجون سوار شد و رفتن ب آنا

 . نیماش يو نشستم تو رونیراحت رفتم ب

 :جون گفت مادر

  م؟یبر -

 . بله -

درب  يرو از جلو يساالر يآقا ر،یوسط راه، ام. د و جلوتر ازم راه افتادبعد از من روشن کر ریرو روشن کردم که ام نیماش

 . شد یچشمام باز نم یپنج بود که از خستگ يکایساعت نزد بایتقر. میخونشون برداشت و به سمت شمال راه افتاد

 :جون گفت مادر

  ؟يخسته ا -

 . یلیخ -

 . میفتیبعد راه ب میاطراف استراحت کن نیا یساعت مین هیبگو  يخوا یم -

  ؟یزن یآره، شما بهشون زنگ م -

 . آره دخترِ قشنگم -

شدن و مشغولِ  ادهیپ يو ساالر ریآنا جون، ام. ستادمیچند متر عقب تر ا بایمنم تقر. ستادیا ریگرفت و صد متر جلوتر ام تماس

 . اطراف شدن دنید

 :فرمون گذاشتم و گفتم يرو رو سرم

 . ساعت بخوابم میآنا جون، من ن شِیپ دیمادر جون شما بر -

  ؟یخوب -

 .شه یآره بابا، فقط چشمام داره بسته م -

 . نمیتونم بش یمنم م يهر وقت خسته شد زم،یباشه عز -
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 . نه مادرم، خوبم، فقط خوابم گرفته -

. تا آفتاب بهم نخورهصورتم  يشالم رو انداختم رو يگوشه . رو خوابوندم و روش لم دادم یصندل. شد و رفت ادهیجون پ مادر

طور شدم؟  نیچرا من ا! ایخدا. قرارم یدلتنگم، ب رم،یدلگ اد،یخوابم نم. همش بهونه ست نایو ا ادیدونستم خوابم نم یخودم م

رفتارش عوض  میحرف زد یاز همون روز که تلفن قایکنه؟ دق یداره داغونم م شیتفاوت یقدر برام مهم شده؟ چرا ب نیچرا ا

 ! اَه... کردم؟ بهش گفتم تو هم مراقب خودت باش، نکنه  ينکنه من کار بد. شده

. جا بود نینگاهش ا یدور بود ول ریام. لحظه قلبم نزد هی. دوختم رونیشال چشمم رو به ب ریرو باالتر بردم و از ز یصندل یکم

بعد از چند لحظه . کنن یمن صحبت م ير کنم دارن درباره فک. به من بود قاینگاهش دق یزد ول یداشت با مادر جون حرف م

ندادم  یتیور؟ اهم نیا ادیچرا داره م! ایخدا. اومد یقدم هاش به سمت من م ریو ام امادر جون ازش جدا شد و رفت سمت آن

بهم انداخت و آروم  ینگاه شهیو از ش دیکنارم رس. داد ینم صیبود و مطمئنا چشم بازم رو تشخ یشالم مشک. فکر کنه خوابم

مادر جون  يداد جا ینشون م نیدرِ ماش يرو دور زد و صدا نیبازم رفت و ماش. نشون ندادم یعکس العمل. رو زد شهیش

 . شد ینفس هام داشت مقطع م. شنوه یهم م ریام یزنه که صداش رو حت یحس کردم قلبم اون قدر محکم م. نشسته

 :گفت ریام

  لوفر؟ین -

 .ررفت باالت تپشم

  ؟یخواب ـلو،ین -

 .رونیبرو ب! گهیدم خوابم د یجواب نم یوقت خُب

 . شو کارت دارم داریب لوفر،ین -

 :گفتم. بازوم فرو کرد يداشبورد برداشت و تو ينداره خودکارم رو از رو دهیفا دیصدام کرد، د يبار چند

 !يآ -

 :گفتم. نگاه کردم طونشیش يو به چشما دمینشستم، بازوم رو مال صاف

  ؟ییجا نیاصال تو چرا ا ؟یکن یم يجور نیچرا ا -

 :زد و گفت يلبخند ریام

  ؟يخواب بود -

  ؟يدار يبله، کار -

 .بگم يزیچ هیخواستم  یم... بله، راستش  -

  ؟یچ -

 :و گفت دیخند ریام

 چته؟  یشه بگ یم! چته؟ نمیبگم، فقط اومدم بب يزیخواستم چ یراستش نم -
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 :گفتم! کردم تعجب

 . ستین میزیمن چ -

  ؟یفهم یرفتارت عوض شده، خودت نم نم،یب یدارم م -

 :گفتم. اول اون عوض شده یرفتارِ من؟ خُب آره، منم عوض شدم ول. بهش زدم يپوزخند

 من عوض شدم؟  یمطمئن -

 :نگام کرد و گفت يزیبا اخمِ ر ریام

  ه؟یمنظورت چ -

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 . یچیاصال ه ،یچینداشتم، ه ياصال منظور -

 بود؟  یکامل بگو، منظورت چ یزن یرو م یحرف یوقت -

 :بگم؟ گفتم یچ. کردم سکوت

 . رینداشتم ام یمنظورِ خاص -

 :زد، سرش رو تکون داد و گفت يلبخند ریام. لبم رو گاز گرفتم. بازم بعد از چند وقت اسمش رو صدا زدم دمیفهم تازه

 . شه یخوبت داره رو م يخوبه، اخالقا -

 :گفت ریام. تعجب نگاش کردم با

گلناز خانم باهام  لو،ین! یگ یراحت دروغ م ياالن دار ،يکرد یسکوت م یبگ یخواست یحداقل اگه راستش رو نم مایقد -

 . شرکت يصحبت کرده، گفت چند وقته رفتارت عوض شده، درست مثلِ تو

 : شدم و گفتم یعصب

  ؟یتو چ! من رفتارم عوض شده؟ -

 به من داره؟  یرفتارِ تو چه ربط -

ده که دارم  یداره بهم نشون م ریام يشده  زیر يچشما! همون حرف نزنم بهتره! دم یدارم خودم رو لو م! خاك بر سرم! يوا

 : گفتم یلرزون يخواستم جمعش کنم، با صدا! دم یخودم رو لو م

 مدت تو خودم باشم؟  هیتونم  ینداره، من نم يباهات کار یکس یبود که تو هم رفتارت ممکنه عوض بشه ول نیمنظورم ا -

 . لوفرین یگ یم یفهمم چ ینم -

 . دونم چرا اشکم دمِ چشمم بود ینم! گم، چه برسه به تو یم یفهمم چ یخودمم نم خُب

  ؟یگ یم یفهمم چ یچرا نم -
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 . خوام تنها باشم یم ر،یام رونیبرو ب -

بتونم  دیخوره؟ شا یداره تو رو م یبگو چ ؟یکن یخودت رو نابود م يکنم دار یا حس مچرا؟ چر! لو؟ین يشد يطور نیچرا ا -

 . کمکت کنم

 . کنم یبرو خواهش م ر،یام یتون ینم -

دوباره نگاهش به . همراه اون قطره از چشمم تا چونم رفت و بعد افتاد رو پشت دستم رینگاه ام. قطره هیفقط  خت،یر اشکم

 . چشمام افتاد

 :ریام

 ...  يدار لو،ین یکن یداغونم م يدار -

 چیبا انگشت سبابه اش بدون ه. شدنِ دستش به دستم چشمام گرد شد کیبا نزد. رو ازش گرفتم و به دستم دوختم نگاهم

 . با دستم قطره اشکم رو لمس کرد یتماس

  ؟يزیر یارزشش اون قدر باال بوده که اشکات رو به خاطرش م یچ -

 . ودسکوتم جوابش ب بازم

 . یدوست قبول داشت هیکاش منو مثل  ،یبهم بگ یتونست یکاش م -

. اشکم شدت گرفت. رفت نایبه سمت مخالف مادر جون ا يبلند يبا قدم ها. شد ادهیپ نیاز ماش عیرو مشت کرد و سر دستش

رازِ دل  دیچرا؟ من نبا ایهست؟ چرا؟ خدا میزیچ هیچرا گذاشتم بفهمه  زه؟یشدم؟ چرا اجازه دادم اشکام بر فیقدر ضع نیچرا ا

 ! باشم؟ يکم قو هی ینذاشت چرا. ها برمال کنم يزود نیخودم رو به هم

 .رو پاك کردم گمیدست د يدستم با حرص اشک رو یکیاون  با

  ؟یختیاصال چرا ر! یختیموقع ر یلعنت به تو که ب -

 قهیدم رو به خاطر رفتارم سرزنش کردم و مادر جون بعد از چند دقخو یکل. مینزده بود یوقت بود حرف یلیدلتنگ بودم، خ خُب

 . بگذرون ریسفر رو بخ نیا ایخدا. جلوتر از ما راه افتاد ریاومد و بازم ام

**** 

بود و  کیهوا تار. میشد الیو وارد و میدیبود که رس میده و ن کیساعت نزد بایتقر. میدیرس رید یبود کم نییسرعتمون پا چون

 . بهم داد يادیآب آرامش ز يصدا یکیهمون تار يتو یشد ول ینم دهید يادیز زیچ

 :گفت يساالر

 . دییبفرما د،یخوش اومد -

 . بودن کمرم رو داغون کرد نیماش یصندل يچند ساعت رو. مبال ولو شدم يرو. میو سالم داد میچمدونا داخل شد همراه

 :گفت آنا

 ! جون لوین ایخسته شد -
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 . کنه یخستم م یرانندگ ادیجد ،یلیبله خ -

 :گفت ریام

 . دیشد یخسته هم نم دیاومد یبا ما م دیداد یاگه افتخار م -

 . ندادم یتیاهم. دلخور بود لحنش

 . شد، آنا جون و مادر جون سختشون بود یجامون تنگ م ر،یآقا ام ستیممنون، موضوع افتخار دادن ن -

اتاق رو  هیمادر جون و من . بود و شش تا اتاق داشت یبزرگ يالیو. مینزد و همه لباسامون رو عوض کرد یحرف گهید ریام

 . خودش رفت یشگیخودش به اتاق هم يهم به گفته  ریاتاق و ام هی يو آنا جون و ساالر میبرداشت

و رفتم تو  دمیان کرم رنگ و شال کرم پوشبا شلوار کت يقهوه ا کیو تون دمیها رو از چمدون در آوردم و تو کمد اتاق چ لباس

 : گفتم. سالن

 آنا جون غذا رو گرم کنم؟  -

 :گفت آنا

 هست حاال؟  یچ. بله، هممون گرسنمونه -

  د؟یکتلت، دوست دار -

 . بله، مخصوصا دستپخت تو رو دخترم -

هممون سر . یکنم، معمول یمحل یبهش بدم و نه ب يادیز ينه بها. کنم یگرفتم رفتارم رو معمول میرو گرم کردم، تصم غذا

 . میو مشغول شد مینشست زیم

 :گفت يساالر

 . دستت درد نکنه زم،یخوش طعمه عز یلیخ -

 . نوش جان -

. خواب رفتن به اتاقاشون يزود برا یلیهمه خسته بودن و خ بایتقر. اتاقش يبلند شد و رفت تو یلب ریز یبا گفتن مرس ریام

در سالن رو اومدم باز کنم . رونیشال گذاشتم و رفتم ب يسرم به جا يو کالهش رو رو دمیپوش یژاکت دیخوابمادر جون که 

به  یکیتار يدونم تو یامتحان کردم و سرخورده خواستم برگردم عقب که نم گهید بار هی دیناام. روش نبود دمیقفله، کل دمید

 : گفتم. دمیکه دو تا چشم براق رو د هیچ نمیسرم رو بردم عقب بب. خوردم یچ

  ه؟یک -

 :گفت ریام

 . منم -

 . خوردم؟ دوباره سرخ شدم ریمن به ام. قدم رفتم عقب هی

  ؟يبود دهیمگه نخواب ؟ییجا نیچرا ا -
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 . در قفله دمید رونینه، خوابم نبرد، خواستم برم ب -

 . ایب ياگه دوست دار رون،یرفتم ب یمنم داشتم م -

در رو . کردم یلب ریاز کنارش رد شدم و تشکرِ ز. تا من اول برم ستادیباز کرد و ا بشیج يتو دیبور کرد و در رو با کلکنارم ع از

 . بست و هم قدم با من اومد

 کنارِ ساحل؟  يبر ای یفقط قدم بزن يخوا یم -

 . دوست داشتم برم ساحل -

 . میبر -

کنار ! با خودم مشخص نبود فمیتکل. داشتم باهام باشه، هم دوست نداشتم هم دوست! کنه؟ یم میدونستم چرا داره همراه ینم

 . شد یم دهید ایدر یبود ول کیکه هوا تار نیبا ا. زل زدم ایو به آب در ينشستم کنار میدیساحل رس

 . بود، وسعتش، عظمتش ایهمون جور نگاهم به در یرو حس کردم که کنارم نشست ول حضورش

 خطرناکه؟  یگ ینم! ؟يایب یخواست یچرا تنها م -

-  ... 

  ؟یحرف بزن يدوست ندار -

 . نه -

هم  یبودنش رو نداشتم، از طرف کیطاقت نزد. ایبهم کرد و بعد روش رو کرد سمت در یکه گفتم نگاه ینه کوتاه و محکم با

بلند شدم، . الیو يدادم برم تو حیترج ش،ینه راه پس داشتم نه راه پ. دادن برم تو آب یبهم نم نویا ياجازه  ایدر يموج ها

 :بهش کردم و گفتم ینگاه. نهنگاهش همراه من بلند شد اما خودش 

 . بابت باز کردنِ در ممنون -

 یچرا به زبونمون مهر خاموش! ایخدا. شه یکردم قلبم داره تکه تکه م یبا هر قدمم حس م. ازش دور شدم. تکون داد يسر

 . قدر عذاب نکشم نیکه ا يزد یکاش به دالمون م! ایخدا ؟يزد

دونه محکم زدم تو سر  هیو  دمیساعت رو د. تو اتاق نبود یشدم کس داریب یصبح وقت. دمیرفتم تو اتاقمون و خواب عیسر یلیخ

عوض کردم، شال  یمشک نیو ج یصورت شرتیسو هیبلند شدم و لباسام رو با  عیسر. ظهر بود میو ن کیساعت . خودم

آشپزخونه  یصندل يو رو ختمیر يخودم چا يبرا. نبود یکس یول دمید وهمه جا ر. رونیکردم و رفتم ب رو هم سرم میسرخاب

 . بود ریبرگشتم، ام. توجهم رو جلب کرد ییپا يدر حال خوردن بودم که صدا. نشستم

 :ریام

 .سالم -

 . سالم -

 :زد و گفت يلبخند ریام
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 . ریظهرت بخ -

 . دمیقدر خواب نیچرا ا دمیخوام، اصال نفهم یمعذرت م -

 . شدم داریب میو ن ازدهیمن خودم . هیمعمول زایچ نیجا، ا نیا -

 وانیل ستیبا ا. حرکت کرد وانمیرو بردم سمت دهنم که اونم نگاهش با ل وانیل. دستم زل زد يتو يبه روم نشست و به چا رو

 :گفتم. راه نگاهش به چشمام افتاد يوسطا

  د؟یکن یم جور نگاه نیچرا ا ه؟یچ -

 . ینفر حساب کن هیباشم منو  قیهمه مدت ال نیکردم بعد از ا یفکر م د؟یکن یم -

 کنم،  لیرفتارات رو تحل نیتونم ا یکار رو نکن، من نم نیبا من ا! ریام. حرفش خشک شدم از

 . جنبه ام یب من

 د؟ ...  ـیزیبر يچا هیمنم  يشه برا یم -

گذاشتم  ختم،یر يبرداشتم، براش چا یوانیل ز،یم يرو گذاشتم رو میچا. ادا کرد که حرصم رو در آورد دهیرو با مکث و کش "د"

 . خودم يجلوش و نشستم سرِ جا

 .ممنون -

 کجان؟  هیبق -

 . کنارِ ساحل -

 گردن؟  یبر نم -

 . تا عصر قصد موندن دارن -

 نهار؟  -

 ! دیبود دهیزحمتش رو کشکه شما  نیخواد جوجه درست کنه، مثلِ ا یبابا م -

 . فمونهینبود، وظ یزحمت -

 ستادهیهمون جور ا. دیکش ینفس م یو عصب دیکش یپف. و بلند شد دیمکث سر کش یرو ب شیچا. سر تکون داد یعصب ریام

که مثل  یقفل. نگاهامون بازم قفل شد. کرد ینگام م رهینگاش کردم، خ. نگفتنش شک داشت ای يزیگفتنِ چ نیانگار ب. بود

نگاهمون پاره  نیرشته ب نیخواست ا یدونم چرا دلم نم ینم. دیلغز یم مصورت ينگاهش رو ریام. باز کردنش سخت بود مایقد

 . خواست از نگاهش بخونم یدلم م. بشه

 ؟یچ یعنی. و مات موندم دمیشن. دمیلبش رو شن ریز يصدا. و نگاهش رو کالفه ازم گرفت دیبه پشت گردنش کش یدست ریام

 ! من يخدا

 :لب گفت ریز ریام

 . دمیفهم یکاش حست رو م دم،یفهم یکاش م -
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 : خواد بفهمه؟ دوباره نگاش رو به چشمام دوخت و گفت یرو م یمنظورشه؟ چ یحس منو؟ چه حس. بهت نگاش کردم با

 تونم؟  یچرا نم -

 : متعجب نگاش کردم و گفتم. جمله رو بلند گفت نیا

  ؟یتون یرو نم یچ -

 . دونـم یدونم، نم ینم -

تفاوت رفت اما من خشک  یاون ب یکرد ول جادیا يبد يو صدا نیزم ياز پشت افتاد رو یبلند شد که صندل يجاش طور از

 زنه؟  یگفت؟ چرا حرفاش رو واضح نم یاالن چ نیا! شده مونده بودم

مرتب  یرو شُستم، آشپزخونه رو هم کم وانایل. ه هادرست کردن جوج يبرا يرفت کنارِ ساالر دمیخارج شد و از پنجره د الیو از

بارم کردن و من  کهیت یکل. رو بستم و رفتم سمت مادر جون و آنا جون شرتمیسو پیز. هوا سرد بود. رونیکردم و منم زدم ب

 :جون گفتکه آنا  میهمه نشسته بود. مینهار رو همون کنار ساحل خورد. کردم یفقط در جوابشون لبخند زدم و معذرت خواه

 . دیکن يکار هی دیبر د؟یقدر تنبل نیدخترم، شما جوونا چرا ا -

 . جهیاونم مثل من گ دمیکردم، د ریبه ام یکار آخه؟ نگاه یچ. رفت باال ابروهام

 :ریام

 مامان؟  يچه کار -

 . دیکن يباز دیتوپ با خودش آورده، بر هی لوفرین یاومدن دمیمن د -

 :جون گفت مادر

 . ره یآره دخترم، حوصلتونم سر نم -

رو به . در آوردم نیحرف دو تا بزرگ تر حرف زد، بلند شدم و توپ رو از ماش يشه رو یکه نم نیو ا ياجبار يباز نیاز ا کالفه

 : توپ رو گرفت، لمسش کرد و گفت ریام. و توپ رو به طرفش پرتاب کردم ستادمیا ریام يرو

 . هیتوپ خوب -

 . بابامه ادگارِیو  هیهد نیبهتر -

 :ابروش رفت باال و گفت ریام

  ؟يادگاری! توپ -

 . بودم بالیعاشقِ وال شهیقدر تعجب داره؟ خُب من هم نیآره، ا -

 . نه، تعجب نکردم، خدا رحمتشون کنه -

  م؟یکار کن یحاال چ. ممنون -

 :زد، توپ رو تو دستش چرخوند و گفت يلبخند ریام

 . نباشه يا گهید ي نهیگز بالیفکر کنم جز وال -
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  ؟يبلد -

 : زد و گفت يلبخند ریام

 . یساحل بالِیشه وال یلب ساحل، بدون کفش، م میبر. بلدم -

 : گرفت و گفتم خندم

 . میبر -

دونم چه  ینم. بود یحس خوب یلیخ. میآب بود يتا مچ تو. میسمت ساحل و طبق گفتش کفشامون رو در آورد میهم رفت با

 . ساحل يشن ها يرو میکه هر دومون نفس زنون افتاد میکرد يقدر باز

 :ریام

 . بیطور رق نیهم ،یهست یخوب کنیباز یلیکنم خ یاعتراف م -

 . طور نیتو هم هم -

 . وقت دنبالش نرفتم چیه یرو دوست داشتم ول بالیوال یاز بچگ -

 . باشگاه عضو بودم هی يدو سال تو بایرفتم، تقر یمنم دوست داشتم ول -

 . یکن یم يخوب باز یلیخ -

 . یمرس -

 !ایخور یپاشو، سرما م -

 . میکم خنک ش هی میعرق کرد. نه، خوبه -

 .تا زانو تو آب بودم بایتقر. آب يشدم و رفتم تو بلند

 . دم ینجاتت م امیم یغرق ش یفکر نکن! ستمایمن شنا بلد ن -

 . میبگم من شناگر قابل دیمحضِ اطالع با -

 . ورزشکار طرفم هیپس با ! ولیا -

 . بله بله -

پرتابم محکم نبود و فقط چند قطره  يضربه . طرفش ختمیگل کرد و با دو تا دستام آب پر کردم و ر میدونم چرا بچگ ینم

 . دیبهش پاش

 :گفت ریام

- ا ؟يدار يماریبچه، مگه ب! ا  

  گه؟یمنظورت همون مرض دارمه د -

 :و گفت دیخند ریام

 . ها هیما نیهم يتو يزیچ هی -
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 یخندش بند اومد و حاال من بودم که بلند م. صورتش يتو ختیطرفش که ر ختمیبار جلوتر رفتم و آب ر نیو ا دمیخند منم

 : گفت يزیآم دیشوك بود، بعد از چند لحظه با لحن تهد يتو. دمیخند

 ! دم ینشونت م ؟يزیر یمن آب م يرو -

از . سمتم که از ترس از پشت پرت شدم تو آب دیپاش آب پاش يبا ضربه  یشد و زود اومد سمتم و چنان بدون آمادگ بلند

فکر کرد واقعا پرت شدم، با  ریام. تو صورتم دهیبا پاش کوب ریکرد ام یفکر م دمونید یم یکیاگه . مردم یخنده داشتم م

 دیکش ینفس راحت. ستین يخندم و خطر یدارم م دیتازه فهم. دمیعقب کش ندهخواست کمکم کنه که با خ. اومد سمتم ینگران

 . آب بود يفقط سرم باال. ختیصورتم آب ر يو با دستش رو

 :گفت ریام

 ! چه برسه خودش بهت بخوره ،يبادش بهت خورد افتاد! ادعا هم داره. بلند شو بابا -

 . جرات نداره خودش بهم بخوره -

  ؟يجد! اوه اوه -

 . بله -

 : شد و گفت رهیزد، به صورتم خ يلبخند محو ریام

 . رونیب ایشده، ب سیسرت خ -

 . رونیبرو ب یمن، آب رو دوست دارم، اگه ناراحت -

 . ستمیناراحت خودم ن -

 :گفت! کف جملش موندم تو

 .میپرستار ندار گهیاون وقت د يخور ینگرانِ تو هستم، سرما م -

 . جور برداشت کردم نیمن ا دمیدرستش کرد، البته شا یبعد با شوخ یبود ول ياولش جد ي جمله

 . خورم یمن سرما نم -

 : به صورتم گفت رهیخ ریام

 . ادیبهت م یلیخ یصورت -

 ! نه، نه! کنه؟ یم تمینکنه داره اذ! من يگه؟ خدا یچرا چرت و پرت م! کنه؟ یم يجور نیچرا امروز ا نیشدم، ا خشک

 : به عقب برداشت و گفت یمرو ازم گرفت، قد نگاش

 . رونیب ایبسه، پاشو ب -

رو به دست نوازش اشعه  سمیآفتاب زده نشستم و تن و لباس خ يشن ها يرفتم و رو رونیمقابله و مسخ شده از آب ب بدون

. خوب بود یلیحالِ من خ یبود ول یدونم تو چه حال ینم. الیکنارم ننشست و رفت داخلِ و ریام یول. سپردم دیداغ خورش يها
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دوست  ،يتوجه، مهمون نواز! بذارم؟ یدونستم اسمش رو چ ینم. بود ختهیر همامروزش بد جور روح و روانم رو به  يحرفا

 . دونم ینم! نه، محاله... بودن، دوست داشتن، عشق 

 ایلحظه رو از کنارِ در نیدر حالِ غروب بود و دوست داشتم ا دیآخه خورش. نشدم الیوارد و یمادر جون بلند شدم ول يصدا با

ذهنم، روحم، قلبم، . از اطراف کامل غافل شده بودم. بود بایچه قدر ز. نشستم و به آسمون زل زدم يصخره ا يرو. نمیبب

و قرمز رو به  ینارنج يچه قدر قشنگ تاللو رنگا ن،ییرفت پا یچه قدر قشنگ م. دبو دیغروب خورش یچشمام، همه و همه پ

آسمون و  يانوار رنگارنگش تو یشد ول ینم دهیخودش د گهیچه قدر قشنگ د. انداخت هیآب سا یآب يو رو دیکش ریتصو

 . عظمتت رو شکر! ایخدا. انداخت یآب طرح م يرو

 : گفت. بود ریبرگشتم، ام. رفتم یفیخف يخوب جدا شدم و رو به سکته  يحس ها ياز کنارم، از همه  ییصدا با

  ؟يدار رو دوست دیتو هم غروبِ خورش -

 . دونم ینم -

 : شدم و گفتم رهیسطح آب خ يرو يشونه هام رو انداختم باال، دوباره به رنگ ها. تعجب نگام کرد با

 . آرزو شده زایچ نیا دنیتهران د يتو. نمیب یرو م يصحنه ا نیباره که همچ نیاول يبرا -

 . شد شتریکه داشتم، ب یس و هولتپش قلبم، حرارت گونه هام، استر. رو کنارم حس کردم که نشست حضورش

 :گفت ریام

 . خوشحالم -

 چرا؟  -

 یتخته سنگ م نیهم يجا، من روزگارم رو نیا میایجام، هر وقت م نیمن عاشقِ غروبِ ا. شینیجا بب نیا یکه تونست -

 . گذره

 :زدم و گفتم يلبخند

 . تو رو گرفتم يپس جا -

 :و گفت دیهم خند ریام

 . ییجورا هی -

 :گفت ریام. نور رو نگاه کردم يهاله ها نینزدم و آخر یحرف گهید

 . یباهام حرف بزن یتونست یکاش م -

 بگم؟  یچ -

 . یبش يجور نیکه باعث شده تو ا یهر چ -

  ؟يچه جور -
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 یلیگلناز خانم خ ؟یبفهم يخوا یچرا نم! بردن یرفتارته که همه به عوض شدنش پ نیمنظورم هم! ؟یکن یم تیاذ يدار -

 ! نگرانته

خوش بودن سخته، خسته  یبه الک ییظاهر نما! در ظاهر یبودم ول نیهم شهیمن هم ر،یمن اخالق و رفتارم عوض نشده ام -

 . شدم

سکوتش باعث شد ... سکوتش  یرفتم ول یزد، م یکلمه حرف م کیحاضرم قسم بخورم اگه . نگفت یچیکردم، ه سکوت

 : گفتم! شدم یم مونیپش دیخرش شارو بزنم که آ ییبهش اعتماد کنم و حرفا

 . حرفاست نیتر از ا دهیچیپ یلیخ ر،یام مینیب یکه ما م ستیاون جور ن یزندگ -

 . که سبک شم دیادامه دادم شا. ادامه دادم یول دمیفهم یکه روم بود رو م ریام نگاه

 چیه ،یفهم ینم ؟یچ یعنیدختر بچه  هی يبرا یاوج کودک يرفتنِ مادر تو یفهم یم ر،یام. بچه بودم، مادرم رفت یوقت -

 دیفکر نبود که شا نیبه ا یحال خودشون بودن، کس يهمه تو! چه برسه به تو دن،ینفهم کامیو نزد انیاطراف. دیفهم یکس نم

 هینبودن مادرش گر يتونه برا یشونه داره تا سرش رو بذاره روش و تا م هیبه  ازیداره، ن يبه دلدار ازیدختر کوچولو هم ن نیا

که منو با عشق دوست داشته باشه و قلبش  ستین يمادر گهید دمیفهم! خودم باشم و خودم دیبا دمیاون جا بود که فهم. کنه

 يریبابا تو حال خودش بود، مادر جون هم درگ. کس کرد یب یکه منو تو اوج بچگ! نامرده ایدن نیچه قدر ا دمیبرام بتپه، فهم

 ؟یچ یعنیهفت ساله از خدا مرگ خودش رو بخواد  شیدخترِ ش هی یفهم یم. مدت تو خودم بودم هی. خودش رو داشت يها

اوج  يتو. مادرم شِیتونم برم پ یم اد،یدونستم اگه مرگ ب یم یول! ؟یچ یعنیدونستم مرگ  ینم یاصال درست و حساب

! زنه یکردم دوستم نداره که منو م یاول فکر م. ردمعمرم رو از بابام خو یِلیس نیو آخر نیبه زبون آوردم، اول نویا یقتو میبچگ

کم . حقم بوده یلیاون س دمیکم بزرگ شدن، فهم هیمدت و  هیبعد از  ینبود مامان ول يهر شب کارم شده بود گله از بابا برا

خوشبخت، البته بدونِ مادر که  يخونواده  هیبازم  میبعد از حدود دو سال شد. یزندگ يِدبه روالِ عا میگشت یبر م میکم داشت

 یناراحت نشدنِ بابا و مادر جون، دم نزدم و خودم رو خوشحال و راض يرو هضم کنم، اما برا شیخال يوقت نتونستم جا چیه

 ...  یخوب بود ول یزندگ. دادم ینشون م

 . نگفت يزیچ یول دیکش یپف. افتاد میاشک ينگاش به چشما. کردم نگاش

 قدر بدبخت باشم؟  نیا دین باچرا م ر؟یچرا ام -

 . دلم تلنبار شده يعمره رو هیکه  ییدهنم حرفش رو خورد و گوش سپرد به حرفا يبا باز شدنِ دوباره  یبزنه ول یحرف خواست

که واقعا دلِ خوش به من  نیاما مثلِ ا... به ظاهر خوب بودن هم قانع بودم اما  نیبه هم. به ظاهر خوب بود زیهمه چ -

 . بابامم رفت! ومدهین

ام که تموم  هیگر. کنم هیخوب بود، تونستم خودم رو کامل تخل. کرد یآروم کردنم نم يواسه  يکار چیه ریام. هیگر رِیز زدم

 . شد، بازم شروع کردم

  نم؟یرو بب یخوشِ زندگ يرو دیچرا؟ چرا من نبا! ذهنم بود يتو زیچ هیمتحرك، فقط  يمرده  هیبا رفتنِ بابا، واقعا شدم  -
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 . نارحت بود. نبود یاشک یچشماش سرخ بود ول. نگاه کردم ریام به

 که خدا جفتشون رو ازم گرفت؟  اقتیل یقدر ب نیا اقتم؟یل یقدر ب نیمن ا یعنی -

 . شدم رهیخ ایبه رو به رو و در دوباره

سخته،  یلیخ ر،یام. بود یلیشوك وارده بهم خ. به تمام معنا، صبح و شبم معلوم نبود ي وونهید هیشدم  گهیبا رفتنِ بابا د -

اومدم  یوقت. کنه یشکنه، آدم رو نابود م یکمرِ آدم رو م ،یوقت درد منو نچش چیه... شاایا. سخته یلینبود پدر و مادر خ. یلیخ

نداره که به  یاون گناه دمیفهم. یم برگشته بودم به زندگتازه با کمک مادر جون. گذشت یاز اون روزا نم یلیشرکت شما، خ

و تو  یباش گهید زیچ هیسخته در باطن ! در ظاهر یشاد و سرخوش ول لوفرِین هیبازم شدم . من بسوزه يها يباز وونهید يپا

 ! مقابلش يدرست تو نقطه  يزیچ هیظاهر 

 . کردم سکوت

گم که  یم نویا یگم ول یبه آسمون بره حرفم رو نم نیازم نخواه بهت بگم که زم. ریکردم ام ریبحران گ هی يمن االن تو -

 . خودم باشم يکم تو هیخواد  یشم، دلم م یباالخره درست م. به مادر جونمم بگو د،ینگرانِ من نباش

 . نگاش کردم! لباسم يمچِ دستم رو گرفت، البته از رو ریحرکت خواستم بلند شدم که ام هی با

 . گه یم یچ نمیشدم و دوباره منتظر نشستم بب سرخ

 :ریام

درد و دل  يا گهیداد چون تا حاال جز مادرم با خانم د يدختر رو دلدار هی دیبا يدونم چه جور یبگم، نم دیبا یدونم چ ینم -

 هیدن پدر و مادرت رو تونم بگم خدا دوستت داشته که مادر جونت برات مونده، خدا بر یم یول...  ینزدم، ول یاحساس يحرفا ای

 نیقدر غمگ نیباش، ا دواریتونم بهت بگم، بگم ام یم. تو بوده یِاقتیل یبه خاطرِ ب یو بگ یکنگله  دیجور حکمت دونسته و نبا

 یذهنمم نم يتو یقبول دارم نبود پدر و مادر حت. یتون یکن، م یکی نتینباش، محکم باش، ظاهرِ شادت رو با باطنِ غمگ

هر روز  دنتیمادر جونت داره با د. اگه به ظاهر باشه یحت شه،یمثلِ هم لو،یمحکم باش ن یگنجه، چه برسه به درك کردنت، ول

 ! يرو هم از دست بد یکی نیا يخوا یدونم که نم یم ؟یفهم یم نویشه، ا یافسرده تر م

 !کابوسه هیم هم برا هیثان کی يبرا ینبودنِ مادر جون حت. ترس و وحشت نگاش کردم با

 :ریام

 . رو نابود نکن انتیپس خودت باش، خودت و اطرف ؟يدید -

 . رو آورد باال، بهم نشون داد و تکون داد دستم

 :ریام

کن و بازم بلند  هیبه خودت، دستت و ارادت تک. برداشت یبزرگ يشه قدم ها یم فیو ضع کیکوچ يدستا نیبه هم هیبا تک -

 . شو، بازم محکم شو، بازم شاد شو

 . کمکم کن! ایخدا. براقش قفل بود یِتو نگاه طوس میسبز آب نگاه
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 : رو رها کرد، بلند شد و گفت دستم

به  یبوده، ول یفهمم حرفات چ یدلم خوشه و نم یبا خودت بگ دیدونم االن شا یکردم، م یبرات سخنران يادیدونم ز یم -

 یلیاالنشم خ نیهم! نکنم يو کار نمتیتونم داغون بب ینم لو،ین نمتیبب يجور نیتونم ا ینم یول...  یفهمم، ول یمخدا قسم 

 ... خـ  يجلو

مونه،  یهمش جمله هاش نصفه م! کنه؟ یچرا حرفاش رو نصفه ول م! ایخدا. رفت يبلند يرو قطع کرد و با قدم ها حرفش

 !خواست بگه؟ اَه یم یچ! مونم یمنم تو کف جملش م

کردم  یکه فکر م يزیاز اون چ شتریب یلیخ ریحرف زدن با ام. الیرفته بود که منم بلند شدم و رفتم داخلِ و یکیرو به تار هوا

گفته بودم  ششیرو پ میدلم و زندگ يکه حرفا نیاز ا یدرسته کم. رفت یلبم نم يکه لبخند از رو يسبکم کرده بود، جور

به همون  میهم خوب بود، حس کردم بازم برگشت یلینداشتم، حسم خ يحسِ بد یلو...  یول مون،یپش یناراحت بودم و کم

 هیخودش بود و حرفام فقط  لشیدل میاصل یِکه دلتنگ نیبا ا. کنه یخوشحال م یلیمنو خ نیو ا شیخوبِ چند وقت پ يرابطه 

 . رونیب دیحرفاش بد جور منو از فازِ غم کش یبود ول يریبهونه گ

 دیطول کش یکم. شدم داریو داد، ب غیج يصبح با صدا. دمینداشتم، به جاش سبک خواب لیاصال م دم،یرو بدونِ شام خواب شب

 !بود؟ یبود؟ ک غیج يصدا. بدم صیاطرافم رو تشخ تیتا موقع

. شده داریبود ب اتاق نبود و معلوم يمادر جون هم تو! دونستم چه خبره؟ یهنوز نم. آنا جونه يصدا دمیگوش کردم، د یکم

