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داستان در نَرد دختری بٌ اسو افسانٌ يست کٌ در شش ساِل گذشتٌ کٌ پدرش : خالصٌ
رٍ از دست دادى، حقایقی رٍ از گذشتٌ فًهیدى کٌ االن نی خَاد حق پایهال شدى ی پدرش 

 ...تا اینکٌ. رٍ بگیرى

 بٌ نام خدا

 دلتنگی شبیٌ تَ نیست،

 گاى ٍ بی گاى در نی زند

 يرجا دلش خَاست نی نشیند

 ٍ با حسرت عجیبی

 .دربارى ی تَ حرف نی زند

*** 

ٌ ی حیاطهَن کندم، رٍی سنگ سیايش گذاشتو ٍ یادی از  گل يای رزی رٍ کٌ از باغچ
يیچ ٍقت یادم نهیرى کٌ چٌ رٍزای خَبی داشتیو ٍ نی فًهو کٌ شش سالٌ . گذشتٌ کردم

ٌ اش نحرٍنو ٌ ياش کٌ نذاشت تَ . از نگاى يای نًربَن ٍ نصیحت يای پدران یاد پدران
يهیشٌ نی گفت دٍست دارم بٌ . بیست سال زندگیو غو بی نادری رٍ حس کنو

نَفقیت يای زیادی دست پیدا کنی؛ برای يهین يو ٍقتی نعهاری قبَل شدم، گفت بٌ 
کجا بَدی کٌ با يو . کجایی بابا، دلو خیلی برات تنگ شدى. بزرگ ترین آرزٍش رسیدى

ٍقتی یاد گذشتٌ نی افتو کٌ چٌ زجری کشیدی ٍ نن . جشن فارغ التحصیلیو رٍ بگیریو
ٍلی با خَدم عًد . نهی دٍنستو؛ از اٍن باليایی کٌ سرت آٍردن ٍ دم نزدی دیٍَنٌ نیشو

تَ این . بستو کٌ نذارم با خیال راحت بٌ زندگیشَن ادانٌ بدن، باید تاٍان پس بدن
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دیگٌ ٍقتشٌ، نی دٍنو راضی نیستی؛ . پنج سالی کٌ فًهیدم، دارم از درٍن آتیش نی گیرم
 .ٍلی نن نثل تَ ایهانو قَی نیست، دیگٌ نهی تَنو بٌ خدا

 .صدای يق يقو فضای خالی اٍن جا رٍ پر کرد

يَای بًهن ناى . بعد از دقایقی کٌ بٌ خَدم اٍندم، دیدم يَا کو کو دارى تاریک نیشٌ
یٌ نگاى کٌ بٌ ساعت انداختو، . شال گردنو رٍ دٍر گردنو سفت کردم. يو کٌ خیلی سردى

ٌ ساعتٌ این جام ٍ خاطرات رٍ نرٍر نی کنو يهیشٌ ٍقتی نیام پیش . فًهیدم درست س
. باید برم خَنٌ. بلند شدم ٍ از فضای بًشت زيرا خارج شدم. بابا، زنان از دستو در نیرى

ٍای دى تا . رٍشنش کردم. تازى یادم اٍند کٌ گَشیو تَ ناشین نَندى. سَار ناشین شدم
خدا بٌ دادم برسٌ؛ االن ناى بانَ شرٍع . شهارى ی خَنٌ رٍ گرفتو! نیس کال از خَنٌ دارم

 :تا بَق دٍم خَرد جَاب داد. نی کنٌ

 الَ، کجایی دختر؟ چرا جَاب گَشیت رٍ نهیدی، نهیگی دلو يزار راى نیرى؟ -

اٍال سالم، دٍنا گَشیو تَ ناشین بَد، سَنا نگٌ شها نهی دٍنین نن . ببخشید ناى بانَ -
ٌ يا بعد از ظًر در دسترس نیستو؟  پنج شنب

 .خَبیت ندارى این يهٌ ٍقت تَ قبرستَن بشینی. نی دٍنو دخترم، نگران نیشو. سالم -

 .چشو، االن راى نیفتو -

 .آرى عزیزم زٍد بیا سَگلو اٍندى، بیا کٌ برات فسنجَن درست کردم -

 نرسی کٌ این قدر بٌ فکرنی، چیزی نهی خَای سر راى بگیرم؟ -

 .نٌ افسانٌ جان زٍد تر بیا -

 .باشٌ، پس فعال خداحافظ -
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 .خداحافظ -

ٌ نَن بَدند؛ البتٌ بابا تَ حیاط پشتی  از ٍقتی کٌ یادم نیاد، ناى بانَ با شَيرش تَ خَن
ٌ ی پنجاى نتری براشَن ساختٌ بَد ٌ نَن یٌ خَن شَيرش کٌ بًش نی گفتو بابا . خَن

از اٍن بٌ بعد ناى بانَ بیشتر . رحهان، تقریبا دى سال پیش فَت کرد، عین بابابزرگو بَد
نی اٍند پیشهَن؛ ٍلی نن ٍقتی بابا فَت شد، پیشنًاد عهَ اینا رٍ برای زندگی 

ٌ ای کٌ بابام تَش نفس کشیدى باشو، . باياشَن رد کردم بًشَن گفتو نی خَام تَ خَن
َ  يو کال اٍند پیشو ٍ تَ یکی از اتاق يای . اٍنا يو بٌ تصهیهو احترام گذاشتند ناى بان

ٌ ی اٍل ساکن شد ٌ دار نهی شدند، يهیشٌ تنًا . طبق يیچ کسی  رٍ نداشت؛ چَن بچ
ٌ انٌ. بَدند باالخرى از بًشت زيرا بیرٍن اٍندم ٍ بٌ . االن يو جای نادربزرگ نداشت

 .سهت خَنٌ رٍندم

ٌ ی ٍیالییهَن با شرکت . دٍبارى تَ فکر گذشتٌ رفتو رٍزی کٌ ٍصیت بابا خَندى شد، خَن
 .بٌ نن رسید- تنًا داراییهَن بَد-کٌ 

ٌ ی . بعد از یٌ ندتی کٌ گاٍصندٍقش رٍ تهیز نی کردم، یٌ دفتر کًنٌ پیدا کردم صفح
اٍلش بابا نَشتٌ بَد خیلی از حقایقی کٌ تَ گذشتٌ اتفاق افتادى؛ یعنی نَقعی کٌ یک 

با . سالو بَدى، حقو بَدى کٌ بدٍنو؛ انا نخَاستٌ ذينیتو نسبت بٌ خیلی يا عَض شٌ
الاقل اگٌ نن نی دٍنستو، نرحو . خَندن تهام ناجرا فًهیدم بابام چٌ زجری کشیدى

 .درداش نی شدم

در رٍ با ریهَت . بٌ خیابَن نزدیک خَنٌ رسیدم، گذشتٌ رٍ پس زدم ٍ ٍارد کَچٌ شدم
ٍرٍدی رٍ باز کردم ٍ کفش يام رٍ تَ . باز کردى ٍ ناشین رٍ تَ حیاط پارک کردم

 .جاکفشی گذاشتو

 :بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو ٍ بلند گفتو. صدای سَگل از تَ آشپزخَنٌ نی اٍند
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 .سالم، نن اٍندم -

 .ٍارد آشپزخَنٌ شدم

 .سالم عزیزم: ناى بانَ

ٌ اش رٍ بَسیدم  .جلَ رفتو ٍ گَن

 نًهَن دعَت نی کنی خَدت نیستی؟. سالم، بٌ بٌ افسانٌ خانو: سَگل

 .ببخشید تَ ترافیک نَندم دیر رسیدم -

 .برٍ لباس يات رٍ عَض کن بیا شام رٍ بکشیو، سَگلو گرسنشٌ نادر: ناى بانَ

 .چشو، االن زٍدی نیام -

ٌ يا باال رفتو نثل يهیشٌ نَجی از آرانش ٍجَدم رٍ در بر . در اتاقو رٍ باز کردم. از پل
بابا يو خیلی خَشش . يفت سال پیش دکَرش رٍ عَض کردم؛ بنفش ٍ سفید. گرفت

 .اٍندى بَد

دست ٍ صَرتو رٍ . لباسو رٍ با یٌ تَنیک ٍ شلَار عَض کردم ٍ ٍارد سرٍیس اتاقو شدم
 .شستو

. یاد حرف بابا افتادم؛ يهیشٌ نی گفت چشو يات نثل نادرتٌ. نگايو بٌ صَرتو افتاد
 ٍ اندام ظریفو ۱۶۶چشو يام قًَى ای تیرى، ابرٍ ٍ نَی نشکی، پَست سفید، قد نتَسط 

 .خصَصیات ظايریو بَد

ٌ يا کٌ پایین نی اٍندم، صدای سَگل . از سرٍیس بیرٍن اٍندم ٍ در اتاقو رٍ بستو از پل
 :پشت نیز نشستو ٍ رٍ بٌ سَگل گفتو. نی اٍند کٌ بلند حرف نی زد

 .ٍاقعا خستٌ نهیشی این قدر حرف نی زنی؟ عهَ اینا چی نی کشن از دست تَ -
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 .پس نثل تَ باشو؟ بٌ زٍر باید ازت حرف کشید -

 .دخترا غذا یخ کرد، زٍد شرٍع کنین: ناى بانَ

 .چشو -

نذاشتیو ناى بانَ کاری کنٌ، فرستادنش تَ نشیهن ٍ با . غذانَن رٍ تَ سکَت خَردیو
 .داشتو ظرف يا رٍ تَ ناشین نی چیدم. سَگل نیز رٍ جهع کردم

 خَبی؟: سَگل

 برای چی نی پرسی؟. آرى -

ٌ نظرم خَدت رٍ درگیر نکن. انگار حالت خَب نیست -  .دٍبارى یاد گذشتٌ افتادی؟ ببین ب

 .سَگل جان اگٌ نهی تَنی کهکو کنی بگَ، نن ناراحت نهیشو -

ير ٍقت . نن کٌ گفتو تا آخرش يستو، فقط نگران تَام، دٍست ندارم اذیت شی -
 .نیری سرخاک عهَ تَ خَدتی؛ ٍاسٌ اٍن نیگو

نگران نباش، فعال تَ فکر پرٍژى ی . نعذرت نی خَام سَگل جان، ننظَرت رٍ بد فًهیدم -
 .دعا کن سَگل. خدا کنٌ نا ببریو، ٍگرنٌ تهام زحهاتهَن بٌ باد نیرى. فانَس يستو

 .تَ برٍ تَ پیش ناى بانَ ننو چای بریزم نیام پیشتَن. ان شاءاهلل: سَگل

 .زحهت نشٌ -

 :چشو ياش گرد شد

ٌ ای، برٍ -  .نٌ بابا تَ يو خست

 .ببخشیدی گفتو ٍ بٌ سهت نشیهن رفتو
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 :دیدم ناى بانَ دارى تلَیزیَن نگاى نی کنٌ، رفتو پیشش نشستو ٍ گفتو

ٌ طَرى؟ -  خانو خَشگلٌ چ

تا خَشگلین ٍ بر ٍ . خَشگلی از نن گذشتٌ دخترم، االن دٍرى ی شها جٍَناست: ناى بانَ
 .رٍ ٍ خَايان دارین ازدٍاج کنین نادر

 بفرنایین چای، ناى بانَ جان کَ شَير؟: سَگل

پس این يهٌ خَاستگار دارین . دستت درد نکنٌ نادر، چٌ چای خَش رنگیٌ: ناى بانَ
 چیٌ؟

 اٍنا کٌ دناغشَن رٍ بگیری جَنشَن درنیاد، نگٌ نٌ افسانٌ؟: سَگل

ٌ ای -  .چی بگو، شها باتجرب

 :بعد از اینکٌ چاییو رٍ خَردم، رٍ بًشَن گفتو

 .نن نیرم نهازم رٍ بخَنو تا دیر نشدى -

ٌ يا رفتو ٌ خیری گفتو ٍ بٌ سهت پل ٍضَ گرفتو ٍ سجادى ام رٍ . ٍارد اتاقو شدم. شب ب
 .پًن کردم ٍ شرٍع کردم

نیو ساعتی نی شد کٌ نهازم رٍ خَندى بَدم ٍ داشتو فکر نی کردم کٌ صدای در اٍند ٍ 
ٌ ی سَگل اٍند تَ ٍ گفت  :بعدش کل

 اجازى يست؟ -

 !عجیبٌ کٌ در زدی. بیا تَ -

 .خَاستو نزاحو عبادتت نشو -
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 .خیلی ٍقتٌ تهَم شدى، داشتو فکر نی کردم -

عهَ نحهَدم فکر این چیزا رٍ . گذشتٌ تهَم شدى، تَ نباید این قدر خَدت رٍ اذیت کنی -
 .کردى بَد کٌ قبال بًت نگفتٌ بَد

باالخرى فًهیدم؛ انا کاش زٍد تر خَدش بًو نی گفت تا حداقل تَ درداش شریک  -
 .نی شدم

ٌ ی نعهارا - راستی نانان گفت بًت بگو فردا . فعال بًش فکر نکن، تهرکزتَ بذار رٍ جلس
ٌ ی نا دعَتین  .شب شام خَن

 .درضهن نا يهیشٌ اٍن جاییو، با دعَت کٌ نهیایو. ناى بانَ اگٌ بیاد ننو نیام -

 .اتفاقا نانان از دستت شاکیٌ -

 .این چند ٍقتٌ خیلی درگیر بَدم نی دٍنی کٌ، باشٌ نیایو -

 نی دٍنو، راستی نن کجا بخَابو؟ -

اگٌ این جا نی خَابی کٌ تَ رٍ تخت بخَاب، اگرم این جا نهی خَابی اتاق بغلی  -
 .آنادى ست

 .نٌ يهین جا نی خَابو -

بعداز بیست  دقیقٌ سَگل خَابش برد؛ . برای خَدم جا انداختو ٍ سَگل رفت رٍ تخت
 .بٌ نناقصٌ فکر نی کردم کٌ بعد از دٍ ساعت خَابو برد. ٍلی نن خَابو نهی اٍند

بلند شدم دست ٍ صَرتو رٍ . صبح کٌ از خَاب بیدار شدم، دیدم سَگل ينَز خَابیدى
ٍارد آشپزخَنٌ کٌ شدم، دیدم ناى بانَ دارى صبحانٌ . شستو ٍ آرٍم از اتاق بیرٍن رفتو

 .آنادى نی کنٌ
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ٌ خیر ناى بانَ -  .سالم، صبح ب

 .سالم عزیزم، چرا این قدر زٍد بیدار شدی؟ خستٌ بَدی، نی خَابیدی -

 .یٌ ربع دیگٌ سَگلو بیدار نی کنو. نٌ دیگٌ خَابو نبرد، اٍندم صبحانٌ آنادى کنو -

راستی دخترم دیرٍز نیناجان، زن عهَت، زنگ زد ٍ برای شام دعَت کرد، گفتو : ناى بانَ
 .بٌ خَدت نیگو جَاب بدی

 .اگٌ شها راضی باشی بگو نیایو -

 .نن حرفی ندارم -

 .باشٌ پس بعدا بٌ زن عهَ زنگ نی زنو -

ٌ خیر. اگٌ نهی اٍندی  يو بٌ زٍر نی بردنت: سَگل  .ببخشید، سالم ٍ صبح قشنگتَن ب

 .سالم بٌ رٍی نايت نادر، بیا صبحانٌ بخَر: ناى بانَ

 .دستت درد نکنٌ: سَگل

 :رٍ بٌ سَگل گفتو. بٌ گل يا آب نی دادم. بعد از صبحَنٌ، با سَگل تَ حیاط رفتو

راستی چٌ خبر از . نی بینی چٌ خَشگلن؛ ٍلی چَن يَا ينَز سردى زٍد خراب نیشن -
 سعید ٍ شیدا، عرٍسی نهی گیرن؟

چند رٍز پیش سعید بٌ بابا نی گفت چَن عقدشَن نفصل بَدى یٌ جشن . فکر نکنو -
 .خانَادگی ٍ یٌ سفر نیرن بسٌ، بابام گذاشتٌ بٌ عًدى ی خَدشَن

ٌ شَن؟ -  کی نیرن خَن

 .احتهاال تا دٍ ناى دیگٌ. االن دارن دکَرش رٍ درست نی کنن -
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 پرٍژى ی نًد کَدک دانش تهَم شد دیگٌ؟. خَشبخت بشن -

 .آرى، فردا نیرم تحَیل بدم -

بعد از اینکٌ ناى بانَ صدانَن کرد، رفتیو تَ کٌ تلفن زنگ خَرد ٍ بعداز چند دقیقٌ 
نايار رٍ يو کٌ دستپخت خَدم بَد، . حرف زدن با زن عهَ ٍ قبَل دعَتش قطع کردم

بعد از تعریفات ناى بانَ ٍ سَگل از کشک بادنجَن، یٌ ساعتی  يو استراحت . خَردیو
 .کردیو

یٌ تَنیک سبز با شلَار نشکی، یٌ بافت . ساعت پنج عصر بَد، داشتیو آنادى نی شدیو
. زیاد لباس کَتاى ٍ تنگ نهی پَشو؛ بابام دٍست نداشت. طَسی  يو رٍش پَشیدم

ٌ ی دخترای فانیل تیپشَن نعقَلٌ ٍ . خَدنو دٍست نداشتو جلب تَجٌ کنو البتٌ يه
یٌ ریهل ٍ رژ زدم ٍ با برداشتن شال نشکی از اتاق . حجاب رٍ تقریبا رعایت نی کنند

 .خارج شدم

ٌ ی  ٌ نَن بٌ سهت خَن ٌ يا پایین رفتو ٍ بعد از چند دقیقٌ سَگل يو اٍند ٍ يه از پل
ٌ گل يو گرفتو. عهَ نحهد راى افتادیو بعد از چًل دقیقٌ کٌ سَگل از ير . سر راى یٌ دست

 .دری برانَن بلبل زبَنی نی کرد، باالخرى رسیدیو

 :رٍ بًشَن گفتو

 .شها برید، نن پارک کنو نیام -

 .باشٌ نادر: ناى بانَ

 .بذار در رٍ برات باز نی کنو: سَگل

سعید يو ناشین نی ذارى درآٍردنش . نهی خَاد تَ کَچٌ نی ذارم، شب نی ریو دیگٌ-
 .سختٌ
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ٌ گل رٍ نبردند . برداشتهش ٍ رفتو تَ. بعد از اینکٌ ناشین رٍ پارک کردم، دیدم دست
ٌ کو از حیاط نا بزرگترى؛ ٍلی از دید قشنگی ٍ سرسبزی تَ یٌ سطحٌ زن . حیاط عهَ اینا ی

سنگ فرشا رٍ طی کردم ٍ جلَی در ٍرٍدی . عهَ جلَی در ٍرٍدی با عهَ ننتظرم بَدند
 .رسیدم

 .سالم، ببخشید طَل کشید -

 :زن عهَ در حالی کٌ گل رٍ ازم نی گرفت، بايام رٍبَسی کرد ٍ گفت

 خَدت گلی، برای چی زحهت کشیدی؟. سالم عزیزم، خَش اٍندی -

 .قابل شها رٍ ندارى -

 :بٌ سهت عهَ رفتو

 سالم عهَ، خَبین؟ -

 :بغلو کرد ٍ پیشَنیو رٍ بَسید

 سالم دختر گلو، چٌ عجب عهَ جَن یادی از نا کردی؟ -

 .ببخشید این یٌ ندتٌ درگیر بَدم، ٍگرنٌ نن کٌ يهیشٌ این جام -

 .این چٌ حرفیٌ افسانٌ جان، نحهد بذار دخترم بشینٌ سر پا نگًش داشتی: زن عهَ

 .چشو خانو، برٍ تَ عزیزم: عهَ

شیدا دختر خیلی . یک ساعت بعدش يو شیدا ٍ سعید اٍندند. رفتو داخل پذیرایی
 .خَب ٍ خَنگرنیٌ، سعید يو عین برادرم نی نَنٌ

 .اٍن شب با شَخی ٍ خندى يای سعید ٍ سَگل ٍ نحبتای عهَ ٍ زن عهَ گذشت
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تَ تختو کٌ بَدم، بٌ فردا ٍ اطالعاتی کٌ قرار بَد در نَرد اٍن پرٍژى ی بزرگ برام بیاد فکر 
ٌ ی نعهاران برای پرٍژى ی يتل فانَس کیش يستش کٌ پرٍژى ی عظیهیٌ. نی کردم . جلس

 .بردن پرٍژى انتیازات زیادی نی خَاد

 .با فکر بٌ این چیزا کو کو خَابو برد

*** 

يهیشٌ دٍست . صبح کٌ از خَاب بیدار شدم، یٌ نانتَ ٍ شلَار نشکی با نقنعٌ پَشیدم
پالتَی طَسیو رٍ کٌ بابا برام کادٍ خریدى بَد، . دارم تیپو برای نحل کار رسهی باشٌ

قبال، یعنی حدٍد . بعد از خَردن صبحانٌ بٌ سهت شرکت راى افتادم. دستو گرفتو
بیست سال پیش شرکت بابا خیلی ٍسیع تر بَد، پرٍژى يای بزرگی رٍ نی گرفتند؛ ٍلی بعد 
از اٍن باليایی کٌ شریک بابا سرش آٍرد، شرکت ٍ خیلی از زنین يا رٍ فرٍخت تا بديی 

ٌ نَن نَند ٍ بعد چند سال بابام با کهک عهَ نحهد ٍ عهَ . طلبکار يا رٍ بدى فقط خَن
 .نادر یٌ شرکت کَچیک تاسیس کرد ٍ بٌ اسو نن گذاشت؛ شرکت نعهاری افسانٌ

ٌ ی يشتو رفتو. بٌ ساختهَن رسیدم ٍ ناشین رٍ تَ پارکینگ پارک کردم در رٍ . بٌ طبق
 :خانو سلیهی بلند شد. باز کردم

ٌ خیر -  .سالم خانو نعین، صبح ب

ٌ خیر. سالم خانو سلیهی، بفرنایید -  انرٍز چٌ قرارایی دارم؟. صبح شهام ب

 .ساعت سٌ يو با کسی کٌ برای باشگاى افرایی نی فرستن. ساعت یازدى با آقای کیًانی -

ٌ ی دیگٌ برام یٌ چای بیارن. خَبٌ -  .بٌ آقا رجب بگین دى دقیق

 .چشو -

 .نهنَن -
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با صدای تلفن سرم رٍ از . بٌ اتاقو رفتو ٍ تا اٍندن عهَ نادر سرگرم پرٍژى ی باشگاى شدم
 .رٍی نقشٌ بلند کردم

 بلٌ خانو سلیهی؟ -

 .آقای کیًانی اٍندن -

 .بگَ بیان داخل -

 .صدای در اٍند. چٌ زٍد یازدى شد

 .سالم، عهَ نادر بفرنایید بشینید. بفرنایین -

 .سالم دخترم، خَبی؟ نریو گفت بًت بگو بی نعرفت شدی، سراغی از نا نهی گیری -

 .شرنندى عهَ، این ندت خیلی درگیرم؛ خَدتَن نطلعین -

 .نی دٍنو دخترم، شَخی کردم بايات -

 چی نی خَرین بگو بیارن، البتٌ نثل يهیشٌ چای دبش دیگٌ؟ -

 .آرى دیگٌ -

. بلند شدم، بعد از سفارش چای ٍ شیرینی بٌ سهت نبل يا رفتو ٍ رٍبرٍی عهَ نشستو
 .چند سالٌ کٌ عهَ صداش نی کنو

 خب عهَ چٌ خبرایی برانَن داری؟ -

 :در حالی کٌ یٌ سری برگٌ از کیفش در نی آٍرد

ٌ خاطر دیدن .. افسانٌ جان بذار االن برات نیگو - در ٍاقع چیز خاصی نیست، بیشتر ب
 .دختر گلو اٍندم
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 :با لبخند گفتو

ٌ ش شرنندى ام نی کنین -  .نهنَن عهَ نادر، يه

ٌ يا رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ گفت  :برگ

ٌ ی اطالعاتی کٌ برای جلسٌ فردا باید _ شرنندى چرا دخترم، ببین افسانٌ جان تَ اینا يه
بدٍنی يستش؛ نثل اسو رقیباتَن، نیزان نفَذ ٍ خیلی نسائل دیگٌ کٌ باید ازشَن 

نن نخالف رشد ٍ ترقی نیستو؛ انا تَ ٍ دٍستاتو باید خَدتَن رٍ برای ير . بدٍنی
 شها. شکستی آنادى کنین

تازى اٍل رايین، تَ يو عین بیتایی برام، خَدت رٍ زیاد درگیر نکن کٌ اگٌ نشد اذیت 
 .بشی

شهام لطف دارین، نن کٌ يهیشٌ ندیَن شها ٍ . چشو عهَ، يهٌ رٍ پیش بینی کردم -
نگران نباشید، باالخرى نا يو باید برای ير پیشرفتی از یٌ جایی شرٍع . نریو جَن يستو

 .کنیو

 .باشٌ دخترم، در ير صَرت کاری داشتی حتها نن رٍ در جریان بذار -

 .نن کٌ يهیشٌ نزاحو شها يستو -

ٌ يا رٍ . چٌ نزاحهتی دختر خَب، خالصٌ گفتو دیگٌ - خب نن برم، تَ يو این برگ
 راستی از این سَگل خانو خبری نیست؟. درست نطالعٌ کن

 .رفتٌ برای تحَیل پرٍژى، باید االنا دیگٌ بیاد -

 .خب نن برم! نیگو این جا این قدر ساکتٌ -

 .نايار باشین خَشحال نیشو. آرى ٍاقعا -
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 .خداحافظ. نٌ نهنَن باید برم جایی -

 .بٌ سالنت -

ٌ ی عهَ تَ اتاقو رفتو  .بیست دقیقٌ بعد در زدى شد ٍ سَگل ٍارد شد. بعد از بدرق

 !ٍای خستٌ شدم. سالم -

 سالم، چرا این قدر طَل کشید؟ -

راستی ساعت پنج باش تا با يو بریو، بٌ یلدا . يیچی، یٌ گیر کَچیک داشت حل شد -
 .گفتو بیاد

 کانل گفتی؟ -

 .نٌ سربستٌ براش تعریف کردم، با يو براش تَضیح بدیو بًترى -

 .باشٌ، انیدٍارم قبَل کنٌ -

 .اٍن عاشق کارای يیجانیٌ -

 ناشین کٌ نیاٍردی؟ -

 .نٌ -

 .خَبٌ، پس برٍ بٌ کارات برس تا بعد -

 ساعت نايارى، نهیای؟ -

 .نٌ نیل ندارم -

 .نن کٌ دارم نی نیرم، پس تا بعد -
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در زدم ٍ با بفرنایید . بعد از قرار ساعت سٌ کارم کٌ تهَم شد، بٌ سهت اتاق سَگل رفتو
 .داشت تَضیحاتی رٍ بٌ آقای اسدی نی داد. سَگل ٍارد شدم

 .سالم خانو نعین، خستٌ نباشید: اسدی

 .سالم، شهام خستٌ نباشید، سَگل جان نن تَ پارکینگ ننتظرم -

ٌ ی دیگٌ پایینو: سَگل  .باشٌ عزیزم، دى دقیق

 .با خداحافظی از اسدی ٍ بعدش خانو سلیهی بٌ پارکینگ رفتو

 .تَ ناشین ننتظر سَگل بَدم کٌ باالخرى اٍند ٍ سَار شد

 .ٍای ببخشید ننتظر نَندی، بریو دیر نشٌ -

 اشکال ندارى، فقط کجا برم؟ -

 .کافی شاپ تک -

 :در حینی کٌ بٌ سهت کافی شاپ نی رٍندم، گفتو

 راستی انرٍز چی باید بًش بگیو؟ -

یٌ چیزایی رٍ براش گفتو؛ نثال اینکٌ چرا نی خَای از داخل خَنٌ سر در بیاری یا اینکٌ  -
 .چی نی خَای، خَدشو گفت نیرى اٍن طرفا تا یٌ سر ٍ گَشی آب بدى

 :در حالی کٌ ناشین رٍ پارک نی کردم گفتو

 .فعال بریو تَ، شاید قبَل نکرد -

. دٍر یٌ نیزی کٌ خیلی تَ دید نبَد، نشستٌ بَدیو کٌ صدای در اٍند ٍ یلدا ٍارد شد
 .سَگل دستش رٍ بلند کرد تا نا رٍ ببینٌ، یلدا يو بٌ سهت نیز نا اٍند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

17 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .سالم دخترای خَب: یلدا

بعداز سفارش سٌ تا کافی ٍ کیک، حرف يانَن رٍ . نن ٍ سَگل يو با يو سالم کردیو
 .شرٍع کردیو

 خب یلدا خانو چی شد؟: سَگل

 .یٌ چیزایی يو فًهیدم. نن با حرفایی کٌ سَگل گفت قبَل نی کنو: یلدا

 چی؟ -

ٌ شَنٌ، خیلی يو قابل اعتهادشَنٌ: یلدا حتها . دیرٍز فًهیدم کٌ یٌ پرستار يو تَ خَن
 .شاید بشٌ بٌ خَنٌ راى پیدا کرد. کسی نشکلی دارى کٌ پرستار دارن

 .نثال اٍن جا با یٌ عنَانی کار کنی، نثل خدنتکار؛ چَن پرستار کٌ نیگی دارن -

آرى، ببینید اگٌ نن برم اٍل از يهٌ نانانو باید نطهئن شٌ از کار قبلیو برای رفتن بٌ : یلدا
 .یٌ کار خیلی بًتر با نزایای بیشتر استعفا دادم

این بٌ عًدى ی نن؛ نیام با نانانت حرف نی زنو کٌ نیای تَ شرکت نا، تَ يو : سَگل
 .نطهئن باش يیچ اتفاقی برات نهیفتٌ

برای رسیدن بٌ اٍن . نی دٍنو، پس اگٌ سَگل نانانو رٍ تفًیو کنٌ نن حرفی ندارم: یلدا
ٌ يایی دارم اگٌ شد بًتَن اطالع نیدم ٌ ام یٌ نقش  .خَن

نن يو . یلدا ناشین آٍردى بَد، خَدش رفت. بعد از خَردن کافی ٍ کیک بیرٍن اٍندیو
 .بعد رسَندن سَگل بٌ سهت خَنٌ رفتو

*** 
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شب تَ تختو داشتو بٌ يهٌ نسائلی کٌ انرٍز پیش اٍند فکر نی کردم؛ بٌ اینکٌ فردا 
باالخرى . چی نیشٌ، البتٌ فردا فقط طرح يا بررسی نیشٌ، بٌ اینکٌ یلدا چی کار نی کنٌ

 .بعد یٌ ساعت فکر کردن خَابو برد

َ تر نی رفتو؛ ٍلی بًش نهی رسیدم، . تَ یٌ جادى بَدم کٌ سرسبز بَد ٍ بابا رٍ نی دیدم جل
برگشتو ٍ چًرى ی اسفندیار نفاخر رٍ دیدم؛ . انگار یٌ چیزی نهی ذاشت بٌ بابا برسو

بلند . نفس نفس نی زدم ٍ تهام بدنو عرق کردى بَد. جیغی کشیدم ٍ از خَاب پریدم
 .شدم ٍ رفتو دٍش گرفتو

ٍضَ گرفتو ٍ سجادى رٍ . از حهام کٌ بیرٍن اٍندم، دیدم ساعت نزدیک شش صبحٌ
 .پًن کردم

بلند . ٍاقعا آرٍم شدم. بعد از خَندن نهاز، یٌ فاتحٌ برای بابا فرستادم. نهاز آرٍنو نی کرد
چای کٌ حاضر شد، ناى بانَ . شدم رفتو پایین آب جَش گذاشتو، صبحانٌ رٍ آنادى کردم

 .کٌ چادر نهاز سرش بَد تَ آشپزخَنٌ اٍند

ٌ خیر -  .سالم، صبح ب

ٌ خیر، چٌ زٍد بیدار شدی نادر؟_  سالم دخترم، صبح ب

 .از خَاب پریدم دیگٌ خَابو نبرد، بفرنایید صبحانٌ -

 .دستت درد نکنٌ -

خَردنو کٌ تهَم شد، خَاستو نیز رٍ جهع کنو کٌ ناى . صبحانٌ رٍ تَ سکَت خَردیو
 :بانَ سریع گفت

 .نهی خَاد نادر، تَ برٍ آنادى شَ دیرت نشٌ -

 .چشو -
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یٌ نانتَی نشکی با . نی خَاستو خَدم برم ساختهَنی کٌ جلسٌ برگزار نی شد. باال رفتو
ٌ ی نشکیو رٍ . یٌ ضد آفتاب ٍ رژ ٍ ریهل يو آرایشو بَد. یٌ شلَار جین پَشیدم نقنع

ٌ ای از تَ کهد برداشتو ٍ پایین رفتو. پَشیدم ٍ نَيام رٍ کج زدم ناى . یٌ پالتَی سَرن
 :بانَ اٍند جلَم ٍ پیشَنیو رٍ بَسید

 !چٌ خَشگل شدی عزیزم -

 .نرسی، شها خَشگل تریا -

 .خدا بٌ يهرايت. برٍ دختر کو زبَن بریز -

 .خداحافظ -

ساعت دى جلَی ساختهَن . تَ رايو آیت الکرسی خَندم. ناشین رٍ از حیاط بیرٍن بردم
ساعت یازدى بَد کٌ افراد زیادی بیرٍن . تلفنی بٌ سلیهی گفتو دیر تر نیام. رسیدم
داشتو نگايشَن نی کردم کٌ دیدنش، با اینکٌ سنش باال بَد؛ ٍلی ينَز . اٍندند

یٌ نرد خَش تیپ يو پیشش بَد؛ بًش سی ٍ پنج . جذابیت جٍَنیش رٍ داشت
ٌ  يو با یٌ شاسی بلند . رفت ٍ سَار شد bmw با غرٍر بٌ سهت یٌ. نی خَرد اٍن جٍَن

 .رفت

نهی دٍنو چرا . بٌ طرف شرکت راى افتادم. دیگٌ حَصلٌ نداشتو برم جلَی عهَ نادر
البتٌ دیدن نفاخر تنًا دلیلشٌ؛ اینکٌ با بابام چی کار کردند؛ ٍلی . اعصابو خراب شد

داشتو دیٍَنٌ نی شدم؛ انا سعی کردم افکارم رٍ . خَدشَن بٌ این راحتی زندگی نی کنن
با یٌ سالم . بٌ شرکت رسیدم ٍ بعد پارک ناشین رفتو تَ. پس بزنو تا بٌ اٍنا فکر نکنو

نن فقط با دیدن اٍن عَضی این جَری . خشک ٍ خالی بٌ سلیهی داخل اتاقو رفتو
حدٍد نیو ساعتی گذشتٌ بَد کٌ . نباید این قدر خَدم رٍ ببازم؛ تازى اٍل رايو. شدم

 :خَدم در رٍ باز کردم. سلیهی گفت عهَ نادر اٍندى
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 .سالم عهَ، بفرنایین -

 خَبی؟... سالم دخترم -

ٌ طَر، نناقصٌ چی شد؟ -  نهنَن، شها چ

 :در حالی کٌ نی نشست گفت

 .اٍل یٌ چای بٌ نا بدى گلَم خشک شدى -

 .ای ٍای ببخشید، االن نیگو بیارن -

یٌ دفعٌ با صدای بلند . بعد از سفارش چای ٍ شیرینی نشستو ٍ ننتظر شدم خَدش بگٌ
 .زیر خندى زد

 ٍا، چی شد عهَ؟ -

ٌ نَندى ی خندى اش گفت  :با ت

ٌ ت خیلی باحال بَد -  .يیچی، فقط قیاف

 .عهَ بگَ دیگٌ، دارم پس نی افتو -

از طرحتَن خیلی خَششَن اٍند؛ ٍلی باز نعلَم نیست؛ چَن شرکتای خیلی نعرٍف  -
اکثرا بَدن؛ نثل انین، نفاخر، کبیری ٍ خیلی شرکتای دیگٌ، يرچند سًاندارای این يتل 

 .نظر قطعی رٍ نیدن

 خب نتیجٌ کی نیاد؟ -

 .بیست رٍز دیگٌ، برای اٍن باید حتها خَدت باشی -

 .بفرنایید چای تا سرد نشدى. آرى نی دٍنو -
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 .نرسی دخترم -

 .نَش جان -

اٍن رٍز يو . بعد از رفتن عهَ، سَگل رٍ يو ٍقت نايار دیدم ٍ يهٌ چی رٍ بًش گفتو
 .تهَم شد ٍ ٍقت نکردم برم پیش بابا؛ ٍلی فردا باید حتها برم

*** 

ٌ يای قبل رايی بًشت زيرا شدم بعد از خریدن . رٍز پنجشنبٌ کٌ شد، دٍبارى نثل يفت
ٌ ی بابا رفتو ٌ قدر بٌ عید نزدیک . چند شاخٌ رز سفید ٍ گالب ٍ خرنا، بٌ سهت قطع يرچ

ٌ ی سنگ . کنار سنگ بابا نشستو. نی شدیو، يَا بًتر نی شد چَن بارٍن باریدى بَد، يه
بعد خَندن یٌ فاتحٌ در حینی کٌ داشتو گل يا . گالب رٍ رٍش ریختو. قبرا خیس بَدند

 .رٍ پرپر نی کردم، شرٍع بٌ درددل با بابا کردم

نن ينَز اٍن قدر قَی نیستو کٌ با نبَدنت کنار . سالم بابا، خیلی دلو گرفتٌ از نبَدنت -
کٌ بعضیا ير کاری نی کنن؛ ٍلی ... از بی رحهی این دنیا دلو خیلی پرى... کاش بَدی. بیام

دٍست دارم . آدنای زیادی رٍ بدبخت نی کنن ٍ براشَنو نًو نیست. تاٍانش رٍ نهیدن
نی خَام اٍن اسنادی رٍ کٌ قبال پیش تَ بَدى پیدا . کاری رٍ کٌ شرٍع کردم تا آخرش برم

نفاخر باید تاٍان بدى؛ تاٍان اٍن . کن؛ کاری کٌ خیلی قبل يا باید بٌ سرانجام نی رسید
نی خَاستو بدٍنی شاید اگٌ بَدی . آدنای بدبختی کٌ ازشَن سَء استفادى کردى

 ...نطهئنو ير کسی جای نن بَد يهین کار رٍ نی کرد؛ گرفتن حق. نهی ذاشتی

 .گَشیو کٌ زنگ خَرد، دیدم شهارى ی سَگلٌ

 .سالم سَگل. الَ -

 سالم خانو، کجایی؟ -
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 .بًشت زيرا -

 .ببخش نزاحو شدم -

 شها اٍندین؟. نٌ بابا، االن نیام -

 .تَ رايیو -

 .بعد از چند لحظٌ نکث انگار داشت با یٌ نفر حرف نی زد

 .افسانٌ بابا نیگٌ باش تا نا يو بیایو -

 .ننتظرم. باشٌ -

 .فعال خداحافظ عزیزم -

 .خداحافظ -

نن يو برای بابا قرآن . داشتند فاتحٌ نی خَندند. حدٍد نیو ساعت بعد رسیدند
 .نی خَندم؛ سَرى ای کٌ خیلی دٍست داشت

 .خدا بیانرزتش دخترم: زن عهَ نینا

 .خدا رفتگان شها رٍ يو بیانرزى -

 .تَ راى کٌ بَدیو یاد یلدا افتادم. نَقع رفتن سَگل يو پیش نن اٍند

 راستی سَگل از یلدا چٌ خبر؟ -

 .بًش زنگ زدم؛ ٍلی گفت جهعٌ بریو بیرٍن بًهَن نیگٌ -

 .بیرٍن نٌ، انشب این جا بهَن فردا برای نايار با نانانش دعَتش نی کنو -

 .باشٌ، بًش نیگو بیرٍن نریو؛ ٍلی دعَت رٍ خَدت بگَ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

23 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .چشو سَگل خانو -

. سریع تَ اتاقو رفتو تا لباسو رٍ عَض کنو. ٍقتی رسیدیو، عهَ اینا ينَز نیَندى بَدند
یٌ سارافَن صَرتی با شال ٍ شلَار نشکی . سَگل داشت با ناى بانَ احَال پرسی نی کرد

 .عهَ اینا رسیدى بَدند. پَشیدم ٍ پایین رفتو

سَگل يهیشٌ بًو نی خندى کٌ چرا گايی اٍقات جلَی سعید بی حجابو ٍ گايی 
با اینکٌ سَگل چند نايی از نن کَچیک تر بَد؛ ٍلی نن شیر زن عهَ رٍ بٌ . باحجاب

 .ندت دٍ ناى خَردى بَدم؛ بٌ يهین دلیل سعید ٍ سَگل برادر ٍ خَايرم نیشن

 .سالم، خَش اٍندین -

رٍ . ير کسی سر یٌ نَضَعی حرف نی زد. بعد از نیو ساعت عهَ نادر ٍ نریو جَن اٍندند
 :بٌ سَگل گفتو

 .بریو آشپزخَنٌ ببینیو چٌ کارایی نَندى -

 .آرى بریو، ننو حَصلو سر رفتٌ -

 .رفتیو تَ؛ يهٌ چی آنادى بَد

راستی یٌ زنگ بزن ببین . دست ناى بانَ درد نکنٌ، خَدش يهٌ چی رٍ آنادى کردى -
 .سعید ٍ شیدا کی نیان نیز رٍ بچینیو

 .باشٌ -

ناى . سَگل کٌ رفت، ننو ساالديا رٍ از یخچال بیرٍن آٍردم، دسر ٍ غذا يا رٍ چک کردم
بانَ فسنجَن ٍ قیهٌ با دلهٌ درست کردى بَد؛ البتٌ چَن عهَ نادر اینا بَدند دیگٌ زیادی 

 .ينر بٌ خرج دادى بَد
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ٌ ی دیگٌ نی رسن -  .زنگ زدم گفت تا دى دقیق

 .خب نا نیز رٍ نی چینیو -

شام کٌ خَردى شد، بعد از جهع کردن ظرفا زن . بعد از چیدن نیز، شیدا ٍ سعیدم اٍندند
عهَ نحهد با عهَ نادر داشتند شطرنج . عهَ داشت درنَرد خیریٌ برای خانها حرف نی زد

نن ٍ سَگل يو رفتیو تَ حیاط رٍ تاب . سعید ٍ شیدا حرف نی زدند. بازی نی کردند
 .نشستیو

شهارى ی یلدا رٍ بگیر دعَتش کنو، فردا نايار خَبٌ، ناى بانَ يو نیرى انانزادى صالح  -
 .نذر دارى

 .باشٌ -

 .بعد از گرفتن شهارى ش گَشی رٍ بٌ نن داد

 سالم یلدا جَن، خَبی؟. الَ -

 .سالم، نهنَن افسانٌ جان -

 .خَاستو برای فردا نايار دعَتت کنو -

 چرا زحهت کشیدی؟. نرسی عزیزم -

زحهتی نیست، گفتو خَنٌ باشیو راحت تریو، خَدنَن سٌ تایی؛ البتٌ اگٌ ناى بانَ بَد  -
 .نی گفتو نانانتو تشریف بیارن

 .باشٌ نیام، نانانو جشن دعَتٌ نیست -

 خَش اٍندی، گَشی رٍ بدم سَگل؟ -

 .نٌ کاری ندارم، سالم برسَن -
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 .بعد از قطع تهاس گَشی رٍ بٌ سَگل دادم

 .قبَل کرد -

 .سَگل در حالیکٌ گَشیش رٍ تَی جیبش نی ذاشت، یٌ آى بلندی کشید

 برای چی آى نی کشی؟ -

ٌ قدر زٍد گذشت. رٍ تاب کٌ نشستیو یاد بچگیانَن افتادم، تَ حیاط بازی نی کردیو - ! چ
اٍن نَقع نی گفتیو زٍد تر بزرگ بشیو؛ ٍلی . دلو گرفتٌ افسانٌ، کاش ينَزم بچٌ بَدیو

االن دٍست دارم دٍبارى برنی گشتیو بٌ يهَن نَقع، بشینیو رٍ تاب عهَ نحهَد يل 
تَ يو . بابا برانَن کباب درست کنٌ. بدى نا بگیو باال تر، نی خَایو برسیو بٌ آسهَن

 دٍست داری، نٌ افسانٌ؟

بچگیانَن قشنگ ترین دٍرانیٌ . دنیا يهینٌ دیگٌ، يهٌ نا باالخرى زنَنٌ بزرگهَن نی کنٌ -
 .کٌ برانَن ثبت شدى

 .با صدای سعید سرم رٍ باال آٍردم

 تنًا نشستین غیبت نی کنین؟ سرنا نخَرین این جا؟... چٌ خبر خَايرای گلو -

 .سرد نیست کٌ، يَا خَبٌ. غیبت چیٌ برادر نن، داشتیو گپ نی زدیو: سَگل

 چیٌ، انگار دپرسین؟: سعید

 .چیزی نیست سعید، داشتیو نرٍر خاطرات نی کردیو -

 .کٌ یٌ دکتر فضَل اٍند ضدحال زد بٌ خاطرات شیرینهَن: سَگل
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باشٌ دیگٌ سَگل خانو حاال نا ضدحالیو؟ در ضهن نشکلی داشتین حتها با نن : سعید
شرنندى ی ير دٍتَنو ... در نیَن نی ذارین دیگٌ؟ این یٌ ندتٌ از جفتتَن غافل شدم

 .يستو، کار خَنٌ ٍ خریدانَن کٌ تهَم شٌ جبران نی کنو

این چٌ حرفیٌ سعید؟ درضهن يرکاری یا کهکی داشتی حتها بٌ نن بگَ خیلیو  -
ٌ يا بریو تَ، جلَی عهَ نادر اینا زشتٌ. خَشحال نیشو  .بچ

 .آرى راست نیگٌ بریو: سَگل

 االن خیال نن بابت شها راحت باشٌ دیگٌ؟: سعید

 :در حالی کٌ بٌ سهت ٍرٍدی نی رفتیو، سَگل گفت

آرى سعید جان راحت باشٌ، فقط اگٌ نی خَای بٌ خَايرات لطف کنی از اٍن دکترای  -
 .خَش تیپتَن برانَن جَر کن

 .باز بًت خندیدم پررٍ شدی! خیلی پررٍیی سَگل. خَشو باشٌ: سعید

 .سعید بٌ سهت عهَ اینا رفت، نا يو رفتیو پیش خانها

 .سَگل چرا اذیتش کردی؟ نی دٍنی کٌ رٍ این حرفا حساسٌ -

 .بابا خَاستو حَاسش پرت شٌ -

. نًهَنا کٌ رفتند، نذاشتو ناى بانَ کاری کنٌ، فرستادنش بخَابٌ؛ خیلی خستٌ شدى بَد
ٌ جا رٍ جهع کردیو . حدٍدای دٍ شب بَد کٌ رفتیو تَ اتاقو بخَابیو. با سَگل يه

 .يردٍنَن چَن خیلی خستٌ بَدیو بدٍن يیچ حرفی زٍد خَابهَن برد

خَاستو در . صبح ساعت يشت بیدار شدم، بعد از شستن دست ٍ صَرتو پایین رفتو
 .یخچال رٍ باز کنو کٌ یٌ کاغذ رٍش بَد
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چای آنادى کردم، بعد . دست خط ناى بانَ بَد کٌ نَشتٌ بَد صبح زٍد رفتٌ ٍ غرٍب نیاد
 .سَگل با غرغر بلند شد. از نیو ساعت رفتو سَگل رٍ بیدار کنو

 .سر نیز بَدم کٌ سَگل با صَرت خیس اٍند نشست

 .بترکی کٌ نذاشتی بخَابو -

ٌ نظرت نايار چی درست کنو؟. عزیزم، ساعت رٍ نگاى کن بعد بگَ -  ب

 نگٌ از دیشب نهَندى؟ -

ٌ  يو درست نی کنو، قَرنٌ سبزی خَبٌ؟ -  قیهٌ نَندى؛ ٍلی یٌ چیز دیگ

 .خَبٌ؛ ٍلی این قدر سخت نگیر، یلدا از خَدنَنٌ -

 .نٌ آخٌ اٍلین بارى نیاد -

 .یلدا گفت ساعت یازدى نیاد. يرجَر راحتی -

 .تا نن غذا نی ذارم تَ نیز رٍ جهع کن. بًتر، قبل نايار حرفانَن رٍ نی زنیو -

 .باشٌ -

نن يو حین درست کردن غذا . سَگل بعد از اینکٌ نیز رٍ جهع کرد، رفت دٍش بگیرى
بعد . خدا کنٌ تَنستٌ باشٌ کاری کردى باشٌ. داشتو بٌ یلدا فکر نی کردم کٌ چی کار کردى

رفتو باال تَ اتاقو، سَگل داشت . از اینکٌ در قابلهٌ رٍ گذاشتو، خَنٌ رٍ جارٍ کشیدم
 .لباس عَض نی کرد

 .راستی افسانٌ از کشَ لباس برداشتو، ببخشید -

حَاست بٌ غذا باشٌ تا ننو یٌ . این چٌ حرفیٌ، تَ ببخشید نن یادم رفت بًت بگو -
 .دٍش بگیرم
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 .چشو، شها جَن بخَاى -

 .برٍ زبَن نریز -

 .حَلٌ رٍ برداشتو ٍ تَ حهَم رفتو

سَگل جلَی تلَیزیَن . بعد از پَشیدن یٌ شلَار سفید با یٌ تیشرت سبز پایین رفتو
 .نشستٌ بَد

 .عافیت باشٌ -

 یلدا نیَند؟. سالنت باشی -

 .گفت تَ رايٌ دارى نیاد -

داخل آشپزخَنٌ رفتو ٍ تَ ظرف نیَى گذاشتو، شیرینی چیدم، چای يو سَگل دم کردى 
 :يهٌ رٍ بردم پذیرایی کٌ سَگل بٌ کهکو اٍند ٍ گفت. بَد

 .خَدت کٌ نی دٍنی بعد حهَم تا یٌ ساعت ننگو. ببخشید، حَاسو نبَد بچینو -

 .صدای آیفَن اٍند

 .پس بٌ جای جبران در رٍ باز کن -

 !حتها -

 .با شنیدن صدای سَگل ٍ یلدا بٌ سهت رايرٍ رفتو

 .سالم، خَش اٍندی یلدا جان -

 .سالم عزیزم نهنَن، ببخشید زحهت دادم -

 :در حالیکٌ پالتَش رٍ ازش نی گرفتو گفتو
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 .سَگل جان تا نن لباس رٍ آٍیزٍن نی کنو برید پذیرایی. این چٌ حرفیٌ، خَش اٍندی -

 .داخل آشپزخَنٌ رفتو، سٌ تا چای ریختو ٍ بردم پذیرایی

 .دستت درد نکنٌ افسانٌ، زحهت نکش: یلدا

 .چٌ زحهتی، يَا سردى چای نی چسبٌ -

 .راست نیگٌ، االن ٍاقعا نی چسبٌ: سَگل

 :بعد از تعارف چای ٍ حرفای نعهَلی بَد کٌ سَگل با حالت کالفٌ گفت

ٌ قدر حرف نی زنید -  !ای بابا چ

 خب شها بفرنایین چی بگیو؟: یلدا

 بگَ چی کار کردی؟ چی شد؟: سَگل

ٌ نَن نی کنٌ -  .آرى چی شد؟ زٍد بگَ االن دیٍَن

ٌ شَن: یلدا یٌ بار یٌ زنی رٍ دیدم . بعد از اٍن رٍز کٌ با شها حرف زدم، رفتو طرفای خَن
 سال داشت ۲۲ نی خَرد، با یٌ پسر کٌ حدٍدای ۲۸کٌ یٌ بچٌ بغلش بَد؛ تقریبا بًش 

 .رفتن جایی

 خَد اسفندیار رٍ دیدی؟ -

آرى، چند باری با یٌ نرد خَشتیپ دیدنش، فکر کنو شَير اٍن زنٌ باشٌ؛ چَن اٍنا رٍ  -
ٌ شَن نثل زن ٍ شَير بَد  .يو با يو دیدم، رابط

 :سَگل ٍسط حرف یلدا پرید ٍ گفت

 تَ چی کار کردی؟ فقط دید زدی؟ -
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 .نًلت بدى نیگٌ -

یٌ رٍز کٌ تَ ناشین کشیک نی دادم، یٌ زن جٍَنی رٍ دیدم کٌ اٍل در . االن نیگو: یلدا
اٍن جا بَد کٌ فًهیدم خانو . رٍ باز کرد بعد یٌ خانهی رٍ ٍیلچر کٌ نسنو بَد آٍرد بیرٍن

یٌ فکری بٌ سرم زدى بَد، پس . جٍَنٌ احتهاال پرستاری يستش کٌ قبال شنیدم
ٌ خاطر نقشو لباسای سادى ای  دنبالشَن رفتو کٌ دیدم رانندى جلَی نطب پارک کرد، ب

 .خریدى بَدم ٍ ناشین رٍ خیلی دٍر تر از خَنٌ پارک کردم

ٌ يا نن برنج نذاشتو نی ترسو دیر بشٌ - تا این جا بسٌ فعال، شها نیَى . ببخشید بچ
 .بخَرین تا ننو برنج رٍ بذارم

ٌ ی  در حالیکٌ بٌ آشپزخَنٌ نی رفتو، صدای سَگل رٍ نبنی بر زٍداٍندنو برای ادان
 .داستان شنیدم

ٌ يا برگشتو؛ داشتند نیَى نی خَردند  .پیش بچ

 .خب نن اٍندم -

 .آرى زٍد بگَ: سَگل

خب گفتو اٍن حَالی بَدم دیدم کٌ ناشینشَن دارى نزدیک نیشٌ، ننو شرٍع بٌ : یلدا
 .خَدم رٍ نی زدم ٍ گریٌ نی کردم. اجرای نقشٌ کردم

 :نن ٍ سَگل با يو گفتیو

 چرا؟ -

 :یلدا با خندى گفت
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ناشین رٍ نگٌ . خب نن جَری ٍانهَد کردم کٌ کیفو رٍ زدن. بابا نپرین ٍسط حرفو -
چی » :خانهی کٌ گفتو بٌ احتهال زیاد پرستار بَد، پیادى شد ٍ اٍند جلَ پرسید. داشتن
بعد از يَش رفتو؛ در ٍاقع نی خَاستو یٌ جَری « ...کیفو» :ننو با بی حالی گفتو« شدى؟

حدٍد دى .. فًهیدم کٌ بردنو تَ خَنٌ ٍ نقشو تا یٌ حدٍدی گرفتٌ. برم داخل خَنٌ
ٌ يَش اٍندم، برام آبهیَى آٍردن بعدش براشَن گفتو کٌ کیفو رٍ . دقیقٌ بعد کٌ نثال ب

 .زدن ٍ پَالیی رٍ کٌ نال خَدم نبَد بردن

 خب بعدش؟! تَ دیگٌ کی يستی: سَگل

نهی دٍنست کٌ نن یٌ . يیچی دیگٌ، اٍن خانو جٍَنٌ خَدش رٍ زيرا نعرفی کرد: یلدا
ٌ ای يو گفتو کٌ بعدا شر نشٌ... جَرایی نی شناسهش  .یٌ چیزای دیگ

 چی گفتی؟ -

ٌ خاطر نشکالت اخالقی نحل کارم استعفا دادم - چند . اسهو رٍ، ندرکو، اینو گفتو کٌ ب
ٌ  يو بٌ عنَان پرستار ٍ بًیار کار کردم . گفتو بديی دارم. ٍقتٌ کار ندارم ٍ تَ چند تا خَن

ٌ کو يهدردی کرد ٍ گفت  «.نتاسفو» :ی

ببینید نن راى . نَقع رفتن ازم شهارى گرفت کٌ اگٌ کاری سراغ داشت بًو زنگ نی زنٌ
ٌ ای پیدا نکردم، در ضهن ينَز نَندى تقریبا دٍ رٍز بعدش بَد کٌ بٌ نن زنگ زد ٍ ... دیگ

گفت نهکنٌ کاری رٍ کٌ نا ... گفت برام کار جَر کردى، ننو باز رفتو تَ يهَن خَنٌ
بعد کٌ حرف زد فًهیدم کٌ خَدش ٍ شَيرش چندین سالٌ کٌ . نی گیو قبَل نکنی

. اٍن جا زندگی نی کنن؛ شَيرش رانندى ٍ خَدش پرستار اٍن خانو ٍیلچریٌ يستش
ٌ دار شدى ٍ االن تَ چًار نايگیٌ ٍ براش نراقبت از خانو سختٌ،  چَن بعد دى سال بچ

ٌ ٍقت بگیرن بعد یٌ قرارداد یک . برای يهینو با اٍن خانو تصهیو گرفتن یٌ پرستار نیه
 .نايٌ بستیو؛ یعنی تا شرٍع عید، گفت خانو اگٌ راضی بَدن نی تَنی تا یکسال کار کنی
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 چیزی ازت نخَاستن؟. ٍای اصال فکرش رٍ يو نهی کردم این طَری شانس بیاریو -

ٌ ای نبَد: یلدا البتٌ اینو . آرى، اگٌ پرستاِر حانلٌ نبَد اصال قبَل نهی کردن، در ٍاقع راى دیگ
ٌ ی اٍل رفتو با خَدم ببرم  .بگو بٌ راحتی نبَد؛ ازم نعرفی نانٌ خَاستن کٌ جلس

 نعرفی نانٌ رٍ چی کار کنیو پس؟ -

 .نگران نباشید اٍن با نن، جَرش نی کنو؛ آشنا دارم: یلدا

 . راستی برای پرستاری نگفت چٌ چیزایی باید بلد باشی؟ خب يهین جَری کٌ نهیشٌ -

ٌ خاطر نادرم کٌ : یلدا سَگل نی دٍنٌ نن دٍرى ی تزریقات ٍ بًیاری رٍ گذرٍندم، البتٌ ب
 .چند سال پیش کهرش رٍ عهل کردى بَد نجبَر شدم

 .باالخرى بٌ درد خَرد؛ ٍلی یلدا باید بتَنی تَ يهین یٌ ناى تهَنش کنی: سَگل

حاال از کی . آرى راست نیگٌ، سعی کن تَ این یٌ ناى اٍن چیزایی رٍ کٌ گفتو پیدا کنی -
 نیری؟

از شنبٌ ساعت يشت صبح تا شش عصر؛ چَن خَد زيرا اٍن جا زندگی نی کنٌ : یلدا
 .تهام ٍقت نهی خَان

ٌ طَری ازت تشکر کنو، نن خَدم اصال نهی تَنستو این کار رٍ  - یلدا جان نهی دٍنو چ
ٌ ای بَد قبَل نهی کرد.. انجام بدم  .ٍاقعا نهنَنو؛ شاید ير کس دیگ

ٌ چیز باخبرم: یلدا در ضهن دٍستی بٌ درد يهین رٍزا . این چٌ حرفیٌ، نن از يه
 .نی خَرى

تازى برای یلدا خیلی بد نشدى افسانٌ، بٌ ير حال تَ اٍن خَنٌ پسر يست، تَ : سَگل
 .فانیالشَنو يست، شَيرم براش جَر نیشٌ
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 :در حالی کٌ خندى م گرفتٌ بَد گفتو

 .سَگل فقط بٌ يهین یٌ نَرد فکر نی کنٌ -

افسانٌ ساعت یک شد، نهی خَای غذا بًهَن بدی؟ نن کٌ . خیلی يو نًهٌ: سَگل
 .خیلی گشنهٌ

 .چرا، االن آنادى نی کنو -

 .خیلی ٍقتٌ نشستیو. ننو نیام کهک: یلدا

ٌ سَی آشپزخَنٌ: سَگل  .پس پیش ب

چَن ناى بانَ نبَد، سَگل دیگٌ این قدر . بعد از نیو ساعت نیز رٍ چیدیو ٍ نشغَل شدیو
 .حرف زد داشتیو از خندى نی نردیو

 .برای چی جَاب ننفی دادی؟ نن کٌ یٌ بار دیدنش پسر خَبی بَد -

 .راست نیگٌ، اٍنو کٌ یٌ دل نٌ صد دل عاشقت شدى بَد: یلدا

. آخٌ از این دکترای خرخَنی بَد کٌ بدٍن اجازى ی نانانشَن آبو نهی خَردن: سَگل
پسر باید یٌ جربزى ای . البتٌ سعیدم کٌ يهکارش بَد دیگٌ، گفت بٌ درد تَ نهی خَرى

 .داشتٌ باشٌ، نن از پسرای جلف ٍ نانانی خَشو نهیاد

َ  يو اٍند. اٍن رٍز خیلی خَش گذشت خیلی از یلدا . ساعت چًار بَد کٌ ناى بان
قرار شد یلدا شنبٌ کٌ رفت سر کار اگٌ چیز جدیدی فًهید بًهَن اطالع . خَشش اٍند

 .بدى

*** 
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بعد از اینکٌ صبحانٌ رٍ تنًایی خَردم، باال . با صدای زنگ ساعتو از خَاب بیدار شدم
نانتَی . ناى بانَ سرنا خَردى بَد؛ بیدارش نکردم کٌ استراحت کنٌ. رفتو کٌ آنادى شو

ٌ ی نشکی پَشیدم، با یٌ آرایش کانال نالیو رايی شرکت  نشکی با شلَار جین ٍ نقنع
 .شدم

سرم رٍ کٌ از رٍی نقشٌ بلند کردم، . داشتو رٍ یٌ نقشٌ کار نی کردم، برای نايار يو نرفتو
نیو ساعت دیگٌ رٍش کار کردم، . با دیدن ساعت سرم سَت کشید؛ ساعت چًار بَد

از سَگل يو خبری نبَد؛ البتٌ سر کار يهدیگٌ رٍ کهتر . چیزی نهَندى بَد تهَم بشٌ
بٌ . ٍسایلو رٍ جهع کردم، بعد از خداحافظی با خانو سلیهی رفتو پارکینگ. نی دیدیو

 :با بَق سَم جَاب داد. سَگل زنگ زدم

 .الَ، سالم -

 .سالم سَگل خانو، خبری ازت نیست -

 .تَ شرکت کیهیام، برای اٍن نقشٌ کٌ نشکل داشت -

 ينَز کار داری؟ ناشین آٍردی یا بیام دنبالت؟ -

 .آرى آٍردم، افسانٌ نیای یٌ سر بریو بیرٍن؟ نزدیک عیدى. تا نیو ساعت دیگٌ تهَنٌ -

 کَ تا عید، احیانا شها خستٌ نیستی؟ -

 .اٍال خستٌ نیستو، دٍنا سَم اسفندى عزیزم؛ چشو رٍ يو بذاری عید شدى -

 راستی کجا بریو؟. پس نن نیرم تَ يو زٍد بیا. باشٌ بریو -

 .فعال خداحافظ. يهَن جای يهیشگی، ننو زٍد نیام -

 .خداحافظ -
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بعد از اینکٌ قطع کردم، بٌ ناى بانَ اطالع دادم کٌ دیر شد نگران نشٌ؛ آخٌ خریدکردن با 
 .سَگل صبر ایَب نی خَاد این قدر کٌ ٍسَاس خرید دارى

خیلی ٍقت بَد برای خرید . داخل رفتو. بٌ نرکز خرید رسیدم ٍ ناشین رٍ پارک کردم
سَگل نَشتٌ بَد تا یٌ ربع دیگٌ نی رسٌ، . صدای اس ام اس گَشیو اٍند. نیَندى بَدم

ننو براش نَشتو نیرم کافی شاپ پاساژ کٌ پیدام کنٌ، از طرفی گشنهو بَد؛ یٌ کیک ٍ 
 .قًَى سفارش دادم

 :داشتو کیک نی خَردم کٌ سَگل رسید

 خَش نی گذرى؟. بٌ بٌ سالم، نی بینیو کٌ بدٍن نن حال نی کنی -

ٌ م بَد. سالم -  .ببخشید ننتظرت نهَندم. نايار نخَردم، خیلی گشن

 .شَخی کردم، زٍد بخَر بریو -

 چیزی نهی خَری؟ -

ٌ جَریٌ. نٌ، بریو دیر نشٌ -  .خَدت کٌ نی دٍنی خریدکردنو چ

 :در حالی کٌ از کافی شاپ بیرٍن نی اٍندیو گفتو

 .تَ رٍ جَن ير کسی کٌ دٍست داری طَلش ندى -

 .خرید عیدى عزیز نن، الکی کٌ نیست! حرف نباشٌ -

 .دستو رٍ کشید ٍ تَ یٌ نانتَ فرٍشی رفتیو

 !ٍای خدا شرٍع شد

 طَل کشید، باالخرى سَگل خانو رضایت داد بریو 9:30بعد از کلی خرید کٌ تا ساعت 
ٌ خاطر اینکٌ دیر شدى بَد رضایت داد بریو  .خَنٌ؛ البتٌ ب
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ٌ ش تقصیر تَ شد - ٌ قدر . سَگل يیچ ٍقت تا این ساعت بیرٍن نبَدیها، يه نی دٍنی چ
 .بٌ ناى بانَ تَضیح دادم تا رضایت داد دیگٌ زنگ نزنٌ

 .آرى، نانانو دى بار زنگ زد، اصال حَاسو نبَد -

حاال . خستٌ نباشی، االن کٌ رسیدیو فقط تا یٌ ساعت باید جَاب ناى بانَ رٍ بدیو -
 .خَب شد بٌ سعید گفتی بیاد ناشین رٍ ببرى

ٌ ش نن اٍن جام - ٌ ی نا، يه از این بٌ بعد با یٌ ناشین . آرى دیگٌ تَ کٌ نهیای خَن
 .نی ریو خرید

 .نن غلط کنو دٍبارى با تَ بیام جایی -

 .تازى نی خَام بگو جهعٌ با یلدا بریو -

 :رسیدیو دم خَنٌ، در رٍ با ریهَت باز کردم

 .حاال ببینیو چی نیشٌ -

 .ناى بانَ جلَی ٍرٍدی ننتظرنَن بَد. ناشین رٍ پارک کردم ٍ پیادى شدیو

 .ٍای افسانٌ نن نهیام -

 .تازى باید خَدت جَابش رٍ بدی -

 .جلَی در رسیدیو، ير دٍ سرنَن رٍ پایین انداختیو

نن چی بٌ شها بگو، آخٌ ساعت رٍ دیدین؟ دٍ ٍ نیو ٍقت اٍندنٌ برای یٌ : ناى بانَ
 دختر؟

 :سَگل با سر افتادى گفت
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 .دٍ تا دختر -

َ  يو . اصال خجالت بًش نهی اٍند، تازى حرفشو نی زد. داشتو از خندى نی ترکیدم ناى بان
 :در حالیکٌ سعی نی کرد خندى اش کنترل بشٌ گفت

 .حاال ير چی، از نن ایراد نی گیرین، کار شها يا کٌ ایرادش بزرگترى -

 .نعذرت نی خَایو -

 .چٌ عجب شهام یٌ صحبتی کردین: ناى بانَ

ٌ کو نکث کرد، بعد در حالی کٌ لحنش آرٍم تر شدى بَد  :ی

نن برای خَدتَن نیگو، این ساعت برای يیچ دختری خَب نیست کٌ بیرٍن باشٌ،  -
. برید تَ. خَدتَن تحصیل کردى این باید بًتر از نن پیرزن بدٍنید. جانعٌ پر از گرگٌ
 چیزی خَردین؟

 حاال شام چی داریو؟. نٌ بابا، غذای شها یٌ چیز دیگٌ يستش: سَگل

 .لَبیا پلَ: ناى بانَ

 .سَگل کٌ خیالش از سَال يای ناى بانَ راحت شدى بَد، با گفتن  ایَل داخل رفت

 .کفش يای خَدم ٍ سَگل رٍ برنی داشتو کٌ نتَجٌ شدم ناى بانَ ينَز ایستادى

 .تَ ترافیکو کٌ نَندیو دیگٌ بد تر شد. نن شرنندى ام، سَگل خریداش طَل کشید -

 سال، ناشاءاهلل خَدت ۲۷نن برای خَدتَن نیگو عزیزم، تَ چند ناى دیگٌ نیری تَ  -
برای ير دختری تَ ير سنی  يو کٌ باشٌ درست نیست تا این نَقع شب . خانَنی شدی

 .بیرٍن باشٌ

ٌ ی چرٍکش رٍ نی بَسیدم گفتو  :رفتو جلَ ٍ درحالیکٌ گَن
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 .چشو، دیگٌ تکرار نهیشٌ -

 :پیشَنیو رٍ بَسید ٍ گفت

برٍ شانت رٍ بخَر نادر، ننو نهازم رٍ بخَنو تا . برٍ تَ عزیزم، رنگ تَ صَرتت نهَندى -
 .قضا نشدى

 راستی بًتر شدین؟ -

 .آرى نادر بًترم، برٍ نًهَنت رٍ ننتظر نذار -

دیدم سَگل لباس ياش ٍ يو درآٍردى دارى شام رٍ . چشهی گفتو ٍ ٍارد آشپزخَنٌ شدم
 .نی کشٌ

 حرفاتَن تهَم شد؟ -

ٌ قدر نگران شدى بَد - سرناخَردگی يو دارى، یادم بنداز براش آبهیَى . آرى، بندى خدا چ
 .بگیرم

 .باشٌ، فعال لباسات رٍ در بیار بیا شام بخَریو -

نانتَ ٍ نقنعٌ رٍ درآٍردم ٍ تَ سرٍیس طبقٌ اٍل دست ٍ صَرتو رٍ ٍ شستو ٍ رفتو سر 
 .نیز

ٌ م بَد - ٌ قدر گشن  .ٍای افسانٌ چ

 .با دين پر حرف نزن، پس نن بدبخت چی نايارم نخَردم -

 .بعد از اینکٌ شام خَردیو، سَگل ظرف يا رٍ تَ سینک گذاشت کٌ بشَرى

 .حَصلٌ نداری بذار تَ ناشین -
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 .نٌ بابا شام زیاد خَردم خَبٌ تحرک داشتٌ باشو، تَ يو آبهیَى بگیر -

سَگل داشت پالستیکای . آب پرتقال رٍ تَ یٌ پارچ ریختو ٍ با سٌ تا لیَان بردم پذیرایی
 .خریدانَن رٍ نی آٍرد نشَن ناى بانَ بدى

 .بیا بشین نادر خستٌ شدی -

 .نٌ بابا چٌ خستگی -

 :سَگل با پالستیک يا بٌ سختی اٍند ٍ نشست

 .ٍای نردم، اینو از خریدکردن نا -

 .خدا نکنٌ نادر، نبارکتَن باشٌ: ناى بانَ

 .نرسی-

بیشتر خریدا . سَگل شرٍع بٌ نشَن دادن کرد ٍ در نَرد ير کدٍنشَنو تَضیح نی داد
دٍ تا نانتَ با یٌ شلَار، دٍ تا تَنیک نجلسی با یٌ شال ٍ رٍسری، یٌ . نال خَدش بَد

البتٌ سَگل تقریبا دٍ برابر نن خرید . جفت کفش ٍ یٌ جفت سندل خریدای نن بَدند
آخرش يو سَگل بلَز ٍ داننی رٍ . ناى بانَ از لباس يانَن خیلی تعریف کرد. کردى بَد

 .کٌ برای ناى بانَ خریدى بَدیو بًش داد

 .دست جفتتَن درد نکنٌ عزیزانو: ناى بانَ

 .بلَزش از طرف سَگل خانو، داننشو از طرف بندى حقیر -

 .خیلی زحهت کشیدین نادر، راضی بٌ زحهت نبَدم: ناى بانَ

چٌ زحهتی ناى بانَ جَنو، حاال دٍبارى قرارى بریو بیشتر خریدانَن نَندى شهام : سَگل
 .باید بیاین
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دید نن نات نَندم؛ . با چشهای گردشدى نگايش کردم، این يهٌ خرید کردى بازم نَندى
 .ٍلی اصال بٌ رٍی خَدش نیاٍرد

 .نن چیزی نهی خَام گلو: ناى بانَ

بعد از . رٍز خَبی بَد. تَ اتاقو داشتو لباس يایی رٍ کٌ خریدى بَدم تَ کهد نی ذاشتو
ٌ ی اینا سرگرم شدم سَگل يو کٌ . اٍن يهٌ کار ٍ فکرای بی  سر ٍ تٌ یٌ انرٍز فارغ از يه

 :صدای در اٍند، بعدش يو صدای سَگل. تَ تفریح ٍ خرید يهیشٌ نفر اٍلٌ

 صابخَنٌ اجازى يست؟ -

 .بیا تَ دیٍَنٌ -

 :در رٍ باز کرد ٍ گَشی بٌ دست داخل اٍند

 دیٍَنٌ خَدتی، بد کردم اجازى گرفتو؟ -

 خَابت نهیاد؟. نٌ دخترم بیا بشین -

 .ٍلی خدایی افسانٌ اصال خصلت کنجکاٍی خانَنا رٍ نداری. فعال نٌ خانو بزرگ -

ٌ طَر؟ -  چ

.. با کی حرف زدم. گَشیو زنگ زد، رفتو تَ حیاط، خیلی صحبت کردم... يهین دیگٌ -
 .يهینا دیگٌ

اگٌ چیزی باشٌ کٌ بٌ نن ربط داشتٌ باشٌ خَدت نیگی، نن نهی پرسو کی بَد ٍ چی  -
 .کارت داشت

اگٌ خَدت گَشیت زنگ بخَرى نشکَک بری تَ حیاط . ٍلی نن کٌ از فضَلی نی ترکو -
 .نن کچلت نی کنو کٌ بگی
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 .خَدتو قبَل داری فضَلی سَگل -

آخی گفتو ٍ در حالی کٌ داشتو . دنپاییش رٍ درآٍرد ٍ طرفو پرت کرد، خَرد تَ بازٍم
 :بازٍم رٍ ناساژ نی دادم رٍ بًش گفتو

 .دیٍَنٌ چرا این جَری نی زنی؟ خَبٌ خَدت گفتی فضَلی -

تَ . یلدا بَد، گفت نثل اینکٌ اسفندیار نفاخر رفتٌ آلهان برای قرار کاری. حاال بیا بشین -
ٍ  يو يست، آرى؟  کار ٍاردات خَدر

 :رٍی تخت پیش سَگل نشستو

 .آرى، ننو چند ناى قبل فًهیدم -

ٌ قدر خفنٌ -  .پس چرا زٍد تر نگفتی؟ نیگو ناشیناشَن چ

 .چَن برای خَدنو نًو نیست، در ٍاقع بٌ نن ربطی ندارى -

ٌ  . بعدش گفت اٍن دختِر کٌ با بچٌ دیدى بَد دختر اسفندیارى، اسهشو آیداست - اٍن بچ
 .يو نَى ی اسفندیارى؛ فکر کنو آنیتا بَد

ٌ کو نکث گفت  :بعد با ی

آ يا راستی اٍن نرد جٍَنٌ کٌ پیش اسفندیار دیدیش دانادشٌ نٌ پسرش، اسهشو  -
 .انیر ارسالنٌ

 .پس اٍنو فانیلیش نفاخر بَد -

 .آرى برادر زادى ی خَدشٌ، پدرش خیلی ٍقتٌ نردى، برادرزادى  يو نعاٍن خَدشٌ -

 پس پسرش کجاست؟. ٍلی نن فکر کردم پسرشٌ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

42 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

نثل اینکٌ . این جَر کٌ یلدا از بقیٌ شنیدى، آخرین بار چًار ناى پیش اٍندى. آلهانٌ -
 .اٍن جا يو یٌ شرکت نعهاری دارن کٌ بیشتر پسرش نیرى اٍن جا

 .بٌ یلدا بگَ يرٍقت سرنخی از اٍن ندارک پیدا کرد بٌ خَدنَن اطالع بدى -

 .اٍن رٍ کٌ خیالت راحت باشٌ، درضهن گفت یٌ چیزایی نشکَکٌ -

 چی نثال؟ -

ٌ ی زن اسفندیار انگار باياش خَب نیست -  .اینکٌ رابط

ٌ جَری فًهیدى؟ - ٌ طَر؟ تَ کٌ گفتی اسفندیار رفتٌ آلهان، چ  چ

نی گفت ٍقتی پیش خانو بَدم ٍ دارٍياش رٍ نی دادم، تلفنی انگار با پسرش حرف  -
نی گفت جلَی نن غیرنستقیو حرف . نی زدى کٌ گفتٌ اسفندیار دٍبارى اٍندى اٍن جا

نی زدى؛ ٍلی یلدا از حرفاش فًهیدى کٌ پسِر نراقب پدرش باشٌ کٌ سراغ کارای 
 .غیراخالقی نرى

 .اٍن کٌ يهچین انتظاری ازش نیرى -

ٌ طَر؟ -  چ

ٌ ش نی خَرى -  .يهین جَری گفتو، آخٌ بٌ قیاف

 ...نگٌ اینکٌ. ٍلی تَ از رٍی ظاير آدنا کٌ قضاٍت نهی کنی -

 .حرفش رٍ ادانٌ نداد ٍ با شک نگايو کرد

 .ببین اگٌ چیزی يو باشٌ خَدم بٌ نَقعش بًت نیگو -

 .باشٌ -
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 :برای اینکٌ حَاس سَگل رٍ پرت کنو گفتو

 راستی سَگل نگفت اٍن پسِر کٌ بیست سال بًش نی خَردى کیٌ؟ -

 .نٌ، فعال کٌ کسی رٍ جز دختر ٍ دانادش ندیدى -

 خَابت نهیاد؟. اُکی -

 ...افسانٌ چیزى. نٌ، نهی دٍنو چرا، حاال صبح خیلی زٍد بیدار شدم -

ٌ کو نن نن کرد  .ی

اگٌ نپرسیدم . چی شدى سَگل؟ از عصر انگار یٌ چیزی نی خَای بگی، حَاسو بًت بَد -
ٌ خاطر این بَد کٌ تحت فشار بًو نگی  حاال چی شدى این قدر درگیری؟. ب

نثل اینکٌ خَاستٌ بٌ بابا ... افسانٌ دیشب سعید بًو راجع بٌ یکی از دٍستاش گفت -
 .بگٌ بیان خَاستگاری

 کی يست ناقال؟. ٍای عزیزم نبارکٌ -

ٌ ی شیدا... ينَز کٌ چیزی نعلَم نیست، تَ يو نی شناسیش -  .پسرخال

ناقال یادنٌ تَ جشن سعید اینا . اسهش آ يا سانان بَد... يهَن کٌ دندٍن پزشکٌ -
ٌ قدر تیکٌ بٌ رشتٌ ٍ کارش انداختی اٍنو با خندى نگايت نی کرد  .چ

 :سَگل با خجالت گفت

 .حاال انگار نن از رٍی عهد نی گفتو! دیٍَنٌ -

يهٌ رٍ از اٍل باید بًو بگی؛ يرچند باید . صبر کن نن برم یٌ چیزی بیارم بخَریو -
 .زٍد تر بًو نی گفتی
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ظرف نیَى با کیک فنجَنی رٍ کٌ کار خَدم بَد، با دٍ تا چای تَ سینی گذاشتو ٍ باال تَ 
 .اتاق رفتو

 خب سَگل خانو زٍد باش تعریف کن، اصال چرا زٍد تر نگفتی نانرد؟ -

تازى تا دى کٌ بیرٍن بَدیو؛ برای يهینو اٍندم شب بهَنو . بابا دیشب سعید بًو گفت -
 .این جا کٌ برات بگو

 نگٌ تَ رٍ چندبار دیدى؟... از اٍلش بگَ، سعید چی بًت گفت -

دٍ ناى پیش کٌ دندٍن درد داشتو، بٌ تَ گفتو با يو بریو کٌ اٍن رٍز جلسٌ داشتی با -
 ...شیدا رفتو گف

 :ٍسط حرفش پریدم

 رفتی پیش دکی جَن آرى؟ -

ٌ ش، خَدش گفت بریو دکتر .. افسانٌ بذار نیگو - نن نهی خَاستو برم پیش پسرخال
ٌ کو . در ٍاقع این قدر گفت تا رفتو. خَبیٌ يیچی دیگٌ، نثل تَ جشن شیدا اینا نبَد، ی

ير دفعٌ با نن . دٍبارم تَ نطب بابا دیدنش با سعید با يو اٍندى بَدن. جدی تر بَد
 .عادی برخَرد نی کرد؛ برای يهینو سعید کٌ دیشب برام گفت خیلی تعجب کردم

 خب بٌ سعید چی گفتٌ؟ -

 .ننو چیزی نگفتو... خَاستٌ اٍل از خَدم بپرسٌ بعد نادرش تهاس بگیرى -

خب تَ قصد . کار خَبی کردی، سعید خَدش با عهَ صحبت نی کنٌ کٌ اجازى بدن بیان -
 ازدٍاج داری یا نٌ؟
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تَ کٌ نی دٍنی نن گفتو تا فَقو رٍ نگیرم ازدٍاج نهی کنو، نانانو خَاستگارا رٍ رد  -
االن کٌ تقریبا دٍ سال درسهَن تهَم شدى ير کسی اٍند نناسب نن نبَد؛ . نی کرد

 ...ٍلی

 .ٍلی این آقا دکتِر بٌ دلت نشستٌ -

پسر بدی نیست؛ نٌ جلفٌ، نٌ خشکٌ، تحصیل کردى اس، خانَادى خَبی دارى؛ ٍلی افسانٌ  -
 .دٍدلو

خب يهَن اٍل جَاب نثبت نهیدی کٌ، چند جلسٌ آشنایی باید باشٌ بعد جَابت رٍ  -
 .يی سَگل تَام رفتی تَ نتايال. چاییت رٍ بخَر سرد شد. بگَ

 !ای بابا، جلَی ناى بانَ نگیا -

 .باالخرى کٌ يهٌ نی فًهن -

 .خب نن نبَدم بگَ، جلَش خجالت نی کشو -

در ضهن نن باید یٌ جلسٌ این آقا سانان رٍ ببینو ٍ بًش بگو ! نٌ بابا تَ ٍ خجالت؟ -
ٌ ای يستی  .چٌ عجَب

 .خیلیو دلش بخَاد -

 .دلش کٌ خیلی ٍقتٌ نی خَاد -

 .يیس یَاش تر، تَ آخر آبرٍی نن رٍ نی بری -

نَقع خَاب برای سَگل . اٍن شب يو با شَخی ٍ خندى باالخرى تهَم شد ٍ خَابیدیو
نی دٍنستو سَگل از پسِر خَشش اٍندى؛ بٌ ير حال با يو بزرگ شدیو، . دعا کردم

 .اخالقش رٍ نی شناسو
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*** 

سٌ رٍزی نی شد کٌ سرنَن تَ شرکت خیلی شلَغ بَد، سَگل رٍ يو فقط ٍقت نايار 
سَگل قبل از نن با آژانس . عصری کٌ کارم تهَم شد، تنًایی بٌ خَنٌ رفتو. نی دیدم
نهی دٍنو چرا . پشت چراغ قرنز کٌ بَدم، بٌ حرف يای یلدا فکر نی کردم. رفتٌ بَد

از اینکٌ پسرش . احساس نی کردم اٍن جٍَنی کٌ پیش اسفندیار دیدم پسر بزرگشٌ
چراغ . دانادش کٌ نی خَرد نرد نحترنی باشٌ، برعکس خَدش. آلهان بَدى خبر نداشتو

 .تقریبا بیست رٍز بٌ عید نَندى بَد، يَا يو خیلی بًتر شدى بَد. کٌ سبز شد راى افتادم

جلَ رفتو ٍ . صدای قرآن خَندن ناى بانَ نی اٍند. در ٍرٍدی رٍ باز کردم. بٌ خَنٌ رسیدم
 .دیدنش

 .سالم -

 .سالم عزیزم، خستٌ نباشی -

 نهنَن، حالتَن خَبٌ؟ قرصاتَن رٍ خَردین؟ -

 .تا لباسات رٍ عَض کنی برات چای آنادى نی کنو. آرى نادر -

 .نیازی نیست، استراحت کنین -

 .نذر دارم، باید تا عید قرآن رٍ ختو کنو. خَبو دخترم -

 .نن االن نیام. قبَل باشٌ -

ٌ يایی کٌ . باال رفتو ٍ بعد از تعَیض لباس دٍبارى پایین اٍندم لپ تاپو رٍ بردم تا بٌ نقش
َ  يو يهزنان با چای ٍ شیرینی اٍند. سَگل برام رٍ فلش ریختٌ بَد نگاى کنو  .ناى بان

 .دستت طال، ٍاقعا تَ این يَا نی چسبٌ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

47 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .نَش جانت دخترم -

 ناى بانَ عیبی کٌ ندارى نن بٌ کارم برسو تا شها قرآن نی خَنی؟ -

نٌ عزیزم، بٌ کارت برس تا شام آنادى . نَر بٌ قبر پدرت ببارى برای تربیت دخترش -
 .نیشٌ

حرف ناى بانَ ٍاقعا راست بَد؛ . با یٌ لبخند جَابش رٍ دادم ٍ لپ تاپ رٍ رٍشن کردم
بابا خیلی رٍ احترام بٌ بزرگترا حساس بَد؛ نخصَصا . البتٌ درنَرد رٍش تربیتی بابام

ننو يیچ جا . سر این نَضَع يو اصال بايام شَخی نداشت. ناى بانَ ٍ بابا رحهان
 .احترام بٌ بزرگ تر، نخصَصا کسانی رٍ کٌ بٌ گردنو حق داشتند نادیدى نگرفتو

ٌ يا شدم  .با یٌ آى فلش رٍ زدم ٍ ٍارد فایل نقش

*** 

ٌ  يو بدٍن يیچ خبری گذشت یلدا گفت اتفاق خاصی نیفتادى؛ انا چیزی بٌ . دٍ رٍز دیگ
دیشب يو زن عهَ زنگ زد بًو ٍ برای پنج شنبٌ شام . اٍندن اسفندیار نفاخر نهَندى بَد

َ  يو . دعَتهَن کرد؛ نثل اینکٌ عهَ راضی بٌ اٍندن خَاستگار سَگل خانو شد ناى بان
ٌ ام . گفت نهیاد ٌ قدر زن عهَ نینا اصرار کرد قبَل نکرد کٌ بیاد، گفت نن یٌ غریب ير چ

 .نن يو بٌ تصهیهش احترام گذاشتو. درست نیست تَ این جلسٌ باشو

یٌ تَنیک حریر بنفش با شال یاسی، شلَار نشکی با یٌ کفش عرٍسکی طالیی آنادى 
تَ . رفتو پایین پیش ناى بانَ.ساعت سٌ بَد ٍ حاال ٍقت داشتو. کردم کٌ شب بپَشو

ٌ قدر سر اینکٌ بیاریهش تَ نشیهن حرف . نشیهن رفتو دیدم جلَی دار قالی نشستٌ؛ چ
 .زدم تا راضی شد

 .خستٌ نباشی -
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 :بٌ طرفو برگشت

 ٍسایلت رٍ آنادى کردی؟. نَندى نباشی دخترم -

 .ناى بانَ کاشکی شها يو نی اٍندین. آرى -

ٌ برٍنش نیام -  .نٌ دخترم، ان شاءاهلل اگٌ سَگل خانو جَاب نثبت داد، برای بل

 راستی این تابلَفرش کی تهَم نیشٌ؟. تازى اٍن رٍ کٌ حتها باید بیاین. يرجَر راحتی -

ٌ ی نن بٌ خَدش . تا عید نیَندى تهَنش نی کنو - ٌ ی بخت، يدی اگٌ سَگلو رفت خَن
 .ٍ شَيرش

 .بٌ سعید ٍ شیدا يو تابلَفرش دادین، پس اینو بٌ نیت سَگل بَدى -

حاال يو خَرد بٌ سَگل؛ البتٌ اگٌ . نن کٌ نهی دٍنستو نادر، از بیکاری نی بافو -
 .نصلحت باشٌ

 .ان شاءاهلل؛ ٍلی طرح این از نال سعید اینا خَشگل ترى -

 :دیگٌ این قدر بٌ حرف گرفتهش کٌ گفت

 .افسانٌ جان دیرت نشٌ؛ تا حاضر شی ٍ برسی طَل نی کشٌ -

 .سَگل پَستو رٍ نی کنٌ! ٍای ساعت چًار شد. آرى خَب شد گفتین -

 :ناى بانَ در حالی کٌ نی خندید گفت

 .پس ٍای بٌ حالت -

آرایش کردم؛ یٌ کو از حالت عادی . خَب شد قبلش دٍش گرفتٌ بَدم. تندتند باال رفتو
از بین نانتَيام یٌ نانتَی بنفش با طرح سنتی برداشتو ٍ . لباس يام رٍ پَشیدم. بیشتر
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از . با گذاشتن رژ ٍ گَشیو تَ کیفو ٍ برداشتن پالستیک کفش يام پایین رفتو. تنو کردم
کفش پاشنٌ پنج سانتی نشکیو رٍ . ناى بانَ خداحافظی کردم ٍ جلَی جاکفشی رفتو

 .پَشیدم ٍ بیرٍن اٍندم

ٍای سَگل . نگايی بٌ ساعت کردم؛ پنج شدى بَد. ناشین رٍ رٍشن کردم ٍ راى افتادم
 !نی کشتو

خَاستو . اٍن قدر تند رانندگی کردم کٌ سرم گیج نی رفت. بعد از بیست دقیقٌ رسیدم
نن رٍ دید پیادى شد، نن يو . پیادى بشو کٌ دیدم سعید دارى ناشینش رٍ بیرٍن نی برى

 .پیادى شدم

 سالم سعید خَبی؟ -

 .سالم، افسانٌ خانو خَاير گلو خَش اٍندی -

 نرسی، کجا نیری؟ -

خرید، نانان رٍ کٌ نی شناسی، این قدر ٍسَاس دارى، از صبح بابای بیچارى رٍ دى بار  -
 .فرستادى خرید، االن نَبت ننٌ

 :از لحنش خندیدم

 .خب دیگٌ یٌ دٍنٌ خَاير کٌ بیشتر نداری -

 :اخهی کرد ٍ گفت

ٌ خیر، دٍ تا دارم - سَگل رٍ کٌ انداختیو بٌ سانان بدبخت، اٍن یکی رٍ چیکار کنیو . ن
 .خدا نی دٍنٌ

 :نی خَاست حرص نن رٍ دربیارى؛ نن يو با خَنسردی گفتو
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 .خَايرم ننتظرنٌ. برٍ کنار ٍقت ننو نگیر. خیلیو دلشَن بخَاد سَگل عرٍسشَن بشٌ -

يهیشٌ سعید عین برادرم بَدى ٍ . خندید ٍ ناشینش رٍ بیرٍن آٍرد ٍ با یٌ بَق رفت
ٌ قدر بٌ سَگل تَجٌ دارى يهَن قدر يو حَاسش بٌ نن يست. يست  .ير چ

 .چَن زنگ نزدى بَدم کسی نهی دٍنست اٍندم. ناشین رٍ تَ حیاط بردم ٍ داخل رفتو

 کسی نیست، صابخَنٌ؟. سالم -

 :زن عهَ از تَ آشپزخَنٌ در اٍند

خَش . نهی دٍنستو تَیی، فکر کردم سعید دٍبارى چیزی جا گذاشتٌ. سالم عزیزم -
 .اٍندی، بیا تَ

 کاری ندارین کهکتَن کنو؟. گفت شها فرستادینش خرید، در باز بَد ننو اٍندم تَ -

 .نٌ قربَنت برم، بشین یٌ چای برات بیارم -

 .نهنَن، نن نیرم پیش سَگل -

 .برٍ عزیزم -

 .داشتو نی رفتو باال کٌ در کتابخَنٌ باز شد ٍ عهَ بیرٍن اٍند

 سالم عهَ، خَبین؟ -

 .سالم دختر گلو، بیا این جا ببینو -

تَ این شش سال عهَ برام عین بابا بَد؛ . جلَ رفتو، بغلو کرد ٍ پیشَنیو رٍ بَسید
يهیشٌ این جَری بَدم، حتی اٍن نَقع . احساس نی کردم تَ آغَش بابام ٍ اننیت دارم

 .کٌ بابا بَد
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 .البتٌ اگٌ ٍصلت انجام شد. نبارک باشٌ عهَ -

 .نن برم ببینو نینابانَ کارم ندارى. نهنَن دخترم، ينَز چیزی نعلَم نیست -

 :بعدش آرٍم تر گفت

 .از صبح نن رٍ کچل کردى -

 :در حالی کٌ بٌ حرکات عهَ نی خندیدم گفتو

 .عهَ جان نن برم باال پیش سَگل. خب استرس دارى. سعید بًو گفت -

 :عهَ در حالیکٌ نی خندید گفت

ٌ ی استرس رٍ نداشتین چی نی گفتین؟ -  شها خانها اگٌ بًَن

 .ِا عهَ از شها بعیدى -

 :عهَ درحالیکٌ نی زد پشتو گفت

 .برٍ عزیزم -

 .جلَی اتاق سَگل رفتو ٍ در زدم

 .با بفرنایید سَگل در رٍ باز کردم

 .سالم عرٍس خانَم - 

 !چٌ عجب نادنازل تشریف آٍردن. اشتباى گرفتی، نن عرٍس نیستو - 

 :جلَ رفتو ٍ گفتو 

البتٌ در خدنت خانَادى ی گرانی شها بَدم . ببخشید دیر شد، شرنندى خَاير گلو - 
 .دیر تر اٍندم باال
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 .لبخند نحَی زد کٌ فًهیدم دلگیر نیست 

 خب حاال چی نی خَای بپَشی؟ - 

 اٍن سارافَن سفید نشکیٌ، نظرت چیٌ؟ - 

 .کاری داری بگَ برات انجام بدم. آرى خَشگلٌ - 

دستت طال، ٍسایالیی رٍ کٌ بٌ نظرت الزم نیشٌ برام آنادى کن تا نَيام رٍ سشَار  - 
 .نی کشو

 .چشو، ير چی شها بگی - 

یٌ شلَار نشکی تنگ براش . یٌ شال شیری رنگ برداشتو. بٌ سهت کهدش رفتو 
 .صدای سشَار قطع شد. از بین طالياش یٌ ست ظریف رٍ نیز گذاشتو. گذاشتو

 سَگل ببین اینا خَبٌ؟ - 

 .آرى، راستی کاش ناى بانَ نی اٍند - 

ٌ برٍن نیاد -   .خَدش راحت نیست، تازى گفت اگٌ جَاب سَگل نثبت باشٌ برای بل

 .ينَز نعلَم نیست، شایدم ننفی باشٌ - 

 :اٍندم جَابش رٍ بدم کٌ زن عهَ در زد ٍ داخل اٍند 

خَشگل بَدی انرٍزم خَشگل تر شدی . بیا عزیزم نیَى بخَر، لباست رٍ يو عَض کن - 
 .ناشاال

 .نهنَن، چشهاتَن قشنگ نی بینٌ - 

 نانان پس نن چی؟: سَگل 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

53 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .شها اگٌ اٍن نَيات رٍ بدی کنار صَرتتو نی بینیو: زن عهَ 

 .دست شها درد نکنٌ: سَگل 

َ  يو با یٌ لحن جدی گفت   :زن عه

 .کارتَن تهَم شد بیاین پایین، نن ٍ بابات تنًاییو. خَايش نی کنو دخترم - 

 سعید نیست؟: سَگل 

 .رفت خرید، از اٍن جا يو نیرى دنبال شیدا: زن عهَ 

 .زن عهَ کٌ رفت، بٌ سهت سَگل برگشتو کٌ دیدم يیچ کاری نهی کنٌ ٍ بٌ دیَار زل زدى 

 .سَگل اگٌ کاری نداری بریو پایین بعد از شام آنادى شَ - 

ٌ حال بٌ ازدٍاج جدی فکر نکردم، بٌ نظرت زٍد نیست؟ -   افسانٌ نن تاب

يهَن اٍل کٌ جَاب . آخٌ عزیز نن بذار بیان شاید اصال اخالقتَن بٌ يهدیگٌ نخَرد - 
 .چند جلسٌ با يو برین بیرٍن، بعد جَاب نیدی... نثبت نهیدی، باید فکر کنی

