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 یباسمه تعال
 

خانوم با  نی. مهمیقژ قژ باز شددد و من و مهرناز سددکود کرد یدر اتاق با صدددا
 یافتاد که از مدلها ینیسدد یتو یتخمه یلبخند جلو اومد. نگاهم به ظرفها

. دیگذاشددت و گفت: تو رو خدا تعارن نکن زیم یرو رو ینیمختلف بود. سدد
 .دییبفرما

 
 د؟یدیهست. چرا زحمت کش یممنون. همه چ -
 
 . نوش جان.یچه زحمت -
 

بود.  نیوضدده هم زدم،یبه خونه شددون م یرسددوندن مهرناز سددر یکه برا یگاه
خجالت زده  یوسد  که من رو حسداب آوردیتو خونه بود م یخانوم هر چ نیمه

 .زنهی. بعدًا سر من غر مگهیرفت، مهرناز گفت: بخور د رونیکه ب نی. همکردیم
 
 .گهیظرن اشاره کردم و گفتم: خوردم د یتو یوههایپوست م به
 

 نشه. ردید یکنم ول رونتیب خوامیبه حرن اومد: نم هیاز چند ثان بعد
 



 و گفتم: حوصله ندارم. دمیخند
 
 .یحداقل زودتر برو که حاضر ش ،یریتو که باالخره م -
 

ست شدم. ی. دکمههاگفتیم را ستم و بلند  شتم و رو بردا فمیک باز مانتوم رو ب
 !یایگفتم: تو هم که طبق معمول نم

 
شم د ینطوریهم «ینادر» - ص یرو نداره. اگه تو مهمون دنمیچ صو شون  یخ
 .کنهیکه حتمًا اخراجم م امیب

 
 جرأد نداره. -
 
ابروم رو باال انداختم. در رو باز کرد و آرومتر گفت: آره! جرأد داشدددت که  و

 .دادیراحت طالقت نم
 
 ! نه جرأد.شهیاون مربوط به شعور نداشته ش م -
 
 خوشحاله. یلیحتمًا مادرد خ -
 
 .ادیش داره م یواقع یمعلومه. بچه -
 



 !؟یکنیم یتعجب نگاهم کرد و گفت: نکنه حسود با
 
 خانوم خدافظ! نیخنده گفتم: مه با
 
 اومد و گفت: چرا انقد زود؟ رونیآشپزخونه ب از
 

 هم کرده. ری: دمهرناز
 
 .میاومدم و گفتم: شب مهمون دار رونیب

 
 باشه. ری. خیخانوم گفت: به سالمت نیو مه ستادندیدر ا یدو جلو هر
 
 .رهی. خیمرس -
 
 !شاالیبه به، مبارکه ا -
 
 برگشتن برادرمه. ینه! منظورم اون نبود... مهمون -
 
 آهان. چشمت روشن. -
 



 داخل. دییبفرما یمرس -
 
 صندلم شدم. یمشغول ور رفتن با بندها و
 
 .دییبفرما -
 

 تو. رمینم ،ی: من تا مطمئن نشم رفتمهرناز
 

. همون لحظه آسانسور باز شد دمیخانوم بهش چشم غره رفت و من خند نیمه
. کرد یانداخت و احوالپرسدد نییمن سددرش رو پا دنیاومد. با د رونیو پدرش ب

شددلوارم رو مرتب کردم که باز بودن  یپاچهها هیامروز تو موسددسدده نبود. سددر
 انقدرپدرش  ینبودند ول یشددهایدو آت ینداشددته باشدده. خانواده دیصددندل د

به خودش شددد  م کردیخودش رو جمه و جور م گاه  ناخودآ . کردیکه آدم 
 یرو نداشددتم ول یشددلوغ یکردم و وارد آسددانسددور شدددم. حوصددله یخدافظ
 هم نبود. یچارها

 
□ 
 
رو زدم. به پونه که پشددت خ  بود، گفتم: پشددت در  نیشدددم و قفل ماشدد ادهیپ

 .امیجنوب
 



 . صبر کن.زمیاومدم عز -
 

و  یقیموسدد ینداشددت. سددر و صدددا یدهایدر منتظر بودم. زنگ زدن فا پشددت
زنگ به گوش برسدده. به خصددو  که مهمونها از در  یصدددا ذاشددتیجمه نم

بعد در باز شد. لبخند زدم و منتظر شدم که پونه  قهی. دو دقشدندیوارد م یاصل
 پشت در بود! مانیخودش رو بندازه تو بغلم. اما ا

 
 موندم و آخر گفتم: سالم داداش. رهیخ هیلبم کمرنگ شد. چند ثان یرو لبخند

 
 «.داداش» یدر رو کامل باز کرد و گفت: اه اه. تو باز گفت یخوشحال با
 

 دن؟اوم هایلیشدم و گفتم: خ وارد
 

خودم  .نداختیم شیچند سال پ ادیبود و من رو  رمنتظرهیغ یلیکرد که خ بغلم
 رو جمه کردم. گفت: حداقل حالم رو بپرس، بعد...

 
ه پون ؟ی. حواسددم پرد شددد. خوبدیاومدم و گفتم: ببخشدد رونیآغوشددش ب از

 خوبه؟ کجاست؟
 
 خوبه. داخله. -



 
شت یهم وارد راهرو با ست طبقهل ۸از  یکیکه با  میشد یپ اول کاماًل  یوستر 

شن بود. پونه و مامان به طرفم اومدند. پونه مثل هم شد و  زونیبهم آو شهیرو
 گفت: دلم براد تنگ شده بود.

 
س مامان شو، تا ک ضر  شاره کرد و گفت: برو حا کر . باباد فدهیند یبه پلهها ا

 !یحموم کنهیم
 

از عقب توجه مون رو جلب کرد. برگشتم و  «دیببخش» یو صدا میدیخند همه
وارد راهرو شدددد. تعجب کردم که موقه  یجنوب  یکوچ اطیاز ح یمرد دمید

صل یکم تیبودمش. به طرن جمع دهیاومدن ند سالن ا بودند رفت و  یکه تو 
نا بود.  گاریسدد فیخف یبو به نظرم آشدد ماغم خورد. چهره ش  به د و ادکلن 
 همون... نیو به مامان گفتم: ا ناختمشش
 
 آره. -
 
 !کنه؟یچکار م نجایا -
 
 اومده. مانیبا ا -
 

 گفتم: بابا خبر داره؟ مانیبه ا رو



 
 کم. هی -
 

ش دوباره ستم رو به طرن پلهها ک شدنش نگاه کردم که پونه د  دیبا ترس به دور 
 و گفت: زود باش!

 
ه در کمد . پون«اریرو درب دهیسف راهنیاون پ»گفتم  هیسر میوارد اتاق شد یوقت

 قهیدق 20رو درآوردم و وارد حمام شدددم. به  رونمیب یرو باز کرد. من لباس ها
 نییسددالن بود، پا یکه رو به رو یمرکز یبود که من و پونه از پله ها دهینرسدد

شددونه هام سددشددوار خورده بود. پونه هم کت و دامن  ی. موهام رومیومدیم
ت و نده بود که بابا به طرفمون برگشمو یبود. هنوز چند پله باق دهیپوش یزرشک

دوم ک چیعالمه آدم که ه هیبا  یسالم و احوالپرس یخودم رو برا دیلبخند زد. با
 لب گفتم: همه اومدن؟ ریکردم. ز یرو نداشت، آماده م یگرید دنیچشم د

 
 .دنیها نرس «ینادر»-
 
 اخم و تخم انوش رو ندارم. یبهتر. حوصله -
 

ش بابا ست هاش جدا  شوهرد رو از دو ست خواهر  د و به پونه گفت: اجازه ه
 رم؟یقرض بگ



 
 پدر جان. دیدار اریاخت-
 

ها حرکت  «دپوریسددع» زیبه طرن مامان رفت و من و بابا به سددمت م پونه
 ؟یرو دوست دار یقی. بابا آروم گفت: موسمیکرد

 
که فضددا رو پر کرده بود شدددم. آهنگ رو دوسددت  یتیال یقیمتوجه موسدد تازه

 داد که باعث آرامش بود. یم یرو به مهمون یکیکالس یداشتم. فضا
 
 خوبه. یلیآره. خ-
 

. اول از همه با زن ِ عموم که میشددد ییو با هم مشددغول خوشددامد گو دیخند
شددهرام،  یبرادرش اومده بود. بعد از فود ناگهان دنید یخودش هلند بود. برا

شت توباب ست دا ها من رو به عنوان تنها وارثش به همه  یمهمون یهمه  یا دو
انوش هم سدر  بااز اختالن هام  یکی. ومدیرفتار خوشددم نم نینشددون بده. از ا

 کردم. یم یبه خاطر بابا هر کار یمسئله بود، ول نیهم
 

 ای انیدشددمنت به حسدداب م ای یکه همه به نوع ییو بش کردن با آدم ها خوش
 مسخره و خسته کننده ست. یلیخ ب،یرق
 



 یدورتر بودند، نگاه م یو پونه که کم مانیبودم و به ا سددتادهیا نهیشددوم کنار
مختلف به سددراغم  یحس ها دمشید یبعد چند ماه م یوقت شددهیکردم. هم

انوش رفتم، فکر  یکه به خونه  شیسال پ 4شد.  یم یکم کم عاد یول ومدیم
مه چ ینم با ه حت  نار ب زیکردم بتونم را گار امیک حاال ان ما  قرن از اون  هی. ا

 بروز نداده بودم. مانیبه خود ا یزیخوشحالم که چ ی. حتگذرهیروزها م
 

 رو خاموش گارشیسددالن افتاد. سدد یرو برگردوندم که نگاهم به انتها صددورتم
به سمت من برگردوند.  اطیرو به ح یسرتاسر یها شهیکرد و صورتش رو از ش

 جانیهم از ا ینطوریکردم هم یانداختم که موذبش نکنم. حس م نییسرم رو پا
 یکرده بود. دلم نم رهیرو خ یادیز یبودن ناراحته. به خصددو  که چشددم ها

 کنند. ینگاهش م بیو غر بیآدم عج هیخواست تصور کنه همه به عنوان 
 

 گلم؟ یو گفت: خوب ستادیکنارم ا پونه
 
 ممنون.-
 
تا حاال  دیکنم. اصدداًل انگار نه انگار از ع یهمه احسدداس خرجت م نیبابا ا-

 !یدیمن رو ند
 
 همه ش سه ماه!-



 
 سه ماه و چند روز.-
 

 .دیکه بمون دیو گفتم: خب حاال! عوضش برگشت دمیخند
 

 شد و گفت: آره. نیغمگ یش کم چهره
 
 د؟یبرگشت هویشده که  یراستش رو بگو! چ-
 
 .یچیه-
 
 ؟یپس چرا ناراحت-
 

 لبخند زد و گفت: کجا ناراحتم؟ هیسر
 
 !یخودت-
 
 سالم خانوم ها!-
 

 د؟یو پونه گفت: سالم استاد. خوب میدو به طرن صدا برگشت هر
 



 .دیقصد موندن دار دمیممنون. شن-
 
 بله. اگه خدا قبول کنه!-
 

شار»لبخند زد و من و  خودش صندلمیدیخند« اف سمت  ها رفت و  ی. پونه به 
 .ندازهیم کهیافشار گفت: هنوز هم مثل سر کالس ها، ت

 
 ش رو حفظ کرده. هیآره. خوبه که بعد از ازدواج هم روح-
 
 خوبه؟! هیروح یکردم ازدواج برا یفکر م-
 
 !شهیشد که گفتم: نه هم رهیچشم هام خ به
 
 .میریتلخ درس بگ یبهتره از تجربه ها یکنم ول یدرک م-
 
شگاه ن یزندگ طعنه گفتم: با ستاد! واحدها ستیدان دوباره  شهیافتاده رو نم یا

 پاس کرد.
 
 !یجوون یلیلحن حرن زدن خ نیا یگفت: برا یتر میمال یصدا با
 



 !دیجوون یلیپدرانه خ یها حتینص نیا یخنده گفتم: شما هم برا با
 
به طرن خانم ها رفتم. سددر مامان به صددحبت با فرن خانم گرم بود. تعجب  و

شوهرش م یکردم که از زن عمو شده بود و با مامان  یمن که خواهر  شد جدا 
صل یحرن م س یاز نادر یکیم که  یزد. بعد از طالق مادر ا معلم  یها بود ک

مثل  یکس  وخونه قبول نکرده بود. به خص نیدبستان من رو به عنوان خانم ا
ادب گه گاه  ایتظاهر  یبزرگ بود. به هر حال از رو دپوریفرن خانم که زن سددع

ستم و  یجمه م لیهم تحو یزد و لبخند یبا مامان حرن م ش شون ن داد. کنار
جمه معمواًل تمرکز  یو کوتاهم نگاه کردم. تو دهیسددوهان کشدد یبه ناخن ها

شتم و بابا از ا شت همه من رو دش یعادتم ناراحت م نیگفتگو ندا ست دا . دو
که  تًا ا یبه عنوان مل ما من ذا طه بخورند. ا بدن و قب  ینجوریمجلس نشددون 

شده بودم. فرن خانم رو  شیسال پ 2نبودم. از  که طالق گرفته بودم، بدتر هم 
 .یشیمنصور خان م هیشب شتریب گذرهیبه من گفت: هر سال که م

 
 رسه. یبه نظر م نطوریلبخند گفتم: به خاطر رنگ چشم هام ا با
 
 .یستین یپر هیشب ی. ولدیشا-
 

 نیچندم یکرد. فرن خانم برا قیو زنعموم هم تصددد میبه هم لبخند زد دوباره
سته بود و  ییسالن نگاه کرد. جا یبار به طرن انتها ش سرش دور از همه ن که پ

فرن خانم  یرو نداشددت. چهره  دپورهایسددع ی هیشدددن به بق  ینزد یاجازه 



شد. شغول  ومدبزرگ به همراه الهام داخل ا «ینادر»همون لحظه  ناراحت  و م
در با پ یداد. نادر یسر تکون م یجیگرم با جمه شد. الهام هم با گ یاحوالپرس

خش  برخورد کرد که از پدر شوهر سابق  یلیخ دیبه من رس یدست داد و وقت
شت. الهام مثل هم شهیهم نم یا گهیانتظار د سرو شهیدا  رمکرد و کنا یب*و*

ن حس با ورود آرام و یکردم هر دو ناراحت هسددتند. ا یحس م ینشددسددت ول
. هم برام رفت یهم شد. آرام نه تنها به من سالم نکرد، چشم غره ا شتریب دینو

نه  یرو قبل از طالق من و انوش هم داشددت ول یعادد خواهرشددوهر باز نیا
: الهام! آرام چه ش دمیانقدر. خوشددبختانه الهام به خواهرش نرفته بود. پرسدد

 بود؟
 
 .ستین یزیچ-
 
 ؟یمطمئن-
 
 آره.-
 

خودم رو  یجلو یول «ومدند؟یچرا انوش و زنش ن»بار خواسددتم بپرسددم  چند
 من مهمه. یخواستم تصور کنند برا یگرفتم. نم

 



مه گاه م ایمشددغول گفتگو  ه که ن به هر طرن  ند.   ایکردم  یخوردن بود
ست ها هیها. بق ینادر ایبودند  دپورهایسع شترک ا یهم دو سه خانواده.  نیم

ازدواج کردند. حس  روزید نیآرام رو گرفته بود که انگار هم یبازو یجور دینو
 من بودم. ود،بازنده ب یخانوادگ یازدواج ها نیا یکه تو یکردم تنها کس یم
 

 رهادپویسع یکه حاال کنار پسر طرد شده  دیچرخ مانیدوباره به طرن ا نگاهم
سمتمون اومد. رو به الهام گفت: چرا  زیبود. آرام از م شد و به  عمه هاش بلند 

 ؟ینشست نجایا
 
 خودتو کنترل کن!-
 
 پاشو. بابا کارد داره.-
 

 ی: چدیبا اکراه بلند شد و به طرن پدرش رفت. مامان از کنار گوشم پرس الهام
 ده؟یشده ش

 
 دونم. ینم-
 
 پسره رو راه داد؟ نیسالن اشاره کردم و گفتم: بابا چطور ا یانتها زیم به
 
 بود.  یقطر شر یندگینما یتو مانیبا ا-



 
 نگفته بود؟ مانیچرا ا ؟یجد-
 
 دونست. یباباد م-
 
س یهنوز هم تو یبود، وقت دیتعجب به بابا نگاه کردم. ازش بع با  یممجالس ر

از  یکیحرن زدن بود.  ها مشغول یاز نادر یکی... با دیپوش یم یلباس مشک
 م. یمادر واقع یپسرعموها

 
 بهم اشاره کرد و به طرفش رفتم. پونه

 
 از مادربزرگ ها؟ یخسته نشد-
 
 شون مادرشوهرته ها! یکینچ نچ گفتم: مثاًل  با
 
 فحشه؟!« مادربزرگ»مگه -
 

 تکه موز تعارن کرد. هیو کنارش نشستم.  دمیخند
 
 ندارم. لیم-



 
 شد به صورتش نگاه کردم که ناراحت بود. یسکوتش طوالن یوقت
 
 شدند؟ بیچرا امروز همه عج-
 
 ؟یگیمنو م-
 
 آره.-
 
 ؟یچ یبرا بیعج-
 
 اومده؟ شیپ ی. مشکلیکنم ناراحت یحس م-
 
 نه.-
 
د از مونه. بع یدلش نم یتو یزیدونستم چ یسالن نگاه کرد. م یانتها زیبه م و

 نیا ،میشددیاز شددر رسددتار راحت م ران،یا مییایبه حرن اومد: گفتم م هیچند ثان
 هم با ما اومد.

 
 که؟یشر مانیبا ا یچرا به من نگفته بود -
 



 کردم مهم باشه. یفکر نم -
 
 چند وقته؟ -
 
 سال. 4 -
 

نداختم و چ ابروم باال ا  شیحرفش هم پ یسدددال حت 4 یعنینگفتم.  یزیرو 
 بود؟! ومدهین

 
 ؟یناراحت شد-
 
 ؟یبابت چ-
 

 داده و سکود کرد. یسوت دیفهم
 
 اد؟یحاال چرا ازش خوشت نم-
 
 کنه! ینگاه م مانیبه ا یچطور نیبب-
 



 هشددیو رسددتار رو در حال گفتگو کنار شدد مانینگاهش رو دنبال کردم و ا ریمسدد
 شده بودند.  یهم به هم نزد یلیکه خ دمید وانیا یها
 
 باالست. تیجمع یخب صدا-
 

 نم؟یبب ویک دیدور و بر شوهرم باشه با نیزد و گفت: اصاًل من نخوام ا پوزخند
 
 !گهیها هم آدمند د چارهیب نی! ایکن یم یساله خارج زندگ 4حاال خوبه -
 
 شوهر من نشند!  ینزد یآره. ول-
 
 خنده سرم رو تکون دادم. با
 

. کن ییرایجان! از اسددتادد پذ دهیشددام بابا در کمال تعجب گفت: شدد موقه
 امشب مهمون شماست.

 
 گفتم؟ یم دیبا یکنه! چ دایپ دیداماد جد ومدیبابا بدش نم نکهیا مثل

 
 چشم بابا.-
 



ن به م شددهیهم زیعز یعمادزاده  یبود گفت: آقا سددتادهیا کمونیکه نزد افشددار
 لطف دارند!

 
 .دید یافشار رو م یها ینیریبود و خودش نجایانوش ا کاش

 
 کامران جان! یافشار ضربه زد و گفت: تو مثل پسرم یبه شونه  بابا

 
 جناب افشار؟ دیدار لیم یو چنگال رو برداشتم و گفتم: چ بشقاب

 
سوال دمید یسلف رفتم. وقت زیبه طرن م و شتم و  نگاهش  یحرکت نکرد، برگ

 !؟یکردم که گفت: چرا انقدر رسم
 
 .میطرفم حرکت کرد و با هم راه افتاد به
 
 . ستمیبلد ن یا گهیخوام. جور د یعذر م-
 
 .ستین یشک یهست یدختر سرد نکهیابله. در -
 

شتم و همزمان  یتو یسوخار یگویتکه کباب بره و مرغ و م چند شقاب گذا ب
 د؟یکرد یفکر نیگفتم: چرا همچ



 
 .یبود نطوریدانشگاه هم هم یتو یزنه. حت یرفتارد داد م-
 

 کردم. یکباب ها خال یسس رو یکم
 
 .ستین یآدم کاف هیشناخت  یبرا زهایچ نیا-
 
 ه؟یبنده، چاره چ یرو م ییآشنا یاون آدم درها یوقت-
 
 شد. بشقاب رو به دستش دادم و گفتم: نوش جان! رهیچشم هام خ به
 
 !دهیطرن پونه و مامان رفتم. هنوز چند قدم دور نشده بودم که صدا زد: ش به
 

 !اهخوارمیاز ابروهاش رو باال انداخت و گفت: من گ یکی. برگشتم
 

 ها رها کرد و رفت. یاز عسل یکی یرو گوشه  بشقاب
 

سر وظ شتریکه ب ییبود. مهمون ها یا یطوالن شب  ومدند،یو عادد م فهیاز 
صف غذا ست نخورده مونده بود. کم میبود دهیکه تدارک د ییرفته بودند. ن  ید

ش ساعت از  یو گوشه  دمیبرنج ک شستم.  شته بود ول 12سالن ن  یمن تو یگذ
شق تو هیرفت.  ینم نییغذا از گلوم پا اد،یز یشلوغ شتمدهنم گذ یقا ونه . پا



شن بود که داره به چ شغول قدم زدن بود و مثل روز برام رو  هیکنه.  یفکر م یم
شق د شت تو گهیقا ستخدم ها کم   زیتم یخوردم. مامان دا سالن به م کردن 

رو خوردم. بابا به طرن مامان رفت و گفت: فاطمه! تو  یکرد. قاشددق بعد یم
 ؟یرمگه کمردرد ندا

 
 االن خوبم.-
 

. دیکن استراحت دییکم  اومده بودند، گفت: بفرما یکه برا ییرو به زن ها بابا
 د؟یفردا. مگه قراره برگرد یش برا هیبق
 
 از خانم ها جواب داد: نه آقا! فردا جمعه ست. یکی

 
 .دیاستراحت کن نییپا یپس تو اتاق ها-
 

 یونه رفتند. بابا به ظرن توبه طرن اتاق ها و آشددپزخ یفیها با بالتکل خانم
 دستم اشاره کرد و گفت: االن چه وقت غذا خوردنه؟

 
رفت. پونه کنارم نشددسددت و  مانیبشددقاب گذاشددتم. به طرن ا یرو تو قاشددق

 گفت: چرا با پدر و مادرش نرفت؟
 



 زدند! دشویاون ها که ق-
 
 داره؟ یبه ما چه ربط-
 
 خواد بره. یم دیاومده. شا شیپ یحتمًا مشکل-
 

ر رفت. بابا گفت: پس مانیطرن اومد. پونه سراغ ا نیدور شد و به ا مانیاز ا بابا
 مونه. یم نجایا دپوریسع

 
 !نجا؟یتعجب گفتم: ا با
 
 .ستیپسره دنبال زن ها ن نیاز بابت شماها راحته. ا المیخ-
 

سر»گفت  یم ی. جوررمیلبخند زدنم رو بگ یجلو نتونستم ا بچه که انگار ب« پ
 سال از شهرام بزرگتر بود.  ی ادمهیکه من  ییطرفه. تا جا یمهد کودک ی
 
 ذارند برگرده؟ یهنوز هم نم-
 
 نداره. یگفت: به ما ربط حیصر یلیخ
 

 خودشون رفت. تیبرگردوند و به سمت سوئ مانیبا حر  روش رو از ا پونه



 
□ 
 
سر جا دمیسف ی وتایتو ک کردم پار اطیح یگوشه  نگیتو پارک یشگیهم یرو 

اال رفته بودم تا ح رونیب یو رسددتار از وقت مانیخونه رفتم. ا یو به طرن پله ها
فت: گ مانینشسته بودند. سالم کردم و خواستم وارد خونه بشم که ا وانیا یتو

 ؟یکجا رفته بود
 
 چطور مگه؟-
 
 .نیبش ای. بیزود برگشت-
 

تم. گذاش نیرو زم دستم یتو لونیو نا فیها نشستم و ک یاز صندل یکی یرو
صم یلبخند ضا رو  صبح و حت یمیبه رستار زدم که ف ناهار  موقه یتر کنم. از 

بود از   یکرد و روش رو برگردوند که نزد یموذبه. اخم یلیکردم خ یحس م
 م.خواست یم یزیگفتم: از سوپرمارکت چ مانی. رو به اارمیتعجب شاخ در ب

 
 !د؟یریم نیوچه هم با ماشسر تکون داد و رستار گفت: تا سر ک مانیا

 
 داره؟ یرادیچه ا-



 
 .نهیرو بب لونیخم شد که داخل نا یکم مانیا

 
 ؟یدیخر یحاال چ-
 
 خرد و پرد.-
 

 با پوزخند گفت: آب انار. رستار
 
 ؟یکرد اریادامه داد: و یحالت مسخره ا با
 

کردم رفتارش انقدر زننده باشدده.  ی. اصدداًل فکر نممیسددکود کرد مانیو ا من
 ی. به نظر پسر خوب و آرومومدندیم نجایبا شهرام ا ینوجوون بودند گاه یوقت

 .دمشی. بعد هم که من به مشهد رفتم و ندومدیم
 
 ...یدون یبه حرن اومد: رستار! مگه نم مانیا

 
بعد از رفتن من هم حق  ینگاه کردم که بفهمه حت مانیا یبه چشددم ها یطور

شدم و به سمت ساختمون رفتم. تمام  من بهش بگه. بلند یدرباره  یزینداره چ
 .نمیش رو نب افهیکردم ق یطول روز سع

 



□ 
 

شک یاز موها یسرم مرتب کردم. کم یرو رو شالم پخش  یشونیپ یم رو یم
شگاه م ادیو  ومدیخوشم م یلیبود که خ ساعت زنگ زد. به طرن  یدان افتادم. 

خت رفتم و زنگش رو قطه کردم.   یکوک م اطیاحت یمن برا یبود ول 9:30ت
 فیک ینمونه رو تو یشددده بودم. طرن ها داریب شددهیکردم. امروز زودتر از هم

صدا رونیلپ تاپم جا دادم و از اتاق ب ش یزدم.  شپزخونه اومد:  ! دهیمامان از آ
 ؟یخور یصبحونه نم

 
 گرده! یزود برم دیشد بگ داریخورم. پونه ب یتو دفتر م-
 
 .زمیباشه عز-
 
 یا کارهاکارخونه ت ادیگفته بود که امروز م شددبیبابا درفتم.  نگیطرن پارک به
 قراره بهشددون یکنه. کنجکاو بودم که بفهمم چه کار نیو رسددتار رو روت مانیا

صًا با موقع صو شه. مخ ستار. کارخونه چند ک تیسپرده ب ان بود. تهر یلومتریر
ه که ب یشمال یشد. از دروازه  یکرج جدا م -از اتوبان تهران یکه با فرع ییجا

بار به  نیهزارم یبود برا 10:05تر بود، وارد شدددم. سدداعت   ینزد نگیپارک
 «رونم. یموقه برگشتن آروم م»خودم قول دادم 

 



س تمام سر تکون دادن و لبخند زدن به کارمندها و کارگرها  ریطول م تا دفترم با 
بود. اتاق  یدوم تو سداختمون ادار یاز سدالن طبقه  یگذشدت. دفترم گوشده ا

ه ک شگاهیطبقه بود. به جز بخش آزما نیهم یمختلف تو یبخش ها یرهایمد
 یحسابدار یدهااول بود. کارمن یکه طبقه  یمال ریساختمون جدا داشت و مد

 کردند. یاول کار م یطبقه  یهم تو یو حسابرس
 

 رو باز کردم و گفتم: سالم به همه. در
 

 تورهاینفر بود. هر سه سرشون رو از مان 3گفتم فق   یکه م یا« همه» نیا البته
ص شخ سالم گفتند. وارد اتاق   هی  بود و فق  یشدم که کوچ میبلند کردند و 

 اومدم. رونیرو گذاشتم و با طرن ها ب فمیپنجره داشت. ک
 
 هم طرن ها. نی! ایرازیش یآقا-
 
 .میکن یروشون کار م یمیدستم گرفت و گفت: ممنون. من و ابراه از
 
 نبود؟ یخوبه. صبح خبر-
 
 گفت: نه خانوم. یو مرادخان دیآروم خند یرازیش
 

 شده؟ ینگاه کردم و گفتم: چ مشکوک



 
شر یصبح که آقا یبه بخش ما نداره، ول یربط-  هیآورده بودند  فیعمادزاده ت

 اومد. شیجر و بحث پ یکم
 

سوال بعد هر سم ول یسه منتظر بودند که  سبهتر بود از خو یرو بپر وال د بابا 
 کردم. یم
 
 مجموعه ها منتقل... ریبه ز یسرل  و خانوم احمد یآقا-
 
 ممنون.-
 

تاق ب یرازیبا اخم سددکود کرد و شدد یمرادخان نداخت. از ا باال ا  رونیابرو 
شا شتند. وقت دیاومدم.  ست  ریساله رو بذارن ز 40مرد  یحق دا  25زن  هید

خودم تالش کرده  یهم داشددت. اما من به اندازه  یا گهیانتظار د دیسدداله نبا
 مصدرنذهن  یاز طرن هام تو یلیرشددته تخصددش داشددتم. خ نیا یبودم. تو

 یندگیاز نما یکی ریبود از پدرم بخوام تا مد یکننده ها موندگار شددده بود. کاف
 داده بودم. حیرو ترج  یشغل کوچ نیهم یکارگاه ها باشم ول ایمعتبر  یها
 
سرل  رو ییاجرا ریفتر مددر باز د به شدم. رستار و  اناپه ک ینگاه کردم و وارد 
کردم که متوجه من بشددند. هر دو  یکنار پنجره نشددسددته بودند. سددرفه ا یها



صبان شتند و ع  یزد. آروم گفتم: آقا یسرل  موج م یچهره  یهنوز تو تیبرگ
 ! چند لحظه...دپوریسع

 
ستار سرل  عذرخواه ر ست و گفت:  رونیکرد و همراهم ب یاز  اومد. در رو ب

 ؟یخوا یم یچ
 
 «ادب یب»دلم گفتم  یتو
 
 د؟یجا کار کن نیصبح دعوا شده! مگه قراره هم گنیکارمندهام م-
 
 بدم؟ حیبه شما توض دیبا-
 
 کجاست؟ مانیا-
 
شد. به همون بخش  «دیتول تیریمد» یتابلو به شاره کرد و وارد اتاق خودش  ا

 .دمیکاماًل سردرگم د یرو با چهره ا مانیرفتم و ا
 
 د؟یکن یجا کار م نیبه بعد هم نیاز ا-
 
 انوش. دییآره. بعد از تأ-
 



 نکرد؟ دییمگه تأ-
 
 .ومدهیامروز ن-
 
 شدند؟ یشاک یکل یحتمًا سرل  و احمد-
 
 بود منو قورد بده!  ینزد گهی... اون زنه که دیلیخ-
 

 و گفتم: بابا کجا فرستادشون؟ دمیخند
 
 .ایبخش روغن و سو-
 
 اونجا هم بزرگه.-
 
 ؟یاونجا بش ریقرار بود تو مد شیسال پ 2-
 
 کنم. تیمسئول ریخوام خودم رو درگ یمن نم-
 
 من هم ترس برم داشته.-
 



 !یدار تیریمد یچرا؟ تو که سابقه -
 
! فتمیجاب دیهمه کارمند و خ  تول نیا نیب دیفرق داره... با یلیخ یندگینما-
 ...دایب شیپ یداره؟ اگه کار بخوابه... اگه حادثه ا تیچقدر مسئول یدون یم
 
 !یبخون أسی ی هیخواد آ یخنده گفتم: حاال نم با
 

 هامون ادا درآورد. یهاش رو گرد کرد و مثل بچگ چشم
 
 !یشیوقت بزرگ نم چیه-
 
□ 
 

بودم. هم به خاطر گرما و هم چون جوون  دهیروشن پوش یبود. مانتو ریت لیاوا
 رونیپاگرد به ب یها شهی. از شرندیگ یم ادی شتریخوش پوش ب یها از معلم ها

گاه کردم. آب اسددتخر وسدد  ح به  جادیا ییبایز یمنظره  اطین کرده بود. 
صو  که کفش رو هم ش ارکن مانی. امیها رنگ کرده بود یتازگ نیخ ابا ب نیما

سفیبود. آقا  ستادهیا شه ا و سته بود. بابا معمواًل ز یهم گو ش  ینم ونریب ادین
م هم ک وسددفیرو براش قدغن کرده بود. کار آقا  ادیز تیرفت. دکترش فعال

س یم اطیبه ح شتریشده بود و ب  هیاپود تکبه ک مانیبابا. ا یبرا یتا رانندگ دیر
آب  نیهم یرو تو گهیکه همد ییکرد. چه روزها یداده بود و به اسددتخر نگاه م



. البته شددهرام از ما بزرگ تر بود و از همون موقه خودش رو به میکرد یم سیخ
 شد. ینم یچسبوند و با ما قاط یبابا م

 
 !نه؟یزنش بب یستینگران ن-
 
 نگاهش کردم. یو عصبان دمیاز جا پر یترس کم از
 
 ؟ینگران چ-
 
 ؟یچرا هول کرد-
 
 نفر مثل جن پشتم ظاهر شد! هیچون -
 
 !یدیکه نفهم یر محوش بودتو انقد یمن اول صداد زدم ول-
 

 ؟یتر گفتم: محو ک یعصبان
 
 باباد! یطعنه گفت: راننده  با
 
 .مانینگاهش کردم که گفت: ا جیگ



 
 ؟یگیچرا مزخرن م-
 
 موارد. نیا یهستم. مخصوصًا تو یزیمن آدم ت-
 
 !یبار اشتباه کرد نینباش... ا دواریهم به خودد ام ادیز-
 
 بودم! اطی. تو حدمتیبغلت کرد، د یوقت-
 
 وقت ندارم تصوراد تو رو بشنوم.-
 
 به سمت پله ها رفتم. و
 
 ام. یمن دوست خوب ،یبه درد دل داشت ازیبه هر حال اگر ن -
 

تو رو در حق شددهرام  یو گفتم: تمومش کن!... دوسددت سددتادمی. ادیخند آروم
 !میدید
 

 صورتش بود محو شد و جاش رو به نفرد داد. یکه تا االن رو یپوزخند
 
 !یاتهام برادرد رو هم قبول کن دیبا ،یاگر اتهام منو قبول کن-



 
ونه خ نیتو ا یچ یبابا برا دمیفهم یرو ادامه دادم. اصدداًل نم رمیو مسدد برگشددتم

فرد به کارخونه  یرفت. روزها رونیراهش داده! من وارد آشپزخونه شدم و اون ب
 هفیمن نبود. هر کدوم از کارمندها وظ یبه عهده  یادیرفتم. در واقه کار ز ینم
 دونست. یخودش رو م ی
 

ته کنارم گرف یکردم. پونه با چهره  نیریرو ش یصبحانه نشستم و چا زیم پشت
 نشست.

 
 شده؟ یچ-
 
 .ادیازم برنم یکار رونیب یتونم جداشون کنم ول یخونه م یتو-
 
 فهمم. یمنظورد رو نم-
 
 مامان بلند شد. یخنده  یاشاره کرد که صدا اطیرو به ح یابرو به پنجره  با
 

 و گفتم: حساس نباش! دمیهم خند من
 



ت . تو قطر خودم تو شددرکیمراقبش باشدد یکارخونه ا یکه تو ییقول بده وقتا-
 بودم.

 
 خوردم. یچا یشد و کم شتریم ب خنده

 
 خونواده د؟ دنید یبر یخوا ی. نمدمیچشم! قول م-
 
 
 
 
 
 .انیب یمهمون یکرد که نتونستن برا یخواهرفتم. مامانم عذر روزید-
 

 !هیحرفا چ نی: امیو مامان همزمان گفت من
 
 همون کالس ها؟ یبر یخوا یم-
 
 .میزن یحرن م یبا هم کل امیآره. عصر م-
 
 حرن هامون که جمعه تموم شد.-
 



 .گهید میکن یم یکار هیحاال -
 

 یرو م چیکه سددوئ ی. بلند شدددم و در حالدمیرو سددر کشدد یچا یمونده  یباق
که  ییوقت بود مثل اون سددال ها یلیخ گهیرفتم. د نیچرخوندم سددراغ ماشدد

 .مینبود یمیصم م،یرفت یدانشگاه م
 

زدم، اتاق  یکه سددر م ییجا نیاول یشددگیکانون شدددم. طبق عادد هم وارد
رو گرفتم و  ابیحضددور و غ یپوشدده  یمسددئول آموزش بود. بعد از احوالپرسدد

خودش نشسته بود. کالس  ستمیوارد کارگاه شدم. هر کدوم از بچه ها پشت س
الزم  هیکالس ها شلوغ تر بود. چون هم شهر یکامپوتر و زبان من از همه  یها

ودند ب رستانیسن دب ینداشت و هم اجازه داده بودم که مختلطباشه. بچه ها تو
 بود که بچه نیمختل  ا یس هاحسن کال هینبود.  یتخصص ادیو آموزش ها ز

 دادند. ینم ریشد و به معلم گ یگرم م گهیها سرشون با همد
 

 هیبعد از ظهر بود و من ناهار فق   4کالس زبان هم تموم شددد، سدداعت  یوقت
از خونه بودم زمان برام  رونیکه ب ییخورده بودم. سدداعت ها چینصددفه سدداندو

شت و ا یزود م یلیخ شتم. تو نیگذ ست دا  چیه نکهیخونه با وجود ا یرو دو
کردم. به  یبودن م دهیفا ینداشددتم باز هم تمام مدد احسددداس ب یمشددکل

حاال  کهیکردند، در حال یخصددو  که همه مثل قبل از ازدواجم باهام رفتار م



 یعالمه خاطره  هیکرده بود و  رییتغ زیعوض شدددده بودم و همه چ یلیمن خ
 اضافه شده بود. میخوب و بد به زندگ

 
زدم و  یبود، قدم م مارسدتانیسدالن انتظار ب هیشدب شدتریبلند که ب یراهرو یتو

ساعت  سر  شار  شدن در لبخند شهیباز م 4مطمئن بودم که در اتاق اف . با باز 
 زنه؟ یلبخند م یبه چ بایخانم ز نیو گفت: ا دیزدم. افشار هم خند

 
 استادش. یسالم. به وقت شناس-
 
ت باشه، وق میتنظ یکس یقدم ها یعتت روسا یمن همراه شد و گفت: وقت با

 .یشیشناس هم م
 
 . ینه گراف دیخوند یم ادیادب دیشما با-
 

ترسم عاقبت شاعر هم  ی. به چشم هام نگاه کرد و گفت: ممیستادیدر ا یجلو
 بشم!

 
 خوشحال شدم. دنتونیانداختم و گفتم: از د نییرو پا سرم

 
 اده؟یز یلیساده. خ یگفتگو هیهمه انتظار... حداقل  نیا-
 



 خونه باشم. شتریب دیروزها با نیبرادرم تازه برگشته. ا-
 
-... 
 
 فعالً -
 
ش به شق  هیطرز حرن زدن  نیحرکت کردم. با هم نیطرن ما شکده رو عا دان

 خودش کرده بود...
 

که به چشددمم خورد، بنز  یزیچ نیخونه شدددم و اول اطیبعد وارد ح قهیدق 40
هر  یگرفته بود. از همون بچگ مانیا یراحت یبود که احتمااًل بابا برا یبادمجون

کرد. به خصددو  که پدرش فود شددده بود.  یم مانیا یکه الزم بود برا یکار
سنگ یلیخ ساس گر سر و کله زدن با نوجوون ه یم یاح  یادیز یانرژ اکردم. 

داد. وارد آشددپزخونه شدددم که مامان  یبهم م یحس خوب یگرفت ول یازم م
 نیمتوجه موضددوگ گفتگو هم نشددده بودم. ا یحرفش رو قطه کرد. حت هیسددر

کردند. به هر دو نگاه کردم  یرفتار م ینطوریبود که مامان و پونه ا یبار نیاول
خودم  یکردم به رو یدادند. من هم سددع یکه خودشددون رو مشددغول نشددون م

ستم به اتاقم برم که مامان  رونیب چالخیاز  ینیریش ی. تکه اارمین آوردم و خوا
 جا بخور. امروز چطور بود؟ نیگفت: هم

 



 باال. رمی. خسته ام. مشهیمثل هم-
 

دوسددتم رو وارد خونه و  نکهیقبل از ا دیاومدم. با رونیرو گاز زدم و ب ینیریشدد
 شهیمها  بهیاز رفتارها رو از غر یکردم. بعض یجاها رو م نیکنم، فکر ا میزندگ

 نه. یمیاز دوست صم یانتظار داشت ول
 
□ 
 

و گفتم: من چند  دمیرو باز نکرده بود که بهشدون رسد مانیبنز ا یدر جلو هنوز
 لحظه با شما کار دارم.

 
 تعجب گفت: با من؟! با
 

کارخونه، با  امیگفتم: ممکنه طول بکشددده، تو برو. من هم دارم م مانیبه ا رو
 .ادیمن م نیماش

 
 سوار شد و رفت.« باشه»به من و رستار کرد و با گفتن  ینگاه مانیا

 
 شنوم؟یباال رفته گفت: م یبا ابرو رستار

 
 .گمی. تو راه منیاشاره کردم و گفتم: بش نیماش به



 
دس بودم. ح دهیرو ند مانیا نی. ماشددمیاتوبان بود یربه گذشددته بود و تو  ی
بودم که منظورم  یسازاومده باشه. من مشغول جمله  گهید ریمس هیزدم از  یم

 آورد. یخودش نم یبگم. رستار هم اصاًل به رو نیرو بدون توه
 
 .لهی. پنجشنبه ها هم که تعطدیکن یزوج با من رفت و آمد م یروزها-
 
 بپرسم چرا؟ دینبا-
 
 چون پونه از من خواسته.-
 
 کنه! دایکردم انقدر به فکر من باشه که برام راننده پ ی!! فکر نم؟یجد-
 

 .ادیازد خوشش نم یدون یزدم و گفتم: پس خودد هم م پوزخند
 

سطح دیخند شت.  شهیهم نم یا گهیمثل اون انتظار د یا یو گفت: از آدم  دا
 !نندیزن ها همه هم

 
به سددطح و عمق! و زن بودن! نداره. دوسددت نداره شددوهرش رو با  یربط نیا-

 کنه. میتقس یکس



 
 دونه. یتو نم یدرباره  یزیو گفت: پس خوبه که چ دیخند دوباره

 
سددرم رو  هیبه طرفش برگشددتم. سددر یرو از جاده جدا کردم و عصددبان نگاهم

 .یکن یدرازتر م متیپاد رو از گل یچرخوندم و گفتم: دار
 
 .یبه پدرد رفت یادیز-
 
منه. در واقه اصاًل برام جذاب  یدوست معمول مانینگفتم و ادامه داد: ا یزیچ

 .ادیها خوشم نم افهیق نجوری. از استین
 

شم ص چند صو شته  یموها دیخودش رو گفتم: البد با ادیشد و خ فر بلند دا
 بذاره؟!! شیچونه ش ر یباشه و رو

 
... مطمئنًا دنبال چشم سبز دیمن رو گفت: شا ادیزد و خصوص یمحو لبخند

 .ستمین دیو پوست سف
 

 بود. ومدهیهنوز ن مانیو پارک کردم. ا دمیرس شهیندادم. زودتر از هم یجواب
 



از  یکیو دوباره سالم و سر تکون دادن من شروگ شد.  میهم وارد راهرو شد با
سمتم اومد. قباًل تو شده بود و ی ندهیها نما مهیب انیجر یکارگرها به   کارگرها 

 من کمکشون کرده بودم.
 
 انشاال؟ نیسالم خانوم مهندس! خوب هست-
 
 ومده؟ین شیپ یمشکل گهیسالم. ممنون. د-
 
 نه خانوم. دست شما درد نکنه. بچه ها همه دعا گو هستن.-
 
 لطف دارند.-
 

ار چک ی. رسددتار گفت: کارگرها تو سدداختمون ادارمیزدم و حرکت کرد لبخند
 کنند؟ یم
 
 کار داشته. یحتمًا با حسابدار-
 
 تو رو اعصاب منه! یلبخندها نیا-
 



م کردن مه داد: از ترحبود. ادا ینییپا یپله  یتعجب به طرفش برگشتم که رو با
خوان مهربون نشددون  یم یدونم پولدارها وقت یمن خوب م ؟یشددیخسددته نم

 !شنیم یبدن، چه شکل
 

 زدم و گفتم: من نه پولدارم، نه مهربون. پوزخند
 

خان راهم با من مراد مان  به طرن دفتر رفتم. همز که دختر  یرو کج کردم و 
سالم کردم و  یاشتم. سرسرند یاحوالپرس یبود وارد شد. حوصله  یا یچادر

 بسددته یبرا یرازیخودم و شدد یوارد اتاق شدددم. تا قبل از ظهر فق  با طرن ها
 ها سر و کله زدم. یبند

 
 وارد شد. یرازیضربه به در خورد و ش چند

 
 شما. ستمیکردم رو س ریاالن ش نیخانوم عمادزاده بنرها رو هم-
 
 کنم. ی. االن باز مدینیبش-
 

 جا خوبه. نیداد: هم هیتک زیم یو به لبه  ستادیا زمیم پشت
 
که داده بود صددحبت  یراتییتغ یدرباره  یرازیرو باز کردم و شدد psd یها لیفا

کارها جام م نیهم یرو تو غادیتبل یکرد.  ته برامیداد یدفتر ان گ ی. الب  یهآ



 جانی. در واقه امیگرفت یهم کم  م یا گهید یاز متخصش ها یونیتلوز یها
 .غادیبود، هم تبل تیهم دفتر سا

 
 .گمیم زیهر سه تا خوبند. کدوم مال اتوبانه؟ از نظر سا-
 
 داره. یآب ی نهیکه زم یهمون-
 
 چاپ. یبرا دیخوبه. بفرست-
 
 چشم.-
 

 شد؟ یها چ یبسته بند یرو باز کرد. نگه داشت و گفت: راست در
 
ست ول یتو ییزهایچ هی- کارگاه ها هماهنگ  یخوام با قالب ها یم یذهنم ه

 بخواد. یادیز یترسم بودجه  یباشه. م
 
 تر... هیبله. فق  سر-
 

گار اون رئ یحرن م یجور که ان نه. فق  خ سیزد  که  رهیم گاهش کردم  ن
 رفت. رونیو ب دیخودش فهم



 
ش یا ازهیناهار بود. خم وقت تم و سوم رف یزدم. به طبقه  رونیو از دفتر ب دمیک
 یشدماره  سدت،ین یخبر دمید یوش آب دادم. وقتسدر و گ تیریدر مد یجلو

 جواب داد: بله؟ هیمهرناز رو گرفتم. سر
 
 ناهار؟ یای... نم؟یسالم. خوب-
 
 تو. ایب-
 

 کنه. یمهرناز با خنده نگاهم م دمیکردم و وارد دفتر شدم که د قطه
 
 .ومدهی. ننیبش-
 
 بود! ومدهیشنبه هم که ن ؟یجد-
 
 .ادیزنگ زدم. گفت قرارها رو کنسل کنم، فردا هم نم-
 
 نگفت چرا؟-
 
 نه. صداش ناراحت بود.-
 



 یسددلف م ی. من معمواًل ناهار رو با مهرناز تومیرفت رونیگفتم و با هم ب اهوم
 یکارخونه رابطه داشت برا تیریکه با مد یآدم نیخوردم. در واقه دم دست تر

 یشددرکا ی گهید یکه مثل دخترها ومدیخوشددم م یلیکارمندها من بودم و خ
بشه  بمیبود نص رارکه ق یثروت ینرفته بودم و تو یشخص یکارخونه دنبال زندگ

 داشتم. یسهم
 
□ 
 

تخت رو تکون داد. پل  هام رو باز کردم و بابا رو  یزیچ ینیکردم سددنگ حس
ساعت  دمید سته بود. موهام رو ناز کرد و گفت:  ش  داریصبحه! ب 11که کنارم ن

 ؟یشینم
 
سرم رو تو به و  دیبالش فرو بردم. بابا خند یساعت کنار تخت نگاه انداختم و 

 .میبر یپونه و مادرد رو هم م رون؟یببرمت ب یخوا یگفت: م
 
 حوصله ندارم.-
 
 کانون. ای یکارخونه ا ای! همه ش یکن یاز بس که خودد رو خسته م-
 

 که بهتره. یکاریتخت نشستم و گفتم: از ب یرو



 
 . دخترعمو هادرانیا یموند یچ ی. اصدداًل براحیدنبال تفر یبر دیتو االن با-

ند، تو دار یم ی. دارن جووننیرو بب پا یکن نگ حروم م هی یعمرد رو  لد  یا
 .یکن
 
 م.بر یتعجب گفتم: پارسال که خاله دعود نامه فرستاد. خودد نذاشت با
 
 خاله د! شیپ یاون فرق داشت. نگفتم بر-
 

ستم برم. از مادرم خبر یواقه خودم هم نم در سه به خاله  یخوا شتم چه بر ندا
 م.
 
 چه خبر از کامران؟-
 

 .هیکامران ک ادیب ادمیمکث کردم که  یکم
 
 باشه؟ یچه خبر دیبا-
 

اون  تیو بلند شدددد. به سددمت در رفت و گفت: روش فکر کن. موقع دیخند
 داره...کانونه. پول ریشگاهه. مد. استاد دانستیهم بد ن نیا یالدنگ بهتر بود ول

 



 زدم: بابا!!! غیج
 

 رفت. رونیو ب دیخند
 

ش  کردم و از پله ها پا صورتم رفتم. مامان و پونه دوباره در  نییرو با حوله خ
و به طرن آشددپزخونه  اوردمیخودم ن یحال پچ پچ بودند که من باز هم به رو

 .ریرفتم. مامان وارد شد و گفت: صبح به خ
 
 ریه خصبح ب-
 
 چه خبر؟ ؟یخوب-
 
 .دمیجد یبسته ها ری. درگیچیه-
 

شت ست. مامان گفت: قوط یصندل پ ش ستم و پونه هم کنارم ن ش ها هم  ین
 شه؟یعوض م

 
 یبر بشدده. ول نهیکارگاه ها ممکنه هز یدونم. عوض کردن قالب ها یفعاًل نم-

 . مخصددوصداً مینداد رییرو تغ یزیوقته شددکل چ یلیکنم. خ یمن تالشددم رو م
 ها. ندهیشو



 
بدون پونه گه  مد: آره. ا به حرن او ها یهم  بازار قطر بود!...  ییچه جنس  تو 

 کنند. یتمرکز م یلیخ یو شکل ظاهر غادیتبل یها رو یخارج
 
 من هم موافقم.-
 

 داره؟  یگراف یبه رشته  یچه ربط نیو گفت: حاال ا دیخند
 

ند من نه ول یو گفتم: قوط دمیهم خ ما ب غادیتبل یها   یکارها شددتریچرا. 
 هم هست. تیسا یکارها ،ی. بنر، پوستر، کاغذ بسته بندمیکن یم یغاتیتبل
 
 او ال ال-
 
 شعور یب-
 

سر دیافتاد که با ادمیو من  دیخند پونه ودم خ یظرن ها هیبه الهام زنگ بزنم. 
که اومده بود دوسددت  شیسددال پ 17رفتم. مامان از همون  رونیرو شددسددتم و ب

ًا که واقع یکل یها یزکاری. به جز موقه تمرهینداشددت از خدمتکارها کم  بگ
 ود.ب یکار سخت اه یبه مهمون یدگیرس ای یبزرگ نیبه ا یکردن خونه  زیتم
 



الهام  یبرداشتم و شماره  وتریکامپ زیم یرو از رو می. گوشدمیطرن اتاقم دو به
شه. کرده با ریگ ییبود. حدس زدم جا دیام بعشد که از اله جکتیرو گرفتم. ر
 مختلف ابرها نگاه کردم که یو به شددکل ها سددتادمیبزرگ اتاقم ا یکنار پنجره 

 خودش زنگ زد.
 

 دادم: سالم الهام جان! مزاحم شدم؟ جواب
 
 تونستم صحبت کنم. یسالم. نه. داخل نم-
 
من و الهام بودند. ما  یاول طالقم افتادم که همه مراقب حرن ها یروزها ادی

بعد از طالق من و انوش هم  یو رابطه مون حت میهم بود یرسددتانیدوسددت دب
 گرم بود.

 
 اومده؟ شیپ یمشکل-
 
 بگم. یدونم چ یراستش... نم-
 
 مخالفت کرده؟ الدیپدرد دوباره با م-
 
 ...یاون هم هست. ول یعنی... ستیاون ن انینه. جر -



 
 کارخونه؟ ادیچرا انوش نم-
 
 تازه مرخش شده. هیمهد-
 
 ماهش بود. 8. هنوز ختیدلم فرو ر یتو یزیچ هی

 
 بچه سالمه؟-
 

 شد و گفت: نه. بچه مرده بود. نیغمگ صداش
 

 نیدوم نیبگم. ا یچ دیدونستم با ی. اصاًل نممیلحظه هر دو سکود کرد چند
 بچه ش همه با نیاومده بود. سددر اول ایمرده به دن ینطوریانوش بود که ا یبچه 

 شده بودند. نیمن سر سنگ
 
 د؟ینگفت یچرا به کس-
 
 !یشناسیانوش رو که م-
 
-... 
 



 ناراحته. یلی. خینداشته باش یکن تو کارخونه باهاش برخورد یسع-
 
 ندادند. ریباشه. برو تا بهت گ-
 

س به پ ه؟یچ یاتفاق ها برا نیکردم که ا یفکر م نیرو که قطه کردم به ا تماس
 ما شرکت نکرده بودند... یتو مهمون نیمخاطر ه

 
□ 
 

 ینگاهش کردم که گفت: خوب میرو به روش نشددسددتم و مسددتق یکاناپه  یرو
ض دهیش شم؟ را شده با  یایطبقه ب هیبه زحمت نبودم  یجون؟ مزاحم خوابت ن
 !نییپا
 

ند عت منتظر  میظرفش نخورده بود. ن یتو یها وهیاز م یچیزد. ه پوزخ سدددا
 دم.اوم یاحوالپرس یعاقبت از رو رفتم و مثاًل برا یمونده بودم بلکه بره ول

 
 داشتم. یمهم تر یاتفاقًا خواب نبودم. کارها-
 
 از زن برادر یحال یایچرا ب گهیزن ِ برادرخونده د باشدده، د یمعلومه. تا وقت-

 !؟ید بپرس یواقع



 
ها  یلیعوض شددد. خ زهایچ یلیسددال خ 5 نیا یگفتم: آخه تو شددخندین با

 خودشون رو نشون دادند. تیماه
 
 رو نشون ندادند. تشونیها هنوز ماه یبعض یول-
 
 ؟یحرن ها اومد نیگفتن ا یبرا-
 
شن- شنبه ا دمینه!  ش  و خال هیبوده... قباًل  یمهمون نجایپنج  یم یدعود خ

 .دیهم دار یزن داداش و برادرزاده ا هیکنم  یادآوری. اومدم دیکرد
 
 یا یزیبابا از اون آبرور ی. انتظار داشددتیچرا دعود نشددد یدون یخودد م-

 بگذره؟ یراه انداخت دیکه ع
 
کار- چه م هر  خاطر ب به  مادرم.  به تو هم حق م یم یمن   چی. تو هدمیکنم. 

 !یفهم یحس رو نم نیوقت ا
 

هاش شددروگ شددده بود. بلند شدددم و گفتم: خوش  هیو کنا شین دهینرسدد هنوز
 !یاومد

 
 منه. ی. فعاًل که حق بچه یکن رونمیب یتون یتو شد م یهر وقت خونه -



 
 !مشینیب یبار هم نم هیماه  6که  یبچه ا-
 
 .ارمشی... معلومه که نمدیکه ادعاش رو دار دشینیب ینم-
 

 خواستم با پدرد حرن بزنم. یشد و گفت: م بلند
 
 !ستین ام،یباال داد زد: ظاهرًا هر وقت من م یبلند تر رو به طبقه  و
 
س به . تو اون میسر جنگ ندار یطرن در رفت که دنبالش رفتم و گفتم: ما با ک

 ؟یدید یاز ما بد یکه زن شهرام بود یچند سال
 
 ...دیکس شدم نشون داد یمن ب نکهیتون رو بعد از ا یو گفت: بد ستادیا

 
گفت  یآخر رو م یجمله  یرفت و من به دور شددددنش نگاه کردم. وقت رونیب

وقت بود که حرن  یلیبود که من هم ناراحت شدم. خ نیغمگ یلیتش خصور
 هیطعنه و کنا یو گاه ومدیها م یمراسددم و مهمون ینزده بود. فق  تو یخاصدد

 .ادامسال جنجال راه انداخت و بابا هم باهاش سر لج افت دیع یزد. ول یم
 

 2 فصل



 
شددده بود.  شددتریباال ب یطبقه  یجرعه از قهوه م رو خوردم. سددر و صددداها هی

بچه  یخوردم. صدددا یا گهید یکردم حواسددم رو منحرن کنم. جرعه  یسددع
فا یها باز  saveرو  لیدفتر هم دراومده بود.  که  ند شددددم. در رو  کردم و بل

 سکود کرد. یکردم، مرادخان
 
 ه؟یچ یصدا-
 
 !یدکتر نادر-
 
 شناسم! یشوهر سابقم رو نم یکردند من صدا یواقعًا فکر م یعنی

 
 کنه. یتالشش رو م نیاصالن کرد: مهندس سرل  داره آخر یزرایش
 
 گردم. یمن االن برم-
 
صدا تو رونیب و سابدار یبود و کارمندها شتریراهرو ب یرفتم.  هم  یبخش ح

برگشددتند. مردد بودم که باال  نییمن پا دنیکه با د دندیچرخ یراهرو ول م یتو
سگ ایبرم  ست یشناختم. م یانوش رو م ینه. اخالق  که  یطیشرا نیبا ا دمیر

جلو نرم.  یباال ول رمگرفتم ب میکنه. تصددم یبرخورد بد نهیمن رو بب یداره، وقت
 پله ها صداها واضح تر بود. یتو



 
 کنم. یادآوریرو بهت  گاهتی: نذار جاانوش

 
 .مییدست شما یدونم ما همه عروس  ها ی: مسرل 

 
 !... نه آقا.ه؟یپست و ِسمت ها مادام العمر نیا یکن ی: فکر مانوش

 
 آره! ی: اگر سهامدار باشسرل 

 
 ...یدار یفهم یمحترم. م ی: بسه آقاانوش

 
 : قبول کردن اون پست از اخراج بدتره.سرل 

 
 از اتاق من! رونیبود: برو ب یواقعًا عصبان گهید انوش

 
باره از همون و رو به مهرناز گ سددتادمیو مهرناز ا مانیرسددتار و ا کنار فتم: دو

 ها بود؟ یجلسه خصوص
 

 متوجه نشد اون تو چه خبره! یکه کس ینیب یو گفت: مثاًل . م دیخند
 



اومد. به  رونیاخمو و صددورد قرمز ب ی افهیو سددرل  با ق میدینفر خند 4 هر
 ییبه جا یمملکت تا دزد نباشدد نیهمه مون چپ چپ نگاه کرد و داد زد: تو ا

 .یرس ینم
 
به صددورد رسددتار نگاه کرد. رسددتار ابرو باال انداخت و روش رو  میمسددتق و

 برگردوند.
 
 آقا! دییگفت: بفرما مانیا

 
 نرفته. ادمیراه انداختن،  شیسال پ 5آقازاده ها  نیکه ا یهنوز گند-
 

سئول کل انباردار منظورش شهرام م ستار بود. اون موقه  شهرام و ر  یاز آقازاده 
ساله  28و  27. دو تا جوون یل بخش حسابدارکارخونه بود. رستار هم مسئو

پست ها براشون زوده. انوش هنوز به  نیکردند داشتن ا یکه کارمندها تصور م
 کارخونه رو داره. تیریمد یدونسددتند که نقشدده  یبرنگشددته بود و همه م رانیا

 د؟کر دییشد؟ باالخره تأ یگفتم: چ مانیسرل  به طرن پله ها رفت. به ا
 
 وش اشاره کردم.به اتاق ان و
 
 به زور.-
 



شد و انوش با پ در شک راهنیباز  شلوار خوش دوخت م  هیبه چارچوب تک یو 
 گرفت. تیکه چشم هاش به من افتاد رنگ عصبان نیداد. هم

 
تو کارخونه... من  دنیراه م وی... هر کدندیکنند... ِسمت م یخودشون عزل م-
 چه کاره ام؟!! نجایا

 
شخش ستار و ا م ست دادن به ر س مانیبود که از دخالت بابا تو پ  یناراحته. ک

 زد. ینم یحرف
 
 ها؟! دهیمسئول فحش خوردن از تازه به دورون رس-
 
 دییایکه سددرل  رفته بود اشدداره کرد. وارد اتاق شددد و گفت: ب یریبه مسدد و

 .دیریحکمتون رو بگ
 
 و رستار به هم نگاه کردند و بعد وارد شدند. مانیا

 
□ 
 
 خورم. منتظرم نمون. فعاًل. یدادم: ناهار رو باال م smsمهرناز  به
 



از  یکیناهار رفته بود. ناهار رو  یش هم برا یشدددم که منشدد مانیاتاق ا وارد
کباب فضا رو  یآورد. بو یهر روز م یمانکاریاطران به طور پ یها یغذاخور

 خودش بود. زیپشت م مانیپر کرده بود. ا
 
 افتخار بده. سیرئ-
 
 .امیتا من ب نیرو بچ زیم-
 
 ست؟ین یا گهیامر د-
 
 سر و صدا نکن.-
 

 !نمیبب ایو گفتم: پاشو ب دمیخند
 

 زیم هیشب شتریکه ب دیاتاق چ یگوشه  زیم یشد و غذاها و ظرن ها رو رو بلند
شه  هیگفتگو.  زیبود تا م یناهارخور شت یگلدون بزرگ هم از گو و  اتاق بردا

 گذاشت. زیوس  م
 
 !شکنهیم ؟یکن یچکار م-
 
 فضا گذاشتم. فیذوق! واسه تلط یب-



 
 من تعجب کرد. دنیهم وارد شد و با د رستار

 
 ؟یخور یغذا م نجایتو هم ا-
 
 داره؟ یرادیگفتم: ا یاریلبخند حر  درب با
 
 ؟یرادینه! چه ا-
 
 .دمیچقد شاعرانه چ نی: ببمانیا

 
 به گلدون اشاره کرد. و
 

 چه کاره ست؟ نیپس ا ؟یدی: مگه تو چرستار
 

 ینشست. رو به روش نشستم و گفتم: چ زیرو با دست نشون داد و پشت م من
 ام؟ ییمن مسئول سفره آرا یباعث شده فکر کن

 
 خورند؟ یهم م یا گهید زیمگه زن ها به درد چ-
 



 یمن یکیلحظه سددکود شددد. خودم رو نباختم و گفتم: مطمئنًا به درد تو  چند
 !یکن یادآوریانقدر  ستیدونند... الزم ن یند! همه مخور

 
سرد  . غذاگهیگفت: بسه د مانیبگه که ا یزینگاهم کرد و خواست چ یعصبان

 شد.
 
. میبحث هنوز هم گرسنه بودم و اشتها داشتم. مشغول خوردن شد نیوجود ا با

ند دق عد از چ چه جور مانیا قهیب فت: تو  چه گ» نیبا ا یگ  یم یزندگ «ریپا
 !؟یکرد

 
 ادیخواسددتم از انوش بد بگم. درسددته که ز یو شددونه باال انداختم. نم دمیخند

نکرده بود. رسددتار هم به حرن  تمیاذ یول میو مشددکل داشددت میکرد یدعوا م
 کردند؟ آدم قح  بود؟ ریمد نویاومد: اصاًل چرا ا

 
س اون شه. م رهیمد أدیه یاز مذاکره ها یروزها قرار نبود ک شته با ن هم خبر دا

اال ح یرو بهم گفته بود. ول یینها ی جهیماجرا بودم بابا نت یگوشددده  هیچون 
 چند سال گذشته بود. گهید
 

شق شتم و گفتم: بعد از جر یرو تو قا شقاب گذا شهرام ه انیب  رهیدم أدیتو و 
رو قبول نداشددتند. قرار شددد  گهیپدرهامون کار همد گهیجلسدده گذاشددت. د



فر ن هیها راحت بشند.  یریگ ینفر باشه که همه از جلسه ها و رأ هیبا  تیریمد
 که با همه رابطه داشته باشه.

 
خوند.  یبهتر از انوش؟... داشدددت دکترا م یدوغ خوردم و ادامه دادم: ک یکم

 .یها بود. پسر نادر دپوریاز سع یکیبرادرزن 
 
 شد. یاده هم مکردم، داماد عمادز یپوزخند گفتم: اگر من باهاش ازدواج م با
 

بود و رسددتار با بهت  نییسددرش پا مانیبشددقاب بلند کردم. ا یرو از رو نگاهم
 کرد. ینگاهم م

 
 پدرد از دخترش هم نگذشت!!-
 

بود.  لیجوون فام نیمن بود. انوش بهتر یو گفتم: به فکر خوشددبخت دمیخند
 و هاد! افهیخوش ق

 
. ومدیبهش م یلیو خ مدیصددورتش د یبود که رو یبار نیاول نیزد که ا لبخند

از نظر اون هم انوش هاد بود. کش موهاش رو سددفت کرد و مشددغول  دیشددا
 خوردن شد.

 



روز هفته  نیشدم و به طرن موسسه رفتم. پنجشنبه بهتر ادهیآژانس پ نیماش از
شب یحس م نجایبود. ا ص یعاد یآدم ها یهمه  هیکردم   یم یام. نه لباس خا
ببرم. وارد سدداختمون شدددم و به نگهبان  نینه الزم بود که حتمًا ماشدد دم،یپوشدد

 کارد نشون دادم.
 

 .یسالم مهرناز از پشت سر اومد و گفت: امروز تو اول شد یصدا
 

 کم مشکوک شده. هیو گفتم: بابام  دمیخند
 
 خودش بفهمه. نکهیبهتره، تا ا یتو بهش بگ-
 

 که نبود. میشد یاتاق خانوم صالح وارد
 
 دردسر ندارم. یحوصله -
 

براتون  دیخور یوارد شددد و گفت: سددالم. م یبا اسددتکان چا یصددالح خانوم
 زم؟یبر
 

 . مهرناز مثلمیرو داخل قفسه ها گذاشت لمونیو وسا میو مهرناز تشکر کرد من
سئول هماهنگ شهیهم سراغ پدرش رفت که م و  یستیبا بهز یقبل از بچه ها 
شددد که پنجشددنبه ها  یم یرفتم. دو ماه دیبود. به سددمت اتاق مج ارهایهم



کل دونستم که مش یم ینخونده بودم ول یبا من بود. من روانشناس تشیمسئول
شتند. ا نجایا یبچه ها یداره. در واقه همه  شکل دا سه انقدر بودجه  نیم س مو

ب داوطل نیب ی. البته گاهرهیمختلف کم  بگ ینداشددت که از متخصددش ها
شددد. در واقه  یم دایهم پ یو مددکار ینواگ پزشددکمرتب  مثل ا یها رشددته ها

 یکه از بچه ها دمهدکودک بزرگ بودن هی یها یهر کدوم از داوطلب ها مرب
 یکرد تا خانواده هاشون بهتر کار کنند و سر پا بشند. بعض یمراقبت م یابانیخ

 گشتند. یشب ها هم به خونه برنم یبچه ها حت
 

ا وارد شدددن من شددروگ کرد به ادا خودش نشددسددته بود. ب یصددندل یرو دیمج
ش شد جلو ینم گهید ذاشتمیسر به سرش م ای« نکن»گفتم  یدرآوردن. اگر م

سا صبر کردم و و ضور  لیرو گرفت. چند لحظه  اطران رو مرتب کردم تا به ح
. میکردن شد یمن عادد کنه، بعد کاغذ ها رو جلوش گذاشتم و مشغول نقاش

بود.  نیهم شد،یداشت باعث آروم نشستنش م یعیکه اگر حالت طب یتنها کار
 هیهاش رو به  یداشددتم نقاشدد میتصددم یمن هم توش مهارد داشددتم. حت

 روانپزش  نشون بدم.
 
شد و مج یکی غیج سالن بلند  سمت در دو دیاز بچه ها از  . دنبالش دیهم به 

سارا د یکیها رو کنار دختر کوچ یاز مرب یکیرفتم و  سم  م . حدس زددمیبه ا
و . سددارا رسددتیبچه ها آشددنا ن نیا ادیتازه کار باشدده و هنوز با روح دیبا یمرب

 تو اتاق من. میبر دییایازش گرفتم و گفتم: ب



 
کردم انقدر سخت  یاتاقم شد و با من دست داد: من نگارم. اصاًل فکر نم وارد

 کنند! یباشه! به حرفم گوش نم
 
 .یکن یریسختگ ستی... الزم ننجایا نیبش-
 

در  یرو به بچه ها دادم و پاستل ها رو از جعبه درآوردم. مهرناز از جلو کاغذها
 چشم  زد و دور شد. احتمااًل به خاطر صدا اومده بود.

 
تونه زودتر کل صددفحه رو رنگ کنه.  یم یک نمیخوام بب یبچه ها! بچه ها! م-

 .رهیگ یهم م زهیجا
 

شدند. کنار نگا دیمج ستل ها حمله ور  سمت پا سارا به  ستم که گفت: و  ش ر ن
 کنند. یاالن همه رو خراب م

 
شب نیا-  هیکم وارد  کم دی. باستندین م،ینیب یم لمونیکه تو فام ییبچه ها هیها 

ول بودن و به مردم التماس  ابونیسرما و گرما وس  خ یبشند. تو یعاد یزندگ
 ها. یطفل نیکردن واسه آدم بزرگ ها هم مشکل سازه. چه برسه به ا

 
. میغر زدن به هم بودند نگاه کرد یبچه ها که مشغول رنگ زدن و گاهدو به  هر

 .انیاصاًل با من راه نم یول نجامیدونم. من هم به خاطر کم  ا ینگار گفت: م



 
 ؟یایهم م گهید ی. روزهایبهشون وقت بد دیبا-
 
 آره. سه روز.-
 
 .یموفق باش-
 

 پاهام پرد کرد. یبه طرفم اومد و کاغذ رو رو دیزدم. مج لبخند
 
 ؟« پرد نکن یرو به طرن کس یزیچ»جان! مگه اون هفته نگفتم  دیمج-
 
 ...میدیچشم و دماغش ادا درآورد و من و نگار هر دو خند با
 
ش 4 سمت اتاق پدر مهرناز رفتم که هم فتمونیساعت بعد  شد. به   شهیتموم 

که مهرناز  و مشخش بود ومدیراهرو م یآروم خنده ش تو یدرش باز بود. صدا
خنده ش  یهم همون جاست. چند ضربه به در زدم و سرم رو داخل بردم. جلو

صندل شد و جد یرو گرفت. از  سالم خانم! بفرما یش بلند   ی. چادییگفت: 
 د؟یندار لیم
 
 خونه. رمیخواستم به مهرناز جان بگم دارم م یممنون... م یلیسالم. خ -



 
 . مراقب خودد باش.یبه سمتم اومد و گفت: خسته نباش مهرناز

 
 .نمتیب یزدم و گفتم: شنبه م چشم 

 
□ 
 

جلب  ییکه توجه رستار به جا میبه ساختمون بود نگیحال قدم زدن از پارک در
رفت.  یم شگاهیبه سمت ساختمون آزما دیشد. به همون طرن نگاه کردم. نو

ضا ستار  یانقدر تو ف شم ر شد. پوزخند زدم که از چ خودش بود که متوجه ما ن
 دور نموند.

 
 ؟یخند یم یبه چ-
 
 .یچیه-
 
 حال خراب برادر من خنده داره؟-
 
زدند! حاال حال و  ادیتو به شددهرام انگ اعت ینرفته خانواده  ادمیهنوز  ینه. ول-

 !نیروز برادرد رو بب
 



 ه؟یما چ یمشکل خانواده ها یدون یم-
 
 .ستیدو تا ن یکیمشکل دارند.  ادیما ز یخانواده ها-
 
اختالفاتشددون دخالت  یبچه هاشددون رو تو نکهیتوجه به حرفم ادامه داد: ا یب
 .دندیم
 
-... 
 
ه قبول شده بود... رشت «شگاهیعلوم آزما» یوقت رهینم ادمیوقت صورتش  چیه-
 بشه. انجیا شگاهیبود که مسئول آزما نیعاشق ا دینو ینبود، ول یدهن پر کن ی
 
 که شد.-
 

 کنه؟ یم یاالن براش فرق یکن یشد: فکر م نیغمگ صداش
 
-... 
 
 اضافه کنه... دیجد میجنس ها رو باال ببره... آنز تیفیخواست ک یم-
 



 .نمشیب ینم ادیزوج ز یزنه. حداقل روزها یسر نم ادیز-
 

صاًل برام قابل دمیساختمون باال رفت یکرد. از پله ها سکود ه به رک نبود ک. ا
سته که اون ها  یرفت. کار یسمت برادرش نم شت. در به کار خانواده ش ندا

س چیباالخره چطور ممکن بود که ه یطردش کرده بودند ول شونیب یح  یاقب ن
 نمونده باشه.

 
 ه؟یکار تو چ-
 
و  غادیلتب ی. به عالوه تیسالن اشاره کردم و گفتم: مسئول سا یدفتر انتها به

 . البته کارها با بچه هاست.یطراح
 
 بود؟ یرشته د چ-
 
با مدیخوند یدونم حسدددابدار ی... تو هم که م یگراف-  تیری. چقدر هم 

 هماهنگه.
 

 بودم. یحسابدار یکرد و گفت: قباًل تو یکوتاه ی خنده
 
 دونم. یم-
 



با د با باز کرد.  مًا کنجکاو شدددده بود. در رو  به طرن دفتر اومد. حت  دنیمن 
کردند، در رو بست و آروم  یبه ما نگاه م میکه مستق یو سه آدم  یکوچ یفضا

 ؟یگفت: جد
 
 !؟یگفتم: چ یجیگ با
 
 سه نفر با توئه؟ نیا یهمه  تیریمد-
 

 فمیبا ک نکهیاون هم باز شددد و قبل از ا شیمن ن یبا باال رفتن ابروها همزمان
 سرش بکوبم، رفت. یتو
 

شغول تغ بچه شاپ بودند و  یمختلف عکس ها تو یها هیدادن ال رییها م فوتو
گرفتم. اکثر بچه  یرو م رادهاشونیشدم و ا یهاشون رد م یمن از پشت صندل

 یجور کالس ها جنبه  نیدادند. ا یم حیرو ترج یطراح یها کار با نرم افزارها
 هم داشت. یحیتفر

 
ز افشددار رو باز کردم: بعد ا smsآوردم و  رونیرفت. ب برهیو بمیج یتو یگوشدد

 به اتاق من بزن. یسر هیکالس 
 

 دادم: چشم. جواب



 
ها رو خاموش کردند و من بعد از چ  کردن  سددتمیبعد بچه ها سدد قهیدق 20

مشددغول  زشیدر رو قفل کردم. به سددمت اتاق افشددار رفتم. پشددت م زیهمه چ
 استاد؟ دیداشت یتر شدم و گفتم: با من کار  یبود. نزد یزیکردن چ ادداشتی

 
 !نیاره کرد و گفت: بشاش یصندل به
 
 راحتم.-
 
 خنده گفت: من ناراحتم. با
 

ستم. موها یصندل یرو ش صالن  زونیش آول*خ*ت ین صورتش ا شده بود و 
بودمش اون هم تو مراسم ختم  دهیبار بدون اصالن د هیکامل داشت. من فق  

 پدرش. برگه رو کنار گذاشت و نگاهم کرد.
 
 چرا؟-
 
 کردم؟ یباز چه کار اشتباه-
 
 کرده باشم. یترسم من کار اشتباه ینه! م-
 



 .شمیمتوجه نم-
 
 ساله درست تموم شده؟ 3که  یقبول کن یخوا یچرا نم-
 
-... 
 
 !هیعیطب ریهمه احترام گذاشتن به نظر غ نیمن فق  دو ترم استادد بودم. ا-
 

 .ذارمیبزرگترها احترام م یکنم: من به همه  یادآوریسنش رو  خواستم
 
 سالمه. 34سال از من بزرگتر بود! من فق   هیشوهرد  خنده گفت: با
 

 به حساب نخ دادن. یبذار یتون یشد و ادامه داد: خب... م شتریش ب خنده
 
ستم درباره  ینم ستم: د یمن چ یدون شک سکوتم رو  که  دیدیفکر کرده بود. 

 شد! یعاقبت ازدواجمون چ
 
 بود. یطالقتون چ لیکه ندونه دل ستیآشناها ن یتو یکس-
 



صر نکهیا از شدم اما به ا یم یادآوریطالقم رو  لیدل حیانقدر   نیکرد ناراحت 
 عادد داشتم. زهایچ
 
 شدن من انقدر براتون مهم شده؟! یمیصم داً یچرا جد-
 
که من هم  شددهیم شددبرگذاریهما هی نیی... چهارشددنبه تو سددالن پامیبگذر-

 .ی. فکر کردم عالقه دارهیتجسم یهنرها یدارم. درباره  یسخنران
 
 .امیکنم ب یم یبله. سع-
 
 .اریزن داداشت رو هم ب ی. خواستایحتمًا ب-
 
 .گمیممنون. بهش م-
 

 یمن ایدن نیا یکه تو هیتنها کار نیشدددم که گفت: از دسددت من نرنج! ا بلند
 خوام انجام بدم.

 
 .ستین یزدم. بلند شدم و گفتم: مشکل لبخند

 
 ارم؟یدووم ب یمن تا چهارشنبه چطور ؟یریم یپس چرا دار -
 



 خر کردن داشت. یتو یخوب تیاومدم. طبق معمول موفق رونیو ب دمیخند
 
□ 
 

شقاب  بابا سش به بابا نبود جدا کرد و به ب صورد رستار که حوا نگاهش رو از 
 من انداخت.

 
 ؟یزن یچرا خورش نم-
 
 زدم.-
 

 و گفت: بخور! ختیبرنجم ر یتا قاشق فسنجون رو دو
 
 .یو ادامه داد: الغر شد دیم دست کش یمشک ل*خ*د یموها نیب

 
 سر تکون دادم و گفتم: چشم. من

 
 غر زد: لوس! زیاز اون طرن م مانیا

 
 گفتم: حسود! مانیو من به ا دیخند بابا



 
پل هم کم ت هیبه نظر خودم  یکرد من الغرم بابا بود! حت یکه فکر م یکسدد تنها

 رستار؟ یفت: چرا ساکتبابا گ قهیبودم. بعد از چند دق
 

جب بدل نم نیب یادیکردم. معمواًل حرن ز تع تار رد و  با و رسدد شدددد.  یبا
ه بابا نگاه ب نکهینبود. بدون ا یبود که رسددتار آدم پرحرف نیبه خاطر ا شددترشیب

 .ستین یکنه، جواب داد: حرن خاص
 
 چه خبر از کار؟-
 
 باشه؟ یخبر دیبا-
 
 ؟یشهرستان ندار یها ندهیبا نما یمشکل-
 
 هنوز نه.-
 
 .یبه من بگ یتون یاومد، م شیپ یمشکل-
 

ستار س ر شما نفر ب نیاومد، اول شیپ یسرش رو بلند کرد و گفت: اگر اختال ه 
 !گمیم
 



شم شک یها چ شم ها یم سناک به نظر م یش رو به چ  یبابا دوخته بود و تر
فشددار امروز ا عوض کردن بحث به پونه گفتم: ینگفت. برا یزی. بابا چدیرسدد

 دعوتمون کرد. شیهما هی یبرا
 
 کجاست؟ ؟یجد-
 
 تو کانون.-
 
 .میآهان... بر-
 

صاًل نم حاال شم  زدم و جرعه ا یا ست. بهش چ ست کانون کجا آب  یدون
 خوردم.

 
صحبت م مانیاتاق ا در شت با تلفن  شدم. دا ستار هم  یرو زدم و وارد  کرد. ر

. میداد هم سر تکون یداده بود. برا هیپنجره تک یبود و به لبه  نجایطبق معمول ا
ر موندم بودمش. منتظ دهیبود. تا به حال با کت و شلوار ند دهیپوش دیسف راهنیپ

 تموم بشه. مانیتا صحبت ا
 

ستار س ر ست به  سم رو ف ینگاه م رهیخ مانیبود و به ا ستادهیا نهید ود کرد. نف
نگاه  مانیو باال آوردم. هنوز به اکردم و به ناخن هام نگاه کردم. دوباره سددرم ر



ه بود حالم ب  ینزد گهیبازش. دسددت خودم نبود اما د ی قهیبه  قاً یکرد. دق یم
 برگردوند. فمکردم. سرش رو به طر یهم بخوره. ت  سرفه ا

 
 .اوردنیکرد و به من گفت: هنوز غذاها رو ن یخداحافظ مانیا

 
 رهایبخش واسده مد هی دیاشد. نگران نبمیتو سدلف بخور میاومدم بگم که بر -

 هم داره!
 

 !یبزرگ یتو ت  دختر عمادزاده  م؟ی: چرا نگران باشرستار
 

 نی. به خصددو  کارمندها... بهتره ارمیگ ینم یکسدد ی: من خودم رو برامن
که اسددم راننده هاشددون رو  یها رو به مادر و زن داداش و خواهرد بنداز کهیت

 .ستندیهم بلد ن
 

مهرناز تنگ شدددده. به خاطر  یادامه دادم: دلم برا مانیرو نداد. رو به ا جوابم
 بهش سر بزنم. ادیتونم ز یانوش نم

 
 !؟یگیانوش رو م یمنش -
 
 مون مال قبل از طالقه. ییآره. آشنا -
 



 کرد؟! یم ینیبا پوزخند گفت: براد خبرچ رستار
 
 ؟یفکر رو کرد نیچرا ا -
 
 !ادیها برم یخاله زن  باز نیاز زن ها فق  هم -
 
 !ادیبرم یبگ یاز مردها هر کار یول -
 
- ... 
 