رو هم سرم  میشالِ طوس. عوض کردم رهیسبز ت نِیج هیرنگ روشنِ تنگ و  یطوس کیتون هیلباسام رو با . بلند شدم عیسر

رو  الیو يهمه جا. نبود یآشپزخونه، کس ينبود، رفتم تو يخبر غیج يصدا از گهید. رونیرفتم ب یشیآرا چیکردم و بدون ه

 پس کجان؟ ! تعجب کرده بودم! نبود یگشتم کس

آنا جون که  غیج! دونم چرا دلشوره داشتم؟ ینم! نشد يگذشت و خبر یساعت مین. آشپزخونه نشستم یِصندل يرو فیبالتکل

بود که  يدلشورم به قدر! دن یهاشون ندارم که اونم جواب نم لیجز تماس با موبا يشه اما کار یدلشورم بدتر م ادیم ادمی

! ده؟ یقدر سرش شلوغه که جوابمم نم نیا یعنی! ذاشت بره یخبر نم یب نووقت م چیمادر جون ه. وع گرفته بودمحالت ته

جز ! گهیوقتاست د نیمالِ هم یزنم، معذرت خواه یامروز باهاش حرف م! مدت ازم دلخوره؟ نیا ينکنه هنوز بابت رفتارام تو

  م؟یرو داشته باش گهیهمد يهوا دیو با میرو ندار يا گهیکه ما جز هم کس د نهیا

از . شدم یم یکم کم داشتم عصب! ان؟یچرا نم ایخدا. پناه بردم یبه نون خال یدونم چه قدر اون جا نشستم که از گرسنگ ینم

 ! و استرس باال بود يقرار یطرفم تپش قلبم از ب هی

از آشپزخونه خارج  یبا خوشحال. خدا رو شکر کردملب  رِیبهم هجوم آورد و ز یاز دلخوش یموج. اومد الیباز شدنِ در و يصدا

 . آورد یبود و داشت کفشاش رو در م نییبود، سرش پا ریام. الیشدم و رفتم سمت در و

 :خنده گفتم با

 ! یمردم از دلواپس د؟ییشما کجا ریسالم، ام -
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 :ندادم و ادامه دادم یتیاهم یتعحب کردم ول یکم. بود نیینداد و همچنان سرش پا یجواب

 !مادر جونم کجاست؟ قرصاش رو نخورده -

 یلرزون يبا صدا. دیجوش یاز دلشوره داشت م! ختنیر دیانگار ته دلم اس. شد یها داشت ازم دور م یدلخوش. نداد یجواب بازم

 : گفتم

 . نیمنو بب! ریامــ -

 گهیحاال د! م در حالِ سقوطه و خودم هم از اون بدترحس کرد. بند شد واریبود و دستش به د نییاون سرش همچنان پا یول

 ! ایخدا ؟یک یافتاده ول یاتفاق یکس يمطمئن بودم واسه 

 شده؟  شیطور یشده؟ کس یچ! ریام -

 . نه! اینه، خدا. داد یرو نشونم م تیحالت ممکن داشت واقع نیلرزش شونه هاش به بدتر ینزد، ول یحرف بازم

صورتش از اشک  ه؟یو گر ریام...  ریام. مات موندم دنشیکردم که با د ینگاش م يبا کنجکاو. باال آورد نهیرو با طمان سرش

 !مرد در اومده؟ نیشده که اشک ا یچ ایخدا. بود سیخ

 .ستادمیا شیقدم هی يو مقابلش تو کشیرفتم نزد یسست و لرزون يقدم ها با

 شده؟  یبگو چ... بگو  ریام...  ریام -

و  دیبا شک و ترد! شده؟ شیزینکنه آنا چ ایخدا. قفل بود دمینگاش تو نگاه ترس ش،یاشک ينزد و فقط با چشما یحرف ریام

 : لرزون زمزمه کردم

 آنا جون؟  -

ناخودآگاه نفس . تکون داد نیحرفم شده بود که سرش رو به طرف يانگار تازه متوجه  هیبعد از چند ثان. نگاش کردم یسوال

 .و سرم رو بردم باال و به سقف نگاه کردم دمیکش یقیعم

 . خدا رو شکر -

 . کرد یم هیباز داشت بلند گر نیا. منو به خودم آورد ریام ي هیگر يصدا

 . شده؟ تو رو خدا حرف بزن یچ ریام -

داشتم . دمرو به روش زانو ز. سرش گذاشت يدستش رو رو هیسر خورد، نشست و  نیزم يبهش رو کهیداد، با ت هیتک وارید به

 یاش بند نم هیگر. بدم شیدلدار ایهم بزنم و  یتونستم حرف ینم. زد یچشمم پر پر م يعشقم داشت جلو. شدم یم وونهید

 :که روم بود بلند داد زدم یو استرس یرو از دست دادم و تحت فشار عصب رلمدفعه کنت هی. شدم یم یداشتم عصب گهید! اومد

 شده؟  یحرف بزن، چ ید لعنت -

. ختیته گلوم قل خورد، معدم سوخت، اشکم ر يزیچ. شد یته دلم خال. دمیگفتنش رو شن ایخدا ينزد و فقط صدا یحرف بازم

 ست،یآنا جون که ن ؟یچ یافتاده، ول یبودم، پس حتما اتفاق مهم دهیرو مستاصل ند ریقدر ام نیبا بهت نگاش کردم، تا حاال ا
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زل زد  سشیخ يگشاد نگاش کردم، اونم با چشما يبا چشما! نه... پــــس ...  پس دم،یهم صبح خودم صداش رو شن يساالر

 .چشمم يتو

 . ف بزن... حر ... ر ...  ـیامـــ -

 : زورش با تته پته گفت يبا ته مونده  ریام! قبولش نکردم، نه یچشمم بود ول يجلو قتیحق

 . تونم بگم، خدا صبرت بده یفقط م... فقط  -

به زبون  یبه سخت "چرا؟"ذهنم شکل گرفت،  يسوال تو هیرفت و فقط  یاهینش خارج شد، چشمام سکه حرف از ده نیهم

 . آوردمش

 را؟ ... چـ  -

 : و گفت دیبه صورتش کش یدست ریام

 . تموم کرده بود... تموم  م،یکه برس نیبود، قبل از ا يمغز يدکتر سکته  صیتشخ -

 . چشمام، ترس از سقوط یِاهیبلکه از س ،ینه از ناراحت! بسته شد چشمام

 :ریام

  لو؟ین یخوب -

لب هاش تکون . رو به روم تار شد ریام ریتصو. اراده در حال خم شدن بود یزانوم سست شد، بدنم ب! میخوبم؟ عال ؟ینیب ینم

 ادمهیکه  زیچ نیآخر دمید ینم يزیبا بسته شدنِ چسمام چ یچشماش نگران بود ول. دمیشن ینم یچیمن ه یخورد ول یم

 . خورد یکه به صورتم م يا یدر پ یو پ ممحک يها یلیبود و س ینرم يبرخورد سرم به جا

**** 

 اد،ینم ادمی یچیه! برگشتم تهران يدونم چه جور ینم یگذشت، حت يجور یدونم چ یدونم چه قدر گذشته، اصال نم ینم

مادر  يبایکه اسمِ ز یسنگ ستادم،یا اهیسنگ س هیتنها، کنار  اه،یسر تا پا س يمنم که با لباسا نیمنم، ا نیدونم االن، ا یفقط م

سنگ بهم  يشعرِ رو. که منو از مادر جونم جدا کرد یرحم یجونم بود، سنگ ب ادرخود م رشیکه ز یجونم روش بود، سنگ

 . کرد یم یدهن کج

 ستیام باور ن یانگار دگر زندگ امشب«

 ستین اوریخانه مرا  نیبه جز غصه در ا کس

 کیدر طلب دست نوازشگر و ل سوختم

 »ستیصد افسوس که دگر به برم مادر ن دو

 يرو خِیفقط تار... فقط . بوده یسنگ و انتخابِ شعرش با ک نیدونم ا ینم یکامل وصف حالِ خودم بود حت. ختیر اشکم

اون  يشمال رو يتو ریام يحرفا. دمیند نهیآ يخودم رو تو یماهه که حت هی دم،یبر یماهه از همه چ هیگه  یسنگه که بهم م

 . اومد ادمیبه  دیغروبِ خورش يتخته سنگ رو به رو
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 :ریام«

جور حکمت دونسته و  هیتونم بگم خدا دوستت داشته که مادر جونت برات مونده، خدا بردن پدر و مادرت رو  یم یول...  یول -

نباش، محکم باش،  نیقدر غمگ نیباش، ا دواریتونم بهت بگم، بگم ام یم. تو بوده یِاقتیل یبه خاطرِ ب یو بگ یگله کن دینبا

گنجه، چه برسه به  یذهنمم نم يتو یقبول دارم نبود پدر و مادر حت. یتون یکن، م یکی نتیظاهرِ شادت رو با باطنِ غمگ

شه،  یهر روز افسرده تر م نتدیمادر جونت داره با د. اگه به ظاهر باشه یحت شه،یمثلِ هم لو،یمحکم باش ن یدرك کردنت، ول

 »!يرو هم از دست بد یکی نیا يخوا یدونم که نم یم ؟یفهم یم نویا

 . ماه رو شکستم کی نیشکستم، سکوت ا. ماه نکردم هی نیا يکه تو يکار. کردم هیگر بلند

حکمت  نمیا. خودش شِیمادر جونمم که برام مونده بود برد پ ؟يدیخدا منو دوست نداره؟ د يدید ر؟یام ییشد؟ کجا یچ -

 نیا يمحکم باشم؟ چه جور يتو بگو، چه جور ایباشه؟ خدا یبه چ دمیام گهیکس بودن و موندن منه؟ د یبود؟ آره؟ حکمت، ب

 ! تونم یکه من بهش بخندم؟ نم ینیب یم میزندگ يتو يشاد زیبار بتونم ظاهرم رو شاد نگه دارم؟ چ

 :زدم داد

آخرم معذرت بخوام، نتونستم براش  يبار ازش به خاطر رفتارا نیآخر ينتونستم برا یتمن ح! تونم محکم باشم ینم گهید -

 زجر بکشم؟  دیبا یتا ک ؟یشم، تا ک یم وونهیدارم د ا،یخدا! شده بودم يبدم چرا اون جور حیتوض

کردن برام مهم نبود، مهم نبود  هیگر گهیرفته بود، د نیکوه غرورم شکسته بود، استحکامم از ب. کردم یبلند هق هق م بلند

 : سنگ گذاشتم و زمزمه وار گفتم يرو رو میشونیپ. نهیام رو بب هیگر یکس

و ناراحتت هم کردم، منو  تیبدتر اذ چ،یروزا دلخوشت که نکردم ه نیآخر يمنو ببخش مادر جونم، منو ببخش که تو -

 . مادر جون منو ببخش. ر جونم غافل شدماز ماد ،یکیمنو ببخش که به خاطرِ دوست داشتن ! ایخدا. ببخش

. دمشید یماه م کی قیداشتم بعد از دق! کردم یباور نم. خوردم و برگشتم عقب یشونم تکون يرو یگذاشته شدنِ دست با

سرخ و  ينگاهم رو از چشما. داد یبودنش رو بهم نشون م یزدم واقع خیتنِ  يدستاش رو یِگرم! نه یتوهم زدم ول دیشا

نگاهم رو ازش گرفتم و بازم . کوتاه برداشت یو دستش رو با مکث رفترد نگاهم رو گ. گرفتم و به دستش نگاه کردم سشیخ

رو  یکس یکه حت دمیبه کجا رس نیبب. صورتم خشک شدن ينداشتم، اشکام خودشون رو یحرف. شدم رهیسنگ خ یاهیبه س

 ! ندارم اشکام رو برام پاك کنه

. غرق شدم، بازم غرق شدم. نگاش کردم، نگام کرد. سنگ گذاشت يدستش رو رو. ف سنگ نشسترو به روم، اون طر ریام

 چرا؟ ...  گهیزده و سردم که د خیاون قدر  یول...  یول دمشیماه بازم د هیماه، بعد از  هیبعد از 

شد،  رهیچشمام ت. دم، سردتربازم سرد ش. شد یکه از نگاهش به نگاهم وصل بود، پاره نم یسمانیر. تو نگاهش غرق بود هنوز

 ي شهیو ش دمیسنگ کش يدستم رو رو. نگاهم رو ازش گرفتم. ابروهاش رفت باال ینه ول ای دیدونم فهم ینم. احساس شد یب

دستم رو . براقش چشمم رو زد یِاهیس. شد شتریب شیاهیو س ختمیر اهیسنگ س يرو که با خودم آورده بودم رو یآب و گالب

 . کردم زیو سنگ رو کامل تم دمیروش کش
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 :ریام

  لوفر؟ین -

اسم  يکه آورده بودم رو بدون پر پر کردنشون، رو یرز زرد و سرخ يگل ها. شنوم ینم! شنوم، آره یمن نم. ندادم یتیاهم

 . زدم يلبخند محو. بهتر بود يجور نیداد، ا یسنگ عذابم م ياسمش رو دنِید. ختمیمادر جون ر

 :ریام

 ! توام؟با  لوفرین -

 یحس م. یو طوالن قیعم دم،یشعرش رو بوس يمادر تو يکلمه  يسنگ، رو يخم شدم و رو. شنوم ینم ر،یشنوم ام ینم من

 یِنیسنگ. بلند شدم و نشستم. ختیسنگ قرار گرفت، اشکام بازم ر يدستام رو. بوسم یکردم دارم صورت مادر جونم رو م

رو به سنگ . دونم یمونده؟ نه، نم! نمونده یبرام احساس گهید من. براش نداشتم یجواب یکردم ول ینگاهش رو خوب حس م

 :گفتم

 ... منو ببخش، منو  -

 . هم بالفاصله باهام بلند شد ریام. بلند شدم عیرو خوردم و سر شیبق

 :ریام

 . کارت دارم لوفر،ین -

شمالش همه  يتو يکه اون حرفا نیا يبرا دیشا! ونمد یچرا؟ نم. کنه یصدام نم یانگار کس ست،ین یندادم، انگار کس یتیاهم

تفاوت برش داشتم و دوباره راه  یب. نیشد، افتاد زم دهیکش فمیروم رو ازش گرفتم و دو قدم نرفته بودم که ک. برام سراب بود

 . رو به روم قرار گرفت یعصب ریام. افتادم

 :ریام

  ست؟یبس ن! ؟یچ یعنیکارا  نیچته؟ ا یشه بگ یم -

 . زده نگاش کردم خیجور مات و  همون

 :ریام

  ست؟یماه بس ن هی لوفر،یبا تو هستم ن -

راه رفتم، بعدش شروع کردم به  یکم. ادیاحساس کردم داره دنبالم م. کنارش زدم و از کنارش رد شدم فمیحرف با ک بدونِ

من االن . داشته باشه يشتریانتظارِ ب دیمن نبااز . من داغونم م،یمن عصب. شدم و رفتم نمیسوارِ ماش. ازم دور بود ریام. دنیدو

 !ستیماه بس ن هی ست،ینبود، بس ن سب. ندارم یو روان يتعادلِ رفتار

 . دادم یجواب نم شهیزد و منم مثل هم یتلفن زنگ م شهیبازم مثل هم دمیخونه که رس به

چرا . بدنم رو کم کرد يآب سرما یِحموم، گرم يراست رفتم تو هی. فرو کردم نیماش يهمش رو تو. بود یهمه خاک لباسام

 ! قرار شدم یب دنشیبازم با د! طاقت شدم؟ یبازم ب
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 . تلفن رو فشردم رِیغامگیپ يدکمه . مبل نشستم يرو دمیاومدم، لباسام رو که پوش رونیحمام ب از

 .التماس یآنا جون و کل: اول غامیپ

 . دوست بابا یابراهم يآقا: دوم غامیپ

 . تیعالمه گله و شکا هیو  ریام: مسو غامیپ

 !داره یچه دل خوش. ازم خواسته بود دوباره برگردم شرکت ،يساالر: يچهارم و آخر غامیپ

ساعت حدود نُه و . و حرص خوردن بهتر بود يکاریاز ب. شدم رهیداد، فقط بهش خ یم یدونم چ ینم. رو روشن کردم ونیزیتلو

دونم  ینم. ماه خوندم نیعاشورا رو مثل هر شب تو ا ارتیز. کپک زده خوردم رِیشب بود که شامم رو که نون بود با پن مین

. کنه یده و ترس رو ازم دور م یکنم بهم آرامش م یحس م. خونمش یسپردم، م اكکه مادر جون رو به خ یاز شب یول! چرا؟

به  هیتک نیزم يکنارِ تلفن رو. بود ریام يپاهام سست شد، شماره . فن بلند شدتل ياتاقم که صدا يبه هر حال، خواستم برم تو

 . گوش کردم. ریغامگیپ يرفت رو. نشستم وارید

 :ریام

زرنگ  شهیمثل هم یتو ول امیمونده بود بتونم ب هیفقط چند ثان. تو خونه یرفت دمیخودم د ،يدونم خونه ا یم لوفر،ین سالم«

 ».یدر رو بست يو زود يبود

 . لبم نشست يرو یتلخ لبخند

 :ریام

 ».یبرگرد، برگرد به زندگ لوفرین ؟يادامه بد تیوضع نیبه ا يخوا یم یتا ک لوفر،ین«

  ؟يچه جور -

 :ریام

 ».دم کمکت کنم یقول م. رونیب ایب ییتنها یِکنواختی نیاز ا. یش یباور کن بهتر م. برگرد سرِ کار لوفرین«

 . خوام یرو نم یمن کمک کس -

 :ریام

دوست کمکت کنم و باهات  هینه مثلِ ... نه ... برادرِ بزرگ تر  هیمثل ... مثل  یذاشت یکاش م ،يزد یباهام حرف م کاش«

 ».حرف بزنم

 . خوام یمن برادر نم -

 :ریام

 ».یکنه بگ یم ینیدلت سنگ يکه رو ییبرام از دردا یتونست یم کاش«

 . تونم ینم یکاش، ول -

 :ریام
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 »!دونم یواقعا نم! بگم؟ یدونم چ ینم گهید واقعا«

 . دونم ینم یچیدونم، ه یمنم نم -

 :ریام

 ».خداحافظ فعال«

 . بوق... بوق ... بوق ...  بوق

 خواد بگه؟  یم یچ يپس فکر کرد! ن؟یهم. شد قطع

خواستم برم به اتاقم . بدتر نبود میاز وضعِ روح یبود ول ادیز میضعف بدن. تلفن بلند شدم زِیبه م هیو تک واریو کمک د یسست با

 . منو وادار به نگاه کردن کرد ونیزیتلو يکه صدا

 :برنامه مهمان

با ما تماس  ننیب یکار رو در خودشون م نیا ییِاگه توانا میدارن خواهشمند تیفعال يواد نیکه در ا یکسان ياز همه  -

 یِو آمادگ رنیتونن با ما تماس بگ یم ل،یمیآدرسِ ا ي لهیشه و هم به وس یم سیرنویکه ز ییهم با شماره ها. رنیبگ

 . خودشون رو اعالم کنن

 :يمجر

 . افراد کمک کنن نیباشن که بتونن خالصانه به ا ییآدم ها نیهمچ دوارمیخُب دوستان، ام -

 : کرد طرف مهمانِ برنامه و گفت رو

  ست؟ین ازین یکار مدرك خاص نیا يبرا -

 :برنامه مهمانِ

 ... و  یو روانشناس يپرستار يما مدرك ها يِازمندیبه ن با توجه -

مثلِ ... مثلِ ... بودن و  یرِنج سن يهمه  يبود که تو ییمارایفقط چشمم به ب دم،یمن نشن یهم گفت ول گهیتا مدرك د چند

و  ستادنیمنو وادار به ا ییروین هی ایو  يزیچ هیبود، انگار  دهیچسب نیدونم چرا پاهام به زم ینم! مادر جون سرطان داشتن

 . کرد یم دنیشن

**** 

 :سحر

 . کنه یشما رو م يِقرار یکوچولو ب یجون، هست لوفرین -

 :گذاشتم، بلند شدم و گفتم زیم يرو رو مییچا وانیزدم، ل يلبخند

 . يکه خبر داد یمرس -

 :سحر

 . کنم گُلم یخواهش م -
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گفتم، از اتاق خارج شدم و رفتم سمت اتاقِ  یشیتو دلم ا! مخصوصا طرف دختر هم باشه! بهم بگه گُلم یکی ادیقدر بدم م نیا

 . یهست

**** 

سازمان رفتم،  لیمیهمون شب به آدرسِ ا. دونم چرا جذبش شدم ینم دمیشن ونیزیتلو ياون خبر رو تو یوقت شیهفته پ دو

استخدام  یمعمول یلیخ. مصاحبه برم ياومد که برا غامیدو روز بعد برام پ. مدارکم رو براشون فرستادم یِثبت نام کردم و کپ

به . رو از بابت خودم راحت کردم الشیبار با آنا جون صحبت کردم و خ کی فقطمدت  نیا يتو. نگفتم یهنوز به کس. شدم

فهمم چرا دستم رفت و اون  ینمهنوزم ! جام؟ نیدونم چرا ا یهنوزم نم. تونم برم شرکت ینم گهیدادم د غامیهم پ يساالر

. خودمه هیشب یلیساله، دروغ نگم خ مین ودخترِ پنج  هی! یآخ هست! اومدم؟ شیپ ،یجا، االن، اتاق هست نیرو زدم و تا ا لیمیا

 . سرطانِ خون داره. ییکوتاه طال يموها ،یافتاده و تپل يسبز و درشت، لپا يچشما د،یسف

کامل خودم رو  ،یهست دنِیبا د. نکرد یام رو خراب تر، ول هیسازمان شدم، حس کردم داغونم کنه و روح نیکه وارد ا يروز

 یهست. قبول کردن رویاونا هم به خاطرِ کمبود ن. منه يبه عهده  یبه مسئولمون هم گفتم فقط مراقبت از هست. وقفش کردم

 ! ادهیز یلیهاش خ نهید اومده، فقط هزخون به وجو سرطان يدرمان برا دمیشن. کنه یداره مبارزه م

بغلش کردم، رفتم سمت تختش، نشستم و اونم . بغلم دیبا دو اومد سمتم و پر ن،ییپا دیاز تختش پر دنمیبا د. اتاقش شدم وارد

 .دمیگونش رو بوس. پام نشوندمش يرو

 من چه طوره؟  یِهست -

 :یهست

  شم؟یپ يومدیخوبم خاله، چرا ن -

  ؟یامروز خوب. خوشگله یخوردم هست یم ییداشتم چا -

 :و گفت دیلباش رو برچ یهست

 . شه یم اهیامروز همش چشمم س یول ستم،یبد ن -

 . کردم و برگشتم سمتش یاخم. تخت و رفتم سراغِ داروهاش ينگاش کردم، گذاشتمش رو نگران

 . يندادم بخور شیساعت پ هیقرصا رو  نیمگه من ا -

 . رفتم کنارش. انداخت نییرو پا سرش

  ش؟یبخور يمگه قول نداد -

 :یهست

 . بد مزه ست -

جا بدت  نیاز ا یمگه نگفت! مامان و بابات؟ شِیپ يو بر یخوب بش يخوا یمگه نم ،يبخور دیهم باشه با یهر چ! یهست -

 !دخترِ خوب؟ ادیم
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 :یهست

 .اوهوم -

 :بهش زدم و گفتم یمهربون لبخند

 . بخور ایپس ب -

 . ازم گرفتش و خوردش یهست

 . بدش بره يتا مزه  يبخور تییسکویبعدش ب یتون یم -

 :یهست

 . باشه خاله -

 : و گفتم دمشیبوس

 . به دخترِ خودم نیآفر -

 ! کرد یدرکش باال بود، مثلِ آدم بزرگا رفتار م یلیخ یکه بچه بود ول نیبا ا. و به آسمون نگاه کرد دیتخت دراز کش يرو

 . دمیرو بوس شیشونیپ. ام کردنگ. شدم روش خم

 :یهست

 . دوستت دارم یلیخاله، خ -

 . منم دوستت دارم، حاال بخواب -

خارج  مارستانیو از ب دمیروپوشم رو در آوردم و مانتوم رو پوش رون،یچراغِ اتاقش رو خاموش کردم و رفتم ب. رو بست چشماش

 . بکنم يبراش کار دیبا. شدم

 یآخه هر جا م! شک داشتم! بود یمشک 206 هی. نگاش کردم! پشت سرم و دنبالمه ینیشراه بودم که حس کردم ما يتو

شونه . ستادیخونه شدم که بازم وارد شد و چند متر باالتر از من ا ابونِیداخل خ. نامحسوس یلیاومد، البته خ یباهام م دمیچیپ

هم  یعکس العمل چیباز کردم، هنوز بود و ه موتیکه در رو با ر یتا موقع یلجاست و نیخونش ا دمیشا! باال انداختم يا

با باز شدن در  یبودم ول دهیترس یشد، کم ینم دهیرنگ بود و داخلش د يهاش دود شهیش. متعجب نگاش کردم. نداشت

 . راحت شد المیخ. وارد شدم و در رو بستم عیسر

. سرطانِ خون بود یِدرمان يتازه ها يه درباره شدم ک یتیاز گرفتنِ دوش و خوردنِ شام نشستم پشت لپ تاپم و وارد سا بعد

سر به فلک  متشیفکر کن هر آمپولش، ق! هاش کمر شکن بود نهیکوچولو هز یمثلِ پدر و مادرِ هست يافراد يبرا شییخدا

. باال بود یخرجش هم کم. شده بود و درصد بهبود و درمانش هفتاد و پنج بود عابدا دایهم جد یسلول وندیدرمانِ پ! دهیکش

 .انجام بدن یهست يدرمان رو رو نیتونن ا یمطمئن بودم خانوادش نم
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 یمن نم. فکرکردم یلیخ. نبود يا یراه درمان چیمختلف بودم اما به جز همون، ه يها تیتو سا یلیصبح خ يها یکینزد تا

 یکاف یرسه ول یبهشون م یمختلف يها تهیهم کمک از کم یلیو خ رنیدرسته خانوادش فق. بره نیبچه از ب هیتونم بذارم 

 ! راه نیبهتر...  نهیهم! راه هست هیفقط ! ستین

مطمئنم اونا  یپدر بزرگمه ول ادگارِیدرسته . بزرگه یلیمن که تنهام خ يجا برا نیا. خونه زل زدم وارِیبه در و د. زدم يلبخند

 . شن یخوشحال م میتصم نیهم هر دوشون از ا

 تونم ازش دل بکنم؟  یجا دارم، م نیاز ا يادیز يخاطره ها. ختیاز چشمم فرو ر یاشک

تونم یم. چشمام اومد يجلو یهست یِمهتاب صورت . 

**** 

همون جا  ن،یزدم در کمالِ تعجب همون ماش رونیاز خونه که ب. شدم داریبود، ب میخواب یکه به خاطر ب يدیبا سردرد شد صبح

شدم، بازم  ادهیپ یرفتم و وقت یامالک نیبه سمت اول. ندادم و تا درِ خونه بسته نشده از خونه دور نشدم یتیاهم. پارك بود

 تونه باشه؟  یم یآخه ک یکرد ول یترس داشت بهم غلبه م. دمید نمیرو عقب تر از ماش نیهمون ماش

رفتم  ،یبعد از سپردن فروشِ خونه به چند تا امالک. قبول کرد دیخونه رو فهم يها یژگیو یشدم و وقت یامالک داخل

 . رنگ دنبالم بود یمشک 206و همچنان اون  مارستانیب

**** 

 یکس میدیبه توافق نرس متیسه نفر که سرِ ق ایخونه و وسعتش به جز دو  يباال متیهفته گذشته و هنوز به خاطر ق هی

 . تلفن منو از افکارم جدا کرد يصدا! ومدهین

 بله؟  -

 :یامالک

 . يریسالم خانمِ م -

 شده؟  يسالم، خبر -

 :یامالک

 . راه اومده یشروطتون موافقت کرده و با همه چ يبا همه  یبله، شخص -

  ؟یک -

 :یامالک

 . خوان ناشناس باشن یراستش، گفتن م -

  ؟یچ یعنی! باال دیپر ابروهام

 معامله کنم؟  یبا ک دیپس من با ؟یچ یعنی -

 :یامالک
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 . دیطرف هست شونیا لِیشما با وک -

 ! من به شما اعتماد کردما ،یفتح يآقا اد؟ینم شیپ یبعدا مشکل -

 . خندش اومد يصدا

 :یامالک

پدربزرگت هم بودم، قبال که گفتم، پس  يدر ضمن، من از دوستا. ستین يخطر چیمطمئن باش ه. دخترم، منم مثلِ پدرت -

 .درسته یآقا خودش باهام صحبت کرده، همه چ نیراحت، ا مالتیخ. نداره یلیدل ینگران

 . یحرف شما برام حجته جناب فتح. ندارم یمن حرف د،یکن دییباشه، اگه شما تا -

 :یامالک

 . منزل دنِید يبرا میایم لشیبا وک يدخترم، پس عصر یمرس -

 . من تنهام د،یاریب فیخودتونم همراهشون تشر ستین یفقط اگه براتون مشکل. باشه، من امروز کال خونم -

 :یامالک

 .حتما، فعال خداحافظ. دونستم یدونم دخترم، م یم -

 .خدانگهدارتون -

 . قربونش برم. هیمهم فقط هست...  یول ستیمهم ن! مسخره ؟یچ یعنیناشناس ! شن یم دایپ ییآدما چه

**** 

رو کامل وقف  شیو باق دمیخودم خر يبرا يو ده متر ستیآپارتمانِ دو هیهفته، خونه قراردادش بسته شد و منم  هی یط

 . یکردم، البته اول هست یسرطان يمارایو ب مارستانیب

اصرار داشتن  یلیخ لیاوا. قبول نکردم یکمکم ول ادیاصرار داشت ب یلیآنا جون خ. ییسخت بود، اونم تنها یلیخ یکش اسباب

که  ریخودشونم دلسرد شدن، مثل ام دن،یند يا ياز من مهمون نواز یوقت یول ر،یبا من رفت و آمد داشته باشن، مخصوصا ام

براش مهم  گهیشده اما، اون، فکر کنم د شترمیب دیذره هم کم نشده، بلکه شا هی یاما عشقش حت دمشیشه ند یم یچند وقت

 . ادیکه سراغم نم ستمین

**** 

مادر و پدرِ . و تا مرزِ صد درصده ادیز یلیخوبه و امکانِ درمان شدنش خ یلیخ یهست يشایجواب آزما. یلیخوشحالم، خ یلیخ

 . شرمندشونم گهیاون قدر ازم تشکر کردن که د یهست

 دنِیعذاب کش دنِیبهم القا شده با د یکه از خوب شدنِ هست يا یرم، خسته شدم، دوست ندارم خوش ینم مارستانیب گهید

 هیکردم بعد از مدت ها  یاحساس م. داشتم يدیشد یِاحساسِ سبک. رونیاستعفام رو دادم و زدم ب. بره نیاز ب يا گهیکس د

 . دارم یالوصف دیزا یِخوشحال
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سم رنگ، نف يدود يها شهیبا ش یمشک 206 دنِیو پشت چراغ قرمز بودم که نگاهم رو به سمت چپم دادم و با د کیتراف يتو

واقعا دنبالِ  یعنی ه؟یک نیا! ایخدا. نبود يبود ازش خبر يچند روز! گرفتم دیشد یاسترس. حبس شد و لبخندم رفت نهیتو س

 منه؟ اگه آره، آخه چرا؟ 

اون احتماال تو یبود ول کشیتار ي شهیمن به ش نگاه بودم یعصب نمشیب یکه نم نیاز ا. چشمام ينگاه . 

 هیبودنِ آدم معمول ریهم مس. کامل مطمئن بودم دنبالِ منه گهید. گرفتم و حرکت کردم نیاز پشتم، نگاه از ماش یبوق يصدا با

 چند بار؟  یول

لحظه چه  هی يدونم برا ینم. ستادیخونه ا کینزد دمیو د ستادمیپشت در ا. ساختمون شدم نگیترس رفتم و وارد پارک با

بودم که حرکت کرد و چند متر باالتر  نشیماش یِچند قدم يرفتم جلو، درست تو. رونیتم ببود که در رو باز کردم و رف یجرات

. کرد، کالفه شدم یم يانگار داشت باهام باز. ستادیباالتر رفت و بازم ا يباز چند متر مبازم رفتم سمتش که اون. ستادیدوباره ا

  ه؟یک نیا

 :داد زدم بلند

 !یروانــــ -

 نیا. دست بردم سمت درش، قفل بود. مرده دمیفهم دمید یکه م يا هیسا ياز هاله . ستادیکنارم اعقب عقب اومد و  نیماش

و  رونیافتاد ب يسانت باز شد و کاغذ مین يطرف راننده به اندازه  ي شهیش. زدم نشیبه ماش يبا پام لگد! ست وانهیواقعا د

 ! پاکت هیبود؟  یچ. انداختم نییسرم رو پا! من موندم مات و مبهوت. با سرعت رفت نیماش

که وارد خونه شدم  نیهم. رو نگه داشتم میخودم کنجکاو يرفتم داخل ساختمون و تا برسم طبقه . شدم و برش داشتم خم

لرزون تاش رو باز کردم و  ییبا دستا. دمیکش رونیتا شده رو ازش ب يبا ترس درِ پاکت رو پاره کردم و کاغذ. مبل نشستم يرو

 : خوندمش

 . سالم«

هر وقت حس کردم . که برات مبهم موندم نهیهم يبرا ،يباشم که دوست دار یفکر نکنم اون یباشم؟ ول یک يدار دوست

 . نکن يکنجکاو ادیدم، پس، ز یخودم رو نشونت م يآماده ا دنمید يبرا

تو یِشگیهم محافظ.« 

 ریام ییِنکنه همون پسر دا. اونو که مادر جون حالش رو گرفت! شعوره؟ نه یب نِینکنه بازم اون شرو ه؟یک یعنی! کردم تعجب

 ! خوره، محاله ی؟ به کالسش بر م206پورشه سوار و  رِیام! هه هه ره؟ینکنه ام! باشه؟ خدا نکنه

 : حاضر شم که تلفنِ خونه زنگ خورد، گفتم یهست دنِیو د مارستانیرفتن به ب يشدم، خواستم برا داریکه ب صبح

 بله؟  -

-  ... 

 . دییبله؟ بفرما -
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-  ... 