ٌ کو ترس دارى -   .درستٌ؛ ٍلی ی

بیچارى زن عهَ نیَى آٍردى، ببریهش . تَکل کن بٌ خدا، ان شاءاهلل ير چی صالحتٌ - 
 .پایین

 :نانتَم رٍ درآٍردم ٍ آٍیزٍن کردم کٌ سَگل گفت

درضهن نانان راست نیگٌ؛ . کار خَبی کردی این لباست رٍ پَشیدی، خیلی خَشگلٌ -
 .خَدت خَشگلی انرٍز کٌ بیشتر بٌ خَدت رسیدی خیلی ناز شدی افسانٌ

 ٍای سَگل خیلی آرایشو زیادى؟ -
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ٌ قدر آرایش نی کنی؟ -  نٌ بابا دیٍَنٌ، نگٌ تَ چ

 .اگٌ تَ چشهو بگَ کهش کنو -

ٌ خیر عزیز نن، تازى ٍایسا نن یٌ دستی بٌ صَرتو بکشو ببین چی بشو -  .ن

 .از اتاق بیرٍن اٍندیو

 .تَ کٌ نايی سَگل خانو -

ٌ ای يو برای يهدیگٌ باز نی کنن -  !چٌ نَشاب

 .صدای سعید بَد کٌ بٌ طرفش برگشتیو

 .پس چی فکر کردی، خَايریو دیگٌ: سَگل

ٍاقعا دلو براش .. بیچارى سانان نی خَاد یکیشَن رٍ بگیرى. بلٌ کانال نعلَنٌ: سعید
 .نی سَزى

سَگل آتیش گرفت، بٌ طرف سعید خیز برداشت کٌ اٍن يو سریع تَ اتاقش رفت، در رٍ 
 .بست ٍ قفلش کرد

 .در رٍ باز کن سعید تا جَابت رٍ بدم: سَگل

 .نن يو داشتو بٌ کاراشَن نی خندیدم

 .افسانٌ کهکو کن: سعید

 !خیلی پررٍیی سعید: سَگل

 .سَگل جان بریو پایین، برای چی عصبانی نیشی؟ شَخی کرد -

ٌ ی نحکو بٌ در زد ٍ گفت  :یٌ ضرب
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 .باالخرى کٌ نیای بیرٍن سعید خان -

 :سَگل بٌ طرف آشپزخَنٌ رفت ٍ گفت. عهَ داشت رٍزنانٌ نی خَند. با يو پایین رفتیو

 .تَ پیش بابا بشین ننو یٌ چای بیارم -

 کاری نداری؟ -

 .نٌ عزیزم -

 .باشٌ -

 :نن رٍ کٌ دید، رٍزنانٌ رٍ کنار گذاشت ٍ گفت. رفتو پیش عهَ نشستو

 خب دختر گلو چٌ خبر؟ -

 .اگٌ ننظَرتَن کارى کٌ سَگل حتها يهٌ چی رٍ نیگٌ -

 :خندید

 .انیدٍارم نَفق بشین. درنَرد پرٍژى ی فانَس گفتٌ.. آرى خب -

 .نهنَن عهَ؛ ٍلی رقیبانَن خیلی سرشناسن -

ٌ ش يو ير چی خدا بخَاد نیشٌ - خَدت رٍ زیاد خستٌ . شها يا تالشتَن رٍ کردین، بقی
 سردرد کٌ دیگٌ نداری؟. نکن

 .نٌ دارٍيایی رٍ کٌ خَدتَن نَشتین نصرف کردم، خَب شدم -

 .خدارٍشکر -

 .عهَ ٍ برادرزادى خَب خلَت کردین: سَگل

 .دستت درد نکنٌ دخترم، افسانٌ جان این چای سَگل خانو خَردن دارى: عهَ
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 :در حالیکٌ چای برنی داشتو گفتو

 .نهنَن، چٌ چای خَش رنگیٌ. صد البتٌ -

 .نَش جَنتَن: سَگل

 .چاییهَن رٍ نی خَردیو کٌ سعید آنادى شدى ٍارد نشیهن شد

 !چٌ عجب از تَ الک دفاعی اٍندین بیرٍن: سَگل

 :سعید اٍند طرف سَگل ٍ رٍی سرش رٍ بَسید ٍ گفت

 .شَخی کردم عزیزم، ببخشید -

 :سَگل يو با این حرکت سعید لبخند زد ٍ گفت

 .ناراحت نشدم کٌ داداش گلو -

 :عهَ کٌ از حرف ياشَن سر در نهی آٍرد، گفت

 چی شدى کٌ نا خبر نداریو؟ -

نن نیرم دنبال شیدا، کاری . چیزی نبَد بابا، یٌ شَخی خَاير برادری بَد: سعید
 ندارین؟

 .نٌ پسرم، برٍ بٌ سالنت: عهَ

 :زن عهَ از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍند

 .سعید نادر زٍد بیاین، انشب زٍد شام نی خَریو -

 .چشو نادر، خداحافظ يهگی: سعید
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زن عهَ برای اینکٌ دیر نشٌ . بعد از رفتن سعید، نن ٍ سَگل رفتیو شام رٍ آنادى کنیو
يهیشٌ برای نًهَنای غریبٌ استرس داشت؛ نخصَصا کٌ خَاستگار . رفت آنادى بشٌ

 .يو باشن

ٌ چیز رٍ آنادى کردیو ٍ ننتظر سعید ٍ شیدا بَدیو کٌ بیان  بَد کٌ ۷:۳۰ساعت . يه
 .صدای ناشین اٍند

ٌ يا نیز رٍ بچینیو، اٍندن: زن عهَ  .بچ

 .داشتیو نیز رٍ با سَگل آنادى نی کردم کٌ با صدای شیدا سرم رٍ باال آٍردم

 .سالم بٌ يهگی، ببخشید دیر شد: شیدا

 .جَاب سالنش رٍ دادیو

 .نٌ دخترم دیر نیست، لباساتَن رٍ عَض کنین بیاین شام: زن عهَ

 .سر نیز نشستیو کٌ شیدا ٍ سعید اٍندند نشستند

ٌ نفر بشنَیو گفت  :شیدا آرٍم جَری کٌ خَدنَن س

 چٌ خبر عرٍس خانو؟ -

ٌ ت رٍ نی بندی بٌ ریش نا: سَگل  .آخرش این پسرخال

 .دلتو بخَاد، پسر بٌ اٍن نايی: شیدا

 ننظَرت نايیٌ دیگٌ؟: سَگل

 :شیدا خَاست بازم جَابش رٍ بدى کٌ ٍسط حرفش پریدم

 .ای بابا بسٌ دیگٌ، دٍ طرف نن نشستین نهی ذارین شام بخَرم -
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 .خب بخَر نا چیکار بٌ تَ داریو: سَگل

 .راست نیگٌ نا چیکار بٌ تَ داریو: شیدا

 .ٍاقعا کٌ، زن داداش ٍ خَايرشَير عین يهین -

 :شام رٍ کٌ خَردیو، دیدم سَگل دارى ظرف يا رٍ نی برى تَ آشپزخَنٌ، بٌ طرفش رفتو

 .سَگل تَ کٌ ينَز این جایی، برٍ حاضر شَ -

 .حاال ٍقت يست، نیرم -

 .چی چی رٍ ٍقت يست، تَ يو کٌ حاضرشدنت بدبختیٌ -

 .آرى برٍ، نن ٍ افسانٌ جهع نی کنیو نیایو پیشت: شیدا

 .سَگل کٌ رفت، زن عهَ اٍند نن ٍ شیدا رٍ بیرٍن انداخت

برید پیش سَگل اٍن خیلی طَلش نیدى، ننو تا شها بیاین پایین کارم تهَم : زن عهَ
 .شدى

 .با شیدا رفتیو باال تَ اتاق سَگل

 ٍای سَگل لباست خیلی خَشگلٌ، کی خریدی نن ندیدم؟: شیدا

 .با افسانٌ خریدیو، يهَن سری کٌ بٌ جنابعالی گفتیو نیَندی: سَگل

ٌ ی نا کارش تهَم بشٌ دیگٌ کال در خدنتتَنو: شیدا  .این خَن

 .سَگل جان زٍد آنادى شَ، نانانت استرس داشت کٌ طَلش بدی -

 .باشٌ، فقط ساعت رٍ بٌ نن بگین: سَگل

 :با یٌ نگاى بٌ ساعت نچیو گفتو
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 .ساعت يشتٌ-

 .االن آنادى نیشو: سَگل

ٌ تانَن آنادى شدى پایین رفتیو تَ آشپزخَنٌ پیش زن عهَ . بعد از نیو ساعت ير س
 ..بَدیو

 .نانان نن گفتو فقط چای نیارم: سَگل

باشٌ دى بار گفتی، شیدا جان نن بٌ زٍر راضیش کردم چایی رٍ خَدش بیارى، تَ : زن عهَ
 .پذیرایی کهکش کن عزیزم

 .چشو: شیدا

 .خب چی کار کنو، يهیشٌ از چای آٍردن تَ خَاستگاری بدم نی اٍند: سَگل

حاال یٌ انشب کٌ آسهَن بٌ زنین نهیاد چای بگیری، اصال فکر کن نًهَن عادی  -
 .يستن

 .ننو يهین رٍ بًش نیگو افسانٌ جان: زن عهَ

يهٌ ایستادى بَدیو خالٌ ٍ . باالخرى زنگ آیفَن صداش اٍند ٍ نًهَنا اٍندند
ٌ ی شیدا رٍ نی شناختو بعدش دختر ٍ دانادشَن با یٌ پسر دیگٌ داخل . شَيرخال

ٌ گل اٍند. اٍندند ٌ گل رٍ جلَی سَگل گرفت. در آخر يو سانان با دست سَگل يو . دست
ٌ گل رٍ ازش گرفت بعد از . نن يو با اشارى ی شیدا خندى ام گرفتٌ بَد. با خجالت دست

ٌ گل دیر تر رفتیو ٌ خاطر بردن دست  .تعارفات نعهَل، رفتند پذیرایی کٌ نن ٍ سَگل ب

 .ٍای افسانٌ نن نهیام، استرس دارم: سَگل

 .در حینی کٌ دستش رٍ نی کشیدم، تَ پذیرایی رفتیو
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 :نادر سانان بٌ سَگل گفت

 خَبی دخترم؟ -

 .نهنَن: سَگل

ٌ خاطر دستپاچگی سَگل دیگٌ چیزی نگفتند بعد یٌ صحبت يای نعهَلی باالخرى . بقیٌ ب
 .آقای صدر سراغ اصل نطلب رفت

نا برای خَاستگاری از دختر گلتَن برای پسر .. خب جناب نعین، بدٍن حاشیٌ بگو -
 .دٍنو، سانان، نزاحو شدیو

ٌ ش رفت، دیگٌ بحث  بعد از اینکٌ سَگل چای آٍرد ٍ خالٌ شیدا يو حسابی قربَن صدق
رفت سر خَاستگاری کٌ بعد از نیو ساعت حرف، سَگل با سانان رفتند داخل حیاط کٌ 

دخترشَن اسهش ناندانا بَد ٍ یک سالی بَد ازدٍاج کردى بَد، خیلی . صحبت کنند
تَ عقد شیدا اینا . برای نن ٍ شیدا از دٍران نانزدیش حرف نی زد. دختر خَنگرنی بَد

 .دیدى بَدنش؛ ٍلی االن بیشتر باياش آشنا شدم

ٌ ست، يهٌ حَاسشَن بٌ سَگل ٍ  ٌ ی شیدا کٌ فًهیدم اسهش نرضی با صدای بلند خال
 .آقا سانان رفت

ٌ يا؟ -  شیرینی بخَریو بچ

سَگل خانو یٌ ندت فرصت نی خَان، ننو نی خَاستو از جناب نعین اجازى : سانان
ٌ ی دیگٌ برای آشنایی بیشتر داشتٌ باشیو تا سَگل خانو يو راحت تر  بگیرم یٌ چند جلس

 .جَاب نًاییشَن رٍ بدن

 .نن حرفی ندارم پسرم: عهَ

 .نا فعال شیرینی نی خَریو، اصل کاری باشٌ برای بعد: نرضیٌ خانو
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 :زن عهَ رٍ بٌ سَگل گفت

 .سَگل جان شیرینی تعارف کن نادر -

با سَگل ٍ شیدا داشتو ظرف يا رٍ جهع . تقریبا یک ساعت بعدش يو نًهَن يا رفتند
 .نی کردم

 خب سَگل خانو بیرٍن چی نی گفتین؟: شیدا

ٌ  يو کٌ نهیشٌ نظر قطعی داد: سَگل  .حرفای نعهَلی، با این یٌ جلس

ٌ ی بدبخت نا رٍ زیاد ننتظر نذار: شیدا  .فقط این پسر خال

راستی اٍن یکی . خَدش رٍ یادش رفتٌ داداش بیچارى ی نن رٍ دیٍَنٌ کردى بَد: سَگل
ٌ ت رٍ ندیدى بَدم  تَ عقدتَن نبَد؟... پسر خال

 .آرى، نايان اٍن نَقع رفتٌ بَد یٌ سهینار تَ رٍسیٌ: شیدا

 اٍنو پزشکٌ؟ بزرگ تر از يهشَنٌ؟: سَگل

درضهن نجردم يست کٌ . آرى، از سانان دٍ سال بزرگترى، نتخصص قلب ٍ عرٍق: شیدا
 .ان شاءاهلل اٍنو بٌ این زٍدیا ازدٍاج نی کنٌ

ٌ طَر؟: سَگل  چ

 راستی تَ چرا ساکتی افسانٌ؟... حاال بهاند: شیدا

ٌ ت خیلی خَش اخالقٌ شیدا... يیچی، دارم بٌ حرفاتَن گَش نیدم -  .خال

يرچند کٌ نادرشَير . آرى دیگٌ، سَگل خانو باید این نَردم در نظر داشتٌ باشٌ: شیدا
ٌ ست  .خَدم یٌ چیز دیگ
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 .شیدا جان آنادى شَ برسَنهت: سعید

 نهی نَنی؟: سَگل

افسانٌ جان . نٌ سَگل جان، انشب برانَن از شیراز نًهَن اٍندى، فانیالی بابام: شیدا
 .خداحافظ

 .خداحافظ عزیزم -

شب رٍ اٍن جا نَندم؛ چَن فردا جهعٌ بَد . شیدا کٌ رفت، نن ٍ سَگل تَ اتاقش رفتیو
ٌ ای نداری  .ٍ سَگل گفت دیگٌ بًان

 :تَ اتاق سَگل داشتیو لباس راحتی نی پَشیدیو کٌ بٌ سَگل گفتو

 خب سَگل خانو نظری نداری؟ -

بیشتر اٍن حرف زد؛ از کارش، از داراییش، گفت نی تَنو خیلی از اخالقاش رٍ از شیدا  -
خانَادى خیلی براش نًهٌ، گفت اٍلش يو راجع بٌ نن با پدر ٍ نادرش نشَرت . بپرسو

 .کردى کٌ اٍنام بٌ شدت راضی بَدن

 در نَرد خَدت چیزی نگفت؟ -

 :سَگل با خجالت سرش رٍ پایین انداخت

راستش گفت از اینکٌ دختر شاد ٍ نجیبی يستی، خانَادى ی با اصالتی داری،  -
 .تحصیل کردى ای، نستقلی ٍ دیگٌ نَارد زیادی بَدى کٌ نن رٍ انتخاب کردى

 تَ چیزی نگفتی؟ -

ٌ کو از نعیارام گفتو - قرار شد برای سری بعد از بابا اجازى . بیشتر اٍن حرف زد، ننو ی
 نظر تَ چیٌ؟. بگیرى بریو بیرٍن
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نظر نن نًو نیست سَگل؛ ٍلی خانَادى ی خیلی نحترنی ان، خَايرشو خیلی  -
 .اگٌ ازش خَشت نیاد نباید زیاد طَلش بدی. خَنگرنٌ

 .راستش درٍغ چرا؛ پسر خَب ٍ عاقلیٌ، سعی نی کنو زٍد تر جَاب بدم -

 :دستش رٍ گرفتو ٍ گفتو

 .بٌ خدا تَکل کن ٍ عقل ٍ دلت رٍ با يو در نظر بگیر -

 :سَگل بغلو کرد ٍ گفت

 .خدا رٍ شکر نی کنو کٌ خَايری نثل تَ دارم افسانٌ -

 :در حالیکٌ ينَز تَ آغَش يو بَدیو، آرٍم تَ گَشش زنزنٌ کردم

 .ننو -

شب کٌ خَابیدیو، بٌ سَگل ٍ حرفاش فکر نی کردم؛ تقریبا نطهئن بَدم کٌ جَابش 
 .برای خَشبختیش آرزٍ کردم. نثبتٌ

*** 

 :سر نیز بَدیو ٍ صبحانٌ نی خَردیو کٌ عهَ بٌ سَگل گفت

بابا جان، دیشب سانان از نن اجازى گرفت برین بیرٍن صحبت کنین، نن گفتو عصر  -
از نظر نن ٍ نادرت خانَادى ی خَبین؛ يو نی شناسیهشَن، يو اینکٌ . بیاد دنبالت

نًو تر از يهٌ اینکٌ فانیل شیدا يستش؛ انا . سعیدم چند سالی نیشٌ با سانان دٍستٌ
 .اینو بدٍن کٌ ير تصهیهی بگیری برای نا نحترنٌ.. تصهیو نًایی با خَدتٌ دخترم

 .چشو بابا: سَگل
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ٌ شَن نَندى بَدم خیلی خَشحال بَدند تا عصر . اٍن رٍز عهَ اینا از اینکٌ شب خَن
اٍن جا بَدم ٍ در   نًایت با سَگل آنادى شدیو؛ نن نی خَاستو برم خَنٌ، سَگل يو قرار 

 .بَد با آقا سانان برى

 .زن عهَ ببخشید زحهت دادم، عهَ جان خداحافظ -

 :زن عهَ درحالیکٌ بايام رٍبَسی نی کرد اخهی نصنَعی کرد ٍ گفت

 .این چٌ حرفیٌ نی زنی دخترم، خَشحالهَن کردی -

 .افسانٌ جان عهَت رٍ یادت رفت: عهَ

 :جلَ رفتو ٍ بغلش کردم ٍ گفتو

 .اٍن طرفا بیاین عهَ.. یادم نرفتٌ عهَ جَن -

 :عهَ سرم رٍ بَسید ٍ گفت

 .برٍ بٌ سالنت. نیایو عزیزم، آرٍم رانندگی کن -

 .خداحافظ يهگی -

پیادى شدم؛ . ناشین رٍ کٌ درآٍردم، آقای داناد رٍ دیدم کٌ ننتظر بَد. تَ حیاط رفتو
 .چَن زشت بَد رايو رٍ بگیرم ٍ برم

 .سالم آقا سانان، رٍزتَن بخیر -

ٌ خیر -  خَب يستین؟. سالم، رٍز شها يو ب

 .نهنَن -
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البتٌ خیلی يو اصرار کردند کٌ . سَگل کٌ اٍند، نن يو خداحافظی کردم ٍ راى افتادم
ٌ ی ناشین قبَل نکردم  .باياشَن برم؛ انا بٌ بًَن

 .تَ خَنٌ کٌ رفتو بَی آش رشتٌ نی اٍند

 .داخل آشپزخَنٌ رفتو دیدم ناى بانَ دارى آش تزئین نی کنٌ

 چرا نگفتین زٍد تر بیام کهکتَن کنو؟... اٍم چٌ بَیی راى انداختین.. سالم -

ٌ کو آش درست کنو برای انَات خیرات کنیو - ٌ چیز رٍ .. سالم دخترم، گفتو ی درضهن يه
 .از قبل آنادى کردى بَدم فریز شدى بَد

 .قبَل باشٌ. دست شها درد نکنٌ -

فقط نادر، سَگل ٍ سعید آش دٍست دارن بگَ یکیشَن بیاد .. سالنت باشی عزیزم -
 .ببرى

 .باشٌ بٌ سَگل نیگو، با آقای داناد رفتن بیرٍن -

 .قبَل کردى؟ نبارک باشٌ -

 .ينَز جَاب ندادى، قرارى چند جلسٌ صحبت کنن، بعد جَاب نیدى -

برٍ . پس یٌ ظرفو برای این داناد آیندى آنادى نی کنو. ان شاءاهلل ير چی کٌ صالحٌ -
 .لباست رٍ عَض کن بیا کهکو نادر

 .چشو، ير چی شها بگی -

*** 

َ  . چند رٍز بیشتر بٌ جَاب جلسٌ نًایی نهَندى خیلی استرس دارم؛ در حدی کٌ ناى بان
ٌ ش نی پرسٌ چی شدى دیگٌ . یلدا گفت ينَزم نتَنستٌ اٍن ندارک رٍ پیدا کنٌ. يو يه
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ناانید شدم، فکر کنو یا از بین بردتشَن یا اینکٌ تَی خَنٌ نیست؛ البتٌ ير آدنی چیزی 
یلدا . رٍ کٌ براش نًو باشٌ ٍ ارزش داشتٌ باشٌ جایی نی ذارى کٌ در نعرض خطر نباشٌ

 .گفت تَ اتاق يهسرش رٍ کانل گشتٌ؛ انا نبَدى

 .دیدم شهارى ی یلداست. صدای زنگ گَشیو نن ٍ از خیاالت بیرٍن آٍرد

 .الَ، سالم یلدا جَن -

 سالم عزیزم، خَبی چٌ خبر؟ -

 سالنتی، اتفاقی افتادى؟ -

 .حضَری بگو بًترى -

 .باشٌ، پس بیا بریو يهَن کافی شاپ -

 .فعال خداحافظ. تا نیو ساعت دیگٌ اٍن جام -

 .خداحافظ -

خدا کنٌ چیزی فًهیدى . کار نن تقریبا تهَم شدى بَد، ٍسایلو رٍ جهع کردم ٍ راى افتادم
 .باشٌ

 :تَ کافی شاپ نشستٌ بَدم کٌ یلدا درحالیکٌ نفس نفس نی زد نشست

 .سالم -

 .از سر خیابَن دٍیدم. سالم، باید زٍد برم -

 .ببخشید، درگیر کارای نن شدی -

 نٌ بابا این چٌ حرفیٌ نی زنی؟ -
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 چی نی خَری؟ -

 .یٌ قًَى -

 :بعد از سفارش دٍ تا قًَى یلدا کٌ نفسی تازى کردى بَد شرٍع کرد

ببین افسانٌ، آدم يهچین ندارک نًهی رٍ جایی نی ذارى کٌ نعهَال دست ير کسی  -
سیستو اننیتی اٍن . بًش نرسٌ؛ نثل بانک، گاٍصندٍق یا یٌ جایی براش درست نی کنٌ

ٌ ی اتاقا رٍ گشت کٌ خَدشَن نباشن. خَنٌ خیلی باالست . تازى باید در شرایطی يه
درضهن اینو بگو کٌ دیشب خَد نفاخر اٍند، نن تَ اتاق سیهین خانو بَدم ٍ داشتو 

خیلی سرد بايو برخَرد نی کردن، فقط سیهین . دارٍياش رٍ نی دادم کٌ اٍند داخل
خانو ازش پرسید احسان کی نیاد کٌ اٍنو جَاب داد حتها برای این پرٍژى ی جدیدى 

 .نیاد

 ننظَرش فانَس بَدى؟ -

بٌ احتهال زیاد، درضهن نن فًهیدم کٌ احسان ٍ آیدا از يهسر اٍل اسفندیار يستن؛  -
ٌ يا نثل نادر قبَلش دارن، . ٍلی چَن اٍنا بچٌ بَدن با سیهین خانو ازدٍاج کردى يو بچ

ٌ يای خَدشَن نی دٍنن  .يو سیهین خانو اٍنا رٍ نثل بچ

 تَ از کجا نی دٍنی؟ -

آیدا رٍ کٌ چندباری اٍندى اٍن جا دیدم برخَردش رٍ، احسان يو يهیشٌ تلفنی  -
 .دیگٌ بیشتر از اینکٌ بًش نی گن نانان. باياش حرف نی زنٌ

 .چٌ جالب! جدا؟ -

 ...اٍن پسر کٌ گفتو بیست بًش نی خَرد -
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این . دانشجَی رشتٌ عهران، اراک درس نی خَنٌ. پسِر خَد سیهین ٍ اسفندیار يستش
اسهشو نًرانٌ، بیست ٍ دٍ سالشٌ، گفت . رٍ خانو کٌ برام از دلتنگیش گفت فًهیدم

 .انسال درسش تهَم نیشٌ

 :با خندى گفتو

 .خَب آنار در آٍردیا.. نهی دٍنستو -

ٌ ای يو دارن. نا اینیو دیگٌ - . درضهن شاید چَن دیر بٌ دیر نیاد نفًهیدی کٌ پسر دیگ
 .افسانٌ اگٌ اٍن ندارک رٍ نی خَای، با گشتن نهیشٌ پیداش کرد باید یٌ رايی پیدا کنی

ير ٍقت کٌ پسرش اٍند بًو . باشٌ، تَ فقط چًارچشهی حَاست بٌ اسفندیار باشٌ -
 .بگَ

بعد از خداحافظی از یلدا، نن يو . قًَى رٍ کٌ خَردیو، چَن یلدا کار داشت زٍد رفتیو
 .باید یٌ فکری نی کردم، چیزی بٌ عید نهَندى بَد. بٌ سهت خَنٌ راى افتادم

*** 

قرارى خَدم برم ببینو نتیجٌ چی . فردا ساعت ُنٌ صبح جَاب نًایی فانَس رٍ نیگن
انرٍز يو سَگل زنگ زدى کٌ باید نن ٍ یلدا يهرايش بریو خرید، البتٌ نیگٌ . نیشٌ

. یٌ بارٍنی کرم با شال ٍ شلَار نشکی پَشیدم. نی خَاد استرس فردا رٍ برام کهرنگ کنٌ
از ناى بانَ خداحافظی کردم ٍ با پَشیدن یٌ بَت قًَى ای کٌ سَگل برام خریدى بَد از 

 .سَگل تَ ناشینش ننتظرم بَد. خَنٌ بیرٍن زدم

 :در رٍ باز کردم ٍ نشستو

 .سالم عرٍس خانَم آیندى -

 .سالم، ببین نی تَنی الکی نن رٍ عرٍس کنی -
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 دیگٌ چرا برا نن کالس نی ذاری؟.. نن کٌ نی دٍنو جَابت نثبتٌ عزیزم -

 :حینی کٌ داشت ناشین رٍ رٍشن نی کرد با خَنسردی گفت

بٌ احتهال خیلی .. راست نیگی، نن ٍ تَ چیزی رٍ نهی تَنیو از يهدیگٌ پنًَن کنیو -
 .زیاد، آرى نثبتٌ

 ِکی بٌ خانَادى نیگی؟. پس پیشاپیش نبارکٌ -

حاال برای فردا عصر دٍبارى از بابا اجازى گرفتٌ، اگٌ خدا بخَاد تا چند رٍز دیگٌ بٌ نانان  -
 .اینام نیگو

 .ٍای سَگل باٍرم نهیشٌ خَاير کَچیکو نی خَاد عرٍس بشٌ، خَشبخت بشی عزیزم -

 :خندى ی آرٍنی کرد

درضهن یٌ جَری نیگی خَاير کَچیک انگار دى سال اختالف سنی .. نرسی خَشگلٌ -
ٌ ش دٍ ناى ٍ یٌ يفتٌ از نن بزرگتری  .داریو، يه

ٌ طَر بَد؟. حرف نباشٌ - ٌ ی اٍلتَن چ  خب جلس

 ...اٍلش خیلی خجالت نی کشیدم، برای خَدنو عجیب بَد افسانٌ -

 :بلند خندید ٍ با نکث ادانٌ داد

اٍنو گفت باٍرم نهیشٌ شها يهَن دختری باشی کٌ تَ .. حاال یٌ چیزی نیگو نخندیا -
 .عقد شیدا کو نَندى بَد نن رٍ بزنٌ

 .با این حرفش از خندى ُنردم

 :با حرص گفت
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 .افسانٌ دیگٌ برات نهی گها -

ٌ نَندى خندى م گفتو  :با ت

 .ببخشید تکرار نهیشٌ، بگَ -

. يیچی دیگٌ، این قدر راحت ٍ خَدنَنی حرف زد کٌ ننو کو کو شرٍع بٌ صحبت کردم -
ٌ يانَن گفتیو، ننو گفتو کٌ حتها باید بعد ازدٍاج بٌ کار خَدم ادانٌ بدم . از خَاست

ٌ چیز رٍ نشنیدى قبَل نهی کرد برای کارم گفت اگٌ کاری باشٌ کٌ . خیلی خَب بَد کٌ يه
بٌ لحاظ اعتقادی  يو گفت ..در شأن يهسرم ٍ نطابق تحصیالتش باشٌ نشکلی ندارى

نادی  . خانَادى ی نا يو نثل شهاست ٍ اینکٌ بعد از ازدٍاجو باید حجابو نثل االن باشٌ
يو کٌ خَدم نی دٍنستو نطب دارى، خَدشو گفت یٌ ٍاحد تَ برج تَ الًیٌ دارى ٍ اگٌ 

 .ننو گفتو ير جا کٌ بَد نشکلی نداشتو. نن بخَام عَضش نی کنٌ

سَگل جان بٌ نظرم بٌ يهدیگٌ نیاین، خانَادى ياتَنو کٌ از نظر فرينگی ٍ نالی تَ یٌ  -
ٌ اش نی نَنٌ با خَدت کٌ بٌ این آقای دکتر عالقٌ داری یا نٌ... سطحن  .دیگٌ بقی

راستش اٍل بدم نهی اٍند کٌ بیشتر باياش آشنا شو؛ انا االن درٍغ چرا، احساس  -
 .نی کنو دٍستش دارم

 :لبخندی از حرفش زدم

 ایشَن چی؟ -

 :اخو بانزى ای کرد

 .فضَل نبَدی افسانٌ -

 .تَ نَارد عشقی چرا، يستو -
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چی بگو؟ اٍنو گفت از عقد شیدا ٍ سعید بًو عالقٌ دارى؛ ٍلی عجلٌ نکردى ٍ خَاستٌ  -
 .بیشتر نن رٍ بشناسٌ

 .خب، پس نبارکٌ -

ٌ ی یلدا چیزی نگفتیو  .دیگٌ تا رسیدن بٌ خَن

ٌ ی یلدا ننتظرش بَدیو تا بیاد باالخرى بعد از دى دقیقٌ در باز شد ٍ یلدا . جلَی خَن
 .بیرٍن اٍند

 .سالم خانَنای نحترم، ببخشید طَل کشید: یلدا

 .ير دٍ يهزنان جَابش رٍ دادیو

 .خب، پیش بٌ سَی خرید: سَگل

 .سَگل تَ رٍ جَن ير کی دٍست داری یٌ انرٍز رٍ کهتر خرید کن -

 .راست نیگٌ، دٍبارى باید با آقا سانان بری خرید: یلدا

 .تازى اٍن نَقعو باید بايام بیاین: سَگل

ٍای تَ حالت عادی این قدر ٍسَاس خرید داری، دیگٌ برای عقد ٍ این جَر نراسها خدا  -
 .نی دٍنٌ چی کار نی کنی

حاال کٌ یٌ پسر چشو ٍ گَش بستٌ اٍندى خَاستگاری . راست نیگٌ دٍست عزیز: یلدا
 .الاقل کاری نکن فراریش بدی

 خیلی نانردین، نثال شها دٍستای ننین این جَری نی گین؟: سَگل

 شَخی نی کنیو عزیزم، نگٌ نٌ یلدا؟ -
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 ...آرى، تازى خیلیو دلش بخَاد، دختر بٌ این نازی، نًربَنی، نجیبی، خانَنی،: یلدا

ٌ يا زیادى نهی تَنو بغلشَن کنو: سَگل راستی چٌ خبر از نحل . خیلی خب بسٌ، يندٍن
 کار جدیدت؟

 .يیچی، قرار بَد شب پسرشَن بیاد: یلدا

 پسر بزرگٌ؟ -

ٍاقعا جالبٌ کٌ پسر ٍ دختر اسفندیار رٍ نثل . آرى، سیهین خانو خیلی خَشحال بَد: یلدا
ٌ يای خَدش دٍست دارى ٌ يای خَدشن. بچ  .نن اٍلش فکر نی کردم بچ

 :سَگل درحالیکٌ بٌ نن نگاى نی کرد گفت

ٌ حال ير چی شنیدم نیگن تجربٌ ثابت کردى زن بابا زنانی خَبٌ کٌ خَدش  - نن کٌ تا ب
 .بچٌ نداشتٌ باشٌ

خب زن بابا فرق دارى، سیهین خانو از ٍقتی کٌ احسان ٍ آیدا بچٌ بَدن با : یلدا
نی گفت خیلی دٍستشَن . اسفندیار ازدٍاج کردى، زيرا نی گفت عین نادرشَن بَدى

دارى؛ نخصَصا احسان رٍ، اٍن رٍ یٌ جَر دیگٌ دٍست دارى، البتٌ این رابطٌ دٍطرفٌ 
 .يستش

 :سَگل با پَزخند رٍ لبش گفت

 .جالبٌ -

 .بعد از پارک ناشین داخل رفتیو. تا زنانی کٌ رسیدیو جلَی پاساژ حرفی نزدیو

خب دخترای خَشگلو، از االن خریدکردن شرٍع نیشٌ، حرفاتَنو بذارین برای : سَگل
 .شام کٌ قرارى يهین جا بخَریو
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گفت تا ُنٌ خَنٌ ... اٍل بٌ زن عهَ اطالع بدى، نن کٌ بٌ ناى بانَ گفتو شاید دیر بشٌ -
 .باشین

 .خب ننو بٌ نانانو گفتو، پس پیش بٌ سَی خرید: یلدا

ٌ خاطر اینکٌ دفعٌ قبل خیلی . خرید این سری خیلی خَش گذشت خدا رٍ شکر سَگل ب
خالصٌ تا ساعت يفت . دیر کردى بَدیو، این دفعٌ بدٍن ٍسَاس ٍ تند تر خرید نی کرد

 .نن بیشتر لَازم آرایش خریدم با چند دست لباس. خریدنَن طَل کشید

ٌ يا نن دیگٌ نهی تَنو، بسٌ دیگٌ، يهٌ چی خریدیو: یلدا  .ٍای بچ

 .خب نظرتَن چیٌ بریو یٌ چیزی بخَریو؟ نن کٌ خیلی گشنهٌ -

 .آرى بریو ننو خیلی ضعف نی کنو، نهی تَنو پشت فرنَن بشینو: سَگل

 :سَگل با یٌ يیجانی گفت. تَ فست فَد پاساژ ننتظر سفارشاتهَن بَدیو

ٌ يا خیلی حال داد، نن دیگٌ خریدم تهَم شد -  .ٍلی بچ

 .بیچارى اٍن.. تهَنو نشدى بَد دیگٌ باید با آقا سانان نی رفتی: یلدا

 ای بابا شها دٍست ننین، در ضهن این دفعٌ کٌ طَلش ندادم، نگٌ نٌ افسانٌ؟ :سَگل

 .آرى عزیزم، پیشرفت کردی -

 .داشتیو غذانَن رٍ نی خَردیو کٌ یادم اٍند از یلدا یٌ چیزی بپرسو

 راستی یلدا گفتی پسر کَچیک خانَادى رٍ ندیدی نٌ؟ -

ٌ يا نعهَال . آرى ندیدم؛ یعنی قرارى یٌ دفعٌ برای عید بیاد: یلدا از زيرا شنیدم کٌ آخر يفت
البتٌ یٌ چیزم بگو کٌ عکساشَن رٍ دیدم، . نی اٍند؛ ٍلی این سری تعطیل کٌ بشٌ نیاد
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پسر کَچیکٌ بیشتر شبیٌ نادرشٌ، پسر بزرگٌ شبیٌ اسفندیارى، البتٌ نن نادر اٍنا رٍ 
 .آیدا يو شبیٌ احسانٌ، دختر خَشگلیٌ. ندیدم

 .ٍلی دانادشو شبیٌ خَد اسفندیارى، نن اٍل فکر کردم پسرشٌ -

ٌ ياش رٍ ببینو، خَدش با اینکٌ سنش باالست جذابٌ: سَگل  .خیلی دٍست دارم بچ

البتٌ اینو بگو درستٌ کٌ بٌ خَدش خیلی نی رسٌ؛ ٍلی تو صَرتش برای نرد : یلدا
 .حیف کٌ نسنٌ، ٍگرنٌ نخش رٍ نی زدم. قشنگ ٍ جذابٌ

 .این قدر بانزى گفت کٌ نن ٍ سَگل بٌ خندى افتادیو

 .سَگل اٍل یلدا رٍ رسَند، بعد نن رٍ. غذانَن رٍ کٌ خَردیو رفتیو

 نهیای تَ؟ -

 .نٌ نرسی، دیر نیشٌ -

 .خداحافظ، سالم برسَن -

بٌ ناى بانَ يو سالم . افسانٌ فکر فردا رٍ نکن، بٌ قَل خَدت ير چی خدا بخَاد -
ٌ خیر  .برسَن، شب ب

ٌ ی انرٍز نذاشت بیشتر بخَابو بعد از کلی راز ٍ . صبح بعد نهاز دیگٌ نخَابیدم؛ فکر جلس
پایین رفتو تا خَدم صبحانٌ رٍ . نیاز با خدا یٌ نگاى کٌ بٌ ساعت کردم، دیدم شیش شدى

 .چای رٍ کٌ گذاشتو دم بکشٌ، ناى بانَ اٍند. آنادى کنو

ٌ خیر -  .سالم، صبح ب

ٌ خیر - چرا زٍد بیدار شدی نادر؟ نی خَابیدی خَدم . سالم عزیزم، صبح شها يو ب
 .این رٍزا خیلی خَدت رٍ خستٌ نی کنی. بیدارت نی کردم
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نگران نباشین، انرٍزم بگذرى تکلیفهَن رٍشن بشٌ، . آخٌ بعد نهاز دیگٌ خَابو نبرد -
 .دیگٌ راحت نی شیو

 .ان شاءاهلل نَفق بشین، نن کٌ سر در نهیارم نادر، ير چی صالحتَنٌ -

ٌ ی نفصلی کٌ خَردم، رفتو باال کٌ آنادى بشو ناى بانَ نذاشت تَ جهع کردن . بعد صبحان
 .نیز کهکش کنو

ٌ ای رٍ کٌ از نظر سَگل خیلی شیک بَد، با . در کهد رٍ باز کردم یٌ نانتَی رسهی سَرن
تیپو تیرى بَد؛ . شلَار جین ٍ نقنعٌ نشکی پَشیدم، یٌ بارٍنی نشکی رنگ يو برداشتو

ٌ نظرم برای يهچین جايایی يهینا خَب بَد بعد از آرایش کانال نالیو پایین . ٍلی ب
 .در آخر يو یٌ نیو بَت نشکی برای انرٍز انتخاب کردم ٍ راى افتادم. رفتو

انرٍز شاید نفاخر رٍ ! ٍقتی رسیدم، اٍل یٌ نگاى بٌ ساختهَن انداختو؛ کانال ندرن
با نذر يزار صلَات برای خَب تهَم شدن انرٍز، . باید بٌ خَدم نسلط باشو. نی دیدم

ٌ ی دٍازدى رسیدم ٍ . ناشین رٍ تَ پارکینگ پارک کردم ٍ بٌ سهت آسانسَر رفتو بٌ طبق
ٌ باز بَد رفتو تَ کٌ ننشی بعد نشَن دادن کارتو، بٌ . یٌ در بزرگ قًَى ای دیدم کٌ نیه

 .سالن اجالس راينهاییو کرد

یٌ صندلی خالی تَ قسهت پایینی . اکثر صندلی يا پر بَد. با یٌ نفس عهیق داخل رفتو
ٌ جاکردن کیف ٍ ٍسایلو نگايو رٍ بٌ بقیٌ دٍختو. نیز پیدا کردم ٍ نشستو . بعد از جا ب

يهَن اٍل تَ نگاى کلی دیدم کٌ خَدش اٍندى؛ ٍلی االن کٌ دقت کردم فًهیدم عالٍى بر 
دانادش یٌ پسر حدٍد سی سال شاید يو بیشتر پیشش نشستٌ کٌ بٌ احتهال زیاد 

با صدای سًاندار اصلی فانَس حَاسو رٍ کانل بٌ . يهَن پسرشٌ کٌ از آلهان اٍندى
 .جلسٌ دادم
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ٌ ی نًایی اعالم  - نهایندى يای نحترم، ضهن خَش آندگَیی باید بگو کٌ انرٍز نتیج
 .نیشٌ کٌ کدام شرکت فنی نًندسی عًدى دار پرٍژى ی بٌ این عظیهی يستش

بعد از یک ساعت حرف زدن، باالخرى جلسٌ تهَم شد ٍ يهٌ تقریبا با یٌ حالت تعجب 
 .نن خَدم نهی دٍنو خَشحال باشو یا ناراحت. بیرٍن اٍندیو

 .خانو نعین، یٌ لحظٌ لطفا -

 .جلَ رفتو. برگشتو کٌ ببینو کیٌ، فًهیدم صدای داناد نفاخر بَدى

 بلٌ، کاری دارین؟ -

ٍ گَیی داشتٌ باشیو - ٌ ای کٌ اٍند فکر نی کنو باید یٌ گفت   .بلٌ البتٌ، با این نتیج

ٌ ام -  کجا بیام؟.. نتَج

این کارت ناست، اگٌ براتَن نقدٍر يستش تشریف بیارین اٍن جا، اگرم نٌ کٌ ير جا  -
 .شها نشخص کنین، جناب نفاخر بیان

 :کارت رٍ گرفتو ٍ گفتو

 .نٌ نشکلی نیست، بعد از ظًر ساعت سٌ نی تَنو بیام -

 .خداحافظ شها. ير ٍقت راحت بَدین بیاین، خیلی نهنَن -

 .رٍز خَش -

 .ناشین رٍ کٌ از پارکینگ درآٍردم، گَشیو زنگ خَرد؛ سَگل بَد

 .سالم -

 سالم، افسانٌ زٍد بگَ چی شد؟ -
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 .سَگل خَدم ينَز تَ شَکو -

 نا نبردیو، آرى؟ -

 .يو بردیو، يو نبردیو -

 یعنی چی؟ -

ٌ ی نا اٍل شد؛ ٍل -  ..یعنی نقش

 :ٍسط حرفو پرید

 !اینکٌ عالیٌ دختر -

ٌ ی نا اٍل شد؛ ٍلی چَن تازى کاریو باید با یٌ شرکت سر شناس نشترک ... بذار بگو - نقش
 .کار کنیو

 ای ٍای، حاال با کی شریکیو؟ -

 .نفاخر -

 !نٌ، درٍغ نیگی -

 .ببین االن نی خَام بیام شرکت، يهٌ چی رٍ بًت نیگو، فعال خداحافظ -

 .ننتظر نهَندم ٍ قطع کردم

 .يهین کٌ تَ اتاقو رفتو، سَگل يو سریع پشت سرم اٍند

 آرى؟.. سالم، راست گفتی دیگٌ -

آرى، فقط نهی دٍنو چرا نال نا رٍ قبَل کردن، نی تَنستن بٌ یٌ گرٍى دیگٌ بسپارن،  -
 .نثل يهین نفاخر
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ٌ قدر زحهت  - در اینکٌ طرحای نا عالی بَدى شکی نیست، تَ کٌ خَدت شايد بَدی چ
پس دیگٌ چرا باید زیر نظر ... کشیدیو، حتی از چند تا کار شناس خارجی استفادى کردیو

 یٌ گرٍى دیگٌ باشیو؟

راستش نن بٌ اٍنا حق نیدم؛ بٌ يرحال نا تازى کار حساب نی شیو، نهی تَنن يهچین  -
 .پرٍژى ای رٍ بٌ یٌ شرکت نَپا بسپارن؛ ٍلی جالبیش اینٌ کٌ نا باید با گرٍى نفاخر بیفتیو

 :سَگل با یٌ حالت پکری گفت

ٌ ش سبز نیشٌ.. يهین رٍ بگَ -  .نار از پَنٌ بدش نیاد در خَن

ٌ قدر دعا کردیو تا طرحهَن برندى بشٌ - بٌ . سَگل جان این قدر ناانید نباش، دیدی چ
این شرایط برای نا حکو . يرحال نا یٌ قدم از بقیٌ جلَتریو، حتی اگٌ زیر نظر کار کنیو

 .پیشرفت رٍ دارى، نباید از دستش بدیو

 .آرى خب، خدارٍشکر -

 .راستی بعد از ظًر باید برم شرکت نفاخر -

 :سَگل با تعجب گفت

 !نٌ -

. تَ چرا قرص نٌ خَردی دختر؟ چیز عجیبی نیست، از این بٌ بعد زیاد نی بینیهشَن -
ٌ يا يهٌ حَاسشَن بٌ نن بَد، نی خَاستن نتیجٌ رٍ بدٍنن . درضهن ٍقتی اٍندم بچ
ٌ شَن بگَ نتیجٌ چی شدى،  در ير صَرت يهٌ زحهت کشیدن، پس خَدت برٍ بٌ يه

 .بجز اینکٌ تَ پرٍژى ی فانَس با یٌ شرکت دیگٌ شریکیو؛ اٍن رٍ خَدم نیام نیگو

 .باشٌ -
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 :خَاست از در برى بیرٍن کٌ سریع گفتو

ٌ يا پخش کنین -  .راستی سَگل بٌ نش رجب بگَ چند کیلَ شیرینی بگیرى، بین بچ

 .اینو چشو -

تَ فکر این بَدم کٌ نن خیلی دٍست داشتو طرحهَن اٍل شٌ؛ ٍلی با این شرایطی کٌ 
ٌ ش نفاخر بزرگ رٍ . گذاشتن، انگار خیلیو خَشحال نبَدم تازى باید از این بٌ بعد يه

 .ببینو

ٌ يا دارند شیرینی نی خَرند ٍ شادن ٌ ی بچ با دیدن . از اتاقو کٌ بیرٍن اٍندم، دیدم يه
ٌ شَن شرٍع بٌ دست زدن کردند  .نن يه

ٌ شَن گفتو  :رٍ بٌ يه

ٍلی . در ٍاقع اگر تالش شها يا نبَد شاید نتیجٌ این نهی شد. نهنَنو از يهکاری يهٌ -
ٌ  يو يست کٌ خَاستو خَدم بًتَن بگو راستش طرح نا اٍل شدى؛ انا . یٌ نَضَع دیگ

 .برای اجرای پرٍژى نا تنًا نیستیو

 ننظَرتَن چیٌ خانو نعین؟: اسدی

سًاندارای فانَس گفتن نهی خَان برای اجرای يهچین پرٍژى ی بزرگی از شرکت تازى کار  -
ٌ تَن اسو  استفادى کنن؛ بٌ يهین دلیلو نا با یٌ شرکت خیلی سر شناس کٌ احتهاال يه

شاید االن خیلی از ٍضعیت راضی نباشین؛ . نفاخر بٌ گَشتَن خَردى، يهکار نی شیو
 .ٍلی نن نی خَام يهَن طَر کٌ از اٍل بَدین، تا آخرش نا رٍ حهایت کنین

 :خانو علیپَر با یٌ لبخند نلیح گفت

درضهن اینو باید در نظر گرفت کٌ بین اٍن يهٌ طرح کٌ نال . نا تا آخرش يستیو -
 .يهین یعنی کلی پیشرفت... شرکتای نعرٍف بَدى، طرح نا اٍل شدى
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راضی از یٌ صحبت کانال ننطقی کٌ . بقیٌ کارکنان يو حرف خانو علیپَر رٍ تایید کردند
 .با يهٌ داشتو، ٍارد اتاقو شدم

سَگل ازم خَاست برای . ساعت یک بَد، تا دٍ ساعت دیگٌ با نفاخر رٍبرٍ نی شدم
ٌ کهی بٌ کارام رسیدم. نايار باياش برم؛ انا ترجیح دادم نايار رٍ تَ اتاق بخَرم بعد از . ی

 . راى افتادم؛ نهی خَاستو دیر برسو۲:۲۰کهی کرم زدن ٍ جهع کردن ٍسایلو، ساعت 

قبال يو شنیدى بَدم کٌ . از ناشین کٌ پیادى شدم، ساختهَن شرکت نفاخر رٍ دیدم
البی . داخل رفتو. یٌ ساختهَن خیلی شیک با نعهاری ندرن. این جا کال نال خَدشٌ

یٌ قسهت بَد کٌ پنج نفر . خیلی قشنگی کٌ داشت، نگاى ير بینندى ای رٍ جذب نی کرد
 :جلَی یٌ خانو رفتو ٍ گفتو. نشستٌ بَدند

 .سالم، خستٌ نباشید -

 انرتَن؟. سالم عزیزم، نهنَن -

 .با شرکت نعهاری نفاخر قرار داشتو -

 .یٌ لحظٌ، نن تهاس بگیرم -

 :تهاس گرفت ٍ حین صحبت گفت

 ببخشید اسهتَن؟ -

 .نعین يستو -

 :بعد از اینکٌ قطع کرد گفت

 .عذر نی خَام کٌ ننتظر شدین. بفرنایید، ننتظرتَن يستن طبقٌ دى -

 .خَايش نی کنو -
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ٌ جا خیلی . بٌ سهت آسانسَر رفتو ٍ داخل شدم ٌ ی تحصیلیو ٍ کارم، بٌ يه بٌ دلیل رشت
ٌ يا رٍ . دقت نی کنو اگٌ با خَدم رٍراست باشو، این ساختهَن یکی از بًترین نقش

ٌ چیز رعایت شدى ٌ ی دى رسیدم، تازى . داشتٌ، حتی داخل آسانسَر يو يه ٍقتی بٌ طبق
با فرستادن چند تا صلَات بٌ سهت یٌ در بزرگ . فًهیدم کجا اٍندم؛ استرسو شرٍع شد

یٌ سالن خیلی بزرگ با . قًَى ای تیرى ٍ خیلی شیک رفتو، آیفَن رٍ زدم کٌ در باز شد
 .چیدنان کالسیک، کانال برعکس بیرٍن ساختهَن

 :جلَی نیز ننشی رفتو ٍ گفتو

 .سالم، خستٌ نباشید -

 :ننشی با یٌ لبخند نلیح گفت

 سالم خانَنی، بفرنایید؟ -

 .نعین يستو، با آقای نفاخر قرار داشتو -

ٌ ای کٌ نیست؟. یٌ چند دقیقٌ بشینین، داخل اتاقشَن کسی يست. بلٌ -  نسئل

 .نٌ، ننتظر نی نَنو -

لباس . جالب بَد کٌ کادرشَن تا این جا يهٌ خَش اخالق بَدند. رٍی راحتی نشستو
ٌ شَن يو یٌ جَر بَد؛ در ٍاقع فرم داشتند، آرایش زنندى ای يو نداشتند  .يه

 .آبدارچی برام قًَى آٍرد

 .نهنَن پدر جان -

پیرنرد يو کٌ چًرى ی نًربَنی داشت، انگار از حرفو خَشش اٍند؛ با یٌ لحن نًربَن 
 :گفت
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 .نَش جانت دخترم -

 .چندتا نجلٌ رٍی نیز بَد کٌ یکیشَن رٍ برداشتو؛ در نَرد نعهاری اسپانیا بَد

سرگرم نجلٌ بَدم کٌ با صدای یٌ نفر کٌ داشت با ننشی صحبت نی کرد، سرم رٍ باال 
ٌ ای رٍ . چَن از نیز ننشی دٍر بَدم، حَاسشَن بٌ نن نبَد. آٍردم دانادش بَد کٌ برگ

بعد از چند دقیقٌ دیدم کٌ داخل . حَاسو رٍ دٍبارى نعطَف نجلٌ کردم. بٌ ننشی داد
 .اتاق ندیریت رفت

 .ببخشید عزیزم، االن دیگٌ نًهَنشَن تشریف نی برن -

 .عیبی ندارى -

احساس نی کنو چًرى تَن برام آشناست، در ٍاقع تَ صَرتتَن یٌ آرانشی يستش کٌ  -
 .انگار قبال کسی رٍ این طَری دیدم

 .لطف دارین؛ ٍلی فکر نکنو يهدیگٌ رٍ جایی دیدى باشیو -

 .شاید شبیٌ کسی يستین االن یادم نهیاد -

 .نفاخر با داناد ٍ نًهَنش بیرٍن اٍند. با بازشدن در اتاق يردٍ ساکت شدیو

حدٍد پنج دقیقٌ بعد فًهیدم کٌ . نن دٍبارى سرم رٍ پایین بردم ٍ بٌ نجلٌ نگاى کردم
 .نفاخر نزدیکو شد

 .سالم خانو، ببخشید ننتظر شدین -

 .نجلٌ رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ ایستادم. صدای داناد نحترنش بَد

 .سالم، نشکلی نیست -

 .بفرنایید -
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 .اٍل نن ٍارد اتاق شدم بعد خَدش يو اٍند

 :سعیو رٍ کردم با صدای عادی حرف بزنو. نفاخر بزرگ پشت نیزش نشستٌ بَد

 .سالم جناب نفاخر -

 .سالم خانو نعین، بفرنایید بشینید -

داخل اتاق ندیریت تقریبا صدنتر نی شد . رٍی نبلی کٌ ٍاقعا خیلی شیک بَد، نشستو
 .ٍ خیلی نايرانٌ دیزاین شدى بَد

برادرزادى اش اٍند ٍ رٍ یکی از نبل يا نشست ٍ شنیدم کٌ نفاخر سفارش کیک ٍ قًَى 
 .داد

ٌ ی انرٍز کانال نن رٍ شَکٌ کرد؛ در ٍاقع فکرشو نهی کردم : نفاخر خب باید بگو کٌ جلس
 نتَجٌ کٌ يستین؟. يهچین اتفاقی بیفتٌ

ٌ يای نا خیلی زحهت کشیدن - شها . بلٌ، برای ننو غیر ننتظرى بَد؛ ٍلی باید بگو کٌ بچ
 .يو باید این قضیٌ در نظرتَن باشٌ کٌ طرح يای نا اٍل شد

ٌ چیز حق خَدشَنٌ انگار فًهید ننظَرم چیٌ کٌ سریع . جَری گفتو کٌ فکر نکنٌ يه
 :گفت

. قصدم جسارت نبَد؛ انا این رٍ کٌ نا از این بٌ بعد يهکار يستیو نهیشٌ انکار کرد -
طرح يای گرٍى شها رٍ . نباید نثل رقیب باشیو. احتهاال از بعد عید کارانَن شرٍع نیشٌ

ٌ ای بَدى از طرف نا يیچ نشکلی نیست، بًترى شها يو با . کٌ دیدم فًهیدم ٍاقعا حرف
قطعا ننظَرم رٍ فًهیدین؛ . کارنندان خَدتَن صحبت کنین کٌ يهٌ یٌ تیو يستیو

 .نهی خَام تَ این پرٍژى ی بٌ این نًهی جنگ ٍ جدلی باشٌ

 :با اینکٌ حرصو گرفتٌ بَد؛ ٍلی با لحن خَنسردی گفتو
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ٌ ی کارنندام صحبت کردم -  .آقای نفاخر بندى قبل از اینکٌ بیام این جا با يه

 .بٌ يرحال باید يهین اٍل گفتنی يا گفتٌ بشٌ -

عهَ جان، يهچین گرٍيی با این پشتکار قطعا خیلی فًهیدى يستن؛ فکر نهی کنو این  -
اینو باید در نظر گرفت کٌ شاید ایشَنو این فکريا رٍ . حرفا بدٍن شناخت درست باشٌ

 .درنَرد نا داشتٌ باشن

 .نی دٍنو انیر جان، نن فقط کهی نگران نَقعیت کاریو يستو -

 .با این حرف يا بٌ بی ادبی نفاخر ٍ باشعَری انیر ارسالن نفاخر پی بردم

 .خانو نعین بفرنایید قًَى -

 :بٌ خَبی يای دانادش نًهان نَازی رٍ يو اضافٌ کردم ٍ با لبخند نحَی گفتو

 .نهنَن -

ٌ ی پرٍژى بَد، زٍد خداحافظی کردم ٍ  قًَى رٍ کٌ خَردم، بعد از تَضیحاتی کٌ زنین
ٌ طَر اٍن جا رٍ تحهل کردم؛ برام خیلی عجیب بَد کٌ رٍ در رٍ با نفاخر . رفتو نهی دٍنو چ

 .حرف زدم

خیلی ٍقت بَد پیش بابا نرفتٌ . دیگٌ شرکت نرفتو، نسیر بًشت زيرا رٍ پیش گرفتو
ٌ قدر يو حرص خَرد کٌ باید . بَدم ٌ چیز رٍ براش گفتو ٍ چ سَگل زنگ زد ٍ تلفنی يه

نهی دٍنو نن رٍ شناخت یا نٌ؛ احتهاال براساس فانیلیو فًهیدى . حالش رٍ نی گرفتو
ٌ ای بَدى؛ چَن  باشٌ کَیو اصال شاید قصدش از اینکٌ خَاستٌ نن بیام چیز دیگ

حرف ياش خیلی بی  سر ٍ تٌ بَد، فقط شاخ ٍ شَنٌ کشید کٌ حساب کار نثال دستهَن 
کاش نی شد کهتر دیدش، البتٌ ير کسی ببیندش اصال فکرش رٍ يو نهی کنٌ کٌ . بیاد

 .آدنی با يهچین پرستیژی زندگی خیلی يا رٍ از يو پاشیدى
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ٌ ی بابا رفتو، االن نی خَام فقط با بابام حرف بزنو  .بٌ سهت قطع

ٌ ی شیرینی رٍ يو باز گذاشتو تا . سنگش رٍ شستو، گل يای رز سفید رٍ پرپر کردم جعب
 .ريگذرا بردارند

 .سالم بابایی، ببخش کٌ دختر بی فکرت دیر بٌ دیر نیاد -

 :يهزنان کٌ با گالب سنگش رٍ نی شستو، ادانٌ دادم

يرچند کٌ تَ اٍن قدر خَبی از ننو نی گذری؛ ٍلی باید بگو کٌ اٍندنو این دفعٌ با  -
. سَگل تا چند ٍقت دیگٌ عرٍس نیشٌ. دفعات قبل فرق دارى، خبرای خَبی برات دارم
ٍ اینکٌ شرکتی کٌ اٍن يهٌ براش زحهت ...سعید ٍ شیدا يو نیرن سر خَنٌ زندگیشَن

. خدارٍشکر طرح يای نا اٍل شد. کشیدی با تالش يهٌ راى يای پیشرفت براش باز شدى
ٌ چیز خیلی خَبٌ . البتٌ شاید یٌ سنگ يایی جلَنَن باشٌ؛ ٍلی نن خیلی انیدٍارم يه

دلو نی خَاد . بدٍن تَ افسانٌ يیچی نیست. کاش بَدی پیشو. جز دلتنگی ٍ نبَد تَ
 .بازم برام دعای خیر کنی

 .خدا بیانرزتش دخترم -

 :با صدای پیرزن خَش صدایی سرم رٍ باال گرفتو

 .نهنَن نادر، خدا رفتگان شها رٍ يو بیانرزى -

 نیشٌ کهکو کنی قبر نادرم رٍ پیدا کنو؟. نرسی دخترم -

 .چشو حتها -

ٌ ی شیرینی رٍ جلَش گرفتو، برداشت ٍ بعد از خَندن فاتحٌ برای بابا رفتو کٌ  جعب
 .براش پیدا کنو
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بعد از اینکٌ قبر نادر اٍن پیرزن نًربَن رٍ پیدا کردم، برگشتو ٍ برای بابا یٌ فاتحٌ 
 .سر راى بٌ نناسبت انرٍز شیرینی خریدم. خَندم ٍ خَنٌ رفتو

 .در رٍ باز کردم، دیدم ناى بانَ دارى جارٍ نی کنٌ

 .سالم بر ناى بانَی عزیزم، خستٌ نباشی -

 :جارٍبرقی رٍ خانَش کرد ٍگفت

 شیرینی بٌ چٌ نناسبت؟. سالم دخترم، نهنَن نادر، تَ يو خستٌ نباشی_

 .نن برم لباس عَض کنو ٍ بیام، بعدش نیگو برای چیٌ. نرسی_

 .دست ٍ صَرتو رٍ شستو ٍ پایین رفتو. تَ اتاقو رفتو ٍ لباس عَض کردم

 ناى بانَ شام کی آنادى نیشٌ؟ -

ٌ کو نَن ٍ پنیر برات بیارم تا شام؟. تا یٌ ساعت دیگٌ آنادى ست -  خیلی گرسنتٌ ی

 .انرٍز طرح نا اٍل شد.. راستی یٌ خبر خَش. نٌ ننتظر نی نَنو -

 .نبارکٌ نادر، پس شیرینی برای اٍنٌ -

ٌ ی خَبی داد. آرى، خیلی خَشحالو -  .باالخرى اٍن يهٌ زحهت نتیج

 از کی کارتَن شرٍع نیشٌ؟. ان شاء اهلل نَفق نی شین -

 .راستی شها خرید نداری؟ دیگٌ کارم کو شدى. تاریخ دقیق رٍ بعد از عید نیگن -

ٌ کو برای خَنٌ باید خرید کنیو -  .ی

 .خَنٌ اگٌ تهیزکردن اساسی نی خَاد کارگر بگیریو. باشٌ پس فردا بریو -

ٌ کهش نَندى -  .نٌ نادر، خَنٌ رٍ از اٍل اسفند ير رٍز یٌ گَشٌ رٍ تهیز کردم، فقط ی
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 :اخو ظریفی کردم

 چرا نگفتین کهکتَن کنو؟ آخٌ چرا تنًا؟ -

نگران نباش، اصال يو . کهک نهی خَاست نادر، رٍزی دٍ سٌ ساعت ٍقتو رٍ نی گرفت -
 .خستٌ نشدم

 .پس برای باغچٌ بٌ عهَ نحهد نیگو یٌ سر ٍ سانَنی بًش بدى -

 .باشٌ نادر، نن برم برات یٌ چای بیارم -

 .خَدم نیارم -

ٌ ش حرفش رٍ نی زدی تهَم شدى، از این بٌ بعد  - حرف نباشٌ، تازى این پرٍژى ای کٌ يه
 .خَدم باید بًت برسو، شدی پَست ٍ استخَن

 :گفتو. خندى ام گرفتٌ بَد

 .پس حسابی چاق نیشو -

 .نترس، چاق نهیشی -

از بچگیو بًش ٍابستٌ بَدم . اگٌ نبَد نن از تنًایی چی کار نی کردم. بٌ آشپزخَنٌ رفت
 .ٍ خیلی دٍستش دارم

 .ناى بانَ با سینی چای اٍند نشست

َ ش رنگ ٍ خَشبَیی. دست شها درد نکنٌ -  !بٌ بٌ چٌ چای خ

 راستی از سَگل چٌ خبر، جَاب دکتر عاشق پیشٌ رٍ ندادى ينَز؟. نَش جانت -

 :خندیدم
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سَگل خَدشو . البتٌ زن عهَ نی دٍنٌ جَابش نثبتٌ. نٌ، باياش حرف زدم گفت نیگٌ -
گفت نانان نیگٌ اگٌ جَابشَنو بدیو، ير نراسهی  يو کٌ باشٌ نیفتٌ بعد از ایام 

 .فاطهیٌ

 .دیگٌ بعدشو نَبت دختر خَشگل خَدنٌ. ان شاء اهلل خَشبخت بشن -

بعدشو دلتَن نیاد نن ازدٍاج کنو؟ نن تا آخرش . حاال تا یٌ سال درگیر سَگل يستیو -
 .بیخ ریش خَدتو

ٌ خیر، باید با کسی کٌ الیقتٌ ازدٍاج کنی بری سر ...اٍال تا باشٌ از این درگیریا - دٍنا ن
ٌ ی تَ رٍ ببینو. خَنٌ زندگیت  .نن آرزٍ دارم بچ

 :یٌ چای با پَلکی برداشتو ٍ گفتو

ٌ ی اٍلش کلی سختٌ! ناى بانَ تا کجا يو پیش رفتی - ازدٍاج باید با . يهَن نرحل
ٌ خاطر این بَد کٌ سعید شناخت کانل . شناخت کانل باشٌ سَگل کٌ زٍد انتخاب کرد ب

 .رٍ دٍستش داشت، تازى این آقا سانان فانیل شیدا يستش

نهی دٍنو، شاید زنان نا پسرا صاف ٍ سادى بَدن، يهینو عانلی بَد کٌ .. چی بگو نادر -
 .بعد ازدٍاج عاشق يهدیگٌ نی شدن

 .درضهن غیرنستقیو اعالم کردی کٌ عاشق حاجیتَن بَدی.. دقیقا درست گفتی -

 :لبش رٍ بٌ دندٍن گرفت ٍ درحالیکٌ سعی نی کرد نخندى گفت

 .بسٌ دیگٌ، پاشَ بریو شام آنادى شدى! دختِر ٍرپریدى -

 .نن يو سینی رٍ برداشتو ٍ پشت سرش داخل آشپزخَنٌ رفتو. بلند شد رفت

 :با صدای شیطنت باری گفتو
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 .ناى بانَ خَب پیچَندیا، بابا چیزی نگفتی کٌ، عاشق شدى بَدی دیگٌ -

 .این دفعٌ ٍاقعا نی خندید

 .نیز رٍ بچین ننو غذا رٍ بکشو -

 .چشو -

 .نیز رٍ کٌ چیدم، ناى بانَ غذا رٍ آٍرد

 .دستت درد نکنٌ، اتفاقا انرٍز يــ ـَس باقالی پلَ کردى بَدم -

 .برنج کشیدم ٍ جلَی ناى بانَ گذاشتو

 .این زیادى نادر_

ٌ خیر زیاد نیست -  نکنٌ نی خَای بندى چاق بشو ٍ شها نانکن بهَنی؟... ن

 .خدارٍشکر کٌ خَشحالی نادر، یٌ ندت خیلی نگرانت بَدم -

اٍن شب يو با . خَدم يو نی دٍنستو، االن حالو نسبت بٌ دٍ ناى اخیر خیلی بًتر بَد
تا . نسبت بٌ شب يای دیگٌ دیر تر خَابیدیو. شَخی ٍ خندى يای نا قشنگ تهَم شد
 .ساعت یک با يو حرف زدیو ٍ خندیدیو

*** 

کارنَن تَ شرکت خیلی کو شدى بَد، . رٍزيای بعدی بدٍن يیچ اتفاق خاصی گذشت
یٌ يفتٌ بیشتر بٌ عید . بیشتر پرٍژى يایی کٌ دستهَن بَد تا اٍاسط اسفند تحَیل دادیو

ٌ  يو تقریبا تهَم شدى بَد. نهَندى بَد زن عهَ نینا يو بعد از صحبت با . کاريای خَن
انشب يو . نرضیٌ خانو کٌ برای جَاب سَگل زنگ زدى بَد، گفت کٌ نظر سَگل نثبتٌ

ٌ برٍن ٍ تعیین تاریخ عقد ٍ اینا يستش خیلی خَشحالو، خدارٍشکر، . نراسو بل
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زن عهَ زنگ زد ٍ نن ٍ ناى بانَ رٍ دعَت کرد ٍ گفت حتها . ان شاءاهلل خَشبخت بشن
 .باز يو برای شام گفت بریو؛ ٍلی قبَل نکردم. دٍتایی بریو

ٌ يای سبز ٍ شلَار کرم تنگ انتخاب کردم . یٌ سارافَن سبز با طرح سنتی شال کرم با رگ
نانتَی نشکی بلندی رٍ انتخاب کردم، . سَگل خانو انر کردى بَدند کٌ باز يو زٍد تر بریو

ٌ ی عهَ باشیو. کیف ٍ کفش سبزرنگی رٍ از تَ کهد برداشتو . قرار شد ساعت يفت خَن
کرم پَدر زدم، سایٌ سبز رٍشنی ٍ خط چشو ٍ ریهل بٌ . با ناى بانَ عصرٍنٌ خَردیو

بعد از . چشو يام زدم، در آخر يو با رژگَنٌ نارنجی ٍ رژ نسی آرایشو رٍ کانل کردم
 .ناى بانَ داشت چادرش رٍ نی پَشید. پَشیدن لباس يام پایین رفتو

 :جلَ رفتو ٍ گفتو

 بریو؟ -

 !آرى نادر، چشهو کف پات ناشاءاهلل خَشگل تر شدی_

 .نهنَن، چشهاتَن قشنگ نی بینٌ -

 .بذار برم یٌ اسفندی برات بسَزٍنو نادر -

 :خندیدم ٍ گفتو

ٌ ای يو نیستو. نٌ دیر نیشٌ، سَگل نی کشدتو -  .تازى يهچنین تحف

 :درحالیکٌ کفش ياش رٍ نی پَشید گفت

 .این جَری نگَ، خیلیو نازی -

 .شها نگی کی بگٌ -

 .نگَ خدا قًرش نیاد -
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 .شَخی نی کنو ناى بانَ -

 سر بٌ سر نن نی ذاری؟ -

 .حاال انشب نی خَایو سر بٌ سر سَگل بذاریو -

 !اذیتش نکنینا جلَی باباش خجالت بکشٌ -

 :ناشین رٍ کٌ بیرٍن آٍردم، گفتو

ٌ ی جَانب رٍ بسنجٌ -  .دیگٌ ير کی عرٍس بشٌ باید يه

*** 

ٌ ای . زن عهَ نینا جلَی در بَد. داخل رفتیو کت ٍ دانن قًَى ای با رٍسری نسکاف
 .پَشیدى بَد

 .سالم زن عهَی خَشگلو -

 .سالم ناى بانَ جان راى گو کردی. سالم، عزیز دلو خَش اٍندین -

 .يهدیگٌ رٍ بغل کردند

 .سالم نینا جان، نن کٌ يهیشٌ زحهت نیدم: ناى بانَ

 .بفرنایید داخل. این چٌ حرفیٌ شها رحهتین: زن عهَ

ٌ ی کاکائَ رٍ دست زن عهَ دادم گرفت ٍ رٍی نیز ٍرٍدی . ناى بانَ کٌ رفت، جعب
 .گذاشت

 چرا زحهت کشیدی گلو؟ -

ٌ ام رٍ بَسید ٍ گفت. نن رٍ جلَ کشید، يهدیگٌ رٍ بغل کردیو  :گَن
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 !ناشااهلل ناز تر شدی -

 .لطف دارین -

 .حَاسو نبَد.. بیا تَ، ببخشید نگًت داشتو -

 .خَايش نی کنو -

 .پیش ناى بانَ نشستو. تَ پذیرایی رفتیو؛ کسی نبَد

 .زن عهَ با چای ٍ گز اٍند نشست

 عهَ نیست؟ -

پاشَ عزیزم برٍ پیش . سعید يو رفتٌ بیرٍن دیگٌ باید باید. چرا، رفتٌ آنادى بشٌ -
 .سَگل لباساتو عَض کن

 .چشو -

ٌ يای آستینش رٍ نی بست از اتاقشَن بیرٍن اٍند. باال رفتو  .دیدم عهَ درحالیکٌ دکه

 .سالم بر عهَی خَش تیپو -

 .جلَ رفتو ٍ صَرتش رٍ بَسیدم

 .خَش اٍندی. سالم دختر قشنگو -

 .راستی نبارک باشٌ. نرسی عهَ -

ٌ زٍدی برای تَ -  .نهنَن عزیزم، ان شاء اهلل ب

 :با خجالت گفتو

 .نرسی عهَ، نن برم اتاق سَگل -
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 :عهَ يو با یٌ خندى ی نًربَن گفت

 .برٍ عزیزم -

 .در زدم ٍ رفتو تَ، کسی تَ اتاق نبَد

 سَگل کجایی؟ -

 .تَ تراسو بیا -

دیدم . پردى رٍ کنار زدم ٍ در رٍ باز کردم. دقت کردم، دیدم در تراس کهی باز شدى
 .آنادى شدى رٍ صندلی نشستٌ

 سالم، چرا این جایی؟ -

 .يیچی، يهین جَری. سالم_

 .فکر کردم ينَز آنادى نشدی -

 .داشتو فکر نی کردم. نٌ نیو ساعتٌ کٌ آنادى م -

 بٌ چی فکر نی کردی عرٍس خانَم؟ -

 .بشین خستٌ نشی -

 :نشستو ٍ گفتو

 خب خَاير گلو، حاال بفرنایید چی فکرتَن رٍ نشغَل کردى؟ -

 ..اگٌ. ازدٍاج خیلی نًهٌ. راستش استرس دارم، نی ترسو -

 :ٍسط حرفش پریدم
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این استرس ٍ ترس يو . ببین سَگل جان، ازدٍاج ٍ انتخاب شریک زندگی خیلی نًهٌ -
ٌ ی دخترا تَ این نَقعیت دچار دٍگانگی نیشن. یٌ انر طبیعیٌ  .قطعا يه

 :بعد برای اینکٌ از اٍن حالت درش بیارم گفتو

ٌ کو داری ناز نی کنی -  .نن کٌ نی دٍنو عقل ٍ دلت آقای دکتر رٍ پذیرفتٌ، فقط ی

 :خندید ٍ گفت

ٌ خیرم ناز نهی کنو، فقط نی ترسو! بیشعَر - اٍنو نیگٌ . از صبحو نانان بايام حرف زدى. ن
 ...طبیعیٌ؛ ٍلی

 .بلند شَ ببینهت چٌ لباس پَشیدی خانو خَشگلٌ. بسٌ دیگٌ بًش فکر نکن -

بغلش . یٌ لباس شیری خیلی خَش دٍخت پَشیدى بَد. دستش رٍ گرفتو ٍ بلند شد
 :کردم ٍ گفتو

 !نثل ناى شدی -

 .خَدتو خیلی خَشگل شدی -

 .بریو پایین؟ ساعت نزدیکٌ يشتٌ. نرسی -

ٌ ی دیگٌ نیام -  .برٍ ننو چند دقیق

 .سعید نشستٌ بَد ٍ با ناى بانَ حرف نی زد. پایین رفتو

 .سالم سعید جان -

 سالم خَاير گلو، خَبی؟ -

 نهنَن، شیدا نیَندى؟ -
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 .چرا، دارى بٌ نادرشَيرش کهک نی کنٌ -

 .سالم ناى بانَ، خَش اٍندی: سَگل

 .سالم عزیزم، نبارک باشٌ: ناى بانَ

 .اٍن يا کٌ احَالپرسی نی کردند، نن يو تَ آشپزخَنٌ رفتو

 .سالم شیدا خانو -

 .سالم افسانٌ جَن -

 :رٍ بٌ زن عهَ گفتو. با يو رٍبَسی کردیو

 زن عهَ کاری ندارین؟ -

 .کار خاصی نیست عزیزم، اگٌ دٍست داری شیرینی بچین تَ ظرف -

 .حتها -

 .ٍسایل پذیرایی رٍ با شیدا آنادى کردیو ٍ بردیو رٍی نیز گذاشتیو

ٌ ش سَگل بیچارى رٍ اذیت . با شیدا برای چیدن نیز در رفت ٍ آند بَدیو سعیدم يه
 .نی کرد

کارم کٌ تهَم شد، پیش . سَگلو چَن جلَی بقیٌ خجالت نی کشید جَابش رٍ نهی داد
 .سَگل نشستو

یٌ رٍزی يو نَبت . خَب نیش تَ ٍ اٍن شیدا خانو باز بَد، حال اٍن رٍ نی گیرم -
 !جنابعالی نی رسٌ، اٍن ٍقت ننو تالفی نی کنو
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ٌ ش برادر خَدت بَد. عزیزم شَخی بَد دیگٌ_ عرٍس يو . تازى نن کٌ چیزی نگفتو، يه
 !این قدر بداخالق

 .پررٍیی نثارم کرد

 .صدای زنگ اٍند ٍ سعید رفت جَاب بدى

نرضیٌ خانو اٍل داخل . سَگل پیش نن ایستادى بَد. يهٌ بٌ استقبال نًهَن يا رفتیو
 .بعد از احَالپرسی با نن رفت جلَی سَگل ٍ بغلش کرد. اٍند

 خَبی عزیزم؟. قربَن عرٍس خَشگلو برم -

 .نهنَن: سَگل

نادر نرضیٌ . پدر ٍ نادر شیدا يو اٍندى بَدند. ناندانا یٌ سبد خیلی شیک دستش بَد
بعد از تقریبا دى دقیقٌ يهٌ داخل پذیرایی نشستٌ . خانو یا نادربزرگ شیدا يو بَد

 .بَدیو، نن يو پیش سَگل بَدم

 :با صدای آقای صدر يهٌ حَاسشَن جهع شد

ٌ زٍدی انجام نیشٌ ٍ نا با خانَادى ی نحترم  - خب جناب نعین، خدارٍشکر این ٍصلت ب
 .دختر گلتَن يو عرٍس نا، کٌ برای نا افتخار بزرگیٌ. شها فانیل نی شیو

 .شها لطف دارین: عهَ

 .خب برای تعیین نًریٌ ٍ تاریخ عقد ير چی نظر شها باشٌ: آقای صدر

ٌ يا رٍ يو بپرسیو: عهَ  پسرم شها تصهیهی ندارین؟. اگٌ نَافق باشین نظر بچ

راستش نن با سَگل خانو يو کٌ نشَرت کردم، اگٌ بزرگترا نَافق باشن عقد : سانان
 .سادى باشٌ ٍ چند ناى بعد يو عرٍسی نفصل بگیریو
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ٌ طَر آقای صدر؟: عهَ  از نظر نن نشکلی نیست، شها چ

 .نٌ، خیلیو خَبٌ -

 :بعد رٍ بٌ سَگل گفت

 .دخترم نظرت در نَرد نًریٌ چیٌ؟ برای نًریٌ عرٍس باید راضی باشٌ -

 :سَگل با خجالت گفت

ٌ ی دخترى؛ ٍلی نهی تَنٌ تضهینی برای  - راستش تَی دین نا يو نًریٌ پشتَان
 .خَشبختی باشٌ، يرطَر کٌ شها ٍ بابا صالح نی دٍنین نن راضیو

 !ناشاءاهلل چٌ دختری نصیب پسرم شدى: نرضیٌ خانو

 .صد ٍ دى سکٌ باشٌ (ع)اگٌ نَافق باشین بٌ نیت حضرت علی : عهَ

البتٌ نن ٍ نرضیٌ جان تصهیو گرفتیو نًریٌ ير چی کٌ بَد، سند یٌ زنین : آقای صدر
 .يو اضافٌ کنیو

ٌ ی عهَ باشٌ ٍ از فردا  بعد از کلی صحبت، قرار شد سَم فرٍردین یٌ عقد نختصر خَن
 .برای آزنایش ٍ خرید عقد برن

نرضیٌ . صحبت يای بزرگترا کٌ تهَم شد، زن عهَ بٌ سَگل گفت شیرینی تعارف کنٌ
خانو يو از داخل اٍن سبدی کٌ دست ناندانا بَد یٌ جعبٌ درآٍرد ٍ انگشتری رٍ با 

نن از کنار سَگل بلند شدم تا آقای داناد کنارش . اجازى ی عهَ دست سَگل انداخت
 .بشینٌ، سَگل يو یٌ چشو غرى ی اساسی بًو رفت

 .تنًا جای خالی کنار زن عهَ بَد کٌ نشستو
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ٌ ی شالو بَد کٌ با . داشتند در نَرد نراسو ٍ جشن صحبت نی کردند حَاسو بٌ گَش
 .صدای نرضیٌ خانو سرم رٍ باال گرفتو

 .نیناجَن برادر زادى ی يهسرتَن خیلی خَشگلٌ -

 .ناشاءاهلل يو صَرتش زیباست يو سیرتش. آرى: زن عهَ

 :نادربزرگ شیدا کٌ با ناى بانَ صحبت نی کرد، گفت

 دخترم درست تهَم شدى؟ -

 .بلٌ، البتٌ اگٌ خدا بخَاد قصد دارم برای سال بعد دکترا شرکت کنو -

ٌ ی : ناندانا ٌ زٍر نايان خَندم، اصال حَصل ٌ حالت، نن تا لیسانسو ب خَش ب
يهیشٌ بًش نیگو بیچارى دختری کٌ قرارى زن تَ بشٌ؛ یا باید . درس خَندن رٍ ندارم

 .دانشهند باشٌ یا تَ بٌ زٍر دانشهندش نی کنی

 .يهٌ خندیدیو

خَدم براش درنظر .. کو نیست دختِر خانو، نجیب، خَشگل، تحصیل کردى: نرضیٌ خانو
 .دارم، ان شاء اهلل بعد سانان نَبت نايان يستش

 .ان شاء اهلل: زن عهَ

 .شیدا از پیش سعید بلند شد ٍ اٍند پیشهَن

 چی نی گین شها؟: شیدا

 .يیچی عزیزم، داریو از دیکتاتَری نايان نی گیو: ناندانا

 چرا، چَن گفت حتها باید لیسانس بگیری؟: شیدا



 

www.lovelyboy.blog.ir 

99 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

حاال ببینیو نانان چٌ دختری انتخاب کردى، . تازى نگٌ راضی بٌ لیسانس نی شد: ناندانا
ٌ کو حالش رٍ بگیرى  .خدا کنٌ از این دخترای پررٍ باشٌ ی

ٌ خیرم اصال پررٍ نیست، تازى خیلی يو دختر نايیٌ: شیدا  .ن

نی بینی افسانٌ جَن؟ يیچ کس نن رٍ حساب . پس جنابعالی يو نی دٍنین: ناندانا
 .نهی کنٌ

 :بٌ حرفش لبخند زدم کٌ گفت

 .راستی این سری کٌ نن ٍ شیدا رفتیو بیرٍن تَ يو باید بیای -

 .حتها -

نا داشتیو در نَرد خرید عید صحبت نی کردیو کٌ سَگل . بحث يانَن از بزرگترا جدا شد
 .يو اٍند پیشهَن

َ  يو خداحافظی کردیو ٍ رفتیو البتٌ بهاند کٌ زن . بعد از رفتن نًهَن يا، نن ٍ ناى بان
ٌ قدر اصرار کرد شب اٍن جا بخَابیو  .عهَ چ

 .خیلی خانَادى ی خَبی بَدن، ان شاءاهلل کٌ خَشبخت بشن بٌ حق علی: ناى بانَ

 .باید برای عقدشَن بریو خرید. آرى خَشبخت بشن -

 .نن پارچٌ دارم نادر، يهَن رٍ نی دٍزم_

 راستی با نادربزرگ شیدا چی نی گفتین؟. باشٌ -

البتٌ در نَرد . دربارى ی سفرش بٌ حج حرف نی زد. فاطهٌ خانو ٍاقعا زن خَش صحبتیٌ -
 .حدس نی زنو کٌ در نَردت فکرایی دارن. تَ يو زیاد سَال پرسید

 چٌ فکری؟ -
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 .نگايشَن بٌ تَ خریدارانٌ بَد -

 :با خندى گفتو

 تَ يهین زنان کَتاى فًهیدی؟ -

خَدت کٌ دیدی، نرضیٌ خانو با ير حرفی دربارى ی عرٍس . نن براساس تجربٌ نیگو -
 .بعدیش بٌ تَ نگاى نی کرد

 .نهی دٍنو، خداکنٌ اشتباى فًهیدى باشین -

 .خَش قد ٍ باال يو يستش. چرا نادر؟ پسر خَبی بَد -

 ناى بانَ ينَز چیزی نعلَم نیست شها از پسِر تعریف نی کنی؟ -

 .در رٍ با ریهَت باز کردم ٍ ناشین رٍ داخل حیاط بردم

*** 

صدای اس ام اس گَشیو اٍند؛ . تَ اتاقو بَدم ٍ نهازم رٍ کٌ قضا شدى بَد نی خَندم
 .شیدا بَد

ساعت پنج . سالم خانو خَشگلٌ، فردا نن ٍ ناندانا نی ریو خرید، تَ يو باید بیای »
ٌ ایو  «.خَب بخَابی. عصر جلَی در خَن

 .خَدش بریدى ٍ دٍختٌ بَد، فقط اطالع رسانی کرد. خندى ام گرفت

ٌ خیر. سالم، باشٌ عزیزم نیام» :نن يو براش نَشتو  «.شبت ب

تَ . صبح کٌ بیدار شدم، بعد از خَردن صبحانٌ آنادى شدم ٍ با ناى بانَ خداحافظی کردم
کار . چند رٍزی بَد کٌ شرکت رٍ تعطیل کردى بَدم. حیاط رفتو ٍ ننتظر نَندم تا بیان
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بیرٍن . صدای زنگ گَشیو اٍند. اصلیهَن بعد از عید، سر پرٍژى ی فانَس شرٍع نیشٌ
 .شیدا ٍ ناندانا تَ ناشین ننتظرم بَدند. رفتو

 .در عقب رٍ باز کردم ٍ نشستو

ٌ خیر -  .سالم، عصرتَن ب

 .سالم عزیزم: ناندانا

 .سالم بر خَايرشَير گرام: شیدا

 :خندیدم ٍ گفتو

 اٍن یکی خَايرشَير کجاست؟ -

 .با آقا داناد رفتن خرید، بٌ نا يو گفتن بریو يهَن پاساژ: شیدا

 .خدارٍشکر جَاب آزنایش  يو نثبت بَد: ناندانا

 .خَشبخت بشن -

 .ناندانا اٍن قدر برانَن حرف زد کٌ نفًهیدیو کی رسیدیو

نن یٌ پیراين . ٍقتی داخل رفتیو، از يهَن اٍلش انتخاب ٍ خرید لباس رٍ شرٍع کردیو
آستین دار بنفش تیرى کٌ کَتايیش تا باالی زانَ بَد ٍ با شال طالیی ٍ کفش عرٍسکی 

. شیدا ٍ ناندانا يو تا یک ساعت بعد از نن خریدشَن رٍ انجام دادند. طالیی خریدم
برای انتخاب لباس رفتیو پیش سَگل ٍ سانان کٌ تنًا بَدند ٍ خَد سَگل گفتٌ بَد 

 .حتها بریو

ٌ ی خریدا رٍ خَدتَن تنًایی برین: شیدا  .خب دیگٌ نا بریو، بقی

 .افسانٌ، ناندانا جان شها بیاید بریو... نانرد نباشین دیگٌ، اصال تَ برٍ: سَگل
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 .آرى افسانٌ خانو، خَشحال نی شیو: سانان

َ  يو تنًاست -  .نهنَن ان شاءاهلل بعد دیر نیشٌ، ناى بان

ٌ اش رٍ بَسیدم ٍ بعد از خداحافظی از يو جدا شدیو  .جلَ رفتو ٍ گَن

 .شیدا پشت سر نا نی اٍند؛ داشت با تلفن حرف نی زد

ننو قرارى برم نطب پیش سعید، اگٌ دیرت . افسانٌ جَن، ناندانا نیان دنبالش: شیدا
 .نهیشٌ بیا زٍد بریو

 .نٌ، نهنَن خَدم با تاکسی نیرم -

 .اصال اٍل تَ رٍ نی رسَنو. این چٌ حرفیٌ: شیدا

 .نٌ عزیزم، نشکلی نیست خَدم نیرم -

 .شیدا تَ برٍ، نا کٌ بریو افسانٌ رٍ يو نی رسَنیو: ناندانا

 .نزاحو نهیشو.. نٌ، اصال -

 .چٌ نزاحهتی، بریو: ناندانا

 .با چنان جدیتی گفت کٌ دیگٌ ساکت شدم

 .شیدا زٍد رفت؛ ٍلی نا دى دقیقٌ طَل کشید تا بیان دنبالهَن

 .افسانٌ جَن بریو بیرٍن؛ نثل اینکٌ اٍندن: ناندانا

با يو از پاساژ بیرٍن اٍندیو ٍ ناندانا بٌ سهت یٌ لندکرٍز نشکی رفت، در عقب رٍ باز 
 .کرد ٍ اٍل خَدش نشست، بعد نن نشستو
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. رٍ بٌ يردٍشَن سالم کردم. برادرش پشت فرنَن بَد ٍ شَيرش يو جلَ نشستٌ بَد
ٌ زٍر  شَير ناندانا سالم ٍ احَالپرسی گرنی کرد؛ انا برادرش یٌ سالم خشک ٍ خالی  يو ب

پشیهَن شدم کٌ اٍندم، سرم رٍ بٌ سهت شیشٌ چرخَندم ٍ خیابَن يا رٍ . انجام داد
حَاسو بٌ حرف يای ناندانا بَد کٌ داشت درنَرد خریدياش برای . نگاى نی کردم

شَيرش تعریف نی کرد، يهسرش يو با اشتیاق بٌ حرفش گَش نی داد؛ نشخص بَد 
 .خیلی يهدیگٌ رٍ دٍست دارند

ساعت يا خریدکردنت .. ناندانا تازى فًهیدم کٌ کانران از دستت چی نی کشٌ: نايان
 .طَل نی کشٌ، بعد از اٍنو تا چند ساعت باید تعریفات تَ رٍ تحهل کنٌ

 .نگٌ نٌ کانران؟ بیچارى زن تَ چی نی کشٌ.. کانران نثل تَ بی ذٍق نیست: ناندانا

 .نايان جان راست نیگٌ، نن خَدم دٍست دارم برام تعریف کنٌ: کانران

 .نن يو يهچنان ساکت بَدم ٍ داشتو بٌ صحبت ياشَن گَش نی دادم

خانو بٌ نظر شها خریدکردن خانَنا خیلی طَل .. اصال بذار از نًهَنهَن بپرسو: نايان
 .نهی کشٌ؟ ير چی شها بگین قبَلٌ

 ..راستش، چی بگو -

 :بعد از چند لحظٌ گفتو. نکث کردم، نهی دٍنستو چی بگو؛ درٍاقع حق داشت

بٌ .. نن خَدم تَ خریدکردن اصال ٍسَاس ندارم؛ انا اگٌ بخَام راستش رٍ بگو، بلٌ -
ٌ ش يو سَگل؛ انا  نظرم بعضی خانَنا ٍاقعا تَ خریدکردن خیلی ٍسَاس دارن، نهَن

ٌ ای برای خریدکردن  اینو باید در نظر داشت کٌ بعضی از آقایَن يو يهیشٌ حَصل
 .ندارن

 .تیکٌ آخر حرفت رٍ قبَل دارم؛ انا اٍلشَ نٌ: ناندانا
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 تَ چی نايان؟. ٍلی نن چَن کانال ننطقی يستو با حرفتَن نَافقو: کانران

 :از آینٌ یٌ نگاى بٌ نن انداخت ٍ گفت

 .ننو تقریبا نَافقو -

 .داخل کَچٌ رسیدیو

 .ببخشید زحهت دادم -

 .برٍ بٌ سالنت. این چٌ حرفیٌ عزیزم: ناندانا

 .بفرنایید داخل -

 .خیلی نهنَن، ان شاءاى فانیل کٌ شدیو دعَتهَن کنین نیایو: کانران

 تَ باز خَدت رٍ دعَت کردی؟: ناندانا

 .چشو دعَت نی کنو، قدنتَن رٍی چشو -

ٌ خیر -  .خداحافظ، شبتَن ب

 .بٌ سهت در رفتو، ينَز اٍن جا بَدند تا نن برم تَ

صدای . در رٍ کٌ با کلید باز کردم، دستی براشَن تکَن دادم ٍ رفتو تَ ٍ در رٍ بستو
 .ناشین اٍند؛ یعنی رفتند

ٌ ان برادرش يو اٍل فکر کردم از . ناندانا خیلی دختر خَبیٌ، اصال احساس نکردم کٌ غریب
 .حضَر نن راضی نیست؛ انا انگار کال برخَرد خشک ٍ جدی داشت

افکارم رٍ . نهی دٍنو چرا فکر نی کردم شیدا از رٍی عهد کاری کرد کٌ نن با اٍن يا بیام
 .پس زدم، اصال قضاٍت بیجا نهی کنو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

105 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

*** 

ٌ ی عهَ . البتٌ زن عهَ برای شام دعَتهَن کرد. انشب سال تحَیلٌ ٍ قرارى بریو خَن
ٌ شَن  دیرٍز با ناى بانَ رفتیو بًشت زيرا، تقریبا سٌ ساعت اٍن جا بَدیو ٍ عهَ اینا يه

ٌ زرد داشتو کٌ يهَن جا پخش کردیو. اٍندند حاال کٌ نزدیک سال تحَیلٌ، دلو . نذر شل
اگٌ بٌ خَدم بَد انرٍزم نی رفتو؛ ٍلی سَگل نذاشت، گفت دیرٍز . يَای بابا رٍ کردى

 .خیلی خَدت رٍ اذیت کردی

ٌ جا بَی عید رٍ نی داد ٌ ی عهَ نحهد کٌ رسیدیو، يه ٌ شَن خیلی خَشگل تر . خَن باغچ
ٌ جا رٍ گرفتٌ بَد. شدى بَد بعد از احَالپرسی . داخل کٌ رفتیو، بَی قَرنٌ سبزی يه

 .گرنی کٌ شد، يهٌ نشستٌ بَدیو ٍ دربارى ی نراسو سَگل صحبت نی کردیو

 :سرگرم صحبت با سَگل بَدم کٌ زن عهَ گفت

ای ٍای سرگرم شدم یادم رفت، سَگل جان پاشَ بریو شام رٍ بکشیو، دیر نشٌ تا سال  -
 .تحَیل

 .نن ٍ شیدا يو يهراى سَگل برای کهک رفتیو

*** 

عهَ قرآن . بعد از شام تَ پذیرایی نشستٌ بَدیو ٍ ننتظر اینکٌ سال تحَیل بشٌ
َ  يو دعا نی خَندند نن يو برای بابا فاتحٌ ٍ صلَات . نی خَند، زن عهَ ٍ ناى بان

 .نی فرستادم کٌ صدای شلیک تَپ از تلَیزیَن نشَن داد کٌ سال تحَیل شدى

 .سال نَ نبارک، ان شاء اهلل سالی پر از خَشی ٍ سالنتی برای يهٌ باشٌ: عهَ

ِان یکاد بٌ نا . رٍبَسی کردیو ٍ عهَ عیدی بٌ يهٌ کارت يدیٌ داد ٍَ زن عهَ يو پالک 
 .دخترا، پارچٌ بٌ ناى بانَ ٍ پیراين برای عهَ ٍ سعید
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. چَن فانیل کو جهعیتی يستیو، خیلی زٍد تهَم شد. دٍ رٍز اٍل بٌ عیددیدنی گذشت
ٌ ی عهَ؛ بعد از ظًر . البتٌ آشنايا رٍ برای بعد از عقد سَگل گذاشتیو فردا صبح نیرم خَن

 .نراسو عقدى

 .ٍسایلو رٍ آنادى کردم، قرارى ساعت دى با سَگل برم آرایشگاى، شیدا يو نیاد يهَن جا

*** 

سَگل چندبار بًو زنگ زد کٌ دیر . صبح با ناى بانَ خداحافظی کردم ٍ سریع راى افتادم
نی خَاستو با ناشین خَدم برم؛ ٍلی . از صداش نشخص بَد خیلی استرس دارى. نکنو

 .سَگل گفت انرٍز خیلی شلَغ نیشٌ، بعدش يو سانان نا رٍ نی برى

کرایٌ رٍ حساب کردم، پیادى . سعید با سانان دم در صحبت نی کردند. جلَی در رسیدم
 .شدم ٍ بٌ سهتشَن رفتو

ٌ خیر -  .سالم، صبح ب

 .سالم بر خَاير عزیزم: سعید

 سالم افسانٌ خانو، خَب يستین؟: سانان

 .نبارک باشٌ، خَشبخت بشید. نهنَن -

 .آنادى باشید االن نی ریو. نچکرم: سانان

 .حتها، فقط نن برم ٍسایلو رٍ بذارم -

 .تَ حیاط سَگل ٍ شیدا رٍ دیدم

ٌ يا -  ببخشید، دیر اٍندم نٌ؟. سالم بچ

 .نٌ، بٌ نَقع اٍندی. سالم: سَگل
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 .شها برین، افسانٌ جان ٍسایلت رٍ بدى نن ببرم داخل: شیدا

