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 انا ندارد؛ خریدار رٍزيا این سادگی اش نی کرد حس چَن نباشو؛ نی گفت: خالصٌ
ٌ ی بَدم خریدار نن داشت، ٌ اش سادگی يای يه  .را عاشقان

 کنارش رنگ یک با را عشق فقط نن بفًهد تا سادگی، جادى يای در کنارش زدم قدم
 .سادگی رنگ بٌ يو آن نی پسندم،

ٌ ی از دٍر اٍ ٍ باشی خَدت یعنی زندگی؛ یعنی سادگی اصالًال   نهی ارزد کٌ حرف يایی يه
 ٍ زرق فقط ٍ است گذرا ٍ جانیٌ چند برای فقط کٌ لذت يایی از دٍر. کردن گَش بٌ حتی
 .دنیا برق

 .عاشقی خَدِد  خَدِد  یعنی سادگی؛ اصال

 .بٌ نام خداٍندی کٌ در يهین نزدیکی ست

باز دلو برای دیدنش در لباس نشکی نحرنیش ضعف نی رفت، . قلبو بی ٍقفٌ نی تپید
ٌ ی سال يا فرق داشت ٍ نی تَنستو دزدکی دیدش نزنو،  با این کٌ نحرم انسال با يه

درست از اٍن شبی کٌ تَی يهین اتاق صداش رٍ . کاری کٌ سال يا بَد انجام نی دادم
شنیدم ٍ نفًهیدم چرا قلبو بٌ تپش افتاد ٍ درٍنو آتیش بٌ پا شد کٌ با یک نشت ٍ دٍ 

نشت آب خنک يو حالو جا نیَند، تازى با سالم کردن ٍ دیدنش فقط کو نَندى بَد 
آرى . پس بیفتو ٍ خَدم اصال نفًهیدم چرا این احساس يای تازى در نن جَن گرفتٌ

دقیقا از يهَن شب لعنتی شرٍع شد این دزدکی دید زدن يایی کٌ برای یٌ دختر سنگین 
ٍ نتین زشت بَد ٍ بی حیایی؛ ٍلی انان از قلب سرکشو کٌ نهی گذاشت این کار رٍ تکرار 

 .ٍ تکرار نکنو

ٌ ی فلزی پردى کرکرى ایِد قًَى ای رنگ ٍ رٍ رفتٌ رٍ باز نی کنو، در  با دٍ انگشتو کهی دٍالی
نگايو رٍش جابت نَند ٍ ٍای بٌ قلب . حد کو کٌ فقط نن ببینو بدٍن جلب تَجٌ
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دست برنهی داشت از این کَبش ٍ خَدم نهی فًهیدم حاال چرا؟ حاال . بی قرار ٍ عاشقو
 !کٌ نحرنش شدى بَدم، چرا؟

نٌ ينَز يو نٌ، ينَز جرأت نهی کردم برم نزدیک، با این کٌ دیگٌ عادی بَد این نزدیک 
نٌ ينَز نهی تَنستو برم بتکَنو خاک رٍی لباس نشکیش رٍ کٌ حاصل . شدن

ٌ جایی دیگ يا از زیر زنین بٌ حیاط بَد ٍ نن ير سال چٌ قدر دلو نی خَاست این  جاب
ينَز يو عشق نن . کار رٍ بکنو ٍ یٌ خستٌ نباشید چاشنی کارم؛ ٍلی نٌ نهی شد؛ نهی شد

تنًا سًو خَدم بَد ٍ نی دٍنستو اگر برای يهٌ طبیعی باشٌ رفتاريای عاشقانٌ ٍ از تٌ 
قلبو؛ ٍلی چین نیفتٌ بین پیشَنیش ٍ چشو غرى ياش نن رٍ نشَنٌ نیرى اگٌ ٍسط 

 .نانحرم يای حیاط پیدام بشٌ

حیاط پر از يیايَ بَد، پر از صدای صلَات ٍ پر از دٍدی کٌ از کندى يای تازى آتیش 
گرفتٌ بلند شدى بَد  ٍ عطر اسپند نی داد ٍ نن چٌ قدر دٍست داشتو این بَ رٍ کٌ پر از 

 .دٍد بَد ٍ پرآرانش

با خو شدنش نگاى گرفتو از این يهٌ يیايَ؛ چَن اصل نگايو فقط نال اٍن بَد، کسی 
بعد از سٌ يفتٌ ! کٌ نٌ تنًا از نگايو، بلکٌ از خَدم يو فراری بَد ٍ نن نهی فًهیدم چرا؟

 !عقد کردن ٍ نحرم بَدن

اٍاخر پاییز بَدیو ٍلی يَا عطر ٍ سرنای زنستَنی داشت؛ انا . خاک شلَارش رٍ تکَند
 .انیرعلی فقط يهَن یٌ پیراين نشکی تنش بَد نٌ کت ٍ نٌ بافت

از عطیٌ شنیدى بَدم کٌ انیرعلی گفتٌ لباس زیادی تَی عزاداری يا دست ٍ پاگیرش 
ٌ ی  نیشٌ ٍ نن فقط از عطیٌ شنیدى بَدم، خَاير کَچیک انیرعلی؛ دٍست ٍ دختر عه

حاال يو کو نشدى بَد این . نن ٍ نن ير سال چٌ قدر نگران بَدم کٌ نکنٌ سرنا بخَرى
دل نگرانی يا ٍ بیشتر شدى بَد بعد از خَندن اٍن خطبٌ عقدی کٌ حس خَبی بٌ قلبو 
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ریخت ٍ انیرعلی اخو نشست رٍ صَرتش ٍ يهَن اخو جرأت گرفت از نن کٌ نشَن 
 .بدم این دلنگرانیو رٍ ٍ باز يو سکَت کردى بَدم ٍ سکَت

ٌ يای عزاداری کٌ از خیابَن رد نی شدن نن رٍ بٌ . آى پر صدایی کشیدم صدای دست
با صدای طبل ٍ سنجی کٌ دلو رٍ لرزٍند ٍ نداحی کٌ با نَحٌ سراییش از . خَدم آٍرد

 .ٍاقعٌ کربال رد اشک گذاشت تَی چشو يام، یٌ اشک ٍاقعی

ٌ  بَد ٍ بٌ نظر نن سرخ . انیر علی سر بلند کرد رٍ بٌ آسهَنی کٌ بٌ غرٍب نی رفت ٍ گرفت
اشک رٍی صَرتش رٍ دیدم ٍ دلو ضعف رفت برای این اشک يای نردٍنٌ کٌ غرٍر 

ٌ يای سید الشًدا ٌ يایی کٌ  (ع)نداشتن ٍ پای رٍض بی نحابا غلت نی خَردن رٍ گَن
ٌ ریش داشت انگشت يام کشیدى شد ٍ پردى با صدای بدی بٌ يو خَرد ٍ . يهیشٌ ت

دست نن از رٍی پیراين نشکی چنگ زد قلبی رٍ کٌ باز يو بی قراری نی کرد طبق 
ٌ ی تفاٍتی کٌ تَی این سال بَد ٌ ش، با يه ٌ ی ير سال رٍی تخت فلزی ٍا رفتو ٍ . برنان

ٌ يام ٌ يای . چادر نشکی م سر خَرد رٍی شَن برای آرٍم کردن قلب بی قرارم از بس لب
چٌ قدر حال انرٍزم پر از گریٌ بَد؛ . چادر رٍ تَی نشتو فشار دادى بَدم، خیس شدى بَد

ٌ م از چشو يام افتاد ٍ گو شد تَی تار ٍ پَد چادرم  .چَن یٌ قطرى اشک بدٍن گذر از گَن

ٌ ای بٌ در خَرد ٍ بعد صدای بابابزرگ کٌ یااهلل نی گفت برای ٍرٍد بٌ اتاق خَدشَن . تق
دستی رٍی چشو يای پر از اشکو کشیدم ٍ قبل از ریزششَن سد کردم راى شَن رٍ ٍ 

 .صدای پر بغضو رٍ صاف

 .بفرنایید بابابزرگ، فقط نن این جام-

دستگیرى ی در بٌ طرف پایین کشیدى شد ٍ بابابزرگ داخل اتاق شد، آستین يای باال زدى 
ٌ ی این بَد کٌ ٍضَ گرفتٌ ٍ اٍندى برای نهاز اٍل  ٍ دست يا ٍ صَرت خیسش نشَن

 .ٍقتش، نحل يهیشٌ
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 .لبخندی بٌ رٍم پاشید

 خَبی بابا؟ -

بٌ زٍر لبخندی زدم، لعنت بٌ چشو يایی کٌ يهیشٌ لَ نی دادن گریٌ کردنو رٍ؛ چَن قبل 
بابابزرگ يو حاال دقیق تَی . از حتی یٌ قطرى اشک سرخ نی شدن ٍ پر از شبنو يای براق
 .صَرتو ٍ چشو يام بَد ٍ انرٍز دٍبارى نی پرسید احَالو رٍ

 .پیشگیری کردم از سَال يا ٍ باز ادانٌ دادم اٍن لبخند کذایی رٍ

 اذٍن دادن؟... نهنَن-

 :بابابزرگ نگاى از صَرتو گرفت ٍ بعد از کهی نکخ انگار فکر نی کرد چی پرسیدم گفت

 ...االنٌ کٌ-

صدای بلند اهلل اکبر از نسجد نزدیکی خَنٌ بابابزرگ بلند شد ٍ حرف بابابزرگ نیهٌ نَند 
 :ٍ بٌ جاش لبخند زد ٍ حرفش رٍ این طَر تهَم کرد

 .دارن اذٍن نیدن-

این بار لبخند پرنحبتی رٍی لب يام نشَندم ٍ بٌ سر ٍ صَرت سفید شدى ی بابابزرگ نگاى 
 .کردم ٍ چادرم رٍ رٍی سرم نرتب

 .پس نن نیرم ٍضَ بگیرم، شها يو راحت نهازتَن رٍ بخَنین -

بابابزرگ رفت سهت سجادى ش کٌ يهیشٌ بَی گالب نی داد ٍ تَی طاقچٌ اتاق بَد ٍ 
 .یی گفت، نن يو از اتاق بیرٍن اٍندم«باشٌ بابا»
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نسیو خنکی بٌ خاطر باز بَدن در کَچیک رايرٍ کٌ بٌ حیاط راى داشت بٌ داخل خَنٌ 
نی زد، بٌ يهراى بَی اسپندی کٌ غلیظی عطرش کهتر شدى بَد ٍ صدای اذٍن ٍاضح تر ٍ 

 .آرانش نی پاشید بٌ دلو

با صدای قل خَردن دیگ فلزی ٍسط حیاط، بی يَا رٍی پاشنٌ پا چرخیدم ٍ اٍل از يهٌ 
ل نی خَرد ٍ رد خیسی از خَدش  نگايو رٍی دیگ فلزی شستٌ شدى جابت نَند کٌ قِد

 .رٍی نَزایک يای حیاط نی ذاشت

برای . باز يو نگاى چرخَندم رٍی انیرعلی کٌ زیر لب قرآن نی خَند ٍ نسح سر نی کشید
ٌ ای نگايهَن گرى خَرد ٍ دل نن باز يری ریخت با نکخ دست راستش پایین . جانی

ٌ ش جا خَش کرد نفس عهیقی کشید . اٍند ٍ کنارش افتاد ٍ چینی بین ابرٍيای نردٍن
ٍ نگاى زیر افتادى ش رٍ دٍبارى رٍ بٌ نن ٍلی نٌ نستقیو بٌ چشو يام؛ انا يهین کافی 

بَد کٌ نن لبخند بزنو گرم ٍ دٍستانٌ ٍ برای انیرعلی يو يهین لبخند کافی بَد تا 
 :غلظت بدى اخهش رٍ ٍ لب بزنٌ

 .برٍ تَ خَنٌ-

نن زجر کشیدم، قلب بی تابو فشردى ٍ فشردى تر شد؛ ٍلی چَن دیدم نگاى ننتظرش رٍ 
 :برای رفتنو، حفظ کردم لبخندم رٍ ٍ نن يو لب زدم

 .باشٌ چشو-

 .باز يو با چرخیدنو چنگ زدم قلبو رٍ کٌ باز بی تاب بَد ٍ در حال پس افتادن

خانَم يا از غریبٌ ٍ آشنا در حال باز کردن تای چادرنهازيای رنگی بَدن کٌ نادر بزرگ 
ٌ ی يال نرتب  کنار نًريای کربال کٌ دلو سخت، تنگِد بَ کردن عطرشَن بَد ٍ گَش

نطهئن بَدم نانحرنی بین خانَم يا . چیدى شدى بَد، بَدن ٍ یک بٌ یک نهاز نی بستن
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نیست؛ برای يهین چادر از سرم کشیدم ٍ سنجاقِد ریزِد زیرِد گلَم رٍ کٌ برای نحکو نگٌ 
 .داشتن شال نشکی رٍی سرم بًش زدى بَدم رٍ شل کردم ٍ فرق باز کردم برای ٍضَ

سالم آخر نهاز رٍ دادم، دست بردم ٍ با تسبیح خاکی سجادى نانان بزرگ کٌ عطر تند تری 
رٍ گفتن کٌ عجیب آرٍنو  (س)از نًريای کربالیی داشت، تسبیحات حضرت زيرا

سَگند بٌ بزرگی خدا، حهد ٍ سپاسش ٍ سَگند بٌ پاکیش بعد از این يهٌ دلًرى . نی کرد
ٍ سردرگهی؛ چَن يهیشٌ خدا بًترین دٍست ٍ پناى بَد ٍ بٌ حرف خَدش از رگ گردن 

 .نزدیک تر

ٌ يای تسبیح ينَز با ذکر صلَات بین انگشت يام دٍنٌ دٍنٌ نی افتاد کٌ صدای  دٍن
 .نانان بزرگ از حالت آرانش بیرٍنو کشید ٍ ٍلَلٌ بٌ پا کرد تَی ٍجَدم

 .نحیا این جاست، تَ يو بیا برٍ پیش خانَنت نهازت رٍ بخَن... بیا انیرعلی نادر-

 .تسبیح فشردى شد تَی دستو ٍ گَش يام تیز برای شنیدن صدای انیرعلی ٍ جَابش

نٌ نانان بزرگ نیرم تَی حیاط، شاید خانَم يا بخَان اٍن جا نهاز بخَنن درست -
 .نیست

بغض درست شدى ی کًنٌ سر باز کرد ٍ بزرگ شد ٍ بزرگ تر، با گفتن التهاس دعا بٌ 
بًَنٌ بَد، بٌ جَن خَدش بًَنٌ بَد، فقط . نانان بزرگ ٍ صدای دٍر شدن قدم ياش

ٌ ی ٍجَد بَد . نخَاست نن رٍ ببینٌ فقط نخَاست کنار نن نهاز بخَنٌ، نهازی کٌ با يه
 .ٍ باز نن دلو نی رفت براش

صدای بلند شدن نداحی کٌ از ضبط . بغضو ترکید ٍ باز يو چشو يام پر از اشک شد
ٌ ی خَنٌ طنین انداختٌ بَد دانن زد بٌ يق يق بی صدام . صَت پخش نی شد ٍ تَ يه
چشو يام باز يو قرنز بَد ٍ پر از گریٌ، برای يهین خلَت کردم با خَدم دٍر از بقیٌ، 

درست تَ حیاط خلَتِد پشت آشپزخَنٌ، درست جلَی دیگ نسی پر از یخ ٍ 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

8 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

ٌ ای کٌ نال شام ٍ نذری انشب بَد، برای نًهَن يایی کٌ پای دیگ  ٌ يای شیش نَشاب
 .نذری شلٌ زرد صبح عاشَرا تا خَد صبح این جا بَدن ٍ دست کهک

نحل يهین . با دستو یخ يا رٍ زیر ٍ رٍ کردم، باز يو خاطرى يا زندى شدن تَی ذينو
انشب بَد، نهی دٍنو چند سال پیش، فقط نی دٍنو ينَز بٌ سن تکلیف نرسیدى بَدیو 

درست يهین شب آخر رٍضٌ بَد . نن ٍ انیرعلی کٌ شیش سال اختالف سنی داشتیو
کٌ نن ٍ عطیٌ با دٍ دخترعهَیی کٌ تقریبا سٌ یا چًار سال از نا بزرگ تر بَدن ٍ تک 

ٌ م تَی يهین حیاط خلَت جهع شدى بَدیو ٍ نسابقٌ نی دادیو،  ٌ ی دیگ دخترعه
ٌ ای بچگانٌ نحل سن خَدنَن ٌ ی یخ بزرگ رٍ تا آخرین . نسابق قرار بَد ير کی بتَنٌ تیک

با کنار کشیدن يهٌ . لحظٌ کٌ یک قطرى آب نیشٌ بین دست ياش نگٌ دارى برندى باشٌ
ٌ ی دستو پافشاری نی کردم برای آب  باز يو نن با تهام بی حس شدنِد لحظٌ بٌ لحظ

 .شدن اٍن تیکٌ یخ سهج

ٌ طَری شد انیرعلی سر از بین نا درآٍرد، فقط يهین تَ خاطرم  يیچ ٍقت نفًهیو چ
با اخو پر از . نَندى کٌ با يهَن سن کهش نردٍنگی داشت ٍ رفتارياش بزرگانٌ بَد

نگرانی انگشت يای سرخو رٍ باز کرد ٍ تیکٌ یخی رٍ کٌ حاال کَچیک شدى بَد رٍ 
ٌ يا نن يو بی خبر از این حس االنو بغض . برداشت ٍ انداخت تَی دیگ رٍی نَشاب

 «.داشتو برندى نیشدم»:کردى نگايش کردم ٍگرفتٌ گفتو

ٌ ش باال اٍند ٍ  گرى اضافٌ شد بین گرى ی ابرٍياش ٍ دستو بین دست يای پسرٍن
ببین دستت رٍ، قرنز شدى ٍ دٍن دٍن، دارى بی حس نیشٌ دیگٌ این کار رٍ »:گفت
با این کٌ اٍن شب قًر کردم با انیرعلی ٍ تَ عالو بچگی حس کردم جلَی بقیٌ « .نکن

کَچیکو کردى ٍ غرٍرم رٍ شکستٌ؛ ٍلی ٍقتی بزرگ شدم نفًهیدم چرا این خاطرى با نن 
ٌ ی ذينو رٍ کٌ حتی ٍقتی از جایخی یخ بردارم لبخند بزنو ٍ یاد  رشد کرد ٍ پر کرد يه
انیرعلی بیفتو ٍ تهام ٍجَدم پر بشٌ از حس قشنگی کٌ حاصل دل نگرانی اٍن شبش 
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با حرص دستو رٍ بردم زیر تیکٌ یخ يای . قلبو فشردى شد باز يو با نرٍر خاطرى يام. بَد
بزرگ کٌ سردیش لرزى انداخت بٌ يهٌ ٍجَدم؛ ٍلی دست نکشیدم، لجبازی کردم با 

چشو يام رٍ فشردم تا اشکی نباشٌ ٍ یٌ فکر نحل برق از سرم . خَدم ٍ با خاطرى يام
گذشت کٌ اگٌ االن يو انیرعلی نن رٍ نی دید باز يو نگران نی شد برای نن ٍ دستی کٌ 

 .ير لحظٌ بی حس ٍ بی حس تر نی شد

 ببخشید نحیا خانَم؟-

با صدای دختر عهَی بابا دست کشیدم از دیگ نسی ٍ لبخند نشَندم بٌ چًرى ی یخ 
 .زدى م

 بلٌ؟-

شاید بٌ نظرش دیٍَنٌ نی اٍندم . نگايش رفتٌ بَد رٍی دستو، دست بی حس ٍ قرنزم
چَن ٍاقعا کارم دیٍَنگی بَد ٍ حاال اجر اٍن سرنا رسیدى بَد بٌ استخَنو ٍ عجیب از 

 .نذاشتو سَالی بپرسٌ کٌ براش جَابی نداشتو ٍ پیش دستی کردم. درد تیر نی کشید

 چیزی الزم داشتین زری خانَم؟-

 .نگاى نتعجبش چرخید رٍی صَرتو

نن دیدم اٍندین این جا گفتو . باياتَن کار داشتن (نانان بزرگ رٍ نی گفت)زن عهَ -
 .صداتَن بزنو

ٌ يای خالی نَشابٌ برداشتو ٍ رٍی سرم انداختو ينَز نگاى زری . چادرم رٍ از رٍی جعب
 .خانَم بٌ نن بَد پر از سَال ٍ تعجب

 نهنَن، ببخشید کجا برم؟-

 .گیج سر تکَن داد تا از جَاب يایی کٌ خَدش بٌ سَال يا ش دادى بیرٍن بیاد
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 .تَ اتاقشَن-

ٌ ی . لبخندی بٌ صَرت زری خانَم پاشیدم ٍ با گفتن با اجازى از کنارش رد شدم عطیٌ تن
 .نحکهی بٌ نن زد

 نعلَم يست کجایی عرٍس؟-

 :اخو نصنَعی کردم ٍ گفتو

 .صد دفعٌ گفتو نن اسو دارم، بًو نگَ عرٍس-

 .دست نشت شدى ش رٍ گرفت جلَی دينش

 .نن خَايرشَيرتو، ير چی دٍست دارم صدات نی کنو، عرٍس! پررٍ رٍ ببین  يا-

ٌ ی عرٍس رٍ این  بار کشیدى ٍ نحال بدجنسانٌ گفت، خندیدم؛ ٍلی با احتیاط  .کله

 .خب خَايرشَير حساب بردم-

 .با دست کهی يلش دادم

 .حاال يو نانان بزرگ کارم دارى، بعد نیام پیش تَ-

نگايش چرخید رٍی دستو ٍ لبخندی کٌ از حرف نن رٍی لبش بَد رٍی صَرتش 
 .ناسید

 نحیا دستت چی شدى؟-

 .نگايی بٌ دستو کردم، قرنزیش نشکل ساز شدى بَد انشب

ٌ يا بازی کردم-  .يیچی نیست بٌ یاد قدیو يا با یخ يای تَی دیگ نَشاب

 .چشو ياش گرد شد ٍ لبخندی رٍی لبش نشست کٌ بی شک از یادآٍری خاطرى يا بَد
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انیرعلی نبَد حالت رٍ بگیرى ير چی خَاستی یخ يای بیچارى رٍ با ! تالفی کردی؟: عطیٌ
 دستت آب کردی، آرى؟

یعنی عطیٌ يو یادش بَد از بین اٍن يهٌ خاطرى ی حیاط خلَت، . تلخ شدم، تلخِد تلخ
فقط يهین خاطرى ای کٌ نن تَش بَدم ٍ انیرعلی ٍ نطهئناًال تنًا کسی کٌ یادش نبَد 

سرم رٍ تکَن دادم، نحکو؛ خاطرى يا ٍ حرف يای تَی سرم کٌ . يو فقط انیرعلی بَد
نهی خَاستو بغض جدیدم جلَی . خنجر نی کشید رٍی قلبو رٍ، از نغزم بیرٍن کردم

 .عطیٌ بشکنٌ

 .نن نیرم ببینو نانان بزرگ چی کارم دارى-

ٌ ای گفت ٍ نن با قدم يای تند ازش دٍر شدم  .عطیٌ باش

 .نانان بزرگ از کهد قدیهی گَشٌ اتاق کتاب يای دعا رٍ بیرٍن نی کشید

 کارم داشتین نانان بزرگ؟-

 :با نًربَنی بٌ صَرتو نگايی کرد ٍ گفت

 .آرى! کجایی نادر-

 :يهَن طَر کٌ آخرین کتاب دعا رٍ بیرٍن نی آٍرد ادانٌ داد

بیا دخترم، این يا رٍ ببر سهت آقایَن بدى انیرعلی، االنٌ کٌ بخَان زیارت عاشَرا رٍ -
 .شرٍع کنن

ٍقتی کٌ انیرعلی خَشحال ... قلبو لرزید، این کار رٍ عطیٌ يو نی تَنست بکنٌ، چرا نن
 !نهی شد از دیدنو؟

 :قبل از ير اعتراضی نانان بزرگ گفت
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 چرا شَيرت لباس گرم نپَشیدى؟! راستی-

دين باز کردم بگو بٌ عطیٌ گفتٌ؛ ٍلی زبَنو رٍ نگٌ داشتو کٌ نانان بزرگ باز يو خَدش 
 .ادانٌ داد

 .حاال تَ باید حَاست بًش باشٌ نادر، این جَری کٌ سرنا نی خَرى-

ٌ ی حَاسو  قلبو فشردى شد، چندین سال بَد نن دل نگران سرنا خَردنش بَدم ٍ يه
 ...نال اٍن؛ انا

ٌ ای گفتو  :با صدای گرفت

 .نیگٌ لباس زیادی دست ٍ پاگیرش نیشٌ تَ عزاداری يا-

 .نانان بزرگ شال گردن بافت نشکی رٍ کٌ حتو دارم دست ينر خَدش بَد، داد دستو

ٌ شٌ؛ ٍلی حاال این رٍ تَ براش ببر، رٍی تَ رٍ زنین - نی دٍنو عزیزم، این حرف ير سال
 .نهیندازى

تهام ذينو پر از پَزخنديایی شد کٌ بٌ نن دين کجی نی کردن، انیرعلی رٍی نن رٍ 
 !زنین نندازى؟

 .يَا ابریٌ، ببر براش دخترم، سردى-

 .این حرف یعنی اعتراض نهنَع

 .قیافٌ دريهو رٍ کهی جهع ٍ جَر کردم

 .باشٌ چشو-

 .خیر ببینی دخترم... کتاب يای دعا رٍ يو بردار-
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نانان بزرگ بلند شد ٍ چادر گل دار نشکیش رٍ نرتب کرد . ينَز نردد بَدم برای رفتن
 .رٍی سرش

 .ينَز کٌ ایستادی دختر، برٍ دیگٌ-

بین شلَغی حیاط . بٌ زٍر لبخند زدم ٍ قدم يای کَتايو رٍ با اکراى برداشتو سهت حیاط
 .با نگايو دنبالش گشتو

قلبو . بٌ دیَار آجری تکیٌ دادى بَد ٍ با آقا نرتضی پسرِد عهَی بزرگو صحبت نی کرد
سرم رٍ پایین انداختو ٍ نحکو چادرم رٍ . بی قراری نی کرد، قدم يام رٍ با دلًرى برداشتو

با نزدیک تر شدنو سرم باال اٍند، صحبت ياشَن تهَم شدى بَد یا نٌ رٍ . گرفتو
نهی دٍنستو؛ ٍلی حاال نگايشَن رٍ بٌ نن بَد ٍ ٍای بٌ اخو ریز انیرعلی کٌ فقط نن 

 .نی فًهیدنش

 .حس کردم صدام نی لرزى از این يهٌ ناآرٍنی درٍنو

 .سالم آقا نرتضی-

نگاى انیرعلی ينَز يو رٍی نن بَد ٍ جرأت نهی کردم نگاى بدٍزم بٌ چشو ياش کٌ 
 .نطهئناًال تلخ بَد، فقط بٌ یٌ سر تکَن دادن براش جای سالم، اکتفا کردم

 .سالم نحیا خانَم زحهت کشیدین، نی خَاستو بیام بگو کتاب يا رٍ بیارن-

نناجات با »سر بلند نکردم ٍ يهَن طَر کٌ خیرى بَدم بٌ جلد کتاب کٌ بزرگ نَشتٌ بَد
ٍ دلو رٍ آرٍم نی کرد، دست يام رٍ جلَ بردم ٍ آقا نرتضی بی نعطلی کتاب يا رٍ از « خدا

نن گرفت بعد يو با تشکر آرٍنی دٍر شد از نن ٍ انیر علی ٍ نن پر از حس شیرین، چٌ 
نی ترسیدم از این تنًایی کٌ نکنٌ باز با این يهٌ نزدیکی بفًهو چٌ قدر دٍرى از نن این 

 .انیرعلی رٍیايام
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 .نباید نی اٍندی تَی حیاط، حاال يو برٍ دیگٌ-

ٌ ی جدیش نگاى کردم ٍ باز يو بغض بَد ٍ بغض کٌ جا  با لحن خشک انیرعلی، بٌ قیاف
خَش نی کرد تَی گلَم؛ ٍلی باز يو خَدم رٍ نباختو ٍ بٌ نگاى یخ زدى ی انیرعلی، گرم 

شال گردن نشکی رٍ بی حرف انداختو دٍر گردنش کٌ اٍل با تعجب یٌ قدم . لبخند زدم
ٌ جا شد ٍ بعد اخو غلیظی نشست بین ابرٍياش  .جاب

 :زیر لب غر زد

 !نحیا-

صدام نی لرزید ٍ نذاشتو ادانٌ بدى نحیایی رٍ کٌ دٍستانٌ نگفتٌ بَد ٍ نن نًربَن 
 :گفتو

 .نی دٍنو نی دٍنو، ٍلی يَا سردى، این رٍ يو نانان بزرگ فرستاد-

با حرص ٍ غضب نفس بلندی کشید ٍ دست بلند کرد تا شال گردن رٍ بردارى کٌ باز نن 
ٌ ش گذاشتو، قلبو  ٌ ی شالگردن ٍ رٍی سین اختیار از دستو رفت ٍ بی يَا دست رٍ لب

 .سخت لرزید از این يهٌ نزدیکی

 :صدام بیشتر لرزید ٍ بریدى گفتو

 .يَا خیلی سردى... نی کنو... يش ... خَا-

ٌ ش نشت کردى بَدم  نگايش لیز خَرد رٍی دستو کٌ از استرس شال گردن رٍ رٍی سین
ٌ م ٍ . ٍ این نگاى یعنی باید دستو رٍ عقب بکشو سعی نی کردم در حفظ آرانش نداشت

دستو سر خَرد ٍ چنگ شد رٍی چادرم ٍ نفًهیدم کی یٌ قطرى اشک بی يَا از چشو يام 
 .چکید درست جلَی پای نن ٍ انیر علی

 .دیگٌ کنترل بغض ٍ صدام دست نن نبَد
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نی دٍنو اگٌ بگو بٌ خاطر نن، حرف نسخرى ایٌ، پس بذار بٌ خاطر نانان بزرگ دٍر -
 .گردنت باشٌ

 :کالفٌ پَفی کشید ٍ زیر لب آرٍم گفت

 .برٍ تَ خَنٌ، درست نیست این جایی-

نفًهیدم با چٌ قدم يایی دٍر شدم از دید انیرعلی کٌ حتی دیدن اشک ٍ صدای پر از 
 .بغضو، اخو پیشَنیش رٍ تغییر نداد

ٌ ی تخت انشب فقط دلو تنًایی نی خَاست کٌ . رٍ بٌ قبلٌ نشستو ٍ تکیٌ دادم بٌ لب
 .بشکنو این بغض يایی رٍ کٌ دٍنٌ دٍنٌ راى گلَم رٍ نی بستن

ٌ ی خَنٌ ٍ نن بی اختیار  (ع)صدای السالم علیک یا ابا عبداهلل  طنین انداخت تَ يه
ٌ ی سالم زنزنٌ کردم این زنزنٌ عاشقی  ٌ م ٍ با ادان دستو رٍ با احترام گذاشتو رٍی سین

 .رٍ کٌ برام پر از حرنت بَد

ٌ يام سر خَردن، انگار این رٍزيا حَصلٌ نداشتن تَی  نفًهیدم کی اشک يام رٍی گَن
دٍبارى داشت یادم . چشو يام بهَنن ٍ حتی اسو انیرعلی براشَن بًترین بًَنٌ بَد

ٌ قدر آرزٍ نی کردم انیر علی رٍ کٌ حاال نال  ٌ ی يهین دعا چ نی اٍند ير سالٌ، نَقع زنزن
زانَيام رٍ بغل کردم ٍ سرم رٍ رٍشَن گذاشتو ٍ با خَدم فکر کردم . نن بَد؛ ٍلی نبَد

یعنی اٍن رٍز باید بٌ حرف انیرعلی گَش نی کردم؟ تصَیر اٍن رٍزيا داشت تَی ذينو 
برام نحل یٌ خَاب . دٍبارى جَن نی گرفت ٍ قلبو نًر تایید نی زد کٌ نن اشتباى نکردم

 .گذشت، یٌ خَاب شیرین کٌ با شیرینی قبَلیو تَی دانشگاى یکی شدى بَد

ير . نهی دٍنو نانان بَد یا بابا کٌ خَاستگاری کٌ يهیشٌ تَ رٍیايام بَد رٍ نطرح کرد
چی کٌ بَد قلب نن این قدر داشت با کَبشش شادی نی کرد کٌ از یاد صَرتو، سرخ ٍ 

جلسٌ اٍلیٌ خَاستگاری طبق رسو ٍ رسَم انجام شد ٍ اٍن شب کسی . سفید شدن برى
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از نن ٍ انیرعلی نظر نخَاست، انگار اٍندن انیر علی بٌ خَاستگاری ٍ جَاب نحبت نن 
برای اٍندنشَن نًر تایید بَد بٌ يهٌ چیز کٌ يهٌ چی يهَن شب انجام شد، حتی 

ٌ برٍن نهی دٍنو کی بَد کٌ یادش اٍند باید نن ٍ انیرعلی يو قبل از تصهیهات بقیٌ . بل
با يو حرف بزنیو، شاید يو پیشنًاد خَد انیرعلی بَد کٌ ننصرفو کنٌ؛ چَن نن کٌ 

نطهئن بَدم اگٌ نظرم رٍ يو نپرسن نن راضی ام بٌ رسیدن آرزٍی چندین ٍ چند 
ٌ م  .سال

یٌ رٍز صبح قرار شد نن ٍ انیرعلی با يو حرف بزنیو؛ ٍلی کهی خندى دار بٌ نظر نی رسید 
ٌ ی بعد گذاشتٌ شدى بَد چٌ استرسی داشتو، تَ ! ٍقتی قرار عقدکنَن ٍاسٌ يفت

شًرستان کَیری نا رسو نبَد کٌ عرٍس شب خَاستگاری چای ببرى ٍ باید سنگین ٍ 
رنگین فقط یٌ سالم بکنٌ ٍ تا آخر يو تَ اتاقش بهَنٌ؛ انا اٍن رٍز نانان سینی چای رٍ 

 .دادى بَد دست نن چَن خَاستگاری نبَد ٍ عهٌ آشنا

ٌ يا دست يام نهی لرزى عهٌ با دیدنو کلی قربَن . چٌ خَشحال بَدم نحل فیلو يا ٍ قص
ٌ م رفتٌ بَد ٍ نن چٌ لپ يام گل انداختٌ بَد؛ چَن عهٌ انرٍز فقط نانان انیرعلی  صدق

انیرعلی با یٌ تشکر سادى چاییش رٍ برداشت؛ انا عهٌ نًلتش نداد برای خَردن ٍ . بَد
سرم رٍ پایین انداختٌ . بلندش کرد ٍ دنبال نن اٍند تا تَی پذیرایی با يو صحبت کنیو

بَدم، يهیشٌ نزدیک بَدن بٌ انیرعلی ضربان قلبو رٍ باال نی برد ٍ حاال بدتر يو شدى 
دست يا ٍ پايام انگار تَ سطل یخ فرٍ رفتٌ بَدن ٍ برای آرٍم کردن خَدم . بَدم

دست يام رٍ کٌ زیر چادر رنگی م پنًَن کردى بَدم، بٌ يو فشار نی دادم، شک نداشتو کٌ 
 .االن انگشت يام بی رنگ ٍ سفید شدى

 ...ببینید نحیا خانَم-

ٌ م ٌ ی سین  .لحن آرٍنش باعخ ریختن قلبو شد ٍ سرم پایین تر اٍند ٍ چسبید بٌ قفس

 .بٌ زٍر دين باز کردم
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 .بفرنایین-

انیر علی نفسش رٍ فَت کرد ٍ نن با خَدم فکر کردم با تهام استرسی کٌ نَقع 
 .اٍندنش تَ چشو ياش دیدى بَدم چٌ خَب کٌ آرٍنٌ

 نی تَنو راحت حرف بزنو؟-

فقط سر تکَن دادم ٍ سعی کردم نگايش نکنو، نهی خَاستو نگايو حکو بی حیایی 
 .بگیرى

 :خیلی بی نقدنٌ گفت

 نیشٌ جَاب ننفی بدی؟-

برای چند جانیٌ حتی کَبش قلبو يو ایستاد ٍ سریع نگايو چرخید رٍی انیرعلی کٌ فکر 
 :نی کردم شَخی نی کنٌ، ٍلی نگاى جدیش قلبو رٍ از جا کند ٍ بًت زدى گفتو

 !نتَجٌ ننظَرتَن نهیشو؟-

 .کالفگی از چشو ياش نی بارید

 ...ببین نحیا-

 .نکخ کرد ٍ این بار نگايش نستقیو چشو يام رٍ نشَنٌ رفت

 ٍقتی نی گو نحیا، بی پسَند ناراحت کٌ نهیشی؟-

ٌ ی ننفی سر تکَن دادم، چٌ حرفی؟ از خدام بَد ٍ اگر انیرعلی نی دٍنست با ! بٌ نشَن
این نحیا گفتنش بدٍن اٍن خانَنی کٌ يهیشٌ جلَی بقیٌ بًو نیگٌ، چٌ آشَبی تَی 

 .قلبو بٌ پا کردى، دیگٌ نهی پرسید ناراحت نیشو یا نٌ

 .خَبٌ: آرٍم گفت
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باز يو با کالفگی دست کشید بٌ نَيای نعهَلی ٍ نرتبش کٌ نٌ بًشَن ژل نی زد ٍ نٌ 
ٍاکس نَ، سادى بَد ٍ سادى ٍ نن چٌ دلو رفتٌ بَد برای این سادگی کٌ این رٍزيا دیگٌ 

 .خریدار نداشت

ببین نحیا، راستش نن فکر نی کردم يهَن شب اٍل بٌ نن ٍ تَ فرصت حرف زدن -
نی دٍنی نن . بدن؛ ٍلی نتاسفانٌ يهٌ چی زٍد جلَ رفت ٍ نن انتظارش رٍ نداشتو

انیدٍارم فکر اشتباى نکنی، نٌ فقط تَ بلکٌ يیچ ٍقت ٍ . اصال قصد ازدٍاج ندارم
يیچ کس دیگٌ رٍ نهی خَام شریک زندگیو بکنو ٍ اگر اٍندم فقط بٌ اصرار نانان ٍ بابا 

 .بَد کٌ خیلی يو دٍستت دارن

 .دیگٌ حاال قلبو تند نهی زد ٍ انگار داشت از کار نی ایستاد

 .پریدم ٍسط حرفش

 .االن نن باید چی کار کنو؟ نن يیچی از حرف ياتَن نهی فًهو-

 .عصبی بَد این رٍ نی شد از نفس يای عهیقش حس کرد

 .نیشٌ تَ بگی نٌ؟ فقط يهین، بگَ نٌ-

حرف انیرعلی تَی سرم چرخ نی خَرد ٍ آرزٍيام چٌ زٍد داشت دٍد نی شد ٍ بٌ يَا 
ٌ م بٌ خَدم اٍندم ٍ نفًهیدم باز کی اشک جهع . نی رفت با سردی قطرى اشک رٍی گَن

 .کردم تَی چشو يام برای گریٌ

 .با دیدن اشک يام کالفگی يو نخلَط حاالتش شد

 !نحیا جان-

ٌ ای بٌ پا کردى تَی دلو با این  انیرعلی نی خَاست نن بگو نٌ ٍ نهی دٍنست چٌ ٍلَل
ٌ ی ٍجَدم رٍ گرم کرد  .جان گفتن بی نَقعش کٌ يه
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 :غو زدى گفتو

 ...حاال؟ االن نیشٌ؟ آخٌ چرا شها-

انگار فقط بٌ انید بٌ کرسی نشَندن حرفش، پاش رٍ تَ . نذاشت حرفو رٍ تهَم کنو
 .اتاق گذاشتٌ بَد

 .فقط بدٍن این نٌ گفتن بٌ خاطر خَدتٌ. نپرس، جَابی ندارم. نپرس نحیا-

نفس عهیقی کشیدم ٍ سعی کردم آرٍم باشو؛ ٍلی لحنو رنگ ٍ بَی طعنٌ داشت، بدٍن 
 .این کٌ بخَام

یعنی تَ این شب يای گذشتٌ ! یعنی نن نٌ بگو بٌ خاطر این کٌ برای خَدم خَبٌ؟-
 !يیچ کس خَب ٍ بد رٍ تشخیص نداد ٍ نن االن باید تشخیص بدم؟

 .بلند شد ٍ نزدیک ترین نبل کنار نن جا گرفت ٍ قلب نن باز شرٍع کردى بَد بی تابی رٍ

 .آرى نحیا، باٍرکن فقط برای خَدتٌ-

نگايو رٍ از رٍی نیز گرفتو ٍ بٌ صَرت انیرعلی کٌ ننتظر جَاب نحبت نن، برای نٌ 
گفتن بَد، دٍختو ٍ نهی دٍنو زبَنو چطَر چرخید؛ ٍلی نطهئناًال از قلبو فرنان گرفتٌ بَد 

 :کٌ گفتو

 .نٌ نهی تَنو-

نفس داغش رٍ فَت کرد ٍ نن با فشردن چشو يام با خَدم فکر کردم، عجب حرفی نا 
از يهین اٍل تفاٍت بَد تَی جَاب نحبت نن ٍ ناراضی . انرٍز راجع بٌ عالیقهَن زدیو

 .بَدن انیرعلی

 ...انا نحیا-
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نن نطهئن بَدم بٌ حرفو، بٌ جَاب نحبت . بلند شدم، بَدنو دیگٌ جایز نبَد
زیر لب نتاسفهی گفتو ٍ قدم تند کردم سهت بیرٍن . خَاستگاری ٍ جَاب ننفی انرٍزم
 :کٌ انیرعلی باز يو پرحرص گفت

 !نحیا-

انا نن صبر نکردى بَدم، آخٌ این نحیا گفتنش دٍستانٌ نبَد ٍ نن دٍست نداشتو برای 
 .جَاب ننفی قانع بشو

ٌ ی رٍیايای نن ٌ ی بعد شدم خانَم انیرعلی، درست تَ شبی کٌ فرق داشت با يه . يفت
يهَن شبی کٌ دلو زنزنٌ عاشقانٌ نی خَاست؛ انا فقط حرف از پشیهَنی ٍ اشتباى 

ٌ ی یٌ آغَش گرم، یٌ اخو يهیشگی رٍی پیشَنی سًهو  نصیبو شدى بَد ٍ بٌ جای تجرب
 .بَد؛ ٍلی باز يو ارزید، بٌ داشتن نرد رٍیايام ارزید

ٌ يای نیهٌ شبو ير چی فکر کردم، نرسیدم بٌ این کٌ چرا انیرعلی  نن اٍن شب بین گری
نن با خَدم فکر ! حرف از پشیهَنی نن نی زنٌ ٍقتی چیزی برای پشیهَن شدن نبَد

ٌ ی پیَنديا ٍ  کردم شاید نفرت باشٌ؛ انا نٌ، اٍن يو نبَد، انیرعلی فقط فراری بَد از يه
 !خَدش گفتٌ بَد؛ ٍلی نگفت چرا

با صدای بلند باز شدن در اتاق، از خاطرى يا بٌ بیرٍن پرتاب شدم ٍ گیج بٌ عطیٌ نگاى 
یٌ . نو اشک تَی چشو يام رٍ گرفتو. کردم کٌ طلبکار ٍ دست بٌ سینٌ نگايو نی کرد

 .انشب رٍ دلو جَاب پس دادن نهی خَاد

 چیزی شدى؟-

 .یٌ تای ابرٍش رفت باال رفت

 تهام خَنٌ رٍ دنبالت گشتو، تازى نیگٌ چیزی شدى؟-
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 .لبخند نحَی زدم کٌ سَال بارٍن نشو ٍ خدارٍشکر عطیٌ پاپی نن نشد

پاشَ بریو کٌ شَير جَنت انر کردى ير خانَنی کٌ نی خَاد نذری رٍ يو بزنٌ يهین -
 .االن بیاد کٌ بیشتر آقايا رفتن استراحت ٍ خلَتٌ

حاال کٌ ! قلبو تیر کشید، انسال ٍسط يو زدن دیگ نذری باید چٌ آرزٍیی نی کردم؟
ٌ م کنارم بَد ٍلی باز يو انگار نبَد  .انسال آرزٍی ير سال

ٌ ای گفتو ٍ يهراى عطیٌ بیرٍن اٍندم ٍ بٌ این فکر کردم کٌ انسال باید قلب  باش
برای یک جانیٌ نفسو رفت، نکنٌ انشب انیرعلی . انیرعلی رٍ آرزٍ کنو کٌ با قلبو راى بیاد

سرم رٍ بلند کردم رٍ بٌ آسهَنی کٌ ! آرزٍیی بکنٌ درست برعکس آرزٍ ٍ حاجت نن
خدایا نکنٌ دعای انیرعلی بگیرى، نیدٍنو بًتر از ننٌ ٍ تَ ».سقف يهیشگی حیاط بَد

بیشتر دٍستش داری؛ ٍلی نیشٌ این یٌ بار نن؟ یعنی این بار يو نن ٍ حاجت يای 
 «.انیرعلی خَاستنو

 داری استخارى نی گیری؟! بیا دیگٌ نحیا-

. نگاى از آسهَن ابری گرفتو، انشب آسهَن يو حال دلش خَب نبَد ٍ حق يو داشت
سهت عطیٌ رفتو ٍ اٍن کفگیر بزرگ چَبی رٍ بٌ دستو داد ٍ نن بٌ زحهت تکَنش 

با يهٌ تغییری کٌ تَ نسبتهَن پیش اٍندى بَد؛ ٍلی ينَز . باز يو دعا کردم ٍ دعا. دادم
 .يو انگار باید نی خَاستهش

نگايو رفت سهت آسهَنی کٌ . یٌ قطرى ی یخ زدى، با یٌ سقَط آزاد رٍی صَرتو نشست
ٌ ی نن شدى بَد ٌ ی احساساتش يدی انگار انشب شب . بغضش ترکیدى بَد ٍ اٍلین چک

يهَن رٍزی کٌ تَی . خاطرى يا بَد ٍ نن تَی آسهَن سیاى، اٍن رٍز رٍ شفاف نی دیدم
ٌ ی عهٌ یٌ قطرى بارٍن نشست رٍی صَرتو ٍ انیرعلی حرفو رٍ باٍر نکرد کٌ  حیاط خَن

نی گفتو دارى بارٍن نیاد ٍ نی گفت ٍسط حرف زدن حَاسو نبَدى ٍ آب دين خَدم 
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این خاطرى خاص نبَد، حتی . پریدى رٍی صَرتو؛ ٍلی این جَر نبَد ٍ ٍاقعا بارٍن بَد
اگٌ ٍاسٌ کسی تعریف نی کردم شاید ساعت يا بًو نی خندید؛ ٍلی نن با فکر يهین 

خاطرى يا بزرگ شدى بَدم ٍ ير ٍقت از آسهَن یٌ ریزى از قطرى ياش رٍ يدیٌ نی گرفتو؛ 
 .بی شک یاد انیرعلی نی افتادم ٍ با خَدم نی گفتو انرٍز يو ٍاقعا قرارى بارٍن ببارى

چًارنین قطرى ی سرد بارٍن با اشک داغو یکی شد ٍ افتاد رٍی دستو کٌ بی حَاس 
کفگیر چَبی رٍ نی چرخَند ٍ دلو باز دیدن انیرعلی رٍ نی خَاست کٌ دیگٌ نال خَدم 

فقط کهی گردنو رٍ چرخَندم برای دیدنش، نگايش گرى نحکهی بٌ نگايو خَرد؛ . بَد
. انا اٍن نگاى خاص زٍد دزدیدى شد، پس انیرعلی يو بلد بَد بدٍن فًهیدنو، نگايو کنٌ

حاال ٍقت حاجت خَاستن بَد، پای دیگ نذری شب عاشَرا، زیر بارٍن ٍ با قلبی کٌ پر از 
 خدایا نیشٌ دلش با دلو بشٌ؟. عشق انیر علی بَد

*** 

ٌ م نرتب کردم ٍ بعد با کلی ٍسَاس کش چادرم رٍ  ٌ ی بلند رٍسریو رٍ رٍی شَن حاشی
لبخند نحَی بٌ خَدم تَی آینٌ دٍر چَبی بزرگ کٌ رٍی درآٍر جا . پشت گردنو انداختو
ٌ ای از شب عاشَرا نی گذشت ٍ نن انیرعلی رٍ خیلی کو . خَش کردى بَد، زدم یٌ يفت

يهیشٌ بًَنٌ داشت ٍ بًَنٌ؛ ٍلی حاال قرار بَد اٍلین نًهَنی رٍ با يو بریو . دیدى بَدم
ٌ ی عهَی بزرگ انیرعلی، اٍلین نًهَنی کنارِد يو بٌ عنَان تشکر از نًهَن يای شب  خَن

 ...عقدنَن ٍ این چٌ حس خَشایندی بَد برام با این کٌ نی دٍنستو باز يو انیرعلی

پَف بلندی کشیدم، يهَن لبخند نحَ يو از رٍی صَرتو رفت ٍ بٌ جاش چشو يام تَ 
ٌ ی رفتاريای انیرعلی نن سعی کردى بَد بٌ . آینٌ با یٌ برق غو خَدنهایی کرد با يه

خَدم بیام، انگار دعای شب عاشَرام گرفتٌ بَد کٌ از خَدم بپرسو چرا نن با رفتاريای 
حاال کٌ بٌ . انیرعلی کَتاى نیام ٍ سکَت نی کنو؟ بی  اٍن کٌ حداقل علتش رٍ بپرسو

 .جَاب ننفیش نرسیدى بَد، نباید سًو نن سردی رفتارش نی شد
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 .نحیا نانان بدٍ، آقا انیرعلی ننتظرى-

با آخرین نگاى بٌ آینٌ ٍ دلداری بٌ خَدم قدم يام رٍ تند کردم ٍ با صدای بلند از بابا ٍ 
ٌ م خداحافظی کردم نانان ينَز پای . نحهد ٍ نحسن، دٍتا داداش دٍقلَی یازدى سال

ٌ ش رٍ . آیفَن ٍ کنار ٍرٍدی يال ننتظرم بَد نن يو با گفتن خداحافظ، نحکو گَن
 .بَسیدم ٍ بعد از خَنٌ زدم بیرٍن

پشت در حیاط نکخ کردم تا قلب بی قرارم کهی آرٍم بگیرى، زیر لب خدا رٍ صدا زدم ٍ 
ٌ رٍ بَد ٍ نات، حتی با . بعد زنجیر پشت در رٍ کشیدم برای بیرٍن رفتن نگايش بٌ رٍب

صدای بستٌ شدن در يو نگايش رٍی نن نچرخید، فقط حس کردم دست ياش دٍر 
 :آيی کشیدم ٍ رٍ بٌ آسهَن ستارى بارٍن گفتو. فرنَن، کهی نحکو تر حلقٌ شد

 .خدایا يستی دیگٌ-

باز يو نگاى . رٍی صندلی جلَ نشستو ٍ برای داشتنش انگار نن باید پررٍیی خرج کنو
ٌ ی جلَ تکَن نخَرد؛ انا نن تصهیهو جدی بَد، نحیا عزنش رٍ جزم  ناتش از شیش

 :با نحبت لبریز شدى از قلبو گفتو. کردى بَد

 .سالم، خَبی؟ ببخش نعطل شدی-

برای چند لحظٌ نگايش کٌ پرتعجب از این لحن جدیدم بَد، چرخید رٍی صَرتو ٍ نن 
يو لبخند عهیق ٍ نًربَنی نگايش رٍ نًهَن کردم تا بدٍنٌ از این بٌ بعد نحیا يهینٌ، 

 .ير چی حیا خرج کردى بَدم برای شَيرم تا يهین جا کافیٌ

بٌ خَدش کٌ اٍند ٍ باز یادش افتاد باید چین بین ابرٍياش بیفتٌ، بی حرف ناشین رٍ 
بٌ در . رٍشن کرد ٍ قلب نن نچالٌ شد از این کو نحلی يا؛ ٍلی نباید کو نی آٍردم، نباید

ٌ رٍش ٍ لحنو تراٍشی از سرخَشی ٍ سرحالی شد  .ناشین تکیٌ دادم ٍ درست شدم رٍب
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 .جَاب سالم ٍاجبٌ يا آقا-

ٌ رٍ بَد، بی حَصلٌ ٍ آرٍم گفت  :باز يو نگايش بٌ رٍب

 .سالم-

ٌ يا بیرٍن دادم، داشتو حرص نی خَردم دیگٌ  .لب يام رٍ نحل بچ

 .آقا انیرعلی داریو نیریو نًهَنی-

 .لحنش انگار با سرنای زنستَن قرارداد بستٌ بَد

 خب؟-

ٌ ت کردی؟-  یٌ نگاى بٌ قیاف

 .سکَت ٍ سکَت

 .این اٍلین نًهَنیٌ کٌ داریو با يو نیریو-

 !تهَنش کن نحیا-

ٌ ش قلبو رٍ فشردى تر کرد، قصدش کَتاى اٍندن نبَد انگار  .لحن عصبی ٍ غیردٍستان

 تَ تهَنش کن انیرعلی، ينَز نی خَای ادانٌ بدی؟-

 .با حرص دندى رٍ عَض کرد؛ چَن رگ يای برجستٌ شدى ی رٍی دستش رٍ دیدم

 نگفتو؟. بًت گفتٌ بَدم پشیهَن نیشی، بًت گفتو بگَ نٌ-

یادآٍری این . خَشحالیو زٍد پرٍاز کرد ٍ باز يو بغض راى نفس کشیدنو رٍ نی بست
 .حرف چٌ دلیلی داشت؟ اٍن يو االن

 ...حداقل دلیلش. چرا گفتی؛ ٍلی بی دلیل-
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 .نی ترسو از رٍزی کٌ پشیهَنی تَی چشو يات داد بزنٌ. گفتو بپرسی جَابی نهی گیری-

 .از حرص، از درنَندگی... صدام لرزید از بغض

 چی دیر نیشٌ؟ چرا باید پشیهَن بشو؟-

 .لب زد ٍ انگار با خَدش بَد

 ...گفتو نپرس، دیر ٍ زٍد بًش نی رسی ٍ چٌ دیر-

ٌ م بزرگ ٍ بزرگ تر شد ٍ نن چٌ با ترس گفتو  :بغض خفت

 از نن نتنفری؟-

صدای لرزٍنو ٍاضح شدى بَد، برای يهین نگاى پر اخهش رٍ کشید رٍی صَرتو؛ ٍلی 
بعد يو نشت نحکهش رٍی فرنَن نشست، بی يیچ تقصیری دستش . فقط چند جانیٌ

 .رٍ رٍی فرنَن ناشین نجازات کرد

 یادتٌ کٌ؟. اٍن رٍز گفتو نٌ تَ نٌ يیچ کس دیگٌ. نٌ نحیا، نٌ-

حرص خَردنش ٍ عصبی . صاف نشستو ٍ نگايو رٍ بٌ خیابَن پیش رٍنَن دادم
بَدنش بیشتر حال ٍ يَام رٍ بارٍنی نی کرد ٍ دلو رٍ ٍادار بٌ پا پس کشیدن کٌ نبادا 

 .حرفی بشنَى ٍ بیشتر از این فرٍ بریزى

 .یادنٌ؛ ٍلی این قدر بی دلیل ٍ بی ننطق حرف زدی کٌ نن فقط بٌ يهین نتیجٌ نی رسو-

يهین صدای تیک . با انگشت ياش رٍی فرنَن ضرب گرفت، یٌ ضرب آرٍم ٍ عصبی
 .تیک عصبی پخش نی شد تَی ناشین ٍ نن رٍ يو عصبی نی کرد
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ٌ دار ٍاسٌ خَدت- فقط بدٍن اشتباى بزرگی کردی کٌ نحض فانیل بَدن ٍ . دلیلت رٍ نگ
گفتو بگَ نٌ، . احترام بٌ نظر بزرگتريا بلٌ گفتی، این جَری حرنت يا بیشتر نی شکنٌ

 .گفتو

صداش با جهلٌ آخر باالتر رفت ٍ نن گیج شدى، فکر کردم نن نحض فانیل بَدن بلٌ 
نن فقط بٌ یٌ چیز فکر نی کردم، اٍن يو دل خَدم کٌ از خَشحالی داشت ! نگفتٌ بَدم

 .پس نی افتاد

 ...انا نن-

 .انر کرد برای ساکت شدنو؛ انا با احترام. ناشین رٍ خانَش کرد ٍ پرید ٍسط حرفو

 .پیادى شَ رسیدیو-

رٍ ادانٌ ندم، نن يو ناچار با کلی حرص " انا"سریع از ناشین پیادى شد تا نن اٍن 
. نَر زرد چراغ، کَچٌ قدیهی ٍ کايگلی رٍ کانال رٍشن کردى بَد. خَردن پیادى شدم

انیرعلی زٍدتر از نن جلَی در کَچیک ِدکرنی رنگ ایستاد ٍ با نگاى زیر افتادى ٍ 
ٌ ای خاکستری رنگش ننتظر نن بَد نحل يهیشٌ . دست يای تَی جیب شلَار پارچ

سادى پَشیدى بَد؛ ٍلی نرتب ٍ نن بی خیال تر از چند دقیقٌ قبل باز تَی قلبو قربَن 
ٌ ش رفتو  !حاال کٌ اشکال نداشت این بی پرٍایی يا. صدق

ٌ ی قدیهی نحل . با قدم يای کَتاى کنارش قرار گرفتو تا عصبانیتو فرٍکش کنٌ این کَچ
يهیشٌ عطر نو نی داد، يهَن عطری کٌ نَقع اٍندن بارٍن يهٌ جا رٍ پر نی کرد ٍ حاال 

ٌ يای قدیهی این عطر یعنی نَید نًهَن داشتن بٌ خاطر آب پاشی شدن  تَ این نحل
ٌ ی ٍجَدم نفس عهیقی کشیدم ٍ حس کردم نگاى زیر چشهی . جلَی در خَنٌ با يه

 .انیرعلی رٍ ٍ دستش کٌ رٍی زنگ قدیهی با يهَن صدای بلبلی نشست
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ٌ ی عهَی انیرعلی رٍ دٍست داشتو، زیاد برای عید دیدنی این جا اٍندى بَدم ٍالبتٌ  خَن
خَنٌ یٌ بافت قدیهی داشت، یٌ حیاط . با نانان برای سفرى يای نذری فاطهٌ خانَم

کَچیک کٌ دٍر تا دٍرش اتاق بَد با دريای جدا ٍ چَبی با چًار شیشٌ کَچَلَ رٍش 
اٍن ٍقت یکی از این دريا نی شد پذیرایی، یکی يال ٍ یکی . برای آفتابگیر بَدن

سرٍیس يا ٍ بقیٌ يو اتاق خَاب؛ با یٌ آشپزخَنٌ نقلی کٌ اٍن يو از ٍسط حیاط در 
ٌ ای کٌ ُاپن نبَد ٍ فاش،  داشت ٍ چٌ صفایی داشت این بحخ يای زنَنٌ تَ آشپزخَن

ٌ ی عهٌ ٌ ياشَن يو فقط یٌ کَچٌ بَد ٍ تفاٍت این . درست نحل خَن ٌ ی خَن البتٌ فاصل
ٌ يای پر از سبزی فاطهٌ خانَم کٌ يردٍ  ٌ يای پر از گل عهٌ بَد ٍ باغچ دٍ خَنٌ، باغچ

 .يو دٍست داشتنی بَدن ٍ تَی بًار چٌ عطری تَی خَنٌ راى نی انداختن

فاکتَر گرفتو از اخو پیشَنی . در خَنٌ کٌ باز شد بی اختیار رٍی صَرتو لبخند نشست
 .انیرعلی، صفا ٍ صهیهیت این خَنٌ ٍ افرادش دلو رٍ آرٍم نی کرد

 .سالم عزیزيای نن، خَش اٍندین-

 .سالم عهَجان-

ٌ قدر اٍن لحظٌ نن حس قدرت کردم . عهَ گفتن نن ابرٍی انیرعلی رٍ باال پرٍند ٍ چ
خَدش يو سالم آرٍنی گفت ٍ عقب ایستاد برای ٍرٍد نن، يهین نراعات کردنش 

ٌ م رٍ . تَی جهع جای شکر باقی گذاشتٌ بَد نن پا بٌ حیاط گذاشتو ٍ بَی اسپند شان
 .پر کرد ٍ ذغال يا تَی اسپندسَز دٍر سرم چرخید

 .سالم فاطهٌ خانَم، نهنَن اذیت شدین-

 .بٌ آغَش کشیدى شدم ٍ يهیشٌ فاطهٌ خانَم بَی عطر نرگس نی داد

قربَن . بٌ بٌ، خَش اٍندی پسرم. سالم بٌ رٍی نايت عرٍس خانَم، خَش اٍندین-
 .قدم تَ ٍ خانَنت
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ٌ م يهرايیو نی کرد کٌ دل  انشب يهٌ جَرى شدى بَد شب نن ٍ انگار خدا يو تَی نقش
انیرعلی رٍ با دلو راى بیارى؛ چَن اٍل از يهٌ خانَم بَدنو بٌ رخ انیرعلی کشیدى شد ٍ 

اصراريای خَدش برای . بعدِد تعارفات نرسَم با حرف عهَش نجبَر شد کنار نن بشینٌ
کنار باباش نشستن راى بٌ جایی نبرد ٍ نن تَی دلو چٌ ذٍق کردى بَدم از این اجبار 

 .یک يیچ بٌ نفع نن بَد انشب. دٍست داشتنی

انیرعلی لبخند نحَی رٍی لبش داشت؛ ٍلی یادش رفتٌ بَد اخو رٍی پیشَنیش رٍ 
 .پاک کنٌ، تضاد صَرتش باعخ گل کردن شیطنتو شد

بٌ پشتی دست باف کٌ دست ينر خَد فاطهٌ خانَم بَد ٍ بٌ صَرت یک دست دٍر تا 
صدام رٍ آرٍم کردم ٍ سرم رٍ تا حد نهکن نزدیک . دٍر چیدى شدى بَد، تکیٌ دادم

 .گَشش بردم

نن نگرانو این پیشَنیت چین چین . ببخشیديا؛ ٍلی بی زحهت باز کنین اٍن اخو يا رٍ -
 بهَنٌ، تقصیر نن چیٌ نجبَری انشب از نزدیک تحهلو کنی؟

 :خندى ی ریزی چاشنی حرفو شد ٍ ادانٌ دادم

خدا عهَ جَنت رٍ خیر بدى، الکی الکی اٍن قدر حرصی رٍ کٌ تَ ناشین بٌ نن دادی -
 .تالفی کرد

اخهش باز شد ٍ لب پایینش رٍ بٌ دندٍن گرفت ٍ نن دعا کردم کاش بٌ خاطر 
نخندیدن این کار رٍ کردى باشٌ ٍ نن دلو خَش بشٌ کٌ باالخرى بٌ جای اخو کنار نن 

یک بار خندید؛ انا شاید يو از حرص بَد، حرص از این نزدیکی اجباری کٌ انشب 
 .داننش رٍ گرفتٌ بَد
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ٌ ی احَاالت  آرنج عطیٌ نشست تَی پًلَم ٍ صَرتو جهع شد ٍ دیگٌ نشد بٌ تحلیل بقی
نگاى چرخَندم، البتٌ با یٌ اخو کٌ عطیٌ نجبَر شد دندٍن ياش رٍ بٌ . انیرعلی بشینو

 .رخو بکشٌ

ٌ طَری عرٍسِد کو پیدا؟-  چ

باز تَ نحل این خَايرشَيريای بدذات گفتی عرٍس؟ نن کو پیدام، تَ چرا یٌ بار زنگ -
 نهی زنی؟

ٌ جا شد ٍ بٌ نن نزدیک تر  .کهی سر جاش جاب

! خَبٌ بًو نیگی خَايرشَير، انتظار کٌ نداری نن زنگ بزنو ٍ بشو احَال پرست؟-
 .بعدش يو بد ذات خَدتی

بعد از حرفش ابرٍیی برام تابَند ٍ . زبَنو رٍ گزیدم تا خندى ی بلندی از دينو بیرٍن نرى
بحخ باياش ! رٍیی ترش کرد کٌ ير کی نهی دٍنست فکر نی کرد عجب خَايرشَيریٌ

ٌ ی شدیدی بٌ خَايرشَير شدن داشت بحخ رٍ . بی فایدى بَد، بعضی ٍقت يا عالق
 .عَض کردم

 راستی آقا انیرنحهد ٍ نفیسٌ جَن نهیان؟-

باز پشت چشهی نازک کرد ٍ نن دلو خَاست طبق عادت ير دٍتانَن، یٌ ضربٌ سرش 
 .رٍ نًهَن کنو؛ حیف، حیف کٌ انشب بٌ عنَان تازى عرٍس باید خانَم نی بَدم

دلت برای جاری جَنت تنگ شدى کٌ بشینین پشت سر ننِد یٌ دٍنٌ خَايرشَير حرف -
 !بزنین؟

 .اخهی بٌ رٍش کردم کٌ حداقل کهی تالفی کردى باشو
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دلو برای ٍرٍجکشَن تنگ شدى، انیرسام رٍ خیلی ٍقتٌ ندیدم، شب . لَس نشَ دیگٌ-
 .عاشَرا يو کٌ نبَدن

 .پَفی کرد ٍ نفًهیدم چرا صَرتش دنغ شد

ٌ ی عهَاکبر نهیان-  .دل نن يو براش تنگ شدى؛ ٍلی اٍن يا يیچ ٍقت خَن

 چرا آخٌ؟-

 :بی فکر ٍ بی نقدنٌ گفت

 .چَن عهَ یٌ غسالٌ-

عطیٌ ناراحت ٍ پشیهَن از حرف ٍ بحخ پیش اٍندى با خَدش زیرلب چیزی گفت ٍ 
 .نن بٌ ذينو فشار آٍردم تا ربط این نیَندن رٍ با شغل عهَ اکبر بفًهو

ٌ يا ٍحشت داشتو؛ ٍلی حرنت داشت  با این کٌ خَدم تا سرحد نرگ از نردى ٍ غسالخَن
ٌ ی ير نسلهَنی بَد؛ ٍلی يهٌ نا فراری ازش ٍ چٌ دیدگاى بدی  این شغل برام کٌ ٍظیف
ٌ ی تک  ٌ ی نردم بَد ٍ چٌ اشتباى بَد این دیدگاى کٌ ٍظیف از این شغل تَی دیدگاى عان

 .تک خَدنَن يو بَد ٍ باالخرى نی رسیدیو بٌ جایی کٌ کارنَن گرى بخَرى بٌ یٌ غسال

بٌ نتیجٌ نهی رسیدم، حتی نهی تَنستو با خَدم فکر کنو کٌ شاید از عهَاکبر دلخَر باشن 
ٍ کدٍرتی باشٌ؛ چَن نی  دٍنستو عهَاکبر حسابی نًهَن نَاز ٍ نًربَنٌ، با یٌ چًرى 

نَرانی کٌ حاصل نهازيای سر ٍقت ٍ با خضَع ٍ خشَعش کٌ نن چند بار دیدى بَدم ٍ 
ٌ ی ذينو باشٌ برای خدا، یاد  غبطٌ خَردى بَدم کٌ چرا نن ٍقت نهاز بٌ جای این کٌ يه

 .کاريای نکردى ٍ حاجت يای درخَاستیو از خدا نیفتو

 چطَری عهَ جَن؟ نانان ٍ بابا خَب بَدن؟-
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از فکر بیرٍن اٍندم، این جا جاش نبَد ٍ چٌ خَب کٌ یٌ عهَی دیگٌ يو پیدا کردى 
 .بَدم، از اٍن عهَيایی کٌ عطر بابا بَدن دارن

 .نهنَن، سالم رسَندن خدنتتَن-

 :با لحن خَن گرنی گفت

 .سالنت باشن، سالم نا رٍ يو بًشَن برسَن-

فاطهٌ خانَم سینی چایی رٍ جلَم گرفت ٍ نتَنستو جَاب عهَاکبر رٍ بدم با احترام 
 :دستو رٍ لبٌ سینی نقرى ای گرفتو ٍ گفتو

 .نهنَن نهی خَرم-

 .چرا نادر؟ تازى دنٌ بفرنایین-

ٌ ای بخار ازشَن بلند نی شد ٍ  نگايو رٍ بٌ فنجَن چایی يای خَش رنگ دٍختو کٌ يال
ل نی داد  .عطر يِد

 .نهنَن خیلی يو خَبٌ؛ ٍلی راستش نن ايل چایی نیستو-

 آب جَش برات بیارم دخترم؟-

 .لبخندم پررنگ تر شد بٌ این نحبت بی غل ٍ غش

 .نٌ نهنَن-

ٌ ی چًار  نتَجٌ نگاى زیر چشهی انیرعلی شدم ٍ یادم افتاد بٌ نزدیکیهَن، بٌ فاصل
 .انگشت ٍ دلو رفت برای این نزدیکی بدٍن اخو ياش

 .بٌ سالنتی شنیدم دانشگاى يو قبَل شدی عهَ-
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اصال انشب دلو نهی خَاست این لبخند ٍاقعی رٍ . نگايو رٍ باز چرخَندم سهت عهَاکبر
 .از خَدم دٍر کنو

 .بلٌ ان شاءاهلل از بًهن کالس يام شرٍع نیشٌ-

فاطهٌ خانَم جایی نابین عهَ اکبر ٍ عهٌ يهدم نشست ٍ بقیٌ چایی يا رٍ جلَی 
 .خَدش گذاشت

ٌ سالنتی، نَفق باشی-  ان شاءاهلل ب

با خجالت تشکر کردم ٍ عهٌ يو با نحبت بی حد ٍ اندازى ش بٌ رٍم پلکی زد ٍ باز عهَ 
 .اکبر نخاطبو قرار داد

 حاال چی قبَل شدی نحیا خانَم؟-

 .این بار عهَ احهد، بابای انیرعلی کٌ از بچگی برام عهَ احهد بَد جَاب داد

 درست نیگو بابا؟... ریاضی-

ٌ قدر گرم شدم از این بابا گفتن عهَ احهد، حاال نن دٍتا بابا داشتو، دختريا يو کٌ  چ
 .بابایی

ٌ يا  :لبخندم عهق گرفت ٍ لحنو بٌ لَسی دختر بچ

 .بلٌ درستٌ-

ٌ جا شدم؛  نگاى عهَ احهد پر از تحسین شد ٍ نن نعذب ٍ خجالت زدى نشستٌ، کهی جاب
ٌ ی چادرم . انگار خانَم بَدن گايی فرانَشو نی شد دستی رٍ کٌ از خجالت بٌ حاشی

درگیر کردى بَدم زنین گذاشتو ٍ با حس کردنِد انگشتر فیرٍزى ای انیرعلی زیر دستو، قلبو 
ٌ ش رٍ کانل لهس نی کردم، . ریخت ٌ ای بَد کٌ دست يای نردٍن آخٌ این دٍنین دفع
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ٌ ی عقد، بٌ اصرار عهٌ دستو گو شد  دٍنین دفعٌ بعد از اٍن اٍلین باری کٌ بعد از خطب
ٌ ش کٌ سرد بَد نٌ با اٍن گرنای نعرٍف، درست نحل انشب  .بین دست يای نردٍن

نگاى انیرعلی زیرچشهی ٍ نتعجب چرخید رٍی دست يانَن ٍ نن چٌ ذٍقی کردم؛ چَن 
نگاى عهَ احهد ٍ عهَ اکبر رٍی نا بَد ٍ نهی تَنست دستش رٍ از زیر دستو بکشٌ 

باز يو قلبو فرنان داد ٍ نن فشار آرٍنی بٌ انگشت ياش دادم، انیر علی سریع . بیرٍن
 .سر چرخَند ٍ نگايش بٌ نگايو قفل شد ٍ دستش زیر انگشت يام نشت

آرٍم بٌ انیرعلی کٌ ننتظر بَد دستو رٍ بردارم . حتی چشو يام لبخند نحزٍنو رٍ دیدن
 :گفتو

 نانحرم کٌ نیستو، يستو؟-

 .چین ابرٍياش یادشَن افتاد زیادی صاف بَدن ٍ ٍقتشٌ کٌ چرٍک بشن

 !نحیا-

نگايو رٍ دٍختو بٌ . حاال حَاس يیچ کس بٌ نا نبَد ٍ يهٌ گرم صحبت شدى بَدن
ٌ يا رٍ آرزٍ داشتو نَازش گَنٌ انگشت يام رٍ کشیدم رٍی دست . دست يانَن، این لحظ

 .نشت شدى ش ٍ قلبو رٍ بی تاب تر کردم

 .دستو رٍ برنی دارم، اٍن اخو يا رٍ باز کن؛ یادم افتاد از نن نتنفری-

نهی دٍنو صدام لرزید یا نٌ؛ ٍلی دٍبارى چرخیدن نگاى انیرعلی رٍ رٍی صَرتو حس کردم؛ 
قلب بی تاب ٍ فشردى شدى م، يشدار نی داد . انا دیگٌ جرأت نکردم سر بلند کنو