 یلرز م يخود یشد ب یمزاحمم م یکس یاومد، وقت یبدم م یاز مزاحم تلفن یاز بچگ. بودم دهیتعجب کرده بودم، هم ترس هم

 :اومد، گفتم یگوش ياز تو یقینفس عم يخواستم قطع کنم که صدا. گرفتم

 الو؟  -

خُرد برش داشتم،  یلرزون و اعصاب یبا دست. خواستم بلند شم که بازم زنگ خورد. رو قطع کردم یناچار گوش. جواب نداد بازم

 :گفتم

 بله؟  -

 :گفت مرد

  ؟يریسالم، خانم م -

 بله خودمم، شما؟  -

 . هستم شیبخشا يآقا لِیمن وک -

  ش؟یبخشا

  اوردم؟یبجا ن دیببخش -

 . خونتون يمعامله  -

 . در خدمتم دییدرسته، بفرما! آهان -

  ست؟ین رید د؟یندار یسرِ ماه مشکل يشما برا نمیخوام بب یپول م یباق زیوار يراستش برا -

 .هم خوبه ممنون یلیخ. وجه چینه، به ه -

 چرا خواست ناشناس بمونه؟  ه؟یک ش؟یبخشا. فکر يو رفتم تو میکرد یخداحافظ

 يها یکیرفتم و تا نزد. نبود، خدا رو شکر 206 نِیماش ش،یآخ! بودن. رونیزدم ب نگیحاضر شدم و سوار بر رخشم از پارک يزود

رو همون  نیماش. بزنم یبه امالک يسر یینها يکارها يراه گفتم برا يخواستم برم خونه که تو. بودم مارستانیب يشب تو

 206 نیماش دنِیبا د دمیبه، رو به روش که رس بایتقر. رفتم یبه سمت امالک ومآر يها پارك کردم و با قدم ها یکینزد

چسبوندم و  شهیبهش، سرم رو به ش دمیجلوتر، رس. نکرد یرفتم جلو، حرکت. اون اطراف نبود یکس! ابروهام رفت باال یشگیهم

به اطراف . سرم رو بلند کردم. نبود شتو یشد، کس یم دهید یاز صندل کیتار يا هیفقط سا. شدم دنیبا تموم قدرت مشغول د

 دمید یامالک يرو تو یو قبل از وارد شدنم کس یرفتم سمت امالک میکارآگاه قاتیاز تحق جهینت یب. بودن یکس. کردم ینگاه

 کنه؟  یکار م یجا چ نیا ن،یا. خشک شدم. موند رشیکه دستم به دستگ

 عیسر. نشده باشم دهید دوارمیام. رفتم کنار عیزد و خواست برگرده که سر يدست داد، لبخند یبا فتح. به اطراف کردم ینگاه

که خارج شد، رفت سمت  یاز امالک. نداشت دیکوچه پارك کرده بودم و د چیپ يخوب بود تو. حرکت کردم نمیبه سمت ماش
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... بود؟ نکنه  یچرا تو امالک! ایخدا... نامه ...  زایو گر بیتعق...  نیماش نیا یعنی...  یعنی! من يخدا! نـه...  نیاون ماش... اون 

 . سرم در حالِ انفجار بود! من خودم خونه رو فروختم، نه! رو دست خوردم؟ نه یعنی... منو  يخونه  نکنه اون

شد و  یم ادیذهنم ز يطور تو نیکنه؟ چرا؟ سوال ها هم یم يباشک باز میچرا داره باهام قا... چرا . چشمام اعتماد نداشتم به

 . نداشتم یمن جواب

 هیکنارِ . رفتم دنبالش اطیبا احت یلیخ. رو روشن کردم نمیو منم ماش چمییاراده دستم رفت سمت سو یحرکت کرد، ب نشیماش

چه طور به ! شه؟ یکار کنم که حرصم خال یدونستم چ یبودم، نم یعصب. شد و رفت داخل ادهیشاپ نگه داشت، پ یکاف

 کرد؟ چرا؟  یکار رو باهام م نیاکنه؟ چه طور  تمیمدت اذ نیخودش جرات داده بود ا

 ».تو یِشگیمحافظ هم«آخرش  يجمله . متن نامه افتادم ادی

بردن خونه  فیبله، آقا تشر. دنبالش رفتم. سوار شد و راه افتاد عیسر یخواستم برم جلو ول. رونیتا اومد ب دیطول کش یکم مدت

 یلیچرا؟ خ. موندم پشت در. رفت تو، در رو هم بست نشیبا ماش. چشمم که باز به خونه افتاد دلتنگ شدم! معامله شدمون ي

شماره  هی میبا گوش. بعدا صبر کنم نداشتم ایکه تا فردا  نیطاقت ا. طاقتم تموم شده بود. کاراش رو بدونم لیدوست داشتم دل

. کنه یرو باز نمدونستم اگر برم و زنگ بزنم در  یجواب نداد، م. نهیب یمطمئنم شمارم رو م. زنگ زدم میمیقد يخونه  ي

مانتو رو درش آوردم، . بلند تنم بود کیتون هی رشیاز ز. بودمانتوم تنگ . شدم ادهیباغ بردم جلو و پ وارِید کیرو تا نزد نیماش

 هیبا . منِ ورزشکار باال رفتن ازش سخت نبود يبلند بود، اما برا ینبود ول زیباغ ت وارید يرو ينرده ها. شالمم از پشت گره زدم

شک داشتم  یکم. دیرس یکمرم م يباال ات باینرده ها تقر. ستادمیو مقابل نرده ها ا وارید يباال و رو دمیپر عیکت فرز و سرحر

کفشام رو در . نداشتم يچاره ا. خوردم یبود و سر م زیکفشم ل. باال، نشد دمیو پر ایدل رو زدم به در یول! نه ایتونم  یکه م

 یباعث شد بتونم ازش برم باال، سخت بود ول یآهن يخودم با نرده  يپوست پا نیب يجاذبه . طور نیآوردم و جورابمم هم

 دیباغچه برخورد کرد، از درد نفسم بر يپاهام با لبه . باغ يتو دمیحرکت پر هیو با  وارید يرو دمیاز اون سمت نرده پر. شد

با هر قدم خاطراتم . آروم رفتم سمت سالن يبا قدم ها تیاهم یب یول دیبر یکف پام کم. ناله ام رو تو گلوم خفه کردم یول

. مزاحم همه رو پس زدم و رفتم جلو 206 دنیکرد که با د یخاطراتم داشت حالم رو دگرگون م یعتدا. شد یبرام دوره م شتریب

کارم . دل تو دلم نبود یبود ول رهیدستگ يدستم رو. موش و گربه تموم شه يباز نیامروز ا نیهم دیبا. رمیحالت رو بگ دیبا

 درسته؟ 

 . گوشم رو چسبوندم به در. از داخل حواسم رو پرت کرد ییصداها

 :گفت ریام

 .کنم کارم درست نبوده یفکر م -

 : گفت آنا

 .پسرم يکار رو کرد نیتو بهتر -

 :ریام
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 . رمیدوش بگ هیرم  یدونم من م یدونم، نم ینم -

از در . دمیسمت در دو هیعقب عقب رفتم، چشم از ساختمون گرفتم و با گر! خونمون. ردمبغض ک. جاست نیآنا جون هم ا پس

 . خواست ناشناس بمونه یم نیهم يپس برا. صبح فکر کردم يکایتا نزد. رفتم سمت خونه. شدم نمیخارج شدم و سوار ماش

 يهر وقت حس کردم برا. که برات مبهم موندم نهیهم يبرا ،يباشم که دوست دار یفکر نکنم اون«تو نامه نوشته بود  چرا

 ».نکن يکنجکاو ادیپس، ز. دم یخودم رو نشونت م ،يآماده ا دنمید

 یمبهم يبا فکرها. امشب آنا جون بود. کنم رشیغافلگ دیفهمه دوستش دارم؟ چرا؟ با یکنه؟ چرا نم یفکر رو م نیا چرا

 يشدم و رفتم جلو نمیحاضر شدم، سوار ماش عیسر! يبرم کارآگاه باز دیامروز با. شدم داریب میصبح با آالرم گوش. خوابم برد

که  نیساعت گذشت تا ا میحدود ن. و منتظر شدم ستادمینبود ا دیقابلِ د که ییدورتر، جا یکم. مونیمیقد يدرب خونه 

همون جا . شرکت نبرد يرو تو نشیرفت شرکت، ماش. محسوس دنبالش رفتم ریآروم و غ. رونیآوردن ب فیباالخره آقا تشر

بدنم خشک شده  يهمه  ودم،ب نیماش يچهار ساعت تو بایتقر! اومدنش کالفه بودم که نگو ریاون قدر از د. ستادمیمنتظر ا

کرده و من خبر  يآروم آروم بهش بفهمونم که باهام باز دیبا. خبر دارم تیبفهمه که از واقع دینبا د،یبه ذهنم رس يفکر. بود

. رونیاومد ب یزد و بعد م یرو م رشیساختمون دزدگ ياز تو شهیهم ریام. منتظر شدم. دیبه ذهنم رس يا ینطایفکر ش. دارم

گاز گذاشتم و با تمام سرعت روندم و کوبوندم پشت  يپام رو رو دمیرو که شن ریدزدگ يصدا! اخالقش بود یول چرادونم  ینم

 نیا يترس ها نیدلم خنک شد، بابت ا بیعج. دیارز یم ین شد ولداغو یمنم کم نِیکه ماش نیبا ا! حال کردم يآ. نشیماش

 . چند وقت که بهم وارد کرده بود

 : شدم و گفتم ادهیپ یساختگ تیبا عصبان. من، اول چشماش گرد شد بعد به تته پته افتاد دنِیبا عجله اومد طرفم و با د ریام

 . سالم -

  ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا ؟یسـالم، خوب -

 .رو بد پارك کرده نشیماش تیشخص یآدمِ ب هی دمیرفتم که د یکردم، داشتم راهم رو م ینم يکار -

 :و گفت کیاومد نزد. دمیرو مال سرم

  ؟ینشد؟ خوب تیزیچ -

  ؟یشناس یصاحبش رو نم. آره، خوبم -

 رو؟  یصاحبِ ک -

 . هیمشک 206 نیدر ضمن، منظورم هم! رو یرو نه، چ یک -

 :کرد و گفت نشیبه ماش ینگاه ریام

 . تازه وارده ياز بچه ها یکیفکر کنم مال ... نه، راستش  -

 :رو به من گفت ریام

 . بودمت دهیوقت بود ند یلیخ -
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 : گفتم! یهر روز دنبالم! بر دروغگو لعنت يا

 . خوشحال شدم دنتیطور، از د نیمنم هم -

 . دلش برات تنگ شده یلیمامان خ -

  ؟يندار يخُب، کار. زنم یشلوغ بود، بهش زنگ م یلیا سرم خه یدونم، تازگ یم -

 . دنتیخوشحال شدم از د... نه، فقط  -

هر . خواست ازم جدا شه یاونم انگار دلش نم. تو چشماش بود که دوست نداشتم ازش دل بکنم يزیچ هیدونم چرا  ینم

 ریام یاز خنده به خاطرِ دستپاچگ. از اون جا دور شدم ازش جدا شدم و یآروم یبا خداحافظ. نشد یول میدومون دنبالِ حرف بود

. دلم براش تنگ شده بود. نییپا ختیو ر یرفته خندم رفت و شد قطره اشک هرفت. باحال شده بود یلیدر حالِ مرگ بودم خ

 . کنه یم يقرار یدوبارش قلبم داره ب دنِیاالن با د یول دمیفهم ینم

و  یکنارِ هست یدو ساعت. کرد یخوشگله حالم رو خوب م یهست دنِید. مارستانیخونه رفتن رو نداشتم، رفتم ب ي حوصله

. نکرده بودم دیخونه خر يوقت بود برا یلیخ. دیخر يراه بودم که رفتم فروشگاه برا يتو. مادرش موندم و برگشتم خونه

 پسیاز چ. به دستم اومد برداشتم یکردن بودم، هر چ دیعاشقِ خر یبچگ از. پارك کردم و وارد شدم نگشیپارک يرو تو نیماش

نخورده  یدرست و حساب يغذا هیوقت بود  یلیرو دوباره از نو بسازم، خ میدوست داشتم زندگ. و پفک گرفته تا گوشت و مرغ

. از پشت بهم سالم گفت ییصدانوبتم بشه که  دامیحساب کردنِ خر يو منتظر بودم تا برا ستادهیصندوق دار ا يجلو. بودم

 : گفت. به عقب هم برنگشتم یندادم و حت یجواب ستیکه با من ن نیا الِیصداش ناآشنا بود، به خ

 .خانم ـلوفریسالم عرض کردم ن -

. نگاهم رو ازش گرفتم. بود، پسرعمم نیشرو. جا خوردم دنشیبرگشتم عقب و با د عیسر. در حال مرگ بودم یاز فضول گهید

 :گفت نیشرو

 . جوابِ سالم واجبه ها -

 . دم یکه صالح بدونم جواب م یبه کس -

 :گفت پسر

 . ولش کن نیشرو -

نگام  ماین. بود ماین! آهـان. زد یبد جور آشنا م افشیق. برگشتم و نگاش کردم. زد یکم آشنا م هی یبود ول یک يدونم صدا ینم

 زیم يرو گذاشتم رو دهامیدوباره برگشتم و رفتم جلوتر و خر منم فقط سرم رو تکون دادم و. تکون داد يفقط سر دیرو که د

 :شروع کرد و گفت نیشرو ازمکرد که ب یداشت حساب م. صندوقدار

 !دختر یگرفت ینکنه پارت د؟یهمه خر نیا! دختر يفروشگاه رو که جمع کرد -

 :زد و گفت يخودش رو جمع کرد و لبخند محو. خشم برگشتم سمتش با
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 يحل شد و منم جلو هیکه اون قض یازم ناراحت شیاگه بابت چند وقت پ ،ییخوام دختر دا یجا ازت معذرت م نیبابا من هم -

 . مادر جونت به غلط کردن افتادم

 : بهت برگشتم سمتش و گفتم با

  د؟یدیشما مگه مادر جون رو د -

غلط رو کردم و  عیسر! منم که متواضع م،فتیمنو مجبور کردن به شخصه به حضور برسم و به غلط کردن ب! خانوم رو! هـه -

 . میپدر و مادرامون با هم مشکل دارن، ما که مشکل ندار ،ییاالنم از دست من دلخور نباش دختر دا. حل شد هیقض

 :گفت مایرو حساب کردم و خواستم برم که ن دایپولِ خر! رو به من نگفته بود نایمادر جون ا. نزدم و سکوت کردم یحرف

 . دیبه مادر جون سالم برسون -

 نیغرق شد، چشماش مثلِ خودم بود، غمگ نشینگام تو نگاه غمگ. دمشیفهم یجور غم داشت، نم هیچشماش . عقب برگشتم

 . حواسم برگشت و نگاهم رو ازش گرفتم نیشرو يبا صدا. یو پر از حسرت و ناراحت

 :نیشرو

 . نهیسنگ نایخان، ا مایوسط نگاه هاتون، من خسته شدم ن دیببخش -

 :که آروم گفتم فتنیبهش کرد و خواستن راه ب ینگاه ماین

 . مادر جون فوت کرده -

خُب معلومه ! دونه؟ خاك بر سرم ینم یچکیه یعنیدونستن؟  ینم نایواقعا ا یعنی. پشتشون به من بود. ستادنیدوشون ا هر

 . نگفتم یدونه، من به کس ینم یکس

 : م و گفتبا بهت برگشت سمت ماین

  ؟یت... گفـ  یچ... چـ  -

 :انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 . مادر جون فوت شده -

 :نیشرو

  ؟یک -

 .دو ماهه کینزد -

 . من يخدا! يوا -

باورش سخت ! زهیفوت مادر جون اشک بر يکردم برا یباور نم زه،یقدر راحت اشک بر نیکردم ا یباور نم خت،یاشکش ر ماین

 . بود

 :نیشرو

 چه طور؟  -
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 :بغض گفتم با

 . يمغز يسکته  -

 : و گفت دیبه صورت و گردنش کش یدست ماین

 .نه! من يخدا -

 : به حرف اومد و گفت مایرد شم که ن نشونیخواستم از ب. میشد فکر کنم اضاف یبود که باعث م نمونیب یسکوت

  ؟یرفتن سرِ مزارش کمکمون کن يبرا یتون یم -

دونم  ینم! نه ایشه  یدونستم برام دردسر م ینگاهشون از نظرم پاك بود، نم! نه ای هیستم کار درستدون ینم. فکر کردم یکم

 ! چرا قبول کردم

 :ماین

 ! میقرار بذار میتون یم میبود کاریجمعه که ب ایشه شمارت رو داشته باشم؟ پنج شنبه  یم -

 : گفتم. در آوردم دیرو با ترد لمیموبا. کرد و منتظر بود سکوت

 . ندازم یم سیمن براتون م د،یشما شمارتون رو بگ -

از هم  یخداحافظ هیبا . بود یهنوزم چشماش اشک. کرد ویشمارم رو س. تک زنگ بهش زدم هیشمارش رو گفت و منم  ماین

 يندیوشاپسر عمه و پسر عمو اتفاقِ خ دنِیتنها موندم، د يکه تنها یمن يبرا ینه ول ایدونستم کارم درسته  ینم. میجدا شد

برمشون سرِ خاك مادر  یبا خودم گفتم فقط م. مادر جون از دستم ناراحته مکن یمن حسم خوب نبود، حس م یول! باشه دیبا

 . کاره نیبهتر! آره. ندارم شونیکار گهیجون و د

 .بود ماین يبا شماره  یاس ام اس. شدم داریتلفنم ب يروزِ پنجشنبه بود که با صدا صبح

 »؟یکن یم یما رو همراه ستین یتون زحمتاگه برا امروز«

 :جواب دادم. کم کالس بذارم هیگفت  یحس هیدونم چرا  ینم

 ».فرستم یقطعه رو براتون م يو شماره  آدرس«

 ».رانیساله برگشتم ا کیمن تازه  ستم،یجور جاها آشنا ن نیبا ا ادیز من«

 :نوشتم

 ».مطمئنا بلده نیشرو«

 ».دیشم، ببخش یاگر براتون زحمته مزاحمتون نم اد،یهمراهم نم نیشرو«

 :جواب دادم عیبهش نداشتم، سر يدونم چرا حس بد ینم. قهر کرد! بابا يا

 »؟یشناس یم(...)  ایب گهیساعت د مین تا«

 ».یمرس. بله«
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. بود ابونیکنار خ. دهیاونم رس دمیو د دمیسه ربعه رس. رونیو زدم ب دمیلباسام رو پوش عیحاضر شدم، سر. بلند شدم یکالفگ با

 !نداره؟ نیماش! وا

 .شد نمیاومد و سوارِ ماش د،یبراش زدم که منو د یبوق

  د؟یاوردین نیشما ماش -

 . اومدم ادهیبود، پ کینه، راه نزد -

نشست و سکوت ! يکرد یبعد پشت سر من حرکت م ،ياومد یخودت م نیخُب برادر با ماش. بپرسم يزیروم نشد چ گهید

 . کرد

 خودتونه؟  نِیاشم -

 . بله -

 .سکوت درمون آورد يآهنگ از اون فضا. گذاشتم یآهنگ. کالفه بودم یاز سکوت و راه طوالن. زده نشد یحرف گهید

 اریعشقم گرفتار  محکوم

 اریپرنده هوادار  مثل

 اریبه همراه  هیسا هی مثل

  اریو نبودم به دلخواه  بود

 گفت دلم گفت به چشم اریکه  یچ هر

 گل و خار گفت دلم گفت به چشم از

 بود دلم گفت برو اریجا که  هر

 گل و خار بود دلم گفت برو  با

 :پخش رو کم کردم و گفتم يصدا

  ومد؟ین نیچرا شرو -

 . مادرش اجازه نداده ایگو -

 :رفت باال و گفتم ابروهام

 ... مثل  ییچه قدر مادر جون بچه ها! شه یدر ضمن، واقعا باورم نم! دو ساله باشه نیکنم شرو یفکر نم! اجازه؟ -

 . کنم، پدرش مقصره یو پدرشم محکوم م مایدونستم حرف بزنم ن یم. کردم سکوت

 :گفت د،یکه سکوتم رو د ماین

 . دونم پدرِ من باعث مرگ پدر جون بوده یم ،یبگ یخواست یم یدونم چ یم -

 :گفت. تعجب نگاش کردم با
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خواستم پدر و  ینگه، نم یخودم ازش خواسته بودم به کس. ج بودم با مادر جون در ارتباط بودمکه خار ییسال ها يمن همه  -

 . مادرم بفهمن

 گفت؟  یچرا مادر جون به من نم -

 . اونم من ازش خواسته بودم -

 چرا؟  -

 . من قسمش دادم، اونم قبول کرد. خانم لوفریکنه ن ینم بیع يکار از محکم کار -

 . دونستم یشه مادر جون با شما رابطه داشته و من نم یمن باورم نم -

 مطمئنتون کنم؟  دیخوا یم -

 :تعجب گفتم با

  ؟يچه جور -

 :زد و گفت ینیلبخند غمگ ماین

 بود؟  یتولد پارسالتون، چ يکادو -

 . دیبگ دیشما با د،یمنو مطمئن کن دیخوا یشما م -

 :و گفت دیخند ماین

 .اصل دیگردنبند مروار هی! درسته -

 :گفت ماین. تعجب نگاش کردم با

 . گفت یرو برام م زایچ یلیخ. تعجب نکن، مادر جون گفت -

 ! مغزم در حالِ انفجار بود. نگام رو به جاده دوختم! مادر جون بهم بگه؟ دیشوك بودم، چرا نبا يتو

 ماین يفقط حرفا دم،یشن یرو نم آهنگ يموضوع خارج شه، اما اصال صدا نیکردم تا فکرم از ا ادیپخش رو ز يصدا بازم

 :دوباره صدا رو کم کردم و گفتم. ذهنم رو مشغول کرده

  ؟يبا مادر جون در ارتباط بود یشما از ک -

 . که روابطا قطع شد لیهمون اوا بایاز تقر -

 . کرد ینم یرو از من مخف يزیکنم، مادر جون چ یمن تعجب م -

 :زد و گفت يلبخند ماین

. نگه، محاله بگه یبه کس يقسمش بد یرو وقت يزیکه چ یخوب اخالقش رو بدون دیبا يکرد یم یشما که باهاش زندگ -

 درسته؟ 

 :گفتم یبعد از مدت. سکوت کردم. رفت یقولش و قسمش نم یرفت ول یمادر جون سرش م. گه یراست م! آره

  ه؟یشما کارتون چ -
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 . اون جاست میاصال زندگ. خارج از کشوره میکارِ اصل یکنم ول یقبول م ندارم، پروژه یمیجا فعال کار دا نیا -

 : رفت باال و گفتم ابروهام

 جا؟  نیا یبرگشت یچ يبرا یول دیپس ببخش -

 .زدم يلبخند. نگاهش صادقانه بود، پاك بود، لبخندشم مهربون بود. کرد و لبخند زد نگام

 :گفت ماین

 .بزنم میبود که باعث شد برگردم و از زندگ یمهم زیچ -

که قبل از  ییآب، گالب و گل ها. شدم ادهیپ. میدیربع بعد رس هیو حدود  مینزد یحرف گهید ه؟یمنظورش چ. شد جیگ نگاهم

ها رو  گل. دستش رو آورد جلو ماین. رو زدم نیپشت برداشتم و قفلِ ماش یبودم رو از صندل دهیخر مایرفتن به محلِ قرار با ن

. داد یسنگ داشت عذابم م يبازم اسمش رو ختم،یسنگ ر يآب رو رو. میو نشست میهمراه هم تا مزارش رفت. دادم دستش

گل ها رو . کردم مادر جونم خوشحاله یحس م. سنگ رو دوست داشتم يگالبِ رو يبو. ختمیکردنش گالب رو ر زیبعد از تم

 . ختمیاسمِ مادر جون ر يبرداشتم و بازم بدون پر پر کردنشون رو نیاز زم

 :ماین

  ؟يشه چند لحظه منو تنها بذار یم -

 . آره، حتما -

شاخه گُل رز رو روش  هیآب سنگش رو شُستم و  یبا مابق. بود ایکیهمون نزد بایشدم و رفتم سرِ خاك پدرم که تقر بلند

چشماش قرمز بود، . دمیرو د مایسرم رو باال گرفتم و ن. جفت پا جلوم ظاهر شد هیودم که در حالِ درد و دل با بابا ب. گذاشتم

 . منم يچشما

 : و گفت نشست

 عموئه؟  -

 . آره، بابامه -

  ست؟یجا ن نیمادرت ا -

 . امامزاده ست هی ينه، تو -

 . خدا رحمتشون کنه -

 . کنه، همشون خوب بودن یم -

 . برات متاسفم. ناراحت شدم یلیبهم گفت، خ شیو رو چند سال پمادر جون خبرِ فوت عم یوقت -

 !میکه بر امیبذار منم برم سرِ خاك مادر جون بعد م ،یمرس -

 . یاوک -
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سالمش  يبا صدا یول ماستیفکر کردم ن. سرم افتاد يرو يا هیفرستادم که سا یمادر جون فاتحه م يشدم و داشتم برا بلند

 . بود ریام. تعجب کردم

  ؟ییجا نیسالم، ا -

  ؟یکن یکار م یجا چ نیسالم، تو ا -

 . ارمشیمامان گفت ب -

 ستاد،یو کنارم ا دیرس ماین. رو کم داشتم نیهم! يوا. اومد طرفمون یهم داشت م ماین. دمشیبه اطراف کردم، از دور د ینگاه

 . کرد یبا تعجب داشت نگاش م ریام

 :گفت ریام

 جناب؟  دیدار يکار -

 :گفت ماین

 بله، شما؟  -

 شما؟ ! من -

 :زد و گفت يلبخند ماین

 خانم هستم، حاال شما؟  نیا يمن پسر عمو -

 . منم دوستشم... من  -

 باال، دوست؟  دیپر ابروهام

 :گفت ریام

 . میهست یدوست خانوادگ...  یعنی - 

امکان داره  یعنیکردم،  فیهم ک ینه تنها خوشحال نشدم بلکه کل شیدونم چرا از ناراحت ینم! اخماش ناجور تو هم بود ریام

 روم حساس باشه؟ 

 :دستش رو برد جلو و گفت ماین

 .خوشوقتم -

 :باهاش دست داد و گفت دیبا ترد ریام

 . نیهمچن -

 خانم؟  لوفرین میبر -

 . میر یکنم، بعد م کینه، اجازه بده با آنا جون سالم و عل -

 :و کالفه بود، گفت بد جور ناراحت ریام

  د؟یبا هم اومد -
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 . بله -

 :و گفت مایرو کرد به ن ریام

  د؟یندار نیشما ماش -

 . چرا، خونه ست -

بود که رفتم سمتش، بغلش کردم و  کیآنا جون نزد. ریره رو اعصابِ ام یخونسردش داره م يبا لبخندا مایکردم ن یم حس

 :گفتم

 . سالم آنا جون -

 :و گفت دیوسجون صورتم رو ب آنا

 . زمیواست تنگ شده بود عز یلیدلم خ. دمتیو د ییجا نیچه خوب که ا ؟یخوب زم،یسالم عز -

 . طور نیمنم هم -

 . کنه ینگاه م مایبه ن يآنا جون با کنجکاو دمیسمت مزار که د میهم رفت همراه

 :جون آنا

 دخترم؟  یکن ینم یمعرف -

 .پسر عمومه ما،یچرا، ن -

باعث  یداشت ول يا ینگاه چه معن نیدونستم ا ینم. انداخت نییسرش رو پا ریکرد که ام ریبه ام یزد و نگاه يجون لبخند آنا

 . کامل از چهرش مشخص بود! کالفه شه ریشد ام

 :گفت مایجون رو به ن آنا

 . خوشوقتم پسرم -

سمت  میرفت یم میه همراه هم داشتهم. میو بعد بلند شد مینشست یهمراه آنا جون کم. زد و تشکر کرد يهم لبخند ماین

 . بود ریعقب تر از ام یکم مایجلوتر و ن ریو من همراه آنا جون بودم و ام نامونیماش

 : اومد و گفت کمیبرگشت، نزد ریدفعه ام هی

  رم؟یتونم چند لحظه وقتت رو بگ یم -

 .آره، بگو -

 . یشه چند لحظه همراهم باش یم -

 . میزد یو قدم م میآنا جون دورتر رفت از

 پسر عمو از کجا در اومده؟  نیا -

 . رانیخارج بوده، تازه اومده ا! ومدهیدر ن ییاز جا! ه؟یمنظورت چ -

 :و گفت دیکش یپف ریام
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  ؟یمگه تو با خانوادت مشکل نداشت -

 . چرا، هنوزم دارم -

  ه؟یچ نیپس ا -

 : گفتم. اشاره کرد مایدست به ن با

 . نیپسرِ عمو مت ست،مایگفتم که ن! نیا -

  د؟یشما االن با هم مشکل داشته باش دیکه مگه نبا نهیمنظورم ا -

 . دونه یمادر، پدر و خانواده رو مقصر م. طرف ما هست یعنیبا ماست،  مایفرق داره، ن ماین یچرا، ول! آهان -

 که با تو در ارتباط باشه؟  هیمعن نیبه ا نیخُب، ا -

 : کردم و گفتم یاخم

 یدون یم. ستیخانوادم دشمنم ن ي هیمثلِ بق ماین یعنی. با هم مرتبط بودن مایمادر جون و ن ر،یندارم ام يمن باهاش رابطه ا -

 شد؟  یمادر جون فوت شده چه حال دیفهم یوقت

 :کرد و گفت ياخم بدتر ریام

 ... تونه با تو هم  یبا مادر جونت در ارتباط بوده باشه، م یهر ک یعنی! لوفریفهمم ن ینم -

 :رو قطع کردم و گفتم حرفش

 ! باهاش ندارم يمن رابطه ا! ر؟یام یگ یم یچ -

 :و گفت دیخند یعصب ریام

 ده؟  یم يا یبا هم اومدنتون چه معن د،یببخش! نمیب یدارم م -

 . نگو ،یدون یرو نم يزیچ یوقت! ریتمومش کن ام -

 :صداش رو برد باال و گفت ریام

 . به چشمام که شک ندارم گهید. نمیب یحتما بدونم، دارم م ستیدونم؟ الزم ن یرو نم يزیچ -

 :شدم، طاقت تهمت رو نداشتم، مثلِ خودش صدام رو بردم باال و گفتم یعصب

 ! ؟یزن یو تهمت م یکن یبازخواستم م يدار يتو چه کاره ا! حاال؟ یگ یم یآره، اصال آره، من باهاش مرتبطم، چ -

 میجا بود نیاز ا ریغ ییفکر کنم اگر جا. میبه هم زل زده بود یهر دو عصبان. دستاش مشت شده بود! مز شده بودقر ریام

نگاهم  یبه سخت میگوش يبا صدا. میزد یهم نفس نفس م يتو چشما رهیهر دومون خ. میاومد یاز خجالت هم در م یحساب

 :بزنه، گفتم یو نذاشتم حرف دموصل کر. بود ماین. خوش رنگش گرفتم يرو از چشما

 . امیاالن م -

 :لبش بود، گفت يرو يپوزخند. نگاه کردم ریکردم و دوباره به ام قطع

 . شمارشم داره! هـه! میرابطه ندار -
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 : گفت. بزنم که دستش رو باال آورد تا ساکت شم یحرف خواستم

 . فقط منو خر فرض نکن -

 . جا بهش دادم نیاومدن به ا يقرار گذاشتن واسه  يشمارم رو برا ست،ین ینک یکه تو فکر م ياون جور. بس کن ر،یام -

 : بازم اخم داشت، گفتم ریام

 ! گهیشه مگه؟ پسر عمومه د یم یچ! به من؟ يداد ریاصال تو چرا گ -

 :و گفت دیخند یبازم عصب. وحشتناك شد اخمش

 . خانم لوفریخداحافظ ن. نداره یاصال به من ربط ،یگ یراست م -

گه آره  یم ره،یگ یپرسه بعد که جواب ها رو م یسواالش رو م ياول همه ! شد؟ پر رو يجور نیچرا ا. نگام بهش بود! رفت

 !اینه خدا! با منه؟ مایو فکر کنه ن ادینکنه ازم بدش ب! اد؟یسراغم ن گهینره د ا،یخدا! ستیبه من مربوط ن

 ! اَه سه؟یچرا وا. میاول ما بر ستادینا یحت. از افکارم جدا شدم نشیرفتنِ ماش يصدا با

 . نیکوبوندم و رفتم سمت ماش نیزم يرو رو پام

 . خُرد بود دیاعصابم شد. شدم نیاخم سوارِ ماش با

 :گفت ماین

  ؟یافت یراه نم -

 . دوختم و راه افتادم ابونینگام رو به خ. مقصر بود نیهمش ا. ندادم، فقط مات نگاش کردم یتیاهم. کردم، لبخند زد نگاش

  ؟يآهنگ بذار هیشه  یم -

 . گذاشتم یبود که اومدن یندارم، فقط همون -

 . همون رو بذار -

 . دیچیپ نیدستم رو جلو بردم، روشنش کردم و صدا تو ماش کالفه

 اریعشقم گرفتار  محکوم

 اریپرنده هوادار  مثل

 اریبه همراه  هیسا هی مثل

  اریو نبودم به دلخواه  بود

 گفت دلم گفت به چشم اریکه  یچ هر

 گل و خار گفت دلم گفت به چشم از

 بود دلم گفت برو اریجا که  هر

 گل و خار بود دلم گفت برو  با

 اریو دل من به افسون  هوش
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 اری شونیدل من پر هجر

 اری يچشمام فقط جا ي گوشه

 اری يدو چشمام تماشا کار

 شد داریاگه جانانه خر اری

 بازار شد يگل سرخ تو دل

 گل سرخ دل من خار شد يوا

 شد اری نیشد از دست هم یچ هر

 : رو بردم جلو و صداش رو کم کردم گفتم دستم

 . شه یبا آهنگ حواسم پرت م یول دیببخش -

 . که روشن کردم دینداره، ببخش يرادیا -

 !پسر با ادبه نیقدر ا چه

 . کنم یخواهش م -

 :گفت! در اومد گذشت که با حرفش شاخام يا قهیدق چند

 دوستت داره؟  -

 : باال رفته گفتم يسمتش با ابروها برگشتم

  ؟یچـ -

 :و گفت دیخند ماین

 گم دوستت داره؟  یم -

 : شدم و گفتم هول

  ؟یگ...  یم... رو  یک -

 . گم یسر مزارِ مادر جون رو م پِیهمون پسرِ خوش ت -

 . دونستم یهم جوابِ سوالش رو نم دم،یکش یهم خجالت م! بگم؟ یدونستم چ ینم یعنی. نگفتم يزیرو ازش گرفتم و چ نگام

 . دوستت داره، مطمئن باش -

 : سمتش و گفتم برگشتم

 خودت؟  يبرا یگ یم یچ -

 : بروم زد و گفت يلبخند

 . یاون قدر تجربه دارم که بدونم عاشقش یشناسمت، ول ینم ،یمن يخانم، شما دختر عمو لوفرین -

 !خودم یباره باهام حرف نزده بود، حت نیقدر واضح در ا نیا یتا حاال کسشدم،  سرخ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  – طونیاخمو و ش نیمهندس                            

wWw.98iA.Com ١٤٥ 

 یراحت م ستم،یرن سرِ اصل مطلب ن یزنن، بعد م یساعت حرف م هیکه  یرانیا يحرف زدن ها ای ینیمن اهلِ مقدمه چ -

 . يپس ازم دلخور نشو، از من خجالت هم نکش، تو برام مثل خواهر. گم

 . رو کم کرد میندرو شیاز تشو یکم حرفاش

 . خواستم بگم، اونم دوست داره، مطمئن باش یفقط م -

 :گفتم یلرزون يرو کنار گذاشتم و با صدا ایشرم و ح یکم

 . نداره -

 :زد و گفت يلبخند ماین

 . تو دل و ذهنشونه یفهمم چ یپسرم و کامال از رفتار پسرها م هیداره، من  -

-  ... 