 زحهتت نشٌ؟ -

 .نٌ عزیزم -

 :شیدا کٌ رفت، رٍ بٌ سَگل گفتو

 .نبارکت باشٌ خَايری، خَشبخت بشی -

 .افسانٌ خیلی استرس دارم. نرسی عزیزم: سَگل

ترس برای چی؟ صلَات بفرست، تا چند ساعت دیگٌ کٌ خطبٌ رٍ بخَنن راحت  -
 .نیشی

ٌ ش قرآن نی خَنو.. خداکنٌ -  .خَب اٍند... راستی استخارى  يو کردم. از دیشب يه

 .بریو دیگٌ، يهسر جنابعالی ننتظرى. خب خدارٍشکر -

 :درحالیکٌ بیرٍن نی رفتیو، گفت

 .ينَز يهسرم نشدى -

 .باالخرى کٌ نیشٌ عزیزم -

تَ . تَ راى شیدا دیگٌ این قدر سر بٌ سرشَن گذاشت کٌ صدای يردٍشَن دراٍند
 .آرایشگاى رفتیو؛ جای ندرن ٍ شیکی بَد، از دٍست يای شیدا بَد کٌ نعرفی کرد

 .یٌ خانو تقریبا سی سالٌ با نَيای بلَند جلَنَن اٍند

 .سالم، بفرنایید -

 .نعین يستو، ایشَن يو دخترعهَم يستن: سَگل



 

www.lovelyboy.blog.ir 

108 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .سالم، خَشبختو -

 پس شیداجان نیَند؟. ننو يهین طَر عزیزم، نگار يستو -

 .قبل از اینکٌ جَابش رٍ بدیو، شیدا سریع اٍند

 نثل اینکٌ آشنا شدین با يو؟. سالم نگار جَن، پایین کار داشتو: شیدا

 عرٍس خانو کدٍنٌ؟. خب لباساتَن رٍ دربیارین. آرى دیگٌ: نگار

 :شیدا با دست سَگل رٍ نشَن داد

 .ایشَن عرٍس ٍ البتٌ خَايرشَير نن يستن -

بعد از چند دقیقٌ دٍ نفر . سَگل تَ یٌ اتاق دیگٌ رفت، نن ٍ شیدا يو رفتیو نشستیو
اٍنی کٌ . خیلی صهیهی ٍ خَنگرم برخَرد نی کردند. اٍندند ٍ نیکاپ نا رٍ شرٍع کردند

 .نن رٍ آرایش نی کرد اسهش نحیا بَد

 ناشاءاهلل پَست خَبی داری، چیز خاصی استفادى نی کنی؟: نحیا

 .نٌ، نعهَال ضد آفتاب نی زنو -

 لباست چٌ رنگیٌ؟. پس ذاتا خَبٌ: نحیا

 .بنفش -

 نشکلی ندارى يهَن رنگ کار کنو؟ -

 .نٌ، خَبٌ -

نَيام رٍ قًَى ای تیرى کردى . یک ساعتی کار نیکاپ طَل کشید، بعد سراغ نَيام رفت
با نظرخَايی از شیدا ٍ . بَدم، رنگش کهی براق بَد، نحیا يو از رنگش تعریف کرد
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ٌ باز کار کرد بعد از اینکٌ نايارنَن رٍ خَردیو، الک . نًسا نَيام رٍ فر کرد ٍ شینیَن نیه
ٌ نفرنَن تهَم شد. يو برانَن زد نن کٌ خیلی راضی بَدم، شیدا ٍ . ساعت دٍ کار ير س

نن ٍ شیدا يو یٌ ربع بعد . سَگل کٌ سانان اٍند دنبالش رفت. سَگل يو يهین طَر
 .کٌ سعید اٍند، رفتیو

 :سعید تا چشهش بٌ نا افتاد سَتی زد

 .بفرنایید! بٌ بٌ خانهای خَشگل -

 .ٍ در ناشین رٍ برانَن باز کرد

 .سالم داداش گلو، خَشتیپ شدیا -

 .نگٌ اینکٌ خَايرم تعریف کنٌ، بعضیا کٌ اصال نهی بینن -

 .بعد از حرفش از آینٌ بٌ شیدا اشارى کرد

اگٌ ننظَرت بٌ ننٌ کٌ باید بگو ير کسی نثل طرف نقابلش برخَرد نی کنٌ، نگٌ : شیدا
ٌ جَن؟  نٌ افسان

 :سعید نذاشت نن چیزی بگو، سریع گفت

 .آخٌ عزیزم نن کٌ ير رٍز دارم نیگو تَ خَشگلی، البتٌ اٍلشو بٌ يردٍتَن گفتو -

سعیدجان اگٌ نظر نن نًهٌ، باید بگو کٌ ير نردی اٍن جَر کٌ از خَايرش تعریف  -
 .نی کنٌ باید برای خانهش چندبرابر ٍ از تٌ دل باشٌ

 .نن کٌ نخلص خانهو يستو، تعریف اساسی باشٌ ٍاسٌ ٍقتی کٌ کسی نباشٌ: سعید

 !ِاِا سعید خجالت بکش جلَی افسانٌ: شیدا

ٌ ی بلند رياش کردم  .با این حرف شیدا خندى ام رٍ کٌ نگٌ داشتٌ بَدم، با یٌ قًقً
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 .عزیزم افسانٌ از خَدنَنٌ: سعید

 :شیدا يو با لبخند گفت

 !ٍاقعا کٌ، بی حیا -

ٌ ی عهَ کٌ رسیدیو، ساعت تقریبا نزدیک سٌ بَد خَب شد بٌ سعید گفتو برى . بٌ خَن
ٍقتی جلَی ٍرٍدی . با شیدا پیادى شدیو. دنبال ناى بانَ، ٍگرنٌ خَدم نهی رسیدم

 .رسیدیو، نرضیٌ خانو با پسرش، نايان، داشتند حرف نی زدند

 .با دیدن نا برگشتند

 .سالم -

 .سالم خالٌ، سالم داداش نايان -

ٌ جان؟: نرضیٌ خانو  سالم دخترای گلو، خَبی افسان

 .نهنَن -

 با سعید اٍندین؟: نايان

 سَگل اینا اٍندن؟. آرى، االن رسیدیو: شیدا

ٌ گل آنادى نبَدى رفتن بگیرن: نرضیٌ خانو ناشاءاهلل بزنو بٌ تختٌ . نٌ، نثل اینکٌ دست
 .يردٍتَن خیلی ناز تر شدین

زن عهَ ٍ عهَ نحهد يو اٍن قدر . بعد از چند دقیقٌ باالخرى شیدا رضایت داد بریو داخل
رفتو تَ اتاق سَگل لباسو . از يردٍنَن جلَی بقیٌ تعریف کردند کٌ از خجالت آب شدیو

شاید دلیل تغییر زیاد صَرتو بٌ این خاطر . تَ آینٌ یٌ نگاى بٌ خَدم کردم. ٍ عَض کردم
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رژم صَرتی بَد؛ ٍلی آرایش . بَد کٌ خَدم در حالت عادی کهتر آرایش نی کردم
 .بعد از اینکٌ خَدم رٍ ِچک کردم، پایین رفتو. چشو يام تقریبا تیرى بَد

ٌ ی نًهَن يا دٍر سفرى ی عقد ایستادى بَدند شیدا قند نی سابید . عاقد اٍندى بَد ٍ يه
طبق نعهَل با . ٍ نن ٍ یلدا دٍ طرف پارچٌ رٍ رٍی سر عرٍس ٍ داناد گرفتٌ بَدیو

ٌ ٍسیلٌ عاقد، سَگل بلٌ رٍ داد ٌ بار خَندن خطبٌ ب يهٌ کادٍياشَن رٍ دادند، نن دٍ . س
 .سَگل رٍ بغل کردم. ایستادم خلَت کٌ شد جلَ رفتو. تا سکٌ براشَن خریدى بَدم

 .تبریک نیگو عزیزم، خَشبخت بشی -

 :اٍن يو درحالیکٌ بغض کردى بَد گفت

 .نهنَن خَايری -

 .تبریک نیگو آقا سانان، ان شاء اهلل خَشبخت بشید ٍ يهیشٌ عاشق يو بهَنید -

 :با یٌ لبخند نحَی گفت

ٌ خانو، انیدٍارم لیاقتش رٍ داشتٌ باشو -  .خیلی نهنَن افسان

 .قطعا دارین -

سرگرم صحبت با یلدا بَدم . برادرش نايان يو اٍند جلَ، نن رفتو کنار کٌ راحت باشن
 .کٌ سَگل صدام کرد

 جانو سَگل؟ -

 کجایی؟ نهی خَای با خَايرت یٌ عکس بگیری؟ -

 .گفتو خلَت شد بیام -
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چند تا عکس گرفتیو کٌ تَ یکیش يو یلدا بَد؛ انا با زنگ گَشیش عذرخَايی کرد ٍ 
ٌ نظرم . آخرین عکس، شیدا ٍ سعید ٍ برادر نغرٍر داناد يو اضافٌ شدند. رفت حیاط ب

اخالق سانان خیلی صهیهی تر ٍ با احترام بیشتری بَد، البتٌ برادرش يو نحترم بَد؛ 
ٌ کو خشک برخَرد نی کرد  .ٍلی ی

 .خب يهٌ سِر جاتَن باشین، نن ٍ يهسرم يو بٌ عکس اضافٌ بشیو: ناندانا

ٌ ی نًهَنا کٌ رفتند، . ساعت شیش بَد کٌ سَگل ٍ سانان رفتن آتلیٌ َ  يو بقی زن عه
 .خانَادى ی سانان ٍ شیدا رٍ برای شام نگٌ داشتند

داشتو بٌ . ساعت نزدیک ُنٌ بَد ٍ يهٌ داخل پذیرایی بَدیو ٍ صحبت نی کردیو
ٌ خانو بٌ سهتش  حرف يای شیدا گَش نی دادم کٌ با شنیدن اسو خَدم از زبَن نرضی

 .کنار پسر ٍ شَيرش نشستٌ بَد. برگشتو

 جانو؟ -

ٌ جان نیگو دیگٌ باید دٍر یکی از کارنندات رٍ خط بکشی: نرضیٌ خانو  .افسان

 .ننظَرش بٌ سَگل بَد

 .آرى دیگٌ، بٌ يرحال يهسر ٍ زندگی نشترک خیلی از کار نًو ترى -

 .ٍلی نن اگٌ جای تَ باشو یا بیشتر ازش کار نی کشو یا اخراجش نی کنو: شیدا

ٌ خانو يو بٌ دفاع از سَگل جَاب داد  :بٌ حرفش خندیدم ٍ نرضی

 .شیدا بخَای پشت سر عرٍسو تَطئٌ کنی نن نی دٍنو ٍ تَ -

 :پدر سانان يو کٌ تا االن ساکت بَد، گفت

 .نرضیٌ راست نیگٌ -
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 :زن عهَ اٍند ٍ صَرت شیدا رٍ بَسید ٍ گفت

 ِا عرٍسو رٍ غریب گیر آٍردین؟ -

 :شیدا يو با لحن لَسی گفت

 .نی بینی نانان اذیتو نی کنن -

 .يهٌ بٌ لحنش خندیدیو

نن ٍ شیدا يو بٌ شدت در رفت ٍ آند . سَگل ٍ سانان کٌ اٍندند، شام رٍ کشیدیو
 .بَدیو

ٍقتی برگشتو، فًهیدم . در حین کارم سنگینی نگايی رٍ رٍی خَدم احساس نی کردم
ٌ خانو بَدى ٍ يربار يو با لبخند نگايو نی کرد آخرین بار کٌ تقریبا چیدن نیز تهَم . نرضی

شدى بَد، برگشتو کٌ نًهَن يا رٍ دعَت بٌ شام کنو، نرضیٌ خانو پیش دستی کرد ٍ 
 :گفت

 .عزیزم خستٌ نباشی، کاش نی ذاشتی کهکت کنیو -

 :لیالخانو، نادر شیدا، يو گفت

 .راست نیگٌ دخترم، این شیدای ٍرپریدى يو یٌ خط درنیَن کهک نی کنٌ -

ٌ ی کاريا رٍ زن عهَ خَدشَن انجام دادن. نٌ نهنَن، کار خاصی نبَد -  .يه

از صبح بیشتر کاريای سَگل رٍ دٍشت بَدى، تازى عقدکنَن شیدا ٍ سعید يو : لیالخانو
 .ان شاءاهلل يهٌ برای عرٍسیت جبران نی کنیو عزیزم. يهین طَر بَد

 .خجالتو ندین، نن کاری نکردم -

 :آقا نايان نغرٍر  يو کٌ کال ساکت بَد گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

114 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .خالٌ درست نیگن، البتٌ اٍن دٍتا زٍج يو حسابی باید جبران کنن -

ٌ ام رٍ بَسید ٍ گفت  :سَگل يو از سالن پذیرایی بیرٍن اٍند، جلَم ایستاد ٍ گَن

ٌ خانو يو يستیو -  .نا چاکر افسان

 .بٌ لحنش خندیدیو

ٌ ی نًهَن يا رضایت دادند شام  باالخرى بعد از دى دقیقٌ تعریف از نن، البتٌ با حضَر يه
 .بخَریو

*** 

دٍ رٍز بعد يو بٌ گشت ٍ گذار گذشت؛ نَزى، دربند، نهایشگاى ٍ خیلی جايای دیگٌ کٌ 
البتٌ تَ بعضی از . يهراى سَگل ٍ سانان، سعید ٍ شیدا، ناندانا ٍ شَيرش نی رفتیو

یلدا آخرین بار برام گفت کٌ ينَز . جا يا یلدا ٍ برادر شَير نغرٍر سَگل يو نی اٍندند
گفت تَ اّیام عید نذاشتن برى؛ . يو نتَنستٌ نشَنی از ندارکی کٌ نی خَاستو پیدا کنٌ

دیگٌ احساس نی کنو . یعنی نی خَاستند نسافرت برن کٌ بٌ یلدا يو نرخصی دادند
ٌ  يو نیرى شاید  فرستادن یلدا بٌ اٍن خَنٌ اشتباى بَدى؛ ٍلی خَدش نیگٌ تا یٌ ناى دیگ

 .تَنست کاری کنٌ

ٌ ای ٍارد  حاال کٌ قرارى از بعد عید برای پرٍژى ی فانَس بیشتر ببینهش، باید از راى دیگ
خانَادى يا برای يفتو قرار گذاشتند یٌ سفر چند رٍزى بٌ کیش داشتٌ باشیو کٌ . شو

گرچٌ اکثریت برای کیش . بلیت جَر نشد؛ انا تعیین کردند کٌ يهَن رٍز بریو شهال
 .راضی بَدند؛ ٍلی يهین سفر کَچیک رٍ يو غنیهت دٍنستند
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داشتو ٍسایلو رٍ جهع نی کردم، سَگل زنگ زد ٍ گفت باید پیش اٍنا باشو ٍ نیان 
َ  يو با ناشین عهَ اینا نی اٍند. دنبالو ساعت ُنٌ راى نی افتادیو کٌ برای نايار . ناى بان
 .برسیو

یٌ نانتَی کرم با شلَار جین ٍ شال نشکی پَشیدم، آرایش خیلی نحَی انجام دادم ٍ 
 .تَ حیاط رفتو

 چیزی جا نذاشتی نادر؟: ناى بانَ

 .نٌ، تا اٍن جا کٌ یادم بَد آٍردم -

ٌ ای کٌ دیشب درست کردی آنادى کردم برای يهٌ، اینو سًو شها -  .الَی

 .یٌ پالستیک داد دستو کٌ تَش پر از خَراکی بَد

 .صدای زنگ در اٍند

 .اٍندن، نن ٍسایل رٍ نیارم شها در رٍ باز کن -

ساک خَدم ٍ ناى بانَ رٍ برداشتو، یٌ نگاى کلی بٌ حیاط ٍ در ٍرٍدی انداختو ٍ بیرٍن 
 .رفتو

 .سالم بٌ يهگی -

ٌ يات رٍ، االنو سَگل اینا نی رسن: عهَ  .سالم دخترم، بدى نن ٍسیل

 .داشتو با زن عهَ نینا احَالپرسی نی کردم کٌ صدای ناشین اٍند

ٌ يا اٍندن، برٍ عزیزم: زن عهَ ٌ ت سر نیرى، ٍگرنٌ با . بچ نی دٍنو پیش نا حَصل
 .خَدنَن نی بردیهت
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در عقب باز . بعد از خداحافظی ازشَن بٌ سهت ناشینی کٌ اٍن طرف کَچٌ بَد، رفتو
 .از ندل ناشین فًهیدم کٌ نال سانان نیست ٍ برای برادرشٌ. شد ٍ سَگل بیرٍن اٍند

 سالم، خَبی؟ -

 سالم خانو خَشگلٌ، پس چیزی نیاٍردی؟ -

 .عهَ ساکو رٍ گذاشت تَ صندٍق خَدش -

 :دستو رٍ باال آٍردم ٍ ادانٌ دادم

 .جز این نایلَن خَراکی -

 .بریو بشینیو، این دٍتا برادر ننتظر نَندن. اصل کاری يهَنٌ -

 .اٍل نن نشستو بعد سَگل نشست

 .سالم، ببخشید ننتظر نَندین -

 سالم افسانٌ خانو، نٌ بابا این چٌ حرفیٌ؟ -

 .برادرش يو یٌ سالم خشک ٍ خالی کرد

 .از يهَن اٍلش کٌ نشستیو، سَگل شرٍع بٌ حرف زدن کرد

ٌ خانو : سانان ٌ کو نا رٍ سرگرم کن، فقط برای افسان اٍن پشت چٌ خبرى؟ سَگل جان ی
 حرف نی زنی؟

ٌ ست، خب شها دٍتا يو با يهدیگٌ حرف بزنید: سَگل  .حرفانَن دخترٍن

چیزی . راستش نن حین رانندگی زیاد حرف نهی زنو، بیشتر شنَندى ام: نايان
 نهی خَرین؟
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 .چرا آقانايان، افسانٌ نثل اینکٌ یٌ چیزایی آٍردى برانَن: سَگل

 :نایلَن رٍ باز کردم ٍ گفتو

 .آرى، خَب شد یادم انداختی -

ٌ  يو کٌ  چًارتا ساندٍیچ درآٍردم ٍ گذاشتو داخل بشقاب ٍ دادم دست سَگل، یٌ نَشاب
 .نصفش یخ زدى بَد پیدا کردم ٍ با لیَان درآٍردم

ٌ يای افسانٌ حرف ندارى: سَگل  .الَی

 .نَش جان -

ٌ ام بَدى. يهٌ شرٍع بٌ خَردن کردند ٌ قدر گشن  .ٍقتی نی خَردم، تازى فًهیدم کٌ چ

 .خیلی نهنَن، ٍاقعا گرسنٌ بَدم: سانان

 .نَش جان، بازم يست -

ٌ شَن دٍتا خَردند. نايان يو تشکر کرد  .يه

سَگل از دیدن نناظر ذٍق نی کرد، آخرش يو ير دٍ برادر رٍ راضی کرد کٌ برای 
ٌ ش فیلو . يَاخَری پیادى بشن ٌ کو قدم زدیو، سَگل يو کٌ دٍربینش رٍ آٍردى بَد يه ی

 :بعد از نیو ساعت گفتو. ٍ عکس نی گرفت

 سَگل راى نیفتیو؟ -

 .تازى نی خَایو بریو اٍن طرف -

ٌ اید برین تَ ناشین: سانان  .اگٌ خست

ٌ خیرم خستٌ نیست: سَگل  .ن



 

www.lovelyboy.blog.ir 

118 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .رسیدیو قَل نیدم سِرحال باشو. چرا، دیشب اصال خَابو نُبرد -

ٌ خانو: سانان  .نايان سَییچ رٍ بدى افسان

 .ننو خستٌ شدم، شها يو زٍد بیاین: نايان

َ تر از نن راى افتاد ٌ ست، فکر کنو چَن از ناشین . جل از صَرتش نهی شد فًهید کٌ خست
 .دٍر شدى بَدیو ٍ برای اینکٌ نن تنًا نرم اٍند

 .با سکَت بٌ ناشین رسیدیو، دزدگیر رٍ زد ٍ سَار شدیو

 سردتَن نیست؟: نايان

 .نٌ، يَا خیلی خَبٌ -

 .استراحت کنین -

ٌ ی راى رفتن نداشتو. نهنَن -  .تَ ناشین نهی تَنو بخَابو، بیشتر حَصل

 .برعکس سَگل شخصیت آرٍنی دارین -

 :با لبخند گفتو

خیلیو آرٍم نیستو، بٌ نَقعش ننو شیطنت نی کنو؛ انا بٌ نسبت سَگل آرى، خیلی  -
 .البتٌ نهی دٍنو از دید دیگران خَب بٌ نظر نی رسٌ یا نٌ.. آرٍم تر بٌ نظر نی رسو

 .نادرم ٍ ناندانا نعتقدن کٌ چًرى تَن آرانش دارى -

 :از آینٌ یٌ نگاى بٌ نن انداخت ٍ ادانٌ داد

 .کٌ البتٌ ننو باياشَن نَافقو -
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این حرف رٍ خیلی يا بًو زدند؛ انا تَ . َسرم رٍ پایین انداختو ٍ یٌ نهنَن آرٍم گفتو
احساس کردم با یٌ لحن خاصی این . آقایَن فقط بابا ٍ عهَ ٍ سعید بًو گفتٌ بَدند

درستٌ کٌ دخترم ٍ تا . اصال دٍست نداشتو فعال درگیر این جَر حرف يا بشو. حرف رٍ زد
ٌ دلیل نحبت کافی از بابا ٍ عهَ ٍ  ٌ حال درگیر احساسات جنس نخالف نشدم؛ ٍلی ب ب

شاید يو یٌ دلیل . سعید يو بٌ عنَان برادر، خیلی بٌ این جَر نسائل فکر نهی کردم
ٌ اش این بَد کٌ زیاد تَ اجتهاع بَدم ٍ شناختو از نرد يا زیاد بَد البتٌ این آقا . دیگ

بعد . نَسیقی الیتی پخش نی شد. نايان نٌ لحنش بد بَد ٍ نٌ اینکٌ نگاى بدی داشت
 .از دقایقی سَگل ٍ سانان يو اٍندند

 .پیادى شدیو، خیلی خستٌ بَدم. ساعت نزدیِک دٍ بَد کٌ بٌ ٍیالی عهَ رسیدیو

 .ٍای نثل اینکٌ نا آخرین گرٍيیو کٌ رسیدیو -

شها برین . درستٌ دیر رسیدیهظد ٍلی از نناظر ٍ این يَای عالی لذت بردیو: نايان
ٌ يا نیایو  .داخل نن ٍ سانان يو با ٍسیل

سالم کردیو ٍ رفتیو باال ٍ طبق . با يو رفتیو داخل، عهَ ٍ پدِر شیدا نشستٌ بَدند
 .نعهَل بٌ سهت اتاقی کٌ يهیشٌ بٌ نن ٍ سَگل نی رسید رفتیو

 !آِخیش یٌ استراحت َنشتی کنیو: سَگل

 .نن نیرم دٍش بگیرم -

ٌ سرى بخَابیو -  .پس ننو تَ یٌ برگٌ بنَیسو نزاحو نشن تا پنج ی

 .دیٍَنٌ -
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دیدم سَگل رٍ . بعد از یٌ دٍش سریع حاال ٍاقعا احساس نی کنو بٌ خَاب نیاز دارم
نن يو بعد از اینکٌ نَيام رٍ خشک کردم . تختش با يهَن لباس يا بٌ خَاب رفتٌ

 .خَابیدم

*** 

ٌ يا کٌ پایین رفتو، صدای خندیدن بلند آقایَن نی اٍند  .تَ آشپزخَنٌ رفتو. از پل

 .سالم، عصرتَن بخیر خانها -

ٌ شَن بًو سالم کردند  .يه

ٌ خانو ٌ جان عرٍسو کجاست؟: نرضی  افسان

 .رفت دٍش بگیرى، زٍد نیاد -

 .بیا بشین عزیزم یٌ چیزی بخَر، ضعف نکنی: زن عهَ

 .یٌ صندلی بیرٍن کشیدم ٍ نشستو

 نرسی، راستی ناى بانَ خَابیدى؟ -

ٌ اش نی کنن: زن عهَ ٌ کو فشارش باال بَد آقا نايان دارن نعاین  .ی

 ِا چرا؟ کجان نن برم ببینهش؟ -

 .چیزی نیست عزیزم نگران نباش، باال تَ اتاق اٍلی: نرضیٌ خانو

خیلی نگران بَدم، کاش زٍد تر نی فًهیدم ٍ نی رفتو . بلند شدم ٍ دٍبارى رفتو باال
 .پیشش

 .ناى بانَ رٍ تخت نشستٌ بَد ٍ نايان فشارش رٍ نی گرفت. در زدم ٍ ٍارد شدم
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 چی شدى؟ -

ٌ کو فشارم رفتٌ باال پسرم تَ زحهت انداختهت: ناى بانَ  .چیزی نیست دخترم، ی

 .این چٌ حرفیٌ نادر، ٍظیفهٌ: نايان

 .تازى فًهیدم این نايان بدبختو حضَر دارى

 فشارش چندى؟.. ببخشید حَاسو نبَد، سالم -

 :درحالیکٌ گَشیش رٍ تَ کیفش نی ذاشت، گفت

االن نیرم براش .. سالم، فشارش رٍ چًاردى يستش، دارٍياشَن نثل اینکٌ تهَم شدى -
 .تًیٌ نی کنو

 چرا نگفتی دارٍيات تهَم شدى بگیرم؟ -

 .شرنندى پسرم.. یادم رفت نادر: ناى بانَ

 .نٌ نادر، گفتو کٌ ٍظیفهٌ: نايان

 .ان شاء اهلل عرٍسیت جبران کنو: ناى بانَ

 :نايان يو با یٌ لبخند گفت

 .نفرینو نکنین -

 .نگَ نادر، ان شاء اهلل یٌ دختِر خانو، نجیب ٍ تحصیل کردى نصیبت شٌ: ناى بانَ

 .استراحت کنید تا نن برم دارٍياتَن رٍ بگیرم. نهنَن: نايان

 .خدا خیرت بدى نادر: ناى بانَ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

122 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

. بعد از اینکٌ رفت، پتَ رٍ رٍی ناى بانَ نرتب کردم، صَرتش رٍ بَسیدم ٍ بیرٍن رفتو
 .نی خَاستو خَدم برم دارٍياش رٍ بگیرم

 .در رٍ کٌ بستو، دیدم نايان يو از اتاق بیرٍن اٍند؛ سَییچ ٍ ُکتش دستش بَد

 .آقانايان نسخٌ رٍ بدین خَدم نیرم -

 .نٌ نشکلی نیست، خَدم نیرم -

ٌ اید، خَدم نیرم.. نٌ، آخٌ - ٌ  يو .. آخٌ شها انرٍز زیاد رانندگی کردین خست دارٍخَن
 .نی دٍنو کجاست

 :اخهی کرد ٍ گفت

 .فعال خداحافظ.. خانو نحترم نن خستٌ نیستو، جدا از اٍنو بیرٍن یٌ کاری دارم -

تَ فکر این رفتار جدی ٍ خشن بَدم کٌ با . یٌ خداحافظی زیرلب گفتو، اٍن يو زٍد رفت
 .صدای سَگل پریدم

 .ٍای چتٌ دختر، ترسیدم -

 ببخشید، نیگو چرا نرفتی پایین؟ -

 .ناى بانَ فشارش رفتٌ بَد باال اٍندم پیشش -

ٌ طَرى؟.. ِای ٍای -  االن چ

ٌ اش کرد، االنو رفتٌ دارٍياش رٍ بگیرى -  .خَبٌ، آقا نايان نعاین

دکتر عصبانی يو اٍند ٍ دارٍيای ناى بانَ رٍ . رفتیو تَ آشپزخَنٌ ٍ عصرٍنٌ خَردیو
شب کٌ شد، آقایَن کَبیدى درست . با سَگل ٍ شیدا رفتیو لب دریا قدم زدیو. بًش داد

 .کردند ٍ خَردیو
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يهٌ بٌ این نتیجٌ رسیدند کٌ فردا بریو جنگل ٍ نايار . ناى بانَ تا شب حالش بًتر شد
 .اٍن جا باشیو

چَن قرار بَد صبح زٍد بیدار بشیو، تقریبا زٍد . شب شیدا يو بٌ اتاقهَن اضافٌ شد
ٌ خانو ٍ . خَابیدیو اٍلین رٍزش کٌ خَب بَد، دیگٌ ٍاقعا براساس رفتار ٍ نگايای نرضی

ناندانا بٌ این نتیجٌ رسیدم کٌ یٌ فکرایی تَ سرشَنٌ؛ البتٌ چندباری  يو شیدا یٌ 
 .سَتی يایی دادى بَد

صبح یٌ نانتَی نشکی اسپرت با شلَار جین، شال طَسی ٍ سَیشرت خاکستری 
رفتو . سَگل زٍد تر رفتٌ بَد؛ چَن زن عهَ کارش داشت. پَشیدم ٍ آنادى پایین رفتو

 .پیش ناى بانَ نشستو

 خَبی ناى بانَ؟ -

ٌ ش حَاسش بٌ ننٌ -  .آرى نادر، خدا خیرش بدى آقا نايان رٍ، از دیرٍز يه

 .لطف کردن -

 .آرى ٍاقعا -

این سری خیلی راضی نبَدم؛ . راى افتادیو ٍ بٌ اصرار سَگل بازم يهرايشَن شدم
ٌ خاطر برخَرد دیرٍز نايان ٌ ای نیستو؛ ٍلی احساس نی کنو دیرٍز بی دلیل . ب آدم بی جنب

نن ٍاقعا خَدم نی خَاستو دارٍيای ناى بانَ رٍ بگیرم حرف الکی نزدم، . عصبانی شد
تَ ناشین نشستٌ بَدیو کٌ یادم . نهی دٍنو رٍ چٌ حسابی اٍن ندلی با نن حرف زد

 .افتاد کَلٌ پشتیو رٍ کنار در جا گذاشتو

ٌ م رٍ بیارم -  .سَگل نن زٍدی برم کََل
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طَل حیاط . قصد داشتو قبل از اینکٌ دکتر خشن برى تَ ناشین برگردم. سریع پیادى شدم
 .دیدم بلٌ، آقای دکتر کَلٌ بٌ دست دارى نیاد. رٍ طی کردم

 :جلَ رفتو ٍ درحالیکٌ دستو رٍ بٌ سهت کَلٌ دراز نی کردم گفتو

 .خیلی نهنَن آقا نايان -

 .خَايش نی کنو، نیناخانو گفتن براتَن بیارم -

 .کَلٌ رٍ بدین خَدم نیارم -

 .نشکلی نیست نن نیارم -

 .نهی خَاستو کسی با یٌ يهچین چیز کَچیکی فکر خاصی کنٌ

 .البتٌ اگٌ عصبی نهی شین.. نٌ نهنَن، خَدم نیارم -

 :کَلٌ رٍ داد دستو ٍ با یٌ اخهی گفت

 .ننظَرتَن رٍ ٍاضح تر بگین -

نن حرف بدی نزدم؛ انا اگٌ طَری گفتو کٌ شها بد .. ننظَرم دیرٍزى، دارٍيای ناى بانَ -
 .برداشت کردین نعذرت نی خَام

 .خَاست جَابو رٍ بدى کٌ ناى بانَ صدام کرد

 جانو ناى بانَ؟ -

 .افسانٌ جان نادر، نراقب باش سرنا نخَری، تَ اٍل بًار حساس تری -

 .چشو حَاسو يست -

 .برٍ نادر ننتظرت يستن -
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تَ طَل راى سنگینی نگاى دکتر خشن رٍ احساس . رفتو سَار شدم ٍ باالخرى راى افتادیو
سَگل پاسَر آٍردى بَد ٍ حکو . ٍقتی رسیدیو، زیرانداز پًن کردیو ٍ نشستیو. نی کردم

بعد از ناياری کٌ خیلی چسبید، با سَگل داشتیو يهَن اطراف قدم . بازی نی کردیو
 .نی زدیو

 خبری نیست؟: سَگل

 نثال چٌ خبری؟ -

 یلدا نتَنستٌ کاری کنٌ نٌ؟ -

 .نٌ، فکر کنو کارنَن اشتباى بَد -

اینو در نظر داشتٌ باش کٌ پیداکردن اسناد نًهی کٌ تَ نی خَای تَی اٍن خَنٌ کٌ  -
 .کهتر از قصر نیست خیلی سختٌ

گفت اکثر اتاق يایی رٍ کٌ . حاال خَِد یلدا گفتٌ بعد از عید يو تا یٌ ناى نیرى. آرى -
 .نشکَک بَد گشتٌ، فقط کتابخَنٌ ٍ اتاق کار اسفندیار نَندى

 .خَبٌ، فکرش رٍ نکن؛ اگٌ خدا بخَاد پیداشَن نی کنی -

 تَ بگَ، نتايلی خَبٌ؟. ان شاءاهلل -

 :خندید ٍ گفت

اٍلش خیلی نی ترسیدم، خَدت کٌ شايد بَدی؛ ٍلی االن با اینکٌ چند رٍز گذشتٌ  -
بٌ اینکٌ صبحا حتها صداش رٍ بشنَم، برای کارام از قبل بًش اطالع . بًش عادت کردم

ٌ ی نَارد رٍ رعایت . بدم قبل از عقد فکر نی کردم خیلی نسخرى ست؛ ٍلی االن خَدم يه
 .نی کنو
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با اینکٌ برای پرسیدن این سَال خیلی زٍدى؛ ٍلی نیگو، اٍن چیزی کٌ دٍست داشتی ٍ  -
 َنِدنظرت بَد يست؟

راستش نانان درست نیگٌ؛ بعِد عقد نًر ٍ عالقٌ بیشتر نیشٌ، االن . تا االن آرى -
 .احساسو نسبت بٌ سانان یٌ دٍست داشتِن عهیقٌ

 .نبارکت باشٌ عزیزم -

 .نرسی -

 :بعد با یٌ چشهکی ادانٌ داد

ٌ جَن یٌ . انیدٍارم این حس رٍ تجربٌ کنی- افسانٌ یٌ بَيایی نیاد؛ فکر کنو نرضی
ٌ چیز زیر سر شیداست  .فکرایی تَ سرشٌ، البتٌ يه

ٌ طَر؟ -  چ

ٌ ش . آخٌ یٌ بار صداشَن رٍ شنیدم - ٌ جَن يو يه شیدا نی گفت نظرتَن چیٌ، نرضی
اٍن شبی کٌ رٍزش . بعد از حرفاشَن فًهیدم درنَرد تَ حرف نی زنن. تعریف نی کرد

ٌ جَن کنار نايان نشستٌ بَد ٍ آرٍم براش حرف نی زد، ننو دیدم کٌ  عقد نا بَد، نرضی
 .نايان چندباری يو تَ رٍ نگاى کرد

ٌ جا يست -  .حاال خَبٌ عقدت بَدى، حَاست بٌ يه

 .اگٌ تا چند ٍقت دیگٌ نیَندن خَاستگاری نن اسهو رٍ عَض نی کنو. آرى دیگٌ عزیزم -

 .باشٌ نی بینیو -

 .یٌ دٍر زدیو ٍ بعد از گرفتن چندتا عکس برگشتیو

 .ِا چرا برگشتین، تازى نی خَاستو بیام پیشتَن: شیدا
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 خب دٍبارى نی ریو، آقایَن شها نهیاین؟: سَگل

سٌ . قدم زدیو ٍ جايای خیلی قشنگش عکس انداختیو. سعید ٍ دٍ برادرا يو اٍندند
سفرکردن برای شناخت آدنا خیلی . رٍز اٍن جا بَدیو ٍ بٌ شدت بٌ يهٌ خَش گذشت

خَبٌ ٍ نن بٌ این نتیجٌ رسیدم کٌ خانَادى ی شیدا ٍ سانان خیلی صهیهی ٍ نًربَن 
نا يو . ناندانا فقط رٍز اٍلش بَد، بعد قرار بَد با خانَادى شَيرش سفر کنند. يستند

پدر سانان يهٌ رٍ برای سیزدى بدر دعَت کرد لَاسَن کٌ . فردا صبح برنی گردیو تًران
برگشت يو پیش سَگل نشستٌ بَدم، برعکس اٍندن انگار سرحال تر . يهٌ قبَل کردیو

 .بَدیو

از اٍن جایی کٌ نا زیاد تَ راى تَقف داشتیو، بقیٌ زٍد تر . اٍل نن رٍ رسَندند، بعد سَگل
 .از نا اٍندند

تا ساعت سٌ بعد از ظًر استراحت کردیو ٍ ناى بانَ عصری بًو گفت کٌ نی خَاد سَگل 
زنگ زدن رٍ يو بٌ . ٍ سانان رٍ پاگشا کنٌ ٍ قرار شد برای فرداشب يهٌ رٍ دعَت کنیو

ٌ تکَنی قبل از عید . عًدى خَدم گذاشت ٍ خَدش رفت سراغ خَنٌ ٌ خاطر خَن البتٌ ب
ٌ جا تهیز بَد ٌ ی عهَ کٌ بٌ زٍر راضیشَن کردم دعَت رٍ قبَل . يه بعد از تهاس با خَن

ٌ ی آقای صدر رٍ يو از سَگل گرفتو  .کردند، شهارى ی خَن

ٌ خانو اٍند  :بعد از سَنین بَق صدای نرضی

 بلٌ بفرنایید؟ -

ٌ خانو، افسانٌ يستو -  .سالم نرضی

ٌ طَرى؟ -  سالم عزیزم، خَبی؟ ناى بانَ جان چ

 .نهنَن، سالم نی رسَنٌ -
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 .سالنت باشن -

 .راستش نی خَاستو برای فرداشب شام دعَتتَن کنو -

اتفاقا انرٍز ننَچًر نی گفت برای عیددیدنی . نهنَن عزیزم، نا کٌ با دعَت نهیایو -
ٌ تَن  زحهتت نشٌ دخترم؟. بیایو خَن

 .نٌ این چٌ حرفیٌ، خَشحال نیشو تشریف بیارین -

 .چشو نزاحو نی شیو -

ٌ ی نانداناجَن رٍ بدین.. نراحهین -  .اگٌ نیشٌ شهارى خَن

با اٍن يو تهاس گرفتو، در آخر يو . بعد از اینکٌ شهارى رٍ داد، خداحافظی کردم
 .خانَادى ی شیدا رٍ دعَت کردم

 .ناى بانَ چیزی نی خَای لیست بنَیس خرید کنو -

 .نٌ نادر، يهٌ چی يست -

غذا فسنجَن ٍ قَرنٌ سبزی ٍ دلهٌ، سَپ يو پیش غذا، چند . خَنٌ رٍ گردگیری کردیو
نن خَدم خیلی از ریخت ٍ پاش ٍ اسراف خَشو نهیاد؛ . ندل يو دسر انتخاب کردیو

ٍلی چَن نًهَنی پاگشا بَد ٍ خانَادى ی سانان غریبٌ بَدند، نهی خَاستو چیزی کو ٍ 
 .شب زٍد خَابیدیو کٌ صبح زٍد بیدار بشیو. کسر باشٌ

*** 

 .پاشَ نادر، بسٌ دیگٌ خستٌ شدی -

 .نٌ این ساالدم تهَم شٌ بعد نیرم -

 :دستو رٍ گرفت ٍ بٌ زٍر بلندم کرد ٍ گفت
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ٌ اش با نن. پاشَ زٍدی دٍش بگیر آنادى شَ، ِچشو رٍ يو بذاری اٍندن -  .بقی

 :بلند شدم

 .چشو -

بعد از یٌ دٍش کَتاى کٌ حالو رٍ جا آٍرد، رفتو . یٌ نگاى بٌ ساعت انداختو؛ تازى دٍ بَد
ٌ کو غذا خَردم یٌ . استراحت کردم ٍ ساعت پنج شرٍع بٌ آنادى شدن کردم. پایین ی

تَنیک حریر کٌ یٌ ٍجب باالی زانَم بَد ٍ رنگش زرد بَد با شلَار تنگ سفید پَشیدم، 
ٌ يای فارسی بٌ رنگ زرد داشت برداشتو پشت . برای شال يو یٌ نشکی نخی کٌ نَشت

ٌ ی سبز پشت . نیز تَالت نشستو تا یٌ صفایی بٌ صَرتو بدم کرم پَدر زدم، سای
چشو يام زدم، خط چشو ٍ ریهل يو زدم، با یٌ رژگَنٌ نارنجی ٍ رژ آجری آرایشو رٍ 

 .نَيام رٍ با یٌ گیرى بستو ٍ با برداشتن شالو پایین رفتو. تهَم کردم

بعد از کلی احَالپرسی يهٌ تَ پذیرایی . ساعت نزدیکای يفت بَد کٌ يهٌ با يو اٍندند
 .نشستٌ بَدیو

ٌ خانو  .راضی بٌ زحهت نبَدیو: نرضی

 .این چٌ حرفیٌ، خَش اٍندین -

آجیل ٍ شیرینی رٍ . شیدا يو کهکو کرد. برای پذیرایی چای ٍ قًَى آنادى کردم ٍ بردم
يهٌ در نَرد سیزدى بدر صحبت نی کردند ٍ نن يو بٌ تعریفات . يو سَگل تعارف کرد

ٌ يایی کٌ برای اٍن رٍز در نظر داشت گَش نی کردم، خَدم خیلی از این  سَگل از برنان
 .رٍز خَشو نهی اٍند

يهٌ سرگرم حرف ٍ شَخی بَدند، نا دخترا يو بٌ خاطرات ناندانا درنَرد دانشگاى 
ساعت ُنٌ شدى بَد کٌ . اٍن قدر بانزى تعریف نی کرد کٌ خستٌ نهی شدیو. گَش نی دادیو
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ٌ ی دخترا بلند شدند کهکو کنند، زن عهَ يو نی خَاست . ناى بانَ گفت شام رٍ بکشیو يه
ٌ خانو ٍ لیالخانو، نادر شیدا، نذاشتو ٌ ی نرضی  .بیاد کٌ بٌ بًَن

آخرین ظرف . بعد از کلی رفت ٍ آند نیز رٍ کانال شیک چیدیو ٍ نًهَنا اٍندند نشستند
 .ساالد رٍ يو بردم کٌ صدای لیالخانو نی اٍند؛ داشت با ناى بانَ صحبت نی کرد

 .خیلی زحهت کشیدین: لیال خانو

 .این چٌ حرفیٌ لیالجان، بفرنایید: ناى بانَ

 .ظرف رٍ گذاشتو ٍ بعد از یٌ نگاى کلی بٌ نیز، کنار شیدا نشستو

 .ٍای دستت درد نکنٌ ناى بانَ، فسنجَن: شیدا

ٌ ی نا يست: لیال خانو  .ناى بانَ يهیشٌ تعریف فسنجَنای شها تَ خَن

ٌ خاطر دختر گلو درست کردم.. نَش جانتَن: ناى بانَ  .ب

 .البتٌ آقایَن بیشتر قَرنٌ سبزی خَردند. شیدا يو کلی از این حرف ذٍق کرد

 .قَرنٌ سبزی يو عالیٌ: نرضیٌ خانو

ٌ ست: ناى بانَ  .دستپخت افسان

 :نرضیٌ خانو یٌ نگاى نًربَن بًو انداخت ٍ گفت

 .دستپختت يو نثل اخالقت عالیٌ -

 .نَش جَنتَن.. نهنَن، لطف دارین -

بعد از خَردن غذا این دفعٌ دیگٌ يهٌ . نگايو بٌ سَگل افتاد کٌ لبخند شیطانی نی زد
 .کهک کردند
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 .ناشاءاهلل غذاياتَن این قدر خَشهزى بَد زیاد خَردیو: نرضیٌ خانو

ٌ ش نَندى -  .نَش جان، چیزی نخَردین يه

قَرنٌ سبزی  يو کٌ عالی بَد، انگار یٌ خانو . نٌ دخترم، احتهاال زیاد درست کردین -
 .فکر کردم کار ناى بانَ بَد... باتجربٌ درست کردى

 .خالٌ خب زیر دست ناى بانَ آنَزش دیدى: شیدا

 .شیداجان دستپخت نادرتو کٌ عالیٌ: ناى بانَ

ٌ تری: شیدا ٌ نَن چی بخَرى، نن . آرى خب؛ ٍلی شها باتجرب سعیِد بیچارى رفتیو خَن
ٌ ی فَت ٍ فن يا رٍ . خیلی آشپزیو خَب نیست نانان نیگٌ تَ این دٍ سٌ ناى باید يه

 .یاد بگیری

آشپزخَنٌ کٌ جهع شد، يهٌ رٍ . دیگٌ کانال داشتند درنَرد آشپزی حرف نی زدند
 .فرستادم داخل، خَدم ٍ سَگل ظرفا رٍ تهیز کردیو ٍ تَ ناشین گذاشتیو

آقایَن داشتند شطرنج بازی نی کردند، خانو يا يو تَ پذیرایی بلند صحبت نی کردند کٌ 
ٌ خانو ساکت شدند  :با صدای نرضی

خب خانها يهین جا اعالم نی کنو کٌ چَن سیزدى بدر پس فردا يستش، فردا شب  -
 .درضهن يیچ کس يو حق نخالفت ندارى. يهگی برای شام دعَتین

 .با حرفی کٌ زد، يهٌ تشکر ٍ قبَل کردند؛ البتٌ نن يو يهین طَر

ٌ خاطر . شب خَبی بَد ٍ نًهَن يا تقریبا ساعت یک بَد کٌ رفتند نن ٍ ناى بانَ ب
 .خستگی زٍد خَابیدیو

*** 
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ٌ خاطر رايش کٌ نهکن بَد بٌ شب بخَریو، نن ناشین نیاٍردم ٍ با عهَ اینا يهراى  ب
 .حدٍد ساعت يشت رسیدیو. شدیو

ٍیالی قشنگی بَد، درختای باغش شکَفٌ زدى بَدند ٍ نهای خیلی زیبایی بٌ باغ 
. ساختهان ٍیال يو بٌ رنگ سفید بَد ٍ نعهاری کالسیکی داشت. بخشیدى بَدند

ٌ خانو ٍ آقای صدر بٌ استقبال  سنگفرش يا رٍ طی کردیو ٍ بٌ ساختهَن رسیدیو، نرضی
 .نًهَنا اٍندى بَدند

 .داخل کٌ رفتیو، نعهاری داخل خَنٌ يو برام جالب بَد؛ نثل بیرٍن کالسیک بَد

ٌ ی آقای صدر يو خبری از خدنتکار  شیدا ٍ ناندانا پذیرایی نی کردند؛ نثل اینکٌ تَ خَن
 .ناندانا یٌ اتاقی رٍ تَ طبقٌ باال نشَنهَن داد کٌ لباس عَض کنیو. نبَد

 نظرت راجع بٌ نعهاریش چیٌ؟: سَگل

ٌ نظرم خیلی قشنگٌ، ٍاقعا کار خَبی کردن کٌ سبک کالسیک کار کردن -  .ب

 .راستی لباست خیلی خَشرنگٌ، بًت نیاد. سانان گفت ایدى ی نايان بَدى -

 .نهنَن عزیزم -

ٌ خاطر دیررسیدن نا زٍد شام آٍردند کٌ اصال نذاشتند کهکشَن کنیو سَگل يو کٌ . ب
از حرکات دستش نشخص بَد درنَرد خَنٌ صحبت . دید نهی ذارن، رفت پیش سانان

 .نی کنٌ

بعد از صرف شام، جٍَنترا دٍر يو نشستٌ بَدیو ٍ دربارى نعهاری ٍیال صحبت نی کردیو 
ٌ جز نن ٍ سَگل ٍ يهسر ناندانا بقیٌ رشتٌ تحصیلیشَن نتفاٍت بَد بیشتر . کٌ البتٌ ب

 .نا سٌ نفر نظر نی دادیو
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کار شناسان نحترم اینو درنظر بگیرین کٌ داداش نايان گلو يهچین طرحی رٍ : ناندانا
 .انتخاب کردى

ٌ ای احسنت گفت آقا نايان: سَگل  .ٍاقعا باید برای داشتن يهچین سلیق

 .نهنَن، البتٌ نن فقط انتخابش کردم: نايان

ٌ خانو؟: کانران  اینو خیلی نًهٌ، این طَر نیست افسان

درستٌ، طرح انتخابی باید براساس نکان، نتراژ ٍ آب ٍ يَا باشٌ کٌ با درنظرگرفتن  -
ٌ ی این جَانب بًترین ٍ قشنگ ترین طرح نعهاری يهینٌ کٌ شها کار کردین دیزاین . يه

 .خَنٌ يو عالیٌ

ٌ  يو درنَرد تناسب نعهاری داخلی با دیزاین خَنٌ براشَن صحبت کردم کٌ  ٌ کو دیگ ی
 .يهٌ بعد از اتهام حرفو تشَیقو کردند

 .اطالعات جالبی دارین: کانران

افسانٌ رٍ خیلی چیزا تحقیق نی کنٌ، خَدشو چندتایی نقالٌ نَشتٌ تَ يهین : سَگل
ٌ يا  .زنین

 آفرین، سَگل جان شها چی؟: سانان

 :سَگل با یٌ لحن حرصی گفت

 .نن چی؟ ننظَرت اینٌ کٌ ننو باید نقالٌ بنَیسو؟ اٍل شها بنَیس بعد نن -

 .راست نیگٌ برادر نن، خَدتو يهچین از این کارا نکردی: ناندانا

 :سانان با یٌ حالت تعجب گفت

 .بابا نن گفتو شاید سَگل يو نثل افسانٌ خانو نقالٌ نَشتٌ، بی ننظَر پرسیدم -
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بیچارى يهین جَری ياج ٍ ٍاج بًهَن نگاى نی کرد؛ . يههَن با حرفش زدیو زیر خندى
 .نخصَصا بٌ سَگل کٌ از خندى قرنز شدى بَد

*** 

چَن نزدیک بٌ در . تَ اتاق لباسًام رٍ برای خَاب عَض نی کردم کٌ در اتاق رٍ زدند
 .سانان بَد. بَدم، یٌ شال رٍ سرم انداختو

 ببخشید، نیشٌ بٌ سَگل بگید یٌ لحظٌ بیاد؟ -

 :برگشتو دیدم خَابیدى، در رٍ باز کردم

 .خَابٌ -

 :سانان یٌ نگاى بٌ سَگل غرق در خَاب انداخت ٍ با یٌ لبخند نحَی گفت

ٌ خیر -  .بذارید بخَابٌ، شبتَن ب

ٌ خیر آرٍم گفتو ٍ رفتو رٍ تختو، بعد از خَندن ذکر ير شبو بالفاصلٌ  در جَابش یٌ شب ب
 .خَابو برد

*** 

ٌ ش زیر سر سَگلٌ، يهیشٌ پنجرى رٍ باز نی ذارى: زن عهَ  .يه

 :یٌ عطسٌ کردم ٍ گفتو

 .نن خیلی حساسو، سعید يو گفت احتهاال حساسیتٌ -

ٌ ش عطسٌ نی کردم  .فصل بًار کٌ نیاد حساسیتو شرٍع نیشٌ. از صبح يه
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ٌ يا ٍالیبال بازی نی کردند، نن يو گفتو بًتر کٌ شدم بًشَن نلحق نیشو داشتو . بچ
 .گَشیو رٍ چک نی کردم کٌ با صدای نايان سرم رٍ باال آٍردم

 بلٌ؟ -

این یٌ اسپری يستش برای بینی، اگٌ حساسیت باشٌ با دٍ سٌ بار استفادى قطع  -
 .نیشٌ

 :با یٌ ذٍق تابلَ گفتو

 .نهنَنو -

ٌ خانو يو گفت. بٌ لحنو خندید  :نرضی

 .زٍد تر نی آٍردی نادر -

 .نهی دٍنستو دارم، اتفاقی دیدنش -

ٌ يا دٍر دٍم ننو . چندبار از اسپری استفادى کردم ٍ بعد بیست دقیقٌ رفتو پیش بچ
 .دٍر اٍل رٍ پسرا بردى بَدند. گرٍى دخترا ٍ پسرا جدا بَد. اضافٌ شدم

 .نثل يهیشٌ رٍشَن رٍ کو نی کنی: سَگل

 .ٍالیبالو از زنان ندرسٌ خَب بَد

بٌ آخرای بازی کٌ رسیدیو، . اٍالش پسرا خَب کار نی کردند. بازی رٍ شرٍع کردیو
دٍر آخر با انرژی بیشتری کار . باالخرى دٍر دٍم رٍ بردیو. بیشترش بٌ نفع نا شد

. ٍسطای بازی نايان تَپ رٍ با قدرت زد کٌ غافلگیر شدم ٍ خَرد تَ صَرتو. نی کردیو
 .خَد نايان با نگرانی اٍند جلَم. يهٌ دٍرم جهع شدند، خیلی درد نی کرد

 .ببخشید، دستت رٍ بردار ببینهش -
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ٌ يا بلند بَد ٍ سَگل درحالیکٌ پشتو رٍ نَازش نی کرد گفت  :صدای بچ

 قربَنت برم، خیلی درد نی کنٌ؟ -

 .از بغضش خندى ام گرفت، دیٍَنٌ انگار چی شدى

 .نايان ببین نشکستٌ باشٌ: سانان

ٌ کو نگايش کرد ٍ چندتا دستهال از ناندانا گرفت ٍ  دستش رٍ آٍرد گذاشت رٍ بینیو، ی
 :با یٌ نگاى شرنندى گفت. رٍ بینیو گذاشت

 .ببخش تقصیر نن بَد -

 .فقط یٌ نٌ آرٍم گفتو

 :بعد رٍ بٌ سَگل کٌ اشکش دراٍندى بَد گفت

 .کهکش کن برین داخل -

 خَبی افسانٌ جان؟: سعید

ٌ کو ضعف دارم -  .ی

 .سَگل ٍ شیدا کهکو کردند بردنو داخل، تَ یکی از اتاقای پایین

 .سعید تندتند دستهال رٍ بینیو رٍ عَض نی کرد

 .سعید یٌ کاری کن دیگٌ، ناسالنتی سٌ تا دکتر این جاست: شیدا

 .عزیزم االن نايان کیفش رٍ نیارى: سعید

 :بعد از اٍندن نايان، سعید گفت

ٌ ات کنو؟ -  اگٌ راحت نیستی خَدم نعاین
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 :دیدم جلَی خَدش بدى گفتو

 .اشکالی ندارى -

اٍن قدر ضعف داشتو نفًهیدم چی کار کرد، بعد دى دقیقٌ . اٍل دستهال يا رٍ برداشت
 خَنریزیش

چشو يام رٍ بستو ٍ قبل از اینکٌ . یٌ نسکن بًو زد. اطراف بینیو رٍ تهیز کرد. قطع شد
 .خَابو ببرى صداشَن رٍ شنیدم

ٌ قدر خَنریزی داشت: سَگل  .بهیرم، چ

 .آرٍم تر، االن خَابیدى بریو بیرٍن: نايان

 .يهٌ رفتند ٍ ننو ٍاقعا خَابو برد

*** 

با حس دستی رٍ پیشَنیو چشو يام رٍ باز کردم ٍ عهَ رٍ دیدم ٍ خَاستو بلند شو کٌ 
 .نذاشت

 خَبی دخترم؟. ٍقتی خَاب بَدی سَگل گفت چی شدى -

ٌ يا قضیٌ رٍ بزرگش کردن -  .عهَ دیگٌ نهی خَام بخَابو. آرى، بچ

 :بلند شدم ٍ گفتو

 .رٍزتَنو خراب کردم -

 :با یٌ اخهی گفت

 .اگٌ خَبی بریو نايار بخَریو! چی نیگی دختر؟ -
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 :یٌ نگاى بٌ ساعت انداختو ٍ با تعجب گفتو

 ساعت کٌ نزدیک سٌ يستش، نايار نخَردین؟ -

ٌ خانو گفت ننتظر نی نَنیو تا بیدار بشی -  .نرضی

 .ِای ٍای پس بریو -

ٌ کو درد داشتو. شالو رٍ پَشیدم ٍ بیرٍن رفتیو ٍارد . از بینیو خَن نهی اٍند؛ ٍلی ی
 .آالچیق شدیو، آرٍم سالم کردم ٍ جَابو رٍ دادند

 خَبی نادر؟: ناى بانَ -

 .ٍ بلند شد اٍند جلَ دستو رٍ گرفت

 .آرى خَبو، چیزی نبَد کٌ -

 .رنگت پریدى دخترم، االن برات شربت نیارم: نرضیٌ خانو

 .نٌ نهنَن -

 :با یٌ اخو نصنَعی گفت

 !رٍ حرف نن حرف نیار عزیزم -

ٌ ش سَال نی پرسیدند ٍ نن يو جَاب نی دادم ٍقتی خیالشَن راحت شد، . بقیٌ کٌ يه
با سَگل حرف نی زدم کٌ سنگینی نگايی رٍ رٍی خَدم . نشغَل حرف ياشَن شدند

 .حس کردم؛ دیدم نايان با نگرانی نگايو نی کنٌ

ٌ ش نن رٍ نی فرستاد بیام بًت سر بزنو، بیچارى خَدش رٍ نقصر : سَگل يه
 .نی دٍنست
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 .برای چی؟ بازی اشکنک دارى، سر شکستنو دارى -

 .خیلی نگرانت بَد -

 :بعد با شیطنت گفت

 .بٌ ير حال تَ براش نًهی -

 .چَن شغلش ایجاب نی کنٌ -

 .اٍن کٌ درست؛ ٍلی این شخصیت خشک بعید نی دٍنو برای يهٌ این ندلی باشٌ_

 حاال تَ چرا آبغَرى گرفتٌ بَدی؟ -

 .دستت درد نکنٌ دیگٌ، اٍن جَری دیدنت ترسیدم -

 .داخل رفتو. عصر بَد کٌ ناندانا بًو گفت برم تَ آشپزخَنٌ نانانش کارم دارى

ٌ جَن کارم داشتین؟ -  نرضی

 .بیا عزیزم، نايان گفت بینیت خیلی خَنریزی داشتٌ ٍ برات جگر تجَیز کرد -

 :بٌ حرفش خندیدم ٍ گفتو

 .زحهت کشیدین -

 بدت کٌ نهیاد؟. بیا بشین -

 .نٌ بدم نهیاد، نهنَن -

ٌ خانو صدای زنگش اٍند  .اٍلین تکٌ رٍ کٌ خَردم، گَشی نرضی

 .نن این رٍ جَاب بدم، تَ راحت باش! يهٌ رٍ باید بخَری -
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 :آرٍم نی خَردم کٌ نايان اٍند داخل، بلند شدم کٌ گفت. ٍ بیرٍن رفت

 .راحت باشین، آب بخَرم نیرم -

 :بعد از اینکٌ آب خَرد خَاست برى؛ ٍلی برگشت ٍ گفت

 ببخشید، االن خَبی؟ -

 :نتَجٌ فعل اٍل شخص شدم؛ ٍلی با آرانش گفتو

 .خیالتَن راحت، درضهن تَ بازی ير اتفاقی نهکنٌ بیفتٌ -

ٌ ای گفت  :دستش رٍ پشت گردنش کشید ٍ با یٌ حالت کالف

 .پس ير ٍقت احساس ضعف داشتین حتها بگین، اٍنا رٍ يو کال نی خَرین -

 .با تعجب بٌ رفتنش نگاى کردم. بیرٍن رفت

 .شب کٌ شد، باز يو برای شام نگًهَن داشتند

کل خانَادى ی صدر نًهَن نَاز بَدند ٍ جَری رفتار نی کردند کٌ انگار خیلی ٍقتٌ با يو 
کل شرکت رٍ برای شنبٌ از قبل تعطیل کردى . آخر شب بَد کٌ برگشتیو. فانیل يستیو

 .بَدم ٍ با خیال راحت خَابیدم

*** 

دٍست داشتو سال جدید رٍ با انرژی . صبح یکشنبٌ، سرحال با کلی انرژی رفتو شرکت
ٌ يا سر زدم ٍ عید رٍ تبریک گفتو. نضاعف شرٍع کنو ٌ ی بچ يهَن رٍز يو از . بٌ يه

ٌ يا رٍ شرٍع کنیو ٍ اٍنا يو تا چند رٍز دیگٌ یٌ  شرکت نفاخر تهاس گرفتند کٌ نقش
ٌ يا نی فرستند با سَگل يو در نیَن گذاشتو ٍ قرار شد طبق یٌ . گرٍى برای بازبینی نقش

نی خَاستو بًترین يا . جلسٌ رسهی یٌ تعدادی رٍ برای پرٍژى ی فانَس انتخاب کنیو
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جلسٌ برای فردا صبح . باشند کٌ حتها آقای اسدی ٍ خانو یگانٌ تَ این گرٍى بَدند
 ...تعیین شد

بعد از اینکٌ نا نناقصٌ رٍ بردیو، سفارشات بیشتری داشتیو؛ یٌ پرٍرشگاى، ندرسٌ ٍ 
از یلدا تنًا خبری کٌ . درنانگاى یٌ چندتا کار کَچیک تر کٌ از قبل عید داشتیو اضافٌ شد

ٌ ی نفاخر يا بَد گفت نثل اینکٌ اسفندیار قرارى بٌ . داشتو، برگشتن دٍبارى ش بٌ خَن
تعجب کردم؛ پس احتهاال پسرش یا برادرزادى ش با . نالزی برى، شاید تَنست کاری کنٌ

 .نا يهکاری نی کنٌ

*** 

ٌ ی يهکاران ٍ آرزٍی سال پربرکت براتَن، جلسٌ رٍ  - ضهن خستٌ نباشید خدنت يه
ٌ يای فانَس رٍ شرٍع . شرٍع نی کنیو در جریان يستین کٌ تا چند رٍز دیگٌ باید نقش

 .کنیو

ٌ يا بٌ شرکت رفت ٍ آند دارن . از اٍن جایی کٌ کار نا شراکتیٌ، یٌ گرٍى برای بازبینی نقش
ٌ نَن يهکاری خَبی با يو داشتٌ باشیو انرٍز . انیدٍارم با خَشرٍیی ٍ رفتار صحیح يه

نًندسینی کٌ قرارى تَ پرٍژى ی فانَس افتخار يهکاریشَن رٍ داشتٌ باشیو نشخص 
اینو درنظر داشتٌ باشین کٌ تعیین این افراد دلیل بر برتری اٍنا نسبت بٌ بقیٌ . نیشٌ

ٌ تَن ایهان دارم، انیدٍارم با يو بٌ . نیست بًاِر پرکاری داریو، نن بٌ کار يه
 .نَفقیت يای زیادی برسیو

آقای اسدی، آقای نیکزاد، خانو یگانٌ، خانو سَگل نعتهد ٍ : خب اسانی رٍ نی خَنو
ٌ ی نًندسا . آقای علیزادى عضَ گرٍى فانَس يستن بقیٌ يو نگران نباشید، بٌ تعداد يه

پرٍژى داریو کٌ بعد از اینکٌ نشخص کردم کدٍم پرٍژى بٌ چٌ کسی نی رسٌ بًتَن اطالع 
 .اگٌ سَالی يست بفرنایید. نیدم
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خیلی حس خَبی داشتو؛ اینکٌ سال . بعد از جَاب دادن بٌ سَاالتشَن جلسٌ تهَم شد
ٌ خاطر حال نن . جدید رٍ قرارى با یٌ کار بزرگ شرٍع کنو احساس نی کنو بابا يو ب

دٍست دارم تَ سال جدید اتفاقات خَبی برام . شایدم فکرم خندى دار باشٌ. خَشحالٌ
قطعا پیداکردن اٍن ندارک . فقط اگٌ اٍن ندارک رٍ پیدا کنو خَشیو کانل نیشٌ. بیفتٌ

ٌ ای نیستو؛ ٍلی بدجَر . ٍ اسناد نی تَنٌ اسفندیار نفاخر رٍ بٌ نابَدی بکشَنٌ آدم کین
 .دلو نی خَاد بٌ سزای عهلش برسٌ

*** 

 فکر نی کنو در جریان پرٍژى ی فانَس ٍ يهکاری دٍ طرف باشید؟ -

 :دستی بٌ کتش کشید

 .بلٌ، بفرنایید -

راستش نن قبال با آقای نفاخر صحبت کردم، ایشَن بٌ نن اطهینان دادن کٌ با  -
البتٌ نن يو يهین اطهینان رٍ . طی شدن رٍند پرٍژى نشکلی از طرف گرٍى شها نباشٌ

 ...دادم؛ ٍلی

ٌ طَری بگو کٌ فکر نکنٌ َغَرضی يست، انگار فًهید نرددم کٌ گفت  :نهی دٍنستو چ

ٌ ست؟ -  راحت باشین، چٌ کهکی از نن ساخت

ٌ کو کارشکنی نی کنن، عالٍى بر اٍن  - ٌ يای بازبینی کٌ آقای نفاخر فرستادن ی بچ
ٌ يای گرٍى نا . چندباری يو با نًندسین نا درگیری لفظی داشتن البتٌ اینو بگو کٌ بچ

ازتَن نی خَام اگٌ نهکنٌ با گرٍيتَن یٌ . کانال تفًیو شدن ٍ خیلی جا يا کَتاى اٍندن
 .صحبتی داشتٌ باشین

 :کهی فکر کرد ٍ بعد چند لحظٌ گفت
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 باشٌ نشکلی نیست، االن نی تَنو؟ -

 :با لبخندی حاکی از صحبتی ننطقی گفتو

 .اٍل چاییتَن بعد.. نهنَن -

 .سری تکَن داد

ٌ ای قبَل کرد . نٌ نثل پدرش بَد، نٌ پسرعهَش؛ کانال ننطقی ٍ بدٍن حرف اضاف
ٌ ای دارى؛ انگار از افکار ٍ ذينت خبر دارى ٍ فکرت رٍ  احساس نی کردم نگاى نَشکافان

 .نی خَنٌ

 .داشتو چاییو رٍ نی خَردم کٌ سَگل خانو با صَرتی قرنز اٍند داخل

 .ببخشید خانو نعین نجبَر شدم، بازم از طرف بازبینی نشکل پیش اٍندى -

درحالیکٌ با چشهو براش خط ٍ نشَن نی کشیدم، خَاستو جَابش رٍ بدم کٌ احسان 
 :نفاخر نذاشت

 .بًترى االن برم صحبت کنو تا ٍضعیت بد تر نشدى -

 :سَگل با دستپاچگی گفت

 .ببخشید شها رٍ ندیدم. سالم -

 فقط اگٌ نیشٌ بگین کجا برم؟.. سالم خانو، نَردی نیست -

 .بعد از چند دقیقٌ اٍند. سَگل بفرناییدی گفت ٍ راى رٍ نشَنش داد

ٌ ای داشت -  .پسرش بَد؟ چٌ جذب

 .آرى، خَدش ایران نیست -
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 چی گفتی بًش؟ -

 .يهَنایی کٌ نی خَاستی -

 اٍن چی گفت؟ -

 .دیدی کٌ قبَل کرد تفًیهشَن کنٌ -

 .چٌ جالب، گفتو گارد بگیرى -

 چرا؟ -

 .گفتو شاید نثل باباش باشٌ -

 .برٍ ببین چٌ خبر شد -

 .جذابو بَد -

 :تَبیخگرانٌ گفتو

 !سَگل -

 .باشٌ ببخشید، نن رفتو -

احسان نفاخر ٍاقعا . ٍقتی رفت، بٌ حرف ياش خندیدم؛ خَدم يو نظرم يهین بَد
. خداکنٌ بتَنٌ نسئلٌ رٍ حل کنٌ. جذابیت يای یک نرد رٍ داشت؛ درست عین پدرش

بعد از تقریبا یک . باید تا آخر این پرٍژى یٌ نذر بزرگی کنو کٌ بدٍن نشکل تهَنش کنیو
خدارٍشکر شرکتهَن بزرگ بَد . ساعت، سَگل زنگ زد ٍ گفت باید بٌ قسهت بازبینی برم

 .ٍ تَنستو یٌ قسهتش رٍ با نَقعیت خَب در اختیار گرٍى بازبینی بذارم

 .در زدم ٍ با بفرناییدی داخل رفتو
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 کارم داشتین آقای نفاخر؟ -

ٌ يا صحبت کردم ٍ قبَل کردند کارشَن اشتباى بَدى، اگٌ بخَاین از . بلٌ خانو - با بچ
 .نًندسین شها رسها عذرخَايی نی کنن

ٌ ی شها . نٌ الزم نیست، نا يهٌ يهکار يستیو ٍ قطعا بٌ کهک يو نیاز داریو - از يه
اینو بگو کٌ . نی خَام تَ این کار کهکهَن کنین، البتٌ این لطف شها رٍ نی رسَنٌ

ٌ يای گرٍى نا يو تقصیراتی دارن ٍ ازتَن خَايش نی کنو اگٌ نشکلی بَد  نی دٍنو بچ
 .فقط با خَدم در نیَن بذارید

اٍلش انگار ناراحت بَدند؛ ٍلی ٍقتی این حرف يا رٍ زدم، احساس کردم حالتشَن 
رضایی کٌ فکر کنو يهٌ بٌ حرفش گَش . عَض شد ٍ راضی بٌ نظر نی رسیدند

 :نی دادند، گفت

ٌ ٍجَد نهیاد خانو نعین -  .نطهئن باشید دیگٌ نشکلی ب

 .لبخند زدم، احساس کردم حرفش از تٌ دل بَد

 :نفاخر کٌ انگار خیالش راحت شدى بَد، گفت

 .خب دیگٌ نن نیرم، یک ساعت دیگٌ جایی کار دارم -

 .از اتاق کٌ بیرٍن رفت، نن يو پشت سرش رفتو

 .نهنَن آقای نفاخر -

 :برگشت ٍ با نگايی خشک ٍ سرد گفت

 .خَدتَن تاثیرگذارتر بَدین.. تشکر الزم نیست -
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نی تَنستو زٍدتر باياشَن صحبت کنو؛ انا ترجیح نی دادم خَد آقای نفاخر يو  -
 .بٌ ير حال نهنَن کٌ اٍندین.. حضَر داشتٌ باشن

 .خَايش نی کنو، خداحافظ -

 .ٍ با قدم يای سریعی شرکت ٍ ترک کرد

ٌ ای . نهی دٍنو چرا احساس کردم نثل باباش نیست نطهئنو اگٌ خَدش بَد طَر دیگ
 .سرم رٍ تکَن دادم ٍ با پس زدن افکارم ٍارد اتاقو شدم. برخَرد نی کرد

*** 

ٌ زٍدی برای شرٍع باید بریو کیش تَ این . کار چندتا از پالن يا تهَم شدى بَد؛ احتهاال ب
دٍ . ندت گرٍى بازبینی خیلی کهک کردند؛ در ٍاقع رفتارشَن بعد از اٍن  رٍز بًتر شد
ٌ ای از اٍن  رٍز گذشتٌ بَد، احسان نفاخر چندبار دیگٌ يو اٍند؛ انگار آدم  يفت

نشخص بَد کٌ خیلی بٌ خانَادى اش احترام . بی ٍجدانی نبَد ٍ بی خیال نشدى بَد
نی ذارى؛ این رٍ یکی دٍ باری کٌ تلفنی با نادرش ٍ خَايرش حرف نی زد ٍ اتفاقی 

یلدا يو گفت نثل . این ُبعد شخصیتی اصال بٌ باباش شبايت نداشت. شنیدم فًهیدم
اگر يو نتَنست . اینکٌ آخر يفتٌ یٌ نًهَنی دعَتند، شاید اٍن نَقع بتَنٌ کاری کنٌ

 .بًش نيگو تهَنٌ

این چندباری کٌ اٍند، احساس نی کردم یٌ جَری نگايو نی کنٌ؛ انگار از قبل نن رٍ 
 .نی شناسٌ

 .انرٍز قرارى یٌ سر برم ساختهَن نناقصٌ ٍ گزارشاتی رٍ برای سًانداران ببرم
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بعد از زدن دکهٌ، در . ٍقتی رسیدم، ناشین رٍ تَ پارکینگ گذاشتو ٍ ٍارد آسانسَر شدم
داشت بستٌ نی شد کٌ یٌ نفر دستش نذاشت بستٌ شٌ ٍ دٍبارى باز شد ٍ احسان 

 .نفاخر اٍند تَ

 :با تعجب نگايش کردم ٍ گفتو

 .سالم -

باالخرى یادم . دٍبارى دکهٌ رٍ زد ٍ سالنی جدی ٍ خشک نثل دفعات قبل تحَیلو داد
 .افتاد کٌ باید از طرف اٍنا يو کسی بیاد

ٌ ی بعد بریو کیش ٍ دٍ رٍز  ٌ کنندى، تعیین کردند يفت بعد از گذشت یک ساعت خست
 .گَدبرداری شدى بَد ٍ نا فقط برای نظارت اٍلیٌ نی رفتیو. اٍن جا باشیو

 .باالخرى تهَم شد

 :تَ آسانسَر نفاخر سکَت رٍ شکست. از در کٌ بیرٍن اٍندم، یٌ آخیش آرٍم گفتو

ٌ چیز رٍ بٌ خَدم سپردى، اگر کاری پیش اٍند با . از طرف بازبینی خَدم نیام - پدرم يه
 .این شهارى تهاس بگیرین

بٌ پارکینگ کٌ . اکتفا کردم« حتها»کارت رٍ گرفتو ٍ بٌ گفتن یٌ . ٍ کارتی رٍ جلَم گرفت
 .رسیدیو، خداحافظی کردم ٍ از اٍن جا خارج شدم

*** 

 .ستارى سًیل شدی عهَ جَن، سری بٌ نا نهی زنی: عهَ

ٌ شَن نرفتٌ بَدم  :سرم رٍ پایین انداختو. ٍاقعا راست نی گفت؛ خیلی ٍقت بَد خَن

 .سَگل باید براتَن گفتٌ باشٌ.. شرنندى عهَ، سرنَن خیلی شلَغٌ -
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 .آرى دخترم، گفتٌ -

ٌ ی سعید اینا آنادى نشدى؟. آرى گفتو: سَگل  راستی بابا خَن

 بحث رٍ عَض نی کنی دختر خَب؟: عهَ

ٌ خیرم، ٍاقعا پرسیدم! ِا بابا: سَگل  .ن

 :زن عهَ با یٌ ظرف نیَى اٍند ٍ گفت

يردٍشَن تَ این ندت خیلی درگیر بَدن، ان شاء اهلل تا آخرای اردیبًشت نیرن سر  -
یٌ جشن خَدنَنی نی گیریو، برای ناى عسل يو سعید بلیت رزرٍ . خَنٌ زندگیشَن

 .کردى

 .ان شاءاهلل: سَگل

 .خَشبخت بشن -

ٌ ی جٍَنا خَشبخت بشن: زن عهَ  .نرسی عزیزم، يه

ٌ ی عهَ اینا بَدم تنَع خَبی بَد؛  بعد از تقریبا بیست رٍز خستگی، یک رٍز کانل کٌ خَن
. شیدا ٍ سانان يو بَدند. نخصَصا اینکٌ زن عهَ شام سبکی درست کرد ٍ رفتیو پارک

 .خدارٍشکر خانَادى ی عهَ يو دارى بزرگ تر نیشٌ

 .شب با آرانشی کٌ از یٌ رٍز خَب گرفتٌ بَدم، بٌ خَاب رفتو

خدارٍشکر کارا خیلی خَب پیش نی رفت ٍ فعال . صبحو با انرژی نضاعف رفتو شرکت
ٌ يا شنیدم کٌ دکترای . احسان نفاخر يو خیلی کهک نی کرد. نشکلی نداشتیو از بچ

سَگل نی گفت با . خیلی بٌ کارش حساس ٍ نتعًدى. نعهاری ٍ کارشناسی عهران دارى
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پسرا خیلی گرم تر برخَرد نی کنٌ ٍ با دخترا خیلی خشک ٍ جدی کٌ البتٌ نظر نن يو 
 .درستٌ کٌ با دخترا جدی بَد؛ ٍلی تَ صحبت ياش احترام يهٌ رٍ حفظ نی کرد. يهینٌ

ٌ يا يیچ کدٍم نهی تَنستند سَگل يو گفت . سٌ رٍز دیگٌ يو باید بریو کیش کٌ بچ
ٌ ی نادربزرگ سانان دعَت دارند ٍ خَدم باید برم  .خَن

*** 

ير کاری کردم راضی نشد کٌ . چهدٍن کَچیکی کٌ آنادى کردى بَدم دست سعید بَد
 .نیاد

 .ساعت يفت پرٍاز داشتیو

 این نفاخر کٌ قرارى بیاد کجاست؟ -

ٌ طَر؟ -  ردیف بغل صندلی دٍم، چ

 .يیچی خَاستو یٌ عرض ادبی کنو، سفارشاتی براش دارم -

 !ٍای سعید، نگَ کٌ نی خَای بگی يَای نن رٍ داشتٌ باشٌ؟ -

 .اگٌ سَگل يو بَد يهین کار رٍ نی کردم.. چرا کٌ نٌ، نگرانتو خَاير گلو -

 بعد اٍن ٍقت نی خَای بٌ یٌ پسر جٍَن بسپری نراقبو باشٌ؟ -

 .نا نردا خَدنَن يهدیگٌ رٍ نی شناسیو، نشخصٌ آدم نحترنیٌ -

 .نن نیرم دستام رٍ بشَرم، ير کاری نی خَای بکن -

رفتو تَی تَالت، دست ٍ صَرتو رٍ آب زدم ٍ دٍبارى ضد آفتاب زدم، یٌ رژ نالیو يو 
يهین کٌ رسیدم، دیدم سعید دارى باياش صحبت نی کنٌ ٍ اٍن يو . بیرٍن رفتو. زدم

 .بٌ سهتشَن رفتو! ٍای از دستش. سر تکَن نیدى
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نَاظب خَدت باش، نشکلی پیش اٍند حتها بٌ خَدم یا .. اٍندی؟ دیگٌ باید برین -
 .بابا زنگ نی زنی

نگايی بٌ نفاخر کردم کٌ از نا فاصلٌ داشت ٍ چیزی نی نَشت؛ ٍلی نطهئنو حرف يای 
 .سعید رٍ شنیدى

 .چشو سعید جان، خداحافظ -

 :پیشَنیو رٍ بَسید ٍ با یٌ لبخند گفت

 .برٍ بٌ سالنت -

*** 

ٌ ای نی شد کٌ اٍج گرفتٌ بَد چَن دٍ تا بلیت . تَ يَاپیها نشستٌ بَدیو، بیست دقیق
 .رٍ با يو رزرٍ کردى بَدند، کنار يو نشستٌ بَدیو

 .برادرتَن خیلی سفارش کردن، نعلَنٌ خیلی يهدیگٌ رٍ دٍست دارین -

 .سعید پسرعهَنٌ؛ ٍلی عین برادرنٌ، از بچگی رٍ نن نثل سَگل حساسٌ -

 :پَزخندی زد ٍ گفت

ٌ ای کٌ نی گین يهچین خَاير برادری يو نیست! چٌ جالب -  .پس نعلَم شد عالق

 :خب شاید خیلی يا يهچین فکری کنند؛ نن يو با آرانش جَاب دادم

نن چَن بٌ ندت طَالنی شیر زن عهَم رٍ خَردم خَاير يردٍشَن حساب نیشو،  -
 .درضهن سعید نانزد دارى

 .نشخص بَد جا خَردى؛ ٍلی با لحن خشک خَدش نعذرت خَايی کرد
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خیلی خستٌ . شب کٌ رسیدیو، با تاکسی بٌ يتلی کٌ برانَن رزرٍ کردى بَدند رفتیو
يَای کیش تَ . بَدم؛ نخصَصا کٌ از صبح بعد از نهاز نخَابیدم ٍ کار رٍ سرم ریختٌ بَد

بعد از آخرین صحبتی کٌ تَ يَاپیها داشتیو، دیگٌ . اردیبًشت بًتر بَد، البتٌ شب يا
 .بٌ يتل رسیدیو ٍ چهدٍن يانَن رٍ آٍردند. حرف نزدیو

 .خستٌ بٌ نظر نیاین، بشینین تَ البی نن کلیدا رٍ نی گیرم -

ٌ ام -  .نهنَن، ٍاقعا خست

احساس کردم بعد از حرف ياش در نَرد سعید، بًتر از قبل . ندارکو رٍ دادم ٍ رفت
. بعد از دى دقیقٌ اٍند ٍ کلید اتاق رٍ داد. برخَرد نی کرد؛ شاید يو عذاب ٍجدان داشت

 .در رٍ کٌ باز کردم، صداش رٍ شنیدم. اتاق خَدش يو رٍبرٍی اتاق نن بَد

. فردا بعد از صبحانٌ يو نی ریو سر ساختهَن. کاری داشتید حتها تهاس بگیرید -
ٌ خیر  .شبتَن ب

ٌ خیر -  .نهنَن، شب شها يو ب

نهازم رٍ تند . داخل رفتو ٍ بعد تعَیض لباسو بٌ عهَ زنگ زدم ٍ اطالع دادم کٌ رسیدم
 .خَندم ٍ چَن خیلی خَابو نی اٍند سریع تَ تخت رفتو

*** 

بعد از دٍش گرفتن آرایش نالیهی کردم، نانتَی کرم با شلَار . صبحانٌ رٍ تَ اتاق خَردم
ٌ ی نشکی پَشیدم . يهیشٌ تَ نحیط کار ٍ نسائل کاری نقنعٌ نی پَشو. جین ٍ نقنع

 .از رٍ اجبار نیست، خَدم این طَری بیشتر دٍست دارم
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احساس کردم یٌ لحظٌ . در اتاق رٍ کٌ باز کردم، نفاخر يو در اتاقش رٍ بست ٍ برگشت
چَن رٍز خَبی رٍ شرٍع کردم ٍ سرحال بَدم، با یٌ لبخند سالم . با دیدنو جا خَرد

 .کردم

 :از لحنو ابرٍیی باال انداخت

 سالم، صبحانٌ خَردین؟ -

 .بلٌ -

 .پس بریو.. خب -

ٌ ای رنگی شد ٍ نن يو در جلَ رٍ باز کردم ٍ نشستو عقب نشستن . سَار لکسَز سَرن
 .اصال کار خَبی نبَد

*** 

 .پرٍژى ی بزرگیٌ ٍ نَقعيت خَبی رٍ برای شرکت شها بٌ يهراى دارى

 :عینک آفتابیو رٍ زدم ٍ با خَنسردی گفتو

 .اگٌ نهکنٌ نن يهین جا پیادى نیشو! قطعا يهین طَرى -

 يتل نهی رین؟ -

 .شها يو خستٌ يستین نزاحهتَن نهیشو. نٌ، خرید دارم -

 .نی رسَنهتَن، بٌ آقا سعید قَل دادم -

 .سعید زیادی حساسٌ، اٍن قدرم بی دست ٍ پا نیستو کٌ سعید گفتٌ -

 :رايش رٍ بٌ سهت پاساژ کج کرد ٍ گفت
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 .قطعا ننو اگٌ خَايرم تنًا برى یٌ شًر دیگٌ يهین نگرانی يا رٍ دارم. حق دارن -

 :گَشیش کٌ زنگ خَرد، ناشین رٍ نگٌ داشت ٍ با یٌ ببخشید جَاب داد

 .سالم نادر -

- ..... 

 .نگران نباش نادر نن -

- ..... 

 .نٌ، نن باياش تهاس نی گیرم -

- ..... 

 .نشینی فکر ٍ خیال کنی -

- ..... 