ٌ ی رٍیايات. چشو يام آنادى ی باریدنٌ ٌ ی تصَراتت بشکنٌ، يه ٌ قدر سخت بَد يه  .چ

*** 
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عهَ احهد دٍبارى سَئیچ پرایدی رٍ کٌ تازى خریدى بَد بٌ جای اٍن پیکان قدیهی 
 :بانزى ش کٌ نن خیلی دٍستش داشتو ٍ کلی خاطرى، داد بٌ انیر علی ٍ رٍ بٌ نن گفت

 نحیا جان، خَنٌ نا نهیای دخترم؟-

ٌ يا از خَشی انشب داشتو عقب جلَ نی شدم ٍ کنار عطیٌ ایستادى بَدم  .نحل بچ

 .دیگٌ دیرٍقتٌ، نیرم خَنٌ. نٌ نرسی عهَجَن-

ٌ م گذاشت  .عهٌ نزدیکو اٍند ٍ دست رٍی سرشَن

 .خب بیا بریو شب خَنٌ نا بهَن عهٌ، نن خَدم بٌ يادی زنگ نی زنو-

نهی دٍنو چرا خجالت کشیدم ٍ لپ يام گل انداخت ٍ يهین باعخ خندى ی بلند عطیٌ 
 .شد

ٌ ی نا نی خَابیدی! اٍى حاال چٌ خجالتی يو نی کشٌ- حاال . خَبٌ یٌ شب درنیَن خَن
 .کٌ بًترى دیٍَنٌ، دیگٌ نانحرم يو نداری

ٌ ی صَرتو داغ شد ٍ يو زنان با عهٌ بٌ عطیٌ چشو غرى رفتو راست . حس کردم يه
ٌ ی عهٌ نی نَندم، بٌ خصَص تابستَن يا یا عطیٌ . نی گفت، شب يای زیادی خَن

ٌ نَن یا نن نی رفتو اٍن جا؛ ٍلی حاال حس غریبی داشتو عهٌ از نن . نی اٍند خَن
 .طرفداری کرد

ٌ م باحیاست، تَ خجالت بکش-  .خب حاال بچ

ٌ رٍنَن بَد زد،  عطیٌ بانزى خندى ش رٍ جهع کرد ٍ چشهکی بٌ انیرعلی کٌ درست رٍب
. تازى فًهیدم انیرعلی يو حسابی کالفٌ شدى از این حرف نانربَط عطیٌ ٍ تعارف عهٌ

عهٌ دست دٍر کهرم انداخت ٍ نحکو . نی نَندم دیگٌ انشب دیدنو، زیادیش نی شد
 .بغلو کرد
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 .پس، فردا ظًر نًار ننتظرتو-

ٌ ی فکر ٍ ذينو شدى بَد  پَف کشیدن آرٍم انیرعلی رٍ شنیدم؛ چَن يه
عکس العهل ياش، انگار دیدن نن اٍن يو دٍ ٍعدى پشت سر يو ٍاقعا دیگٌ تٌ تٌ 

ٌ م. عذاب بَد  .اٍندم نخالفت کنو کٌ عهٌ یٌ بـ ـَسٌ نحکو کاشت رٍی گَن

ٌ ی بابا ٍ رٍضٌ بَدیو کٌ . نٌ نیار عهٌ- یٌ نايٌ عقد کردین، این قدر درگیر نراسو خَن
 .ننتظرتو. نشدى درست عرٍسو رٍ پاگشا کنو

خندى م گرفت، یٌ دفعٌ عهٌ برام شد نادرشَير ٍ انگار عطیٌ يو يو فکر نن شدى بَد کٌ 
 :گفت

 .این یکی رٍ دیگٌ نهی تَنی ناز کنی، این دعَت شخص شخیصٌ نادرشَيرى-

عهَ احهد بلند خندید ٍ باز نن بَدم ٍ لپ يام کٌ يی سرخ ٍ سفید نی شد، عهٌ يو 
 .جای نن عطیٌ رٍ چشو غرى ای نًهَن کرد

ٌ م. این قدر دخترم رٍ اذیت نکن-  .نادرشَير چیٌ؟ نن برای نحیا يهیشٌ عه

عطیٌ با خندى ابرٍ باال نینداخت ٍ باز نگايش بٌ انیرعلی بَد ٍ نن دلو خَاست با یٌ 
 .نیشگَن از خجالت حرفی کٌ قرار بَد باشیطنت بزنٌ دربیام ٍ نشد

یٌ . نانانت طرف عرٍسشٌ؛ ٍلی غصٌ نخَر داداش، نن يستو. بیا تحَیل بگیر-
 .خَايرشَير بازی دربیارم براش کیف کنٌ

نعلَم بَد انیرعلی از این تخس بازی يای عطیٌ خندى ش گرفتٌ؛ ٍلی سعی نی کرد 
 .نخندى کٌ نبادا نن بٌ خَدم بگیرم

 ...بس کن عطیٌ، نصفِد شبٌ-
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ٌ ی اجباريا بَدم  .بٌ اجبار نگايش چرخید رٍی نن ٍ نن انشب ندیَن يه

 بریو نحیا؟-

نًربَن نگايش کردم ٍ کاش يهیشٌ یٌ اجبار رٍی سرش بَد تا نن حسرت نخَرم برای 
 .شنیدن اسهو از زبَنش، بٌ این شیرینی

 .آرى، بریو-

 .دٍبارى تَ بغل عهٌ فشردى شدم ٍ ٍاقعاًال خداحافظی کردیو

*** 

ٌ ی شیشٌ تکیٌ دادى بَد ٍ سرش رٍ بٌ دستش، نگاى نتفکرش  انیرعلی آرنجش رٍ بٌ لب
ٌ رٍ بَد ٍ خیابَن يای کٌ خلَت بَدن از این سکَت لب چیدم ٍ صدام کهی . يو بٌ رٍب

 .بچگانٌ بَد

 قًری؟-

 .جَابو فقط یٌ نیو نگاى بَد، یٌ نیو نگايی کٌ نفًهیدم جَابش آرى بَد یا نٌ

ٌ طَری فردا از دستو فرار کنی؟-  االن داری نقشٌ نی کشی چ

 .صاف شد، دستش حلقٌ شد دٍر فرنَن ٍ فقط یٌ کلهٌ

 !نٌ-

 .اگٌ خیلی از نن نتنفری حداقل دٍ تا داد سرم بزن تا دلت خنک بشٌ-

 .نگاى جدیش چرخید رٍی صَرتو، با یٌ چین اضافٌ بین ابرٍياش ٍ جای یٌ اتَ خالی

 نن کی يهچین حرفی زدم؟! این جهلٌ چیٌ تکرار نی کنی؟-
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نگايو رٍ از چشو ياش کٌ بی تابو نی کرد گرفتو ٍ دٍختو بٌ انگشت يام کٌ تَی يو 
 .نی پیچَندنشَن

ٌ ت برای نٌ گفتنو ٍ . الزم نیست بگی- اخو يهیشگی پیشَنیت ٍقتی با ننی، خَاست
ٌ ی این يا نشَن نیدى  .رفتارت؛ يه

 .پَزخندی زد ٍ چٌ درد داشت برای نن

 .اگٌ ازت نتنفر بَدم دلیلی نداشت بیام خَاستگاری-

 .شاید تَ بٌ خاطر حرنت بزرگتريا اٍندی-

دندى رٍ عَض کرد؛ چَن سرعتش کهتر شدى بَد ٍ نن يو بٌ ذٍق نسخرى ی تَی دلو 
 .لبخند زدم

خب آرى، بٌ خاطر حرنت يا اٍندم؛ ٍلی دلیل نهیشٌ بٌ این کٌ ازت نتنفرم کٌ اگٌ -
 .این جَری بَد نی تَنستو یٌ کلهٌ بگو تَ رٍ نهی خَام ٍ خالص

 .براق شدم، چٌ زٍد حرف ياش رٍ فرانَش کردى بَد ٍ داشت خَدش رٍ تبرئٌ نی کرد

خب چرا؟ چرا خَدت نگفتی ٍ اٍندی خَاستگاری ٍ از نن خَاستی بگو نٌ ٍقتی کٌ  -
 !يهٌ چی جدی شدى بَد؟

 .شد سهت نن ٍ ٍای از دل نن« يا»کالفٌ نفسی کشید ٍ گرنای نفسش 

چَن اگٌ نی گفتو تَ رٍ نهی خَام نانان یکی دیگٌ رٍ کاندید نی کرد ٍ نن فکر کردم تَ -
 .رٍ راحت تر نی تَنو راضی کنو کٌ بگی نٌ

 :حرف از یکی دیگٌ زدن بٌ نظرم خَشایند نبَد ٍ چٌ قدر تلخ گفتو

 ...آخٌ چرا-
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 .پرید ٍسط حرفو ٍ نذاشت کهی حسادت دلو رٍ آرٍم کنو

 .گفتو نپرس چرایی رٍ کٌ حاال دیگٌ نفًهَنی ندارى-

 اٍن ٍقت اگٌ نن نی گفتو نٌ، دیگٌ عهٌ بی خیال ازدٍاج کردنت نیشد؟-

باالخرى آرى؛ چَن چیزی بًش جابت نی شد کٌ نن دنبالش يستو ٍ چٌ بد نیشٌ اگٌ -
 .بعديا بٌ چشو بیاد

 لحنو خَد بٌ خَد نظلَم شد ٍ ترسیدى، از چی نطهئن بَد کٌ نن درکش نهی کردم؟

 .خَايش نی کنو! بًو بگَ چرا-

نگايش، ٍای بٌ نگايش کٌ قلبو رٍ از جا . نگايش چرخید ٍ نفَذ کرد تَی چشو يام
بی اخو بَد، جدی نبَد؛ ٍلی سریع از نن این نگاى رٍ دزدید؛ چی نی شد این نگاى تا . کند

ابد برای نن نی نَند، حتی اگر آب بشو زیر این نگاى کٌ لهس عاشقی رٍ تَی نن زندى 
 .نی کرد

 .زٍد پشیهَن نیشی دختردایی، نطهئنو-

 .قلبو خیلی بی تابی نی کرد، صدام يو پای دلو لرزید

 .ٍلی نن نطهئنو پشیهَن نهیشو، نطهئن تر از تَ-

باز يو نگايش چرخید؛ انا نن دیگٌ جرأت نکردم سر بلند کنو ٍ با یٌ خداحافظیِد زیر 
 .لبی تقریباًال از ناشین فرار کردم ٍ اصال نفًهیدم کٌ جَاب خداحافظیو رٍ شنیدم یا نٌ

*** 

ٌ م رٍ نَازش نی کرد، نفس عهیقی کشیدم . حرارت نلیح آفتاب صبح زنستَنی گَن
سردی يَا يو گايی لذت داشت، گايی خیلی يو خَب بَد؛ چَن نی تَنست حرارت 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

39 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

درٍنو رٍ کو کنٌ ٍ التًاب درٍنو رٍ فرٍکش؛ التًابی کٌ حاصل آشَب فکری دیشبو بَد ٍ 
ٌ ای کٌ باز يو نن رٍ رسَندى بَد بٌ این کٌ حتی فکر کردن بٌ انیرعلی يو نن رٍ  نتیج

ٌ شهاری کٌ برای انرٍز صبح کردم ٍ دیدنش ٍ این . بی تاب نی کنٌ ٍ دلتنگ چٌ لحظ
ٌ م رٍ فرستادم برای  يَای سرد، خیلی نايرانٌ استرسو رٍ کو نی کرد؛ نن يو بـ ـَس

 .خدا

سر ٍ صدای دٍقلَيا انکان کشیدن نفس عهیق دٍم رٍ از نن گرفت ٍ نگايو جابت شد 
 .رٍی نحهدی کٌ شبیٌ بابا بَد ٍ نحسنی کٌ شبیٌ نانان

 شها دٍتا دیگٌ کجا؟-

ٌ ی خَشهزى بَدنش رٍ نداشتو  .نحهد ابرٍ انداخت باال ٍ انرٍز اصال حَصل

 خَنٌ عهٌ، نشکلیٌ؟-

 .چشو يام رٍ ریز کردم ٍ شد یٌ چپ چپ خَشگل رٍ بٌ يردٍشَن

 اٍن ٍقت کی گفتٌ شها دٍ تا يو دعَتین؟-

ٌ زنک بَدن  .نحسن صداش لَس شد، ير دٍ شَن یٌ پا خال

ٌ ی عهٌ کٌ دعَت نهی خَاد! ٍا-  .نحیاجَن، خَن

 .صَرتو رٍ با چندش جهع کردم

 .نهی دٍنو کی بًتَن گفتٌ بانهکین-

نن يو . بابا يهَن نَقع بیرٍن اٍند، طبق عادت سَئیچ ناشینش رٍ نی چرخَند
 .خَشحال شدم دين باز نحسن بستٌ شد ٍ نن خَدم رٍ لَس کردم

ٌ ای رٍز استراحتتَنٌ-  .بابا جَن خَدم با آژانس نی رفتو، رٍز جهع



 

www.lovelyboy.blog.ir 

40 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

 .رٍی پیشَنی بابا چین نصنَعی افتاد ٍ یٌ لبخند ٍاقعی پدرانٌ رٍی لب ياش

 این یعنی دختر بابا از االن تعارفی شدى؟-

 .نحهد اٍفی کشید ٍ دست بٌ کهر شد، نگاى طلبکارش رٍ بٌ نن بَد

 .نخیر باباجَن؛ این یعنی این یکی یک دٍنٌ باز دارى خَدش رٍ لَس نی کنٌ-

 :نحسن يو دينش رٍ کج کرد ٍ گفت

 .خَدشیرین-

بابا يهراى نن چشو غرى ای بٌ يردٍشَن رفت ٍ با ریهَت در ناشینش رٍ باز کرد، ننو 
 .بارشَن کردم ٍ رفتو صندلی جلَ بشینو« حسَدی»

 .آی خانَم نانان يو دارى نیاد-

 .گیج بٌ نحسن نگاى کردم

 !نانان؟-

ٌ ش پیرٍزنندانٌ بَد  .نحهد دیگٌ رٍی صندلی عقب کنار شیشٌ جا گرفتٌ ٍ قیاف

ٌ ی عهٌ تحَیلت بدیو، بعد خَدنَن . بلٌ نانان- دستٌ جهعی نی خَایو بریو در خَن
آخ چٌ صفایی دارى حاال بیرٍن رفتن، چٌ خَب شد عرٍسش کردن، نٌ . بریو دٍردٍر

 نحسن؟

نحسن ننتظر شد نن بشینو تا اٍن يو کنار شیشٌ بشینٌ، عادت داشتن نن رٍ ٍسط 
 .بذارن

 .دعاش رٍ باید بٌ جَن انیرعلی بکنیو کٌ از شر این دردٍنٌ راحتهَن کرد. آرى ٍهلل-
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ٌ ی بابا بَدن گفتو  :با اعتراض ٍ باز يو بٌ سبک دردٍن

 ...بابا-

 .نانان کٌ بیرٍن اٍندى بَد فرصت بٌ بابا نداد ٍ این بار اٍن طرفدارم شد

 .صد دفعٌ گفتو این حرف يا رٍ نزنین، خَبیت ندارى؛ دخترنو اذیت نکنین-

لحن تند نانان رٍشَن تاجیر نکرد، تازى با خندى ی ریزی بٌ يو چشهک زدن ٍ نن دست 
ترجیح دادم با بحخ کردن يهین اٍل صبحی رٍزم . بٌ سینٌ رٍی صندلی عقب نشستو

 .رٍ خراب نکنو

*** 

برای دٍر شدن ناشینِد بابا دست تکَن دادم ٍ يهَن لحظٌ عطیٌ در رٍ باز کرد ٍ با 
 .دیدنو دست بٌ کهر شد

دست نانانو درد نکنٌ با این عرٍس آٍردنش، تا لنگ . ٍا چٌ عجب، نهی اٍندی دیگٌ-
 .ظًر نی خَابٌ

ٌ ی نحسن ٍ نحهد بَد  .پَف بلندی از دينو در اٍند، عطیٌ يو لنگ

جَن نن بی خیال شَ دیگٌ عطی جَن، دقت کردی جدیداًال داری نیری تَ جلد -
 !خَايرشَيريای غرغرٍ؟

 .با کیفو زدم بٌ بازٍش کٌ تالفی االن ٍ دیشب با يو درآد

 .حاال يو برٍ کنار، اگٌ يهین جا بهَنو تا شب نی خَای برام دست بٌ کهر سخنرانی کنی-

 .بازٍش رٍ ناساژی داد ٍ نن اصال نگاى سنگینش رٍ بٌ رٍی نبارکو نیاٍردم
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صد دفعٌ يو بًت گفتو اسهو رٍ کانل بگَ، شانس . دستت يرز شدى باید درستش کنو-
آٍردی انیرعلی این جا نبَد ٍگرنٌ حالت رٍ بد جا نیاٍرد؛ نی دٍنی کٌ بدش نیاد اسو يا 

 .رٍ نخفف بگن

ضربان قلبو باال رفت، انگار با حرفِد شیطَن عطیٌ تازى یادم افتاد انرٍز بٌ عنَان خانَم 
انیرعلی پاگشا شدم؛ بٌ عنَان یٌ تازى عرٍس ٍ جای نانان خالی بَد تا خانهی بَدن نن 

ٌ ای نن، دل عطیٌ رٍ . رٍ از بدٍ ٍرٍدم تهاشا کنٌ شیطنتو خَابید ٍ پنچر شدن یٌ دفع
 .خنک کرد

 !جَن نن؟! نگَ از داداشو حساب نی بری-

لحن بانزى اش باعخ شد کهی بخندم ٍ برای فرار از جَاب دادن، بچگانٌ زبَنو رٍ 
 .نشَنش بدم

 .نن؟ عهراًال . نٌ بابا-

ٌ ی خندى عطیٌ تَ حیاط پیچید  .رفتو سهت آشپزخَنٌ ٍ قًق

ٌ ی آنار کاريا ٍ حرف يای کٌ انیرعلی ازشَن نتنفرى رٍ خَاستی . آرى جَن خَدت- خالص
اخو ياش از صد ! نی شناسیش کٌ. با کهال نیل حاضرم بًت بگو کٌ جلَش سَتی ندی

 .تا دعَا ٍ کتک بدترى

با این کٌ بٌ حرف يای عطیٌ نی خندیدم؛ ٍلی با خَدم گفتو راست نیگٌ، اخو کردنش 
 .خیلی جذبٌ دارى ٍ این رٍزيا فقط شدى سًو نن

ٌ يای خَشهزى ٍ نعرٍف عهٌ يهٌ جا پیچیدى بَد، بٌ خصَص آشپزخَنٌ کٌ  عطر قیه
 .دل آدم دیگٌ ضعف نی رفت

 .سالم عهٌ جَن-
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عهٌ با صدای نن کفگیر چَبی رٍ کٌ داشت باياش کفِد رٍی برنج يا رٍ نی گرفت کنار 
 .گذاشت ٍ چرخید

 .سالم عهٌ، خَش اٍندی-

ٌ م کاشت  .جلَ رفتو ٍ یٌ بـ ـَسـ نن رٍی گَنٌ عهٌ کاشتو ٍ یٌ بـ ـَسـ عهٌ رٍی گَن

ٌ م بَد زٍدتر بیام کهکتَن-  .ببخشید کٌ دیر اٍندم، ٍظیف

 .عهٌ نگايی بٌ برنج ياش انداخت کٌ نبادا ٍا برى

ٌ ای دیگٌ، نی دٍنو اٍل صبحتَن . برٍ دختر، خَشو نهیاد تعارفی بشی- تَ يو نحل عطی
 .تَ يهَن نحیایی برام، پس نحل عرٍس يایی کٌ غریبی نی کنن نباش. ساعت ديٌ

با ذٍق این کٌ يهٌ چی نحل سابق بَد، دٍبارى نحکو گَنٌ عهٌ رٍ بَسیدم، صدای خندى 
 .عهٌ با صدای عهَ احهد قاطی شد

 بٌ بٌ، چٌ خبرى این جا؟-

 .سالم عهَ جَن-

 .عهَ احهد، سینی بٌ دست پر از فنجَن يای خالی نزدیک تر شد

 .سالم بابا، خَش اٍندی-

 .کیفو رٍ رٍی کابینت يا گذاشتو ٍ سینی رٍ گرفتو

 خَبین؟. نهنَن-

 .عهَ احهد با یٌ لبخند سینی رٍ بٌ دست نن سپرد ٍ نن باٍرم شد يهَن نحیام

 .نرسی باباجَن خَبو-
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آستین تا زدم ٍ يهَن لحظٌ نشغَل آب کشی فنجَن يا شدم، عهٌ اٍند نانعو بشٌ کٌ 
 .نذاشتو

 .این قدر بدم نیاد از این عرٍس يای چاپلَس-

عهَ احهد بٌ عطیٌ کٌ با قیافٌ حسَدش بٌ نن نگاى نی کرد خندید ٍ این خندى برای 
عادت کردى بَدم بٌ این . عطیٌ گرٍن تهَم شد، یَاشکی باز زبَنو رٍ براش درآٍردم

ٌ خصَص ٍقتی طرف حسابو عطیٌ بَد ٍ نحل یٌ خَاير  .کاريای بچگَنٌ، ب

ٌ ش رٍ نی شَرم-  .بیا برٍ چادر ٍ کیفت رٍ بذار تَی اتاق شَيرت، نن بقی

ٌ ی چادرم خشک کردم  .دست يای خیسو رٍ با لب

 .حاال کٌ تهَم شد-

عهَ احهد يهَن طَر کٌ بٌ این دعَای چشو ٍ ابرٍ اٍندن نن ٍ عطیٌ نگاى نی کرد، 
 .دست رٍی شَنٌ نن گذاشت

دستت درد نکنٌ بابا، خَب شد اٍندی ٍگرنٌ این عطیٌ تا فردا صبح يو این سینی تَ -
 .اتاق نی نَند يو نهی اٍند جهعش کنٌ کٌ حاال برای نن چشو ٍ ابرٍ يو نیاد

ٌ ی عهَ احهد  عطیٌ چشو ياش گرد شد ٍ نن از تٌ دل بٌ چشهک بانزى ٍ پدران
چٌ حس خَبی بَد کٌ از شب عقدنَن برای عهَ شدى بَدم یٌ دختر نٌ . خندیدم

حس نی کردم بٌ اندازى عطیٌ دٍستو دارى ٍ چٌ قدر دلگرم نی شدم از این . عرٍسش
ٌ ی خَدنَن ٌ ی دٍر از خَن  .حس طرفداری ٍ شَخی يای پدران

 :با تنٌ زدن بٌ عطیٌ چادر ٍ کیفو رٍ برداشتو ٍ با چاپلَسی تهَم گفتو

ٌ م بَد-  .خَايش نی کنو عهَجَن، ٍظیف
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 .صدای پرحرص عطیٌ رٍ پشت سرم شنیدم

 .این رٍ راست نیگٌ-

*** 

ننتظر ٍسط حیاط ایستادم، نهی دٍنستو ٍارد شدن بٌ اتاق انیرعلی بدٍن اجازى ش کار 
درستیٌ یا نٌ کٌ عطیٌ بیرٍن اٍند ٍ با کشیدن دستو نن رٍ سهت اتاق انیر علی برد ٍ 

 .در رٍ باز کرد

چیٌ نحل چنار ٍسط حیاط ایستادی؟ از این بٌ بعد بار ٍ بندیلت رٍ این جا پًن نی کنی، -
 فًهیدی؟

چادرم رٍ از سرم کشیدم ٍ نگايو رٍ دٍر تا دٍر اتاق سادى ی انیرعلی چرخَندم، رٍی 
عطر انیرعلی رٍ کٌ تَی اتاق پیچیدى بَد . طاقچٌ پر از کتاب دعا ٍ سجادى ٍ قرآنش بَد

 .نفس کشیدم

 .از این بابت خدا رٍ شکر نی کنو-

 پس استخارى کردنت ٍسط حیاط چی بَد؟-

 .خَاستو در بزنو کٌ جنابعالی نحل یابَ نن رٍ کشَندی تَ اتاق. استخارى نکردم-

عطیٌ بی خیال رٍی زنین نشست ٍ بٌ . آرى جَن خَدم، چقدر يو راست نی گفتو
 .بالشت قرنز نخهل کنار دیَار تکیٌ داد

باید یًَیی بری تَ ! اٍالًال یابَ خَدتی، بعدش يو اتاق شَير در زدن نهی خَاد کٌ-
ٌ يا رٍح ٍ رٍانت شاد بشٌ  .اتاقش، شاید با دیدن بعضی صحن

 .جیغ زدم ٍ یٌ کتاب کَچیک از کتابخَنٌ قدی کنارم برداشتو ٍ سهتش پرت کردم
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 .گهشَ بیرٍن، بی ادب! عطیٌ-

قاى قاى نی خندید، کتابی کٌ کنارش افتادى بَد رٍ برداشت ٍ نن يیچ ٍقت نشَنٌ گیریو 
 .خَب نبَد

بعدش يو عرضٌ داری با زبَنت دفاع کن، این کتاب يا بٌ . خب راست نیگو دیگٌ-
االن سرم زخو نی شد نی گفت بٌ درک، کتاب نازنینش رٍ ٍارسی . جَن انیرعلی بندى

 .نی کرد کٌ یٌ ٍقت صفحاتش اٍخ نشدى باشن

ٌ يای نانتَم رٍ دٍنٌ دٍنٌ باز کردم  .دکه

ٌ قدر خَب نی کنٌ-  .چ

 .نیو خیز شد ٍ کتاب رٍ دٍبارى تَی کتابخَنٌ فسقلی کنج اتاق جا داد

ٌ قدر يو خَب نی کنٌ؛ چَن اٍل پَست تَ رٍ نی کنٌ بعد نن رٍ-  .آرى چ

 فعال کٌ خَدش نیست، نی دٍنی کجاست؟. حاال کو حرف بزن-

 .لحن خندٍنش فرٍکش کرد

 نهی دٍنی؟-

آخٌ از کجا . نگاى دزدیدم ٍ رفتو سهت جالباسیِد اٍن کنج اتاق، درست کنار در ٍرٍدی
باید نی فًهیدم؟ دیشب کٌ رسها از ناشین ٍ از نگاى انیرعلی فرار کردى بَدم ٍ االن با 

نگٌ انیرعلی با نن حرف يو نی زد کٌ بگٌ، کجا قرار . اتاق خالیش فًهیدى بَدم نیست
 !بَدى برى؟

 . چادر ٍ نانتَم رٍ درست رٍی لباس آبی فیرٍزى ای انیر علی بٌ جالباسی آٍیز کردم

 . نٌ نهی دٍنو، چیزی نگفت-
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 .با سکَت عطیٌ بٌ صَرت نتفکرش نگاى کردم

 نگفتی کجاست؟-

ٌ ياش رٍ باال انداخت ٍ نگايش رٍ دٍخت بٌ قالی الکی رنگ کف اتاق، حالت ياش  شَن
 .بٌ طرز ٍاضحی تغییر کرد

 .رفتٌ کهک عهَ اکبر؛ یعنی بعضی ٍقت يا صبح يای جهعٌ نیرى اٍن جا-

یعنی ! بٌ جهلٌ عطیٌ کهی فکر کردم ٍ یٌ دفعٌ چیزی تَی ذينو جا پاش رٍ جابت کرد
 رفتٌ بَد غسال خَنٌ؟ اٍن جا رفتٌ بَد کهک؟

 :قلبو سست شد ٍ نهی دٍنو عطیٌ تَی نگايو چی دید کٌ پرسید

 نحیا خَبی؟ یعنی نهی دٍنستی؟ انیرعلی بًت نگفتٌ بَد؟-

فقط سر  تکَن دادم بٌ نشَنٌ . حس نی کردم ضربان قلبو کند شدى ٍ يَای اتاق سرد
ننفی ٍ با بی حالی يهَن جا رٍی زنین با بغل زدن پايام کٌ نبادا لرزشش بٌ چشو بیاد، 

 .نشستو

 ناراحت شدی نحیا؟-

بٌ دیَار گچی تکیٌ دادم، نستقیو بٌ چشو يای . سعی کردم خَدم رٍ جهع ٍ جَر کنو
 .عطیٌ نگاى نکردم

ٌ ام کرد-  .نٌ، فقط این کٌ نهی دٍنستو، یکو شَک

 .پاياش رٍ تَی بغلش جهع کرد، خَدش يو حال ٍ رٍزی شبیٌ نن داشت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

48 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

راستش رٍ بخَای نن اصال این کار انیرعلی رٍ دٍست . بابا بی خیال، نن کٌ از خَدتو-
ندارم؛ ٍلی خب اعتقاديای خاص خَدش رٍ دارى، اگٌ تَ يو دٍست نداری بًش بگَ 

 .تهَنش کنٌ

دلخَرم از نگفتنش یا از ! صدام حسابی گرفتٌ بَد ٍ خَدم نهی فًهیدم چٌ نرگهٌ
 رفتنش؟

 چرا آخٌ؟-

 .عطیٌ براق شد ٍ کهی از بالشت پشت سرش فاصلٌ گرفت

نن رٍ فیلو نکن . چرا؟ از ٍقتی بًت گفتو انیرعلی کجا رفتٌ رسهاًال داری پس نی افتی-
 .نحیا، نی دٍنو از نردى نی ترسی

 .ترس نن ربطی بٌ انیرعلی ندارى-

 .ٍلی اٍن شَيرتٌ-

ٌ ی غریبی کٌ ينَز باٍرش نداشتو ٍ باٍر نهی کردم تا ! شَير انیرعلی شَيرم بَد، چٌ کله
ٌ م  .ٍقتی کٌ این قدر با انیرعلی غریب

ٌ ی نا يو نهیاد-  .نفیسٌ اگٌ بفًهٌ انیرعلی این کار رٍ نی کنٌ البد دیگٌ خَن

 .با پرسش نگايش کردم ٍ اٍن پر حرص کهی صاف شد ٍ بالشت قرنز پشتش نچالٌ

 !چٌ ربطی دارى؟-

 .نفس پرحرصی کشید، این رفتارياش داشت نن رٍ عصبی نی کرد

 .دیشب بًت گفتو چرا خَنٌ عهَ نهیاد-

 !نن يو ير چی فکر کردم بٌ نتیجٌ نرسیدم، خیلی حرفت بی ربط بَد-
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 . درصد80پَزخندی زد کٌ یٌ جَرایی تلخ بَد، تلخی باالتر از شکالت 

درٍغ چرا، نن يو تَی ندرسٌ خجالت . شغل عهَ دیدگاى خَبی تَ جانعٌ ندارى-
انا خب نفیسٌ دٍست ندارى؛ چَن عهَ با . نی کشیدم بگو عهَ چی کارى ست؛ ٍلی حاال نٌ

نردى يا سر ٍ کار دارى بدش نیاد خَنٌ عهَ چیزی بخَرى؛ یعنی این رٍ انیر نحهد ٍقتی 
بعدش يو کٌ رفتن سر خَنٌ زندگیشَن خانَم . عقد کردى بَدن بًهَن گفت

 .انیرنحهدنَن خجالت نی کشید از شغل عهَ ٍ این رابطٌ کالًال قطع شد

 .گیج شدى بَدم ٍ پر از بًت لب يام کش اٍند، صَرتو يو ناتش بردى بَد

 شَخی نی کنی؟-

نفس عهیقی کشید، بلکٌ اٍن گرفتگی حالش پایین برى ٍ اکسیژن حال خَب بٌ بدنش 
 .تزریق کنٌ

حاال کٌ از خَدنَن شدی صبر کن یٌ چیز دیگٌ يو بًت بگو کٌ یٌ . نٌ شَخی نیست-
 .بار از نانان بابا نپرسی، نشَن نهیدن؛ ٍلی نن نی فًهو چٌ دردی رٍ تحهل نی کنن

 .چی نی خَای بگی؟ درست حرف بزن ببینو-

 .نگايش غو گرفت ٍ نن از سردیش کهی بیشتر جهع شدم

یادت باشٌ يیچ ٍقت از نانانو نپرسی چرا این قدر کو نفیسٌ ٍ انیر نحهد رٍ نی بینی، -
ٌ قدر دلت برای انیر سام تنگٌ  .نگَ چ

 .بی اختیار بین ابرٍيام چین چین شد، شاید از ناراحتیِد نخلَط با پرسش عهیق

 .داری گیجو نی کنی عطیٌ، درست حرف بزن-

 .نگاى دزدید از چشو يام ٍ نن از این حس پنًَنش خَشو نیَند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

50 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

بٌ ير حال نفیسٌ ... انیر نحهد از شغل بابا يو خجالت نی کشٌ، نٌ این کٌ خَدش-
 .خانَنشٌ

 .یک تک خندى يیستریک ٍ ٍاقعا خندى داشت. ناباٍر خندیدم، یٌ خندى عصبی ٍ کَتاى

 !شغل عهَ دیگٌ چرا؟ باٍر نهی کنو -

 .پَفی کرد، يَای درٍنیش زیادی گرفتٌ بَد

بی خیال نحیا، ير ٍقت یادم نیاد بابا کلی تَی اٍن تعهیرگاى اجارى ای سختی کشید تا -
بابا بٌ . پَل بفرستٌ برای انیرنحهدی کٌ تًران درس نی خَند؛ کلی حرص نی خَرم

خاطر انیرنحهد سخت کار کرد ٍ آخر دیسک کهر گرفت ٍ طفلکی انیرعلی قید درس 
خَندش رٍ زد ٍ با انصراف از دانشگاى شد کهک دست بابا، حاال شغل بابا ٍ دست يای 

کالس ندارى برای داداش نًندسهَن کٌ بابا بٌ خاطرش این . سیايش شدى آبرٍبری
تازى نفیسٌ بٌ انیرعلی يو طعنٌ . يهٌ سختی کشید تا برسٌ بٌ این جا ٍ بشٌ نًندس

ٌ يا نستقیو نیشینٌ تَی قلب نانان ٍ نن  .نی زنٌ ٍ این طعن

 .انگار یکی ذينو رٍ خط خطی نی کرد ٍ يو زنان قلبو رٍ نیَن نشتش نی فشرد

 .نهی دٍنستو-

ٌ ای نی شد حرف نفت، چیزی شبیٌ ترحهی  فقط تَنستو يهین رٍ بگو ٍ ير حرف اضاف
 .لبخند دردناکی رٍی صَرتش جا خَش کرد. کٌ يیچ رقهٌ تَ نن نهی گنجید

نهیشٌ يهٌ جا ٍ جلَی يهٌ داد زد پسری کٌ با زحهت . نهیشٌ يهٌ جا گفت نحیا-
. بزرگش کردی حاال خجالت نی کشٌ کنارت بهَنٌ، عَض افتخار کردن ٍ دست بَسی

 . گايی باید آبرٍداری کرد

 .باٍر این حرف يا سخت بَد ٍ يضهش سخت تر
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علی يو پسر بزرگ عهَ اکبرى ٍ استاد دانشگاى، یا عالیٌ دخترعهَم یٌ نخ کانپیَترى ٍ -
نًندس یٌ شرکت کانپیَتری؛ ٍلی يهچین با افتخار از زحهت يای عهَ ٍ زن عهَ حرف 

نی زنن کٌ آدم کیف نی کنٌ؛ انا داداش نا بٌ جای اٍن يا، يو از کار باباش خجالت 
 .نی کشٌ يو قید عهَش رٍ زدى

ٌ يو  احساس خفگی نی کردم، شال سبز رنگو رٍ از سرم کشیدم ٍ نَيای کَتايو رٍ ب
 .ریختو؛ ير ٍقت کالفٌ بَدم ٍ عصبی این عادتو بَد

باز خل شدی؟ ٍل کن اٍن نَيای بدبخت رٍ، کچل نیشی اٍن ٍقت شَيرت از چشو -
 .نن نی بینٌ

چشو يایی رٍ کٌ نهی دٍنستو کی بٌ اشک نشستٌ رٍ دٍختو بٌ عطیٌ کٌ حاال لبخند 
 .نی زد؛ ٍلی چشو ياش پر از درد بَد از حرف يایی کٌ زدى شدى

لبخند ناتی زدم ٍ حال دلو يهاينگی با ننحنی رٍی لبو نداشت، يهین نَقع صدای 
 .زنگ گنجشکی تَ خَنٌ پیچید ٍ عطیٌ از جا پرید

 .بدٍ شَير جَنت اٍند-

لرزش بی اختیار قلبو رٍ حس کردم، باز کار انرٍز انیر علی یادم افتاد ٍ حس غریبی بٌ 
 .جَنو افتادى بَد

 .تَ يو یکو با شَير جَنت خلَت کن، درست نیست این جا باشو. نن دیگٌ برم-

. با لحن تخس عطیٌ چشو يای گردشدى م رٍ بٌ صَرتش دٍختو ٍ يهٌ بدنو گرم شد
ٌ ی آخر نفًهیدم کی پشت انیرعلی  براق شدم ٍ با یٌ حرکت پریدم سهتش؛ ٍلی لحظ

نگاى . سنگر گرفت ٍ نن دست يام گرى شد بین دست يای انیر علی کٌ نتعجب بَد
ٌ م بٌ بی قراری افتاد  .يردٍنَن بٌ يو قفل شد ٍ قلب نن جایی نابین سین
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 چٌ خبرى؟ چی شدى؟-

نگاى بی تابو رٍ از چشو ياش گرفتو ٍ بٌ عطیٌ کٌ لبخند دندٍن نهایی نی زد، اخو کردم ٍ 
 :اٍن جای نن گفت

 .يیچی داداش، چیزی نیست کٌ -

چشهکی پشت بند حرفش کرد ٍ نن دلو خَاست قبل از دٍر شدنش، یکی بزنهش برای 
با تکَن خَردن دستو دٍبارى بٌ انیرعلی نگاى کردم ٍ تازى یادم افتاد . خنک شدن دلو

ٌ م با انیرعلی بٌ قدر دٍ انگشتٌ ٍ دست يام ينَز گرٍ دست يای سرد ٍ یخش . فاصل
سرم رٍ باال گرفتو، . عجیب بَد کٌ ينَز این فاصلٌ حفظ شدى ٍ عقب نکشیدى بَد

 .نگايش رٍی نَيای نانرتبو بَد

 نطهئنی چیزی نشدى؟-

دقیقا بی آبرٍ شدى . يی بلندی گفتو ٍ دست يام رٍ نحکو از دست ياش بیرٍن کشیدم
ٌ ٍار نرتب کردم لبخند گذرایی رٍی صَرت انیرعلی . بَدم، نَيام رٍ با دستو شَن

تَی دلو بدٍ بیرايی بٌ عطیٌ گفتو ٍ . نشست ٍ از کنارم رد شد ٍ رفت سهت جالباسی
ٌ ای کٌ با قاب چَبی طالیی رٍی دیَار نصب شدى بَد ایستادم ٍ برای نطهئن  جلَی آین

فقط یٌ جانیٌ شد کٌ نن نگايو از تَی آینٌ، . شدن از نرتبی نَيام، بٌ خَدم نگاى کردم
رٍی دست يام کٌ ينَز نَيام رٍ شَنٌ نی زدن جابت نَند، دست يایی کٌ ينَز سرنای 

ٍای از ذينی کٌ بی يَا براش . دست يای انیرعلی رٍ داشت؛ ٍلی قلبو رٍ گرم کردى بَد
لرزش خفیف ! چیزی یادآٍری نیشٌ؛ یعنی انیرعلی با این دست ياش نردى شستٌ بَد؟
 .تنو رٍ حس کردم ٍ خدا رٍ شکر انیرعلی درگیر لباس عَض کردنش بَد

 نخَد نذری نی خَری؟-
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چَن تَی فکر بَدم تکَن بدی خَردم ٍ حاال نگاى انیرعلی نستقیو بٌ خَد خَدم بَد ٍ 
گیج نگايش کردم ٍ تَ ذينو بٌ تحلیل حرفش نشستٌ بَدم ٍ اٍن . البتٌ کهی نتعجب

یٌ قدم، دٍقدم ٍ بعد دستش رٍ کٌ صاف بَد ٍ پر از نخَد نذری باال آٍرد ٍ . جلَ اٍند
 .جلَ صَرتو

 نی خَری؟! چی شد؟-

ضربان قلبو تحلیل نی رفت ٍ نگايو جابت شدى بَد رٍی سفیدی پَست دستش ٍ 
 :نفًهیدم چطَری زبَنو چرخید ٍ گفتو

 .نگفتٌ بَدی نیری کهک عهَ اکبرت-

خیرى شد تَی چشو يام ٍ باز نن کو آٍردم ٍ . نگاى بًت زدى ش چشو يام رٍ نشَنٌ رفت
نگايو رٍ دٍختو بٌ دست يام کٌ از يیجان این نزدیکی ٍ نگاى بدٍن اخو انیرعلی، 

 .يهدیگٌ رٍ بغل کردى بَدن ٍ رنگشَن بٌ سفیدی نی زد

 کی بًت گفت؟-

 :صداش ناراحت بَد ٍ گرفتٌ، سر بٌ زیر گفتو

 .عطیٌ، کاش خَدت بًو نی گفتی-

 .پَزخندی زد ٍ نن ربط این پَزخند رٍ تَ این نَقعیت درک نکردم

ٌ تَن فرار کردی، ٍگرنٌ نی گفتو کٌ حاال - اٍن رٍز نًلت ندادی ٍ زٍد از پذیرایی خَن
 .نجبَر نباشی نردد باشی

چشو يای بیش از حد باز شدى م رٍ بٌ صَرت دريهش دٍختو، نهی دٍنو ازحرفو چی 
 .برداشت کرد کٌ طعنٌ نی زد
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 .حاال کی گفتٌ نن نرددم؟ فقط دٍست داشتو خَدت بًو بگی، يهین-

ابرٍش باال پرید ٍ دستش از جلَی صَرتو جهع شد، فًهیدم دلخَرى ٍ نن نی خَاستو 
 .از بین ببرم تردیدی رٍ کٌ رٍی قلبو سایٌ انداختٌ بَد

 .فکر کنو اٍن يا رٍ بٌ نن تعارف کردی-

برای يهین بٌ دست نشت . نگايش گیج ٍ سَالی بَد ٍ تَی سرش نطهئناًال يزارتا فکر
 .شدى ش؛ با چشو يام اشارى کردم

 :پر ازتردید گفت

 نطهئنی نی خَای؟-

 .قیافٌ حق بٌ جانبی گرفتو تا تردیديا عزم رفتن کنن

 .یادم نهیاد گفتٌ باشو نهی خَام-

 :کالفٌ نفس عهیقی کشید ٍ با صدایی کٌ از زٍر ناراحتی دٍرگٌ شدى بَد گفت

 .انا نن با يهین دست يام نردى شستو، شاید خَشت نیاد-

صدای عطیٌ يو تَی گَشو پیچید . باز يو بٌ خَدم لرزیدم ٍ دلو ضعف بدی گرفت
سرم رٍ تکَن دادم، نن دنبال این ." نفیسٌ خَنٌ عهَ چیزی نهی خَرى چَن بدش نیاد"

 .تردیديا نبَدم؛ نن نهی خَاستو غرق بشو تَی خرافات فکریو

ٌ ی تردید  .نگايش کردم، گرم ٍ پر از حس ناب دٍست داشتن؛ بدٍن ذرى ای از سای

 االن این حرف شها چٌ ربطی داشت؟. آقا انیرعلی نن نی خَانشَن-

آيستٌ کف دستش رٍ باز کرد . نگايو کرد، این خاصیت نگايش دلو رٍ طَفانی نی کرد
ٍ نن با اٍن حس بی قرار، لب يام رٍ بٌ کف دستش چسبَندم ٍ چند دٍنٌ نخَد رٍ 
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قلبو بٌ جای بی تابی آرانش گرفتٌ بَد، با این کٌ . يهَن طَر با دينو برداشتو ٍ خَردم
ٌ يا شدى بَد، نشخص بَد حسابی از . سر بٌ يَایی کردى بَدم نگايش نحل برق گرفت

لبخند نًربَنی . کارم شَکٌ شدى؛ چَن با این کارم یٌ جَرایی دستش رٍ بَسیدى بَدم
 :بٌ صَرتش پاشیدم ٍ با یٌ چشهک گفتو

ٌ ایٌ کٌ بٌ نن چیزی تعارف نی کنی؟ حاال انرٍز کٌ یادت رفتٌ - نی دٍنستی اٍلین دفع
 !باید برام اخو کنی ٍ نخَد نذری تعارفو نی کنی، نگٌ نیشٌ بگذرم؟

 .بٌ شَخی طعنٌ زدم کٌ یکو بٌ خَدش بیاد

 .خدا قبَل کنٌ نذر ير کی کٌ بَد-

نفسش رٍ با صدای بلندی فَت کرد ٍ نن باز گل کردى بَد شیطنتو، ٍقتی کنار انیرعلی 
یٌ تای ابرٍم رٍ باال فرستادم ٍ کف دستو رٍ گرفتو جلَی . این قدر بٌ آرانش رسیدى بَدم

 .صَرتش

ٌ ش رٍ يهَن جَری بخَرم یا نیدیش بٌ نن؟-  بقی

با . چشو ياش بازتر شد ٍ ابرٍياش باال پرید کٌ نن يو از تٌ دل خندى م رٍ ريا کردم
 .شیطنت خو شدم کٌ دستش رٍ عقب کشید

 .خَدت تعارفو کردی، نال ننن. لَس نشَ دیگٌ-

ٌ م کنترل نی کنٌ؛ چَن چشو ياش برق نی زد  نعلَم بَد خندى ش رٍ بٌ خاطر لحن بچگان
 .ٍ نن با خَدم گفتو، نحیا فدای اٍن نگاى خندٍنت

نچ دستو رٍ گرفت ٍ دستو رٍ باال آٍرد ٍ نن دیگٌ نٌ لرزیدم ٍ نٌ بی قرار شدم، قلبو تند 
ٌ ی ٍجَدم، گرنایی  شیرین تر از  نزد؛ فقط با ضربان ننظهش گرنی نی داد بٌ يه

 .آب نبات يای چَبی کَدکانٌ
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ٌ ی نخَد يا رٍ ریخت کف دستو، تَی سکَت؛ سکَتی کٌ نٌ نن دٍست داشتو  يه
برای نن انگار یٌ رٍیا بَد کٌ بی اجبار نگاى اطرافیان ٍ بٌ نیل . بشکنٌ نٌ انگار انیرعلی

 .خَدِد انیرعلی دستو بین دستش جا خَش کنٌ

نخَديا رٍ تَی دستو فشردم ٍ بٌ رٍشَن لبخند زدم، انگار اٍن يا يو سًهی داشتن تَ 
 .بٌ خَدی خَد ناز صدام باال رفت. این حس خَب ٍ بی دغدغٌ

 .نهنَن-

نگاى آرٍنش رٍ دٍخت بٌ چشو يام، دیگٌ نهی خَاستو نگاى بدزدم فقط خَاستو حرف 
 .بزنو، حرف بزنٌ

 انیرعلی تَ نهی ترسی از نردى يا؟-

ٌ م صَرتش رٍ پر کرد ٍ نن قطعا انرٍز از خَشی  خندى ی گذرایی بٌ خاطر سَال بچگَن
 .پس نی افتو

 .اٍلش چرا؛ یعنی دفعٌ اٍل خیلی ترسیدم، حالو يو خیلی بد شد-

 .گردنو رٍ کج کردم ٍ انگار نًربَنی انیرعلی خَد بٌ خَد داشت لَسو نی کرد

 پس چرا دٍبارى رفتی؟ یعنی چی شدی کٌ دٍست داشتی این کار رٍ بکنی؟-

 .نگايش رٍ دٍخت بٌ پاش کٌ رٍی فرش خطَط فرضی نی کشید

ٌ ی ناست کٌ - ٌ ی يه دٍبارى رفتو کٌ ترسو بریزى، رفتو تا بٌ خَدم جابت کنو این ٍظیف
عزیزانهَن رٍ غسل بدیو برای سفر آخرت ٍ عزیزانَن بدن نا رٍ ٍ ٍقتی یکی دیگٌ بٌ 

 ...جای نا دارى این کار رٍ انجام نیدى باید نهنَنش باشیو نٌ این کٌ
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نذاشتو ادانٌ بدى، حس کردم تَی صداش حرص ٍ ناراحتی از چیزیٌ کٌ حاال خَب 
 .نی دٍنستو

ٌ ی اٍل سکتٌ ناقص رٍ زدى بَدم. خَش بٌ حالت-  .نن اگٌ جای تَ بَدم يهَن دفع

نگايش باز چرخید رٍی صَرتو ٍ این بار لبخندش پررنگ تر بَد ٍ چی نی شد از جانیٌ اٍل 
 .نحرم شدنهَن این نگاى رٍ خرجو نی کرد

ٌ ای بٌ در خَرد ٍ صدای عطیٌ بلند بَد  .تق

خَبٌ انیرعلی فقط نی خَاست . انیرعلی؟ بیاین نًار، بابا از گشنگی تلف شدیو... نحیا-
 .لباس عَض کنٌ

ٌ ای نی شد دید صَرتش کانل بٌ  صداش یَاش تر شد ٍ از پشت اٍن نشبک يای شیش
 .در چسبیدى

گفتو با شَيرت . نحیا بیا، کنفرانس يای دٍستت دارم ٍ قربَنت برم رٍ بذار برای بعد-
 .خلَت کن نٌ این کٌ نا رٍ از گشنگی بکشی

حَاسو بٌ صدام نبَد ٍ . چشو يام گرد شد ٍ نطهئن بَدم لپ يام حسابی رنگ گرفتٌ
 :بلند با خَدم گفتو

ٌ ی بی حیا، آخٌ بٌ تَ چٌ نن بٌ شَيرم چی نیگو- ٌ ت نی کنو عطی  ...خف

صدای خندى ی ریز انیر علی بًو فًهَند کٌ دارم سَتی نیدم اٍن يو حسابی، بدٍن 
 .این کٌ سرم رٍ بلند کنو رفتو سهت در ٍ ترجیح دادم ساکت بشو

نن نیرم بیرٍن، تَ يو لباس يات رٍ عَض کن زٍد بیا، فکر کنو این خَاير جَنت -
 .حسابی گشنگی بٌ نغزش فشار آٍردى؛ نیرم ادبش کنو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

58 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

*** 

دست يای خیس ٍ یخ زدى م رٍ گرفتو رٍی بخاری، عهٌ خیرى بٌ پَست قرنز شدى ی 
 :دست يام گفت

 .بًت گفتو ظرف يا رٍ با آب سرد آبکشی نکن دختر، االن زنستَنٌ-

ٌ ای زدم تا لجبازیو حل بشٌ  .لبخند بچگَن

 .آب سرد بیشتر دٍست دارم، کیف نیدى-

 .عهَ احهد بٌ طرز صحبت کردن ٍ جهلٌ بندیو خندید ٍ عهٌ سرش رٍ تکَن داد

 .انان از دست شها دختريا، اٍن یکی يو لنگٌ خَدتٌ-

لبخند دندٍن نهایی زدم کٌ عطیٌ يو سریع ٍارد يال شد ٍ دست ياش رٍ کنار نن گرفت 
رٍی بخاری ٍ نن اٍن لحظٌ نهی دٍنو چرا دلو نی خَاست انیرعلی کٌ حسابی تَی 

خَدش بَد، نگاى گذرایی بٌ دست يام بندازى ٍ نن تَ نگايش دل نگرانی ببینو؛ حتی یٌ 
 .اخو اخطار؛ انا دریغ از یٌ کدٍنش

 :صدای عطیٌ رٍ شنیدم

 .یخ زدم-

 :زیر لب ٍ از بین دندٍن يام گفتو

 .بًتر، نَش جَنت-

 :اخو نصنَعی کرد ٍ آرٍم گفت

ٌ ای نبَدی بی نعرفت-  .تَ کٌ کین
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 .صبر کن تا کارت رٍ تالفی کنو. آبرٍم رٍ بردی دخترى ی دیٍَنٌ-

 .لبخند نسخرى ٍ ریزی نشست رٍی صَرتش

جَن تَ اصال قصد ازدٍاج ندارم، نی دٍنی کٌ انسال دٍبارى نی خَام بشینو برای کنکَر -
 .بخَنو

 .لب يام رٍ نتفکر جهع کردم، از یکی بٌ دٍ کردن با عطیٌ چیزی نصیبو نهی شد

 دیٍَنگی کردی انسال انتخاب رشتٌ نکردی، بیکاری یٌ سال دیگٌ بخَنی؟-

 .دست ياش رٍ پشت ٍ رٍ کرد تا پَست قرنزش گرم بشٌ

ٌ م خَب نبَد-  .رتب

ٌ ت . خب انتخاب رشتٌ نی کردی، سال دیگٌ يو کنکَر نی دادی- از کجا نعلَم حاال رتب
 بًتر بشٌ؟

 .دست ياش رٍ بٌ يو کشید

ٌ ی خَبی قبَل - خب حاال تٌ دلو رٍ خالی نکن، عَض این حرف يا بگَ ان شاءاهلل رشت
 .بشی نن چشو يام درآد

 .خندى م گرفت؛ ٍلی خَدم رٍ کنترل کردم کٌ نخَاد باز يو خَشهزى بازیش بگیرى

 .خیلی بی ادبی عطیٌ-

 . دختريای بابا چی بٌ يو نیگین؟ بیاین چایی یخ کرد-

بعد از نًار حتها . نگايی بٌ سینی پر از چای انداختو، رسو این خَنٌ عَض شدنی نبَد
عطیٌ زٍدتر از نن کنار عهَ نشست ٍ لیَان . باید چای نی خَردن بٌ خصَص عهَ احهد

 .چاییش رٍ برداشت
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این دردٍنٌ کٌ چای نهی خَرى بابا جَن، چرا تعارفش . سًو چای نحیا يو نال نن-
 نی کنین؟

 ٍاقعا چای نهی خَری؟-

ٌ ی نگاى يا چرخید رٍی انیر علی ٍ عطیٌ، باز ٍاسٌ شیطنت رٍی يَا حرف رٍ قاپید  .يه

یعنی بعد از یٌ ناى کٌ خانَنتٌ ٍ یٌ عهر کٌ دخترداییت بَدى ٍ از قضا خیلی يو خَنٌ -
 !نا بَدى نهی دٍنی چای نهی خَرى؟

ٌ ی عطیٌ کرد، عهَ احهد ٍ عهٌ خندیدن ٍ نن بٌ حرف عطیٌ  انیرعلی چشو غرى ای حَال
عهَ احهد کَچیک ترین لیَان چای رٍ . فکر کردم کٌ یٌ جايایش راست بَد ٍ درد

 .برداشت ٍ نن نجبَر بٌ لبخند شدم ٍ بی خیال افکارم

 .حاال بیا این یکی رٍ بخَر، چایی دارچین يای عهٌ خانَنتَن خَردن دارى-

يهَن طَر کٌ نگاى . با تشکر لیَان رٍ بٌ دست گرفتو ٍ کنار انیر علی رٍی زنین نشستو
ٌ رٍ بَد آرٍم، بدٍن این کٌ ازم تَضیحی بخَاد خَدم گفتو  :ناتو بٌ رٍب

 .نگٌ چی بشٌ، یٌ فنجَن اٍن يو صبح نی خَرم. زیاد چای دٍست ندارم-

 .سرش چرخید ٍ تَی چشو ياش يزارتا حرف بَد

 ...دیشب فکر کردم چَن خَنٌ عهَ اکبرى این جَری گفتی؛ یعنی نی دٍنی-

پریدم ٍسط حرفش، حاال خَب نی فًهیدم علت نگاى زیرچشهی دیشبش رٍ ٍ چٌ دلخَر 
 .شدم از پیش قضاٍتیش
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نن اگٌ قرار بَد نحل فکر تَ دیشب رفتار نی کردم پس . انیرعلی فکرت اشتباى بَدى-
راجع بٌ نن چی فکر ! نباید نٌ شیرینی نی خَردم ٍ نٌ نیَى، نن فقط چای نخَردم

 نی کنی؟ چرا زٍد قضاٍتو نی کنی؟

ٌ ی لیَان بخار گرفتٌ از چای نی کشید  .سرش رٍ پایین انداخت ٍ انگشتش رٍ دایرى ٍار لب

 .درست نیگی-

ٌ ی صَرتو رٍ پر کرد ٍ با تخسی گفتو  :لبخند گرنی يه

 .بخشیدم-

درخَاست بخشیدن نکردى بَد، برای يهین با این حرفو یٌ تای ابرٍش باال پرید ٍ 
نگايش نستقیو نشست تَی چشو يام ٍ نن نی خَاستو فرار کنو از این نگاى کٌ یٌ تٌ 

 .لبخند يو داشت بٌ خاطر شیطنتی کٌ انرٍز زیادی نشَنش نی دادم

 .حاال نیشٌ بًو قند بدی چایو رٍ بخَرم؟ از چای تعارفی عهَ احهد نهیشٌ گذشت-

نگاى ازم گرفت ٍ از قندٍن دٍتا نبات با طعو يل برداشت ٍ گذاشت کف دست دراز 
نبات دٍست نداشتو؛ ٍلی یٌ خاطرى باز تَی ذينو . خَاستو اعتراض کنو. شدى ی نن

ٌ ی ٍقت يایی کٌ کنار قند تَی قندٍن يا نبات نی دیدم اٍن يو با  تداعی شد؛ نحل يه
 .عطر يل

عهٌ برام چای . باز يو بچٌ بَدیو، اٍندى بَدم دیدن عطیٌ؛ ٍلی با عهَ بیرٍن رفتٌ بَد
کسی تَی يال نبَد ٍ نن با غرغر . ریختٌ بَد ٍ بازم قرار بَد بٌ خاطر اصرارش بخَرم

 .قندٍن پر از نبات رٍ زیر ٍ رٍ نی کردم

 دنبال چی نی گردی تَ قندٍن؟-

ٌ ی ناراحتو رٍ بٌ سهت انیر علی گرفتو ٍ لب يام رٍ جهع کردم  .قیاف
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 .قند نی خَام، نبات دٍست ندارم-

 .نزدیکو اٍند، جلَم رٍی دٍ پاش نشست ٍ یٌ نبات از قندٍن برداشت

 .ٍلی با نبات يو چای خَشهزى ست-

ٌ يام رٍ باال انداختو کٌ نبات دستش رٍ گرفت نزدیک دينو  .شَن

 .انتحانش کن-

نهی خَاستو بخَرم؛ انا نهی دٍنو چی شد دين باز کردم ٍ اٍن با دست يای خَدش 
نبات رٍ بٌ خَردم داد ٍ ننتظر شد تا نظرم رٍ بدٍنٌ ٍ نن ٍقتی عطر يل دينو رٍ پر 

 .کرد بی اختیار لبخند زدى بَدم ٍ نرغو یٌ پا داشت

 .قند بًترى... طعهش خَبٌ؛ ٍلی ٍقتی قند باشٌ-

بٌ نبات يای کف . خندیدى بَد ٍ نن ينَز گرم نی شدم ٍقتی این خاطرى یادم نی اٍند
ٌ ای بَد کٌ از انیرعلی . دستو نگاى کردم، این بار يو بًشَن لبخند زدم این دٍنین دفع

نبات نی گرفتو برای خَردن چای، پس نطهئناًال چای بیشتر نزى نی داد با این نبات يا بٌ 
 .جای قند

*** 

دٍ شبی بَد انیرعلی رٍ ندیدى بَدم ٍ . انشب نَبت نانان بَد دانادش رٍ پاگشا کنٌ
ٌ ی انیرعلی کٌ زٍد  تلفن يانَن يو تَی یٌ احَالپرسی سادى خالصٌ نی شد، بٌ خَاست

انگار ٍقتی انیرعلی نن رٍ نهی دید خیلی ازش دٍر نی شدم ٍ نحل . خداحافظی نی کرد
 .یٌ غریبٌ

. با شَنٌ نَيام رٍ بٌ داخل حالت دادم ٍ با یٌ تل عرٍسکی رٍی سرم جهعشَن کردم
نَی کَتاى بٌ صَرت گردم بیشتر نی اٍند، ير چند خیلی ٍقت يا دٍست داشتو ٍ ارادى 
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ٌ ی ندارم بٌ نَی  نی کردم بلندشَن کنو؛ ٍلی آخر بٌ یٌ نتیجٌ نی رسیدم چَن حَصل
با سرخَشی کهی بیشتر بٌ خَدم خیرى شدم تا . بلند برسو، نَی کَتاى بیشتر بًو نیاد

ٌ ی ریز زیرِد ابرٍيام در اٍندى بَد ٍ خَدنهایی نی کرد، ينَز . نطهئن بشو قشنگو چند دٍن
ٌ ی ٍجَدم پر از خندى شد، رٍز اٍل . يو صَرتو بٌ نَچین يای تیز عادت نکردى بَد يه

ٌ م پًن ٍ نرتب شدى بَد، نزدیک نیو ساعت فقط بٌ خَدم تَی آینٌ  کٌ ابرٍيای دخترٍن
خیرى شدى بَدم ٍ چٌ لذتی برام داشت حاال کٌ کسی شریک زندگیو نی شد ٍ صاحب 

حاال کٌ . زیبایی يای صَرتو کٌ از حالت دخترٍنٌ در اٍندى م ٍ چًرى م خانَنی شدى
نی دٍنستو ير نگاى يرزی نهی تَنٌ رٍی صَرتو بشینٌ ٍ این قشنگ شدنو فقط نیشٌ 

 .برای انیرعلی

. با صدای زنگ در، از اتاق بیرٍن پریدم ٍ بی خیال صندلی  شدم کٌ پشت سرم چپٌ شد
 .قبل از رسیدن بٌ آیفَن نحکو خَردم بٌ نحسن کٌ آخش بلند شد

 .شَير ندیدى! چتٌ تَ؟-

خجالت کشیدم از این حرفش جلَی نانان ٍ بابای خندٍن ٍ نیشگَنی از بازٍش گرفتو 
ٌ ی باز شدن در رٍ فشرد  .کٌ دادش يَا رفت ٍ نحهد با تخسی تهام دکه

 .خب بابا، بیا برٍ تَ حیاط استقبال شَيرت، داداش دٍ قلَم رٍ کشتی-

قدم يام رٍ تند کردم . حس نی کردم صَرتو سرخ شدى، صدای خندى بابا بلندتر شد
 :سهت حیاط ٍ يهَن طَر کٌ از کنار نحهد رد نی شدم گفتو

 .دارم براتَن دٍقلَيای خنگ-

ٌ رٍش چشهکی زد ٍ با تخسی گفت  :نحهد بٌ نحسن رٍب

 .فقط نَاظب باش این قدر يَل کردی شست پات نرى تَ چشهت. خب حاال برٍ-
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دلو نیَند بدٍن نیشگَن از کنارش بگذرم، گايی شَرش رٍ در نی آٍردن این دٍقلَيا 
 .برای اذیت کردن نن

با قدم يای تندم تقریبا جلَی انیر علی پریدم؛ چَن سر بٌ زیر بَد با ترس یٌ قدم عقب 
دٍست داشتو زٍدتر از بقیٌ ازش استقبال . رفت ٍ نن نتَنستو جلَی خندى م رٍ بگیرم

 .کنو، گرم ٍ عاشقانٌ

 ترسَندنت؟. سالم-

 .نفس بلندی کشید ٍ سعی کرد چپ چپ نحارم نکنٌ، این رٍ از نگايی کٌ گرفت فًهیدم

 .سالم، گهَن کنو آرى-

 .تخس خندیدم ٍ اٍن اخو کَچَلَی رٍی پیشَنیش رٍ تکرار کرد. دستو رٍ جلَ بردم

 خَش اٍندی، خَبی؟. ببخشید-

بٌ دستو نگايی کرد ٍ سرش کالفٌ پایین افتاد ٍ دست ياش جایی تَ دست نن جا 
 .گرفتن ٍ نشت شدن

 .نهنَن-

 !این نشت يای گرى کردى یعنی ينَز يو غریبٌ بَدم براش؟

 .انیرعلی دستو شکست-

 ...نن... چیزى نحیا ببین-

 .آرٍم دستو نشت شد ٍ کنارم افتاد، دلو نخَاست يیچ رقهٌ تَجیٌ کنٌ

 .بی خیال، دٍست نداری دست بدی ندى-
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 .پَفی کرد، سرش باال اٍند ٍ دست ياش يو جلَی صَرتو

نی دٍنو . دست يام سیاى بَد، نی دٍنو کٌ باید دست يام رٍ نی شستو. قصٌ نباف لطفا-
 ...کٌ

 .پریدم ٍسط حرفش

خب حاال نگٌ چی شدى؟ چرا این قدر عصبی؟ سیاى بَدن دست يات طبیعیٌ چَن -
 .شغلت این رٍ ایجاب نی کنٌ

 .چشو ياش نتعجب شد ٍ نن قطعا باید فکر نی کردم کجای حرفو تعجب داشت

 .بٌ ير حال نی دٍنو اشتبايٌ این جَری نًهَنی رفتن؛ ٍلی خب نشد-

کالفگی ٍ عصبی بَدن لحنش نن رٍ يو کالفٌ کرد ٍ یکی تَ دلو چرا چرا نی کرد ٍ نن 
. نهی خَاستو انیر علی رٍ این قدر کالفٌ ببینو، اٍن يو فقط بٌ خاطر دست يای سیايش

 .درجٌ شیطنت لحنو رٍ باال بردم

 .خب حاال انگار رفتی خَنٌ غریبٌ، بعدش يو با نن کٌ نی تَنی دست بدی-

دست يام رٍ جلَ . باز يو نگايش تردید داشت ٍ این تردید داشت نن رٍ دلگیر نی کرد
ٌ ی ٍجَدم، از اٍن لبخنديایی کٌ  بردم ٍ دست ياش رٍ گرفتو ٍ لبخند زدم، ناب، با يه

 .يهیشٌ دٍست داشتو بپاشو بٌ صَرتش

 .خستٌ نباشی-

 .نگايهَن چند لحظٌ گرى نحکهی خَرد ٍ انیرعلی زٍد بٌ خَدش اٍند

 .نحیا خانَم دست يات رٍ سیاى کردی-

ٌ يام رٍ باال انداختو  .با بی قیدی شَن
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 .نًو نیست نیشَرم-

خَاستو عقب بکشو کٌ دست يام رٍ نحکو گرفت ٍ این بار نن پر از تعجب ٍ پرسش 
 .خیرى شدم بٌ چشو ياش، بعید بَد از انیرعلی

 .چین ظریفی افتاد رٍی پیشَنیش

 بدت نهیاد؟-

 .با پرسشش کهی خندیدم، اٍن تپش قلبو درنَن بگیرى

 از چی؟-

 .دست يای گرى کردى نَن رٍ باال آٍرد ٍ جایی نزدیک بینیو نگٌ داشت

 .این کٌ دست يام سیايٌ ٍ بَی رٍغن ناشین نیدى-

 با بًت تک خندى ای کردم ٍ چرا این قدر جدی بَد؟

 بی خیال انیرعلی، داری سر بٌ سرم نی ذاری؟-

 .اخهش بیشتر شد ٍ جدی بَدنش بیشتر بٌ رخ کشیدى شد

 !سَال پرسیدم نحیا-

 .دست يانَن رٍ جلَتر آٍرد. لبخندم جهع شد ٍ نگايو نات

 بَش اذیتت نهی کنٌ؟-

از بَی تند رٍغن ناشین ٍ بنزین نتنفر بَدم؛ ٍلی نهی دٍنو چرا انشب اذیت نشدم، تازى 
ٌ ی  بٌ نظرم دٍست داشتنی يو اٍند ٍقتی کٌ قاطی شدى بَد با عطر دست يای خست

 .انیر علی
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 .آرٍم سر تکَن دادم ٍ نفس عهیقی کشیدم

ٌ يات - نٌ خیر اذیتو نهی کنٌ؟ بٌ چی نی خَای برسی؟ نهی فًهو ننظَر حرف يا ٍ طعن
 .رٍ

نگاى آرٍنش کٌ سر خَرد تَی چشو يام، باز يو لبخند نشست رٍی لبو ٍ بی يَا شدم 
ير دٍ دستش رٍ بٌ يو نزدیک کردم ٍ بـ . اٍن نحیا ی عاشق ٍ خیال پردازی ياش

ٌ ی نرنی رٍشَن نشَندم ٍ باز يو نفس کشیدم عطر دست ياش رٍ کٌ انشب  ـَس
باز يو شَکٌ شد ٍ یٌ قدم عقب رفت؛ ٍلی دست ياش بین دست يام . عجیب گرم بَد

ٌ يا طبیعیٌ؟. نَند نًربَن ! چرا نهی خَاست عادت کنٌ بین خَدم ٍ خَدش این بـ ـَس
 .شدم کٌ چشو ياش رٍ صاف کنٌ ٍ نن رٍ ببینٌ

 .آب حیاط سردى بیا بریو رٍشَیی تَی رايرٍ دست يات رٍ بشَر-

این بار نفًهیدم عصبی بَد یا کالفٌ، نفسش رٍ کٌ . چشو ياش رٍ رٍی يو فشرد، نحکو
با صدا بیرٍن داد با يو رفتیو تَی خَنٌ ٍ نن یکی از دست ياش رٍ ٍل نکردم ٍ این 

درِد دستشَییِد تَی رايرٍ رٍ با دست آزادم باز کردم ٍ خَاستو برم کٌ . حق نن بَد
این بار انیرعلی انگشت يام رٍ بین دستش فشرد ٍ نن جَنو برای يهین کاريای 

 .کَچیک نی رفت

 صبر کن، کجا نیری؟-

 .سر بلند کردم، دلو نگاى کردن بٌ چشو ياش رٍ نی خَاست ٍ کهی ناز کردن

 .تَ يو دست يات رٍ بشَر ٍ بیا. نیرم تَ خَنٌ دیگٌ-

 .دستو رٍ ريا کرد، شیر آب رٍ باز کرد ٍ دست ياش رٍ صابَن زد

 .بیا این جا-
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! ابرٍيام باال پرید ٍ نن یکی بٌ دٍ کردن قلبو رٍ چٌ نی کردم از اٍن فاصلٌ نزدیک؟
 :بدٍن این کٌ بٌ نن نگاى کنٌ گفت

 .بیا دست يات رٍ بشَر-

ٌ يام رٍ باال انداختو، این کار رٍ تَ خَنٌ يو نی تَنستو انجام بدم دست يام رٍ زیر . شَن
شیر آب گرم با صابَن شستو، نگاى خیرى ی انیرعلی يو رٍی نن بَد ٍ نن بٌ جای 

 .نعذب بَدن، داشتو لذت نی بردم از لهس نگايش رٍی خَدم؛ نحرنو بَد

 .ببینهت-

 .سر بلند کردم ٍ انیرعلی دٍبارى دست ياش رٍ خیس کرد

 .چشو يات رٍ ببند-

نن يو نطیع چشو . با ابرٍی باال پریدى نگايش کردم ٍ انیرعلی حرفش رٍ تکرار کرد
بستو ٍ بٌ جانیٌ نرسید، دست يای خیس انیرعلی نشست رٍی صَرتو ٍ انگشتش رٍ 

دٍ بار این کار رٍ تکرار کرد ٍ نن بدٍن باز کردن . نحکو رٍی لب ٍ لپ يام کشید
 .چشو يام، لبریز شدى بَدم از حس خَب

 .نرنی حَلٌ رٍ رٍی صَرتو حس کردم ٍ چٌ حیف کٌ دست ياش عقب کشیدن

 .دیگٌ این کار رٍ نکن، صَرتت سیاى شدى بَد-

 صَرتو رٍ خشک کردم ٍ نگٌ بعد از این يهٌ، حالو خَب نی شد؟

 .قَل نهیدم-
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خدایا چٌ . صدای نفس آرٍنش رٍ شنیدم کٌ نشَن نی داد حریف شیطنت نن نهیشٌ
ٌ يایی  خَب کٌ در این حَالی کٌ نن يستو ٍ انیرعلی، يهیشٌ تَ يستی کٌ برام لحظ

 .بسازی بٌ یاد نَندنی تر از خاطرى يای بچگیو

*** 

با بلند شدن انیر علی . حسابی تَی فکر بَدم ٍ پَست دٍر سیب رٍ نارپیچ نی گرفتو
 :بی حَاس ٍ يَل کردى گفتو

 کجا نیری؟-

چشو يای انیرعلی گرد شد ٍ بعد از چند جانیٌ صدای خندى يهٌ رفت باال ٍ نن 
خب چی کار نی کردم در یٌ لحظٌ ترسیدم از دٍر . خجالت زدى لب پایینو رٍ گزیدم

شدنش ٍ از بین رفتن این اجباری کٌ کنار نن رٍی نبل نشستٌ بَد، از دٍد شدن اٍن 
 .يهٌ حال خَب سر شبی

 .نترس شَيرت نهی خَاد فرار کنٌ-

ٌ ی حرف نحهد گفت  :نحسن با لَدگی در ادان

 .ير چند اگٌ فرار يو بکنٌ نن یکی بًش حق نیدم-

ينَز يو خندى يا ادانٌ داشت ٍ نن بیشتر از خجالت آب نی شدم ٍ عهراًال اگٌ سهت 
نانان سرزنش گر رٍ بٌ نحهد ٍ نحسن کرد ٍ نن چقدر . انیرعلی نگايی نینداختو

 .دعاش کردم

 .خجالت بکشین شها دٍتا، خب دخترم سَال پرسید-

 .نحسن ينَز يو نی خندید ٍ نن دلو نی خَاست سرش جیغ بکشو تا ساکت بشٌ
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آقا انیرعلی حاال از خَدنَنٌ، دیگٌ نیشیو سٌ بٌ یک، دلو نی سَزى . بی خیال نانان-
ٌ تَن  .برای این یکی یک دٍن