 برخورد کرد؟  يچرا باهات اون طور يفکر کرد چیه -

 !بگم خدا از دهنت بشنوه! بگم؟ یدونستم چ ینم. سکوت کردم بازم

 .بود رتیازش خوشم اومد، با غ د،یرس یبه نظر م یپسرِ خوب -

 !زنه؟ یحرف م رتیکرده، داره از غ یعمره تو خارج زندگ هیکه  نیا. تعجب نگاش کردم با

 :و گفت دیخند دیرو که د نگام

 یب یرونیا يمردها ياز خصلت ها گهیچون تو خارج بزرگ شدم، د ينکنه فکر کرد ؟يراجع بهم کرد يچه فکر ه؟یچ -

 . کردم، چه بسا بدتر یبودم همون رفتار رو م یدوست خانوادگ نیا يمن اگه جا! رینخ! بم؟ینص

 . رهیاسمش ام -

 :زد و گفت يلبخند ماین

 . بهش بگو! ها میمن، برادر زنِ بد اخالق. آقا ریخوبه، ام -

 : گفتم! فکر کرده واقعا برادرِ منه نمیا. گرفته بود خندم

 برادرِ من شدن زوده؟  يبرا دیکن یفکر نم -

 :گفت دیخند

 . شده رمید ر،ینخ -

  ؟يدیشما دو روز هست منو د -

 . فکر نکن، به عرضش فکر کن ییبه طول آشنا -

 اون وقت عرضش چه قدره؟  -

 . شو الیخ یشما ب -

 :گفتم. میدیخند جفتمون
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 . ينبود رانیعمرت ا يشه که همه  یآدم باورش نم ،یکن یصحبت م یروان فارس یلیخ ،یراست -

بود،  یپسر خوب. همخونه شدم یرانیا هیاومد، بعدشم با  یهم مامان م یکه بابا بود، گه گاه لیمن اون جا تنها نبودم، اوا -

صحبت  یاوقات فارس شترِیشه گفت ب یم بایهستن و تقر یرانیهمه توش ا بایکه تقر میکن یکار م یشرکت ياالنم جفتمون تو

 . میکن یم

 . برادر یخوبه، موفق باش -

 : گفتم. زد ياونم لبخند دم،یخند

 برم؟  دیکجا با -

 . که سوار شدم ییبرسونم همون جا -

 . کنم یط راه رها نممن، برادرم رو وس! رینخ -

 . خونمون يایب يدونم دوست ندار یم -

 . رم یبعدشم م! تونم برسونمت که یم یول ام،یدوست ندارم ب -

 .ستادمیدربِ خونشون ا يرو به رو قیدق. رو گرفتم و رفتم آدرس

 : رو کرد سمتم و گفت ما،ین

 . امروز به زحمت انداختمت یلیممنون، خ -

 . نبود یزحمت -

 ! نه ایدونم بگم  ینم یخوام بهت بگم ول یم يزیچ هیراستش  -

  ؟یچ -

 ؟یکن یخوام، بهم کمک م یازت کمک م يکار هی يتو... راستش  -

  ؟يچه کار -

 . بهت بگم ينداره تو مالقات بعد يرادیا ست،یاالن جاش ن -

  ؟يمالقات بعد! رفت باال ابروهام

 : شرمنده نگام کرد و گفت ما،ین

 . شم یشه راحت بگو، ناراحت نم یه نماگ -

 .نداره باعث شد قبول کنم يکه مطمئن بودم بهم نظر بد نیکه بهش داشتم و ا یحسِ خوب یبودم ول دیترد تو

 :زد و گفت يلبخند ماین

 . ممنونم -

 . بتونم دوارمیخواهش، ام -

 . بازم ممنون بابت امروز. مطمئن باش ،یتون یم -
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 . ینکردم، خوش باش يکار -

 . يفعال با ،یمرس -

 . خداحافظ -

 :زد و گفت يلبخند

 . خداحافظ -

امروز . دمیکش یوارد خونه که شدم نفس راحت. راست به سمت خونم رفتم هی. بعد از چند لحظه حرکت کردم. شد و رفت ادهیپ

گذاشتم و مشغولِ حل کردن کتاب جدولم شدم، اما حواسم  یلپ تاپم آهنگ يدوشِ کوتاه گرفتم، تو هی. بود یبرام روزِ سخت

 !بود جز جدول و سواالش ییهر جا

 . اومد ادمی ریام ياون برخوردا رو کرد؟ حرفا ریام چرا

 »پسر عمو از کجا در اومده؟ نیا«

ه اونم دوستم داشته ممکن یعنی! شد؟ یدر کنارم عصب مایکنه چرا از بودنِ ن یاگه بهم فکر نم! نه! باحال گفت یلیخ ییخدا

 ! باشه؟

 ».خانم لوفرینداره، خداحافظ ن یاصال به من ربط! یگ یم راست«

 . فهمم یفهمم، منظورش رو نم ینم! شدم یم وونهیداشتم د! ـایخانم؟ خدا لوفریگفت ن چرا

 . ذهنم ياومد تو ماین يحرفا

 ».خواستم بگم اونم دوستت داره، مطمئن باش یم فقط«

 داشته باشه؟  تیممکنه حرفاش واقع یعنی

برخورد  يچرا باهات اون طور يفکر کرد چیه. دل و ذهنشونه يتو یفهمم چ یپسرم و کامال از رفتارِ پسرها م هی من«

 »کرد؟

همون دوست  ییجورا هیتعصبم . شه آدم روش حساس بشه یتعصب داشتن، باعث م یکس يفکر کنم رو یکه نکردم ول فکر

 .کنم یم ریرو به نفعِ خودم تعب یدارم همه چ! هـه! داشتنه

 ».بود رتیغ با«

! اَه! نهیاصال اخالقش هم دیشا! طوره؟ نیهم لشونمیفام يمثال دخترا...  گهید ينکنه با دخترا ه؟یطور نیمن ا يفقط برا یعنی

 چرا؟ ! ایخدا. صبر دارم يحد هیکرد، منم تا  یم وونمیداشت د ییتنها! که با حرفات توهم زدم مایلعنت بهت ن

 یکنم، حس خوب ینم یخونم و توش تنبل یبعد از فوت مادر جون، نمازم رو مداوم م. نمازم رو خوندم. شدم و وضو گرفتم بلند

 . کنه یکنم با حسِ کردن وجودش ترس تو وجودم رخنه نم یده، حس م یبهم م

**** 
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. وقت استراحت بود ادیمدت کارِ ز هیبعد از . نرفته بودم رونیگذره و من کامل تو خونه بودم و اصال ب یاز اون روز م يروز چند

 عیسر. آنا جون بود يخونه  يشماره . دادم که تلفنِ خونه زنگ خورد یغلت م يپودر سوخار يمرغ رو تو يها لهیداشتم ف

 :برداشتم و گفتم

 بله؟  -

 :جون گفت آنا

  ؟یسالم دخترم، خوب -

 آقا، خوبن؟  ریام ،يساالر يآقا د؟یممنون، شما خوب -

 . فردا که گفتم تو رو هم دعوت کنم يگرفتم برا یمهمون هیراستش . زمیهمه خوبن، ممنونم عز -

  ا؟یشد طونیآنا جون؟ ش يچه جور یمهمون -

 :و گفت دیجون بلند خند آنا

 . يکرد ینم یوقت بود باهام شوخ یلیخ ا،یشد طونیتو هم ش! خدا نکُشتت دختر -

 . جور نبود آنا جون تشیموقع -

 :آنا جون گفت. کردم سکوت

مهم  ياز پروژه ها یکی تیبه مناسبت موفق. هیو ساالر ریام يفقط دوستا و همکارا ست،ین یخانوادگ یراستش مهمون -

 . میراحت تر میریرو تو خونه بگ یمهمون گفت ریام. شرکتشون

 کار؟  یچ امیآخه آنا جون من ب -

 یهمکارا رو هم حتما م يو همه  يشرکت بود يمدت تو هیکه تو هم  نیهم ا ،یدختر؟ خُب، هم تو دخترِ خوبم یچ یعنی -

 . همه با خانواده هاشونن. یشناس

 ! بگم یدونم چ ینم -

 تیبهم اهم ریام دمیترس یهم م یاز طرف یول نم،یرو با خودم بب رینه؟ دوست داشتم برم و رفتار ام ایبودم قبول کنم  مونده

 . نده

 باشه؟  ،يایب دیحتما با! دخترِ خوب یکن یمن ناز م يبرا يازت دعوت نکردم که دار ،يایمن زنگ زدم بگم ب لوفر،یاصال ن -

 شه؟  یشروع م یچشم، فقط چه ساعت -

 . ياحتماال از عصر گه،یشامه د يبرا یمهمون -

 . شم یچشم، مزاحمتون م -

 .فعال خداحافظت زم،یعز یمراحم -

 . خدانگهدارتون -
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برام  ای بایلباسام تقر يهمه . بلند شدم و رفتم سراغ کمدم. لباس ندارم! يوا. گذاشتم و به فکر فرو رفتم زیم يرو رو تلفن

چرا زودتر بهم خبر ! اوه، فرداست. بخرم دیبا! ایخدا. الغر شدم یلیآخه از فوت مادر جون به بعد خ. گشاد ایبودن  کیکوچ

 آخه؟  دینداد

 یگشتم و چند تا مطلبِ علم نترنتیا يتو یساعت هی. گن یواقعا آشپز به من م! به به. غذا رو آماده کردم و خوردم یحال یب با

 . رونیضر شدم و زدم بهم راجع به نجوم خوندم و بعد حا

 ! باحال بود یلیخ گهید شیکی. لباس ها وحشتناکه يفروشگاه بودم، کالفه شدم، همه  يتو

مغازه  يتو یطور کالفه در حالِ قدم زدن بودم که مدل نیهم! پوشتش؟ اون قدر که مدلش باز بود یم یمن موندم کس یعنی

پوشم،  یمراسمِ مختلط لباسِ باز نم يدونم تو یمن که م. خوب بود یلخورد مانتو باشه و یبه نظر بهش م. نظرم رو جلب کرد

 ! پوشم یم یمن چ ستیمربوط ن یپس به کس

. دمشیقشنگ بود، ازش خوشم اومد، خر یلیروش هم خ يطرحا. سه ربع بود و دامنش گشاد نشیخوشگل بود، آست یلیخ

 يکه رنگاش تو همون رنگا دمیهم خر یکیش يروسر. تا زانوم بود رهنیپ يچون اندازه  دمیهم خر رهیت يساپورت قهوه ا

 . نمیرفتم خونه تا بپوشمشون و خودم رو بب عتاون قدر ذوق زده بودم که با سر. بود یو نارنج يقهوه ا

آزاد و  نییاتا کمرم تنگ بود و از اون به پ. تو تنم خوشگل بود یلیخ دمشون،یلباسام رو در آوردم و پوش عیسر دم،یکه رس نیهم

 چیه! نمیخُب من هم یول! مجلسشون تک بشم يبودن، من تو دهیاحتماال تو پوش. از خودم خوشم اومد یلیخ. دار بود نیچ

 . پوشم یباز نم رهنیوقت پ

. و خوشبو بشه ادیدر ب یینو يتا از بو ختمیلباس ر يمحلول آب و نرم کننده  يدرشون آوردم و همشون رو تو خوشحال

کردن چه  دیاز خر شهیهم. تا آخرِ شب بگم صد بار رفتم نگاشون کردم و ذوق کردم دروغ نگفتم. دوش گرفتم هیخودمم رفتم 

 .بچه ها نیکنم، ع یچه بزرگ ذوق م کیکوچ

 ینم ادیو زر یکه کس يا یالبته مهمون ،یخواستم برم مهمون یبعد از مدت ها م. خوشحال بودم یلیشدم خ داریکه ب صبح

 ! نبود که از ذوق و شوقم کم کنه يمساله ا نیشناختم، اما ا

صافم رو با سشوار خشک  يگرفتم و موها یدوشِ الک هیظهر رفتم . شب خسته نباشم يعصر کامل استراحت کردم تا برا تا

پاشنه  يِکفش قهوه ا هیاه ساپورتم رو هم تنم کردم، همر. دمیلباسم رو پوش. باال جمعشون کردم و بستم پسیکردم، با کل

لوازم  نیاز ب. قشنگ تر کرد یلیرو خ کمیو بار دیسف يزدم که دستا یالك نارنج ممناخنا! پاشنه داشتا یدو سانت هیتخت، البته 

رنگ  یقدر بور و ب نیاگه ا. نبودم شیاصال اهلِ آرا. استفاده نکردم يزیمداد چشم چ هیکرم و  هیبه جز  يزیهم چ شیآرا

مداد  هیکرد که با  یروح م یرو ب رتمصو یلیخ مییطال يو موها دیصورت سف یول دمیکش یمداد چشم هم نم ینبودم حت

 میروسر. کردم و با سنجاق پشت گوشم ثابتش کردم یطرف هیبرق لب هم زدم و موهام رو . شدم یدور چشمام بهتر م یمشک

رو هم  میمدلِ بازِ مجلس يِقهوه ا يمانتو. اون جا به خاطرش وقت تلف کنم الزم نباشه گهیبستم تا د یرو هم مدلِ قشنگ

. خوب بودم دم،یبار آخر خودم رو د يبرا نهیآ يخوب تو. که ست کفشم بود رو هم برداشتم کمیکوچ یِدست فیو ک دمیپوش
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 دمیبود که رس میساعت هفت و ن بایشدم و تقر نمیسوارِ ماش. رونیرو برداشتم و بعد از قفل کردنِ در و پنجره ها زدم ب چمییسو

 يتشکر. گفت برم داخل دنمینگهبان با د. پارك بود رونیداخل و ب نیماش يمدل ها مدر خونه باز بود و انواع و اقسا. خونشون

 . کردم و رفتم داخل

رو برداشتم و بعد از قفل  هیهد يسکه برا هیبودم، همراه  دهیکه خر یساختمون پارك کردم و دسته گلِ بزرگ يکاینزد همون

 . به سمت ساختمونشون رفتم یکوتاه و لرزون يو با قدم ها دمیکش یقینفسِ عم نیکردنِ ماش

 يآنا جون لبخند دنِیاطراف رو نگاه کردم که با د یکم. باز رو بازتر کردم و وارد شدم مهیدرِ ن. اومد یم رونیآهنگ ب يصدا

 . اومد طرفم و بغلم کرد د،یاونم منو د. زدم

 :جون آنا

  ؟یقربونت برم خوب ،يایدونستم م یم -

  ؟يآنا جون؟ نکنه فقط تعارف زد امیمگه قرار بود ن -

 :دیجون خند آنا

 .نییپا ایب عیسر يلباسات رو عوض کرد. برو باال اتاقِ اول سمت راست. زیوروجک، زبون نر ایب -

 .چشم، ممنون -

در زدم و بعد از مکث  نانیاطم يبرا. نهیخُب، هم. اتاق، سمت راست نیاول. رفتم سمت باال يخنده ا جدا شدم و با تک ازش

 . نبود، فقط چند دست لباس و مانتو یکس. در رو باز کردم یکوتاه

 ينتوهاتخت پر بود از ما يرو بایتقر. اتاق گذاشتم يگوشه  يتخت تک نفره  يرو فمیآوردم و همراه ک رونیرو ب مانتوم

 یرو درست م میو داشتم روسر نهیآ کیرفتم نزد. يشد فیانگار وارد سالن مد مانتو و ک. مدل به مدل يها فیرنگارنگ و ک

 ! دمیکش يبلند نِیقلبم و ه يکه دستم رفت رو يطور ،کردم که در بدونِ زدن و با شدت باز شد

 . دیلباسام لغز يکه چشماش رو دمیچشماش گرد شد و بعد از در اومدنمون از شوك د دنمیبا د. بود ریام

 . سالم -

 :گفت يگرفت و با لبخند محو پمینگاهش رو از ت ریام

  ؟يدونستم دعوت دار ینم ؟یسالم، خوب -

قشنگ رو  پِیت نیو ا امیدونست من م ینم نیا. چشمام يتو ختیغم عالم ر! ام؟یبراش مهم هم نبود ب یعنی! دونست؟ ینم

 !قدر خوشحاله نیزده و ا

 . رو از نگاه متعجبش گرفتم نگاهم

 :ریام

  ؟یخوب -

 . آره -
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 :ریام

 ...  یول -

 . ریخوبم ام -

رو  نشیهمزمان دورب رمیام. رفتم سمت در فمیکادوم رو برداشتم و همراه ک يدادم تو و جعبه  شتریب یموهام رو کم يجلو

 .میهر دو هم قدم بود. ستادمیا. برداشت و اومد سمت در

 :ریام

 . دییبفرما -

 . اون سرعتش رو باال برد و همراهم حرکت کرد یرد شدم و جلو زدم ول تیاهم یکنارش ب از

 :ریام

 . ياومد... که ... خوشحالم که  یلیخ -

 . کم هم قانعم يحرفا و محبتا نیبه ا یمن حت! مچه قدر من قانع! کردم که نگو یذوق. دست خودم نبود. ستادمیا

 : اومد طرفم و گفت. دیبه پشت سرش کرد و منو د یو نگاه ستادیا ستمیهمراهش ن دیکه رفت، د یکم

  ؟یخوب -

  ؟یتو خوب. یآره، مرس -

 : و گفت دیچشماش خند ریام

  لو؟یتو امروز چته ن -

 . لویبازم شدم ن ؟یهمه خوشبخت نیمنو ا! من؟ يخدا

 . میبر ست،ین میزیچ -

 .شناختم یکه م ییو همکارا يساالر يآقا کینزد میو رفت میهمراه شد بازم

 هیزدن بق دینشستم و مشغولِ د هیشوم کینزد يگوشه ا. سالن ي گهیکردم و بعد از دادنِ کادو رفتم سمت د یهمه سالم به

! وجب پارچه هیهمه ! دخترا رو هم که نگو. کس مثل من حجابِ مو نداشت چیه یبود ول دهیلباساشون پوش بایخانما تقر. شدم

 یلباس مجلس نِیکه لباساشون ع نایپوشن؟ ا یمگه پسرا تو مراسما کت و شلوار نم. دترب دمیدخترا، شا نِیپسرا هم که ع! هــه

 یداشتم تو دلم م. مردونه هم برم يکنم به مغازه ها دیخر یمراسم يبه بعد، خواستم برا نیباشه از ا ادمی! دخترونه ست

. کوتاه یلیخ نیآست یِصورت شرتیت هیبود با  سرهپ هی! ابروم رفت باال. سرم رو بلند کردم. شدم يا هیسا يکه متوجه  دمیخند

 دورِ گردنش، خوشگل یو صورت یسرخاب يدستمال گردن تو رنگا هی! يکم مونده بود بشه حلقه ا! گم واقعا ها یکوتاه م یلیخ

 يا! رخواه یپیچه قدر تو خوش ت. هم تنش بود یخی نیج هی! بود دهیحاضرم قسم بخورم به چشماشم مداد کش! بود دهیچیپ

 !هه هه! پسر دیببخش! يوا

 . نگاش کردم یسوال
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 :پسر

  نم؟یتونم کنارتون بش یم -

 ! بود ادیآخه جا ز! روم نشد بگم نه یول! دارم آخه؟ یتیخُب من با تو چه سنخ! کردم تعجب

 . دییبفرما -

 ییهر لحظه منتظر بودم شروع کنه به متلک گو. پسرم فاصله رو حفظ کرد نیآفر! نشست کنارم، البته با فاصله "با اجازه" هی با

 رهنیپ هیدختر با  هیگذشت که  يا قهیچند دق. متعجب بودم یلیراستش خ! کرد یاصال به من نگاهم نم! انگار نه انگار یول

 ! خنده يسوژه ! به به. بود مینگاهش به پسرِ کنار. ناز و ادا اومد سمتمون تاتاه تا زانو با هزار کو يِحلقه ا

 :دختر

 پسر؟  یخوب! دیسع يوا -

 :گفت یحرکت چیبدون ه ده،یاسمش سع دمیکه حاال فهم پسر

 . خوبم -

 ! نیچه قدر سنگ! چه قدر خشک! ن؟یهم

 . اوردمیطاقت ن. کرد یدر واقع داشت منو له م. دیمن و سع نِینشست ب دختر

 . شم یله م رتونیدارم ز یول دایببخش! خانـــوم -

 : با ناز بلند شد و گفت یگرفت ول یحالم رو م یجونش نبود کل دیکنم اگه سع فکر

 . حواسم نبود زم،یعز دیببخش! يوا يا -

 !؟يدیند یبزرگ نیمنو به ا یعنیبهش کردم که  یهیعاقل اندر سف نگاه

 .بود ییبایدخترِ ز. قشنگش کرده بود یلیلب قرمزش که همرنگ لباسش بود خ رژ

 :دختر

 وسط؟  میبر يایم د،یسع -

 :دیسع

 .امینم یدون ینه، خودت م -

 :دختر

  ؟یطلسم رو بشکن يخوا یم یک -

 :دیسع

 . ستیحاال حاالها ن -

 یسرم شکل م يطور باال نیتعجب هم ياون قدر متعجب بودم که عالمت ها. رفت د،یکنارِ سع ستادنیا یبعد از کم دختر

 !نهیسوال و تعجب رو بب يعالمت ها نیا یکس دمیترس یم. گرفت
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 .از کنارم اومد صداش

 :دیسع

 تونم اسمتون رو بدونم؟  یم -

داشته  یتیشخص نیهمچ ،یپیت نیبا همچ ،یآدم نیکردم همچ یفکر نم چیه. کرد یغرورش داشت فوران م. کردم نگاش

 !در موردش قضاوت کرد یظاهر کس ياز رو دیواقعا نبا! باشه

 .يریم لوفرین ،يریم -

 :دیسع

 . هستم دیخوشبختم، منم سع -

 ! اوردیدست دادن جلو ن يپسرا دستشم برا ي هیمثل بق. شد شتریب تعجبم

 . ممنون -

 :دیسع

  د؟ییشما تنها -

 بله؟  -

 : گفت زد و يلبخند محو دیسع

  د؟یشرکت يکدوم کارمندا ياز بچه ها د؟یمنظورم خانواده ست؟ تنها اومد -

 . در ضمن، بله تنها هستم. مدت تو شرکت بودم هیمن خودم  -

 :دیسع

 . تونم برم یم دیاگه از بودنِ من ناراحت -

 !رفت باال ابروم

 . نه -

 :دیسع

 . دیمعذب یآخه حس کردم کم -

 . رم یاگه معذب باشم خودم م د،ینه، راحت باش -

نگاهم به ! قدر طرفدار داره نیکه ا هیدونستم ک ینم. بودن دیدوختم که هر کدوم با چشماشون منتظرِ سع یچشم به جمعت بازم

نگاهش درست . مشت بود نیدورب يدستاش رو. وحشتناکش تو هم بود يچشماش قرمز و اخما! چشمام گرد شد. افتاد ریام

 . دوخت نینگاهش رو گرفت و به زم دینگاهم رو که د. واقعا روم حساسه مفهم یدارم کم کم م. شکرت! ایاخد. من بود يرو

 :دیسع

  د؟یرقص یشما نم -
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 . تعجب نگاش کردم با

 . کنم رقص با ظاهرم جور باشه یفکر نم ر،ینخ -

 :دیسع

 اگه من ازتون درخواست رقص کنم؟  یحت -

 . بهش انداختم يزیآم رینگاه تحق. باال دیابروم پر يتا هی

 ! الخصوص شما یکار رو بکنم، عل نیا یکس يکنم برا یفکر نم -

 : زد و گفت يلبخند محو دیسع

 . ستیرقصن و براشون مهم هم ن یکه م دمیها رو با ظاهر شما د یلیمن خ یول -

 . ستمیها ن یلیمن جزء اون خ -

 : به صورتم کرد و گفت ینگاه دیسع

 . دیستیبله، ن -

 . دمید یکاش نم یول دمش،ید! من يو خدا دیچشمام دور خونه چرخ! نبود ینگاه کردم ول ریبه سمت ام. کرده بود میعصب

 یکه م ییتا جا ریام یبچسبونه ول ریداشت خودش رو به ام یسع یکنارش بود که ه يدختر هی. حال رقص وسط بود در

خوشگل  یلیدختره خ. بغض کردم. کرد یمن کم نم یِموضوع از ناراحت نیکرد، کامل مشخص بود اما ا یم يتونست ازش دور

 دنیبغضم در حالِ ترک! نه. آن حس کردم عروس و دامادن کی. نییپا او تنگ ت يحلقه ا نِیتنش بود با آست دیسف یرهنیپ. بود

 . بود

 :دیسع

  ش؟یشناس یم -

توجه بهش بلند شدم و رفتم  یب. کرد یرو هم نداشتم، داشت داغونم م اروی نیا يحوصله  .بغض آلودم رو ازشون گرفتم نگاه

 . با انگشتم گرفتمش. زهیاشکم بر يگذاشتم قطره . نبود یکس. سمت آشپزخونه

  ؟یکن یم هیگر -

 . با اخم نگاش کردم! ست؟یچرا ول کن ن نیا! بابا يا. بود دیعقب، سع برگشتم

 . رینخ -

 !بگم؟ آهـــان یچ حاال

 . کرده تیلنزم چشمم رو اذ -

 :زد و گفت يلبخند. زل زده بود به چشمام. ستادیا میدو قدم يتو کم،ینزد اومد

 یِسبز آب يچشما نیدونم ا یاالنم م. فهمم یو بدون لنز رو خوب م يهم من فرق چشم لنز ،یستین یخوب يهم دروغگو -

 .ستیبراق از اشک لنز ن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  – طونیاخمو و ش نیمهندس                            

wWw.98iA.Com ١٥٥ 

 . دمیبهش توپ یعصب

  ؟يدیفهم. کنم ینم هیولم کن، من گر -

 . اومد سمتم یکه با نگران دیتو صورتم د یدونم چ ینم. بهمون کرد ینگاه! کم بود نمیهم. وارد شد ریلحظه ام نیهم

 :ریام

  لوفر؟یشده ن یچ -

 .تر شد کیبهم کرد و نزد یدوباره نگاه. انداخت دیبه سع ینگاه خشن. نزدم یحرف

 :ریام

 کرده؟  تتیاذ! حرف بزن لو؟یشده ن یگم چ یم -

 :داد زدم بایبهش کردم و تقر ينگاه نفرت بار! يتو هم نامرد. رقصش افتادم ادی

  ه؟یک لوفریمگه مهمه؟ برو برقص، برو حال کن، ن ؟یکن یقدر تو کارام دخالت م نیچرا ا. نداره یبه تو ربط -

کردم، بازم مداد  زیچشمام رو تم. سالن سِیسرو يرد شدم و رفتم تو یاستم چیگشاد شدش از کنارش بدون ه يبرابر چشما در

که از زدنِ  نیبا ا. نگاهش ناراحت بود. رو به روم بود ریاومدم ام رونیکه ب نیهم. سالن يکردم و برگشتم تو دیدورش رو تمد

ز کنارش رد شم که مچِ دستم رو بهش زدم و خواستم ا يپوزخند. کنم غینتونستم پوزخندم رو ازش در یپوزخند متنفرم ول

 . قدم رفتم عقب هیو  دمیکش رونیسرخ شدم، دستم رو به شدت از دستش ب! مچم بود يرو میمستق. نبود نیبار آست نیا. گرفت

  ؟يدیفهم ،یزن یآخرت باشه بهم دست م يدفعه  ؟یزن یبهم دست م یبه چه جرات -

 : گشاد و متعجب نگام کرد و گفت يبا چشما ریام

  ؟يشد يجور نیچرا ا لو؟یچته ن -

گلوم  يتو یچشمم، بازم بغض يبازم اون صحنه اومد جلو! و اون دختر ریرقصِ ام! شدم؟ آهـــان يجور نیچرا؟ چرا ا واقعا

 . قرار گرفت

 : شد و گفت کیقدم بهم نزد هی ریام

 کرده؟  تتیاذ دیشده؟ سع یبگو چ لوفرین -

 . نه -

. میزد جفتمون نگاهمون رو گرفت یرو صدا م انیشام اطراف يآنا جون که داشت برا يا صداکه ب ستین يزیبگم چ خواستم

که هر لحظه عشقم  ییچشما. منم غرق چشماش شدم. بود رهینگفت، فقط تو چشمام خ يزیچ. ستادیخواستم برم که جلوم ا

 . شه یم شتریبهشون ب

 :ریام

 ! یستین یشگیهم لوفرِیهست، تو ن تیزیچ هیتو امروز  -
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 ينگاهم رو از چشما. عاشق لوفرِیمن عاشق بودم، ن. نبودم یشگیهم لوفریگه، من، ن یراست م. نداشتم ینزدم، حرف یحرف

 . براقش گرفتم و رفتم سمت آنا جون

 ریمکه هم ا نمیدونستم کجا بنش ینم. همراه با ساالد برداشتم و رفتم ایالزان کهیت هی يمجبور ینداشتم ول یلیبه غذا م اصال

 یو مطمئن شدم کس ستادمیچارچوب ا يتو. باغ نبود يهم تو یدرِ سالن رو به باغ باز بود و کس. و هم اون مزاحم رو نمیرو نب

بود  زیکه تم شیسنگ يسکو يرو یکنارِ درخت. نهیمنو نب یرفتم تا کس يتا قسمت دورتر نقدم زنا. رفتم داخل باغ ست،ین

! سرم کاله رفته دمیرو که تموم کردم، تازه فهم ایالزان. آزاد و خارج شدن از جو سالن، اشتهام باز شد يبا احساس هوا. نشستم

 . ساالدشم خوشمزه بود ش،یآخ. خوردم ایزانساالدمم با حسرت به ال. که کم برداشته بودم فیخوشمزه بود، ح یلیخ

 يبشقابم رو! بله... هوا و  دمیمتر پر هی ییم که با صدازد یساالد رو به چنگال م يتو یِنخود فرنگ يدونه  نیآخر داشتم

 . کالفه نگاش کردم. دمیرو د ریبه باال انداختم و ام ینگاه! خُرد شد نیزم

 بود؟  يچه کار نیا! یمنو بترسون دیبا شهیهم -

 : کرد و گفت ینگاه ریام

 . آروم بلند شو تو پات نره. نداره، ولش کن یبیع -

 : بهش کردم و گفتم یهیعاقل اندر سف نگاه

 !کفش دارما -

 :زد و گفت يلبخند ریام

  ؟ياومد رونیچرا ب -

 . دیچسب شتریجا ب نیخونه خفه بود، ا يفضا -

 :ریام

 . رونیب امیبکشم ب گهیپرس د هیپس برم  -

 : تعجب کرد و گفت ریام. مشتاق نگاش کردم يچشما با

  ؟یکن ینگاه م يچرا اون جور ه؟یچ -

  ؟ير یواقعا م -

 :ریام

 کجا؟  -

 . امیبکشم ب گهیپرس د هیبرم  یگفت! بابا يا -

 : و گفت دینگام کرد، بعد خند یکم

 گرسنته؟  -

 . گرسنمه دمیفهم رونیکردم باشم، اومدم ب یفکر نم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  – طونیاخمو و ش نیمهندس                            

wWw.98iA.Com ١٥٧ 

 :ریام

  ارم؟یبرات ب یچ -

 . اریهم بود ب يا گهید يخوشمزه  زیاگه چ. بزرگ ي کهیچند تا ت ا،یالزان -

 :ریام

  م؟یداخل بخور مینر -

 . جا نینه، ا -

 :ریام

 . امیکم صبر کن االن م هیباشه،  -

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ینم تیاون وضع يتو ر،یام دنِیسرم رو بلند کردم و با د ییپا يبا صدا قهیبعد از چند دق. تو دلم ذوق کردم یو من کل رفت

باالتر  ریام ياز انگشتا یکیبا فاصله توسط  شیکیسه تا بشقابِ بزرگ دستش بود که ! کنم هیبه حالش گر ایدونستم بخندم 

 : و گفت ستادیکه با حرص ا دمیبلند خند. خندم گرفته بود کهرفت  یراه م اطیاون قدر با احت. بود

 . کمک ایب -

 . من مهمون یزبانیشما م ر،ینخ -

 . و خودشم نشست نیزم يدو تا درخت گذاشت رو نیسکو ب هی يجلو اومد و رو اطیاحت با

  م؟یکار کن یرو چ نایا -

 . بشقابم اشاره کردم يشکسته ها به

 :ریام

 . میکن یبراشون م يفکر هیبعد  م،یاول بخور ایفعال ولش کن، ب -

 . بدون برنج يبشقاب پر هم جوجه  هیبود و ساالد و  ایالزان یکل! اوه. نیزم يو رو به روش نشستم رو کینزد رفتم

 هم غذا موند؟  هیبق يبرا! يوا -

 :دیخند ریام

 . مونه یغذا هم م یکل شهیهم يجور نیا يایراحت، تو مهمون التیخ -

چنگالِ  دمیخوردم که د یدوم رو م ي کهیداشتم ت. رو با ولع خوردم ایکارد و چنگالم رو برداشتم و الزان دم،یرو به هم مال دستام

 .نگاش کردم یشاک. اهایاز الزان کهیت هی ياومد رو ریام

 :ریام
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 من نخورم؟  ه؟یچ -

 . خُب جوجه بخور ار،یرو من گفتم ب ایالزان -

 :ریام

 ! یبدجنس یلیخ -

گلوم هم نتونستم قورت  يتو ياصال همون لقمه ! دیگرفتم شد یعذاب وجدان. کنار و خودش رو با ساالد مشغول کرد دیکش

 . نگام کرد. د رو از جلوش برداشتمبشقابِ ساال. کباب شد گرمیاون بچه مظلوما نشسته بود که ج نهویع نیهمچ. بدم

 :ریام

 توئه؟  يفقط برا نمینکنه ا -

بشقابِ ساالد  يرو هم تو ایاز الزان کهیو دو ت ختمیر امیبشقابِ الزان ياز ساالد رو تو یبه لحنِ دلخورش ندادم و نصف یتیاهم

 . بهتر بود يجور نیا. گذاشتم و گذاشتمش جلوش

کنه کاردم  یبود، نکنه فکر م ینگاش جور خاص. سرم رو بلند کردم و نگاش کردم. خوره ینم دمیخوردن شدم که د مشغولِ

 بوده؟  یدهن

 !به خدا کاردم رو دهن نزده بودم گه،یبخور د -

 :زد و گفت يلبخند ریام

 . ممنون -

 :زدم و گفتم يلبخند

 . خواهش، بخور بابا -

عقب رفتم و به درخت  یکم. دمیترک یداشتم م گهید. میو ساالد، جوجه هارم خورد ایبعد از الزان. دیچسب یلیخ. شدم مشغول

 . دادم هیتک

 . ریام یمرس! يوا -

 :و گفت دیخند رمیام

  م؟یبود ما کرد يچه کار نیا. دختر دمینوش جان، من که ترک -

 . قدر نخورده بودم نیواقعا چرا؟ تا حاال تو عمرم ا. گرفت خندم

 . خوشمزه بود یلیخوردم و غذاها هم خ یلیدونم خ یمدونم، فقط  ینم -

 :ریام

 . نخورده بودم یخوشمزگ نیبه ا ایآره، تو عمرم الزان -

هر کار کردم نتونستم نگاهم رو ازش  یول دم،یاز نگاهش خجالت کش. دیچرخ یچشمام م يرو شینگاه طوس. کردم نگاش

 . رمیبگ
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 :ریام

 . کردن میتقس ریحق يخانم لطف کردن و غذاشون رو با بنده  لوفریمخصوصا که ن -

 يبشقابا رو جمع کرد و با کفشاش به بشقاب خُرد شده ضربه زد و گوشه  عیو سر دیپر ریآنا جون، ام يبا صدا. زدم يلبخند

 . منم بلند شدم و لباسم رو تکوندم که نظرش بهم جلب شد. جمعشون کرد وارید

 : زد و گفت يلبخند محو. چشمام زوم شد يرو هیبعد از چند ثان. لباسم بود ينگاش رو. کردم نگاش

 داخل؟  میبر -

 . شد دیسع ي نهیبه س نهیس ریکه ام میهمراه هم وارد سالن شد. سرم رو تکون دادم فقط

 : بعد به من کرد و گفت ر،یبه ام یاول نگاه دیسع

 جان؟  ریاومده ام شیپ یمشکل -

 : گفت يبا لحن نه چندان دوستانه ا ریام

 ؟ینه، چه مشکل -

 : به من کرد و گفت رو

 .لوفرین میبر -

سالن شد همراه گرفتم و وارد آشپزخونه شدم ریو بشقاب ها رو از ام میهم وارد . 