 .چشو نراقبو، خداحافظ -

ٌ شَن خیلی . گَشی رٍ قطع کرد ٍ راى افتاد تَ فکر حرف يای یلدا رفتو کٌ نی گفت رابط
 !ٍاقعا جالبٌ. با يو خَبٌ؛ انگار کٌ نادر خَدشَنٌ

داخل پاساژ کٌ . بٌ پاساژ کٌ رسیدیو، گفت اٍن يو کاری دارى ٍ بهَنو با خَدش برگردم
 .رفتیو، تقریبا از يو جدا شدیو؛ در ٍاقع نی خَاست نن راحت باشو

از اٍن جایی کٌ زٍدپسند بَدم، . دٍ ساعتی بَد کٌ درگیر بَدم، برای يهٌ سَغاتی خریدم
ٌ ی پالستیک يا رٍ دادم دست یٌ پسر نَجٍَن کٌ . برای خَدم يو زیاد خرید کردم يه

رفتو دیدم تَ ناشین نیست، زنگ زدم کٌ کارم تهَم . پادٍی یٌ نغازى بَد برام بیارى
 .یٌ تراٍل بٌ پسِر دادم رفت. چند دقیقٌ بعد اٍند. شدى
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فکر نهی کردم این قدر زٍد خرید کنین، گفتو تا شب طَل . زنگ نی زدین بیام کهک -
 !نی کشٌ

 :نن يو یٌ لبخند زدم ٍ گفتو. با تعجب حرف نی زد

ٌ کو نتفاٍتو -  .نن با بقیٌ ی

 :نشستو ٍ ادانٌ دادم

 .در اصل خیلی از طَل دادن یٌ کار خَشو نهياد -

 .نادر ننو يهین طَرى، البتٌ دقیقا برعکس خَايرم -

 .دیگٌ چیزی نگفتو ٍ راى افتاد

دٍست . عاشق یکی از رستَران يای سنتی کیش بَدم؛ ٍاقعا بٌ آدم آرانش نی داد
 :دلو رٍ زدم بٌ دریا ٍ گفتو. داشتو االن يو برم اٍن جا؛ ٍلی نهی دٍنو نی شد یا نٌ

ببخشید آقای نفاخر انرٍز خیلی درگیر کارای نن شدین، نی خَام بٌ جبرانش شها رٍ  -
 .بٌ یٌ رستَران کانال سنتی دعَت کنو

 .کاری نکردم -

 .چرا، لطف بزرگی کردین، انیدٍارم دعَتو رٍ قبَل کنین -

يرکس دیگٌ يو جای . بعد از چند لحظٌ نکث قبَل کرد ٍ نن يو اسو رستَران رٍ گفتو
بابا يهیشٌ نی گفت قدردان لطف دیگران باش . احسان نفاخر بَد يهین کار رٍ نی کردم

 .تا از کاری کٌ برات کردند ييچ ٍقت پشیهَن نشن

ٍقتی رسیدیو، زنانی کٌ رفت تَالت نن يو بٌ سهت پیشخَان رفتو ٍ ٍرٍدی رٍ 
 .حساب کردم
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نهی خَاستو خَدش باشٌ این کار رٍ کنو؛ بٌ يرحال با ير نردی کٌ بیرٍن بری نهی ذارن 
با چشو گشتو . بعد از حساب کردن رفتو دست يام رٍ شستو. خانو يا چیزی حساب کنن

 :يهین کٌ رسیدم، با یٌ لحن تند گفت. نیزی رٍ کٌ نشستٌ بَد پیدا کردم

 !خانو نعین کارتَن درست نبَد، نباید نن نبَدم این کار رٍ نی کردین -

 :لبخند زدم ٍ گفتو

نن خَدم خَاستو شها نًهَن نن باشین ٍ نطهئن باشید اصال ... این چٌ حرفیٌ -
گفتو کٌ بٌ جبران لطف انرٍزتَن بَد، ٍگرنٌ نن الکی . نهی ذاشتو شها حساب کنین

 .کسی رٍ نًهَن نهی کنو

انگار تاثیر داشت؛ چَن یٌ لبخند . آخر حرفو بٌ شَخی بَد، نی خَاستو جَ عَض بشٌ
ٌ کو درنَرد پرٍژى صحبت کردیو ٍ ایدى يای . کَتاى زد ٍ يیچی نگفت بعد سفارش غذا ی

ٌ ایٌ. جالبی داد شام رٍ کٌ باقالی پلَی خیلی خَشهزى ای بَد . نشخص بَد آدم باتجرب
 :از در ٍرٍدی گذشتیو، با صدای زنی ایستادیو. خَردیو

 سالم قربَنت برم، اٍندی این جا یٌ سر بٌ نا نهی زنی؟ -

نهی دٍنستو چی کار کنو، یٌ گَشٌ . با يهدیگٌ رٍبَسی کردند، گرم احَال پرسی بَدند
گرم صحبت . یٌ دختر تقریبا يجدى سالٌ اٍند ٍ از گردن نفاخر آٍیزٍن شد. ایستادم

 :بَدند کٌ سرش رٍ بٌ سهت نن برگردٍند ٍ گفت

ٌ جان ایشَن يهکارم خانو نعین يستن، برای یٌ پرٍژى اٍندیو ... عذر نی خَام - عه
 .کیش

 .رفتو جلَ سالم کردم ٍ باياشَن دست دادم

ٌ اش بَد، با نًربَنی احَال پرسی کرد  .خانهی کٌ عه



 

www.lovelyboy.blog.ir 

156 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

ٌ ی خیلی عزیز . ِا نانان نًلت بدى ننو خَدم رٍ نعرفی کنو - عسل يستو، دخترعه
 .داداش احسان

 .خَشَقتو، افسانٌ نعین يستو -

ٌ ای با يو احَال پرسی کردند، نن يو نهی دٍنستو چیکار کنو، با فاصلٌ  چند دقیق
 .کنارشَن ایستادم

ٌ ی نایی - شايرخ بفًهٌ اٍندی ناراحت نیشٌ . دیگٌ بًَنٌ نیار احسان، انشب خَن
 .رفتی يتل

 .چشو نزاحو نیشو، فقط اجازى بدین خانو نعین رٍ برسَنو -

ٌ ست، اخو ظریفی کرد ٍ گفت ٌ اش کٌ فًهیدم اسهش تًهین  :عه

 ؟!چی نیگی احسان -

 :بعد رٍ کرد سهت نن ٍ ادانٌ داد

ٌ ی نا، رسها دعَتی -  .دخترم بفرنا بریو خَن

 :لبخندی از نًربَنیش زدم

 .نهنَن لطف دارین، اگٌ نشکلی نیست با آژانس نیرم -

نفاخر نن رٍ رسَند يتل ٍ خَدش . خالصٌ بعد از کلی تعارف، گفتو حتها نیرم يتل
ٌ شَن تَ . دٍبارى رفت ٌ ش با این خانَادى برخَرد داشتو؛ يرچند يه نهی دٍنو چرا يه

ٌ ی خانَادى يو نعادالتو رٍ بٌ . برخَرد اٍل خیلی آدم يای خَبی بٌ نظر نی رسیدند عه
 .عسل يو دختر خَب ٍ شیطَنی بَد. يو زد؛ اصال فکر نهی کردم يهچین آدنی باشن
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ٌ ی کادٍیی گذاشتو بعد از کلی حرف زدن با سَگل . خریديا رٍ درآٍردم ٍ يهٌ رٍ تَ جعب
 .ٍ سعید ٍ گزارشاتی کٌ سَگل از شرکت نی داد، باالخرى خَابیدم

*** 

 .سر ساختهَن بَدیو کٌ گَشیو زنگ خَرد، شهارى ناشناس بَد

 .بلٌ بفرنایید -

 سالم عزیزم خَبی؟ -

 :نفًهيدم کی بَد، با شک گفتو

 .ببخشید بٌ جا نیاٍردم. سالم نهنَن -

 :خندید ٍ گفت

ٌ ی احسان. حق داری - ٌ ام، عه  .تًهین

ٌ طَرن؟. بلٌ -  خَبین؟ عسل جان چ

خَاستو .. ببخشید شهارى ی تَ از احسان بٌ زٍر گرفتو. خَبٌ عزیزم، سالم نی رسَنٌ -
 .برای شب دعَتت کنو

 .نهنَن زحهت کشیدین، نزاحو نهیشو -

نا يو تنًاییو، چی بشٌ کسی . نزاحو چیٌ دختر خَب، خَشحال نی شیو بیای عزیزم -
 .بیاد

 .لطف دارین، آخٌ درست نیست -
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دیشب يی نی گفت کاش نی اٍند . چی درست نیست گلو، عسل يو تنًاست -
ٌ نَن، گفتو  خَن

حاال برای شام بیا راحت نبَدی، نیاریهت يتل، حرف نن رٍ ننداز . شاید راحت نباشٌ
 .زنین

 .نهی دٍنستو چی بگو

 .چشو، نزاحهتَن نیشو. عسل جان لطف دارن -

 .خَشحالو کردی! باز کٌ گفتی نزاحهت دختر خَب -

اٍن قدر يو زن نًربَنی بَد . با کالفگی گَشی رٍ قطع کردم، رٍم نشد دعَتش رٍ رد کنو
 .کٌ نتَنستو نٌ بگو

 :تَ راِى برگشت بٌ يتل بَدیو کٌ با صدای آرٍنی گفت

 عهٌ بٌ شها زنگ زد؟ -

 .بلٌ، خیلی يو بٌ نن لطف دارن -

ٌ زٍر شهارى ی شها رٍ گرفت -  .ببخشید، قبلش باید بٌ خَدتَن نی گفتو. دیشب ب

 .نٌ، نشکلی نیست -

چَن يهیشٌ تنًا يستن . خانَادى ی عهٌ چًارسالی نیشٌ کٌ این جا زندگی نی کنن -
سری قبل يو کٌ با يهکارم اٍندم . برای يهین يرکس نیاد سریع دعَتش نی کنٌ

ٌ زٍر . نذاشت بریو يتل بٌ شها يو چَن خانو بَدین خیلی اصرار نکرد، ٍگرنٌ دیشب ب
 .نی ُبرِدتَن

 :خندیدم ٍ گفتو
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 .برای انشب يو انقدر اصرار کردن قبَل کردم -

*** 

آرایش . جلَی نیز تَالت نشستو. ٍقتی بٌ يتل رسیدیو، استراحت کردم ٍ دٍش گرفتو
نانتَی بنفش با شلَار کرم . صَرتی رنگی انجام دادم؛ در ٍاقع آرایشو خیلی دخترٍنٌ بَد

ٌ يای فارسی کرم رنگ داشت پَشیدم، نَيام رٍ يو کج زدم  .ٍ شال نشکی کٌ نَشت

بعد دى . ساعت شیش بَد کٌ رفتو تَ البی نشستو. کیف ٍ کفش نشکی انتخاب کردم
 .دقیقٌ اٍند، شلَار نشکی با پیراين سبز پَشیدى بَد

 آنادى اید؟ -

 .بلٌ، فقط اگٌ نیشٌ کنار یٌ قنادی نگٌ دارین -

ٌ ای گذشت کٌ کنار قنادی خیلی بزرگی کٌ نزدیک يتل بَد . راى افتادیو تقریبا پنج دقیق
 .داخل رفتو ٍ یٌ جعبٌ کاکائَی خیلی شیک خریدم. نگٌ داشت

 :يهین کٌ نشستو، راى افتاد ٍ گفت

 .دیگٌ کاری نهَندى، فردا رٍز تعطیلیهَنٌ. بلیت برگشت برای پس فردا صبحٌ -

 .خدارٍشکر، خیالو راحت شد -

 .سکَت کردیو ٍ تا رسیدن بٌ نقصد چیزی نگفتیو

ٌ ی ٍیالیی نگٌ داشت، دٍبار بَق زد کٌ یٌ پسر نَجٍَن در رٍ باز کرد . جلَی یٌ خَن
تًهینٌ خانو تندی تَ . سنگفرش يا رٍ طی کرد ٍ بعد از پارک کردن ناشین پیادى شدیو

 .حیاط اٍند

 .خَش اٍندین -
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 .باياش رٍبَسی کردم ٍ جعبٌ کاکائَ رٍ بٌ دستش دادم

 .زحهت کشیدی عزیزم -

 .قابل دار نیست -

 .احسان يو نثل اینکٌ خستٌ شد رفت. این چٌ حرفیٌ، بریو داخل -

 .از رايرٍ عبَر کردیو کٌ صدای عسل نی اٍند. کفش يام رٍ درآٍردم

 .باز این دختر احسان رٍ دید شرٍع کرد -

 :با صدای بلند گفت

 .عسل نانان نًهَنت رٍ یادت رفت -

 .عسل نفس زنان اٍند ٍ بغلو کرد

 سالم عسل جان خَبی؟ -

 .ٍای انقدر خَشحالو کٌ دیدنت، يهَن اٍل بٌ دلو نشستی. بریو تَ. سالم، نرسی -

 .لطف داری عزیزم -

 :تًهینٌ خانو تَبیخگرانٌ گفت

 .خستٌ شد.. بریو تَ! عسل -

 .ٍای ببخشید، بریو تَ: عسل

ٌ زٍر نن رٍ برد اتاقش  :يهین کٌ ٍارد اتاق شدم، با يیجان گفت. بعد از دى دقیقٌ ب

 قشنگٌ؟ -
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 .خیلی، درست نثل خَدت -

 :خندید ٍ گفت

 .اعتهاد بٌ نفس آدم رٍ نی بری باال -

 .نن ٍاقعیت رٍ گفتو؛ يو اتاقت خَشگلٌ، يو خَدت خیلی خَشگلی -

اٍن شب کٌ فًهیدم داداش احسان با يهکارش بیرٍن بَدى؛ . انرٍز خیلی نلَس شدی -
البتٌ ببخشید . یعنی قبلش بٌ نا گفتٌ بَد، فکر کردم از اين دخترای افادى ای باشی

ٍلی ٍقتی دیدنت؛ نخصَصا اینکٌ نقنعٌ سرت بَد، فًهیدم چٌ . يهچین فکری کردم
 .دختر خَبی يستی

 .بٌ استداللش خندیدم

از يهَن اٍلش ازت خَشو اٍند، . خیلی خَش اٍندی، نن اصال این جا دٍستی ندارم -
 .چًرى ت بٌ آدم آرانش نیدى

 باید کنکَری باشی، آرى؟. نرسی گلو -

 .آرى، عشق نًندسی -

 .بعد از اینکٌ کلی اطالعات در سن ٍ تحصیالتو گرفت، رفتیو طبقٌ پایین

ٌ ی یٌ آقایی کٌ قطعا پدر عسل بَد نشستٌ بَدند ٌ شَن بٌ اضاف دٍبارى با خجالت . يه
تقریبا . نرد خیلی خَب ٍ خَش اخالقی بَد؛ درست نثل زنش. سالم ٍ احَال پرسی کردم

ٌ ای از کارش برانَن صحبت کرد کٌ عسل آرٍم بغل گَشو گفت  :دى دقیق

 .نن برم آلبَم خانَادگیهَن رٍ بیارم ببینی، خستٌ شدی.. حرفای بابا فعال ادانٌ دارى -

ٌ خانو گفت  :يهین کٌ رفت، تًهین
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 .از صبح تا عصر درس نی خَند کٌ شها اٍندین پیشتَن باشٌ.. نی بینی احسان جان -

 .فقط بًترى اٍلَیتش تًران باشٌ.. پشتکار خَبی دارى عهٌ، قطعا قبَل نیشٌ -

 .خداکنٌ قبَل بشٌ. شايرخ يو يهین رٍ نیگٌ -

 .بعد از چند دقیقٌ عسل با دٍتا آلبَم قطَر اٍند

ٌ ی خاندان نا -  .اینو از شناسنان

 .درنَرد ير عکسی تَضیح نی داد. نشست ٍ یکیش رٍ باز کرد

ٌ جهعی رفتٌ بَدیو شیراز - اٍن . این خَايرم، گیتا، يشت سال از نن بزرگترى. این جا دست
برای يهینو نانان اٍلش بٌ اینکٌ . آلهان زندگی نی کنن. نرد کناریش شَيرش، نَیدى

البتٌ خَدنو دٍست نداشتو؛ ٍلی بابا قَل دادى زٍدتر . تًران درس بخَنو راضی نهی شد
 .برگردیو تًران

 .عکس يای بعدیش يو از خانَادى ی خَدشَن بَد

 .آلبَم بعدی رٍ باز کرد

ٌ ی دایی اینا بَدیو - دختری کٌ کنار احسان ایستادى خَايرش . این جا سیزدى بدر خَن
ٌ ش يو خیلی نازى. آیداست اٍن . اٍنو زن دایی سیهین. دختر نًربَن ٍ نازیٌ، ٍای بچ

ٌ ای کٌ برام شاخ گذاشتٌ نًران برادرشَنٌ  .دیٍَن

 .درنَرد يرکسی یٌ چیزی نی گفت کٌ آدم خندى اش نی گرفت؛ نخصَصا نًران

ٌ ش درحال کل کل کردن با آدنٌ -  .اصال نثل داداش احسان نیست، يه

ٌ ش يو نعلَم بَد پسر شیطَنیٌ  .از قیاف

 عسل خانو درسات رٍ خَندی؟: احسان
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 .دارم بٌ افسانٌ جَن عکسا رٍ نشَن نی دادم کٌ رسیدیو بٌ برادر پررٍت. آرى داداشی -

 :خندید ٍ گفت

 نی خَای بًش بگو؟. پشت سر برادر نن حرف نزن بچٌ -

 !ٍای نٌ تَ رٍ خدا نن ٍ با اٍن در ننداز -

ٌ خانو کٌ عسل رٍ صدا نی کرد، آلبَم رٍ گذاشت ٍ رفت حَاسو بٌ . با صدای تًهین
دیدم عسل ٍ آیدا با دٍتا دختر . آلبَم يا بَد کٌ دیدم نگايش بٌ یٌ عکسٌ ٍ اخو کردى

 .با یٌ عذرخَايی آلبَم رٍ بستو. دیگٌ تَ عکس يستند

ٌ خانو برای شام صدانَن  در نَرد شرکت ٍ کارم با آقا شايرخ صحبت نی کردم کٌ تًهین
 .کرد

*** 

 .داداش بریو دیگٌ -

ٌ خانو ٌ قدر گیر نیدی دختر: تًهین ٌ ست چ  .عسل جان خست

 .نعلَم نیست برى کی دٍبارى نیاد. بابا یٌ بستنی خَاستیو: عسل

 .پاشَ آنادى شَ بریو: احسان

 .نَکرتو: عسل

 .دست نن رٍ يو گرفت ٍ کشید. بٌ لحنش خندیدیو

ٌ خانو ٍ يهسرش خداحافظی کردیو. آنادى شدیو ٍ پایین رفتیو  .بعد از تشکر از تًهین

 .داخل بستنی فرٍشی رفتیو، خیلی شلَغ بَد
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 .عسل شها بشینین تا نن سفارش بدم: احسان

رد نی شدیو . قبلش عسل تَ ناشین گفت کٌ چی نی خَرى، نن يو يهَن رٍ تایید کردم
دیگٌ تا آخرش کٌ نشستیو ٍل کن نبَد؛ . کٌ عسل حَاسش نبَد ٍ بٌ یٌ پسِر خَرد

ٌ ش بٌ عسل اشارى نی کرد ٌ ش حرف . يه ٍقتی کٌ بیرٍن رفتیو، دنبالهَن اٍند ٍ يه
تَ ناشین . آخرش يو پسردایی نحترم عسل فًهید ٍ حسابی حال پسِر رٍ گرفت. نی زد

ٌ نظرم کارش . کٌ نشستیو، شرٍع بٌ دعَاکردن عسل کرد، اٍن يو آرٍم اشک نی ریخت ب
 .غیرننطقی بَد؛ عسل يیچ تقصیری نداشت

. نهی دٍنستو چیزی بگو یا نٌ. ينَز يو عصبانی بَد. بعد از رسَندن عسل تَ راى بَدیو
 :آخرش يو طاقت نیاٍردم ٍ گفتو

سًَی خَرد بٌ پسِر ٍ اٍنو نثل اینکٌ آدم .. آقا احسان، عسل تقصیری نداشت -
ٌ ای بَدى  .بی جنب

 :با نکث حاصل از ترس ادانٌ دادم

 .زیادى رٍی کردین، گـ ـناى داشت -

 .اٍن قدر تند نی رٍند کٌ بٌ خیابَن يتل رسیدیو

 :با یٌ لحن عصبی گفت

ٌ ام نقصر عسلٌ کٌ حَاسش رٍ جهع نهی کنٌ  - ببینید خانو نحترم، از نظر نن ٍ حتی عه
درضهن، شاید این نسائل برای شها ٍ . کٌ یٌ الابالی جرات نی کنٌ بًش تَيین کنٌ

 !خانَادى تَن عادی باشٌ؛ انا برای نا ييچ ٍقت عادی نهيشٌ

 :از حرفش عصبانی شدم، در ٍاقع ننظَرش رٍ کانل فًهیدم ٍ با صدای بلند گفتو

 !براتَن ٍاقعا نتاسفو آقای نثال نحترم -
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کارتو رٍ گرفتو ٍ سریع خَدم رٍ تَ اتاقو . در رٍ باز کردم ٍ با قدم يای بلند ٍ تند رفتو
 .انداختو

اشتباى از . االن کٌ فکر نی کنو بیشتر عصبی نیشو. لباسو رٍ عَض کردم ٍ رفتو تَ تخت
ٌ اش رٍ قبَل نهی کردم، بٌ خَدش جرات نهی داد يرچیزی رٍ کٌ  نن بَدى؛ اگٌ دعَت عه

نٌ . بلند شدم راى ني رفتو ٍ بٌ خَدم بد ٍ بیراى نی گفتو. بٌ فکرش نیاد بٌ زبَن بیارى
ٌ  خَد اشک . ٍضَ گرفتو، دٍ رکعت نهاز بخَنو آرٍم نیشو! نهیشٌ سر نهاز خَد ب

دلو بدجَر شکستٌ بَد، شاید چَن پدر ٍ نادر نداشتو این جَری درنَردم فکر . نی ریختو
تَ این شیش يفت سالی کٌ بابا فَت کردى بَد، اٍلین کسی کٌ يهچین فکری . نی کرد

جَری خانَادى اش رٍ ترسیو نی کرد انگار پدرش رٍ . درنَردم کرد احسان نفاخر بَد
 .یٌ نسکن خَردم ٍ با ير بدبختی بَد خَابیدم. نهی شناختو

بعد از چند ناى بٌ ُیهن حرف يای دیشب دٍبارى . صبح کٌ بلند شدم، سرم درد نی کرد
 .بعد از خَردن قرص، تیپ رسهی زدم تا یٌ سر برم سر ساختهَن. سردرد شدید گرفتو

یٌ . دیدنش کٌ تَ البی با یٌ نفر صحبت نی کرد. آسانسَر کٌ ایستاد، بیرٍن اٍندم
 .لحظٌ نگايش بٌ نن افتاد؛ ٍلی سریع برگشت

*** 

با آژانس تهاس گرفتٌ بَدم . چهدٍن کَچیکو رٍ آنادى کردى بَدم، برداشتو ٍ پایین رفتو
از اٍن جایی کٌ بابا خیلی رٍ ادب . در رٍ کٌ باز کردم، در رٍبرٍ يو باز شد. برای فرٍدگاى

 .اجتهاعی حساس بَد، یٌ سالم آرٍم کردم کٌ اٍن يو يهَن طَر جَابو رٍ داد

 خانو نعین؟ -

 .ایستادم؛ انا برنگشتو
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 .ننتظر باشید نیام با يو بریو فرٍدگاى -

 .جَابش رٍ ندادم ٍ رفتو

آژانس ننتظرم بَد چهدٍنو رٍ کٌ تَ ناشین . بعد از تشکر از پرسنل يتل بیرٍن رفتو
 .نی ذاشت، صداش رٍ شنیدم

 .خانو نعین ناشین کٌ يست -

 :برگشتو ٍ با چًرى ی کانال جدی گفتو

 .نهنَن، ترجیح نیدم خَدم برم -

 .ٍ بدٍن اینکٌ اجازى بدم جَاب بدى، در رٍ بستو ٍ ناشین راى افتاد

نی دٍنستو صندلی يانَن کنار يهٌ؛ چَن بلیت يا از قبل رزرٍ . تَ يَاپیها نشستٌ بَدم
بٌ سعید پیام دادم کٌ بیاد . حَاسو بٌ گَشیو بَد کٌ اٍند کٌ کنارم نشست. شدى بَد

 .فرٍدگاى دنبالو

 خانو نعین؟ -

انگار . سرم رٍ باال آٍردم، نگايش کردم تا حرفش رٍ بزنٌ. صداش آرٍم بَد؛ ٍلی شنیدم
 .نردد بَد ٍ نهی دٍنست چی بگٌ

ٌ خاطر حرفای اٍن شب نی خَاستو - نن ننظَری نداشتو ٍ عصبانی بَدم، ... راستش ب
 ...يهین کٌ شها از عسل حهایت کردین

 :با خَنسردی حرفش رٍ قطع کردم

ٌ ی شها رٍ قبَل کردم ٍ اینکٌ تَ اٍن  - نشکلی نیست، اشتباى از نن بَد کٌ دعَت عه
 .نسئلٌ دخالت کردم
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این حرفتَن یعنی .. این چٌ حرفیٌ خانو، عهٌ خَدش خیلی اصرار کرد کٌ شها باشین -
 .خیلی ناراحتین

 .حرف ياش باز يو باعث شد یادم بیاد ٍ عصبی بشو

 .درست نی گین، تَ تهام زندگیو آدم آرٍنی بَدم ٍ سرم بٌ کار خَدم بَدى، االنو يست -

حرف شها تربیت خانَادگی نن، نخصَصا پدرم رٍ زیر سَال برد؛ حرفتَن خیلی برام 
 .گرٍن تهَم شد

صدای نفس يای . دٍبارى بغضو گرفت، اصال نهی تَنستو اٍن حرف رٍ يضو کنو
ٌ اش نی اٍند  .کالف

چی کار کنو کٌ نن رٍ ببخشین؟ نن خیلی کو پیش نیاد از حرفا ٍ کارام پشیهَن  -
 بشو؛ ٍلی

 ...خانو نعین. نی خَام بدٍنین کٌ االن ٍاقعا پشيهَنو

 .یٌ آى بلند کشید

 :بعد از چند دقیقٌ گفتو

 .نن يهَن شب بخشیدنتَن -

 .دیگٌ تا رسیدن حرفی نزدیو. یٌ نهنَن آرٍم گفت

 .رسیدیو بًش سالم کردم. چهدٍنو رٍ برداشتو ٍ رفتو دیدم سعید ننتظرنٌ

 .بعد از چند دقیقٌ صحبت با نفاخر، باالخرى بٌ طرفو برگشت

 خَبی؟ -
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 .آرى نهنَن -

 .چهدٍنو رٍ گرفت ٍ بعد از خداحافظی با احسان نفاخر، بٌ سهت خَنٌ راى افتاد

ٌ ای؟ -  خیلی خست

 آرى، بٌ ناى بانَ سر نی زدی؟ -

ٌ کو بٌ خَدت برس، پا چشهات گَد افتادى. بلٌ خانو - نریض بشی با بابا . افسانٌ ی
 .طرفی، خَدت کٌ بًتر نی دٍنی

 :خندیدم ٍ گفتو

 .چشو، االن برم خَنٌ نی خَابو، بًتر نیشو -

ناى بانَ دیگٌ اٍن قدر برام آٍرد خَردم داشتو . بعد از اینکٌ نن رٍ رسَند خَدش رفت
 .نی ترکیدم

*** 

ِا افسانٌ خَدت رٍ لَس نکن دیگٌ، بابا آخرین باری کٌ رفتیو بیرٍن يهَن شب : سَگل
 .این ندت خیلی خستٌ شدی، تنَع برات خَبٌ. بَد کٌ رفتیو پارک

 .انرٍز باید یلدا رٍ ببینو. ببینو چی نیشٌ -

 ينَزم نتَنستٌ کاری کنٌ؟ -

اٍن پیرنرد بیچارى خیلی ٍقتٌ قبَل کردى . احتهاال باید از قانَن شرٍع کنیو. نٌ فکر نکنو -
 .کٌ بیاد شًادت بدى

 .این کٌ خیلی خَبٌ -
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آرى، ٍلی نی خَاستو اٍن کیفی رٍ کٌ بابا يشت سال پیش دنبالش بَد خَدم پیدا کنو؛  -
ٌ ش  .يرچند اگٌ دست نفاخر يو بَد، نی ذاشتش یٌ جای انن نٌ تَ خَن

 حاال جَاب نن چی شد؟ -

 .ای بابا، کَ تا جهعٌ -

 .نیای يو بٌ زٍر نی برنت -

 .تَ نگٌ کار نداری؟ برٍ سر کارت -

 .چشو عالیجناب -

 .ٍقتی رفت، تازى تَنستو یٌ نفس راحت بکشو

. یلدا زنگ زد ٍ گفت نی خَاد بیاد ببینتو. چند رٍزی از برگشتهَن از کیش نی گذشت
احسان نفاخر رٍ دیگٌ از اٍن رٍز ندیدم، نًندسای بازبینی يو خیلی خَب شدند ٍ 

 .ٍاقعا کهکهَن نی کنند

 .تَ کافی شاپ يهیشگی رٍبرٍی یلدا نشستو

يرچٌ زٍدتر از اٍن جا بیا ... یلداجان تا يهین جاش يو خیلی تَ دردسر افتادی کافیٌ -
ترتیب یٌ کار رٍ برات نیدم تا از . دیگٌ نیازی نیست، درٍاقع رايش این نیست. بیرٍن

ٌ ی بعد بری یٌ چندرٍزی يو با نادرت برٍ نسافرت، این ندت درگیر نن شدی؛ . يفت
 .يرجَری بشٌ برات جبران نی کنو

این چٌ حرفیٌ، پس دٍستی بٌ چٌ دردی نی خَرى؟ نن خَدنو دٍست داشتو کٌ این  -
 .راستش یٌ نَضَعی يست خیلی ٍقتٌ کٌ نی خَام بًت بگو. کار رٍ کردم، اجباری نبَد

ٌ کو ِنن ِنن کرد ٍ ادانٌ داد  :ی
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ٌ جَری بگو... نن -  ....چ

 .راحت باش عزیزم -

 :با خجالت گفت

 .یٌ نفر ازم خَاستگاری کردى -

 ٍای خیلی خَشحالو کردی، کی؟ -

 .انگار نردد بَد کٌ بگٌ

ٌ ی نفاخر خَاير سیهین خانو زیاد نی اٍند . ببین افسانٌ نهی خَام فکر بدی کنی - خَن
 .اٍن جا

اٍالش خیلی درنَرد ٍضعیت سیهین خانو بايام صحبت . یٌ پسر دارى بٌ اسو فرزاد
ٌ جَری بگو. نی کرد، کو کو با يهدیگٌ صهیهی شدیو تا . بٌ تَجًاتش ٍابستٌ شدم...چ

اینکٌ چندٍقت پیش ازم خَاست رٍ پیشنًادش فکر کنو، اگٌ نَافق بَدم با نادرش 
 .صحبت کنٌ

سریع خَدم رٍ جهع کردم ٍ با . ينگ کردم، اصال فکر نهی کردم يهچین اتفاقی بیفتٌ
 :لبخند يهیشگی گفتو

 .نبارک باشٌ، ان شاءاهلل يرچی صالحتٌ -

ٌ ش حَاسو بٌ این کارا بَدى ٍ -  ..ببین فکر نکنی رفتو اٍن جا ٍ يه

 :حرفش رٍ قطع کردم ٍ با اخو نصنَعی گفتو

 نی تَنی ازش تا دٍناى ٍقت بخَای؟. چی نیگی تَ، خیلی خَشحالو برات -

 .آرى، خَدنو قصد ندارم بٌ این زٍدی پیش برى -
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تَ نگران يیچی نباش، اگٌ کسی يو قضیٌ رٍ . خَبٌ، تا دٍ ناى دیگٌ يهٌ چی حلٌ -
ٌ چیز رٍ بٌ نن بسپار  .تَ قرار نیست بٌ کسی جَاب پس بدی... بفًهٌ يه

 .باشٌ -

 .بعد از نیو ساعت دٍبارى بٌ شرکت برگشتو

*** 

. یک ناى گذشتٌ بَد ٍ کاريای شرکت نسبت بٌ اٍایل اردیبًشت خیلی سبک تر شدى بَد
ٌ يا رٍی فانَسٌ کٌ تقریبا  دٍتا از پرٍژى يا رٍ تحَیل دادیو ٍ االن بیشتر تهرکز بچ

بعد از اینکٌ با . خدارٍشکر تا االن خیلی خَب پیش رفتیو. چًل درصد کارش نَندى
سَگل ٍ بقیٌ رفتو دربند، نگاى يای نايان، برادرشَيرش، عَض شدى بَد؛ خیلی بٌ نن 

دٍست نداشتو اٍن چیزی کٌ تَ ذينهٌ اتفاق . تَجٌ نی کرد، خَش اخالق تر شدى بَد
بیفتٌ؛ يرچند کٌ تَ این چند ناى حداقل فًهیدم کٌ نن يیچ حس خاصی بٌ این آقای 

دیگٌ رسها سَگل ٍ شیدا نتلک نی اندازن ٍ نیگن آقا نايان عاشق شد . دکتر ندارم
 !رفت

ٌ ی  یلدا يو بعد از حرف يای نن بالفاصلٌ از اٍن جا اٍند بیرٍن ٍ حسابدار یٌ کارخَن
 .ينَز يو با فرزاد در ارتباطٌ. لبنیاتی شد

پسر نفاخر چندبار دیگٌ يو اٍند ٍ گفت خیلی . چند رٍز دیگٌ ناى رنضان شرٍع نیشٌ
 .خَب پیشرفت داشتیو

ناى بانَ یٌ لیست بلندی بًو داد برای ناى . انرٍز نی خَام برم برای خَنٌ خرید کنو
 .رنضان خرید اساسی کنو

 :بٌ نحض خارج شدنو از اتاق، خانو سلیهی بلند شد ٍ گفت
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 .خانو نعین آقای رضایی گفتن بًتَن بگو تَ اتاق بازبینی کارتَن دارن -

 .باشٌ -

 .ٍارد سالن دٍم شدم، در زدم ٍ ٍارد شدم

 :رضایی اٍند جلَم ٍ آرٍم گفت

 .خانو نعین نی خَاستو برای اصالح یٌ نقشٌ کهکهَن کنید -

با . رفتو جلَی نیز ٍ با دقت بٌ حرفش گَش دادم ٍ يهزنان حَاسو بٌ نقشٌ بَد
 .تَضیحاتش دیدم درست نیگٌ ٍ بعد از نیو ساعت اٍن قسهت رٍ اصالح کردیو

 .نهنَن کٌ ٍقت گذاشتین: رضایی

 .خَايش نی کنو، خَشحال نیشو اگٌ کهکی ازم بر بياد انجام بدم -

ٌ خاطر نادرشَن، برای يهین نزاحو شها شدم -  .نًندس نفاخر چند رٍزی نهیان ب

 چیزی شدى؟ -

نطلع کٌ يستید، نادرشَن تَ یٌ تصادفی . گَیا نادرشَن یٌ نقدار کسالت داشتن -
 .فلج شدن

 .آيان بلٌ، خدا شفاشَن بدى -

 .بعد از خداحافظی با فکری نشغَل از شرکت خارج شدم

خیلی ٍقت بَد پیش . بعد از کلی خرید، از فرٍشگاى خارج شدم ٍ بٌ سهت خَنٌ رٍندم
باید زٍدتر آقا . اٍن قدر این ندت درگیر بَدم کٌ یٌ يفتٌ در نیَن نیرم. بابا نرفتو

سلیهان رٍ پیدا کنو تا درنَرد اٍن قتل بیاد ٍ شًادت بدى، يرچند کٌ خَدش يو بٌ این 
 .کار راضیٌ
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ٌ چيز رٍ باال کشید ٍ يیچ ردی نتَنستند . نهی دٍنو قبَل نی کنٌ یا نٌ شریک بابا کٌ يه
ازش پیدا کنند، باالخرى دٍسال پیش تَ یکی از شًرای نرزی جسدش رٍ پیدا کردند؛ در 

نگًبان اٍن باغ کٌ پیرنردی بٌ اسو سلیهان . حالی کٌ با طناب خَدش رٍ دار زدى بَد
ٌ ای اٍن جا کار نی کرد کٌ با  بَد، نَقعی کٌ نن اٍن جا رفتو، عَض شدى بَد ٍ کس دیگ

البتٌ پلیس . يزاران بار خَايش گفت کٌ از دٍستان خَدش يست ٍ آدرسش رٍ بًو داد
بعد از اٍن اتفاق با چندبار بازجَیی ٍ ندارک نستند فًهید کٌ در اٍن بازى ی زنانی 

ٌ ای بَدى  .نگًبان باغی تَ شًر دیگ

ٍارد حیاط خَنٌ کٌ شدم، فکرم رٍ پس زدم ٍ با برداشتن پالستیک يای خرید بٌ داخل 
 .خَنٌ رفتو

 .سالم، نن اٍندم -

 .ناى بانَ درحالیکٌ پیش بندی بستٌ بَد اٍند

 .سالم عزیزم -

 :اٍند ٍ چندتا از پالستیک يا رٍ گرفت ٍ گفت

 .چرا يهٌ رٍ تَ یٌ رٍز خریدی؟ خستٌ شدی -

 .نٌ خستٌ نیستو، رٍزای دیگٌ ٍقت نهی کنو -

 .با يو خریدا رٍ داخل آشپزخَنٌ بردیو

 .برٍ نادر، تا لباسات رٍ عَض کنی یٌ سکنجبین برات درست کنو -

 .قربَن دستت، چشو االن نیرم -

*** 
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آقا سلیهان رٍ کٌ دیدم، بعد از تعریف . نهازم کٌ تهَم شد، دٍبارى تَ فکر اٍن رٍزيا رفتو
کل ناجرا درنَرد بابا ٍ شفیعی کٌ اٍن کار رٍ کرد، بًو اعتهاد کرد ٍ گفت کٌ اٍن نَقع 

ٌ ی دارزدنش رٍ . نسافرت نبَدى ٍ شنیدى کٌ شفیعی با یٌ نفر دعَا نی کردى حتی صحن
قاتلی يو کٌ اٍن کار رٍ کردى تًدیدش نی کنٌ کٌ اگٌ برای پلیس ٍاقعیت . يو دیدى بَد

ٍ جَ با آشنايایی کٌ تَ . رٍ بگٌ خانَادى اش بٌ خطر نیفتن بعد از کلی تحقیق ٍ پرس 
دٍست يای سَگل بَدند، فًهیدیو اٍن شخص با اسو سرٍش آزادیٌ ٍ برای اسفندیار 

ٌ ی این يا رٍ تابستَن سال گذشتٌ فًهیدم. نفاخر کار نی کنٌ  .درٍاقع يه

 .سجادى رٍ جهع کردم ٍ با ذينی نشَش خَابیدم

*** 

 .بفرنایید داخل -

يهین . تشکری کردم ٍ برای بار سَم پام رٍ داخل اتاقی گذاشتو کٌ برای سًانداران بَد
 .کٌ رفتو تَ، احسان نفاخر رٍ دیدم کٌ نشستٌ بَد

ٌ جا پسرش حضَر  برام جالب بَد کٌ دیگٌ نٌ خَد نفاخر نی اٍند ٍ نٌ دانادش، يه
 .داشت

 .جلسٌ يو بٌ رٍال گذشتٌ بعد از یک ساعت تهَم شد

يهین کٌ خَاستو بپیچو، یٌ نردی کٌ پشتش بٌ نا بَد برگشت ٍ . از در بیرٍن اٍندم
ٌ خاطر اینکٌ سرش تَ برگٌ بَد، نن رٍ ندید ٍ نحکو بٌ يو خَردیو ٌ ی این . ب يه

چَن اٍن بٌ نن برخَرد کرد، افتادم زنین، سرم گیج . اتفاقات در عرض چند ثانیٌ افتاد
 .ناخَدآگاى یٌ آخ گفتو. نی رفت

 «نی تَنین بلند بشین؟» :صدای نفاخر تَ سرم انعکاس داشت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

175 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

اٍن نرد يو دستپاچٌ . چَن یٌ نیز پشتو بَد، حین افتادن سرم بًش برخَرد کردى بَد
 .دنبال ننشی رفت

داغی چیزی رٍ رٍی لبو . تا نَقعی کٌ با ننشی برگردى، نفاخر طاقت نیاٍرد ٍ کهکو کرد
 .نگاى نگرانش رٍ دیدم، یٌ دستهال از جیبش درآٍرد ٍ رٍی بینیو گذاشت. احساس کردم

 خَبی؟. نردک دیَانٌ نعلَم نیست حَاسش کجاست -

ٌ ی تَپ سیزدى بدر بَد انگار شانس نن بَد کٌ تَ . اصال خَب نبَدم، خیلی بدتر از ضرب
 .باالخرى ننشی اٍند. سرم رٍ بٌ عالنت نفی تکَن دادم. سال جدید کال ضربٌ بخَرم

 .ٍای چی شدى؟ خدا نرگو بدى، خانو نعین -

صدايا رٍ نانفًَم . احساس سرگیجٌ ٍ کرختی داشتو. خَنریزی بینیو شدیدتر شدى بَد
ٌ زٍر سر پا ایستادم ٍ با کهک ننشی تَ آسانسَر رفتیو. نی شنیدم يهین کٌ در . ب

 .آسانسَر بٌ پارکینگ باز شد، از حال رفتو

*** 

پنج . صدای تیک تیک نی اٍند، چشو يام رٍ باز کردم ٍ فًهیدم از قطرى يای سرم يست
ٌ ای گذشت تا باالخرى در باز شد ٍ پرستاری داخل اٍند  .دقیق

 سالم عزیزم، بیدار شدی؟ -

 .یٌ سالم آرٍم کردم

نانزدت بندى خدا خیلی نگرانٌ، برم بگو بیاد ببینٌ خانو . دیگٌ آخراشٌ، االن تهَم نیشٌ -
 .خَشگلش بیدار شدى
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حدس زدنش سخت نبَد کٌ چٌ کسی رٍ نانزد نن حساب . نا نداشتو جَابش رٍ بدم
 کردى،

 .فقط نهی دٍنو از کجا يهچین فکری بٌ نغزشَن رسیدى

 :جلَ اٍند. نثل يهيشٌ جدی بَد. با صدای در سرم رٍ بٌ سهت در چرخَندم

 خَبین؟ -

 .بلٌ نهنَن، ببخشید تَ زحهت افتادین -

بینیتَن نشکستٌ، از سرتَنو سی تی گرفتن، . این چٌ حرفیٌ، حالتَن خیلی بد بَد -
خدارٍشکر نشکلی نیست، فقط یٌ خانهی زنگ زدن بٌ گَشیتَن نثل اینکٌ خانو 

 .آدرس این جا رٍ گفتن، تا االن دیگٌ باید پیداش بشٌ. صهدی جَاب دادن

با صداش از فکر بیرٍن . ٍای خداکنٌ بٌ عهَ اینا چیزی نگٌ. بٌ احتهال زیاد سَگل بَدى
 .اٍندم

 .اٍن آقا يو یکی از کارکنان اٍن جا بَد، ٍقتی جَاب عکساتَن اٍند فرستادنشَن برن -

 .کار خَبی کردین -

 .چند دقیقٌ بعد سَگل ٍ سعید اٍندند

 سالم عزیزم، چی شدى؟ خَبی؟ -

 .صَرتو رٍ بَسید

 !سالم، خَبو سَگل جان چرا شلَغش نی کنی؟ -

 .نن برم پیش دکترت. ِسُرنت تهَم شدى: سعید
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 :بعد رٍ کرد بٌ نفاخر ٍ گفت

قطعا االن کاری دارین، . خیلی نهنَن جناب نفاخر، تا يهین جاشو خیلی لطف کردین -
 .جبران نی کنیو. بفرنایید بٌ کارتَن برسید

 .بلٌ، اگٌ نشکلی نیست نن برم. کار خاصی نکردم: نفاخر

با يو دست دادند ٍ بعد از اینکٌ سعید ٍ سَگل کلی تشکر ازش کردند، خداحافظی کرد 
 .ٍ رفت

 .سعید کٌ بیرٍن رفت، سَگل شرٍع کرد

 دقیقا چی شدى؟ چرا با نفاخر اٍندی؟ -

 .نی دٍنستو گیر بدى ٍل کن نیست؛ برای يهین يهٌ رٍ براش تعریف کردم

 :خندید ٍ گفت

 .ببین آخرم کارت بٌ پسر نفاخر افتاد -

 .سعید اٍند ٍ حرفش رٍ قطع کرد

اگٌ خَبی . عکساتو دیدم خدارٍشکر نشکلی نیست. خب، خَاير گلو حالت کٌ خَبٌ -
 .بریو

 :ادانٌ داد

ٌ ی این جا رٍ . يهکار خَب ٍ نحترنی داری، یٌ بار باید از خجالتش دربیایو - يزین
 .خَدش حساب کردى

 .خب کاش پَلش رٍ پس نی دادی: سَگل
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تَ از کار نردا سر در نهیاری؛ اگٌ این کار رٍ نی کردم قطعا ناراحت نی شد، البتٌ : سعید
 .اگٌ ننو بَدم ناراحت نی شدم

 :دٍست نداشتو زیر ِدین کسی باشو، با بی حالی گفتو

 پس چی کار کنو؟ -

 .ير دٍشَن خندیدند

 چرا نی خندین؟ -

 :سَگل ينَزم داشت نی خندید، سعید با لبخندش گفت

. قربَنت برم کٌ تَ این حالو بٌ فکر ادای ِدین يستی، حاال تا بعد یٌ کاریش نی کنیو -
 .سَگل کهکش کن بریو

 .سَگل درحالیکٌ ينَز يو نی خندید کهکو کرد

 باشٌ دیگٌ، حاال بٌ نن نی خندی؟ -

ٌ ام رٍ بَسید ٍ گفت  :گَن

 .فدات بشو، آخٌ خَدت کٌ ندیدی، خیلی باحال حرف نی زنی -

 .حال ندارم سَگل -

 .پاشَ عزیزم بریو خَنٌ، باید اساسی استراحت کنی. اثر آرانبخشٌ -

ناى . بٌ خَنٌ کٌ رسیدیو، نن رفتو باال ٍ يهین کٌ لباسو رٍ عَض کردم رفتو تَ تخت
 .سریع خَابو برد. بانَ رٍ يو بٌ سَگل سپردم تا جَابش رٍ بدى
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با احساس دستی کٌ صَرتو رٍ لهس نی کرد، چشو يام رٍ باز کردم ٍ دیدم ناى بانَ باال 
 :با نًربَنی نگايو کرد ٍ گفت. سرم نشستٌ

 .بیدار شدی نادر؟ پاشَ یٌ چیزی بخَر، ضعف نی کنی -

ٌ قدر خَابیدم -  !سالم، چ

احتیاج داشتی عزیزم، این چندٍقتٌ اصال بٌ خَدت ايهیت . سالم بٌ رٍی نايت -
 .شب نیان دیدنت. نینا چندبار زنگ زد، نگرانت بَد. پاشَ یٌ چیزی بخَر. نهیدی

ٌ ش کار سَگلٌ، دين لق -  !يه

 :با خندى گفت

 !خدا خیرش بدى يهکارت رٍ، خیر از جٍَنیش ببینٌ. پاشَ دخترم -

 .آرى -

رفتو یٌ دٍش گرفتو، حالو خیلی بًتر . از رٍ تخت بلند شدم ٍ دستی بٌ صَرتو کشیدم
 .بَد

ٌ شَن گیر . شب کٌ عهَ اینا اٍندند، کلی سَگل رٍ سرزنش کردم کٌ نگرانشَن کردى يه
دادند کٌ فردا حق ندارم برم سرکار، البتٌ خَدم يو قصد داشتو فردا رٍ خَنٌ باشو ٍ 

 .استراحت کنو

 .رٍز بعدش يو سَگل با سانان بٌ دیدنو اٍند

 :تَ نشیهن نشستٌ بَدیو کٌ سانان با یٌ لحن شَخی گفت

 .افسانٌ خانو سَگل خیلی دٍستتَن دارى، بعضی نَاقع بٌ شها حسادت نی کنو -

 :خندیدم کٌ سَگل گفت
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 .نعلَنٌ کٌ دٍستش دارم، خَايرنٌ: سَگل

 .شَخی کردم عزیزم: سانان

ٌ قدر بٌ سَگل عالقٌ دارى ٍاقعا خَشحال . از حرف يا ٍ رفتاريای سانان نشخص بَد چ
 .شدم کٌ سَگل با کسی ازدٍاج کردى کٌ لیاقتش رٍ دارى

ٌ ام تاثیر خَبی گذاشت . شب برای شام نگًشَن داشتو، خیلی خَب بَد ٍ ٍاقعا رٍ رٍحی
 .سَگل عالٍى بر خَاير، دٍست خَبي بَد

 .آخر شب بَد

 سَگل جان بریو؟: سانان

 .کجا، ينَز زٍدى کٌ -

 .تَ يو استراحت کن کٌ فردا باید سرحال بیای شرکت. نرسی، بریو دیگٌ: سَگل

تا دم در . سانان داشت با ناى بانَ خداحافظی نی کرد، سَگل يو نانتَش رٍ پَشید
 .باياشَن رفتو

ٌ ی نا؟: سانان  سَگل نهیای خَن

ٌ خیرم، االن دیرى: سَگل  .ن

 .افسانٌ خانو خداحافظ، برین تَ. خب پس بریو: سانان

 .خداحافظی کردم ٍ بعد از رفتنشَن نن يو رفتو تَ

*** 

 .ببخشید خانو نعین، اگٌ الزم نبَد درخَاست نهی کردم: سلیهی
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نن با خانو نقدم . شها کارنند نن يستین، باید احتیاجاتتَن رفع بشٌ. نی دٍنو عزیزم -
 .صحبت کردم، قبَل کردند کٌ نَبت ٍانشَن رٍ بٌ شها بدن

 .خیلی نهنَن، لطفتَن رٍ فرانَش نهی کنو -

 .از خانو نقدم تشکر کن -

 :با خَشحالی گفت

 .بلٌ، حتها -

ٌ شَن بدم کٌ ٍاقعا  بعد از اتهام پرٍژى ی فانَس، نی خَاستو یٌ پاداش خَب بٌ يه
 .حقشَن بَد

کارکردن تَ این ناى ٍاقعا سختٌ؛ نخصَصا کٌ پرٍژى . پنج رٍز از ناى رنضان گذشتٌ بَد
 .انرٍز اگٌ ٍقت کنو باید یٌ سر پیش بابا برم. آخراشٌ ٍ کارنَن دٍبرابر شدى

با اینکٌ خیلی از کارام نَندى بَد؛ ٍلی . تَ کارم غرق بَدم کٌ دیدم ساعت پنج شدى
ٌ ی کارم رٍ بٌ سَگل سپردم ٍ رفتو بًشت زيرا  .دٍست دارم حتها برم پیش بابا، بقی

 .سالم بابایی، دختر بی نعرفتت اٍندى -

ٌ ی یٌ زن شدم دقت کٌ کردم، . رٍ سنگ بابا گالب نی ریختو کٌ نتَجٌ صدای گری
ٌ ياش رٍ  فًهیدم زنی رٍی ٍیلچر نشستٌ ٍ یٌ دختر جٍَن پیشش ایستادى بَد ٍ شَن

 .ناساژ نی داد

ٌ ی چشو دیدم یٌ پسر جٍَن يو پیششَن اٍند از . برای بابا قرآن نی خَندم کٌ از گَش
با این حساب اٍن زن نادر ٍ اٍن . دقت کردم ٍ فًهیدم پسر نفاخرى. دٍر برام آشنا بَد

ٌ ی قرآن گرم کردم. دختر يو خَايرشٌ  .پَزخندی زدم ٍ سرم رٍ بٌ خَندن ادان
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بعد از چند دقیقٌ . نثل اینکٌ داناد خانَادى يو بَد؛ چَن کنار يهسرش اٍند
نی خَاستو برم کٌ دیدم انیرارسالن نفاخر نادرشَن رٍ برد ٍ اٍن خَاير ٍ برادر نَندى 

نزدیکتر . بلند شدم، برای رفتنو باید از جلَی اٍنا رد نی شدم. بَدند ٍ صحبت نی کردند
با اینکٌ نهی خَاستو نن رٍ ببینٌ؛ . کٌ شدم، فًهیدم کٌ احسان نفاخر نن رٍ شناخت

درٍاقع دٍر از ادب بَد کٌ سرم رٍ . ٍلی ٍقتی دید، چارى ای نداشتو جز اینکٌ جلَ برم
 .بندازم پایین ٍ برم

 .سالم آقای نفاخر -

 :صحبتش رٍ با خَايرش قطع کرد، سری تکَن داد

 سالم خانو، خَب يستین؟ -

 .نهنَن -

 :نثل اینکٌ خَدش يو فًهید کٌ گفت. دیدم کٌ خَايرش با کنجکاٍی نگايو نی کنٌ

 .آیداجان ایشَن خانو نعین يستن، برای پرٍژى ای با يو يهکاریو -

 : بعد رٍ کرد بٌ نن گفت

 .آیدا، خَايرم يستن -

 :با لبخند نحَی گفتو

 .سالم خانو، خَشَقتو -

 :اٍن يو با لبخند زیبایی گفت. دستو رٍ جلَ بردم ٍ باياش دست دادم

عسل ٍعهٌ تًهینٌ خیلی تعریفتَن رٍ نی کردن، خیلی دٍست . ننو يهین طَر عزیزم -
 .داشتو ببینهتَن
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 .لطف دارن، يهین طَر شها -

ٌ ای دادم ٍ خداحافظی کردم ٍ بٌ سهت  بعد از اینکٌ فًهیدم قبر نادربزرگشَنٌ، فاتح
 .ناشینو رفتو

احساس کردم خَايرش خیلی خَدنَنی ٍ صهیهی برخَرد کرد، البتٌ با شناخت از 
ٌ شَن يهچین انتظاری نی رفت فقط انگار پسر بزرگ خانَادى ی . اخالق خانَادى ی عه

نفاخر خشک ٍ جدی بَد؛ چَن يهٌ حتی خَد نفاخر يو در اٍلین برخَرد خیلی خَب 
البتٌ احسان نفاخر يو تا االن برخَرد بدی ازش ندیدم؛ یعنی جز يهَن یک بار . بَدند

تازى چندٍقت پيش سعید باز يو . تَ کیش کٌ رفتیو بستنی بخَریو، رفتار بدی نداشتٌ
ٌ ای  ٌ خاطر سفر کیش ٍ يو اٍن دفع تاکید کرد کٌ حتها بايد یٌ بار دعَتش کنیو؛ يو ب

خَدم يو قصد دارم با اتهام پرٍژى اگر جشنی گرفتیو دعَتش . کٌ نن رٍ برد بیهارستان
 .کنو

*** 

ٌ يا بخَریو؟! ٍای دلو آب شد: شیدا  ِکی اذان نیدى از این بانی

ٌ کو تحهل کنی تهَنٌ: سَگل راستی عرٍسی نا نزدیک شدى، شها ينَز نرفتین سر . ی
 .خَنٌ زندگیتَن

 :شیدا آيی کشید ٍ گفت

این سهینار ٍ دٍرى ی . خدا بخَاد دیگٌ این دفعٌ یٌ رٍز بعد از عید فطر جشن نی گیریو -
 .سعید انداختهَن عقب

 .ان شاءاهلل، نگران نباش -
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ٌ نَن رٍ برای افطار دعَت کردى بَد شب کٌ يهٌ اٍندند، فًهیدم خانَادى ی . زن عهَ يه
شب خَبی بَد، البتٌ اگٌ نگاى يای نايان ٍ . سانان ٍ ناندانا ٍ شَيرش يو يستند

ٌ خانو رٍ فاکتَر نی گرفتو دلو نهی خَاست با رفتارم فکر خاصی کنند؛ برای يهین . نرضی
ٌ خانو يو چندباری گفت کٌ . يو اٍن شب بیشتر پیش سَگل نشستو البتٌ نرضی

نی خَاد بعد از ناى برای پسر بزرگش آستین باال بزنٌ؛ يربار يو سَگل یٌ ضربٌ بٌ نن 
 .نی زد ٍ شیدا نرنَزانٌ نی خندید

ٌ ش بٌ اتفاقات اخیر فکر نی کردم؛ رفتن بی حاصل  شب با افکار نشَش خَابیدم، يه
ٌ ی نفاخر، يهکارشدن با شرکت پرآٍازى ی اسفندیار نفاخر، سفر کیش ٍ  یلدا بٌ خَن

 .خیلی چیزيای دیگٌ

ٌ نظرم  انشب شیدا يو انگار کهی کسل بَد، البتٌ عقب افتادن نراسو ٍ ناى عسلشَن ب
ٌ ی خَدشَن. بزرگترین دلیلش بَد  .براشَن خیلی دعا کردم کٌ زٍدتر برن خَن

نی خَام بعد از اتهام پرٍژى بٌ یٌ سفر برم تا خستگی این ندت برطرف شٌ؛ البتٌ 
 .پیشنًادی بَد از طرف سَگل کٌ فقط زنَنٌ بریو

ٌ يای بازبینی يو حضَر دارند تقریبا آخرای کارى ٍ کو کو این . فردا یٌ جلسٌ داریو کٌ بچ
 .يهکاری بٌ پایان نی رسٌ

ٌ ای خَابیدم  .باالخرى بعد از کلی فکر از ير جنب

*** 

 اٍن خَبٌ؟ نظرت چیٌ؟ -

ٌ ای  سَگل اٍلش یٌ چًرى ی نتفکر بٌ خَدش گرفت، بعد از چند لحظٌ با یٌ ذٍق بچگان
 :گفت
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 .بٌ پَست سفیدت يو نیاد! عالیٌ -

ٌ ی سعید ٍ شیدا اٍندى بَدیو خرید. رفتیو تَ فرٍشگاى سَگل . برای جشن آخر يفت
ٌ م کرد تا یٌ پیراين بلند نباتی خرید نن يو چَن لباس زیاد داشتو نهی خَاستو . دیٍَن

 .بخرم؛ ٍلی سَگل اٍن قدر گفت باید بخری کٌ قبَل کردم

 .پسر جٍَن ٍ خَش تیپی بٌ طرفهَن اٍند

 بفرنایید، چیزی نَرد پسندتَن يست؟. سالم خانَنا -

 .پیراين فيرٍزى ای پشت ٍیترین لطفا. سالم، خستٌ نباشید -

 .چشهی گفت ٍ رفت بیارى

ٌ جان نن یٌ زنگ بٌ سانان بزنو تا لباس رٍ ُپُرٍ کنی: سَگل  .افسان

 .باشٌ عزیزم برٍ -

ٌ کو . لباس رٍ کٌ آٍرد، رفتو تَ اتاق پَشیدم ٍ تَ آینٌ بٌ خَدم نگاى کردم بلندیش ی
 پایین تر از

ٌ اش از پشت بٌ صَرت يفت باز بَد، آستینی تا ٍسط يای  زانَم بَد، جلَش سادى ٍ یق
 ساق

. با صدای سَگل در رٍ باز کردم. لباس خَبی بَد، بٌ اندانو نی اٍند. دستو داشت
 :چشو ياش درشت شد ٍ با يیجان گفت

 !چٌ ناز شدی -

ٌ نظرت؟ پشتش باز نیست؟. نرسی -  خَبٌ ب
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نَيات رٍ ِفر کنی باز بذاریش خیلی . نٌ، تازى اٍن شب يو آقایَن تَ حیاط يستن -
ٌ ی ناز  .خَشگل نیشی، یٌ تیپ دخترٍن

 :چشهکی زد ٍ گفت

 .بعضیا اٍن شب ضعف نی کنن برات -

 کی نثال؟ -

 :یٌ لبخند نرنَزی زد ٍ گفت

 .یعنی تَ نهی دٍنی؟ برٍ کلک، نگَ تَ يو بدت نیاد -

 :ناخَدآگاى اخهی کردم ٍ گفتو! ِای بابا دیٍَنٌ شدم. حدس نی زدم کی رٍ نیگٌ

 .بیرٍن ننتظر باش تا لباسو رٍ عَض کنو -

نهی دٍنو چرا اصال دٍست . ٍ بدٍن اینکٌ نًلتی برای حرف زدن بًش بدم، در رٍ بستو
البتٌ . نداشتو کسی درنَردم يهچین فکری کنٌ کٌ نن خیلی از این قضیٌ خَشحالو

اٍن يا فکر بدی نداشتند؛ ٍلی نن بعد از چند برخَرد با خانَادى ی سانان فًهیدم کٌ 
ٌ ای يو گفتٌ باشٌ . باید تا حدٍدی فاصلٌ رٍ رعايت کنو حرف سَگل اگٌ جلَی کس دیگ

 .حتی بٌ شَخی، شاید خیلی يا نثل سانان فکر کنند نن خیلی نشتاقو کٌ انتخابو کنند

سَگل بٌ کفش يا نگاى نی کرد؛ نی دٍنستو . لباس رٍ تَ دستو گرفتو ٍ بیرٍن اٍندم
 .الکی نگاى نی کنٌ ٍ قطعا از حرفش پشیهَن شدى

 :بٌ سهت پیشخَان رفتو ٍ بعد از حساب کردن، سَگل پیشو اٍند ٍ آرٍم گفت

 کفش نهی خَای برای لباست؟ -

 .نٌ، دارم -
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 .با یٌ تشکر ٍ خداحافظی بیرٍن اٍندیو

ٌ جَری بگو، ننظَری نداشتو، ببخشید ناراحتت کردم.. افسانٌ ِام -  .راستش چ

 اشکالی ندارى، اگٌ خریدی نداری بریو؟ -

 :احساس کردم دستپاچٌ شد ٍ گفت

 .سانان نیاد.. نٌ خریدی ندارم -

ٌ ام -  .خب پس نن نیرم، خست

 .نٌ، کجا نیری؟ نی رسَنیهت -

ٌ ای گذشت کٌ دیدم سانان اٍند دٍر بَد؛ ٍلی دقت کٌ کردم، دیدم تنًا نیست . دى دقیق
 .ٍ برادرش يو اٍندى

 :برگشتو ٍ با حرص بٌ سَگل گفتو

 نعنی این کارا چیٌ سَگل؟ -

ٌ ای زد ٍ گفت  :لبخند نصف ٍ نیه

 .يیچی عزیزم، نی خَایو خرید کنیو -

 .باشٌ، پس نن نیرم -

 :بازٍم رٍ گرفت ٍ گفت

 .ِيی نازت رٍ نی کشو لَس نیشی.. چی نیگی تَ؟ یٌ خریدى دیگٌ -
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ٌ ای کنن؟ يهین جَریش  - خریدى دیگٌ؟ نن بٌ تَ نگفتو نهی خَام با رفتارم بقیٌ فکر دیگ
ٌ طَری نگاى نی کنن کٌ انگار نن با برادر شَيرت دٍستو  يو بعد از سیزدى بدر بعضیا ی

ٍ.. 

 :ٍسط حرفو پرید

 .یٌ انرٍز رٍ تحهل کن، دیگٌ تکرار نهيشٌ! غلط کردن -

 .نفس عهیقی کشیدم ٍ چیزی نگفتو

 .سالم خانو گلو، سالم افسانٌ خانو -

 .با صدای سانان برگشتو ٍ جَابشَن رٍ دادم

سَگل خانو نثل اینکٌ درٍغ گفتٌ بَد کٌ خرید ندارى؛ چَن دست سانان رٍ گرفت ٍ 
 .سهت کفش فرٍشی برد، نن يو آرٍم پشت سرشَن راى نی رفتو

ٌ اید انگار -  .بی حَصل

 .با صداش فًهیدم يو قدم با نن نیاد

ٌ ام -  .کهی خست

 فقط يهین؟ -

 دلیل کهیٌ؟ -

 خریدی ندارین؟.. نٌ؛ ٍلی -

 .خرید نن تهَم شدى -

ٌ يا خریداشَن تهام نیشٌ - ٌ اید کافی شاپی يهین نزدیک يست، بریو تا بچ  .اگٌ خست
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البتٌ نهی خَاستو رفتاری . سَگل يو کٌ کال نن رٍ فرانَش کردى بَد. بٌ اجبار رفتو
 .برخالف تربیت خانَادگیو نشَن بدم، پس باياش يهراى شدم

نتَجٌ نگايش بٌ خَدم . قًَى ام رٍ يو زدم. تَ کافی شاپ رٍبرٍی يو نشستٌ بَدیو
درستٌ کٌ بندى ی خدا نگاى بدی نداشت؛ ٍلی اصال احساس راحتی نداشتو ٍ . بَدم

 .نعذب بَدم

راستش رٍ بخَاین نن از سَگل خَاستو ير ٍقت شرایطش پیش اٍند نن رٍ در  -
 جریان بذارى

با رفت ٍ آندی کٌ بین خانَادى يا بَدى، نادر نن نظر . تا اٍل با خَدتَن حرف بزنو
 نثبتی رٍ

ٌ قدر بیشتر . شها داشت؛ یعنی ينَز يو دارى اٍلش خیلی جدی نبَدم؛ ٍلی يرچ
خیلی نسائل رٍ . دیدنتَن ٍ رٍ رفتاراتَن دقت کردم، بٌ اصالت ٍ نجابت شها پی بردم

خَاستو یٌ ندت با يو آشنا بشیو تا بًتر يهدیگٌ رٍ . درنَرد يهدیگٌ نی دٍنیو
اگر يو نَافق باشین با نادرم درنیَن . بشناسیو، البتٌ نن رٍ انتخابو نصهو يستو

 .بذارم برای خَاستگاری

خَدم رٍ برای شنیدن این حرف يا آنادى کردى بَدم؛ سعی کردم بدٍن يیچ تَيینی 
 :جَابش رٍ بدم

 بٌ يهین. راستش نن فعال بٌ ازدٍاج فکر نهی کنو؛ یعنی تَ اٍلَیت يای زندگیو نیست -

 .دلیلو درخَاستتَن رٍ رد نی کنو

 چرا؟ عیبی دارم؟ -

ٌ طَر بگو  .نهی دٍنستو چ
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نن . شها تهام نعیاريای یٌ يهسر رٍ برای ير دختری دارین. نٌ، این چٌ حرفیٌ -
 نهی تَنو

 .نسئَلیت یٌ زندگی رٍ بٌ عًدى بگیرم

 اصال احساسی يست کٌ نن انیدٍار باشو ٍ ننتظر بهَنو؟ -

 :تَ نَقعیت بدی بَدم؛ ٍلی نجبَر بَدم بگو

 .نٌ، احساسی نیست -

سنگینی . سکَت کردى بَدیو. بعد از این حرفو چیزی نگفت ٍ با ناراحتی قًَى خَرد
ٌ قدر دقت کردم نفًهيدم بلند شدیو کٌ بریو، . نگايی رٍ رٍی خَدم حس کردم، يرچ

نايان رفت حساب کنٌ تازى فًهیدم کی نگايو نی کرد؛ احسان نفاخر با یٌ پسر دیگٌ 
از دٍر سری بٌ رسو ادب براش تکَن دادم کٌ اٍن يو نتقابال يهین کار . نشستٌ بَدند

 .رٍ کرد

نايان کهی گرفتٌ بَد؛ . فقط سَگل حرف نی زد. تَ ناشین بَدیو ٍ داشتیو برنی گشتیو
ٌ خاطر اخالق خشکی کٌ داشت خیلی تابلَ نبَد؛ ٍلی چَن نن تَ کافی شاپ باياش  انا ب

ٌ ست دٍست نداشتو کسی از دستو ناراحت بشٌ؛ . صحبت کردم فًهیدم کٌ خیلی گرفت
ٍلی چَن قصد ازدٍاج ندارم، نهی خَام انیدٍارش کنو، يرچند کٌ نن يیچ حسی يو 

 .بٌ نايان نداشتو

 .نن رٍ رسَندند ٍ رفتند

 .سالم دخترم: ناى بانَ

 .ٍای ببخشید حَاسو نبَد، سالم -

 پس سَگل نیَند؟ -
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 .يرچی اصرار کردم نیَندن -

 .شب بَد ٍ شام نی خَردیو کٌ گَشیو زنگ خَرد؛ دیدم سَگلٌ

 .با یٌ ببخشید بلند شدم ٍ از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍندم

 .الَ، سالم -

 .قبال باادب تر بَدی، حال ٍ احَال نی کردی. سالم -

 .لبخند نحَی رٍ لبو اٍند

ٌ طَرن؟ -  خَبی؟ آقا سانان، عهَ اینا چ

 نیگو انرٍز چی شد؟. نرسی -

 .نتَجٌ شدم کٌ با احتیاط پرسید

 چی چی شد؟ -

 .ِا افسانٌ بگَ دیگٌ -

 .يیچی ازم خَاستگاری کرد، نن يو رد کردم -

ٌ کو فکر نی کردی! چی؟ -  .حداقل ی

درضهن این رٍ يو بگو . نن فعال قصد ازدٍاج ندارم، این رٍ چندباری يو بٌ تَ گفتو -
 .کٌ ينَز حرکت انرٍزت رٍ یادم نرفتٌ

 !ببخش خَايری. خیلی اصرار کرد کٌ بٌ خَدت نگو، قَل دادم نتَنستو زیرش -

 .اگٌ با خانَادى نی اٍندن رٍم نهی شد. چی نیگی تَ، بًتر شد زٍدتر جَابش رٍ دادم -

 یعنی ناراحت نیستی؟ -
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 حاال نی ذاری برم شام بخَرم؟. نٌ عزیزم -

 .آرى، برٍ نَش جانت -

 .سالم برسَن بٌ يهٌ -

 .تَ يو يهین طَر، قربَنت خداحافظ -

 .خداحافظ -

 .برگشتو تَ آشپزخَنٌ، پشت نیز نشستو

 .سَگل بَد، سالم رسَند -

 .سالنت باشٌ -

 ناى بانَ تَ برای جهعٌ چیزی نهی خَای؟ -

ٌ چیز دارم -  .نٌ نادر، يه

 .دیگٌ چیزی نگفتو ٍ تَ سکَت شانهَن رٍ خَردیو

*** 

ٌ ی اتاق سَگل یٌ نگاى کلی بٌ خَدم انداختو يردٍ با شیدا بٌ يهَن آرایشگاى . تَ آین
نَيام رٍ فر کردم ٍ یٌ آرایش خیلی نالیو انجام دادم، االن يو کانال . قبلی رفتیو

 زیادی. راضیو

سعید نی خَاست باز يو سالن بگیرى؛ ٍلی عهَ گفت . تَ اتاق نَندم، سریع پایین رفتو
 .چَن تعداد کهٌ تَ خَنٌ بًترى

 :زن عهَ بٌ سهتو اٍند ٍ با خَشحالی گفت
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 .برٍ پیش نًهَنا، سَگل تنًاست! چٌ ناز شدی دخترم -

 .چشو -

 .شیدا یٌ لباس سادى ٍ سفیدرنگ پَشیدى بَد کٌ در عین سادگی خیلی شیک بَد

 .نبارک باشٌ، ان شاءاهلل خَشبخت بشین -

 .سعید بلند شد، بغلو کرد ٍ پیشَنیو رٍ بَسید

 .نرسی گلو -

 .شیدا رٍ يو بغل کردم ٍ بَسیدم

 .ان شاءاهلل عرٍسی خَدت: شیدا

ٌ خاطر اینکٌ فعال آقایَن يو حضَر . تشکر کردم ٍ چشو چرخَندم تا سَگل رٍ پیدا کنو ب
سَگل با سانان . داشتند، یٌ شال حریر سرم بَد، قسهت لـ ـختـ پام رٍ جَراب پَشیدم

 .پیش یلدا نشستو. صحبت نی کرد

 چٌ خبر یلداخانو؟ -

 .يیچی عزیزم -

 :چشهکی زدم ٍ گفتو

 چٌ خبر از آقا فرزاد؟ -

 :لبخندی زد ٍ گفت

راستش رٍ بخَای تَ این چندناى کٌ بیشتر باياش آشنا شدم، بٌ یقین رسیدم يهَنیٌ  -
 کٌ
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 .نی خَام

ٌ چیز رٍ براش بگو. خَشحالو برات -  .فقط یٌ رٍز قرار بذار تا نن يه

 ..راستش ني خَاستو یٌ نَضَعی رٍ ب -

ٌ خانو سَگل کارتَن دارى -  .افسان

دیدم سَگل تَ آشپزخَنٌ پیش کارگرا . صدای سانان بَد کٌ نذاشت حرف یلدا رٍ بفًهو
 .ایستادى

 کارم داشتی؟ -

 نثال عرٍسی داداشتٌ، نهی خَای برقصی؟ -

 درضهن چرا خَدت نهیای؟. خَبٌ خَدت نی دٍنی. چرا، بذار آقایَن نحترم برن -

 :لیَان چای نباتی رٍ کٌ دستش بَد، باال آٍرد ٍ گفت

. سانان يو گفت دل دردت بًتر شد بعد برٍ تَ. نی بینی کٌ فعال ٍضعیت خَبی ندارم -
 ...ٍای افسانٌ بگَ چی شدى

 :رفتو پیشش نشستو، آرٍم گفتو

 چی شدى؟ -

 .يیچی، انرٍز برای اٍلین بار سانان فًهید -

 :خندیدم ٍ گفتو

 عزیزم نی خَاستی نفًهٌ؟ -

 .تَ این چًارناى نذاشتو بفًهٌ؛ ٍلی انرٍز از حالو فًهید. نٌ -
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يرچند نن ٍ تَ انقدر تابلَییو کٌ يهٌ . عزیزم شَير پزشک داشتن يهینٌ دیگٌ -
 نی فًهن،

 .نیازی نیست طرف پزشک باشٌ

ٌ کو ناساژ کهرش کٌ بًتر شد، بیرٍن اٍندیو  .بعد از ی

نات نَندم؛ نٌ بٌ . يهین کٌ داخل پذیرایی رفتیو، سَگل شرٍع بٌ رقصیدن کرد
با صدای یلدا کٌ اسهو رٍ صدا زد، برگشتو ! کَلی بازی برای کهردردش نٌ بٌ رقصیدنش

 .رفتو پیشش. دیدم بٌ ستَن تکیٌ دادى ٍ دست نی زنٌ

 چرا این جا تنًا ایستادی؟ -

 .نانان پیش ناى بانَ نشستٌ، با يو حسابی جَر شدن. راحتو -

ٌ ای، اگٌ کهکی از دستو برنیاد بگَ. خَبٌ دیگٌ -  .چیزی شدى یلدا؟ احساس نی کنو گرفت

 :یٌ لبخند کَتايی زد ٍ گفت

 .چیزی نیست -

 .چرا يست، نثل يهيشٌ نیستی -

 .بٌ نًهَن يا نگاى نی کردم. دیگٌ اصرار نکردم. سرش رٍ پایین انداخت ٍ ساکت شد

 .درنَرد فرزادى -

 .با حرفش برگشتو، ينَز يو سرش پایین بَد

 :چیزی نگفتو کٌ ادانٌ داد
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. نانان نیگٌ برای چی بی دلیل خَاستگار رد نی کنی. پسرعهَم ازم خَاستگاری کردى -
ٌ ی شرایطش عالیٌ . يهیشٌ یٌ ایرادی نی ذاشتو؛ انا سًیل، پسرعهَم، خیلی خَبٌ، يه

بٌ نانان گفتو ردش کنٌ؛ ٍلی االن چندرٍزى کٌ گیر دادى اگٌ کسی رٍ دٍست داری بگَ، 
فرزاد نشکلی ندارى، نیگٌ با نانانو حرف نی زنو قطعا . اگر يو نٌ باید بٌ سًیل فکر کنی

 ...افسانٌ نن نهی. قبَل نی کنٌ

دستو رٍ پشتش گذاشتو ٍ يهَن طَر کٌ بٌ بیرٍن . حرفش رٍ قطع کرد، بغض کردى بَد
 :خَنٌ يدایتش نی کردم گفتو

 .آرٍم باش عزیزم، بریو گلخَنٌ اٍن جا راحت حرفات رٍ بزن ببینو چی شدى -

در گلخَنٌ رٍ بستو ٍ لیَان شربتی رٍ کٌ آٍردى بَدم بٌ دستش . بٌ سهت گلخَنٌ رفتیو
 .دادم

 .بخَر آرٍم شی -

 .شربت رٍ کانل خَرد ٍ لیَان رٍ گرفتو

 .خب یلداخانو بگَ -

ٌ ی اسفندیار - ٌ طَری . فرزاد نهی دٍنٌ کٌ نن در اصل برای چی رفتو خَن نهی دٍنو چ
 چی کار کنو افسانٌ؟. جدای از اٍن خانَادى ش چی، نادرش نن رٍ دیدى. براش بگو

ٌ خاطر نن تَ دردسر افتادى بَد. قطرى يای اشک از چشو ياش نی ریخت  .دختر بیچارى ب

ٌ کو از نانانت ٍقت بگیر، باشٌ؟. آرٍم باش، نن درستش نی کنو -  تَ فقط ی

 :اشک ياش رٍ پاک کرد ٍ سری تکَن داد

 .باشٌ -
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*** 

ٌ ای از جشن سعید ٍ شیدا نی گذشت این . فردای رٍز جشن بٌ ناى عسل رفتند. دٍ يفت
ٌ ای ازم خَاست کٌ بریو بیرٍن؛ . رٍزا اصال حَصلٌ ندارم، زیاد فکر نی کنو سَگل چند دفع

تَ شرکت يو فقط در حد . بار آخر ناراحت شد ٍ دیگٌ زنگ نزد. ٍلی يردفعٌ رد نی کردم
 .باید از دلش دربیارم. سالم ٍ خداحافظی حرف نی زنٌ

. درنَرد یلدا يو خیلی فکر کردم، تصهیو گرفتو کٌ با خَِد اسفندیار نفاخر حرف بزنو
 حتی

اشتبايی کٌ از طرف نن بَدى دلیل نهیشٌ از حق بابام بگذرم؛ انا نهی خَام بٌ این زٍدی 
دیرٍز بعد از کلی فکر باالخرى باياش تهاس گرفتو، برای انرٍز ساعت . ازش شکایت کنو

اٍل قبَل نکردم؛ ٍلی چَن گفت دٍ ساعت بعدش يو . يفت تَ يتل قرار گذاشت
 .يهَن جا قرار کاری دارى نَافقت کردم

اٍل . ٍارد خَنٌ شدم، ناى بانَ رفتٌ بَد انانزادى صالح. از شرکت زٍدتر اٍندم تا دیر نشٌ
یٌ آرایش سادى . براش یادداشت گذاشتو کٌ نهکنٌ دیرتر بیام، بعد رفتو کٌ آنادى بشو

 با ِتو

شلَار نشکی با نانتَی آجری کٌ طرح سنتی داشت پَشیدم، در آخر يو یٌ . آجری کردم
 .رٍسری نشکی سرم کردم

ٌ نظر . ناشین رٍ رٍشن کردم ٍ راى افتادم نیو ساعت ٍقت داشتو، نهی خَاستو بدقَل ب
ٌ قدر نزدیک تر نی شدم استرسو بیشتر نی شد. بیام باالخرى . تا االن خَب بَدم؛ ٍلی يرچ

 .بعد از پارک کردن ناشین داخل رفتو. رسیدم

البتٌ نن بیشتر بٌ . با راينهایی یٌ نفر بٌ سهت قسهتی کٌ خیلی شیک بَد رفتو
دیدنش کٌ یٌ نجلٌ دستش بَد ٍ سرش رٍ پایین . نعهاری یٌ نکان دقت نی کنو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

198 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

با دیدنش باز يو بٌ این نتیجٌ رسیدم کٌ پسرش خیلی شبیٌ بٌ خَدش . انداختٌ بَد
 .بَد

 :جلَ رفتو ٍ با صدایی آرٍم، ٍلی بدٍن اضطراب گفتو

 .سالم آقای نفاخر -

 :سرش رٍ باال آٍرد ٍ با نگايی کٌ غرٍر ازش نی بارید گفت

 .سالم خانو، بفرنایید -

رٍبرٍش نشستو ٍ بعد از پرسیدن اینکٌ چی نی خَرم، قًَى ٍ کیک سفارش داد ٍ ادانٌ 
 :داد

ٍقتی با عجلٌ خَاستین یٌ نالقات داشتٌ باشیو، تنًا چیزی کٌ بٌ . خب نن در خدنتو -
 برای پرٍژى نشکلی پیش اٍندى؟. ذينو رسید فانَس بَد

 .نٌ، نَضَع در رابطٌ با پرٍژى نیست -

 .با آٍردن سفارش يا حرفو رٍ قطع کردم

 .ادانٌ بدین -

 :گلَم رٍ صاف کردم ٍ ادانٌ دادم

نن افسانٌ نعین، دختر نحهَد . فکر نی کنو با نعرفی خَدم شرٍع کنو بًتر باشٌ -
 نعین،

 .دٍست قدیهیتَن يستو

 .با چًرى ای نتفکر ننتظر بَد
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ٌ چیز خبر دارم - اتفاقی کٌ سال يای قبل افتاد ٍ باعث شد پدرم ٍرشکست . نن از يه
 .شٌ

یٌ . برای اٍن اتفاق خیلی نتاسف شدم. نن با پدرت یٌ آشنایی قدیهی داشتو! جدا؟ -
از دیدن دخترش يو . نشکلی بین نا پیش اٍند ٍ نن کال ارتباطو با پدرت قطع شد

 .خیلی خَشحالو

 «!تَ کٌ راست نیگی» :تَ دلو گفتو

نن سِر . نن دچار سَءتفايو شدم ٍ یٌ اشتبايی ازم سر زد، انیدٍارم نن رٍ ببخشین -
ٌ ای رسیدم کٌ شها باعث تهام نشکالت پدرم بَدین فکر . اٍن قضیٌ بٌ اشتباى بٌ نتیج

 .نی کردم کیفی کٌ اسناد کاری پدرم داخلش بَدى يو پیش شهاست

ٌ ای کٌ پشیهَن بَد ادانٌ دادم! ٍای خدا، یعنی باٍر نی کنٌ؟  :با قیاف

ٌ تَن تا اٍنا رٍ پیدا کنٌ -  .شرنندى ام، یکی از دٍستام رٍ فرستادم بٌ خَن

 از صَرتش نهی شد چیزی فًهید؛ کانال نتفکر. سعی کردم خَدم رٍ ناراحت نشَن بدم

 .باید يرجَر شدى اعتهادش رٍ جلب نی کردم. بٌ نن نگاى نی کرد

 .رٍم نهیشٌ ادانٌ بدم -

 :با صدای آرٍنی گفت

 .بگَ دخترم، نی خَام بدٍنو -

نهی خَاستو بیشتر از این طَلش بدم، نی خَام نن رٍ . دٍستو گفت اشتباى شدى_
 .ببخشین
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ٌ ام گرفت ٌ زٍر از دينو خارج شد، یاد بابا افتادم ٍ ٍاقعا گری نثل اینکٌ . با حرفی کٌ ب
 .باٍرش شد؛ چَن دستهالی بٌ سهتو گرفت

احتهاال تَ نَقعیت بدی بَدی کٌ يهچین کاری . آرٍم باش دخترم، نن ناراحت نیستو -
 .کردی

 .اعصابو از دخترم  گفتن ياش ُخرد شدى بَد؛ ٍلی آرٍم نَندم ٍ چیزی نگفتو

 .شجاعت نی خَاد کٌ اٍندی ٍ اعتراف کردی، نن تحسینت نی کنو دخترم -

 .نهنَن -

افکارم نشَش بَد؛ رٍبرٍشدن با نفاخر ٍ تظاير بٌ چیزی کٌ ٍاقعیت ندارى، برام تَ اٍن 
 .قًَى نی خَرد ٍ تَ فکر بَد. لحظٌ خیلی سخت بَد

 .نی خَاستو بگو دٍستو نقصر نیست، نن ازش خَاستو کٌ این کار رٍ کنٌ... ببخشید -

 .دختر نحهَد انگار دختر خَدنٌ... نن کٌ چیزی نگفتو، ير کسی نهکنٌ اشتباى کنٌ -

یک ساعتی از اٍندنو . دیگٌ چیزی نگفتو، فعال نباید درنَرد یلدا صحبت نی کردم
 .گذشتٌ بَد کٌ با صدای پسرش فًهیدم تنًا نبَدى

 .پدر تلفنی از نالزی دارین -

. دیگٌ باید نی رفتو؛ ٍلی کاش پسرش نبَد. نن پشت بٌ اٍن بَدم ٍ نن رٍ نهی دید
 .قبل از اینکٌ جلَ بیاد، بلند شدم. استرس گرفتٌ بَدم

 .نن دیگٌ برم آقای نفاخر، نهنَن کٌ ٍقت گذاشتین -

 :اٍن يو بلند شد ٍ گفت

 .نٌ دخترم-
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 :احسان نفاخر کٌ جلَ اٍند، سالم کردم ٍ اٍن يو با تعجب جَاب داد

 نشکلی برای پرٍژى پیش اٍندى؟! سالم، شها؟ این جا -

 .نٌ احسان جان، ایشَن دختر یکی از دٍستان قدیهی نن يستن: نفاخر

 :سریع گفتو. احسان نَشکافانٌ نگايو نی کرد

 .خَشحال شدم از دیدنتَن -

تا آخرین لحظٌ نگاى کنجکاٍ ٍ . بعد از خداحافظی از يردٍشَن، بٌ سهت خرٍجی رفتو
 .بٌ در نزدیک شدى بَدم کٌ با شنیدن اسهو برگشتو. نتعجب احسان نفاخر يهرايو بَد

 .ببخشید خانو نعین، یٌ لحظٌ لطفا -

 بفرنایید؟ -

ٌ ش از شها نی پرسٌ -  ...راستش عهٌ با عسل تًران يستن، عسل چند رٍزیٌ کٌ يه

 :با یٌ نفس عهیق ادانٌ داد

 .شهارى تَن رٍ بدم... نی خَاست شها رٍ ببینٌ، گفتو اگٌ اجازى بدین -

 .شهارى ی نن رٍ فکر نی کنو داشتن -

 .بلٌ عهٌ داشت؛ ٍلی بٌ نن گفت اٍل از خَدتَن اجازى بگیرم، شاید راضی نباشین -

 :لبخند زدم ٍ گفتو

 .نٌ نشکلی نیست -

 .يیچی خداحافظ...باشٌ پس -

 .بٌ عسل جان سالم برسَنيد، خداحافظ -
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. انگار چیزی نی خَاست بگٌ؛ ٍلی پشیهَن شد. بیرٍن اٍندم یٌ نفس عهیق کشیدم
باالخرى . انگار حرفی کٌ از عسل گفت برای این بَد کٌ دلیلی برای صدازدنو داشتٌ باشٌ

 .از اٍن يتل نجلل دٍر شدم ٍ بٌ سهت خَنٌ رٍندم

*** 

 .افسانٌ جان نادر گَشیت زنگ نی خَرى -

 .اٍندم -

شیر آب رٍ بستو، یٌ نگاى بٌ گل يای جدیدی کٌ کاشتٌ بَدم انداختو ٍ با رضایت از کارم 
 .داخل رفتو

 .دیر اٍندی، قطع شد: ناى بانَ

 .اشکال ندارى -

 .يهین کٌ گَشیو رٍ از رٍی نیز برداشتو، دٍبارى زنگ خَرد؛ شهارى ناشناس بَد

 بلٌ؟ -

 سالم، خانو نعین؟ -

 بفرنایید؟. سالم، خَدم يستو -

ٌ جَن -  .عسلو افسان

 :با انرژی کٌ از صداش گرفتو گفتو

 خَبی عسل جان؟ -
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تا داداش احسان اجازى رٍ صادر کرد، نعطل . نرسی، دٍست داشتو صدات رٍ بشنَم_
 .نکردم ٍ زنگ زدم

 راستی کنکَر چٌ خبر؟. لطف داری عزیزم، خیلی خَشحال شدم -

 .خَب بَد، راضیو -

 .تلَیزیَن رٍ خانَش کردم ٍ رٍی کاناپٌ نشستو

 .ان شاءاهلل نَفق نیشی. خدارٍشکر -

 .نرسی، نشاٍر گفت براساس احتهاالتی کٌ خَدت از آزنَنت داری تًران نیاری -

 .عالیٌ، خیلی برات خَشحالو -

 افسانٌ جَن نیای بریو یٌ گشتی بزنیو؟. لطف داری -

ٌ يا نظلَم شدى بَد. خندیدم  .صداش نثل بچ

 ِکی ٍ کجا؟ -

 :از الک نظلَنیت در اٍند ٍ با يیجان گفت

 بریو نَزى؟! ِایَل -

 :خندیدم ٍ گفتو

 .يرچی عسل خانو بگٌ -

بٌ آیدا يو گفتو، نیگٌ تا . این جا کسی نیست باياش بگردم! خیلی گلی، خیلی نايی -
این چند رٍزی يو کٌ اٍندیو جای خاصی نرفتو، دلو . آخر يفتٌ درگیرى ٍ نهي تَنٌ

 .پَسید تَ خَنٌ
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 خب ِکی بریو؟ فردا خَبٌ؟ -

 .آرى، عالیٌ -

 .پس نن فردا ساعت پنج نیام دنبالت -

ٌ زٍر راضیش نی کنو . باشٌ - شرنندى نانان نهی ذارى تَ تًران رانندگی کنو، تَ کیش ب
 .نیگٌ تازى گَايینانٌ گرفتی نی ترسو... تازى جايای نزدیک خَنٌ نی ذارى

 .درست نیگن -

 .خب نن دیگٌ نزاحهت نهیشو -

 .نراحهی عزیزم -

ٌ جَن -  .بای افسان

 .خداحافظ گلو -

 .ٍاقعا بٌ آدم انرژی نی داد. قطع کردم

 .صدای زنگ در کٌ اٍند، فًهیدم سَگل خانو اٍندى

 .خَش اٍندی سَگل خانو -

 :سرش رٍ سهت تلَیزیَن گرفت ٍ گفت

ٌ خاطر ناى بانَ اٍندم -  .ب

 .خندیدم ٍ شربت رٍ جلَش گذاشتو

ٌ خاطر ير کی اٍندی بفرنایید شربت نَش جان کنید -  .باشٌ، حاال ب
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لیَان رٍ کٌ رٍی نیز گذاشت، کنارش رفتو، دستو رٍ دٍر گردنش انداختو ٍ تندی 
 .لبش رٍ جهع کرد؛ نشخص بَد خندى اش گرفتٌ. صَرتش رٍ بَسیدم

 .ٍلو کن -

 .باشٌ، قًر نباش دیگٌ -

ٌ ام رٍ بَسید ٍ گفت  :باالخرى خندید ٍ اٍن يو نتقابال گَن

 .چشو -

 .چشو يام گرد شد

 !چٌ زٍد آشتی کردی -

 .خب دیگٌ، ننت کشی کردی دلو نیَند آشتی نکنو -

 خب، چٌ خبر از نانزد نحترم؟ -

 :یٌ لبخند زد ٍ گفت

 .خَبٌ، فًهید کٌ نیام این جا گفت سالم برسَنو بًت -

 .با این لبخندت نعلَنٌ کٌ تا االن خیلی راضی يستی ازش. سالنت باشن -

. نی دٍنی افسانٌ، خیلی حس خَبیٌ کٌ یٌ نفر بٌ فکرت باشٌ، براش نًو باشی. آرى -
االن بٌ این نتیجٌ رسیدم کٌ خَب شد تَ این . اصال زندگی یٌ رنگ دیگٌ ای برات دارى

 .سن ازدٍاج کردم

 .خیلی خَشحالو برات، ان شاء اهلل این حسی کٌ االن داری ابدی باشٌ -

 .نهنَن خَايری -
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 .خب تا ناى بانَ نهاز نی خَنٌ بریو نیز رٍ بچینیو -

 .جنابعالی باید یٌ چیزایی رٍ برام تعریف کنی، فکر نکن یادم رفتٌ -

 .بریو برات نیگو -

ٌ چیز رٍ براش گفتو  .تَ آشپزخَنٌ حین کارکردن، تند ٍ با صدای آرٍم يه

 :سَگل با یٌ حالت نتعجبی گفت

 .یلدای نانرد نگفتٌ بَد طرف از فانیالی نفاخرى! نٌ -

 .خَدش گفت تا ٍقتی کٌ قضیٌ حل نشدى بٌ کسی نگَ -

 .ٍلی خدایی خیلی فیلهی، خَب این نفاخر بزرگ رٍ سر کار گذاشتی -

. نعلَم نیست باٍر کردى باشٌ، اٍن آدنی کٌ نن نی شناسو بٌ يرکسی اعتهاد نهی کنٌ -
 .درضهن نن فکر نی کنو از قبل نن رٍ نی شناختٌ

ٌ ی یلدا رٍ حل کنی؟. چی بگو - ٌ طَری نی خَای قضی  حاال چ

ٌ زٍدی برای نفاخر نیگو؛ یعنی درنَرد یلدا يرچی يست باید راستش رٍ بگو -  .ب

چیزی کٌ تَ از نفاخر گفتی، بٌ احتهال زیاد برای اینکٌ قدیها با عهَ دٍست بَدى ٍ تَ  -
 .دختر دٍستشی قبَل نی کنٌ

*** 

ٌ ی نفاخر پارک کردى بَدم ٍ ننتظر عسل نشستٌ بَدم دیرٍز ٍقتی . تَ کَچٌ نزدیک خَن
جریان کیش رٍ . بٌ سَگل گفتو با خَايرزادى ی نفاخر قرارى بیام بیرٍن، شاخ درآٍردى بَد

البتٌ . نی دٍنست؛ ٍلی اصال فکر نهی کرد کٌ بٌ این زٍدی با نن احساس راحتی کنٌ
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بٌ سَگل گفتو بیاد؛ . خَدم يو برام جالب بَد کٌ دختر نَزدى سالٌ با نن صهیهی بشٌ
ٌ ی سانان؛ يرچند کٌ خیلی دٍست داشت عسل رٍ از نزدیک ببینٌ  .ٍلی قرار بَد برى خَن

 .باالخرى دِر عهارت نفاخر باز شد ٍ عسل اٍند

. يهین کٌ نن رٍ دید، بٌ سهت ناشین اٍند. پیادى شدم ٍ براش دست تکَن دادم
 .جلَ اٍند ٍ رٍبَسی کردیو. تیپ اسپرت زدى بَد ٍ کَلٌ انداختٌ بَد

ٌ جَن -  .سالم افسان

 سالم عزیزم، خَبی؟ -

 .نانان گفت کاش نی اٍندی داخل. نهنَن -

ٌ سَی نَزى. نرسی، یٌ ٍقت دیگٌ -  .خب عسل خانَم پیش ب

 !ٍای نن عاشق نَزى ٍ شًربازی ٍ باغ ٍحشو -

 :ناشین رٍ رٍشن کردم ٍ با خندى گفتو

ٌ ش برای رٍزای دیگٌ -  .انرٍز یکیش، بقی

 :دست ياش رٍ بٌ يهدیگٌ زد ٍ با ذٍق گفت

 !ٍای یعنی جايای ديگٌ يو نیای با يو بریو؟ -

 .تازى فًهیدم چی گفتو

 .ببینیو چی نیشٌ -

باید بٌ داداش احسان بگو حالش رٍ . قرار بَد نًران ببرتو؛ ٍلی کاری براش پیش اٍند -
 .بگیرى
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 .خندیدم، ٍاقعا خیلی دختر سادى ٍ شیطَنی بَد

 .ِا بٌ نن نی خندی؟ خب راست نیگو دیگٌ، قَل نیدى؛ ٍلی عهل نهی کنٌ -

 این آقا نًران پسرداییت بَد؟. حق داری -

 .آرى، خَدشٌ -

 :يهین کٌ از نَزى بیرٍن اٍندیو، عسل با يیجان ٍ ذٍق زیادی گفت

ٌ جَن! ٍای خیلی حال داد - تنًایی . اگٌ تَ نبَدی نهی دٍنستو با کی بیام. عاشقتو افسان
ٌ  خدا. رٍ يو اصال دٍست نداشتو  .خیلی نايی ب

ٌ ام رٍ بَسید  .تهام حرکات ٍ رفتارش آدم رٍ بٌ خندى نی انداخت. تندی گَن

حاال اگٌ نانان اجازى نیدى بریو . کاری نکردم خانو خَشگلٌ، بٌ نن يو خَش گذشت -
 .یٌ شام خَشهزى بخَریو

 .نانان با اینکٌ خیلی حساسٌ؛ ٍلی چَن با شها اٍندم اصال گیر نداد. بریو -

 .ناشین رٍ رٍشن کردم

 خب بریو فست فَد یا سنتی؟ -

 :بدٍن تعلل گفت

 .فست فَد_

این دفعٌ باشٌ؛ ٍلی سری بعد نی برنت یٌ رستَران سنتی کٌ ٍاقعا غذاياش  -
ٌ ست  .نعرک

 سری بعد بریو دربند؟! آخ جَن -
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 .يرچی عسل خانو بگٌ -

تَ راى دیگٌ این قدر حرف زدیو؛ عسل از خاطرات دبیرستان ٍ کالس کنکَرش تعریف 
با اینکٌ ترافیک سنگین بَد؛ ٍلی نفًهیدیو . ييچ ٍقت تا این حد نخنديدى بَدم. نی کرد

ٌ قدر طَل کشید تا برسیو  .چ

 .جلَی پدر خَب پارک کردم ٍ داخل رفتیو

 .بٌ حرف يای ناتهَم عسل گَش نی دادم. بعد از سفارش نشستٌ بَدیو

ٌ جَن؟ -  سرت رٍ ُبردم افسان

 .نٌ عزیزم، انقدر قشنگ تعریف نی کنی کٌ آدم دٍست دارى تا تٌ حرفات فقط گَش بدى -

 .نرسی؛ ٍلی نًران يهیشٌ نیگٌ سر آدم رٍ نی بری -

 .بذار این آقا نًران شها رٍ ببینو، حالش رٍ نی گیرم -

 :خندید ٍ با ذٍق گفت

 .نرسی -

 .بعد از خَردن پیتزا کٌ خیلی بٌ دٍتانَن چسبید، بیرٍن اٍندیو

*** 

دى رٍزی از . دٍ يفتٌ بیشتر بٌ اتهام پرٍژى نهَندى بَد، ٍقِت سرخارٍندن يو نداشتیو
 نَزى رفتنو

آخرین بار خبر . دیگٌ ندیدنش، فقط چندبار تهاس تلفنی داشتیو. با عسل نی گذشت
ٌ ی سیصد داد گفت نشاٍرى رفتٌ ٍ اطهینان نَد درصدی رٍ برای . قبَلیش رٍ با رتب

. خیلی خَشحال شدم ٍ براش آرزٍی نَفقیت کردم. نًندسی دانشگاى تًران بًش دادى
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ٌ قدر يو گفتو نهی تَنو، . برای انشب شام بٌ یٌ رستَران سنتی دعَتو کردى بَد ير چ
 .قبَل نکرد

ٌ يای قرارداديای جدید برداشتو ٍ بیرٍن رفتو  .ٍسایلو رٍ با پَش

ٌ يا انضا شدى، فقط بدین سَگل یٌ نگاى کلی بًش بندازى - نن . خانو سلیهی این پَش
ٌ يا خَاستن بیشتر بهَنن، کلید رٍ بدى بٌ . ٍقت ندارم، کاری دارم باید زٍدتر برم اگٌ بچ

 .خَدشَن برٍ

 :خندید ٍ گفت

 .چشو، خستٌ نباشید -

 .نرسی گلو، پس خداحافظ -

ٍای دٍ ساعت بیشتر ٍقت . تَ آسانسَر یٌ نگاى بٌ ساعت انداختو کٌ نخو سَت کشید
 نداشتو،

 .خدا ُکنٌ ترافیک نباشٌ

ٌ ای با ناى بانَ، تندی رفتو . با بدبختی نیو ساعتٌ رسیدم با یٌ سالم ٍ احَال پرسی عجل
 .دٍش گرفتو

 .بعد از یٌ آرایش سادى، یٌ نانتَی کرم با رٍسری زرشکی ٍ شلَار نشکی پَشیدم

ٌ خاطر ترافیک چًل دقیقٌ طَل کشید تا برسو. ساعت يفت ٍ نيو بَد کٌ راى افتادم . ب
 .دٍبارى تَ آینٌ یٌ نگاى بٌ خَدم انداختو ٍ بعد از اطهینان حاصل از صَرتو، پیادى شدم

 .ٍارد رستَران کٌ شدم، چشو چرخَندم؛ ٍلی کسی رٍ ندیدم

 خَش آندین خانو، رزرٍ کردین؟ -
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 .صدای یکی از گارسَن يا بَد

 .نًهان خانَادى ی نفاخر يستو. سالم، نهنَن -

 .بلٌ، بفرنایید از این طرف -

از در کٌ خارج شدیو، با دیدن . نتَجٌ شدم کٌ بٌ سهت دری تَ انتًای سالن نیرى
فضای سبز ٍ بازی کٌ تَش آالچیق ٍ تخت گذاشتٌ بَدند، حِس خیلی خَبی بًو دست 

 .داد

از اٍندنو . تعدادشَن زیاد بَد. گارسَن تختی رٍ کٌ نشستٌ بَدند نشَنو داد ٍ رفت
 پشیهَن

ٌ ای نی آٍردم البتٌ عسل اٍن قدر اصرار کرد رٍم نشد نٌ . شدم، کاش برای انشب یٌ بًَن
 .بگو

بٌ تخت کٌ رسیدم، افکارم رٍ پس زدم ٍ سالم . کاش الاقل نی پرسیدم تنًاییو یا نٌ
 .کردم

 .با صدای نن، بقیٌ کٌ حَاسشَن نبَد، جَابو رٍ دادند ٍ با کنجکاٍی نگايو کردند

ٌ جَن يستن: عسل  .خب نعرفی نی کنو؛ ایشَن دٍست عزیز بندى، افسان

چَن . آیدا کٌ کنار برادر بزرگش ٍ شَيرش نشستٌ بَد، با خَشرٍیی احَال پرسی کرد
 .يهسر ٍ برادرش، احسان رٍ از قبل نی شناختو، احَال پرسی گرنی کردم

ٌ جَن بفرنایید بشینید تا يهٌ رٍ نعرفی کنو: عسل  .خب افسان

 :يهین کٌ نشستو، پسر جٍَنی کٌ شیطنت از چًرى اش نی بارید گفت

 .خانها آقایَن ساکت عسل خانو دانشجَی ٍرٍدی ترم یک نی خَان صحبت کنن -
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 :يهٌ خندیدیو کٌ عسل با بادبزنش رٍ بازٍی پسر زد ٍ گفت

 .داداش احسان یٌ چیزی بًش بگَ، نن رٍ نسخرى نی کنٌ! خیلی پررٍیی -

 :احسان يو با یٌ لبخندی کٌ نایاب بَد گفت

 .یٌ انشب رٍ بس کن نًران -

حدسو درست از آب در اٍند، برادر کَچیک خانَادى يو حضَر داشت؛ پسری با پَست 
شبايت ظايری با برادرش غیرقابل انکار بَد؛ انا نًران . سفید ٍ چشو ٍ ابرٍی نشکی

 .نشکی تر بَد

 :درحالی کٌ بازٍش رٍ با دست نی نالید گفت

 .دختر چٌ دست سنگینی داری. ای بابا، داداش نن کٌ چیزی نگفتو -

 :عسل با یٌ حالت رضايتهندانٌ گفت

 .تا تَ باشی پررٍ نشی! حقتٌ -

 .عسل جان نًهَن داریو: آیدا

 .ٍای ببخشید: عسل

 :بٌ پسر خَشتیپی اشارى کرد ٍ گفت

 .فرزاد -

. دختر کناریش يو فرنَش، خَايرش بَد. ٍ نن باالخرى انتخاب یلداخانو رٍ رٍیت کردم
ٌ شَن بَد، بٌ اسو فرناز ٌ ای کٌ بًش بیست نی خَرد يو خَاير دیگ  .دختر دیگ

ٌ شَن احَال پرسی کردم  .با يه
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 پس نن چی؟: نًران

 .با این شیرین کاریات يهٌ زٍد نی شناسنت: عسل

 :با یٌ لبخند بٌ سهتش برگشتو

 .خَشبختو آقا نًران -

 :خندید ٍ گفت

 .نن يو يهین طَر -

 .بعد از چند دقیقٌ جهع بٌ حالت عادی برگشت

 خب چٌ خبر از فانَس خانو نًندس؟ -

 .سَال انیر ارسالن، داناد خانَادى، نن رٍ از ساکت بَدن نجات داد

ٌ يا  - ٌ ی بچ خدارٍشکر خَب پیش رفتٌ تا االن، فقط این رٍزای آخرِی پرٍژى بٌ يه
 .خیلی سخت نی گذرى

ٌ ام خیلی از فانَس خبر ندارم، یادم نهی نَنٌ کٌ از : انیر ارسالن نن چَن سر یٌ کار دیگ
 .احسان بپرسو

 !ٍای انیر یٌ انشب رٍ بی خیال کار ٍ پرٍژى شَ: آیدا

 .چشو، ير چی شها بگی: انیر ارسالن

 خب عسل خانو نهی خَای شام سفارش بدی؟: آیدا

 چی نی خَرین؟: عسل

 .نن پیشنًاد نیدم، يرکی دٍست نداشت رد کنٌ: فرزاد
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 .بفرنایید: عسل

ٌ طَرى؟: فرزاد  برگ چ

 .يهٌ کٌ نَافقت کردیو، عسل برگ ٍ کَبیدى سفارش داد با چند ندل دسر ٍ ساالد

 خب حاال چی نی خَای بخَنی عسل خانو؟: فرنَش

 .نن تَ اٍلَیتام نعهاری ٍ گرافیک زدم، يرکدٍم شد دٍستشَن دارم: عسل

 چرا عهران نزدی؟: نًران

 :عسل یٌ چشو غرى ی اساسی رفت ٍ گفت

ٌ جَن نستقل ٍ نَفق کار کنو. اٍنو زدم -  .اگٌ نعهاری قبَل شو دٍست دارم نثل افسان

 :با یٌ لبخند نحَی گفتو

 .با پشتکاری کٌ نن از تَ دیدم، خیلی زٍد بٌ ير چی کٌ بخَای نی رسی_

ٌ ش نذرایی کٌ عهٌ کردى بَد جَاب داد، ٍگرنٌ . نٌ بابا، این اصال پشتکار ندارى: نًران يه
 .تا چند سال دیگٌ يو پشت کنکَر نی نَند

نن يو کٌ دیدم يهٌ نی خندند، بٌ دفاع . عسل کٌ حرص نی خَرد ٍ اٍن يو نی خندید
 :از عسل گفتو

ٌ دست بیاد، نگر اینکٌ پشتش  - ٌ ی سیصد با يزارتا نذر يو ب آقا نًران فکر نهی کنو رتب
 .یٌ تالش نستهر ٍ کافی بَدى باشٌ

ٌ ام رٍ بَسید. يهٌ حرفو رٍ تایید کردند  .عسل گَن

 !خیلی نايی، اصال عاشقتو -
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 :بعد رٍ کرد بٌ نًران ٍ گفت

 خَردی؟ -

 .نًران يو خندید ٍ پشت سرش رٍ خارٍند

اصال احساس . شام رٍ کٌ آٍردند، با شَخی يای نًران ٍ حاضرجَابی يای عسل گذشت
شاید اٍلش از اٍندنو پشیهَن بَدم؛ ٍلی االن کانال از اٍندنو راضی . غریبی نهی کردم

ٌ شَن برخَرد خَبی داشتند؛ ٍلی نهی دٍنو چرا احساس نی کردم احسان . بَدم يه
 .چندباری نچش رٍ گرفتو کٌ نگايش بٌ نن بَد. نفاخر نثل يهيشٌ نیست

تلفنو کٌ زنگ خَرد، با یٌ . بعد از شام بٌ خاطرات نًران از دانشگاى نی خندیدیو
ناى بانَ بَد کٌ پرسید ِکی نیرم . عذرخَايی بلند شدم ٍ از تخت کٌ دٍر شدم جَاب دادم

 .خَنٌ

 .بعد از قطع تهاس، رفتو دست يام رٍ بشَرم

ٌ ی  از تَالت کٌ بیرٍن اٍندم، سرم تَ کیفو بَد ٍ دنبال گَشیو نی گشتو کٌ سینٌ بٌ سین
سرم رٍ کٌ باال آٍردم تا . اصال حَاسو نیست کٌ بیرٍن اٍندم! خاک بر سرم. یٌ نفر شدم