انیرعلی يو . چشو غرى ای بٌ نحسن ٍ نحهد کٌ خندى ياشَن بیشتر يو شدى بَد رفتو
ينَز بی صدا نی خندید ٍ نن خَشحال شدم از این سَتی بدی کٌ دادم؛ ٍلی انیرعلی رٍ 

 .خندٍند، حتی چشو ياش رٍ ٍ نٌ از سر اجبار

 :انیرعلی کهی رٍی نبل خو شد، نگايش رٍ دٍخت بٌ چشو يام ٍ آرٍم گفت

 .نیرم بٌ ناشین دایی یٌ نگايی بندازم، نحل این کٌ یٌ ایرادی دارى-

. يهٌ صَرتو پر از رضایت شد ٍ خَشحالی از این تَضیحی کٌ انیرعلی بٌ نن دادى بَد
سیبی کٌ حاال کانل پَست گرفتٌ بَدم رٍ سریع نصف کردم ٍ بٌ جای سرِد چاقَ زدن با 

ٌ ی ناب  دستو گرفتو طرفش، نیَى پَست کردن برای اٍنی کٌ دٍستش داری یٌ عاشقان
انیر علی از سیب دستو بٌ نن نگاى کرد ٍ با فشردن لب ياش خندى ش رٍ ! بَد دیگٌ؟

 .کنترل کرد کٌ باز نحسنِد خَش نهک نطقش باز شد

بابا بٌ جَن تَ نحیا نیرن یٌ نگاى بٌ ناشین بابا بندازن برنی گردن، االن این سیب رٍ -
ٌ کار کنٌ آخٌ این بندى خدا  !چ

این بار نانان يو خندید ٍ انیر علی با تکَن دادن سرش يهراى بابا بیرٍن رفت، نن يو 
ٌ ش رٍ نهی خَاست . زل زدم بٌ سیب تَی دستو؛ دیگٌ دلو خَردن نصفٌ دیگ

نهی فًهیدم کار نن کجاش خندى داشت؟ حداقل نی تَنست از نن بگیرى، نهی شد؟ چرا 
ٌ يای رٍیای نن نعادالتش بٌ يو نی ریخت، اٍن يو ٍقتی کٌ دقیقا يهٌ  ٌ ی عاشقان يه

 !چی خَب بٌ نظر نی رسید؟

*** 
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 خَبی نادرجَن؟ شَيرت کجاست؟-

چادرم رٍ بٌ جالباسی دم در آٍیز کردم ٍ يهَن طَر کٌ گَنٌ نانان بزرگ رٍ نی بَسیدم 
 :گفتو

 .راستش انرٍز باياش صحبت نکردم با عهٌ نیاد دیگٌ. حتها تعهیرگاى-

ٌ م کرد ٌ ی گَن  .نانان بزرگ يو از اٍن بـ ـَسـ خَشگل يای پرصداش حَال

 .انان از شها جٍَن يا، االن تَ باید بدٍنی شَيرت کجاست دختر-

 .لبخند نظلَنی زدم ٍ بحخ رٍ عَض کردم

ٌ يدی ٍ عهَنًدی يو نیان؟-  انشب عه

 .نانان بزرگ يو قدنو شد ٍ نحل يهیشٌ از درد، دستش رٍی زانَش بَد

 .نًدی جایی دعَت بَد؛ ٍلی يدی گفت اگٌ آقا نصطفی زٍدتر بیاد خَنٌ نیان-

ٌ ی ناجرا رٍ نگرفت تا  لبخندی بٌ صَرت نانان بزرگ پاشیدم، خَب بَد کٌ دیگٌ دنبال
 !تَبیخو کنٌ؛ آخٌ چرا نن باید تَبیخ نی شدم ٍقتی نقصر نبَدم

 .چٌ خَب دلو برای يهٌ تنگ شدى-

 .نانان بزرگ با نًربَنی سرش رٍ تکَن داد ٍ نن با دیدن بابابزرگ رفتو سهتش

دستو رٍ رٍی شَنٌ بابابزرگ گذاشتو کٌ بلند نشٌ؛ چَن حرنت قائل بَد برای يهٌ 
ٌ ی صَرتو باز يو . نًهَن ياش چٌ بزرگ ٍ چٌ کَچیک ٌ ی زبرش رٍ بَسیدم ٍ يه گَن

ٌ يای بابابزرگ  بَی عطر گرفت، عطری با بَی گالب قاطی؛ این عطر يهیشٌ عطر بـ ـَس
ٌ يای عطرآگین  .بَد ٍ نن چٌ آرانشی نی گرفتو از این بـ ـَس

 سالم بابابزرگ خَبین؟-
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ٌ م ٍ صَرتو بَسیدى شد  .دست بابابزرگ يو حلقٌ شد دٍر شَن

 .سالم دختر بابا، خَبی؟ کو پیدا شدی-

 .لبو رٍ گزیدم تا شرنندگیو بٌ چشو بیاد

 .ببخشید-

بابابزرگ با يهَن لبخندی کٌ يهیشٌ جزئی از صَرتش بَد نگايو کرد، از اٍن لبخنديای 
ٌ ی آرانش ديندى ش بیشتر از لبخنديای پدرانٌ است  .بابابزرگانٌ کٌ درج

 .پس پسرم کَ؟ اٍن يو کو پیدا شدى-

 :با گیجی گفتو

 پسرتَن؟-

 :بابا چَن حَاسش بٌ نا بَد با خندى ای بٌ گیجی نن، بلند گفت

 .انیرعلی دیگٌ-

 .گفتن بانزى ی نن« آيان»ابرٍيام رٍ باال دادم ٍ بابابزرگ خندٍن شد از 

خیلی دلو نی خَاست حداقل پیش بابابزرگ گلٌ کنو از این نَى ش کٌ حاال شَير بَد ٍ 
يهٌ تَقع داشتن نن ازش خبر داشتٌ باشو؛ ٍلی خَدش از نن خبری نهی گرفت ٍ نن 

انا خب نهی شد، اجباريا باعخ خَب رفتار کردن نن ٍ . يو يهیشٌ بی خبر از احَالش
فقط تَنستو جَابی رٍ کٌ . انیرعلی شدى بَد ٍ این حرفو نی شد نسخرى ترین گلٌ دنیا

 .بٌ نانان بزرگ دادم رٍ دٍبارى طَطی ٍار بگو

 .با عهٌ نیاد-
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نانان با سینی چای ٍارد يال شد ٍ نن نفًهیدم نانان کی ٍقت کرد چادر نشکیش رٍ 
بٌ ير حال نن خَشحال شدم؛ چَن تَنستو از زیر . با رنگی عَض کنٌ ٍ چای بریزى بیارى

ٌ ی سَال يا فرار کنو طبق عادت يهیشگیو بٌ آشپزخَنٌ سرک کشیدم، . نگاى يا ٍ بقی
یادش بٌ خیر بچٌ کٌ بَدم ير ٍقت نًتابی این جَری نیشد . نًتابی باز يو پر پر نی زد

بلند . فکر نی کردم دارى عکس نی گیرى ٍ سعی نی کردم خَشگل باشو بیام تَ آشپزخَنٌ
 .نحار خَدم کردم« خدا شفام بدى»خندیدم از فکر دیٍَنٌ بازی بچگی يام یٌ 

نرغ يای خَشهزى ی زعفرٍنی رٍی گاز بَد ٍ عطر برنج ایرانی ٍ کرى ی نحلی کٌ يهیشٌ 
. نانان بزرگ باياش غذا درست نی کرد، باعخ نی شد آدم حسابی احساس گشنگی بکنٌ

ٌ ی بابابزرگ جهع نی شدیو، چٌ قدر این  عاشق این دٍريهی يایی بَدم کٌ يهٌ خَن
ٌ يا لذت داشت البتٌ . شام يای دستٌ جهعی ٍ صدای خندى يای بلند ٍ شلَغ بازی نا بچ

قدیو یٌ حال ٍ يَای دیگٌ داشت، يهٌ بچٌ بَدیو ٍ نجرد؛ ٍلی حاال دٍ پسر ٍ دٍ 
ٌ يدی از حاال برای کنکَر نی خَند ٍ  ٌ ی عه دخترعهَنًدی نتايل شدى بَدن ٍ حنان

با صدای زنگ . چی کار نی شد کرد کٌ يهٌ دٍر يو باشیو با جهعیتی کٌ بیشتر شدى بَد
در، آشپزخَنٌ رٍ بی خیال شدم ٍ نانان با گذاشتن گَشی آیفَن سرجاش در خَنٌ رٍ باز 

 .کرد

اٍل از يهٌ عطیٌ ٍارد يال شد ٍ نحل يهیشٌ با يهٌ سالم ٍ احَالپرسی کرد ٍ آخر از 
 .يهٌ اٍند سهت نن ٍ شال رٍی سرم رٍ کٌ عقب رفتٌ بَد کشید جلَ

 .درست کن این شالت رٍ، انیرنحهد يو يست-

باید اسپند . تعجب کردم ٍ خب بعد از حرف يای اٍن رٍز عطیٌ جای تعجب يو داشت
. دٍد نی کردیو پس برای آقا انیرنحهد کٌ افتخار يهرايی دادى بَد بٌ نانان ٍ باباش

 :يهَن طَر کٌ شالو رٍ نرتب نی کردم کٌ يهٌ نَيام رٍ بپَشَنٌ گفتو

 .علیک سالم-
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 .لبخند دندٍن نهایی زد ٍ نن نگايی بًش کردم کٌ خَدتی

 .بًت سالم نکردم؟ خب سالم-

زیر لب زيرناری نحارش کردم، يهَن نَقع عهَ احهد با سالم بلندش ٍارد يال شد ٍ 
انیرنحهد، انیرسام رٍ کٌ نن برای بغل کردنش دست يام رٍ دراز . بازار احَال پرسی داغ

کردى بَدم؛ تَی بغلو گذاشت ٍ نن عاشق این لپ يای سفیدش بَدم ٍ چشو يای 
خَب بَد غریبی نهی کرد، نن يو .  درشت نیشی رنگش کٌ از نانانش ارث بردى بَد

 . نحکو تَ بغلو چلَندنش ٍ بعد جَاب احَالپرسی انیر نحهد رٍ دادم

 سالم نحیا جَن خَبی؟-

 .صَرتو رٍ از صَرت یخ کردى ی انیرسام جدا کردم ٍ با نفیسٌ دست دادم

 شها خَبین؟. سالم نهنَن-

 .لبخند پررنگی بٌ صَرت پسر کَچَلَش کٌ تَی بغل نن بَد زد

 اذیتت نکنٌ؟. نهنَن-

ٌ يا نی رفت  .دٍبارى نحکو بٌ خَدم فشردنش، دلو برای بچ

 .نٌ، قربَنش برم-

با يهٌ احَالپرسی کردى بَد ٍ نگايش . نفیسٌ رفت سهت نانان کٌ انیرعلی رٍ دیدم
حسو نی گفت دیگٌ این . رٍی نن بَد، گرم شدم از نگايش کٌ با یٌ لبخند آرٍم بَد

لبخند اجبار نیست، شاید يو بَد؛ ٍلی نن خَشحال شدم از این لبخند کو رنگش کٌ 
قدم يام رٍ بلند برداشتو سهتش تا ٍاسٌ احَالش رٍ پرسیدن پیش قدم . کهیاب بَد برام

 .بشو
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 .سالم-

انگشت تا شدى ی اشارى ش رٍ رٍی گَنٌ انیرسام کشید ٍ نگاى دزدید از چشو يام کٌ داد 
 .نی زد عاشقتو انیرعلی

 خَبی؟. سالم-

 .بد نبَد کهی طعنٌ زدن ٍقتی این قدر دلتنگ نی شدم ٍ اٍن بی خیال بَد

 .نهنَن از احَالپرسی يای شها-

ٌ ی انیرسام زد ٍ نگايش رٍ دٍخت بٌ چشو يام ٍ نن دلو از  ٌ ی کَتايی بٌ گَن بـ ـَس
ٌ يا خَاست ٍ خجالت يو خَب چیزی بَد، نٌ؟  !اٍن بـ ـَس

 طعنٌ نی زنی؟-

با اٍن فکر تَی سرم، طاقت نیاٍردم ٍ نگايو رٍ دٍختو بٌ دست کَچیک انیرسام کٌ 
 .سکَت کردم، نفس آرٍنی کشید. نحکو پیچیدى شدى بَد دٍر انگشت انیرعلی

 .ينَز پر از تردیدم ٍ ترس از آیندى. ينَز با خَدم کنار نیَندم نحیا خانَم، طعنٌ نزن-

ٌ ی غو گرفتٌ بَد از  باز سرم از سَال پر شد، نگايو رٍ دٍختو بٌ چشو يایی کٌ الی
 .حرفش

 آیندى ترس دارى؟ بٌ چی شک داری انیرعلی؟-

ٍقتی صبر ٍ تحهلت لبریز بشٌ، ٍقتی حرف نردم بشٌ برات عذاب؛ . ترس دارى خانَنی-
 ...ٍقتی برسی بٌ ٍاقعیت زندگی ٍ ٍقتی

نگٌ . خانَنی گفتنش آرانش پشت آرانش بٌ قلبو سرازیر کردى بَد. نذاشتو ادانٌ بدى
 نًو بَد این حرف يایی کٌ نی خَاست از بین ببرى این آرانش رٍ؟
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نن نهی فًهو نعنی این ٍقتی گفتن يا رٍ، دلیل ترست رٍ از کدٍم ٍاقعیت؛ ٍلی یٌ -
. چیزی یادت باشٌ اٍن يو این کٌ نن از رٍی حرف نردم زندگیو رٍ باال پایین نهی کنو
نن دٍست دارم خَدم باشو، خَدِد خَدم در کنار تَ؛ پر از حضَر تَ، نگٌ نًهٌ حرف 

 نردنی کٌ يهیشٌ يست؟

چشو ياش حرف داشت؛ ٍلی برق عجیبی يو نی زد ٍ نن رٍ خَشحال کرد از گفتن 
انیرسام رٍ کٌ با حرف زدن نا تَی سکَت فقط نگايهَن . حرفی کٌ از تٌ قلبو بَد

 .نی کرد نحکو بَسیدم ٍ گذاشتهش تَی بغل انیرعلی

ٌ دار تا نن برم یٌ سینی چای بریزم بیارم خستگی - حاال يو شها این آقا خَشگلٌ رٍ نگ
آقانَن دربرى، دیگٌ ير ٍقت نن رٍ ببینٌ ترس برش ندارى ٍ شک کنٌ بٌ دٍست داشتن 

 .نن

لبخند نحَی رٍی صَرتش نشست ٍ برق چشو ياش بٌ چشو اٍند ٍ نن حسابی 
ٌ يایی کٌ بی پرٍا گفتٌ بَدم  .خجالت کشیدم از جهل

باز آشپزخَنٌ شدى بَد نرکز گفتگَيای خانَنانٌ، بحخ يای بانزى ٍ خندى يای از تٌ دل 
عطیٌ يو چای نی ریخت ٍ رنگ چای ير فنجَن رٍ . دٍر از چشو آقایَن ٍ نانحرم يا

 .غر زدم تا بتَنو سینی چایی رٍ ازش بگیرم. بعد از آب جَش ریختن چک نی کرد

 .خَبٌ رفتی یٌ سینی چای بریزی يا، یٌ ساعتٌ نعطل کردی-

ٌ يای سینی رٍ چسبید  .آخرین فنجَن رٍ تَی سینی گذاشت ٍ دست

چیٌ صحبت ياتَن با آقاتَن گل انداختٌ بَد؟ بیچارى داداشو رٍ ایستادى گرفتٌ بَدی بٌ -
َ ی آقاتَن خشک شدى؟  صحبت، حاال چی شد یاد چای افتادی؟ نکنٌ گل

 .نشتو رٍ آرٍم کَبیدم بٌ بازٍش
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 .بٌ تَ چٌ بچٌ پرٍ-

ٌ ياش از دست عطیٌ آزاد شد ٍ نن از رٍی کابینت  سینی رٍ چرخَندم ٍ دست
 .برداشتهش

آی آی خانَم کجا؟ سٌ ساعت دارم زحهت نی کشو چای خَش رنگ نی ریزم اٍن ٍقت -
 تَ داری نیری برای خَدشیرینی؟

چشو غرى ی ظریفی بًش رفتو کٌ نانان ٍ نفیسٌ جَن بٌ نا خندیدن ٍ عهٌ از نن 
 .طرفداری کرد

 عطیٌ این چٌ حرفیٌ؟-

 :ٍ بعد رٍ بٌ نن ادانٌ داد

برٍ عهٌ، دستت يو درد نکنٌ، انیرعلی کٌ حسابی خستٌ است، ظًر يو خَنٌ نیَندى -
ٌ م ٌ ی کاريا رٍ انجام . بَد بچ خدا خیرش بدى، باباش رٍ بازنشستٌ کردى خَدش يه

 .نیدى

ٌ ی انیرعلی رفتو کٌ خستٌ بَد؛ ٍلی باز يو با يهٌ سرحال ٍ  تَی دلو قربَن صدق
لبخندی بی اختیار رٍی صَرتو رٍ پر کرد کٌ از نگاى نفیسٌ . نًربَن احَالپرسی کردى بَد

 .دٍر نهَند ٍ یٌ تای ابرٍش باال پرید

*** 

 .فکر نهی کردم نن ٍ تَ با يو جاری بشیو نحیا جَن-

با حرف نفیسٌ کٌ کنار نن نشستٌ بَد، نگاى گرفتو از انیرعلی کٌ داشت با یٌ تَپ 
کهی جهع ٍ جَر نشستو ٍ نگايو رٍ دادم بٌ نفیسٌ . نارنجی با انیرسام بازی نی کرد

 .جَن
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 حاال ناراحتین نفیسٌ خانَم؟-

ٌ ی شال سبز رنگش کشید  .تک خندى ای کرد ٍ دست بٌ لب

 .نٌ این چٌ حرفیٌ دختر، فقط فکر نهی کردم جَاب نحبت بدی-

بی اختیار یٌ تای ابرٍم باال رفت ٍ نگايو چرخید رٍی انیرعلی کٌ بٌ خاطر نزدیک بَدن 
 .بٌ نا صدای نفیسٌ رٍ شنیدى بَد ٍ حس کردم تَپ تَی دستش نشت شد

 چرا نباید جَاب نحبت نی دادم؟-

 .صداش رٍ آرٍم کرد ٍ زد بٌ در شَخی کٌ زیاد يو جالب بٌ نظر نرسید

از این ... خَدنَنیو حاال، نحض فانیلی بَد دیگٌ؟ رٍدربایستی ٍ دلخَری نشٌ ٍ-
 .حرف يا

 .خندى م نتعجب بَد فقط ٍاسٌ این کٌ اخو نکنو، این سَال ٍ بحخ فراتر از نزخرف بَد

 .نٌ اتفاقاًال خَدم قبَل کردم، بدٍن دخالت یا فکر کردن بٌ این چیزيایی کٌ نیگید-

این بار نَبت نفیسٌ بَد کٌ بٌ جای یٌ ابرٍ ير دٍ لنگ ابرٍيای کَتاى ٍ رنگ کردى ش باال 
 .بپرى

 .خَبٌ، راستش تَ این دٍرِد زنَنٌ کهتر کسی با این چیزيا کنار نیاد-

 :گیج گفتو

 .نتَجٌ حرفتَن نهیشو-

 .لبخند ظايری زد کٌ از شیش فرسخی نضحک بَدنش رٍ نی شد حس کرد
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خب نی دٍنی نحیا جَن شها ٍضعیت زندگی خَبی دارین، بابات تحصیل  کردى ٍ -
 .کارنند بانکٌ، خَدت يو کٌ بٌ سالنتی داری دانشجَ نیشی ٍ یٌ خانَم تحصیل کردى

 .حس کردم حرف يای عطیٌ نی چرخٌ تَی سرم ٍ بی اختیار اخو کردم، کانال بی اختیار

 !خب؟-

 .الکی خندید، نعلَم بَد حرص نی خَرى از این کٌ زدم بٌ در خنگی

ٌ تٌ- نهی خَام بگو بدى يا نٌ؛ ٍلی خب تَ فکر کن احهد آقا . درستٌ انیر علی پسر عه
نن يو بابای خَدم اٍل . بی سَادى ٍ با کلی سختی کٌ کشیدى اصال پیشرفت نکردى

يهَن پایین شًر زندگی نی کردى ٍ شغلش کفش دٍزی بَدى؛ ٍلی حاال چی؟ ناشاءاهلل 
نی دٍنی نحیا دلخَر نشَ، ننظَرم اینٌ کٌ خیلی يا اصال . بیا ٍ ببین االن چٌ زندگی دارى

نهی تَنن پیشرفت کنن؛ نحل يهَن تعهیرگايی کٌ ينَز يو احهدآقا اجارى ش رٍ دارى ٍ 
ٌ شَن کٌ پایین شًرى انیرعلی يو بٌ خَدش بد کرد، درستٌ درسش خَب بَد ٍ . خَن

ٌ ش نکانیک بَد ٍ عالی؛ ٍلی خب ٍقتی انصراف دادى یعنی يهَن دیپلو تَ این . رشت
راستش باٍر نهی کردم تَ جَابت . رٍزگار يو برای دختريا ندرک ٍ ظاير خیلی نًهٌ

نحبت باشٌ؛ چَن ير کسی نهی تَنٌ با لباس يایی کٌ يهیشٌ کحیف يستن ٍ پر از رٍغن 
 .ناشین ٍ ظاير نانرتب کنار بیاد

نغزم داشت سَت نی  کشید ٍ تازى نی فًهیدم دلیل رفتاريای چند شب پیش انیرعلی 
 :بی اختیار با لحن تندی گفتو. رٍ کٌ خَنٌ نا بَد، دلیل کالفگیش رٍ

 .ٍلی انیرعلی يهیشٌ نرتب بَدى-

عصبی شدى بَدم ٍ خیر سرم خَاستو این جَری از انیرعلی طرفداری کنو، کاش یاد 
باز يو بٌ خندى الکیش کٌ حسابی . نی گرفتو با آرانش راحت تر نیشٌ این کار رٍ کرد

 .رٍی اعصابو بَد ادانٌ داد
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بٌ ير حال اجر این شغلش بعد از سال يا رٍ . آرى خب؛ ٍلی خب شغلش این جَریٌ دیگٌ-
خالصٌ این کٌ فکر کنو فرصت يای خَبی رٍ از دست دادی نحیا . دست ياش نیهَنٌ

 .جَن

يیچ ٍقت نًو نبَد برام باالی شًر یا پایین شًر بَدن، يیچ ٍقت . حس بدی داشتو
نن برای آدم يا بٌ اندازى شعَرشَن احترام قائل بَدم . ايهیت نهی دادم بٌ ندرک درسی

ٍ بٌ نظرم عهَ احهد، بی سَادی کٌ پیشرفت نکردى بَد، برام دنیایی از احترام بَد بٌ 
ٌ ای کٌ با ندرک فَق لیسانسش آدم يا رٍ رٍی ترازٍی پَل داری ٍ لباس يای  جای نفیس

تهیز ٍ نارک اندازى نی کرد ٍ بٌ شغل ٍ باکالس بَدشَن احترام نی ذاشت بٌ جای 
 .شخصیت ٍ آدم بَدن کٌ این رٍزيا کو پیدا نی شد

 .لحنو تلخ تر از قبل شد ٍ نن رٍی انیرعلیو غیرت داشتو

 .خَاستگاری انیرعلی برام یٌ فرصت طالیی بَد نن يو از دستش ندادم-

 .انگار دلخَر شد از لحن تلخو

ٌ ت داغ این عشق ٍ عاشقی يا تَ سن کهٌ، ٍاستا . ترش نکن نحیا جَن- ينَز کل
دانشجَ بشی بری تَ نحیط دانشگاى اٍن ٍقت ببینو رٍت نیشٌ بٌ يهَن دٍست يات 
ٌ ست ٍ تعهیرکار ناشینٌ، اٍن يو کجا پایین شًر ٍ تازى با اٍن  بگی شَيرت یٌ دیپله

 .يهٌ سخت کار کردنش یٌ ناشین يو ينَز از خَدش ندارى

نن نال دنیا رٍ يهیشٌ برای خَد دنیا . نًو نبَد حرف يای نفیسٌ، اصال نًو نبَد
ٌ ش رٍ با خَدش بردى باشٌ  نی دیدم ٍ چٌ کسی رٍ نی شد پیدا کرد کٌ ناشین ٍ خَن

تَی قبر؟ پس اصال نًو نبَد داشتن این چیزيا، نًو قلب انیرعلی بَد کٌ پر از نًربَنی 
. بَد؛ نًو انیرعلی بَد کٌ از عهَ احهد بی سَاد خَب احترام بٌ بزرگتر رٍ یاد گرفتٌ بَد
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نًو انیرعلی بَد کٌ نَقع نهازش دل نن نی رفت برای اٍن افتادگیش، نًو انیرعلی 
 .بَد کٌ سادى نی پَشید؛ انا نرتب ٍ تهیز

 .صدام نی لرزید از ناراحتی ٍ این اصال خَب نبَد

این قدر انیرعلی برام عزیز ٍ . نفیسٌ خانَم، ايهیت نهیدم بٌ این حرف يایی کٌ نیگین-
نًو نیست . بزرگ يست کٌ يیچ ٍقت خجالت نکشو جلَی دٍست يام ازش حرف بزنو

 .کٌ از نال دنیا يیچی ندارى، نًو قلب ٍ رٍح پاکشٌ کٌ خَشحالو سًو نن شدى

 .بٌ نذاقش خَش نیَند این حرف يای نن ٍ اخو کردى بَد

ٍقتی کٌ ٍارد نحیط دانشگاى شدی ٍ یٌ . این حرف يات خریدار ندارى دیگٌ نحیا جَن-
پسر تحصیل کردى ٍ آقا ٍ باکالس دلش برات برى اٍن ٍقتٌ کٌ نی فًهی این رٍزيا این 

بیشتر شبیٌ یٌ شعارى برای رٍزيای اٍلی کٌ آدم فکر نی کنٌ . حرف يا اصال خریدار ندارى
 .خَشبخت ترین زن دنیاست

شاید خَشبخت ترین زن دنیا نباشو؛ ٍلی این رٍ نی دٍنو نن کنار انیرعلی -
اگٌ ٍاقعا نحیط دانشگاى جَریٌ کٌ ير نگايی يرز نیرى . خَشبخت ترینو ٍ شعار نهیدم

يهَن دیپلهٌ بهَنو . حتی رٍی یٌ خانَم شَيردار ترجیح نیدم يهین االن انصراف بدم
بًتر از این کٌ بخَام جایی درسو رٍ ادانٌ بدم کٌ دنیا رٍ برام با ارزش نی کنٌ ٍ آدم يای 

 .با ارزش رٍ بی ارزش

. دیگٌ نًلت ندادم بًش برای ادانٌ حرف يای نسخرى ش کٌ حسابی عصبیو کردى بَد
بٌ خاطر احترام ببخشیدی گفتو ٍ بلند شدم ٍ بدٍن نگاى کردن بٌ کسی از يال بیرٍن 

سٌ بار، يَای سرد ... دٍبار... نفس عهیق کشیدم یٌ بار. اٍندم ٍ رفتو تَی حیاط
زنستَنی خانَش نی کرد آتیشی کٌ از حرص ٍ عصبانیت تَی ٍجَدم شعلٌ کشیدى 

نهی دٍنستو نفیسٌ چطَر رٍش نی شد جلَی نن پشت سر انیرعلی بد بگٌ، کٌ . بَد
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ٌ م ٍ پدرشَير خَدش نهی دٍنو تا حاال یک . شَيرم بَد یا عهَ احهدی کٌ شَير عه
درصد يو با خَدش فکر نکردى این انیرنحهدی رٍ کٌ حاال باکالسٌ ٍ تحصیل کردى بٌ 

قَل خَدش، حاال يو براش شَيرِد نهَنٌ زیر دست يهین عهَ احهد بی سَاد بزرگ شدى 
فکر نکردى کٌ با سختی يایی کٌ يهین عهَ احهد کشیدى انیرنحهد تحصیل کردى ! ٍ آقا؟

حاال بٌ جای افتخار کردن، این باید نی شد نزد دست عهَ احهدی کٌ ! ٍ شدى نًندس؟
کو نذاشتٌ بَد تَی پدری کردن، حتی احترام بٌ عرٍسی کٌ یادم نیاد برای نجلس 

 .عرٍسیش يرچی ارادى کردى بَد عهَ کو نذاشتٌ بَد براش

 .سردى، سرنا نی خَری-

ٌ م رٍ از درخت خشک شدى ی باغچٌ گرفتو ٍ بٌ  با صدای انیرعلی نگاىِد بٌ اشک نشست
انیرعلی يو صَرتش رٍ . انیرعلی کٌ حاال داشت لب پلٌ کنارم نی نشست دٍختو

چرخَند ٍ نگايش رٍ دٍخت تَی چشو يام ٍ نن بی اختیار اشک يام ریخت، فقط يو 
ٌ ای گفت. بٌ حال خَدم  :نفس بلندی کشید ٍ نگاى از نن گرفت ٍ با صدای گرفت

 .گریٌ نکن نحیا-

 :نگايش رٍی يهَن درخت خشکیدى ی انار جابت شد ٍ با یٌ پَزخند پر از درد گفت

زن داداش . حاال فًهیدی دلیل تردیديا ٍ ترس يام رٍ، دلیل اصرارم برای نٌ گفتنت رٍ-
 .زحهت کشید بٌ جای نن گفت برات

 .نگايو رٍ دٍختو بٌ دست يام کٌ از سرنا نشتشَن کردى بَدم

 تَ يو دنیا رٍ، آدم يا رٍ از نگاى نفیسٌ خانَم نی بینی؟-

 .نفسش رٍ داد بیرٍن کٌ بخار بلندی رٍی يَا درست شد

 .نٌ-
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 .پَزخندی زدم

 ...پس البد فکر کردی نن-

 .نذاشت ادانٌ بدم

 ...نحیا جان-

 :نن يو نذاشتو ادانٌ بدى ٍ پر از درد گفتو

حاال انیرعلی؟ چرا قضاٍتو کردی بدٍن این کٌ نن رٍ بشناسی؟ ٍاقعا چی ! نحیاجان-
 فکر کردی در نَرد نن؟

بیا با يو رٍ راست باشیو، سعی نکن نشَن بدی بی ايهیت . زندگی یٌ حقیقتٌ نحیا-
 .بَدن چیزيایی رٍ کٌ برات نًو يستن ٍ بعداًال نًو نیشن

 .يیچ ٍقت دٍرٍ نبَدم ٍ دلو نهی خَاد بشو-

 .نگايش چرخید رٍی نیو رخو؛ ٍلی سر نچرخَندم

 .نگفتو دٍرٍیی-

ٌ ی حرف يای نن ٍ نفیسٌ خانَم رٍ شنیدی؟-  يه

ٌ ی نحبت سرتکَن داد  .پَفی کرد ٍ بٌ نشَن

ٌ ی حرف يام از تٌ قلبو بَد نٌ از رٍی احساسات، . خَبٌ پس جَاب يای ننو شنیدی- يه
انیرعلی نن آدم يا رٍ با نال دنیا ٍ ير چیزی کٌ قرارى برای . از رٍی عقل ٍ ننطق بَد

 .يهین دنیا بهَنٌ نتر نهی کنو

 کالس يات از کی شرٍع نیشٌ؟-
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 .این بار نن سر چرخَندم رٍی نیو رخش ٍ این بحخ عَض کردن برام گرٍن تهَم شد

کٌ چی؟ بٌ چی نی خَای برسی؟ بٌ حرف يای نفیسٌ؟ نگٌ نن االن کو دیدم . پس فردا-
 !آدنی رٍ کٌ اطرافو پَلدار بَدن ٍ بٌ قَل انرٍزی يا باکالس؟

 .دست ياش رٍ تَی جیب شلَارش فرٍ کرد

ٌ ی جدیدى-  .نٌ خب، ٍلی نحیط دانشگاى فرق نی کنٌ ٍ یٌ تجرب

نزدیک سٌ سال ٍ نیو رفتی، فقط یٌ ترم نَندى بَد درست تهَم بشٌ کٌ انصراف دادی؛ -
 .ٍلی ندیدم عَض بشی تَ این نحیطی کٌ بٌ قَل خَدت فرق دارى

 :نفس پرصداش این بار آرٍم تر بَد کٌ گفتو

 .راضی نیستی انصراف نیدم-

 :تند گفت

نن کی يهچین حرفی زدم؟ اتفاقاًال خیلی يو خَبٌ، ٍقتی شنیدم قبَل شدی خَشحال -
 .شدم

 .پَزخند زدم بی اختیار ٍ نن انشب جایی نزدیک احساسات دلو درد نی کرد

 !جداًال؟-

نی ترسو نفسو بند بشٌ بٌ نفست ٍ یٌ . طعنٌ نزن نحیا خانَم، گفتو کٌ پر از تردیدم-
نی دٍنی کٌ اٍن قدر درآند ندارم کٌ ير چی ارادى کنی بتَنو برات . جایی تَ کو بیاری

ٌ ی . نی بینی کٌ حتی یٌ ناشین نعهَلی رٍ يو ندارم. بخرم نهی تَنو بٌ جز یٌ خَن
ٌ ی خَدنَن جایی دیگٌ رٍ اجارى کنو تک دختر بَدی، دایی . آپارتهانی نقلی اطراف خَن

 .برات کو نذاشتٌ؛ نی ترسو نتَنی تحهل کنی این سختی يا رٍ
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نا يو رٍزيای سخت زیاد داشتیو، . پَل دار نیستیو انیرعلی، تَ پر قَ بزرگ نشدم-
با سختی غریبٌ نیستو، نن . رٍزيایی کٌ آخر ناى حقَق بابا تهَم شدى بَد ٍ نا پَل الزم

یاد گرفتو باید زندگی کنیو کنار . يو گذرٍندم رٍزيایی رٍ کٌ تَ سخت نعنیشَن نی کنی
آدم يا با قلبشَن زندگی نی کنن انیرعلی، قلبت کٌ بزرگ . يو دیگٌ تَ سختی ٍ آسَنی

باشٌ نًو نیست باالی شًر باشی یا پایین شًر؛ نًو نیست پَلدار باشی یا بی پَل، نًو 
اینٌ کٌ خَشبخت باشی با یٌ دل آرٍم زیر سایٌ خدا کٌ يهیشٌ ذکر ٍ یادش تَ زندگیت 

 .نن بٌ این نیگو نفًَم زندگی. باشٌ

 .حس کردم لب ياش خندید، آرٍم

 !چرا تردید داری بٌ ننی کٌ از بچگی ذرى ذرى عشقت رٍ جهع کردم تَی قلبو؟-

نگايش چرخید تَی صَرتو، با چشو يای بیش از حد بازش ٍ نن انشب اعترافاتو رٍ 
 .چهاق نی کنو تَ سرش تا باٍرم کنٌ

 !شَخی نی کنی؟-

ٌ ش نگاى کردم  .نفس عهیقی کشیدم ٍ بٌ جای چشو ياش بٌ سر شَن

بًو یاد دادى بَدن فکر کردن بٌ نانحرم يو . يهیشٌ احساس گـ ـناى نی کردم. نٌ-
گنايٌ، چٌ برسٌ بٌ نن کٌ يهیشٌ برای خَدم رٍیاپردازیِد کنار تَ بَدن نی کردم ٍ ير  

ٌ طَری تَی ذينو نَند ٍ تَی قلبو ریشٌ دٍٍند  شب با خاطرى يایی کٌ نهی دٍنو چ
ٌ طَری دلت اٍند بٌ نن شک کنی کٌ از ٍقتی خَدم رٍ شناختو دلو برای . خَابیدم چ

این سادگیت نی رفت، برای این نَيایی کٌ فقط سادى شَنٌ نی زدیشَن، برای 
ٌ ت کٌ يهیشٌ اتَ کردى بَد ٍ نرتب؛ برای عطر شیرینت کٌ تا  لباس يای سادى ٍ نردٍن

شیش فرسخی حس نهی شد کٌ ير ريگذری رٍ ببرى تَ خلسٌ؛ ٍلی نن يهیشٌ یَاشکی 
ٍقتی با عطیٌ نی رفتو تَی اتاقت یٌ دل سیر بَ نی کشیدم عطرت رٍ ٍ برای تَیی کٌ 
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ٌ ی درست اجازى دادی دست يای تَ اٍج  نردٍنگی بٌ خرج دادی ٍ بٌ جای ادان
جٍَنیت سیاى ٍ زنخت بشٌ ٍلی بابایی کٌ از بچگی زحهتت رٍ کشیدى بیشتر از این 

ٌ ی نا تعریف از تَ بَد، از عزاداری يای . اذیت نشٌ از بچگی ير ٍقت یادم نیاد تَ خَن
ٌ ت ٍ کهک کردنت تا صبح رٍز عاشَرا؛ از دست کهک بَدنت تَ تعهیرگاى از ... خالصان

ٌ طَر نی تَنستو دل نبندم بًت یا فرانَشت کنو ٍقتی این قدر  رفتار ٍ اخالق خَبت ٍ چ
 .خَبی

ٌ ی حرف يایی رٍ کٌ این چند سال تَی دلو . خجالت نی کشیدم سرم رٍ بلند کنو يه
تلنبار شدى بَد ٍ آرزٍ نی کردم یٌ رٍز بٌ انیرعلی بگو، انشب گفتٌ بَدم؛ بی کو ٍ کاست 

 .ٍ سادى ٍلی پر ازحس يای خاص خَدم ٍ خَدش

ٌ م رٍ بٌ دست گرفت ٍ صَرتو رٍ چرخَند، بٌ اجبار نگايو قفل شد بٌ نگايش کٌ  چَن
چیزی تَی نی نی چشو ياش نَج نی زد کٌ . عجیب دلو رٍ لرزٍند ٍ قلبو رٍ از جا کند

 .برام تازگی داشت، انگار نًر ٍ نحبتی بَد کٌ نستقیو از قلبش بٌ چشو ياش ریختٌ بَد

 !حرف يای تازى نی شنَم، نگفتٌ بَدی-

بیشتر خجالت کشیدم از این لحن آرٍنش کٌ کهی يو انگار انشب دلش شیطنت 
 .نی خَاست، لب پایینو رٍ گزیدم

 .دیگٌ چی؟ يهین یٌ بی حیایی يو کهو نَندى بَد کٌ بیام بًت بگو-

 .خندید، کهی بلند؛ ٍلی از تٌ دل

 یعنی این قدر خَش شانس بَدم کٌ یٌ خَشگل خانَنی نحل تَ بٌ نن فکر يو بکنٌ؟-

 .عجیب دلو آرٍم شد از این لحن گرم ٍ صهیهیش

 .يهَن طَر کٌ نگايش نیخ چشو يام بَد خندى ش جهع شد ٍ یک بارى نگايش غهگین
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 .لب چیدم

 پشیهَن شدی؟ چرا این شکلی شدی یک بارى؟-

نگاى دزدید از چشو يام ٍ نفس بلندی کشید کٌ خیلی عهیق بَد ٍ نشَن از یٌ حرف 
 .نزدى ی پر از درد

 .باز يو نی ترسو نحیا-

 :دلخَر گفتو

 .این یعنی شک داشتن بٌ نن-

 :سریع گفت

ٌ يایی کٌ نهی خَام تَی ... نٌ نٌ- نٌ نحیا جان، زندگی نشترک یعنی داشتن بچٌ، بچ
ٌ ی سرافکندگیشَن باشو برای يهین رٍز اٍل بًت گفتو نٌ تَ نٌ يیچ کس . آیندى نای

 .دیگٌ

ٌ يانَن ٍ فکر انیرعلی اٍل خجالت کشیدم چٌ زٍد زندگی يا جلَ نی رفت، . از تصَر بچ
 .حتی تَی افکارت؛ چَن یٌ ٍاقعیت بَد؛ پس ٍاقعیت خجالت نداشت

ٌ يا يو بٌ نادر ٍ پدر ٍ تربیت اٍن يا بستگی دارى-  .دیدگاى بچ

 نی خَای بگی بابا تَی تربیت انیرنحهد کو گذاشتٌ؟-

 .لب گزیدم ٍ ننظَرم اصال این نبَد

 .نٌ نٌ، ننظَرم اصال این نبَد-

ٌ ٍار عقبشَن زد  .دست کشید بین نَياش ٍ کهی شَن
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 .نی دٍنو؛ ٍلی قبَل کن جانعٌ يو تَی تغییر دیدگاى يا بی نقش نیست-

نًو اینٌ کٌ . حرفت رٍ قبَل دارم؛ ٍلی نهیشٌ کٌ از ٍاقعیت فرار کرد، باید قبَلش کرد-
ٌ ت بدی، یادش بدی برای آدم يا بٌ خاطر  تَ دیدگاى درست رٍ بٌ عنَان پدر نشَنِد بچ
ٌ گر  خَدشَن احترام قائل بشٌ؛ حاال نی خَاد اٍن فرد یٌ زحهت کش باشٌ نحل یٌ رفت
شًرداری یا یٌ غسال نحل عهَاکبرِد تَ یا رئیس یٌ شرکت بزرگ ٍ نًو اینٌ باید بدٍنٌ 

يرکسی کٌ زحهتی نی کشٌ باید ازش تشکر کرد ٍ ير شغلی جای خَدش پر از احترانٌ 
بٌ خصَص شغل يایی کٌ با این يهٌ سختی ير کسی حاضر نیست بٌ عًدى بگیرى ٍ 

ٌ ی . قبَل نسئَلیت کنٌ بٌ نظر نن این آدم يا بیشتر قابل احترام ٍ ستَدنی ان، باید يه
 .نا این رٍ یاد بگیریو ٍ یاد بدیو

 .باز يو خیرى شد بٌ چشو يام ٍ نن عاشق این حس خاصش بَدم

 .قشنگ حرف نی زنی خانَنی-

باز يو دلو رفت برای خانَنی گفتنش ٍ انگار انشب قبَلو کردى بَد بٌ عنَان خانَنی 
 .بَدن زندگیش، درست جایی کنار خَدش

نَيایی رٍ کٌ باز از رٍی . دست ياش جلَ اٍند ٍ برای اٍلین بار رٍی نَيام نشست
حرص ٍ عصبانیت بٌ يو ریختٌ بَدم رٍ نرتب کرد ٍ برد زیر شال؛ شاید این يو یٌ جَر 

ٌ ش بپَشَنٌ نن يو بٌ جای بی قراری، دٍبارى . نَازش بَد کٌ خَاستٌ بَد زیر غرٍر نردٍن
ٌ م انداخت ٍ نن با . کیلَ کیلَ آرانش بٌ خَرد ٍجَدم نی رفت ٌ ی شال رٍ رٍی شَن دنبال

 :يهٌ عشق نگايش کردم ٍ با ناز گفتو

 .نهنَن-

لبخندی زد، گرم گرم نحل گرنی آفتاب اٍل بًار کٌ کنار نسیو سرد ٍ خنک لذت داشت ٍ 
 .ٍجَدم رٍ گرم کرد
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 .بریو تَی خَنٌ، يَا سردى-

نذاشت ادانٌ بدم ٍ دستو رٍ گرفت ٍ . بلند شد ٍ نن خاک پشت شلَارش رٍ تکَندم
انشب انگاری شب . کشید تا بلند بشو ٍ قفل کرد انگشت ياش رٍ بین انگشت يام

 .برآٍردى شدن آرزٍيای نن بَد، نحبت نی کردیو بٌ يو، غیر نستقیو ٍ سادى

 خلَت کردین؟-

ٌ ی  يو زنان با يو در ٍرٍدی رٍ نگاى کردیو، بٌ انیرنحهدی کٌ با انیرسامِد بغلش ٍ نفیس
 .کنارش آنادى رفتن بَدن

 دارین نیرین داداش؟-

انیرنحهد نگاى از رٍی دست يای گرى کردى نا گرفت ٍ انیرعلی انگشت يام رٍ فشار 
 .نرنی داد

ٌ ی بابای نفیسٌ جان - آرى، فقط اٍندى بَدیو نانان بزرگ ٍ بابابزرگ رٍ ببینیو، شام خَن
 .دعَتیو

این . نگاى نفیسٌ بٌ نن اصال نحل سرشبی نبَد، انگاری زیادی دلخَر بَد بٌ جای نن
 .اٍلین دیدار رسهیهَن بَد بعد از جلسٌ عقدکنَن ٍ عجب جاری بازیی شدى بَد انشب

چند قدم نزدیک تر اٍندن کٌ لبخندی بٌ صَرت نفیسٌ زدم، عادت نداشتو بٌ دلخَر 
 .بَدن ٍ دلخَری

 .کاش نی نَندین برای شام، سالم بٌ نانان ٍ بابا برسَنین-

 .یٌ تای ابرٍش از رٍی تعجب باال رفت، البد انتظار اخو داشت از نن

 .چشو بزرگیتَن رٍ. ان شاءاهلل یٌ فرصت دیگٌ-
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ٌ ی سرخ ٍ سفید انیرسام رٍ بَسیدم  .کهی خو شدم ٍ گَن

 .خداحافظ خَشگل خالٌ-

انیرنحهد بٌ لحن بچگانٌ ٍ لَسو با انیرسام خندید؛ انا نًو نبَد کَدک درٍنو فعال 
ٌ يا ٍ نن این حس گهشدى رٍ دٍست داشتو ٌ رٍ شدن با بچ  .نی شد نَقع رٍب

ٌ شَن کرد انگشت يام آرٍم با . با یٌ خداحافظی از نا دٍر شدن ٍ نگاى نا يو بدرق
 .انگشت يای انیرعلی فشردى تر شد

 .دلت بزرگٌ-

ننظَر حرفی رٍ کٌ . با پرسش چرخیدم بٌ سهت صَرتش تا ننظَرش رٍ بفًهو
انگشت سردش نَازش گَنٌ . نَازش گَنٌ گفتٌ بَد ٍ برای نن یٌ تعریف حساب نی شد

 .کشیدى شد پشت دستو ٍ بدنو با این نَازش بٌ گز گز افتاد

با يهٌ دلخَریت از حرف يایی کٌ شنیدى بَدی، نذاشتی ناراحت برى با این کٌ حق با تَ -
 .بَد ٍ بی احترانی نکردى بَدی

از تعریفش، از نَازش آرٍم انگشتش غرق خَشی شدم ٍ با یٌ نفس عهیق ٍ بلند نگايو 
خدایا بٌ خاطر کدٍم خَبی این جَری »رٍ دٍختو بٌ آسهَن سیاى ٍ تَی دلو گفتو

 «.شکرت! پاداشو دادی انشب؟

ٌ ی احساس قلبت - ٌ يایی کٌ بی خَدی رشد نی کنن ٍ ریشٌ نیدٍٍنن ٍ يه بیزارم از کین
 .رٍ نی خشکَنن، ٍقتی کٌ نیشٌ راحت از خیلی چیزيا گذشت کرد

 .دٍبارى دست يای نن ٍ احساس انیرعلی کٌ شدى بَد فشار انگشت ياش

 .دست يات یخ زدى، بریو تَ خَنٌ-
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نتَجٌ . با ٍرٍدنَن بٌ يال آرٍم دست يانَن از يو جدا شد، طبق یٌ قرارى نانَشتٌ
چشو ٍ ابرٍ اٍندن عطیٌ شدم کٌ طبق نعهَل نگايش زٍدتر از يهٌ، نا رٍ نشَنٌ رفتٌ 

کنارش رٍی زنین نشستو ٍ زانَيام رٍ بغل کردم، انگار . بَد بٌ خصَص دست يانَن رٍ
ٌ يایی کٌ انیرعلی بَد يهیشٌ يَا . تازى نتَجٌ سرنای بدنو نی شدم ٍاقعا حَالی لحظ

گرم بَد ٍ نطلَب، بٌ خصَص کٌ انشب حسابی يو گرنت نی کرد؛ لبخنديا ٍ نگايی 
لرزش نانحسَسی کردم از این تغییر دنای یک يَیی يَای . کٌ داشت تغییر نی کرد

 .سرد بیرٍن ٍ گرنای زیاد خَنٌ

 آخٌ حیاط يو جای کنفرانس گذاشتنٌ؟. حقتٌ: عطیٌ

دست راستو کٌ اسیر دست انیرعلی بَد حسابی گرم بَد، . دست يام رٍ بٌ يو کشیدم
 .پس دست چپ انیرعلی بٌ جای دست نن سرنا خَردى بَد

 چی نیگی تَ؟-

 :چشهکی زد ٍ بانزى گفت

 نی بینو جاری جَنت حسابی رفتٌ بَد رٍ اعصابت؟-

 .چشو يام رٍ ریز کردم

 تَ از کجا فًهیدی؟-

 .نیشخندی زد

چیٌ دربارى اشتباى تَ کٌ بٌ انیرعلی . از لبخنديای ژکَند نفیسٌ ٍ صَرت آتیشی تَ-
 جَاب نحبت دادی صحبت نی کرد؟

َ ضَع انگار فقط برای نن تازگی داشت  !چشو يام گرد شد ٍ این ن
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قبل از این کٌ بیایو خَاستگاریت این شازدى خانَم بٌ . چشو يات رٍ اٍن جَری نکن-
 .نانان گفتٌ بَد بی خَدی نیایو، عهراًال دایی یکی یکدٍنٌ دخترش رٍ بٌ نا بدى

ٌ ی ! باٍر نهی کردم نفیسٌ این حرف يا رٍ بٌ عهٌ گفتٌ باشٌ باز يو حرص خَردم ٍ يه
 .عصبانیتو شد یٌ نفس بلند

 یعنی يهین جَری رک ٍ بی پرٍا؟-

 .سرش رٍ بٌ دٍ طرف تکَن داد ٍ تَ ذينش چیزی رٍ سبک ٍ سنگین کرد

 .نٌ خب این جَری يو کٌ نن گفتو نٌ؛ ٍلی ننظَرش دقیقاًال يهین بَد-

 دختر خانَنا نیاین کهک؟-

بٌ عهٌ کٌ تَی چًارچَب در با سفرى ایستادى بَد نگاى کردم ٍ بلند شدم رفتو نزدیک ٍ 
 .بی يَا صَرتش رٍ بَسیدم؛ نحال خَاستو تالفی حرف يای نفیسٌ دربیاد

 .چرا کٌ نٌ-

ٌ م کٌ عهٌ رٍ يو بٌ  ٌ يای ترشی نزدیک شد ٍ بٌ این کار بچگان نانان با سینی پر از کاس
بَسیدن . خندى ای با خَشحالی انداختٌ بَد خندید، بی يَا صَرت نانان رٍ يو بَسیدم

عزیزترین يا نقدنٌ نهی خَاست، گايی بی نقدنٌ دلپذیرتر بَد برای نشَن دادن یٌ 
 !پیهان عاطفی

ٌ ای بٌ نن زد  .عطیٌ تن

 .يهچین بدم نیاد از این دختريای لَس خَدشیرین-

 :دينش رٍ جهع کرد ٍ بلند گفت

 .نانان بزرگ بیاین ببَسهتَن تا این نحیا جای نن رٍ تَ قلب يهٌ اِدشغال نکردى-
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نن يو يهراى نانان ٍ عهٌ خندیدم ٍ دٍر از چشو نانان کٌ يهیشٌ آنادى بٌ خدنت 
بَد برای دادن درس اخالق ٍ تَبیخو برای رفتاريای بچگانٌ، برای عطیٌ شکلکی درآٍردم 

 :ٍ لب زدم

 .حسَد يرگز نیاسَد-

 .البتٌ از شکلک يای نسخرى ی عطیٌ يو بی نصیب نهَندم

*** 

ٌ ی خدا تَی سالم کردن پیش قدم  با بَق دٍم صدای انیرعلی تَ گَشی پیچید، يهیش
 .بَد حتی اگٌ طرف پشت خط تلفن ناشناس باشٌ

 سالم نحیا خَبی؟ چیزی شدى؟-

 .از تَ آینٌ بٌ قیافٌ پنچرم نگاى کردم ٍ چٌ دلو ٍسط این حرف يا یٌ عزیزم نی خَاست

 حتها باید چیزی شدى باشٌ نن بٌ آقانَن زنگ بزنو؟. سالم-

 .صدای خندى ی کَتايش رٍ شنیدم کٌ حتو دارم بٌ خاطر لحن لَسو بَد

 حاال خَبی؟. نٌ درست نیگی شها-

 .انرٍز حَصلٌ نقدنٌ چیدنو نبَد

 .آخٌ انیرعلی انرٍز اٍلین کالسهٌ. نٌ-

 .خب بٌ سالنتی، نَفق باشی-

لحن گرنش لبخند نشَند رٍی لب يام ٍ با يهین جهلٌ سادى يو نی تَنست استرس رٍ 
 .دٍر کنٌ
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 .استرس دارم-

 استرس؟ چرا آخٌ؟-

ٌ رٍی آینٌ بَد، نشستو ٌ ی رٍی دراٍرم گرفتو ٍ رفتو لب تختو کٌ دقیقا رٍب  .نگاى از آین

چی کار . از بس دٍ شب پیش نحیط جدید، نحیط جدید کردی این جَری شدم دیگٌ-
داشتی؟ خَدم داشتو با خیال این کٌ نحل ندرسٌ است ٍ ٍقتی نعلو نیاد يهٌ برپا 

نی رفتو « .بٌ کالس نا خَش آندید»نی کنیو ٍ با یٌ گرٍى سرٍد يهاينگ نیگیو
 .دانشگاى، حاال ببین ترس انداختی بٌ جَنو

 .خندید از تٌ دل ٍ انیرعلی يو خندیدن بلد بَد

اٍن جا نبصر ندارین بگٌ برپا ٍ برجا، یٌ بار تَ . نحیا این کار رٍ نکنی يا، بًت نی خندن-
 .نگی

این بار نن از سر خَشحالی خندیدم، باالخرى داشت اخو يا تهَم نی شد ٍ شَخی 
 .جایگزینش

بیای قَت قلبی، . حاال شب نیای دنبالو؟ کالسو تا ساعت يشت ٍ نیهٌ. نخیر نهیگو-
 اگٌ نیشٌ؟

 .لحنش جدی شد ٍ بٌ نن ناز کردن نهی اٍند

 .ناشین ندارم، نی دٍنی کٌ-

 .شیطَن شدم ٍ ننظَر نن این نبَد

 نی دٍنو، یعنی نهیشٌ ناشین عهَ احهد رٍ بپیچَنی بیای دنبالو؟-

 .نهی دٍنو چرا نن یٌ خط لبخند رٍ لبش حس کردم
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 .ببینو اگٌ بابا ناشین رٍ الزم نداشت، نیام. باشٌ-

 .ذٍق نرگ شدم ٍ کَتاى اٍندنش ٍاسٌ نن یکی یعنی انرژی نحبت

 .نرسی انیرعلی، عاشقتو-

سکَتش ٍ صدای نفس ياش کٌ نعهَلی ٍ آرٍم نبَد بًو فًهَند باز يو بی نقدنٌ ابراز 
عالقٌ کردم؛ انا این بار خجالت نکشیدم، نگٌ ابراز عالقٌ بٌ شَير يو نقدنٌ 

 !نی خَاست؟

ٌ ای نداری خانَنو؟-  کار دیگ

ٌ ی  لحن نًربَن ٍ نیو نالکیتی کٌ برای نن تَی صحبتش بٌ رخ کشید، بی شک نشَن
با خَشحالی بٌ تصَیر خَدم کٌ باز تَ آینٌ افتادى بَد . ابراز عالقٌ بی پرٍای نن بَد

 .لبخندی زدم

 .نٌ نهنَن، فقط برام دعا کن کٌ راست راستی استرس دارم-

درستٌ نحیطش با ندرسٌ فرق دارى، ٍلی يهَن نحل . بی خَدی استرس نداشتٌ باش-
 .چند تا صلَات بفرست آرٍم نیشی. یاد گرفتن ٍ علو آنَزیٌ

بی اختیار صلَات فرستادم زیر لب بٌ يهراى ٍ عجل فرجًهی کٌ يیچ ٍقت، بعد از صلَات 
 .جا نهی انداختهش؛ راست نی گفت عجیب این ذکر آرانش نی پاشید بٌ رٍح ٍ قلب آدم

 .ببخشید نزاحهت شدم. نهنَن انیرعلی ٍاقعا آرٍم شدم-

برٍ ان شاءاهلل نَفق باشی ٍ یٌ رٍزی نحل انرٍز خَشحال باشی از . نزاحو نیستی-
 .گرفتن ندرکت
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ذٍق کردم از نزاحو نبَدنو، از این دعای سادى ش کٌ نشَن نی داد ٍاقعیٌ ٍ از تٌ قلب 
 .گايی حتی باید سادى دعا کرد. گفتٌ

 .باز يو نهنَن ٍ خداحافظ-

 .خداحافظ، نَفق باشی-

ٌ ی قطع گَشی رٍ کٌ لهس کردم، تهاس قطع شد نفس عهیقی کشیدم ٍ گَشی رٍ . دکه
با خَدم فکر کردم استرس . بٌ قلبو چسبَندم ٍ باز ذکر صلَات بَد کٌ زیر لبی نی گفتو

داشتو ٍ این بًترین بًَنٌ بَد، برای شنیدن صدای انیرعلی ٍ سردی لحنش کٌ کو کو 
 .داشت از اٍایل کو تر نی شد

*** 

از آدم سلب نی شد، اٍن آزادی ٍ . راست نی گفت انیرعلی، نحیط دانشگاى فرق داشت
ٌ ی کَچیک بَد اٍن  ٌ ای کٌ تَی ندرسٌ بَد؛ این جا نحل یٌ جانع شیطنت يای دخترٍن

این جا باید خانَم نی بَدی، ٍقتی يو کٌ خانَم . يو بٌ خاطر کنار جنس نخالف بَدنت
 .باشی دیگٌ ير نگايی يرز نهیرى رٍت

با ٍرٍد استاد ٍ بلند شدن يهٌ بٌ احترانش، یاد صحبتو با انیرعلی افتادم ٍ بی اختیار 
ٌ ی ٍجَد دعا دعا نی کردم بعد از دٍ رٍز ندیدنش،  لبخند جا خَش کرد کنج لبو ٍ با يه

 .انشب بتَنو ببینهش بٌ يَای این تاریکی شب ٍ کالسی کٌ این نَقع تهَم نی شد

*** 

نگايو رٍ چرخَندم ٍ رٍی ناشین عهَ احهد جابت نگًش داشتو ٍ تقریبا پرٍاز کردم 
نعلَم نبَد از کی انیرعلی ننتظرنٌ کٌ بٌ صندلی تکیٌ دادى بَد ٍ . سهت ناشین

 :رٍی صندلی کهک رانندى جا گرفتو ٍ با ذٍقی از حضَرش گفتو. چشو ياش بستٌ بَد
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 .سالم-

 .چشو ياش باز شد ٍ لبخندی زد، نگاى آرٍنش نگايو رٍ نَازش کرد

 کالس خَب بَد؟. سالم، خستٌ نباشی-

 .با سرخَشی سرم رٍ بٌ دٍ طرف تکَن دادم

 .نهنَن، ای بد نبَد-

نگايی بٌ ساعت کَچیک ناشین کٌ با رنگ سبز خَدنهایی نی کرد، انداخت ٍ بعد 
 .استارت زد

 .کالست خیلی دیر تهَم نیشٌ، نباید يهچین کالسی رٍ برنی داشتی کٌ بٌ شب بخَری-

 ؟!این یعنی دل نگرانو بَد دیگٌ

 .نن يو دٍست ندارم؛ ٍلی ترم اٍل خَد دانشگاى برات انتخاب ٍاحد نی کنٌ-

 .راست نیگی حَاسو نبَد-

 .البتٌ درس يایی رٍ کٌ نهی خَام، نی تَنو حذف کنو-

 :بعد يو نغهَم ادانٌ دادم

ٌ ی کالس يای کلٌ سحر ٍ نصفِد شب رٍ حذف نی کردم-  .اگٌ بٌ نن بَد يه

 .خندى ش تَی ناشین پیچید ٍ نن بیشتر عاشق شدم

 .اٍن ٍقت فکر کنو یٌ يفت يشت سالی طَل بکشٌ لیسانس بگیری-

 .يهَن طَر با صَرت دريهو سر تکَن دادم

 نگٌ حتها باید سر چًار سال تهَنش کرد؟. بًتر-
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انگار چیزی یادم افتادى باشٌ بی يَا چرخیدم ٍ ذٍق زدى دست يام رٍ بًو کَبیدم ٍ 
 .ٍسط حرفو گفتو

 .راستی انیرعلی نهنَن کٌ اٍندی-

حق داشت، . چشو ياش گرد شد ٍ نن بٌ قیافٌ ترسیدى ٍ نتعجبش از تٌ دل قًقٌ زدم
ٌ م  .نٌ بٌ لحن غو زدى م ٍ نٌ بٌ این لحن پرانرژی ٍ بی نقدن

 .ينَز نگايش رٍی نن بَد با یٌ اخو کَچَلَ بٌ خاطر خندى م کٌ لب چیدم

 خب چیٌ؟-

ٌ ی نسیر يو . نیو خندى ای رٍی صَرتش نشست ٍ سر تکَن داد؛ ٍلی سکَت کرد بقی
تَی سکَت گذشت؛ انا نن عجیب يهین سکَت رٍ کنار انیرعلی دٍست داشتو، گايی 

 .يهین سکَت يا طعو عشق نی داد ٍ درس رسو عاشقی کردن

ٌ ی  ٌ ای کٌ شدى بَد آین ٌ ی نربعی کنارم گرفتو، شیش با تَقف ناشین نگايو رٍ از شیش
 .رٍیايام ٍ نن از اٍن ٍقت سایٌ انیرعلی رٍ تَش با یٌ لبخند ناب دید نی زدم

 .کهی رٍی صندلی چرخیدم ٍ نتهایل شدم بٌ سهتش

 نهنَن، نهیای خَنٌ؟-

 .اٍن يو نحل نن چرخید رٍ بٌ نن، یٌ دستش تا شد ٍ آرنجش رٍ رٍی فرنَن گذاشت

 .نٌ نهنَن، سالم برسَن-

دستو رٍ جلَ بردم تا باياش دست بدم، انشب نی خَاستو شادی لهس حضَرش رٍ 
 .کانل کنو؛ انا باز يو فقط بٌ دستو نگاى کرد

 :اعتراض آنیز گفتو
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 !انیرعلی-

 ...چیزى... ببین نحیا-

 .چشو يام رٍ ریز کردم

 چیٌ؟-

 .اٍفی گفت ٍ دست ياش رٍ نشَنو داد

 ...فکر کردم دیرشدى نهکنٌ بری، برای يهین دست يام. عجلٌ داشتو-

نذاشتو ادانٌ بدى ٍ یٌ دستش رٍ گرفتو ٍ يهراى دست خَدم تَ يَا تکَن دادم کٌ بٌ 
نگٌ سیايی دست ياش نًو . حرکتو ٍ صَرتو کٌ بٌ طرز بانزى ای کش اٍندى بَد خندید

 .بَد؟ اتفاقا برام یٌ یادگاری بَد از لهس دست ياش

 .دختر خَب خب نگٌ اجبار داری؟ دستت سیاى نیشٌ-

ٌ يام رٍ باال انداختو ٍ دستش رٍ ريا کردم  .شَن

ٌ م نی گیرى. نن فرق نی کنو انیرعلی-  .عیب ندارى سیاى بشٌ؛ ٍلی دستو رٍ رد نکن غص

دستو رفت سهت دستگیرى ٍ . باز يو نگايش از اٍن نگاى يایی شد کٌ دل آدم رٍ نی برد
در رٍ باز کردم؛ ٍلی انشب باز گل انداختٌ بَد شیطنتو ٍ سریع چرخیدم ٍ انگشت 

 .سیايو رٍ رٍی دٍ گَنٌ انیرعلی کشیدم کٌ چشو ياش گرد شد ٍ نتعجب از کار نن

ٌ ای گفتو  :با لحن بچگان

ٌ ت آقا-  .حاال نجبَری صَرتت رٍ يو بشَری. این يو تنبی

ٌ يایی از  لبخند دندٍن نهایی زدم کٌ بٌ خَدش اٍند ٍ تک خندى ای کرد کٌ تَش ينَز رگ
 .صَرتش رٍ تَ آینٌ کَچیک باالی سرش چک کرد. تعجب داشت
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 !ببین با صَرتو چی کار کردی! عجب تنبیًی-

ٌ يای تخس گفتو  :نحل بچ

 .خَب کردم-

ٌ ش بی  پرٍا نی شد . یٌ ابرٍش خیلی بانزى باال رفت، دیگٌ داشت قلبو برای بَسیدن گَن
 .سریع از ناشین بیرٍن پریدم ٍ خو شدم تَی ناشین

 .از عهَ احهد يو از طرف نن تشکر کن. بٌ يهٌ سالم برسَن-

 :کشیدى ٍ نًربَن گفت

 .چشو بزرگیتَن رٍ نی رسَنو-

 :خداحافظ آرٍنی گفتو؛ انا قبل از دٍر شدنو، نًربَن با یٌ تٌ نایٌ خندى گفت

 نحیا؟-

 .این بار بیشتر خو شدم تَی ناشین ٍ نن نی نردم قطعاًال از این تلفظ اسهو از زبَنش

 جَنو؟-

ٌ ی ابرٍياش باال  انگار ينَز عادت نکردى بَد بٌ نن ٍ این بی پرٍایی قلبو کٌ ير دٍلنگ
نن بٌ تالفی، بدتر نگاى ننتظرم رٍ با یٌ لبخند پرنًر . پرید، یٌ جَنو گفتن بَد دیگٌ

بی يَا انگشتش رٍ نحکو کشید رٍی بینیو ٍ این بار نن تعجب . انداختو تَی صَرتش
کردم ٍ انیرعلی با فشردن لب ياش رٍی يو سعی نی کرد خندى ش بلند نشٌ، تا نن 

 .دٍبارى دلو ضعف برى براش

 .برٍ تَ خَنٌ سردى. حاال یک یک شدیو-
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ٌ ش رٍ يو تجربٌ  قلبو جَشید برای این انیرعلی کٌ کنار خَدم تازى داشتو اٍن رٍی دیگ
نحض اذیت کردن، اخو نصنَعی کردم کٌ خندى ش رٍ کانل خَرد ٍ لحنش . نی کردم

 .جدی جدی شد

 ناراحت شدی؟-

دستش رفت سهت جعبٌ دستهال کاغذی کٌ نن سریع ٍ سرخَش از این کٌ نگايش 
 :رٍی نن نیست تا بتَنٌ ذٍبو کنٌ گفتو

 .خیلی دٍستت دارم-

 .سادى گفتو؛ انا از تٌ قلب

دستهال کاغذی تَی دستش خشک شد، نگايش رٍی صَرتو نچرخید ٍ عجیب بَد 
قلبو بی قراری نهی کرد؛ انگار دیگٌ حسابی کنار اٍندى بَد با احساس يایی کٌ نَقع 

با یٌ نفس بلند بٌ خَدش اٍند ٍ بین نَياش دست . نزدیکی بٌ انیرعلی فَران نی کرد
 .کشید ٍ دستهال کاغذی تَی دستش رٍ رٍی بینیو کشید

 .برٍ يَا سردى-

نهی دٍنو چرا حس کردم این جهلٌ رٍ انر نکردى برای رفتن ٍ . صداش کهی نی لرزید
با . نردد بَد برای دٍر شدنو، نن يو با کهی نکخ دستهال رٍ گرفتو ٍ عقب کشیدم

لبخند نًربَنی کٌ بٌ صَرتش پاشیدم دستو رٍ بٌ نشَنٌ خداحافظی تکَن دادم ٍ زنگ 
در کٌ با صدای تیکی باز شد، انیر علی دستش رٍ برام بلند کرد ٍ دٍر . در خَنٌ رٍ فشار

درستٌ کٌ انیرعلی . شد؛ نن يو با انرژی کٌ از حضَرش گرفتٌ بَدم ٍارد خَنٌ شدم
ينَز با قلبو کانل راى نیَندى بَد؛ ٍلی شدى بَد یٌ دٍست، یٌ دٍست کنار ٍاژى شَير 

بَدنش؛ برای يهین يو خستگی اٍلین کالسو کٌ بیشتر حَل ٍ حَش نعارفٌ گشتٌ بَد 
 .دٍد شد ٍ بٌ يَا رفت
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*** 

احَال پرسی يای عهٌ با نانان ينَز ادانٌ داشت ٍ نن يو طبق عادت بچگی يام پایین 
پای نانان، کنار نیز تلفن نشستٌ بَدم ٍ سرم رٍی زانَی نانان بَد ٍ نانان نشغَل 

یٌ نَازش بی نقدنٌ ٍ بی حَاس انا پر از نًر نادری کٌ یادت بندازى . نَازش نَيام
ٌ ای ٍ خَدت يو نحتاج این  صدسالٌ يو کٌ بشی ينَز يو ٍاسٌ نانانت بچ

 .نَازش يای گاى ٍ بی گاى

از نن خداحافظ، . نٌ انرٍز کالس نداشتٌ،گَشی خدنتتَن. آرى این جاست يهدم خانَم-
 .سالم برسَنین

تازى آرٍم گرفتٌ بَدم ٍ نحل بچگی يام داشتو لَس نی شدم کٌ نانان گَشی رٍ گرفت 
 .سهتو ٍ بلند شد، نن يو رٍی صندلی چَبی نیز تلفن جانشینش شدم

 .سالم عهٌ جَن-

 سالم عزیزم، کو پیدا شدی؟-

 .نن شرنندى م. شرنندى عهٌ، کالس يام این ترم اٍلی یکو فشردى ست-

این عطیٌ يو کٌ خَدش رٍ رٍزيا حبس نی کنٌ تَ اتاق . دشهنت شرنندى گلو، نی دٍنو-
 .بٌ بًَنٌ درس خَندن، نن کٌ باٍر نهی کنو خَندى باشٌ

خندیدم ٍ شرٍع کردم رٍی دفترچٌ تلفن تبلیغاتی بانک بابا خطَط فرضی کشیدن ٍ 
این دفتر نقاشی نیست کٌ ير »ٍای اگٌ نانان نی فًهید برای بار يزارم تذکر نی داد کٌ

خندى م بیشتر رنگ « .کی با تلفن حرف نی زنٌ یٌ اجر ينری از خَدش رٍش جا نی ذارى
 .گرفت

 .نن نطهئنو، حسابی درسخَن شدى. چرا عهٌ نی خَنٌ-
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 :عهٌ نًربَن تر از صهیهیتی کٌ نن بٌ خرج دادم گفت

 .شام بیا پیش نا، انشب انیرنحهد يو نیاد-

 .احساس کردم تَی صدای عهٌ یٌ شادی در کنار غهٌ، از این دیر اٍندن يا

 .تعارف زدم با اٍن دلِد تنگو

 .نزاحو نهیشو-

 تَ از کی تعارفی شدی؟. خَدت رٍ لَس نکن ببینو-

 .لبخندی رٍی صدام اجر گذاشت ٍ تعارف نن از يهَن اٍل يو آبکی بَد

نن ٍ تعارف؟ نن رٍ کٌ نی شناسین، فقط خَاستو یکو نحل این . چشو عهٌ جَن، نیام-
 .عرٍس يا ناز کنو کٌ نگین عرٍسهَن يَلٌ

نانان چشو غرى ی ظریفی بٌ نن رفت تا خانَم بَدن رٍ بٌ نن یادآٍری کنٌ ٍ عهٌ اٍن 
 .طرف خط از تٌ دل قًقٌ زد

 .بٌ انیرعلی نیگو بیاد دنبالت. انان از دست تَ-

دلو پر نی زد برای انیرعلی ٍ دیدنش، لحظٌ شهاری نعکَس بَد يهیشٌ برای دیدنش 
ٍ کاش ير رٍز نی شد این دیداريایی کٌ االن خیلی دیر از نظر دلو اتفاق نی افتاد؛ شاید 

 .اگٌ خَدم برم زٍدتر نی شد ببینهش

 .اٍن عطیٌ کٌ فعال خَدشٌ ٍ کتاب ياش. نٌ خَدم نیام، نی خَام عصری بیام کهکتَن-

 :عهٌ صداش از تعارف صهیهی نن تٌ نایٌ خَشی گرفت ٍ با لذت گفت

 .نهنَن عهٌ خَشحال نیشو زٍدتر بیای؛ ٍلی نٌ برای کهک بیا ببینهت-
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 .چشو-

 قربَنت عزیزم، کاری نداری؟-

 .سالم برسَنین، خداحافظ-

با خداحافظی عهٌ گَشی رٍ سرجاش گذاشتو، از جا بلند شدم رفتو سهت آشپزخَنٌ 
 .برای صحبت يای نادر ٍ دختری کٌ آخرش ختو نی شد بٌ نصیحت يای نانان

 :چَن از يهین اٍل داد زدم

 ...نانان... نانان-

 .جَاب نانان يو یک چیز بَد اٍن يو اخو آلَد

 .چٌ خبرتٌ؟ نگٌ تَ کَيی دختر؟ زشتٌ-

 :نن يو خندیدم ٍ بٌ جای نانان ادانٌ دادم

 .دختر کٌ نباید صداش رٍ بلند کنٌ-

ٌ ی ير رٍزى ی نا بَد ٍ بعدش يو سیل . نانانو سری تکَن داد از رٍی تاسف این قص
نصیحت يایی کٌ با خندى ٍ تَبیخ يهراى بَد ٍ نن عاشقشَن، البتٌ انرٍز یٌ اخطاریٌ 

