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 5 نیسکوت دلنش

 نیسکوت دلنش
 یباسمه تعال

 
 ترنم دخترم نمیخوای پاشی نمازت قضا میشه ها؟!!!

خیلی دلم میخواست بخوابم خیلی خسته بودم تا نزدیکیهای اذون داشتم درس 
سته به طرف  شمای ب شتم با چ شدم دا سختی از روی تخت بلند  میخوندم به 

که یهویی دستتتشتتویی میرفتم  امه همین وری برم درستتت میرستتم به در  
بومبببب  آخ سرم  آخ سرم داغون شد هرچی خونده بودم پرید به زور الی یکی 
از چشتتمامو باز کردم بلللهه چند ستتانتی اشتتتباهی اینارفتر از در بودم پفی 
کشیدم و در دستشویی رو باز کردم اما با دادی که شنیدم زود درو بستم خیلی 

سیدم چند لحظه همیناور مات مونده بودم ک شد وتیام تر شویی باز  ست ه در د
 اومد بیرون 

 تیام:بهت یاد ندادن دسشویی وقتی هس نباید بری یا باید اول در بزنی 
 *:خب حاال مثل اینکه داشته چیکار میکرده در ضمن منکه چیزی ندیدم 

تیام یه بی تربیتی بهم مفتو رفت تو اتاقش منم زود خودمو انداختم تو دسشویی 
مگه م بوری با آب سرد وضو »ب وضو مرفتمو اومدم بیرونو با لرز از سردی آ

باز تو بیدار شتتدی من نمیدونم ماله کیوون دیر به دیر بیدار میشتتد « »بگیری؟
با لرزی که «مشتتکل از من نیستتت از خودته« »ماله من چرا ایناوری نیستتت؟

 با وجدان بی وجدانم کشیدم با لرزه دیگه دیدم تاحاال کردم به دست از میتینگ
من با لباسه آستین کوتاه وسط راهرو دارم با خودم بحث میکنم االن کسی منو 
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ه از یه دونه زدم به ستترم ک« باز شتترون نکن« »نیستتتی ؟»ببینه فکر میکنه خلم 
 شدتش دستم درد مرفت آخ ناله کنان رفتم تو اتاقم و

 
ادر چ درو بستم ،س اده ای که مامانی برای سن تکلیفم مرفته بود رو باز کردمو

نماز ستتفید با ملهای ریز آبیمو ستتر کردم و قامت بستتتم وقتی نمازم تموم شتتد 
برای همه مخصتتوصتتا خودم که ناراحتی قلبی داشتتتم دما کردم از وقتی به دنیا 
سیده  شد که ناراحتی قلبی دارم ، از پدرم که ژنتیکیه به من ر اومده بودم معلوم 

نداشتم ولی از وقتی که استرس سالم نشده بود اصال مشکلی  ۱۸تا زمانی که 
شده  شد ،چند بارم  دچار حمله های جزئی  شرون  کنکور به جونم افتاد دیگه 

نارو  حاال ای»ام و دکتر هم مفته امه بازم دچاره حمله بشم باید سریعا ممل کنم 
باز که تو پیدات شتتد ؟ اصتتال صتتبر کن «»ولش کن پاشتتو برو یه چیزی بخور 

»   «بخورم مگه به تو ربط داره هان هان بگو دیگه ؟؟؟ببینم چرا برم یه چیزی 
 «نخیر به من ربط نداره ولی صدای شکمت دیگه رو امصابمه پاشوووو

دقت کردم دیدم بله مشتتنمه چ ورم مشتتنمه باید برم یه چیزی بخورم هوا هم 
دیگه روشتتن شتتتده بود کم کم باید میرفتم یونی امه میخواستتتم بخوابم هم 

سترس ا ستم ا سابی بخوابم نمیتون ست و ح شته در صال نزا متحانات این ماه ا
کیلو وزن کم  ۵حتی غذا هم نتونستتتم درستتتت و حستتتابی بخورم  فکر کنم 

کردم؛س اده و چادرمو جمع کردم و تو کشوی مخصوصش مذاشتم بلند شدم 
و از اتاق رفتم بیرون که همزمان تیام هم از اتاقش اومد بیرون تا چشتتمم بهش 

ح اومد جلوی چشمم و خ الت کشیدم ولی زود خودمو جمع افتاد اتفاق صب
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کردم که مسخرم نکنه ،بهش نگاه کردم داشت جلوی آینه موهاشو برسی میکرد 
بدی « »االن میخوای معرفیش کنی ؟»، جازه  مه ا له ا یدم «»ب جازه نم نخیر ا

میخوام خودم معرفیش کنم اهم اهم این آقا پسر خوشتیپ و با کماالت اسمش 
ن  شتتشلشتتم استتتاده با اینکه ستتنش کمه ولی باهوشتتو با جربزه هستتت تیام خا
دیگه دیگه چیزی نموند آهان قیافش هم بیشتر شبیه باباشه چشما   2۷سنشم 

درشت و مشکی مشکیهااااا پوستش سفید و موهاشم قهوه ای نه تیره نه روشن 
بینیشتتم خوبه به قوله معروف متناستتبه وبه صتتورت کشتتیده و مردونش مییاد 

شمل شه  ��با صورتش همی شتری ،  شبیه دخترا نه زیاد بزرگ  نه زیاد غنچه ای 
ستتاکت دارم حرف میزنم «»اهم اهم .....«»شتتش تیشه الهی من قربونش برم 

آره مزیزم یه پارچه آقاست پسره آرومیه ولی ماهی وقتا شیانتم میکنه الهی ای 
برات  یره  م ب یزم ؟؟«»ترنم  مز نده  مو یزی  چ ظرت  ن هوم «» به  ین او از ا

سال بزرمتره  سه  شمام هم  سههه«»خلوچلچ س س سی دیگه ب همین ور به « مر
با وجدانم ستتخن میگفتم، با پستتگردنی ای که خوردم  به  تیام زل زده بودم و
اندازه ی ته استکان خدابیامرز نوه ی نوه ی مامان بزرمم باز شد و از شدتش به 

ا دیدن گاه کردم که بجلو پرت شدم با تع ب برمشتمو به شخصه ضربه زننده ن
نیشه بازه تیام کفری شدم و به طرفش حمله ور ولی از اون ایی که پدر و مادرم 
ستتره من کوتاهی کردن قدرتم نرستتیدو تیام با یه دستتتش دوتا دستتتامو مرفت 
ستتر  جیز زدم که دستتتامو ول کنه ولی اون همین ور میخندیدو مفت :وای 

تا کپ کردنو بهت نشتتون بدم ترنم خیلی باحال کپ کردی دختر *:ولم ک ن 
 موریل 
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تیام:آآ دیگه بیتربیت نشو تقصیره خودت بود که محو جمال وجبروت من شده 
 بودیو جوابمو نمیدادی 

 *: کی مفته محو تو شده بودم هان من داشتم فکر میکردم 
 دستامو ول کرد« البته به ظاهر » تیام که دید آروم شدم

 
 اشتم خودمو با نگام میخوردم هان ترنم خانوم تیام: معلومه ،نکنه من بودم د

 *:نکه خوردنی هستی، ایششش
سرم  شته  شمای بهت زد  به طرف پله ها رفتم که تیام هم پ بعد هم جلوی چ
ستم ولی به  شما خوردنی نی شد مفت : ترنم خانوم از نظره  اومد وقتی هم پام 

 ه دوستتتشنظره دخترای یونی کده که این طور نیستتت یکیش دیروز داشتتت ب
 یواشکی میگفت این استاده بد تیکییه ...

اینارو مفتو خود  زودی از پله ها پایین رفت از حرفش یه لبخند کن ه لبام 
شوخی میکنه ولی واقعا تیام خو  هیکل بود  ستم داره  ست میدون ش عد به ب»ن

 «خیله خب حاال« »من میگه چشم چرون واقعا که 
 وم بردم ،همه پشته میز نشسته بودند .با صدای شکمم به طرفه آشپزخونه ه 

شد خدمت خانواده ی محترم همتون جمعید ملتون کمه که  سالم مرض  به به 
شما  شدنه  ضی به اذیت  شینید من را شینید ب شین ب منم اومدم ترو خدا بلند ن
نیستم همین ور که داشتم حرف میزدم پشت میز هم مینشستم که تیام خان باز 

سخن باز کرد :آخه ج ست بگو  دوما کمتر ور لب  ضرب المثل و در وجه اوال 
 ور کن سرم رفت 
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*:واقعا که تیام ،اصال من دوسدارم ضرب المثل هارو اشتباهی بگم تورو سنن 
 هان 

 تیام :با بزرمتر از خودت درست صحبت کن دختره چش سفید 
 بعد این حرفه تیام بابا با صدای بلند  روبه هردومون مفت : استپ 

شت ونیر روی نون با این حر شدیم حتی مامان هم که دا ساکت  فش هممون 
شلیک خنده ی من موتور  ست همون ور موند که با  شید کارد به د ست میک ت

 مامان و تیام هم روشن شد
 

بابا با تع ب به هر سه تامون نگاه میکرد مامان زودتر خودشو کنترل کردو روبه 
بچه ها میگی که درستتت  بابا مفت : آقا منصتتور شتتما خودت همیشتته به این

صحبت کنید حاال خودت... بعد سرشو با لبخند به نشانه ی تأسف تکون داد. 
 بابا روبه من و تیام کردو مفت : مگه من چی مفتم ؟

تیام که بخاطره احترام به بابا  خندشو کنترل کرده بود مفت : از شما که پسر یه 
  فرد ادبی و ادب دوست هستید مفتن این کلمه بعیده

شد مفت:خدا  شرون کرد به خندیدن وقتی خند  تموم  شد  بابا وقتی متوجه 
شانه ی به یاد آوردن  بیامرز متنفر بود از این ور حرف زدنها بعد با لبخندی که ن
خاطرات بود به نقاه ای خیره شتتد ...خالصتته با خنده وشتتوخی وستتر به ستتر 

از ستتر میز بلند مذشتتتنای من و تیام صتتبحانمونو خوردیم ،من زودتر از همه 
 شدم که مامان مفت :ترنم دخترم تو که چیزی نخوردی پس ک ا میری ؟

 *: مرسی مامانه ملم سیر شدم دیگه میلی ندارم 
 مامان :باشه دخترم برو پس حاضر شو 
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به اتاقم رفتم و آماده شتتدم حاال نوبته آرا ویرا بود شتترون کردم به یه -*:چشتتم 
 آرایش مالیم کردن

 
رتب ابروهام م-مامانم هستتتم البته با کمی تشییرات ،صتتورتم بیضتتی منم کپ 

بینی کوچک سرباال ومونه های -چشمای خمار مشکی.با مژه های بلند -شده 
برجسته واما لبام غنچه ای وصورتی پررنگ  ،موهام هم از اول بلوتی ل*خ*ت 
 هست هیکلم هم خوبه ولی قدم کوتاست با صدای تیام که صدام میکرد دیگه
شت  سیدم دیدمش که دا کارامو تموم کردم و از اتاقم رفتم بیرون وقتی به هال ر
با غرغر از در میرفت بیرون به ستترمت قدمهام افزودم  وقتی داشتتتم از جلوی 
شرکت ؛پدرم مهندس ممران و  شدم بابا رو ندیدم  حتما رفته  شپزخونه رد می آ

 نقشه کشیه وبرای خود  شرکت داشت .
ز کارمندان بابام بود البته تا زمانی که تیام به دنیا نیامده بود با مامان هم جزئی ا

شریف خانه داری  ششل  شته محمودی یعنی مامانم به  به دنیا آمدنش خانم فر
انتقال درجه نموده و از فرزند دلبندشتتتان نگه داری کردند.مامانم اصتتوال زن 

 مهربونیه ،پدرم هم که کال مرد بی آزارو مهربونیه.
آشپزخونه، مامان مششول شستن ظرفهای صبحونه بود از پشت بشلش  رفتم تو

کردم و یه ب*و*س آبدار از لپش  کردم که صدا  در اومد منم زودی در رفتم. 
رما بف» کفشتتای مشتتکی استتپرتمو پام کردمو از در هال رفتم  تو حیات که....

یام« انقدر فس فس کردی که رفت  با ت ید  با یام نبود آخه  یرفتم م وای بر من ت
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البته چون امتحانات بودو ومرنه بهم میگه : اصال دوست ندارم منو و تورو باهم 
 ببینند و بگن پارتی می کنی .

با لب و لوچه ی آویزون به طرف در حیاط رفتم و باز  کردم و رفتم تو کوچه 
گاه نمیکردم  جایی رو ن پایین بودو  با ح ب و »و درو بستتتم ستترم  از بس 

ه صدای بوق ماشینی رو درست از دو قدمیم از پشته سرم ک «��خفه«»حیایی
شتتنیدم آنچنان ترستتیدم که فکر کنم خودمو خیس کردم باید وقتی رستتیدم 
شینه  ستم به راننده ی ما شتم و میخوا صبانیت برم شگاه یه چکی بکنم با م دان
چندتا فحش آبدار بدم که تیامو با نیشتته باز و در حاله خنده پشتتته فرمون دیدم 

قوله صتتبا فلفلی شتتدم و پریدم تو ماشتتین و با کیفم افتادم به جونش بعد از ،به 
اظهار غلط کردن تیام دیقه بس کردم و راه افتادیم ولی تا به دانشتتگاه برستتیم 

سامت  سیم ومن باید  سره غر زد که دیر میر میرفتم و از این حرفا که  ۷/۳0یک
  شتتدم که کستتی مارو نبینهباالخره رستتیدیم که من یکم مونده به دانشتتگاه پیاده 

شون باهم » سی با خود  نمیگه که اینا چرا فامیلیها سور یعنی ک آخه بگو پروف
تاحاال که کستتی نگفته در ضتتمن «»یکیه شتتاید باهم یه نستتبتی دارند واال ...؟

 « بی ادب«»برو بابا «»سرت به کاره خودت باشه وسط صحبتهای منم نپر 
 

م در نمی اومد از بس تند اومده بودم  وقتی رستتیدم جلوی دانشتتگاه دیگه نفستت
یکمی مکث کردم و بعد مثل یه خانم باوقار از جلوی حراستتت رد شتتدم ، رد 
شتتدن همانا و دوییدن من به طرف صتتبا که کمی اونارفتر داشتتت با دختری 
صحبت میکرد همانا کم مونده بود برسم بهشون که دختره وقتی به صورت من 

شت و سم در نمی اومد خم نگاه کرد پابه فرار مذا سیدم دیگه نف صبا ر قتی به 
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شتتدم و نفستتای ممیی کشتتیدم بعداز چند لحظه که حالم خوب شتتد راستتت 
واستادم چشمم به قیافه ی صبا که متع ب به من نگاه میکرد افتاد با سالمم به 
خود  اومد و مفت البته با مصبانیت که سعی در کنترلش داشت :ترنم ،دختر 

باره قلبت بگیره چی اونوقت من چه خاکی به دیوانه چرا داری م یدوئی امه دو
سرم بریزم همین ور داشت به جونم غر میزد از حرفا  خیلی ناراحت شدم و 
وستتح حرفا  مفتم : حاال که چیزیم نشتتده ، مثله اینکه وقتی حالم بد میشتته 
مزاحمت میشتتم دیگه میتونی از این به بعد با من نباشتتی که امه خدای نکرده 

م بد شتتتد مزاحمت نشتتم بعد هم از کنار  رد شتتتدمو به طرفه ستتتالن حال
 امتحانات رفتم 

ید دنبالم و داشتتتت ازم  مثله اینکه صتتبا متوجه شتتتد که زیادی تند رفته دو
مذرخواهی میکرد باالخره خودشو بهم رسوند وجلم واستاد ومانع رفتنم شد و 

 مفت: ببخشید دیگه تری جونم یادم نبود ..
وندم که با دستتتا  صتتورتمو به طرفه خود  کردو خیره به رومواز  برمرد

 چشمام نگاه کرد که یه مرتبه خودشو انداخت تو بشلم شرون کرد به مریه کردن
 

به زور از خودم جدا  کردم و  منکه هاج و واج مونده بودم تو کار این دختر 
شیدمت بس کن ،بس کن دیگه  شه بابا بخ صبا چرا داری مریه میکنی با مفتم :
اه دختره زر زرو چند لحظه بعد دوباره خودشتتو به من چستتبوندو همین ور که 
یدونی وقتی مزیزترین دوستتتت آدم جلوی  که نم خه تو  فت:آ یه میکرد م مر
چشتتمش حالش بد بشتته چه حالی به ادم دستتت میده ،وای وای ترنم وقتی که 
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شدم  صبانی  سیدم ولی بعد  م صورتتو اون وری قرمز دیدم اولش خیلی تر
 چرا رمایت نمی کنی.که 

از خودم جدا  کردم و مفتم خیله خب بیا این دستتتمال اول چراغاتو خامو  
شید دیگه نمیدوئم خیالت  شه ببخ ضمن با شه در  کن که دیگه حالم داره بد می

 تخت حاال امه دیگه چراغات روشن نمیشن بیا بریم 
  توی خرصتتبا: خیلی بیشتتعوری ترنم حالم بد شتتد اه منو با  که دارم برای 

 مرواریدامو تلف میکنم  االن هم بیا بریم که دیگه خیلی دیره .
با صبا رفتیم سره جلسه ،صندلیهای من و صبا خیلی از هم فاصله داشت صبا 
ساتیت  ست کنار توالت ا سوم بودم که در ردیفهای جلو بود من از آخر ردیف 

پستتر  پرویی بود ، شتتانستته مارو با  ترو خدا ، صتتندلیه کناریم هم واستته یه 
هستتتش که از اولین ترم باهام ل ه اه اه پستتریه تفلون حالم از  بهم میخوره 

بمیرم من که « »نکنه تو هم میخوای مثله این رمانا آخر  ماشتتقش بشتتی»
بخوام ماشی این یالشوز بشم ،ببین امه یه بار دیگه چرت و پرت بگی دهنتو مل 

له ؟؟ نه جزبرو« اووهوم » «��میگیرم روا عد نیم ستتتامت  ��وای ن باالخره ب
معالی برمه هارو پخش کردن، با بنام خدایی که ناظر مفت مثله چی برمرو از 
رو زمین برداشتتتم که با حرکت مانگستتتریم تفلونه هم تع ب کرد دیدم خیلی 
خراب کردم یه ایشتتی مفتم که خودمم تو  موندم که آیا ،چرا ، زیرا ،این ایش 

به جواب دادن از کرم ریختنای این تفلونه  دیگه چی بود خالصتته شتترون کردم
نگم بهتره ،آقا ازم تقلب میخواستتت از کی از من، وقتی تموم کردم از فکرم یه 
لبخند موشتته ی لبم نشتتستتت اونم فکر کرد میخوام بهش تقلب برستتونم که 
سی اول یه نگاه به  شید... بدجن شادتر از من زد ولی در کمال ...ببخ لبخندی م
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یه نگاهم به پستتره که دیدم هنوزم داره نگاه میکنه بلند شتتدمو  کل برمم کردم و
برممو هم برداشتتتم ورفتم که تحویل بدم  وقتی از کنار  رد میشتتدم  چهره ی 

نه آره جو»برزخیشتتو دیدم ولی چه کنم که مامانو بابام بچه مثبت بارم آوردن 
شدم تا باهم جوابارو چک کن« خودت  صبا  سالن زدم بیرون منتظر  چه »یم از 

ست جواب دادی کدومو غلط  سوالو در کاره مزخرفیه بعد امتحان ببینی کدوم 
آیا آبی که ریخته دیگه جمع میشتته ،جوابی که نوشتتتی با چکککک کردن تو 

شه  سیژن وارده ریه  «»غلاه درست می شو اک ساکت  بازم که حرف زدی یکمی 
ته یستتت داشتتهام بکنم این استتتاد غالمیه بی فرهنگ رفته دستتتشتتویی معلوم ن

چیکار میکرده ،وقتی که دره دستشوییرو باز کرد که بیاد بیرون دیگه داشتم فکر 
چرا بعد مردنت که تازه اون «»میکردم بعد مردنم به خوابه مامانم برم یا بابام 

بدبخت بیچاره ها دارن از دستتتت یه نفستتته راحت میکشتتن که میخوای تو 
شون هم بری؟  شون دخ«» خواب شند ثانیا اوال همه آرزو شته با تری مثله من دا

شون بگم  شد اخه « میخوام برم ملت قتل و قاتلو به مثله اینکه بی وجدان قانع 
دقیقه صبا هم اومد بیرون داشت می اومد به طرفم  ۱0دیگه چیزی نگفت، بعد 

منم داشتتم نگا  میکردم که تفلونو پشتته ستر  دیدم که با یه من اخم به من 
می اومد خودمو زدم به کوچه معروفه و شتترون کردم با  نگاه میکردو اینارفی

از »صبا که بهم رسیده بود درباره ی امتحان صحبت کردن و خواستیم بریم که 
 صداشو که اسممو صدا میکردو شنیدم « شانسه تک شاخم کوچه بن بست بود 

 تفلون:خانم تهرانی؟
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 ی ؟ا من ل برمشتمو سوالی بهش نگاه کردم که مفت : میشه بپرسم چرا ب
 وای فکر کنم فهمید آخه وقتی برممو دادم به ناظره چشولیشو کردم 

شد ولی مثله اینکه  شاید یه مع زه ای  شتم به همون کوچه معروفه که  بازم برم
 از مع زه هم شانس ندارم  ،خودمو نباختمو مفتم : متوجه منظورتون نمیشم ؟

 بده اونم راپرته منو ؟ تفلون:میگم به نظرتون کی میتونه به ناظره راپرت
بعدشم دسته صبا رو مرفتمو از  دورشدم که با -*:به من چه مگه من فضولم 

 صدای بلند مفت منتظر تالفی با  جوجه اردک زشت 
 یه برو بابایی مفتمو دستمو برا  تکون دادم 

شد ذهنم آزاد  شگیمون ،وقتی از بابت امتحان راحت  صبا رفتیم پاتوق همی با 
خانم  دوتاشتتو اشتتتباه  زده بود ولی انگار نه انگار همیشتته  شتتد، ولی صتتبا