 .عذرخَايی کنو، در کهال تعجب احسان رٍ دیدم

 .ٍای ببخشید، شرنندى حَاسو نبَد -

. دیدم حرفی نهی زنٌ، ناخَدآگاى اخهی کردم. یٌ ابرٍش رٍ باال انداخت ٍ يیچی نگفت
 :راى افتادم کٌ برم صداش اٍند

ٌ يا کیک رٍ آٍردن ٍ ننتظر شها يستن، نثل اینکٌ تلفن خیلی نًهی بَدى کٌ یٌ  - بچ
 .ربع گذشتٌ ٍ دل نهی کنین
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. چَن پشتو بًش بَد، نهی دیدنش. نن نهی دٍنو این پسر چٌ نشکلی با نن دارى
 .برگشتو ٍ با خَنسردی نگايش کردم. کانال نشخص بَد کٌ ننظَرش چیٌ

 !صد در صد تلفن نادربزرگی کٌ نگرانو شدى خیلی نًهٌ -

 .پَزخندی کٌ رٍی لبش بَد از بین رفت ٍ کانال جدی نگايو کرد

ٌ يا ننتظرن -  .بفرنایید، بچ

ٌ جز نسائل کاری باياش . چیزی نگفتو ٍ يهرايش قدم برداشتو دیگٌ نهی خَاستو ب
ٌ ای دعَا راى بندازم؛ ٍلی اگٌ نی فًهیدم کٌ . يو کالم شو آدنی نیستو کٌ برای ير نسئل

کسی از رٍی عهد نی خَاد حرصو رٍ دربیارى یا کفریو کنٌ، نعهَال بی نحلی نی کردم ٍ 
 .احسان نفاخر يو برام احتهاال جزء این دستٌ افراد بَد

عسل کٌ کیک رٍ . دیگٌ حرف خاصی نزدم. بٌ تخت کٌ رسیدیو، کنار فرنَش نشستو
 .یٌ نگاى بٌ ساعت نچیو انداختو ٍ دیدم دى ٍ نیو شدى. تقسیو کرد، یٌ نقدار خَردم

ٌ ای رٍ يرجا کٌ دٍست داری قبَل شی - نن . عسل جان نَفق باشی، ان شاء اهلل ير رشت
 .دیگٌ برم، دیرٍقتٌ

 .نا يو االن نی ریو، اگٌ ٍسیلٌ نداری برسَنیهت. نرسی کٌ اٍندی: عسل

 :لبخندی زدم

 .نهنَن عزیزم، ناشین آٍردم -

بٌ احسان کٌ رسیدم، یٌ . با يهٌ خداحافظی کردم ٍ خیلی صهیهانٌ جَابو رٍ دادند
 .خداحافظی سرسری کردم ٍ از اٍن باغ قشنگ بیرٍن اٍندم

ٌ خاطر خلَتی خیابَن يا زٍد بٌ خَنٌ رسیدم  .سَار ناشین شدم ٍ ب
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 .ناشین رٍ کٌ پارک کردم، جلَ اٍند. ناى بانَ رٍ پلٌ نشستٌ بَد

 .دیر کردی نادر -

ٌ اش رٍ بَسیدم  .دستش رٍ گرفتو ٍ گَن

 .ببخشید نگرانت کردم، دیگٌ تا کیک رٍ آٍردن ٍ خَردیو طَل کشید -

 :لبخندی زد

ٌ کو بشینو نیرم بخَابو - ٌ ای عزیزم برٍ زٍد بخَاب، نن يو ی  .خست

 .نٌ خستٌ نیستو، شها بشین نن با دٍ تا چای دبش برنی گردم -

چای ساز رٍ کٌ رٍشن کردم، شیرینی ٍ خرنا . زٍد رفتو تَ اتاقو ٍ لباس يام رٍ عَض کردم
 .تَ سینی گذاشتو ٍ ننتظر شدم تا چای آنادى بشٌ

نی خَاستو بعد از اتهام پرٍژى با نفاخر حرف . کو کو باید یٌ فکری برای یلدا نی کردم
با صدای . بزنو؛ ٍلی چَن یلدا شرایط سختی دارى، فردا باید یٌ قرار با نفاخر بذارم

ناى بانَ . چای ساز از فکر بیرٍن اٍندم، دٍ تا چای لیَانی ریختو ٍ با سینی تَ حیاط رفتو
 .تَ فکر بَد

 کجا ِسیر نی کنی بانَ؟ -

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .يیچ جا، دستت درد نکنٌ نادر -

 :با انرژی جَاب دادم

 .نَش جان -
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 .نعلَنٌ خیلی بًت خَش گذشتٌ -

 .بهب انرژیٌ- يهَن دختری کٌ براتَن تعریف کردم-عسل. آرى ٍاقعا، جاتَن خالی-

 .پس ٍاجب شد این دخترخانو رٍ یٌ بار دعَتش کنیو -

ٌ کو از چاییو رٍ خَردم ٍ گفتو  :ی

ٌ ی دٍستام رٍ دعَت نی کنو -  .آرى، این پرٍژى کٌ تهَم بشٌ یٌ رٍز يه

 .یٌ نسافرتو برات خیلی خَبٌ، بعد از سیزدى بدر جایی نرفتی -

 :بعد با یٌ اخو نصنَعی ادانٌ داد

ٌ ی کار رٍ آٍردی یا یٌ چیزی کٌ باالخرى نیای - چند رٍز . يرجا يو کٌ گفتو بریو یا بًَن
 پیش با

ٌ خانو نی گفت یٌ  ٌ خانو رفتیو انانزادى صالح، نرضی زن عهَت ٍ لیالخانو ٍ نرضی
فکرایی برای پسر بزرگش دارى کٌ احتهاال بعد از عرٍسی سَگل ٍ سانان نی خَاد آستین 

 .باال بزنٌ

ٌ ی حرفش رٍ گفت  :با یٌ لبخند نرنَزی ادان

 .يرچند نن خَدم یٌ حدسایی نی زنو -

 :با خَنسردی گفتو. انیدٍار بَدم ننظَرش نن نباشو

 چٌ حدسایی؟ -

 یعنی تَ نفًهیدی؟ -

 :با اینکٌ نی دٍنستو؛ ٍلی گفتو
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ٌ طَر؟ -  نٌ، چ

 :ابرٍیی باال انداخت ٍ گفت

درٍاقع اطهینان کانل . ُرک بگو، نگاى يای نادرش بٌ تَ خاصٌ، يهین طَر آقای دکتر -
 .دارم کٌ ننظَرشَن تَیی

با این کٌ نی دٍنستو، ناخَدآگاى تعجب کردم؛ یعنی فکر نهی کردم ناى بانَ این قدر 
 .نستقیو بگٌ

 .اشتباى نی کنین -

ٌ ست  - نن نَيام رٍ تَ آسیاب سفید نکردم، فرق نگاى عادی رٍ با نگايی کٌ خریداران
درضهن اگٌ چیزی يو باشٌ بد نیست، ير دختری تَ زندگیش . خیلی خَب نی فًهو

 .نهکنٌ باريا براش خَاستگار بیاد

 :با یٌ نکث کَتاى حرفش رٍ ادانٌ داد

ٌ خانو ننظَرش بٌ تَ بَدى باشٌ، نظر خَدت چیٌ؟ -  نی خَام بدٍنو اگٌ نرضی

راستش رٍ بگین، اصل . شها تا ٍقتی از چیزی نطهئن نباشین ييچ ٍقت نهی گین -
 قضیٌ چیٌ؟

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .تَ بٌ اٍنش کاری نداشتٌ باش، جَابو رٍ بدى -

 .راستش نن فعال بٌ ازدٍاج فکر نهی کنو -

 بٌ آقای دکتر چی، نهی خَای فکر کنی؟ -
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نهی دٍنستو چی بگو؛ نطهئنا اگٌ نی فًهید نن قبال بٌ خَدش جَاب رد دادم، از این کٌ 
 .بًش چیزی نگفتو ناراحت نی شد

 .نٌ -

 .سرم رٍ پایین انداختو؛ نهی دٍنو چرا از ناى بانَ خجالت نی کشیدم

اگٌ نن رٍ نثل نادرت یا نادربزرگت نی دٍنی راحت . قربَن شرم ٍ حیای تَ بشو -
 حرفت رٍ بزن، حسی بًش نداری؟

 :این دفعٌ با قاطعيت جَاب دادم

 .نطهئن باشین يیچ حسی نیست، اگر يو بَد اٍل بٌ شها نی گفتو -

 .جلَ اٍند ٍ پیشَنیو رٍ بَسید

 .خدارٍشکر کٌ دختر گلی نثل تَ دارم -

 :لبخند زدم ٍ گفتو

 .ننو بابت داشتن شها خدا رٍ شکر نی کنو -

ٌ کو دیگٌ گپ زدیو ٍ حرف يانَن کٌ تهَم شد، برای خَاب رفتیو  .ی

ٌ نَن از ٍقتی کٌ از ناى عسل . فردا شب قرارى عهَ اینا با سعید ٍ شیدا بیان خَن
از حرف يای ناى بانَ نشخص . برگشتند، ندیدنشَن، دیشب يو خَدم دعَتشَن کردم

بَد کٌ ازش خَاستند نظرم رٍ بپرسٌ؛ ٍلی نن کٌ بٌ خَدش جَاب رد دادم؛ یعنی بٌ 
نادرش چیزی نگفتٌ؟ رٍز ُپراتفاقی رٍ پشت سر گذاشتو؛ اٍن از شرکت، از یٌ طرف يو 

ٌ ی این يا خَابو . دعَت عسل، آخرشب يو کٌ حرف يای ناى بانَ ساعت دٍ با فکر بٌ يه
 .برد
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*** 

ٌ ی خَبی داشت. آخیش باالخرى تهَم شد: سَگل  .شیش ناى زحهت ٍ تالش نتیج

 :نفس عهیقی کشیدم

نی خَام ترتیب یٌ شام تَ یٌ . آرى، خدارٍشکر تَنستیو سًاندارا رٍ راضی کنیو -
ٌ ی نًندسای درگیر این . رستَران خَب بدم برای نَفقیتهَن البتٌ اینو بگو کٌ بٌ يه

 .پرٍژى یٌ پاداش اساسی تعلق نی گیرى

 :سَگل يو با سر تایید کرد

ٌ يای بازبینی يو نیگی؟. درستٌ -  راستی اگٌ دعَتشَن کردی، بٌ بچ

 .تا جا ٍ زنانش نشخص نشدى بٌ کسی نگَ. صد در صد -

 .باشٌ؛ ٍلی خدایی باٍرم نهيشٌ کٌ تهَم شدى -

 .اگٌ خدا بخَاد باید ننتظر کارای بزرگتری باشیو. ننو يهین طَر -

 :دست ياش رٍ بٌ يو زد ٍ گفت

 .خب نن دیگٌ برم، نی بینهت! ٍای خیلی يیجان دارم -

ٌ چیز رٍ برای عهَ نادر تعریف کردم خیلی . در رٍ کٌ بست، تلفن رٍ برداشتو ٍ يه
 .خَشحال شد ٍ گفت بٌ نحض برگشتش بٌ ایران، برای شیرینی بٌ شرکت نیاد

. سَگل پیش ناشینو ایستادى بَد. بٌ نحض اینکٌ ساعت کاری تهَم شد، رفتو پارکینگ
 :يهین کٌ رسیدم شرٍع کرد

 .خَب شد زٍد اٍندی، بشین بریو نن ناشین نیاٍردم -
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 :ريهَت ناشین رٍ زدم

 .بریو -

 :از ساختهَن کٌ بیرٍن اٍندیو، سَگل گفت

 .قرارى با سعید ٍ شیدا بریو بیرٍن، از چپ برٍ -

 :بٌ چپ پیچیدم ٍ با یٌ چشو غرى گفتو

 .یٌ ٍقت زٍدتر نگی -

 .نی ریو یٌ دٍری نی زنیو ٍ شام يو بیرٍنیو. االن کٌ گفتو -

 .پس نانزد جنابعالی نیستن؟ عجیبٌ تنًا نیای -

 :با شیطنت گفت

 .اگٌ نبَد کٌ ننو نهی اٍندم -

 :خندیدم

 .شَيرذلیل بدبخت -

ٌ ام زد ٍ گفت  :رٍ شَن

 .يرچی تَ بگی عزیزم -

 .سری تکَن دادم

سَگل نگفت قرارى کجا بریو؛ ٍلی نیو ساعت بعد با آدرسی کٌ گفت ٍ رسیدیو، فًهیدم 
 .نهایشگاى نقاشیٌ

 .سعید ٍ شیدا جلَتر بَدند ٍ نن ٍ سَگل پشتشَن بَدیو ٍ بٌ تابلَيا نگاى نی کردیو
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 .گَشی سَگل کٌ زنگ خَرد، سریع بیرٍن رفت

رٍی یٌ اثر نکث زیادی کردم؛ یٌ ننظرى ی خیلی . تنًایی بٌ دیدن تابلَيا ادانٌ دادم
در عین ناآرٍنی یٌ آرانِش خاصی رٍ . قشنگ از دریا کٌ بٌ طرز جالبی طَفانی شدى بَد

 .با صدای آشنایی از اٍن تابلَ ٍ آرانشش در اٍندم. بٌ بینندى القا نی کرد

ٌ جَن! ببین کی این جاست -  .افسان

با یٌ ذٍق بچگانٌ سالم کرد ٍ . برگشتو ٍ با چًرى ی دٍست داشتنی عسل نَاجٌ شدم
 :دستو رٍ تَ دستش گذاشتو. دستش رٍ جلَ آٍرد

 سالم عزیزم، خَبی؟ -

ٌ طَر؟ -  نهنَن، شها چ

 تنًا اٍندی؟. نرسی -

 راستی تنًایی؟. نٌ، بذار بگو بیان این جا -

 .نٌ -

 چی شد، ينَز این جایی؟ -

 .دیدم سَگل با کنجکاٍی بٌ عسل نگاى نی کنٌ

سَگل ایشَن عسل جان يستن؛ يهَن کٌ تَ کیش آشنا . چَن دٍست عزیزم رٍ دیدم -
 .شدیو با يو

 :رٍ بٌ عسل گفتو

 .ایشَن يو دخترعهَ ٍ البتٌ دٍست صهیهی نن، سَگل خانو -
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ٌ ی فرنَش ٍ فرناز کٌ اٍن شب . با يو دست دادند ٌ نفرنَن بٌ اضاف بعد یٌ ربع یٌ ير س
 .دیدنشَن، بٌ تابلَيا نگاى نی کردیو

 راستی سَگل، سانان نهیاد؟ -

اٍلش دنغ بَدم؛ ٍلی ٍقتی این عسل خانو ٍ . نٌ، گفت نریض زیاد دارى نهی رسٌ -
 .يهرايانش رٍ دیدم انرژیو برگشت

 .خَبٌ -

 یٌ سَال بپرسو؟ -

 :سری تکَن دادم

 .بپرس -

ٌ طَر نی تَنی با فانیل اسفندیار دٍست بشی؟ -  چ

 انتظار داری يهٌ رٍ بٌ یٌ چَب بزنو؟ -

 .نعلَنٌ کٌ نٌ، فقط نحض کنجکاٍی پرسیدم -

 يهَن طَر کٌ سَگل. یک ساعت بعد با یٌ خداحافظی طَالنی نهایشگاى رٍ ترک کردیو

 .گفت، بٌ یٌ فست فَد رفتیو

ٌ خانو، بفرنایید کجا با اٍن خانَنا آشنا شدین؟: سعید  خب افسان

بقیٌ رٍ يو یٌ بار کٌ . با عسل تَ کیش آشنا شدم، از فانیالی نًندس نفاخرى -
 .يهرايش بَدن دیدم
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سعید يو دیگٌ سَالی . دیگٌ چیزی نگفتو؛ در ٍاقع نهی خَاستو بیشتر از اٍن چیزی بگو
 :ننتظر سفارشانَن بَدیو کٌ سَگل با يیجان گفت. نپرسید

 .فًهیدم -

 :سعید اخهی کرد ٍ گفت

 !آرٍم تر -

ٌ ی يهکارا رٍ دعَت کنی؟. ببخشید: سَگل  افسانٌ نگٌ تَ نهی خَای یٌ شب يه

ٌ طَر؟ -  چ

 بگَ دیگٌ، چرا نسیٌ حرف نی زنی؟: سَگل

 .خب آرى -

ٌ ی خَدت بدی: سَگل این جَری يهٌ يستیو، . خب نی تَنی این نًهَنی رٍ تَ خَن
 .تازى نی تَنی عسل رٍ يو دعَت کنی

ٌ نظرم فکر خَبیٌ، نٌ سعید؟: شیدا  ب

ٌ نظر ننو آرى؛ ٍلی باز خَدت نی دٍنی: سعید  .ب

 .حرف بی رايی نبَد، نن قصد داشتو عهَ اینا رٍ يو یٌ شب دعَت کنو

 :تصهیو رٍ گرفتو

 .باشٌ، فقط باید کهکو کنین -

 فقط ِکی باشٌ؟. قطعا: سَگل

ٌ ای نداشت آخر يفتٌ خَبٌ؟ -  اگٌ ناى بانَ برنان



 

www.lovelyboy.blog.ir 

226 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

ٌ ای دارى: سعید  .چرا بد باشٌ؟ فقط تقسیو کار کن کٌ کی چٌ ٍظیف

 .دکَر نیزا ٍ خَنٌ با نن: شیدا

 :سَگل دست ياش رٍ بٌ يو زد

 .دعَت نًهَنا، یعنی کارت دعَت با نن -

ٌ ی نردا بايد خرید خَنٌ رٍ انجام بدم: سعید  .ننو نثل يه

 .ببین تَ رٍ خدا، ينَز نعلَم نیست چٌ زٍد تقسیو ٍظایف کردند. خندیدم

 .ينَز قطعی نیست، انشب اطالع نیدم -

نَقع برگشت يو سَگل پیش نن بَد ٍ . غذانَن رٍ کٌ آٍردند، دیگٌ حرفی نزدیو
 نی خَاست

ٌ نَن  .گَشی سَگل زنگ خَرد؛ ٍلی جَاب نداد، دٍبارى زنگ خَرد. شب بیاد خَن

 .تعجب کردم، این رفتار از سَگل بعید بَد

 چرا جَاب نهیدی؟ -

 .دلو نهی خَاد -

 سانانٌ؟! ٍا -

ناشین . رسیدیو. نن يو ادانٌ ندادم. چیزی نگفت ٍ رٍش رٍ بٌ سهت شیشٌ برگردٍند
 .رٍ کٌ پارک کردم، باز يو گَشیش زنگ خَرد

 سَگل؟ -

 .نشنید، باز يو صداش کردم
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 :با گیجی سرش رٍ تکَن داد

 جانو؟ -

 چیزی شدى؟ -

 .دزدگیر رٍ زدم ٍ سریع دنبالش رفتو، بازٍش رٍ گرفتو. در رٍ باز کرد ٍ یٌ نٌ آرٍم گفت

 صبر کن ببینو، چی شدى؟ -

 :بی حَصلٌ گفت

 .ِای بابا، چیزی نشدى عزیز نن -

 با سانان دعَات شدى؟. چرا، نطهئنو یٌ چیزی يست -

 .سرش رٍ پایین انداخت ٍ چیزی نگفت؛ فًهیدم حدسو درستٌ

 .بیا بریو تَ، اگٌ دٍست داشتی برام تعریف کن. دیٍَنٌ، گفتو چی شدى -

ناجرای دعَت ٍ نًهَنی رٍ کٌ براش . ناى بانَ داشت تلَیزیَن نگاى نی کرد. داخل رفتیو
ٌ ی خَدنَن يو  گفتیو، نَافقت کرد ٍ گفت خیلی ٍقتٌ نًهَنی نداشتیو ٍ برای رٍحی

 .ناى بانَ رفت بخَابٌ، نا يو بعد از جهع کردن ظرفا رفتیو باال. خیلی خَبٌ

 .یٌ دست لباس خَاب خرسی رٍ کٌ تازى خریدى بَدم بٌ سَگل دادم

 .بیا بپَش حال کن -

 تَ دست از این لباسای بچگَنٌ برنهی داری؟ -

 .بٌ این نازی، دلتو بخَاد -

 :سری از رٍی تاسف تکَن داد
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 .بیچارى شَير تَ باید زنش رٍ با لباس خرسی ٍ باب اسفنجی ببینٌ -

 :یٌ چشو غرى رفتو

 .فعال کٌ شَيری در کار نیست، اگرم بَد خیلیو دلش بخَاد -

دیدم . نهازم رٍ خَندم ٍ خَدم يو یٌ دست از يهَن لباس پَشیدم رفتو رٍ تخت
 .سَگل رٍ تشکش نشستٌ ٍ بٌ گَشیش نگاى نی کنٌ

فکر نهی کنی اگٌ از کسی ناراحتی باید بٌ حرفش گَش بدی؟ شاید دلیلی داشتٌ باشٌ،  -
 .درٍاقع صحبت کردن بًترین رايٌ

 انرٍز قرار بَد بیاد با يو بریو نهایشگاى، اٍلش گفت نریض دارم ننو قبَل کردم؛ ٍلی -

 .بعدش کٌ زنگ زد گفت خَدش رٍ برای شام نی رسَنٌ

 .خب شاید نشکلی پیش اٍندى نتَنستٌ بیاد -

ٌ ای نیستو افسانٌ_ برای شام کٌ دٍبارى زنگ زدم، گفت یٌ نریض . نن آدم بی نالحظ
آشنا دارى نهي تَنٌ بیاد بازم قبَل کردم؛ ٍلی درست دى دقیقٌ بعدش یٌ تهاس از نطبش 

ٌ ش اٍند  .بَد، ٍقتی جَاب دادم صدای نحس دخترعه

 يهَن کٌ تَ نراسهتَن خیلی لباس ٍ تیپ بازی داشت؟ -

 :سری تکَن داد

انشب .. نی گفت سَگل جان نن قرار قبلی داشتو، عجیبٌ سانان چیزی بًت نگفتٌ. آرى -
 .يو شام نًهَن ننٌ

 .رفتو کنارش نشستو ٍ بغلش کردم. اشک ياش پایین اٍندند

 اصال راستو گفتٌ باشٌ، برای چی جَاب سانان رٍ نهیدی؟. شاید درٍغ گفتٌ... عزیزم -
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نی دٍنٌ نن از اٍن دختِر آٍیزٍن خَشو نهیاد، چرا نگفت نریضش کیٌ؟ یا اگٌ ٍقت  -
 ندارى بیاد پیش نن، چرا دعَت شام اٍن دختِر رٍ قبَل کردى؟

نن نهی دٍنو قصدش چی بَدى، قطعا برای اینکٌ تَ يو بفًهی باید جَاب گَشیت رٍ  -
 .بدی

 .از بغلو بیرٍن اٍند

 .نرسی -

ٌ ی َترش رٍ بَسیدم  .گَن

 .قابلی نداشت خَشگلٌ -

 .گَشیش زنگ خَرد، بٌ طرفو گرفت

 نن جَاب بدم؟ -

 .اصال بگَ خَابٌ.. آرى، یٌ چیزی بگَ -

سانان بدٍن اینکٌ بٌ نن اجازى ی صحبت بدى شرٍع . خط سبز رٍ کشیدم. پَفی کردم
 :کرد

 ...چرا جَاب نهیدی؟ سَگل جان، عزیزم -

 .سالم آقا سانان، افسانٌ يستو -

 :نفس عهیقی کشید

 سالم، خَب يستین؟ -

 .نهنَن -
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 سَگل نیست؟ -

 .خدایا ببخش کٌ درٍغ نیگو. یٌ نگاى بٌ سَگل کٌ نغهَم نشستٌ بَد انداختو

 بیدارش کنو؟.. چرا، خَابیدى -

 خیلی ناراحت بَد؟. نٌ بذارین بخَابٌ -

 .راستش آرى -

 :پَفی کشید

 .کاش نی گفتین بیام یٌ آرانبخش براش بزنو. سردرد نگیرى -

 .لبخندی بٌ نگرانیش زدم

 .انقدر گریٌ کرد تا خَابش برد -

 .سَگل با کنجکاٍی نگايو نی کرد

 :آيی کشید ٍ آرٍم گفت

 .فدای اشکاش -

 :ٍ ادانٌ داد

 .خیلی نراقبش باشین، فردا نیام دنبالش -

 .باشٌ چشو، سالم برسَنین -

 .سالنت باشین، خداحافظ -

 .خداحافظ -
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 .قطع کردم ٍ بٌ سَگل نگاى کردم

ٌ قدر نگرانت بَد -  .پسر بیچارى، چ

 .سرش رٍ پایین انداخت ٍ با انگشتش رٍ پتَش خط نی کشید

 :خندیدم ٍ گفتو

ٍقتی گفتو گریٌ کردی، نهی دٍنی سَگل عین فیلهای يندی جَابو رٍ داد، گفت فدای  -
 .اشکاش بشو

سرش رٍ باال آٍرد، اٍل نتعجب نگايو کرد بعد صَرتش قرنز شد ٍ دٍبارى سرش رٍ 
 .پایین انداخت

 :بلند خندیدم ٍ گفتو

بذار . فردا نیاد دنبالت، تَ يو بیشتر از این لج نکن، نعلَنٌ خیلی دٍستت دارى -
ٌ يا با یٌ حرف بی اساس زندگیتَن رٍ بٌ يو  خَدش برات تَضیح بدى، نٌ اینکٌ غریب

 .بزنن

 .دراز کشیدم ٍ سَگل يو دیگٌ چیزی نگفت ٍ خیلی زٍد خَابو برد

*** 

ٌ ست، بٌ نناسبت نَفقیت پرٍژى - عسل ٍ آیداخانو يو . یٌ نًهَنِی کَچیک آخر يفت
 .دعَتن

دستش رٍ جلَ آٍرد ٍ يهزنان با گرفتن کارت . کارت يای دعَت رٍ بٌ طرفش گرفتو
 :گفت

 .خَشحالو برای تیهتَن -
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ٌ ی کار خیلی تاثیر داشت -  .نهنَن، البتٌ کهک يای شها تَ نتیج

 :ابرٍیی باال انداخت ٍ گفت

 !جدا؟ -

 :با گیجی گفتو

 !قطعا -

 .بٌ يرحال تبریک نیگو، برای آخر يفتٌ يو نزاحو نی شیو -

 :لبخندی زدم

 .نراحهین -

در اتاق رٍ باز کرد، کهی این پا ٍ اٍن پا کرد، آخر بٌ طرفو برگشت ٍ با یٌ حالت 
ٌ ای گفت  :نَذيان

 .راستی برای دٍستتَنو تبریک نیگو -

 دٍستو؟ -

ٌ ی فرزاد. بلٌ - ٌ ی نن بشٌ، دختر نَردعالق  .يهَن خانهی کٌ قرارى عرٍس خال

 .احساس کردم دارى نسخرى ام نی کنٌ

 .نهنَنو.. گرچٌ باید بٌ خَدش تبریک بگین؛ ٍلی با این حال -

ٌ يا رفتٌ بَدند سالن . در رٍ بست ٍ راى رفتٌ رٍ برگشت خَب شد تایو نايار بَد ٍ بچ
 .باال

 .شها کٌ نقش زیادی تَ این ٍصلت داشتین -
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 :اخهی کردم

 ننظَرتَن چیٌ؟ -

ٌ ای باال انداخت  :شَن

بعد از چند ٍقت فًهیدیو کٌ . دٍست شها یٌ ندت کَتايی پرستار نادرم بَدى! ٍاضحٌ -
ایشَن نٌ تنًا پرستار نبَدى، بلکٌ حسابدار یٌ شرکت نعتبر بَدى ٍ از قرار نعلَم يیچ 

 .نیازی نداشتٌ کٌ تَ یٌ خَنٌ بٌ عنَان پرستار کار کنٌ

ٌ چیز اطالع داشتو؛ ٍلی اخهو بیشتر شد، بٌ چٌ حقی از نن بازجَیی  با اینکٌ از يه
 .نی کرد، انگار نتًهو

 .بازم فکر نهی کنو بٌ نن ربطی داشتٌ باشٌ -

دقیقا چند ٍقت بعد از نالقاتی کٌ با پدر . ٍلی نن این جَری فکر نهی کنو خانو نحترم -
نن تَی يتل داشتین، پدرم اعالم کرد کٌ اٍن دختر رٍ خَدش بٌ عنَان پرستار فرستادى 

شاید بقیٌ رٍ قانع کردى باشٌ؛ انا نن رٍ بٌ يیچ ٍجٌ . تا سر از کار نستخدنين دربیارى
 .نتَنست

ٌ چیز زیر سر ننٌ با اینکٌ حدسش درست بَد، نبايد نی ذاشتو . رسها داشت نی گفت يه
 .پاش رٍ فراتر از حدش بذارى

 .فکر شها اصال نًو نیست، درٍاقع يرجَر دٍست دارین فکر کنین -

اعتراف نی کنو کٌ تَ اٍن کت اسپرت نشکی ٍ شلَار جین نشکی . اخو شدیدی کرد
نثل بازجَيای فیلو يای آنریکایی شدى بَد ٍ اخهش يو بٌ جذابیتش اضافٌ کردى بَد؛ 

 .جذابیتی کٌ شبايت زیادی بٌ پدرش داشت
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يو نن ٍ يو شها نی دٍنیو کٌ این ٍسط یٌ چیزی يست، فقط نهی دٍنو چرا  -
 .نی خَاین پنًانش کنین

 :خَاستو جَابش رٍ بدم کٌ دستش رٍ تکَن داد

ٌ ای نیست، تا آخر يفتٌ خداحافظ خانو نًندس -  .حرف دیگ

آخر يفتٌ يو نی خَاد بیاد، با کنجکاٍی کٌ نن ازش دیدم نطهئنو باالخرى ! پسِر پررٍ
يرچند کٌ برام اصال نًو نیست، کسی کٌ باید خجالت بکشٌ اٍنٌ؛ چَن . نی فًهٌ

چند رٍز پیش با خَد نفاخر درنَرد یلدا صحبت کردم ٍ قضیٌ رٍ . پدرش خالف کردى
اٍن يو قبَل کرد ٍ گفت نشکلشَن رٍ حل . جَری گفتو کٌ انگار نن در اشتباى بَدم

تا . يهین پریشب يو یلدا زنگ زد ٍ گفت قرارى فردا شب بیان خَاستگاری. نی کنٌ
ٌ طَر این نَضَع حل شدى برای پیداکردن اسناد يو راى جدیدی . انرٍز کٌ فًهیدم چ

شاید کار درستی نباشٌ؛ ٍلی باید تا دیر نشدى . پیدا کردم کٌ بٌ کسی نگفتو، حتی سَگل
ٌ ای برسو  .بٌ یٌ نتیج

 :با صدای گَشیو از فکر احسان نفاخر بیرٍن اٍندم

 کجایی پس؟ -

 .تا چند دقیقٌ دیگٌ پایینو. ببخشید، االن نیام -

قرار بَد برای آخر يفتٌ بریو خرید، البتٌ نن . سریع قطع کردم کٌ چیزی نگٌ
کیفو رٍ برداشتو ٍ . نهی خَاستو؛ ٍلی سَگل انقدر گفت باید تیپ جدید بزنی کچلو کرد

 .سریع بیرٍن زدم

 :يهین کٌ تَ ناشین نشستو، غرغرکردنش شرٍع شد

 نهیگی یٌ بدبختی ننتظرتٌ، نن باید تا ِکی بشینو؟ -
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 .زٍد صَرتش رٍ بَسیدم کٌ خدارٍشکر ساکت شد! ٍای خدا

 .خیلی ببخشید، این پسِر زیادی ٍقتو رٍ گرفت -

 :یٌ لبخند زد

 .خَايش نیشٌ خَاير گلو -

 :بعد انگار برق گرفتش کٌ چشو ياش رٍ ریز کرد ٍ با کنجکاٍی گفت

 پسِر دیگٌ کیٌ؟ نکنٌ با کسی دٍست شدی؟ -

ٌ اش زدم ٍ گفتو  :رٍ شَن

 .بی نزى، ننظَرم احسان نفاخر بَد -

 :حرکت کرد

 چی کار داشت؟ -

ٌ يای بازبینی اٍندى بَد، ننو کارت دعَتشَن رٍ دادم بًش - . يیچی، برای ٍسایل بچ
 .یٌ بَيایی بردى

 در چٌ نَرد؟ -

 .قضیٌ یلدا -

 !نٌ -

 .چرا، نی خَاست سر در بیارى -

 تَ چی گفتی؟ -

 .چی نی گفتو، اظًار بی اطالعی کردم -
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آدم عجیبیٌ، بٌ يیچ ٍجٌ نثل باباش نیست؛ البتٌ بٌ لحاظ رفتاری ٍ اخالقی نیگو،  -
 .ٍگرنٌ ظايری شبیًن

 .نن يو يهین فکر رٍ نی کنو -

ٌ کو کٌ گذشت، صدای خندى ش بلند شد  :با تعجب نگايش کردم. ی

 چی شد؟! ٍا -

ٌ نَندى ی خندى ش گفت  :درست کٌ خندید، با ت

ٌ ای برای تَ نداشت؛ ٍلی برای خَدش خیلی خَب بَد؛  - دقت کردی کار یلدا يیچ نتیج
 .چَن شَير پیدا کرد

 .نن يو خندیدم ٍ دیگٌ تا رسیدن بٌ نقصد حرفی نزدیو

 .دٍ ساعت بَد کٌ نی گشتیو؛ ٍلی دست رٍ ير لباسی کٌ نی ذاشتو سَگل ردش نی کرد

 !ٍای این رٍ ببین، چٌ شیکٌ -

رنگ سبز ٍ طالیی رٍ جنس حریر ! ٍاقعا قشنگ بَد. لباس رٍ کٌ دیدم، ابرٍيام باال پرید
ٌ يای لباس یٌ ردیف نگین ظریف کار شدى بَد ٍ رٍی . لباس خیلی قشنگ بَد رٍی دکه

یٌ رٍسری بزرگ کرم رنگ با یٌ کفش عرٍسکی بٌ رنگ رٍسریو . ُنچش يو يهین طَر
ٌ ی خریديام بَد  .بٌ نظر خَدم خیلی خرید کردم؛ چَن ٍاقعا خستٌ شدم. بقی

 .تَ راى خَنٌ بَدیو

 .ٍلی لباِس تَ تنت خیلی ناز بَد -

 .نرسی، نال تَ يو يهین طَر -

 .بٌ سانان تا اٍن شب نشَن نهیدم -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

237 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .پس شها ِکی عرٍسی نی گیرین؟ چیزی بٌ نحرم ٍ صفر نهَندى -

 .یا عید نَرٍز، یا بعدش -

 .ان شاء اهلل -

 .نن رٍ رسَند ٍ خَدش رفت

*** 

با یٌ نگاى . سَگل ٍ شیدا از صبح برای کهک این جا بَدند. نًهَن يا اکثرا اٍندى بَدند
 کلی بٌ

خَنٌ نی شد فًهید کٌ اٍن کسی کٌ نیز ٍ صندلی يا ٍ گلدٍن ٍ رٍنیزی يا رٍ انتخاب 
 .کردى با نًایت سلیقٌ این کار رٍ انجام دادى

خانَم يا لباس ياشَن پَشیدى بَد ٍ اٍن يایی يو کٌ از عقاید نن ٍ خانَادى ام باخبر 
ٌ ی نن پَشیدى بَدند نیز ٍ . بَدند، حتی اگٌ شال ٍ رٍسری يو نهی پَشیدند، تَ خَن

صندلی يا رٍ تَ حیاط چیدى بَدیو؛ ٍلی چَن ينَز يهٌ نیَندى بَدند، داخل خَنٌ 
با خانو سلیهی درنَرد ادانٌ تحصیلش . بَدیو ٍ فقط عهَ ٍ زن عهَ نینا تَ حیاط بَدند

 .صحبت نی کردیو کٌ سَگل صدام زد

 .ببخشید آزادى جان، باال اٍلین اتاق سهت راست نی تَنی لباست رٍ عَض کنی -

 .خَايش نی کنو، نهنَن -

 .بٌ سهت ٍرٍدی رفتو

 کارم داشتی؟ -
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بابا گفت بیا تَ حیاط، نًهَنا نیان درست نیست تَ . آرى، خانَادى ی نفاخر اٍندن -
 .نباشی

 .باشٌ، بریو -

جلَ رفتو ٍ کنار عهَ . دیدم عهَ دارى باياشَن احَال پرسی نی کنٌ. تَ حیاط رفتو
 .ایستادم

 .سالم، خَش اٍندین -

ٌ گل زیبایی رٍ کٌ عسل بٌ دستو داد گرفتو  .با آیدا ٍ عسل رٍبَسی کردم ٍ دست

 .نهنَن، زحهت کشیدین -

 .ناقابلٌ: آیدا

 :رٍ بٌ عهَ گفتو

 ...عهَجان ایشَن آقای نفاخر -

 :بعد با اشارى بٌ آیدا ٍ سَگل ادانٌ دادم

ٌ شَن ٍ نًهَن افتخاری نن يستند -  .آیداخانو، خَايرشَن ٍ عسل جان يو دختر عه

 :عهَ لبخند نًربَنی زد ٍ گفت

 .بلٌ، خیلی خَش اٍندین، بفرنایین -

 .بٌ يهراى دخترا جلَتر حرکت کردیو

 .عسل جان اگٌ لباس عَض نی کنین بفرنایید داخل خَنٌ -

ٌ طَر؟: عسل  نٌ نهنَن، نانتَم رٍ نی اندازم پشت صندلی، آیدابانَ شها چ
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 .ننو يهین کار رٍ نی کنو: آیدا

دقت کردم کٌ احسان کانال نحترنانٌ . تا سر نیز يهرايشَن رفتو، بعد ازشَن جدا شدم
. با عهَ برخَرد کرد؛ ٍلی با نن یٌ سالم خشک ٍ خالی کرد کٌ زٍری بَدنش نعلَم بَد

حتی ! پسِر دیَانٌ. خَب شد عهَ داشت با آیدا ٍ عسل صحبت نی کرد ٍ حَاسش نبَد
 .اگٌ با نن نشکل داشت نباید جلَی بقیٌ نشَن نی داد

 .سرم رٍ تکَن دادم ٍ بٌ سهت نیزی کٌ سَگل ٍ شیدا ٍ یلدا نشستٌ بَدند رفتو

 .بیا در جَار نا بشین کهی غیبت کنیو! بٌ بٌ، صاحب نجلس: سَگل

 .نشستو. ير سٌ خندیدیو

ٌ ی نن حق غیبت نداری عزیزم -  .تَ خَن

ٌ کو، باشٌ؟: سَگل  تَ رٍ خدا ی

ٌ ش خندیدم  .باز يو بٌ لحن بچگَن

 .نٌ دخترم، غیبت کار خَبی نیست؛ نخصَصا برای سن شها -

ٌ قدر تَ سنگدلی: شیدا  .ای بابا بچٌ خَاست دٍ کلَم غیبت کنٌ، چ

 :بعد رٍ کرد بٌ سَگل ٍ ادانٌ داد

 .بگَ عزیزم، يرچی دٍست داری بگَ -

 :بی تَجٌ بٌ اٍن يا بٌ یلدا گفتو

 .راستی یلدا، فانیالی يهسر آیندى ی جنابعالی يو اٍندن -

 .یلدا لبخند کَتايی زد ٍ چیزی نگفت
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 :سَگل چشهکی زد ٍ گفت

 نگفتی، جَابشَن رٍ چی دادی؟ -

ٌ زٍدی جَاب نیدم، البتٌ قبلش بٌ تَ نیگو، خَبٌ؟: یلدا  ب

 .خَب کٌ نٌ عالیٌ، يرچند کٌ جَابت رٍ نی دٍنو عزیزم: سَگل

ٌ يا نظرتَن چیٌ بیارنشَن پیش شها؟ -  بچ

 .چرا کٌ نٌ، با يو آشنا نی شیو: شیدا

 ...نا سٌ نفر کٌ نزدٍج شدیو: سَگل

 :نگاى بدجنسی بٌ نن انداخت ٍ ادانٌ داد

خدا رٍ چی دیدی، شاید سرشَن بٌ سنگ خَرد ٍ تَ رٍ برای یکی از پسرای فانیلشَن  -
 .گرفتن

 .بلند شدم ٍ بٌ سهت نیزشَن رفتو. چشو غرى ای رفتو

 ...عسل جان، اگٌ دٍست دارین يهراى دخترای دیگٌ باشین -

ٌ يا رٍ نشَنشَن دادم ٍ گفتو  :نیز بچ

 .سَگل رٍ يو کٌ نی شناسی، اٍن جا نشستٌ. اٍن نیز يست -

 .با آیدا نگايی با يو رد ٍ بدل کردند

 .البتٌ اگٌ دٍست دارین -

ٌ جَن: عسل  .خیلی يو خَبٌ، نیام افسان

 .یکی يو نا رٍ تحَیل بگیرى -
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 .ٍای نن اصال ندیدنش. صدای انیر ارسالن، يهسر آیدا بَد

ٌ ای زدم  :لبخند دستپاچ

 .خیلی خَش اٍندین... سالم، ببخشید شرنندى اصال حَاسو نبَد -

 :خندید

 .درضهن نَفقیت پرٍژى رٍ يو تبریک نیگو. سالم، این چٌ حرفیٌ، شَخی کردم -

 .نهنَن

ٌ کو از داداشو یاد بگیر، نثل یٌ نرد نحترم نشستٌ. انیر شَخی نی کنٌ عزیزم: آیدا  .ی

ٌ ی چشو دیدنش کٌ لبخندی بٌ حرف خَايرش زد  .از گَش

 .نا چاکر شهاییو آیداخانو: انیر ارسالن

 :آیدا لبخندی زد ٍ گفت

 .بریو عسل -

ٌ دٍنٌ با يو دست دادند ٍ احَال پرسی  بٌ نیز کٌ رسیدیو، دخترا يهٌ بلند شدند دٍن
. اٍلش ساکت بَدند، کو کو با حرف يا ٍ شَخی يای سَگل تقریبا صهیهی شدند. کردند

عسل يو کٌ ير چند . آیدا نثل اینکٌ از دٍستی نا با یلدا خبر داشت کٌ چیزی نپرسید
 .دقیقٌ یک بار بٌ یلدا نی گفت عرٍس خانو، یلدای بیچارى يو قرنز نی شد

شام کٌ سرٍ شد، سَگل گفت کیک رٍ خَدش نیارى، طرحش رٍ يو خَدش انتخاب 
نذاشت کسی کیک رٍ ببینٌ ٍ . کردى بَد؛ درٍاقع سفارش کیک بٌ عًدى ی خَدش بَد

 .گفت نی خَاد سَرپرایزنَن کنٌ

ٌ م اٍند: عسل ٌ جَن جَاب انتخاب رشت  .راستی افسان
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 ٍای، چی شد؟ -

 .گرافیک تًران -

 .خیلی براش خَشحال شدم

 .ٍای عزیزم، تبریک نیگو -

 .نرسی -

 .انیدٍارم نَفق بشی -

بٌ سهت نیزی کٌ در . صحبت يانَن با اٍندن سَگل کٌ کیک دستش بَد، قطع شد
ٌ ی نیزيا بَد ٍ خَدش تزئین کردى بَد، رفت ٍ کیک رٍ رٍش گذاشت  .رأس يه

این کیک بٌ نناسبت نَفقیت شرکت تَ پرٍژى ی فانَس يستش، دیگٌ نن : سَگل
 .چیزی نهیگو ٍ صحبت اصلی نی نَنٌ با رئیس

رفتو پیشش . شالو رٍ درست کردم ٍ بلند شدم. خَدش ٍ بقیٌ بٌ این حرفش خندیدند
 .کٌ خدارٍشکر با یٌ چشو غرى از طرف نن نیشش بستٌ شد

ٌ ی عزیزان، خیلی خَش اٍندین - دٍريهی انشب درٍاقع بٌ يهَن . سالم دٍبارى بٌ يه
این شادی رٍ ندیَن زحهات تک تک شهايایی . دلیلی بَد کٌ سَگل خانو ذکر کردند

تشکر نی کنو کٌ با تالش ٍ . يستو کٌ برای این پرٍژى از جَن ٍ دل نایٌ گذاشتین
خالصٌ بگو کٌ خیلی خَشحالو کٌ . حهایتتَن، شرکت راى ترقی براش يهَار شدى

 .يهکاران نسئَل ٍ باسَادی رٍ دارم

ٌ ی يهکارا دعَت کرد کٌ بیان ٍ عکس . حرفو کٌ تهَم شد، يهٌ دست زدند سَگل از يه
ٌ جهعی بگیریو  .دست
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ٌ ی ساختهانی بَد ٍ  باالخرى بعد از گرفتن چندتا عکس با کیک کٌ طرحی از یک نقش
 .يهٌ خیلی خَششَن اٍندى بَد، ناى بانَ ٍ زن عهَ کیک رٍ تقسیو کردند

 .پیش عهَ کٌ سَگل کنارش ایستادى بَد، رفتو

 .کیک خیلی قشنگی بَد، دستت درد نکنٌ -

ٌ ی نا اینٌ دیگٌ: سَگل  .خَايش نی کنو، سلیق

ٌ ش يو بندى يستو - ٌ ی سلیق  .یٌ نهَن

 .صدای سانان بَد

 گَش ایستادى بَدی؟: سَگل

 سَگل جان یٌ لحظٌ نیای؟. نٌ نزدیک نی شدم شنیدم: سانان

 .گفت ٍ رفتند« با اجازى ای»سَگل 

 .بٌ سهت عهَ کٌ با لبخند نگايو نی کرد، برگشتو

 عهَجان کیک خَردین؟ -

 .آرى دخترم -

 .کنارش نشستو

 پس زن عهَ؟ -

انشب خیلی خَشحال شدم، تَ ٍ سَگل ير دٍ باعث افتخار نن شدین؛ . رفتٌ داخل -
 .نخصَصا تَ افسانٌ جان، نطهئنو نحهَدم خیلی خَشحالٌ کٌ دختری نثل تَ دارى
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با . سرم رٍ پایین انداختو. عهَ از خَشحالی حرف نی زد ٍ نن ناخَدآگاى بغضو گرفت
 :صدای آرٍنی گفتو

 !کاش االن بَد -

قطرى يای بعدی . یٌ قطرى اشک از چشهو پایین اٍند. دستو رٍ کٌ رٍی نیز بَد گرفت
 .يو راى خَدشَن رٍ گرفتند ٍ نن يیچ تسلطی رٍشَن نداشتو

 .پاشَ بریو داخل عزیزم، این جا درست نیست: عهَ

چَن نزدیک در بَدیو، زٍد بٌ . يهَن طَر کٌ دستو رٍ گرفتٌ بَد، داخل خَنٌ رفتیو
ٌ ام بلند . عهَ در کتابخَنٌ رٍ باز کرد. داخل رسیدیو يهین کٌ در رٍ بست، صدای گری

 .عهَ جلَ اٍند، با نگايی کٌ تَش غو نَج نی زد نگايو کرد. شد

 .ببخش عزیزم، ناراحتت کردم -

ٌ ش تَ فکر بابا  ٌ خاطر حرف اٍن ناراحت شدم؛ درصَرتی کٌ از صبح يه عهَ فکر نی کرد ب
ٌ ای بَد تا خَدم رٍ  بَدم؛ ٍلی تا شب خَدم رٍ نگٌ داشتو ٍ اشارى ی عهَ فقط جرق

 .تخلیٌ کنو

 ...نٌ حرف شها نبَد، خَدم خیلی ٍقتٌ دلو يَاش رٍ کردى، کاش -

ٌ ش گذاشتو ٍ يق يقو رٍ خفٌ . دیگٌ نتَنستو ادانٌ بدم، عهَ بغلو کرد سرم رٍ رٍی سین
 .کردم، عهَ يو دستش رٍ با نًربَنی رٍ سرم نی کشید

 .آرٍم باش دختر خَب، نحهَد ناراحت نیشٌ کٌ تَ انقدر بی تابی نی کنی -

 .کاش بَد، خیلی تنًام -

 .عهَ رٍی نَيام رٍ بَسید. صدام از بغض نی لرزید
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ٌ خانو؟.. تنًا نیستی عزیزم، خدا رٍ داری -  پس نا چی يستیو، بَقیو دیگٌ افسان

 :سرم رٍ بلند کردم

 .این چٌ حرفیٌ عهَ، ببخشید ناراحتتَن کردم -

 :خَشحال از اینکٌ حَاس نن رٍ پرت کردى گفت

 .بریو بیرٍن؟ نًهَنا تنًان. شَخی کردم -

 .سرم رٍ بٌ نعنای تایید تکَن دادم

 عهَ؟ -

 جانو؟ -

 .ببخشید، شها رٍ يو اذیت کردم -

 .لبخند نًربَنی زد ٍ پیشَنیو رٍ طَالنی ٍ عهیق بَسید

 .دیگٌ نشنَم -

 .عهَ تَ حیاط رفت ٍ نن يو تَ اتاقو رفتو تا صَرتو رٍ یٌ سانَنی بدم. بیرٍن رفتو

 .چند ٍقتی نی شد کٌ نتَنستو سر خاک بابا برم، انشب کال خَدم رٍ خالی کردم

 .بعد از تهدید رژ ٍ کرنو سریع بٌ حیاط رفتو

کنار عهَ ٍ زن عهَ ایستادى بَدم ٍ زن عهَ از . نًهَن يا کو کو آنادى ی رفتن نی شدند
 .ناى بانَ يو بٌ جهعهَن اضافٌ شد. ٍسَاسش برانَن صحبت نی کرد

 .افسانٌ بیا -

 .با یٌ عذرخَايی پیش سَگل رفتو
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 کارم داشتی؟ -

 .آرى، نفاخريا دارن نیرن -

يهین کٌ نگايشَن بٌ . بٌ نیز کٌ رسیدیو، داشتند با شیدا ٍ یلدا خداحافظی نی کردند
 .نن افتاد، عسل جلَ اٍند

 .نَفقیتتَن رٍ يو تبریک نیگو. نا دیگٌ رفع زحهت نی کنیو، خیلی خَش گذشت -

 :اخو ظریفی کردم

 .برای تبریکت يو نهنَنو گلو! دیگٌ نبینو حرفی از زحهت بزنیا -

 .از این بٌ بعد دانشجَی تًرانو ٍ زیاد نن رٍ نی بینی -

 .ان شاء اهلل -

 :رٍ کردم بٌ آیدا

 .خَشحال شدیو آیداخانو -

درضهن با نن راحت . نرسی عزیزم، ان شاءاهلل ير رٍز بٌ نَفقيت بیشتری برسین -
 .صحبت کن

ٌ ی آخرش رٍ گفت کٌ خندیدم ٍ گفتو ٍ ن قدر بانزى جهل  :ا

 .چشو -

 .با نًهَنا تک تک خداحافظی نی کردم کٌ با صدای عهَ کٌ نزدیکو بَد، کنارش رفتو

 .افسانٌ جان، آقای نفاخر با شها بَدن -

 .دیدم ننظَرش انیر ارسالن بَدى کٌ کنار آیدا ٍ برادرزن عصبیش بَد
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 .خیلی خَش اٍندین، زحهت کشیدین. ای ٍای ببخشید -

 .انیر ارسالن خندید ٍ اٍن يو با آرزٍی نَفقیت خداحافظی کرد

احسان نفاخر يو لبش رٍ کج کرد کٌ نثال لبخند بزنٌ ٍ یٌ خداحافظی کانال سرد ٍ 
ٌ ی یلدا این قدر . خشک کرد ٍ رفتند ٌ خاطر قضی ٍاقعا برام جای تعجب داشت کٌ ب

البتٌ با يهٌ نعهَلی رفتار نی کرد، با عهَ يو خیلی با احترام . اخالقش عَض شدى باشٌ
ٍ نتشخص حرف نی زد؛ ٍلی بٌ نن کٌ نی رسید، با یٌ حرصی کٌ سعی در پنًان کردنش 

 .داشت ٍ چًرى ای سرد ٍ خشن برخَرد نی کرد

حیاط کٌ خالی از نًهَن يا شد، با عهَ ٍ سَگل بٌ سهت نیزی کٌ زن عهَ ٍ بقیٌ 
 .نشستٌ بَدند رفتیو

 .انشب خیلی خستٌ شدین زن عهَ، ان شاءاهلل جبران کنو -

 :اخهی کرد

از رٍزی کٌ شنیدم تَ يهچین پرٍژى ی بزرگی . نشنیدى نی گیرم، تا باشٌ از اين نًهَنیا -
 .نَفق شدین، از خَشحالی کل فانیل رٍ باخبر کردم

 .پس با نا کلی ُپز دادی: سَگل

 .راستی چٌ يهکارای خَبی دارین. ُپز نٌ دخترم، افتخار: ناى بانَ

 .آرى، خیلی خَنگرم ٍ صهیهی بَدن: شیدا

 :سعید با نگايی بٌ ساعتش گفت

 .شیدا لباس بپَش، دیرٍقتٌ. خب دیگٌ نا يو بریو -

 .نن این يهٌ تالش کردم ٍ نخ عهَ رٍ زدم! ِا، سعید -
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ٌ اید -  .نٌ دیگٌ، شها يو خست

 .زیاد اصرار نهی کنو؛ ٍلی تَ خَدت قَل دادی شب نی نَنین -

 .قَل ندادم؛ ٍلی اگٌ شیدا دٍست داشتٌ باشٌ حرفی نیست -

سعید کٌ . شیدا يو کٌ نعلَم بَد دلش ني خَاد، یٌ لبخند بزرگی زد ٍ نًر تایید رٍ داد
 :رضایت شیدا رٍ فًهید، گفت

 .چی کار کنیو دیگٌ، زن ذلیل شدیو رفت. قبَلٌ -

 :شیدا چشو ياش گشاد شد ٍ گفت

 !سعید -

ٌ ی شیدا انداخت  :يهٌ بٌ حالتش خندیدیو ٍ عهَ دستش رٍ دٍر شَن

 .کو دخترم رٍ اذیت کن پسر -

ٌ چیز از نن اجازى نی گیرى: شیدا  .نی بینی بابا، االن يهٌ فکر نی کنن برای يه

 .سعید رٍ نهی دٍنو؛ ٍلی نن برای يهٌ چی از نینا اجازى نی گیرم: عهَ

 !نحهد: زن عهَ

قرار شد فردا کٌ تعطیلٌ، يهٌ با يو . تا ساعت دٍ نصف شب فقط گفتیو ٍ خندیدیو
البتٌ گفتو نیازی نیست ٍ کارگر نی گیرم؛ ٍلی زن عهَ قبَل نکرد ٍ . خَنٌ رٍ جهع کنیو

شب خَابو . گفت فردا تعطیلٌ ٍ يهٌ باید کهک کنند ٍ کسی يو رٍ حرفش حرف نزد
اگٌ بَد چٌ . نهی برد؛ دلتنگ بابا بَدم ٍ صحبت با عهَ باعث شد بیشتر بًش فکر کنو

افسانٌ از ير » :نثل يهيشٌ نی گفت. ٍاکنشی نشَن نی داد، نطهئنو خَشحال نی شد
ٌ ٍجَد نیاد استفادى کن ٍ نًایت تالشت رٍ برای بٌ ثهر  فرصتی کٌ برای پیشرفتت ب
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نشستنش داشتٌ باش؛ انا نَازین اخالقی رٍ يو رعایت کن؛ چَن نهکنٌ اٍن آخرین 
ٌ ی چشهو راى گرفت ٍ شرٍعی بَد برای قطرى يای « .فرصتت باشٌ قطرى اشکی از گَش

ٍقتی دیدم خَابو نهی برى، شالی رٍی سرم انداختو ٍ با برداشتن قرآن بٌ تراس . بعدی
 .رفتو

*** 

با . يهٌ با انرژی پرٍژى يای جدید رٍ شرٍع کردیو. چند رٍزی از نًهَنی گذشتٌ بَد
اخباری کٌ سَگل داد، فًهیدم کٌ خانَادى يای یلدا ٍ فرزاد بٌ تَافق رسیدند ٍ تا قبل از 

 .نحرم عقد نی کنند

ٌ ی جدیدی کٌ شرٍع کردى بَدم بلند کردم ٍ با  با صدای زنگ گَشیو، سرم رٍ از رٍ نقش
ٌ ش فًهیدم کٌ ناشناسٌ  .نگايی بٌ صفح

 بلٌ؟ -

 .جَابی نهیاد، دٍبارى گفتو ٍ ٍقتی دیدم ساکتٌ، گَشی رٍ قطع کردم

ٌ ای گذشت کٌ دٍبارى صداش اٍند  .پنج دقیق

 بلٌ؟ -

 .باز يو سکَت

 زنگ نی زنی نفس بکشی؟ -

 خانو نعین؟-

 !ابرٍيام باال پرید، زنٌ

 .خَدم يستو، بفرنایید -
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 ...نن..نن -

ٌ کو نکث ادانٌ داد  :با ی

 .نن الناز یکتا يستو -

 .شَکٌ شدم، اصال فکرشو نهی کردم تهاس بگیرى، اٍن يو بعد از دٍ يفتٌ

 :با لحن خَنسردی جَاب دادم

 انرتَن؟. شناختو -

 .راستش نی خَاستو شها رٍ ببینو.. نن -

 ِکی ٍ کجا؟ -

ٌ طَرى؟ -  فردا صبح ساعت دى، پارک آب ٍ آتش چ

 :دیگٌ تعلل نکردم

 راستی این شهارى رٍ ِسیَ کنو اشکالی ندارى؟. باشٌ، نشکلی نیست -

 .نن باید برم، خداحافظ. نٌ -

 .خداحافظ -

يهسر دٍم نفاخر، . باالخرى بٌ اٍن چیزی کٌ نی خَاستو رسیدم. انگار خیلی عجلٌ داشت
اٍل نهی دٍنستو کٌ . الناز یکتا، یکی از کارکنانش بَدى ٍ دٍ سال با يو در ارتباط بَدند

ٍ جَ فًهیدم کٌ ازدٍاج نَقت کردند الناز زنی سی ٍ . يهسرشٌ؛ ٍلی با تحقیق ٍ پرس 
دٍ . شش سالٌ کٌ از يهسر سابقش جدا شدى ٍ یٌ پسر دى سالٌ دارى کٌ پیش پدرشٌ

يفتٌ پیش کٌ دیدنش، گفتو قصد دارم راجع بٌ نَضَعی کٌ بٌ اسفندیار نفاخر 
ٌ ی خَدش رٍ با نفاخر انکار نی کرد. نربَطٌ صحبت کنو . اٍلش قبَل نهی کرد ٍ رابط
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. بًش نًلت دادم تا فکرياش رٍ بکنٌ ٍ گفتو کٌ بٌ نفعشٌ بٌ حرف يای نن گَش بدى
 .االن يو بعد از دٍ يفتٌ کٌ اصال انتظارش رٍ نداشتو تهاس گرفتٌ بَد

*** 

يیچ کس از این قضیٌ خبر نداشت، . ساعت دى ٍ ربع بَد ٍ نن ينَز ننتظر الناز بَدم
ٌ ای نرسیدم کسی چیزی از ناجرا ٍ حتی ٍجَد الناز . حتی سَگل نهی خَاستو تا بٌ نتیج
. با اینکٌ نن رٍ قبال دیدى بَد؛ ٍلی بًش نشخصات لباس يام رٍ گفتو. یکتا بدٍنٌ

چَن قصد داشتو بعدش . نانتَی طَسی ٍ شلَار آبی ٍ نقنعٌ نشکی تیپ انرٍزم بَد
بلند شدم . با نگايی بٌ ساعت نچیو دیدم دى ٍ نیو شدى. برم شرکت، تیپ رسهی زدم

 .برم کٌ با صدای نازکی کٌ اٍند برگشتو

 خانو نعین؟ -

 .عینکو رٍ برداشتو ٍ دیدنش

ٌ قدر دیر اٍندین؟ -  سالم، چ

 :بايام دست داد

این نزدیکا یٌ کافی شاپ يست، بریو اٍن جا راحت . ببخشید، کارم طَل کشید. سالم -
 .باشیو

 .کیفو رٍ از رٍ نیهکت برداشتو ٍ با يو رفتیو

احساس نی کردم . رٍبرٍی يو نشستٌ بَدیو ٍ بعد از سفارش ير دٍ سکَت کردى بَدیو
ٌ ش لبش رٍ نی جَید ٍ دست ياش رٍ بٌ يو نی پیچَند  .استرس دارى؛ چَن يه

 .خب، نن ننتظرم -
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 چی بگو؟... چی -

 .ير چیزی کٌ نهکنٌ نفاخر رٍ گیر بندازى -

 :اخهی کرد

 در چٌ نَرد؟ -

 .ير چی کٌ نی دٍنی.. کاری، اخالقی -

بٌ لحاظ اخالقی کٌ ير گندی باال بیارى . چی نی خَای بدٍنی؟ اٍن ٍاقعا فاسدى -
قبل از اینکٌ با اسفندیار آشنا بشو، . نن يو یکی از قربانیاش يستو. يیچ کس نهی فًهٌ

بعد از اینکٌ . تَ یٌ شرکت ساختهان سازی ُننشی بَدم، ننشی ندیرعانل اٍن بخش
البتٌ نی گفت نَقت؛ . اسفندیار نفاخر چندباری اٍند اٍن جا، ازم درخَاست ازدٍاج کرد

گفت يهسرش اجازى ی ازدٍاج . چَن يهسر اٍلش نریض ٍ فلجٌ نهی خَاد چیزی بفًهٌ
 ...گفت. نجدد رٍ بًش دادى، گفت دکترا انیدی بٌ زندى نَندنش ندارن

نن يو چیزی . نکثی کرد ٍ سرش رٍ پایین انداخت؛ انگار براش سخت بَد کٌ ادانٌ بدى
 :نگفتو تا خَدش ادانٌ داد

نن يو اٍلش قبَل نکردم؛ . گفت اگٌ يهسرم فَت کرد، ازدٍاجهَن رٍ رسهی نی کنیو -
ٍلی يربار با حرفاش سست ترم نی کرد ٍ در نًایت خاِنش شدم ٍ تقريبا دٍ سال ٍ نیو 

ٌ ای نزدیک نحل کارم . پیش نحضری بٌ ندت دٍ سال بٌ عقد يو دراٍندیو برام خَن
یٌ ندت کٌ گذشت، ازم خَاست تا براش اطالعاتی از پرٍژى يا ٍ قرارداديای . خرید

اٍلش برام نًو نبَد؛ ٍلی ٍقتی زنان نی گذشت ٍ بًَنٌ نی آٍرد ٍ دیرتر بٌ . شرکت ببرم
خَنٌ نی اٍند، فًهیدم قصدش از ازدٍاج با نن فقط این بَدى کٌ براش جاسَسی کنو ٍ 

بٌ ذينو رسید کٌ درنَرد خانَادى ش بپرسو ببینو . نِن احهق ناخَاستٌ این کار رٍ کردم
. فًهیدم اینکٌ زنش فلجٌ راستٌ؛ ٍلی ناانیدی دکترا ٍ نرگش درٍغٌ. راست گفتٌ یا نٌ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

253 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

ٍقتی . برعکس، فًهیدم کٌ دکترا گفتن نهکنٌ با عهل خَب بشٌ؛ درٍاقع پنجاى پنجاست
 .نن با یٌ تصهیو اشتباى شَيرش رٍ ازش گرفتو. این رٍ فًهیدم، دنیا رٍ سرم خراب شد

چیزی نگفتو تا خَدش ادانٌ . دستهالی از رٍی نیز برداشت ٍ اشک ياش ٍ پاک کرد
 :سفارش يا رٍ کٌ رٍی نیز گذاشتند، بعد چند دقیقٌ با صدای خشداری گفت. بدى

ٌ چیز رٍ نی دٍنو - بعد از کلی دعَا ٍ کشهکش، . تقریبا شش ناى پیش بَد کٌ گفتو يه
یک ناى بعدش از يو جدا شدیو ٍ اٍن يو خَنٌ رٍ بٌ نانو زد تا بٌ خانَادى ش چیزی 

ٌ خاطر پَل نبَد، بیشتر بٌ این دلیل بَد کٌ يهسرش . نگو نن اگٌ قصد گفتن داشتو، ب
جالب این جاست کٌ . دچار نشکل نشٌ؛ چَن فًهیدم نباید استرس بًش ٍارد شٌ

ٌ ياشَن يو يهٌ خَب ٍ خیرخَاين با اینکٌ پسر ٍ دختر بزرگش از يهسر اٍلش . بچ
درستٌ . يستند؛ ٍلی سیهین خانو رٍ از پدرشَن بیشتر قبَل دارن ٍ نادر صداش نی کنن

ٌ سال پیش کردم  کٌ االن از اسفندیار جدا شدم؛ ٍلی عذاب ٍجدان کاری کٌ نزدیک بٌ س
 .ينَز يهرايهٌ

 :آيی کشید

نهی دٍنو چرا این حرفا رٍ برای تَ کٌ دٍبار بیشتر ندیدنت زدم؛ انا عجیب احساس  -
 ...راستی تَ گفتی نی خَای کاری کنی کٌ تقاص پس بدى، نکنٌ تَ يو. سبکی نی کنو

 .ننظَرش رٍ خَب فًهیدم. حرفش رٍ قطع کرد

تَ اٍن دٍ سال . زخو بزرگی بٌ خانَادى م زدى. نٌ، اٍن چیزی کٌ تَ فکر تَئٌ نیست -
 چیزی از کارش نفًهیدی؟

تَ اٍن ندت . نن یٌ ندت کارنند شرکتش بَدم؛ انا االن ننشی یٌ خانو دندانپزشکو -
کَتاى يو فًهیدم کٌ خیلی از ُرقباش رٍ از سر راى برداشتٌ ٍ برای رسیدن بٌ يدفش از 

 .يیچی دریغ نهی کنٌ
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 ندرکی يو داری؟ -

نٌ؛ ٍلی چیزایی رٍ کٌ شنیدم نی تَنو بگو؛ نثال اینکٌ چندسال پیش یکی از ُشرکاش رٍ  -
 ...کٌ دٍستشو بَدى

 :سرش رٍ جلَ آٍرد ٍ آرٍم گفت

 .کشتٌ -

 .فًهیدم کی رٍ نیگٌ

ببین خانو نعین نن خیلی نی ترسو؛ اگٌ . راستش این دلیل دٍنو برای جدایی بَد -
چی کار نی خَای بکنی؟ تَ رٍ خدا نن، . بفًهٌ نن این چيزا رٍ نی دٍنو ننو نی کشٌ

ٌ خاطر اینکٌ از اٍن دٍسال خبر داشتی حاضر شدم بیام حقایقی رٍ بگو کٌ اصال  فقط ب
 .بٌ نفع خَدم نیست

فقط نی خَام اینو بدٍنو کٌ پسرشو . يیچ اتفاقی برای شها نهیفتٌ، قَل نیدم -
 يهدستشٌ؟

ٌ ياش يهٌ خَبن - تازى پسر بزرگش کٌ . نٌ، این چٌ حرفیٌ؟ يهین االن گفتو بچ
ٌ شدت با پدرش نخالفٌ ٍ با يو نشکل دارن خَد اسفندیار کٌ خیلی پسرش، احسان . ب

. رٍ قبَل دارى ٍ باريا ازش شنیدم کٌ دٍست داشت اٍن يو نثل خَدش جاى طلب باشٌ
آقا احسان رٍ چندباری تَ شرکت دیدم، پسر بااخالق ٍ نحجَبیٌ، فقط کهی نغرٍرى کٌ 

 .اگٌ نباشٌ دخترا آٍیزٍنش نیشن

. لطفا اگٌ نی خَای این نرد تاٍان گناياش رٍ پس بدى جَاب تهاس يای نن رٍ بدى -
اگرم نٌ کٌ . اگٌ نی خَای کهکی بٌ قربانیای نفاخر کنی تَ این راى يهرايو باش

 .يیچ کس از این نالقات نباید چیزی بفًهٌ
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 :چند لحظٌ نگايو کرد؛ انگار برای تصهیهی دٍدل بَد، باالخرى با یٌ لبخند گفت

آرانشی تَ نگايت يست کٌ . از يهَن اٍلش بٌ دلو نشستی. يهرايتو تا آخرش -
 .کانال انتقالش نیدی

 :لبخند زدم

 .اگٌ کاری ندارین نايار رٍ با يو بخَریو. نهنَن -

 .نرسی گلو -

 .باشٌ، ان شاءاهلل یٌ ٍقت دیگٌ -

 .از کافی شاپ بیرٍن اٍندیو

 .خداحافظ خانو یکتا -

درست دیدم کٌ فانیلش رٍ بگو؛ چَن از نن بزرگتر بَد ٍ احترانش ٍاجب؛ ٍلی نثل 
 :اینکٌ خَشش نیَند؛ چَن با اخو ظریفی گفت

الناز بگَ دختر خَب، حتی اگٌ خیلی يو بزرگتر از تَ باشو خَدم دٍست دارم اسهو رٍ  -
 .بگی

 ناشین يست، برسَنهتَن؟. باشٌ، چشو -

 .نٌ، نطب يهین نزدیکٌ -

 .خب پس خداحافظ -

 .خداحافظ عزیزم -

*** 
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ٌ ربع کٌ نشکی رنگ  از بین لباس يام پیراينی تا رٍی زانَ، جلَبستٌ ٍ با آستین يای س
ٌ ی پایین پیراين با چاکش نَاری سنگ دٍزی شدى با رنگ  بَد ٍ یقٌ ٍ سرآستین ٍ لب

با اینکٌ دٍ نايی از خریدنش نی گذشت؛ ٍلی جایی . طالیی داشت، انتخاب کردم
ٌ ی داشتن  نپَشیدى بَدنش، تا دیرٍز کٌ سَگل گفت برای عقد یلدا بریو ٍ نن بٌ بًَن

یلدا کٌ کارت دعَت برانَن آٍرد، گفت قصد . لباس نرفتو ٍ يهین لباس تَ فکرم بَد
نداشتند جشن نفصل بگیرند؛ چَن نًهَن ياشَن زیاد بَدند ٍ نی خَاستند عرٍسی 

ٌ چیز رٍ با نادر فرزاد آنادى کردند ٍ جشن . خیلی نفصلی بگیرند گفت نادرش يه
ٌ ی پدر فرزاد يستش با اینکٌ رٍیارٍیی با خانَادى ی نفاخر رٍ ُنخو بَد؛ ٍلی یلدا . خَن

عهَ اینا رٍ يو دعَت کردى بَد؛ ٍلی چَن یکی از دٍستان عهَ . تاکید کرد کٌ حتها بریو
فَت کردى بَد، نی خَاستند با زن عهَ بٌ اصفًان برن ٍ از یلدا عذرخَايی کردند کٌ 

. یلدا برای يهٌ کارت دعَت آٍردى بَد. نهی تَنن برن؛ انا سعید ٍ شیدا نی اٍندند
ٌ خاطر پادردش قبَل نکرد بیاد، پس درنتیجٌ خَدم تنًا باید نی رفتو قرار . ناى بانَ يو ب

ٌ قدر يو اصرار  بَد سَگل ٍ سانان دنبالو بیان، سَگل ٍ شیدا آرایشگاى بَدند ٍ يرچ
 .کردند برم، قبَل نکردم ٍ گفتو خَدم آرایش نی کنو

نَيام رٍ با اینکٌ َلخت بَد، با اتَ صاف کردم ٍ ُدم اسبی بستو، جلَش رٍ کج تَ صَرتو 
ٌ ی . آرایشو نشکی طالیی بَد. ریختو ٌ خاطر سای خیلی تالش کردم نحَ باشٌ؛ ٍلی ب

نی خَاستو پاکش کنو . دٍدی رٍ چشهو، آرایش چشهو بیشتر خَدش رٍ نشَن نی داد
ٍ از اٍل بزنو؛ ٍلی ناى بانَ دید ٍ گفت نناسب جشنٌ، کلی برام اسفند دٍد کرد کٌ چشو 

 .نخَرم

ٌ يا بَدم ٌ ای با ناى بانَ حرف . ساعت چًار آنادى نشستٌ بَدم ٍ ننتظر بچ دى دقیق
 .نی زدم کٌ صدای زنگ آيفَن اٍند

ٌ يا اٍندن -  .خب نن دیگٌ برم، بچ
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 .برٍ بٌ سالنت نادر -

ٌ يای طالیی رٍ . خداحافظی کردم نانتَی حریر طالییو رٍ پَشیدم ٍ شال نشکی با رگ
رٍی سرم انداختو، در آخر کفش دى سانتی نشکیو رٍ کٌ پاپیَن کَچیک طالیی داشت 

 .پام کردم ٍ با برداشتن کیف دستیو بیرٍن رفتو

 .در حیاط رٍ کٌ باز کردم، با چًرى ی خندٍن ٍ زیبای سَگل رٍبرٍ شدم

 .سالم، ببخشید ننتظر نَندین -

 .نٌ بابا، چٌ ناز شدی پرنسس. سالم -

 .نرسی، خَدت رٍ ندیدی پس -

 .در رٍ بستو ٍ بٌ سهت ناشین سانان رفتیو

 .ٍای نرسی -

 .سَار شدیو

 .سالم آقا سانان -

ٌ خانو، خَب يستین؟ -  سالم افسان

 .نهنَن -

 ناى بانَ چرا نیَند؟: سَگل

 راستی سعید ٍ شیدا نهیان؟. پادرد داشت گفت نهی تَنٌ -

ٌ گلی رٍ کٌ سفارش دادیو بگیرن: سَگل  .چرا، رفتن دست
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ٌ ی فرزاد رفتیو ٍقتی رسیدیو، . حدٍد بیست دقیقٌ بعد ير دٍ ناشین بٌ سهت خَن
تَ حیاط یا بًترى بگو . با خَش آندگَیی پدر فرزاد داخل رفتیو. کَچٌ پر از ناشین بَد

خیلی از . باغ، نیز ٍ صندلی چیدى بَدند ٍ بٌ طرز زیبایی باغ رٍ تزئین کردى بَدند
نادر یلدا ٍ نادر فرزاد خَش آندگَیی کردند ٍ از اٍن جایی کٌ . نًهَن يا اٍندى بَدند

ٌ گل رٍ نداشتند ٍ دست نن  ٌ خاطر کفش خیلی بلند تَانایی گرفتن دست شیدا ٍ سَگل ب
 .بَد، گل رٍ بٌ طرف نادر فرزاد گرفتو

 .تبریک نیگو خانو بًزادی -

 خَدت گلی عزیزم، چرا زحهت کشیدی؟ -

 .خَايش نی کنو، قابلی ندارى -

 .فدات شو، درضهن نن رٍ سهانٌ صدا کن -

 :بعد رٍ بٌ شیدا ٍ سَگل کرد ٍ ادانٌ داد

 .شها يو يهین طَر عزيزانو -

 .يهٌ خندیدیو

 :نًین خانو، نادر یلدا گفت

 .نن این گل رٍ ببرم داخل بٌ یلدا بگو دخترای خَشگلو اٍندن -

سهانٌ خانو يو با صدازدن یکی از خدنٌ نا رٍ بٌ داخل خَنٌ برای تعَیض لباس دعَت 
با راينهایی خدنتکاری کٌ خیلی جَان ٍ زیبا بَد، بٌ اتاقی رفتیو کٌ برای نًهانان . کرد

 .خانو درنظر گرفتٌ بَدند

 :نانتَم رٍ کٌ درآٍردم، شیدا گفت
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ٌ خانو جَری با افسانٌ برخَرد . چٌ خانَادى ی خَب ٍ نًربَنی يستن - راستی چرا سهان
 نی کرد کٌ انگار از قبل نی شناستش؟

 .بس کٌ نًرى ی نار دارى این دختر: سَگل

 .خندیدم

 چیٌ، حسَدیت نیشٌ؟ -

 .نٌ عزیزم، شانسٌ دیگٌ -

 :بعد با حالت زاری کٌ نی خَاست کَلی بازی دربیارى گفت

 .نِن بدبخت از اٍل زندگیو شانس نداشتو -

 .سَگل بٌ چرت ٍ پرت گَیی ادانٌ داد ٍ نا از خندى نردى بَدیو

 .بسٌ ديگٌ، پاشید بریو بیرٍن، زشتٌ -

 !ٍای افسانٌ لباست چٌ سادى ٍ شیکٌ: شیدا

 .آِخی بیچارى داداشو، دٍ ساعتٌ افسانٌ نانتَش رٍ درآٍردى خانو تازى دیدى: سَگل

 .قابل ندارى عزیزم. ٍلش کن شیداجَن، این دیٍَنٌ شدى -

 .بریو کٌ خیلی طَل کشید. نرسی گلو نبارکت باشٌ: شیدا

 .ٍ چشهکی زد کٌ یعنی بی تَجٌ بٌ سَگل بریو

از در کٌ بیرٍن زدیو، سَگل سریع خَدش رٍ . سَگل با ديان باز نگايهَن نی کرد
 .ٍسطهَن انداخت

 حاال دیگٌ نن رٍ دست نی اندازین؟ -
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سَگل ٍ شیدا يو لباس يای خیلی خَشگلی پَشیدى بَدند؛ ٍلی از اٍن جایی کٌ جشن 
ٌ نفرنَن شالی رٍ سرنَن بَد اٍلش فکر نی کردم خیلی آزاد باشند؛ . نختلط بَد، ير س

انا ٍقتی رسیدیو پایین، دیدم خیلی از دخترای جٍَن لباس ياشَن پَشیدى بَد؛ انا 
 !اکثرا نَياشَن باز بَد، درٍاقع از ير تیپی داشتند؛ ٍلی تیپ جلف ٍ زنندى اصال

ٌ ای صحبت نی کردند يهین کٌ چشهش بٌ نا افتاد، با خَشحالی . یلدا ٍ نادرش گَش
 .دستی تکَن داد ٍ بٌ سهت نا اٍند

 !بٌ بٌ، عرٍس خانَم: سَگل

 :بعد از سالم ٍ تبریک، یلدا گفت

ٌ يا بریو سالن اٍن طرف، سفرى ی عقد رٍ ببینید -  .بچ

 .ٍقتی چشههَن بٌ سالن افتاد، فًهیدیو نادر فرزاد از يیچی دریغ نکردى

اٍلش نانان راضی نبَد، نی گفت نراسو عقد بٌ عًدى ی خانَادى ی عرٍسٌ ٍ چَن : یلدا
ٌ جَن نذاشت ٍ قبَل کردند نصف  ٌ ی نا کَچیکٌ سالن نی گیریو؛ ٍلی سهان خَن

ٌ يای عقد با نا باشٌ ٍ بقیٌ با خَدشَن ٌ زٍر راضی شد؛ . يزین برای نصفشو نانان ب
یعنی فرزاد انقدر باياش حرف زد ٍ گفت کٌ نًهَنای نا خیلی زیادن ٍ این حرفا تا 

 .نانان از قبَل کرد

 .خیلی نازى، نبارکت باشٌ -

 .نرسی عزیزم، ان شاءاهلل نَبت خَدت: یلدا

 .آرى دیگٌ، خدارٍشکر یلدا رٍ يو انداختیو رفت، دیگٌ نَبت جنابعالیٌ: سَگل

 .در این نَرد ننو با سَگل نَافقو: شیدا



 

www.lovelyboy.blog.ir 

261 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .خدا خیرتَن بدى، برای نن فعال زٍدى -

 .زٍد چیٌ عزیزم، دیگٌ بَی ترشیدگیت دراٍندى: سَگل

با ٍرٍد آقا داناد دينشَن بستٌ . شیدا ٍ یلدا زدند زیر خندى، چپ چپ نگايشَن کردم
 .شد

 .يهگی سالم کردیو

 .سالم خانَنا، خیلی خَش اٍندین: فرزاد

فرزادجان، ایشَن سَگل از دٍستای قدیهو ٍ این خانو يو يهسر برادرشَن : یلدا
 .يستن

ٌ جَنو کٌ نی شناسی، از دٍستای عزیزم ٍ دخترعهَی سَگل جان يستن  .افسان

ٌ کو دیگٌ خَش ٍ بش، رٍی نبلی نشستٌ بَدیو ساعت نزدیک بٌ . بعد از نعرفی ٍ ی
ٌ ی نًهَن يا تَ سالن بزرگی کٌ سفرى ی عقد پًن شدى بَد  شش بَد کٌ عاقد اٍند ٍ يه

ٌ نفر يو بَدیو ٌ ی عقد کٌ خَندى شد، نًهَن يا بعد از اینکٌ . جهع شدند ٍ نا س خطب
نادر . عرٍس ٍ داناد عسل بٌ دين يهدیگٌ گذاشتند، شرٍع بٌ دادن کادٍياشَن کردند

پدر ٍ نادر فرزاد يو يرکدٍم . یلدا سرٍیس طالیی بٌ یلدا ٍ ساعتی بٌ دانادش داد
ٍقتی . فانیالی یلدا چَن کو بَدند، زٍد کادٍدادنشَن تهام شد. سرٍیسی کادٍ دادند

ٌ ی داناد اٍند، زنی با لباسی شیک ٍ شال حریری نشکی با صَرتی کٌ انگار  اسو خال
لبخند جزء ثابت اٍن صَرت بَدى، رٍی ٍیلچر بٌ يهراى شَيرش، اسفندیار نفاخر، با 
 .دادن سرٍیسی از یاقَت کبَد بٌ عرٍس ٍ داناد ٍ رٍبَسی بٌ جای قبلیشَن برگشتند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

262 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

اکثر دختر ٍ پسريا ٍسط در حال رقصیدن بَدند؛ ٍلی يهٌ حد ٍ حدٍد رٍ رعایت 
عسل بعد از اینکٌ نا رٍ دید، . نی کردند ٍ خیلی الیت يهاينگ با آينگ نی رقصیدند

ٌ ای پیشهَن نشست  .کلی جیغ جیغ کرد ٍ دى دقیق

ٌ جَن لباسو قشنگٌ؟: عسل  راستی افسان

 .آرى عزیزم، تیپت خیلی ناز ٍ عرٍسکی شدى -

 .راست نيگٌ، یٌ اسفند برای خَدت دٍد کن: سَگل

لطف دارین، این قدرام کٌ شها نی گین قشنگ نیست، نًران کٌ کلی نسخرى م : عسل
 .کرد

نشخص بَد . قسهت آخر حرفش ٍ با چنان حرصی گفت کٌ يهٌ بٌ خندى افتادیو
نًران سر بٌ سرش گذاشتٌ؛ چَن لباسش یٌ پیراين تا رٍ زانَ بٌ رنگ صَرتی ٍ ندل 

پفی با آستین يای کَتاى ٍ دست کش بلند صَرتی کهرنگ کٌ با جَراب شلَاری صَرتی 
نَياش رٍ فر درشت کردى بَد، یٌ تاج صَرتی ٍ . يهرنگ دست کشش پَشیدى بَد

 .آرایش کانال دخترٍنٌ ٍ صَرتی

ٌ نَندى ی خندى ش گفت  :سَگل با ت

 نگٌ چی گفتٌ این آقانًران؟ -

 :عسل با یٌ لحن عصبی گفت

 .نیگٌ نثل پلنگ صَرتی شدی -

 .خندى م گرفتٌ بَد، دیدم سَگل ٍ شیدا يو قرنز شدند ٍ در حال ترکیدنن

 .راحت باشین، بخندین: عسل



 

www.lovelyboy.blog.ir 

263 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .با این حرفش خندیدم، خَدش يو خندید

ٌ نظر نن کٌ بیشتر شبیٌ باربی تَ کارتَنا شدی: شیدا  .ب

 !ٍای راست نیگی شیداجَن؟: عسل

 .آرى گلو: شیدا

ٌ خانو، نادر عسل، بلند شدم  .با صدای تًهین

 .خیلی خَش اٍندی، ٍاقعا خَشحال شدم از دیدنت. راحت باش عزیزم -

 .بعد از آشنایی با شیدا ٍ سَگل با عسل سر یٌ نیز دیگٌ رفت

 .چٌ خانَادى ی خَب ٍ نًربَنی يستن: شیدا

 کیا؟: سَگل

ٍای . اٍن دخترداییش کی بَد، آيا آیدا خیلی نًربَنن. يهین عسل ٍ نادرش: شیدا
ٌ قدر نازى، آدم دٍست دارى بخَرتش  .آنيتا چ

 .خب عزیزم این کٌ کاری ندارى، تَ يو یٌ دختر ناز ٍ تپلی نثل آنيتا بٌ دنیا بیار -

ٌ زٍدی یٌ آنیتا يو بٌ خانَادى ی نعین اضافٌ نیشٌ: شیدا  .ب

 .خب خدارٍشکر -

اٍلش ننظَرش رٍ نفًهیدم؛ ٍلی يهین کٌ سَگل نیَى ای کٌ داشت پَست نی کند از 
 .دستش افتاد، دٍيزاری نن يو افتاد

 !نٌ -

 .چَن يهزنان با سَگل گفتو، شیدا خندید
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 .سَگل جلَ رفت، شیدا رٍ بغل کرد ٍ صَرتش رٍ بَسید

 .آخ جَن عهٌ شدم. ٍای قربَن زن داداشو ٍ نخَدش برم نن -

 :شیدا با لحن خجلی گفت

 .یٌ يفتٌ نیشٌ آزنایش دادم -

 پس چرا این قدر دیر بٌ نا گفتی؟: سَگل

ٌ خدا سعید گفت تا نانان ٍ بابا از اصفًان برگردن بٌ کسی نگو: شیدا االن يو دیگٌ . ب
 .نتَنستو از شها پنًانش کنو

 .نبارک باشٌ عزیزم، ان شاءاهلل صحیح ٍ سالو بٌ دنیا بیاد -

 .نن یٌ حالی از این سعید بگیرم: سَگل

سعید ٍ سانان سر یٌ نیز دیگٌ بَدند؛ نثل اینکٌ سعید دٍتا از دٍست ياش رٍ اتفاقی 
 .این جا دیدى بَد

 :سَگل یٌ شیرینی برداشت ٍ گفت

ٌ جَن، باالخرى تَ . خب حاال کٌ عهٌ شدم یٌ شیرینی دیگٌ نی زنو بر بدن - بخَر افسان
 .يو عهٌ شدی، بعید نی دٍنو این زن ٍ شَير خسیس بٌ نا شیرینی بدن

 :شیدا چشو ياش رٍ گرد کرد ٍ با حرص گفت

 .اٍن قدر شیرینی برات بگیریو کٌ چاق شی سانان دیگٌ نگايت نکنٌ! نا خسیسیو؟ -

 :سَگل با یٌ لحن کانال خَنسرد ٍ درحالیکٌ شیرینی نی خَرد گفت

 .دٍنا سانان غلط نی کنٌ... اٍال حرص نخَر عزیزم، برادرزادى م کج ٍ کَلٌ نیشٌ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

265 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

ٌ  جَری حرف نی زد کٌ يردٍنَن خندیدیو  .ی

 :سَگل با صدایی کٌ سعی داشت آرٍنش کنٌ گفت

 حاال جدی چی شد کٌ این قدر زٍد بٌ فکر بچٌ افتادین؟ -

 :بعد با شیطنت ادانٌ داد

 نکنٌ یًَیی بَد ٍ داداش نا بی فکری کرد؟ -

 :با اخو گفتو

 !سَگل -

 .جانو؟ برای این پرسیدم اگٌ فقط داداشو خَاستٌ حالش رٍ بگیرم: سَگل

 :شیدا يو کٌ بی خیال گفت

 .نٌ بابا، خَدم خَاستو -

 .دين سَگل باز نَند

خدایی نن باید . سعید باید ٍاسٌ داشتنت رٍزی يزاران بار خدا رٍ شکر کنٌ: سَگل
بٌ ير حال ... حداقل یک سال از ازدٍاجو بگذرى، بعدش اگٌ خَاستو؛ ٍلی تَ خیلی

از االن بگو از دست نن ير کهکی . نهنَن کٌ خانَادى رٍ بٌ این زٍدی خَشحال کردی
 .بربياد درخدنتو

 .نن يو يهین طَر -

يرکسی با گذشت . ٍاقعا حرف يای سَگل عین حقیقت بَد. شیدا با لبخند نگايهَن کرد
ٌ دار نهیشٌ؛ نطهئنو شیدا نادر خَبی نی شد  .چند ناى از زندگیش با رضایت بچ
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ٌ بار يو با خَاير فرزاد اٍند بعد از شام . چند دفعٌ دیگٌ يو عسل پیشهَن اٍند، ی
ٌ خاطر اٍندن پدربزرگش از آلهان زٍدتر رفت  .سانان ب

شیدا حالش بد بَد ٍ اٍن يا زٍد . ساعت دى ٍ نیو بَد کٌ نا يو قصد رفتن داشتیو
نن يو با خداحافظی از نادر یلدا ٍ نادر فرزاد ٍ عسل ٍ عرٍس ٍ داناد با . بیرٍن رفتند

بٌ در حیاط کٌ رسیدم، با صدای کسی کٌ این . برداشتن کیف خَدم ٍ سَگل بیرٍن رفتو
ٌ شدت با نن بد برخَرد نی کرد بٌ عقب برگشتو  .رٍزا ب

 .بَدین حاال -

اگٌ اٍن بی دلیل با نن نشکل داشت، نباید . سعی کردم آرانش خَدم رٍ حفظ کنو
 :با نًایت احترام ٍ ادب گفتو. جَری برخَرد نی کردم کٌ بدتر شٌ

 .نهنَن آقای نفاخر، باز يو تبریک نیگو، ان شاء اهلل خَشبخت بشن -

 :ابرٍیی باال انداخت

ٌ خاطر  - با چندتا برخَرد فًهیدم یلدا چیزی نهی دٍنٌ، اگر يو بدٍنٌ صد در صد ب
باالخرى . دٍستش برٍز نهیدى؛ انا شها، نطهئنو کٌ چیزی يست ٍ بٌ پدرم ٍ شها نربَطٌ

 .نی فًهو

 .نن ٍقتی برای حرفای بی اساس شها ندارم، خداحافظ -

 :دیگٌ عصبیو کردى بَد، برگشتو ٍ خَاستو از در بیرٍن برم کٌ صداش رٍ شنیدم

 .بٌ انید دیدار، خانو نرنَز -

بٌ نن گفت تَ ! خدا بگو چی کارت نکنٌ سَگل. تندتند بٌ سهت ناشین سعید رفتو
 .ازشَن عذرخَايی ٍ خداحافظی کن
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 :يهین کٌ در ناشین رٍ باز کردم سَگل گفت

 کجایی تَ پس؟ -

 :کیفش رٍ بٌ دستش دادم

نثل اینکٌ خَدت گفتی خداحافظی کن، تا دم در ير کسی کٌ آشنا بَد دیدم نجبَر  -
 چی شد شیدا؟. شدم ٍایستو

 .بًترم: شیدا

 .خب شها نی رفتین درنَنگايی چیزی، نن آژانس نی گرفتو -

 .نٌ، اٍندیو بیرٍن حالش بًتر شد: سعید

 .آرى بابا، اٍن جا يو با بَی عطر ٍ ادکلن حالو بد شد: شیدا

 .رنگش کهی پریدى بَد کٌ طبیعی بَد

خب حاال کٌ حالت خَبٌ، از اٍن جایی کٌ نا دٍ تا رٍ از عرٍسی دٍستهَن : سَگل
درضهن شیرینی اٍن فینگیلیتَنو فرانَش . کشیدین بیرٍن باید بستنی نًهَنهَن کنین

 .نشٌ

 :سعید ناشین رٍ رٍشن کرد ٍ راى افتاد

 .بریو، نن کٌ نی دٍنو تَ برای یٌ شیرینی آبرٍی نا رٍ نی بری -

 .خَبٌ کٌ نی دٍنی: سَگل

پس فردا . بعد از خَردن بستنی کٌ خیلی چسبید، سعید نا رٍ رسَند ٍ خَدشَن رفتند
تَلد سَگل بَد؛ ٍلی زن عهَ زنگ زد ٍ گفت انشب از اصفًان نیان ٍ فرداشب براش 
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ٌ زٍر . تَلد نی گیریو نن يو پیشنًاد دادم کٌ سَرپرایزش کنیو؛ برای يهین يو ب
ٌ نَن  .راضیش کردم تا شب بیاد خَن

ٌ ی نا -  .ٍای، کاش نانان ٍ بابا اٍندى بَدن نی رفتیو خَن

ٌ قدر گیری تَ، حاال اٍندی دیگٌ -  .چ

 .گَشیش زنگ خَرد، برداشتش ٍ لبخند زد

 .قشنگ تابلَ بَد کی زنگ زدى -

 .جای نن رٍ بنداز: سَگل

تَلد نن چند رٍز بعد از عرٍسی سعید بَد؛ برای يهین . رفت تَ تراس کٌ جَاب بدى
ٌ بار قبل عرٍسی گرفتند برام درٍاقع برای نن يو سَرپرایز بَد؛ چَن سعید ٍ شیدا رٍز . ی

ٌ ی . بعد عرٍسی نی خَاستند برن ناى عسل ٌ بار يو رٍزش بَد، سی تیر کٌ يه ی
 .دٍست يانَن رٍ بٌ رستَران دعَت کردیو

*** 

 .نبارک، نبارک، تَلدت نبارک... تَلد، تَلد، تَلدت نبارک -

ٌ ی ٍرٍد نن ٍ سَگل، يهٌ شرٍع بٌ خَندن کردند کٌ البتٌ نن يو بٌ جهعشَن  از لحظ
 .سَگل بیچارى يو ياج ٍ ٍاج نگايهَن نی کرد. اضافٌ شدم

 .ای بابا بٌ زنو شَک ٍارد شد، بیا عزیزم: سانان

 .دستش رٍ دٍر کهر سَگل انداخت

 :سَگل خندید

 !ٍای خیلی زحهت کشیدین. نسخرى -
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 :بٌ نن کٌ رسید، با رٍی باز بغلش کردم، در گَشو گفت. بعد با يیجان يهٌ رٍ بغل کرد

ٌ ش زیر سر تَ بَدى. نرسی خَاير خَشگلو -  .نن کٌ نی دٍنو يه

 :خندیدم

ٌ چشهی يو . نٌ بابا، نن کٌ کاری نکردم - درضهن دل این شَير بینَات آب شد، یٌ گَش
 .بٌ اٍن داشتٌ باش

 .عقب کشید« بی ادب»با نشت تَ پًلَم زد ٍ با گفتن 

ٌ نظر خَدم خیلی خَشبَ بَد خریدى بَدم. شب خَبی بَد سانان یٌ . براش یٌ عطر کٌ ب
زن عهَ . انگشتر، عهَ ٍ زن عهَ یٌ دستبند، سعید ٍ شیدا يو یٌ ساعت استیل کادٍ دادند

 .گفت خانَادى ی سانان رفتند شًرستان ٍ نتَنستند بیان

یعنی . بٌ آسهَن آرٍم نگاى نی کردم. آخر شب بَد ٍ باز يو خَاب از سرم پریدى بَد
 سال از سنو ۲۷نیشٌ یٌ رٍز يو فکر نن آرٍم ٍ خالی از ير چیز آزارديندى ای بشٌ؟ 

نن يیچ دلخَشی جز خانَادى ی عهَ با . نی گذرى ٍ تقريبا يفت سالٌ کٌ بابا نیست
اگٌ خیلی . ناى بانَ ندارم، شاید اگٌ کسی تَ زندگیو بَد این قدر احساس تنًایی نهی کردم

در آخر . از خَاستگاريا رٍ بدٍن اینکٌ بیان قبلش ردشَن نهی کردم، شرایط فرق داشت
ٌ ی اٍلیٌ يیچ انیدی ندارى يهیشٌ . يو بٌ این نتیجٌ رسیدم کٌ ازدٍاج بدٍن عالق

ٌ ی کافی برای شرٍع  دیدگايو این بَدى کٌ اگٌ دٍ نفر بعد از شناخت تقریبی ٍ عالق
نن بٌ يیچ کدٍم از . زندگی نشترک کنار يو قرار بگیرند، ازدٍاج نَفقی خَايند داشت