 .يو داشتو بابت شیطنتی کٌ تَی صحبتو با عهٌ خرج کردى بَدم

*** 

ٌ فرنگی رٍ نارپیچ نی گرفتو تا بتَنو برای تزیین ساالد شکل گلش کنو . پَست دٍر گَج
کف آشپزخَنٌ رٍی رٍفرشی کٌ عهٌ برام پًن کردى بَد، نشستٌ بَدم ٍ چَن تنًا کهکی 

کٌ از نن برنی اٍند درست کردن ساالد بَد، نن يو دٍست داشتو بٌ نحَ احسن 
 .انجانش بدم
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 باز حس کدبانَ بَدن تَ رٍ گرفت؟-

نگايی بٌ عطیٌ کٌ با کتاب قطَر دستش ٍارد آشپزخَنٌ شدى بَد کردم ٍ عهٌ بٌ جای 
 .نن جَاب داد

 .دخترم یٌ پا کدبانَ يست-

برای عطیٌ چشو ٍ ابرٍ اٍندم کٌ چشو غرى ای بٌ نن رفت ٍ خو شد ٍ بٌ کلو يایی کٌ 
 .سسی بَد ناخنک زد، آرٍم پشت دستش زدم

 .یٌ ساعتٌ دارم رٍش رٍ صاف ٍ تزئین نی کنو-

 .اخهی کرد

 !باز تَ یک کاری انجام دادی. خب حاال-

عهٌ زیرِد برنج ياش رٍ کٌ دنش باال اٍندى بَد کو کرد ٍ نفسی از سر خیال راحت حاضر 
 .شدن غذاش کشید

چپیدی تَ اتاق بٌ ! طفلکی نحیا کٌ از ٍقتی اٍندى دارى کار نی کنٌ، تَ چی کار کردی؟-
ٌ ی درس خَندن  .بًَن

 :خندیدم کٌ کَفتی زیر لبی  بٌ نن گفت ٍ بلندتر ادانٌ داد

 .نٌ خیر نحل این کٌ تَطئٌ عهٌ ٍ برادرزادى ست علیٌ نن-

ٌ ایو رٍ ٍسط ظرف گرد ساالد ٍ رٍی کلو يای بنفش گذاشتو ٍ زیر لب گفتو  :گل گَج

 .حسَد-

 .پشت چشهی نازک کرد ٍ کتابش رٍ انداخت رٍی سنگ کابینت
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 .کو این انیرنحهدت رٍ تحَیل بگیر! چٌ خبرى نانان، دٍ ندل خَرشت درست کردین؟-

 .عهٌ گرى رٍسریش رٍ نرتب کرد ٍ نگاى از نا دزدید

ٌ م دیر بٌ دیر نیاد، نهی خَام کو ٍ کسر باشٌ- نی دٍنو خَرشت کرفس . نگَ نادر، بچ
 .دٍست دارى، برای يهین کنار نرغ براش درست کردم

تازى فًهیدم عهٌ با این کار نی خَاست حرف ٍ غو . لحن نادرانٌ عهٌ دلو رٍ لرزٍند
ٌ ی تَی نگايش رٍ از نا بپَشَنٌ ٍ غرٍر نادر بَدنش رٍ حفظ کنٌ عطیٌ کٌ تازى . ناگفت

کنار نن رٍی زنین نشستٌ بَد، با پَف بلندی پَست خیار سبز دستش رٍ پرت کرد تَی 
با آرنجو زدم تَی پًلَش تا باز کنٌ اٍن . سینی ٍ اخو ياش سفت رفت تَی يو

 .اخو يایی رٍ کٌ عهٌ رٍ دنغ تر نی کرد، با اخو بٌ نن نگاى کرد کٌ لب زدم

 .اٍن جَری قیافٌ نگیر-

بعد يو بٌ عهٌ کٌ بٌ ظاير خَدش رٍ سرگرم کردى بَد ٍ بٌ غذاش سرکشی نی کرد 
اشارى کردم، اخو ياش باز شد؛ انا با حرص شرٍع کرد بٌ چاقَ زدن رٍی پَست يای 

سینی رٍ از زیر دستش کشیدم ٍ بلند شدم ٍ ظرف يایی رٍ کٌ کحیف کردى بَدم ٍر . خیار
 .گذاشتو تَی ظرفشَیی ٍ نشغَل شستن شدم

 .خستٌ نباشید. بٌ بٌ سالم بٌ خانَم يای خَنٌ-

يهٌ بٌ عهَ احهد سالم کردیو ٍ عطیٌ بلند شد ٍ نیَى يا رٍ از عهَ گرفت، نحال 
ٌ ش کٌ برام چشو ٍ ابرٍ نی اٍند نعلَم  نی خَاست خَدش رٍ لَس کنٌ ٍ این از قیاف

 .بَد

 .انا عهَ احهد نزدیک اٍند ٍ رٍی نَيای نن رٍ بَسید

 تَ چرا دخترم؟ نگٌ عطیٌ چی کار نی کنٌ؟-
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 .غرق لذت شدم از این بـ ـَسٌ پدرانٌ ٍ این بار نن خَدم رٍ لَس کردم، حق عطیٌ بَد

ٌ نٌ عهَجَن-  .کاری نهی کنو کٌ، ٍظیف

 :عطیٌ کٌ حرص نی خَرد گفت

ٌ شٌ-  .نًهَن کٌ نیست، ٍقتی بًش نیگین دخترم. راست نیگٌ ٍظیف

 .عهَ احهد با اخو ظریفی نگايش کرد کٌ عهٌ سَال قلب دلتنگ نن رٍ پرسید

 پس انیرعلی کجاست؟-

 .سالم-

نگايش . قبل از جَاب دادن عهَ، انیرعلی ٍارد آشپزخَنٌ شد؛ بعد از سالم کردن عهٌ
 :کهی بیشتر رٍی نن نَند ٍ لبخند زد

 خَبی؟-

چٌ احَال پرسی قشنگی بَد برام يهین کلهٌ خَبی کٌ با یٌ لبخند بَد برای پَشَندن 
 :يهَن طَر کٌ آخرین لیَان رٍ آب نی کشیدم گفتو. خستگیش ٍ تزریق نًربَنی بٌ نن

 .نهنَن، خستٌ نباشید-

ٌ ی آخر کٌ کهی ناز چاشنیش کردى  یٌ لبخند گرم تر بًو يدیٌ کرد، انگار با يهین جهل
 .بَدم تَنستٌ بَدم خستگی رٍ از تنش بیرٍن کنو

نزدیکو اٍند ٍ دستش رٍ زیر شیر آب خیس کرد ٍ کشید رٍی لباس کرنی رنگش ٍ نن 
. يو با بستن شیر آب، نگايی بٌ لباسش انداختو کٌ یٌ لک رٍغنی بزرگ رٍش افتادى بَد

 :بدٍن این کٌ نن سَالی بپرسو ٍ انیرعلی سر بلند کنٌ گفت
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لباس عَض کردى بَدم تعطیل کنیو، یٌ آقایی اٍند رٍغن ناشینش رٍ عَض کنٌ لباسو -
 .کحیف شد

 .آرٍم گفتو تا حیای تَی جهع بَدنو حفظ بشٌ

برٍ لباست رٍ در بیار، بدى برات بشَرم لکش . فدای سرت، این جَری کٌ پاک نهیشٌ-
 .نهَنٌ

 .ٍقتی دید ٍاقعا لکٌ با یٌ نشت ٍ دٍ نشت آب نهیرى سرش رٍ بلند کرد

 .نٌ نهنَن خَدم نیشَرم-

 .لبخند نًربَنی بٌ صَرتش پاشیدم، نگٌ کَتاى بیاد

 .قَل نیدم تهیز بشَرم، برٍ عَضش کن-

بٌ لحن خَدنَنیو لبخندی زد ٍ رفت سهت اتاقش ٍ نن يو بعد از این کٌ نطهئن شدم 
چند تقٌ بٌ در اتاق انیرعلی زدم ٍ با یاد حرف قبلی . دیگٌ کاری نیست، دنبالش رفتو

 .عطیٌ، چًار تا حرف خَشگل تَ دلو نصیبش کردم

 بیام تَ؟-

 :صداش رٍ شنیدم

 .بیا-

لباسش رٍ با یٌ تیشرت قًَى ای عَض کردى بَد ٍ لباس کحیفش دستش بَد، جلَ رفتو 
 .ٍ لباس رٍ گرفتو

 .صبر کن نحیا، خَدم نیشَرنش-

 .ابرٍيام رٍ باال دادم
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 یعنی نن بلد نیستو بشَرم؟-

 .کالفٌ نفسی کشید، انگار حرف اصلی بیخ گلَش نَندى

 ...آب حیاط سردى، دست يات-

 .نذاشتو ادانٌ بدى

 .نیرم تَی رٍشَیی دستشَیی آب داغ بگیرم لک چربش برى، بعد بیرٍن آب نی کشو-

کی . خَاست نخالفت کنٌ کٌ نًلتش ندادم ٍ با قدم يای سریع بیرٍن اٍندم
نی خَاست این تعارف يا رٍ تهَم کنٌ؟ دلو صهیهیت نی خَاست، جَری کٌ خَدش بگٌ 

 .نیشٌ این رٍ برام بشَری

ٌ ی لباس رٍ بٌ بینیو نزدیک کردم، پر از عطر انیرعلی بَد دیدى بَدم يهیشٌ بٌ . یق
 .گردنش عطر نی زنٌ، خَب عطرش رٍ نفس کشیدم ٍ بعد شرٍع کردم بٌ شستن

ٍقتی نطهئن شدم اجری از لکٌ نیست، دست يای پرکفو رٍ آب کشیدم ٍ لباس رٍ 
بیرٍن کٌ اٍندم چادر رنگی افتاد . برداشتو تا تَی حیاط راحت بتَنو آب کشیش کنو

رٍی سرم ٍ نن با تعجب انیرعلی رٍ دیدم کٌ صَرتش پر از لبخند عهیق بَد با چاشنی 
 :تشکر ٍ لب زد

 . انیرنحهد این يا اٍندن-

 .با یٌ دست لباس رٍ نگٌ داشتو ٍ با دست دیگٌ چادر رٍ درست گرفتو

 از دختردایی نا کار نی کشی انیرعلی؟-

نگايی بٌ انیر نحهد انداختو کٌ با کت ٍ شلَار نشکی بَد ٍ دست ياش تَی جیب 
 .شلَارش
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 خَبین؟. سالم-

ٌ ی حرنت سر خو کرد  .کهی بٌ نشَن

بابا بدى خَدش این لباس ياش رٍ بشَرى، این ٍضع ير رٍزشٌ . علیک سالم دختردایی-
 .يا

نشت شدن دست انیرعلی رٍ دیدم، لحن شَخ انیرنحهد نی گفت قصد کنایٌ زدن 
نداشتٌ؛ ٍلی انیرعلی حسابی نیش خَردى بَد البتٌ این رسهی پَشیدن انیرنحهد یٌ 

 !جَر کنایٌ بَد؛ چٌ اصراریٌ خَنٌ بابا اٍندن این قدر رسهی ٍ شیک؟

 .لبخندی زدم، تغییر حالت انیرعلی بٌ چشو نیاد

 .نگٌ لباسش رٍ نی داد، اگٌ ير رٍزم باشٌ رٍی چشو يام؛ ٍظیفهٌ. خَدم خَاستو-

حالت انیرعلی تغییر نکرد ٍ انیرنحهد لبخند نعنی داری زد، ادانٌ این صحبت رٍ 
 .دٍست نداشتو

 نفیسٌ جَن ٍ انیرسام کجان؟-

 .انیرسام بی تابی نی کرد، شیر نی خَاست. زٍدتر رفتن تَ خَنٌ-

ٌ ی فًهیدن تکَن دادم ٍ با گفتن ببخشیدی رفتو سهت شیر آبی کٌ  سرم رٍ بٌ نشَن
با رفتن انیرنحهد ٍ بستٌ . درست ٍسط حیاط بَد، با یٌ حَضچٌ سنگی آبی فیرٍزى ای

 .شدن در چَبی يال، انیرعلی تکیٌ از دیَار گرفت ٍ اٍند نزدیک نن

 .بدى نن، خَدم آب نیکشو برٍ تَ خَنٌ-

لحنش تلخ بَد ٍ صَرتش پر اخو، تَجًی نکردم ٍ لباس رٍ بٌ دٍ طرف؛ زیر شیر آب 
 .دستش جلَ اٍند ٍ نشست رٍی دست يام. پیچَندم
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 .نیگو بدى بٌ نن-

 .دیگٌ خیلی تلخ شدى بَد ٍ تند، دستش يو نی لرزید از زٍر عصبانیت

 : با لجبازی ٍ حرص گفتو. نگايی بٌ چشو ياش انداختو، نن گنايی نداشتو

 .نهیدم-

 :دستش نشت شد رٍی دستو ٍ باز نن گفتو

 .خَدت خَب نی دٍنی آقا انیرنحهد فقط نی خَاست شَخی کنٌ-

نفس عهیقی کشید ٍ نن با دستو آب ریختو رٍی سر شیر آب کٌ کفی شدى بَد ٍ بعد 
 .آب رٍ بستو

 .پَفی کشید، کالفٌ ٍ خستٌ

حتی از خَدم کٌ فکر نی کنو يهٌ چیز کنایٌ است، قبال برام نًو نبَد؛ ٍلی . خستٌ شدم-
 .حاال دٍست ندارم تَ اذیت بشی ٍ خجالت بکشی از کنار نن بَدن

آب لباس رٍ نحکو چلَندم ٍ بعد تَی يَا تکَندم تا آب اضافیش کانل برى ٍ خیلی 
 .چرٍک نشٌ

يهَن طَر کٌ نی رفتو سهت طنابی کٌ عهٌ از این سر تا اٍن سر حیاط ٍصل کردى بَد، 
 :برای خشک کردن لباس يا؛ گفتو

گهَنو راجع بٌ این نَضَع صحبت کردى بَدیو، اٍن شب خَنٌ بابابزرگ قصٌ نهی گفتو -
 .برات انیرعلی

 .اٍند نزدیک ٍ نن بی تَجٌ بٌ نگاى سنگینش گیرى يای قرنز رنگ رٍ رٍی لباس زدم

 :زیر لب گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

112 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

 .نتاسفو، بد حرف زدم-

 .نگايو رٍ دٍختو تَ نگاى پشیهَنش

ٌ ای در کار نبَدى ٍ ير کی رٍ کٌ از - ٌ يای بقیٌ اذیتو نهی کنٌ، ير چند تا حاال يو طعن طعن
دٍست ٍ آشنا دیدم ازت تعریف کردى؛ ايهیت يو نهیدم بٌ حرف يایی کٌ زیاد نًو 
 .نیستن؛ ٍلی اذیتو نی کنٌ این رفتارت کٌ یٌ دفعٌ غریبٌ نیشی ٍ غریبٌ نیشو برات

ٌ ای نی گشت برای گفتن کٌ با قدم يای  نگايش ينَز تَی چشو يام بَد ٍ دنبال جهل
آرٍنی رفتو تَی اتاقش ٍ رٍسریو رٍ جلَ آینٌ انداختو رٍی سرم ٍ ندل عربی بستو، بعد 

ٌ ی رٍسریو رٍ نرتب کردم، . از چند لحظٌ اٍند ٍ در اتاق رٍ پشت سرش بست حاشی
 .سعی نی کردم نگايش نکنو

 .چرا این جا اٍندی؟ نی رفتی تَی يال نن يو نی اٍندم-

 .لهس حضَرش ٍسط دلخَری يو یٌ نعهت بَد برام. عجب تعارف نسخرى ای

ٌ نَن شد بٌ زٍر چًار انگشت . بٌ خاطر سکَتش چرخیدم کٌ نزدیک اٍند ٍ فاصل
 .بازٍيام رٍ گرفت تَی دست ياش

 قًری؟-

 .لپ يام رٍ باد کردم ٍ با صدا خالی

 .نٌ، دلخَرم-

 .انگشت شصت ٍ اشارى م رٍ رٍی يو گذاشتو ٍ نصف بند انگشتو رٍ نشَنش دادم

 .این قدى يو قًرم-
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باز يو طاقت نیاٍردم ٍ . لب ياش بٌ یٌ لبخند نحَ باز شد، يهین يو غنیهت بَد
دست يام حلقٌ شد دٍر کهرش، فکر کنو باز شَکٌ شد کٌ دست يایی رٍ کٌ باياش 

ٌ يای نن این قدر براش سخت  بازٍيام رٍ گرفتٌ بَد تَی يَا نَند؛ نهی دٍنو چرا عاشقان
نن کٌ آرٍم شدى بَدم از نفس کشیدن عطرش بٌ این نزدیکی ٍ ! بَد ٍ شَکٌ کنندى؟

 :آرٍم گفتو. شنیدن صدای ضربان قلبش کٌ رٍی دٍر تند رفتٌ بَد

انیرعلی نهیشٌ دٍستو داشتٌ باشی؟ تَ رٍ جَن نن بٌ خاطر حرف يای نسخرى این قدر -
این قدر . بٌ يو نریز، نن نطهئنو تنًا کسی کٌ نی تَنو با اطهینان بًش تکیٌ کنو تَیی

خَايش نی کنو . از نن دٍر نشَ، این قدر ٍقتی نزدیکت نیستو فکريای بیخَدی نکن
ٌ م يو با فکر تَ نی گذرى  .نحل نن باش کٌ ير جانی

ٌ م ریخت ٍ دفن نی شد تَی تار ٍ پَد  نفًهیدم کی بغض کردم ٍ کی اشک يام رٍی گَن
ٌ م ٍ . لباس انیر علی ٌ ش نشست رٍی شَن دست ياش حلقٌ شد دٍر بازٍيام ٍ چَن

 :آرٍم گفت

 .گریٌ نکن، خَايش نی کنو-

يهین جهلٌ کافی بَد تا اشک يام بند بیاد، یٌ خَايش سادى؛ شاید برای پَشَندن این 
دست يام رٍ نحکو تر کردم ٍ حلقٌ دستو رٍ تنگ تر، لب . جهلٌ کٌ اشک يام آزارش نیدى

 :زدم

 .دٍستت دارم-

نفس عهیقی کشید، با فشار آرٍنی کٌ بٌ بازٍيام آٍرد نن رٍ از خَدش جدا کرد ٍ با 
ٌ يام پاک  .انگشتش رد اشک يام رٍ از رٍی گَن

 .راستی نهنَن بٌ خاطر لباسو، حسابی تهیز شدى بَد-
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نهی دٍنو چرا حس کردم چشو ياش بًو نیگٌ دٍستو . نگايو رٍ دٍختو بٌ چشو ياش
 .دارى؛ ٍلی بٌ زبَن نیاٍرد ٍ نسیر صحبتهَن رٍ تغییر داد

ٌ م بَد، احتیاجی بٌ این يهٌ تشکر نیست-  .ٍظیف

*** 

 شرٍع کالس يا خَبٌ نحیا جَن؟-

 .صحبتو رٍ با عطیٌ تهَم کردم ٍ سر چرخَندم تا جَاب نفیسٌ رٍ بدم

ينَز کٌ اٍلشٌ، ٍلی خب درس يا یٌ خَردى، یعنی بیشتر از یٌ خَردى . نهنَن خَبٌ-
 .کالس يانَن يو ترم اٍلی حسابی فشردى ست. سختٌ

 .انیرنحهد لیَان چایش رٍ نصفٌ گذاشت تَی نعلبکی جلَش

ٌ ت انتخاب خَدتٌ یا رفتی پیش نشاٍر تحصیلی؟-  رشت

ٌ يای ریاضی حس خَبی بٌ نن نیدى. انتخاب خَدنٌ، نشاٍرى نرفتو-  .حل کردن نسئل

 :عطیٌ دستش رٍ بٌ طرفو نشَنٌ گرفت ٍ رٍ بٌ بقیٌ گفت

ٌ ست دیگٌ، آخٌ کی از ریاضی خَشش نیاد؟-  دیٍَن

 .نن-

 .نگاى ذٍق زدى م رٍ بٌ انیرعلی دٍختو کٌ عطیٌ ابرٍ باال انداخت

 .کی نیرى این يو راى رٍ؟ خب تَ يو یکی لنگٌ این نحیایی دیگٌ! نٌ بابا-

 .انیرعلی ابرٍياش رٍ بانزى، با يهاينگی چشو ياش باال داد

ٌ م؟-  آيا یعنی نن يو دیٍَن
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 .عطیٌ لبش رٍ بٌ طرز نسخرى ای گزید

 .بالنسبت داداش، نن نحیا رٍ گفتو-

 .انیرعلی خندى ش گرفتٌ بَد ٍلی سعی نی کرد جدی باشٌ

 .نحیا يو خانَنهٌ، دٍبارى نبینو بًش بگی دیٍَنٌ-

نگاى عهٌ ٍ عهَ احهد يو کٌ با يو ریزریز حرف نی زدن با این حرف يا چرخید رٍی نا، 
البتٌ با یٌ لبخند خاص ٍ نًربَن ٍ نن بیشتر از قبل ذٍق کردى بَدم البتٌ با خجالت 

نگاى پرتشکرم رٍ بٌ انیرعلی دٍختو، عطیٌ براق شد چیزی بگٌ کٌ انیرنحهد با . زیاد
 .خندى پایان داد بٌ این دعَایی کٌ شَخی بَد

ٌ ت رٍ . کار خَبی کردی نحیا خانَم- آدم باید طبق خَاستٌ خَدش انتخاب کنٌ، اگٌ رشت
ٌ ت يو بٌ درس خَندن از بین نیرى  .دٍست نداشتٌ باشی عالق

 .سرم رٍ بٌ نشَنٌ تایید حرفش تکَن دادم

 .این بار نخاطب انیرنحهد عطیٌ شد

خب عطیٌ خانَم، ان شاءاهلل انسال کٌ دیگٌ سخت نی خَنی کٌ یٌ رشتٌ خَب قبَل -
 بشی؟

 .دارم نی خَنو دیگٌ، حاال شها دعا کنین اٍن رشتٌ خَبٌ رٍ قبَل بشو-

ٌ ش شکلک درآرم . انیرنحهد بٌ لحن جسَر عطیٌ خندید ٍ نن چقدر دلو خَاست ٍاس
ٌ ی صحبت انیرنحهد ٍ عطیٌ تَجٌ نکردم ٍ رٍ بٌ انیرعلی کٌ کنار نن  دیگٌ بٌ ادان

نشستٌ بَد ٍ رفتٌ بَد تَی فکر ٍ چشو دٍختٌ بَد بٌ گل يای قالی دست باف قدیهی 
 :الکی رنگ، گفتو
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 فردا يو نیری؟-

 :با پرسش سربلند کرد کٌ گفتو

 کهک عهَ اکبرت؟-

ٌ ی کارياش نیشو  .لبخند نحَی زد، نن پیگیر يه

 .نعهَال ير جهعٌ نیرم-

 نیشٌ یٌ رٍز نن يو بايات بیام؟-

 .چشو ياش، از رٍی تعجب کهی بازتر شد

 جدی کٌ نهیگی؟-

ٌ ی يهٌ چیز رٍ نی خَاست  .لب يام رٍ با زبَنو تر کردم، کنار انیرعلی کٌ يستو دلو تجرب

 .چرا، اتفاقاًال جدیِد جدی يستو-

 .نحیا حرفش يو نزن، ينَز رٍز تشییع جنازى ی اٍن نانان بزرگت رٍ یادم نرفتٌ-

سَم راينهایی بَدم کٌ فَت شد ٍ رٍز تشییع . از یاد نانان بزرگ نادریو قلبو فشردى شد
جنازى، نَقع ٍداع با دیدن بدن کفن پَشش از حال رفتو ٍ تا یٌ ناى از ٍحشت کنار 

نانان با فَت نانان بزرگ رسهاًال تنًا . نانانی نی خَابیدم کٌ خَدش سخت عزادار بَد
نحل نن تک دختر بَد ٍ با . شد، بابابزرگ رٍ قبل از دنیا اٍندن نن از دست دادى بَد

فَت نانان بزرگ، دٍ دایی بزرگو رٍ يو دیگٌ خیلی کو نی دیدیو ٍ دیداريانَن رسید بٌ 
ٌ قدر دلو تنگ نی شد برای نانان بزرگو با اٍن گیس يای سفیدش . عید تا عید گايی چ

 .کٌ يهیشٌ بافتٌ بَد

 .ٍلی دٍست دارم بیام-
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ٌ ی ننفی تکَن داد  .سری بٌ نشَن

 .اصال نهیشٌ-

 .ٍا رفتو، فکر نی کردم استقبال نی کنٌ

 چرا نٌ؟ پس خَدت چرا رفتی؟-

با نًربَنی بًو خیرى شد ٍ نن تَی این جهع دستو بٌ يیچ جا بند نبَد کٌ بتَنو فداش 
 .بشو

 .نحیا نن یٌ نردم، باید بتَنو بٌ ترس يام غلبٌ کنو. نن فرق نی کنو-

 .بنا رٍ گذاشتو بٌ لجبازی

 .اگٌ دیدم طاقت ندارم خَدم نیام بیرٍن. خَايش نی کنو، فقط یٌ بار-

 .دٍست ندارم باز يو برات کابَس شب درست کنو، نهیشٌ، نی دٍنو ترسَیی-

 :اخو نصنَعی کردم ٍ دلخَر گفتو

 !انیرعلی-

 .تک خندى ش رٍ با چایش پایین داد

 .جَنو؟ خب حقیقتٌ دیگٌ-

آرى خب حقیقت بَد، حقیقتی کٌ انیرعلی . گرم شدم از جَنو گفتنش ٍ اخو يام باز شد
 .نی دٍنست ٍ نن باید ذٍق زدى نی شدم نٌ دلخَر

فنجَن چایش رٍ تَی نعلبکی گل سرخی گذاشت ٍ نگاى نن کشیدى شد رٍی تَپ 
کَچیکی کٌ انیرسام داشت باياش بازی نی کرد، حاال اٍن تَپ اٍندى بَد سهت نن ٍ 
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چشهکی بًش زدم ٍ تَپ رٍ آرٍم . نگاى انیرسام يو با تَپ رٍی نن کشیدى شدى بَد
پرت کردم سهتش کٌ ذٍق کرد ٍ ٍقتی خندید دٍ تا دندٍن سفید خَشگل پایینش دیدى 

ٌ ياش، بلند گفتو  :شد ٍ نن بی حَاس با ذٍق برای این کَدکان

ٌ ت-  .الًی قربَنت برم نفس، با اٍن دندٍن يای برنج دٍن

با دیدن لبخند کش اٍندى ی . یٌ دفعٌ سکَت کانل شد ٍ نگاى يای نتعجب رٍی نن
 :انیرسام اٍل از يهٌ عهَ احهد خندید کٌ عطیٌ گفت

 .چتٌ تَ با این قربَن صدقٌ رفتنت؟ يهٌ رٍ سکتٌ دادی-

بٌ انیرسام اشارى کرد کٌ فکر نی کرد، حاال اٍن نرکز تَجٌ قرار گرفتٌ ٍ با ذٍق دست 
 .نی زد

 .این رٍ ببین چٌ خَشش يو اٍندى-

لب پایینو رٍ بٌ دندٍن گرفتو ٍ يهٌ بٌ حرف عطیٌ ٍ این بچگی کردن نن خندیدن ٍ 
 .نفیسٌ انیرسام رٍ کٌ بغلش بَد بلند کرد ٍ گرفت سهت نن

بٌ جای قربَن صدقٌ رفتن یکو نگًش دار ببینو نیو ساعت دیگٌ يو باز . بیا زن عهَش-
 .قربَنش نیری یا فرار نی کنی

دٍبارى صدای خندى، نًهَن يال کَچیک شد ٍ نن حس خَبی پیدا کردم از لحن 
با . صهیهی نفیسٌ کٌ نَقع طرف داری انیرعلی از نن، یٌ لنگ ابرٍش باال رفتٌ بَد

کهال نیل انیرسام رٍ گرفتو ٍ ٍقتی قشنگ بـ ـَسٌ بارٍنش کردم بین خَدم ٍ عطیٌ 
نشَندنش ٍ اٍن دٍبارى شرٍع کرد با ذٍق دست زدن، نحکو بَسیدنش ٍ دلو ضعف 

ٌ ش  .رفت برای این سادگی کَدکان

ٌ يا رٍ دٍست داری نٌ؟-  گهَنو خیلی بچ
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نگايو رٍ از انیرسام کٌ حاال با عطیٌ بازی نی کرد گرفتو ٍ بٌ نفیسٌ نگاى کردم، چٌ خَب 
کٌ بعد از اٍن بحخ نسخرى حاال راجع بٌ چیزيای نعهَلی حرف نی زدیو؛ بدٍن 

 .دلخَری

دلو نی خَاد نن يو باياشَن بچٌ بشو ٍ . آرى، ٍقتی نزدیکشَنو حس خَبی دارم-
 .بچگی کنو، بی دغدغٌ

 :عطیٌ آرٍم ٍ زیر لبی گفت

ٌ ای دیگٌ-  .نٌ کٌ االن خیلی بزرگی، بچ

نی دٍنستو صداش رٍ نفیسٌ نشنیدى، برای يهین برای تالفی؛ با چشو يام براش خط ٍ 
 .نشَن کشیدم کٌ لبخند دندٍن نهایی زد ٍ نن با ریز کردن چشو يام نگايو رٍ گرفتو

ٌ ای کٌ داری- ٌ ی خفت ٌ دار بشی با این حس يای نادران  .پس فکر کنو خیلی زٍد بچ

حس کردم صَرتو داغ شد، خَب بَد انیرنحهد ٍ عهَ با يو صحبت نی کردن ٍ 
حَاسشَن بٌ نا نبَد؛ این حرف يای ير چند نعهَلی؛ انا حسی بٌ اسو حیا رٍ تَ 

 .ٍجَدم زندى نی کرد

 .عهٌ يو حرف نفیسٌ رٍ رٍی يَا قاپید

ٌ ی شها دٍ تا رٍ يو نن ببینو بٌ يهین زٍدی-  .ان شاءاهلل بچ

داشتو از خجالت نحَ نی شدم ٍ صَرتو تا حد نهکن پایین افتاد، انیرعلی ظايراًال بٌ 
ٌ ی  صحبت يای عهَ گَش نی کرد؛ ٍلی چین ظریف پیشَنیش نشَن نی داد نتَج

 .حرف يای نا يو يست ٍ نن بیشتر احساس شرم کردم

خندى ی ریز ریز عطیٌ يو رفتٌ بَد رٍی اعصابو، از بین دندٍن يام کَفتی نحارش کردم کٌ 
 :نیَن خندى ش گفت
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نطهئنو انیرعلی االن حسابی آتیشیٌ، نتنفرى از این حرف يای ٍ صحبت يا کٌ بٌ جای -
 .باریک نیکشٌ

 .لب پایینو رٍ زیر دندٍنو گرفتو

 !عطی خجالت بکش نی فًهی چی نیگی؟-

 .عرٍسک انیرسام رٍ براش کَک کرد ٍ بی خیال بَد

عطی ٍ درد، اسهو رٍ کانل بگَ؛ خَبٌ بًت يشدار دادى بَدم شَيرت يهین االن يو -
 .برزخیٌ يا

زیر چشهی نگايو رٍ چرخَندم، نٌ انگار خدا رٍ شکر دیگٌ نتَجٌ عطی گفتن نن نشدى 
 .بَد؛ ٍلی نَندى بَد اخو رٍی پیشَنیش

*** 

ٌ جا کردم تا گَشیو رٍ جَاب بدم؛ ٍلی نحسن زٍدتر از  بدن بی حالو رٍ رٍی تخت جاب
نن يو . نن گَشی رٍ برداشت ٍ تهاس رٍ ٍصل کرد ٍ نًلت نداد ببینو کی پشت خطٌ

اٍن قدر حَصلٌ نداشتو کٌ این شیطنتش رٍ با غرغريای يهیشگیو جَاب بدم، فقط 
ٍ  تخسیش کٌ اعصابو رٍ بٌ يو نی ریخت  .صدای نحسن رٍ نی شنیدم 

 .يست، ٍلی دارى نی نیرى... سالم، شها خَبین؟-

 :چشو يام گرد شد ٍ با صدایی کٌ از شدت گلَدرد دٍرگٌ شدى بَد گفتو

 کیٌ نحسن؟-

جَابو رٍ نداد ٍ يهَن طَر کٌ با پشت خطی صحبت نی کرد برای نحهد چشو ٍ ابرٍ 
 .اٍند، نعلَم بَد دارن آتیش نی سَزٍنن
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ناراحت نشین بٌ دیار باقی . نٌ بابا، چیز نًهی نیست، فقط کهی تا قسهتی رٍ بٌ نَتٌ-
 .کٌ شتافت خبرش رٍ بًتَن نیدم فقط نژدگَنی نا یادتَن نرى

عصبی شدى بَدم؛ ٍلی تَان تکَن خَردن يو نداشتو ٍ نحسن يو حسابی جدی حرف 
 .نی زد ٍلی نحهد نی خندید

 کی بًت گفت جَاب بدی؟ اصال کیٌ؟ چرا دری ٍری نیگی؟. گَشی رٍ بدى نن-

ٌ ای بٌ نن نکرد؛ انا لحنش تغییر کرد ٍ خندٍن  .باز يو تَج

باز این دردٍنٌ سرنا خَردى نا يو شدیو نَکرش، باٍر کنین . نٌ بابا چیزیش نیست_
نحیا . چیزیش نیست؛ فقط یٌ تب باالی چًل درجٌ ٍ گلَ درد ٍ آبریزش بینی، يهین

 .زیادی لَسٌ ٍ گرنٌ چیزیش نیست

ٌ ی جفتشَن رٍ بکنو نانان با چٌ . يو خندى م گرفتٌ بَد ٍ يو دلو نی خَاست کل
 .دٍنفری نن رٍ تنًا گذاشتٌ بَد ٍ رفتٌ بَد با بابا نًهَنی

 .گَشی گَشی. چشو -

ٌ قدر دلو نی خَاست اٍن گَشی نستطیلی رٍ تَی  نَبایلو رٍ گرفت سهتو ٍ نن چ
 .سرش خَرد کنو

بگیر شَيرت دارى پس نیفتٌ، بًش بگَ چیزیت نیست، لطفا خَدت رٍ براش لَس -
 .نکن

چشو غرى ای بًش رفتو، حسابی حرصی شدم؛ از اٍن ٍقت این دری ٍری يا رٍ داشت بٌ 
 !انیرعلی نی گفت؟

با زحهت سالم بلندی تَنستو بگو؛ چَن حسابی گلَم نی سَخت، بدترین چیزی کٌ 
 .تَی سرنا خَردگی بَد ٍ يهیشٌ نن دچارش نی شدم
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 .صدای نگرانش تَ گَشو پیچید

 سالم نحیا، چی شدى؟-

 .دلو گرم شد از دل نگرانیش

 .يیچی نیست، سرنا خَردم-

از صبح تعهیرگاى بَدم سرم يو حسابی شلَغ، دیدم انرٍز بٌ نن . نهی دٍنستو ببخشید-
ٌ ش تَ زنگ نی زنی  .زنگ نزدی گفتو شاید قًری کٌ يه

لبخندی دٍست داشتنی رٍی لبو نشست، خَشحال شدم از این کٌ یادش نَندى بَد ير 
 .رٍز نن زنگ نی زنو ٍ نیشو احَال پرسش

نی دٍنو رٍزيا فرصت . حالو زیاد خَب نبَد، نتَنستو ٍگرنٌ قًر نبَدم. نرسی زنگ زدی-
 .نداری

 دکتر نرفتی؟. صدات حسابی گرفتٌ است-

 .گلَم خیلی درد نی کنٌ. نٌ-

 حاال نًهَن نهی خَای؟-

 :با پرسش تکرار کردم

 نًهَن؟-

راستش ناشین بابا رٍ گرفتٌ بَدم بايو بریو بیرٍن، داشتو . نزدیک خَنٌ شهام-
 .نی اٍندم اٍن جا کٌ از دایی اجازى بگیرم بعد بریو

ذٍق کردم از این رفتار انیرعلی، دفعٌ اٍل بَد خب؛ ٍلی چرا حاال کٌ نهی تَنستو از جام 
 :با صدای گرفتٌ ٍ پنچری گفتو! تکَن بخَرم؟



 

www.lovelyboy.blog.ir 

123 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

 .حالو خیلی بدى-

 :با خندى کَتايی گفت

 حاال یعنی نیام اٍن جا؟-

 :يَل کردى از رفتنش گفتو

 کجایی االن؟. چرا چرا-

 .پشت در خَنٌ، بٌ نحسن بگَ در رٍ باز کنٌ-

بی حَاس نَبایل رٍ قطع کردم ٍ يَل کردى از ترس این کٌ نبادا پشیهَن بشٌ بٌ 
 :نحسن گفتو

 .زٍد در رٍ باز کن انیرعلی پشت درى-

 .نحهد ابرٍ باال انداخت

 !از اٍن نَقع صدات در نهی اٍند، چی شدى يَار نی زنی؟. خب حاال-

 .چشو غرى ای بًش رفتو

ٌ ت رٍ ندارم-  .لطفا نزى نریز، حَصل

. تهام بدنو درد نی کرد، با زحهت خَدم رٍ باال کشیدم ٍ تکیٌ دادم بٌ پشتی تخت
 .انیرعلی با خندى ٍارد اتاقو شد ٍ این یعنی باز این نحسن خَشهزى گری کردى

سالم گرنی کرد ٍ دستش رٍ جلَآٍرد، دستو رٍ گذاشتو تَی دستش کٌ چینی بٌ 
ٌ ش نشست رٍی پیشَنیو ٍ دلو ضعف رفت برای اخهش  پیشَنیش افتاد ٍ دست دیگ

حاال دلو یکو ناز کردن نی خَاست ٍ این اخهش . کٌ حاصل دل نگرانی برای نن بَد
 !یعنی خریدار داشت دیگٌ؟
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 .خیلی تب داری-

 .نٌ بابا، چًل درجٌ کٌ چیزی نیست ينَز بٌ نرحلٌ تشنج نرسیدى-

اگٌ این دٍقلَيا گذاشتن . چشو غرى  ای بٌ نحهد رفتو کٌ انیرعلی با خندى سر تکَن داد
نن یکو خَدم رٍ براش لَس کنو، يهیشٌ آنادى بٌ خدنت بَدن برای حال گیری ٍ بانزى 

 .بَدن

 .پاشَ لباس بپَش بریو دکتر، نن خَدم بٌ دایی زنگ نی زنو-

 :ترسیدى گفتو

 .نٌ نٌ الزم نیست، خَب نیشو-

 .ابرٍياش باال پرید

ٌ جَری خَب نیشی؟ پاشَ-  .چ

 .نٌ انیرعلی خَبو-

 :لب تخت نشست ٍ نگايش رٍ دٍخت بٌ چشو يام ٍ آرٍم گفت

 ...یٌ دکتر کٌ نی تَنو خانَنو رٍ ببرم، نهی تَنو؟ دٍست نداری با نن-

ٌ ی پریشَنی گفتو  :پریدم ٍسط حرفش ٍ با قیاف

 .جَن نحیا ادانٌ ندى، نی بینی حالو خَش نیست-

 .نگايش جدی شد

 پس چرا يَل کردی ٍ نهیای؟-

 .نحسن صدای انیرعلی رٍ شنید
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 .چَن از آنپَل يایی کٌ قرارى نَش جان کنٌ نی ترسٌ-

 .انیرعلی با اٍن نگاى خندٍن ٍ گرد شدى نگايو کرد کٌ تایید کنو

 راست نیگٌ؟-

 :با خجالت پتَ رٍ کشیدم رٍی سرم ٍ با حرص گفتو

 .يرکسی از یٌ چیزی نی ترسٌ! خب چی کار کنو ترسٌ دیگٌ. آرى راست نیگٌ-

 .نحهد طعنٌ زد ٍ اگٌ حالو خَب بَد، قطعا یٌ بالیی سرش نی آٍردم

حاال نکٌ تَ فقط از آنپَل نی ترسی، اگٌ تاریکی شب ٍ نردى يا ٍ جن ٍ پری ٍ دزد يای -
 .خیال تَ رٍ فاکتَر بگیریو؛ آرى راست نیگی فقط از آنپَل نی ترسی

. با حرص جیغ خفیفی کشیدم، انیرعلی با خندى ی بلندش آرٍم پتَ رٍ از رٍی سرم کشید
ٌ م نطهئناًال خندى دار بَد  .چند تار از نَيام بر اجر الکتریسیتٌ رٍی يَا نَند ٍ قیاف

نن بٌ دکتر بگو . تبت خیلی باالست، نعلَنٌ گلَت عفَنت دارى. پاشَ بریو دختر خَب-
 بٌ جای آنپَل، خشک کنندى ی قَی تر بنَیسٌ قبَلٌ؟ نیای؟

ٌ يا لب چیدم  .نحل بچ

نخیر نهیشٌ، الکی بٌ نن ٍعدى ندى، بابا يو يهیشٌ يهین رٍ نیگٌ؛ ٍلی ٍقتی دکتر -
 .آنپَل نی نَیسٌ بٌ زٍر نی بردم تزریقاتی نیگٌ برای خَدتٌ دخترم

 .بٌ لحن بچگانٌ ٍ پر حرصو، با سر تکَن دادنش خندید

 .پس الاقل جَشَندى بخَر-

 .لب چیدم؛ ٍلی خَشحال شدم کَتاى اٍندى، جَشَندى يای تلخ بًتر از آنپَل بَد
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 .باشٌ-

نحسن ٍ نحهد با يهَن شَخی يای نسخرى شَن کٌ انیرعلی رٍ نی خندٍند ٍ نن 
 .حرص نی خَردم از اتاق بیرٍن رفتن ٍ انیرعلی کهکو کرد دراز بکشو

 .این جَری نعذبو خب-

ٌ م، پَست دستش یٌ کو زبر بَد؛ ٍلی  دستش رٍ نَازش گَنٌ کشید رٍی نَيام ٍ شقیق
 .اذیتو نهی کرد ٍ برعکس لذت نی بردم از نَازش دست ياش کٌ اٍلین دفعٌ بَد

 .راحت باش-

 :آرٍم شدى از نَازش دست انیر علی گفتو

 .نهنَن کٌ اٍندی-

 .نگاى از نن دزدید ٍ حرفش ٍای بٌ حرفش

 .دلو برات تنگ شدى بَد-

ل خَرد تَی ٍجَدم ٍ لبخند زدم ٍ دستش رٍ کٌ جابت شدى بَد رٍی  یٌ گَلٌ آرانش قِد
ٌ م بَسیدم  .گَن

 .اخو نصنَعی کرد ٍ باز يو اعتراض

 !نحیا خانَم-

 :لب چیدم ٍ تخس گفتو

ٌ ایٌ کٌ دلت برای نن تنگ نیشٌ بعد از این يهٌ ندت. خب چیٌ ذٍق کردم-  .اٍلین دفع

 .نگايش گو شد تَی نگايو
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 ...یعنی... نی دٍنو ٍلی خب نن. ببخش نحیا-

نذاشتو حرفی رٍ کٌ نعلَم بَد خَب نیست تکهیل کنٌ، آخٌ قصدم اصال گلٌ نبَد کٌ 
 :ناراحتش کنو برای يهین با شَخی گفتو

باز يو نعرفت تَ کٌ اٍندی دیدنو، نن کٌ ير . نن يو خیلی دلو برات تنگ شدى بَد-
 .ٍقت دلو تنگ شد فقط بًت زنگ زدم

 .لبخند تلخی نشست رٍی صَرتش

 ...کٌ اٍن يو يهیشٌ نن-

ٌ ی حرفش رٍ خَرد ٍ پَفی کشید، نهی دٍنستو یٌ جهلٌ این جَری بًهش نی ریزى  .ادان

 !بیخیال گذشتٌ دیگٌ، باشٌ؟-

 .زل زد تَی چشو يام

خب . دارى دٍناى از عقدنَن نی گذرى ٍ نن ينَز یٌ بار درست ٍ حسابی نبردنت گردش-
نن رٍ ببخش نحیا، . بابا دیگٌ نهی تَنٌ نحل قدیو سر پا باشٌ ٍ کاريا گردن ننٌ

دیگٌ حاال نی ترسو از پشیهَن . نهی تَنو دٍران عقد پر خاطرى ای برات بسازم نحل بقیٌ
 .شدنت

ٌ ی آرانش بَد؛ یعنی االن نفس ياش بند شدى بَد بٌ نفس يام کٌ  این دٍنین گَل
 .نی ترسید از پشیهَنیو، کٌ نن نطهئن بَدم اتفاق نهی افتٌ

ٌ يایی رٍ کٌ . يهین کٌ يستی خَبٌ- يهین کٌ حس کنو دٍستو داری، لحظٌ لحظ
نن نهی خَام نحل بقیٌ باشیو، نی خَام خَدنَن . بايات يستو برام نیشٌ خاطرى

 .نحیا قربَن این گرفتار بَدن ٍ خستگیت. باشیو
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 .تکَنی خَرد از این قربَن صدقٌ رفتن سادى ٍ صهیهیو ٍ لب زد

 .خدا نکنٌ-

 :دستش رٍ کٌ بین دٍ دستو حصار کردى بَدم فشار آرٍنی دادم ٍ گفتو

. يهین کٌ با يهٌ خستگیت اٍندی این جا ٍ يهیشٌ لبخند رٍ لبتٌ برام دنیا دنیا نی ارزى-
نگٌ . حاضرم يهیشٌ تَ خَنٌ بهَنو ٍ بیرٍن نرم؛ ٍلی تَ باشی ٍ فکرت نال نن باشٌ

فقط گردش رفتن ٍ خَش گذرٍنی خاطرى نی سازى؟ ٍقتی دل نگرانو نیشی برام نیشٌ 
 .خاطرى

 :لبخند نحَی صَرتش رٍ پر کرد ٍ نن حرف دلو رٍ ادانٌ دادم

، يهیشٌ با یٌ رٍیا خَابیدم، این کٌ تَ  نی دٍنی انیرعلی از ٍقتی فًهیدم دٍستت دارم-
خستٌ بیای خَنٌ ٍ دست يا ٍ لباس يات کحیف باشٌ ٍ نن کهکت کنو دست يات رٍ 

 .بشَری؛ بًت بگو خستٌ نباشی یک کو يو غر بزنو چرا لباست کحیف شدى

 :تلخندی زد ٍ زیر لبی گفت

ٌ ای؟- يهٌ دنبال یٌ شَير نهَنٌ نی گردن کٌ با افتخار کنارش قدم بردارن اٍن ٍقت ! دیَن
 تَ آرزٍی شستن دست يای سیاى ٍ لباس کحیفو رٍ داشتی؟

ٌ يای ریز ٍ سفید  نگايو رٍ از چشو يایی کٌ حاال برق نی زدن گرفتو ٍ خیرى شدم بٌ دکه
 .سرآستینش

افتخار نی کنو کنارت قدم بردارم؛ چَن نی دٍنو یٌ شَير ٍاقعی يستی کٌ نی تَنو بًت -
داشتن ظاير ٍ نارک کٌ فقط چشو پرکنٌ بٌ درد نن نهی خَرى، چیزی کٌ نن . تکیٌ کنو

رٍ خَشحال نی کنٌ اینٌ کٌ تَ با يهَن دست يای سیايت عجلٌ کنی بیای دنبالو برای 
خیالو راحتٌ اگٌ جایی کارم گرى بخَرى یا جایی باشو . این کٌ نن تَی شب نعطل نشو
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کٌ بترسو ٍ بًت زنگ بزنو سریع خَدت رٍ بًو نی رسَنی ٍ نن بٌ جَن نی خرم اٍن 
لباس يای سیاى کارت رٍ کٌ از عجلٌ یادت رفتٌ باشٌ در بیاری، نیشٌ برام افتخار کٌ برات 

 .نًو بَدم

دستش نشت شد بین دست يام ٍ نهی دٍنو چرا کالفٌ شد ٍ تَ نگايش کهی ترس 
خَاست حرفی بزنٌ کٌ صدای . نفس نی کشید، عهیق ٍلی آرٍم ٍ شهردى. نشست

 :نحسن بلند شد کٌ در جَاب نانانِد تازى رسیدى نی گفت

 .آقا انیرعلی پیش نحیاست-

 :دستش از بین دستو کشیدى شد ٍ ایستاد، خیلی با عجلٌ گفت

 .نن دیگٌ برم... ان شاءاهلل بًتر باشی-

 .حتی نًلتو نداد برای خداحافظی

*** 

حتی ! چند رٍز گذشتٌ ٍ نن ينَز فکر نی کردم چرا اٍن شب انیرعلی زٍد گذاشت ٍ رفت
ٌ دارشد . رٍز بعد فقط یٌ احَالپرسی سادى ازم کرد کٌ عَض خَشحال شدن دلو غص

نهی فًهیدم چرا یٌ دفعٌ انیرعلی نًربَن شدى، نی شد انیرعلی قدیهیِد اٍل عقدنَن؛ 
 .شاید اٍن شب نن حرفی زدم کٌ ناراحت شد

کالسو تهَم شدى بَد ٍ با بدنی کٌ بی حال بَد، بٌ خاطر سرناخَردگیِد چند رٍز پیش 
ٌ يا رٍ آرٍم آرٍم پایین نی اٍندم؛ با ٍیبرى رفتن گَشیو تَی جیب نانتَم اٍن رٍ  پل

 .برداشتو ٍ تهاس رٍ ٍصل کردم

 علیک سالم عطیٌ خانَم، چٌ عجب یاد نا کردی؟-

 بًتری؟ بٌ دیار باقی نشتافتی ينَز؟. علیک سالم عرٍس-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

130 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

 حاال فرنایش؟. بٌ کَری چشو تَ حالو خَبِد خَبٌ-

 حاال جدی جدی خَبی؟... عرض کنو خدنتت کٌ-

دارم از خستگی نی نیرم، سٌ کالس پشت سر يو داشتو . کَفت عطیٌ حرفت رٍ بزن-
 .االن تازى دارم نیرم خَنٌ

 .خب حاال کَى کٌ نکندی-

 .پَفی کردم ٍ چی نی شد صدای انیرعلی جای عطیٌ تَ گَشو طنین نی نداخت

 .قطع نی کنو يا-

 !تَ غلط نی کنی گَشی رٍ رٍی خَايرشَيرت قطع کنی، بی حیا-

 :بلند گفتو ٍ چند نفری نزدیک در خرٍجی سالن نگايو کردن

 !عطی-

 .خندید ٍ نن این طرف خط سر بلند نکردم کٌ نگايی تَبیخو کنٌ

خب عرضو بٌ حضَرت کٌ با . درد، نگَ عطی، آخر یٌ بار جلَی انیرعلی سَتی نیدی-
ٌ یت  ...اٍن اخالق زنب

 بی تربیت-

 .این بار قًقٌ زد ٍ نن يو خط لبخندی رٍ لبو جا خَش کرد

 .نانان گفت فردا نًار بیای این جا-

 !دلخَر بَدم از انیرعلی ٍ یعنی دلو ننت کشی نی خَاست؟

 .نٌ نهنَن-
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 .صداش نن رٍ بٌ باد تهسخر گرفت

ٍا چرا آخٌ؟ افتخار نهیدین یا دارین ناز نی کنین ؟ گفتٌ باشو خریدار ندارى نیَندی يو -
 .بًتر

 .ٍارد حیاط دانشگاى شدم ٍ نگايی بٌ آسهَن پرستارى ی باالی سرم انداختو

 .کشتٌ نردى این نًهَن دعَت کردنتو-

 نن يهین ندلی بلدم، نیای دیگٌ؟-

برای رفع دلتنگی کٌ . نفسو رٍ با صدا بیرٍن دادم ٍ بخار بزرگی جلَی دينو شکل گرفت
 .خَب بَد این دعَتی

 .باشٌ نهنَن، از عهٌ تشکر کن-

ٌ م خراب بشٌ انسال؛ گردن - خب دیگٌ خیلی حرف نی زنی، از درس يام افتادم، اگٌ رتب
 .تَئٌ

 .نٌ این کٌ خیلی يو درس خَنی-

 .خداحافظ نحی جَن. از تَ درس خَن ترم-

 .خندى م گرفتٌ بَد ٍ خَايرشَير بازی يای عطیٌ جايایی بٌ درد نی خَرد

 .خداحافظ دیٍَنٌ-

 .خَدتی ای گفت ٍ تهاس قطع شد

از سرنای زیاد کهی تَی خَدم نچالٌ شدم ٍ قدم يام رٍ تند کردم، کاش این سرنا الاقل 
بٌ قسهت شلَغ حیاط دانشگاى رسیدم انگار يهیشٌ تَ . با خَدش برف ٍ بارٍن نی آٍرد

این نحَطٌ کٌ پر بَد از درخت کاج يای کٌ تَی زنستَن يو سبز بَدند، بعد از کالس 
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ٌ ی دیگٌ بَد بعد از درس، برای گرفتن . يهٌ این جا کنفرانس نی ذاشتن کالًال یٌ جلس
نن يو کٌ اٍن قدريا با کسی . جزٍى ٍ تحلیل يای درسی دٍستانٌ از حرف يای استاد

صهیهی نشدى بَدم کٌ تَ این گفتگَيا شرکت کنو؛ چَن اغلب نجرديا با يو يهدل 
بَدن یا يو دٍست يایی کٌ از دبیرستان با يو اٍندى بَدن دانشگاى؛ انا خب با يهٌ 

ٌ ی اطرافو گرفتو ٍ . يو در عین حال دٍست بَدم؛ انا فقط سر کالس نگايو رٍ از يهًه
ٌ ی تَانو ٍ انشب خدا  سرعت قدم يام رٍ بیشتر کردم؛ ٍلی یٌ دفعٌ تحلیل رفت يه

 .آرزٍم رٍ خَدش از دلو گرفتٌ بَد

باٍر نهی کردم این جا باشٌ، نتَجٌ نن نشد ٍ قدم ياش رٍ . انیرعلی بَد، آرى خَدش بَد
 .تند کرد سهت خرٍجی دانشگاى

ٌ طَر شرٍع کردم بٌ دٍییدن ٍ داد زدم  :نفًهیدم چ

 انیرعلی؟ انیرعلی؟-

ٌ يا با يیجان  صدام رٍ شنید ٍ ایستاد، نگاى خیلی يا چرخید رٍی نن کٌ نحل بچ
 .نی دٍیدم ٍ خدا کنٌ این رفتارم از سهت انیرعلی اخطار نگیرى؛ دلو تنگ بَد خب

سرعتو این قدر زیاد بَد کٌ نحکو بًش خَردم، صدای پَزخند ٍ تهسخر اطرافیانو رٍ 
شنیدم ٍ نتلک يایی رٍ کٌ نن رٍ نشَنٌ رفتٌ بَد؛ ٍلی نگٌ نًو بَد ٍقتی انیرعلی 

 !این جا بَد؟

 :سرزنش گر گفت

 .چٌ خبرى نحیا-

یادم رفتٌ بَد دلخَر بَدنو، با لبخند یٌ قدم عقب رفتو ٍ بٌ صَرتش نگاى کردم؛ چٌ قدر 
 .دلتنگ بَدم براش
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 اٍندی دنبال نن؟. ببخشید دیدم داری نیری، فکر کردم البد با خَدت گفتی نن رفتو-

 .بٌ نَياش دست کشید ٍ سرش رٍ تکَن داد ٍ انگاری داشت افکارش رٍ پس نی زد

 .خب راستش آرى-

 :باياش يو قدم شدم ٍ بیرٍن اٍندیو کٌ گفت

. یکی از نشتری يانَن ناشینش این جا خانَش کردى بَد، زنگ زد اٍندم این جا-
نی دٍنستو انرٍز کالس داری گفتو ننتظرت بهَنو، با يو بریو؛ ٍلی اصال حَاسو بٌ سر 

 ....ٍ ٍضعو نبَد، کاش نهی

 .صدای پر از تردیدش رٍ نهی خَاستو، سر خَش پریدم ٍسط حرفش

 .نرسی کٌ نَندی با يو بریو-

 :نگايش رٍ چرخَند تَی صَرتو ٍ رٍی چشو يام جابت شد ٍ آرٍم گفت

 .ناشین ندارم-

ٌ يای پرسشی  !لحن انیرعلی کنایٌ داشت، خدا کی نی رسید آخر این کنای

 .نگايی بٌ خیابَن خلَت انداختو ٍ دستو رٍ دٍر بازٍش حلقٌ کردم

 .چٌ بًتر با اتَبَس نیریو، اتفاقا خیلی يو کیف دارى-

 !نگايش نیخ چشو يای خندٍنو بَد ٍ نهی دٍنو دنبال چی

 !با این سر ٍ ٍضعو با نن سَار اتَبَس نیشی؟-

دستش رٍ ريا کردم ٍ یٌ قدم عقب عقب رفتو، انیرعلی ایستاد ٍ نگايش يزارتا سَال 
 .داشت ٍ درعین حال ننتظر ٍاکنش نن
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 نگٌ سر ٍ ٍضعت چشٌ؟-

 .جلَ رفتو ٍ شرٍع کردم بٌ تکَندن خاک شلَار ٍ لباسش

 .فقط یکو خاکی بَد کٌ االن حل شد، لک لباست يو کٌ کَچیکٌ-

 .بٌ دست ياش نگاى کردم. نگايش نات شدى بَد ٍ خَدش ساکت

بیا یٌ آب نعدنی بخریو دست يات رٍ بشَر، بیا کٌ از آخرین سرٍیس اتَبَس جا -
 .نی نَنیو يا

 :نفس عهیق بلندی کشید ٍ خیلی خاص گفت

 نحیا؟-

 .لبخند نهی افتاد از لبو ٍ این نحیا گفتنش قلبو رٍ بٌ نفس نفس زدن انداختٌ بَد

 بلٌ آقانَن؟-

 .سرش رٍ تکَنی داد تا افکار يیچ ٍ پَچش بیرٍن بریزى

 !يیچی، يیچی-

قدم تند کرد سهت . یٌ يیچی گفت با يزار نعنی، یٌ يیچی کٌ يزار حرف داشت
یٌ شیشٌ آب نعدنی کَچیک خرید ٍ نن رٍی . سَپری نزدیکهَن ٍ نن يو دنبالش

ٌ ی سیاى ٍ چرب کف دستش کٌ بی صابَن  دست ياش آب ریختو ٍ کهک کردم تا اٍن لک
ٌ ی چادرم رٍ باال آٍردم ٍ . پاک نهی شد از بین برى دست يای خیسش رٍ تکَند کٌ نن لب

 :شرٍع کردم بٌ خشک کردن دست ياش، خَاست نانع بشٌ کٌ گفتو

 .چادرم تهیزى-

 .صداش گرفتٌ بَد ٍ کاش حالش کنار نن خَب نی بَد
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 .نی دٍنو، نهی خَام خیس بشٌ-

 .يَا سردى، دست يات خیس باشٌ پَستت ترک نی خَرى. خب بشٌ نًو نیست-

دٍبارى نگايش شد ٍ چشو يای نن، از اٍن نگاى يایی کٌ قلبو رٍ بی تاب تر نی کرد ٍ يزار 
بی يَا دست يام رٍ نحکو گرفت ٍ نن از این لهس دست ياش . تا حرف ٍ تشکر داشت

 .کهی لرزیدم

 بًتری؟-

ٌ يا گلٌ کردم  .چین انداختو بٌ پیشَنیو؛ ٍلی لحنو تلخ نبَد ٍ بیشتر نحل بچ

 .خَبو بی نعرفت! چٌ عجب یادت افتاد-

 .فشار آرٍنی بٌ دست يام داد ٍ نن چرا داشت گرنو نی شد

 ...ببخشید، راستش نن-

 باز چی شدى انیرعلی؟ اٍن شب حرف بدی زدم کٌ بٌ دل گرفتی؟-

لب ياش رٍ برد تَی دينش ٍ با ناراحتی رٍی يو فشارشَن داد کٌ رنگ دٍر لبش 
 .سفید شد

 .نٌ نحیاجان، نٌ-

 ...پس چرا باز يو یٌ دفعٌ-

پرید ٍسط حرفو ٍ این تٌ لبخندی کٌ رٍی لبش نشست رٍ دٍست داشتو، القای 
 .نًربَنی بَد

 بریو؟. بًت نیگو ٍلی االن نٌ-
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ٌ ای زدم ٍ يهراى انیرعلی قدم يام رٍ تند کردم تا بٌ  ٌ ی نَافقت لبخند نصفٌ نیه بٌ نشَن
 .ایستگاى اتَبَس برسیو چَن آخرین خط داشت نی رفت

ٌ ی بزرگ بٌ بیرٍن خیرى شدى بَدم ٌ يا پايام رٍ تکَن نی دادم ٍ از شیش . نحل بچ
يهیشٌ اتَبَس سَاری ٍ دیدن آدم يا از این باال در حالی کٌ نخلَط نی شدی باياشَن 

از ير قشری ٍ احترام نی ذاشتی بٌ يهٌ بدٍن این کٌ بخَای بدٍنی طرف نقابلت کی 
زیرچشهی نگايی بٌ انیرعلی کٌ ساکت ٍ نتفکر کنارم نشستٌ . يست رٍ دٍست داشتو

 .بَد انداختو

 :پرناز ٍلی آرٍم گفتو

 انیرعلی؟-

بدٍن این کٌ تغییری تَ نسیر نگايش بدى آرٍم تر از نن بٌ خاطر سکَت اتَبَس ٍ 
 :نسافريای کهترش گفت

 جَنو؟-

لب يام بٌ یٌ خندى باز شد ٍ یادم رفت چی نی خَاستو بگو، سَالو دیگٌ نًو نبَد؛ برام 
 .نًو جَنهی بَد کٌ انیرعلی گفتٌ بَد ٍ نعنیش، عهیق لهس نی شد از لحنش

با صدایی کٌ نشَن . بٌ خاطر سکَتو سر بلند کرد ٍ با پرسش بٌ چشو يام خیرى شد
 :نی داد خَشحال شدم از جَنو گفتنش؛ گفتو

 نیشٌ دستت رٍ بگیرم؟-

لبخند نحَی جا خَش کرد کنج لبش ٍ بٌ جای جَاب، انگشت ياش رٍ جا کرد بین 
ينَز نگايش رٍی صَرتو بَد ٍ حاال چشو يام . انگشت يام ٍ دستو رٍ فشار نرنی داد
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يو خَشحالیو رٍ داد نی زد، چٌ درخَاست بی نقدنٌ ٍ خَبی کردم ٍ چٌ قشنگ جَابو 
 .رٍ داد انیرعلی

 :لب زدم

 .نهنَن-

 .نگايش رٍ دٍخت بٌ دست يانَن ٍ انگشت شستش نَازش نی کرد پشت دستو رٍ

 .نن نهنَنو-

خَاستو بپرسو چرا؛ ٍلی ٍقتی سر چرخَند، نگايش بًو فًهَند االن نباید چیزی بپرسو، 
انگار ينَز يو فرصت نی خَاست برای سکَت پرفکرش؛ نن يو سکَت کردم ٍ لذت 

 .بردم از این سکَت ٍ انگشت بی حَاسش کٌ دستو رٍ نَازش نی کرد

*** 

 .بالشت رٍ پرت کردم سهت عطیٌ

ٌ م سر رفت-  .جهع کن دیگٌ اٍن کتاب يا رٍ، حَصل

ٌ ش رٍ خارٍند  .با تٌ نداد شقیق

 برم کفگیر بیارم برات يو بزنیش سر نرى؟-

 .بانزى-

 :خَشحال از این کٌ جَاب سَال تستیش رٍ پیدا کردى گفت

 ببینو تَ انرٍز نی ذاری نن چًار تا تست بزنو یا نٌ؟-
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ٌ ت رٍ بکنی . جَن نحیا انرٍز بی خیال این کتاب يای تست بشَ- تَ کٌ نی خَاستی کل
 .تَ کتاب، بیخَد کردی دعَتو کردی

 .ابرٍياش رٍ باالداد

اصال تَ چرا . نگٌ نن دعَت کردم؟ نانانو دعَتت کردى، حاال يو خفٌ ببینو چی بٌ چیٌ-
 .این جایی؟ پاشَ برٍ پیش انیرعلی

 .نفسو رٍ فَت کردم بیرٍن ٍ کهی رٍی بالشت پشت سرم لو دادم

 .نًار کٌ خَرد سریع رفت تعهیرگاى-

 .خب برٍ پیش نانان ٍ بابا-

 .بٌ زٍر نی خَای از اتاقت بیرٍنو کنی نٌ؟ عهٌ ٍ عهَ خَابیدن-

 .اٍفی کرد ٍ اٍند چیزی بگٌ کٌ صدای زنگ در خَنٌ بلند شد

 .آخیش، پاشَ برٍ شَيرت اٍند-

 .لبخند دندٍن نهایی زدم ٍ چقدر خَب کٌ اٍند، بعد از دیشب دلو تنگ تر بَد

 .چٌ بًتر، تَ يو این قدر تست بزن کٌ جَنت درآد-

بالشت ِد کناریش رٍ برداشت پرت کنٌ سهتو کٌ سریع دٍیدم بیرٍن ٍ يهَن طَر پا برينٌ 
کف حیاط سرد دٍیدم ٍ بدٍن این کٌ بپرسو کیٌ، زنجیر پشت درٍ کشیدم ٍ در رٍ باز 

 .انیرعلی با دیدنو ابرٍياش باال پرید ٍ سریع اٍند تَ خَنٌ ٍ در رٍ بست. کردم

اٍندی ٍ . نحیا این چٌ ٍضعیٌ؟ تَ اصال نپرسیدی کیٌ ٍ يهین جَری در رٍ باز کردی-
 !نن نبَدم، اٍن ٍقت قرار بَد چی کار کنی؟
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يی بلندی گفتو، رٍسری کٌ . لحن سرزنش گرش باعخ شد بٌ خَدم نگايی بندازم
نداشتو ٍ بافت تنو يو آستین سٌ ربع بَد؛ ٍاقعا اگٌ انیرعلی نبَد باید چی کار 

ٌ يا سرم رٍ انداختو . اٍن بَد کٌ نحرم بَد ! نی کردم؟ لب پایینیو رٍ گزیدم ٍ نحل بچ
 .پایین، راى فرار برای کار اشتبايو نبَد

 .ببخشید حَاسو نبَد-

ٌ م رٍ گرفت ٍ سرم رٍ باال آٍرد نگايش نًربَن بَد، نظلَم نهاییو کار خَدش رٍ . چَن
 .کردى بَد

ٌ ی بعد حَاست باشٌ- ٌ نَن دنپایی پیدا . خب حاال، دفع حاال چرا پا برينٌ؟ تَ خَن
 نهیشٌ؟

نگايی بٌ پايام انداختو کٌ بی جَراب رٍی نَزاییک يا کهی انگشت يام رٍ تکَن 
ٌ طَری تَجیٌ نی کردم؟ ير  نی دادم؛ چَن سرناش داشت بٌ ساق پام نی زد ٍ این رٍ چ

 .چند این یکی تَبیخش از سر دل نگرانی بَد ٍ کهی ناز کردن نی طلبید

 .از دست عطیٌ فرار کردم، نی خَاست با بالشت نن رٍ بزنٌ-

ٌ ای از زنین کندى شدم، تپش قلبو یکی درنیَن شد ٍ  تک خندى ای کرد ٍ نن تَی جانی
برای سبک شدن ٍزنو دست يام رٍ دٍر گردنش حلقٌ کردم ٍ با خجالت پیشَنیو رٍ 

ٌ ش گذاشتو تا چشو ياش رٍ نبینو  .رٍی سرشَن

 .سنگینو انیرعلی-

ٌ ی زبرش رٍ کهی رٍی نَيام کشید ٍ صداش خندٍن بَد کٌ خجالت نن رٍ بریزى  .گَن

 .آرى خب؛ ٍلی يهین یک بارى، گفتٌ باشو-
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نن از خجالت، بیشتر سرم رٍ تَی گَدی گردنش فرٍ کردم ٍ اٍن آرٍم نزدیک گَشو 
 :گفت

 .اٍن جَری پايات یخ نی کرد عزیزم-

. قلبو آرٍم ٍ قرار نداشت ٍ با این يهٌ نزدیکی نطهئناًال انیرعلی حسش نی کرد
يهَن طَر کٌ تَی بغلش بَدم نن رٍ بٌ اتاقش برد ٍ زنین گذاشت، نن يو از خجالت 

 .جرأت سر بلند کردن يو نداشتو

 .نن نیرم بیرٍن لباس عَض کنی، نیام-

 .بهَن نحیا، بشین-

ٌ قدر عجیب بَد ٍ نن با شرم  شیطنت صداش بیداد نی کرد ٍ این انیرعلی انرٍز چ
نگايو رٍ دٍختو بٌ فرش ٍ سر بلند نکردم، . نشستو ٍ بٌ بالشت پشت سرم تکیٌ دادم

 .بٌ خاطر يیجانی کٌ بٌ جَنو افتادى بَد شرٍع کردم بٌ شهارش گل يای ریز فرش

 پايات رٍ دراز نی کنی؟-

گیج بٌ انیرعلی کٌ لباس عَض کردى بَد نگاى کردم ٍ بی اختیار پايام صاف شد ٍ 
انیرعلی سرش رٍ گذاشت رٍی پام، لبخندی رٍی لبش بَد ٍ نن ينَز شَکٌ شدى از 

 .کارياش

 اذیت نیشٌ پات؟-

با صَرت پررضایتی کٌ بٌ صَرتش نی پاشیدم فقط ! ينَز این صهیهیتش باٍرم نهی شد
 .یٌ کلهٌ تَنستو بگو

 .نٌ-
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 .نگايش رٍ از چشو يام گرفت ٍ نفسش رٍ بیرٍن داد

ٌ م، از صبح زیاد ایستادم... خَبٌ- بدت کٌ نهیاد این جَری یکو . راستش خیلی خست
 حرف بزنیو؟

با صدای گرم ٍ آرٍنی . اختیار زبَنو دیگٌ دستو نبَد، فقط نی خَاستو فداش بشو
 :گفتو

 ...اگٌ خَابت نیاد. قربَن اٍن خستگیت برم-

 . انگشت اشارى ش نشست رٍی لبو تا سکَت کنو، انرٍز ٍاقعا از رفتارش گیج شدى بَدم

 .خَابو نهیاد، نی خَام بايات حرف بزنو-

نتَنستو خندى ی سرخَشو رٍ کنترل کنو ٍ لب يام کٌ بٌ خندى باز شد، انگشتش رٍ بـ 
ٌ ی کَتايی زدم کٌ انیرعلی يو با یٌ لبخند نًربَن جبرانش کرد  . ـَس

 نی ذاری حرف بزنو حاال؟-

ٌ يا جهع کردم  .لب يام رٍ نحل بچ

 .بفرنایید، سرا پا گَشو. ببخشید-

ٌ رٍ بَد  .کهی سکَت کرد، نگايش بٌ دیَار سفید رٍب

شبی کٌ سرنا خَردى بَدی ٍ اٍندم پیشت، ٍقتی اٍن حرف يا رٍ زدی خیلی حس -
ٌ ی بابابزرگ از . خَبی پیدا کردم؛ غرق خَشی شدم ٌ ی اٍن بدبین بَدنو خَن درستٌ يه

بین رفت؛ ٍلی نهی دٍنو چی شد نحیا کٌ یٌ دفعٌ با خَدم گفتو نکنٌ تَ از رٍی عشقی 
کٌ تَ بچگی بٌ نن داشتی ٍ رٍیايایی کٌ بافتی يهٌ چی رٍ سادى نی گیری، با خَدم 
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دیشب کٌ نجبَر شدم بیام نزدیک دانشگايت یٌ . گفتو نکنٌ تَ ٍاقعیت کو بیاری
 .فکری بٌ سرم زد

ناشین خانَش شدى کاری نداشت؛ ٍلی خب نن از عهد حسابی لباس يام رٍ خاکی 
کردم، نی دٍنو بچگی کردم ٍلی خب نی خَاستو ببینو اگٌ نن رٍ بیرٍن از خَنٌ 

این جَری ببینی باز يو از حضَرم خَشحال نیشی یا با خجالت سعی نی کنی از نن 
 .دٍری کنی

ٌ ی نحبتی کٌ بٌ قلبو  نگايش رٍ از دیَار گرفت ٍ دٍخت تَی چشو يام ٍ نن با يه
 .سرازیر شدى بَد، عشق قلبو رٍ نًهَن نگايش کردم

 خب نتیجٌ؟-

لبخندش . لبخند نحَی صَرتش رٍ پر کرد کٌ دستو رٍ نَازش گَنٌ کشیدم رٍی نَياش
 :عهق گرفت ٍ لب زد

تَ دیشب جَری از دیدنو خَشحال شدی کٌ اٍل اصال نتَجٌ . نن رٍ ببخش نحیا-
 .لباس يای نانرتبو نشدی

 :بٌ نَازش نَياش ادانٌ دادم ٍ آرٍم گفتو

 .يیچ ٍقت بٌ این حرفی کٌ از تٌ قلبو نیگو، شک نکن. دٍستت دارم-

یٌ بی تابی تَی نگايش حس کردم کٌ سریع چشو ياش رٍ بست ٍ بعد از چند جانیٌ باز 
 .کرد

