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 اول فصل

1 
له با خستتتگ یبزرگم رو، رو ی کو تب کردم و  ر د یرو تو دیکل یکتفم مر

اِب از ق ،«یریخ»پارِس سگ بلند شد و سِر  یانداختم. با بسته شدِن در، صدا
اومد. ستتگ با شتتناختِن من، دستتت از ستتر وصتتدا  رونیخونه ش ب یپنجره 

 هنسالم، دست تکون دادم و به سمت خو یبه نشانه  یریخ یبرداشت و من برا
نفسم رو  تیپارک شده بود. با عصبان وتایپورشه و تو هی کا،ین BMWِرفتم. کنار

شب بود و فکر  رونیب شِت  ساعت حدود ه دادم و دوباره کوله رو مرتب کردم. 
ش ِی کردم مالقاِت بعد ینم شه. ما شب با  پارک یا گهید نیخانواده ها، قراره ام

شده بود. پ ش ل،یفام ی« ها بسلطان قل»بود که  یشکرش باق یس جان ب ام
 .ومدهین

صد شت سته و ب ومدهین رمیگ مایهواپ ِط یراه بودم.بل یتو لومتریو هفتاد ک ه ود؛ خ
صم یب صله بودم. ت سته به طرف  میحو شون ندم. آه صال خودم رو ن گرفتم ا

 یکیارت یتو ییجا هیعمارت بود، رفتم. کوله رو  یباال یتراِس اتاقم که طبقه 
اومدم، پام رو،  یبه خونه م یکه پنهان یا گهیرها کردم و مثل هر وقت د وانیا

سنگ ها یلبه  یرو شتم وبا گرفتن   یاه لهیساختمون و م ِی نما ِی پنجره گذا
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ها به طرف تراس کشتت ریدزدگ یِی انت تراس رو  یها لهی. مدمیپنجره، خودم رو 
 رها کردم.سنِگ مرمرش  یگرفتم و خودم رو آروم رو

تخت افتادم و به ستتقز زل  یرو یحال یکه لباس عوض کنم با ب نیا بدون
 یتموم شتتده بود. ک زیرفت. همه چ یستترم ر ه م یمختلز تو یزدم. فکر ها
سخره به نظر م زیتموم بشه؟! همه چ یطور نیکرد، ا یفکرش رو م . دیرس یم

سع ستم و  شم هام رو ب شته بود؛ ک قهیکردم بخوابم. هنوز پنج دق یچ تقه  هنگذ
 :دیبه در خورد و فاطمه پرس یا

 ؟یایجان!؟ مگه قرار نبود فردا ب نهینار یاومد -
 و گفتم:!«  دندیاز کجا فهم نایا»کردم  فکر

 تو. ایب -
 رو باز کرد و خواست المپ رو روشن کنه که گفتم: در
 نه! -
 شده؟ چه خبر؟ یچ -
 . االن خسته ام.گمیبعدا م -
 .نییپا ایب گهیمه ات مع -

 ی هیشتتد که نرم. آ یبودند، نم دهینگاهش کردم. حاال که فهم یبا ناراحت فقط
 شد! یقران غلط م

 شونه باال انداخت و رفت. فاطمه
سالن، از پله ها پا کی سمت  م. مثل رفت یم نییربع بعد دوش گرفته بودم و به 
سه اول و دوم به خاطر م یخاله  یسر نیکه ا نیا  یداماد هم اومده بود. از جل

 چند یآوردمش. کنار مادِر داماد و عمه و خانوم و فاطمه نشسته بود. با فاصله 
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ش کایاز ن یصندل شت به پله ها در حال  مین بایکه تقر دیو فر رخ بود. دو مرد پ
 گفت و گو بودند.

م. کناِر فاطمه رفت ِی صندل کردم و به طرف یشدن به جمع سالم بلند کینزد با
ست ب ینفر م هیدماغم زد؛ که فقط مال  ریو ادکلن تلخ، ز گاریس یبو شه! تون ا

 اومده بود! دیفرش نیپس با ماش
صوص با هفته  حوصله شتم؛ به خ سرم  یبد یجمع رو ندا که گذرونده بودم. 

کوتاه شتتده ام بود؛ که نگاهم به  یکرد. حواستتم به ناخن ها یبه شتتدت درد م
ِِ یآم ریتحق یسرِد خانوم و نگاه جست و جو گِر عمه و نگاه ها یچشم ها دو  ِز

جلوم  مسکن قرِص شربت و  وانیل هیبا  ینی. همون لحظه سفتهیزن رو به روم، ن
سرم رو بلند کردم و با د شد.  دم و ز یلبخنِد کم رنگ ،«زیعز»لبخنِد  دنیظاهر 

 گفتم:
 .یدیکش زحمت -
 شد؟ ی! چریبه خ دنیرس -

 رو برداشتم و آروم گفتم: وانیو ل قرص
 گم. یفردا م -

به آشپزخونه برگشت و من قرص رو خوردم و دوباره به ساعت نگاه کردم،  زیعز
8:30. 

. چشمم به دمیشن یگنگ م یرو در حد زمزمه ها انمیاطراف یبودم و صدا جیگ
زدم  یجون یزد و با عالمت ستتوال نگاهم کرد. لبخند ب یافتاد؛ که لبخند کاین

 و دوباره به دست هام نگاه کردم.
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 !هو؟ی دیچه آروم شد -
زدم طرف  ی. سرم رو بلند کردم و همون طورکه حدس مدیسر و صدا ها خواب و

 صحبتش من بودم. با ابهام بهش نگاه کردم؛ که ادامه داد:
 !دیبود زونیه تراس آومن ب دریمثل اسپا شیپ قهیچند دق -

 یشباهت به پوزخند نبود، اعصاِب نداشته  یو لبخند کجش که ب یسرد خون
حستتادتم به خواهر  یحرکِت من، پا نیکرد. اما کوچک تر یم کیمن رو تحر

 شد. پس سکوت کردم. یگذاشته م میناتن
 .دمتونیرفته بودم هوا عوض کنم؛ که د -
 د؟یبکش گاریس ای دیهوا عوض کن -

صدا، رو بایچاقو رو تقر عمه شت؛ که  یبا  شقاب گذا س» یعنیب روع ش دهینر
 !«؟یکرد

صحبت رو عوض کرد و من نگاهم رو ازصورتش که هنوز خون  دیفرش ی خاله
اون شب  8:35گرفتم و به ساعت دوختم.  د،یرس یتفاوت به نظر م یسرد و ب

 ام داره. ندهیآ یتو یریچه تاث ،یآدِم از خود راض نیدونستم که ا ینم
 یبشتتم. ول داریکردم زنده ب یذاشتتتم، فکر نم یبالش م یستترم رو رو یوقت

به  دیدادم، با یبهشون م یساعت یازده صبح، چشم هام رو بازکردم. اگر فرصت
ض یها درباره  یلیخ شرا یدادم؛ درحال یم حیسفرم تو صال  سب ِط یکه ا  یمنا

 ی. هفته مگرفت کیو ک ریش هیکوچه رفتم و سِر  رونینداشتم. بدوِن صبحونه، ب
 نیحوصتتله و غمگ یحاال ب یقدر بد بشتتته؛ ول نیکردم حالم ا یقبل فکر نم

 میرو خوردم. گوشتت کیپارک نشتتستتتم و کمتر از نصتتِز ک مکِت ین یبودم. رو
 لنتی جواب دادن شتتدم و ستتا ِالیخ یب کا،ین یشتتماره  دنیزنگ خورد. با د
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بود،  دهیکه بهم رستت ور یملک زیرفتم به آ انِس مستتکن، تا تکل یم دیکردم. با
شن کنم. ممکن بود خ شم؛ ول یعجله ا یلیرو بهتر از تو خونه  یاقدام کرده با

ند یبود. هنوز حت الیموندن و فکر و خ لک رو   یبودم. وارد آ انس بزرگ دهیم
شدم و به طرف اول نیبنگاه به زم نیتر کیکه احتماال نزد فتم؛ که ر زیم نیبود، 

سن سته بود. حدس م یبا موها یمرد م ش شتش ن شت، پ زدم که خوِد  یکم پ
گفته  «یقصاد»شد و گفت:  رهیبه صورتم خ هیمن چند ثان دنیباشه. با د یریکب

 .نی. بشیایبود م
 مقابلش نشستم و گفتم: یصندل یرو
 د؟یاز کجا شناخت-

 توجه به سوالم گفت: بدون
 ؟ینیببباغ رو  یخوا یفقط م -
 ...ی. البته اگر زحمتنمیب یفعال فقط م -

 عقب تر نشسته بود، کرد و گفت: زیکه چند م یحرفم رو به پسر وسط
 جا. نیا ایحامد ب -

کوتاه و پچ  یبه طرفمون اومد و بعد از چند جمله  یبعد از مکث کوتاه پستتر
 رو به من گفت: ،یریپچ مانند با کب

 همراهتونه؟ نی. ماشدییبفرما -
 .رمیگ ینه! آ انس م -
 دارم. نی. من ماشستیالزم ن -
 نه مزاحم نم... -
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 بلند شد: یریکب یصدا دوباره
 زود برگرد حامد! -

 نشستم و گفتم: یمشک 206 یصندل یرو
 شرمنده مزاحم شدم. -

 رو روشن کرد و راه افتاد: نیماش
 کنم! پدرم با پدرتون آشنا بود. یخواهش م -
 د؟یگیرو م یریکب یآقا نیهم -
 بله. -

پستتره هم  نی. فقط مونده بودم ادمیفهم یرفتار ِناجورش رو االن م لی. دلخب
 دونه؟ یم یزیمن چ یدرباره 

 !ده؟ی. کامل به شما رسهیدنج و بزرگ ی. جاستیدور ن ادیز -
صد ثروِت پدر یچه م نیا سه در ست که  . پوزخند زدم و ستیما هم ن یدون

 گفتم:
 .دهیکه رس یزیتنها چ -

 به من کرد و گفت: یدار یمعن نگاه
 !هیمزخرف یایدن -

عالم  ینداشت که همه  یلیدل یدونست؛ ول یمن م یهم درباره  شونیا ظاهرا
 دارم. پس گفتم: یگه یو آدم بدونن من چه زندگ

 .ستیاون قدرها هم مزخرف ن -
 گم! یآدم ها روم ِی خواه ادهیز -
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فت! من ز یم یچ نیا با  ادهیگ خواهم؟! من اصتتال کمش رو هم داشتتتم! 
 گفتم: تیعصبان

 عوض کنم. یا گهیحاضرم جام رو با هر کس د دیمطمئن باش -
شالم رو کم یزیچ . زل زدم رونیمرتب کردم و از پنجره به ب ینگفت و من هم 

بودم  کرده یزندگ یبد ِط یشدم. تو شرا یم یزود عصب یلیدست خودم نبود. خ
سالم بود و ه یو م ست و پنج   یو. تدمید یخودم نم یبرا یا ندهیآ چیکردم. بی

ص ریکه فقط تحق ل،یخانواده و فام ساس تر یشد. تو یم بمین  یها سال نیح
ست  نیعمرم بدتر شده بود دو اتفاق ها برام افتاده بود و اخالق داغونم، باعث 

شم. برعکس ن یمیصم شته با شتم؛ ک ییبایز یچهره  یحت کایهم ندا ه هم ندا
بده. همه  یدواریام هی ته از  یهفته  یتو م،ینوجوون یاهایرو یبهم  گذشتت

ست رفته بود و من حت ستم گر ینم ید  یوقت که از نیکنم. بد تر از همه ا هیتون
 داد. یسرم جولون م یفکر ها تو نیخودم رو شناختم، ا

 رو پارک کرد و گفت: نیساعت نگذشته بود که ماش مین
 .میدیرس -
ستترش داد نزده بودم. به طرف در  شیپ قهیچند دق نیآروم بود. انگار هم یلیخ

 هیم خواستتت یم یول ام؛یتونستتتم خودم ب یدر آوردم. م فمیرو از ک دیرفتم و کل
 خونه کمکم کنه. در رو باز کردم و گفتم: مِت یق یکارشناس درباره 

 د؟یایشما نم -
 جا خورد و با من راه افتاد. یلحن مظلومانه ام کم از
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 یکه داخلش زندگ یستتوِم عمارت کیبود؛ که  یرو به رو، باغ کوچک ی منظره
سنگ  ریرفته و خشک شده بودند. مس نیاز ب بایبود. درخت ها تقر م،یکرد یم

ش یالیپوش از در تا و ر کوچک به نظ الیکه و نیشده بودو با ا دهیداخل باغ ک
که  یظاهرش رو از دستتتت داده بود، اما از همون لحظه ا یو نما دیرستت یم

شمم بهش افتاد، غم تو ست. انگار رو یچ ش بود؛ چون  دایصورتم پ یدلم ن
 :دیپرس اطیپسر بااحت

 د؟یرو داشت یا گهید زیانتظار چ -
حِس  هیکه دارم رو بفروشم. راستش،  یزینه! فقط ناراحتم که مجبورم تنها چ -

 دونم. ی.. نمدارم. انگار. یبیعج
 حس تعلق؟!-
 .ییجورا هیبله.  -
 د؟یبفروش دیچرا مجبور -

شب قبل تا حاال فقط  شبیاز د حالم شام دو  ص هیشربت و  هیبد بود. از  ز ن
حس بدترش کرده بود. حوصتتله جواب دادن  نیخورده بودم. حاال هم ا کیک

 هم نداشتم.
 ارزه؟ یبه نظرتون چه قدر م -

ستتند و  یشتتروع به بررستت یعاد یلیخورد. خ یآدم بر نم نیبه ا یزیچ انگار
 کرد و گفت: طیمح

ساختمون، ق یبا توجه به نرِخ منطقه و کلنگ -  اردیلمی کیرو حدود  متیبودن 
 .ستین قیزنم .البته دق یم نیو هشتصد تخم
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 خواستتت بفروشتتم، اما یکردم. دلم نم یبود که فکر م یزیتر از چ شیب یلیخ
حستتابم که با  یستتر و ستتامون بدم. پوِل تو میبه زندگ یجور هیمجبور بودم 

شده بود، اون قدر یبدبخت صا  ینبود که کار یجمع  صو باهاش راه بندازم. خ
 که مربوط به رشته ام بشه. یکار

 !نش؟یبفروش ستین زیح -
 جا رو بدم. نیا یپول ندارم قبض ها یمن حت -
 د؟یکرد یکار م یتا حاال چ -
جا با  نیا یها نهیهز ش،یستتته ماه پ نیتا هم یعنیدونستتتم.  یتا حاال نم -

 خانواده ام بود.
 حالتون خوبه؟! -

 نگفتم: یزیچ یداشتم ول جهیسرگ
 بله! -
 سکو. نیا یرو دینیبش د؟یمطمئن -
 .نمیخوام داخل رو بب ینه م -
 . خونهمیاشتتاره کردم. شتتونه باال انداخت و با هم وارد شتتد الیبا چشتتم به و و

ش یمعمار ی. حتدیرس یبه نظر م یمیواقعا قد ها و پله  واریها و د شهیو طرح 
ش یمیها هم قد شدم که آب نم ریبود.  شپزخونه رو باز کردم و متوجه  . ادیآِب آ

کِز آشتتپزخونه  یاه یکاشتت یکم بود. رو نیحالت تهوع داشتتتم و فقط هم
بود، زانو  ادهستیکه رو به روم ا یدادم. بدون توجه به پسر هیتک وارینشستم و به د

 کردم فکرم رو منحرف کنم. یهام رو ب*غ*ل کردم و سع
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 شد خانوم؟! یچ -
-... 
 ببرمتون دکتر؟ دیخوا یم -
 کم حالت تهوع دارم. هیخوبم! فقط  -
 درمونگاه. دیبر دیحتما با یول ستم؛ی. من پزشک ندهیرنگتون پر -

رو برداشت و کمکم کرد؛ که حرکت  فمیبه طرفم اومد و ک دیسکوتم رو د یوقت
شتم. ن ک،یدرمونگاِه نزد هیخودم رو تا  یکنم. با بدبخت ساعت  میسر پا نگه دا

ش شه و حالم  دیطول ک ِسُرم تموم ب شه. د هیتا  ست ینم گهیکم بهتر ب م چه دون
نگاهش  یشد، با ناراحت اتاقوارد  ینگاه کنم. وقت چارهیب نیا یتو رو دیطور با

 کردم و گفتم:
شرمنده ام. حالم از د - سر انداختم.  شبیبه خدا من  شما رو تو درِد  بد بود. 

 .دیقرار بود زود برگرد
 د؟ی. بهترارمتونینداره. من خودم خواستم ب یبیع -
 .دیدیزحمت کش یلیجا هم خ نی. تا همدیبر گهیبله. شما د -
 رسونمتون. یم -
 .رمیگ یه! آ انس منه! ن -
 .دیدار یا شهیکنم که مشکل ر یحس م شبه؟یمشکلتون مال د دیمطمئن -
صب یدر حقم لطز کرده بود و نم یلیخ ستم ع سع یخوا شم.  کردم آروم  یب

 باشم و فحش ندم:
 !دیاریدر ب یمن روان پزشک باز یبرا ستیالزم ن ی! ولدیببخش -
 تعجب گفت: با
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 !د؟یدون یمن رو م یشما از کجا رشته  -
 دادم سکوت حیکار کنم. بزنم تو سرش؟ ترج یگفت! حاال من چ یم یچ نیا

 که جلو اومد و گفت: دید یزینگاهم چ یکنم. حتما تو
 د،یتداش یخونه سوال یمنه. اگر درباره  یشماره  نیفکر کنم االن بهتره برم. ا -

 . فعال خداحافظ.دیریتماس بگ
 خداحافظ... آقا! -
 برگشت و نگاهم کرد. دهیدر نرس به
 ممنون. -
3 

که از پله  نیهم یستر هم کنم؛ ول یدروغ هیکردم، که  یم نیطول راه تمر تمام
. تا به حال خودم رو آدم دیاز ذهنم پر زیعمارت باال رفتم، انگار همه چ یها
 زدم. یمورد، واقعا داشتم گند م هی نیا یدونستم؛ اما تو یم یا یقو

 یچشتتمم ظاهر شتتد. رو یجلو کاین یغم زده  یکه وارد شتتدم، چهره  نیهم
 یلیود. خشده ب رهیخ زینشسته بود و به م ،یسالن شرق ی نهیکنار شوم ،یصندل

ها  یاز صتتندل یکی یرو رو فمیدوستتتش داشتتتم. ک یخواهر ناتن هیاز  شتتتریب
ستم. با د شیصندل یجلو زیم یانداختم و رو ش  حالت زجا خورد؛ که ا دنمین

 :دمیپرس الیخ یصورتش خنده ام گرفت. ب
 شده باز؟ یچ -

 سکوت، گفت: هینگاهم کرد و بعد از چند ثان ناراحت
 خسته شدم. -
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 ؟یاز چ -
 مامان و عمه. یها یمسخره باز نیهم -

 یروشتتنش، که وقت یقهوه ا یبگم؛ فقط به چشتتم ها دیبا یدونستتتم چ ینم
 یگربه ها م هیاش رو شتتب افهیشتتد و ق یبزرگ م یادیناراحت بود، مردمکش ز

 کرد، نگاه کردم.
اون  م،یشتتناستت یرو م گهیوقته همد یلی. خمیحرف هامون رو زد یما همه  -

 گذاشتن! ییآشنا یهفت تا جلسه  نایوقت مامان ا
ک بانمخودم رو گرفتم. به طور کل،  یجلو یلحنش خنده ام گرفته بود؛ ول از
 بودم. دهیبود که د یدختر نیتر
ما استتم بچه هامونم انتخاب  ینار ی... وادنیستتفر هم چ یبرنامه  هیتازه  -

 خوان ما رو با هم آشنا کنن! یتازه م نایا م؛یکرد
جلوش خجالت  ستتتیاون هم مثل شتتمان! الزم ن ینگران نباش؛ خانواده  -

 کنه. یرو درک م فاتیتشر نی. ایبکش
 یافتاده باشتته، با چشتتم ها ادشی یزیکه چ نینگاهم کرد و مثل ا مشتتکوک

 درشت شده گفت:
 یچ یبگ یخوا ی. نمیکن یاز دستتتمون فرار م یتا حاال دار شتتبیتو از د» -

 «شد؟ 
 یدونستتم االن وقت در رفتنه. بلند شتدم و ستمِت آشتپزخونه رفتم. هر چ یم

سنگ ادیمن رو شد و  یتر م شیهم ب مهیق یشدم، بو یتر م کینزد  یم میگر
و  کرد. سالم کردم ینشسته بود و قاشق ها رو دسته م زیپشت م زیانداخت. عز
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ود؛ گرم ب نوزبشتتقاب و قاشتتق برداشتتتم و به طرف گاز رفتم. احتماال غذا ه هی
 و ساعت چهار بعد از ظهر بود. میبود بهشتیارد لیاوا یچون تو

 یباال ینشستم وشالم رو از سرم در آوردم و دکمه ها زی. پشت مدمیرو کش غذا
 نیاز آرزو هام ا یکیافتاد که  ادمیرو، باز کردم. همون لحظه  میمانتِو ستتورمه ا

. قاشق داشتم نهیزم نیتو ا ییهم استعداد باال ییبود که طراح لباس بشم و خدا
مئن و همون طور که مط کردمدهنم گذاشتتتم، ستترم رو بلند  یستتوم رو که تو

شم در حال بررس ستند  یکردنم بود. هر دو هم مثال م یبودم، دو جفت چ خوا
داشتتتم بگم. قاشتتق چهارم رو  یمن رو مجبور نکنند؛ تا هر وقت خودم آمادگ

 هم خوردم و قاشق پنجم رو تو هوا برگردوندم و رو به هر دو گفتم:
 کردم. داشیپ -

 یرو کایتر شتتد. ن کیدنز میگذاشتتت وبه صتتندل زیم یقاشتتق ها رو رو زیعز
ست و ب یصندل نیاول ش ستش رو رو اریاخت ین شت. چ ید  یلپ هاش گذا
 م:نبودم. گفت یخوب یشناختند و منم دروغ گو یمن رو م نایگفتم. ا یم دیبا
شت. من هم نم - سر دا ستم زندگ یازدواج کرده بود، دو تا پ رو از هم  شیخوا

 بپاشم.
 رو یهند لمیصتتحنه از ف هیشتتدند. حتما انتظار  دیناام ییجورا هیهردو  انگار

 :دیپرس اطیبا احت کایداشتند. ن
 ؟ینکرد یخودت رو معرف -
 نه! -
 ؟یباهاش حرف زد -
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 تکون دادم وگفتم: نیرو به طرف سرم
 نه! -

 اشکش رو پاک کرد و گفت: یروسر یبا گوشه  زیعز
 .یکرد ی! کار درستنیآفر -
 بزنم. یچرت هی رمی. حداقل مدیکوفتم کردخب. ناهار رو که  -

 زدم و گفتم: کاین یشونه  یرفتن رو موقع
 د؟یگذاشت یحاال اسم بچه هاتون رو چ -
 بازوم زد و با خنده گفت: یتو
 شعور! یب -

 در اتاق رو باز نکرده بودم، که فاطمه به طرفم اومد و گفت: هنوز
 عمه خانوم منتظرته! -

 دیبود و با یضتتلع غرب یرو کم داشتتتم. به طرف اتاق عمه رفتم؛ که تو نیهم
س یبرا شت و  یبهش، راه پله ها رو عوض م دنیر کردم. فاطمه با من قدم بردا

 گفت:
 ...یبگ یخوا ینم یراست -

 حرفش رو تموم کنه و گفتم: نذاشتم
 بپرس. زیبرو از عز -

 کردم، که انگار یرفتار م یجور هی شهیباشم؛ اما هم یطور نینداشتم ا دوست
دست من هستند. برگشتم و  ریعمارت و ثروت هستم و همه ز نیمن صاحب ا

 خونده بود، نشون دادم و گفتم: یِسُرمم رو به فاطمه، که پرستار یجا
 .ستی! حالم خوب ندیببخش -
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 نیا» گهیخودش م شیبا تعجب نگاهم کرد. با خودم فکر کردم االن پ فاطمه
 « ؟یقبل چ یدفعه ها ،یرم زددفعه س

از  یکی یزدم و منتظر اجازه شتتدم. بعد ازصتتدور اجازه! وارد شتتدم و رو در
دل باٍز عمه، نشتتستتتم. روش رو از پنجره به طرف من  ِت یستتو  یها یصتتندل

 برگردوند و گفت:
 !ش؟یدیپس باالخره د -
ته. ر گذاشکا کروفونیاتاق ها و آشپزخونه م یعمه تو دیلحظه فکر کردم شا هی

شدم تا طبق عادت هم دمیدلم خند یبعد تو که جمله ها رو با  یشگیو منتظر 
شا ی هیگفت، بق یو کوتاه کوتاه م نهیطمان  نیکرد ا یفکر م دیحرفش رو بزنه. 
 . گفت:شترهیکالمش ب ریتاث یطور

 صبح زنگ زد. یریکب -
 دیمن با که نیا یعنیشد،  یم یسکوتش طوالن یشد. وقت یبله، گرفتم چ بله

 زدم: یحرف م
 .دمیبله. د -
ست... ما حت یاون خونه  - شته ها ... و میعکس هاش رو هم جمع کرد یگذ

 سفرت؟! یدرباره 
 دیا. به هر حال بدیپرس یم کایاز من نپرسه. کاش از ن میبودم م*س*تق دواریام

 دادم: یجواب م
 نرفت. شیکردم. خوب پ یاون طور نبود که فکر م -

 نشد. اتیوارد جز  خوشبختانه
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 رفتارت یرو دی... بامیفاخته باشتت یرو ... با خانواده  التیقرار شتتده تعط -
 !یبا ما باش ی... البته... اگر بخوایدقت کن

 بود که ممکن بود بخوام. یزیچ نیآخر نی. اخب
 .شبیداشته باشه. خصوصا بااتفاق د یکنم لزوم یممنون! فکر نم -
 .یو رفتارت رو با دکتر جبران کن یبهتره باش لیدل نیبه هم -

 «.دکتر»و به داروسازها هم گفتند  میشد نمرد خوب
 برم. دیمن خسته ام. با -

ه هم نیبود که آخر ا یتنها حربه ا نیرفتم. ا رونیشتتتدم و بدون اجازه ب بلند
عمه احترام  یکرد. برا یاعصتتابم رو آروم م شتتهیو مزخرفات هم فاتیتشتتر

از  یلیبود؛ که خ کتاتوریزن د کیاز  یقا ل بودم. در واقع برام نمونه ا یادیز
ها رو رو حس  نیا یتونستتتم جلو ینم یچرخوند؛ ول یانگشتتتش م یمرد

 .رمیخودم رو در برابرش بگ ِی سرکش
4 

سته بودم و به ا یجلو یصندل یرو ش سدس ن ر کردم که مثال قرا یفکر م نیمر
 یرار نمهم اص کایو ن امیو پ ادیدونستم که اون مردک نم ینبود برم. البته اگر نم

 یها یریگ میچند روز در حال تصتتم نیرفتم. به خصتتوص که ا یکردند، نم
. میدیرس یم الیبه و گه،ید ی قهیو کمتر از ده دق میمهم بودم. داخل رامسر بود

که و کایو ن امیپ ند؛  ما حرکت کرده بود مک زن و مرد  الیزودتر از  با ک رو 
بهش سر نزده بود. من  یبود، که کس یمرتب کنند. چون حدود دو ماه داریسرا

 رفتم و مجبور یشدن رو داشتم، باهاشون م داریصبح زود ب یهم اگر حوصله 
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 یصتتندل یزدند رو، رو ینبودم، دو تا زن مستتن که با خودشتتون هم حرف نم
 عقب تحمل کنم. یاه

گاالردو یزیچ نیدر رو زد، اول موتیر یریخ یوقت به چشتتمم خورد،   یکه 
شک سافرت یپارک بود. کوله  BMWبود که کنار  یرنگ یم صندوق  میم رو از 

ساختمون رفتم. پ شتم و به طرف  شلوارک رو شرتیبا ت امیعقب بردا پله  یو 
 شتذاگ بشیج یمن تلفنش رو قطع کرد و تو دنینشسته بود. با د یورود یها

 و گفت:
 !د؟یکرد ریچقدر د -
به گاالردو اشتتتاره کردما؛ ا ستتتتین اروی نینگفت ا کایمگه ن - که از  نی)و 

 صاحب خونه زودتر اومده!
جا بودند. مگه  نیطاقت نداشتتت؛ با هم اومدند. ناهار هم ا زیشتتادوماِد عز -
 به من نگاه کردا . نتطی)و با ش اد؟یگفته بود نم کاین

 ؟یاوردیتو چرا دوست دخترت رو ن -
 .میدار یلکسیر یخونواده  یلیخ ستین -

 گفت: امیلحظه عمه از کنارمون رد شد و رو به پ همون
 !؟ دلم خوشه پسر دارم. خدا رحم کنه.هیچه لباس نیا -
آخر، تکه کالمش بود. من هم ستتر تکون  یشتتد. جمله  الیبا تاستتز وارد و و

 دادم و گفتم:
 ! خجالت بکش.گهید گهیراست م -
 شما! ی. بلند مفهیبرو تو ضع -
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شونه اش زدم و بق با سر ها راحت شهیپله ها رو باال رفتم. هم ی هیزانو به   با پ
ا ب یجد یوقت رابطه  چیه یداد. ول یاجازه م تشتتونیکه ظرف ییبودم؛ تا جا

س شتم. حتند یک گاه از ا یاز فکرش هم حالم بد م یا  دهنیکه آ نیشد. ناخودآ
شه، م شته ام ب س یام تکرار گذ  یمن هم کمک م ِی معمول ی افهی. البته قدمیتر

 با من نباشه. یشتریب یبه فکر رابطه  یکرد که کس
سته بودند. به عمه  یتو ش شلوار و کراوات ن شاد با کت و شم شاِخ  سالن دو تا 

هار رو داد که ما نا یم حیبده. داشت براشون توض ریگ امیحق دادم که به لباس پ
 و راحت باشند. میراه خورد یتو

ضطرب نگاهم م کایهم جلو رفتم و اول از همه به ن من شم غره  یکه م کرد، چ
ش مزخرفش هم  یعمو یست دادم و خوش امد گفتم. براد دیرفتم و بعد با فر

آدم مستتخره بود.  نیا زِ یستتر تکون دادم؛ که فقط بر و بر نگاهم کرد. همه چ
سن ییعمو سال با برادرزاده اش اختالف  شش  سرِ  یکه فقط  شت. پ سرِ  دا  هم

 .دیرس یبه نظر م یاضاف تشون،یمیصم نیبود و ا دیدوِم پدربزرِگ فرش
□ 

تا عصتتر خواب بودم و تو نیکه کرده بودم، ا یدیمفکار  تنها ع جم یبود که 
 نینکرده بودم. ساعت شِش عصر بود که با شلوار ج جادیتنش ا شونیخونوادگ

 یموها یشگیکه طبق عادت هم یدر حال د،یسه ربع سف نیآست زیو بل یمشک
س سب اهمیبلند و  سته بودم، از اتاق ب یرو دم ا  یحسط شیآرا هیاومدم.  رونیب

شتم که کنار ن سم. همه از جمله مادر و خاله  کایدا شت به نظر نر ش یز  دیفر
هم بودند. سالم و عصر  یرو به رو قایسالن نشسته بودند و خانواده ها دق یتو
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 شتتتهی، هممن نبودم یرفتم که وقت امیو پ کاین یگفتم و به طرف کاناپه  ریبه خ
 دادند. یها گوش م رزنیپ یهانشستند و به حرف  یجا م هیمثل ماست 

 کمیالغر و کوچ کلیکردند و من هم ه یخودشتتون رو خال نیوار ب کیاتومات
 با خنده گفت: امیرو جا دادم. پ

 !یندازیما فاصله م نیب شهیهم -
 گفتم: میکه فقط خودمون بشنو یطور

 .نمیبش گیآدالن ب یخوام رو به رو یخفه! م -
 به پهلوم زد و گفت: کاین

 نکن! نیمن توه یحاج آقا یالیفامبه  -
 نکردم. تازه لقب دادم. نی: توهمن

 «.لورد» یها هیتو ما یزیچ هی: امیپ
 که... یندار اقتی: لمن

 .یعاشقش شد میدیبسه! هممون فهم یپنهون کار گهی: دامیپ
 و من گفتم: دیخند زیر زیر کاین

ها دختر ییخدا - حاال ب لیفام یکه تو یتن نک نزده، منم.  ناخو  رونیبهش 
 کنه! یکار م یچ نیبب لیفام

 : «یابانیخ»با لحن  امیپ
 .گیآدالن ب نیکنه ا یچه م -
 جا نشستم. محض اطالع! نی: من اکاین
 .یای: تو که به حساب نمامیپ
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 نیکردند و منظورشون ا یهمه داشتند به ما نگاه م بایو تقر میدیخند یسه م هر
 !«دیخفه ش»بود که 

من  یدو تا مثل بره نشتتستتته بودند، عمه داشتتت برا نیکه قبلش ا ییاون جا از
کرد طبق معمول من رو آدم  یم ی. خانوم هم که ستتعدیکشتت یخط و نشتتون م

 بود. وهیحساب نکنه؛ مشغول پوست گرفتن م
شتتدن آستتمون و  یتا نارنج یکرد وهنوز مدت یکم کم داشتتت غروب م آفتاب

و ستتاحِل اطراف،  ایمونده بود. بلند شتتدم و به طرف تراِس بزرِگ روبه در ایدر
که چند قسمت  ،یآجر ی وارهیلبِه د ی. روزمیداخل رو به هم نر یرفتم که فضا

ود. آروم ب ایدادم. در هیاز ستون ها تک یکیگلدون داخلش داشت، نشستم و به 
 یبچگ ادیزد. چشتتم هام رو بستتتم و  یبه ستتاحل م کیموج کوچ هیگه گاه 

آروم غرق بشم. بابا با  یایدر نیهم یبود تو کیهامون افتادم؛ که چهار بار نزد
ش رونمیکتک و دعوا ب شب باهام حرف نزده بود.  دهیک فکر  ییجورا هیبود و تا 

 هم حق داشت. دیاندازم. شا یآب م یکرد من از قصد خودم رو تو یم
ها نشسته بود و به من نگاه  یاز صندل یکی یرو امیدم، پهام رو که باز کر چشم

 کرد. سکوت رو شکست و گفت: یم
 .یاز دست رفت ،یکن یزندگ نایا ِل یباِب م یبخوا ؟یناراحت شد -
 ؟یشلوارکت رو در آورد یفور یخوِد تو چرا رفت -

 حرف رو منحرف کرد: ریمس یبا شوخ یمنظور من شد؛ ول متوجه
 بگم برات گیآدالن ب نیباشتته به ا ادمیکه خوشتتت اومده بود.  نیِا... مثل ا -

 شلوارک بپوشه.
 .ادیسوخته ها خوشم نم اهیمن از س -
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کنه.  یپول خرج خودش م یخاک بر ستترت! االن برنز مده. اون بدبخت کل -
آوردند و من فقط  زیتشتتر ز،یو اون دوستتت عز دیو فرشتت کایهمون لحظه ن

 گفتم:
 م هست.چه حالل زاده ه -
 گفت: کاین

 شعورا؟ یب دیزد یپشِت من حرف م دیداشت -
 گفتم: کای. رو به نمیدیفقط خند امیو پ من

 بوک پسند از من بنداز. سیعکس ف هی ایب -
 .ستیهمراهم ن میگوش -
 رو. تیبده گوش ام،یپ -
 اون شلوارکه هست. بیتو ج -

 .یدونست واسه چ ینم یو کس میدیهر خند هر
 گفتم: دیبه فرش رو
 !ادیرو رد کن ب یاون گوش وریگال -

 و گفت: دیخند
 .ارمیم رمیاالن م -
 جان. کاین ریبگ -
ست عز نیا ش زیجمله از همون دو د. گرفته بو کایرو به طرف ن شیبود؛ که گو
که  عکس هیبا »نگاهم کرد. باخودم گفتم  یرو گرفت و گربه ا یگوشتت کاین

 گفتم: کای. و به نرهیبذار بگ« شم ینم یکس ونیمد
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 .میکن یجناِب دکتر رو هم بعدا پرداخت م وِن یسی! حق کمریبگ -
دا عکس رو گرفت؛ تا بع یو مستتخره باز هیزاو رییتغ یلبخند زد و با کل کاین

 بلوتوث کنه.
صدا یبرا ساکت بود و فقط  سته  یچند لحظه همه جا  مردها  یحرف زدِن آه

و  یابر یارتباط با هوا یداشتم؛ که ب یامد. آرامِش خاص یتراس م یاز گوشه 
ستر سموِن خاک صدا ،ینارنج یبا رگه ها یآ ش یپارس تو ینبود. ناگهان  م گو

 یها خالبا  د،یستتف یستتتِگ کوچولو هینگاه کردم و  نیی. به طرف پادیچیپ
شک شن ها ِک یکوچ یکه دور باغچه ها دم؛ید یم سِط  باال  اط،یدرشِت ح یو

کرد.  یداده بود و با تعجب نگاهش م هیهم به نرده ها تک کای. ندیپر یم نییو پا
 گفتم:

 ه؟یچ گهید نیا -
 ها هست. هیفکر کنم مال همسا -

اطراِف ساحل، رد  یها میس ریتونست از ز یبود، که م کیاون قدر کوچ سگ
بشه. توجه همه بهش جلب شده بود. که یه لحظه ذوق کردم که برم ب*غ*لش 

به  کنم. از . اطیو رفتم اون ور نرده ها، که بپرم داخل ح دمیپر نییپا وارید یل
صله ز ش دنیکار رو کرده بودم. اما با د نینبود و قبال بارها ا ادیفا م دو جفت چ

 کایاه نر ی. تونییشدم و رفتم که از داخل خونه برم پا الیخ یو دو تا دهن باز، ب
 داد زد:

 منم ب*غ*ل کنم. ارشیب -
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. ستتتگ به طرف دندیخند یتراس م یدنبال ستتتگ کرده بودم و ملت باال من
و  «تو آب فتهینکنه ب»ستتتاحل پشتتتت ستتتاختمون رفت و من با خودم گفتم: 

 اومد؛ که گفت: میاز پشت س یمرد یتا جلوتر نره. صدا ستادمیا
 جا پسِر خوب! نیا ایباز اومد اون ور. ب -

 داشت. گفتم: یبانمک ی افهیهم تپل بود و ق یبود که کم یجوون مرد
 ب*غ*ل من؟ ادیب دیبگ شهیمال شماست؟ م -

 و گفت: دیخند
 «جا. زود!  نیا ایگودو* ب»باشه.  -

 .میس کینگاهش کرد و دم تکون داد. بعد رفت نزد رهیکم خ هی سگ
 د؟یدیانتظارش رو کش ادیداره! البد ز یچه اسم -

 و گفت: دیخند دوباره
 !یروخوب اومد کهیت نیا -

 ناز کرد و گفت: میکم سگ رو از پشت س هی بعد
 .رشیبگ ایب -

ستم.  کشینزد یوقت شت و خودش داد د کم نازش کردم و  هیشدم، نگهش دا
 گفتم:

 ذارم! ی. منتظرت نمنهیبرم خواهرم بب یم -
دم وارد تراس ش یبخوره و اجازه داد که برم. وقت میبهش ند یزیکرد که چ دیتاک

 گوشم گفت: ریز امیپ
 !یزن یم کیبا عالم و آدم ت -
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 .یشناس یگمشو بابا. حاال خوبه من رو م -
 .گمیشناسمت م یچون م -
 .ردماویخودم ن یشده بودم، به رو جیگ نکهی. من هم با ادنیشروع کرد به خند و
گفت. بعد رو به  یم «یاله»و  «یآخ»کرد و  یستترش رو ناز م اطیبا احت کاین

 گفت: دیفرش
 برام؟ یریگ یم نایدونه از ا هی -
 درد سر داره! ی! کلیکن یاالن نگاه نکن نازش م -

 گفتم: امیو به پ دمیرو عقب کش گودو
 خورند! ینم اری! سگ ها خامیپ ستیاردک ن نیا -
 !نمیب*غ*ل عمو بب ایبه تو چه؟ اصال ب -

 که تا حاال ساکت بود با پوزخند گفت: آدالن
 به خودت رفته.چشماش  -

که د ستترم ند کردم؛  ته و شتت یبا ابرو دمیرو بل  کنه. ینگاهم م طونیباال رف
من حوصتتله جنِگ اعصتتاب نداشتتتم و جواب  یکرده بود؛ ول نیاحتماال توه

 یشتتدم. راستتت م رهیگردوندم، به چشتتم هاش خ یگودو رو بر م یندادم. وقت
شم ها هیشب یلیگفت؛ خ س یچ س اه،یمن بود.  شم،  اهیاون قدر  که مردمک چ
گاه احساس ترس و ناامن کیقابل تفک  کرد. یم جادیا ینبود و ناخودآ

 از سامو ل بکت است. یمعروف ی شنامهی* در انتظار گودو، نام نما
 4 ی ادامه

□ 
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ِِ کوتاه، با شتتلواِر ج هیشتتتده بود و من بعد از  کیکامال تار هوا  یآب ِن یدوِش
بودم تا سرما نخورم،  دهیسرم کش یکه کالهش رو رو ،یشرِت صورت ییوسو

شت م سع زیپ ش یخاله  یکردم به چرت و پرت ها یم یشام بودم و  و  دیفر
ها،  یهمونم یشتتام تو زیم ،یفاتیعادِت تشتتر هیگوش نکنم. طبق  کایماماِن ن

موند؛ کاله ن یبود؛ تا شتتام خوردن. که البته ستتر من هم ب نگیتیم یجا شتتتریب
 :دیرو به من پرس دیفرش یچون خاله 

 دخترم شما چند سالته؟ -
گار بپرستت یکالمش جور لحِن  که ان ندم» یبود  گاه  «؟یکالس چ مه ن به ع

ه شتتد دیمن انگار که به کل از من ناام ینگاه به ستتر تا پا هیکردم؛ که بعد از 
 یبه عمه داشتتتم و دلم نم یبیباشتته، مشتتغول خوردن شتتد. حس تعلِق عج

 هیو بق کاین یرستم یاعصتابش رو ُخرد کنم. به لباس ها شتهیخواستت که هم
 نگاه کردم و گفتم:

سال، ربط - تر  ریخودمون رو پ میستینداره. مجبور ن دنیبه لباس پوش یسن و 
 !مینشون بد

 عمه بلند شد: یصدا
 ! غذات سرد شد.نهینار -
 نگفتم و مشغول خوردن شدم؛ که آدالن بحث رو ادامه داد: یزیچ
 داره؟ ییچه معنا «نهینار» -
به من منتظر بود و چند  یدونستتتم از ستتوالش منظور یم داره. نگاهش، رو 

 اون طرف تر نشسته بود. یصندل
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 هست. یاسم محل هیدونم.  ینم -
 کجا؟ -

 :دگفتمیمگه ول کن بود. با تاک حاال
 دونم! ینم -
 از کجا اومده. تیلیفام یدون ینم یبندم حت یشرط م -

 یواقعا کم م د،یرس یجا که م نیبه هدف زده بود. اعصاِب من به ا قای. دقخب
ستم چ یاورد. حت ست فام یپدرمن م»گفتم؟  یم یبگم. چ یزینتون  یلیخوا

 اش! یجوون یه*و*س ها ی،رو« من باشه یاش رو
 من گفت: یبه جا امیپ

 ساالد رو لطز کای! نستین یا شهیکل یبحث ها یشام جا زِ یفاخته م یآقا -
 ؟یکن یم
 ظرف رو داد و گفت: عیسر کاین

 خودم درست کردم! سسش هم دست سازه. -
 مردک دوباره ادامه داد: یتا جو رو عوض کنه. ول دیخند و
م به ه ینگاه هی ستتتیبد ن ،یکن یم نیمدام به بزرگ تر از خودت توه یوقت -

 !یخودت بنداز یگذشته 
ممکن بود ازدهنم خارج بشتتته. از قصتتتد زبونم رو آزاد  یزیلحظه هر چ اون

 گذاشتم:
مثل شما ساختند! شما بهتره به فکر حال خودت  ییمن رو، آدم ها یگذشته  -

 من. یتا گذشته  ؛یباش
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 یقاشق و چنگاِل خانوم که برا یصدا یلحظه همه ساکت شدند و حت هی یبرا
 اومد. یبود، هم نم شیتفاوت ینشون دادن ب

 من به خودم مربوطه! یزندگ -
 مردم هم به خودشون مربوط باشه. یزندگ دیپس بذار -
 هی دمیکه د یزیچ نیجواب به سمِت اتاق رفتم و آخر یبدون منتظر شدن برا و

 بود. یعصبان ِی جفت چشِم خاکستر
□ 

 دیبا دونستم یتخت نشسته بودم و نم یاز ده صبح گذشته بود و من رو ساعت
نبود و  اهرگیتعم دمیتهران. اگر پرا میتا وقت بگذره و عصتتر برگرد کار کنم؛ یچ

 یمشتتکل یکار یو ب ییگشتتتم. با تنها یبر م شتتتبیآورده بودمش، همون د
فکر نکنه من  یکه کستت نیبه خاطر ا یراحت تر هم بودم؛ ول ینداشتتتم؛ حت

کاله  هیو  یمشک راهنیو پ یمشک نیج هیرو گردن خودم انداختم، با  رهایتقص
 هی قدم بزنم. البته قبلش الیدستتتم، رفتم که دور و بر و یتو یمشتتک یِی کابو

اِر ک هِ ینکردم. احتماال تنب دایپ یزیچ ،یبه آشتتپزخونه زدم و به جز چا یستتر
س شبمید سر و یتیاهم یبود. حت ومدهیسراغم ن یبود؛ که ک شت.   هم برام ندا

شِت و صندل یم الیصدا ها از پ بون بود و هم  هیسا ریز هاش یاومد؛ که هم 
 بود. در واقع ایازدر یآفتاب گرفتن داشتتت و در فاصتتله کم یبرا ییتخت ها

 .الیو یساحِل اختصاص
 یهمون جا آفتاب م شهیاومد که بابا هم یم ادمیهمون طرف حرکت کردم.  به

. میختیر یلباستتهاش، شتتن م بیج یتو یواشتتکی کایو ن امیگرفت و من و پ
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بار از حرف  نیچندم ی. برادادیپسِر ارشِد بابا، همه رو لو م آرمان هم به عنوان
 کرده بودم. نیشدم. چون در واقع به پدر و مادر خودم توه مونیپش شبمید یها

ش یکی ش یخاله  یعنیها نبود؛  نیاز ما سر جاش یرفته بود. ول دیفر  گاالردو 
 برد. یسوال م ریبود. مطمئن بودم که هست. چون با رفتنش خودش رو ز

ها نشستم و به عمه و خانوم و مادر  یاز صندل یکی یرو یراحت و جد یلیخ
زدند و  یدورتر قدم م یو عموش، کم دیو فرش کایگفتم. ن ریصبح به خ د،یفرش

 .دیبود و اصال من رو ند دهیهم، دراز کش امیپ
 « .بله»نه. که کوتاه جواب دادم  ایخوردم  یزیچ دیپرس عمه
 .میستادیا امیسراغم اومد و با هم کنار پ کاید نبع ی قهیدق چند

 !د؟یستادیو منکر باال سر من وا ریچرا مثل نک ه؟یچ -
ه ب ینگاه کایگوشتته نشتتستتتم وزانو هام رو ب*غ*ل کردم. ن هینگفتم و  یزیچ
 نگفت. یزیکرد و چ امیپ
 شد و گفت: زیخ مین امیپ

 !یحرف ها بود نیگمشو! توکه پوست کلفت تر از ا -
 ذهنم رو مشغول کرده. یزیچ هی -
 شب؟ی: مربوط به د کاین

 اعصابمه. یرو یبد جور شبید یاز جمله ها یکیآره!  -
 گفتم: کایکردند. رو به ن یدو منتظر نگاهم م هر
 ؟یکن یتا حاال ساالد درست م یتو از ک -
 گفت: کایو ن رخندهیز میدفعه هر سه تا بلند زد هی

 شعور! یب -
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 که مشغول آفتاب گرفتن هستند! البته با لباس! نمیب یم -
 ایستترم گذاشتتتم و به طرف در ی. بلند شتتدم وکاله رو رومیدیخند زیر زیر و

 داد زد: امیرفتم. هنوز دور نشده بودم، که پ
 .یات عالقه دار یلیتحص یدونستم این قدر به رشته  ی! نمی! کابویه -

 .دیندخ ینشسته بود، م دیکه کناِر فرشهم  کاین ی. حتدنیکرد به خند شروع
 .یخواد؛ که تو ندار یم اقتیل ییرشته ها نیدرک چن -
 با دست به سر تا پاش که حاالنشسته بود اشاره کردم. و
که فقط اقتصاددان الزم نداره )به خودش اشاره کردا؛ دام پرور  ایآره خب. دن -

 خواد. یهم م
شتند م بایتقر حاال هم که تا االن اخم کرده بود و  یی. اون آقادندیخند یهمه دا