 همین وری در مورد درس بیخیال بود .
شکی صبا که یه هاج بک م سته ی  درب و -با هزار جون کندن خودمونو  به خ

شش بود که حاال دیگه ازدواج کرده بود و برای خود   داغون بود اونم مال دادا
رار مذاشتیم به مناسبت تموم شدن امتحانات مرفته بود  ،اژتوی راه باهم ق ۴0۵

و خلصی ازخلصینشگاه البته فقط من چون صبا میخواست بازم بخونه ودکترا 
ودکتراره ،خودمونو یه شتتام مهمون کنیم .صتتبا منو دم در خونمون پیاده کرد و 
سالم بلند باالیی بهش کردم و به  شدم پدرم خونه بود ، رفت .وقتی وارده خونه 

م ،بعد از تعویض لباس، آبی به دست و صورتم زدم و به طبقه ي پایین اتاقم رفت
 رفتم ...
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تا استتتکان چای  2اول به مامان که تو آشتتپزخونه بود ستتر زدم و ستتالم کردم و 
شای  ششول تما ستم ،م ش شه بابا بهش تعارف کردم و کنار  ن ریختمو رفتم پی
تلویزیون بود ،یکمی از چاییمو خوردم و روبه بابا مفتم :باباجون جونی یادتون 

ستال پیش بهم چه قولی دادین بابا به طرفم برمشتتو مفت : چه قولی  2هستت 
 دختره بابا ؟

شه :اا به همین زودی یادتون خودمو یکمی برا  لوس کردم  شتر ب که اثر  بی
شرکتتونو دادین  در موض  شما نبودین که بهم قول یه کار خوب تو  رفت، مگه 

 ازم خواستین که فوق لیسانسمو بگیرم 
 بعد هم یه لبخند مشاد تحویلش دادم که در همین حین تیام هم از راه رسید

سالم بر اهل منزل ،خبه خبه خودتو جمع ک شوهر کردنشه تیام:  ن ،دختره وقته 
تازه حاال داره خودشتتو واستته بابا  لوس میکنه اصتتال از ک ا معلوم  این ترم 

 مشروط نشی هان؟
شم غره به تیام  رفت و  شپزخونه بیرون اومد و یه چ صدای تیام از آ مامان که از 
به کار این بچه داری ؛ دخترم خانم  بهش مفت : اوال ستتالم دوما تو چیکار 

 شده مامان به قربونش مهندس 
بعد ابروهامو برای تیام هی باال مینداختم ونیشتتمو -*: خدا نکنه مامان جون 

یاد و  تت ب بذار نمرا گه اول  یام راستتتت می با هم مفت :ت با باز میکردم ، برا  
صمیم میری میکنیم . با این حرف بابا مثل باد الستیک  مدرکت و بگیری بعد ت

شتتتد و حاال تیام بود که برام ابرو باال می خالی شتتتدم و لب و لوچم آویزون 
صدا کرد ،تیام هم رفت تا  شخند میزد .مامان هممونو برای ناهار   انداخت و نی



 17 نیسکوت دلنش

شو موض کنه ،من هم به کمک مامان رفتم و میز و چیدم ،یکم دیگه بابا  سا لبا
و تیام هم اومدن وشتترون کردیم به خوردن ،الحی که خورشتتت فستتن ونای 

 نداشت . مامان فرشته حرف
 وقتی که غذام تموم شد میخواستم از پشت میز بلندشم  که مامان صدام کرد 

 *:بله مامان 
مامان : دخترم امشب خونه ی ممه مرجانت دموتیم برو استراحت کن تا شب 

 کسل نباشی 
 *:ولی مامان من و صبا امشب شام میخواستیم بریم بیرون .

صبح بعد از شما زنگ زد و  بهم مفت  مامان: خب دخترم ممه مرجانت  رفتن 
منم نمیدونستتتم که با صتتبا قرار داری ،امرم نری حتما مرجان ناراحت میشتته 

 ،اصال میتونی یه شبه دیگه با صبا بیرون بری .
با لب و لوچه ی آویزون به طرفه اتاقم رفتم و بعد از اینکه به صتتبا خبر کنستتل 

قاع کردم و روی تختم دراز شدن برنامرو دادم وکلی هم غرغر شنیدم  ،تلفن و 
کشیدیم و به نقشه هایی که کشیده بودم و به دیوار زده بودم نگاه کردم ،وقتی که 
شتم من هم  رشته  ششل پدرم مالقه دا شدم به دلیل اینکه  به  شگاه می  وارد دان
ی نقشتته کشتتی وممران  و انتخاب کردم ولی تیام نه اون چون  مالقه ی زیادی 

 اره ؛ ادبیات انگلیسی انتخاب کرد .به زبان انگلیسی د
فکرم به طرف مهمونی امشتتب رفت ،ممه مرجان یه پستتر به استتم ستتپهر و یه 

 دختر به اسمه سومند داره .
سپهر یه سال از تیام بزرمتره و تو شرکت بابا مششول به کاره و سومند هم یه سال 

 ممه ی بندهاز من کوچتره و دندان پزشکی میخونه. آقا متین سپهری هم شوهر 
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یات بود که دیگه  یات داره ومعلم ادب دکتر قلبه ،ممه مرجان هم لیستتتانس ادب
 بارنشسته شده. 

آشتتنایی ممه مرجان و آقا متین برمیگرده به بیماریه مامانی یعنی مادر بابا که 
شدیدی پیدا میکنه طوری که  شون تپش  شبها که قلب شت .یکی از  منیر نام دا

ستان اتفا سوننش بیمار شب بوده، اقا متین که میر شیک  شبم آقا متین ک قا اون 
ممه مرجان و میبینه  یه دل نه صتتد دل ماشتتقش میش  خالصتته خار از بیخه 
موشتته مامانی ما رد میشتته ولی توی این رفت و آمدهای چه میدونم آزمایش و 
چکاب وکه بعدها معوم شتتد کاره آقا متین بوده ممه مرجان هم از  خوشتتش 

مده بود .داشتتت مه مرجان فکر او های م باره ی خوبی  مان در ما به حرفای  م 
 میکردم که خوابم برد.

ست بردار نبود  صال هم د صدای تیام بود و ا صدای کیه دقت کردم  این دیگه 
متر پرید  ۱0یهویی درو باز کردم که از ترس   ۳ 2 ۱بلند شتتدم رفتم پشتتته درو 

 هوا ....
 

م یکرد که دیدم خیلی ترسیده امه وابداز ترس ماتش برده بود و بروبر منو نگاه م
این وستتط کتکرو خوردم پس یه قیافه ی حی به جانبی با یکمی مصتتبانیت به 
شرون کرد به خندیدن و  ستش اومد و  ساب کار د خودم مرفتم که فکر کنم ح

 2مفت :اا ترنم خواهر ملم بیدار شتتدی پس زود آماده شتتو که مامان مفت تا 
تر خوب برو برو ترمل ورمل کن بریم آفرین بعد ستتامت دیگه میریم ،آفرین دخ

زود در رفت ، وقتی درو بستم دیگه نتونستم خودمو نگه دارم ، و زدم زیر خنده 
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سمته کمد و  شم اول رفتم  شدم رفتم که آماده  وقتی که خنده هامو کردم  بلند 
شلوار  سته ای با  سبز پ شم و آماده کردم یه مانتوی  ستم بپو سایی که میخوا لبا

سام ق ست بود ،وقتی کار لبا شام  سفید و کیفه قهوه ای  که با کف شاله  هوه ای و 
 تموم شد

 
دقیقه ای مرفتم و اومدم بیرون با همون حوله ی  ۱0پریدم تو حموم و یه دو  

بدنم نشستم به آرایش صورتمو ،موهامو هم همین وری مذاشتم تا خشک بشه 
شد نمیدونم  شک می صاف بود زود خ شب چرا یه جوری چون ل*خ*ت و  ام

 بودم کال میخواستم خاص باشم 
رژ لب صورتی چون -رژ مونه  -ریمل -اول شرون کردم به کشیدن خط چشم 

شت  سایه ی دودی پ صورتی خیلی بهم می اومد بعد یه  شکی بود رژ  شام م چ
سشوار  شو هم خودم با  شده بود بقی شک  شیدم  دیگه تقریبا موهامم خ پلکم ک

اسامو هم پوشیدم و همه چی تموم شد تو آینه به خودم خشک کردم وقتی که لب
ستم از اتاق برم بیرون که  ستادم ، خوا سه خودم فر نگاه کردم و یه ب*و*س وا
شتمو یکمیشو رو خودم خالی کردم بعد رفتم بیرون  یاد مارم افتادم که زود برم

 که دیگه راه بییفتیم .
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کرده ،دوسته دوران دانشگاهمه  سپهر دو روز پیش برای شام خونشون دموتمون

سه ولی  شد باهم خوندیم ولی بعد  من برای دکترا رفتم فران سر خوبیه تا ار پ
سال از  ۴سپهر توی شرکت داییش مششول به کار شد با صدای زیبا خواهرم که 

 من کوچکتره به خودم اومدم ،
ز که دیگه  ا امیر هنوز خوابی ؟   تقه ای به در اتاقم خورد و دوباره  صتتدای زیبا

شیده بودم  شده ،روی تختم دراز ک سته  صدا کردنم خ صدا  مشخص بود از 
که نیم خیز شتتدم من نمیتونم با فکر کردن بخوابم که ،بلند طوری که زیبا هم 

 بشنوه مفتم : نه خواهری بیدارم اآلن آماده میشم .
باهم  قتیاول یه دو  مرفتم زیره دو  دوباره یاد خاطراتم با ستتپهر افتادم ، و

 بودیم خیلی شیانت میکردیم البته بچه مثبتی 
شتتامپو چشتتممو ستتوزوند که دیگه زود خودمو مربه شتتور کردمو اومدم بیرون 
یه پیراهن  خاب کردم   باستتتامو انت مدم بیرون و ل حولموی کمریمو بستتتمو او
زغالی با کت و شتتلوار نوک مدادی با کراوات تیره تر از رنگ پیرهنم ، شتترون 

 آماده شدن کردم به
 

سام نوبت به  شه ،بعد از پوشیدن لبا ترجیح میدم تو این مهمونی تیپم رسمی با
شونه کردم ولی چون موهام  شکل ماهرانه ای موهامو به مقب  سید به  موهام ر
ل*خ*ت بود چند تار از موهام روی پیشتتونیم ریخت، همیشتته دوستتتام بهم 

 ��تم که میگن دیگهمیگن خیلی شتتبیه مانکنای ایتالیایی هستتتم حتما هستت



 21 نیسکوت دلنش

ستمو با ادکلنم دو  مرفتم یه نگاه دیگه  سه »سامت مارک مرون قیمتمو ب اه ب
این صدای درونم بود که بهم یاد « دیگه امیر ملی چقدر به خودت نگاه میکنی 

 آوری میکرد که دیگه دارم خود شیفته میشم .
 اق در اتاق زیبا واز آینه دل کندمو از اتاقم بیرون رفتم .با خارج شتتدن من از ات

بابا و مامان هم باز شد چه تفاهمی توی خانواده ی ما هست .برمشتم ببینم که 
چرا پس نمییان که دیدم همیناور مات من شتتتدن که یه دفعه مامان به طرفه 
آشتتپزخونه دویید همیناور که به حرکت ستتریع مامان نگاه میکردم برمشتتتم به 

با و مفتم : چش شتتتد یه با و زی با با طرفه  که زی مل نزده بودم  کا و ... حرفمو 
خودشو انداخت بشلمو شرون کرد به ب*و*سیدن صورتم ،همیناور که زیبارو 
از خودم جدا  میکردم که مثله کنه بهم چستتبیده بود مامان هم از آشتتپزخونه 
اسپند به دست بیرون اومد اولش فکر کردم دستش آتیش مرفته ولی نزدیکتر که 

سپند دود  شدن لبای مامان تا اومدم بگم نه که شد متوجه ا شدم ، با غنچه  کن 
دیگه کار از کار مذشتتته بود و مامان دوده غلیز استتپندو به طرف منه بدبخت 
فوت کرده بود و داشتتت یه چیزایی زیره لب میگفت : بترکه چشتتمه حستتودو 
بخیل ....چشتتم نخوری مادر  ماشتتاهالله هزار ماشتتاهالله ... دیگه وقته زن 

رستتیده ها بابا هم حرفه مامانو مهر زد که بله دستتتت رو هر دختری مرفتنت 
 بزاری نه نمیگه 

*: بله پدرجان ولی اول باید کار پیدا کنم بعد فقط قیافه که مهم نیستتت ،مثال 
همین خاستتتگار زیبا بیچاره چون از لحاظ مالی به ما نمیخورد رد  کردین . 

شامم  شد بریم دیگه فکر کنم به  سیم امه همین وری این ا حاال هم دیر  نمیر
 وایستیم .
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شین  سوار ما سره جا  ، بابا و زیبا هم رفتن  سپند دود کنو بزاره  مامان رفت ا
بشتتن منم یکمی ادکلن زدن که الاقل بوی استتپند ندم یه نگاه دیگه به خودم 
شدیم و به طرف خونه ی  شین  سوار ما شدیمو  کردمو با مامان از خونه خارج 

کردیم ، خونه ی ما یه خونه ی ویالیی بزرمه،پدر تاجر فرشه  سپهر اینا  حرکت
از تاجرای سرشناسه شهره مادر هم خانه دار ، زیبا هم درس میخونه، البته هنر 

 ، زیبا ماشی نقاشیه 
سیدیم .  زنگو  سه همین زود ر شت وا صله ندا سپهر اینا  زیاد فا خونه ی ما با 

شد و اول ما زیبا و در آخر من .خانواده  -بابا-مان زدیمو بعد چند دقیقه در باز 
سپهر  سالم کردم وقتی به  ستقبالمون اومده بودند ، به همه  سپهر همگی به ا ی 
رستتیدم همدیگرو محکم بشل کردیم که دیدم همشتتون دارن مارو نگاه میکنند 
قا متین همه رفتیم تو خونه  با تعارف آ زود ستتپهرو از خودم جدا  کردم که 

ومند رفتن تا لباستتاشتتونو موض کنند بابا و آقا متین به جمع مامان و زیبا با ستت
ستیم بعد از اینکه از خودمون کمی  ش شه ن سپهر هم یه مو ستن منو  آقایون پیو

 حرف زدیم به سپهر مفتم مثله اینکه ما آخرین نفر بودیم نه ؟ 
 سپهر : نه هنوز داییم اینا نیومدن

 با تموم شدن جملش آیفونشون به صدا در اومد.
شون میاومد که در  سی صدای احوالپر ستقبال  رفتن که کمی بعد  خانوادمی به ا
باز شتتد و  اول یه آقای کامال خوشتتتیپ و خو  قیافه بعد زنی زیبا وپشتتته 
سرشون پسری که شباهت زیادی به مرده  داشت و بعد  دختری که در حاله 
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ستم میتونوارد شدن داشت با سومند حرف  میزد و صودتش به اونارف بود و ن
 ببینمش ولی بعد از چند لحظه .

 
لبخند به لب برمشتتت و چشتتم تو چشتتم شتتدیم فقط برای یه لحظه ولی وقتی 
شباهت  ساس کردم یه چیزی تو دلم ریخت ،   شد اح نگاهش تو نگاهم قفل 
سپهر و خانواد   شون فهمیدم دایی  سم شت ، با بردن ا زیادی به اون خانمه دا

ستند ، خانما رفتند تا لب سپهر منو برد کنار داییش و ه شونو موض کنند ،  سا ا
معرفی کرد:دایی جون خیلی خو  اومدین ،دایی منصور یادتونه من یه دوست 

 داشتم ،برای ادامه ی تحصیل رفت فرانسه ؟
داییش که هنوز چشمش به من نیفتاده بود چون من با فاصله ی زیادی از سپهر 

 نکه یاد  اومده باشه مفت :ایستاده بودم ،کمی فکر کرد بعد مثله ای
آره سپهر یادم اومد همون پسری که میگفتی خیلی درس خونه بهت مفتم بهش 
ست  سری که میخوا ستخدامی ،همون پ شرکت من ا بگو امه دکتراتو بگیری تو 

 روپای خود  واسته واسه همین نمیخواست  همون اول شرکت بزنه ؟
،هیچی دیگه آخه پستتر  ستتپهر : ماشتتاهالله دایی جون شتتما که همش یادته

درستتخونه دکتراشتتو مرفته و برمشتتته االن هم برای مرض ستتالم خدمت شتتما 
 اومده .

بعد به من نگاه کرد که داییش هم متوجه من شتتد اول یکم با تع ب نگام کرد 
بعد یه لبخند یه لبخند که پر از تحسین بود بهم زد و مفت : مگه نیومدی سالم 

 کنی خب بکن دیگه !!!!
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ز حرفش تع ب کردم ولی وقتی خنده ی ستتپهرو دیدم به خودم اومدمو اول ا
رفتم جلو و سالم کردم اون هم منو بشل کرد و مفت : سالم پسر ماشاهالله بزگ 
ساخته  شدی وقتی این ا بودی همچین الغر بودی ولی مثله اینکه اونور بهت 

 نه ؟ 
 ندم و مفتم :با حرفش خندم مرفت و خودمو به زور نگه داشتم تا بلند نخ

سمش تیام  هم   سپهر فهمیدم ا سر  که بعد از معرفیه  شما لاف دارین .با پ
سرمو بلند :کردم  ستم و  ش سره جامون وقتی ن ستیم  ش سالم کردم و رفتیم ن
چشتتمم خورد به دختر دایی ستتپهر واقعا دختر زیباییه از همه مهمتر ح ابشتته 

ه سپهر نشست کنارم منم دیگچون اصال شالو مانتوشو درنیاورده بود .وقتی که 
 بیخیال دیدزدن دختره مردم شدم .

خالصتته اون شتتب هم تموم شتتد و موقع خداحافظی دایی ستتپهر بهم مفت: 
 امیرجان من طبی قولی که بهت دادم فردا منتظرت هستم .

شحال حرفش از که منم  اظهار باها  همکاری از و کردم قبول بودم شده خو

 شده خسته واقعا برمشتیم خونه به و کردیم فظیخداحا باهمه. کردم خوشحالی

 ��.....برد خوابم نرسیده بالش به سرم بودم
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به خونه که برمشتیم دیگه نای واستادن نداشتم به همه شب بخیر مفتم و بارفه 
اتاقم پرواز کردم اصتتال نفهمیدم چاوری لباستتامو با چه لباس راحتی موض 

تخت که از شتتتدت ظربه تشتتتک تخت باال کردم فقط خودمو پرت کردم  رو 
صبح بود به  ستگی که از امتحان  شدو منم مثله بچه ها ذوق کردمو با خ پایین 

 خواب رفتم ...
 

ستم  سر قامت ب ضو مرفتم و چادر به  شدمو و صبح بلند  صدای اذان  صبح با 
وقتی نمازم تموم شتتد تستتبیح کریستتتالیمو که خیلی خوشتتکل بود برداشتتتمو 

را مفتم و وقتی  داشتتتم ذکر میگفتم فکرم به دیشتتب رفت تستتبیح حضتترت زه
وقتی که وارد خونه ی ممه مرجان شتدم پستریو دیدم که نمیشتناختم ولی بعدا 
شو نمیدونم  سپهره ،خود ست  سومند حرف زدم فهمیدم دو که با خواهر  و 
ولی خواهر  دختر خوب و خونگرمیه باها  خیلی راحت بودم و باهم زود 

واقعا زیباستتت البته مثله داداشتتش استتمش امیرملی ولی امیر مچ شتتدیم ،زیبا 
 صدا  میکنند .