 نن رٍ نی بخشی؟-

ٌ ٍار بین نَياش کشیدم ٍ نن يو از نگايش فرار کردم  .دستو رٍ شَن
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 .کاری نکردی کٌ ننتظر بخشش ننی-

دست نشت شدى ش اٍند جلَی . لبخندی زد، از اٍن يایی کٌ نعنی نهنَنو نی داد
 .یٌ آٍیز با شکل پرٍانٌ شرٍع کرد تَ يَا تکَن خَردن. صَرتو ٍ باز شد

 :ذٍق زدى گفتو

 ٍای انیرعلی نال ننٌ؟-

. لبخند نًربَنی زد بٌ ذٍق کردنو ٍ با باز ٍ بستٌ کردن چشو ياش جَاب نحبت داد
ٌ ی سفید رنگ رٍ لهس کردم کٌ یٌ بالش برجستٌ بَد ٍ پر از نگین ریز  .پرٍان

 .ٍای خیلی قشنگٌ، نهنَن-

ٌ م بَد کٌ طال بخرم؛ ٍلی. نقرى است، ببخشید کٌ طال نیست-  ...نی دٍنی ٍظیف

ٌ ش کٌ نهی ذاشت ٍ نهی خَاست جهلٌ تکهیل کنٌ  .پریدم ٍسط لحن کالف

 .بًتر کٌ طال نیست، از طال خَشو نهیاد. نرسی انیرعلی-

دستش رٍ عقب کشید کٌ نجبَر شدم بٌ جای پرٍانٌ بٌ صَرتش نگاى کنو ٍ اخو ظریف 
 .رٍی پیشَنیش

نحیا خانَم، درستٌ نهی تَنو حاال بٌ ير نناسبتی برات طال بخرم؛ ٍلی قرار نیست شها -
 .يو درٍغ بگی نحض دل نن

 .دلخَر نگايش کردم ٍ نن درٍغ گَ نبَدم

 ينَز نهی خَای باٍرم کنی؟. نن درٍغ نهیگو-

 .اخهش باز شد؛ ٍلی ينَز نگايش نیخ چشو يام بَد
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آخٌ تَ کی دیدی نن طال بٌ خَدم آٍیزٍن . جدی نیگو، باٍر نهی کنی از عطیٌ بپرس-
 ...کنو؟ ير چند کٌ رٍز خریدنَن اخهَ بَدی؛ ٍلی

ٌ ای زدم ٌ م ضرب  .دست چپو رٍ باال آٍردم ٍ با انگشت اشارى ی دست راستو بٌ حلق

ٌ م رٍ سادى ٍ رینگی برداشتو-  .دیدی کٌ حلق

 .باز يو چین يای پیشَنیش اضافٌ شد

ٌ ت انتخاب - نصف اخهَ بَدن اٍن رٍزم يو برای يهین بَد؛ چَن فکر کردم طبق سلیق
 .نکردی ٍ بٌ اصطالح داری نراعات نن رٍ نی کنی

ٌ قدر این ٍسط اشتباىِد حل نشدى بَد  .چشو يام گرد شد ٍ چ

 .انیرعلی تَ از نن تَ ذينت چی ساختٌ بَدی؟ آقا نن پشیهَن شدم، نهی بخشهت-

ٌ م از تٌ دل . دست بٌ سینٌ شدم ٍ صَرتو رٍ چرخَندم بٌ حالت قًر بٌ این کار بچگَن
 .یٌ تای ابرٍش رٍ يو داد باال. خندید ٍ با گرفتن فکو صَرتو رٍ چرخَند رٍ بٌ خَدش

 حاال جَن انیرعلی از طال خَشت نهیاد؟ نگٌ نیشٌ؟. نن نعذرت نی خَام-

 :با حرص گفتو

ٌ ش ننی کٌ جلَت نشستو- ير . اٍالًال جَنت رٍ قسو نخَر، بعدش يو بلٌ نیشٌ؛ نهَن
چی بابا ٍ نانان بیچارى م با کلی پس انداز برام آٍیز ٍ دست بند خریدن کٌ نَقع 

عرٍسی يا استفادى کنو یَاشکی بردم فرٍختو ٍ گندش نَقع عرٍسی يا در نی اٍند ٍ یٌ 
 .دعَای حسابی نی شد

 .قًقٌ خندى ش باال رفت ٍ نی شد گفت حاال باٍرش شدى

 .حاال چرا نی فرٍختی؟ خب استفادى نهی کردیشَن-
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 .نتفکر یٌ ابرٍم رٍ تا نیهٌ باال فرستادم

 .آرى خب؛ ٍلی این جَری با پَلش کیف نی کردم ٍ ير چی دلو نی خَاست نی خریدم_

 .ٍسط خندى ش سری تکَن داد ٍ نن با اخو ریزم بًش گفتو ينَز از فکرش دلخَرم

 .نن نعذرت دیگٌ بانَ-

 .آٍیز گردنبند رٍ از دستش کشیدم

 .باشٌ ٍلی جای تنبیٌ، خَدت این رٍ نیندازیش گردنو-

 .چشو شها انر بفرنایید-

. سرش رٍ از رٍی پام بلند کرد ٍ نن با خَشحالی چرخیدم ٍ گردنبند رٍ بٌ دستش دادم
دست يای گرنش کٌ رٍی گردنو تکَن نی خَرد تا قفل رٍ جا . آرٍم بَدم ٍ پر از آرانش

خَشحال بَدم کٌ اٍلین . بندازى، حس خَبی بٌ ٍجَدم سرازیر نی کرد؛ یٌ حس تازى
ٌ ی انیرعلی آٍیز شدى دٍر گردنو ٍ رٍی قلبو جا خَش نی کنٌ  .يدی

 .زنجیر رٍ تَی گردنو نرتب کرد ٍ نن با فشردن پالک بین دستو چرخیدم

 .نهنَن-

جَابو یٌ تٌ لبخند نًربَن شد ٍ نگايش رٍ چرخَند رٍی ساعت دیَاری اتاق ٍ نن يو 
ٌ ی دیگٌ غرٍب بَد؛ رٍزيای کَچیک زنستَنی رٍ  رد نگايش رٍ گرفتو، بیست دقیق

 .دٍست داشتو

 .ببخشید نذاشتو بخَابی-

 .نن خَدم خَاستو بايات حرف بزنو عزیزم-
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ٌ ی دٍست داشتنی بَد؛ بٌ خصَص کٌ برای اٍلین دفعٌ از زبَن انیرعلی  عزیزم، چٌ کله
 .نی شنیدم

 ...نن نذاشتو تَ استراحت-

ٌ ی حرفش تَ دينش ناسید ٍقتی نگايش افتاد بٌ چشو يام کٌ احساس درٍنیو رٍ  بقی
ٌ ای نکخ . داد نی زد بی يَا خَدم رٍ پرت کردم تَی آغَشش ٍ این بار بدٍن لحظ

ٌ يام حلقٌ شد ٍ کنار گَشو آرٍم گفت  :دست ياش، دٍر شَن

 .نهنَنو کٌ يستی -

ٌ ی سادگیش قلبو رٍ بٌ  ٌ ای کٌ شنیدم، با يه گرم شدم ٍ آرٍم، تَی آغَش اننش ٍ جهل
 . پرٍاز درآٍرد؛ چَن حاال راضی بَد از بَدنو

*** 

خهیازى ای کشیدم ٍ سرم رٍ از زیر پتَ بیرٍن آٍردم کٌ صدای بلند نانان يو بٌ زنگ 
 .نَبایلو اضافٌ شد

 .خب نادر نن اٍن گَشی رٍ جَاب بدى، شاید کسی کار ٍاجب داشتٌ باشٌ-

يهَن طَر خَاب آلَد دستو رٍ رٍی نیز تحریرم حرکت دادم تا نَبایلو رٍ پیداش کنو، با 
برداشتنش نگايو رٍی اسو انیرعلی جابت نَند؛ يیچ ٍقت زنگ نهی زد اٍن يو يفت 

 !صبح

 ...الَ نحیا-

. صدای نگرانش کٌ بعد از ٍصل شدن تهاس تَی گَشی پیچید، بٌ جَنو دلًرى انداخت
ٌ ی یٌ بچٌ کٌ از صدای انیرعلی نی شد فًهید سعی در  يهین طَر صدای نزدیک گری

 .آرٍم کردنش دارى
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 جَنو انیر علی چی شدى؟-

 .صداش رٍ شنیدم کٌ جَاب نن نبَد

 .آرٍم گلو... جَنو عهَ؟ جان-

 انیرعلی اٍن بچٌ کیٌ؟ نیگی چی شدى؟-

بد خَاب شدى بَدم ٍ استرس گرفتٌ بَدم، انیرعلی يو کٌ بٌ جای . صدام نی لرزید
 .جَاب نن بچٌ رٍ آرٍم نی کرد

 !انیرعلی؟-

 .انگار تازى یادش افتاد نن پشت خطو

ٌ تَنو-  .نحیا بیا بیرٍن، نن پشت در خَن

فقط يهین رٍ گفت ٍ بعد تهاس . کانل خَاب از سرم پرید ٍ قلبو شرٍع کرد بٌ تند زدن
 .قطع شد

ٌ طَری چادر رنگی دم دست نانان رٍ رٍی سرم کشیدم ٍ بیرٍن رفتو صدای . نفًهیدم چ
ٌ ی بچٌ از تَی حیاط يو شنیدى نی شد، قدم تند کردم ٍ در رٍ باز  .گری

تَی سر نن يو . انیرسام بَد کٌ بی تابی نی کرد ٍ انیرعلی حسابی بی قرارتر ٍ ناراحت
اٍل از يهٌ دست يام رٍ جلَ بردم ٍ انیرسام رٍ از بغلش . يزار تا سَال جَلَن نی داد

ٌ م رٍ بیشتر نی کرد ٌ ش دلپیچ  .گرفتو تا آرٍنش کنو، گری

 .جَنو خالٌ، چیٌ؟ آرٍم گلو-
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انیرسام با شنیدن صدای جدیدی یکو بٌ صَرتو خیرى شد ٍ بعد بٌ جای گریٌ سرش رٍ 
ٌ ی انیر سام نفسش رٍ . تَی گردنو قایو کرد انیرعلی يو از سر آسَدگی بند اٍندن گری

 .با صدا پرت کرد بیرٍن

 .حاال نَبت نن بَد

 چی شدى؟-

 .بٌ نَياش دست کشید ٍ نگايش بٌ کفش ياش بَد

 .بابای نفیسٌ خانَم فَت شدى-

يی بلندی گفتو؛ ٍلی چَن انیرسام از ترس تَ بغلو تکَنی خَرد، دستو رٍ جلَی دينو 
 :گرفتو ٍ آرٍم ادانٌ دادم

 ٍای خدای نن، کی؟-

 .نحل این کٌ صبح زٍد حالشَن بد نیشٌ ٍلی تا قبل از رسیدن اٍرژانس تهَم نی کنن-

ٌ ای کٌ از قلبو بٌ زبَنو اٍند این بَد  .قلبو فشردى شد ٍ تنًا جهل

 .بیچارى نفیسٌ جَن-

تَ نیای . انیرسام خیلی بی تابی نی کنٌ، عطیٌ ٍ نانانو اٍن جا برای کهک گرفتار بَدن-
 بریو کٌ حَاست بًش باشٌ؟

 .سر انیرسام رٍ کٌ باز شرٍع کردى بَد بٌ نق نق کردن نَازش کردم

 .آرى چرا کٌ نٌ، صبر کن حاضر بشو-

 .دست دراز کرد انیرسام رٍ بگیرى
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 .پس ننتظرم-

 .انیرسام رٍ بٌ خَدم فشردم

 .نهی خَاد، نی برنش تَ خَنٌ، تَ يو بیا تَ-

ٌ ی نَافقت سر تکَن داد ٍ نن جلَتر، يهَن طَر کٌ با لحن نَازش گر ٍ بچگانٌ  بٌ نشَن
 .با انیرسام حرف نی زدم رفتو تَی خَنٌ

ٌ طَری حاضر شدم نانان نذاشت انیرسام رٍ با خَدنَن ببریو، نی گفت . نفًهیدم چ
ٌ يا بیشتر عصبی نیشٌ؛ گفت خَدش انیرسام رٍ نگٌ نی دارى تا نن  بچٌ تَی اٍن گری

ٌ ی آقای رحیهی ٍ بًشَن تسلیت بدم ٍ بٌ نفیسٌ جَن بگو نن تَی خَنٌ  برم خَن
 .خَدنَن حَاسو بٌ انیرسام کَچَلَش يست

تهام نسیر ير دٍنَن ساکت بَدیو ٍ تَی فکر ٍ . با تَقف ناشین بٌ انیر علی نگاى کردم
ٌ ی کَچیک کهک رانندى، زل زدى بَدم بٌ لباس يای سراسر نشکیو کٌ  نن از تَی آین

 .حس عزا رٍ بٌ آدم ننتقل نی کرد

بی يَا بغض جا خَش کرد تَی . صدای صَت قرآن نجلسی تَ کَچٌ رٍ يو پر کردى بَد
يهًهٌ بَد ٍ نن فقط دنبال انیرعلی نی رفتو، سر بٌ زیر . گلَم ٍ قدم يام سست شد

اشک يای تَی چشهو دیدم رٍ تار کردى بَد، کی . حتی بدٍن این کٌ بٌ کسی سالم کنو
ٌ م گرفتٌ بَد؟  گری

دم ٍرٍدی چشهو رٍی قاب عکس آقای رحیهی نَند ٍ خاطرى يای شب عرٍسی 
ٌ برٍنش تَی ذينو زندى نی شد کٌ آقای رحیهی تَش حضَر پررنگی  انیرنحهد ٍ شب بل

انگار با فَت یٌ نفر خَد ذين آدم بی دلیل دنبال خاطرى نی گردى کٌ تَش . داشت
 .نردى ی حاضر؛ حضَر پررنگی داشتٌ باشٌ
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ٌ يام ٍ صدای جیغ بلند نفیسٌ کٌ داد نی زد  پلک کٌ زدم اشک يام سر خَرد رٍی گَن
ٌ يام جاری نی کرد« بابا»  .اشک پشت اشک بَد کٌ رٍی گَن

 .برٍ تَ خَنٌ-

 .گیج بٌ انیر علی نگاى کردم کٌ با دیدن اشک يای نن زنزنٌ کرد

 !نحیا-

بغض بزرگو رٍ فرٍ دادم ٍ بی يیچ حرفی گو شدم از جلَی چشو يای انیرعلی کٌ انگار 
 .نگران شدى بَد

ٌ يا شدى بَد نیخ ٍ فرٍ نی رفت تَی قلبو گیج بٌ اطرافو نگاى نی کردم، . صدای گری
ٌ ياشَن؛ بی   نفیسٌ جَن کنار یٌ دٍنٌ زن داداش ٍ خَاير ٍ نادرش نشستٌ بَد ٍ گری

دستی رٍی بازٍم نشست، سر چرخَندم ٍ . اٍن کٌ بخَای اشک نی آٍرد تَی چشو يات
عطیٌ رٍ پر از بغض دیدم؛ احتیاجی بٌ گفتن ٍ حرف زدن نبَد، ير دٍ يهدیگٌ رٍ بغل 

يهیشٌ نباید جزٍ درجٌ یک داغ دیدى يا باشی، يهین کٌ قلب . کردیو ٍ بعد يو گریٌ
ٌ يا ٌ يا ٍ حتی گری  .آدم لبریز از احساس باشٌ شریک نیشی تَ غص

عطیٌ يلو داد سهت نًلقا خانَم، نَقع تسلیت گفتن بَد ٍ نن يو پا بٌ پای اٍن 
کسی کٌ تَ بغلو نی گرفتو برای تسلیت؛ گریٌ کردم ٍ بیشتر از يهٌ نفیسٌ کٌ کنار گَشو 

 :نی گفت

 .یتیو شدم! نحیا جَن دیدی چی شد؟. بابام-

ٌ ای کٌ سادى گفتٌ نی شد؛ ٍلی چٌ دردی « .یتیو» نن يو با خَدم زنزنٌ کردم  کله
 .داشت این کلهٌ کنار يزار تا بغضی کٌ نَقع تکرارش راى گلَ رٍ نی بست
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ٌ ای نشستو ٍ قرآن رٍ باز ٍ شرٍع بٌ خَندن کردم، تنًا رايی کٌ نعجزى نی کرد  گَش
بٌ نظر نن فقط يهین صَت قرآنی کٌ تَ کل خَنٌ طنین انداختٌ  بَد، صبر . يهین بَد

نی پاشید بٌ دل داغ دیدى يا ٍ آرٍنشَن نی کرد؛ نٌ این آب قنديایی کٌ بٌ زٍر تَی 
حلقشَن نی ریختن ٍ بعضی تسلیت گفتن يایی کٌ حتی يهرايش یٌ قطرى اشک يو 

 .نبَد

 عهٌ جَن نحیا؟-

ٌ ای کٌ داشتو نی خَندم گرفتو کی بٌ این آیٌ رسیدم؟ زنزنٌ . با صدای عهٌ نگاى از آی
ٌ ی حق، يهَن ٍعدى الًی« .انا اهلل ٍ انا الیٌ راجعَن»کردم   .يهَن آی

 جَنو عهٌ؟-

ٌ ی رٍسریش نو تَی چشو ياش رٍ گرفت  .با گَش

نی دٍنو زحهتتٌ عهٌ جَن؛ ٍلی نی بینی کٌ نا این جا گرفتاریو . انیرعلی بیرٍن ننتظرتٌ-
 .پس بی زحهت حَاست بٌ انیرسام باشٌ

 .قرآن رٍ بَسیدم ٍ بستو

 .پس نن نیرم. نٌ این چٌ حرفیٌ عهٌ، اتفاقاًال خَشحال نیشو-

بلند شدم ٍ بعد از تسلیت گفتن دٍبارى ٍ اطهینان دادن بٌ نفیسٌ بٌ خاطر پسرش از 
 .کفش نی پَشیدم کٌ انیرنحهد جلَ اٍند. خَنٌ بیرٍن اٍندم

 نحیا خانَم؟-

 .چشو يای انیرنحهد قرنز بَد ٍ بٌ جای جَاب یٌ جهلٌ بٌ ذينو رسید. سر بلند کردم

 .سالم تسلیت نیگو-
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 .نفس بلندی کشید کٌ حاکی از بغض تَی گلَش بَد

 .ببخشید کٌ انیرسام شد زحهت شها. خیلی نهنَن-

قَل نیدم تا ير ٍقت کٌ بخَاین نَاظبش باشو، . نگید این حرف رٍ، دٍستش دارم-
 .شها خیالتَن راحت

 .بٌ نَيای پرپشتش کٌ انرٍز حسابی بًو ریختٌ بَد، دست کشید

 .انیر علی تَ ناشین ننتظرتَنٌ. خیلی نهنَن-

انیرعلی سرش رٍ رٍی فرنَن گذاشتٌ بَد ٍ . با گفتن خداحافظ زیر لبی، بیرٍن اٍندم
آرٍم رٍی صندلی جا گرفتو کٌ تکَنی خَرد ٍ نگايش . دست ياش يو حلقٌ دٍر فرنَن

رٍ بٌ نن دٍخت، لباس نشکیش رٍ فقط برای ُنحرم دٍست داشتو تنش ببینو؛ نٌ 
 .این جَری برای داغدار بَدن

 اٍندی؟-

ٌ ش پکر قلبو فشردى شد ٍ فقط تَنستو لبخند نحَی . صداش حسابی گرفتٌ بَد ٍ قیاف
 .بزنو کٌ انیرعلی ناشین رٍ رٍشن کرد

ٌ ی آقای رحیهی؟-  تَ برنی گردی خَن

حسابی تَی فکر بَد، نگاى گیجش رٍ بٌ نن دٍخت؛ ٍلی نتَجٌ سَالو شدى بَد انگار کٌ 
 :گفت

 .نٌ نیرم غسال خَنٌ، آخٌ بعد از ظًر تشییع جنازى ست-

 .اسهش يو ينَز برام ٍحشت داشت! غسال خَنٌ. دلو لرزید

 .صدام لرزید
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 ساعت چند؟-

 .ابرٍياش بًو گرى خَرد

 ببینو تَ خَبی؟-

ٌ ی فکری، نتَجٌ لرزش صدای نن يو شدى بَد؟  !یعنی با اٍن يهٌ نشغل

 .نصنَعی لبخندی زدم

 . آرى خَبو-

 .چشو ياش رٍ ریز کرد ٍ جلَی خَنٌ ناشین رٍ نگٌ داشت

 نطهئنی؟-

ٌ ی نحبت سرم رٍ باال ٍ پایین کردم  .بٌ نشَن

 .خیالت راحت، خَبِد خَبو-

ٍاقعا خَب بَدم؟ برای فرار از چشو ياش کٌ ينَز با تردید نگايو . درٍغ گفتٌ بَدم
 .نی کرد در رٍ باز کردم ٍ پیادى شدم، صدای نًربَنش رٍ شنیدم کٌ کهی دلو رٍ آرٍم کرد

 .نَاظب خَدت باش-

*** 

سرم داشت از درد نی ترکید، نحهد ٍ نحسن بٌ يَای انیرسام خَنٌ رٍ گذاشتٌ بَدن 
 .رٍی سرشَن؛ بالشت رٍ رٍی سرم فشار دادم ٍ پریشَن سر جام نشستو
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اٍن . دیگٌ از صبح انیر علی رٍ ندیدى بَدم، حتی تَی تشییع جنازى؛ دلو براش پر نی زد
ٌ ش يهراى با  ٌ ياش بَدم برای آرٍم شدنو؛ چَن جانیٌ بٌ جانی لحظٌ فقط نحتاج شَن

 .صاحب عزايا اشک ریختٌ بَدم

صدای ذٍقِد بانزى ی انیرسام لبخند نشَند رٍی لبو، نحال قَل دادى بَدم نَاظبش باشو؛ 
بلند شدم ٍلی قبل از بیرٍن . ٍلی نحهد ٍ نحسن بیشتر از نن کنارش بَدن ٍ نَاظب

رفتن از اتاق نگايی بٌ صفحٌ نَبایلو انداختو، نخیر يیچ خبری از تهاس انیرعلی نبَد 
ٍ کاش حداقل زنگ نی زد؛ حتی صداش يو نی تَنست آرانش بپاشٌ بٌ قلبو کٌ بیشتر 

 .از سرم درد نی کرد

ٌ ی دٍست  نحهد کنار خَدش ٍ درست جلَی انیرسام کٌ نگايش با یٌ لبخند کَدکان
 :داشتنی رٍی نن بَد، برام جا باز کرد ٍ بٌ طعنٌ گفت

 .خَبٌ بچٌ رٍ سپردن دست تَ! ساعت خَاب-

ٌ ی انیرسام کردم کٌ ينَز نگايش نیخ نن ٍ چشو يای پف کردى م بَد  .چشهکی حَال

 .خب حاال یٌ ساعت با این بچٌ بازی کردین، خیلی يو دلتَن بخَاد-

 .نحسن اٍفی کرد

فقط یٌ ساعت؟ ٍهلل نزدیک سٌ چًار ساعت نا شدیو دلقک . رٍ کٌ نیست سنگ پاست-
 .کٌ این آقا کَچَلَ بخندى ٍ نبادا یاد نادرش بیفتٌ

این حرف نحسن نگايو رٍ کشید رٍی ساعت، خدای نن نٌ شب بَد؛ کی شب شدى 
 !بَد؟

 !چرا بیدارم نکردین؟. ٍای-

 .نحهد بلند شد ٍ رفت سهت آشپزخَنٌ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

155 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

ٌ م خیلی گریٌ کردى - ٌ م سرش درد نی کرد؛ بچ ٍهلل نانان نذاشت، يی گفت دردٍن
 .بذارین بخَابٌ

خندیدم ٍ يهَن نَقع . این حرف يا رٍ درحالی کٌ صداش رٍ تغییر دادى بَد نی گفت
 .لنگٌ دنپایی نانان از آشپزخَنٌ پرت شد سهتش

 ادای نن رٍ در نیاری؟-

 .نحهد از این کٌ دنپایی بًش نخَردى بَد نفس عهیقی کشید

ٌ طَری از این جا سر در آٍردین؟. نٌ جان خَدم-  نگٌ شها حیاط نرفتٌ بَدین؟ چ

 :نانان با خندى اٍند بیرٍن ٍ با چشو غرى ای کٌ بٌ نحهد رفت رٍ بٌ نن گفت

 بًتری نانان؟-

ٌ ياش بَدم  .لبخندی زدم ٍ نن فدای يهٌ نادران

 .نرسی خَبو-

 :نگاى انیرسام بین نن ٍ نانان در گردش بَد کٌ نانان گفت

راستی نن بٌ نفیسٌ جَن گفتو انشب انیرسام رٍ این جا نگٌ نی داریو، حال ندار بَد -
 .بندى خدا

ٌ داریو زیاد يو خَب نبَد  .ابرٍيام باال پرید ٍ بچ

 .آخٌ شاید بی نانانش نخَابٌ-

نانان نگايی بٌ صَرت خندٍن انیرسام، بٌ خاطر شکلک يایی کٌ نحسن براش در 
 .نی آٍرد انداخت
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گـ ـناى دارى، يو بچٌ اٍن جا . چرا نخَابٌ؟ اتفاقاًال خدا رٍ شکر از صبح کٌ غریبی نکردى-
 .اذیت نیشٌ يو نی دٍنو نفیسٌ جَن چٌ حالی دارى

ٌ ی فًهیدن سر تکَن . آيی کشیدم، نانان نن يو این درد رٍ تجربٌ کردى بَد بٌ نشَن
ٌ يایی رٍ کٌ با  دادم ٍ نشغَل بازی با انیرسام شدم ٍ پا بٌ پاش تجربٌ کردم کَدکان

بزرگ تر شدنو فرانَش شدى بَد، بازی کردم باياش تا کهتر فکرم برى رٍی ساعت يایی 
کٌ زٍد نی گذشت ٍ نن انتظار نی کشیدم برای صدای انیرعلی؛ برای یٌ جَنو گفتنش 

ٌ ی احساسو رٍ نَازش کنٌ ٍ نن آرٍم بگیرم  .تا يه

برای بار ديو الالییو رٍ از سر گرفتو؛ ٍلی انیرسام با يهَن چشو يای بازش بٌ نن زل 
ٌ داری يو . بابا رٍزنانٌ بٌ دست بٌ ننِد کالفٌ نگايی کرد ٍ خندى ش رٍ خَرد. زدى بَد بچ

ٌ قدر قشنگ ٍ آسَنٌ؛ بی خَد نبَد کٌ بًشت  سخت بَد ٍ نن از دٍر فکر نی کردم چ
چٌ سخت بَد بزرگ کردن ٍ بٌ جهر رسَندن ٍ نن فقط تازى یٌ . فرش پای نانان يا بَد

با يهین یٌ شب يو سخت نبَد نتیجٌ گرفت با . شبش رٍ داشتو تجربٌ نی کردم
 .سختی نیشٌ بٌ قشنگی رسید

 .حیف بچٌ زبَن ندارى؛ ٍلی اگٌ نی تَنست نیگفت اگٌ خفٌ بشی نن نی خَابو-

ٌ ی حرف نحهد خندید ٍ بابا يو نتَنست خندى ش رٍ کنترل کنٌ ٍ خندى ای  نحسن دنبال
 .کٌ یٌ ساعت تَ دينش جهع کردى بَد رٍ آزاد کرد

 :چشو غرى ای بٌ نحهد رفتو کٌ گفت

خب راست نیگو دیگٌ، دٍ دقیقٌ آرٍم بگیر باٍرکن بچٌ از اٍن نَقع دارى الالیی تَ رٍ -
حفظ نی کنٌ کٌ ير دفعٌ با یٌ صَت براش خَندی؛ بٌ نغزش استراحت بدى بچٌ 

 .نی خَابٌ

 .این بار نشد کٌ نخندم ٍ تَی سکَت شرٍع کردم بٌ تکَن دادن انیرسام رٍی پايام
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خدایی یکی تَ . یکو يو آرٍم تر این بندى خدا رٍ تکَن بدى، بدنش رٍ گذاشتی رٍ ٍیبرى-
 رٍ این طَری تکَن بدى نی خَابی؟

از ندیدن انیرعلی، از نشنیدن صداش ٍ از خبر نگرفتنش کالفٌ بَدم ٍ سر نحسن خالی 
 .کردم

 .خب دیگٌ شها دٍتا يو نهی خَاد بٌ نن آنَزش بدین چی کار کنو یا نکنو-

 .انیرسام رٍ بغل کردم تا برم تَ اتاق خَدم بخَابَنهش

 .اصال از سر ٍ صدای شها دٍ تا نهی خَابٌ-

 .اخو يام رٍ بٌ يو کشیدم ٍ رفتو سهت اتاق

 :صدای نحسن رٍ شنیدم کٌ بٌ نحهد نی گفت

ٍهلل از اٍن نَقع کٌ نا حرفی نزدیو، تلَزیَن يو کٌ خانَشٌ، فقط خَدش بلندگَ قَرت -
اٍن ٍقت خانَم . دادى ٍ الالیی نی خَنٌ؛ نا کٌ سرسام گرفتیو بچٌ کٌ جای خَد دارى

 .نیندازى گردن نا، دقیقا نحیا باید بدٍنٌ نزنٌ سنگ پا چندى

. خندى م گرفتٌ بَد؛ ٍلی از زٍر عصبانیت، انگار در ير حالتی این دٍ نفر دلخَر نهی شدن
 :اٍندم چیزی بگو کٌ بابا بٌ جای نن ٍ با اخطار گفت

 !نحسن-

در اتاق رٍ بستو کٌ صدای نانان رٍ شنیدم، کارش رٍ تَ آشپزخَنٌ تهَم کردى بَد ٍ 
 .اٍندى بَد تَی يال

 پس نحیا کجاست؟-

 :نحهد جَاب داد
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از نن . يیچی، بچٌ رٍ برد تَ اتاق کٌ قشنگ الالیی نزخرفش رٍ بچٌ یاد بگیرى-
نی شنَی نادر نن برٍ انیرسام رٍ نجات بدى، اخالق نحیا دقیقاًال نحل اٍن شب ياییٌ کٌ 

ٌ ست  .آنادى بٌ حهل

لب زیر دندٍنو لٌ کردم ٍ انیرسام رٍ کٌ نتعجب بَدم از سکَتش تَی تاریکی بٌ خَدم 
چشو ياش خهار بَد، نی دٍنستو حسابی خَابش نیاد؛ ٍلی نهی دٍنو چرا . فشردم

چرا نی دٍنستو دلتنگ بَد؛ دلتنگ آغَش انن ٍ گرم نانانش ٍ نن ير ! نهی خَابید
ٌ قدر يو خَب این آرانش رٍ نهی تَنستو بًش بدم  .چ

ٌ يای  ٌ ی انیرسام گرفتو ٍ نگايی بٌ ساعت انداختو، عقرب نگايو رٍ از صَرت خَاب رفت
یکی از . ساعت دیَاریِد شکل سیبو؛ ير سٌ نَقع نگاى کردن نن رٍی عدد دٍازدى بَدن

ٌ يا رٍی يو باشن یعنی یکی بٌ یادتٌ، اٍن ٍقت يا  دٍست يام نی گفت ير ٍقت عقرب
دل خَش نی کردم کٌ انیرعلی االن تَ فکر ننٌ؛ ٍلی حاال چی؟ دریغ از یٌ تهاس، پس 

 .ٍاقعاًال خرافات بَد این حرف يا

انگشتو رٍ تَی دست نشت . بالشتو رٍ از رٍی تخت کشیدم ٍ کنار انیرسام دراز کشیدم
ٌ ی نرنی نشَندم رٍی انگشت يای تپلش؛ بی اختیار  شدى ی کَچَلَش جا کردم ٍ بـ ـَس

ٌ ياش رفتو کٌ نعصَنیتش رٍ تَ خَاب  لبخند زدم ٍ کلی قربَن صدقٌ این کَدکان
این قدر بٌ انیر علی فکر کردم ٍ بٌ صَرت انیرسام زل زدم کٌ . بیشتر بٌ رخ نی کشید

 .خَابو برد

*** 

ٌ ی آقای رحیهی شلَغ بَد ٍ نن حسابی کج خلق اصال فکر نهی کردم . حسابی خَن
انیرعلی صبح يو خبری از نن نگیرى، نن يو لج کردى بَدم ٍ بًش زنگ نزدم تا ببینو تا 

انیرسام رٍ کٌ حاال با دیدن نانانش ٍ شیر خَردن . کی نی تَنٌ این قدر بی نعرفت باشٌ
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آرٍم تر گرفتٌ بَد از نفیسٌ جَن گرفتو ٍ رفتو تَ یٌ اتاق خلَت تا بٌ يَای انیرسام 
 .بتَنو تَ تنًاییو بٌ انیر علی فکر کنو ٍ از دلتنگی يام کو

 .تَی فکر بَدم ٍ بٌ ظاير نشغَل بازی با انیرسام

 شها نحیا، خانَمِد آقا انیرعلی يستین؟-

این کی اٍندى بَد تَ . با صدای دختر خانَنی کٌ نزدیکو نشستٌ بَد بٌ خَدم اٍندم
خانَنش رٍ خَب »لبخند ظايری زدم ٍ تَ دلو گفتو ! اتاق کٌ نن نتَجٌ نشدى بَدم؟

 «.اٍندی

 .بلٌ-

 .دستش رٍ جلَ آٍرد برای آشنایی بیشتر

 .نن نریهو، دخترعهَی نفیسٌ جَن-

 .دستو رٍ تَی دستش گذاشتو

 .خَشبختو ٍ تسلیت نیگو-

 .صَرتش کٌ نهی گفت زیادی عزادار بَدى؛ ٍلی باید از رٍی ادب این حرف رٍ نی گفتو

 .نگايی بٌ انیرسام انداخت

 دیشب با شها بَدى؟-

ٌ ی تپلی انیرسام رٍ نَازش کردم کٌ نگايش رٍ بٌ نن دٍخت ٍ نًربَن خندید . گَن
 :خندى ش رٍ جَاب دادم ٍ گفتو

 .بلٌ-
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 پس حسابی اذیتتَن کردى؟-

 .نٌ اصالًال، اتفاقاًال آرٍم بَد؛ ٍلی خَدش اذیت شد؛ طفلکی حسابی دلتنگ نانانش بَد-

ٌ يا دارین؛ برعکس نن نهی تَنو بیشتر از یٌ ساعت - ٌ ی نیَنٌ خَبی با بچ خَبٌ، نعلَن
 .باياشَن کنار بیام

فقط تَنستو لبخندی بزنو کٌ از سر اجبار بَد ٍ این حرفش دقیقا چٌ ربطی بٌ نن 
 !داشت؟

ٌ طَری تَنستی باياش کنار بیای؟-  دٍستش داری؟ چ

 !نتعجب نگايو رٍ بٌ نریو دٍختو ٍ بعد از یٌ سکَت کَتاى این دیگٌ چٌ سَالی بَد؟

 !ببخشید نتَجٌ نهیشو؟-

ٌ م رفت  .خندى ی نسخرى ای سر داد ٍ رٍ اعصاب نداشت

 انیرعلی رٍ نیگو، باياش خَبی؟-

. از لفظ انیرعلی گفتنش با اٍن صهیهیت خَشو نیَند ٍ بی اختیار چین خَرد پیشَنیو
 .این بار لبخندش کش دارتر ٍ با صداتر شد، نراعات يو بد چیزی نبَد ٍسط جلسٌ ختو

 این جَری نگايو نکن، نگٌ انیرعلی راجع بٌ نن بايات حرف نزدى؟-

ٌ ش اصال نعنی درستی، الاقل برای نن نداشت ٌ م . قلبو يری ریخت ٍ این جهل قیاف
سَال يام رٍ داد نی زد ٍ نریو يو دلیلی ندید نن سَالی بپرسو، نگايش رٍ دٍخت بٌ 

ٌ رٍش  .دکَر کرم طالیی رٍب

شَيرت خیلی سر بٌ زیر ٍ آقا بَد؛ ٍلی نهی دٍنو . نن يو دانشگايی انیرعلی بَدم-
ٌ يا پیغام دادى بَد برای انر خیر ٌ طَری نن رٍ دیدى بَد ٍ از طرف یکی از بچ  .چ
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 احساس خفگی نی کردم، انیرعلی ٍ این حرف يا؟. نٌ، درٍغ بَد، یٌ درٍغ نحض

 .نریو ادانٌ داد ٍ نن سر تا پا گَش بَدم با نفسی تنگ شدى

خب نن يو بدم نهی اٍند، یٌ پسر پاک ٍ نجیب این رٍزيا کو پیدا نیشٌ؛ ٍلی خب -
تَ . ٍقتی فًهیدم قرارى قید درسش رٍ بزنٌ ٍ تَ تعهیرگاى باباش کار کنٌ قبَل نکردم

ٌ ی زحهت يای درس خَندنش رٍ یٌ شبٌ فنا داد ٌ طَری کنار اٍندی باياش؟ يه  .چ

 .آب دينو رٍ بٌ سختی قَرت دادم

 .نن کنار نیَندم-

 .ابرٍياش باال پرید ٍ نگايش نن رٍ نشَنٌ رفت

 یعنی با اجبار ازدٍاج کردی؟-

 .حرف ياش تَ سرم حالجی نی شد ٍ نن حَصلٌ یکی بٌ دٍ کردنو نبَد

 .نٌ ننظَرم اینٌ کٌ انیرعلی خیلی خَبٌ، احتیاجی نبَد نن با چیزی کنار بیام-

 .یٌ ابرٍش بیشتر رفت باال ٍ يشتی شد

 .آيان، خب خَشبخت باشین-

قلبو ير لحظٌ فشردى ٍ . آرزٍی خَشبختیش شبیٌ یٌ طعنٌ بَد تا آرزٍی ٍاقعی
تٌ گلَم يهراى بغض سنگین، طعو تلخی . بَی حلَا يو بلند شدى بَد. فشردى تر نی شد

 .رٍ يو حس نی کردم؛ تلخی آردی کٌ قًَى ای نی شد ٍ سَختٌ

 نحیا جان این جایی؟-

با اخو يای دريو بٌ عطیٌ کٌ سر تا پا نشکی پَشیدى بَد نگاى کردم کٌ باعخ شد از نن 
 .بٌ نریو، اٍن يو با کهی تعجب نگاى کنٌ
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 :ٍقتی سکَتو رٍ دید گفت

 .نحیا انیر علی بیرٍن کارت دارى-

االن اصال دلو دیدنش رٍ نهی خَاست؛ ٍلی . قلبو نشت شد ٍ نفس کشیدن سخت تر
بیرٍن رفتو؛ انا اخو پیشَنیو . بلند شدم ٍ شاخک يای نریو کنارم حسابی فعال بَد

ٌ ای اٍند سهتو. قصدش نَندن بَد ٍ بس  .انیر علی رٍ دیدم کٌ با لبخند خست

 .سالم-

 :نگاى پر از دلخَریو رٍ بٌ چشو ياش دٍختو ٍ آرٍم گفتو

 .سالم-

 خَبی؟ انیرسام خَبٌ؟-

 .دلو کنایٌ زدن نی خَاست از حقیقتی کٌ انیرعلی پنًَن کردى بَد

 .بلٌ خَبٌ، پیش نریو خانَنٌ-

چشو ياش رٍ باریک کرد ٍ زنزنٌ کرد، لحن دلخَرم نطهئناًال بٌ چشهش اٍند ٍ خَاست 
 .ندید بگیرى

 !نریو خانَم؟-

اصال حَاسو نبَد کجا يستیو ٍ تَ چٌ نَقعیتی ٍ نهکنٌ نگاى يای آقایَن تَی حیاط کٌ 
 .دٍرتر از نا ایستادى بَدن رٍی نا باشٌ

ٌ ش این جا بَدین ٍ جلَی چشو يو دیگٌ. بلٌ نریو خانَم، عشق قدیهیتَن- . دیشب يه
چرا جلَی نن نشَن نیدی نهی شناسی؟ نطهئنی علت نخَاستن نن فقط پشیهَن 

 شدن نن بَد؟
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 .اخو کرد ٍ چشو ياش گرد شد

 نحیا نی فًهی چی نیگی؟-

بی تَجٌ قدم تند کردم . لعنت بٌ اشک يام کٌ راى باز کردن رٍی صَرتو تا از خفگی نهیرم
پرچو يای سیاى در خَنٌ کٌ پر از پیام تسلیت ٍ يهدردی . سهت کَچٌ ٍ انیرعلی دنبالو

ٍسط کَچٌ کٌ خلَت تر بَد دستو رٍ . بَد، سریع از جلَی چشو يای بارٍنیو رد نی شدن
 .کشید

 صبر کن ببینو، کجا؟ یعنی چی این حرف يا؟-

تازى انیرعلی . حسادت کردى بَدم، آرى حسادت کردى بَدم ٍ االن دلو تنًایی نی خَاست
فکر این کٌ االن نحل اٍایل پشیهَن بشٌ از بَدنو ٍ اخو ياش . با نن ٍ دلو راى اٍندى بَد

ٌ م نی کرد  .دستو رٍ بٌ شدت از حصار دستش بیرٍن کشیدم. بشٌ سًو نن، دیٍَن

 .نن نیرم خَنٌ-

 .عصبانی این بار رايو رٍ سد کرد ٍ سعی نی کرد با لحن آرٍم عصبانیتش رٍ بپَشَنٌ

نحیا جان چی شدى؟ این جا درست نیست، بیا بریو تَ ناشین بابا حرف نی زنیو؛ خَبٌ؟ -
 .بعد يو ير جا خَاستی خَدم نی برنت

قدم يام رٍ بی تفاٍت از حرف يای انیرعلی . دلخَر بَدم حسابی، شاید يو قًر؛ نهی دٍنو
 .تند کردم سهت خیابَن

 .نهی خَام، برگرد تَ خَنٌ-

 :این بار عصبی گفت

 .نحیا-
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لعنت بٌ خیابَن کٌ یٌ تاکسی يو . ٍلی نن تَجٌ نکردم ٍ فقط دٍیدم سهت خیابَن
 .نداشت ٍ نن ير لحظٌ شدت اشک يام بیشتر نی شد

بازٍم کشیدى شد، بٌ صَرت برزخی انیرعلی نگاى کردم ٍ اٍن بدٍن يیچ حرفی يلو داد 
ٌ ی آقای رحیهی دٍر شد ٍ نن فقط  تَی ناشین ٍ بعد با سرعت سرسام آٍری از خَن

باید نی ترسیدم ازش چَن خیلی عصبانی بَد؛ ٍلی حرف يای نریو ٍ . اشک ریختو
تَ یٌ . بی خبر بَدن دیشبو از انیرعلی فقط حرصو رٍ بیشتر نی کرد ٍ اشک يام رٍ تازى تر

ٌ ی خلَت پاش رٍ نحکو گذاشت رٍی ترنز ٍ نن کهی بٌ جلَ خو شدم ٍ بٌ رٍی  کَچ
 .نبارکو نیاٍردم، گذاشتو عصبانیتش رٍ سر ناشین بیچارى خالی کنٌ

 خب؟-

صداش پرسشی بَد ٍ عصبانی؛ ٍلی نن فقط سکَت کردم ٍ سر بٌ زیر، در  حالی کٌ 
 .سنگینی نگاى انیرعلی رٍی خَدم قشنگ حس نی کردم

 .با دستش رٍی فرنَن ضرب گرفت

ٌ يا چیٌ؟-  نحیا گفتو خب؟ علت این گری

 .بغضو ٍ يهٌ حرف يایی کٌ رٍی دلو سنگینی نی کرد با يو ترکید

علت نی خَای؟ از دیرٍز ازت خبری ندارم ٍ انرٍز چشهو بٌ جهال نریو خانَم ٍ -
تنًا علتت برای نخَاستن نن حرف يای نفیسٌ جَن نبَد، تَ . حرف ياشَن رٍشن شد

 .عاشق بَدی

از پشت اشک يام تار نی دیدنش، نی لرزیدم ٍ انیرعلی يو يیچ کاری نهی کرد برای 
 .آرٍم کردنو ٍ نن بیشتر حرص خَردم کٌ بٌ جای نن، اٍن نحل طلبکاريا زل زدى بًو

 .پَزخند پردردی زدم
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نحل این کٌ دیدن نریو خانَم، دیشب حسابی خَشحالتَن کردى بَد کٌ یٌ زنگ نزدی -
 .بًو، تَ بٌ جای نن پشیهَن شدی

 .نشت کَبید رٍی فرنَن

 .خفٌ شَ نحیا-

 .جا خَردم، صدای دادش خیلی بلند بَد ٍ نن رٍ ترسَند

 .نی فًهی چی نیگی؟ نن تا يهین االن با انیرنحهد بَدم ٍ درگیر کاريای آقای رحیهی-

 .رفتار ٍ حرف يام دست خَدم نبَد، نیشخندی زدم

احیاناًال آقای رحیهی پسر کٌ ندارى، نٌ؟ خب البتٌ شها يو حق بٌ گردنتَن بَدى، باالخرى -
 .عهَی نریو خانَنٌ

 .حرفو رٍ کانل نزدى بَدم کٌ این بار انیرعلی بلندتر داد زد

برادر نفیسٌ خانَم عزا دارى، کلی يو سرش شلَغ، فقط خَاستو . بفًو چی نیگی نحیا-
 .کهکی کردى باشو يهین

 .چٌ نًربَن-

 :کالفٌ از زبَن نفًهی نن گفت

 نریو چی بًت گفتٌ؟. نحیا تَ رٍ خدا این جَری طعنٌ نزن-

 .اشک يام تازى تر شد ٍ انگار نریهش یادش اٍندى بَد

 پس یادت اٍند نریو کیٌ؟-

 .بٌ اشک يام نگاى کرد ٍ با بستن چشو ياش سر تکَن داد
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 .این اشک يا برای چیٌ؟ باٍر کن اٍل اصال ننظَرت رٍ نفًهیدم-

 .پربغض زنزنٌ کردم

 !عاشق بَدی انیر علی؟-

 .چشو ياش رٍ رٍی يو فشار داد ٍ نن انرٍز زبَن نفًو عالهو

 .گریٌ نکن، حرف بزنیو. نبَدم نحیا، نبَدم-

 :با لجبازی گفتو

 .درٍغ گفتی بًو! حاال چٌ فایدى؟-

 .براق شد تَی صَرتو

 .نن يیچ درٍغی بًت نگفتو-

 .داد زدم ٍ انرٍز دلو طلبکار بَد

نریو قبَلت نکرد بٌ خاطر چیزيایی کٌ . آرى؛ ٍلی پنًَن کردی، عاشق بَدی ٍ نگفتی-
برای نن قصٌ کردی تا بًت نٌ بگو، از نن نفرت داشتی، عهٌ نجبَرت کردى بَد بیای 

خَاستی حرنت نگٌ داری، از نریو کینٌ داشتی ٍ نن رٍ يو نحل اٍن . خَاستگاریو
 ...حساب کردی، فکر نهی کردی نن

 .يق زدم، نهی فًهیدم چی نیگو ٍ فقط نی خَاستو خالی بشو

 .صداش باال رفت ٍ باالتر

 دیٍَنٌ چی نیگی؟-
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ٌ م، یٌ دیٍَنٌ کٌ عاشق تَ بَد ٍ تَ اصال بًش فکر يو . حقیقت- آرى نن دیٍَن
 دلت پر زد برای نریهت دیشب؟. نهی کردی

 :از الی دندٍن ياش غرید

 .چرت نیگی-

 .سرم رٍ گذاشتو رٍی داشبَرد

 .نن رٍ ببر خَنٌ-

 :بی تَجٌ بٌ حرفو گفت

ٌ ش یٌ درٍغٌ نحضٌ؛ اٍن عاشق نن بَد-  .نن عاشق نریو نبَدم نحیا، يه

 :تلخ گفتو

 .عاشقی گـ ـناى نیست انیرعلی کٌ نی خَای از زیرش شَنٌ خالی کنی-

 .کَبید رٍی فرنَن ٍ نن از جا پریدم

 .بذار حرفو رٍ بزنو-

دیگٌ يهٌ چی رٍ نی دٍنو؛ چَن عشقت پست زدى بَد . حاال احتیاج بٌ تَضیح نیست-
ٌ فکریش، قید ازدٍاج رٍ زدی ٌ ی کَت نی فًهو حالت رٍ، حاال نی فًهو دلیل . با يه

ٌ ی رفتاريات رٍ نٌ ترحو کردی بًو انیرعلی؟ بٌ خاطر . رفتاريای اٍلت رٍ؛ ٍلی دلیل بقی
 این کٌ گفتو عاشقت بَدم؟

 .با حرص لب ياش رٍ رٍی يو فشار نی داد

 .بس کن نحیا، بس کن-
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نی فًهی انرٍز با حرف يای . نن عاشق بَدم ٍ يستو. نهی کنو، بس نهی کنو انیرعلی-
نریو چی کشیدم؟ نی دٍنی چقدر دیرٍز دلو يَات رٍ کردى بَد؟ نی دٍنی چٌ قدر درد 

دارى؟ فکر کنو دیرٍز چَن تَ نریو رٍ دیدی دلت نی خَاستٌ بٌ جای نن اٍن کنارت 
 ...باشٌ ٍ تَ با نًربَنی بغلش کنی ٍ آرٍم

ٌ ی آخرم دستش تا نزدیکی صَرتو اٍند؛ ٍلی نشت شد ٍ نشست رٍی فرنَن ٍ  با جهل
 .نن بیشتر ٍسط گریٌ داد زدم

 بزن دیگٌ، چرا نهی زنی؟-

یٌ دفعٌ پرید ٍ . با پیشَنیش رٍی فرنَن ضربٌ نی زد ٍ عصبی اسهو رٍ زنزنٌ نی کرد
 .نن با ترس بٌ در چسبیدم، چشو ياش قرنز بَد

ٌ ی فکرم دیرٍز پیش تَ بَد لعنتی- نن اصال نریو رٍ . بٌ جَن خَدت، بٌ جَن خَدم يه
 .ندیدم، برای يهین انرٍز از حرفت تعجب کردم

 .خَاستو چیزی بگو کٌ دستش رٍ گذاشت جلَی دينو ٍ فشار داد

 .بذار حرف بزنو-

دستش داغ بَد، نهی دٍنو چرا ٍسط دعَا دلو ضعف رفت برای بَسیدن دستش؛ 
ٌ ی عاشق  !دیٍَنٌ بَدم خب، یٌ دیٍَن

 .سکَت کردم ٍ دست انیرعلی از رٍی صَرتو کنار رفت

ٌ يای کالس شایعٌ شدى بَد نن نریو رٍ نی خَام ٍ بًش - ترم آخر بَدم کٌ بین بچ
ٌ ست ٍ اصال نظری يو بًش . پیشنًاد دادم نن نی دٍنستو نریو دخترعهَی نفیس

نداشتو، فقط براش احترام قائل نی شدم ٍ ير ٍقت نی دیدنش سالم نی کردم؛ شاید 
بٌ پیشنًاد یکی از . يهین يو دانن زدى بَد کٌ پیش خَدش فکريای احهقانٌ بکنٌ
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دٍست يام رفتو تا با نریو صحبت کنو، نهی دٍنو از کجا فًهیدى بَد این حرف يا از 
اٍن رٍز نریو کلی عشَى اٍند، بٌ جَن تَ نحیا نن . طرف خَد نریو پخش شدى

دٍستش نداشتو؛ اٍن نن رٍ دٍست داشت ٍ نی خَاست نحال با این کار بًو بفًهَنٌ؛ 
انا نن گفتو نهی خَانش ٍ این بازی رٍ تهَم کنٌ، قبَل نکرد ٍ تازى نفیسٌ يو شد 

ٌ ش ٍ يی برام از نریو نی گفت ٌ تر ٍ . ٍاسط رفتار نریو يو رٍز بٌ رٍز دٍستان
تَ کٌ نی دٍنی نن ايل . نی فًهی نحیا؟ نریو صهیهی شدى بَد نٌ نن. خَدنَنی تر

دٍستی ٍ این حرف يا نیستو، تَ کٌ عاشقو بَدی ازت بعیدى؛ یعنی نشناختٌ بَدی نن 
 !رٍ ٍ عاشقو شدی؟

چٌ حرف يا نی زد انیرعلی، عاشق شدن نن کٌ بٌ این حرف يا ربط نداشت؛ قلب آدم ير 
ٌ قدر نی ترسیدم از این  لحظٌ نهکن بَد بلرزى ٍ عاشق بشٌ، نهی شد؟ نی شد ٍ نن چ

 .اتفاق

 .انیرعلی با سکَتو ادانٌ داد

دست آخر نجبَر شدم بًش بگو قرارى انصراف بدم ٍ بٌ حال نن فرقی نهی کنٌ برای -
از نفیسٌ يو خَاستو دیگٌ ادانٌ ندى، نریو يو چَن فکر نی کرد . خَدش بد نیشٌ

خیلی براش بد شدى شرٍع کرد بٌ تهسخرم؛ از شغل بابا ٍ عهَ جلَی دٍست ياش 
باز شایعٌ کردى بَد کٌ اٍن نن رٍ نهی خَاد ٍقتی . نی گفت ٍ با صدای بلند نی خندید

ٌ ش . فًهیدى یٌ زندگی سادى داریو اٍن يو پایین شًر نفیسٌ يو کٌ بعد از انصرافو يه
ٌ يایی کٌ این قدر تلخیش زیاد بَد کٌ نتنفر بشو از عاشق بَدن ٍ  طعنٌ نی زد، طعن

ٌ ی کاريا ٍ . ازدٍاج کردن يهَن حرف رٍز اٍلو، نٌ تَ نٌ يیچ کس رٍ یادتٌ نحیا؟ نتیج
 .حرف يای يهین نریو بَد، نٌ عاشق بَدن نن

 گیج بَدم ٍ خجالت زدى، نگايو رٍ بٌ دست يام دٍختو ٍ حرف يای کی درست بَد؟

 نریو چی بًت گفتٌ بَد کٌ این جَری بًو ریختی؟-
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ن کردم ن نِد  .نِد

 .گفت کٌ تَ عاشقش بَدی ٍ اٍن چَن نَقعیتت رٍ نی دٍنستٌ جَاب ننفی دادى-

 .پَزخندی زد ٍ چٌ پردرد ٍ نن باید از شرم نی نردم

 ٍ دیگٌ؟... خَبٌ، يهَن حرف لعنتی کٌ بیزارم کرد از ير چی عشق ٍ عاشقیٌ-

 :سکَت کردم کٌ گفت

اگٌ حرف يام رٍ باٍر نداری حاضرم باياش رٍ در رٍ بشو ٍ يهین حرف يا رٍ بگو تا -
 .بفًهی کی درست نیگٌ ٍ راست

بٌ خاطر نحکو حرف زدن انیرعلی، این بار بیشتر خجالت کشیدم ٍ قضاٍتی کٌ خَدم 
 .بی يیچ ننطقی انجام دادى بَدم

 .صدام لرزید ٍ باز يو گریٌ

 ...نن-

 :پرید ٍسط حرفو

صدات کردى بَدم ببینهت، بٌ تالفی دیشب کٌ نصفِد شب . از صبح دلو برات پر نی زد-
ٌ تَن اٍندم؛ دلو گرفتٌ بَد ٍ حسَدی کردم بٌ  دلو نیَند بیدارت کنو ٍ تا دم در خَن

 .انیرسام کٌ کنارتٌ

این حرف يا نعنیش يهَن دٍستت . لب پایینو رٍ گزیدم، شرنندگیو از حد يو گذشت
 !دارم بَد دیگٌ

نن دیشب خیلی دلتنگت بَدم، صبح يو کٌ زنگ نزدی نن خیلی ... ببخشید نن خب-
 .شرنندى... دلگیر شدم؛ نریو يو کٌ
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 .نفس پر آيی کشید ٍ حرف يام براش گرٍن تهَم شدى بَد انگاری

ٌ ی فکريای بد ٍ تردیديام رٍ کنار تَ دٍر - نحیا خانَم نن خیلی زٍد باٍرت کردم ٍ يه
. ریختو، جَری رفتار کردی کٌ نن از خَدم شرنندى شدم کٌ يهٌ رٍ با یٌ دید نی دیدم
نن بًت ترحو نکردم، نن خَدم يو احتیاج دارم بٌ آغَش گرنت کٌ نحرنٌ با تن ٍ 

نن نفسو بند شدى بٌ نفس يات . قلبو؛ نی فًهی؟ نن آرانش نی گیرم از حضَرت
 .بی نعرفت

حرفش رٍ ادانٌ نداد ٍ عَضش پَف بلندی کشید ٍ نن از خجالت جرأت سر بلند کردن 
ٌ يای عرق يو ُسر نی خَردن رٍی پشتو. نداشتو اٍلین دفعٌ بَد انیرعلی این قدر . دٍن

سَئیچ رٍ سر جاش کهی چرخَند ٍ ناشین . بی پرٍا حرف نی زد از رسو عاشقی کردن
 .رٍشن شد

ٌ تَن-  .نی برنت خَن

نتَنستو چیزی بگو جز ببخشیدی کٌ زنزنٌ کردم، انگار زبَنو دٍختٌ شدى بَد تَی 
 .دينو

*** 

نن ٍ انیر علی بی يیچ حرفی تَی سکَت از يو جدا شدیو ٍ نن . رٍی تختو ٍا رفتو
چرا ازش نخَاستو با نن بیاد تَی خَنٌ ٍ استراحت کنٌ؟ . چٌ قدر پشیهَن بَدم

 .خستگی از سر ٍ رٍش نی بارید؛ ٍلی نتَنستو، نشد از سر خجالت

ٍقتی کٌ رفت نن با خَدم فکر کردم االن انیرعلی کجا نیرى؟ کالًال انیرسام رٍ يو 
فرانَش کردى بَدم کٌ نحال سپردى بَدنش بٌ نن انا خب االن برام نًو نبَد، فقط حاال 

 .دلو انیرعلی رٍ نی خَاست
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 .باز يو گریٌ رٍ از سر گرفتو ٍ باز يو از زٍر گریٌ پلک يام سنگین شد

*** 

اٍن باعخ ٍ بانی اٍلین دعَای . نریو نگايش رٍ از نن دزدید ٍ نن کلی حرص خَردم
نن ٍ انیرعلی شدى بَد ٍ حاال يو انگار نٌ انگار کٌ بٌ نن چٌ درٍغ يایی گفتٌ بَد؛ پس 
یعنی ينَز انیرعلی رٍ نی خَاست ٍ پشیهَن شدى بَد، فقط این طَری خَاستٌ بَد اٍن 

حس سنگین پشیهَنیِد رٍی قلبش رٍ کو کنٌ کٌ باید اعتراف نی کردم نَفق يو شدى 
بَد ٍ نن از دیرٍز انیرعلی رٍ ندیدى بَدم ٍ حتی از زٍر خجالت جرأت نهی  کردم بًش 

خب دیرٍز . زنگ بزنو؛ چَن نن داد زدى بَدم ٍ تًهت، اٍن يو بدٍن این کٌ بپرسو
ٌ م  .حساس بَدم ٍ دلتنگ، سخت بَد لهس عشقی کنار عشق دیرین

 .خَردی دختر نردم رٍ، بسٌ دیگٌ-

 .بٌ عطیٌ کٌ تازى کنار نن نشستٌ بَد نگاى کردم

 چی نیگی تَ؟-

 .ابرٍش رٍ يشتی باال برد

نیگو نریو رٍ داری با نگايت آتیش نی زنی، چٌ خبرى؟ چرا این قدر اخهَ نگايش -
 نی کنی؟

 :دٍبارى چشو غرى ای بٌ نریو کٌ نگايش افتادى بَد رٍی نا رفتو ٍ بٌ عطیٌ گفتو

 نی شناسیش؟-

ٌ ش رٍ گذاشت رٍی  عطیٌ نتعجب از رفتاريای نن پاياش رٍ تَ بغلش جهع کرد ٍ چَن
 .زانَياش
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ٌ ست-  .آرى، دخترعهَی نفیس

 فقط يهین؟-

 .چشو ياش رٍ ریز کرد ٍ نگايش رٍ زٍم کرد تَ چشو يام

ٌ ای يو داشتٌ باشٌ؟-  آرى فقط يهین، نگٌ قرارى نسبت دیگ

 :قبل از جَاب نن کهی فکر کرد ٍ تند گفت

دیرٍز کٌ یٌ دفعٌ با انیرعلی غیب شدین، قبلش با نریو بَدی ٍ حسابی . صبر کن ببینو-
 آتیشی؛ چیزی بًت گفتٌ بَد؟

 :اٍل نفس پرحرصو رٍ فَت کردم ٍ بعد گفتو

 .عاشق انیرعلی بَدى-

 :بلند گفت

 !چی؟ -

نگاى چند نفر نزدیکهَن کٌ در حال قرآن خَندن بَدن چرخید رٍی نا ٍ چپ چپ بٌ 
خَبٌ عهٌ . عطیٌ نگاى کردن کٌ خَدش رٍ زدى بَد بٌ اٍن راى ٍ اصال سر بلند نکرد

ٌ ی سَم خدابیانرز بابای نفیسٌ  نزدیکهَن نبَد ٍ برای خَش آندگَیی ِدنًهَن يای جلس
 .جَن دم در حسینیٌ ایستادى بَد ٍگرنٌ حسابی تَبیخ نی شد

 .آرٍم تر، آبرٍنَن رٍ بردی-

 :بی خیال از حرف نن گفت

 !جدی کٌ نهیگی؟-
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نگايی بٌ انیرسام کٌ تَی بغلو خَابش بردى بَد ٍ از صبح سپردى بَدنش بٌ نن 
ٌ ش رٍ با پشت انگشت اشارى م نَازش کردم  .انداختو ٍ گَن

 .چرا، اتفاقاًال خیلی يو جدی ام-

 :عطیٌ نبًَت گفت

 !یعنی خَدش بًت گفت؟-

نگاى از انیرسام گرفتو ٍ کهی پام رٍ کٌ خَاب رفتٌ بَد آرٍم تکَن دادم کٌ انیرسام بیدار 
 .نشٌ

گفت کٌ انیرعلی عاشقش بَدى، برای يهین نن ٍ . آرى خَدش گفت؛ ٍلی یٌ جَرِد دیگٌ-
 .با يو دعَا کردیو... انیرعلی دیرٍز با يو

 .نگايش رنگ سرزنش گرفت

 !تَ کٌ انیرعلی رٍ نی شناسی ايل این حرف يا نیست، تَ چرا باٍر کردی؟! چٌ حرف يا-

 .بعد يو نگايی بٌ نریو انداخت کٌ نشغَل تعارف حلَا شدى بَد

ٌ ش از نن ٍ نانان احَال انیرعلی رٍ نی پرسید - دخترى ی پررٍ، بگَ پس چرا رٍز اٍل يه
 .جای این کٌ گریٌ ٍ غش ٍ ضعف کنٌ برای نرگ عهَش

اٍل باز يو حسادت کردم از احَال پرسیدن نریو؛ ٍلی بعد لبخند نالیهی رٍی لب يام 
نشست، اٍن عاشق بَد نٌ انیر علیِد نن، پس نن پیرٍز بَدم ٍ حسادت باید سًو نریو 

 .نی شد

 :با نگايی کٌ پایین افتادى بَد گفتو

 انیرعلی خَبٌ؟-
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 ينَز با يو قًرید کٌ این رٍ از نن نی پرسی؟-

ٌ ی نحبت  .فقط سر تکَن دادم بٌ نشَن

 .دلو براش تنگ شدى-

 خب بًش زنگ بزن، چرا کشش نیدی؟ -

 :بی فکر گفتو

ٌ ی آقای رحیهی ٍقتی نن رفتو؟-  دیرٍز انیرعلی برگشت خَن

 صبر کن ببینو، نکنٌ تَ بٌ انیرعلی يو شک داری؟-

نٌ نداشتو؛ ٍلی این سَال از دیرٍز نغزم رٍ نی خَرد کٌ بعد از نن برگشتٌ اٍن جا یا نٌ؟ 
شاید یکی از دالیل زنگ نزدنو يو يهین بَد کٌ اگر بفًهو اٍن جاست حس حسادتو 

 .شعلٌ بکشٌ، حسی کٌ يیچ ٍقت نداشتو ٍ فقط رٍی انیرعلی فعال شدى بَد

 ...نٌ خب-

 .سری از رٍی تاسف تکَن داد

نخیرم، دیرٍز کٌ یٌ دفعٌ غیب شدین دیگٌ انیر علی نیَند، حتی . ٍاقعا کٌ ُخلی نحیا-
 .انرٍز صبح يو یٌ راست اٍند حسینیٌ

آرنج عطیٌ رفت تَی پًلَم ٍ . دلو از خَشحالی ضعف رفت ٍ رٍی لب يام اجر گذاشت
 .نن با صَرت جهع شدى از درد تند نگايش کردم کٌ اخو کرد

 .عقل ُکل، حاال کٌ خَشحال شدی یٌ زنگ بٌ شَيرت بزن، قًر ٍ دعَا بسٌ-

 .لب چیدم
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 .رٍم نهیشٌ-

 .خدا نی دٍنٌ دیرٍز چٌ حرف يا بار داداشو نکردی کٌ حاال رٍت نهیشٌ-

 !عطیٌ-

نن نی شناسهت، اعصاب کٌ نداری فکر حرف يات رٍ نهی کنی ٍ يهَن . عطیٌ ٍ کَفت-
 .اٍل نی زنی جادى خاکی

 .راست نی گفت، باید رٍی این رفتارم تجدید نظر نی کردم

 خب حاال تَ بگَ چٌ غلطی بکنو؟-

 :با تخسی گفت

 .يیچی، بدٍ زٍد برٍ دست بَسی داداشو بگَ غلط کردم-

 .چشو يام گرد شد

 .بی ادب-

 .خَدتی–

صدای یااهلل یااهلل گفتن کٌ بلند شد نن ٍ عطیٌ دست از حرف زدن کشیدیو ٍ فًهیدیو 
 .از جلسٌ ختو سَم ٍ سخنرانی يیچی نفًهیدیو

*** 

چَن . بالشت انیرسام رٍ زیر سرش نرتب کردم، عجب خَاب سنگینی داشت این بچٌ
يهٌ بعد از جلسٌ نی رفتن سرخاک نن نجبَر شدم بٌ خاطر انیرسام برگردم خَنٌ ٍ 

 .اٍن يو يهین طَر خَاب بَد
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نَقع بیرٍن اٍندن از حسینیٌ فقط از دٍر انیرعلی رٍ دیدى بَدم کٌ صَرتش حسابی 
ٌ قدر دلو نی خَاست برم نزدیک ٍ بغلش کنو ٍ یٌ ببخشید غلیظ بگو  گرفتٌ بَد ٍ نن چ
برای تهَم کردن این قًری کٌ حسابی بٌ جای نیرٍی دافعٌ، نیرٍی جاذبٌ ٍ دلتنگیو رٍ 

 .بیشتر کردى بَد

بٌ صفحٌ گَشیو نگايی انداختو ٍ اسو انیرعلی رٍ لهس کردم ٍ با اٍلین صدای بَق، 
باز يو صدای بَق نهتد، بغض کردم ٍ . قلبو بی تاب شد ٍ دلتنگ برای شنیدن صداش

 این دفعٌ دٍم بَد کٌ جَاب نهی داد؛ یعنی ينَز يو قًر بَد؟

رٍی گَنٌ انیرسام رٍ کٌ غرق . کنار انیرسام بٌ پًلَ دراز کشیدم ٍ ساق دستو شد بالشتو
با خَدم ٍلی جَری کٌ انگار انیر سام نخاطبو باشٌ زنزنٌ . خَاب بَد نَازش کردم

 :کردم

 .یعنی ينَز عهَت بايام قًرى؟ دلو تنگٌ براش انیرسام-

انیرسام تَی خَاب لبخندی زد کٌ لبخند نحَی يو رٍی صَرت نن نشَند ٍ نن باز 
 :زنزنٌ کردم

 !ٍرٍجک دلتنگی نن خندى دارى آخٌ؟-

دستو خَاب رفتٌ بَد ٍ گز گز نی کرد ٍلی قبل این کٌ خَدم تکَنی بخَرم دستی آرٍم 
تا خَاستو چشو يام رٍ باز کنو ٍ . سرم رٍ بلند کرد ٍ بعد با نالیهت گذاشت رٍی بالشت

از نانان تشکر، رٍی پلکو آرٍم بَسیدى شد ٍ قلب نن يری ریخت ٍ تازى نتَجٌ عطر 
ٌ ی اطرافو رٍ پر کردى بَد دلو نی خَاست از يیجان چشو يام رٍ . انیرعلی شدم کٌ يه

فکر نی کردم اگٌ . رٍی يو فشار بدم؛ انا نی فًهید بیدارم ٍ اصال دلو این رٍ نهی خَاست
 .بیدار بشو اخو نی کنٌ ٍ باز يو قًر
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دست آخر طاقتو تهَم شد ٍ آرٍم الی پلک يام رٍ باز . نگاى سنگینش رٍ حس نی کردم
ٌ ی  کردم؛ انیرعلی نگاى از نن دزدید ٍ نن خجالت زدى از یادآٍری دیرٍز ٍ بـَس

 :یَاشکیش آرٍم گفتو

 .سالم-

سرش رٍ باال آٍرد ٍ نگايش رٍ بٌ . نزدیکو نشستٌ بَد ٍ زانَياش رٍ بغل کردى بَد
 .چشو يام دٍخت

 .سالم-

 .با سر پایین افتادى سر جام نشستو ٍ نَيام رٍ زدم پشت گَشو

 انیرعلی؟-

 .سکَت کردى بَد ٍ انگار ننتظر بَد حرفو رٍ کانل کنو

 ...نن. ببخشید، نعذرت نی خَام-

 .نن يو نقصر بَدم-

 :این ٍسط نقصر بَدن انیرعلی برام عجیب بَد ٍ ينَز تَی بًت بَدم کٌ گفت

 .ببخشید-

يهیشٌ فکر نی کردم نرديا غرٍر دارن ٍ اگر نقصر کانل يو باشن يیچ ٍقت عذرخَايی  
در کار نیست، حاال انیرعلی بٌ خاطر اشتبايی کٌ بیشتر تقصیر نن بَد عذر خَايی 

 .لبخندی رٍی لبو نشست؛ دلش بزرگ بَد شَيرم. نی کرد

 .نن يو یکو عصبی بَدم ٍ تند بايات حرف زدم-
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با خَدم فکر کردم نن بیشتر تند حرف زدى بَدم ٍ ير چی کٌ سر زبَنو اٍندى بَد، گفتٌ 
 .باز يو طاقت نداشتو بٌ صَرتش نگاى کنو ٍ خیرى شدم بٌ انگشت يای گرى کردم. بَدم

 .نن ٍاقعا نعذرت نی خَام. این رٍ نگَ بیشتر خجالتو نیدی-

ٌ ی  ٌ م ٍ نگايش خیرى شد بٌ چشو يام، یٌ لبخند نًربَن يه دستش اٍند زیر چَن
صَرتش رٍ پر کردى بَد کٌ بی اختیار نن يو لبخندش رٍ جَاب دادم ٍ این يو شد 

ٌ ای نشَندم . خَشیِد آشتی کنَن ٌ م رٍ از حصار انگشت ياش بیرٍن کشیدم ٍ بـ ـَس چَن
رٍی دستش، این بار بٌ جای اعتراض لبخند کو جَنی زد ٍ نگايش نات شد رٍی صَرتو؛ 

 .جَری کٌ نن رٍ نی دید ٍ نهی دید

 .نفیسٌ خانَم دلخَر شدى ٍ انیرنحهد گلٌ کردى، اٍندن دنبال انیرسام ٍ بردنش-

چین افتاد رٍی پیشَنیو، دلخَر . سریع نگايو رٍ چرخَندم رٍی جای خالی انیرسام
 !با این يهٌ کهک؟! بَدن از انیرعلی؟

 انیرسام کَ؟! چرا آخٌ؟-

 .انیرنحهد بردش، خَاب بَدی نخَاستو بیدارت کنو-

 .ناراحتیش دلو رٍ فشردى نی کرد

 چی شدى؟-

 .نن بابای نفیسٌ خانَم رٍ غسل دادم-

حیرت زدى شدم از این بی نقدنٌ حرف زدنش ٍ نگايو خیرى نَند رٍی انیرعلی کٌ عادت 
نطهئناًال این کار رٍ . بد نن بًش سرایت کردى بَد ٍ کالفٌ نَياش رٍ بٌ يو نی ریخت

 .يو فقط برای دزدین نگايی کٌ دلخَری تَش داد نی زد؛ انجام نی داد
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 .دستش رٍ نحکو گرفتو ٍ دلداری دادنش

 انیرعلی نکن این کار رٍ، تَ خَبی کردی، چرا دلخَرن؟-

 .پَزخندی زد پر از درد ٍ پر از شکَى

گفت بٌ اندازى کافی تَ . انیرنحهد کٌ فًهید جَری نگايو کرد کٌ انگار جنایت کردم-
اٍن تعهیرگاى خَدم رٍ تباى کردم، دیگٌ اگٌ این کار رٍ يو بکنو آبرٍی اٍن يو نیرى؛ 