**** 

 یربع هی. ارد اتاق بشمشلوغه منتظر موندم تا برن بعد و یلیخ دمیمنم د. ده بود که مهمونا قصد رفتن کردن کینزد ساعت

 :گفت دیآنا جون که منو حاضر د. رونیو آماده رفتم ب دمیرفتم و مانتوم رو پوش. صبر کردم که اوضاع بهتر شد

 . چند لحظه صبر کن دخترم -

ل همه رفته بودن و در حا. کالفه شده بودم. کرد یم یآنا جون داشت با مهمونا خداحافظ. مبل يگفتم و نشستم رو يا باشه

زد و  يلبخند دیکه منو د نیهم. که خندم گرفت دیکش یدر که بسته شد آنا جون نفس راحت. مهمون بودن نیآخر يبدرقه 

 . اومد سمتم

 :جون آنا

  ؟یرفت یم یداشت -

 . شده رید گه،یبله د -

 : کرد و گفت یجون اخم آنا

  ؟يهمه کار تنها بذار نیمنو با ا يخوا یم یعنی -

 يکارگر نگرفتن؟ مگه من کارگرم؟ نگاه عاجز یعنی! درب و داغون کردم يبه خونه  ینگاه. گشاد نگاش کردم يچشما با

 : زد و گفت يبهش کردم که لبخند
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  ؟يذار یتنهام م یعنی -

 . جا بمونم نیا ستیخوب ن... آخه  -

 :جون آنا

  م؟یحرفا دار نیدخترم؟ مگه ما با هم از ا ستیچرا خوب ن -

 ...  یدوست داشتم برم خونم، ول. بهش کردم یدودل نگاه

 . وارد خونه شدن و اومدن طرفمون ریو ام يباز شد، ساالر در

 :يساالر

 !به مهمونم برسم دخترم ادیامروز نتونستم ز دیدخترم؟ ببخش یخُب، خوب -

 . خوب بود یممنون، همه چ -

 :جون آنا

 . کمک يبمونه برا شمیخواد پ یدخترم امشب م -

 :ریام

 مامان؟  یمگه کارگر نگرفت! همه کار نیا -

 :کرد و گفت یجون اخم آنا

 . چسبه یکنه، به دلم نم یکارگر قشنگ کار نم! تنبل رینخ -

 . ادیمن خوابم م! ایخدا يوا! فیهمه جاشم کث ،یبزرگ نیمعلومه منم بودم، خونه به ا. کالفه بود ریام

 . آنا جون نگاهم رو دادم سمتش يصدا با

 :جون آنا

 . کمک ایبرو لباسات رو عوض کن و ب عیسر ر،یام -

 :کردم و گفتم نیلحنم رو غمگ! یلباس راحت! بهونه. به ذهنم زد يا جرقه

 . برم دیندارم، فکر کنم با یمن لباس راحت یآنا جون ول دیببخش -

 :زد و گفت يجون لبخند آنا

 . من اندازته ينداره دخترم، لباسا رادیا -

بهش کردم،  یدوباره نگاه. عالمت سوالِ خودش رِیمنم برد ز یعنی! بود یاعتماد به نفسش واقعا عال. کردم لشکیبه ه ینگاه

! فکر کنم از خنده بود یول ؟یدونم از چ یکردم، جفتشون سرخ شده بودن، حاال نم يو ساالر ریبه ام ینگاه. بود یمعمول

رفت باال و  عیحرکت سر هیبا  ریام. کرد یجون کردم که کامال خونسرد نگام م به آنا یدوباره نگاه. خودمم خندم گرفت

 . شد دیهم ناپد يساالر

 :جون آنا
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 . دم یهم بهت م یلباس راحت ا،یهمراهم ب -

 . کنم مزاحمتونم یبرم؟ حس م ستیبهتر ن -

 : کرد و گفت یاخم

 . دخترِ خوبم ایب! ها ينزد يحرف ها زد نیاز ا -

 !قراره تا صبح واسش کار کنم! بگه دختر خوبم دمیاب! گهید بله

 . شدم یوارد اتاق همراهش

 :جون آنا

 . ارمیراحت باش، من برم برات لباس ب نیبش -

 . تختشون يو گذاشت رو شمیلباس برگشت پ يسر هیبا  قهیسمت کمد و بعد از چند دق رفت

 :جون آنا

 .جا عوض کن، اگرم نه برو همون اتاقِ باال نیهم یاگه دوست داشت -

 !کنم برم بهتره ها یهنوزم حس م یپوشم، ول یم عیجا سر نینه، هم -

 يلباسام رو که در آوردم لباس رو. بلند شدم و در رو قفل کردم. و در رو بست رونیو با تکونِ سرش رفت ب دیجون خند آنا

رنگ با  دیگشاد وحشتناك، سف شرتیبلوزِ گشاد، جنسِ ت هی! نِ چشمام هماناهمانا و گرد شد دنیلباس رو د. تخت رو برداشتم

 . يبلندتر از حلقه ا یکم دیکوتاه بود، شا یلیخ! بود ناشیتدرشت، از همه بدتر آس یِسرخاب يگل ها

 دمشینداشتم، پوش يچاره ا. هم بود يا هیترک! بله. دستیمعلوم بود نپوش. مارکش هنوز روش بود. دهنم رو قورت دادم آب

شلوار رو . شد یمن توش جا م يسه تا. تا آرنجم اومد نشیبرخالف ظاهرش او نقدر برام بزرگ و گشاد بود که آست یول

. جالب بود. دلم به حالِ خودم سوخت. خندم گرفت دهیگشاد بود که نپوش قدراون ! زرد رنگ. دهنم باز موند گهیبرداشتم که د

کمرش خوب بود و  دم،یشلوار رو پوش. میکم وسواس هیآخه من . بهم داد دهینپوش يخوشحال شدم لباسا. مارك روش بود نمیا

سرم کردم و با . و خنک بود یخهم برام گذاشته بود که ن یشال زرد رنگ. ناجور گشاد بود نییهمه جاش تا پا یاندازه ول

شکلِ  قایدق ییخدا. خنده رِیکم خودم رو نگاه کردم، بعد بلند زدم ز هی. کردم آروم چشمام رو باز. نهیبسته رفتم سمت آ يچشما

 . بهم دست داد یاون قدر لباسام رنگارنگ بود که حس شاداب. کم بود مینیب يرو يقرمز هیفقط . دلقکا شده بودم

 : در زدن نگاهم رو از خودم گرفتم و گفتم يصدا با

 بله؟  -

 :جون آنا

  ؟یخوب -

 .امیاالن مممنون،  -
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با . در بودن يهر سه تاشون جلو. رونیکنار تختشون گذاشتم، قفلِ در رو باز کردم و رفتم ب نیزم يخودم رو مرتب رو يلباسا

 . دمیخودمم خند. خنده ریدفعه زدن ز هینگام کردن و  نییکارتونا هر سه تاشون از باال تا پا نیمن مثل ا دنِید

 :يساالر

  ده؟یپوش نیا يداد هیچ نیا -

 . از چشماش اشک هم اومد یحت د،یخند یبلند داشت م ریام

 :جون آنا

 . ادیرنگا بهش م نیچه قدر ا نیبب گه،یخوبه د -

  د؟یبهم بخند دیمنو نگه داشت! شما يخنده  ي هیمن شدم ما! گهیخوبه د -

و  دیخند یهنوزم داشت م. کردم ینگاه ریچشم به ام يبا گوشه . جون اومد، دستم رو گرفت و به سمت آشپزخونه راه افتاد آنا

اشتباه ! و چشمک زدن؟ نه بابا ریکار کرد؟ چشمک؟ ام یچ نیا. دیبهم زد که نفسم بر یچشمک. چشمام بود ينگاهش تو

 ! میداریپس تا صبح ب. دمیکش یآه میکه شد آشپزخونهوارد . دونم یبود؟ نم. آره، توهم بود. کردم

 :جون آنا

 قربونت برم؟  يراحت تر يانجام بد يچه کار -

 : گفتم یبگم برم خونه راحت ترم ول خواستم

 . دیشما بگ یهر چ -

 :جون آنا

 . آسونه یول ادهیجا آسونه، درسته ز نیخُب کارِ ا -

 . باشه -

 :برگشتم طرفش و گفتم! ییخارج از ظرفشو يها يکار فیو کث فیکث يپر از ظرف ها. واقعا وحشتناك بود. جلوتر رفتم

  ن؟یندار ییظرفشو نینا جون ماشآ -

 :زد و گفت يجون لبخند آنا

 . نه دخترم -

 . و رفتم سمتشون دمیکش یپف! بود ادیز یلیبابا ظرف ها خ يا... من تا ...  یعنی! خُب. گرد نگاش کردم يچشما با

 :جون آنا

 . گن سرطان زاست یدر ضمن، م! شوره یخوب ظرف نم! دختر هیچ ییظرفشو -

 دیبهش کردم که خند ينگاه درمونده ا! نن؟یب یاون همه روغن رو غذاها بود، اونا رو نم! خُب روغن هم سرطان زاست! بابا يا

 يسالِ من تو کی يبه اندازه . ستادمیا ییظرفشو يجلو. آشپزخونه رو ترك کرد ".کارا برسم ي هیمنم برم به بق"و با گفتنِ 
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از پسِ  یبگه خُب وقت ستین یکی. ها و اطراف نتیکاب یِفیو پاشِ خود آشپزخونه و کث تخیبدتر از اونا ر. ظرف بود ییظرفشو

  د؟یریگ یچرا م دیایدادن بر نم یمهمون

 هیظرف ها قرار گرفتم و با  يکالفه رو به رو! نکردم دایدستکش هم پ یهر چه قدر گشتم حت. رفتم جلو یبودم ول خسته

 !دارن، نه دستکش ییظرفشو نیکه نه ماش نینه به ا ،یونیاع يخونه  نینه به ا. آب رو باز کردم ریحرکت ش

 ي سهیسه تا ک! شد یباورم نم. ختمیر یسطلِ آشغال م يرو تو شیکردم و اضاف یم زیظرف ها رو با آب تم يهمه  اول

 سهیون سه تا کا. دیدو ساعت طول کش کیکار نزد نیهم. شده بود دهیمثل کوه چ فیظرف ها هم چند رد! بزرگ آشغال شد

 .دمیکش یقیعم نفس. ییاز آشپزخونه و برگشتم سرِ ظرفشو رونیرو بردم ب

 . خونه برگردون نیمنو زنده از ا ا،یخدا -

 :ریام

  مه؟یقدر اوضاع وخ نیا یعنی -

 : گفتم. لبخند زد ریام. نگاش کردم تیبا عصبان. بود ریترس برگشتم عقب، ام با

 . وضعِ من خنده داره نیواقعا هم ا ،يبخند دمیبا -

 : و گفت ستادیاومد سمتم، کنارم ا ریام

  ؟يخوا یکمک م -

 . کنه ذوق زده نگاش کردم یبرخورد م يجد یلیخ دمید یوقت یکنه ول یم یفکر کردم داره شوخ اولش

 واقعا؟  -

 :ریام

 . گهیآره د -

 . ادهیز یلیخ م،یشروع کن ایب عیپس سر -

 میداشت عیسر یلیخ. شُستشون یآب م ریش رِیهم ز ریشروع کردم به کف زدن به ظرف ها و ام و من میستادیدو کنار هم ا هر

 . میهر دو ساکت بود. میرفت یم شیپ

 :ریام

 . دمتیجا د نیشوکه شدم ا یلیامروز خ -

 . هم نزدم یحرف. دستم بود ينکردم، نگام به ظرف تو نگاش

 :ریام

 گفت؟  یم یچ دیامروز سع -

 همون دختره؟ ! آهــان! د؟یسع -

 . پسره افتادم پیت ادیکه  نیهم ا ر،یگرد ام يهم به چشما دم،یخند. برگشتم سمتش. با تعجب نگام کرد ریام
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 !خودش يبود برا یخانوم -

 . دمیمنم خند د،یدفعه بلند خند هی ریام

 :ریام

 گفت؟  یم یواقعا چ یول! تو دختر یباحال یلیخ -

 . نبود یمهم زیچ ست،ین ادمیباور کن  -

 :بهش نگاه کردم و آروم زمزمه کردم یچشم ریز. کرد یاخم نامحسوس ریام

 . میبرقص میگفت بر! آهان -

 !هر دومون يرو ختیو تمام آب ر ییظرفشو يسر خورد تو ریدفعه بشقابِ دست ام هی

 ... انواع و اقسامِ روغن و ساالد و ! نه ها سیشده بود، البته فقط خ سیسراسر خ لباسم

 :داد زدم بایداد، تقر تیبهت جاش رو به عصبان. از من بدتر بود. نگاه کردم ریبهت سرم رو باال بردم و به ام با

 بود؟  يچه کار نیا! ریامــــــ -

 : و گفت ستادیاصال حواسش به لباسامون نبود، اومد رو به روم ا ریام یول

 رقص داد؟  شنهادیبهت پ یگفت -

. خورد یحالم از خودم داشت به هم م! اَه اَه! لباسام رو نگــاه! خـــدا يا! گه یم یچ نیگم ا یم یمن چ! رفت باال ابروهام

 :بلند گفت ریام

 رقص داد؟  شنهادیبهت پ یگفت لوفر،ین -

 :و مثلِ خودش بلند گفتم یعصب

 !آره بابا، آره -

 :دیغر ریام

  ؟يجوابش رو داد یتو چ -

 یرو م نایا يحاال چرا دار ؟يدیگفتم مخصوصا شما، فهم ؟یبدم چ شنهادیرقصم، گفت اگه من بهت پ یگفتم من نم -

 ! بد گرفتم يبو! اَه اَه ؟ينگاه چه به روزمون آورد! ؟یپرس

 یکی یلیاالن با روغن و چرك و چ. يزیاز نظرِ بهداشت و تم یوسواس بایدخترِ تقر هی يریم لوفریمن، ن. کن تو رو خدا نگاه

 . لبش بود يرو يکردم که لبخند محو ریبه ام یدوباره نگاه! شدم

 ! مسخره ؟یخودت جوك گفت يبرا دمیشا ایخوره  یم دنیبه خند تمونیوضع یلیخ ؟یچ یعنیلبخند  نیاون وقت ا -

 :ریام

 . ایب! گهیحمام د ير یقدر حرص نخور کوچولو، بعدش م نیا -
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چهار بود که ظرف ها کامل  کیساعت نزد. رفتم يمجبور یکه حالم از خودم بد بود ول نیبا ا. خودش رفت سرِ ظرف ها بازم

ظرف رو که شُستم  نیآخر. مینداشت نایاون جا نذار و ا نویبده من و ا نویکه مثال ا نیجز ا یمدت حرف نیا يتموم شد و تو

ها با کارِ آب  نتیکارِ کاب. شُستم... و  یچرب يبرنده  نیکننده و از ب یضد عفون عیها رو با ما نتیبرگشتم عقب و کاب عیسر

 . تموم شد ریام دنیکش

 :ریام

 . کنم یم زیرو خودم تم شیبق گهیبرو د لوفر،ین يدیزحمت کش یلیخ -

 : زدم و گفتم يلبخند. ختیر یاز چشماش م یداشت خستگ. سمتش برگشتم

 . يساالر يتم آقاتا آخرش هس یعنیموندم  یوقت -

 :ابروهاش رفت باال و گفت ریام

 !؟يساالر يآقا -

 آقا؟  ریبهت بگم ام يکه روم باال آورد يگند نیبا ا ينکنه انتظار دار! بله بله -

ما رو  رونیب میرفت یلباسا م نیکال اگر االن با هم. جالب بود یلیخودمم خندم گرفته بود لحنم خ. دیخند یبلند م د،یخند ریام

 . خندم گرفته بود ختمونیاز ر. گرفتن یها م يگدا و متکد يبه جا

  ؟يبهم بد دیدار زیچند تا دستمالِ تم -

 . در آورد و داد دستم زیو از توش چند تا دستمالِ تم ییرفت سمت کشو ریام

 . ممنون -

کف  عیسر ریبعد از اون، ام. دمیبودن رو دستمال کش فیکه چرب و کث یلیوسا يهمه  يآشپزخونه و رو زیم يرو عیسر

به کلِ  ینگاه. تموم بود بایو تقر ختمیر ییلباسشو نیماش يرو تو فیکث يکرد، منم تمام دستمال ها زیآشپزخونه رو تم

رو باز کردم و وحشت  خچالیدم کردم و رفتم درِ  يچا عیسر. بودآب جوش . چسبه یم ییاالن چا دمیآشپزخونه کردم، د

 . کردم

 !يوا -

 .شمیو اومد پ دیپر یصندل ياز رو ریام دم،یکه کش يبلند يوا با

 :ریام

 شده؟  یچ -

 ! شد یآورده م رونیب دیکه با ییبود و پر از ظرف ها فیفوق العاده کث خچالی. کردم که رد نگاهم رو گرفت خچالیبه  ینگاه

 :ریام

 . کنم یخودم مرتب م ن،یتو بش -
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... ماشاا. کرد یو غذاشون رو خال ختیر ییظرفشو يرو تو فیکث يظرف ها عیسر ریام. خدا خواسته قبول کردم و نشستم از

و  ختمیر يآخرشم دو تا چا. و داخلش رو مرتب کردم خچالیمنم . شُست ییرفت و ظرف ها رو تنها! هیپسرم چه قدر کار

 . نشستم

 .جوون یش ریپ! شیآخ -

 . رو برداشت شییرو به روم و چابا خنده نشست  ریام

 :ریام

 !قدر کار نکرده بودم نیتا حاال تو عمرم ا -

 . کردم نگاش

 . من کرده بودم یول -

که شام هم داده شد و بعد از  میمراسم داشت هیآره، روز هفتم مادر جون خونمون . مات و بغض دارم رو برگردوندم سمتش نگاه

 یدونستم اونم حالش خرابه، ول یازش نداشتم، م يانتظار. آنا جون هم رفت یحت. دمهمه رفتن و من مون کیش یلیخ یمهمون

 :گفت دیکه سکوتم رو د ریام. کردم هیکردم و گر زیخراب تا صبح شُستم، تم لِمنم حالم خراب بود، با همون حا ؟یمن چ

 . دیرفت و آمد ندار یشما که با کس ؟یک -

 . کردم نگاهش

 . گم یمراسمِ هفتم مادر جون رو م -

 :ریام

 . یما رو ببخش دیبا م،یما هم کنارت نموند یواقعا متاسفم، حت -

 . دیبار یکردم، صداقت از حرفاش م نگاش

 ،یاز هر کس ایکه از شما توقعِ کمک داشته باشم  ستمین یمن آدم! دینداشت يا فهیشما وظ ر،یام ستین یبه عذرخواه يازین -

 . شه یدونم چرا نم ینم یباشم ول يگرفتم تنها قو ادیمن 

 :ریام

 شرکت؟  يگرد یچرا بر نم -

 . گردم یبر م -

 :ریام

  ؟يکرد یکارا م یمدت چ نیتو ا -

و ساعت دنبالِ من  قهینه؟ تو که هر دق گه؟ید یدون ینم! آدمِ زرنگ يا. افتادم باشیو تعق شیمشک 206 ادیحرفش  نیا با

 . دونم یرو م هیخواستم االن رو کنم که قض یاما نم! يبود

 . سرم گرم بود ییجا هیکردم،  ینم یکارِ خاص -
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 :ریام

 !با از ما بهترون گه،یبله د -

 . کنه یم يچه خوب نقش باز یدونه ول یکه م نیبا ا! کردم نگاش

 . رو بخور سرد شد تییچا. نه، از ما بهترون نبودن -

 .رو برداشتم و خوردم مییزودتر چا خودم

 :ریام

 . ارمیقند ب سایوا -

 .خورم، ممنون یم یرو خال يمن چا -

 ! اَه. برداشت یقند بزرگ شییبازم وسط چا! با تعجب نگاش کردم. برداشت یقند بزرگ ریام

 !ریام -

 :با تعجب نگام کرد و گفت ریام

 بله؟  -

  ؟يخور یقدر قند م نیچرا تو ا -

 :ریام

 !رو بدونِ قند دوست ندارم يخُب من چا -

 !گهیدونه بسه د هیچند تا؟  گهید يدوست ندار دمیخُب فهم -

 :زد و گفت يلبخند ریام

 .ره ینم نییباور کن از گلوم پا -

 :دفعه داد زدم نیبرداشت که ا يبازم قند. نگفتم يزیکردم و چ نگاش

 !ریامــــ -

 :ریام

 . دونه هی نیفقط هم! گهیم آب شد ددهن يقند تو يخُب باهام حرف زد! بابا يا -

 یاز تصورش حالت تهوع گرفتم ول! ؟ییچا هیسه تا قند بزرگ با ! من يخدا. کوچولو بود يمثلِ بچه ها قایگرفته بود، دق خندم

آنا جون تا چشمش . گذاشتم زیم يرو رو مییبا وارد شدنِ آنا جون چا. داد هیتک شیگاه صندل هیخورد و به تک لکسیر یلیخ ریام

 .  بهمون افتاد چشماش گرد شد

 :جون آنا

  ه؟یچه وضع نیا -

 :گفتم. دیخند ریام
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 . دیبگم، از پسرتون بپرس دیآنا جون، از من نخوا -

 :مظلوم گفت رینگاه کرد که ام یرو سوال ریجون ام آنا

 .مامان گهیخُب حواسم نبود د -

 :جون آنا

 .شده زیتم یلیدستتون درد نکنه خ. کارا تمومه بایتقر میبخواب میبر. صبح شد گه،ید دیبلند ش -

 .دیجون بغلم کرد و صورتم رو بوس آنا

 . نکردم يکنم، کار یخواهش م -

 :جون آنا

 . باال دیخُب، بر -

 .برد میهمون اتاق که لباسامون رو گذاشته بود يجون همراهم اومد و منو تو آنا

 :جون آنا

 . يریدوش بگ هی یتون یهم داره، م سیجا سرو نیا -

 . ممنون -

 :جون آنا

 .باال ارمیبرات م نییخودتم از پا يلباسا ارم،یخواب م يبرا یلباس راحت هیاالن برات  -

 زحمتتون نشه؟  -

 :جون آنا

 .امیدختر، االن م نیبش -

 . دستش بود يحلقه ا نیآست دیبلند سف رهنیخودم به همراه پ يبرگشت و لباسا نیتخت نشستم، بعد از چند م يرو

 :جون آنا

  ؟يندار يکار. راحت باش، من برم. دمشیخواب راحته، تا حاال نپوش يبرا -

 .نه، ممنون -

. رونیدوش گرفتم و اومدم ب هی عیسر! به به. سیدر رو قفل کردم و رفتم داخل سرو عیسر. رونیزد و رفت ب يجون لبخند آنا

جا بخوابم؟ اصال  نیا دیمن با. به تخت کردم ینگاه. قشنگ بود یلیخ یبلند و گشاد بود ول یلیکه خ نیبا ا. دمیرو پوش رهنیپ

با . نبود يا گهید يفقط تشکش بود و ملحفه  رشیتخت رو برداشتم، ز يملحفه . برمتونستم  یچرا موندم؟ ساعت پنجه، م

دچارِ  ای هیدونم حالتم معمول ینم. حفه بوده، بدم اومد روش بخوابممل يمهمونا رو يها فیلباس ها و ک يکه همه  نیفکر به ا

 دایپ زیتم يملحفه  یاتاق رو گشتم ول. هش یم شتریکردم از مرگ مادر جون به بعد وسواسم داره ب یحس م! وسواس شدم

 . و قفلِ در رو باز کردم دمیپر عیسر رمیبگ زیتم يتونم از آنا جون ملحفه  یکه م نیبا در زدنِ اتاق خوشحال از ا. نکردم
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بعد از چند . من مونده بود ينگاه اونم مات و مبهوت رو. کرده بود ریگ شیطوس يگرد شدم، تو چشما يچشما. بود ریام! يوا

دفعه در رو باز کردم؟ آخه من از  هیچرا ! خاك بر سرِ من. دادم هیکوتاه به خودم اومدم، در رو بستم و به در تک یلیخ ي هیثان

 !گهیدره؟ فکر کردم آنا جونه د توقته صبح پش نیا بدونم اون اکج

. نهیآ يرفتم جلو! لوفرین يریبم يا. دونه زدم تو سرم هیبه لباسام کردم و  یزد، نگاه یسرم مثل نبض م. زدم ینفس م نفس

 دتریکه به خاطرِ حموم رفتن سف دمیبود و صورت سف ختهیدورم ر سیکه خ يبلند ییِطال يبا موها يبلند حلقه ا دیسف رهنیپ

 . خوابش نبره گهیفکر کنم د. دهیروح د ر،یام. شده بود

 :آروم گفتم. ستادمیپشت در ا دمیدو عیمثل جن زده ها سر. دادم که در زده شد یو فحش م نیطور خودم رو لعن و نفر نیهم

 بله؟  -

 :ریام

  ؟یلحظه در رو باز کن هیشه  یم -

 .رونیباز کردم و سرم رو بردم ب یبازوهام هم انداختم، در رو کم يو سرم کردم، روشالِ زرد رنگ ر عیسر

 بله؟  -

 : انداخت و گفت نییبهم کرد، بعد سرش رو پا ینگاه ریام

 .باال ادیکرد، نتونست ب یپاهاش درد م گهیداد بدمش بهت، خودش د نویراستش مامان ا. متاسفم -

 .ارهیخودم بهش گفته بودم اگه براش ممکنه برام ب. زدم و ازش گرفتم يلبخند. چادر و جانماز بود هی. دستش نگاه کردم به

 . ممنون -

 . تخت افتادم يرو يملحفه  ادی عیخواست برگرده که سر يبهم کرد و با لبخند ینگاه

 !ریام -

 .سمتم برگشت

 :ریام

 بله؟ ... جا  -

 دمیکش یقینفس عم. تونستم بفهمم یفرار گونش م ياز نگاه ها نویهول بود، ا. نگاش کردم زیبود؟ ر یچ "جا" نیا! جــــان

 :و گفتم

 . باشه زیتم ؟يملحفه بهم بد هیشه  یم -

 :ریام

 مگه رو تخت نداره؟  -

 ... خُب ...  یچرا، ول -

 :زد و گفت يلبخند ریام
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 . ارمیباشه، صبر کن االن م -

سرمه  يبعد از چند لحظه برگشت و ملحفه . بود که من بودم یاتاق ير و رو به روتو اتاق خودش که دو تا اتاق اون ورت رفت

ازش گرفتم . روش بود ییطال يکوچولو یلیخ زیر يستاره ها! طرح داره! نه دمیکه شد د کینزد. دستش بود یبدون طرح يا

 :و گفتم

 چه قدر خوشگله؟  -

 :ریام

 . دوستش دارم یلیآره، منم خ -

 .دیبه سرش کش یو دست دیمشکوك نگاش کردم که خند! ازش استفاده کرده؟ رینکنه ام! نکنه استفاده شدست؟. کردم نگاش

 :ریام

 . استفاده نشدست -

 . نگفتم که ناراحت نشه يزیچ یکه مطمئن نبودم ول نیبا ا! االن خوابه گهیجون د آنا

 . یمرس -

 :زد و گفت يلبخند ریام

 .کنم یخواهش م -

. دستم نگاه کردم يتو يبه ملحفه . تخت نشستم يآروم رفتم و رو. فت و منم نگاهم رو ازش گرفتم و در رو بستمر یعقب

. خود تخت بود يبود بهتر از ملحفه  یوسواس رو کنار گذاشتم، هر چ. کار کنم یدونستم چ یتخت، نم يگذاشتمش رو

 !خودش گفت استفادش نکرده

 یلیخ دم،یملحفه کش يشدم و دستم رو رو يور هی. دمیتخت، شالمم در آوردم و دراز کش يشدم، پهنش کردم رو بلند

 !تخت خودم بخرم يکنم برا دایپ يملحفه ا نیتونم همچ یم نمیبب رونیباشه برم ب ادمی. خوشگل بود

 . بود که خوابم برد یدونم ک یچپ و راست شدن باالخره نم یکل با

! ا دمیتختم برش دارم د يدستم رو دراز کردم که از باال! شد یاصال باز نم. باز کردم مهیچشمم رو ن هی میزنگ گوش يصدا با

چشمم اتاق رو . نشستم عیسر! ستمیخودم ن يمن که خونه ! يوا يا دمیچشمم رو کامل باز کردم، د. ستیچرا تختم باالش ن

خاك بر . بود میچشمام گرد شد، ساعت دو و ن. اتاق برداشتم یِپاتخت يرو از رو میگوش. نبود یکنه، ول دایگشت تا ساعت رو پ

بلند شدم و دست و صورتم رو شُستم و . افتاده ماین يشماره  دمیاز دست رفتم، د يتماس ها يرفتم تو. آبروم رفت! سرم

دونستم  ینم. تخت نشستم يرو هم برداشتم و رو فمیک. دمیو مانتوم رو روش پوش دمیخودم رو پوش ينمازم رو خوندم و لباسا

 !گهیزنه د یاگه خودش کار داشته باشه زنگ م! نه ایزنگ بزنم  مایبه ن

که به  يا یهمون مداد مشک ینکردم حت یشیآرا چیبه خودم کردم، ه یگذاشتم، نگاه فمیک يرو تو میشدم و گوش بلند

 !باشه داشته شیآدم آرا دیکه نبا شهیهم! گهیخوبه د يجور نیهم! زنم یچشمام م
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آشپزخونه و سالن رو هم  يتو! تعجب کردم. کس نبود چیه. نییرفتم پا. سکوت کامل بود يخونه تو. و در رو باز کردم رفتم

برش داشتم و  عیسر. تلفنشون بود زیم يرو یکاغذ و قلم! ست؟یزشت ن یبدون خداحافظ. برم دیمن با. نبود یکس یول دمید

 . مشغولِ نوشتن شدم

 ».که بابت شب موندن بهتون دادم، خدانگهدارتون یو زحمت یازتون ممنونم بابت مهمون یلیبرم آنا جون، خ دیمن با. سالم«

به سمت سالن رفتم و کفشام . گذاشتم خچالی يرو ییآهنربا ياز عروسک ها یکی ریرو برداشتم و بردم آشپزخونه و ز کاغذ

خواستم به ! شیآخ دم،یکش یآزاد نفس يهوا يدستام رو باز کردم و تو .خدا رو شکر درِ سالن باز بود. رونیو رفتم ب دمیرو پوش

لباسِ  هی! واوو. اومد یداشت به سمت من م. بود دنیکه از رو به رو در حالِ دو دمیدرو  ریبردارم که ام یقدم نمیسمت ماش

 . تنش بود يحلقه ا نیآست

 :زد و گفت يهم لبخند ریام. گرد شدم رو درست کردم و لبخند زدم يچشما عیشدنش سر کینزد با

 .ریسالم، صبحِ ظهر شدت بخ -

 . سالم، ممنون -

 :بهم کرد و گفت ینگاه ریام

  ؟ير یم -

 . گهیآره د -

 دونه؟  یمامان م -

 . که خوابن نیمثلِ ا هینه، بق -

  ؟يبر يخوا یخبر م یب -

 . نه، براشون نامه نوشتم -

 . شه، بذار برم بهش بگم یمامان ناراحت م! زشته -

 . يکارشون دار یچ! گهینشدن د داریخسته ان که ب یلیحتما خ. نه، بذار بخوابن -

 ...  یباشه ول -

. صورتم بود يشده رو زینگاهش ر. کردم ریبه ام ینگاه. بود مایآوردمش، ن رونیب فمیاز ک. قطع شد میگوش يبا صدا حرفش

 :اتصال رو زدم و گفتم يدکمه 

 بله؟  -

 :گفت ماین

  ؟یخانم، خوب لوفریسالم ن -

  ؟یشما خوب. سالم، ممنون -

  رم؟یاون موضوع بگ يتونم امروز وقتت رو برا یم نمیخواستم بب یبله، راستش م -
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 :بود گفتم ریام يکه نگاهم رو یحال در

 کدوم موضوع؟  -

 ... که گفتم بهم  یهمون کمک... همون  -

 امروز؟ ! آهـان -

 . بله، اگه برات امکان داره االن -

  ام؟یب دیفقط کجا با. خُب، باشه -

 . میکه اون دفعه اومد ییهمون جا -

 !نرسم ریبگو که د يرتریکم زمان د هی ستم،یباشه، فقط من خونه ن -

 خوبه؟  گهیساعت د کیباشه،  -

 . خوبه -

 .يازت ممنونم، با یلیخ -

 .خداحافظ -

 :و گفت دیخند ماین

 .خداحافظ -

 :گفت ریکه ام فمیک يذاشتم تو یداشتم م. رو قطع کردم یگوش

 بود؟  یک -

نگاهم رو ! ؟یچ نیا یدرسته من دوستش دارم ول! داره؟ یچه ربط نیبه ا. باال رفته نگاش کردم يرو باال بردم و با ابروها سرم

 :ندارم، راستش رو بهش گفتم یمن ترس یول! دهیپرس ییجا یدونست سوالِ ب یانگار خودشم م. کالفه نگام کرد د،یکه د

 . بود ماین -

 :ابروهاش رفت تو هم و گفت ریام

  ؟یک -

 . گهیپسر عموم د ما،ین -

پوزخندش منو از  يشم؟ صدا یخوشحال م نیحرص خوردن ا دنِیچرا من هر دفعه با د! ایخدا يوا. صورتش قرمز شد ریام

داشت خودش رو خونسرد نشون  یبود، سع یلبش بود، البته کامال پوزخندش عصب يرو يپوزخند. نگاش کردم. ددر آور امیرو

 . حس درست باشه نیا دوارمیفقط ام! کنم درك یتونم حس ها رو کم یدخترم، م هیباالخره من . بده

 :ریام

  د؟یخوبه، قرار گذاشت -

 :گفتم خونسرد
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 .داره گفت برم يبله، باهام کار -

 :و گفت دیخند یعصب ریام

  ؟يباهاش رابطه ندار یتو که گفت -

 . گم یهنوزم م -

 :چشمام و گفت يکرد، دوباره نگاه داغونش رو دوخت تو يبه اطراف نگاه کالفه ا ریام

 بگو رابطتتون در چه حده؟ . نده يمنو باز لوفر،ین -

 !کرده؟ يراجع به من چه فکر نیصال کدوم رابطه؟ اا ؟یچ یعنیگفت؟ رابطمون در چه حده؟  یچ نیا. بهش کردم ینگاه

 :بلند گفتم يکردم و با صدا یاخم

 ...  یلیخ! باهاش ندارم، هه يا گهید يرابطه  دنشیرابطه کدومه؟ من به جز همون چند بار د ه؟یمنظورت چ -

 :هم داد زد و گفت ریام

االنم که  ،يخند یو م یگ یم یمهمون يتو دیبار با سع هی! يریگ یگرم م نیبار با شرو هی ؟یچ یلیهـان؟ خ ؟یچ یلیخ -

 ...  گهید! مایقرارتون با ن

اون  يصورت مردونه  يمن رو کیدست کوچ یلیکه س نیبا ا. دیکه ناخودآگاه بهش زدم، حرف تو دهنش ماس يا یلیس با

. زد شیبا حرفاش دلم رو آت. یمونیاز پش ياثر چینگاهش روم بود بدون ه. بد جور دلم رو خنک کرد ینذاشت ول يریتاث چیه

که  دمیچشمام بود، د ينگاهش سرگردون رو. اشک تو چشمام پر بود. دمیخودم شن یول ومدین رونیشکستنش ب يقلبم، صدا

 یم دیفهم یاشکام م دنِیاگه قبل از د. گفته یچ دیفهم ریبود، د ریشد، اما د مونیپش یکم دمیرنگ نگاهش عوض شد، د

 ؟یاونم چ ،بهت تهمت بزنه يکه دوستش دار یسخته کس یلیخ! به من تهمت زد. بخشمش ینم! االن، نه یول دمش،یبخش

غرورم رفت، . خُرد نشه شتریگرفتمش تا قلب شکستم ب عیسر یول ختیاشکم ر. هم نداشته باشه یتیواقع چیتهمتش ه یوقت

دونم،  یم. دیکش یقیوند و بعد بسته شد و نفس عمدهنش باز م. سکوت باال بردم يبزنه که دستم رو به معنا یخواست حرف

کردم  یسع. ستادمیا کشیرفتم جلوتر و کامال نزد. گذرم یاز حرفات نم یراحت نیبه هم یول یمونیدونم پش یم ر،یدونم ام یم

 : لب هام از هم باز شد و گفتم. بودم یم دیکردم محکم باشم، با یصدام نلرزه، سع

 . یلیخ ،ينامرد یلیخ -

ازش ناراحت باشم، بودم  یلیکه خ نیبه سرعت از کنارش رد شدم، نه به خاطرِ ا. تر نیینگاهش با اشکام رفت پا. ختیر اشکام

که  يکه بهش دل بستم، مرد نمیرو بب يمرد یبود، دوست نداشتم خُرد شدن و شرمندگ زیچ هیسرعتم فقط و فقط  لیدل یول

 . فمیمحکم بود، من ضع اون...  یمحکم باشه، ول دیدوستش دارم با

چه . رونیبه سرعت از اون خونه زدم ب. وقفه در رو باز کرد یب دیو سرعتم رو که د نینگهبانِ باغ ماش. شدم نیسوارِ ماش عیسر

نگاه که  نیآخر ادی. کرد یحالم بد بود، دستم ذق ذق م. اومدم رونیچه قدر دل شکسته ب. قدر حالم با حالِ صبحم فرق داشت

دست روش  یمن به چه حق! زدمش یم دیمن نبا! صورتش بود، دستم بشکنه يرو کمیارب يانگشتا يجا. بهش کردم افتادم
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رو به  نیباعث شد ماش دمید يتار. ختیر یطور م نیاشکام هم. دلش خواست بهم نسبت داد یبلند کردم؟ خُب اونم هر چ

 . منو به خودم آورد ک،یاز نزد یبوق وحشتناک يو صدا نمیرو نب ییرو

بود  يشدت ضربه طور ینبود ول ادیسرعتم ز. شد دهیکوب یبه درخت نمینخوردم که ماش نیفرمون رو چرخوندم تا به ماش عیسر

 یگرم. نهیپلک زدم تا چشمام درست بب يچشمام تار شده بود، چند بار. سرم رو باال آوردم. که سرم بد جور به فرمون خورد

 یدگیبر میشونیپ دمیصورتم د يرو دادم جلو نهیآ! خون! بله دمیدستم رو بردم باال و د. حس کردم میشونیپ يرو رو يزیچ