عالم و آدم  ینداشددتم که بفهمم شددوهرم زن داره! همه  ازین ینیمن به خبرچ -

 بودند. دهیفهم
 

ا . منییگفت: خب تو برو پا مانیانداخت. ا نییکرد و سددرش رو پا سددکود
 .میخور یجا م نیهم

 
و ر رشیآدم شددمشدد نیتنها نمونند اما ا نجایجور کنم که ا یبهونه ا هی خواسددتم

 کردم؟ یمالحظه ش رو م دیمن از رو بسته بود. چرا با یبرا
 
 !دیپونه دوست نداشته باشه شما با هم تنها باش دیشا -



 
 !ه؟یحرن ها چ نیبا تعجب نگاهم کرد و گفت: ا مانیا

 
 کرد. رسددتار جلوتر زد به رسددتار نگاه یصددورتش موج م یکه تو یبا خجالت و

شم ها یاومد و جلو ستش رو به طرن  یبهت زده  یچ برد.  مانیا ی قهیمن د
که م یبرا نده بودم  ظه مو ند لح نه... پالک یچ کار ک به زنج یخواد چ  ریکه 

 دستش نگه داشت. یوصل بود رو تو ینازک
 
 خوشگله. -
 
 برام گرفته. دهیش -
 
 ادته؟یرو به من ادامه داد:  و
 
سددال هنوز  6کردم بعد از  یش گرفته بودم. فکر نم یسددالگ 22خاطر تولد  به

 اون رو بندازه. یهم گاه
 
 .ادمهیآره.  -
 
سلف  مینیبب نییپا میلبخند مهربون زدم. رستار پالک رو ول کرد و گفت: بر هی

 .هیچه شکل



 
تأسف  یمن به نشونه  ی. برادیبرداشت و پوش یصندل یکتش رو از پشت مانیا

 بگه!! یمونه چ یسر تکون داد. به طرن در رفت و همزمان گفت: آدم م
 
که  میرسددتار چپ چپ نگاه کردم و راه افتادم. هنوز وارد سددالن نشددده بود به

 خودد؟ ایکار به خاطر پونه بود  نیگوشم گفت: ا ریرستار ز
 

 تو؟ ایکردم. فاصله گرفتم و گفتم: حاال من خاله زنکم  اخم
 
□ 
 

 در پارک کردم و گفتم: آخر خ . یرو جلو نیماش
 

 تو؟ یریبه طرفم برگردوند و گفت: نم شهیرو از ش سرش
 
 .شیهما رمینه. دارم م -
 
 کامران جون؟ شیپ -
 
 تو هم هست؟!« ِ کامران جون»نکنه  -



 
 ست؟ گهیچند نفر د« ِ کامران جون»و گفت: مگه  دیخند

 
 هنر! یدانشکده  هی -
 
 حرن خودم خنده م گرفت. اغراق کرده بودم. از
 
 کردم! دایپ بیدور بودم، چقد رق نجایسال از ا 4 -
 

شد که  پیت یاومد. کل رونیاز خونه ب پونه زده بود. در جلو رو باز کرد و منتظر 
 بشه. ادهیرستار پ

 
 .امیعقب. من هم قراره ب دییبا اعتماد به نفس گفت: بفرما رستار

 
 من چشم غره رفت و من گفتم: کدوم قرار؟! یبرا پونه

 
 در رو بست. پونه در عقب رو باز کرد. رستار

 
 پسرعمه م تنگ شده. یدلم برا -
 



ستم راه ب دمیبه اخم پونه خند نهیآ یتو ستار فرمون رو گرفت فتمیو خوا و  که ر
 رونم. یگفت: من م

 
 ریداره مس قاً یق. خواستم آدرس بدم اما متوجه شدم که دمیرو عوض کرد جامون

صل شت. پونه   یپارک نزد ینگفتم. جلو یزیرونه. چ یرو م یا کانون نگه دا
 ؟یشد. دنبالش رفتم و گفتم: ناراحت ادهیپ هیسر

 
 ؟ینه بابا!... تو چرا لباس عوض نکرد -
 
 .دمیپوش یم نیرنگم نگاه کردم. معمواًل شلوار ج یمانتو و شال سدر به
 
 مگه لباسم چشه؟ -
 
بلکه خر بشه،  یرس یذره به خودد نم هی. چرا ادیافشار ازد خوشش م نیا -
 ردد؟یبگ ادیب

 
 کنم. یغل  م گهیخود. همون انوش واسه هفت پشتم بسه! د یب -
 
 یوقته چشددمش تو رو گرفته. وگرنه کارها یلیمطمئنم خ ؟یباالخره که چ -

 کرد. ید رو جور نم یانتقال



 
 م؟یرو به طرفم گرفت و گفت: بر چیسوئ رستار

 
گاه! اون موقه من شوهر داشتم. چیسوئ  رو گرفتم و رو به پونه گفتم: کارآ

 
کانون رفتم و هر دو دنبالم  یشددونه هاش رو باال انداخت. به طرن ورود پونه

 راه افتادند.
 

ما از هم صحبتش جدا شد و به طرفمون  دنیبود. با د ستادهیا یالب یتو افشار
 اومد.

 
 .دیسالم. خوش اومد -
 
 !یسابق! چه سعادت ییهمه دست داد و رو به رستار گفت: به به، پسردا با
 

 با خنده گفت: چرا سابق دکتر؟! پونه
 

 م هستم. یی: من تابه داافشار
 

 .ادی... هر طرن باد بی: تو تابه همه ارستار
 



 گستاخ... یمونطور. هیاصاًل عوض نشد -
 
 .یتو عوض شد یول -
 
 ازد گذشته. یبا پوزخند ادامه داد: باالخره سن و
 

 یرو یخاکسددتر تیالیها یتکه  ی. افشدددار رومیو پونه به هم لبخند زد من
هاش دسدددت کشدد فت: فکر م دیمو با یعیکردم طب یو گ آدرس  دیدرآورده. 

 کنه؟ یم هم قبول کاپیم ؟ی... کجا فر کردرمیتو رو بگ شگریآرا
 

پونه هم ناراحت شدده بود. انتظار نداشدتم  ی. حتمینفرمون سدکود کرد 4 هر
شوخ شار  سرش رو پا نجایرو به ا یاف ستار  شونه. ر شار ب نییبک ه انداخت. اف

سالن راهنما ها  فیرد یشدند و تو یکم کم وارد م تیکرد. جمع مونییطرن 
ست. نش ونهسوم رو نشون داد. رستار با فاصله از پ فینشستند. افشار رد یم

شار کم آورد و بازوم رو به طرفش حرکت داد. از  نییرو پا شیکنار یصندل یاف
 یمآوردم و ک رونینشون دادن اعتراضم بازوم رو ب یرفتارش ناراحت بودم و برا

 د.نز یحرف یرستار و پونه نشستم. حرکتم بهش برخورد ول نیدورتر، ب
 

نشددسددت و صددحبتش رو شددروگ کرد. به  زشیپشددت م یبعد مجر قهیدق چند
 !الیخ یصورد دپرس رستار نگاه کردم و گفتم: ب



 
 ؟ینشست نجایگفت: چرا ا آروم

 
 ه؟یمگه چ -
 
 به ترحم تو ندارم! یازیمن ن -
 
ونه با آرنج بود. پ ومدهین یبشر خوشرفتار نیبه صورتم نگاه کرد. به ا یعصبان و

ش  ینیب یرفش برگشتم که به عالمت سکود انگشتش رو روبه بازوم زد. به ط
شت. برا سخنران یزن یگذا سمت  یباال م یکه به خاطر  ست زدم. به  رفت، د

 ؟یاشترو از کجا د نجایشدم و آروم گفتم: آدرس ا لیرستار متما
 

 کردم! یم بیرو باال انداخت و گفت: البد تو رو تعق ابروش
 
- ... 
 
 .نجایا ادیم نینازن -
 

 .دمشید یوگرنه من هم م ومدیم کشنبهیاز  ریغ ییروزها حتماً 
 
 دونن؟ ی... خونواده د م؟یریگ یچطور از خواهرد خبر م -



 
 برو بذار کف دست باباد! -
 
 داره؟ یمن چه ربط یبه بابا -
 

نگاهش کردم که متوجه شدم افشار داره  یدوباره به بازوم ضربه زد. عصبان پونه
 یدرباره  شددتری. سددکود کردم و به حرن هاش که برهیمسددن باال  یاز پله ها

 مدرن بود، گوش دادم. یبا مولفه ها رانیا یهنر کهن و بوم قیتلف
 

اولش نبود، شب  ی. اگر اخم و تخم هامیاومد رونیساعت از سالن ب 2از  بعد
 شد. به خصو  که مطالب مطرن شده رو دوست داشتم. یم یخوب یلیخ
 

سونم،  یش خورد و گفت: م وهیاز آبم یکم پونه صالش بر ستم تو رو به و خوا
 بود. گهید یکیقسمت  نکهیمثل ا

 
. دمیاشاره کرد. برگشتم و رستار رو در حال نگاه کردن افشار د ییبا ابرو به جا و

چونه ش بود. به  ریاز دسددت هاش ز یکیلم داده بود و  یالب یکاناپه ها یرو
 !ستین یکن یکه تو فکر م یزین چسمت پونه برگشتم و گفتم: به خاطر او

 
 ؟یکن ی... چرا انکار می! خودد هم رو دکتر حساسنیبب -



 
نه خودم بودم تا پو شتریکردم و به طرن سطل زباله رفتم. مخاطب اخمم ب اخم

رو  وهیآبم یبه افشدددار نداشدددت. قوط یبود که ربط یزیجمله م چ لیچون دل
ود. شده ب رهیبار به من خ نیداخل سطل انداختم و دوباره به رستار نگاه کردم. ا

 .ستادیسرم رو برگردوندم. افشار از دوستش دور شد و کنارم ا
 
 .میامشب اصاًل وقت نشد حرن بزن -
 
 بود. یبه هر حال شب خوب -
 
 از بحث ها خوشت اومد؟ -
 
 ستفاده کردم.تون هم ا یبود... از سخنران یبله. عال -
 
 ممنون. -
 
- ... 
 
 کنم تو رو ناراحت کردم. یحس م ی... ولستیرستار برام مهم ن -
 
 .ستین ینه. مسئله ا -



 
 .میعکس از مراسم داشته باش هیخوبه. پس حداقل  -
 

 نداره. یرادیزدم و گفتم: ا لبخند
 

شت خال یالب شار خدافظ یشد و هر کس که رد م یم یکم کم دا  یشد با اف
 .میو چند تا عکس گرفت میستادیبنر ا یکرد. به عکاس اشاره کرد. جلو یم
 
□ 
 

 جانیبود و بابا و مامان با ه یآشپز ی. مسابقه مینشسته بود ونیتلوز یبه رو رو
. «میما هم شددرکت کن ایب»گفت  یبار م هی قهیدق 10کردند. بابا هر  ینگاه م

. رسددتار هم هر بار «هیچه جور نمیآره. بب»گفت  یداد و م یمامان سددر تکون م
تاب ند م یکه تو یسددرش رو از ک گاه وکرد  یدسددتش بود بل  ونیبه تلوز ین

و . بابا به طرفم نگاه کرد و گفت: بردمیکش ازهیبار خم نیچندم ی. برانداختیم
 .یبخواب بابا! خسته ا

 
 یجلو هیسددر ی. ول «دمیدو اطیح یتو دیاز بس دنبال مج»بگم  خواسددتم

سخره باز یلیخ دیرفتم. امروز مجزبونم رو گ شدم که به  یم درآورده بود. بلند 
در حال  یکه از خوشددحال ییبا صددورد ها مانیاتاقم برم. وسدد  راه پونه و ا



به طرن جمه اومدند. پونه دسددتم رو گرفت و من رو بر . گردوندانفجار بود 
ستم. پونه و ا ش سر جام ن شاره ها مانیدوباره  ستند و ا ش شم و ا یهم ن  یبروچ

 یهمه مشکوک شده بودند که مامان گفت: م گهیمامان و پونه باز شروگ شد. د
 خبر خوب بدم. هیخوام 

 
او کنجک یلی. خمیبرداشددت. منتظر خبر خوب بود ونیهم چشددم از تلوز بابا

شددده بودم. مامان به من نگاه کرد. بعد به پونه. دوباره به من و با ِمن ِمن گفت: 
 .شمیمن دارم مادربزرگ م

 
 یاهرفتارشون گ نیبه پونه نگاه کنند، چشمشون به من بود. ا نکهیا یبه جا همه

 نیلبخند زدم و گفتم: باالخره تو ا هیشد. سر یم میوقت ها واقعًا باعث ناراحت
 اتفاق خوب افتاد. هیمزخرن  یروزها

 
جا هم  نیاگر هم گهیگفت. د  یتبر یکل نهیمشخش بود غمگ نکهیهم با ا بابا

تاقم نم یمخوابم  به ا ند.  یا گهیرفتم. ممکن بود طور د یبرد،  برداشدددت کن
 شددهیآماده کرده بودم. هم یروز نیهمچ یافتاد. خودم رو برا مانیچشددمم به ا

الن ا یول ده،یته ِ دلم رو قلقل  م یحسدد هیخبر  نیا دنیکردم با شددن یفکر م
ست و برا یب یلیخ ستار کتابش رو ب رفت.  اطیقدم زدن به ح یتفاود بودم. ر

 دیاموند. ش یم اطیح یشب تو مهیتا ن یبود. گاه نیشب ها کارش هم شتریب
 .شهیوقت پدر نم چیکرد که ه یقبول م دیاون هم ناراحت شده بود. با

 



شغول سم ها و  لیمیچ  کردن ا م ض ییها idهام بودم. ا شنا بود و  یکه بع آ
تا دوسددت ها و خرده پا گرفته  یشددرکت ها یو کارمندها رینه. از مد یبعضدد

کرده بودند. کم  زیثرود عمادزاده ها دندون ت یکه برا یبلندپرواز یها لیفام
ست ها ش  کرده بو یو کارمندها  ینزد یکم به دو . با همه دمکارخونه هم 

 ها رو نخونده پاک لیمیکردم که هوا برشون نداره! نصف ا یرفتار م نیسرسنگ
سرچ مارک ها شغول  شت یکردم و دوباره م صوالد بهدا شدم.  یمختلف مح

نداشددته باشدده. البته در حد  یخارج یکردم که نمونه  یم یطراح یزیچ دیبا
 یاومد. صدددا اخلنداشددت. در با شدددد باز شددد و آرام د یرادیگرفتن ا دهیا

 بلند شد: اوا خانوم... کجا؟!! یمرادخان
 

لحظه  گفت: لطفًا چند تیسددا یسددر آرام، انوش اومد و رو به بچه ها پشددت
 .دیباش رونیب

 
 دایکه از قاب در پ یزیهول شده بودند. چ یکارخونه کم سیرئ دنیها با د بچه

 رفتند. رونیداد که ب یبود نشون م
 

و گفت:  دیآرام رو کشدد یبسددته شدددن در اومد، انوش بازو یکه صدددا نیهم
 !ستیجاش ن نجایخواهر ِ من! ا

 



ار رو ک نیبود ا یعصب یکه معموال وقت دیش دست کش یپرفسور شیر یرو و
 کرد. یم
 

 نیگفتم: ا یکه تا حاال شددوکه بودم، خودم رو جمه و جور کردم و عصددبان من
 !!؟؟یچ یعنیکارها 

 
 یطورنیهم ومد،یم شیبرادر تو هم پ یشالش رو مرتب کرد و گفت: اگر برا آرام

 !یکرد یم
 

 !رونیب دیی. بفرماشمیآوردم: متوجه نم نییرو پا صدام
 
با جلوم رو  یدومش هم مرد... دلت خن  شدددد؟!... دفعه  یبچه  - با بل  ق

 !ذارمینم گهیبار د نیگرفت. ا
 
 داره؟ یبه من چه ربط -
 

 اد؟یب ایدو تا بچه مرده به دن شهیاومد و داد زد: مگه م جلوتر
 

داد که من سددکود کنم و بحث رو کش  یکالفه و ناراحت، سددر تکون م انوش
 ندم.

 



 !یکرد نشی: تو نفرآرام
 

 زدم: انوش خواهرد رو ببر! داد
 

 ؟یستیمگه تو انسان ن ؟یسوار کرد ی: چه جادو جنبلآرام
 

 .میبر ای: آرام بانوش
 

 باطل کن. ،یخوند ی: برو هر وردآرام
 

 : بس کن آرام!انوش
 

 یبودم فکر م دهیکه شددن یی. با بهت به حرن هادیرو به طرن در کشدد دسددتش
صاًل نم ستم چ یکردم. ا د. ز یشد حرن منطق یبگم. با آرام که نم دیبا یدون

صور نم شم ها یا یآدم خرافات نیکردم همچ یت شه. به چ انوش  یقهوه ا یبا
 یم. خدا خودش تقا  سدددتین نیبه جادو و نفر یاجیزل زدم و گفتم: احت

 !رهیگ
 

برد. سر  رونیداد. اخم کرد و به زور آرام رو ب یهم م دیجوابم رو نداد. نبا انوش
رنه مرده بود وگ شیوقت پ یلیشدم. مادر انوش خ رهیجام نشستم و به پنجره خ



هم کرده بودم، حق داشددتم. اون  نیاگر نفر یسددراغم. حت ومدیحتمًا اون هم م
آرام کجا بود که حق رو به  ه،زن حامل هیکه من مونده بودم و انوش با  یموقع

 انوش بده؟!!
 
□ 
 
شتم و کنار پنجره  زیم یرو از رو یچا وانیل سات یبردا منظره  .ستادمیا دیاتاق ا

صو  که تو یدنید یلیپارک رو به رو خ ی سبز م یبود. به خ سر ستون   یتاب
 یسدداختمون کانون هم م یش رو هیبود و سددا ادیز یلیشددد. ارتفاگ چنارها خ

شتم ول ادیافتاد. ز شتها ندا بود که غذاهاش  اناطر نیهم یرستوران هند هی یا
شتم. امروز بچه ها ست دا  یکرده بودند. درباره  تیاذ یلیخ وتریکامپ یرو دو

ستفاده  صحبت م یا ست از نت  کردم و بچه ها که از من وارد تر بودند،  یدر
ان. با و برگشتم که برم رستور دمیرو سر کش یچا ی هی. بقنداختندیم کهیمدام ت

 گفتم: از یخوردم. بعد از مکث کوتاه جاها  یاز صندل یکی یافشار رو دنید
 د؟یینجایا یک
 
 !یبودم متوجه ام نش دواریتازه اومدم. ام -
 
 خنده گفتم: چرا؟ با
 

 .یندازیم انیفرشچ یتابلو ها ادیشد و گفت: منو  بلند



 
 !دیهم عالقه دار یشرق یبه نقاش دینگفته بود -
 
 رو نگفتم. زهایچ یلیخ -
 

شددلوارش برد و ادامه داد: که  بیج یتر شددد. دسددت هاش رو تو  ینزد بهم
 .یبشنو یخوا یزنم نم یحدس م

 
 خواد مرزها شکسته بشن. یوقت ها آدم نم یگاه -
 

 .میدر رد شدند و ما سکود کرد یتا از بچه ها از جلو چند
 
 کنه؟ یم نییتع یمرزها رو ک نیا -
 
 یزندگ -
 

 شه؟ی. مشهیه شکسته نمرستوران ک زیو گفت: از پشت م دیخند
 

 کنم. یزدم و گفتم: فکر نم لبخند
 



 هست... یرستوران هند هی -
 
 .رمیدونم. معمواًل م یم -
 
شت م  ی سته بود یدو نفره ا زیربه بعد پ ش سمین ش ری. تمام م  ی هیرو از حا

سب یلیهوا خ ی. با وجود گرمامیپارک قدم زده بود ش شهی. همدیچ ه ک یاز آرام
 یزیخواستم چ ینم نکهیا لیدل دی. شاومدیچهره و رفتارش بود، خوشم م یتو

نه هم رییتغ نمونیب طه  نیک ک یبود. درسدددت نق مه  هعکس انوش بود   یه
 داد. شیبدنش تشخ یشد از ت  ت  اعضا یاحساساتش رو م

 
 سکود رو دوست دارم. نیا -
 
 بود. نطوریدانشگاه هم هم ی. کالس هاشهیبه شما مربوط م شتریب -
 
 زدند؟! یکه همه چرد م یبگ یخوا یم -
 

 کردند. یو گفتم: نه. توجه م دمیخند
 
 ؟یکن یتوجه م یپس تو هم دار -
 



ند که معن هیثان چ هاش زل زدم  تارش رو درک کنم.  یبه چشددم  بهش  ایرف
 موند. رهیکنم. اون هم از رو نرفت و خ یبفهمونم که درک نم

 
 استاد؟ هیبا کلماد به خاطر چ یباز نیا -
 
 رک باشم! یذار ی!... نمچونمیمنظورم رو بپ یکن یتو مجبورم م -
 

که چند تا از بچه ها پشتش نشسته بودند، جلب  یا گهید زیام به سمت م توجه
باز بود. افشار هم به اون سمت نگاه کرد و  ششونیکردند و ن یشد. به ما نگاه م

 بعد با لبخند سرش رو تکون داد.
 

 .میادامه بد شتریبحث رو ب نیخواستم ا یگذشت. نمسکود  یتو یباق
 

 د.ز سیشده بود، ل یماستش رو باز کرد و نوک انگشتش رو که ماست مهرناز
 
 خوب بوده. یلیاستقبال هم خ گهیتازه بابا م -
 

 داوطلب؟ ای یدوغ خوردم و گفتم: استقبال مال یکم
 
 هر دو تاش. -



 
 .دیمن حساب کن یرو یاز نظر مال -
 
 گهی. دیکن یم یموسددسدده هم کم  مال نی... تو همسددتین ینه! بابا راضدد -

 چقد؟
 
 .رمیخوام از بابا بگ یرو م یکی نیا -
 
 ِسکرد نبود؟ انیمگه جر -
 
 بگم. ستیرو که قرار ن یهمه چ -
 
 .میاز کارمندها که کنارمون نشست سالم کرد یکی به
 
 .رهیگ یانقد دوغ نخور. خوابت م -
 

 : عادد دارم.و گفتم دمیخند
 

بود.  رهایسلف مد یورود یافتاد که جلو یرو چرخوندم که چشمم به زن سرم
شنا اومد. کم یکه اغلب خال ییجا شدم  یبود. به نظرم آ دقت کردم و مطمئن 



جنگ و دعوا  یکردم. اصاًل حوصله  می. سرم رو پشت مهرناز قاماستیکه س
 کارمندها. ینداشتم. به خصو  جلو

 
 ؟یکن یجب گفت: چکار مبا تع مهرناز

 
 !مای. سیچیکردند. آروم گفتم: ه یها هم چپ چپ نگاه م یزیهم م ی هیبق
 

 به اون طرن نگاه کرد و گفت: با تو کار داره؟ مهرناز
 
 هم اومده بود خونه. شیآره. چند روز پ -
 
 کنه؟ یرو روشن نم فشیچرا باباد تکل -
 
 قصدش رو داره. -
 
 زنه؟ یحرن م یبا ک -
 
د بود. در کامل باز ش یپشت در فلز یاومدم و نگاه کردم. کس رونیپشتش ب از

ستار پ صورد ر صله ا دایو  شخ یشد. انقدر تابلو بود که از هر فا  شیقابل ت
عد ب یشهرام بود ول یمیاسپورد داشت. رستار دوست صم پیت شهیبود. هم



س انیاز جر ستار او مایدادگاه، برام قابل درک نبود که  شه. دوب همدسراغ ر اره با
 داشی. دلم براش تنگ شددده بود. پنمیدور و بر رو نگاه کردم بلکه سددپند رو بب

 .مشینیذاشت بب ینم مایس م،یرفت یبه مدرسه ش نم دنشید ینکردم. اگر برا
 
 ده؟یهنوز باباد خرجشون رو م -
 

 تکون دادم و گفتم: آره. سر
 
 ه؟یپس مشکلش چ -
 
 طمه! -
 
من دور شدددند. بلند شدددم و پشددت  دیرسددتار به طرن محوطه رفتند که از د با

 ی. از وقتنمشونیدادم تا بب رییام رو تغ هیو زاو ستادمیبزرگ دور سلف ا یپنجره 
ل کم فضو هی. البته من هم دیرس یمشکوک به نظر م یرستار اومده بود همه چ

ته درخت بود، نشس یبه شکل تنه  یول مانیکه از جنس س یمکتین یبودم. رو
 دشمن ها نبودند! هیزدند. اصاًل شب یبودند و حرن م

 
 ندم. یتیکردم اهم یجام برگشتم و سع سر

 
□ 



 
 سرش رو باال آورد. یرازیضربه به در خورد و ش چند

 
 خانوم عمادزاده! با شما کار دارند. -
 

 ؟یتاپم رو بستم و گفتم: ک لپ
 

 دستگاه. ردش کنم؟ یکارگر پا هیآروم کرد و گفت:  یلیرو خ صداش
 

 .دیکن شونیی! راهنماریزدم و گفتم: خ پوزخند
 

 یدر کنار رفت. چند لحظه بعد مرد نسددبتًا مسددن یباال انداخت و از جلو ابرو
 .ومدینم ادمیاسمش  یبودمش ول دهیوارد شد که قباًل هم د

 
 د؟یدار یبا من کار -
 
 کردند. لیرو تعط 7خانوم مهندس! بچه ها خ   -
 



ستم برا ینم ض یو مال یادار یسراغ من اومده. قباًل کارها یچ یدون ها  یبع
از کارگرها کم   یخا  بعضدد یها یماریب یبرا یکرده بودم. حت فیرو رد

 نداشتم. یاصاًل سررشته ا دیخ  تول یدرباره  یکرده بودم ول
 
 ندارم. دیبا تول یکردم و گفتم: واال من ارتباط «اهوم»
 
 
 
 
 
سینم دویجد ریآقا مد نیخانوم ما ا - سرتون به کاره، بمیشنا شما که   دییای... 
 !هیبه چ یچ دینیبب
 

شدم. تو یکم شالم رو رو یمکث کردم و بعد بلند  ست قهی یراه   نیم آوردم و آ
سمت ها هر چ نیا یدادم. تو نییهام رو پا ش یظاهر موجه تر یق شته با  ،یدا
 .یرس یم جهیبهتر به نت

 
شه اش  میشد 7 دیسالن تول وارد شده بودند و  هیکه هر گو عده دور هم جمه 

 ه؟یکردند. به مرد گفتم: مشکل چ یبحث م
 
 و هشتمه خانوم! ستیب -



 
 خب؟! -
 
 رو هنوز ندادند شیحقوق برج پ -
 
 اومده؟ شیقباًل هم پ -
 
شت کارگر هینه دو ماه! ما هم  یآره. ول - . میخانوم مهندس. زن و بچه دار میم

 ...میدانشجو دار
 
 ندارند؟ یمشکل گهید یچرا سالن ها -
 
 حقوق نگرفتند. 7و  6فق  بخش  -
 
س تیجمع به شخمیبود دهیر سش ت سالن رو از رنگ لبا سئول  که  دادم شی. م

 .دیلحظه اجازه بد هیبود. به طرفشون رفتم و گفتم:  ستادهیا مانیکنار ا
 
: چرا خودد دمیپرسدد یآروم ی. با صدددامیفاصددله گرفت تیاز جمع مانیا با

 !؟یاومد
 



 کردم؟ یچکار م -
 
 ...یمسئول ،ی. معاونیفرستادیرو م گهید یکی! یدیتول ریمثاًل مد -
 

 خودش رو باخته بود. کامالً 
 
 کنم. یتو برو باال. من درستش م -
 
از خدا خواسته رفت. به سمت مسئول بخش رفتم که جلو اومد و گفت:  مانیا

 ماسه! یها و شامپوها م هیااگه شروگ نکنند، م
 
 مشکل فق  حقوقه؟ -
 
با وعده و وع یدو هفته سدددت که زمزمه م - کوتاه اومدند.خوار و  دیکنند و 

 ماهه قطه شده. 3بارشون هم 
 
 گه؟یم یچ یمال ریمد -
 
 نشده. زیوار یپول یبودجه کمه... جنس ها از انبار خارج شده ول گهیم -
 
 .دیریرو بگ 13 یداخل -



 
 رو به دستم داد و شماره گرفت. ی. گوشمیسالن بود شد یدفترش که انتها وارد
 د؟یی. بفرماییجواب داد: امور اجرا یمنش

 
 دپوریسع یسالم. عمادزاده هستم. لطفًا آقا -
 
 خوام جلسه دارند. یسالم... عذر م -
 
 بده. break هی دیمهمه. بگ یلیخ -
 
 .یچند لحظه گوش -
 

 !ستندی: مردم عالن من ندیچیپ یگوش یتار تورس یصدا قهیدق 3از  بعد
 
 کنم! یکه گان هاتون رو ماستمال ستمیمن هم عالن شما ن -
 
 شده؟ یچ -
 
ها فرسددتاده شددده که  ندهینما یبرا یماه بار نیا نیهاد رو چ  کن، بب لیفا -

 !هیگم بشه؟ سر تیریمد رییتغ نیوس  ا



 
 بدم؟ حیبه تو توض دیبا یچ یبرا -
 
 یرادیبده! از نظر من ا حیتا کارگر توضدد 200 یبرا نجایا ایب یاگر راحت تر -

 نداره.
 

 یدونم منظورد چک یاند... م قیمن دق یسددکود گفت: کارها یاز کم بعد
 ست! گهیهست که هنوز پاس نشده. مهلتش دو روز د

 
 ؟یهماهنگ نکرد یمال ریپس چرا با مد -
 
 چطور مگه؟ -
 
 خش عقب افتاده... مگه رقم اون چ  چقدره؟دو ب یحقوق کارگرها -
 
 خورده! یبه خنس ی. حتمًا حسابدارستیاون قدر درشت ن -
 
 بابا. یا -
 
 برم. خدافظ. دیبا -
 



ش سابدار یگو شت. به طرن ح  یرفتم. از کنار هر کس رد م یو مال یرو گذا
شمس من  یمتشنج بود. منش یهم کم یکرد. داخل بخش مال یشدم غر غر م

: گفتم یسرسر یوارد شدم. بعد از احوالپرس یشناخت و بدون هماهنگ یرو م
 د؟یاطالگ دار 7و  6شما از اختالل بخش 

 
 بله. صبح با من تماس گرفتند. -
 
 !!د؟یخبر نداد رهیمد أدیخورده و شما به ه یکارخونه به مشکل مال -
 
 راستش... -
 
- ... 
 
س شهیم یمدت - ستیکه  شده. ه یها ا  دیدون یمونطور که مکارخونه عوض 

شور موفق نبودند. هز یها یندگینما شون ب نهیخارج از ک شو شتریها سود ن از 
ها هم باعث شددده  میارز و تحر تی. وضددعمیعماًل صددادراد ندار یعنیبود. 

 تر. اکثر معامله ها با چکه. نییپا میاریانتظاراد رو ب
 
 ...یمتوجه ام. ول -
 



نادر  رایاتفاق بسدد  یماه صددندوق حقوق پر نبود که  ی مهی... تا ندیاجازه بد -
 ...دیرو چ  کن یبود. اگر سوابق مال

 
بازخواسددت از طرن پدرم  ی. برانجامیرفه مشددکل ا یشددمس! من برا یآقا -
 تر حل نشه، ممکنه کار به اونجاها هم بکشه!!! هی. اما اگر مشکل سرومدمین

 
 دهیم حیترسه و واضح تر توض یم یحرفم کم نیدونستم با ا یم
 
 .میحقوق رو ندار زیبرداشت و وار یما اجازه  یاالن حساب ها پره ول -
 
 تعجب گفتم: چرا؟!! با
 
 دستور از باالست. -
 

 سوم! یطبقه  نیبود که از باالست! از هم معلوم
 
بت صددح مانیاومدم. اگر قرار بود با ا رونیخاطر صددداقتش تشددکر کردم و ب به

با انوش  یسددال زندگ 2گفت. بعد از  یاز پر بودن حسدداب ها نم یزیکنه چ
کنه.  فیلتک نییکه بابا براش تع نهیش یشناختمش که بدونم آروم نم یانقدر م

شکل رو هم خودش راه انداخته بود. حوصله  نیا شتمپله ها رو  یم سوار ندا  .



حرن آماده کرده بودم که بهش بزنم.  یرو زدم. کل 3 یآسانسور شدم و شماره 
 موس رو ول کرد و به طرفم اومد. د،یمهرناز حال آشفته م رو د یوقت
 
 ده؟یحالت خوبه ش -
 

 سر تکون دادم و به سمت اتاق انوش رفتم. دستم رو گرفت و گفت: کجا؟ فق 
 
 باهاش حرن بزنم. دیبا -
 
 بذار هماهنگ کنم. -
 
 .ستیالزم ن -
 
 باال توریدر رو باز کردم و اجازه ندادم مهرناز وارد بشه. انوش سرش رو از مان و

 نگاهم کرد که انگار منتظرم بوده. یآورد و جور
 

 ؟یگذریرفتم و گفتم: از پول چند تا کارگر هم نم جلوتر
 
شک یصندل یرو درآورد و رو نکشیع ش یلم داد. هنوز م  یلیبود که خ دهیپو

 داد. ینشونش م یجد



 
 !شمیمتوجه نم -
 
 حقوقشون رو بدن؟ یچرا نذاشت -
 
 به تو جواب پس بدم؟! دی... بامیبودجه نداشت -
 
 دوم ماه حساب ها شارژ شدند! ی مهیدونم که ن یمن م یول -
 

 به طرن در اومد. ،یشد و عصبان بلند
 
 تو؟! ایمنه  یدختره منش نیا -
 

 که نتونه بازش کنه. ستادمیدر ا یجلو
 
من  یکارخونه سددهم دار نیبه مهرناز داره؟!! همون قدر که تو از ا یچه ربط -

 !!گن؟یبپرسم بهم نم یاگر از حسابدار یهم دارم... فکر کرد
 
تاه - عد از سددکود کو فت: آفر یب ند زد و گ به... خبر آب نیپوزخ ... خو

 !یخوردن منو هم دار
 



 هازیچ نیتم! اگرف یماه به ماه خبرد رو نم ،یکه تو خونه م بود یاون موقع -
 . نه تو.شهیمربوط به کارخونه م

 
 ؟یکن یمشکالد کارخونه م یتا حاال تو خودد رو قاط یاز ک -
 
 خود طفره نرو... مجبورم نکن به بابا بگم. یب -
 

 یاورژانسدد یرو بلند کرد و گفت: برو بگو... بودجه کم بود. طرن ها صددداش
ست. ا  شهیکه باعث م دهیتول ریضعف مد یول فتهیم شهیاتفاق ها هم نیهم ه

 بکشه! نجایبه ا
 

 مانیدونسددتم قصدددد خراب کردن ا یهم م یگفت یزدم و گفتم: نم پوزخند
 بود!

 
ش بازوهام صورتش رو بهم نزددیرو ک رو  شیکرد و گفت: تو چرا طرفدار  ی. 

 !؟یکن یم
 

 دادم و گفتم: دستتو بکش! هولش
 
 !یکه مشکلش رو حل کن یزد شیبه آب و آت -



 
 یها زن و بچه دارند... خودخواه چارهیب نیهام رو جدا کردم و داد زدم: ا بازو

 !یشیآدم نم چوقتیتا چه حد؟! ه
 

 !یزن یم نهیبه س ویدونم تو سنگ ک یتر داد زد: من که م یعصبان
 
 که قفل در رو زد. امیب رونیتأسف سر تکون دادم و خواستم ب با
 
 !ادمهیگفتن « داداش« »داداش»هنوز صورتت موقه  -
 

ش یقیعم نفس شم و گفتم: بب دمیک ارگرها ! حقوق کینادر یآقا نیکه آروم تر ب
خاطر  یکنم... من درک م یجا تمومش م نیمن هم هم ز،یرو بر به  که  کنم 

 ...یول یبچه د افسرده ا
 

س  ض یکرد ی!! تو اگه درک م؟یکن ی: درک مدیحرفم پر و  یشد یم یکه را
 افتادم! یدردسر نم نیخارج و من تو ا میبر
 
 ... وارث درست کردن؟؟یدردسر چ -
 
 پاکش کردم. هیکه سر دیقطره از چشمم چک هی

 



 داد. یبه معالجه نبود... خدا خودش م یازین یبچه رو داشت اقتیاگه تو ل -
 

جوابم رو  یچشددمش کنار زد و با نفرد نگاهم کرد. ول یرو از جلو موهاش
 نداد.

 
 !یندار اقتیهنوز هم ل -
 

 .دمیو به روکش چرم در کوب برگشتم
 
 بازش کن! -
 
 افتادم. صدام رو بلند تر کردم. یم هیواقعًا داشتم به گر گهید
 
 بازش کن! -
 

 رستار اومد: باز کن انوش! یضربه به در خورد و صدا چند
 

به م رونیدر رو زد و من ب مودیر انوش ناز  داده بود و  هیتک زشیرفتم. مهر
بود. به طرن در  سددتادهیحرکت ا یکرد. رسددتار هم ب یناراحت نگاهم م یلیخ

 شونه م گذاشت. یدنبالم اومد و دستش رو رو هیرفتم. مهرناز سر



 
 .ارمی. براد آبقند بنجایا نیبش -
 
 ومد؟یم رونیصدامون ب -
 

 .شهیگفتم بدتر م یبگم ول مانیتکون داد و گفت: خواستم به ا سر
 
 .یکرد یخوب کار -
 
 ی کردم. حوصددله یعوض م ییهوا هی دیرو برداشددتم. با فمیاتاقم رفتم و ک هب

 کرد. یکار رو نداشتم. سرم هم درد م
 

رو  الشددونیمحوطه پراکنده شددده بود رفتم که خ یکه تو یتیبه طرن جمع اول
 من اطرافم جمه شدند دنیراحت کنم. با د

 
 . مشکل حل شد.دینباش یزی! نگران چونیبلند گفتم: آقا یصدا با
 
 «مشکل من بودم»دلم گفتم  یتو و
 



شتم برجه. حداکثر تا آخر برج حقوق دو ماه رو با  ستیدادم: امروز ب ادامه و ه
 یصورد از حساب شخص نیا ریکنم که در غ یم نی... من تضمدیریگ یهم م

 خودم پرداخت کنم.
 

 .دیچیپ تیجمع نیب یا همهمه
 
 نی. ایر مالضر یعنی یو بسته بند دیتول دنی. خوابدیلطفًا به کارتون ادامه بد -

 کنه. یرو خراب تر م زیهمه چ
 

 کردند. یمشکوک نگاه م هنوز
 
 ده؟یاز من دروغ شن یتا به حال کس -
 

سالن رفتند. مطمئن بودم که هم مردها شدند و به طرن  ردا ف نیکم کم پراکنده 
خواست زهرش رو  ی. انوش مدیکش یشد و به سر ماه نم یم زیحقوقشون وار

 بود. ختهیکه ر زهیبر
 
شتم حرکت م نگیطرن پارک به ستار پ شدم ر ستم کنه. خ یرفتم که متوجه  وا
 خونه؟ یریبگم که خودش گفت: م یزیچ
 



 آره. -
 
 من رو هم برسون. -
 
ه ک میدور نشددده بود یلی. هنوز خمیو راه افتاد می. سددوار شدددسددتادیکنار در ا و

 ؟یکن یفکر م یگفت: به چ
 
 .یچ چیبه ه -
 
 کنند. یفکر م یزیچ هیزنند، حتمًا به  یزل م یزن ها وقت -
 
 !یدیدونستم وقتت رو واسه شناخت زن ها هدر م ینم -
 
- ... 
 
بان فکر م - تهِ ش  یجلود و مجبور ندازنیرو م یراه هیکردم...  یبه اتو تا 
 !یبر
 

 !یجاده خاک یمثل من بزن ایزد و گفت:  پوزخند
 



. باد کولر و دور شددن از اون دیدسدت کشد نشدونیموهاش رو باز کرد و ب کش
 باعث شده بود که آروم تر بشم.  یمح

 
 خوره. یها م ستید به آرت افهیق -
 
 ام!! یخوب ی شهیطرفم برگشت و با خنده گفت: اتفاقًا هنرپ به
 
- ... 
 
 طالقت داد؟ ییبه خاطر نازا -
 
 آره. -
 
 ؟یخواست یتو نم -
 
 عمرم بود. میتصم نیعاقالنه تر -
 
- ... 
 



سر ن یم ریالبد گ میشد یاگر بچه دار هم م - ... چرا باادب ستیداد که چرا پ
 ...رهیگ ینم گمیکه من م ی... چرا زنستی... چرا درس خون نستین

 
 خوشگله. یول -
 

 .نمیب یآخر رو م یروزها ب*و*سکا یزدم و گفتم: هنوز هم گاه پوزخند
 
شد و جور به شه  قهیکه باور نکرده، نگاهم کرد. چند دق یطرفم خم   یبعد گو

 میدجدا ش یریکه با درگ یم با انوش و جور یزندگ یادآوریاتوبان پارک کردم. 
دادم.  هیتک لیشدددم و چند قدم راه رفتم. به گاردر ادهیحالم رو بدتر کرده بود. پ

 .ستادیشد و کنارم ا ادهیپ
 
 .یشی. گرمازده منیتو ماش ایب -
 
 .میسکود کرد هیآسمون صان نگاه کردم. چند ثان به
 
 بغلت کنم؟ یخوا یم -
 
 دهیبود که تا حاال ازم پرس یسوال نیمسخره تر نیشدم. ا رهیتعجب بهش خ با

ش  نهیسدد یبودند. جلوتر اومد. دسددت هاش رو دورم حلقه کرد و سددرم رو رو



چه  فکر افتادم که نیبه ا هید ثانبهم دست نداد. بعد از چن یحس چیگذاشت. ه
 اومدم. رونیرو بغل کرده. چندشم شد و ب ییجور آدم ها

 
 شد؟ یچ -
 
 !یا یدونند تو گ* یملت که نم -
 
 ها اشاره کردم و سوار شدم نیبه ماش و
 
□ 
 
 جا دادم و فمیک یرو تو لیکاکائو و پاسددت یاومدم و بسددته ها رونیمغازه ب از
ه بفهمه ک یخواسددتم کسدد یکه فروشددنده داده بود رو دور انداختم. نم یلونینا

خرم. ممکن بود بهم تذکر بدند.  یم یزیبچه ها با پول خودم چ قیتشددو یبرا
به عقب نگاه کردم.  نهیو سوار شدم. قبل از روشن کردن، از آ دمیرس نیبه ماش

 ییجورا هیبود.  سددتادهیاز من ا ادیز یرنگ هنوز با فاصددله  یخاکسددتر 206
 یادع یلیرو روشن کردم و راه افتادم. خ نیبودم که نباشه اما بود. ماش دواریام

بود  دیمن، هم سف نی. ماشومدیهمچنان م 206رفتم و  یرو م یشگیهم ریمس
 یارتونسددتم ک یتابلو بود و نم یلیخ شددهر یمنطقه  نیا یکه تو وتایو هم تو



دم رو گرفتم خو میها شلوغ بود. تصم ابونیکنم که گمم کنه. به خصو  که خ
 کردم. یهم واقعًا اشتباه م دیبزنم. شا یالیخ یبه ب

 
ه ب ینگاه انهیشدددن مخف ادهیموسددسدده پارک کردم و موقه پ  یرو نزد نیماشدد

نبود و  دایصددورد راننده اصدداًل پ یهم پارک کرده بود ول 206عقب انداختم. 
ضا یمن نم ستم  شتم فمیکنم. ک هیخوا ت ها با وق شتریو راه افتادم. ب رو بردا

مدم و ا یآژانس م باز هم  میکرده بودم. تصددم یبار تنبل نیاو گه  که ا گرفتم 
 تکرار شد به بابا خبر بدم. یاتفاق نیهمچ

 
ود که ب دهیبود و خودش رو باال کشدد سددتادهیپشددت پنجره ا دیمج دمیرسدد یوقت

 یکیکوچ غیج هویبلندش کردم که  هی. آروم به طرفش رفتم و سرنهیرو بب رونیب
 .میدیو هر دو خند دیکش

 
 ی افهی. قدیرسدد یبه نظر م فیالغر و ضددع یلیبود که خ یسدداله ا 5-4 پسددر

گذاشددتمش که چپ چپ  نیبه نظر من بامزه بود. زم ینداشددت ول یقشددنگ
صندل قهینگاهم کرد و  ست کرد. به  شاره کردم و گفتم: ب یش رو در  نجا،یا ایا

 .میز چه کاره اامرو نمیبب
 

جمه شددده ش ور رفت. خونه سددازها رو  یموکت نشددسددت و با گوشدده  یرو
 برداشتم و کنارش نشستم.

 



 .میبساز نیماش مینیخب. پس بش -
 
- ... 
 
 د؟یمج ادیخوشت م ینیاز چه ماش -
 
 .میندار نیما ماش -
 

 .یخر یم یشیساختن شدم و گفتم: بزرگ م مشغول
 
رو که  یبچه ها هر چ»گفت  یتکه دسددتش دادم و ادامه دادم: مادربزرگم م هی

 « ارنیکشند، بزرگ که شدند به دست م یم ینقاش ایکنند  یدرست م
 

شه  نیزم یرو رو تکه  یعس شتریب یموکت رو گرفت. هر چ یپرد کرد و گو
صو  کالس  یرفتم و از طبقه  رونیشد. ب یکردم ازم دورتر م یم باال که مخ

. معمواًل میاومد نییو پا دمیکشدد رونیبود، چند تا بچه همسددن ب یگروه یها
کرد  یم تیاذ ور هیبق دیچون مج یکنند ول یبچه ها با هم بهتر ارتباط برقرار م

 کرد. یرو حل نم یزیاز همه چ ییجدا نی، جداش کرده بودند. اما ا
 



مراقب  یچشددم 4بودند و من  یمعن یب یها مشددغول سدداختن شددکل ها بچه
از پسرها رو خراب کرد و  یکی یآدم آهن دیکه مج دینکش قهیدق 10بودم. اما به 

 باعث شد وس  کارشون دخالت کنم.
 
 .یدوستت رو ناراحت کرد نیجان! بب دیمج -
 

 ییبیداد، ناز کردم و گفتم: ع یفحش م دیلب به مج ریپسربچه رو که ز یموها
 د؟یکنه. مگه نه مج یکم  م هم دی. مجمیساز ینداره. دوباره با هم م

 
ش به ست موهاش رو ک سر هجوم برد و با هر دو د که آورده  ی. دختردیطرن پ

رو محکم گرفته بودم که نتونه  دیمج یکرد و من دسددت ها یم غیج غیبودم ج
هم از ساعدم گرفت که به زور  یگاز اساس هیکرد.  یول نم یموها رو بکشه ول

م   یجلو با ک ند و  جدا شدددد باالخره   گهید مخان هیداد زدنم رو گرفتم. 
 یهمه عاد یافتاد و برا یچند بار م یاتفاق ها روز نی. از امیآرومشددون کرد

 شده بود
 
شون برگردوندم و بق به س  یروز رو به ورزش و باز ی هیناچار بچه ها رو به کال
ها اطیح یتو چه  ند یبا ب گذرو حال و هوا  دیکه مج میبزرگتر  هم از اون 

 دراومد.
 



گاه نگاهم به سددمت جا یاز در موسددسدده خارج م یوقت پارک  یشدددم ناخودآ
 دهیدر راننده کشدد یخ  بلند رو هی. سددتیمطمئن بودم ن نکهیرفت. با ا 206

با خودم گفتم  گه د نیا»شدددده بود.  ها  نیا گهیهم از امروز! عمرًا ا دور و بر 
 کم نبود. نمیماش یها ی. هر چند زدگ«ارمیب نیماش

 
* 
 
 
 
 
 
 تو. میبر ایپختم. ب -
 
 !یخوب نیهوا به ا -
 
 ام. ییمن گرما یآره! ول یقطر بود یواسه تو که تو -
 

ه خورد و مبل یدوم م یطبقه  یشددددم و به طرن در تراس رفتم که به الب بلند
ند . چومدین یول اد،یاز کاناپه ها نشددسددتم و منتظر شدددم که ب یکی یبود. رو

 ؟یمن گفت: چرا تنها نشست دنیاومد و با د رونیبعد بابا از اتاق کارش ب قهیدق



 
مکث و لبخند به حرن  یباال انداختم. رو به روم نشددسددت و بعد از کم شددونه

 .دیاومد: خبرش رس
 
 ؟یخبر چ -
 
 .گهید یکارگرها... دختر من نید ب یسخنران -
 

 خبرها هم نبود. نیو گفتم: ا دمیخند
 

داد:  . بابا ادامهستادیشد و کنار کاناپه ها ا یالخره از تراس وارد البهم با رستار
 .میکرد یضرر م یکل یبهم گفت اگه نبود مانیا

 
ستار شت ر  4ز پس درآورده بود. ا یباز جیگ مانیداد و گفت: ا هیکاناپه تک یبه پ

 .ومدیتا کارگر هم برن
 

که ز ابروم نداختم و گفتم: اواًل  باال ا عد هم ا ادیرو  ند. ب   یبا مح مانیبود
 نداشت. مگه چند روزه که کارها رو دست گرفته؟ ییکارخونه آشنا

 
 کنه؟ یک ،یتو دفاگ نکن -
 



- ... 
 
 .یکه تو کرد یبود وعده بده... کار یفق  کاف -
 
 دونستم که مشکل حل شده. یمن وعده ندادم. تعهد دادم. م -
 

 یهمه م یول ادیکرد. ازش خوشم نمن یحرفمون گفت: چرا انوش کار نیب بابا
 .هیحرفه ا تیریدونن که چقدر تو مد

 
ضاگ آروم شده  ینگفتم. حوصله  یزیزدم و چ پوزخند شتم. تازه او سر ندا درد

ثان ند  عد از چ گاهم کرد. ب تار هم فق  ن فت: فکر م هیبود. رسدد  کردم تو یگ
 !یرو دار یکارخونه نقش نخود

 
 بابا نگاه کرد و ادامه داد: واسه حفظ سنگر عمادزاده ها! به
 

با ند ینزد. هنوز اون رو یحرف چیه با با رو  حاال  دهیبا تا  بود. خود من هم 
 جرأد نکرده بودم با بابا تند حرن بزنم!

 
 !؟یکن یزدم و گفتم: تو فکر هم م شخندین

 



 و گفت: بچه ها کجان؟ دیخند بابا
 
 .یگردش خانوادگ -
 
 مادربزرگ در چه حاله! نمیرم ببب -
 

 نیرفتار بابا رو دوست داشتم که بعد از ا نیرفت. ا نییپا یشد و به طبقه  بلند
سال هنوز هم به مامان خ  یوقتش رو با اون م شتریداد و ب یم تیاهم یلیهمه 

ساله  2 یکه بچه  ی. از زندهیند یریخ میدونستم که از مادر واقع یگذروند. م
 یمادرم رو نم یعکس ها گرداشت؟ من ا شهیم یش رو ول کنه و بره چه توقع

اومده بود که  دنمید یبرا یموند. فق  چند بار یچهره ش به خاطرم نم دم،ید
گفتم اگر  یبه خودم م شددهیهر بار بابا من و شددهرام رو ازش دور کرده بود. هم

شد... هر چند با وجود مامان  یبابا رو دوست نداشت کاش اصاًل بچه دار نم
 شت.ذا ینم یفرق مانیما و ا نی. مامان بمیبود هبزرگ شد یخوب  یشرا یما تو

 
 شد؟ یگردش شامل عمه خانوم نم -
 
 بابا نشسته بود نگاه کردم و گفتم: خوشبختانه نه! یرستار که حاال جا به
 

 یوش تو: چرا انقدر دسددت اندمیذهنم به طرن کارخونه رفت و پرسدد دوباره
 همه تسل  داره! یکارخونه بازه؟ رو



 
 رو داشته باشه. تشی. اگر ظرفستیبد ن ریباز بودن دست مد -
 
ش انیجر دوارمیام - سمیکه من م یرو کش نده. اون انو ممکنه  یهر کار شنا

 .فتهیانجام بده... اگر سر لج ب
 
 ؟یمثاًل چه کار -
 
 !ستمیدونم. من که تو کارها وارد ن یچه م -
 
 انبار ثبت بشه. یتو هیجنس و مواد اول یسر هیمثاًل  -
 
- ... 
 
 رد بشه. ونیصورد حسابشون از اتوماس -
 
- ... 
 
 از حساب برداشت بشه. -
 



- ... 
 
 بزنه. بشونیغ هوی -
 
- ... 
 
 تو کاره؟ یدست ک -
 
- ... 
 
 ... مسئول انبار...یمسئول حسابدار -
 
کرد. خودش و  یافتاده بود اشدداره م شیسددال پ 5که  یداشددت به اتفاق قاً یدق

 تیریخواست بگه؟ اون زمان مد یم یکردم. چ یشهرام. با تعجب نگاهش م
 بود. زیشرکا ناچ یبود و اون مقدار پول برا یأتیه
 
 ! مگه شهر هرته؟دنیم لیبراش دادگاه تشک -
 

 گردن کلفت. یها لیزد و گفت: دادگاه!... با وک پوزخند
 



ست بق ینم دلم س ی هیخوا شنوم. ک ضا یحرفش رو ب ر نداده بود، پد تیکه ر
 کرد. با اخم بلند شدم و به طرن اتاقم رفتم. ینم یکار لیدل یمن بود. بابا ب

 
 
 
 
 

 3 فصل
 
شون کم و ز یپارک نگاه م یتو یو باال رفتن فواره ها نییپا به شدت  ادیکردم که 
درخت ها دلچسبش کرده بود.  ی هیاطران و سا یشد. هوا گرم بود و فضا یم

 خوردم. یم وهیو کلوچه و آبم نجایرستوران اومده بودم ا یامروز به جا
 

بابا سددرش  میبچه بود یداد. وقت یبهم م یپارک حس خاصدد یفضددا شددهیهم
 یمامان دسددت ما رو م یما نداشددت. ول یوقت برا ادیشددلوغ بود و ز یلیخ

 یدلم برا شددمیکه از جلوش رد مبرد. هر بار  یخونه م  یگرفت و به پارک نزد
 شهیمخاطره داره. ه یاون پارک کل یهم خوبه ول نجای. اشهیاون روزها تنگ م

ستن شا م یو باز میستادیا یفوتبالش م نیکنار زم یبا ب . میکرد یشهرام رو تما
ست هاش خجالت م ش یاون از دو . من میاون اومد دنید یکه بگه ما برا دیک

 .میکرد یم هیضا شهیهم هم مانیو ا



 
ش یتو یفکرها به سم الهام افتاد. جواب  میسرم لبخند زدم. گو زنگ خورد و ا

س شن یمعمول یها یدادم. بعد از احوالپر صل مطلب:  سراغ ا سه  دمیرفت  وا
 !؟یانوش شاخ شد

 
 گفته؟ یو گفتم: نه بابا. ک دمیخند

 
 ما آشفته ست. یروزها چقد خونه  نیا یدون ی. نمیکالغه!... وا -
 
 چرا؟ -
 
... دی...نوالدیانوش... دعواهاشددون...م یشددده. بچه  یپاط یقاط یهمه چ -
 حالم گرفته ست. یلیرو. خ گهیهمد مینیروز بب هی

 
قبول  یرو که به فرزند دپورهایسددع یما بمون. بچه  یخونه  ایخنده گفتم: ب با

 تو هم روش. م،یکرد
 

 شماست؟ ی! مگه اون هنوز خونه ؟یخند یو گفت: من ناراحتم، تو م دیخند
 
 دارند؟ یمشکل دیآره... آرام و نو -
 



شق همند، ول - شکل نو ینه. اون ها که عا شق که م کنه. تازه  یرو حل نم دیع
 آرام رو هم خراب کرده. یحال روح

 
 کنه؟ یچرا ترک نم -
 
 .ذارنیتونه... دوست هاش نم یکرده، نم یسع یلیخ -
 

: از گفتم هینگفت. بعد از چند ثان یزیلهام هم چسوخت و سکود کردم. ا دلم
 تو چه خبر؟ ی* «  کایر»
 
 .ادیداد که با خانواده ش ب okهم خوبه... بابا باالخره  الدیم -
 
 پس اعتصاب هاد جواب داد! -
 
 زنه. یوزن کم کردم. تازه هنوز سرم غر م لویک 5 -
 
 داد. ینبود اصاًل راهشون نم یعوضش کارد راه افتاد. باباد اگر راض -
 
به  یکاف یخوام از دسددتم ناراحت باشدده. به اندازه  یدونم. فق  نم یآره م -

 خوره. یخاطر آرام حر  م



 
 پسره بگم داداشش رو جمه کنه؟! نیبه ا یخوا یم -
 
 کنه. یم یکار هینه. انوش خودش  -
 
 .یشیعروس م یسرد دار ریبهم بگو. خ یداشت یخنده گفتم: پس هر کار با
 

 .ادیبرنم یکه کار تشیوضع نیو گفت: آره. از آرام با ا دیهم خند اون
 
 تموم شده ست! هیکه قض یدون یپس خودد هم م -
 

صله  میکرد ی. خداحافظدیخند دوباره شگاه رفتم. حو ن زبا یو به طرن آموز
شتم ول شده بود. بچه ها یدلم برا یدرس دادن ندا  یبامزه ا یشاگردهام تنگ 

 ی. معمواًل تودمید یراهرو افشدددار رو در حال صددحبت با دختر یودند. توب
و ر نیازنتر که شدددم ن  یبرخورد نداشددت. نزد بهیغر یکارش با زن ها  یمح

با  ادیز شیسددال پ 5بودمش. ما از  دهیوقت بود که ند یلیدادم. خ شیتشددخ
 یبود که تو یهم سددنش کمتر از حد نی. نازنمیرفت و آمد نداشددت دپورهایسددع

سم و مهمون سالم کردم. هر دو به  یمرا شه. لبخند زدم و  شته با ضور دا ها ح
مون ن و رستار شدم. هینازن ادیطرفم برگشتند و من بالفاصله متوجه شباهت ز

شک یموها شم هاش به  ختهیر رونیشالش ب یو فر که از جلو یم بود. البته چ
 خت و سالم کرد.رستار نبود. اون هم من رو شنا یچشم ها یرگیت



 
 !ن؟ینازن یکن یچکار م نجایا -
 

 نجایا نینازن یدونسددت یجا خورد و افشددار به جاش جواب داد: مگه نم یکم
 کالس برداشته؟!

 
 بودمش. دهیها باشه. آخه قباًل ند کشنبهیکردم  یفکر نم -
 
. من هم تابستون ها حوصله م سر یکرد یادامه دادم: خوب کار نیرو به نازن و
 رفت. یم
 

 .یزد و گفت: مرس لبخند
 

نازن ازشددون به طرن کالس خودم رفتم. تعجب کرده بودم.   نیجدا شددددم و 
ستاد ها نیبهتر ص یا صو شدن به  یرو م یخ شه. موقه وارد  شته با ست دا تون

فته رو گر نینازن یراهرو انداختم. افشار شونه ها یبه انتها یکالس دوباره نگاه
 انداخته بود. نییهم سرش رو پا نیگفت. نازن یم یزیبود و چ

 
□ 
 



تار و ا نیدوم یبرا ند، ر یکه دو طرن من حرکت م مانیبار رسدد  زیر زیکرد
پونه که قرار بود بره دکتر، خونه گذاشته  یرو برا نشیماش مانی. امروز ادندیخند

ن . ممیرو گوش بد مانیبل  متال ا یآهنگ ها میبود. تمام طول راه مجبور بود
هم  مانیکه امروز ا میردک یحرکت م رتریبشم و د داریبح زود بتونستم ص ینم

 بود. ومدهیبدش ن
 

سوال نگاهم  ستادندیو اون ها جلو افتادند. بعد ا ستادمیجام ا سر و با عالمت 
 کردند که گفتم: چه مرگتونه؟؟!!

 
ستار شد. ر یبامزه م یلیخ دیخند یصدا م یب یشد. وقت شتریب مانیا ی خنده

 !یچیگفت: ه
 

من گفت: خانوم مهندس! خسددته  دنیاز کنارمون رد شددد و با د یا گهید مرد
 .دینباش

 
 .نیممنون. همچن -
 

باره ندم نی. امیحرکت کرد دو که هر کس من رو م نیچ  یکل د،ید یبار بود 
 گرفت. یم لمیتحو

 
 ؟یستیمهندس ن ی: هنوز بهشون نگفترستار



 
 !گهیداره؟ رشته رشته ست د یتی: چه اهممن

 
 نجاد! ی! تو فرشته قمیناال ریامروز من مد ؟ی: دقت کردمانیا

 
 . من آچارفرانسه.ی: نه. تو بچه سوسولمن

 
 ؟ی: من چرستار

 
 : قاشق نشسته.مانیا

 
 و گفتم: موقشنگ! دمیخند

 
 !!یشی: تو چه زود پسرخاله مرستار

 
 !شهی: دخترخاله ممانیا

 
 جنبه! ی: بمن

 
 هام رو تند تر کردم و فاصله گرفتم. قدم



 
 !یمیابراه یگفتم: آقا هیکه وارد اتاق شدم سر نیهم

 
 رو بلند کرد و گفت: بله؟ سرش

 
 کجاست؟ یرازیش یآقا -
 

 شیپ ونیاتوماسدد یتو یگفت: مشددکل یاون جواب بده، مرادخان نکهیاز ا قبل
 حلش رفتند. یاومده بود. برا

 
بچه ها  نیب تیسدددا یو کارها میداد یانجام م یرازیها رو من و شدد یطراح
س سته ب یکارگاه که نمونه ها رمیشد. به ناچار گفتم: پس من م یم میتق  یندب
 .دیهم بگ یرازیش ی. به آقانمیرو بب

 
 : حتماً یمیابراه

 
 ن؟ییکردند. برم پا ری: فکر کنم دیمرادخان

 
 نم.دو ینگاهش کرد و گفت: نم یشگیبا همون آرامش هم یمیابراه

 



سوخت. خوش ق دلم ه شد ک یبود و مدد ها م نیمت یلینبود اما خ افهیبراش 
 .گهینم یزیچ یول ادیخوشش م یبودم از مرادخان دهیفهم

 
 بردن ها و باال نهیکم کردن هز یرفتم. برا رونیاتاق گذاشددتم و ب یرو تو فمیک

از  یگوشدده ا یسدداز یقوط یو حت یبسددته بند یسددود، کارگاه چاپ کاغذها
س ش دیشده بود. با سیمحوطه تأ س نیا ویآر  تاً یکردم و نها یم یکاغذها رو برر

 گرفتم. یها م یقوط یطرن رو یبرا یمیتصم
 

انبارشددون مونده بود، شدددم. قباًل  یتو میکه از قد ییزهایچ یبررسدد مشددغول
سئول طرن زدن و تبل یمختلف یشرکت ها  یسال 8 – 7بودند اما  نجایا غادیم

س رادییشد که تغ یم سا صابون رو به مرد جادیا یا شده بود. کاغذ دور  که  ین
شون دادم و گفتم: ا ینگاه م یبود و با کنجکاو ستادهیکنارم ا  یلیخ هانیکرد، ن

 شده. یمیداره، هم جنسش قد یبد فروش رفت. هم رنگ بد
 

 .هدیخودش رو نشون م یلیتکون داد و گفت: بله. صابون ها بزرگند. خ سر
 
که عکسشون رو نداشتم کردم و  ییرو پر از کاغذها و تکه مقواها یبزرگ لونیان
ساختمون ادار رونیب سمت  ستار توجه ام رو جلب  یاومدم. به  راه افتادم که ر

ش ییسکو یکرد. رو ساختمون ک سته بود و به  دهیکه دور تا دور  ش شده بود، ن



 یم ومدیهر وقت م بااکه ب ییهمون جا قاً یکرد. دق یپاش نگاه م ریآسددفالت ز
گاه خودم رو مقابلش د  ه؟ی. سرش رو بلند کرد و گفت: چدمینشست. ناخودآ

 
 ؟ینشست نجایچرا ا -
 
 .ینجوریهم -
 

ست چ یم دلم سم ول یزیخوا ستم چ ینم یبپر . خودش به حرن اومد: یدون
 ؟یدار یمشکل

 
 آره. -
 

 .نهیهم شهیکه جواب پدرم هم هم نهینگاهم کرد که گفتم: مشکلم ا منتظر
 
 یبود که تا خودش نم ییتفاود نگاهم کرد. از اون مردها ینگفت و ب یزیچ

کردم  یفکر م ی. گاهدیزبونش کشدد ریکلمه هم از ز  یشددد  یخواسددت نم
سخت نیا دیشا شرا یارتباط یسر شتم و راه خودم رو   یبا  صش داره. برگ خا

 رفتم. دنبالم اومد و با من هم قدم شد.
 
 .میکرد دایپ شهرام رو اونجا -
 



زد و همه  ینم یمرگ شددهرام با ما حرف یو نگاهش کردم. بابا درباره  سددتادمیا
به اون نقطه زل زدم. ختیر یخودش م یرو تو زیچ ته رو برگشددتم و  . راه رف

نداشددتم. د نیاصدداًل انتظار ا  یرو فراموش نم نجایوقت ا چیه گهیحرن رو 
 یدونستم م یمداداشم تنگ شد. به صورد رستار نگاه کردم.  یکردم. دلم برا

 من ی. چشم هاش رو با حر  بست و گفت: وقتگذرهیتو مغز من م یفهمه چ
 افتاده بود! دمیرس
 
- ... 
 
 چرا آزادم کردند؟ یکن یفکر م -
 
 داد. تیمن رضا یچون بابا -
 

 نداشت. یزد و گفت: چون مدرک قطع پوزخند
 

شت... دزد  ینزد شکل دا از  شیتر رفتم و گفتم: چون معتاد بود... با زنش م
 !!!گهیکرده بود د یکارخونه لو رفته بود... پس حتمًا خودکش

 
 ادیدادگاه مطرن شد. البته اعت یتو لشونیبود که از طرن وک یلیها همه دال نیا

 .زرد مونده بود یمردم و روزنامه ها یگوش ها یتو یبالفاصله رد شد ول



 
 رو بهت بگم. قتیکه بخوام حق ییحرن ها نیتو کوچولو تر از ا -
 
م که به طرف دمیحرکت کرد. دنبالش رفتم و بازوش رو کشدد یبه سددمت ورود و

 برگشت. فق  نگاهش کردم.
 

 !بود؟یعلن ریچرا دادگاه آخر غ یکن یآورد و گفت: فکر م نییرو پا صداش
 

فق   دیباشدده. جرا انیهم در جر مایبابا اجازه نداد سدد یگفت. حت یم راسددت
بابا و مامان  دنید یبد بود و برا یلیرو اعالم کردند. اون روزها حالم خ جهینت

 .ومدمیهم از مشهد نم
 
 بهمون گفته. زویبابا همه چ -
 
 به سمت پشت بوم بود! دنمیدو یمن فق  عصبان هی! ... مدرکشون عل؟یجد -
 
 !!که لو رفته بود یا یدزد یو شراکت تو -
 
 وقت اثباد نشد. چیه -
 
 باباد! یها لیبه لطف وک -



 
 به سمت ساختمون رفتم. و
 
□ 
 

صبان یصدا شد: تو خانواده  یسالن قدم م یبابا که تو یع  یزد دوباره پخش 
 !ستین یزرنگ باز یبرا ییمن جا

 
و گفت: صبح هم زنگ زده  ستادیپله ها نشسته بودم، ا یکنار من که رو مامان

 بود.
 

 .شهی. گفتم: آروم باش! درست مدیرس ینگران به نظر م یلیخ صورتش
 

 ؟یشیست که مزاحمش م دهی: مگه طرن تو شبابا
 

 گفت؟ یم ی: چمن
 

 .ختهیماه پول به حسابشون نر نیباباد ا نکهی: مثل امامان
 

 ؟یگیم ی: جدمن



 
حضدددانتش رو بده به من. برو دنبال  ،یکه گفتم. اگر نگران پسددرت نی: همبابا

 .تیزندگ
 

 . چطور بچه ش رو ول کنه؟!گهی: باباد هم زور ممامان
 

 کش. شیکنه. حضانت پ یمعذرد خواه ادی: حداقل مثل آدم بمن
 

ه ک یدون ی. خودد خوب مرمیشهرام رو هم بگ یینکن ارثم از دارا ی: کاربابا
 من نداره! ییاز دارا یسپند حق

 
بچه بکن. خدا رو خوش  نیبه نام ا یزیچ هی ای: چند بار گفتم منصددور بمامان

 . پسر شهرامه...ادینم
 

 مامان!؟ االن چه وقته ارث گرفتنه؟ هیحرن ها چ نی: امن
 

 ؟یلی: خجالت بکش! مثاًل چه دلبابا
 

 دونه چکار کنه. ی: بابا به وقتش ممن
 

 بگم واال. ی: چمامان



 
 !؟یباال بکش می: آره. سند بزنم که تو به عنوان قبابا

 
 .ارهیبابا اشاره کردم که آروم باشه و به اعصابش فشار ن به
 

 .شهیبلند م یحرن ها از گور ک نیدونم ا ی: من که مبابا
 
 دیاب یمبل نشددسددته بود، نگاه کرد و ادامه داد: ول یبه رسددتار که رو میمسددتق و

 خودش هنوز از ماجرا کنده نشده! یمراقب باشه. پا
 

اومد و  رونیا اومد. مامان از آشددپزخونه برو قطه کرد و به طرن پله ه تماس
 گفت: صبر کن منصور!

 
سوئ مانیشربت رو از مامان گرفت. ا وانیو ل ستادیکنارم ا بابا شونیو پونه از   ت

 نجا؟یا دیگفت: چرا همه جمه شد مانیاومدند و ا رونیب
 
 .ستین یزیچ -
 
 .دمیشن -
 



 م گرفت و گفتم: فضول! خنده
 

 بوده؟!! ریگیسال انقدر پ 5 نیا یتو یعنیکنارم نشست و گفت:  پونه
 

 شده. نطوریا ی: نه. تازگبابا
 
 ؟یدیسراغ سپند. فهم یبر نمینب گهیرو به من ادامه داد: د و
 

شنبه ها د یعنیتکون دادم و بابا باال رفت. پس  سر س ینم گهیسه  سپند تون تم 
 یزاده! معماد یرفتم که رسددتار گفت: آقا ییرای. با بچه ها به طرن پذنمیرو بب
 د؟یبچه کن نیبه نام ا یزیتون تموم بشه اگر چ ییدارا دیترس

 
شت و گفت: چطور اون زن م بابا س یچند پله رو برگ سپند یزیچ دیتر کم  از 

 باشم!! مشیبشه اگر من ق
 
 گه؟یبه کس د سپرهیبچه ش رو م یک -
 
 و حاضرم! یهنوز ح من یداره... وقت یارث بر یادعا یهر ک -
 
بچه... چرا نه؟ مگه نوه  ی ندهیآ یبرا یزیچ هیخواد. فق   یاون که ارث نم -

 ست؟یتون ن



 
نگاهش کرد و بدون  یقیگفت. بابا با اخم عم تیآخر رو با عصددبان ی جمله

 هیتو رو خدا...  دیجواب باال رفت. پونه کنترل رو برداشددت و گفت: ولش کن
 رئال و بارساست. ی. امشب بازگهید شهیم یزیچ
 

 .می. ف  کنم داراریزد و ادامه داد: پاشو برو تخمه ب مانیا یزانو یرو
 
 .ارمیشونه هاش رو باال انداخت و من بلند شدم و گفتم: من م مانیا

 
 .رهیگ یرو نم قیرف یکس جا چیه گمی. میمرس -
 

 !شهیمن دراز نم یزدم و گفتم: گوش ها لبخند
 
□ 
 

کنه تو ممکنه  یرو بسدددت و گفت: حتمًا مامانت فکر م فشیک پیز مهرناز
 .یناراحت بش

 
 .ادیجلو چشم من نم ادیز گهیدادم و گفتم: آره. پونه که د هیتک زشیم به
 



 تونم درکشون کنم. یو گفت: اصاًل نم دیخند
 
 . تازه اولشه.شهیدرست م گهیماه د هی -
 

از دسددت  یکی شددهیرو زد. مثل هم مودیاومد و قفل ر رونیاز اتاقش ب انوش
ود. رو گرفته ب لشیو موبا فیش ک گهیشلوارش بود و دست د بیج یهاش تو

 یقیبرگشت و با نگاه عم دهیبرامون سر تکون داد و به طرن در رفت. به در نرس
 !گمیم  یمثبت چهره ش بود، گفت: تبر یها یژگیاز و یکیکه 

 
 بابت ِ...؟ -
 
 عمه شدنت. -
 
از فکر خودم خنده م  یبود ول سددتادهیکردم پشددت در فالگوش ا لحظه حس هی

 حرن ها بود. نیگرفت. انوش مغرورتر از ا
 
 . یممنون از تبر -
 
 بگم! تیبهتر بود تسل دیالبته شا -
 

 .یو گفتم: هر طور راحت اوردمیزد. کم ن پوزخند



 
 رفت. رونیقدم عقبگرد کرد. برگشت و ب چند

 
 !دهیم ریبه من گ ادیز یبه مهرناز گفتم: تازگ رو
 
 ناراحته. شه،یم یدو سه هفته ا -
 
 .رهیگینکنه، آروم م ریبه خاطر بچه ست. اگر انقدر ذهنش رو درگ -
 
 ؟ییداد: کجا sms مانیو مهرناز در رو قفل کرد. ا میاومد رونیهم ب با
 

 شده؟ یطبقه سوم. مگه چ یدادم: پله ها جواب
 

 ؟یریبگ یزیپونه چ یبرا یخوا ی: نممهرناز
 

 گرون دوست نداره. خودکار دم دستته؟ ی هی. هدرمیگ ی: لباس ممن
 
شناس اومد: ه sms هی شماره نا شده. فق  من د یچیبا  سبز  گهین کم کم دارم 
 !شمیم
 



تا فهم هیثان چند فرسددتنده رسددتار بوده. خودکار رو از مهرناز  دمیفکر کردم 
 کنم! یدرُو د م دمینداره. رس یبیدادم: ع Smsگرفتم. 

 
 لب گفتم: پر رو. ریز و
 

 ؟ی: چمهرناز
 
 .یچیه -
 

 ادمیدستم عالمت گذاشتم که لباس پونه  یگذاشتم و رو فمیک یرو تو یگوش
. مهرناز به میساختمون از هم جدا شد ینره. خودکار رو بهش برگردوندم. جلو

 داشت. ستگاهیخونه شون ا  یکارمند ها رفت که نزد سیطرن سرو
 

 رستار باشه اما بابا بود. دیکردم با یزنگ خورد. فکر م میشلحظه گو همون
 
 بابا؟ یی. کجادهیسالم ش -
 
 . چه خبر؟فتمیسالم... دارم راه م -
 
 دختره باهاد تماس نگرفت؟ نی. اچیه -
 



 تونست باشه. ینفر م هیفق  « دختره نیا»بابا از  منظور
 
 نه. -
 
 ؟یبه من بگ یخوا ینکنه نم ؟یچرا هول شد -
 
 ه؟یحرن ها چ نیهول نشدم!!! ا -
 
 باشه مراقب خودش باش. -
 
 چشم. -
 

 مایسدد ی. ظهر با خونه «دیخوب شددد نفهم»دلم گفتم  یکردم و تو یخدافظ
 یدونسددتم سددر کاره و تا برگرده سددپند تنهاسددت. فق  م یتماس گرفته بودم. م

سپند خوبه. د شم حال  ستم مطمئن ب شده بودم. تو  یبه همه ب گهیخوا اعتماد 
 تیبچه هاشددون رو اذ یسددر هر اختالف سددتین دیزمونه از مادرها هم بع نیا

 بودم. دهیرو تو موسسه د یادیز یکنند. نمونه ها
 

ود از رستار نبود. حتمًا قهر کرده ب یبا کمال تعجب خبر دمیرس نیبه ماش یوقت
 .«وونهید»دلم گفتم  یرفته بود. تو مانیو با ا



 
رستار راحت بودم.  گاریپخش بلند بود. حداقل از دود س یشن و صدارو کولر

کردن با زن ها رو نداره  یشدوخ تیبشدر اصداًل ظرف نیمطمئن شددم که ا گهید
شوخ شهرام  ادیمن اون رو به  دیشا ایشد.  یناراحت نم مانیا یها یچون از 

 .نداختمیم
 

 که ومدینم شی. معمواًل پدمیرو د مانیا نیبوق منو به خودم آورد و ماش یصدا
شامیهمزمان حرکت کن سرعتش  دی.  سبقت گرفتم.  صد  فکر کرده بود که از ق

ش شت فرمونه.  دمیداد که فهم نییرو پا شهیرو با من هماهنگ کرد و  ستار پ ر
 یروند. حوصددله  یدل و جرأد ها نداشدددت. هنوز کنار من م نیاز ا مانیا

من جلو افتاد. دست فرمونش بهتر از دردسر نداشتم. سرعتم رو کم کردم که از 
ش دهیمن بود. قباًل هم د سرعتش رو کم کرد. گو  فیزنگ خورد. از ک میبودم. 

 بود. مانیگذاشتم. ا کریاسپ یآوردم و رو رونیب
 
 !دهیش یتو چقد ضد حال -
 
 ه؟یرال ستیپ نجایمگه ا -
 
 ؟یترس یبچه مثبت!... م -
 
 !یترسم، بچه منف یآره. فکر کن م -



 
 کره؟یو گفتم: رو اسپ دیچیرستار پ یخنده  یصدا

 
 رستار جواب داد: نه! خود

 
 ذره عاقل شو! هی! یشیبابا م یمثاًل دار مانیو گفتم: ا دمیهم خند من

 
 به من چه؟ رستار منو اغفال کرده. -
 

 !دهیش گهی: دروغ مدیوس  حرفمون پر دیخند یم کهیدر حال رستار
 
 نمونیکه ب یتیمیبودم. از صم دهیبود که اسمم رو از زبونش شن یبار نیاول نیا
شم م جادیا شمن به هم نگاه  ی. دلم نمومدیشده بود، خو شم د ست به چ خوا

 تنها بودم. یلیو پونه، خ مانی. به خصو  که قبل از برگشتن امیکن
 

 سنشه! ینداره اقتضا یبی: عمن
 
 : از تو که بزرگ ترم کوچولو!مانیا

 
 .ستیکه به سن ن ی: بزرگمن



 
 سه؟یخس دنیخر نی: باباد چرا تو ماشرستار

 
ستم. هر وقت مازراتمن سوار م ی: خودم نخوا شو  مردم چپ چپ  شم،یخود

 کنند. ینگاه م
 
 : تو هم که حساس!مانیا

 
 : من فکر کردم به خاطر دست فرمون بدته!رستار

 
 نیذاشددتم و الگاز گ یکردند. بدون راهنما پام رو رو دنیدو شددروگ به خند هر

تماس رو قطه کرد. رسددتار سددرعتش رو باال برد و جلوم  مانیعوض کردم. ا
 .میداد یزدند و ما همچنان گاز م یاطران بوق م یها نی. ماشدیچیپ

 
 ریمس فته،یب یخواستم اتفاق بد یو من نم میشد یم  یبه اکپاتان نزد میداشت

 آوردم و نییبهم دست داده بود. سرعتم رو پا یشد. حس بد یکم کم شلوغ م
ستم وارد ال ش نیخوا شم که ما س  ب صندوق  نیو سرعت به  ستار با همون  ر

 .میمن برخورد کرد و هر دو منحرن شد نیماش
 

صاًل نم قهیدق 5اتفاق افتاده بود که تا  هیسر انقدر ستم چ یا شده. فق   یدون
 رهی. چشم هام خشهیافتاده و تمام بدنم فشرده م نیزم یکردم قلبم رو یحس م



 یتونسددتم فکرم رو متمرکز کنم. در با شدددد باز شددد و دسددت یشددده بود و نم
تونسدددت  یو نم دبه صددورتم زل زده بو مانیجدا کرد. ا ربگیمحکم منو از ا

ش شدد کنارش ک ستار با  شد و لب هاش  ی. تودیحرن بزنه. ر قاب در خم 
 تکون خورد.

 
 ی. رستار دستش رو رودیچیسرم پ یها و آدم ها تو نیماش یو صدا کم سر کم

 ؟یشنویبازوم گذاشت و گفت: صدامو م
 

 شد؟ یتکون دادم و گفتم: چ سر
 

 من بود. ریناراحت گفت: تقص یو با صدا دیصورتم دست کش یرو
 
 نداره... یبیع -
 
صدا نهیس یقفسه  یتو ساس درد کردم و با   امیخوام ب یگفتم: م فیضع یاح

 .رونیب
 
 .شهیاالن نم -
 
 چرا؟ -



 
 کنه. یفشار وارد م سهیک نیا -
 
 .ستیگفتم. حالم خوب ن نیبه خاطر هم -
 
 ؟ی... درد ندارادیصبر کن آمبوالنس ب -
 
 نبود. دینه. ضربه شد -
 

قب خورده بود و هم گلگ نیماشدد ته بود.  لیگاردر یتو ریهم از ع فرو رف
به  مانیا نینبود. ماش دیو برخورد شد میودخوشبختانه سرعتمون رو کم کرده ب

سر صدا هیصندوق خورده بود و  شده بود.  ضا  یتو سیپل ریآژ یمنحرن  ف
 و من چشم هام رو بستم. دیچیپ

 
□ 
 

 رو مرتب کردم و رو به دکتر گفتم: دو ساعته منو عالن کردند! لباسم
 
 ؟یندار یکه مشکل یناراحت -
 
 دونستم، صد بار هم گفتم. یآخه من م -



 
 نظر داد دخترم! همه نگران بودند. شهیاسکن که نم یت یو س نهیبدون معا -
 

 : حال دخترم چطوره قربان؟دیوارد شد و از دکتر پرس بابا
 
 حالشون خوبه. از من هم سالم ترند. -
 

ستم رو گرفت که کمکم کنه. ازش برم دمیخند سیکل ب ومدیو بابا د رو  تانمار
شکلبخر ستار مانی. امیرفت رونی. با هم بادین شیمن پ یبرا یه که م  یاز رو و ر

 صورتش ی دهیهنوز رنگ پر مانیها بلند شدند و به طرفمون اومدند. ا یصندل
و به . بابا من رم. براش لبخند زددیب*و*سددبرنگشددته بود. دسددتم رو گرفت و 

ت. عقب برداش قدم به هیکرد و به رستار چشم غره رفت. رستار   یخودش نزد
سرعت غ سیپل سبقت ها ریبه خاطر  . داده بود ریخطرناک بهمون گ یمجاز و 

رو  یمون رابطه ا ییشناسا یکارد ها یول مییآشنا میبه خصو  که گفته بود
 نجاتمون بده. مانیا لکه به قو میداد. به بابا خبر داد ینشون نم

 
 نشده؟ تیبه حرن اومد: طور رستار

 
 : نه.من

 



 .ینبود نجایشد که تو االن ا ی: اگه مبابا
 

 .میدرآورد یمن هم بود. همه مون بچه باز ری: بابا تقصمن
 

شته بود. به ا بابا ستار برندا شم از ر که  ینگاه کرد و گفت: مطمئن مانیهنوز چ
 فق  اتفاق بود؟

 
 : بابا!!!من

 
 .شمی: متوجه نممانیا

 
 رفت. نییازمون فاصله گرفت و با سرعت از پله ها پا رستار

 
 بود؟ ی: منظورتون چمانیا

 
 .نهیپسره پشت فرمون بش نی: نذار ابابا

 
 : چرا؟من

 



دم ها آ نجوریا میدون یو گفت: ما چه م دیبه موهاش کش یمکث کرد. دست بابا
جا معلوم روانگذرهیم یتو مخشددون چ باشددده؟ وقت ی... از ک  یخونواده  ین
 !دندیخودش ازش بر

 
کردم منظور  یداشددت! حس م یبود. اصدداًل چه ربط دیحرن ها از بابا بع نیا

 ناراحتش نکنم. نیاز ا شترینزدم که ب یرو نگفت. حرف شیاصل
 

 وسف؟ی: اون آقا رفت آقا دمیو از راننده پرس میبابا شد نیماش سوار
 
 بله خانوم. -
 
، «لحتمًا رفته هت»خودم فکر کردم  که با ی. درست وقتومدیآخر شب خونه ن تا

تو  یکاناپه ا یبرد و رو یاز پله ها باال اومد. به خاطر شددوک امروز خوابم نم
 نشسته بودم. آروم گفتم: خوش گذشت؟ یالب
 

شده، چرا ا یرو نداد. نم جوابم ستم درکش کنم که اگر انقدر ناراحت   جانیتون
شته. مگه م سع یبرگ سال  5 نیا ی! تورندیسراغش رو نگ دینو ای دپوریشد که 

 یرنجویاجاره کنه! دوباره گفتم: چرا ا یحتمًا انقدر پول درآورده بود که خونه ا
 ؟یکن یم
 



 ؟یچه جور -
 
 بابام فق  نگران من بود. -
 

ست. وگرنه من هم ب  ینزد شک سر تو  صت یتر رفتم و گفتم: کازه کوزه ها   ریق
 نبودم.

 
 خوب شیکه رانندگ یدیرو د یدونم... کدوم زن یباال انداخت و گفت: م شونه

 باشه؟!
 
مدهین متیآدم مال نیا به رو خودد  رشیبود. اخم کردم و گفتم: خرج تعم و
 .یبد دیبا
 
 .رمینو براد بگ هی دیکه با یخورد واریانقد به در و د -
 
 !یالزم نکرده قلکت رو بشکن -
 
 به طرن اتاقم رفتم. و
 
□ 
 



سب ما نیرو زم یچیق شتم. چ ست یلبه  یرو رو هیگذا  یزدم و به کله   یپال
 گفتم: سفت نگه دار تا بچسبه. نایخرگوش چسبوندم. رو به م

 
ته کوف یکم روزیگوش فشار داد. هنوز بدنم به خاطر تصادن د یرو رو دستش
 هیتک روای. به دنمینگاه کردم که عکس العملش رو بب دیبه مج یرچشددمیبود. ز

ما بشدده.  یاون هم وارد باز دیکه شددا میقصددد جلوش نشددسددته بود داده بود. از
سر شت ه نییسرش رو پا هیبهش نگاه کردم که   پاش ور یاانداخت و با انگ

 آماده بود. م،یدرست کرده بود یکیپالست یکه با قوط یرفت. خرگوش
 
 ؟یکن یچه رنگ یقلم ِ آبرنگ رو بردار. دوست دار نایم -
 

 و گفت: قرمز. دیخند
 

 .میزد و گفت: خرگوش قرمز ندار نایبه م یبا پا لگد دیمج
 
 .میپاش رو وشگون گرفت و گفت: دار نایادا درآورد. م و
 

 !میصداش رو بلند کرد: ندار دیمج
 

 کردم ممکنه دوباره خشونت نشون بده. وارد بحثشون شدم. حس



 
 .میامکان داره... پس خرگوش قرمز هم دار یزیبچه ها هر چ یایتو دن -
 
 !!مینه! ندار -
 
باشددند چه بزرگ، آرزوها دیمج نیبب -  یتو یادیز یجان. آدم ها چه بچه 

شن ک یم یبچه هستن آرزوها و فکرهاشون رو نقاش یدارند. تا وقت شونیزندگ
شون م یسازن. وقت یو م شدند باز دنبال آرزوها . تنها فرقش رنیهم که بزرگ 

 .شهیکه فکرهاشون عوض م نهیا
 

 کردند. ینگاهم م دو با تعجب هر
 
 بچه ها؟! دیدیفهم -
 
- ... 
 