قد  بلند بود و هیکلش مثله مانکنا بود معلومه که باشگاه میره قیافشم که نگو 
ستش برنزه  ابروهای مردونه ی نه خیلی پر ،معلوم بود که -خیلی جذاب بود پو

صودتش می اومد  اصال بهشون دست نزده چشماشم مسلی بود و دماغشم به
شم  شش تیز کرده بود  موها شم  صورت شم یکمی قلوه ای نه زیادا فقط یکم  لبا
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سته بودم می اومد  ش شم تا جایی که من ن شونه کرده بود ،بوی ادکلن به  مقب 
 .اصال چرا من دارم به پسر مردم فکر میکنم واال

صبحی ورز  کن که» شو تنبلی نکن و برو اول  شو  پا شب د آره زشته ترنم پا ی
ک ا خیلی خوردم همش چندتا استتتیک و یه پیاله ستتو  و « »خیلی خوردی 

دوسه نون دسر با شکالت بود و یه پیش دستی کوچیک ساالد و یکمیم زرشک 
با مرغ خوردم چیزه زیادی نخوردم  یا منو هم بخور «»پلو  نه اصتتال میخوای ب

سب اندام میرم و« »؟!!! سیرم االنم به خاطر تنا سی من  رز  نه به خاطر نه مر
بلند شتتتدمو چادرمو با جانمازم جمع کردمو رفتم حیاط تا یکمی « حرف تو 

به خونه  بت  یاطش نستت ما ستتتاختمونش بزرمه ولی ح ورز  کنم ،خونه ی 
ست که من وقتایی که بابا و  شه ی حیاط ه ستخر کوچیک هم مو کوچیکه یه ا

 مهمل رز و مری تیام نیستن شنا میکنم دورتادور حیاط هم باغچه است  که پر
 

شی مل مریم ،یه  شی مل رز و منم ما شگل میکنند ،مامانم ما که حیاطمونو خ
تاب ستتفید دونفره هم که موشتته ی دیگه ی حیاطه ،موقعهایی که دلم میگیره 
میرم و میشتتینم رو  دیگه زیادی ورز  کردم ،برمشتتتم تو و دیدم مامان و بابا 

صبحانه میخورن .تیام ه شدن و دارن  م حاظر و آماده داره از پله ها پایین بیدار 
صبحانه چند  ستم پای  ش سالم کردم و ن شپزخونه و به مامان و بابا  مییاد .رفتم آ
لحظه بعد هم تیام اومد ،بابا روبه مامان کرد و مفت :فرشتتته خانومی برنامه ی 

 سفر و به بچه ها مفتی ،
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ز ی سفر موشام تی مامان: نه منصور جان یادم رفت اآلن میگم .با شنیدن کلمه
شتتد ،تیام هم دستتت از خوردن کشتتید و دوتایی به مامان زل زدیم که مامان با 
یه هفته دیگه چند روز میخواییم بریم  ها قراره  ما مفت :بچه  یاق  دیدن اشتتت

 رامسر .پریدم بشل مامان و دوسه تا ماچ آبدار  کردم که صدا  در اومد .
 تیام : پس من چی منکه نمیتونم بیام ؟

 بابا :پسرم مگه دانشگاه تموم نشد ؟
 تیام :چرا باباجون ولی آموزشگاه چی پس ؟

 مامان :پسرم یعنی نمیتونی هیچ جوره باهامون بیای ؟
تیام :فکر نکنم مامان جونم ،حاال میب نداره این دفعه نشتتد دفعه ی دیگه منم 

 مییام فعال این جوجو رو ببرین حالو هوا  موض بشه ؟
باهم یه نگاه چپکی ب هش کردم که خندید ،بابا و مامان و تیام شتترون کردن 

حرف زدن منم خودمو به اتاقم رسوندم میخواستم به صبا زنگ بزنم .بعد از سه 
 تا بوق برداشت 

 صبا :چی خبر مرمت ؟
 *:ا ااا صبا این چه طرز صحبت کردنه ؟

صتتبا : خب انتظار داری چ وری حرف بزنم وقتی کله ی ستتحر به آدم زنگ 
 یزنی ؟م

*:اصتتال یه خبر داشتتتم با ایت اخالقت دیگه نمیگم ،صتتدا  با این حرفم 
 واضحتر شد مثله اینکه خوابش پرید میدونستم  چون خیلی کن کاو بود 

 صبا : جونه صبا بگو ببینم چیه ؟



wWw.Roman4u.iR  28 

 

*: نه دیگه نمیگم پشتتیمون شتتدم برو بخواب بعدا زنگ میزنم االن بد خواب 
از من انکار تا باالخره راضی شدم و ماجرای سفر از اون اسرار بود و -��میشی

 رامسر وبهش مفتم .
سقط  سر من چیکار کنم دارم از بیکاری  شبحالت دارین میرین رام صبا : خو

 میشم 
 *:خب بشین برای دکترا بخون 

 صبا : بابا حوصلشو ندارم ، دیگه تو هم نیستی درس حال نمیده 
 قرار شد شب باهم بریم شام بیرون 

 
 
 
 

شدیم  سه تایی آماده ی رفتن  سید  سفر ر شت و موقع  سریع مذ یه هفته خیلی 
موقع خداحافظی نمیتونستتتم از تیام دل بکنم تیام و خیلی دوستتت دارم .جونم 
به جونش بستس خالصه با کلی اشک از  جدا شدم و به راه  افتادیم نزدیکای 

 نصفه شب  رسیدیم 2-۳
 

تیم اون ا .دکتر به مامانی مفته بود که چون خونه ی مامانی توی رامستتر بود رف
 نباید هوای آلوده تنفس کنه بخاطره همین اومده بود رامسر .
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توی این ستتفر تنها چیزی که اتفاق افتاد این بود که آر  پستتر پستتر خاله ی 
مامانی از آلمان برمشته بود و چون کسیرو تو ایران نداشت ترجیح داده بود چند 

مامانی بمونه و خیلی هم هیز بود یه جوری به آدم روزی که این استتتو پیشتته 
نگاه میکرد که انگار لباس نداری از ستتابقه های درخشتتانش نگم که بهتره از 
شتتانستته خوبم اتاقش درستتت روبه روی اتاق من بود یه شتتب همه یعنی بابا 
شام بیرون که من به دلیل دل درد  ستن برن  مامان و مامانی و آر  خان  میخوا

بود از رفتن ستتر باز زدم موقع رفتن که برای بدرقشتتون تا جلوی در که طبیعی 
 رفتم ،آر   که دید من باهاشون نمیرم با تع ب بهم نگاه کردو مفت 

 آر : مگه تو نمییای ترنم ؟
«   خون کثیفه خودتو آلوده نکن»شتیاونه میگه بزنم فک مکشتو بیارم پایین ها 

 تو چیمیگی دیگه 
 *:نخیر نمییام 

 مزیزم؟ آر : چرا
 به تو چه آخه *: یکمی کسالت دارم ترجیح میدم خونه بمونم 

مامانی :بیا بریم آر  خان بچم حالش خوب نیست استراحت کنه برا  بهتره 
 ماهم شام  میخوریم مییایم 

صه  شا  برق زد که به خودم لرزیدم بعد اینکه خال شنیدن حرف مامانی چ با 
شتم تو اتاقم و به تیام زنگ شده بود یک رفتن ،برم می زدم که البته کاره هر روزم 

باها  صحبت کردم بعد حولمو برداشتمو ،برای  اینکه کمی بدنم نرم  و دردم 
کم بشتتته رفتم تا دو  بگیرم وقتی که کارم تموم شتتتد حولمو دورم پیچیدمو 
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شتم  شپزخونه تا یه قهوه بخورم لیوانمو دا اومدم بیرون و همون وری هم رفتم آ
 ه.....پر میکردم ک

 به به ترنم خشگله 
با صتتدا  همه ی بدنم بی حرکت شتتد فقط تونستتتم آب دهنمو قورت بدم  با 
ترس و لرز برمشتم به طرفش که چشمم بهش افتاد چشماشو که میدیدم حالم 

 بد می شد بزور تونستم فکریو که به ذهنم اومده بودو بگم 
 *:مگه شما با مامانی اینا نرفته بودین ؟

سی یه لقمه هم بدونه تو از ملوم پایین آر  :چرا  شنا شگلم ولی منو که می خو
نمیره ودر ضمن برای دختری به جذابیه تو خیلی بده که تو خونه تنها باشه مگه 

 نه مزیزم ،تا من بیام که نترسیدی ؟
ودت اال خ»*:نه ممنون چرا باید بترسم چیزه ترسناکی وجود نداره تو این خونه 

 «واقعا «»
ونم تو دختره قوی ای هستتتی ، حاال بیا  بشلم تا با این حوله ستترما آر  :مید

 نخوردی جیگرم
 

با این حرفش همه بدنم کوره ی آتیش شد به خودم نگاه کردم و دیدم که فقط با 
یه حوله ی کوتاه ستترمه ای با موهای خیس که وقتی از حموم بیرون می اومدم 

ر کردمو با ترس بهش نگاه جذابم میکرد جلو  واستتتادم حولرو دورم محکمت
 کردمو مفتم : روتو کن اونارف 

 از صدای خند  تنم لرزید 
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حاال امه مفتی  هان ؟  گاه نکم  به همچین لعبتی ن ید  با آر : چرا مزیزم چرا 
 میخوام چیکار کنم ؟

 با ترس داشتم نگا  میکردمو الل شده بودم 
ب یه شتتبه یاد آر  :نمیدونی ملم خودم میگم میخوام یه کاری کنم که امشتت

 موندنی بشه هم برای من هم برای تو نظرت چیه ؟ 
وقتی داشتتت این حرفارو میگفت کم کم هم به طرفم می اومد، اون  می اومد 

 جلو من میرفتم مقب 
 *: خفه شو آششال موضی دستت به من بخوره جیز میکشم ؟

 بازم قه قه زد که چندشم شدو صورتمو جمع کردم 
جوجو کوچولو کی صتتتداتو میشتتنوه ؟ االنم مثله یه دخمل خوب آر  :آخه 

 خودت مییای بشلم 
دیگه بهم رسیده بود منم به سینک ظرف شویی چسبیده بودم ،دوتا دستاشو از 
دو طرفم رد کردو مذاشت روی سینکه ظرف شویی و به طرفم خم شد که منم 

اصتتله ی به مقب خم شتتدم نفستتا  به صتتورتم میخورد و حالمو بد میکرد ف
انگشتتت بود نگا  بین چشتتمامو لبام در نوستتان بود که به  ۴صتتورتامون فقط 

 قصد ب*و*سیدنم جلو اومد که صورتمو برمردوندم و مفتم :
 آر  تورو جان هرکی که دوس داری ولم کن 

شی همه که  ستم که نمیخوای با من با شگلم مگه من جذاب نی آر  : چرا خو
 ن ؟ آرزوی یه شب با من خوابیدنو دار

 داشتم وول میخوردمو حرف میزدم اونم تقال میکرد تا بب*و*ستم 
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به که یکی هم به خواهر تو  *: ولی من نه ،بابا بیشتترف من دخترم  ولم کن خو
 دسدرازی بکنه ؟

 آر  :چه بهتر که دختری لذتش بیشتر میشه در ضمن من که خواهر ندارم 
ست ست بب*و* صورتمو قاب مرفت و خوا ستا   دم م منم تقال میکربا دوتا د

که سرمو از حسار دستا  آزاد بکنم با دستامم حولرو سفت چسبیده بودم که 
که آخه بلندی مفتو   ��نیفته وقتی که لباشتتو حس کردم با پام زدم به اون جا 

دستا  شل شدو رفت کمی رفت مقب و خم شد که از فرسط استفاده کردمو 
 ردم و درو قفل کردماز آشپزخونه فرار کردمو به اتاقم پناه ب

 
درو قفل کردمو بهش تکیه دادم که به چند ثانیه نکشتتیده بود با ضتتربه ای که به 

 در خورد یه جیز کشیدم که موشای خودم کر شد.
 
 
 
 

آر  :باز کن ترنم ، باز کن دختره ی وحشتتی  ، امه دستتتم بهت برستته میدونم 
 چیکارت میکنم 

 
داشتتت همین ور که شتتاخ و شتتونه داشتتتم از ترس مثل بید میلرزیدم ،اونم 

 میکشید بهم فکر کنم لگد میزد به در به زور خودمو از در فاصله دادم 
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شادم تنم کردم و حولرو دور  شلوار م شرت و  شیدم و یه تی زود لباس زیرامو پو
 موهام پیچیدم 

 
 
 

آرشتتم از کوبیدن به در خستتته شتتد آخه دیگه صتتدایی از  نمی اومد خدارو 
 د شکر درو نشکون

 
امه میشتکوند مامانی اینا میفهمیدن  تا اومدنشتون ستریعا ستاکمو جمع کردم 
تصتتمیم مرفتم هرچه ستتریعتر مب بابا و مامانو کار بگیرم بلکه این ستتفر مثال 

 لذت بخش و تموم کنیم 
 
 

 تا اومدنشون از اتاق بیرون نرفتم ولی صدای تلویزیونو از بیرون میشنیدم  
با صتتدای مامان که خبر از اومدنشتتون میداد زود درو باز کردم و از اتاق رفتم 

 بیرونو خودمو انداختم تو بشلش  که شکه شد و با تع ب به من نگاه میکرد 
 

دستشو مرفتمو به طرف اتاقم کشوندم و درباره ی برمشتن باها  حرف زدم که 
 تیمقبول نمیکرد به زور راضی شد  که همین امشب راه بیف
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موقع رفتن دیگه ندیدمش مثله اینکه قبل از اومدن بابا اینا رفته بود بیرون آخه 

 بهشون مفته بود میره به دوستی که تازه پیدا کرده بود سر بزنه 
 
 
 
 

گه نبینمش ، طرفای  که دی ته دل آرزو کردم  عا از  ندیدمش و واق که  چه بهتر 
 ط و رمایت میکرد صبح بود که رسیدیم چون شب بود بابا جانب احتیا

 
 
 

وقتی که رسیدیم از خستگی فکر کنم بیهو  شدیم منکه اصال لباسامو موض 
 نکردم .

 
 

با نوری که چشمامو اذیت میکرد بیدار شدمو با یه حموم یه سامته که کلی هم 
سام از اتاقم بیرون رفتم که  شیدن لبا سره حال اومدمو بعداز پو کف بازی کردم 

ود ،بهش سالم دادمو باهم صبحانه خوردیم و که کامال جز مامان کسی خونه نب
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ستن ظرفا به مامان کمک کردمو تا اومدن بابا و  ش شدم  تو جمع کردن و  سیر 
 تیام خودمو سرمرم کردم ،

 
 
 

صدای آیفون به طرف در پرواز کردم با  شنیدن  شده بود ،با  دلم برای تیام تنگ 
ام برای بشل کردنم خودمو دیدن تیام خوشتتحال شتتدمو با باز شتتدن دستتتای تی

انداختم بشلش و ب*و*ستتش کردم که اونم میخندیدو دور خود  میچرخوند 
دیگه داشتتت حالم بد میشتتد که مذاشتتتتم زمین و باهم داشتتتیم میرفتیم پیشتته 

 مامان که
 
 

که  با وظیفم بود  با نه  خانوم منم خوبم تو چاوری   که ستتالم ترنم  با: ملی با
 آوردم تهران شب شمارو از شمال  ۱2سامت 

 
 

شی تورو خدا اون وری نگو کدوم وظیفه  سته نبا سالم خ *: ای وای باباجونم 
 دستتون درد نکنه که اوردینمون 

 
 بابا: خیله خب پدر سوخته برو نخواستیم زبون بریزی 

 با خنده رفتیم تا ناهار بخوریم 
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نتایج خبری  ازفقط موقع خواب با صبا قرار مذاشتیم که فردا به دانشگاه بریم تا 

 بگیریم
 

صبحانه به طرف  ضروری و خوردن  شدم بعد از ان ام کارای  صیح که بیدار 
دانشتتگاه رفتم وقتی رستتیدم صتتبارو منتظر دیدم برا  دستتت تکون دادم که 
متوجهم شتتتدو باهم به طرف آموز  رفتیم بعد کلی دوندمی که معلوم شتتتد 

و خوشتتگذروندیم و هردو قبول شتتدیم خیلی خوشتتحال بودیم خالصتته اونروز
سامت  شتیم خونه که خبر قبولیمو به اهل خونه که چه مرض کنم  ۹شب  برم

 فکرکنم همه فهمیدن از بس که مامان به فک و فامیل مفت 
 
 
 

ندس بی .  مدرک  من مه فت: اول  که م یاد آوری کردم  بارو هم بهش  با قول 
 مدرک نمیخوام 

 
 شرکتش برم . منم قول دادم به زودی با مدرک فوق لیسانس به
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خالصه از فردا  به دنبال مدرکم افتادم و این وسط هم دوتا خواستگار داشتم 
ا. چرا و و و میکنی بگو »یکی برادرزاده ی منیژه جون همستتایمون و...و...و...

 «آخه حالم بد میشه وقتی یاد  می افتم ،خیله خب میگم « »دیگه 
 

خواستگاری کرده که مامان بنده اون یکی کسی نیست  آر  خان   بله  آقا ازم 
 هم خیلی خوشحالی از خودشون در وکرده بودن  

 
خداروشتتکر همون پای تلفن  نداده بود ولی ستتر همین خواستتتگاری یه هفته 
من  یه  ت ماال ک با م ک با فت پستتتره  گ ی م مان  ما بود  حث  ب مون  ن خو
شون میگفمیگفتن ازدواج  سش ندارم که ای شلم هم دو میگفمیگفتمخنمیخوام

وجود بیاد بهتره که دیگه به تیامتیامل شد اون میتونست مامامامانوی کنه  مالقه ب
 االن میگین پس بابات چی

 
 اون از اول مفته بود من طرف کسی نیستم باالخره از شر  راحت شدم  

 
به هیچ  مدرکمو بگیرم و  گذره و من تونستتتم  ماهی از اون روز می یه  االن 

یه تیپ رستتمی و خانمانه با مدرک با  ۹کدومشتتون نگفتم ولی فردا  ستتامت 
 زیر بشلم  ببخشید یعنی با مدرک توکیفم به طرف  شرکت بابا  رفتم .........

 
 امیرملی 
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 االن حدودا یه ماهی میشه که تو شرکت آقای تهرانی مششول شدم 
صبح کلی ازم کار  شم به خاطر کارای مامانه ، امروز  شده هم امروز هم  دیرم 

شید من نمیدونم ق سته مامانه وای این زیبای ما ک صای د دیما میگفتن دختر م
 نخیر همه کار میکنه جز مصای مامان شدن 

 
سرشون از بالد کفر به وطن البته بعد  شت پ صمیم دارند برای بازم مامان جان ت

 از یه ماه ،یه مهمونی بدن .
 

ستتامت تاخیر  ۱اینارو بیخیال این ترافیک چی میگه این وستتط ،خالصتته بعد 
رستتیدم شتترکت زود ماشتتینو پارک کردمو به طرف آستتتانستتور پا تند کردم 
شرکت  شماره ی طبقه ای رو که  شو  شکر  طبقه ی پایین بود پریدم تو خدارو
سرم پایین بودو دنبال  شد  سور باز  سان ستادو در آ شار دادم وقتی ای تو  بودو ف

 نقشه ای که قرار بود بیارم میگشتم که ........
 
 

خب فکر کنم قفستته ی ستتینم ضتترب دید حتما باید یه دکتر برم ستترمو بلند آخ
کردم تا ببینم که مامل برخورد چی یا کی بود که باز هوا برام کم شتتد و چشتتام 

 میب شد تو چشا  
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همین ور داشتتتم نگا  میکردم و اونم پخشتته زمین شتتده بود و یه دستتتش به 
مین وقتی اخم کرد به خودم اومدمو سر  بودو یه نگاه به من میکرد یه نگاه به ز

منم مثله خود  اخم کردم از نگاه کردنش مرمم میشتد وای چه حالی داشتتم 
وقتی به چشما  نگاه میکردم مثله اینکه دارم توی شب به ستاره ها نگاه میکنم 

، 
 

زل زده بودم به چشما  که دید کوتاه بیا نیستم خود  کوتاه اومد و دیگه نگام 
ستش افتاده بود نکرد و در مو شرون کرد به جمع کردن برمه هایی که از د ضش 

یه که کمکش نکنم منم بهش کمک کردم و برمه هایی که  ،دیدم خیلی بی ادب
از  دور بودو بهش میدادم که چشمم به مدرک تحصیلیش افتاد نمراتش مالی 
شده بود  شته  شو دیدم که ترنم نو سم شم نگاه کنم که فقط ا سم ستم ا بود خوا

غذ از دستتتم کشتتیده شتتد که به خودم اومدمو ستترموبلند کردم که جلوی ،کا
خودم دو جفت کفش دیدم پاهاشتتم کوچولوئه خیلی دوستتت دارم زنم پاها  
کوچولو باشتته با این فکر که از دلم به مقلم رستتیده بود چشتتمام اندازه ی ته 
سرمو شدم ، سرمو تکون دادمو بلند  شد زود  ستکان مامان بزرگ خدابیامرز   ا

 انداختم پایین تا دوباره چشمم به چشما  نیفته و حالی به حولی نشم 
 

*:من واقعا متاسفم ببخشید من م له داشتم ندیدمتون با این حرفه من به طرفه 
 آسانسور رفتو مفت : اشکالی نداره 
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منم دیگه واینستتتادم و رفتم تو شتترکت و بعد از ستتالم کردن با منشتتی به طرف 
 ل کارم شدم .اتاقم رفتمو مششو

اتاق من شتتتامل دو میز طراحی یه کمد چندتا مل که اونارو خودم آورده بودم 
یکیش مل رز بودو یکیش هم مل مریم این دوتا ملو خیلی دوست دارم .تا آخر 
وقته اداری کارای مقب افتادمو ستتروستتامون دادم و به طرفه خونه حرکت کردم 

 ه بندرو میب*و*سیدکه از موقع رسیدن کار بود که دستای مبارک
 ترنم

 
وقتی رفتم پیشه بابا باهام مثله کارمندای دیگش برخورد کرد که اول به صورت 

 آزمایشی بعد امه راضی بودن باهاشون همکاری میکنم 
 

سور  شترطشتو قبول کردمو از  خدافظی کردم و اومدم بیرون و به طرفه آستان
سه وقتی در  با شدم تا بر شو زدم و منتظر  سرفتمو دکم شد فکر کردم ک ی ز 

 تو  نیست و سرمو انداختم پایین و میخواستم برم تو  که 
 

سرم محکم خورد به جاییو پرت شدم به مقب و برمه هام از دستم افتاد و پخشه 
 زمین شد دستمو به سرم مرفتمو به مامل پخش شدنم نکاه کردم که 

 
 نگامدیدم همون پستتر خوشتتکلستتت وقتی چشتتمش بهم افتاد داشتتت برو بر 

 میکرد که بهش اخم کردم که به خود  اومد و اونم اخم کرد 



 41 نیسکوت دلنش

بلند شتتدم که برمه هامو جمع کنم که اونم بهم کمک کرد همشتتونو جمع کرده 
بودم ولی مدرکم نبود توشتتون متوجه شتتدم که دستتته این امیرملی که داشتتت 
میخوند  از دستتتش کشتتیدمو بلند شتتدم ایستتتادم که اونم بلند شتتدو ازم 

هی کرد که به طرف آستتانستتور رفتمو داخلش شتتدم و دیگه ندیدمش، مذرخوا
 ولی خداییش خیلی جذابه 

 
 جاشه بگم فتبارک الله   واال 

وقتی به خونه رسیدم مزار  کار به صبا دادمو کمی استراحت کردم موقع ناهار 
 رفتم پایین که دیدم همشون نشستن دارن غذا میخورن 

 
یام  تورو خدا شتترون کنین چرا بخاطر پایین نمیره ،بخور ت من غذا از ملوتون 

 جان آب میخوای برات بریزم دادا  هان
 

تیام: نخیر بگیر بشتتین بخور ،چقدر میخوابی مامان مفت بیدارت کنم  اومدم 
 دیدم خوابی دیگه صدات نکردم  

 
نگاه کردن  Tvشتترون کردم به خوردن و بعد از شتتام و یکمی در کناره خانواده 

 بم سامت موبایلمو تنظیم کردم تا صبح خواب نمونم رفتم تا بخوا
 

شدم  شرکت  شدم یه دو  مرفتمو  آماده ی رفتن به  گی جوری می»قتس بیدار 
 «آماده ی رفتن به شرکت شدم یکی فکر میکنه رئیسه شرکتی 
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 کیفمو برداشتمو از اتاق بیرون رفتم 

جلو و لپمو که تیامو هم حاضتترو آماده دیدم وقتی چشتتمش بهم افتاد اومد 
 کشید و مفت : 

 یعنی دیگه توی دانشگاه وروجکمو نمیبینم؟ 
 اول خودمو برا  لوس کردمو مفتم: نه دیگه داداشی 
 بینیمو کشید و مفت: نکن وروجک دلم ضعف رفت 

 رفتم تو آغوشش  و مفتم : مفتم که قدرمو بدون ولی کو مو  شنوا 
 تیام: خیله خب دیگه دلمو زدی برو اونور 

 خیلیم دلت بخوات که بیام تو بشلت واه ه ه*: 
با و مامان هم داشتتتن صتتبحونه  با بعد هم زودتر از اون رفتم آشتتپزخونه و 
میخوردن بعد سالم مششول شدم به خوردن بابا وقتی که تموم شدو میخواست 

 بلند بشه روبهم مفت : دیر نکنی خانم مهندس تهرانی 
 

 *:چشم رئیس )با لبخند(
 

ی یه موقع رفتن ت یدمو از لپش  ته پر خدا خواستت که از  که میرستتونتم  ام مفت 
 ب*و*س مرفتم که با خنده مفت :

 نکن خرسه منده ب ایه این کارا پوالتو جمع کن یه ماشین خوشگل بخر 
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 *: خیله خب پاشو بریم امروز زیاد حرف زدی 
 

 با مامان خداحافظی کردیمو تیام منو به شرکت رسوند که کامال به موقع بود 
 

 سوار آسانسور شدمو اینبار حواسمو جمع کردم که دیگه به کسی نخورم 
 

 اصال نمیدونم اون دیروز این ا چیکار میکرد بگذریم 
 

داخل شترکت شتدمو با منشتی خو  اخالقمون احوال پرستی کردمو بعد هم 
 اتاقمو بهم نشون بده از  خواستم 

 
 وقتی وارد اتاقه مدنظر شدیم تلفن زنگ خورد و نازنین رفت تا جواب بده 

 
دورتادور اتقو از نظر مذروندم اتاق خوب و دلبازی بود البته با ملهایی که فکر 
کنم همکاری که تاحاال ندیده بودمش زیباتر شتتده بود ملهای رز و مریم وقتی 

 میشد بوشون میکردم روحم تازه 
 

 پشته یکی از دومیز موجود در اتاق نشستمو که هم به پن ره  و ملها نزدیکتره 
 

روی میزو نگاه کردم که چندتا نقشتتته ی آپارتمان با متراژ مم بود که فکر کنم 
 برای شرون بد نبود 
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دقیقه ای میشد که مششوله کشیدن بودم که در اتاق یهویی باز شد  ، خیلی  ۱0

 ماه یه جیشه کوچولو کشیدم که فکر کنم ترسیدم و ناخودآ
 

 فقط منو آقای امیرملی مقدم شنید 
 نمیدونم چرا من اینو زود به زود میبینم و هرجاهم میرم پیدا  میشه؟؟

 
 امیرملی: نخیر این منم که هرجا میرم شما پیداتون میشه .