 رهیت تپوس یرو دیشرت سف یباز شده بود. ت ششیرفت، ن یور م شیبا گوش
 یباز هم توجهت رو جلب م یکرد یم یچشتتم بود و هر کار یتو یلیاش خ

 کرد.
 با لبخند گفت: دیفرش

 .ادیرشته ها در م نیاز ا یالبته االن پول خوب -
 :و گفتم دمیخند

 اتفاقا قصدشم دارم. -
 : جدا؟دیفرش

ستخِر ماهامیپ ستخدام  ی: آره! قراره ا بزنه. قول داده من رو هم به عنواِن کارگر ا
 کنه.
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 استخدامت کنم! یقراره به عنواِن ماه زمی! عزی: چه اعتماد به نفس کاذبمن
ستش بهم نرسه. ول دم؛یجمله دو نیاز ا بعد س یکه د و طبق عادتش گلوم  دیر

 من، ول کرد. ِد یببخش دیرو از پشت گرفت و فشار داد و با ببخش
شتم و رو کالهم صندل یکی یرو بردا ساعت یازده بود و تا  یاز ستم.  ش  هیها ن

 ت:گف دیکردم؛ که فرش ینگاه م ایبه در الیخ ینهار آماده بود. ب گهیساعِت د
 ! آره؟هیجد متیتصم گهیم کاین -
 نیکنم. من فقط چند واحد در ا قیمطالعه و تحق یلیقبلش خ دیبا یلبله. و -

 .یچیه یعنیدر واقع  نیرابطه پاس کردم؛ که ا
ستم هم یمن هم م قایدق - صوص که ما با ا نیخوا  نیرو، گوش زد کنم. به خ

دونم که سال ها تالش کردند و ضرر دادند تا  ی. ممیجور مراکز، مشارکت دار
 .دندیبه سود رس

کار  نیهم دیمرتبط با رشته ام داشته باشم، با یبه هر حال من اگر بخوام کار -
چاره ا به ضتترر ب وریندارم. چون پرورش دام و ط یرو کنم.  ته،یاگر   یلیخ ف
 یم بازار بسته یشه براش جور کرد و دستت تو یُخرد هم نم ِی هنگفته ومشتر

 شه.
از عمده فروش هامون، که در واقع دوست ما هم هست،  یکیبتونم به  دیشا -

 ...یات کنم. آقا یمعرف
کرد برگشت  یدرشت شده و اخم نگاهش م یبه طرف عموش که با چشم ها و

که شش سال ازت  ییکار کردن با عمو دیهم از فوا نیو حرفش رو ادامه نداد. ا
ست سرپر ساس  س یم یعنیکنه؛ که  یم یبزرگتره و اح ساله و یشه  اون  و پنج 

ستر یرگه ها صرفا جهت خوشگل قهیشق یرو ِی خاک سن و  ه؛یهاش،   سالتا 
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کرد، جدا کردم و  یو... چشتتم هام رو ازصتتورتش که حاال با غرور نگاهم م
 زدمش! یم دیکه داشتم د ارم؛یخودم ن یکردم به رو یسع

اش با  هیبق ه،ریرو بگ ارویرو بزنه؛ که آدرس اون  دیبگم مِخ فرشتت کایبه ن دیبا
ه ک یخودمه. با صتتداش که انگار مخاطبش منم، به طرفش برگشتتتم. در حال

 باز هم با من حرف بزنه. گفت: شب،ید یشد، بعد از دعوا یباورم نم
 بمونه. میخوام عکست تو گوش یبلوتوثت رو روشن کن! نم -
 هنوز آدم نشده. گفتم: نکهی. مثل انه
 خوامش! ی. نمدیپاکش کن -
 به طرف خونه رفتم. و
5 

شده بودم، برام راحت بود؛ که تو قبال صاحِب ملک ن ش یکه هنوز  و  نمیخونه ب
 یتر بگذره و بتونم رو عیسر زیخواستم همه چ یمنتظر اتفاق باشم. اما حاال م

که من رو  یزیدوستتت داشتتتم از عمارت برم. تنها چ ی. حتستتتمیخودم با یپا
خونه به خصتتوص  نیا کا،یبود که بعد از ازدواج ن نیداشتتت، ا یجا نگه م نیا

 امیداشت؛ که کار ها رو سر و سامون بده. مطمئن بودم که پ یبه کس ازیعمه، ن
سرباز یوقت شت، م یبر م یاز  شه  هیرفت  یگ و پول هاش رو خرج  ایدن یگو

خواست شرکِت صادراِت پدرش  یزد و م یاالن دم از تجارت م دیکرد. شا یم
مد عد از  یکنه، ول تیریرو  که  یم الشیخ یمدت ب هیب شتتتد. همون طور 

 خواست ما یآرمان نم ایاالن سو د بود؛  یخواست بره؛ ول ینم ایبرادرش پور
 رفت. یم رانیهم از ا کاین دیشا یبود. حت یاالن دب یرو تنها بذاره؛ ول



 35 از شروعقبل 

. در پارک کردم یرو جلو دی. پرادمیفکرها بودم که متوجه شدم، رس نیهم یتو
ا . دوباره بنمشیبار اومده بودم که کامل بب نینداشتتتم. ا یباِر اول حال خوشتت

گرفتم به  میبه وجودم چنگ انداخت. تصتتم تیهمون حس مالک ال،یو دِن ید
ش نیخاطر ا شم و بتونم آ مونیکه پ سازم، د ندهین جا  نیا دنید یبرا گهیام رو ب

و بهم ر دیحرف زدن با فرشتت ی جهیتماس گرفتم؛ که نت کای. همون جا با نامین
 بگه. که گفت:

 کنه. یدوست نداره دور از چشم عموش کار دیفرش -
 زدم و ادامه داد: یخودم حدس م البته

 .رهیرفته از خود عموش بخواد که هم آدرس بده و هم با دوستش تماس بگ -
 ره. یمن م یکه آبرو یطور نیا کایلعنت. ن -
 .یزد یادب! تو که اون روز باهاش حرف م یب -
 احمق باشه که قبول کنه. یلیخ دیبود. با یجمله در حد خداحافظ هی -
 کشتت که. یحاال نم -
 هم تشکر کن. دی. از فرشی. لطز کردالیخ یب -
 .دمیخواهش! خبرش رو بهت م -
 دونم. یخواد. خودم جوابش رو م ینم -

سته بودم و به ن یساعت بعد من با دهن باز رو دو ش  یه منگا کایتخِت اتاقم ن
 گفت: یکردم؛ که با لبخند م

رورش پ یکنه و ستتفارش کنه؛ که درباره  یقبول کرد تو رو به دوستتتش معرف -
 بده. فقط... ادیبهت  یالزم دار یهرچ ،یماه

 رو باال انداختم و گفتم: ابروم
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 ؟یفقط چ -
 .یاریاز دلش درب ییجورا هی دیبا گهیم دیفرش -

 نگاهش کردم: مشکوک
 گه؟! یم دیفرش -
کرده و  نیکه اون همه به من توه یکستت یبرا یمن چه جور»عموش گفته  -

 !هگید گهیخب راستم م« انجام بدم؟ یکنه، کار یحاضر نشده عذرخواه یحت
 کنم. یکار رو م نیکه ا یدون یخب... خودت هم م -
 قرار دارم. دی. منم با فرششونیشرکِت اصل میر یفردا مآره.  -
 د؟یکن یرو رسم یزیچ دیخوا یهنوز نم -

 نشست و گفت: وتریکامپ ِی صندل یرو
زنم؛ که زنگ بزنه بهشون. فردا هم قراره  یامروز با مامان حرف م نیچرا! هم -

 خون. ِش یآزما یدنبال کارها میافتیب دیبا فرش
به! میجد -  یکنم؟ آخه خانوم، عالقه  یمن مامانت رو راضتت یخوا ی! خو

 به من داره... یدیشد
 و گفت: میدیدو خند هر
 ناراحت شد. امیزد؟ پ بتیچرا صبح غ -
کنون راه  هیگرده، مراستتم گر یبر م یکه از مرخصتت یخوام هر ستتر ینم -

 .میبنداز
 !وونهید -

 دوم فصل
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1 
ن بمونه. م دیمنتظر فرشتت نیماشتت یکرد و رفت؛ که تو یاز من خداحافظ کاین

ند با بل یراهرو هی یراه افتادم؛ که من رو به اتاق عموش، که انتها دیدنباِل فرشتت
بدون در زدن و  دیکنه. فرشتت ییبود، راهنما یخاکستتتر یوارهایکز پوش و د

قاِب  یباز کرد و تو وبود، در ر زشیسالن پشت م یکه تو ،یاجازه از منش یحت
 درقرار گرفت و گفت:

 اومدن. دنتونید یبرا یدکتر! خانوم جالل -
 از داخل اومد: یمحو یصدا

 ؟یکدوم جالل -
 خواهر خانم فرخ نژاد. -

 بست و گفت: مهیدر رو تا ن دیاز حرفش خنده ام گرفت. فرش خودمم
 بمونم؟ یخوا ی. مینکن شیعصبان -

 و گفتم: دمیخند
 رسه. ی. من زورم بهش نمدیاشنگران عموتون نب -
 موردش شده: هی نیعاشق هم کایداد؛ که حدس زدم ن لمیلبخند قشنگ تحو هی

 نگران تو ام! -
نشسته بودم و اون فقط چشم  زش،یم یچرِم جلو یکاناپه  یبود که رو قهیدق ده

جمله به مرد پشتتِت  هی یچرخوند و گاه یجلوش م یکاغذها یهاش رو رو
 گفت. یم ش،یکنار زِ یم

صال شه که اتاق ر یکردم آدم یفکر نم ا ستشیبا ه ظاهرا ک گه،یرو با دو نفر د ا
 یبشه. به خصوص وقت کیهم باهاشون داشت،شر یدوستانه ا یلیخ یرابطه 
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شک نیکل ا شش ا ییها یدیو کارخونه ها و تول التیت کت شر نیکه تحت پو
شت، مال خودش بود. م  چپم سته بود. دو کنار پنجر زیم نیآخر زشیقرار دا

ه داده بودم و مشغول نگاه کردن ب هیکاناپه تک یچونه زده بودم و به دسته  ریرو ز
 نیو کامال واضتتح بود؛ که ا قهیاتاق بودم. حاال شتتتده بود پونزده دق یآدم ها

انتظار داشتتت برم جلوش زانو بزنم و طلب  دیمنه. شتتا ریتحق یکارش فقط برا
 بخشش کنم!

 دادم و هیگذاشتتتم و بهش تک زیم یرفتم و دستتت هام رو، لبه  زشیطرف م به
 شد، گفتم: یانتظارم طوالن یمنتظر شدم؛ که سرش رو بلند کنه. وقت

 روز ... هیتونم  یمن م ست،ین یخوام! اگر وقت مناسب یعذر م -
ل زده به من ز یکم ی هیکوتاه من، با زاو بایرو بلند کرد و با وجود قد تقر سرش
صله ا نیتر کینزد نیبود. ا شت یفا  یتو ،یآب یو رگه ها میبود که تا به حال دا

ستر شم هاش پ یخاک بهم منتقل کرد. پدرم  یلحظه حس بد هیبود؛ که  دایچ
 ید؛ ولبو دهیبه من نرستت اش ییبایاز ز یزیبود؛ که البته چ یا افهیمرد خوش ق

 .ادیبدم ب افهیخوش ق یباعث شده بود که، از مرد ها
ثان شیفکر ها ب نیا ی همه و من جمله ام رو کامل  دیطول نکشتت هیتر از دو 

 کردم:
 مزاحم بشم. گهید -
 !یمزاحم یدون یخوبه خودت هم م -

شد. خودم رو جمع و جور کردم  گهید یها زیاز م یآروم یخنده  یصدا بلند 
 گفتم: ،یرپوستیو طنِز ز هیو با کنا
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شما تنها پرورش دهنده  ییاز اون جا - ست  متن  هیجهانه، من  یماه یکه دو
 کنم. یقرا ت م د،یکردم؛ که اگر اجازه صادر کن میعفونامه تنظ

 کردند؛ که از یخنده، واضح تر شده بود و دو مرد با تعجب به ما نگاه م یصدا
جاش بلند شتتد و اول به اون ها چشتتم غره رفت؛ که ستتاکت شتتدند. بعد با 

 ترسوند، گفت: یهم من رو م یبودم و کم دهیه تا حاال ازش ندک یتیعصبان
 .رونیب دییده جوابت رو بدم. بفرما یبهم اجازه نم گاهمیجا -
 کاناپه برداشتم وگفتم: یرو از رو فمیک
 خودمم قصد موندن نداشتم. -
 !رونیگمشو ب -

صابم ص اع شده بود. من تق شتم؛ ول یریداغون  سه  یاون هر بار همه  یندا کا
 یبودم که نتونستم جلو دهیاتاق رس یها مهیشکوند. تا ن یکوزه ها رو سر من م

 و گفتم: رمیخودم رو بگ
 !یعقده ا -
باره اش هم و عا هم نظرم در قدم ب نیواق ند  که حس  شیبود. چ ته بودم  تر نرف

صبان یچپم داره کنده م یکردم بازو شوند و  تیشه. با ع من رو به طرف در ک
کردم، در رو باز کرد و من  یو بهت به حرکاتش نگاه م یکه با ناباور یدر حال

 یخوردم و در با صدا یخاکستر ِی راهرو وارِ یانداخت؛ که محکم به د رونیرو ب
که  کردم یرنگ متنفرم. تا حاال فکر م نیبلند بستتته شتتد. حس کردم که از ا

 یهم هستتتت. حت تر از من وونهیبودم که د دهیحاال فهم یام؛ ول وونهیخودم د
 .دیرس یبه نظر م یواقع ریهم، غ شیپ یفکر کردن به اتفاِق چند لحظه 

2 
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قدم زدن تو بعد ها یاز  له  باال م یپارک مورد عالقه ام، حاال از پ  یعمارت 
از اون اتفاق رو فراموش کرده بودم، نه درد دستم خوب شده  یزیرفتم. اما نه چ

 یادیمن بود؛ که انتظار ز ریتقصتت زیهمه چ دیاکردم که شتت یبود. مدام فکر م
 .دنشیبود، برم به د ادهاومد که خودش اجازه د یم ادمیبعد  یازش داشتتتم. ول

با خواهش و تمنا ازش کمک بخوام. ول یحتما فکر م  یاون که م یکرد قراره 
ست من ا صدا گهی. دستمین یجور آدم نیدون عمه  یمخم هنگ کرده بود؛ که 

 من رو به خودم آورد:
 منتظرته. یکس ای!... بنهینار -
سال یوقت« اومده؟ یک دن؟یهمه فهم یزود نیبه ا یعنی»خودم گفتم  با ن وارد 

 عمه نشسته بود. سالم کردم که یکه رو به رو دمیرو د یریشدم، پسر کب یشرق
صال نم شد. ا شت یکار م یدونستم با من چ یبه احترامم بلند  شه که ه باتونه دا

 .دیتداش بورد جا گذاش یاون روز سند رو رو -خودش گفت: 
 تعجب گفتم: با
 همراهم بود. اصال حواسم به سند نبود. دیکل یول ؟یجد -

گذاشتتت و گفت:  زیم ینگفت. ستتند رو رو یزینگاهم کرد و چ یناراضتت عمه
از  جا رو نینشتتد. آدرس ا یخبر دمیکه د د؛یریمنتظر بودم خودتون تماس بگ

 پدر گرفتم.
 گرفتم. یاومدم، م یخودم م د؟یدیچرا زحمت کش-
درمونگاه، خود من هم حواسم پرت شده بود  یکنم. اون روز تو یخواهش م-

 چه برسه به شما.
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 به حامد گفتم: عیبا تعجب و مشکوک نگاهم کرد که سر عمه
 آره حال دوستم اصال خوب نبود. -

 منظورم شد و گفت: متوجه
 االن بهتره؟ -
 بله.-

 :دیپرس عمه
 کدوم دوستت درمونگاه بود؟ -
 دکتر لطز کردند من رو رسوندند. یدانشگاه بود. آقا یاز بچه ها-

 هنوز قانع نشده بود که حامد گفت: عمه
 کنم. یرفع زحمت م گهیمن د -

 ساختمون گفت: رونیرفتم. ب اطیبدرقه تا ح یشدم و برا بلند
 !د؟ینگفت شونیچرا به ا -

 از چند لحظه مکث گفتم: بعد
 .دهیسفر چند روزه کارم به درمونگاه کش هیخواستم فکر کنند به خاطر  ینم -
 سفر؟-
 پوزخند گفتم: با
 !یسفر اکتشاف هیبله.  -

 و فقط گفت: دینپرس یزیچ یشده ول جیبود که گ معلوم
س یخوب به نظر م یلیامروز خ - شب متوندی. اون بار که ددیر  ضیمر هیواقعا 

 .دیها بود
 و گفتم: میدیدو خند هر
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 خوبم! دیگینم امیاز کجا م دیاگر بدون -
 اش محو شد و گفت: خنده

 شده؟ یزیچ -
چهره، طرز برخورد و  تیجذاب یبود که به جا ییکردم. از اون پستترها نگاهش

شم م شم ها یمعمول ی افهیاومد. ق یحرکات آرومش به چ شت. چ قهوه  یدا
 یکه از حرف زدن باهاشتتون معذب نم یی. از اون پستترهایمشتتک یموها ،یا

 شدم. گفتم:
 یمن ی. حترونینفر من رو از دفترش پرت کرد ب هی شیچند ستتاعت پ نیهم -

 اون. ایمن بود  ریدونم تقص
 هنوز آروم بود: یبود تعجب کرده ول معلوم

 نفر رو مقصر دونست! هیشه  یوقت نم چیجور اتفاق ها ه نیا یتو -
 دونم. یم-
 ؟یکرد یتویه؟ کار اشتباه ریتقص یکن یچرا فکر م-
 من نصز کارهام اشتباهه.-
 ؟یدرباره اش حرف بزن یخوا یم-
 وقت بهتر. هی دیاالن نه! شا-
 .رمیگ ینم تیزی. من از دوست هام حق ویمن رو که دار یشماره -
 چشمک و لبخند بانمک زد. هی و

□ 
 وارد خونه شدم عمه هم چنان نشسته بود. رو به من گفت: یوقت
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ن ملک او متیاز پسرهاشه... و ق یکیپسر  نیا ی... ولهیمرد ثروتمند یریکب -
 دونه! یرو هم خوب م

 !نهیشم. اگر منظورتون ا ینم یمن عاشق کس-
 .گمینم کایبه ن یزیشرکت چ یبه اتاقم رفتم مطمئن بودم که از اتفاق تو یوقت
3 

که  یآروم یبودم. جا دهیتراس اتاقم دراز کشتت ینه شتتب بود؛ من تو ستتاعت
اوقات به خاطر من  یلیگرفت و خ یبابا و خانوم باال م یدعوا یوقت شتتتهیهم

شتتد. در  ینم دهیداخل خونه شتتن یاز صتتدا یچیجا که ه نیاومدم ا یبود، م
وقت ها هم  یکرد. بعض یها فضا رو پر م رکیرجیج ایپرنده ها  یعوض صدا

 یاستتتخر بود، ستتنگ پرت م یو به آرمان که تو میستتتادیا یجا م نیا امیبا پ
 کرد. یاومد همه مون رو دعوا م ی. بابا هم ممیکرد

 ؟یخورد یغذا نم ،یجا قهر کرده بود نیبار تو ا هی ادتهی-
 من رو به طرف در برگردوند: کاین یصدا

 آره! -
 کرد؟ یت کشچقدر آرمان من ادتهی-

 و گفتم: دمیخند
 مشهد رو برم. یعالمه پول داد و اجازه داد اردو هیبابا هم  -
 .امیخواست باهات ب یمنم دلم م-
 ؟یجد-
 داد و گفت: هیحفاظ تراس که از جنس فلز و سنگ مرمر بود،، تک به
 ؟یچقدر بابا رو سکته داد ،یکرد یکه از تراس رفت و آمد م لیاون اوا ادتهی -
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 خوام خودم رو پرت کنم. یکرد من از قصد م یهمش فکر م-
 شماها... بابا... یخونه تنگ شده. برا نیا یمن از االن دلم برا-
 ؟یریم ی. حاال مگه کجا دارادی. خوشم نمایریواسه من آبغوره نگ-
 .یفهم ینم یازدواج نکن یتا وقت-
 وقت. چیه یعنیپس -
 .دمیبلند بلند خند و
 ...یزدم. راست یم ادیحرف ها ز نیاز امنم  -
 جام بلند شدم که ادامه داد: از
به فرشتت - همون  شیکه قراره بره پ نیشتترکت. مثل ا یگفت فردا بر دیدکتر 

 .یریدوستش. تو هم باهاش م
خواستتت با  یباز م ایبود  یروان ایآدم  نیگذشتتته بود. ا انیروز از اون جر دو

صاب من باز شت؛ ا گهیاحتمال د هیکنه. البته  یاع ش نکهیهم وجود دا از  دیفر
 کرد. یها رو م یزیبرنامه ر نیطرف خودش ا

 !گه؟یاز طرف خودش نم دیفرش یمطمئن-
 ه؟یمنظورت چ-
ره خب من رو  یخودش بگه حاال که عموش داره م شیدونم. مثال پ یچه م-

 گه؟ید برهیهم م
 عصر. نیخودم زنگ زد. هم ینه بابا! جلو-
تشتتکر کن، هم از عموش. بگو من فعال منصترف  دیاز طرف من هم از فرشتت-

 شدم.
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مراحل اون جا  یهمه  یمثل کارآموز ها تو یتون یم یها... حت فهیچرا؟ ح-
 .یباش

 گفتم که فعال منصرف شدم.-
 نگفت. یا گهید زینگاهم کرد و چ یناراحت با

□ 
و احتماال به خاطر اخالق بود  ستتتادهیستترم ا یفاطمه که باال یبا صتتدا صتتبح

شتتدم. بعد از چند  داریکرد بهم دستتت بزنه، از خواب ب یستتگ من جر ت نم
 نگاهش کردم، نشستم و گفتم: یلحظه که با گنگ

 شده؟! یچ -
 .ی! خواب موندیچیه-

شدم و خودم خبر نداشتم. به ساعت نگاه  یم داریزود ب دیتا حاال با یاز ک من
 بود. با غرغر گفتم: 8:30کردم 

 !؟ینصفه شب یچت کرد -
 منتظره. نییدکتر پا-
 کردم و گفتم: زیگوش هام رو ت« دکتر» دنیشن با
 کدوم دکتر؟ -
 تعجب گفت: با
 ... زود باش.گهیفاخته د -
ردم فتم. لباس عوض کر ییراه سمت دستشو یرفت. با فحش و بد و ب رونیب و

سالن رفتم. آرزو م یو وقت شدم، به طرف  م کرد یاز مرتب بودن خودم مطمئن 
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د وار یوقت ی. ولامینشتته؛ که از خجالتش در ب داشیاون دور و بر پ یکه کستت
 .زدمن لبخند  دنیکه با د کایسالن شدم هم عمه نشسته بود و هم ن

از  شتتد. البته یم داریب ریا دخونه فقط خانوم بود که مثل من صتتبح ه نیا یتو
 یکرد. فاطمه هم برا یاز معمول استتتراحت م شتتتریستتکته کرده بود و ب یوقت
 خونه و خانوم استخدام شده بود. یبه کارها یدگیرس

 گفت: کایهم نگفتم. که ن «ریصبح به خ» یکردم و نشستم. حت سالم
 !یستیتو که هنوز حاضر ن -
 قدم شد و گفت: شیپ زمونیاومدم جواب بدم، دوست عز تا
نتظر تونم م یم ستین ی. البته مشکلمیقرار گذاشته بود 10:30 یبرا شبید -

 بمونم.
با گ تا  دمیستترم رو بلند کردم؛ که د یجیاون لحظه نگاهش هم نکرده بودم. 

 رسما همه منتظرند که من برم لباس بپوشم.
 گفتم: یلحن به نسبت تند با
 کدوم قرار؟! -

 کرد و گفت: کایبه عمه و ن ینگاه
 بدونه؟ یکس یخواست ینم -
گفت؟ مطمئن بودم اگر الزم بدونه حرف  یچ نیشتتدم. ا رهیتعجب بهش خ با

شه و به هر حال مشکل ما مربوط  یهم از دهنش خارج م یا گهیچرت د یها
 کنم. گفتم: وسیخواستم باز عمه رو مأ یبه جمع نبود. نم

 .«کشنبهی» دیگفت شبیشما د -
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 .دیدیحتما درست نشن-
 گفت: کایکرد که ن یسکوت کرده بود و مشکوک نگاهم م عمه

 .گهیبرو حاضر شو د -
بودم، هم  یکردم زود حاضتتر بشتتم. هم عصتتبان یطرف اتاقم رفتم و ستتع به

شحال. ا شنا م یطور نیخو شا یهم با اون آقا آ صت هی دیشدم و هم   دایپ یفر
ض نیشد که ا یم بود. به  یجور عذرخواه هیکارش  نیزونم. تازه ارو بچ یعو
 رفتم. نشیلباس خوشگل به طرف ماش هیکه با  دیساعت نکش مین

 گفتم: میاول که رد شد ابونیخ از
 د؟یبد حیتوض دیخوا یخب! نم -
 رو؟ یچ-
 ذارم! یبدونه که با شما قرار م یخوام کس یکه من نم نیا-
 کرد، برگشتم. یبه رو به رو نگاه م یتفاوت یبه طرفش که با ب و
 بدونه؟ یکس دیخوا یمگه نم -

نقشه رو عوض کردم  هویخوردم.  یرو زده بود به اون راه و من حرص م خودش
 و گفتم:

 شم. یم ادهی. پدیب*غ*ل ها نگه دار نیهم -
-... 
 شم. یم ادهی. پدینگه دار-
-... 
 !یکر هم که هست-
 بهتر بود! یتو هم اگه الل بود-
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 دارم. یگم نگه دار. مگه شوخ یم-
 گفت: تیفرمون رو کج کرد و گرفت کنار و با عصبان عیسر

 اقتیجام فقط به خاطر برادرزاده م و زنشه! وگرنه ل نیبچه! من اگه االن ا نیبب -
 شرکتم بود. یتو همون رفتار تو

 شم. ادهیتونستم پ یرو زده بود و نم قفل
کنم. باز  یچوقول رمی. من هم نمیتموم کرد التیرو در حق فام یشتتما خوب-

 شم. ادهیخوام پ یکن م
به حرفم ماشتت بدون نداخت و چ نیتوجه  دلم گفتم  ینگفت. تو یزیرو راه ا

ساعت تحمل کردنش خ» صبان یلیچند  شه یبهتر از ع  هویبدتر از من « کردن
که  یدر حال م؛یمرزن آباد بود یشد. سه ساعت بعد تو جاده  یو*ح*ش*ی م

 ینم یو من از ستترما چرتم پاره شتتتده بود. حت میکلمه هم حرف نزده بود هی
ساعد هام مور مور  دمیبعد که د قهیبگم کولر رو خاموش کنه. چند دق خواستم

 گفتم: یشده، با بداخالق
 کولر رو خاموش کن. -

 از دکمه ها گذاشت و گفت: یکی یرو رو دستش
 رفت. ادتی« الطف» -

نبودم که  یآدم ی. ولدمیلرز یبعد من رستتما داشتتتم از ستترما م ی قهیدق پنج
آوردم اما اگر بلد بودم هم خودم  یستتر درنم نشیماشتت ستتتمی. از ستتامیکوتاه ب

 بعد خودش خاموشش کرد. گفتم: ی قهیکردم. چند دق یخاموش نم
 د؟یارز یزدن خودت نم خیشد؟ به  یچ -
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 !یمن مهم یبرا یکن یخنده داره که تو فکر م یلیخ-
 بهم کرد و دوباره به طرف جاده برگشت. یغرور نگاه با
 پوزخند گفتم: با
 .ستی. که البته اصال خنده دار نیهمه مهم یبرا یکن یتو هم فکر م -
 گستاخ!-
-... 
 مثل تو داره. یلیکه فام کاین زیح-
 قبول نداره. یلیمن رو به فام ینگران نباش کس-
 بود. یخبر خوب-
 من فراموش نشه! یمژده گون-
بچه جون! بهتره وقتت رو  شتتمینم یجذب کستت ییو پر رو یمن با زبون دراز-

 .یتلز نکن
کنم، اون  یم یرو ادهیبهت نگاهش کردم. من از صتتبح دارم رو اعصتتابش پ با

ن ادا درآورد هیتر شتتب شیکه ب ی! با خنده اشتتمیمن جذب تو نم گهیم نیوقت ا
 بود گفتم:

شه... ا - ستون به جاده با  یهمه توّهم، ممکنه رو رانندگ نیشما هم بهتره حوا
 بذاره. ریهم تاث

 و گفت: دیمن خند مثل
 متاسفم برات. -
 قهیو بعد از چند دق میمرزن آباد و چالوس از جاده منحرف شتتد نیب ییجا هی

س ییشد. جا دایبزرِگ محوطه پ یدروازه  شده بود و ب م،یکه با  از  تر شیجدا 
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ساختمون و  سه  س یسر هیدو هزار متر بود.  ده. پراکن ساتیاتاقک و انبار و تا
همه  نیا دنی. با دتقرار داش یپلکان یسمِت راسِت ساختمون ها، استخر ها

شک ستم همون موقع م یشد. اگر م یدلم خال یتو الت،یت زدم به چاک.  یتون
 که دستم رو خونده باشه، گفت: نیاومد، مثل ا یکه پشت سرم راه م یآدم یول
ش یحت - ه رو ول کردم ب میشدن رو نکن! من آبرو دارم. کار و زندگ مونیفکر پ

اون  امیجور جاها نم نیبار هم ا هی یجا اومدم. ستتال نیدختر بچه تا ا هیخاطر 
 وقت...
 و چشم غره رفتم؛ که ساکت شد و گفتم: برگشتم

 به خاطر من نه! به خاطر برادرزاده ات و زنش... -
که  یمرد دنیبا د یکوچک تر بود. منش هیکه از بق م؛یشد یساختمون ادار وارد

کردم، با تعجب  یم بشیرفت و من مثل جوجه ها تعق یمن راه م یحاال جلو
ورودمون رو اطالع  ییتعارف و خوش امد گو یاز جاش بلند شتتد و بعد از کل

شک یبعد مرد هیداد. چند ثان شلوار م با  اومد و رونیب قاتا نیاز اول یبا کت و 
 کرد. یاحوال پرس ییخوش رو

مستتا ل و  یهر دو شتتروع به حرف زدن درباره  م،یاتاِق مرد نشتتستتته بود داخل
ستتاعت  میربط کردند و من به کل محو شتتدم. ن یب یاتفاقات مختلز و گاه

 هست رو به من گفت: «یعل»بودم، اسمش  دهیرد که حاال فهمبعد اون م
 ؟یکن ینم یآدالن، خانوم رو معرف -
 من جل...-
 ست. همون که گفته بودم! نهینار نیا-
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چون تازه چهار  دیرو انتخاب کرد ی! زمان خوب«ونیهما یعل»خوش وقتم! -
 .میروز شده که الرو ها رو منتقل کرد

 بله.-
ودم . اگر خدینیبب کیو از نزد دیجا باش نیمراحل ا یهمه  یتو دیتون یشما م-

 یکنم اگر هم نبودم بچه ها هستند. سفارش م یتون م ییراهنما شتریبودم که ب
 کنم.

 .دیکن یلطز م یلیخ یمرس-
 .دیاز آدالن تشکر کن دیبا-
 خند گفتم: شین با
 خود دارند. یکه جا شونیبله ا -
 داد: یما گوش م یباال رفته و نگاه مسخره به گفت و گو یابرو با
 .ادیدر م یکیاز خجالت من  شهیجان! هم ینگران نباش عل -

 بود قرمز بشه و رو به دکتر، انگشت کیکه نزد ی. جوردیبلند بلند خند ونیهما
 تکون داد و گفت: دیتهد یاشاره اش رو به نشانه 

 ...ادیاز خجالتت در م یبزن پیقدر ت نیتو واسه هر کس ا -
 نکردن دایکش پ یدادم برا حیو من ترج دنیهم هرهر شتتروع کرد به خند دکتر
 سکوت کنم. هیقض

 . دکتر مچش رو باال آورد و گفت:دیاز دو گذشته بود که غذاها رس ساعت
 ه؟یچه وضع نیساعت از وقت ناهاِر من گذشته! ا میساعت چنده؟ ن نیبب -

 :و گفت دیخند ونیهما
 رو برات ببندم... تا بعد شبندتیپ ایحاال ب -
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 دونم چکار کنم! یشرکت م یحاال بخند! اومد -
بلندشتتون  یخنده ها نیکه از ا دمیترستت یگفتن و منم م یچرت و پرت م نایا

شدم.  دنینخوردم و به بهانه د یادیز زیکنم. چ یقاط ساعت  هیاطراف خارج 
س طیمح یتو شت هم یقدم زدم و تمام امکانات رو برر ه ک نیکردم. موقع برگ
نشستم، چشم هام رو بستم. هم خسته بودم و هم حوصله  نیماش یصندل یرو
 یبرا ونیرو نداشتم. قرار بود خود هما زیدوست عز نیا ِی توهم یحالت ها ی

 ربود که تصو یزیسخت تر از چ زی. همه چرهیشروِع هر مرحله با من تماس بگ
گذشته بود. خودم رو به خواب زده بودم؛ که صداش به گوشم  یکردم. مدت یم

 خورد:
 ؟یخواب -
-... 
 شو خانوم! داریب-
-... 
 بابا. یا-
-... 

 چپم رو گرفت و تکون داد. یبازو
 د؟یخوا یم یچ-
 .ستمیشما ن یشخص یمن که راننده -

 هام رو باز کردم و گفتم: چشم
 کنم؟ یکار کنم حاال! من رانندگ یچ -
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 آ انس رفتار نکن. یحداقل مثل مسافر ها-
زنه ،  یآدم چه قدر غر م نیفکر کردم که ا نیجام صتتاف نشتتستتتم و به ا ستتر

 کنند! یخونواده اش چه طور تحملش م
 شدم که گفت: یم لیساعت بعد، من کم کم داشتم به مجسمه تبد مین

 خوبه؟ -
 تعجب گفتم: با
 ؟یچ -
 !؟ینیبا المبورگ یسوار-
 بود. گفتم: نیآدم چه قدر عشق ماش نیا

شما تو یحدس م - ش تونینوجوون یزنم  سپورت رو  یها نیمدام عکس ما ا
 !دیکرد یجمع م

 کردم. یشدم. عکس جمع نم یسوارشون م اد،یم ادمی یمن از وقت-
ما  یداره و گرنه با جاده ها ییخود نما یفقط معن رانیا یها تو نیماشتت نیا-

 شه بردشون. یجاها نم یلیخ یاز سرعتشون استفاده کرد. حت شهینم
 یکشتتور ها معن یهمه  یها تو نیماشتت نیا یبودم. ول هیمن اون وقت ها ترک-

 داره! ییخودنما
تونستتت بگه من آدم خود  یواضتتح تر نم نی. از ادمیدلم به حرفش خند یتو

 د.بو صیرفتارش قابل تشخ یهستم. البته از سر تا پاش و از همه  یینما
 درک کرده بودم رو گفتم: تشیکه از شخص یزیچ
نگاه کوتاه بهم انداختا ... که  هیبودم... ) دهیمثل شتتما ند یتا به حال آدم -
 باشه! ینیب شیقدر قابل پ نیا
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 و گفت: دیخند
 شیتونم پ یتو رو هم م یجمله ها ی! من حتینیب شیقابل پ یگیتو به من م -
 کنم. ینیب

 تکون دادم و گفتم: سر
ند. شناس یکردند، هنوز من رو نم یکه بیست و پنج سال با من زندگ ییآدما -

 !؟یزن یمن م ینیب شی)پوزخند زدما شما حرف از پ
 .ستین یا دهیچیاصال آدم پ گه،یم ادیزبونش م یجلو یکه هر چ یکس-
 .یعاد طیزنم. البته در شرا یرو هم به زور م یمعمول یمن حرف ها-
شم ها با سوال تو یچ شده نگاهم کرد و پوزخند زد. که  شت  ذهنش رو  یدر

 و جواب دادم: دمیفهم
 .دیشناس یگفتم که، من رو نم -
 هم ندارم که بشناسم! یعالقه ا-
-... 
 !یستیکه بهش فکر کنم، ن یپیدر واقع تو ت-
-... 
 شه کرد! ینم یرفتارت هم که بگذرم، با ظاهرت کاراز -
 شد. رهیسر تا پام رو از نظر گذروند و دوباره به جلو خ یزیآم ریبا نگاه تحق و

 و با آرامش گفتم: دمیخند
 ؟یبشنو ،یکرده بود ینیب شیرو که پ ییجمله ها یمنتظر بود -

 نگفت. یزیزد و چ یمحو لبخند
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4 
شتیارد اواخر شده بود. تو به زدم و  یخلوت قدم م یکوچه  یبود و هوا گرم 

حامد بودم. صتتبح تماس گرفته بود که حالم رو بپرستتته. من هم  206منتظر 
صم ش نیگرفته بودم که درباره اخالق ا میت  نیچند وقتم باهاش حرف بزنم. ما

سرم رو پا ش نییکنارم توقز کرد.   آرومش رو با یباز، چهره  ی شهیآوردم و از 
 . سالم کردم و سوار شدم.دمیلبخند د هی

 ! من باز هم مزاحم شما شدم!دیببخش-
 ! امروز که جمعه ست.دیکن یچه قدر تعارف م-

 داش بورد افتاد و گفتم: یرو یکرد و من چشمم به ظرف آش رشته  حرکت
 ه؟یچ نیا -
 پخته بود. یسهم شماست. امروز مادرم آش نذر-
 ؟یجد-

 ادامه دادم: یرو بو کردم و با خوشحال ظرف
 کرده بود. یخوب کار -

 و گفت: دیخند
 !دیدونستم دوست دار ینم -
 .مشیبخور ییجا هی میآش رشته دوست نداره؟ بر یک-
 شاِپ دنج. یکاف هی میر یخونه. االن م دیرو ببر نینه ا-
 کنند. یه مکار ها رو که هم نی. اادیخوشم نم یمعمول ینه. من از جاها-
 که بشه حرف زد؟ میپس کجا بر-
 خارج شهر. میبر-
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 کم خرت و پرت بخرم. هی دیپس اجازه بد-
□ 

. میرده بودپهن ک یفرش مسافرت« کوهسار»پارِک  ینقطه  نیبلند تر یرو بایتقر
قاشق به حامد دادم و خودم  هی. میها و ظرف آش رو وسط گذاشته بود یخوراک

به خوردن کردم. بعد از چند لحظه که د با  ینم یزیچ دمیهم شتتروع  خوره 
 .«ادیبدش ب یاز دهن دیشا»خودم گفتم 

 ؟یمن اصال حواسم نبود. تو حساس-
 گفت: یشگیبه قاشق خودم اشاره کردم. با همون آرامش هم و
 نه! فقط تعجب کردم. -

 و گفتم: دمیخند
 !الیخ یب -

بابا افتادم.  ادیهم شتتروع به خوردن کرد. به آستتمون صتتاف نگاه کردم و  حامد
سیزده  بابا زنده بود هر ی. وقتمیبود ومدهین کین کیوقت بود با بچه ها پ یلیخ

شتتمال و شتتاهرود رو هم  یالیو ایباغ خونه  ی. بابا حترونیب میاومد یبه در م
 یهر بار هم چهار چشم«. به کوه و دشت میبزن دیبا»گفت  یقبول نداشت. م

 یبود از صتتخره ها کیبار نزد هی. ارمیستتر خودم ن ییبال هیمراقب من بود؛ تا 
 .میاون جا نرفت گهیطالقان سقوط کنم. از اون سال به بعد د

 ؟یکن یفکر م یبه چ-
 .یچیه-
 ؟یچ یدرباره  ؟یبا من حرف بزن یخواست یم-
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 خودم.-
 ؟یروانشناس مراجعه کردتا به حال به -
 .یبار بیست سالگ هی-
 ؟یدار یمشکل یکن یفکر م-
 خوردم و گفتم: پسیدونه چ هی

 خودم کنترل ندارم. یشده. رو زیآره. اعصابم ضع -
 خورد و گفت: پسیدونه چ هی

 !یاز حد آروم و ساکت شیتو که ب -
 .رمیانعطاف پذ یادیکنم ز یحس م-
 بده؟ حیتوض-
سبا هر - شب یک شوخ یبا آدم ها یشم. وقت یم هشیبگردم   یشوخم، مدام 
 با توام، آرومم. ی. وقترمیگ یام، پاچه م یعصب یبا آدم ها یکنم؛ وقت یم
 و با خنده گفت: اوردیاون به روش ن یآخر شدم؛ ول یجمله  هامیمتوجه ا هوی

درستتت و  ینامه  انیپا هیکه  دمید یچه جالب کاش من شتتما رو زود تر م -
 بدم. یحساب

 خوردم و گفتم: پسیدونه چ هی
 کجاش خنده داره؟ -
. حاال میریگ یم ریتاث انمونی. همه مون از اطرافستتتین یا یجد یمستتئله -
 تر. شیمثل تو ب یکی

 کار ناتموم دارم... تمام مدت. هیکنم  یحس م نیعالوه بر ا-
 ؟یرو شروع کرد یکار-



wWw.Roman4u.iR  58 

 

 بزنم. یپرورش ماه یمزرعه  هیخوام با پول خونه  یم-
 داره. تو فقط... یادی! استرس زهیکار بزرگ-

 کرد و گفت: مکث
 چند سالته؟ -
 بیست و پنج-
کار  نینستتبت به ا یحستت نیهمچ دیتو فقط بیت و پنج ستتالته . معلومه که با-

ش شته با ص ی. من هم وقتیدا  دیکردم از فردا با یشدم، حس م لیفارق التح
 کنم. همه رو درمان

 زیهمه چ»بهم بگه  یداشتتتم کستت ازیحالم خوب شتتتده بود. انگار ن یلیخ
 .«هیعیطب

 :گفتم
 ؟یچرا مطب نزد -
خوام  یکنم. نم ی... دارم بابتش براش کار مرمیاز پدرم بگ دیپول مطب رو با-

 برادرهام. یروم باشه. به خصوص جلو یمنت کس
 داشته باشه که به همه تون برسه. یاون قدر دیپدرت با یول-
عمر کار کرد و پول  ی. پدرم همه هیحد برام کاف نیهستتتم. هم یمن آدم قانع-

 .دیکه دوست داشت هم نرس یزیبه چ یحت یدرآورد. ول
 ؟یبه چ-
 تو رو دوست داشت. ینفر از خونواده  هی-
 تعجب گفتم: با
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 ؟یک -
 دونم. ینم-
 بود که با من بداخالق بود! نیپس به خاطر هم-
 «ه؟یمن چ ریتقص»با خودم گفتم  و

□ 
شدم. عمه کتاب یوقت ست، ع یکه تو یوارد عمارت  ستش بود رو ب رو  نکشید

 :دیداد و پرس نییپا
 ...خونه باغ؟یباز رفته بود -

 . گفتم:دهیبا حامد د یمن رو در حال خدا حافظ فونیکه از آ دمیفهم
 نه! -

 باور نکرده باشه گفت: انگار
 ؟یدیهم د یبیعج زیچ -
 ؟یمثال چ-
 ؟یپس رفته بود-
 امروز نه!-
 رو باال داد و گفت: نکشیع
 خدا رحم کنه. -

________________________________________ 
 سوم فصل

1 
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به استتتخر بزرگ تر. لبه  یخرداد بود و وقت منتقل کردِن بچه ماه اول  یها 
 کرد، نگاه یها رو حمل م یکه ماه یومینیاستخر نشسته بودم و به مخزن آلوم

که کارگر ها و  یبود و مثل مترجم ها هر کار ستتتادهیکنارم ا ونیکردم. هما یم
شتتتدن  یاز خال عدداد. ب یم حیمن توضتت یدادند، برا یمهندس ها انجام م

 دندیرستت یکه به زحمت به دو، ستته ستتانت م کیکوچ یها یمخزن ها، ماه
 :دمیپرس ونیزده از هما جانیخوردند. ه یداخل آب وول م

 ست؟ین زیآبشون کث -
 باشه. یخاک دیهستند. استخر هم با یگرم آب یها ینه! ماه -
 .ادیکدر م ادیبه نظر ز یدونم. ول یم -
 کنند. هیته آب تغذ یاز الرِو حشرات و جونورها دیمناسبه با -
 کشه؟ یچه قدر طول م -
ساله، بالغ م ایآزاد دو  یماه - شدن، زمانش فرق  یبازار یبرا یشه؛ ول یسه 
 کنه. یم

 یدرخت ها م یکه تو یو حرکت آب و باد میشتتد یکنار استتتخر ها رد م از
 بود. نیدل نش یلیخ د،یچیپ

 د؟یجا رو انتخاب کرد نیچرا ا -
چاه آب، مح ِن یزم - ناستتتب،  با خانومم بر طشیم جه. ستتتال اول   یاهم دن

 جا. نیا میاومد یم التیتعط
 فروشش بهتر نبود؟ یتر بود، برا کیاگر به شهر نزد یچه جالب. ول -
 منه. یعمده  داریمن مشکل فروش ندارم. آدالن خر -
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 شدند. یم نیجا تام نی، از ا«فاخته»مارِک  یها یماه لهیف پس
 یکه ستترم از شتتدت اطالعات داشتتت منفجر م یستتاعت، در حال کیاز  بعد

 یسر هیآدالن که  یبرا یسفارش یبسته  هیکاتالوگ و کتاب و  یسر هیشد، با 
 فاکتور داخلش بود، به طرف تهران راه افتادم.

□ 
شته فرش دواریام سپرم؛ ول نمیرو بب دیبودم روز گذ سته رو بهش ب طور  نیا یو ب

شرکت ب شدم امروز به  شد و مجبور  شدن با اون دو  ی. حتامین فکِر رو در رو 
 یشمن دنیبا د نیسخت بود. بنابرا یلیما اون جا بودند، خ یمرد که موقع دعوا

 :گذاشتم و گفتم زیم یجلو رفتم و بسته رو رو یو سالن خلوت با خوش حال
سته  نیسالم. ا - س یسر هیب دادند که من به  ونیو فاکتوره. مهندس هما دیر

 برسونم. ستونیدست ر 
ش که درشت تر از معمول بود، نگاهم کرد و  رهیت یقهوه ا یبا چشم ها یمنش

 گفت:
 د؟یخودتون بد دیخوا یممنون! م -
 نه!نه! شما خودتون... -
 با دکتر هماهنگ کنم. دیاجازه بد -
 . من عجله دارم.ستیالزم ن -
 . ممنون.دیلیهر طور ما -

 دیاز اتاق ها باز شتتد و فرشتت یکیزدم و به طرف در خروج رفتم؛ که در  لبخند
من لبخند زد و ستتر  دنیاومد. با د رونیزد ب یحرف م لشیکه با موبا یدر حال

کاناپه  یو کالفه رو رونیتکون داد و اشاره کرد که بمونم. نفسم رو فوت کردم ب
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ستم. بعد از دو دق یها ش ست و  یرو وکرد  یخداحافظ قهیسالن ن ش کاناپه ن
 گفت:

 جا؟ نیا یافتاده که اومد یرو تکون دادا اتفاق شی! )گوشدیببخش -
 آورده بودم. ونیهما یبسته از طرف آقا هینه! فقط  -

 همون لحظه به طرفمون برگشت و گفت: یمنش
 به اتاقشون. دیخانم! دکتر گفتند که بسته رو ببر دیببخش -
 کم عجله دارم. هیمن  -

 گفت: عیسر دیفرش
 .میقهوه بخور هی میبر ایب ؟یچ یعجله برا -

 یمنشتت زیم یبستتته رو از رو یجواب من حرکت کرد. با ناراحت دنیشتتن بدون
 برداشتم که گفت:

 دارند! ژهیمهمون و یراست -
 چشمک زد که متوجه منظورش نشدم. و

 یها زیستتالم بلند به همه کردم. همون دو مرد پشتتت م هیاتاق شتتدم و  وارد
م خان هیکاناپه ها نشسته بودند.  یرو ژهیو آدالن و مهمون و دیخودشون و فرش

و  بود. جلوتر رفتم دهیهم به خودش رس یلیکه خ پیخوشگل و خوش ت یلیخ
شدم؛ که رنگ زِ یرآمیمتوجه نگاِه تحق شت. م یزن  ستم از یاز ترحم هم دا  تون

شم ها شت و الغر و قد دختر ز نیا»گه  یدلش م یسبزش بخونم که تو یچ
«.  زنده ستتت یدیهم نداره، با چه ام یدرستتت و حستتاب یکوتاه که خونواده 

رد، ک یبرجستتته م ییبایکه گونه هاش رو طرز ز یلبخند زدم. با لبخند جذاب
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شتم و برا شم بردا صورتش چ س یجوابم رو داد. از  تکون دادم. به زن  رآدالن 
 اشاره کرد و گفت:

 «.ِسردا» زمیعز یدخترخاله  -
 فرخ نژاد. یاز خونواده  «نینار»من اشاره کرد:  به

ستم رو داخل  یتیهرچند اهم «کایخواهر ن»نگفت  یحت شت. هر دو د هم ندا
آرنج و کمرم نگه داشتتته بودم.  نیمانتوم گذاشتتته بودم و بستتته رو ب یها بیج

 گفتم:
 خوش وقتم. -

 گفت: دیشد یترک یبا لهجه  سردا
 .نیهم چن -

 با خنده گفت: آدالن
 دونه. ینم یچیه یاز فارس -

 یگفت که جمع ستته نفره رو از خنده ترکوند. ول یزیچ یا هیبا زبان ترک ستتردا
 کردم حاال یباال رفته نگاهشتون کردم. حس م یبا ابرو دمینفهم یزیمن که چ

 کنم. ینوبت منه که تالف
 بودم، گفت: ستادهیلحظه بعد آدالن به من که هنوز دور تر از جمع ا چند

 ؟یهست یمنتظر چ ؟یاریچرا بسته رو نم -
 !دیریبسته رو بگ دییایمنتظر شما! که خنده هاتون تموم بشه و ب -
 ؟یکن یسه متر رو ط نیاون قدر برات سخته ا یعنی -
 شما سخته! یبه همون اندازه که برا -
 من مهمون دارم. -
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 هم گفتم. یمن هم عجله دارم. به منش -
با تعجب د ی همه بال م یها الوگیجمع  نگاه  یکردند. ترحم تو یما رو دن

تر از قبل شتتده بود. آدالن بلند شتتد و به طرفم اومد. بستتته رو جلو  شیستتردا ب
شم ها یگرفتم. در حال ستر یکه چ  یبود و موها رهیبا خنده به من خ شیخاک

زدم  زخندپو. رهیبود، دستش رو جلو اورد تا بگ ختهیر شیشونیپ یل*ذ*تش رو
صورتش  نیو قبل از ا سته رو ول کردم. خنده از  ستش به کاغذ ها برسه، ب که د

 رد.شد نگاه ک یبرداشتنش جلوم خم م یبرا دیمحو شد و به بسته که حاال با
 شد که گفتم: زیخ میبرداشتن بسته ن یبرا دیفرش

 د؟یمگه مشکل کمر درد دار -
 با خنده ادامه دادم: و
 هزار دردسر. و یریپ -
م ها آد نیا یبلند خارج شدم. حوصله  یخداحافظ هیطرف در برگشتم و با  به

است ر هی دمیکه به عمارت رس نیارباب منشانه رو نداشتم. هم یرفتارها نیبا ا
 نشسته بود؛ که گفت: یصندل ی. فاطمه هم روزیعز شیرفتم آشپزخونه، پ

و  سوت یلیشون هستند، خونه خ یعروس یخانوم دنبال کارها کاین یاز وقت -
 کور شده.