 د؟یمج یدار ییتو چه آرزو -
 

س جوابم صالح یرو نداد. ک شتم و خانوم   دمیرو د یدر زد. به طرن در باز برگ
 زد. یکه لبخند م

 



 م؟یچند لحظه صحبت کن شهیم -
 
 ! فکر کن تا برگشتم بهم بگو.دیآره... مج -
 
 د؟ییطرن راهرو رفتم و گفتم: بفرما به
 
 ی. تومیاجرا کن یقیسرود رو با موس هیقراره  گهید یاومده بودم بگم که هفته  -
تا از  که چند ایزودتر ب گهید یکنند. هفته  یها با بچه ها کار م یهفته مرب نیا

 بچه ها رو به بسپرم. اجرا واسه عصره.
 
 ه؟یریخ یبرا -
 
 .زمیبله عز -
 
 .امیحتمًا م چشم. -
 
 ...یدون ی. میزد یکه با بچه ها حرن م دمتید یممنون... راست -
 
- ... 
 



. ینکن ریخودد رو درگ ادیبهتره ز دیبچه ها، به خصددو  مج نیا یدرباره  -
ها  یمرب یبا همه  دی. مجهیکاف یذاریمراقبت و آموزش م یکه برا یوقت نیهم

 .یکن تیاذ ادیخودد رو ز ستیمشکل داره. الزم ن
 
 یها یکنم مرب ی. فق  حس مسددتی. انقدر ها هم بد نینه خانوم صددالح -
 ذارند. یوقت نم ادیکنند، ز یم یکه بدرفتار ییبچه ها یرو نجایا

 
تا  میفق  نقش مراقبت رو برعهده گرفت نجایحق با تو باشدده. اما ما ا دیشددا -

من  . البتهسددتین یما روانکاو ی فهیکار بازتر باشدده. وظ یوقت خانواده ها برا
 کنم. یناسازگار رو به مشاور معرف یکنم بچه ها یم یسع

 
 رو داشتم. شنهادیپ نیپس... خوبه. من هم هم -
 

شتم داخل و کنار بچه  یلبخند یصالح خانوم سمت اتاقش رفت. برگ زد و به 
 ها نشستم.

 
 ؟یشد؟ فکرهاد رو کرد یچ -
 
 خواد. یم نیجواب داد: دلش ماش نایم
 

 : خفه شو!دیمج



 
. هیخوب یهم آرزو نیخب ماشدد« ... حرن بد نزن»! چند بار بگم دی: مجمن

 ؟یچه رنگ نیماش
 
- ... 
 
 ؟ینشون بد هیبه خاله سم یبر یجان خرگوشت رو م نایم -
 

سرعت ب سر سمت مج رونیتکون داد و با  که روش رو برگردونده  دیرفت. به 
 بود نگاه کردم.

 
 . آرزو کردن که خجالت نداره.دیمج نیبب -
 
- ... 
 
 عالمه آرزو دارم. هیخود من هم  -
 
 .یدار یتو که همه چ -
 
 ندارم. زهایچ یلیخ -



 
 .دیشما خرپول ها با ما فرق دار گهی. ممد مدمیخودم د ،یدار نیماش -
 
 کنند. یرو تکرار نم هیخوب حرن بق یبچه ها -
 

 باال انداخت. یتوجه یهاش رو با ب شونه
 
 همه. هیشون هم شب گهید یزهایچ یلیخ یمردم با هم فرق دارند ول یهمه  -
 
 .یستیما ن یآبج هیتو اصال شب -
 
 ؟یدون یتو از کجا م -
 
 ؟یمثال چ -
 
کالفه شددده بودم. چند بار سددر زبونم اومد که  گهیپا به من زد و ادا درآورد. د با
شت یبگم ول یزیچ شون  ای. میرو ناراحت کن بچه ها میما حق ندا سات سا از اح

 .میسوء استفاده کن
 

کرد. حرصم رو درآورده بود. دورش  یصورتم زبون دراز یتر اومد و جلو جلو
 تر بودم که مادرم رفت.  یکردم و گفتم: مثاًل که من هم مادر ندارم. از تو کوچ



 
ست شت و  د شکل  درآوردن بردا ست. م هیاز  ش شه ن شد و کنارم  نایگو وارد 
 اومد.

 
 م؟یبازم درست کن«. . قشنگهنیآفر»خاله گفت  -
 
 م؟یدرست کن یچ -
 

 رو برداشت و گفت: گربه. کایر یقوط
 
شددد.  یاضددافه م یبه قوط دیکه با ییها کهی. تدمیالگوها رو از مقوا بر یچیق با

سا  یهم کم کم به ما نزد دیبعد مج قهیچند دق ستمال لیشد و و . کرد یرو د
خودم  یو من پنگوئن رو برا میهم سددداخت گهید نیچند تا عروسددد  و ماشدد

 یباال یخانوم صددالح نکهیبرداشددتم. اصدداًل متوجه گذشددت زمان نشدددم تا ا
 !!!دیسرمون گفت: هنوز نرفت

 
 . با خنده گفتم: مگه ساعت چنده؟میرو بلند کرد سرمون

 
 اومده دنبالش. دیخواهر مج -
 



 .میکن یدرست م گهید یش رو هفته  هیکه گفتم: بقبه من نگاه کرد  دیمج
 

 یاالرو ب هیو بق میها رو برداشددت یاز کاردسددت یکی یها بلند شدددند. نفر بچه
 هیچادر خواهرش رو گرفت.  دی. مجمیرفت رونیاتاق گذاشتم. با هم ب یکمدها
بود. هنوز دور نشدددده  دیسددداله که لباس هاش داغون تر از مج 14 – 13دختر 

ه دست رو ب لمیموبا یکاغذ درآوردم. شماره  کهیت هیبودند که دنبالشون رفتم و 
 خواهرش دادم.

 
 !یمنه. گمش نکن یشماره  نیا -
 

 رو با تعجب گرفت و گفت: باشه. کاغذ
 

حس کردم  یخورد، ول یمن به چه دردشون م یدونستم شماره  یهم نم خودم
نه ممک یادینداره، مشکالد ز یرپرست درست و حسابکه س یخانواده ا یبرا

 . آژانس گرفتم و به خونه رفتم.ادیبه وجود ب
 
□ 
 

دادم. منتظر شدددم تا خودش  هیچونه زدم و به اپن تک ریپونه دسددتم رو ز هیشددب
آلو از طرن کنار  هیبده.  ریخواسددت به رسددتار گ یشددروگ کنه. حتمًا دوباره م

 .دهیاز دوست هاش رو د یکیگاز زد و گفت:  کهیت هیدستش برداشت. 



 
 .دمیرس مانینگاهش رو دنبال کردم و به ا رد
 
 شده؟! ینطوریحاال چرا ا -
 
 !گهینم یزیدونم. به من که چ ینم -
 
 .یترسه تو هم ناراحت بش ی. مگهینم تتیبه خاطر وضع -
 
 مگه من چند ماهمه؟ ؟یتیواه! چه وضع -
 

 دمیو گفتم: شددن سددتادمیا مانیا یرفتم. جلو رونیو از آشددپزخونه ب دمیخند
 !؟یدیدوست دخترد رو د

 
 !؟یتعجب به من زل زد و گفت: چ با
 

 !گهید یدینفر رو د هیو گفتم:  دمیخند
 

 بشقاب گذاشتم. یخودم تو یقاچ هندوونه برا هینشستم و  کنارش
 



 زد و گفت: جواد. لبخند
 
 کرد؟ یم کاریحالش خوب بود؟ چ ؟یگیراست م -
 
 ذوق نکن. ادیخب حاال. ز -
 
 از من کرد؟ یاصاًل سوال -
 
 «د؟ینداد مارستانیت لیرو هنوز تحو وونهیاون د»آره. گفت  -
 
 شعور. یب -
 
 .دهیدرس م «یبهشت دیشه»حالش خوب بود. تو  -
 
 .نیآفر ؟یجد -
 
 .سیمن رفتم قطر اون هم رفت انگل یوقت -
 
 چرا نموند؟ -
 
 .کنه یروزها دفاگ م نیخونه. هم یدکترا م نجایارشد که گرفت برگشت. ا -



 
 زد. دلم سوخت. یبا حسرد حرن م یلیخ
 
 یچند تا دانشجو م یسال رانیا یدانشگاه ها یدون یدکتر! م ادهیکه ز یزیچ -
 !رند؟یگ
 
 کنه. یارزشش رو کم نم یزیبودن چ ادیبه هر ز -
 
 .یشیدانشگاه قبول م نیبهتر یذره وقت بذار هیتو هم  -
 
 ؟ی: حاال چرا ناراحتدمیداد. با ِمن ِمن پرس هیکاناپه تک یپشت به
 
 بهتر از اون بود! یلیمن تو دانشگاه تهران خ یناراحتم. چون رتبه  -
 

 از چند لحظه سکود گفتم: انتخاب خودد بود. بعد
 
 سالم بود. 24من اون موقه فق   یآره. ول -
 
- ... 
 



خواسدددت من رو از خودش دور کنه...  یبعد از مرگ شددهرام باباد فق  م -
 یلیشرکت تو غربت خ هی یاداره  یسال برا 24دونست  یوگرنه خودش هم م

 کمه!
 
 یرد. نمب یرو به کار م« باباد»لفظ  حیانقدر صر مانیبود که ا یبار نیاول نیا

 بگم. دیبا یدونستم چ
 
 خواست دورم کنه! یمًا مپس من رو هم که شوهر داد، حت -
 

 نداشتم. ی. منظوردیرو گرفت و گفت: ببخش دستم
 

 یرفخواد ح ینم گهیدونستم د یرو روشن کرد. م ونیرو برداشت و تلوز کنترل
در  ی. ظرن هندوونه رو برداشددتم و به طرن آشددپزخونه رفتم. پونه جلومیبزن

 کرد. یبود و منتظر نگاهم م ستادهیا
 
 .دهیهاش رو د یاز هم دانشگاه یکی. یچیه -
 
 خب؟ -
 
 دادم. یم لیکاش من هم ادامه تحص گهیم -
 



 ن؟یهم -
 
 طرن پسره بابا. -
 

. حالت چهره ش سددتادیاومد. کنارمون ا نییو مامان از پله ها پا دیخند پونه
 ناراحت بود.

 
 کو؟ مانیا -
 
 چطور؟ -
 
 پتو رو بده به اون بچه، بندازه رو شونه هاش. نیبره ا -
 

 تابستونه. ولش کن. ی. چله یخوب نی: مادر! هوا به اپونه
 

 رمیهسددت. بم ضیکه مر ینجوریمردم دسددت ما امانته... هم ی: بچه مامان
 مادرش. یبرا
 

 باز بود. ششیم گرفته بود و پونه هم ن خنده
 



 .ستین ضیمامان. رستار حالش خوبه. مر -
 
 
 
 
 
 خدا خودش شفاش بده. شاالیبگم! ا یچ -
 

 م.رفت اطیرو از دستش گرفتم و به سمت ح یمسافرت یزدم. پتو لبخند
 

چمن و شن و گل بود. با  شتریگشتم. ب دنشید یاطران خونه رو برا ی محوطه
شش نم ادیبزرگ بود بابا از درخت ز نکهیا شت وقتومدیخو ست دا  یوت ی. دو
اخل نشددسددته بود. د قیآالچ ی. تونهیرو بب اطیا ته حت سددتهیا یم ییجلو وانیا

 رفتم.
 
 !ینیکه ماه رو بب ینشست یم رونیحداقل ب -
 
 جا هم معلومه. نیاز هم -
 
شن که اطران آالچ یبرق رو زدم تا حباب ها دیکل سبز رو شن  قینور  بود رو

 بشن. به طرفش رفتم و پتو رو جلو بردم.



 
 .یبنداز رو شونه د سرما نخور -
 
 وس  مرداد؟ -
 
 .شهیسرد م گهیساعت د می... نهیکوهستان نجایا یهوا -
 

 گذاشت. یرو گرفت و گوشه ا پتو
 
 کجاست؟ مانیممنون. ا -
 
 حوصله نداره. -
 
 چرا؟ -
 

 دادم. هیتک یضلع 6نشستم و به ستون  کنارش
 
 !!نیبفرما بش -
 
 .نمیش یخودمونه. هر جا بخوام م یخونه  -



 
 چرا حوصله نداره؟ :دیزد و پرس لبخند

 
 نه. گمیهست، من م یزیچ هی گهیبعد، پونه م -
 

 نگفت. یزیشد و چ شتریش ب خنده
 
 کنه بابام از قصد فرستادش قطر که جلو چشمش نباشه. یفکر م -
 
 .گهیراست م دیشا -
 

به رو خ نگاهش به رو  به صددورد  نیبود. تو ا رهیکردم که  چند وقت معمواًل 
 ادیمن رو  یرو اعصدداب بود. گاه یلیاخالقش خ نیکرد که ا ینگاه نم یکسدد

 آب نشده بود. خشیهم هنوز  دی. شانداختیپدر مهرناز م
 
 به من نگاه کن! میزن یحرن م یوقت -
 

 داره؟ یتیزد و گفت: چه اهم پوزخند
 
ستیشرم و ح یکردم از رو یشناختمت فکر م یاگر نم - سر به  ا که انقدر 
 !!یریز



 
لب ج یلیپوست روشنش خ یچشم ها و موهاش رو یرگیطرفم برگشت. ت به

 یزل زده بود و حرف نکهیبود. از ا  یانقدر نزد یکرد. به خصو  وقت یتوجه م
مد: فکر م ینم به حرن او گاه ترس برم داشدددت. خودش  ناخودآ  یکن یزد 
 !؟یشناسیم
 
کت نگاهش م یبگم. هنوز ب دیبا یدونسددتم چ ینم کردم.  یحرکت و سدددا

م که به جون ی. از ترسدمیخودم رو عقب کش هیدستش رو تکون داد که من سر
خواست پتو رو برداره که از حرکتم جا خورد.  یافتاده بود، تعجب کرده بودم. م

 .یالزم دار شتریبه سمتم گرفت و گفت: خودد ب
 

ست که خ یلبخند رو دوباره ش دلگرم کننده بود. به رفتار چند  یلیصورتش ن
 و پتو رو دورم انداختم. دمیخودم خند شیپ هینثا
 
 فق  به خاطر بچه؟ ؟یچرا طالق گرفت -
 
د. ...البته... بچه بهونه بودیرسدد یم یکیبه  دیباالخره ثرود دو تا خانواده با -

 از من سر بود. یلیانوش خ
 
 بود. دهیرس تیریپدر تو به مد یاون که با رأ -



 
 .رهیانوش ذاتًا مد -
 
 زده موفق بوده. همه قبولش دارند. یامه دادم: دست به هر کارخنده اد با
 
 ؟یدوستش داشت -
 
و  ماوردیخودم ن یبه رو یدرباره احساساتم تعجب کردم ول شیسوال ناگهان از

ضان! ا ست داده بودم... با اون افت ته هم که رف مانیگفتم: من تازه برادرم رو از د
شهد انتقالبود قطر. به خاطر ازدواج، دو ترم آخر ا ضا یز م  یگرفته بودم و تو ف

 جیچقدر گ یفهم ی... اصاًل نمبودبودم... بابا هم حالش بد  دیجد یدانشگاه
 به انوش بود. دمیام یکننده ست. همه 

 
نفر حرن  هیخواسددت با  یداد. دلم م یانداخته بود و گوش م نییرو پا سددرش

ستار هم آدم بد شم. ر شدنش نبا س یبه نظر نم یبزنم که نگران ناراحت  . دیر
 شد. یباعث اعتماد م یلیخ اتشیاز خصوص یبعض یحت
 
گاه یمحل یاز ب لیاوا - مدیغرغر کردنش خوشددم م یهاش و  به و ماه  هی. 

 یقبول نداره. اختالن سددن یزندگ  یمن رو به عنوان شددر دمیکه فهم دینکشدد
 بود. ادیمون هم ز

 



دونم. با همه  یخالقش رو م. فق  دو سال از من بزرگتره. امیبا هم بزرگ شد -
 !نهیهم

 
ستم، م یازش کم  م - سرش نمیمن زونیگفت آو یخوا سر به  شتم،  ی.  ذا
 ست... گهید یکیگفت چشمت دنبال  یم
 

 دانشگاه برام بپا گذاشته بود. یزدم و ادامه دادم: تو پوزخند
 
 دوِست داشت؟ یکن یچرا فکر نم -
 
 زن گرفت. ادیآره. از عشق ز -
 

بودند. بعد از طالق من، عقدش کرد.  غهیمن بفهمم صدد نکهیتا قبل از ا البته
 داشت؟ دهیحرن ها به رستار چه فا نیزدن ا یول
 

 بگه که گفتم: ولش کن. یزیچ خواست
 

 هیتر شدم و بهش تک  یشونه هاش انداخت. نزد یپتو رو گرفت و رو ی گوشه
 قیآالچ نیا یفتادم که توا رسددتانمونیدب یالهام و چند تا از بچه ها ادیدادم. 



ست یکنار هم م یطور نیهم ش ها  حرن شتری. بمیگفت یو چرد و پرد م مین
 ه؟یاطرافمون بود. خنده م گرفت که گفت: چ یپسرها یهم درباره 

 
 خوره. یکه به درد همه کار م میکرد دایپ بیغر بیآدم عج هی -
 

 هم داره. یو گفت: گارانت دیخند
 
گفت: دخترم! جواب  یرازیبلند شد و ش میگوش sms یبار صدا نیسوم یبرا

 بده.
 
 saveعکس رو  یها هیرفت. ال رونیتعجب نگاهش کردم که بلند شددد و ب با

ه ک« دخترم»گفته بود  نیآوردم. همچ رونیب زیم یرو از کشددو میکردم گوشدد
 اومدم! یواسه گردش علم نجایمن ا ایانگار چهل سال از من بزرگتره !! 

 
شه ول ی شماره شتم از الهام با ستار بود. انتظار دا شلوغ تر از  یر سرش  انگار 

 ؟یبود: داخل ساختمون یکیحرن ها بود. متن هر سه  نیا
 

 دادم: آره. چطور؟ جواب
 

 گرفت. دکمه رو زدم و گفتم: بله؟ تماس
 



 د؟ییبفرما -
 

 !یو گفتم: تو زنگ زد دمیخند
 
 .نجاستیفروشگاه اتکا هم ا دیبله. هستم. اتفاقًا مسئول خر -
 
 اوهوم. خدا رو شکر! -
 
 .میمنتظر -
 

دستم نگاه کردم و نفسم رو فود کردم. آخر وقت بود.  یتو یکرد. به گوش قطه
ود. جلوتر ب ستادهیا یرازیش زیکنار م یرفتم. مرادخان رونیرو برداشتم و ب فمیک

نفر  هیفق   د،یکن لیتعط دی. شددما هم اگر خواسددترمیرفتم و گفتم: من دارم م
 .ادین شیپ یبمونه که مشکل

 
 : من امروز عجله دارم.یرازیش
 

که مشددغول  یرازیبه شدد یبه هم نگاه کردند. مرادخان یمیو ابراه یمرادخان
 مونم. یگفت: من م یمیکتش بود نگاه کرد و ابراه دنیپوش

 



 یبشددده. خداحافظ یمیمتوجه احسددداس ابراه یقراره مرادخان یبودم ک مونده
هر حال  بگم. به یچ دیدونستم اونجا با یکردم و به طرن دفتر رستار رفتم. نم

 .میدیخند یبد نبود. حداقل م جانیکم ه هی
 

که  نیاومدن من رو اطالگ داد و اجازه داد که داخل برم. در زدم و هم یمنشدد
خودم رو گرفتم و سالم کردم. رستار به  یوارد شدم خنده م گرفت. به زور جلو

 .دییکنارش اشاره کرد و گفت: بفرما یه کاناپ
 

رستار  یلوج یکنه. مرد نییگفتگو رو تع ریمس یو منتظر شدم تا اتفاق نشستم
سته بود و به من چپ چپ نگاه م ش سرفه  ین کرد. به رستار نگاه کردم و با ت  

هسددتند  یجناب حامد شددونیگفت: ا هیبگه. سددر یزیعالمت دادم که چ یا
 خانوم عمادزاده!

 
 زدم و رو به مرد گفتم: خوشوقتم. لبخند

 
 .نیهمچن -
 
 !دمیشن دپوریسع یاز آقا ادیرو ز فتونیتعر -
 

 به من لطف دارند. شونیو گفت: ا دی!. مرد خندهیدونستم ک یاصاًل نم حاال
 



شتم که د به ستار برگ سکه م ک یباال رفته به من نگاه م یبا ابرو دمیسمت ر نه. 
 .یرفه اح ی نهیافتاد که خراب کردم. خواستم درستش کنم و گفتم: البته در زم

 
 شد و گفت: بله. متوجه ام! شتریمرد ب ی خنده

 
 کرد و بلند شد. یکیخرابترش کرده بودم. رستار اخم کوچ ظاهراً 

 
دونم که دو سددداعت! زحمتتون  یم یحامد ی. آقاذارمیخب. من تنهاتون م -

فروش کاالها چند تا سددوال ازتون  زانیم یخانوم عمادزاده درباره  یول .میداد
 داشتند.

 
 رونیگفت و ب یا« با اجازه»که  میکرد یبا تعجب نگاهش م یو حامد من

 یذهنم بسددازم. وقت یکردم جمله ها رو تو یرفت. مرد منتظر نگاهم کرد. سددع
 شد، گفت: من در خدمتم. یسکوتم طوالن

 
 ...ممنون. در واقه -
 
 سهامدار؟ د؟یشما دختر جناب عمادزاده هست -
 
 بله. -



 
 کمکتون کنم. شمیخوشحال م -
 
خواسددتم نظر  ی. ممیظاهر کاالها هسددت یتو یراتییتغ جادیما مشددغول ا -

ا و ه یانواگ بسته بند یمختلف رو درباره  یفروشگاه ها دیخر یکارشناس ها
 د؟یکن یم هیته شتریرو ب ییها بدونم... شما چه نوگ کاالها یقوط

 
ه ب رانیا یانوش انداخت و گفت: تو ادیکه من رو  دیبه چونه ش کشدد یدسددت

وجه مرفه به مارک ت ی. طبقه شدهینم یظاهر چندان توجه تیفیو ک یبسدته بند
س  ب یدارند، طبقه   فیعض دن،یخود جنس رو مالک قرار م تیفیک شتریمتو

 مناسب رو. متیترها هم ق
 
- ... 
 
ه که بسددت ییکرده باشددم، جنس ها یادامه داد: اما اگر بخوام کمک یکالفگ با

شابه مارک ها یها یبند سند. اتفاقًا  یبه فروش م شتریدارند، ب یخارج یم ر
شو هیما دیخر یمن هم برا ست ستم چون ت نجایا ردندانیو خم یید  ها و وپیه

 .میسته لیشک یدنبال جنس ها شتریداره. ما ب یمناسب تر یها یقوط
 

 تکون دادم و گفتم: درسته. سر
 



 باشم. ییجا دیخوام، من با یعذر م -
 
 کرده بودم. دایپ یساعتش نگاه کرد. به لطف رستار اطالعاد خوب به
 
 .دیکرد یبله. حتمًا... کم  بزرگ -
 
 کنم. یخواهش م -
 
 !نیدادم و گفتم: هم هیرفت. به کاناپه تک رونیو کتش رو برداشت و ب فیک
 
 فرستادم: رفت. Smsدها عادد نداشتم. مر یمحل یب به
 

 یم  یدر باعث شد به پشت سر نگاه کنم. با لبخند نزد یبعد صدا قهیدق چند
 شد.

 
 ؟ینگفت مانیچرا به ا -
 
 .یچون تو مهارد دار -
 
 مهارد؟! -



 
 دادن مردها. یفرار یتو -
 
 کردم؟! یتا خواستگار رد م 30 یمن سال یوقت یتو کجا بود -
 
 اوه اوه!! -
 
 داره دلشون کجا باشه! یالبته بستگ -
 

 یکم هیکردم.  یکشدده و با دهن باز نگاهش م ی. حس کردم خجالت مدیخند
 .دمیفهم یرو نم لشیهم ناراحت شده بودم که اصاًل دل

 
 رفت. ینشست و گفت: دو ساعت بود، نم جلوم

 
 م.ر موفقدونستم چقد ینم یروشنفکرها به نظر برسم ول هیکردم شب یسع

 
 داد؟ یداشت نخ م -
 
 یمنو م یخصددوصدد یزندگ ایدن یآره. انگار همه  ییجورا هیخنده گفت:  با

 دونند.
 



و  افهیق نی. با اییشدددم و به طرن در رفتم. همزمان گفتم: انقدر که تابلو بلند
 .دمتیند یلباس. من تا حاال با لباس رسم

 
 .امیصبر کن ب -
 
 ؟یکارها کرد نیقباًل هم از ا -
 
 زد. یرو گند م زیهمه چ مانیا یآره ول -
 

 رفتم. رونیو ب دمیخند
 
و من در حال انتخاب  میزد یخونه قدم م  ینزد یپاساژ یساعت بعد تو  ی

ستم طرح یپونه بودم. م یلباس برا ش یکه معمواًل م یخوا شه. ما  نیپوشه، نبا
به  یاه. نگمیکرد یبابا رفت و آمد م نیبود و فعاًل با ماشدد رگاهیتعم یهامون تو

ت خواس یدلم م یزمان هیکرد.  یانداختم که با لبخند به لباس ها نگاه م مانیا
ما آرزوم برا امیلباس بچه ب یحت ایجور لباس ها  نیا دیخر یبا انوش برا  یا

شا شهیهم ستار نگاه کردم که با اخم و  صورد ر سرد به  دیآرزو موند. به  ح
 کرد. ینگاه م نیتریو
 
 د؟ینموند نیشما چرا تو ماش -



 
 !مینگهبان تو ا ی: ما فرشته هامانیا

 
 : زود باش!رستار

 
 خوبه؟ نی: امن

 
 : آره. برو بخر.رستار

 
 ه؟یچ نی: اه اه . امانیا

 
 ؟یبپوش یخوا ی: مگه تو مرستار

 
 دونم. یزنم رو م ی قهی: من سلمانیا

 
 کرد. یداشت که تو رو انتخاب نم قهی: سلرستار

 
 !دیدعوا نکن :من

 
بنفش  و دیسف یگرفتم که طرن ها یاسی یحاملگ راهنیپ هیمغازه رفتم و  داخل

 نبود. یاومدم کس رونیب یخوب بود. وقت یلیداشت و به نظرم خ رهیت



 
 4 فصل

 
سته ست خودش رو غافلگ چیکادوپ ی ب شتم. مثاًل خوا شون ن ریرو جلوش گذا

 بهش گفته. مانیا شبیمن مطمئن بودم که د یبده ول
 
 .شهی. در واقه اولکهیکوچ یلیخ -
 
 !!رم؟یآخجون. بازم قراره بگ -
 

 و گفت: وا کن! دیخند مامان
 
 اول حدس بزن! -
 

انقد تابلو  یعنی ،یصددورتش گذاشددت و گفت: وا یدسددت هاش رو رو پونه
 بودم؟!

 
 ه؟ی... چ؟یدونست ی: ممامان

 
 .یفسفور راهنیدر حال باز کردن کاغذ گفت: پ پونه



 
و گفت: وااااه . منو دسددت  دیکشدد یکوتاه غیج د،یرو د یاسددیرنگ  یوقت و
 !؟یندازیم
 

ن کانو یکردم و برا یرو ادهیخلود رو پ یرفتم. طول کوچه  رونیو ب دمیخند
 دربست گرفتم.

 
□ 
 
 نجایاز ا یرو گفتم ول ریهم دسددت تکون دادم و مسدد یتاکسدد نیسددتمیب یبرا

م بابا رو ه نیاطران نبود. ماش نیآژانس هم ا هیو  ومدیم ریگ نیبد ماش شهیهم
. سرم رو بفرسته دنبالم نیبچه ها برده بودند. خواستم زنگ بزنم به بابا که ماش

کانون  گنیکه از پارک دمید وافشار ر نیبرگردوندم و ماش ابونیخ یبه طرن انتها
شدم و به طرن پ رونیب شت ما پدمیرو دو ادهیاومد. هول  ست ندا  دهای. بابا دو

 که مثالً  میشد یم میاز آشناها قا شهیهم م،یشد ی. اگر هم مجبور ممیبر ییجا
مورد  در یداشت. حت مینوجوون هم بود یرو وقت تیحساس نیبابا نره. ا یآبرو

دانشگاه مشهد قبول شدم، از  یها بود که وقت یریسختگ نی. به خاطر هممانیا
 خداخواسته رفتم.

 



ش شار کنار خ نیما ضا دمیرک کرد. خودم هم فهمپا ابونیاف تم کردم و رف هیکه 
 رونیب تیسکوئیو ب  یبا چند تا ک یلفت دادم تا بره اما وقت یداخل مغازه. کم

 زنم.ب دنیتونستم خودم رو به ند ینم گهیبود. بوق زد. د ستادهیاومدم، هنوز ا
 

ش  ینزد شد و بازش کرد.  نیما سر تکون دادم. به طرن در خم  رفتم و براش 
 کنم. یرو ادهیخوام پ یدر رو بستم و گفتم: م

 
 !!یشیهوا؟ گرمازده م نیو گفت: تو ا دیخند

 
 .شمیگفتم که. مزاحم نم -
 
 ؟یدون یمنو قابل نم نیماش -
 
- ... 
 
 .رمیگ یش رو م هیکرا -
 
ت. مسددخره سدد یلیخ شددتریب یپافشددار دمیداد که د لمیلبخند قشددنگ تحو هی

 نشستم و گفتم: ممنون.
 



 ؟یدر رفت ،یدیچرا منو د -
 
 .دمی. واقعًا خجالت کشدیبد شد که فهم یلی. خیوا
 
 .رمیها رو بگ نینه استاد. رفتم ا -
 
 دستم رو بلند کردم. یتو لونینا و
 
 استاد! استاد! -
 
 اخم کرده. دمیطرفش برگشتم که د به
 
 !گهیتمومش کن د -
 
ستم چ ینم به جز من!  ،یبگم. خودش ادامه داد: با عالم و آدم راحت دیبا یدون

 اد؟یخوشم نم ینیب یمگه نم ه؟یحکمتش چ
 

 !دیخنده و گفت: ببخش ریزد ز هیکردم. بعد از چند ثان ینگاهش م هنوز
 
 ه؟یرفتار چ نیا یمعن -
 



 کنن. هیخوان گر یشده که م ییبچه ها هید شب افهیق -
 

 شد! یم شونیزیچ هیروزها همه  نینگاه کردم. ا رونیافتاد. به ب راه
 
 ؟یناراحت شد -
 
 نه. -
 
 جالبه. یلیخ -
 
- ... 
 
 !یشیاز دستم ناراحت هم نم ی. حتیبه من ندار یاحساس چیه -
 
 جون! ی... کامشه؟یناراحت بشم مشکل حل م -
 

 . خودم هم به خنده افتادم.دیبلند خند بلند
 
 کجاست؟ نتیماش -
 



 .رگاهیتعم -
 
 «برسونمت؟ شهیم»روز تونستم بگم  هیباالخره  -
 
 د؟یگفت یک -
 
 از اول؟ میبرگرد یخوا ی. میگیراست م -
 
 دفعه سوار نشم. نینه... ممکنه ا -
 
 .یریآژانس بگ یشیکنم. مجبور م یاگه به شانس منه که االن پنچر م -
 

 اطران نگاه کردم.  یزدم و به تراف لبخند
 
 ؟یکار یب ییچه روزها -
 
 چطور مگه؟ -
 
 الزم دارم. -
 
 سه شنبه ها. -



 
 خوبه. -
 
 د؟یچکار دار -
 
 .گمیبعدًا م -
 
 نپرسم؟ یعنی -
 
- ... 
 

 داشت، حرن ندهیآ یکه برا ییکارها و برنامه ها یدرباره  ایرو  ریطول مس تمام
در خونه پارک کرد، با  یجلو یو افشارها گفت. وقت دپورهایاز خاندان سع ایزد 

 !دیخنده گفتم: رکورد زد
 
  یرو  ریمسدد نیعالمت سددوال به طرفم برگشددت که ادامه دادم: تا حاال ا با

 بودم. ومدهین مهیساعت و ن
 
ست پ یکه م یابونیو خ یهر فرع از صد تو تراف دهیچیتون چند تا   یبود و از ق
 و بلوار انداخته بود. ابونیخ



 
 !یخود تو هم رکورد سکود زد -
 
 داخل. دییبفرما -
 
 ممنون. عجله دارم. -
 
 عجله!!! -
 

 شد؟ یمن چ ی هیبشم که گفت: کرا ادهی. خواستم پدیخند
 

 یکه تو یزیخواسددتم به اون چ یشددده بود و نم طونیشدد یلیهاش خ چشددم
هم  نیداشبورد گذاشتم و گفتم: ا یرو تیسکوئیب هیفکر کنم.  گذره،یذهنش م

 سهم شما!
 
 بود؟ تیسکوئیخنده گفت: سهم انوش هم فق  ب با
 

م: رو برداشددتم و گفت تیسددکوئیاجازه داده بودم که انقدر پر رو بشدده!! ب یک من
 !هیادیهم ز نیهم

 
 شدم. ادهیشد و من پ شتریش ب خنده



 
□ 
 
 کنار من حرکت داد و یصندل یخودش رو تو یرازیاتاقم نشسته بودم. ش یتو

شته م کامپگفت: واال اره اما درب دمیهم د  یو گراف ی. آموزش طراحوترهی من ر
تونم اظهار نظر کنم. بهتره با  یها اصدداًل نم یو شددکل بسددته بند یقوط ی

 .دیمتخصش مشورد کن
 
 ؟یرنگ ها چ یکنم. درباره  یبه موقه مشورد هم م -
 
 رو داره. ینقش اصل دیست. سف ندهیاغلب محصوالد ما شو -
 
 جاست. نیمشکل هم -
 
 ؟یتر نگاهم کرد و گفت: چه مشکل قیدق
 
 و ریرو ز یمحصددوالد بازار داخل یور رفتم و گفتم: همه  زیم یخودکار رو با

 بودند. دیرو کردم... همه سف
 
 خب؟! -



 
شب - سف هیهمه  صورت دیهم.  سبز... من  دیسف ،یو آب دیسف ،یو   یزیچ هیو 
 متفاود. زیچ هیخوام که جلب توجه کنه!  یم
 

به قوط یبا رنگ ها یفکر کرد و گفت: بسددته بند یکم کثرًا که ا ییها یتند 
 .ادیهستند نم دیسف
 
 عوض بشه. دیها هم با یقوط -
 
 ؟یمثاًل چه رنگ -
 
 .ی... اصاًل خود مشکرهیت یرنگ ها -
 
 .دیو بلند خند!!« یمشک»تعجب گفت  با
 
 گفتم. یجد -
 
 !م؟یکار کن یفیکث یهم لکه ها کشیو داخل پالست میکن یچطوره قهوه ا -
 

 واقعًا خنده م گرفته بود. یخواست به روش بخندم ول ینم دلم
 



 .هی. تضاد جالبستین یفکر بد -
 

 .دییو گفتم: بفرما میضربه به در خورد. خنده مون رو قطه کرد چند
 

خان عد از کم یمراد باز کرد و ب قا یدر رو  فت: آ گاه کردن، گ چپ ن  یچپ 
 اومده. شیپ یمشکل نییپا یها ستمی! تو سیرازیش
 
 ست؟ین یمیگفت: مگه ابراه یرازیبا مقنعه ش ور رفت. ش یکم و
 
 بهتر باشه. دیشما بر دیگفتم شا -
 
 .امیباشه االن م -
 

با ابرو ریرو ز دسددتم گاه کردم. هر دو ب یچونه زدم و  ته ن ن رونیباال رف د. رفت
 میبعد گوشدد قهیدق 10دوباره مشددغول فکر کردن به شددکل ها و رنگ ها شدددم. 

 افتاد. جواب دادم: بله؟ مانیا یزنگ خورد. شماره 
 

 ؟ییکجا دهیبلند گفت: ش یبا صدا باً یتقر
 
 شده؟ یترس برم داشت و گفتم: تو دفتر. چ هوی



 
 .نجایا ایب -
 
 ؟ییکجا -
 
 زود باش! -
 
 ؟یتو اتاق خودت -
 
 آره. زود باش. -
 
 شده؟ یچ -
 

واقعًا نگران شددده  یممکنه افتاده باشدده ول یدونسددتم چه اتفاق یکرد. نم قطه
بود.  هستادیخودش ا ستمیهنوز کنار س یرازی. شدمیبه طرن در دو هیبودم. سر

به بچه ها از دفتر ب  شدددهیهم مانی. ادمیراهرو دو یزدم و تو رونیبدون توجه 
سر م یخودش رو تو س یو م نداختیدرد شه. بدو فتادها یاتفاق بد دمیتر ن با

ش یدر زدن در رو باز کردم. وقت سر جاش ند یمن د و ش شتریب مینگران دم،یرو 
 !مانیخودم رو به در اتاقش رسوندم. باز کردم و داد زدم: ا هیسر

 



س سکود همه جا رو پر کرده بود. بعد از چند ثان یک  یخنده  یصدا هینبود و 
 به عقب برگردوند.من رو  د،یشد

 
 انمیشدم و رو به ا ی. عصباندندیخند یو رستار به من زل زده بودند و م مانیا

 !؟یکرد یکالس نم یب یها یشوخ نیگفتم: قباًل از ا
 

 گفتم! یدیگفت: د مانیخنده ش رو کنترل کرد و به ا رستار
 
زده بود همون جا  مانیاز توهماتش به ا یسددوال بهش نگاه کردم. اگر حرف با

 !دمیبر یسرش رو م
 
 .ای. بگهید میکرد ی: خب حاال. شوخمانیا

 
جا بهم  نیاز هم شیورق لواشدد  رو به طرفم گرفت. رنگ قرمز و قهوه ا چند

 دهیادامه داد: منو بگو که براد لواش  خر مانیزد. اما نگرفتم که ا یچشم  م
 بودم. اصاًل دست من نم  نداره.

 
 .یگرفت یواسه پونه م دیبا ؟یرفتم و گفتم: چرا واسه من گرفترو ازش گ لواش 

 
 .دنتهیدو ی زهیجا -



 
 .دیبه صورد رستار نگاه کرد، دوباره خند ینشست و وقت شیصندل یرو
 

 !!؟یخودتو رسوند ینجوریکه ا فتهیقرار بود براش ب ی: مثاًل چه اتفاقرستار
 

ا ت ییچه دردسددر ها نیا یوند یرو براش باال انداختم و گفتم: تو چه م ابروم
 .یدگیتا مارگز ریحاال درست کرده؟... از گم شدن و دست و پا شکستن بگ

 
 : مار؟!!رستار

 
 .گهی: راست ممانیا

 
 طرن در رفتم و همزمان گفتم: خدا شفاتون بده. به
 

 .نیش رو بب جهینت سای: حداقل وارستار
 
 گفت: گمشو بابا! هیسر مانینگاهشون کردم که ا جیگ
 

 !جه؟ی: نتمن
 

 دادم. هیتک زهایاز م یکی یشده بودم. برگشتم و به لبه  کنجکاو



 
 اد؟یدونستم خواهرم واسه نجاد من م یمن نم یکرد الی: خمانیا

 
 «کنه اسکلش کردم! یف  م» یگفت یکه م شیساعت پ می: نرستار

 
 راه اومدم. نهمهی: منو بگو که امن

 
 ؟«اسکل»گفتم  ی. کگهی: دروغ ممانیا

 
 ؟ی: نگفترستار

 
 : واقعًا که... قراره چکار کنه؟من

 
 : عمراً مانیا

 
 من بگم انجام بده. ی: قراره هر چرستار

 
 .دیی: دوستان! مجلس تموم شد. بفرمامانیا

 



شو تو ح و صم دراومد و گفتم: پا شاره کرد. حر ست به در ا ر کالغ پ اطیبا دو د
 برو!

 
 رو چرخوند. شیباز صندل شیبا ن مانیا

 
 .گهی: پاشو دمن

 
 باال رو بهم بزن. یداد و گفت: نه. برو جلسه  هیتک زیکنار من به م رستار

 
 یادینه. حس کردم ز ای گهیم یجد نمیتعجب به صددورتش نگاه کردم که بب با

 .ستادهیبه من ا  ینزد
 

 !سایپاش وا ایشرط نبند  ای: رستار
 

 .ارهی... انوش پدرش رو درمالیخ ی: بمن
 

 که انوش نفهمه. نهی: حالش به ارستار
 
با لب و لوچه ش ادا در م مانیا به بار ابرواوردینگاه کردم  چپش رو  ی. چند 

 تکون داد و آخر گفت: باشه!
 



 .میبد شنهادیپ یکه راه میهمه مون فکر کرد قهیدق چند
 

 باال داد بزن. ی: برو تو راهرومن
 

شم غره رفت. چه  دمیاز فکرم خند خودم ستار چ ست  یم یا گهیکار دو ر تون
 کنه.

 
 پرد کن داخل و فرار کن. یزیچ یگارتیس هی: برو رستار

 
 کجا بود؟ گارتمونیس ه؟ی: مگه چهارشنبه سورمن

 
س مانیا شد. به در نر ست دهیبا خنده بلند  شت و کتش رو درآورد. آ هاش  نیبرگ

 رونیها رو برداشت و ب یاز عسل یکیکرد.  یرو باال داد. اطران اتاق رو بررس
 رفت.

 
 !ی: چه زود خودتو رسوندرستار

 
شم هاش با هم یتو یزیچ هیصورتش نگاه کردم.  به شت. نم شهیچ  یفرق دا

وض حساس بشه. در ع شتریرو دوباره شروگ کنم که ب دهیفا یخواستم بحث ب
 !ارهیسر خودش ن ییگفتم: بال



 
 ؟یچرا انقدر نگرانش -
 
 شدم. یگران من یرفت یاگه تو هم م -
 

بعد گفت: مگه بچه  هیفاصددله گرفت. چند ثان زیهاش رو بسددت و از م پل 
 ست؟

 
 رفته کار بچگونه کنه. یول -
 

سمت پله ها رونیزد. از اتاق ب یشور م دلم سوم رفتم.  یطبقه  یاومدم و به 
 مدیرو د مانیکرد. هنوز چند پله مونده بود که ا یرستار هم دنبال من حرکت م

 .ادمستیو ا
 

 شد؟ ی: چرستار
 

 : اونجاست.من
 
 !وونهیو گفت: د دیپشت سرم سرک کش از
 



س  راهرو رو مانیا سل یو س ستادهیا یع ش یم گاریبود و  . دودش رو به دیک
ر به صدا د رشیکرد. منتظر بودم که هر لحظه آژ یطرن سنسور سقف فود م

سدددالن کنفرانس داشدددت. احتمااًل با چند نفر از  یتو ی. انوش جلسددده اادیب
 ...شدیآزما یدکترها

 
اتفاق  یساختمون آتشسوز نیا یسالن پخش شد. تا به حال تو یتو ریآژ زنگ

اشت که د یبلند یلیخ یهمه جا نصب بود. صدا اطیاحت یبرا یبود ول فتادهین
شدار، گ یبه جا ستار به خودم اومدم ک یم جیه ست ر شار د : ه گفتکرد. با ف
 !گهی!!! بدو د؟یدیخواب

 
 یهمه از پله ها م یرو بلند کرده بود و جلو یافتاد که عسددل مانیبه ا چشددمم

از ب ی!! صدام؟یبود که ما کرد یچه کار احمقانه ا نی. خنده م گرفته بود. ادیدو
به  مانیاومد و من و رسددتار و ا یشدددن در سددالن کنفرانس و همهمه از باال م

قه  فت.  یآبروم م دید ی. اگر انوش من رو ممیدیدو یم نییپا یطرن طب ر
. به عقب نگاه کردم. هر لحظه ممکن بود از میدوم بود یطبقه  یوسدد  راهرو

سددر برسدده. سددرم رو چرخوندم و  یطبقه کسدد نیهم یاتاق ها ایاول  یطبقه 
شد. خ مانیکردم. ا شتریسرعتم رو ب سل المیوارد اتاقش  ست یتو یاز ع ش د

شد. هول ها نبودم. تا به  طنتیش نجوریهم اهل ا یکرده بودم. از بچگ راحت 
که جلو تر از  یسددنگ کف راهرو ولو بودم. رسددتار چند قدم یخودم اومدم رو

 یعد روب هیزدم. دو ثان یکوتاه غی. جدیمن بود به عقب برگشت و دستم رو کش



 باز شددده بود و گهیرفتم و در دفتر و دو تا اتاق د یدسددت هاش به طرن اتاق م
 .نداومده بود رونیکارمند ها ب

 
 ؟دیدر رو پشت سرمون بست و با خنده و نفس نفس گفت: حال کرد مانیا

 
 داد و گفت: ُمردم. هیبه در تک رستار

 
 قطه شد. ریآژ یصدا

 
 ؟یباشه چ دهینفر د هی: اگه من

 
 رو زدم.  ی. رکورد المپدیند چکسی: منو همانیا

 
 ور نبود. نیه احواسش ب ی: کسرستار

 
 !؟یذارینم نی: چرا منو زممن

 
 !هیادیز یزیچ هی نمیب ی... آها. م؟ی: چرستار

 
 .هیادیکه کاًل ز نی: امانیا

 



 ی. برگشددتم و به صددورد هادمیکشدد قیطرن پنجره رفتم و چند تا نفس عم به
 دارم؟ دنیدو نهمهیخندونشون نگاه کردم و گفتم: آخه من جون ا

 
 مشت لواش !  ی: به خاطر مانیا

 
 باال! ی: نه. به خاطر خراب کردن جلسه من

 
 یخاصدد میبا تعجب نگاهم کرد که ادامه دادم: مگه قرار بود تصددم رسددتار

 رند؟یبگ
 
ه. اما ن ایکار داشددته  نیاز ا یقصددد نمیبودم که بب دهیکشدد شیحرن رو پ نیا

مه  یعاد یلیخ به ه ته!...  باد رف با به  قت هم  ظاهرد اخال به جز  فت:  گ
 ساده بود. یشوخ هی! فق  یمشکوک

 
 کردم. یپس من هم شوخ اد،یخوشت م یاگه تو انقدر از شوخ -
 
- ok یشوخ یپا ذارمشیم! 
 
 نشده! یجد هویتا  دیب*و*سرو ب گهیبا خنده گفت: حاال همد مانیا

 



زدم و به سمت در رفتم. رستار دستم رو گرفت. برگشتم. فکر کردم واقعًا  لبخند
 چشمم گرفت. یکنه! اما با لبخند لواش  ها رو جلو یب*و*سخواد رو یم
 
□ 
 

بهیماه یها رو تو ینیزم بیسدد و شددعله رو کمتر کردم. مامان در  ختمیر تا
 ؟یرو بست و گفت: از کجا آورد خچالی

 
 از دوست هام. یکی یه با بچه خودم درست کردم... البت -
 
 شناسم؟ یدوست! من نم -
 
 مهرناز! یدخترعمه  یبچه  -
 

ها چه ند دق ییدروغ  چه  یا قهیکه چ با ب فت: تو  مد و گ  ینگفتم! جلوتر او
 ؟یدرست کرد یشوهر سابقت کاردست یمنش یدخترعمه 

 
 مگه؟ هیکردم و گفتم: چ نگاهش

 
 . فق ...یچیگفت: ه آشپزخونه نشست و یها یاز صندل یکی یرو
 



 ؟یفق  چ -
 
 .یشیم ینطوریا یدروغ بگ یخوا یتو هر وقت م -
 

 ها دادم که نسوزند. ینیزم بیرو به س حواسم
 
 دروغ گفتم؟ یمن ک -
 
 د؟یبا هم رنگ کرد دینشست -
 
ض یمامان هم که تا ته و تو نیبابا. ا یا د. ش ینم الیخ یآورد ب یرو در نم هیق

 .یشینگفتم که خودش گفت: برو به کارهاد برس خسته م یزیچ
 
 روز من خونه ام. حداقل ناهار درست کنم. هی. گهینه د -
 

 تو امروز خونه مونده. ی مهیو گفت: باباد به خاطر ق دیخند
 

 ؟یگیو گفتم: راست م دمیهم خند من
 
 معلومه. -



 
ان . به مامدمیچش دیجوش یقابلمه م یکه تو یا مهیاز ق یذوق کردم و کم یکل

کرد.  یکه از موسددسدده آورده بودم متفکرانه نگاه م ینگاه کردم. هنوز به پنگوئن
 دادم. یکاش اصاًل به مامان نشون نم

 
 د؟یدرست کرد ییظرن شو هیما یبا قوط -
 

 بدم. یجا من سوت هیپرسه تا  یدونستم انقدر م ی. مرونیرو فود کردم ب نفسم
 
 آره. -
 
 شه؟یخودمون هم م یها یوطبامزه ست. با ق -
 

 خودمون به ذهنم اومد و گفتم: آره. یکارخونه  یها یقوط
 
 به باباد هم نشون بده. -
 

 بدم. حیمونده بود که دو ساعت هم به بابا توض نیهم
 
 باشه. -
 



 هیعوض کردن حرن گفتم:  یگاز برداشددتم و برا یها رو از رو ینیزم بیسدد
 . مگه خراب نشده؟ریسرخکن بگ

 
 .رمیگ ی. حاال مرهیم ادمی -
 

 آشپزخونه رفتم. یبرداشتم و به طرن ورود زیم یرو از رو پنگوئن
 
 ؟یبه باباد نشون بد یخواست یمگه نم -
 
 بعداً  -
 

گ موسسه تن یبچه ها یقفسه ها گذاشتم و دلم برا یرو سر جاش تو پنگوئن
و فکرهام رو جمه کردم. دوباره به  ستادمی. کنار پنجره ادیشد. به خصو  مج

شتم.  یطرن قوط شغول کرده بود. اگر قوط یزیچ هیبرگ ها و  هیما یفکرم رو م
 یحجم ها یحت ای یهنر یطرن ها ایمجسمه ها  هیپودر ها و شامپوها مون شب

 شد؟! یم یبود، چ یمعن یبه ظاهر ب
 
 تمام اجزاشطرن پنگوئن رفتم و بلندش کردم. چرخوندمش. چند بار. به  به

قالب در آورد و چ یلیشدددد خ ینگاه کردم. م  یزیاز بخش هاش رو از خود 
صل نکرد که هز شکل کل نهیبهش و شه. مهم  س یکمتر ب سف اهیو رنگ   دشیو 



ند رو یزیهمون چ قاً یدق نیبود. ا گاه لبخ ناخودآ بالش بودم.  که من دن  یبود 
 صورتم اومد.

 
که  دیبه ذهنم رسدد یزیهمه مدد چ نیبودم که باالخره بعد از ا خوشددحال

شت. هم شش رو دا  یو بابا برا میکه ناهار رو با مامان و پونه و بابا خورد نیارز
لو نرفتن به مامان هم  یبرا یاسددتراحت به اتاقش رفت، من آماده شددددم. حت

 زدم. رونینگفتم و از خونه ب یزیچ
 

 دنیبا دشدم. با هادیپارک کردم و پ یبزرگ یفروش یاسباب باز یرو جلو نیماش
 کاریسددپند رو ممنوگ کرده بود اما من دلم براش تنگ شدددده بود و امروز هم ب

سباب باز نیبودم. ب س  یگشتم که هم کوچ یم یزیها دنبال چ یا شه و   مایبا
  یوچک یکنترل کوپتریهل هیباشم.  دهیمتوجه اش نشه و هم تا حاال براش نخر

ستم ب یانتخاب کردم. وقت شتم و برا ادی ام،یب رونیخوا  ین ین یپونه افتادم. برگ
 دمیبردارم اما ترس دیمج یهم برا یکیبرداشتم. خواستم  یپونه هم اسباب باز

س شه که ا یکه ک سه با خبر ب س ش ینطوریاز افراد مو شت. یصورد خو  هی ندا
شمم رو گرفته بود. دو دق س  بدجور چ صورتش زل زدم...  ی قهیعرو تمام به 

به  ی. دختر کوچولورمیدختر کوچولوم بگ یدوسدددت داشددتم برا من و انوش. 
ش»خودم گفتم  سه  شگاه ب!«. دهیب شده بود  رونیاز فرو اومدم. هنوز هم باورم ن

 .ستیدر کار ن یبچه ا چیکه ه
 



ش شهرام پارک کردم. جا  یرو نزد نیما که هم از خونه  یشگیهم یآپارتمان 
  یبه  قهیدق 5. ساعت سپند بود یمدرسه  سینداشت و هم سر راه سرو دید

ظر شدم و منت ادهیمن پارک کرد. پ نیچند متر جلوتر از ماش یدود یبود که پژو
اننده حرن و با ر دشدن بو ادهیبزرگش در حال پ یکه با کوله پشت ستادمیسپند ا

 زد. یم
 

پژو حرکت کرد، به طرفش رفتم و  ی. وقتسددتادیمن سددر جاش ا دنیبا د سددپند
 ؟یگفتم: سالم آقا سپند. خوب

 
نسددبت به ما  ادیسددالش بود. ز 2شددهرام مرد فق   ی. وقتدید یما رو نم ادیز

 نداشت. فق  سر تکون داد و سالم کرد. یعاطفه ا
 
 ؟یریگ یم ادیدرس هاد رو خوب  گذره؟یخوش م -
 
 یمرس -
 

رو نشونش دادم و گفتم:  کوپتریدوست داشتم. هل یلیحرن زدنش رو خ لحن
 ؟یها دوست دار نیاز ا

 
 داره؟ یگفت: باطل هی. سرمیو از دستم گرفت. با هم باز کرد دیخند



 
 آره. -
 

 کردم و گفتم: مامانت منتظره؟ ب*و*سهاش رو  لپ
 
 آره -
 

 جا دادم. فشیک پیز یرو از بسته در آوردم و تو هلکوپتر
 
 بعدًا به عمه زنگ بزن. خب؟ -
 
 باشه. -
 

 ش کردم و گفتم: برو خونه. مراقب باش.ب*و*س دوباره
 

ساختمون دومیکرد یخداحافظ ست تکون داد و به طرن  . تمام مدد به دی. د
 من به ییکردم که به هر حال وارث ثرود عمادزاده ها سپنده و دارا یفکر م نیا

سه. اگر هم درمان جد یاون م دها از مر گهیشد، من د یم دایمن پ یبرا یدیر
 شده بودم. زاریب

 
□ 



 
د از افراد بابا بعد از چن یکی روزیسددکود گذشددته بود. د یتو ریطول مسدد تمام

ش سالم بهم تحو نمیروز ما ا ام ب دهیچطور مطرن کردن ا شیداد. فکرم پ لیرو 
رو  نیگفتم که اشتباه برداشت نکنه. ماش یبهش م دیبا یبود. چه جور یرازیش

 ینگهبان دسدددت تکون دادم. سددر جا یبردم و برا نگیپارک یطبق معمول تو
ستار موندم اما پ ادهیپارک کردم و پ یشگیهم ش ادهیشدم. منتظر اومدن ر د. ن

. در رو باز کردم و خواسددتم بگم میدیآورد که رسدد یخودش نم یاصدداًل به رو
چشم هاش بسته ست. از فکر خودم خنده م گرفت. البد  دمیکه د!« ؟یخواب»

سرش زده بود. وگرنه به خاطر زود ب یابخو یب شبیباز د شدن من داریبه  ، ما ن
صداش زدم. جواب  میصندل ی. رومیکرد یحرکت م رترید مانیاز ا ستم و  ش ن

 یتعجب کردم. نم نشیاسددمش رو گفتم و از خواب سددنگ گهینداد. چند بار د
 یمعصددوم به نظر م یلیخواب خ یکنم. تو دارشیها ب یخواسددتم مثل وحشدد

گوشش بردم که بگم   ینزد وشونه ش گذاشتم و سرم ر یرو رو. دستم دیرس
شددده بودم. چشددم  جیاز دهنم خارج نشددد. خودم هم گ یاما کلمه ا« پاشددو!»

 هاش رو باز کرد و به صورتم زل زد.
 
 شده؟!! یچ -
 

 .میدیعقب رفتم. دستم رو برداشتم و گفتم: رس هیسر
 



ساختمون  ادهیشدم. اون هم پ ادهیپ شد. قفل رو زدم و جلوتر از اون به طرن 
 راه افتادم. هم تعجب کرده بودم و هم ناراحت بودم.

 
صله سر تکون دادم و  ی حو شتم. فق   سالم دادن به بچه ها رو هم ندا جواب 

 یصددندل ینکرده باشدده. رو یبودم برداشددت بد دواریوارد اتاقم شدددم. فق  ام
 زنگ خورد. جواب دادم: بله؟ ین داخلدادم. تلف هینشستم و سرم رو تک

 
 !ی. گوشرمیگ یتماس م دپوریسع یاز دفتر آقا -
 

 ؟یکرد ینطوری: چرا ادیچیگوشم پ یرستار تو یبعد صدا هیثان چند
 

 ؟یرو به اون راه زدم: چطور خودم
 

 ... ولش کن.یچیمکث و ِمن ِمن گفت: ه یاز کم بعد
 
 االن کار دارم. -
 
 باشه. خدافظ. -
 

که بهم دسددت داده بود، به خودم  یرو گذاشددتم. دوباره به خاطر حسدد یگوشدد
شه. نفس عم گهیلعنت فرستادم. به هر حال قرار نبود د ش یقیتکرار ب و به  دمیک



نمونه همراهم آورده  یکه برا ی. پنگوئنستادمیچارچوب ا یسمت در رفتم. تو
 بودم رو نشون دادم و گفتم: قشنگه؟

 
کار  نیدونسددتند منظور من از ا یکردند و نم یسدده با تعجب به من نگاه م هر
 یقوط نیهمچ یبچه تو یاگر شددامپو دیکن یگفتم: فکر م یرازی. رو به شددهیچ

 اد؟یباشه بچه ها خوششون م یا
 
 خب!... آره. -
 
 .دمیپرس دیدار  یچون خودتون دختر کوچ -
 

 ...یول ادیزد و گفت: آره. خوشش م لبخند
 
ه به سال بود ک  ی. کمتر از نمینگاه کردم که عکس العملش رو بب یمرادخان به
ازدواج کرده. اگر خود  یرازیدونست که ش یبخش اومده بود و احتمااًل نم نیا

گفت. صددورد  یم دینفر با هیکنه، باالخره  یخواسددت اشدداره ا ینم یرازیشدد
 .بودشده  گهید یغرق در تفکر و غم و تعجب و حس ها یمرادخان

 
 .میشکل دار کار کن یها یقوط یخوام رو یم -
 



شا یرازیش  یجنس ها یبرا یجواب بده ول دیبه حرن اومد: در مورد بچه ها 
 !گمیکه رک م دینه!... البته ببخش گهید
 
شکل ها - سک یمنظور من فق    یهنر یاز طرن ها میتون ی. مستین یعرو

 .میمعرون استفاده کن یمجسمه ها ایمدرن... 
 

 م،یکه بگذر دیتول یباال ی نهیسددر تکون داد و با خنده گفت: از هز یرازیشدد
 ها رو چه به هنر مدرن؟!!! یرانیا

 
من جواب داد که از دخالتش تعجب کردم. معمواًل  یبه جا یمیبار ابراه نیا

 زد. ینم یآروم بود و حرف یلیخ
 
صوالد رو با همون ظاهر هم شهیتا ابد که نم - ست مردم داد!  یشگیمح به د

 وحشتناک! غادیرحم و تبل یبازار ب نیاون هم با ا
 

 : موافقم.من
 

 .ی: به خصو  در مورد بازار خارجیمیابراه
 

بود اما مردم خودمون هم حق دارند با هنر روز  نیمن هم هم ی: هدن اصلمن
 آشنا بشن! ایدن



 
 نگفت. یزیابروش رو باال انداخت و چ یرازیش
 

 !رند؟یذبپ میکه انتظار داشته باش می: اصاًل ما مردم رو با هنر آشنا کردیمیابراه
 
 نیا روتیاز مهندس کامپ»دلم گفتم  یسددرتکون دادم و تو دیتأک ینشددونه  به

 !«دهیحرن ها بع
 
 !!دییشما رندهیگ میگفت: فعاًل که تصم یزیبا لحن طعنه آم یرازیش
 
 .هیطرن کاف 5شروگ  یخوبه! پس برا -
 

شد. مرادخان یمیسر تکون داد. ابراه یرازیش شغول کارش  شد و به  یم بلند 
ستم دردش چ یطرن در خروج رفت. م  بهتر یلیخ دنشیاالن فهم یول هیدون

شا گهیاز چند ماه د شتم کرد. به اتاقم برگ یم دایپ یهم فرصت یمیابراه دیبود. 
 نیهم از چند. هر میکرد یتمومش م یهفته ا  ی دیکه کار رو شددروگ کنم با

خودش رو کنار  یرازیدوش خودمه و ش یکار رو یحاال مشخش بود که همه 
 .دهیکش

 
□ 



 
دوم برم که  یاول رو هم چ  کردم. خواسددتم به طبقه  یکالس طبقه  نیآخر

 ن؟ییپا یایمهرناز به سمتم اومد و گفت: چرا نم
 
 .امیاالن م -
 
 سرشون با بچه ها گرمه! هیها رو بچسبونم. بق یکاغذرنگ یکم  کن شهیم -
 

 .میبه دور و بر و کالس انداختم و گفتم: باشه. بر ینگاه
 
شه و من ند نیهم ب دیمج دیشا»خودم گفتم  با ن سال ی. تو«دمشیبچه ها با

 یبرگذار یپر از رفت و آمد و سددر و صدددا بود. از صددبح زود اومده بودم تا برا
شون ه شن کم  کنم. همه به اندازه خود سرود بچه زد جانیج ه بودند. گروه 

 : اول نوارها.فتاشاره کرد و گ هیبود. مهرناز به چهارپا نیها هم مشغول تمر
 
 من نصب کنم؟ -
 
 .گهیآره د -
 
 ترسم. یم یمن از بلند -
 



ست م - صحن یستاره ها نیباال. تو ا رمینداره. من م یبی!... ع؟یگیرا شت  ه پ
 رو بچسبون.

 
سا ی سهیزدم و به طرن ک لبخند چه رو خود ب نییتز لیستاره ها رفتم. تمام و

درسددت  شیپ یکه من و بچه ها هفته  ییمجسددمه ها یها سدداخته بودند. حت
 باشه. هیریفروش خ لیهم قرار بود جزء وسا میکرده بود

 
شکل هالل ستاره صحنه  یسرمه ا یپرده  یرو یها رو با دقت به  شت  رنگ پ

 رفت، گفتم: خوبه؟ یر مو یچسبوندم. به مهرناز که با نوار کش
 
 ؟یرو بد نیسر ا شهی. میلیآره. خ -
 
افتادم و تمام بچه  دیمج ادیسددمتش رفتم و سددر نوار رو بهش دادم. دوباره  به
 کردم. نبود. یسالن رو بررس یتو یها
 
 گردم. یمن االن برم -
 

 نیحس کردم که رسددتار رو ب یلحظه ا یبرم. برا رونیکه از سددالن ب دمیچرخ
«.  چه مرگته؟ دهیش»سن نشستم و به خودم گفتم  یپله ها ی. رودمید تیجمع

ه زدم. ب رونیشددددم و ب الیخ ی! بنمیمونده بود که چهره ش رو اطرافم بب نیهم



سه نگا  یکوچ اطیباال رفتم و به ح یطبقه  یسمت پنجره  س  چیه کردم. همو
 نبود. یبچه ا

 
 زم؟یعز یگرد یم یدنبال کس -
 
 د؟یدیرو ند دیبرگشتم و گفتم: مج یطرن خانوم صالح به
 
 جور برنامه ها رو دوست نداره. نیباشه... ا ومدهیامروز ن دیشا -
 
 دونم. ینم -
 

شغول تمر دوباره شتم. بچه ها هنوز م سالن برگ   یبودند. مهمون ها تا  نیبه 
 . به سمت مهرناز رفتم و گفتم: چکار کنم؟دندیرس یم گهیساعت د

 
 ن، بده به من.بادکن  ها رو باد ک -
 

ره رو جدا کردم که با نوارها و ستا دهایسف نشونیتا بادکن  برداشتم و از ب چند
به  خوشه کردم و هیبه  لیهماهنگ باشه. سه تا باد کردم. با نخ تبد ینقره ا یها

 دستش دادم.
 
 !قهیچه با سل -



 
 .یمرس -
 
باز نیاز ا یانوش تولد گرفتم و کل یبار برا هی ها درآوردم. انوش هم  یلوس 

بودنش رو کنار گذاشدت و سدروقت خونه اومد. نقش زن و  زنسدمنیاون روز ب
ه ب مونیکه زندگ میدونست یهر دو م یول میکرد یخوشبخت رو باز یشوهرها

س شناس مونده بود بدون  ی. ثرود دو تا خانواده دهیآخر خ  ر و ما  وارثسر
 یخودمون سددخت تر م یبرا رو ییفق  جدا م،یبسددت یهر چقدر به هم دل م

 .میکرد
 

 رو بستم و مهرناز دادم. یبعد بادکن 
 
 !دمید تیجمع نیاز آشنا ها رو ب یکیلحظه حس کردم  هی -
 
 زنه. یلبخند م دمیصورتش نگاه کردم که د به
 
 !میرو فاش کن رهایِ خ   تیهو میما حق ندار -
 
مهرناز  قینه! اگر هم بوده حتمًا از طر ایبوده  نجایرستار ا یعنی نیدونستم ا ینم

 دیمن بع یها لیبود. در واقه از فام یرو شددناخته. به هر حال اتفاق جالب نجایا



و ر دیگفتم: مج یبود. سددرود بچه ها تموم شددد. به همون طرن رفتم و به مرب
 .یانقدر یپسر سبزه رو هی د؟یدیند
 
ست قد مج با شون دادم. زن دید سمش رو  دمشید یکم م یلیکه خ یرو ن و ا

 .گهیدونستم گفت: همون پسر سرتقه رو م یهم نم
 

 .دمشیرو به من گفت: آهان. صبح د یمرب
 
 کرده؟ نیهفته تمر نیتو ا -
 
 کرد. یرو هم خراب م هی. کار بقاوردیهمه ش ادا، اصول در م یآره. ول -
 

 خونه؟ یاون نم یعنیشدم و گفتم:  ناراحت
 

 !ستیباال انداخت و گفت: فعاًل که ن شونه
 

 خوبه؟ نجایاز همون باال صدام زد: ا مهرناز
 
 آره. خوبه. -
 



شتم صالح ی هیو بق برگ و  ستادیسن ا نییپا یبادکن  ها رو فود کردم. خانوم 
 .دیگفت: چه قشنگ شد. خسته نباش

 
و  یادامه داد: تضاد سرمه ا یرفتم که صالح نیی. پامیو تشکر کرد میزد لبخند

 خوب شده. دیسف
 
 آره. -
 
 مثل خودد. -
 
د رو  یمشددک یو مو دیو گفت: پوسددت سددف دینگاهش کردم که خند جیگ
 .گمیم
 
 ممنون. -
 

 و گفت: و رنگ چشم هاش... ستادیکنارمون ا مهرناز
 

 کنند؟! یم فی: چه خبر شده همه از من تعرمن
 

 !هیچه رنگ دمی: آخه من هنوز نفهممهرناز



 
 : سبزمن

 
 .ی: طوسیصالح

 
 دو تا. نیا نی: نه. بمهرناز

 
 !اد؟ی: قراره برام خواستگار بمن

 
 یو گفت: خدا بگم چکارد نکنه دختر... راسددت دیبلند خند یصددالح خانوم

 .دمیرو د دیمج
 

 بحث عوض شده بود، گفتم: کجا؟ نکهیاز ا خوشحال
 
 دوم. یطبقه  -
 

 یزیکنم، چ یبهش توجه م یادینشدده که ز چیپاپ نکهیا یتکون دادم و برا سددر
خودم رو  میقرفتم و مست رونیب فمیبرداشتن ک یبعد به بهانه  قهینگفتم. چند دق

کردم که با  دایاز کالس ها پ یکی یرو گوشدده  دیدوم رسددوندم. مج یبه طبقه 
 کرد. یم یرو خ  خط وارهاید  یماژ

 



 ؟یینجای! ادیکالس شدم و گفتم: مج وارد
 
- ... 
 
 گردم. یدو ساعته دارم دنبالت م -
 
- ... 
 
 ن؟ییپا یایچرا نم -
 
- ... 
 
 ؟یگروه سرود نباش یتو ست،ین نیاون همه تمر فهیح -
 
- ... 
 
 .یکرد یخوب سع یلیگفت خ یتون م یمرب -
 
- ... 
 



جداش کردم. شروگ به دست و پا زدن کرد و مچش  واریرو گرفتم و از د مچش
 .دیرو کش

 
 .ینوشت یچ نمیخوام بب یم -
 
 ولم کن!!! -
 
 خودد برام بخون. -
 

 نگفت. یزیدرآورد و چ شکل 
 
 ؟یسرود بخون یدوست ندار -
 

ش نگاه کردم که  یکیماژ یتکون داد. به دسددت ها« نه»رو به عالمت  سددرش
 هیدقت کردم. شددب وارید یرو یخودکار گرفته بود. به خ  ها هیرو شددب  یماژ

 یداشت جمله ا یکج و مأوج بود. با تعجب نگاهش کردم. سع یحرون الفبا
 یم رکه همه تصددو یزیبود. بر عکس چ دهیچیدر هم و پ یلیاما خ سددهیرو بنو

ش یکردند، بچه  حرن ها  یخانواده ا نیسن و با همچ نیا یبود که تو یباهو
ت اراحداشددته باشدده، ن یعیطب یبچه نتونه زندگ نیا نکهیگرفته بود. از ا ادیرو 

 بودم.
 



 .شمیمن ناراحت م یاین نییاگر پا -
 
 بشو! -
 
اون ها  یکشددم. شددداگردها یخجالت م گهید یها یمرب یاون وقت جلو -

 خونند. یسرود م
 
ش رو ناز کردم و لپش  ختهیبه هم ر یسمت من برگشت و نگاهم کرد. موها به

 .دمیب*و*سرو 
 
 م؟یبر -
 
صاًل انتظار ا با ستش رو گرفتم و  نیتعجب بهم زل زده بود. ا شت. د کار رو ندا

 د؟یآقا مج میزانوهام بلند شدم. دوباره گفتم: بر یاز رو
 

ش یزیچ باز ستش رو ک صالحدمینگفت. د من  یتوق ی. دنبالم راه افتاد. خانوم 
 ؟یدار یبزرگ فیگفت: چه ک د،یرو د دیو مج

 
 رو به طرن گروه بچه ها بردم. دیو من مج میدیدو خند هر
 



□ 
 

 عکس رو نگاه کردم و نوشتم: کوفتتون بشه! دوباره
 

 !یایب یخواست یدو تا شکل  خنده گذاشت و نوشت: تو هم م اسما
 
 من کار داشتم. -
 
 !؟یکار ندار یتو ک -
 
 حاال خوش گذشت؟ -
 
 «دلت بسوزه» گهی. مژگان میلیخدددددد -
 
 «بدجنس»بهش بگو  -
 
 ؟یدیم 18- یتو هنوز فحش ها -
 
 ادبم؟ یمگه من مثل شما ب -
 



 ایکن ب فیشددکل  خنده گذاشددت و نوشددت: چند روز کارهاد رو رد دوباره
 . دل بچه ها هم براد تنگ شده.میسال با هم درس خوند 3 ی! ناسالمتگهید
 
 .امیکه روشن شد، م فشیکنم. تکل یرو دارم آماده م یطرح هیاتفاقًا  -
 
 کنم. یهم هماهنگ م هی!! پس با بق؟یجد -
 
 ...وریشهر لیاوا یبرا فتهیآره. م -
 

ه!  یجا تار همه  شد. داد زدم: ا 
 
ستم و کورمال کورمال به طرن میبود onlineبار ما همزمان  هی . لپ تاپ رو ب

 رو ییانقدر کم بود که من رسددمًا جا ومدیکه از پنجره م ینور یدر رفتم. حت
سراغ بق ی. مدمید ینم ستم  ضع هیخوا پله  یپاگرد رو یاز پنجره  یفیبرم. نور 

حد  نیتا آخر امها پخش شدددده بود. به همون طرن رفتم. احتمااًل چشددم ه
شده بود. ه شاد  شته بودم که به ومدیهم نم ییصدا چیگ . هنوز چند قدم بر ندا

 برخوردم. داد زدم: آخ! یزیچ
 



ستم ک یعطرش م یبدون نور هم از رو یحت ست هاش منو  نی. از اهیدون که د
داد، ناراحت  یش بهم دسددت م یکیکه به خاطر نزد یحسدد نیگرفته بود، از ا

 !ده؟یبودم. شونه هام رو فشار داد و گفت: ش
 
 ؟ییدو یچرا م -
 
 من؟! -
 
 نه من! ... بابام کجاست؟ -
 
 من. بیتو ج -
 
 برو بابا. -
 

ل ه بود. حداقوقت بود برق نرفت یلیجدا شدددم و به طرن پله ها رفتم. خ ازش
با  شددد و یپام خال ریرو برنداشددته بودم که از نورش اسددتفاده کنم. ز لمیموبا

 نکردم. غیو و غینشم ج هیضا نکهیا یپله افتادم. برا یباسن رو
 
 !یدست و پا چلفت -
 
 .یخودت -



 
و بلندم کنه. به عقب هولش دادم و با کم  نرده ها  رهیبغلم رو بگ ریز خواست

 یروشن شد و نورش کم نییسالن پا یها یبلند شدم. همون لحظه چراغ گاز
 از پله ها رو روشن کرد.

 
 زدم: بابا؟! داد
 

 شده! یچ ندنیرفتند، بب مانی. نترس. باباد و انییپا ایبلند مامان اومد: ب یصدا
 
 اومدم. -
 

 آبقند رو هم زد و به طرن پونه گرفت. مامان
 
 مادر! من حالم خوبه. -
 
 ترسه. خجالت نداره که. یم شتریب  یشرا نیدونم. آدم تو ا یم -
 

 نشستم و گفتم: بخور پونه. لوس نشو. کنارشون
 

 مردم اون باال هول نکنه؟! یهم نشست و گفت: بچه  مامان



 
ما یزور جلو به ما نده م رو گرفتم. از نظر  با بقخ تار هنوز هم  فرق  هین رسدد

 داشت. پونه گفت: بهتر!
 

دستش رو خاموش کرد.  یتو یبعد بابا وارد خونه شد و چراغ شارژ قهیدق چند
 شده بود؟ ی: چدیپرس هیمامان سر

 
 کنه. یمن رو فرستاد. گفت خودش درست م مانیدونم. ا ینم -
 

 .شهیشروگ م الیبه ساعت نگاه کرد و گفت: االن سر مامان
 

 !ی: وس  کار بودم! عجب موقعبابا
 

 .شهیکردم. برم بهش زنگ بزنم االن نگران م ی: داشتم با اسما چت ممن
 

 .یفتیکن ن اطی: احتمامان
 

 : مراقبم.من
 

شت یبزرگ یبودم. خونه  دهیهم ترس یرفتم و کم یاز پله ها باال م آروم که  میدا
ص سب  خا شده بود. با راهروها یبه  س یساخته  تو در تو که  یو اتاق ها هیو



 دهیدوم رس یگرفت. به سالن طبقه  یبه خودش م یحالت مرموز یکیتار یتو
شده بود. حتمًا  شهیبودم که نور المپ ها همه جا رو روشن کرد. خونه مثل هم

بود. لبخند زدم و به سمت اتاقم رفتم. رستار درست از همون سمت  مانیکار ا
شکوک نگ راهرو بود اما  یاهش کردم. اتاقش طرن غربراهرو به طرفم اومد. م

اون اتاق کار بابا بود و  یکه اتاق من و رو به رو یی. جاومدیم یاز طرن شددرق
 کرد؟! یطرن چکار م نیا! گهید یو اتاق ها اردیلیسالن ب

 
 سددالن انداختم. یبه طرن غرب ینگاه ،یاتاقم رو باز کردم. با مکث کوتاه در

وارد اتاقش شد. من هم  هیطرن نگاه کرد. بعد از چند ثان نیرستار همزمان به ا
 یبه نظر نم یخاصدد ریینظر گذروندم. تغ  یاتاق رو از  یوارد شددددم. همه 

س سته بودم. اما ا یلی. خدیر سرم پرونده بود. بعد از  انیجر نیخ خواب رو از 
 داین پخوند یبرا یزیچ هیبا اسددما به سددالن کتابخونه رفتم که  یتماس کوتاه

صل یا دهیچیپ یکنم. کتابخونه معمار شت و عالوه بر در ورود ا سه د یدا ر با 
شددد. دوباره همون  یشددهرام وصددل م یبه اتاق من و مامان و بابا و اتاق جوون

کتاب  هیشددهرام دلم تنگ شدددد.  یاهم بر یسددراغم اومد. کم بیترس عج
سه ها یخیتار سر  ینزد یاز قف شتم و  شتم. حت هیبردا ستم به خوا ینم یبرگ

 سمت اتاق شهرام نگاه کنم.
 
□ 
 



کرد و ابتکار  یکه مامان معمواًل درسددت م یو نون صددبحانه ا وهیبا آبم سددرم
نها ت مانیخودش بود، گرم بود. بابا کارد رو کنار کره گذاشدددت و گفت: چرا ا

 ره؟یم
 

ستار با تو م»بود که  نیمنظورش ا احتماالً  تم به پونه انداخ ی. نگاه «ره؟یچرا ر
 گذاشت و منتظر جواب من، نگاهم کرد. زیم یکه استکانش رو رو

 
 . بهتره زودتر بره.شهیمربوط م دیتول یکارش به خ  ها -
 

 زمیم یرو لیوسدا شدبیدوباره سدکود رو شدکسدت: د قهیبعد از چند دق بابا
 تکون خورده بود!!

 
 د؟و مامان گفت: اتاق کار میشد رهیبه صورد بابا خ همه

 
 بله. -
 
 در تراس باز مونده... باد زده. دیشا -
 
 !!!دیشا -
 

 نداره؟ یتیهم خودم رو وارد بحث کردم: مگه اتاق کارتون قفل امن من



 
 برق قطه بشه... نه! یوقت -
 

گاه نون و  یبه صددورد رسددتار نگاه کردم. اون هم سددرش رو از رو ناخودآ
ستکان شم ها یکه باهاش ور م یا  من قفل یرفت، بلند کرد. نگاهش اول به چ

ونه خ یدزد تو دیشددد و گفت: شددا رهیبه صددورد بابا خ هیشددد. بعد از چند ثان
 ست!

 
 نگفت. یزیهم به صورد رستار نگاه کرد و چ بابا

 
 با پوزخند ادامه داد: دزد سابقه دار! رستار

 
ه باشدده. زد یدسددت هیبابا  دیفکر کردم که شددا نینگفت. به ا یزیهم بابا چ باز

شدن برق رستار رو د قهیچون من چند دق . اگر کار خودش بود دمیبعد از قطه 
 نکهیدوم برسونه. مگر ا یاون فرصت کم خودش رو به طبقه  یتونست تو ینم

 یو خداحافظ شدمشد! بلند  ییجنا یادیفکرهام ز دمیداشته باشه. د یهمدست
 کردم. بابا دستم رو گرفت. یدور مرستار رو هم از اون جمه  ینطوریکردم. ا

 
 د رو کامل بخور! وهیآبم -
 



ش وانیل سر ک شتم و  شد. فق  نمونیب یراه حرف ی. تودمیرو بردا من  رد و بدل ن
ساختمون  شه. با هم به طرن  مراقب بودم که نخوابه و اون اتفاق دوباره تکرار ن

 که میودخارج نشددده ب نگیخلود پارک ی. هنوز از فضددامیحرکت کرد یادار
خواسددت انقدر  ینمبازوم رو گرفت و برم گردوند. ناراحت نگاهش کردم. دلم 

 داشته باشم. یکیزیباهاش برخورد ف
 
 چه د شده؟! -
 

 !؟یگیم یفهمم چ یو گفتم: نم دمیکش رونیرو ب بازوم
 
 ... حاال هم که...زیصبح که سر م ،یکه تو راهرو چپ چپ نگاه کرد شبید -
 
 ؟یکه چ -
 
 ه؟یمشکلت چ ؟یستیچرا با من راحت ن -
 
 کارهام دخالت کنه. یتو یرفتار من به خودم مربوطه! دوست ندارم کس -
 

تفاود راهش رو گرفت و رفت. همون بهتر که  یبزنه اما ب یداشدتم حرف انتظار
 ممکنه کنه. یبهش نزدم. معلوم نبود چه برخورد یحرن خاص

 



□ 
 

نه و  یقرار بود بررسدد یرازیکرده بودم و شدد یکه طراح ییها یقوط عکس ک
 یالزم رو بده، ازش گرفتم. کارش رو خوب بلد بود. چند قسمت جزئ رادییتغ

ست کرده بود و پ شت که به نظرم خوب  یمتفاوت یرنگ ها شنهادیرو در رو دا
 یهم بود که تو یرو یهندسدد یها سددر هم کردن حجم ها یبود. دو تا از قوط
 شد. یم نهیو کم شدن هز یباعث سادگ یلیقالب زدن هم خ

 
شتم. توض یعکس رو داخل پوشه ا 5 هر  لیدل یرو که درباره  یکوتاه حیگذا

 20 یمقاله  هی هیشب شتریگرفتم. ب نتیطرن ها بود پر نیا شنهادیانتخاب و پ
 .حیبود تا توض یصفحه ا

 
 پوشه رو ورق زد و گفت: بد هم نشد. یرازیش
 
بود که بهشددون برخورده نگاه کرد و  ییآدم ها هیبصددورد من که حتمًا شدد به

 بشه. یقابل قبول زیکردم چ یگفت: آخه فکر نم
 

 ینگاه هم نم یرازیبه شدد یکه از صددبح حت یو مرادخان یمیرو به ابراه پوشدده
از  دیبا». اون ها هم خوشددشددون اومده بود. به خودم گفتم میکرد، نشددون داد

 «.نطفه خفه کرد یتو دیرو با ی. هر احساسرمیبگ ادی یمرادخان



 
 یاول با چند نفر مشددورد کنم. بعد به دکتر نادر دیرو گرفتم و گفتم: با پوشدده

 ارائه بدم.
 

 با یگفت و من از دفتر خارج شدددم. درسددته که بحث کوتاه« اهوم» یرازیشدد
به  یربط نینطفه خفه کنم! اما ا یرو تو ییزهایچ هیرسددتار داشددتم و قرار بود 

دفترش رفته بود به سددلف.  ینداشددت. وقت ناهار بود و منشدد یمسددائل کار
نبود و  فلق یورود یول مانیبا ا ایسددلف باشدده  ایاحتمال دادم که رسددتار هم 

 بندازم. در رو باز کردم و... ینگاه نانیاطم یگرفتم برا میتصم
 

کاناپه ها نشددسددته بود. با ورود من هر دو به طرن من  یرو یکنار مرد رسددتار
بهم دسددت داد. من مزاحم شددده بودم و کاماًل  ایحس دن نیدند. بدترشدد رهیخ

زدم. اما من  یدر م دیزد. مسددلم بود که با ینم یکس حرف چیواضددح بود. ه
ستم... وقت ادار ینم ضاگ رو بدتر م نیکه نبود. البته هم یدون ن کرد!! اال یاو

ستم کارها در رو بگ*ن*ا*هو مثل  «دیببخش»گفتم  هیوقت استراحت بود. سر
سمت ورود صل یو به  صدادمیدو یا شن ی.  شدن در رو  سته   و بعد دمیباز و ب

ست ش ید سمت داخل ک صل دیکه محکم منو به  صبان یو در ا ست. ع  تیرو ب
که من  یطورهمون   یدونسددتم شددرا یتمام صددورتش رو پر کرده بود و من نم

 نه! ایکنم هست  یفکر م
 
 !؟یکن یچکار م نجایا -



 
ستن  هنوز ش یلیبا باور کردنش خ یزیچ هیشکه بودم. دون ه فرق داره. فق  پو

 رو باال آوردم.
 
 االن وقت ناهاره!! -
 
 باشه. -
 

ستم ستگ یرو رو د ستم ب رهید شه رو از د شتم که برم. پو ش رونیگذا و باز  دیک
 کرد. مکث کردم. عکس ها رو نگاه کرد و پوشه رو بست.