 . دهیبر يجور نیبه کجا خورده که ا دمیفهم یبرداشته، اصال نم یقیعم

مت دادم بره، نگام رو ازش گرفتم و با دست عال. بوده نیماش نیبود، حتما هم ینگاه کردم پسرِ جوون. از کنارم اومد ییصدا

 ادهیپ. میشونیبه پ دیخون چسب يگذاشتم، خودش با قدرت جذبه  میشونیپ يرو یدستمال. اونم از خدا خواسته گذاشت و رفت

ها با  نیماش. شدم نیخُرد دوباره سوارِ ماش یبا اعصاب! بود یفرو رفتگ یفقط کم بود،بد نشده  یلیخ ن،یماش يشدم و رفتم جلو

 یول مارستانیرفتم ب یم دیبا. رو روشن کردم و راه افتادم نیماش عیسر. شدن و نگاه هاشون روم بود یتعجب از کنارم رد م

رفتم سمت . رو داشتم زهایچ ي هیبق. دمیخر هیو چسب بخ یجذب ي هیرفتم سمت داروخانه و نخ بخ. اصال حالش رو نداشتم

جواب  عیسر. خونه که پارك کردم شمارش رو گرفتم يرو به رو. متونم بر یمطمئنا نم. قرار داشتم مایافتاد با ن ادمیخونه که 

 :گفت. داد

 . خانم لوفریسالم ن -

 . سالم -

  ؟يایم يدار ؟یسالم خوب -

 نداره؟ یاشکال. دیببخش ام،یتونم امروز ب ینم ما،یزنگ زدم ن نیهم يبرا -

 .ينه، ممنون خبر داد -

 :گفتم. صداش معلوم بود ناراحت شده از

 . تصادف کردم ام،یخواستم ب یبه خدا م ؟ياز دستم ناراحت شد ماین -

 :داد زد و گفت مایدفعه ن هی

 ! لوفریشده؟ حرف بزن ن تیزیچ! ؟یچـ -

 :تعجب گفتم با

 ... نه، فقط  -

  ؟ییکجا ؟یفقط چ -

 .رم خونه یخواد، دارم م یم هیبخ میشونیفقط پ ست،ین یمهم زیچ! ماین -

 .امیم ییاصال بگو کجا ؟يالزم دار هیبخ یگ ینممگه ! خونه ير یم يدار -

 . حرف بزنم، خداحافظ شتریتونم ب یتونم، فعال نم یمن خودم پرستارم، خودم م ما،ین ستین يازین -
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 یاز چهار سانت بود و البته کم شتریب یدگیبر. داشت يدیدرد شد میشونیپ. اصرار نکنه، رفتم داخل شتریقطع کردم که ب عیسر

به محلِ  يحس کننده ا یکننده، ب یضد عفون يماده  ختنیکردم و بعد از ر زیو دورش رو با آب تم سیسرو يرفتم تو. قیعم

زنگ  يشدم که صدا یداشتم آماده م. لیحسه، شروع کردم به آماده کردن وسا یبعد از چند لحظه که حس کردم ب. زخم زدم

نگاهم رو . یلیخ ر،یازت ناراحتم ام. بر نداشتم! کنه؟ یکار م یجا چ نیون، اا. دمیرو د ریام ریتصو يرفتم و تو. اومد فونیآ

ناجور شده  یلیزدم، خ زیر ي هینُه تا بخ د،یکش لطو قهیدق ستیب بایازش گرفتم و رفتم داخلِ حمام و کارم رو شروع کردم، تقر

. پانسمانش کردم لیو با باند و گاز استر ختمیر نیروش بتاد. چپم بود يابرو يباال قایدق! مونه یصد درصد جاش هم م. بود

زنگ تلفن  يصدا اب. زود خوابم برد یلیو خ دمیمبل دراز کش يرو. ریبود و چند تا از ام مایکال از ن سیچند تا م رون،یرفتم ب

 : رفتم، برش داشتم و گفتم. شده بود کیهوا تار. شدم داریب

 بله؟  -

 :گفت ماین

 . مدوست دارم خفت کن لوفر،ین -

 :گرفت، گفتم خندم

 .سالم -

 سالم، خونت کجاست؟  -

 کار؟  یچ يخوا یم -

 . کنم من باعثشم یحس م! از ظهر اعصابم خُرده. شده یچ نمیبب امیب -

 اصال چرا اومده بود؟ . بار در زد و رفت هیفقط اومد  ست،یکه مقصره اصال براش مهم هم ن یکس. زدم يپوزخند

  ؟يد یم -

برام حرف در  ،یکیبار اون  هی ،يایبار تو ب هی هیکاف. مراقبِ رفت و آمدهام باشم دیدخترِ تنهام، با هیجا  نیمن ا ما،ین. نه -

 . ارنیم

 . عذاب وجدان دارم لوفر،یمن پسر عموتم ن! نگرانتم به خدا ؟یچ یعنی -

 ؟ نشده، خوبه میچیه ینیبب م،ینیبب امیم. فردا ينداشته باش، قرارمونم موند برا -

 . بگم؟ مراقب خودت باش یچ -

 .خداحافظ ،يکه زنگ زد یباشه، مرس -

 .خداحافظ -

 ایکنه،  دادیدوباره داد و ب ایاومد؟ حتما اومده بود  ریواقعا چرا ام. شیذهنم رفت به سمت چند ساعت پ. رو قطع کردم یگوش

تا شب . آماده کردنِ شام رفتم يزدم، بلند شدم، لوستر رو روشن کردم و برا يلبخند. یدرصد معذرت خواه هیبه احتمالِ  دمیشا
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 دمیهنوزم مثلِ قبل دوستش داشتم، شا یناراحت بودم، دلخور بودم ول. جوابش رو ندادم یول تباهام تماس گرف ریام يچند بار

 !دونم چرا ینم شتر،یب

اگه آنا جون باشه، زشت  ینه؟ ول ایدونستم جواب بدم  ینم. دمیآنا جون رو د يخونه  يتلفنِ خونه رفتم و شماره  يصدا با

 . شه یم

 :و جواب دادم برداشتم

 بله؟  -

 :جون آنا

 ! یخبر رفت یما، ب يبا زحمتا ؟یسالم دخترم، خوب -

 ... شد که  نیمنم کار داشتم ا. نکردم دارتونیب د،یخواب دمید د،یببخش. سالم، ممنون -

در کردن  يبرا رون،یب میشام بر ریو ام يبا ساالر میخوا یخواستم بگم امروز م یترِ خوب، مدخ يبد حیخواد توض ینم -

 . يایب دیحتما با روز،ید یخستگ

 . و همراهشون نرم امیگرفتم اصال کوتاه ن میتصم. قهرم ریمن با ام! نه يوا

 . امیتونم ب ینم یممنون آنا جون، ول -

 :رو قطع کرد و گفت حرفم

 . گهیساعت د هیخداحافظ تا  ،يایب دیگفتم با! نه ای يایکه م دمیازت نپرس -

آروم  غِیتلفن رو گذاشتم و با چند تا ج. شده بودم یعصب. دستم نگاه کنم یاشغال باعث شد با بهت به گوش يبوق ها يصدا

 يمانتو. اومدم رونیب عیگرفتم و سر یکه به پانسمانم نرسه دوش يرفتم حمام و طور عیسر. کردم یخودم رو از حرص خال

 نیرنگم رو هم سرم کردم همراه ج یشالِ سرخاب. دمیبار پوش نیاول يبراخوشگل داشت رو  ونیپاپ هیرو که پشتش  نمیج

 یساعت م هیکم کم داشت . رو هم که اسپرت بود، برداشتم میسرمه ا کیکوچ یدست فیک. يسرمه ا یهمرنگ مانتوم و کتون

 !در بودم يجلو االنخواستم و دوست داشتم برم که  یاگه م! خوبه حاال من دوست نداشتم برم و زودتر حاضر شدم. شد

. بشه دهیچسبش رو عوض کردم تا ابروم د يرو هم جا میشونیپ دیشالم رو مرتب کردم و پانسمان جد فونیزنگ آ يصدا با

راننده بود و  ریام دمشون،یاز دور د. رونیرو برداشتم و زدم ب چمییسو. شه یدونستم م یم. کبود شده بود یچشمام هم کم رِیز

 . و آنا جون عقب بودن يساالر

 یشدن ول ادهیبا خنده پ بایهمشون تقر. شدم کیرفتم و نزد! نم؟یموقع که باهاش قهرم کنارش هم بش نیا دیمن با! توبه ایخدا

مبهوت  ریاما ام! اومد طرفم و آنا جون زد تو صورتش، البته آروم زد ها عیسر يساالر. تا چشمشون بهم افتاد خندشون رفت

 . کرد ینگام م

 :گفت يساالر. جون جلو اومد آنا

 جان؟  لوفریشده ن یچ -
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 : بغلم کرد و گفت عیجوابش رو بدم که آنا جون سر خواستم

 . منه رِیهمش تقص! دخترم؟ يشد یچ -

 : زدم و گفتم يخنده از خودم جداش کردم، لبخند با

 . کننا یباهاتون، همه مسخرتون م امیگفتم ن نیواسه هم ست،ین يزیچ -

 :جون گفت آنا

  ؟يشد یشکل نیچرا ا -

نگاهش سرخ و ! ختیکردم، دلم ر ریبه صورت ام ینگاه. دیخان بپرس ریاز ام دیتونستم بگم بر یکاش م. شد نیغمگ نگاهم

به آنا جون  یدوباره نگاه. بود و واضح مشخص نبود یکیدونم، تار ینم. فقط حس بود یبراق بود، حس کردم بغض داره ول

 :کردم و گفتم

 . بود کیتصادف کوچ هیفقط ... آنا جونم، فقط  ستین يزیچ -

  مارستان؟یب ینشده که؟ رفت تیزیچ! دختر؟ يچرا مراقب نبود! خاك بر سرم -

 . درد داشت که مسکن خوردم یلینبود، فقط سرم خ یمهم زی، چزدم هیدکتر هم نرفتم، خودم بخ ست،ین میزیچ -

 :گفت يساالر

  مارستان؟یب میبر يخوا یم ؟یخوب یمطمئن -

 .میبر. نه، به خدا خوبم -

 :گفت يساالر

 حرف نداره دختر، تصادف چرا؟  تیتو که رانندگ -

 .کامال شرمنده بود. دوختم رینگاهم رو به ام بازم

 .که نزنم بهش رفتم تو درخت نیا يبرا دمیرو ند نیشد که چشمام تار شده بود، ماش یدونم چ ینم -

 :گفت يساالر

 . ينزد ینشد، هم به کس تیزیخدا رو شکر، خدا رو شکر هم خودت چ -

شب گرفتم تا آخرِ  میتصم. لحظه هم نگاش کردم هی ینشستم، حت دیبا ترد. جلو یِبازم من موندم و صندل. میسوار شد هممون

غرقِ  نیتو ماش. رو ندارم ییحرفا نیتحملِ همچ یکه دوستش دارم ول نیحرفاش خوب نبود، با ا. شه هیتنب دینگاش نکنم، با

. شد ینم یول رمیدونم چرا دوست داشتم به خودم نگ ینم. دلِ خستم رو سوزوند ورگذاشت که بد ج یآهنگ ریسکوت بود که ام

شدم و به آهنگ  ریرفتار ام لِیتحل الِیخ یب. نه و فقط من توهم زدم دمیشا. گذاشته آهنگ رو نیاز قصد ا ریکردم ام یحس م

 . گوش سپردم

 ببخش  منو

 گرفتم یم دهیند که
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 اون نگاه نگرون رو  التماس

 ببخش که گرفتم منو

 دست عاشق تو يجا

 رو گرونیعشق د دست

 عشق بزرگ تو نبودم قیال

 بانو  دیخورش

 از معجزه شد وجودم غافل

 جادوت ریاس

 ببخش  منو

 و من چشمامو بستم يدیدرخش که

 و من چشمامو بستم يدیبخش منو

 ببخش منو ببخش  منو

 ببخش منو ببخش  منو

 و جدا ازت نشستم یمن نشست يبه پا تو

 شکستم یبه روم هر جا دلت رو م ياوردین که

 ببخش منو ببخش  منو

 ببخش منو ببخش  منو

 »یعبدالله ناصر«

به  ریمضمون آهنگ و انتخابش رو از طرف ام نیدونم چرا دوست داشتم ا ینم. پخش رو خاموش کرد ریشد ام که تموم آهنگ

  ه؟یچ شیحسِ واقع دمیفهم یدونم، کاش م یاما نم رمیخودم بگ

. کنارمون توقف کرد ینیکه ماش میبود کیتراف يتو. خوش به حالشون! چه قدر مردم شادن. ابونینگاهم رو دادم به خ کالفه

بعد از چند لحظه دختر خم شد . جلو يعقب بود و زن و مرد یصندل يهمسن و سالِ من رو يدختر. نگاهم بهش جلب شد

درسته . بهش غبطه خوردم... لحظه حس کردم قلبم نزد، حسادت نبود، غبطه  هی. دیجلو و صورت مادرش و بعد پدرش رو بوس

من بهش غبطه  یول...  یول ستند،ین یمرفه يبود، درسته از ظاهرشون معلوم بود خانواده  یمیمدل قد نِیماش هی نشونیماش

که تا به سنِ  نیکنارم نبود، ا گهیکه تا اومدم مادرم رو بشناسم د نیا. با پدر و مادرم يجور نیا يلحظه  هی يخوردم، غبطه 

 خت،یاشکم ر. ستیمادر جونم هم ن گهیکه د نیدونستم رفت، ا یم یخودم دلگرم يو حضور پدرم رو برا دمیرس یحساس

 يکرد، به معنا کیو دستش رو به لبش نزد دیزن برگشت عقب و لُپ دخترك رو کش. جلب شد نیدوباره حواسم به اون ماش

بعد  یبهم زد ول يابتدا لبخند. نگاهم بود که زن نگاهش بهم افتاد ینیدونم، سنگ ینم. لبم نشست يرو یلبخند تلخ. دنیبوس
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به جوابِ لبخندش  يلبخند. دستم رو باال بردم و اشکام رو پاك کردم. دیقطعا اشکام رو د. کرد دادیچشماش ب يتعجب تو

لحظه، آغوشِ مادرم رو  هیفقط ... لحظه  هیدادم و  یمثروتم رو  يحاضر بودم همه . دوختم نیبهش زدم و نگاهم رو به زم

 ! شد یکاش م. ادینم ادمیآغوشش رو  ست،ین ادمی. کردم یتجربه م

پانسمانم  دمید دم،یکش میشونیبه پ یدست. شده بود شتریسرم دردش ب. رفت ابونیبازم نگاهم به سمت خ نیراه افتادنِ ماش با

 زمیکوتاه با دست تم یحرف بزنم، بعد از مکث ریخواستم با ام ینم. شدم یعصب. بود یخون یکم دمیدستم رو د. رطوبت داره

حرکت  ادیخورده بود، هم ز هیبود، باالخره تازه بخ یعیطب. شده یاز پانسمان خون یکم دمیرو دادم رو به روم و د نیماش ي نهیآ

 : و گفتم اوردمیطاقت ن گهید. محل زخم تازه شد یکه رفتم حمام که کم نیداشتم، هم ا

  ؟يشه چند لحظه نگه دار یم -

 :آنا جون گفت. و قرمز شدافتاد  میشونیبا تعجب نگام کرد، نگاهش به پ ریام

 شده دخترم؟  يزیچ -

 دیستیبا يسوپر هی يجلو دیفقط لطف کن ام،یشد، برم بشورمش ب یخون یدستم رو زدم به پانسمانم کم ست،ین یمهم زیچ -

 . من آب بخرم

 . بودم دهینشن یدلخور بودم و هنوز معذرت خواه. دست خودم نبود میزدنِ رسم حرف

 :گفت يساالر. شد ادهیو خودش پ ستادیبعد از چند لحظه ا ریام

 . خره یبرات م ریدخترم، ام نیبش -

 . زدم و با دستمال خشک کردم یرو باز کردم و دستم رو آب نیدرِ ماش. شد نیآب وارد ماش با

 .ممنون -

 :گفت ریام

 خواد؟  یپانسمان عوض کردن نم -

 . خوبه نینه، فعال هم -

قشنگ کرده بود، قشنگ و  یلیاش فضا رو خ رهیرنگارنگ و ت ينورها. بود یرستورانِ سنت. میدیزود رس یلیخ. افتاد راه

درد . نمیبش ریام يهم که منم مجبور شدم رو به رو يو آنا جون رو به رو يساالر. مینشست يچهار نفره ا زیپشت م! کیرمانت

. هم موفق بودم یلیدر خونسرد بودن داشتم که خ یسع یکرد ول یبهم وارد م فشار یو اتفاقِ صبح کل ریام يسرم و نگاه ها

 :گفت يساالر

  د؟یخور یم یخُب، چ - 

 :گفت ریام

 . دهیمن کوب -

 :جون گفت آنا
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 . برگ مخصوص -

 :گفت يساالر

 . دونن جوجه یمنم که همه م -

 :آنا جون گفت. به من نگاه کردن همشون

 دخترِ قشنگم؟  يخور یم یچ - 

 : با بهونه گفتم نیهم يبرا. شد، خفم کرده بود ینم دهیگلوم د يرفت، بغضم که تو ینم نییاز گلوم پا یچیه

 . شه فقط سوپ یاگه م. شه یهر وقت سر درد دارم، غذا بخورم حالم بدتر م. کنه یدرد م دیراستش، من سرم شد -

همشون . بهم مزه داد شتریاز غذا ب. بود يسوپ فوق العاده ا شینگفتن، خدا يزیکدومشون چ چیبود، چون ه یخوب ي بهونه

 یسیبه انگل مایاسمِ ن. بود زیم يرو میگوش. بلند شد میاس ام اس گوش يصدا. نشسته بودم کاریخوردن و من ب یداشتن م

 . از کردمرو برداشتم و خونسرد اس ام اس رو ب یگوش. دنیبود که فکر کنم همشون د میگوش يبزرگ رو

 »؟يدار یزنگ زدم خونتون، چرا بر نم لوفر،ینگرانتم ن ؟یخوب سالم،«

کردم و با پوزخند نگام رو  تیاهم یب ینگاه ریام يسرخ شده  يحال به چهره  نیزدم و شمارش رو گرفتم و در ع يلبخند

 . کنم، فقط در حد چند تا اخطار يبا غرورش باز دینبا یکردم ول یم یتالف دیبا. ازش گرفتم

 :گفت. از دو تا بوق جواب داد بعد

  ؟ییسالم، کجا -

  ؟یسالم، خوب -

  ؟یستین مارستانیمطمئن باشم حالت خوبه و ب لوفرین! کنم یخوب؟ دارم از دستت دق م -

 :گفتم. دوختم زیم زدم، دوباره نگاهم رو ازش گرفتم و به یحیو قرمز نگاه کردم، لبخند مل نیخشمگ رِیام به

 .آنا جون ياالن هم رستوران هستم، همراه خانواده  ما،یبه خدا خوبم ن -

 .من رفته رستوران يخانوم برا! نگران بودم یپس من الک! اوه -

 :و گفتم دمیخند

 . من که گفتم نگران نشو -

 خودمونه؟  يآقا ریمنظورت از آنا جون همون مادرِ ام -

 :گفتم. گرفت خندم

 ه، چه طور؟ آر -

 . رو به روته ایکنارته  ایهم  ریپس االن ام -

 . شهیآت يحس کردم چشماش گوله . نگاه کردم ریو به ام دمیخند

 . درسته -
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 :و گفت دیخند ماین

 . خوره یهم داره حرص م یو کل -

 : گفتم. دمیخند

 . دیشد -

 :و گفت دیبلند خند ماین

 !ياریحرصش رو با استفاده از من در م يدار انایو تو هم اح -

 :شدم، گفتم نیغمگ

 . آره -

 .دیبار یبارون نم نم م. شدم رهیخ رونیو به ب ستادمیپنجره ا يبلند شدم و رفتم کنارِ سالن و رو به رو یصندل يرو از

 :گفت ماین

 چرا؟  -

 . الزمه یگم، ول یبعدا م -

 گهیبشه ممکنه برم و د يمردم، اگه با غرورم باز هیمن . رینگ يرو به باز نره، غرورش ادتیوقت  چیه یول لوفر،یباشه ن -

 . یهستن، درکش کن، تو عشقش هست دهیچیپ یلیمردا خ. وقت بر نگردم، ممکنم هست بمونم و بجنگم چیه

 : گفتم. رو قطع کردم حرفش

 . ستین ییخبرا نیهمچ! ير یتند م يدار یلیاوه خ -

 :و گفت دیخند ماین

 يبودم قطعا کله  ریام يمن اگه جا. شن یعشقشون حساس م يپسرا اگه عاشق بشن، رو يهمه . يهست، تو خبر ندار -

 . کندم یمثلِ خودم رو م یکی

 : گفتم. دمینخند یگرفت ول خندم

 . کنم یممنون بابت حرفات، روش فکر م -

  ش؟یچونیقرارِ فردا سرِ جاشه؟ نکنه بپ -

 . اعت هفت به بعد باشهراحت، فقط س التینه خ -

 .باشه، فعال خداحافظ دختر عمو -

 . خداحافظ پسر عمو -

لرز . بود، سرد بود ینگاش خال. نگاش کردم. بود ستادهیو پشتم ا ممیقد هی يدرست تو ریکه ام نمیبرم سرِ جام بش برگشتم

 . ستادمیخواستم برم که با صداش ا ش،یکردم از سرد

 :گفت ریام
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کنم دچارِ  یپس من اعتراف م ستیاسمش رابطه ن نایاگه ا! فهمم؟ یدونم چرا من نم ینم ؟يرابطه ندار یگ یهنوزم م -

  ؟يبد حیشه برام توض یم! رابطه شدم یمعن يتناقض تو

! آهنگ رو بگو! هـه! مونهینبود، منو بگو فکر کردم پش مونیزد، هنوزم از حرفاش پش یهنوزم داشت تهمت م. سمتش برگشتم

 ! م به خاطرِ من گذاشتهفکر کرد

 :چشماش و گفتم ينگاه بغض دارم رو دوختم تو. کشینزد رفتم

هر لحظه رفتارت ! یهست يجور هیهر لحظه . شک داشتم االن مطمئن شدم تیو روان یاگه تا امروز به نامتعادل بودنِ روح -

 !؟یزن یتهمت م ای یکن یم ریتحق يدار ایچرا مدام ! یاز جونم لعنت يخوا یم یچ! شه یبا من عوض م

 :گفتم زه،یبار اشکم بر نینذاشتم ا. دیلغز یدو تا چشمام م يرو یجیدر اومده بود و با گ يبازم از سرد نگاهش

 یم ؟يدیفهم ست،یدوست پسرم ن! پسر عمو. ریام یفهم یاون پسر عمومه، م ؟یفهم یندارم، م يرابطه ا یمن با کس -

  ؟یکن یاغونم مبا حرفات د يچرا دار! یلعنت یفهم

گفتم. چرخوند یسرگردونش رو به اطراف م نگاه : 

 صبح بس نبود؟ ! منو نگاه کن -

 :گفتم. کرد نگام

گفت  یم. خبر نداشت عذاب وجدان گرفته بود یچیپسر عموم که از ه! ؟يریگ یعذاب وجدان نم ینیب یرو که م افمیق نیا -

 یکه مقصرِ اصل ییتو ؟یاون وقت تو چ! هـه. از صبح باهام تماس گرفته یو تصادف کردم، کل رونیمن به خاطرِ اون رفتم ب

  ؟یچ یهست

 :گفتم. دلم ازش خون بود. زدم، دست خودم نبود يپوزخند

من  ر؟یام یگ یم یحرف بزنم؟ چ ایو  رونیتونم با پسر عموم برم ب یمن نم یعنی. حالم بود دنِیتلفنش فقط به خاطرِ پرس -

 . زدم به درخت ؟یفهم یم دم،یند دم،یکردم، تار د یم هیو حرفات داشتم گر یلعنت يِبه خاطرِ تو

 : گفتم. بودم رهیجلوتر، تو چشماش خ رفتم

 . ستیبغضِ من، اشک من، از درد تصادف ن ه،یچ یدون یم یول -

 :گفتم. چشمام بود يتو نشیغمگ نگاه

 . حرف صبحم هستم يهنوزم رو. توئه يتوئه، از تهمتا ياز حرفا -

 :زدم تو چشماش و محکم گفتم زل

 . یلیخ ،ينامرد یلیخ -

بود که برام مهم نباشه،  يزیعشقش فراتر از چ. برام مهم بود ریبرام مهم نبود، ام گهید. شد یمات و پر از تعجب و نگران نگاش

 هیدلش بخواد بگه و بعد با  یهر بار بهم هر حرفکه  ستمین یبفهمه من کس دیبا. برام مهم نبود تشینگاه و مظلوم یول...  یول

 ادمیاصال  یحت رون،یاز رستوران زدم ب ینگاه ازش گرفتم و بدون حرف. بده صلهیرو ف هیو قض ارهیآهنگ سر و تهش رو هم ب
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و رفتم  گرفتم یتاکس. زنم ینداره، بعدا باهاشون حرف م یبیع. کنم یمعذرت خواه ای یخداحافظ يرفت با آنا جون و ساالر

 . دیفهم یکاش م نه،راجع بهم بد فکر ک ریبود، دوست نداشتم ام ریدرگ دیفکرم شد. خونه

که به چشمام خورد  يصبح با نور. همون مبل خوابم برد ينشستم که رو کاریاون قدر ب. بکنم دیکار با یدونستم چ یم کاش

آماده  یکم ،یدوشِ کوتاه و در رفتن خستگ هیبعد از . مبل جدا کردم يخسته بودم، به زور خودم رو از رو یلیخ. شدم داریب

. دردش کمتر یشده بود ول شتریب شیچشمامم کبود رِیز. درد داشت دیشد میشونیپ. تماس گرفت حاضر باشم مایشدم تا ن

 : گفتم. بود ماین يره شما. زنگ خورد میبپزم که گوش یکردم نهار چ یصبحونم رو که خوردم مثلِ ماتم زده ها داشتم فکر م

 بله؟  -

 . لوفریسالم خواهر ن -

 :گفتم. گرفت خندم

 . مایسالم برادر ن -

  گه؟ید یامروز رو هست ره،یگ یقرار م ریبه خواهرِ خودم که زود تحت تاث ولیا -

 و کجا؟  یبله که هستم، ک -

 ! تو؟ ایما  يدرب خونه  ياالن و جلو -

 .شما بهتره يدربِ خونه  ينه، همون جلو -

 . کنم یم دایمن که باالخره خونت رو پ! کلک يا -

 . خوام برام حرف درست شه یکه نم نهیخودم آدرس بدم، من حرفم ا ایبشه؟ ب یچ یکن دایمثال پ -

  ؟ییجا نیا یپس ک. کنم یکردم بابا، منظورت رو هم درك م یشوخ -

 .ربع هی تینها -

 .يمنتظرم با ول،یا -

 . خداحافظ -

گل داشت و شلوار کرم رنگ کتانم رو  ییطال يچروکم رو که روش طرح ها يبا شال قهوه ا يقهوه ا يشدم و مانتو دبلن

که داغون  افمیآخه ق. رفتم یشیآرا چیرو برداشتم و بدون ه چییو سو دمیرو هم پوش میو کفش اسپرت قهوه ا فیک. دمیپوش

 !کار یخوام چ یم شیبود آرا

 ! شد یدونم چ یو تا اومد سالم کنه نم نیتو ماش دیپر يبا خنده و شاد مایو ن دمیربع رس هی سرِ

 ... سال  -

 :گفتم. روم خشک شد نگاهش

 شد؟  یسالم، چ -

  ؟يدیرو د افتیبود؟ ق نیا! نشده يزیچ یدختر؟ تو که گفت هیختیچه ر نیا -
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 . و کبود شده دهیفقط ضرب د ست،ین يزیگم چ یبله، االنم م -

 :و گفت دیکش يدپف بلن ماین

 . لوفریمنه، منو ببخش ن رِیکنم تقص یحس م -

 . ستیکه مقصره اصال براش مهم ن یاون ست،یتو ن رِیتقص -

 مقصره؟  یک ه؟یمنظورت چ -

 .بهت گفتم دمیشا م،یبر. دونم، اصال ولش کن ینم -

 !ست هیقض نیا يتو ریام يپا هیپس معلوم شد  -

 :گفتم. بهت برگشتم سمتش با

  ؟يدیاز کجا فهم -

 :زد و گفت يلبخند ماین

 . از غم نگاه عاشقت ر،یمنو دست کم نگ -

 :گفت ماین. نییسرم رفت پا دم،یکش خجالت

 . یبکش دیبا گهید یکیاز  لوفر،یخواهر ن یخجالت بکش دیاز من نبا -

 .زدم يخنده، منم لبخند ریز زد

 . رمیخوام حالش رو بگ یداماد کو؟ م نیا -

 .میدیدومون بلند خند هر

 مقصره؟  یچرا گفت ،یراست -

 . مینیجا بش هی میگم اول بر یحاال بهت م -

 . کنن یهمه فرار م م؟یوحشتناك تو کجا بر ي افهیق نیآخه با ا! از دست تو -

 :گفت ماین. دمیخند

 (...).شاپِ  یکردم، برو کاف یشوخ -

 . باشه -

 :گفتم. میشاپ رفت یکاف يباال ي و همراه هم به طبقه میدیزود رس یلیخ

 . کارت رو بگو ما،یخُب، من در خدمتم برادر ن -

 :زد و گفت يلبخند ماین

 !مقصر شد ریبود که ام یچ انیاول تو بگو جر. نشد گه،ینه د -

 :گفتم. لبم نشست يرو یلبخند تلخ. با مزه بود یلیخ لحنش

 . گرفت و منو دعوت کرد یمهمون هیشبِ قبلش آنا جون  میکه با هم قرار داشت يروز -
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 خُب؟  -

خواستم برگردم که آنا جون گفت دست تنهاست و شب  فتاد،ین یتا شب که خواستم برگردم اتفاق خاص. منم رفتم ،یچیه -

 . بمونم کمکش کنم

 ! آنا جونت ولیا -

 . گرفته بود خندم

صبح خواستم برگردم که همه خواب . میدیخواب میبعد رفتو  دیکارا تا چهارِ صبح طول کش میمنم موندم و بگذر گه،ید یچیه -

 . بودن

 !شه یم ییخُب خُب، داستان داره جنا -

 :و گفتم دمیخند

باغ  يداشت تو. دمیرو د ریکه ام رونینوشتم و اومدم ب یخداحافظ ينامه  هیآره، همه خواب بودن، منم ! بس کن مسخره -

 . کرد یورزش م

 . ذهنم ياومد توچهرش . لبم نشست يرو يلبخند

  ؟یزن یکه لبخندم م یکن یفکر م یبه چ يحاال دار! ؟یزن یلبخند م. دارما رتیخواهرم غ يمن رو! خجالت بکش -

 ... کردم که  یم یداشتم باهاش خداحافظ ر،یبه ام -

 :کنجکاو گفت ماین. کردم مایبه ن ینگاه

 که؟  -

 . یکه باهام قرار گذاشت يزنگ خورد و تو بود لمیکه موبا -

 آره؟ . شد و محلت نداد یعصبان رمیام. رو نگو که تا آخرش رو گرفتم شیبق گهید! اوه اوه -

 . شد و بهم تهمت زد ینه، عصبان -

 :گفت. شد یچشماش عصب ماین

  ؟یچه تهمت ؟یچ -

  ما؟ین میجور نیمن ا! دیبا سع ن،یگفت من با تو در ارتباطم، با شرو یم -

 : و گفت دیتو موهاش کش یدست یعصب ماین. ختیر اشکم

  ه؟یک دیسع! کرد خودیب -

 . داده بود ریبهم گ یمهمون يتو -

 دونه؟  یچرا تو رو مقصر م ریداده، ام ریخُب اون به تو گ -

رفتم  یداشتم م. دمید یچشمام رو نم يکردم که جلو هیاون قدر گر. رونیمنم باهاش دعوا کردم و زدم ب! دونم یمن چه م -

 . نزنم رفتم تو درخت نیکه زدم بغل که به ماش دمینور د هیدفعه  هیخونه که 
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 !که بازم من مقصرم يجور نیپس ا -

 :زد و گفت يلبخند ماین. تعجب نگاش کردم با

 . گهیشد د ینم يجور نیزدم ا یخُب من اگه زنگ نم -

 ! دونم چرا؟ یکنه، نم تمیخواد اذ یم! کنه یم ياون داره با من لجباز د؟یسع ؟یچ نیشرو. ستین يجور نینه، ا -

 . چون دوستت داره -

  ه؟یجور نیدوست داشتن ا -

و  نیکنه من و شرو یاون فکر م. نهیهم یباشه، عشق و عاشق دونیتو م بیرق یوقت. بدتره نمیدوست داشتن از ا یگاه -

 . میباشیرق دیسع

 :زدم و گفتم يپوزخند

 . زد یاومد مرد و مردونه حرفش رو م یکرد، م یاگه دوستم داشت خُردم نم! ما؟ین یکن یم ییچه فکرا! هه -

 :زد و گفت يلبخند ماین

 . نباش ریابرازِ عشقِ عاشقانه از طرف ام هیگم، منتظرِ  یبهت م نویا یول ،یشناس یتو هنوز مردا رو نم -

  ه؟یمنظورت چ -

و زانو بزنه و بگه  رهیجعبه مقابلت بگ هی ادیانتظار نداشته باش ب یکنه ول یباالخره بهت ابراز م اده،یز یلیغرورش خ ریام -

  ؟یکن یباهام ازدواج م لوفرمین

 کنه؟  یکار م یخُب پس، چ -

 . نکن يفقط باهاش لجباز. عجله نکن ،یفهم یباالخره م -

 .کردم دایمثلِ تو پ يخوشحالم برادر یلیخ. از حرفات یباشه، مرس -

 . طور نیمنم هم -

 . خُب، حاال نوبت شماست جناب برادر -

 : و گفت دیکش یقینفس عم ماین

  ؟يحوصلش رو دار ه،یکم طوالن هیمن  يماجرا -

 . بفرما، من سراپا گوشم. جا نبودم نیاگه نداشتم که ا -

 : شد و گفت رهیتو چشمام خ د،یبه صورتش کش یدست

 . رانیبرگشتم ا زیچ هی من فقط به خاطرِ... من  -

 :گفت. نزدم تا دوباره شروع کنه یحرف. کرد سکوت

 . نتونستم بهش برسم... نتونستم  رانم،یکه ا یمدت نیا يهنوز تو یول...  یول -

 :دوخت و گفت زینگاش کردم که نگاش رو به م رهیخ
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 . قدر سخت باشه نیکردم گفتنش ا یفکر نم -

 : رو شکستم و گفتم سکوتم

  ؟یبه خاطرِ چ -

 : بهم کرد و گفت ینگاه ماین

 . دختر هی...  هیبه خاطرِ  -

 :زد و گفت یلبخند خجول. تعجب رو تو چشمام خوند ؟ی؟ ک!دختر. خوردم یسخت تکونِ

 خودم و خودت بمونه، باشه؟  شِیحرفا پ نیخوام ا یاول ازت م نیهم -

  ده؟یدختر رو کجا د نیاصال ا! ران؟یبرگرده ا مایدختر باعث شده ن هیفقط  یعنیرو تکون دادم، شوکه بودم،  سرم

 :گفت ماین

  ؟يحرفام رو بشنو يحاضر -

 . آره، بگو -

جمع کردم  عیرو سر لمیوسا يهمه . کالفه بودم ینفر حساب هیشرکت بودم که از دست  يتو. دمشیبود که د شیسه سال پ -

 .اومد باال ینفر که داشت م هیکه خوردم به  نییرفتم پا یشرکت م يو داشتم از پله ها

 .معلوم بود رفته به اون روزا. لبش نشست يرو يلبخند

 : گفت قینفسِ عم هیبعد از  ماین

 . افتاد که مچِ دستش رو گرفتم یداشت م -

 :کرد و گفت نگام

 یوقت. خودم سمت پله ها بودم. ها نخورهنگهش داشتم تا اون به پله . میپنج تا پله رو افتاد ییکه نگهش دارم دو تا نیا يجا -