 شون رفتند. یآره. همه دنبال زندگ -
به ح یزیچ فت و از پنجره  دونستتتم فکرش  یشتتتد. م رهیخ یپشتتت اطینگ

 کجاست. گفتم:
 ؟ینرفت لیدنبال وک -
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 کرد. شهینم شی. کارنهیقانون هم گهیم یرفتم ول -
 زعفروِن برنِج ناهار رو دم گذاشت و کنار ما نشست و گفت: زیعز
 مادر؟ ستین یراه چیه یعنی -

 از خودم خونه ندارم. ی: حضانت بچه با پدره. من هم که حتفاطمه
 : خونه برادرت که هست.ریعز
 بهتره. ییدا یباشه، از خونه  یپدر هر چ ی: خونه من

اجازه  هی... )گریدستتت نامادر ریجام، بچه ام ز نیمن ا یدونم. ول ی: مفاطمه
 ادامه دادن ندادا. ی
 گفتم: عیکردن رو شروع کنه که سر نیخواست نفر زیعز
 داداشت راحته؟ یمامانت چه طوره؟ خونه  -

 .دمشیند شهیهفته م هی: اونم خوبه. فاطمه
 .شینیبرمت بب ی: عصر ممن

 : دستت درد نکنه.فاطمه
شد همه شتم و به پنجره نگاه کردم. مادر من  زیم یسرم رو رو .میساکت  گذا
به کمک ن نیزم نیا یرو ییجا هیهم  از  یکار چیداشتتتت من ه ازیبود. اگر 

 و گفت: دیموهام کش یدست رو زیاومد. عز یدستم بر نم
 زنه. یآفتاب برق م ریز -

 !اههی: از بس سفاطمه
 زد: ینگاه کردم که لبخند م زیعز به
 !یبه سرت، خرابشون کن یبذار ،یریآت و اشغاال نگ نیوقت از ا هی -

 شم! یم زی: ان قدر که خوشگلم، حمن
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 .ی. هزار تا خواهون داریخوشگل نیماشاا... به ا ته؟ی: مگه چزیعز
 سال اعتماد به نفس گرفتم. هی ی: اندازه من

 .ستیزشت ن یآدم چیداره. ه یاریمع هی. هر کس نهینار هینسب ییبای: زفاطمه
باور  دیخوا یکه من زشتم. فقط نم دیدون یهمه تون م ه؟ی: من هستم!... چمن
 .دیکن

 حرف ها نزن! خدا رو شکر کن. نی: پاشو از ازیعز
 چیتو ه یخوام دلت رو نشکنم. ول یم یکن یبگم تو فکر م ی: من هر چفاطمه
 . تازه حالت چشم هات...یتو صورتت ندار یزشت ینشونه 

 لوپز! فری. نه جنمیزن یدرباره من حرف م میفاطمه. دار الیخ یب: من
 و ادامه داد: دیخند

ست م - صا وقتزهیسحرآم یلی. خگمینه. را صو شم ت هیسا ی. مخ  رهیو خط چ
 .یکش یم

 . استغفرا...دیند شی. واسه من درس آرادی: خوبه! خوبه! پاشزیعز
 خنده گفتم: با
 بابت صفت قشنگت! ی! مرس «زیسحرآم» -

 .دیکه بهتر منظورم رو برسونه به ذهنم نرس یزی: چفاطمه
________________________________________ 

2 
اون  اکیام با ن قهیدستم نگاه کردم. اختالف سل یخوش دوخِت تو یپرده ها به

که جر ت نکرده بود تو ادیقدر ز چه و طرح از من نظر  یبود،  پار خاب  انت



 67 از شروعقبل 

ها رو تو دیبخواد. شتتتا نداده بود. پرده  جازه  خانوم ا به  یهم   ییمقوا یجع
 برگردوندم و گفتم:

 نفر اون جاست؟ هیمگه فقط  اد؟یتونست ب یکه نصاب امروز نم یچ یعنی -
 .ومدی. من دلم ندیگفت تا فردا صبر کن چارهیب -
 .میکن یم زونینداره خودمون آو یبیع -
 شدند. یم زینه بابا! بهتر شد! تا اون موقع کث -
 .دیشه چ ی. آشپزخونه رو هم که فعال نممیکاریجا ب نیآخه ما که ا -
 ها تموم شده. یواریتازه کاغذ د ؟ینار هیچه عجله ا -
 بشه. زیجا تم نیا دیباز هم با د،یکه مبلمان رس نیبعد از ا -
 مونده. میماه و ن کی... میهنوز سفارش نداد -
 به چشم هام نگاه کرد و گفت: جیحالت گ با
 زود شروع نکردم؟ یلیخ -
 .شهیهم نم ی. هول هولکیدار یشترینه. وقت ب -
 .یگیآره. راست م -
 خونه. میبسیار خوب. پاشو بر -
 دنبالم. ادیم دیفرش -
 .یمن اومد دیبا پرا یِا ... پس بگو چرا افتخار داد -
 و گفت: دیخند -
 .یتو، تو زحمت افتاد یلیامروز خ -
 گه؟ید یکن یم رونمیب یرسما دار -

 سمت پنجره و گفت: دیباز شد و دو کاین شیبوق اومد و ن یلحظه صدا همون
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 !ادیچرا به من نگفت با همکارهاش م -
 نگاه کرد و گفت: شیگوش به
 .سی! هفت تا ملنتهیسا -

شالم م یمانتوم رو م یطور که دکمه ها همون ستم و دنبال  شتم که مثال  یب گ
 ، گفتم:«من آماده رفتن بودم»
 .نندیکه. اومدند خونه رو بب ومدندین ی! مهمونالیخ یب -
که به طرف  یها و چهار مرد نیدوشتتم انداختم و از پنجره ماشتت یرو رو فمیک

ند رو د یم یدر ورود مد نار هم راه م بیبه ترت قای. دقدمیاو ند.  یقد ک رفت
 کرد گفتم: یمرتب م نهیآ یکه خودش رو تو کایو به ن دمیخند

 شوند. یدالتون ها وارد م -
 که متوجه منظورم نشده بود گفت: کاین

 شد؟ یچ -
تازه متوجه شتتد و  ستتتادندیدر باز شتتد و مردها وارد شتتدند و کنار هم ا یوقت
من  بلند تر بود، که هیسه سانت از بق –دو نگاهم کرد. آدالن با اختالف  طونیش

سه روز  «لیآور» یعنیدالتون،  نیاحمق تر ادیرو به  انداخت. اما بعد از اتفاق 
پس  بود. یمحل یب فتارر نیشتترکت، بهتر یچهار نفر تو نیهم یجلو ش،یپ

 یکه از سالم و احوال پرس قهیدق کیدلم زدم. بعد از  یلبخندم رو هم تو یحت
بود و  هدید ییرایپذ یکه انگار تازه من رو گوشه  دیگذشت، فرش کایاون ها با ن

صال انتظار د سر دنمیا شت،  هم  گهیسالم کرد. بعد از اون، دو مرد د عیرو ندا
 برداشتم و گفتم: واریام رو از د هیسالم کردند؛ که من تک
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 «*خداحافظ یعنیسالم » -
 :کایرو به ن و
 !نمتیب یخونه م -
 تند نرون! -

 از مرد ها گفت: یکیچند قدم برنداشته بودم که  هنوز
 قدم ما سبک بود؟ -
 گفتم: یجد یلیو خ دمیدلم خند یتو شیحرف خاله زنک از
رفتن بودم. به احترام شتتما چند لحظه صتتبر کردم که مزاحم  ی! آماده ریخ -

 هاتون نشم. نیپارک ماش
 سالم هم نکرده بود گفت: یکه تا االن ساکت بود و حت آدالن

 ؟یدون یاحترام رو هم م یچه جالب! شما معنا -
نگاه کردن بهش  یو بدون حت دمیوا نمود کردم که اصال صداش رو نشن یطور

 رو نگه داشت؛ که مجبور شدم به طرفش فمیرو رفتم. آروم بند ک رمیمس ی هیبق
نار ک دیکردند و فرشتت ینگاهمون م ییبا لبخند دندون نما گهیبرگردم. دو مرد د

 بود. ستادهیناراحت ا کا،ین
 بود، گفت: زیروشنش سر ر یکه از چشم ها یآرامش با
 جواب ندادن هم جزء احترامه؟ -

 پر تنش خسته شده بودم، گفتم: یبرخورد ها نیاز ا واقعا
 اد؟یمن از کل کل با تو خوشم م یکن یفکر م -
-... 
 اره!د یا گهید لیکنند دل یتصور م یرام بذاراحت ادیآدم ها اگر ز یبه بعض -
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 کنم! ی! خواهش می: نارکاین
 داره...! گهید لیها دل یاحترام یب نیکنم ا یمن فکر م ی: ولآدالن

 ؟یلیچه دل -
 نگفت. یزیباال انداخت و چ ابرو

 !ارمیخوام باال ب یم نمتونیب یم یاحتماال من عاشق شما شدم که وقت -
 .ی: نارکاین

 خوام. ی: دکتر! من شخصا عذر مدیفرش
کردند  ی. هنوز هم همه فکر مدمیرو مرتب کردم و با چند قدم به در رستت فمیک

شب حت شکل از منه! اون  ن تلف ی. حتومدمین رونیشام هم از اتاقم ب یبرا یم
سر امیپ سر شد و گفت برا یرو هم  شکوک  بعد  یهفته ها یجواب دادم که م

 .ادیو ب رهیبگ یکنه مرخص یم یسع
□ 
... حاال یکرد یزندگ شیامکانات و آستتا نیهمه ستتال... با بهتر نیبعد از ا -
 ...خدا رحم کنه!ه؟یبزرگ یخواسته  نیا

 میبود که من تستتل یکاف «شیآستتا»و « امکانات»بهتر بگم،  ایجمله ها  نیهم
شم ها شم و به عمه که با چ زد که  یحرف م یکرد و طور یمنتظر نگاهم م یب

 زنه، بگم: یناسپاس کلفتش حرف م یبچه  یگار درباره ان
 چشم! -

 کرد و گفت: ینیعقب نش ی. کمدیمن رو د یموافقت ناگهان یوقت
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 یتو یبرگزار بشتتته... بعد... اگر خواستتت یبه خوب یعروستت نیاجازه بده ا -
 گوشش هم بزن!

 فکر یحرکت کردم. حت اطیتکون دادم و از اتاق خارج شتدم و به طرف ح ستر
عمه رو  تیبخش از شتتخصتت نیداد. ا یحال م یلیتو گوش آدالن زدن هم خ

شتم. ا ست دا ستاخ یدرکم م یکه تا حد نیدو سارت و گ رو  یکرد و فرق ج
 .دیفهم یم

 .«یصالح یعل دیس»از شعر معروف  ی* سطر
ساِز ته ح یننو یرو ست  شده بود،  ِی میکه به دو درخِت قد اط،ید سته  چنار ب

ش سموِن آفتاب دمیدراز ک  نیا یشدم. همه جا رهیشاخ و برگ ها خ نیب یو به آ
که من رو از دست آدم ها و سر  یدنج یعمارت برام خاطره داشت. هر گوشه 

از ترس  یقتبه چشتتمم آشتتنا بود. و یبیکرد، به طرز عج یو صتتداها خالص م
بودم؛ اما االن  یو زار هیاهل گر یلیاومدم، خ یجا م نیمهمون ها ا ینگاه ها

 کنم. ینم هیشم؛ اما گر یو ناراحت م یکنم. عصب ینم هیگر گهید
 . گفت:دمیرو با لبخند د کایتکون خوردن ننو به اطراف نگاه کردم و ن با
 عمه بهت گفت؟ -
 آره.-
 شد؟ یچ-
 قبول کردم! یدون یمثال نم-

 نگاهم کرد و گفت: مظلوم
 .رمیقرار بگ نشونیخوام ب یعاشق عموشه! من نم دیفرش -
 زنه. یمراسم رو به هم نم نیا یزیخوام. نگران نباش. چ یمنم نم-
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شده؟ خودش برنامه  ینم- شب رو  یدونم چرا عمه این قدر کنجکاو  شام ام
 .ختیر
 دونم چرا. یمن م-

دونه! هنوز هم برخورد صتتبِح  یکردم. مطمئن بودم که خودش هم م نگاهش
عد بهتر راه رفتن ب یرو که برا یفلز یسالن فراموش نکردم. عصا یخانوم رو تو

 و قاطع گفت: دیکوب کیسرام یکرد، چند بار رو یاز سکته استفاده م
 !یکن یدخترم باز ی ندهیبا آ دمیاجازه نم -
شن دیبود که از ع یجمله ا نیاول نیا سال تا حاال ازش  وقت  چیبودم. ه دهیام

کرد که انگار من وجود  یرفتار م یطور شهیداد و هم یمن رو مخاطب قرار نم
ستم. همه مطمئن بودند که ن یها رو م ینگران نیا لیندارم. دل یخارج  اکیدون

مهم  یبلکه مسئله  د،یشفر یداشته. نه فقط به خاطر ثروِت پدر یازدواج موفق
رگ بز یاز تاجرها یکیه از طرف مادر به عموش بود؛ ک یتر، ثروت چند برابر

 یم دیفرشتت یعنیوصتتتل بود و بعد از مرگش همه به تنها برادرزاده اش  هیترک
س ستند اهل ازدواج و زندگ ی. همه مدیر شترک ن یدون سئله اون  نی. استیم م

رو وارث خودش  دیفرشتت یو جد یخبود، که خودش بارها به شتتو یقدر قطع
 کرد. یدورش نم التشیو تشککرده بود و از خودش  یمعرف

شدن بود، نگاه کردم و به ا کاین به رگز که من ه دمیرس جهینت نیکه در حال دور 
صد خراب کردن ا ستوران م دیهمه ام نیق شب به ر  یو آرزو رو ندارم. پس ام

سع س نی. تا ارمیبگ دهیکردم تمام اتفاقات رو ناد یم یرفتم و  همه  نیو ا یعرو
 رفت و آمد و برخورد تموم بشه.
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□ 
که عمه انتخاب  یرفع کدورت ها بود؛ که از رستتتوران یشتتام چهار نفره، برا هی

سم شخص بود که کامال ر ست. خ یکرده بود، م س یلیه بودم.  دهیبه خودم ر
شل  ی قهیخورد و  یخودم بود و از ب*غ*ل دکمه م یکه طراح یمشک یمانتو

ش شال و  شت؛ با  سفدا  یوبود. ت دهز یقهوه ا –کرم  پیهم ت کای. ندیلواِر تنِگ 
رو  یرسم یجاها یو ساعت هشت بود. حوصله  مینشسته بود دیفرش نیماش

کردم. هم زمان با ورود ما به سالن، آدالن و  یدو ساعت تحمل م دینداشتم. با
هماهنگ کردند. پس شام  دیسردا هم وارد شدند و کامال واضح بود که با فرش

 پنج نفره بود!
شت ست زیم پ ش صندل میشش نفره ن  یمن، خال یرو به رو یو خوش بختانه 

فضا پخش شده بود و همه سکوت کرده بودند؛ به جز  یتو انو،یپ یموند. صدا
 یبودند و از فارس یمعمول یزهایچ یو سردا که مشغول گفت و گو درباره  کاین

وب، خ یاکردند. مثل بچه ه یمنظورشون استفاده م رسوندن یبرا یسیو انگل
سر سته بودم و به پ ش شت پ یآروم ن سته بود نگاه م انویکه پ ش سبتا ک ین ردم. ن

مثل من از  یو اگر کستت David Sunاز  Passionataزد. قطعه  یخوب م
زنه.  یم یگفت عال یآشنا نبود، م ستیانیپ یاستادها نیبا بهتر یدوازده سالگ

سر م*س*تق شد و پ شده  وجهشد. حتما مت رهیبه من خ میقطعه تموم  نگاه من 
انداخت و تنها  یگونه هام چال م ینادرم که رو یدونه از اون لبخند ها هیبود. 

 یجور نیمواقع خاص ا یدادم. فقط برا لشینکته جذاب صتتورتم بود، تحو
 آدالن بلند شد: یصدا هویزدم.  یلبخند م

 د؟یعالقه دار یقیبه موس -
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 من گفت: یبه جا کایرو جمع کردم و ن شمین من
ستعداد آن چنانهیحرفه ا ستیانیپ ینار - شم که انگار ا  ی. من هم قرار بود با

 نداشتم.
 ن،یآستتت نیج یرمان ها یافتادم؛ که مثل دخترها میهجده ستتالگ-هفده ادی

هم  انویکه من رو از پ یی! کنم. ستتالهاییها هنر نما یمهمون یمجبور بودم تو
 دل زده کرده بود.

 که هنرمند باشند. اد؛ینم تشونی: اصال به شخصآدالن
 هیرکت یشتتتازده  نینگفتم. اگر ا یزیبود. فقط لبخند زدم و چ شیاول نیا خب

 رم، هنوز من رو نشناخته بود. یکرد من امشب از کوره درم یفکر م یا
نشتتستتته بود، به عموش که کنارش بود  کاین یو رو به رو زیم یکه انتها دیفرشتت

 نگاه کرد و گفت:
 مگه هنرمند ها شاخ و دم دارند؟! -

 باال انداخت و گفت: ابرو
 که نقاش باشند! ادیم شونیتر به ا شیبه هر حال ب -

 بهش نگاه کردم و گفتم: گه،یمنظورش نشدم و مثل سه نفِر د متوجه
 چه طور مگه؟ -
 د؟یکن یم شیاین قدر آرا شهیشما هم-
کرد و ستتردا که کنار من نشتتستتته بود،  یتک ستترفه ا دی. فرشتتشیهم دوم نیا

که  یرون پام گذاشت؛ که با وجود منظور مثبت یدرک رو یدستش رو به نشانه 
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ود و سردا که ساده ب کایشد. به صورت ن میتر باعث ناراحت شیهمراهش بود، ب
 و گفتم:داشت نگاه کردم  یزیناچ شیو آرا

 یکه خودم نقشتت یا ییبایز یداره! من برا یو اکتستتاب یهم، انتصتتاب ییبایز -
 .نمیب ینم یتوش ندارم، افتخار

 !؟ییبایو گفت: ز دیخند
 . و باز سکوت من.شیهم سوم نیا

که البته به خواستتت خودمون بود اومد.  ،یطوالن ریتاخ نیبعد از ا گارستتون
آدالن اول از ستتردا نظر خواستتت و با لبخند دو تا از همون ستتفارش داد. من 

بدون پ یغذا نیارزون تر خاب کردم و برا شیمنو رو  آرامش گرفتن  یغذا انت
شتتتد،  وضع Karunaکردم. قطعه کم کم به  ینیب شیذهنم پ ینت ها رو تو

باره به  یکه م ییاآهنگ ه نیتر نیاز غمگ یکی شتتناختم؛ که باعث شتتتد دو
. بود صیمختلفم از صتتورتم قابل تشتتخ یحس ها شتتهینوازنده نگاه کنم. هم

که فهم کار خ دهیحدس زدم  ها  عه  به هر حال عوض کردن قط  یلیناراحتم. 
باره برگردوند به قبل یقشتتنگ  کای. نیبود. لبخند زدم که اون هم لبخند زد و دو

 شمک زد.بود، چ دهیهم که فهم
 تر از غذا نخوردم. در واقع اشتها نداشتم. شیقاشق ب چند

 رو به من گفت: آدالن
 با ما بودن این قدر کسالت آوره؟ -

 قولم به عمه افتادم و گفتم: ادی یول «قایدق»بگم  خواستم
 ها! یرفع دلخور یشام رو دادم... برا نیا شنهادیمن خودم پ -
 جا. نیجز ا یباش ییهرجا یبندم که دوست داشت یمن شرط م یول-
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ستفاده  یی. هرجادیشا- شق و چنگال و کارد ا شم از چند مدل قا که مجبور نبا
 کنم.
 داغون گفت: یبا تعجب و لهجه  سردا

 مشکل داره؟ چه
 آداب مشکل داره! تیکال با رعا نی: نارآدالن

 و گفتم: دمیچهار. خند یشماره  شهیم نیا
 .شونهیا حق با -

 که فقط من بشنوم گفت: ی. آدالن جورمیاومد رونیده ب ساعت
 ؟یرو فراموش نکرد یزیچ -

 نگاهش کردم که گفت: یسوال
 .یمثل عذرخواه یزیچ هی -

و بره. همزمان دستم ر نیاز ب میهام رو بستم تا سه شمردم تا حالت عصب پلک
 بردم و گفتم: نیبه طرف در ماش

 خوام. یرنجش شما شدم، عذر ماگر من باعث  -
کرد من قصتتد  ینداشتتت. چرا فکر م ینگاهم کرد. انتظار عذرخواه متعجب

ه بود. خواستتتم ب حیجور تفر هیرفتارها براش  نیا یهمه  دیدارم؟ شتتا دنیجنگ
 بزنم گفت: یبرگردم که بازوم رو گرفت. تا اومدم حرف نیطرف ماش

 جوب! -
 رفت. نشیم رو ول کرد و به طرف ماشپام اشاره کرد. بازو یبه جلو و
3 
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کاتالوگ ها و کتاب  یدیروز که همایون تماس گرفته بود، مشتتغول مطالعه  از
به خاطر جبران  یهای به مزرعه برم.  با آدالن  که داده بود. قرار بود فردا  بودم، 

نه  به !« رفع کدورت ها »همون  یمن یعن یحرکت انستتتان دوستتتا خودش 
ه بودم که دیگ شتتتهموبایلم زنگ زده بود؛ که من رو برستتونه. با خودم قرار گذا

سونم ول  یشد یه جورای ینرفتنم باعث م یبرخورد هام رو باهاش به حداقل بر
 بشه... یاین پیمان صلح رو بشکنم. که نمي خواستم این طور

یل یب، گیر  ییک کالفگ یتو خرداد بود و هوا گرم. خونه اوا و ستتکوت عج
شن نیکا که حدود چهل  کرده بود. خیاِط خانوم و عمه براي برش لباس هاي ج

ستتالن  یدوم بود. من گوشتته  یروز دیگه برگزار مي شتتد، اومده بود و طبقه 
نشسته بودم. متوجه حضور عمه شدم و چیزي نگفتم که خودش حرف  یشرق

من نشست  ی. حرکت کرد و روي مبل کناراومد یخوشم نم یبزنه. از مچ گیر
 ؟یلباس بدوز ینمي خوا -و گفت: 

 طرفش برگشتم و گفتم: به
 خرم. یآخر م ینه! همون هفته  -
 .ی... خودت مدل بد یخوا یکردم م یفکر م -
دونه من به طراحي لباس عالقه دارم، خوشتتحال شتتتدم و  یفکر این که م از

 گفتم:
 چشم باشم.دوست ندارم زیاد تو  -

 تکون داد و گفت: سر
 پیام... با تو تماس نگرفته؟ -
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ماس نم مي مه ت با ع یام  که پ که خبرها یدونستتتم  به این   یگیره و توي دلم 
 گیره خندیدم و گفتم: یپسرش رو از من م

 یآینده مرخصتت یهفته  یچند روز پیش صتتحبت کردیم. گفت شتتاید تو -
 بگیره.

 باز شد و لبخند زد. به خودم جر ت دادم و گفتم: یعمه کم صورت
 پیام و دوستش تصمیم بگیرید. یعمه! فکر مي کنم وقتش شده که درباره  -

 که بلند مي شد، گفت: یاخمي کرد و در حال عمه
 دارم. یدیگه ا یمن براش نقشه ها -

 نگفتم. این بار هم نشد. یرو با صدا بیرون دادم و چیز نفسم
□ 

شده بود،  یکاناپه ها روي شلوغ و پر رفت و آمد  شه  سالن که بر عکس همی
ش سته بودم و من ش  یدید، مدام برام لبخند م یسومین بار من رو م یکه برا ین

که آدالن زود تر از  ندش رو مي دادم و آرزو مي کردم  زد و من هم جواب لبخ
یم رفت یبه مزرعه م ها یاتاقش بیرون بیاد. امروز براي دیدن معاینه و درمان ماه

بعد آدالن کیز به دست،  یساعت دو، اون جا قرار داشتیم. پنج دقیقه  یو برا
ستر شلواِر خاک شن و پیراهِن تیره تر، از اتاق بیرون اومد و طول  یبا کت و  رو

از ستتخت  یدونستتتم بعدها یک یکرد. اون روز نم یرو ط یخاکستتتر یراه رو
کنم. وقتي به من رستتید  یراه رو تجربه م ینا یترین لحظه هاي زندگیم رو، تو

 گفت: یزد و سالم کرد. بعد رو به منش یلبخند زیبای
 بیاد اتاق من. یبدون هماهنگ تونهی! نارین هر وقت اومد، میخانم میرزای -
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 یصدا «گفته قراره باز هم بیام! یک»دلم گفتم  یاز ابرو هام باال رفت و تو ییک
شتیم و همون دو مرد اتاق  صدا برگ شد. هر دو به طرف  خنده از راه رو پخش 

اینا »سر تکون دادم و با خودم فکر کردم  یآشنای یمدیریت رو دیدیم. به نشانه 
آدالن با خنده دستتتش !« ندکن یفکر م یضتتد و نقیض ما چ یرابطه  یدرباره 

 رو برد باال و عدد سه رو نشون داد و گفت:
 سه ماه! از همین حاال خودتون رو بازنده فرض کنید! حداکثر -

 از مرد ها گفت: ییک
 !یمن که طرف تو ام. ناامیدم نکن -
 کرد و گفت: یتعجب نگاهشون کردم. آدالن خداحافظ با
 .شهیبریم دیر م -
 آسانسور پرسیدم: یتو
 سه ماه دیگه آخرالزمونه؟ -
 من که نه! یبرا -

یاورده بودم؛  ستتر ما مدرن به من ربط یا  ینداره. پس کنجکاو یدونستتتم که 
 نکردم.

 کرج رو رد کردیم. یه نگاه به من انداخت یماشین سکوت برفرار بود تا وقت یتو
شلوار جین یخ سفید با  شال  صد آرایش هم  یکه مانتو و  شیده بودم و از ق پو

 کرده بودم.
 که به جاده نگاه مي کرد گفت: یحال در
 ؟یه داربه سفید عالق -
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نداختنش شتتروع بشتتته ول منتظر نه ا یاین ستتوال چیز ب یبودم تیکه ا  یادبا
 نداشت.

 به خاطر گرما این رنگ رو انتخاب کردم. -
 خندید و گفت: شیطون

 کولر رو زیاد کنم؟ -
 نخندیدم که پر رو نشه. یام گرفته بود ول خنده

 گفت: دوباره
 .یگفت ماه پیش دنبال گذشته ات رفت ینیکا م -
-... 
 !یگفت به نتیجه هم رسید یم -
- ... 
 ؟یمادرت رو دید -
-... 
 کنم؟ یم یکنجکاو یدارم زیاد -
 بود که خودم بهش گفتم. یچیز -
 ؟یدروغ گفت -
- ... 
 در کار نیست! یپس مادر و برادر -
 پیدا نکردم. ینه. چیز -
 ؟ینگفتچرا حقیقت رو  -



 81 از شروعقبل 

یان رو تموم کنم! االن هم چون م یم - یدیدونم نم یخواستتتم جر کا  ر به نی
 بگید، گفتم.

 .یخودت رو قانع کن یخواست یبه نظر من م -
 شاید! -
 ؟یچرا بیش تر تالش نکرد -
شده  - شتم. همون آدرس رو هم به زور پیدا کردم. همه جا عوض  یک هفته گ

 بود. بود. اون آدرس مال قبل از جنگ
 کنه. یگیریتا پ یداد یبهتر بود آدرس رو به وکیل فرخ نژاد م -
 بیمارستتتان با یاین آدرس رو داد. قبل از فوتش تو یخصتتوصتت یپدرم خیل -

 باهاش تنها شدم و با گریه و التماس آدرس رو گرفتم. ینقشه و برنامه ریز یکل
 خواست آدرس رو بده؟ ینم -
هم از جریان با خبر باشتته.  یخواستتت کستت ینمنه! به زور گرفتم! اصتتال  -

 انگار...
 ؟یانگار چ -
اه کنم، یه آدرس اشتب یفکر م یرسه. گاه ینم یدونست به نتیجه ا یانگار م -

 بهم داده.
 ؟یخبر نداره که یه هفته کجا رفت یکس ییعن -
دونستند. آخه پدر یه مدت، همون  یشهرش رو مي دونند. شاید هم از قبل م -

ذوب آهن  یو کارخونه  یاهواز نمایندگ یقبل و بعد تولد من، تو یستتتال ها
 از وقتش رو اون جا بود. یداشت. خیل

 تو و نیکا چقدره؟ یاختالف سن -
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 سه سال از من بزرگ تره. آرمان پنج سال... -
سکوت کرد. همه م یاخم شونیش انداخت و  ستند  یبه پی  یکه روابط آزاددون

به بچه ها ید  ناراحت  یخودش فکر م یاحتمال یداره. شتتتا کرد. از این فکر 
 شدم. بعد از چند دقیقه ادامه داد:

 ؟یگشت یم یدنبال ک -
 به من نگفت. یپدرم اسم ،«یجالل» یبا فامیل یاحتماال زن -
 .یباز هم یه هفته وقتت رو هدر داد یدر واقع تو رو پیچونده بود. ول -
-... 

که ازش  یزندگیم با آدم ِی مستتا ل خصتتوصتت یدونستتتم چرا دارم درباره  نمي
دونستم که اون  یزنم. در واقع همون چهار سال پیش م یخوشم نمیاد حرف م

 آدرس سرکاریه.
 با اون آدرس وجود داشت. یجای -
 بله. تقریبا. -
 ... چرا بعد از چهار سال.یعجیبه. چرا همون موقع نرفت -
 که به نامم شده بود رو بهم گفتند. یماه پیش موضوع خونه ا -
 همون خونه باغ. -
 بله... دیدید؟ -
 زنده بود. ییه بار با پدرم وقت -
 گفتم ارزش یه بار گشتن رو داره... -
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با  یفکر بود. نم یکردم. تو نگاهش دونم چرا یهو براش مهم شتتتده بود. چرا 
 من حرف زده بود. ینیکا درباره 

در به استتتقبالمون اومد و دوباره همون خنده  یرستتیدیم، همایون تا جلو یوقت
استراحت به داخل ساختمون رفت  یها و خوش و بش ها شروع شد. آدالن برا

 و من یک راست به طرف استخرها رفتم؛ که از نزدیک ببینم.
 همایون و چند تا مهندس و پزشک ایستاده بودم. کنار

 د توضیح داد:با روپوش سفی مردي
ماه - قل  نه م یحدا عای گل م بار از نظر ان ها ییک  مایش  آب و  یشتتن. آز

 فضوالت تعیین کننده است.
 دوم گفت: مرد

 البته بهترین راه همون پیشگیریه. -
 :گفتم

 چه طور؟ -
ستخرها باید تو - شن و از آهک و فرمالین برا یا شک با د ض یزم*س*تون خ

 کردنشون استفاده بشه. در ضمن بچه ها باید از بقیه جدا بشن. یعفون
 تکون دادم و مرد سفیدپوش ادامه داد: سر

خوب به آب  ی. اگر از نظر هوادهشتتنیدرستتته! ستتنین مختلز از هم جدا م -
همین تعداد رو هم باید درمان  ی. ولشتتهیبشتته. تعداد بیمارها کم م یرستتیدگ

 کرد.
 به همایون گفتم: رو
 شه؟ یم یهواده یِک  -



wWw.Roman4u.iR  84 

 

 کنم. یاواخر فصل. خبرت م -
عد پذیرای ب تا کم یخوب یاز  طه رفتم؛  به محو ما داشتتتت،  مایون از   یکه ه

از استخر ها ایستاده بودم. دو ساعت گذشته بود و  ییک یتنهاشون بذارم. باال
 یرو م یکردم که واقعا کار ستتخت یاطالعات جالب به این فکر م یمن با کل

شرو ستخر م یع کنم. همون لحظه حس کردم که دارم توخوام  و جیغ  فتما یا
 یزدم. اما از وستط راه نگه داشتته شتدم. به خودم اومدم و متوجه حرکت عمد

 یها یخواستتت من رو بندازه تو آب. از این شتتوخ یآدالن شتتدم که مثال م
کرد. پشتم بود و بازوهام رو محکم گرفته بود و مي خندید.  یپیام هم م ،یخرک

 گفت:
 حواست کجاست؟-

کم بود و من تقریبا به سینه اش چسبیده بودم و اون هم قصد  یمون خیل فاصله
 ول کردن من رو نداشت. خودم رو آزاد کردم. دورتر ایستادم و با تهدید گفتم:

 !یخرید یم نو برام یافتادم باید یه مانتو یاگر م -
شاره کردم. با خنده بازوم  یبه مانتو و شدن بود، ا سفیدم که م*س*تعد کثیز 

 رو گرفت و به طرف استخر هولم داد و گفت:
 فقط همین!؟ -

 یشتتده  یفلز کار یلبه  یافتم و کفش هام رو یواقعا حس کردم دارم م دیگه
 م:یدم و گفتباشه، بازوش رو کش یکردم صدام جد یخورد. سع یاستخر لیز م

 !یافت یاگر بیافتم، تو هم م -
 ارزه... یم -
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شبیه باز از صدا یاین همه تقال که   یبچه گربه ها بود، خنده ام گرفته بود، که 
 همایون از پشت اومد:

 ارزه؟ یرو م یچ یشن! چ یمن نفله م یبچه ها -
 ها اشاره کرد. آدالن ولم کرد و گفت: یبه ماه و
 خودت. یبچه هات ارزون -
سریع خدا حافظ یکفش به پاچه  با شید.   کردم و به طرف یشلوار همایون ک

شین رفتم. بیش تر از اون چیز صمیم یکه فکر م یما . این بودند یکردم با هم 
 ناشناخته بود. یبعد از شخصیت آدالن، برام خیل

خستتته بودم اما با کمال تعجب  یاز مزرعه خارج شتتدیم. خیل 4:30 ستتاعت
 . پرسیدم:ریمیدیدم که به طرف تهران نم

 ریم؟ یکجا داریم م -
 دریا. -
 ؟یچ -
 نیست. ه*و*س کردم. یفاصله ا -
 من خسته ام. -
-... 
 ما رو ببینه؟ یخواد دریا یبعد. دخترخاله ات نم یبذار برا -
 هست. دو روز پیش برگشت. اون جا تا دلش بخواد دریا -

سخره به نظر م همه صمیمیت ناگهان یچیز م با من. ه*و*س  یاومد. این همه 
سم رو بروز م یدریا کردن با من. چیز سا صورتم اح شه   ینگفتم؛ اما مثل همی

 داد چون با خنده گفت:
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 شیشه رو بده پایین، خرده نون بریز... -
 یدم و بش ادهیپبود.  یخلوت ی. جامیزدم و منتظر شدم که به ساحل برس لبخند

رفتم؛ تا با خودش خلوت کنه. اما دنبال من حرکت کرد.  یستتمت هیهدف به 
ت بزنم تا وق یشتتناختمش که حرف یگذشتتته بود. اون قدرها نم قهیبیستتت دق

 شده بودم. خودش به حرف اومد: جیبگذره. گ
 فرق داره؟ تیلیکه چرا فام ومدین شیوقت برات سوال پ چیه -

صال شته و زندگ ینم ا ستم چرا امروز این قدر به گذ شده!  یدون من عالقه مند 
 گفتم:

 .هیدونستم پدرم ک ینم یمن تا هفده سالگ -
 ؟یدینپرس -
هم به  ی. ولهیچ انیجر میدونستتت یخودم م یهمه، حت یرستتم ریبه طور غ -

 رو مشخص نکرده بودند. یزیچ قی... دقلیخاطر پدر، هم فام
 کنم. یدرک نم -
 یگفتم؛ ول یهم م« بابا»به پدرم،  یستتتت. من حت دهیچیپ یلیروابط ما خ -

به ا نداشتتتم  ته عمه و خانوم از همون اول م نیحق  پدرمه! الب  یفکر کنم که 
 دونستند.

 یها نینگاه کرد. کتش رو درآورده بود و آست جینشست و گ یسنگ بزرگ یرو
که اعتراف کنم خ راهنیپ باال داده بود. متنفر بودم   یلیجذبش رو طبق عادت 

 .کلهیخوش ه
 شدم. رهیخ ایدر به
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 رسما بهت گفتند. یعنی... ؟یدیشد که فهم یچ -
 .هیخصوص یلیخ -
 کنجکاو شدم. بگو؟ -
 ندارم. یپنهان زی. وگرنه ... من چگمینم شهیمربوط م یچون به کس -
اون  یادآوریشتتن ها نشتتستتتم.  یرفتم و مانتوم رو باال دادم و رو ایطرف در به

 نیبه ا نمشیب یناراحت کننده بود. هنوز هم هر بار م یروزها و ستتال ها خیل
که چرا اجازه دادم ا یفکر م فاق ب نیکنم  تهیات ها اف با موج  هام  تازه چشتتم   .

 :کردهماهنگ شده بود، که به طرفم اومد و دستش رو دراز 
 .میبلند شو قدم بزن -

ستم شدم و کنارش راه افتادم. آب تا قوزک پام اومده بود و  یرو ندادم ول د بلند 
 داد که گفت: یبهم م یحس خوب

 ذهنم رو مشغول کرده! -
-... 
 بگو؟ -
-... 
 ؟یچقدر لجباز -
 تونم بگم. ینم -
 آب ها! یکنم تو یپرتت م -

 بود. زیآم دیتهد یلیاش خ چهره
 شه. یخراب م زتیعز نیماش یروکش ها -
 کنم. یسوارت نم -
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 شدم. یبود. عصبان یصداش به شدت جد لحن
 خوام بگم! ینم -
 پرسم. چرا بهت گفتند؟ یباره که م نیآخر -
 بود. با پوزخند گفتم: یادیز یلینفر آدم خ هیتو وجود  یهمه خودخواه نیا

 درسته؟! یدیرس یخواست یبه هر چ شهیشما هم -
 .یهر چ -
 خنده داره. یلیطرز فکر خ نیا -
 بودم گفت: دهیکه قبال هم ازش د یتیعصبان با
 !شهیخنده دار تر هم م -
 یکردم. جد یآب بودم و با بهت به دور شتتدنش نگاه م یحرکت تو هیمن با  و

شم ها یکردم. جلو یم یازش دور دیبود. با وانهید یجد سوار  یچ ناباور من 
ش شانس آوردم که ک نیما ش یرو از پنجره  فمیشد و رفت.  ر پرت کرد وگ نیما

 برگشت نداشتم. یبرا ینه پول
کردن من هول  ریهم از د یریخ ی. حتدمیساعت یك شب به عمارت رس یوقت

سته بود. رو ش ستم و به ا یکرده بود و دم در ن ش ر فکر کردم که چه قد نیپله ن
که آدالن امن بو یجا یا گهیبدبختم. هر دختر د حال بود  تار رو  نید، م رف

واقعا  اون یولربع منتظر بودم که برگرده  کیتا  یباهاش داشتتته باشتته. من حت
 رفت.

□ 
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 یجازم یکردم. باز دم بچه ها یبوکم رو چک م سینشسته بودم و ف زیم پشت
 رشیرو عوض کردم و ز لمیبودند. عکس پروفا دهیازم پرستت یحال هیگرم که 
 نوشتم:

 «.شد یعوض م زیعکس همه چ هیهم با  تیواقع یکاش تو» -
 بود. چت رو فعال کرد و نوشت: onهم که  حامد

 اسمت رو سرچ کرده بودم. -
 «؟یکرد addچرا »حاال مگه من گفتم  -
 خنده گذاشت و نوشت: کنیآ

 .یعکس خوب افتاد نیچه خبر؟ تو ا -
 ؟ی. تو هنوز مطب نزدستین ی. خبریمرس -
 مگه چند هفته گذشته؟! -
 ؟یکرد دایگنج پ دیگفتم شا -
د و کر کینزد توریوارد اتاق شتتتده بود، ستترش رو به مان یک دمیکه نفهم کاین

 گفت:
 کرده؟ دایگنج پ یک -

 :گفتم
 .دمیکه تو آ انس مسکن د یحامد! همون -

 حامد رو خوندم: نوشته
 ؟یشد؟... هست یدنبال گنج نبودم... چ -
 .نمتیب یسر م هیهستم. بعدا  -
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که منتظر بود، نگاه کردم.  کایرو جمع کردم و لپ تاپ رو بستتتم و به ن بحث
 تخت نشست و گفت: یرو
 با دکتر خوش گذشت؟ -

س شیسه روز پ انینگفتم. جر یزیو چ دمیخند تر  شینگفته بودم. ب یرو به ک
اومد.  یودم به حستتاب مبه خ نیاون رو به خطر بندازه، توه تیکه موقع نیاز ا

 به خاطر من خراب بشه. دیو فرش کایخواستم رابطه ن یدر ضمن نم
 گفت: دوباره

 بود! از من هم! دهیحالت رو پرس دیاز فرش -
-... 
 کم مشکوک نشده؟ هی -
 نگاهم کرد. یگربه ا یبا چشم ها و
 ... بهت که گفتم.دیدونم! اون روز فقط کارمون طول کش ینم -
 !ایدر دیاون که گفت رفت -
تاب نیبب رو  انیجر ی هیلحظه فکر کردم بق هیکرده.  زیهم تعر یبا چه آب و 

 ادامه داد: کاین یهم گفته ول
 ا؟یدر دیبا هم رفت یچرا به من نگفت -
 !اد؟یمن ازش خوشم م یکن ینکنه تو فکر م -
 نمیاد؟ -
 «خوبم! نمیتو رو نب یتا وقت»گه  یم نیبگو نار دیاگر حال من رو پرس -
 و گفت: دیخند کاین
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 .وونهید -
آدالن جواب ندادم.  یشتتماره  دنیزنگ زد و من با د لمیستتاعت بعد موبا دو
په  یرو از رو فمیک نا تاقم برداشتتتم و  یکا گاه کل هیا  نهیآ یبه خودم تو ین

از دوستتت هام بود؛ که دو  یکیانداختم و خارج شتتدم. امروز روز تولد الدن، 
هام رو  ستتتتنبودم و دو یباز قیاهل رف ادیبودمش. ز دهیشتتتد ند یم یهما

. قبض دمید یروزه م هی یتورها یگاه ایتولدها و مراستتم مهم  یمعموال تو
 اومد. یاز عمه هم کمتر م یمن حت لیموبا

 رشونشتی. بدیرس یبود که تعداد به ده نفر هم نم یو دوستانه ا کیکوچ جشن
هم که طبق  نیستتت عطر بود. ماشتت هیالدن  هیدانشتتگاه بودند. هد یاز بچه ها
 نیماشتت هیفروختم،  یبرد. اگر خونه باغ رو م یبه ستتر م رگاهیتعم یمعمول تو

. نابویخ یتو ازمگرون رو راه بند یها نی. دوست نداشتم ماشدمیخر یم گهید
سدس رو ببرم. ن ادیهم که ز میرانندگ شسالن  یتو کایخوب نبود؛ تا مر سته ن

 :دیپرس دنمیبود. با د
 ؟یریکجا م -
 !یدیپرس شیپ قهیده دق نیهم -

 هست. یخبر هی دمیشد و فهم یهاش گربه ا چشم
 شه؟ یساعت چند تموم م -
 چه طور مگه؟ -
 .یجور نیهم -
 !ایاگه حوصله ات سر رفته تو هم ب 6:30فکر کنم  -
 نه... کجاست؟ -
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 .میبا الدن رفت یکه اون سر یشاپ یهمون کاف -
 اوهوم... -
ف هم تعار یرو بده. اما حت نشیماشتت چیپا و اون پا کردم، بلکه ستتو  نیکم ا هی

 بود. یبیعج زینزد که چ
و ر هیبودند. اگر به خودم بود هد دهیآ انس رفتم و بچه ها زود تر از من رستت با
شتم خونه. الدن  یبعد بر م قهیدادم و پنج دق یم ست ها یکیگ م خوب یاز دو

ش یبود و حت ست. اما دو تا از بچه ها بودند  یمن رو هم م یاز زندگ یبخ دون
موندم.  بود تا آخرش یبتیمصکه طرز فکر و رفتارشون با من سازگار نبود. با هر 

 مسخره، درآورد و گفت: ِچ یروبان پ یچاقو هی نینگ کیک دنیموقع بر
 پاشه بر*ق*صه. یکی -

 و گفت: دیخند هیهان
 آبرومون رفت. فتیاون رو بذار تو ک نینگ -

 من بر*ق*صم. دیدی: چه قدر منیحس
مه الدن ها رو م ی: من ه کاف دمیکادو  گه تو روت بشتتته وستتط  شتتتاپ  یا

 .یبر*ق*ص
 رو باال گرفتم و گفتم: میگوش من

 م*س*تحجنم. یها لمیف یکننده  هیمنم که ته -
 خوره. ی: کادو ها دخترونه ست به درد من نمنیحس
 !رونایب رمیمن م دیاریدرب یمسخره باز دی: بخوایعاط

 .ی: خوش اومدنینگ
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 .رونیکنند ب ی: ولش کن االن پرتمون ممن
 دلم براشون تنگ شده بود. یلیو حس کردم خ میدیخند یکل

من »، « به زحمت نبودم یراضت» یها رو باز کرد و دوباره جمله ها هیهد الدن
و... « پستندم یم نیریمن عطر شت یدونستت یاز کجا م»، « مارکم نیعاشتق ا

و  نیبا نگ یا نهیدر آ یپله ها و جلو یاومدن رو رونیشتتتد. موقع ب ریستتراز
ولد ن قسمت تیکه باحال تر م؛یدیخند یو کل میراه انداخت یمسخره باز نیحس

ده، ش خینقطه م هیبه  نینگاه حس دمیآخر د یپله  یبود. رو نیهم کیبعد از ک
 هیبعد  هیگوشتته پارک شتتده. ستته ثان هی یمشتتک ینیالمبورگ هی دمیبرگشتتتم و د

شم با  یشد و جلو ادهیجنتلمن! پ شت جفت چ لبخند دخترکش به طرف  هیه
 من اومد.