 
ند فکر کرده بودم ولی اصتتال خودمو  باز بل که  له این باختم اوااااااااااااای مث ز ن

صتتندلیم بلند شتتدمو صتتاف ایستتتادمو مفتم : ببخشتتید آقای محترم باید به 
 مرضتون برسونم که این ا هم شرکت پدرمه و هم اینکه 

 
 

 بنده قراره این ا مششول بکار بشم .
 

 اولش یکمی تع ب کرد ولی زود خودشو جمع و جور کردو مفت: 
 

 خب خوشبحالتون .ولی شما هم باید بدونید که این ا اتاق کاره بنده هست 
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 ودر ضمن بهتره برین اتاقتون چرا توی اتاق من هستین ؟؟
 

وپن مین  ۶۶حاال که فهمیدم همکارم یه مرده اونم چه مردی به قول تیام حس
حستتم یعنی شتتیانتم مل کرد و بهش مفتم : ببخشتتید آقای محترم ولی این ا 

تا تا میز وجود داره و منم فکر نمیکردم ا که دو ید  نده هم هستتتت میبین کار ب ق 
همکارم یه مرد باشتته آخه میدونید چیه اصتتال به روحیه ی آقایون نمیخوره که 

 مل و میاه نگهداری کنن.
 «هیس ساکت با  «»حاال خوبه بابا به مالی حیاط میرسه »
 

شت اونیکی میزه و  ست پ ش شو کرد تو همو رفت ن شه های هم که با اخما نق
خود  آورده بودو باز کرد و مششولشون شد بعد نیم سامت نازنین بهمون خبر 

 داد که آقای پدر کارمون دارن اونم دوتامونو.
همزمان باهم از پشت میزامون بلند شدیم و به سمت در رفتیم اولش فکر کردم 

با  نه بچه ی  تاق بره ولی مثله اینکه  فرهنگیه آخه درو میخواد زودتر از من از ا
باز کردو کنار ایستتتاد تا اول من برم بعد خود  اومد ،دوشتتادو  هم به طرفه 
اتاق ریاست رسیدیم وبعد کسب اجازه اول من بعد امیرخان وار شد بعد سالم 

 و احوالپرسی و خسته نباشید 
 

بابا: بفرمایید بشینید ،هردومون نشستیمو بهش چشم دوختیم تا کارشو بگه که 
 ان باالخره شرون کرد:باباج
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 خب بچه ها هموناور که دیگه خودتون هم متوجه شدین شما باهم همکارین 
شی کار  شما طبی قرارمون باید یه چند وقتیرو باید آزمای خانم مهندس تهرانی 

 کنید هم کار یاد میگیرین و هم شایستگیتونو نشون میدین 
 

 واین مسئولیت به مهده ی مهندس مقدم هستش
 

شت منو نگاه وقتی  سرمو به طرفش برمردوندم اونم دا بابا این حرفو مفت زود 
میکرد صورتش که معمولی بود ولی چشما  نه میتونستم شیانت چشماشو 
بخونم ،وقتی از جا  بلند شتتد به خودم اومدمو منم بلند شتتدم ولی از جام 

 تکون نخوردم بعد رفتن مقدم 
 

 بابا: دخترم کاری داری ؟
 ن ،من حتما باید از ایشون کار یاد بگیرم*: بله باباجو

 
بابا: بله دخترم اول بخاطره اینکه مدرکش از ماله شتتما بیشتتتره و دوم بخاطره 

 اینکه سابقه ی کار تو فرانسه رو داره 
 

شرکت کار کنی     حاال هم غر نزن و بدو برو کار یاد بگیر البته امه میخوای توی 
 هان میخوای که نه ؟؟
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 *: چشم 
با ناراحتی از اتاق اومدم بیرونو به طرفه اتاق کار رفتم و پشتتته میزم نشتتستتتم 

 کامال ننشسته بودم که صدام کرد 
 

 امیرملی : خانم مهندس 
 سرمو بلند کردمو جواب دادم :بله 

شما قراره کار یاد بگیرین من تا جایی که  شو بلند کردو مفت : از اون ایی  سر
 کاری میکنمبراتون مفید باشه باهاتون هم

 حاال  هم لاف کنید و این نقشه هارو آماده کنید 
 

کارد میزدی خونم در نمی اومد یه جوری حرف میزنه مثله اینکه اصال نمیدونم 
 نقشه چیه ، ترنم نیستم امه به زانو در نیاوردمت 

 
 بلند شدمو رفتم سره میز  تا نقشه هارو از  بگیرم

 
میگرفتم یه هویی دستم به دستش خورد و وقتی که داشتم نقشه هارو از دستش 

دستم لرزیدو نقشه ها از دستم افتاد زود به خودم اومدمو روی دوپام نشستم و 
شتترون کردم به جمع کردن نقشتته های پخش شتتده روی زمین از پشتتته میز  

 بلند شدو اومد تا به من کمک کنه
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ه دستش اول بکه وقتی داشتم نقشه های توی دستشو میگرفتم دیدم ول نمیکنه 
 بعد به چشما  نگاه کردم ببینم که برای چی ول نمیکنه 

 
صحرا بود که وجودم و  شما  مثل یه  سلی چ شما  افتاد م وقتی نگام به چ
مرم و آتشین کرد اونو نمیدونم ولی منکه نمیتونستم چشم از  بردارم وقتی که 

 در اتاق به صدا دراومد به خودمون اومدیمو سریع بلند شدیم 
 
 ن به طرف میزم رفتم و اون هم به طرف در رفت تا باز  کنه م
 
 
 

 امیرملی
 

امروز صتتبح که به شتترکت رستتیدم و منشتتی از اومدن همکار جدیدم خبر داد 
 خوشحال شدم که حداقل دیگه تو اتاق تنها نیستم 

 
با دیدنش دوباره تپش قلب مرفتم وقتی فهمیدم که همکاره منه خیلی خوشحال 

 شدم  و سر به سر  میزاشتم 
 

 بخصوص وقتی که باید پیشه خودم آموز  میدید این یعنی آخر شیانت
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وقتی که خواستم نقشه هارو بهش بدم یه لرز  خفیفی کل هیکلمو لرزوند که 
سریع روی  شد رو زمین  شه ها ول  شه هارو ول کردم که نق شدمو نق ستپاچه  د
 دوپا  نشست تا جمشون کنه من از پشته میزم بلند شدم  و بهش کمک کردم 

 
اصال نمیدونم چرا به این دختر انقدر کشش دارم درسته خوشگله و از همه نظر 

 خوبه 
 

س چرا یک درصتتد از ولی من توی فرانستته دخترای خوشتتگلتریرو دیده بودم پ
 تپشه قلبیرو که االن دارم اون ا نداشتم 

 
 وقتی که با مکث سرشو بلند کرد و نگام به نگاهش افتاد بازم دلم لرزید 

 آره دلم لرزید از سیاهیه چشما  
 

کم کم دیگه چشمام داشت خمار میشد و من از ستاره ی توی چشما  مست 
 داغ میکنه میشدم خودم  احساس میکردم که بدنم داره 

 
 خداروشکر درو زدن چون اصال معلوم نبود خودمو میتونم کنترل کنم یا نه

 
سمامیل بود چای آورده بود بهش  سمته درو باز کردم آقا ا شدمو رفتم  زود بلند 

 مفتم ماله منو بزاره روی میزم 
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بعد دویدم به طرفه دستتتشتتویی انقدر تند راه میرفتم که امه به کستتی میخوردم 

 لینگ داغون میشد مثله ب
 

شت آب به  شیر آبو باز کردمو چند م ستم ، شت ب شویی و درو از پ ست رفتم تو د
صورتم زدم دیگه به نفس نفس افتاده بودم توی آینه به خودم نگاه کردم آخه چرا 
من این وری شدم منکه توی هر شرایای میتونستم خودمو نگهدارم وقتی یادم 

تو  ومد شاید اتفاقی میافتاد که دیگه نمیتونستممییفته که امه آقا اسمامیل نمی ا
ستای  ستم و د ش صورتمو  صم میگیره یکمی دیگه  رو  نگاه کنم از خودم حر

 خیسمو هم به موهام کشیدم و اومدم بیرون 
 

صورتش نگاه نکنم  صال به  صمیم مرفتم ا سم الله به طرفه اتاق رفتم ت وبا یه ب
 م چرا یادم میره همیشه همیشه تصمیم میگیرم ها ولی نمیدون

 
 ترنم

 
وقتی که درو بازکرد به آقا اسمامیل که پشته در بود یه چیزی مفت که اصال من 

 نشنیدم بعدم رفت بیرون 
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احستاس میکردم صتورتم و جایی از دستتم که بهش خورده داره میستوزه بعده 
شدم تا پن ره رو باز  شه بلند  سمامیل رفت چند دقیقه بعد دیدم نمی اینکه آقا ا

 کنم ولی زورم نمیرسید آخه از اون تازه هاست 
 

خیلی مصبانی شدم آستینای مانتومو دادم باال و هرچی زور داشتم ریختم توی 
شل  شیدم ولی پن ره که در اثر تکون هایی که قبال داده بودم  ستامو محکم ک د
شدم مقب و یه جیز  شد و پرت  شیدم یهویی باز  شده بود وقتی که محکم ک

 کشیدم
 

منتظر بودم که به زمین بخورم ولی ب ای زمین ستتفت توی یه جای مرم و نرم 
افتادم اولش فکر کردم شتتاید ستترم خورده جاییو مردم و االن توی بهشتتتم که 
چیزیرو حس نمیکنم ولی بعد  با خودمو وجدانم دودوتا کردمو دیدم که من 

 اصال ضربه ای رو حس نکردم 
 

شمامو که  سته بودم و باز کردم که جلوی پس در نتی ه یکی از چ در اثر ترس ب
چشتتمم تیله هایی به رنگ مستتلیو دیدم اولش محوشتتون بودم ولی با دیدن 
شیانت چشماشو برقی که به خودشون مرفتن چشمام مرد شدو تع ب کردم 
شممو هم باز کردمو تو  سریع اون یکی چ ولی بعد از اینکه خون به مشزم اومد 

یه  له ی مستتلی  تا تی که من فقط حستتش میکردم ولی اون دو چیزی بود 
 نمیدونستم چیه 
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  دختره ی»نگام ستتر خورد کمی پایین تر روی لبها  آخ چه لبای خوردنی ای 
سره داره  سر چی میگی برای خودت بی حیا جمع کن خودتو تو بشله پ خاک بر

خفه بابا واستته من نای نکن آخه تو که نمیدونی «»مشتتی میکنه برای خود  
 « چه جیگریه

 
لبا  داشتتتت میخندید از لبخند  منم لبخند زدم خیلی خوشتتگل میخنده 
سامته  سفیدن وقتی لبا  تکون خورد تازه به خودم اومدم که یه  شو چه  دندونا
توی بشلشم خدا منو مرگ بده که هم خودم راحت شم هم باز خودم راحت شم 

 دختره ی خنگ اااه ه ه 
 

 رو به هم مفت خودمو از حسار بازوها  آزاد کردم که 
  ��امیرملی: خو  مذشت مثله اینکه جات خوب بود ؟

 
 وای خیلی پرو چه زودم صمیمی میشه ولی داشتم از خ الت آب میشدم 

 مزیزم ساکت »« میگذرونی خو  بشلش توی داری سامته یه که خودتی پرو»

»😒 
 

یر لب زبا یاد بشلش بازم لبخند اومد رو لبم که زود لبمو ماز مرفتم نمیدونم 
 چی مفت و یکمی اخما  رفت تو هم 

 بسم الله فکر کنم مشکل رفتاری داره یه تشکر زیر لبی کردمو رفتم پشته میزم
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 تا نقشه بود که تا آخر وقت اداری وقتمو مرفت چون سرمت مملم  ۵تقریبا 

بود که وستتایلمو جمع  ۵دقیقه به ۵زیاد بود قبل رفتن تموم کردم ستتامت دقیقا 
ش شتمو به طرف میز مقدم رفتم وقتی که جلوی میز  کردمو نق ه هارو هم بردا

 وایستادم سرشو بلند کرد و سوالی نگام کرد 
 

به رو  مرفتم و مفتم :کارم تموم شتتتده امه با من کاری  منم نقشتتته هارو رو
 ندارین من برم 

 
تاشم هست مفت :  ۵نقشه هارو مرفتو یه نگاه به همشون کرد که وقتی دید هر 

به پس منم نگاه میکنمو نتی رو بهتون نه مر ستتی ستترغت مملتون خیلی خو
 میگم 

 
 

 *: ممنون پس خدانگهدار 
 امیرملی : خدافح 

وقتی داشتتتم باها  حرف میزدم اصتتل به چشتتما  نگاه نمیکردم چون هم 
 خ الت میکشیدم و هم اینکه جلوی حسهای احتمالیرو میگرفتم 
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خالصتته اومدم بیرونو بعد اینکه به بابا هم اطالن دادم برمشتتتم خونه اونقدر 
خستتته بودم که حتی ناهار هم نخوردم فقط به مامان ستتالم کردمو مفتم که 

 بیدارم کنه و باهمون لباسا خوابم برد  ۷:۳0سامت 
 
 
 
 

 امیرملی
 

صندلیم تک شتی  سرمو به پ ستمو  شمامو ب شدو رفت چ ه یوقتی که کار  تموم 
 دادم با بستن چشمام صحنه هایی رو که افتاد تو بشلم یادم اومد 

 
 و لبخند رو لبام جا مرفت و سراسر وجودمو مرمای مابومی پر کرد 

وقتی که از سرویس بیرون اومدم و به اتاق رفتم داشت زور میزد تا پن ره رو باز 
 کنه و اصال متوجه داخل شدنم نشد 

 
د نست آستینای مانتوشو که صورتی بودو بهشم مییومخیلی بامزه بود دید که نتو

 رو زد باال و رفت طرفه پن ره 
پوستش مثله برفی سفیده دلم ی وری شدو سرمو انداختم پایین تا نبینمش ولی 

 با جیشی که زد
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سرمو بلند کردم و دیدم پرت شد مقب زود دوییدم و مرفتمش جوری که فیس 

صله ی نزد شت دیوونم میکرد حاال تو فیس بودیم از  این فا یک بوی مار  دا
 دیگه مامئن شدم که من یه چیزیم شده حتما باید یه دکتر برم

 
دیدم داره یکی از چشتتماشتتو باز میکنه وقتی که چشتتمامو دید فورا اون یکی 

 دیگرو هم باز کرد 
 

فکر کردم اآلن از بشلم مییاد پایین ولی نیومد مثله اینکه توی حال خود  نبود 
ه چشمام نگاه میکرد بعد به لبام دیگه نتونستم خودمو نگه دارمو خندم داشت ب
 مرفت 

 
اونم لبخند زد نه مثله اینکه جا  خوبه فکرمو به زبون اوردم که زود خودشتتو 
جمع کردو یکم هم ستترخ شتتد از خ الت که من دلم میخواستتت توی بشلم 

مازه کوچولو یه  بدم و ب*و*ستتش کنم و  قدر فشتتتار   هم  بگیرمش و اون
 بگیرمش آخه دلم برا  ضعف رفت 

 
 

یه تشتتکر زیرلبی مفتو رفت مشتتشول کار  شتتد ، ولی ستترمت مملش خیلی 
 تانقشرو تموم کردو رفت و من هم بعد اینکه کارامو تموم کردم  ۵خوبه هر 
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بود که به خونه رستتیدم  ۶بلند شتتدم و از شتترکت خارج شتتدم حدودا ستتامت 
به مامان و زیبا کمک کردم  به مفت خانم ) خدمتکار یکمی  درستتته مامان 

به خاطر من  یاد ولی  این  مهمونی  خانزاده خونه ی پدربزرمم بود( مفته بود ب
بود دلم نمی اومد زیاد اذیت بشتتن  خالصتته بعد از اینکه کمک کردم  اوناهم 

 ۷:۳0کال خ التم دادندو همه  کارای سنگینو به من محول کردن دیگه سامت 
 دقیقه ای  مرفتم ۱0ی اتاقمو یه دوشه بود زود پریدم تو

 
و اومدم بیرون امشب دلم میخواد کال خو  تیپ باشم یه کت و شلوار خو  
دوخت مشتتکی با پیراهن مردونه ی ستتفید و کراوات مشتتکی باریک انتخاب 
کردمو بعد از اینکه لباسامو پوشیدم با سشوار موهامو حالت دادم و به صورت 

و از این تازه مدلها کوتاه کرده بودم طرفی که کج ستتشتتوار کردم چون موهام
پرپشتتت بودو به مقب دادمو واکس مو زدم و با ادکلنم دو  مرفتم و ستتامتمو 

 هم به دستم انداختم 
 

وقتی . که حاظر شتتدم از اتاق اومدم بیرون که همزمان شتتد با اومدن داییم اینا 
 که اولین مهمونهامون بودن  

 
 ترنم 

دارم کرد با اینکه خیلی خستتته بودم ولی به ناچار بلند مامان بی 7:30ستتامت 
 شدم برای اینکه آثار خواب از سرم بپره زود یه دو  مرفتم که سرحالم کرد 
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سر کنم  سری  ستم رو شه چون میخوا شک ب شتم تا خ موهامو همون ور باز مزا

 پس نیاز نبود بهشون حالت بدم خودشونم که ل*خ*ت بودن 
 

سام سراغ لبا شم نوک مدادی  اول رفتم  که کت و دامن که فیکس تنم بود و رنگ
شکیم و  ساپورت م شه و  سینه و یقم معلوم نبا شکیم که  سارافنی م بود با زیر 
سه ی قبولی  شیدم خیلی بهم میومد و جواهراتی که تیام وا سری زغالیمو پو رو

 توی دانشگاه برام خریده بود و سفید بود و انداختم 
 

سانتیمو  ۱0کردمو روسریمو سر کردم کفشای پاشنه  موهامو با یه مل سر جمع
هم پام کردم بعد ادکلن زدم دیگه آماده بودم ، ارایش هم طبی معمول یه مداد 

 چشمو اینبار یه رژ لب صورتی هم زدم 
 

وقتی به خودم توی آینه نگاه کردم از پوشتتیدن این لباس پشتتیمون شتتدم آخه 
 خیلی جلب توجه میکرد 

 
یثم فکر کنه حاال که رد  کردم دارم خودمو بهش نشتتون منم نمیخواستتتم م

 میدم 
 

خواستتتم موض کنم ولی بازم پشتتیمون شتتدم من که به خاط اون نپوشتتیدم که 
 اصال چرا دارم به اون فکر  میکنم  من چون دوسش نداشتم رد  کردم
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 بیخیال شدمو مانتو مبایی مشکیمو که بلندیش تا  مچ پام بود و _پوشیدم

 
 8:30برداشتمو از اتاق رفتم بیرون همشون حاضر بودن سامت دیگه کیفموهم 

 شده بود 
 

شم همه ی دخترا  شب چ شده بود میدونم ام شتیپ  به تیام نگاه کردم واقعا خو
 دنبالشن .