 
 خب؟ -
 

 یها یخودم رو جمه و جور کردم و گفتم: قوط یاصدداًل خوب نبود ول حالم
 .دهیجد

 
 خب؟ -
 
 !نیرو هم بدونم! هم هیخواستم نظر بق یم -
 



 !«.یدوست ندارم دخالت کن» یصبح گفت نیرو به دستم داد و گفت: هم پوشه
 

 رو باز کردم و همزمان با پوزخند گفتم: منتظرش نذار! در
 

 تر شد و من در رو بستم. یعصبان نگاهش
 
□ 
 
 از بچه ها گفت: خانوم ساعت چنده؟ یکی

 
 please speak Englishکردم و گفتم:  نگاهش

 
- what? 

 
خواستم  ی. امروز مثاًل ممیدیخود من خند یبامزه بود و همه حت یلیخ لحنش

س یکنم که تو لیتعط رترید شار برنخورم.  ریم و خوش  هافیمرد خوش ق هیبه اف
کردم  یم یکردن رو هم خوب بلد بود، اما من هر کار یق بود که راه دلبراخال

و از  ومدینم شددممتظاهر خو یکنم. از آدم ها دایبهش پ یتونسددتم حسدد ینم
 هم نداشت. یاگر منظور یداشتم. حت یبرداشت نیرفتارش همچ

 
 class is overشدم و گفتم:  بلند



 
بود که بعد از  4:15شدددند. سدداعت  لشددونیها مشددغول جمه کردن وسددا بچه
شار افتاد که جلو رونیشدن کالس، ب یخال شمم به اف صله چ  یاومدم و بالفا

 یسدداعدش انداخته بود. وقت یرو رو شیزد. کت خاکسددتر یدر اتاقش قدم م
 .میزد یهر دو لبخند م دمیبهش رس

 
 انصافه؟ نیکرد و گفت: ا یاخم مصنوع هی

 
 شده؟ یچ -
 
 .یکن یم ریربه د  ی. حاال هم که یشیم بیموقه ناهار که غ -
 

 بودم. دهیرس ریکه من د میداشت یزد که انگار قرار یحرن م یطور
 
 د؟ینبرد فی. شما چرا تشردیکالس طول کش -
 
 ببرم؟ فیتشر یدوست داشت -
 
وقتتون رو با من هدر  سددتمین یو گفتم: من راضدد دمیمدل حرن زدنش خند از
 !دیبد



 
 وقت دارم! یکاف یمن به اندازه  -
 
 شانسم رو امتحان کنم؟ یذاریکرد و ادامه داد: چرا نم ییسمت در راهنما به
 

بگم که منصددرن بشدده. سددکود  دیبا یچ گهیدونسددتم د ی. نممیکرد حرکت
 کردم.

 
 
 
 
 
 کنم! یفهمم دارم چکار م ینگاهم نکن که انگار من نم یجور هی -
 
 نداشتم. نیمن قصد توه -
 
 .دمیرس رید یلیکه من خ نجاستی. مشکل ازمیدونم عز یم -
 
 تو اصل مسئله داشته باشه. یو زودش فرق ریکنم د یفکر نم -
 
 شد. یعوض م زیهمه چ ،یکرد یاگر تو انقدر زود ازدواج نم -



 
- ... 
 
جا - ها یاگر من  ثل آدم  ندگ یمعمول یانوش بودم، االن م  یرو م مونیز

 .میکرد
 

 یجد یلیو به طرفم برگشددت. خ سددتادیجام متوقف شدددم. جلوتر از من ا سددر
 .دمیتو رو هنوز هم نفهم یهمه عجله  نیا لینگاهم کرد و گفت: دل

 
 !!؟یبلند کرد و ادامه داد: نگو که عاشقش بود دیتهد یرو به نشونه  انگشتش

 
 !دیشیمن م یخصوص یوارد زندگ دیدار -
 
 تو برن! ی... سرد رو کردمن هم هست یزندگ گهیاالن د -
 
 . من...دیاجازه بد -
 

!... ؟ینیب ی!... دسددت و پا زدن منو نم؟ینیب یتر از معمول گفت: منو نم بلند
 کنم؟ کاریچ دیبا گهید
 



- ... 
 

نم. خواستم سرد داد بز ی. نمزمیعز دیرو گرفت و آروم تر گفت: ببخش دستم
 !یایخوام به خودد ب یفق  م

 
که بهش بر نخوره  یگفتن نداشددتم. دسددتم رو جور یبرا یحرف چیهم ه هنوز

م درآورد و به دسددت فشیرو از ک یسددکود پاکت هیآوردم. بعد از چند ثان رونیب
بشم. دست خودم نبود. نه  یکس یخواستم باعث عذاب و ناراحت یداد. من نم

 فکر کنم. یا گهیخواستم دوباره به مرد د یتونستم و نه م یم
 
 نفر دادم. 6 -5کارد ها فق  به  نیاز ا -
 

 تو سعادد آباد رو نگاه کردم. یگالر هی ی ژهیو یرو باز کردم و دعوتنامه  پاکت
 
 ممنون. -
 
 .یرو انداختم سه شنبه که بهانه نداشته باش هیافتتاح -
 

 .امیرو به پاکت برگردوندم و گفتم: چشم. م دعوتنامه
 
□ 



 
 پس باالخره تموم شد؟ -
 

 وقت صبح چرا به تو زنگ بزنم؟ نی. وگرنه اگهیو گفت: آره د دیخند الهام
 
 د؟یکن یعقد م یک -
 
 هفته. نیآخر هم -
 
شدم. تو اول یدون ینم - شحال  ست یدختر نیچقدر خو ست یه  هیا ب یکه تون

 .یازدواج کن بهیغر
 
 کنه. دایپ یبیع چیبابا نتونست ه گهیدو سال پدرم در اومد. د -
 
 .یبه جز اختالن طبقات -
 
 کردم. یم یادآوریسه بار طالق تو و انوش رو  یروز -
 
 خورد! یدرد هیپس طالق ما به  -
 



 .یمن دار شیخوب پ یکادو هیآره.  -
 

 .میکن فیو تعر مینیو گفتم: بب دمیخند
 
 خودشون گرم بود. یشانس آوردم انوش سرش به اختالن ها -
 
 .دینداختیعقد رو جلو م خیکاش تار -
 
 تو رو خدا منو نترسون. -
 
 پس مواظب انوش باش. -
 
داشددبورد برداشددته بود، با اخم  یطرن ها رو از رو یرو به رسددتار که پوشدده  و

 گفتم: بذار سر جاش
 

 ؟یگوشم گفت: چ یسر جاش گذاشت. الهام تو هیسر
 
 با تو نبودم. -
 
 گهیخوندم تا خر شد. فکر نکنم د« عشق»، « عشق»ساله تو گوش انوش  هی -
 بگه. یزیچ



 
 خبرش رو بده. -
 
- Ok جان مزاحمت نشم. دهیش 
 

 رو در آوردم و حواسم رو به جاده دادم. ی. هندزفرمیکرد یخداحافظ
 
 جرمه! یرانندگ نیحرن زدن ح -
 
 نداره! یبه مسافر ربط -
 
 .میعجب... همه شوهر کردند، فق  ما موند -
 

خواسددتم جلوش بخندم. خودش هم سددرش رو به  ینم یم گرفته بود ول خنده
 . دوباره پوشه رو برداشت.دیخند یطرن پنجره گرفته بود و م

 
 از اون تو؟ یخوا یم یچ -
 
 ؟یخواست یمگه نظرم رو نم -
 



 که نظرد مهم باشه!؟ یهست یتو ک -
 
 !ریکب ردپویپسر سع -
 

سکود کردم. نظر ا دیها رو د عکس شد. من هم  و بابا  مانیو مشغول مطالعه 
س یساز یکارگاه قوط سیو رئ  یادیز یدواریکدوم ام چیبودم و ه دهیرو هم پر

تادها تا از اسدد ما دو  نداده بودند. ا ها  یلیخ لمیزمان تحصدد یبهم  از طرن 
از  یگذشددت. به طرفش برگشددتم. کم یا قهیخوشددشددون اومده بود. چند دق

سته بود، اطران  هیصورتش بود و بق یجلوش رو یموها ش یکیش که ب ونه از 
ها چند بار موقه نگاه کردنش، مچ  یهاش ول بود. به طرن جاده برگشتم. تازگ

از چهره و اندام و لباس  زشیکرد. همه چ یم تمیاذ نیخودم رو گرفته بودم و ا
 متفاود بود.

 
شرکا لیفام یتو شناها و  ستند. حت یبابا همه انوش رو ت  م یو آ ود خ یدون

 وقت برام... چیرو بهش نداشتم. ه دیکه با یوقت اون حس چیبابا. اما من ه
 

 رستار من رو از فکرهام جدا کرد: امکان نداره انوش قبول کنه! یصدا
 
 دادنت. هیاز روح یمرس -
 
 نداشت! یقابل -



 
□ 
 

شه شتم. انقدر به کارش اهم زشیم یرو رو پو داد که مطمئن بودم  یم تیگذا
. گشددت یبرم ریکارخونه و د ومدیزود م شددهیکنم. هم یم داشیدفترش پ یتو

 ده؟یجد یها یپوشه رو برداره گفت: بسته بند نکهیبدون ا
 
 ها. یو مدل قوط یکاغذ یها یبسته بند -
 
 !!!؟یقوط -
 
 بله. -
 
 داده باشم. یدستور یقوط یدرباره  ادینم ادمی -
 

 کنند. رییتغ دیرو باال انداختم و گفتم: باالخره که با ابروم
 
 ش ماساژ داد. ینیب یرو در آورد و جاش رو رو نکشیع
 
 کنم! یم نییرو من تع« باالخره» -



 
 .دینیکاناپه نشستم و گفتم: طرن ها رو بب یرو
 
 ؟ینیمن اجازه دادم بش -
 
شواقعًا کفرم رو در آورد گهید شته ها رگ خود کرده  ش باد یفتگیه بود. مثل گذ

 دارم!به اجازه ن یازیپدرم ن ینشستن تو کارخونه  یگفتم: برا هیبود. با کنا
 
 یکار م نجایا« دختر پدرد»گفت: پس به عنوان  یآرامش اعصدداب خردکن با
 !تی. نه مسئول سایکن
 
 «!زن سابق»از نظر تو به عنوان  یگفتم: ول یآروم تر یصدا با
 

و به و پوشه ر دیکش شیپرفسور شیر یرو یحرن رو نداشت. دست نیا انتظار
 هول داد. زیم یطرن من رو

 
ها رو  یعوض کردن قوط یما بودجه  ،ینباشدد ای یتو زن سدددابق من باشدد -

 خواد باشه! یکه م ی. حاال طرحت هر چمیندار
 



پوشددده رو بردارم به طرن در رفتم. که  نکهیزدم و بلند شددددم. بدون ا پوزخند
 یجور خاص ،یمن به خاطر لجباز یکن یانوش بلند شد: فکر م یدوباره صدا
 کنم؟ یبا تو رفتار م

 
 !؟یبرام مهم یکن یسمتش برگشتم. ادامه داد: فکر م به
 
- ... 
 
 کردم! یم یبچه زندگ هیدو سال تموم با  -
 
که دلم چقدر از  ینیب یالبد دو سدددال تموم به من خوش گذشددته بود... م -

 فراقت خونه!
 
شت م از شت. همزمان گفت: هنوز هم  زشیپ شد و چند قدم بردا ذره  هیبلند 

 !یبزرگ نشد
 
شا یم دیبا یچ سن 10حق با اون بود و  دیگفتم؟  ما رو از  مونیسال اختالن 

م دون یکه گفت: نم امیب رونیخواسددتم بهم دور کرده بود. جوابش رو ندادم. 
 د خوش کردم. یدلم رو به چ

 



نداد. دوباره  یحیو به صددورتش نگاه کردم. توضدد دمیجمله ش رو نفهم یمعن
شم هاش عم ستم و  میاومدم و ن رونیشده بود. ب قیچ ش ساعت کنار مهرناز ن

 کردم. یم یریگیخواست چه نه، من طرن هام رو پ ی. چه انوش ممیحرن زد
 
□ 
 

و  بشقاب گذاشتم یبود بلند شد. قاشق رو تو زیم یکه رو میگوش sms زنگ
خواستم برش دارم که رستار زودتر از من برداشت. با خنده به صفحه نگاه کرد 

 !!یریو گفت: مچ گ
 
 ه؟ی: کمانیا

 
 : بده به من.من

 
 ه؟ی: کامران جون کرستار

 
شماره  یداد. برا یم ریمن گ یبه کارها یادیروز ها ز نیا شار رو با  یخنده  اف
 کرده بودم. saveاسم  نیا

 
 .نمی: بده ببمانیا

 



که دستش رو باال تر گرفت و به  ارمیرو از دست رستار در ب یکردم گوش یسع
 !؟یشد یرتیگفت: مثاًل غ مانیا

 
 ده؟یکامران جون کدوم کامران جونه ش نی: معلومه. امانیا

 
 من. منه که نرفتم سلف. بده به ری: تقصمن

 
 ...یاله«... همون رستوران نشستم یتو تو یصندل یرو به رو: »رستار

 
 رستوران؟ چشمم روشن! یرفت بهی: کدوم رستوران؟ تو با پسر غرمانیا

 
 شدنش همه رو کشته بود! یرتیغ نیرو خورد. ا یقاشق بعد و
 

 : فضول! بده جوابش رو بدم.من
 

 !یرو به سمتم گرفت و گفت: عشق منو تور کرد یگوش
 

 : نوش جان.نوشتم
 

 !ن؟یمن بود، گفت: هم یگوش یکه سرش تو رستار



 
 ؟یو گفتم: پس چ فرستادم

 
 پسرعمه م. فیاحساس! ح یب -
 

 فردا استرس دارم. یداد: برا جواب
 

 : فردا چه خبره؟رستار
 

 بود. یحرن خصوص دی: شامن
 
 ؟یدار یا یچه حرن خصوص بهی: تو با پسر غرمانیا

 
 .دیرو سر کش دوغ

 
 .«یبه من فکر کن تا آروم ش زمیعز» سی: بنورستار

 
 : اووووغ!میهم زمان گفت مانیو ا من

 
 .دیلرز یرستار هم از خنده شونه هاش م خود

 



 .رهیم شی. خوب پدی: نگران نباشنوشتم
 

 ؟یزن یبا پدربزرگت حرن م ی: مگه داررستار
 
 : ذهن خواهر منو خراب نکن.مانیا

 
 داره؟ ی: حاال به شماها چه ربطمن

 
مده بودم و اون یحرن م یجور هی گار من از پشدددت کوه او که ان ند  که  یزد

 ازدواج کرده بود و طالق گرفته بود، من نبودم!
 

 .زمیجواب داد: االن بهترم. ممنون عز افشار
 

 !؟«زمیعز: »رستار
 
 !!!؟«زمیعز: »مانیا

 
 .دی: ناهار رو کوفتم کردمن

 
 رفتم. رونیب لیو من با ظرن غذا و موبا دندیخند



 
 5 فصل

 
 
 
 
 
به سددمت جمه  4:30نگاه کردم.  وارید یسددداعت رو به باره  نفره  8-7. دو

مختلف در حال قهوه خوردن و بحث  یسددن یرده ها یبرگشددتم. چند مرد تو
دتر زو ژهیبودم. به عنوان مهمان و دهیبودند که من هنوز ند ییپوسترها یدرباره 

مده بود مه او عت پ می. از نمیاز ه ک نیتا هم شیسدددا ها  لب  هاالن، مرد اغ
ستادها شار بودند، با لبخند معن یا به من که تنها زن جمه بودم نگاه  یدار یاف

 من و افشار وجود داره. نیب یخاص یکردند رابطه  یتصور م دیکردند. شا یم
 

و   یتئور یحرن ها نیدور بودم ا یدانشددگاه  یاز محاز چند سددال که  بعد
تر بود، انقدر  یمیآشددناتر و صددم یاگر جمه کم یجالب بود. ول یلینقدها خ

اره دونستم درب یبودم و نم دهیموذب نبودم. به خصو  که هنوز پوسترها رو ند
 کنند. یبحث م یچ ی
 



بودمش،  هدیکه موقه ورود هم د یبه در خورد و دختر خوش پوشدد یا ضددربه
 یهستند. هر وقت صالن م یالب یوارد شد و گفت: دکتر افشار! مهمون ها تو

 .میرسمًا شروگ کن دیدون
 

بد افشدددار به جمه گفت: اگر اجازه  ها ملحق بشدد دیرو  ته میبه مهمون  . الب
 .دیآخر جلسه من رو از نظراتتون محروم نکن دوارمیام
 

 یالب ی. سددرم رو تومیکردند و بلند شددد دییحرفش رو تأ یهم با شددوخ مردها
به طرفم اومدند. پونه کنار گوشددم  مانیکنم. پونه و ا دایچرخوندم که آشددنا پ

 گفت: اون تو چه خبر بود؟
 
 پوسترها. لیتحل -
 
 فق ؟ -
 

 . کامران جون و تو و...گهیگفت: بله د مانیچشم غره رفتم. ا بهش
 
 !؟یزد پیسر تا پام اشاره کرد و ادامه داد: ت به
 



ساتن طال یمانتو ست دهیپوش ییکوتاه  شلو نیبودم که آ  نیار جسه ربه بود و با 
 شد. یم یجالب بیترک
 
 ومد؟ی!... رستار نپمیخوشت شهیمن هم -
 
 : نه. تو کارخونه کار داشت.مانیا

 
 : فکر نکنم اصاًل دعود شده بود!پونه

 
 پونه. ستین ی: دعود کردنمن

 
 شازده چه خبر؟ نی: حاال اون رو ول کن. از اپونه

 
از دانشجوهاشمحاصره شده بود، برگشتم و گفتم:  یسمت افشار که با گروه به
 هاش بهت گفته؟ smsاز  یزیچ مانیا

 
 .ستین مانیبه گفتن ا یازیکشم. ن یمن بو م -
 

و  میبه همراه خواهر و خواهرزاده هاش به طرفمون اومد. با هم دست داد افشار
 .دیرس یبه نظر م یخودمون یادیکه ز میکرد یاحوالپرس

 



 یگالر شددد یمگه م یول امیب رانیا سددمسیرو به من گفت: قرار نبود تا کر یکت
 قربونت برم؟ یکامران رو از دست بدم. تو خوب

 
. من هم خوبم... دیکرد یبه من زد و من جواب دادم: کار خوب یشخندین پونه

 ها؟ زن عمو و عمو چطورند؟ بچه
 
 یرسددوندند... مامان هم دلش م یخاله و بچه ها همه خوبند. سددالم م -

 .میدیشن یرو از کام فتی... بس که تعرادیخواست ب
 

 روزها. نیبه افشار زد و رو به من گفت: مخصوصًا ا یچشمک
 

 به من لطف دارند. شونیزدم و گفتم: ا لبخند
 

 شد. یکاش لطف تو هم شامل حال ما م یهم وارد بحث شد: ا افشار
 
ساکت بود، گفت: دکتر که از زبون کم  مانیو ا دیخند زیر زیر یکت که تا حاال 
 به تخته. می... بزنارندینم
 

که مسئول برنامه  ی. همون لحظه دختردندیخند هیرفت و بق یچشم غره ا پونه
 یسددخنران هیرو به دسددتش داد. بعد از  یچیها بود به طرن افشددار اومد و ق



ان باالخره روب لم،یو خنده و عکس و ف یشددوخ یکوتاه و با کل یلیخ ییسددرپا
 .شد یکم کم وارد سالن اصل تیو جمع دیبر یورود یسرخ رو از جلو

 
داشددتم و دسددت خودم نبود. کار افشددار رو قبول داشددتم و منتظر  جانیه یلیخ

سترها بود  سورئالش یکارها یکه تو ییها دهیفوق العاده بودم. ا یکیگراف یپو
 کننده بود. زیسوپرا شهیهم

 
بود که هنوز  قهیدق 10بود و من  یگالر یبزرگ تو یلیخ زیتا طرن با سدددا 20
 !شی! خورددهیو گفت: ش ستادیکردم. پونه کنارم ا یکار اول فکر م یرو
 
 شده. بمونینص یاستاد بزرگ -
 
 فق  استاد؟ -
 

 ؟یکن یم« فق »، « فق »روز انقدر از تابلو برداشتم و گفتم: چرا ام چشم
 
 تو تختت؟ شیبر یاگه انقد خوبه چرا مال تو نباشه؟... چرا نم -
 
 خوب بود، سهم منه؟ ی! مگه هر چسسسسیه -
 

 سابقت. یها لیافتاد و گفت: فام یپونه به در ورود نگاه



 
دونستم که الهام  ی. مدمیرو در حال وارد شدن د نیو نازن دیو آرام و نو برگشتم

باره تازه نشدده. ادیامروز ب سددتیقرار ن . سددرم رو برگردوندم که داغ دل آرام دو
 رفت. مانیشدم و پونه به طرن ا یمشغول پوستر بعد

 
شب هر عًا بود که واق ریو ابهام و مراعاد نظ هامیپر از ا یشعر هیکدوم از تابلوها 

برق و المپ و نور  یها میتابلو با س نیا یکرد. تو یچشم ها رو شگفت زده م
 بودند. شیاصل یرنگ ها یو نارنج یمشک یکار شده بود و رنگ ها

 
 نی. کنار نازنهیمشددغول چه کار نمیرو به طرن افشددار برگردوندم که بب سددرم

 داد. یم حیاز تابلوها توض یکی یبود و درباره  ستادهیا
 

 دیافشددار حلقه کرد که واقعًا از سددن و سددالش بع یدسددتش رو دور بازو نینازن
فاصددله گرفت که  نیاز نازن ی. کمدیبود. صددورد افشددار به طرن من چرخ

ستش رو برداره اما نازن ستر بعد  یبهش نزد نید سمت پو شد. به  رفتم و  یتر 
 «داره!؟ یبه من چه ربط»کردم  یادآوریبه خودم 

 
ش آرام ش رونیها به ب شهیاز  چه  یممکنه برا دیزدم نو یس مو حد دیسرک ک
 رفته باشه! رونیب یکار

 



 روند.من رو از جا پ یکرده بودم که دست ریربه بعد تو عمق پوستر هفتم گ  ی
 
 پونه! دمیترس -
 

شاره کرد. آرام به نازن یبه راهرو پونه سالن ا د، کردن بو هیکه در حال گر نیدوم 
شددده بود و  جادیا یبچگونه ا و البته  یتراژ یداد. واقعًا صددحنه  یم یدلدار

شون نگاه م شون رفتم و آروم گفتم: چ یچند نفر با تعجب به  یکردند. به طرف
 جان؟ نیشده نازن

 
 جید. گشده بو شتریش ب هیمن شدد گر دنیداد که با د نیبه نازن یدستمال آرام

من زد. رو به آرام که  یهم به شونه  یبه طرن در رفت و تنه ا نیشده بودم. نازن
 کو؟ دیرفت، گفت: داداش نو یدنبالش م

 
 .رونیب -
 
 شده؟ یآرام گفتم: چ به
 

. وارد رفت رونیبودند اشدداره کرد و ب سددتادهیکه توش ا ییراهرو یبه انتها فق 
شدم و اول ستر یزیچ نیهمون راهرو  شمم خورد پو صورد تو یکه به چ  یاز 

تند، داشدد رهیت ی نهیطرن ها که زم ی هیبق خودم بود. بر عکس ینور فرو رفته 
روشن فرو  یترخاکس یهاله  یروشن داشت. موها تو یلیخ ی نهیکار زم نیا



 ییعکس ها یشده بود. احتمااًل رو رهیبه مخاطب خ قاً یرفته بود و چشم ها دق
 کار کرده بود. میگرفته بود شیکه تو هما

 
شب ییها طرن شده بود، فوق  یرو یمحو یخالکوب هیکه  صورد و گردن کار 

صدا یبرا یحرف چیسکود زل زده بودم و ه یالعاده بود. تو شتم.   یگفتن ندا
 افشار از پشت سر اومد: خوبه؟

 
 !هیعال -
 
حته. نارا نیدونسددتم که از واکنش نازن یراهرو نگاه کرد. م یبه انتها ینگران با

 خود من هم ناراحت بودم.
 
 مال خودته. شگاهیبعد از نما -
 
 که تا به حال گرفتم. هیا هیهد نیبهتر -
 

 سالن رفت. ی گهیزد و به طرن د لبخند
 
□ 
 



ر د دیکردم. خورشدد یاسددتخر نشددسددته بودم و به حرکت آب نگاه م یلبه  یرو
من.  یشده بود. رنگ مورد عالقه  یاز آسمون نارنج یحال غروب بود و قسمت

 !دهیپونه کنارم نشست و گفت: ش
 

 رو از آب بلند کردم و گفتم: بله؟ سرم
 

 نکن. تیگفت: انقدر مامانت رو اذ یاز مکث کوتاه بعد
 
 بده. حیتوض شترینگاهش کردم که خودش ب یجیگ با
 
، تازه سر درد دلش باز شد... «انقدر تو فکره دهیچرا ش»امروز که بهش گفتم  -
 !یهست ینطوریوقته ا یلیخ گهیم
 
- ... 
 
 به جهنم. به فکر اون باش. ،یکن یحاال به من توجه نم -
 
- ... 
 
 ایکانون  ای یکارخونه ا ای... همه ش سرد تو کار خودته. میمثاًل دوست بود -

 !یریکجا م یگیبه ما نم



 
 خونه ام. شتری. من که بستین ینطورینه ا -
 
 !... به خاطر ِ ... به خاطر بچه دار نشدنه؟!یسرزنده و شاد بود یلیقباًل خ -
 

 آب افتاده بود رو برداشتم. یکه تو یشدم و برگ خم
 
 ام. یراض میپونه! من از زندگ -
 

  اطران من اکثرًا ت یبود. آدم ها دهیفا یپونه ب یبرا نیاز ا شددتریب حیتوضدد
 چیدادند. من ه یم تیبودند و فق  به درک خودشددون از اتفاقاد اهم یبعد

 کماله. نیاز نقش ها ع یتونستم بهشون بفهمونم که بعض یوقت نم
 
 رون؟یب یریم یدار -
 
 آره. -
 
 که؟ یتازه از کارخونه اومد -
 
 .نیزنم. هم یکم قدم م هی -



 
 !یباشه... مراقب باش کار دست خودد ند -
 
 با قدم زدن؟ -
 
 .گذرهیکه تو مخت م ییزهایبا چ -
 

شدم. پون لبخند شه پرده زدم و بلند  شت و گو الن س یه هم به طرن خونه برگ
 چاره مامان که گرفتار ما شده بود. یافتاد. ب

 
. در رو مدیشن رونیرو از ب ینیپارک ماش یبودم که صدا دهیبه در عابر نرس هنوز

 دیپارک بود و رسددتار و نو نگیدر پارک یجلو دیقرمز رنگ نو یباز کردم. فرار
و  هم مثل انوش دیبا هم فرق داشتند. نو یلیکنار در مشغول صحبت بودند. خ

 ادیوقت  چیکه من و الهام ه یکامل بچه پولدار بود. جور یشددهرام نمونه 
الم . به هر دو سدددیرسدد یبه نظر نم ینطوریرسددتار هم ا ی. حتمیباشدد مینگرفت

 دنیانتظار د دیجاخورد. شدددا یکم دیکردم که جوابم رو دادند. حس کردم نو
از ارتباطشددون بزنم و اون به  یکرد ممکنه به بابا حرف یم من رو نداشددت. فکر

 تونستند سر یمن مهم بود، م نی. اگر فهمادمبگه. راه خودم رو ادامه د دپوریسع
 و به طرفشون برگشتم. ستادمیکوچه پارک کنند. رستار صدام زد. ا

 
 خرابه؟ نتیماش -



 
 خوام قدم بزنم. ینه. م -
 

 رو باال انداخت و گفت: صبر کن. ابروش
 

 هادیوقت پ چیکرد من ه یبود که حتمًا فکر م دهید نیماشدد یمن رو تو انقدر
اسپورتش نگاه کردم.  نیکنم. دوباره مشغول صحبت شدند. به ماش ینم یرو
 یجلو یصندل یرو یکرد. مرد یجلب توجه م یادیز یخوشگل بود ول یلیخ

ش ستار و نو نیما ضح بود که منتظره تا زودتر حرن ر سته بود. کاماًل وا ش  دین
 تموم بشه.

 
ست دادند و نو هیثان چند ست. بوق کوتاه دیبعد با هم د ش شت فرمون ن زد  یپ

 ؟یدار یو حرکت کرد. رو به رستار گفتم: با من کار
 
 قدم بزنم؟! ادیبه من نم -
 
 با من؟ -
 
 داره؟ یرادیچه ا -
 



 .گمینم یزیه گوش باباد نرسه، باشه. چب یخوا یم -
 

 ؟یکردم که دنبالم راه افتاد و گفت: چ حرکت
 
 بود. نجایا دینو نکهیا -
 
 بود. دیخبر داره. حاال هم که با نو نینگفت. قباًل هم گفته بود که از نازن یزیچ
 
 نیکنند که ا ینم یاگه خانواده د باهاد رابطه دارند، چرا پدرد رو راضدد -

 و تموم کنه؟ر ییجدا
 
 .شهینم یپدرم راض -
 
 چرا؟ -
 
 بشه. یراض ستیچون قرار ن -
 

 ؟ییما یرو فود کردم و گفتم: چرا خونه  نفسم
 

 برم؟ یخوا یو گفت: م دیخند
 



 نه!!! -
 
صراحتم تعجب کرد. ادامه دادم: منظورم ا یصدا از تو  ینبود. از وقت نیبلند و 

 شده. بیغر بیعج زیهمه چ یاومد
 
 به؟ینفر با برادرش حرن بزنه عج هی نکهیا -
 
 !ستیاش ن هیکه اصاًل شب یبا برادر -
 
 .میبه مادرم رفت نیمن و نازن -
 
 .گمیرو نم یشباهت ظاهر -
 

 ندازه؟یم یک ادیتو رو  دیو گفت: نو دیخند دوباره
 
 ظاهرش؟ -
 
 از هر لحاظ. -
 



تاده بود ول ختیاز ر یکم ادیبه خاطر اعت صددورتش شدددد  یهنوز هم م یاف
 .دیفهم

 
 پدرد. -
 
 ؟یک گهید -
 
افشار  هیشب یتونست باشه. حت یم یک هیشب گهیتعجب به سمتش برگشتم. د با

 شد رفته بود! یمن، که پسرعمه ش م یبه پسرعمو یکم دیهم نبود. شا
 
 ه؟یسوال 20دونم.  ینم -
 

 نگفت. یزیو چ دیخند فق 
 
صل ابونیخ به س یا  میفتر یکه با مامان و بچه ها م ی. به طرن پارکمیبود دهیر

ب کاماًل غرو دیخورش گهیسکود گذشت. د یراه تو ی هیکردم. بق شییراهنما
 شد. یم دهیدور شن یاذان هم از مسجد ها یکرده بود و صدا

 
شد وارد شون م ییها مکتیو به طرن ن میپارک  ست یکه اون روزها رو ش  ،مین

 نکرده بود. ریی. جنسشون عوض شده بود اما جاشون تغمیرفت
 



 نجا؟یچرا ا -
 
 .نجایا امیم ست،یدارم... هر وقت حالم خوب ن یخوب یخاطره ها نجایاز ا -
 
 رو دارند. ییجا نیهمچ هیهمه  -
 
 د.کر یم نیتمر نجایفوتبال رو به رو اشاره کردم و گفتم: شهرام ا نیزم به
 
 دونم. یم -
 
 یبود انداخت. وقت یکه حاال خال نیبه داخل زم یرفت و نگاهاون سددمت  به

 بود. کنارم نشست. نیغمگ یلیبرگشت چهره ش خ
 
 ؟یناراحت شد -
 
 نه. -
 

 حال و هوا خارج بشه. نیاز ا خواستم
 
 ؟ینکنه دوستش داشت -



 
 تعجب به صورتم زل زد و گفت: شهرام مثل برادرم بود. با
 

 محرم بود؟ یعنیو گفتم:  دمیخند
 

 بابا! یو گفت: ا دیصورتش کش یهاش رو رو دست
 
 کنم. تتیاذ ادیخوشم م -
 

 نیو ا دهیبامزه بود. واضددح بود که خجالت کشدد یلیشددد خ یم ینطوریا یوقت
شزد م یتلخ یها تیواقع ضا یرو به من گو شدم و به ف ساکت  با  که ییکرد. 

 بزرگ روشن شده بود نگاه کردم. یالمپ ها
 
 رسه. یکردن من هم م تیگفت: نوبت اذ یمیمال یصدا با
 
شد. بعد  رشتیب میکرد. ناراحت ینگاهم م طونیسمت صورتش برگشتم که ش به

 .دمیشن یگالر یسکود گفت: درباره  هیاز چند ثان
 

 رو بپرسه. نیخواست ا یهمه مدد م نیا پس
 



ص - سرعمه  ستیمن ن ریتق ستفاده  یکه پ سترش ا شما از عکس من، تو پو
 کرده.

 
 !یداد یم یکار نیهمچ یبهش اجازه  دیتو نبا -
 
 داره؟ یبه تو چه ربط -
 
 ؟یزن یحرن م ینطوریچرا با من ا -
 

گاه  هم واقعًا بودم. دیبودم. شا یصدام باال رفته بود و انگار عصبان ناخودآ
 
 کرده؟ یآرام موش دوون -
 
 زن داداش من درست صحبت کن! ینه. درباره  -
 
 !قشهیال یدونم چ یزن داداش تو، خواهرشوهر من بود. م -
 

 مکتین یچون ساکت شد. پاهام رو رو ستیبود که من حالم خوب ن دهیفهم
 جمه کردم و دستم رو دورشون انداختم.

 



 چاره آرام! یسکود، گفت: ب هیاز چند ثان عد
 

 نگاهش نکردم. یحت
 
 به من! خواستن بدنش یم -
 
مختصددر  یدزد هیداشددت اگه از  یرادینگفتم که خودش ادامه داد: چه ا یزیچ

 دپوریمبهم بود، گذشدددت کنند... در عوض پسددر بزرگ سددع زشیکه همه چ
 دامادشون بشه؟

 
- ... 
 
پدر یدون یخودد هم م - نادر شددتریمن ب یکه ثرود  ها و  مادزاده   یاز ع

 هاست.
 
 .دهیرس نجایمن با زور بازوش به ا یبابا ی... ولهیثرود شما اجداد -
 
 زور بازو؟!! -
 
 !!خوار نیزم یارباب ها ینه به اندازه  یپدربزرگ من پولدار نبود ول گمینم -
 



 .یکن یم نیزنم. تو همه ش توه یحرن م یمن دارم عاد -
 
از  گهیاز شدددانس بدم ناراحت بودم. از طرن د یدونسددتم کارم غلطه. ول یم
سم هر روز پررنگ تر م نکهیا صب یح صدام رو مال یشد ع  تر کردم و میبودم. 

 ؟یگیگفتم: چرا به من م
 
 و آرام عاشق هم بودند. دینو -
 
 شدم. رهیچشم هاش خ به
 
 با آرام ازدواج کرد... دینو -
 
 .یدی: چون تو کنار کشدمیوس  حرفش پر یدواریام با
 

ست حرفم رو تا یم دلم ست بگه به همه دروغ گفته.  یکنه. دلم م دییخوا خوا
م تونست یبگه و آخر گفت: چون من نم یزیچند بار لب هاش رو باز کرد که چ

 باشم. یبا زن
 



شناها پ یتو ییاز همون روزها بود که زمزمه ها قاً یدق شادیچیآ سات دی.  سا  یاح
که خودم آورده  یلیآخرش رو باور کنم. دل یخواستم جمله  یشده بودم اما نم

 داشت. یشتریب یزد همخون یچشم هاش موج م یکه تو یزیا چبودم ب
 

کنار زدم  میشونیپ یهاش رو بست و سرش رو برگردوند. موهام رو از رو چشم
 خونه. میو گفتم: بهتره بر

 
دادند. پدر من  تیها رضددا ینادر دیرو برگردوند و گفت: با ازدواج نو سددرش

 کرد، پدر تو بود. یکه اصرار م یبود. تنها کس یهم که راض
 
 نده؟!! تیبابا رضا شهیبود. مگه م ریاز تو گ شتریشهرام ب یپا ؟یگیم یچ -
 

 حرن نیکردم. تمام ا یپارک رفت. فق  نگاهش م یشد و به طرن ورود بلند
سددال  5بره! بعد از  حینقطه برسدده. بعد هم بدون توضدد نیها رو زده بود که به ا

 کرد؟ یم یبعد از مرگ شهرام چه فرقداشت؟  یتیحرن ها چه اهم نیزدن ا
 
□ 
 

بار دهم گفتم: دوباره  یرو باال آوردم و برا« الف»مختلف  یمدل ها پالکارد
 د؟یبگ
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 هی وارید یرو شیپ یشدددده بودم. هفته  ینگاه هم نکرد. عصددبان یحت دیمج
بودم با  گرفته میهفته که مخصوصًا به خاطر اون تصم نیا یجمله نوشته بود ول

 کرد. یتوجه نم زیچ چیکار کنم، به ه یمقدمات یبچه ها الفبا
 

 تو بگو؟ دی: مجمن
 
- ... 
 

 خانوم. ستی: بلد نمونا
 

 ! به من نگاه کن. آدینگو. مج ینجوری: نه مونا امن
 
- ... 
 

 م؟ی: سارا چند جور صدا دارمن
 

 : سه تا.سارا
 



 : نه. دو تا.امون
 

 : سه تا.   ، ِ ، ...سارا
 

 در هر حال غل  بود. یول ومدینم ادشیرو  یسوم
 

 بود مونا؟ ی. چمی: نه سارا. کاًل دو جور صدا دارمن
 

 بزرگ. یصدا  ،یکوچ ی: صدامونا
 

 بلند. یصدا  ،یکوچ یم گرفت و محمد گفت: صدا خنده
 
بلند.  یکوتاه، صدددداها یتر شدددده بود. خودم گفتم: صدددداها  یکم نزد هی

 کوتاه مثل ِ ... سارا تو بگو؟ یصداها
 

 بلند. یکوتاه، صداها ی: صداهاسارا
 

 .یگفت یکه م یی: نه. همون سه تامن
 

 :   ، ِ ،...سارا
 



 : ُمحمد
 

  ، ِ ، ُ  یعنیکوتاه  ی. صداهانی: آفرمن
 

 تکرار کن؟ دیگفتم: مج دیها تکرار کردند. رو به مج بچه
 
 نگفت. یزیچ
 

 د؟ی: دوباره بلند بگمن
 

و  انداختن تیشروگ به پاراز یهمراه یبه جا دیها بلند تکرار کردند و مج بچه
 چرد و پرد گفتن کرد.

 
 د؟ی، او . تکرار کن یآ ، ا یعنیبلند  ی: صداهامن

 
چه ند و مج ب ند تکرار کرد باز دیها بل باره مسددخره  کهیا یکرد. برا یدو  ن

 تم و با خودم به طرن در بردم.بترسونمش دستش رو گرف
 
 .ی. به درس هم گوش نکردیبود یبد یلیخ یتو امروز بچه  -
 



 ی. به سمت دفتر خانوم صالحرهیکرد دستم رو گاز بگ یو سع دیرو کش خودش
 اجازه هست؟ یبردمش. وارد شدم و گفتم: خانوم صالح

 
 زم؟یتعجب نگاهم کرد و گفت: بفرما عز با
 

سر حرن گوش نکن دیتر رفتم و گفتم: مج  ینزد بچه  رهذایشده. نم یامروز پ
 .دیخواد کالسش رو عوض کن ی. حتمًا دلش مرندیبگ ادیها هم 

 
 ؟یاز کالس خانم عمادزاده بر یخوا یم د؟ی: آره مجیصالح خانوم

 
شددد. خانوم  یو داد مشددغول لجباز غیو با ج دیدوباره دسددتش رو کشدد دیمج

نه. اشدداره کردم که  ای گمیم یجد نهیدقت کرد که بب به صددورد من یصددالح
بشددده.  دیبا مج یبرخورد هیهمه وقت مدارا  نیهسددتم و بهتره بعد از ا یجد
از  یداد. خانوم صددالح یو به حرن هام گوش م دیترسدد یاالن م نیهم دیشددا

رو گرفت و گفت: پس خانم عمادزاده  دیبلند شددد. دسددت مج زشیپشددت م
 فرستم. یم یزدیرو به کالس خانم ا دیشما. من مج یممنون بابت زحمت ها

 
 کنم. یکرد ول کردم و گفتم: خواهش م یرو که هنوز تقال م دیمج دست

 
 یمونیو پشدد یاز ناراحت یاثر مینیکه بب میکرد ینگاه م دیدو به صددورد مج هر

 لحظه با خودم گفتم هیشدم.  هیو من کاماًل ضا ستادیآروم ا دینه. که مج ایداره 



بودم  دهیبه خصو  که شن«. بهتر باشه گهید یبچه با من لجه و جا نیا دیاش»
سمًا اون رو به  یهفته مرب ی گهید یروزها و اون هم  ذارندیخودش م حالها ر

 کنه. ینم تیاذ ادیز
 

که  یدر کالس خودم به دفتر خانوم صددالح  یرفتم. نزد رونیکردم و ب تشددکر
 همراهش از دفتر خارج شد دیو مج فتادین یاتفاق چیدرش باز بود نگاه کردم. ه

وسدد  ناراحت شددد من بودم. نفس  نیکه ا یدوم رفت. تنها کسدد یو به طبقه 
 و وارد کالس شدم. دمیکش یقیعم
 
□ 
 

خت ت ینداشت. سردرد داشتم. رو یریتأث ادیگرم بود و کولرها هم ز یلیخ هوا
م آرو یبود و صداگوشم  یتو یولو شده بودم و به سقف زل زده بودم. هندزفر

 بودم. یسنت یقیبود. عاشق موس دهیچیسنتور تو سرم پ
 

ستار  یحرکت سمت برگردوندم. ر سقف به همون  رو حس کردم و نگاهم رو از 
کرد.  ینگاه م رهیبود و به من خ سددتادهیکه رو به کتابخونه بود ا یقاب در یتو

ها از گردنم افتاد.  یاز گوشدد یکیشدددم.  زیخ میرو زدم و ن pause یدکمه 
 نداشت. رومن  دنیبود. احتمااًل انتظار د ستادهیحرکت ا یرستار هم ب

 



 ؟یکن یچکار م نجایا -
 
 اتاقمه! -
 
 کردم! یقاط ه؟یچ یهمه در برا نیا -
 
 .گهید هیمیقد یخونه  -
 

 تره!هم بزرگ یتعارن بزنم وارد اتاق شد و گفت: از کتابخونه مل نکهیا بدون
 
کهیا یبرا نا نمیعکس العملش رو بب ن نا هیبا ک مان ک ما با و  با تاق  ر گفتم: در ا

 پنجره ست...
 
 ؟یگیچرا به من م -
 
 هم بسته ست! شهیهم -
 
 خب؟! -
 
 !!شهینم دایهم توش پ یخاص زیچ -
 



به هم نگاه کرد یدو تو هر به نظر م یب یلی. رسددتار خمیسددکود   یتفاود 
 نجایاشتباه سر از ا ای یکنجکاو یکردم و فق  از رو یمن اشتباه م دی. شادیرس

 بالش گذاشتم. یدرآورده بود. دوباره سرم رو رو
 
 کم خجالت بکش! هیحداقل از ظاهرم  -
 
 یبه خودم زحمت نداده بودم که رو یبه تاپ و دامن کوتاهم اشدداره کرد. حت و

 تنم مرتبشون کنم.
 
 برو بابا. -
 
 کرد. یرو بررس شمیها و لوازم آرارفت و عطر شمیآرا زیسمت م به
 
 رو سرشون! نداختنیم یزیچ ،یچادر هیتو اتاقشون  ومدیم یمرد هیها  میقد -
 

 هم نداشتم. دنیخند ی. حوصله دیخند آروم
 
 !؟یایتا حاال تو مرد به حساب م یاز ک -
 



 نهیآ ی. موهاش رو جلودیلرز یبهش برنخورد! از خنده شددونه هاش م اصددالً 
 یلیخ نی_ کرم بود باال آورد و گفت: ا یاز رژهام رو که صورت یکیمرتب کرد. 

 نازه.
 

صب یلیشد خ یم یمدل نیا یوقت ضعف گرفته  یم یع شدم و اون هم نقطه 
 کردم کنترلش کنم، گفتم: امتحان کن! یم یکه سع ییبود. با صدا

 
تخت، کنار من نشددسددت. با حالت اعصدداب  یرو باال انداخت و رو ابروش
 !ادی. به صاحبش میفت: مرسگ یخردکن

 
صددورتش بود خنده م  یکه تو ی. از تمرکزدیلبم کشدد یرو باز کرد و رو درش

! قراره از رو بره؟ یرسددده!! ک یآخرش به کجا م نمیگرفت. تکون نخوردم که بب
کرد. سددر جام نشددسددتم که عقب  یچشددم ها و لبم رفت و آمد م نینگاهش ب

ش شم جمه کردم و گو شت گو  تکنار تخ یپاتخت یرو رو میرفت. موهام رو پ
 انداختم.

 
 : حالت خوبه؟دیپرس

 
کردن رو دوست داشت، من  ی. اگر اون بازهیکردم تمام رفتارش عمد یم حس

 !ومدیهم بدم نم
 



 آره. -
 
 م.شونه ش گذاشتم و رژ رو از دستش گرفت یرو رو میشونیپ

 
 کنه. یکم سرم درد م هی -
 

 و گفت: مثل گربه به من نچسب! دیرو کنار کش خودش
 
 ...یگربه خودت -
 
- ... 
 
 !رونیپاشو برو ب -
 

شد. به طرن در رفت. دوباره به عقب نگاه کرد. خنده ش ب دیخند  شتریو بلند 
 .دمیدلم بهش فحش دادم و دراز کش یرفت. تو رونیشد و ب

 
□ 
 



ود ب لیتردمیرو دنیها نشددسددتم و به بابا که در حال دو یاز صددندل یکی یرو
 لبخند زدم.

 
 ؟یدار ینفس نفس گفت: کار با
 
 آره. -
 
 دلم! زیبگو عز -
 

 !ییرفتم و خودم رو لوس کردم: بابا جلوتر
 
 جونم؟ -
 
 هام رد شد. یطرن بسته بند -
 
 اون الدنگ رد کرد؟ -
 
 آره. -
 

 وده؟ب یچ نمیبده، بب حیکرد و گفت: کامل توض شتریسرعتش رو ب یکم
 



 نکن بابا. قلبت!! ادشیز -
 
 من خوبم. بگو. -
 
ض هی یبار به جا نیا شرن دادم. البته جور زیهمه چ ،یکل حیتو که  یرو کامل 

ش ضعفش پو سرعتش رو پا جیبمونه و بابا هم گ دهینقاط  شه. بابا کم کم   نیین
 بره. نهیآورد. حوله رو دور گردنش انداخت و گفت: هز

 
 در مقابل سود. نهیهز -
 
 .یسود احتمال -
 
 !!!ییبابا -
 
 از گلوم درآوردم. یناله ا یصدا و
 
 .ستیبابا! همه ش که دست من ن زیعز -
 
 ش با من. هیبشه. بق لیتشک رهیمد أدیه یبده جلسه  شنهادیپ -
 



 رو مظلوم کردم. نفسش رو فود کرد. خودم
 
باهاش  لیوک گمیحرن زدن با اون الدنگ رو ندارم... م یخودم حوصددله  -

 .رهیتماس بگ
 
 قول؟! -
 
 کنم. یم شیکار هی -
 

 .یو گفتم: مرس دمیخند
 
 روز جمعه؟! یریم یکجا دار -
 
 با الهام قرار دارم. -
 
 عقد کرده! روزید دمیشن -
 

 .دیرس یم هیخبرها هم که سر ی همه
 
 بده. ینیریآره. قراره ش -
 



 و گفت: خوش بگذره. دیخند
 
 و براش دست تکون دادم. دمیطرن در باغ دو به
 
□ 
 
 ؟یخند یچرا م -
 

 ؟یم رو کنترل کردم و گفتم: تو چرا رو گرفت خنده
 

 آبرومون رفته! نهیبب یزیچ ،ییآشنا هیوقت  هیو گفت:  دیهم خند اون
 
 .انیجور جاها نم نیما ا یآشناها -
 

 م؟یاالن پخش کن نیگذاشت و گفت: هم نیسبد رو زم الهام
 
 بود؟ یدونم. تو نذرد چه جور ینم -
 
 نبود. یجور خاص -
 



 کنم. یرو بکن. من لقمه ها رو پخش م ارتتیپس تو برو ز -
 
 شد. یآخجون! من روم نم -
 

و داخل رفت.  دیسددرش کشدد یرو رو میکه دم در گرفته بود یا یگل گل چادر
شلوغ ینگاه و . چادرم ر«ادیخدا کنه کم ن»دلم گفتم  یاطران کردم و تو یبه 

. به طرن دمیچیو دور خودم پ دمیخورده بود، باال کشدد زیشدددال ل یکه از رو
بودند رفتم. سددبد رو جلو گرفتم و با لبخند  سددتادهیکه گروه گروه ا تیجمع

 گفت. یم یا« قبول باشه»داشت و  یبر م یتعارن کردم. هر کس لقمه ا
 

ست هاش درست کرده بود. دوباره به اطران  یکی یها رو تو خونه  لقمه از دو
 واریشددد به طرن د یپدرهامون نباشددند. سددبد که خال ینگاه کردم که آشددناها

سنگ شونده بود، رفتم و به منظره  یفلز یاطران که نرده ها یکوتاه  روش رو پو
گاه کردم. ا یدره  ی به رو ن جایرو  فاعش حت لیبه دل ن موقه روز  نیتو ا یارت
 گرم نبود. ادیز
 

 داد. هیتک واریبعد الهام پشتش رو به د قهیدق چند
 
 ؟ی! چرا تو فکردهیش -
 
 پرسند؟ یرو م نیروزها همه ا نیچرا ا -



 
 شد. نیغمگ صورتش

 
. شمیم مونیبعد پش یزنم! ول یچقدر به خاطر تو به انوش طعنه م یدون ینم -
 دونه داداشمه. هی

 
 اشکم رو گرفتم. یشهرام افتادم و به زور جلو ادی

 
 الهام. ستمین یمن راض -
 
تونه  یشون مثل همون موقه ها شده جنگ اعصاب... انوش اصاًل نم یزندگ -

 زن نگه داره.
 
 . ظاهرش همه رو کشته بود و باطنش منو.ستین یعاطف نکهیبه خاطر ا -
 
دار خود دیکنه با یتونه حرن دلشددو بزنه... فکر م یهسددت. فق  نم یعاطف -

 باشه، چون مرده!
 

 !دهیزدم که گفت: ش پوزخند
 



 بود. به طرفش برگشتم و منتظر موندم. یمعمول ریغ لحنش
 
 ؟یبرگرد یاگر جدا بشن تو حاضر -
 

و  لیحسددابگره دختر خوب. جدا شدددنش تو فام یلیو گفتم: انوش خ دمیخند
 اتفاق ها سر بچه ست! نیا یکه مشکل از اونه... تازه همه  نهیا یآشنا به معن

 
سرش یحرف گهیسر تکون داد و گفت: اما اگه زن اولش برگرده د الهام شت   پ

 .دیکن یم یکار هی... بچه رو هم ستین
 
 درست گهید میکه من و انوش شکست ییمرزها یول یخوام ناراحت بش ینم -

 .ستیبشو ن
 
 ؟یو اصاًل دوستش داشتت -
 

 رک گفتم: نه. یلی. خدمیوقت نفهم چیهم ه خودم
 
 ذره هم براش تنگ نشد؟ هیدو سال دلت  نیا یتو -
 
 هیکردم  یمون همه ش حس م ییجدا لیتنگ شده بود. مخصوصًا اوا یکم هی

 نشه گفتم: نه. دواریام نکهیا یرو گم کردم. اما برا یزیچ



 
 داخل؟ یریبحث رو عوض کرد: نم یشد ول ناراحت

 
 دونم! یمشت سنگ و آهن رو مقدس نم هیمن  -
 
 اون تو. میریما هم به خاطر سنگ و آهن نم -
 

 ست؟ین رونیاون توئه که ب یو گفتم: پس چ دمیخند
 

 مکث کرد. یکم
 

 تره. آره؟ یگفتم: حتمًا اون تو فضا معنو خودم
 

سطه قرار م دیهم خند الهام  یا دهیچیپ زی. چمیدیو گفت: ما فق  اون ها رو وا
 خانوم روشنفکر! ستین

 
 شددرک یکن ی... فکر مدیخدا خودش گفته منو بدون واسددطه صدددا بزن یول -

 شاخ و دم داره؟
 
 !؟یریگ یچرا بهونه م ،یاریکفش هاد رو در ب یخوا ینم -



 
 .میو به طرن در حرکت کرد میدیخند

 
 .میرس ینم جهیبه نت یدتیعق یبحث ها یولش کن. من و تو، تو -
 

شمیداد لیو تحو میرو در آورد چادرهامون سوار ما شد نی.  که گفت:  میالهام 
 .نییفروشگاه پا نیهم میاول بر

 
 .ستمیبه زحمت ن یراض ؟یریبگ یزیمن چ یبرا یخوا یم -
 

 و راه افتاد. دیخند
 
 ! واسه آقامون.رینه خ -
 
 م؟ینیب یم یتو لباس داماد یشما رو ک یحاج آقا نیحاال ا -
 
 .وریشهر 30واسه آخر تابستون.  میانداخت -
 
 چقد زود؟! -
 
 خواد ردم کنه. یانقد بابا رو کالفه کردم، فق  م -



 
 ؟یریگ یم هیزیجه یک -
 
نه  ینم یچیگفتم ه - ثاث داره.  الدیم یخوام... خو با پول  ییزایچ هیا هم 

 .رمیگ یخودم م
 
 که؟یکوچ -
 

 خوابه ست. هی. یلیو گفت: خ دیخند
 
 د؟یریگ یجشن نم -
 
با ! پولش رو باینگ یمردم. به کسدد یبابا جلو ی... به خاطر آبرومیریگ یم -
 .الدهیم یکه همه فکر کنند از طرن خانواده  میریگ یشمال م یول دهیم
 
 ناراحت نشد؟ الدیم -
 
 یتوش گمه. به زور جلو زهایچ نیکردم. ا تیچقدر طفل  رو اذ یدون ینم -

 .سادیخانواده ش وا
 



ارک تر از امامزاده بود پ نییپا ابونیکه چند خ یفروشگاه بزرگ یرو جلو نیماش
. دوباره موقه میو وارد شددد میگرفت یورود یاز جلو یکیکرد. دو تا ذرد مکز

 باشه. دهیما رو ند ییکه آشنا میدور و بر رو نگاه کرد دنیخر
 

 یخواد برا یدونسددتم م یکرد و م یمردونه توقف م یها یلباسددفروشدد یجلو
: به گرفت و با ذوق گفت یشکالت یساده  یلیخ راهنیپ هی. رهیبگ یزیچ الدیم

 دوست داره. یلی. خادیرنگ چشم هاش م
 
 ادمیبودم و رنگ چشددم هاش  دهیرو د الدیدو سددال من فق  دو بار م نیا یتو
مدینم ندو ب دمی. فق  خ گاه کردم.  یبرا جانشیه هو  کادو ن غذ  کا خاب  انت

 تونست باشه؟! یم نیاز ا ریغ یزیچه چ یخوشبخت
 
ذرد رو داخل  ی. ظرن هامیو مشددغول دور زدن شددد میاومد رونیمغازه ب از

افتادم که انوش و آرام و دوسددت هاش  ییروزها ادی. به میسددطل زباله انداخت
ساژ گرد سر پا س دیخر یتهران برا یتو یپدرم رو   یدر آورده بودند. حت یعرو

س  فرجه ها شدم و ارش سف یسر هیبرم و اونجا  سیترم به پار انیپا یمجبور 
 بدم.

 
 ؟یدیاصاًل گوش م -
 
 ؟یچ -



 
 !؟یتو فکر دیگیچرا به من م گهیبعد م -
 

مردونه  ینقره ا یزهای. چشددمم به آومیرد شددد یمغازه ا یزدم. از جلو لبخند
 نگاه کرد. نیتریافتاد. دست الهام رو گرفتم که صبر کنه. کنار من به و

 
 کنه! زونیبه خودش آو یزیچ هی ادیانقد بدش م الدیم -
 
 ؟یجد -
 

شب هی دنبال شتم که برا یم مانیمال ا هیپالک  ستار بگ یگ  یلیز خ. اون رورمیر
شده بود.  خیم نازک  یلیخ ریهمون انتخاب کردم. با زنج هیشب یزیچ هیپالک 

 جلب توجه نکنه. ادیتر که ز
 
 ؟! Rاومدم. الهام با لبخند گفت:  رونیگردنبند ب یبسته  با
 
 ه؟یچ -
 
 م؟یشناسیرو ما نم Mr R نیا -
 



- Miss R 

 
 دونم!! یبله. بله. م -
 
□ 
 
چند بود. بعد از   یشدددم. همه جا تار داریاز خواب ب یزنگ گوشدد یصدددا با

ستم. گوش یبه خودم اومدم و رو هیثان ش رو جواب دادم و همزمان به  یتخت ن
 نصفه شب!  ینگاه کردم.  یپاتخت یساعت رو

 
 .دیبود: خانوم. خانوم ببخش دهیچیپ یگوش یتو یدختر یصدا

 
 شنوم؟یگرفته گفتم: بله. م یصدا با
 
 .دمیخانوم من خواهر مج -
 

 شده؟ یکردم و گفتم: چ زیهام رو ت گوش
 

 شد: خانوم! داداشم حالش بده. یقطه و وصل م صدا
 
 د؟ییچرا؟ االن کجا -



 
 .ستیتب داره خانوم. بابام تهران ن -
 

 آدرس بده. د؟ییبود هم مسلمًا خونه نبود. تکرار کردم: کجا اگر
 
 کنم. دایداد که ش  داشتم بتونم پ یآدرس هیزور  به
 

سوئ دمیلباس پوش هیسر شتم.  چیو  شده بودم و نمرو بردا  دیم بادونست یهول 
رو  مانیقرار نگرفته بودم. خواسددتم ا یتیموقع نیچکار کنم. تا به حال تو همچ

 یو موسسه نم دیاز مج یزیپونه روم نشد. تازه اون ها که چ یخبر کنم اما جلو
گاه به طرن اتاق رسددتار رفتم. نها  یمبود که باهام ن نیا تشیدونسددتند. ناخودآ

ستم با موبا دواریاومد. در زدم. ام شه. خوا  رمیتماس بگ لشیبودم که خواب نبا
 که در رو باز کرد و با تعجب نگاهم کرد.

 
 شده؟ یچ -
 
 !ضهیاز دوست هام مر یکی -
 
 ؟یگیچرا به من م -
 



 . ولش کن.یچیه -
 
ستم د ینم ش نی. همدمیبرسم. به طرن پله ها دو ریخوا  در یرو جلو نیکه ما

 فتادهین یقانعش کردم که اتفاق خاص ینازل شد و با بدبخت یکردم، ناصرپارک 
 هی. بعدًا داشددت تیاون نبود. به عنوان نگهبان مسددئول ریو بذاره برم. البته تقصدد

نه ا ها با جور م یبرا یب مه چ یبا تاب طلوگ نکرده، ه رو کف  زیکردم چون آف
 .ذاشتیدست بابا م

 
ش ستار رو در حال دو نهیبردم که از آ یم رونیرو از در ب نیما  . ترمزدمید دنیر

 و من با سرعت راه افتادم. نیماش یتو دیکردم که برسه. پر
 
 مگه دوستت خانواده نداره؟ -
 
 نه. -
 
که با من اومد خوشحال بودم.  نیبود. از ا بیعج یلیکه خ دینپرس یزیچ گهید

 رشیاز ز یجور هیگفتم  یم مانیکرد. اگر به ا یخوب آدم ها رو درک م یلیخ
داد  یاومد و نه اجازه م یرفت. اگر قرار بود به انوش بگم، نه خودش م یدر م

 .دمن برم. بهش نگاه کردم که در حال بستن دکمه هاش بو
 
 ؟یخواب بود -



 
 نه. -
 
 مزاحم شدم؟ -
 
 ؟یلب هاش گذاشت و گفت: فندک دار نیآورد. ب رونیاز بسته ب یگاریس
 
 نه. فندکم کجا بود! -
 

شد. انقدر  یرو رو گاریس شغول مرتب کردن موهاش  شت و م شبورد گذا دا
 رفت. نیآرامش داشت که استرس من هم از ب

 
به محله  میها خلود بود و من ن ابونیخ که  یا یمیقد یسددداعته خودم رو 

هم بود و پالک درست  هیهمه شب وارهایآدرسش رو گرفته بودم، رسوندم. در و د
هم نداشت. به خودم لعنت فرستادم که نگفتم به اورژانس زنگ بزنه.  یو حساب

 ینتهارو ا نیفته. ماشددیکردم، هزار تا اتفاق ممکن بود ب یم دایتا من خونه رو پ
شه  یتنگ پارک کرده بودم. نور تنها المپ یکوچه  نیا ضا کوچه بود، ف یکه گو

شن نم ادیرو ز شته بود یرو ستار بازوم رو گرفت و به کرد و من ترس برم دا . ر
 !!نجا؟یا یایتنها ب یخواست یکرد. با سرزنش گفت: م  یخودش نزد

 



زنگ زدم وچند  هیانداختم. خودش بود. سددر یپالک بعد یرو رو یگوشدد نور
شتباه نکرده با»دلم گفتم  ی. تودمیبار به در کوتاه زنگ زده کوب «.  شمخدا کنه ا

ز شد نه. در با شدد با ایچراغ هاشون روشنه  نهیکه بب دیرستار چند بار باال پر
 خدا! وو گفت: خانوم. تو ر دیو همون دختر دست من رو کش

 
 .امیرو روشن کن تا ب نیرو به رستار دادم و گفتم: ماش چیسوئ

 
 یاز چند قدم نم شددتریبود که ب  یانقدر کوچ اطی. حدمیسددمت داخل دو به

شن بود و از در و د یپ مهتابالم هیکه با  میشد یشد. وارد اتاق کهنه ا  ارویرو
شقاب گرفته تا رخت خواب  زونیپارچه و لباس آو یها کهیت بود. از قابلمه و ب

شده ا یپتو یرو دیبود. مج ختهیاتاق ر یتو صورتش پیخواب یتا  ر از ده بود و 
 صورتش گذاشتم. داغ یکنارش نشستم و دستم رو رو هیعرق و سرخ بود. سر

صداش  شون نداد. م یعکس العمل چیکردم که هبود. چند بار  س ین ه ک دمیتر
شنج کنه. تو و به طرن در رفتم. رو به دختر  دمشیچیهمون پتو پ یهر لحظه ت

 ؟یایگفتم: تو هم م
 
 آره. -
 

 یگلوم مونده بود. هم برا یتو یبی. بغض عجدیتمام طول کوچه رو دو دنبالم
 یشددب نم یکیتار یخودم که تو یبچه ها ناراحت بودم. هم برا نیا یپناه یب

ا و آدم فضد نیبه رسدتار بود. انقدر به ا دمیکنم. تنها ام یچه غلط دیدونسدتم با



 یتعجب نم دم،ید یرو سددر جاش نم نمیشددده بودم که اگر ماشدد نیهاش بدب
 همون جا بود. نیکردم. اما ماش

 
□ 
 

مش رو اون دختر که هنوز اسدد یو ناله  هیگر یبودم. صدددا سددتادهیتخت ا کنار
س ساب گهیاتاق از طرن د یطرن و رنگ آب هیبودم از  دهینپر صا یرو یح بم اع

ش و خواهر دیمج یبه لباس ها یوارد اتاق شد و بعد از نگاه  یبود. دکتر کش
 .دیدیگفت: به موقه رس

 
 حرن رو بزنه. نیکردم ا یکننده بود که فکر نم دیاوضاگ ناام انقدر

 
 تشنج خطرناک باشه! هیتونست  یم -
 
 شه؟یبهتر م یک -
 
 .گهیدو ساعت د یکی -
 
 شه؟یم یبستر -
 



 مونه. یبشه، م تیتثب تشیبله. تا وضع -
 
 ممنون دکتر. -
 
 ه؟یچ ماریشما نسبتتون با ب -
 

ش  یراسددتش رو بگم: مرب دیکه با دمیرسدد جهینت نیفکر کردم و به ا هیثان چند
 هستم.

 
 !؟یمرب -
 
 هیو داوطلبم. ت یمرب هیش کردم. در رو بستم و گفتم: من  ییاطرن در راهنم به

دارند،  یفیضددع یکه خانواده  ییبچه ها ای یابانیخ یموسددسدده که از بچه ها
 کنه. یم تیحما

 
 .دمیفهم یاز سر و وضعشون م دیبله. با -
 
شونیبه هر حال من اخت - ستانه. ول نکهی... مثل استمین اردار شهر شون   یپدر

 بذارم. انیتونم موسسه رو در جر یفردا م
 



باشدد ماری... نگران حال بدیکار رو بکن نیحتمًا ا -  میکن یم ی. سددعدیهم ن
 . تب هم که کنترل شده.میعفونت رو بر طرن کن

 
 ممنون. -
 

ون ا یرو باز کردم و با لبخند گفتم: نگران نباش حال داداشددت خوبه... رو در
 کاناپه دراز بکش.

 
مدم. رو رونیو من ب سددر تکون داد دختر ندل یکی یاو ظار  یها یاز صدد انت

سابدار ستار از ح ستم. ر ش شت و مثل هم ین سور  شهیبرگ سان پله ها رو به آ
 داده بود. کنارم نشست و گفت: تو حالت خوبه؟ جیترج

 
 آره. -
 

شتم کل انتظار سوال پ یدرباره  یدا شب  س یزیکنه اما چ چمیام  نیه اک دینپر
به خاطر  یدستم نگه داشتم و گفتم: مرس یشرمنده م کرد. دستش رو تو شتریب

 امشب.
 

برنامه هام رو  ی... همه ؟یسددکود گفت: تو چرا انقدر خوب هیاز چند ثان بعد
 !یختیبه هم ر



 
 ؟یداشت یچه برنامه ا -
 

صله  رهیباال انداخت و به رو به رو خ شونه و ر یزیفکر کردن به چ یشد. حو
 ؟یبگم. خودش گفت: نگران پسره ا یچ دیدونستم با یاقه نمنداشتم. در و

 
 آره. -
 

شم ها یمدت شد. کنارش خم  مینگران دمیرو د دیباز مج یبعد که چ بر طرن 
 ؟یشد داریشدم و گفتم: پس باالخره ب

 
رتش صو یرو قیچند ماه انقدر عم نیا یبود که تو یبار نیاول نیزد که ا لبخند

 داغ نبود گرفتم. گهیبودم. دستش رو که د دهید
 
 ؟یخوب -
 

رو تکون داد و خواسددت بلند بشدده. خواهرش کنار تخت نشددسددت و با  سددرش
ست ش یرو نیآ شم هاش ک ش دی. به مجدیچ ست و بانهیکم  کردم تا ب ش  . ن

 سدددتین یزیزد. بغلش کردم و گفتم: چ هیگر ریز هویمن و خواهرش  دنید
 .نی. همیذره تب کرد هی. فق  دیمج

 



 ریکم د هیدونستم اگر  یتو بغلم موند. نم قهیدق هیرو ناز کردم و اون هم  سرش
 .فتهیممکن بود براش ب یکردم چه اتفاق یم
 
□ 
 

 باره. نیسوم نیو گفت: ا دیخند یصالح خانوم
 
 . مزاحم شدم. نه؟ حالش خوبه؟دیببخش -
 
 هم خوبه. دی. حال مجزمیعز یستیمزاحم ن -
 
 تونم باهاش حرن بزنم؟ یم -
 

 ِمن ِمن گفت: بهتره که حرن نزنه. یاز کم بعد
 
 .ستین یفهمم. مشکل ینکنه گفتم: بله. م یبرداشت بد نکهیا یبرا
 

به  فق  مارسددتانیبودم. بعد از ب دهیاصدداًل نخواب شددبی. دمیکرد یخداحافظ
ود رم بت یلباس عوض کردن و رسوندن رستار، خونه رفته بودم. آخرها یاندازه 

 خسته بودم. خسته تر یلیکرد. خ لیکانون رو تعط یشد کالس بچه ها یو نم



 یشتو سرم رو به پ مناهار به رستوران برم. پل  هام رو بست یبرا یحت نکهیاز ا
ه هر لحظ یکاناپه دراز بکشم ول نیهم یخواست رو یدادم. دلم م هیکاناپه تک

 بشه. دیوارد اتاق اسات یممکن بود کس
 

. چشددم هام دیخار یخاره. نوکش رو خاروندم. دوباره م یم م ینیکردم ب حس
 دی. افشار هم خنددمیجفت چشم مردونه افتاد. خند هیرو باز کردم و نگاهم به 

 یاه کشددنبهیکاناپه نشددسددت و با لبخند گفت:  یجلو زیم یو عقب رفت. رو
 .زیعز
 
 !شکنهیم -
 
 خرم. یم گهید یکینداره.  یبیع -
 
 ؟یش چ یزیآبرو ر -
 

 کاناپه نشست و گفت: چرا چشم هاد پف داره؟ یرو کنارم
 
 .ادیخوابم م -
 

 !نجایا ایرو باز کرد و گفت: ب بازوش
 



ند خودش باال  یول دیخ نده دار نبود. ابروم رو  به نظر من حرفش اصدداًل خ
 نروینگفتم. جلوتر اومد و دسددت هام رو گرفت. خواسددتم ب یزیانداختم و چ

 بکشم اما محکم تر نگه داشت.
 
 جان! دهیش -
 
 حالتون خوبه؟!! -
 
 !زمیمن خوبم عز -
 

 من ش  دارم! یکردم و گفتم: ول یسرفه ا ت 
 

اله س  یها خسته شدم.  یموش و گربه باز نیاز ا گهیزد و گفت: من د لبخند
 .یذار یبگم... اما نم یزیخوام چ یم
 
 .دیبهتر بوده که نگ دیشا -
 
 .دمیم شیمن تشخ گهیو داون ر -
 
 .اوردیخودش ن یوارد بشه اما به رو یممکنه کس ادیب ادشیدر نگاه کردم که  به



 
 ازدواج کنم... انگشتر هم همراهمه! یازد تقاضا یرسم یلیخوام خ یم -
 

شددده بودم.  ریغافلگ یلینه ازدواج! خ یرو داشددتم ول یزیچ نیهمچ هی انتظار
 بگم. یدونستم چ یاصاًل نم

 
 ؟یزن یچرا حرن نم -
 
 بگم؟ یچ -
 
 بگو. یزیچ هی یتوقه جواب ندارم. ول -
 

 کنم. یآوردم و گفتم: باشه فکرهامو م رونیهام رو ب دست
 
 ن؟یگفت: هم یدلخور با
 
 بار طالق گرفتم. هیو  شمیکنم که من بچه دار نم یادآوریالزمه  -
 
ده تا االن سدکود ها نبوده که باعث شد نیکنم که ا یم یادآوریپس من هم  -

 کنم.
 



 فکر کنم. دیو گفتم: اجازه بد دمیکش یقیعم نفس
 
 منتظرم نذار! ادیز -
 

ند با ا لبخ کهیزدم.  هان یلیکارش خ ن باره  یناگ قدر در  نیهمچ یبود، من ان
 .هیفکر کرده بودم که بدونم جوابم چ یاتفاق

 
□ 
 
سدداالد شدددم.  یپوسددت کنده رو برداشددتم و مشددغول خرد کردن برا یارهایخ
 نگاه کردم که به من زل زده بودند. مانیبه مامان و بابا و پونه و ا یرچشمیز
 

 ؟یکجا رفته بود شبی: ددیبابا پرس باالخره
 

 یکردم. حاال رسددتار هم چشددم از پنجره برداشددته بود و به من نگاه م نگاهش
 یعاد یلیو خ« حرن ها رو نداره! نیدونه دروغ که ا هی» دلم گفتم  یکرد. تو

 .ستندین رانیشده بود. خانواده ش ا ضیمر حانهیجواب دادم: ر
 

 !حانه؟یهمزمان گفتند: ر همه
 



 ست؟ین اددی. دوستم. پونه گهید حانهیر -
 

و ر حانهیسددکود، گفت: آهان. اون ر هینگاهم کرد و بعد از چند ثان جیگ پونه
 ؟یگیم
 

 کردند. یهمه به پونه نگاه م حاال
 
 . حالش خوب بود؟ادینم رانیا ادیدانشگاه. ز یاز بچه ها یکی -
 
 آره. سالم رسوند. اومده بود به مادربزرگش سر بزنه. -
 
 بود؟ یش چ یضیمر -
 
 از پله ها افتاده بود. -
 

مگه  شددتر،یحاال چند تا دروغ ب»دلم گفتم  یو کنارم نشددسددت. تو دیخند پونه
 گه؟ید یبرداشت و گفت: شست اریپوست خ کهیت هی.« . هیچ
 
 آره. -
 



 دهیبابا دوباره گفت: چرا تا حاال اسمش رو نشن یکردم مشکل حل شده ول فکر
 !م؟یبود

 
. مگه ما گهید دیمن جواب داد: ولش کن یبه جا مانیبگم که ا یزیچ خواسددتم

 م؟یشناسیرو م دهیش یدوست ها یهمه 
 
وقت با بابا  چیه مانیتعجب نگاهش کردم. مامان براش چشددم غره رفت. ا با
 زد. یند حرن نمت

 
ال از پله ها با مانیرو برداشدددت. ا ونیو کنترل تلوز اوردیخودش ن یبه رو بابا

 رفت.
 
 جون سراغ منو نگرفت؟ حانهیر -
 

 !سیرو مثل خود پونه آروم کردم و گفتم: ه صدام
 
 بدونم؟ دیمن هم نبا -
 
 بود. ری. کار خستین یخطرناک زیچ -
 



 ش رو من درست کنم. هی... بده بقیتو بگ یهر چ -
 
 چه ش بود؟ مانیتموم شد... ا -
 
 .ششیپ رهیدونم چرا انقدر م ی. نمدهیدوباره همون دوستش رو د -
 
 . نگران نباش.هیجواد پسر خوب -
 

برگشددت و من به سددمت رسددتار. لبخند زد و سددرش رو  ونیبه طرن تلوز پونه
 چرخوند.

 
□ 
 

رد طرن  ای رشیپذ یبرا رهیمد أدیه یجلسددده  گهیسددداعت د میبود تا ن قرار
شک یقوط شه. به همون اندازه ا لیها ت  اردویام شه،یکردم رد م یکه فکر م یب

ش شه. دوباره رو به  همراه من  دییخوا ینم دیگفتم: مطمئن یرازیبودم که قبول ب
 د؟ییایب

 
 دفاگ کنم؟ یمن خودم موافق صد در صد نبودم، از چ -
 

 زدم و گفتم: باشه. لبخند



 
که معمواًل تو سدالن جلسداد  یکه از جو ادینم نیدونسدتم به خاطر ا یم یول

ال پانچو و ش هیبودم.  دهیبه خودم رس یلیگرفت. خ یشد، استرس م یم جادیا
 فمیطرن ها و گزارش ها رو داخل ک یبودم. پوشه  دهیپوش یخی نیبا ج یمشک

 !دیباشبلند گفت: موفق  یمیزدم. قبل از خارج شدن ابراه رونیگذاشتم و ب
 

 نفر گفت! هیو گفتم: باالخره  برگشتم
 

  یاومد. اتومات رونیو من به طرن دفتر رستار رفتم. خودش ب دندیها خند بچه
 بود. دهیامروز هم کت و شلوار نپوش ی. حتمیوار به سمت هم حرکت کرد

 
 ؟ییایب یخوا یم ینطوریا -
 
 ه؟یمگه چ -
 
 !ستیکه ن یخانوادگ ی! مهمونهیرسم یجلسه  -
 
 !الیخ یب -
 

 ده؟یمقدمه گفتم: باباد رس بدون



 
 . تو اون ساختمون.دهیبا نو -
 
 ه؟یباباد چ یرأ -
 

 .دمینپرس یدونم. از کس یو گفت: نم دیخند
 
 دونه؟ یبرادرد نم -
 
 دونم. ینم -
 

 !؟یخور یکردم و گفتم: پس تو به چه درد م اخم
 
 ؟یرو بخر دپورهایسع یرأ یخوا یم -
 
 مثبت بابا هم که مطمئنم. یها که چشمشون به دهن انوشه. از رأ یآره. نادر -
 
 ؟یمثبت بابام در مقابل چ یرأ -
 
. رهیتو رو بگ یاز نوه ها یکیاز نوه هام،  یکیکنم  یم تیخنده گفتم: وصدد با

 خوبه؟



 
 یشددنهادهایخوشددگل پ یقباًل خانوم ها ی! ولسددتیفرض محال، محال ن -

 داشتند! یبهتر
 

سبوندم و گفتم: حترو به باز سرم ر د یتون یمردها رو هم نم نیا یادا یوش چ
 !یاریب

 
 نکن. ینطوریقدم عقب رفت و گفت: اه، اه، ا هی

 
 ادب. یب -
 
 کنه! یبزرگ واسه من تره هم خرد نم دپوریبه هر حال... سع -
 

سال  28از  شتریکراواد هم زده بود که سنش رو ب یباز شد. حت مانیدفتر ا در
 ید. خنده م گرفت. به طرن ما اومد و گفت: به به! مشددغول البدا ینشددون م
 د؟یکردن بود

 
 .دینرس جهی: به نتمن

 
 .زمیعز میانداخت و گفت: بر مانیا یدستش رو دور بازو رستار



 
 نیج یبه من برخورد. با کف کفش رو یداشدددت ول یحالت شددوخ حرکتش

 !وونهید ؟یکن یکه بلند گفت: چکار م دمیرستار کش یمشک
 
 .ادیبهت م -
 
سه دیخند مانیا سالن جل صله گرفتم و تند تند پله ها رو باال رفتم.  شون فا . از

کردم  یشد. فکر م یم دهیشن مانیا یخنده  یسوم بود. هنوز صدا یها طبقه 
که  رعاملیمد یصددندل یاما انوش رو شددهیهسددتم که وارد سددالن م ینفر نیاول

 یو سع ها نشستم یاز صندل یکی یشکل بود، نشسته بود. رو یضیب زیرأس م
 تفاود باشم. یانوش ب ینیکردم نسبت به نگاه ذره ب

 
 !ومدیداداش جونت م یخنده  یصدا -
 
 داره؟ یرادیا -
 
 نه. -
 
- ... 
 
 تو دردسر؟ یالزم بود همه رو بنداز -



 
 .شهیم بیباشه، تصو یکنم. اگر منطق یدردسر!... من از طرحم دفاگ م -
 

شم ساس  سیرئ یرهایش هیبش شیقهوه ا یها چ شده بود و من کم کم اح گله 
 کردم. یخطر م

 
. زنند یم ریشما رو با ت ی هیهم که سا دپورهایپدر من که واضحه... سع یرأ -

 ؟ینشست نجایا یدیبا چه ام
 
 .ینه خانوادگ ه،یکار یجلسه  هی نیا -
 
 نیاز ا هیگزارشددت بود که با گر یتو رادیپس منتظر ترور شدددن باش. انقدر ا -

 .رونیب یاتاق بر
 
خودم  یزد. اما خونسددرد یرو رو هوا نم یچون انوش حرف دمیحرفش ترسدد از

 !یمن ی هیگر دنیرو حفظ کردم و گفتم: تو هم که عاشق د
 
 اتفاقًا برعکس!! -
 



م خوش زدیچ هیدستش رو به طرفم گرفت و ادامه داد: اگر از  یتو سینو روان
 چشم ها بود! نیاومد، هم یم
 

جوابش رو بدم اما با وارد شدددن پدرش سددکود کردم. حس کردم  خواسددتم
شه. رو دهیشن یزیممکنه چ صندل یکی یبا ست. بعد از نگاه ها یاز  ش  یها ن

 اوضاگ گفت: احوالت چطوره دختر؟ یبه ما و بررس بیعج
 
 خوبم عمو. -
 
 نکردن؟ رید هیبق -
 
 رسند. یم -
 

ند عد نو هیثان چ ند.  یدر رو برا دیب گه داشدددت و هر دو وارد شدددد پدرش ن
گاه منتظر وارد شدن رستار بودم اما خبر  یرهایازش نشد. دو تا از مد یناخودآ

سابدار یبخش مال شدند. حس کردم پدرم د یو ح صندل ریهم وارد   یکرده. 
. دیهم رسدد یسدداز یکارگاه قوط سیزدند. رئ یکنارم چشددم  م ،یخال یها

و رستار هم همراهش  مانیز شد و بابا داخل اومد. اهمه منتظر بابا بودند. در با
 یه رورو ب قاً یهم کنارش. رستار دق مانیبودند. بابا کنار من نشست و رستار و ا

ونه ش یش رو باز گذاشته بود و موهاش رو یتونیز راهنیپ یپدرش بود. دکمه 
بودمش. انگار از قصددد تفاود هاش رو  دهیند ینطوریهاش پخش بود. قباًل ا



 ناجور یواقعًا وصددله  یهمه مرد کت و شددلوار نیرجسددته تر کرده بود. کنار اب
جلسدده بود  ریشددون دب یکیکه  گهیبود. ظاهرًا همه اومده بودند. من و دو نفر د

 .میجمه بود یتنها زن ها
 
□ 
 

 هیبورد سددالن،  یطرن ها و قدم زدن جلو یدرباره  یسدداعت وراج میاز ن بعد
 شدم. قیصورد ها دق یجرعه آب خوردم و تو

 
چونه ش برداشددت و با لبخند گفت: ممنون. نمونه ها  ریدسددتش رو از ز انوش

 .دیرو نشون بد
 
سال به ها رو عوض کردم. هر کدوم از عکس ها که رد  دیسمت تبلت رفتم و ا
کامل خودم رو باخته  گهیداد. د یشگفت زده نشون م شتریشد، چهره ها ب یم

ه ب یکه برآورد کرده بودم، رفتم. بعد از هر جمله نگاه ییها نهیبودم. سددراغ هز
 یم درباره ه کارگاه سی. رئنمیصورتش بب یش رو تو جهیکه نت نداختمیانوش م

 داد. حیقالب زدن توض یالزم برا ی نهیساخت و کاًل زمان و هز
 

شته ب یبه نظر برسه ول ادیگفتم: البته مبلغ ممکنه اول ز هیسر شتوجه دا که  دیا
 بار الزمه.  یمربوط به قالب ساختن هست که فق   ششتریب



 
 
 
 
 

 انداخت. یابیبازار ریجلوش بلند کرد و به مد ینگاهش رو از آب معدن انوش
 

انداخت و شددروگ به صددحبت کرد: در حال حاضدر  یبهزاد به جمه نگاه یآقا
 ... وقت قمارگذرونهیرو م یبحران  یدر کشددور شددرا هیو توز دیتول تیوضددع

ست زن ها یقوط نی! قراره استیفروش جنس ها ن یکردن رو خونه  یها به د
ه از ن شناسن،یرو م یافالطون یکدوم نه حجم ها چیکه ه فتهیب ییدار و بچه ها

 دارند! یاطالع سمیو پست مدرن سمیمدرن
 
ستش رو ز ظیغل یلیرو خ« قمار» یواژه  و د چونه ز ریبه کار برده بود. انوش د

 نگاه کرد. یمال ریو به سمت مد
 

هسددت معامالد با چ   یکرد و گفت: چند ماه یشددمس ت  سددرفه ا یآقا
و مواد  یاقتصدداد یها میتحر لیبه دل نیهمچن شدده،یبلند مدد انجام م یها
باال  ی نهیزبا ه رییمن هرگونه تغ نیآمده. بنابرا نییپا دیتول زانیگرون، م ی هیاول

 کنم. یرو به شدد منه م
 



 ه؟یچ دیتول ریادامه داد: نظر شما به عنوان مد مانیرو به ا و
 
 به من انداخت. یاول نگاه مانیا

 
باره  - ندارم.  نییپا دیتول یمن حرفتون در  یگرون م ی هیمواد اول ایرو قبول 

 نیکه در ا میدار نییپا دیو تول میخر ینم ای میدار یمعمول دیو تول میخر
 تونه صرن اصالحاد بشه. یبودجه م نیصورد ا

 
باره به من نگاه کرد. لبخند زدم و ابروم رو باال انداختم که کم مونده بود با  دو
 ود.ب چوندهیگفته. در واقه پ یچ دی. خودش هم نفهمارهیش ادا در ب ینیلب و ب

 
تار ندل یرو رسدد فت: فروش  شیصدد به طرن انوش چرخوندش و گ لم داد. 