 لب گفت: ریز نیحس
 دوست پسرته؟! -

 :گفتم
 نه! -
 یسرد جوابش رو دادم و به دوست هام معرف یلیو سالم کرد که خ دیمن رس به

 ش کردم:
 .میشوهر ِ خواهر ِ ناتن یعمو -

کرد و بچه ها که فکر کردند دستتتشتتون انداختم برام  یاظهار خوش حال آدالن
موقع  نیکردند و حستت یخداحافظ قهیاومدند. بعد از چند دق یچشتتم و ابرو م

 رفتن گفت:
 !میش ینم تیشوهر ِ خواهر ِ ناتن ی. مزاحم تو و عمومیبر گهیما د -
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شدند، با  یو وقت دمیخند شتم ک ییلویاخم دو ک هیبچه ها دور  ه به طرفش برگ
خرگوش ها  هیکنه و چهره اش شتتب یمظلوم به من نگاه م یبا چشتتم ها دمید

 یم یروشن تر شده بود، این قدر که به نقره ا شهیشده. رنگ چشم هاش از هم
س ابونیبگم و فقط به طرف خ یزیچ ومدیزد. دلم ن . با من رمیبگ یرفتم که تاک

 اومد و گفت:
 ! کارت دارم.نیتو ماش نیبش -
 با شما ندارم. یمن کار -
 لطفا. -

 «لطفا! »باال رفت. آدالن و  ابروهام
 جا بگو. نیهم -
 .هی. طوالنشهیجا که نم نیا -

 یکردنش مخف یواهعذرخ یرو برا اقمیکردم اشت ینشستم و سع یصندل یرو
حدس م که  به هر حال من بچه  یکنم. همون طور  تاد.  زدم قفل کرد و راه اف

 رفتم. یوسط حرفش در نم اینشستم  ینم اینبودم. 
 گوشه پارک کرد و نگاهم کرد. هی. دیخودش هم فهم انگار
 :گفتم

هر نداره از شتت یکه ثبات اخالق یبا کستت دی. من نبادیبگ یزیچ ستتتیالزم ن -
 شدم. یخارج م

بستتته برداشتتت و  هیعقب  یها یتلخ شتتده بود. از صتتندل ینگاهش کم حاال
 پاهام گذاشت: یرو
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 مال تو ه. -
 ه؟یچ -
 !ستیبمب ن -

 . گفتم:دمیکاور د یتو دیسف یمانتو هیکردم و  بازش
 خب؟ -
 !یکرد میخودت عصبان -
 شده. رمیمن مانتو الزم ندارم. االن هم د -

 بیخودم هم عج ی. برادمیرو گرفت که مثل برق گرفته ها عقب کشتت دستتتم
 مرد ها راحت بودم. یبود. من با همه 

 :گفت
 شد؟ یچ -

 که نگاهش کنم گفتم: نیا بدون
 .یچیه -

 بعد گفت: قهیرو روشن کرد و راه افتاد. چند دق نیماش
 ...یکن ینم یخصوص یاگه دوباره خصوص -
 خب؟ -
 بگردند. قیاون آدرس رو بده به من. بسپرم دق -
 عمر دنبال مادرم بگردم. هیخوام مثل هاچ،  یاون ماجرا تموم شده. نم -
 کرد! دایهاچ که مادرش رو پ -
ست. زندگ نایا یآره. ول - صه  سال ها جون م یواقع یق و به  یکن یفرق داره. 
 .نیا یعنی ی. زندگیرس ینم جهینت
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 دادم: sms کاینگفت و من به ن یزیچ
 ؟ید یعمو جغد شاخ دار م نیحاال آمار من رو به ا -
 چشمک فرستاد و نوشت: کنیآ

what-؟ 

 یکردم که چرا این قدر زود باهاش دعوا م یفکر م نیبه عمارت به ا دنیرستت تا
 بخشمش؟! یکنم. چرا این قدر زود م

4 
 و گفت: خودش رو برانداز کرد نهیآ یتو کاین

 ؟ینمیا یمطمئن -
 ها رو ندارم. یجور مهمون نیا یحوصله  یدون یآره! خودت که م-
 اصرار کرد. یلیدکتر خ یول-
-… 
 .ستین یکن یکه تو فکر م یفضاش طور-
-… 
 .انیهمکارهاشون با خانوم هاشون م-
 دونم. یم-
 .زیم یپا مینیبش ستیما که قرار ن یخوام مجبورت کنم ول ینم-
صله  ی... هر چکایدونم ن یم- سع شیما ب یفا شه بهتره. چرا   ینک یم یتر با

 ؟یکن کیما رو به هم نزد
 حق با تو باشه. دیدونم. شا یداره؟ ... نم یچه ربط-
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شت و با هم به طبقه  فشیک شمیرفت نییپا یرو بردا بود که رو  منتظرمون دی. فر
 به من گفت:

 !؟یهنوز حاضر نشد -
 خان. دیفرش من نمیام-
 شده؟ یزیچرا؟ چ-
 کار عقب افتاده دارم. یسر هینه! -

 عقب افتاده. یهم آوردم. ساعت هشت شب کارها یبهانه ا عجب
 گفت: کایبه ن رو
 کرده بود. دیتاک یلیعمو خ -
 شونه باال انداخت و من گفتم: کاین

 .دیکن یاز طرف من عذرخواه -
 چون من گفتم عمو اهل قماره، تو... دیشا-

 :دمیحرفش پر وسط
 نداره. ینه ربط -
 یبردم. خودم هم نم یرو نم کایداشتتتت که من ن یزننده ا یاگر حال و هوا-

 رفتم.
 گفتم: کالفه

 رو گرفتم. ممیمن تصم -
ه نشستم؛ که باعث شد خانوم بلند بشه و ب وانیا یاز رفتنشون کنار عمه تو بعد

 یموقع ها برستته. با صتتدا نیکه قرار بود هم میبود امیاتاقش بره! هر دو منتظر پ
عمه  ،یریخ یو بعد، احوال پرس دیچیساکت باغ پ یفضا یپارس سگ که تو
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ا ما رو ت امی. پستتتادمیپله ها ا یو رو دمیرفت. من پر وانیا یبلند شتتد و تا لبه 
 خسته رو درآورد و گفت: یمسافرها یکش رو انداخت و اداسا دید
 من رو ببره باال! مردم! ادیب یکی -

 و گفتم: دمیخند
 «. یخوام برم سرباز یم» ،  «یخوام برم سرباز یم»گفت  یبود م یک -
 خُو ... خدا رحم کنه! هیطور نیدونستم ا یمن چه م-

 آخر بود، شد، چشم غره رفت و گفت: یکه تو جمله  یا کهیکه متوجه ت عمه
 .یشی... آدم نمیچه نر یبر یتو چه اجبار -

در  اومد و نیی حضور من شد. پا ِالیخ یبود، ب دهیرو شن امیپ یکه صدا خانوم
 کرد، قربون صدقه اش رفت. یکه ب*غ*لش م یحال

 هم خودش رو لوس کرد و گفت: امیپ
 بدونه.که قدر من رو  هیک یتو نباش ییزندا -
 کنم. یم یتو خدمتت رو تموم کن، خودم مادرت رو راض-

 هنوز بچه ست. نی: برا من نقشه نکش زهره! ... اعمه
 سن بود... نیماشاا... کجا بچه ست؟! آرمان من ا-
دادم  حینگاه پر نفرت به من انداخت. که ترج هیحرفش رو خورد و  یادامه  و
شدم  میکه در اتاق رو باز کردم متوجه گوش نیرو ول کنم و برم به اتاقم. هم امیپ

 :دیچیآدالن تو گوشم پ یزد. جواب دادم که صدا یتخت چراغ م یکه رو
 !یاالن هم جواب ند نیهم یخواست یم -
 همراهم نبود. یگوش-
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 ؟یومدیچرا ن-
 دادم. یم حیتوض نیهم واسه ا یسر هی دیبا حاال

 کار داشتم.-
 ساعت نه. ؟یچه کار-
 بابا. یکرد. ا یمن دخالت م یچرا این قدر تو کارها نیا

 ماه اومده. هیبعد  امیپ-
 !ش؟ینیشد فردا بب ینم-
 چرا این قدر براتون مهم شده؟-
 رد شده مهمه. لیدل یکه دعوت من ب نی. استیتو مهم ن ومدنین-
 .دیدعوت نکن گهیباشه د ادتونیپس -
 کنم. یمعلومه که نم-

که دوستتتت  یا یمونده بود که تو مهمون نمیطع کرد. همق یخداحافظ بدون
هم  زیدکتر! عز نیکه ازشتتون خوشتتم نمیاد شتترکت کنم. ا ییندارم با آدم ها

ه رو ببره ک یشتتبه پول هیکنه.  یچشتتمم م*ش*ر*و*ب بخوره و پوکر باز یجلو
 یشرط م»همه  نیکشه. پس ا یکارمند ساده دو سال به خاطرش زحمت م هی

کرد چکارمه که من طرز تفکرم  یداشتتت... فکر م یلیدل هیگفتن هاش  «دمبن
 رو به خاطرش عوض کنم؟!

 کرد: یم چمیبود و سوال پ دهیتختم دراز کش یرو امیساعت بعد پ کی
 گرفتم. یبه زور مرخص ؟یداد یجوابم رو م یروز چرا اون جور اون

 ؟یپس به خاطر من اومد-
 .قایدق-



wWw.Roman4u.iR  100 

 

 آره جون عمه ات.-
 بتونم حل کنم. دیبگو، شا یدار یمن رو وارد ماجرا نکن. اگر مشکل یعمه -
 مشکالت تو رو حل کنه. دیبا یکی-
 . خب؟ منتظرم؟شهیم یکنه. بعد راض یکم ناز م هیمامان من -
 ود.بحثم شده ب گیبرگشته بودم و با آدالن ب کاین یاون روز من تازه از خونه -
 ؟یچه بحث-

شم شب  یهام رو براش گرد کردم ول چ صفه  ساعت دو ن از رو نرفت و من تا 
قات ا فا ند زیمدت رو براش تعر نیات خت من  ی. آخر رومیدیکردم و خ ت

جمله ها رو انتخاب  یبخوابم. جور نیخوابش برد و من مجبور شتتتدم رو زم
 رو بندازم به جونش! امیخواستم پ یباشه. نم حیتفر هیکردم که شب یم

□ 
ستش رو امیپ شغول د یمنتظر تماس دو سته بود و من خودم رو م ش  دنیمبل ن

لب توجه  امیپ یکه جلو نیا یهم مثال برا کایدادم. ن ینشتتون م ونیتلوز ج
با  مایبود. پ اریخ نیرو تموم کرده بود و در حال خوردن آخر وهیظرف م هینکنه، 

 نیتر از ا شیکه ب نیا یکردم و برا یکرد که تک ستترفه ا یتعجب نگاهش م
شاره کردم که بره. دو روز پ ه بود سفارش کرد کایعمه به من و ن شیتابلو نکنه، ا

دوستتت دخترش بره،  دنی. اگر خواستتت به دمیباشتت امیپ یکه مراقب کارها
عات جمع کن یو برا میکن بشیتعق مه اطال  امیخواستتتت از خود پ ی. نممیع

از  یکی نیماش شگاهیتا نما طکر فقدنبالش رفت و خدا رو ش کاین روزیبپرسه. د
زنگ خورد.  شیلو بره. گوشتت زیدوستتت هاش رفته بود وگرنه ممکن بود همه چ
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 کایرفت؛ که مرسدس رو برداره. ن اطیباز به طرف ح شیجواب داد و با ن عیسر
مانتو و شتتال تن کردم؛ تا به  عیاز قبل متوجه قرار امروزش شتتده بود و من ستتر

باغ  یکوشتته  نگیهنوز از پارک امیبرستتم. پ ود،که پشتتت در منتظرم ب یآ انستت
 یدکمه ها نیو در همون ح دمیرو دو اطیخارج نشتتده بود و من تمام طول ح

ش شده رس نیمانتوم رو بستم. نفس نفس زنون به ما که  یا و به راننده دمیپارک 
صندل شت  سرم رو پ شدم و  سوار  سالم کردم.  شنام بود،   . بهکردم یمخف یآ

ندم سرم رو چرخو یخورد و وقت شهیکنه که چند ضربه به ش شنراننده گفتم رو
 دادم که گفت: نییرو پا شهی. شدمید یخاکستر یدو تا چشم گرد شده 

 چه خبر شده؟ -
 گفتم: عیخواست؟! سر یم یجا چ نیا گهید نیا

 بدم. حیتونم توض یاالن نم -
سرم رو دزد در شد و من  ش تیآدالن هم به تبع دم،یباغ باز  شت ما  نیاز من پ

 خم شد و گفت:
 ؟یکن بیرو تعق یک یخوا یم -
 .امیپ-
 برمت. یشو من م ادهیپ-

 راننده بلند شد: یصدا
 د؟یشناس یرو م شونیا -
 بله! از اقوام هستند.-
 رفت. به راننده گفتم: ابونیاز باغ خارج شد و به طرف خ امیپ

 .دیدنبالش حرکت کن -
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 یرو از پارک خارج م نیداد راننده که داشت ماش یدر رو باز کرد و صدا دالنآ
ش شم که کنارم ب شدم جا به جا  شد. مجبور  و همه ت دیآدم با نی. انهیکرد، بلند 

 کرد. یکار، دخالت م
 با غرغر حرکت کرد و آدالن گفت: راننده

 ؟ینشد ادهیچرا پ -
 گفتم: تیعصبان با
 کرد. بیتعق شهیکور ها رو هم نم ینیبا المبورگ -

 و ما هم به دنبالش دیچیپ یاصتتل ابونیخ یتو امیزد و ستتکوت کرد. پ لبخند
 . گفتم:میدیچیپ

 ؟یکار داشت یبا ک -
 .کایمادر ن-
 ؟یپس چرا دنبال من راه افتاد-
 ؟یکردم نذاشتم تنها باش یبدکار-
 ؟یکار داشت یبا خانوم چ-
 !هیخصوص-
 رم!خ ی. کت و شلوار هم برات نمرونیکنم ب یپرتت م ای یگ یممثل آدم  ای-

نده چپ چپ نگاهش کرد. متوجه شتتتدم که امروز کت و  دیخند بلند و ران
 مچ بند و یحت ،یو شتلوار مشتک شترتیو استپورت اومده. ت دهیشتلوار نپوشت

متوقز شد و من از  نیباز بود. ماش یادیاش ز قهیساعت اسپورت هم داشت. 
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به  وشتتده بود  ادهیپ امینگاه کردم. پ رونیو به ب دمیهمه دقتم خجالت کشتت نیا
 رفته بود. یگل فروش

 به طرفم برگشت و گفت: آدالن
 ؟یدنبالش یچ یبرا -
 !هیخصوص-
 فهمم. یخودم م دیرس یوقت-
 اومد و دوباره راه افتاد. آدالن با خنده گفت: رونیب یبا سبد گل قشنگ امیپ

 .رمیگ یمن کمتر از طال نم س،یچه خس -
 طعنه گفتم: با
 باشه! یداره طرف منتظر چ یبستگ -
 و درستتت دیبه مرکز شتتهر رستت بایگذشتتت و تقر یو فرع ابونیاز چند خ امیپ

رد. ما بود پارک ک ابونیکه بر خ دیستتاز با ستتنگ ستتف یمیآپارتمان قد هی یجلو
 رونیب یباس ستترمه ابا ل یبعد دختر قهی. چند دقمیهم با فاصتتله پارک کرد

 تسجلو نش یصندل یصورتش مشخص نبود. رو یداشت ول یاومد. قد بلند
 .میدیند یا گهید زیبود چ یها دود شهیو چون ش

 سانسور شد.-
 نگفتم. یزیچپ نگاهش کردم و چ چپ

 !دنایرو د گهیماه همد هی! بعد از ه؟یچ-
 همه که مثل...-

 زبونم رو گرفتم تا دعوا راه نندازم. یجلو
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س ی. من نمستندیمثل من؟! معلومه که ن- ست دارم،  یذارم ک ماه ازم  هیکه دو
 دور بمونه.

 !ستین یکه راه هیتا ترک رانیآره خب! ا-
 من نباش... یتو نگران زندگ-
 حرکت کرد و راننده گفت: امیپ

 کار کنم؟ یخانم! چ -
 عمارت. میگرد ی. برمهیکاف-

به صتتورتش که هنوز  میدیرستت یکردم که به عمه بدم. وقت ادداشتتتیرو  آدرس
 رهیکه رنگ چشم هاش رو ت یبیاخم کرده بود نگاه کردم. برگشت و با حس عج

 که راننده گفت: میزد یپلک هم نم یداد، نگاهم کرد. حت یتر جلوه م
 .میدیخانم!! رس -
 شد. ادهیپ یبه خودش اومد و با دستپاچگ هوی

 یداد مراسم تو شنهادیمحل جشن صحبت کرد و پ یشب با خانوم درباره  اون
شه. تار یالیباغ و و سانش برگزار ب ست ت خیلوا شن بی  یم مبود و هوا گر ریج

ار اون ب هیپدر هامون زنده بودند،  یبود. وقت یالقیی یجا هیمحل،  نیشد. بهتر
اومد و نرفته  ینمشون خوشم من همون موقع هم از یول میجا دعوت شده بود

باره صتتحبت کرده  نیدر ا کایبودم. عمه و خانوم که مشتتخص بود از قبل با ن
هم  شام ینگاه به من رفت و برا کی یبودند، موافقت کردند و آدالن بدون حت

 نموند.
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 یشده بودم و به اتفاقات هفته ها رهیوسط پاگرد پله ها به صورتم خ ی نهیآ یتو
راستتت به اتاقش رفته بود و من به خاطر اون هم  کی امیکردم. پ یفکر م ریاخ

 که گفت: دمیافتاد. به طرفش چرخ نهیآ یناراحت بودم. صورت عمه تو
 ؟یدیچرا نخواب -
 من خ*ی*ا*ن*ت کرد؟ هیشب یندارم. چرا بابا به خاطر زن یخوب ی افهیمن ق-

 گفت: یکه از سوال من جا خورده بود، بعد از مکث کوتاه عمه
 ... خواهر من.ی... به عمه ات رفتیتو به مادرت نرفت -
 کدوم خواهر؟-
 .شهیمربوط به سال ها پ-
 پدرش افتادم. یحرف حامد درباره  ادی به
 ...یریکه کب یهمون-
 !ریشب به خ-

□ 
شته بود و تو کیاز  ساعت ش یرو یکیتار یشب گذ دم. بو دهیتخت دراز ک
 یشد که برگشته بود. از سر لجباز یم یسه روز بود و چند روز امیپ یمرخص

و ر امیکه پ میداشتتت یادیز یکرد وگرنه آشتتناها یرو تحمل م یبا عمه، ستترباز
عاف کن مان م ثل آر با ی. حتمیهم م ق لشیمو حدا که   لهم همراهش نبود؛ 

 یشتتکمم گذاشتتتم و دستتتم رو از لبه  ری. بالش رو زمیباهاش در ارتباط باشتت
مون ه ایکردم. نگران بودم که تو فروش خونه باغ کاله ستترم بره؛  زونیآوتخت 
 زیم یرو میکه دارم رو هم، به خاطر استتتخر از دستتت بدم. گوشتت یا هیستترما

سا ژیق ژیشروع کرد به چراغ زدن و ق شب ها  وجه ت یکردم. ب یم لنتشیکردن. 
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 .دمیآدالن رو د یسرم رو برگردوندم که دوباره زنگ خورد. بلند شدم و شماره 
 یکه من دکمه « جواب بده!»نه! احستتاستتم گفت  ایمردد بودم که جواب بدم 

ش جکتیر شدمیرو زدم و دوباره دراز ک دوباره زنگ خورد. چند روز بود  ی. گو
 یخواد با من رابطه ا یم دیشتتتاازش نداشتتتم. با خودم گفتم  یخبر چیکه ه

شه. ول شته با شکنم! خندمن؟ به هر حال مجبو یچ یبرا یدا  دمیرم قلبش رو ب
 و جواب دادم:

 بله؟ -
 ؟یکرد جکتیچرا ر-
 نصفه شبه! کیساعت -
 ده. یجواب م ایخوابه  ایآدم -
 حوصله نداره جواب بده! ای-
 که جر ت کرده من رو ریجکت کنه. یهست ینفر نیتو اول-
 ؟یمدال شجاعت بهم بد یخوا یحاال م-
 و جواب داد: دی. نخنددمیاز حرف خودم خند و
 بارت باشه. نیرو گفتم که آخر نیا -
 .ری! شب به خیکه اطالع داد یمرس -

 گفت: عیقطع کنم که سر خواستم
 چند سالت بود؟ ؟یمون یچرا مثل بچه ها م -
 . کارت رو بگو؟ستیسن من مهم ن-
 و گفت: دیخند زیر زیر
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 تونم داشته باشم؟ یم ینصفه شب چه کار -
صبان ش هی یو قطع کردم ولشدم  یع سمت   اومد یاز وجودم بدش نم یطانیق

 که دوباره زنگ بزنه.
Sms :داد 

 کارت دارم. -
 زنگ زد. جواب دادم: بالفاصله

 شنوم. یم -
 ؟ی. چرا خاموش نکردیتو که قطع کرد-
 کردم؟! یچرا خاموش م-
 باهات کار داشتند، بهت زنگ زدند؟ یفقط وقت شهیهم-
-... 
 !ستیحالم خوب نمن -

 مظلومانه بود. یلیلحنش خ یول« برو دکتر»بگم  خواستم
 از دست من برمیاد؟! یچه کار-
 !میدور بزن میحاضر شو بر-

جوابش رو بدم.  یسرم سبز شد و موندم که چ یرو ی! دو تا شاخ سه وجبجانم
آدم  نیافتاد که ا ادمی! میکرد من ک یفکر کرده بود! فکر م یخودش چ شیپ نیا

 کردم: یاهل توهمه. جمله هام رو رسم یلیخ
 من ممکنه قبول کنم. دیوقت شب؟ چه طور فکر کرد نیا -
 .میلی. مثال فامستمیمن که خفاش شب ن-
 د؟یچرا به من زنگ زد-
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 تلخ تر شد و گفت: یکم صداش
 زدم؟ یزنگ م یبه ک -
 و بلند گفتم: «یزد یقبال زنگ م یبه هر ک»دلم گفتم  یتو
 به دوست دخترت! -

شتتوهر  یعمو یکنم که کارش فراتر از رابطه  یآور ادیجمله  نیبا ا خواستتتم
 بود. یخواهر ناتن

 کنم. دارشونیخواستم ب ینم-
هان نم خودش که ب یهم پن  نینفر دور و برش هستتتت. از ا هیتر از  شیکرد 

 .«ستیکردن تو مهم ن داریب»تونست بگه  یواضح تر نم
 و گفتم: دمیخند

 .دیکن یم دای... شفا پشاایخدا بزرگه. ا -
 زنم. یحرف م یمن جد-
 اور انس. دیزنگ بزن-
 در عمارت پارک کردم. یجلو-

چرا  نمیبودم که بب رونیبه جز اون بود، من تا االن ب یا گهیکرد. هر کس د قطع
رو  فشیتکل دی. بادمیگذاشتتتم و لباس پوشتت زیم یرو رو یحالش بده. گوشتت

 . خوشتتبختانه کد قفلدمیپرستت یرفتارش رو م نیا لیدل دیکردم. با یروشتتن م
ده بود پارک کر تهکه گف ییدونستتتند. همون جا یافراد خونه م یرو همه  یتیامن

 نگاهم کرد: یفرمون بلند کرد و با دل خور یبود. سوار شدم. سرش رو از رو
 . نه؟یمجبور شد -
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 جام. نیحاال که ا-
 روشن کنه که گفتم: خواست

 ه؟ی. مشکلت چمیر ینم یینه. جا -
 کمال تعجب گفت: در
 .نمتیخواستم بب یندارم. م یمشکل -
 ه؟یرفتار ها چ نیا یمعن-
-... 
 من ازت خوشم اومده، پس بذار... یکن یاگر فکر م-

 ادامه ندم. گهیرو بلند کرد که د دستش
شون درگ ییآدم ها- ستند، بهتر م ریکه خود شکالت ه رک رو د هیتونند بق یم

 کنند.
 که بخوام درکت کنم. یگیبه من نم یزیتو که چ-
 منتظر نگاهش کردم. و
 .نهیهم قای. مشکلم دقنمتیخوام بب یدونم چرا م یخودم هم نم -

 یداد و من نم یدرد ستتر م یحرف ها بو نیشتتد. ا رهیبه چشتتم هام خ دوباره
شه. ا ستم روش بهم باز ب  که انتخاب کرده بود به یا یآدم با روش زندگ نیخوا

 یلیحرم سراش! باشم. خ یاز زن ها یکیخواستم  یخورد. نم یچه درد من م
 گفتم: یجد

صال ا - شما هم ا شدم.  خونه،  دی. برOk! دیجا نبود نیمن متوجه منظورتون ن
 .دیاستراحت کن
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من رو از حرف هام منصتترف نکنه. اون شتتب تا  یزیشتتدم که چ ادهیپ عیستتر
 بودم. داریصبح ب

□ 
کردم.  یم یرو ط یستتنگالخ ینشتتستتته بودم و جاده ها دیفرمون پرا پشتتت

سته بود و آدرس م ونیهما ش باهاش تماس گرفته بودم  روزیداد. د یهم کنارم ن
 طبق روند زیقراره شتتروع کنند، خبرم کنه. اما گفت همه چ یکه اگر کار خاصتت

 یرادو اف ختلزم زاتیتجه یها یندگیتونم برم که من رو با نما یقبله. امروز م
 دارند، آشنا کنه. یانتخاب ملک و ساخت و ساز دست یکه تو

شماره و کارت و کاتالوگ  فمیو ک میرفت یبود که امروز م ییجا نیسوم نیا از 
شش  ونیتر همادخ یرو پارک کردم و در عقب رو برا نیپر شتده بود. ماشت که 

 ساله بود باز کردم و گفتم:
 !ثهیحد نییپا ایب -
 خاله مردم این قدر تکون تکون خوردم.-
 کرد: یکیاخم کوچ ونی. همادیقر دادن درآورد و خند یادا و
 نکن. تیخاله رو اذ -

 رو گرفتم و گفتم: ثهیحد دست
 جاده. نیداغونه چه برسه تو ا یطور نیمن هم دیپرا نی! اگهید گهیراست م -

 طوره. نیجاده هم نیا یمن هم تو نی: ماشونیهما
 .ستی. نری: نه خثهیحد
 دوست هاتون رفت. یشما هم جلو ی: آبرومن



 111 از شروعقبل 

 رو دوست دارم. ی. من سادگستین نی: آبرو که به ماشونیهما
 دنیبا د یو مرد میشتتد یوارد گارا  بزرگ«. خراب ینه ستتادگ»دلم گفتم  یتو

 کرد و با اشاره به من گفت: یجلو اومد و احوال پرس ونیهما
 خانومتون هستند؟ -

 با خنده گفت: ونیجا خوردم و هما من
 سیاطراف تاستت نیهم یماه یمزرعه  هیاز همکارها هستتتند. قصتتد دارند  -

 کنند.
هم جوون بودم و  یلیکه زن بودم، خ نیاعتماد نگاهم کرد. عالوه بر ا یب مرد
 دادم که باور نکنه. یاون مرد حق مبه 

 آهسته گفت: ثهیحد
 دونه مامانم مرده! یآقاهه نم -

 رو ناز کردم و گفتم: موهاش
 خدا. شیرفته پ -
 . گفت:دمیدلم به حرف خودم خند یتو
 . مرده!رینه خ -
فام به که  باره  میبود رفت یمحستتن شیلیدفتر اون مرد   زاتیتجه متیق یو در

که تمام مدت طرف صتتحبت  م؛یصتتحبت کرد یهواده یانتقال آب و برج ها
کرد. زود تر از دفتر  یبه من نگاه هم نم یحت بایبود و تقر ونیهما ،یمحستتن

بهم دستتت  یبا من اومد و دستتتم رو گرفت. حس خوب ثهیخارج شتتدم که حد
گاه باهاش هم زاد پندار شت ناخودآ زدم کردم. لبخند  یم یداد. چون مادر ندا

 و گفتم:
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 مهد؟ یچرا امروز نرفت -
 کنم. تیرو اذ یخواستم عل یم-
 ه؟یک یعل-
 .گهیبابام د-

 کردم و گفتم: تعجب
 . گ*ن*ا*ه نداره؟ «یعل» یگیچرا به بابات م -
 گفتن رو دلم بود.« بابا»عمر حسرت از ته دل  یفکر کردم که من همه  نیا به
 کنه؟ تیچه طور اون من رو اذ-
 .یکن یکنه. تو فکر م ینم تیاون که تو رو اذ-
 خوام. یمادر جون. من نم یخونه  برهی! همش من رو مرینه خ-

 .ادیکه از دور م دمیرو د ونیجوب بپره و هما یکردم که از رو بلندش
 خب مودبانه بهش بگو.-
 خوام. یرو م یداره تا بزرگ شم. من عل یمادرجون گفته من رو نگه م-

شد یزیشده بود و چ کینزد ونیهما سوار   م،یو به طرف مزرعه رفت مینگفتم. 
 ینگاه کردم که اخم کرده بود. دلم گرفت. قبال فکر م ثهیبه حد نهیراه از آ یتو

ه پدر نصتتف هیشتتدم، بهتر بود. اما االن نه!  یپرورشتتگاه بزرگ م یکردم اگر تو
ها  یصتتندل نیستترش رو از ب ثهیحد هویبود.  یچیداشتتتن هم بهتر از ه مهین
 آورد و گفت: رونیب

 خوام. یم یمن بستن -
 .ستیجاها که مغازه ن نی: اونیهما
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 .ی: من بستنثهیحد
 بلند تر گفت: یکم ونیهما

 بعدا. -
 بود. یزیچ هی دی. شامیکم بگرد هی دی: بذارمن

 .ستی: نونیهما
 خوام. یم ی: من بستنثهیحد

 گفت: یعصب ونی. همادیکش غیمشت زد و ج ونیهما یبه شونه  و
 .ستیمغازه ن ینیب یسر جات. مگه نم نیبش -

 ها باشه. یفرع یتو دی: شامن
 گفت: یجد ونیشد. هما یکه از جاده جدا م یراه یتو دمیچیپ

 .دیرو بر رتونینه خانم. مس -
 سوخته بود. گفتم: یلیکرد نگاه کردم. دلم خ یم هیکه حاال گر ثهیحد به
 ...میکه ندار یعجله ا -

 یادامه دادم. صتتدا ریبا اخم نگاهم کرد. دنده عقب گرفتم و به مستت ونیهما
تونستم دخالت کنم.  ینم یاعصابم بود ول یاومد و رو یم ثهیآروم حد ی هیگر

 تنها شدم گقتم: ونیبا هما یشدنشون وقت ادهیموقع پ
 که کمبود مادر رو حس نکنه. دیهواش رو داشته باش شتریب دیبا -

 نگاهم کرد و گفت: ناراحت
 کار کنم؟ یچ گهیکردم. د لیرو تعط میزندگ یهمه  -

که بگم  یجلو مد  مادربزرگش نبرش»زبونم او نه   ینگفتم، دلم نم یول« خو
ضول ست ف شت، هما یخوا شم. وقت برگ ا رو ازم جد ثهیبه زور حد ونیکرده با
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اقع کردم. در و ینم هیگر یبچه بودم دنبال کس یانداخت، من وقت ادمیکرد. که 
 نداشتم. هنوز هم ندارم. یحس وابستگ

□ 
حستتاب و کتاب و  ریجشتتن بودند. من هم درگ یکارها ریدرگ دیو فرشتت کاین

شروع کنم. حت یپرو ه ا یبرا یزیبرنامه ر  یااز بچه ه یبا عده ا یکه قرار بود 
کار صتتحبت کرده بودم و مشتتورت  نیا یته ام، درباره رشتت دیدانشتتگاه و استتات

شب ن به  یخواب یکه ب منبه خونه اومد و  رترید شهیاز هم کایگرفته بودم. اون 
 یکه زود م شتتتهیبودم و خانم هم بر عکس هم ونیتلوز یستترم زده بود، جلو

 :به طرفش رفت و گفت عیوارد شد سر کاین یدر حال مطالعه بود. وقت د،یخواب
 .یکرد ری. دزمیعز -
 مامان! پدرم در اومد تا نوبت گرفتم.-
  ورنالش کو؟-
گذاشتتتت و خودش  زیم یآورد و رو رونیلپ تاپش ب زی ورنال رو از ک کاین

 کاناپه لم داد. تا چشمش به من افتاد برق زد و گفت: یرو
 .ایب ینار -
اپه کان یتر. بلند شتتدم و به طرفش رفتم. رو عیبا دستتت اشتتاره کرد که ستتر و

 کنارش نشستم و گفتم:
 لباس عروسه؟ -
 آره؟ -
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شتتدم و تمام مدت به  رهیخورد خ یدستتت خانم ورق م یکه تو ییطرح ها به
خاب م نیا کدوم رو انت که اگر من بودم  به ا یفکر کردم  عد   جهینت نیکردم. ب

 !«ره؟یمن رو بگ ادیم یک»که  دمیرس
عال یکی یرو خانوم عا  به نظر من هم واق کث کرد.  ها م با  یاز عکس  بود. 

 عکس گذاشتم و گفتم: یانگشتم رو رو جانیه
چشم و  یباشه که به رنگ قهوه ا یریش دیقشنگه! مخصوصا اگر با سف یلیخ -

 یاد. یموهات م
 و گفت: دیخند کاین

 بود. نیاز سه تا انتخاب من هم یکیاتفاقا  -
 ال انداخت و ورق زد و گفت:ابرو با خانم

 .ستینه! اون خوب ن -
با حس ها نیا دیکردم ن ظه  مادر و دختر بگ نیریشتت یلح با گفتن رمیرو از   .

 ت:دستم رو گرفت و گف کایبلند شدم که به اتاقم برم. ن« همه شون قشنگند»
 تو با دکتر حرفت شده؟ -
 من؟! نه! چه طور مگه؟-
 گفت، انگار ازت دل خوره. یم دیفرش-
 خورد. یچشمت ابرو، بهش بر م یباال یگفت یآدالن م نیا به
 ؟یبابت چ-
 شمال؟ یریم یدونم. بهش نگفته بود ینم-

 از آدالن نبود. گفتم: یروز بود که از شمال برگشته بودم و خبر سه
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با اون هماهنگ  یگفتم؟ از ک یم دیبا یچ یبرا - تا حاال من برنامه هام رو 
 کنم؟ یم
 ؟یاون چرا انتظار داشت تو بهش بگ-

 کردم ذهنشون رو منحرف کنم: یکردند سع یدو مشکوک نگاهم م هر
 بدم. ونیبه هما یزیخواسته چ یم دیچون معرف من بوده. شا دیشا -

 گفت: کایاز عکس ها رو باال آورد و به ن یکی خانوم
 چه طوره؟ نیا -

تاقم رفتم. م نیدور کردن من ا یبود که برا واضتتح به ا  دونستتتم یرو گفت. 
شا شب از من ناراحت بود.   دیشمال رفتن من بهانه بود و آدالن به خاطر اون 

 بدم! شیدلدار شیالیانتظار داشت ب*غ*لش کنم و به خاطر مشکل خ
 با آدالن تماس کردم که یخودم رو راض یکشمکش ذهن یفردا بعد از کل صبح

 یبه اون هم اطالع م دیرفتن من به مزرعه اون بود و با ی. باالخره واسطه رمیبگ
 نیبه ا گهیدادم. اما بعد از چند تا بوق، ریجکت کرد. به خودم فحش دادم که د

 آدم رو ندم.
 ساعت بعد خودش تماس گرفت و با لحن طلبکارانه گفت: چند

 ؟یکار داشت یچ -
…- 
 باش. کار دارم.زود -

 رو جمع و جور کردم و گفتم: خودم
 !دیگفت، از دست من دلخور یم کاین -
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 از دستت دل خور باشم؟! ایکه من به تو فکر کنم  یهست یتو ک-
 دماوریشدم و به خودم لعنت فرستادم که بهش زنگ زده بودم. اما کم ن ناراحت
 و گفتم:

.ok - راحت شد. خداحافظ. المیپس خ 
 ن؟یهم-
 ؟یپس چ-
 شمال؟ یریم ،یچرا به من نگفت-

 کردم خون سرد باشم: یدادم و سع رونیرو با صدا ب نفسم
 بهت گفته. ونیهما یکردم آقا یداشت؟ فکر م یچه لزوم -
 . خوبه بهت گفته بودم حالم بده!یحالم رو بپرس یزنگ نزد یحت-
-... 
 !میحلش کن دی. بایا هیاز قض یخودت بخش-
-... 
 دنبالت. امیجلسه دارم. عصر م-

 داد: smsکرد و  قطع
- .4:30 
  نینه به اون برخورد تند، نه به ا«. شه یچه قدر زود پسرخاله م»خودم گفتم  با
 م.کرد یها رو تموم م یموش و گربه باز نیو ا دمشید یم دیبا« میام دنبالت!»

□ 
ش یتو یوقت شم ها نشیما ستم و به چ ش که  مدینگاه کردم، فهم نشیغمگ ین
رو کش دادم. البته از خودم  انیجر نیاومدم. کارم اشتتتباه بود که ا یم دینبا
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س یمطمئن بودم. من آدم شم؛  ینبودم که به ک سته   شیب یمرد چیه یرو ایواب
 حساب کنم. یمعمول یدوست هیتر از 

ناراحت بود. حت نیماشتت جا  نیکردم ا یحس م یرو حرکت داد و هنوز هم 
تونستم درکش کنم. پشت چراغ قرمز، به طرفم  یاجباره، که نم یبودنش از رو
 اخم هاش باز شد و گفت: عیسر یلیبرگشت و خ

 خوشت اومد؟ -
 بود و االن تن من بود، نگاه کرد. دهیکه خودش خر ییمانتو به
 نداشتم. دیسف یکه خراب شد، مانتو یممنون! به جز اون-
 ؟یدوست دار دیگفتم سف یدید-
 یرو گرفت و تکون داد و ستترفه  دشیجذب ستتف راهنیپ ی قهیبا انگشتتت  و

 یشتتونیپ یاز موهاش رو از رو یو تکه ا دیکه اون هم خند دمیکرد. خند یالک
 کنار زد و حرکت کرد.

 م؟یریکجا م -
 .ییجا ،یشاپ یدونم! کاف ینم -
 .نمیجا بش هیمن حوصله ندارم  -
 !؟یببرمت شهر باز یخوا ینکنه م -
 هی. به عنوان میخورد یو پاپ کورن م میزد یپارک قدم م یستتاعت بعد تو مین

و « خورم یرو نم نیا»ها و  یهم بد نبود. اگر لوس باز ادیز یدوستتت معمول
 ذاشت! یهاش رو کنار م« راه نرو یجور نیا»و  «نمیش یاون جا نم»
 .ومدمیخوب شد با کت و شلوار ن-
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 نگاه کردم و گفتم: شیمه اسور نیج به
 .یمن یکردند بابا یفکر م یآره! اون طور -
 برگشت و گفت: یاخم مصنوع با
 و پنج سالمه! یمن همش س -
 ازدواج کرد. یکمه؟ آرمان تو بیست و سه سالگ-
 بشه؟ یقحط دیترس یم ؟یکن یم یشوخ-
رو که  یبابا و آرمان حالم گرفته شتتد و ُذرت یاون روزها و دعوا ها یادآوری با

 برداشته بودم، به بسته برگردوندم.
 شد؟ یچ-
 .میسوار بش یزیچ هی میبر-
 .نهیاز کارمندهام ممکنه من رو بب یکیوقت  هیتو برو... من آبرو دارم. -
 شناسنت. یسر و وضع نم نیبا ا-
گاه دستش رو از مچ کش و  و گفتم: دمیناخودآ
 .رمی! من تنها نمایب -
 عمرا! -

گاه ها ع میترن نشتتستتته بود یبعد تو ی قهیدق پنج  یآفتاب نکیو آدالن مثل کارآ
 نشه... ییزده بود و حالت موهاش رو عوض کرده بود؛ که شناسا

صز شد یباز ن سوار  خودش  یصورتش جا یو اون حالت اجبار تو میها رو 
و به فواره ها  میاستتتخر، نشتتستتت یورو به ر مکِت ین یرو به آرامش داده بود. رو

استتتخر رو کار  یخواستتت فواره ها یاون روز افتادم که بابا م ادی. میشتتد رهیخ
از پشت  امیو پ کایو ن منداد.  یبود و دستور م ستادهیسر ِ کارگرها ا یبذاره. باال
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بشتتند.  زیکِز استتتخر که قرار بود تم ی. افتاد وستتط ل*ج*ن هامیهولش داد
 یعصتتبان یلیاون روز خ یکرد؛ ول یدعوا نم ادیز شتتهی. هممیدر رفت عیستتر

ا که اشکشون در اومد ام چوند؛یپ یرو حساب امیو پ کای. گوش ندیدنبالمون دو
احستتتاس  یلینگفت. اون روز خ یزیفقط اخم کرد و چ د،یبه من رستت یوقت

 دارم. هیفرق مهم با بق هیکردم  یداشتم و فکر م یخوب
 خورد، به خودم اومدم و گفتم: یورتم تکون مص یدست آدالن که جلو با
 ه؟یچ -
 ؟ییکجا-
 جا! نیهم-
سب و صله  دهیاز اون که کامال به من چ شونه هام بود، فا ست چپش دور  بود و د

 و گفت: دیگرفتم. خودش هم کنار کش
 ؟یشیم یرسم هویتو چرا  -
 کنم. یم تیرو رعا یدوست ی. فاصله شمینم یرسم -
 .یکن یناجور م یها یشوخ امیتو با پ دمیمن د یول -

 و گفتم: دمیخند
 .یتو دوست من ی. ولمیبا هم بزرگ شد امیمن و پ -
 کردم: دیتاک و
 !یدوست معمول -

گذاشتتت.  بشیج یبلند شتتد و دستتت هاش رو تو مکتین یکرد. از رو اخم
صدا شن یداد یهمون لحظه  ست دمیاز دور  ست. به  یرو یو د ش شونه ام ن
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. میدیستترباز ستتبزپوش د هیرو با  یخانم چادر هیو  مینگاه کرد مکتیپشتتت ن
 لب گفتم: ریز
 لعنت! -
ر کردم. اگ یکرد، برگشتتتم. واقعا درکش م یطرف آدالن که با بهت نگاه م به

شتتناخت،  یکه ممکن بود ما رو ببرند، اون رو م ییهر جا ایاطراف  نیا یکستت
عث آبرور حب خ نیبود. درز ا یبزرگ یزیبا ته، صتتتا فاخ که دکتر آدالن  بر 
شگاه ها سش تو یا رهیزنج یفرو ا شد، ب یم دایپ یهر خونه ا یفاخته که اجنا

ضاح افت هیسه، سوار ون ارشاد بشه...  یپارک درجه  هی یمن، تو هیشب یدختر
 و خفت کردن شروع شد. دیبزرگ بود. باز تابستون رس

 به حرف اومد: زن
 ه؟یچه سر و وضع نیا -
رو  هام نیو طبق عادت آست یسرمه ا نیو ج دیسف یخودم نگاه کردم. مانتو به

 خودم عیصورتم بود. سر یرو یداشتم. موهام کم یمعمول شیتا زده بودم. آرا
 رو مظلوم کردم و گفتم:

 .ارهیبرام لباس ب گمی! االن به مامانم مدیببخش -
 ؟یدار یآقا چه نسبت نیپس قبال هم گرفتنت! با ا-
 ؟یک با-
 بود، نگاه کردم و گفتم: ستادهیا یظاهر ِی آدالن که با خون سرد به
 جا بود. نیمن اومدم، ا -

 به حرف اومد: سرباز
 کنارت نشسته بود. -
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 وار گفت: وسزیرو درآورد و  نکشیع آدالن
 رفتم. یکه داشتم م دیدید -
 و به طرف زن برگشتم: «سیدهنت سرو» دلم گفتم  تو
 کشه. یمامانم من رو م !دیببخش -
 . بلند شو...یدیتعهد م ،یایبا ما م-

ش بازوم شتم و بدون نگاه به آدالن به طرف چند نفر د فمی. کدیرو ک  گهیرو بردا
 بودند، رفتم. دهیتو چشم تر از من پوش ییکه لباس ها

صد براش اهم کی یبودم. اگر حت ناراحت شتم، این قدر راحت کنار  تیدر  دا
و  غیج غیج یدونستم. صدا یمتناقضش رو نم یرفتارها نیا لیدل .دیکش ینم
. اعصابم واقعا داغون شده بود. دیچیپ یسرم م یتو یالک یو التماس ها هیگر
شتتده  کیپارک نزد ینکرد با پول مشتتکل رو حل کنه. به خروج یستتع یحت
رو محکم گرفتم و خدا رو شتتکر  فمیو اطراف دقت کردم. ک ابونی. به خمیبود

. دمیدو ابونی. تا سته شتمردم و به طرف خدمیکردم که کفشته پاشتنه دار نپوشت
 یبلند شد. به شلوغ د،یدو یکه دنبالم م یو قال زن ها و داد سرباز لیق یصدا

 یدم. ستترباز همچنان میشتتن یبوق و داد راننده ها رو م یزدم. صتتدا ابونیخ
. دنبال قاتل و دزد که نبود. از وسط دهیادامه نم ادیزمطمئن بودم که  ی. ولدیدو

ند، بلند کرد یم قمیرو تشو ادهیپ یسوت دو تا پسر که تو یو صدا دمیبلوار پر
صدا ست هیترمز  یشد.  ش یهاش رو کیسمند که ال سفالت ک شد، به  دهیآ

. دمیدو ی. حالم بد بود و فقط میعقب یها نیگوشتتم خورد و بعد بوق ماشتت
سرباز ضور  شتم. به جز نگاه دمیدو یکردم اما م یرو حس نم ح . به عقب برگ
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نبود. نفسم  یزیاطراف ، چ یچند راننده و خنده و تعجب آدم ها یعصبان یها
شتتدم و در بستتت  یکردم پاهام جدا شتتده. وارد فرع یاومد و حس م یباال نم

صندل شتم تا مغزم ازین یانر  ی هیتخل نی. به ادمدا هیتک یگرفتم. به  منفجر  دا
ش شه. گو شماره  مین به عنوان  گهیآدالن افتاد. جواب ندادم. د یزنگ خورد و 

دانشتتگاه همراهم  یپستتر ها یهم قبولش نداشتتتم. اگر حت یدوستتت معمول
 دادند. ینشون م یواکنش هیبودند، 

 ت:گف یتماس گرفت و با نگران کایعمارت بودم؛ که ن یساعت بعد تو مین
 ؟ییکجا -
 خونه!-

 گفت: دهیبر دهیو بر دیخند بلند
 گرفتنت. گهیدفعه د نیفکر کردم ا -

 نگفتم. یزیو چ دمیخند
 نگرانت بود. یلی... خ ؟یبا دکتر بود-

 زدم و گفتم: پوزخند
 ؟یبهش گفت یچ -
 تونه! یباز هم م چونده،یتا حاال سه بار پ یگفتم نگران خودت باش. نار-
 ها رفتار کرد. ی... مثل دختر مدرسه ابه عموش نرفته باشه دیدعا کن فرش-
 چه طور مگه؟-
 !الیخ یب-
5 
 نه! اینشسته بودم و مردد بودم که برم  نیماش یتو
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الخره که ب»انداختم و با خودم گفتم  «یریآ انس مستکن کب» یبه تابلو ینگاه
 «؟یچ
سته بودم که  ادهیپ افتاد با خود حامد تماس نگرفتم؛  ادمیشدم و هنوز در رو نب

نه. شتتماره اش رو گرفتم و منتظر شتتدم. بعد از دو تا بوق  ایهستتت  نمیکه بب
رو  نیدر هستم، خودش به استقبالم اومد. ماش یجلو دیفهم یجواب داد و وقت

جفت چشتتم  کی. می. با هم وارد شتتتددمیدر بهش رستت یقفل کردم و جلو
شمگ شت. هول کنیخ سر! به طرفمون برگ سر  که فقط« سالم»گفتم  عیردم و 

 تکون داد. به حامد گفتم:
 ناراحت شد؟ -
 نشم. کیبه تو نزد ادیدونم. به من گفته بود ز ینم-
 خواستم، برات دردسر درست کنم. ی. من نمیوا-
 من دخالت کنه. یحق نداره تو زندگ یکس-
 اومدم. یکاش نم-
 افتاده؟ یاتفاق-
 فروش ملک صحبت کنم. ینه. اومدم درباره -
 ؟یزود نیبه ا-
 تونم بکنم. ینم یدستم نباشه، کار یمن تا پول-
 خواد؟ ینم هیهمه سرما نیکه ا یپرورش ماه-
 ندارم. یا گهید زیمن چ-
 گفت: هیزل زد. بعد از چند ثان زیفکر رفت و به م یتو
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 !هیقطع متیپس تصم -
 ؟یدیم شنهادیپ یمتیتو چه ق-
 .یضرر نکن زیذارم که با تخف یم اردیرو دو میل هیپا متیمن ق-
 ممکنه فروش بره؟ یبه نظرت تا ک-
 کشه. یخوره. طول م یفقط به درد مجتمع م نتی. زمهیادیپول ز-
 رو خراب کنند. الیخواست و یدلم ناراحت شدم. دلم نم ته
 ؟یناراحت شد-
 نه.-
 ریگ کی. پشتت ترافرهیو قرار شتد با من تماس بگ میستاعت صتحبت کرد کی