شد آخه  3با مزدا شتر می ست  خونه یبابا رفتیم هرچه میرفتیم من تع بم بی دو
بابام آقای اردشیر مقدم توی زمفرانیه بود نه الهیه با خودم مفتم شاید خونشونو 

 موض کردن ولی از آقا اردشیر بعید بود آخه خونشو خیلی دوست داشت 
 

وقتی بابا نگه داشتتتت به خونه ای که بابا مفت همینه نگاه کردم ،یه خونه ی 
 دیم و رفتیم تو ، حیاطشون که دیگهویالیی بود ، خیلی هم خوشگل بود زنگو ز

سط حیاط  شده با ملهای رز، و شو باغچه های چمن کاری  معرکه بود دو طرف
شده  سنگ فر  بود با چراغهای پایه کوتاه  از دو طرف احاطه  مثله راه بود که 

 بود یه استخر بزرگ شبیه ماله ما بود 
 

لی طرف جلو نگاه کردم  وبا سالم کردن بابا اینا از دید زدن دست برداشتم و به 
شده بود به زور خودمو جمع کردم  شمام اندازه ی دوتا مردو  با دیدن میزبان چ
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شدم و مفتم : چرا به من نگفتین که مییام  و به تیام که جلوتر از من بود نزدیکتر 
 این ا ؟

به مامان که پیشتتته منو بابا مفت  تیام : یعنی چی که به من نگفتین حالت خو
 بهت 

رفهای مامان یادم اومد به کم حواستتی خودم لعنت فرستتتادمو با خودم وقتی ح
مفتم که این میثم چرا باید به فرانستته بره نگو خونه ی اون آقای مقدم نبود، این  

 «اه بسه دیگه ترنم برو دیگه دارن نگات میکنن »آقای مقدم بود 
 

داداشتتش که  زود ستتالم کردم و با راهنماییشتتون رفتیم داخل با ورود ما زیبا و
 امروز به اندازه ی کافی پیشش سوتی داده بودم به استقبالمون اومدن

 
سالم زیرلبی دادم اونم همیناور  سی کردم ولی به امیرملی یه  با زیبا روب*و*

 با راهنمایی زیبا به طرفه اتاقی رفتیم تا مانتومو دربیارم 
 

های زیبا رفتیم  بعده درآوردن مانتوم و درستتت کردن روستتریم با به به چه چه
بیرون زیبا منو به دوستتتا  و دخترخاله ها  معرفی کرد همشتتون خونگرم 
بودن ِاال یکی که خیلی ِافاده داشتتت و محل به آدم نمیداد اصتتال از  خوشتتم 

 نیومد خالصه مششول صحبت با دخترا بودم که ممه اینا هم اومدن 
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نگاه کنم یه  نستتتم به تیپشوقتی که زیبا و امیرملی برای استتتقبال رفتند تازه تو
کت و شتتلوار مشتتکی با پیراهن مردونه ی ستتفید و کراوات باریک مشتتکی 

 موهاشم خیلی خوشگل شده بود داشتم همین وری نگاهش میکردم 
 

 که با نگاهش غافلگیرم کرد زودی نگامو از  دزدیدم 
 

 امیرملی
 

 به استتتقبال رفتنبود که آیفون به صتتدا در اومد که مامانو بابا  9ستتامت تقریبا 
 وقتی که آقای تهرانی و دیدم که وارده خونه شد فهمیدم که باالخره اومدن 

 
بازم استتترس مرفتم و دستتتام یب کرد ، به زور آبه دهنمو فرو دادمو با اشتتاره ی 

 زیبا به استقبالشون رفتیم 
 

سالم زیرلبی کرد فهمیدن از بابت  سی کردو به من هم فقط یه  با زیبا روب*و*
 جرای توی شرکت هنوزم خ الت میکشه ما

 
شم زل زل نگا  میکردم که با زیبا رفت  سخش می صال وقتی میبینمش کال م ا

 تا مانتشو دربیاره 
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با چشم رفتنشونو نگاه میکردم که با ضربه ای که تیام پشتم زد و مفت : آقای از 
 فرنگ برمشته نمیخوای راهنماییمون کنی 

 به خودم اومدم
 

یه لبخند بهش زدمو به طرفه بچه ها بردمو معرفیش کردم ،مشتتشوله صتتحبت 
 بودیم که با زیبا اومدن بیرون 

 
حاال خوبه من صتتحبت نمیکردم یه جوری بهش زل زده بودم که هرکی میدید 

 میگفت که چشم چرونه این پسره واال 
 

با اون  هاصال حواسم به حرفای آر  نبود که فکر میکنه خیلی بامزه تشریف دار
 جکایه آبکیش 

 
 وقتی از جلوی ما رد شدن اصال به پسرا نگاه هم نکرد خیلی خوشحال شدم . 

 
مدادیش خیلی  یدمش توی اون کتو دامن نک کامال د که  تازه اون موقع بود 

 خواستنی شده بود ولی خیلی تنگ بود 
 

ششول صدام کرد رومو از  مرفتمو م  وقتی که باز این خیار بینمک آر  خان 
 صحبت شدم 
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ستقبال رفتیم وقتی 20 سپهر با خانواد  اومدن ، بازم برای ا دقیقه ی دیگه هم 
 داشتم با سومند خواهر سپهر احوال پرسی میکردم سنگینیه نگاهیرو حس کردم 

 
وقتی ستترمو بلند کردم دیدم ترنم داره نگام میکنه دید که نگاشتتو غافلگیر کردم 

 زود نگاشو ازم مرفت 
 

سپهر هم که اکثرا  پس خانم دا سرا  شه پ سپهر رفتیم پی شته بندرو دید میزده با 
 باهاشون  آشنا بود 

 
شام  صدامون کردن که در طول  شام  ستیم که بعد چند دقیقه برای  ش یکمی ن

 چشم از  برنمیداشتم 
 

شو  شما ستم چ شده بودم که نمیتون صال نگام نمیکرد ، خیلی کالفه  ولی اون ا
 درستو حسابی ببینم 

 
 د از شام سپهر صدام کرد بع

 سپهر : امیر یه لحظه بیا تو اتاقت 
 

سر  رفتم و داخله اتاق  شته  خود  زودتر از من رفت به طرفه اتاقم که منم پ
 شدم و درو بستم و مفتم : جانم دادا  بگو کاری داشتی ؟ 
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ستتپهر: جونت بی بال دادا  ،فقط چی شتتتده امیر خیلی کالفه ای امشتتتب 
 چیزیرو مم کردی بعد این حرفش زل زد به چشمام 

 
 مثله اینکه میخواست چیزیرو از چشمام بفهمه 

 سرمو انداختم پایینو با دستپاچگی مفتم : نه خیلی هم خوبم
 

 سپهر : ولی من احساس نمیکنم 
تا خودمو از دستتتش آزاد کنم که بدونه مقدمه داشتتتم دنباله جواب میگشتتتم 

 پرسید 
 سپهر: دوسش داری ؟ 

با حرفش چنان سرمو بلند کردم که صدای مهره های مردنمو شنیدم ، چشمام 
 اندازه ی نعلبکی شده بود 

 
 سوالی داشتم نگا  میکردم که یعنی کیرو 

 ترنم : ترنمو میگم دیگه 
 س داشتم به نفس تنگی می افتادم از استر

 
 سرمو انداختم پایینو مفتم : نه چاور 
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ستتپهر :آخه کالفه ای و همش به اون نگاه میکنی میبینم که اون هم بهت نگاه 
 نمیکنه 

   
 

 امیرملی :نه 
سپهر : به من دروغ نگو ولی خود دانی خیلی داری تابلو برخورد میکنی البته با 

 نگاهت که دیگه داری میخوریش 
 

 اینو مفتو خواست بره که مچه دستشو مرفتم 
واستتتاد و منتظر شتتد تا حرف بزنم خوب بود که با یکی حرف بزنم ستتپهر هم 

 پسره راز داریه 
 

راستتتش ستتپهر از وقتی خونه ی شتتما دیدمش از  خوشتتم اومده یه چند بارم 
باهم   تا اینکه توی شتترکت  باها  برخورد داشتتتم  جاهای دیگه دیدمش و 

 مو تو یه اتاق هستیم همکار شدی
درستتته که تعداده برخوردامون خیلی کم بوده ولی وقتی میبینمش داغ میکنم و 

 دلم میلرزه 
 

یادته میگفتی پستتر فکر نکنم هیچ دختری بتونه دل تورو بلرزونه ولی حاال دلم 
 لرزیده اونم نه یه بار هر بار که میبینمش با هر نگا  
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مرممه ولی میترستتم از امتراف از این که خودم یه حدستتهایی میزنم که چه 

 مشقم یه طرفه باشه یا از روی ه*و*س باشه 
 

 سپهر : باید یه امترافیرو بهت بکنم !!
 سرمو بلند کردمو سوالی نگا  کردم تا حرفشو بزنه  

 سپهر : من یه بار ب*و*سش کردم 
با این حرفش چشتتتام مرد شتتتد اول نفهمیدم چی مفت وقتی کمی حرفشتتو 

 کردم تا سر حد مرگ مصبانی شدم حالجی
 

 خواستم یقشو بگیرم که زود در رفتو یه موشه ی دیگه ی اتاق واستاد 
 صدا از مصبانیت داشت میلرزید و یکمی هم بلند شده بود 

چه مهی  چه غلای کردی وایستتتا ببینم تو  که ی بیشتتعور تو  امیرملی : مرتی
 خوردی 

 
 و یه دونه مشت زدم به صورتش داشتم توی اتاق دنبالش میکردم که مرفتمش

اصال یادم رفته بود که سپهر دوسته صمیمیه منه میخواستم مشته دومو بزنم که 
 با تمام قدرتش پرتم کرد اونارف و صاف واستاد 
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ستا ببینم  شو باال آوردو مفت : وا ست ستم دوباره به طرفش حمله کنم که د خوا
به خاطره یه دختر و یه ب*و *ستتی که درکار نبوده داری چیکار داری میکنی 

 دوسته قدیمیتو میزنی 
 

 با بهت بهش خیره شدم و مفتم : یعنی همش دروغ بود 
 سپهر یه دستی به مونش کشیدو مفت: آخ .... بله همش دروغ بود 

 
با حرفش مل از ملم شکفتو رفتم جلو و توی بشلم مرفتمشو صورتش که از درد 

شده بودو ب*و*س کردمو مفتم : داد شرمنده نمیدونم یه هویی چی جمع  ا  
 شد که قاطی کردم و شرون کردم به خندیدن 

 
 

سپهر : بایدم بخندی ، بایدم شرمنده باشی ، دیوانه داشتی مردنمو میشکوندی 
 تازه میگی فقط قاطی کردی ؟!

 
 امیرملی : خب بابا اصال نفهمیدم چی شد 

 سپهر : من میگم چی شد ، شما دلو باختی پسر جان 
 امیرملی : چرا چرتو پرت میگی سپهر ؟

ستتپهر : آخه من نمیدونم وقتی یه پستتری یه دختریرو میبینه دستتتو دلش بلرزه 
شه اونم تا  شته با وقتی به چشما  نگاه میکنه داغ بکنه ، تازشم رو  غیرتم دا
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شی  شکونه این یعنی چی  ؟، یعنی م شو بخواد ب صمیمی سته  سره دو حدی که 
 هم مزیزم  اینو بفهم نف

 
 

اونقدرم به خودت تلقین نکن که دوستتش نداری و برای اینکه به خودت ثابت 
 کنی که دوسش داری باید خودتو بسن ی 

 
 

 امیرملی : چاوری ؟ 
 سپهر : نمیدونم 

 امیرملی : واقعا زحمت کشیدی که اینقدر راهنماییم کردی
 

که ته  یادی نبینیش اونوق تا مدت ز عده کمی فکر کردن مفت : مثال  یفهمی م ب
یا امه  مشتتقش  همون مثل که میگه از دل برود هر آنچه که از دیده برفت و 

 بودی مثله هاپو میشی
 

 دلت آرومو قرار نداره ، زود مصبانی میشیو ِهی میخوای پاچه بگیری 
 امیرملی : فکره خوبیه به نظرت چقدر باید مرخصی بگیرم ؟

 سپهر : از کی ؟
  امیرملی: از داییت دیگه آی کیو
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ستتپهر : آهان ، خب میتونی مرخصتتی نگیری هفته ی دیگه یه همایش توی 
فرانسه بین مهندسان ارشد نقشه کشی برمزار میشه توهم میتونی به این همایش 

 بری فقط من باید از دایی بخوام که انتخابت بکنه 
 

 امیرملی : فکر میکنی قبول بکنه ؟
دن توی فرانستترو داری و ستتپهر: حتما قبول میکنه چون تو هم ستتابقه ی مون

 زبانشو بلدی و هم اینکه مدرکت از همه ی مهندسهای شرکت باالتره 
 

با این فکر هم خوشحال شدم هم ناراحت ، نمیدونم واال چه کاری درسته چه 
 کاری غلاه 

ستیم بریم بیرون که روبهش مفتم  سپهر حرف زدیم از اتاق خوا بعد از اینکه با 
 خاطر مشتی که زدم ببخشی : سپهر واقعا باید منو ب

 
سپهر  دست چپشو رومونش مزاشتو ماساژ  داد و با دسته راستش زد رو شونم 

 ومفت : بیخیال دادا  ارزششو داشت .
شه  شتم که پی شونو خورده بودند ، دنباله ترنم میگ شام رفتیم بیرونو همه دیگه 

شتن حرف میزدن بازم این دله لعنتیم لرزید سته بود و دا ش هی ان  و به دخترا ن
 افتاد ،کال امروز محو  میشدم 

با ستتقلمه ی ستتپهر به پهلوم به خودم اومدم و دمه موشتتم مفت : جمع کن 
 خودتو آبرومون رفت ، تیام داره نگات میکنه 
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با این حرفش نگام چرخید ستتمته پستترا که دیدم تیام داره نگام میکنه که وقتی 
 دید نگا  میکنم لبخند زد

 تیام پسره باهوشیه ولی دیگه نه تا این حدسپهر مفته بود 
 

نیمه شب مزمه رفتن کردن ،وقتی داشتیم  12خالصه مهموناهم حدودا سامت 
با خانواده ی تهرانی خدافظی میکردیم جوری که کستتی نفهمه به ترنم نزدیک 
شدم و خواستم باها  خدافظی کنم که وقتی نگام به چشما  افتاد همیناور 

 بهش زل زده بودم ،
خودم حس میکردم که چشمام داره خمار میشه که بازم سپهر به دادم رسید اول 
با حرص به من بعد با لبخند به ترنم نگاه کرد و مفت : خب ترنم خانم شتتما 
شد ولی نداد خودت که میدونی  ستخدام  شیرینی بدی  اینکه ا نمیخوای به ما 

 استخدام شدن تو شرکت تهرانیه بزرگ هفت خوانه رستمه 
ترنم هم یه لبخند امیر کش زد که از لبخند  منم لبخند زدم که بازم ستتقلمه 
سپهرو تحمل  سقلمه های  بود که به پهلوم خورد فکر کنم اون طرف از بدم که 

 میکنه کلیش کار نکنه 
 

 از وقتی که با سپهر حرف زده بودم مثله اینکه دیگه نمیتونستم انکار کنم 
نیشتتگون از بازوم مرفت و مفت : واه واه چی بعده اینکه  رفتن ستتپهر هم یه 

 موشتت هم سفته 
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شرون کردم به خندیدن واقعا امشب خوب بود از وقتی با سپهر حرف زده بودم 
 سبک شده بودم ، دوسته خوب یه نعمته 

 
صبح حرف زد  شب خونه ی ما موندو درباره ی رفتارم با ترنم تا اذونه  سپهر اون

فش پرت کردم ستتاکت شتتدو خوابید ، جالب آخر  هم با بالشتتتی که به طر
 اینکه سرشم به بالش نرسیده خوابش برد ، منم با هزار جور فکر خوابیدم

 
باالخره مهمونی تموم شد و از خانواده ی مقدم خدافظی کردیم و سوار ماشین 

 شدیم و برمشتیم خونه 
شد  شکی بهم نزدیک  شمی دیدم که یوا شتیم خدافظی میکردیم زیرچ وقتی دا

قتی جلوم واستتتاد بهش نگاه کردم واقعا چشتتما  خوشتتگله آخه دلم هری و
 ریخت همین ور بهم زل زده بودکه باسقلمه ی سپهر به خود  اومد 

ستتپهرم ازمون شتتیرینی استتتخدام میخواستتت به حرفش فقط لبخند زدم ، یاده 
سربازی میرفت خود  اول آ   شت  سپهر دا شکمو بودنش افتادم ، وقتی که 

شو شته پا شتن ببره داخل  پ شد نزا خورد و یه قابلمه هم با خود  برد که معلوم 
 ، پسره از اولش شکمو بود 

 
وقتی که به خونه رستتیدیم ستتریع شتتب بخیر مفتمو به طرفه اتاقم پرواز کردم و 

 بعد از موض کردن لباسام با لباس خوابم پریدم روی تختمو خوابیدم 
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شدم که بع ده نماز هم همون ا خوابم برده بود که صبح به زور برای نماز بیدار 
 با تکونهایی که مامان میداد بیدار شدم  7:30سامت 

مامان : ترنم جان مادر چرا هرچی صتتدات میکنم جواب نمیدی دخترم دیرت 
 شد بلند شو چرا این ا خوابیدی ؟ 

 ترنم : سالم مگه سامت چنده مامان ؟ 
 کت ؟نمیخوای بری شر 7:30مامان : سالم ملم سامت 

 
سریع چشمامو باز کردمو از تخت پریدم پایین ،نفهمیدم چ وری حاضر شدم 

 فقط وقتی به در آسانسور رسیدم دیگه داشتم نفس نفس میزدم 
 از پشته سرم صدای مقدمو شنیدم که مفت 

 امیرملی: خانم تهرانی حالتون خوبه ؟
 وقتی به طرفش برمشتم چشما  مشاد شد و اومد سمتم و 

 حالت خوبه چرا این وری شدی ؟  امیرملی :
 اصال نمیتونستم حرف بزنم فقط با سرم مفتم خوبم و کنار دیوار نشستم 

 زود به طرفه نگهبانی رفتو یه لیوان آب آورد برام و نشست کنارم یکمی از 
 

آبو خوردم که واقعا بهش نیاز داشتتتم و حالم خوب شتتد ،ستترمو بلند کردم تا 
 ا  تو همه و داره به کفشم نگاه میکنه از  تشکر کنم که دیدم اخم

 
 مفتم : مرسی دستتون درد نکنه یکمی تند اومدم نفسم مرفت 

 مثله اینکه قصد بلند شدن نداشت ،خواستم خودم بلند شم که 
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 امیرملی:شما ناراحتی قلبی دارین ؟
 

 بعدم به چشمام نگاه کرد ، سرمو انداختم پایین و بعد از کمی مکث مفتم :
له ارثیه از مامانیم بهم رسیده دکترا مفتن باید هرچه سریعتر ممل کنم راستش ب

 و امر نه ........
خ الت کشتتیدم که ستترمو بلند کنم نمیدونم چرا بهش مفتم ولی خب دیگه 

 حرفیه که دیگه زدم 
دستاشو دیدم که مشت شدن تا حدی مشتاشو فشار میداد که دیگه دستا  به 

 سفیدی میزد 
 

م و یهویی بدونه اینکه  فکر کنم به کارم میخواستم مشتاشو باز یه لحظه ترسید
کنم که خداروشکر مشدی نگهبان ساختمون از دور امیرملیو صدا  کرد اونم 
شدی  شتن به همدیگه چی میگفتن که م شدو به طرفش رفت نمیدونم دا بلند 

 ِهی به من نگاه میکرد 
 

 شده بودو امیرملی داشت وقتی که از زمین بلند شدم اوناهم صحبتاشون تموم
میومد به طرفم خاکای مانتومو تکوندم وقتی که کنارم واستتتاد باهم به طرفه 

 آسانسور رفتیم و سوار  شدیم خداروشکر هم پایین بود
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ستاد بازم من  سور ای سان سور هیچ کدوممون حرفی نمیزدیم وقتی که آ سان تو آ
 اول بیرون رفتم ،

سرج شدیم نازنین  شرکت  صال حوصله وقتی وارد  شکر چون ا ا  نبود خدارو
صورتم بزنم  سرویس رفتم تا کمی آب به  شتم به طرفه  شو ندا صحبت باها ی 
شونه ای باال  سش نبود  صال حوا ولی مقدم به طرفه اتاق کار رفت مثله اینکه ا

  wcانداختم و رفتم 
 

از ستترویس خارج شتتدمو به اتاق رفتم امروز باید فقط کار میکردم واقعا چرا 
 چی سوتیه من جلوی این مقدم میدم هر

 
امروزم بدون هیچ اتفاق خاصتتی، مذشتتت البته ب ز مندکاری صتتبحم حاال 
شرایام خود  کم بود درباره ی بیماریم هم بهش توضیح دادم واقعا که خاک 

حاال میره و پشتتته ستترشتتم نگاه « اصتتال بدونه خب که چی » بر ستترت ترنم 
وای ترنم هیچ معلوم هستتتت داری چی میگی مگه تو اونو دوستتت » نمیکنه 

 « ی که نگران ل برنگشتنشی ؟ دار
 

نه  خب ...  گه نمیتونی دروغ بگی » خب ... که دی به من  نه  ترنم دختره دیوو
 « راستشو بگو به من نه  به خودت  چون من خیلی وقته که میدونم  

 
 خب یه حسایی بهش دارم ولی ماشقش نیستم 

 اونم میشی
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  خره پاییز میشمرنباشه ...جوجرو آ» نمیشم نمیشم نمیشم « میشی» نمیشم 

 
سره کوچه بهش  شده ،وقتی رسیدم  سی میگه دختره خل  االن این راننده ی تاک

 مفتم نگه داره ، کرایرو حساب کردمو پیاده شدم باید به فکره یه ماشین باشم 
 

وقتی که وارده خونه شدم به مامان مفتم برای شام بیدارم نکنه چون واقعا خسته 
 بودم

 
 امیرملی 

 
 

وز آخریه که فعال تو ایرانم اصتتال معلوم نیستتت کی برمردم ستتپهر تو از امروز ر
 اون ا چیزی نمیخوای 

مه  به خودت مرفتی اآلن ه یه  فه چ یا ستتپهر : نخیر چیزی نمیخوام ، این ق
 میفهمند که یه مرمت هست 

 
امیرملی : چیکار کنم ستتپهر ،اصتتال نمیتونم فکر کنم که قراره برای یه مدت نا 

 خیلی نگرانشم مخصوصا هم که ناراحتی قلبی داره  معلوم نبینمش
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 سپهر: تو از ک ا میدونی ؟
 ماجرای اونروز و برا  مفتم ، یکمی فکر کردو 

 سپهر : نترس دادا  برو خیالت تخت خودم مراقب ناموست هستم 
 

با کلمه ی ناموس دلم غرق شادی شدو نیشم تا بنامو  باز شدو یه خنده ی از 
 ته دل کردم 

 
 سپهر : جووون چیه خوشت اومد ، اصال شاید اون تورو دوست نداشته باشه 

با این حرفه مزخرفش زد تو برجکمو لبخندم جمع شد ، یکی از چشمامو تنگ 
 کردمو با حرص نگا  کردم که حاال نوبته اون بود که بخنده 

 
 

ردی مسپهر : چرا اون وری داری نگام میکنی برادر اصال شاید تا موقعیکه تو بر
 برا  خواستگار بیاد و ازدواج کنه 

 
سلیم بلند  شو به مالمت ت ستا شتم قاطی میکردم که خود  فهمیدو د دوباره دا
کردو مفت : آقا اصتتال هم من غلط کردم هم اون بدبختی که قراره بیادو دختر 

 دایی مارو بگیره خوب شد 
 

شما فقط هر موقع خبز  ست غلط بکنی ،  شما الزم نی شد به امیرملی :   مهم 
 من اطالن میدی ُافتاد دادا  ؟
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 سپهر هم از اون لبخندای شیاونشو زدو فقط سرشو به مالمت باشه تکون  داد  
 

شا   ساب کردن پوله قهوه ها از کافی  شدیمو بعد از ح صندلیهامون بلند  از 
بیرون اومدیم . با ستتپهر مادت داشتتتیم وقتی میخواستتتیم باهم تنها باشتتیم یا 

 بزنیم توی کافی شا  قرار میزاشتیم .حرفای مهم 
 

از  جدا شدمو اون رفت خونشون چون به خاطره من مرخصی مرفته بود ولی 
منکه همه ی کارام مونده بودو این روزه آخری چمدونمو نبستتته بودم ولی دلم 

های آخری نبینمش وقتی که وارد ستتاختمون شتتدم برای نمی اومد این لحظه
 م متقابال همین کارو کرد مشدی دست بلند کردمو اون

 
به طرفه آستتانستتور رفتم که آرزوم  برآورده شتتد آخه توی دلم میگفتم ای کا  
اآلن با ترنم تنها باشم که اونم منتظر آسانسور بود ولی چندان هم برآورده نشد 

 ،من امه شانس داشتم که اآلن میفهمیدم که ترنم هم بهم مالقه داره یا نه 
 

ست که تیر چ سرکاره که شانس نی راغه برقه ، نمیدونم آخه االن وقته اومدن به 
 این زن و مردا االن این جان َاه..