 .خَاستگاريام حسی نداشتو ٍ شاید این خَدش دلیلی بَد کٌ نیَندى ردشَن کنو

*** 
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قرارى فردا دٍبارى . انشب خانَادى ی عهَ رٍ دعَت کردیو. دٍ رٍز دیگٌ نحرم شرٍع نيشٌ
باید ازش بخَام اگٌ . الناز رٍ ببینو، باید بدٍنو چیزی از اٍن ندارک نی دٍنٌ یا نٌ

 .شکایت کردیو شًادت بدى

 .تَ يپرٍتی نًندس -

ٌ ای کٌ بٌ پشتو زد، دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو  .با ضرب

ٌ ای سَگل، قلبو ایستاد -  .دیٍَن

 ...اٍال دیٍَنٌ خَدتی، دٍنا بٌ چی فکر نی کردی؟ دى دفعٌ صدات کردم، نکنٌ شهام بلٌ -

 .لبخند نرنَزی زد

 .فکرم درگیرى -

 درگیِر چی، یا بًترى بگو کی؟. اٍن رٍ کٌ خَدم نی بینو -

 راستی شیدا ينَز بٌ نانانت اینا نگفتٌ نَى دار نیشن؟. صالح بدٍنو نیگو -

گفت سانان يست خجالت نی کشو ٍ شب تَئٌ ٍ این . نٌ، شب تَلدم کٌ نذاشت -
 .حرفا؛ ٍلی انشب خَدم نیگو

 .خیلی خَشحال شدم، باالخرى خانَادى ی نعین از خلَتی درنیاد -

*** 

بعد از شام يهٌ نشستٌ بَدیو ٍ درنَرد نذری انسال صحبت نی کردیو کٌ با صدای 
 :سَگل يهٌ ساکت شدیو

نی خَاستو خبر خَشی رٍ اطالع بدم، خدا بخَاد تا چند ناى ! خانَنا آقایَن تَجٌ -
 .دیگٌ یٌ عضَ جدید بٌ خانَادى ی نعین اضافٌ نيشٌ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

271 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

عهَ لبخندی زد؛ ٍلی زن عهَ طَل کشید تا از . شیدا از خجالت سرش رٍ پایین انداخت
 شَک دربیاد

 .نبارک باشٌ: عهَ

. يهین حرف کافی بَد تا زن عهَ از شَک دربیاد، لبخندی زد ٍ شیدا رٍ بغل کرد ٍ بَسید
ٌ ای بغل يو بَدند کٌ عهَ با لحن شَخی گفت  :چند دقیق

 .خانو اذیتش نکن دخترم رٍ -

 .بعد خَدش جلَ رفت ٍ پیشَنی شیدا رٍ بَسید

 .خَش قدم باشٌ باباجان -

 .نهنَن: شیدا

 .ای بابا، یکی بابای بچٌ رٍ تحَيل بگيرى: سَگل

دیگٌ زن عهَ ٍل کن نبَد، با ناى بانَ دستَر غذایی بٌ شیدا . يهٌ بٌ حرفش خندیدیو
 .نی داد

سعیدجان نادر شیدا رٍ ببر پیش یکی از يهین يهکارات کٌ پزشک خَب ٍ : زن عهَ
 .بااخالقی باشٌ

 .چشو نادر: سعید

شیدا از خجالت سرش رٍ باال نهی آٍرد، زن عهَ يو يهین جَری ادانٌ نی داد؛ البتٌ یٌ 
دلیلش يو این بَد کٌ عهَ خَدش پزشک بَد ٍ خیلی از نسائل برای يردٍشَن عادی 

 .بَد

 .نبینو زن داداش خَشگلو ساکت باشٌ. باز نانان زد تَ کانال رٍشن فکری: سَگل
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 .شیدا لبخندی زد، سَگل يو با یٌ سَال بحث رٍ عَض کرد

عهَ با ناى بانَ ٍ نن خداحافظی کرد ٍ . ساعت دٍازدى بَد کٌ يهگی قصد رفتن کردند
 .بیرٍن رفت

 شیدا جان نادر، سر کار نی تَنی بری؟: زن عهَ

 .سعید نیگٌ تا چًارناى اٍلش خَب نیست: شیدا

فردا نی برنش . آرى؛ چَن تَ آزنایشگاى نَاد شیهیایی ٍ بَدار يست نذاشتو برى: سعید
 .دکتر ببینو نظرش چیٌ

 .آرى نادر، بچٌ اٍلش حساسٌ بیشتر نراقب باشین: ناى بانَ

 .ير کاری داشتین بًو بگین. رٍزایی کٌ تنًایی بیا پیشو: زن عهَ

 .خالصٌ بعد از کلی سفارش، زن عهَ رضایت داد سعید ٍ شیدا برن

*** 

 تَ دنبال چی يستی؟ -

 :بٌ صَرت الناز نگايی انداختو

تَ نالقات قبلیهَن يو يهین . چیزی کٌ بشٌ باياش نفاخر رٍ گیر انداخت.. گفتو کٌ -
 .اگٌ یادت باشٌ.. رٍ گفتو

دين باز کرد کٌ چیزی بگٌ؛ انا نن . با کهی نکث نگايو کرد؛ انگار نردد بَد کٌ بگٌ
 :پیش دستی کردم
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ببین قرار نیست بٌ تَ آسیبی برسٌ ٍ این رٍ يو نطهئن باش کٌ تهام تالشو رٍ نی کنو  -
نن فقط نی خَام بدٍنو اٍن حرفی کٌ زدی، يهین کٌ . تا آرانش زندگیت بٌ يو نخَرى

 اسفندیار کسی رٍ کشتٌ، کانال نطهئنی یا شک داری؟

 :چشو ياش رٍ بست ٍ کهی بعد گفت

 آرى، نی خَای چیکار کنی؟ -

 .فعال يیچی؛ انا بٌ احتهال زیاد بٌ شًادت تَ نیاز داشتٌ باشیو -

 :برای اینکٌ خیالش رٍ راحت کنو گفتو. نفس عهیقی کشید

بذار بٌ سزای کارای زشتی . بٌ خَدت فکر کن، بٌ اٍن آدنایی کٌ از نفاخر زخو خَردن -
 کٌ کردى برسٌ، نکنٌ عذاب ٍجدان داری؟

 :کهی از قًَى ش رٍ خَرد

ٌ ياش چی؟ فکر نکردی چٌ بالیی سرشَن نیاد؟... حرفات درست؛ ٍلی -  زنش چی، بچ

 :یٌ لحظٌ صدام بلند شد

ٌ خاطر اٍنا قانَن رٍ زیر پا گذاشت -  .نهيشٌ کٌ ب

 :ٍقتی دیدم يیچی نهیگٌ، با حالتی کالفٌ ادانٌ دادم

 .ببخشید.. شرنندى، یٌ لحظٌ نفًهیدم -

حرفو بٌ این خاطر بَد کٌ سیهین خانو ٍ آقا احسان رٍ نی شناسو ٍ . درکت نی کنو -
ٌ قدر خَبن؛ ٍلی تَ راست نیگی، شاید بًترى کٌ اٍن يا يو بفًهن کٌ با  نی دٍنو کٌ چ

 .چٌ نَجَدی زندگی نی کنن

 .خیالو راحت شد
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 پس قبَلٌ دیگٌ؟ -

 :با لحن قاطعی گفت

 .آرى -

ٌ قدر يهسرش رٍ نی شناسی؟_  راستی تَ نگٌ چ

چندباری دیدنش ٍ اینکٌ يهٌ از اخالق ٍ برخَردش . خب نن کارنندشَن بَدم -
نی گفتن با اینکٌ قبل از ازدٍاج با اسفندیار پَلدار بَدى؛ ٍلی با يهٌ . تعریف نی کردن

آقا احسان ٍ آیداخانو يو کٌ از پدرشَن . رفتار خیلی خَبی دارى، با جٍَنترا کٌ عالیٌ
 .بیشتر دٍستش دارن

 .خب حاال ناجرا رٍ کانل تعریف کن -

ٌ چیز تهَم بشٌ. یک ساعت بعد تَ راى خَنٌ بَدم یک سال . باید تا یک ناى دیگٌ يه
ٌ قدر يو بگذرى، کار نن سخت نیشٌ خدارٍشکر با شًادت الناز تقریبا . گذشتٌ ٍ ير چ

 .نصف کاريا انجام نیشٌ

*** 

ٌ يای نهک تَ آشپزخَنٌ نَندى، بیارشَن - ٌ جان نادر دستت درد نکنٌ، بست  .افسان

 :بلند شدم

 .چشو زن عهَ -

 .چشهت بی بال عزیزم -
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ٌ ی عهَ نذری داشتند، نن ٍ ناى بانَ يو از دیشب اٍندى بَدیو . انرٍز تاسَعا بَد ٍ خَن
دیشب عسل تهاس گرفت كٌ با يو بیرٍن بریو؛ انا نن قبَل نکردم ٍ با اجازى از سَگل 

 .برای انرٍز دعَتش کردم ٍ اٍن يو قبَل کرد

 .ٍارد آشپزخَنٌ شدم، ناى بانَ داشت ظرف نی شست

 .خستٌ نباشی -

 .نهنَن دخترم -

ٌ يای نهک کجاست؟ -  ناى بانَ بست

ٌ ش رٍ تَ یٌ سینی چید ٍ دستو داد  .در یکی از کابینت يا رٍ باز كرد، درآٍردشَن ٍ يه

 برگردم کهکتَن کنو؟. نرسی -

 .نٌ نادر، االن تهَم نيشٌ نن يو نيام پیشتَن -

عهَ يرسال دٍ تا آشپز نی آٍرد، . سینی رٍ تَ حياط بردم ٍ نزدیک دیگ يا گذاشتو
 .انسال يو يهَن يا رٍ آٍرد؛ يردٍشَن با خانَادى ياشَن اٍندى بَدند

 .سنگین بَد نی گفتی بيام کهکت. دستت درد نکنٌ دخترم -

 :برگشتو ٍ با نگايی بٌ صَرت نًربَنش گفتو

 .نٌ عهَجَن، چند بستٌ نهک بَد -

راست نيگٌ بابا، از دیشب يهین جَری بیکار نی گردى، حاال چًارتا بستٌ نهک کٌ : سَگل
 .چیزی نیست

 .بٌ لحن حرصیش خنديدم، از ديشب زن عهَ بیچارى ش کردى بَد
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 اینو جای تشکرتٌ دختر؟: عهَ

ٌ خانو يو يستيو: سَگل  .شَخی کردم بابا، نا نخلص افسان

بعد از . درگير سيب زنينى سرخ کردن بَدیو کٌ سعید ٍ شیدا با پدر ٍ نادر شیدا اٍندند
 .احَال پرسی نشستيو سر کارنَن

 .نن لباس عَض کنو بيام کهکتَن: سعید

 .خدا خيرت بدى نادر، اين دخترا يالک شدن: زن عهَ

 .چشو، زٍدی نيام: سعید

 .شیدا پیش نا نشست. زن عهَ با عهَ ٍ لیالخانو ٍ شَيرش داخل رفتند

ٌ طَرى؟: سَگل  فسقل عهٌ چ

 :شیدا لبخندی زد ٍ با رضایت کانل گفت

 .خَبٌ خَب -

ٌ طَر بَد؟ -  خدارٍشکر، سَنَگرافی چ

 .يهٌ چی نرنال بَد: شیدا

 چند نايشٌ دقیق؟ -

ٌ ست: شیدا  .دٍ نايش تهَم شدى، االن دى يفت

 !ٍای، قربَنش برم ناناسی: سَگل

 :خندیدم

ٌ ی بزرگش يستو، سَگل خانو يو کَچیکٌ -  .از االن بگو، نن عه
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 ببخشيد خانها، این عهٌ کَچیکٌ رٍ چند دقیقٌ بٌ نا قرض نی دین؟: سانان

 :خندیدم ٍ گفتو

 .البتٌ، چرا کٌ نٌ آقا سانان -

 :سَگل يٌ لبخند حرصی زد

 .بریو عزیزم، دارم برات -

 :سانان با شیطنت گفت

 .با اجازى خانها. شها سرٍر نایی خانو -

قشنگ نشخص بَد کٌ سَگل دارى . سری تكَن دادیو ٍ با لبخند بٌ رفتنشَن نگاى کردیو
 .سرش رٍ نی خَرى

 چٌ خبر؟ کارا خَب پیش نیرى؟: شیدا

 شها بفرنایید، نادربَدن چٌ حسی دارى؟. سالنتی، آرى خدا رٍ شکر -

ٌ ی خَب نصیبت . تَ یٌ کلهٌ بگو، خَب؛ یعنی عالیٌ - ان شاءاهلل ازدٍاج کردی این تجرب
 .بشٌ

 .خندیدم ٍ چيزي نگفتو

 يٌ چیزی بپرسو ناراحت نهیشی؟ -

 :در حالیکٌ سيب زنينی يا رٍ خالی نی کردم گفتو

 .نٌ عزیزم بگَ -

 :انگار نردد بَد؛ چَن با ِنن ِنن گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

278 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

ٌ طَری بگو -  راستش نی خَاستو بدٍنو چرا بٌ خَاستگاری نايان جَاب رد دادی؟... چ

ٍقتی دید . یٌ لحظٌ ينگ کردم؛ درٍاقع اصال فکرش رٍ نهی کردم يهچین سَالی بپرسٌ
 :جَابش رٍ نهیدم، يَل گفت

ٌ جان ببخشید، نن نبايد دخالت نی کردم -  .شرنندى، نهی دٍنو چرا پرسيدم. افسان

 .بیچارى فکر کردى بَد ناراحت شدم

 .نن ناراحت نشدم عزیزم، چرا خَدت رٍ اذیت نی کنی؟ کَچَلَتو اذيت نیشٌ -

 :ادانٌ دادم. نفس عهیقی کشید ٍ لبخندی زد

بذار زیر اینا رٍ خانَش کنو بریو تَ، . راستش رٍ بگو انتظار يهچين سَالی رٍ نداشتو -
 .این جا سردت نیشٌ

 :تَ رايرٍ سعید رٍ دیدیو کٌ گفت

 ِا چرا اٍندین تَ؟ -

ٌ کو سرد شدى، برای فسقلی ٍ نانانش خَب نیست -  .يَا ی

 :سعيد لبخندی زد ٍ گفت

 .باشٌ، پس باقیش با نن -

خَدش با سانان رفتٌ بَدند یٌ سری خرید برای زن عهَ . با يو بٌ اتاق سَگل رفتیو
 .شیدا اٍل لباس ياش رٍ عَض کرد. انجام بدن

 .ينَز اٍلشٌ؛ ٍلی شلَار جین خیلی اذیتو نی کنٌ: شیدا

 .پَفی کشید ٍ رٍی تخت نشست
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 .خب شلَار راحت تر بپَش -

اصال اگٌ حالت تًَع نداشتٌ باشو یادم . يهین کٌ نی شینو داخل ناشین یادم نیفتٌ -
ٌ ام ٌ ش نيگٌ باید بیشتر نَاظب نادر باشیو تا این . نیرى حانل باز بٌ سعید، بیچارى يه

ٌ ی نظلَنو اتفاق . بچٌ خب بگذریو خانو، شها نهی خَای بگی چی بین شها ٍ پسرخال
 افتاد؟

ٌ ی شَخی داشت  .بٌ لحنش خندیدم، حرفش بیشتر جنب

 .شاید راضی نباشن بگو -

 :اخهی کرد

ٌ چیز از پیشنًاد نن شرٍع شد، بعد تَ نیگی راضی نباشٌ؟ -  اٍال يه

 .خب، ایشَن از نن خَاستگاری کردن ننو جَاب رد دادم، يهین -

 :لبخندی زد، بعد از چند لحظٌ نکث گفت

 .ای خدا حکهتت رٍ شکر، پس داداش نايان ضایع شد رفت -

 :لبو رٍ گزیدم

 شیداجان، جَاب رد شنیدن تَ خَاستگاری ضایع شدن حساب نيشٌ؟! ٍا -

نٌ از اٍن لحاظ، این رٍ يو بگو، نن فکر کردم جَاب ردی رٍ کٌ بٌ ناى بانَ گفتی ٍ اٍن  -
 .يو بٌ خالٌ نرضیٌ ارسال کرد نیگی

 :لبخند نرنَزی زد

ٌ دستی زدم تا اینکٌ  - درضهن نن از خَاستگاری نايان از تَ اطالعی نداشتو، فقط ی
 .خَدت لَ دادی
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 .ُبًت زدى نگايش کردم

 .ِای بابا چرا از دست رفتی؟ نگران نباش، نن چیزی بٌ کسی نهیگو -

 .حیف کٌ شرایطت خاصٌ، ٍگرنٌ حالت رٍ نی گرفتو -

 :دستی بٌ شکو صافش کشید

ٌ ی بداخالقی داری؟ خدا بٌ دادنَن برسٌ -  .نی بینی نانانی چٌ عه

 :خندى م گرفت؛ ٍلی با اخهی نصنَعی گفتو

 .پای برادرزادى ی عزیزم رٍ نکش ٍسط، نن با نانان فضَلش بَدم -

 .بگَ دیگٌ -

ٌ خدا يهَن بَد کٌ گفتو -  .ب

 .جَنو برات بگٌ کٌ اٍلین بار نن تَ رٍ پیشنًاد دادم. خب پس نَبت ننٌ -

 .ابرٍيام باال رفت

ٍقتی سانان گفت بٌ سَگل عالقٌ دارى، راستش نن يو کٌ از انتخابش ذٍق زدى شدى  -
اٍل يهٌ فکر کردند يهین جَری یٌ چیزی . بَدم، تَ رٍ يو برای نايان پیشنًاد دادم

گفتو ٍ کسی ايهیت نداد، خَِد نايان يو گفت قصد ازدٍاج ندارى ٍ این حرفا؛ ٍلی 
ٌ برٍن بَد کٌ خالٌ گفت از تَ خیلی خَشش اٍندى  ...درست یٌ رٍز بعد از بل

 .صدای در کٌ اٍند، شیدا حرفش رٍ قطع کرد

ٌ ی سّریٌ؟ -  جلس

 .سَگل بَد
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 .آرى، بیا تَ: شیدا

 !ٍای نانان این قدر خرید داشت کٌ نگَ: سَگل

 .نانتَش رٍ درآٍرد ٍ نشست رٍ تخت

 خب، حاال بگین چی شدى؟-

 ...االن نیگو: شیدا

 :برگشت رٍ بٌ نن ٍ ادانٌ داد

ٌ ش بٌ گَش نايان نی آٍرد تا این کٌ نايان قطعی گفت از تَ - يیچی دیگٌ، خالٌ يه
خَشش نیَندى؛ ٍلی نهی دٍنو چی شد کٌ چند ٍقت بعدش نظرش عَض شد، نگَ آقا 

البتٌ این يو بگو کٌ خالٌ با ناى بانَ حرف زد کٌ نظر تَ رٍ ! خَدش پیش قدم شدى
 فکر کنو نايان قبل از خالٌ با تَ صحبت کردى، آرى؟. بپرسٌ

ٌ خانو این رٍ خَاستٌ-  .آرى؛ ٍلی ناى بانَ نستقیو نگفت کٌ نرضی

راستی سانان نی گفت نايان دنبال اقانت تَ رٍسیٌ . شاید دلیلی داشتٌ: سَگل
 .يستش

 .تعجب کردم

نَضَع جدیدی نیست، قبالً يو گفتٌ بَد؛ برای يهین يو خالٌ نی خَاست براش : شیدا
زٍدتر زن بگیرى، ير چند نايان نی گفت با کسی ازدٍاج نی کنٌ کٌ شرایطش رٍ، یعنی 

 .احتهاالً بٌ تَ يو نی خَاستٌ بعد از نَافقتش بگٌ. زندگی تَ یٌ کشَر دیگٌ بپذیرى

 .خب اگٌ حرف ياتَن تهَم شد بریو بیرٍن: سَگل
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يهین کٌ رفتیو پایین، بَیی کٌ از غذا پیچیدى بَد باعث شد شیدا دستش رٍ بذارى رٍ 
ٌ يا بَد ٍ بٌ پذیرایی دید . دينش ٍ تند بٌ سهت تَالت برى ٌ ی اٍل پشت پل تَالت طبق

 .دنبالش رفتیو، صداش نی اٍند کٌ داشت اٍق ني زد. نداشت

 .شیدا جان، عزیزم در رٍ باز کن: سَگل

 .چند دقیقٌ بعد در رٍ باز کرد، رنگش پریدى بَد

 خَبی عزیزم؟-

 :سری تکَن داد

 .آرى-

 .بذار بگو سعید بیاد-

 .دکتر گفت طبیعیٌ. نٌ نهی خَاد، بًترم: شیدا

 .صَرتش رٍ خشک کرد ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتیو

 :يهین کٌ زن عهَ نن رٍ دید گفت

 .يهین االن آیفَن رٍ زدم. خَب شد اٍندی عزیزم، نًهَن يای تَ ٍ سَگل اٍندن-

يهین کٌ در رٍ باز کردم، داخل . سریع جلَی ٍرٍدی رفتو، سَگل يو پشت سرم اٍند
بعد از سالم ٍ احَال پرسی کٌ تقریبًا دى دقیقٌ طَل کشید، زن عهَ يهٌ رٍ بٌ . اٍندند

عهَ ٍ زن عهَ . عسل با یلدا ٍ فرزاد ٍ فرناز، خَاير فرزاد، اٍندى بَدند. سالن دعَت کرد
ٌ شَن شلَغ تر از سال يای قبلٌ بعد از . خیلی خَشحال شدند کٌ انسال برای نذری خَن

نیو ساعت ٍ پذیرایی زن عهَ از نًهَن يا، يهٌ تَ حیاط بَدیو ٍ يرکسی نشغَل کاری 
. نا دختريا نشغَل پَست کندن سیب زنینی بَدیو ٍ پسريا سرخش نی کردند. بَد
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صدای نَحٌ ٍ حال  ٍ يَای نذری پختن حس خَبی داشت کٌ آدم رٍ در عين غهگینی 
قرار بَد عصر نذری پخش . کار سیب زنینی يا کٌ تهَم شد، نايار خَردیو. سُبک نی کرد

 .عطر قیهٌ يهٌ جای خَنٌ رٍ گرفتٌ بَد. بشٌ

 .ساعت چًار بَد کٌ نن ٍ سَگل با عسل ظرف يای یٌ بار نصرف رٍ بردیو حیاط

نیگو يا، نن چَن خیلی قیهٌ نخصَصًا از نَع نذریش رٍ دٍست دارم زیاد : عسل
 .نی برم

 :سَگل لبخندی زد

ٌ قدر دٍست داری ببر گلو-  .ير چ

ٌ ای جَاب داد  :عسل با لحن بچگَن

 .نرسی خالٌ-

ٌ نَن رفت؛ . بعد از کلی خندیدن ظرف يا رٍ تَ آالچیق گذاشتیو ناى بانَ کلی قربَن صدق
خیلی از عسل خَشش اٍندى بَد، البتٌ ناگفتٌ نهاند کٌ عسل يو کلی . نخصَصًا عسل
لیال خانو يو چندباری . در ٍاقع يهٌ از اخالق عسل خَششَن نی اٍند. زبَن نی ریخت

 «.کاش پسر داشتو، دختر خَب کو پیدا نیشٌ» :گفت

تهَم . یٌ ساعتی کارنَن طَل کشید. يهٌ برای کشیدن غذا ٍ تزیینش تَ تکاپَ بَدیو
زن . کٌ شد، سعید ٍ سانان برای پخش کردن غذايا رفتند، فرزاد يو بٌ کهکشَن رفت

شب کٌ . عهَ دٍ تا کارگر گرفت برای جهع کردن ٍ شستن ظرف يا ٍ نذاشت کسی کار کنٌ
شد، عسل نی خَاست زنگ بزنٌ بیان دنبالش؛ ٍلی زن عهَ نذاشت ٍ بٌ يهٌ گفت تا 

 .بعد از شام يیچ کس حق ندارى برى

 !ٍای خیلی بد شد، کاش نی رفتو: عسل
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 :يهَن طَر کٌ ساالد رٍ يو نی زدم گفتو

ٌ قدر خَشحال شدن؟ یٌ . این چٌ حرفیٌ عزیزم، خیلیو خَب شد نَندی- ندیدی يهٌ چ
 .رٍزى عاشقت شدن

 :خندید

 .یاد نادربزرگو ني افتو. لطف دارن، نن يو دٍستشَن دارم؛ نخصَصًا ناى بانَ رٍ -

 !ِای بابا، خب یکی يو نن بدبخت رٍ دٍست داشتٌ باشٌ: سَگل

 :يهٌ خندیدیو کٌ عسل حالش رٍ گرفت

 .عزیزم شها یٌ نفر خیلی دٍِست دارى، يهَن بسٌ-

 !کَ، نا کٌ ندیدیو: سَگل

 :عسل با شیطنت گفت

تَ حیاط دیگٌ این قدر گفت سَگل اٍن جا نشین سردى، لباس بپَش سرنا . آقا سانان-
ٌ جَن؟. نی خَری؛ خالصٌ دل نجرديا رٍ آب کرد  نگٌ نٌ افسان

 :شیدا يو کٌ از خندى غش کردى بَد. با خندى سر تکَن دادم

ٌ يا فکر کنو سَگل انرٍز ٍضعيتش قرنز بَدى. خدایی این رٍ راست نیگٌ-  !بچ

 :سَگل با حرص گفت. دیگٌ از خندى ترکیدیو

 !بسٌ ديگٌ، يیچی نهیگو بدتر نیشن-

 :بعد آرٍم ادانٌ داد

 حاال خدایی خیلی تابلَ بَد؟-
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 .نٌ بابا، نا چَن تیزیو فًهیدیو-

ٌ قدر درد داشتو: سَگل  .شانس نن افتاد انرٍز! ٍای اگٌ بدٍنین چ

غصٌ نخَر گلو، يرکسی جای تَ بَد دعا نی کرد ير رٍز ٍضعش قرنز باشٌ تا : شیدا
ٌ ش برى  .نانزدش چپ ٍ چَپ قربَن صدق

ٌ ای: سَگل  !حیف کٌ حانل

 .این قدر گفتیو ٍ خندیدیو تا صدای ناى بانَ دراٍند

 .بعد از شام تَ اتاق سَگل بَدیو ٍ عسل از شرٍع کالس ياش برانَن حرف نی زد

راستی عسل حاال کٌ تَ این جا قبَل شدی، نانان ٍ بابات قصد ندارن برگردن : یلدا
 تًران؟

فعالً کٌ نٌ، البتٌ دایی ٍ زن دایی سیهین زیاد بٌ نانانو نيگن؛ ٍلی نانانو گفت : عسل
ٌ خاطر کار بابانٌ دلو براشَن تنگ نیشٌ؛ . حاال تا یٌ سال دیگٌ برنهی گردیو؛ در ٍاقع ب

 .ٍلی فعالً شرایط يهینٌ

 .خیلی خَبٌ کٌ کنار اٍندی: سَگل

البتٌ بگذریو کٌ بٌ این راحتی يا راضی نشدم؛ اٍلش خیلی کَلی بازی درآٍردم، تا : عسل
 .این کٌ بابا قَل داد کٌ زٍد زٍد بًو سر نی زنن

 !بًت نهیاد کَلی بازی -

 .اتفاقًا بًش نیاد تَ این کار خبرى باشٌ: شیدا

 .ِا شیداجَن، خبرى کٌ نیستو؛ ٍلی تا حدٍدی بلدم: عسل
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این قدر کل کل کردند ٍ خاطرات تعریف کردند نفًهيديو ساعت چندى، تا این کٌ گَشی 
 .بعد یٌ دقیقٌ قطع کرد. عسل زنگ خَرد ٍ باالخرى يهٌ ساکت شدیو

ٌ جَری گذشت. نًران اٍندى دنبالو تا چند دقیقٌ دیگٌ نی رسٌ: عسل  .اصالً نفًهيدم چ

 .ساعت یازدى بَد، تعجب کردم

 .انشب رٍ نی نَندی عسل جان. ٍاقعًا چٌ زٍد گذشت _

 .راست نیگٌ، این قدر خَش زبَنی کٌ کلی بًهَن خَش گذشت: سَگل

ٌ م رٍ نی کنٌ. لطف دارین، زیاد زحهت دادم: عسل  .نانان کل

 .نانتَش رٍ پَشید

 .چرا نًران اٍندى؟ نن ٍ فرزاد يو نی ریو تَ يو بايانَن نی اٍندی: یلدا

نرسی یلداجَن، شها شاید بیشتر نَندین؛ درضهن شها نانزدین بدٍن نزاحو : عسل
 .باشین بًترى

 .يهٌ خندیدیو

 !خیلی بی ادبی عسل: یلدا

 :عسل يو با لحن جدی گفت

 .نی دٍنو گلو -

 .يهٌ با يو پایین رفتیو

ٌ يا خیلی دٍست . نی نَندی عزیزم، دخترٍنٌ دٍر يو جهع بَدین: زن عهَ نطهئنو بچ
 .دارن بهَنی
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 .نهنَن نیناجَن، نذرتَن قبَل باشٌ-

حینی کٌ عسل با بقیٌ خداحافظی نی کرد، با اشارى ی زن عهَ رفتو آشپزخَنٌ ٍ غذايایی 
 .رٍ کٌ برای عسل آنادى کردى بَد برداشتو

 بریو عسل جَن؟-

ٌ قدر آٍردی، بٌ خدا یٌ دٍنٌ بسٌ: عسل  .چ

 :زن عهَ اخهی کرد

 .بازم بٌ نا سر بزن، بٌ نادرت يو سالم برسَن! نشنَم يا -

 .خداحافظ يهگی. نهنَن، بزرگیتَن رٍ نی رسَنو-

 .از ٍرٍدی بیرٍن اٍندیو

ٌ جَن تَ چرا اٍندی؟: عسل  افسان

 .بریو بٌ این آقا نًران سفارشت رٍ بکنو! بٌ قَل زن عهَ نشنَم-

يهین کٌ دید با عسل بیرٍن اٍندم، . در رٍ باز کردم، دیدم تَ ناشین نشستٌ. لبخند زد
 .در ناشین رٍ باز کرد ٍ پیادى شد

 .سالم-

 .سالم آقا نًران نی اٍندین داخل-

 ...نٌ نهنَن، فقط -

ٌ يا بَد گرفتو . دیدم نگايش بٌ پالستیک دستهٌ، خندى م گرفت، نگايش نثل بچ
 .جلَش
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 .بفرنایید، سًو شها _

 .خَدت رٍ کنترل کن پسرم: عسل

 :نًران با لحن حق بٌ جانبی گفت. دیگٌ نتَنستو خَدم رٍ نگٌ دارم، زدم زیر خندى

ٌ خانو، نذرتَن قبَل باشٌ! شها بشین تَ ناشین-  .دست شها يو درد نکنٌ افسان

 :بعد با حالت شرنندى ای ادانٌ داد

ٌ ست دیگٌ؟-  قیه

 .لبخند زدم

ٌ ست -  .آرى قیه

ٌ يا بَد. نفس راحتی کشید بعد از کلی تشکر ٍ خداحافظی . حرکاتش ٍاقعًا نثل بچ
بعد از کلی سَال ٍ جَاب در . عاشَرا يو تهَم شد. باالخرى رفتند ٍ نن يو رفتو داخل

ٌ شَن جا باز کردى، باالخرى ساعت دٍازدى  نَرد عسل ٍ این کٌ فًهیدم خیلی تَ دل يه
ٌ خیر گفتیو  .خیلی خستٌ بَدم ٍ خَشبختانٌ زٍد خَابو برد. بَد کٌ يهٌ شب ب

*** 

ٌ ی نن دعَتی، نی خَام با خانَادى م آشنا بشی-  .تَ دختر بًترین دٍستهی. انرٍز خَن

 .ُکپ کردم، اصالً فکرش رٍ يو نهی کردم يهچین چیزی بگٌ

 .اگٌ نیشٌ باشٌ برای یٌ ٍقت ديگٌ نزاحو نیشو. آقای نفاخر، راستش فعالً نهی تَنو-

 .این چٌ حرفیٌ دخترم، یٌ شب يو کنار خانَادى ی نا بد بگذرٍن _

 !چٌ پررٍ! دخترم
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 .اگٌ نیشٌ یٌ شب دیگٌ. نهنَن، انشب نٌ -

ٌ ست- ٌ ی نا دعَتی. خب انشب کٌ چًارشنب دیگٌ انا ٍ اگر يو . شها جهعٌ شب خَن
 .نداریو

چارى ی . نثل این کٌ زنان رٍیارٍیی با خانَادى ی نفاخر رسیدى بَد! ٍای کالفٌ شدم
ٌ ای نداشتو  .دیگ

 .باشٌ نهنَن، نزاحو نیشو -

. برگشتو دیدم سَگل پرسش گرانٌ نگايو نی کنٌ. بعد از کلی تشکر باالخرى قطع کرد
 .تکَن داد« چی شدى»سرش رٍ بٌ نعنای 

ٌ شَن برای جهعٌ شب-  .نفاخر بَد، دعَتو کرد خَن

 !نٌ-

 .دينش از تعجب باز نَندى بَد

 نی خَای بری؟-

 .گَشی رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ سری بٌ نعنای آرى تکَن دادم

 .اگٌ دٍست نداری نرٍ، زٍر کٌ نیست-

 .نٌ، نشکلی نیست نیرم-

 .نن نطهئنو این نردک یٌ چیزی تَ سرشٌ-

اگٌ قبَل نهی کردم اٍن بٌ نن . خَدم يو شک ندارم؛ ٍلی دیگٌ کاریش نهیشٌ کرد -
 .شک نی کرد
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 .يرجَر خَدت صالح نی دٍنی-

تَ این چند ٍقتٌ با الناز بٌ . يفدى آذرناى بَد ٍ جهعٌ نَزديو. یٌ نگاى بٌ تقَیو انداختو
نی خَاستو با یٌ سفر دیگٌ بٌ اٍن رٍستا ٍ آٍردن آقاسلیهان . ندارکی دست پیدا کردیو

تَ این اٍضاع دعَت نفاخر یٌ نَضَع غیرقابل  پیش بینی . پرٍندى رٍ بٌ جریان بندازم
ٌ ی  بَد کٌ اصالً فکرش رٍ يو نهی کردم؛ يرچند رٍبرٍشدن با خانَادى ش خیلی نسال

با يزار جَر فکر ٍ خیال . نًهی نبَد؛ ٍلی قطعًا با این دعَت ايداف خاصی رٍ داشت
ٌ يا کٌ پایین رفتو، . قرار بَد شیدا ٍ سعید بیان شب دٍر يو باشیو. رفتو پایین از پل

سری تکَن دادم ٍ تَ . صدای سَگل نی اٍند کٌ بلند با ناى بانَ حرف نی زد ٍ نی خندید
 .آشپزخَنٌ رفتو

 چی شدى باز خَنٌ رٍ گذاشتی رٍ سرت؟-

 :با تٌ نَندى ی خندى ش گفت

 .یٌ لطیفٌ برا ناى بانَ خَندم، شاد شیو-

 :ناى بانَ يو خندید

 .خیلی بانزى بَد. خدا حفظت کنٌ نادر-

 سَگل بٌ سانان گفتی بیاد؟-

ٌ کو طَل نی کشٌ؛ ٍلی برای شام نی رسٌ-  .آرى، گفت کارش ی

 .با صدای آيفَن سَگل با ذٍق رفت در رٍ باز کنٌ

بعد از سالم ٍ احَال پرسی يهٌ رٍ بٌ . بعد چند دقیقٌ سٌ نفری با سرٍصدا داخل اٍندند
 .سینی چای رٍ بردم ٍ رٍی نیز گذاشتو. نشیهن دعَت کردم
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 .بفرنایید چای-

 .دستت طال: سعید

 .زٍد، تند، سریع بگین ببینو چی شد: سَگل

 :شیدا نگايی بٌ سعید انداخت ٍ با لبخند گفت

 .دخترى-

 .نبارکٌ! ٍای خدا، قربَنش برم نن: سَگل

 :با لبخند گفتو. شیدا رٍ بَسید

 .نبارکٌ، ان شاء اهلل خَش قدم باشٌ-

ٌ ش ذٍق نی کرد شیدا . خیلی خَشحال شدم. ناى بانَ رفت اسپند دٍد کنٌ، سَگل يو يه
 :دید نگايش نی کنو، با لبخند گفت. شیرینی نی خَرد ٍ نی خندید

 خیلی چاق شدم، نٌ؟-

ٌ کو يیکلت ُپر شدى؛ در ضهن طبیعیٌ-  .نٌ عزیزم، فقط ی

بذار یٌ زنگ بزنو بٌ نانان ! ٍای فکر کن افسانٌ، یٌ دختر کَچَلَی ناز ٍ نانانی: سَگل-
 .بگو

 :سریع رفت، سعید با لبخند گفت

 .از دست این دختر -

حاال چًار پنج ناى دیگٌ نَندى، حتهًا تا اٍن نَقع ! ٍای بگین نن چیکار کنو: شیدا
 .نی ترکو
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ٌ کو جگر برات کباب کنو، پَست ٍ استخَن شدی. خدا نکنٌ نادر: ناى بانَ  .برم ی

 !کجا پَست استخَنٌ ناى بانَ: سعید

 .ناى بانَ گَش سعید ٍ کشید ٍ رفت

 ِکی خرید رٍ شرٍع نی کنی؟-

نی خَایو اتاق کنار اتاق خَدنَن رٍ . نانان گفت ير ٍقت خَاستی بریو خرید: شیدا
 .يو نزدیک ترى يو این کٌ نَرش بًترى. درست کنیو

 .بٌ سالنتی-

 .سالنت باشی، فقط برای خرید ٍسایل تَ ٍ سَگل يو باید باشین، از االن گفتو-

 .نهی گفتی يو نا بَدیو، نانان خانو: سَگل

سَگل با آب ٍتاب برای . شب خَبی بَد، نزدیک شام سانان يو بٌ َجهعهَن اضافٌ شد
فقط نن ٍ سانان با . چنان ذٍقی نی کرد کٌ صدای يهٌ رٍ درآٍرد. سانان تعریف کرد

 .لبخند نگايش نی کردیو

ٌ دار شین؟: شیدا ٌ طَرى تَ ٍ سانان يو بعد ازدٍاج زٍد بچ  ببینو سَگل، چ

 :با لبخند شیطنت باری ادانٌ داد

 .آخٌ تَ خیلی بچٌ دٍست داری-

 :سَگل قرنز شد ٍ بٌ نا کٌ نی خندیدیو گفت

 !کَفت-

 .اذیتش نکن شیدا: سانان
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. بعد از خَردن قَرنٌ سبزی  کٌ دستپخت ناى بانَ بَد، دٍر يو اسو فانیل بازی کردیو
 .این قدر گفتیو ٍ خندیدیو کٌ نفًهيديو ِکی ساعت یک شد. شب خَبی رٍ گذرٍندیو

 .يهٌ کٌ رفتند، نن يو چَن خیلی خستٌ بَدم رفتو بخَابو

*** 

آرایِش کانالً نالیو با نَيام کٌ تازى رنگشَن کردى . نگاى آخر رٍ تَ آینٌ بٌ خَدم انداختو
یٌ تَنیک حریر شیری رنگ کٌ . بَدم، کلی پَست صَرتو رٍ رٍشن تر کردى بَد

برای . سرآستین ياش با یٌ نَار طالیی باریک نزین شدى بَد برای انشب انتخاب کردم
ٌ ش نَار طالیی رنگی داشت  رٍش رٍسری کلفتی بٌ رنگ قًَى ای رٍشن کٌ اٍنو لب

ٌ ای بٌ رنگ رٍسریو پَشیدم. انتخاب کردم نَيام دٍ درجٌ . یٌ شلَار تنگ ٍ پارچ
رٍشن تر از نَيای خَدم شدى بَد؛ يرچند کٌ سَگل خیلی تالش کرد کٌ نظرم رٍ برای 

ٌ ی یکی از . رٍشن ترشدنش عَض کنو؛ ٍلی نن قبَل نکردم بٌ ناى بانَ گفتو خَن
ساعتو رٍ کٌ بٌ دستو . درستٌ راستش رٍ نگفتو؛ انا درٍغ يو نگفتو. يهکاريام دعَتو

ساعتی کٌ بابا برام خریدى بَد؛ یٌ ساعت . بستو، با دیدنش غو عالو بٌ دلو اٍند
یعنی اگٌ االن بَد، راضی بٌ این کاريام بَد؟ آيی کشیدم، با یٌ . نجلسی ٍ شیک

یٌ بارٍنی نشکی با کیف کرم رنگ ٍ بَت . فاتحٌ برای بابا افکارم رٍ پس زدم ٍ بلند شدم
با احتساب بٌ ترافیک . ساعت نزدیک شیش شدى بَد. قًَى ای رٍشن از تَ کهد درآٍردم

ناى بانَ داشت تلفنی . ٍ خرید گل لباس يام رٍ کانل پَشیدم ٍ از اتاق بیرٍن اٍندم
. خداحافظی کردم ٍ بیرٍن اٍندم. نگايش کٌ بٌ نن افتاد لبخندی زد. صحبت نی کرد

چند تا صلَات . ناشین رٍ رٍشن کردم ٍ راى افتادم. يَا تقریبا داشت تاریک نی شد
ٌ خیر بگذرى ٌ گلی سادى ٍ جهع ٍجَر، بٌ سهت . فرستادم کٌ انشب ب بعد از خرید دست

ٌ ی نفاخر رفتو با نفس عهیقی . ساعت نزدیک شش ٍ نیو بَد کٌ دم در رسیدم. خَن
با زدن زنگ ٍ بازشدن در با یٌ ساختهَن کٌ کو از قصر نداشت ٍ انتًای باغ . پیادى شدم
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از سنگفرش باغ رد نی شدم ٍ با لذت بٌ درخت يا ٍ چراغ يای . خَنٌ بَد، نَاجٌ شدم
 .ٍسط يای راى بَدم کٌ دیدم عسل نفس زنان دارى نیاد. بسیار زیبای باغ نگاى نی کردم

 :يهین کٌ رسید، با صدای بلند شرٍع کرد

 .ندی...اٍ... خَش...الم...س-

 .با يو رٍبَسی کردیو

ٌ کو حالت جا بیاد-  .سالم عزیزم، برای چی دٍیدی؟ ٍایسا ی

 .آرٍم راى نی رفتیو. لبخندی زد ٍ چند نفس عهیق کشید

 .باغش خیلی قشنگٌ-

ٌ گل رٍ طرفش گرفتو  :دست

 .گل برای گل-

 :لبخند عهیقی زد

ٌ جَن، دستت درد نکنٌ-  .ٍای نرسی افسان

 راستی تَ نی دٍنستی نن نیام؟. قابل ندارى-

 :چشهکی زد

راستی چرا زٍدتر بٌ . دایی برام تعریف کرد کٌ دختر یکی از دٍست يای قدیهش يستی-
 نن نگفتی؟

 :نگايی بٌ اخهش انداختو ٍ با لبخند گفتو

ٌ ای يو دارین؟. خَدم يو تازگی يا فًهیدم-  عسل نًهَن دیگ
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البتٌ نانانو . بٌ غیر از اصل کاری کٌ شها باشین، خانَادى ی خَاير زن دایی يو يستن-
 .نن يو چند رٍزی نیشٌ کٌ از کیش اٍندى

 .بٌ سالنتی-

 .سالنت باشی-

ٌ قدر بٌ در ٍرٍدی نزدیک نی شدیو، استرسو بیشتر نی شد عسل از کالس ياش . ير چ
تقریبًا دى تا، شاید يو . برام تعریف نی کرد ٍ نن با بی حَاسی سرم رٍ تکَن نی دادم

ٌ ی آخر گذاشتیو، در . بیشتر پلٌ نی خَرد تا بٌ ٍرٍدی برسی يهین کٌ پانَن رٍ رٍی پل
نفس راحتی کشیدم ٍ سالم . باز شد ٍ آیدا با دختر کَچَلَش کٌ بغلش بَد بیرٍن اٍند

بارٍنیو رٍ درآٍردم ٍ آیدا خانَنی رٍ بٌ اسو . کردم ٍ اٍن يو با خَش رٍیی جَابو رٍ داد
 .پگاى صدا زد کٌ بعد چند لحظٌ یٌ خانَم تقریبًا چًل سالٌ اٍند ٍ لباسو رٍ گرفت

 .خیلی نهنَن خانَم-

 :لبخندی زد

 .خَايش نی کنو-

با دیدن حالتش . برگشتو ٍ دیدم دختر آیدا با چشو يای درشت شدى نگايو نی کنٌ
 .ذٍق زدى جلَ رفتو ٍ ابراز احساسات

 !چٌ خانو کَچَلَی خَشگلی-

 .آنيتا ٍقتی دید بٌ حالت پچ پچ باياش حرف نی زنو خندید

 .خب نثل این کٌ نَرد قبَل آنيتا خانو شدی: عسل

ٌ ست: آیدا  .نانان این خانو خَشگلٌ، دٍست نن افسان
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خالصٌ تا چند دقیقٌ فقط با آنيتا حرف نی زدیو کٌ با دیدن نفاخر تازى یادنَن افتاد کٌ 
 :خَدم رٍ جهع ٍجَر کردم بٌ آرٍنی گفتو. سر پا ایستادیو

 .سالم جناب نفاخر-

 :لبخند عهیقی زد

 !آیدا بابا نًهَن رٍ دم در نگٌ داشتی. سالم دخترم، خیلی خَش اٍندی-

 :آیدا لبش رٍ گزید

ٌ جان - این فسقلی حَاس يهٌ رٍ . خیلی خَش اٍندی. ٍای ببخشید، بریو تَ افسان
 .پرت نی کنٌ

بٌ سهت پذیرایی بزرگی کٌ با نبل يای کانالً . داخل خَنٌ يو چیزی کو از قصر نداشت
ٌ يایی بزرگ ٍ تابلَيایی کٌ از ارزش باالیی برخَردار بَدند نزین شدى  استیل، نجسه

 .بَد، رفتیو ٍ نشستیو

ٌ ای بٌ احَال پرسی ٍ خَش آندگَیی گذشت کٌ آیدا خانهی رٍ برای پذیرایی  چند دقیق
بعد از تعارف کلی . چندین ندل نَشیدنی گفت کٌ نن چای رٍ ترجیح دادم. صدا زد

اسفندیار با یٌ عذرخَايی تنًانَن گذاشت ٍ نن خیلی خَشحال . شیرینی ٍ کاکائَ رفت
 .شدم

 انتحان ياتَن ِکی شرٍع نیشٌ عسل؟-

 .جَنو برات بگٌ دٍ يفتٌ دیگٌ: عسل

 فَلی دیگٌ؟-

 !فَِل فَل: عسل
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 .عهٌ کٌ براش شرط نعدل گذاشتٌ: آیدا

 !ٍاقعا؟-

تًهینٌ خانهٌ دیگٌ، زنگ زدى نیگٌ اگٌ بازیگَشی کنی ٍ درس نخَنی نن : عسل
 !نی دٍنو ٍ تَ

 .با آیدا زدیو زیر خندى؛ چَن آخرش صداش رٍ عَض کرد

ٌ سر نًران نذار، نن رٍ نیگی دیگٌ ٍا . نخندید دیگٌ: عسل تازى گفت این قدر يو سرب
 .رفتو

ٌ سر برادر بدبخت نن بذار: آیدا  .خب عهٌ راست نیگٌ عزیز نن، کو سرب

 .بعد از حرف آیدا، آنيتا با صدای بلند چیزيای نانفًَنی گفت کٌ يهٌ ساکت شدیو

 .بفرنا دختر نن يو نَاخذى ت کرد: آیدا

ٌ يا شنید-  .حرف راست رٍ يهیشٌ باید از بچ

صدای نًران بَد کٌ بعد از گذاشتن یٌ شیرینی تَ دينش با اشارى ی آیدا بٌ نن ٍ گفتن 
از اٍن جایی کٌ یٌ لیَان آب نزدیکو بَد، نعطل . نًهَن داریو، شیرینی پرید تَ گلَش

بعد از خَردنش یٌ نفس راحت کشید ٍ ٍقتی نگايش بٌ . نکردم ٍ اٍن رٍ دادم بًش
 :نن افتاد شرٍع کرد

 .ببخشید نن اصالً شها رٍ ندیدم. سالم افسانٌ خانو، خیلی خَش اٍندین-

 :خندیدم

 .خیلی نهنَن. سالم، خَايش نی کنو-

 .دٍبارى نشستو
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 .بیا، این يو بالیی کٌ سر آدم درٍغگَ نیاد: عسل

 .نًران بی تَجٌ بٌ سهت آیدا رفت ٍ بچٌ رٍ از بغلش گرفت

 ..قربَنت برم، دایی جَن-

 :لپش رٍ بَسید ٍ ادانٌ داد

 این دختِر خیلی رٍ دارى نٌ؟ نن نیگو بندازیهش بیرٍن، نظر تَ چیٌ خَشگل نن؟-

نن ٍ آیدا خندى نَن گرفتٌ بَد، آنيتا يو با حرف يای داییش نی خندید؛ ٍ انا عسل، 
 .صَرتش قرنز شدى بَد ٍ حرص نی خَرد

آیدا چندباری گفت نادرش قرص دارى ٍ تَ این ساعت باید استراحت کنٌ، عذرخَايی 
سرگرم کل کل يای عسل ٍ نًران بَدیو کٌ یکی از خدنتکاريا بٌ آیدا . کرد کٌ نیستش

ٌ ش اٍندند  .گفت خانَادى ی خال

ٌ ای نَاجٌ شدم؛ یٌ دلیلش برخَرد خَب ٍ  برعکس استرسی کٌ داشتو با جهع صهیهان
ينَز يو خبری از نادر خانَادى نبَد؛ . نًربَن خانَادى ٍ دلیل دیگٌ يو حضَر یلدا بَد
تقریبًا یٌ ساعتی از حضَرم گذشتٌ بَد . انگار يهٌ نبَدنش رٍ یٌ انر عادی نی دٍنستند

سرگرم . اسفندیار يو دٍ دقیقٌ بَد، دى دقیقٌ نبَد. کٌ پسر بزرگ خانَادى يو اٍند
حرف يای یلدا درنَرد خریدياش برای عرٍسی بَدیو کٌ یکی از خدنتکاريا بٌ سرعت 

 .اٍند ٍ بٌ آیدا گفت سیهین خانَم نی خَاد بیاد پایین

 .پس ننتظر چی يستی، برٍ بیارش: آیدا

 :نًران بٌ حالت نظلَنی گفت
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اصالً انگار . بیا، نانان نا تا اسو پسر بزرگش نیاد بدٍن در نظر گرفتن چیزی نیاد پایین-
یٌ سنسَر دارى کٌ بٌ اسو داداش احسان حساسٌ، تا اسهش نیاد نانان يَایی نیشٌ 

 .کٌ گل پسرش رٍ ببینٌ

خدا رٍ . يهٌ بٌ حرف ياش نی خندیدند ٍ نن با لبخندی باز تَ خیاالت ِسیر نی کردم
 .شکر با سَال آیدا از فکر بیرٍن اٍندم

 .ببخشید حَاسو نبَد-

 .لبخند نًربَنی زد

 پرسیدم قصد ادانٌ تحصیل نداری؟. خَايش نی کنو-

راستش برای انسال نی خَاستو آزنَن بدم؛ ٍلی چَن چیزی نخَندى بَدم بی خیالش -
 .ان شاء اهلل سال بعد. شدم

ٌ کو دیگٌ کٌ بزرگ شد برای ارشد . ان شاءاهلل: آیدا نن يو این فسقلی دستو رٍ بستٌ، ی
 .البتٌ انیر نیگٌ از يهین االن شرٍع کن؛ ٍلی خَدم ينَز آنادگی رٍ ندارم. ادانٌ نیدم

ٌ تَن چیٌ؟-  رشت

ٌ ی یلدا جَنو: آیدا  .يو رشت

 :یلدا کٌ تا اٍن لحظٌ با عسل صحبت نی کرد، با شنیدن اسهش برگشت

 جانو، کارم داشتین؟-

با نزدیک شدن خدنتکار بٌ يهراى سیهین خانَم کٌ رٍ ٍیلچر . نن ٍ آیدا زدیو زیر خندى
ٌ يا اٍندند، فًهیدم . بَد، احسان سریع بلند شد ٍ بٌ سهتشَن رفت چَن از زیر راى پل
 .برای رفت ٍ آند راحت آسانسَر گذاشتٌ بَدند
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ٌ راحتی نی شد تَ نگاى سیهین خانو  با این کٌ دٍرتر از نا بَدند؛ ٍلی برق خَشحالی رٍ ب
دستش رٍ گرفتٌ . احسان جلَی ٍیلچرش نشستٌ بَد ٍ باياش صحبت نی کرد. دید

جًت نگايو رٍ عَض کردم ٍ نتَجٌ شدم کٌ بقیٌ . بَد ٍ با لبخند براش صحبت نی کرد
صدای آرٍم حرف زدن نی اٍند کٌ نًران با صدای بلندی . با يو در حال صحبت يستند

 :گفت

 !ِای بابا، برادر نن، نادر نحترم بس کنین-

باالخرى احسان ٍ نادرش با لبخندی . يهٌ خندیدند؛ ٍلی نن لبخندی نصنَعی زدم
خَدش ٍیلچر رٍ . احسان چیزی بٌ خدنتکار گفت ٍ اٍن رفت. نتَجٌ حضَر بقیٌ شدند

ٌ خانو بٌ سهت خَايرش رفت ٍ . يهٌ بلند شدیو. بٌ سهت پذیرایی يدایت کرد سهان
 .باياش رٍبَسی کرد

 .خیلی خَش اٍندین، ببخشید این دارٍيا نن رٍ از زندگی انداختٌ: سیهین

 .خدا نکنٌ نانان گلو؛ درضهن حَاست نبَد، یٌ نًهَن جدید داریو: آیدا

 :تهام تَانو رٍ جهع کردم. نگايش چرخی خَرد ٍ رٍی نن زٍم کرد

 سالم خانو نفاخر، خَب يستین؟-

 .يهَن جَر نَشکافانٌ کٌ نگايو نی کرد لبخندی زد

 .سالم دخترم، خیلی خَش اٍندی-

 .آیدا کنار نادرش رفت

 .ایشَن دٍست صهیهی نن ٍ عسل يستن -

 .يهَن کٌ براتَن گفتو زن دایی: عسل
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 :سیهین خانو با لبخند نًربَنی گفت

خیلی خَشحال شدم دیدنت، بشین عزیزم . ٍصفت رٍ از عسل ٍ آیدا زیاد شنیدم -
 .راحت باش

با ٍرٍد نادر خانَادى بحث باال گرفت ٍ يهٌ یٌ جَرایی . با گفتن نهنَن آرٍنی نشستو
 .نی خَاستند سیهین خانو رٍ شاد کنن

افسانٌ خانَم این نانان نا رٍ نی بینی تا چشهش بٌ پسر بزرگش نیفتٌ نن ٍ : نًران
 .آیدا رٍ کال از یاد نی برى

 .باز شرٍع کردی نًران بیا یٌ دقیقٌ این بچٌ رٍ بگیر کو حرف بزن: آیدا

 .با تهَم شدن حرفش آنيتا رٍ انداخت بغلش

يهٌ خندیدند؛ ٍلی نن فقط لبخنديای تظايری نی زدم، دٍست داشتو زٍدتر اٍن فضا 
 .رٍ ترک کنو

 .نا رٍ عفَ کن خَاير عزیز، االن نیدنش نانان: نًران

ٌ ی نَى ش نی رفت  .آنيتا رٍ تَ بغل سیهین خانَم گذاشت ٍ اٍن يو قربَن صدق

. جَ دٍبارى بٌ حالت قبلش برگشت ٍ يهٌ دٍبارى نشغَل صحبت يای قبلیشَن شدند
یلدا ٍ فرزاد، آیدا ٍ انیر ارسالن، عسل يو ير از گايی با نن حرف نی زد ٍ گايی يو با 

حَاسو بٌ احسان رفت کٌ با نادرش آنيتا رٍ سرگرم کردى بَدند ٍ . نًران کل کل نی کرد
 .باالخرى یٌ لبخند ٍاقعی ازش دیدم

*** 
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نهی دٍنو چرا احساس . شام رٍ زیر نگاى يای سنگین سیهین خانو ٍ اسفندیار خَردم
تا ٍقتی کٌ خدنتکار اعالم کرد کٌ شام آنادى ست، . نی کردم اسفندیار یٌ چیزی تَ سرشٌ

قبل از شام بٌ نحض این کٌ اٍند داخل پذیرایی، رفت سهت ٍیلچر . خبری از نفاخر نبَد
با این کٌ ظايرًا با يو . يهسرش ٍ حالش رٍ پرسید ٍ اٍن يو سرسری جَابش رٍ داد

ٌ شَن پی برد، البتٌ احسان يو  خَب بَدند؛ ٍلی با دقت بیشتر نی شد بٌ سردی رابط
 .برخَردی کانالً جدی ٍ سرد با پدرش داشت

بعد از شام تَ پذیرایی نشستٌ بَدیو ٍ نًران باز يو از خاطراتش تعریف نی کرد؛ البتٌ 
ٌ قدر با عسل کل کل کرد نا دختريا درنَرد عکس يایی کٌ یلدا از . ناگفتٌ نهاند کٌ چ

آرایشگاى يای نِدنظرش داشت نشَن نی داد صحبت نی کردیو کٌ با صدای اسفندیار 
 .يهٌ ساکت شدیو

دعَت انشب یٌ . خب یٌ بار دیگٌ نی خَاستو از این کٌ تشریف آٍردین تشکر کنو -
 ...دلیلش برای پاگشای یلداخانو، عرٍس جدید فانیل يستش

ٌ ی صحبتش با تعارفات دٍ خَاير قطع شد  .ادان

ٌ ش رٍ بگو؟: اسفندیار  سیهین جان اگٌ اجازى بدین ادان

 .بفرنایید: سیهین

ٌ ای کٌ دارى اینٌ کٌ نی خَام کسی رٍ بًتَن نعرفی کنو: اسفندیار  .دلیل دیگ

حدس نی زدم کٌ چی تَ . نن يو کٌ از استرس داشتو نی نردم. يهٌ تعجب کردى بَدند
 .چند صلَات فرستادم. کاش دعَتش رٍ قبَل نهی کردم. سرشٌ

خدارٍشکر نا يهٌ يهدیگٌ رٍ نی شناسیو، نیازی بٌ . بابا نا رٍ سرکار گذاشتی: نًران
 .نعرفی نیست
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 با این کٌ. يهٌ خندیدند؛ ٍلی نن نی ترسیدم

 .با لبخندی نصنَعی بٌ بحثشَن گَش نی دادم. احتهال نی دادم يهچین اتفاقی بیفتٌ

 !دٍ دقیقٌ زبَن بٌ دين بگیر پسر: اسفندیار

ٌ جان دختر یکی از دٍستان قدیهی خَدم رٍ نعرفی کنو  .نی خَاستو افسان

ٌ ی حرفش ُکپ کردم  .نفس راحتی کشیدم کٌ با ادان

در ٍاقع دختر سیهین جان ... البتٌ فقط دختر دٍستو نیست، بلکٌ دخترخَندى م-
 .يستش

درستٌ کٌ از این شرایط . آخرش گفت، چیزی کٌ خَدم از خیلی ٍقت پیش نی دٍنستو
يهٌ ينگ . راضی نبَدم؛ انا یٌ جَريایی برام نًو نبَد کٌ این خانَادى زٍدتر بفًهن

خَدم يو با این کٌ تَ شَک بَدم؛ ٍلی حَاسو بٌ . کردى بَدند ٍ کسی چیزی نهی گفت
 .عکس العهل سیهین خانو بَد کٌ فقط بٌ نن نگاى نی کرد

 .بابا نی خَای شَخی کنی بٌ خَدم بگَ تا چند جلسٌ کالس آنَزشی برات بذارم: نًران

 .يهٌ ننتظر جَاب اسفندیار بَدند

نن شَخی نکردم نًران، درضهن يهٌ باید خَشحال باشین کٌ عضَ جدیدی : اسفندیار
 .بٌ خانَادى اضافٌ نیشٌ

نطهئنو کٌ با . خیلی آدم پستی بَد. جًت نگايو رٍ از سیهین بٌ اسفندیار تغییر دادم
ٌ ی خَدش رٍ خَب نشَن بدى با صدای جیغ آیدا يهٌ . این کار فقط نی خَاد ٍجً

. سیهین خانو غش کردى بَد، نن يهچنان سر جام نشستٌ بَدم. يَل زدى بلند شدند
بعد از یٌ ربع کٌ حالش . درستٌ کٌ برام نادری نکردى بَد؛ انا از ٍضعیتش ناراحت شدم
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لباسو رٍ کٌ یکی از خدنتکاريا برام آٍردى . ساعت نزدیک یازدى بَد. بًتر شد بلند شدم
 .لبخندی زد. فقط آیدا بَد کٌ نتَجًو شد. بَد رٍ پَشیدم

ٌ جَن؟-  کجا افسان

 :ناخَدآگاى جدی جَابش رٍ دادم

 .دیر ٍقتٌ باید برم. نهنَن، زحهت دادم-

 پیش نادرت نهی نَنی؟: اسفندیار

ٌ ی نا نگاى نی کردند  .يهٌ بٌ نکاله

 .لبخندی زدم

شها بٌ عنَان دختر دٍستتَن نن رٍ دعَت کردین ٍ نن فقط بٌ اٍن دلیل این جا -
 .از پذیرایی تَن خیلی نهنَنو. حضَر دارم

 .یٌ خداحافظی کلی کردم ٍ بٌ سهت در رفتو

 .صبر کن افسانٌ: آیدا

 .جلَی در کٌ رسیدم بازٍم رٍ گرفت، برگشتو ٍ ننتظر نگايش کردم

اگٌ . ببین نن نهی خَام يیچ قضاٍتی کنو ٍ نطهئنو کٌ بابا بی دلیل حرفی رٍ نهی زنٌ-
 .االن با اٍن حالش فقط ازم خَاست کٌ نذارم تَ بری. نیشٌ پیش نانان بهَن

 .پَزخندی زدم

 .آیداجَن نادرت بٌ نن احتیاجی ندارى-

 .سرش رٍ پایین انداخت
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 .خَايش نی کنو-

 :کالفٌ شدم

 .بذار یٌ ٍقت ديگٌ. االن نٌ، اصالً نهی تَنو-

اصرار نهی کنو، نن حق ندارم؛ یعنی يیچ کدٍم از نا حقی نداریو کٌ از تَ انتظار داشتٌ -
 .باشیو؛ ٍلی برای یٌ چیزيایی صددرصد تَضیحی يست کٌ باید بشنَی

 .خَدم يو نی دٍنستو؛ ٍلی االن اصالً گنجایش ندارم

 .باشٌ، چند رٍزی بٌ نن ٍقت بدى-

باالخرى بغض . بارٍن نی بارید. خداحافظی کردم ٍ با ناشینو از اٍن خَنٌ اٍندم بیرٍن
ٌ سالی نیشٌ کٌ فًهیدم. نن يو شکست . نن نی دٍنستو کٌ نادرم زندى ست؛ یعنی س

ٍقتی کٌ حقیقت رٍ فًهیدم دنیا رٍ سرم خراب شد کٌ نادری داشتو ٍ اٍن يو نن رٍ 
حال نن رٍ . خیابَن يا تقریبًا خلَت بَد ٍ نن با سرعت زیاد نی رٍندم. ريا کردى

شاید اگٌ نادرم نردى بَد پذیرش نبَدش برای نن يو راحت تر . يیچ کس نهی فًهید
ٌ ی ناشین نگايی بٌ . ٍقتی رسیدم ريهَت در رٍ زدم ٍ ناشین رٍ پارک کردم. بَد تَ آین

 .رفتو داخل، گرنای خَنٌ حالو رٍ بًتر کرد. صَرت قرنزشدى م انداختو

با دیدنش کٌ داشت . نگايی بٌ اتاقش انداختو، در نیهٌ باز بَد. خبری از ناى بانَ نبَد
بٌ نحض این کٌ ٍارد اتاق شدم . نهاز نی خَند نفس راحتی کشیدم ٍ سریع رفتو باال

لباس خَابو . آبی بٌ صَرتو زدم ٍ اٍندم بیرٍن. لباس يام رٍ درآٍردم ٍ رفتو دستشَیی
ساعت رٍ برای نهاز صبح . رٍ پَشیدم ٍ بعد از کرم زدن بٌ دست ٍ صَرتو رفتو تَ تخت

 .نشستو. چند ضربٌ بٌ در خَرد ٍ باز شد. تنظیو کردم

 .سالم-
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 سالم دخترم، خَش گذشت؟: ناى بانَ

 .آرى، جاتَن خالی-

 .جلَ اٍند

 خَبی نادر؟-

ٌ ای زدم  :لبخند نصفٌ نیه

ٌ کو سردنٌ-  .بد نیستو، ی

 .تَ کٌ نی دٍنی حساسی بیشتر لباس نی پَشیدی. سرنا نخَری-

 .بخَابو بًتر نیشو-

 :سرش رٍ با شک تکَن داد

 .باشٌ نادر، بخَاب-

دراز کشیدم از کهد یٌ پتَ دیگٌ آٍرد کشید رٍم، پیشَنیو رٍ بَسید ٍ با گفتن شب 
با . يهین کٌ در بستٌ شد اشک يام دٍبارى راى خَدشَن رٍ گرفتن. بخیری بیرٍن رفت

این کٌ ناى بانَ يهیشٌ نراقبو بَد ٍ بًو نحبت نی کرد، بی انصافیٌ کٌ نحبت يای بابا ٍ 
ناى بانَ رٍ نادیدى بگیرم؛ ٍلی نن تَ تهام نراحل زندگیو جای خالی نادرم رٍ احساس 

انشب برای اٍلین بار حس نفرت بًو دست داد ٍ . درٍاقع کانالً غیر ارادی بَد. نی کردم
ٌ يا ش رٍ دیدم ٌ ی سیهین با بچ این قدر فکر ٍ خیال کردم . اٍن يو نَقعی بَد کٌ رابط

 .تا باالخرى خَابو برد

*** 
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. گلَم خشک شدى بَد. احساس سنگینی نی کردم؛ انگار پلک يام چسبید بَدند
سرم داشت نی ترکید ٍ صدای چند نفر رٍ بٌ صَرت . دست يام رٍ نهی تَنستو تکَن بدم

آب دينو رٍ قَرت دادم ٍ بٌ سختی . خَشحال شدم کٌ تنًا نیستو. زنزنٌ نی شنیدم
ٌ ی آب رٍ بگو؛ چَن ٍاقعًا احساس تشنگی نی کردم با يزار بدبختی . تَنستو کله

 .عهَ ٍ سَگل رٍ يو دیدم. چشو يام رٍ باز کردم ٍ دیدم ناى بانَ برام آب ریخت تَ لیَان

 .سالم آرٍنی گفتو

 سالم دختر قشنگو، بًتری؟: عهَ

 .آرى-

 .سَگل جان سُرنش تهَم شدى، برٍ یٌ کاسٌ سَپ براش بیار تا جَن بگیرى: عهَ

 .ناى بانَ بالشت يای پشتو رٍ درست کرد. تازى فًهیدم سُرم بٌ دستو ٍصلٌ

االن بٌ عهَت گفتو باید براش یٌ يفتٌ استراحت زٍری . خیلی ضعیف شدی نادر-
 .بنَیسی

 .عهَ خندید

 .چشو، تازى یٌ يفتٌ کهٌ-

 !عهَ-

ٌ ای گذشتٌ بَد کٌ سَگل با یٌ سینی اٍند. ير دٍ خندیدند  .چند دقیق

 .این يو از سَپ: سَگل

 .عهَ رٍی نَيام رٍ بَسید

 .شب با نینا نیایو. نن دیگٌ نیرم، انرٍز نریض زیاد دارم: عهَ
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 .ببخشید، از کار ٍ زندگی انداختهتَن-

 .شها لطفًا حرف نزن! صداش رٍ نگاى: سَگل

ٌ ش رفت سَگل سینی رٍ گذاشت رٍ پام ٍ . عهَ خداحافظی کرد ٍ ناى بانَ يو برای بدرق
 :نشخص بَد نی خَاد چیزی بگٌ، برای يهین خَدم گفتو. نن شرٍع بٌ خَردن کردم

 شها ِکی اٍندین؟-

نن ٍ بابا تنًا خَنٌ بَدیو نانان رفتٌ بَد . ساعت شیش صبح بَد کٌ ناى بانَ زنگ زد-
 ...افسانٌ دیشب. نزدیک يای يفت رسیدیو. پیش شیدا

 .نذاشتو ادانٌ بدى

برات نیگو، فقط برٍ پایین نذار ناى بانَ دٍبارى با پادردش بیاد باال؛ نطهئنو از دیشب -
 .نخَابیدى

 .باشٌ-

. نگايی بٌ ساعت انداختو، دى شدى بَد. تا ٍقتی کٌ سَگل برگشت سَپو رٍ تهَم کردم
 .در رٍ بست اٍند

ٌ کو استراحت کنٌ:  سَگل  .خب، نن ننتظرم. بٌ زٍر راضیش کردم ی

ٍاکنش يای . نفس عهیقی کشیدم ٍ شرٍع کردم بٌ گفتن ير چی کٌ دیشب اتفاق افتاد
. یا غهگین نی شد یا عصبانی ٍ یا نتعجب. سَگل تَ ير قسهت حرفو نتفاٍت بَد

 :حرف يام کٌ تهَم شد ير دٍ سکَت کردى بَدیو کٌ سَگل گفت

گَشیت رٍ سایلنت بَد صداش رٍ . پس آیدا بَد انرٍز دٍ بار بٌ گَشیت زنگ زدى بَد-
 حاال نی خَای چیکار کنی؟. نشنیدم، ٍگرنٌ جَاب نی دادم
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نن احتهال نی دادم این اتفاق بیفتٌ ٍ فکر نی کردم کانالً آنادى م؛ ٍلی فًهیدم اصالً -
 .آنادى نبَدم

سَگل یٌ دستهال داد بًو ٍ خَاست بیاد جلَ بغلو کنٌ . دٍبارى اشک يام سرازیر شدند
 .کٌ نذاشتو

 .سرنا نی خَری دختر-

 .سَگل با ناراحتی نگايو کرد

 .بًت گفتو قبَل نکن، خَدت سرتق بازی درآٍردی-

ٌ ای کٌ بٌ گَشیو زنگ نزد کٌ؟. باالخرى کٌ این اتفاق نی افتاد-  کِس دیگ

ٌ کو استراحت کن تا نايار آنادى نیشٌ-  .نٌ، ی

 راستی حال شیدا خَبٌ؟-

سعید یٌ سهینار یٌ رٍزى بٌ شیراز داشت، نانان برای این کٌ تنًا نباشٌ رفتٌ . آرى-
 .پیشش

 .خدارٍشکر-

 .صبح از نگرانی ُنردم. تَ بٌ فکر خَدت باش-

 .لبخندی زدم

 .ببخشید-

 .اٍن يو نتقابالً لبخند نًربَنی زد

 .بٌ يیچی فکر نکن ٍ راحت بخَاب عزیزم-
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 .سَگل کٌ رفت بعد چند دقیقٌ خَابو برد، فکر کنو تاثیر دارٍيا بَد

*** 

نهازيای قضام . سَگل خَابید؛ ٍلی نن دیگٌ خَابو نهی برد. نايار کٌ خَردیو باال اٍندم
فعالً . رٍ خَندم ٍ برای آرٍم شدن دل خَدم قرآن خَندم کٌ ٍاقعًا تاثیر داشت

نهی خَاستو در نَرد اتفاقات دیشب فکر کنو ٍ برای این کٌ حَاسو پرت شٌ لپ تاپو رٍ 
دیگٌ . رٍشن کردم ٍ رفتو تَ تخت نشستو تا بٌ کاريای عقب افتادى ی انرٍز برسو

سرم تَ لپ تاپ بَد ٍ از . حَاسو بٌ زنان نبَد ٍ گزارشات آذرناى رٍ بررسی نی کردم
 .اطرافو غافل بَدم کٌ با صدای سَگل سرم رٍ بلند کردم

 تَ بیداری؟-

ٌ کو بٌ کاريام برسو-  .خَابو نبرد، گفتو ی

 .ساعت پنج شدى، پاشَ یٌ دٍش بگیر-

 .لپ تاپ رٍ خانَش کردم ٍ با برداشتن حَلٌ بٌ حهام رفتو

*** 

 .نحهد کٌ گفت چی شدى دلو آشَب شد: زن عهَ

 .یٌ سرناخَردگِی سادى ست، عهَ دیگٌ خیلی بزرگش کردى-

دکتريا چیزی رٍ بی دلیل نهیگن، تب باال خیلی خطرناکٌ؛ در ضهن، باید چند : سعید
 .رٍزی خَنٌ بهَنی ٍ استراحت کنی

ٌ شَن رٍ راحت کردم  .نفس عهیقی کشیدم ٍ با گفتن باشٌ خیال يه

 :آرٍم بٌ شیدا اشارى کردم
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ٌ طَرى؟-  کَچَلَت چ

 .خندید

 .خَبٌ، دخترم خیلی يَای نانانش رٍ دارى-

 :سعید چَن نزدیکهَن نشستٌ بَد صدانَن رٍ شنید ٍ با شیطنت گفت

 !بیچارى شدیو افسانٌ، دختر تنبل رٍ دست پدر ٍ نادرش نی نَنٌ-

 :شیدا با حرص گفت

 دختِر نن تنبلٌ؟-

 .شَخی کردم عزیزم، بندى نَکر تَ ٍ دخترنَنو يستو -

ناى بانَ برای . شیدا لبخندی زد ٍ نن يو لبخندی از خَشبختیشَن رٍی لبو نقش بست
شب خَبی بَد، يهٌ کٌ . شام يهٌ رٍ نگٌ داشت ٍ سانان يو بٌ جهعهَن اضافٌ شد

بًش اصرار . قرار شد فردا صبح برى شرکت ٍ تا ظًر اٍن جا باشٌ. رفتن سَگل پیشو نَند
ٌ خاطر نن از کارياش عقب نهَنٌ ٍ اٍن ير دفعٌ نی گفت کاری ندارى ٍ  کردم کٌ ب

خَدش دٍست دارى پیشو بهَنٌ؛ يرچند کٌ نن نی دٍنستو نهی خَاست نن رٍ تنًا 
 .بذارى

*** 

ٌ کو بٌ سر ٍ صَرتت برس، االن نیان: ناى بانَ  .پاشَ نادر، ی

 :پَفی کشیدم

 .کاش قبلش بٌ خَدم نی گفتی-

 .نن از کجا نی دٍنستو حَصلٌ نداری، نًهَن حبیب خداست، پاشَ دخترم: ناى بانَ
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. یٌ شَنیز سبز با شلَار نشکی پَشیدم. در کهد رٍ باز کردم. بلند شدم ٍ تَ اتاقو رفتو
ناى بانَ . نثل این کٌ نن خَاب بَدم عسل زنگ زدى خَنٌ ٍ گفتٌ با آیدا نی خَان بیان

ٌ خاطر عیادت از نن نیان نَيام رٍ بافتو ٍ کج انداختو رٍ . خبر نداشت ٍ فکر نی کرد ب
ٌ م  .در باز شد. شَن

 سالم، نًهَن داری؟: سَگل

 .آرى، عسل ٍ آیدا. سالم-

 .لباس ياش رٍ عَض کرد. اخهی کرد ٍ چیزی نگفت

بزنو بٌ تختٌ انرٍز رنگ ٍ رٍت باز شدى، دٍ رٍز پیش دٍر از جَنت نثل نیت : سَگل
 !بَدی

 :خندیدم

 .آرى انرٍز بًترم خدارٍشکر_

 .از پایین صدای صحبت چند نفر نی اٍند

 .بریو پایین، فکر کنو اٍندن-

 .سَگل سری تکَن داد ٍ از اتاق بیرٍن اٍندیو

*** 

ٌ ی بزرگ شیرینی آٍردى بَدند. بعد از یٌ احَالپرسی يهٌ ساکت نشستٌ بَدیو . یٌ جعب
 .ناى بانَ ٍ سَگل رفتن آشپزخَنٌ

 .خیلی خَش اٍندین-

ٌ جَن، فکر کنو سرنایی يستی نریض شدی: عسل_  .نرسی افسان
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 :لبخند زدم

 .درست حدس زدی عزیزم-

ٌ زیر نشستٌ بَد  .دقت کردم کٌ آیدا ساکت ٍ سرب

 آنيتا خَبٌ آیداجَن؟-

 :لبخند نیهٌ جَنی زد

 .نرسی گلو، خَبٌ-

 .خیلی خَش اٍندین: ناى بانَ

نیو ساعتی بٌ گپ ٍ گفت گذشت کٌ . چای گرفت جلَشَن ٍ سَگل يو شیرینی آٍرد
 :آیدا اٍند کنارم نشست

 نیشٌ تنًا بايات صحبت کنو؟-

ٌ ای رٍ بًش بدم کٌ ناى  بانَ شک نکنٌ . سری تکَن دادم ٍ بلند گفتو کٌ نی خَام نقش
 :نفسی گرفت ٍ شرٍع کرد. رفتیو تَ اتاقو، رٍ کاناپٌ نشستیو

 اٍل از ير چیز نی خَاستو بدٍنو تَ از این قضیٌ خبر داشتی؟-

ٌ سالی نیشٌ کٌ فًهیدم؛ ٍلی دعَت اٍن شب پدرت- حدس نی زدم؛ انا ... تقریبا س
آقای نفاخر نن رٍ فقط با عنَان دختر دٍستش دعَت کرد نٌ ... نطهئن نبَدم کٌ بگٌ

ٌ ای  .چیز دیگ

ٌ ش نی گفت بیام دنبالت؛ ٍلی . نانان از اٍن شب آرٍم ٍ قرار ندارى کٌ ببینتت- يه
ٌ ی نا بًت حق نی دادیو کٌ بٌ فرصت احتیاج داری انرٍز این قدر گریٌ کرد تا . يه
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این کٌ احسان فرستادنَن بیایو تا بايات صحبت کنو ٍ خَايش کنو کٌ یٌ قرار بذاری 
 .يهدیگٌ رٍ ببینین

 :نهی دٍنستو چی بگو کٌ آیدا ادانٌ داد

نانان خیلی عذاب نی کشٌ، فقط تَ نی تَنی آرٍنش . يرٍقت ٍ يرجا کٌ تَ بخَای-
احسان اٍن شب با بابا دعَاشَن شد، گفت باید قبلش نی گفتی تا نانان رٍ از قبل . کنی

 .احسان خیلی نانان رٍ دٍست دارى. آنادى نی کردیو

ٌ ی خَدش نادری نکرد؛ ٍلی برای  باید يو دٍستش داشتٌ باشٌ، زنی کٌ برای بچ
ٌ يای یٌ غریبٌ نادر نهَنٌ بَدى ٍ يست  .بچ

 چی نیگی؟-

 فردا صبح خَبٌ؟. باشٌ، قبَل-

 :خندید

آرى عالیٌ؛ نرديا کٌ خَنٌ نیستن، عسل دانشگايٌ، فقط نن يستو؛ . بس کٌ نًربَنی-
اگٌ نشکلیٌ کٌ نن ٍ آنيتا يو . یعنی احسان گفت کٌ چند رٍزی پیش نانان بهَنو

 .نی ریو بیرٍن

 :لبخند زدم

ٌ سالی يست کٌ خَدم رٍ برای صحبت با سیهین خانو آنادى - نٌ، چٌ نشکلی؟ نن س
 .کردم

ٌ م رٍ بَسید خداحافظی کردند ٍ رفتند ٍ . آیدا خَشحال از این کٌ نن رٍ راضی کردى گَن
 .نن دقایقی بعد يهٌ چی رٍ برای سَگل گفتو
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نن تَ تصهیهی کٌ تَ گرفتی دخالت نهی کنو؛ ٍلی اگٌ جای تَ بَدم بٌ این : سَگل
 .زٍدی يا کَتاى نهی اٍندم

قرار نیست اتفاقی . نن فقط نیرم حرف ياش رٍ بشنَم ٍ اٍن يو حرف يای نن رٍ-
 .بیفتٌ

بلند شدم تا یٌ لیَان آب . چند باری دينش رٍ باز کرد تا یٌ چیزی بگٌ. سَگل نگايو کرد
 :برای خَدم بریزم ٍ در يهَن حین گفتو

 .بگَ-

 نی تَنی ببخشیش؟...یٌ سَال-

 .نات نَندم، خَدم تا بٌ حال بًش فکر نکردى بَدم

 .نهی دٍنو، تَ این سٌ سال يو ييچ ٍقت بًش فکر نکردم-

ٌ م گذاشت  :دستش رٍ رٍی شَن

ٌ چیز رٍ درست نی کنٌ. بریو پیش ناى بانَ، تنًاست-  .زنان يه

شب این قدر از سَتی ياش جلَی پدربزرگ سانان تعریف . ٍجَد سَگل خیلی خَب بَد
انیدٍارم بٌ زٍدی بتَنو پرٍندى ی . کرد کٌ خیلی خندیدم؛ ٍلی استرس فردا رٍ يو داشتو

باالخرى اٍن شب يو گذشت ٍ نن باز يو با آرانشی کٌ از قرآن گرفتو . شفیعی رٍ باز کنو
 .خَابیدم

*** 

ٌ م گرفتٌ بَدم ٍ نهی خَاستو بدتر . شال گردنو رٍ نحکو کردم. دزدگیر ناشین رٍ زدم سرف
چًار رٍزی از نریض شدنو نی گذشت ٍ نن بٌ شدت دٍست داشتو بخَابو؛ ٍلی . بشو
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ٌ خاطر قَلی کٌ بٌ آیدا دادم نجبَر شدم زٍد بیدار شو نفسی گرفتو ٍ زنگ رٍ فشار . ب
ٌ ی قبل . خیلی زٍد صدای آیدا بلند شد ٍ با خَشحالی در رٍ باز کرد. دادم برعکس دفع

با این کٌ تندتند راى نی رفتو؛ ٍلی باز . سنگ فرش باغ رٍ طی کردم تا زٍدتر بٌ خَنٌ برسو
ٌ ای طَل کشید تا رسیدم با دیدنو کٌ داشتو . آیدا جلَی در ننتظر بَد. يو چند دقیق

 .سرفٌ نی کردم سریع اٍند جلَ

 !ٍای خدا نرگو بدى، کاش نی گفتی باغبَن در رٍ باز نی کرد با ناشین نی اٍندی: آیدا

 :در حینی کٌ سرفٌ نی کردم لبخند بی جَنی زدم

 .دارى...ل ن...اشکا-

 ناشینت چی بَد؟. سَییچت رٍ بدى بگو ناشینت رٍ بیارن داخل: آیدا

 .کهری نشکی-

ٌ ی کنار کهد دیدم صَرتو . آیدا کٌ رفت، خَدم پالتَم رٍ درآٍردم ٍ آٍیزٍن کردم تَ آین
ٌ خاطر سرنا قرنز شدى شال طَسی ٍ بافت طَسی کٌ کَتايیش تا باالی زانَ بَد با . ب

ٌ ی قبل کٌ با تیپ نًهَنی اٍندى  شلَار جین آبی پَشیدى بَدم؛ درست برعکس دفع
 :آیدا اٍند داخل. بَدم، این ِسری لباس يام تقریبًا اسپرت ٍ تیرى بَد

 .بیا بریو یٌ چیز گرم برات بیارم بًتر بشی. ببخشید ننتظر نَندی-

 .تَ نشیهن نشستٌ بَدم کٌ آیدا با یٌ سینی اٍند

 .فعالً چای با کیک بخَریو. گفتو برات جَشَندى درست کنن: آیدا

 .دستت درد نکنٌ-

 .تا تَ چاییت رٍ نی خَری نن بٌ نانان بگو اٍندی. نَش جان-
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 .اگٌ اشکالی نداشتٌ باشٌ نن برم اتاقشَن-

 .نٌ، چٌ اشکالی؟ راست نیگی این جا رفت ٍ آند زیادى تَ اتاق راحت ترین-

آخرین پلٌ رٍ . بین راى پلٌ يو پر از تابلَيای نقاشی زیبا بَد. چاییو رٍ خَردم ٍ باال رفتو
ای ٍای اصالً یادم رفت بگو کدٍم اتاق کٌ با . کٌ رفتو دیدم ير دٍ طرف رايرٍ يست

 :صدای آیدا خیالو راحت شد

 .یادم اٍند بًت نگفتو کدٍم اتاقٌ؛ درضهن جَشَندى يو آنادى شد-

ٌ ی حرفش سینی دستش رٍ نشَن داد  .در ادان

 .زحهت کشیدی آیداجَن-

 :اخهی کرد

 .تکرار نشٌ لطفًا، بریو-

 .بٌ رايرٍی سهت راست راى پلٌ اشارى کرد ٍ راى افتاد ٍ نن يو دنبالش رفتو

 .کاش با آسانسَر نی اٍندی، سرفٌ داری: آیدا

 .نٌ نهنَن، خَبو-

دٍتایی يست ٍ . با دقت فًهیدم کٌ این در با بقیٌ فرق دارى. جلَی دری تَقف کرد
 .بزرگ ترى

ٌ ای بٌ در زد ٍ ٍارد شد  .آیدا ضرب

ٌ بٌ نانان خانَم خَشگل کردی-  .نًهَن عزیزتو اٍندى. ب

 :صدای آرٍم ٍ نالیهی اٍند
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 .راست نیگی آیدا؟ پس کهکو کن بیام بریو پایین-

 .نٌ نانان جان آٍردنش باال، بًترى: آیدا

 .ينَز پشت در بَدم کٌ با صدای آیدا پریدم. کف دستو عرق کردى بَد

 چرا نهیای داخل؟. ببخشید ترسَندنت-

 چرا، تَ نهی نَنی؟... چرا-

نن نیرم پایین کاری داشتی یٌ زنگ کنار تخت نانان يست، بزنی سٌ سَتٌ : آیدا
 .اٍندم

. آیدا کٌ رفت، نن يو نعطل نکردم ٍ ٍارد شدم. دستو رٍ فشار داد ٍ لبخندی زد
 .با خَنسردی کانل سالم کردم. دیدنش کٌ رٍی کاناپٌ نشستٌ بَد

 .سالم قربَنت برم، بیا بشین-

با این کٌ دٍ نفرى بَد؛ ٍلی تقریبًا بٌ اندازى ی یٌ نفر بینهَن فاصلٌ . رٍی کاناپٌ نشستو
 .بَد

 .آیدا گفت سرنا خَردی، بذار برات جَشَندى بریزم-

حَاسو بٌ بخار فنجَنو بَد؛ ٍلی فًهیدم کٌ . فنجَنی ریخت ٍ داد دستو، ازش گرفتو
 .نگايش با ننٌ

 .حرف بزن برام، بذار صدات رٍ بشنَم-

 .چشو ياش از اشک لبریز بَد، صداش از بغض نی لرزید. نگايش کردم

 .بٌ نن گفتن شها حرف دارید-
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 :اشک ياش ریخت

 .شاید بًتر باشٌ تَ بپرسی. حرف کٌ زیاد يست، فقط نهی دٍنو از کجا شرٍع کنو-

 .نهی دٍنو؛ ٍلی چیزی کٌ حق نن يستش رٍ باید بدٍنو-

 :نفس عهیقی کشید

نن تَ خانَادى ای بزرگ شدم کٌ فقط دٍ تا دختر داشت، . از قبل ازدٍاجو با پدرت نیگو-
پدربزرگت یعنی پدر نن، تاجر فرش بَد . سهانٌ از نن دٍ سال کَچیک ترى. نن ٍ سهانٌ

سهانٌ تا دیپلو گرفت عاشق سیرٍس شد ٍ با تَجٌ بٌ شرایط . ٍ عاشق زن ٍ دخترياش
 .تا سرد نشدى بخَرش... خانَادى ی سیرٍس پدرم خیلی زٍد با ازدٍاجشَن نَافقت کرد

 :شرٍع بٌ خَردن کردم ٍ اٍن يو ادانٌ داد. ٍ بٌ فنجَنو اشارى کرد

سهانٌ ازدٍاج کرد؛ انا نن دٍست داشتو ادانٌ تحصیل بدم ٍ شاگرد اٍل ندرسٌ يو  -
ٌ ی عهران . بَدم سال اٍل کٌ کنکَر دادم شًرستان قبَل شدم؛ انا سال دٍم، رشت

. دانشگاى تًران قبَل شدم؛ در ٍاقع يهَن سالی کٌ سهانٌ ازدٍاج کرد نن دانشجَ بَدم
با پدرت تَ دانشگاى آشنا شدم، اٍن دانشجَی ارشد بَد ٍ نن يو سال دٍم کارشناسی 

ٌ نَن کانالً عادی بَد، تا این کٌ فًهیدم پدرش با پدرم آشنا يستن. بَدم بعد از . رٍابط
 .چند بار رفت ٍ آند فًهیدم کٌ دلو رٍ بًش باختو

 :لبخندی زد

رٍزی کٌ نادرم گفت خانَادى ی نعین نی خَان بیان خَاستگاری، از خَشحالی  -
خالصٌ بعد از چند جلسٌ قرار شد تا نن لیسانس بگیرم نانزد . نهی دٍنستو چی کار کنو

پدرت این قدر با فًو ٍ شعَر بَد کٌ از درس خَندنو ایراد نگیرى؛ چَن . بهَنیو
نی دٍنست نن عاشق درسو، از طرفی خَدش يو خیلی ادانٌ تحصیل رٍ دٍست 
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تا یٌ . اٍن زنان عهَت ٍ نینا سعید رٍ داشتن. لیسانس کٌ گرفتو ازدٍاج کردیو. داشت
ٌ ی  ٌ چیز خیلی خَب بَد تا این کٌ نن برای ارشد آزنَن دادم ٍ بَرسی سال اٍل يه

اٍلش فکر نی کردم بابات راضی بشٌ بریو؛ ٍلی اٍن قبَل . تحصیلی برای آلهان گرفتو
یکی از دٍست يام این قدر از . نکرد، با حرف ياش قانعو کرد کٌ يهین تًران ادانٌ بدم

نزایای اٍن جا گفت ٍ این کٌ شَيرت بًت ايهیت نهیدى ٍ این حرف يا، تا این کٌ 
ٌ م . باالخرى بین نن ٍ پدرت اختالف افتاد ٍ شرایط ٍقتی بدتر شد کٌ فًهیدم حانل

ٌ م با پدرت بدتر شد، نن بٌ این زٍدی بچٌ نهی خَاستو پام رٍ کردم تَ یٌ کفش . رابط
ٌ جَری بگو. کٌ نن سقطش نی کنو  .خجالت نی کشو از رٍی نايت... نهی دٍنو چ

 :با دستهال اشک ياش رٍ پاک کرد

اٍن دٍستو این قدر گفت کٌ شَيرت عهدًا این کار رٍ کردى کٌ دیگٌ راضی بٌ نَندن تَ  -
ٌ ی پدرت نبَدم ٌ ی بابام، این قدر گفتو طالق نی خَام کٌ بابات راضی شد . خَن رفتو خَن

ٌ خاطر استرس . بعد از بٌ دنیا اٍندن تَ طالقو بدى ٍ گفت کٌ دیگٌ نهی ذارى تَ رٍ ببینو ب
چَن تَ دستگاى بَدی . زیاد ٍ دٍران بد حانلگیو تَ يفت نايگی بٌ دنیا اٍندی

يرشب کابَس . بالفاصلٌ یٌ ناى بعدش طالق گرفتو؛ ٍلی تَ از یادم نهی رفتی. ندیدنت
ٌ ش سرزنشو نی کرد، حال رٍحیو خَب نبَد ٍ نادرم نهی ذاشت از  نی دیدم، پدرم يه

دٍ ناى بعد طالقو بَد کٌ یٌ يفتٌ بعدش . خَنٌ برم بیرٍن ٍگرنٌ نی اٍندم بیهارستان
ٌ ی نحهَد ٍ یٌ بار ببینهت. عازم آلهان بَدم اٍندم دیدم از . تصهیو رٍ گرفتو برم خَن

پدرم بًو قَل داد پیداتَن کنٌ بعد دٍ رٍز گفت کٌ چَن ضعیف . اٍن جا رفتٌ بَدین
 .بَدی دٍٍم نیَردی ٍ از دنیا رفتی

 !تعجب کردم، چرا يهچین درٍغی گفتٌ بَدى

از کاری کٌ در حق تَ ٍ پدرت کردم پشیهَن بَدم . با اٍضاعی داغَن رايی آلهان شدم -
. ٍ فکر نی کردم کٌ خدا با گرفتن تَ خَاست بًو بفًهَنٌ کٌ لیاقت داشتنت رٍ نداشتو
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کو کو بٌ تنًاییو تَ غربت عادت کردم، نٌ دٍستی داشتو ٍ نٌ بٌ کسی اجازى ی 
فقط درس نی خَندم ٍ تَ یٌ شرکت ایرانی کار . نزدیک شدن بٌ زندگیو رٍ نی دادم

با چندبار . اٍن جا با تًهینٌ آشنا شدم، برای نسافرت با يهسرش اٍندى بَدن. نی کردم
برام از زندگی برادرش گفت کٌ تنًاست ٍ دٍتا . رفت ٍ آند فًهیدم خَاير اسفندیارى

یٌ سال بعدش بٌ . بچٌ دارى، البتٌ قبلش با پرس ٍجَ فًهیدى بَد کٌ نن نطلقٌ يستو
بٌ خَدش حسی نداشتو؛ ٍلی احسان ٍ آیدا رٍ چندباری کٌ . عقد اسفندیار در اٍندم

. نی خَاستو جای خالی تَ رٍ با بزرگ کردن اٍن يا پر کنو. شرکت آٍردى بَد دیدى بَدم
ٌ نَن خیلی با يو خَب بَد، احسان يفت سالٌ ٍ آیدا چًارسالش بَد نادرشَن . رابط

ٌ سال بعدش . نریضی داشتٌ ٍ با بٌ دنیا آٍردن آیدا از دنیا رفتٌ بَد ازدٍاج کٌ کردیو، س
ٌ نَن تغییر نکرد. نًران بٌ دنیا اٍند ٌ يا يو خیلی دٍستش داشتن؛ چَن رابط دکترا . بچ

سرت رٍ درد آٍردم عزیزم، . کٌ گرفتو، احسان دٍرى ی ابتداییش تهَم شد برگشتیو ایران
 از خَدت حرف نهی زنی؟. باقیش باشٌ برای بعد

 :پَزخندی زدم

 از چی بگو؟ -

 :با دیدن پَزخندم لبخند از رٍ لبش رفت

در این کٌ نن نقصر اصلی بَدم شکی نیست ٍ خَدم . نن ير چی بگو نیشٌ تَجیٌ -
 .سر ير نهازم از خدا نی خَام کٌ پدرت نن رٍ بخشیدى باشٌ. نی دٍنو

 .دٍبارى اشک ریخت

 فقط بخشش بابام نًهٌ؟ -

 :سرش رٍ تندتند تکَن داد
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چندسال پیش کٌ تَ تصادف این بال سرم اٍند فکر . نٌ دخترم، تَ از يهٌ برام نًو تری -
 .کردم تاٍان اشتبايو در نقابلٌ کاریٌ کٌ با تَ کردم

 :با التهاس نًفتٌ تَ صداش ادانٌ داد

 .بذار کنارت باشو، از اٍن شب تا االن آرٍم ٍ قرار ندارم -

ٌ تا بچٌ دارین، نَى دارین؛ بَد ٍ نبَد افسانٌ کٌ فرقی  - شها کٌ دٍرتَن خلَت نیست، س
 .ندارى

ٌ م رٍ نَازش کرد  :دستش رٍ جلَ آٍرد ٍ گَن

 .حس نادری نن از شکل گرفتن تَ، تَ ٍجَدم رشد کرد. جایگاى تَ با بقیٌ فرق دارى -

. انگار خیلی يا تَ این قضیٌ نقصر بَدن. کالفٌ شدم، دٍست داشتو از اٍن جا برم
ٌ ی این يا از اشتباى زنی ... پدربزرگی کٌ ييچ ٍقت ندیدنش یا شاید يو بابا يرچند يه