 ها و نیماشتت ینداشتتتت، تمام تمرکزم رو یفیتعر میکرده بودم و چون رانندگ
بار  نیامn یبرا میتصتتادف نکنم. گوشتت ،یریو یریه نیا یبود؛ که تو ابونیخ

که من  د؛اوم smsبار  نیامn یآدالن افتاد. برا یزنگ خورد و باز هم شتتماره 
«  مرانچ» کیبود. از تراف یخوندنش رو نداشتم و تمام حواسم به رانندگ طیشرا

 قهیدق 10رو گرفتم ب*غ*ل، منتظر شتتدم تا زنگ بزنه.  نیخارج شتتدم و ماشتت
 گذشت. خواستم حرکت کنم که زنگ خورد. جواب دادم و بدون سالم گفتم:

 ؟یخوا یم یچ -
 گفت: یعصبان

 چه طرز حرف زدنه؟! نیا -
 باشه منم! یعصبان دیکه با یاون-
 . چرا؟یدیسه روزه جواب من رو نم-
 «.چرا» یدون یتو نم یعنی-
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-... 
 ؟یروت شده زنگ بزن یبا اون حرکت سوپر قهرمانانه ات ، چه جور-
 !؟یباهاشون برم کالنتر ینکنه انتظار داشت-
 داشت. شهینم یچیاز تو انتظار ه-
 !یخفه نکن شیخودت رو با آرا یخواست یم-
-... 
ه ب ؟یبشتتم. به خاطر چ ریدرگ ستتتند،یکه در حد دربون خونه ام ن یبا مردم-

 خاطر تو؟
ستم برا یخودم م من اره . دوبارهیبه روم ب یالزم نبود ه ه،یادیز یلیمن خ یدون

 شم.ب وونهیکم کم د دمیترس یشده بودم. کنترل خودم رو نداشتم. م یعصب
ش نیخاطر خودت. به خاطر ابه خاطر من نه، به - شا  یکه مثل دختر بچه ها ن

 دو نفر آدم. یجلو کلتیبه ه
شده. خودم هم جا خورده بودم. بعد از  سکوت شوکه  ضح بود که  کرده بود. وا

 گفت: یا هیچند ثان یوقفه 
 !یادب یب یلیخ -
 .ینیب یخودت رو نم تیاین قدر همه قربون صدقه ات رفتند که واقع ه؟یچ-
 باهات هم کالم شدم. یمتاسفم که حت-
 تر از ظاهر و پولشون برام مهمه! شیمنم متاسفم که رفتار مردها ب-
ش هیثان به ش دینک سرم  یصندل یرو رو یکه قطع کرد. گو ب*غ*ل انداختم و 

 یلیکرده بود. اما من خ ریگلوم گ یتو یبیفرمون گذاشتتتم. بغض عج یرو رو
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کرد  یفکر م ه؟یکرد ک ینکنم. فکر م هیبودم، گر وقت بود که به خودم قول داده
 ها رو تحمل کرده بودم. نیمن مهمه؟! من سخت تر از ا یبرا
□ 
بودم ان قدر آدم باشتته که  دواریکه دعوا کرده بودم حالم گرفته بود. ام روزید از

 هی، ظهر بود کیشده بودم و االن که نزد ودینکنه. صبح پر انیرو وارد جر یکس
 اوری»خوردم. آهنگ  یتاِب کناِر استتتخر، تکون م یمستتکن خورده بودم و رو

 یتراس غرب یرو اطمهف دمیدادم؛ که د یرو گوش م وشیدار« مومن شتتهیهم
 :گهیکه م دمیرو از گوشم در آوردم و شن ی. هندزفردهیبرام دست تکون م

 جا. نیا ایجان! ب نهینار -
 . از نرده ها خم شد و گفت:ستادمیرفتم و رو به تراس ا وانیطرف ا به
 اتاقش منتظره. یعمه خانم کارت داره. تو -
 .رمی. االن میمرس-

اتاقش نشستم، مونده بودم که درباره  یکاناپه  یرو یورود گرفتم. وقت ی اجازه
شن ی شت ارشاد. چ ای دهیدعوا  سوت یزیگ  ندم. بعد از چند لحظه ینگفتم که 
 مختصر گفت: یلیخ
 با من تماس گرفت. یریکب -

 خون سرد گفتم: یلیبود که تا آخر خط رو بخونم. خ یجمله کاف نیهم
 خواستم بهتون بگم. یخودم م -
 ؟یرو بگ یزیچه چ-
 .دندیکه کالغ ها زحمتش رو کش یزیهمون چ-

 کرد و گفت: اخم
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 خودم بهش سپرده بودم. -
-... 
 ؟یخونه باغ رو بفروش یخوا یم-
 بله!-
 چرا؟-
 پول الزم دارم.-
 ؟یبه خاطر چ-
 !؟دیدون ینم یعنی-
 .یبه هر حال... تو حق فروش اون ملک رو ندار-
 گفت! یم یتعجب نگاهش کردم. چ با
 که حق ندارم؟ اون ملک به نام منه. یچ یعنی-
 .میکرد یما بوده... سال ها اون جا زندگ یاون جا خونه -
-... 
 حق نداره اون جا رو بفروشه. یکس-
 .دیاگر این قدر مهم بود. پس چرا ولش کرد-
 .میداشت یلیحتما دل-
 رو گرفتم. ممیمن تصم-
 کنم! یحرفم رو تکرار نم-

 شدم و بلند تر از معمول گفتم: یعصبان
 !نیخوبه. آفر یلیفروخت. خ شهیکه نم دیرو به نام من کرد یزی! چیجد -
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 وارد شد و گفت: کایباز شد. ن در
 شده؟ یچ -

 و گفتم: دمیخند یعصب
 .دی! من رو مسخره کردیچیه -
 کرد، برگشت و منتظر موند. یبه طرف عمه که با حرص به من نگاه م کاین

 رو به من گفت: عمه
 ؟یخوا یچه قدر پول م -
 یبا چه پول دیکرد یشتتمال؟ فکر م رمیم یبه خاطر چ دیکرد یپس فکر م-

 قراره مزرعه بزنم؟
 .دنیبهت م یخوا یکه م یبچه ها پول-

 زدم: داد
 !رم؟یو آرمان بگ کایکه خودم دارم رو از ن یپول -

کرد. عمه دوباره به  یخانم هم وارد اتاق شتتده بود و با خشتتم نگاهمون م حاال
 حرف اومد:

مان م - قتیازت بخره... تو ل گمیبه آر ندار ا  ی... اون خونه یاون خونه رو 
 ماست. یاجداد
 هنوز هم بلند بود: صدام

 د؟یپس چرا به نام من کرد -
 .دمیرو اون روز نفهم شیبه خانم انداخت که معن ینگاه عمه

 گفت: عیسر کاین
 از من، کار از تو... یاستخر ماه ی هیخرم. اصال سرما یمن ازت م -
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به جمع نگاه کردم و ب با با  نیرفتم. ا رونینفرت  همه وقت اجازه داده بودند، 
 خودم دست و پا کنم. یبرا یکار هیفکر برم شمال و برگردم که قراره  نیا
ش هی سو  دمیمانتو پو شتم و رفتم پا چیو  شد و از جاش بلن زی. عزنییرو بردا د 

 گفت:
 حال؟ نیمادر با ا یریکجا م -

 یهروقت اعصتتابم خرد بود، م ی. از بچگدهیبود که صتتدامون رو شتتن معلوم
 تر از آشپز ِ خونه، دوستش داشتم. گفتم: شیب یلی. خششیاومدم پ

 گردم. یزود برم -
 و گفت: دیرو گرفت و به طرف اتاقش کش دستم

 .یکن یرانندگ یطور نیبه ابوالفضل اگه بذارم ا -
 کی بااتاقش نشسته بودم و دست هام رو دور زانوهام قفل کرده بودم.  ی گوشه

 کمر دردم افتادم و گفتم: ادیگل گاو زبون و نبات، کنارم نشست.  وانیل
 ؟یمسکن ندار زیعز -
 کنم. دایپ یزیچ هیصبر کن -

 قرص رو به طرفم گرفت یبرگشتتتت. بستتته  قهیو بعد از چند دق رونیب رفت
 وگفت:

نه. همون  یم ضیتر آدم رو مر شیها ب زیچ نی. ایتر نخور شیب یکی - ک
 نباتت رو بخور.

. دمیخواب نیزم یو رو دمیجرعه از نبات داغ رو هم سر کش هیرو خوردم.  قرص
 برام جا پهن کرد و بالش گذاشت. گفتم: عیسر
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 خوبه. یجور نی. همزیخواد عز ینم -
صرار کرد و رفتم ز یول سرما م یبود ول ریپتو. اوِل ت ریا ساس  دم. کر یمن اح

 صیتشخ یلحظه تو هیشدم.  داریب لمیبود که با زنگ موباساعت چهار عصر 
رو زدم و سالم  call یشدم؛ اما زود به خودم اومدم و دکمه  جیزمان و مکان گ

 حامد به گوشم خورد: یکردم. صدا
 ؟یسالم. خواب بود -
 نه! -
 آخه صدات گرفته.-
 شده؟ یزیچ-
 فروش نذارم! یها لیرو تو فا نیآره. بابا گفت زم-
 دونم. عمه ام بهش گفته. یم-
 .ییکار کنم؟ مالک تو یچ-

 مکث کردم و گفتم: یکم
 مجبور شم بدون اطالعشون بفروشم. دیدارم. شا یفعال دست نگه م -
-... 
 ؟یا هیپا-
 بزرگ... یکار یمخف نی. چه برسه به ارمیهم با پدرم درگ یطور نیمن هم-
 .ستیکنم. مهم ن یدرک م-
 کرد. یبشه کار دیبه من بگو. شا ،یگرفت یمیهر تصم-
 ممنون.-

 م.پتو رفتم و چشم هام رو بست رینداشتم. دوباره ز ییاشتها یبودم؛ ول گرسنه
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□ 
که خانواده اش اصرار دارند، با  نیا یساعت حرف زدن درباره  میبعد از ن الدن

 نداره، گفت: لیتما ادیپسرخاله ش ازدواج کنه و خودش ز
 ؟یکرد یکار م یچ یتو بود -

 و گفتم: دمیخند
 یناز م یپستتِر خوب، تو دار یقحط نیا یمن تو زِ یکردم. عز یبا کله قبول م -
 ؟یکن
 ترسم. یکنم، م ینه. ناز نم-
ست یتو اگر نم- سیزد یساعت درباره اش حرف نم مین شیخوا  ی. اونم با ک

 کنه. یمجابت م یکه مطمئن
 و گفت: دیخند

 قبول کنم؟ یگیم یعنی -
 عاشق باشند. دیچرا نه؟ همه که نبا ه،یهستند و پسر خوب یهمه راض یوقت-
 .گهیرو م نیهم هم دایل-
-Ok زنه. یدر م یک نمیصبر کن بب 
 باشه.-

صدا در شدم.  شد. ک یبالکن رو باز کردم و وارد اتاق  ضح تر   بود یدر زدن وا
 افتاد که چهار ادمیو  دمیرو د کایکه این قدر مودب شده بود! در رو باز کردم و ن

شتتتام و  یبرا ینرفتم. حت رونیاز اتاق ب ادیروزه باهاش حرف نزدم و اصتتال ز
 نهار.
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 گوشم گفت: یتو الدن
 بود؟ یک -

 داخل. به الدن گفتم: ادیرو باز کردم که ب در
 . پس مشکل حل شد؟کاستین -
 بودم. دهیرس جهینت نیخودم هم به ا-
 .یکار کرد یچ نمیبب رم،یگ یتماس مبعدا باهات -

شت م کایقطع کردم ن یوقت سته بود و با لپ تاپم ور م زیپ ش  زیم ی. رورفت ین
 نشستم و گفتم:

 خب؟ -
 شکنه! یم-
 هستم؟ لویمگه من چند ک-

 باال انداخت و گفت: شونه
 بود؟ یک -
 کنه. یالدن. داره شوهر م-
 ؟یبا ک-
 پسرخاله اش.-

 دور چرخ زد و گفت: هی یصندل یرو
 !؟یاالن مثال قهر -
 نه! مگه بچه ام.-
 ؟یکن یرفتار م یطور نیپس چرا ا-
 ؟یچه طور-
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 تراس: ی شهیش یباال انداخت و بلند شد، رفت جلو ابرو
 زنده ام، ُمردم... یوقت نگ هیمنه.  یعروس گهیشونزده روز د -
 نداره. یریتاث ادشینفر کم و ز هی. گنیها م یلیخ-
 پوزخند زدم. به طرفم برگشت و گفت: و
قدر مهمه؟ وقت یعنی! یتلخ شتتتد یلیخ -  اون یتون ینم یدیفهم یپول این 

 رفتارت عوض شد! یلیخ ،یملک رو بفروش
فروخت رو به نام  شتتهیکه نم یزی! تنها چ؟یفهم ی! چرا نمستتتیپول مهم ن -

 بابات ارزش نداشتم. یسگ در خونه هم برا یبه اندازه  یعنیمن کردند. 
 گفت: یلحن رو نداشت، با ناراحت نیکه انتظار ا کاین

 تونم حاال حاال ها بفروشم؟ یرو م دهیکه به من رس ییزایچ یفکر کرد -
 رو بلند تر کرد و گفت: صداش

فروخت. من هم فقط  شهی. نمهیثروت خونوادگ ه،یشیثروت همش نما نینه! ا -
 دیکنم. تازه همون ها هم با یسود سهام استفاده م ایه از درآمد کارخونه و کارگا

 یصادق یدون یآدم جواب پس بدم. تو که م یرد بشه و به کل لتریاز شصت تا ف
 .رهیپول دادن چه قدر سختگ یتو
 شد. ینم میحرف ها حال نینگفتم. دل خور بودم و ا یزیچ

 سکوت گفت: قهیاز پنج دق بعد
 کار دارم. یپاشو حاضر شو! من کل -
 کار؟ یچ-
 .یخونه رو بسپرم به کس نیزایخوام د ی. نمدهیسفارش هام رس-
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 م؟یفقط من و توا-
 رسند. یکارگرها هم م م،یو ناهار بخور میهم هست. تا طرح بد دیفرش-
بختانه و خوش میخونه بود یبعد تو ی قهینگفتم و حاضر شدم. بیست دق یزیچ
بودم و  دهیگشاد با ساپورت پوش کیتون هیکرد.  یخوب کار م ییسرما ستمیس

سب یموها سته بودم. ن یبلندم رو دم ا سیمردونه  راهنیهم پ کایب شلو یا ارک و 
 یچ میدونستتت یم. نمیدیو خند میخودمون نگاه انداخت پیبود. به ت دهیپوشتت
 به آشپزخونه اشاره کرد و گفت: کایکه مناسب کار کردن باشه. ن میبپوش

 ؟دمیخوب چ -
 همه خاک گرفته. یآره. ول-
 .رمیگ یآخر دوباره کارگر م یهفته -
 م؟یکار کن یاالن چ-
 .ارهیشرکت رو ب یکارگرها دیتا فرش میطرح بد-
 .اری. برو پرده ها رو بمیدیطرح رو بعدا م-
 .میستیما که بلد ن-
 د؟یدار هیچهارپا-
 آره.-

سراغ چهارپا من شون تا پذ هیرفتم  شون ک ه ها هم پرد کایآوردمش. ن ییرایو ک
دونستم از کجا شروع کنم. از عکس  یبزرگ بود و من نم یلیرو آورد. پنجره خ

ت ساعت گذش میچه کار کنم. ن دیکه با دمیکه انتخاب کرده بود، فهم یپرده ا
 پرده رو نصب کردم. گفتم: یو با بدبخت

 خوب شد؟ -
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 گرفت. درست کردم و دوباره گفتم: رادیتا ا چند
 حاال خوبه؟ -
 رو درست کن. نشیینه. پز پا-
 حاال؟-
 رو صاف کن. ریحر یها نیچ-
پارک شتتد.  اطیح یکه تو دمیرو د دیفرشتت یواالن، پورشتته  ریز ریحر یال از

 گفتم:
 بدو. حاج آقاتون اومد. -

 و به طرف در ورود رفت. در رو باز کرد و گفت: دیخند
 !یوا -

 یپله ها کیاتاق. دوباره نگاه کردم که آدالن رو نزد یتو دیبستتت و دو عیستتر
 بشنوه، گفتم: کایکه ن یو بلند، طور دمید یورود

 من هم هستم! مگه نه؟ ،یبهش گفته بود -
 برگشت و گفت: نیبا شلوار ج کاین

 ؟یبه ک -
 دکتر.-
 ؟یش میقا یخوا یگفته. م دیفرش دیشا-
 شه؟ میخواد قا یم یک-

 گفت: کایو ن میبود. هر دو به طرفش برگشت دیآخر از فرش ی جمله
 کس. چیه -
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س عیسر  کرد. من هم یبه طرفش رفت و بازوش رو گرفت و با آدالن احوال پر
 یرو درست کنم. صدا ریحر یها نیاز همون باال سالم کردم و برگشتم که چ

 اومد: دیفرش
 رسند. یکارگرها م گهیباال. صبر کن تا دو ساعت د یجان! چرا تو رفت نهینار -

 .ستی: سخت نمن
 .میکار دار یلیشد. خ ی: زود تر نمکاین

 : اول ناهار!آدالن
و من هنوز  دیچیفضتتا پ یجا به جا کردن ظرف و قاشتتق و چنگال تو یصتتدا

 گفتم: کایبودم. کارم تموم شد و به ن ریسرگرم حر
 خوب شد؟ -
 .یخسته شد ن،ییپا ای. بهی: آره. عالکاین

 .ستین نهیها قر نی: نه! چآدالن
صال مگه با من قهر نبود، ا حاال شده. ا صب پرده  صص ن سه من متخ جا  نیوا

 که دوباره گفت: نییپا دمینکردم و پر یکرد. توجه یکار م یچ
 دوستت مشکل داره؟ یجان! گوش ها کاین -

 باز گذاشتم. نیمتخصص ی: مشکل نداره! عرصه رو برامن
 !ه؟یچهارپا یمن برم باال-
 !یدست ب*و*س یبرا نییپا ادیپرده ب میگینه! م-

شده بود. آدالن به  یب یاز خنده  دیخنده ام گرفته بود و فرش خودم سرخ  صدا 
 طرفش برگشت و اخم کرد.
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 .میو مشغول خوردن شد میدیرو چ لیو وسا میدیها روزنامه کش کیسرام یرو
 گفتم: دینشستن معذب شدند. رو به فرش نیزم یا از روحس کردم مرده

 د؟ینرفت کین کیتا حاال پ -
 منظورم رو گرفت و گفت: عیسر د،یفرش

 ندارم. یمن که مشکل -
 که کنارم نشسته بود گفت: آدالن

 .میدیچ یم زیم یمن دارم! کاش رو -
 .میدار یرو بر م زیم یرو لی. االن وسادی: پس صبر کنکاین

 !دیروش بخور دیشام دو نفره رو با نیشه. اول یم زی: نه! کثمن
 «.اوووغ»دلم گفتم  یشد. تو رهیخ دیلبخند زد و به فرش کاین

 شه؟ یم یکمر من چ زی: پس تکلآدالن
 !یراحت بود ،یاورد یکت و شلوارت رو در م-
 ! تعارف نکن.ارم؟یرو هم در ب گهید یزایچ یخوا یم-

داشتتته باشتته.  یا گهیکه لباس د ستتت،یجا خونه اش ن نیافتاد که ا ادمی تازه
 بار من بهش اخم کردم. نیکه ا د؛یخند یصدا م یدوباره ب دیفرش
 نشسته بود که گفتم: یگوشه ا هی یاز ناهار هر کس بعد

 تا کارگر ها برسند. م؛یشروع کن دیبلند ش -
 نگاهم کرد و آدالن گفت: یبا ناباور دیفرش

 ؟یچ ینعی -
 .مینیو مبل ها رو بچ میکن زیرو تم ییرایکز پذ یعنی-
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 !م؟یبکش ی: طدیفرش
 و گفتم: دمیخند

 خوره! یلباست بر نم یاگه به اتو -
 رسند. ی: الزم نکرده. االن مآدالن

 دیشیکنم شما اگر المپ اتاقتون هم بسوزه، منتظر م ی... دکتر!... فکر میآقا-
 عوض کنه. ادیتا کارگر ب

 داره؟ یرادیچه ا« کردن یخوب زندگ»-
 !هیعرضگ یب ست،یکردن ن یخوب زندگ نیا-
 گفت: تیعصبان با
که در عرض پنج ستتال  یدیعمرت چند نفر رو د ی! تا حاال تویعرضتتگ یب -

 شون رو سه برابر کنند؟ هیسرما
 گذاشت و گفت: جگاهشیگ یرو رو انگشتش

با ا - خاطر راحت ارمیجا پول درم نیمن  به   یکن یکنم. فکر م یخرج م میو 
 که االن دارم، یزیچه قدر بود؟ در مقابل چ دیکه از پدر و مادرم بهم رس یثروت

 اومد. یبه حساب نم
زن  هی. اتهیجز  نیهم یتو یندارم! ل*ذ*ت زندگ یشتتما کار یمن به پول ها-

شوهرش برا ینم سته یزهایچ یتونه تحمل کنه که   رانگیبه د کوچولو هم، واب
 باشه.

 کرد گفتم: یکه نگران نگاهم م کاین به
 مگه نه؟ -
 نگاهش کردم. یشونه باال انداخت که عصبان کاین
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ها نیبهتر یتو ؟یفهم یم ی: تو از ل*ذ*ت چآدالن با  یرستتتوران  پا  ارو
ها، غذا خورد نیمعروف تر ها نیبزرگتر طیبل ؟یآدم  رو  کایآمر یکنستترت 

تتیتعط ؟یگرفت ند ونانی یها رهیجز نیتر بایز یرو تو ال  بیعج ؟یگذرو
 رو... ایدن یسازه ها نیتر

 و گفتم: دمیحرفش پر وسط
به د نیتر، از گفتن ا شیتو ب - ها  له  جام  ،یبر یل*ذ*ت م گرانیجم تا ان

 دادنشون.
-... 
با وجود ا- بدبخت نیمن  مه  ها ،یه ندگ یرو هم تو یادیز یل*ذ*ت   میز

کرده  یو خوش حال تیبار احستاس رضتا کی یداشتتم. اما شتک دارم تو حت
 .یباش

 گفتم: کاینگاهم کرد. رو به ن تیو عصبان یدل خور با
 اتاق ها رو نصب کنم. یپرده ها رمیم -

اتاق  یرو کشتتون کشتتون به اتاق بردم. تو هیستته جفت چشتتم چهارپا یجلو
ساس ها ضاد یاح ست داد. هم حس م یمت شعار دادم.  یلیکردم خ یبهم د

 نداشت که بده. یهم خوش حال بودم که جواب
که نگاهم به  یآخر یتر از همه ناراحت بودم. مخصتتوصتتا از لحظه  شیب اما

 .دمیچشم هاش افتاد و حرص خوردنش رو د
 می. ننمیاومدم که دورنماش رو بب نییاتاق دوم رو هم نصتتب کردم و پا ی پرده

 ییو جا به جا یکار زیشتتد که کارگرها اومده بودند و مشتتغول تم یم یستتاعت
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ست ب یها نیبودند. حس کردم چ رو جا به جا کردم  هی. چهارپاشترهیسمت را
وقت ممکن  چیکردم که ه یفکر م نیها شدم. به ا نیو مشغول پخش کردن چ

 تیکه داشتم، موقع یطیکارها رو کنم. نه با اخالق و شرا نیخودم ا یبرا ستین
دم خو یبرا یم*س*تقل یداشتتتم که خونه  یاومد، نه پول یم شیازدواج برام پ

 یبه خونه باغ رو هم نداشتتتم؛ که برم اون جا زندگ یدگیتوان رستت یبخرم. حت
 هم خطرناک بود، هم یبزرگ یخونه  نیهمچ یکردن تو یکنم. البته تنها زندگ
. اگر دیرستت یهم نم ونیلیکه تو حستتتابم بود به چهل م یمستتخره. تمام پول

نداشتتتم که خرج خودم رو بدم. تو  یدادم، کار یرهن خونه م یتمامش رو برا
 «.گردم یاگر نتونم ملک رو بفروشم، دنبال کار م»دلم گفتم 

 خوبه!-
س ستادهیقاب در ا یتو ست به  ش نهیبود. کتش رو هم در آورده بود و د  طونیو 

 هیه بره. اما وارد اتاق شد و کنار چهارپاکرد. دوباره با پرده ور رفتم ک ینگاهم م
 :ستادیا

 ؟یکن یچرا موهات رو کوتاه تر نم -
 گفتم: یول« به تو چه؟»بگم  خواستم

 شما بودم! یمنتظر اجازه  -
 درستتت کنه. پس کیرمانت یو صتتحنه  هیچهارپا رینبود که بزنه ز دیبع ازش
 یرو دمید هویاما  ها شتتدم. لهیو مشتتغول جمع کردن وستت دمیپر نییپا عیستتر

ست و پا م ستمین نیزم خنده و  یداره م دمیزنم. نگاهش کردم که د یو دارم د
صال نم ست هاش دور کمرمه. ا ستم با ید  منتظره ریغ یلیبگم. خ یچ دیدون
 بود. خودم رو جمع کردم و گفتم:
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 ؟یکن یکار م یچ -
 خنده گفت: با
 !یپر یم نییباال و پا یکه همش دار ییلویچند ک نمیخوام بب یم -
 !وانهید نیمن رو بذار زم-
 ؟یکن یکار م ینذارم چ-
 زنم. آبروت بره! یداد م-
 ...کیچه قدر کالس-

 کوتاه ترم. ازش یلیکه خ دمیباور رس نیو تازه به ا فتمیبود ب کیکرد که نزد ولم
شتم شت تو برگ شد و با بهت نگاهم  یو با م شکمش زدم که خنده اش محو 

 کرد و گفت:
 !یهست ییپر رو یچه بچه  -
 !هیچ ییپر رو یفهم یات خورد، م گهید یجا هیکه  یبعد یدفعه -

 کرد خنده اش رو کنترل کنه گفت: یم یکه سع یحال در
 .لمیادبه، فام یکه این قدر ب یبا دختر شهیباورم نم -
نه- با یب من رک هستتتم،   نییپدرهامون برامون تع دیادب! خطوط ادب رو ن

 کنند.
 تو فطرت آدم هاست. زهایچ یبعض-
 !هیقرارداد زیهمه چ-
 «.منبر یرفت باال نیباز نار»دلم گفتم  یتو و
 منبر! یرفت باال یباز نار -
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 به طرف در برگشتم. با اشاره به پرده گفتم: کاین یصدا با
 خوب شد؟ -
 .یآره. مرس-

لحظه حس کردم  نیرفتم. آخر کایبرداشتتتم و دنبال ن نیزم یرو از رو لیوستتا
شم غره رفتم که فقط ابروش رو  یکه موهام از رو شتم و چ شد. برگ ستش رد  د

 نگاه کرد. یباال انداخت و خرگوش
6 

 داده بود: smsبود که  ونیهما یرفت. شماره  برهیدستم و یتو میگوش
 «؟ییخاله کجا» گهیم ثهیحد -

 و نوشتم: دمیخند
 «.مزرعه ام کینزد» دیبگ ثهیبه حد -
استخرها خبرم کنه، چندبار  یهواده یتماس گرفت که برا ونیهما یوقت روزید

ض صوص یول هیمنتف هیسر ِ زبونم اومد که بگم فعال ق ستم بگم. به خ که  نتون
خواستتتم به آدالن  یم روزی. همون دنهیمهد که من رو بب رهیهم نم ثهیگفت حد

اره. به اون د یبا خودم گفتم چه ربط یقبل نشتته. ول یزنگ بزنم که مثل دفعه 
صور کنه که از عمد ا دیشا یحت  نیبار بهش گفتم که من رو برسونه. بنابرا نیت

ودم گرفته ب میو من تصم ارهیممکن بود هر لحظه جوش ب دیبا آ انس اومدم. پرا
از راننده تشتتکر کردم  دمیدروازه رو د ینرونم. وقت یطوالن یجاده ها یفعال تو

 یهابود که مو یدست تکون دادم. دختر بانمک ثهیحد یشدم. از دور برا ادهیو پ
 کینزد ی. وقتونیداشتتت و مشتتخص بود که به مادرش رفته؛ نه به هما زیفر ر

شدم به طرفم دو سالم کرد. من هم ذوق  دیپله ها  ستم رو گرفت و  و با ذوق د
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 ونیهما دمیمخصوص زدم. سرم رو بلند کردم که د یم و از همون لبخندهاکرد
سر رهیبه من خ س عیشده.  ساختمون رفت یاحوال پر و  میکردم. با هم به طرف 

 گفت: ونیهما
 !یایکردم با آدالن م یفکر م -
 چه طور مگه؟-
 !ادیکه باهاش حرف زدم گفت م شبیآخه د-
 د؟یبهش گفت-
 گفتم؟ یم دینبا-
 د؟ینداره. کار رو شروع کرد یبینه. ع-
 هنوز نه.-

 یجالب یلیخ ینگاه کردم. به هر حال تجربه  قیو دق ستتتادمیمهندس ها ا کنار
 :دمیبود. پرس

 !دیدار یکردم آخر فصل تابستون هواده یفکر م -
 از دست دادند. ژنیامسال هوا گرم تر بود. زود تر اکس-
 رشد داره؟ یرو یریتاث-
 میاز شتتب ها مجبور بشتت یلیفصتتل تابستتتون خ یره تو ینه. احتمال م ادیز-

 .میکن قیتزر ژنیاکس
 کردم، گفتم: یها دقت م یرفتار ماه رییطور که به دستگاه ها و تغ همون

 .دیجا باش نیالزمه که شب ها هم ا یگاه یعنی -
 ها. یماه تیتره. هم فعال نییالزمه. شب ها هم دما پا یگاه-



 145 از شروعقبل 

کشند. تو  یباشم. بچه ها زحمتش رو م ادیم شیکم پ یلیخوِد من خ: ونیهما
 .یدعوت کن یهمکار یچند نفر خبره رو برا دیهم با

 شیساعت ب کینگفتم. تا  یزیدلم غصه خوردم و چ ی! کدوم کار! تویهمکار
نهار بمونم و بعد خودش من رو  یدعوت کرد که برا ونیو هما دیتر طول نکشتت

 نیرو گرفتم و به زم ثهین هم از خدا خواستتته دستتت حدتا چالوس برستتونه. م
 هم ثهیچمن ها نشستم. حد یبود رفتم. رو بیاطراف که پر از درخت س یها

 کنارم نشست و گفت:
 خاله. دلت برا من تنگ بود؟ -

 و گفتم: دمیخند
 معلومه که تنگ شده بود. -
 !ارهیمن رو ب یمبل انداختم تا عل یهندونه ها رو رو یهمه  روزید-
 ؟یکار کرد یچ-
 درآوردم... خچالیهندونه ها رو از -
 دونم! چرا؟ یم-
 .گهید ارهیکه من رو ب-
 اره؟یخواست ب یمگه نم-

 نچ کرد و گفت: نچ
 به مردم عادت کنه! دیگه آدم نبا یم یعل -
 ؟یمگه تو به من عادت کرد-
 گه. ینه! اون همش دروغ م-
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بحث  یشتتتده بودم ول یمیبود. باهاش صتتم دهیبار من رو د هیبچه فقط  نیا
 ست. گفتم: گهید زیچ هیعادت کردن 

 دعوات نکرد؟ -
 کنه. یاون که همش من رو دعوا م-

ست ش نشیآ شون یرو یکیمحو و کوچ یکبود یو جا دیرو باال ک  بازوش رو ن
 شد و گفتم: شیدلم ر دمید یانگشت بود. وقت یداد که جا

 زد؟کتکت هم  -
 نه! انداختتم تو اتاق.-
فاش رو گوش نم- ها ؟یکن یخب چرا حر کار جام  گهیکه م ییچرا  رو ان

 ؟یدینم
 مادر جون. یبره خونه  یمن رو م یه ده؟یمگه اون به حرف من گوش م-
 ه.ک یشه تنها بمون یبذاره... نم ییجا هیسر کار مجبوره تو رو  رهیم یوقت-
 سر کار! رهینم رینه خ-
ستتوال نکنم. چون کم  نیتر از ا شیدادم که ب حیتعجب نگاهش کردم و ترج با

 شد. یم یبه فضول لیکم داشت تبد
 آروم گفت: ثهیحد

 باال بزنه. نیخواد براش آست یمادر جون م -
مثل  یبچه زد. اون هم کستت یجلو دیرو که نبا یخنده. هر حرف ریزدم ز یپخ

 .ثهیحد
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صل یغذا سس از  یمف شغول پاک کردن  سفارش داده بود و من تمام مدت م
حد به ا ثهیدور دهن  ماال من ه نیبودم و فکر کردن  مادر  چیکه احت قت  و

که از من مراقبت کنه. نهار با وجود  ستتتین یبشتتم کستت ریهم پ ی. وقتشتتمینم
و  برم دیکه من گفتم با نیتا ا دیچستتب یلیخ ون،یهما یها یو شتتوخ ثهیحد
شتتد و  یکردنش عصتتب غیج غیاز ج ونیرو شتتروع کرد. هما یلج باز ثهیحد

 دادم و گفتم: ونیآب به هما وانیل هی. رونیپرتش کرد ب
 سنشه. ی. اقتضاگهی! بچه ست ددینیبش -
 مشکل رو داشتم. نی. قبال هم ادیستینه. شما متوجه ن-
 !شمیمتوجه نم-
. مجبور شدم نقل مکان شده بود یمیها صم هیاز همسا یکیبا  شیدو سال پ-

 کنم.
 منه! ریتقص دیدونستم. شا یمن نم-
کنم که چرا این قدر زود! اون بار  ی. فقط تعجب مستتتیشتتما ن رینه. تقصتت-

 .دیطول کش یارتباطش با اون خانم چند ماه
زن  هیبه  اجیهستتت که احت یستتن یخوام دخالت کنم اما دختر شتتما تو ینم-

داره که بهش وابسته بشه و ازش محبت بخواد. من خودم بدون مادر بزرگ شدم 
 تونم درک کنم! یو واقعا م

 یبا اون هم ناسازگاره. حت یمادرم ول شیپ برمشیخاطر م نیدونم. به هم یم-
 از... یلیخ
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 یمیبود قطع شتتد. کر «یمیکر»از کارمند ها که استتمش  یکیبا ورود  حرفش
نگه  یهوا جور یرو دهیرو گرفته بود و مثل موش آب کشتت ثهیحد یبازوها

 داشته بود که به لباس هاش نخوره. با خنده گفت:
 تپل گرفتند. یماه هیبچه ها  -

صبان دهیکه لب برچ ثهیاز حد نگاهم صورت ع ل از افتاد و قب ونیهما یبود، به 
 گفتم: فتهیکه انفجار اتفاق ب نیا

 مهندس! -
 طرف من برگشت و ادامه دادم: به
 کنم! یخواهش م -

 :دمیپرس یمیبود گرفتم و از کر نیزم یرو که حاال رو ثهیحد دست
 هست که بتونم بشورمش؟ ییجا جا نیا -
 پرسم. یم داریاالن از سرا-

که آب گرم بود، خوب بود. لباس  نیداشتتت. هم کیحموم کوچ هی داریستترا
 لگن نشوندمش و گفتم: یاز سنش بود. تو کتریکوچ یلیهاش رو درآوردم. خ

 ؟یکردند چ یم داتیپ ریاگر د -
-... 
 چه قدر خطرناک بود؟ یدون یم-

…- 
 کنه. ریته استخر گ یها اهیگ ی شهیممکن بود پات به ر یحت-

…- 
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ستم جمله  یم ش هیگر ریرو بگم که ز یبعد یخوا سرش رو  مونیزد. پ شدم. 
شه!؟  یم یبچه چ نیفکر کردم که عاقبت ا نیناز کردم و به ا  یچگب ادیخواد ب

تونستتتم از خودم مراقبت کنم. حالم بد شتتتده بود  یخودم افتادم که هنوز نم
ستمش و  عیسر ستدمیچیپارچه دورش پ کهیت هیش بود وگر  نو. خوشبختانه تاب

هام رو  نیشتتلوار و آستتت یپاچه ها میاومد رونیب یخورد. وقت ینه ستترما م
ست کردم. به طرف هما صدا ستادهیپله ها ا یکه رو ونیدر ق بو یبود، رفتم. 

رو  ینیکه تازه وارد شده بود، برگشتم. ماش ینیو به طرف ماش دمیرو شن یکوتاه
 .هیزد صاحبش ک یکه داد م دمید

چه پ ثهیحد پار که  ما یتو چیرو  به ب*غ*ل ه دادم. اخم  ونیب*غ*لم بود 
ما ند داد. محکم گرفتش و ب*و*ستت ونیه به لبخ به طرف من دیجاش رو   .

 نگاهم کرد. لبخند زدم و گفتم: یبا عذرخواه ختهیبرگشت و با تشکر آم
 .دیتر مراقبش باش شیب -
 . آدالن اومده دنبالت.میکرد تتیاذ یلیامروز خ-
 ب*غ*ل یکه هنوز تو ثهیرو از داخل ستتاختمون برداشتتتم. به طرف حد فمیک

 کرد. یو خداحافظ دی. خنددمشیپدرش بود رفتم و ب*و*س
 آروم گفت: ونیهما

 ممنون! -
پله  نیی. آدالن پادمیعقب کش عیشدم و سر کیبهش نزد یلیکه خ دمیفهم تازه

 .ادیکرد. اصال انتظار نداشتم که ب یبود و ناراحت نگاهم م ستادهیها منتظر ا
صت م با ش صد و  س یروند. حت یسرعت  الم من رو هم نداده بود. جواب 

اطراف که با ستترعت از کنار  یبه درخت ها« . آروم تر»جر ت نداشتتتم بگم 
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به  دهنمه. یتو ادیشدند، نگاه کردم. حس کردم قلبم از استرس ز یرد م شهیش
 مطرفش برگشتتتم و ناراحت نگاهش کردم. بعد از چند لحظه با اخم به طرف

 برگشت و گفت:
 چته؟ -
 تو چته؟ -
واقعا اعصتتابم رو خرد کرده بود،  گهیتوجه به من ستترعتش رو باال تر برد. د یب

 گفتم: یجد یلیخواستم ضعز نشون بدم. خ ینم یول
 ترسم! یمن از مردن نم -

ه کامل، گوش هیکرد و سرعت رو کم کرد. بعد از چند ثان رییچهره اش تغ حالت
شوِش قبل، پ یا شد. با همون حالت م شد. رو به منظره  ادهیاز جاده، متوقز 

 ی. کتش رو درآورد و روستتتادیپر از درخت و چمن که دورتر از جاده بود، ا ی
 یدستتتش رو تو دواش رو باز کرد و هر  قهی یباال یانداخت. دکمه  نیماشتت

 .دیکش قیموهاش فرو برد و نفس عم
شده بودم و به  ادهیهاش گذاشت و به طرف من که پ بیج یهاش رو تو دست

نگ دونستم. نگاهش ر یرفتار رو نم نیا یداده بودم، برگشت. معن هیتک نیماش
شت کوچ یدل خور  یجاده و درخت ها رفت و رو نیب کیگرفت و به طرف د

 نشست. یتخته سنگ
ه هم ب یلی. خنمشیآشتتفته بب تیوضتتع نیا یبودم. عادت نداشتتتم تو ناراحت

دونستتتم  ینم یو نارحت بود. به ستتاعت نگاه کردم. عجله نداشتتتم ول ختهیر
. به طرفش رفتم. حال خودم هم خوب میموند یجا منتظر م نیا دیبا یچ یبرا
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ضح تر از هم س یبه نظر م شهینبود. عطرش وا  و موهاش راهنیپ ی. باد تودیر
سته از موهاش رو هیبود.  دهیچیپ شده بود و  ید ار گاش ان قهیصورتش پخش 

ساس م نیمن ا دیشا ایکردم.  یبود که فکر م یزیباز تر از چ یلیخ  یطور اح
 یاز دستتت خودم عصتتبان اتیهمه جز  نیلحظه از توجه کردن به ا هیکردم. 

 شدم و جلو تر نرفتم.
شم هاش از هم میم*س*تق شده بود.  شهیبه من نگاه کرد و چ خوش رنگ تر 

جا خورده بودم و آدالن هم انگار قصد  دیرس یکه به ذهنم م ییخودم از فکرها
س ستم بگم  ریعوض کردن م شت. خوا  «؟یچ یعنیرفتار  نیا»نگاهش رو ندا

رفتم.  نیبه طرف ماش عیو سر دمیبود، ترس دهیپوستم دو ریکه ز ییاما از گرما
اال به که احتم دمیکش یکوتاه غیدنبالم اومد و بازوم رو گرفت و برم گردوند. ج

 گفت: یبود. عصبان بیعجخاطر همون ترس 
 ؟یکرد یم یاون جا چه غلط یبد حیتوض یخوا ینم -
 تو؟ یبدم؟ برا حیتوض دیرو با یچ -
 ؟یگیچرا هر بار به من نم -
 خواستم مزاحم بشم. ینم -

 زد و گفت: پوزخند
 من مزاحمتون بشم. یخواست ینه! نم -

 گفتم: یبود. عصبان زیآم نیواقعا توه حرفش
 ؟یزن یحرف م یچ یدرباره  -
 اره؟یچرا دخترش رو م یدیاز خودت نپرس -
 دونم! یرو م لشیدل -
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 ؟یکن یدگیبه دختر اون رس یدار یا فهیجالب شد! تو چه وظ -
 !ضهیمر یلیفکرت خ -
 رفتم. نیبه طرف ماش و
 فکر تو؟ ایفکر من  -

 حرفش واقعا ناراحتم کرد. برگشتم به طرفش و گفتم: نیجاده شده بودم و ا وارد
 یدوستتتت حرف م یدرباره  یدار ،یچیحاال من ه ؟یکشتت یخجالت نم -
 !یزن
 ؟یزن یم نهیتو چرا سنگ دوست من رو به س -
 ؟یمن یبه تو داره؟ تو چه کاره  یچه ربط -
صبان با سکوت و خلوت جیشد و من گ کینزد تیع  جاده هم ینگاهش کردم. 
ه ک یمستتخره ا یتر شتتد. با وجود اون فکرها کیکننده بود. نزد دیناام یلیخ

شتم، به ه ستم بهم نزد یوجه نم چیدا شه. عقب رفتم. جلو تر اومد.  کیخوا ب
صب ش یع ستم از ما شم و کم نیشده بودم. خوا قدم بزنم اما به طرف  یدور ب

 یشیداد. حرکتش کامال نما هیهولم داد و دست هاش رو به دو طرفم تک نیماش
ضح بود برا المیبود. خ شد؛ چون وا سوندن منه. خودم رو جمع و  یراحت  تر

 جور کردم و گفتم:
 که بترسم. ستمیمن بچه ن -
 یبود که گرما کیشتتد. اون قدر نزد رهینگفت و فقط به چشتتم هام خ یزیچ

ال تونستتتم نگاهم رو از چشتتم هاش که حا ینم یکردم. حت یتنش رو حس م
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تر شده بود، جدا کنم. از دست خودم و احساسم ناراحت  شیب شیآب یرگه ها
 بودم. هولش دادم که تکون نخورد و داد زدم:

 ولم کن! -
 لب هام بود یافته، لب هاش رو یداره م یکه متوجه بشتتم چه اتفاق نیاز ا قبل

کرد. به بازوهاش چنگ انداختم که دورش کنم  یو دستتتش گردنم رو لمس م
 ...رهیخواستم ازم فاصله بگ یبودم و نم زونیبهش آو بایبعد، تقر هیما چند ثانا

مکث کرد و سرش رو بلند کرد تا  عیکمرم به حرکت در اومد. سر یرو دستش
عه انهیصتتورتم رو بب ها ی. مجمو صتتورتش بود.  یمختلز تو یاز حس 

 تر از همه تعجب! شیو ب یجیگ ت،یعصبان ،یکالفگ
 نیتر شد. ولم کرد و کنارم به ماش قیتعجب نگاهم کرد و کم کم اخمش عم با

 یصتتندل یرو یو خستتتگ یرو باز کردم و با ستتردرگم نیداد. در ماشتت هیتک
ستم. چند دق ش شد و بدون حرف راه افتاد. دوباره همون بغض  قهین سوار  بعد 

شتباه بود. از هر زاو کردم، خودم  یمکه نگاه  یا هیسراغم اومده بود. کارمون ا
 نیکردم. ا یمقاومت م دیدادم! حداقل با یاجازه م دی. نبادمید یرو مقصتتر م

 نداشته باشه. یخاص یاتفاق ها معن نیجا اروپا نبود که ا
من  یتجربه  نیبود؟ اول نیفکر کردم که همش هم نیهام رو بستم و به ا چشم

 اد؟یاین قدر مزخرف و مسخره به نظر ب دیبا
عمارت  کیرد و بدل نشتتده بود. نزد نمونیب یحرف چیستتاعت بود که ه چند
 که گفت: میبود

 شد. یم یطور نیا دینبا -
 دونم! یم -
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شت که نزد با ش کینفرت به طرفم برگ صادف کن ییجلو نیبود با ما سرت  عیه. 
 . آروم تر از قبل گفت:دمیبه خودش اومد. از نگاهش ترس

 !نمتیام ببخو ینم گهیبه هر حال من د -
به هم م حالم این قدر هم برام مهم نبود که جوابش  یحت گهیخورد. د یازش 

 ! «نمتیخواستم بب یمن از اولش هم نم»گفتم  یرو بدم. وگرنه م
 و گفت: دیچیداخل کوچه پ یاز مکث کوتاه بعد

 ماست. نیب یزیچ یخوام تصور کن ینم -
 جز نفرت...! -

 باغ پارک کرد و گفت: یدروازه  یجلو
 اومد! یانگار خودت هم بدت نم یاشتباه تو بود. نه من! ول -

 زدم: داد
و از گورت ر هیرو کنم. کاف تیعمه چوقول شیپ ستتتتینترس کوچولو! قرار ن -

 .یمن گم کن یزندگ
 شدم. ادهیکه منتظر جوابش بشم، پ نیا بدون
 چهارم فصل

1 
 گرفتم و گفتم: چمیگاز از ساندو هی

 اهوم. -
 گفت: تیبا رضا الدن

 من هم خوب حقش رو گذاشتم کز دستش. یول -
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 اهوم.-
 که من بدبختم. ارهیدرب یاگه از االن بخواد واسه من خواهر شوهر باز-
 اهوم.-
 مادرمم تعجب کرده بود.-
 اهوم.-
 تو تموم نشد؟ چیساندو نیا-
 دهن پر گفتم: با
 نداره. یبنده خدا حرف نیا یاگه تو بذار -
 .دمینفهم ؟یگفت یچ-
 بابا. یچیه-

شتم.  چیساندو شت نزد هیرو کنار گذا شد و  یها یصندل کیمرد از پ ما خم 
 گفت:

 !ماینیب یم لمیف میساکت! دار -
 !م؟یکار دار ی: ما به شما چالدن
 : صداتون بلنده.مرد

 زن از اون ور تر گفت: هی
 !یبدترش کردشما که خودت  -

 ارند،یهم ستترتون ب ییها هر بال یرانیشتتما ا یدم. ول ی: من دارم تذکر ممرد
 .دیکن ینم یحرکت چیه
 .مینیب یم لمیف می. دارگهی: آقا ساکت شو دگهید یکی

 !کاستیآمر یها، انگار خودش بچه  یرانیشما ا گهیم نی: همچزن
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 خانم! ساکت.-
 اندازند. یهم م کهیتشکر کردن ت ی: به جامرد
 با کمال اعتماد به نفس گفتم: من

 .مینیب یم لمیف می! داررونیب دییبفرما دیآقا دعوا دار -
شونه هاش تکون م الدن ست. تا  یاز خنده،  ش سر جاش ن خورد. مرد با غرغر 

 یلدادم و یآروم تر. خودم حق رو به مرد م ی. البته کممیصحبت کرد لمیآخر ف
 «ام! هیطرف قض نیافسوس که من ا» گهیه مهست ک یمعروف یجمله  هی

شغول ست ی. الدن چند تا کتاب ممیانقالب بود ابونیخ یقدم زدن تو م . خوا
آدالن فکر کنم،  شیکه کمتر به کار دو روز پ نیا یمن هم از خدا خواستتته برا

 ی. از اون روز تا االن نه تماستتمینیهم بب یلمیف هیهمراهش اومدم؛ که ستتر راه 
 کاملم. البته دو روز هم یخبر یو در ب دمیپرستت کایگرفته. نه من حالش رو از ن

 .ستین یادیمدت ز
کرد و از ادا و اطوار لب و چشتتم  یکتاب ها رو نگاه م نیتریاز پشتتت و الدن

 یتو دیچشتتم هاش برق زد و پر هوینه!  ایکرده  دایپ یزیچ دم،یفهم یهاش م
ش شم نم نیوقت از ا چیکه ه د؛یمغازه و من رو هم با خودش ک  یحرکتش خو

گاه من رو به  یکتاب روانشتتناستت هیاومد.  حامد  ادیانتخاب کرد که ناخودآ
 «.زنم یبعدا بهش زنگ م»انداخت و با خودم گفتم 

اش رو بر ریاز اتفاقات اخ یداد و مجبور شتتدم کم ریبرگشتتت الدن بهم گ موقع
 بهم کمک کرد. یلیسبک شدن خ یبگم. همون قدر هم برا
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روزها  نیهم که ا کاین یهمه مشتتغول خوردن شتتام بودند. حت دم،یرستت یوقت
شده بود و تقر یلیسرش خ شت م ابینا بایشلوغ  ست زیشده بود، پ ش ه بود. ن

ستم. با ا عیسر ش ست هام رو  ساندو نیلباس عوض کردم و د خورده  جیکه 
 همهم داشت. ع یخوبهنوز گرسنه م بود. شام زرشک پلو بود و عطر  یبودم ول

 به من انداخت و گفت: ینگاه
 ؟یدست هات رو شست -
 سوالش خنده ام گرفت و گفتم: از
 بله. -

 دهیصتتورتم بود. از همون اول هم منظورش رو فهم شیآرا یهنوز رو نگاهش
 گفتم: یبودم. با شوخ

 کنند. شیمجبورند آرا ستند،یهمه که مثل شما خوشگل ن -
 و مشغول خوردن شد. رهیخنده اش رو بگ یکرد جلو یسع

 با آرنج به من زد و گفت: کاین
 ؟یچه خبر شده؟ امروز خوش اخالق -
 زم؟یخوش اخالق نبودم عز یمن ک-
 هست. یزیچ هینه بابا! -
 ؟یکن یکار م یخونه چ یتو تو-
 برم. یل*ذ*ت م میمجرد یروزها نیدارم از آخر-
 !یو مس بساب یگل بنداز یخونه بخت، قال ینه که قراره بر-
 کار کنم. یدونم قراره چ یبده که نم نیهم-

 ما افتاد و گفت: یگفت و گو یتو خانوم
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 ...نهیبهتر دی. فرشیکه دوست داشت یهر کار -
صورت ن و شق به  سرم رو پا رهیخ کایبا ع شغول خوردن  نییشد.  انداختم و م

 شدم.
داره چه  زشیخواهر شتتوهر عز نهیبب ادیب ستتتتیزن داداش ما قرار ن نی: اکاین

 کنه؟ یم یغلط
 یشتتلوغه. دو ستته روز مونده به جشتتن خودش رو م یلی: ستتر آرمان خخانوم

 رسونه. نگران نباش.
ستگار ی. دل خورم! مثال برادرمه. نه توستمی: نگران نکاین اال. بود. نه ح یخوا

 !یگرده دب یو شب بر م یعروس ادیحتما مثل مهمون ها م
سه... هم خود فرش یخانواده رو خوب م نیدلم! آرمان هم ا زی: عزعمه  دیشنا

 .ستندیکه ن بهیرو... غر
 اومد. یم قیتحق یشناخت حتما برا ی: اگر نمخانوم

 سکوت خورده شد. یشام تو ی هینداد و بق یجواب کاین
□ 

من  یتکاپو بود. ول یخونه تو یمونده بود و همه  کایاز ده روز به مراسم ن کمتر
 یتو میبودم. تمام مدت گوشتت دهیلباس هم نخر ینداشتتتم. حت جانیاصتتال ه

شا بیج صبان دیلباس هام بود،  ست خودم ع سع یزنگ بخوره. از د  یبودم. 
 ادید زبو ونستههم نت امیکه ممکنه پرت کنم. پ یزیکردم حواسم رو با هر چ یم

ا استخر نشسته بودم و ب ی. لبه دیرس یم یهمون شب عروس و رهیبگ یمرخص
باز با  یکردم. گوشتت یم یآب  تا  ماس بگ هیرو درآوردم   یکی یکی. رمینفر ت
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شناهام، حت سم بردم. آ ست هام رو ا  الیخ یبعد ب ی. ولونیحامد و هما یدو
شته ب یا دهیشدم چون فا شت. فروش ملک رو گذا ب که آ ز؛ییپا یبرا ودمندا

من حستتاس نباشتته. چون ممکن بود  یبه کارها یو کستت افتهیب ابیها از آستت
واستم خ یتنگ شده بود اما نم ثهیحد یبفروشم. دلم برا یمکیمجبور باشم قا

هم بد برداشتتت  ونیکنم. ممکن بود خود هما شییهوا ونیبا زنگ زدن به هما
 کنه.