ها بازار  نداره. هم ر،ییبدون تغ یخارج یمحصددوالد تو  کان  که  نطوریام
سواد مردم خودمون رو فتهیها کم کم داره از کار م یندگینما سطح  . مثل قطر. 

و به نابود شددددن خودتون نگاه  دینیبشدد دییخوا ی... مدیریهم دسدددت کم نگ
 !د؟یکن
 

ها رو  نهیهز نیا میبر یکه از صددادراد م یکردم و گفتم: سددود دییهم تأ من
 کنه. یجبران م

 



 نگاه کرد. یمسئول حسابدار یبه چهره  انوش
 

ست و گفت: مثل ا یاجازه  یسهراب خانوم  د،یستیمتوجه ن نکهیصحبت خوا
 !ستین نهیپرهز رادییتغ نی! فعاًل زمان امیطرن ندار نیا یبرا یبودجه ا

 
 گفتن نداشتم. سر جام نشستم. یبرا یزیچ گهیآخر رو زده بود و د حرن

 
موافق و مخالف  یبود. حرن ها یخوب یصحبت کرد: مباحثه شروگ به  انوش

شن صالن نم نیا یکارخونه اجرا ری. من به عنوان مدمیدیرو  دونم.  یطرن رو 
 با سهامدارهاست. یینها میاما... تصم

 
 کوتاه موضه خودش رو مشخش کرده بود. یلیمن نگاه کرد. خ به
 

شته بود. دب قهیدق 2 بعد ستراحت گذ سه اعالم کرد: جناب نادر ریکه به ا ! یجل
 ؟یمنف ایشما مثبته  یرأ
 

 .یدکتره. منف یمن، رأ یگفت: رأ یانوش بدون معطل پدر
 
 «دونستند. یهم همه م یگفت ینم»دلم گفتم  یتو
 



سع حاال ستار پدرش رو ند ینگاه م دپوریهمه به   دهیکردند. مطمئن بودم که ر
که  یبود که باهاش حرن بزنه. البته ازش توقه نداشتم که به خاطر من، از پدر

 هم که رسمًا در حال چرد زدن بود. دیبخواد. نو یزیولش کرده چ
 

سف رو دپوریسع شم هاش رو که با تأ ستار م یچ به طرن  د،یچرخ یظاهر ر
«. جا!ک یپسدر من کجا و پسدر نادر»گفت  یدلش م یتو دیبابا برگردوند. شدا

شونه ها صب یحر  خوردن تو ین ست هاش بود. به طرن من  یحرکت ع د
من مهمه. جمه  یطرن چقدر برا نیدونسددتند که ا ینگاه کرد. انگار همه م

 بود. ردهسکود ک
 

شلوار و موها دپوریسع خوش فرم به صورد من زل زده  یخاکستر یبا کت و 
دونه از  هیو « بگو مثبت. بگو مثبت»دلم گفتم  یگفت. تو ینم یزیبود و چ

 دادم. لشیپسرکشم رو تحو یاون لبخند ها
 
 د؟یکن یتون رو اعالم نم یرأ دپوریجلسه گفت: جناب سع ریدب
 

شددد. باالخره با  یتر م قیشددد، لبخند من هم عم یم یچقدر انتظار طوالن هر
 خنده گفت: مثبت!

 



م. زد زیدستم چند ضربه به م یکار توو با خود دمیخند جانیو ه یخوشحال از
ورتش اخم ص یرو یبگه ول  یبابا به طرفم برگشت. انتظار داشتم بخنده و تبر

زانوهام گذاشددتم.  یخودکار رو کنار گذاشددتم و دسددت هام رو رو هیبود. سددر
من رو  رسددتاربابا و  یخم کرده بود که از فاصددله  یکه سددرش رو طور مانیا

زل  تفاود بود و به پدرش یزد. صورد رستار کاماًل ب یکیچشم  کوچ نه،یبب
ن کردم. چو یازش تشکر م یبه خاطر حرن زدن با پدرش حساب دیزده بود. با

 جلسه من طرن بازنده بودم. یتو
 

در حال لم دادن بودند  ایپرد کرد. همه  زیم یرو در آورد و رو نکشیع انوش
 !!یبلند شدن که بابا بلند گفت: منف ای

 
شت. بابا به  یسر جا همه ضا برگ سکود دوباره به ف شدند.  شون متوقف  خود

 ریخودم اعتماد نداشددتم که دب یکرد. به گوش ها ینگاه م دپوریصددورد سددع
 رد شد. یمنف یجلسه گفت: طرن با دو رأ

 
صاًل خوب نبود. کاش رأ حالم سع یمنف یا شم ها به  دپوریمال  بود نه بابا. چ

شته بود و من نزد م و خودم رو گرفت ی. جلوهیگر ریبود بزنم ز  یطرن من برگ
 انجیا یجواب بده ول دیخونه شددا یدر آوردن تو ینگاه کردم. لوس باز زیبه م

 .شهینفر نباشم که از در خارج م نینه. صبر کردم که اول
 



 ییبه تنها ازیدونسددتند که ن ی. ممانیبابا و ا یرفته بودند. حت رونیهمه ب باً یتقر
ه مچم رو نگ یکسدد دهیرو برداشددتم و به طرن در رفتم. به در نرسدد فمیدارم. ک

 .ادیفق  از انوش بر م یکیچر یحرکت ها نیمطمئن بودم ا دهیداشت که ند
 

سهراب  ینزد شمس و  هر  .ستادمیحرکت ا یکرد. ب یصحبت م یدر بود و با 
 هیبرد. چند ثان یسوال م ریخودم رو ز تیکارمند ها شخص یجلو ییجور تقال

 رفت. رونیبود که ب ینفر نیجلسه آخر ریعد، دبب
 

 ! پوزخند شددمس روه؟یچه کار نیگفتم: ا یو عصددبان دمیکشدد رونیرو ب دسددتم
 ؟یدیند
 
 گفت: گور باباش! یخونسرد با
 
 !میحرن بزن دیسمت در حرکت کردم که دوباره گفت: با به
 

. تو میتر از قبل گفتم: دو سددال تمام با هم دعوا کرد یگرفتم و عصددبان فاصددله
 تنها باشم؟! دیناراحتم با یمن وقت یدیهنوز نفهم

 



بودم.  اغراق کرده یبه طرن دفترم رفتم. البته کم مینگفت و من مسددتق یزیچ
. در رو باز کردم و رو به جمه گفتم: طرن رد میکرد یازدواجمون دعوا نم لیاوا

 .هیرازیش یبا آقا تی. مسئولمستین یمدت هیشد. من 
 

اگر  کرد. یم تیاذ شتریب نیکردند که ا ینگاهم م یسه با تعجب و ناراحت هر
 یزیکردم. خواسددتند چ یوقت کارم رو ول نم چیشددد ه یرد م پوریسددع یبا رأ

 بگن که گفتم: خدافظ!
 
□ 
 
سفیرفتم. بابا هم همراه آقا  یم نگیطرن پارک به سمت م و ت. رف یبه همون 

سع صله رو حفظ کنم.   و پدر انوش هم دیو نو دپوریسرعتم رو کم کردم که فا
 یهمه اختالن با هم داشددتند اما باز هم تو نیکردند. ا یکنار بابا حرکت م

 بودند. یعاد یها  یشر هیظاهرشون شب
 
ش ستادندیا شون آماده  نیتا ما سرعتم رو کم کردم.  یها شه. دوباره  حرکت ب

که به سددمت سدداختمون  دمیرو د دیو عوض کنم تا برند که نوخواسددتم راهم ر
تار رو اسم رس دپوریهم به همون سمت برگشتند و سع هیشده بود. بق خکوبیم

 داد زد.
 



 یپشت بوم ساختمون ادار ی وارهید یبرگردوندم و رستار رو رو هیرو سر سرم
عد بدن لحظه شددهرام رو اون باال تصددور کردم. بعد سددقوطش رو... ب هی. دمید

سفالت. همون جا یغرق خونش رو رو سته بود. به  ییآ ش ستار اون روز ن که ر
سع جادیکه ا یسمت همهمه ا شتم.  ست ها یرو دپوریشده بود برگ  دینو ید

 هیشب حرکتش بدند. بابا نیکردند به طرن ماش یم یسع هیاز حال رفته بود و بق
 بود. ستادهیمسخ شده ها ا

 
بر  ازش یا یوونگیبه رسددتار نگاه کردم که انگار جلوتر اومده بود. هر د دوباره

. اسددمش رو داد زدم و به طرن سدداختمون ختیدلم فرو ر یتو یزی. چومدیم
 افتاده بود. هیاتفاق ها فق  در عرض چند ثان نیا ی. همه دمیدو
 

لب گفتم: زود  ریرو زدم. ز 4 یآسددانسددور پرد کردم و شددماره  یرو تو خودم
 باش! زود باش!

 
 یرو همون جا ول کردم و به سددمت در آهن فمیدر باز شددد. ک هیاز چند ثان بعد

شم هام چ یتو میباز بود. وارد شدم و نور آفتاب مستق مهیکه ن دمیپشت بوم دو
 چی. اما هارمیرو به دسددت ب تمیکردم که موقع یدور و بر رو بررسدد یخورد. کم

باره چرخ زدم. ه  دپوریاز رسددتار نبود. اگر حال سددع یخبر چیکس نبود. دو
 کردم که دچار توهم شدم! یخراب نشده بود، فکر م

 



 زدم: رستار! داد
 

 کم  به پدرش رفته بود. یبرا دیجوابم رو نداد. شا یکس
 

از  یکینگاه کردم. بابا به  نیی. به پایسنگ ی وارهید یتر رفتم. درست جلو جلو
محوطه با هم حرن  یداده بود. چند نفر تو هیتک نگیپارک یجلو یسددتون ها

رفت.  جیو پدر انوش نبودند. به خاطر ارتفاگ سرم گ دیو نو دپوریزدند. سع یم
ستم و به د ش سرم رو رو هیکوتاه تک وارین شتم. اجازه دادم  نوزا یدادم.  هام گذا

نبود که ازش خجالت  یکسدد نجایا گهیکنه. د سیاشدد  هام صددورتم رو خ
 یحت انوش و یکار رو نداشتم. جلو نیعًا بد بود. از بابا توقه ابکشم. حالم واق

ر د یشده بودم. حاال هم که رستار مسخره باز هیضا یحساب تیسا یبچه ها
شهرام نتون یجنازه  نکهیآورده بود. فکر ا ص م،ینیبب میاون رو هم مثل  ابم رو اع

نگاه  بار به صورتش نیآخر یبرا مینتون ادیز بیبه خاطر آس یکرد. حت یخرد م
 دلم از همه پر بود و به هق هق افتاده بودم.«... خدافظ» میو بهش بگ میکن
 

 یچ یزدم. برا هیگر ریشونه م نشست. سرم رو بلند کردم و دوباره ز یرو یدست
 !ومد؟یخوشم م یا وونهیآدم د نیاز همچ دیبا
 
 باال؟ یچرا اومد -
 

 !!!یگفتم: اومدم هواخور هیکناشونه م کنار زدم و با  یرو از رو دستش



 
ستم ستش رو ز خوا شم که جلوتر اومد. د شت و بلندش  ریبلند ب چونه م گذا

 کرد.
 
 ؟یکن یم هیها گر یبه خاطر اون قوط -
 

د ش شتریم ب هی. گرهیدونستم منظورش چ یم یرو به اون راه زده بود ول خودش
 و گفتم: آره.

 
 شد و به چشم هام زل زد. نیش غمگ چهره

 
 ست؟یتو ن فیچرا؟... ح -
 
 من دوستشون دارم. -
 
 تو رو ندارند! اقتیها ل یاون قوط یول -
 

 شدم. اش  هام رو پاک کردم و گفتم: آره. واقعًا ندارند. رهیلحظه بهش خ چند
 



 افتاد که با پدرش ادمیشدددم که مجبور شددد عقب بره. به طرن در رفتم.  بلند
 .یبا پدرد حرن زدحرن زده. برگشتم و گفتم: ممنون که 

 
 کرد، گفت: از خودد تشکر کن! یخاک شلوارش رو پاک م کهیحال در
 
- ... 
 
 کنارم رد شد و به طرن در رفت. از
 
 هندستون کرده بود! ادی لشیف -
 

و ر یکی نیا یداشددت. دنبال حرفش رو نگرفتم. حوصددله  یبد یمعن حرفش
 نداشتم.

 
 6 فصل

 
 مختلف شکل یها رهیرو به بچه ها داده بودم و قرار بود با دا رهیدا یها شابلون

کردم.  یدستشون نگاه م یتو یرسه بسازند. به برگه ها یکه به ذهنشون م ییها
 .دندیکش یم دیآدم و خورش یکله  شتریب

 



بود. لبخند زدم و  سددتادهیچارچوب در ا یضددربه به در خورد. مهرناز تو چند
 تو. ایگفتم: ب

 
 کنار من نشست. یصندل یرو شد و وارد

 
 سر و صدا شدند. یچه ب -
 
 برگه هاشون تمرکز کرده بودند، نگاه کردم. یبچه ها که رو به
 
 آره. -
 
 ؟یخوب -
 
 بد باشم؟ دیبا -
 
 تا االن دلم شور زد. روزیاز د ؟یچرا تلفنت رو خاموش کرد -
 
 رفتم خونه. شام هم نخوردم. روقتید شبیحوصله نداشتم. د -
 
 !یگرفت می... رژیچاق یلیخ ستین -



 
 و گفتم: حاال ولش کن. دمیخند

 
 !؟یایمدد نم هیگفت  یرفتم دفترد. مرادخان -
 

قاشدد گاه کردم و گفتم: آفر یکی ین ته بود ن به طرفم گرف که  ها رو  چه  . نیاز ب
 خوبه. یلیخ
 

 ام؟یبابا دوباره ب روزیبا کار د یبه مهرناز گفتم: انتظار داشت رو
 
مًا ب گمیمن نم - که احت ایحت به پولش  نه...   گمی! من میندار یاجیکارخو

 داره. نییباال و پا یناراحت نباش. زندگ
 
 خوام. یمهرناز. فق  وقت م ستمیناراحت ن -
 
 .یمهمون ناخونده هم که دار هی -
 
ه بود و ب سددتادهیکنار در ا دیتعجب نگاهش کردم که به در اشدداره کرد. مج با

 تو. ای! بدی. لبخند زدم و گفتم: مجدیکش یمداخل سرک 
 

 حالت بد نشد؟ گهیآروم داخل اومد. دستش رو گرفتم و گفتم: د آروم



 
 تکون داد.« نه»رو به عالمت  سرش

 
 ن؟ییپا یاومد یاجازه گرفت یاز مرب -
 
 آره. -
 

بلند شددد و گفت: من برم. بچه ها رو به نگار سددپردم... مراقب خودد  مهرناز
 .زمیباش عز

 
 . من خوبم.یمرس -
 

 ؟یبکش ینقاش یخوا یمهرناز نشوندم و گفتم: م یرو سر جا دیمج
 

 و شابلون بهش دادم. یسرش رو تکون داد. کاغذ و مدادرنگ دوباره
 
 ؟اند رهیدا هیشب ایرسه بکش. چ یبه نظرد م رهیکه با شکل دا یزیهر چ -
 

 فکر کرد و گفت: ساعت. یکم
 



 ؟یچ گهی. دنیآفر -
 
 .نهییآ -
 
 شون رو بکش. یحاال نقاش -
 
. گهید یانقدر آروم شددده بود، هم من تعجب کرده بودم و هم بچه ها نکهیا از

ش ییآرامش کنار بچه ها نیواقعًا به ا شیبعد از اتفاقاد روز پ ون که حداقل برا
 بودم، داشتم. دیمف
 

ش یساعت با عقربه ها هی دیمج شدیقرمز ک  ادیکرد که ز یرو آب نهیآ ی شهی. 
و چشم هاش رو سبز کرد. واضح بود که من  دیآدم کش یکله  هینبود.  نهیآ هیشب

 یکله  هیبودم.  دهیقرمز هم سددرم کرد که تا به حال نپوشدد ی. روسددردهیرو کشدد
 سبز داشت. یکه اون هم چشم ها گهید  یکوچ

 
 منم؟ نی! ایدیچقدر زود کش -
 
 آره. -
 
 ه؟یک کهیکوچ نیا -
 



 بچه شه! نیا -
 

 لبخند زدم و گفتم: من که بچه ندارم! بهش
 
 چرا؟ -
 

 گفتم؟ یم دیبا یهام رو باال انداختم. چ شونه
 
 .گهیندارم د -
 

شغول ش یکینگاه کردن کاغذ  م سبز ک شدم که پرتقال و گوجه   دهیاز بچه ها 
 بود.

 
 ؟ی. گوجه سبز دوست داریدی. قشنگ کشنیآفر -
 
 یلیخ -
 

ست دیمج ش نمیآ رم خوام ب یکه نگاهش کنم و با خجالت گفت: من نم دیرو ک
 باال.

 



 دد؟یکالس جد -
 
 آره. -
 

 شده بود. یعاد یبچه ها هیشب واقعا
 
 یخوب یبچه  یقول بد دیبا یزنم. ول یحرن م یباشدده. با خانوم صددالح -

 !یبش
 

 نگفت. یزیرو تکون داد و چ سرش
 
□ 
 

رو داخل ببرم. امروز از صبح زود  نیگرفتم ماش میشب بود که تصم 11 ساعت
سه بودم. حت س رو هم با پدر مهرناز انجام داده  یادار یاز کارها یسر هی یمو

 ای داده بود، یمنف یکه بابا رأ روزیخونه رو نداشتم. از د یبودم. اصاًل حوصله 
 ییایتالیرسددتوران ا هیتو  همدر اتاقم قفل بود. شددام امشددب رو  ایبودم  رونیب

 مهمون خودم بودم.
 

راسددت به طرن پله ها   یاکثر اتاق ها روشددن بود. وارد خونه شدددم و  چراغ
 رفتم.



 
 دلمون هزار راه رفت. ؟ییکجا دهیبه سمتم اومد و گفت: ش مامان

 
 برگردم گفتم: با دوست هام بودم. نکهیا بدون

 
 خاموش بود؟ تیچرا گوش -
 
 شارژ نداشت. -
 

شدم.  یم ینطوریکردم با همه هم یقهر م یمن وقت یلنبود و چارهیب نیا ریتقص
 افتاد. یکردم از سرم نم یم یقدر لوس بودم و هر کار نیهم یاز بچگ

 
با انوش هم، هم یکی فاتم  ته اون اسددمش رو  نیاز اختال لوس بودن بود. الب

حرن ها بود  نیکردم. اون مغرور تر از ا ی. من قهر م«یبچه باز»گذاشددته بود 
گذشددت، با هم رابطههم  یماه م  یکه  ومدیم شیپ یکنه. گاه یکه نازکشدد

 شد. یرد و بدل نم نمونیب یحرف یبعد یو تا دعوا میاما قهر بود میداشت
 

که به چشددمم خورد،  یزیچ نیاتاق شدددم و المپ رو روشددن کردم. اول وارد
ه تخت نشستم و ب ی. رودیو سف اهیپوستر صورد خودم بود. با همون قاب س

طرن بودم  یکارها ریچند روز درگ نیصددورد بزرگ خودم زل زدم. انقدر تو ا



 یادآوریقاب هم  نیفرسددتادن ا لیدل دیکه در مورد افشدددار فکر نکردم. شدددا
 خاموش بود. میشد که گوش یخودش بود. به خصو  که دو روز م

 
تموم  زیهمه چ آدم نی. چرا ادمیدادم؟ از عکس خودم پرسدد یم یچه جواب دیبا

ستادها ستگار یکه از ا شتند، از من خوا ستش دا شجوهاش دو  یمجرد تا دان
 به جز ثرود پدرم! یلیکرد دوستم داره! چه دل یادعا م یکرده بود؟ حت

 
خودم رو  نکهیادعاهام به ا یاگر همون دختر مجرد بودم با وجود همه  دیشدددا

 یت  دختر عمادزاده نم قیکردم. در واقه اون رو ال یبهش فکر نم رم،یگ ینم
من ازدواج  نکهیعوض شدددده بود. نه به خاطر ا زیحاال همه چ یدونسددتم. ول

 یبچه دار نم وناقدام نکرده بودم. نه چ لیادامه تحصدد یناموفق داشددتم و برا
سابق  یبود که همه م یزیچ نیحداقل ا ایشدم...  ستند. چون من اون آدم  دون
 .دمید یم گهیجور د هیرو  ایدن یها« خوب و بد»نبودم و 

 
دونستم، افشار چه  یفکرها م نیا یدر آوردن لباس هام شدم. با همه  مشغول

مشددترک مفهومش رو برام از دسددت داده.  یباشدده و چه نه، زندگ یمرد خوب
 با هم نداشتند. یفرق چیاز نظر من آدم ها ه گهیبود که د نیا تیواقع

 
□ 
 



امروز سدداعت از  یکردم ول یشدددم و ورزش م یم داریجمعه ها زود ب معموالً 
 دهیسددرم کشدد یصددبح گذشددته بود. من هنوز تو تخت بودم و مالفه رو رو 10

 بودم.
 

دلم! چرا  زیتخت جا به جا شددد و شددروگ به حرن زدن کرد: آخه عز یرو بابا
 ؟یصبحونه بخور یاینم
 
 یکاف یه خودش در رو باز کرده بود. حتمًا به نظرشددون به انداز دکی دیکل با

 بشم. الیخ یتنها بودم که حاال ب
 
 .دمتیدارم که دلش برام تنگ شده؟... دو روزه ند ییبابا هیمن  یگینم -
 
- ... 
 
هم آب  نی. همیچون گوشددت به تنت دار یلی. خگهیبابا! پاشددو د ی دهیشدد -
 .زمی. پاشو عزشهیم
 
- ... 
 
 م.رو ندار یمن به جز تو کس ؟یکن یم ینطوریچرا با من ا -



 
 داد که چرا یهم نم حیتوضدد یحت «یکن یم ینطوریتو چرا ا»گفت  یم فق 
 هی. بابا بلند شددد و رفت. اوردمیخودم ن یمن رو برده. به رو یهمه آبرو یجلو

شمم چک ضان دفاگ کرده بودم که پدر خودم قانه  یعنی. دیقطره از چ انقدر افت
 کار رو کرده بود؟! نیا دپوریبا سع یلجباز یبابا فق  برا اینشده بود؟! 

 
صدا یصدا قهیاز چند دق بعد شدن در اومد. بعد   یکه احتماال تو مانیا یباز 

 زد. یاتاق قدم م
 
 ؟یتو باز بچه شد دهیش -
 
- ... 
 
 ... من که به نفه تو حرن زدم!؟یبه باباد ندارم. چرا با ما قهر یمن کار -
 
- ... 
 

 مالفه رو گرفت و خواست بلندش کنه که سفت نگه اش داشتم. ی گوشه
 
 . آخر مرداده!ریز نیا یپز یم -
 



- ... 
 
 .گهی! بسه ددهیش یدو روزه همه رو ناراحت کرد -
 

صلمانیا رونیبلند بود. من هم از کوره در رفتم و گفتم: برو ب صداش ه د ! حو
 رو ندارم.

 
و پچ پچش با مامان و پونه که حتمًا  دمیقدم هاش به طرن در رو شددن یصدددا

صدا شدن در اومد ول یجرأد نکرده بودند دخالت کنند.  سته  ه من ب یبلند ب
 ها دست بردار نبودم. یزود نیا

 
 یتخت نشددسددت. همه  یلبه  یبا شدددد از روم کنار رفت و رسددتار رو مالفه

 میناراحت یها فق  بهانه  یشددد، وگرنه بابا و قوط یها از گور اون بلند م شیآت
 بودند.

 
 !رونیبرو ب ؟یکن یم یچه غلط نجایزدم: تو ا داد
 
 سرم انداختم. یمالفه رو برداشتم و رو و
 
 که نازد رو بکشم. ستمی! من باباد ندهیها رو بذار کنار ش یلوس باز نیا -



 
 و گفت: پاشو! دیمالفه رو از سرم کنار کش دوباره

 
 نداره. یزدم: به تو ربط داد
 

سته بود و به من با اس یباال ش شلوارک خواب نگاه م نیرم ن . اگر کرد یتاپ و 
بود.  یچه وضددع نینداشددت، من که داشددتم. ا یاون به جنس مخالفش حسدد

 .دمیخودم کش یمالفه رو برداشتم و رو
 
و  دیکنارش زد. با تعجب نگاهش کردم. بازوم رو کش یشتریبار با حر  ب نیا

شوند که نزد یرو شونت ر نیا لی. دلفتمیبغلش ب یبود تو  یتخت ن  یو نمخ
 دونستم!

 
 !؟یشد یچرا وحش -
 

ش بلند سرو دیشد و من رو هم همراه خودش ک سمت  شت سیو به  اتاق  یبهدا
 برد.

 
 زود باش حاضر شو! -
 
 !؟یتو به من چکار دار -



 
 آب رو باز کرد و گفت: حرن نباشه! ریش
 

 .رونیو گفتم: برو ب دمیصورتش پاش یمشت آب تو هیکرد.  ینگاهم م منتظر
 

صبح ب در ست.  صورتم  داریرو ب سواک هم زده بودم. دوباره به  شده بودم و م
 بود. ستادهیاومدم. هنوز ا رونیو ب دمیآب پاش

 
 حاضر شو! -
 
 ولم کن بابا. حوصله ندارم. -
 
حوصددله د سددر جاش  رونیخوام ببرمت ب یسددمت تخت رفتم که گفت: م به
 .ادیب

 
باال انداختم. من رو ببره ب ابروم  یتو یکار ی. از بومدی! البته بدم نمرون؟یرو 

 یشددد. هر چند م یاعتراضددم به بابا هم م یاتاق بهتر بود. تازه نشددون دهنده 
بت خوشدد ادیشددددن ز  یدونسددتم نزد عاق که دختر  یبهش  ما من  نداره. ا

 با من نداشت. یا ندهیآ چینبودم! رستار ه یرستانیدب
 



 خودم لباس تنت کنم؟ ای یشیحاضر م -
 

 !رونیرو براش انداختم و گفتم: ب چیسوئ
 
صورت ینازک با طرن ها یمانتو هیساعت بعد، با  مین ستر یشلوغ  از  یو خاک

ه گفت: . پوندیب*و*سبه دستم داد و لپم رو  وهیآبم هیرفتم. مامان  نییپله ها پا
 خورد! یدرد هیرستار به  نیباالخره ا

 
با و ا یخبر با نداختم و ب مانیاز  باال ا ثان رونینبود. شددونه  بعد  هیرفتم. چند 

 !یبهشون نگاه کنم، گفتم: ن نکهیبرگشتم و بدون ا
 

مه بهم داد و لبخند زد. ه نتیکاب یاز تو ین هی. مامان دیخند یبلند بلند م پونه
 دونستند. یشون اخالق من رو م

 
که  نیرفت. هم یبابا هم به سمتش مآورده بود و  اطیرو وس  ح نیماش رستار

 شهیشدم. بابا کنار ش نیتوجه سوار ماش یسرم رو برگردوندم و ب دمیبه بابا رس
 و گفت: کجا؟ ستادیراننده ا ی
 

 .میرو روشن کرد و جواب داد: کار دار نیماش رستار
 
 مثل شنبه شب؟ -



 
 دونست اون شب رستار هم همراهم بوده. یبابا م پس

 
 ست؟ه یمسئله ا -
 

 بغل برگردوندم. ی شهیبه من انداخت که سرم رو به طرن ش ینگاه بابا
 
 نه! به همه تون خوش بگذره!!! -
 

 گفت؟! یدر رو زد. گفتم: چ مودیحرکت کرد و ر رستار
 

 کرد. شتریرو نداد و سرعتش رو ب جوابم
 
□ 
 
به شددکل ها و رنگ ها با بادبادک ها نگاه م یذوق  به هر  یمختلف  کردم و 

تادهیا تیکه جمع یطرف که بوددمیچرخ یبود م سدد  مانیبا ا یگاه می. بچه 
هوا  اطیح یکم بود، تو اطیح ی. چون درخت هامیکرد یبادبادک درسددت م

 کرد. یساختشون کم  م یهم مامان تو ی. گاهمیکرد یم
 



 خودتو! آروم باش. یکشت -
 

 ؟یکردم و گفتم: چ اخم
 
 .یچیه -
 
 ؟یدونست یاز کجا م -
 
 !ارهیخواست بچه ش رو ب یاز دوست هام م یکی -
 
شتم!... اگر م - سه هماهنگ م یپس چرا من خبر ندا س ستم با مو کردم،  یدون

 .میآورد یبچه ها رو م
 
 کدوم موسسه؟ -
 

 گفتم: کانون. هیم رو جمه کنم. سر یسوت خواستم
 
 ؟!!« بادبادک ها یجشنواره » دیآورد یرو م یرستانیدب یبچه ها -
 
 سن ها هستند. یکه، از همه  ینیب یمگه اون ها دل ندارند؟... تازه، م -
 



 ی. آدم هامیو به آسددمون صددان نگاه کرد میها نشددسددت مکتیاز ن یکی یرو
ر و دو  یکوچ یلیارتفاگ خ نیکردند. شددهر از ا یمختلف اطرافمون حرکت م

 و پدرهاشون بود. بادبادک ها دست بچه ها شتری. بدیرس یبه نظر م
 
 بود. نجایهم ا دیکاش مج -
 
 !یکه انقد بچه دوست یداد یصورتم نگاه کرد و گفت: نشون نم به
 
 گفتم. ینطوریهم -
 
 ه؟یتر نگاه کرد و من گفتم: چ قیدق
 
 ؟یکرد یچند سال با انوش زندگ -
 
دو  از شددتریکم ب هیجواب دادم:  یبحث تعجب کردم ول نیا دنیکشدد شیپ از

 سال.
 
 !!؟ییکه نازا یدیسال فهم 2 یتو -
 
 در واقه... -



 
 نکهیحرن هاسددت؟ ا نیتر از ا یگفتم که مشددکل من اسدداسدد یبهش م دیبا

 شد. یکنه؟ روم نم ینم دیتخمدان هام تخم  تول
 
 .دینرس جهیخب... سال دوم چند بار دکتر رفتم و به نت -
 
 ثروتمند باشه! یده فق  چند بار؟!... اون بچه قرار بود وارث دو تا خانوا -
 
دکتر نرفتم. اصاًل مطمئن نبودم که بخوام پدر بچه م  گهیمن بعد از چند ماه د -

 انوش باشه!
 
 ؟یبا انوش مشکل داشت -
 

ه بود زوم کرد تاریگ هیاز بادبادک ها که شددب یکی یچشددم هام رو رو کهیحال در
سل تو ماه ع ی. کدوم مردستمیبودم، گفتم: من خر نبودم که نفهمم براش مهم ن

 م؟یکن یریشگیبچه پ یبرا دیکنه که نبا یم یادآوری
 

گفت که مخاطبش انوش بود. از جاش  یزیلب چ ریخنده و ز ریزد ز رسددتار
 بلند شد.

 
 .میراه بر ایب -



 
 یشددده رو م یطراح یکه بادبادک ها یشدددم و همراهش به طرن قسددمت بلند

 فروختند حرکت کردم.
 
 بچه دوست داشت. دیشا -
 
رو دوسددت داره... انقدر به خاطر وارث حر   تشیاون فق  خودش و موقع -
گاه من هم استرس گرفته بودم. یم  زد که ناخودآ
 
 فهمم... واضحه چرا طالقت داده. یم -
 
 من طالق خواستم. نه اون! -
 
 تعجب و لبخند به سمتم برگشت. با
 
 زن باردار داره! هی دمیمون فهم ییماه قبل از جدا هی -
 
 .ستین یکار یانوش اهل مخف ؟یبود دهیچطور نفهم -
 



گفت،  یچند ماه... خودش که م دیوقت نبود که با هم بودند... شددا یلیخ -
 رو گرفته. مشیمن درمان رو کنسل کردم تصم یوقت
 
 جذابه! تشی! البته... عصبانستین دیاز انوش بع -
 

ا وگرنه باب یها دیجدا شدددم. فق  به خاطر تهد یزدم و گفتم: با بدبخت پوزخند
کردنم تو خونه  یزندان یتا پا ی... حتگذشتیعمادزاده ها نم تیانوش از موقع

 رفته بود. شیپ
 

سمیدیدو خند هر قرمز رو انتخاب  یماه هی. من میبود دهی. به بادبادک فروش ر
با ذوق   هیبعد  قهیدق 15. میکرد دایهوا کردنش پ یخلود برا یجا هیکردم و 

 ایکرد و انگار وسد  در یآسدمون بود. با باد حرکت م یقرمز کوچولو تو یماه
ستار کنترل م شح یشناور بود. نخ رو ر صورد خو  نگاه کردم و الشکرد. به 

 !ادیگفتم: تو هم که بدد نم
 
 اد؟یبدش م یاز باز یک -
 
 ماست. هیهم شب نیبادبادک اشاره کرد و گفت: ا به
 
- ... 
 



 .ارندیسرمون ب ییخانواده هامون هر بال میعمر اجازه داد هی -
 

ت هاش دس یبادبادک به حرکت عصب ی. به جادیچیو دور قرقره پ دیرو کش نخ
 کردم. ینگاه م

 
 که خواستند ما رو بکشونند. یهر طرف -
 

 قدم حرکت کرد. حاال صورتش پر از اخم بود. چند
 
 .رندیبرامون بگ یمیهر تصم -
 

 .دیخرچ یشده بود و نخ دور قرقره م دیشد باد
 

 کنند. یما زندگ یزد: به جا داد
 

. به طرفش رفتم و بازوش رو گرفتم. به من نگاه دیرسدد یبه نظر م یعصددب واقعاً 
 ؟یو گفتم: خوب دمیم نخ رو کش گهیکرد. نخ از قرقره در رفته بود. با دست د

 
 .ختیر یسر تکون داد. باد موهاش رو اطران صورتش به هم م فق 

 



 !مینکرد یزندگ یآدم عاد هیوقت مثل  چیه -
 

شتیم ریمن هم تأث یگرفته بود و رو یکم صداش  یقیعم ی. حس همدردذا
 باهاش داشتم. خواستم آرومش کنم.

 
 دوست داشتنه! یکارهاشون از رو -
 
 و به بادبادک نگاه کرد. دیکش یقیحر  نفس عم با
 
 !!دهیرو دوست داره، زجرش نم یکس یآدم وقت -
 
 من زل زد. یچشم ها به
 
 ... نه اسارد!هییکنه. عشق رها یرهاش م -
 
 شددهیها از هم یاهیسدد نیتونسددتم نگاهم رو از چشددم هاش جدا کنم. ا ینم

صله گرفت. تا به خودم  شده بودند. نخ رو ول کرد و از من فا مرموزتر و دورتر 
 کردم. یآسمون نگاه م یاومدم، بادبادک رفته بود و من به گم شدنش تو

 
س به شتم. چند متر دور تر رو یریسمت م س نیزم یکه رفته بود برگ ش ته بود. ن
به همون طرن  دونستم. یگرد داشت و اسمش رو نم یکه برگ ها یدرخت ریز



ستم. با خودم گفتم  ش ش یدلش برا دیشا»رفتم و کنارش ن ده خانواده ش تنگ 
 «ختهیبه هم ر ینطوریکه ا

 
 حال باباد خوبه؟ -
 

 تکون داد و گفت: سکته رو رد کرد. سر
 
 !یتو باعثش بود -
 
 بس کن! -
 

داشددت؟ دسددتش رو دور شددونه هام  یرو برگردوندم. اصدداًل به من چه ربط روم
 !دیانداخت و گفت: ببخش

 
سر یرو رو سرم شتم که  ستش رو جمه کرد و گفت: باز تو  هیشونه ش گذا د

 به من نچسب! ؟یگربه ها شد هیشب
 

 یرو م نیهم بود هم یا گهیرو برداشددتم. دورتر نشددسددتم و گفتم: کس د سددرم
 ؟یگفت

 



 خنده گفت: نه! با
 

رو بست و گفت:  ششیزدن هم نداشتم. خودش نحرن  ی. حوصله دمینخند
 !ارهیاحتمااًل باباد پدرمو در م

 
 بده. حیکردم که توض نگاهش

 
 اون ور رو نگاه کن. -
 
که با چشم اشاره کرده بود نگاه کردم. چند مرد با کت و شلوار  یهمون سمت به

 ادهستیاز ما فاصله داشت ا یکه چند متر یدرشت کنار درخت کلیو ه یمشک
 بودند.

 
 اند؟ یک نایا -
 
 !یاومدند بادبادک باز -
 
- ... 
 
 گفت. یکه باباد م یا« همه»همون  -
 



صور کردم و لبخند زدم. پس بابا برا یمردها اون  یگردن کلفت رو با بادبادک ت
 ی، نمگفت یباغ ها نبودم. اگر رستار نم نیمن نگهبان گذاشته بود. اما من تو ا

 .دمیفهم
 

سمون و آدم ها یتو یباال انداختم و به بادبادک ها شونه صدا یآ سر و   یپر 
 اطران نگاه کردم.

 
□ 
 
روز  هیتاب بخوره. هنوز  یتا صددندل دمیخودم رو عقب کشدد گهیبار د  ی

 یب نیا یرو هم به رستار داده بودم. ول نینگذشته، حوصله م سر رفته بود. ماش
بابا  یتاب متوقف شددد و صدددابهم داده بود.  یو سددکون آرامش خاصدد یکار

 اومد: دختر گل بابا چرا تنها نشسته؟
 

 رو دور زد و کنارم نشست. روم رو برگردوندم. یرو ندادم. صندل جوابش
 
 ؟یچرا صبح نرفت -
 

 یدونسدددت چرا نرفتم! به طرفم خم شدددد و گفت: چرا کارخونه نرفت ینم مثالً 
 بابا؟!



 
 برم؟ یچ یکردم و گفتم: برا نگاهش

 
 ؟یرفت یم یچ یبرا -
 
 کارم تموم شد. -
 

 خود! یکرد و گفت: ب اخم
 
- ... 
 
 اداها مال بچه هاست. نی. ادهیسالته ش 25 -
 
باره  - خونه  نیچرا تو هم ی... اگر موافق نبودمیها حرن زده بود یقوط یدر

 ؟ینگفت
 

 اخم کرد و بلند شد. دوباره
 
 ... قانعم نکرد!دمیشنینظراد جمه رو م دیبا -
 



ض دپوریسع یحت ؟یداد یمنف یبابا! چرا رأ ارین یالک یبهانه  - ده ش یهم را
 بود.

 
سددالم هم  یحق ندار گهیشددد و گفت: حرن اون مردک رو نزن! د یعصددبان
 !یبهش بد

 
سته سع در شت دپورهایکه ما با  شکل دا ه شد که اون هم ینم لیدل نیا یول میم

شه! بعد از چند ثان یزحمت من قربان شت و گفت: تسکود ب هیب و ه طرفم برگ
 بوم؟ یرو یپسره رفت نیچرا دنبال ا

 
شوخ اول  رو گفته اما کامالً  نیعوض کردن بحث ا یبرا ایکنه  یم یفکر کردم 
 بود. یجد

 
 د؟یرفت یاون شب کدوم گور -
 
 یمن ریمن گ یوقت به کارها چیحرن زدن رو نداشددتم. ه ینطوریبابا توقه ا از

ش گهید نیداد. ا سش رو  یا یچه جور منت ک بود!! با بغض نگاهش کردم. نف
 تر شد.  یفود کرد و بهم نزد

 
 براد محافظ بذارم؟ دیمن با ؟یستیبابا! چرا مراقب خودد ن زیعز -



 
- ... 
 
 از کارهاد خبر داشته باشم؟ دیمن نبا -
 
 کنم؟ یمگه من چکار م -
 

 شد چه برسه به بابا. یم  یگرفته بود و اعصاب خودم هم تحر صدام
 
 که همه تعجب کردند. یدیدو یجور هی -
 
 رستار... یدون یخودد که م -
 
 ؟یتو چ یدونم. اون آره. ول یم -
 

 شهرام افتادم. ادیگفتم: من فق   یاز مکث کوتاه بعد
 
. دهیو بحث رو ادامه نم زهیر یدونسددتم با آوردن اسددم شددهرام بابا به هم م یم

 و به طرن ساختمون رفت. دیصورتش دست کش یرو
 
□ 



 
ستم ا ینم ستاده بود. ا sms نیچندم نیدون صبح فر کاش انقدر  یبود که از 
سه  یجواب گرفتن عجله نم یبرا آخر ترم نبود، امروز به کانون  یکرد. اگر جل
سوال هاومدمینم شغول  صل بودند. باز هم به  ی. بچه ها م جواب  smsآخر ف

 نشد. منرفتم که متوجه  رونیب یمکیقاناهار انقدر  یبرا یندادم. حت
 

Sms نگرانم. ده؟یش یدی: چرا جواب نمدیرس یبعد 
 

 شد. یکردم بدتر م یکالفه شده بودم. اگر خاموش م واقعاً 
 

کتاب بلند کردند. گفتم:  یضددربه به در خورد. بچه ها سددرشددون رو از رو چند
 !دییبفرما

 
شار جلو در صورد خندان اف شد و  شمم اومد. رو به بچه ها گفت:  یباز  چ

 آخره؟ یجلسه 
 

هم تعجب نکرده بودند و به من مشکوک  ادیکانون ز سیها که از اومدن رئ بچه
 کردند، گفتند: بله. ینگاه م

 
 د؟یستیخسته ن -



 
د. شدن لشونی. بچه ها مشغول جمه کردن وسادیچیکالس پ یخنده تو یصدا

رفتند وارد کالس شددد و در رو  رونیهمه ب یبودم . وقت جیهو نجایمن هم که ا
 بست.

 
 .یافتاد ریباالخره گ -
 

 زدم. سر جام نشستم و گفتم: ممنون بابت تابلو. لبخند
 
 نم؟ینداشت... بش یقابل -
 
 .دییبفرما -
 

 اول نشست. فیرد یها یاز صندل یکی یرو
 
 ؟یفکرهاتو کرد -
 
 یرو م یآنچنان یواسددتگارهاانتظار خ دینبا ییگفتم. با وجود نازا یم دیبا یچ

کر مستقل داشته باشم. از ف یخونه  هیو  یمعمول یزندگ هیتونستم  ی. مدمیکش
 ی. انوش هم به خودش اجازه نمومدمیم رونیاحمقانه نسبت به رستار ب الیو خ

 رو کرده بودم. اممن فکره یباهام داشته باشه... ول یداد هر برخورد



 
 من مثبته. یاز پدرد راحت باشه. نظرش درباره  التیخ -
 
 د؟یبا پدرم صحبت کرد -
 
 نه به طور واضح. -
 
 .دیکرد یکار درست -
 

 زدم؟! یبا پدرد حرن م دیرو باال انداخت و گفت: چرا نبا ابروش
 

 انداختم و گفتم: چون... نییرو پا سرم
 

 جمله بود. یسرم رو بلند کردم. منتظر ادامه  هیاز چند ثان بعد
 
 من اصاًل قصد ازدواج ندارم. -
 

زود خودش رو جمه و جور کرد و  یهمه صددراحت رو نداشددت ول نیا انتظار
صم نجوریا یگفت: هنوز برا  خوبت یها تی... اگر موقعیجوون یلیها خ میت
 .یبش مونیممکنه پش ،یرو از دست بد



 
 خواد... که من ندارم. یم یازدواج آمادگ یمتوجه ام ول -
 
 ؟یتر جواب بد یو منطق یبهت وقت بدم تا فکر کن شتریب یخوا یم -
 
 .شهیمن عوض نم میتصم -
 

ست و گفت: م یرو یاخم ش صبر کن یخوا یصورتش ن  یتا آمادگ میچند ماه 
 ؟یکن دایپ

 
 خوام اشتباهم رو تکرار کنم. یگفتم: نم کالفه

 
 گفت: اشتباه!... از چه لحاظ؟ یعصبان

 
 به انوش نداشتم. به شما هم ندارم. یمن حس -
 
 من با انوش فرق دارم. -
 

 داد. هیاستاد تک زی. دستش رو به مستادیشد و درست رو به روم ا بلند
 



 دی!... شایبا من آشنا بش یستیحاضر ن یبچه رو زدم، تو حت دیبه خاطر تو ق -
 !یکرد دایپ یحس

 
 .ستین یعاد یزندگ هیبا من  یزندگ ه؟یهمه اصرار چ نیا لیدل -
 
 بفهمونم که دوستت دارم؟ ی... چطور؟یخوا یم لیدل -
 

شددد که هر دو لبخند  دهیشددن دنیاز پشددت در و بعد دو یزیافتادن چ یصدددا
 . ظاهرًا بچه ها کنجکاو شده بودند.میزد
 

 یلیجمله رو از خ نیا یسالگ 18اوضاگ آروم تر شده، گفتم: من از  دمید یوقت
 .دمیها شن

 
 «به جز انوش!»دلم گفتم  یتو و
 
 ؟یثرود پدرد رو به رخ من بکش یخوا یم -
 
 !هیاعتماد ی. بحث بستین دنیبحث به رخ کش -
 



س یکوتاه ی خنده ست به  تو  تیبا موقع ییو گفت: دخترها ستادیا نهیکرد. د
 کنند!!! یکه دوستش دارند اعتماد م یفق  به کس

 
 یرفتم و همزمان گفتم: هر دختررو برداشددتم. به طرن در  فمیشدددم و ک بلند

 که دوست داره ازدواج کنه. یحق داره با کس
 
 .ستادیطرفم اومد و جلوم ا به
 
 ...دیمدد با من باش. شا هیمنو امتحان کن...  -
 

 افشار! یآقا دیکار رو نکن نیرو قطه کردم: ا حرفش
 

 من شکسته بشه. یخواست غرورش جلو ینم دلم
 
 ه؟یمشکل من چ -
 

 یتونست باشه. نم یها م یلیخ یخوب بود. آرزو طشینداشت. شرا یمشکل
 یبانتر کرد. عص  یبگم. بازوم رو گرفت و منو به خودش نزد دیبا یدونستم چ

 قدم عقب رفتم و با اخم نگاهش کردم. هیشدم. 
 
 !؟یا سهیقد ی... فکر کرده؟یچ -



 
 نرفته که زن طالق گرفته ام!! ادمینه.  -
 
 نبود! نیکه گفت: منظور من اکنارش رد شدم  از
 

 نکردم و در رو باز کردم. دستم رو گرفت و گفت: صبر کن! یتوجه
 

 نگاهش کردم که انگشت هاش شل شد و دستم رو ول کرد. یو جور برگشتم
 
□ 
 

 داد! شبیرو که د الهیسر نیو گفتم: ا ستادمیمامان ا یصندل کنار
 

شما که ن ظرن شه...  همه  من ن،یستیتخمه رو به طرفم گرفت و گفت: تکرار
 .گهیش تنهام. مجبورم سرم رو گرم کنم د

 
ا و گفتم: ب ختمیسددارافونم ر بیج یکه برداشددته بودم رو تو یتخمه ا مشددت

 ...یزیچ ،یباشگاه ،ی...خب برو کالس؟یتکرار الیسر
 
 .دیتون باشبه فکر خود دی... شماها باگهیاز من گذشته د -



 
 ! پونه کجاست؟؟یچ یعنی« از من گذشته» -
 
 خواهرش. یخونه  -
 
 ماه جبران کرد! 2 نیرو تو ا یسال دور 4 نیپونه هم که ا -
 

 .گهیو گفت: خب خونواده ش هستند د دیخند مامان
 

و مشغول تخمه شکستن شدم. من سرم با کارخونه و کانون و  دمیهم خند من
ست هام گرم بود و تازه حاال که ب سه و دو شده بودم م یموس ه ک دمیفهم یکار 

وقت بود که با مامان  یلیمامان و بابا تو خونه تنها هسددتند. ناراحت شدددم. خ
 ی جهیسددرگ لمیکه ف یینرفته بودم. به صددورتش نگاه کردم. مثل کسددا رونیب

 زل زده بود. ونیبه تلوز نند،یب یروز اکران م نیاول یرو تو چکاکیه
 
 .رونیب میمامان! پاشو بر -
 
 کجا مامان؟ -
 

رو خاموش کردم که با تعجب به من نگاه کرد.  ونیبه من نبود. تلوز حواسددش
 ؟یست. لباس دار گهیماه د هیالهام  یو گفتم: عروس دمیخند



 
 ماه!! چرا انقد زود؟ نیهم -
 
 .گهیخب د -
 
 لباس ندارم. -
 
 مزون ترانه . پاشو حاضر شو. میبر -
 
 خرم. یم یحاضر یزیچ هیخواد.  ینم -
 
 !یالهام رو بزن یفرن خانم و عمه ها نیپوز ا دی!... با؟یچ گهید -
 

 بود، سر تکون داد و به طرن پله ها رفت. ومدهیهم که بدش ن مامان
 
 ینو دختر جوو مینشسته بود« ترانه»سالن مد  یکاناپه ها یساعت بعد رو مین

 از ما بود. ژهیو ییرایمشغول پذ
 
. بود نجایآشنا شده بودم. لباس عروس خودم هم دوخت ا نجایآرام با ا قیطر از

شلوغ  زیچ هیساله بودم  21ساده بودند و من که  یلیاون ور آب خ یلباس ها



 که من و آرام روش توافق یزیچلباسم چند متر بود. تنها  یخواستم. دنباله  یم
از  دمیسددف یها کمهداشددت و چ یهمون لباس بود. چاک بلند میکامل داشددت

به حرن خودم  «یجوون یا»دلم گفتم  یبود. تو دایپ دیکاماًل د نشیب و 
 .دمیخند

 
پول  که خوب ییها یمشتر یترانه به استقبالمون اومد که معمواًل فق  برا خود

. لباس ها داخل میها شددد یکرد. وارد سددالن طراح یکارها م نیدادند از ا یم
 در واقه سه دست یا شهیش یبودند که با چرخش ستون ها یتک یها نیتریو

 یکه انتخاب م ییبود که لباس ها نیا نجایا یشددد. خوب یلباس نشددون داده م
لباس ها کاماًل  نیشدددد. بنابرا یحذن م سدددتیماه از ل 6 یشدددد حداقل برا

 .ومدیهم در نم هیدار بود و شبشناسنامه 
 

مان خاب گ یتو ما و   یشدد راهنیپ هیشدددده بود و من کمکش کردم.  جیانت
 داشت. یکه رنگ نقره ا میو ساتن انتخاب کرد یبا سنگدوز نیسنگ

 
رن جون؟ البته ط دهیشدد یبا لبخند به طرفم برگشددت و گفت: خودد چ ترانه

 .شهیآماده م گهید یهفته  دیجد یها
 
 .شمیمزاحم م گهید یپس هفته  ؟یجد -
 



تا ب»دلم گفتم  یتو زرق و برق ها رو  نیا یحوصددله  گهی. خودم د«امیباش 
 نداشتم.

 
 که آرام انتخاب کرده رو نشونت بدم؟ یطرح یخوا یم -
 
من انقدر خاله زن   یعنیفکر کرده بود؟  یمن چ ی. درباره دیخند طونیشدد و

 !دم؟یرس یبه نظر م
 

 شم. زیخوام سوپرا ی: نه. مزدم و گفتم لبخند
 

 رونیمامان رو گرفت. ناهار رو ب یها زیو سدددا میلباس رو حسددداب کرد پول
ستوران ها یکی. تو میخورد شت.  میحرن زد ی. کلیلکیگ یاز ر و خوش گذ

شد، اما وقت زیهمه چ نکهیمامان از ا الیخ س یرو به راهه، راحت   م،یدیخونه ر
 کرد. ینگاهمون م یپونه با ناراحت

 
الق اخ نی. پونه قباًل از ادیرس یبه من انداخت که نگران به نظر م ینگاه مامان

 بهش بر بخوره. ایکنه  یها نداشت که حسود
 

ستم و گفتم: نم کنارش ش ست ین صبر م یایزود م میدون تو هم  میکرد یوگرنه 
 .یایب



 
 ؟یگیم یچ -
 
 .میلباس سفارش بد میرفته بود -
 
 !دیکرد یآهان. خوب کار -
 

 «؟یچ یلباس برا» دینپرس ی. حتمیو مامان با تعجب به هم نگاه کرد من
 

 شده مادر؟ یزی: چمامان
 

 زنگ زدم... قطه کرد. مانیبه ا شیربه پ هی: پونه
 

 رو برداشت و گفت: صبر کن! یبا اخم گوش مامان
 

 : خاموشه.پونه
 

 باشه. یتو جلسه ا دی: شامن
 

 !رونهیگفت ب ی: به دفترش زنگ زدم. منشپونه
 



 مامان بروز بدم. یخواستم جلو ینم یکم نگران شده بودم ول هی
 

قت و یلیبود. خ بیانوش افتاد که عج یشخص یزنگ خورد و شماره  میگوش
شماره  یم سه به  صاًل با من تماس نگرفته بود چه بر ص یشد که ا به  .یشخ

 از سالن رفتم و جواب دادم: بله؟ یگوشه ا
 
 ؟یسالم. خوب -
 
 سالم. -
 
 سر کارد؟ یایچرا نم -
 
 ...؟یدیرو هم تو انجام م ینیکارگز ی فهیوظ -
 
 ها!!! نهیادامه دادم: به خاطر کم کردن هز شخندین با
 

 .ستین مانیشده بودند. اشاره کردم که بفهمند ا قیو پونه دق مامان
 
 .میصحبت کن ایدعوا زنگ نزدم... چهارشنبه ب یمن برا -
 



 من همون روز حرن هام رو زدم. -
 

ن حرن طر یگفت: منتظرم! درباره  یسرم بزنه ول یداد اساس هیبودم که  منتظر
 دارم.

 
 سکود شد و بعد گفتم: خدافظ. هیثان چند

 
 کردم و به طرن اتاقم رفتم. قطه

 
شته بود و من و پونه و مامان رو 7از  ساعت صر گذ که  میزد یقدم م وانیا یع

ش ش بابا نیما سفیشدند. آقا  اطیوارد ح مانیا نیو به دنبالش ما  یرادر رو ب و
مد. از هم به طرن خونه او با  با باز کرد و  با  که  نیبا له هم معلوم بود  فاصدد

 .هیعصبان
 

 به مامان گفتم: بابا قرار بود بره کارخونه؟! رو
 

 شده آقا منصور؟ یتوجه به سوال من به سمت بابا رفت و گفت: چ یب مامان
 

ماشدد مانیا حاال که  تار هم  ها  نیو رسدد له  به طرن پ ند،  پارک کرده بود رو 
 د؟ی: با هم بوددینگفت. مامان دوباره پرس یزی. بابا چومدندیم
 



نشددسددت و جواب داد: تو خودتو ناراحت  وانیا یها یاز صددندل یکی یرو بابا
 نکن.

 
ا گفتم: ه باب. رو بستادیا مانی. مامان منتظر امیها نشست یصندل یو پونه رو من

 د؟یکارخونه بود
 
 آره. -
 
 ند.آورد نییو صداشون رو در حد پچ پچ پا ستادندیو رستار کنار مامان ا مانیا

 
 چه خبره؟! نجایبگه ا یکیگفتم:  یعصبان

 
 کرده! یهم صداش رو باال آورد و گفت: آقا دوباره خرابکار بابا

 
شد و به طرن ا نیبه ا همه رفت. من آروم تر  مانیسمت نگاه کردند. پونه بلند 

 ؟یا یگفتم: چه خرابکار
 

ا گفت: ناهار رو ب هیگذاشددت و بعد از چند ثان شیشددونیپ یدسددتش رو رو بابا
 .دهیدو تا سالن خواب دمیقرار داشتم. بعد رفتم کارخونه که د یباقر

 



 چرا؟ -
 
 شده. یم ریتعم دیبا یقسمت هی -
 
 خب؟ -
 
 رفته. ادشی نیمسئول بهش گفته... ا -
 
مگه  برگشتم. دیرس یکه واقعًا ناراحت به نظر م مانیشده بودم. به طرن ا جیگ
 !یبزرگ نیبه ا یرفته باشه؟ سوت ادشیشد که  یم
 

صدا بابا صبان یبا  سته ادامه داد: تو یع  زیهمه چ ینطوریقطر هم هم یاما آه
 رو از دست داد!

 
 !اقتیل یه کرد و با حر  گفت: بنگا مانیا به
 
 !سیبابا اخم کردم و گفتم: ه به
 

 رو گرفت و به داخل خونه برد. مانیدست ا رستار
 
□ 



 
کنار پنجره  مانیاومد، من وارد شددددم. ا رونیب تشددونیکه پونه از سددوئ نیهم

 م.بازخواست کن ومدمیبه همون سمت رفتم و گفتم: من ن هیبود. سر ستادهیا
 
 که افتاده. هیپکر نگاهم کرد. گفتم: اتفاق یبا چهره  مانیا

 
 کنه! یفکر م گهیجور د هیباباد  -
 
 ش؟یشناسی... مگه نمرهیم ادشیفردا  نیبابام هم -
 
 .دیداد و گفت: در مورد تو شا هیپنجره تک به
 
- ... 
 
 به خاطر تو اومده بود با انوش حرن بزنه؟ یدون یم -
 
- ... 
 
 پا بذاره؟ ریباباد غرورش رو ز یدبو دهیتا حاال د -
 



- ... 
 
 کنه. یم یبه خاطر تو هر کار -
 
تم: چه گف یبود! با دلخور یانصدداف یب یلیبابا خ یحرن زدن درباره  ینطوریا

 به خاطر تو نکرده؟ یکار
 
 عمر مثل هی دیخوردم... با یکارها نم نیگفت: من به درد ا ینیغمگ یصدددا با
 .امیرو کنم که از پسش بر نم یعرضه کار یآدم ب هی

 
 ؟یخوا یکه م یدنبال کار یریچرا نم -
 
 همه سال؟ نیاالن؟... بعد ا -
 

خودم هم حالم  یول« تازه ست یریرو هر وقت از آب بگ یماه»بگم  خواستم
باره درس خوندن رو شددروگ م یخورد. چطور یاز شددعار دادن به هم م  یدو

 .ادیکنار باتفاق  نیکرد؟! تنها گذاشتمش تا با ا
 

 !یبود گفتم: نفر بعد ستادهیدر ا یرو بستم و به رستار که جلو در
 

 .شهی. لوس مستیزد و گفت: الزم ن لبخند



 
ش حرکت یی. نگاهش کردم که گفت: خدادی. رسددتار خندمیپله ها باال رفت از

 بود! یخیتار
 

 دونم حواسش کجاست. یو گفتم: م دمیهم خند من
 

 پله ها دستم رو گرفت که برگردم. وس 
 
 کجاست؟ -
 
 جواد! شیپ -
 
 عاشقش شدم. دی... نده؟یباز شد و گفت: جواد ک ششین

 
 رفت رو اعصاب من. یداشت م باز
 
 ش؟یبراد برم خواستگار یخوا یم -
 

 .یکن یم یشد و گفت: خواهر شتریش ب خنده
 



 کردم و گفتم: من برادر الزم ندارم. اخم
 

 باباست. ریحرکت کردم و ادامه دادم: تقص دوباره
 
 پدرد؟ ایجواده  ریباالخره تقص -
 
ل مث دیبا مانیوس  تجارد... ا دیدانشگاه تهران کش یرو از کالس ها مانیا -

 ...کایکانادا و آمر یدانشگاه ها نیداد. تو بهتر یم لیجواد ادامه تحص
 
 جواد استاد دانشگاهه؟ -
 
 .میستادیا یالب یتو
 
ستان به من درس م - شگاه هر چ یاز همون دب ضیر یداد. تا دان شتم اون  یا دا

 داد. یم ادیبه من 
 
 جواد؟ -
 

 !مانیگفتم: ا یعصبان
 
 از جواد بگو؟ ؟یکن یم فیتعر مانیحاال چرا انقدر از ا -



 
کرد. انگار واقعًا از حر  خوردن من خوشش  نییچپش رو دو بار باال پا یابرو

شم هام ومدیم ست هاش رو رو زیرو براش ر. چ شت.  نهیس یکردم. د ش گذا
 کرد و به سمت اتاقش رفت. یمسخره ا میتعظ

 
□ 
 

 شده! یگذاشت و گفت: چقد تپل زیم یرو رو میگوش پونه
 
 ؟یک -
 
 سپند. -
 

 زنه که نگو. یحرن م یجور هی... یلیو گفتم: آره. خ دمیخند
 
 ؟یزن یمگه باهاش حرن هم م -
 
ذره  هی دم،یرو بهش م دمیکه براش خر یزیچ هی. رمیوقت ها جلو م یبعضدد -

 .میزن یهم حرن م
 



 گه؟ینم مایبه س -
 
 .ارهیخودش نم یبه رو ماینگو. اگه بگه هم س گمیبهش م -
 
 شه؟یباباد دلت تنگ نم -
 
سر - شون دادم، بابا جور یمن اون  سش رو ن رفتار کرد که انگار خبر  یکه عک

 داره.
 

 خبر نداشته باشه؟ یزیتو از چ یبابا شهیو گفت: مگه م دیخند پونه
 

 رو برداشت و به عکس نگاه کرد. یگوش دوباره
 
 بشه. یپسر منم تپل دینگاه کنم شا -
 

 اد؟یزود م یواسه سونوگراف مانیا یزدم و گفتم: مطمئن لبخند
 
 االن هاست که برسه. نیآره. هم -
 
 ام؟یمن هم باهاد ب یخوا یم -
 



 هفته ام. چه خبره مگه؟! 14نه بابا هنوز تو  -
 
 بگو آروم برونه. مانیپس به ا -
 

 !امیخوام ب یهم م یو گفت: تازه عروس دیخند
 
 شماله! یعروس -
 
 من دل نداره؟ ین یخب باشه... مگه ن -
 

شد و گفت: ب وتریکامپ یصندل یاومد. پونه از رو اطیبوق از ح یصدا رم بلند 
 حاضر شم.

 
 یتخت بلند شدم و گوش یافتاده بودم. از رو ادشیو  میند رو زده بودسپ حرن

 یه ولباشدد ختهینر مایکردم بابا واقعًا پول به حسدداب سدد یرو برداشددتم. باور نم
س یسوال هیبهتر بود حداقل  شماره ش رو گرفتم و منتظر  یم مایاز خود  کردم. 

 موندم. بعد از دو تا بوق جواب داد: بله؟
 

 لحن سرد رو داشتم. نیهم انتظار
 



 ؟ی! خوبمایسالم س -
 
 سالم. -
 
 سپند خوبه؟ -
 
 کنه؟ یهم م یمگه فرق -
 

ما به  یپنهان یمالقاد ها یکردم درباره  یسددالش بود و فکر م 7فق   سددپند
 .گهیمادرش م

 
 ؟یندار یمشکل خته،ینر ی... اگه بابا پولنمیزنگ زدم بب -
 
 ...دهینم لیباباد جون به عزرائ -
 

چه  نیآروم گفتم: من دوستانه زنگ زدم حالتون رو بپرسم. ا یشدم ول یعصبان
 طرز حرن زدنه؟!

 
- ... 
 
 از خرج. شتریب یلی... خدهیتون رو م یساله داره خرج زندگ 5 -



 
 ! حق پدرشو.دهیحق سپند رو م -
 
ثرود بزرگ وگرنه  هیرو  یخودتو انداخت یکرد یکه فکر م نهیمشددکل تو ا -

 نداره! یحق چیکه بعد از شهرام، سپند ه یدون یخودد هم م
 
 .دهیحق ها! به تو رس یدونم همه  یتموم شد؟!... آره م -
 
 ؟یکن یچرا شرط بابا رو قبول نم یاگر نگران حق سپند -
 
زن نازا؟! چه  هی!... حضددانت پسددرمو بدم به هیدونم تو دردد چ یمن که م -

 خوش اشتها!
 
 یورمنظ نیمطمئن بودم که همچ یبهش گفته ول یچ قاً یدونسددتم بابا دق ینم

 نداشته.
 
 رو... گهینفر د هی یمن بچه  -
 



 ی فهینداشددتم. فق  وظ یداغون شددد. من منظور بد یلیکرد. اعصددابم خ قطه
ل محا گهیبه بعد د نی. اما از ارمیدونسددتم که از برادرزاده م خبر بگ یخودم م

 .رمیبگ مایاز س یبود که سراغ
 
□ 
 
 ؟یاومدم چ یبرداشتم و گفتم: اگه من نم گهید ینیریش هی

 
 .دمتید یفردا که م -
 
 نداشت. دهی! فارینه خ -
 

 دادم. یو گفت: خب ناهار م دیخند
 
 .ییجا هی میروز با هم بر هینه.  -
 
 کجا مثاًل؟ -
 
 دونم. ینم -
 



 دیپرا هی! حاال خوبه یدیکه د هینیماشدد نیانگار اول ،یزن یحرن م یجور هی -
 .ستین شتریب

 
 توئه. نیماش نیکه اول نهیمهم ا -
 

باز شدددد و گفت: بمیدیخند تاق انوش   ی! چرا انقدر معطل مگهیتو د ای. در ا
 ؟یکن
 
ورود  یاجازه  شیپ قهیدق 20افتاد که  ادمیبه مهرناز چشددم غره رفت. تازه  و

شدم  شده بود. به دنبال انوش وارد اتاق  سرم به حرن زدن گرم   وگرفته بودم و 
 بود. نشیماش ینیریگفتم: ش

 
 صبح برداشتم. -
 

خودش کنار من  یصددندل یکاناپه نشددسددتم که در کمال تعجب به جا یرو
 نشست.

 
 من؟ ای یاومد یمنش دنید یبرا -
 
 .میزن یطرن حرن م یدرباره  ی... گفتومدمین یکس دنید یبرا -



 
 رو تکون داد و گفت: آره. سرش

 
 پدرم ازد خواسته؟ -
 
 آره. -
 
 !؟یدکتر نادر یتو چرا حرن گوش کن شد -
 
 خانوم عمادزاده!! میدیرو از دست م یخارج یبازارها میدار -
 
 من براتون دعا کنم؟ دییخوا یم -
 

 .کردم ینگاهم کرد و بعد گفت: طرحت رو بررس یلحظه با لبخند کج چند
 
- ... 
 
 .میاده کنفازش است یصادرات یبسته ها یبرا میتون یم رادییتغ یسر هیبا  -
 
- ... 
 



 «محدود یلیفعاًل خ»کنم  یم دیتأک -
 
 !؟یگی. چرا به من مدیبکن د،ییخوا یم یهر کار -
 

به  بلند به ل به رو زشیم یشدددد.  داد و گفت: گفتم که  هیمن بود تک یکه رو 
 سر کارد. یبرگرد

 
شد. نگاهم رو پا قشیعم یهمون نگاه ها دوباره شمم  نییشروگ  انداختم. چ

ست یبه خال رو  زشیهاش رو تا آرنج باال داده بود. همه چ نیساعدش افتاد. آ
شنا به نظر م یادیز س یآ شم خ یلی. قباًل بهش گفته بودم که از خالش خدیر و
 . لبخند زدم. صداش به گوشم خورد: خب؟ادیم
 

ه. نک یباز بود و واضددح بود داره به همون خال فکر م شددشیکردم که ن نگاهش
 حاال موقه ضد حال زدن بود.

 
 مونم. ینباشه نم ازیکه بهم ن ییمن جا -
 

 جواب رو نداشت و سکود کرد. نیا انتظار
 
 که هر کس نخواست پاسم بده. ستمین یمن نخود -



 
- ... 
 
 استفاده بشه. نجایطرن هام... دوست ندارم ا یدرباره  -
 
- ... 
 

شاره م رو به طرفش گر بلند شت ا شما گهیفتم و گفتم: دشدم. انگ  یره هم با 
 !ریتماس نگ میخصوص

 
 رو باال انداخت و پوزخند زد. ابروش

 
 نندازم. نیپدرد رو زم یخواستم رو -
 
 کنم! یمن از طرن پدرم تشکر م -
 
دم اوم یم یشد پشت تلفن زد! وقت یحرن ها رو که م نیبه طرن در رفتم. ا و

 . نه از سر ترحم!میداشته باش یدرست و حساب یگفتگو هیبودم  دواریام
 
□ 
 



 باالخره قبوله؟ ناهار هم که دادم. -
 
ست ا ؟ی!... مگه خودد پختگهیم نیهمچ - سر خ نید ست فود   درد ابونیف

 نکنه.
 
 .هیادیهم ز نشیهم -
 
 مهرناز خانوم! شنومیتازه م یِا ... حرن ها -
 

 دم نداشت! یو گفت: اصاًل خر ما از کرگ دیخند
 

 شد؟ یچ یشرق یزد و من گفتم: موسسه  تزایبه پ یا گهید گاز
 
 آماده ست. یهمه چ گهیبابا که م -
 
 د؟یهم ندار یمشکل مال یعنی -
 
 هست. شهیکه هم یمشکل مال -
 

 با بابا حرن بزنم. اگه اوضاگ مرتب باشه. دیرو قورد دادم و گفتم: شا لقمه



 
 خودد رو به زحمت ننداز. -
 

ها وارد شدددد و گفت: خانوم  یاز مرب یکیکه  «یچه زحمت»بگم  خواسددتم
 خوره. یغذا نم دیعمادزاده! مج

 
به من م با گاهش کردم. چرا  جب ن ها یتع فت؟!! گفتم: روز هم  گهید یگ

 !نطوره؟یهم
 
 کنه. ینه. اگر هم نخوره، داد و قال نم -
 

 گه؟یم یظرن برگردوندم و گفتم: مگه چ یرو تو تزایپ برش
 
 خوام با خانوم غذا بخورم! یم گهیم -
 
 با من بود! شیپ قهیدق 5 نیواه!! هم -
 
 کنه! یمهرناز نگاه کردم که گفت: حتمًا خودش رو واسه تو لوس م به
 
 نش؟یبرد اطیگفتم: تو ح یمرب به
 



انجام بده. زن سددر تکون  اطیح یگرفت که کارهاش رو تو یلج م یگاه آخه
 داد و گفت: آره.

 
 شدم و به طرن در رفتم. بلند

 
 .میبر -
 

نگاه  دیجفت چشم به من و مج 42دهنش گذاشتم،  یقاشق رو تو نیاول یوقت
 یول رندیبچه ها هم لج بگ ی هیکردم هر لحظه ممکنه بق یکرد و حس م یم

خودم  یگرسددنگ یشدددم. حت الیخ یخوره ب یراحت غذا م دیمج دمید یوقت
گفته بودم که وقتم آزاد شددده و  یصددالح به خانوم شیپ یرفت. هفته  ادمیهم 

جایروز ا هیاز  شددتریتونم ب یم عال ن ب یکنم ول تیف باره  ه قبول نکرده بود. دو
س شغول برر ضاگ بود و چپ چپ نگاهمون م یصورتش نگاه کردم که م  یاو

 کرد.
 

 ؟یبشقاب رو خودد بخور ی هیبق یخوا یگفتم: م دیبه مج رو
 

روز در هفته  هیبچه فق   نیبغ کرد و دهنش رو بسددت. دلم سددوخت. ا دوباره
 ها رو نداشت. یریسختگ نیا گهیروز که د هی نی. ادید یمن رو م

 



 ناراحت بشن. گهید یآخه ممکنه بچه ها -
 
- ... 
 
 نداره... دهنت رو باز کن. یبیع -
 
- ... 
 

 یغذا م ینطوریا نیشده. به خاطر هم ضیمر دیگفتم: بچه ها! امروز مج بلند
 .نهیشیحالش خوب شد... کنار شما م یخوره. وقت

 
دلم گفتم  یدهنش رو باز کرد. تو دیها مشددغول غذا خوردن شدددند و مج بچه

 «.کنه ریخدا آخر و عاقبتمون رو به خ»
 

س یوقت سته بودم. ک دمیبه خونه ر م کاناپه پرد کردم. خود یرو رو فمیواقعًا خ
ش سرم رو رو دمیهم دراز ک سنیو  سته بود که  کو شم هام هنوز ب شتم. چ گذا

 شده؟ ی! چدهیسرم اومد: ش یبابا از باال یصدا
 

 بشه؟ یزیهام رو باز کردم و گفتم: مگه قراره چ پل 
 
 حالت خوبه؟ -



 
 آره. -
 

سه زد. بابا از دنده  یدرباره  یشد حرف ینم امروز شده بود.  یموس چپ بلند 
 ..به من بگو. یکن یم ی! هر کاردهیشست و گفت: شها ن یاز صندل یکی یرو
 
 افتاده؟ یاتفاق -
 
 نه. قول بده. -
 
 اهوم و ِا در آوردم که دروغ هم نگفته باشم. نیب ییصدا هی

 
 بگو. یدید یمشکوک زیهر چ -
 
 باشه. -
 

ستم ستر 206 انیجر خوا شتباه کرده  یاحتمال م یرو بگم ول یخاک دادم که ا
 خود بابا بوده باشه. یاز آدم ها ایباشم 

 



ندارم آزاد - وگرنه براد  رمیدخترمو بگ یمراقب خودد هم باش... دوسدددت 
 .ذاشتمیم گاردیباد
 
 ام؟!!بخو گاردیام که باد یکاناپه نشستم و گفتم: مگه من ک یتعجب رو با
 
 
 
 
 
 تنها وارث من! -
 
 ؟یبابا مگه تو دشمن دار -
 

دلم. تو نگران نباش. گفتم که محتاط  زیگفت: نه عز یاز سددکود کوتاه بعد
 .یباش

 
 چشم. -
 

 یکردم و شددالم رو در م یمانتوم رو باز م یکه دکمه ها یشدددم و در حال بلند
 آوردم، گفتم: مامان کجاست؟

 



 اتاق. -
 
در رو باز کردم. مامان مشغول  ،یکیکوچ یدوم رفتم و بعد از ضربه  یطبقه  به

سدددال اول و سددوم  ادیداده بود که من رو  نییرو پا نکشیکتاب خوندن بود. ع
 دبستان که معلمم بود انداخت. لبخند زد و گفت: گشنته؟

 
که  ییاز کارها گهید یکیعادتم بود.  یکه از بچگ دمیتخت بزرگشددون پر یرو

من رو  یتخت بود. مامان وقت یرو دنمیپر نیآورد هم یحر  انوش رو در م
سال و بعد از طالق با رو نیبا ا  خوشحال یلیخ دید یبچگونه م ی هیحسن و 

 شد. یم
 

ند دق عد گاه م قهیاز چ ندنش ن تاب خو به ک با  یکه  با مان!  ما کردم، گفتم: 
 ناراحته؟

 
 بود که سر درد دل مامان باز بشه. یجمله کاف نیهم

 
 زنگ زده بود. دپوریسع -
 
 گفت؟ یم یچ -
 



هم از  ییزهایچ هیرسددتار بوده.  یدرباره  نکهی... مثل اگهیباباد که به من نم -
 .دمیسپند شن

 
 کنند؟ یم یحاال چرا انقدر از ما پنهان کار -
 
 آره واال! -
 
 ست؟یرستار ن -
 
 نیفرن ا ذارهینم دپوریمادرش. حتمًا سع یبرا رمی. بمادینه. واسه شام هم نم -

 ...نهیبچه رو بب
 
 !دیشا -
 
 به فکر فرو رفتم. و
 
 مال توئه؟ نیا -
 
 که باال گرفته بود نگاه کردم و گفتم: آره. ید کتابجل به
 



... یشگیبه دوست و هم قدم هم»اولش رو نشون داد و بلند خوند:  ی صفحه
 «.با عشق... فرهاد

 
 . مال الهامه.ستیخنده و گفتم: نه مال من ن ریزدم ز یپخ
 

سر دیخند مامان س یکیاومدم. تو دلم به فرهاد که  رونیب هیو من   یاز همکال
گرفتم.  یکادو م ادیشددعر ز یکتاب ها نیاز ا یزمان هیهام بود فحش دادم. 

ها یزندگ به دل ییمن پر از آدم  که  خودشددون رو  یمختلف فور یها لیبود 
 دونستند! یم یمیصم

 
□ 
 

 رو به پونه گفت: انقدر نوشابه نخور دختر! بابا
 

ونه بشقاب پ یخورش رو تو یگذاشت و بابا گوشت ها زیم یرو رو وانیل پونه
 .ستیکرد و گفت: گاز نوشابه خوب ن یخال

 
شم و ابرو برا با به من  گهیشد که بابا د داینفر پ هیپونه ادا درآوردم. باالخره  یچ
 یافضدد هیهم که اصدداًل تو  مانیزد. ا ینده. به مامان نگاه کردم که لبخند م ریگ
دهنم رو به زور  یتو یرسددتار نگاه کردم و غذا یخال یبود. به صددندل گهید



 کردم. دو روز یغذا باز ی هیآب خوردم و با بق وانیل هیقورد دادم. دلم گرفت. 
م . کنار ما هومدی. سر غذا که نممیبود دهیند یبود که رستار رو درست و حساب

ث تازه . حتمًا بحنمشیرفتم که اونجا بب یکارخونه نم یحت گهینشست. د ینم
ش پدرهامون اتفاق افتاده نیب یا سمت راحت میبود. گو شوم یها یاز   نهیکنار 

شدم و به طرفش رفتم. ال خدازنگ خورد. از  سته بلند   اشدیکوسن ها پ یخوا
 اسما بود. با خنده جواب دادم: سالم! یکردم. شماره 

 
 ؟یخند یسالم. چرا م -
 
 .یچیه -
 
 ؟یگرفت  یبل -
 
 دهم. یآره. برا -
 
 شد؟ ی! زودتر نمگه؟یروز د 6 -
 
 خوام وس  هفته باشه. آخه پنجشنبه ها کار دارم. ینه. م -
 
 کنم. یباشه. پس من با بچه ها هماهنگ م -
 



حال مرتب کردن  یو وقت میزد یکم حرن معمول هی مان رو در  ما من پونه و 
حافظ دم،یآشددپزخونه د م  رفتم. ا یکردم و برا یخدا کار  نیک ها  روزها تن

 بود! نیهم ومدیکه ازم بر م یدیمف
 

کردم بخوابم در  یم یبودم و سع دهیتخت دراز کش یساعت بعد، من رو چند
سته  کهیحال شم  م یو پالک هنوز رو ریزنج چیکادوپ یب سه ها چ د. ز یقف

خوابه. دلم هم  یم ریدونسددتم که رسددتار د یم یگذشددته بود ول 12سدداعت از 
و برداشتم ر. بسته نمشیتونستم بب یبهانه م نیبراش تنگ شده بود. حداقل به ا

 ادجیا ینیغمگ یسددود و کور بود و فضددا یالب یتو زیرفتم. همه چ رونیو ب
 بودند. دهیخونه هم خواب یوارهایکرده بود. انگار د

 
ش چند صله پ شت در  مونیضربه به در زدم اما بالفا سته رو پ ستم ب شدم. خوا

 ه؟یشد: ک دهیبذارم و برم که صداش از داخل اتاق شن
 
 تو؟ امیمنم. ب -
 
 کارد رو بگو؟ -
 

 رو باز کردم و گفتم: اومدم بخورمت!! در
 



داده بود. جلوتر رفتم و  هیهم تک یرو یتخت نشددسددته بود و به بالش ها یرو
 تخت نشستم. یرو
 
 !؟یکن یم کارینصفه شب تو اتاق مرد نامحرم چ -
 

مرد نامحرم قهر کرده... براش کادو  دمیرو به طرفش انداختم و گفتم: د بسددته
 فتم.گر
 

 رو از کنار پاش برداشت و نگاهش کرد. بسته
 
 خودد؟ یبابا ای یمن ناراحت یاز دست بابا -
 

 دور بسته رو باز کرد و گفت: از دست همه. کاغذ
 
 نور آباژور کنار تخت نگاهش کرد. ریلبخند زد و ز ریزنج دنید با
 
 !مانهیمال ا هیشب -
 
 قشنگ تره. -
 

 شد و گفت: ممنون. طونیش صورتش



 
 بندازش. ایسمتم گرفت و ادامه داد: ب به
 
رو  ریرو ازش گرفتم. برگشت و من قفل زنج ریتخت راه رفتم و زنج یزانو رو با

ستم. موهاش باز و به هم ر یاز ال به طرفم  یبود. کم ختهیموهاش رد کردم و ب
 برگشت و گفت: خوبه؟

 
ضح تر بود و پالک رو شهیچونه ش از هم یرو شیر ش جا خوش  نهیس یوا

تصددورش از خودم رو  دینبا یول نمیخواسددت همون جا بشدد یکرده بود. دلم م
 دادم. یبه احساسم شاخ و برگ م دینبا یکردم. حت یخراب م

 
بهت بگم  یدیو گفت: ترسدد دیزدم و دور نشددسددتم. خودش هم خند لبخند

 گربه؟!!
 
سته  یزیچ خت ت یرو یشت. کنار خرد و پرد هارو بردا گاریس ینگفتم. ب

ش سرش رو رو دیدراز ک شت. من با تعجب نگاهش کردم اما  یپا یو  من گذا
 .یستیکه ن یروشن کرد و گفت: دود یگاریاصاًل متوجه نشد. س

 
 نه. -
 



 خاموشش کنم؟ یخوا یم -
 
 .ستیمهم ن -
 

ش مارک نجایکه از ا یبطر هیشدددد.  رهیباز خ مهین یزد و به پنجره  یقیعم پ 
 بود. یپاتخت یاستکان رو هیمعلوم نبود و 

 
باه  یخورد یصددورتش کنار زدم و گفتم: چ یرو از رو موهاش که منو اشددت

 ؟یگرفت
 

 رو به طرن من فود کرد. گارشیو رستار دود س میدیدو خند هر
 
 مست هام؟! هیمن شب -
 

 رو با دست پخش کردم و گفتم: نه! دود
 

جمه کرد. شددونه ش رو ناز کردم و گفتم: چند دلش  یزد و پاهاش رو تو غلت
 سالته کوچولو؟

 
. عذاب وجدان گرفتم و ختیظرن کنارش ر یرو تو گاریو خاکستر س دیخند

 دستم رو برداشتم.



 
 ؟یکار باش یبه بعد ب نیاز ا یخوا یم -
 
 دونم. ینم -
 
 شد. ینم ینطوریا ،یذاشتیاگه واسه شوهرد طاقچه باال نم -
 
 بهت گفت؟ یک -
 
 !مهیدوست بچگ یخودش... ناسالمت -
 
 .یکتریسال از انوش کوچ 2فق   رهیم ادمی یکه گاه ییبچه ها هیانقد شب -
 
 !یبزرگ کرد یادیتو انوش رو ز ستم،یبچه ها ن هیمن شب -
 

رو  گاریکردم و به صورتش که حاال به طرن من برگشته بود، نگاه کردم. س اخم
 .یا حالش رو خوب گرفتداخل ظرن انداخت و ادامه داد: ام

 
شم ها و حالت ب یرگی. تمیشد رهیسکود به هم خ یتو و ابروهاش رو  ینیچ

 .ادیدوست داشتم... به خودم اومدم و گفتم: خوابم م



 
گشددتم. سددرش رو بلند کرد و کنارم نشددسددت. اصدداًل  یزودتر به اتاقم برم دیبا

 خواستم از تختمتوجه نشده باشه.  یزیبودم چ دواریکرد. فق  ام ینگاهم نم
 ان؟یب ایهاد به دن یقوط یکه گفت: دوست دار امیب نییپا
 

 به کار برده بود. گفتم: چطور؟ یجالب ریتعب
 
 !هید کنم... دنبال ساختارشکن یاز دوست هام معرف یکیخوام به  یم -
 
- ... 
 
 .ید رو ثابت کرد یها آوانگارد یتو هم که با اون قوط -
 
 .ادیبدم نم -
 
 .دمیفردا خبرش رو م -
 

 اشاره کردم. ریزدم و به زنج لبخند
 
 پس رشوه کار خودش رو کرد. -
 



باره  داد. به طرن در رفتم که گفت: هینگاهم کرد و با لبخند به بالش ها تک دو
 .ریشب به خ

 
 کوچولو! ینیخوب بب یرو باز کردم و گفتم: خواب ها در
 
 همه! ی... برادمید -
 

 ر رو بستم.تکون دادم و د سر
 
□ 
 

کارش لم داد و با سددکود نگاهم کرد. دسددت و پام رو گم  یصددندل یرو بابا
 .ستین ادیکردم و گفتم: مبلغش ز

 
. به خصددو  که کم  من به ارهیدر ب یباز سیکردم بابا بخواد خسدد ینم فکر

 .یبود تا کم  مال یهمکار شتریموسسه ب
 
 روش ها مخالفم. نی. من با استیبحث مبلغش ن -
 
- ... 