باالخره آسانسور ایستادو سوار شدیم چون من و ترنم جلوتر بودیم اول از همه 
 رفتیم داخل و بقیه هم بعد ما اومدن 
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سمو  شان ستم  ست خوا شون نی س شون به طرفه دره و هوا وقتی دیدم همه رو
مه کردم : دلم ام نار موشتتش زمز یک کردمو ک حان کنم و خودمو بهش نزد ت

شه اول یکمی تکون خورد ولی وقتی دید منم و امه برمرده  براتون خیلی تنگ می
درستتت توی بشلمه تکون نخوردو فقط ستترشتتو به طرفم کج کرد طوری که امه 
شو ب*و*س  سفیذ صورته  ستم اون  شت میرفتم جلوتر میتون فقط نیم بند انگ
کنم چشمامو بستمو یه نفس ممیی کشیدم که بوی ماره ورساچش توی دماغم 
پیچید و دوباره دلمو لرزوند با صتتدا  به خودم اومدمو چشتتمامو باز کردمو 

 مو  دادم تا صدای قشنگشو بشنوم 
 

ترنم: مگه قراره جایی برم که دلتون برام تنگ میشتته اصتتال چرا دلتون برای من 
 تنگ میشه ؟

 
شما قرار با این حرف شدم ولی زود خودمو جمع کردمو مفتم :  ست پاچه  ش د

نیست برین اونیکه قراره بره  منم برای  یه همایش توی فرانسه معلوم هم نیست 
 کی برمردم خب به نظر شما من حی ندارم دلم برای همکارم تنگ بشه ؟

 
شال شد ولی بعد دوباره از اون لبخندای امیر کش زد و مفت : ان ساکت  ه لاول 

 موفی باشین ماهم دلمون براتون تنگ میشه سفر بی خار 
 

خیلی بی احستتاستتی دختر مثال » وقتی اینو مفت لبام مثله آدامس  کش اومد 
 «امه میگفتی  دل منم برات تنگ میشه چی میشد بی ذوق 
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که وارد  ها  حرف نزدم ، وقتی  با گه  گه و اصتتال هم دی رومو کردم طرفه دی

طرفه اتاقمون حرکت کرد ولی من دیگه اصتال دلو دماغ شترکت شتدیم ترنم به 
نداشتتتم که با بچه ها خدافظی کنم  ولی به ناچار این کارو کردم و در آخر هم 
شات الزم  سفار شون هم  شون هم خدافظی کردم ، ای به اتاقه رئیس رفتمو از ای

 درباره ی نقشه هارو بهم دادن و من از اتاقشون اومدم بیرون ،
 

خدافظی برم ولی دلم نیومد به طرفه اتاق کار رفتمو درزدم و وارد خواستتتم بی 
سالمه دوباره  سرشو هم به معنای  شدم وقتی منو دید دوباره برام یه لبخند زدو 

 تکون داد منم سرمو تکون دادم برا  مثله اینکه اصال زبون نداریم 
 

ی   نمدوباره مششوله کار  شد که با خودم مفتم حاال چی بگم اصال ای کا
 اومدم ولی دیگه چاره ای نبود این دله لعنتی هم امه نمیدید  آروم نمیگرفت 

 
به طرفه میزم رفتمو الکی وسایلمو چک کردم ، بعد سرمو بلند کردمو دوباره یه 
قت  ید الکی دارم و که فهم له این نه ،مث گام میک یدم داره ن گاه بهش کردم د ن

 میگذرونم 
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ع بود یعنی خودمو ضتتتایع کردم بعد بهش بهش یه لبخند زدم که خیلی ضتتتای
مفتم : خب دیگه من برم خانم تهرانی با من کاری ندارید چیزی نمیخواین  از 

 فرانسه براتون بیارم ؟ 
 ترنم : نه ممنون مواظب خودتون باشین به  سالمت 

 
با این حرفش توی دلم کارخونه ی  قندو باهم آب میکردن ، ولی به زور جلوی 

 که کاری نکنم از  خدافظی کردمو به زور از اتاق اومدم بیرون ،ذوقمو مرفتم 
 

سی توی راهرو  شکن میزدم ،حاال خوبه ک شتم ب سه خودم دا ستم وا وقتی دروب
نیستتت و امرنه فکر میکرد خل شتتدم با انرژی مضتتائف به راه افتادم تا کارامو 

 برای این سفر سرنوشت ساز بکنم
 

 ترنم 
 

دم موشم صداشو شنیدم البته بیشتر شبیه زمزمه  وقتی توی آسانسور  اون وری
 بود که 

 امیرملی: دلم براتون تنگ میشه 
دلم لرزید من نباید خودمو لو بدم درستتته دوستتش دارم واالن دیگه مامئنم که 
ساب مییاد ولی اون نباید بدونه برای همین مفتم : مگه قراره جایی  شقم به ح م

 ا دلتون برای من تنگ میشهبرم که دلتون برام تنگ میشه اصال چر
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ولی با  چیزی که مفت واقعا دلم داغون شد میخواد بره فرانسه آخه کسی دیگرو 
 بابا نمیتونست بفرسته به جای این اه 

 
 وقتی مفتم سفر بی خار مثله اینکه زیاد راضی نشد از حرفم 

ستی  شون میده که توهم بی میل نی سر حاال که رفتارات داره ن کورخوندی آقا پ
 ولی اول باید خودت امتراف بکنی 

 
باالخره  قت تلف میکرد  که داشتتتت و له این تاقو مث مد تو ا بازم او عه رفتم  موق

 خدافظی کردو رفت و دل منو هم با خود  برد 
 

شک ریختم آخه دلم صدا ا شتم روی میزو بی  شت برا   سرمو مزا از االن دا
 تنگ میشد 

سرمو انداختم پایینو  شکامو پاک کردم و  سرمو بلند کردمو ا صدای در زود  با 
 مفتم : بفرمایید 

 
شکر کردمو رفت دیگه مریه نکردم  سمامیل بود که چای آورده بود ، از  ت آقا ا

 چون امه میدیدن خیلی بد میشد
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یکمی هم مصبی و کالفه شده  روزها از پی هم میگذشتو منم دلتنگ تر میشدم
 بودم ،

 روز بود که رفته بود نمیدونم چرا این همایش کوفتی تموم نمی شد  اه  10
 

شتم فیلم هندی میدیدم از  سته بودم و مثال دا ش روی راحتی جلوی تلویزیون ن
 بس مریه کرده بودم چشمام دیگه باز نمیشد به خاطره فیلمه مریه نمیکردم ها 

 
خاطره دله خ یه به  تابی میکرد حتی  یه میکردم چون این روزا خیلی بی ودم مر

 مکسم نداشتم دلتنگیمو برطرف کنم
 

همین ور که فرطو فرط اشتتک میریختم تلفن زنگ خورد اصتتال از جام تکون 
شنیدم که  صدای مامان و  شتم فقط  صله ی حرف زدن ندا صال حو نخوردم ا

ظی ریف بیارین و خدافمفت : بله بله خواهش میکنم با پدر  حرف میزنم تش
 کرد 

 
به من مفت : من نمیدونم ک ای این فیلم مریه داره آخه اینکه همش داره  رو
به مامان برای اینکه  به فیلمه نگاه کردم بعد   با تع ب اول  آدمو میخندونه 

 ضایع نشم و دستم رو نشه مفتم : یعنی من داشتم الکی مریه من میکردم ؟
دادو مفت : پاشو  پاشو برو اتاقتو تمیز کن که  مامان سری از روی تاسف تکون

 قراره برات خواستگار بیاد 
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ستم ولی مامان دیگه رفته بود  ش صاف ن با حرفش نیم متر تو جام پریدم باال و 
توی آشتتپزخونه  ، دیگه واقعا دلم داشتتت میترکید رفتم توی اتاقمو تا فردا هم 

کها توی دلم با امیرملی بیرون نیومدم فقط اشتتک بودو اشتتکو میونه این اشتت
 دردودل میکردم و از خدا کمک میخواستم 

 
 

 امیرملی
روز رو  10امروز دیگه آخرین روزه دیگه دارم از قفستتم آزاد میشتتم اصتتال این 

 حوصله نداشتم فقط با سپهر حرف میزدم واقعا افسرده شدم 
 

لستته ها شتترکت میکردم ، الغر تر شتتدم دیگه پای همش کالفم به زور توی ج
 چشامم مود افتاده و صورتمو اصال اصالح نکردم 

 
 نمیدونم چرا از صبح که بیدار شدم و اون خوابو دیدم دلم شور میزنه 

سره معلوم  صورته پ سر میره  شیده و داره با یه پ سفید پو خواب دیدم ترنم لباس 
خواب پریدم که دیدم وقته اذانه نمازمو  نبود وقتی ترنم بهم دستتت تکون داد از

 خوندم تاکارامو بکنم دیگه شد بعد از ظهر ولی اصال از دلشورم کم نشده بود 
 

 سپهر هم بهم زنگ نزده بود موبایلمو برداشتمو به سپهر زنگ زدم بر نداشت 
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خیلی نگران شتتدم حتم پیدا کردم که یه چیزی شتتده دوباره زنگ زدم که بعد 
 داشت ولی خود  نبود خواهر  سومند بود چهار بوق بر

 
 باخا  سالم و احوالپرسی کردمو سپهرو از  پرسیدم 

شب که از خونه ی  شه  ستش ولی االن داره دو  میگیره  امه می سومند : چرا ه
 داییم برمشتیم با شما حرف بزنه آخه آقا خیلی دیر کرده دیگه داریم میریم 

 
ش سمه خونه ی داییش موشام تیز  سومند خانم اتفاقی افتاده با ا د و زود مفتم : 

 که برای رفتن به خونه ی داییتون م له دارین ؟
 سومند : نه امیرخان ، امروز قراره برای ترنم خواستگار بیاد ...

 دیگه چیزی نمیشنیدم موبایل از دستم افتاد روی تخت  
 

 احساس میکردم که نمیتونم نفس بکشم 
صدای  شی  سومندو دموا میکرد که وقتی از اونارفه مو شت  سپهر اومد که دا

چرا اینارو به من مفته زود تلفنو برداشتتتم و به موشتتم نزدیک کردمو تقریبا نعره 
 کشیدمو اسمشو صدا کردم 

 امیرملی :سسسپپپپپههههررر 
 زود جواب داد 

 سپهر : جانم دادا  ، خوبی حالت خوبه 
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سپهر این حرفا  شو مفتم : بس کن  ساه حرف سومند میگه کپریدم و ی چیه که 
قراره بیاد خواستتتگاریش ، مگه خودت نگفتی که برو خیالت تخت مواظب 

 ناموست هستم ؟
 سپهر : آره دادا  حاال مگه چیشده 

امیرملی : ستتپهر میگی حاال مگه چیشتتتده یا همین االن میریو اون آشتتشاله 
ستگاریو میندازی بیرون از اون سه ترنمه من اومده خوا ضییو که وا ا خونه ی  مو

 دارم مییام مردنشو بشکونم فهمیدی سپهر دارم مییام . 
 

ساکم چنگ زدمو  سته ی   شتم نعره میزدم . موشیرو  قاع کردمو به د حرفامو دا
یه آژانس به  با  با هتل تصتتفیه کردمو  به البی رستتیدم  به طرفه در رفتم وقتی 

 فرودماه رفتم خداروشکر هواپیما تأخیر نداشت 
 

هو وقتی که ستتواره هواپیما بودمو از مصتتبانیت فقط داشتتتم آب تمام طوله را
شدم  حتما االن دارن حرف  ست اولین نفر من پیاده  ش میخوردم وقتی هم که ن

 تا بوق جواب داد  2میزنن به موبایل سپهر زنگ زدم و بعد 
 

 سپهر : بله ؟بفرمایین 
 امیرملی : بله و ... الاله الله  ...آدرس 

 
 از کسی مذرخواهی میکرد بعداز چند لحظه  مثله اینکه داشت
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صال آدرسه  سه چی میخوای ا سر آدرس وا سالم امیر اآلن ک ایی تو پ سپهر : 
 ک ارو میخوای 

امیرملی: آدرس همون خراب شتتتده ای رو که اآلن داری تو  ِهرو ِکر میکنی 
 مگه نگفتم ردشون کن برن پس چرا نشستی داری باهاشون الس میزنی 

 دادا  یه لحظه آروم با  بزار منم حرف بزنم  سپهر : امیر
 امیرملی : حرف بزن اول آدرس بده بعدا 

 
 سپهر : باشه بیا این ا حرف بزنیم کشتی منو تو بخدا 

 آدرسو دادو از فرودماه دربست مرفتمو رفتم به طرفه خونشون 
 

 ترنم 
پس  شامروز صتتبح جواب منفیمو به بابا مفتم اونم مفت : تو که هنوز ندیدی

 چاور جوابت منفیه 
ترنم : خب ندیده باشتتمش منکه قصتتده ازدواج ندارم چرا اونا بیانو خودشتتونو 

 معال کنن 
 بابا هم آبه پاکیرو ریخت رو دستم 

بابا : ببین ترنم تو تک دخترمی هموناور که برای تیام آرزوها دارم برای تو هم 
 آرزو ها دارم یکیش هم همین ازدواجتونه 
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شونه که یکیش دره دخترم تو  شتی که همه ی دخترا آرزو ستگارای خوبی دا خوا
سره مقدم یادته یه جوری بهش جوابه نه دادی  شونو بزنه مثال همین میثم پ خون

 که دیگه پسره خواستگاریه هیچ دختره دیگه ای نمیره
 

اینی هم که داره مییاد پستتره خوبیه پدر  از تاجرای فرشتته پیشتته بابا  کار 
 دیگه بابا  خودشو بازنشسته کرده و پسره داره مشازرو میگردونه  میکنه البته

 
ترنم : ببخشتتید باباجون ها ولی اینا همین دیروز زنگ زدن چاوری شتتما این 

 آمار هارو ازشون داری 
بابا: وقتی که مامانت بهم زنگ زدو مفت منم پیشتته متین بودم از اون پرستتیدم 

از اون پرستتید چون کاره اونم فرشتته اونم از آقای رحیم مقدم میشتتناستتیش که 
 جیکوپوکشونو مذاشت کفه دستم 

 
ی اینارو توی دلم مفتم ول« معلومه که میشناسم پدره مشقمو میگین پدرجان » 

سررو دیدم  با خود  حرف  شتم وقتی پ ستم اآلن چیزی بگم مزا دیگه نمیتون
 بزنم یا الاقل از  یه میبی پیدا کنم 

 
مصر بیرون نیومدم جالب این بود که اصال کسی  هم  رفتم توی اتاقمو تا خوده

 سراغم نیومد حتما فکر کردن که استرس دارم هه چه فکره مزخرفی 
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بود که در اتاقمو زدن که سومند بود مفتم بیاد تو خداروشکر اتاقم  6:30سامت 

سر  و  شو انداخت  رو صدا ستم  سومند دید هنوز آماده نی تمیز بود ، وقتی که 
 بلندم کردو مفت به زور 

 
ستتومند : دختره ی دیوانه از زن دایی شتتنیدم که راضتتی نیستتتیو ناز میکنی ولی 
شو اآلن مییان ولی تو هنوز هیچ  ضر  شو  حا شو   بلند دیگه نه تا این حد بلند 

 کاری نکردی
 

به زور بلند شتتدمو با کمکش یه کتو شتتلوار کرمی با شتتاله قهوه ای پوشتتیدمو 
سکیه کرمیمو شای مرو سرار کرد آرایش نکردم  کف هم پام کردم ولی هرچقدر ا

 فقط مداد چشم 
 

 درسته غر غر کرد ولی دیگه دست از سرم برداشت از اتاق بیرون رفتیم 
ستتومند از من بیشتتتر استتترس داشتتت ، تیام هم ِهی ستتربه ستتر  میزاشتت و 

 میگفت : دخترممه ان شاهالله خواستگاریه خودت 
 

ست سومندهم حرص میخورد ، کمو  سومندو دو ستم که هم تیام  بیش میدون
 داره و هم سومند نسبت به تیام بی میل نیست 

 
 پس دره موشه سومند مفتم : تو کاریت نباشه خودم حالشو میگیرم 



wWw.Roman4u.iR  88 

 

 یه چشمکم بهش زدم و رو به تیام مفتم : 
سره خیلی  شگاه مثله اینکه پ شده تو دان سم م برا  پیدا  ستگاره  اتفاقا یه خوا

  دوسش داره
 رنگ از صورته تیام پرید با تته و پته طوری که فقط خودم بشنوم مفت :

 سومند چی ؟ سومند هم اونو دوسش داره ؟ 
 

به زور جلوی لبخندمو مرفتم البته با ماز مرفتن لپم از تو دهنم ، شتتونه هامو  
 بیخیال انداختم باال و مفتم : نمیدونم از خود  بپرس  اونم رفت تو فکر 

 
بود که زنگو زدن منم زود خودمو انداختم توی آشپزخونه  8:30مت خالصه سا

و به استترارهای ستتومند که هی میگفت بیا برو استتتقبال مو  نکردمو همون ا 
موندم هنوز صتتدام نکرده بودن که ستتپهر مذرخواهی کردو رفت توی حیاط و 

مد دقیقه ی دیگه رفت بیرون و ستتومند او 10بعد دوباره برمشتتت دوباره بعد یه 
سپهر  سینیرو میبردم بیرون که  شتم  صدام کرد که چای ببرم دا شپزخونه و  تو آ
شید این  شد و روبه خانواده ی داماد مفت : ببخ نفس نفس زنان وارده پذیرایی 

ست کاری میکرد دویدم  405پژو  شت تو  د سی دا شماس مثله اینکه ک ماله 
ا به طرفه و با صد دنبالش ولی نتونستم بگیرمش با این حرف همگی بلند شدند

شده دیدم  خیلی  ستگاریرو تموم  شپزخونه و این خوا شتم تو آ در رفتن منم  برم
 خوشحال شدمو دما ب ونه اون آقا دزده کردم 
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ستتینی رو مزاشتتتم روی میزو دویدم توی اتاقم وقتی که وارد اتاقم شتتدم پردرو 
 ه کردم کنار کشیدمو پن ره رو باز کردم طوری که دیده نشم بیرونو نگا

 
صداشون می اومد مثله اینکه آقا دزده صباه ماشینشو برده بود ، ضبط کم بود 
ستگاریه من، تورو چه به من  شوده اومده خوا شینو میبرد نکبت پا باید خود ما

 واال 
 

داشتم ریز ریز میخندیدم که چشمم به یه سایه ی کنار درخت افتاد اون قسمت 
سیدمو  صدای تاریک بود فکر کردم دزدس تر شیدم  ستمو پردرو ک پن ره رو ب

شنیدم فهمیدم که رفتن منم با خیاله راحت رو تختم  شینو که  شدنه ما شن  رو
 دراز کشیدم