 . نشست و با ترس بهم نگاه کرد نیزم يکنارم رو ن،ییپا میدیرس

 :زد و گفت يلبخند ماین

از سرش  میافتاد یوقت یکاله پوشونده بودشون ول رِیکه ز یرنگ و صاف اهیس يهمون موها. کرد دایمنو ش اه،یهمون نگاه س -

 . کرد وونمینگاهش که د يهمون ترسِ تو. گذاشت شیرو به نما اهشیبلند و س يافتاد و موها

 :گفت. بهم کرد و لبخند زد ینگاه

اون  يکالهش رو برداشت و سرش کرد و موهاش رو تو عیشدم، سر رهیبه موهاش خ دید یکه وقت یهمون نگاه خجول -

 . کرد یمخف

 :نگشت اشکش رو گرفت، نگام کرد و ادامه دادهمون طور که با ا ماین. ختیاز چشمش ر یقطره اشک! شد ینم باورم

عاشق شدم، عاشق شدم . و دستم رو گرفت دیدستم رو بهش دراز کردم تا کمکم کنه بلند شم لرز یکه وقت یهمون دست -

بهش گفتم،  یوقت. و اسمش مهساست هیرانیا دمیفهم. کردم قیراجع بهش تحق. کردم؟ دست خودم نبود یکار م یچ. لوفرین



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  – طونیاخمو و ش نیمهندس                            

wWw.98iA.Com ١٨٨ 

من  یگفت که حس کردم شکستم ول یمحکم ي "نه"چنان ! بعد از چند لحظه گفت نه یذوق کردم ول! نگفت نه. ردسکوت ک

 !چرا گفته نه دمیول کنِ معامله نبودم، اون قدر رفتم و اومدم که، فهم

 :گفت ماین. نگاش کردم یسوال

 یگفت مهسا بهش گفته منو دوست داره ول. ده یگفت به خاطرِ مادر بزرگش به همه جوابِ رد م. از دوستاش بهم گفت یکی -

مادر . دختر مهربون بود که به خاطرِ مادر بزرگش از عشقش گذشته نیچه قدر ا. رو بدبخت کنه يا گهیتونه کسِ د ینم

 .مادر بزرگش مونده شِیدختر هم پ نیو هر کدوم ازدواج کرده بودن و ا دنپدر و مادرش هم طالق گرفته بو. بزرگش فلج بود

 !من تنها بوده نِیع پس

 :گفت ماین

 . بود یحال بازم جوابم منف نیبا ا یول! که به دوستش راجع به من گفته بوده، که دوستم داره نیخوشحال شدم، از ا -

 که دوستش داره بگذره؟  یاز کس یراحت نیبه هم یممکن بود؟ امکان داره کس یعنی. کنم یم تعجب

هر بار . شده بود وونهیانگار د. فرق کرد، رفتارش، اخالقش یلیمهسا خ. بزرگش پارسال فوت کردکه مادر  نیتا ا... که  نیتا ا -

داره و  دیشد یلیخ یروانپزشک که گفت افسردگ هی شِیپ مشیبا کمک همون دوستش برد م،یکرد یفقط دعوا م دید یمنو م

 . درمان شه دیبا

 :و گفت دیکش ینفس ماین

 ... که  نیمرخص شد آروم بود، تا ا یوقت. بهتر شد یلیشد و حالش خ يبستر مارستانیب یکه چند ماه میخالصه، بگذر -

 :گفت. کرد، نگاهش بغض داشت نگام

اون جاست اما اون حرف تو کلش  میکار و زندگ يباهاش مخالفت کردم چون همه . رانیخواد برگرده ا یکه گفت م نیتا ا -

منم تا تونستم مخالفت کردم که . کنه یزندگ رانیخوره و دوست داره بازم تو ا یگفت از اون جا حالش به هم م یم. رفت ینم

 . رانیخبر دادن به من، برگشت ا یکرد و بدون حت ياونم لجباز

 : زدم و گفتم يلبخند

 !ناجورم يبگما من از اون خواهر شوهرها! رم؟یبله رو از عروس خانم بگ دیپس من با -

 :زد و گفت یلبخند تلخ ماین

 . نه -

 : گفت. کردم تعجب

 کنم؟  داشیپ دیبا يچه جور لوفر،ین! نکردم داشیمن هنوز پ -

 :گفتم. جفتمون يچشما ينشست تو غم

  ؟يازش ندار یچیه یعنی -

 . عکس هیفقط  -
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  ش؟یاریبرام ب یتون یهمونم خوبه، م -

 . که ازش دارم هیتنها عکس نیا. رمیگ یم یاالنم همراهمه، فقط برات کپ -

  نمش؟یتونم بب یم -

با  يدختر. عکس رو ازش گرفتم. و بعد آورد جلو دیاول خودش نگاش کرد و دستش رو روش کش. عکس رو در آورد ماین

شه  یم. بلند یصاف مشک يکوتاه، موها یهشت يو ابروها یمشک يخوش فرم و کوچولو، چشما ینیلب و ب ،یپوست گندم

 يبایدخترِ ز هیبود،  بایشد گفت فوق العاده ز یم صهخال. اش خندون بودعکس لب ه يتو. گفت کامال برعکسِ من بود

 . یشرق

 :گذاشتم و گفتم زیم يرو مایدست ن کیرو نزد عکس

 . کردنش بهت کمک کنم دایدم تو پ یگم و قول م یم کیواقعا خوشگله، بهت تبر -

 :زد و گفت يلبخند ماین

 . البته اگه بشه -

 . بتونه کمکمون کنه دیشا رم،یگ یمادر جون تماس م لِیفردا با وک! ؟یرو دست کم گرفت لوفرین. راحت التیشه، خ یم -

 . ازت ممنونم یلیممنون، خ -

 :گفت. کندم و گذاشتم دهنم يتکه ا میکه سفارش داده بود یکیاز ک. کرد سکوت

 خوش گذشت؟  شبیشامِ د ،یراست -

 :و گفت دیدبلند خن ماین. حرفش اخمام رفت تو هم دنِیشن با

  د؟یاصال با هم خوب هم هست د،یشما که همش در حالِ جنگ! دختر یبا حال یلیخ -

 ! ؟ییعجب عاشقا! گفت یراست م. خندم گرفت خودمم

  ؟یکن ینم فیتعر -

 . گفت منو ببخش، منو ببخش یگذاشت که همش توش م یآهنگ هی نشیماش يچرا، اولش که تو -

 :و گفت دیجملم خند دنِیبا شن ماین

 خُب، ادامه؟ . از غرورش رو کم کنه یکم دیعاشق بودن با يبفهمه برا دیبا یمغرور و عاشق ول! با حاله یلیخ ریام نیا -

 . يبود که بازم تو زنگ زد زیم يرو لمیو بعد از غذا موبا میبعدش رفت ،یچیه -

 :گفت. کردم نگاش

 .جا که فقط من باعث دعواتون شدم نیتا ا! لعنت به من يا -

 :و گفتم دمیخند

شد مثلِ صبح، بعد از تلفن با تو بازم شروع کرد به زدنِ  افشیبازم ق د،ید لمیموبا ياونم اسمِ تو رو رو گه،یآره د. خدا نکنه -

 . برگشتم یا تاکسو ب رونیمنم ساکت نموندم، جوابش رو دادم و از رستوران زدم ب. صبحش و تا تونست بارم کرد يحرفا
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 :زد و گفت يلبخند ماین

در آوردن حرصش استفاده نکن،  يبرا یسر به سرش نذار، از کس. خوب بوده دیشا یول! نه ایگم کارت درست بوده  ینم -

 . منظورم گرم گرفتن با پسرهاست

 :گفتم. اخم نگاش کردم با

  م؟یجور نیمن ا -

 . گولت زد طونیش دیخانـوم، چشمات رو درست کن، گفتم شا رینخ -

 . رینداره فعال، انگار رفته تو جلد ام يبا ما کار طونیش -

 :و گفت دیبلند خند ماین

 . اونم از نوع طنز و خنده دار! کرد لمیشه ف یشما رو م يو رابطه  یباور کن زندگ -

 :گفت ماین. خوردم کیزدم و بازم ک يلبخند. گرفت خندم

  م؟یخُب، بر -

 . رو تموم کنم کیک نیآره، بذار فقط ا -

 . شیخواد بخور ینم ،یش یچاق م! پاشو دختر -

 :زدم و گفتم يلبخند

 . شم برادر یمن چاق نم -

 :گفتم. تکه رو هم گذاشتم دهنم و بلند شدم نیآخر

 .میبر -

**** 

 

حرف زدم؟  ریام يجلو مایرستوران با ن يکردم تو يمن کار بد یعنیکردم،  یفکر م ریام يتو رختخواب داشتم به حرفا شب

 . دادم یکاش جواب نم خت،یر یم اریاخت یاشکام ب! زدم یتازه همش لبخند هم م! گهیآره د

بلند شدم و بعد از خوردنِ صبحونه مسکن خوردم تا درد سرم  یکه حال نداشتم ول نیبا ا. شدم داریب يدیبا سر درد شد صبح

کرده بود،  لیمیبرام ا مایعکسِ مهسا رو که ن. درد داشت میشونیهنوز پ یکمتر شده بود ول یلیچشمام خ ریز يکبود. بهتر شه

 یا تمام مشخصات و اسمرو گرفتم و براش فرستادم، ب لشیمیمادر جون تماس گرفتم، ا لِیکردم و با وک رهیلپ تاپم ذخ يتو

. بهم اطالع بده عیشد سر ينداره، فقط هر خبر يرادیطول بکشه که گفتم ا یاونم گفت ممکنه کم. بهم گفته بود مایکه ن

 .ازم تشکر کرد یلیگفتم، خ مایبه ن یوقت

 :گفت يساالر. تماس گرفتم يساالر يظهر بود که با آقا دم

 بله؟  -
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 .لوفریسالم، منم ن -

 !چه عجب ؟يسالم دخترِ خوبم، چه طور -

 . خواستم بپرسم یراستش، م. سرم شلوغه یلیچند وقته خ نیا دیببخش د،یخجالتم ند -

 بگو دخترم؟ -

 تونم برگردم سرِ کار؟  یم یول هییدونم پر رو یم...  نمیخواستم بب یم -

 :و گفت دیخند يساالر

 . شرکت اصال مالِ خودته نیدخترم، ا هیچه حرف نیا -

  ام؟یتونم ب یم یممنون، از ک -

فکر کنم کمک  ،يسار يتو یشرکت يمهم بهمون دادن، برا یلیخ يپروژه  هی م،یدار اجیواقعا بهت احت. االن نیاز هم -

 . یبرامون باش يادیز

 تونم؟  یاز االن م یعنی -

  ؟یتون یم زم،یبله عز -

 .خداحافظ. فتما یاالن راه م نیبله بله، هم -

زدم و راه  یشیساده و بدون آرا پِیت عیسر. نمیرو بب ریتونستم بازم هر روز ام یخوشحال بودم که م. خوشحال بودم یلیخ

شدم، ازش  يرفتم باال، وارد اتاقِ ساالر عیسر. کار دارم یلیرو هم ببرم درستش کنم، خ نمیماش دیبا. دمیربع رس هیسرِ . افتادم

 یکل. در رو آروم باز کردم و رفتم داخل. رفتم ریو لرزون به سمت اتاق مشترك خودم و ام مطمئننا ییاجازه گرفتم و با قدم ها

 . نشستم زمیو رفتم سرِ م دمیکش یو ناراحت قینفس عم. نبود ریام! کنف شدم

 دمیشن يکنار زیچند نفر رو از م ينهار که رفتم، صحبت ها يبرا. شده بودم یعصب یلینشد، خ ریاز ام يظهر موقعِ نهار خبر تا

داغون و  ي هیبا روح. رفتم یکاش منم م! خدا يا. يشرکت رفته بودن سار يو چند تا از مهندس ها ریام. داغون شدم یو کل

 کار کنم؟  یاتاق، تنها چ نیا يتو ر،یام بدونِمن . اتاقم يخُرد برگشتم تو یاعصاب

 یاونم بعد از بررس. و فلشم رو دادم بهش يدادن برنامه ها رفتم اتاقِ ساالر يو برا دیطول کش میتا ساعت شش و ن کارم

روزم ! کشه؟ یحداقل چه قدر سفرشون طول م دمیفهم یکاش م. برگشتم خونه یافسردگ تیبا نها. هیگفت عال يمختصر

 . برد ابمزود هم خو یلیتموم شد و خ کنواختیو  یمعمول یلیخ

جلو بسته با شال  یِمشک یِنخ يمانتو هی. حاضر شدم یو کسل یحال یب یشدم و با کل داریب میآالرم گوش يبا صدا صبح

مانتو  نیهر وقت ا ادمهی! دختر بچه ها شده بودم نِیع! اسپرت یو کفش مشک فیبگ و ک یو شلوار کتون طوس یو نخ یطوس

 هی! يوا. رو لبم نشست و به سمت شرکت حرکت کردم يلبخند! سه؟مدر ير یم يگفت دار یمادر جون م دم،یپوش یرو م

 یوارد شرکت شدم و ب نیغمگ یلیخ! عادت کردم ریبه کَل کَل کردن با ام دمیتازه فهم. ریبدونِ ام گهید يروزِ کسل کننده 

 یقیدادم و نفس عم هیتکبه در  چشم بسته. حال جواب سالمِ همه رو دادم و در اتاقمون رو باز کردم و وارد شدم و بستم
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طور چشم بسته بودم که  نیهم. توهم زدم! نه بابا. تو اتاقه ریام یشگیعطر هم يکردم بو یحس م. ابروهام رفت باال. دمیکش

به در  دمیبود، خواستم برم عقب که د کینزد یلیخ. دمیرو د ریچشمام گشاد شد و ام کینزد یلیاز رو به رو و خ ییبا صدا

هر بار  یعنیکار کنم،  یدونستم چ ینم. چشمام در حرکت بود ينگاش تو. چشماش خسته و قرمز بود. ردمنگاش ک. دمیچسب

 . کرد یانگار مغزمم قفل م. کار کنم یدونستم چ یشد نم ینگام تو نگاش قفل م

 :گفت. نییسرش رفت پا ریام

 . سالم -

 :گفت. م نگام کردباز ریام. گفتم یقفلِ دهنم باز شد و سالم آروم باالخره

  ؟يچرا چشمات رو بسته بود -

 . خستم...  يجور نیهم...  یچیه... من ... من  -

 .لوفریخستم، خستم ن یلیمنم خستم، خ -

 . دیلرز یکنه، صداش م هیخواد گر یزد انگار م یحرف م يجور هی

 . سفره یِخُب، خستگ -

 ... خو  یمن م... راستش ... من . لوین ستیسفر ن ینه، خستگ -

 ! پشت دره نفله بشه یهر ک! رهیحناق بگ يا. نصفه موند ریهوا و حرف ام میدیاتاق زده شد که جفتمون از ترس پر در

و سکوت بازم  میرفت و ما هم کال از تو فاز خارج بود ریکار با ام قهیاز همکارا بود که بعد از ده دق یکی. در رو باز کرد ریام

 ریدرست باشه و ام ماین يممکنه حرفا یعنیخواست بگه؟  یم یچ ریام یعنیبود،  ختهیعصابم به هم را. کرد یم دادیب نمونیب

 يمثلِ من رو يلبخند. منه ينگاش رو دمیبهش کردم که د ینگاه. لبم نشست يرو يلبخند کرف نیاز ا! دوستم داشته باشه؟

 يدر ادامه  يکلمه  چیه ریو ام میتا عصر کار کرد. تر کرد قیزدم که لبخندش رو عم يهول شدم و احمقانه لبخند. لبش بود

 !چشه؟ ریام میما بفهم یشمس که نذاشت يآقا یبترک يا. حرفاش نزد

. دیرس یاون قدر تند که صداش به گوشم م. زد یقلبم داشت تند م. صدام کرد ریشدم که ام یاز شرکت خارج م داشتم

 ! خنده؟ یم یچرا امروز ه نیا. ملبخندش هول تر شد دنِیبرگشتم سمتش و با د

 :گفتم يخفه ا يصدا با

 بله؟  - 

 .ستادیتر اومد و درست رو به روم ا کیدو قدم نزد با

 :گفتم يخفه ا يصدا با

 بله؟  -

 . ستادیتر اومد و درست رو به روم ا کیدو قدم، نزد با

 :ریام
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  ؟يهنوزم درد دار -

 . کرد میشونیبه پ يبا انگشت اشاره، اشاره ا دیحالتم رو که د ؟يچه درد ؟یچ! رفت باال ابروهام

 . پانسمانش رو باز کنم تا هوا بخوره دیامروز با. کم هی یعنینه، ! آهـــان -

 :ریام

 . یبگم امروز رو شام مهمونِ من باش... خواستم بگم  یم -

  ره؟یام نیا ر؟یام ؟یچـــــ! رفت باال ابروهام

 : و گفت نییکردم که سرش رفت پا یگاش مطور با تعجب ن نیهم

 . بعد يبمونه برا ،یرو عوض کن تیشونیپانسمانِ پ دیبا یگ یحاال که م یول -

 . میبعدش بر میتون یم -

 :براقش نگام کرد و گفت يسرش رو باال آورد، با چشما عیسر ریام

 واقعا؟  -

 . طول بکشه قهیدق ستیب دیاول برم خونه، شا دیآره، فقط من با -

 :زد و گفت يلبخند ریام

 خوبه؟  ،يایتا تو ب نمیش یم نیتو ماش رونیو من ب میر یرم خونه، با هم م ینم گهیخوبه، پس من د یلیخ -

 . ستین میاوهوم، بد فکر -

 :ریام

 .لوفرین میپس بزن بر -

 . میبر -

که  زایآدم چه چ! و شام مهمون کردن؟ ریض شده؟ امرفتارش عو ریبود که چرا ام نیهمش فکرم به ا. ازش راه افتادم جلوتر

تعارف  هیرفتم باال که گفتم بذار  یشدم و داشتم م ادهیپ. میدیتا رس میهم حرکت کرد يِمواز بایتقر نامونیبا ماش! نهیب ینم

 :و گفت نییرو داد پا شهیش. ضربه زدم شهیرفتم و به ش. نگم یچیبزنم، زشته ه

 شده؟  يزیچ -

 . باال ایب... نه، خواستم بگم  -

 : و گفت دیگرد شده نگاش کردم، خند يبا چشما. شد ادهیزد و پ يلبخند ریام

 .گردم یخورم و بر م یتشنمه، فقط آب م یلیخ -

لوسترها رو روشن  يورود يدر رو که باز کردم از راهرو. تعارف زدنم لعنت کردم يسرم رو تکون دادم و خودم رو برا فقط

 .و برگشتم سمتش کردم

 . دییبفرما -
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 . رو در آورد و وارد شد کفشاش

 :ریام

  ادته؟یبار رو  نیخونت، اول امیکه م هیبار نیدوم نیا -

 : گفتم. زدم  يلبخند

 . يوارد خونه نشد یول يآره، همراه آنا جون اومد -

 :و گفت دیخند طونیش ریام

 .خانم اصال تعارف نکرد لوفریآخه ن -

خُب اون موقع تو شوك مرگ مادر جون بودم، بهونه  یول! ادبم یچه قدر من ب! واقعا من تعارفش نکرده بودم؟! کردم تعجب

 .داشتم

 . دییخُب حاال بفرما -

نزدم، وارد آشپزخونه شدم، بعد از شُستنِ  یحرف. کرد یم لیشد و نگاه کنجکاوش خونم رو تحل ییرایوارد سالن پذ همراهم

و نگاش به  ستادهیوسط سالن ا ریام دمیالزم رو برداشتم و خواستم برم سمت حمام که د لِیکردنشون وسا لیدستام و استر

هول ! کار کنم؟ یدونستم چ ینم! خاك بر سرم عکسمه دمیرفتم کنار که د یکم. دمید یپشتش بود و من نم وارید. وارهید

 نیا يدفعه بدونِ فکر، برا هی! نهیکوتاه رو بب یلیخ ناشیاسم آستبودم و دوست نداشتم عکسم رو که توش موهام باز بود و لب

 :که دست از نگاه کردن به عکسم بکشه، بلند گفتم

  ؟یکمکم کن یتون یم -

 : برگشت سمتم و گفت عیسر

  ؟یچه کمک -

 :گفتم عیدستم افتاد و سر يتو یِپزشک لِیدفعه نگام به ظرف است هی! حرف زدنم نیلعنت به من با ا! بگم یچ موندم

 . توش زمینگه دار بر نویکنم و تو ا یمن پانسمان رو باز م -

 :زد يلبخند ریام

 !ییجا شیبذار یتون یخُب م -

 : صورتش رو جلوتر آورد و گفت کم،یلبخند زنان اومد نزد ریام. حالم گرفته شده بود دیشد! گهیگه د یراست م خُب

 :ریام

 . خانم لویدارم ن یخودم برات نگهش م ست،یالزم ن "ییاج"جام  نیتا من ا یول -

 امروز چشه؟  ریام. بند اومده بود نفسم
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هول  یلیخ. کنه یداد داره پشت سرم حرکت م یقدم هاش نشون م يو صدا هیسا. تکون دادم و رفتم سمت حمام يسر فقط

اتاقم رو  یِوارد حمام شدم صندل. خوام کار کنم یم يلرزون چه جور يدستا نیموندم با ا. دستام و پاهام لرزون بود. بودم

 .نهیآ يگذاشتم و نشستم رو به رو

 :ریام

 .ظرف رو بده من -

گرفت و به  ینیحالت غمگ ریام. شده بود اهیها س هیبخ يرو. رو برداشتم میشونیپ يآروم پانسمانِ رو. رو دادم دستش ظرف

 :گفت. بود رهیزخمم خ

  شون؟یبکش دیبا -

 : دم و گفتمز يلبخند

 .ستین دنیبه کش يازیره، ن یم نیخودش از ب ه،یجذب ي هینه، بخ -

 :ریام

 . واقعا؟ چه جالب -

! بله دمیرفت و د نیخشک شده از ب يو خون ها یاهیکردم که س زیزخم رو تم. سوزه ینم گهید دمیکه د ختمیروش ر نیبتاد

جاش کامل مشخص بود، البته  یشد ول ینم دهیبودن زشت د متریلیپنج م يهم با فاصله  کینزد یو کم زیها ر هیچون بخ

 دمید یدونم داشتم درست م ینم. زخمم بود، چشماش براق بود يروبرگشتم سمتش و نگاش کردم، نگاش فقط . بود یعیطب

 !نه؟ ای

. م سخت بودباورش برا. ختیگونش ر ينگام فقط به اون قطره بود که از چشمش جدا شد و رو. اشک بود! من يخدا! نه

 عیسر. دیزخمم که نشست نفسم بر يانگشتش رو. بکنم، انگار مسخ شده بودم یحرکت چیتونستم ه ینم. دستش باال اومد

 ينگاهش تو. و دوباره باال آورد نییسرش رو انداخت پا. ردب نییبه خودش اومد و دستش رو پا. سرم رو بردم عقب یکم

 . چشمام موند

 :ریام

 .ببخش... ببـ ... منو ... من  -

 ! کرد یمغرور از من معذرت خواه رِیام! مغرور رِیام. ستادیا قلبم

 : گفت. هنوز نگاهش به من بود یرفت ول یعقب

 . سالن منتظرتم يتو -

چسب . مریتونم هوا بگ یو حس کردم تازه م رونینفسِ حبس شدم رو با شدت دادم ب. رفت عیاز طرفم نشد و سر یحرف منتظرِ

دست و صورتم رو شُستم و از . بد نبود یشد ول یم دهیزخمم د يچسب گوشه ها رِیاز ز. زخمم زدم يبرداشتم و رو یزخم
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 فیو ک یآزاد و شالِ آب یکم نِیبا ج دمیپوش یتنگ بایکوتاه و تقر یِمشک يولباسام رو در آوردم و مانت. اومدم رونیحمام ب

 . رونیو رفتم ب دمیهم به دور چشمام کش يمداد. ست بشه میمشک یِبرداشتم تا با کتون ممیمشک یِدست

که نگاش از عکسم کنده شد و به من  ستادمیرفتم جلوش ا يبلند يبا قدم ها! عکسِ من يکه باز زوم کرده رو نیا! بابا يا

 . زد و بلند شد يلبخند. افتاد

 :ریام

  ؟يآماده ا -

 . زنه یم دیاره عکسم رو دد ارهیخودشم نم يکه اصال به رو ادیم خوشم

 نه؟  ای ارمیب نیفقط من ماش. میبله، بر -

 :زد و گفت يبازم لبخند ریام

 .دییخانم، بفرما لوین رینخ -

 یینکنه سرش به جا! کارا؟ نیو از ا ریام. کردم یدست به جلو اشاره کرد که جلوتر ازش حرکت کردم و تعجبم رو مخف با

 هی یول ارم،یدوست داشتم به روش ب یه. بود اوردهیرو ن 206خوبه . شدم نشیو سوارِ ماش میترف نگیخورده؟ همراه هم به پارک

زنم تا وقتش  ینم یحرف نیهم يبرا! به نفعِ من باشه يروز هیآتو بتونه  نیا دیشا هک نیمثلِ ا يزیچ هی. شد یمانعم م يزیچ

 !رسه ینه، م. دیاصال وقتش نرس دمیبرسه، شا

رو  يریاحسانِ خواجه ام يصدا شهیهم. بهم داد يادیرو گذاشت که آرامش ز یآهنگ ریبرقرار بود که ام یسکوت نیماش يتو

 .دوست داشتم

 باره یم یقلبم غم دلتنگ واریدر و د از

 که دستت هنوزم بگو

 داره يچتر هیمن  واسه

 یتنها گذاشت دستامو

 دردم هیچ یدون ینم تو

 یهمون لحظه که رفت از

 نکردم یزندگ گهید

 جا نیمونده ا خاطراتت

 آرومم نکرده اما

 هامو یخدا دلتنگ به

 کم نکرده يا ذره

 لحظه هی يواسه  یحت
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 شه یپاهات گم نم يجا

 که سرم شلوغ شد یچ هر

 شه یپر نم تیخال يجا

 تو یب ییتنها نیتو ا من

 رمیگ یآروم نم گهید

 يایکه تو م دیام نیا به

 رم یخونه نم نیاز ا من

 يایکه تو م دیام نیا به

 رم یخونه نم نیاز ا من

 جا نیمونده ا خاطراتت

 آرومم نکرده اما

 هامو یخدا دلتنگ به

 هم کم نکرده يا ذره

 لحظه هی يواسه  یحت

 شه یپاهات گم نم يجا

 که سرم شلوغ شد یچ هر

 شه یپر نم تیخال يجا

 »يریخواجه ام احسان«

مخم بود يرو يمفهومِ آهنگ، بد جور. دمیشن ینم گهیرو د يبعد يآهنگا. بودمش دهیتا حاال نشن. بود یقشنگ یلیخ آهنگ .

 .بود رهیاونم به من خ. نگاه کردم ریبه ام نیبا متوقف شدنِ ماش

 :ریام

 میدیرس -

 . دیخند دیتعجبم رو که د. برگشتم سمتش! نبود، تعجب کردم یرستوران. به اطراف کردم ینگاه

 :ریام

 . رستوران پشتمونه -

باکالس  پِیت هی یگفت یخدا نکُشتت پسر حداقل م. لوکس و باکالس يها نیهمه ماش! بود یچه رستوران! اوهو دمید برگشتم

 د،یکش یشدم کالفه پف ادهیپ یداشت زودتر برسه تا در رو برام باز کنه که وقت یسع ریام دمیشدم، د ادهیپ یبه آروم! زدم یم

 :و گفت ستادیا
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 !خواستم در رو برات باز کنم دختر -

 :دادم و گفتم مینیبه ب ینیچ

 . کار رو نکن نیوقت ا چیه! ادایها بدم م يلوس باز نیمن از ا -

 :ریام

  ؟یروزِ عروس یحت -

 !یروزِ عروس! گفت؟ یاالن چـــ نیا. رونیاز حدقه زد ب چشمام

 .گفته چون هول جمعش کرد یچ دیفکر کنم فهم دیگردم رو که د يچشما

 :ریام

 در رو برات باز کنه؟  يذار ینم! گهیهمون داماده د... خُب ... منظورم  -

 .دمیکش یراحت نفس

 !یروزِ عروس یحت ر،ینخ -

 !دستت ها يافتم رو یم رمیم یم! ها نکن یشوخ نیبا من از ا ریام

 هی يکه رزرو شده بود و رو به رو يدو نفره ا زِیپشت م. میهمراه و همقدم وارد رستوران شد د،ییکنارم و با گفتنِ بفرما اومد

 یاون قدر با ذوق به همه چ. کردم خوابم یبود که حس م ییایاون قدر رو. میکه پشتش پر بود از گُل، نشست يا شهیش وارِید

 . گرفته بود دشهم خن ریکردم که ام ینگاه م

 !خوشگله یلیخ ر؟یام يکرد دایجا پجا رو از ک نیا -

 :ریام

 .کردم داشیتازه پ -

 :کردم و گفتم زیرو ر چشمام

  ؟يجا اومده بود نیقبال هم ا -

 يبا صدا. انداختم نیینزدم و سرم رو پا یحرف گهیسرخ شدم، د! من بود يچشما يتو رهیجواب نداد و فقط نگاش خ ریام اما

 . سرم باال اومد ریام

 :ریام

  ؟یکن ینگام نم لوفرین -

 یقدر نگاش م نیکنم ا ینکنه گناه م ایخدا! مرد رو دوست دارم نیمن چه قدر ا! من يخدا. باال اومد و نگاش کردم سرم

 !ستیکنم؟ آخه دست خودم ن

 :ریام

  ؟يخور یم یچ -
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 ... خودت  یدونم، هر چ ینم -

 :ریام

 . تو غذا بخورم ي قهیبا سلخوام  یامروز من م. يخودت سفارش بد دیبا گه،ینه د -

! ایاوم، الزان! هم که نه تزاینداشتم، پ یبرنج يبه غذا لیمنو رو برداشتم، اصال م. نکردم عیرو ضا افمیق ادیکردم، اما ز تعجب

 .ابروش رفت باال دیلبخند مرموزم رو که د. نگاش کردم. میخورد ایخونشون افتادم که با هم الزان یاون شبِ مهمون ادی

 :ریام

  ه؟یچ -

 . ـــایالزان -

 .دیچرخ ینگاه مشتاقم دور و اطراف م. سفارش داد تزایو پ ایهر دومون الزان يزد و برا یهم لبخند مهربون ریام

 :ریام

 . جا نیاومدم ا ینم یکن یور و اون ور نگاه م نیمن به ا يجا به جا نیا يایدونستم ب یاگه م -

 چرا؟  -

 :آروم گفت ریام

 . من باشه يچون دوست دارم امروز و امشب چشمات و گوش هات فقط برا -

دوباره سرم ! نگاهش سوزنده بود. رو ندارم شیمن آمادگ! گه؟ یم یداره چ نیا! شد یگردتر م نیفکر نکنم چشمام از ا گهید

 ! نگو گهیقلبم رو که د... قلبم . گونه هام نشست يحرارت رو. نییرفت پا

 :ریام

  ؟یبگ يزیچ يخوا ینم -

 : کردم و گفتم نگاش

 !بگم، تو بگو؟ یدونم چ ینم -

 :زد و گفت يلبخند ریام

 !من بعد از شام يحرفا -

 یبودم، کس ریخوشمزه بود، مخصوصا که در جوارِ ام یلیخ. دیبهم چسب یها رو که آوردن واقعا مثل همون شبِ مهمون سفارش

 . که با تمامِ وجودم دوستش دارم

 .کنار دمیکش گهیخوردم و د تزایهم پ کهیت هی امیناز الزا بعد

 .جنبه ام یمن ب ار،یجا ن نیمنو ا گهید دم،یترک! اوف -

 :و گفت دیخند ریام

 . جا نیا میبار بود اومد نیآخر نیا -
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 : تعجب نگاش کردم و گفتم با

 چرا؟  -

 :ریام

 . ستیچون خانوم اصال حواسش به ما ن -

جسور صحبت  یلیخ! بودنش شک کرده بودم ریحاضر بودم قسم بخورم به ام! ستیامروز حالش خوب ن ریام. حبس شد نفسم

 یم ادیبه ذهنش م یکردم هر چ یحس م! نبود يحرف زدنش پر از فکر بود خبر شهیمحتاط که هم رِیاز اون ام گهید. کرد یم

 یبود ول نییکه سرم پا نیبا ا. د و نگاهم پر از شرمبند اومده بو بونمز شهیمن برعکس هم ینگاش هم جسور شده بود ول! گه

 . دمشیبود که ناخودآگاه سرم باال رفت و د ينگاهش به قدر یِنیسنگ

 :ریام

  م؟یبر -

 . اوهوم -

شده بود،  یکینفس هامون که با هم  يجز صدا. و کامل سکوت برقرار بود میشد نیسوارِ ماش. میرو حساب کرد و رفت زیم ریام

 نیچه قدر ا! ایخدا. رونیفضا بکشتمون ب يآبِ دهنم رو قورت بدم و صداش از تو دمیترس یم یشد حت ینم دهیشن ییصدا

 ! خوبه ینیبش يدار تشکه دوس یچه قدر در کنارِ کس! لحظه ها خوبه

! ره یداره م کجا دمینپرس یشد و فقط دار و درخت بود، حت ینم دهید ياطراف خونه ا گهید یره ول یدونستم کجا داره م ینم

 . به صداقتش ش،یداشتم، به پاک مانیداشتم، من به عشقم ا نانیمن بهش اطم

. شد ینم دهید يزیاطراف، چ يو درختا نیزم يدرخت رو يجز چند تا کنده . ستادیکه ا میراه بود يتو يا قهیچهل دق کینزد

 : برگشت سمتم و گفت ریام

 . شو ادهیپ -

 . شد و اومد کنارم ادهیاونم پ. شدم ادهیپ

 :ریام

  م؟ینیاون جا بش میبر -

 :گفتم اریاخت یب. بود رهیچشمام خ تو

 . آره -

 : زد و گفت يلبخند

 . بانو لوین دییبفرما -

 ! بانو لویگرفت، ن خندم

 . میهم نشست يدرخت رو به رو يدو تا کنده  يو رو میرفت همراهش
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 :ریام

 ! جا؟ نیچرا آوردمت ا یبدون يدونم، دوست دار یم -

 : انداخت و گفت نییسرش رو پا. نزدم و فقط نگاش کردم یحرف

  ؟يحرفام رو بشنو يخوام باهات حرف بزنم، حاضر یم لوفر،ین -

 :دیدوباره پرس دیسکوتم رو که د. رو باال آورد و نگام کرد سرش

  لوفر؟ین يحرفام رو بشنو يحاضر -

 . بله -

 . ستادیرو به روم ا. لباسش رو باز کرد و اومد سمتم ییِباال ياسپرتش رو در آورد، دو تا دکمه  بلند شد، کت. دیخند ریام

 :ریام

 یذاره حرف بزنم، اجازه م یچشمات نم. تونم از رو به رو نگات کنم و حرف بزنم یو حرف بزنم، نم نمیخوام کنارت بش یم -

  نم؟یکنارت بش يد

 !جا نبود گهیکنده که د يرو آخه

 ! ریام ستیجا ن گهیجا د نیا -

 :ریام

 . مینیکنارِ هم بش نیزم يکه هر دومون رو نهیمنظورم ا -

  ؟یو بگ ینگام کن یتون یکه نم یبگ يخوا یم یچرا؟ مگه چ -

کج نشستم و . پام رو جا به جا کردم تا به پاهام نخوره یکم. داد هیمن تک ينشست و به کنده  نیزم يزد، رو يلبخند ریام

کم برام سخت بود  يفاصله  نیتحملِ ا. صورتم بود يموهاش جلو. داده بود هیپشتش به من، به کنده تک نیزم يهم رو ریام

 . میرو نگاه کرد گهیکه جفتمون با تعجب همد میدیکش یقینبود، هر دو با هم نفسِ عم يچاره ا یول

 : زد، دوباره پشتش رو به من کرد و گفت يلبخند ریام

 . شده یکینفس هامونم  یحت -

 ! دونم ینم ست؟یاالن وقتش بود؟ زود ن یعنی! من يخدا. ختیر قلبم

 :ریام

 . رو گهید يحرفام رو بگم، بعد حرفا ي جهیاول دوست دارم نت. از کجا شروع کنم دیدونم با ینم لوفر،ین -