ٌ شَنٌ ٍ اٍنا انجانش نیدن  .گفت کسایی يستن کٌ این کار ٍظیف

قلبو نچالٌ شد، طفلک انیرعلی دیرٍز اندازى ی یٌ کَى غصٌ داشتٌ ٍ نن شدى بَدم قَز 
 .باال قَز

ٌ ای ادانٌ داد  :با صدای گرفت

انرٍز یکی از فانیل يای نفیسٌ خانَم سر خاک گفت نن کاريای غسل ٍ کفن ٍ دفن -
رٍ کردم کٌ نحال از نن تشکر کنن ٍ نهنَن باشن، نانان نفیسٌ خانَم بٌ زٍر تشکر کرد 

ٍ نفیسٌ خانَم تلخ شد ٍ بعد يو بٌ انیرنحهد کٌ انگار بیشتر از دیرٍز از دستو ناراحت 
بَد ٍ فکر نی کرد آبرٍش رفتٌ، پیغام دادى بَد کٌ انیرسام رٍ ببرن پیش خَدش؛ 

ٌ ش این جا باشٌ ٍ نزدیک نن  !نی ترسیدى بچ

ٌ تر نیشد ٍ نن بغض کردى بَدم،  صداش با این حرف يا ير لحظٌ گرفتٌ ٍ گرفت
! ٍاقعا انصاف بَد؟. نهی خَاستو انیرعلی رٍ بعد از این يهٌ نحبت کردن، داغَن ببینو

این ! یعنی ٍسط داغ دار بَدن يو آدم باید فکر این خرافات ٍ آبرٍداری نسخرى نی بَد؟
 .کار انیرعلی لطف بَد نٌ آبرٍ بردن

 .اشک يام این دفعٌ بٌ طرفداری از بغض انیرعلی بٌ ریزش افتادن

 !علی... انیر-
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سرش رٍ بلند کرد ٍ با دیدن اشک يام دستپاچٌ دستش جلَ اٍند ٍ اشک يام رٍ پاک 
کرد ٍ نن بین گریٌ بَسیدم دست يایی رٍ کٌ نحبت کردى بَدن؛ ٍلی جَابشَن گلٌ 

 .شدى بَد

 نحیا عزیزم گریٌ چرا آخٌ؟-

 .نهی تَنستو حرفی بزنو، فقط صَرتو رٍ تکیٌ دادم بٌ کف دستش ٍ يق زدم

 .دٍستت دارم-

 .لبخند نحَی زد ٍ باز يو نگاى رنجَرش رٍ ازم قایو کرد

کاش . چٌ خَب کٌ انرٍز سرخاک نبَدی، دلو نهی خَاست حرف يا ٍ نگاى يا اذیتت کنٌ-
ٌ ی يهٌ ناست، . نیَندى بَدم خَاستگاریت نحیا، کاش نن اعتقاد دارم این کار ٍظیف

 .نهی خَام این اعتقاديای نن داغَنت کنٌ؛ نهی خَام

ٌ ی انیر علی، انگار یکی رٍی قلبو پنجٌ نی کشید . با صدای شکستٌ ٍ بٌ بغض نشست
دين باز کردم چیزی بگو، بگو اگٌ نیَندى بَد دق نی کردم از یٌ عشق بی حاصل؛ بگو 

نن نی بَسو دست ياش رٍ بٌ جای يهٌ ٍ بگو اتفاقاًال کاش دیرٍز بَدم ٍ جلَی يهٌ داد 
نی زدم دٍستش دارم ٍ فدای این اعتقاديای خالص ٍ پاکشو؛ انا بلند شد ٍ بیرٍن رفت 

ٍ فقط زنزنٌ کرد خداحافظ ٍ ير چی صداش کردم صبر نکرد ٍ نن حس کردم، بغض 
 .سنگینش رٍ کٌ نهی خَاست جلَی نن فرٍ بریزى

*** 

 .نگايی بٌ رنگ پریدى م انداخت ٍ دستو رٍ کشید

 .برنی گردیو نحیا، پشیهَن شدم آٍردنت این جا-
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انرٍز . با این کٌ از ترس بدنو یخ زدى بَد ٍ لرزش خفیفی داشتو، نهی خَاستو برگردم
فَت بابای نفیسٌ جَن . انیرعلی با کلی اصرار، نن رٍ با خَدش آٍردى بَد غسال خَنٌ

ٌ ش شدى بَد برام یٌ خاطرى ی تلخ، اٍلین دعَانَن ٍ باز يو پرتردید شدن انیرعلی . يه
حاال نن خَاستٌ بَدم بیام تا جابت کنو خجالتی ندارم از این کار بزرگش ٍ احترام قائلو 

 .برای اعتقاداتش

 .سعی کردم شجاع جلَى کنو

 .زیر قَلت نزن دیگٌ-

 .کالفٌ لپ ياش رٍ باد کرد ٍ با صدا بیرٍن داد

پس قَل بدى یٌ درصد، حتی یٌ درصد يو دیدی نهی تَنی تحهل کنی بیای بیرٍن کٌ -
 بریو؛ باشٌ؟

ٌ ی نحبت باال ٍ پایین کردم ٍ باياش يو قدم شدم دیدن تابلَی . سرم رٍ بٌ نشَن
غسال خَنٌ پايام رٍ سست نی کرد ٍ غرغر کردن انیرعلی با خَدش رٍ نی شنیدم کٌ 

 !نی گفت اشتباى کردى قَل دادى ٍ نن رٍ آٍردى

خانَم نیانسالی با رٍپَش شیری رنگ اٍند نزدیکهَن ٍ گرم با انیرعلی احَالپرسی کرد، 
 .برای يهین دستو رٍ جلَ بردم ٍ در حین دست دادن سالم کردم

 شها نحیا خانَنی؟-

 .لبخندی زدم از رٍی ادب؛ چَن این قدر حالو زار بَد کٌ لب يام نخَاد بخندى

 .بلٌ-

ٌ ی قسهت خانَم يا- آقا انیرعلی بٌ نن گفتٌ بَدن . نن يو لیالم، نسئَل غسال خَن
 انرٍز قرارى بیای، حاال نطهئنی دخترم؟
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ٌ م داد نی زد ٍحشت کردم  .قیاف

 .نیام خالٌ لیال-

 .آرٍم خندید بٌ خاطر خالٌ گفتن نن ٍ زنزنٌ کرد

 خالٌ؟-

 ناراحت شدین گفتو خالٌ لیال؟-

نٌ نٌ دخترم، راستش تا حاال ير کسی اٍندى این جا بًو گفتٌ لیال غسال؛ نگفتٌ خالٌ  -
 .لیال، اتفاقاًال خیلی يو خَب بَد

 .این بار لبخندم گرم بَد ٍ پر رضایت، دستو رٍ گرفت

 .بیا بریو-

 :چند قدم کٌ از انیرعلی دٍر شدیو خالٌ لیال بٌ عقب چرخید ٍ رٍ بٌ انیرعلی گفت

نترس پسرم نَاظبشو، دیدم نهی تَنٌ زیاد بهَنٌ صدات نی کنو؛ تَ کٌ بدتر از این دختر -
 !رنگ بٌ رٍ نداری

نن يو بٌ انیرعلی کٌ ٍاقعاًال کالفٌ بَد ٍ ترسیدى بٌ خاطر نن، نگاى کردم ٍ خندیدم تا 
 .زیادی دل نگران نباشٌ

ٌ ی ٍجَدم رٍ لرزٍند ٍ صدای تًَیٌ رٍی اعصابو بَد خالٌ لیال . سرنای غسال خَنٌ يه
 .نن رٍ رٍی صندلی کنار در نشَند

 ...نعلَنٌ ترسیدی، اگٌ پشیهَن شدی. تَ يهین جا بشین-

 :سریع گفتو
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 .نٌ نٌ، نی خَام بهَنو-

 .دست يام رٍ بٌ دست گرفت

 .حال ٍ رٍزت طبیعیٌ، نن يو این جَری بَدم-

 .لحن نًربَنش آرٍنو کرد

 ...اگٌ کهک الزم دارین-

 .خندید از تٌ دل ٍ ٍاقعاًال تعارفو نسخرى بَد

این جا بشین بٌ چیزی يو دست نزن، بٌ . بشین دختر، يهین جَری داری پس نیفتی-
 .خصَص ٍقتی جنازى رٍ آٍردن؛ این جَری دیگٌ نجبَر نهیشی غسل نیت بکنی

رٍی صندلی کًنٌ نشستو ٍ خالٌ لیال پیشبند . بازم یادم افتاد برای چی این جا اٍندم
زیر لب صلَات نی فرستادم ٍ ذکر . سبزی بٌ خَدش بست ٍ چکهٌ ٍ دستکش پَشید

 .نی گفتو، جرأت نهی کردم نگايو رٍ بچرخَنو

شَيرت خیلی نرد خَبیٌ، رٍزی کٌ این جا دیدنش ٍ فًهیدم اکبرآقا عهَشٌ ٍ نیاد -
 .آخٌ تَ این دٍرى ٍ زنَنٌ کهتر کسی پیدا نیشٌ از این کاريا بکنٌ! کهک؛ باٍر نهی کردم

چشو يام رٍ کٌ رٍی يو فشار نی دادم، باز کردم ٍ بٌ خالٌ لیال نگاى کردم؛ نزدیک یٌ 
حس نی کردم نفس کو آٍردم، از . تختِد سنگی بَد ٍ داشت با شلنگ آب نی شستش

 .زیر نقنعٌ چنگ انداختو بٌ گلَم

 .نهنَن-

صدای قدم يایی کٌ نزدیک ٍ نزدیک تر نی شدن ٍ الالٌ اال اهلل نی گفتن، صدای 
ٌ يای بلند گریٌ؛ بدنو رٍ سست تر نی کرد در کٌ باز شد بی اختیار نگايو رٍ چرخَندم . ضج
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نعدى م شدید نی سَخت ٍ گَش يام . ٍ با دیدن تابَت، چشو يام رٍ رٍی يو فشار دادم
ٌ ی اطرافو رٍ دقیق نهی فًهیدم  .از ترس سَت نی کشید ٍ صدای يهًه

 .باز کن چشو يات رٍ خالٌ، نردى ترس ندارى-

با صلَاتی کٌ نی فرستادم چشو يام رٍ باز کردم ٍ نگايو رٍی بدن بی جَنِد رٍی تخت 
خالٌ لیال داشت آنادى نی شد . غسال خَنٌ نَند، یٌ نانان بزرگ پیر؛ نحل نانان بزرگ نن

 .برای غسل دادن

ٌ ياش نیگن ٍقتی نردى . نگايش کن، لبخند رٍ لبشٌ ٍ این یعنی راحت رفتٌ- بچ
اٍل ٍ آخر جای يهٌ نا . تسبیح بین انگشت ياش بَدى ٍ در حال ذکر، خَش بٌ حالش

ٌ طَری بریو  .این جاست خالٌ، نًو اینٌ کٌ چ

. يهَن طَر نات بٌ جنازى خیرى شدى بَدم ٍ بٌ حرف يای خالٌ لیال گَش نی کردم
نانان بزرگ نن يو تسبیح تَی دستش بَدى کٌ تهَم کرد، يهَن تسبیحی کٌ نانان 

 .باياش نهاز شب نی خَند

 .دیگٌ نگاى نکن-

 .نگاى پربغضو رٍ بٌ خالٌ لیال دٍختو کٌ لبخندی بٌ نن زد

 نی خَای بری بیرٍن؟-

ٌ ی ننفی سر تکَن دادم کٌ گفت  :بٌ نشَن

نَقع غسل دادن يهیشٌ قرآن نی خَنو يو دلو آرٍم . پس تَ يو قرآن بخَن، نحل نن-
 .نی گیرى يو یٌ جَابی بٌ رٍحشَن نی رسٌ

 یعنی بدٍن این کٌ بدٍنین آدم خَبی بَدن یا نٌ براشَن قرآن نی خَنین؟-
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 .خالٌ لیال چارقد رٍ از سر این نانان بزرگ نردى بیرٍن نی کشید

 .چٌ فرقی نی کنٌ دخترم، قضاٍت آدم يا کار نا نیست؛ کار خدای بزرگ ٍ بخشندى ست-

. نگايو رٍ دزدیدم ٍ بٌ کفش يام دٍختو، چٌ دل بزرگی داشت این خالٌ لیالی غسال
شرٍع . بَی صابَن تَی دناغو پیچید ٍ با صدای شر شر آب تَانو بیشتر تحلیل رفت

کردم بٌ قرآن خَندن، آیت الکرسی خَندم ٍ سَرى يای کَچیک؛ قلبو داشت آرٍم 
نفس عهیقی . فاتحٌ خَندم برای این نانان بزرگ غریبٌ ٍ نانان بزرگ خَدم. نی گرفت

. کشیدم؛ ٍلی ای کاش این کار رٍ نهی کردم، بَی کافَر حالو رٍ بد کرد ٍ چشو يام رٍ باز
 .بدن دیگٌ کفن پیچ شدى بَد ٍ خالٌ لیال ينَز يو زیر لب قرآن نی خَند

ٌ ای گفتو  :با صدای تحلیل رفت

 خالٌ؟-

 .نگايی بٌ نن انداخت، گرى کفن رٍ نحکو کرد ٍ قلب نن لرزید

 جانو؟ حالت خَبٌ؟-

 .خَب نبَدم؛ ٍلی سر تکَن دادم بٌ نشَنٌ نحبت

 ...شها يو کٌ برای اٍلین بار اٍندین این جا ترسیدین؟ یا نن دیگٌ خیلی-

ٌ ی نا از چیٌ؟ ترس . نن يو ترسیدم دخترم، خیلی يو ترسیدم- نی دٍنی دلیل ترس يه
ٌ نَن . از نرگ، ترس از نردن نا نی خَایو از این فکر فرار کنیو کٌ یٌ رٍزی جای يه

ٌ ی نا آخرین حهانَن رٍ باید بیایو این جا تا پاک بشیو ٍَ اِدالا نردى . این جاست، يه
 .ٍحشت ندارى، این جا ٍحشت ندارى؛ نن يو کو کو این رٍ فًهیدم

 .صدام نی لرزید
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 .ٍلی نن ينَز يو از نردى نی ترسو-

 .لبخندی بٌ صَرتو پاشید

 .پاشَ بیا این جا-

 .با ترس آب دينو رٍ قَرت دادم

 .پاشَ بیا، بیا تا ترست بریزى-

قدم يام رٍ با تردید برداشتو ٍ رسیدم باال سر جنازى ی کفن پیچ شدى کٌ رٍی صَرتش 
 .ينَز باز بَد

این آدم یٌ رٍز کنارنَن زندگی کردى ٍ نهکنٌ از کنارت رد يو شدى . ببین ترس ندارى-
 .باشٌ؛ انا تَ نترسیدی، حاال چرا نی ترسی؟ این یٌ جسوِد بی رٍحٌ ٍ ترس ندارى

نگايو رٍی پَست چرٍکیدى ٍ سفید شدى ی جنازى ٍ فکی کٌ با پنبٌ ٍ شال سفید بستٌ 
اشک يام بی يَا ریخت ٍ تشییع جنازى ی نانان بزرگ تَی ذينو تداعی . شدى بَد، نَند

 .شد

 .ازش نترس، براش فاتحٌ بخَن این جَری قلب خَدت يو آرٍم نی گیرى-

بی اختیار لب باز کردم ٍ شرٍع کردم بٌ فاتحٌ خَندن ٍ نفًهیدم کی جنازى از اٍن جا بردى 
 .شد

 حالت بًترى؟-

 .سر تکَن دادم کٌ خالٌ لیال رٍپَشش رٍ درآٍرد

باز خَبٌ فقط اٍندی این جا ترست بریزى، رٍز اٍلی کٌ نن اٍندم این جا کهک کردم ٍ -
 .شبش تا صبح از ٍحشت نخَابیدم؛ انا خب دیگٌ عادت کردم
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 :با صدای لرزٍنی گفتو

 چی شد کٌ خَاستین این کار رٍ انجام بدین؟-

راستش رٍ . بٌ خاطر شَيرم، اٍن يو یٌ غسالٌ؛ نن يو نحل تَ خیلی نی ترسیدم-
بخَای اٍل يو کٌ نحهَدآقا اٍند خَاستگاریو ازش خَشو نهی اٍند ٍ نهی خَاستو 

بزرگتريا باید نی پسندیدن . قبَل کنو؛ انا خب زنان نا يهٌ چی زٍری بَد حتی ازدٍاج
برای نا يو قرار نبَد خَاستگار دکتر نًندس بیاد؛ يهَن شعار . کٌ پسندیدى بَدن

بی خیال این حرف يا، کو کو يهٌ چیز فرق کرد ٍ . يهیشگی کٌ کبَتر با کبَتر ٍ باز با باز
یٌ دل نٌ صد دل عاشق نحهَدآقا شدم ٍ نن يو نحل تَ خَاستو نن رٍ بیارى این جا؛ 

نهی دٍنو چی شد نَندگار شدم ٍ يهَن رٍز خَاستو یاد بگیرم ٍ . اٍندم از سر کنجکاٍی
این کارم بیشتر دانن زد بٌ ترس رٍز اٍلو، خانَنی کٌ قبل از نن این جا بَد خانَم با 

خدا . خدایی بَد ٍ با این کٌ ٍضعیت زندگی خَبی داشت، نحض جَابش نی اٍند
رحهتش کنٌ خَدم غسلش دادم، يهین خانَم بَد کٌ فکر این کٌ این  کار فقط 

نخصَص نا بدبخت بیچارى ياست رٍ از ذينو انداخت بیرٍن؛ چَن از بزرگی این کار 
نی دٍنی نحیا جَن، . خالصٌ کنو برات، نن يو رٍز اٍل خیلی ترسیدم، خیلی. برام گفت

نردم فکر نی کنن چَن شغلهَنٌ دیگٌ برانَن عادی شدى، نهیگو نشدى؛ ٍلی راستش 
 .گايی ينَز يو نن رٍ ٍحشت نی گیرى؛ ٍحشت از نرگ

 .چادرش رٍ از جالباسی کَچیک دیَاری برداشت

 .بریو کٌ فکر کنو شَيرت دیگٌ پس افتادى-

 .لبخندی بٌ صَرتش پاشیدم ٍ باياش يو قدم شدم

ٍقتی بًو گفتی خالٌ لیال ٍ خَدت دست بلند کردی ٍ با نن دست دادی خَشحال -
شدم، راستش بٌ خاطر شغلی کٌ دارم کهتر کسی بًو احترام نی ذارى ٍ يهٌ فکر نی کنن 
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نردم دیدگاى خَبی نسبت بٌ نا ندارن، تَ خیلی خانَنی . ٍظیفهٌ این کار رٍ انجام بدم
 .ٍ ٍاقعا کٌ تَ ٍ آقا انیرعلی بٌ يو نیاین

 .با خجالت سرم رٍ زیر انداختو

 .نهنَن اختیار دارین، شها خَدتَن خَبین خالٌ لیال-

ٌ رٍ اشارى کرد  .با دستش بٌ رٍب

 .بفرنا اٍن يو آقا انیر علی-

رد نگاى خالٌ رٍ گرفتو ٍ بٌ انیرعلی رسیدم کٌ با عجلٌ نی اٍند سهتهَن، نفس عهیقی 
ٌ يام کردم  .کشیدم ٍ يَای سرد رٍ ٍارد ری

 .نگايش نگران رٍی چشو يام بَد

 خَبی؟-

 .خَدم يو نهی دٍنستو خَبو یا نٌ، فقط نی دٍنستو دیگٌ انرژی برای ایستادن ندارم

 :خالٌ لیال جای نن جَاب داد

 .شیر زنیٌ برای خَدش. خَب خَبٌ نادر-

 .انیرعلی با لبخند از خالٌ تشکر کرد

 .خَشحال شدم از دیدنت نحیا خانَم. خب دیگٌ نن نیرم-

نهی خَاستو این . بغض کردى بَدم، نهی دٍنو چرا؛ بی يَا ٍ نحکو خالٌ لیال رٍ بغل کردم
حس بد از دیدگايی کٌ عانیانٌ شدى بَد، برای يهیشٌ تَ ذينش بهَنٌ ٍ شرنندى باشٌ 
از کاری کٌ خیلی بزرگ بَد؛ اٍنی کٌ باید شرنندى باشٌ نا بَدیو کٌ بٌ خاطر نداشتن دل 
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چادرش بَی گالب . ٍ جرأت سعی نی کردیو با تهسخر ضعف خَدنَن رٍ بپَشَنیو
 .نی داد ٍ نن باز يو عهیق عطر چادرش رٍ نفس کشیدم

 .برای انرٍز نهنَنو -

 .حاال يو دیگٌ برین، نی دٍنو چٌ حالی داری. نن کٌ کاری نکردم، نن نهنَنو عزیزم-

 .سرم رٍ عقب کشیدم ٍ بغضو رٍ با آب دينو فرٍ دادم

 .بٌ نحض راى افتادن ناشین، شیشٌ رٍ پایین کشیدم، دلو يَای آزاد نی خَاست

 .چی کار نی کنی نحیا؟ يَا سردى سرنا نی خَری-

 :صدام نی لرزید، سریع بٌ انیرعلی کٌ قصد باال بردن شیشٌ رٍ داشت گفتو

 .خَايش نی کنو، يَا خَبٌ... بذار باشٌ انیرعلی-

 :نگران گفت

 نطهئنی خَبی؟-

ٌ ی تصَیريایی کٌ انرٍز دیدى بَدم تَی سرم  دیگٌ نتَنستو بغضو رٍ کنترل کنو، يه
اشک يام ریخت، انیرعلی يَل کردى . چرخ نی خَرد ٍ بَی کافَر ينَز تَ بینیو بَد

ٌ ی خیابَن پارک کرد، بازٍم رٍ گرفت ٍ بٌ سهت خَدش کشید  .راينها زد ٍ گَش

 ببینهت نحیا، چرا گریٌ نی کنی؟-

ٌ م بیشتر شد ٍ يق يقو بلند  .گری

 .نحل نانان بزرگ بَد... انیرعلی-

 چی؟ کی نحیا؟-
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حالو خَب نبَد ٍ فقط نی خَاستو حرف بزنو؛ ٍلی نهی شد، نفس بلندی کشیدم؛ یٌ 
 ...دٍبار... بار

 بَی کافَر ينَز تَی سرنٌ، چی کار کنو؟-

ترس بٌ جَنو افتادى بَد، ترس از نرگ؛ . صدای نفس يای کالفٌ انیرعلی رٍ نی شنیدم
ٌ ی نا نی خَایو از  ٌ ست ٍ يه خالٌ راست نی گفت کٌ ترس از نردى ٍ غسال خَنٌ بًَن

ٌ ی لباس انیرعلی. نردن فرار کنیو  .چنگ زدم بٌ یق

 .از نردن نی ترسو، نن نهی خَام بهیرم. نن نی ترسو انیرعلی-

 .نگاى نگرانش رٍی صَرتو نی چرخید، ير دٍ بازٍم رٍ گرفت ٍ تکَنو داد

 نحیا چی داری نیگی؟-

ٌ ش ٍ يق زدم، عطر تن انیرعلی رٍ نفس کشیدم؛ دست ياش  سرم رٍ فرٍ کردم تَ سین
 .دٍرم حلقٌ شد ٍ یٌ دستش نَازش گَنٌ کشیدى نی شد رٍی سرم

 .آرٍم باش عزیز دلو، آرٍم-

 .نهی شد، نهی تَنستو آرٍم بشو

 .اگٌ نن ُنردم قَل نیدی تَ غسلو بدی؟ تَ کفنو کنی؟ قَل بدى-

 .ٍحشت زدى از خَدش جدام کرد

 .چی نیگی نحیا؟ خدا نکنٌ بهیری، بس کن-

 .حالو خَب نبَد، با دست يای لرزٍنو دست ياش رٍ گرفتو ٍ التهاس کردم

تَ کٌ باشی دیگٌ نهی ترسو، برام قرآن بخَن نحل . قَل بدى، خَايش نی کنو... قَل بدى-
 خالٌ لیال، باشٌ؟
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 .نگايش کالفٌ بَد ٍ نگران، نن يو يهین انرٍز انگار ازش اطهینان نی خَاستو

 :نحکو بغلو کرد ٍ کنار گَشو گفت

غلط کردم آٍردنت، جَن نن آرٍم . تهَنش کن نحیا خَايش نی کنو، دارم دق نی کنو-
 .باش

ٌ م  سرم رٍی گردنش بَد، عطر شیرینش تَی دناغو پیچید ٍ حالو رٍ بًتر کرد ٍ گری
 .کهتر شد

 .فشار آرٍنی بٌ نن آٍرد

 بًتری خانَنو؟-

ٌ ای گفتو  :با صدای دٍرگ

 .خَبو-

 .آرٍم نن رٍ از خَدش جدا کرد

 .ببین با چشو يات چی کار کردی-

ٌ يام ٍ اشک يام رٍ پاک کرد  .دست کشید رٍی گَن

ٌ نَن؟ جَاب نانانو رٍ چی بدم؟- ٌ طَری ببرنت خَن  آخٌ با این حال ٍ رٍزت چ

 :باز يو تکرار کردم

 .خَبو-

 .پَفی کرد

 .یٌ دقیقٌ بشین االن نیام. نعلَنٌ-
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 .با پیادى شدن انیرعلی چشو يام رٍ بستو، دیگٌ تَانی تَ بدنو نهَندى بَد

 .بچرخ صَرتت رٍ آب بزنو-

نگاى گیجو رٍ دٍختو بٌ انیرعلی کٌ در سهت نن رٍ باز کردى بَد ٍ با یٌ شیشٌ آب 
 .نعدنی، ننتظر نگايو نی کرد

نشت پرآب انیرعلی نشست رٍی . پايای سستو رٍ بیرٍن از ناشین گذاشتو ٍ خو شدم
ٌ م کرد ٍ نفسو رفت  .صَرتو؛ سردی آب شَک

 .یخ زدم-

 .دستش نحل یٌ نَازش کشیدى نی شد رٍی صَرتو

 .از عهد آب سرد گرفتو، حالت رٍ بًتر نی کنٌ-

باد . دٍبارى نشتش رٍ پر آب کرد ٍ بٌ صَرتو پاشید ٍ بعد يو آب ریخت رٍی دست يام
سردی کٌ بٌ صَرت خیسو نی خَرد حالو رٍ بًتر نی کرد، ٍاقعا یٌ شَک بَد برام کٌ 

 .بًش احتیاج داشتو

 بًتر شدی؟-

 :با تشکر ٍ یٌ لبخند نصنَعی در جَاب نگاى ننتظر انیرعلی گفتو

 .آرى خَبو-

 نی خَای بری عقب دراز بکشی؟-

 .بٌ نشَنٌ ننفی سر تکَن دادم ٍ پايام رٍ آٍردم تَ ناشین

 .نٌ نی خَام کنارت باشو-
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 .نًربَن نگايو کرد ٍ با بستن در ناشین، دٍر زد ٍ پشت فرنَن نشست

چشو يام رٍ با انگشت . سرم حسابی بی يَا بَد ٍ انیرعلی زیرچشهی نگايش بٌ نن
 .اشارى ٍ شصتو فشار دادم

 نیشٌ سرم رٍ بذارم رٍی پات؟-

 .با تعجب نگايو کرد

 این جا؟-

انرٍز . بٌ جای جَاب چرخیدم ٍ سرم رٍ رٍی پاش گذاشتو، کاريام دست خَدم نبَد
 .خجالتی نبَدم ٍ فقط نی خَاستو ترسو رٍ با تکیٌ کردن بٌ انیرعلی از بین ببرم

 .این جا اذیت نیشی نحیا، بًت گفتو برٍ عقب-

 .صدام بازم لرزید، تَجٌ نکردم بٌ حرفش

 پات اذیت نیشٌ؟-

ٌ م کشید  .با رٍشن کردن ناشین دستش رٍ رٍی شقیق

 سرت درد نی کنٌ؟. نٌ قربَنت برم، چشو يات رٍ ببند-

انیرعلی نشغَل رانندگی شد ٍ گايی دستش نَازش گَنٌ کشیدى . فقط سر تکَن دادم
ٌ م کٌ نبض نی زد  .نی شد رٍی شقیق

*** 

 .عطیٌ نشکَک چشو ياش رٍ ریز کرد

 گریٌ کردی؟ باز با انیرعلی بححت شدى؟ چیزی گفتٌ؟-
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 :بی حَصلٌ گفتو

 .بی خیال عطیٌ، نًلت جَاب دادن يو بدى-

 .یک تای ابرٍش رٍ داد باال

 خب بفرنایین ببینو چیٌ؟-

 .کف اتاق انیرعلی با يهَن چادر دراز کشیدم

 .يیچی-

ٌ ت داد نی زنٌ چیزی نیست-  .انیرعلی کجاست؟ نیرم از اٍن بپرسو. آرى قیاف

 .جَن نحیا بی خیال شَ-

 .باالخرى رضایت داد ٍ اٍند تَی اتاق

 .از زیر دست نانان بابا ٍ جَاب پس دادن فرار کردی، بٌ نن نهی تَنی درٍغ بگی -

يَل يَلکی با عهٌ ٍ عهَ سالم . سرگیجٌ داشتو، چشو يام رٍ رٍی يو فشار دادم
 .احَال پرسی کردى بَدم تا بٌ حال ٍ رٍزم شک نکنن؛ ٍلی عطیٌ تیز بَد

 چی شدى نحیا؟-

 .با صدای انیر علی نیو خیز شدم

 .يیچی-

 .عطیٌ نشکَک پرسید

 !چی شدى انیرعلی؟ خانَنت کٌ جَاب پس نهیدى، نکنٌ دخترداییو رٍ دعَا کردى باشی؟-
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انیرعلی خندید ٍلی خَب نی دٍنستو خندى ش نصنَعیٌ؛ چَن چشو ياش داد نی زد 
 .ينَز نگران ننٌ

ٌ ست-  .اذیتش نکن بی حَصل

 اٍن ٍقت چرا؟-

 :انیرعلی کالفٌ پَفی کرد کٌ نن آرٍم گفتو

 .اگٌ دين لقی نهی کنی نن با انیرعلی رفتو غسال خَنٌ-

 :يی بلندی گفت، چشو ياش گرد شد ٍ داد زد

 دیٍَنٌ شدی؟-

 .دستو رٍ گرفتو جلَی بینیو

 .يیس چٌ خبرتٌ، دیٍَنٌ يو خَدتی-

 :عطیٌ سرزنش گر رٍ بٌ انیرعلی گفت

 این نخش عیب برنی دارى، تَ چرا بٌ حرفش گَش کردی؟-

 .نن ازش خَاستو-

 .تَ غلط کردی-

 :انیرعلی اخطارآنیز گفت

 !عطیٌ-

 !خب راست نیگو، نهی بینی حال ٍ رٍزش رٍ؟-

 .انیرعلی خو شد ٍ کهک کرد چادرم رٍ در بیارم
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 خَبو عطیٌ، شلَغش نکن، فقط یکو سرگیجٌ دارم، بًو یٌ لیَان آب نیدی؟-

خَدش نی دٍنست . نگاى خصهانٌ ٍ سرزنش گرش رٍ بٌ نن دٍخت ٍ بیرٍن رفت
فرستادنش دنبال نخَد سیاى؛ چَن االن حال ٍ رٍزم ٍاقعا نساعد نبَد برای شنیدن 

ٌ يای نانتَم رٍ باز . غرغر ٍ نصیحت ياش انیرعلی رٍی دٍ پاش جلَم نشست ٍ دکه
ٌ م رٍ از سرم کشید، نگايش رٍی گردنو جابت نَند  .کرد ٍ نقنع

 چی کار کردی با خَدت نحیا؟-

انگشتش کٌ نشست رٍی گردنو با . نگايو رٍ چرخَندم تا گردنو رٍ ببینو؛ ٍلی نتَنستو
حس سَزش، خَدم رٍ عقب کشیدم ٍ یادم افتاد اٍن نَقعی کٌ احساس خفگی 

 :نگايش سرزنشگر بَد کٌ گفتو. نی کردم چنگ انداختو بٌ گلَم

 ...اٍل يَای اٍن جا خیلی خفٌ بَد، نن-

ٌ ای کٌ انیرعلی کاشت رٍی گردنو تَ دينو ناسید  .ادانٌ حرفو با بـ ـَس

 :با لحن نالیهی گفت

 قربَنت برم آخٌ این چٌ کاریٌ کردی؟-

ٌ اش گرم شدى بَدم ٍ آرٍم لب زدم  :از بـ ـَس

 .خدا نکنٌ-

 با بلند شدن صدای اذٍن کٌ نشَن نی داد ٍقت نهاز ظًرى، دستو رٍ کشید تا بلند بشو

 .پاشَ ٍضَ بگیر نهاز بخَن دلت آرٍم نی گیرى-

. کنار شیر آب نشستو ٍ بٌ صَرتو آب پاشیدم، نسیو خنک نَيام رٍ بٌ بازی گرفتٌ بَد
ٌ ای کٌ انیرعلی کاشتٌ بَد رٍی گردنو بٌ . حالو خیلی بًترشدى بَد، با اٍلین بـ ـَس
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البتٌ اگٌ فاکتَر نی گرفتیو . سادگیِد جهلٌ دٍستت دارم بَد ٍ يهَن قدر يو پر از احساس
ٌ ای کٌ تَی خَاب رٍی چشهو کاشتٌ بَد  .از اٍن بـ ـَس

 .برٍ آشپزخَنٌ ٍضَ بگیر سرنا نی خَری! اٍن جا چرا بابا-

 .لبخند زدم بٌ عهَ احهدی کٌ سجادى بٌ بغل نی رفت تا تَی يال نهاز بخَنٌ

 .يهین جا خَبٌ، آب خنک بًترى-

 .عهَ با لبخند نًربَنی در يال رٍ باز کرد

 .ير جَر راحتی دخترم، التهاس دعا-

 .چشو، شها يو نن رٍ دعا کنین-

انگشت اشارى م رٍ انتداد دناغو کشیدم تا فرق باز . حتها بابایی گفت ٍ در يال رٍ بست
عطیٌ يهیشٌ بٌ این کار نن نی خندید ٍ نانان نی گفت خدابیانرز نانان بزرگو يو . کنو

یاد نانان بزرگ، دٍبارى انرٍز رٍ یادم آٍرد، سرم رٍ . يهین جَر فرق باز نی کردى برای ٍضَ
تکَن دادم تا بًش فکر نکنو؛ ٍلی با دیدن صابَن سبز ٍ پرکف کنار شیرِد آب دٍبارى تخت 

نعدى م سَخت ٍ نایع ترش نزى . غسال خَنٌ ٍ صابَن پر از کفی کٌ اٍن جا بَد یادم اٍند
 .صدای يَل کردى عهٌ رٍ شنیدم. ٍ زردرنگی رٍ باال آٍردم

 چیٌ عهٌ؟ چی شدی؟-

 .نهی تَنستو خَدم رٍ کنترل کنو ٍ يهَن طَر عق نی زدم

ٌ يام رٍ ناساژ نی داد  .عهٌ شَن

 بیرٍن چیزی خَردی؟ نکنٌ نسهَم شدی؟-

 .بًتر کٌ شدم آب پاشیدم بٌ صَرتو. با خَدم گفتو کاش نسهَنیت بَد
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 .خَبو عهٌ جَن، ببخشید ترسَندنتَن-

 .شرٍع کردم بٌ آب کشیدن دٍر حَضچٌ

 .نهی خَاد دختر پاشَ برٍ تَ خَنٌ، رنگ بٌ رٍ نداری-

 .نٌ نٌ خَبو، نی خَام ٍضَ بگیرم-

 نسهَم شدی؟-

 .نگاى دزدیدم از عهٌ

 .نهی دٍنو از صبح زیاد حالو خَب نبَد-

 جَشَندى نی خَری؟-

 .حالو نگر با جَشَندى يای ضدتًَع عهٌ خَب شٌ! جَشَندى؟

 .اذیت نشین، بًترم-

 .عهٌ رفت سهت آشپزخَنٌ

 . چٌ تعارفی شدی تَ، االن برات درست نی کنو-

 .کالفٌ نفس کشیدم ٍ چٌ بد بَد نقش بازی کردن

انیرعلی قانت بستٌ . چادر رنگی رٍ رٍی سرم نرتب کردم ٍ زیر لب اذان ٍ اقانٌ نی گفتو
ٌ ش نی رفتو دست يام رٍ تا نزدیکی گَشو باال آٍردم، . بَد ٍ نن با نگايو قربَن صدق

یاد کردم بزرگی خدا رٍ ٍ قانت بستو؛ با بسو اهلل گفتنو انگار نعجزى شد ٍ يهٌ ٍجَدم 
 .آرٍم
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ٌ قدر  نهازم کٌ تهَم شد سجدى شکر رفتو تا یادم بهَنٌ يهیشٌ خدا رٍ دارم ٍ چ
ٌ رٍ ٍ نزدیکو نشست. نهنَنش يستو  .با بلند شدنو انیرعلی جَشَندى بٌ دست رٍب

 .قبَل باشٌ-

 .لبخندی زدم

 .نهنَن، قبَل حق-

 .اخو ظریفی کرد

 حالت بد شد؟-

 .چیز نًهی نبَد، عهٌ شلَغش کرد-

 :دل نگران گفت

 چرا صدام نزدی؟-

 :خَشحال از دل نگرانی يای انرٍزش گفتو

 .خَبو انیرعلی، باٍر کن-

ٌ م رٍ نَازش کرد  .با انگشت اشارى ی تا شدى ش شقیق

 نطهئن باشو؟-

 .سرم رٍ چرخَندم ٍ انگشت تَ يَا نَندى ش رٍ بَسیدم

 .نرسی کٌ يستی ٍ دل نگران. آرى نطهئنِد نطهئن-

نیو خیز شد ٍ . نگايش رٍ بٌ چشو يام دٍخت، تَی چشو ياش نحبت نَج نی زد
 .پیشَنیو رٍ بَسید
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 .نهازت رٍ بخَن، جَشَندى رٍ يو بخَر-

ٌ يای انیرعلی کٌ غافلگیرانٌ نی نشست رٍی صَرتو ٍ آرانش  انرٍز شدى بَد رٍز بـ ـَس
ٌ ی داغَنو  .پشت آرانش بَد کٌ ننتقل نی کرد بٌ رٍحی

*** 

نًار . شب شدى بَد ٍ نن با چادر بعد خَندن نهاز عشا بی حال کف اتاق افتادى بَدم
نتَنستٌ بَدم بخَرم ٍ خدا رٍ شکر عهٌ گذاشتٌ بَد بٌ پای نسهَنیتو؛ ٍلی چشو 

غرى يای عطیٌ کٌ بٌ نن ٍ انیرعلی نی رفت نشَن نی داد کٌ نی دٍنٌ چرا نهی تَنو نًار 
ٌ ش باال . بخَرم فکر نی کردم تَی نعدى م یٌ گَلٌ آتیشٌ، نعدى م خالی بَد؛ ٍلی يه

فشارم پایین بَد ٍ يهٌ رٍ دل نگران کردى بَدم بٌ خصَص انیرعلی رٍ کٌ . نی آٍردم
ٌ ش زیرلب خَدش رٍ سرزنش نی کرد  .يه

 .انیرعلی ٍارد اتاق شد ٍ تلفن يهرايش رٍ گرفت سهتو

 .بیا نانانتٌ-

 .گَشی رٍ بٌ گَشو چسبَندم، صدام لرزش داشت بٌ خاطر حال خرابو

 .سالم نانان-

 .صدای نانان نگران تر از يهٌ بَد

 سالم نانان، چی شدى؟ بیرٍن چیزی خَردی؟-

 .نٌ، ٍلی حالو اصال خَب نیست-

 .صبح يو کٌ نی رفتی رنگ بٌ رٍ نداشتی نادر-
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. چشو يام رٍ کٌ از درد نعدى رٍی يو فشار نی دادم، باز کردم؛ انیرعلی تَ اتاق نبَد
 .صبح از ترس بَد ٍ حاال اٍن ترس ٍ ٍحشت دى برابر شدى بَد

 .بازم بغض کردم

 .نانان نیاین دنبالو-

ٌ ت زنگ زد اجازى خَاست اٍن جا بهَنی- طفلکی انیرعلی خیلی دل . نٌ نانان، عه
 .نگرانتٌ، دٍست دارى پیشش باشی خیالش راحت ترى، شب رٍ بهَن

 .با اٍن حال خرابو يو خجالت کشیدم؛ ٍلی یٌ حس خَبی يو داشتو

 ...آخٌ-

 .انیرعلی شَيرتٌ دخترم، این کٌ دیگٌ خجالت ندارى. آخٌ نیار نانان بهَن-

دلو ضعف رفت برای این صحبت يای نادر ٍ دختری کٌ نحل يهیشٌ از پشت تلفن يو 
 .نانان حالو رٍ درک کرد

 :بی  يَا گفتو

 . دٍستتَن دارم نانان-

 کاری نداری؟ چیزی الزم نداری؟. نن يو دٍستت دارم-

 .نٌ نهنَن-

 .نَاظب خَدت باش، سالم برسَن

آيستٌ دستو رٍ پایین . چشو آرٍنی گفتو ٍ بعد خداحافظی کردم ٍ تهاس قطع شد
آٍردم ٍ نگايو رٍی تلفن يهراى سادى ٍ نعهَلی انیرعلی نَند، انگار قصد داشت تا ابد 

چٌ خَب . تَ دنیای سادگی ياش بهَنٌ؛ دنیای ٍاقعی کٌ حل نشٌ با یٌ دنیای نجازی
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بَد دنیای انیرعلی ٍ نن چٌ با اطهینان نی تَنستو تکیٌ کنو بًش؛ چَن انرٍز تازى 
رسیدى بَدم بٌ ٍاقعیت، بٌ باٍر زندگی ٍ بٌ این کٌ چٌ زٍد يهٌ نی رسیو بٌ تٌ خط، بٌ 

ٌ ی زندگی باال  .ٍقتی کٌ خدا بگٌ برگ

 .با صدای باز شدن در اتاق سر بلند کردم، انیر علی اٍند تَ اتاق ٍ کنارم نشست

 چیزی نی خَری برات بیارم؟-

 :بٌ نشَنٌ ننفی سر تکَن دادم ٍ خجالت زدى گفتو

ٌ ش تَی ذينو! ببخشید دست خَدم نیست، نهی دٍنو چرا این جَری شدم-  ...يه

ٌ يام  .دستش حلقٌ شد دٍر شَن

خَدم يو این جَری بَدم فقط یکو . چرا ببخشید؟ عزیزم نن حالت رٍ درک نی کنو-
 .خَددارتر

ٌ ش تکیٌ دادم  .سرم ر بٌ شَن

 تَ خَاستی نن شب این جا بهَنو؟-

 .با دستش نَيام رٍ نَازش کرد

 آرى، ناراحت شدی؟-

 .نٌ فقط خجالت نی کشو-

 .خندى ی کَتايی کرد ٍ باز یٌ بـ ـَسٌ نًهَن نَيام شد

 .قربَن اٍن خجالتت-

 .رٍی پاش ضربٌ زد
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 .سرت رٍ بذار این جا-

 .بی حرف سرم رٍ رٍی پاش گذاشتو، خَابو نی اٍند ٍلی نهی تَنستو بخَابو؛ نی ترسیدم

ٌ م رٍ نَازش کرد ٍ نَيام رٍ برد پشت گَشو  .شقیق

 .سعی کن بخَابی، نن این جام، از يیچی نترس-

 .دستش رٍ نحکو گرفتو

 قَل نیدی؟-

 .چادر نهازم رٍ رٍی پايام کشید

 .قَل نیدم، حاال بخَاب-

 .چشو يام رٍ بستو ٍ نفًهیدم کی زیر نَازش دست يای انیرعلی خَابو برد

خَاب يای عجیب ٍ غریب نی دیدم، با ٍحشت چشو يام رٍ باز کردم؛ يهٌ جا تاریکی 
تصَیر غسال خَنٌ ٍ جنازى ی کفن پیچ اٍند جلَ چشو يام، دين باز کردم . نحض بَد

جیغ بزنو کٌ از پشت کسی بغلو کرد ٍ دستش جلَ دينو رٍ گرفت ٍ نن فقط 
 .نی لرزیدم

 .نترس عزیزم نن این جام. آرٍم نحیا جان ، ننو-

سریع چرخیدم ٍ . با شنیدن صدای انیرعلی بی اختیار اشک يای پر از اضطرابو ریخت
ٌ ش خفٌ کردم، برام انن ترین  خَدم رٍ تَی آغَشش قایو کردم ٍ يق يقو رٍ تَی سین

 .جای دنیا بَد حصار دست يایی کٌ نحرم بَدن بايام

 ...حتها نیگی خیلی لَسو انا. انیرعلی نن خیلی ترسَام ببخشید، ببخشید-

 .نَيام رٍ نَازش کرد ٍ سرم رٍ بَسید
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نن اصال يهچین چیزی نهیگو، نی دٍنستو انشب این جَری نیشی برای يهین -
 .اٍلش يهیشٌ این جَریٌ تا با خَدت کنار بیای. خَاستو بهَنی

 االن اٍن خانَنٌ کٌ خالٌ لیال غسلش داد تَی قبرى، نٌ؟-

 .فشار نرنی بٌ بدنو داد

 .خانَنی بٌ این چیزيا فکر نکن-

ٌ طَری بهیرم انیرعلی؟ خالٌ لیال . نهی تَنو، نهیشٌ- ٌ ش نی ترسو، نن قرارى چ يه
نی گفت این خانَنٌ خَب بَدى چَن لبخند رٍ لب ياش بَد، نن خیلی بندى بدی 

 .يستو

 .يق زدم

 .خدایا نن رٍ ببخش-

 .خدا بزرگٌ، نًربَنٌ، آرٍم باش. يیس، آرٍم گلو-

ٌ ش چنگ زدم  .بٌ بازٍيای برين

 قَل دادی ٍقتی نن نردم تَ غسلو بدی، قَل دادی، نگٌ نٌ؟-

 .دينش رٍ بٌ گَشو چسبَند ٍ نفس يای داغش باعخ شد چند درجٌ تب کنو

 .نباشو يهچین رٍزی رٍ ببینو عزیز دلو-

انیرعلی آرٍم نن رٍ از خَدش جدا کرد، شرٍع کرد بٌ پاک کردن اشک يام ٍ نن با 
 .دیدن لبخند نًربَنش تازى یاد نَقعیتو افتادم ٍ حس غریبی افتاد بٌ جَنو

 بًتر شدی؟-
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نهی تَنستو بٌ چشو يای انیرعلی نگاى کنو، سرم رٍ باال ٍ پایین کردم؛ رٍی بالشت ضربٌ 
 .زد

 .حاال راحت بگیر بخَاب، نن این جام-

. کهی نکخ کردم ٍ بعد خیلی آرٍم دراز کشیدم، پتَ رٍ رٍم نرتب کرد ٍ کنارم دراز کشید
قلبو رٍی يزار نی زد، ترس ٍ دلًرى ٍ خجالتو با يو قاطی شدى بَد ٍ سرم بٌ قفسٌ 

ٌ م چسبیدى بَد  .سین

 نحیا نعذبی؟-

 :سر بلند کردم ٍ سریع گفتو

 .نٌ نٌ-

چشو ياش رٍ ریز کرد، . حاال چشو يام بٌ تاریکی عادت کردى بَد ٍ خَب نی دیدنش
ٌ يا دٍبارى بغض کردم بٌ این حال نسخرى م ٍ  نهی خَاستو اشتباى برداشت کنٌ، نحل بچ

 :فقط گفتو

 انیرعلی؟-

 جَنو، چیٌ؟-

ٌ م  جَابی ندادم کٌ اٍند نزدیک تر ٍ بازٍش رٍ گذاشت زیر سرم، قلبو داشت از سین
 .بیرٍن نی پرید

چرا این قدر قلبت تند نی زنٌ نحیا؟ بغلت کردم تا راحت بخَابی، اگٌ ناراحتی خب بگَ -
 .عزیز نن

ٌ ش تکیٌ دادم  .سرم رٍ بٌ قفسٌ سین
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 .نٌ، خب خجالت نی کشو-

 .آرٍم خندید ٍلی از تٌ دل ٍ دست ياش نحکو تر دٍرم حلقٌ شد

 از نن خجالت نی کشی دختر خَب؟-

ٌ م رٍ بَسید  .صَرتش رٍ خو کرد تَی صَرتو ٍ گَن

 .حاال آرٍم بخَاب ٍ نترس-

چشو يام رٍ بستو ٍ انیر علی زیر گَشو شرٍع کرد بٌ قرآن خَندن؛ حهد خَند ٍ چًار 
ٌ يایی کٌ نحل خَندنشَن تَی غسال خَنٌ نعجزى  قل ٍ نن آرانش گرفتو از این آی

ٌ ی کَچیکی نشَندم . نی کردن ٍ نن رٍ آرٍم پلک يام داشت سنگین نی شد کٌ بـ ـَس
آیت الکرسی کٌ برام نی خَند . رٍی قلب انیرعلی کٌ آرٍم نی تپید ٍ برام شدى بَد الالیی

 :رٍ تهَم کرد ٍ زیر گَشو گفت

 .خَب بخَابی عزیزم، شبت بخیر-

*** 

ٌ يا خستٌ کنندى بَد؛ چَن تا  حسابی خستٌ بَدم ٍ چشو يام پر از خَاب، يهیشٌ شنب
ٌ ی خَاب يام تَی استرس بَد ٍ نی شد گفت تَی . شب کالس داشتو دیرٍز يو کٌ يه

بٌ خَنٌ کٌ رسیدم بدٍن شام رٍی تختو دراز . چًل ٍ يشت ساعت اصالًال نخَابیدى بَدم
کشیدم تا بخَابو، حالو خیلی بًتر بَد ٍ دلًرى يای دیشب جاش رٍ بٌ حس شیرین ٍ 

صبح کٌ بیدارشدى بَدم انیرعلی نبَد . خَبی دادى بَد کٌ از آغَش انیرعلی گرفتٌ بَدم
ٌ قدر بٌ نن طعنٌ زدى  ٌ قدر از عهٌ خجالت کشیدى بَدم ٍ عطیٌ با شَخی چ ٍ نن اٍل چ

 .بَد برای اٍلین باری کٌ بٌ نَقع خَاب آغَش انیرعلی رٍ تجربٌ کردى بَدم
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بٌ خاطر فشردى بَدن کالس يام، صبح با اس ام اس از انیرعلی تشکر کردى بَدم، شاید 
لبخند . يو از سر خجالت ٍ چٌ خَب کٌ اٍن يو با اس ام اس احَالو رٍ پرسیدى بَد

شیرینی بی اختیار رٍی لبو جا خَش کرد؛ انا بٌ خَدم کٌ اٍندم یٌ لحظٌ تاریکی اتاقو 
 .نن رٍ ترسَند ٍ دلو پرٍاز کرد برای آغَش انیرعلی کٌ برام انن ترین جای دنیا شدى بَد

با ٍیبرى رفتن گَشیو بی حَصلٌ از تخت جدا شدم؛ ٍلی با دیدن اسو انیرعلی رٍی 
 .گَشیو بالفاصلٌ تهاس رٍ ٍصل کردم ٍ چنگ زدم قلبو رٍ کٌ یکو بی قرار شدى بَد

 .سالم-

 .صداش نحل يهیشٌ پر از نًربَنی بَد ٍ پیش قدم شدى بَد برای سالم کردن

 سالم، خَبی؟-

ٌ طَری؟ بًتری؟ انرٍز سرم شلَغ بَد نشد زٍدتر زنگ بزنو احَالت رٍ . نهنَن- شها چ
 .بپرسو، شرنندى

 .پايام رٍ تَی شکهو جهع کردم ٍ ٍسط صحبتش گفتو

 .دشهنت شرنندى-

 :کهی نکخ کرد ٍ ادانٌ داد

نی دٍنستو کالس يات پشت سر يهٌ ٍ دیر نیای خَنٌ، گفتو بذارم خستگیت در برى -
 ...شام بخَری بعد بًت زنگ بزنو؛ حاال

 .سرم رٍ بٌ پشتی تخت تکیٌ دادم ٍ باز يو پریدم ٍسط حرفش

 .شام نخَردم-

ٌ يا حرف نی زدم  .این بار خندید بٌ ننی کٌ صبر نهی کردم حرفش رٍ کانل بزنٌ ٍ نحل بچ
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 ...حاال چرا شام نخَردی؟ حالت خَب نیست؟ ينَز يو-

 .گايی ذينو رٍ نشغَل نی کنٌ؛ ٍلی در کل حالو خیلی بًترى. خَبو انیرعلی-

 چی کار نی کردی؟. خب خدا رٍ شکر-

 تَ چی کار نی کردی؟. اٍندم بخَابو، انرٍز خیلی خستٌ شدم-

نن يو نحل تَ انرٍز خیلی خستٌ شدم اٍندم کٌ بخَابو؛ ٍلی با این تفاٍت کٌ نن -
. کاش یٌ چیزی نی خَردی دختر خَب، دیرٍز کٌ اصال چیزی نخَردی. شام خَردم

 .نانان گفت صبح يو درست صبحانٌ نخَردی، نعدى ت داغَن نیشٌ يا

 .گرم شدى بَدم از دل نگرانیش کٌ حتی احَال صبحو رٍ از عهٌ پرسیدى بَد

 .دلو چیزی نهی خَاست، االن يو اشتًا نداشتو-

 .سکَت کردى بَد ٍ نن حس نی کردم لبخند نی زنٌ

 ...راستی یٌ چیزی نحیا-

بی حال بَدم؛ ٍلی نهی تَنستو جلَی قلبو رٍ بگیرم کٌ فرنان نی داد بٌ نغزم نَقع 
 .صحبت با انیرعلی

 جَن دلو؟-

ٌ يای خندى داشت  .صداش رگ

 .خالٌ لیالتَن زنگ زد احَالت رٍ پرسید-

 :تَی ذينو شرٍع کردم بٌ گشتن ٍ گیج گفتو

 ...خالٌ لیالم؟ نن کٌ-
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ٌ م ٍارد شد  .ينَز حرفو رٍ کانل نزدى بَدم کٌ تلنگری بٌ حافظ

 !آيان خالٌ لیال-

بٌ گیجی ٍ بی حالی ٍ شیطنتو کٌ با يو قاطی شدى بَد، این بار از تٌ دل خندید ٍ 
 .خَدش يو شیطنت یاد داشت

حسابی بندى خدا رٍ بردی تَ شَک، البتٌ اٍن کٌ جای خَد دارى نن با . بلٌ خالٌ لیال-
ٌ ی دل نگرانیو يو یٌ لحظٌ تعجب کردم  .يه

 .چرا آخٌ؟ خب نن خالٌ ندارم، ير کی رٍ نی بینو سریع برام نیشٌ خالٌ-

راستش اصال فکر نهی کردم تَی دیدار اٍل این قدر خَدنَنی . قربَن دل نًربَنت خانَم-
 ...برخَرد کنی، با خَدم نی گفتو یٌ ذرى تردید شاید يو

 .دلو لرزید از لحنش کٌ یًَیی تغییر کرد ٍ شد نًربَن ٍ نَازشگر ٍ شاید يو پر تشکر

 .از سکَتش استفادى کردم

 شاید چی؟-

 .نکخ کرد

 ... يیچی-

ٌ ای ٍ بلند گفتو  :یٌ دفع

 راستی خالٌ لیال شهارى ت رٍ از کجا داشتٌ؟-

 .آرٍم تر يو بپرسی جَاب نیدم، گفت نحهَدآقا از عهَاکبر گرفتٌ-

 .آيان کشیدى ای گفتو
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یٌ کار دیگٌ يو داشت، نا رٍ برای عرٍسی دخترش دعَت کرد، آخر يفتٌ است؛ نیای -
 بریو؟

 :با تعجب گفتو

 نا رٍ؟ چرا آخٌ؟-

ٌ ای فانیل کردی، نن چٌ بدٍنو-  !ٍهلل تَ خَدت رٍ یٌ دفع

 .لحنش نشَن از شَخی داشت؛ ٍلی نن يو الکی خَدم رٍ زدم بٌ دلخَری

 .انیرعلی اذیت نکن دیگٌ-

باز يو خندید، انگار بٌ چیزی کٌ نی خَاست رسیدى بَد؛ نن يو با خَدم فکر کردم چٌ 
دل بزرگی دارى خالٌ لیال ٍ ننی رٍ کٌ فقط یٌ رٍز دیدى بَد دعَت کردى تا شریک 

 .شادی ياش باشو، چٌ خَب

حاال نیای؟ چَن دیگٌ چًلو بابای نفیسٌ ! شَخی کردم خانَم گل، چرا دلخَر نیشی؟-
 بریو یا نٌ؟! حاال چی کار کنیو؟. خانَم يو گذشتٌ ٍ بی احترانی يو نهیشٌ

ذٍق کردم، عاشق نًهَنی يایی بَدم کٌ خَدنَنی تعارفت نی کردن، باز يو فرانَشو 
 .شد کٌ نحال دلخَر بَدم

 !آرى نیام، چرا کٌ نٌ؟. آخ جَن عرٍسی-

 .خَبٌ، خانَادى ی عهَاکبر يو دعَتن-

 .چٌ عالی، این جَری دیگٌ نن تنًا نهی نَنو خجالت بکشو-

 حسابی خَاب رٍ از سرت پرٍندم نٌ؟-

 .لپ يام رٍ باد کردم ٍ با صدا خالی
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 .نٌ خب، نن در ير نَقعیتی خَابو بیاد نی خَابو-

 .پس دیگٌ بخَاب، شبت بخیر-

 :قبل از قطع کردن تهاس دلو رٍ بٌ دریا زدم ٍ گفتو

 انیرعلی؟-

 جانو؟-

آرزٍیی کٌ از نَقع خَاب رٍ دلو سنگینی نی کرد رٍ . بی اختیار لبخند پر کرد صَرتو رٍ
 :گفتو

راستش یٌ کو نی ترسو، برام قرآن نی خَنی قبل از این کٌ قطع کنی؟ البتٌ اگٌ -
ٌ ای  ...خست

 .پرید ٍسط حرفو

 خستٌ نیستو، بخَنو برات؟-

ٌ يا ذٍق زدى از نًربَنیش گفتو  :نحل بچ

 .نٌ نٌ، صبر کن دراز بکشو کٌ خَابو ببرى ٍ دیگٌ نتَنو فکر ٍ خیال کنو-

 .باشٌ-

 :صاف شدم ٍ سرم رٍ رٍی بالشتو گذاشتو ٍ گَشی رٍ بٌ گَشو چسبَندم کٌ گفت

 بخَنو نحیا خانَم؟-
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آرى نهنَن، فقط انیرعلی اگٌ یٌ بار جَاب خداحافظیت رٍ ندادم بدٍن کٌ خَابیدم، باز -
پیشاپیش شبت . بد خَاب بشو؛ خَدت گَشی رٍ قطع کن... صدام نزنی بیدارم کنی يا

 .بخیر

 :با اخطار گفت

 بخَنو؟-

 .چشو يام رٍ بستو

 .آرى بخَن-

صَت قشنگ قرآنش بلند شد ٍ نن آرانش نی گرفتو از سَرى يای کَچیک قرآنی کٌ 
سَرى تَحیدش رٍ کٌ تهَم کرد چشو يام داشت گرم نی شد، . انیر علی برام نی خَند

 :آرٍم ٍ با صدای پر از خَابی گفتو

 .دٍستت دارم-

نکخ کرد ٍ بعد از چند جانیٌ با بسو اهلل الرحهن الرحیو سَرى بعدی رٍ شرٍع کرد بٌ 
 .خَندن ٍ نن پلک يام با آرانش عجیبی رٍی يو افتاد

*** 

نگايو رٍ رٍی خانَنی کٌ کل نی کشید جابت نگٌ داشتو ٍ فاطهٌ خانَم کٌ کنارم 
يهَن . نشستٌ بَد در ادانٌ کل کشیدن اٍن خانَم يهراى بقیٌ شرٍع کرد بٌ دست زدن

نَقع يو عرٍس با لباس سفید ٍ دانن پفیش ٍارد خَنٌ شد کٌ اٍل از يهٌ خالٌ لیال 
رفت سراغش، عرٍس يو اصال نراعات صَرت آرایش شدى ٍ نَياش رٍ نکرد ٍ نحل 

ٌ يا خزید بغل نانانش؛ از يهین دٍر يو برق اشک رٍ تَ چشو يای يردٍشَن  بچ
یٌ لحظٌ دلو لرزید، نن يو شب عرٍسیو از نانان جدا نی شدم، از بابا ٍ حتی . نی دیدم
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ٌ ی خَشی  ٌ ی تلخی کٌ يه داداش يای دٍ قلَیی کٌ عاصی بَدم از دستشَن؛ چٌ لحظ
نهی دٍنو چرا نن اشک جهع کردم تَی چشو يام، یکی . شب عرٍسی رٍ زایل نی کرد

ٌ ست؟ بٌ خَدم نًیب زدم کٌ تقصیر نن چیٌ این يا  نبَد بگٌ آخٌ عرٍسی يو جای گری
 .ٍسط عرٍسیشَن سکانس احساسی اجرا نی کنن

 عرٍس خَشگل شدى، نٌ؟-

با صدای فاطهٌ خانَم کٌ ينَز داشت دست نی زد نگاى از جای خالی عرٍس ٍ خالٌ لیال 
. گرفتو ٍ بٌ عرٍس کٌ حاال سر جای خَدش نحجَب ٍ سر بٌ زیر نشستٌ بَد دٍختو

 .نَياش فر شدى بَد با رنگ اصلی خَدش يهَن خرنایی تیرى ٍ یٌ آرایش نالیو

 .آرى خیلی-

گهَنو این سَال ٍ جَاب رٍ يهیشٌ يهٌ با ٍرٍد عرٍس از يو نی پرسیدن؛ چَن سر کٌ 
چرخَندم نگاى يهٌ رٍی عرٍس بیچارى بَد کٌ نگايش رٍ زیر انداختٌ بَد ٍ جرأت 

اٍن ٍسط . صدای دست ٍ سَت ٍ کل کشیدن يو کٌ قطع نهی شد. نهی کرد سر بلند کنٌ
يو یکی از خانَم يا شرٍع کرد شعر نحلی رٍ در ٍصف عرٍس خَندن ٍ بقیٌ يو با 

 .دست ياشَن ٍ ناشاءاهلل ناشاءاهلل گفتن يهرايیش کردن

خیلی ٍقت بَد عرٍسی ای نرفتٌ بَدم کٌ تَی خَنٌ برگزار بشٌ، يهیشٌ تاالر بَد ٍ 
صندلی يایی کٌ باید سیخ رٍش نی نشستی ٍ صدای بلند ضبط ٍ آينگ يای تندش ٍ 

غریبی کردن با افراد حاضر در جلسٌ کٌ ير کدٍم با یک ندل نَ ٍ لباس بَدن ٍ با 
ٌ ی آشنا بَدنت برات نی شدن غریبٌ کٌ نبادا با احَال پرسی ٍ رٍبَسی آرایششَن  يه

بٌ خاطر جهعیت . بًو بریزى؛ برای يهین انشب حسابی داشت بًو خَش نی گذشت
ٌ ی نقلی يهٌ دایرى ٍار ٍ پشت بٌ يو رٍی زنین نشستٌ بَدیو ٍ يیچ کس  زیاد ٍ خَن

يهٌ با يو رٍبَسی نی کردن ٍ با خندى . يو نگران چرٍک شدن لباس نجلسیش نبَد
ٌ ای . رد رژيایی کٌ رٍی صَرت ياشَن نی نَند رٍ پاک شربتو رٍ تَ لیَان شیش
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نی خَردم ٍ شیرینیو رٍ تَی ظرف چینی گل سرخی، خبری از ظرف یک بار نصرف نبَد ٍ 
تازى با . رٍی پیشَنی يیچ کس يو اخو نبَد بٌ خاطر این يهٌ ظرفی کٌ کحیف نی شد

این کٌ با يهٌ غریبٌ بَدم نَع برخَرد ٍ تعارف کردنشَن جَری بَد کٌ انگار چندسالٌ 
نی شناسهشَن ٍ نن چٌ ذٍقی کردى بَدم بٌ خاطر این يهٌ نحبت ٍ دٍستی اٍن يو 

 .بٌ صَرت یک جا بین این يهٌ غریبٌ

 چیزی الزم ندارین؟-

با صدای خالٌ لیال صَرت خندٍنو رٍ کٌ بٌ جهعیت در حال شادی دٍختٌ بَدم گرفتو ٍ 
 :فاطهٌ خانَم بٌ جای نن جَاب داد. بدٍن حذف کردن لبخندم بٌ خالٌ لیال دٍختو

 .يهٌ چی يست، نرسی لیال جان-

يهَن اٍل از برخَرد فاطهٌ خانَم ٍ خالٌ لیال حدس زدى بَدم باید از قبل با يو آشنا 
 .بَدى باشن ٍ صهیهی

 نحیا خانَم غریبی کٌ نهی کنی؟-

 !با این يهٌ صهیهیت نگٌ آدم غریبی نی کرد؟

 .لبخندم عهق گرفت

 نٌ اصال-

 دٍست داری با يو بریو جای نحدجٌ؟-

خیلی دٍست داشتو؛ ٍلی گفتو . نی دٍنستو نحدجٌ دختر خالٌ لیالست ٍ عرٍس انشب
فاطهٌ خانَم يو کٌ حَاسش يو بٌ . شاید رسو ادب نباشٌ فاطهٌ خانَم رٍ تنًا بذارم

 :صحبت نا بَد يو از دست زدن دست نهی کشید گفت
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 !دٍست داری برٍ نحیا جَن، چرا نعطلی؟-

خَشحال تقریباًال از جا پریدم ٍ دست تَ دست خالٌ لیال از ٍسط جهعیت نسبتاًال زیادی کٌ 
نزدیک عرٍس ٍ سفرى ی عقد سادى ش نشستٌ بَدن، با احتیاط کٌ نبادا پای کسی رٍ 

ٌ ی بختش گرفتٌ بَد ٍ نتَجٌ نا  لگد کنو رفتیو سهت عرٍس کٌ حاال حَاسش رٍ از آین
 .بَد

 .خالٌ لیال با دیدن نحدجٌ شرٍع کرد بٌ قربَن صدقٌ رفتن

 .الًی قربَن دختر خَشگلو برم کٌ این قدر ناى شدى-

 .نحدجٌ يو لبخندی صَرتش رٍ پر کرد

 . خدا نکنٌ نانان-

 .خالٌ لیال دستش رٍ پشتو گذاشت

 .این يو نحیا خانَم کٌ برات تعریفش رٍ کردى بَدم-

لبخندی رٍی لب يام نشست؛ یعنی این قدر نًو بَدم کٌ خالٌ لیال راجع بٌ نن با 
 .دخترش حرف يو زدى بَد

 .دستو رٍ جلَ بردم

 .تبریک نیگو، خَشبخت باشین... سالم-

ٌ جا کرد ٍ بعد دست آزادش رٍ تَی دستو گذاشت  .دستٌ گلش رٍ تَی دستش جاب

 .نهنَن، خیلی خَشحالو کٌ اٍندین. سالم-

 :دستش رٍ فشار نرنی دادم کٌ خالٌ لیال گفت
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 .خالٌ دٍست داری پًلَی نحدجٌ بشین، فعال خبری از آقا دانادنَن نیست-

از بچگی عاشق این بَدم کٌ کنار عرٍس بشینو ٍ باياش حرف بزنو، کلی از پیشنًاد 
 .خالٌ کیف کردم؛ ٍلی نگاى پرتردیدم رٍ بٌ نحدجٌ دٍختو

 .نهی خَام نحدجٌ خانَم نعذب بشن-

 .نحدجٌ پف داننش رٍ جهع کرد

 .نٌ اصال، بفرنایید-

نن يو سرخَش رٍی صندلی داناد جا گرفتو، تَی دلو قند آب نی کردن ٍ چٌ حس 
 .خَبی بَد

 .نانان خیلی از شها تعریف کردن، خیلی دٍست داشتو ببینهتَن-

ٌ رٍم ٍ تصَیر خَدم کٌ تَش افتادى بَد  ٍ ب ٌ ی دٍر نقرى ای ر با حرف نحدجٌ نگاى از آین
ٌ ی بختو زیرچشهی انیر علی رٍ دید . گرفتو يهیشٌ دٍست داشتو نحل فیلو يا از تَ آین

بزنو ٍلی خب قسهت نشدى بَد؛ چَن عقد نا این قدر يَل يَلکی بَد کٌ فقط 
ٌ ی خریديا نَندى بَد برای جلسٌ عرٍسی ٍ با خَدم  خریدنَن حلقٌ بَد ٍ قرآن ٍ بقی

فکر کردم اگٌ نحدجٌ يو نحل نن يهچین آرزٍیی داشتٌ باشٌ االن چٌ حالی دارى کٌ بٌ 
از فکرم خندى م گرفت؛ ٍلی ! جای شَيرش تصَیر نن کنار خَدش تَ آینٌ جا خَش کردى

االن خندیدن اصال درست نبَد ٍ سعی کردم خندى م رٍ پشت لبخند نًربَنی قایو کنو ٍ 
 .بٌ چشو يای آرایش شدى نحدجٌ نگاى کردم

 .خالٌ لطف دارن، نن تعریفی نیستو ٍهلل-

 .بٌ لحن صهیهیو خندید

 ...راستش نحیا خانَم-
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پریدم ٍسط حرفش، از لفظ خانَم کنار اسهو خَشو نهی اٍند بٌ خصَص اگر طرف 
اسهو رٍ بی يیچ پسَندی ترجیح نی دادم؛ . نقابلو یٌ دختر بَد ٍ يو سن ٍ سال خَدم

 .چَن صهیهیت خاصی ایجاد نی کرد

 .بی خیال خانَم گفتن ٍ این حرف يا نحدجٌ جَن، نن با نحیا خالی راحت ترم-

 .لبخندی صَرتش رٍ پر کرد

راستش نانان خیلی از برخَرد شها تعریف نی کرد، نن با این کٌ نانان بابام ير . باشٌ-
دٍ غسال يستن ينَز يو جرأت نکردم از نزدیکی اٍن جا رد بشو؛ ٍاقعیتش يو ترس 

 .نانع بَد ٍ يو قدیو يا خجالت

 .نی دٍنستو از چی حرف نی زنٌ

 حاال چی؟-

 .خندید، از سر ذٍق

 .دست ٍ پاشَن رٍ يو نی بَسو. نٌ اصال-

بٌ دستٌ گلش خیرى شد ٍ یٌ . با خندى سر تکَن دادم بٌ حرف سادى ٍلی از تٌ قلبش
 .گلبرگ گل سرخ رٍ بین انگشت ياش لهس نی کرد

ٌ طَری جرأت کردین برین؟-  شها چ

ٌ ش نفصلٌ، نن يو نحل تَ خیلی نی ترسیدم ٍلی... اٍم-  ...خب راستش یکو قص

 .خندى ش گرفت

 ٍلی؟-

 .نن يو خندیدم بٌ این نبًو حرف زدنو
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نی دٍنی نحدجٌ جَن نن عاشق انیرعلی ام، شَيرم رٍ نیگو؛ بعد از عقدنَن فًهیدم -
 اکبرآقا رٍ نی شناسی کٌ؟. نیرى کهک عهَاکبرش

ٌ ی آرى سر تکَن داد ٍ نن با خَدم فکر کردم االن اعالم کردن عشقو نسبت بٌ  بٌ نشَن
ٌ يام رٍ برای خَدم آرٍم باال ! انیرعلی چٌ دلیلی داشت برای گفتن علت رفتنو شَن

 :انداختو ٍ ادانٌ دادم

خب ٍقتی فًهیدم اٍل شَکٌ شدم؛ ٍلی کو کو با دیدگاى انیرعلی آشنا شدم ٍ دٍست -
داشتو نن يو تجربٌ کنو اٍن چیزی رٍ کٌ انیرعلی داشت باياش سادى کنار نی اٍند؛ 

 .انا برای نن خیلی سخت بَد ٍ شاید تصَرش برای بقیٌ سخت تر

 پس از سر عاشقی این کار رٍ انجام دادین؟-

ٍاقعا ! خب حاال علت حرفو نعلَم شد؛ ٍلی فقط يو از سر عاشقی نبَد، شاید يو بَد
 .چشهکی نحار نحدجٌ کردم! نهی دٍنستو

 .آرى دیگٌ-

سعی کرد حَاسش باشٌ عرٍسٌ ٍ باید سنگین باشٌ، برای يهین با احتیاط خندید ٍگرنٌ 
. نطهئناًال از تٌ دل ٍ بلند نی خندید بٌ این حرکت يای نن کٌ زٍد صهیهی شدى بَدم
 .جای عطیٌ خالی کٌ يهیشٌ نی گفت زٍد پسرخالٌ نیشی با يهٌ؛ یکو خانَم باش

 :خانَنی يهَن طَر کٌ چادر رنگی بٌ سرش نی کشید داد زد

 .خانَنا آقا داناد دارى نیاد-

 .از رٍی صندلی بلند شدم ٍ دٍبارى دست نحدجٌ رٍ فشردم

 .خَشحال شدم از آشناییت، خَشبخت باشین. خب نن دیگٌ برم-
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 .لبخند نًربَنی زد