□ 
کردم.  باز گهینگاه کردم و دلم گرفت. چند تا عکس د توریمان یعکستتش تو به

 یزهایشتترکت، آرم ها و چ ،یبستتته بند یازخودش، کارخونه ها ییعکس ها
بود. پنج روز گذشته بود و  گهید یها تیها و سا یخبرگزار یمختلز... که تو
ستانیمن مثل دختر دب سمش رو تو یر سرچ کرده بودم و به عکس  یها ا گوگل 

سرش رو از ال یهاش نگاه م ضربه به در خورد و فاطمه  در وارد  یکردم. چند 
 کرد. گفت:

 .ستمیجان! مزاحم ن نهینار -
 لپ تاپ رو بستم و گفتم: عیسر

 تو. اینه ب -
 تخت نشست و گفت: یرو
 کار خودشه. حوصله ام سر رفته بود. یسرش تو یهر ک -
 ! همه مشغولند.هیعروس گهیشش روز د-
 !یدی. هنوز لباس هم نخریستی تو باغ نتو چرا اصال-
 .دیخر رمیهفته م نیخرم. تو هم یم-
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کار  یجا چ نیرفته. من موندم ا ادشیرو  یضتتیخوبه! خانوم که ماشتتاا... مر-
 کنم.
 و گفتم: دمیخند

هاش با  یضتتیمر یهمه  کا،یل*ذ*ت ببر. چون بعد از رفتن ن تیاز مرخصتت -
 کنه. یهم عود م

 :دیهم خند اون
حق هم داره. اون از آقا  یشتتته؛ ول یم یدونم چه طور ی. میگیراستتتت م -

 هریخانوم که م کایهم از ن نیزنه، ا یتر ستتر نم شیچند بار ب یآرمان که ستتال
 شوهر. یخونه 

 اون طرف تره. ابونیخونه اش دو تا خ-
 مادر سخته از بچه اش دور باشه. یبه هر حال برا-

 لحظه سکوت کرد. ناراحت شدم و گفتم: چند
 ؟ینیرو بب مایببرمت ن یکار یحاال که ب یخوا یم -
 کارم داشته باشه. دیرسه. شا ینه! االن خانوم م-
 .ستین ی. حاال که کسارمیرو ب مایبرم ن یخوا یم-
 من. شیپ ادیباباش سپرده نذارند، ب-

داشتتتم. اون از پدرم، اون از رو کم  نیخودم از مردها بدم اومده بود، هم کم
 آرمان، اون هم از آدالن؛ حاال هم که شوهر فاطمه.

 بلند شو حاضر شو. جواب خانوم با من!-
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 که معموال میبود یفوتبال ِن یزم یستتاعت بعد، من و فاطمه پشتتت نرده ها کی
مه، ن جا م مایفاط به آدرس خونه  یخبر ی. ولدید یرو اون  چه نبود.   یاز ب

سر زد شه ول یخبر دیشا م،یمنتظر موند قهیو ده دق میشوهرش هم  س یب  یک
 . به فاطمه گفتم:ومدین رونیب

 زنگ خونشون کدومه؟ -
 ؟یکن یخوا یکار م یواحد سه. چ-
 صبر کن!-
 رو جواب داد: فونیآ یشدم و زنگ زدم. زن ادهیپ

 بله؟ -
 نبود. گفتم: یریتصو خوشبختانه

 د؟یهست مایمادر ن سالم خانوم. شما -
 کرد و گفت: مکث

 چه طور مگه؟ -
 «.حکمت» یهاش هستم. مدرسه  یاز همکالس یکیمن مادر  -
 د؟ییبفرما -
امروز که جمعه ست الزمش بشه؛  دیساعتش رو به پسرم داده بود؛ گفتم شا -

 سر راه آوردم.
سرت االن لو م»دلم گفتم  یتو س تشینها»بعد گفتم ! « یریخاک بر  تش رو را
 ! «گمیم

 ؟ی: ساعتت رو به دوستت داده بوددیپرس مایاومد که از ن یزن م یصدا
 گفت: فونیآ یتو
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 ه؟یاسم پسرتون چ -
 اسم رو گفتم: نیتر پرکاربرد

 .یعل -
اومد و با تعجب به من نگاه کرد. دستتتش رو گرفتم و  نییپا مایبعد ن قهیدق چند

 آروم گفتم:
 !مایبدو ن -

ش فاطمه ساعت مایشد و به طرفمون اومد. ن ادهیپ نیاز ما  یرو ب*غ*ل کرد و 
 هیذوق کرده بود.  یهم کل مایدستتتش کرد. ن م،یبود دهیکه ستتر راه براش خر

ند و آبغوره گ یکم ند. م یریحرف زد نداخت  امیبه ن م؛یلو بر دمیترستت یراه ا
 گفتم:

 فهمه. یبرو باال االن م -
 .گهیبه بابا نم -
کرد. با ترس به طرف ستتاختمون و پنجره ها نگاه کردم؛  یفاطمه ولش نم یول

 یا»کنه. با خودم گفتم  یپشت پنجره نگاهمون م یسوم زن یاز طبقه  دمیکه د
 ماین قهی. بعد از ده دقومدین ییهم صتتدا فونینگفت. از آ یزیزن چ ی، ول«داد

دونم  یبود. نم ستتتادهیا وزباال. دوباره به پنجره نگاه کردم، زن هن میرو فرستتتاد
 براش دست تکون دادم که اون هم دست تکون داد و پنجره رو بست. یچرا، ول

 همه خونه بودند. فاطمه آروم گفت: میدیرس یوقت
 م؟یبگم کجا بود -
 .دیخر-
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 به من چشم غره رفت و رو به فاطمه گفت: خانوم
 ؟یکجا بود -
 که... دیخر میرفت نهیبا نار ست،یخونه ن یکس دمیخانوم! د دیببخش-

 :دمیحرفش پر وسط
 من ازش خواستم. -

 شد: یعصبان خانوم
تو کار من دخالت  یبه چه حق ؟یریگ یم میتا حاال تو واسه من تصم یاز ک -
 ؟یکن یم

 !نه؟ی... نار؟یاومد یاز ک یپرستار ی... دختر! تو براه؟یچ ی: دعوا براعمه
 من من کنان گفت: فاطمه

 کردم طول بکشه. یواال فکر نم -
 . مشکل منم!ستیکردن تو ن ریساعت د هی نای: فاطمه جان مشکل امن

سته بود و نگاه م یرو کاین ش ا جور بحث ه نیا یوقت تو چیکرد. ه یپله ها ن
 کرد. یمن و مادرش دخالت نم نیمخصوصا ب

 تر داد زد: یعصبان خانوم
 به جون ما. یعمره افتاد هی! ییمشکل تو یدون یخوبه خودت هم م -
بود و در رو محکم  نییپا یطرف اتاق خودش رفت که به خاطر پاش طبقه  به

بودم که پوستم کلفت شده بود. به  دهیجور جمله ها رو شن نیبست. این قدر ا
تاقش رفتم و ب باز کردم. حت یطرف ا جازه در رو  که گفت  یا مه،  به حرف ع

 :ستادمیا جلوشو  دمیو محکم تر از اون کوبنکردم. در ر ییاعتنا« االن نرو»
 بودم؟ دیتا حاال اهل خر یمن از ک -
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 .نگفت یزینبود، نگاه کرد و چ یطور نیتعجب به رفتار من که معموال ا با
 .نهیبچه اش رو بب میرفته بود-
 ؟یتو چه کارش-
 !؟یستیمگه تو خودت مادر ن-

نگفت و به طرف پنجره برگشت.  یزیچ یبزنه. ول یرو باز کرد که حرف دهانش
 به فاطمه ندارند. یدونستم کار یراست به اتاقم رفتم. م هیاومدم و  رونیب

□ 
 کی. ادیب رونینشسته بودم و منتظر بودم که حامد از مغازه ب 206 یصندل یرو

فکر  نیگذشت. تمام طول هفته به ا یکه از شمال برگشته بودم م یهفته از روز
 کایو پول ن افهیاگر من ق ایمن بود،  یبه جا یا گهیهر کس دکردم که اگر  یم

تموم  زیآدالن این قدر همه چ رتر باشم. اگ دواریکم ام هیتونستم  یرو داشتم، م
از  داشتتت... اما بعد ینییپا التیتحصتت ایپول نداشتتت  اینبود، اگر زشتتت بود 

که  یو از جواب« اومد؟ یاون موقع هم ازش خوشتتت م» دمیپرستت یخودم م
، بود نیبهتر از ا طمی. اما مطمئن بودم اگر شتترادمیترستت یممکن بود بدم، م

 که بهش فکر کنم. بدمتونستم به خودم اجازه  یحداقل م
 رو جلوم گرفت. گفتم: لونیراننده نشست و نا یصندل یرو حامد

 خورم. ینم یزیمن که گفتم چ ؟یکن یچرا این قدر من رو شرمنده م -
 ! خودمم صبحونه نخوردم.دمیخر یانگار چ ،یگیم یجور هی-
 مسواک زدم. شیپ قهیده دق نیآخه من هم-
 .اریبهونه ن-
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 ؟یمتخصص معده درمان ای یتو روان پزشک-
 خنده گفت: با
 م؟یهم دار یمعده درمان یمگه رشته  -
 .میهم دار یحتما معده درمان م،یدار یدام پرور یوقت-

 تاد.رو روشن کرد و راه اف نیماش
 خواستم دعوتت کنم. یمنه. م ِی خواهر ناتن یعروس گهیچهار روز د-
 عمه خانمت قبال دعوت کرده.-
 چه خوب.-
 .امیتونم ب یالبته من که نم-
 چرا؟-
 طور آدم ها... حوصله ندارم. نی. از اادیطور جاها خوشم نم نیاز ا-
 !گهیدست شما درد نکنه د-
 .ادیمطمئنم که خودت هم خوشت نم-
 من موجه تره. لیمجبورم. البته دل ی. ولقایدق-
 یبه اون همه چشتتم فکر کردم که اون شتتب قراره با انواع و اقستتام حس ها و

 یو مکله ام ر کاین یآخرش بزنه به سرم و نرم. ول دیمختلز بهم نگاه کنند. شا
 کنه.
کا ویشتت نا کیو ک رکا خل  پا یآوردم و ن رونیب لونیرو از دا خل  کت رو دا

ش سم  ستم بخورم که نگاهم به ا شتم. خوا ، حس  «فاخته»افتاد.  رکاکا ویگذا
 گاو بانمک بود، زل زدم. هیبسته که  یداشتم. به عکس رو یبیعج

 با تعجب گفت: حامد
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 انقضاش گذشته؟ خیتار -
 نه.-
و ر یزیچ هی یرفت. خوش مزه بود ول نییجرعه خوردم که به زور از گلوم پا هی

 خواست قبول کنم. یکه دلم نم د؛یکوب یسرم م یمثل پتک تو
ال باهامون احو ی. مرد خوش برخوردمیشد ادهیو پ میدیرس نیماش شگاهینما به

س ش دنیکرد. با د ییکرد و ما رو به طرف مبل ها، راهنما یپر ها به خودم  نیما
ز کرد و ستتالم بخرم. مرد ستتر صتتحبت رو با نیماشتت هی دیکردم که با یادآوری

 گفت:
 .دمید یریکب یملکتون رو با آقا -

 . بعد ادامه داد:میکه بهمون تعارف شده بود بردار ییها یکرد تا ما چا مکث
 توافق متیستتر ق دیخوره. فقط با یم ه،یبه درد کار من که ستتاختمون ستتاز -
 .میکن
گاه کردم ول به مد ن گاهم نکرد. نم یحا جا ین به  باغ، برج  یخواستتتم  اون 

 بسازند. رو به مرد گفتم:
 د؟یخوا یساخت و ساز، اون خونه رو م یشما فقط برا یعنی -

 به حامد کرد و گفت: ینگاه مرد
 ...یمد نظر ما متر متی. قمتیق نیخوره. البته نه با ا یبله. به درد مجتمع م -

 ندادم ادامه بده و گفتم: اجازه
 .دمینم زیمن تخف یول -

 و مرد نگاهم کردند و مرد گفت: حامد
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روع رو شتت یما هم بصتترفه، که کار یبرا دی. بادیگذاشتتت ییباال متیق یآبج -
 .میکن
 رو گفته بودم. متیمن قبال ق-
 .رندیبگ زیتونند تخف یگفته بودند، م یریکب یآقا یول-

 باال انداختم و گفتم: شونه
 بود که گفتم. نیبه هر حال نظرم هم -

 گفت: عیحامد سر میشد نیسوار ماش یوقت
باالتر از ق یمن کل ؟یبود کرد یچه کار نیا -  یه مک یمتیپخته بودمش که 

 ؟یارزه، بخره. چرا خراب کرد
 بره. نیخوام از ب یمن بوده. نم یخانواده  یقبل یاون جا خونه -
 خونواده!-
 تعجب نگاهش کردم که گفت: با
 جور کرد؟ یمشتر یکلنگ یخونه  یبرا شهیمگه م -
-... 
 کردم... دایرو هم به زور پ نیهم-
 خوام. ظاهرا برات دردسر درست کردم! یمعذرت م-

نگفت و راه  یزیداشتتتت، چ یکیکه هنوز دل خور بود و اخم کوچ یحال در
 افتاد.

□ 
س گهیروز د سه شن عرو صر امروز آرمان و زن و بچه اش م کاین ِی ج  یبود. ع

بود و  اهرمی. ظهِر تادیتونه ب یبه عمه گفته بود که نم این. اما پورتهرا دندیرستت
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ما حت جازه نم یگر قدم بزن رونیداد، ب یا نه  بامیاز خو باس م دی. امروز   یل
 کرده بودم. رید یلیاالن هم خ نی. تا همدمیخر

س» دیپرس کاین یوقت صبح ش یکل «؟یدیخر یچه لبا ه گفتم ک دمیخجالت ک
 « .هنوز نگرفتم»

 تخت زنگ خورد. جواب دادم و گفتم: یرو میگوش
 کردم. یاالن داشتم بهت فکر م نی. همیچه حالل زاده ا -

 و گفت: دیخند
 . پاشو برو لباس بخر.یالزم نکرده فکر کن -
 ست؟ین یا گهیچشم! امر د-
 دنبالت. ادیدکتر داره م-

 . گفتم:دمیکردم اشتباه شن فکر
 ؟یگفت یچ -
شت- صحبت م یتو میدا  نیثل ا. میدیگفتم هنوز لباس نخر م؛یکرد یشرکت 

 دنبالت. ادیبود. گفت م دهیکه اون هم نخر
 !؟یزن یمن، با شوهرت و عموش حرف م دنیلباس خر ی! تو درباره کاین-
 اومد. شیحرفش پ یطور نیهم-
-... 
 ؟یناراحت شد-
 قرار دارم. ی. با کسستیبهش بگو الزم ن-
 .یکردم ناراحت بش ی. فکر نمگمیاالن م نیباشه هم-



 169 از شروعقبل 

. رو بکنم هیبخرم، قال قضتت یزیچ هیرو قطع کرد. حاضتتر شتتدم که برم  تماس
زنگ خورد. فحش دادم و شال رو ول کردم. همون  یموقع شال سر کردن، گوش

 شماره هول دنیباز هم با د یآدالن افتاده بود، ول یطور که مطمئن بودم شماره 
کرد اون اتفاق  یبدتر بود. تصتتور م یجور نیکردم. خواستتتم جواب ندم؛ اما ا

قا که خودم رو ازش  قدر مهم بوده  حال یم میبرام این   نیکه از ا یکنم. در 
 خبرها نبود. پس جواب دادم:

 د؟ییبفرما -
 .ایب یسالم. من تو کوچه ام. حاضر شد-
 .شمیگفتم مزاحم شما نم کایمن که به ن-
 بودم که زنگ زد. ابونتونیسر خ-

 بگم و جواب دادم: دیبا یچ نمیکردم که بب مکث
 .دییندارم. شما بفرما دیبه هر حال من امروز قصد خر-
 .ستین یباشه مشکل-

شنوم، فکر نم نیاز ا قبل صداش رو ب شده  یکه  کردم این قدر دلم براش تنگ 
. شالم رو سر میبرخورد کرد یادع یلیخوش حال بودم که هر دو خ یباشه. ول

 :که گفت رمیلباس م دیخر یگفتم برا زیزدم. به عز رونیکردم و از اتاق ب
 !؟یدیمگه هنوز نخر -
رنگ بود.  یمشتتک یگاالردو دم،یکه د یزیچ نیرفتم و اول رونیدِر عابر ب از

 دنیداد و با د نییرو پا شتتتهیو خون ستترد به طرفش رفتم. شتت یکامال معمول
 به قلبم چنگ انداخت. گفت: یزیچ هیصورتش 

 !د؟یخر یبر یخواست یتو که نم-
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 خودم مسلط شدم و گفتم: به
 ؟یشد یجا منتظر م نیاومدم، چند ساعت ا یاگر نم -

 باال انداخت و گفت: ابرو
 سوار شو! -

 افتاده بود؟ از نظر من که نه! یشدم؟ مگه اتفاق خاص یسوار م دینبا چرا
 که نشستم راه افتاد و گفت: نیهم

 دند. یلفت م یلیاول نوبت منه! خانم ها خ -
-... 

توقز کرد و به طرفم برگشتتت که خودم رو با  ،یشتتگیچراغ قرمِز هم پشتتت
 مشغول نشون دادم. دم،یپسند یکه طرح هاش رو م یکارت فروشگاه لباس

 ؟یکن یچرا به من نگاه نم-
 خونم. یرو م نیچون دارم ا-
 .یسوار شد یه! از وقتن-
 کنم. به طرفش برگشتم و گفتم: یم عیدارم ضا دمید
 مشکل حل شد؟!-
 نه!-

 سکوت، دوباره گفت: هیبرگشت و حرکت کرد. بعد از چند ثان عیسر
 ؟یکرد یکار م یهفته چ هی نیتو ا-
 گزارش کار بدم؟ یعنی-

 و گفت: دیخند
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 ؟یکرد یکار م یمن چ ینه! با دور -
ا رفت. ب ادمیهفته از  هی نیا یخنده و لحنش به خنده افتادم و تمام غصتته ها از

 همون لحن شوخ خودش گفتم:
 هیکردم،  یخوردم، عکس هات رو ستترچ م یفاخته م یرکاکا وی! شتتیچیه -

 ...یبود که زنگ بزن لمیچشمم به موبا
 ده،یدر صد هم احتمال نم کی یشده بود و واضح بود که حت شتریاش ب خنده
 رو گفته باشم. تیواقع

 ؟یکرد یکار م یتو چ-
 رو داشته باشم، گفت: دنشیکه ممکن بود انتظار شن یزیچ نیآخر

 .دمیبا چهار تا از دوست دخترهام خواب-
 یبا اخم رو ینه. ول ایکنه  یم یداره شتتوخ نمیتعجب نگاهش کردم که بب با

نگاه زودگذر بهم انداخت؛ که مثل همون روز پر از  هیصتتورتش مواجه شتتدم. 
 دادم سکوت کنم. خودش گفت: حیشد. ترج ینفرت بود. اخالقش دوباره سگ

 ؟یخوش حال یلیخ-
 خوش حال باشم؟ دیبا یاز چ-
 !یکن یبزرگه رو تور م یماه یکه دار نیاز ا-
رو دوست دارم.  ثهیخوشم اومده؟ من فقط حد ونیمن از هما یکن یتو فکر م-

 !نیهم
 گرفته گفت: یتر شد و با صدا قیعم اخمش

 !یدون ینبود. خودت هم م ونیمنظور من هما -
 نگفتم. یزی. چهیدونستم منظورش چ یگفت. م یم راست
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 .ستیخبرها ن نیمطمئن باش از ا یول-
 تو مطمئن تر باش.-
 .یشیاز دستم ناراحت م یتر بشناس شیکه من رو ب یروز-
 من تو رو خوب شناختم!-
 .یزن یبه کاه دون م یدار-
ممکنه من به تو وابستتته  یکن ی! فکر میمن ندار یتو زندگ ینقشتت چیتو ه-

 شم!؟
 داد زد: تیحرص و عصبان با
 !یش یبه درک که وابسته نم-

 پاسا  نگه داشت و گفت: یجلو
 از دوستم بپرسم. یحال هیو  رمشونیبگ رمیفقط م ده،یسفارش هام رس-
 شدم. صورتم رو برگردوند و گفت: رهینگفتم و به رو به رو خ یزیچ
 قهره؟ نینار-

…- 
 از دست آدالن ناراحته؟-

 شده بود. گفتم: طونینگاهش ش دوباره
 .هیاز بس که پسر بد -

 وگفت: دیخند
 ؟یبخره چ یاگه بستن -
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د، با چند تا جعبه که البته ربع بع کیشتتتد و داخل رفت.  ادهیزدم که پ لبخند
 دست کارگر مغازه بود، برگشت. سوار شد و گفت:

 م؟یکجا بر -
کارت دستتتم رو گرفت و آدرس رو خوند.  یرو به طرفش گرفتم. به جا کارت

 . دستش دور شونهمیکرد یم یو لباس ها رو بررس میزد یفروشگاه قدم م یتو
کرد که  ینگاهمون م یشتتتد، جور یمن بود و هر کس که از کنارمون رد م ی

راه  از یکیمدال گرفتم. به طرف  یشتتدم و با نا داور کیانگار من نفر اول المپ
 الدن افتادم. ادیرو ها رفت و من رو هم با خودش کشوند که 

 که تن مانکن بود اشاره کرد و گفت: یلباس به
 خوبه! نیا -

نبود. ابرو باال انداختم و به لباس نگاه کردم. ستتاتن  یاش اصتتال ستتوال جمله
باال ،ییطال چاک  نازک بود و  نِد  تا ب ند  ته، پشتتتش فقط چ ک یدکل ه زانوش 

من  یخوشگل بود؛ ول یلیشده بود. خ یلباس لبه دوز یبود؛ تا دنباله  یحالل
 . گفتم:دمیپوش یمعموال این قدر باز نم

 رم؟یرو بگ نیا-
 جاست. نیلباس ا نیبهتر ؟یریگ ینم-
 .ادیکنم به من ب یفکر نم یقشنگه. ول-
 حیکرد، تا لباس ها رو برامون تشتتر یما حرکت م ی هیبه ستتا هیکه ستتا یزن به

 کنه، گفت:
 کنه. یرو پرو م نیا -
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باس ف نهیآ یتو گاه کردم. ل مد. یهم بهم م یلیتنم بود. خ تیبه خودم ن  او
که  یکه نذاشتتتم لباستت نیاومدم، از ا رونیب یکامال به دلم نشتتستتته بود. وقت

 ناراحت شد. نه،یخودش انتخاب کرده رو تو تنم بب
 :گفتم

 !ینیب یم گهیسه روز د -
ساب کنه که خ مثل ست ح کارتم رو درآوردم  یجد یلیبچه ها لبخند زد. خوا

 مقدمه گفت: یب یلیبرگشت خ ریمس یکرد اجازه ندادم. تو یو هر کار
شتتلوغه و  یلیکه ستترم خ نیچرا رفتم ستتراغ دوستتت دخترهام، با ا یدون یم -

 دم؟یرو هم انجام م دیفرش یکارها
 !یگیچه با افتخار هم م-
 .رونیب امیخواستم سر خودم رو گرم کنم، که از فکرت ب یم-

 نگاه کردم که اون هم نگاهم کرد و مظلوم گفت: بهش
 نشد!-

 . ادامه داد:رمیقرار بگ ریخواستم تحت تاث یاعصابم بود. نم یرو لحنش
 که خودم رو گول زدم. دمیاسمت رو آورد... تازه فهم کاین یوقت-
 باره بشنوم. نیدر ا یزیخوام چ ینم-
 خوام بگم. یمن م-
-... 
 که خودم رو رسوندم. دیربع نکش هیبه -
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 نیشتتدم و به طرف در رفتم. ماشتت ادهیپ یدر پارک کرد. بدون خداحافظ یجلو
 رو قفل کرد و دنبال من اومد و گفت:

 من هم دعوتم. -
 دعوت؟!-
 آرمان!-

رن ب دیو فرشتت کایرستته خونه و قراره ن یاالن ها آرمان م نیافتاد که هم ادمی تازه
 استقبال. یفرودگاه برا

 . آروم گفت:میرفت یم یورود یدور کمرم بود و به طرف پله ها دستش
 هست! مگه نه؟ نمونیب یزیچ هی -

 فاصله گرفتم و گفتم: ازش
 .ستینه! ن -
2 

 دنیمن رو به طرف تراس کشوند. با د اطیح یتو ِی و سر و صدا نیماش یصدا
ست اط،یح یبچه ها تو سر کردم و آ ش نیشال   ی. جلورونیو رفتم ب دمیبلند پو

ود. ب ستتتادهیو نرگس ا دیکه کنار فرشتت دمیآرمان رو از دور د دم،یپله ها که رستت
ش کاین شغول پارک ما سال و  کیاومد.  یبود. آرش هم به طرف پله ها م نیم
که ب*غ*لش کنم.  یبود و هنوز خوب حرف نم مشین به ستتمتش رفتم  زد. 

ما رو د به  یکرد. تو یم یبیکم غر هی د،ید یم ریبه د ریچون  مدام  ب*غ*لم 
 :و گفت ستادیاومده بود کنارم ا رونیاز خونه ب کرد. آدالن که یمادرش نگاه م

 ؟یرفت ،یکجا من رو ول کرد-
 با عمه خانم! خوش گذشت؟-
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 جر ت دارم بگم نه؟-
 که ادامه داد: دمیخند

 ؟یحاج خانوم شد هویشد؟ چرا  یچ -
دستتته از  هینگاهش کردم.  یبودم و متوجه منظورش نشتتدم. ستتوال جیگ یادیز

 و گفت: ختیصورتم ر یشال رو ریموهام رو از ز
 ه؟یرتیاین قدر غ یعنی-

شک یرو لبخندم شد.  یزیو چ دیصورتم خ شکوک  نگفتم. نگاه آدالن هم م
. به طرف پله ها دهیرو د یکستت دمیب*غ*لم دستتت و پا زد و فهم یآرش تو

 تیمیو صتتم یشتتد و با آدالن با گرم کی. به ما نزددمیبرگشتتتم که آرمان رو د
س سالم کرد. جوابش کر یاحوال پر د. نرگس آرش رو از ب*غ*ل من گرفت و 

 کرد. گفتم: یم یمادرش خوش حال دنی. آرش از ددمرو دا
 ؟یدیخند ی! چرا ب*غ*ل من نمیاهو -

کارش همه مون خند یکه زبون دراز دمیرو کشتت لپش و من از  میدیکرد. از 
ش کنم. همون و بتونم ب*غ*ل ادینادر زدم؛ که خوشتتش ب یهمون لبخندها

آرمان بود؛ که  دمیانگشتتت چال گونه ام رو لمس کرد. برگشتتتم و د هیلحظه 
شت نگاهم م س یکرد. هول هولک یدا کردم و رفتم داخل  یسالم و احوال پر

 .ارتعم
شغول  ونیتلوز یجلو یکاناپه ها یرو سته بودم و خودم رو م ش  لمیاز ف یکین
شون م ،یداخل یشبکه ها یها سته بودند و از ییرایپذ یتو هیدادم. بق ین ش  ن

ند. عز یم یحرف یهر در به من  وهیبا ظرف م زیزد که هنوز  مد  به طرفم او
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 نویکاناپه کنار من نشتتستتت و به تلوز یآدالن ظرف رو گرفت و رو ده،ینرستت
 گفت: قهیشد. بعد از پنج دق رهیخ
 مرده ست؟ نیا ی کارهیزنه چ نیا -
 دونم. یچه م-
 ؟ینیب یم یدار یپس دو ساعته چ-

شت و با چاقو برش داد.  هیو  دیچپ نگاهش کردم. خند چپ  هکیت هیهلو بردا
نشتتستتت و  یکنار یکاناپه  یرو لیبرداشتتتم و خوردم که آرمان با ظرف آج

 گفت:
 من. یمورد عالقه  لمیبه به! ف -

 گذاشت و گفت: زیم یرو رو وهیظرف م آدالن
 مرده ست؟ نیا ی کارهیزنه چ نی. ایخوب شد اومد -
 وقت ها زنشه. یوقت ها خواهرشه، بعض یبه دوبله اش داره. بعض یبستگ-
 و گفت: دیبه من نگاه کرد. آدالن خند میم*س*تق و
 شه؟یم ی! آخرش چتییاز راهنما یمرس-
 مگه من کارگردانشم؟! -
 ؟یدیمگه ند -

 و گفت: دیخند آرمان
 .مینی! گذاشتم با هم ببگهینه د -
 و گفت: ستادیما ا یکاناپه  یباال کاین

 کوب کرده؟ خیکه همه رو م هیچ نیا-
 نشست و گفت: دیفرش
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 ! چرنده.دمشیمن د-
آرمان،  یجلو ن،یزم یپوستتت تخمه ها رو دنیشتتد و با د کیبهمون نزد عمه

 گفت:
 پسر؟... خدا رحم کنه! یقراره بزرگ بش یتو ک-

 و گفت: ستادیبچه ب*غ*ل ا نرگس
 .نهیخودمون هم هم یتو خونه  -
استتتفاده کردم. بچه رو از ب*غ*لش گرفتم  تیآرمان اخم کرد. از موقع یبرا و

شدم. عز سته بودند. از کاب یو فاطمه تو زیو از جمع دور  ش شپزخونه ن  هی تنیآ
 پفک در آوردم و به آرش دادم که نغ نغ نکنه.

 با خنده گفت: زیعز
 !دایبهت م یچه قدر بچه دار -
 سرم! ریخ-
 خوش حاله. نه؟ یلیخانوم خ-
 آره.-

به  اومدم. رونیبه آرش نگاه کرد. دلم گرفت و ب نیکرد و غمگ دییهم تا فاطمه
از جمله هاش  یادیز زیساختمون رفتم و با آرش حرف زدم که چ یجلو وانیا

 آدالن رو باز کردم: Smsتکون خورد.  بمیج یتو مینشد. گوش رمیدستگ
 ؟یرفتکجا -

 :نوشتم
 .اطمیتو ح-
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 م:استخر نشسته بودم. گفت یبود و من لبه  ستادهیبعد کنارم ا ی قهیدق پنج
 ممکنه بد برداشت کنند. ؟یچرا اومد-
 استخر کارت دارم. یگفتم درباره  -

 رو نشونم داد و گفت: شیپفک یدست ها آرش
 !زیکث -

 کردم و گفتم: ب*و*سش
 شورم خب؟ یتو برات م میرفت -

 « .باشه» یعنیرو کج کرد که  سرش
 ؟یذار ینم نیبچه رو زم نیچرا ا-
 افته تو آب. یم-
 ؟یمامان بش یدوست دار یلیخ ن؟یفقط هم-
 به باباش داره. یبستگ-
 داخل. مثال برادرت اومده. یایچرا نم-
-... 
 ست؟یحالت خوب ن-
 ؟یدیخوبم! چرا پرس-

 پاهاش نشست و به چشم هام زل زد: یپام رو یجلو
 .یشد بیغر بیعج -
 .یکن یاشتباه م-

 یزیچ یوقت م،یباش یمیخواستم با هم صم یرو گرفت و نوازش کرد. نم بازوم
 . گفتم:ستین نمونیب
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 .رندیگ یبرو داخل. االن سراغت رو م-
 ؟یترس یاز آرمان م-
-... 
 نه؟ نه؟یبب یتو رو با کس ادیخوشش نم-

 :دیچیگوشمون پ یفاطمه تو یصدا
 .نهیخواد آرش رو بب یجان! خانوم م نهینار -

 یمن عصتتبان دنیشتتدم و به ستتمت ستتاختمون رفتم. خانوم به محض د بلند
 جیمبل نشتتستتتم. گ نیدورتر ینگاهم کرد. آرش رو به دستتت نرگس دادم و رو

م. تونستم کنار آدالن باش یداشتم، نه م شونیجمع خانوادگ یتو ییبودم. نه جا
 جا گم و گور شم. هی ینه حت
شم من رو ز یسکوت خوردم؛ در حال یرو تو شام نظر  ریکه که دو جفت چ

نشستم و آرزو کردم  یواریساعت د یرو به رو یصندل یداشت. بعد از شام رو
 که زمان زودتر بگذره. آرمان به طرفم اومد و گفت:

 حوصله ات سر رفته؟ هیچ-
 کاین قهینگفتم که خانوم آرمان رو صتتدا زد. بعد از چند دق یزیزدم و چ ندلبخ

 دنبالم اومد و گفت:
 .هی. رو کم کنزهیر ی! دکتر داره دست مایب-

ضلع غرب بلند صندل زیسالن رفتم؛ که م یشدم و به   هاش رو مرتب کرده یو 
ش یبودند. آرمان رو به رو صندل دیفر سته بود و  ش ود. ب یلآدالن خا یجلو ین

 اشاره کرد و گفت: یبه صندل کایآرمان و آدالنه. ن نیمعلوم بود که کل ب
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 .دمیفرش ارِ ی. من دست نیبش -
 و گفتم: میدیخند همه

 شه. یکنم بدتر م یمن سردرد دارم. باز-
 که اصال انتظار نداشت، ناراحت شد و گفت: آدالن

 !هیفقط باز-
 دوباره گفت: کاین

 ؟یمطمئن -
 آره.-

ست. عمه و خانوم رو یصندل یتکون داد و رو سر ش شت م یکاناپه  ین  ،زیپ
سته بودند و هر دو به آرمان نگاه م ش شا ین ستند تالف یم دیکردند.   نیا یخوا

 کاناپه یخوابوندن برده بود. رو ی. نرگس، آرش رو براارندیرو در ب یهمه دور
ند آدالن افتاد. چ بهنگاهم  بلند کردم یانداختم. وقت نیینشتتستتتم و ستترم رو پا

 که آرمان گفت: میمکث کرد هیثان
 دکتر! -

 :دینگاه کرد و برگ انداخت. عمه پرس نیسرش رو برگردوند و به زم آدالن
 ؟یکن یفکر م یبه چ-
 .هیخال یلیخ امیپ یجا-

 فکر رفت و گفت: یتو عمه
 اد؟یم یبهت نگفته ک-

اشتتت. ذ یم انیهم نگفته بود وگرنه حتما عمه رو در جر کایبه ن یحت امیپ پس
 عمه سوخت و گفتم: یدلم برا
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رو هم به زور گرفته. شتتتِب  نینداره، هم یتر مرخصتت شیگفت ستتته روز ب-
 .ادیم یعروس

د، بو امینگاه کردم. اگر پ زیراحت شتد و سترش رو تکون داد. به م الشیخ عمه
سوت و کور نبود. من هم راحت تر بودم. آرمان به من نگاه کرد  سالن این قدر 

. گرفت ازیگرفت و امت ازیو امت دیبرگ انداخت. آدالن دستتت رو بر عیو ستتر
باره به من نگاه م رفتم. آدالن رد نگاه  یمکرد. کاش زودتر به اتاقم  یآرمان دو

 آرمان رو گرفت و به من اخم کرد. خانوم گفت:
 آرمان جان! زودتر تموم کن! نرگس تنهاست.-

 نگاه کرد و گفت: نیبه زم آرمان
 خوابه. یزود م -
ش و شالم رو جلوتر ک شت.  شم آدالن دور  دم؛یدوباره به طرف من برگ که از چ

شسته ن یبا لباس راحت و بدون روسر شهیکه مثل هم کاینموند. با تعجب به ن
 اشتباهه! یزیچ هیکه انگار  یمن، طور یبود، نگاه کرد و بعد به سر تا پا

 آدالن گذاشت و فشار داد: یشونه  یدستش رو رو آرمان
 دکتر... حواست کجاست؟ -
 . بلند شدم و به عمه گفتم:دی. آدالن هم به اجبار خنددیخند و
 کنه. ی. من سرم درد مدیببخش-

 رو هم خاموش کردم. میبه اتاقم رفتم و گوش یخداحافظ بدون
□ 
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 هی عی. ستتردمیرو ند یرفتم، کستت نییپا یشتتدم و وقت داریاز خواب ب رید صتتبح
ستم تو ا ی. نمرونیخوردم و زدم ب ریش وانیل شم.  یآفتاب ادیچند روز ز نیخوا ب
 یلیخ»نشتتون دادم، چشتتم هاش برق زد و گفت  کایکه لباس رو به ن شتتبید

کنم، از انتخابش  زونیکردم که آو یداشتتتم مرتبش م یوقت یول«. خوشتتگله
ش به قول معروف گاو  لیجمع و فام نیا یهم تو یجور نیشدم. من هم مونیپ

سه با همچ دم؛یسف یشونیپ س نیچه بر  باز بود، هم مدلش یلیکه هم خ یلبا
 نیلباس مناسب تر بخرم. از هم هیگرفتم که  میکرد. تصم یجلب توجه م ادیز

 هیبار  نیا دی. باستتوختکه بابتش داده بودم،  یاالن دلم به حال اون همه پول
 .دمیخر یم متیلباس ارزون ق

خوردم؛ اما باالخره  جیو ناهار ستتاندو دمیها چرخ ابونیخ یستتاعت تو شتتش
 کردم. دایخواستم رو پ یکه م یزیچ

 دمیآوردم و تازه فهم رونیب بمیرو از ج میشش بعد از ظهر بود، که گوش ساعت
سر شبیکه از د سه تا  عیتا حاال خاموشه!  شنش کردم که  سر  smsرو شت  پ

 بود: شیساعت پ میکه مال ن کایاز ن یکیهم اومد. 
 ؟یچرا خاموش ؟یکجا رفت-

 دادم: جواب
 یام خونه. یدارم م -

بود که چرا خاموش کردم و باهاش تماس  نیا یتا از آدالن که هر دو درباره  دو
 .رمیبگ

 لحظه زنگ خورد و جواب دادم: همون
 سالم! -
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 چند بار تماس گرفتم؟ یدون یم-
 رفت روشن کنم. ادمی-
 خاموشه. شبیدونم از د یبله! م-
 شده مگه؟ یحاال چ -
 اومده. شیپ یمن فکر کردم مشکل-
 .ستین یزی. چنه-
 ؟ییکجا-
 .ابونیخ-
 چرا؟-
 کار داشتم.-
 کار؟ یچ-
 ؟یداشت یتو با من کار-
 بود؟ یرفتارت اون طور شبیآره. چرا د-
 ؟یچه طور-
 نداره؟ یکار شیچرا به خواهر تن ه،یرتیاگه آرمان غ-
 گذاشته بود. گفتم: یخوب لیدل یدادم؟ دست رو یجواب م یچ دیبا
 !یشوهرش یتو عمو -
 نه؟یفقط هم یمطمئن-
 تونه باشه؟ یم یپس چ-
 رو روشن کردم. نیماش یکردم و با خستگ ینگفت. خداحافظ یزیچ
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□ 
. نرگس از صتتبح مشتتغول رزرو میداشتتت جانیبود و همه ه یروز عروستت فردا

د و پدر و مادرش رفته بو دنیلباس ها بود. عصر هم به د یو بسته بند شگاهیآرا
با  مان فردا ستتراغشتتون بره و  لواستتتاِن آدالن،  یالیتا و bmwقرار بود آر

. اصرار ودندما مهمان آدالن ب یهم خانواده  یبرسوندشون. روز بعد از عروس
 عمه قبول نکرده بود. یول میتر بمون شیداشت ب

 ید و روکر یشن مکه شب رو رو ی. تنها نورمینشسته بود شیکنار آت امیو پ من
سته بود و  یبود. آرمان کم شیافتاد، همون آت یچهره هامون م ش اون طرف تر ن

ست اون  یکس نم چیبود. ه یکیتار یتو بایتقر کنه و  یفکر م یبه چ یکیدون
. امیو پ من. به خصتتوص میداشتتت نیو غمگ بیحس عج هیحال همه  نیدر ع

ش کاین صبح فر سترس ز دهیرو ند دیاز   بیو غر بیعج یکارها اد،یبود و از ا
که بخوابه و فردا صتتورتش شتتاداب  مشیداد. االن هم فرستتتاده بود یانجام م

 پالس بود. ییبایز یسالن ها یهمش تو ریاخ یهفته  یباشه. هر چند که تو
 سکوت رو شکست و گفت: امیپ

 ؟یریفردا ساعت چند م-
 کشه. یطول م 5:30اپ دارم. احتماال تا  کیساعت چهار وقت م-
 ؟یپس فردا لباس برداشت یبرا-
 خواستم. ینم یادیز زیآره. چ-

 به حرف اومد: آرمان
 من برسونمت؟ یخوا یم -
 .ینرگس و آرش رو ببر دینه. تو با-
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 قراره برسوندت؟! یا گهیهم کس د دیشا-
 شدم و گفتم: ناراحت

 ! من رو برسونه.ستیکار ن یب یکس -
 دنبالت. امیبگو من ب ،ی: عصر که حاضر شدامیپ

 ذارم. یرو تو خونه م نیباشه! پس ماش-
 بار من شروع کردم: نیرفت. ا یور م شیبا آت امیسکوت شد. پ دوباره

 ؟یکن یفکر م یبه چ-
 .یچیه-
-... 
 رن؟یماه عسل کجا م-
 .سیپار-
 !کیچه رمانت-
 د؟یگیپشت سر من م یچ-

 همه رو درآورده بود. داد زدم:. امروز پدر مینگاه کرد کایبه ن همه
 !یتو که باز اومد-
 بره. یخوابم نم-
 برو دراز بکش. یالک-
 تونم بخوابم. یقرص هم خوردم. نم-
 !نیجا بش نیا ای: بامیپ

 .هیگر ریزد ز هیزل زد. بعد از چند ثان شیما نشست و به آت کنار
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 .ادیمن بدم م د،ینکن هی: گرمن
 احساس. ی: برو گم شو! بامیپ
 با پا به من لگد زد. که من هم بهش لگد زدم و گفتم: و
 کنه! یننداز. صورتش فردا پز م هیرو به گر نیاین قدر ا -
 شد و گفت: شتریاش ب هیگر کاین

 سر قبر بابا! میبر دییایب-
 گفتم: یعصبان من

 .میاون جا بود شیدو ساعت پ-
 اشک هاش رو پاک کرد و به من گفت: کاین

 چشم هام باد نکرده؟ نیبب-
 گفتم: یشد ول ینم دهید یزیچ یکیتار یتو
 نه! خوبه.-
 ...دیزنگ بزنم به فرش فته؟یکم عقب ب هی شهینم-

 داد زد: آرمان
 ؟یپاشو برو بخواب! چرا مثل بچه ها شد-

 به آرمان گفت: امیپارس سگ بلند شد و پ یصدا بالفاصله
 چه خبرته؟ آروم! -

 رو بخندونم، گفتم: کاین خواستم
 !یرو هم درآورد «یصادق» یصدا نیبب -

سگ لیخنده. اخالق وک ریزدند ز همه سم ا یبابا این قدر   سگ رو، نیبود که ا
 داد. یاسم واکنش نشون م نیجا بود که به ا نی. جالب ایصادق میگذاشته بود
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 با خنده گفت: کاین
 کرد؟ یواق مواق « ! پول بدهیصادق» میگفت یم ادتونهی -

کرد. دستتتش رو گرفتم و به اتاقش  هیدوباره شتتروع به گر کایو ن میدیخند همه
که فکر نم یا یطوالن یلی. شتتتب خدمیبردم. همون جا کنارش خواب  یبود؛ 

 وقت صبح بشه. چیکردم ه
3 

گر گفته بودم، موهام رو زودتر  شیبود و به آرا دهیاپ من طول کشتت کیم کارِ 
 رید»داد که  یم smsمدام  امی. پمیکرده بود ریهم د یجور نیستتمبل کنه. هم

 .مینبود که سِر وقت برس یزیت نیمن ماش دیبه خصوص که پرا« شد
ه ستترم بستتت یداد. موهام رو باال یتونستتت گاز م یتا م امیو پ میجاده بود یتو

رده وقت ب قهیهر تکه رو فر کرده بود. هم شتتلوغ بود. هم فقط ده دق نییبود و پا
مگه تو »گفت  د،یکه من رو د نیهم امیداشتتتم. پ یو دود یمشتتک شیبود. آرا
 میودب الیو کیبود. نزد دهنوز هم ب امیکه البته بهم برخورد. حال پ «؟یعروستت

 و گفتم: یعروس ادیحال ب نیبا ا ومدیکه دلم ن
 ؟یچرا دپرس امیپ-
 خوبم.-
 هست. یزیچ هینه. -
-... 
 ؟دوستته ی هیقض-
 .نهیشه سمانه رو بب یحاضر نم یکنه. حت یم یریداره سخت گ یلیمامان خ-
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 ؟یگیبهت بگم به مامانت نم یزیچ هی-
 تعجب گفت: با
 شده؟ یچ -
 قول بده، نفهمه بهت گفتم.-
 قبول.-

سش  الشیرو بهش گفتم و خ بیتعق یماجرا رو راحت کردم؛ که عمه هم حوا
هم  یخبر داشتم که به صادق یکرده. حت قیسمانه تحق یبهش هست و درباره 

 یکه حرفم تموم شتتد، اخم رو نی. همشتتهیگفته و کم کم داره نرم م ییزایچ هی
صدا میشد الیوارد باغ و یصورتش رفت و وقت شد، عمال  یو  آهنگ هم بلند 

 لبخند گشاد زد. هیرفت و  ادشیهاش از  یناراحت یهمه 
صندل زیپر از م باغ بود؛ که  دیسف یو بادکنک ها و المپ ها ینقره ا یها یو 
 دهیتر مهمون ها رستت شیکرده بود. ب جادیرو ا یا ییایرو یشتتب فضتتا یتو

 یها راهنیبا مرسدس اومده بودند و با پ شیبودند. عمه و خانوم چند ساعت پ
ورتر د زیم چندنشسته بودند.  دیفرش یمجلس، کنار مادر و خاله  یباال کیش

واده اش مشتتغول صتتحبت بودند. آرمان هم در حال نرگس و آرش کنار خان
اضر ح یشونه انداختم و برا یرو رو فمیبابا بود. ک یخوش و بش با دوست ها

 :دمیاز خدمه پرس یکیرفتم. از  الیشدن به داخل و
 کجا حاضر شم؟ دیمن با دیببخش -

 از پشت سرم اومد: دیمادر فرش یصدا
 دخترم! ایسوم رو برات در نظر گرفته، با من ب یطبقه  یاز اتاق ها یکیدکتر  -
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س انگار شکر کردم و دنبالش  یعرو شه. ت شده بود مهربون تر ب سرش باعث  پ
 از اتاق ها رو باز کرد و گفت: یکیرفتم. در 

 .دیهم کل نیجا بذار، ا نیرو ا لتیوسا -
 .دیسه طبقه به خاطر من اومد دیممنون، ببخش-
 ...نشدم ریهنوز این قدر پ-

 هیتخت و  هیهم نداشتتت. فقط  یادیز لیوستتا یبود. حت یکیکوچ یلیخ اتاق
شت سیسرو ی نهیاز آ دیخودم هم با دنید یکاناپه. برا هیو  زیم ست یبهدا فاده ا
بود. چشتتمم به  یمجلل نیاتاق ستتاختمون به ا نیبدتر نیکردم! احتماال ا یم

باز بود. وارد تراس شتتتدم و  که درش  تاد  تاق اف که از ا بهتراس بزرگ ا  نیباغ 
وشتم خ یلینگاه کردم.از منظره خ د،یرست یتر به نظر م کیکوچ یلیفاصتله خ

ناراحت مد و  ند دق یاو هام رو  ادمی شیپ قهیچ باس  مدم و ل به خودم او رفت. 
شتم ب ست دا شم اتر طولش ب شیدرآوردم. هر چند دو  نیدم تا کمتر مجبور با

 .ومدین آدم ها رو تحمل کنم. حق با حامد بود که اصال
شت. سه ربع دا نیو آست بایز ی قهیبود که  یکت و دامن طرح چرم مشک لباسم

بودم که فقط  دهیچرمم رو پوشتت یخاطر بوت ها نیدامنش کوتاه بود که به هم
شدم، خودم  یم کیسالن نزد یبه ورود یوجب تا دامن فاصله داشت. وقت هی

ماده کرده بودم. هن یاز طرف هر کستت یهر جور برخورد یرو برا به در  وزآ
س ست دهینر شتم و آدالن رو د یبودم که د که  دمیبازوم رو گرفت. به طرفش برگ

بود. طرح  دهیپوشتت یدود راهنیو پ یکرد. کت و شتتلوار مشتتک ینگاهم م جیگ
 روم گفت:جالب بود. آ یلیکراواتش خ یشلوغ رو
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 ه؟یچه لباس نیا -
 اون لباس مناسب من نبود.-

 گفت: یعصبان
 من بود؟ ی قهیچرا؟ چون سل -
 بگه بپوشم! یکه هر چ ستم،ین یمن عروسک کس-
 .یسیزده ساله باش یلباس، مثل بچه ها نیکه با ا نهیهم اقتتیل-
 نگرفتنت! یپس برو کنار تا به جرم کودک آزار-
 دمیشن ییآشنا یشد. همون لحظه صدا رهینگفت و فقط به چشم هام خ یزیچ

بازوش گذاشتتت که  یبه آدالن گفت. دستتتش رو رو یزیچ یکه به زبان ترک
ست خورده  لشیتحو یآدالن هم لبخند شک شدند. مثل  داد و با هم وارد باغ 

و ظرافت مثل  ییبایستتردا رو که از ز ریکردم تصتتو یها به باغ رفتم و ستتع
هاتابل خارج کنم. برا اتورینیم یو به خودم گفتم  نیهزارم یبود، از ذهنم  بار 

ستم  یصندل یرو« خوره!  یمردها به هم م یمن حالم از همه » ش کنار عمه ن
ن فکر نکنم که اال نیکردم به ا یدور و بر سر تکون دادم. سع یها لیفام یو برا
ست یتو ایدلش  یتو نهیمن رو بب یهر ک ختره د نیا» گهیم شیگوش ب*غ*ل د
که حت« که... هیهمون گاه کردم  خانوم ن گاهم نم یبه  مه  ین به طرف ع کرد. 