 
 امیرملی 

 
سپهر حرف  شتم با  سوندم الهیه وقتی که دا صال نفهمیدم خودمو چاوری ر ا

 میزدم همزمان توی ماشین بودم من داد میزدم رانندهه بهم چپ
 چپ نگاه میکرد  
 

وقتی که رسیدم دمه دره خونشون یه تک زنگ به سپهر زدم و خودمم پیاده شدم 
به تاکستی مفتم ستره کوچه منتظرم باشته وقتی راننده حرکت کرد ستپهر هم از 

 خونه اومد بیرون سعی کردم به خودم میلط باشم و باها  دموا نکنم
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 همدیگرو بشل کردیمو مفتم : این مرتیکه هنوز اون تومه ؟

 ر با سر مفت آره سپه
یار  بیرون دارم  دیگه منف ر شتتتدم و مفتم : )یعنی داد زدم ( : ستتپهر برو ب
دیوونه میشتتم ، شتترون کردم به راه رفتن توی کوچه ، ستتپهر بهم نزدیک شتتدو 

 مفت :  پسر یکمی آروم با  بابا هنوز که هیچی نشده 
 

 خواستم دوباره داد بزنم  که زود ادامه ی حرفشو زد 
هنوز ترنم چایی نبرده در ضتتمن مثله اینکه ترنم اصتتال راضتتی به این  ستتپهر :

 وصلت نیست امروز زندایی از سومند میخواست که راضیش کنه 
 

با حرفش توی دلم چلچراغ روشن شد و با یه لبخند مشاد رفتم طرفشو بشلش 
 کردم و مفتم : ایول پس هنوز پسرو دختر همو ندیدن 

سب ن شرو دو دقیقه پیش سپهر : انقدر به من نچ خیر ندیدن ببند دره تاالره اندی
 داشت نعره میزد االن داره لبخنده ژکوند تحویلم میده بچه پررو 

 
به حرفا  خندیدمو مفتم :خب حاال اونارو ول کن یه فکری بکن  چ وری 

 بکشیمشون بیرون یه کاری که کال مهمونی خراب شه 
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رفت طرفه ماشینایی که پارک شده یکمی فکر کردیم که همزمان با هم سرامون 
ضان  سپهر هم مواظب او شینو  و با هم یه لبخند خبیث زدیم من رفتم طرفه ما
بود زدمو شیشه ی ماشینو شکستم که دزدمیر به صدا در اومدو چراغه یکی از 
خونه ها روشن شد منم زود خودمو توی  تاریکی درختا قایم کردم سپهرم دوید 

کنه  وقتی اومدن بیرون تازه شتتناختمشتتون مرتیکه ی  تو خونه که اونارو خبر 
 کچل با اون پسره دیالقش

 
شم نمی اومد  شون خو شم از سمه احمدی بود از اول یکی از همکارای بابا به ا
خالصتتته وقتی که دیگه دیدن واقعا دزد اومده مثله اینکه ترستتیدن ماشتتینو 

ه ه روز دیگهمین وری ولش کنن ستتوار شتتدنو رفتن موقع رفتن هم میگفتن ی
 مزاحم میشیم 

 
 باشه امه من مزاشتم شما هم بیایین دوباره 

شتو به من نگاه  شت میرفت که برم سپهر دا باالخره همگی رفتن تو آخر از همه 
 کرد، برا  دست بلند کردمو رفت تو 

 
 رفتم سره کوچه و سوار آژانسه  شدمو برمشتم خونمون 

صدا وقتی رسیدم همه ی چراغها خامو  بود همه  سرو  خوابیده بودن منم بی 
شت  شدم که دا صدای زیبا بلند  صبح با  ساخوابیدم  رفتم تو اتاقمو با همون لبا

 با مامان حرف میزد 
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تاقم رفتم بیرون داشتتتم دره  پایینو اول یه دو  مرفتم بعد از ا از تخت اومدم 
 اتاقمو میبستم که با جیشه زیبا هل شدمو خودمو کوبوندم به در آخب 

 
 دویدو از مردنم اویزون شد منم داشتم پیشونیمو ماساژ میدادم 

 زیبا : سالم دادا  کی برمشتی چه بیخبر 
 

امیرملی : یعنی من وقتی درسمو تموم کردم انقدر خوشحال نشدی که اآلن از 
 سفر ، برمشتنم خوشحال شدی 

 زیبا: واااا دادا  من که همیشه از دیدنه تو خوشحال میشم 
 

به حالت قهر برمردوند خواستتت بره تو اتاقش که دستتتشتتو مرفتمو بعد روشتتو 
 نزاشتم بعد سریع لپشو ب*و*س کردم 

 
 امیرملی: ک ا زیبا بانو قهر نکنی که دادا  امیرت افسردمی میگیره 

زیبا: اه اه امیر حالم بهم خورد این چه کاری بود کردی تو میدونیکه من از تف 
ش ست شم نمییاد بعد د شویی مالی کردن خو ست ستم در آوردو به طرفه د و از د

شونه هامو انداختم باال و به  طرفه مامان  شوره منم بیخیال  شو ب صورت رفت تا 
 خوشگلم رفتم که داشت بهمون نگاه میکرد اول دوتا ب*و*س از لپا  مرفتم

 
 بعد بشلش کردم و باها  احوالپرسی کردم 
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 مامان: سالم پسرم کی برمشتی که ما نفهمیدیم ؟ 
شم غره رفت تو اتاقش  منم رومو به  شویی اومد بیرون با یه چ ست زیبا هم از د
مامان کردمو مفتم : دیشب برمشتم نمیدونم سامت چند بود خیلی خسته بودم 

 حاال به این پسرت نمیخوای صبحونه بدی
 

 یا همون نون خالی بخورم 
 مامان : وااا پسرم چرا نون خالی بیا خودم بهت صبحونه میدم 

 
 امیرملی: نمیخواد مامان جان خیلی دیرم شده باید برم 

سرم  بیا  شماتم مود افتاده ، بیا پ شدی پای چ مامان : بیخود ، ببین چقدر الغر 
 برات صبحونه بدم بخور جون بگیر 

 
ناچار دنبالش رفتم ولی خداییش خیلی چستتبید ، تند از مامان تشتتکر کردمو 

شد شم بعد تموم  ن کارام وقتی خودمو تو آینه دیدم از خودم رفتم اتاقم تا آماده 
 حض بردم 

 
 بعده خدافظی از مامان از خونه بیرون اومدم 

 
 

 ترنم 
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شدم تا در  شکی از خونه جیم  صورت خیلی یوا شدم به  صبح که بیدار  امروز 
 مورد دیشب با کسی حرفی نزنم 

 
شدم تعداد کمی از کارمندا اومده بودن در اتاق  شرکت   کارمو یهوقتی که وارد 

شه ولی مثله این شته با شاید امروز دیگه برم روز میزه کار  خالی  10امید اینه 
 بود 

 
دیگه واقعا داشت اشکم در می اومد الاقل امه نمیدونستم که حسم بهش چیه 

 اون یه چیزی 
 

اصتتال دیگه حوصتتله ی کار نداشتتتم کیفمو مذاشتتتم  روی میزمو به طرفه 
 مامیل یه چای بگیرم بخورم آبدارخونه رفتم تا از آقا اس

 
 

شد ،  شرکت وارد  سپهر از دره  شتم با لیوان چاییم میرفتم به طرفه اتاقم که  دا
بت  با فت : دیشتتتب خوب از  مدم و م به طرفم او ند  با لبخ ید  وقتی منو د

 خواستگاری خیالت راحت شدها 
 

 ترنم: اوال سالم دوما آره واقعا خدا رفتگانه دزدرو بیامرزه 
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من ستتپهر شتترون کرد به خندیدن وقتی چشتتمش به پشتتته ستترم افتاد با حرفه 
 خند  به قهقهه تبدیل شد 

 
 چون پشتم به دره شرکت بود نمیدونستم به چی داره نگاه میکنه 

 
 برمشتم تا ملت خندشو بفهمم که برمشتنم همانا و خشک شدنم همانا 

 
شاید توهم زدم که  ست روبه روی من بود  شد در صال باورم نمی شگون ا یه نی

 نامحسوس از رونم مرفتم که دیدم نه واقعا روبه روبه رومه و 
 

داره بهم لبخند میزنه وقتی به چشتتما  نگاه کردم و همه ی وجودم مرم شتتد 
 دیگه باورم شد که بیدارم 

 
 با دستپاچگی سرمو انداختم پایین و سالم کردم 

 
 ترنم: سالم خو  اومدین رسیدن بخیر خو  مذشت ؟ ..

بهش م ال نمیدادم حرف بزنه که ستتپهر یهویی جلوی دهنمو مرفت و  اصتتال
 مفت : 

 
 

 سپهر: بسه دیگه ترنم ، بابا یکی یکی ، الاقل بزار بیچاره سالم کنه 
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بعد طوری که من نشنوم روبه امیرملی مفت : ببند دره تاالر اندیشرو چشماتم 
 درویش کن 

 
سپ سته  شدم  با یه حرکت د شتم خفه می شتم و یه دیگه دا هرو از رو دهنم بردا

 نفس بلند کشیدم 
 

برای اینکه ضایع کاریمو جبران کنم با قیافه ی مثال مصبانی بهش مفتم : خیله 
خب بابا داشتتتی خفم می کردی ماشتتاهالله دستتت نیستتت که دستتته ی بیل 

 مکانیکیه
 

بعد  هم رومو کردم اونورو خودمو تو انداختم تو اتاقم وقتی ، که درو بستتتم 
شیدم ، بعده چند لحظه که به خودم اومدم  تکیمو دادم به درو یه نفس راحت ک
یه هورای خفه مفتمو یه چندتا هم بشتتکن زدم وقتی که کمی از انرژیم تخلیه 
سرد  ستم چاییم که دیگه  ش شته میزم ن شخص رفتمو پ شد مثله یه مهندس مت

شیدم که دلم درد مرفت ولی هیچ چیزی ن سر ک سشده بود رو تا ته  ت از میتون
شتم کار میکردم  سرمت مملی دا شوقی و با چنان  خوشحالیم کم کنه با چنان 
سیب توجام  سمم چند متر پریدم هوا و  شنیدن ا شدم که با  که متوجه اومدنش ن
واستتتادم و دستتتمو مذاشتتتم روی قلبم واقعا ترستتیده بودم کامال معلوم بود که 
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با دیدنه حالم یه چند ق دم به ستتمتم اومدو با نگرانی َممدی نترستتونده بود و
 داشت نگام میکرد که باالخره به حرف اومد 

 امیرملی: واقعا شرمندم خانم تهرانی نمیدونستم حواستون نیست 
 حالتون خوبه آب قند بیارم براتون؟ 

نداره اصتتال  نه ممنون اشتتکالی  به خودم اومدمو مرتب وایستتتادم و مفتم : 
 خوام  نفهمیدم ِکی اومدین داخل معذرت می

امیرملی: نه خواهش میکنم بازم ببخشتتید میخواستتتم بهتون ستتالم کنم آخه 
 فرصت نشد خوب احوال پرسی کنیم به خاطره همین 

ترنم: خواهش میکنم  ،ستتالم ، ببخشتتید دیگه آخه از دستتته این ستتپهر بی مزه 
ناراحت شدم اصال یادم رفت شما برمشتین ، حاال خوب هستین ، سفر خوب 

 مر بود براتون ؟ بود مثمر ث
 امیرملی : بله مرسی  جاتون خالی خیلی خوب بود 

 ترنم : خب خداروشکر  ، رفتین پیشه پدرم ؟
شمارو  سو ندیدم اول اومدم   صال هنوز هیچک امیرملی : نه هنوز نرفتم یشنی ا

 ببینم بعد 
وای خدا چرا دلم این وریه شتتنیده بودم بعضتتیا خر کیف میشتتن ولی تا حاال 

 دم که دیدم راسته که میگن شنیدن کی بود مانند دیدن ندیده بو
 ترنم : خواهش میکنم مرسی 

 امیرملی: پس با اجازه برم بقیرو هم ببینم 
 ترنم : بفرمایید خواهش میکنم 
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وقتی که رفت یه نفس راحت کشیدم از استرس داشتم میمردم با چندتا صلوات 
یان وقت اداری دیگه حرفی غیر قلبم آروم شد و دوباره مششول به کار شدم تا پا

از کار زده نشد وقتیکه به خونه برمشتم دیگه نای سرپا ایستادن نداشتم امروز به 
خاطر اینکه بعد از چند روز طوالنی که امیرملیو دیده بودم استتترس داشتتتو 
سره  شاممو خوردمو رفتم یه  شم بخاطر همین زودتر  سته ب شده زیاد خ بامث 

 وابیدم تخته ماز تا خود صبح خ
 

 امیرملی : 
چرا هیچ دستتت پختی مثله دستتت پخته مامانا نمیشتته البته ماله ترنمو نخوردم  

 ولی دست پخته مامانم نمر  یکه 
 امیرملی : مامان جان دستت درد نکنه خوشمزه بود 

 مامان : نو  جونت پسرم 
ردم ک از پشته میز بلند شدمو رفتم جلوی تلویزیون نشستنو کانالهاشو باال پایین

داشتتتت فوتبال میداد زوم کردم رو تلویزیون تا ببینم ک ا با ک ا و چند چنده 
شنیدم که به اموات دزدرو  شو  صدا صبح که اول  شید به امروز  ولی ذهنم پر ک

 که خواستگاریشو بهم زده بود رحمت میفرستاد از ته دلم خوشحال شده بودم
 

شو دیدم اون ا بود که فهمید صورت شتو  سش توقتی که برم نگ م خیلی دلم وا
شتتده بود وقتی دیدمش دیگه نتونستتتم لبخندمو جمع کنم همین که خودمو به 

 زور نگه داشته بودم که نپرم بشلش کنم خیلی بود واالا...
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ولی باز این ستتپهر زد تو برجکم خدا بعضتتیارو برای شتتادی برای غصتته و... 
 آفریده ولی این سپهرو برای ضدحال آفریده 

سالم و احوال پرسی با همکارا رفتم اتاق سپهر که مثال درباره ی خالصه بعداز 
ستتفر کاریم حرف بزنیم که اصتتال هیچ کدوم از حرفامون به این ستتفر مربوط 

 نمیشد 
 سپهر : خب آق مهندس چه خبر خو  مذشت فرانسه بهتون 

امیرملی: چه خو  مذشتنی پسر فکر نمیکردم روزی کشور مورد مالقم برای 
 زندان واسم تحصیل بشه 

ستن نگو از زندان آزاد  شحال ه سه چی آقا انقدر امروز خو سپهر : پس بگو وا
 شده خب حاال آزادی چ وری هست .. چه بویی میده ؟ 

 امیرملی : مالی بوی مشی میده 
سی هم نونه تو  شقت ببین امه ک سپهر : َاه بابا حالمو به هم زدی تو هم با این م

 همن با این طرزه خوردنت همه میف
 امیرملی: خوردنم ؟ خوردنم چه ربای به مشقه من داره ؟ 

 سپهر: بله خوردنت شما نگاه نمیکنی که داری دختر دایی مارو میخوری 
ندیده  با خب چیکار کنم خیلی . وقت بود  با تازه دوهزاریم افتادو مفتم : برو 

نه ک بودمش دست خودم نبود ، اصال میدونی چیه  ایشالله خدا توروهم مرفتار
 که دیگه انقدر ضدحال نزنی 

 سپهر : مگه مشزه خر خوردم خدانکنه به این بال مال ها دچار شم 
امیرملی : خره چرا خیلی  خوبه که امرم بال باشه بالی شیرینیه نشنیدی، میگن 

 زن بالس خدا هیچ خونه ای رو بی بال نکنه 
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سره من بری ضمن این حرفارو ول کن بیا یه خاکی تو این  ونم ز که دیگه نمیتدر 
باید خودتو  به تو چی بگم اینم فکر بود که کردیو مفتی  تحمل کنم . آخه من 

 بسن ی به فرما سن یدم 
 سپهر: و نتی ه ؟ 

به اون فکر  یه و همش  بات قاطی  که وقتی از  دورم فکرم  امیرملی : نتی ه این
تم که میکنم این ده روزو خدا میدونه چاوری دندون رو جیگره بیچارم مذاشتت

 داره آتیش میگیره 
ستتپهر: بله همه ی کارهاتون به دایی بنده مزار  میشتتد از پشتتتکارتون ، از 
اطالماته باالتون از وجناتتون از رفتاره مندتون با مهندستتای زن و مده ای هم 

 مرد 
 امیرملی : خب چیکار میکردم  وقتی خودشونو آویزون من میکردند 

ره ولی جو نگیره شتتماروهم جو خوشتتتیپی ستتپهر :خب حاال آدمو خر ماز بگی
نگیره ، تو که دیگه از آزمون قویترین مردان رد شدی کال سست منصری همین 
هم که تا این ا خودتو نگه داشتتتی  جای شتتکر داره و اما دختر داییه ما ، اون 

 دختره لج بازیه فکر نکنم به این زودیا وابده یعنی کارت ساختس  
زبونتو ماز بگیر من دلم روشتتنه مثله اینکه اونم منو  امیرملی : وای نه ستتپهر

 دوست داره 
سپهر : اوال چرا خاله زنکی حرف میزنی بعدشم شما از ک ا به این کشفه مهم 

 دست پیدا کردی ؟ 
 امیرملی : هی ا بخدا همین وری حسی 
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 سپهر : که حسی ؟ 
 امیرملی : اوهم حسی 

واستتت بگه که زودتر تکلیفت  ستتپهر : پس به اون حستتت بگو که یه راه حلی
 روشن شه 

 اینو مفتو خواست بره سمته در که مچشو مرفتم 
امیرملی : ک ا بابا باشه آقا اصال  حس من غلط کرد واسه خود  تز داد خوب 

 شد تورو خدا سپهر یه کاری بکن
 

ستتپهر: خب بابا ...تنها راهش اینکه خودتو بهش نزدیک کنی و بعد امتحانش 
 کنی 

 
ه ای که به پس کلم خورد از فکر اومدم بیرون و دستمو مذاشتم روسرم با ضرب

خیلی شتتکه شتتده بودم اول به روبه روم یه نگاه کردم دیدم تلویزیون خاموشتته  
بعد به  طرفه راستتتم نگاه کردم بابا و مامان و زیبا با قیافه های بهت زده به من 

بخنده دندون نما بلند داشتتتن نگاه میکردن متوجه ضتتایع کاریم شتتدم و با یه ل
سوندم امه هر موقعی غیر از  سرسری خودمو به اتاقم ر شب بخیر  شدم و با یه 
االن بود با پس مردنی ایکه خوردم مصتتبانی میشتتدم ولی حاال معلوم بود که 

 خیلی تابلو بودم . سرم به بالش نرسیده خوابم برد .
پهر آقا البته زیر نظر س از فردا  مثله یه جنتلمن واقعی  برخورد میکردم متین و

خان اصتتال نمیزاشتتت یه دقیقه تنها باشتتم و میگفت : امه تنها باشتتی حتما یه 
یک بزنم فعال  که حرص میخوردم ولی نمیتونستتتم ج با این ندی میزنی منم  م
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شد . باهم  سپهر هم تموم  صبره  صه یه روز، دیگه  شون بود خال مشزه متفکر ای
سپهر  سته بودیم و  ش شا  ن شتم اونو نگاه توی کافی  غرغر میکرد منم دمز دا

 میکردم 
تار  با این همه رف ستتپهر : تو چته َاه ؟ واقعا نمیدونم این ترنم چ ور دختریه 

 مناسب یه چراغ سبز نه یه لبخند سبز هم نمیکنه َاه مند  بزنن
 امیرملی: هوی . ..مواظب حرف زدنت باشها 

 ا  سپهر : خیله خب بابا  اصال میدونی چیه دارم بر
 امیرملی :چی ؟ 

 سپهر : نقشه ، موشتو بیار 
 بعد هم شرون کرد به مفتن نقشش 

 
ترنم : این روزها واقعا کار پیشه امیرملی هم خوب بود هم مثمر ثمر دیگه دارم 
پی میبرم که انتخابم مالیه . یه جوری میگم مالیه که هرکی ندونه فکر میکنه 

 ودم خندیدمامیرملی ازم خواستگاری کرده به فکره خ
 مامان : صبح بخیر دخترم به چی میخندی مامان جان 

 ترنم : سالم صبحه شما هم بخیر ، هیچی به یکی از همکارم 
مامان : دختر خانم اصتتال خندیدن به کارای دیگران درستتت نیستتتها ، حاال 

 چیکار کرده این همکارت ؟
 م بور . شدم داستان پریسارو بگم 
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ستتتگار داشتتت به زور پدر  داشتتت ازدواج میکرد ترنم : پریستتا همکارم خوا
شت تعارف میکرد یه هویی پا  به لبه ی  ستگاری وقتی چایی رو دا شب خوا
میز خورده بودو چایی داغ ریخته بود روی مادر داماد اوناهم مصتتبانی شتتده 

 بودندو رفته بودن و دیگه هم برنگشتن 
تی ن خواستگاری که داشمامان :واال چی بگم مادر بیا بشین صبحانتو بخور ای

 دیگه زنگ نزد اصال نمیدونم چرا ...
منم که از این خبر خوشحال شدم پریدمو یه دونه ب*و*سش کردم که صدا  

 دراومد 
صال میدونی من که دلم  شتن ا شگلم لیاقت ندا شون کن مامانی خو ترنم : ول

شدم  ضر  صبحانه ی دبش زدم بر بدن و بعد  رفتم حا ضا نبود ، بعدم یه   ور
سی رفتم  از  سر خیابونش با تاک شرکت به راه افتادم تا  بعداز خدافظی به طرفه 
اون ا به بعدشتتو برای اینکه از هوای صتتبحه پاییزی  استتتاده بکنم پیاده رفتم تا 

 دمه شرکت
 

ستادم  صدا میکرد وای شت امیرملی نامیرو  شوه ی دختری که دا صدای م که با 
خاطره یه اسم که نمیشه مفت همون شخصه اول میخواستم امتنا نکنم و برم به 

مدنظرته  ولی وقتی صتتداشتتو شتتنیدم پاهام واستتتادو مقب مرد کردم همه ی 
ماه بود به ماشتتینی که صتتدا  از اون می اومد نزدیک شتتدن و  حرکاتم ناخودآ
زوم کردم روی راننده ، خوده خود  بود حاال نوبته کناریش بود که با دیدنش 

نلبکی  وقتی خودشتتو به بازو  تکیه داد یه مرقه حالم بد شتتدو چشتتمام قد 
شقونه میگفتن چند  شتن بهم حرفای ما ست روی تموم هیکلم . دا ش سردی ن
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شونو دیگه  صال حرفا ست میدیدم ولی ا شتم در بار پلک زدم ولی مثله اینکه دا
نمیشنیدم داشتن بَهم نزدیک میشدن وقتی که چشمای دختره بسته شد یه دردی 

کردم که بامث شتتد قلبمو چنگ ب نم چشتتمام داشتتت  توی قلبم احستتاس
ستتیاهی میرفت ، زانوهام تا شتتدو افتادم ، با افتادنم درای ماشتتین باز شتتد و 

 امیرملی به طرفم دوییدو اسممو صدا زد دیگه هیچی نفهمیدم ....
 