 : سمتم و چشم تو چشمم گفت برگشت

 . عاشقتم یلیخ...  یلیخ...  یلیخ -

 ! قلبِ من تحمل نداره! ـــایخدا
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شد  یبه اشک لیتبد میدرون جاناتیو ه شاتیتشو يهمه . مالِ خودم رو نیحس کردم، همچن نشیشدن نفسش رو تو س حبس

 .باالتر اومد یکم. نگاش رنگ عوض کرد و دستپاچه زانو زد رو به روم دیاشکم رو که د ریام. ختیگونم ر يو رو

 :ریام

 ناراحتت کردم؟  لو؟یشد ن یچ -

نگفت  مایمگه ن. سخت بود یلیخ ر،یباورش از طرف ام. سخت بود یلیباورش برام خ. نگاش کردم رهینگفتم و فقط خ يزیچ

 !کنه؟ یکار م یفهمه داره با قلبم چ یم ریشد؟ ام يجور نیاعتراف عاشقانه نباشم؟ چرا ا هیمنتظرِ 

 !فکر کنم، فکر کرده من دوستش ندارم. زد یقدم یصببلند شد و ع د،یبه صورتش کش یکالفه دست ریام

 :ریام

 . ارمیلعنت به من که فقط اشکت رو در م! خـــدا يا! لعنت به من. کنم یخواهش م لو،ینکن ن هیگر -

 ».خدا نکنه«: دلم گفتم تو

 : به سرعت اومد رو به روم، دوباره نشست و گفت ریام

 یبذار بعدا با خودم نگم حرف نزده شکست خوردم، باشه؟ بذار بگم، خواهش م. بزنم فرصت بده، بذار حرفام رو هیفقط  لو،ین -

 باشه؟  لو،ینکن ن هیکنم گر

 :زد و گفت ینیلبخند غمگ ریام. رو تکون دادم سرم

 . پس اشکات رو پاك کن دخترِ خوب -

 :و گفت دیخند ریام. دستم پاکش کردم با

 ! شه یم اهیکل صورتتون س ادیکه تا اشکتون در م دیزن یبه چشماتون م هیچ نایآخه شما دخترا ا -

 . دمیچشمم کش ریو با انگشتم ز دمیکش خجالت

 :ریام

 . گهیره د یولش کن، خشک شده نم -

 .شروع کرد ریبه وجود اومد که بعد از چند لحظه ام نمونیسکوت ب بازم

 يحرفا ست،یزبون ن يحرفا. بگم دیبا ینه ول ای ینباور ک یتون یم ،یدرك بکن یتون یگم رو م یکه م یینایدونم ا ینم -

نه  ای یکن یحرفم رو باور م نیدونم ا ینم لوفر،ین. که یکنه و داره نابودم م یم ینیدلم سنگ يوقته تو یلیکه خ ییحرفا. دلمه

  م؟یدیرو د گهیهمد یبار ک نیاول ادیم ادتی. عاشقت شدم دمتیکه د يبار نیبگم من از اول دیبا یول

خونسرد و  يحق به جانبِ من و چهره  ي افهیپورشه، ق هیبا  دیتصادف پرا. بره ادمیشه  یمگه م. لبم نشست يرو يلبخند

 . ریام یِآخرش عصب

 :ریام
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 یکه م نیشدم که خودش رو با ا يمن از اون روز عاشقِ دخترِ پر رو، زبون دراز و چشم سبز. بار، تصادفمون بود نیاول -

 . حق به جانب نشون داد یدونست مقصره ول

 :ادامه داد. تو چشمام بود نگاش

 یدوست داشتم پرواز کنم، چون م ،يشرکت استخدام شد يتو دمیفهم یوقت. اول، چشمات غرقم کرد ي هیهمون ثان -

 کدندهیو شد، چون تو اون قدر لجباز  ینم یاومدم باهات مهربون و خوب باشم ول یهر بار م. نمتیتونم بب یدونستم هر روز م

 . میکه همش با هم دعوا و کل کل داشت يبود

 .لبم آورد ياون روزا خنده رو ادی

 :ریام

 ...  یول یشناس یو غم رو نم یسرزنده هست یلیکردم خ یفکر م -

 : به چشمام کرد و گفت ینگاه ریام

خودم گله کردم که چرا  يگله کردم، از خدا. دمیرو د تییتنها دم،یرو د نتیغمگ يگلناز خانوم رفت، تازه چشما یوقت یول -

 . گفت، حکمته. گفت، قسمته. مادرم جواب حرفام رو داد. دیو دردم رو فهم دیمادرم حرفام رو شن. مثلِ تو تنها بشه يدختر دیبا

 . حکمت بود آره،

 :ریام

شب موندنت  ،یت کردنت به مهموندعو. رفتاراش هم به خاطرِ من بود يهمه . مثلِ تو شدم يخوشحال شد که عاشقِ دختر -

 . خونمون، شامِ رستوران

 . باشه ازش تشکر کنم ادمی! به آنا جونِ خودم ولیا

 :ریام

. مینه تنها نتونستم، بلکه هر بار هم دعوا کرد یشم و بتونم حرفم رو بهت بزنم ول کیکرد که من بهت نزد ییهمش کارا -

 کار کرد؟  یچ یدون یم ،يتصادف کرد دیتون حالت رو بپرسه که فهمبهش گفتم باهات دعوا کردم، زنگ زد خون یوقت

 . همراه با اشک نگاش کردم یسوال

 :ریام

گفت،  یدونستم مقصرم ول یم. دردم نگرفت، حقم بود. درِ گوشم زد یلیس هیکه تلفن رو قطع کرد، اومد سمتم و  نیهم -

اون  يحرفا. احمقم یلیگفت، خ. خونه يبر نیتنها و با ماش يخوا یدونستم م یم یزدم وقت یحرفم م يباهات اون طور دینبا

 .رو برام جلوه داد تیکه واقع ییحرفا بود که منو متحول کرد، حرفا نهمو. کنم یوقت فراموش نم چیروزِ مادرم رو ه

 :شد و ادامه داد رهیبهم خ يبا لبخند ریام
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رو  یکیغرور،  ایعشق،  ایگفت، . شه یت، غرور همراه با عشق نمگف. از غرورم بزنم دیبه عشقم با دنیرس يبهم گفت، برا -

سفرِ . حرفم باد هوا بوده و غرورم غالب شده دمینتونستم، فهم. یگفت، خُب برو معذرت خواه. گفتم، معلومه عشق. انتخاب کن

 ...فکر کردن، همون سفر بود که باعث شد  بهتر يبهونه برا هیشد  يدو روزم به سار

 : دوباره ادامه داد یهم افتاد حرفش رو قطع کرد، بعد از مکثکه ب نگاش

دوستم . خورم نذارم آب تو دلت تکون بخوره، فقط قبولم کن یقبولم کن، قسم م. دوستت دارم، به قرآن دوستت دارم لوفرین -

  لوفر؟ین يدار

 ! نه ایدنستم االن جاشه بگم  ینم! بایو تعق 206 يبود جز اون ماجرا ریام يتو حرفا یچ همه

 :ریام

  ه؟یحرفت چ ؟یکن یچرا دو دل نگام م لو،یبگو ن يخوا یم یهر چ -

 . دم یبعد جوابت رو م ،يبد حیرو برام توض یموضوع هیخوام  یم -

 :نگام کرد و گفت نیغمگ ریام

 . بگو -

 . ینم رو برام بگمادر جو يخونه  دیو خر زیو گر بی، تعق206اون  يخوام تمام ماجرا یم -

 . رونیافته ب یگرد بود که گفتم االن چشمش از حدقه م يچشماش به قدر ریام

 :ریام

  ؟يدیاز کجا فهم... تو ... تو  -

 : زدم و گفتم يشخندین

 . بده حیفقط توض ست،یمهم ن -

 : و گفت نییسرش رفت پا ریام

 . فتمیتونستم با پورشه دنبالت راه ب یفقط نم. ندارم یخاص حِیخُب توض -

 :رفت باال و گفتم ابروم

  ؟یفتیاصال چرا دنبالم راه ب -

 : گفت. شد رهیسرش باال اومد و تو چشمام خ ریام

  ؟ير یو کجا م یکن یکار م یچ ستین يکه ازت خبر ییروزا نمیخواست بب یچون دوستت داشتم و دلم م -

  ؟يدیهم رس يا جهیخُب، به نت -

 : زد و گفت يلبخند ریما

 . داره یخانمم چه روحِ بزرگ دمیآره، فهم -

 !بود دهیرو فهم زیهمه چ پس
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 :ریام

فروش،  يواسه  یخونت رو گذاشت دمیچه خبره که د نمیامالك، رفتم بب يمعامله  یرفت دمید یخونه رو هم، وقت يماجرا -

 . يهم فور یلیخ

 . چشمام بود يسوزنده تو نگاهش

 :ریام

خواستم کارا  لمیاز وک یکه تو نفهم نیا يبدونِ مکث، معامله رو انجام دادم و برا يخوا یم یچ يپول رو برا دمیفهم یوقت -

 نه؟  ایدرست حدس زدم . یکن یمطمئن بودم با من معامله نم. رو بکنه

 ! شک نکن -

 :و گفت دیخند ریام

 يبرا يباز سیو پل بیجز تعق يچاره ا ،يزد یتو ما رو پس م میباش با تو در تماس میخواست ینشو، ما هر جور م ریازم دلگ -

 . قلبِ عاشقم نمونده بود

 . بود يقلبم پر از شاد! عاشقم بوده ریام! آرزوم برآورده شد، دعاهام! ایخدا! کرد یقدر رك صحبت م چه

 :گفتم. من بود و منتظر يبه سو نگاهش

دنبالت کردم  یدخترِ تنها بترسه؟ وقت هیممکنه  ینگفت. شب و روز خواب نداشتم يدنبالم بود یبودم، از وقت دهیترس یلیمن خ -

ازت ناراحت  یلیخ. آنا جون نذاشت يصدا یبهت بگم ول امیاومدم داخل خونه، خواستم ب مون،یمیقد يخونه  یرفت دمیو د

 .بودم، کارت خوب نبود، قبول کن

 :ریام

 . خوام خانمم یمعذرت م -

 : رو قطع کردم و گفتم حرفش

 ."لوفرین"من اسم دارم ! اَه! ادیقدر بدم م نیا! قدر به من نگو خانمم نیا -

 :و گفت دیخند ریام

 ! کلمات بشنون نیهمه دوست دارن از ا! يفرق دار یلیخ گهید يتو با دخترا -

 . گرانید يمن دوست ندارم، مخصوصا جلو -

 :زد و گفت یطونیلبخند ش ریام

  ؟يجوابِ بله داد شنهادمیاالن به پ یعنی -

 . دمیجا رس نیتا به ا دمیرو کش يادیز يایبکشه، مثل من که سخت یبرام سخت یکم دیبا! کنه یم يریگ جهینت عیسر! پر رو يا

 . رینخ -

 . هم بلند شد ریام. کردم یم ریفضا س يتو. راحت بود المیخ گهید. بلند شدم. وا رفت افشیق
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 :ریام

 شد؟  یچ -

 مگه حرفات تموم نشد؟  گه،ید میبر -

 :ریام

 !يهنوز جوابم رو نداد... هنوز  یول... چرا ... خُب  -

 . یصبر کن دیبا یدم، نگران نباش، فقط کم یجواب م. زدم لبخند

 . دم یکنم بعد بهت خبر م یجوابت فکر م يرو -

 :ناله وار گفت ریام

 باشم؟  دواریام ه؟ینظرت چ نمیبب! یکن یراجع به من فکر نم یحت یعنی -

 :گفتم یشوخ به

  ؟یکن یکار م یبود چ یاگه جوابم منف -

 :ریام

  ه؟یجوابت منف یعنی -

 !گفتم اگه -

 : بعد از چند لحظه نگام کرد و گفت. به فکر فرو رفت یکم ریام

 یِخوشبخت يجز دعا کردن برا اد،یازم بر نم يکار ،یاگه تو دوستم نداشته باش یبهت حاضرم جونمم بدم ول دنیرس يبرا -

 . عشقم

خوشحال  دنشیاز شن یلیاومد اما من خ یبدش م ریبود از حرف ام يا گهیاگه دختر د دیشا. چشمام بود يتو نیغمگ نگاهش

 نیا گهیپسرِ د هیمطمئنا اگر . جوابم رو داد يجور نیست که ا دهیکه انتخابمه اون قدر آدم و فهم يخوشحال بودم مرد. شدم

از . خالصانه و عاشقانه بود ریلحنِ ام. کرد یم يزد و با تمام وجود پافشار یرو نم ریمحرف ا د،یشن یم يحرف رو از زبونِ دختر

که من محلش  ییروزا یاون حت. شه یم یگاه محکم هیدونستم برام تک ینداشتم، م ییابا چیه یهمراه شدن باهاش تو زندگ

 . سرشار از ذوق بودم. مراقبم بوده انهیذاشتم مخف ینم

 یواقعا قعر خوشبخت. کنم یذهنم مرور م يرو تو ریام يهنوزم دارم حرفا یدونم چه قدر از اومدنم به خونه گذشته ول ینم

 ینم یهر کس بینص دیکه شا يا هیهد نیممنونم، بابت همچ یلیو من از خدا خ تیبه عشقِ زندگ دنیرس یعنی! نیهم یعنی

 . شه

بود،  جانمیاز ه یکه ناش یبا مکث. بود ریام يشماره . زنگ تلفن از آشپزخونه خارج شدم يشدم با صدا داریکه از خواب ب صبح

 .برداشتم

 .سالم -
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 :ریام

 . سالم خانمم -

 :اعتراض کنم که خودش زودتر گفت اومدم

 بانو خوبه؟  لوین. حواسم نبود بانو! دیببخشـــ -

 : و گفتم دمیخند

 . هیکاف لوینه، همون ن -

 :ریام

 خانم؟  لوین یخُب، خوب -

  ؟یممنون، شما خوب -

 :ریام

 . شم یزنم خوب تر م یخانم که حرف م لویبله، با ن -

 . رمیبگ دهیتونستم ند یته قلبم بود که نم قیعم یآرامش

 :ریام

 خونتون؟  میاریب فیتشر یخُب زنگ زدم بگم ک -

 : رفت باال و گفتم ابروم

 چرا؟  -

 :ریام

 . گرفتنِ جوابِ بله -

 ! پر رو بود، هنوزم مغرور یلیخ. گرفت خندم

 . يایب يخوا یمگه گفتم جوابم مثبته که م -

 :کالفه گفت ریام

 میایربط داره؟ بذار ب یمنف ایاومدن به جوابِ مثبت  ياصال مگه خواستگار! تو دلم نگه دارم نویتونم ا ینم گهیبه خدا د! لوین -

 . جواب بده یخواست یبعد هر چ

  ؟یهر چ -

 ! گهیآزار دارم د یکنم ول یم تشیدونستم دارم اذ یم. جواب موند یب سوالم

 :ریام

  لو؟ین میایب یک -

 .کنم یوقتش شد خودم خبرت م. خونم انیب يخواستگار يذارم برا یرو نخوام، نم یمن تا کس ر،یام -
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 :ریام

 چه قدر؟  -

  ؟یچه قدر چ -

 :ریام

  ؟يخوا یفکر کردن م يچه قدر وقت برا -

 . حرفا جوابم معلوم بود نیالزم نبود، من زودتر از ا وقت

 . هفته کی -

 :ریام

  ؟يجوابم رو بد گهید يو هفته  یحرفت نزن رِیز يد یقول م ؟یگ یراست م -

 آنا جون خوبه؟  یراست. راحت التیحرف من حرفه، خ -

 :ریام

 . خوبه -

 .کنم تشیاومد اذ یدلم نم. از نوعِ حرف زدنش کامل مشخص بود یکالفگ

 ر؟یام -

 :ریام

 . جانم -

 ...  یکنم ول یم تتیدارم اذ یلیدونم خ یم ر،یام -

 :ریام

  ه؟یمنظورت چ -

 . قدر افسرده حرف نزن دلم گرفت نیفقط خواستم بگم ا...  یچیه...  ـیه -

 :ریام

 تونم؟  یبه نظرت م -

 . دونم ینم -

 :ریام

  ؟يندار يفعال کار -

 .ينه، ممنون که زنگ زد -

 :ریام

 !بود بهم زنگ بزن یهر چ ،یمشکل ،یداشت يکار لو،ین. بود فمیوظ -
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 . ممنون -

 :ریام

 .من يلویخداحافظ ن -

مدت با  نیکه ا نیبا ا. ختیاشکم ر. نه که قطع کرد ای دمیشن دیدونم فهم ینم. رو زمزمه کرد "من ي" یرو بلند گفت ول لوین

خونه کردم  يخودم رو مشغولِ کارا. رو نداشتم نشیغمگ يو صدا شیناراحت دنِیاصال طاقت د یکرده ول تمیحرفا و کاراش اذ

 . کار موفق نبودم نیا يتو اصالبره که  ریتا کمتر فکرم به سمت ام

**** 

 

بلکه از چند ماه قبلش هم معلوم  شیکه نه تنها از همون شش روز پ یجواب. روز گذشت، فردا روزِ هفتمه، روزِ جوابِ من شش

 . هیفردا، فردا روزِ مهم. بود

 :جواب دادم دیبا ترد. ناآشنا بود يشماره . آوردمش رونیب فمیاتاق و از ک يرفتم تو لمیموبا یِگوش يصدا با

 بله؟  -

 :مرد

 ... سالم، منم  -

 دمیمتر پر هیتلفن که قطع شد . کردم یذوق م شتریزد هر لحظه ب یداشت حرف م یوقت! مادر جون بود لِیشد وک ینم باورم

 . رو گرفتم ماین يلرزون شماره  يبا دستا عیهوا و سر

 :ماین

 بله؟  -

 :بازم با همون ذوق داد زدم یرفته شد ولحالم گ یقدر صداش شل و وارفته بود که کل اون

 !مــــاین -

 :دفعه بلند و هول گفت هی ماین

  ؟يشده؟ چرا داد زد یچ! لوفریشده؟ ن یچ! یعل ای -

 : گفتم. کنم تشیاذ یگرفتم کم میتصم. گرفته بود خندم

 !مـــاین -

 :ماین

  اد؟یچرا صدات در نم! زنم یدارم سکته م لوفر،یبگو ن -

 :گفتم بازم

 !مـــاین -
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 :گفت یدفعه عصب هی ماین

 !گهیحرف بزن د لوفرین! کنم یقطع م ماین یبگ گهیبار د هی -

 : و گفتم دمیخند

 .برادر يآقا ياول مشتلق بد دیزنم، با یحرف نم -

 :گفت. شد دهیمخلوطه شن هیکه مشخص بود با گر يو خنده ا ماین ادیفر يسکوت شد، بعد صدا يا هیثان چند

  ؟يکرد دایمهسا رو برام پ ؟يکرد داشیپ. نمیب یبگو خواب نم لوفرین -

 . من حساب کن يآره، گفتم که رو -

 :ماین

 !گم؟ یدارم م یدونم اصال چ ینم! خدا يوا ونتم،یبه خدا قسم تا آخرِ عمرم مد لوفر،ین! شکر ایخدا -

 :و گفتم دمیخند بلند

 ! چرت و پرت -

 :ماین

 .رمیم یحرف بزن، دارم م لوفرین نمش؟یب یم یک -

شرکت کار  هی يدونه تا ساعت هشت شب تو یکرد و بهم خبر داد، گفت فقط م داشیکه پ یخدا نکنه برادر، راستش کس -

 . کنه یم

 :ماین

 کنه؟  ينکنه ازم دور نه؟یخواد منو بب یبه نظرت م -

 . میزینقشه بر هی دیفکر کنم با. کردم یموضوع فکر م نیراستش خودمم داشتم به ا -

 :ماین

 شه؟  یامشب، م نیهم نمش،یحداقل فقط بتونم بب. هست امروز باشه یدم هر چ یقسمت م لوفر،ین -

 . ممنون ایخدا. ریهم عاشق بود، مثلِ من، مثلِ ام ماین. لبم نشست يرو يلبخند

 . کنم یکنم خبرت م یباشه، من آدرسِ شرکت رو گرفتم، تا شب فکر م -

 :ماین

 . کنم یکه تا شب دق ممن  -

 .برات داشته باشم یخوب يشب خبرا يدم برا یقول م یشه ول ینم تیچینترس، ه -

 :ماین

 . ازت تشکر کنم يدونم چه جور ینم يوا. یمرس ،یمرس -
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 يفکر تو هیفقط  یقدر فکر کردم ول نیتا عصر ا! وونهید يپسره . دمینگاه کردم و خند یبه گوش. دفعه قطع شد هی تماس

بلند شدم، تلفن رو برداشتم و  یآن مِیتصم هی يتو. کرد یوسوسم م شتریب رونیب یِبارون يکه هوا يفکر. خورد یذهنم وول م

 . رو گرفتم ریام يشماره 

 :ریام

  م؟یدادن ما صداشون رو بشنو تیشده خانوم باالخره رضا یچ! به به -

 . جا کارت دارم نیا ایب عیسر ریسالم، ام -

 :دیرسهول پ ریام

 حالت خوبه؟  لویشده؟ ن يزیچ -

 :و گفتم دمیخند

 .اومده شیپ یآره بابا خوبم، فقط کار مهم -

 :ریام

 .افتم یاالن راه م -

لباسام مرتب . در رو باز کردم و شالم رو سرم کردم. خونمون بود يجلو ریام قهیدرست بعد از ده دق. قطع شد یبدونِ حرف تلفن

 .اومد داخل و در رو بست ریام. نداشت عوض بشه يازیبود و ن دهیو پوش

 :ریام

 شده؟  یسالم، چ -

 :و گفتم دمیخند

 .گم یبرات م امیاالن م ن،یبرو بش! ؟یچرا هول ریام -

 .رفت نشست و من رفتم و با دو تا فنجون قهوه برگشتم به سالن جیگ ریام

  ؟یخوب -

 :نگام کرد و گفت ریام

 !نه؟ ای یگ یم. یمرس -

 ... راستش  -

کردنِ  دایبا من و پ ماین يخارج و رابطه  ياتفاقات تو يبه مهسا و همه  ماین ياز عالقه . کردم فیرو براش تعر زیچ همه

 . نقشه ام رو هم براش گفتم. یخالصه همه چ... مهسا و 

 چه طوره؟  -

 :زد و گفت يلبخند ریام

 حرف نداره، فقط ساعت چند؟  -
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 . شه یم لینُه شرکتشون تعط -

 :ریام

 . رستوران رو هماهنگ کن مایپس زنگ بزن با ن -

 .رفته بود ادمی! ولیا -

 ریام(...). رستورانِ  میاستقبال کرد و قرارمون شد نُه و ن یرو براش گفتم و اونم کل زیهمه چ بایتماس گرفتم، تقر مایبا ن عیسر

. ادیب ریمبل نشستم تا ام يحاضر و آماده رو دم،یوارِ مناسب پوشدست مانتو و شل هی عیمنم سر. رفت خونشون تا حاضر برگرده

اومد و همراه  ریبود که ام میساعت هشت و ن. کرد یتر م یرو بحران طیشد و شرا یم شتریب لحظهخدا رو شکر بارون هم هر 

 . میستادیدورتر از شرکت ا یکم. شناختم، عکسش رو داشتم یمهسا رو م. سمت شرکت میهم رفت

 :ریام

 . نمیعکس رو بده منم بب. خُب، شروع شد -

کرم  یِبا بارون یساعت نُه و ربع بود که خانم. دستم يدوباره گذاشت تو یکرد و بدونِ حرف ینگاه. رو دادم دستش عکس

 :بلند گفتم! خودش بود. اومد رونیاز شرکت ب يو کفش قهوه ا فیرنگ، شلوار، مقنعه، ک

 ! خودشه -

 .کرد یما آسون م يکار رو برا نیو ا ستادیا ینم ینیماش چیبود که ه دیبارون اون قدر شد. یمنتظرِ تاکس دستایا ابونیخ کنارِ

 . حاال حرکت کن ر،یام -

کنارِ . میتا به مهسا برس میو عقب عقب رفت ستادیجلوتر رفت، بعد ا یکم میدیکه رس کشیرو حرکت داد، نزد نیماش عیسر ریام

 :و گفتم دمیکش نییرو پا شهیش! آب بود سِیخ چارهیب م،یستادیپاش ا

 .متونیرسون یباال م دییسالم، بفرما -

 : شک نگامون کرد و گفت با

 .ادیم یاالن تاکس. سالم، ممنون -

زدم و گفتم یمهربون لبخند : 

 یبرات نم یسک یستیبا شتریب یمطمئنا هر چ. خونه میر یم میمن و همسرم دار. خواهرم يباال دختر جون، تو هم جا ایب -

 . ستهیا

 :گفت دیمهسا با ترد. لباساش اشاره کردم یِسیبه خ بعد

 ...  نتونیماش... آخه  -

 :زدم و گفتم يلبخند بازم

 . وقته ریباال، د اینگران نباش، ب -

 . عقب نشست یصندل يشک رو با
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 :مهسا

 .مزاحمتون شدم دیسالم، ببخش -

 . نیپس راحت بش میخودمون خواست ه؟یمزاحم چ -

 . لبم نشست يرو ياز فکرم لبخند. کردم تا زن داداشم گرم شه سرما نخوره شتریرو ب يبخار

 : برگشتم سمتش و گفتم. ستادیسرعت رو کم، بعد ا یکم ریرستوران بود که طبقِ نقشه ام يرو به رو درست

 شد؟  یچ -

 :ریام

 ! سمت چپ پنچره ییفکر کنم چرخِ جلو -

  م؟یکار کن یچ بارون نیا يحاال تو يوا -

 :ریام

 !دونم ینم -

 : گفت. معذب نشسته بود مهسا

 !گهیمن، فکر کنم مزاحمم د -

 : سمتش و گفتم برگشتم

  ه؟یاسمتون چ یخانم؟ راست یکن یفکر رو م نیچرا ا -

 . شد و مثال رفت با چرخ سر و کله بزنه ادهیپ ریام

 :مهسا

 . اسمم مهساست -

 . رهیهمسرم ام شونمیا لوفرم،یخوشبختم، منم ن -

 : گفت. کرد شتریصورتش رو ب تیزد که جذاب يبار لبخند نیاول يبرا مهسا

 .جان لوفریخوشبختم ن -

 : رو باز کرد، سرش رو آورد داخل و گفت نیدر ماش ریام نمون،یاز چند لحظه سکوت ب بعد

 . کشه یم طول یرستوران تا درستش کنم، کم يتو دیشما بر. دیش ادهیپ دیفکر کنم با -

 :و گفتم دمیخند خوشحال

 .مهسا میگرسنمه، بر یلیمن خ ه،یعال -

 :مهسا

 .کمینزد بایتقر گهیجون، برم د لوفریشم ن یبه خدا مزاحم نم گه،ینه د -

 :کردم و گفتم یاخم
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 تو خونه منتظرته؟  ینکنه کس! هیچه حرف نیا -

رو  مایو ن دمیکش ينفس آسوده ا. تکون داد ینف يبه نشونه  ينگفت و فقط سر یول» آره، همسرم«: بگه دمیترس یم همش

 . دمیبه مهسا د دنیرس یِقدم هی يتو

 .متیرسون یرو درست کرده، خودمون م نیهم ماش ریام میسبک بخور زِیچ هیتا  م،یبر ایخُب، پس ب -

 :مهسا

 .باشه، ممنون -

رستوران شد همراه م میهم وارد که طبقِ نقشه درست رو به رومون نشسته بود دمیرو د ماین. مینشست يدو نفره ا زِیو پشت .

 . دمیفاصله هم د نیا يتو یبهم زد که برقِ چشماش رو حت یچشمک

چشمام رو گرد کردم و بلند . ماین يدفعه مثال نگاهم افتاد رو هیکه  میو منتظر بود میمخصوص داد تزایدومون سفارش پ هر

 :گفتم

 !مــــاین -

 :نگام کرد و گفت عیسر ماین

 !لوفــرین -

نگاه کرد و بعد از  مایخبر از همه جا به ن یمهسا ب. ستادمیمنم ا. بلند شد و اومد سمتمون! داره میچه ذوق ارشی دنِید يبرا اوه

 . از مهسا نداشت یهم دست کم ماین. گرد شدنِ چشماش خشک شد

  د؟یشناس یرو م گهیمده د؟یکن یرو نگاه م گهیهمد يجور نیشده؟ چرا شما ا یچ -

 :گفت عیسر مهسا

 ! نه... نه  -

 :با بهت بهش نگاه کرد ماین

 !مهسا ؟یشناس...  یمنو نم... من  -

 . شه یدونستم داره خفه م یبغض کرده، م دمیفهم یم. دستش رفت سمت گلوش هیافتاد و  تزایپ يکاردش رو مهسا

  ؟یشناس یمهسا رو م يچه جور یشه بگ یم! ماین -

 :گفتم یالک هوی بعد

- رونیده برم ب یداره عالمت م! گه یم یچ ریام نمیجا مهسا تنها نباشه، برم بب نیا نیبش ماین! ا . 

 شهیو از پشت ش ستادمیا وارید يگوشه . رونیتکون دادم و رفتم ب یدست یالیخ رِیرستوران و ام يِا شهیش وارِیبه سمت د یالک

 شیجالب. رمیباشه بعدا حالش رو بگ ادمی! بچه پر رو يا! مهسا تو دستش بود ينشده دستا یچیهنوز ه! اوه. داخل رو نگاه کردم

 یدلم بهم ندا م! دفعه مهسا قبولش کنه نیخوشحال شدم، فکر کنم ا. بود که مهسا اصال قصد برداشتنِ دستاش رو نداشت نیا

 .و سوار شدم ریام نِیرفتم سمت ماش. ادیم نرویخوش ب يبا خبرا مایداد که ن
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 :ریام

 انجام شد؟  تتیمامور -

 . قیدرست و دق -

 . میزد يلبخند

 :ریام

 . ما بود که زود ما رو به هم برسونه يمثلِ تو هم برا یکیکاش  -

 :گفتم جایگ مثلِ

 !گهید میدیحالت خوبه؟ خُب ما هم به هم رس! وا -

 یهمون طور که م ریام! زدم یگند بزرگ دمیشد، فهم لیتبد يبلند يکه به خنده  قشیگرد شدنِ چشماش و بعد لبخند عم با

 : من نگاه کرد و گفت يهول کرده  يبه چهره  دیخند

 یهمش بهم م یحس هی یبود ول ادیجوابت ز يکه دلهره  نیبا ا. یکن یم تمیاذ يدونستم همش دار یم لوفر،یعاشقتم ن -

 . گفت نگرانِ جوابت نباشم

 : تر شد و گفت کینزد دیکه سکوتم رو د ریام

 . نشو مونیپش يکه االن زد یوقت از حرف چیه لوفر،یدوستت دارم ن -

 :زد و گفت ینگاش کردم که لبخند مهربون یسوال

 . من بود یِزندگ يلحظه  نیجا، بهتر نیحرف تو، االن و ا نیچون ا -

فرد  نیبهتر یِزندگ يلحظه  نیاز فراهم آوردن بهتر دیمن نبا. بشم مونیپش دیگفت، من نبا یراست م. مام پر شدتو چش اشک

 . بشم مونیپش میزندگ

 :چشماش رو بست و گفت د،یکش یقینفس عم ریام

 .من يلویدوستت دارم ن -

 :ناخودآگاه زمزمه کردم. باز شد چشماش

 . ریمنم دوستت دارم ام -

 يبرا دمیفقط د! کار کنه یخواد چ یدونستم م ینم. ستادیبارون ا ریشد و ز ادهیپ نیو از ماش دیلباش همراه چشماش خند ریام

که  نیخوشحال بودم، خوشحال بودم از ا یلیخ. دیصورتش کش يلحظه دستاش رو به حالت اجابت دعا باال برد و بعد رو هی

 !به خاطرِ من از خدا تشکر کرد کهخوشحال بودم ! مهمم ریام يقدر برا نیا

 . دیچک یبود و ازش آب م سیموهاش کامل خ. باز شد و با لبخند نشست و روش رو به سمت من کرد در

 :ریام

 ...  یول ه،یبچه باز نایگفتم ا یکردم بتونم با عشق ازدواج کنم، همش م یوقت فکر نم چیه -
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 ریبا ام ماین. شدم ادهیبا چتر پ عیسر. ماستین دمیاون سمت نگاه کردم، د من خورد، به يِکنار ي شهیکه به ش يتقه ا يصدا با

 .کرد یکیسالم و عل

 مهسا کو؟  ما؟یشده ن یچ -

 :زد و گفت يلبخند ماین

 . رسونمش یمن م د،یشما بر -

 . لبم نشست يرو یقیعم لبخند

  ؟يمخش رو زد! کلک يا -

 :ماین

 .تلنگر بود که من زدم هیبه  اجیمنتها احت! خودش مخش زده شده بود -

 . دیبرو خوش باش! پر رو يا -

 :ماین

 . شدم ونیرو بهت مد میکلِ زندگ لوفرین. ممنون -

 کار کردم؟  یبرو بابا، مگه چ -

 : تر و گفت کیسرش رو آورد نزد ماین

 ! ستایدر ضمن، فکر نکن حواسم بهتون ن -

 : کرد و گفت ریبه ام ینگاه بعد

 .دیرو دار گهیهمد اقتیل د،یخوشبخت بش -

 کنه؟  یم یجا تنها زندگ نیمهسا ا ،یراست. طور نیممنون، شما هم هم -

 :شد و گفت نیغمگ ماین

 .خودم يبرمش خونه  یو م میکن یعقد م گهید يتموم شد، تا هفته  گهید یآره، ول -

 ! گه؟ید يتا هفته  -

 :ماین

 .هم هست ریما د طیبله، تازه با توجه به شرا -

 : رو تکون دادم و گفتم سرم

  گه؟ید میخدا بخواد، پس ما بر یهر چ -

 :ماین

 . بله -

 .دمیکش یقیسوار شدم و نفس عم. کرد و دوباره وارد رستوران شد یهم خداحافظ ریشد و از ام خم
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 !خب، خدا رو شکر -

 :ریام

 . یخدا رو شکر کن دمیبا گه،یبله د -

 . بهم زل زده بود شیبا نگاه حرص دمیسمتش که د برگشتم

  ؟يشد یشکل نیتو چرا ا -

 :ریام

 !خانـــوم لوفرین گهیدلم برسون د يمنم به خواسته ! بابا يا! جز من و خودت يچون تو به همه توجه دار -

 :زدم و گفتم يلبخند

  ه؟یدلت چ يخواسته  -

 .داد و نگاهش رو به، رو به رو دوخت هیتک شیزد، به صندل يلبخند ریام

 :ریام

 . میآرزوهامون بش يکه االن با هم، تو با لباسِ عروس و من با کت و شلوار، وارد خونه  نهیدلم؟ ا يخواسته  -

 آرزوهامون کجاست؟  يخونه  -

 : بهم کرد و گفت یجذابش نگاه یِبرگشت سمتم و با نگاه طوس ریام

 . که خانمم توش بزرگ شده يخونه ا -

 . ختیاشکم ر! مادر جون؟ يخونه  یعنی...  یعنی! نـــــه

 :ریام

- ماینداشت هیگر لــــوین! ا! 

 . یمرس ر،یام یمرس -

 . رو به حرکت در آورد نیماش عیزد و سر يلبخند ریام

**** 

هر چه  مونیمجلسِ عروس! بله. میش یم کینزد میو البته من، دار ریدلِ ام يگذره و ما به خواسته  یماه از اون روز م هی

آرزوهامون  يبه سمت خونه  نیماش ينبود و االن تو يادیز لِیبرگزار شد چون فام يساالر يآقا يباغِ خونه  يباشکوه تر تو

 .میدر حرکت بود

حسِ . شده قیفراتر از عشق بهم تزر یرو گفتم، حس خوب "بله"گذره و از همون لحظه که  یاز عقد شدنمون م یساعت چند

 !شکرت ایخدا. حس خوبِ تنها نبودن ،یخوب داشتنِ حام

 : و گفتم ختیاشکم ر میباغ که شد وارد

 . يجا رو بهم برگردوند نیکه بازم ا یمرس ر،یام -
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 :ریام

 .قابلِ خانمِ خودم رو نداره -

 . میعشقمان را آغاز کرد يو قصه  میشد مانیآرزوها يما با هم، همراه هم، همقدم، وارد خانه  و

 

 انیپا

 

01/03/92 

 

 

 

  92خرداد   : یینها انیپا

  93 اردیبهشت: انتشار در سایت نودهشتیا 
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