 
 !؟یریبشنوم که پنجشنبه ها کجا م دیچرا از خودد نبا -
 
 برخورد! نیترس از هم دیشا -
 

شعبه  یبابا برا یکم  مال یتونم رو یکردم م یداشتم. فکر م یباطل لیخ چه
 دوم موسسه حساب کنم. ی
 
 یه جام رو ب هیخواستم به فکر سود خودم باشم سرما ی! اگر من مدهیش نیبب -

 نیهم ای ی... مثل نادریتو تجارد و رانت خوار نداختمیم یو کشدداورز دیتول
نند عده کار ک هیپول  نیکار رو نکردم که از قبل ا نیا یمنوچهر. ول ای دپوریسع

 ...ارنیو نون در ب
 
 بابا... -
 

 رو بلند کرد که ادامه ندم. دستش
 
سود کلون یدون یم - ست دادم؟ م یچه  چند نفر  یچرخ زندگ یدون یرو از د
 چرخه؟ یمن م ی هیتهران و شهرستان با سرما یتو
 

 گفتن نداشتم. یبرا یحرف



 
 .ستیکم  به آدم ها پول دادن دستشون ن ی. معنیشد یتو احساسات -
 
 یتونند زندگ یپول ها نم نی... بدون استین یا گهیامکان کم  د یوقت یول -

 کنند.
 

 خودته. لیو گفت: م دیدست کش شیخاکستر یموها یرو بابا
 

 شد که حرفم رو نزنم. یباعث نم نیا یبود که از من دلخوره ول معلوم
 
 ی. من حس خوبیدیکه فهم رم،یپنجشنبه ها کجا م یبدون یخواست یبابا م -

 مراقب کارهام باشه. یندارم که کس
 

 .نمیبرو ب یکس دی! بارونیسر تکون داد و گفت: فعاًل برو ب یعصبان بابا
 

 اال.ب ایگفت: ب اطیشد. به طرن تراس اتاق رفت و از همون جا رو به ح بلند
 
ضددد صدددا با قفل  ینداشددت. به طرن در چرم یا دهیاونجا نشددسددتن فا گهید

 یود. حترو کرده ب یتیامن ینیشبیاتاق کارش همه جور پ یرمزدار رفتم. بابا برا
رو فعال کرده بود. از  یاتاق برق اضددطرار یقطه شدددن برق، برا انیبعد از جر



سالم کردومدیباال م یرفتم و مرد یم نییپله ها پا ش! شناختم قاً یو من دق می. 
ش یبود که تو یهمون مرد ست نو دهید دینو نیما  یبا بابا چکار م دیبودم. دو

و دوباره دقت کردم. سدرش رو  سدتادمیتونسدت داشدته باشده؟!! وسد  پله ها ا
 به راهش ادامه داد. خودش بود. یبرگردوند و بعد از نگاه کوتاه

 
□ 
 

 چیمرد ه یو سددخت آماده کرده بودم، ول یطوالن یسددخنران هی یرو برا خودم
ضافه ا حیتوض سع یا ست و فق  گفت: جناب   شیروز پ 10 دپوریاز من نخوا

 طرن ها رو به من رسوند.
 

بل از ا یلیخ یعنی شیروز پ 10 کهیق مه  ونیبا من در م ن  یبذاره. منتظر ادا
 دوست رستار باشه. ومدیموندم. بهش نم انسالیصحبت مرد م

 
 شون کرد و... یما بررس غادیتبل میت -
 
 لحظه! هی -
 
 د؟ییبفرما -
 
  محصوالد کجاست؟ ِغادیدفتر تبل نجایا -



 
 «.گلبرگ» یمحصوالد بهداشت -
 
 همه خرج؟! نی. چرا اهیکیکوچ ی. کارخونه شناسمیم -
 
شد خوب نیدر ا - سال ر شته و ا یچند  شت نیدا ست دا  میروند ادامه داره... دو

 بعد. یها ی... ان شاالله همکاریول میشما باش یرایدر خود اراک پذ
 
 شده بودم. جینه؟! گ ایطرن ها رو قبول کرده بود  یعنی نیا

 
 یم یمورد از طرن ها رو عمل 3شددماسددت. فعاًل  یامضددا یقرارداد آماده  -
 خانم؟ هی. نظر شما چمیکن
 
 بود. یعال یلی! سه تا از طرن ها! خیزود نیهم به
 
 امضا کنم؟ دیکجا رو با -
 

ند هر تاق د میدیدو خ به طرن ا ما یا گهیو مرد من رو  باره  ییراهن کرد. دو
 وارد بازار بشن؟ یک دیکن ی: فکر مدمیپرس

 



 عجله دارم؟ یلیشد و من گفتم: خ شتریمرد ب ی خنده
 
 .هیعیطب -
 
- ... 
 
 تا تاجر... فق ... دیهنرمند هست شتریشما ب -
 
 بله؟ -
 
 .میفرستاد یقالب زن یطرن ها رو برا شیپ یما هفته  -
 

ن باشددم که بدون اطالگ م ینیشددبیرسددتار قابل پ یشددد که انقدر برا ینم باورم
 ها رو انجام داده باشه. یزیبرنامه ر یهمه 

 
 هم خوبه. یلیزدم و گفتم: خ لبخند

 
که خودم درآوردم. بدون  هیپول نیاول نیکردم ا یو حس م قرارداد باال بود مبلغ

 . بدون دختر عمادزاده بودن.یکم  کس
 



ه نفر برداشت و گفت: چ نیاول مانیوارد خونه شدم، ا ینیریش یبا جعبه  یوقت
 !ارندیم یخبره؟ امروز همه خوراک

 
 .گهیکه مامانم فرستاده رو م ییهم برداشت و گفت: مرباها پونه

 
 یدار یکه با لبخند معن یکردند. تنها کسدد یو مامان هم مشددکوک نگاه م بابا
 یخورد رسددتار بود. براش چشددم غره رفتم که تابلو رفتار نکنه. نم یم ینیریشدد

ستم بابا دوباره رو کارها سر یخوا شه.  ساس ب  میونبد دیگفت: ما نبا هیمن ح
 !ه؟یواسه چ ینیریش
 
 فعاًل نه! -
 
□ 
 

به طرن سدددالن رفتم. همه خ زیم یرو از رو ینیسدد پراکنده  یلیبلند کردم و 
 نشسته بودند.

 
 بود؟ یقهوه مال ک -
 

 اخبار گفت: من. یمشغول تماشا بابا



 
 طرفش رفتم و گفتم: با شکر؟ به
 
 نه. -
 
 .یکی نیا -
 

به  زودتر ،یدونسددتم قراره انقد به ما برسدد یرو برداشددت و گفت: اگه م فنجون
 جت کنه!گفتم اخرا یاون الدنگ م

 
رو به سددمت مامان که در حال جدول حل کردن بود  یو فنجون بعد دمیخند

 گرفتم.
 
 بود؟ یآب انار مال ک -
 

 : من.پونه
 
 !نیریرو برداشت و گفت: خودش وانشیل

 



و رسدتار که مشدغول شدطرنج  مانیو آب پرتقال ها رو به طرن ا میدیخند همه
شوخ مانیبودند، بردم. ا صاًل تو فاز  ستک ینبود ول یا شتن ا ان رستار موقه بردا

 .میبه زحمت نبود یدستش رو لرزوند و گفت: راض ،ییچا
 

 مال خودم بود! ییچا ی... ولستین یرو باال انداختم و گفتم: زحمت ابروم
 
 یم . با همنیکه نشددسددته بود، اشدداره کرد و گفت: بشدد یدو نفره ا یکاناپه  به

 !میحرفا رو ندار نی. ما که امیخور
 

 تو رو بخورم؟!! یو گفتم: دهن نشستم
 
 مگه جزام دارم؟ -
 
ه. - ه ا   ا 
 
آورد. بابا هم معلوم بود که  یخودش نم ینگاه کردم که اصدداًل به رو مانیا به

 ساموآ؟ تختیسکود کردم. مامان گفت: پا گهی. من هم دادیخوشش نم
 

 : خود ساموآ کجاست؟پونه
 



 ؟یخوا یاز مشهد م یدونم... مامان چ ی: نممن
 

 و مامان همزمان گفتند: مشهد؟!! بابا
 

 .انیاسما... بچه ها هم م شیپ رمی: آره. دهم ممن
 

 اخم کرد و گفت: االن چه وقت مسافرته؟ بابا
 

 برو مسافرد، انقد تو خونه نمون!؟ ی: مگه خودد نگفتمن
 

 ؟یگرد یبرم ی: کرستار
 
 ردم.گ یروزه برم کرد. گفتم: دو سه یسمتش برگشتم که مظلوم نگاهم م به
 

 .ستیبلند گفت: فعاًل الزم ن بابا
 

 گرفتم!  یشدم و گفتم: من بل ناراحت
 

 ؟یبه من بگ یکن یم یگفت: مگه قرار نبود هر کار یعصبان
 

 شد. به طرن در ورود رفت و گفت: کنسل کن. بلند



 
 رفت با تعجب به مامان نگاه کردم. رونیبابا ب یوقت
 
 هوا خن  تر هم هست. زییپا یکم صبر کن. تو هیحاال  -
 

آب پرتقال رو برداشددت. زود از  وانیاسددتکان نصددفه رو به من داد و ل رسددتار
 ؟یریگ یم یدستش گرفتم و گفتم: تو چرا از آب گل آلود ماه

 
 از مهره ها رو جا به جا کرد و گفت: حق با مهمونه. یکی

 
 هم به حرن اومد: مهمون خر صابخونه ست. پونه

 
 : دست شما درد نکنه!رستار

 
شته بود و به بابا که تو مامان ش وانیا یجدول رو کنار گذا سته بود و از پ ش ت ن

 کرد. یبود، نگاه م دایازش پ یا هیپرده فق  سا
 
 قهوه ش رو هم نخورد. -
 



و گفتم: مامان انقد بابا رو لوس  دمیبابا ببره. خند یشدددد که قهوه رو برا بلند
 !گهید ستهیمیمن وا یکه تو رو یکارها رو کرد نینکن. هم

 
 : بزن زنگُو !!پونه

 
صور  نمیو مامان برام اخم کرد و گفت: چه حرن ها!! نب میدیخند ما جلو آقا من

 ها! یبگ ینطوریا
 

مهره ها رو  مانیرفت. ا رونیبود که جرأد نداشددتم جلوش بگم! مامان ب معلوم
بابا حساس  یانقد رو کارها داً یدونستم چرا جد یو بلند شد. نم ختیبه هم ر

 داد و نفسش رو فود کرد. هیشده بود. پونه دنبالش رفت. رستار تک
 
 جواد! نیامان از ا -
 
 خشیاز آب پرتقال که  یو کم اوردمیخودم ن یبه من نگاه کرد. به رو میمستق و

 آب شده بود خوردم.
 
 .دیهست یمعمول یخانواده ها هیشب -
 
 اشاره کردم و گفتم: آره واقعًا !!! یخال یها یصندل به
 



 .هیواقع یو گفت: مادرد مثل مادرها دیخند
 
نبوده.  یپدر بد مانیا یدوسدددت داره. هم بابا برا یلیخب... هم بابا رو خ -

 هم... ما رو دوست داره.
 
 کرد. یم فیشهرام هم ازش تعر -
 

 ند تا عکس.. فق  چشناسمیرو نم میزدم و گفتم: من اصاًل مادر واقع لبخند
 
 ؟یازش نداشت یخبر چیه -
 
 رم؟یازش بگ یخبر دیولم کرد چرا با یسالگ 2تو  یوقت -
 
 ؟یاز دستش دلخور -
 
 .ومدیوقت دلم ن چیداشت. ه یمهربون ینه. چشم ها -
 

شددد و دسددتش رو دور  نیموند. چشددم هاش دوباره غمگ رهیلحظه بهم خ چند
سه ثان  نیبعد به ا هیشونه هام انداخت. من هم خودم رو تو بغلش جمه کردم. 



تش فاصله گرفتم. دس هیکنم و سر یکه دارم ازش سوء استفاده م دمیرس جهینت
 رو جمه کرد.

 
 .دشید یم یشهرام گاه -
 
 بود؟ رانیتعجب نگاهش کردم و گفتم: مگه ا با
 

 دونم... نبود؟ ی: نمگفت یاز سکود کوتاه بعد
 
 .دیرس یمشکوک به نظر م یلیخ
 
 یازش نم یزیچ دم،یکه من خاله م رو د یازش خبر نداشت. چند بار یکس -

ست. اون اوا داده... بعد هم که  یبابا اجازه نم یول ومدهیما م دنید یبرا لیدون
 رفت.

 
 در واقه مرد. -
 
 !یدون یتو بهتر م نکهیدونم... مثل ا ینم -
 
 .ی. خبر نداریبخند گفت: آخه تو مشهد بودل با
 



آوردن  ای. مادر بودن که فق  به دنومدی... بهتر که سددراغ من نیحاال هر چ -
 !ستین

 
 هم که گرم شد. نیشربت رو برداشتم و گفتم: ا وانیل

 
 7 فصل

 
د زدم به پونه لبخن د،یچیساکت اتاق پ یفضا یتو نیقلب جن یکه صدا نیهم

 ؟یو گفت: عمه ا دیو موهاش رو ناز کردم. دکتر خند
 

 گفت: خاله ست. پونه
 

 هم حالش خوبه. ین ی: هر دو خوبه... ندکتر
 

ند پونه مه چ دیخ خه د یو من گفتم: ه هه؟ آ به را ناراحت هی شدددبیرو   یکم 
 داشت.

 
 .یبلند ش یتون ی... مزیعز هیعیطب -
 



ستمال کاغذ یجعبه  و شت. از ا ید ست پونه گذا دکترها و اتاق  نیرو کنار د
ش یها و تخت ها خاطره  شتم و با د یخو شونیندا سترس م دن گاه ا  یناخودآ

ند دکتر خودم خ  یبرا یمهربون تر بود. از دوران نوجوون یلیگرفتم. هر چ
 شده بود. دهیاتاق ها کش نیو آمپول پروژسترون راهم به ا ودیپر میتنظ

 
 م؟یبذار ی: اسمش رو چدیراه برگشت، پونه پرس یتو
 
 .دیبگ دیخودتون با -
 
 پرسم. یدارم نظر همه رو م -
 
 گفتن؟ یچ هیبق -
 
 «پندار»بذار  گهیم یپان -
 
 قشنگه. -
 
 «یعل» گهیمامانم م -
 
 گه؟یم یچ مانیخوبه. ا -
 



 ؟یگیم یتو چ«. فرنود» -
 
 .ادیمبه نظر من هم پندار قشنگه. به اسم تو هم  -
 
آروم رفتن من  یروندم ول ی. تا حد ممکن آروم مدمیچیپ یاصددل ابونیخ یتو

 شد؟ یآروم نبود. پونه گفت: سفر مشهدد چ نیهم همچ
 
 .امی... زنگ زدم گفتم نمیچیه -
 
 .میریاومد با هم م ایپندار نذر کردم... به دن ینداره. من برا یبیع -
 

رفتم موسددسدده. تمام طول  یرسددوندمش و م یم دینگفتم. با یزیو چ دمیخند
که اسددم  ارمینم ایبه دن یوقت بچه ا چیکردم که من ه یفکر م نیبه ا ریمسدد

شنوم. حت یصدا ایبراش انتخاب کنم.  سم اح نیمجبور بودم ا یقلبش رو ب سا
 کنم تا به خاطر من ناراحت نشن. یرو از همه مخف

 
سه در حال باز اطیح یبچه ها رو تو یوقت  نیمن ا»با خودم گفتم  دمید یموس

 «کنه؟ یم ینه، چه فرق ایهمه بچه دارم... حاال اسمشون رو من گذاشته باشم 
 



رن ح دی. امروز بامیو مونا رو گرفتم که به کالس بر دیزدم و دسددت مج لبخند
به طرفمون اومد و  یراهرو خانوم صددالح یدادم. تو یم ادیرو به بچه ها « ج»

 سالم ؟یاومد زمیگفت: عز
 
 !اطند؟یسالم. چرا بچه ها تو ح -
 
 نبود؟ رونیب ب*و*س ینیگردش... م میقراره بر -
 
 نه. -
 
 !ایبرسه. ب دیبا گهید -
 
اومد و گفت: به به  رونیرفت. مهرناز از کالسددش ب اطیخودش به طرن ح و

 !یریگ ینم لیما رو تحو گهید یایآشنا... کارخونه نم یصدا
 
 !رم؟یم که حاال نگگرفت لیتو رو تحو یمن ک -
 

 کودک و نوجوان. شگاهینما میبر مییخوا یو گفت: م دیخند
 
 ام؟یمن هم م -
 



 .یمن و تو و پروانه و خانوم صالح -
 
 ؟یچ هیبق -
 
 نتونستن هماهنگ کنند. -
 
 پشت سرم نگاه کرد و گفت: بابا. به
 

شتم خوردند آروم کردم  ی. بچه ها رو که وول مدمیدر د  یو پدرش رو نزد برگ
 .میو به همون سمت رفت

 
 سالم حاج آقا. -
 
 سالم دخترم. -
 

 .نهیباال رفته م رو نب یها نیهام رو پشتم بردم که آست دست
 
 م؟یبر شگاهیقرار کدوم نما -
 



 هیو مونا با ول شدددن دسددت هاشددون به جون هم افتاده بودند که سددر دیمج
 از بچه ها ذوق شتریشما دو تا که ب و گفت: دیجداشون کردم. پدر مهرناز خند

 ! ... چند تا چهار راه باالتره.دیکرد
 

شوند یهمه  ی. وقتمیدیو مهرناز هم خند من شون ن سر جا و از  میبچه ها رو 
بعد  قهی. دو دقمیراحت شد، حرکت کرد المونیخ ن،ییپا یبسته بودن پنجره ها

صندل دیمج صندل شیاز  شد و کنار   ینم حرکت دمید ی. وقتستادیمن ا یبلند 
 .نهیکنه براش جا باز کردم که بش

 
 داده بدم به شما. نویا میرو ناز کردم که گفت: خانوم! آبج موهاش

 
 وده؟ب تیمال آبج نیرنگ رو ازش گرفتم و گفتم: ا یاقوتی یدونه ها دستبند

 
شده بود، پل  هاش رو رو مهرناز شت. رو به  یکه متوجه تعجب من  هم گذا

 خوشش اومد. یلیقشنگه... به خواهرد بگو خانوممون خ یلیم: خگفت دیمج
 

سوال به مهرناز  دیمج سرش رو ناز کردم و با  سر تکون داد.  شد و  شحال  خو
که  میداد لهینگاه کردم که اروم گفت: از طرن موسددسدده بهش سددنگ و وسدد

 .میخر یدرست کنه. از طرن مغازه ها ازش م ینیلتزئیوسا
 
 چه خوب. -



 
پول طرن هام وصددول  یبهتر بود. وقت یلیخ سددتادنیو سددر چهار راه ا ییگدا از
 یورو ت فی. دسددتبند ظرذاشددتمیکارها کنار م نیا یرو برا یبخشدد هیشددد  یم

 دستم انداختم. واقعًا خوشم اومده بود.
 

 بچه چقد آروم شده؟!! نیبه پهلوم زد و گفت: ا مهرناز
 
 شده. یآره. پسر خوب -
 
 .ستیگفتند درست بشو ن یهمه م لیاون اوا -
 

 رو به خودم چسبوندم و لبخند زدم. دیمج
 
□ 
 
 ؟یکن ینگاه م یبه چ -
 

 .ستادیا دمید یرو گفت و جلو نیا رستار
 
 .یچیه -



 
 کنم. یساعته دارم از باال نگاهت م  ی -
 
 من نشست. یرو به رو یصندل یاتاقش اشاره کرد. رو یبه پنجره  و
 
 !نجایباشم. نه ا مایهواپ یتو دیاالن با -
 

 ست؟ین نجایاز کنار گوشم اومد: حاال مگه مشهد چه خبره که ا مانیا یصدا
 

شهر خ شونه چند وقته  یدون یخاطره دارم. م یلیباال انداختم و گفتم: از اون 
 دم؟یدوست هام رو ند

 
صندل یکی یرو س یاز  ست و به دنبالش پونه ظرن  ش  یو هلو رو رو بیها ن

همه دورم  نمیشددیجا م هیگذاشددت. به جمه نگاه کردم و گفتم: چرا تا من  زیم
 !شن؟یجمه م

 
 !ادهیز ی: از جاذبه رستار

 
 روزه. نیبدتر رانیا ی... جمعه ها توهیکار ی: از بمانیا

 
 بود. نی: تو قطر هم همپونه



 
 .گذشتی: به من که خوش مرستار

 
 داشت که نگو! یبیغر بیعج یدوست ها یسر هی: مانیا

 
 خنده م گرفت و پونه ادامه داد: مثل خودش! مانیلحن حرن زدن ا از
 
 جادوگر! یها نیساحل نش نی: از امانیا

 
 درشت شده به رستار نگاه کردم و گفتم: جادوگر؟!!! یچشم ها با
 
 بودند، وحشتناک! یعربش همه خرافات ی: دوست هامانیا

 
 دو بودند نه عرب!من هن ی:مزخرن نگو... دوست هارستار

 
 خورند. یبار غذا م هی یکه هفته ا ییها نی: از امانیا

 
 شه؟ی: مگه ممن

 
 بود. شنیتیو مد یروح یها نی: آره... از جادو نبود... از تمررستار



 
: بالفاصله گفت مانیظرن برداشت و به طرن دهنش برد که ا یهلو از تو هی و
 با اون هاست! ینیخوره، به خاطر همنش ینم یزیرستار هم چ ینیب یم
 

 .گهیکه از هلو زده بود رو قورد داد و گفت: راست م یگاز رستار
 

 ؟یروح نی: چه جور تمرمن
 
بار من باهاش رفتم. از خنده  هیبود...  یسدداحل ر*ق* جور  هی: مثاًل مانیا

 روده بر شده بودم.
 

کنم  ی: االن که فکرش رو مادامه داد مانیزد و اخم کرد. ا مانیا یبه بازو پونه
 نرفتم! نمیب یم
 

 داشت. ی: حضور روحانرستار
 

 تونستند بکنن؟ یهم م یو من گفتم: حاال کار میدیدو خند هر
 
 رو به کشتن بدند! یبدبخت هیبود   یبود. نزد ی: نه بابا الکمانیا

 
 ؟یگفتم: چ جانیبا ه من



 
 بود... دهیاز پدربزرگش شن شایبه جلو خم شد و گفت: کر رستار

 
- ... 
 
س یوقت - سته،  هیبه خاطر  یماه کامله... اگر ک خودش  ،یهر چ ایآرزو  هیخوا

 کنه... یقربان ایدر یرو تو
 
 خب؟ -
 
 .شهیاون آرزو برآورده م -
 
 ؟یخودش چ -
 

 !فتهیبراش م یدونه چه اتفاق ینم یشده بود: کس یکاماًل جد صداش
 
- ... 
 
 !شهینم دایوقت پ چیجنازه ش ه -
 



 واقعًا؟! -
 
 .رهیاز جهان م یا گهیگفت، به بعد د یم شایکر -
 
 و من سکود کرده بودم. میهم زل زده بود یچشم ها به
 
 ...تیتا ابد -
 

بلند شددد. به طرفش نگاه  مانیا یخنده  یجمله بودم که صدددا یادامه  منتظر
 خنده گفت: اوسکلت کرده! نیکردم که ب

 
ونه پ یخنده  ینگاه کردم. صدا دیخند یم زیر زیبه صورد رستار که ر دوباره
 شعور! یشدم و داد زدم: ب یشد. عصبان یم دهیهم شن

 
شون ب از شقاب رو شتریفحش من خنده  شتم. به طرفش  زیم یشد. ب رو بردا

 زنما! ینشونه گرفتم و گفتم: م
 

 گفت: بزن! پونه
 

 بلند شد و فاصله گرفت. با خنده گفت: چه خبرته!؟ یاز صندل رستار
 



ساب گهید شدم و به طرفش دو یح صاب من رفته بودند. بلند  ه اون ک دمیرو اع
اه سرش. به عقب نگ یخواستم با بشقاب بزنم تو یکرد. م دنیهم شروگ به دو

 !دیداد زد: مواظب باش وانیا ی. مامان از رودیکرد و دوباره خند
 

شقاب شونه هاش بردم که  رو بلند ب صدا دیناپد هویکردم و به طرن   یشد و 
 شد. دهیبچه ها شن یپخش شدن آب استخر وس  خنده ها

 
ستخر ا لب شقاب رو روستادمیا ست هام رو به  یسنگ یلبه  ی. ب شتم و د گذا

 انمیکرد. ا یآورده بود و بر و بر به من نگاه م رونیکمرم زدم. سرش رو از آب ب
 نزن! ی. خودتو به موش مردگرونیب ایداد زد: ب

 
رو از اطران گردنش  سددشیخ یکه داشددت موها دمیخند یمن بهش م حاال

ست ب یجمه م ستخر رو گرفت و خوا از  یکی مانیکه ا ادیب رونیکرد. نردبون ا
 بخور داداش. بیها رو به طرفش پرد کرد و گفت: س بیس
 

 : صرن شد.رستار
 

داد زد: در رو  هیسددر مانیش کنم. ارو به طرن من دراز کرد که کمک دسددتش
 !دهیش
 



ستم فرار  یهم م خودم ستم رو دراز نکردم و خوا ستم کم  الزم نداره!. د دون
ش ساعدم رو گرفت و ک ست دادم و با جدیکنم که   آب یتو غی. تعادلم رو از د

ش ستخر ک ستش رو دور کمرم انداخت و به طرن کف ا شم هام دیافتادم. د . چ
سرم رو ر ستم و  شتم. فق  من بودم و اون. حس خوب نهیس یورو ب  یش گذا

وهاش . ممی. با هم به سطح آب اومددیطول نکش هیاز چند ثان شتریداشتم که ب
شد، گفت: خوش  یکه قطه نم ی. با خنده ادیرو جمه کرد و از پشت سر کش

 گذشت؟!
 

 زی. همه چدمیکشدد قینگفتم. چند تا نفس عم یزینگاهش کردم و چ مشددکوک
که  گفت: گفتم ومدیکه حاال به طرن استخر م مانیشده بود. ا بیبه نظرم عج
 مارمولکه! نیدر رو !... ا

 
ستار شک شردیرفت و ت رونیاز آب ب هیسر ر شده  شیم رو درآورد. من چه م 

 کنم.ن هیضا شتریب نیبود؟!! چرا بهش زل زده بودم. سرم رو برگردوندم که از ا
 
واده خون نجای... ایورزشددکار میدیخب بابا! فهم گفت: یکیبا اخم کوچ مانیا

 !شهیرد م
 
 وس ؟! نیا یگیم یتو چ -
 
 !رونیب ایدستش رو به طرفم دراز کرد و گفت: ب مانیا



 
بود،  دهیکه به تنم چسدب یسدیو شدلوار خ راهنیبا پ مانیا یخواسدتم جلو ینم

 !ونیکنار آقا دیزد و گفت: بر مانیا یبرم. همون موقه پونه به پهلو رونیب
 
 یروبدوشامبر رو به طرفم گرفت. چشمم به بابا افتاد که تو یبا لبخند حوله  و

گفت  یم یکرد. هر چ ینگاهم م یبود و بدجور سددتادهیتراس اتاق کارش ا
 یم یلیبا من کرده بود، سدد یا یشددوخ نیهمچ یا گهیحق داشددت. هر مرد د

 نشون ندادم. یعکس العمل چیمن ه یخورد. ول
 
□ 
 

به اطران خواسددت به  یاومد و بعد از نگاه وانیا یبار رو نیچندم یبرا مامان
 گفتم: مامان! هیداخل برگرده که من سر

 
صدا تو ستادیجاش ا سر شت. از ب یو دنبال   کاج ریز یچمن ها نیمحوطه گ

 .نجایدست تکون دادم و گفتم: ا یطبقه ا
 
 بله؟ -
 
 ؟یچرا نگران -



 
 گول زنکه! وریوس  شهر یداخل هوا ایمن؟!... نه. ب -
 
 .امیتموم بشه م نیباشه . ا -
 
سا یتو یتخته و پرتره  و شد و من  شون دادم. مامان وارد خونه  ستم رو ن  هید

ردم. ک ادهیکاغذ پ یکه پونه بهم داده بود رو رو یعکس یو گونه  ینیکنار ب یها
به  رکزم روتم یکس یبلند شد. دوست نداشتم موقه طراح یگوش sms یصدا

 ی. اگر شددماره ردک یم تمیخاطر اذ نیهم بزنه. رفت و آمد مامان هم به هم
 !فتهیب یجالب یکردم. نوشته بود: خونه بمون. قراره اتفاق ها یرستار نبود باز نم

 
بدنم رو سددرد کرد. چه اتفاق یبیعج حس افتاد؟ چرا مامان  یم دیبا یتمام 

 یم از کسنداشت الیمضطرببود؟ پرتره رو کنار گذاشتم و به طرن خونه رفتم. خ
 ستمیکردند که خونه ن یکردند. اگر فکر م یبپرسم چون دست به سرم م یزیچ

 ونریب سبه طرن اتاقم رفتم و لبا هیشددد. سددر یم رمیدسددتگ یزیچ دیشددا
تخر اسدد یتا جلو دپوریسددع نیزمویرفتم، ل رونیاز در سددالن ب ی. وقتدمیپوشدد

 یزیچ هیوسدد   نیدونسددتم ا یتمام وجودم رو گرفته بود. م جانیاومده بود. ه
 یبود، خداحافظ ستادهیکردند. از مامان که کنار نرده ها ا یبود که همه پنهان م

 قدم بزنم. رمیکردم و گفتم: م
 



شد. به طرن در رفتم و برا مامان ه ک دپوریسع یانقدر هول بود که متوجه من ن
کرد.  سالم یتر شد و با مهربون  یشده بود سر تکون دادم. نزد ادهیپ نیاز ماش

خاطر رأ به طرحم داده بود هنوز هم خودم رو  یدیناام یکه تو یمثبت یبه 
 دونستم. لبخند زدم و سالم کردم. یم ونیمد
 
 و گفت: حالت خوبه؟ ستادیا

 
 ممنون. -
 

تاد اف ادمی. دیرس یمهربون به نظر م یلیخسکود نگاهم کرد.  یلحظه تو چند
با باهاش حرن نزنم. لبخندم رو جمه کردم و گفتم: من  با گفته بود  با  دیکه 

 برم. خدافظ.
 

داشتم. سرعتم رو  شیسر تکون داد. با وجود لحن آرومش من هنوز تشو فق 
د وار دپوریبه عقب انداختم. مامان و سددع یکم کردم و به طرن در رفتم. نگاه

شدند. از در عابر ب نداختم. ا دیصبر کردم و بعد کل هیرفتم. چند ثان رونیخونه 
 شد خانوم؟ یگفت: چ یناصر

 
 رو جا گذاشتم. فمیک -
 



 یرو دور زدم که اگر کسد ریمحوطه مسد یبودم. از گوشده  اوردهیواقعًا هم ن که
 پشت پنجره ها باشه متوجه نشه.

 
تراس اتاق کار بابا که صددد در صددد از  نییشدددم. درسددت پا یشددرق وانیا وارد

از  بود که نیکردم ا یم دیکه با یشددد. تنها کار یم ییرایاونجا پذ دپوریسددع
سر یپنجره ها یکنگره ها یرو شم. وقت نییپا یسر تا بودم  بچه یوارد تراس ب

شتن کل یشهرام برا  گهید یزهایچ ایبابا  یها یسکیو ایشمال  یالیو دیبردا
 یکرد. ول یکار رو م نیا ادیداد، ز یاطر سن و سال کم بهش نمکه بابا به خ یا

 رفتم! یصان هم به زور راه م نیمن رو زم
 
سر یوقت رو هدر م دینبا سنگ ها لهیم زونیآو هیدادم.  شدم. با  وارید یها و 

ها یبدبخت به نرده  پا یمرمر یخودم رو  به  گاه کردم.  نییتراس رسددوندم.  ن
 جمله رو از دست هی یکه حت نیاز ا یم دوباره شروگ شده بود و ناراحت جهیسرگ

روم افتادم آب یکردم خودم رو باال بکشم. اگر م یبدم. چشم هام رو بستم و سع
. رهیرو نگ دمید یشد. پل  زدم که جلو یم ریرفت. اش  هام داشت سراز یم

 شد. یم دهیاز داخل شن یگنگ یصداها
 

تادم یرو یوقت خودم رو  یجلو یبود از درد زانو داد بزنم ول  ی، نزدتراس اف
سب صدادمیگرفتم و به در چ س یمبهم بابا به گوش م ی.  رفتم . لبم رو گاز گدیر

 کردم. زیو زانوم رو ماساژ دادم. جلوتر رفتم و گوش هام رو ت
 



 !ستمیمن بچه ن یکن یشد: ... م دهیبابا واضح تر شن یصدا
 
 !یاری... چرا بهانه میحاال که ولشون کرد -
 
 !یدیم یمن دست یبه عروس و نوه  یکن یجا م یتو ب -
 
 منصور تمومش کن. -
 

 یم ،یعذاب وجدان گرفت ه؟یسددکود شددد و بابا به حرن اومد: چ هیثان چند
 ؟یجبران کن یخوا

 
 ؟یخوا یمن م یاز جون بچه ها ی... چیمنصور! تو با من مشکل دار -
 
 یاون چکار داشددت! چرا حرف یمن با بچه ها ی ارهچیب یشددده بودم. بابا جیگ

 زد؟ ینم
 
 برگرده؟ یذاری. چرا نمیکرد ریبچه رو اس نیساله ا 5 -
 
ش  وونهید یکارخونه چکار کرد؟ دار یتو یدیگرفته ادامه داد: ند یصددددا با
 !یکن یم



 
سع ینم یزیچ بابا شهرام دلم  دپوریگفت.  به حرن اومد: من خودم به خاطر 

 نداره. یگ*ن*ا*هخونه. رستار من 
 

 یم یگفت: تو از درد من چ یباالخره سددکوتش رو شددکسددت و عصددبان بابا
 شونه هام بزرگ کردم... یشهراممو رو ؟یدون

 
خودم رو کنترل کردم که نپرم وسدد   یلیبغض آلود بود. خ یلیبابا خ یصدددا

 .یدونه پسرم بود... نور چشمم بود. تو پسرمو ازم گرفت هی اتاق. بابا ادامه داد:
 
 بس کن! -
 

 یعس دپوریبه گوشم خورد. سع یریپارکت و درگ یرو زیشدن م دهیکش یصدا
چه زد: تو ب یرو انتخاب کنه که بابا رو آروم کنه و بابا داد م ییکرد جمله ها یم

 ... تو و اون پسرد...یمُو ازم گرفت
 

دکتر بهش گفته بود که مراقب قلبش باشددده. مامان کجا  شیچند ماه پ نیهم
 چکار کنم. دیدونستم با یبود؟ نگران بابا بودم و نم

 
دوباره اعصابم رو داغون کرد: اگه بهش  دیلرز یم هیکه از گر دپوریسع یصدا

 االن زنده بود. ینگفته بود



 
 .دیدوباره داد زد: خفه شو! اون روز شما ها تو کارخونه بود بابا

 
دونم.  یمنه. م ریگفت: تقص یمظلوم یبا صدا دپوریسع یاز مکث کوتاه بعد

 دست از سر بچه هام بردار. یمنو بکش منصور! ول
 
 .شمیآروم نم نمیرو نب دنتیمن تا زجر کش -
 
 ؟ی! تا ک؟یآورد دیبال رو سر نو نیدونم تو ا ینم یکن ی... فکر مگهیبسه د -
 
 تا هر وقت من بخوام. -
 
 نکن... به فکر دخترد باش. ین بازبا م -
 

شه از دختر  هیبلند تر داد زد: حرن دختر منو نزن!...  بابا سرش کم ب  17مو از 
 !گذرمیساله د هم نم

 
  یسددردرد گرفته بودم.  دادیهمه داد و ب نیوسدد  چکاره بودم؟! از ا نیا من
صدا ی قهیدق سکود کردند و  س یکامل  شدن و صدا لهیجا به جا   یها اومد. 



صله  شم خورد: بهش م یتر  ینزد یبابا از فا طر برگرده... نه به خا گمیبه گو
 کنه! یداره دردسر درست م نجایتو... ا

 
. شد یبد م یلیخ دید یدر جمه کردم. اگر منو م یرو پشت قسمت فلز خودم

ورد. به گوشم خ یزیداد بلند بابا و شکستن چ یدوباره سکود شد. بعد صدا
ستم وقت یم صب یلیخ یدون صدا یم ینطوریا شهیم یع  نگران مامان یکنه. 

 گفت منصور؟ یم یفضا رو پر کرد: چ
 
ه فق  ک یمشددک نیموزیرفته بود. صددبر کردم تا ل رونیب دپوریسددع یعنی نیا

. دومینم ییخارج بشه. از اتاق هم صدا اطیمعلوم بود از ح هیزاو نیانتهاش از ا
 نییاپ نجایتونم از ا ینگاه کردم، مطمئن شددددم که نم نییاز نرده ها به پا یوقت

شبختانه در تراس باز بود. وارد اتاق باب ضه ب یشدم و بعد از نگاه ابرم. خو ه و
به  دیاتاق خودم رفتم. با یعنی ییبه طرن در رو به رو میمسددتق خته،یبه هم ر

د ل بکردم. حالم اصاًل خوب نبود. حا یبودم فکر م دهیکه شن ییزهایچ یهمه 
 انیسددال هنوز جر 5کردم بعد از  یکرد. فکر نم یبابا هم من رو ناراحت تر م

 یور مبود و تص دهیرس جهینت نیپا کنه! دادگاه به هم هشهرام جنجال ب یخودکش
ض نیکردم همه با ا شت چه نه، لو  تیچه واقع یدزد انیکنار اومدن. جر هیق دا

 یزیبرورو آ یدیناام دیکرده بود. شا ریگ یسخت تیموقع یرفته بود و شهرام تو
شار آورده بود. به هر حال من نم س یبهش ف ستار ک ستم باور کنم که ر رو  یتون

 بکشه!!
 



ن زدم که بابا از قانو یحدس م دیقطر بود. با یسددال به اجبار بابا تو 4 نیپس ا
 کنه!! یم یرویخودش پ یها
 

 میگوش یتا شماره  500 نیدرآوردم و ب بمیرو از ج میتخت نشستم. گوش یرو
ردم، ک یو بابا فکر م دیبه دوسددت نو یگشددتم. وقت نیاز نازن یدنبال شددماره ا

 یم یچ دیبا یکردم ول دایشددد. شددماره ش رو پ یم یبرام جد یلیمسددئله خ
 شماره عوض شده بود! دیآوردم؟ اصاًل شا یم یگفتم؟ چه بهانه ا

 
ه ترم هم ک انیکانون تموم شددده بود و موقه تسددت پا یهفته بود که ترم ها دو
نم. از اونجا بهانه ک یزیتونسددتم چ یبود به کانون نرفته بودم. نم روزید نیهم

تا بوق صددددا عد از چند  نازن یشددماره رو گرفتم. ب : دمیرو شددن نیمتعجب 
 د؟ییبفرما

 
 سالم -
 
 د؟ییسالم... بفرما -
 
 مزاحم که نشدم؟ -
 
 م.کن ینه. خواهش م -



 
 ؟یخوب ؟یشناخت -
 
 داشتم. ممنون. ویبله شماره رو س -
 
 زم؟یزع یتست آخر ترم بود و من نتونستم برم کانون. تو رفته بود روزید -
 
 نه. چطور؟ -
 
 رفت. شیخوب پ یهمه چ نمیخواستم بب یم -
 

تونستم به خود مسئول آموزش زنگ بزنم! بعد از  یبود؟ م یچه بهانه ا نیا آخه
 بپرسم؟ یاز کام یخوا یدونم. م یگفت: نم یمکث کوتاه

 
 زنم... راستش... یم یسر هیگفتم: ممنون. بعدًا  هیرو کم داشتم. سر نیهم

 
 د؟ییبفرما -
 
بود که   ینزد شیپدر همسددن توئه... دو روز پ یاز دوسددت ها یکیدختر  -

 .ی. خواستم به تو هم بگم که مراقب خودد باشیریبدزدنش! گروگانگ
 



 د؟یزنگ زد نیو گفت: واسه ا دیخند نینازن
 
 هم گفتم. گهید ی... به آشناهاباً یتقر -
 
 گذاشته. گاردیممنون. بابا برام باد -
 
 اجازه دارم تنها باشم. یخنده ادامه داد: فق  با کام با
 
 کرد. یگفتن داشت اعصابم رو خرد م «یکام» ،«یکام» نیا با
 
 م!ترس یخوام فکر کنند م ینمنگو.  یبه کس یزیراحت شد. چ المیپس خ -
 
 .گمیچشم. نم -
 

س یبودم که حرف دواریکردم و ام یخداحافظ ضاع یبه ک ه شد ینزنه. عجب او
 بود!

 
□ 
 

 د؟یمنتظر موند یلیوارد اتاق شد و با لبخند گفت: خ یکرمان یآقا



 
 .ستین ینه. مشکل -
 
شت. دا یتر یمیبودمش، برخورد صم دهیاتاق د نیهم یکه تو یقبل یدفعه  از

 براتون دارم. زیسوپرا هیمن نشست و گفت: در عوض  یرو به رو
 
 بله. پشت تلفن هم متوجه شدم. -
 

 .دیکن لیتون رو م یو گفت: بستن دیخند
 

 م.زدم و تشکر کرد شیاز قسمت شکالت یبرداشتم. قاشق زیم یرو از رو ظرن
 
 .فتهیاتفاق ب هیکردم انقدر سر یفکر نم -
 
 ؟یدم و گفتم: چه اتفاقتر نگاهش کر قیدق
 
سا یزیطرن هاتون همون چ - شرکت قالب  یبود که رئ بنده، دنبالش بودند... 
 زود به تعهداتش عمل کرد. یلیهم خ یزن
 

 خوردم. یا گهیزدم و قاشق د لبخند
 



 بدم. یتازه ا شنهادیاز شما دعود کردم که پ -
 
 د؟ییبفرما -
 
 و صابون. ردندانیخم یبرا یدیطرن جد -
 

شتم و گفتم: حس م ظرن  یبه نظر م یرواقعیغ زیکنم... همه چ یرو کنار گذا
 رسه!

 
 حس رو داشتند. نیتجربه هم نیموفق در اول یانسان ها یهمه  -
 
 دونم. ینم -
 
 یکه ها. البته فعاًل شددبدیکن یباور م دیدید ونیتلوز یرو تو غادیتبل یوقت -

 .یداخل
 
 غاد؟یتعجب گفتم: تبل با
 
 بله. -
 



به جا کرد و گفت: ما بر عکس  یرو کم ودشخ نه  میاهل عمل« پاکفام»جا 
 حرن!!

 
سددر تکون دادم. حق داشدددت.  یکرده بود ول نیما توه یبه کارخونه  یکم هی

 یول میهم سود کرده بود شهیو هم میداشت یطوالن یلیخ یدرسته که ما سابقه 
س نیا شونه ن نیزود جا باز کرده بود و ا یلیبودن خ سیکارخونه با وجود تازه تأ

ست با یم قاً یکه دق نیخوبش بود و ا تیریمد ی  کنه و داره چکار کارچ دیدون
 کنه. یم
 

همه وقت ذهنم رو مشددغول  نیکه ا یِمن ِمن کردن باالخره سددوال یاز کم بعد
 : چرا من؟دمیکرده بود، پرس

 
 .دیپرس یدونستم م یطرن جلو خم شد و گفت: م به
 
- ... 
 
 نه دختر جناب عمادزاده! د،یکن یم یبه عنوان طران قالب همکار نجایشما ا -
 

 دپور؟یسع ی: چرا آقادمیو سوال دوم رو پرس دمیکش یقیعم نفس
 
 گلبرگ هستند. یاز سهامدارها یکی یمیاز دوستان صم شونیا -



 
ک و  !یمیصم یلیکرد: خ دیبا لبخند تأ
 

 نیآب بره. در واقه ا رشیخوابه که ز ینم ییدونسددتم رسددتار جا یم دی. بابله
! انجام داده بود، نه من. شیمیصددم یلیآقا خ نیکار رو به نفه دوسددت ِ به قول ا

 یاز تلفن اتاق تماسدد هیگفتن نداشددتم. مرد بعد از چند ثان یبرا یا گهیحرن د
 .دیاریگرفت و گفت: جعبه رو ب

 
 با قد بلند وارد شددد. یکه گفته بود، موندم. در باز شددد و خانم یجعبه ا منتظر

 زیم یآورد و رو رونیاز داخلش ب یبود. جعبه ا یغاتیتبل لونیدسددتش نا یتو
از رو ب دیسددف  یکوچ یدر جعبه  یمودبانه رفت. کرمان یلیگذاشددت. بعد خ

 کرد و من صورتم غرق لبخند شد.
 
 !زیهم از سوپرا نیا -
 

 !هیتم: عالگف دم،یکش یخودم دست م یطراح یها یقوط یرو کهیحال در
 

سته که  یبیرو بغل کردم. حس عج جعبه صف نبود. در صاًل قابل و شتم که ا دا
خودشددون  یوقت یها باشدده ول یقوط نیا یرو« پاکفام»دادم مارک  یم حیترج



ستن چکار م ستم بکنم.  ینخوا شمم چک هیتون  یرمانبه ک یو وقت دیقطره از چ
 صورتش رو پر کرده بود. ینگاه کردم، تعجب همه 

 
ست بهتر یم امروز شه، اگر وقت نیتون شدم بهم نم یروز عمرم با  یوارد خونه 

 ما رفته... یاز خونه  لشیگفتند که رستار با وسا
 

 یها یاز صددندل یکی یزود. رو نقدرینه ا یرو داشددتم ول دنشیشددن انتظار
ا رو نکرد. باب یاز من خداحافظ یفکر کردم که حت نینشستم و به ا یناهارخور

 شست و گفت: چه خبر؟به روم ن
 
 .ستین یزمان حال برگشتم و گفتم: خبر خاص به
 
تم: بچه کنم. رو به مامان گف رشونیغافلگ ونیتلوز یتو غادیخواستم با تبل یم

 ستند؟یها ن
 
 پدر پونه. ینه. رفتند خونه  -
 

به اختالن  شددتریبا ما رفت و آمد نداشددتند که اون هم ب ادیپونه ز ی خانواده
 گشت. یبرم یطبقات

 



شد و گفت: بعد ا بابا سفره  ستمال  شغول ور رفتن با د سال فهم نیم  دمیهمه 
 !ستمین یآدم شناس خوب

 
 بابا؟ هیمنظورد چ -
 

 پسره، کامران. نیدستم گذاشت و ادامه داد: ا یرو رو دستش
 
 خب؟ -
 
 نامزد کرد! دپوریبا دختر سع -
 
 !ن؟یدهن باز به بابا نگاه کردم و گفتم: نازن با
 

 د!!خوا یکردم تو رو م یفکر م شیسال پ  یتکون داد و گفت: آره. من از  سر
 

م صددورت یتو یکنار بابا نشددسددت و ناراحت نگاهم کرد. احتمااًل ناراحت مامان
 نیخورد. هم یمرد به هم م یبود؟ حالم از هر چ ییایچه دن نیزد. ا یموج م

شق ها شیدو هفته پ شت مثل عا سته با من حرن م یدا شک ه ک نیزد!! هم یدل
 یه کب گهی! واقعًا دگهیدختر پولدار د هیشددده بود، رفته بود سددراغ  دیاز من ناام

 شد اعتماد کرد؟ یم



 
 سال از دختره بزرگتره... خاک بر سرد مرد! 17 -16: بابا

 
 دختر قشنگم. ستی: مهم نمامان

 
 د.کر یاز من خواستگار شیسوء تفاهم نشه گفتم: دو هفته پ نکهیا یبرا
 

 : خب؟دیکردند. آخر مامان پرس یدو با تعجب و مشکوک نگاهم م هر
 
 ردش کردم. -
 

ست حرف بابا شتباه هم نکردم!. دیدیبزنه که اجازه ندادم و گفتم: د یخوا .. که ا
 افتاده؟! یرستانیدب یدختربچه  هیچرا دنبال  دیکن یفکر م

 
 نیشت و گفت: ادستم بردا ی. بابا دستش رو از رومیبحث رو ادامه نداد گهید

 ه؟یچ
 

 بود. اخم کرد. یاقوتیدستبند  یرو نگاهش
 
 اصلش رو سفارش بده. من آبرو دارم! یاگر دوست دار -
 



 چشم. -
 
□ 
 
رو که چند  یفلش دینه. با ایصبح با خودم کلنجار رفته بودم که برم کارخونه  از

 یرازیاتاق شدد گهیداشددتم. البته االن د یو عکس توش بود از اتاقم برم لیتا فا
روز انقدر برام مهم بشدده و  هیخام من  یها دهیکرد که ا یفکرش رو م یبود. ک

 بخوام به رشد کردنشون فکر کنم؟!
 

ده. کارم تنگ ش یکه چقدر دلم برا دمیتازه فهم دمیکه پشت در دفتر رس نیهم
شدم. ابراه شون  دنیبا د یو مرادخان یمیدر زدم و وارد  من لبخند زدند و از جا

 یه روب یهاشون تعجب کردم ول یصندل نیب یفاصله  یبلند شدند. از کوتاه
مًا ابراهاوردمیخودم ن ند گفتم: بودباالخره حرفش رو زده  یمی. حت با لبخ  هی. 
 جا گذاشتم. نجایفلش ا

 
ش در شت م یرو زدم که اجازه  یرازیاتاق  سته بود و ا زیورود داد. پ ش  نیمن ن

 یدادم. حت یانجام نم یکار خاصدد نجایحس بهم دسددت داد که در واقه من ا
 نفر هم به کادر دفتر اضافه نشده بود!  ی

 
 بلند شد و مشکوک نگاهم کرد. شیصندل یرو از



 
 .زیم یکشو یدونم کجا. احتمااًل تو یگذاشته بودم. نم نجایفلش ا هی -
 

 .دیبگرد دیی. بفرماختمیرو دور نر یزیرفت و گفت: من چ کنار
 

کردم.  داشیاز قفسدده ها پ یکی یرو تیرو گشددتم اما در نها زیو کمد م کشددو
 کردم. دایلبخند زدم و گفتم: پ

 
 چیمن ه دیبرگرد دیگفت: خوبه... اگر خواسددت یتفاوت یبا صددورد ب یرازیشدد

 .نمیب ینم یمانع
 
 انجام داد. شهیکه تو خونه هم م هی. کار من جورستیالزم ن -
 
 .دیموفق باش شاالیا -
 
 ممنون. -
 
 رسه. یگل کرد و ادامه دادم: بعدًا خبرش م طنتمیش
 



تم. رف مانیکردم و به سمت دفتر ا یاومدم. خداحافظ رونینگفت و من ب یزیچ
 یخبر یول ادیب رونیرسددتار از اتاقش ب دیمعطل کردم که شددا یدر کم یجلو

 نشد. من هم وارد شدم.
 
ستش رو ز مانیا شد اومد رید شت و گفت: خوب  صله م  ،یچونه ش گذا حو

 سر رفته بود.
 
 
 
 
 
 ؟یکار ندار نجایمگه ا -
 
 به جون من!! فتنیهمه م فتهیب یعماًل نه... اما اگه اتفاق -
 

 ؟یکن یو گفتم: عادد م دمیخند
 
 آره مجبورم عادد کنم. -
 
 ؟یاومد ی: واسه چدینگفتم که خودش پرس یزیتلخ شده بود. چ یلیخ



 
 جا گذاشته بودم. نویرو نشون دادم و گفتم: ا فلش

 
 آوردم! یمن م یگفت یخب م -
 
 اومدم. ینطوریهم -
 
عد از کم ینطوریهم هم ادیز ها ینبود. ب له م گفتم: تن ! ییمزمزه کردن جم

 رستار کجاست؟
 
 جلسه داره. -
 
 اوهوم. -
 
 اد؟یزنگ بزنم، اگه تموم شده ب یخوا یم -
 
 .یخواد مزاحمش بش یبلند گفتم: نم یول« و پرسش؟ یکین»دلم گفتم  تو
 
 گفت: باشه. هیهم سر مانیا

 
 برم. گهیخودم لعنت فرستادم و گفتم: من د به



 
 کن. یآروم رانندگ -
 
شد. ب یخبر چیسالن قدم زدم اما ه یتو قهیدق 5رفتم.  رونیب ستار ن  رونیاز ر

 یفکر ها دمید بود. به خودم اومدم و یاز جلسدده هم که کار زشددت دنشیکشدد
 زنه!! یداره به سرم م بیو غر بیعج

 
که اصدداًل بود و نبود من براش  یمرد هیبزرگ، برم  یدختر عمادزاده  من، رو 
با ینم یفرق با با  باش  با ک رونیمن دعوا کرده، از جلسددده ب یکنه و  ه بکشددم 

 !!!نمش؟یبب
 
 به سمت پله ها رفتم. هیخودم فحش دادم و سر به
 
کردم. در آسانسور باز شد و  یبا چند نفر سالم و احوالپرس نییپا یراهرو یتو

ما سددر تکون داد و  یاومد. برا رونیب یقهوه ا راهنیانوش با کت و شددلوار و پ
داد.  یزحمت جواب سددالم کارمندها رو هم به خودش نم یخارج شددد. حت

ضور من هم ب یحت سبت به ح ن م  حر شهیحرکتش هم نیتفاود بود. ا ین
صًا جلوآو یرو در م صو که از ازدواج و طالق ما باخبر  ییکارمندها یرد. مخ
 بودند.

 



رفتم. اصاًل  رونیکردم و ب یکه شمس وارد راهرو شد از جمه خداحافظ نیهم
انوش بهش  یزیمثل اون رو نداشددتم که هر چ یحرن زدن با کسدد یحوصددله 

زد و  یلبخند م دنمیمن گفت. حتمًا با د هیجلسددده عل یکرده بود رو تو کتهید
 کرد! یم یاظهار خوشحال

 
ش یوقت س نیبه ما ساعت مچ دمیانوش رو د دمیر  شیکه در حال نگاه کردن به 

رو  نیتوجه به اون قفل رو باز کردم. به من نگاه کرد. خواسددتم در ماشدد یبود. ب
 ؟یبرگرد یخوا یباز کنم که گفت: م

 
 زنم! یجا چادر م نینه. شب هم -
 

 سرکارد؟ یش رو اصالن کرد: برگرد جمله
 
 نه. -
 
 ؟یخوا یم یچ نجایپس ا -
 
 نگران نباش. -
 

ش سوار ش نیشدم و ما ضربه به  شن کردم. چند  ش شهیرو رو  نییرو پا شهیزد. 
 تو! یکارخونه ارزون ه؟یدادم و با اخم گفتم: باز چ



 
 شد و با لبخند گفت: قر  معده! خم

 
 رونیکه ناهار رو ب ذاشددتمیمن براش غذا م معده داشددت و اون روزها یناراحت

 تر شد و گفتم: ندارم. مینخوره. صدام مال
 
 !یداشت شهیتو که هم -
 
 همراهم بود. شهیبه خاطر تو هم -
 

. خودم هم از لحن جمله م تعجب کردم. درست میشد رهیلحظه به هم خ چند
ستش رو رو ستادیا سرم رو  یو د صبر کردم. بعد  شت. چند لحظه  سقف گذا
 خوام حرکت کنم. یبردم و گفتم: م رونیب

 
 رو برداشت و چند قدم عقب رفت. بوق زدم و حرکت کردم. دستش

 
□ 
 

 ادیو ب تهفیالهام رو گرفتم که ت  ب یشماره  دمیرس ابونشونیکه به سر خ نیهم
شد.  ی. جلورونیب سوار   الیاز فکر و خ نکهیا یبرادرشون توقف کردم و الهام 



. چهره میلباس با هم بر دیخر یبهش زنگ زدم که برا روزید امیب رونیرسددتار ب
 شاد نبود که نگرانم کرد. ادیش ز

 
 !تهیعروس گهیروز د 15الهام؟ مثاًل  یچرا ناراحت -
 
 کم دلشوره دارم. هی. فق  ستمیناراحت ن -
 

 .یکار دار یلیدونم االن حتمًا خ ی! مزاحمت شدم؟ مهیعیو گفتم: طب دمیخند
 
س ینه. کارها - ست. من هم چ یعرو  شگاهیپرسم. آرا ینم یزیبا انوش و بابا

 و لباس عروس رو هم آرام انتخاب کرده. من فق  چمدون هام رو بستم.
 
 !یخنده گفتم: از حاال؟ چقدر هول با
 
 چند روز بگذره و من راحت شم. نیفق  ا -
 
 نکنه واقعًا به خاطر پوله؟ ؟یاعتماد دار الدیبه م -
 

 خوب هنوز منقرض نشده. ی! نسل مردهاریبه پهلوم زد و گفت: نه خ الهام
 



ش یزیچ صدا نینگفتم و پخش ما شن کردم.  ش یقانون و دن تو یرو رو  نیما
تن و مشددغول گشدد میپاسدداژ لباس پارک کرد هی یبعد، جلو قهی. چند دقدیچیپ

 .میشد
 
 م؟یافت یهم م ادی میدار دیرچرا هر وقت خ -
 
 .میرو ندار هیاظهار نظر بق یحوصله  دیشا -
 

 ؟یخوا یم یمونم... چه جور لباس یو گفت: چه خوب که من تهران م دیخند
 
 نگاه ها به منه. ی... به خاطر انوش، اون شب همه نمیبب دیدونم. با ینم -
 

 از نگاه. شتریب دیدستش رو دور دستم حلقه کرد و گفت: شا الهام
 
 ؟یو گفتم: چ ستادمیا

 
 دونم! یخودم هم درست نم -
 

 !دیاومد و گفت: ببخش رونیاز مغازه ب یخانم
 



و  میاول و دوم رو دور زده بود ی. طبقه میو حرکت کرد میدر کنار رفت یجلو از
شددده. برگشددتم که  بیسددکوتمون عج دمیهنوز دسددت الهام دور دسددتم بود. د

 بود. سیالهام خ یبزنم. چشم ها یحرف
 

ست داد و آروم پرس یبد حس به من  یخوا یشده و نم یزی: نکنه چدمیبهم د
 !؟یبگ
 
 کارم همه رو ناراحت کردم. نیکنم با ا ی. فق  حس مدهینه ش -
 
- ... 
 
 سود و کوره. یلیخواست همه خوشحال باشند... خونه مون خ یدلم م -
 

 زیدادم و گفتم: دو ماه که از ازدواجتون بگذره، همه چ یدسددتمال کاغذ بهش
ز خر ا هیپسددر خوب الدیم نهیبب ی. باباد هم وقتدمی. بهت قول مشدددهیم یعاد

 .نییپا ادیم طونیش
 

 هاش رو پاک کرد و شونه باال انداخت. چشم
 
م. شددد مونیبگم. ممکنه فکر کنند پشدد یتونم به کسدد یحرن ها رو نم نیا -

 .دمیخوب شد تو رو د



 
 .یکار رو کرد نیو گفتم: بخند الهام. تو بهتر دمیخند

 
بلند  یتونیز راهنیپ هیکه چشمم به  میدور نشده بود ادی. زمیحرکت کرد دوباره

سش حر شده بود. رو به الهام گفتم:  ریافتاد. جن سنگ کار  ساتن بود و روش  و 
 خوبه؟

 
 ؟یپوش یخوبه... دکولتهم -
 
 .رمیگ یبراش شال م -
 

ش لباس س یتو یها نهی. از آدمیرو پو و کردم. الهام با لبخند گفت: ت یاتاق برر
 تن مانکن جلوه ش کمتر بود.

 
 !ستمیب یاعتماد به نفسم رفت طبقه  -
 
 Mr Rخوش به حال  -
 

 !ه؟یک گهید Mr R ؟یگیرو باز کنه و گفتم: چرا چرد م پیکه ز برگشتم
 



 ؟یپرس یتو بگو؟ از من م -
 

 براد مهم شده؟! نقدیم: چرا اکردم و گفت نگاهش
 
 آخه... -
 

 ...یدون یرو مرتب کرد و ادامه داد: م شالش
 
 ه؟یچ -
 
 ...دمیانوش پرس یکه اون بار درباره  ییسوال ها -
 
من و انوش ناراحت بود، الهام  یکه از تموم شدن رابطه  یدونستم تنها کس یم

 بود.
 
 فهمم الهام جون! یم -
 
 که بپرسم. انوش ازم خواسته بود -
 
 تعجب نگاهش کردم و گفتم: انوش خواسته بود؟! با
 



شغول رفت. م رونیب هیو سر دی. الهام خندستادیکمر ا یاز تنم افتاد و رو لباس
درآوردن لباس شدم. هنوز تو کف حرن الهام بودم. انوش ازش خواسته بود که 

 «.نه»نه؟ و من جواب داده بودم  ایبپرسه من دوستش داشتم 
 
منو  یها جواب یلباس به الهام گفتم: وقت دیرفتم و بعد از خر رونیلبخند ب با

 گفت؟ یچ ،یبه انوش گفت
 

 نگفت. یچیو گفت: ه دیخند
 
 صورتش رو برگردوند که عادد ِ موقه ِ دروغ گفتنش بود. و
 
 نه. راستش رو بگو؟ -
 

 که. شیشناسیو گفت: فحش داد... م دیخند دوباره
 
 یکردم صورتش رو تصور کنم. به طرن خروج یدم و سعخنده سر تکون دا با

مهرناز افتاده بود. بلند گفتم:  یزنگ خورد. شددماره  میو گوشدد میحرکت کرد
 !یواااا

 
 ه؟یو گفت: ک ستادیا الهام



 
 رفتم. جواب دادم: یبه موسددسدده م دیطول بکشدده. با نقدریکردم که ا ینم فکر

 .امیسالم... من تو راهم ... االن م
 

 ؟یی: سالم خانوم... کجادیچیگوشم پ یتو دیجم یصدا
 
 اونجا. امی... من دارم م د؟یمج ییتو -
 

 !ه؟یک گهید دی: مجالهام
 
 خانوم من دلم تنگ شده. -
 

ستم ا یبار م هی یگرفت. من فق  هفته ا دلم روز  هین . همونمیبچه رو بب نیتون
 کرده بودم. ریهم د

 
 ...زمیعز امیاالن م نیهم -
 

 !«زمیعز»: وووو . الهام
 
 باشه. -
 



 ؟یدوست دار یچ یاسباب باز -
 

 .نیفکر کرد و گفت: ماش یکم
 
 .رمیگ یبراد م ینکن تیاگه خانوم ها رو اذ -
 

 و گفت: باشه. دیخند
 

 الهام رووشکون گرفتم. یو بازو میکرد یخداحافظ
 
 سالشه. 4-5 -
 

سباب باز هیآخ گفت و من به طرن  الهام ش یا سردمیدو یفرو ش هی هی.   نیما
 رمید ... منریشدددده بود داد زدم: آژانس بگ جیگرفتم و رو به الهام که گ یکنترل
 شده!

 
 !وووونهید -
 

 .دمیدو یو به طرن در ورود دمیخند
 



□ 
 

 م؟یبا هم بر یخوشگله. چرا نذاشت یلیمن شد و گفت: خ زونیدوباره آو پونه
 
 کرد. دایتو خونه پ شهیروزها نم نیتو رو که ا -
 
 رستار رو نداشتم... که خوشبختانه رفت. یحوصله  -
 

ردم ک یفکر م نیمن به ا ومد،یشد که رفته بود و هر بار که اسمش م یروز م سه
 .نمشیاصاًل نب دیشا گهیکه د

 
 شد؟ یمن چ یپرتره  -
 
 هنوز تموم نشده. -
 
 !یهست یپس تو چه جور خواهرشوهر -
 

سرش زدم که به لباس تو یبا کتاب تو دمیخند ستم آروم تو  ستش ا ید شاره د
 کنما! یکرد و گفت: خرابش م

 
 ؟یجرأد دار -



 
 !؟ستیتو ن یگوش -
 

 کردم و گفتم: آره. زیهام رو ت گوش
 
بود و  تخت یرو یشد رفتم. گوش یکه از کتابخونه به اتاقم باز م یطرن در به

سدده روزه ناراحت بودم،  یخبر یب نیاز ا نکهیرسددتار افتاده بود. با ا یشددماره 
 داره! تیمن اهم یدونست که برا یجواب دادم. اون چه م

 
 بله؟ -
 
 سالم -
 
 سالم -
 
 ؟یخوش ینیب یمنو نم -
 
 !میکرده بود ردیکه انگار ما اس یرفت یجور هیتو  -
 



صد کلمه  از س یق  سکود کرد و بعد گفت: پدرم هیرو گفته بودم. چند ثان ریا
 بودد! دهیخونه د یتو
 
 آره. موقه رفتن. -
 
 ؟ینشد یخاص زیمتوجه چ -
 
 زیپدرهامون گوش دادم. چون در واقه چ یخواسددتم بدونه که به حرن ها ینم
 نشده بود. رمیدستگ یادیز
 
 ؟یزیمثاًل چه چ -
 
- Sms ؟یدیمنو ند 
 
 ؟ smsکدوم  -
 
 ؟ی... خودد خوبیچیه -
 
 !یدیچه عجب پرس -
 
 ؟یدیجواب م هیو کنا شیچرا با ن -



 
 .یکن ینه. اشتباه م -
 

 غاتشیبلت ی. حتدیها به دستم رس یقوط یتر کردم و گفتم: راست میرو مال لحنم
 هم آماده ست!

 
 بودم. دهیشن ییزهایچ هیخوبه...  -
 
- ... 
 
 نم؟یبب شونیاریم -
 
 کارخونه. ارهیب مانیا دمیم -
 
 !؟یانقد از دستم ناراحت -
 
- ... 
 
 ؟یایساعت نم هیشما بودم. تو چرا  یهمه من خونه  نیا -
 



 جمعه ست! -
 
 خب باشه! -
 
ت؟ داش یرادیرو بهانه کنم و به خونه شون سر بزنم. چه ا یزیچ هیتونستم  یم

با بفهمه. حت با باره  یزیچ یقرار نبود  به من نگفته بود.  یدر مد  منه رفت و آ
 هم که اژدها نبود! دپوریسع

 
 .امیعصر م -
 

 کرد، چشم غره رفتم. یدر نگاه م یپونه که از ال یکردم و برا قطه
 
□ 
 
شده بود و ح شتریها ب یما و نادر یخونه  تو ارک پ هیشب اطیبه ظاهر بنا دقت 

بزرگ و  یبود. درخت ها یباغ واقع هیوسدد   دپورهایسددع یخونه  یبود ول
تار حق داشت. به رس یرینظ یب ییبایرو پوشونده بود. ز اطیسرتاسر ح یمیقد

شه.  نجایا یدادم که دلش برا یم ضاومد که تو  یم ادمیتنگ ب  یاز مهمون یبع
شون من و الهام قا شاتود ها یسر یمکیها  ی. از رومیزد یباغ م یانتها یبه 

ما  یا گهیحس و حال د هی دنیچ وهیدرخت م ما چون دختر همسددن  داره. ا



. بر عکس شددهرام و انوش که به میرفت و آمد نداشددت نجایبه ا ادینداشددتند، ز
 اومدند. یباغ م نیبه ا یلیرستار خ یهوا

 
ستخر بزرگ خو یباغ م یمتوجه بزرگ شتریرفتم ب یجلوتر م یچ هر نه شدم. ا

از  هدیرفت و پوشدد یدوم م یبه طبقه  میبود که مسددتق یدوسددره ا یپله ها ریز
 ییبایز یمنظره  الیبزرگ دو طرن و یبود. سددتون ها دیمرمر سددف ینرده ها

 کرده بود. جادیا
 

ز داده بود. بعد ا هیبود و به نرده ها تک سددتادهیا یاصددل یورود یجلو دپوریسددع
چطور باهاش رفتار کنم. چهره  دیدونسددتم با یکه با بابا کرده بود، نم ییدعوا

 یو انگار متوجه اومدن من نشده بود. صدا دیرس یبه نظر م نیغمگ یلیش خ
 .دمیز داخل خونه شنرو ا یزیشکستن چ

 
با تعجب به من نگاه کرد و من با تمام وجود حس کردم که بد موقه  دپوریسددع

 در اجازه داده بود. ینگهبان جلو یاومدم. ول
 

سع جلوتر سالم کردم.  سر  یکردم از اون لبخندها یرفتم و  ساز نزنم.  سر درد
 .یتکون داد و گفت: خوش اومد

 



 ییکه خودش من رو به طرن داخل راهنما سددتادمیا فیکردم و بالتکل تشددکر
 کرد و گفت: برو داخل دخترم.

 
م به سمتم اومد و دست هیکه چشمم بهش افتاد، فرن خانم بود. سر ینفر نیاول

تمون جدا ساخ ی هیاز بق باً یو پله تقر واریکه با د دیکش یرو به طرن سالن غرب
 شد. یم
 
 .ی... خوش اومدیایدونستم قراره ب یجان! نم دهیش نجایا ایب -
 
 ممنون. -
 

 یبود که قصدش دور کردن من از اون سمت خونه ست و هنوز صداها واضح
 یچ .مینشست یو آب ینقره ا لیاست یمبل ها یاومد. رو یاز اون طرن م یگنگ

 ..... با پسرتون؟.دپور؟یسع یگفتم؟ با رستار کار دارم؟... با آقا یم دیبا
 
 دخترم؟ یدار لیم یچ -
 
 خورم. ینم یزیممنون. چ -
 

 لطفاً   یبود گفت: قهوه و ک ستادهیکه آماده ا یبه خدمتکار رو
 



شد و فرن خانم انقدر دستپاچه  یرفت. صداها کم کم داشت واضح تر م دختر
 اومدم. یچ یبرا دیبود که از من نپرس

 
 مزاحم شدم؟ -
 
 خبر اومدند. ی. بچه ها بزمینه عز -
 
 آوردم. یآقا رستار م یبرا یزیچ دیاوهوم... با -
 
 .دمیصبر کن! بهش اطالگ م قهیبله... چند دق -
 

از خدمتکارها بگه اما  یکیتونسددت به  یرفت. م رونیشددد و به طرن ب بلند
صدا ستار داره م دادیداد و ب یخودش رفت و من هم مطمئن بودم که   ی. مادیر

 دنیخودم رو به نشنکردم  یتابلو بود. سع یلیخواستم به همون طرن برم اما خ
 تفاود باشم. یبزنم و ب

 
صدا هیثان چند صله  غیج یبعد  د، ش یم دهیشن  ینزد یفرن خانوم که از فا

سمت ورود شوند. موقه دو یمن رو به  س  ینزد دنیسالن ک  یتو ینیبود به 
 دست خدمتکار بخورم که خوشبختانه نخوردم.

 



تا از خدمتکارها باال فرن به نظر از حال رفته بود،  یخانم و دو  سددر آرام که 
س ستادهیا ش یرو یبودند. ک صداها خوابدیصورتش آب پا سر و  و  بود دهی. 

ستار و نو یکم صبان ستادهیا دیدورتر ر ستار از ع شده ب تیبودند. ر ود. قرمز 
شت متوجه اطران م نیزم یرو صورد آرام که کم کم دا شد،  یزانو زدم و به 

 !دهیتعجب کرد و گفت: ش من دنی. با ددمیدست کش
 
 آرام. ستین یزیچ -
 

سع فرن ساژ داد و  شونه هاش رو ما سر  یزیکرد آرومش کنه. من از چ یخانم 
 آوردم. یدرنم

 
ه رو ب وانیکه آورده بود رو به دسددت من داد. ل یآبقند وانیاز خدمتکارها ل یکی

 به الهام بگم؟ یخوا ی. میشیسمت لب آرام بردم و گفتم: بخور، بهتر م
 

 !خدا! من چقد بدبختم یبلند گفت: ا یو صدا هیو با گر دیرو عقب کش سرش
 

اضددافه ام. به  یاون جمه خانوادگ یزد و من حس کردم تو هیگر ریخانم ز فرن
صبان ستار نگاه کردم که با ع سمت نو تیر شت و داد زد: هم دیبه   یم ونیبرگ

 ؟یخوا
 



سمتش رفت.  ینم یزیچ انداخته بود و نییسرش رو پا دینو ستار به  گفت. ر
 ؟؟؟یخوا یرو م یزندگ نیو بلندتر داد زد: ا دیش رو گرفت و جلو کش قهی

 
 به صددورد یمحکم یلیکرد. سدد ینم یحرکت یگفت. کسدد ینم یزیچ یکسدد

. رستار دوباره گفت: چرا تمومش ستهیزد که داد آرام بلند شد و خواست با دینو
 ؟یکن ینم
 
شه  یبعد یلیس با داد زد: نزنش! تو رو خدا  هیشد. آرام با گر یلبش خون یگو

 .دیریجلوشو بگ
 

ش من صب یدل خو صورد ع شتم اما دلم گرفت. به  ستار نگاه  یاز آرام ندا ر
که  دمینگران رستار بودم. دستش رو کش دیاز نو شتریکردم و به طرفش رفتم. ب

 یو گفتم: نم دمیجداشددون کنم. به عقب هولم داد. بازوش رو محکم تر کشدد
 حالش بده؟! ینیب

 
 نداره! یبه تو ربط -
 

ساب ی هیگر یصدا ستار به طرن مادرش و آرام  یرو یآرام ح صاب بود. ر اع
 نگاه کرد و بعد به من.

 



 رستار! ستیراه حلش ن نیا -
 

 د،یسر یافسرده به نظر م یلیکه خ دیرو ول کرد. نو دیرو فود کرد و نو نفسش
ست هاش رو رو ستار دوباره  ید ست. ر ش سرجاش ن شت و  صورتش گذا

صبان شت ع ستش رو به طرن در نزد ینگاهش م یدا اق ات نیتر  یکرد که د
 .ستیو گفتم: االن وقتش ن دمیکش

 
 وقتشه؟! ی: پس کدیداد کش سرم

 
بزرگ تر بود. در رو  یلیدادم و به زور وارد اتاق کردمش. البته از اتاق خ هولش

ستم و بهش تک ساژ دادم هیب ست گردنش رو ما ستار چند قدم راه رفت و با د . ر
قطره  هیآدم هم برام جذاب بود.  نیا تیداد. دلم به حال خودم سوخت. عصبان

 ؟ی. به طرفش رفتم و گفتم: خوبدیاز چشم هام چک
 

 ؟یکن یم هیشد و گفت: تو چرا گر رهیخ بهم
 

 خودم! یهاش رو گرفتم و با بغض گفتم: واسه بدبخت دست
 

 !یناراحت شد. دست هام رو گرفت و گفت: چقد سرد تشصور
 



 نیشدددده بودم؟ چرا دلم براش تنگ شدددده بود؟ من ا فیچرا انقدر ضددع من
 شیشونیپ یدست خودم نبود. دست هام رو رو یخواستم ول یاحساس رو نم

تم تونس یداغ شده بود. من حالم خوب نبود و نم ادیز تیگذاشت که از عصبان
 صورد و چشم هاش گذاشت. ی. دست هام رو رورمیاشکم رو بگ یجلو

 
ورتش ص یبشه ول ینطوریا دیدونستم نبا ی. مستیدونستم کارم درست ن یم

 دست هام گرفتم و مجبورش کردم که نگاهم کنه. نیرو ب
 
 ؟یکن یچرا انکار م -
 
 نگفت. یزیچ یتعجب نگاهم کرد ول با
 
 کنم رستار! یمن حسش م -
 

 ! نه.دهیو گفت: ش دیرو عقب کش صورتش
 

 رو گرفتم و گفتم: چرا نه؟ بازوهاش
 

ست هام رو دور  ستادمیرو برگردوند و به طرن پنجره رفت. جلوش ا روش و د
 کرد. یبه من نگاه م دیکرد؟ با یگردنش انداختم. چرا به من نگاه نم



 
 !یقدم عقب رفت و گفت: اشتباه برداشت کرد چند

 
ست هاش رو گرفتم جلوتر شتم و ب نهیس یرو رو میشونی. پرفتم و د ا ش گذا

 !؟یگیگفتم: چرا به همه دروغ م هیگر
 

 رو از خودش جدا کرد و صورتم رو باال گرفت. من
 
 کنم. ی... خواهش مدهیش -
 

به نظر م جیگ واقعاً  دسدددت هاش  ی. دسدددت هام رو رودیرسدد یو درمونده 
 ؟یگذاشتم. صدام رو آروم تر کردم و گفتم: منو دوست ندار

 
صدا عقب هام رو براد  شیآزما یخوا یگفت: م دیلرز یکه م ییتر رفت و با 

 ارم؟یب
 

ش  صورتم رو گرفت. اتفاق ا  نیبدتر نیافتاد، افتاده بود. ا یم دیکه نبا یتمام 
فرن خانم از پشددت در  یبودم. صدددا دهیبود که تو تمام عمرم د یا یزیآبرور

 ؟یاومد: رستار خوب
 



ش  هام رو پاک کرد هیسر ش قیم و چند تا نفس عما . به طرن در رفتم. دمیک
پا له شد. من  ریلحظه ز هیغرورم تو  یرستار دستم رو گرفت. حس کردم همه 

ساد نکرده بودم. حت چیسال به ه 25 نیتو تمام ا سا انوش هم  یکس ابراز اح
شوهرم رو باز ستم رو ب یم یفق  نقش  ش رونیکرد. د م. باز کرد روو در  دمیک

 داخل؟ دیومدیچرا ن د؟یبه فرن خانم لبخند زدم و گفتم: منتظر بود
 
 . رستار خوبه؟دمیرس یم دیداشتم به آرام و نو -
 
 برم. دیبا گهیبله... من د -
 

 یکه آرومم م یزیبه طرن در رفتم. االن تنها چ میکردم و مسددتق یخداحافظ
 تفنگ پر بود. هیکرد 

 
□ 
 
سته بودم. دلم برا یکالس خال یتو ش شده بود کهیت ین . انداختن بچه ها تنگ 

رو انکار  میتونسددتم افسددردگ یخورد و واقعًا نم یبه هم م ایدن یحالم از همه 
خونه رو  یتسددت بچه ها بودم. حوصددله  یکنم. مشددغول نمره دادن به برگه ها

 ه. خوشددبختانکنه یاز درد و رنجم کم م نجایا  یکردم مح ینداشددتم و حس م
ته اگر بود هم جلو نم مد. تو ا یافشدددار نبود. الب ته ه نیاو ند هف  ،یخبر چیچ



هم  دیزدم سرش کجا گرمه. شا یحدس م دیازش نشده بود و با sms هی یحت
 نداشت. یتیاز دست من به خاطر رفتار اون روزم ناراحت بودم. به هر حال اهم

 
شتم. باالخره  sms نیسوم یصدا صله ندا شد. حالم خوب نبود و حو بلند 
ب غرغر ل ریبود. ز یغاتیاول تبل یآوردم. دو تا شماره  رونیب فمیرو از ک یگوش

گرفت. من چطور  یم م هیاز رستار بود. هنوز باز نکرده داشت گر یکردم. سوم
 ا. بهباب یها مندشدد یخودم رو انقدر سدداده ببرم؟ اون هم جلو یتونسددتم آبرو

 ؟یخودم فحش دادم و بازش کردم. نوشته بود: از دست من دلخور
 

سا جوابش شتم. بعد از  یبعد یکردم. برگه  لنتیرو ندادم و   قهیقد  یرو بردا
sms اومد. یبعد 

 
 .دمیها رو ند یآخر قوط -
 

خت. ا دلم که من رو نم یگ*ن*ا*هچه  چارهیب نیبراش سددو  یداشدددت 
جور  چیخواسددتم ه یوجه نم چیبه ه گهیخودم بود. اما د ریخواسددت؟ تقصدد

 بود. جوابش رو ندادم. یباهاش داشته باشم. از هر لحاظ کار اشتباه یارتباط
 
 زیم یافتاد. برگه رو رو یناشدناسد یزنگ خورد و شدماره  یبعد گوشد قهیدق 5

رو خاموش کردم و  ی. گوشددرمیاومده بودم که آرامش بگ نجای. مثاًل ادمیکوب
 انداختم. فمیک یتو



 
ادم، د نیاز مسددئول یکی لیبرگه رو داخل پوشدده گذاشددتم و تحو نیآخر یوقت

پله ها  نیاز ا کشنبهیهستم که هر  یو من همون آدم هیعاد زیحس کردم همه چ
دو  یحارحرکت انت یتا کم فتهیاتفاق تازه ب هیخواست  یرفت. دلم م یم نییپا

قدم زدن  یهوا بهبودم. در واقه  اوردهین نیرو فراموش کنم. ماشدد شددمیروز پ
ردم. نگاه ک ضیعر ابونیخ نییدرآوردم. به باال و پا نجایرفتم و سددر از ا رونیب

 ییافتاد. دوباره به اطران نگاه کردم که آشددنا ب*و*ساتو سددتگاهیچشددمم به ا
شه و  ستینبا اگر بابا »دلم گفتم  یرفتم. لبخند زدم و تو ستگاهیبه طرن ا کرا

 «.بره! یبفهمه سرم رو م
 

ستم و از خانوم کنار پرس ستگاهیا یها یصندل یرو ش شدمین  نیآخر د،ی: ببخ
 کجاست؟ ستگاهشیا

 
 .شیتجر -
 
 برم. یجور هیرو هم  ریمس ی هیبشم و بق ادهیتونستم همون جا پ یم
 
 رم؟یبگ  یبل دیاز کجا با -
 

 ؟ی. کارد مترو دارستین یطیو گفت: بل دیخند



 
 نه. -
 
 پول بده. -
 

نگاه  هیبق . بهستادیا ب*و*سبعد اتو قهیتکون دادم و منتظر نشستم. چند دق سر
 دمینرو ش یزن یکه خواستم سوار بشم صدا نیکردم و دنبالشون راه افتادم. هم

 تونم مزاحمتون بشم؟ یکه گفت: خانوم م
 
از صف خارج شدم و  زونیآو یصف پشت سرم نگاه کردم. با لب و لوچه  به

 گفتم: بله؟
 
 سرش برد و گفت: سالم. یرو باال شیآفتاب ن یع
 
 !دیزن انوش من رو کجا د نیبکشم! بب غیخواستم ج ی! میوا یا

 
 د؟ییگفتم: بفرما آروم

 
 من اونجا پارکه. نیماش -
 



شک BMW هیبه  و ستم بگم  یم شاره کرد. ابروم رو باال انداختم و خوا  خب»ا
با ؟یکه چ با خودم گفتم « داره! یمن مازرات یبا «.  داشدددت! یچه ربط»بعد 

 هم حرکت کرد. ب*و*ساتو
 
 .دیجا بگ نیهم -
 
 .شهیکه نم ابونیوس  خ -
 
 بشم. ینیمتاسفم. من اجازه ندارم سوار هر ماش -
 
 .ندارم ی. من قصد بدشاپیاون کاف میاطران نگاه کرد و گفت: پس بر به
 
لوغ بود. با هم به اون سددمت شدد شددهیکنار پارک نگاه کردم که هم شدداپیکاف به

 .میحرکت کرد
 
□ 
 
داخته ان نییجلومون بود. سرش رو پا میکه سفارش داده بود ییگالسه ها مونیل

 د؟ییبود و من منتظر حرن زدنش بودم. گفتم: بفرما
 



 د؟یمن رو نداشت دنیرو بلند کرد و گفت: انتظار د سرش
 
 نه. -
 
ند روز جلو - نه منتظرتون بودم... امروز جلو یچ بالتون  یکارخو نه دن خو

 .ادیب شیپ یاومدم تا فرصت مناسب
 
 تر. من عجله دارم. هیاگر ممکنه سر -
 
 د؟یهست یاز دست من عصبان -
 

شد. من هنوز طالق نگرفته بودم که  یم یمن بود عصبان یجا یا گهیآدم د هر
 خواستم و یبود که من انوش رو نم نیانوش شده بود. اما مسئله ا ی غهیاون ص

 ییجدا یبرا یمشددخش شددد، دنبال بهانه ا یتا حد میینازا نکهیعماًل بعد از ا
دونسددتم که از  یبود و م ییبایزن بهانه رو به دسددتم داده بود. زن ز نیبودم. ا

 یکرد. جواب دادم: نه. برا یانوش بود. منتظر نگاهم م یدانشگاه یدوست ها
 باشم؟ یعصبان دیبا یچ
 
 اومد. ایدوم من هم زودتر از موعد به دن یبچه  -
 
 متاسفم. -



 
بودم،  یراضدد می. ادامه دادم: من نه از زندگنجاسددتیا یزدم به خاطر چ حدس

شتم. ما از ه ست دا شمیومدینظر به هم نم چینه انوش رو دو که  دی. مطمئن با
 نکردم!! نیرو نفر یمن کس

 
 ادا کردم. یرو به طرز مسخره ا «نینفر» یکلمه  و
 

 .ستمین نجایا لیدل نیو گفت: نه. من به ا دیخند
 

 د؟ییگفتم: بفرما کالفه
 
شما  یلیبرام خ - صلحت هیجالبه...  شت یبار ازدواج م ال و موفق نبوده. حا دیدا

 هم... دی... شاد؟یهمون اشتباه رو تکرار کن دییخوا یچرا دوباره م
 
بدم. سکود کردم که اون خودش رو لو  یخواستم سوت ینم« !! اشتباه همون»

 بده.
 