 امیرملی 
ست دخترمو  ضی کردم تا نقش دو سپهر را سته ترنمو با کمک  صبا دو به زور 
بازی کنه میدونم نقشتته ی بدیه ولی دیگه مقلم به جایی قد نمیده حتی م بور 
شتتدم درباره ی مالقم  با زیبا هم  حرف بزنم و از  کمک بخوام اونم خیلی 

شه ولی ترنم  شد و قبول کرد که از زیره زبونش حرف بک شحال  از  مشرورترخو
سپهر  شه ی  شدم تا به نق صه م بور  ست و هیچ چیزی وا نداده خال این حرفا

متر فاصله از شرکت نشسته بودیم سپهر هم  3   2تن بدم با صبا توی ماشین با 
دمه شتترکت جوری که دیده نشتته قایم شتتده بود داشتتتم از آینه نگاه میکردم که 

شار شت پیاده می اومد با ا شرون کردیم به ترنمرو دیدم که دا سپهر ماهم  ه ی 
شد اول متوجه  شین رد می شت از کناره ما شقانه وقتی دا حرف زدن حرفهای ما
ستاد  صدا کرد تردید کرد اول وا سمه منو با کمی ناز  صبا ا شد ولی وقتی  ما ن
ولی بازم به راه افتاد چونکه پشتتتش به ما بود باید کاری میکردیم که نظرشتتو 

شرون کردم به ح شت طرفمون با جلب کنیم  ستادو با مکث برم رف زدن که وا
دیدنمو همین ور مات ما شتتده بود ، باید تاجایی که طبیعی باشتته برای همین 
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شر مرق  شر  شت  صبا که دیگه دا سرو بهخودمون میگرفتیم  باید حس ب*و*
میریخت بیچاره دیگه چشتتماشتتو بستتت ولی من چشتتمم به ترنم بود که یهو 

فقط با داد صتتدا  کردم  و نفهمیدم چاوری از  دستتتشتتو به قلبش مرفتو افتاد
ماشتتین پریدم پایینو دوییدم طرفشتتو ستترشتتو توی بشلم مرفتم و بهش التماس 

 کردم که چشماشو  باز کنه 
امیرملی : ترنم مزیزم چشتتماتو باز کن ملم ، ترنم خواهش میکنم ، التماستت 

 میکنم چشماتو باز کن  ،ترنممممممم المصب چشماتو بازکن 
صبا که از سپه صال تو حاله خودم نبودم  روبه  صدام کرد ولی ا شم بود  ر که پی

صبا خانم چرا مریه میکنی  شت مریه میکرد مفت :  سترس و ترس دا شدت ا
ستان میدونین  سونیمش بیمار شین زودتر بر ب ا  بیا کمک کن ببریمش تو ما

 که ترنم قلبش ضعیفه بعد زیرلب به خود  بخاطر نقشش فحش میداد
 

اومد کمک کنه که نزاشتتتم و خودم خیلی آهستتته همه ی هستتتیمو توی  صتتبا
صندلی مقب طوری که خودم هم  شین رفتم و روی  شم مرفتمو به طرفه ما آغو
جا بسم خوابوندمش سپهرم  پرید پشته فرمونو صبا هم کنار  نشست ، سپهر 
ماشتتینو روشتتن کرد ، توی راه فقط یا داشتتتم اشتتک میریختمو از خدا کمک 

استتتم یا ستتره ستتپهر داد میکشتتیدم که تندتر بره ، خیابونا به خاطره محرم میخو
ضه  شید ، به مح سال طول ک شلوغ بود و طوله راه که برام به اندازه ی یه  زیادی 
ترمز دوباره ترنمرو بشلش کردم و به طرفه در ورودی دوییدم وقتی به ایستتتگاه 

شت با تلفن حرف  صدای بپرستاری رسیدم روبه پرستاری که دا لندی میزد با 
صدای بلندم  ستاره هم بخاطره  مفتم داره میمیره زود دکتر قلبو خبر کنین که پر
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صبانی مفت : چه  شده بودم با لحن م هم بخاطره اینکه پارازیت میون تلفنش 
خبرته آقا این ا بیمارستتتانه صتتداتو مذاشتتتی رو ستترت ...که با دیدن ترنم که 

 رفتو مفت : ناراحتی قلبی داره ؟ بیهو  توی بشلم بود حرفش یاد  
سر مفتم آره که زود دکتره قلبو که یه خانم  سریع  45با  ساله بودو پی ش کرد و 

 بعد از معاینه ، دکتر زود بستریش کرد 
بودیم که صبا فقط مریه میکردو میگفت : همش  ccuهرسه تامون هم پشته دره 

ن یهویی یاده نقشه ی ای تقصیره من بود ای کا  به حرفه شما مو  نمیکردم ،
صبانیت ای که به زور کنترلش کرده  شتم طرفش و با م سپهره دیوانه افتادمو برم
شیدمش با  شو مرفتمو به طرفه خودم ک سونمو یق بودم با یه قدم خودمو بهش ر

 این کارم تکیشو از دیوار مرفت 
 سعی کردم صدام زیاد بلند نشه 

ه ای بود .نتونستم خودمو نگه دارم سر  امیرملی :  بیشعوره دیوانه این چه نقش
 داد کشیدم : امه چیزیش بشه بخدا سپهر میکشمت 

با صتتدای بلندم دوتا پرستتتارو دکتر همراهش یه پرستتتاره دیگه اومدنو یکیش 
سپهرو که  صداتو بیار پایین . منم یقیه ی  ستانه  مفت : چه خبره آقا این ا بیمار

ر کردمو روبه دکتره مفتم : خانم دکتستترشتتو مرفته بود پایینو ستتاکت بدو ول 
 حالش چاوره ؟

 دکتر : پسرجان خونسردیه خودتو حفح کن شما چه نسبتی با مریض دارین ؟ 
سواله دکتر به خود  اومدو زودتر از ما  صدای بلندم ترسیده بود با  صبا که از 

 مفت : این آقا پسرممشه منم دوستشم 
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 دکتر : و این آقا کیشه ؟
میداد . با صدایی که بشض هم تو  کامال مشخص بود مفتم  داشت منو نشون

سه  شته ای که روی اون تخت خوابیده نف : نمیدونم برا  مثله چیم ولی اون فر
 منه امه طوریش بشه نفسم قاع میشه . 

صندلی هایی که بشله  سرپا نگه دارم روی  ستم خودمو  بعداز حرفام دیگه نتون
هام مذاشتمو سرمو توی دستام مرفتم داشتم پام بود نشستم و آرن امو روی زانو

 خودمو خیلی کنترل میکردم که مریه نکنم .
شته  سریعتر ممله پیوند دا ضتون باید هرچه  دکتر بعد از چند لحظه مفت : مری
باشتتند وامرنه کاری از ما برنمییاد البته ایشتتون باید خیلی وقت پیش این مملو 

 ان ام میدادند پس چرا صورت نگرفته ؟ 
 پهر : ترنم توی نوبته پیونده خانم دکتر س

 دکتر : بسیار خب
 

شکام خود به خود از  ستم خودمو نگه دارم و ا شنیدنه حرفای دکتر دیگه نتون با 
چشمام روی صورتم میریخت دستامو روی صورتم کشیدم و بلند شدم باید از 

ان تبیمارستان میزدم بیرون دیگه داشت هوا  خفم میکرد با سرمت از بیمارس
صدام میکرد هم توجه نکردم همین ور توی پیاده رو  سپهر که  شدم و به  خارج 
داشتم میرفتم و سرم هم پایین بود که با صدای اذان سرمو بلند کردم ، چشمم 
ماه به طرفه پله های مرمر مس د کشیده  به منبد فیروزه ای مس د افتاد ناخودآ

اط افتاد بزرمو پر از آب شدم وقتی وارد حیاط شدم چشمم به حوضه وساه حی
بود آهسته به طرفش رفتم که که یه پیرمرد قد کوتاه با محاسن بلند سفید داشت 
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وضو میگرفت بعداز اینکه مسح پای چپشو کشید بلند شد که چشمش به من 
افتاد ، صتتورتش یه جوری نورانی بود به روم لبخند زد و مفت : ستتالم پستترم 

 نمیخوای وضو بگیری ؟ 
بخند  با همه ی ناراحتیم به رو  لبخند زدمو مفتم : ستتالم حاجی با دیدن ل

 چرا میخوام بگیرم 
صی به  س د رفتم که یه مار خا ضومو مرفتمو به داخله م شرون کردمو و بعد 
مشتتامم خورد ، چشتتم چرخوندم دیدم دورتادور مستت د پرچم و پارچه های 

دیگر مشتتکی کشتتیدن که احادیث امام حستتین و نام حضتترت ابوالفضتتل و 
شتم که دیدم تنها  شم دنباله پیرمرده م صحنه ی کربال بود . با چ صیتهای  شخ
موشه ای نشسته و داره قرآن میخونه با قدمهای آهسته به طرفش رفتم و زیرلب 
شرون کردم  شتم و  شته بودم زمین مذا با اجازه ای مفتم و مهری که دمه دربردا

رون کردم با خدا حرف زدن به نماز خوندن وقتی که تموم شدم س ده کردمو ش
ماه  له کردم و ترنمو از خود  خواستتتم از صتتتاحب این  نا ، زجه زدمو آه و 
خواستم ، وقتی که کمی سبک شدم سرمرو از روی مهر بلند کردمو دستمو به 
صورتم کشیدم که چشم تو چشمه پیرمرده شدم که داشت با لبخند نگام میکرد 

 تتو خراب کردمو مزاحمتون شدم بهش مفتم : معذرت میخوام حاجیکه خلو
خدارو  که هنوزم  ها  ما جوون یدن شتت با د نه جوون مزاحم چرا من  حاجی : 
سرم نمیدونم  شم  . بعداز کمی مکث مفت : پ شحال می سین خیلی خو شنا می
شفامتتو میکنه  شه خدا  صاحب این ماه بخوای برات پی شکلت چیه ولی از  م

 خوند  اینو مفتو   یه ردیف رفت جلوترو نماز  رو
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کناره دیوار نشتتستتتم و ستترمو به دیوار تکیه دادمو به حرف حاجی فکر کردم به 
بیماریه ترنم به برخوردی که با ستتپهر داشتتتم انقدر فکر کردم که نفهمیدم کی 
خوابم برد ، توی خواب ترنمو دیدم که داشتتت با بشض نگام میکرد ، خواستتتم 

ورتش مچاله شتتد دوباره برم جلو که دستتته چپشتتو به قلبش مرفتو از درد صتت
ست مرفت جلوم که  شو به مالمت ای ست سته را ستم برم کنار  که اینبار د خوا
یعنی نیا با چشتتم های نگران داشتتتم نگا  میکردم که یهو از حال رفتو افتاد با 
شتا  خودمو بهش رسوندمو سرشو به آغوشم مرفتم و شرون کردم به صدا  

هو چشماشو باز کردو خیره به چشمام کردن و همین ور هم اشک میریختم که ی
مفت : خیلی نامردی و بعد  سیاهی چشما  سفید شد با دیدن چشما  با 
صتتدای بلند استتمشتتو صتتدا زدم که از خواب پریدمو به اطراف نگاه کردمو 

 موقعیتمو درک کردم از حاجی هم خبری نبود
 

یاد حرفهای بلند شدمو از مس د اومدم بیرون که با دیدن دسته های مزا داری 
ماه پاهام به سمته  حاجی افتادم اولش وایستادمو کمی نگاه کردم بعد  ناخودآ
شونم منم به اونها  سی روی  ست ک ستن د ش سته های مزاداری رفت که با ن د
ضرت  سین و ح شمم به نام امام ح شدم اولش میج بودم ولی وقتی چ ملحی 

ای و تا خود نیمه ه ابوالفضل روی پرچم مشکی افتاد بی اختیار اشکم در اومد
شتتب زار زدم و مزا داری کردم در حین ستتینه زنی یکی از مریضتتهایی که برای 
شتتفا مرفتن میون دستتته ها روی ویلچر نشتتستتته بود وقتی بلند شتتد کستتی که 
ستاده ولی چند  شدن که ای شید که همه متوجهش  شرو ُهل میداد جیز ک چرخ

م بردنش بیمارستتتان من لحظه بعد بیهو  شتتد افتاد که ستتریعا بلند  کردنو
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دیگه رفتم بیمارستتتان وقتی رستتیدم اون زنو دیدم که ویلچره مردرو ُهل میداد 
 خودمو بهش رسوندمو از  درباره ی مرده سوال کردم  

 زن : شما هم اون ا بودین ؟
 امیرملی: بله 

 زن یه لبخند آروم زدو سرشو روبه آسمون کردو زمزمه کرد: خدا شفا  داد 
بعد این حرف یاده ترنم افتادمو خودمو به بخشتته مراقبتهای ویژه رستتوندم از 
پن ره به اتاق ترنم نگاه کردم که با دیدنه تخته خالی زانوهام سست شدو افتادم 
و ستترمو به دیوار تکیه دادمو چشتتمامو بستتتم ،خوابی که دیده بودم مثله فیلم 

شمامو باز کردم شد که با درد چ شمام ظاهر  ستاری  با تع ب  جلوی چ ،  پر
 داشت نگام میکرد که وقتی دید چشام بازه مشت :آقا حالتون خوبه 

با حرفش به خودم اومدمو ستتریع بلند شتتدمو به طرفش رفتم این کارم انقدر 
 نامهانی بود که بیچاره ترسید و یه قدم مقب رفت 

 مفتم : ببخشید خانم مریضه این اتاق ترنم تهرانی ک است ؟ 
 منتقلش کردن به بخش  پرستار :

 امیرملی: چاور ممکنه اونکه قلبش مریض بود باید ممل میشد  ؟
پرستار: بله ولی مع زه بود که بدونه ممل خوب شد واقعا خدا شفا  داد آخه 

 میدونین یه بار ایسته قلبی کرد بعد  برمشت واقعا یه مع زه بود 
یکباره دیگه از اونها  بعداز دادنه اطالمات رفت منم به ستتمته پذیر  رفتم و

شکر خوندم و  ستار به طرفه نمازخونه رفتمو نماز  صدیقه ح فه پر سیدم با ت پر
س ده کردم وقتی کمی آروم شدم و اشکهایی که از سره شوق صورتمو خیس 
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کرده بودن پاک کردم بلند شتتدمو خودمو به اتاقه ت نم رستتوندم که ستتپهرو 
 دم با دیدنم مکالمشو تموم کردودرحالیکه داشت با مبایلش صحبت میکرد دی

 به طرفم اومدو مفت : هیچ معلوم هست ک ایی پسر ؟ 
شام هم  سم دیگه به مو سپهر تو بگو باور کن هرکیو میبینم از  میپر امیرملی: 

 امتماد ندارم تو بگو که حالش خوبه 
 سپهر : حالش از منو تو هم بهتره اصال چرا نمیری ببینیش 

 ه ؟ امیرملی: اآلن کی پیشش
ستتپهر: فقط صتتبا بقیه رفتن برای شتتام و استتتراحت نمیدونی زندایی چه حالی 

 داشت امیر 
 امیرملی:اآلن حالشون چاوره ؟
 سپهر: خوبه ولی به زور بردنش

 
 امیرملی: راستی چاوری اآلن صبا پیششه مگه اآلن نباید باها  قهر کنه ؟ 

 سپهر: چرا ولی صبا همه ی ماجرا رو بهش مفت 
 : میتونم ببینمش ؟امیرملی

 سپهر: چراکه نه 
به طرفه در رفتم و باز  کردم که صتتبا متوجه من شتتد ولی ترنم خوابیده بود ، 
صتتبا با دیدنم از صتتندلیه کنار تخت بلند شتتدو بهم لبخند زدو از اتاق بیرون 

 رفت 
 

 ترنم 
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با احستتاس مار آشتتنایی چشتتمامو باز کردم یه چند ستتامتی بود که به هو  
دم همه خیلی خوشحال بودند مخصوصا مامانم که مدام قربون صدقم اومده بو

شناز  شن مپی صبا پی میرفت و نازو  میکرد البته با مریه  بعد از اینکه همه رفتند 
وقتی که به هو  اومده بودم رومو ارومویگرفتم ولی اون به زور خودشتتو بهم 

که من به  نزدیک کردو همه ی ماجرارماجرار  مفت که همش  یه  نقشتته بود
شمامو  شده  وقتی که چ حرف بیام که فکر کنم با از حال رفتنم حرفه دلم فا  
شقمو که با نگرانی ، دلهره لبخند و از  شقموم صبا  جذابه م باز کردم به جای  
همه مهمتر مشتتی به چشتتمامچشتتمام میکرد از دیدنش هی ان زده شتتدم و 

نم برای همین چشمامو نفسامنفسام نامنظم شده بود سعی کردم خودمو آروم ک
 بستمو چندتا نفسه  ممیی کشیدم  

امیرملی: ترنم یعنی انقدر از من بدت مییاد که نمیخوای حتی صتتورتمو ببینی 
سپهر توجه کردم به خدا  شه ی احمقانه ی  ؟  ون واقعا معذرت میخوام که به نق
دیگه نمیدونستم چاوری از احساست نسبت به خودم باخبر بشم از احساسم 

یتونستم بهت بگم چون میترسیدم پسم  بزنی و نمیتونستم دست روی دست نم
بزارم تا مشتتقمو ، همه وجودمو همه ی زندمیمو از دستتت بدم یه بار که صتتبر 
کردم ماقبتشو هم دیدم ، پسره ی دیالق با چه جرمتی پاشده اومده خواستگاریه 

 تو ؟
که نمیخوام ببینم مامو بستتتم امیرملی فکر کرده   ش برای همینوقتی چشتت

شنیدن حرف آخر   ستم یکم اذیتش کنم و توی اون حالت موندم ولی با  خوا
 چشمامو باز کردمو با تع ب نگا  کردمو مفتم : کدوم پسره ؟
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 با یه اخمه وحشتناکی نگام کرد که فکر کنم باید برم دشوری 
 امیرملی: همون پسر فر  فروشه ببینم ترنم تو که چایی براشون نبردی بردی ؟

اصال حقش بود پسره ی شویدو باید بیشتر از اینهاهم سره ماشینش بال میآوردم 
. 

شو  شین شه ی ما شی شتم نگا  میکردم، مفتم : تو ...تو  شمای بازه باز دا با چ
 شکستی ؟ 

امیرملی یه لبخنده دندون نما بهم زدو مفت : پس چی که من بودم نکنه انتظار 
 تاراج ببرن ؟داشتی صبر کنم تا همه ی زندمیمو به 

با حرفش یکمی فقط یکمی خ الت کشتتیدمو با لبه به دندون مرفته ستترمو 
 پایین انداختم 

 امیرملی صدام کرد : ترنم 
وای خدا قلبم یکی نیست به این پسر بگه مگه مرض داری که این وری صدام 

 میکنی ) با التماس (
 ترنم : بله 

 ینم امیرملی: ترنم به من نگاه کن میخوام چشاتو بب
 با خ الت سرمو بلند کردمو به چشما  زل زدم 

شمات برم تو نمیخوای ...نمیخوای که چیزی به  امیرملی: مزیزم قربونه اون چ
 من بگی ؟

 درسته که منظورشو فهمیدم ولی یهویی رمه شیانتم باد کرد و مفتم : نچ 
امیرملی: باشتتته خانومی شتتما نگو ولی من دیگه طاقت ندارم میخوام بگم ، 
میخوام بگم که خیلی میخوامت ،میخوام بگم که همه ی زندمیمیو دوستتتت 
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سم  دارم ، بعده کمی مکث مفت : آخیش باالخره مفتم ، تو چی ترنم توهم دو
 داری اصال زنم میشی ، خانومه خونم میشی ؟

با تع ب زل زده بودم بهش ، امروز خیلی بهم هی ان وارد شده بود حاال خوبه 
کال هنگ کرده بودم و سکوتم طوالنی شده بود که امیرملی  سکته مکته نکردم ،

فکر کرد نمیخوامش و با دلخوری بلند شتتتدو مفت : باشتتته خانومی ... مثله 
 اینکه باید صبر کنم تا مشقم به دلت بیفته خدافح و رفت 

شوه و ناز  سه خوبم هم با م شان صدا  کردم که از  ستگیره بود که  ستش به د د
 همراه بود 

 امیرملی ترنم : 
 امیرملی : واایی ... جان امیرملی 

برمشتتت طرفم و خودشتتو به تختم رستتوند ، ستترشتتو بهم نزدیک کردو با لحن 
 آرومی که بامث هی انم میشد مفت: امه یه بار دیگه این وری صدام کنی .....
ست  ش شد ، ن صورتم خالی کرد که مرمم  شو تو  س شو نگفت و نف بقیه ی حرف

من و منتظر شد تا حرفامو بگم ، یکمی دستپاچه شدم  روی صندلی و زل زد به
 ولی به هر جون کندنی بود حرفه دلمو مفتم :

سمو فوت کردم بیرونو نگا  کردم که  ست دارم  نف امیرملی منم ،..... منم دو
دیدم داره با لبخند خوشگلی نگام میکنه مثله اینکه آروم شده بود چون ارامشمو 

 از چشما  میخوندم 
 پایان 

1394/12/17 
1395/8/6  
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