 لحظه ترس برم داشت هیباشه.  دهیمن شده. انگار روح د خیم دمیبرگشتم که د
 و گفتم:

 شده؟ یچ -
 خودش اومد و گفت: به
 !یچیه-
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خودش  که یدیمروار سیستترو یلباستتم نگاه کرد و لبخند زد. نگاهش رو به
. لبخندش بزرگ تر شد و سر تکون داد. این قدر ستادیآورده بود، ا ایتالیبرام از ا

که د حال بودم  به بق چینظر ه گهیخوشتت گاه کردم.  هیکس برام مهم نبود.  ن
از هر لحاظ با  کهلباس ها، دکلته و کوتاه. حس کردم  یتابستتتون بود و همه 

 همه متفاوتم.
□ 

بار هم از  کیکه  یستتاعت از ورود عروس و داماد گذشتتته بود. تنها کستت مین
مه هم برا یجاش تکون نخورده بود، من بودم. حت مد گو یع و  ییخوش ا

مشغول ر*ق*ص  دیو فرش کایشد. ن یاز دوست هاش جا به جا م یاحوال پرس
شون اجازه  تیبودند و جمع ست د یاطراف شونیدر  اکیداد. لباس ن یرو نم دن

سند یبود که تو یطرح ونمه به  یبود. وقت یتنش عال یبودم و تو دهی ورنال پ
دور شتتد. من هم  یفور امیکردند که پ هیگر امیشتتد، خانوم و پ کیما نزد زیم

 نداشته باشم که جلب توجه کنم! یکردم رفتار یسع
بود  یزن نیپنجم نیستتاعت، ا مین نیا یبه آدالن افتاد. تو تیجمع نیب نگاهم

ص یکه باهاش م صو هوی. دیر*ق* صدا ریت من  دید یآرمان که جلو یرفت و 
 نشسته بود، پخش شد:

 ؟ییچرا تنها -
 دور تر بود، اشاره کردم و گفتم: زیچند م ،یعمه که در حال گفت و گو با کس به
 .ستمیتنها ن-
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 یکیدو پ یکیکه مثال من متوجه  دیآورد و جو رونیب بشیآدامس قهوه از ج هی
 که زده بود نشم. ادامه داد:

 خوشگل شده. نه؟ کاین-
 .یلیخ-
 !یکرد ینگاه م گهینفر د هیبه  یالبته تو داشت-
سرد با صاب خرد کن یخون  من بود  یکنار یصندل یکرد. رو ینگاهم م یاع

ال درباره قب یداد. حت یم رینفر گ هینبود که به  یبار نیاول نی. اکینزد یادیو ز
 گفته بود. جوابش رو ندادم. ییزهایهم چ امیمن و پ تیمیصم ی
 ؟یاون خونه رو بفروش یخوا یگفت م یعمه م-
 آره.-
شم ب کهیت هی شت گو  یم یکه باهاش باز یآورد. در حال رونیاز موهام رو از پ

 کرد، آروم گفت:
 چند؟-

 که هستم، محو بشم. کوتاه گفتم: ییخواست از جا یدلم م فقط
 دونم. ینم-

 لم داد: یصندل یرو تکون داد و رو دمیمروار ی گوشواره
 .نمشیبب م،یریبعدا با هم م-

بود که  نیکرد. تنها شانس من ا یگوشم رو لمس م یانگشت هاش الله  حاال
 نشست و داد زد: شیصندل یاون اطراف نبود. عمه رو یکس

 گرده! یآرمان! نرگس دنبالت م-
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به اطراف انداخت و بلند  یکه خودش رو جمع و جور کرده بود، نگاه آرمان
و بعد نرگس، آرش ر ی قهی. چند دقنمیکه عمه رو نب نییشد. سرم رو انداختم پا

 ب*غ*ل من گذاشت و با لبخند گفت: یتو
 م؟یدور بر*ق*ص هی! من و آرمان یمراقبش باش شهیم ینار -
 آره. حتما.-

ر*ق*ص دو  تیال یقیجاش رو به موستت شیپ ی قهیچند دق یجنجال کیموز
ها با ستتردا م یرانیا ینفره داده بود. آدالن دستتتت از زن  ته بود و   یبرداشتت

از تانگو و ستتالستتا رو انتخاب کرده بودند. موقع خوش  یبی. ترکدیر*ق*صتت
رفتار کرده بودند که تمام مجلس، ستتردا رو به  یبه مهمون ها، جور ییامدگو

ته بود. آرمان و نرگس هم با هم بودند. چند دونه انگور به شتتناخ زبانیم نوانع
گرفتم. ستترم رو به  تیداده بود، دادم و نگاهم رو از جمع هیآرش که به من تک

به ا هیتک یصتتندل یپشتتت  نیا یتو یآدم ها یفکر کردم که من برا نیدادم و 
 یول میخند یم و میکن یم یخونه با هم شتتوخ یدارم. تو یتیمجلس چه اهم

ش هیسا یتو دیبا شهیمردم من هم یلوج  کایکنار ن دی. نباستمیها با هیها و حا
ش شم چه فرق نمیب صال اگر من نبا شم. ا ه حال ب یکه آبروش نره و مزاحمش نبا

 داره! ایدن
شام ند امیپ شتهادمیرو تا موقع  شتم. به زور کم یهم برا یی. ا  یاقالب یغذا ندا

پلو خوردم و به آرش هم گوشت دادم. حداقل آرش بود که سرم رو باهاش گرم 
سر م شام م زیکنم. آرمان و نرگس هم   یرفتارها شهیخوردند. نرگس هم یما 
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ناد باعث تعجب من بود.  یم دهیآرمان رو  قدر مهم  پول یعنیگرفت که  این 
 بود؟

 من وانیرو به طرف لپر کرد و ستتر ظرف  نیرو باز هم با شتتامپا وانشیل آرمان
 گرفت:

 زم؟یبر-
شامپا یاز ک»دلم گفتم  یتو ش وانیل« خورم یم نیتا حاال من  و  دمیرو کنار ک

 گفتم:
 نه!-

 صداش کرد: یکنار زیاز م خانوم
 من مامان! شیپ ایآرمان ب -

 مادرش رفت. نرگس زینفسش رو فوت کرد و بشقاب به دست به طرف م آرمان
 گفت:

 کنه؟ ینم تتیآرش اذ -
 آرومه! یلینه! خ-
 .رهیترسم خوابش بگ یم-
 برمش باال. نگران نباش. یم-

شام  بعد شت.  هیبق یعده از مهمون ها رفتند ول هیاز  موندند و مجلس ادامه دا
. از هر طرف که رد میباغ بزن یتو یدور هیزد. ب*غ*لش کردم که  یآرش نغ م

کردم که  یفقط خدا خدا مکردند.  یعده چپ چپ نگاهم م هیشتتتدم،  یم
 «د؟یدار یشما با عروس خانم چه نسبت»نپرسه  یکس
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هن باز شد. با د یرفتن آماده م یافتاد که انگار با خانومش برا یریبه کب نگاهم
س یبه من نگاه م ستم برم و احوال پر شه  یکه چ»کنم. بعد گفتم  یکرد. خوا ب

به  گهیعالم د هیو فقط ستتر تکون دادم که انگار تو « ؟ نداد.  بود و جوابم رو 
که  ها رفتم  نک  بادک مد و آروم  یزنآرش بردارم.  یبرا یکیطرف  به طرفم او

 گفت:
 فرزانه!-
 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با
 .دیاشتباه گرفت-

شتتده بودم و  جیها گ یمستتخره باز نیدهنش گذاشتتت. از ا یرو جلو دستتتش
ن کنارم اومد. بادکنک رو کند و به بعد آرما هیشد. دو ثان یبادکنک هم کنده نم

 آرش داد.
ست شک نیا یاش که تو یقهوه ا یموها یتو ید ش یم دهید ینور م  و دیشد، ک

 گفت:
 خواد بر*ق*صه! یدلقک رو ول کنند تا صبح م نیا شه؟یچرا تموم نم-
 که از آدالن داشت، خنده ام گرفت و گفتم: یریتعب از
 برم. دیمن با -
 کجا؟-
 خوام آرش رو بخوابونم. یم-

 رفت. تیو به طرف جمع ختیآرش رو به هم ر یموها
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عد آرش رو رو ی قهیدق بیستتتت تاق یب خت ا مان و زنش بود  یت مال آر که 
و آرامش  ییتنها نیاومد. ا یم کیموز یهنوز صتتدا رونیخوابونده بودم و از ب

اق شد و داد. آرمان وارد ات یبهم م یحس خوب شهیرو دوست داشتم. شب هم
شت من رو ست و این قدر نزد یلبه  یدر کمال تعجب پ ش ه بود ک کیتخت ن

که نگهم داشت  رونیکردم. خواستم برم ب یگردنم ، حس م ینفس هاش رو رو
 و گفت:

 ه؟یاسم ادکلنت چ-
 !ستین ادمی -
 ...یقبال بهتر بود -
 تر کرد. شیفشار دست هاش رو دور کمرم ب و

 گفتم: یعصبان
 ش؟یقبل؟ هشت سال پ کدوم -
 کنه! یرو عوض نم یزیزمان چ-
 کرد. یطرفش برگشتم که ناراحت نگاهم م به
 . ولم کن!یکن یم داریبچه رو ب-
 تونم! ینم-
 ؟یکن یکار م یچ یدار یدون یم چیه-

با گر یگود یرو تو ستترش ند ل ی جهیکه نت یا هیگردنم فرو برد و   وانیچ
 بود، گفت: نیشامپا

 نه!-
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 یزیکرد. هر چ یخورد و حال داغون من رو داغون تر م یهاش تکون م شتتونه
شتتد که دوستتتش نداشتتته باشتتم. با هم بزرگ شتتده  یبود باعث نم نمونیهم ب

 تم:گرفته گف یبه خاطرم کرده بود. ب*غ*لش کردم و با صدا یو هر کار میبود
 ؟یداداش یکن یم یجور نیچرا با خودت ا -

 دست هاش گرفت: یورتم رو تورو بلند کرد و ص سرش
 خواهر دارم! هیمن فقط -

 عی. سردمیبود. دست هاش رو جدا کردم و ب*و*س سیخ سیهاش خ چشم
تاق تک رونیب به در ا که حس کردم ستتتا هیرفتم و  ها  یا هیدادم  له  به طرف پ
 .دیچیپ

 ،یو گربه ا با بغض کایکردم. ن یخداحافظ دیو فرش کایرفتم و با ن نییزور پا به
 نگاهم کرد که ب*غ*لش کردم و گفتم:

 .یکن هیکشمت اگه گر یم-
شتم که اگر تهران م امیزد و من دنبال پ لبخند سونه. خودم از  رهیگ من رو هم بر
 یب دم،یچه م*س*ت د میرو هم ن امیپ ی. وقتدمیترستت یشتتب م یتو یرانندگ

شتم. دلم از همه پر بود. آدالن حت الیخ سراغ هی یشدم و به اتاقم برگ م بار هم 
ش رو خود لیفام یکه تو ه! با تو بگردادیمعلومه که نم». با خودم گفتم ومدین

 «مضحکه کنه؟! 
غم، افتادم  و یو با خستگ دمیگرفتم. لباس راحت پوش یا قهیدوش بیست دق هی

دماغم زد که حالم رو  ریبالش ز یآدالن از ملحفه  یشگیتخت. عطر هم یرو
 بدتر کرد.
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□ 
سرما ب با ساس   یبود. حوصله  یشدم. تنها نور اتاق از چراغ خواب آب داریاح

ش ش یرو دنیپتو ک شدم و گو شتم. تو خودم جمع  رو از کنار  میخودم رو ندا
ساعت  شتم.  شمم به در باز تراس افتاد و گ 2:30تخت بردا  جیصبح بود. چ

 یور مم رموتخت نشستم و بازوهام که  یدر بسته بود. رو دمیخواب یشدم. وقت
 از عقب گفت: یی. صدادمیشد رو مال

 ؟یشد داریب -
بود و دستتتش  دهی. اون طرف تخت دراز کشتتدمیو به طرفش چرخ دمیجا پر از

سترش گذاشتته بود. مطمئن بودم که در اتاق رو  ریشتد، ز یرو که از آرنج تا م
 من شد و گفت: یداخل قفل بود. متوجه سردرگم دیقفل کردم، هنوز هم کل

 تراس دو تا اتاق مشترکه. -
 شک خارج شدم و گفتم: از
 ؟یکن یکار م یجا چ نیا -
 !دمیخواب-
 تو اتاق من؟!-
 منه! اون اتاق کارمه، تخت نداره. یجا اتاق شخص نیا-
 به اتاق مجاور که از تراسش اومده بود اشاره کرد. و
 عمه! شیتونستم برم پ یمن م -
 داره؟! یچه فرق -

شتتد و دستتتم رو گرفت.  زیخ میبرم که ن رونیبپوشتتم و ب یزیچ هی خواستتتم
 گفت: یعصبان
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 اتاق آرمان! ؟یبر یخوا یکجا م-
 شدم و گفتم: یزد که من هم عصبان پوزخند

 داره؟ یرادیبرادرمه! چه ا -
 من احمقم؟! یکن یبرادر؟! فکر م-
 ترس نگاهش کردم که گفت: با
 زد؟ بتونیکجا غ هوی-
 !یتو م*س*ت-
 گفت: یزیلحن طعنه آم با
 نه عشقم! من مثال داروسازم!-

 گفتم: ارم،یکل شب رو سرش در ب یکه تالف نیا یبرا
.ok - رونیمن عاشق برادرم شدم، پاشو برو ب یدیحاال که فهم! 

 و گفت: دیدراز کش یبا خون سرد دوباره
 کرد! یتو رو رسم ی هیخاطر بود که پدرت قض نیپس به هم-

شتتونه اش جلب  یرو ینامفهوم یتنش بود. خال کوب یو رکاب یراحت رشتتلوا
 نشرویامشتتب ب دینبود، با یبهش کار درستتت یکیهمه نزد نیکرد. ا یتوجه م

 کردم. یم
 خوام راحت بخوابم. یاتاق سردا؟! من م یریچرا نم-
 !یخودت رو کنترل کن یحرف هام! اگه تو بتون نیمن امشب خسته تر از ا-
و  دمیکرد. پوزخند زدم و پشتتت بهش دراز کشتت یفکر م یخودش چ شیپ نیا

 چشم هام رو بستم.
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 بعد گفت: قهیدق دو
 تلخه؟ قتیحق ه؟یچ -

…- 
 ؟یجذب من شد یقبول کن یخوا ینم-

…- 
 ؟یترس یم یاز چ-

…- 
 بازوم گذاشت که من رو برگردونه. سر جام نشستم و گفتم: یرو رو دستش

 !ادیمن از تو خوشم نم-
 دادم: لشیخودش رو تحو یجمله  و
 !یخودت رو کنترل کن یاگه تو بتون -
 د؟یبود که تو جاده من رو ب*و*س یپس ک -
 تو؟! ایمن  -
 ...یتو ادامه داد یمن شروع کردم ول -
 م:بگم. فقط گفت یدونستم چ یرفتار بچگونه اش خنده ام گرفته بود. نم از
 برو بابا.-

سقز خ دمیخواب شب رهیو به  سر از کارهاش در دیمن خواب هیشدم. آدالن هم   .
ست اتفاق یآوردم. دلم نم ینم ش فتهیب یخوا شم. پنج د مونیکه بعدا پ  ی قهیقب

 گاه بدنش هینشتتون ندادم. آرنجش رو تک یبعد به طرف من برگشتتت. واکنشتت
 کرد. به سمتم خم شد و گفت:

 !یتو من رو دوست دار -
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 کردم و گفتم: حرفش تعجب از
 معلومه که نه!-
 ثابت کنم؟ یخوا یم-

شتم که برم اتاق ب*غ*ل. اگر اون نم شاخک شد و بالش رو بردا  یهام فعال 
تونستتتم. مثل من نشتتستتت. بالش رو از  یبخوابه، من که م نیتونستتت رو زم

ش ستم رو ک ستم گرفت و د ش یخفه ا غی. جدید تونم  یافتاد که م ادمیو  دمیک
 رفت! یخودم م یکه بدتر آبرو یجور نیا یداد بزنم ول

 گفتم: یعصبان
 دستم رو ول کن!-

تر گرفت که دردم اومد. هولش دادم. هر دو بازوم رو گرفت و من رو به  محکم
ش س یو م میشده بود کینزد یلی. خدیطرف خودش ک  یکه مثل دفعه  دمیتر

 قبل وا بدم.
 کردم که صدام نلرزه: یسع

به  یمجلس، چشمش دنبال تو بود. تو چرا افتاد یتو یکه هر دختر دمیمن د -
 جون من؟

کردم خودم  یهاش رو دور شونه هام حلقه کرد. دوباره هولش دادم و سع دست
شارش رو ب رونیرو ب شم. ف سته بودم و از نت یتر کرد. رو شیبک ش  جهیپاهاش ن

اش برداشتتتم. گردنش رو  نهی. دستتت هام رو از ستتدمیترستت یم یکینزد نیا ی
 فشار دادم و گفتم:

 !یاشتباه گرفت-
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ه اش که ب نهیو ستت دیترم کنه. خند کیکرد، نزد یتوجه به حرکت من ستتع یب
 یذره ها نیصتتورتم بود، تکون خورد. حس کردم آخر یستتانت کی یفاصتتله 

رفته. دست از تقال برداشتم که تو آ*غ*و*شش افتادم. سرم  نیمقاومتم هم از ب
 شد و گفت: رهیبلند کرد. به چشم هام خ رو
 ؟یخشن دوست دار یچه مرگته؟ رابطه -

شم هام رو  ینم ی. حتدیبه حرف خودش خند هرهر ستم نگاهش کنم. چ خوا
ستم. دو ثان شت هاش که از ب هیب  موهام نیبعد، لب هاش رو حس کردم و انگ

 شد. یرد م
ستم که از اول رو مخم بود، حرکت دادم و لبخند زدم.  یا یخالکوب یرو رو د

 لبهاش رو جدا کرد و گفت:
 شد؟ یچ-

 جشنه. گفتم: نیا ریدونستم دو روزه درگ یهاش خماِر خواب بود. م چشم
 !یخسته ا-
 وحشتناک!-

 نهیس یو من رو هم با خودش برد. چشم هاش رو بست. سرم رو رو دیکش دراز
 حلقه کرد: اش گذاشت و دستش رو دورم

 !ریشب به خ -
4 

 به طرفم اومد و گفت: زیعز
 آرمان!-
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صندل انویپ عیسر شتم.  شمع دون رو روش گذا ستم و  صاف کردم و  یرو ب رو 
ش دمیدو ستم نفس راحت ک رد و نگاه ک اطی. به حدمیبه طرف اتاقم. در رو که ب
 . دوادیرو پارک کرده و با نرگس و آرش به طرف ستتاختمون م نیکه ماشتت دمید

 یرداف امی. پندماه عسل پرواز داشت یبرا روزیگذشت. د یم کایروز از مراسم ن
س صبح یعرو شته بود کرمان. از   تخت ول کردم و یکه آدالن رو تنها رو یبرگ

 شتتهی. در واقع روم نمدمشیاومدم تهران، هنوز ند ،یاز کستت یبدون خداحافظ
ش کاین یبدرقه  یبرا یبهش نگاه کنم. حت گهید  چیهم نرفتم. اون هم ه دیو فر

 .نشمبابت ممنو نیبا من نگرفت، که از ا یتماس
چپ زد. فردا  یعل یبه خونه برگشتتتند، خودش رو به کوچه  یهم از وقت آرمان

آورد،  ادمیاتاقم بودم که به  یرو تو روزی. من تمام طول دیقرار بود برگردند به دب
خوب فکر کنم. به خاطر رفتارم با آدالن  داشتم تا ازیو آرامش ن ییچقدر به تنها

 یکردم. م یستترزنش م روکردم و مدام خودم  یبودن م زیاحستتتاس ضتتع
خودشتته و به احستتاستتات من  یدونستتتم که اون فقط دنبال ل*ذ*ت لحظه ا

 تموم شد. نمونیهمون شب ب زیدونستم همه چ ی. مدهینم یتیاهم
قه که خودش  یا ت جازه وارد شتتتد. منتظر موندم  بدون ا مان  به در خورد و آر

 بزنه. گفت: یحرف
 .مینیخونه باغ رو بب میحاضر شو بر-
 ؟یدیمگه قبال ند-
 پنج سالم بود. یوقت-
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 یلو ادیبودم که نرگس هم باهامون ب دواری. امدمیرفت و من لباس پوشتت رونیب
 آرمان گفت که رفته به آرش غذا بده.

دادم که به  smsبه الدن  عیرو زد. سر موتیفرمون مرسدس نشست و ر شتپ
ه . از باغ خارج شد و بچونمیبتونم آرمان رو بپ یجور نیا دیمن زنگ بزنه تا شا

 من زنگ خورد. جواب دادم: یروند که گوش یاصل ابونیطرف خ
 سالم الدن جان!-

 :دیچیگوشم پ یآدالن تو یصدا
 منم! ه؟یالدن ک -
 دکتر؟ دییِا... ، شما-

 و آدالن گفت: دیبه طرفم چرخ آرمان
 دته؟یجد هیباز نمیا« دکتر! »، « شما»حاال شدم  ،یکار خودت رو کرد -
 ممنون! همه خوبند!-
 اون جاست؟ یک-
 !مینیخونه باغ رو بب میریم میمن و آرمان دار-
 ؟یمگه هنوز نرفته دب-
 رسونه. یآرمان هم سالم م-

 تکون داد.« چرا؟»اخم کرد و دستش رو به عالمت  آرمان
 !امیآدرس بده ب د؟ییکجا-
 دنبالتون! میای. ممیشرکت کیکنم. نزد ینه! خواهش م-
 منتظرم.-

 گفت: یرو قطع کردم که آرمان عصبان تماس
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 ؟یقول داد یک یبا اجازه -
 ست؟یمگه دوستت ن-
 ظاهرا که دوست تو ه!-
 دور برگردون، دور زد و به سمت شرکت روند. از
ش ر،یاخ یماه ها یبار تو نیچندم یبرا شدم و به من سالن  سالم کردم.  یوارد 

 گفت: یمنتظر شدم که اطالع بده ول
 .دیندار یبه هماهنگ یازیدکتر فرمودند شما ن ست؟ین ادتونی -

به طرف راه رو رفتم. صتتتدا لبخند تاق نم ییزدم و  . در زدم و وارد اومد یاز ا
شونه  ستش رو دور  سه به طرف من نگاه کردند. آدالن جلو اومد و د شدم. هر 

 ام انداخت و گفت:
 !زمیعز میبر -
 .دندینگاهش کردم. دوست هاش به من سالم کردند و خند جیگ

 گفت: یجد آدالن
 بسه! -
 که گفتم: میهم خارج شد با
 !دمشونیند یعروس یتو -
 ؟ینیرو بب یتا کس یاومد رونیسنگرت بتو اصال از -

□ 
رفتند. خوش  یهر دو اخم کرده بودند و جلوتر از من راه م میوارد باغ شد یوقت

 ! آدالن سرعتش رو کم کرد و آروم گفت:ستمیکدوم تنها ن چیحال بودم که با ه
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 د؟یاومد یچ یبرا -
 جا رو ازم بخره! نیخواد ا یم-
 ؟یشدم، رفته بود داریب یچرا وقت-
 چشمت خون! هیچشمت اشک بود،  هیحتما -
 به خاطرت مجبور شدند، زود برگردند! هیبق-
 کنه. ینم یبه خاطر من کار یکس-
 بزنم؟ یخونواده ات حرف یجلو یدیترس یم-
 !یاز من بزن یمحاله حرف-

 کرد و از قدم هام جا موند. دوباره خودش رو رسوند و گفت: تعجب
 ه؟یمنظورت چ -
درباره مون  یفکر یکه نکنه کستت یبه من نگاه هم نکرد یحت یعروستت یتو-

 !ستیکنه. من گوش هام دراز ن
 ...یمن که نم-

انداخته  یعصتتب یکه متوجه پچ پچ ما شتتده بود و چند بار هم نگاه ها آرمان
 بود، برگشت و گفت:

 اون جا چه خبره؟-
 که بخندم، گفتم: نیافتادم و قبل از ا رستانمونیناظم دوم دب ادی

 !میزن یحرف م متیق یدرباره  میدار-
 ؟یداریدکتر! نکنه شما هم خر-
 ؟یچرا ترک وطن کرد ،یمهندس! تو که این قدر به روابط خواهرت حساس-
 ؟یگرد یشما چرا به وطنت برنم-
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 برخورد رو نداشت، گفت: نیکه انتظار ا آدالن
 ؟یدار یجا رو انتخاب کردم. تو مشکل نیمن بیست ساله ا-

شتتده بودم اما  تیاذ یلینگفت و وارد خونه شتتد. به خاطرش خ یزیچ آرمان
 پله ها نشستم و با ناخن هام ور رفتم. ی. رونمشیخواستم ناراحت بب ینم
 ؟یچرا من رو تنها گذاشت-
 مگه مهمه؟-
 نشستم. یتو م کردم، کنار یمهمون ها رو ول م ؟یدار یاز من چه انتظار-

 زدم و گفتم: پوزخند
 کرد! یرو جمع م شیزیآبرو ر یک-
 ؟یزن یحرف م یبا ک یرفت دار ادتیباز -
 ؟یهست یک یکن یفکر م-
 !«ستمین یکس»بگم  یدوست دار یلیخ-

 اومد و کنار من نشست. گفتم: رونیاز خونه ب آرمان
 شد؟ یچ -
 شد؟ یچ ،یچ-
 ؟یخر یچند م-
 ؟یالزم دارچه قدر -

 ندادم که گفت: یجواب
بگو شتتتب  ؟یخوا ی. تو چه قدر منمیهام رو بب یبچگ یاومده بودم خونه -

 چک بکشم.
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باغ که درخت هاش از همه جا خشک تر بود رفت.  یشد و به سمت انتها بلند
سر دق یزد و قدم برم یه*ر*ز رو کنار م یعلز ها شت  شت. از پ  هیشب قایدا

به جز رنگ موهاش. همون شتتونه ها با بود.  پهن. همون مدل راه رفتن،  یبا
 .شیسالگ یس یکرد. بابا تو یدست هاش رو پشتش گره م یوقت

 ؟یدیپسند ه؟یچ-
 جواب دادن نداشتم. یبود و حوصله  ختهیرو به هم ر اعصابم

 !یجور یلیبا پسرش هم که خ-
-... 
 ...!یبزرگش کن یتون یاگر زنش بفهمه، م-
 ؟یکن یم دیتهد یدار-

 ما رو قطع کرد: یآرمان گفت و گو یصدا
 !نهی! نارینار-

 داد زد: یعصبان آدالن
 !نهیرفته گل بچ -

شن دعا سمت آرمان رفتم.  دهیکردم آرمان ن شه. آب دهنم رو قورت دادم و به  با
 گشاد نگاهم کرد و گفت: یبا چشم ها دمیرس یوقت

 بود؟ یمنظورش چ -
 دونم! ینم-
 دونه؟ یمن م یدرباره  یزیچ-
 کس نگفتم. چیبه ه یزیمن چ-
 اشاره کرد و گفت: نیزم به
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 ؟یبود دهیرو د نیا -
 « .فرزانه فرخ نژاد»بود که فقط اسم داشت  نیزم یسنگ قبر رو هی

 نشستم. آرمان گفت: نیزم یخوندن اسم پاهام سست و شد و رو با
 ه؟یک نیا-
 که عمه گفته بود افتادم و گفتم: یخواهر ادی

 عمه مون! -
5 

 مودبانه به آدالن گفته بود یلی. آرمان خمینشتتستتته بود ییرایپذ یمبل ها یرو
واب ج یو آدالن با خون سرد «میشرکت؟ مزاحمتون نباش دیبر ینم زیتشر»

 «.کنجکاو شدم نهیزم نیکنم! تو ا یخواهش م»داده بود 
ما نشتتستتته بودند. خانوم هم  یآدالن کنار من، آرمان و نرگس رو به رو حاال

 . خانوم هممیو نشست میبا آرش بود. با اومدن عمه، همه بلند شد یمشغول باز
سر ست. آرش  ش شد و کنار عمه ن شغول دیب*غ*ل آرمان پر عیوارد جمع  . م

ست چه جور یو آرمان نم میخوردن بود یچا صحبت رو باز ک یدون . نهسر 
 گفت: قهیبعد از چند دق

 .میکرد دایقبر پ هیعمه! ما -
 نگفت. یزیتعجب نکرده بود، چ ادیکه انگار ز عمه

 ادامه داد: آرمان
 ه؟یفرزانه فرخ نژاد ک -
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. عمه به خانوم نگاه کرد. چند بار خواستتت میشتتد رهیبه صتتورت عمه خ همه
 سکوت کرد. یبگه، ول یزیچ

 به جاش گفتم: من
 اونم؟! هیمن شب د،یکه گفته بود یخواهرهمون -

 جا خورد و به خانوم نگاه کرد. بعد رو به من گفت: یکم عمه
 بله! خواهر من!-

 :آرمان
 ست؟یازش ن یاثر چیپس چرا ه -

 :نرگس
 باغ دفنه؟! یتو ،یخونوادگ یمقبره  یچرا به جا -

 کالفه بود. آرمان به آدالن چشم غره رفت و گفت: عمه
 !میندار یا بهیجا غر نیعمه! ا دیبگ -

 گفت: عیسر آدالن
 من... هیاگر خصوص -

 :عمه
 !هیچه حرف نینه! ا -

 گفت: یکه عمه بعد از مکث طوالن میهمه منتظر بود دوباره
 کرده بود. یچون خودسوز-

 کردند؛ که ادامه داد: یبا تعجب به هم نگاه م همه
سا یبرا- شند... حت لیپدر و مادرم بهتر بود که با و  یو عکس هاش رو به رو ن

 جنگ از دست رفته. یکنند، تو یتصور م لیقبرش!... فام
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 :آرمان
 .شیجا؟ بیست و پنج سال پ نیا دیاومد نیبه خاطر هم -

 سر تکون داد. گفتم: عمه
 کرد؟ یچرا خودکش -

 عمه و خانوم رد و بدل شد. به عمه گفتم: نیب بیعج ینگاه ها دوباره
 بوده، تموم شده. یهم هر چ انی. اون جرستین بهیدکتر غر-

باشه... زمزمه  دهیاون سال ها شن یدرباره  یزیخود دکتر هم... چ دی: شاعمه
 بود. دهیچیپ لیفام یتو ییها

 ...رمیبحث ها نم نی: من دنبال اآدالن
 ه؟یچ یپرس و جو ها برا نی: اخانوم
 داره؟ یرادی: چه اآرمان

 پدرت شده بود... که اهل جنوب بود. یاز کارمندها یکی: فرزانه عاشق عمه
 شد. زیهام ت گوش
 .وانهی: عاشق نه! دخانوم

 به آدالن نگاه کرد و ادامه داد: یبا شرمندگ عمه
 ...ی... وقتیوقت -

 ؟یچ ی: وقتمن
 ...ی: وقتعمه

 شکمش باال اومد. ی: وقتخانوم
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واده خان نیا» گهیبود که آدالن با خودش م نیکردم ا یکه فکر م یزیتنها چ به
 دهیکشتت یا گهیخنده ام رو گرفتم و ذهنم به ستتمت د یجلو«. اند نکارهیهمه ا
 شد...

 با خشم به خانوم نگاه کرد و رو به ما گفت: عمه
د به خاطر پوله... مثل کر یو پدر مخالفت کرد... فکر م یاومد خواستتتگار -

 همسر من!
 بود؟! ی: پس به خاطر چخانوم
 ن؟ی: همآرمان

 بود. نی: بله... علت مرگش همعمه
 شد، گفت: یحرف ها زده م نیقبل تر ا یلیاومد خ یکه انگار بدش نم خانوم

 !یگرد رانیالبته بعد از چند ماه ا -
 داِر آرمان به مادرش رفته بود. شیزبون ن نیا

 : فرار کردند؟من
 : اهواز.عمه

 من رو هم کشوندند. ی چارهی: وسط جنگ! شوهر بخانوم
 تونست نره دنبالشون؟ ی: مگه معمه

 داد. ی: نه اگر پدرش دستور مخانوم
به کل فراموش کرده  یبا عمه حرف نم یطور نیوقت ا چیه خانوم زد. ما رو 

 ینستتتم حدس بزنم به چتو یکرد و م یبودند. آدالن با تعجب به من نگاه م
 رفت. گفتم: یکنه. آرش هم از کول آرمان باال م یفکر م

 شد؟ یاون بچه چ زیتکل -
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 به طرف من برگشتند و عمه گفت: همه
اومد... پدرت اون جا بود... بچه رو به پدرش داد و ... فرزانه رو  ایبه دن یوقت-

 برگردوند.
 دهن باز نگاهشون کردم: با
 !د؟یمادرش جدا کرد نوزاد رو از -

 !... هدفشون عراق بود.رهیجنگ بم ی: ممکن بود توعمه
 : چند سال بعد مرد؟من
…- 

 م.بود دهیمن رو آورده بود، اگر گاو هم بودم تا حاال فهم یسالگ کی یتو پدرم
 کردم: تکرار

 چند سال بعد؟ -
 : دو ماه.عمه

 داده بود دخالت نکنه، بلند شد. حی نرگس که ترج ِآه
 بود؟ یاون مرد چ یلی: فاممن

جه به بحث تو مه  مه هم منظورم رو م یه ته بودم و ه نداخ که من راه ا  یبود 
شت هاش رو رو ستند. آرمان، آرش رو انداخت تو ب*غ*ل نرگس و انگ  یدون

 لبش گذاشت.
 !ی: شکرعمه

ست به نظر م زیمه چنگفتم. ه یزیچ یبودم. ول «یجالل» دنیشن منتظر  یدر
 یخودش درستتت م یرو برا یزیآبرور نیا دیکه چرا پدر با نی. به جز ادیرستت
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پدر واقع به  که من رو  که از ا یحت ینده. وقت میکرد؛   نیخواهرش زنده نبود 
من رو رو کرد. تولد من آبان شصت  یسالگ کی یلطمه بخوره. چرا تو انیجر

 و شش بود.
 :دمیشد که پرس یدونست و داشت بلند م یبحث رو تموم شده م عمه

 خش؟یاتفاق افتاد؟ تار نیا یِک  -
 گفت: تیبا عصبان عمه

 !نهیتمومش کن نار -
 بدونم. دیمن با-
 !میما قبال فکر احتماالت رو کرد-
 لطفا. دیبگ-
 داد. ینم بیشصت و شش ... اون مرد بچه رو به حب نیفرورد-
 چرا؟-
 زنه؟ یبرگ برنده رو پس م یک-
 پس چرا...-
 بس کن!... برو تو اتاقت.-

 د،یخبر مرگ فرزانه رو شتتن ی: چون ولت کرد. چون دنبال پول بود. وقتخانوم
 من انداخت! ی چارهیننگ رو تو دامن شوهر ب ،یبراش نداشت یارزش گهید

 !؟یکن یتو مغزش فرو م ی: چعمه
 داد زد: خانوم

باه کرد یزندگعمر  هی ؟یباور کن یخوا یچرا نم -  هی. دیمن و بچه هام رو ت
شنا برد یعمر آبروم رو جلو ست و آ سه! فکر م گهید د،یدو  بیچرا حب یکن یب
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خود فرزانه رو به روت  ینیب یمگه نم ؟یاون خونه رو به نامش کرد؟ مگه کور
 نشسته؟!

 یجا هیخواستتتم برم  یاومد. فقط م یستترم فرود م یهاش مثل پتک تو حرف
صداها تو شده بود. فقط م یخلوت و فکر کنم.  ستم ب یگوشم نامفهوم  رم خوا

 گوشه کز کرده بودم. هیبودم و  اطیح ی. تا به خودم اومدم تونمیگوشه بش هی
به عمه و خانوم هم نگفته بود که من خواهر زاده اش هستم؟ چرا  یپدر حت چرا
ض یوقت سرش آورد و تبع نیا د،یآرمان رو فهم ی هیق ج کرد به خار دشیبال رو 

مزاحم رو به  یکرد؟ چرا بچه  لیخواستتت رو بهش تحم یکه نم یو به زور زن
 پرورشگاه نداد؟! ایپدرش 

 رو به روم نشست و آروم گفت: آدالن
 !هیچ انیدونند، جر یخودشون هم نم-

…- 
 فقط احتمال بود. زهایچ نیا-

…- 
 بده. DNA شیبرو آزما-
در و که بفهمم پ نیا یبود؟ برا یا یچه زندگ نیروم رو برگردوندم. ا یناراحت با

 ستم؟یمردم ن یبدم. چرا من مثل همه  شیآزما دیهستند، با یمادرم ک
 رو نگفت. قتیفهمم چرا پدرت حق یفقط نم-
 دونم. ینم-
 اوردند؟یرو به روش ن یواضح نیبه ا یچرا ماجرا-
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سم*س*تبد بود یلیپدرم خ- شت درباره  ی. ک ضاوت  یجر ت ندا کارهاش ق
 کنه.
دستتتت هاش گرفت. نگاهش کردم و غم  یتر اومد و صتتورتم رو تو کینزد
 . گفتم:دمیچشم هاش د یرو تو یقیعم

 من حالم بده آدالن!-
به ستت ب*غ*لم نداختم و صتتورتم رو  هام رو دورش ا اش  نهیکرد. دستتتت 

سرم گذاشت. نگاهم به خونه افتاد. عمه و خانوم  یچسبوندم. چونه اش رو رو
 کردند. گفتم: ینگاهمون م شهیو آرمان از پشت ش

 کنند! یدارند نگاهمون م -
 ها افتاد و آدالن گفت: پرده

 .دمید-
 آبروت رفت.-

داد از داخل، بلند شتتتد. به طرف خونه  یداد و ب ی. صتتتدادیفقط خند آدالن
 خورد:خانوم به گوشم  ی. صدامیرفت
 !زمیآروم باش عز -

آروم  یگیکنم! حاال م یم ی: هشتتت ستتاله دارم با عذاب وجدان زندگآرمان
 باش؟

 کنه! یتو کم نم یاز خطا یزیاتفاق چ نی: اعمه
 رو دوست دارم؟ یداره من ک ی: کدوم خطا؟ به مردم چه ربطآرمان
 : آروم باش.خانوم
 خواد داد بزنم. بذار همه بدونند. ی: دلم مآرمان
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 گه؟یم یجا چه خبره مامان؟ آرمان چ نی: انرگس
 .زمیعز یچی: هخانوم
 گرفته گفت: یبا صدا آرمان

 شده! حاال که... رید یلیخ گهی! دیچیه گه،یراست م -
. همه به ما نگاه میادامه دادن بهش نداد. وارد ستتالن شتتد یاجازه  بغضتتش

نه  به آدالن ت مد.  به طرف در او مان، آرش رو ب*غ*ل کرد و  ند. آر  یکرد
زد هم  یرو داد م میمن که ناراحت یبه چشم ها یزد و خارج شد. حت یمحکم

کرد. مشتتخص  یرو برداشتتت و فقط از من خداحافظ فشینگاه نکرد. آدالن ک
 که رفتار همه بهش برخورده. بود

ش شماره زنگ خورد  میگو شد تو آت»الدن افتاد. با خودم گفتم  یو   شیخوب 
 «.بودم فتادهین

 پنجم فصل
1 

که  یبود. راه دهیچیستتالن پ یکرد، تو یخانوم که با تلفن صتتحبت م یصتتدا
 نرگس یخواستتم فال گوش حرف هاش، با خانواده  یاومده بودم برگشتتم. نم

و احتماال با پرواز صتتبح برگشتتته بود. نرگس  ومدیخونه ن شتتبیباشتتم. آرمان د
ش خاطر آر بهبابت نگران نبودم. آرمان  نیمن از ا یپدرش رفته بود ول یخونه 

گذشتتت؛  یهمه ثروت نم نیوقت از ا چیاومد دنبال نرگس، نرگس هم ه یم
 یلیخ گهیشتتد! به قول خود آرمان د یاگر از زن ستتوم آرمان هم با خبر م یحت
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فکر کردن درباره  یبودمش، حت دهیعمر به چشتتم برادر د هین شتتده بود. م رید
 اش برام سخت بود.