 د؟یبد یمنو باز دیگرفت میتصم -
 
 !شمیمتوجه نم -



 
 بهتون گفته... یدونم انوش چ یمن نم -
 
- ... 
 
 ام، هم انوش رو دوست دارم. یراض میمن برعکس شما هم از زندگ یول -
 
 وضعتون... قشنگه، خونه و سر و یلیهم خ نتونیخنده گفتم: ماش با
 

ضه مال پوزخند شتوانه هیپدر من معمول یزد و گفت: بله. و ... در واقه من به پ
 .دمینرس یی! به جامیثرود پدر ی
 
 به کجا؟! قاً یدق -
 
که خدا  دیدیشدددد و بلندتر گفت: د یصددورد من عصددب یرو یخنده  از

 یهم تا پا ومدندیم ای... اگر بچه هام سددالم به دندینخواسددت به هدفتون برسدد
 .دیریازم بگ ذاشتمیمرگم نم

 
- ... 
 
 مملکتم!... نیمن دکتر ا -



 
 آروم تر لطفاً  -
 

 حساس بودم. زهایچ نیا یکردند و من رو یداشتند به ما نگاه م همه
 
وجدان رو  یول دیبا پول بخر دیقانون رو بتون دیگفت: شا یآهسته تر یصدا با

 !دیتون ینم
 
 !دیمن افتاد یکه وس  زندگ دیخانوم محترم شما بود -
 
جا ب یاون - مه   گهی! ددیخبر بود من بودم. خودتون رو اون راه نزن یکه از ه
 نداره. دهیفا
 
- ... 
 
 !گذرمیبه انوش بگو من از حقم نم -
 

که  یی!... از حرن هاستمیسکود کرد گفتم: من قاصد شما و شوهرتون ن یوقت
 !ارمیهم سر درنم دیزن یم
 



 بزنه که با دست اشاره کردم، سکود کنه. یحرف خواست
 
با انوش زندگ 2 - عمل کنه  نکهیقبل از ا د،یدون یو هنوز نم دیکرد یسددداله 

 زنه... یم ادیحرن ز
 
بود که  ییحرن ها ریکرد و احتمااًل فکرش درگ ینگاهم م جیگ یچشددم ها با

 زد و زده بود. یم دینبا
 

 .دیمزاحم من نش گهیشدم و گفتم: لطفًا د بلند
 
شته  به شت که ب یمن چ یطرن در رفتم. گذ راش ساعت ب میاز ن شتریبرام دا

 وقت بذارم؟
 
□ 
 

 یکردم عاد یم یبه صددورد من زل زده بود و من سددع ونیتلوز یبه جا پونه
شم. مامان هم از ه سال ها جانیبا موقه من  نیا ش،یپ یمن تعجب کرده بود. 

صله  دمیخواب یاتاقم م یتو یاز ناراحت شتم. اما  یو حو سر کار رفتن هم ندا
بودم،  شده رهیخ ددا یکه م یمزخرف لمیبه ف ونیتلوز یجلو نکهیاالن عالوه بر ا
 یراب میبه ناراحت یربط چیه نینشددونده بودم. البته ا ونیتلوز یهمه رو هم پا
 فردا نداشت.



 
 هیرفت. سدر تشدونیبلند شدد و به طرن سدوئ مانیسدکود کرده بودند. ا همه

 گفتم: نه. صبر کن.
 

 رفتارد به خاطر فرداست؟ نیا دهی: شمامان
 

 ؟ی: چه رفتارمن
 

 داره؟ یموضوگ خاص لمیف نی: اپونه
 

 ... بابا کجاست؟دی: شامن
 

. مامان گفت: بذار ارمیرفتم که بابا رو هم داخل ب اطیشدددم و به طرن ح بلند
 که. یدون یتنها باشه!... م

 
 حالش بهتر شه. دی... شاادیب قهی: فق  چند دقمن

 
 لم؟یف نی: با اپونه

 



. به سددتاره ها زل زده بود کهیکردم در حال دایپ وانیا یرفتم و بابا رو رو رونیب
 ؟یجلوتر رفتم و گفتم: بابا ناراحت

 
 ناراحت نباشم؟ شهیم -
 
 کنه. یدونه داره چکار م یبود. خدا خودش م نیشهرام هم ریتقد -
 

 .دیچشم هاش دست کش یاخت و رواند نییسرش رو پا بابا
 
 آدم ها رو گردن خدا ننداز. *ا*هگ*ن -
 

 رو گرفتم و به طرن خونه حرکتش دادم. ساعدش
 
 بهت نشون بدم. یزیچ هیتو  میبر -
 
 .زمیحوصله ندارم عز -
 
 .گهید ایب -
 
 . کنار خودم نشوندمش و گفتم: بچه ها!میهم وارد خونه شد با
 



ناراحت و پکر  ییجورا هیهمه به من نگاه کردند. همه  ینبود ول نجایا یا بچه
 بودند.

 
 رو نشون بدن. یزیچ لمیف نیوس  ا غادیتبل یقراره تو -
 
 ؟یدرست کرد دیجد غی: تبلمانیا

 
 قاً ی: نه دقمن

 
شدددد. هر کس تو حال  یموقه ها پخش م نیسددداعت نگاه کردم. حتمًا هم به

س شت. گوش یتوجه لمیبه ف یخودش بود. ک شته بودم ک میندا ه رو تو اتاق گذا
به رسددتار زنگ نزنم. بعد از  هی گه»انتظار باالخره آهنگ  قهیدق 10وقت   یآ

مال  لاو ی. آگهدیچرخ ونیسددرها به سددمت تلوز یرو زدند. همه  «یبازرگان
بود که من  یسوم همون ی. آگهیدوم مال لوازم برق یاز بان  ها بود. آگه یکی

 .نیمنتظرش بودم. بلند گفتم: ا
 
شد. تبل یدختر بچه  هی یچهره  با شروگ  شگل  شامپو غیخو ه و بچ یدو مدل 

من هم  یها ی. سدده تا از قوطییو ظرفشددو ییدسددتشددو هیبدن بود. در انتها ما
ه چشمم جم یهم روشون فوکوس شده بود. اش  تو هیبود و چند ثان نشونیب

 یشاد م روبابا کم دل  هیامشب  نکهیاز ا شتریخوشحال بودم. ب یلیشده بود. خ



گه ی. وقتادیب رونیشهرام ب یکردم تا از حال و هوا صورد بابا  یآ شد به  تموم 
 بود. لبخند زدم و گفتم: خوب بود؟ رهینگاه کردم که با بهت به من خ

 
دلش  دیصورتش ناراحت شده بود. شا یول «هیعال»داشتم بخنده و بگه  انتظار

صاًل نم شهرام گرفته بود. ا سرش رو پا یبه خاطر  ستم.  ه انداخت و ب نییدون
 شد؟ ینطوریطرن پله ها رفت. چرا ا

 
 ه؟ادتیکه بهت نشون داده بودم.  ییمامان نگاه کردم و گفتم: همون عکس ها به
 

 ... مبارکه.نیزد و گفت: آفر لبخند
 
مشخش بود که نگران برخورد باباست. بلند شد و دنبالش رفت. به پونه و  یول

گاه کرد مانیا عًا ذوق کرده بود. ان نه واق فت: شدد مانیم. پو ! چرا دهیآروم گ
 ؟« گلبرگ»
 
 کنه؟ یم یچه فرق -
 
 .گمیم  ی... تبرینجوریهم -
 

 بود آره؟ نیها واسه ا ینیری: اون شدیوس  حرفمون پر پونه
 



 آره. -
 
 ؟یزودتر بگ یمرد یم -
 
 خوشحال نشد!! یاالن هم که کس نیهم -
 
 نه. باباد واسه فردا ناراحته. -
 

 خوشددحال یلینگفتم. اگر شددهرام زنده بود االن خ یزیباال انداختم و چ شددونه
عادتش بود. کادو  شددهی. همدیخر یهم برام کادو م یزیچ هیشددد. حتمًا  یم

گونه م اومده بود رو پاک کردم و به  یکه رو یدادن رو دوسددت داشددت. اشددک
 طرن اتاقم رفتم.

 
□ 
 

استفاده کنم. از صبح احساس   یکردم از آرامش مح یهام رو بستم و سع پل 
شهرام زندان یم یکوفتگ سال بابا خودش رو تو اتاق  ه بود کرد یکردم. مثل هر 

کرد. اشدد  هام  یبابا داغونم م یو صددبحونه و ناهار هم نخورده بود. ناراحت
 شد که با دستمال خشکشون کردم. یدوباره جار

 



ب پل  به ح نیاز کردم و از اهام رو  تاق  یپنجره  ینگاه کردم. تو اطیباال   ا
سته بودم. باد خنک یروونیرشیز ش صورتم م ین زه خورد زخم دلم رو تا یکه به 
شدده بود. از چند ماه قبلش خونه پر  ینطوریهم هوا هم شیسدال پ 5کرد.  یم

س سته بود ترم تاب شنج بود. هر چند بابا از من خوا شهد م و مهم بردار توناز ت
 دمومیم الدیتعط یهر بار که برا یها روم اثر نذاره، ول یریدرگ نیباشددم که ا

 شدم. یمتوجه م
 

ترم مهر آماده شددده  یبودم. برا دهیخر  یرو آماده کرده بودم. بل فمیروز ک اون
خبر  اون یچشم هام بود، وقت یبودم که اون اتفاق افتاد. هنوز صورد بابا جلو

 یفراموش یو حت یاز همون روزها شروگ شد. افسردگ شیقلب یماری. بدیرو شن
 .یو شوک چند هفته ا

 
 یکرد. بابا به زور کنترلش م یم طنتیشدد یلیاطران نگاه کردم. شددهرام خ به

با وعده و باج به با یکرده بودم و با کل داشیپ نجایکرد. خودم چند بار مسددت ا
 نگفته بودم.

 
وتش سالگرد ف یکه برا میشد یآماده م دیارفتم ب رونیرو پاک کردم و ب صورتم

پا ی. وقتمیامامزاده بر هی اطیتو ح یکیبه قبرسددتون کوچ اومدم  نییاز پله ها 
من به طرفم اومد. صورد مامان  دنی. با ددمیدر اتاق شهرام د یمامان رو جلو

 !یاز پا در اومد ترمهم گرفته بود. شونه هام رو نوازش کرد و گفت: دخ
 



بعد بلند شدددم و گفتم: برم  قهیدق 5. میپله ها نشددسددت یکرد و با هم رو بغلم
 حاضر بشم.

 
 
 
 
 

 8 فصل
 

 با مانیشدددم. پونه و ا ادهیپ یمشددک یدر رو باز کرد. با لباس ها وسددفی آقا
کارها هر سددال باعث  نیبابا. ا نیخودشددون اومده بودند و من با ماشدد نیماشدد

. بابا دسددتش رو دور میداد یانجام م هم شددهیهم یبود ول یو ناراحت یادآوری
شد اطیشونه هام انداخت. با هم وارد ح پدربزرگ و عمه  که یی. جامیامامزاده 

سع ست بابا ب ی. دلم نمرمیم رو بگ هیگر یکردم جلو یم هم دفن بودند.  ه خوا
 .میاومده بود شیپ یخاطر من هم ناراحت باشه. امسال زودتر از سال ها

 
 تیبانروش بود. بابا با عص ی. سنگ شسته شده بود و تاج گلمیدیقبر رس یباال

ود. کار رسددتار ب دیو پرتش کرد. شددا دیکوب نیگل رو برداشددت و چند بار به زم
 یلگ وسفیشدن به بابا رو نداشت. آقا   یکس جرأد نزد چی... همایس دیشا



باز  رادیخ یسددنگ گذاشدددت. ظرن ها یرو باال میکه ما آورده بود رو هم 
 .میکرد

 
ست  یسدنگ رو شدسدتم. رو یگالب عکس رو یو با بطر نشدسدتم عکس د

 یبد بود. به بابا نگاه کردم که نشددسددت. دسددتش رو جلو یلی. حالم خدمیکشدد
 چشم هاش گذاشت و گفت: شهرام! من اومدم بابا.

 
ستم جلو گهید شکم رو بگ ینتون سعرمیا ست و  ش آرومم  کرد ی. پونه کنارم ن

اون طرن  یسدداله م از دسددت رفته بود. کسدد 27 کنه. دسددت خودم نبود. برادر
دادم  شیتا تشددخ دیطول کشدد هیثان 30سددنگ نشددسددت. سددرم رو بلند کردم. 

سبد گلش رو کنار گل ها ستاره.  شد.  یر شغول فاتحه خوندن  شت و م ما گذا
شلوار د یبار نیلاو  هی یحاال هم کت رو رو یبودمش. حت دهیبود که با کت و 
ش قهی شردیت ش شیبود. موهاش رو کوتاه کرده بود و ته ر دهیباز پو ته بود. گذا

ستا ودم بار به خاطر خ نیا یشد ول شتریم ب هیکاماًل مردونه شده بود. گر لشیا
رام ب یغرور گهیکرد. د یمبه من نگاه  میرو در آورد. مسددتق شیدود ن یبود. ع

با اخم  ،سکود یسرم رو برگردوندم. چشمم به بابا افتاد که تو ینمونده بود ول
گاه م کار یبه من ن  یم گهیتوش بود. د یرادیا هیکردم  یم یکرد. من هر 

. بلند شدددم که پونه هم همراهم بلند شددد. واریخواسددتم سددرم رو بکوبم به د
 .ستیخوب ن ادی. حالم زنیتو ماش میریدستش رو گرفتم و گفتم: ما م

 



از چند  رشتیبه طرن رستار رفت. ب مانی. امیسر تکون داد و ما حرکت کرد بابا
شده بود س میقدم دور ن سپند حرکت مدمیرو از دور د مایکه   ی. جلوتر از اون 

 ... چقد خوشگل شده.رمیبم یکرد. پونه با بغض گفت: اله
 

شده بود. قدم  ینطوریما ا یبود و از حال و هوا دهیشهرام رو ند چوقتیه پونه
سر سپند هیهام رو  شتم و به   وقت بود که از ترس یلیشدم. خ  ینزد تر بردا

باز  و دمیب*و*سددبودمش. سددفت بغلش کردم و چند بار  دهیبابا فق  از دور د
 کردم. هیهم گر

 
 که از من دورش کنه. دیو دست سپند رو کش دیبه ما رس مایس
 
 !زیخود اش  تمسان نر یب -
 

 ست؟یحالش خوب ن ینیب ی: مراقب حرن زدنت باش! مگه نمپونه
 

 لش کن پونه.: ومن
 
 خانوم!... من براتون برنامه دارم! دهیخوشت لذد ببر ش ی: از روزهامایس
 

 !ونیتلوز ی: برنامه هاد رو نگه دار براپونه



 
باهاتون کنار اومدم... فق   یلیبه چشم هام زل زد و گفت: من خ میمستق مایس

 !بره نییآب خوش از گلوتون پا ذارمیبه بعد نم نیاز ا یبه خاطر شهرام. ول
 

 خانوم. نیخوش باشه واسه ا یجان... آب ها دهیش ای: بپونه
 

سرم رو م حرکت شده برمیگ یکردم که بازوم رو گرفت و گفت: من حق پ ه ... 
 زور!

 
مردم چه قبلش  ینداشددتم. چه بعد از بابا م یسددوخت که بچه ا یم نیاز ا دلم

 !مایکن سرستار به گوشم خورد: بس  ی. صدادیرس یبه سپند م زیهمه چ
 
 بغل رستار و گفت: سالم عمو! دیهمه پر یدستم رو ول کرد و سپند جلو مایس
 
 دیکش نیذهنم رو مشغول کرده بود. پونه دستم رو به طرن ماش تیمیصم نیا

 .میو راه افتاد
 
 .ادیچقدر عوض شده!! بهش م -
 
 ؟یک -
 



 رستار -
 
 !ادیآها... آره. بهش م -
 
□ 
 

ستم. هنوز هم عطرش رو یبالش بلند کردم و رو یرو از رو سرم ش  یتخت ن
 دواریجا خوابم برد. ام نیسر زدم و هم نجایبه ا شبیشد. د یمالفه ها حس م

صددبح بود و  7نگاه کرد.  میمتوجه نشددده باشدده. به سدداعت گوشدد یبودم کسدد
نشددده بود. دوباره به خودم فحش دادم و از اتاق رسددتار  داریب یاحتمااًل کسدد

بشدده. به خصددو  که  دهیکشدد نجایدادم کار به ا یاجازه م دیاومدم. نبا رونیب
 رفتارش با ی. حتسددتیکنه ن یگفت رسددتار اونطور که ادعا م یحسددم بهم م

دادم  یم حیکرد. ترج یناراحتم م شتریب نیبود که ا یخودمون یادیهم ز مایس
شرا شه تا ا طشیمن رو به خاطر  شه. الب ومدهین ششازم خو نکهیرد کرده با ته با

 کردم! یم مهیضم دیرو هم با ییطالق و نازا
 

فکر  ی. چهارشددنبه بود ولفتهیکنم که فکرش از سددرم ب یخواسددت کار یم دلم
 به موسسه بزنم. یداشته باشه اگه سر یرادیکردم ا ینم
 



پوندم و چ فمیک یگرفته بودم رو تو دیمج یکه برا ییساعت بعد لباس ها چند
. حداقل اون شهیخوشحال م دنمیهم از د دیدونستم مج یوارد موسسه شدم. م

شدم که مشغول  یداشته باشم. وارد اتاق خانوم صالح یدلخوش هیبود که من 
. زمیکرد و با تعجب گفت: عز یمن خداحافظ دنیصددحبت با تلفن بود. با د

 شده؟ یخبر
 

اگه  .نمیبچه ها رو بب امیو گفتم: نه. حوصددله م سددر رفته بود، گفتم ب دمیخند
 انجام بدم. ادیاز دستم بر م یکار

 
کار -  یلیباال خ یها ی. کالس خودد پره... امروز سددر مربیکرد یخوب 

 شلوغه.
 

 جاست؟ک دیمج یاومدم. دوباره برگشتم و گفتم: راست رونیتکون دادم و ب سر
 
 زدم! یگفت: حدس م یمرموز یخنده  با
 
 ؟یکه چ -
 
 !یکه به خاطر اون پسر اومد -
 
 .دمیپرس ینطوریهم -



 
هسددت که  یسدده چهار روز دیگذاشددت و گفت: مج زیم یرو رو خودکارش

 !ادینم
 
 : چرا؟دمیدوشم افتاد و پرس یاز رو فمیک
 
 پدرش اجازه نداده. -
 
 ؟یچ یعنی -
 
 ی فهی. ما وظهیبانیما کم  و پشت تی... نمیمردم رو ندار یبچه  اریما که اخت -
 .میندار یا گهید
 
 شه؟یم یچ دیمج فیپس تکل -
 
تنها  نیتا مددکارها کمکش کنند. ا میداد لیبراش پرونده تشددک یسددتیتو بهز -

 .ادیکه از دست ما برم هیکار
 
 کنه؟ یاقدام نم یستیپس چرا بهز -
 



 !زمیداره عز یکارها روند قانون نیا -
 
 ؟یچ ادیسرش ب ییمدد بال نیاگه تو ا -
 
 رسته؟!به نظرد د یکنجکاو نیخانوم عمادزاده! ا -
 
به نظر من ا یزیچ گاهش کردم.  فاوت یب نینگفتم و فق  ن ک یت ها بود  ه اون 

رفتم. حداقل آدرس خونه شددون رو  نمیبه سددمت ماشدد میدرسددت نبود! مسددتق
 برگرده. دیداشتم که خودم شخصًا از پدرش بخوام اجازه بده که مج

 
س یجلو یوقت شون ر شباهت ز دمیدر  یخونه ها به هم تعجب کردم. تو ادیاز 
باز نکرد. چند بار زنگ زدم و  یمشددخش نبود. زنگ در رو زدم. کسدد یکیتار

 .ومدیاز دسددت من بر نم یکار گهیجواب نداد. د یبعد به در ضددربه زدم. کسدد
 ه؟یشد: ک دهیاز پشت در شن دیمج یخواستم برم که صدا

 
. خانوم دیم: منم مجشدد. گفت یم دهیآروم بود و به زحمت شدن یلیخ صدداش

 د. یمرب
 
 کنه. یدر رو باز کنم آقام دعوا م -
 
 



 
 
 
 باباد کجاست؟ -
 
 رفته. -
 
 باز کن. -
 
 کنه. ینه دعوام م -
 
 .گمیمن که بهش نم -
 
 یلیصورتش مونده بود. خ یرو هیدر رو باز کرد و ناراحت نگاه کرد. رد گر یال

 کردند. یشدند و به من چپ چپ نگاه م یدلم سوخت. آدم ها هم مدام رد م
 
 د؟یشده مج یچ -
 
 برده. مویآقام آبج -
 



و خرده  لیخونه پر از وسددا یچند متر اطیخونه شدددم و در رو بسددتم. ح وارد
و   یماهواره گرفته تا دوچرخه و السددت یها شیپخش شددده بود. از د یزهایر

 کفش.
 
 ؟ییتنها -
 
 آره. -
 
 یسنگ ها و دستبندها یبود و حت ختهیبه هم ر لی. وسادمیداخل سرک کش به

 گوشه پخش بود. هیباز شده 
 
 خواهرتو کجا برده؟ -
 
 دونم. ینم -
 
 خواست بره؟ یخواهرد هم دلش م -
 

 .میرب اینگفت. دستش رو گرفتم و گفتم: ب یزیناراحت شد و چ صورتش
 
 کنه. یآقام دعوا م -
 



 زنم. یبعدًا باهاش حرن م -
 

چه  هی یچطور ها ول م  یکوچ یب پدرش  یرو تن که  جا معلوم  کردم؟! از ک
شت؟ از خونه ب یشب بر م سر میاومد رونیگ ش هیو   .میدیدو نیبه طرن ما

 رو روشن کردم و نیو دردسر درست بشه. ماش نهیما رو بب یخواستم کس ینم
 گازش رو گرفتم.

 
 رفتند؟ یک -
 
 .روزید -
 
رو  یآب پاک یتونسددتم به موسددسدده برم. خانوم صددالح ینزدم. نم یحرف گهید

 ایشددد چند روز نگه دارمش تا پدرش برگرده  یبود. اما م ختهیدسددتم ر یرو
 کنند. یمددکارها اقدام

 
 گرد شده به سر و وضه یپسر دوستمه، با چشم ها دیبه مامان گفتم مج یوقت

سش نگاه کرد ول س یزیچ یو لبا شانس آوردم که ک رنه نبود وگخونه  ینگفت. 
 کردند. یم چمیسوال پ یبابا و پونه حساب

 



چپ  دیمج به نیاز ا شتریباال بردم که مامان ب یبه طبقه  ینیو با س دمیکش غذا
شا کردم.  یچپ نگاه نکنه. رو شوندمش و غذا خوردنش رو تما تخت خودم ن

 پارک؟ می: اومددیاز من پرس میوارد خونه شده بود یوقت
 
 بودم. دهیبود که تا به حال شن یسوال نیجالب تر نیا

 
□ 
 
. مشددغول شدددامپو زدن به موهاش بودم. دیخند یخورد و م یوان وول م یتو

 برگشت و به صورتم نگاه کرد.
 
 ؟یکن یم هیچرا گر -
 

 م.کن ینم هیو گفتم: گر دمیگردن و پشتش صابون کش یها یکبود یرو
 
 تنگه. میدلم واسه آبج -
 
 دونم. یم -
 
 .میکن یم شیکار هیدوش رو باز کردم و گفتم:  ریش
 



که براش گرفته بودم رو تنش کردم. موهاش  ییحوله خشکش کردم. لباس ها با
 یبچه  یوقت برا چیکردم که من ه یفکر م نیرو شددونه زدم و تمام مدد به ا

ها نم نیخودم از ا تازه  رونیب د،یتختم خواب یرو یکنم. وقت یکار رفتم و 
 ساعت گذشته و من اصاًل متوجه نشده بودم.چند  دمیفهم

 
شم ها یکاناپه کتاب م یساعت بود که رو دو  یخوندم و در واقه نگاهم به چ

سته  ش دیمج یب س میبود. گو ش یرو م یزنگ خورد. انتظار هر ک ستم دا ته تون
 مهرناز بود. جواب دادم: بله؟ یباشم. به خصو  از طرن موسسه. شماره 

 
 سالم. -
 
 ؟یسالم. خوب -
 

 به اطرافش یجیتخت نشست. با گ یرو یچشم هاش رو باز کرد و فور دیمج
 نگاه کرد.

 
 ده؟یش ییممنون... کجا -
 
 خونه. چطور مگه؟ -
 



 االن آقاجونم تماس گرفت. -
 
 بودند؟ خودم رو نباختم و گفتم: خب؟ دهیانقدر زود فهم یعنی

 
 راه انداخته! ادیدوباره رفته موسسه و داد و فر دیپدر مج -
 
 ماه ها کجا بود؟ نیتو ا -
 
 زندان... -
 
- ... 
 
 !دهیش -
 
 بله؟ -
 
 ؟یندار یخبر دیتو از مج -
 
 .ادیگفت نم یمن؟!... صبح رفتم موسسه. خانوم صالح -
 
 آره. -



 
- ... 
 
 گه؟ید یگیشد بهم م یاگر ازش خبر -
 
 .دیشا -
 
 د؟یشا یچ یعنی -
 
 ؟یدیتو از من کار اشتباه د -
 
 بهم قول بده! -
 
 برم. دیکنه. با یمادرم صدام م -
 
 !دهیش -
 
 خدافظ -
 

 بود گفتم: جانم؟ ستادهیدر ا یرو قطه کردم و به مامان که ال تلفن



 
 دخترم؟ هیک یبچه  نی. ادهیش -
 
 گفتم که پسر دوستم. -
 
 ره؟یکدوم دوستت انقد فق -
 
- ... 
 
 معرون؟! ی حانهیهمون ر -
 
 ببرمش. دیکار داشت. به من سپردش... االن هم با -
 

ت تخ یرفتم که رو دیرفت. به طرن مج رونیگفت و ب یزیلب چ ریز مامان
 .میردگ ی. شب برممیبزن یدور هی رونیب میولو بود. نشوندمش و گفتم: بر

 
ش لباس ش دیو با مج دمیهام رو پو سمت ما ش نیبه  ش نیرفتم. ما ده بابا پارک 
 .دمیخودش رو داخل ند یبود ول

 
□ 
 



شته بود. نم 12از  ساعت ستم با یشب گذ صر تا االن  دیدون چکار کنم. از ع
 یهم حسدداب دی. مجمیبود دهیها و فروشددگاه ها و پارک ها چرخ ابونیخ یتو

فرمون گذاشددتم و گفتم:  یداده بود. سددرم رو رو هیتک یخسددته بود و به صددندل
 اد؟یخوابت م دیمج

 
 ؟یکه با من یمه دادم: ناراحتنگفت و ادا یزیچ
 
 نه خانوم. -
 
ستم ا یرفت. م یمن م یکردند و آبرو یم داشیزود همه پ ای رید کارها  نیدون

نبودم. من کار درسددت رو انجام داده بودم.  مونیفق  دسددت و پا زدنه، اما پشدد
باشددده. اگر تو هیاگر از نظر بق یگفت. حت یکه وجدانم بهم م یکار  یغل  
گفت  یمانقدر مطمئن  یهم خانوم صدددالح ومدیسددرش م ییبال هی ییتنها

 !ستین یها که قانون فهیوظ ی؟! همه  «میندار یا فهیوظ»
 
گرفتم.  . دستش رومیخونه مون بود، رفت  یکه نزد یو به طرن پارک میشد ادهیپ

شده بود. د هیهوا  سرد   رهواید یخوره، بغلش کردم. رو یداره تلو تلو م دمیکم 
تم دلم گف یها نگاه کردم. تو لهیفوتبال نشددسددتم و به اون طرن م نیدور زم ی
س دیمج« . کردم؟ یشهرام کار بد» سبونده بود و تند تند  م نهیسرش رو به  چ

 .دیکش ینفس م



 
ش یوقت یسخته... ول زیچقدر همه چ یاالن فکر کن دیشا -  یه متاز یبزرگ ب

 سخت تره! زیهمه چ یفهم
 
- ... 
 
 .یمراقب خودد باش یلیخ دی... باستین یقشنگ یبزرگ ترها جا یایدن -
 
- ... 
 
شکالد تو زندگ یسخت - ض یها و م ست. بع ... ارهیها رو از پا در م یهمه ه

 کنه. یتر م یها رو قو یبعض
 

 نیا دیداد. شددا یمن زل زده بود و فق  گوش م یبه لب ها دیمج یها چشددم
 م بود.ساله نا مفهو 5 یبچه  هی یحرن ها برا

 
 هم هستند که بهت کم  کنند. یی... آدم هایکن دنبال آرزوهاد بر یسع -
 
- ... 
 
 کنن دوست نداره. یبد م یکه کارها ییخدا آدم ها -



 
ها با ل   گاهم م مهین یپ بغلم تکونش دادم و حس کردم  یکرد. تو یباز ن
سکهیکوچ یلیخ سرم رو بلند کردم. ک  پارک حرکت یالمپ ها ریاز دور، ز ی. 
رسدتاره... احتمااًل تا االن خواجه حافظ  دمیشدد فهم  یکه نزد یکرد. کم یم

 هم با خبر شده بود!!
 
صاًل منو  یشیم یروز مرد بزرگ هیگفتم:  یآروم تر یصدا با  اددیو اون موقه ا

 .ادینم
 

 یه مک هیبار نیآخر نیدونستم ا یم قاً یشد و من دق یهاش داشت بسته م پل 
 تر شده بود.  یستار نزد. رنمشیب

 
 اردیب یمونه... وقت یخواب خوش م هی هیآدم شددب یتو زندگ زهایچ یبعضدد -

 !ستین ،یبش
 

ستار ستم ا یو گفت: م ستادیسرمون ا یباال ر ستت هم داریینجایدون ه ... دو
 .ادیم
 

 دیمج یبسته  ینگاهش هم نکردم. چشمم به پل  ها یرو ندادم. حت جوابش
 !!؟یچکار کرد دهیبود. مهرناز نفس نفس زنون کنارمون اومد و گفت: ش



 
کار کرده بودم؟ جز ا به عًا چ گاه کردم. واق کهیصددورتش ن چه تو بغلم  هی ن ب

 بود! دهیخواب
 

 بود. ریموسسه گ یافتاد، پا یم یگفت: اگر اتفاق دوباره
 
- ... 
 
 !گذرن؟یم یزیآدم ها ساده از چ نجوریا یکن یفکر م -
 
- ... 
 
 .گمیمن به خاطر خودد م دهیش -
 

رو از بغلم گرفت و گفت: آقا جونم تو  دیتکون دادم. خم شددد و آروم مج سددر
 .نهیماش

 
 رفت رستار کنارم نشست. یوقت
 
 گردن. یاز عصر تا االن همه دنبال تو م -
 



- ... 
 

ستش ست چ د شونه م انداخت و خوا شدم و به طرن  یزیرو دور  بگه که بلند 
 پارک رفتم. داد زد: بذار برسونمت؟ یخروج

 
 نکردم و به راهم ادامه دادم. یتوجه

 
 هم پارک مانیبابا و ا نیبودند. ماشدد داریوارد خونه شدددم، مامان و پونه ب یوقت

با دلسددوز نمازش  یکرد. مامان هنوز چادر و مقنعه  ینگاهم م ینبود. پونه 
شته برا یرو شتن من دعا م یسرش بود. احتمااًل دا س ک چیکرده! ه یزنده برگ

چه ا یدرک نم خاطر اون ب به  که من  نازا مکار رو کرد نیکرد  خاطر  به   یینه 
 خودم!!!

 
ارد خونه و مانیبه استراحت داشتم. خسته بودم. ا اجیطرن پله ها رفتم. احت به

ستق سر جام ا میشد و م سمت من اومد.  صبان نی. استادمیبه  صالً  تیهمه ع  ا
 تا چه حد؟! یقابل درک نبود. بلند گفت: آخه خودخواهبرام 

 
- ... 
 
 ؟یساعته که همه رو دق داد 8 یدون یم -



 
- ... 
 
 !دیاریبه دست ب دیبا دییبخوا یعادد شما بچه پولدارهاست که هر چ -
 

همه زن هسدددت که بچه دار  نیادامه داد: ا یو پونه سددرش داد زدند ول مامان
 !!!!؟یمردم رو بدزد یبچه  یبر دیا... بیکی... تو هم شنینم
 

بگم. مامان دسددتش رو  یچ دیدونسددتم با یکردم و نم یبا بهت نگاهش م من
 ؟یگیم یمعلومه چ چیگرفت که دورش کنه. پونه به حرن اومد: ه

 
ب ییزهایچ هیکه،  ینیب یم یبراد فراهم بوده... ول یهمه چ یاز بچگ - ا رو 

 !دیخر شهیپول نم
 
بچه کم  کردم.  هی. به دمیرو ندزد یزینتونسددتم سدداکت بمونم: من چ گهید

 .نیهم
 
 خواد؟ یگفته که اون بچه کم  تو رو م یک -
 

م. حاال نگفته بود یبه کس دیموسسه و مج یخودم بود که زودتر درباره  ریتقص
 از کجا اومده! دیدونستند که مج یخانواده م اصاًل نم



 
 نداره. یربط یمن به کس یکارها -
 
 یهمه ثرود بهم برسدده، دسددت به هر کار نیمعلومه. اگه من هم قرار بود ا -
 زدم! یم
 

حرن ها انتخاب کرده بود  نیا یرو برا یدوباره سددرش داد زد. وقت بد مامان
 بودم. یعصبان یلیچون من هم خ

 
رسه انقدر هست که تا آخر عمر  یکه از مادرد بهت م ینگران نباش. سهم -

 !یکن یراحت زندگ
 
... مفتیب میاز درس و زندگ یصدددداش رو بلند تر کرد و گفت: آره... وقت مانیا

 یاباب زونیباشددم، نه آو یخودم کسدد یبرا دی... من االن بایبگ نویهم هم دیبا
 تو!
 

له پکشش بدم. برگشتم و  گهیخواستم د یاز حرفم ناراحت شده بود و نم مامان
م. بود یت  رقم ی: من رتبه ومدیکردم. صداش از پشت م یها رو با سرعت ط

 نداشتم... یازین یبودم. به پول کس یادیالمپ
 



 .دمیاتاق شدم و در رو محکم کوب وارد
 
□ 
 

سه روز گذشته خونه تو سکود کامل بود که البته دست هر کس که باعث  تمام
بان بابا میشدددد یموقه غذا هم کنار هم جمه نم یش بود درد نکنه. حت یو   .

بود. همون روز اول، حرن اون شدبم رو از  دهیازم نپرسد دیمج یدرباره  یزیچ
ا و کل تهران رو ب دهنگرانم شدد یلیدل مامان در آورده بودم و گفته بود که بابا خ

 دیفهم یم دیکلمه هم حرن نزده بودم. با  ی مانیپا گذاشته. با ا ریآدم هاش ز
ردش کرده خارج »اگر هم به قول خودش  یحت ایه بابا مجبورش نکرده بود ک

 ریقصارث بابا قراره به من برسه ت شتریب نکهی! استیمن ن ریتقص نیا ،«رانیاز ا
 !ستیمن ن

 
دم بو دواریرو برگردونم. فق  ام میکردم آرامش زندگ یم یروز بود که سددع سدده

 باشه. فتادهیمهرناز ن یو بابا دیمج یبرا یاتفاق بد
 
م. کرد یم یو قالب صددابون طراح ردندانیخم یاتاق نشددسددته بودم و قوط یتو

سا یبار م نیا ستم   یسه بعد یتر آماده کنم و از نرم افزارها قیرو دق زهایخوا
رد. ک یبه فکرم خطور نم یزیبود که چ ریکردم. ذهنم انقدر درگ یاسددتفاده م

 !دهیش ینجا کز کردیروزه ا 3فت: بعد، مامان وارد اتاقم شد و گ قهیچند دق
 



 کنم. یم یدارم طراح -
 
 واسه کجا؟ -
 
 .یقبل یهمون کارخونه  -
 

 شده؟ یزیلپ تاپ بلند کردم و گفتم: چ توریمان یرو از رو سرم
 

 ؟یکن یتلفن رو به طرفم گرفت و گفت: صحبت م یگوش
 
 رو خاموش کردم. میافتاد که گوش ادمی

 
 ه؟یک -
 
 الهام. -
 

 رفت. رونیرو از دستش گرفتم. مامان ب یتاپ رو بستم و گوش لپ
 
 سالم الهام. -
 



 خراب شده؟ تیگوش ؟یسالم. خوب -
 
 نه. شارژ نداره. -
 
 ؟یایمزون. لباس عروسم آماده ست. تو هم م رمیدارم با آرام م -
 
 ؟یریچرا با زن داداشت نم -
 
 ؟یلحن سردم جا خورد و بعد از مکث گفت: ناراحت از
 

. داشتم یوقت ناراحت نباشم. من هم مشکالت چیانتظار داشتند که من ه همه
شق  یسالگ 23کرده بود. تو  خ*ی*ا*ن*دشوهرم بهم  طالق گرفته بودم. عا

کار شده بودم.  یشدم. ب یخواست. بچه دار نم یشده بودم که من رو نم یآدم
 ناراحت باشم؟! دیبا برادرم دعوا کرده بودم. چرا نبا

 
 .ستمیحت ننه. نارا -
 
 خواستم مزاحم بشم. یولش کن... نم -
 
 .رمیبگ دی. لباس مامان رو هم باامیم -
 



 مگه اونجا سفارش داده؟ -
 
 آره. -
 

ش میکرد قطه سدمیو من لباس هام رو پو صورتم ر ست ی. دلم نمدمی. به   خوا
 افتاده. یبفهمه اتفاق یکس

 
شدددم و براش  ادهیپارک کردم. پ دینو یفرار یرو جلو نیسدداعت بعد ماشدد مین

 یدگزن یم بهتر شد. باالخره هر کس تو هیروح دینو دنیدست تکون دادم. با د
 نکهیا یادآوریتموم باشدده، اما با  یکه همه چ سددتین یداره. کسدد یمشددکل هی

 باشه ناراحت شدم. دیحال و روز نو لیممکنه بابا دل
 

چند روز  نیب کردم. همآرام تعج ادیز یوارد سددالن شدددم از خوشددحال یوقت
ار ب نیکرد! با الهام و آرام دسددت دادم و ا یم هیافتاده بود و گر نیکف زم شیپ

ازدواج من و انوش خوش اخالق شددده  لینداشددت و مثل اوا یآرام برخورد بد
. اما من ومدیخوش دوخت و سدداده بود. بهش م یلیبود. لباس عروس الهام خ

 بندازند. در کهیت یکه باعث شددد کل ننیبب اجازه ندادم اون ها لباس مامان رو
نه ت تینها عروس و  یکه رابطه  نمیب یآخر رو انداخت: م ی کهیهم خود ترا

 خواهرشوهر ها دوباره خوب شده!... مبارکه!
 



ند مرموز من ها فق  لبخ گاه کردم و اون  هام و آرام ن به ال جب  ند.  یبا تع زد
که حال و هوام عوض شددده  نیرو به طرن خونه راه انداختم از ا نیماشدد یوقت

 BMW هیکه متوجه شدددم  دمیچیپ یاصددل ابونیخ یبود خوشددحال بودم. تو
شک ش یم شناخته بودم. مال زن انوش بود. فکر ن نیدنبال منه. ما دم کر یمرو 

صادف شه  دهیمن رو د یکه ت سع بمیبخواد تعق ایبا صاًل  کرد  ینم یکنه چون ا
هم شددده بود. به سددرعت سددنج نگاه   یکنه. بر عکس نزد یش رو مخفخود

 یچراغ زد. توجه نکردم. تو BMWروندم.  یتند تر م یلیخ شددهیکردم. از هم
رو  نیزد. اگر ماش ق. دنبال من اومد. دوباره چراغ و بودمیچیپ یا گهید ابونیخ

ه ک ومدیبر م یاز دسددت زن انوش چکار یکردم ول ینشددناخته بودم توقف نم
 من بترسم؟!

 
ش کنار ش دمیک شت ما من  نیو پارک کردم. احتمااًل از مزون دنبالم افتاده بود. پ

بعد از اون با بوق از کنارمون گذشدتند. منتظر بودم  نینگه داشدت و دو تا ماشد
ساب ادهیکه پ شه تا ح شد و انوش ب BMW! در امیاز خجالتش در ب یب  رونیباز 

هم از  نیکردم. ا یم گاهشددددنش ن  یبه نزد بغل ی نهیآ یاومد. با تعجب تو
 من از خونه!! دنیکش رونیب یبرا ینادر یخواهرها ینقشه 

 
 
 
 
 



کنار من  یصددندل یرو دور زد و رو نیصددورتش بود. ماشدد یرو یجذاب اخم
 نشست.

 
 ؟یرو درست نکرد تیتو هنوز رانندگ -
 
 ؟یزنت اومد نیتو چرا با ماش -
 
 !؟یزن منو هم دار نیمار ماشدست راننده ست... آ نمیماش -
 

 منو داره! سیزدم و گفتم: زن تو آمار محل تدر پوزخند
 

 هستم!! انیگفت: بله... در جر ینگاهم کرد و عصبان میمستق
 

 گفتم: منظور؟! یهم عصبان من
 
 ؟یچرا باهاش حرن زد -
 
 اون خواست با من حرن بزنه! -
 
 .یکرد یقبول م دیتو نبا -



 
 شو، حوصله ندارم. ادهیپ -
 
ضعفش هم ابونیبه خ و داد زد:  .یکن ییاعتنا یبود که بهش ب نیزل زدم. نقطه 

 ؟یدار ؟یرو چ« گلبرگ» یآدم ها یحوصله 
 
- ... 
 
 ؟یفروخت یمن زد یرو که برا یچرا طرح -
 
 طرن خودم بود! -
 
 
 
 
 
 من! یبا امکاناد و کم  کارمندها -
 
 هم از خودم بود. دهی! من با لپ تاپ خودم کار کردم و ا؟یچه امکانات -
 
- ... 



 
!... فکر کن اصاًل دیرو جام بذار ینداشت که کس تیبود و نبود من انقد اهم -

 اونجا نبودم!
 

 !دهیگفت: ش یکالفه ا یبا صدا انوش
 
 خانوم عمادزاده! -
 

 چونه م گذاشت و مجبورم کرد نگاهش کنم. ریرو ز دستش
 
 ماست؟ بیرق نیگلبرگ بزرگتر یدون یم -
 

 نگاه کردم. رونیرو انداختم و به ب دستش
 
 ؟یداده بودم... ارزشش رو نداشت... چرا ناراحت شنهادیمن اول به شما پ -
 

 .میرو از دست بد یبه حالت اگه بازار خارج یو گفت: وا دیرو کش بازوم
 

 ؟یکن یم دیتهد یهم نگاهش نکردم و گفتم: دار باز
 



سمت خودش چرخوند و گفت: شهیم وونهیستم االن ددون یم صورتم رو به   .
 !قاً یدق
 

 بود. یهاش پر از دلخور چشم
 
 ؟یبابا نزد یحرن ها رو جلو نیچرا ا -
 
! کنم یادآوریشکسته ش رو دو روز بعد از طالقمون  یخواستم دست و پا یم

کار رو کرده بودند. پوزخند زد و گفت: قباًل  نیادب کردنش ا یبابا برا یآدم ها
 با پدرد حرن زدم.

 
 بده. حیتوض شتریتعجب نگاهش کردم که ب با
 
 پدرد نگران توئه. -
 
 دونم. یم -
 
 ازم خواسته مراقبت باشم. -
 

 زدم: از تو؟! داد
 



 !میتو طالق گرفت یها یهمون موقه هم به خاطر لجباز -
 
 تو؟ خ*ی*ا*ن*د ایمن  یلجباز -
 
 !!!دم؟یترس یکردم؟... از تو م شیچرا مخف یکن یفکر م -
 
- ... 
 
 یرو م مونیخواسددتم که دهن همه رو ببندم... بعد راحت زندگ یمن بچه م -

 .میکرد
 
 یرو گفتم: تو ب دیقطره از چشم هام چک هی یکنم ول هیخواستم جلوش گر ینم
 کنم؟ یو من دوباره باهاد زندگ یبخواب گهیزن د هیبا 
 
 کرد. ینگاهم م یناباور با
 
 تازه به قول تو راحت!! -
 

 ؟یستین یرو گرفت و گفت: چرا منطق دستم
 



ستم ش رونیرو ب د ن رو ز هی یفهمم... بچه  یو گفتم: من منطق تو رو نم دمیک
 !!؟یکن ید زندگ گهیو با زن د یریازش بگ

 
 !ینداشت. قبول کرده بود... تو با طالقت پر روش کرد یاون مشکل -
 
 .یزد یم شیسال پ 2 دیحرن ها رو با نیا -
 

 زدم. یم دیاالن هم نبا نیگفت: هم یعصبان
 
 به خودش یلیدونسددتم خ یداد. بله. م نییرو پا شددهیروش رو برگردوند و شدد و

پا بذاره و دو کلمه با من حرن بزنه. خودش  ریفشدددار آورده که غرورش رو ز
من هم  ینه انگار که زندگ کرد، انگار یکرد، خودش عمل م یم یزیبرنامه ر

ست! اگر هم حرف  سکوتمونخوندن و دلخور کردن بود.  یزد فق  کر یم یه
 .دیطول کش قهیچند دق

 
 کنه. من هم یرو باز کرد و گفت: پدرد فق  منو به عنوان شددوهرد قبول م در
 مشکل دارم... فکرهاد رو بکن. هیوقته با مهد یلیخ
 
 یدیبشدده. مکث کرد و دوباره گفت: فهم ادهینگفتم و منتظر شدددم که پ یزیچ
 گفتم؟ یچ
 



 باشم؟! دهیشدم. مگه با خر طرفه که نفهم رهیرو به رو خ به
 
 !میشیخارج. به زور هم که شده بچه دار م میری... متیسر زندگ یگرد یبر م -
 
 ... من دوستت ندارم!ستیمشکل ما بچه ن -
 
 !دهیرهاد رو بکن ش. از پنجره گفت: فکدیشد و در رو محکم کوب ادهیپ

 
 گفتم: خانوم عمادزاده! بلند

 
ش یرو یمحو لبخند ست و به طرن ما ش شه  نشیصورتش ن رفت. دوباره نق

ش شده بود. ا یها دنیک شروگ  شبخت نیبابا  سع یا یخو د کردن یم یکه همه 
 بودم؟!! دهیبود که من تا حاال رنگش رو هم ند یمن فراهم کنند، چ یبرا
 
□ 
 

 ؟دییشونه ش گذاشت و رو به من گفت: بفرما یتلفن رو رو یگوش یمنش
 
 .نمیرو بب یکرمان یآقا دیبا -
 



 االن وقت ندارند. شونیا -
 
 کوتاهه. یلیخ -
 
 .دیلحظه اجازه بد هی -
 

ش یصندل یرو ستم. گو ش و  یابیبازار یرو بلند کرد و چند جمله درباره  ین
 .رو گرفت یفروش گفت. قطه کرد و داخل یکارشناس

 
 «با شما دارند. یخوام مزاحم شدم. خانوم عمادزاده کار کوتاه یم معذرد»
 
 .«بله»
 

 .رونیب انیبه من گفت: م رو
 
قا قهیدق 5 عد آ مان یب نداده  رونیب یکر فت: چرا اطالگ  جب گ با تع مد و  او

 د؟یبود
 
 با گلبرگ یبابت طراح یا گهیخوام... فق  اومدم بگم که قرارداد د یعذر م -

 کنم. یمامضا ن
 



 شما رو مجبور کرده! یزنم کس یسکود گفت: حدس م هیاز چند ثان بعد
 
 .ستینه. بحث اجبار ن -
 
 !دیمدد فکر کن هی د؟یرینگ میعجوالنه تصم ستیبهتر ن -
 
 همه. یبهتره... برا یطور نینه. ا -
 
 .دیلیهر طور ما -
 
 خوبه. -
 
با شددما باعث افتخار  ی... همکاررمیگ یمن باز هم باهاتون تماس م یول -

 بود.
 

 .نیزدم و گفتم: ممنون. همچن لبخند
 
دونستم کار درست رو انجام دادم.  یم یشدم ول مونیلحظه پش هی نیماش یتو

سمًا ب سه هم که اجازه  یکار بودم. تو یحاال ر س شتم. د تیفعال یمو  هگیندا
ر ندازم. منتظراه ب یهم برام نمونده بود که کار تازه ا یا زهیحوصددله و انگ یحت



س سه روز د یبودم عرو ش گهیالهام که دو  ه حال ب یفکر هیتا بعد  هبود، تموم ب
کرد که از  یفکر م دیمهرناز رو نداده بودم. شددا یخودم بکنم. جواب تلفن ها

خواسددتم خودم رو از اون حال و هوا خارج  یمن فق  م یدسددتش ناراحتم ول
 کردم. یرو راحت م الشیزدم و خ یکنم. بعدًا خودم بهش زنگ م

 
ش شیاون الدنگ دوباره حرن تو رو پ»بهم گفته بود  روزید بابا . بابا خبر «دهیک

ست ندارم ول شت من انوش رو دو صرارش رو م لیدل یدا ستم. بابا با  یا دون
که بعد از خودش به همه  یشددناخت. کسدد ینم لیفام یعرضدده تر از انوش تو

. بابا انوش رو هدور نگه دار یاحتمال یکنه و من رو هم از خطرها یدگیرس زیچ
 بهم یرسم یلیدونست. خ یمن مناسب م یهم داشت برا گهیاگر سه تا زن د

 «فکر کن. یانوش جد یرو» گفته بود 
 

 206 هیدر  یرو به جز خونه نداشددتم که برم. جلو یی. جادمیچیکوچه پ داخل
 ینیماشدد ادیشددد.  یدلم خال یپارک شددده بود که از همون دور تو یخاکسددتر

در  یکرده بود. جلوتر رفتم. راننده واضح نبود. جلو بمیافتادم که تا موسسه تعق
س ستار پا 206. در دمیخونه ر شد و ر صبح د نییباز  شنبهاومد.  ار چک نجایا و

در رو زدم. اشدداره کرد  مودیداشددت؟ چرا داخل نرفته بود؟ براش بوق زدم و ر
 شدم و گفتم: بله؟ ادهیفته پباال ر یبشم. بعد از مکث، با ابرو ادهیپ

 
 ؟یتر اومد و گفت: خوب  ینزد

 



 نگفتم. یزیتکون دادم و چ سر
 
 !دهیخواهرزن نو یپنجشنبه عروس -
 
 نفر دعود شدم! نیدونم. من اول یم -
 
 شمال بزنم. یدور هیگرفتم  یمرخص -
 
 .ادیبه خاطر پونه آروم برونه... فکر نکنم باهاد ب دیبا مانیا -
 
 نداره... سرش شلوغه! یمرخص مانیا -
 

 بشم. نیباال انداختم و خواستم سوار ماش شونه
 
 ؟یای. میکار یتو که ب -
 
 با تو؟!!! -
 
 !می! مثاًل دوست بودرهیم نیتو هم از ب یدلخور نی... اه؟یمگه چ -
 



- ... 
 
 .یباهام رفتار کن ینجوریخواد ا یدلم نم -
 
 ؟یدوست بمونیرق یکارخونه  یتو چرا با سهامدارها -
 
 به بحثمون داشت؟!! ی... حاال چه ربطگمیبعدًا بهت م -
 

 یم دیبا یبه من نداشددت. از چ یشددده بودم و اون نظر زونشیروز من آو اون
رسددونه. بابا  یآزار نم یشددناختمش که بدونم به کسدد ی. انقدر هم مدمیترسدد

 میگ روحرفتم اوضا ینداره. اگر م یدونست که رستار با زن ها کار یخودش م
. ومدمیم نارک هیقض نیو من بهتر با ا میکرد یهم صحبت م دیشد. شا یبهتر م

شونه  ضم به رفتار بابا و ا یرفتنم ن  یها لیدل نیا یهم بود. از همه  مانیاعترا
 خواست باهاش برم! یدلم م م،یهم که بگذر یمنطق

 
ن بودن با م یکن یکنم... اگه فکر م یگفت: اصددرار نم دیسددکوتم رو د یوقت

 ممکنه که...
 

 !؟ی: ممکنه چدمیحرفش پر وس 
 
 دونم... دوباره منو بندازه تو سرد! یچه م -



 
رفتار خودم بود که حاال به  ریشددم و چپ چپ نگاهش کردم. تقصد یعصدبان

 ؟یتهس یک یحرن رو بزنه. بلند گفتم: تو فکر کرد نیخودش اجازه داده بود ا
 
- ... 
 
 ...نینبود... هم یخوب میمن اون روز حال روح -
 
 نزدم. یمن هم که حرف -
 
- ... 
 
 !!م؟یبر یایپس چرا نم -
 
 ؟یرینم هیچرا با بق -
 
 گرفتم. میتصم ییهویگرمه.  ییجا هیهمه سرشون  -
 
- ... 
 



 !ن؟ییپا ارهیکالستو م 206نکنه  -
 

 رو آماده کنم. لمیخنده م رو گرفتم و گفتم: صبر کن وسا یجلو
 

 9 فصل
 
 
 
 
 
 !؟یکن ینم یطراح گهیپس د -
 
 بابا ناراحت شد. دمینه. همون شب هم د -
 
- ... 
 
 قافله؟ قیدزده و رف  یبزرگ! خبر داره پسرش شر دپوریسع -
 

 ؟یگیو گفت: چرا چرد م دیخند
 
 ضرب المثل بود. -



 
 که من خود دزدم! یحساب کن یاگر اون طور -
 
 ؟یچ -
 
 گلبرگم! یامدارهااز سه یکیوجود نداره... من  یدوست -
 

م... رو کن مینگاه نکن. بذار رانندگ ینگاهش کردم که گفت: اون طور مشکوک
 ها خطرناکه! چیپ نیا

 
چالوس هر چقدر هم که خوشددگل  یگفت. جاده  ینگفتم. راسددت م یزیچ

شده بودم  ریهمه غافلگ یروزها از کارها و حرن ها نیباشه، خطرناکه. انقدر ا
 ؟یبا من یگفت یتوش گم بود. خودش گفت: به کس نیکه ا

 
 زنم. ینبود... زنگ م یکس -
 

خواسددت  یدلم م شددهیداد. هم یتوقف نم یوقت وسدد  جاده اجازه  چیه بابا
. البته االن آخر تابسددتون بود. چشددمم به میسددرسددبز نگه دار یجاده ها یتو

 ار!گفتم: رست یکه دوست داشتم افتاد و با لحن مظلوم یرودخونه ا
 



 جانم! -
 
 ؟یدار ینگه م -
 
 .میچرا نگه ندارم.. دو سه روز وقت دار -
 

 یخن  رو یشددددم هوا ادهیپ ی. وقتدیو کنار کشدد دیو اون هم خند دمیخند
ستق ست. هر چند ظهر بود و آفتاب م ش شدیتاب یم میپوستم ن رو  نی. رستار ما

 م؟یبر یقفل کرد و گفت: کدوم ور
 

تارم هر دو موذب بود هنوز بت اون رف قدر سددعمیبا کردم  یم ی. من هر چ
 نیهم یپل هیشدد. سدمت رودخونه رو نشدون دادم و گفتم:  یفراموش کنم، نم

 خوشگله. یلیطرن ها هست. خ
 
 .میبر -
 
 ه؟یچ نیا -
 
 .میسفرمون داشته باش نیآلبوم از ا هیخوام  ی... منیدورب -
 
 !یرو دوست دار یدونستم عکاس ینم -



 
که سددر یرو ها سددر خوردم  دسددتم رو گرفت و گفت: حواسدددت  هیعلف 

 کجاست؟
 

 بودند. سیو گفتم: خ دمیکش رونیرو ب دستم
 

 .دیبازوم رو گرفت و با خودش کش دوباره
 
اون پل رو  wowwکنم.  یکار نم یحرفه ا یرو دوست دارم ول یآره. عکاس -
 ؟یگیم
 

 و گفتم: خوشگله. نه؟ دمیخند
 
 .هیعیطب یلیخ -
 

نم بغلت ک یخوا یخوردم که کمرم رو گرفت و با خنده گفت: اگه م زیل دوباره
 ه؟یکارها چ نیواضح بگو! ا

 



س قهیشد. چند دق شتریچشم غره رفتم و هولش دادم که خنده ش ب بهش ه بعد 
س یدره  نییکرد و به من که پا میپل تنظ یرو جلو نیو دورب هیپا ت هام کوتاه د

 .نیرو بب نیا ایب دهیشستم، گفت: ش یرو م
 
 ه؟یشده بود باال رفتم و گفتم: چ جادیخاک ا یکه رو یا یعیطب یپله ها از
 

: . به رو به رو اشاره کرد و گفتمیستادیا نیو با هم پشت دورب دیرو کش دستم
 خوبه؟

 
گاه کردم. زاو از به منظره ن پا یخوب ی هیلنز  نار  نییبود. سددرش رو  آورد و ک

 دوباره گفت: خوبه؟ گوشم
 

. دمیفهم یرو نم یکیهمه نزد نیا یشددونه م بود و اصددرارش برا یرو دسددتش
 و گفتم: حالت خوبه؟ ستادمیدرست ا

 
 چطور مگه؟ -
 
 ؟یچسب یچرا انقد به من م -
 

 بودم! ینطوریو با خنده گفت: من قباًل هم هم دیعقب کش هیسر
 



تازگ یکه رو ییمو کهیت مه داد: تو  نار زد و ادا تاده بود رو ک ها  یچشددمم اف
 !!یحساس شد

 
 داده بودم. یسوت یبود که حساب ینطوریگفت. اگه ا یهم راست م دیشا
 
 خوام عکس بندازم. یپل، م یپل اشاره کرد و گفت: برو رو به
 

شتم به  سر ست دا سمت رفتم. دو تا عکس انداخت. دو تکون دادم و به همون 
بودم که حس کردم ممکنه سددرم  دهیپل نرسدد ی مهیپل برم. هنوز به ن اون طرن

 شدم. الیخ یبره و ب جیگ
 
 ؟یبه باباد زنگ زد -
 
 .ینه. خوب شد گفت -
 

ش شماره  یرو در آوردم و کم میگو شه.  ابا ب یجا به جاش کردم که آنتنش پر ب
ز دست ا یشد و به طرن سر پل حرکت کردم. گوش دهیرو گرفتم که دستم کش

. داد زدم: چکار دمیآب رو هم شن یپرد شدنش تو یصدا یم افتاد. حت گهید
 افتاد! میگوش ؟یکن یم
 



 !شکنهیپل قز قز کرد.. فکر کردم االن م -
 
 بابا. ی. اومدیباد م -
 
 خرم. یم ی... براد گوش؟یتوش داشت یزیشد؟ چ یحاال مگه چ -
 

 دور شدم و گفتم: زحمت نکش! ازش
 
 ؟یکه برام مهم یناراحت -
 
 چقدر هم مهم!!!! -
 

ستم و به رودخونه زل  هی یشدند. رو یبچه ها همه نگرانم م حاال ش سنگ ن
 زدم.

 
 .ستمین یکه من اهل نازکش یدون یبا من قهر نکن. م -
 
 رو بده. تیگوش -
 

 .نهیآورد. گفت: تو ماش رونیب یهاش کرد و خال بیج یهاش رو تو دست
 



 !ریمن نشست. سرم رو برگردوندم و گفتم: نگ یرو به رو نیدورب با
 
 خنده گفت: لوس نشو. با
 

 یدر واقه به رسددتار نگاه م یبرگشددتم ول نیرو انداخت. به سددمت دورب عکس
 خوب شده بود. یلیخ شیکوتاه و ته ر یکردم که با مو

 
 ؟یچرا موهاد رو کوتاه کرد -
 
 کرد. یزار هیاز بس مادرم گر -
 

انداخت و بلند شددد. در حال جمه کردن  یا گهیعکس د هیزدم که سددر لبخند
 ؟یدوست دار ی: تو چه جوردیپرس نیدورب

 
 زنم تو سرد ها!! یسنگ م نیگفتم: با هم یبه صورد من زل زد. عصبان و
 

 رفت. نیشکل  در آورد و به طرن ماش برام
 
□ 
 



رو  دمخو یرزاقاسمیاز م یا گهیظرن رستار نگاه کردم و قاشق د یکباب تو به
ز ا یکیبره. چنگالم رو از دسددتم گرفت و  نییدوغ خوردم که پا یخوردم. کم

 ظرن من گذاشت. یکباب هاش رو تو
 
 خوام. یتو رو نم یدهن -
 

 رو باال انداخت و کباب رو برگردوند. ابروش
 
 کرد؟ یادا، اطوار تو چکار م نیانوش با ا -
 
 . زوره؟ادیخوشم نم -
 
 ... اعصاب خرد کن!نجورندیزن ها هم یهمه  -
 

 یگذاشددتم و گفتم: اصدداًل نم میکه روش نشددسددته بود یسددنگ یرو رو ظرفم
 .یکرد یمن رو هم دهن یخورم... غذا

 
 .ومدهیمنو بهونه نکن، خوشت ن -
 

 شد. یهام رو باال انداختم و گفتم: مال مامانم خوشمزه م شونه
 



شددد  یم نیبعد از ظهر هم 4جاده راه افتادم. ناهار ِ سدداعت  یشدددم و تو بلند
 .گهید
 
 کجا؟ -
 

. دیچسددب ی. هوا خوب بود و قدم زدن مومدیرو ندادم. اون هم دنبالم ن جوابش
ش یلیشدم که خ یفرع هیوارد  قهیدق 5بعد از  شت یادیز بیخلود بود و  . دا
بارون م یلیهوا خ ظار  ظه انت ته بود و هر لح فت.  یگرف آخر  یعاشددق هوار
سبز بودند.  وریشهر و از ر شکسته یشاخه  هیبودم. درخت ها هنوز پر برگ و 

 میبچه بود یوقت مانیاطرافش رو کندم. من و ا یبرداشددتم و برگ ها نیزم یرو
شددما »گفت  یوقت به من نم چیو ه میکرد یم یربازیچوب ها شددمشدد نیبا ا

 یاز کنارم رد شددد و با لهجه  یرمردیدلم از دسددتش گرفته بود. پ«. پولدارها
 گفت: شاخه ها رو نشکن بابا. یشمال

 
 برداشتم. نیزم ینشکستم. از رو -
 
 بابا؟ یهست یدختر ک -
 

 هستم. گفتم: مسافرم.  ینزد یروستا نیکرد مال هم یم فکر
 



 ور برو باال. نیامامزاده؟... از هم یآمد -
 

 یلیداشت نگاه کردم. خ بیش یلیکه خ ریرفت. به مس رمردیتکون دادم و پ سر
 وقت بود کوه نرفته بودم. شالم رو مرتب کردم و با کم  چوب راه افتادم.

 
 ریگچشمم بود غافل یکه جلو یاز منظره ا دمینفس نفس زنون به باال رس یوقت

امامزاده که از کچ و   یبود. سدداختمون کوچ ینقاشدد یتابلو هیشدددم. مثل 
شده بود نظرم رو به خودش جلب کرد. چند تا زن و مرد  دیسف مانیس ساخته 

رو  اطیحاز  یبه هم گوشدده ا هیسدداده و شددب یهم اطرافش بودند. سددنگ قبرها
د غرش بلن یبعد صدددا هیآسددمون جرقه زد و چند ثان یتو یپوشددونده بود. برق

 ... رگبار گرفته.ایشد. خانم ها به سمت داخل رفتند و صدا زدند: خانم ب
 
نشستم. بارون نم نم شروگ  یدر ورود یسکو یدست تکون دادم و رو راشونب

سمون ت دنیبه بار شد. دوباره چند تا رعد و برق زد. اون لحظه تنها  رهیکرد و آ
ار تپه بدوم. از دور رست نییدشت پا یبود که تو نیخواست ا یکه دلم م یزیچ

. «شهیم سیاالن خ» فتمدلم گ ی. توادیطرن م نیکه سالنه سالنه به ا دمیرو د
شد. به دختر  ینیس  هیکنارم نگاه کردم و  یساله  15-14حلوا به طرفم گرفته 

 برداشتم. کهیت
 
 خدا قبول کنه. -
 



 ممنون. -
 

تم: چرا . با خنده گفدیدو یم نیو دورب هیتندتر شده بود و رستار با سه پا بارون
 ؟یاومد

 
 !یشیگفتم گم م -
 
 مگه بچه ام؟! -
 

مد. سدد دختر ما او مت  تار گرفت و لبخند  ینیبه سدد به طرن رسدد حلوا رو 
ش  هیزد. رستار تشکر کرد و برنداشت. دختر رفت و رستار سه پا یمخصوص

 و من انداخت و کنارم نشست.  یکرد. چند تا عکس از مح میرو تنظ
 
 !!ییچه هوا -
 

 دادم و گفتم: آره. هیتک یرو به چارچوب در ورود سرم
 
 ؟یکرچرا انقد پ -
 
- ... 



 
 
 
 
 
 به خاطر منه؟ -
 
 ! گفتم که اون روز حالم خوب نبود!؟یانقدر برام مهم یچرا فکر کرد -
 
 به خاطر اون بچه؟ -
 
. رمینگ دیاز مج یخبر یخودم رو گرفته بودم که حت یمدد جلو نیتمام ا تو

مثل اون هم  یکیپسددر کوچ یبرا ینجوریخواسددتم فراموشددش کنم. ا یجدًا م
 رمش؟یبراد بگ یخوا ینزدم که گفت: م یبهتر بود. حرف

 
 !!!؟هیفیق یمگه بستن -
 
 کنند. یم یآدم ها به خاطر پول هر کار نیا -
 

ش یزدم و رو پوزخند ست ک . دوباره گفت: اگه تو بغلت نذارمش دمیصورتم د
 !!ستمیرستار ن



 
 بدون پدر بزرگش کنم! رم،یبچه رو از خانواده ش بگ هیخواد  یمن دلم نم -
 
 کردم!! دایبابا هم براش پ هی دیخنده گفت: حاال شا با
 

 نزدم. یتاسف تکون دادم و حرف یرو به نشونه  سرم
 

 ست؟یگفت: سردد ن قهیاز چند دق بعد
 
 نه -
 
 .نیتو ماش میبرگرد ایب -
 
 ست؟ین فیح -
 
 .میاجاره کن ییجا هی دیتا شب نشده با -
 

 !؟ییجا هیرو بلند کردم و گفتم:  سرم
 
 ؟یبخواب نیتو ماش یخوا ینکنه م -



 
 .گهیهتل د میریم -
 
 .میبا هم ندار یما که نسبت -
 
 !م؟یریاتاق بگ هیمگه قراره  -
 
 . من حوصله ندارم.یی... تو زن تنهادنیم یریگ هیباالخره  -
 

 و مل  تو شمال داشتند. نیزم یکل دپورهایفکرش رو نکرده بودم. سع اصالً 
 
 گرفتم. یشهسوار رو از بابا م یالیو دیمن کل یگفت یکاش م -
 
 بود. یقصد من مسافرد جاده ا -
 

 نشده.  یتا تار میشدم و گفتم: پس بر بلند
 
. رستار دستش رو میحرکت کرد یاصل یبه طرن جاده  سیو خ یگل ریمس از

 .شهیم فیتمام مانتو و شلوارد کث یفتیب نجایبه طرفم گرفت و گفت: ا
 



ست س یم را شون م یفیبود و کث یگفت. لباس هام طو داد. بازوش رو  یرو ن
ست زدن بهش م شتم فکر کنه از د ست ندا سم. باورم نم یگرفتم. دو شد  یتر

کنم. تمام  ینم یمونیسددفر اومدم و اصدداًل هم احسدداس پشدد نیکه باهاش به ا
صل کرده. ا یرئجور طناب نام هیکردم  یمدد حس م حس  نیما رو به هم مت

بودمش به  دهید مانیبرگشددت ا یسددالن مهمون یکه تو یشددب نیدرسددت از اول
دسددتم  یجلوتر چوب تو یتر بود. کم یقو شددهیوجود اومده بود و حاال از هم

 رو گرفت و پرد کرد.
 
 .یکن یم فیرو کث نمیماش -
 
 !یرو آورد زدینه که رولزرو -
 
 مگه چشه؟ -
 
 تو!! 206برادرد... نه به  ینه به فرار -
 
 من از جلب توجه متنفرم. -
 
 !یو آشناها جلب توجه نکرد لیچقدر هم که تو فام -
 



له فاصد شدتریشدد و ابرها هم ب ینگفت. بارون داشدت کمتر م یزیو چ دیخند
: و رسددتار گفت میدیراه پارک بود، رسدد یکه گوشدده  نیگرفته بودند. به ماشدد

 .میدیرس
 
 م؟یمگه قرار بود نرس -
 

سر بازوش شون داد.  شم ن شتم و گفتم: فکرم  هیرو با چ ستم رو بردا  یجا هید
 بود. گهید
 

 و گفت: آره خب! دیخند
 

 که تو رو پررو کردم؟! دمیچقدر به خودم فحش م یدون یگفتم: م یعصبان
 
ش یب سوار ما ستم و گفتم: گوش نیتوجه به حرن من  ش تا باز  رو بده تیشد. ن
 نرفته. ادمی

 
ستار صندل ر شبورد و دور و بر  صبح نمیب ینگاه کرد و گفت: م یبه دا زنگ  از 

 نخورده!
 
 !ینگو جا گذاشت -
 



 .میکن یم دایتلفن پ هیاطران  نینداره. هم یبیناراحت گفت: ع یچهره  با
 

نگاهش کردم که خودش رو مظلوم کرد و گفت: حاال حر  نخور  یعصددبان
 !یهان

 
□ 
 

به  یگذاشددت و رفت. نگاه ییرایمن و سدداک خودش رو وسدد  پذ چمدون
بود که معلوم نبود با چقدر پول  یکیکوچ ییروسددتا یاطران انداختم. خونه 

ه اضافه نده. دوبار ریکرده بود که شناسنامه ازمون نخواد و گ یصاحبش رو راض
 مه یقور یگذاشت. پر از ظرن بود. حت نیدستش رو زم یبرگشت و سبد تو

 ده بود.آور
 
 !یرو هم کرد یفکر همه چ -
 
 ؟یپس چ -
 

 داد. هیتک ینشست و به پشت نیزم یرو
 
 .زیبر ییچا هیخانوم  -



 
 به پاش زدم و گفتم: نوش جان! یلگد

 
 دارم. یکنما... کمربند مشک یو کبودد م اهیس شمیپا م -
 
 .یجرأتش رو ندار -
 
با چمدون به طرن اتاق رفتم. چمدونم رو باز کردم که لباس هام رو عوض  و

تادیچارچوب ا یکنم. تو فت: م سدد املت  هیگوجه و تخم مرغ بخرم  رمیو گ
 .میبزن
 
 برو... من هم گشنمه. نون هم بخر. -
 

 .امیصداش زدم: صبر کن من هم ب هیتکون داد و رفت. سر سر
 
 ؟یخوا یم یزیچ -
 
 بابام زنگ بزنم.خوام به  یم -
 
 داشتم. می. تو گوشسیخونه و باباد رو بنو یزنم. شماره  یمن زنگ م -
 



شه، ول یم حیترج نکهیا با اره ها شم یدادم خودم با بابا حرن بزنم که نگران ن
 زدم. یرو نوشتم و به دستش دادم. فردا دوباره خودم زنگ م

 
شبختانه هنوز هوا سرد و شلوار ساده. خو شردیت هیهام رو عوض کردم.  لباس

سرما بخورم. ظرن ها رو تو شتم. ا ینبود که به خاطر بارون  شپزخونه گذا  نیآ
 تو نکهیداشددت. ا یو تازگ جانیه یلیرو دوسددت داشددتم. برام خ یجور زندگ

 اتاق. هیو اسباب ساده داره و   یکوچ ییرایپذ هیبمونم که فق   یخونه ا
 
گوشدده دراز  هیسدداعت بعد در حال خرد کردن گوجه ها بودم. رسددتار هم  مین

کرده  ریکه حس کردم د شیپ قهیدق 5بود و چشددم هاش رو بسددته بود.  دهیکشدد
 یمورده، ول یب یدون یکه خودد هم م ییبودم. از اون ترس ها دهیواقعًا ترسدد
 وجود داره.

 
 بعد بخواب. ار،یبرو لباس هاد رو در ب -
 

 و گفتم: چته؟ دمیخنده زد. از در آشپزخونه سرک کش ریز بلند
 
 ست؟ین یا گهیامر د -
 
 تنم باشه؟ یزیچ هی شهینگاهش کردم که ادامه داد: حاال نم جیگ



 
 ادب! یگوجه به طرفش پرد کردم و داد زدم: ب هی

 
رده ک تیاذ یحساب یخنده بلند شد و به طرن اتاق رفت. امروز به هر بهانه ا با

 بود.
 

 !سنی. بگو افسانه د رو بنویتر تیظرف یهم ب وسفیگفتم: تو از  بلند
 
 !یکه عاشقم شد یاتاق گفت: پس قبول دار از
 
 !«ستیفرض محال محال ن»به قول خودد  -
 

. تخم مرغ ها رو آوردم و سفره و ختمیداغ شده ر ی تابهیها رو داخل ماه گوجه
به هم زدم. حت ها رو  ماده کردم. گوجه  کهیصددور ات یپارچ رو آ  هیبا انوش  ن

 دشیرزرو نم طشیسخت بود. انوش تا هتل و بل میاملت بخور ییجا نیهمچ
گوجه شددکسددتم. حس کردم به طرن  یکرد. تخم مرغ ها رو تو یحرکت نم
ش شق تو دهیعقب ک ست  تابهیماه یشدم! قا ستار بودم و د شد. تو بغل ر ول 

رفتارهاش واقعًا  نیبهش دارم ا یدونست حس یهاش دور کمرم بود. حاال که م
 بود. یرحم یب

 
 رستار؟! یکن یچکار م -



 
 گوشم گفت: گشنمه! ریهاش رو محکم تر کرد و لپم رو گاز گرفت. ز دست

 
ضح حس م یلیرو خ عطرش صله بگ یکردم. دلم نم یوا ست ازم فا . رهیخوا

 کرد و گفت: سوخت! یکوتاه یخنده 
 
شتم. داغ به شق رو بردا شق رو یخودم اومدم و قا ست. ج یقا ش ستم ن  غیپو

گاز رو خاموش  هیو ولش کردم. رسددتار فاصددله گرفت و سددر دمیکشدد یکوتاه
ستم رو ز شکم در اومده بود ول ریش ریکرد. د سوختن  یآب گرفتم. ا به خاطر 

 دستم نبود.
 

 سکود محض املت سوخته یو تو مینشست کمونیکوچ یسفره  یجلو یوقت
 خودمون یرو به رو شیپ قهیاتفاق چند دق میکرد یم یهر دومون سع م،یخورد

 .میارین
 
□ 
 

ها رو جمه کردم و سفره رو  لهیآبچکون گذاشتم. وس یرو شستم و رو تابهیماه
ه رو نشسته بود و ب یاومدم. رستار هنوز گوشه ا رونیکردم. از آشپزخونه ب زیتم

با ا یکرد. مثاًل م یبه رو نگاه م با  هیسددفر روح نیخواسددتم  م بهتر بشددده و 



. دست هام رو با لباسم شدبدتر  زیهمه چ یول امیاحساسم به رستار هم کنار ب
ش  کردم و از خونه ب ستم و  یجلو یپله ها یرفتم. رو رونیخ ش ساختمون ن

 ها فضا رو پر کرده بود. رکیرجیج یشدم. صدا رهیبه آسمون خ
 

 یا افتاد. کتش رو روپله ه یرستار رو ی هیبه هم خوردن در اومد و سا یصدا
 .یزن یم خیتو...  ایمن انداخت و گفت: ب یشونه ها

 
 هوا خوبه. -
 

 یروشدن کرد. نصدف صدورتش تو یگارینشدسدت و سد یآهن ینرده ها یرو
 بود. یکیتار
 
 ؟یایچرا انقدر دور و بر من م -
 

 .یکرد و گفت: تو حساس شد اخم
 
 کنم! یاصاًل درکت نم -
 
 .ستیمن ن ریفکرد منحرن شده... تقص -
 



شدم و کتش رو رو یلیبهم برخورد. حرفش خ واقعاً  شت بود. بلند  ش سر یز
گفت. وارد  یزیلب چ ریو ز دیرو عقب کشدد گارشیسدد هیپرد کردم که سددر

تم. ساختمون رف  یکوچ ییمسواک زدن به دستشو یبرا کراستیخونه شدم و 
صورتم زدم که جلو یآب سر و  ضم رو بگ یبه  ستن بغ  یپتو الفه وم هی. رمیشک
که بخوام. رسددتار از  دمیتخت کشدد یرو از چمدون در آوردم و رو یسددافرتم

شو یجلو ست سمت د شد و به  ستم. دلم هنوز پ ییدر رد  ابا ب شیرفت. در رو ب
طاقچه برداشددتم و به  یرو از رو نهیبود. کاش خودم باهاش حرن زده بودم. آ

 شددغولرو نداشددتم و مبافتن موهام  یدادم. حوصددله  هیتک یتخت چوب یلبه 
 گهیطرن آرامش بخش بود و از طرن د هیاز  یخبر یب نیشددونه زدن شدددم. ا

 دلشوره آور.
 

صبان در شد و من با ع شار دادم. به طرن  یپل  هام رو رو تیبا قزقز باز  هم ف
 یلنگاه کردم که بره. و نهیبود. دوباره به آ سددتادهیدر ا یدر برگشددتم. رسددتار ال

 تخت نشست. یجلوتر اومد و رو
 
 !؟یشیزنم تو ناراحت م یم یچرا من هر حرف -
 
- ... 
 
 !ینبود ینطوریتو خونه تون بودم که ا یوقت -



 
- ... 
 
 .یبه من زد یبدتر یاگه به ناراحت شدن باشه، تو حرن ها -
 

. ترسددوند یبودنش من رو م نجایهم جوابش رو ندادم که بلند بشدده و بره. ا باز
به من زل زد که براش چشم  نهی. از آدیپشت من نشست و شونه رو از دستم کش

 غره رفتم و اخم کردم.
 
 ؟یدیچرا جواب منو نم -
 
 ؟یچه جواب -
 

شونه رو قاپ شونه شد.  شونه زدن به موهام  شغول  : و گفتم دمیرو بلند کرد و م
 .رونیزنم. برو ب یخودم م

 
باره ناراحت   یکوچ یزهایچ نیاز ا یاگه بخوا از دسددتم گرفت و گفت: دو

 ؟یکن ی... بعدًا چکار میبش
 



سم ستش ب حوا شونه و د به  نهینگفتم و فق  از آ یزیموهام بود. چ نیبه حرکت 
 نیشددد که ا یکردم باورم نم یم ینگاه کردم. من هر کار نشیصددورد غمگ

 نداشته باشه. یخاص لیتوجه اش دل
 

سب یشونه رو رو یوقت شت، کاماًل به من چ س یکیبود و  دهیتخت گذا ت از د
شده بود.  شمم چک هیهاش دورم حلقه  نگاه  نهیآ یو به اخمش تو دیقطره از چ

 کردم. آروم گفتم: من حساس شدم؟!!
 
 انداخت. نیینگفت و سرش رو پا یزیچ
 
 من خرم؟ یفکر کرد -
 

ستش رو رو دوباره صدا بازوم حرکت داد. یسرش رو بلند کرد و د ته گرف یبا 
 !؟یکن یواسه من نقش باز یخوا یم یگفتم: تا ک یا

 
 کنار گردنم فرو برد و جوابم رو نداد. یموها یدسته  نیرو ب سرش

 
 رستار؟! -
 
 توئه. ریگفت: تقص یآروم یصدا با



 
صبان شدمیشده بودم. به طرفش چرخ یع ست هاش رو عقب ک سع دی. د  یو 

 یاداها برا نی... ایسددتین ی. بازوش رو گرفتم و گفتم: تو گرهیکرد فاصددله بگ
 ه؟یچ
 

 هاش رو بست. شونه هاش رو گرفتم و تکون دادم. چشم
 
 رستار! -
 
 تونم. ینم -
 
ست؟ مگه من چ یرو نم یچ سته بودم. من فق  اعتران م یزیتون  یازش خوا

 خواستم. ولش کردم و گفتم: برو.
 

کرده بود. واقعًا انتظار داشت که من دوباره  هاش رو باز کرد. دوباره اخم چشم
برد و  نی. فاصله رو از بدیبهش اصرار کنم؟! خواستم بلند بشم که دستم رو کش

 خودته! ریآروم گفت: تقص
 

له ش فکر م هنوز هاش رو حس کردم. شدددا یبه جم لب  که   ینم دیکردم 
رش خواسددتم باور کنم اما مدد ها بود که منتظرش بودم. دسدددت هام رو دو



ست هاش  یادیز زیشد. همه چ شتریانداختم. جرأتش ب خوب بود و حرکت د
 داد. یبهم آرامش م یا یبه طرز باورنکردن

 
 کشه. یهاش رو جدا کرد و کنار گوشم گفت: باباد منو م لب

 
 دهیخواسددتم، فهم یرو که م یزی. من چدمیتخت دراز کشدد یزدم و رو لبخند

ستم از ا یبودم اما نم س ی! باالمیچکار کن دیبه بعدش رو با نیدون ش ته سرم ن
لب هام حرکت داد و آروم زمزمه  یکرد. انگشددتش رو رو ینگاه م رهیبود و خ
 بهتر از تصوراتم بود! یلیکرد: خ

 
باره فت: ا دو گاه کرد و گ هام ن ها نیبه چشددم  ته  خت  یلیآخر خ یهف سدد

 .گذشتیم
 
شق م دیحرن ها رو با نیا ساب ع شتم؟یبه ح شم هاش  جیگ ذا شده بودم. چ

دونسددت  ی. خودش هم نمدیرسدد یشددده بود و کالفه به نظر م نیواقعًا غمگ
و به پنجره نگاه کرد. چند تا نفس  دیموهاش دسددت کشدد نی. بهیچ فمونیتکل
ش قیعم سنگ دمیک ستم.  رو از تکون خوردن تخت حس  شینیو پل  هام رو ب

. پل  هام رو باز کردم. به سددقف زل زده بود. چند دیکردم که کنارم دراز کشدد
 ؟یگاه کرد. آروم گفت: از من دلخور هیشد و دستش رو تک زیخ میبعد ن هیثان
 



 زدم و گفتم: آره. لبخند
 

 لب هام گذاشت و گفت: حاال چطور؟ یرو یکوتاه یه ب*و*س. دیخند
 
 روش فکر کنم! دیبا -
 
 !یذاریام. تو نم ی. من پسر خوبنیبب -
 

 کردم، گفتم: من با تو چکار دارم! یدکمه هاش رو باز م کهیحال در
 
شده  ونزیکه براش گرفته بودم آو یخورد و گردنبند یش از خنده تکون م نهیس

صورتم رو لمس م ستش  شم هاش که هنوزغمگ یبود. د  بود نگاه نیکرد. به چ
 شد. یدلم خال یکردم و تو

 
 !یشی! فردا ازم متنفر مدهیش -
 
 .میجلو بر ادیز ستیکردم: قرار ن یادآوری

 
سرو  گردنم ستش رو رو دیب*و* ش یو د ست کمرم ک شت هام رو دیپو . انگ

تو  شی. با خنده گفت: فعاًل که آتدمیب*و*سش رو  قهیموهاش بردم و شق یال
 تندتره!



 
□ 
 

ستق پل  شم هدیتاب یصورتم م یرو میهام رو باز کردم. نور از پنجره م ام . چ
 دمیکردم. مالفه رو باال کش یاحساس سرما م ی. کمدمیکش ازهی. خمدمیرو مال

ست  یبالش کنار یکرد. رو یادآوریرو  شبیکه تنم نبود، تمام د یشرتیو ت د
ش شتم وقتدمیک سرد بود. انتظار دا ستار  شمیم داریب ی.  ش همر ه. با کنارم با

ک انبود و اگر س یاتاق و هال و آشپزخونه رو گشتم. کس دهیژول یمالفه و موها
 کردم که رفته... یفکر م دمید یرستار رو نم

 
 دمیترسدد یگرم نبود و م ادیخونه گرفتم. آب ز  یدوش کوتاه تو حموم کوچ هی

 ییتنها یکردم. صبحونه رو هم تو زونیسرما بخورم. لباس هام رو شستم و آو
شا صور کرده بود ممکنه وقت دیخوردم. در خونه قفل بود.  رم. شدم، ب داریب یت

 هم درست فکر کرده بود! قاً یدق  یشرا نیکه با ا
 

 رونیتلفن زدن ب یبرا دیفکر بود که شددا نیکرد ا یآرومم م یکه کم یزیچ تنها
سکن پ هی فمیرفته. از ته ک صب دایم سردرد ع شتم م رو بهتر کنه. دا یکردم که 

 نکنم. هیکردم که گر یام رو م یتمام سع
 



و رستار با دو ظرن غذا وارد  دیدر چرخ یتو دیکه کلگذشته بود  11از  ساعت
سددرش داد  ایکنم  هیگر دیدونسددتم با یشددد. واقعا ناراحت و دلخور بودم. نم

داده بودم و به صورتش که خونسرد بود نگاه  هیهال تک یتو یها یبزنم. به پشت
سددالم هم  ی. حترفتکردم. ظرن ها رو به آشددپزخونه برد و بعد به اتاق  یم

 نکرد!
 