 .نن يو خیلی خَشحال شدم اٍندین. نهنَنو-

 .باعخ افتخارم بَد کٌ دعَتو کردین، نگٌ نی شد نیام-

لبخندش کش اٍند کٌ صدای کل کشیدن بلند شد ٍ این یعنی داناد ٍارد خَنٌ شدى، 
 .سریع عقب کشیدم

ٌ ش نی گیرى-  .نن دیگٌ برم، طفلکی آقا داناد اگٌ بفًهٌ نن جاش رٍ تصاحب کردم غص

ٌ رٍشدن عرٍس ٍ داناد با  نحدجٌ باز يو با احتیاط خندید ٍ نن دٍر شدم ٍ نَقع رٍب
يو ٍ دست دادنشَن، نن يو با بقیٌ از سر ذٍق ٍ شادی دست زدم ٍ دعای خَشبختی 

 .کردم براشَن، با دیدن نگاى ياشَن بٌ يو کٌ پر از عشق ٍ دلدادگی بَد

*** 

پرانرژی از خالٌ لیال خداحافظی کردم ٍ يهین طَر از نحدجٌ کٌ داشت تازى شام نی خَرد 
کَچٌ پر بَد از آقایَنی کٌ شام خَردى . يهراى فاطهٌ خانَم بیرٍن اٍندم. کنار شَيرش

 .بَدن ٍ ننتظر خانَم ياشَن بَدن؛ فاطهٌ خانَم بٌ جایی اشارى کرد

 .آقايا اٍن  َسهتن-

انشب علی آقا يو اٍندى بَد، تک پسر . بٌ سهتی کٌ فاطهٌ خانَم اشارى کرد راى افتادیو
ٌ شَن نبَد ٍ نهی دٍنو کجا بَد عالیٌ يو تک . عهَاکبر کٌ اٍن شب کٌ رفتٌ بَدیو خَن

 .دخترعهَ بَد ٍلی اٍن عرٍس شدى بَد ٍ علی آقا ينَز نجرد بَد

سر کٌ بلند کردم نگاى انیرعلی رٍ دیدم کٌ با یٌ لبخند دارى بٌ نزدیک شدن نا نگاى 
نحل . نی کنٌ ٍ نن عاشق این لباس چًارخَنٌ آبی فیرٍزى ایش بَدم کٌ بًش نی اٍند
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علی آقا يو يهین طَر، فقط این ٍسط . يهیشٌ سادى پَشیدى بَد؛ پیراين ٍ شلَار
 .اکبرآقا بَد کٌ کت ٍ شلَار پَشیدى بَد ٍلی با یٌ دٍخت سادى

لبخندی رٍی لبو نشَندم ٍ رٍ بٌ يهٌ سالم بلندی گفتو ٍ فاطهٌ خانَم يو بعد از نن 
فاطهٌ خانَم نزدیک عهَاکبر رفت ٍ انیرعلی نزدیک . سالم کرد ٍ ير دٍ جَاب شنیدیو

 .نن اٍند با اٍن لبخند دٍست داشتنیش

 خَش گذشت؟-

حیف جا ٍ نکانش نبَد ٍگرنٌ با ذٍق دست يام رٍ بٌ يو نی کَبیدم ٍ دٍ ٍجب 
نی پریدم يَا ٍ بعد نی گفتو عالی بَد؛ انا خب نهی شد، برای يهین يهٌ ذٍقو رٍ 

 .ریختو تَی صدام

 .خیلی خَب بَد-

لب ياش کش اٍند، انگار درصد ذٍق ٍ شیطنتو رٍ از تَی چشو يام خَندى بَد، ٍسط 
 .خندى چین کو رنگی افتاد رٍی پیشَنیش ٍ بعد سرش جلَ اٍند ٍ نزدیک گَشو

 خانَنو قرار نشد فقط قسهت خانَم يا از اٍن رژت استفادى کنی؟ چرا پاکش نکردی؟-

تَی تاریکی کَچٌ ! آخٌ این قدر دقت؟. نهی دٍنو چرا خجالت کشیدم ٍ سرم پایین افتاد
ٌ نَن دنبالو ٍ  ٌ طَری نتَجٌ رنگ لبو شد؟ قبل از اٍندنهَن يو کٌ اٍندى بَد خَن چ
ننتظر شد تا حاضر بشو، ٍقتی نن رٍ رژ بٌ دست دید کٌ فقط نَقع عرٍسی يا ازش 

ٌ ی خانَم يا ازش استفادى کنو؛  استفادى نی کردم، نانع کارم شد ٍ ازم خَاست تَی جلس
نن يو بٌ حرفش عهل کردم؛ ٍلی خب فکر نی کردم بعد از خَردن اٍن شام خَشهزى ای 
ٌ ی يهسایٌ بغلی خالٌ لیال درست شدى بَد، حتها  کٌ برنجش بَی کندى نی داد ٍ تَ خَن

 .اجری ازش رٍی لب يام نهَندى
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 دلخَر شدی؟-

 .سکَت ٍ خجالتو رٍ اشتباى براداشت کردى بَد، يَل کردم

 ...نٌ... نٌ-

لبخند نحَی رٍی صَرتش نشست ٍ کانل جلَم ایستاد، نٌ نن کسی رٍ نی دیدم نٌ 
 .کسی نن رٍ تَ این تاریک رٍشنی کَچٌ

 .دستهال دستش رٍ باال آٍرد

 .تهیزى-

ٌ ی کو رنگی از رژ . با تعجب بٌ چشو ياش نگاى کردم کٌ ننظَرش رٍ بفًهو با احتیاط يال
کٌ رٍی لبو نَندى بَد رٍ پاک کرد ٍ نن نتَجٌ شدم ننظَرش تهیزی دستهال کاغذی 

 .بَدى؛ از کارش غرق خَشی شدم ٍ اٍن لحظٌ برام نًو نبَد تهیزی ٍ کحیفی دستهال

ٌ ای گفت  :يهَن طَری با لحن نَازشگَن

خانَنو دٍست داری این کارم رٍ بذاری پای تعصب یا غیرت بیش از حد، نًو نیست -
برام، باید بگو نن با استفادى ی شها از لَازم آرایشی نشکلی ندارم بٌ شرطی کٌ تَی 

 .نجلس عرٍسی باشٌ ٍ اٍن يو فقط سهت خانَم يا یا يو فقط برای خَدم

قلبو لرزید ٍ بی اختیار لب پایینو رٍ کشیدم زیر دندٍنو، این غیرتی شدن یعنی دٍستو 
داشت دیگٌ؟ یعنی قشنگ شدنو رٍ فقط سًو خَدش نی دٍنست؟ چی بًتر از این؟ 
دلو ضعف رفت کٌ دست يام رٍ دٍر کهرش حلقٌ کنو ٍ تاپ تاپ قلبو رٍ تَ آغَشش 

برای يهین با حرص لب پایینو رٍ بیشتر زیر دندٍن يام لٌ کردم، . آرٍم؛ ٍلی نهی شد
 .نگاى انیرعلی کٌ رٍی لبو بَد ٍ خاص خندید

 :یٌ قدم بٌ عقب رفت ٍ با شیطنت ٍلی آرٍم گفت
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 .حیف کٌ نهیشٌ-

ٌ م نتعجب شد، لبو يو از شر دندٍن يام خالص شد؛ با احتیاط  ابرٍيام باال پرید ٍ قیاف
 شرٍع کرد بٌ خندیدن ٍ نن گیج تر شدم کٌ چی نهی شد؟

 انیرعلی، نحیا خانَم بریو؟-

 .انیرعلی بٌ جای نن ٍ خَدش جَاب علی آقا رٍ داد

 .آرى علی جان-

قدم برداشتیو سهت ناشین علی آقا؛ چَن عهَاکبر ناشین نداشت ٍ عطیٌ قبال گفتٌ بَد 
عهَش از رانندگی نی ترسٌ، انشب يو کٌ انیرعلی نتَنستٌ بَد ناشین عهَاحهد رٍ 

 .بگیرى ٍ يهٌ قرار بَد با يو برگردیو

با تَقف ناشین با گرنی از علی آقا . تهام راى ينَز يو تَ فکر حرف انیرعلی بَدم ٍ گیج
تشکر کردم ٍ تعارف زدم بیان تَ خَنٌ؛ ٍلی گفتن دیر ٍقتٌ ٍ قبَل نکردن ٍ گفتن بٌ 

 .خانَادى سالم برسَن 

در خَنٌ کٌ با صدای تیکی باز شد ٍ آنادى شدم برای خداحافظیِد دٍبارى ٍ دٍر شدن 
 .آقا کٌ در کهال تعجب دیدم انیرعلی از ناشین پیادى شدناشین علی

 .ببخش علی جان االن نیام-

سرم رٍ بٌ نشَنٌ خداحافظی برای فاطهٌ خانَم ٍ عهَ اکبر تکَن دادم ٍ ٍارد خَنٌ شدم 
 .ٍ با تعجب بٌ انیرعلی کٌ در خَنٌ رٍ تا نیهٌ بیشتر پشت سرش نی بست نگاى کردم

 چیزی شدى؟-

 .با نگاى شیطَنش جلَ اٍند
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 .نٌ-

ٌ يام سر خَرد  .چادرم رٍی شَن

 ...پس-

ٌ م بـ ـَسٌ نرنی نًر  ينَز حرفو تهَم نشدى بَد کٌ گو شدم تَی آغَشش ٍ کنار شقیق
ٌ قدر دلو این آغَش دٍست داشتنی رٍ . شد گیج بَدم ٍلی آرٍم گرفتٌ بَدم ٍ چ

کهی ازم فاصلٌ گرفت ٍ یٌ دستش رٍ از پشتو برداشت ٍ آرٍم رٍی لبو . نی خَاست
حالت خاص چشو ياش رٍ از صَرتو گرفت ٍ . کشید ٍ نن ضربان قلبو تحلیل رفت

 :خندٍن گفت

 تَ کَچٌ با اٍن يهٌ شلَغی کٌ نهی شد، نی شد؟-

باز نن گیج نگايی بٌ چشو يای خندٍنش انداختو کٌ با بستن چشو يام، لب ياش رٍ 
 .رٍی پیشَنیو گذاشت ٍ با کهی نکخ بَسید

 .االن يو نهیشٌ؛ چَن نٌ ٍقتش يست ٍ این کٌ حتها اجازى نی خَاد-

گیج بَدم از حرف يا ٍ . زبَنو از کار افتادى بَد، احساسی نحل خَاب آلَدگی داشتو
ٍقتی از نن جدا شد، لب ياش رٍ . کاريای انیرعلی ٍ آرانش گرفتٌ بَدم از آغَشش

 .نی فشرد تا بٌ این حال ٍ رٍز نسخرى م نخندى

نهی شد بی تشکر برم ٍقتی . نرسی کٌ اٍندی، نرسی کٌ خَبی. خیلی شب خَبی بَد-
 .با این يهٌ سادگی يهیشٌ يستی، خداحافظ

 :فقط تَنستو زنزنٌ کنو

 .خداحافظ-
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*** 

داشتیو بٌ عید نزدیک نی شدیو ٍ لعنت بٌ اٍنی کٌ خَنٌ تکَنی رٍ تَ این فصل سال 
ند کرد؛ چَن بیشتر کالس يام بٌ خاطر کو بَدن دانشجَيا تعطیل نی شد ٍ چَن تَ 

نانان يو يهیشٌ در حال نصیحتو . خَنٌ بَدم نهی تَنستو از زیر کاريای خَنٌ فرار کنو
ٌ ی خَدم رٍ تهیز  بَد کٌ دیگٌ عرٍس شدم ٍ باید یاد بگیرم چَن سال دیگٌ باید خَن

نن يو کلی حرص نی خَردم، بیزار بَدم از این فصل سال ٍ این کٌ باید سر تا پای . کنو
 .خَنٌ رٍ بشَری

 .با خستگی از نردبَن پایین اٍندم

 .نانان دیگٌ بسٌ، باٍر کنین خَنٌ دارى برق نی زنٌ-

نانان نگايی بٌ دکَر بزرگ خَنٌ کٌ از صبح با شال افتادى بَدم بٌ جَن دکَری ياش 
 .انداخت

 .آرى خَبٌ تهیز شدى، دستت درد نکنٌ؛ ٍلی دیگٌ این قدر غر نزن-

 .رٍی زنین ٍا رفتو

آخٌ این چٌ رسو نسخرى ایٌ بابا، يهچین يهٌ جا رٍ تهیز نی کنین انگار بعد از تحَیل -
ٌ طَری؟ بٌ صَرت فشردى تَی یٌ يفتٌ  .سال قرار نیست کحیف بشٌ؛ اٍن يو چ

 .نانان اخو نصنَعی کرد ٍ بٌ شانپَ زدنش رٍی فرش ادانٌ داد

ٌ ت يو بزنی ببینی کاری ندارى بری کهک. گفتو این قدر غر نزن-  .تازى باید یٌ زنگ بٌ عه

 .براق شدم ٍ دست يام رٍ بٌ نشَنٌ تسلیو بردم باال

 !بی خیال نادر نن، اٍن عطیٌ چٌ غلطی نی کنٌ اٍن جا؟-
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 .نانان لب پایینش رٍ گزید

 .درست حرف بزن نانان، تَ جای خَدت عطیٌ جای خَدش-

 .پَفی کردم

ببینو شها يو کٌ عرٍس آٍردی، عرٍس ياتَن این فصل سال این جا پیداشَن نیشٌ یا -
 .نٌ

 :نحسن کٌ کنار نحهد داشت تلَزیَن نی دید گفت

 .خانَم نن کٌ حق ندارى دست بٌ سیاى ٍ سفید بزنٌ، خَدم نَکرشو-

 .چشو يام گرد شد ٍ نانان زیرزیرکی خندید

 :نحهد يو بدٍن این کٌ از تلَزیَن چشو بردارى گفت

 .نن يو يهین طَر-

 .دست نشت شدى م رٍ گرفتو جلَی دينو

 !حاال کی بٌ شها دٍتا زن نیدى؟! چٌ پرٍیین شها دٍتا، خجالت يو بد چیزی نیستا-

 :نحسن تخس گفت

يهَن جَر کٌ عهٌ یٌ چیزی خَرد تَ سرش اٍند تَ رٍ برای پسرش گرفت یٌ عاقلی يو -
 .پیدا نیشٌ بٌ نا زن بدى

 .خندى م گرفتٌ بَد ٍ نعلَم بَد نانان يو دارى خندى ش رٍ کنترل نی کنٌ؛ ٍلی اخو کرد

 !نحسن درست حرف بزن، این چٌ حرفیٌ؟-

 .نحهد بٌ نانان نگاى کرد
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خب راست نیگٌ دیگٌ نادر نن، این چٌ دختریٌ بزرگ کردین؟ عهٌ سرش کالى گشادی -
قبَل کنین عرٍس نزخرفیٌ برای . رفتٌ، نهی کنٌ یٌ زنگ بزنٌ ٍ یٌ تعارف بزنٌ ٍ برى کهک

 .عهٌ دیگٌ ٍ البتٌ بسیار تنبل

 :نن چشو يام گردتر نی شد ٍ نانان اخطارآنیز گفت

اصال ببینو شها دٍتا چرا جلَی . چشهو رٍشن، دٍبارى نشنَم این حرف يا رٍ! بلٌ بلٌ؟-
تلَیزیَنین؟ نگٌ نگفتو اتاقتَن رٍ نرتب کنین؟ در ضهن شال کشی کاشی يای 

 .آشپزخَنٌ يو نال شهاست

 .دلو خنک شد ٍ نحسن پنچر

بی خیال نادر نن، نحهد غلط کرد گفت باال چشو نحیا ابرٍئٌ؛ اصال عهٌ بًتر از نحیا -
 .گیرش نهی اٍند

 .خَدش رٍ لَس کرد

 .بابا ندرسٌ رٍ پیچَندیو استراحت کنیو نٌ این کٌ حهالی. جَن نحسن کَتاى بیا-

 :خندى م رٍ خَردم ٍ بلند شدم ٍ در حالی کٌ با کنترل تلَیزیَن رٍ خانَش نی کردم گفتو

ٌ ی جفتتَنٌ-  .اٍن کٌ ٍظیف

نحهد کٌ حَاسش تَی تلَیزیَن رفتٌ بَد ٍ نحَ فیلو، با خانَش شدنش چرخید 
 .سهت نن

 چی؟ استراحت کردن؟-

 :خندیدم ٍ دست بٌ سینٌ گفتو

 .نخیر حهالی-
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 .جلَ رفتو ٍ یکی زدم پشت گردن جفتشَن. ابرٍياش باال پرید ٍ نانان خندید

 .بٌ نن نیگین تنبل؟ پاشین ببینو-

 .نحسن گردنش رٍ ناساژ داد

 .دستت سنگینٌ يا، بیچارى انیرعلی خدا بخیر کنٌ براش، رسهاًال بدبخت شدى-

براق شدم سهتش کٌ با نحهد دٍیدن تَ اتاقشَن ٍ در رٍ قفل کردن ٍ نن نفس زنَن 
 .نَندم ٍسط يال

خدا . دست يای زنخت شدى م رٍ بٌ خاطر کار کردن با نایع يای شَیندى، زیر آب شستو
ٌ ش بٌ عهٌ زنگ  رٍ شکر نانان استراحت اعالم کردى بَد ٍ نن قرار بَد طبق خَاست

 .بزنو

 .با بَق دٍم عطیٌ تلفن رٍ جَاب داد

 .بلٌ؟ سالم-

نی دٍنستو این سالم کردن ٍ بلٌ گفتن طلبکارش بٌ خاطر دیدن شهارى ی خَنٌ نا رٍی 
 .تلفنشَن بَدى ٍ حدس زدى ننو

 علیک سالم، چتٌ تَ؟-

و نیست؟ دیٍَنٌ شدم- از صبح بشَر ٍ بساب داریو، باٍر کن دست . نن چهٌ؟ بگَ چِد
آخٌ یکی نیست بگٌ نادر نن خب . برام نهَندى؛ شدم عین این پیرزن يای يفتاد سالٌ

ٍسط سال یٌ دستی بٌ سر ٍ رٍی این خَنٌ بکش کٌ نجبَر نشی آخر سال نن رٍ 
ٌ ت سر سال نَ بشٌ ٍ برق بزنٌ  .بگیری بٌ بیگاری کٌ خَن

 .بلند خندیدم بٌ لحن جدی ٍ غرغر کردنش
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این يهٌ خَدت رٍ برای نانان ٍ . درد بی درنَن، نی خندی ٍاسٌ نن؟ پاشَ بیا کهک-
 .بابام لَس نی کنی ٍ بًت نی گن دخترم دخترم، حداقل یٌ جایی بٌ درد بخَر دخترم

 .از تٌ دل قًقٌ زدم بٌ اٍن دخترنی کٌ با حرص گفتٌ بَد

 اتفاقاًال برای يهین زنگ زدم ببینو عهٌ کاری ندارى بیام کهک؟-

حاال نی خَام چی کارت . نی ذاشتی سال تحَیل زنگ نی زدی دیگٌ! نٌ بابا، چٌ عجب-
ٌ ی حهالی ياش رٍ نن کردم، تَ نی خَای يهٌ رٍ با خَدشیرینی بزنی  کنو؟ حاال کٌ يه

 .نٌ عزیزم، الزم نکردى! پا خَدت؟

 .لب يام رٍ تَ دينو جهع کردم

 .بی ادب، اصال گَشی رٍ بدى بٌ عهٌ-

 . نچ، راى ندارى-

 .کیٌ عطیٌ؟ باز کٌ چسبیدی بٌ تلفن؟ پاشَ کاريا نَند-

 :صدای عهٌ رٍ شنیدم ٍ پَفی کٌ عطیٌ کشید ٍ بٌ عهٌ گفت

 ...نانان جان دٍ دقیقٌ استراحت يو بد نیست يا-

ٌ ش در حال استراحتی نادر، نگٌ چی کار کردی؟ -  تَ کٌ يه

صدای عطیٌ باال رفت ٍ نحل این کٌ این دعَايای زرگری نادر ٍ دختری، دم عید تَ 
ٌ يا بَد ٌ ی خَن  .يه

ٌ ش در حال استراحتو؟ آرى راست نیگین، اگٌ از صبح نحل خر کار کردنو رٍ در  - نن يه
 .نظر نگیرین بلٌ االن دارم نفس نی کشو ٍ استراحت نی کنو

 حاال کیٌ پشت تلفن یٌ ساعتٌ نعطلش کردی؟. بی ادب-
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 الَ، خَدشیرین ينَز يستی؟-

 .این بار با نن بَد، خندى م رٍ جهع کردم

 .بلٌ يستو، حاال گَشی رٍ بدى بٌ عهٌ -

 ...یعنی اگٌ نن دستو بٌ تَ برسٌ-

 :این جهلٌ رٍ با حرص گفت ٍ بٌ عهٌ گفت

 .بفرنایید عرٍس خانَنتَن نی خَان ببینن نیرٍ کهکی الزم ندارین-

باز يو خندیدم ٍ از خش خش پشت تلفن فًهیدم کٌ عهٌ دارى گَشی رٍ از عطیٌ 
 .نی گیرى

 خَبی؟ يهگی خَبن؟. سالم عزیز عهٌ-

 .خستٌ نباشید. سالم نهنَن، يهٌ خَبن سالم دارن خدنتتَن-

ٌ ش درحال غر زدنٌ، نن نهی دٍنو کی کار نی کنٌ! نی بینی این عطیٌ رٍ. نرسی گلو-  .يه

عهٌ نهی دٍنست نن يو دست کهی از دخترش ندارم ٍ بٌ قَل عطیٌ االن دارم 
 .خَدشیرینی نی کنو

 نی دٍنو دیر زنگ زدم عهٌ جَن ببخشید، ٍلی اگٌ کهک الزم دارین بیام؟-

نٌ عزیزدلو عطیٌ يست، تَ يهَن جا دست کهک نانانت باش، اٍن بندى خدا يو -
 .تنًاست

 .چشو ٍلی خالصٌ اگٌ کاری دارین خَشحال نیشو-

 .سالم بٌ نانان برسَن. نٌ دخترم خیلی نهنَن، نن بايات تعارف ندارم-
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 .چشو بزرگیتَن رٍ، شها يو بٌ يهگی سالم برسَنین-

 .تلفن رٍ کٌ قطع کردم خندى يایی رٍ کٌ تَ دلو جهع کردى بَدم، بیرٍن ریختو

*** 

رٍزيای آخر سال دیگٌ رفتٌ بَدن ٍ درخت يا يو دیگٌ لباسی از جنس جٍَنٌ پَشیدى 
بَدن ٍ نن این رٍزيای آخر چٌ دلتنگ بَدم برای انیرعلی کٌ کو نی دیدنش؛ انا 

ٌ ی تازى ست کنارش ٍ این بار الزم نبَد  خَشحال بَدم کٌ انسال لهس بًار برام یٌ تجرب
رٍی تختو نشستو ٍ با تلفن يهرايو شهارى ش رٍ . برای تبریک گفتن بًش رٍیا ببافو

 .گرفتو، شنیدن صداش يو این دلتنگی رٍ کو نی کرد

 :با بَق اٍل تهاس ٍصل شد ٍ نن خندٍن گفتو

 .سالم خستٌ نباشید-

 .خندید بٌ لحن سرخَشو

 . سالم خانَم، نهنَن-

 بدنَقع کٌ زنگ نزدم؟-

از صبح سرم شلَغ بَد، نزدیکِد عیدی يهٌ نردم دارن نیرن سفر نیان این جا . نٌ عزیزم-
خیالشَن از ناشینشَن راحت بشٌ؛ تازى داشتو نهاز ظًر ٍ عصرم رٍ نی خَندم ٍ بین دٍ 

 .نهاز بَدم کٌ زنگ زدی

 :نًربَن گفتو

 .قبَل باشٌ-

 .قبَل حق-
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 .دنغ شدم از تحَیل سالی کٌ انیرعلی نال نن بَد؛ انا کنارم نٌ

دٍست داشتو تَ برام دعای . انشب، نصفِد شب تحَیل سالٌ؛ کاش کنار يو بَدیو-
 .تحَیل سال رٍ بخَنی

سکَت کردى بَد ٍ نن صدای سبحان اهلل گفتنش رٍ نی شنیدم، حتو داشتو دارى 
 .رٍ نیگٌ، برای يهین سکَت کردم (س)تسبیحات حضرت زيرا

نن يو دٍست داشتو عزیزم؛ ٍلی گهَنو نن تحَیل سالی خَاب باشو، دارم از خستگی -
 . نی نیرم

 .براق شدم

 ...خدا نکنٌ-

 .کهی براش ناز کردم

ٌ ای پس الالیی نن چی؟-  اگٌ خیلی خست

 :نیَن خندى گفت

 .بدعادت شدی يا-

ٍ  لحنو تغییر نکرد  .لب چیدم 

 .نخیرم خیلی يو عادت خَبیٌ-

دیگٌ قرآن خَندنِد ير شب انیرعلی از پشت تلفن برای خَابیدنِد نن شدى بَد عادتو؛ 
البتٌ اگر فاکتَر نی گرفتیو بی قرار شدنو رٍ کٌ گايی . نحل یٌ الالیی شیرین آرٍنو نی کرد

 .دلو نی خَاست از پشت تلفن تَ آغَشش جا بگیرم

 .خندى ش بلندتر شد ٍ یًَ قطع شد
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 .نرسی زنگ زدی نحیا، بايات کٌ حرف نی زنو خستگیو در نیرى-

 .خَشحال شدم از این جهلٌ سادى کٌ بَی دٍستت دارم نی داد

حاال اگٌ جدی خستٌ بَدی انشب رٍ از . نن يو خَشحال نیشو صدات رٍ نی شنَم-
الالییو نی گذرم برٍ بخَاب؛ ٍلی نَقع تحَیل سال بیدارت نی کنو، نی خَام اٍلین نفری 

 .باشو کٌ بًت عید رٍ تبریک نیگٌ

 :بی حَاس ادانٌ دادم

ٌ ی سال نَت نصیب نن نهیشٌ-  .ير چند اٍلین بـ ـَس

ٌ ش بلند شد تازى بٌ خَدم اٍندم ٍ فًهیدم چی گفتو تهام بدنو داغ ! ٍقتی انیرعلی قًق
 :آرٍم گفتو. شد ٍ صَرتو قرنز

 .ببخشید-

 :با شیطنت ٍ خندى گفت

 چرا اٍن ٍقت؟-

 .اذیت نکن دیگٌ انیرعلی، حَاسو نبَد چی نیگو-

 .ينَز يو لحنش شیطَن بَد

 .خیلی يو حرفت قشنگ بَد-

لبخندی رٍی صَرتو نشست ٍ زبری کف دستو رٍ رٍی صَرتو کشیدم ٍ برای عَض 
 :کردن بحخ گفتو

پَست دستو حسابی زنخت شدى، ٍقتی بٌ لباسو گیر نی کنٌ بدم نیاد؛ از بس نانان -
 .با این نَاد شَیندى از نن کار کشید
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 .لحنش جدی شد ٍ صداش آرٍم

 .تازى دست يات شدى نحل دست يای شَيرت-

ٌ ی ٍجَدم نًربَن ٍ بانحبت گفتو  :با يه

 .نحیا فدای دست يات-

خب دیگٌ کاری نداری نحیا جان؟ نهاز عصرم رٍ بخَنو دیگٌ خیلی دارى دیر . خدا نکنٌ-
 .نیشٌ

 .نٌ نٌ ببخش اصال حَاسو نبَد، خیلی پرحرفی کردم-

 .خیلی يو عالی بَد، خداحافظ-

دلو آرٍم گرفتٌ بَد . خداحافظی آرٍنی گفتو ٍ با خَشی از حرفش تهاس رٍ قطع کردم
 .ٍ حاال نی تَنستو آنادى بشو برای استقبال از سال نَ

*** 

 .از يهین االن بگو نن یکی لب بٌ این کیک نهی زنو-

ابرٍيام رٍ دادم باال ٍ يهَن طَر کٌ تخو نرغ يا رٍ يو نی زدم تا یٌ دست بشٌ، رٍ بٌ 
 :نحسن گفتو

 .بًتر، اصال کی خَاست بًت بدى-

 .نحهد يو دست بٌ کهر بٌ نن نگاى نی کرد

 .بیچارى انیرعلی کٌ نجبَرى این کیک رٍ بخَرى-

 :عصبی گفتو
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 .نانان نیشٌ بیاین این دٍقلَياتَن رٍ بیرٍن کنین کٌ نن تهرکز داشتٌ باشو-

 .ير دٍ تاشَن قًقٌ زدن

 .حاال انگاری دارى اتو نی شکافٌ کٌ تهرکز ندارى، یٌ کیک قرارى بپزی-

 :با حرص پام رٍ رٍی زنین کَبیدم ٍ داد زدم

 !نانان-

 .نانان با خندى ٍارد آشپزخَنٌ شد

 چیٌ؟ باز چٌ خبرى؟-

 .چشو غرى ای بٌ نحهد ٍ نحسن رفتو

 .نهی ذارن کیکو رٍ درست کنو-

 .نحهد یٌ صندلی از پشت نیز بیرٍن کشید ٍ نشست

 .تَ اگٌ کار بلدی، بٌ جای این يهٌ غرغر کیکت رٍ درست کن! نا بٌ تَ چی کار داریو؟-

 .نحسن يو حرفش رٍ تایید کرد

 .ٍهلل-

 :رٍ کرد بٌ نحهد ٍ ادانٌ داد

ٌ ی عهٌ ٍایستٌ، دل نگرانو - ٍلی نیگو نحهد بیا یٌ زنگ بٌ اٍرژانس بزنیو برى در خَن
 .برای انیرعلی

نانان ریز ریز خندید ٍ نن جیغ بنفشی سرشَن کشیدم کٌ نجبَر شدن برن از 
 .آشپزخَنٌ بیرٍن
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ٌ ی عهٌ يهدم عید . انشب سَم فرٍردین بَد ٍ تَلد انیرعلی يهٌ قرار بَد بریو خَن
دیدنی ٍ نن داشتو برای تَلد انیرعلی کیک درست نی کردم؛ البتٌ یٌ کیک کَچیک کٌ 

عطیٌ صبح گفتٌ بَد کٌ قرارى عصری انیرعلی برى تعهیرگاى، . فقط بتَنو غافلگیرش کنو
 .بٌ یکی از دٍست يای عهَاحهد قَل تعهیر ناشینش رٍ دادى

نایع کیکو آنادى بَد، تٌ قالب گرد رٍ چرب کردم ٍ نَاد رٍ تَش ریختو؛ قالب رٍ تَی فر 
نفسو رٍ با صدا بیرٍن دادم ٍ عرق رٍی . گذاشتو  کٌ از قبل نانان برام رٍشن کردى بَد

گَشیو شرٍع کرد بٌ زنگ . پیشَنیو رٍ پاک کردم، دعا دعا نی کردم کیکو خراب نشٌ
ٌ ی سَم بَد کٌ زنگ نی زدزدن، اسو عطیٌ رٍش چشهک نی   .زد ٍ این دفع

 سالم بفرنایید؟-

 چٌ عصبانی؟ کیکت رٍ پختی؟. علیک-

 .اگٌ تَ اجازى بدی بلٌ، گذاشتهش تَی فر-

 حاال چٌ شکلی يست؟-

 کیکٌ دیگٌ، قرارى چٌ شکلی باشٌ؟-

 ننظَرم اینٌ کٌ شکل قلبِد سادى ست یا قلب تیر خَردى؟-

 .خَدت رٍ نسخرى کن، کیکو گردى ٍ سادى-

ٌ ای-  .از بس بی سلیق

ٌ ای بسٌ-  .يهَن تَ کٌ تٌ سلیق

 راستی چی خریدی برای داداشو؟-

 .از اسرار نگَئٌ فضَل خانَم-
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 .خب حاال ،کادٍی نن نطهئناًال از تَ بًترى-

 آيا اٍن ٍقت شها چی خریدی؟-

 .صداش رٍ نسخرى کرد

ٌ ش از طالست، چشهت درآد-  .یٌ دست سرٍیس آچار کٌ يه

 :خندیدم کٌ حرصی گفت

االن کٌ زنگ زدم بٌ انیرعلی ٍ تَلدش رٍ تبریک گفتو ٍ سَپرایز کردنت کٌ رفت رٍی -
 .يَا، اٍن ٍقت دیگٌ بٌ نن نهیگی از اسرار نگَ

 !خب خب، لَس نشی خَدشیرینیت گل کنٌ جدی جدی بًش زنگ بزنی-

 :بدجنس گفت

 .قَل نهیدم، سعی نی کنو-

 .نَاظب باش سعی ت نتیجٌ بدى-

ٌ ی فر نگايش کردم کٌ داشت پف  عطر کیکو تَ آشپزخَنٌ پیچید ٍ نن از تَ شیش
 .نی کرد

 الَ نردی اٍن ٍر خط؟-

 .خیلی بی ادبی عطیٌ، نخیر بفرنایید-

 يیچی کاری نداشتو، کاری نداری تَ؟-

 .آدم نهیشی تَ، نخیر انری نیست–
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برٍ بٌ کیک پختنت برس، حیفٌ نن کٌ دارم از پشت . بچٌ پررٍ، باز رٍت زیاد شدى-
 .تلفن بًت رٍحیٌ نیدم کیک آشغالی نپزی

 .نخَاستو رٍحیٌ بدی، برٍ سر درست-

 .بای بای نحیا، دارم زنگ نی زنو انیرعلی تا ادبت یادت بیاد، بای بای. لیاقت نداری-

 .تَ غلط بکنی، بای بای عطی جَن-

 .با خندى گَشی رٍ قطع کردم ٍ ذٍق زدى بٌ کیکو خیرى شدم

*** 

 .بابا کهکو کرد ٍ کیک شکالتیو رٍ برد تَی ناشین

 حاال حتها باید بری تعهیرگاى دختر بابا؟-

ٌ يا با خجالت گفتو  :نحل بچ

 .آرى دیگٌ، نی خَام غافلگیرش کنو-

کیفو رٍ چک . یی گفت ٍ ناشین رٍ رٍشن کرد برای رسَندنو«انان از شها جٍَنا»بابا 
. کردم ٍ با دیدن کادٍ ٍ گل سرخی کٌ برای انیرعلی خریدى بَدم نفس راحتی کشیدم

ٌ ی غافلگیر کردنو فکر نی کردم ٍ نفًهیدم چطَر رسیدیو ٌ ی راى بٌ نقش  .يه

 .کیک رٍ رٍی دستو گذاشتو ٍ با زحهت پیادى شدم

 .خب صبر کن کهکت کنو دختر-

 .لبخندی زدم، جلَی بابا کٌ نهی شد حرفی زد ٍ غافلگیر کرد

 .نٌ خَدم نیرم، نهنَن کٌ نن رٍ رسَندین -
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ٌ ای نًهَنو کرد ٍ البد نی دٍنست تَ سرم چٌ خبرى  .بابا لبخند پدران

 .برٍ بًتَن خَش بگذرى-

 .دستو رٍ بٌ نشَنٌ خداحافظی تکَن دادم ٍ ناشین بابا دٍر شد

ٌ ش ایستادم خدا رٍ شکر . آيستٌ قدم برداشتو، جلَی در ٍرٍدی ٍ کرکرى ی باال رفت
انیرعلی تنًا بَد ٍ نتَجٌ نن نشد؛ چَن سرش کانال تَی نَتَر ناشین پارک شدى رٍی 

 .چالٌ بَد

 .سالم آقا خستٌ نباشی-

باچشو يای گرد شدى سر بلند کرد، صَرتش حسابی سیاى بَد ٍ نن آرٍم خندیدم بٌ 
ٌ ی بانهکش  .قیاف

 :با شیطنت گفتو

 .جَاب سالم ٍاجبٌ يا-

 .بٌ خَدش اٍند ٍ سری تکَن داد

 تَ این جا چی کار نی کنی؟... سالم-

کیک ٍ کیفو رٍ رٍی تنًا نیز اٍن جا گذاشتو ٍ با برداشتن گل با قدم يای کَتايو رفتو 
ٌ ی . نزدیک، خجالتو دیگٌ ریختٌ بَد ٍ دلو ضعف نی رفت برای بَسیدن صَرتش گَن

 :سیايش رٍ بَسیدم ٍ گفتو

 .خَاستو اٍلین کسی باشو کٌ بًت تبریک نیگٌ. تَلدت نبارک-

نگاى نتعجب ٍ خندٍنش رٍ دٍخت تَی . گل رز غنچٌ رٍ گذاشتو تَی جیب لباس کارش
 .چشو يام



 

www.lovelyboy.blog.ir 

240 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

 !نحیا-

 جَنو؟-

 .نگاى نًربَنش چشو يام رٍ نشَنٌ رفت ٍ با نفس عهیقی گل رٍ بَ کشید

 .نهنَن-

یٌ کلهٌ سادى گفتٌ بَد؛ انا با . این قدر عهیق ٍ نًربَن گفت نهنَن کٌ غرق خَشی شدم
نگايش يو لهس . لحنی کٌ يزار تا تشکر يو جای این یٌ کلهٌ رٍ نهی تَنست پر کنٌ

عاشقی داشت برام ٍ نن داشتو ذٍب نی شدم زیر این نگاى ٍ برای فرار از حرات نگايش 
 :گفتو

 کهک نهی خَای؟-

 شها بلدی؟ -

 :با شیطنت گفتو

 .نن نٌ ٍلی آقانَن بلدى-

 .خندى ای کٌ داشت نحَ نی شد رٍ از سر گرفت

 . اٍن ٍقت این نیشٌ کهک؟ باز کٌ رسید بٌ خَدم-

ٌ يام نگايی بٌ در تعهیرگاى انداختو، شب بَد ٍ خیابَن خلَت . با باال انداختن شَن
 :جلَتر رفتو ٍ دست يام رٍ دٍر کهرش حلقٌ کردم، خندى ش یًَ قطع شد ٍ داد زد

 !نحیا لباس يات-
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انشب شب نن بَد ٍ این تَلد سادى دنیایی از لذت ٍ ! تَجًی نکردم، نگٌ نًو بَد؟
ٌ ی . لباس کارش بَی تند رٍغن ناشین نی داد؛ ٍلی باز يو نًو نبَد. خَشی حلق

 .دست يام رٍ تنگ تر کردم کٌ اخطار داد

 .خانَنو در تعهیرگاى بازى-

ٌ ت يهیشٌ رٍی سرم. نی دٍنو؛ ٍلی کسی نیست-  .ان شاءاهلل صد سالٌ بشی ٍ سای

 :سرش رٍ پایین آٍرد ٍ از رٍی چادر کنار گَشو گرم ٍ نًربَن گفت

 .نهنَن عزیزدلو، ٍاقعا غافلگیر شدم-

 :با نفس عهیقی عطر چادرم رٍ بلعید ٍ ادانٌ داد

ببخشید دست يام خیلی کحیفٌ نهی تَنو نحبتت رٍ جَاب بدم، حاال این بـ ـَسـ -
 .قشنگ بٌ تالفی اٍلین بـ ـَسـ تحَیل سال بَد کٌ نشد

 :با خجالت لبو رٍ گزیدم ٍ با اعتراض گفتو

 !انیرعلی-

 .خندید ٍ گَنٌ زبرش رٍ بٌ صَرتو کشید

 جَن انیرعلی؟-

 .دستت درد نکنٌ، ٍاقعا نهنَن-

 .لبخند گرنی رٍی صَرتو طرح انداخت ٍ خجالتو یادم رفت از نَازش صَرتو با صَرتش

ٌ ی نا تا با يو بریو خَنٌ بابابزرگ طبق  اٍلین صبح عید، ٍقتی انیرعلی اٍندى بَد خَن
رسو يرسالٌ عید دیدنی، تَی حیاط کٌ رفتو استقبالش با این کٌ پریدم تَی بغلش باز 

ٌ م رٍ کاشتو رٍی دست ياش؛ ٍلی  يو خجالت کشیدم صَرتش رٍ ببَسو ٍ بـ ـَس
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ٌ قدر خجالت  ٌ م رٍ بَسیدى بَد ٍ نن با یادآٍری حرف دیشبو چ انیرعلی با خندى گَن
 .کشیدى بَدم کنار آرانشی کٌ از بـ ـَسٌ نًربَنش برای تبریک عید گرفتٌ بَدم

 .آرٍم عقب اٍندم ٍ انیرعلی با دیدن صَرتو شرٍع کرد بٌ بلند ٍ شیطَن خندیدن

 بٌ چی نی خندی؟ نن خندى دارم؟-

 .لب ياش رٍ جهع کرد تَی دينش

 .اگٌ بدٍنی چی کار کردم با صَرتت-

 .آچاريای دستش رٍ رٍی زنین ريا کرد ٍ از نن دٍر شد

 .بیا ببینو-

دست ياش رٍ . نن رٍ برد پشت یٌ دیَار کٌ رٍشَیی اٍن جا بَد. بٌ حرفش گَش کردم
 .صابَن زد ٍ شست

 .بیا صَرتت رٍ بشَرم-

با خَشحالی نزدیک رفتو، چٌ خَب کٌ سیاى شدن صَرتو ختو نی شد بٌ دست يای 
ٌ ش نَازشش رٍ  ٌ يایی کٌ بٌ خاطر غرٍر نردٍن ٌ يای خَش؛ لحظ انیرعلی ٍ این لحظ

 .گايی این جَری قایو نی کرد

صَرتو رٍ کٌ خشک کردم رفتو کنار . حَلٌ رٍ بٌ دستو داد ٍ گفت نیرى لباس عَض کنٌ
ٌ يایی کٌ تنًاییو  نیز ٍ کادٍش رٍ از کیفو درآٍردم؛ دلو نی خَاست تَ يهین لحظ

با صدای قدم ياش کٌ نزدیک شدى بَد چرخیدم ٍ کادٍ رٍ گرفتو . کادٍش رٍ يو بدم
 .سهتش، نحال غافلگیرانٌ

 .ناقابلٌ، انیدٍارم خَشت بیاد-
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 .گردنش رٍ کج کرد ٍ نگايش تَی چشو يام

ٌ کاریٌ آخٌ؟-  .يهین کٌ یادت بَد برام دنیاییٌ! این چ

 .گل رز دستش رٍ نشَنو داد ٍ حرفش رٍ ادانٌ

ٌ ست-  .تازى این گل خَشگل يو برام بًترین يدی

جلَ اٍند ٍ یٌ بـ ـَسٌ رٍی پیشَنیو کاشت ٍ با گفتن نهنَن، کادٍش رٍ گرفت ٍ آرٍم 
ٌ ی کَچیک رٍ باز کرد ٍ با دیدن انگشتر با نگین شرف الشهسی کٌ رٍش  در جعب

 :نی درخشید تشکرآنیز گفت

 .خیلی قشنگٌ خانَنی، دستت درد نکنٌ؛ ٍاقعاًال نهنَن-

 .خَشحال شدم کٌ خَشش اٍندى، این رٍ نی شد از تشکر غلیظش فًهید

 حاال نیشٌ نن دستت کنو؟. ببخش ناقابلٌ-

ٌ ی طالیی  دست چپش رٍ آٍرد جلَ ٍ نن انگشتر رٍ تَی انگشتش فرٍ کردم ٍ جای حلق
انگشت يام . کٌ دیگٌ بعد از شب عقدنَن تَی دستش ندیدم رٍ با این انگشتر پر کردم

ٌ ی نن ٍ انگشتر انیرعلی با صدای تیکی بٌ يو  رٍ بین انگشت ياش فرٍ کردم ٍ حلق
نگاى نًربَنش رٍ کٌ رٍی دست يانَن بَد گرفت ٍ بٌ . خَرد، صدای تیک عشق

ٌ ی  چشو يام دٍخت، تاب نیاٍردم نگايش رٍ ٍقتی این جَری خاص نی شد ٍ يزار جهل
ٌ طَری باید با نگايو جَابش رٍ بدم  .عاشقی رٍ داد نی زد ٍ نن نهی دٍنستو چ

 .بٌ کیک اشارى کردم

 .این يو کیک تَلد-

 .خندى ش گرفت
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ٌ م نحیا جان؟چرا این قدر خَدت رٍ اذیت کردی؟-  نگٌ نن بچ

 .لب يام رٍ غنچٌ کردم

 .اذیتی نبَد، خَدم برات پختو-

 .ابرٍياش بانزى باال رفت

 .پس این کیک خَردن دارى. جدی؟ نهنَنو-

نطهئن نیستو خَب شدى باشٌ، عطیٌ ٍ نحهد ٍ نحسن کلی اذیتو کردن ٍ گفتن اگٌ -
 .کیک رٍ بخَری نسهَم نیشی

 .بٌ لحن دلَاپس ٍ پنچرم بلند بلند خندید

این . حاال نیشٌ این کیک رٍ ببریو خَنٌ بخَریو؟ چَن کلی ذٍق کردم. خیلی يو خَبٌ -
ٌ ایٌ کٌ یکی برام تَلد نی گیرى ٍ کیک نی پزى، نی خَام يهٌ از دست ينر  اٍلین دفع

 .خانَنو بچشن تا دیگٌ اذیتش نکنن؛ نن نطهئنو عالیٌ

 .ذٍق کردم از تعریفش ير چند سادى

 :بچگانٌ گفتو

 .باشٌ فقط این کٌ خیلی کَچیکٌ-

 .لبخند نحَی رٍ صَرتش بَد

ٌ ی کَچیک يو - عیبی ندارى، نن نی خَام کیک تَلدم رٍ بٌ يهٌ نشَن بدم، یٌ تیک
 .کافیٌ

ٌ قدر دلو نی خَاست دٍبارى بپرم بغلش  چشهکی بعد از صحبتش حَالٌ نن کرد ٍ نن چ
ٍ این بار داد بزنو عاشقتو انیرعلی، آخٌ اٍن بَد کٌ ٍسط تَلد کَچیک ٍ نحال 
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ٌ يا پیچیدى شدى بَد؛ غافلگیرم نی کرد با . غافلگیرکنندى م با نحبت  يایی کٌ بین جهل
 .نَازش دستو نن رٍ بٌ خَدم آٍرد، از احساساتی کٌ داشتو کنترلشَن نی کردم

 .حاال شها این کیک خَشگلت رٍ بردار کٌ تعطیل کنو بریو-

*** 

ٌ ش رٍ ترسیدى کرد ٌ ی کیک تَی دستو قیاف  .عطیٌ با دیدن نن ٍ جعب

کیکت رٍ آٍردی این جا؟ راست بگَ چی تَش ریختی؟ اٍندی . ٍای خدای نًربَن-
ٌ ی خانَادى شَيرت رٍ با يو نابَد کنی؟  يه

يو خندى م گرفتٌ بَد يو عصبانی شدى بَدم از حرف يای نسخرى ش جلَی بقیٌ، 
ٌ خصَص انیرنحهدی کٌ انشب زٍدتر از يهٌ اٍندى بَد نفیسٌ خندى ش رٍ جهع کرد، . ب

حال ٍ رٍزش بعد از چًلو بًتر شدى بَد ٍ از سرسنگین بَدن با انیرعلی بیرٍن اٍندى 
 .بَد

 ٍاقعا خَدت درست کردی نحیا جَن؟-

 .چپ چپ بٌ عطیٌ نگاى کردم

ٌ طَری شدى-  .آرى؛ ٍلی ٍاقعا نهی دٍنو نزى ش چ

 .نن نی دٍنو، افتضاح-

 .دٍبارى يهٌ بٌ حرف عطیٌ خندیدن کٌ عهَ احهد نن رٍ پًلَی خَدش نشَند

 .ظايرش کٌ نیگٌ خیلی يو خَبٌ-

 :لبخند خَشحالی رٍی لبو جا خَش کرد کٌ باز عطیٌ گفت

 .خب بابا جَن نحل خَدشٌ دیگٌ، ظايرسازی عالی از درٍن ٍاٍیال-
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 .این بار انیرعلی کٌ تازى ٍارد يال شدى بَد بٌ عطیٌ چشو غرى رفت

 .عطیٌ اذیتش نکن، اصال بٌ تَ کیک نهیدیو-

 .ابرٍيای عطیٌ باال پرید

 دیگٌ چی؟! نٌ بابا؟-

 :انیرعلی خندید ٍ بدجنس گفت

 .کیک نال ننٌ، نن يو بًت نهیدم -

 :خَشحال شدى برای عطیٌ چشو ٍ ابرٍ اٍندم کٌ گفت

 بًتر، باالخرى باید یکی باال سرتَن باشٌ تَ بیهارستان یا نٌ؟-

 .عهٌ با یٌ سینی چای ٍ کلی بشقاب کَچیک بلَر بند انگشتی اٍند تَی يال

 .این قدر اذیت نکن عطیٌ، خَدت از این ينريا بلد نیستی حسَدیت شدى-

 .عطیٌ چشو ياش رٍ گرد کرد

ٌ ای نداری در طرفداری از زن ! نٌ بابا، چند نفر بٌ یٌ نفر؟- ببینو انیرنحهد تَ جهل
 داداشتَن بفرنایین؟

 .رٍ کرد بٌ نفیسٌ کٌ داشت با انگشت شکالت يای رٍی کیک رٍ بٌ انیرسام نی داد

خانَنت کٌ نَضعش نشخصٌ، زٍدتر از يهٌ يو کنار کیک برای خَدش ٍ پسرش جا -
 .گرفتٌ

ٌ ی بانهک ٍ انیرسانی کٌ دينش شکالتی بَد، از تٌ دل خندیدیو ٍ  يهٌ با دیدن صحن
 .عطیٌ با صدای زنگ در بلند شد ٍ بیرٍن رفت
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 .عهٌ يَل کردى بلند شد ٍ چادر رنگیٌ رٍی پشتی رٍ برداشت

 .فکر کنو نًهَن يا اٍندن-

 .پشت سر عهٌ، عهَ يو بیرٍن رفت ٍ صدای احَال پرسی يا باال گرفت

ٌ يدی، عهَنًدی با عرٍس ٍ دانادياش؛ نانان بزرگ ٍ بابابزرگ ٍ نانان بابا خیلی . عه
خَب بَد کٌ شب يای عید نحل يهیشٌ دٍر يو جهع نی شدیو ٍ صدای شَخی ٍ خندى 

 .باال نی گرفت

ٌ يدی  خَبی عهٌ؟: عه

ٌ يدی زدم  .لبخندی بٌ خاطر نحبت عه

 حنانٌ خَب بَد؟ چرا انشب نیَند؟. نهنَن-

 .چی بگو عهٌ، اٍنٌ ٍ کتاب ياش ٍ از حاال کنکَر خَندنش-

 :نن کٌ حسابی از دست عطیٌ شاکی بَدم، نحکو زدم تَ پًلَش ٍ گفتو

 .یاد بگیر نصف تَئٌ، از یٌ سال قبل برای کنکَر نی خَنٌ-

 .از درد صَرتش جهع شد؛ ٍلی بٌ خاطر این کٌ جلب تَجٌ نکنٌ لبخند زد

الًی بشکنٌ دستت، کجاش نصف ننٌ آخٌ؟ اصال چرا خَدت یاد نهی گیری؟ فکر کردی -
ٌ ی خَبی قبَل شدی؟  خیلی رشت

 .خیلی يو خَبٌ حسَد-

 .ٍای نحسن کیک نحیا ينَز این جاست، خدا بخیر کنٌ-
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ٌ يا نتعجب ٍ بعضی خندٍن نگاى . با صحبت بلند نحهد سکَت نطلق شد ٍ بعضی قیاف
انیرعلی يو . نن يو کیکو رٍ تَ طاقچٌ نشَنٌ رفت کٌ یادم رفتٌ بَد ببرنش آشپزخَنٌ

نشخص بَد حسابی آنادى بٌ خندى ست ٍلی بٌ خاطر نن خَدش رٍ کنترل نی کنٌ کٌ 
 .نخندى

 جریان چیٌ؟ چی نیگی بابا؟: بابابزرگ

 :عهٌ خندى ش رٍ جهع کرد ٍ گفت

 .يیچی باباجَن، انشب تَلد انیرعلیٌ، نحیا جَن براش کیک درست کردى-

 .با این حرف عهٌ سیل تبریکات انیرعلی رٍ نشَنٌ رفت ٍ تحسین يا نن رٍ

 :خَشحال شدى بَدم کٌ این بار نحسن گفت

ای بابا آقا انیرعلی نی خَردینش دیگٌ، فَقش نی اٍندیو بیهارستان عیادتَن؛ حاال -
ٌ نَن بدبخت نیشیو  .اٍن جَری فقط خرج یٌ کهپَت نی افتاد گردنهَن. يه

ٌ ی زار نحسن خندیدن، نانان ٍ بابا يو نیَن خندى بٌ نحسن ٍ نحهد  يهٌ بٌ قیاف
چشو غرى رفتن؛ ٍلی نگٌ نًو بَد برای این دٍ نفر کٌ يهَن طَر بی خیال نشستٌ بَدن ٍ 

 .انگار نٌ انگار

ٌ ی حرف رٍ گرفت  :این بار عطیٌ دنبال

بفرنا نن خَاير شَيرشو یٌ چیزی نیگو نیگین نگَ بدى، این يا کٌ دیگٌ داداش يای -
 .خَدشن

نانان بزرگ پایی رٍ کٌ از درد . صدای خندى يا باالتر رفتٌ بَد ٍ نن کلی حرص خَردم
 .دراز کردى بَد، جهع کرد
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اتفاقاًال این کیک خَردن دارى، پاشَ نادر، نحیا برٍ بیار برشش بدم ير . خب شها يو-
 .کسی یٌ تیکٌ بخَرى

 :با خجالت گفتو

 آخٌ خیلی کَچیکٌ، تازى نهی دٍنو ٍاقعا نزى ش خَبٌ یا نٌ؟-

 .خَبٌ نادر، تَ این جَری نگَ تا این فسقلی يا يو سر بٌ سرت نذارن، پاشَ: نانان بزرگ

با بریدى شدن کیک ٍ تقسیهش نگايو رٍ بٌ انیرعلی دٍختو، تَی این جهع نظر اٍن 
برام نًو تر بَد راجع بٌ این کیک پردردسرم؛ گهَنو سنگینی نگايو رٍ حس کرد کٌ 

 .سربلند کرد ٍ با یٌ لبخند نًربَن لب زد

 .عالی بَد نهنَن-

 .خیلی خَشهزى بَد نحیا جَن، ان شاءاهلل شیرینی عرٍسیتَن-

با این حرف زن عهَ نسرین، تیکٌ کیکی کٌ تَ دينو گذاشتٌ بَدم پرید تَ گلَم ٍ کلی 
. سرفٌ کردم ٍ خجالت کشیدم ٍ نتَنستو درست جَاب تشکر ٍ تعریف بقیٌ رٍ بدم

. عطیٌ يو يهَن طَر کٌ با نشت نحکو نی کَبید پشتو ٍ عقدى ياش رٍ خالی نی کرد
 :آرٍم گفت

 .خب حاال چرا يَل نی کنی، زن عهَ نگفت شیرینی زایهانت کٌ-

ٌ يام بیشتر شد ٍ خندى ی ریز ریز نفیسٌ ٍ  يجَم خَن رٍ بٌ صَرتو حس کردم ٍ سرف
دخترعهَی بزرگو کٌ نحال با يو نشغَل حرف زدن بَدن نشَن نی داد حرف عطیٌ رٍ 

 .با ببخشیدی رفتو تَی آشپزخَنٌ ٍ یٌ لیَان آب سر کشیدم تا نفسو باال اٍند. شنیدن

 زندى ای؟-
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 .خصهانٌ بٌ عطیٌ کٌ تَ آشپزخَنٌ سرک نی کشید نگاى کردم، لبخند دندٍن نهایی زد

 .نگٌ دستو بًت نرسٌ عطی، دٍنٌ دٍنٌ اٍن گیس يات رٍ نی کنو-

 .زبَنش رٍ برام درآٍرد

بی خَد بچٌ پررٍ؛ ٍلی خَدنَنیو نحیا از این بٌ بعد شب يای تَلد انیرعلی سعی کن -
ٌ ی انشب جابت کردى کٌ يهٌ در چنین شبی نیان  کیک سٌ طبقٌ بپزی چَن تجرب

ٌ ی نا عید دیدنی ٍ نا يو با نًهَن يانَن صددرصد نیایو خَنٌ شها، نهیشٌ کٌ  خَن
 .شب تَلد داداشو نباشیو

 .دى دقیقٌ جدی باش-

ٌ ی نن رٍ تصدیق نیکنٌ، فقط دفعٌ بعد . جدی نیگو- نًهَن يای تَی يال گفت
 ...حَاست باشٌ؛ چَن بٌ احتهال زیاد رفتین خَنٌ خَدتَن ٍ شرتَن کو شدى

 :چپ چپ نگايش کردم کٌ ادانٌ داد

حَاست باشٌ این جَری يَل نشی چَن قطعا اٍن نَقع دعا نی کنن بیان شیرینی -
ٌ دارشدنت رٍ بخَرن  .بچ

چشو يام گرد شد ٍ دستو رفت سهت دنپاییو ٍ پرتش کردم سهت عطیٌ کٌ جا خالی 
 :داد ٍ نن داد زدم

 .نگٌ دستو بًت نرسٌ بی حیا-

با . صدای خندى ی بلندش حیاط رٍ پر کرد ٍ نن باز يو از پارچ آب برای خَدم آب ریختو
خالی شدن لیَان اٍن رٍ تَی سینک گذاشتو ٍ يو زنان از زنین کندى شدم ٍ يی بلندی 

انیرعلی خندٍن با بلند کردنو نن رٍ رٍی سنگ کابینت گذاشت، . از دينو خارج شد
 .درست جایی کٌ در نعرض دید نباشٌ
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 .چرا يی؟ ترسَندنت؟ اٍندم تشکر-

 .سرم پایین افتاد ٍ نن تَ این عشَى يا الاقل خَب بَدم

 .نن کٌ کاری نکردم-

ٌ م رٍ گرفت ٍ سرم رٍ بلند کرد، نگايش خاص بَد  .چَن

 اجازى يست؟-

 .چشو يام پرسشی تَی چشو ياش بٌ نَسان افتاد

 نگفتی؟ ٍاسٌ تشکر اجازى يست؟-

ٌ ایش کٌ از چشو يام کندى شد، ننظَرش رٍ  قلبو یکی درنیَن نی تپید ٍ با اٍن نگاى جانی
 .فًهیدم ٍ بی اختیار لب بٌ دندٍنو کشیدم

 .نگايش از چشو يام گرفتٌ شد، پَست زیر لبو رٍ کشید ٍ لبو از زیر دندٍنو آزاد شد

 .پس اجازى يست-

ٌ م حبس شد ٍ انیرعلی با نگايی کٌ بٌ در آشپزخَنٌ انداخت ٍ نطهئن  نفس تَی سین
شد کسی نیست جلَ اٍند ٍ دست نن رٍی قلب انیرعلی چنگ شد کٌ اٍن يو بی قرار 

ٌ ی دیگٌ رٍ بینهَن شکست ٌ ش یٌ فاصل  .بَد ٍ بـ ـَس

*** 

ٌ ی  کتابو رٍ بستو ٍ با گریٌ سرم رٍ بین دست يام گرفتو، فردا انتحان داشتو ٍ يه
ٌ يای سخت رٍ با يو قاطی کردى بَدم تَجًی بٌ زنگ در خَنٌ نکردم ٍ تَی دلو . نسئل

 .خدا رٍ صدا زدم

 .سالم عرض شد-
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 .ذٍق زدى رٍی صندلی نیز تحریرم چرخیدم ٍ صداش بزرگترین دلگرنی بَد

 .سالم! انیرعلی-

با لبخند نگايو . بٌ کل یادم رفتٌ بَد انشب قرارى این جا بیاد، چٌ زٍد يو اٍندى بَد
 .نی کرد ٍ بٌ چًارچَب در اتاق تکیٌ دادى بَد

 سالم خانَم خَدم، چیزی شدى؟-

ٌ م خندى دارتر شد  .سرم رٍ خارٍندم ٍ قیاف

ٌ طَر نگٌ؟-  نٌ، چ

 .با قدم يای کَتاى اٍند سهتو ٍ تَی صَرتو خو شد

ٌ ت داد نی زنٌ آنادى ی گریٌ بَدی، چی شدى؟-  قیاف

ٌ م دريو شد ٍ با نالٌ گفتو  :با بٌ یادآٍردن انتحانو قیاف

ٌ يا رٍ يو قاطی کردم- ٌ ی نسئل  .فردا انتحان دارم، يه

با خندى نًربَنی نَيایی رٍ کٌ از حرص چند بار بٌ يو ریختٌ بَدم ٍ نی دٍنستو اصال 
 .ٍضعیت خَبی ندارن، نرتب کرد ٍ نن آرٍم نی شدم از نَازشش رٍی نَيام

ٍقتی این جَری عصبی يستی درس خَندن فایدى . این کٌ دیگٌ گریٌ ندارى دختر خَب-
پاشَ حاضر شَ بریو بیرٍن یکو حال ٍ يَات عَض بشٌ، يَا بًاریٌ ٍ عالی؛ . ندارى
 .پاشَ

 :دنغ گفتو

 ...آخٌ انتحان فردام-
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 .دست يام رٍ بٌ دست گرفت ٍ کهی نن رٍ سهت خَدش کشید

 .پاشَ بریو، برگشتیو خَدم کهکت نی کنو -

با آزاد شدن دست يام ٍ بلند شدن رٍی انگشت يای پام، دست يام رٍ دٍر گردنش 
 .حلقٌ کردم

 .االن آنادى نیشو. آخ جَن-

ٌ م رٍ کشید، با ابرٍياش بٌ در بازِد اتاق اشارى زد ٍ گرى دست يام رٍ از دٍر  کهی گَن
 .گردنش باز کرد

تا نن چایی کٌ زن دایی برام ریختٌ . فدات بشو کٌ با چیزيای سادى خَشحال نیشی-
 .رٍ نی خَرم تَ يو زٍد بیا

ٌ م رفت ٍ ناساژش دادم ٍ انیرعلی باخندى بیرٍن رفت  .دستو رٍی گَن

*** 

ٌ يا دستو رٍ نَقع راى رفتن تکَن نی دادم کٌ انیرعلی انگشت ياش رٍ بین  نحل بچ
انگشت يام قفل کرد تا بٌ کارم ادانٌ ندم، نن يو خبیخ ٍ زیر پَستی خندیدم؛ چَن از 

ٌ ش قدم نی زنو؛ زیر  اٍل يو قصدم يهین بَد، گرفتن دستش ٍقتی شَنٌ بٌ شَن
 .آسهَن پرستارى، عطر بًار رٍ کنار عطر حضَرش نفس نی کشیدم

 .ببخشید دیگٌ بیرٍن رفتن نا يو این  جَریٌ، باید با پای پیادى بری گردش-

ٌ يام کردم، دلو نهی خَاست انشبو با این  يَای بًاری رٍ با یٌ نفس بلند ٍارد ری
 .صدام تٌ نایٌ ذٍق زدگی داشت. حرف يا خراب بشٌ
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نهنَن کٌ بیرٍن اٍندیو، حس نی کنو دارى نغزم از ينگ بَدن بیرٍن . خیلی يو عالیٌ-
 .نیاد

 :با خندى دستو رٍ فشار آرٍنی داد کٌ گفتو

 حاال کجا نیریو؟-

 .سنگ ریزِد زیر پاش رٍ شَت کرد کٌ قل خَرد ٍ کنار یٌ دیَار آجری رايش سد شد

 .ير جا کٌ دٍست داری، تَ بگَ کجا بریو-

 .کهی فکر کردم ٍ با دست يای گرى کردى از جا پریدم

 .بریو پارکِد کَچٌ پشتی، دلو تاب بازی نی خَاد-

نگايی بٌ صَرت انیرعلی کردم ٍ بٌ خاطر چشو يای گرد شدى ش از تٌ دل خندیدم کٌ 
 .خندى ی نن بٌ خندى ش انداخت

 !انان از دست تَ، نهیشٌ يهین رٍ آرٍم بگی؟ حتها باید چند سانت يو بپری باال؟-

ٌ يام رٍ باال انداختو، ذٍق کردنو دست خَدم نبَد  .در عین بی خیالی شَن

 نیریو پارک؟. خب ببخشید -

 .بٌ نشَنٌ نحبت سری تکَن داد

 .چشو نیریو-

دستو رٍ کٌ دٍبارى بین دست انیرعلی نحصَر شدى بَد، باال آٍردم؛ دست انیرعلی رٍ 
 :بین دٍ دستو گرفتو ٍ گفتو

 .آخ جَن نیریو تاب بازی، چقدر دلو نی خَاست-
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 .نرنَز خندید ٍ یکو ابرٍياش اخهَ شدن، البتٌ یٌ اخو پرخندى

 .نحیا خانَم تاب بازی نداریو-

 .لب يام رٍ بٌ پایین برگشت، درست نحل نقاشی يای ناراحت

 چرا آخٌ؟-

 .یٌ ابرٍش رٍ سهت خَدش پرتاب کرد

البتٌ شها يو بٌ شرط . ننظَرم بٌ خَدم بَد، يهینو نَندى با این سنو سَار تاب بشو-
 .خلَت بَدن پارک نی تَنی  تاب بازی کنی، گفتٌ باشو

 :لب يام رٍ جهع کردم ٍ گفتو

 .باشٌ-

ٌ ای گفتو، از صدتا نٌ بدتر بَد خدا رٍ شکر بٌ خاطر تاریکی يَا پارک . ٍلی عجب باش
 .خلَت بَد ٍ نن بٌ زٍر انیرعلی رٍ سَار تاب کردم ٍ نحکو تابش نی دادم

 .چشو ياش رٍ بٌ خاطر سرعت تاب، رٍی يو فشار نی داد

 .بسٌ، حالو دارى بًو نی خَرى. نحیا بسٌ-

 :دٍبارى نحکو تابش دادم ٍ با خندى گفتو

 !ٍای ٍای ٍای! انیرعلی از تاب نی ترسی؟-

 .نفس زنَن خندید ٍ گهَنو ٍاقعا حالت تًَع داشت کٌ چشو باز نهی کرد

 .نگٌ نن از این تاب نیام پایین نحیا، نَبت تَ يو نیشٌ دیگٌ-

ٌ رٍش  .با خندى نچی گفتو ٍ اٍندم رٍب
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ٌ ی تاب بازی ندارم-  .راى ندارى اصال نن پشیهَن شدم، نهی دٍنو چرا انشب حَصل

سرعت تاب داشت کو تر نی شد ٍ انیرعلی با خندى ابرٍ باال نینداخت ٍ حاال چشو ياش 
 .باز بَد

اگٌ شدى بٌ زٍر بغلت کنو ٍ بنشَنهت رٍی تاب، باید تاب سَاری کنی، ! جدی؟-
 فًهیدی؟

یٌ دل سیر بٌ خط ٍ نشَن کشیدنش خندیدم ٍ با خَدم فکر کردم اگٌ ٍاقعا نی شد 
با کشیدى شدن پای انیرعلی رٍی . رٍی پای انیرعلی بشینو ٍ تاب بخَرم چٌ خَب بَد

زنین خاکی بٌ خَدم اٍندم، تاب از حرکت ایستادى بَد ٍ انیرعلی با نگاى شیطَنش 
 .سریع بٌ خَدم اٍندم ٍ با یٌ جیغ شرٍع کردم بٌ دٍیدن ٍ انیرعلی دنبالو. خیرى بٌ نن

 .غلط کردم انیر علی، ببخشید-

ٌ ی پارک رٍ پر کرد  .قًقٌ خندى ش يه

 .راى ندارى-

دستو رٍ گرفت، یٌ دٍر . بٌ خاطر سرعت زیادش نزدیک تر شدى بَد ٍ نن باز جیغ زدم
کانل چرخیدم ٍ بعد افتادم تَی بغلش؛ انیرعلی يو نفس زنَن نن رٍ کهی بٌ خَدش 

بدٍن این کٌ دست خَدم باشٌ رٍی قلبش رٍ بـ ـَسٌ ریزی زدم، تکَنی خَرد ٍ . فشرد
نن رٍ از خَدش جدا کرد؛ چشو ياش کَک خَرد بٌ نگايو ٍ نن برای فرار از خجالتو 

 .زدم بٌ بیراى ٍ التهاس قاطی صدام کردم

 .ببخش دیگٌ، جَن نحیا-

خندى ی رٍ لبش رفت ٍ انگشت اشارى ش بٌ نشَنٌ سکَت نشست رٍی لبو، نفس 
 .عهیقی کشید تا آرٍم بشٌ
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 .دیگٌ جَن خَدت رٍ قسو نخَر يیچ ٍقت-

ٌ ش رٍ از تٌ دل بَسیدم  .لب يام با خَشی بٌ یٌ خندى باز شد ٍ نن این بار گَن

 .چشو-

 .چشو ياش گرد شد ٍ صداش اخطارآنیز

 !نحیا خانَم-

 .نَک بینییو رٍ آرٍم کشید

ٌ ایو-  .دٍبارى این کارم نکن ٍقتی بیرٍن از خَن

ٌ م فکر کنو گفتو  :بدٍن این کٌ بٌ جهل

ٌ قدر بخَام ببَسهـ-  ...آيا یعنی اگٌ تَ خَنٌ بَدیو اشکال ندارى ير چ

ٌ ی آخر رٍ کانل نگفتٌ بَدم کٌ صَرت آنادى ی خندى ی انیرعلی نن رٍ نتَجٌ  ينَز کله
حرفو کرد، دستو رٍ جلَ دينو گرفتو ٍ ٍای بلندی گفتو؛ صدای خندى ی انیرعلی يو 

ٌ ی پارک رٍ پر کرد  .دٍبارى يه

کش چادرم رٍ کٌ . تهام تنو داغ شدى بَد ٍ نن بٌ این يهٌ بی پرٍایی يو عادت نداشتو
عقب رفت بَد رٍ با دٍ دستش نرتب کرد ٍ يو زنان سرش جلَ اٍند نزدیک گَشو ٍ 

 .نن گرنی نفس ياش رٍ از رٍی رٍسری يو حس کردم

 .نٌ خب، خَشحالو يو نی کنی-

 :کشیدى ٍ خجالت زدى از این شیطنت صداش گفتو

 .انیرعلی-
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 .از نن جدا شد ٍ خیرى بٌ چشو يام

 بلٌ خانَنو؟-

 :نًربَن ادانٌ داد

یادت باشٌ از این بٌ بعد حَاست رٍ جهع کنی ٍ فقط . قربَن اٍن خجالت کشیدنت-
 .این حرف يای خَشهزى ت رٍ جلَی نن بگی

با این کٌ غرق خَشی شدى بَدم ٍلی از شرم لب يام رٍ تَ دينو کشیدم ٍ سرم پایین 
انیرعلی يو خو شد، صَرتش رٍ درست جلَی صَرتو آٍرد ٍ برای عَض کردن . افتاد

 :حال نن گفت

 .حاال بریو کٌ نَبت تاب بازی تَئٌ-

 .یٌ قدم رفتو عقب ٍ دست يام رٍ بٌ حالت تسلیو باال آٍردم

 نٌ نٌ، نیشٌ بٌ جاش االکلنگ سَار بشیو؟-

 .دیگٌ چی؟ يهَن تابو بٌ اجبار سَار شدم، بدٍ ببینو-

ٌ م رٍ نظلَم کردم بلکٌ جَاب بدى؛ انا نداد ٍ دستو رٍ کشید  .قیاف

ٌ ت رٍ اٍن جَری نکن زشت نیشی-  .قیاف

 !انیرعلی ٍاقعا کٌ-

خندید ٍ رٍی صفحٌ فلزی کٌ بٌ دٍ زنجیر زنگ زدى آٍیزٍن بَد ٍ رٍی يَا نعلق، ضربٌ 
 .زد

 .بشین-
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 .لب يام رٍ تَ دينو جهع کردم ٍ کهی لَس شدم

 .خَايش نی  کنو-

 .بیا بشین کَچَلَ تابت بدم، ايل تالفی نیستو-

 .ذٍق زدى دست يام رٍ بٌ يو کَبیدم ٍ نشستو

 .قَل دادی يا-

 .صدای نًربَنش با عقب کشیدن زنجیريا، از نزدیک ترین حالت؛ گَشو رٍ پر کرد

 .باشٌ قَل دادم-

 .چادرت رٍ جهع کن کٌ بٌ جایی گیر نکنٌ-

ٌ ای گفتو ٍ چادرم رٍ کٌ از تاب آٍیزٍن شدى بَد، جهع کردم ٌ ای . باش با حرکت یٌ دفع
چشو يام . تاب، جیغ بلندی کشیدم ٍ دست يام رٍی زنجیريای درشت تاب نحکو شد

رٍ بستو ٍ يهَن طَر کٌ تاب تکَن نی خَرد ٍ با جلَ ٍ عقب شدنش قلبو رٍ از جا 
 .نی کند، عطر این فصل تازى رٍ نفس کشیدم

 :يیجان زدى گفتو

 .ٍای انیرعلی نهنَن، خیلی کیف دارى-

 .ير ٍقت خستٌ شدی بگَ تاب رٍ نگٌ دارم کٌ بریو، نحال فردا انتحان داری يا-

ٌ ای گفتو ٍ بٌ آسهَن پرستارى نگاى کردم ٍ از تٌ دل گفتو . خدایا شکرت، عاشقتو»باش
نهنَنو . نرسی کٌ يهیشٌ يستی ٍ این قدر نًربَنی، با این کٌ نن بندى خَبی نیستو