 .شرٍع شد کٌ االن جلَم نشستٌ ٍ نی خَاد تنًام نذارى

ٌ ش ! التهاست نی کنو- نن از اٍن شب کٌ فًهیدم این يهٌ سال بًو درٍغ گفتن يه
 .خَدم رٍ سرزنش نی کنو کٌ این يهٌ سال چرا خَدم دنبالت نگشتو

 .خَدم يو بغضو گرفت؛ ٍلی با سهاجت جلَش رٍ گرفتو. با صدای بلند زد زیر گریٌ

بعد از رفتن شها کٌ خَنٌ رٍ عَض کرد، یٌ زن ٍ شَير . بابا ييچ ٍقت برام کو نذاشت -
ناى بانَ خیلی . نسن رٍ يو برای سرایداری از خَنٌ يو برای این کٌ نن تنًا نباشو آٍرد

شَيرش چندسال . برام زحهت کشید ٍ نثل یٌ نادربزرگ تَ زندگیو راينهاییو  نی کرد
قبل از بابا فَت کرد ٍ از يفت سال پیش کٌ بابا فَت کرد نن ٍ ناى بانَ تنًا زندگی 

 .نی کنیو

 .خدا پدرت رٍ بیانرزى -
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 :اشک يام رٍ تندی پاک کردم

 .نن دیگٌ برم، ساعت دٍازدى شدى -

 :دست يام رٍ گرفت

 نايار نهی نَنی پیشو؟ -

 .ببخشید نن باید یکو با خَدم کنار بیام، فعالً فرصت نی خَام. نٌ، نهنَن -

 :سری تکَن داد

 ...حتهًا دخترم، فقط -

 :کهی نگايو کرد

 .يیچی، برٍ بٌ سالنت -

فکر نهی کردم قضیٌ این باشٌ، بابا . بعد از خداحافظی از آیدا از اٍن خَنٌ اٍندم بیرٍن
شاید اگٌ راستش رٍ نی گفت . يهیشٌ بًو نی گفت نادرت بعد از طالقش فَت کردى

دٍست نداشتو برم خَنٌ، بٌ سهت بًشت زيرا رفتو، . زٍدتر نی فًهیدم حقیقت چیٌ
ٌ کو با بابا خلَت کنو ٌ چیز دٍدل بَدم. باید ی يهین کٌ رسیدم، با خریدن یٌ . در نَرد يه

سنگش رٍ با گالب شستو ٍ . شیشٌ گالب ٍ یٌ شاخٌ گل رز بٌ سهت آرانگاى بابا رفتو
 :حینی کٌ گل رٍ پرپر نی کردم گفتو

 .سالم بابایی -

 :نگايی بٌ اطرافو انداختو
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ٌ دیر نیام- اصالً فکرشو نهی کردم حقیقت اینی . باالخرى نادرم رٍ دیدم. ببخشید دیرب
شاید اگٌ پدربزرگو بٌ . نهی دٍنو کی نقصرى؛ سیهین، پدرش یا تَ. باشٌ کٌ انرٍز شنیدم

 .سیهین درٍغ نهی گفت، نن این يهٌ سال بی نادر نبَدم

 :نفسی کشیدم

االن اگٌ بَدی نی گفتی . نهی دٍنو ببخشهش یا نٌ، شاید باید بٌ خَدم زنان بدم-
خَدم . ببخش ٍ بٌ این فکر کن کٌ با این کارت فرصت خَب بَدن رٍ بٌ یٌ انسان نیدی

شاید باٍرت نشٌ دلو آرٍم شدى . نطهئنو کٌ نی بخشهش؛ ٍلی اسفندیار رٍ بٌ يیچ ٍجٌ
 .کٌ پیداش کردم

 .بعد از این کٌ کلی حرف زدم دیدم ساعت یک ٍ نیو شدى

 .دٍستت دارم بابا-

ٌ ای بلند شدم کٌ برم خَنٌ خَب شد بٌ ناى بانَ گفتو تا دٍ نهیام، . بعد از خَندن فاتح
تصهیو داشتو بٌ عهَ ٍ بقیٌ بگو کٌ نادرم رٍ پیدا کردم . ٍگرنٌ تا االن دى بار زنگ زدى بَد

ٌ ی نن ٍ  ٍ نهی دٍنو چٌ ٍاکنشی نشَن نیدن؛ البتٌ بستگی بٌ این داشت کٌ رابط
ٌ طَر پیش برى ٍقتی . با کلی فکر کٌ تَ سرم بَد ناشین رٍ رٍشن کردم. سیهین چ

 .رسیدم، ناى بانَ گفت کٌ سَگل نیاد

*** 

نسخرى نشَ دیگٌ، بیا بریو تنَعٌ برات؛ در ضهن باید برام تعریف کنی کٌ انرٍز چی ! اِ -
 .شد

اٍل رفتیو یٌ کافی شاپ ٍ تهام ناجرا رٍ تعریف . پَفی کشیدم ٍ بلند شدم تا حاضر بشو
. برگشتیو خَنٌ. آخرش يو با خریدن دٍ تا شال ٍ رٍسری سَگل رضایت داد. کردم
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آخر شب نی خَاستیو بخَابیو . باالخرى یٌ رٍز دیگٌ يو با شلَغ کاری يای سَگل گذشت
 :کٌ سَگل بٌ حرف اٍند

 راستی نفًهیدی پدربزرگت چرا درٍغ گفتٌ بَد؟-

 .نٌ، چیزی نگفت-

 .سَگل دیگٌ ادانٌ نداد ٍ با ذينی نشَش خَابیدم

*** 

ٌ يا آنادى ست؟-  نقش

 .آرى، خیالت تخت: سَگل

ٌ ای کٌ نن استراحت نی کردم يهٌ چی گردنت بَدى، خیلی زحهت - اٍن یٌ يفت
 .کشیدی، ان شاءاهلل جبران کنو برات

 برای فرداشب لباس داری؟. چرت نگَ: سَگل

 .آرى، این چندٍقتٌ لباس زیاد خریدم-

 .یٌ چیز خفن بپَش، بٌ يرحال عرٍسِی یلدا تهام فانیل يای نادرت يستن: سَگل

 .نن نثل يهيشٌ لباس نی پَشو، کاری بٌ بقیٌ ندارم-

 .خب پس بزن بریو-

ٌ ای بَد کٌ از خانَادى ی نفاخر خبری نداشتو فقط یٌ بار آیدا زنگ زد ٍ . تقریبًا دٍ يفت
شیدا کٌ استراحت . فرداشب عرٍسی یلدا بَد ٍ نا يهگی دعَت بَدیو. حالو رٍ پرسید

نطلق بَد نهی تَنست بیاد، عهَ يو برای یٌ سهینار پزشکی با زن عهَ نینا رفتٌ بَد 
ٌ ی قایقی . کیش ٍ تا جهعٌ نهی اٍندن برای عرٍسی یٌ پیراين سبز کلفت رٍ کٌ یق
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برای شالو يو یٌ شالی رٍ کٌ قسهت يای حریرش کرم رنگ ٍ . شکل داشت در نظرداشتو
با سَگل یٌ گشتی زدیو ٍ اٍن . قسهت يای کلفتش سبزرنگ يست نی خَام بپَشو

عاشق عرٍسیٌ ٍ فقط کافیٌ عرٍسی دعَت بشٌ، . برای تیپ فرداشبش نقشٌ نی کشید
ٌ يا ذٍق نی کنٌ  .باالخرى ساعت يشت راضی شد برگردیو خَنٌ. عین بچ

 .کاش شیدا يو بَد: سَگل

 .آرى؛ ٍلی سالنتیش نًو ترى-

 راستی تَ نهی خَای در نَرد نادرت بٌ بابا اینا بگی؟-

 .چرا، بٌ زٍدی بًشَن نیگو-

ٌ ت نیشٌ، با یلدا فانیل شدی- چٌ حسی داری از این کٌ با یٌ ِسری . راستی فرزاد پسرخال
 آدم يای جدید فانیل شدی؟

 :نفس عهیقی کشیدم

 .فعالً يیچی؛ یعنی حس خَدم رٍ درست نهی فًهو-

ٌ م زد  :دستی رٍی شَن

ٌ چی درست نيشٌ، بٌ خدا تَکل کن-  .يه

 .لبخند آرٍنی زدم ٍ چیزی نگفتو

*** 

 .سانان، یٌ آينگ شاد بذار حال کنیو: سَگل

 .چشو خانو، يرچی شها بگین: سانان
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برای نن آرایشی با . تا عصر آرایشگاى بَدیو، کارنَن کٌ تهَم شد سانان اٍند دنبالهَن
. تو سبز کار کرد ٍ بٌ پیشنًاد خَدم نَيام رٍ فر درشت زد ٍ نن دم اسبی بستهش

سَگل حرف نی زد ٍ . سَگل يو آرایش بنفش رنگ داشت ٍ نَياش رٍ شینیَن کرد
نشخص بَد يهدیگٌ رٍ خیلی دٍست . سانان با عشق بٌ حرف ياش گَش نی داد

ٍقتی رسیدیو، نن ٍ سَگل بٌ . چَن يَا سرد بَد برای عرٍسی سالن گرفتٌ بَدند. دارن
پالتَم رٍ درآٍردم ٍ پشت . بٌ سهت نیزی رفتیو کٌ خالی بَد. سالن خانو يا رفتیو

 .سَگل صَرتش رٍ تَ آینٌ چک کرد. صندلیو آٍیزٍن کردم ٍ شالو رٍ يو رٍش انداختو

 خَب شدم افسانٌ؟: سَگل

 !خَب چیٌ، عالی شدی-

 :لبخندی زد

 .تَ يو خیلی خَشگل شدی-

ٌ ای نگذشتٌ بَد کٌ عسل اٍند، پیراين سفید پَشیدى بَد کٌ خیلی بًش  چند دقیق
 .نی اٍند

 .نن بٌ نانان گفتو کٌ پیش شها نی شینو، البتٌ اگٌ دٍست داشتٌ باشین: عسل

 .خیلی يو خَشحال نی شیو: سَگل

دقت کٌ کردم . سنگینی نگايی رٍ رٍی خَدم احساس کردم. نن سرم رٍ تکَن دادم
. دیدم سیهین خانو با لبخند نًربَنی نگايو نی کنٌ، تًهینٌ، نادر عسل، يو يهین طَر

ٌ ای زدم ٍ برگشتو  .لبخند دستپاچ

 نادر فرزاد کجاست؟. زشتٌ بدٍن سالم ٍ تبریک اٍندیو نشستیو: سَگل

 :سَگل چشهی چرخَند
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 .پاشَ بریو، زشتٌ. کنار نیز آیدا اینا ایستادى-

استرس گرفتو، نطهئنًا االن يهٌ نَضَع رٍ . بلند شدیو ٍ عسل يو يهرايهَن اٍند
بعد از . ٍقتی رسیدیو، با سالم نا يهٌ با خَش رٍیی جَابهَن رٍ دادن. نی دٍنستند

احَال پرسی ٍ تبریک بٌ نادر فرزاد ٍ یلدا، نن ساکت بَدم؛ ٍلی سَگل از نادر یلدا 
ٌ خاطر نیَندن عهَ ٍ زن عهَ عذرخَايی نی کرد  .ب

 .بشین عزیزم، خستٌ نیشی: سیهین

ٌ خانو با لبخند نگايو نی کردند دیدم سَگل بی خیال دنیا . خَايرش، سهانٌ ٍ تًهین
 .نشستو ٍ تشکر کردم. نشستٌ ٍ يهین طَر عسل

 .عسل حرف نی زد ٍ بقیٌ نی خندیدند

 چرا چیزی نهی خَری عزیزم؟-

 .برگشتو ٍ نگايش کردم، ٍیلچرش کنار صندلی نن بَد

 .نهنَن، فعالً نیل ندارم-

نن برم . دختريای خَشگلو خیلی خَش اٍندین، از خَدتَن پذیرایی کنین: سهانٌ
 .پیش نًهَن يای تازى ٍارد

 .ناشاءاهلل خَشگل بَدین، خَشگل تر شدین: تًهینٌ

ٌ خانو با ناراحتی گفت. سَگل با ذٍق تشکر کرد، نن يو تشکر کردم  :تًهین

آخٌ عزيز نن، چرا نهیری برای عهل پات؟ دکتريا کٌ گفتن انکان بًبَدی يست، اصالً -
ٌ قدر سرتقی  .بذار بٌ دخترت بگو کٌ چ

 االن جای این حرف ياست تًهینٌ؟: سیهین
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ٌ جَن بتَنٌ: تًهینٌ  .نگٌ چیٌ، احسان کٌ از پِس تَ برنهیاد شاید افسان

 انکان بًبَدی چند درصدى؟-

ٌ خانو پَفی کشید  :تًهین

 .دکتر نیگٌ پنجاى پنجاست؛ ٍلی باید انید داشت، اگٌ خدا بخَاد شفا پیدا نی کنٌ-

 :سیهین خانو شهاتت بار نگايش کرد ٍ رٍ بٌ نن گفت

 .ذينت رٍ درگیر نکن دخترم، نن بٌ این ٍضعیت عادت دارم-

 .اگٌ این طَر باشٌ باید عهل کنید-

 :سَگل لبخندی زد

 .نن با بابا صحبت نی کنو یٌ پزشک حاذق نعرفی کنٌ-

ببین زن دایی دیگٌ نهی تَنی حرف يهٌ رٍ پشت گَش بندازی، نخصَصًا : عسل
 .دخترتَن

 .نن يو با نظر جهع نَافقو: آیدا

عسل ٍ سَگل رفتن ٍسط برقصن؛ ٍلی نن . سیهین خانو لبخندی زد ٍ چیزی نگفت
ٌ خاطر کهردردم ترجیح دادم فعالً بشینو  .ب

ٌ ت سر نیرى: سیهین  .چرا نرفتی؟ پیش نا حَصل

ٌ کو بگذرى نیرم -  .کهردرد دارم؛ ٍلی ي

 .نَشیدنی گرم بخَر خَبٌ: سیهین



 

www.lovelyboy.blog.ir 

330 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

نهی دٍنو چرا نثل قبل نبَدم، تَ این ندت کَتاى حسو بًش . فًهیدى بَد نشکلو چیٌ
درٍغ چرا، حس نی کردم بًش احتیاج دارم، خصَصًا االن کٌ چندسالٌ . عَض شدى بَد

 .یکی از خدنٌ رٍ صدا زد ٍ گفت یٌ فنجَن نبات داغ برام بیارى. بابا رٍ يو از دست دادم

 .نهنَن -

 :لبخندی زد

 .يَا سردى گلو باید بٌ فکر خَدت باشی، نخصَصًا تَ این دٍرى -

 .درست نی گین-

ٌ خانو يو رفتٌ، احتهاالً نی خَاستن تنًانَن بذارن  .دقت کردم دیدم تًهین

 کسی تَ زندگیت نیست دخترم؟ -

 .نتعجب نگايش کردم، ننظَرش رٍ کٌ فًهیدم خجالت کشیدم

 .نٌ -

 !خجالت ندارى کٌ گلو -

 .لبخند زدم ٍ چیزی نگفتو

شاید خَدت باٍر نکنی؛ ٍلی ... خیلی خَشحالو کٌ نی بینهت، این کٌ کنارنی: سیهین
 .خیلی دٍستت دارم

 .درستٌ اشتباى کردى بَد؛ ٍلی تاٍانشو پس دادى بَد. بغض کرد، دلو بٌ حالش سَخت

 .باٍر نی کنو، بٌ عشق نادريا ييچ ٍقت نهیشٌ شک کرد -

 :اشکش رٍ با نَک انگشت گرفت، لبخند بی جَنی زد
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ٌ ش از تَ تعریف . نحهَد برای تربیتت کو نذاشتٌ - قبل از اٍن شب، آیدا ٍ عسل يه
ببخشید کٌ این رٍ نیگو عزیزم، . يهَن ٍقت يو خیلی دٍست داشتو ببینهت. نی کردن

نی تَنی نن رٍ ببخشی؟ اگٌ پدرم زندى بَد حتهًا ازش گلٌ نی کردم کٌ چرا اٍن يهٌ 
تَ این . شاید فکر نی کرد لیاقت داشتنت رٍ ندارم. سال ٍاقعیت رٍ ازم پنًَن کردى بَد

ٌ ی فکرم بخشیدى شدن از جانب تَ بَدى  .پَنزدى رٍز يه

ٌ ش انداختو نطهئنو کٌ غریبٌ يو بَد ٍ در حقو بدی . نگايی بٌ صَرت زیبا، انا شکست
غهگین نگايو نی کرد، سرم . کردى بَد بخشیدى بَدنش، چٌ برسٌ بٌ این کٌ نادرم باشٌ

 .رٍ تکَن دادم

 .بخشیدنتَن -

 :نتعجب نگايو کرد

 راست نیگی؟ -

 :لبخند زدم

 .بلٌ؛ انا شرط دارى -

 :دستو رٍ گرفت

 .قربَن شکل نايت برم، ير چی باشٌ قبَلٌ -

 .این کٌ رضایت بدین برای عهل -

 :خندید

 .بٌ رٍی جفت چشو يام نادر -
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ٌ ی دختريا يهراى شدم احساس آرانش . عرٍس ٍ داناد اٍندند ٍ نن يو با سَگل ٍ بقی
 .نی کردم، ٍاقعًا بخشیدن لذت بخش ترین کار دنیاست

سَگل کٌ فًهید خیلی خَشحال شد ٍ اٍن يو نعتقد بَد کٌ شاید سیهین اشتباى کردى؛ 
ساعت دٍازدى عرٍسی تهَم شد ٍ نن بٌ . انا اطرافیان يو بٌ این اشتباى دانن زدند

 .يهراى سَگل از سالن اٍندم بیرٍن

ٌ طَر نگايت نی کنٌ، کاش نی شد باياش نی رفتی... الًی: سَگل  .افسانٌ ببین نادرت چ

 :زدم بٌ بازٍش

 اگٌ نی خَای با آقاتَن تنًا باشی، نن با آژانس نیرم، خَبٌ؟ -

 :چشو غرى ای رفت

 .چرت ٍ پرت نگَ، بریو -

 .چَن تَ تاالر خداحافظی کردیو از دٍر سری تکَن دادم ٍ سَار ناشین شدم

*** 

ٌ چی رٍ از اٍل براشَن . تَ کتابخَنٌ رٍبرٍی عهَ، زن عهَ ٍ ناى بانَ نشستٌ بَدم يه
ٌ ی اسفندیار ٍ خالف کاری ياش عهَ ساکت ٍ نتفکر بَد، . گفتو، البتٌ با سانسَر قضی

ننتظر بٌ عهَ . زن عهَ با لبخند نگايو نی کرد ٍ ناى بانَ يو انگار از این اتفاق راضی بَد
 :نگاى نی کردم کٌ باالخرى سکَت رٍ شکست

نن از خیلی چیزيا خبر نداشتو، نادرت اشتبايی تَ جٍَنیش کردى؛ انا نهی دٍنو  -
قطعًا اگٌ نحهَد نی دٍنست کٌ . پدربزرگت چرا يهچین کاری در حق دخترش کردى

 ...نادرت تَ رٍ نی خَاستٌ
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 :پَفی کشید ٍ ادانٌ داد

ٌ چیز بٌ تَ بستگی دارى، اگٌ بخشیدیش حرفی نیست؛ درضهن نن  - بٌ يرحال يه
 .خیلی خَشحالو کٌ عاقالنٌ تصهیو گرفتی

 .ناى بانَ ٍ زن عهَ يو حرف عهَ رٍ تایید کردند. لبخند اطهینان بخشی زد

 نی خَام بدٍنو برم یا نٌ؟. راستش دیرٍز زنگ زد ٍ برای انشب دعَتو کرد -

دخترم آدم دعَت کسی رٍ رد نهی کنٌ، بی احترانیٌ؛ خصَصًا کٌ اٍن شخص نادرت : عهَ
 .باشٌ

 .چشو -

دٍش . ناى بانَ خیلی خَشحال بَد. عهَ ٍ زن عهَ کٌ رفتن زنگ زدم ٍ گفتو کٌ نیرم
 .دٍ ساعت بعد کانالً آنادى رفتو پایین. گرفتو ٍ شرٍع بٌ آنادى شدن کردم

ٌ خاطر این کٌ آیدا تاکید کردى بَد ناشین رٍ بردم  ٌ گلی خریدم ٍ ب نثل سری قبل دست
ٍقتی رسیدم زنگ رٍ زدم ٍ در بزرگ باز شد ٍ ناشین رٍ بردم تَ حیاط ٍ پارکش . داخل
ساعت چًار بَد، نهی خَاستو این قدر زٍد بيام؛ ٍلی آیدا گفت حتهًا چًار این جا . کردم
ٌ خانو يو حضَر . باشو داخل کٌ رفتو يهٌ جلَی در ننتظر بَدند، حتی یلدا ٍ سهان

با يهٌ رٍبَسی کردم ٍ ٍقتی دیدم سیهین ننتظر نگايو نی کنٌ، جلَی . داشتند
ٌ ی سفیدش رٍ بَسیدم . اٍن يو نتقابالً پیشَنیو رٍ بَسید. ٍیلچرش خو شدم ٍ گَن

ٌ خانو اشک تَ چشو ياش جهع شدى بَد. يهٌ خَشحال نگاى نَن نی کردن  .سهان

ٌ جان يندیش کردین، بریو داخل: آیدا  !ِای بابا خال

 .اشک شَقٌ خالٌ: سهانٌ

*** 
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بلند شدم ٍ رفتو کنار ٍیلچر سیهین خانو . یلدا از سفرشَن بٌ فرانسٌ تعریف نی کرد
ٍقتی دید نشستو پیشش . ينَز برام سختٌ نادر صداش کنو حتی پیش خَدم. نشستو

ٌ م رفت  .بٌ ٍضَح خَشحال شد ٍ کلی قربَن صدق

 خَب يستین؟ -

 .ٍقتی پیشهی از خَب يو بًترم نادر -

 .نن با عهَ راجع بٌ شها صحبت کردم، يهین طَر نشکل پاياتَن -

شاید اٍن يا دٍست نداشتٌ باشن نن رٍ . نٌ دخترم، نهی خَاد عهَت رٍ درگیر کنی -
 .ببینن

 :اخهی کردم

اصالً این طَر نیست، عهَ خیلی خَشحال شد؛ درضهن زن عهَ نینا يو گفت بًتَن  -
 .بگو خیلی دٍست دارى شها رٍ ببینٌ

 .لطف دارن، نینا زن خیلی خَبیٌ؛ نن يو دٍست دارم ببینهش-

 .دختريا يهٌ ترسیدند. با صدای بلند یٌ نفر دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو

 !ای بابا یکی بیاد استقبال نن: نًران

 :با نگاى بٌ نا خندید

 سکتٌ زدین، نٌ؟ -

 !خجالت بکش: آیدا

 .شرنندى، نقاشی بلد نيستو: نًران
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 :رٍی زنین کنار ٍیلچر نشست

ٌ طَرى؟ -  نانان خَشگل نا چ

 .خَبو پسرم، دست از این کاريات بردار-

 :نًران چشهکی بٌ نن زد

ٌ طَرى؟-  خَاير نا چ

 :لبخند زدم

 نهنَن، شها خَبین؟-

 :اخهی کرد

 !ِای بابا نن برادر کَچیکتو چرا رسهی حرف نی زنی. نانان یٌ چیزی بٌ دخترت بگَ-

 .سیهین نی خندید

 .باشٌ، دیگٌ رسهی حرف نهی زنو -

نانان اٍن یکی دخترت رٍ انداختی بٌ انیر بدبخت، این رٍ بٌ . آفرین، حاال شد: نًران
 .کی نی ندازی؟ يرچند این باز بًتر از آیداست

 :سیهین تَبیخ گرانٌ گفت

 !نًران درست صحبت کن -

 :بٌ حرفش خندیدم کٌ با تعجب گفت

 !نگاى اسو شَير اٍند ذٍق کرد -

 !ِا نًران -
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 باز تَ نرسیدى شرٍع کردی پسر؟ -

جالب بَد کٌ جلَی نًران ناخَدآگاى . با صدای احسان سریع شالو رٍ رٍی سرم انداختو
با این حرکتو سیهین ٍ نًران خندیدند؛ ٍلی دختريا . حجاب نداشتو ٍ برام نًو نبَد

 .ایستادم ٍ سالم کردم. يهچنان بٌ صحبتشَن ادانٌ دادند

 .سالم، خَب يستین؟ بفرنایید -

 .نهنَن -

 .نشستو

 .نن برم لباس عَض کنو، نَرچشهی نانان اٍند: نًران

 !بچٌ پررٍ: احسان

 :رٍی نبل کناریش نشست

 خَبی نانان جان؟-

ٌ يام کٌ يستو عالیو-  .آرى پسرم، پیش بچ

خیلی با احترام با . نگايو بٌ آیدا ٍ یلدا بَد؛ ٍلی حَاسو بٌ حرف ياشَن بَد
 .سیهین خانو صحبت نی کرد ٍ جالبیش این جا بَد کٌ خیلی يو لبخند نی زد

 .دخترم با عهَش راجع بٌ عهل صحبت کردى-

 :احسان نگايی بٌ نن انداخت

 .نن کٌ نیگو آلهان عهل کنین بًترى-

 :سکَت رٍ جایز ندٍنستو
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ایشَن يو نصف سال رٍ . پزشکی کٌ عهَ نعرفی کردى سرعت عهلش خیلی باالست-
 .اگٌ ير چی زٍدتر ٍیزیت بشین بًترى. آلهان يستن، تا عید ایران يستش

 .کارت نطبشَن رٍ اگٌ دارین بدین نن یٌ تحقیقی کنو: احسان

 .ناراحت نشدم، بٌ يرحال حق دارى بدٍنٌ

 .تَ کیفو دارم، االن نیارم براتَن -

 .رفتو ٍ از داخل کیفو کارت رٍ برداشتو ٍ آٍردم

 .بفرنایید -

 .نگايی بٌ کارت انداخت

 .برم یٌ تهاس بگیرم: احسان

 .یٌ چیزی بخَر دخترم: سیهین

 :تعارفش کردم ٍ با لبخند برداشت. سیبی برداشتو ٍ پَستش رٍ کندم. تشکر کردم

آیدا پنج سالٌ کٌ ازدٍاج کردى؛ ٍلی احسان نهی دٍنو چرا ازدٍاج . نهنَن خَشگلو -
فکر کنو نًران زٍدتر از برادر بزرگش ازدٍاج . نهی کنٌ، نطهئنو کسی تَ زندگیش نیست

 .راستی بذار بگو آیدا آلبَم يای خانَادگی رٍ بیارى يهٌ رٍ بشناسی. کنٌ

 :رٍ بٌ آیدا گفت

 .آیداجان آلبَم يا رٍ بیار با افسانٌ ببینین -

يهٌ رٍ رٍی نیز جلَی نا . آیدا رفت ٍ بعد پنچ دقیقٌ با سٌ چًارتا آلبَم قطَر برگشت
یکی اٍن يا برداشتند ٍ یکی نن . عسل ٍ یلدا يو اٍندند طرف نا نشستند. گذاشت
بازش کردم ٍ برای ير عکس تَضیحی بًو نی داد ٍ از نناسبت نًهَنی يا . برداشتو
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ٌ ی عسل دیدى بَدم؛ انا بیشترش از . نی گفت بعضی ياش تکراری بَدند ٍ خَن
یکی از عکس يا يهَنی بَد کٌ قبالً دیدى بَدم ٍ کنجکاٍ بَدم بدٍنو . خَدشَن بَد

باالخرى دلو رٍ زدم بٌ دریا ٍ . دختری کٌ کنار گیتا، خَاير بزرگ عسل، ایستادى بَد کیٌ
 :پرسیدم

 این کیٌ سیهین خانو؟-

ٌ خاطر نَع صدازدنش بَدى  .اٍلش ناراحت شد، فًهیدم ب

ببخشید، نن ينَز عادت نکردم بٌ لفظ نادر؛ انا قَل نیدم کٌ حتهًا اٍن جَری کٌ -
 .دٍست دارین صداتَن بزنو

 :خَشحال شد

 کی رٍ گفتی؟. قربَنت برم-

 :عکس رٍ کٌ دٍبارى نشَنش دادم اخهی کرد

ايل غیبت نیستو؛ انا دختر خَبی . دٍست نشترک آیدا ٍ گیتا بَد، اسهش نًساست-
 .این جا اٍندنش اتفاقات بدی رٍ داشت، بیا نزدیک تر برات بگو. نبَد

آیدا يو . نبل خَدم رٍ کشیدم نزدیکش، دقت کردم کٌ عسل ٍ یلدا حَاسشَن نیست
 .رفتٌ بَد سری بٌ دخترش بزنٌ

 :نفسی کشید

از قشر . این دختر لیسانس ندیریت داشت، يهکالس آیدا ٍ گیتا تَ دانشگاى بَد-
اٍایل کٌ نی اٍند خَدش رٍ خیلی خَب نشَن . نتَسط رٍ بٌ پایین جانعٌ بَدن

نی داد، حتی آیدا با پدرش حرف زد کٌ کاری تَ شرکت بًش بدى؛ ٍلی زنان کٌ گذشت 
حرکاتش اصالً . با احسان با عشَى صحبت نی کرد. خَدش رٍ بٌ احسان نزدیک نی کرد
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. نن يو بٌ آیدا گفتو دیگٌ دٍستیش رٍ با اٍن دخترى بٌ يو بزنٌ. نناسب یٌ دختر نبَد
 .نن احسان رٍ تفًیو کردم کٌ بیکارش نکنٌ؛ انا حَاسش بٌ حرکات دختِر باشٌ

 .احسان کٌ اٍند حرفش رٍ با گفتن باقیش برای بعد قطع کرد ٍ زٍد آلبَم رٍ بست

 .پزشک خَبیٌ نادر، برای پس فردا برات ٍقت گرفتو: احسان

 .نهنَن پسرم-

 .از دخترتَن تشکر کنین -

 .بٌ دنبال حرفش نگايی بٌ نن انداخت، از نگايش دستپاچٌ شدم

 .آرى ٍاقعًا، دختر گلو شهارى ی عهَ نحهدت رٍ بدى یٌ تهاس بگیرم ٍ تشکر کنو: سیهین

 .با گَشیو شهارى رٍ گرفتو ٍ دادم دستش، ٍیلچرش رٍ برد یٌ طرف دیگٌ

 :تازى فًهیدم کسی بٌ جز نا دٍ نفر نیست، ناخَدآگاى گفتو

 پس بقیٌ کجان؟-

 .شها کٌ با تلفن صحبت نی کردین، گفتن بًتَن بگو نیرن تَ باغ-

يَا سرد بَد ٍ قطعًا برای نن کٌ تازى خَب شدى بَدم اصالً درست نبَد برم بیرٍن؛ انا 
 :بلند شدم کٌ برم گفت. نهی دٍنو چرا دٍست نداشتو تنًا بشینو اٍن جا

قطعًا در شرایط عادی راضی بٌ عهل نهی شد، . نادر با ٍجَد شها حالش خیلی بًترى-
ٌ ست ٌ خاطر شها راضی شدى ٍ نطهئنو کٌ این حال خَب دٍطرف بًتَن تبریک نیگو . ب

 .کٌ نادرتَن رٍ پیدا کردید

 :لبخند زدم
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 .نهنَن-

انگار حاال کٌ فًهیدى بَد سیهین نادرنٌ رفتارش بًتر . پالتَم رٍ پَشیدم ٍ رفتو تَ باغ
خیلی دٍست داشتو بدٍنو اٍن دختِر، نًسا جریانش چی بَدى؛ ٍلی درست . شدى بَد

 .بٌ طرفشَن رفتو. دیدنشَن رٍی تاب بزرگ سفیدی نشستن. نبَد دٍبارى بپرسو

 .خَب تنًام گذاشتین-

 :آیدا بلند شد

 .بشین عزیزم، نن برم ببینو این دختر خَابالَ بیدار شدى یا نٌ-

 .کنارشَن نشستو

ٌ طَرى؟-  خَب یلداخانو، زندگی نتايلی چ

 .خَبٌ-

ٌ گلت رٍ ننداختی برانَن: عسل  .ٍلی خیلی نانردی دست

 .عزیزم، بٌ خدا نهی دٍنستو-

 .شَخی کردم عرٍس خانو: عسل

با . باالخرى رفتیو تَ خَنٌ. این قدر حرف زدیو کٌ نفًهيديو کی ساعت يفت شدى
ٌ ای نیست ٌ ی شکایت از . حرف ياشَن فًهیدم اسفندیار رفتٌ ترکیٌ ٍ یٌ يفت قضی

عسل کٌ . انیدٍارم عهل سیهین قبلش باشٌ. اسفندیار قرارى دٍ يفتٌ بعد شرٍع بشٌ
دیدم احسان آنيتا رٍ بغل گرفتٌ، باياش . رفت نن ينَز داشتو پالتَم رٍ درنی آٍردم

این قدر ناز نی خندید کٌ آدم دٍست داشت تَ بغلش . حرف نیزد ٍ اٍن يو نی خندید
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. کو کو نگايو رفت بٌ داییش، انگار بعد از سیهین با آنيتا خیلی نًربَن بَد. بچلَنتش
 :نن يو خَدم رٍ نَاختو، رفتو جلَ بٌ آنيتا گفتو. برگشت ٍ نگايو رٍ غافلگیر کرد

ٌ ی خَابالَ، چٌ ناز نی خندی تَ-  !سالم خانو خَشگل

 :دستام رٍ باز کردم

 نهیای بغلو؟-

چَن بٌ صَرت پچ پچ براش حرف نی زدم باز يو خندید ٍ خَاست بیاد بغلو؛ ٍلی 
 .احسان ٍلش نهی کرد

 .نگايش کردم، انگار حَاسش نبَد

 نیشٌ بدینش بغلو؟-

ٌ يا باال رفت بٌ آنيتا نگاى . سری تکَن داد ٍ آنيتا رٍ داد بغلو ٍ بی يیچ حرفی از پل
 :لبخندی زدم ٍ آرٍم گفتو. کردم، با چشو يای درشت شدى نگايو نی کرد

 داییت چش شد؟-

ٌ ش رفتو . رفتو کنار بقیٌ یلدا تَ پذیرایی نشستو. دٍبارى خندید کٌ کلی قربَن صدق
 .داشت با فرزاد صحبت نی کرد، سالم کردم ٍ جَابو رٍ داد

 آنی خَشگلٌ گرسنٌ نیست؟-

 .فکر نکنو، آیدا تازى بًش فرنی داد: یلدا

 :سیهین خانو فقط بٌ نن نگاى نی کرد ٍ چشو ياش برق نیزد

 .اذیتت نی کنٌ بدى آیدا-
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 .این خَشگلٌ اذیت ندارى کٌ-

 .آیدا ٍ احسان بٌ يهراى نًران اٍندن نشستن. ُلپ سفید ٍ تپلش رٍ بَسیدم

 .برای خَدت: آیدا

 .پس چی؟ بردنش حق نداری چیزی بگی-

خدا خیرت بدى، تَ دختر رٍ ببر، نادرشو نی دیو بٌ انیر ببرتش، بلکٌ چند رٍزی : نًران
 .نا نفس بکشیو

 .يهٌ خندیدیو ٍ آیدا نرتب حرص نی خَرد

خیلی  يو خَبٌ، فقط یٌ کو بٌ جَن . با خانو نن درست صحبت کن نًران: انیرارسالن
 .نن غر نی زنٌ

 .رفت کنار آیدا نشست ٍ دستش رٍ دٍر کهر آیدا حلقٌ کرد

 !احسان تَ یٌ چیزی بگَ. لَس نشَ، تَ يو بدتر از نًرانی: آیدا-

 .احسان خندید ٍ چیزی نگفت

 .بیا این برادرت يو سکَت کرد، سکَت يو عالنت رضاست: انیرارسالن

نثل این کٌ يهٌ بٌ اخالق نًران ٍ انیرارسالن عادت داشتن ٍ فقط بٌ بحثشَن 
نیو ساعتی . آنيتا يو بغل نن دستاش رٍ بٌ يو نی زد ٍ جیغ نی کشید. نی خندیدند

آیدا صندلی نخصَص آنيتا . گذشت کٌ خدنتکار گفت شام حاضرى ٍ يهٌ رفتیو سر نیز
 .چند ندل غذا بَد کٌ نن فسنجَن کشیدم. رٍ آٍرد ٍ گذاشتش رٍش

چَن شخصیت . اسفندیار نبَد ٍ يهٌ خیلی راحت غذا نی خَردن ٍ صحبت نی کردند
ٌ يای خَدش يو باياش راحت نیستند  .خشکی دارى، فًهیدم يیچ کس، حتی بچ
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*** 

 .آخر شب بَد کٌ آنادى شدم برم

 .کاش شب رٍ این جا نی نَندی نادر: سیهین

ٌ ی دیگٌ حتهًا نی نَنو. نهنَن، زحهت دادم، ناى بانَ يو تنًاست-  .دفع

 .جلَش نشستو کٌ پیشَنیو رٍ بَسید. لبخند غهگینی زد ٍ گفت خو بشو

 .بذار نًران يهرايت بیاد. خدا بٌ يهرات-

 .نٌ، ناشین آٍردم-

 .آیدا نادر نًران ٍ صدا کن. نی دٍنو عزیزم، آخر شب درست نیست تنًا باشی-

 :بعد دى دقیقٌ آیدا با احسان اٍند ٍ گفت

 .احسان يهرات نیاد. ببخشید نًران حهَم بَد، گفت فکر نهی کرد بری-

 .خداحافظ. خَايش نی کنو-

 :بٌ سهت بی ام ٍ نشکی رنگی رفت. اٍندیو بیرٍن

 .اگٌ نشکلی نیست با ناشین نن بریو، فردا صبح نی فرستو ناشینتَن رٍ بیارن-

 .ببخشید شها رٍ يو تَ زحهت انداختو. نٌ نشکلی نیست-

 :ريهَت ناشین رٍ زد

 .زحهتی نیست، بفرنایید-
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با یٌ سرعت ثابت ٍ کانالً ریلکس رانندگی . از در بیرٍن رفت. نشستو ٍ کهربند رٍ بستو
نگاى کَتايی بًش انداختو؛ شلَار جین، پلیَر کرم رنگ با کت نشکی رنگی . نی کرد

 .سرم رٍ بٌ سهت شیشٌ چرخَندم کٌ صداش رٍ شنیدم. پَشیدى بَد

 دٍست ندارین کنار نادرتَن زندگی کنین؟-

 :بٌ سهتش برگشتو

قطعًا ير دختری دٍست دارى کنار ٍالدینش زندگی کنٌ ٍ نن يو نستثنا نیستو، -
ٌ طَر؟  چ

 .نادر با نن حرف زدن ٍ گفتن بٌ شها بگو، ببینو نظرتَن چیٌ-

ٌ ی نن - ٌ زٍد بٌ دیدنشَن بيام؛ انا زندگی تَ جایی کٌ خَن نن سعیو رٍ نی کنو زٍد ب
 .نیست فکر نهی کنو درست باشٌ

 :اخهی کرد

 .فکرتَن کانالً غلطٌ. شها يو بٌ اندازى ی نا حق دارین-

ٌ ی پدرم، تنًا يو زندگی نهی کنو-  .نن خَدم خَنٌ دارم، خَن

ٌ ی نن بَد کٌ بگو-  .ٍظیف

 .شها يهٌ بٌ نن لطف دارین-

 :جلَی در کٌ رسیدیو گفتو

 .بفرنایید داخل. خیلی نهنَن آقا احسان-

 :سری تکَن داد
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 .نهنَن. کاری نکردم-

ينَز ایستادى بَد، سری براش . خداحافظی کردم ٍ پیادى شدم، در رٍ با کلید باز کردم
صدای الستیک ياش . در رٍ بستو. تکَن دادم ٍ اٍن يو بٌ يهَن شکل جَابو رٍ داد

بعد از کلی جَاب کٌ در نقابل سَاالت ناى بانَ دادم باالخرى . نشَن از رفتنش نی داد
لباسو رٍ عَض کردم ٍ بٌ انشب ٍ خصَصًا رفتاريای احسان . رضایت داد برم بخَابو

از بی خَابی . عجیب بَد کٌ این قدر بٌ رفتار ٍ اخالق یٌ نرد فکر نی کردم. فکر نی کردم
ٌ ش حَاسو نی رفت بٌ پسری کٌ تا بٌ حال رٍی خَشی بٌ نن . دیٍَنٌ شدى بَدم يه

 .نهاز قضاشدى م رٍ خَندم ٍ با ذينی نشَش خَابیدم. نشَن ندادى

*** 

ٌ ی یٌ رستَران سنتی دستو بَد ٍ داشتو ایراداتش رٍ نی گرفتو نگايی بٌ ساعت . نقش
بعد از . قرار بَد سَگل بیاد جای نن تا نن برم بیهارستان. انداختو، نزدیک بٌ دٍ بَد

دیشب آیدا کنارش بَد ٍ نن . ٍیزیت، دکتر عهل رٍ برای پنجشنبٌ، یعنی فردا تعیین کرد
رفتار عهَ ٍ زن عهَ خیلی خَب بَد ٍ دیرٍز يو برای . يو انشب نی خَاستو بهَنو

سَگل کٌ اٍند کاريای نَندى . اسفندیار ينَز از ترکیٌ برنگشتٌ بَد. نالقات اٍندى بَدن
 .رٍ سپردم بًش

احسان یٌ اتاق خصَصی خیلی . نیو ساعت بعد رسیدم بیهارستان ٍ بخش زنان رفتو
ایستادم تا حالو جا بیاد . چَن دٍیدى بَدم، نفس نفس نی زدم. بزرگ براش گرفتٌ بَد

 .بعد برم داخل

 چیزی شدى؟-

 :سری تکَن دادم. احسان بَد کٌ با چند ٍرقٌ دستش نی خَاست برى تَ اتاق

 .نٌ، تندتند راى نی اٍندم. سالم-
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یٌ سالم کلی . يهٌ اٍندى بَدن. در رٍ باز کردم ٍ رفتو تَ، اٍن يو پشت سرم اٍند
 .رفتو جلَ ٍ دستش رٍ گرفتو. سیهین دستش رٍ بٌ طرفو دراز کرد. کردم

 خَب يستین؟-

 .نهنَن دخترم، تَ رٍ کٌ دیدم بًتر شدم_

 سرکار بَدی؟: نًران

ٌ کو کارم طَل کشید دیر رسیدم-  .آرى، ی

يهٌ تا آخر ٍقت بَدند ٍ بٌ زٍر رفتن، عهَ يو نن رٍ کشید کنار ٍ گفت ير کاری داشتو 
 .حتهًا تهاس بگیرم

ٌ ای نادر، نی رفتی خَنٌ استراحت نی کردی-  .خست

 .یٌ لیَان آب پرتقال طبیعی براش ریختو ٍ دادم دستش

 .خستگی برای چی؟ کاريام رٍ يهٌ رٍ ریختو رٍ سر سَگل-

 :لبخندی زد

ٌ يایی تربیت کردى-  .يزار ناشاءاهلل. ير دٍشَن باادب، شَخ ٍ خَش اخالق! نینا چٌ بچ

 :خَاستو باياش شَخی کنو گفتو

 !از اٍن يا تعریف کنین حسَدی نی کنو يا-

 :بلند خندید

 .تَ برای نن َتکی. فدای تَ بشو نن گلو-

 راستی نانان اٍن رٍز گفتین چٌ نذری دارین؟-
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. بعد چند لحظٌ اشک ياش ریخت. جَابو رٍ نداد، برگشتو دیدم با تعجب نگايو نی کنٌ
ٌ ش شرٍع شد فًهیدم کٌ ناخَدآگاى نادر صداش زدم ٍ خَدم يو  يهین کٌ گری

 .جلَ رفتو ٍ دستش رٍ گرفتو. نفًهيدم چرا

 چرا گریٌ نی کنین؟-

اشک شَقٌ . چَن با این کٌ لیاقت نادر شنیدن از زبَن تَ رٍ نداشتو ٍ تَ صدام زدی-
 .نادر

 !این چٌ حرفیٌ-

 :قطع کرد ٍ گفت. گَشیش زنگ خَرد، نثل این کٌ احسان بَد

ٌ جان نادر، احسان بَد گفت بری پایین یٌ ِسری ٍسیلٌ آٍردى-  .افسان

 .بلند شدم

 .چشو-

 .پالتَ تنت کن سردت نیشٌ. چشهت بی بال عزیز دلو-

ٌ خاطر این کٌ نادر . پالتَم رٍ پَشیدم ٍ از اتاق بیرٍن اٍندم خیلی خَشحال بَد، فقط ب
ٌ ای یٌ نگاى بٌ خَدم انداختو. صداش زدم نانتَی نشکی، شلَار جین، : تَ در شیش

ٌ ای ٌ ی نشکی با پالتَی سَرن ٍقت نکردم برم خَنٌ لباس عَض کنو؛ يرچند کٌ . نقنع
ٌ ش خَرد بًو. خیلی نًو نبَد عذرخَايی . از در بیهارستان کٌ خارج شدم، یٌ نفر تن

 .کرد، برگشتو جَابش رٍ بدم در کهال تعجب نايان، برادر سانان رٍ دیدم

 .سالم-

 .اٍن يو اٍلش تعجب کرد؛ انا زٍد بٌ خَدش اٍند
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 سالم، خَب يستین؟-

ٌ طَرن؟-  نهنَن، شها خَبین؟ خانَادى چ

 :سری تکَن داد

 چیزی شدى؟ بیهارستان چرا؟. يهٌ خَبن نهنَن-

 .نادرم بستری يستن. نٌ، چیزی نیست-

باز يو تعجب کرد؛ ٍلی چیزی نگفت ٍ بعد از پرسیدن اسو دکتر نانان ٍ در آخر آرزٍی 
سریع رفتو تَ حیاط ٍ باالخرى ناشین احسان رٍ پیدا کردم، زدم بٌ . سالنتی، رفت

 .شیشٌ ٍ پیادى شد

 .سالم-

در عقب ناشین رٍ باز کرد ٍ ساک . سری تکَن داد ٍ کانالً خشک ٍ جدی سالم کرد
از برخَردش ناراحت شدم ٍ کانالً نختصر خداحافظی کردم، . کَچیکی رٍ داد دستو

 .چند قدنی رفتٌ بَدم کٌ صداش رٍ شنیدم. حتی نپرسیدم چی يست ٍ کی فرستادى

 .نثل این کٌ این جا يو قرار نی ذارین-

 .اخهی کردم ٍ برگشتو طرفش، کانالً عادی ٍ خَنسرد نگايو نی کرد

 .نتَجٌ ننظَرتَن نهیشو-

ٌ خاطرش نن رٍ نعطل کردين؟-  یعنی نی خَاین ننکر آقایی بشین کٌ ب

 :عین خَدش جدی شدم. ننظَرش بٌ نايان بَد
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پزشک يستن ٍ قطعًا . اٍن آقا برادر يهسر سَگل يستش ٍ نا یٌ جَريایی فانیلیو-
اٍندنشَن بٌ این جا بٌ دلیل شغلشَنٌ نٌ قرار؛ در ضهن، شرنندى کٌ شها رٍ ننتظر 

 .گذاشتو، خداحافظ

تَ آسانسَر تازى یادم افتاد کٌ نن ٍ با . برگشتو ٍ بی تَجٌ بًش رفتو داخل ساختهَن
! پس برای يهین نی گفت این جا يو قرار نی ذارم. نايان تَ کافی شاپ پاساژ دیدى بَد

ٌ ش زیر سر اٍنٌ این يهٌ سال دست از پا خطا نکردم، . خدا بگو چیکارت نکنٌ سَگل، يه
بعد یٌ نفر با چیزی کٌ دیدى فکر نی کنٌ نا با يو دٍستیو ٍ انشب يو قرار داشتیو، از 

بٌ اتاق ! حاال چٌ فکری در نَردم نی کنٌ. شانس نن يو اٍن یٌ نفر باید احسان باشٌ
ٌ خانو یٌ کو غذا برای نن ٍ یٌ سری خرت ٍپرت گذاشتٌ . برگشتو ٍ نانان گفت سهان

 !برای یٌ ساک چٌ اتفاقاتی افتاد

ٌ ست قربَنت برم-  .بخَاب نادر، چشو يات خست

 .اشکالی ندارى-

ٌ طَر تا االن سر پا نَندی؟-  نٌ دخترم، با این يهٌ خستگی چ

 .چند قاشق غذا خَردم ٍ خَابیدم

*** 

ٌ خانو بی تابی نی کرد، زن عهَ دعا نی خَند، نن ٍ  پشت در اتاق عهل ننتظر بَدیو؛ سهان
ساعت نٌ صبح عهل شرٍع شدى بَد ٍ االن کٌ . آیدا يو کنار يهدیگٌ نشستٌ بَدیو

نًران چند بار گفت نايار بخَرم؛ ٍلی . ساعت یک بَد ينَز خبری از اتاق عهل نداشتیو
آیدا بٌ . زن عهَ صبح برام ساندٍیچ الَیٌ آٍردى بَد خَردم ٍ اصالً نیلی بٌ نايار نداشتو

ٌ خانو ٍ برد، فقط نن ٍ احسان ٍ زن عهَ بَدیو . اصرار يهسرش رفت ٍ نًران يو سهان
 :زن عهَ کتابش رٍ بست
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 .نگران نباش عزیزم، بٌ خدا تَکل کن-

ٌ ای زدم  :لبخند خست

 .چشو-

حدٍديای ساعت دٍ بَد کٌ دکتر اٍند بیرٍن ٍ گفت عهل با نَفقیت تهَم شدى ٍ باید 
احسان بٌ نًران زنگ زد ٍ تا اٍن يا برگشتن، از . ننتظر باشیو تا از ریکاٍری بیاد بیرٍن

تا ساعت نالقات نَندیو ٍ بعدش سهانٌ یا يهَن خالٌ يهٌ . ریکاٍری آٍردنش بیرٍن
ٌ زٍر فرستاد بریو خَنٌ ٍارد حیاط بیهارستان کٌ شدم آى از نًادم بلند شد، ناشینو . رٍ ب
خَاستو برم . اگٌ زٍدتر یادم نی افتاد با عهَ این يا نی رفتو. رٍ سعید دیشب بردى بَد

 :دنبال آژانس کٌ نًران سریع خَدش رٍ بًو رسَند

 ناشین نیاٍردی؟-

 .نٌ، حَاسو نبَد، دیشب گفتو سعید بیاد ببرتش-

 :اخو کرد

 ایشَن کی باشن؟-

 .برادر سَگل، پسرعهَم؛ درضهن داداشو حساب نیشٌ! نًران_

 :خندید

خالٌ دیشب گفت خستٌ . نعلَنٌ حالت اصالً خَش نیست. باشٌ، بریو نی رسَنهت-
 .بَدی، کاش نهی ذاشتیو بیهارستان بهَنی

 .نٌ، خَبو؛ فقط یٌ نقدار کو خَابی دارم کٌ بخَابو درست نیشٌ-

 .نًران نگايی بًو انداخت، بخاری رٍ زیاد کرد. خیلی سردم بَد، دست يام رٍ بًو زدم
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 .شنیدم خیلی حساسی! آخٌ دختر خَب، چرا نراقب خَدت نیستی؟ سرنا نخَری-

 :لبخند زدم

 !خَب آنار نن رٍ درآٍردی  يا-

 .نثل این کٌ خَايرنی خانو  خَشگلٌ-

ٌ نَن خیلی صهیهی شدى ٍ نن تَ زندگیو داشتو  جالب بَد تَ این ندت کَتاى رابط
باز يو فکرم . ٍابستگی يای جدیدی رٍ تجربٌ نی کردم، بعد از نادرم نًران دٍنیش بَد

. رفت سهت احسان، انرٍز يو خیلی خشک ٍ سردتر از دیشب بايام برخَرد کرد
ٌ م . نفًهيدم چی شد کٌ کو کو چشو يام گرم شد ٍ خَابو برد با احساس دستی کٌ گَن

با نًربَنی . رٍ نَازش نی کرد چشو يام رٍ باز کردم ٍ نًران رٍ نزدیک بٌ خَدم دیدم
 :نگايو کرد

ٌ قدر داغی-  ببرنت دکتر یا زنگ بزنو عهَت بیاد؟! چ

 .خَدم يو احساس داغی نی کردم. راست نشستو ٍ دستی بٌ صَرتو کشیدم

 .بیا تَ، ناى بانَ يو خَنٌ نیست، تنًام. نٌ نًران جان، نرسی خَب نیشو-

 نزاحو نباشو؟-

 .این چٌ حرفیٌ، پیادى شَ-

 .چشو_

 .در رٍ باز کردم

 .بفرنایید، خیلی خَش اٍندی-

 :خندید
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ٌ ی خَشگلی داری. نهنَن-  .چٌ خَن

 .قابل داداشو رٍ ندارى-

ٌ م اٍن . نشخص بَد کٌ از لفظ داداش خَشش اٍندى، دستش رٍ انداخت دٍر شَن
 .تعریف نی کرد ٍ نن نی خندیدم

 .بشین نًران جان، نن لباس عَض کنو نیام-

 .برٍ عزیزم، راحت باش-

رفتو باال ٍ زٍدی لباسو رٍ با یٌ شلَار نشکی ٍ پَلیَر سبز عَض کردم، نَيام رٍ بافتو ٍ 
 .زٍدی رفتو پایین

نًران برای ناى بانَ زبَن نی ریخت ٍ سرش رٍ گرم . تَ آشپزخَنٌ شام آنادى نی کردم
ٌ ش رٍ درست کردى بَد. کردى بَد  .از شانس نًران، ناى بانَ غذای نَردعالق

 .خدا حفظش کنٌ برادرت رٍ، خیلی خَن گرم ٍ خاکیٌ: ناى بانَ

 .لبخند زدم ٍ سری تکَن دادم

ٌ ست: ناى بانَ  .ساعت نٌ شدى زٍد شام ببریو، پسرم گرسن

ٌ جَری دل ناى بانَ رٍ بردى  .شام با شَخی ٍ ادايای نًران خَردى شد! ببین چ

نیگو شها با این دست پخت ! دستتَن درد نکنٌ خیلی خَشهزى بَد، ٍای ترکیدم: نًران
 خَشهزى تَن چرا افسانٌ این قدر نی قلیَن نَندى؟

این دختر نگٌ بٌ حرف نن گَش نیدى؟ چند قاشق نی خَرى . نَش جَنت پسرم: ناى بانَ
 !نیگٌ سیر شدم

 .با تعجب نگايشَن نی کردم
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 !ٍرپریدى غذات رٍ خَب بخَر دیگٌ: نًران

 !ِای بابا، چیکار بٌ نن دارین-

 .تا تَ باشی بٌ حرف بزرگ تر از خَدت گَش بدی: ناى بانَ

دٍ تا چای برام ریخت با گز ٍ . خَدش ظرف يا رٍ جهع کرد ٍ نذاشت کهکش کنو
 .شیرینی گذاشت تَ سینی ببرم

ٌ ای چای رٍ تَ آالچیق بخَریو؟ یٌ کو حرف بزنیو: نًران  .حیاط قشنگی دارین، پای

 .بریو-

 .پس بدٍ لباس بپَش سرنا نخَری: نًران

تَ آالچیق . رفتو سَیی شرتو رٍ رٍ لباسو پَشیدم ٍ شال ضخیهی انداختو رٍ سرم
 .ٍقتی نن رٍ دید گفت کنارش بشینو. نشستٌ بَد ٍ سینی چای رٍ يو بردى بَد

، نن  اٍل از حسو بگو. خیلی ٍقتٌ نی خَاستو بايات حرف بزنو؛ ٍلی فرصت نشد: نًران
خیلی خَشحالو کٌ یٌ خَاير جدید دارم ٍ خَشحالو برای این کٌ این قدر فًهیدى بَدی 

ٌ ت با نا عَض نشد شاید درست نباشٌ کٌ بگو . تَ خیلی نًربَنی. کٌ ييچ ٍقت رابط
برای داشتن پدری نثل بابات بًت حسادت نی کنو؛ چَن دختر نًربَن ٍ فًهیدى ای 

خَاستو بدٍنی کٌ نن خیلی دٍستت دارم ٍ نی خَام خَايریت . نثل تَ رٍ تربیت کردى
 .رٍ از نن دریغ نکنی

 .نهی دٍنو چرا با حرف يای نًران بغضو گرفت، شاید چَن صادقانٌ حرفش رٍ زد

شاید . نی خَام کٌ ييچ ٍقت تنًام نذارین. نن يو از داشتن شها خیلی خَشحالو-
بی انصافی باشٌ کٌ بگو از ٍقتی کٌ بابا فَت کردى تنًا شدم؛ چَن اطرافیانو يهیشٌ 

 .بَدن ٍ يَام رٍ داشتن؛ انا گايی خأل ٍجَد نادر آزارم نی داد
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نًران بلند شد ٍ کالفٌ دستی تَ نَياش . باالخرى اشکو ریخت، با دستو پاکش کردم
 :کشید

 .نهی خَاستو ناراحتت کنو، ببخشید-

ٍ برٍش ایستادم  :بلند شدم ٍ ر

 اتفاقًا خَب بَد، باید این حرف يا رٍ نی زدم ٍ کی بًتر از برادرم؟-

خدایا این يهٌ سال برادر . دٍبارى اشک تَ چشو يام جهع شد. برگشت ٍ نگايو کرد
دست ياش ٍ از يو باز کرد ٍ نن از خدا خَاستٌ کٌ بٌ آغَش یٌ ! داشتو ٍ نهی دٍنستو

ٌ ش قرار گرفت، با صدای . نفر احتیاج داشتو خَدم رٍ انداختو بغلش سرم کٌ رٍی سین
ٌ ش رٍ يو گذاشت رٍ . بلند زدم زیر گریٌ یٌ دستش رٍ رٍی کهرم گذاشت، دست دیگ

احساس اننیت ٍ آرانش چیزی . چَن شالو افتادى بَد نَيام رٍ نَازش نی کرد. سرم
 .بَد کٌ از آغَش نًران بٌ نن ننتقل نی شد

 .دیگٌ ييچ ٍقت تنًا نیستی، نن کٌ تا آخر دنیا پشتتو. آرٍم باش عزیزم: نًران

با لبخند نًربَنی نگايو . نفس عهیقی کشیدم ٍ سرم رٍ برداشتو. رٍی نَيام رٍ بَسید
 .نی کرد

 .نهنَن نًران، ببخشید اذیتت کردم-

 :اشک يام رٍ پاک کرد

 اذیت چیٌ دیگٌ خَشگلٌ؟ راستی تَ نهی خَای بٌ فکر این بَیی کٌ نیاد باشی؟-

 :نتعجب بینیو رٍ جهع کردم

 چٌ بَیی؟-
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 !ناراحت نشی يا-

 .لباسو رٍ بَ کردم کٌ از این حرکتو زد زیر خندى! خاک بر سرم نکنٌ بَ نیدم

 چرا نی خندی؟-

ٌ نَندى ی خندى ش گفت  :با ت

 .نٌ قربَنت بشو، ننظَرم بَی ترشیدگیٌ-

 .چشو يام گرد شد

 !نًران-

ٌ ای ترى يا- بدبخت انیر تا چند سال دیگٌ ! خدایی این آخر صدات بَد؟ آیدا از تَ حرف
 !ناشنَا نیشٌ

 :خندیدم

 .دیٍَنٌ-

 .بریو تَ سردى، نی ترسو سرنا بخَری-

 .اگٌ دٍست داری انشب رٍ بهَن-

ٌ ی خَدشَنٌ، احسان يو کٌ رفتٌ اٍن جا-  .اگٌ نزاحو نیستو نی نَنو. آیدا کٌ خَن

 .این چٌ حرفیٌ نًران جان، بریو داخل بٌ ناى بانَ بگو، نطهئنو خیلی خَشحال نیشٌ-

بٌ ناى بانَ کٌ گفتو کلی خَشحال شد ٍ دى دفعٌ از نًران پذیرایی کرد، يربار يو با یٌ 
نًران يو دست رد ! نهی دٍنو ِکی کیک فنجَنی ٍ شکالتی رٍ آنادى کردى بَد. چیز جدید

ٌ ش نهی زد  .بٌ سین
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ٌ ش نیگٌ نیل ندارم، جا . بخَر پسرم، نگٌ این کٌ تَ بخَری: ناى بانَ خَايرت کٌ يه
 .ندارم

 ِا خب چیکار کنو؟-

 .ناى بانَ چشو غرى ای بًو رفت ٍ بلند شد برى نهازش رٍ بخَنٌ

 !از دستت شکارى يا: نًران

 .نهی دٍنو انرٍز چرا بٌ خَرد ٍ خَراک نن گیر دادى-

 .از بس کٌ الغری عزیز نن، یٌ کو بٌ خَدت برس: نًران

 خَابت نیاد؟. بابا خب نعدى ی نن يو يهین قدر جا دارى-

ٌ ای. یٌ فیلو ببینو يهین جا نی خَابو: نًران  .تَ برٍ بخَاب خست

ٌ ست، نی خَابو. پس با يو ببینیو-  .فردا جهع

فیلو جالبی بَد ٍ تا آخرش رٍ . یٌ فیلو اکشن کٌ تَ گَشیش داشت، گذاشت دیدیو
ساعت از دٍ گذشتٌ بَد کٌ . دیدم، ناى بانَ خَابش گرفتٌ بَد ٍ شب بخیر گفت ٍ خَابید

 .فیلو تهَم شد

ٌ ای، آیدا بَد تا االن دى بار ُغر نی زد کٌ این چیٌ: نًران  !خَشو اٍند برا فیلو پای

 .نن يهٌ ژانر فیلو نی بینو، البتٌ نحتَاش نباید غیراخالقی باشٌ-

 خدایی، حتی ترسناک؟: نًران

 .حتی ترسناک-

 .رفتیو باال ٍ اتاقش رٍ نشَن دادم
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تَ کهدم پتَ اضافٌ، یٌ شلَار نردٍنٌ تَ . تَ دست شَیی نسَاک ٍ خهیردندٍن يست-
 .کشَ يستش نال سعیدى، گذاشتٌ این جا

 .نرسی-

 .شب بخیر، خَب بخَابی-

ٌ م رٍ بَسید  .گَن

 .شب تَ يو بخیر-

نَقع رفتن يو گفت دیگٌ رٍش باز شدى . رٍز جهعٌ يو نًران نايار نَند ٍ بعدش رفت
 .ٍ از این بٌ بعد زٍد زٍد نیاد

*** 

 «یک يفتٌ بعد»

ٌ شَن رٍ نیرم ٍ نیام عهَنادر بعد از . از رٍزی کٌ سیهین نرخص شدى، ير رٍز راى خَن
خَشحالو کٌ باالخرى پرٍندى باز . دادن یٌ ِسری ندارک باعث شد اسفندیار بازداشت بشٌ
 .شد، فقط از رٍزی نی ترسو کٌ يهٌ بفًهن کار نن بَدى

ٌ جان نادر، از کتابخَنٌ یٌ کتاب برام نیاری؟ جز فیزیَتراپی دیگٌ کاری ندارم-  .افسان

ٌ جَر کتابی؟-  چ

ٌ ی خَدت باشٌ-  .بٌ سلیق

ٌ ی نا بَد ٌ يا، سرم گرم بَد . رفتو تَ کتابخَنٌ، تقریبًا دٍ برابر کتابخَن رفتو سراغ قفس
 .دستو رٍ گذاشتو رٍ قلبو. کٌ با صدای یٌ نفر پریدم ٍ کتاب از دستو افتاد

 ترسَندنت؟: احسان
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 :یٌ لیَان آب ریخت داد دستو. سرم رٍ تکَن دادم! چٌ سَالی

 .بشین. ببخشید، نثل این کٌ بد ترسیدی-

ٌ ی چرنی نشستو ٌ يا تَ دید نن نبَدى ٍ بٌ يهین خاطر . رٍی کاناپ تازى فًهیدم کٌ کاناپ
 .ترسیدم

 .اٍندم یٌ کتاب برای نانان ببرم، ندیدنتَن-

 چیزی انتخاب کردی؟: احسان

 .نی خَاستو سینَيٌ رٍ بردارم کٌ شها اٍندین-

 :شک داشتو بگو یا نٌ، دلو رٍ بٌ دریا زدم ٍ گفتو. لیَان آب رٍ دست بٌ دست کردم

 ...شها در نَرد نن دچار سَءتفايو شدین-

 .با ابرٍيای باالرفتٌ نگايو کرد

شها کٌ اٍن . نن تَ بیست ٍ يفت سال زندگیو نذاشتو کسی در نَردم فکر بد کنٌ-
حرف رٍ تَ حیاط بیهارستان بٌ نن زدین اٍلش نفًهيدم چرا؛ انا بعد یادم اٍند کٌ 

 .چندناى پیش نن ٍ اٍن آقا رٍ تَ کافی شاپ دیدین

ٌ ی . از نگاى نافذش باز يو دستپاچٌ شدم. کتابش رٍ بست ٍ ننتظر نگايو کرد گَش
 :شالو رٍ بٌ دست گرفتو ٍ ادانٌ دادم

چیزی کٌ االن گفتو . ایشَن یٌ تقاضایی از نن داشتن ٍ نن رد کردم، يهین بَد ٍ بس-
 .بٌ این خاطر يستش کٌ نهی خَام فکر بدی در نَردم داشتٌ باشین

 فکر دیگران برات نًهٌ؟: احسان
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ٌ ای زندگی نی کنیو کٌ باید حَاسهَن بٌ اطرافیان باشٌ ٍ این - بٌ يرحال نا تَ جانع
 .نستلزم سالو زندگی کردنٌ

 :سرش رٍ نتفکر تکَن داد

 .نن فکر بدی در نَردت نهی کنو-

 .پس اٍن حرفتَن تَ بیهارستان درست نبَد-

 بگو نعذرت نی خَام کافیٌ؟-

 .نتعجب نگايش کردم ٍ دیدم کانال خَنسرد نگايو نی کنٌ

 .ببخشید ٍقتتَن رٍ گرفتو. فرانَشش کنین، نن برم-

کتاب رٍ برداشتو ٍ . لبخند کو رنگی زد، ٍاقعًا برام عجیب بَد کٌ جلَی نن لبخند نی زنٌ
باز يو ذينو درگیر شد، نهی دٍنو چرا دست يام عرق . با گفتن بااجازى ای اٍندم بیرٍن

انگار يیچ کدٍم براشَن نًو نبَد کٌ پدرشَن . بًتر شد کٌ بًش گفتو. کردى بَد
با ذينی . کتاب رٍ کٌ برای نانان بردم از نن خَاست خَدم براش بخَنو. بازداشتگايٌ

 .درگیر براش نی خَندم ٍ بٌ سَاالتی کٌ نی پرسید با گیجی جَاب نی دادم

 چتٌ نادر؟ حالت خَب نیست؟-

 .یٌ نشکل کاریٌ، رفع نیشٌ. نٌ خَبو-

ٌ ای بٌ در خَرد ٍ احسان آنادى شدى اٍند داخل اتاق. دیگٌ چیزی نپرسید خَب شد . تق
 .شال سرم بَد

 .نادر، بابا افتادى بازداشتگاى نیرم ببینو چی شدى-

 .برٍ پسرم، پدرت يو کٌ فقط دردسر برای تَ درست نی کنٌ-
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 .چیز خاصی نیست، احتهاالً کاری باشٌ-

 :احسان کٌ رفت با حرص خاصی گفت

 .نن کٌ خیری از این نرد ندیدم! آخٌ کجای دنیا پسر باید نراقب پدرش باشٌ-

 .کنجکاٍ شدم

ٌ ی کتاب رٍ - ٌ ی شها این قدر سردى؟ البتٌ اگٌ دٍست ندارین، ادان راستی نانان چرا رابط
 .بخَنو

ٌ خاطر ... تَ دخترنی، نحرم اسرار ننی، بٌ تَ نگو بٌ کی بگو عزیزم؟ گفتو کٌ- نن ب
ٌ دنیا اٍند . احسان ٍ آیدا پیشنًاد ازدٍاجش رٍ قبَل کردم اٍایل خَب بَد، نًران کٌ ب

ٌ يا برای ير کار ٍ تصهیهی تَ  کو کو حضَرش کنار خانَادى کو رنگ شد؛ طَری کٌ بچ
البتٌ ييچ ٍقت بٌ پدرشَن بی احترانی نکردن؛ انا . زندگی شَن نظر نن براشَن نًو بَد

ير نَضَعی کٌ براش ننفعت داشتٌ باشٌ یادش نیفتٌ . یٌ جَريایی گذاشتنش کنار
 .دختر یکی از سًام داريای شرکتش تَ آلهان رٍ برای احسان انتخاب کردى بَد. بچٌ دارى

 :سرش رٍ تکَن داد

کالً زندگیش بٌ سبک ارٍپایی بَد، آٍیزٍن ير . کاش دختِر درستی بَد، زٍرم نهی اٍند-
خالصٌ نن يهَن سال يای . احسان يو با گفتن یٌ نٌ قاطع تهَنش کرد. پسری نی شد

 .اٍل زندگیهَن گذاشتهش کنار

تا شب اٍن جا بَدم؛ ٍلی برای شام . حاال نهی دٍنٌ چند تایی ازدٍاج نخفی داشتٌ
 .نانان ازم قَل گرفت سرِی بعد ناى بانَ رٍ يو با خَدم ببرم. برگشتو خَنٌ

*** 

 .نن دیگٌ نیرم خانو سلیهی، پرٍندى يا رٍ بفرست بایگانی-
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 .چشو خانو: سلیهی

 .تَ ناشین نشستو

 سالم بر آقا نًران، خَبی؟-

ٌ طَرى؟- ٌ طَری؟ کارٍبار چ  سالم، تَ چ

 نانان بًترى؟. نهنَن، خَبٌ-

ٌ ش ننتظرى تَ بیای-  .آرى، يه

 .چیزی شدى نًران؟ انگار دنغی. ببخشید این دٍ رٍز کلی کار رٍ سرم ریختٌ بَد-

 .فکر نهی کردیو قضیٌ این قدر جدی باشٌ. بابا نتًو بٌ چند جرنٌ-

 .چیزی نگفتو

 نن با این تیپ ٍ قیافٌ بیام شًربازی؟-

ٌ ی آیدا ٍ دخترش داریو نی ریو. چیٌ نگٌ؟ خیلی  يو خَشگلی- این ندت . برا رٍحی
 ...خیلی درگیری داشتیو؛ عهل نانان، زندان رفتن بابا

 :لب گزیدم

 ُجرنش چیٌ؟-

 .نهی دٍنو کدٍنش درستٌ.. چی بگو؟ جعل سند، کالى برداری، شاید يو قتل-

ٌ طَرى؟-  نانان چ

البتٌ بابا تَ زندگیش فقط بٌ . ناراحتٌ، نیگٌ اگٌ گنايی نداشتٌ باشٌ قطعًا نیاد بیرٍن-
 .فکر پَل درآٍردن بَدى ٍ يست، نٌ بٌ نا ايهیت نیدى ٍ نٌ بٌ نانان
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بعد نیو ساعت با قرض گرفتن یٌ شال  طَسی از آیدا بٌ . تا رسیدنهَن سکَت کردیو
آیدا ٍ عسل با ناشین انیر، نن ٍ نًران ٍ نانان با ناشین . سهت شًربازی رفتیو

. برخالف آیدا ٍ نًران کٌ کهی گرفتٌ بَدند، احسان نثل يهيشٌ بَد. احسان اٍندیو
ٌ يا جیغ جیغ نی کرد  .ٍقتی رسیدیو آنیتا از يهَن اٍل برای ٍسیل

 .انیر ببرش بازی کنٌ: آیدا

 .اگٌ نشکلی نیست، نن ببرنش-

شبايتش بٌ نًران ٍ . آیدا کٌ نَافقت کرد، نن ٍ عسل با آنیتا کٌ بغلو بَد رفتیو
با عسل برای خَدشَن بلیت خریدند ٍ چَن نن . نًران اٍند. احسان خیلی زیاد بَد

ٌ يایی کٌ نناسب سنش بَد سَارش کردم. آنیتا بغلو بَد نرفتو این قدر . چند تا از ٍسیل
 .چند بار صَرتش رٍ بَسیدم. ناز کرد، دلو براش ضعف رفت

 چرا تنًایین؟: احسان

 :نیو نگايی بًش انداختو. کنارم نشست. آنیتا بغلو بَد ٍ براش پشهک خریدى بَدم

نن ٍ این خانو کَچَلَ يو از بس بازی کردیو، نشستیو خستگی نَن رفع . رفتن بازی-
 .بشٌ

ٌ طَر تنًاتَن گذاشتٌ؟: احسان  این جا ير آدنی پیدا نیشٌ، نًران چ

 .خَدم گفتو برن-

 باز يو بازی نی کنین؟. اشتباى کردی-

 :برگشتو ٍ نگايش کردم
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نن يو نی دٍنو يهٌ جا آدم نریض يست؛ انا يهیشٌ ننفی فکرکردن خَب نیست ٍ -
 .اثر خَدش رٍ نی ذارى

 :اخهی کرد

آدنی نبَدم کٌ برای ير . نن يو جنس يای خَدم رٍ نی شناسو، بی دلیل نهیگو-
یٌ جَريایی . نَضَعی نثل بعضی دختريا رفتار بچگَنٌ نشَن بدم ٍ لجبازی کنو

 .راست نی گفت

 .بلٌ یٌ جَريایی يو شها درست نی گین-

 :خندید

 زٍد کَتاى اٍندی، درضهن یٌ جَريایی یعنی چی؟-

 .آدم بی ننطقی نیستو، یٌ جَريایی يو یعنی تا یٌ جايایی رٍ شها راست نی گین-

با . بَسیدنش. آنیتا صدايای نانفًَنی درآٍرد، درٍاقع نی خَاست اعالم حضَر کنٌ
 :خندى گفتو

 .ناراحت شد نادیدى ش گرفتیو-

ٌ يا رٍ دٍست دارین؟-  بچ

 .عاشقشَنو، دنیای قشنگی دارن! خیلی-

 یٌ چیزی بگو ناراحت نهیشی؟-

 .نٌ، بفرنایید-

اٍایل کٌ دیدنت فکر نی کردم از دختريایی يستی کٌ با زٍر پَل پدرشَن بدٍن يیچ -
 .صالحیتی جایی رٍ ادارى نی کنٌ
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 .ننتظر نگايش نی کردم تا حرفش رٍ ادانٌ بدى

 .خَدت گفتی ناراحت نهیشی-

 !ِای بابا آقا احسان نن کٌ چیزی نگفتو-

 .این دفعٌ عهیق تر از قبل خندید

 دیگٌ چٌ فکری در نَردم داشتین؟-

 بگو؟-

 :یٌ تیکٌ پشهک تَ دينو گذاشتو

 .نن کٌ يهَن اٍل گفتو، راحت باشین-

فکر نی کردم از اٍن ندل دختريایی کٌ تظاير نی کنی، عهٌ ٍ عسل کٌ از اخالقت -
نهی دٍنو چرا يهچین فکری . تعریف نی کردن گفتو اٍن يام گَل ظايرت رٍ خَردن
 .نی کردم، خالصٌ ببخشید کٌ درنَردت قضاٍت کردم

از . کهی ناراحت شدم؛ انا بعضی آدم يا رٍ با زنان نیشٌ شناخت. نفس عهیقی کشیدم
 :سکَتو اشتباى برداشت کرد

 .کاش نهی گفتو، ناراحتت کردم-

 :لبخندی زدم

 .نٌ، ناراحت نشدم-

ٌ ی بزرگ بیسکَیت جلَنَن اٍند  :پسری کٌ حدٍدًا دٍازدى سالٌ بَد با یٌ بست

ٌ ت بیسکَیت نهی خری؟-  عهَ برای بچ
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احسان یکی . خندیدم ٍ نگايش کردم، کاش نی ُشد يیچ کس تَ این ِسن کار نهی کرد
 .برای آنیتا برداشت، يرچند کٌ آنیتا نهی تَنست بخَرى ٍ فقط باياش بازی نی کرد

 عهَ برای خانهت نهی خری؟-

ٌ يام ُگر گرفت سرم رٍ پایین انداختو ٍ حَاسو رٍ بٌ آنیتا . يردٍنَن ُکپ کردیو، گَن
 .احسان يو دستپاچٌ شد ٍ کل بستٌ رٍ خرید. دادم

 بریو پیش بقیٌ یا ننتظر نًران ٍ عسل بهَنیو؟: احسان

 :نگاى کَتايی بًش انداختو

 .نهی دٍنو-

 چیزی سَار نهیشی؟-

 .نٌ، نهنَن-

 حاال چرا سرت پایینٌ؟-

ل کن نیست ٍِ  :با اخو ظریفی نگايش کردم. نٌ، این 

 بفرنایید، خَب شد؟-

 :لبخندی زد

 .بٌ چشو دیدم. االن نثال عصبانی شدی؟ نًران گفت بلد نیستی عصبانی بشی-

 با تعجب نگايش کردم، تا چند رٍز پیش چقدر

 ...جدی بَد؛ ٍلی حاال

 .پس خَب غیبت نن رٍ کردى-
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 .غیبت کٌ چٌ عرض کنو، يرچی بَد تعریف بَدى-

 دیگٌ چی گفتٌ؟-

این کٌ نًربَنی، نحجَبی، آرٍنی ٍ خیلی چیزيای دیگٌ؛ یعنی فقط نًران نٌ، يهٌ -
 .يهین فکر رٍ نی کنن؛ نثل آیدا، عسل ٍ نانان

 :لبخند زدم

 .لطف دارن-

 .عسل رنگ پریدى بَد. نًران ٍ عسل اٍندند

 حالت خَبٌ؟-

 :عسل با حرص بٌ نًران نگاى کرد

 !نن نیگو از ترن نی ترسو بٌ زٍر نن رٍ بردى. از ایشَن بپرس-

 .نًران خندید ٍ چیزی نگفت

 حالش بد نی شد چی؟: احسان

 .بریو دیگٌ سرم گیج نیرى! يهین رٍ بگَ داداش: عسل

 :تا برسیو کنار بقیٌ عسل ٍ نًران این قدر کل کل کردند تا صدای احسان دراٍند

 .آنیتا از شها دٍ تا بیشتر نی فًهٌ. سنی از ير دٍتَن گذشتٌ! بس کنین دیگٌ-

راست نی گفت، آنیتا نٌ سرٍصدا . با حرف آخرش خندى م گرفت؛ ٍلی جای خندیدن نبَد
با تهَم شدن حرف احسان، نًران ٍ پشت سرش عسل راى . داشت ٍ نٌ نق نی زد

 .افتادند، نن يو آرٍم نی رفتو کٌ احسان بايام يو قدم شد
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 .ناراحت شدن، نباید این قدر تند برخَرد نی کردید-

 .نگران اٍن يا نباش تا دى دقیقٌ ساکتن، دٍبارى شرٍع نی کنن-

یاد حرفش افتادم ٍ دٍبارى خندى م گرفت ٍ بٌ يهین خاطر لبخند عهیقی رٍ لب يام جا 
 .گرفت

 بٌ چی نی خندی؟-

 نی خَاین با نن يو دعَا کنین؟-

 :خندید

 این قدر ترسناکو؟-

نگايش کردم، نثل اٍن رٍز تَ کتابخَنٌ نگايو نی کرد؛ انگار نی خَاست از نگايو فکرم 
 .رٍ بخَنٌ

ٌ ی . نٌ، ننظَری نداشتو- راستش بٌ حرف يای شها خندیدم، يهَن کٌ درنَرد نقایس
ٌ يا با آنیتا گفتین  .بچ

 .این دفعٌ ٍاقعًا خندیدم، اٍن يو نتقابالً خندید

بعد از شام نَقع برگشت . نًران سریع خَدش رٍ رسَند ٍ گفت رفتن تَ یٌ فست فَد
ٌ شَن آیدا ٍ يهسرش يو اٍندن . نانان این قدر اصرار کرد کٌ نجبَر شدم برم خَن

 .اتاقی بًو دادن کٌ دٍ اتاق با نانان فاصلٌ داشت، دکَرش یاسی بَد. اٍن جا

. شالو رٍ انداختو رٍ سرم ٍ رفتو تَ کتابخَنٌ. ساعت دٍازدى شب بَد؛ انا خَابو نهی برد
برقش رٍ رٍشن کردم، بعد از انتخاب کتابی با نَضَع رٍانشناسی نشستو ٍ شرٍع بٌ 

ٌ ی بیست بدٍن ٍقفٌ نی خَندم ٍ ٍاقعًا برام جالب بَد. خَندن کردم با . تا صفح
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صدایی کٌ از بازشدن در اٍند، چَن سرم تَ کتاب بَد ٍ حَاسو بٌ اطرافو نبَد، کتاب از 
 :احسان بَد کٌ با عجلٌ اٍند جلَ. دستو افتاد

کاری داشتو، اٍندم بیرٍن دیدم برق این جا رٍشنٌ ٍ در . بازم ترسَندنت، ببخشید-
ٌ باز  .نثل این کٌ این در باید رٍغن کاری بشٌ، چند رٍزی يست صدا نیدى. نیه

 .دستی بٌ صَرتو کشیدم

 .خَابو نهی برد گفتو یٌ کتاب بخَنو. نٌ، نن بدنَقع اٍندم این جا-

 :پَفی کشید

ٌ ش يست - راستش نن يو از فکر پدرم خَابو نهی برى، نهی دٍنو این يهٌ ندرک کٌ علی
 .نیگن یٌ ناشناس فرستادى. از کجا اٍندى

ضربان قلبو رفت باال، خدایا اگٌ یٌ رٍز بفًهن چٌ فکری درنَردم نی کنن؟ کاش خَدم 
 .زٍدتر نی گفتو، االن دیگٌ نشدنیٌ

نهی دٍنو چی کار کنو، از پدری دفاع کنو کٌ این يهٌ ُجرم دارى، یا ننکر يهچین : احسان
نادر يهٌ چی رٍ بٌ خَدم . پدری باشو؟ آیدا ٍ نًران ننتظرن ببینن نن چیکار نی کنو

 .سپردى

 .اٍن حرف نی زد ٍ نن ساکت گَش نی دادم

ٌ طَر نادرت رٍ بخشیدی؟. سرت رٍ درد آٍردم، نهی دٍنو چرا این يا رٍ بٌ تَ نیگو-  تَ چ

خب راستش پدرم يهیشٌ نی گفت بٌ آدم يا باید فرصت داد؛ خصَصًا اگٌ اٍن فرد از -
درضهن شاید نانان نقصر باشٌ؛ انا خیلی از اتفاقاتی کٌ افتاد ٍ باعث . نزدیکانت باشٌ

شاید اگٌ بٌ نانان از تٌ دلشَن کهک نی کردن کٌ . جدایی نا شد تقصیر اطرافیانو بَد
ٌ ٍجَد نهی اٍند  .تنًاش نهی ذاشتن این شرایط ب
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شاید تَ زندگیت طعو داشتن نادر رٍ نچشیدی؛ انا نطهئنًا پدرت خیلی نرد خَبی بَدى -
 .ٍ يیچی برات کو نذاشتٌ کٌ تَ این قدر نًربَن ٍ خانهی

پیش خَدم اعتراف نی کنو کٌ حسو نسبت بًش . از تعریف نستقیهش خجالت کشیدم
از تَجٌ ٍ تعریفش نسبت بٌ خَدم خَشحال نی شدم ٍ نظرش برام نًو . عَض شدى

 .بَد

 ..شها لطف دارین، حرف ياتَن درنَرد پدرم درستٌ؛ انا نن انقدريام-

 :احسان حرفو رٍ قطع کرد

 نًربَن ٍ خانو نیستی؟-

 .خندیدم ٍ خَدش يو خندى ش گرفت

ٌ ی نعیاريای یٌ دختر اصیل ایرانی رٍ - بٌ نظرم تَ نٌ تنًا نًربَن ٍ خانهی، بلکٌ يه
 .داری

 :کتاب رٍ برداشتو. بلند شدم برم. ضربان قلبو شدت گرفت

 نشکلی نیست این کتاب دستو باشٌ؟-

 :چند لحظٌ نگايو کرد ٍ جَابی داد کٌ بیشتر خجالت کشیدم

 .نن يو کٌ نفًهيدم فرار کردی-

 .اشتباى نی کنین...نٌ...نن؟ نٌ-

ٌ پتٌ افتادم، خَدش فًهید  :خندید ٍ سرش رٍ تکَن داد. بٌ تت

 .باشٌ برٍ-
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 :سریع برگشتو برم کٌ صداش رٍ شنیدم

 .درضهن اٍن کتاب يو قابل رٍ ندارى، خانو فراری-

جالب بَد کٌ يردفعٌ تَ کتابخَنٌ باید . نهنَنی گفتو ٍ زٍد از کتابخَنٌ بیرٍن اٍندم
 .نی دیدنش

خَب فًهیدم این تغییراتی کٌ تَ ٍجَدم . رفتو تَ اتاقو ٍ در رٍ بستو، بٌ در تکیٌ دادم
ٌ نند شدم، فکر نهی کنو اٍن يهچین حسی بٌ نن . رخ نیدى از چیٌ نن بًش عالق

اگٌ بابا . شالو رٍ رٍی تخت انداختو، نشستو ٍ سرم رٍ تَ دست يام گرفتو. داشتٌ باشٌ
ٌ نند شدم چٌ برخَردی نی کرد؟ اگٌ  بَد ٍ نی فًهید کٌ نن بٌ پسر دشهنش عالق

ٌ شَن پنًان کردم  احسان یٌ رٍز بفًهٌ نن پدرش رٍ انداختو زندان ٍ ٍاقعیت رٍ از يه
قطرى ای اشک . چٌ ٍاکنشی نشَن نی داد؟ یٌ عالهٌ سَال دیگٌ تَ ذينو چرخ نی خَرد

... ييچ ٍقت فکر نهی کردم بٌ پسر اسفندیار. از سر درنَندگی از چشهو ریخت پایین
ٌ م نی کنٌ احسان چی کار کرد کٌ این حس رٍ بًش ! خدای نن حتی فکرش يو دیٍَن

درستٌ کٌ االن خیلی بايام . دارم؟ نطهئنًا يیچ پسری بٌ راحتی عاشق یٌ دختر نهیشٌ
شاید اگٌ بدٍنٌ نن دنبال . خَب شدى ٍ رفتارش عَض شدى؛ انا دلیل بر عالقٌ نیست

دراز کشیدم، بدبختانٌ خَابو نهی برد ٍ افکار نزاحو از یٌ . چی بَدم از نن نتنفر يو بشٌ
طرف ٍ از یٌ طرف يو ٍابستگیو بٌ احسان ٍ نانعلَم بَدن رايی کٌ در پیش گرفتو 

ٌ ی کهد بَد، چادر . نهی ذاشت بخَابو ٍضَ گرفتو ٍ بعد از پًن کردن سجادى ای کٌ گَش
نهاز خَندم، نهازم کٌ تهَم شد دٍبارى . سفیدی با گل يای ریز صَرتی انداختو رٍ سرم

ٌ حال این حس رٍ بٌ . اشک يام رايشَن رٍ گرفتن خدایا یٌ رايی جلَم بذار، نن تا ب
کاش ييچ ٍقت ندیدى بَدنش، اگٌ بفًهٌ نن دٍستش دارم، اگٌ . يیچ نردی نداشتو

این قدر ذکر گفتو ٍ دعا کردم کٌ نفًهيدم ِکی ! نانان بفًهٌ، ٍای خدا دارم نی نیرم
 .خَابو برد
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*** 

صبح بدٍن این کٌ صبحَنٌ بخَرم با خداحافظی از نانان ٍ آیدا از اٍن خَنٌ بیرٍن 
باید . خَب شد احسان رٍ ندیدم، نی خَام یٌ ندت نیام نرم اٍن جا کٌ نبینهش. اٍندم

 .با خَدم کنار بیام، ببینو احساسو زٍدگذرى یا نٌ

*** 

ٌ ی دادگاى رٍ برام بگٌ، نگايی بٌ  تَ ناشین ننتظر نشستٌ بَدم تا الناز بیاد ٍ نتیج
 .در باز شد ٍ الناز نفس زنان نشست. ساعت انداختو حدٍد دٍازدى بَد

 سالم، خَبی؟-

 .تا این جا دٍیدم. سالم، نهنَن-

 .بطری آب رٍ دادم دستش، سر کشید

 چی شد؟-

ٌ چی علیٌ اسفندیار يستش: الناز خانَادى ی . ندارک ارائٌ شد، نن يو شًادت دادم. يه
سرٍش آزادی يو کٌ نتَاری شدى، درضهن اسو پدرت يو . شفیعی يو کٌ شاکی بَدن

 .آٍردن کٌ براش پاپَش دٍختٌ بَدن؛ ٍلی کاش شًادت نهی دادم

 چرا؟-

. چَن نسبتو با اسفندیار رٍ يهٌ فًهیدن، زنش ٍ دخترش یٌ طَری نگايو نی کردن-
 .خیلی خجالت کشیدم

خیلی شجاعت داشتی کٌ . درستٌ قبالً اشتباى کردی؛ انا با کار انرٍزت قطعا جبران شد-
 .این کار رٍ کردی ٍ خیلی ازت نهنَنو، فقط نهی خَام کسی بفًهٌ نن رٍ نی شناسی
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نن نهی دٍنو چرا خَدت رٍ پنًَن کردی، تَ يو باید بٌ عنَان شاکی حاضر بشی؛ انا -
ٌ ی بعد اعالم نیشٌ. اگٌ خَدت این طَر دٍست داری کٌ يیچی  .رأی نًایی يفت

ٌ چیز ازت نهنَنو- ٌ خاطر يه  .ب

 .بعد از خداحافظی ٍ کلی تشکر برگشتو خَنٌ، سَگل يو قرار بَد بیاد پیشو

*** 

 .خدا رٍ شکر باالخرى گیر افتاد: سَگل

 .آرى-

 .با صدای زنگ گَشیو از رٍ تخت بلند شدم

دى رٍزی بَد کٌ ندیدى بَدنش، . با دیدن اسو احسان نردد شدم جَاب بدم یا نٌ
 .آخرین بار کٌ رفتو دیدن نانان سٌ رٍز پیش بَد کٌ احسان رفتٌ بَد یٌ سفر کاری

 چرا جَاب نهیدی؟-

 :دستپاچٌ شدم

 .چرا چرا-

 .خط سبز رٍ کشیدم

 بلٌ؟-

 .سالم، احسانو-

 .رفتو تَ تراس اتاق

 سالم، خَب يستین؟-
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 .نی خَاستو ببینهت. از احَال پرسی يای شها-

 اتفاقی افتادى؟ نانان خَبٌ؟-

 .اگٌ نهکنٌ انرٍز عصر باشٌ. يهٌ خَبن-

 .نگايی بٌ ساعت انداختو کٌ چًار رٍ نشَن نی د اد

 باشٌ، کجا؟-

 .آدرس رٍ برات نی فرستو، حتهًا بیا-

 .خداحافظی کردم ٍ رفتو تَ اتاق

 .باید برم. احسان بَد، گفت کارم دارى-

 .سَگل با ابرٍيای باالرفتٌ نگايو کرد

 چیٌ؟-

 .يیچی، فقط احساس نی کنو یٌ چیزی رٍ پنًَن نی کنی: سَگل

 :لبخند نصنَعی زدم

 نٌ، نثال چی؟-

 .نهی دٍنو، تَ باید بگی-

 .بًت نیگو، انا االن نٌ-

 .سَگل لبخند نعناداری زد ٍ يیچی نگفت

*** 
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بعد از کلی نگاى نشکَک ٍ لبخند نرنَزی کٌ سَگل بًو نشَن داد از خَنٌ زدم بیرٍن ٍ 
بعد . حاال رٍبرٍی احسان تَ کافی شاپ دنجی کٌ بٌ شرکتشَن نزدیک بَد نشستٌ بَدم

ٌ قدر دلتنگش بَدم ٍ برای خَدم يو این ٍابستگی  از دى رٍز کٌ دیدنش فًهیدم چ
 .خیلی عجیب بَد

 آقا احسان، کار نًهتَن چی بَد؟-

 :پَزخندی زد

 خیلی دٍست داری زٍد بفًهی ٍ بری نٌ؟-

 .نتعجب بًش چشو دٍختو، لحنش دلخَر بَد

 .نٌ، نگران شدم-

 نی دٍنستی پدرم با پدرت چیکار کردى؟-

 :خدایا چی بگو، ناخَدآگاى گفتو

 چیکار کردى؟-

شریک بابات، يهَن شفیعی با پدرم برای بابات . پدرم باعث ٍرشکستگی پدرت شدى-
 .پاپَش درست کردن

 :اخهی کردم

 .نٌ...شفیعی رٍ نی دٍنستو؛ انا پدرتَن-

 .ببین افسانٌ نن اٍندم از طرف کل خانَادى بگو کٌ نا ٍاقعًا نتأسفیو-

نهی دٍنو از . اٍن يهَن طَر حرف نی زد ٍ نن انگار تَ خأل دست ٍ پا نی زدم
 .عذرخَايیش بَد یا این کٌ برای اٍلین بار بٌ اسو صدام زد
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 گَِشت با ننٌ؟-

نگايی بًش انداختو، شرنندى . یٌ لیَان آب ریخت داد دستو، یٌ جرعٌ آب نَشیدم
 .نگايو نی کرد

 .خَبی؟ ببخشید نن نجبَر بَدم بگو-

 :سری تکَن دادم

 .اگٌ پدرتَن گنايی کردى نقصر نٌ شها يستید، نٌ نانان ٍ بقيٌ. خَبو-

 :نگاى ناراحتی بًو انداخت

 .یٌ خَايشی داشتو نختاری قبَل کنی یا نٌ. بٌ ير حال نن ٍاقعًا نتاسفو-

 :ننتظر نگايش کردم کٌ ادانٌ داد

راستش اٍلش قبَل نکردم؛ انا گفت نًهٌ ٍ . پدرم نی خَاد یٌ قراری جَر کنو ببینیش-
 .باید ببینتت

 .برام عجیب بَد، شاید بٌ چیزی کٌ نی خَاستو نی رسیدم

 باشٌ نشکلی نیست، فقط ِکی؟-

 .تعجب کرد، فکر نهی کرد بٌ يهین راحتی قبَل کنو

 .باشٌ، بًت خبر نیدم-

 .ناشینو تعهیرگاى بَد ٍ با آژانس اٍندم. بعد از دى دقیقٌ از کافٌ اٍندیو بیرٍن

 .بشین برسَنهت-

 .نزاحو نباشو-
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 :اخهی کرد

 .بشین دختر خَب، نزاحو بَدی نی گفتو-

 .کهربند رٍ کٌ بستو ناشین رٍ رٍشن کرد. لبخند زدم ٍ نشستو

 .کو پیدایی خانَم فراری-

 .خندیدم

ٌ ش نن اٍن جام، شها کٌ نهیاین-  .درگیر کارم، درضهن يه

 .نادر کٌ نیگٌ تا بًبَدی کانل جایی نهیرى-

ٌ رٍز پیش اٍن جا بَدم-  .البتٌ نن س

 .پس کو سعادتی نن بَدى-

 .لب گزیدم ٍ بٌ سهت شیشٌ برگشتو

 .راستش رٍ بخَای يهٌ بٌ ٍجَدت عادت کردیو-

ٌ قدر بٌ خَدش، صداش ٍ نگايش ٍابستٌ شدم . نگايش کردم اگٌ نی فًهید نن يو چ
 :چی؟ برگشت ٍ نگاى گرنی بًو انداخت ٍ لبخندی زد

 ساکتی؟-

ٌ ش چندنايٌ کٌ - نن يو داشتو بٌ خانَادى ی جدیدم فکر نی کردم، با این کٌ يه
 .یٌ جَرایی خیلی از این اتفاق خَشحالو. شناختهتَن، انگار خیلی ٍقتٌ گذشتٌ