شدم که اتفاق گهید شا یمطمئن   یلیاجازه نداده بودم خ شبیچون د دیافتاده. 
شددده  تیتثب یرابطه  چیکرد که ما هنوز ه یدرک م دیبره ناراحت بود. با شیپ
 نداره! ستمیمن دختر ن نکهیبه ا یربط چیه نیو ا میندار یا

 
ش یسمت اتاق رفتم که درش باز بود. رو به رش س یبود. باال دهیتخت دراز ک
 ؟یو گفتم: چرا در رو قفل کرد ستادمیا

 
- ... 
 
 ؟یچرا ناراحت -
 

 گفت: بلند شو. هیتخت نشستم که سر یرو
 

 رو گرفتم و گفتم: رستار! بازوش
 



 رو پس زد و گفت: برو عقب. دستم
 
با من ا چیه تا حاال  ناراحت شدددده بودم.  یلیحرن نزده بود. خ ینطوریکس 

 خونه رو بده. دیبلند شدم. مانتو و شلوارم رو برداشتم و گفتم: کل
 
- ... 
 
 خوام برم به بابام زنگ بزنم. یرو بده. م دیکل -
 

 ...شهی. داد زدم: بابام نگرانم مدیرو برگردوند و پشت به من خواب روش
 

 نکن. گوشه. اعصاب منو خرد هی نیتخت نشست و داد زد: برو بش یرو
 
 ؟یچرا مثل طلبکارها شد -
 
- ... 
 
 ؟یکن تیبابا رو اذ یخوا ی! م؟یزنگ نزد روزینکنه د -
 
 زنگ زدم. -



 
 ه؟یچ تیپس مشکل لعنت -
 
 من... ریافتاد. تقص یاتفاق هی شبی!... ددهیش نیبب -
 
 !!!؟؟یمونیپش -
 
- ... 
 
 رو بده! دیکل -
 
 به زنگ زدن؟ یداد ریتو چرا گ -
 
 . نه؟یزنگ نزد شبید -
 
- ... 
 
 ؟یکن یم یچکار دار -
 
 آروم بود. یلیخ زیهمه چ روزیدهنم اومده بود. د یقلبم تو ادیز ینگران از
 



 
 
 
 

 به سرم زده بود. الیتخت نشستم. هزار جور فکر و خ یرو
 
 ؟یسر بابام آورد ییبال -
 
 تقا  پس بده. دیباباد حاال حاال ها با -
 

 ییبال یخوا یچشمم جمه شده بود. با دست پاک کردم و گفتم: م یتو اش 
 ؟یاریسر من ب

 
 ش ناراحت شد. دستش رو به طرن صورتم آورد و دوباره برگردوند. چهره

 
 من بهت اعتماد کرده بودم! -
 

 .فتهیمن یاتفاق یداد و گفت: اگه به حرفم گوش بد رونیرو با صدا ب نفسش
 

 .شهیاصاًل باورم نمرو تکون دادم و گفتم:  سرم



 
 .ستمیآدم بده من ن -
 
 ؟یکن یکار رو م نیا یپس از طرن ک -
 
- ... 
 
 ه؟یهدفش چ -
 
 .یفهم یبعدًا م -
 
 .یریگ یدونم از پدرد خ  م یم -
 
اتاق بابا رو فراموش نکرده  یتو دپوریسددع یبهت نگاهم کرد. هنوز حرن ها با

به طرن خروج ها رو ول کردم و  باس  بار در رو  یبودم. ل ند  نه رفتم. چ خو
به سددمت پنجره رفتم که روکوب آهن دمیکوب  یداشدددت. پنجره  یو داد زدم. 

 خونهپشددت  یخاک یداشددت. کوچه  ریآشددپزخونه رو باز کردم. اون هم دزدگ
 زد. یپرنده هم پر نم یسکود فرو رفته بود. حت یتو
 
 راه فرار نداره. -
 



 خواستم فرار کنم. یو گفتم: نم برگشتم
 
 معلومه! -
 
 مثل تو دور بشم. یا یخوام از عوض یم -
 

 تیغذاد رو بخور! من قصددد اذ نیغذا رو به طرفم گرفت و گفت: بشدد ظرن
 کردن تو رو ندارم.

 
 رو از دستش گرفتم و تو صورتش پرد کردم. غذا

 
 ترسم. تحمل تو برام سخته! یمن از مردن نم -
 
 گوشه نشستم. هیطرن هال رفتم و  به
 
 یشناسیهنوز پدرد رو نمتو  -
 
 داره؟! یپدرم به من چه ربط یکارها -
 



تم ذاشدد ینم ،یداد ینم رینداره... اگر انقدر به تلفن گ یهم با تو کار یکسدد -
 .یبفهم

 
 ؟یچ شبیهام پاک کردم و گفتم: د نیچشم هام رو با آست دوباره

 
- ... 
 
 ؟یکن یم یبا احساس من باز یسه ماهه دار -
 

 .ی. از بس تو به جونم افتادشبهیمن هم از د یزد: نه! ناراحت داد
 
 من؟! -
 

ضربه زدن بودم... ول روم ردم ک یفکر نم یرو برگردوندم که ادامه داد: دنبال راه 
 .یتو تنها راهش باش

 
س یپدرد تو رو برا - سو ا خونه و اتاق کار باب یفرستاده بود؟ همه ش تو یجا
 !یدیچرخ یم
 
 اره.پدرم خبر ند -
 



- ... 
 
 .یدون یندارم. خودد که م یمن از اون هم دل خوش -
 

 اونه. گ*ن*ا*ه زیرفت، گفت: همه چ یبه طرن اتاق م کهیشد. در حال بلند
 
 یباعث شددده تو کارخونه  یکه حت هیبه خاطر چ نهیهمه ک نیدونسددتم ا ینم
 میتتوش نداشتم و ناراح ینقش چیدونستم که من ه یبشه. فق  م  یشر بیرق

 .ستیشدن ن یزندان نجایهم به خاطر ا
 
□ 
 

 .رونیب ایرو باز کرد و گفت: ب 206عقب  در
 
بودم. با کم  رستار نشستم و پاهام رو از در  دهیبسته دراز کش یدست و پا با
ها رونیب ند که ب نه. تو یآوردم  باز ک  یسددداحل یالیو هی اطیح یدورش رو 

زانوهاش نشست  یشد. رو یم دهیشن ایدر یجا صدا نی. از هممیبود  یکوچ
 و مشغول باز کردن شد.

 
 ساعت چنده؟ -



 
 4:30ساعتش نگاه کرد و گفت:  به
 
 م؟یریم میکجا دار -
 
 ؟یرشت. مگه کارد دعود رو نخونده بود -
 

 ؟شد یتهران نم یکه تو دیبا من چکار کن دییخوا یزدم و گفتم: م پوزخند
 

 مچ پاهام، ماساژ داد. یرو باز کرد و جاشون رو رو بندها
 
 .ینیبب یبیآس ذارمینترس. نم -
 
اهام داشته باشه. پ یکیاتفاق باز هم با من احساس نزد نیخواستم بعد از ا ینم

 و دست هام رو جلو بردم که بازشون کنه. دمیرو عقب کش
 

 چیدوسان ل،ینشستم. بعد از جا به جا کردن وسا ییرایوس  پذ یکاناپه  یرو
کاناپه گذاشددت و  یجلو زیم یکه سددر راه گرفته بود رو رو ینجو پاسددتا و بر

 .یبخور! ناهار که نخورد یزیچ هیگفت: 
 



صله  نه شتها یکار یحو شتم. نه ا ست  یغذا خوردن. فق  دلم م یرو دا خوا
شه. بو زیهمه چ ش یتو چیساندو یزودتر تموم ب  یلیبود. خ دهیچیهم پ نیما

رو باز کردم و گاز زدم. نور فالش توجه ام رو جلب کرد.  لشیگرسددنه بودم. فو
 بود. ستادهیسرم ا یباال نیرستار با دورب

 
 ؟یکن لیمیبابام ا یبرا یخوا یم -
 

 رو کنار گذاشت. رو به روم نشست. نینداد و دورب یجواب
 
 تو رودخونه؟ یرو انداخت لمیاز قصد موبا -
 
 آره. -
 
 گذاشته باشم که با توام؟ یادداشتیخونه ممکنه تو  یبا خودد فکر نکرد -
 

 .ستیزدم و رستار گفت: مهم ن چیبه ساندو یا گهید گاز
 
 .ذارهیکدومتون رو زنده نم چیپدرم اگه بفهمه کار توئه، ه -
 



بودم رفت. خودش هم  دهیکه هنوز ند یشددد و با ظرن غذا به طرن اتاق بلند
 ی. در ورودرمینم ییجا چیه هیقضدد نیبود که من تا روشددن شدددن ا دهیفهم

ساندو صاحب اون خونه  چیساختمون رو قفل نکرده بود.  صفه رها کردم.  رو ن
 ایرد یرو نه. سکود خونه با صدا نجایصاحب ا یبودم ول دهیرو د ییروستا ی

سته م ش چیه یشد. ول یشک صر  یآرام سمون ع صو  که آ شت. به خ ندا
 شده بود. رهیدوباره ت

 
 یمشک یکردم دست و پاهام خش  شده. مانتوم رو در آوردم. شال بافتن حس
ناآروم بود.  یهم مثل آسددمون ابر ایرفتم. در رونیدوشددم انداختم و ب یرو رو

ص یالیو صا ساحل اخت شت و از طرن د یخودمون هم   یبا درخت ها گهیدا
خودم  زا شددتریزد. ب یبابا شددور م یشددده بود. دلم برا دهیپوشدد یویپرتقال و ک

 یکه پخش و پال نشدده. گوشدده ا دمیموهام کشدد ینگران اون بودم. شددال رو رو
 شن ها نشستم. سرعت باد کمتر شده بود. یرو
 

ستاره. چرا  یخش خش از اطرافم اومد. م یصدا قهیاز چند دق بعد ستم ر دون
سمتم اومد. رو هوی زیهمه چ شاخه و بوته به  شد؟ با چند تا چوب و   یخراب 

بوته ها خم  یو دورش سددنگ گذاشددت. فندکش رو در آورد و رو ختیر نیزم
شون کنه. بعد از کم شن شد. جلو یشد که رو شن   من یدود راه انداختن، رو

د ش رهیمن خ یکه مرتبشون کنه. به چشم ها دینشست و به موهاش دست کش
کرد که  یم یادآوریرو بهش  یحسدد دیکه من هم نگاهم رو برنگردوندم. شددا

 ارش برداره.ک نیدست از ا



 
و  دیصورتش دست کش یدوخت. رو اینگاهش رو جدا کرد و به در یکالفگ با

 دادم؟ شنهادیتو به کامران پ یبابت تابلو ونیمل 100 یدون یگفت: م
 

 نگفتم. یزیانداختم و چ نییبه من نگاه کرد. سرم رو پا دوباره
 
 قبول نکرد. -
 
- ... 
 
 یزن م هیند که من چرا واسدده صددورد و بابا تعجب کرده بود دیکامران و نو -

 خوام انقدر پول بدم!
 
- ... 
 
... مسددخره دم؟یکشدد یکه گفته بودم، سددخت یچقدر واسدده دروغ یدون یم -

 شدم؟...
 
 منه؟!! یبابا ریهم تقص نیا -
 



 گفت: آره. ینداشتم ول انتظار
 
- ... 
 
 کنم. یکه عاشق برادرمه زندگ یگفتم مجبور بودم با زن یاگه نم -
 
 مثاًل حاال بهتر شد؟ -
 

 .دمیزد: من تن به زور نم داد
 
جمه شدددده ش  یزانوها یور رفتم و اون هم سددرش رو رو شیچوب به آت با

شب شت. دوباره  ش  تو هیگذا شده بود. ا شد. اگه  یبچه ها  شم هام جمه  چ
 یداد. کار یآورد. به حرن من هم گوش نم یپدرش رو در م دیفهم یبابام م

 ش انجام بدم.تونستم برا ینم
 
 رستار! -
 

 رو بلند کرد و منتظر نگاهم کرد. سرش
 
 ؟یسادیبابام وا یگرمه که جلو یپشتت به ک -
 



 رفت. ومدندیکه به ساحل م ییشد و به طرن موج ها بلند
 
□ 
 

 بار باز کرد و گفت: نبند. نیچندم یرو برا در
 
 ؟یتو به اتاق من چکار دار -
 
 ؟یولت کنم که فرار کن یخوا یم -
 

 تونستم؟! یخواستم فرار کنم، نم یاگه م یکن یزدم: فکر م داد
 

 کم هیشام فق   ی. برادمیو من هم چراغ خواب رو روشن کردم و دراز کش رفت
رو سددر وقت نخورده  ییغذا یوعده  چیدو روز ه نیبرنج گرم کرده بودم. تو ا

سعمیبود ستم و  شم هام رو ب کنم. دلم  یخال زیکردم ذهنم رو از همه چ ی. چ
شده بود. حتمًا االن خ یبرا ش یلیمامان هم تنگ  شون نبود دهنگران من  . حق

 نیکردم که همچ یمن فکرش رو هم نم یعذابشددون بدم ول ینطوریکه من ا
 . قباًل هم با دوست هام مسافرد رفته بودم.فتهیب یاتفاق

 



ستار افتاد ک ینم خوابم صورد ر شمم به   یوه ربرد. پل  هام رو باز کردم. چ
 اون طرن اتاق به من زل زده بود. یراحت یصندل

 
 ؟ینشست نجایچرا ا -
 
 خواد. یدلم م -
 

 و با اخم گفتم: بفرما رو تخت، اونجا بده!! نشستم
 

 !امیکرد گفت: دلم بخواد م یخنده ش رو کنترل م کهیحال در
 
- ... 
 

 نگاهم کرد. یلم داد و با خونسرد یراحت یرو
 
 خوام مراقبت باشم. یم -
 

. هنوز کنجکاو بودم که دمیسددرم کشدد یو پتو رو کامل رو دمیدراز کشدد دوباره
وردم آ رونیتونست باشه؟ سرم رو ب یم یهمدست رستار رو بشناسم. چه کس

 ؟یکار رو کرد نیا« گلبرگ»و گفتم: از طرن 
 



 ... طرن هاد؟ه؟یگلبرگ چ ی زهیجا به جا شد و گفت: انگ یصندل یرو
 

ش یکردم و پتو رو رو ماخ شمندمیسرم ک شا ی. من که د شتم.   یانوش م دیندا
 .دهستایتخت ا یباال دمی. پتو رو کنار زدم که درهیخواست ازم زهر چشم بگ

 
 از طرن انوش؟ -
 
 بخوابونمت؟ امیب ای یخواب یخودد م -
 
- ... 
 
 بلدما! -
 

ردم. پتو ب ریکنارم رو به طرفش پرد کردم که رو هوا گرفت و سددرم رو ز بالش
 آروم خنده ش به گوشم خورد. یصدا

 
□ 
 
 تیبه اطران نگاه کردم که موقع هیشدم. چند ثان داریزنگ از خواب ب یصدا با

 زیم یش رو یبود و گوشدد دهیخواب یهمون مبل راحت ی. رسددتار روادیدسددتم ب



 یرو مانیرفتم. اسددم ا زیپتو رو کنار زدم و به طرن م هیخورد. سددر یزنگ م
ش شه و ا یافتاده بود. نم یگو ضاگ بدتر ب ستم او شابفهمند اباو ب مانیخوا  دی، 

گاه دستم رو به طرن گوش یکردم. ول یخودم مشکل رو حل م بردم.  یناخودآ
نگفت  یکرد. حت یزدم. با اخم نگاهم م غیرسددتار مچم رو گرفت. از ترس ج

 «سالم»رو برداشت و جواب داد  یگوش« باش! ساکت»
 

 «ستین ینه مشکل»مچم رو ول نکرده بود که گفت  هنوز
 
ا بکشددم. ب رونیکردم دسددتم رو ب ینه. سددع ایکم  بخوام  دیدونسددتم با ینم

 «؟یِک »دستم رو ول کرد و گفت  تیعصبان
 
 «خوبه»طرن در رفت و ادامه داد  به
 

ست. بق در ش ی هیرو ب ستار به عنوان دمینمکالمه رو ن ست اعتم هی. به ر اد دو
به  یم یبه ک گهیشدددد. د ینطوریآخرش ا یکرده بودم ول شدددد اعتماد کرد!؟ 

 نیرو نگاه کردم. ا یآروم و آسددمون آفتاب یایو در سددتادمی!! کنار پنجره امان؟یا
شه... تخت رو مرتب کردم و  یسفر چقدر م ست خوب با از  رفتم. رونیبتون

 رفتم. یی. به سمت دستشوومدیکرکر م یآشپزخونه صدا
 



ستش ک یصبحونه نگاه م زیبعد با بغض به م قهیدق 15 ه کردم. بدون توجه به د
رق ها اون شب ب مانی. نه؟ امانهیرو به سمتم گرفته بود، گفتم: کار ا یچا وانیل

 ؟یرو قطه کرده بود که تو اتاق بابا رو بگرد
 
 راحت نگاهم کرد.دو نفره گذاشت و نا زیم یرو رو وانیل

 
 به خاطر پول گرفتن از بابا؟ -
 
- ... 
 
 نه؟یک -
 
- ... 
 
 اون شب؟ یدعوا -
 
- ... 
 
 بود؟ دهیاز من د یبه جز خوب یچ -
 



 بس کن! -
 

 !م؟گیبه بابا نم یزیمن چ دیسکود گفتم: چرا فکر کرد قهیاز دو دق بعد
 
 د رو بخور. ییچا -
 

 !دیکن ستمیسر به ن دییخوا یم دیزدم و ادامه دادم: شا پوزخند
 

 رو به طرفم گرفت. وانیشد و ل یعصبان
 
 داره! یبخور! صبر من هم حد -
 
 نیرو داشددتم که داره آخر ینشددسددتم. حس آدم زیرو گرفتم و پشددت م وانیل

 یواقع یلیحس خ نیبود که ا نیا بیو عج گذرونهیش رو م یزندگ یروزها
 دمیکش رو بو یبودند! چا ختهیسم ر که دستم بود، یوانیل نیهم یتو دیبود. شا

 دنمبودم که مر یکرد. مگه من ک یم یتر شددد. چه فرق یکه نگاهش عصددبان
به  یخوردم. رستار لقمه ا یاز چا یداشته باشه؟ جرعه ا ایدن نیبه حال ا یفرق

 طرفم گرفت. به صورتش نگاه کردم و لقمه رو گرفتم.
 
 کنم؟ یم دیترد یکن یبه حالت داشته باشه، فکر م یاگر مردنم سود -
 



 ؟یریگیچرا آروم نم ؟یکن یم انیجر نیا یچرا همه رو قاط -
 

 رو خوردم. لقمه
 
 .یدونند با من یم مانیپدرد و ا -
 
 !!؟یدیدونند تو منو دزد یم -
 
 دم؟یمگه دزد -
 
 ماه عسل! میشدم و با پوزخند گفتم: نه. اومد رهیچشم هاش خ به
 

... فعاًل فق  شد  کردند که یعروسد میریم میزد و گفت: دار یکیکوچ لبخند
 !یچرا خودد زنگ نزد

 
 قلب بابام ناراحته. -
 

 یکه... دارم کم کم بهش م ینیب یچشدم هاش بدجنس شدد و گفت: م دوباره
 فهمونم!

 



. رو جمه کن لتیگفت: وسا هیرو با صدا عقب دادم و بلند شدم. سر یصندل
 .میفتیراه م

 
□ 
 
ه ک میروند یم یخاک یجاده  یکردم. تو یاطران نگاه م یبه منظره  شهیش از

پراکنده دور  یبلند بود از شددهر و روسددتا و خونه ها یاطرافش پر از درخت ها
بودم. چند تا شددهر  دهیند یآدم چیبود که اصدداًل ه یسدداعت  ی. میشددده بود

کرد.  یم یدگت راننو رستار هنوز با سرع میرو پشت سر گذاشته بود  یکوچ
رد و بدل نشدددده بود.  نمونیب یو حرن خاصدد میراه خورده بود یناهار رو تو

 یتونستم بزنم. دشمن ها ینم یحدس چیشده بود. ه یخال زیذهنم از همه چ
س یبابا رو نم سع یشناختم. تنها ک شکوک بودم   نیهمچ بود. دپوریکه بهش م

 .نداشتندجرأتش رو  هی. بقومدیمثل اون برم یفق  از کس یکار
 
 م؟یرس یم یپس ک -
 
 نغ نزن! -
 
 دست و پاهام درد گرفته. -
 
 .میکینزد -



 
ش سرم سبوندم. باورم نم شهیرو به  س نیشد ا یچ شه که دو  یآدم همون ک با

رنه وگ ستمین یا یتو آغوش من بود. انوش حق داشت. من آدم منطق شیشب پ
سم نم سا ش نجایشدم و االن ا یانقدر تابه اح  دیچیپ یفرع هی یتو نینبودم. ما

 !نجا؟ی: امفتمتوقف شد. با تعجب گ یجنگل یکلبه  هی یبعد جلو قهیو چند دق
 
 سر زدم. نجایبه ا رانیسال هر بار اومدم ا 4 نیمال من و شهرامه... تو ا -
 

شددد و گفت: نترس همه  ادهیزد چون پ یرو داد م میجیصددورد من گ احتماالً 
 داره. یچ
 

سددمت من رو باز کرد و به گره ِ بند دور دسددت هام ور رفت. بازش کرد و  در
 .یاریدر ب یباز وونهیترسم تو جاده د یگفت: م

 
 و ناراحت نگاهم کرد. دیب*و*سدست هام رو  مچ

 
 .اریپاهاد رو ب -
 
 کنم. یاخم گفتم: خودم باز م با
 



ماسدداژ و من دسددت هام رو  میبه طرن کلبه حرکت کرد یاز مکث کوتاه بعد
 دادم که جاش نمونه.

 
 .ستین یراه فرار نجایا -
 
 کرد پر از درخت و خاک بود. یاطران نگاه کردم که تا چشم کار م به
 
 گفت؟ یم یچ مانیا -
 
 .هی... مثاًل فردا عروسفتندیخانواده د امروز راه م -
 

وقت خودم رو  چیشدم، ه یالهام م یدرصد باعث خراب شدن عروس  ی اگر
 .دمیبخش ینم
 
 چطور ممکنه بابام نخواد با من حرن بزنه؟ -
 
 .یتون یهر بار گفتم نم -
 

کردند چون باهاشون قهر  یفکر م دیچشم غره رفتم و وارد کلبه شدم. شا براش
کاش  یکرد. ا یشدد ماسدت مال یخوام حرن بزنم. حداقل هنوز م یکردم نم

 بشه. الیخ یکنم که ب یتونستم امشب رستار رو راض یم



 
 قشنگه؟ -
 
 نداره! یچیکه ه نجایدور و بر نگاه کردم و گفتم: ا به
 
 سقف اشاره کرد و گفت: مخزن آب باالست. به
 
شامل  یا «زیچ همه» سه از اون قف یاتاق بزرگ بود که گوشه ا هیکه گفته بود، 

ستش  یها سمت را شپزخونه و  از  زیبود. همه چ  یاتاق  کوچ 3تا در به  3آ
سا سنگ و چوب  شده بود. حتجنس  دل خوش کردن  یکاناپه هم برا هی یخته 

 نداشت.
 
 ومد؟یم نجایا یشهرام با اون دک و پزش چه جور -
 

 برگشددت و گفت: یاز طاقچه ها رفت. با قاب عکسدد یکیزد و به طرن  لبخند
 .میخوش بود یلیما با هم خ

 
تازه دانشدگاه قبول  یشدهرام و رسدتار بود. احتمااًل وقت یها یمال جوون عکس

 م.لب گفتم: داداش ریو ز دمیخاک گرفته دست کش ی شهیش یشده بودند. رو
 



ستار وقت یاون موقه ها ی افهیق شهرام چقدر  ادمی ومد،یخونه مون م یر افتاد. 
طاقچه گذاشتم  ی. دلم دوباره براش تنگ شد. قاب رو رودیخند یخوشحال م

رگشت ب یرفتن رستار نشده بودم. وقت نروی. اصاًل متوجه بدمیو دور خودم چرخ
س ی هیبق شت. به طرن پ لهیو شپ ی گوشهکه  ینفت تیها رو داخل گذا زخونه آ

 .دیچیفضا پ ینفت تو یکرد. بو رشیسراز ینفت یبخار یبود رفت و تو
 
 هر وقت سردد شد بگو. -
 

ز نفت رو پر ا یینشستم و رستار دو تا چراغ روشنا یبانمک یچوب یصندل یرو
حمومه.  نیاز اتاق  ها شددد و گفت: ا یکیگذاشددت. وارد  یکرد و گوشدده ا

ه و مخزن آب رو پر کن یکپسول گاز آب گرم کن رو باز کردم... سپرده بودم کس
 .ارهینفت ب

 
 .ییاشاره کرد: دستشو یدر کنار به
 
 .میذاشتی. قباًل رخت خواب توش مهی... االن خالیواری: کمد دیدر بعد و
 

شب رونیب دوباره ش یزندگ هیرفت.  ستار خ یها بود ول نیغارن زده به  ذوق یلیر
کاور که مشددخش بود داخلش کت و شددلواره  هی. با دو تا پتو و دیرسدد ینظر م

جشددن فردا  یبرا نکهیکننده بود. ا دواریام یلیاون لباس خ دنیوارد شدددد. د
 الزمش داشت.



 
 خسته ام. یلیو گفت: خ دیپهن کرد. دراز کش یمیقد یقال یها رو رو پتو
 
 مخزن رو پر کرده؟ همدستت؟ یک -
 

کهیا بدون ند ن نه خ باز ک هاش رو  فت: آره.  دیچشددم  !... از ییجورا هیو گ
 امالک اطران مال ماست. ی. همه نجاستیا  ینزد یروستا

 
 هم کاخ اربابه! نجایدستور داده!!... ا تشیپس ارباب به رع -
 

 پتو غلت زد. یوو ر دیخند
 
وصددله م بود. ح دهیکنارم خواب یالیخ ینفر با ب هیکرده بودم و  ریجنگل گ هی تو

رو  یچوب یزد. صندل یمختلف به سرم م یها الیسر رفته بود و مدام فکر و خ
 فمیک یکه موقه راه افتادن تو یکنار پنجره گذاشددتم و مشددغول خوندن تنها کتاب

نده بودم، شددددم.  حه رو 17چپو بدون تمرک صددف قدر  که ه زان ندم   یچیخو
 و میوقت داشت یلیبعد از ظهر بود. تا شب خ 5. به ساعتم نگاه کردم. دمینفهم

شوره  شا یمن دل شتم.  ست و به  یکلبه م نیاز ا یزیچ مانیا دیفردا رو دا دون
شتم. چرخ یگفت... با کالفگ یبابا م سر جاش گذا ستم و   یتو یکتاب رو ب

شته بود و رستار ب میاتاق زدم. ن صدا  داریساعت گذ سر و  ستم  شده بود. خوا ن



شه ول داریراه بندازم که ب شد. م یفکر ناگهان هی یب سوئ یمانعم  ستم  رو  چیتون
ا هم موند و باب یکاره م مهیرفتم نقشدده ن یمن م یکنم و بزنم به چاک. وقت دایپ

صاًل نم سادیفهم یا ش لی. به طرن و ساکش رفتم. اطرافش رو گ  یزیتم. چو 
شددلوارش بود. هنوز لباس هاش رو عوض نکرده بود.  بیج ینبود. احتمااًل تو

 پهن بود رو هم رشیکه ز ییپتو یبه خودم جرأد دادم و جلوتر رفتم. ال به ال
شتم. چ سنگ ینبود. م یزیگ ستم خوابش  ست کردن تو نهیدون  بشیج یاما د

ش یدیکرد! با ناام یم دارشیب شمم به گو کنار  قاً یافتاد. دق شیعقب رفتم که چ
شت هاش دورش رو گرفته بود. از کجا معلوم که ا صورتش نتن آ نجایبود و انگ

 یسع دیزدم که دردسر درست نشه؟ به هر حال با یزنگ م دیبا یداد؟ به ک یم
 یسرش نشستم و نفسم رو حبس کردم. آروم آروم گوش یکردم. باال یام رو م
شده بود، ب نیرو از ب شل  شت هاش که حاال  ش رونیانگ ه لحظه حس ی. دمیک

و  رو برداشددتم یخورد. گوشدد یکیفق  تکون کوچ یول شددهیم داریکردم داره ب
 ازش دور شدم.

 
بدم چون مطمئن نبودم  یشددد زنگ زد، ممکن بود سددوت یمامان و بابا که نم به

شه. نم زیکه رستار همه چ ست گفته با ستم تو یرو را سر بندازمشدر یخوا . د
 ،مانیا یبشه. شماره  رمیدستگ یزیآخرش شدم که چ یتماس ها ستیوارد ل

شددده بود.  saveاسددم  نیافتاده بود که با هم مایمن و سدد یبابا د،یپدرش، نو
ساعدش رو رو صورد رستار که  شته بود نگ شیشونیپ یاخم کردم و به  اه گذا

 کردم.
 



چند بار تکرار شده بود که هر بار رو اعصاب  مایس یها شدم. شماره  امیپ وارد
د. کوتاه بو یو جواب ها یاحوالپرسدد شددتریرفت. چند تا رو باز کردم. ب یمن م

 مرتبه. زینوشته بود: نگران نباش. همه چ شیآخر یتو
 

عکس هاش شدم. دو  یشدم و به رستار نگاه کردم. وارد پوشه  یعصبان دوباره
ستار و فرن خانم.  ست هاش توتا عکس از ر سبز.  یجا هی یچند تا از دو سر

سه تا عکس خ س یخودمون یلیدو  سپند.  مایبا  شم هام چک هیو  . دیقطره از چ
ش مایس نکهیفکر کردن به ا یبود؟! حت یبه خاطر چ تیمیصم نهمهیا  نیت اپ

ز مثل اون که قبل ا یکار زن ی. آدم دزددیرس یجوک به نظر م هیست شب هیقض
صاًل باورم نم ست بود، نبود. ا شهرام در واقه با من دو  یشد. تمام کار یمرگ 

نداختن بود. هم لیق ومدیبر م مایکه از سدد قال راه ا ما دنیو   زیچ چیه گهی. ا
ونسددت ت یم مایکه به نفه سدد یزیچ هاتن نکهیکرد! بدتر از همه ا ینم رمیغافلگ

 باشه، مرگ من بود!
 
 !؟یکن یچکار م -
 
 دنیشد. خواست تماس من و بابا رو قطه کنه که با د دهیاز دستم کش یگوش و

س صورد من خ ما،یعکس خودش و  به خاطر  یشد. من حت رهیبا تعجب به 
شکل نکهیا ش ادین شیپ یبراش م ش یبه بابام زنگ نزده بودم!! به گو اره کردم و ا

 ه؟یچ نیگفتم: ا



 
 .یچیه -
 

 !یزدم و گفتم: تو متهم قتل شوهرش بود پوزخند
 
 اتهام من رد شد. -
 
دادگاه باشه!... البته اگر من زنده  یبرا یمدرک خوب مایتو و س یرابطه  دیشا -

 بمونم.
 
- ... 
 
 من! ی چارهیبرادر ب -
 
 شده بودم. یداد عصبان یجوابم رو نم نکهیا از
 
 ه؟یچ مایرابطه د با س -
 

 به تو داره؟ یکرد و گفت: چه ربط اخم
 

 !نجامیکه من االن ا نهیزدم: ربطش ا داد



 
 ن؟یپتو نشست و گفت: فق  هم یرو
 

 رو انکار نکرده بود و من واقعًا ناراحت بودم. یزیچ اون
 
 کنم؟! یم یمن عاشقت شدم و دارم حسود یکن ی... فکر م؟یپس چ -
 
- ... 
 
 ها بودند. یلیمثل تو خ -
 
- ... 
 
 !یکه بذارم کارد رو تموم کن یانقدر برام جذاب نبود یکه. حت یدید -
 
 خفه شو! -
 

 یرو تو یشدددد. گوشدد یگفتم قلبم منفجر م یچرد و پرد ها رو نم نیا اگر
 گذاشت. بلند شد و گفت: زنمه. بشیج
 



 به شهرام بوده! ادتونیز یزدم و گفتم: مبارک باشه. حتمًا از وفادار پوزخند
 

 .ی!!... انتظار ندارم تو درک کنقاً یرفت، گفت: دق یه طرن در مب کهیحال در
 

ست بغض من ترک نیهم ستم. همه چ نیزم یو رو دیکه در رو ب ش  ییهوی زین
! ومدم؟یکنار م هیقض نیبا ا دیبا یاتفاق افتاده بود و من شوکه شده بودم. چطور

شب پ یشد؟!! ک یزنش بود؟ مگه م  خودم شیقرار بود به من بگه؟! من از دو 
مخالفت بابا...  یبجنگم. حت زیدونسددتم. آماده بودم که با همه چ یرو زنش م

از  رینورگ هیرفتم که فق    یتار ییبعد بلند شدم و به طرن دستشو قهیچند دق
 زیچ چی. هدمیشد، آب پاش یم دهید نهیآ یباال داشت. به صورتم که به زور تو

 . موندنرهیآورد رو بگ یوجودم فشار م یکه به همه  یحس یتونست جلو ینم
که اون شددب  یکرده بود. اتفاق یباز منآدم با  نیداشددت؟ ا یا دهیمن چه فا

 ینبود که انقدر سدداده هضددمش کنم. چطور یمعن یافتاد از نظر من ب نمونیب
نار م دیبا مدم. حس م یبا خودم ک که ازم  یاو با و انوش  با به خودم و  کردم 

تو  به بعد ممکن بود نیکه از ا یبه کسدد یفکر کنم، حت خواسددته بود درباره ش
 کردم. خ*ی*ا*ن*دوارد بشه،  میزندگ

 
ستار که تو یکی از ش یاز پنجره ها به ر سته بود نگاه کردم. من واقعًا  نیما ش ن

شده بودم وگرنه باهاش به همچ شقش  سافرت نیعا  انجیا گهیاومدم. د ینم یم
س یچ یموندنم به بهانه  ست هر ک شت ا یبود؟ د  دیکار بود، به درک! با نیپ

 یالیو یاالن تو حتماالً . اارمیدر ب یرفتم که حداقل خانواده م رو از نگران یم



رد کرده  شیوقت پ یلیبودند. شددهسددوار رو خ دهیهنوز نرسدد ایخودمون بودند 
 شتم.گ یگرفتم و بر م یدربست م هیکردم  یم دایپ یا یاگر آباد یول میبود

 
شت رو برد میدسدت فیک اشدتم و به طرن در رفتم. آروم از کنار در به سدمت پ

 یخودم رو به جاده  دیسددداختمون، خونه رو دور زدم. به اطران نگاه کردم. با
که رسددتار متوجه نشدده. شددالم رو محکم کردم و  یرسددوندم. جور یم یخاک

 .دمیدو
 

که فق  م  ی حدود جاده  دمیدو یربه بود  نکرده بودم.  دایرو پ یخاک یو 
 یاطران جاده شکل خاص یو تهوگ هم سراغم اومده بود. درخت ها جهیسرگ

شده بودم چون بر اساس  جیهم بودند. گ هیدرخت ها همه شب نیا یداشتند ول
س یفکر ها صدا یریمن م ست بود.  شن یپرنده ا یکه رفته بودم در  دهیاز دور 

شت تار یم شتم. از و  ستادمیشد. ا یم  یشد و هوا کم کم دا دور خودم گ
 بیشدد نیرفتم؟ از کدوم طرن اومده بودم؟ به سددمت زم یم دیکدوم طرن با

شا کمیکه نزد یدار ستم راه رو پ یاز ارتفاگ بهتر م دیبود، رفتم.   ایکنم.  دایتون
 و شاخ و برگ ها مشغول هاخورد. با گرفتن بوته  یبه چشمم م ییخونه و روستا

 باال رفتن شدم.
 

 هدید یخاصدد زیباال هم چ نیاز ا یو به اطران نگاه کردم. حت سددتادمیا دوباره
ستم حرکت کنم که پام رو ینم سر خورد و به طرن پا یشد. خوا  نییعلف ها 



 یا دهیاف یو دستم رو به بوته ها انداختم ول دمیکش یکوتاه غیشدم. ج دهیکش
 نداشت.

 
 10 فصل

 
 
 
 
 

رگ شاخ و ب نیآسمون بود که از ب ،دمیکه د یزیچ نیهام رو باز کردم و اول پل 
به   ینزد یلیرسددتار از خ یتکون خوردم که صدددا یکرد. کم یها حرکت م

 ؟یشد داریگوشم خورد: ب
 

ش یقیعم نفس سع نهیس یکه تو دمیک ساس درد کردم.   کردم افکارم رو یاح
کردم، نه آسددمون. حس کردم چشددم هام  یمتمرکز کنم. من داشددتم حرکت م

 و پل  هام رو بستم. رهیم یاهیس
 
 ؟یممکنه گم بش یلحظه فکر نکرد هی -
 
- ... 
 



 ؟یبر یخواست یکجا م -
 
- ... 
 
 ...ومدیسرد م ییاگه بال -
 
 !ادیشماها که بدتون نم -
 
- ... 
 
 کنه. یسرم درد م -
 
 .میرس یاالن م -
 

ز وکرد. من هن یرو باال تر آورد. نگاهش به رو به رو بود و آروم حرکت م گردنم
کرد. خودم رو بهش  یم تمیاذ زیاز همه چ شددتریب نیهم دوسددتش داشددتم و ا

  یبود که انقدر نزد یبار نیآخر نیا دینکنم. شا هیکردم گر یچسبوندم و سع
داد  یبهم م یخاص امشقلبش آر یبار بود. صدا نی. در واقه مطمئنًا آخرمیبود

 داشددت گهیکه در حقم کرده بود فکر کنم. هوا د ییها یخواسددتم به بد یو نم
 شد. یم  یتار



 
 .امیتونم راه ب یم -
 
 .میدیرس -
 
 
 
 
 

. از میشد  ی. در کلبه باز بود. وارد اتاق تارارهیکرد کفش هاش رو در ب یسع
. نشست نیکف زم یپتو ها یشد. رو یوارد م یاطران نور کم یسه تا پنجره 

 خواست ازش دور بشم. ینگفتم. دلم نم یزینذاشت. من هم چ نیمن رو زم
 
 !دهیش -
 
 هوم؟ -
 
خوابوند. حالم بهتر  نیزم یسکود، من رو رو قهیدق 5نگفت و بعد از  یزیچ

رفته بود. به طرن چراغ ها رفت و هر دو رو روشن  نیم از ب جهیشده بود و سرگ
 کهیت هیاتاق پخش شددد. با  یرنگ تو یکرد و وسدد  اتاق گذاشددت. نور نارنج



ست هام نگاه کردم ک هیپارچه و  ست. به د ش سه آب کنارم ن ش هکا ده ش دهیخرا
 .دیکش میشونیپ یرو رو سیخ یبود. حتمًا لباسم داغون بود. پارچه 

 
 اد؟یخون م -
 
 خش  شده. -
 

ته شدددده بود و فکر نم یکم بدنم ج ایکردم االن بتونم حموم کنم  یکوف ام از 
م  هقیو شددق یشددونیپ یبرد و دوباره روکاسدده  یتکون بخورم. دسددتمال رو تو

را بود. چ ختهی. نور نصف صورتش رو روشن کرده بود و موهاش به هم ردیکش
ض ست ن زهایچ یبع ش  از گوشه  یم یافتنیانقدر د شم یشدند... ا ر س مچ

. با تمام میهم زل زده بود یخورد و حرکت دسددتش متوقف شددد. به چشددم ها
. اما به ذارمیخر عمرم رو پشددت سددر مآ یکردم دارم لحظه ها یوجود حس م

ودم کرده ب یباشدده زندگ یکه برام کاف یناراحت نبودم. من به اندازه ا نیخاطر ا
اگر با مرگ من آدم  شتدا یرادیاز دست دادن نداشتم. چه ا یبرا یزیو واقعًا چ

شحال م گهید یها شغول پاک کردن پ یخو شه  یشونیشدند! دوباره م  یو گو
 صورتم شد.

 
 تموم شده؟! زیکنم همه چ یچرا من فکر م -
 



 رو نداد. جوابم
 
 بود؟ نمونیب یزیاصاًل چ -
 
- ... 
 
 ؟یدوسش دار یلیخ -
 
- ... 
 
 .شمیتازه، من بچه دار هم نم -
 
شت و با  یاخم و دلخور با سه رو بردا ستمال و کا از چراغ  یکینگاهم کرد. د

 مانتوم اش  هام رو پاک کردم. نیرفت. با آست ییها به طرن دستشو
 

خودم رو روم انداخت و کنارم نشددسددت.  یاومد. مالفه  رونیبعد ب قهیدق چند
 یآورد و وسطمون گذاشت. صفحه ش رو لمس کرد. صدا رونیرو ب لشیموبا

 بابا که گفت: الو! رستار؟ یفضا پخش شد. بعد صدا یبوق آزاد تو
 
 سالم. -
 



 کجاست؟ دهیش -
 

 نگفتم. یزیچ ینگران بابام سوخت ول یصدا یبرا دلم
 
 کردم! یم فیخودم و شهرام رو براش تعر یداشتم دزد -
 

نستم دو یدونستم... م یکه احتمااًل از تعجب بود داد زد: م یبعد از سکوت بابا
 ؟یخوا یاز جون دخترم م ی. چیبر ذاشتمیم دیکنه!... نبا یباباد پرد م

 
 نداده! تیبرادرش رضا یدلش بخواد بدونه چرا باباش بعد از دزد دیشا -
 

شتم بابا انکار کنه ول انتظار ز دهنت کلمه ا  یبه روزگارد اگر  یگفت: وا یدا
 در بره.

 
 ؟یعلت مرگ برادرش چ یدرباره  -
 

 تیعوض ی. بابا داد زد: پسر منو تو و اون بابادیکش ریجام نشستم که کتفم ت سر
 ال نوبت دخترمه؟... حادیکشت

 



عه کرد. خودد هم م یقاضدد - گه جلو یدون یمنو تبر ته  یا نت رو گرف زبو
 اون االن زنده بود! ،یبود

 
شتم بابا داد و فر انتظار شد. مگه بابا چ یکنه ول ادیدا شهر یساکت  ام گفته به 

 بود؟ با عالمت سوال به صورد رستار زل زدم.
 

 دونه... یکردم م یبه حرن اومد: فکر م بابا
 

 بابا بغض آلود شده بود و رستار هم اخم کرده بود. یصدا
 
 خواستم باهاش اتمام حجت کنم. یم -
 
- ... 
 
 از تو و باباد و اون خونه دست برداره. ایمنو بزنه...  دیق ای -
 

 یجلو یصددورتش گذاشددته بود. خواسددتم داد بزنم ول یدسددتش رو رو رسددتار
 کرده؟ یگ*ن*ا*همن چه  ی دهیت: شخودم رو گرفتم. بابا دوباره گف

 
 کرده بودم؟ یگ*ن*ا*هو گفت: من چه  دیبه موهاش دست کش رستار

 



- ... 
 
و  یسدددال آوارگ 5شددهر...  یتو روزنامه ها یزیو قتل... آبرور یاتهام دزد -

 عذاب.
 
 نکردم؟ ردیمگه من برد نگردوندم به کارخونه؟ مگه من مد -
 
که ه -  یبرا یزمان هیکنه؟... من  یابم نمکس آدم حسددد چیاالن؟!! ... االن 

 !یتو قطر هم برام بپا فرستاد یبودم. حت یخودم کس
 
ود که تو باشه؟! اگر بپا ب ی... بپارونیتونه بکشه ب یخودش هم نم میگل مانیا -
 نگفتم. چکسی!... من به هیسهامدار گلبرگ دیفهم یم
 

 نزد و قطه کرد. یحرف یجا خورد ول یکم رستار
 

 ؟یمنو سکته بد یبابا یخوا یو گفتم: م دمیکش دراز
 
 رو انکار نکرد. یزیکه. چ یدید -
 

 .رو باور کرد یحرن ک دیو با هیچ انیدونستم جر یداغون بود. نم یلیخ حالم



 
ست - ضا یبابا به خاطر دو شهرام ر س ینداده بود؟ که چ تیتو و  شه؟ به پ ر ب

 خودش لطمه بزنه؟
 
 به پدر من. -
 
 داشت؟ یچه ربط -
 

شپزخونه رفت. بعد از کم بلند  ظرن ها با دو نیخش خش ب یشد و به طرن آ
 که ظهر گرفته بود برگشت. ییتزایتا پ

 
 .میمونده بخور یغذا میمجبور -
 
 .میستینه. مجبور ن -
 
 .دمیصورتم کش یمالفه رو رو و
 
 ؟یکن یم ینطوری. چرا با من ازمی!... عزدهیش -
 

 .یخودخواه یلیرو کنار زدم و گفتم: خ مالفه
 



 بشم! ی... قرار نبود عاشق کسشهیوقت پ یلیمال خ مایس انیجر -
 
به من نگفت»گفتم؟  یم دیبا یچ مگه  «؟یدیب*و*سددچرا منو » ،«؟یچرا 

 هم به حال من و رستار و احساسمون داشت؟ یفرق
 
 ؟یپشت سرتو خراب کن یپل ها یچطور دلت اومد همه  -
 

ست دادم... تو هم  زمویسکود با بغض گفت: من همه چ قهیاز دو دق بعد از د
 .شیکی

 
 ن؟یهم -
 
- ... 
 
□ 
 
 اشاره کردم. شیآت یرو یخوردم و به قور میجرعه از چا هی

 
 ؟یخور یم -
 



 .زیبر -
 
. صندوق عقب رو بست و کنارم نشست. دلم ختمیر یچا یا گهید وانیل یتو
خوب بود. رسددتار کنار من  یلیبد فکر کنم. هوا خ یها زیخواسددت به چ ینم

 برام مهم نبود. یزیچ گهیزد. د یدماغم م ریهم ز یینشسته بود. عطر چا
 
 ساعت چنده؟ -
 
 11ساعتم نگاه کردم و گفتم:  به
 

فت: خودد رو برا وانیآورد. ل رونیرو ب شیگوشدد  یرو از دسددتم گرفت و گ
 تلخ آماده کن. قتیحق هی دنیشن
 

 هم وجود داره؟! نیریش قتیزدم و گفتم: مگه حق پوزخند
 
 !سیه -
 
با گوشدد یم بابا جواب داد: چرا  هیبابا تماس گرفته. بعد از  یدونسددتم  بوق 

 خاموش بود؟ تیگوش
 
- ... 



 
 ه؟یکارها چ نیقصدد از ا -
 
- ... 
 
 پسر؟ یخوا یم یچ -
 
 !یدروغ یشاهدها یکار تو و آدم هاد بود. حت یپاپوش دزد -
 

گاه  نزد. یدهنم گذاشتم. بابا حرف یدست هام رو جلو ناخودآ
 
 اتهام قتل به من. -
 
- ... 
 
 دور کردن من از خانواده م. -
 
- ... 
 
 .دینو ادیاعت یحت -



 
- ... 
 
 همه به خاطر ضربه زدن به پدرم بود. -
 

 گفت: پدر مظلوم تو! یآروم یبا صدا بابا
 
 اون هم برنامه دارم... یبرا -
 
 من! یلحظه خودتو بذار جا هی یپسر! اگر شهامتش رو دار -
 

 یبه من نگاه کرد. حرف میپل  هاش رو بسددت. دوباره باز کرد و مسددتق رسددتار
 نزد.

 
 ه؟یچ یدون یم -
 

 نگران کننده شده بود. ادیبابا از آرامش ز یصدا
 
مه باباد بره... هم شددهرام بفه یزندان که هم آبرو دیماه بر هیخواسددتم  یم -

 با منه. ارشیاول و آخر اخت
 



- ... 
 
منو  گهیداره... د یکه دسددت از شددما بر نم دیکردم بهش گفت یم الیمن خ -

 فراموش کرده بود.
 
 یشددد، ادامه داد: اون ثمره  یم دهیکه به زحمت شددن یتر فیضددع یصدددا با

 عمرم بود!
 
سود هی ستم بگم  میلحظه به حس بابا ح ست «؟یپس من چ»شد و خوا ار که ر

شت بلندگو بگ قتیحق یخوام همه  یبه حرن اومد: م شب پ  ی! جلویرو ام
 یکنن که با پول و پارت یساله همه به چشم قاتل دزد نگاهم م 5ها.  لیهمه فام

 بسه. گهیرفه اتهام شده... د
 
 نه؟یهدفت ا -
 
افتاده باشدده، ادامه داد:  ادشی یزیرسددتار زل زدم که انگار چ یصددورد جد به
 خوام! یرو هم م دهیش
 

 ؟یگیم یچ یفهم ی!! م؟؟؟یداد زد: چ بابا
 



که  یتا عصددر وقت دار ینیرو دوباره بب دهیشدد یخوا یعمادزاده! اگه م یآقا -
 !یریبگ میتصم

 
با اجازه  به با تعجب نگاهش م یبا نداد و تماس رو قطه کرد.   یحرن زدن 

 رو وس  بکشه؟ شیسال پ 5 یبود؟!! که ماجرا نیکردم. شرطش ا
 
شدم که گفت: باباد به خاطر تو  رهیشده به صورد رستار خ زیر یچشم ها با

 زنه. یم یدست به هر کار
 
 !ینه هر کار -
 

ها شددده بود... حق هم  یسددکود کرد و بعد گفت: شددهرام مثل روان هیثان چند
 داشت!

 
 نگفتم که حرفش رو کامل کنه. یزیچ
 
 یرو م جلوش دی. بافتهیم یاتفاق هیدونستم  یم دمشیدم در کارخونه د یوقت -

شددش زده تو گو یدرآورده بود. حت یباز وونهیگرفتم... به اتاق پدرم رفته بود و د
 بود.

 



ذاشددت از  یحد. بابا نم نینه تا ا یروز مرگ شددهرام خبر داشددتم ول یریدرگ از
 ناراحتمون نکنه. نیاز ا شتریکه ب میبا خبر بش ادیجزئ

 
 شده بود. رید یول رم،یبوم که جلوش رو بگ یمن رفتم رو -
 
 به شهرام گفته بود؟ یبابام چ -
 
 سرد شد. نیرو به طرفم گرفت و گفت: ا وانشیل

 
اشدداره کرد و  نیرو پر کردم. به ماشدد وانیو دوباره ل ختمیسددرد رو دور ر یچا

 ؟یخور یم پسیگفت: چ
 
 به در؟! 13 میاومد یکن یم الیواقعًا خ -
 

 گذاشت و دستم رو نگه داشت. نیزم یرو از دستم گرفت. رو نوایو ل دیخند
 
 ؟یاون شد -
 



بود، افتاد و لبخند زدم.  شددبمیدسددتم که مال فرار د یرو یبه خراش ها نگاهم
لبم خشدد  شددد و دسددتم رو  ی. لبخند رودیب*و*سدددسددتم رو باال آورد و 

 .دمیکش
 
 ؟یکن یکارها م نیجونت هم از ا مایواسه س -
 

 اندازه بود؟ نیصورتش نشست و گفت: ته ِ دوست داشتنت هم یرو اخم
 
 عشقمو ثابت کردم. یکاف یگرفته گفتم: نه... به اندازه  یصدا با
 
من از سددپند  تیبه خاطر حما ی... ولسددتمین یدونه من گ یاصدداًل نم مایسدد -

 اسم منو رو خودش انداخت.
 
 رسه؟یبه اون م یچ -
 

 کارها رو داره؟ نیدل و جرأد ا چارهیاون ب یکن یو گفت: واقعًا فکر م دیخند
 

 و گفتم: نه. دمیکش یقیعم نفس
 

 رو برگردوند. خواستم بلند بشم که گفت: صبر کن! روش
 



 رفت. جواب داد: بله؟ یم برهیرو نشون داد که و لشیکردم. موبا نگاهش
 

 گفت. کنارش نشستم. یکه چ دمیبه گوشم خورد و نشن یآروم یصدا
 
 ؟یدیکجا شن آره. تو از -
 

از دهنش  یشد: خود عمادزاده زنگ زد، هر چ دهیشن دپوریسع شونیپر یصدا
 در اومد بارم کرد.

 
 کار منو راحت کرد!! -
 
 ؟یآورد چارهیسر دختر ب یی... نکنه بال؟یکن یم یمعلومه چه غلط چیه -
 

 !!یاز من نگران شتریواسه اون ب نکهیپوزخند زد و گفت: مثل ا رستار
 
 حرن مفت نزن. -
 
 !گهیاز مادرش به ارث برده د یزیچ هیباالخره  -
 
 رم!!. مادهیطرز حرن زدن رستار با پدرش تعجب کرده بودم. سرد و پر از کنا از



 
 مردک رو به جون من ننداز رستار. نیدوباره ا -
 
 نترس. طرن حسابش منم. -
 
باره پرونده رو به جر - که از پله ها باال  دندید بندازه... همه تو رو انینذار دو

 !شهینم یهم بفرستمت راض قایاگر آفر گهیدفعه د نی! ایرفت
 
 !یکنند... تو که به مرگ بچه هاد عادد دار یآخر ِ آخرش اعدامم م -
 
 طاقت ندارم. گهیپسرم! دخترش رو برگردون بابا. من د -
 
 واسه من هم ببر! یبر یکه واسه شهرام م ییاز همون گل ها -
 

که به  یزیخواسددتم چ یقطه مکالمه رو زد و سددرش رو بلند کرد. نم ی دکمه
 تونستم. یبود رو باور کنم. اصاًل نم دهیذهنم رس

 
 هم سرد شد. بازوش رو گرفتم و بهش زل زدم. نیرو بلند کرد و گفت: ا وانیل

 
 رستار! -
 



 . نه؟ینکته ش رو گرفت -
 
 فهمم. ینم -
 

ست ها بلند سفت کردم و د  سردم یشد و به طرن کلبه رفت. کش موهام رو 
شتم. تازه  میشونیپ یرو رو سراغم  هیگذا سردرد  شده بودم که دوباره  کم آروم 

کرد.  یبود و به پنجره نگاه م ستادهیگوشه ا هیاومد. بلند شدم و وارد کلبه شدم. 
 بگو؟ یزیچ هیو گفتم:  ستادمیکنارش ا

 
 رفت و قاب عکسشون رو آورد و به طرفم گرفت.سمت قفسه ها  به
 
 ه؟یک هیشب -
 
صورتش غرق خنده بود نگاه کردم.  به شمم چک هیشهرام که تمام   دیقطره از چ

 قاب. یرو
 
 ؟یکور -
 
. قاب عکس رو به خودم دهینو هیکم شددب هیفکر کنم که  نیخواسددتم به ا ینم

 .ستادمیگوشه ا هیچسبوندم و 



 
ه ب ادی. پدرد، چند ماه قبل مرگ شهرام. از عشق زدمیفهم شیسال پ 19من  -

 شده بود. وونهیکنه... د یچکار م دیفهم یشهرام نم
 
 تونستم حال بابا رو تصور کنم. یم
 
 .یتهران مرد. تو مشهد بود یها مارستانیاز ب یکیمادرد تهران بود. تو  -
 

 دونستم زنده ست! یتهران بود و من اصاًل نم مادرم
 
 کرد. یم ین زندگبا پدر م -
 
 خ*ی*ا*ن*دول کرد! به بابا  دپوریما رو به خاطر سددع یهمه سددال! همه  نیا

 بود؟؟؟!! یچه جور عشق نیکرد! ا
 
 خواست... یم -
 

 !گهیزدم: بسه د داد
 

ش شددکسددت.  شددهیعکس رو به طرفش پرد کردم که بهش نخورد و شدد قاب
کنارم رو بلند کردم و خواسددتم به  یشددده بود. صددندل  یاعصددابم واقعًا تحر



 دمیشک غیبه ستمم اومد و از دستم گرفت. چند بار ج هیطرفش پرد کنم. سر
شه  ستم. حالم د نیزم یو گو ش شته بود. زن هیاز گر گهین ن نه که م یکردن گذ

خواسددت که دسددت از  یمن و بابام م یاز زندگ یچ شددناختمیبودم و نه م دهید
 شدن به من رو هم نداشت.  یجرأد نزد یداشت. رستار حت یسرمون بر نم

 
□ 
 

ها د و ر نمونیب یحرف چیکردن بود! ه هیاز ظهر حمام رفتن و گر دمیکار مف تن
شده بود. فق   سکن دار»بار گفته بودم  هیبدل ن ستار جواب داده ب «؟یم ود و ر

 ل زده بود.من نشسته بود و به صورتم ز یحمام رو به رو یحاال با حوله «. نه»
کرد و من  یم ییخودنمابود،  دایحوله پ یپوسددتش که از گوشدده  یرو ریزنج

ش یها نم دهیمثل مردند شم ازش بردارم. باالخره گو ستم چ زنگ خورد و  یتون
 .میهر دو سر جامون صان نشست

 
 پدرته! -
 

کردم. رسددتار جواب  زیم گرفت. کنارش نشددسددتم و گوش هام رو ت هیگر دوباره
 داد: بله؟

 
 رو بشنوم. دهیش یخوام صدا یم -



 
دونه... تا حاال هم خودش نخواسددته باهاتون حرن  ینم یچیاون اصدداًل ه -

 بزنه.
 
 دو تا خانواده رو ببرم به خاطر تو. یتونم آبرو یپسر! من نم -
 
 به خاطر دخترد. -
 
- ... 
 
 ؟یمن چ یپس آبرو -
 
 تیانوش. راض یجا ذارمتیم ار،یمنو ب ی دهیتونم. ش یتونم پسر... نم ینم -
 کنم. یم
 
 به من. یدی... دخترتم میکن یکه گفتم. اعتران م هیحرفم همون -
 

 !یابنه ا یکه بدمش به تو ستیاون دست من ن اریداد زد: اخت یعصبان بابا
 

ابام ناراحت ب یتونستم صدا یواقعًا نم گهیشد و من د یرستار عصبان صورد
نزنه که حال بابا بد  یرسددتار چنگ انداختم تا حرف یرو تحمل کنم. به بازو



 . بابا دوباره گفت: فکردیبشه. دندون هاش رو فشار داد و دستش رو عقب کش
 دونه. ینم یچیمادر خودد باش که ه

 
 رو قطه کرد و مچم رو گرفت. یگوش رستار

 
 که چقدر واسه جونت ارزش قائل شد! یدید -
 
و  لیا یگفتم: حق داره... بره آبرو یمیمال یبا صددددا یکم ناراحت بودم ول هی

 تبارش رو به باد بده؟
 

 نیرسددتار هم غمگ یزد. چشددم ها یاز همه پر بود و حتمًا صددورتم داد م دلم
د و تر آور  یکرد بابا شددرطش رو قبول نکنه. صددورتش رو نزد یشددد. فکر نم

 !؟یدیم حیاون ها رو به من ترج دهیگفت: ش
 

برد.  سمیخ یموها نینگفتم. انگشت هاش رو ب یزیرو برگردوندم و چ صورتم
 گونه م گذاشت و گفت: آره؟ یرو رو شیشونیپ

 
مه نزد نیا بدتر م یکیه  ینبود و نم نمونیب زیچ چیه یکرد. وقت یحالم رو 

صورتش رو ب سرش رو بلند کردم.  شه.  ست با ست هام گرفتم و گف نیتون تم: د
 !یسوز یم شیآت نیتو ا ،یهم باش اوشیتو اگر س



 
- ... 
 
 .ذارهیجواب نم یبابام کارد رو ب -
 
شت، تو حت زشیمادرد به خاطر عشق از همه چ - ضر ن یگذ طرن  یستیحا

 !!یریحق رو بگ
 

از من نداشت.  ی. حال رستار هم دست کمرمیاش  هام رو بگ یجلو نتونستم
 اتفاق ها اون بود. من نیا یرو خراب کرده بود. مسددبب همه  زیمادرم همه چ

کردم. خواستم بلند بشم که شونه هام رو گرفت  یهرگز اشتباه اون رو تکرار نم
 و نگه داشت.

 
 ه؟یچ یحس لعنت نیا فیتکل -
 
 از خودد بپرس! -
 
 خارج. میبا هم بر ایب -
 
 م؟یبش یعمر مخف هیعمر دنبالمون بگرده؟  هیکه بابام  -
 



 !؟یکن یتموم م یراحت نیزد: به هم داد
 

 نه اسارد... ه،یخودش رو گفتم: عشق آزاد ی جمله
 

«. باره نیآخر نیا»گفت  یاز درونم م یزیشددده بود و چ سیهاش خ چشددم
 نیاز ا شتریب دیدونستم نبا یانداختم. حوله ش کنار رفته بود و م نییسرم رو پا

 اونجا بمونم. بلند شدم و به طرن در رفتم.
 
□ 
 

صندوق عقب ب چمدونم شت. قرار بود من  یآورد و کنار پا رونیرو از  من گذا
س یتو ستار اتفاق یشرکت کنم و بگم که برا یعرو شته. اومده و برگ شیپ یر

ابا دونسددتم اگر بمونه ب یبرنگرده. م فتادهین ابیقرار بود بره و تا آب ها از آسدد
 م.کرد یبرخورد م یدعا یلیبتونه بره خ نکهیا ی. براذارهیراحتش نم گهید
 
ساده تر دایپ یاتاق هی دیبا - شب  شوار موهام... ام س سه   آدم مجلس نیکنم وا

 منم.
 

سته  دمیخند ستم حت یچمدون رو بلند کردم. نم یو د سم  هی یخوا سا ذره اح
 رو بروز بدم.



 
 .دهیند یخدافظ... برو تا کس -
 
 نیا دیدونسددت شددا یبود. خودش هم م رهیزد و فق  به من خ ینم یحرف چیه

 یه زندگکارش ب نیدونست که با ا ینداشته باشه. خودش هم م یرفتنش برگشت
به طرن در بزرگ و ند زده.  حرکت کردم. دسددتم رو گرفت.  الیهر دومون گ

شتم. دوباره تو شد یبرگ ست بغلم کنه که مانعش ن . مسکود نگاهم کرد. خوا
که داشددتم فشددردمش. قبل از  یقدرت نیدسددت هام رو دورش انداختم و با آخر

به همه جواب  دیولش کردم و گفتم: امروز با فتمیب هیبه گر وشیافترشدد با نکهیا
 پس بدم.

 
 باباد؟! -
 
 ... انوش.مانیبابا... مامان... ا -
 
 انوش؟ -
 

با برا یا نهیک یلیخ با کهیا یبود.  گفتم: آره. جواب  گهید ن برنگرده 
 خواد! یرو م شیخواستگار

 
 !!!!؟یگفت: چ بلند



 
ت فرص ی. حتدمیکش الیباال انداختم و با سرعت چمدون رو به سمت و شونه

 «.مراقب خودد باش»نشد بگم 
 

 یم تر  ینزد ینکنم. هر چ هیگر هیبق یکه جلو دمیکشدد قیتا نفس عم چند
شددد. مطمئنًا بابا انتظار نداشددت رسددتار من رو  یم شددتریشدددم تراکم آدم ها ب

تا شددروگ  یقرق کرده بودند. هنوز مدتاطران رو  نیبرگردونه وگرنه آدم هاش ا
ه بود و ب سددتادهیا یزیبودند. بابا کنار م ومدهیها ن یلیمجلس مونده بود و خ

 یکرد. خواسددتم به طرفش بدوم و خودم رو براش لوس کنم ول ینگاه م نیزم
 شد. یخراب م زیهمه چ ینطوریا

 
 به سمتش رفتم و با لبخند گفتم: سالم بابا. یعاد یلیخ
 

باشددده، بهم زل زد. خودم رو نباختم و گفتم: بچه ها  دهیرون د نکهیمثل ا بابا
 کجان؟

 
- ... 
 
 مامان کو؟ -
 



- ... 
 

 ؟یرو گرفتم و گفتم: خوب دستش
 

 ؟یدست هاش گرفت و گفت: کجا بود نیرو ب صورتم
 
 ت؟... مگه بهتون نگفگهیدوست رستار د یالیتعجب نگاه کردم و گفتم: و با
 

 اجیکم ناراحت بودم، احت هیو ادامه دادم: داسددتان داره!... از دسددتتون  دمیخند
 داشتم تنها باشم تا فکر کنم.

 
 !ت؟یگوش -
 
 یهر دو تامون تو رودخونه افتاد. خ  ها یخنده گفتم: همون روز اول گوشدد با

رسددتار گفت  یخواسددتم خودم زنگ بزنم ول یهم خراب بود... م الیتلفن و
 رو راحت کرده. مگه نه؟ التونیخ
 

 سر تکون داد و گفت: آره. تماس گرفت. خوش گذشت؟ هیسر بابا
 
 بود. یهمه تون خال یحال و هوام عوض شد. جا یلیآره. خ -
 



 پسره کجاست؟ -
 

رستار از پشت سرم  یکه حاضر کرده بودم رو بگم اما صدا یجمله ا خواستم
 خورد. ی. ولنخوره.. رونیب یگفت: سالم. من بهش گفتم غذا

 
 یم  یتعجب بهش نگاه کردم که کاور کت و شددلوارش رو گرفته بود و نزد با

 شد.
 
 بابا. نخوردم. گهیبعد... دروغ م م،یبذار اول برس -
 

زد و  یجون یکرد. لبخند ب یتفاود به رسددتار نگاه م یب یلیبابا خ صددورد
 گفت: چند بار بگم نخور... مامانت داخله.

 
سددر تکون دادم و چمدون رو به « برسددم نویتو برو تا من حسدداب ا» یعنی نیا

. چند بار به عقب برگشتم. اگر بابا همون لحظه گردن رستار دمیکش الیطرن و
 زدند. یآروم با هم حرن م یلیخ یکردم ول یگرفت هم تعجب نم یرو م

 
□ 
 



 یتونی. با لباس زمیو سر تکون دادن بود یساعت بود که مشغول احوالپرس مین
 یم فیتعر مونیالیباز کنار مامان و پونه نشددسددته بودم و از سددفر خ یو موها

 یلیبابا خ نکهیرو خورده بود و مامان از ا زیم یرو یها وهیکردم. پونه نصددف م
 ؟یایلحظه م هی! دهیاومد و گفت: ش زیکنار م مانیگفت. ا یتو الک خودشه م

 
 م؟یا هبی. مامان گفت: ما غرمیزده بود یبود که بعد از دعوا حرف یبار نیاول نیا

 
 : نه. اون ور آب و هواش بهتره.مانیا

 
 کنه! یم فی: ولش کن مادر! بعدًا برا ما تعرپونه

 
 مزاحم یقیتند موسدد یکه صدددا میسددتادیدورتر ا یو بلند شدددم. کم دمیخند

ار بار زنگ زدم، رسددت هی ؟یخبر رفت یگفت: نکنه به خاطر من ب مانینباشدده. ا
 نزدم. گهید ،یباهام حرن بزن یخوا ینم دی. گفتم شایگفت خواب

 
 نه. -
 
بودم. بابا هم همه ش  یعصددب یلی... من اون روز خ؟یاز دسددت من دلخور -

 کلمه با من حرن نزده. هیچند روز هم  نیزد. ا یسرم غر م
 
 . مگه بچه ام؟!ستمینه. دلخور ن -



 
 ...یول یبچه که هست -
 

 ؟یچ ی: ولدیوس  حرفش پر رستار
 

 اومدنش نشده بودم. متوجه
 
 !میبا خواهرموناختالط کن قهیدو دق یروزه که با توئه. اگه گذاشت 4: مانیا

 
 .استیر یضربه زد و گفت: بگو... مجلس ب مانیا یبه شونه  رستار

 
ودم. ت باحترام نذاشددته بود و دنبال من اومده بود، ناراح مونیبه تصددم نکهیا از

ازشددون فاصددله گرفتم و به طرن چند نفر از اقوام الهام رفتم و مشددغول گفتگو 
م. کرد. بهش لبخند زد یشدم. بابا کنار دوست هاش نشسته بود و به من نگاه م

نشسته بود، جا به جا شد و کنار بابا نشست.  دیکه نو یزیاز پشت م دپوریسع
ساز نیاز ا س یهمه ظاهر سع یت خودم نبود ولخنده م گرفته بود. د  دپوریاز 

شده بودم و درک نم سمت یتحملش م یکردم بابا چطور یمتنفر  م کنه. آرام به 
 بود. با لبخند گفت: الهام اومد. دهیلباس مجلس رو پوش نیتر بایاومد. ز

 



صل بهش س یلبخند زدم و به طرن در ا ش یورود ریباغ نگاه کردم. م از  دهیپو
ها باب  ن  و ح تاد و موز نیب جانینور بود. ه یبادک ها اف عوض   یمهمون 

سع شتم.  سر جام برگ  یتوجه به اتفاقاد مجلس حرن م یو بابا ب دپوریشد. 
فام فاود  ند. ت ماد خ یها لیزد چشددم بود. موقه  یتو یلیعروس و دا

شمک ییشامدگوخو شم گفت:  ریبه من زد و ز یالهام چ شف  Mr Rگو رو ک
 کردم!!

 
 ؟یچ -
 
 مسافرد! یرفت یت با کمامانت گف -
 
 !!میبود دهیند یفضول نیلبخند گفتم: عروس به ا با
 

شحال به نظر م الدیو م الهام س یهر دو خو ستش رو دور گردنم دندیر . پونه د
 کنند؟ یانداخت و گفت: چرا همه امروز پچ پچ م

 
 !یفضول شد ادی. تو ززمینه عز -
 
 شعور. یب -
 
 حرن ها انگور بخور. نیا یبه جا ایب -



 
و  دپوریاشدداره کرد. به همون سددمت برگشددتم. سددع ییبه پهلوم زد و به جا آروم

 یتکرد. وق یبه من نگاه م میزدند و رستار مستق یرستار کنار گوش هم حرن م
سرش رو پا شد،  شلوار و پ نییمتوجه من  شک راهنیانداخت. کت و   یلیخ یم

 دم.دلمعزا گرفته بو یو من تو ومدیبهش م
 

کردم.  دایپ مانیاز باغ کنار ا یا گهید یرو چرخوندم و بابا رو گوشددده  سددرم
 نیداد. ا یالهام سددر تکون م یخاله  یبه صددحبت ها یحوصددلگ یمامان با ب

ضا و موز ساب  یف صابم بود و ق یرو یشلوغ پلوغ ح  نکهیبا ا مایس ی افهیاع
صاًل دعود نبود از جلو شمم پاک نم یا ستار با یچ زودتر از  یلیخ دیشد. ر

 یپاط یقاط زی. همه چدیکشدد یم نجایبه ا دیگفت. نبا یحرن ها بهم م نیا
 شده بود.

 
شار شن زمونیبه طرن م اف ست داد. رو به من گفت:   مدیاومد و با من و پونه د

 .دیتهران نبود یچند روز
 

 !دیدیشن یدونم از ک یزدم و گفتم: بله. م پوزخند
 
 ذشته باشه.خوش گ دوارمیبه هر حال ام -
 



 .دیممنون استاد! لطف دار -
 

 خانوم؟ دیزد و به پونه گفت: شما خوب لبخند
 
 .گمیم  یاستاد. بهتون تبر یمرس -
 

 کنم. یو گفت: تشکر م دیخند
 
 !دیداشته باش یا قهیسل نیکردم همچ یفکر نم -
 

به افشدددار بر م یم الی. خومدیحرن فق  از پونه بر م نیا گفتن وره خ یکردم 
رو که  یحداقل کس یول دمیکه دوست داشتم نرس یبا لبخند گفت: به کس یول

 دوستم داشت از خودم نرنجوندم.
 

نه گاه کرد. خودم هم م پو که طرن حرفش منم. چ یبه من ن  یزیدونسددتم 
سددر پ هیدنبال  رهیزنم... م یدلشددو م گهیکه خودش ادامه داد: چند ماه د مینگفت

 جوون.
 
 شده بود. رهیه کردم. اون هم به من خافشار نگا نیصورد غمگ به
 
 رنجونه. یرو م یوقت ها آدم ناخواسته کس یبعض -



 
 کنم. یدرک م -
 

بود، دستش رو به طرن افشار دراز کرد  دهیدونم از کجا سر رس یکه نم رستار
 !زیشوهرخواهر عز یکن یچکار م نجایو گفت: ا

 
 !زیم برادر زن عززن یدستش رو فشرد و گفت: با شاگرد هام حرن م افشار

 
 نیبه ا نداختیرسددتار م شیچند ماه پ ادیفر باز که من رو  یبا موها نینازن

 افشار انداخت. یطرن اومد و دستش رو دور بازو
 
 وس ؟ می! نریکام -
 
 .یشما بگ یهر چ -
 

 دور شدنشون پونه آروم به افشار گفت: خدا بهتون صبر بده. موقه
 
 تادهسیا زمونیبود. به رستار که کنار م نینازن یمن چشمم هنوز دنبال موها یول

ها باز یبود و امشدددب نقش اژد بان رو  مه چ یم ینگه گاه کردم. ه  زیکرد، ن



 نزمویکرد. اخم کردم. از م یم ییانقدر منو هوا دیتموم شددده بود و نبا نمونیب
 دور شد.

 
ه ب بودم دهیبابا رو ند یاز کنار بابا بلند شددد و من که درسددت و حسدداب مانیا

 سمتش رفتم. تو راه با چند نفر دست دادم و کنار بابا نشستم.
 
 !؟یچند روزه ناراحت گهیمامان م -
 
 دلم. زیاالن خوبم عز -
 

 یخواسددت ییبه بعد هر جا نیرو دور شددونه هام انداخت و گفت: از ا دسددتش
 اول به من خبر بده. ،یبکن یخواست یهر کار ،یبر
 
 چشم. -
 
 ها نباشه!!« چشم»از اون « چشم» نیا -
 
 .ستین -
 
 !دهیش -
 



بود به سمتش برگشتم. اول مجلس فق  سالم کرده  ستادهیانوش که ا یصدا با
 .ادیگفتگو م یدونستم برا یو م میبود

 
 ؟یخوب -
 
 ممنون. -
 

 .زمیعز امیبلند شد و گفت: من االن م بابا
 
جا الیتا در و یورود ریبه طرن مسدد و با رو یرفت. انوش  بل راحت یبا  یم

 بزنه که گفتم: خانومت خوبه؟ ینشست. خواست حرف
 

 کرد. یجمله رو نداشت و با تعجب نگاهم م نیا انتظار
 
 !ستیکه. ن ینیب یم -
 
شده رو نیاطران نگاه کردم و چند به شم رو زوم  . احتمااًل دمیخودمون د یچ

شک  ی نشی. مهم ترمیشد یم یخوب یسوژه  شم م اخمو بود که  یجفت چ
 بود. ستادهیصاحبش با فاصله، سمت چپ انوش ا

 



 ست؟یچرا ن -
 
 !ایدانشگاه معرون شده... تو استرال هی یعلم أدیچون عضو ه -
 
- ... 
 
 «داره یقلق هیهر کس » گهیدارم که م یشعار هیمن  -
 

 ه؟یو گفتم: قلق من چ دمیخند
 
 !یستین یخنده گفت: تو هر کس با
 

ابا حرن زده بود که انقدر خوش اخالق شددده بود. به صددورد با ب یلیخ حتماً 
 کرد. یبه ما نگاه م مان،یا یتوجه به حرن ها یرستار نگاه کردم که ب

 
! به پدرد قول دادم ازد دهیدسددت من گذاشددت و گفت: شدد یرو رو دسددتش

 مراقبت کنم.
 

 به مراقبت داشتم. ازیحق با بابا بود. من واقعًا ن انیجر نیاز ا بعد
 
 قول دادم... دوِست داشته باشم. -



 
ستم ا یم ستم رو ب ینطوریدون ستم د سخته. خوا  ونریحرن زدن چقدر براش 

د بود و جدا ش مانیکرد. به رستار نگاه کردم که از ا شتریبکشم که فشارش رو ب
 .ومدیبه سمت ما م

 
 .یکنم که منو دوست داشته باش یقول دادم کار -
 
ستم بگم  دیحرن ها از انوش بع نیا سرد خورده؟ یزیچ»بود. خوا  یول« به 

سلمًا منظورش ا ستش رو به طرفم گرفت و م شد و د شد. انوش بلند   نیروم ن
صبود که ب ستار بهمون نزدمیر*ق* به رابطه  نیاز ا شتریب دیشده بود. نبا  ی. ر

از  یچ تدونسدد یدادم. خودش هم نم یسددر و ته ام با رسددتار ادامه م یب ی
ست انوش رو گرفتم و حرکت کردخواد.  یم یزندگ سر مید ستار با تعجب  . ر

ست یکارش م نیکرد. با ا تمی. انوش به طرن مرکز باغ هداسدتادیجاش ا  خوا
سددرها به طرن ما  شددتریکنه. ب یزد رو رسددم یکه درباره ش حرن م یزیچ

نگاه  أدزد. جر یبود و نبودن زن انوش هم به تصددوراتشددون دامن م دهیچرخ
 کس العمل رستار رو نداشتم.کردن به عقب و ع

 
شتمیشده بودم و قدم هام رو کند بر م جیگ  میدش  ینزد تیبه جمع ی. وقتدا

 .میبار امتحان کرد هیآروم گفتم: انوش! ما 
 



جمه  یمامان کج کرد که جلو زیرو به طرن م رشیمنظورم شددد و مسدد متوجه
. با دقت به من نگاه کرد که ادامه دادم: من میسددتادیا ینشدده. گوشدده ا هیضددا

 !ایاسترال ینخواستم که زنت رو بفرست
 
 ؟یناراحت هیبه تو نداشت. به خاطر مهد یاون موضوگ ربط -
 
 .شمیانوش من بچه دار نم -
 
 خارج. میری... ممیکن یم شیکار هی -
 
 ؟« خوام یاز بچه م شتریتو رو ب» یگیچرا نم -
 
- ... 
 
 ؟یکن ینم یمعذرد خواه یکه باهام کرد یر کارچرا به خاط -
 

ست ش یحرف خوا ستش رو  مونیبزنه که پ شد و به جاش با اخم نگاهم کرد. د
 ول کردم و دور شدم.

 
 ؟یمامان نشستم که گفت:جواب انوش رو داد کنار

 



 خوامش. یآره. نم -
 
 بود. دواریام یلیباباد خ -
 
- ... 
 
 خودد باشه. لیکه باب م یکس شاالینداره. ا یبیع -
 

ستار د یزدم ول لبخند س گهیمطمئن بودم که بعد از ر شمم نم یک . من دایبه چ
س شب با  یک ت بدم! جواب مثب گهید یکیبخوابم و فرداش به  یکینبودم که ام

اشددتن با ند دیکنم. نبود. به هر حال با داینگاه کردم که رسددتار رو پ تیبه جمع
صحبت هاومدیمن کنار م سرش به کار خودش و هم   مانیبود. ا ش. هر کس 

مشددغول حرن زدن بودند. رو به  الدیبودند. الهام و م ر*ق* و پونه در حال 
 ست؟یمامان گفتم: واسه پونه بد ن

 
 نه. هنوز زوده. -
 
- ... 
 
 لباسم خوبه؟ -



 
 صورتش نگاه کردم. یو لبخند رو میکه با هم سفارش داده بود یراهنیپ به
 
 خوبه. یلیخ -
 

شتم. پ تیجمع نیب دوباره ستار گ ش  رو تو داشیدنبال ر سوزش ا  ینکردم. 
شم هام حس کردم ول صورت یسع یچ ه ک یکردم خودم رو کنترل کنم. بابا با 

سع یازش خونده نم یزیچ سع دپوریشد به  س دپوریزل زده بود و  ست به   نهید
 شیاون کلبه مال چند قرن پ یتو یکرد. انگار اتفاق ها یجلوش نگاه م زیبه م

 ه؟یچ نیو گفت: ا دیبازوم دست کش یرو  یکوچ یبود. مامان به کبود
 
 از پله افتادم. -
 
 مامان؟ یستیچرا مراقب خودد ن -
 

 نگاهش کردم. نیو غمگ نهیمرتب کردم که نب میشونیزخم پ یرو رو موهام
 
 مامان! -
 
 جان؟ -
 



 ممنون. یبه خاطر همه چ -
 
 چند روز؟ نیاهم کرد و گفت: دلت تنگ شده بود البخند نگ با
 

و سر و صدا رو نداشتم.  یشلوغ ینگفتم. حوصله  یزیهم لبخند زدم و چ من
 هیفق  »م رستار بود. به خودم گفت دنید یبرا شتریبلند شدم که قدم بزنم البته ب

 «نگاه کوچولو...
 

به طرن جا داشیپ یآدم ها و اطران رو چ  کردم. وقت تمام پارک  ینکردم 
شونه هام محکم کردم. از  یسرد شده بود. شال رو رو یرفتم. هوا کم نشیماش

 گاریسدد ایمختلف رد شدددم و چند نفر رو در حال صددحبت  یها نیماشدد نیب
 رو به رو بشم. یدونستم قراره با چ ی. مدمید دنیکش

 
زل  شیخال یآرامش و سددکود به جا یبود. چند لحظه تو یخال 206 یجا

 یاومد. اشک رونیزدم. صورتم رو به سمت آسمون گرفتم. ماه از پشت ابرها ب
گاه رو خاطره »گونه هام نشددسددت رو پاک کردم و به خودم گفتم  یکه ناخودآ

س فیضع یصدا«. تونه ببره! یهاش رو که نم شن یقیمو شد.  یم دهیهنوز 
 نیادم و از ب. راه افتنمیبش هیتونستم کنار بق یوضه نم نیبد شده بود و با ا المح

رو دور  الیشد. و یم دهیآروم موج ها کم کم شن یدرخت ها عبور کردم. صدا
ساحل تو س یصدا یسکود فرو رفته بود و حت یزدم.  شده بود یقیمو . قطه 



شن کرده بود. رو یالمپ ها ضا رو رو س یچراغ برق ف ستم و  ینگتخته  ش ن
شتم. انعکا یزانوها یسرم رو رو شده م گذا صحنه  یس ماه توجمه   یآب 

کف دسددتم رو لمس کردم. حداقل  یرو درسددت کرده بود. خراش ها ییبایز
سپند راحت بود. مامان هم که ا المیخ شت. فق  دلم پ مانیاز   شیو پونه رو دا

ستار رو قبول کنه. حداقل  یموند. م یبابا م شرط ر ست  شر یکم هیتون ط از 
 رو.

 
ست هام رو رو سرم شتم. دنص یرو بلند کردم. د ض ایورتم گذا وقت ها  یبع

رو گرفته بودم... نفسم رو  یزندگ نیشد. اما من سهمم از ا یرحم م یب یلیخ
 یابر هم رو کهیت هی یفود کردم و به آسددمون نگاه کردم. هوا صددان بود و حت

شونده بود. ماه کامل! لبخند رو ست و  یماه رو نپو ش شملب هام ن هام رو  چ
شدن رو  ی. من هم قربانهیدونست آرزوم چ یبستم. خدا بدون گفتن من هم م

 گرفته بودم! ادیخوب 
 

داد.  یهول م ایمن رو به طرن در یزیمرموز شددده بود و انگار چ یلیخ شددب
شال رو رو سمت موج ها حرکت کردم.  شدم و به  شن ها انداختم. باد  یبلند 

 که داشتم تعجب یداد. از آرامش یبهم م یبود و حس سبک دهیچیموهام پ یتو
سته خ گهید ود؟بهم داده ب یچ یزندگ نیکرده بودم. دوباره پل  هام رو بستم. ا

سا یلیشده بودم. خ سته. پل  هام رو باز کردم.  شن ها  یرو یمحو ی هیخ
 و محکم نگه ام داشت. دیچیتر شد. شالم رو دور شونه هام پ  یافتاده بود. نزد



س یدوباره بو  دیگوشم گفت: با ریبه دماغم خورد. ز شیشگیهم گاریادکلن و 
 کرده! دایطرفدار پر و پا قر  پ هیبگم  شایبه کر

 
 رو گرفت... کروفونیانداختم که ادامه داد: پدرد م نییرو پا سرم

 
 به قلبم چنگ انداخت و به طرفش برگشتم. یزیچ
 
 گفت؟ یچ -
 
: دمی. دوباره پرسدیگونه م دست کش یشد و رو رهیسکود به چشم هام خ یتو
 گفت رستار؟ یچ
 
 بگه. یزینذاشتم چ -