 «.بٌ خاطر انیرعلیِد آرزٍيام

 داری با خدا درد دل نی کنی؟-
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ٌ ای کٌ رٍ بٌ آسهَن فرستادم، نگاى از آسهَن گرفتو  .با لبخند ٍ بـ ـَس

 آرى، از کجا فًهیدی؟-

 .از نگايت کٌ بٌ آسهَن بَد ٍ سکَتت-

 انیرعلی تَ يو این جَری با خدا حرف نی زنی؟ نحل یٌ دٍست؟-

با قدم يای آرٍنی اٍند ٍ تاب کنار نن نشست ٍ نن در حال تاب خَردن بٌ صَرتش 
 .نگاى کردم

آرى خب بًترین دٍست آدم يهیشٌ خداست، بًترین پناى ٍ بًترین يهدم؛ از رگ گردن -
 .بٌ آدم نزدیک تر

ٌ خاطر این کٌ آرزٍم رٍ برآٍردى کرد ٍ تَ رٍ بٌ نن بخشید، - داشتو ازش تشکر نی کردم ب
 .فکر کنو از دستو خستٌ شدى بَد کٌ ير ٍقت صداش کردم تَ رٍ خَاستو

 .نًربَنی چشو ياش رٍ خرجو کرد

 .خدا يیچ ٍقت از بندى ياش خستٌ نهیشٌ-

 .حرکت تاب آرٍم شدى بَد ٍ نن حاال دقیق تر انیرعلی رٍ نی دیدم

 .آرى نی دٍنو، ننظَرم آرزٍی تکراریو بَد کٌ خدا رٍ خستٌ کردى-

لحنش جدی شد؛ ٍلی نگايش يهَن نگاى دٍست داشتنی بَد کٌ دل نن براش 
 .نی رفت

 .خب حاال آرزٍ کن، یٌ آرزٍی جدید ٍ بًتر-

 .از تاب پایین پریدم ٍ رفتو نزدیکش، بٌ چشو ياش خیرى شدم
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تَ بًترین آرزٍی ننی کٌ برآٍردى شدى، نطهئنو . دیگٌ آرزٍیی ندارم ٍقتی کٌ تَ يستی-
 .کنار تَ خَشبخت ترینو پس دیگٌ آرزٍیی نهی نَنٌ

 .نگاى انیرعلی يو بٌ چشو يام بَد، بدٍن ذرى ای پلک زدن

 یعنی دیگٌ يیچی از خدا نهی خَای؟-

 .خاک چادرم رٍ تکَندم تا تَی این چشو يا ذٍب نشدم

چرا دعا نی کنو؛ نحل دعای فرج؛ دعای سالنتی ٍ شفای نریض يا ٍ خیلی دعايای دیگٌ -
 .ٍلی خب چیزی کٌ بٌ اسو آرزٍ کردن باشٌ يهٌ بٌ تَ ختو نیشٌ ٍ داشتن تَ

ٌ گاى دستش شدم  .بازٍم رٍ گرفت ٍ از تاب بلند شد ٍ نن تکی

 .نهی تَنو خَشبختت کنو، کاش نن رٍ آرزٍ نهی کردی-

 .نن االن يو خَشبختو! انیرعلی این چٌ حرفیٌ؟-

 .نگايش غو گرفت ٍ قند خَشی چشو ياش افتاد

گردش بردن ٍ تفریح . نهی تَنو یٌ زندگی ایدى آل برات بسازم یا حداقل نعهَلی-
کردنهَن يو کٌ داری نی بینی، سادى ست نحل خَدم؛ برات خاطرى يای خَش نهی سازى 

 .کٌ بٌ یاد نَندنی باشٌ

ٌ ی اٍل؟ -  باز انشب رسیدیو سر خَن

 .نگاى دزدید از چشو يام ٍ قدم ياش رٍ آرٍم برداشت

 .حقیقتٌ عزیز نن، یٌ حقیقت تلخ-

 .دٍیدم دنبالش کٌ يو قدم باشیو
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. نن عاشق این سادگی ام ٍ این سادى بَدن برام پر از خاطرى ست. اتفاقاًال خیلی يو خَبٌ-
دٍست دارم سادى باشو کنار تَ، دٍست دارم این انیرعلی سادى رٍ کٌ غرق این دنیا ٍ 

ٌ گاى نحکهٌ  .دنیایی بَدن نیست ٍ برام یٌ تکی

 .سکَت کرد ٍ نن يو سکَت کردم، از پارک بیرٍن اٍندیو

 :با نفس عهیقی گفت

 قًری؟-

 :دلخَر گفتو

نباشو؟ نن رٍ آٍردی بیرٍن نغزم باز بشٌ بتَنو انتحانو رٍ بخَنو بعد بٌ جاش کلی -
رفتار بدی از نن نی بینی کٌ ير . حرصو دادی، اگٌ انتحانو رٍ خراب کنو تقصیر تَئٌ

 چند ٍقت یٌ بار نی رسی بٌ این جا؟

 ...نٌ نٌ اصال، فقط-

 :کالفٌ از حرف يای تکراری گفتو

 کی قرارى این فقط يا ٍ اگريا تهَم بشٌ؟ فقط چی؟-

 .نگايی رٍ کٌ بٌ نن دٍختٌ بَد دزدید ٍ خیرى شد بٌ قدم ياش

ٌ ی داییت-  ...دیشب کٌ رفتٌ بَدیو خَن

ٌ شَن برای عید . سکَت کرد چَن دایی سعید نسافرت بَدن دیشب تازى رفتٌ بَدیو خَن
 .دیدنی ٍ دیدار ساالنٌ

 !خب؟-

 ...کٌ... خیلی خیلی اتفاقی شنیدم کٌ-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

263 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

 :کالفٌ بَد، بعد از یٌ نکخ کَتاى ٍ چنگی کٌ بٌ نَياش زد ادانٌ داد

داییت داشت بٌ نانانت نی گفت چرا این قدر زٍد نحیا رٍ عرٍس کردی، نَقعیت يای -
 .نَقعیت يایی بًتر از نن. بًتری يو نی تَنست داشتٌ باشٌ

از زٍر عصبانیت احساس خفگی نی کردم، یعنی چی این حرف يا؟ ٍاقعا گفتنش حاال 
 درست بَد؟

 ...داییو بی خَد-

 :ينَز حرفو رٍ کانل نزدى بَدم کٌ انیرعلی جلَی دينو رٍ گرفت ٍ سرزنشگر گفت

 !نحیا-

 .از دست داییو عصبانی بَدم ٍ از انیرعلی دلخَر

حاال این حرف يا چٌ ربطی بٌ نن داشت؟ گـ ـناى نن چی بَد کٌ باز گفتی نقطٌ سر -
 خط؟

 .لبخند نحَی رٍی لبش نقاشی شد

از دیشب با خَدم نیگو اگٌ نن بٌ حرف نانان عهل نکردى بَدم االن تَ شاید -
 ...خَشبخت بَدی، شاید بٌ قَل داییت عجلٌ

 .پریدم ٍسط حرفش ٍ اخو غلیظی کردم

 .انیر علی نی فًهی نعنی حرفت رٍ؟ نن االن يو خَشبختو، خیلی خَشبخت-

 ...ننظَرم این بَد کٌ... خب نن-

 گفتٌ بَدم دٍستت داشتو، دارم ٍ خَايو داشت؛ نٌ؟-
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 :گرفتٌ گفت

 ...اگٌ دٍستو نداشتی ٍ نی اٍندم خَاستگاریت باز يو جَابت-

ٌ ی دراز یٌ جا باید قیچی نی شد  .پریدم ٍسط حرفش ٍ این رشت

 .نطهئن باش نحبت بَد-

 .بٌ لحن نحکهو لبخندی زد

آخٌ آدم يای اطرافو بٌ جَنو شک نیندازن کٌ تَ خَشبختی کنار نن یا نٌ؟ ببخشید -
 .انگار ير چند ٍقت یٌ بار نحتاج این نیشو کٌ نطهئن بشو از دٍست داشتنت

 .صَرتو رٍ جهع کردم

ٌ ای نهیشٌ بًش رسید؟ حتها باید نن رٍ زجر بدی با - آيا، اٍن  ٍقت جَر دیگ
نن اگٌ قَل بدم در بیست ٍ چًار ساعت ير دى دقیقٌ بگو انیر علی ! حرف يات؟

ٌ ی دنیا بدٍنن نشکل حل نیشٌ؟ دیگٌ بًو شک  عاشقتو اٍن يو با صدای بلند کٌ يه
حرف نن . نهی کنی؟ دٍر این حرف يا رٍ خط نی  کشی؟ ٍل کن حرف بقیٌ رٍ انیرعلی

 برات نًهٌ یا بقیٌ؟

 .ببخشید، نتاسفو. نعلَنٌ کٌ تَ -

 .ابرٍ باال انداختو

 .نچ این بار جریهٌ دارى-

 .شها انر بفرنایید-

 .نتفکر لب يام رٍ جهع کردم

 ...اٍل این کٌ کلی نسئلٌ دارم زحهت تَضیح دادنش باشهاست، دٍم این کٌ-
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 .سکَت کردم کٌ با صَرت خندٍنش نگايو کرد

 اٍلی کٌ بٌ رٍی چشو ٍ دٍنی؟-

ٌ م رٍ جدی ٌ ی نصلحتی کردم ٍ قیاف  .سرف

ٌ ی دیگٌ يو باید نن رٍ ببری پارک ٍ نیو ساعت درست تابو بدی، این بار کٌ - یٌ دفع
 ...خَب نن رٍ بٌ حرف گرفتی ٍ از زیرش فرار کردی ٍ سَنی يو

 ينَز ادانٌ دارى؟-

 .بلٌ کٌ دارى، يزار تا شرط نی ذارم تا یادت باشٌ دیگٌ از این حرف يا نزنی -

 .لبخندش عهق گرفت ٍ نن شرط ٍ شرٍطو رٍ ادانٌ دادم

 .سر راى یٌ بستٌ پاستیل خرسی برام بخر، نغزم باز نیشٌ بًتر درسو رٍ یاد نی گیرم-

 .ابرٍياش باال پرید

 شَخی نی کنی؟-

 .خیلی يو جدی ام-

 .با خندى لب ياش رٍ جهع کرد تَی دينش

ٌ ای تَ؟-  چشو؛ ٍلی نگٌ بچ

دٍست دارم خب، از این بٌ بعد يو ير ٍقت بايات قًر کردم یٌ بستٌ ! چٌ ربطی دارى؟-
پاستیل برام بخری بايات آشتی نی کنو؛ کال از گل ٍ کادٍ بًترى ٍ حس خَبی بٌ نن 

 .نیدى

 .نتَنست دیگٌ خندى ش رٍ نگٌ دارى ٍ بلند بلند خندید
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 .قربَن این شرط يای کَچیک ٍ دل بزرگت بشو-

 .نهی خَام، راست نیگی دیگٌ این حرف يا رٍ نزن-

 حاال دیگٌ اخو نکن، دٍ بستٌ پاستیل برات نی خرم، خَبٌ؟. چشو-

 .دست يام رٍ بًو کَبیدم

 .نی خَای سٌ بستٌ بخر کٌ کالًال رفع دلخَری بشٌ. جدی؟ آخ جَن-

 .این  بار قًقٌ زد

 .اگٌ این جَریٌ کٌ چشو سٌ بستٌ نیخرم-

ٍلی انیرعلی جدا از حرص خَردن نن دیگٌ این حرف يا رٍ نگَ، ناشکریٌ، خدا قًرش -
 چرا فکر نی کنی کهی؟. نی گیرى

 .نفسش رٍ با یک آى بیرٍن داد

ٌ يایی کٌ افراد . نن ناشکری نکردم - ير ٍقت نی خَام گلٌ کنو از خدا، نیرم این نَسس
ٌ نَن نیرى  بی سرپرست رٍ نگٌ نی دارن یا ٍقت يایی کٌ عیديای نذيبی نسجد نحل

بًزیستی نن يو نیرم، اٍن جا از خَدم شرنندى نیشو ٍ خدا رٍ شکر نی کنو ٍ 
نی دٍنو افرادی يستن کٌ زندگیِد سادى تر ٍ بدتر از نا يو دارن، اٍن يا رٍ . عذرخَايی

يو نی بینو نحیا؛ خدا رٍ يو رٍزی يزار بار شکر نی کنو کٌ زندگی سادى ای دارم ٍ رٍزی 
 .حالل درنیارم حتی اگر کو باشٌ

 پس تَ خَشت نهیاد نن رٍ تَ این رٍزی حالل شریک کنی؟-

 .براق شد ٍ دستو رٍ کٌ کنار دستش آزاد ٍ ريا بَد بٌ دست گرفت ٍ فشار نرنی داد

ٌ ی زندگیو رٍ بٌ پات نی ریزم! نٌ عزیز نن، این چٌ حرفیٌ؟-  .يه
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ٌ م- از این بٌ بعد از . پس بیا ٍ دیگٌ از این حرف يا نزن؛ چَن نن فکر نی کنو برات غریب
ير چی دلخَر شدی یا نن دلخَر شدم بیا دٍستانٌ بٌ يو بگیو نٌ کنار ٍاژى ی پشیهَنی، 

 .باشٌ؟ قَل بدى

 .انگشت کَچیکو رٍ گرفتو جلَی صَرتش

 قبَل؟-

 .انگشت کَچیکش رٍ حلقٌ کرد دٍر انگشتو

 .باشٌ قبَل-

ٌ قدر خَبٌ کٌ اٍل حس  این يو شد پیهان دٍستی نا کنار عًد يهیشگیِد با يو بَدن، چ
 .دٍستی باشٌ؛ کنار يهسر بَدنت

*** 

 نیگو انیرعلی؟-

 .نگايش رٍ از دفتر چرک نَیسو کٌ داشت تَش برام نسئلٌ تَضیح نی داد، گرفت

 جَنو؟-

 .یٌ سَال بپرسو؟ قَل بدى نخندی بًو-

ٌ ش اضافٌ کرد  .لبخند نًربَنی زد ٍ چند عدد بٌ نسئل

 !شها صدتا بپرس، چرا باید بخندم؟-

 .لب يام رٍ با زبَنو تر کردم ٍ خَدم تردید داشتو برای پرسیدن سَالو

 یعنی تَ اٍن نَقع گفتی نیری بًزیستی؟... نیگو کٌ نن-
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 .با تعجب ٍ کنجکاٍی چشو ياش رٍ باریک کرد ٍ سرش باال اٍند

ٌ طَر؟... خب آرى، اعیاد نیرم؛ يهراى نسجدی يا-  چ

 :لب يام رٍ رٍی يو فشار دادم ٍ تند گفتو

 نهی ترسی؟-

 .گنگ نگايو کرد

 چرا باید بترسو؟-

ير ٍقت با اکراى نی خَاستو چیزی رٍ بگو لب يام خشک نی شد، دٍبارى با زبَنو تر 
 .کردنشَن

ٌ طَری بگو- یٌ بار از طرف ندرسٌ نی خَاستن نا رٍ . ببین ننظَر نن ترس نیست، چ
ٌ طَری بًت بگو ... ببرن کٌ کاريای ينریشَن رٍ ببینیو کٌ نن يو رفتو؛ انا حسو رٍ چ

 ...نن

 .دست از حل کردن کشید ٍ صاف نشست

 چرا این قدر کالفٌ؟ خب بعدش؟-

 .نی ترسیدم بگو ٍ نگايش بشٌ برام تَبیخ

 ...خب نن-

 :با سکَتو خَدش گفت

ٌ يا نی ترسی چَن فکر نی کنی با نا فرق دارن-  ؟ چرا؟ نحیا از اٍن بچ

 .خَدم خَب نی دٍنستو ترس نبَد، بی خَد اشک جهع کردم تَی چشو يام
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 .يیچی ٍلش کن-

 .سرم پایین افتاد ٍ از لحن انیرعلی نی شد فًهید کٌ تعجب کردى

 .نحیا چی شدى؟ بايام حرف بزن-

 .خَدکار رٍ برداشتو ٍ شرٍع کردم بٌ کشیدن اشکال نختلف

 .بی خیالش نًو نیست-

 .خَدکار رٍ از دستو کشید ٍ باياش بٌ نَک بینیو ضربٌ زد

 .سرت رٍ بیار باال حرف بزنیو-

ٌ م رٍ نَازش کرد  .سرم رٍ بلند کردم کٌ نًربَن با پشت دست گَن

ٍ ن يا نن ٍ تَ براشَن عجیبیو- ٌ يا دریایی از نحبتن، از نظر ا تَ کٌ رفتی . نحیا اٍن بچ
 !اٍن جا، چیزی دیدی کٌ باعخ این تردید ٍ این حالتت شدى؟

ببین انیرعلی نن نهی ترسو ازشَن، فقط ٍقتی نیرم اٍن جا یٌ حس غریب . نٌ نٌ اصال-
 ...شاید يو بٌ قَل تَ ترس کٌ نرفتو جلَ با این کٌ. دارم؛ حسی نحل ترحو کردن بًشَن

یادآٍری ترس از . اشک يام ریخت، ير ٍقت یاد اٍن رٍز نیفتادم این نی شد حال ٍ رٍزم
ٌ ی نًربَنی بٌ نن سالم کردى بَدن ٍ نن با اکراى جَاب دادى بَدم ٍ  ٌ يایی کٌ با يه بچ

رفتار بعضی از دٍست يام يو بدتر از نن ! نرفتٌ بَدم نزدیک ٍ خَدم نهی دٍنستو چرا
 .نن يو يهیشٌ فکر نی کردم شریک بَدم باياشَن تَ بعضی برخَرديای زنندى... ٍ

 :انیرعلی با دیدن اشک يام ابرٍياش باال پرید ٍ بًت زدى گفت

 نحیا چرا گریٌ؟-
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انیرعلی يو دست ياش رٍ باز کرد ٍ نن . يق يق کردم، زٍد سیل نی شد اشک يام
 .بی درنگ خزیدم تَی آغَشش

 .رٍی نَيام رٍ نَازش کرد

ٌ يا رٍ دختر خَب، اگٌ این حرف يا رٍ بًَنٌ کردی بٌ - نن کٌ نهی فًهو دلیل این گری
خاطر پاستیل خرسی يات باید بگو دیدی کٌ سَپری نداشت ٍ نن قَل دادم برات بخرم 

 .دیگٌ

چٌ خَب حال ٍ يَام رٍ . ٍسط گریٌ لبخندی رٍ لبو ترکید بٌ لحن شیطَن ٍ شَخش
 .عَض نی کرد با یٌ لحن نًربَن ٍ نَضَع پیش پا افتادى

 .با حالت قًر اشک يام رٍ پاک کردم ٍ کهی ازش فاصلٌ گرفتو

ٌ م؟-  نخیرم نگٌ نن بچ

 .لبخند نًربَنی نًهَنو کرد

 بگَ ببینو چرا این جَری شدی؟. آيا حاال شد-

نَيای آزادم رٍ کٌ اٍندى بَد تَی چشو يام با دست راستش زد پشت گَشو ٍ نن 
 :گفتو

تَ ! اٍن رٍزی کٌ نا رفتیو اٍن جا نن برخَردم بد بَد، نهی دٍنو چرا ازشَن ترسیدم-
 ...راست نیگی، اٍن يا خیلی نًربَن بَدن؛ انا

 .نفس عهیق ٍ آرٍنی کشید

 .پس بفرنایید شها عذاب ٍجدان دارید نٌ ترس-

 .سرم رٍ باال ٍ پایین کردم؛ یعنی حرفت درستٌ
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دٍست ندارم ترحو کنو، دٍست ندارم برم اٍن جا کٌ فقط ببینهشَن ٍ بٌ سالنتی خَدم -
 ...با چشو... ببالو ٍ با چشو

 .بسٌ فًهیدم چی نیگی-

ٌ ای گفتو  :دٍبارى با صدای بٌ بغض نشست

 نن خیلی بدم، نٌ؟-

 :پاياش رٍ تَ بغلش جهع کرد ٍ جدی رٍ بٌ نن گفت

 .نٌ عزیز نن، چرا يهچین فکری کردی؟ خب دیدگايت رٍ عَض کن-

ٌ يام- ٌ ش . نی دٍنی انیر علی نن عاشق بچ ٌ ای يه اٍن رٍز يو کٌ رفتیو یٌ پسر بچ
نی اٍند نزدیکو کٌ سرش رٍ نَازش کنو ٍ نن با اکراى این کار رٍ انجام دادم؛ برای 

يهین از اٍن سال کلی عذاب ٍجدان برام نَندى کٌ چرا بغلش نکردم؛ نگٌ چٌ فرقی 
ٌ يای اطرافو؟ کاش نحبت کردن ٍاقعی رٍ یاد داشتو ٌ ی بچ اصالًال شهايا . داشت با بقی

 اعیاد، برای چی نیرین؟

 .لبخند نًربَن صَرت انیرعلی ير لحظٌ پررنگ تر نی شد ٍ نن خجالتو بیشتر

اٍنا يو سًهی دارن از تَ شادی يا .  نیریو اٍن جا ٍ شیرینی نی بریو، نی شینیو کنارشَن-
 .شریک شدن

 :دست يام رٍ نحکو نشت کردم ٍ پرحسرت گفتو

 .خَش بٌ حالت-

دست ياش جلَ اٍند، نشت يام رٍ بٌ دست گرفت ٍ با نَازش انگشتش رٍی پشت 
 .دستو، گرى دست يام رٍ باز کرد تا عصبی بَدنو تٌ بکشٌ
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اٍن يا دنیا نعنَی . تَ يو از این بٌ بعد بیا ٍ نحبت کن، نعهَلی، نٌ از سر ترحو! چرا؟-
گايی ٍقت يا نا آدم يایی کٌ بیرٍن از دنیای . ٍ دل ياشَن از نن ٍ تَ بزرگترى نحیا

 .کَچیک دیَار کشیدى ی اٍن ياییو، بیشتر نحتاج ترحهیو

ٌ قدر نحتاج ترحو ٍ بخشش  راست نی گفت، نَافق بَدم با این حرفش ٍ نن خَدم چ
ٌ فکری چند سال پیشو  .اٍن يا بَدم بٌ خاطر کَت

 ير ٍقت خَاستی بری نن رٍ يو بیام؟-

 . بلٌ با کهال نیل، تَ رٍ يو نی برم-

ٌ ای زد ٍ تَی دلو اجر ٍ آجاری از حالت قبلیو نبَد با تشکر . پشت دستو رٍ بـ ـَس
 .نگايش کردم ٍ اٍن با ريا کردن دست يام خَدکار بٌ دست گرفت

 .حاال حَاست رٍ بدى بٌ نن کٌ این رٍ یاد بگیری-

ٌ ی نَافقت سر تکَن دادم انیرعلی شرٍع کرد بٌ تَضیح دادن ٍ نن بٌ جای . بٌ نشَن
نسئلٌ باز يو حَاسو رفت بٌ قلبو ٍ قربَن صدقٌ رفتنِد انیرعلی نًربَنی کٌ این رٍزيا 

ٌ ی آرانشو  .شدى بَد يه

 .با خندى سر چرخَند ٍ نگايو رٍ رٍی خَدش شکار کرد ٍ شیطَن خندید

 .نحیا حَاست رٍ بدى بٌ درست خانَنی، شیطنت نکن-

نگايو رٍ دٍختو بٌ دفترم ٍ دست خط . لب پایینو رٍ گزیدم ٍ چشو کشیدى ای گفتو
قشنگ انیرعلی ٍ ننتظر بَدم برای تَضیحش کٌ این قدر ٍاضح ٍ رسا بَد کٌ نن سریع 

 .یاد نی گرفتو ٍ یادم نی اٍند درس يای فرانَش شدى م
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بعد از چند جانیٌ سکَتش نن سر بلند کردم ٍ نگاى خیرى ش رٍ رٍی خَدم شکار کردم، از 
سر خَشحالی این نگاى کٌ رنگی از نگاى خَدم رٍ داشت با شیطنت یٌ تای ابرٍم رٍ باال 

 .دادم

 .آقا نعلو خَب نیست شاگردت رٍ دید نی زنی-

 .خندى ی آرٍنی رٍی لبش نشست

ٌ قدر دلو بخَاد نگايش نی کنو-  .این شاگرد خانَم خَدنٌ، ير چ

ٌ ياش نعنی عهیقی از دٍستت دارم داشت ٍ با لحنی نی گفت کٌ قلبو یًَ با  گايی جهل
ٌ ی احساسش جلَی انیر علی کو نی آٍرد ٍ بی تاب نی شد  .يه

 جدی؟! اِد -

ٌ ی اتاق  بی تَجٌ بٌ شیطنتی کٌ خرجش کردم سر چرخَند نگايی بٌ در تقریبا بست
انداخت ٍ بعد بی اٍن کٌ بٌ خَدم بیام بـ ـَسـ کَچیکی رٍی لب يام نًر خَرد ٍ سریع 

قبل از این کٌ قلب ناآرٍنو آرٍم بگیرى،  سرش رٍ تکَن نانحسَسی داد ٍ . عقب کشید
 .یٌ خط کَچَلَ رٍ کاغذ کشید

 خب بگَ ببینو اشکالت دقیقا کجاست؟-

*** 

. عطیٌ يَل کردى تَ ناشین نشست ٍ جَاب سالم نن ٍ انیرعلی رٍ با یٌ سالم بلند داد
 :رٍی صندلی جلَ بٌ سهت عقب چرخیدم ٍ رٍ بٌ عطیٌ گفتو

 نداد برداشتی؟ پاک کن؟-

 .داشت ذکر نی گفت ٍ بٌ گفتن یٌ آرى اکتفا کرد
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 :دٍبارى گفتو

ٌ ت کٌ یادت نرفتٌ؟-  راستی کارت ٍرٍد بٌ جلس

 .غر زد ٍ نن حَاسش رٍ پرت کردى بَدم

ٌ يات - نی ذاری دعام رٍ بخَنو یا نٌ؟ بلٌ برداشتو، تَ کٌ از نانان يا بدتری؛ بیچارى بچ
 .قرارى از دستت چی بکشن

 :انیرعلی ریز ریز خندید، نن اخو کردم ٍ با اعتراض گفتو

 !عطی-

نتَجٌ نیو نگاى انیرعلی ٍ ابرٍيای باال پریدى ش شدم کٌ عطیٌ ٍسط ذکر خَندنش بلند 
 .بلند خندید

 .آخر جلَش سَتی دادی، بًت يشدار دادى بَدم، دیگٌ حسابت با کرام الکاتبینٌ-

 عطی یعنی چی اٍن ٍقت؟-

 بٌ صَرت جدی انیرعلی نگاى کردم

 .یعنی عطیٌ دیگٌ-

 .ابرٍياش رٍ باال داد

 بًتر نیست اسهش رٍ کانل بگی؟! آيا-

 ...از دينو پرید، یعنی ير ٍقت اذیتو نی کنٌ-

 .بیا دارى نیندازى گردن نن، بٌ نن چٌ اصال-

 .چرخیدم سهت عطیٌ بًش چشو غرى رفتو کٌ برام شکلک نسخرى ای درآٍرد
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 .نگاى انیرعلی نی گفت سعی در کنترل خندى ی رٍی لب ياش دارى

 .خب حاال با يو دعَا نکنین-

 :رٍ بٌ نن ادانٌ داد

ٌ ی شخصیت یٌ نفرى ٍ - شها يو سعی کن يهیشٌ اسو يا رٍ کانل بگی، یٌ اسو نشَن
 .حرنت دارى، پس بًترى کانل گفتٌ بشٌ

ٌ شَن خجالت زدى ان، گفتو ٌ يای کٌ از تنبی  :نحل بچ

 .چشو دیگٌ تکرار نهیشٌ-

دستش اٍند باال کٌ لپو رٍ بگیرى کٌ ٍسط راى پشیهَن شد ٍ یاد عطیٌ افتاد، آخٌ بعد از 
. کشیدن لپو ير دفعٌ دستش نی رفت سهت لب ياش ٍ نن از دٍر بَسیدى نی شدم

ٌ ی نصلحتی کرد  .عطیٌ يو انگار نتَجٌ شد ٍ سرف

 .راحت باشین اصال فکر کنین نن حضَر ندارم-

خندیدم ٍ انیرعلی يو با چرخَندن صَرتش بٌ سهت نخالف نن خندى ش رٍ نخفی 
 .کرد

 اصال ببینو نحیا تَ چرا این جایی؟ نگٌ نگفتی دٍ شب دیگٌ نًهَن دارین؟-

ٌ ت کنو ٍ بًت رٍحیٌ بدم تا  - حاال کَ تا دٍ شب دیگٌ، بعدش يو نن اٍندم بدرق
 .کنکَرت رٍ خَب بدی

ٌ ام-  .بگَ از کهک کردن فرار کردم، نن بًَن

 .چرخیدم سهتش

 .نگٌ نن نحل تَام؟ یٌ پا کدبانَام برای خَدم-
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 .صَرتش رٍ جهع کرد

ٍقتی انیرعلی خستٌ ٍ کَفتٌ . آرى تَ کٌ راست نیگی، نن رٍ دیگٌ رنگ نکن دختر تنبل-
اٍند خَنٌ ٍ خانَم تازى از خَاب ناز پاشدى باشین ٍ خَنٌ بًو ریختٌ کٌ يیچ، نًار يو 
نداشتٌ باشی، اٍن ٍقت کد بانَ بَدنت نعلَم نیشٌ؛ باز عصری با پای چشو کبَد نیای 

ٌ گذاری ٌ ی نا گلٌ ٍ گل  .در خَن

ٌ ست ٍ یٌ پا کدبانَ-  .نن رٍ خانَنو دست بلند نهی کنو ٍ نطهئنو کٌ نحیا، خانَم خَن

 :بلند گفتو. خَشحال شدم از طرفداری يای انیرعلی حتی ٍسط شَخی

 .نرسی انیرعلی، عاشقتو-

 .عطیٌ نی خَاست چیزی بگٌ؛ ٍلی با حرف نن دينش باز نَندى بَد ٍ بدٍن حرف

 :بعد کهی تخس گفت

 .چٌ ذٍقی يو نی کنٌ برای نن، بٌ پا پس نیفتی فقط-

 .زبَنو رٍ براش در آٍردم کٌ لو داد رٍی صندلی

شها دٍ تا کٌ نٌ گذاشتین دعايام رٍ بخَنو، نٌ رٍحیٌ بًو . خَدم نی رفتو راحت تر بَدم-
ٌ ی يو نیرین  .دادین؛ فقط نشستین این جا جلَی نن با کهال پررٍیی قربَن صدق

ٌ ی جلَ بٌ عقب نگاى کرد ٍ اخطار داد  .انیرعلی با اخو از آین

 !عطیٌ-

 .عطیٌ يو دندٍن ياش رٍ نشَن داد

 .جَنو داداش؟ خب راست نیگو دیگٌ، یکو بٌ نن يو رٍحیٌ بدین-
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 .انیرعلی نتَنست اخهش رٍ حفظ کنٌ

 .نطهئنو قبَل نیشی. دیشب برات نهاز خَندم، تَکل کن بٌ خدا-

لبخند آرٍنی . نزدیک حَزى انتحانی بَدیو کٌ عطیٌ با دلشَرى ٍسایلش رٍ چک نی کرد
 .بٌ صَرتش پاشیدم

ٌ ی کتاب يات رٍ جَیدی، پس استرس نداشتٌ باش، برٍ سر - يَل نکن دختر، تَ کٌ يه
 .جلسٌ نن يو برات دعا نی کنو ٍ ننتظرم خَشحال ٍ نَفق بیای بیرٍن

 .ناشین تَقف کرد ٍ عطیٌ آنادى رفتن شد

برٍ با شَير . دستت درد نکنٌ؛ ٍلی نحل این نانان يا نشینی پشت در برام دعا بخَنی-
جَنت دٍر دٍر، يهَن جَری يو نن رٍ دعا کن بعد بیاین دنبالو؛ فقط لطفاًال حرف يای 

ٌ تَن رٍ يو بزنین کٌ ٍقتی نن اٍندم دیگٌ سرخر نباشو  .عاشقان

 .بلند خندیدم ٍ باز ابرٍيای انیرعلی رفتٌ بَد تَی يو

 .برٍ دختر، حَاست رٍ بدى بٌ انتحانت عَض این حرف يا-

پیادى شد ٍ برانَن دست تکَن داد ٍ انیرعلی با خَندن دعای زیر لبی کٌ سهتش فَت 
ٌ ی خداحافظی باال آٍرد؛ عطیٌ يو دٍید ٍسط جهعیتی کٌ  نی کرد، دستش رٍ بٌ نشَن

 .نی رفتن برای انتحان سرنَشت ساز کنکَر

ٌ ش نی کردم گفتو  :يهَن طَر کٌ با نگايو بدرق

 بًش گفتین؟-

 .انیرعلی نگاى از جهعیتی کٌ عطیٌ ٍسطشَن گو شدى بَد گرفت

 .نٌ، نانان گفت ٍقتی برگشتیو خَنٌ تَ باياش حرف بزنی-
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 نن؟ بزرگ تر ٍ صالح تر از نن پیدا نکردین؟-

ٌ ی قبل نحکو تر کشید  .لپو رٍ این بار بٌ تالفی دفع

 .دٍستانٌ دختر خَب، نٌ پیدا نکردیو-

 .اخو نصنَعی کردم ٍ صَرتو رٍ از دست انیر علی بیرٍن کشیدم

 آی کندی لپو رٍ، این چٌ کاریٌ جدیداًال یاد گرفتی؟-

 .بٌ جای جَاب چشهکی نًهَنو کرد ٍ ناشین رٍ رٍشن کرد

ٌ  جَن يو نی دٍنن؟-  آقا انیرنحهد ٍ نفیس

 .اخو کو رنگی رٍی صَرتش نشست، بدٍن نگاى کردن بٌ نن جَاب داد

 .آرى انیرنحهد نخالفٌ، نٌ صددرصد ٍلی نیگٌ اگٌ قبَل نکنیو بًترى-

 چرا آخٌ؟-

 .نگاى عاقل اندر سفیًی بٌ نن انداخت

 .نحیا یعنی نهی دٍنی چرا؟ علی پسر عهَاکبرى-

ٌ يام رٍ باال انداختو  .شَن

 خب باشٌ، ربطش؟-

 .انیرعلی پَفی کشید ٍ نن فًهیدم چٌ حرف نزخرفی گفتو ٍقتی دلیلش رٍ نی دٍنو

 حاال اگٌ جَاب عطیٌ نحبت باشٌ دیگٌ نشکلی نیست؟-

با دست آزادش چادرم رٍ کٌ . خندید بٌ نن کٌ این قدر نسخرى حرف قبلیو رٍ پَشَندم
ٌ يام افتادى بَد کشید رٍی سرم  .رٍی شَن



 

www.lovelyboy.blog.ir 

279 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

 .شها جَاب نحبت رٍ از عطیٌ بگیر، نخیر دیگٌ نشکلی نیست-

 .آفتاب گیر ناشین رٍ دادم پایین تا خَدم رٍ تَی آینٌ کَچیکش ببینو

 .اگر ننو کٌ از حاال نیگو جَاب عطیٌ نحبتٌ-

سر چرخَند ٍ بٌ نن کٌ داشتو سنجاقِد ریز رٍسریو رٍ باز نی کردم نگاى کرد ٍ چادرم کٌ 
ٌ يام  .باز افتاد رٍی شَن

 االن داری چی کار نی کنی نحیا خانَم؟-

 :بدٍن این کٌ برگردم گفتو

 .دارم رٍسریو رٍ درست نی کنو-

 تَ ناشین؟ ٍسط خیابَن؟-

 .صداش کٌ نی گفت اصال شَخی ندارى ٍ خیلی جدی بَد

ٌ ی رٍسریو  .نتعجب چرخیدم سهتش ٍ دست يام بٌ دٍ لب

 .اشکالی دارى؟ از سرم درنیاٍردنش کٌ-

 .اخو ظریفی کرد

 .خب شاید بیَفتٌ از سرت-

 .ٍا انیر علی حاال کٌ نیفتادى، نَاظبو-

خانَم نن ٍقتی رٍسریت رٍ درست نی کنی، ير چند از سرت نیفتٌ کٌ نَيات نعلَم -
 .نباشٌ؛ ٍلی گردنت کٌ نعلَم نیشٌ، حاال نیشٌ زٍدتر نرتبش کنی
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حس دختر کَچَلَیی رٍ داشتو کٌ تَبیخ شدى، سریع سرچرخَندم ٍ رٍسریو رٍ تَی 
 .آینٌ نرتب کردم

شب عرٍسی عطیٌ قرارى چی کار کنو پس؟ انتظار نداری کٌ با نَيای درست . خب حاال-
 . شدى ٍ آرایش، رٍسریو رٍ نحل االن سنجاق بزنو ٍ رٍم رٍ سفت بگیرم تَ ناشین

چرا کٌ نٌ؟ پس نگٌ قرارى چٌ جَری باشی؟ ببینو نکنٌ قرارى سر لـ ـختـ باشی ٍ شعار  -
 !يهیشگی یٌ شب يزار شب نهیشٌ؟

ٌ ست نن فقط قصدم شَخی بَد ٍ . جَری جدی گفت کٌ انگار يهین فردا عرٍسی عطی
 .فرار از حس بدی کٌ از کار اشتبايو گرفتٌ بَدم

 ...نٌ خب؛ ٍلی-

 .چشو ياش رٍ ریز کرد، کهی چرخید ٍ نگايو کرد

ٍلی چی نحیا؟ اگٌ فکر نی کنی نهی تَنی نَيای درست شدى ت رٍ کانل زیر رٍسری ٍ -
 .چادر نگٌ داری پس باید بگو بًترى ٍقتت رٍ برای آرایشگاى رفتن حرٍم نکنی

 .چشو يام گرد شدى بَد ٍ لحن انیرعلی ير لحظٌ جدی تر نی شد

 :با بًت گفتو

 .عرٍسیٌ يا نحال! انیرعلی نکنٌ انتظار داری رٍبند يو بزنو کٌ آرایشو نعلَم نشٌ؟-

 .خندى دار بَد کٌ ينَز عطیٌ بلٌ ندادى بَد ٍ نا از حاال سر جلسٌ عرٍسی بحخ نی کردیو

 .اخو ظریفی کرد

اٍن يو يهیشٌ، حاال از . رٍبند نٌ؛ ٍلی انتظار دارم با چادر قشنگ پَشیدى باشی، يهین-
دلخَر نشَ از حرفو نحیا، نن . جلسٌ عرٍسی دٍر گرفتٌ تا آشنا؛ حتی نجلس خَدنَن
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نهی خَام قشنگی کٌ نال ننٌ رٍ يهٌ ببینن؛ چَن . نهی تَنو با این نسائل سادى کنار بیام
اٍن جَری دیگٌ نال نن نیست، درستٌ کٌ تَ خانَم ننی؛ ٍلی ٍقتی قشنگیت تَ خَنٌ 

 .با بیرٍنت یکی باشٌ چٌ فرقی نی کنٌ؟ گايی نگاى يا تا جايایی نیرى کٌ نباید

ٌ يام رنگ گرفت، اٍن نباید خیلی ننظَر داشت  .از حرف آخرش خجالت کشیدم ٍ گَن

 .انیرعلی نن فقط خَاستو شَخی کنو-

 .جدی بَدنش تٌ نهی کشید تا نن حال دلو خَب بشٌ

نن عاشق این نحیام کٌ بیرٍن این قدر سادى ست . حتی شَخیش رٍ يو دٍست ندارم-
ٌ يای نختلف عَض بشٌ نهیگو يهیشٌ . ٍ پَشیدى، دلو نهی خَاد تَی جلس

ٌ يای شادی یٌ فرق يایی يو دارى؛ انا نٌ با یٌ دنیا  يهین جَری باش، باالخرى جلس
نحیاجان ير چی رٍ . تفاٍت کٌ نگاى يایی رٍ کٌ تا حاال نذاشتی يرز برى ٍ یٌ شبٌ بٌ فنا

کٌ دٍست داری تجربٌ کنی از آرایش يای غلیظ ٍ ندل نَيای نختلف ٍ ير جَر لباسی، 
فقط کنار خَد نن باش ٍ انتحان کن؛ آزاد باش ٍلی کنار نن جایی کٌ فقط نگاى نن 

 .بتَنٌ فدای خَشگلیت بشٌ

ينَز بٌ این بی پرٍا حرف زدن انیر علی عادت نکردى بَدم، انگار داشتو تب نی کردم؛ 
البتٌ دلو يو ضعف نی رفت از خَشی برای این حساس بَدن ٍ غیرتی شدنش رٍی نن 

کٌ حرف ٍ رسو اٍل عاشق شدن یٌ نرد بَد؛ انا با لحنش تَبیخو کرد، برای کاری کٌ 
انجام ندادم ٍ نن این رٍ دٍست نداشتو بٌ خصَص اٍن اخهی رٍ کٌ بین پیشَنیش 

 .افتادى بَد

سرم رٍ چرخَندم سهت پنجرى ٍ بی اختیار اخو کردم، سکَت بَد ٍ سکَت؛ انتظار 
نی کشیدم تا نحل يهیشٌ با لحن نًربَنی بگٌ قًری ٍ نن ناز کنو ٍ انگار دلو تالفی 

 .کردن اٍن اخهش رٍ نی  خَاست
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 نحیا چی شد یٌ دفعٌ؟-

 .سر چرخَندم ٍ ابرٍيام رٍ دادم باال

 چی چی شدى؟-

ٌ ی آرٍنی با انگشت اشارى ش زد ٍ بعد دندى رٍ عَض کرد  .بین دٍ ابرٍم ضرب

نیگو این اخو چیٌ یٌ دفعٌ؟ بٌ خاطر حرف يای ننٌ؟ خب این اعتقاديای ننٌ عزیزم، -
 .نهی تَنو عَضش کنو، سعی کن باياش کنار بیای

از این جهلٌ انریش حرصو گرفت، ٍسط عاشقی این چیزيا يو نهک بَد دیگٌ برای 
 .چاشنی

 با چی کنار بیام؟ با اخو ٍ تَبیخی کٌ بٌ خاطر کار نکردى بايام نی کنی؟-

ٌ ی ابرٍ چپش رٍ داد باال ٍ راينها زد ٍ کنار خیابَن پارک کرد، حق بٌ جانب گفت  :نیه

 نن؟-

 .دست بٌ سینٌ شدم ٍ سعی کردم نگايش نکنو

حرف يات رٍ قبَل دارم؛ ٍلی تَ جَری اخو کردی انگار نن این کار رٍ انجام . نٌ پس نن-
دادم ٍ تَ ناراضی يستی، این يهٌ جلسٌ عرٍسی رفتیو تَ جَری نن رٍ دیدی کٌ بٌ 

 ...نظرت

ٌ م رٍ خَردم ٍ خجالت کشیدم بگهش  .ادانٌ جهل

 .نٌ اصال، ننظَرم این نبَد -

ٌ يا لب چیدم  .اخو يام باز شد ٍ نحل بچ
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خب پس چی؟ تَ نی تَنی يهین اعتقاداتت رٍ دٍستانٌ بًو بگی ٍ بعدش يو دستَر -
 .ٍقتی این جَری اخو نی کنی، بٌ خاطر کاری کٌ انجانش ندادم دٍست ندارم. ندی

 .دل نازک شدی-

ٌ ی نی خَاست، عادت کردى بَدم بعدِد نًربَن شدنش  عَض این جهلٌ دلو یٌ جهلٌ دیگ
ٌ يای ناب  .بٌ جهل

 :کشیدى گفتو

 .نخیرم-

ٌ ی درختی کٌ رٍی کاپَت ناشین  ٌ م صَرتو رٍ چرخَند ٍ نگايو از سای با گرفتن چَن
 .افتادى بَد کشیدى شد رٍی صَرتش کٌ نٌ نًربَن بَد ٍ نٌ اخهَ

 االن یعنی قًری پس؟-

 .اخهت رٍ دٍست ندارم، نن فقط قصدم شَخی بَد... نٌ خب؛ انا. نٌ -

 .لب پاینش رٍ کشید تَی دينش ٍ بٌ چشو يام خیرى شد

 .این اخو از عهد نبَد، قصدم يو اصال تَبیخت نبَد. باشٌ نن نعذرت نی خَام-

ٌ ش اشتبايش رٍ با  رک عذرخَايی کرد ٍ نن باٍرم نهی شد در عین غرٍر داشتن نردٍن
 .یٌ عذرخَايی نحکو جبران کنٌ ٍ نن دلو بلرزى برای غرٍری کٌ نکهلش نًربَنی بَد

 حاال آشتی؟-

 .خَد بٌ خَد لب يام کش اٍند بٌ یٌ خندى

 .نن کٌ قًر نبَدم-
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 .ابرٍياش رٍ تا بٌ تا کرد

 .بلٌ خب نعلَم بَد-

ٌ ای کٌ بٌ طعنٌ ٍ برای شَخی گفتٌ بَد، لبخند زدم خدایا نیشٌ پایان . از تٌ دل بٌ جهل
ٌ ی دعَايا ٍ دلخَری يایِد نهک زندگیهَن يهین قدر خَش باشٌ؟  يه

*** 

 خب نظرت چیٌ عطیٌ خانَم؟-

ٌ ش رٍ آٍرد پایین، چًرى ش نتفکر بَد تا نتعجب  .ابرٍيای باال رفت

 .علی قرار بَد قبل از خَاستگاری اٍندن بٌ خَدم زنگ بزنٌ-

آبی رٍ کٌ داشتو نی خَردم با شدت پرید تَ گلَم ٍ عطیٌ تازى فًهید جلَی نن چی 
 .گفتٌ ٍ يی بلندی کشید ٍ زد پشتو

 اٍی نحیا سالهی؟. خفٌ شدی؟ جَن عطیٌ چیزی نگی يا-

ٌ م آرٍم بگیرى، رٍ بٌ عطیٌ اخو کردم  .نفس بلندی کشیدم تا سرف

 تَ االن چی گفتی؟-

 .جَن عطیٌ زبَنت رٍ تَ دينت نگٌ داری، نری بٌ انیرعلی بگی-

 ...دیدم تعجب نکردی يا، االن دقیقاًال ننظَرت از این حرف چی بَد؟ تَ با علی آقا-

 :سکَت کردم کٌ خَدش گفت

 .بلٌ با يو در ارتباطیو، اٍن يو تلفنی ٍ فقط در حد نشکالت درسی-

 .چشو غرى ای بًش رفتو
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 .آرى جَن خَدت-

 .خب چٌ عیبی دارى؟ با يهین تلفن يای درسی فًهیدیو يهدیگٌ رٍ دٍست داریو-

 :چشو يام گرد شد ٍ داد زدم

 !عطی-

 .کِدش ِد نَ رٍ از سرش کشید ٍ نَياش رٍ با دستش شَنٌ کرد

 .عطی ٍ درد، آرٍم تر؛ خَبٌ االن شَيرت تَبیخت کرد-

 .نن رٍ نپیچَن، االن باید بًو بگی؟ بی نعرفت-

 .دست ياش رٍ بٌ کهرش زد ٍ طلبکارانٌ نگايو کرد

 تَ کٌ تٌ نعرفتی بسٌ، چند سال عاشق انیرعلی بَدی ٍ اللهَنی گرفتٌ بَدی؟-

 .ابرٍيام دیگٌ چسبیدى بَد بٌ نَيام

 تَ نی دٍنستی؟-

 .بلٌ نی دٍنستو-

 .خب دیٍَنٌ رٍم نهی شد بیام بًت بگو، تَ خَايرش بَدی-

 .با رنجش نگايو کرد ٍ دٍبارى نَياش رٍ تَی کش قرنزش پیچَند

 .انا بیشتر دٍست تَ بَدم-

 .رٍی زنین نشستو ٍ لبخند نحَی رٍی لبو نشست

 .خَبٌ کٌ اصال بٌ رٍم يو نیاٍردی، از تَ بعیدى-
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 .کنارم نشست

 .از بس نايو... ایش-

ٌ ت جَاب نحبتتَن رٍ - خب خانوِد ناى، پس دیگٌ احتیاجی بٌ نظرخَايی نیست؛ قیاف
 .يهراى قند آب کردن تَ دلتَن رٍ داد نی زنٌ

پاياش رٍ تَ بغلش جهع کرد ٍ دست ياش دٍر پاياش حلقٌ شد، یٌ خط لبخند نحَ 
 .يو رٍی لبش

خَبٌ کٌ بٌ عشقت برسی نٌ؟ عاشق شدن قبل از ازدٍاج یٌ دیٍَنگی نحضٌ؛ چَن اگٌ -
 .نرسی بٌ عشقت ٍ اٍن تَ رٍ نخَاد یٌ عهر عذاب ٍجدان برات نی نَنٌ ٍ یٌ دل سنگین

با حرفش نَافق بَدم، نن حتی ٍحشت يو داشتو از این  کٌ انیرعلی ازدٍاج کنٌ با غیرِد 
دقیقا نهی دٍنو اگر این اتفاق نی افتاد تکلیف دلو کٌ تَی رٍیاياش زیادى رٍی کردى . نن

ٌ قدر سعی کردم برای فرانَشی؛ انا دل آدم کٌ . بَد از کنار انیرعلی بَدن، چی نی شد چ
این حرف يا سرش نهیشٌ، ٍقتی بلرزى ٍ بریزى، ٍقتی با دیدن یٌ نفر ضربان بگیرى؛ یعنی 

 .دیگٌ حاال ير چی يو تَ بخَای انکارش کنی. عاشقٌ

 .سرم رٍ باال ٍ پایین کردم

 .آرى دقیقا-

خَبٌ بابا، علی آقا کٌ اصال بًش نهی اٍند ايل این . پس عطیٌ خانَم نا يو عاشق بَدى-
ٌ ی عهَت ٍ قید خَندن درس ٍ . حرف يا باشٌ پس بگَ چرا تَ اٍن شب اٍندی خَن

 .تست رٍ زدى بَدی

 .قری بٌ گردنش داد

 .اٍالًال راجع بٌ آقانَن این جَری حرف نزن، بعدش يو، نخیر نی دٍنستو اٍن شب نیست-
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ٌ طَری بٌ این جا رسیدی؟! اٍيَ شها کٌ نی فرنَدین ارتباط در حد نشکالت درسی-  چ

اٍلش باٍر کن يهین بَد، یٌ سری کتاب تست ٍ این يا برام آٍرد، نن يو ير جا گیر -
 ...نی کردم زنگ نی زدم بًش تا این کٌ

 .یٌ ابرٍم باال پرید

 خب تا این کٌ چی؟-

ٌ يای نابت با انیرعلی رٍ بًو نیگی؟. دیگٌ دیگٌ، این قسهتش خصَصیٌ-  !نگٌ تَ لحظ

ٌ ی سرش کردم ٌ ای حَال  .چَن نزدیکو بَد ضرب

خَبٌ عهٌ سپرد بٌ نن کٌ دٍستانٌ نحال نزى ی . حیا کن، االن تَ باید خجالت بکشی-
ٌ ت نهَندى بَد  .دينت رٍ بفًهو اگٌ االن خَدش بَد کٌ آبرٍ ٍاس

 حاال یعنی االن بیام بیرٍن، باید نحل رنگین کهَن رنگ بٌ رنگ بشو؟-

 .بلٌ لطفا اگٌ نهی خَاین دستتَن رٍ بشٌ-

 .دست ياش رٍ بٌ يو کَبید ٍ ذٍق کرد

 .آخ جَن حاال کی قرارى بیان؟ علی خَاستٌ غافلگیرم کنٌ-

 .با تاسف براش سر تکَن نی دادم کٌ بالشت نخهل بنفش کنارش رٍ زد بًو

برٍ جَاب نحبتو رٍ اعالم کن نن . برای خَدت نتاسف باش، بعدش يو پاشَ برٍ دیگٌ-
يو ببینو نی تَنو با این لَازم آرایشی کاری کنو صَرتو خجالت زدى بٌ نظر بیاد یا نٌ، 

 .پاشَ

 .بی چارى علی آقا، چی بکشٌ از دست تَ-
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 .نطهئن باش بٌ پای داداش بدبخت شدى ی نن نهی رسٌ-

ٌ ش نصیب  براق شدم بپرم بًش کٌ بالشت رٍ سپر خَدش کرد ٍ نشتو بٌ جای شَن
 .بالشت شد ٍ اٍن يو يرير خندید

نکنٌ حرف يانَن رٍ شنیدى ! از اتاق کٌ بیرٍن اٍندم نحکو خَردم بٌ انیرعلی، خدای نن
 !باشٌ

 :با ترس سرم رٍ آٍردم باال ٍ یٌ دفعٌ گفتو

 .سالم-

 .چشو ياش يو خندٍن شد يو نشکَک

 در رٍز چند بار سالم نی کنی ؟ علیک سالم، حاال چرا يَل کردی؟-

حالتش کٌ نی گفت چیزی نشنیدى؛ ٍلی لرزش صدای نن دست خَدم نبَد، نگايو رٍ 
 .دزدیدم

 .کی نن؟ نٌ اصال-

 نحیا نن رٍ ببین، نطهئنی؟-

نهی تَنستو بٌ چشو يای انیر علی نگاى کنو، نگاى کردن بٌ چشو ياش یعنی خَد 
 .اعتراف

ٌ ش  .سرم رٍ چرخَندم ٍ نگاى کردم بٌ چَن

 يَل نشدم، تَ این جا چی کار نی کنی؟-

یٌ قدم عقب رفت ٍ دیگٌ نجبَر شدم زل بزنو بٌ صَرتش، ابرٍی يشتی شدى ش نشَن 
 .نی داد حرفو رٍ باٍر نکردى
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 اٍندم ببینو چی شد بٌ نتیجٌ رسیدی یا نٌ؟-

 :يَل گفتو

 .جَابش نحبتٌ-

ٌ ی نصلحتی  .تک خندى ای کرد ٍ بعد تک سرف

 یعنی قبَل کرد؟ نطهئن؟ برم بگو بٌ نانان؟. چٌ زٍد-

 .دیگٌ خیالو راحت شدى بَد چیزی نشنیدى، دست يام رٍ بٌ کهرم زدم

 .نیگو جَابش نحبتٌ دیگٌ، یعنی قبَل کردى؛ بلٌ-

 .بٌ تغییر نَضع نن نگايی کرد

 .خب حاال خانَم دعَا کٌ نداری-

 .قدم عقب رفتٌ رٍ جلَ اٍند ٍ چشو ياش رٍ باریک کرد

 !نطهئنی اٍل يَل نشدی؟ یٌ چیزی بَد يا-

 .اخو ظریفی کردم ٍ برای لَ نرفتن نن شدم طلبکار

 !انیرعلی-

ٌ ی رايو  ٌ ياش رٍ باال انداخت، نن راى اتاقش رٍ پیش گرفتو ٍ نگاى خندٍنش بدرق شَن
 .شد

 :يهَن طَر کٌ در اتاقش رٍ باز نی کردم گفتو

 انیرعلی اجازى يست آلبَنت رٍ ببینو؟-

 .دست ياش بی يَا دٍر کهرم حلقٌ شد ٍ نن ترسیدم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

290 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

 !چیٌ بابا؟-

 .ترسیدم خب، نفًهیدم اٍندی نزدیک-

حلقٌ دست ياش رٍ تنگ تر کرد ٍ نن دلو ضعف نی رفت برای این نًربَنی يای یٌ 
ٌ ایش  .دفع

 .سرم رٍ چرخَندم تا صَرتش رٍ ببینو

 .آی نحیا، نزن نَيات رٍ تَ صَرتو دختر بدم نیاد-

ٌ ی اٍن . برای چند جانیٌ قلبو نچالٌ شد ٌ ی رٍیايام فکر نی کردم، نحل يه نن نحل يه
ٌ يا؛ فکر نی کردم االن عطر نَيام رٍ نفس  چیزی رٍ کٌ خَندى بَدم تَ رنان يا ٍ قص

 .نی کشٌ

ٌ ی نًربَنش کٌ کاشتٌ شد رٍی نَيام بٌ خَدم اٍندم  .با بـ ـَس

باز کن اٍن اخو يا رٍ ببینو، عاشق ! چیٌ نَيات رٍ زدی تَ صَرتو طلبکار يو يستی؟-
 .این نَيای کَتاى تو

انیرعلی يو عادت کردى بَد با یٌ جهلٌ حس يای بدت رٍ از بین ببرى ٍ تَی دلت 
ٌ ی رسو يای عاشقی نحل يو نیست، اٍن يو  عرٍسی بٌ پا کنٌ ٍ یادت بندازى يه

 .بی نقدنٌ

 .اخو يام خَد بٌ خَد باز شد ٍ لب يام بٌ یٌ خندى کش اٍند

 نگفتی، اجازى دارم آلبَنت رٍ ببینو؟-

 .نگايش رٍ بٌ چشو يام دٍخت ٍ لبخند سر حالش کو کو نی شد یٌ خط لبخند نًربَن
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ٌ ای کٌ نربَط بٌ نن نیشٌ از این بٌ بعد نال تَ يو يست، پس - خانَم نن، ير ٍسیل
 .دلیلی برای اجازى نیست

ٌ ی احساسو رٍ نَازش نی کردن ٌ ش؛ يه  .لحنش، جهل

ٌ ش رٍ بَسیدم  .بی يَا گَن

 .قربَنت برم، دستت نرسی-

 .صَرتش باز يو از برخَرد نَيام بٌ صَرتش جهع شدى بَد

 .جهع کن نَيات رٍ دختر-

 .رسو عاشقی نا قشنگ تر بَد، بدم نهی اٍند باز يو با نَيای کَتايو اذیتش کنو

 .ايو... ايو-

نن کٌ يهیشٌ بی حَاس بَدم؛ . با صدای عطیٌ نن خجالت زدى سرم رٍ پایین انداختو
ٍلی عجیب بَد از انیرعلی این بی پرٍایی ٍسط حیاطی کٌ ير لحظٌ نهکن بَد کسی 

 .سر برسٌ

 .انیرعلی حلقٌ دستش رٍ شل کرد ٍ نن آرٍم از آغَشش دل کندم

 .نیگها ببخشید بد نَقع اٍندم-

 .بٌ بٌ عرٍس خانَم نا-

با این حرف انیرعلی نَبت خجالت کشیدن عطیٌ بَد ٍ چشهک انیرعلی بٌ نن ٍ 
 .چشو غرى ی عطیٌ

ٌ يای عطیٌ حلقٌ کرد  .انیرعلی دستش رٍ دٍر شَن
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 .بیا بریو پیش نانان ٍ بابا، بابا بايات حرف دارى. قربَن خَاير خَدم-

 :چند قدم از نن دٍر شدن کٌ انیر علی بلند گفت

 نحیا خانَم تَ نهیای؟-

 .تَ دلو شرٍع کردم بٌ قربَن صدقٌ رفتنش کٌ حَاسش بَد بٌ نن يهیشٌ

 .نٌ نن آلبَنو رٍ نی بینو-

*** 

 بٌ چی نی خندی؟-

با صدای انیرعلی خندى م رٍ بٌ زٍر جهع کردم ٍ اٍندم آلبَم رٍ ببندم کٌ دستش رٍ 
 .گذاشت بینش

 .نٌ نشد دیگٌ، صبر کن ببینو بٌ کدٍم عکس نن نی خندیدی-

 :خجالت زدى گفتو

 ...بٌ جَن خَدم-

 .سرش باال اٍند ٍ بالفاصلٌ اخو کرد ٍ نن حرفو رٍ خَردم

خانَم نن، شها يهین جَری ير چی بگی نن قبَل نی کنو؛ پس دیگٌ يیچ ٍقت يیچ -
 .قسهی رٍ بٌ حرف يات اضافٌ نکن

 .آلبَم رٍ با يهَن دستی کٌ رٍی صفحاتش گذاشتٌ بَد، باز کرد

 !بٌ بٌ سرباز ٍ کچل بَدن نن خندى دارى؟. خب-

 .لبو رٍ گزیدم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

293 M-alizadehbirjandi   | سادگی يهین بٌرنان 

ٌ ای کردم برات-  .انیرعلی باٍر کن بٌ تَ نهی خندیدم، یاد خَدم افتادم کٌ اٍن رٍز چٌ گری

 گریٌ کردی؟ چرا؟-

 .نَيام رٍ زدم پشت گَشو ٍ خیرى شدم بٌ عکس سربازیش

 .خب تَ اٍن رٍز از نن دٍر نی شدی، بعد يو کچلت کردى بَدن نن يو کلی گریٌ کردم-

 حاال از دٍریو گریٌ نی کردی یا بٌ خاطر کچل ٍ زشت شدنو؟ -

 .اخو نصنَعی کردم ٍ انیرعلی ننتظر نگايو کرد

 .خب نعلَنٌ چَن دٍر نی شدی دیگٌ-

 پس یعنی يهٌ جَرى دٍستو داری دیگٌ؟-

 .نَياش رٍ بٌ يو ریختو، انیرعلی رٍ جدی نهی خَاستو

 خب نعلَنٌ، شک داری؟-

ٌ ای نًهَنو کرد، نن يو برای فرار از اٍن نگاى کٌ بیتابو  بٌ جای جَاب نگاى عاشقان
 .نی کرد آلبَم رٍ بستو ٍ لب يام آٍیزٍن شد

 .خیلی بی نعرفتی، یٌ عکس از نن نداشتی-

ٌ م شد ٍ نن ير دفعٌ باید دلو نی لرزید ٌ ی کَچیک نًَن لب يای برگشت  .یٌ بـ ـَس

 نگٌ تَ داشتی؟-

سعی کردم سرم باال نیاد ٍ نگاى انیرعلی االن نطهئناًال شیطنت داشت، درست نحل 
 .صداش

 .خب نعلَنٌ-
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 شَخی نی کنی؟ از کجا اٍن ٍقت؟ -

 .رٍی جلد آلبَم کٌ پر از گل يای رنگی بَد، با انگشتو خطَط فرضی کشیدم

 .یٌ عکس خانَادگی تَ رٍ از تَش جدا کردم-

 .نی خَاست بخندى، چشو ياش داد نی زد؛ ٍلی اخو کَچَلَیی کرد

نی دٍنی اگٌ نهی اٍندم خَاستگاریت ٍ اصال این ٍصلت . کارت اشتباى بَدى نحیا جان-
 سر نهی گرفت شها چٌ خطای بزرگی کردى بَدی؟

انیرعلی از کابَس شب يای نن نی گفت، از عذاب ٍجدانی کٌ این چند سال بٌ 
ٌ يای نختلف سرکَبش کردى بَدم  .بًان

 .نی دٍنو -

ٌ يام حلقٌ . سکَت کرد ٍ سکَت کردم، تَ دلو گفتو خدارٍ شکر کٌ شد دستش دٍر شَن
 .شد ٍ نن يهَن طَر نشستٌ، نًهَن آغَش گرنش شدم ٍ پیشَنیو بَسیدى شد

خب حاال بیا بًت یٌ خبر خَب بدم، دٍ شب دیگٌ عهَ این يا نیان این جا برای -
 .خَاستگاری

ٌ يام رٍ جانیٌ بٌ جانیٌ عَض کنٌ  .باز يو انیر علی تَنستٌ بَد لحظ

 .پس بٌ زٍدی عرٍسی داریو، باید برم دنبال لباس. چٌ عالی-

ٌ ای بٌ پیشَنیو زد  .با خندى ٍ انگشت اشارى ش ضرب

خانَم نن بذار يهٌ چی حتهی بشٌ، نن نهی دٍنو شها خانَم يا چرا بحخ عرٍسی -
 .نیشٌ سریع فکر لباس نی افتید

 .خندى ی ذٍق زدى م رٍ جهع کردم
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 .نسخرى نکن، اصال خَدت باید بايام بیای خرید-

 .لب ياش رٍ با زبَنش تر کرد

 ...بٌ رٍی چشو، فقط این کٌ-

 .پرسشی بٌ صَرتش نگاى کردم کٌ ادانٌ بدى

نی خَام با بزرگتريا صحبت کنو اگٌ بشٌ بریو سر خَنٌ ٍ زندگی خَدنَن، دلو ير رٍز -
 .دیدنت رٍ نی خَاد

ٌ ی حرف يای انیرعلی غیر نستقیو فقط یٌ نفًَم سادى داشت، دٍستت دارم  .يه

باز نگايو افتاد بٌ دیدن فرش اتاقش ٍ اٍن با بَسیدن پلک يای نیهٌ بازم نگايو رٍ 
ٌ يای بی قرارش چٌ  نجبَر بٌ دیدن صَرتش کرد ٍ نن نهی دٍنستو انرٍز با این بـ ـَس

 .بی نقدنٌ بَدن ٍ انرٍز پر از حرارت ٍ نن قلبو عاشق تر از عاشق نی شد! کنو

 !ببینهت، تَ کٌ نخالف نیستی؟ چَن خیلی از عقدنَن نگذشتٌ-

ٌ ی ننفی  .لبخند نحَی زدم ٍ با نگاى عاشقو فقط سر تکَن دادم بٌ نشَن

 .نفس عهیقی کشید کٌ از سر آسَدى خاطر بَدن، بَد

 .خَبٌ، پس اٍل باید بٌ فکر لباس عرٍست باشی بعد از لباس نجلسی-

 .نن لباس عرٍس نهی خَام-

 .چین چین شد بین ابرٍياش

 یعنی چی این حرف؟-

ٌ يام رٍ باال انداختو ٍ نی شد انرٍز خیلی حرف نگفتٌ رٍ گفت  .شَن
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 . یعنی نن جلسٌ عرٍسی نهی خَام-

 .دست کشید پشت گردنش

ٌ ش رٍ نی تَنو برات بگیرم-  .تا حد آبرٍنندان

 .چشو يام گرد شد، اشتباى برداشت کردى بَد

 .نن اصال ننظَرم این نبَد! انیرعلی این چٌ حرفیٌ؟-

 .نگايش تٌ نایٌ دلخَری داشت

 پس این حرف یعنی چی؟-

 .با انگشت اشارى م بین دٍ ابرٍش رٍ ناساژ دادم تا اخو ياش باز بشٌ ٍ نَفق شدم

 .آيا حاال شد؛ یعنی این کٌ دٍست دارم بٌ جاش برم یٌ سفر نعنَی ٍ زیارتی-

 اٍن ٍقت نهیشٌ این سفر رٍ بعدش رفت؟-

ٌ ی عرٍسی کٌ فقط چند ساعتٌ ٍ فقط چند - خب چرا، ٍلی نن دٍست دارم بٌ جای جلس
ٌ طَری این ساعت يا نیرى، برم یٌ سفر زیارتی  عکس ازش یادگار نی نَنٌ ٍ نهی فًهی چ
ٍ یٌ قلب عاشق يدیٌ بگیرم ٍ برای اٍل زندگیهَن کلی دعا جهع کنو؛ برای خَشبختی ٍ 

 .کنار يو بَدن

ٌ ی خاص بٌ آدم القا نی کرد  .چشو ياش ٍ لب ياش یٌ عاشقان

*** 

 .این خیابَن بٌ نعنای ٍاقعی کلهٌ بًشت بَد، بین الحرنینی کٌ آرزٍش رٍ داشتو

 .(ع)سر کٌ بچرخَنی یٌ طرف حرم علهدار کربال باشٌ ٍ یٌ طرف حرم آقام انام حسین
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ٌ ی انیرعلی کٌ داشت برام زیارت عاشَرا نی خَند نگايو رٍ . سرم رٍ تکیٌ دادم بٌ شَن
اشک يام « .نهنَنو آقا»چرخَندم رٍی گنبد طالیی ٍ پرچو سرخش ٍ تَی دلو گفتو 

ٌ قدر خَشبخت کٌ بٌ جای جلسٌ  ریخت، نن انیرعلی رٍ ندیَن يهین آقا بَدم ٍ چ
با سجدى . عرٍسی شدى بَدم نًهَن این بًشت ٍ لباس عرٍسو شدى بَد چادر نهازم

رفتن انیرعلی، نن يو بٌ سجدى رفتو رٍی سنگ يای خنک بین الحرنین ٍ با انیرعلی 
 .ذکر سجدى ی شکر آخر زیارت عاشَرا رٍ زنزنٌ کردم

ٌ ش ٍ بٌ صَرتو لبخند زد  .سر کٌ بلند کردم، انیرعلی اشک ياش رٍ پاک کرد از رٍی گَن

 .قبَل باشٌ-

 .نهنَن يو چنین-

 .راستی نانان زنگ زد گفت يهاينگ کردن حسینیٌ رٍ برای شام ٍ استقبال-

ٌ ای زد  .لبخند رضایت نندان

 .دستشَن درد نکنٌ-

ٌ ی عرٍسیهَن رٍ يو نی گرفتیو-  .ٍلی کاش جلس

خستٌ شدى بَدم از این حرف تکراری، کلی التهاس کردى بَدم تا راضی شدى بَدبٌ این 
 .سفر نعنَی بٌ جای جلسٌ گرفتن

 !انیرعلی-

 .سرش رٍ بٌ سرم تکیٌ داد

 .خب راست نیگو، ير دختری آرزٍ دارى لباس عرٍس بپَشٌ-
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ٌ ست، ير دختری دٍست دارى خَشبخت باشٌ ٍ نن نطهئنو با این - لباس عرٍس بًَن
 .سفر قبل از شرٍع زندگیهَن کنار تَ خَشبخت ترینو

 .با انگشتش بٌ نَک بینیو ضربٌ زد

 فیلسَف کَچَلَ نطهئنی پشیهَن نهیشی کٌ چرا یٌ لباس پفی ٍ تَرتَری نپَشیدی؟-

بچٌ بَدم لباس عرٍس پَشیدم دیگٌ برام عقدى نهیشٌ خیالت راحت، تازى . بلٌ نطهئنو -
 .عکس يو دارم باياش فقط جای تَ خالیٌ تَ عکس

از تٌ دل خندید ٍ نن دست يام رٍ حلقٌ کردم دٍر بازٍش ٍ سرم رٍ تکیٌ دادم بٌ 
ٌ ش  .شَن

 خَابت گرفت؟-

 .نفس عهیقی کشیدم ٍ این يَا عطر بًشت داشت

ٌ م رٍ بچینٌ، ير چند ير جَر چیدى باشٌ . نٌ- دارم فکر نی کنو عطیٌ قرارى چٌ ریختی خَن
ٌ ی خَدش تالفی نی کنو  .سر خَن

ٌ ت رٍ - رسیدیو یکی دٍ رٍز استراحت کن بعد خَدم کهکت نی کنو ير جَر خَاستی خَن
 .بچینی

 .غرق خَشی شدم از حرفش ٍ طعو زندگی نشترک رٍ از حاال داشتو نی چشیدم

ٌ م؛ خانَم شام بدى  - قَل دادی يا، باز دٍ رٍز دیگٌ نیای خَنٌ بگی خانَم نًار بدى خست
ٌ م ٍ خانَم حال ندارم فَتبال دارى  .خست

ٌ ياش لرزید کٌ گفتو  :دستش رٍ گرفت جلَی دينش، از خندى شَن
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ٌ جا کنو، نبل رٍ کٌ حذف کردی؛ - ير چند کٌ يهچین يو ٍسایل سنگینی ندارم جاب
 .سرٍیس تخت خَاب يو کٌ نذاشتی بخرم

 .خندى ش رٍ جهع کرد

ٌ ی نقلی نا نبل نی خَاد چی کار عزیزم؟ زنین خدا نگٌ چشٌ؟ بعدش يو این - آخٌ خَن
 يهٌ آدم رٍی زنین نی خَابن نا يو نحل اٍن يا، حاال تَ رٍی زنین خَابت نهی برى؟

 .تَ کنارم باشی ٍ بغلو کنی نن رٍی سنگ يو نی خَابو-

ٌ يام گل انداخت ٍ خجالت زدى  ٌ ای کٌ بی پرٍا گفتٌ بَدم گَن زد زیر خندى ٍ نن از جهل
 :گفتو

 .ببخشید، نخند دیگٌ -

 .با جهع کردن لب ياش تَی دينش سعی کرد نخندى

 .چشو-

 :ينَز يو بٌ انگشت يام نگاى نی کردم کٌ آرٍم گفت

 نی تَنی سادى زندگی کنی؟-

 .نفس گرفتو این يَای خَشبختی رٍ

 .چرا کٌ نٌ، اصل زندگی کردن یعنی سادگی-

چشو ياش رٍ بست ٍ نفس عهیقی کشید ٍ بعد نگاى عاشقش رٍ بٌ نن دٍخت ٍ آرٍم 
 :گفت

 .خیلی دٍستت دارم-
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ٌ ی سادگی این  ٌ الی نفًَم يا، این جهلٌ گو نشدى بَد؛ با يه این اٍلین بار بَد کٌ الب
 .جهلٌ از زبَن انیرعلی چٌ رقصی بٌ پا کرد کَبش قلبو

 .بلند شد ٍ دستو رٍ گرفت تا نن يو بلند بشو

 بریو زیارت؟-

سالم دادیو ٍ رٍ بٌ حرم انام حسین قدم يانَن رٍ  (ع)رٍ بٌ حرم حضرت ابَالفضل 
دست تَ دست يو برداشتیو ٍ این سر آغاز یٌ خَشبختی بَد، پر از عطر عاشقی کنار 

از يهٌ طعو يای عشق فقط نن عاشق یٌ طعو » زیر لب زنزنٌ کردم. لهس نگاى خدا
 « .شدم، اٍن يو عشق با طعو سادگی

 .خدایا شکرت

 «پایان»