شتم و آهنگ  یرو تو یهندزفر شم گذا  رو آوردم. یاب« دنباله دار یستاره »گو
رو در  یهندزفر عیآهنگ در با شدت باز شد و خانوم وارد شد. سر یوسط ها

صبان شده بود و واقعا ع صورتش قرمز  س یبه نظر م یآوردم.  صاش رو دیر . ع
 تر بهش عادت کرده بود تا الزمش داشته باشه، به طرفم گرفت و گفت: شیکه ب

 .رونیمن بکش ب یبچه ها یپات رو از زندگ -
…- 
. حاال نوبت دخترم دمشیند ری. هفت ساله سیاون از پسرم که آواره اش کرد-

 شده؟
…- 
 ؟یتور پهن کرد دونم واسه اون م*ر*ت*ی*ک*ه ینم یکن یفکر م-

…- 
خورش هم  زینکن. چ زیخود دندون ت یو بچه هاشتته. ب کایاون ثروت مال ن-
 .رهیتو رو بگ ادینم یکن

 دمیترس یبچه هاش دلش پره. م یدونستم به خاطر دور یخوب نبود. م حالش
باره ستتکته کنه.   ونریکنه. ب هینزدم که خودش رو تخل یکلمه هم حرف کیدو

ست. تلفنم زنگ خورد، هما یرفت و حت صله  ونیدر رو هم نب صال حو بود. ا
 ثهیدح یدابار جواب دادم. ص نیبعد دوباره زنگ خورد که ا قهینداشتم. پنج دق

 اومد که با خنده گفت:
 سالم خاله!-
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 و گفتم: دمیهم خند من
 ؟یزنگ زد یواشکیسالم! -
 هم هست. ی! علرینه خ-

 ت:اومد که گف ونیغرغر هما یصدا
 !؟یعل یباز گفت-
 ؟یکن یکار ها م یچ ؟یخوب-
 کردم. دلم برات تنگه خاله! یم یداشتم نقاش-
 گذره؟ یمنم. مهد خوش م-
 شمون؟یپ یایم یک-

 رو ازش گرفت: یگوش ونیهما
 کن! یبرو نقاش گهیبسه د-

 :گفت
 . سه روزه من رو کچل کرده!دیببخش-

 و گفتم: دمیخند
 داره. یرادیکنم! چه ا یخواهش م -
 ...یزنگ زدم خبرتون کنم برا-
 اومده. شیپ یمسئله ا هیمهندس -
 شده؟ یچ-
 ه.کنسل شد زیرفته. فعال همه چ نیکار داشتم از ب نیا یکه برا یا هیسرما-
 زد، گفت: یتوش موج م یکه ناراحت ییصدا با
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سفم. اگر کمک مال یلیخ د؟یگیم یجد- ن م یرو دیتون یم د،یالزم دار یمتا
 .دیحساب کن

 باعث زحمت شما شدم. یلیمدت خ نیا ی. تودیممنون شما لطز دار-
 کرده باشم. یمن خودم خواستم کمک-
 باز هم ممنون.-
 راستش مزاحم شدم که...-
 د؟ییبفرما-
 ...هیبزرگ یدونم خواسته  یبگم. م یچه جور-
 گفت: یکنم رو نگه، ول یکه فکر م یزیدلم دعا کردم که اون چ یتو
 !تونهیشخص یمنظورم زندگ ه؟یچ ندهیآ یبرنامه تون برا-
 ینم لیدل م،یرو دوستتت دار ثهیکه هر دو مون حد نیگفتم. ا یم یبابا. چ یا

 .میشد که با هم باش
 :گفتم

 چه طور مگه؟ -
 ...میتون ی. ممکنه؟ من و شما مدیخودمون... فکر کن یخوام درباره  یم-
 د؟یدار یمن اطالع تیدرباره هو شما-
 بله. از همون روز اول.-

…- 
 تون هست؟ یزندگ یتو یکس-
 کنم. ممنون. یباره فکر م نیحتما در ا-
 .رمیگ یتماس م جهینت یبرا-
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 حرف زدم. ثهیکردم و دوباره با حد تشکر
شتم و حد دیجد یزندگ هیکردم،  یقبول م اگر رد. ک یم یهم راحت زندگ ثهیدا

کردم. هر چند  یرو هم خراب نم کاین ی ندهیخوردم و آ یم یدرد هیحداقل به 
 د.ممکن بو ریمن حساب کنه، غ یدوست رو هیتر از  شیکه آدالن ب نیتصور ا

□ 
ضا رو م یصندل یرو سته بودم و به مرد رو به رو که فرم تقا ش اه خوند، نگ ین

 کردم. مرد لبخند زد و گفت: یم
 ؟یدام پرور-
 بگم! : یخدا حاال من چ یا

 بله! -
 شما... ی. رشته میالزم دار یجا کارمند ادار نیما ا-

 «.مزخرفه یلیخ»خواد بگه  یدونستم م یکرد و من م سکوت
 داد: ادامه

 .ستیبه کار ما مرتبط ن -
شکر  یرفتم و دورش تو یم دیکه با ییجا نیسوم یاومدم. رو رونیکردم و ب ت

ل که او ییمودب بود. دو جا یلیخ نیبودم، خط زدم. باز ا دهیکش رهیروزنامه دا
س یلیصبح رفته بودم خ سه  یبدتر بودند. تاک س سمت مو  یبعد یگرفتم و به 
س پ یبرا دالنخورد. آ یصتتورتم م یبود و باد تو نییپا شتتهیحرکت کردم. شتت

ر شدم به وبودم و مجب اوردهین ریگ طیاهواز رو برام گرفته بود. خودم بل طیفردا بل
ودم خ زیخواستم هر چه زودتر تکل یاون بگم که از آشناهاش استفاده کنه. م
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 ینم .دمیپرس یرو ازش م قتیکردم و حق یم دایپدرم رو پ دیرو روشن کنم. با
 هستم. یخواستم بدونم که ک ی. فقط مزمیرو به هم بر شیخواستم زندگ

س هی یجلو از شگاه مو شد یقیآموز شته میرد  ودم خ ی. با خودم گفتم اگر با ر
ستم کار پ ص یکنم، م داینتون ستادهام تو  نیتو ا و راحت رمینامه بگ هیتونم از ا

 گرفتم و اعتماد به نفسم یفکر دل گرم نیدرس بدم. از ا یقیآموزشگاه ها موس
من  یو وارد شدم. مرد وندمخ یرو از آگه قیشدم و آدرس دق ادهیشد. پ یفوران

کرد. دو مرد ستترشتتون رو باال گرفتند و به من نگاه  ییراهنما ریق مدرو به اتا
 کردند. بعد به هم.

 :گفتم
 مزاحم شدم. یبابت آگه-

 به من انداخت و گفت: ینگاه مرد
 !میاستخدام کرد -
 به من نگفتند؟ رونیپس چرا ب-

 من تعجب کرده بود، گفت: یکه از حاضرجواب مرد
 .دیخور یاخالق تند به درد ما نم نیبه هر حال با ا -

 گفتم: یعصب
 !یآره خب! پسند نکرد -

 یمرد اول م یوارفته  ی افهیرفت و مرد دوم به ق یم برهیو بمیج یتو میگوشتت
 اومدم و جواب دادم: رونی. بدیخند

 بله؟-
 با خنده گفت: امیپ
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 ؟یدیبر یرو م یسر ک یداشت -
 سالم.-
 .یزنگ زدم، خونه نبود ؟ییکجا-
 ه؟یخبر ؟یشد خونه زنگ زد یاوه اوه. چ-
 نه! چه طور؟-
 .میا بهیآره خب! ما غر-
 خنده گفت: با
 ؟ییداده. تو کجا ییقول ها هیبابا مامانم  یچیه -
 گردم. یدنبال کار م-
 ؟یشد؟ مگه قرار نبود من رو استخدام کن یپس استخرت چ-

که چدمیخند ماجرا یزی. معلوم بود  باغ نم یاز   یزیدونه. من هم چ یمن و 
 نگفتم.

 مدینا نداشتتتم. ستتاعت شتتش بود که رستت یبودم و از خستتتگ رونیصتتبح ب از
و دلم براش تنگ  دمیبود رو د نگیپارک یکه تو کاین نیعمارت. از دور ماشتت

 گفت: زیشد. وارد خونه شدم و خواستم از پله ها باال برم که عز
 مادر؟ یکجا بود -
 ؟یخواست یم رونیب یزیکار داشتم! چ-
 .نتتیاومده بب ینه. کس-
 ؟یک نه؟یمن رو بب-
 خانوم. هی-
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 .امیچشم االن م-
ستم ضول خوا شت. تو یلباس عوض کنم که ف ش ینذا سرک ک . مدیسالن ها 

سالم  یکه کنار زن دمیهمون خاله رو د ایعمه  شون رفتم.  سته بود. به طرف ش ن
 یچ یدونستتتم برا ی. نمدمیستتردا رو د یمبل رو دور زدم، چهره  یکردم و وقت

 دونه. یزدم عمه هم نم یجاست و حدس م نیا
شروع کنه ول منتظر که  کرد یرفتار م یگفت و طور ینم یزیچ یبودم خودش 

 انگار معذبه.
 گفت: عمه

 .دیذارم که راحت صحبت کن یتنهاتون م -
 !میتنها بش میمنه که منتظر یرستانیکرد، سردا دوست دب یفکر م احتماال

 رفت و سردا به طرف من برگشت. گفتم: عمه
 شده؟ یزیچ-

 کرد. گفتم: سکوت
 ؟یشیمتوجه م یفارس-
 لهجه گفت: با
 دارم. یرانیا ادیبله. دوست ز -

 کردم: دیتاک
 .لیو فام-

کم ور  هیرو در آورد و  شیمکث کرد و به ستتتاعت نگاه کرد. بعد گوشتت یکم
که بب تار چه معن نیا نمیرفت. منتظر بودم  به ط ی. گوشتتدهیم یا یرف رفم رو 

 گرفت و به صورتم زل زد. از دستش گرفتم و نگاه کردم.
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 صفحه بود. گفتم: یاز من رو یعکس
 ؟یعکس رو از آدالن گرفت نیا -
 آدالن!-
 همون دکتر!-

 زد و با طعنه گفت: یپوزخند
 پس! یدونست یم -
 شمال انداخت. یتو کایعکس رو ن نیا-

صال شه. فکر م یفکر نم ا شته با کردم همون  یکردم اون عکس رو هنوز نگه دا
 روز پاکش کرده. ته دلم خوش حال شدم.

 :گهیداره م دمیتند تند گفت. که به زور فهم یزیچ هی
س چیه- ش یوقت عکس ک بودم. چرا اتاق خودش رو به تو  دهیند شیرو تو گو

 داد؟
 به تو جواب پس بدم؟ دیبا-
 بله.-
 ؟یپرس یچرا از خودش نم-
 ...یلیمن خ-
ادامه داد که مضمون حرفش  یسیاز شربتش رو خورد. به انگل یشد و کم جیگ
 بود: نیا

. هر ماه رهیتو، عشتتقم رو ازم بگ هیشتتب یمن همه رو رد نکردم که حاال دختر-
 حرفا. نیکارها کردم و از ا یلیو خ رانیا امیم
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 گفتم: یفارس به
 ؟ینیب یم ادیز یهند لمیف-
 ود.ب دهیمنظورم رو نفهم«. که بدترند یا هیترک یها الیسر»خودم گفتم  با

 :گفتم
 کنه، من رو بچسبه! یتو رو ول نم یکس -

 نگاهم کرد. گفتم: یو عصبان دینفهم دوباره
 !میندار یمن و آدالن رابطه ا-
 گفت: یسیانگل به
 !دمیاجازه نممن -
 گفتم: یسیانگل به
 ؟یهست یپس نگران چ -

 که داشتم تعجب کرده بودم. یو آرامش یهمه خون سرد نیاز ا خودم
 یراهرو یکردم و رفتم ستتمت اتاقم. اون هم بلند شتتد و رفت. تو یخداحافظ

 سمت اتاقم بودم که عمه صدام زد و گفت:
 !نییپا ایب -
 لباس عوض کنم! دیاجازه بد-
 حاال. نیهم-
مانتوم رو  یرفتم. هم زمان شتتال و دکمه ها نییدرگذاشتتتم و پا یرو جلو فمیک

م اومد و به طرف زیبه پله ها نشسته بود. عز یصندل نیتر کینزد یباز کردم. رو
 گفت:

 ؟یناهار خورد-
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 خوردم. چیساندو-
 !د؟یآشغاال رو نخور نیا گمیمگه نم-

 تشر زد: عمه
 .میکن صحبت میخوا یم -

 نشستم و گفتم: یصندل یبه آشپزخونه برگشت. رو زیعز
 د؟ییبفرما-
صال آدرس ا یم یجا چ نیدختر ا نیا - ست؟... ا گرفته  یجا رو از ک نیخوا

 بود؟
 دونم. دچار سوء تفاهم شده بود. ینم -
 .یهست یکردم، دختر عاقل یفکر م -

 دهیکه من رو تو ب*غ*ل آدالن د شیانداختم. هنوز از دو روز پ نییرو پا ستترم
ش یبودند، خجالت م شتند. من حالم خوب نبود ولدمیک آدالن  ی. حق هم دا

 برد. یمن رو م یاین قدر راحت آبرو دینبا
 خوب داره... تی... پول داره... موقعهییدونم... مرد خوش بر و رو یم -

گاه شالم رفت و کم ناخودآ ستم به طرف  ش ید رو عقب  و موهام دمشیجلو ک
 دادم.

 دادند؟ شنهادیها خودشون... دخترشون رو بهش پ یلیخ یدون یم -
 گفت. یرو به من م زایچ نیهم قفل کردم. چرا ا یهام رو تو دست

 .«یزدانی» نی... هممیچرا راه دور بر -
 ذهنم اومد. یبابا بود، تو یمونا، که دختر ِ پسرخاله  ی افهیق
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 کرده؟ دوارتیبهت گفته که ام یچ -
شه. تم ینگفته بود که به معن یزیخودم فکر کردم. چ با شتن من با ست دا ام دو

 بود که به من ثابت کنه، من دوستش دارم. گفتم: نیتالشش ا
 .ستمین دواریمن ام-

 زد: داد
 ؟یکرد یم یچه غلط اطیح یخدا رحم کنه!... پس تو -
آورده بود.  نییمن رو پا یلیخ گهیطرز حرف زدنش ناراحت شتتتده بودم. د از

دوستم داشته باشه. حرص خوردم  یدونست که کس ینم نیا قیمن رو ال یحت
 نگفتم. یزیچ یول
 و...ت ی... ممیمشترک نداشت لی... اگر فامیبود یبهتر طیشرا یاگر تو -
شما حت - صد هم احتمال نم کی یعمه!  شش اومده  دیشا یدیدر  از من خو

 باشه؟
 که از صراحت من جا خورده بود. گفت: عمه

 ها اطرافش رو گرفتند... نیازدواجه... بهتر طیشرا نیبهتر یمرد تو نیا -
 عمه!... -
 ...دی... شادهیند یحرمت یجز ب یزیاز تو هم که چ -

 ادامه داد: یشد ول یطوالن مکثش
 عاقل باش!-

باور کنم. اخم کردم و نگاهم رو  یمن نم یبود ول قتیحق حرفش خواستتتم 
 ازش گرفتم.

 .یخوام اشتباه ِ ... اشتباه مادرت رو تکرار کن یدختر! من نم -
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سر زبونم اومد که بگم  سه شما بود»بار  شتباه؟  و که به زور دو نفر ر دیکدوم ا
پدرم واقعا به خاطر  دیخودم رو گرفتم. شتتا یباز جلو ی. ول«دیاز هم جدا کرد

 کرده بود. فقط گفتم: ییپول، مادرم رو هوا
 !ستمیمن که بچه ن -

 شد و گفت: نیغمگ نگاهش
 گفت. یرو م نیاون هم هم -
-... 
واضح حرف  یلیخ د،یدونند... مادر فرش ی. همه مستین یفاخته مرد زندگ -

 زنه. یاز ثروتش م
 کا؟ین ای دیشما نگران من هست -

 شد: یگاهش دوباره عصبانن رنگ
 دستم بمونه. یرو گهید یبچه  هیخوام  یمن نم-
 رفتم، گفتم: یجام بلند شدم و همون طور که از پله ها باال م از
 !ادیخونه از من خوشش نم نیا یتو یدونم کس ی! مگه؟یمزاحم د هی-
 دادم: هیتک یمرمر ینرده ها به
ش- ش دیمطمئن با س یمنم دل ِ خو سال  نیندارم. تمام ا یاز ک ست و پنج  بی

 نرفته. ادمی میاز بچگ یچیزنه. ه یحالم رو به هم م
که شده، مصمم تر از قبل بودم.  یکردن کار، هر کار دایپ یاتاق شدم. برا وارد

 برنگردم. گهیخونه برم و د نیخواستم از ا یفقط م
2 
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ش شاره کرد. فقط  توریمان یسرش رو از رو یمن بلند کرد و با لبخند به راه رو ا
و ر یا گهی. چون ممکن بود بحث دنمیاتاق نب یبودم که ستتردا رو تو دواریام

مثل اکثر اوقات، خلوت بود. پروازم  یخاکستر یآدالن راه بندازه. راه رو یجلو
س یبو هموناومده بودم.  طمیگرفتن بل یصبح فردا بود و برا  گاریادکلن تلخ و 

 آدالن یشتتتدم، صتتتدا کیبه در نزد یبود. لبخند زدم. وقت دهیچیراه رو پ یتو
 گفت: یشد. خواستم در بزنم که مرد یم دهیشن
 ؟یچ یعنی نه،ینار -

 و گفت: دیبلند خند آدالن
 دونه! یخودشم نم-

 . دوباره آدالن گفت:دمیرو نشن یبعد ی جمله
 !دیکه به سه ماه هم نکش دیدید-
 !یدل بر یلیخ دمیبابا فهم -
 ن؟یهم -
 ؟یگرفته بود ینکنه شرط رو جد ه؟یچ -

 از مردها گفت: یکینامفهوم شد. اما دوباره  صداها
 نرفته بود. شیپ یطور نیا هیبود که قض ی! اون مال وقتگهینه د -

 تر شدم. کی. به در نزدارمیخواست از حرف هاشون سر درب یدلم م واقعا
 وقت گذاشتم. ی: من کلآدالن

 گفت: یا گهی. مرد ددندیخند همه
 واسه تو که بد نشد! -
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 ی. دوباره مرددمیبعد رو نشن یشد که جمله ها زیو صداها ضع دیخند آدالن
 گفت:

 ؟یکن یکار م یچ الیپس با اهل و ع-
 با خنده: آدالن

 کدومشون؟!-
 ؟یبه دختره بگ یخوا یم یچه طور -
 بابا!... ول کن گمینم -
 کنم. تیمعرف وودیخوام به هال یم -

زده. منظورشتتون رو  خی. حس کردم دستتت و پام دیچیخنده پ یصتتدا دوباره
تونستتتم باور کنم. اصتتال امکان نداشتتت.  ینم یجور چیه یبودم ول دهیفهم

 کردم. زیکرد. دوباره گوش هام رو ت یکار رو م نیا دیبا یچ یبرا
 نیتر از ا یجد یلیکردم خ یفکر م «ارمیخوام باال ب یم»اون روز که گفت  -

 حرف هاست.
 آروم، انگار که از در دور شده باشه، گفت: آدالن

 ...یتو من رو دست کم گرفت یبود. ول-
 و گفت: دیخند مرد

 آوردم. مانیمن که بهت ا-
 گفت: یا گهید مرد

 بخون! نیشهادت-
 و مرد ادامه داد: دیخند آدالن
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 !ایریدفعه بگ نیکنه که اون پول رو نده! آدالن ا یم یهر کار نیا-
 ریغ زیدونستتتم همه چ یدادم. م هیپشتتت ستترم تک واریدر دور شتتدم و به د از

عالم و آدم بدم  یدهنم بود. از همه  یدونستتتم. قلبم تو یم شتتتهی. همهیواقع
شم. اما نم نیزم یبود رو کیاومده بود. نزد ستم. نبا یپخش ب  ضعز دیخوا

 رفتم. یم دیدادم. با ینشون م
 شد: یم دهیشده بود، واضح شن کیشاد آدالن که به در نزد یصدا

 اگه خودم... ی! حتادیبرم یکه، از من هر کار یدید-
شد. آدم دنیبا د حرفش شت در قطع  من بود، انگار مال  یکه رو به رو یمن پ

د. رد شتت نمونیب ینامر  واریشتتد از د یوقت نم چیبود. انگار ه گهید یایدن هی
ش ینم یحرف چیشده بود و ه رهیفقط به من خ شم هاش دوباره خرگو  یزد. چ

 یزیچ نیر. دوستت داشتتم بخنده و آخختیتو دلم فرو ر یزیچ هیشتده بود. 
صورتش به خاطر م شه. اما اگر  یکه از  ون ا گهیلحظه د هیسپرم، لبخندش با

م دنبال یدر رفتم. خارج شتتدم. حتافتادم. به طرف  یم هیموندم، به گر یجا م
 نکرد. یعذرخواه ی. حتومدین

□ 
هام بود. زانو یدونستم چند ساعت گذشته. کنار قبر نشسته بودم و سرم رو ینم

ام . استخون ه«یریم یبسه! االن م»کرده بودم که به خودم گفتم  هیاون قدر گر
به بدنم مالش دادم. فقط  درد گرفته بود. دست هام رو از دور زانوهام باز کردم و

نداره. ساعت همراهم نبود.  مناز حال و روز  یخوش حال بودم که آدالن خبر
شتتده بود. دوباره به قبر  کیتار بایرو هم خاموش کرده بودم. هوا تقر میگوشتت

و  زیضتتع یلیکردم خ ی. حس مدینگاه کردم. دوباره اشتتک از چشتتمم چک
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د. بستن یشده بودم که به خاطرم شرط م یآدم مهم یلیشکننده شدم. حتما خ
ست جا شدم. در خوردم تا  نی. چند بار زمدمید ینم ور ییپوزخند زدم و بلند 

وارد باغ عمارت شدم، المپ چند تا  یزدم. وقت هیگر ریو هر بار ز دمیبه در رس
شن بود. از تراس باال رفتم که انگار از هم شده بود. در  شهیاتاق رو سخت تر 

و  یکس رو نداشتتتم. لباس هام خاک چیه یقفل کردم. حوصتتله  رو از داخل
شم هام پز کرده و قرمز بود. از هم نهیبود. به آ زیکث شت ز شهینگاه کردم. چ

 طیگذاشتتتم که چشتتمم به بل زیم یرو رو ی. گوشتتدیتر... دوباره بغضتتم ترک
گفته بود.  یزیمن چ یهم درباره  دیجا! شتتا نیخورد. پس اومده بود ا مایهواپ

ستم پاره اش کنم ول شکم رو پاک کردم و خوا ش یا  یفردا م دیشدم. با مونیپ
شده، اون جا م یم دایو پدرم رو پ تمرف ر ب گهیموندم و د یکردم. به زور هم که 
م و آورد یشتتانس م میزندگ یبار، تو هیبار، فقط  هی یبرا دیگشتتتم. شتتا ینم

 کردم. یم داشیپ
□ 

 یاز مستتتافرها یکیاون قدر تو هم بودم که  یبود ول دهیچشتتم هام خواب پز
 امیهواپ یصتتندل یهم که رو یکرد. وقت یستتالن مدام به من نگاه م یخانوم تو

 نشستم، به طرفم اومد و گفت:
 ؟یخانوم! شما خوب -
 زور لبخند زدم و تشکر کردم. به

ت کنم رو راح الشینشست. برگشتم که خ میکنار یصندل یبعد رو قهیدق چند
د. کر یخون ستترد به رو به رو نگاه م یلی. خدمیرو کنار خودم د گهینفر د هیاما 
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دونستتتم چه قدر  یدادم که من رو نخواد و نم یاالن حق رو به اون م نیتا هم
ظه  که همون لح قدر  خال هیازش دل خورم. ان   یکنم. حت یگلوله تو مغزش 

ستم چ ینم شدم که پ دیبا یدون شم ول ادهیبگم. بلند  د مهمان دار اجازه ندا یب
 غرغر چند نفر دراومد. یو صدا

صندل ینم یکار سمت  شتم  ستم انجام بدم. برگ تو  نیا»و با خودم گفتم  میتون
شدم.  رهیجلو خ ی. نشستم و به صندل«ستیها ن یریاز اون تو بم گهید ،یریبم

 بعد که همه جا آروم شد، به حرف اومد: قهیحرکت کرد. چند دق مایهواپ
 بهت داده باشم! سادنیگوش وا یاجازه  ادینم ادمی-

 . چشم هام رو بستم که ادامه نده.میهم بدهکار شد یزیچ هی تازه
 !یکن یرو پاره م طیکردم بل یفکر م-
 گفتم: یپوزخند زد. با خون سرد و
 خوام بخوابم! ی! م؟یلطفا خفه ش شهیم -
 اومدم نازت رو بکشم؟ یکن یم فکر -
 و به اون گفتم: «؟یبکن یچه غلط یپس اومد»دلم گفتم  تو
 ؟یخور یم یجا چه گه نیپس ا -
 اخالق خوشگلت فوران کرده؟! ،یشد دیاز من ناام ه؟یچ-

 شد که دوباره گفت: جادیا سکوت
 !رهیآبروم جلوشون م ،یهم که درست کرد یا افهیبا این ق -

 پرسم، کور خونده بود. یم یزیکرد چ یفکر م اگر
 !ایکن یاون جا مثل آدم رفتار م-

 چشم هام و نگاهش کردم. یتو ختمینفرتم رو ر تمام
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 ه؟یچ-
 باشه! یتونه عوض یآدم چه قدر م هی نمیخوام بب یم-

 دستم رو گرفت و فشار داد: مچ
 چه قدر؟! یدیفهم-

 .دمیکش رونیزدن خودم رو گرفتم و مچم رو ب غیج یجلو
 ادامه داد: دوباره

 ن.فرودگاه، دنبالمو ادیبا دوستم تماس گرفته بودم که ب شیهمون دو روز پ -
 هم کرده بود. یزیخودش برنامه ر یبرا پس

 زنگ بزن، کنسل کن!-
 شکر منطقه ست! ین یکننده  دیتول نیماست؟! بزرگ تر یمگه مسخره -
 ام؟ یمن ک یکن یفکر م-

 رو برگردوند. بلندتر گفتم: سرش
 جوابم رو بده؟ -
 آروم!-
 !امیب ییباش که با تو جا الیخ نیبه هم-
 .دمی! من آبروم رو دست دختربچه ها نمیایمعلومه که م-
 کردم بخوابم. یچشم هام رو بستم و سع!« مینیب یم»دلم گفتم  یتو
□ 



 237 از شروعقبل 

س ساکم شتم و به طرف در خروج گوله کردم. هنوز به در نر  ساک ده،یرو بردا
 یبود، رفت. فکر م نیزم یو به طرف چمدون خودش که رو دیرو از دستم قاپ

 دارم؟! به راه خودم ادامه دادم. داد زد: یاجیلباس احت کهیکرد من به چهار تا ت
 !نینار-
 یبا چمدون و ستتاک تو دمیدبه عقب نگاه کردم که  یستترعتم کم نکردم ول از

ست هاش داره م صحنه  ید شتم ف یخنده دار یدوه.  صله دا  لمیبود. اگر حو
 .نندیکه کارمندهاش بب وبیوتیذاشتم تو  یگرفتم و م یم

 و گفت: دیها رفتم. بهم رس یطرف تاکس به
 . وگرنه...یکن یحاال تمومش م نیهم -
 !؟یکار مونده که نکرد یچ ؟یوگرنه چ-

 :دمیرو شن یمرد یحرکت کنم که صدا خواستم
 ؟یشغل داد رییفاخته! تغ -
 کرد. دنیشروع به خند و

 به چمدون و ساک اشاره کرد و گفت: آدالن
 کار رو نکرده بودم. هی نیفقط هم -
 کرد و به آدالن گفت: یمودبانه با من احوال پرس یلیهم دست دادند. مرد خ با
با  دهیرو ند یا حاال زنقدر زنت رو بدون! من ت- تا چمدون  بودم که فقط دو 

 خودش ببره!
 و گفت: دیگرد شده به آدالن نگاه کردم که خند یچشم ها با
 چمدون مال خودمه! -

 کنم. یچه غلط دیو من مونده بودم که با دندیدو بلند خند هر
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 رو برداشتم و رو به آدالن گفتم: ساک
 ! مراقب خودت باش.زمیعز-
 به مرد گفتم: یشوخ با
 نفر کمه! هی! دیشما هم مراقبش باش -

 نگاهم کرد که گفتم: جیو آدالن گ دیخوشش اومده بود، خند یلیکه خ مرد
 دوستم دعوتم؟ یمن خونه  ینگفت شونی. به ازمیعز-

 گفت: مرد
 فاخته؟ یختیرو به هم ر شیطور! سفر مجرد نیکه ا -

 با آرامش گفت: آدالن
 مال مجردهاست. ،یمجردسفر  -

 به من گفت: نیمت یلیخ مرد
 طرف... نی. از ادیما رو هم دوست خودتون بدون -

سر جام ا حرکت ش ستادهیکردند. هنوز  شم غرهدیبودم که آدالن بازوم رو ک  . چ
. اخم کرد و ستتاک رو محکم از دستتتم درآورد. دمیکشتت رونیرفتم و بازوم رو ب

 .میلبخند زد مرد به عقب نگاه کرد. هر دو
اوضتتتاع بهتر بود. مرد که کنار راننده  BMW یفوق العاده گرم بود. اما تو هوا

 نشسته بود گفت:
 خوام، پشتم به شماست! یعذر م-

 :آدالن
 .می. مزاحم شدیایجا ب نیخودت تا ا مینبود یراض ه؟یچه حرف نیا -
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 کنجکاو بودم.-
 به من لبخند زد. و

اال ح یکنم و برگردم به شتتهرم، ول دایبودم. اومده بودم که پدرم رو پ یعصتتبان
 گرفتار شده بودم. با نفرت به آدالن نگاه کردم که روش رو برگردوند.

شت،  یبیعج یکه معمار یکیش یالیو یجلوتر از ما به طرف در ورود مرد دا
 کرد. چمدون و ساک به دست راننده بود. یحرکت م

 گوشم گفت: ریرم حلقه کرد و زدستش رو دو آدالن
 خواستم فکر ناجور درباره ات بکنند! ی! نمهیفکر نکن خبر -
 گفتم: یلحن مسخره ا با
 کار رو نکن! نی! با قلب عاشق من ازمیعز -
 با وقار و گرم باهاش گفت و یلیبا لبخند به استتتقبالمون اومد که آدالن خ یزن

 گو کرد.
 بازوش رو دور من تنگ تر کرد و گفت: ی حلقه

 !نهیهمسرم هستند. نار شونیجان! ا میمر-
 .میمعمول رو رد و بدل کرد یو چرت و پرت ها میهم دست داد با

مهمون آماده کرده بود،  یبرا میکه مر یتیستتو  یو ستتاک رو گوشتته  چمدون
 کاناپه نشستم. آدالن هم کتش رو درآورد و کنار من لم داد. ی. رومیگذاشت

 :گفتم
انجامش  دیاومدم که با یکار یها رو ندارم. برا یمستتخره باز نیمن وقت ا-

 بدم.
 !میریصبر کن. عصر با هم م-
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 تونم برم. یالزم نکرده. خودم م-
 ! نه؟یشیراحت نم یمن رو نبر یتا آبرو-
 آبرو؟ کدوم آبرو؟-

 :ستادیشده بود. بلند شد و کنار پنجره ا یعصب
 !رونیب یبر یتون یهوا گرمه! تا شب نم -
 !؟یمن ینگران گرمازدگ-
اره تر شد. دوب کیصدام شدم. نزد یطرفم برگشت. خودم هم متوجه گرفتگ به

 تخت نشست و گفت: یعقب رفت. رو
 بشه. یطور نیخواستم ا یمن نم -
 ؟نقشه ات لو بره یخواست ینم-
-... 
 ؟یبر شیتا کجا پ یخواست یم-
 خودت بود. ریتقص-
تاده بود ریآره تقصتت- م رفت یبه جون من! هر جا م یمن بود که تو مثل کنه اف

 ...یتخت من اومد یاز تو بود! تا رو یاثر هیکردم،  یم ی! هر کاریبود
 و ادامه ندادم. دمیصورتم دست کش یرو
به کاه دون زد-  یخاصتت یمن دنبال رابطه  یدونستتت یم !یبهت گفته بودم 
 !ستمین

 یتو یگر یمنشتت یکنه، پ یکه به تو فکر م ینداشتتتم. آدم یمن از تو انتظار-
 گرده! یاستخدام نم یها یآگه
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 ؟یناراحت یپس از چ-
ستم شه و مگس هم اهم نیاز ا»بگم  خوا  «یدینم تیکه تو به آدم ها در حد پ

 ارزش حرف زدن هم نداشت. یحت یول
 به روم نشست و گفت: رو
 نه؟ ؟یعاشقم بش یکرد یفکر نم ؟یناراحت یاز چ -
 ؟یریپول شرط رو بگ یکه بتون سمیبنو یکتب یخوا یم-
 به پول دارم؟ یاجیمن چه احت-
 باشه؟ شیدوم نیکه ا هیکدوم کارت منطق-

 رفت. رونیشد و از اتاق ب بلند
□ 
استتتخر افتادم و ناراحت  یتو یکوچولوها یماه ادی. ختمیر مویآبل یماه یرو

رو ندادم.  ونیافتاد که هنوز جواب هما ادمیاومد بخورمش.  یشتتتدم. دلم نم
 که به خاطرش از ییزهایقبول کنم. اما آدم ها، از چ ثهیتونستم به خاطر حد یم

شتگ ست یرو نم نی! و من اشنیمدت متنفر م هیکردند، بعد از  یخودگذ م. خوا
 و گفت: ختیبرام دوغ ر میمر
 ظرفت رو عوض کنم؟ یخوا ی! مزیخورشت بر ؟یدوست ندار یماه-
 !هیهم عال یلینه. خ-

 گفت: یبه شوخ آدالن
 هاش رو برات بکنم؟ غیت یخوا یم-
 رو به شوهرش گفت: میو مر دندیحرفش خند از
 ؟ینیروز جناب فاخته رو با همسرش بب هی یکرد ی! فکر میملک -
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 .لیقدر زن ذل نی! اون هم اریخ :یملک
 با خنده گفت: میمر
 .قایدق-

 .نددیخند یباشه؟! همه م لیکار کرده بود که مثال زن ذل یچ نیکردم. ا تعجب
 سر و صدا؟! یقدر ب نی: چرا ایملک

 که! دیدون ی! ممیشلوغش نکن م،ی: توافق کردآدالن
 ؟یگفت یازدواج م یدرباره  ایهست چ ادتی: میمر

 آب دستش داد و گفت: یو به سرفه افتاد. ملک دیخند آدالن
 برادر؟ یکن یعشاق چه م لیبا خ -

 به من چشمک زد و گفت: میشد. مر شتریآدالن ب یخنده  که
 بهت بگم! دیهست که با زهایچ یلیخ -

 رفتارها و خنده ها، گفتم: نیاز ا یعصبان
 !ستیبرام مهم ن -

 دادم. درستش کردم: یکه سوت دمیساکت شدند و به من نگاه کردند. فهم همه
 من آدالن رو هرجور باشه دوست دارم. -

 نیاز ا شتتتریگذره، ب یکردم هر لحظه که م یشتتد. حس م یدوباره عاد فضتتا
 تعلق داشتم. رونی. من به اون بشمیها دل زده م یجور زندگ

□ 
 تخت نشست و گفت: یرو کنارم

 ؟یجا کز کرد نیا چرا -
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 !ادهیقدر هم از سرت ز نیتا هم-
-... 
خاطر ا نیاگر االن ا- به   ،یدر حق من کرده بود یکه اگر لطف نهیجام، فقط 

از من داشتتته  یبد یشتتهرت، خاطره  یبرگشتتت یخوام وقت یجبران بشتته. نم
 .یباش

 شهرم؟ خاطره؟-
شا- شهر د ایجا بمونم  نیهم دیآره!  کنه. من هر جا  ینم یفرق. یا گهیبرم هر 

 از صفر شروع کنم. دیباشم با
ندگ یدختر مجرد نم هیهمون تهران هم  یتو ؟یگیچرا مزخرف م- نه ز  یتو

 کنه، چه برسه به شهرستان!
پول  یکس و کار ِ زشت ِ ب یدختر ب هیبشه،  دایپ یکی دیازدواج کنم. شا دیشا-

 !رهیرو بگ
 حرص گفت: با
 !یریکنم آرزو به دل نم یدعا م -
ش به صر بود. انگار خور ذره هم تکون نخورده  هی دیساعت نگاه کردم. چهار ع

 .دمیبود. بلند شدم و مانتو پوش
 کجا؟-
 تو؟! یمجرد یاومده بودم؟ کشز رازها یواسه چ-
 هوا؟ نیا یتو-
 عشاقت منتظرند! لیتو بمون خونه، پوستت خراب نشه! خ-
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رو  نشیماش چیخواستم که سو  میآ انس رو از مر یرفتم. شماره  رونیاتاق ب از
 داد. قبول نکردم و گفتم:

 !نمیشینم دیمن پشت فرمون باالتر از پرا -
 رو گرفت و گفت: چیتعجب نگاهم کرد. آدالن به طرفمون اومد. سو  با
 براش راننده گرفتم. -

ند میمر ما ب دیخ مد رونیو  که فکر کرد، من »دلم گفتم  ی. تومیاو به درک 
 .نمیآدم ها رو بب نیا گهی. قرار نبود د«ستمیبلد ن یرانندگ

3 
 شدایتا پ دیهفته طول کشتت کیکه ستته ماه قبل  یبه همون آدرستت میم*س*تق
در  یرو ستتر کوچه پارک کرد؛ چون کوچه تنگ بود. جلو نی. ماشتتمیکنم، رفت

 دیبار با نیا «یبه استتم جالل یزن»ته بودم قبل گف ی. دفعه میستتتادیرنگ ا یآب
 .«یبه اسم شکر یمرد»گفتم  یم

سر بچه ا زنگ شناخت دنیدر رو باز کرد و با د یخونه رو زدم. مثل قبل پ  من، 
 گفت: یجنوب یو با لهجه 

 د؟یستین شیشما همون خانوم سه ماه پ -
 بله! پدرت خونه ست؟ -
 نه. -

 از پشت سرش اومد: یزن یصدا
 ه؟یک -
 همون خانومه. -
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 دم در اومد و گفت: زن
 د؟یهست یباز دنبال ک-
س نیشما به ا یقبل یکه گفتم از آدرس خونه  ادتونهی - قبل  یخونه  دم؟یجا ر

 از جنگتون.
 مادرشوهرم بوده. یاون خونه  -
 د؟یشناس یم یشکر یبه اسم آقا یخوام بدونم شما مرد یبله. من م -

 گفت:مکث کرد و  یکم
 شناسم. یوالله نم -
 هم بپرسم؟ شونیتونم از ا یمادرشوهرتون کجاست؟ م -
 شناسه. ی. ما رو هم نمضهیاون بار هم که گفتم. مر -

سر یدیاز ناام یموج شد. اون بار  نیقبل هم هم یتمام بدنم رو گرفت.  طور 
مادرش رو بب نیشتتوهر ا نداد  جازه  باور کرده بودم نمیزن ا که . من هم چون 

 اصرار نکردم. ادیبوده، ز یآدرس سر کار
 به زن نگاه کردم. یبود که پدرم داده بود. با ناراحت یچه آدرس نیا پس

 بود، گفت: ستادهیکه تا اون لحظه ساکت ا آدالن
 نه؟یخانوم من خودش مادرشوهرتون رو بب شهی! مدیببخش -
 .میکن تیرو اذ رزنینه! شوهرم دوست نداره، پ -
 جا ندارم. نیجز ا یدیام چیه گهیناراحتش نکنم. د دمیقول ممن  -
شدم. آدالن رو هم اصال راه نداد. رو  رزنیاصرار وارد خونه و بعد اتاق پ یکل با

 نشستم و گفتم: رزنیپ یبه رو
 .شیمال بیست و پنج سال پ د؟یشناس یم یشکر یحاج خانوم! شما آقا -
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 رو به عروسش گفت: رزنیپ
 ببره؟ ینذر اومده آش -

 گفت: عروسش
 ؟یشکر ی. آقایقیحق ینه مادر! زمان جنگ. کوچه -
 من رو بده. یکاسه  می: اگه تموم کردرزنیپ

 اصال تو باغ نبود. یول دیرس یبه نظر م یمهربون آدم
 گفت: دوباره

 مادر؟ یکرد اریو -
 گفت: زن

 . گفتم که هوش و حواس درست نداره.دیببخش-
 بلند شدم که گفت: یدیناام با
 !نهیاسمش رو بذار نار -

 شانسم رو امتحان کردم: نیکوب شدم. آخر خی. درجا مستادیاز طپش ا قلبم
 کنه! دامونیترسم برادرم پ یم-
 جا بود. نیا روزیاون که د -
 ره؟یشوهرم به شما نگفت کجا م -
 بشن. ریدو تا جوون درگ نیچند بار گفتم، نذار ا -
 جاست حاج خانوم؟شوهرم ک -
این قدر ستتنگ نندازه  دینگفتم برو ستتراغ بابات، دستتتش رو بب*و*س. شتتا -

 جلو پاتون؟
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 د؟یدیحاج خانوم شوهرم رو ند -
 شه؟یپرپر م شونیکینگفتم آخر  -

ها به ها ینم یتیمن اهم یحرف  مدام حرف  زد.  یخودش رو م یداد و 
 دایکنه. من سر نخ رو پ رونمیخواست زودتر ب یعروسش هم هول کرده بود و م

 بشم. الیخ یتونستم ب یکرده بودم و نم
 لحظه شوهر زن وارد شد و گفت: همون

 چه خبر شده؟-
 و من با التماس گفتم: دیرنگش پر زن

 گردم. یآقا تو رو خدا بذار من از مادرت بپرسم. دنبال پدرم م -
 ؟یقبال که دنبال مادرت بود -
 ر دو با هم بودند.کنه؟ ه یم یچه فرق -

 فکر فرو رفت و من گفتم: یتو مرد
 .ستین یکه تصادف نیمادرتون اسم من رو صدا زد. ا-
 ه؟یاسمت چ -
 .نهینار -

 پا و اون پا کرد و گفت: نیا یبه من نگاه کرد. کم مرد
 ه؟یاسم پدرت چ -
 .یشکر -
 ...یجور نیهم دیمن بود. شا یاسم خاله  نهینار -
 نی. رو زممیرو خاک کن چارهیب نیا میبر ایاون جا معطل نشتتو! ب یمهد: رزنیپ

 مونده.
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 که خودش هم کنجکاو شده بود، گفت: مرد
 ؟یگینم یچرا به عل-
 جبهه ست. یعل -
 .مشیکجا ببر -
 امامزاده ممد. نیهم -

 «.امامزاده ممد» کردم  تکرار
 : کجاست؟گفتم

 رو به نوه اش گفت: رزنیپرو گرفتم و به طرف در رفتم.  آدرس
 .ارنینکن. حرف در م یاین قدر با دختِر هاشم باز -
صال نم رزنهیپ شت. ا شکل حافظه دا ستم م یواقعا م به حرف هاش  شهیدون

 کردم. یتالشم رو م دیبه هر حال با ینه. ول ایاعتماد کرد 
ناراحت کننده بود. به  یلیهمه ماجرا پدرم مرده باشه، خ نیکه بعد از ا نیا فکر

 گفته بود. یریدرگ یکه درباره  یپراکنده ا یخصوص با جمله ها
□ 
 .یابوالفضل شکر -
 یگانیمخ مستتئول با یستتاعت رو کیرو آدالن گفت و کنارم نشتتستتت.  نیا

ض ستون راه رفته بود تا را سم ها رو ب یقبر «   یکرش» تنها  نی! اارهیب رونیشد ا
ه، اون خون یتو یدونستتتم چه اتفاق یدفنش درستتت بود. نم خیبود که تار یا

 !دمیفهم یوقت هم نم چیوسط جنگ، افتاده بود و ه
 .گهیقبر د هی: گفتم
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 همونه؟ یاز کجا مطمئن -
ستم ذهن یبهش نگفته بودم. نم یزیچ رزنیپ یحرفها ی درباره  یسک تیخوا

ستتنگ نگاه کردم.  یرو خیعوض بشتتته. به تار مییهمون دا اینستتبت به بابا 
فاصله  رلومتی. از تمام گذشته ام دو تا سنگ قبر با هشتصد و هفتاد ک 17/1/66
 یخوب یها مگفت که پدر و مادرم آد یبهم م یبیحس عج هیمونده بود.  یباق

 فکر کنم. یطور نیا شهیهم من دوست داشتم هم دیبودند. شا
 حالت خوبه؟ -
 ؟یچ -
 گفتم؟ یچ یدینشن -
 به حرفش گفتم: توجه یب

منم جوجه اردک  دیشتتا»لحظه به خودم گفتم  هیشتتدم.  مایستتوار هواپ یوقت -
همه  نیدونستم ا یزشت باشم! پدرم آ*غ*و*شش رو برام باز کنه و بگه، من نم

 .«یسال تو زنده ا
 ست. گهیجور د هی یواقع یهمه داستانه؟ زندگ نایا یمگه خودت نگفت -

…- 
 ؟یایبا گذشته کنار ب دیبا -
شته رو بر ینه! م - ست و  نیا یخوام فکر کنم همه  یدور... م زمیخوام گذ بی

 پنج سال قبل از شروع اتفاق افتاده.
س یملک یبه خونه  یوقت ستم گرفت و ز فمی. آدالن کمیدیر ازوم رو ب ریرو از د

ونه ش یگ روکوه بزر هیکردم  ینگه داشت تا به سمت خونه حرکتم بده. حس م
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مه. ملک با نگران یها تا آدالن  یو زنش  ند  ند و منتظر موند مد به طرفمون او
 بده. حیتوض

 و گفت: دیمن رو به خودش چسبوند. سرم رو ب*و*س آدالن
 حساسه! یلیخ نیدوستش سرطان داره. نار-

ناراحت ی. ملکمیشتتتده بود یحرفه ا یدو دروغ گو هر با  گاهمون  یو زنش  ن
 گفت: میکردند. مر

که  اتاق یتو ارندیشتتامتون رو ب گمیمتاستتفم! برو استتتراحت کن. م یلیخ -
 .یراحت باش

 آدالن اومد: یکه صدا دمیتخت دراز کش ی. رومیو رفت میکرد تشکر
 !رون؟یبا لباس ب-

تخت نشتتوند.  ینکردم. خودش به طرفم اومد و بازوم رو گرفت و رو یتوجه
شال و مانتوم رو  شارهیخودش درباجازه دادم که  ست برد دمی. دوباره دراز ک . د

 کردم بخوابم. یکه دکمه هاش رو باز کنه. چشم هام رو بستم و سع
دو تا چشتتم  دمیبرد. پلک هام رو باز کردم و د یگذشتتت. خوابم نم قهیدق چند

بود و  دهیپوش یآب شرتیت هیسرش رو برگردوند.  عیبراق زل زده به صورتم. سر
 تخت نشسته بود. یرو

 :گفت
 ؟یخوب -
 آماده کرده بودم. زیمن خودم رو واسه همه چ -

 نگاهم کرد و گفت: دوباره
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 بله. کامال واضحه! -
 و به طرفم خم شد: دیکش دراز

 ؟یالزم ندار یزیچ یمطمئن -
 .دیخند یلبش م یشده بود گوشه  طونیهاش دوباره ش چشم

 دادم: جواب
 !یالزم دار یزیفعال که تو چ -

 گذاشت. چشم هام رو میشونیپ یرو رو شیشونیرو دورم حلقه کرد و پ دستش
ار شدم غصه د یهمه جا با خودم ببرمش که وقت دیبستم و فکر کردم که البد با

 .دمیب*غ*لم کنه. خند
 و گفت: دیلب هام خند یجلو

 خودته! ریتقص ینیب یم -
 گوشت. ریزدم ز یشدم و م یاگر حالم خوب بود، بلند م -

باره ند دو هاش رو رودیخ لب  عا تبحر عج ی.   یتو یبیلبم حس کردم. واق
 وسوسه کردن داشت. کنارش زدم و فاصله گرفتم و گفتم:

 ؟یخوا یکتک م-
شت و موهاش رو یرو رو سرش دلم  ی. غم توختیصورتش ر یبازوش گذا

 کار رو با من کرد؟ نیخواستمش. چرا ا ینشست. من واقعا م
 ؟یوقت تشکر نکن هی -
 !رمیهم برات بگ زهیجا دیآره با -
 ؟یدون ینم شبید یدرباره  -
 !شب؟ید -
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 با عمه ات دعوا کردم. -
 ؟یواسه چ -
 کرده بود. تتیاذ -
 و ادامه داد: دینگاهش کردم. خند رهیخ
 اطرافم! یها رزنینه پ رم،یگ یم میتصم میزندگ یمن خودم برا -
س نمونیب ستم رو گرفت و ب*و* شد. د شده بود. دیسکوت  . حالم دوباره بد 

 و گفتم: دمیدستم رو کش
 خورم. ی! من شام نمریشب به خ -

سرش رو رو کی. نزدنمشیزدم که نب غلت شد و  شت.  یتر   قطره هیموهام گذا
 شیکرد و هر کس دنبال زندگ یرو فراموش م زی. فردا همه چدیاز چشتتمم چک

 رفت. یم
 شد و کنار گوشم گفت: زیخ مین

 ؟یمن رو دوست دار یگیوقت نم چیچرا ه-
صبان سرم رو کردم ز یع شار دادم. پس چ ریشدم و  د؟! کر یفکر م یبالش و ف

 کردم که بفهمه؟ یم یچه غلط دیبا گهید
ستم و جور بالش ش شدم و رو به روش ن شت و پرت کرد. بلند  اه نگ یرو بردا

 داد. یم «سیدهنت سرو» یکردم که معن
 و گفت: نشست

 .ستیدل ببندم که عاشقم ن یبه کس دیمن نبا -
 دل نبند! -
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 مگه دست خودمه؟! -
 کرد. دستتت یناراحت بود که اعصتتابم رو خرد م یلیگرفته بود. لحنش خ دلم

 و گفت: دیکش قیتو موهاش برد. نفس عم
 ؟یبگذرم! تو چ زمیمن حاضرم به خاطرت از همه چ -
-... 
 ؟یکه از خودت بگذر یقدر عاشقم هستاین  -

با گدمیفهم یرو نم منظورش گاهش م یجی. فقط   یم دیبا یکردم. چ ین
 گفتم؟

 فت:شد. گ یم یکه خرگوش ییتر از وقت ها شیب یلیشد. خ نیغمگ صورتش
 !یکن یبه بچه ها نگاه م یکه چه جور دمیمن د -
-... 

 کرد. بعد ادامه داد: مکث
 !شمیمن بچه دار نم-

خودم نگهش دارم! به خاطر  شیکرده بودم که پ دایتوش پ یضتتعف هی باالخره
شمم افتاد هیبود که دنبال ازدواج نبود! با بهت نگاهش کردم.  نیهم . قطره از چ

 تخت بلند شد. یصورتش تو هم رفت و از رو
ستش ش د ستش رو ک شت. د تخت  ی. زانوش رو رودمیرو گرفتم. به طرفم برگ

گذشتتته  یاتفاق ها... همه  یرو فراموش کرده بودم. همه  زیچگذاشتتت. همه 
. از «میکن یریشگیپ میشیوقت مجبور نم چیه»لحظه از مغزم گذشت  هیام... 

 مخصوص. یکه داشتم، خنده ام گرفت. از همون خنده ها یفکر خجالت آور
 و گفت: دیخند آدالن
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 ؟یکن یفکر م یبه چ یدار -
 فتم:و گ دمیتر کش شیرو ب دستش

 !یچیه-
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