ٌ ست-  .نطهئن باش این حال خَب دٍطرف
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نا برای سفر کیش يو با يو بَدیو؛ انا با حسی . تَ ناشینش احساس آرانش نی کردم
 .جلَی خَنٌ نگٌ داشت. کانالً نتفاٍت

 .بفرنایید داخل-

ٌ يا نیایو. نهنَن-  .ان شاءاهلل یٌ ٍقت ديگٌ با نادر ٍ بچ

 .زحهت کشیدین، خیلی نهنَن-

 .ٍظیفٌ بَد خانو-

 :لبخند خجَلی زدم

 .خداحافظ. بٌ يهٌ سالم برسَنین-

ٌ دار. سالنت باشی-  .خدانگ

انرٍز خیلی خَشحال بَدم ٍ این حالو بی ربط با دیدن . ننتظر نَند تا رفتو داخل
 .احسان نبَد

*** 

 .نن ننتظرم-

ٌ چیز خبر داری ٍ با نقشٌ : اسفندیار ٌ ای کٌ اٍندی پیشو فًهیدم از يه نن يهَن دفع
اعتراف نی کنو کٌ . آشناییت با سیهین يو برای این بَد کٌ پشیهَن بشی. اٍندی

ٌ چی درستٌ، نن با پدرت یٌ اختالف داشتو سر یٌ نَضَعی پدرت کاری کرد کٌ . يه
باعث شد نصف انَالو رٍ از دست بدم ٍ کلی طَل کشید کٌ اعتبارم رٍ بٌ دست بیارم؛ 

بٌ احسان گفتو بیارتت تا ازت بخَام . ٍلی ٍقتی فًهیدم فَت کرد خیلی ناراحت شدم
ٌ خاطر این کٌ این يهٌ سال از نادرت جدا  ٌ خاطر پدرت، بلکٌ ب نن رٍ ببخشی، نٌ ب
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ٌ خاطر درٍغی . نَندی پدربزرگت دى سال پیش دم نرگ از نن خَاست کٌ پیدات کنو ٍ ب
 .کٌ بٌ دخترش گفتٌ بَد از يردٍتَن بخَام ببخشینش

 :اخهی کردم

ٌ طَر تَنستین؟-  چ

نن دیگٌ يیچ انیدی ندارم، دست يام . نهی خَاستو پای تَ ٍ پدرت بٌ زندگیو باز بشٌ-
 ...خالیٌ، اگٌ نطهئن باشو تَ ٍ نادرت نن رٍ بخشیدین

ٌ ای کشید نگايی بٌ صَرت رنگ پریدى ٍ داغَنش . حرفش رٍ ادانٌ نداد، نفس کالف
ٍ برٍم آدنی نشستٌ بَد کٌ . دیگٌ يیچ حسی بًش نداشتو، حتی نفرت. انداختو ر

ٌ چیزش رٍ باختٌ بَد  :نفس عهیقی کشیدم. تصهیو رٍ گرفتو. يه

 .از يهین االن يیچ ِدینی بٌ نن ندارین-

ٌ زٍدی نیاد- کاش زنان بٌ عقب برنی گشت تا . نن دیگٌ کارم تهَنٌ، حکو قصاصو ب
 .برای يهٌ جبران کنو

بلند شد ٍ نن يو ایستادم، نَقعی کٌ سرباز نی خَاست ببرتش برگشت ٍ با لبخندی 
 :گفت

اٍن خیلی تنًاست، يهیشٌ ٍظایف . نن از نگاى پسرم خَندم کٌ چٌ حسی بٌ تَ دارى-
تنًاش نذار، ير دٍتَن لیاقت خَشبخت شدن رٍ دارین، براتَن . نن رٍ بٌ دٍش کشیدى

 .آرزٍی خَشبختی نی کنو

ينَز تَ شَک حرفش بَدم کٌ با . بدٍن این کٌ بذارى جَاب بدم برگشت ٍ با سرباز رفت
فکر . صدای سربازی کٌ ازم نی خَاست برم بیرٍن، سرم رٍ تکَن دادم ٍ رفتو بیرٍن

نهی کردم اسفندیار بخَاد از نن تقاضای بخشش کنٌ، بٌ يرحال نن نی خَاستو تاٍان 
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باالخرى نفًهيدم پدربزرگی کٌ ييچ ٍقت ندیدنش يدفش . کارش رٍ پس بدى کٌ داد
ناشین احسان رٍ . نگايی بٌ اطراف انداختو. چی بَدى، يرچند کٌ دیگٌ نًو نیست

در ناشین رٍ باز کردم . حرف آخر اسفندیار خیلی غیرننتظرى بَد. دیدم، بٌ سهتش رفتو
 .ٍ نشستو

 .سالم، ببخشید ننتظر نَندین-

 .سالم، یٌ ُچرت کَتاى زدم-

ٌ ش زدم بٌ طرف . راى افتاد ٍ برام عجیب بَد کٌ چیزی نپرسید. لبخندی بٌ صَرت خست
ٌ ی خَدشَن رفت ٍ نن يو نخالفتی نکردم  .خَن

*** 

ٌ چیز رٍ براش تعریف کردم، بٌ جز قسهت آخر حرف اسفندیار  .تَ اتاق نانان بَدم ٍ يه

نهی تَنو . اگٌ اسفندیار زٍدتر گفتٌ بَد نن خیلی سال پیش پیدات نی کردم: نانان
 .ببخشهش

نن بخشیدنش، شها يو سعی کنین . برین نالقاتش رٍ در رٍ با خَدش صحبت کنین-
 .ببخشیدش

 .شب بعد از شام احسان رسَندم خَنٌ. نگاى غهگینی بٌ نن انداخت ٍ چیزی نگفت

اٍن گنايان زیادی دارى، بخشش تَ ٍ پدرت خیلی . خَشحالو کٌ پدرم رٍ بخشیدی-
 .بًش کهک نی کنٌ

 .نتاسفو-

 :دستی بٌ نَيای خَش حالتش کشید
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 .دلو براش نی سَزى-

 .نگاى ناراحتی بًش انداختو، کاش نی تَنستو کهکش کنو

اگٌ کو . نن باید خیلی نحکو باشو، آیدا ٍ نًران حتی نادر چشهشَن بٌ ننٌ: احسان
 .بیارم اٍن يا يو ازم دلسرد نیشن؛ انا نن يو کو آٍردم

 .رٍ کهک نن حساب کن-

 :لبخند نًربَنی بٌ صَرتو زد

ٌ ی آرانش ننٌ ٍ این خَدش کهک بزرگی حساب - تَ ٍجَدت ٍ نًربَنی يات کالً نای
 .نیشٌ

ٌ ی آرانش ننٌ  .خجالت زدى لبخند زدم، احسان نهی دٍنست خَدش يو نای

*** 

آیدا حالش خیلی بد بَد ٍ . حکو اعدام اسفندیار نفاخر برای دى اسفند اعالم شد
احسان نشستٌ بَد ٍ سرش رٍ تَ . نانان ٍ انیر، آیدا رٍ بیرٍن بردند. فشارش افتاد

 .دست ياش گرفتٌ بَد

 .نًران جان تَ برٍ ناشین رٍ رٍشن کن، نن ٍ داداشت يو نیایو-

نگايی بٌ احسان انداختو، . سرش رٍ تکَن داد ٍ با ناراحتی از رايرٍی دادگاى رفت
 :جلَ رفتو. دٍست نداشتو تَ این حال ببینهش

 آقا احسان؟-

 .نگايی بًو انداخت

 .این جا درست نیست، بلند شین بریو-
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 .سری تکَن داد ٍ بلند شد

 .نن ٍاقعًا نتاسفو-

 :احسان آيی کشید

ٌ شدن باياش سخت بَد- . يهٌ نی دٍنستیو يهچین حکهی دادى نیشٌ، فقط نَاج
 .نسئَلیت سنگینی رٍ دٍشهٌ، نهی دٍنو از پسش بر نیام یا نٌ

 .با شناختی کٌ تَ این ندت از شها پیدا کردم نطهئنو نی تَنین-

 .نهنَن کٌ يستی، ٍجَدت ٍ حرف يات بٌ نن اعتهاد بٌ نفس نیدى-

بٌ اصرار خَدم نن رٍ بٌ خَنٌ رسَندند ٍ . با حرفش جَن گرفتو ٍ لبخندی زدم
ٌ قدر يو تعارف کردم، نیَندن داخل بٌ نحض ٍرٍد بٌ اتاقو سَگل شرٍع بٌ . يرچ
ٌ چیز رٍ براش گفتو  .پرسش کرد ٍ نن يه

 .درٍغ چرا، ناراحت شدم: سَگل

 .نن ييچ ٍقت از نرگ کسی خَشحال نهیشو. آرى، خَدم يو يهین طَر-

 یٌ سَال بپرسو ناراحت نهیشی؟-

 .نٌ، بپرس-

ٌ ی اسفندیار باز شد انگار عَض شدی، حتی بٌ نظر نی رسید از - از ٍقتی کٌ پات بٌ خَن
ٌ خاطر نادرت بَد یا  ...تصهیهت برگشتی، ب

دیگٌ نهی خَاستو انکار کنو، سرم رٍ پایین . حرفش رٍ ادانٌ نداد، فًهیدم ننظَرش چیٌ
 :انداختو
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ٌ ش يو. درست حدس زدی، یٌ دلیلش نانانو بَد- ٌ طَر بگو، ... دلیل دیگ نهی دٍنو چ
 ...نن. نن ييچ ٍقت فکر نهی کردم این  قدر بٌ کسی ٍابستٌ بشو؛ ٍلی شدم سَگل

 :سَگل اٍند جلَ بغلو کرد. اشک يام ریخت ٍ نتَنستو ادانٌ بدم

 عزیزم، چرا زٍدتر نگفتی؟-

 .با خَدم نی جنگیدم کٌ فرانَشش کنو؛ ٍلی نشد-

 .ازش جدا شدم ٍ اشک يام رٍ پاک کردم

 اٍن چی؟-

 !نهی دٍنو نهی دٍنو...نهی دٍنو، یٌ جَريایی احساس نی کنو اٍن يو-

ٌ زٍدی صدای اٍن يو - آرٍم باش، چندبار آخری کٌ ديدنش انگار نثل اٍايل نبَد، ب
 .درنیاد

 :لبخندی زد

 !قربَنت برم، اصال فکرش رٍ يو نهی کردم خَايرم عاشق بشٌ-

درستٌ کٌ نثل خَايرم بَد؛ انا ناخَدآگاى خجالت . لبخند خجَلی زدم ٍ نگاى ازش گرفتو
 .کشیدم

فکر نکن گنايٌ ٍ فقط تَ عاشق شدی، نن يو . پاشَ یٌ آبی بٌ دست ٍ صَرتت بزن-
قبل از این کٌ سانان بیاد خَاستگاری دٍستش داشتو؛ درضهن نن يهَن رٍزی کٌ 

 .احسان زنگ زد بری فًهیدم

 ...سَگل اگٌ یٌ رٍزی بفًهن نن پدرشَيرم رٍ انداختو زندان-

 ...اسفندیار بی دلیل نیفتاد زندان، فقط انکانش يست کٌ از پنًَن کردن حقیقت-
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 .حرفش رٍ ادانٌ نداد، ٍ نن فًهیدم ننظَرش چیٌ

*** 

ٌ ای کٌ اٍندم احسان یٌ جَری نگايو نی کنٌ، نگايش آشنا نیست نانان از . از لحظ
نریض شدن آنیتا تعریف نی کرد ٍ نن حَاسو بٌ احسان بَد کٌ با چشو يای ریزشدى 

 .نگايو نی کرد

ٌ ای کارت دارم:احسان  .چند دقیق

 :نانان لبخندی زد

 .برٍ دخترم-

 .بلند شدم ٍ دنبالش رفتو، کاپشن رٍ برداشت

 .پالتَ بپَش بریو باغ-

بٌ سهت پشت ساختهَن رفت، آالچیق زیبایی . کاری کٌ گفت رٍ کردم. استرس گرفتو
بٌ نظرم فضای پشت، خیلی زیباتر از . اٍن جا بَد کٌ بدٍن تَجٌ بًش رفتو داخل آالچیق

 .فضای جلَی ساختهَن بَد

 !این جا خیلی قشنگٌ-

 .نثل ذينیت نن نسبت بٌ شخصیت تَ-

 .نتعجب نگايش کردم، پَزخندی رٍ لبش بَد کٌ بٌ شدت آدم رٍ نی ترسَند

 ننظَرتَن چیٌ؟-

ٌ ی دست تَ بَدیو-  .جالبٌ، فقط انصاف داشتٌ باش ٍ بگَ يهٌ بازیچ
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 .لب گزیدم، باالخرى فًهید

 .اشتباى نی کنین-

ٌ ی چاقَ باریک شدى بَد ٍ چًرى ش رٍ بٌ شدت  سرش رٍ جلَ آٍرد، چشو ياش نثل لب
 .ترسناک کردى بَد

 بٌ نن؟... چی رٍ اشتباى نی کنو، این کٌ درٍغ گفتی، بٌ نادرت، برادرت، آیدا-

 .بغض کردم

 .نن درٍغ نگفتو، فقط راستش رٍ نگفتو-

از نَضعش پایین نیَند، دستش رٍ بٌ دیَار پشت سرم تکیٌ داد ٍ حاال دستش کنار 
 .سرم بَد

 .نی خَاستو بگو؛ انا نتَنستو... نن-

 !یعنی اگٌ خَدم نهی فًهیدم، باز يو نی خَاستی نا رٍ گَل بزنی، نٌ؟ با تَام-

 :با قساٍت ادانٌ داد. با دادی کٌ کشید، اشکو ریخت

 .دیگٌ نهی تَنی گَلو بزنی، حتی با اشک-

 :با این حرفش جرأت گرفتو ٍ نثل خَدش صدام باال رفت

ٌ ی پدرم رٍ برگردٍنو-  .نن حق داشتو کٌ آبرٍ ٍ اعتبار از دست رفت

 :چشو ياش رٍ بست ٍ با نفس عهیقی باز کرد

 .نطهئنو پدرت يو از این کٌ دختر درٍغ گَیی نثل تَ دارى ناراحتٌ-
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احسان با حرف ياش داشت جَنو رٍ . با این حرفش شدت گریٌ ٍ اشک يام بیشتر شد
 .نی گرفت

 .پدرت آدم درست کاری بَد، قطعًا با دشهنش این طَر کٌ تَ رفتار کردی برخَرد نهی کرد-

 :چشو يام رٍ بستو

 .بس کن-

چرا؟ نگٌ تَ تهَنش کردی کٌ نن بس کنو؟ تازى داشتو بٌ این نتیجٌ نی رسیدم کٌ -
ٌ ی ذينیت رٍ از بین  ٌ ی دختريا فرصت طلب ٍ سَءاستفادى گر نیستن؛ انا تَ يه يه

 .بردی

 :آيی کشید ٍ با ناراحتی اضافٌ کرد

ٌ نند شدم. احساسو رٍ کشتی افسانٌ- از درٍغ گَیی نتنفرم ٍ تَ با . درٍغ چرا بًت عالق
 ...درٍغت

اعترافش بٌ دٍست داشتنو شیرین بَد؛ انا با . قلبو ایستاد، احسان اعتراف تلخی کرد
 .يهچنان نزدیکو بَد ٍ با ناراحتی نگايو نی کرد. پنًَن کاری نن بٌ تلخی تبدیل شد

 .حسی کٌ بٌ تَ داشتو بٌ يیچ دختری نداشتو-

ٌ م بٌ يق يق تبدیل شد  .گری

 بعد از این کارت دیگٌ بٌ يیچ کس اعتهاد-

 .ندارم

 از کجا فًهیدین؟-

 .نری از اٍن يو انتقام بگیری، بٌ سختی ازش حرف کشیدم. از خانَم یکتا-
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اشک نی ریختو ٍ نطهئن بَدم چشو يام ٍ بینیو قرنز . تهام حرف ياش با کنایٌ بَد
 :احسان کالفٌ نگايی بًو انداخت. شدى

ٌ يایی برای خَدنَن - ببین با نن ٍ خَدت چیکار کردي؟ نن عاشقت شدم، چٌ نقش
 .داشتو

 :بٌ سختی زبَن باز کردم! خدای نن

 .اشتباى کردم؛ انا حقو بَد... نن-

 :دٍبارى نگايش طَفانی شد

حق تَ بَد یا پدرت؟ فکر کردی پدرت نهی تَنست حق رٍ بگیرى؟ نن از بابام دفاع -
حرف . حرف نن پنًَن کاری ٍ درٍغٌ. نهی کنو، پدر نن انرٍز نٌ باالخرى فردا گیر نی افتاد

نن نادریٌ کٌ بٌ انید دخترش زندى ست ٍ نهی دٍنٌ دخترش چی کار کردى، حرف نن 
از کجا نعلَم کٌ از نا يو نتنفر . خَدنو؛ ننی کٌ ير رٍز عشقو بًت بیشتر نی شد

 نیستی، یا از نا ٍ نادرت يو نهی خَای انتقام بگیری؟

 :تهام تَانو رٍ جهع کردم، صَرتو رٍ پاک کردم

. طَری حرف نی زنی کٌ انگار با یٌ عقدى ای طرفی کٌ کارش فقط انتقام از این ٍ اٍنٌ-
 .نن دنبال حق پایهال شدى ی پدرم بَدم ٍ بس

 :آيی کشیدم ٍ ادانٌ دادم

نطهئن باش ييچ ٍقت نخَاستو از شها انتقام بگیرم؛ چَن این نَضَع يیچ ربطی بٌ  -
کاش زنان بٌ عقب برنی گشت ٍ . نن نادرم رٍ پیدا کردم ٍ بخشیدنش. شهايا نداشت

ٌ چیز رٍ نی گفتو کٌ فکر نکنین ازتَن سَءاستفادى کردم شاید حاال کٌ این رٍ نیگو . يه
 ...باٍرت نشٌ، نن
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ٌ ای . سرم رٍ از شرم پایین انداختو خیلی سخت بَد؛ انا باید نی گفتو کٌ فکر نکنٌ نقش
 .ننتظر نگايو نی کرد. براش داشتو

 .نن دٍستت دارم، خیلی ٍقتٌ بًت عالقٌ دارم... نن-

 :چشو ياش رٍ ریز کرد

 جدًا؟ از کجا نعلَم نهی خَاستی نن رٍ ٍارد بازی کنی تا از پدرم انتقام بگیری؟-

ٌ م لرزید، دلو از بی رحهیش شکست نی دٍنستو کٌ اگٌ بفًهٌ اتفاق خَبی در . چَن
چند ثانیٌ نگايش کردم، . انتظارم نخَايد بَد؛ انا فکر نهی کردم این قدر سنگدل بشٌ

بايام . قبل از ریختن اشک يام زدنش کنار ٍ راى افتادم کٌ برم. چشو يام پر از اشک بَد
 :يو قدم شد ٍ با عصبانیت گفت

فکر نکن برای نن . تَ يو باید بًو حق بدی کٌ بی اعتهاد بشو. نن يو عاشقت شدم-
آسَنٌ، پدرم در ُشُرف نرگٌ، نادرم تنًاست، بٌ عنَان برادر بزرگ تر باید حَاسو بٌ 

 .خانَادى باشٌ

 .ایستادم تا برای يهیشٌ تهَنش کنو

نن پنًَن کاریو رٍ انکار نهی کنو ٍ از شها، نانان، نًران ٍ آیدا عذرخَايی نی کنو؛ انا -
 .برگردٍندن حق بابام درست ترین کار دنیا بَد

 .درضهن شها يو نگران نباشيد دیگٌ چشهتَن بٌ نن نهیفتٌ

 .با خشو نگايو نی کرد

 .ِای بابا این جایین؟ غیبتتَن طَالنی شد-
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لبخند نرنَزی رٍ لبش بَد کٌ با دیدن . با صدای نًران برگشتو ٍ نگايی بًش انداختو
 .نن نتعجب شد

 چی شدى؟: نًران

 .از طرف نن عذرخَايی کن، خداحافظ. يیچی نًران جان، بٌ يهٌ سالم برسَن -

 .یعنی چی؟ شَخی نی کنی؟ نانان گفت انشب این جایی: نًران

 :سری تکَن دادم ٍ رفتو جلَش

 .ببخشید، یادم نبَد یٌ کو کاريام زیادى، بًترى برم-

 .برگشتو کٌ برم، بازٍم رٍ گرفت

نن احهقو افسانٌ؟ راستش رٍ بگَ چی شدى؟ چشهات چرا قرنزى؟ داداش چی : نًران
 شدى؟

نیو نگايی بًش انداختو ٍ دیدم کٌ اخو کردى بَد ٍ فقط بٌ نن نگاى نی کرد، انگار کانالً 
 .نسبت بٌ حضَر نًران بی اعتنا بَد، شاید يو نی خَاست اٍن يا يو زٍدتر بفًهن

 .یکیتَن بگٌ چٌ خبرى-

 :پَزخندی زدم

 .نًران جان از برادرت بپرس، فکر نی کنو خیلی دلش بخَاد یٌ يیَال رٍ بًت نعرفی کنٌ-

 .نًران گیج نگايو نی کرد

اگٌ دٍست . درضهن نن دیگٌ این جا نهیام، نهی خَام صاحب خَنٌ با دیدنو اذیت بشٌ-
ٌ م  .خداحافظ. بٌ نانانو بگَ. دارین قدنتَن رٍ چشو بیاین خَن
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 .نهی دٍنو تَ نگايو چی دید کٌ دستو رٍ ٍل کرد ٍ نن يو سریع اٍن خَنٌ رٍ ترک کردم

*** 

ٌ ای خَندم با یادآٍری حرف يای احسان . دستو رٍ رٍ سنگ سردش کشیدم ٍ فاتح
 .دٍبارى بغض کردم

انرٍز یٌ نفر . دلو تنگ شدى، کاش االن کٌ احساس تنًایی نی کنو بَدی. سالم باباجَنو-
. نی دٍنو اشتباى کردم؛ انا از پس گرفتن حق تَ پشیهَن نیستو. بدجَر نحکَنو کرد

نهی دٍنو اگٌ بَدی ٍ نی فًهیدی دخترت عاشق پسر نفاخر شدى چٌ عکس العهلی 
بًو گفت نن . با این کٌ دلو رٍ شکست؛ انا احساسو بًش عَض نشدى. نشَن نی دادی

 ...حقی نداشتو، گفت پدرت ازت راضی نیست، گفت

 .اشک يام ریخت ٍ نن بلند زدم زیر گریٌ

 .ببخشید بابا-

تَ خیابَن يا بی يدف با ناشین نی چرخیدم، ساعت . بلند شدم ٍ از اٍن جا بیرٍن اٍندم
ناى بانَ ٍ سَگل . صدای صحبت نی اٍند، رفتو داخل. نزدیک دى بَد کٌ بٌ خَنٌ رسیدم

 .با بی حالی سالم کردم. حرف نی زدند، با دیدن نن سریع بلند شدند

 چی شدى نادر؟: ناى بانَ

ٌ م-  .يیچی خست

 :لباس يام رٍ عَض نی کردم کٌ سَگل در رٍ باز کرد. ٍ سریع رفتو باال

يیچ نعلَم يست کجایی؟ نًران دٍ ساعت پیش زنگ زد ٍ گفت خیلی ٍقتٌ از -
ٌ شَن رفتی  !چرا گَشیت خانَشٌ؟ با تَام. خَن
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 .رٍی تخت نشستو ٍ سرم رٍ ناساژ دادم. بٌ شدت عصبی بَد

 .نعذرت نی خَام، شارژش تهَم شد خانَش شدى-

 .نشست کنارم

 .چیزی شدى افسانٌ؟ برادرت خیلی نگران بَد یٌ زنگ بًش بزن-

 .باشٌ-

نی دٍنستو . بعد از تهاس کَتايی کٌ با نًران داشتو، برگشتو دیدم سَگل ينَز نشستٌ
 :باالخرى نی پرسٌ، پس خَدم گفتو

 .باالخرى احسان فًهید-

بعد از چند دقیقٌ کٌ بٌ تهام سَاالتش پاسخ دادم رضایت داد کٌ . با تعجب نگايو کرد
ٌ کو استراحت کنو يیچ نیلی يو بٌ . دراز کشیدم؛ انا افکار دريهو نهی ذاشت بخَابو. ی

با بٌ یاد آٍردن حرفش کٌ گفت دیگٌ نهی خَاد نن رٍ ببینٌ اشکی از . غذا نداشتو
ٌ ی چشهو سرازیر شد  .احسان بٌ بدترین شکل نجازاتو کرد. گَش

*** 

بعد از دى رٍز احسان رٍ . با خانَادى ی عهَ ٍ ناى بانَ رفتو. انرٍز نراسو ختو اسفندیار بَد
ٌ ش رٍ اٍن نی رفت. دیدم نانان ٍ نًران کانالً . بٌ حدی دلتنگش بَدم کٌ نگايو يه

نعهَلی اشک نی ریختند؛ انا آیدا بی تابی نی کرد ٍ نن حالش رٍ نی فًهیدم، خَدم يو 
 .يفت سال پیش يهچین حالی داشتو، شاید بدتر

بعد از تشییع جنازى ٍ نراسهی کٌ تَ نسجد برگزار شد، نن کنار نانان ایستادى بَدم ٍ 
خَاستو در رٍ ببندم . بٌ کهک عسل آیدا رٍ بردیو تَ ناشین احسان. دستو رٍ گرفتٌ بَد
 .کٌ دستو رٍ کشید
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 .بهَن پیشو: آیدا

. نهی دٍنستو چیکار کنو، نهی خَاستو تَ ناشین احسان باشو. با صدای بلند زد زیر گریٌ
 .بعد از اٍن رٍز دیگٌ نهی خَاستو بٌ قَل خَدش جلَ چشو ياش باشو

 .عزیزم بذار بگو آقاانیر بیاد-

 .نٌ، تَ بهَن-

بغلش کردم ٍ . اٍن قدر گریٌ کرد کٌ نن يو بی اختیار اشکو دراٍند. از رٍ اجبار قبَل کردم
 .پشتش رٍ نَازش کردم

 .گریٌ کن عزیزم-

ٌ ای گذشت تا آرٍم تر شد در ناشین باز . دستهالی دادم دستش. ازم جدا شد. چند دقیق
سرم رٍ پایین انداختو تا . شد ٍ نًران نشست ٍ بعدش احسان پشت فرنَن نشست

 .کاش عهَ این يا نرفتٌ بَدن تا نن يو باياشَن نی رفتو. نبینهش

 .نًهَن يا نیان خَنٌ زٍدتر بریو: نًران

 .بین راى آیدا گریٌ نی کرد

 احسان عهٌ فرٍغ تنًا اٍندى؟: آیدا

 .نٌ، با نگار ٍ کانیار اٍندى: احسان

 .باز این نچسب يا اٍندن: نًران

 :احسان چپ چپ نگايش کرد

 !نًران درست صحبت کن-
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 .ٍقتی رسیدیو، آنیتا بغل انیر بَد ٍ بی قراری نی کرد

ٌ ی آنی رٍ ندارم! خدا: آیدا ٌ جَن، پیشت باشٌ اشکال ندارى؟. اصالً حَصل  افسان

 نٌ عزیزم، چٌ اشکالی؟-

 .رفتو جلَی انیر دست يام رٍ باز کردم، آنیتا يو خَدش رٍ انداخت بغلو

ٌ خانو: انیر  .نهنَن افسان

 .خَايش نی کنو-

ٌ ی نن ٍ باباش نگاى نی کرد رفتو داخل حیاط، . آنیتا با چشو يای خَشگلش بٌ نکاله
 .دستی بٌ نَيای نازش کشیدم

 !قربَن تَ برم نن-

 .خَبٌ حاال کاپشن تنش بَد. نهی دٍنو چرا دٍست نداشتو برم داخل خَنٌ

 چرا این جایی تَ دایی جَن؟-

. اٍند جلَ ٍ لپ آیدا رٍ عهیق بَسید. آنیتا شرٍع بٌ جیغ جیغ کرد. صدای احسان بَد
ٌ قدر دلتنگش بَدم . نزدیکی زیادش ضربان قلبو رٍ باال برد ٍ نن تازى فًهیدم کٌ چ

 :سرش رٍ باال آٍرد ٍ بدٍن این کٌ نگايو کنٌ گفت

 .برین تَ، این جا سردى، سرنا نی خَرین-

 :دستی بٌ سر آنیتا کشیدم

 .نحیط داخل برای بچٌ خَب نیست-

 :سَییچ ناشینش رٍ بٌ طرفو گرفت
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 .برین تَ ناشین-

برخالف رفتارش کٌ تقریبًا نن رٍ نادیدى نی گرفت، لحنش آرٍم بَد ٍ فًهیدم اٍن يو 
سَییچ رٍ گرفتو ٍ رفتیو تَ ناشین، این قدر بازی کردیو تا . نسبت بٌ نن بی تَجٌ نبَدى

بین بازیهَن یکی از خدنتکاريا شیر ٍ کیک برانَن آٍرد کٌ فًهیدم . آنیتا خَابش برد
ٌ يا بَد. پیشَنی آنیتا رٍ بَسیدم. کار احسان بَدى بغلش کردم ٍ از . تَ خَاب نثل فرشت

 .بی سرٍصدا بردنش تَ تختش ٍ بٌ عسل سپردنش. ناشین آٍردنش بیرٍن

در آخر رفت جلَی خانَم نسنی کٌ . پایین کٌ رفتو، نانان نن رٍ بٌ خیلی يا نعرفی کرد
ٌ فرٍغی بَد کٌ نًران  لباس نشکی شیکی تنش بَد ٍ شال گیپَری سرش، يهَن عه

 .گفت

 :دستو رٍ جلَ بردم

 .خَشبختو-

 .نن يو يهین طَر دختر زیبا-

بعدی دختری بَد حدٍدًا سی سالٌ کٌ چًرى ش شبیٌ بٌ . لبخندی بٌ نَع حرف زدنش زدم
ٌ فرٍغ بَد  .عه

 .این آقا يو پسرشَن، کانیار يستن. نگارخانو خَشگلو دختر فرٍغ جان: نانان

بعد از احَالپرسی کنار نانان ٍ . پسرش يو شبیٌ بٌ نادرش با چشو يای سبزرنگ بَد
يهٌ برخَردی کانالً عادی داشتند، فقط احساس نی کردم کٌ نگار جَر . آیدا نشستو

ٌ زٍر بردنش باال تا استراحت کنٌ. خاصی نگايو نی کنٌ . آیدا يهچنان گریٌ نی کرد کٌ ب
نگايو رٍ گرفتو ٍ راى . از اتاق کٌ اٍندم بیرٍن، يهزنان احسان يو از اتاقش اٍند بیرٍن

 :افتادم کٌ صداش رٍ شنیدم
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 .انرٍز خیلی خستٌ شدی، نهنَنو ازت کٌ بَدی-

سرم رٍ پایین انداختو، بعد از اعتراف اٍن رٍزم ازش . برگشتو، تقریبًا نزدیکو شدى بَد
 .خجالت نی کشیدم

 .خَايش نی کنو، کار خاصی نکردم-

 .احسان جان نانان کارت دارى-

ٌ يا رفت. صدای نگار بَد کٌ از آسانسَر بیرٍن اٍند نگار . احسان سری تکَن داد ٍ از پل
از طرز نگايش بٌ احسان . يو با پَزخندی بٌ نن دٍبارى رفت تَ آسانسَر ٍ در رٍ بست

از فکريایی کٌ بٌ . نعلَم بَد کٌ با بقیٌ براش تفاٍت دارى ٍ نن ناخَدآگاى دلًرى گرفتو
با این کٌ احسان . سرم زدى بَد نی ترسیدم ٍ عجیب دٍست نداشتو ٍاقعیت داشتٌ باشٌ

بٌ نن قبالً اعتراف کردى بَد کٌ عاشقو شدى؛ انا ترس از دست دادنش دست از سرم 
ٌ ی آدم يایی . برنهی داشت اگٌ بخَاد ازم انتقام پدرش رٍ بگیرى، نن نی نیرم؛ یعنی يه

کٌ عاشق نیشن يهچین حسی دارن؛ حس ترس از از دست دادن کسی کٌ دٍستش 
ٍسط رايرٍ ایستادى بَدم ٍ فقط بٌ احسان ٍ رفتار نگار فکر نی کردم کٌ با صدای . دارند

 .نًران پریدم

 این جا چی کار نی کنی؟-

 :سرم رٍ تکَن دادم. گیج نگايش نی کردم کٌ بٌ خندى افتاد

 .يیچی پیش آیدا بَدم، خَابید-

 .خب، بریو پایین-

 .دستش رٍ رٍی کهرم گذاشت ٍ بٌ پایین يدایتو کرد

*** 
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نگار . کنار نًران نشستٌ بَدم ٍ اٍن برام حرف نی زد ٍ نن يو سرم رٍ تکَن نی دادم
احسان بٌ حرف ياش گَش . رفت پیش احسان نشست ٍ با يو شرٍع بٌ صحبت کردند

 .نی داد ٍ اٍن يو با لبخند دل فریبی براش تعریف نی کرد

 .نًران جان نن االن نیام-

 .برٍ عزیزم-

بعد دى . یٌ لیَان آب برای خَدم ریختو. تحهل اٍن جا برام سخت بَد، بٌ آشپزخَنٌ رفتو
دقیقٌ گپ زدن با سَدابٌ، یکی از خدنتکاريا کٌ دختر آرٍنی بَد از اٍن جا اٍندم بیرٍن 

نی خَاستو رد شو کٌ با شنیدن اسو احسان . کٌ صدای صحبت دٍ نفر رٍ شنیدم
 .ناخَدآگاى ایستادم

ٌ ای بٌ تَ . بس کن دختر، تَ یٌ بار ازدٍاج کردی ٍ کل فانیل فًهیدن- احسان يیچ عالق
 .ندارى

ٌ فرٍغ بَد  .صدای عه

 .نن دٍستش دارم ٍ کاری نی کنو تا عاشقو بشٌ: نگار

 .تهَنش کن، شاید خَدش کسی رٍ بخَاد-

 .برام اصالً نًو نیست. کی نثال؟ حتهًا این دختِر افسانٌ رٍ نی خَاد-

بعد از شام بٌ . عصبی شدم ٍ برای این کٌ کار اشتبايی نکنو زٍد اٍن جا رٍ ترک کردم
 .ٍقتی نگار فًهید با حرص نگايو کرد. اصرار نانان اٍن جا نَندم

 .برٍ استراحت کن قربَنت برم، نن خَابو نهی برى: نانان

 .نن يو خَابو نهیاد-
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 :با آيی عهیق گفت

ٌ قدر از جدا نَندن نن ٍ تَ عذاب - خدا بیانرزى پدرم رٍ، ٍقتی اسفندیار برام گفت کٌ چ
 .اسفندیار رٍ يو بخشیدم، خدا از گنايانش بگذرى. کشیدى بخشیدنش

ٌ فرٍغ از يهسر نرحَنتَن بزرگ ترن؟. خَشحالو کٌ این رٍ نی شنَم-  راستی نانان عه

کانیار پسر . آرى نادر، سٌ سال بزرگ ترى؛ البتٌ نادر فرٍغ يهسر دٍم پدرشَن بَدى-
خَبیٌ، یٌ دختر آلهانی رٍ دٍست دارى کٌ فرٍغ راضی بٌ ازدٍاجشَن نیست ٍ اٍن يو 

ٌ خاطر ازدٍاج نانَفق نگار با یٌ پسر آلهانی يستش نگار دختر خشکیٌ ٍ این کٌ . ب
 .این قدر با احسان صهیهی برخَرد نی کنٌ، فکر کنو خیاالتی تَ سرش يست

 :بٌ دنبال حرفش نگاى نعناداری بٌ نن انداخت ٍ ادانٌ داد

گرچٌ احسان يیچ حسی بًش ندارى ٍ فقط از رٍی احترام ٍ نًهَن نَازی باياش -
 .برخَرد نی کنٌ

 .نهی دٍنو چرا نانان این حرف يا رٍ بٌ نن نی زد ٍ يهین رٍ بٌ زبَن آٍردم

 .حاال اگٌ دٍست داری انشب رٍ تَ اتاق نن بخَاب. بٌ ٍقتش نی فًهی گلو-

 .قبَل کردم ٍ با خیالی راحت از حرف يای نانان خَابیدم

*** 

اٍایل عید با خانَادى ی عهَ بَدم ٍ بعد از تهاس تلفنی نانان کٌ برای يفتو فرٍردین بٌ 
نانان بٌ . سفر کیش دعَتو کرد، بعد از کسب اجازى از عهَ قبَل کردم يهرايشَن برم

ٌ م اٍندن؛ انا احسان نبَد ٍ نانان گفت  يهراى آیدا ٍ نًران ٍ انیر عید دیدنی بٌ خَن
تا شب نَندن ٍ يهٌ با يو بٌ . عذرخَايی کردى ٍ یٌ کار فَری براش پیش اٍندى

ٌ ی عهَ رفتیو  .خَن
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ٌ يام رٍ جهع کردم-  .خب، نن ٍسیل

 کی نیاد دنبالت؟: سَگل

ٌ ای باال انداختو  :شَن

 .نهی دٍنو-

 :چشهکی زد

 .فکر کنو یار بیاد-

نیو ساعت بعد حرف سَگل درست از آب دراٍند، . چشو غرى ای بًش رفتو کٌ بلند خندید
 :سَگل درحالی کٌ نی خندید گفت. احسان با نًران ٍ عسل اٍندند

 .برٍ! دیدی گفتو-

سالم گفتو، يهٌ . در رٍ باز کردم. بغلش کردم ٍ با خداحافظی بٌ سهت ناشین رفتو
 .جَابو رٍ دادند

 .فقط یٌ نفر رٍ نخی يست! ٍای چٌ نسافرتی شَد: عسل

 :فکر کردم نًران رٍ نیگٌ؛ انا نًران گفت

 .آرى ٍاقعا-

 .کنجکاٍ شدم

 نن رٍ نی گین؟-

 .ير دٍ زدن زیر خندى

ٌ جَن تَ کٌ عشقی: عسل-  .نگار رٍ نیگو! ٍای افسان



 

www.lovelyboy.blog.ir 

398 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

لبخندی زدم ٍ چیزی نگفتو؛ انا احسان بٌ يردٍشَن گَشزد کرد ! ٍای اٍن يو يست
 .با حرفش کانالً نَافق بَدم؛ انا چیزی نگفتو. کٌ نباید بٌ کسی بی احترانی کنن

ٌ جَن؟! ِا داداش احسان، خَب رٍ ُنخٌ دیگٌ: عسل  نگٌ نٌ افسان

 .ننتظر نگايو نی کرد

 .نن ایشَن رٍ خیلی نهی شناسو-

 .يهَن بًتر نهی شناسی: عسل

برخالف . خندیدم ٍ تا رسیدن بٌ فرٍدگاى بٌ حرف يای نًران ٍ عسل گَش نی دادم
احسان يو . دفعات قبل با يو کل کل نهی کردند ٍ فقط درنَرد اخالق نگار حرف نی زدند

 .چند بار بًشَن تذکر داد کٌ تاثیری نداشت

*** 

. ساعت يشت شب بَد کٌ رسیدیو کیش، یاد سفر پارسالو ٍ آشناییو با احسان افتادم
ٌ ی پدر عسل بریو ٌ جَن خیلی بَد ٍ این خَشحالی تَ . قرار بَد يهٌ بٌ خَن تًهین

ٌ خاطر آیدا بَدى، تا حال . رفتارش کانالً نشًَد بَد از نانان شنیدم کٌ این سفر بیشتر ب
نن بٌ اصرار عسل بٌ اتاقش نقل نکان کردم ٍ چهدٍنو رٍ نًران . ٍ يَاش عَض بشٌ

 .برد بٌ اتاق عسل

شام کٌ خَردیو . احسان رفتارش با نن عَض نشدى بَد ٍ تقريبًا نن رٍ نادیدى نی گرفت
نن زٍد شب بخیر گفتو ٍ رفتو کٌ بخَابو، دیدم احسان ٍ نگار از اتاقی کٌ نال احسان ٍ 

 .نًران بَد بیرٍن اٍندند

 :نگار نن رٍ کٌ دید، لبخندی زد ٍ رٍ بٌ احسان گفت. نتعجب نگايشَن کردم

 .احسان جان نن نیرم پایین-
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بی تَجٌ بٌ احسان . قبل از این کٌ از کنارم رد بشٌ نیشخندی زد. احسان سری تکَن داد
بٌ سهت اتاقو رفتو؛ انا سنگینی نگايش رٍ تا ٍقتی کٌ رفتو تَ اتاق رٍ خَدم احساس 

ٍضَ گرفتو . درٍنو برعکس ظايرم نتالطو بَد. در رٍ بستو ٍ بًش تکیٌ دادم. نی کردم
چَن اتاق عسل یٌ تختٌ بَد رٍ زنین تشکی انداختو ٍ از خستگی . ٍ نهازم رٍ خَندم

 .نفًهيدم ِکی خَابو برد

*** 

صبح يهگی بٌ دریا رفتیو ٍ بعد از قایق سَاری ٍ کلی خَش گذرٍنی کٌ نًران درنظر 
کل رٍز نگار بٌ احسان . گرفتٌ بَد، بٌ رستَران سنتی کٌ قبالً با احسان اٍندى بَدم رفتیو

احسان يو . چسبیدى بَد ٍ اصالً براش نًو نبَد کٌ دیگران چٌ فکری درنَردش نی کنن
کانالً جدی ٍ با احترام باياش برخَرد نی کرد، ير بار يو کٌ نگايش بٌ نن نی افتاد 

در ظاير خیلی . تنًا برخَرد خَبش تَ نراسو پدرش بَد. خیلی سرد نگايو نی کرد
 .خَشحال ٍ شاد بَدم؛ انا از درٍن نی سَختو کٌ فقط با نن این رفتار رٍ دارى

 خب چی بخَریو؟: نًران

 .نن بختیاری: عسل

 .بعد از عسل ير کسی یٌ غذایی انتخاب کرد

 خب خَاير گلو چی؟: نًران

 :لبخندی زدم

 .باقالی پلَ-

 :چشهکی زد

 .خَدم يو عاشق باقالی پلَام-
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خیلی . احسان يو ير ٍقت نی اٍند آلهان با يو بٌ یٌ رستَران ایرانی نی رفتیو: نگار
 قشنگ بَد، نٌ احسان؟

 .خَب بَد؛ انا نن این جا رٍ بیشتر دٍست دارم: احسان

 .با این حرفش نیو نگايی بٌ نن انداخت

 قبالً این جا اٍندی؟: نگار

 .آرى، با یٌ شخص خیلی خاص: احسان

یعنی ننظَرش با نن بَد؟ از . نگار کنجکاٍ نگايش کرد؛ انا دیگٌ بحث رٍ ادانٌ نداد
در ظاير نن رٍ نادیدى نی گیرى؛ انا با حرف ياش نهی دٍنو چی رٍ . رفتارش سر در نهیارم

نگار تا آخر . نايار با شَخی يای نًران ٍ خندى يای عسل خَردى شد. نی خَاد ثابت کنٌ
بعد از نايار بٌ پاساژ رفتیو ٍ با کلی خرید . ساکت بَد ٍ دیگٌ کاری بٌ احسان نداشت

 .بٌ خَنٌ برگشتیو

عسل نیَند ٍ گفت . چًارديو برگشتیو. نسافرت خَبی بَد ٍ تا آخر عید اٍن جا بَدیو
 .برای چًلو با پدر ٍ نادرش نیاد

*** 

افسانٌ نن یٌ يفتٌ دیگٌ عرٍسیهٌ، بیا . انسال يو از شرٍعش برانَن پرکار بَد: سَگل
 .ٍ بزرگَاری کن این یٌ يفتٌ رٍ بٌ نن نرخصی بدى

 .چپ چپ نگايش کردم بلکٌ از رٍ برى

تَ کٌ ير ٍقت عشقت کشیدى اٍندی سرکار، بعد از عرٍسی يو کٌ نیری ناى عسل ٍ -
 .نیستی
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 :نفس بلندی کشیدم. نظلَم نگايو نی کرد

ٌ ی نرخصیت رٍ بیار انضا کنو، البتٌ فقط دٍ يفتٌ نٌ بیشتر. باشٌ عزیزم-  .برگ

 :لپو رٍ نحکو بَسید

راستی آرایشگاى خَدم برات ٍقت گرفتو، . قربَنت برم، ان شاءاهلل عرٍسی خَدت-
 .نی خَام اٍن شب برای یٌ نفر بترکَنی

 .خندیدم ٍ چشو غرى ای براش رفتو

 ...خانَم خَشگلٌ برای آقاتَن يو پشت چشو نازک نی کنی یا-

 :دنبالش دٍیدم

 !سَگل-

 .نشستو کٌ در آرٍم باز شد! دیٍَنٌ. سریع از در زد بیرٍن

عزیزم حرص نخَر پَستت چرٍک نیشٌ نی نَنی رٍ دستهَن دیگٌ احسان يو : سَگل_
 .نگايت نهی کنٌ

برای عرٍسی یٌ پیراين بنفش با طرح يای . قبل از ير عکس العهلی از نن در رٍ بست
 .طالیی خریدى بَدم، البتٌ بٌ اصرار سَگل

ٌ خاطر حجو کاری باال کهتر جایی نی رفتو چندبار . از چًلو اسفندیار یک ناى نی گذرى ٍ ب
نانان بٌ يهراى آیدا ٍ عسل اٍندن کٌ زن عهَ ٍ سَگل ٍ شیدا با دختر کَچَلَش يو 

شیدا یٌ ناى زٍدتر زایهان کرد ٍ دخترش یٌ نايشٌ ٍ خیلی ناز ٍ خَشگلٌ ٍ . بَدن
بعد از چًلو احسان رٍ یٌ بار دیدم ٍ اٍن يو برای دعَت از . اسهش يو تهنا گذاشتن

خانَادى ی عهٌ فرٍغ يو بعد از . نن بٌ يهکاری در پرٍژى ی شًرکی تَ شهال شًر بَد
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ٌ ش بًتر شدى بَد. چًلو بٌ آلهان برگشتن چندباری با نن درددل کرد ٍ گفت . آیدا رٍحی
پذیرفتٌ کٌ پدرش گـ ـناى کار بَدى ٍ تقاصش رٍ پس دادى ٍ گفت براش دعا نی کنٌ کٌ 

ٌ ش با خدا بًتر شدى ٍ نرتب . االن کهتر عذاب بکشٌ گفت از بعد نرگ اسفندیار رابط
انیر يو کانالً از تغییر رفتار آیدا راضی بَد ٍ با عشق نگايش . نهازش رٍ نی خَنٌ

 .نی کرد

*** 

سَگل دى دقیقٌ پیش سانان اٍند دنبالش . تَ آرایشگاى ننتظر بَدم تا سعید بیاد دنبالو
پشت چشو يام . تَ آینٌ نگايی بٌ خَدم انداختو، آرایش تقریبًا غلیظی داشتو. ٍ رفتند

ٌ ی بنفش ٍ دٍدی کار کردى بَد ٍ رژ بنفش يو برام زد اٍلش کلی نخالفت کردم؛ . سای
ٌ زٍر حرف خَدش رٍ پیش برد ٍ گفت انشب باید نتفاٍت باشی؛ چَن  انا سَگل ب

 .گَشیو زنگ خَرد، شهارى ناشناس بَد. عرٍسی ننٌ

 بلٌ؟-

 .خَشحالی نٌ؟ فعالً از زندگی ت لذت ببر-

 .تعجب کردم

 .اشتباى گرفتین-

 :خندید

 .نن ييچ ٍقت اشتباى نهی کنو خانو-

 .سعید اٍند بًش نیگو. دلشَرى گرفتو.قطع کرد

ٌ جان زنگ زدن، اٍندن دنبالت-  .افسان



 

www.lovelyboy.blog.ir 

403 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .نهنَن يیَا جان-

نانتَی نجلسی کرم رنگو رٍ پَشیدم ٍ شال حریر طالیی رنگی رٍ کٌ کادٍی سَگل بَد 
نَيام شینیَن کانالً سادى ای بَد کٌ خَدم ندلش رٍ انتخاب کردى . رٍی سرم انداختو

چراغ بی ام ٍ . نگايی بٌ کَچٌ انداختو. رفتو بیرٍن، ناشین سعید رٍ ندیدم. بَدم
ٌ طَری برم جلَش با این . دقت کردم دیدم احسانٌ. نشکی رنگی رٍشن شد ٍای حاال چ

نشستو ٍ آرٍم سالم کردم، . با دست ٍپایی لرزٍن رفتو ٍ در ناشین رٍ باز کردم! قیافٌ
آرٍم . ننتظر نَندم بریو؛ انا ناشین رٍشن نشد. سرم رٍ پایین انداختو. جَابو رٍ داد

دستپاچٌ شدم ٍ . سرم رٍ آٍردم باال، نگايش بٌ نن بَد ٍ با لبخند نحَی نگايو نی کرد
 :برای این کٌ سکَت شکستٌ بشٌ گفتو

 .سعید نگفت شها نیاین-

 .این بار لبخندش عهیق تر شد

 .البتٌ نی خَاست نًران رٍ بفرستٌ کٌ پیداش نکردیو. کاری داشت ٍ بٌ نن سپرد-

 .تشکر کردم

ٌ ست: احسان  .ٍظیف

 .دیگٌ نثل قبل نبَد ٍ نگاى گرنی داشت. باالخرى راى افتاد ٍ نن نفس راحتی کشیدم

 نظرت درنَرد پرٍژى ی شًرک چیٌ؟: احسان

 .خَشحال شدم کٌ یٌ بحثی برای حرف زدن پیدا شد

 .فقط نی تَنو بگو کٌ بًش انیدٍارم-

 پس نی تَنو رٍ کهکت حساب کنو؟-
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 .نطهئن باشین-

 :بعد چند لحظٌ گفت

 .نن یٌ عذرخَايی بًت بديکارم-

 .برگشتو ٍ ننتظر نگايش کردم

ٌ خاطر حرف يایی کٌ اٍن رٍز تَ باغ بًت زدم- شاید تَ حق داشتی، با پدرم کٌ . ب
نی تَنی نن رٍ . صحبت کردم کانالً بٌ تَ حق داد ٍ گفت بٌ تَ ٍ پدرت ندیَنٌ

 ببخشی؟

 :لبخندی زدم

 .بٌ نظرم بًترى ير دٍ فرانَشش کنیو. نن يو اشتباياتی داشتو-

 خَاستو نَضَع. خندید ٍ چیزی نگفت ٍ نن خَشحال شدم از رفع کدٍرت يا

 .تهاسی کٌ تَ آرایشگاى رٍ داشتو بگو؛ انا پشیهَن شدم

 :ٍقتی رسیدیو خَاستو پیادى بشو کٌ گفت

نن اٍن رٍز کٌ گفتو نهی خَام ببینهت، يهش از رٍی عصبانیت بَد؛ انا قبلش حرف -
 .بٌ نَقعش بٌ بزرگ تريا نیگو. دلو رٍ زدم

ٌ يام از خجالت سرخ . گرنو شدى بَد ٍ کف دست يام عرق کردى بَد نطهئن بَدم گَن
 :با لبخند نگايی بٌ صَرتو انداخت. شدى؛ خصَصًا از یادآٍری اٍن رٍز

ٌ ش باشٌ برای بعد-  .حرف زیاد يست، بقی
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ٍارد سالن . خَشحال بَدم ٍ نهی دٍنستو بٌ کی بگو. لبخند خجَلی زدم ٍ پیادى شدم
خانو يا کٌ شدم از دٍر نانان کنار زن عهَ دیدم کٌ با لبخند نگايو نی کردند ٍ 

 .نی خندیدند

*** 

برعکس . سَگل نثل ناى شدى بَد. با یلدا ٍ شیدا کالً ٍسط بَدیو. شب خَبی بَد
آخر شب بعد از یٌ ساعتی کٌ دنبال . يهیشٌ یٌ دٍر با نا ٍ یٌ دٍر تانگَ با سانان رقصید

ٌ شَن  ناشین عرٍس رفتیو، باالخرى جٍَن يا رضایت دادن کٌ عرٍس ٍ دٍناد بٌ خَن
 .برن

 .خیلی خَشحالو برات، خَشبخت بشی عزیزم-

 .سَگل بغض کرد، يهدیگٌ رٍ بغل کردیو

 .ان شاءاهلل عرٍسی خَدت خَاير خَشگلو-

. سَگل گفت برای پس فردا بلیت فرانسٌ دارن. آخر شب سعید نن ٍ ناى بانَ رٍ رسَند
ٌ ی اسفندیار، آشناییو با احسان، دیدن  تَ تختو بٌ يهٌ چیز فکر کردم؛ رفتن یلدا بٌ خَن

دٍست دارم از این بٌ بعد یٌ زندگی آرٍم داشتٌ باشو ٍ . نانان ٍ باالخرى عاشق شدنو
خیلی دٍستش دارم ٍ این حس رٍ اٍلین . فقط این زندگی رٍ کنار احسان نی خَاستو

 .با خیال راحت بٌ خَاب رفتو. بارى کٌ تَ زندگیو تجربٌ نی کنو

*** 

 نظرت راجع بٌ این قسهتش چیٌ؟: احسان
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نگايی بٌ قسهتی کٌ برای فضای سبز تعیین کردى بَد انداختو ٍ بٌ نظرم خیلی خَب از 
گَشیو زنگ خَرد ٍ با یٌ ببخشید از . آب درنی اٍند؛ سری بٌ نعنای تایید تکَن دادم

 .اتاقش بیرٍن اٍندم

 بلٌ؟-

 خَش نی گذرى؟-

از بیست رٍز پیش، عرٍسی سَگل، دیگٌ تهاس نشکَکی نداشتو ٍ ! باز يو يهَن صدا
 .بٌ يهین دلیل یادم رفتٌ بَد

 .لطفًا نزاحو نشین-

 :خَاستو قطع کنو کٌ گفت

 نگٌ تَ دنبال کیفی کٌ پدرت گو کردى بَد نبَدی؟! نشد دیگٌ-

 .قلبو بٌ شدت نی زد

 .تا نگی کی يستی نن دیگٌ جَابت رٍ نهیدم-

ننتظر . تَ فکر کن کسی کٌ زندگیش نابَد شدى ٍ حاال نی خَاد زندگیش رٍ پس بگیرى-
 .تهاس بعدیو باش

 یعنی کیٌ؟. قطع شد

 این جا چی کار نی کنی؟-

 .چَن غافل از اطرافو بَدم با صداش پریدم

 :خندید
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 .نثل این کٌ ير دفعٌ نی ترسَنهت! ای بابا-

 .کتش رٍ پَشید. خندیدم ٍ چیزی نگفتو

 ٍقت کٌ داری؟. بریو یٌ نايار بخَریو ٍ حرف بزنیو-

 .آرى، بریو-

 :بٌ یٌ رستَران سنتی رفتیو ٍ بعد از سفارش دٍ پرس ٍ شیشلیک با خندى گفت

 .فکر کردم این سری يو باقالی پلَ سفارش بدی-

 :اخهی کردم

نسخرى م نی کنین؟ خب نن باقالی پلَ رٍ خیلی دٍست دارم، نعهَالً رستَران نی ریو -
 .اٍن رٍ انتخاب نی کنو

ٌ ای کٌ کیش رفتیو رستَران پرسیدم. شَخی کردم- ٌ خاطر اٍن دفع خب این يا بٌ . ب
ٌ ی . کنار، فکر کنو از حسو بٌ خَدت قبالً برات گفتو؛ انا باز يو نیگو اٍایل برام نثل بقی

ٌ نَن بیشتر شد، بیشتر شناختهت رٍ . دختريا بَدی؛ ٍلی کو کو کٌ رفت ٍآندت بٌ خَن
رفتار ٍ اخالقت حساس تر شدم تا جایی کٌ فًهیدم دلو رٍ باختو بٌ دختری کٌ لبخند 

نن . چشو ياش برای نن آرانش نحض بَدى ٍ يست. جزء جدایی ناپذیر صَرتش بَد
 .عاشقت شدم افسانٌ

سرم رٍ پایین انداختو، در صَرتی کٌ درٍنو نتالطو بَد ٍ قلبو بٌ حدی تند نی زد کٌ 
 :ادانٌ داد. احساس نی کردم نی خَاد بیاد تَ دينو

نهی دٍنی ٍقتی اشک تَ چشو يات جهع شد . اٍن رٍز خیلی بد احساسو رٍ بیان کردم-
 .چی کشیدم، با ير اشکت جَن دادم
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 .قطرى اشکی از چشهو کشید. دستش رٍ بٌ صَرتش کشید. نهی دٍنو چرا بغض کردم

 .ببخشید عزیزم ناراحتت کردم: احسان

 :ازش گرفتو ٍ تشکر کردم. دستهالی بٌ سهتو گرفت

درضهن . راستش اٍن رٍز دلو از حرف ياتَن شکست؛ انا خیلی ٍقتٌ کٌ بخشیدنتَن -
 .قرار شد فرانَشش کنیو

 :نفس عهیقی کشید

 باشٌ ببخشید، فقط نی خَام بدٍنو حرف اٍن رٍز تَ يو صادقانٌ بَد؟-

ٌ م بگو. لبو رٍ گزیدم از نکثو فًهید، لبخندی . نهی دٍنستو چی بگو، سخت بَد از عالق
 :زد ٍ گفت

 .اگٌ نگی فکر نی کنو ينَز نبخشیدیو-

ٌ زٍر بگو! بدجنس حاال کٌ اٍن برای چندنين بار گفتٌ نن يو باید . نی خَاست ب
 .نفس عهیقی کشیدم. نطهئنش کنو

بعد از چیدن نیز کٌ . يهین کٌ خَاستو بگو، غذانَن رٍ آٍردند ٍ ساکت نشستو
 .گارسَن رفت، باز يو سکَت کردى بَدم

 نگفتی؟-

 :بدٍن فکر ٍ خیلی زٍد گفتو

 .نن اٍن رٍز ٍاقعیت رٍ گفتو-

 :لبخند عهیقی زد
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 ...خَشحالو کٌ دختری نثل تَ-

بعد از نکث کَتايی . حرفش رٍ قطع کرد ٍ با چشو يایی کٌ برق نی زدند نگايو کرد
 :گفت

 حاال کٌ حس يهدیگٌ رٍ نی دٍنیو بًتر نیست رسهیش کنیو؟-

 .تعجب کردم

 زٍد نیست؟-

 :اخو ظریفی کرد

ٌ ایو کٌ احساسهَن زٍدگذر باشٌ؟ ! غذات رٍ بخَر- دختر خَب زٍد چیٌ؟ نگٌ بیست سال
ٌ خاطر پدرم  .اگٌ راضی باشی یٌ عقد سادى باشٌ، ب

ٌ خاطر پدرتَن گفتو زٍدى-  .نن يو ب

 بًتر نیست با نن رسهی نباشی؟-

 .انرٍز کالً قصد داشت خجالتو بدى

 .خجالت کٌ نی کشی دٍست داشتنی تر نیشی-

نعلَم بَد کٌ از حرکتو خندى ش گرفتٌ ٍ جلَی خندى ش رٍ . با تعجب نگايش کردم
 .گرفتٌ

ٌ زٍدی برات عادی نیشٌ- ٌ جَرى . ب نن دٍستت دارم ٍ نی خَام این دٍست داشتن رٍ يه
 چی شد رضایت نیدی؟. نشَنت بدم

 :لبخندی زدم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

410 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .نن نشکلی ندارم، فقط رضایت عهَ خیلی برام نًهٌ-

ٌ ای نیست؟ با تردید گفتو. رضایت ایشَن با نن-  :حرف دیگ

 ...نانان-

 .اٍن خیلی ٍقتٌ نی دٍنٌ-

 :چشو يام گرد شد ٍ ناخَدآگاى گفتو

 از ِکی نی دٍنٌ؟! نٌ-

 :خندید

ٌ ياش خبر ندارى؟ دیشب کٌ براش گفتو خیلی خَشحال شد ٍ - کدٍم نادری از دل بچ
درٍاقع . اگٌ نهی دٍنست کٌ نن با تَ حرف نهی زدم. کلی قَل ازم گرفت تا رضایت داد

 حاال چی؟ حاضری يهسفر تهام عهرم بشی؟. ازش اجازى گرفتو

 :لبخند آرٍنی بٌ تشبیٌ قشنگش زدم

 .حاضرم-

 :با نًربَنی نگايو کرد

ٌ ای نثل تَ رٍ سر رايو قرار دادى-  .خدا خیلی دٍستو داشتٌ کٌ فرشت

 :بٌ غذا اشارى ای کرد

 .بخَر سرد شد، از صبح يیچی نخَردی-

ٍجَدم لبریز از عشقش بَد ٍ از خدا . غذام رٍ زیر نگاى يای نًربَن احسان خَردم
 .ساعت سٌ بَد کٌ رسَندم خَنٌ. خَاستو تَ این راى بٌ ير دٍنَن کهک کنٌ
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 .بابت نايار نهنَن-

 .انشب با عهَت صحبت نی کنو. نَش جَنت عزیزم-

از برخَرد عهَ نطهئن بَدم؛ انا نگرانی دست از سرم . بی دلیل دلشَرى داشتو
 :برنهی داشت ٍ ناخَدآگاى گفتو

 !نگرانو-

االن يو نیری . نگران چی دختر خَب؟ تَ بٌ يیچی فکر نکن، يهٌ رٍ بسپار بٌ نن-
 .خَنٌ ٍ فقط استراحت نی کنی

 .تَجًاتش نثل نسیهی قلبو رٍ نَازش نی کرد

 .نهنَن، خداحافظ-

تا رفتو . پیادى شدم ٍ دستی براشَن تکَن دادم ٍ اٍن يو نتقابالً سرش رٍ تکَن داد
 .داخل يهَن جا بَد

*** 

ٍ برٍی عهَ نشستٌ بَدم يهٌ شب برای . نی خَاست بايام صحبت کنٌ. تَ کتابخَنٌ، ر
ٌ برٍن يستش ٌ ی نا بَدند ٍ درٍاقع یٌ جَريایی نجلس بل  .شام خَن

 خب عهَجَن، نظرت چیٌ؟: عهَ

 :با صدای ضعیفی گفتو. با انگشت يام بازی نی کردم

 نظر شها چيٌ؟-

اگٌ . نظر تَ نًهٌ. تَ این چندنايی کٌ شناختهش بٌ نظرم پسر خَب ٍ باجربزى ایٌ-
 .دلت باياشٌ انشب يهٌ چی رٍ نشخص کنیو
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 :سرم رٍ پایین انداختو

 .نن حرفی ندارم-

 :عهَ لبخندی زد

انگار يهین دیرٍز بَد کٌ با سَگل تَ حیاط تاب بازی نی کردین، يردٍتَن ! پس نبارکٌ-
ٌ ی یک سال عرٍس شدین  .خب بریو بیرٍن ببینو این خانَم يا چی کار نی کنن. بٌ فاصل

ناى بانَ ٍ . از کتابخَنٌ بیرٍن اٍندم. عهَ پیشَنیو رٍ بَسید. بلند شدیو. لبخندی زدم
نانان از آشپزخَنٌ بیرٍن . نانان غذا نی پختند، زن عهَ يو خَنٌ رٍ جارٍ نی کشید

 :اٍند

 .چرا این جایی عزیزم؟ برٍ آنادى شَ-

 کاری ندارین؟-

 .پس نا چی يستیو؟ برٍ دیگٌ دختر: زن عهَ

 چشو، سَگل ِکی نیاد؟-

 .زنگ زدم گفت زٍد نیاد. دیشب دیرٍقت رسیدن، تا یک خَابیدى بَد-

ٌ يا يهٌ سر ٍ سانَن گرفتن: نانان ٌ يایی برای . خدا رٍ شکر بچ نهی دٍنی چٌ نقش
 .افسانٌ ٍ احسان دارم نیناجَن

از تَ کهد تَنیک نارنجی رنگی . اٍن يا گرم صحبت شدند ٍ نن رفتو باال تا آنادى بشو
 .شهارى ی احسان بَد. درآٍردم کٌ گَشیو زنگ خَرد

 بلٌ؟-

 سالم خانو، خَبی؟-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

413 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .صداش با انرژی ٍ شاد بَد

 شها خَبین؟. سالم، نهنَن-

 با عهَ صحبت کردی؟. نن يو خَبو-

 .آرى-

 خب، چی شد؟-

 .لبخندی بٌ کنجکاٍیش زدم

 .اگٌ ناراحت نهی شین باید بگو خصَصی بَد-

 :خندید

شانس نن انرٍز خیلی سرم شلَغ بَد، االن دارم نیرم . باشٌ نگَ! تَ کٌ حرفت رٍ زدی-
 .خَنٌ باید برای انشب آنادى باشو

 .شال سبزرنگی بیرٍن کشیدم

 .کار زیاد آدم رٍ خستٌ نی کنٌ. حاال کٌ زٍدى، یٌ کو استراحت کنین-

با این کٌ فقط دٍ . راستش خستٌ کٌ بَدم؛ انا صدات رٍ کٌ شنیدم خستگیو رفع شد-
دقیقًا حرف دل . لبخندی بٌ ابراز احساسش زدم. رٍزى ندیدنت دلو خیلی برات تنگ شدى

حاال کٌ احسان راحت از . آدنی کٌ عاشقٌ نباید غرٍر بیش از حد داشتٌ باشٌ. نن رٍ زد
 .حسش نیگٌ نن يو باید تا حدٍدی نثل اٍن باشو

 .نن يو يهین طَر-

 :نکث کرد ٍ بعد چند لحظٌ کٌ برای نن خیلی طَالنی بَد گفت
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ٌ ی آرانش ننٌ -  .پشت فرنَنو عزیزم، بعدًا تهاس نی گیرم. حرف يات يو نای

 .نراقب خَدتَن باشین. باشٌ-

 .چشو، خداحافظ-

 .خداحافظ-

نگايی . در باز شد ٍ سَگل خَدش رٍ انداخت تَ اتاق. لبخندی رٍی لبو اٍند. قطع کردم
 :لبخند نرنَزی زد. بٌ گَشی کٌ تَ دستو بَد انداخت

 آقاتَن بَدن؟-

 .بغلش کردم. خندیدم

 .سالم عرٍس خانو-

 :چشهکی زد

 .االن نن يو باید يهین رٍ بگو-

 خَش گذشت؟-

 راستش رٍ بگَ چی کار کردی؟. شیطَن فکر نهی کردم این قدر زٍد پا پیش بذارى. عالی-

 .نسخرى نشَ-

 .خب بذار لباس يات رٍ ببینو-

 :نگايی بٌ لباس يای رٍی تخت انداخت

 .نٌ، خَبٌ، بًت انیدٍار شدم-

ٌ زٍر آرایشو کرد، باالخرى آنادى شدم  .بعد یٌ ساعت کٌ سَگل ب
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*** 

بعد از شانی کٌ نانان ٍ ناى بانَ سنگ تهَم گذاشتٌ بَدند، يهٌ تَ پذیرایی نشستٌ 
چَن يهٌ از قبل آشنا بَدن ٍ يهدیگٌ رٍ نی شناختند، بیشتر شبیٌ نًهَنی . بَدیو

بٌ غیر از سالم ٍ احَال پرسی . احسان با آیدا ٍ انیر ٍ نادر عسل اٍندند. خانَادگی بَد
ٌ ای نزدیو گل رٍ کٌ دستو داد، سَگل این قدر شکلک ٍ نسخرى بازی درآٍرد کٌ . حرف دیگ

. نن بٌ این نتیجٌ رسیدم کٌ نی خَاد انتقام شب خَاستگاری خَدش رٍ بگیرى
ٌ جَن رٍ بٌ عهَ گفت  :تًهین

 آقای نعین بًتر نیست درنَرد انر خیرنَن صحبت کنیو؟-

ٌ جَن شرٍع کرد  :عهَ لبخندی زد ٍ با گفتن بفرنایید تًهین

 .فکر کنو شناختی کٌ ير دٍ طرف از يو دارن کافی باشٌ ٍ بًترى رسهیش کنیو-

 .درست نی گین، البتٌ نظر افسانٌ ٍ نادرش شرطٌ: عهَ

 :نانان کٌ کنارم نشستٌ بَد ٍ دستو تَ دستش بَد رٍ بٌ عهَ لبخندی زد

اگٌ صالح بدٍنین تا قبل از ناى رنضَن یٌ عقد سادى بگیریو، البتٌ . نن يو نَافقو-
ٌ خاطر پدر نرحَم اسفندیار نیگو  .ب

چشهش کٌ بٌ نن . نگايی بٌ احسان انداختو کٌ جدی بٌ حرف ياشَن گَش نی داد
 .افتاد لبخند نًربَنی زد

 .نًریٌ يو خَد افسانٌ ير چی ندنظرش يست. درست نی گین: عهَ

ٌ ی نن يو نثل سَگل صدٍچًاردى سکٌ شد این قراری بین نن ٍ سَگل بَد کٌ . نًری
ٌ نَن نثل يو باشٌ آخر شب يهٌ رفتند ٍ فقط . قرار شد فردا بریو آزنایش ٍ خرید. نًری
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ٌ ای سٌ شب . نانان پیشو نَند البتٌ از بعد عید رٍزيا کالً پیش يو بَدیو ٍ يفت
ٌ ی نن نی خَابید  .بعضی شب يا نًران يو نی اٍند. خَن

خدا . خیلی خَشحالو کٌ عرٍس شدنت رٍ نی بینو، يهین طَر دانادی احسان رٍ: نانان
 .دعايام رٍ اجابت کرد

 .اشک نی ریخت ٍ خدا رٍ شکر نی کرد

 .نانان جان خَدتَن رٍ اذیت نکنین-

 .اشک شَقٌ نادر-

 .کاش بابا يو بَد-

 .اٍند جلَ ٍ بغلو کرد. بغض کردم ٍ سرم رٍ پایین انداختو

 .قربَنت برم، نن نطهئنو بابات االن خیلی خَشحالٌ-

ٍاقعا احتیاج داشتو کٌ با یٌ نفر حرف . بعد از کلی حرف زدن باالخرى ساعت دٍ خَابیدم
 بزنو ٍ کی بًتر از نادرم کٌ دخترش رٍ درک نی کرد؟

*** 

 :دزدگیر ناشین رٍ زد. از آزنایشگاى کٌ اٍندیو بیرٍن کهی سرگیجٌ داشتو

 .رنگ ٍ رٍت پریدى، بشین نن زٍد نیام-

بعد چند دقیقٌ اٍند، . چَن کو خَنی داشتو کهی ضعف داشتو. بٌ حرفش گَش دادم
 .دٍ تیکٌ کیک ٍ یٌ لیَان آب انار گرفتٌ بَد

 .نهنَن-
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 کو خَنی داری؟-

ٌ زٍر احسان يهٌ رٍ خَردم ٍ راضیش کردم کٌ حالو . سرم رٍ تکَن دادم بعد از این کٌ ب
 .خَبٌ، بٌ سهت پاساژی برای خرید رفتیو

*** 

برای رٍز عقد پیراينی تنگ تا زیر زانَ کٌ ترکیب دٍ رنگ شیری ٍ نشکی بَد با شال 
آینٌ ٍ شهعدٍن يو نقرى انتخاب کردیو . شیری رنگی کٌ احسان يو تاییدش کرد خرید

ٌ ای نازک کٌ دٍرش کال نگین برلیان بَد انتخاب . کٌ قرار شد فردا برانَن بیارنش حلق
در آخر بٌ اصرارش دٍ تا سرٍیس اضافٌ . کردم، احسان يو رینگی از پالتین انتخاب کرد
 :از طالفرٍشی کٌ اٍندیو بیرٍن گفت. کرد، یکیش طال سفید بَد ٍ اٍن یکی يو زرد

 خب دیگٌ چی نَندى؟-

 .تهَم شد دیگٌ-

 .ٍلی آیدا برای عقدش خیلی خرید کردى بَد-

 :خندیدم

 .يهین کافیٌ-

 :چشو ياش رٍ ریز کرد

 تَ لَازم آرایش نهی خَای؟-

 .خَدم دارم-

 :اخهی کرد

ٌ چیز برات نًیا کنو. نی دٍنو عزیزم- ٌ ی ننٌ يه  .ٍظیف
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 حاال بریو؟. ير ٍقت چیزی خَاستو نیگو-

چند ندل غذا سفارش . بٌ رستَرانی يهَن نزدیکی يا رفتیو. سرش رٍ با تردید تکَن داد
 .داد کٌ نن با چشو يای گردشدى نگايش کردم

 این يهٌ غذا برای چی؟-

 .خندید ٍ نن برای بار يزارم پیش خَدم اعتراف کردم کٌ خندى ياش رٍ دٍست دارم

 .بذار يهین اٍل بگو کٌ حالت تعجب خیلی بانزى ت نی کنٌ-

 .خجالت زدى نگايش کردم

 .درضهن نن برحسب عادت سفارش دادم-

 .آخٌ از ير کدٍم یٌ کو يو بخَریو بازم نی نَنٌ ٍ اسراف نیشٌ-

 :نگاى نًربَنی بًو انداخت

 خَبٌ؟. چشو، سعی نی کنو این کار رٍ نکنو-

 :لبخندی زدم

 تَ با چٌ رفتار نن نشکل داری؟. قطعًا خَبٌ-

 .نن فقط عاشق ظايرت نشدم، اخالق ٍ رفتار يو تاثیرگذار بَد-

 .نهنَن کنٌ این قدر حس خَب بًو نیدی-

 :کهی خَدش رٍ جلَ کشید

 .نن از تَ نهنَنو کٌ افتخار دادی يهسر ٍ عشقو باشی-
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بعد از ناياری کٌ . نگايش کردم، چشو ياش حرفش رٍ تایید نی کرد ٍ قلب نن رٍ آرٍم
چَن نانان خَنٌ بَد، اٍند . ٍاقعًا بًو چسبید جَاب آزنایش رٍ گرفتیو ٍ رسَندم خَنٌ

نانان ژٍرنالی از سفرى ی عقد داد دستهَن تا انتخاب کنیو ٍ . خَنٌ ٍ تا عصر نَند
ٌ چیز سِر جاش اجرا بشٌ ٌ قدر يو سادى باشٌ باید يه  .نعتقد بَد عقد ير چ

*** 

دٍشیزى ی نکرنٌ خانو افسانٌ نعین، برای بار سَم بٌ بندى ٍکالت نی ديید کٌ شها را با -
ٌ ی بًار  ٌ ی یک جلد کالم اهلل نجید، یک جام آینٌ ٍ شهعدان، یک صد ٍ چًاردى سک نًری
 آزادی، صد ٍ چًاردى شاخٌ گل رز بٌ عقد دائو ٍ يهیشگی آقای احسان نفاخر دربیاٍرم؟

 .قرآن رٍ بَسیدم ٍ بستو

 .عرٍس زیرلفظی نی خَاد: سَگل

ٌ جَن سرٍیس طالیی با سنگ فیرٍزى داد بٌ احسان ٍ اٍن يو کهی خَدش رٍ  تًهین
 :کشید جلَ، يهزنان کٌ سرٍیس رٍ تَ دستو گذاشت آرٍم گفت

 .بلٌ رٍ بدى تا سَگل خانو چیزی نگفتٌ-

 .خندیدم

 .با اجازى ی عهَ، نادرم ٍ بزرگتريا، بلٌ-

 .يهٌ دست زدند ٍ کل کشیدند

 حاج آقا از داناد بلٌ نهی گیری؟: نًران

 .صدای خندى ی جهع رفت باال

 .شها اجازى بدی بٌ داناد يو نی رسیو: عاقد
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 .احسان کٌ بلٌ گفت دفتری جلَنَن گذاشتند ٍ کلی انضا کردیو

 .داداش عسل بذار دين عرٍس خَشگلهَن: آیدا

 .انگشتش رٍ زد تَ عسل ٍ آٍرد جلَم

 .راستش رٍ بگو نن يهیشٌ از این قسهت بدم نی اٍند: احسان

 :لبخند زدم

 االن يو بدت نیاد؟-

 :خندید

 .دينت رٍ باز کن. دیگٌ نٌ-

ٌ يانَن رٍ آٍرد احسان بٌ آرٍنی . بعد از این کٌ عسل کانهَن رٍ شیرین کرد، سَگل حلق
 :حلقٌ رٍ آرٍم تَ دستو انداخت. دست ظریف رٍ گرفت تَ دستش

 .البتٌ باید بگو دست تَ بٌ حلقٌ جلَى دادى. خیلی بٌ دستت نیاد-

ٌ يام گر گرفت ٍ گفتو  :گَن

 .نهنَن-

ٌ ش رٍ انداختو دستو رٍ ٍل نکرد ٍ این کارش حس تعلق خاصی در نن . نن يو حلق
ٌ ی . کادٍيانَن رٍ داد. نانان اٍند ٍ ير دٍنَن رٍ بَسید. ایجاد کرد سند ٍیالیی يدی

عقدم بَد ٍ نانان گفت اسفندیار قبل از نرگش گفتٌ این رٍ از یک سال پیش برای 
بعدش عهَ ٍ بٌ ترتیب . عرٍس آیندى ش گذاشتٌ، بٌ احسان يو ساعت شیکی يدیٌ داد

دستبند زیبایی بٌ دستو . آخرین نفر نًران بَد کٌ پیشَنیو رٍ عهیق بَسید. بقیٌ اٍندن
 .انداخت
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 .خَشبخت بشین: نًران

 .نهنَن نًران جان-

بعد از کلی عکس ٍ فیلو، نًران ٍ . رفت جلَی احسان، يهدیگٌ رٍ در آغَش گرفتند
با لبخند نگايشَن نی کردم کٌ با . دختر ٍ پسريا برد ٍسط ٍ شرٍع بٌ رقصیدن کردند

 :احسان با لبخندی رٍ لبش گفت. احساس لهس دستو بٌ طرفش برگشتو

از انشب دیگٌ با خیال راحت . خیلی خَشحالو، ير رٍز ننتظر این لحظٌ بَدم-
 .نی خَابو

 .نن يو خیلی خَشحالو-

. تهام ندت دستو رٍ با انگشت ياش نَازش نی کرد ٍ نن نهلَ از عشقش نی شدم
عشقی کٌ فقط با احسان تجربٌ کردم ٍ خَشحالو کٌ تهام اٍلین يام قرارى با اٍن باشٌ؛ 

ساعت يشت شب بَد کٌ نًران ٍ عسل رضایت دادند بزن . نثل لهس شدن دستو
 .کنار سَگل بَدم ٍ اٍن با ذٍق کادٍيای رٍ نگاى نی کرد. برقصشَن فعالً قطع بشٌ

 .افسانٌ نادر، برٍ احسان رٍ صدا بزن، شام بیاریو: نانان

 .چشو-

ٌ باز بَد. بلند شدم ٍ رفتو باال ٌ ی زندگیو . در اتاقو نیه در رٍ کٌ باز کردم، با زیباترین صحن
نحَ تهاشای نهازخَندنش بَدم کٌ سالم داد . احسان داشت نهاز نی خَند. نَاجٌ شدم

 .ٍ برگشت طرفو

 .راستش فکر نهی کردم نهاز بخَنی. قبَل باشٌ-

 :لبخندی زد ٍ بٌ کنار خَدش اشارى کرد
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 .بیا این جا-

 .کنارش نشستو

 چرا عزیزم؟ بًو نهیاد؟-

 ...نٌ، ننظَرم این بَد کٌ-

 :نهی دٍنستو چی بگو، انگار فًهید کٌ گفت

یٌ خط درنیَن نی خَندم؛ انا از . نادر يهیشٌ نا رٍ بٌ نهازخَندن ترغیب نی کرد-
 .بیست سالگی نهاز قضا نداشتو

 .سجادى رٍ جهع کرد ٍ نن يهچنان نگايش نی کردم

 نانان گفت نی خَان شام سرٍ کنن، بریو؟-

بٌ در رسیدى بَدم کٌ بازٍم رٍ از پشت . بلند شدم ٍ اٍن يو ایستاد. سری تکَن داد
يهَن طَر کٌ بازٍم تَ دستش بَد در اتاق رٍ بست ٍ خیلی . گرفت ٍ برگشتو طرفش

ٌ ش بَد کٌ تَ گَشو . شَکٌ بَدم ٍ قلبو تند نی زد. نرم در آغَشو گرفت سرم رٍی سین
ٌ ی دٍستت دارم رٍ شنیدم ٍ ناخَدآگاى از آرانشی کٌ بٌ قلبو سرازیر شد چشو يام  زنزن

رٍم نهی شد تَ چشو ياش . بعد از لحظاتی برخالف نیل قلبو ازش جدا شدم. بستٌ شد
ٌ م گذاشت ٍ سرم رٍ آٍرد باال. نگاى کنو لبخند نًربَنی رٍ لبش بَد . دستش رٍ زیر چَن

ٌ م نَازش کرد ٍ باالخرى بٌ . ٍ چشو ياش برق تازى ای داشت با انگشت شستش چَن
 :حرف اٍند

ٌ ی عهرم بَد-  .خَشحالو کٌ بٌ زندگیو اٍندی. بًترین لحظ

کهی عقب کشید ٍ . دٍبارى پلک يام رٍی يو افتاد. پیشَنیو رٍ عهیق ٍ طَالنی بَسید
 .لبو رٍ گزیدم. بٌ چشو يام نگاى کرد
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 !نی ترسو دیر بریو ٍ فکريای نثبت يیجدى کنن. بریو خانَم خجالتی-

 .نعترضانٌ گفتو

 !احسان-

 جانو عزیزم؟-

 :چپ چپ نگايش کردم کٌ دست ياش رٍ باال آٍرد ٍ با خندى گفت

 .نن تسلیو-

. در رٍ باز کرد ٍ دستش رٍ گذاشت رٍ کهرم ٍ بٌ بیرٍن يدایتو کرد. بٌ خندى افتادم
 .ٍقتی رسیدیو پایین دستش رٍ برداشت

بٌ اصرار نانان کٌ نذاشت از کنار احسان بلند شو، . بعد از شام تقریبًا نثل نًهَنی شد
ٌ ی دٍ نفرى پیشش نشستو  .رٍی کاناپ

ٌ ای؟: احسان  خست

 .یٌ کو-

 :اخهی کرد

باید بٌ فکر . این چند رٍز خَابت نختل شدى، غذا يو کٌ درست ٍ حسابی نهی خَری-
ٌ ای برات باشو  .برنان

ٌ م؟-  نگٌ بچ

 .بچٌ نیستی؛ انا گايی خَدت رٍ از یاد نی بری-
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نانان باز . تا ساعت یک دٍر يو بَدیو کٌ با بلندشدن عهَ، يهٌ تصهیو بٌ رفتن گرفتند
ٌ چیز فکر کردم. يو کنارم نَند گَشیو زنگ خَرد، با دیدن . آخر شب تَ تختو بٌ يه

 :جَاب دادم. شهارى لبخندی رٍ لبو اٍند

 جانو؟-

 نخَابیدی؟. جَنت سالنت عزیزم: احسان

 .االن نی خَاستو بخَابو-

 ...خب پس زٍد بخَاب، نزاح-

 :حرفش رٍ قطع کردم

 !دٍسِتت دارم احسان-

 :نفس عهیقی کشید. بٌ نظرم این جهلٌ تنًا جَابی بٌ نحبت ٍ عشقش بَد

 .برٍ بخَاب گلو، خیلی خستٌ بَدی. نن يو خیلی دٍستت دارم خانهی-

 .چشو، شب بخیر-

 .شبت بخیر عزیزم-

 .قطع کردم ٍ با يزاران حس خَب خَابیدم

*** 

ٌ ای بَدم کٌ قسهتی از شًرک بَد ٍ احسان بٌ عًدى ی نن گذاشتٌ بَد  .سرگرم نقش

 .گَشیو کٌ زنگ خَرد بٌ طرفش پرٍاز کردم؛ انا با دیدن شهارى بادم خالی شد

 بلٌ؟-
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 فکريات رٍ کردی خانو نعین؟-

 !باز يو يهَن صدا

 از کجا بدٍنو راستش رٍ نیگی؟-

کیفی کٌ رٍز نرگ پدرت دستش بَدى ٍ قطعًا چیزيای . اٍن دیگٌ نشکل خَدتٌ-
 .باارزشی دارى کٌ دخترش بخَاد ببینٌ، البتٌ شاید يو نخَاد

 صبر کن، چی نی خَای؟-

 :خندى ی بلندی سر داد

یٌ نیلیارد فکر نهی کنو پَلی برای . راستش، تَ این زنَنٌ خرج زندگی باالست! این شد-
 .تَ باشٌ

 !یٌ نیلیارد؟-

ببین دختِر خَب، با فرٍش چند تا از زنین يای بابات بٌ راحتی نی تَنی پرداختش _
. باز يو نًلت داری. درضهن چرا نگرانی، نانزد عاشق پیشٌ ٍ پَلدارت يو يست. کنی

ٌ ی دیگٌ جَاب قطعی رٍ نیدی فکر پلیس يو بٌ سرت نزنٌ، ٍگرنٌ دیگٌ رنگ این . دفع
 .کیف رٍ نهی بینی

خدایا چی کار کنو؟ نهی تَنو بی خیال کیف بابا . بدٍن این کٌ بذارى جَاب بدم قطع کرد
دٍست دارم بٌ . بشو ٍ این نرد با دادن چند نشَنی نطهئنو کرد کٌ کیف باباست

نیگٌ این کار خطرناکٌ ٍ . احسان بگو؛ انا پیش بینی ٍاکنشش چندان سخت نیست
 :دٍبارى گَشیو زنگ خَرد، این دفعٌ احسان بَد. باید با پلیس درنیَن بذاریو

 .سالم-
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 سالم خانو خَشگلو، خَبی؟-

 .صداش نَجی از آرانش رٍ بٌ قلبو ریخت

 نهنَن، تَ خَبی؟-

 نايار خَردی دیگٌ؟. االن کٌ صدات رٍ شنیدم عالی ام-

 .لبو رٍ گزیدم، ساعت سٌ بَد ٍ سَگل ٍقتی گفت بریو نايار بخَریو نرفتو

 .نخَردی نٌ؟ نن چی بگو بٌ تَ؟ زٍد آنادى شَ تا یٌ ربع دیگٌ اٍن جام: احسان

 پس کارت چی؟ االن یٌ چیزی نی خَرم،-

 .قَل نیدم

 .خداحافظ. یٌ ربع دیگٌ اٍن جام-

 .خداحافظ-

ٌ ی یٌ رٍز بعد از عقدنَن. قطع کرد ٌ ی عاشقان سریع نقشٌ رٍ جهع ! این يو از یٌ نکاله
رژ لب کالباسیو رٍ رٍی لبو کشیدم ٍ با . خَدم رٍ تَ آینٌ دیدم، رنگ پریدى بَدم. کردم

 .خانو سلیهی بلند شد. نگايی بٌ ساعت از اتاق بیرٍن اٍندم

 .سالم خانو نعین-

 سالم عزیزم، کارت رٍ انجام دادی؟-

ٌ يا شنیدم. بلٌ- تبریک نیگو، . خیلی نهنَن بابت نرخصی، درضهن نن نبَدم ٍ از بچ
 .خَشبخت بشین

 :لبخندی زدم
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 .نهنَن عزیزم-

ناشینش جلَی در بَد، در رٍ باز کردم ٍ . با تک زنگ گَشیو سریع از شرکت بیرٍن زدم
 .نشستو

 .سالم-

 .حاال کٌ سرحال نبَد باید از در شَخی ٍارد نی شدم. آرٍم جَابو رٍ داد ٍ راى افتاد

 فقط یٌ رٍز از عقدنَن گذشتٌ، نکنٌ پشیهَنی؟ -

 :لبخندی زد ٍ با نیو نگايی بٌ نن گفت

ٌ کو ناراحت بَدم. نن غلط بکنو پشیهَن باشو-  .ببخشید ی

 دٍست داری بگی؟-

 :نفس عهیقی کشید

با خَدم گفتو تَ این سن ٍسال کٌ باید درس . یٌ دختربچٌ سر چًارراى فال نی فرٍخت-
 .بًش تراٍل دادم؛ انا نطهئنًا ازش نی گیرن. بخَنٌ ٍ تفریح کنٌ کار نی کنٌ

 .دستو رٍ رٍی دستش گذاشتو

 .تَ بًش کهک کردی، يرچند کٌ نهکنٌ ازش بگیرنش-

ٌ ای عهیق ٍ آرٍم پشت دستو زد نثل دیشب قلبو نهلَ از . دستو رٍ گرفت ٍ بـ ـَس
 .عشق ٍ آرانش شد

 خب حاال آقانَن بندى رٍ کجا نی خَاد ببرى؟-

 :خندید
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یادتٌ دیشب گفتی بچٌ نیستو؛ انا انرٍز فًهیدم کٌ با یٌ دختربچٌ ازدٍاج کردم کٌ -
 .باید ساعت يای غذا خَردن ٍ خَابیدن رٍ بًش گَشزد کرد

دستو رٍ از دستش بیرٍن کشیدم ٍ . حرصو گرفت ٍ نشخص بَد قصدش يهین بَدى
 :دست بٌ سینٌ نشستو

 .نی تَنی نگرانو نشی-

 .حرفو از تٌ دل نبَد؛ انا ناخَدآگاى از دينو پرید

ٍ برٍ بَد لبخندی رٍ لبش بَد، باالخرى بٌ . زیرچشهی نگايی بًش انداختو. حَاسو بٌ ر
 :حرف اٍند

 ناراحت شدی؟-

ٌ م کشیدم  :دستی بٌ نقنع

 .نٌ-

. نی دٍنو زٍد نریض نیشی، ضعیف يو کٌ يستی. نن نگرانی برای تَ رٍ دٍست دارم-
نن نراقبت نباشو پس کی باشٌ؟ نگٌ این يا جزئی از تعًد ازدٍاج نیست؟ افسانٌ تَ از 

ٌ م نیشی ٌ زٍدی خانَم خَن ٌ ی زندگیو شدی، ب نن . دیشب کٌ بلٌ رٍ بٌ نن دادی يه
 .خار بٌ پات برى نن نابَد نیشو. حاضرم جَنو رٍ برات بدم

 :سریع گفتو

 .خدا نکنٌ-

 .عهیق خندید

 .پس قًر نیستی خانو کَچَلَ-
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سرم رٍ بٌ عالنت نفی تکَن دادم ٍ يهچنان نگايش نی کردم، دٍست نداشتو چشو 
 .دلو نی خَاست برم بغلش ٍ صَرتش رٍ ببَسو. ازش بردارم

 بٌ چی نگاى نی کنی؟-

 .بٌ شَيرم-

 :ابرٍیی باال انداخت

 .دیدزدنت عَاقب دارى خَشگلٌ-

 یعنی نن حق ندارم نگايت کنو؟-

 :لبخند شیطنت باری زد

 .چرا حق نداری عزیزم؟ انا با نگايت قَل نهیدم پسر خَبی باشو-

 :بعد با یٌ چشهک اضافٌ کرد

 بًتر نیست تَ خلَتهَن باشٌ؟-

 .از پررٍییش لب گزیدم ٍ خجالت کشیدم

 :با نیو نگايی گفت

 .باز کٌ قرنز شدی خانهی-

 :نشتی بٌ بازٍش زدم

 .اصال دیگٌ نگايت نهی کنو! بی جنبٌ-

بٌ رستَرانی ایتالیایی رفتیو ٍ بٌ انتخاب خَدش غذایی برام . خندید ٍ چیزی نگفت
 .سفارش داد کٌ ٍاقعًا خَشهزى بَد
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*** 

بعد از آخرین تهاسی کٌ . پيداشَن کردم. سرم تَ گاٍصندٍق بَد ٍ دنبال چند سند بَدم
از اٍن ناشناس داشتو گفت فقط دى رٍز نًلت نیدى، ٍگرنٌ یٌ نفر دیگٌ يو طالب اٍن 

بٌ جز سند خَنٌ ٍ شرکت پنج سند دیگٌ بَد کٌ یکی برای ٍیالی شهال، یکی . کیفٌ
ٌ تای دیگٌ يو سند زنین بَدن ينَز يو چیزی بٌ احسان . آپارتهانی بٌ نام نن ٍ س

یٌ يفتٌ از ناى رنضَن نی گذرى ٍ نانان انشب . نگفتٌ بَدم ٍ عذاب ٍجدان داشتو
باید بٌ چند . شهارى ی سَگل ٍ شیدا رٍ گرفت تا بٌ تک تکشَن زنگ بزنٌ. دعَتهَن کردى

ٌ قدرى ٌ خاطر رٍزى کهی سرگیجٌ داشتو. بنگاى نی رفتو، ببینو ارزش زنین يا چ  .ب

 .افسانٌ نادر تا آنادى شی طَل نی کشٌ، زٍدتر کارت رٍ تهَم کن-

 :بٌ طرفش برگشتو

 .چشو، االن نیام-

ٌ ای ٍ . اسناد رٍ برگردٍندم تَ گاٍصندٍق ٍ قفلش کردم لباس آبی رنگی با شال سَرن
کرم ٍ ریهل ٍ کهی رژگَنٌ زدم تا . شلَار سفید کٌ برای شب انتخاب کردى بَدم، پَشیدم

 .نانتَی سفیدی رٍی لباس يام پَشیدم ٍ پایین رفتو. رنگ پریدى بٌ نظر نیام

 .بیا دخترم، احسان اٍندى: ناى بانَ

 .بریو-

 .تَ برٍ، نن دريا رٍ قفل کنو نیام: ناى بانَ

 .خب شها برین نن قفل نی کنو-

 .برٍ دختر، آشپزخَنٌ رٍ يو باید چک کنو: ناى بانَ
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 :در رٍ باز کردم. خندیدم ٍ از خَنٌ بیرٍن زدم

 .سالم-

 .سالم خانَِم گلو: احسان

 .نشستو، با يو دست دادیو

 پس نادربزرگ نًربَنت کجاست؟-

 :خندیدم

 .ٍسَاس دارى، باید کل خَنٌ رٍ چک کنٌ-

 :نگاى دقیقی بًو انداخت

 خَبی دیگٌ؟-

ٌ طَر؟-  آرى، چ

ٌ طَر رٍزى گرفتی؟-  آخٌ این یٌ يفتٌ رٍ چ

 .طَری حرف نی زنی انگار سال اٍلهٌ کٌ رٍزى نی گیرم-

 .خالصٌ ضعف کردی نگیر-

 .چشو-

 .ناى بانَ اٍند ٍ بعد از کلی احَال پرسی ٍ تشکر راى افتادیو

*** 

 آنی نانان، نیری بغل زن دایی؟: آیدا
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 .آنیتا کٌ رضایت داد، گرفتهش ٍ صَرتش رٍ بَسیدم

 .قربَنت برم نن-

 :احسان اٍند کنارم نشست. با دستبندم کٌ کادٍی نًران بَد بازی نی کرد

 .خَب با يو صهیهی شدین-

 .کجایی آقا، نا خیلی ٍقتٌ صهیهی يستیو-

 .آنی يو نثل داییش طرفدار زیاد دارى-

 :ابرٍیی باال انداختو

 !اعتهاد بٌ نفست خیلی زیادى  يا-

 :خندید

 .نٌ عزیزم، ٍاقعیتٌ-

 :انیر صداش زد ٍ قبل از این کٌ برى تَ گَشو گفت

 .درضهن نانان بَدن خیلی بًت نیاد-

 .شیدا کٌ دید کنارم خالیٌ اٍند نشست. لبخندی رٍ لبو اٍند. ٍ سریع رفت

 .از لبخنديات نعلَنٌ کٌ از نزدٍج شدنت راضی يستی: شیدا

 .خندیدم ٍ چیزی نگفتو

 .خدا رٍ شکر: شیدا

 .نگايی بٌ تهنا کٌ بغلش بَد انداختو
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ٌ ش خَابٌ-  .این فندقت يه

 .آرى، بٌ عهٌ سَگلش کشیدى: شیدا

ٌ ش بٌ تهنا نگاى نی کرد  .آنی يه

 .نن برم، تا شَيرت نن رٍ نکشتٌ: شیدا

بعد از افطار ٍ شام، نًران چندتا بازی آنادى کردى بَد کٌ تا آخر شب يهٌ نشغَل بازی 
ناى بانَ برای فرداشب بلیت نشًد . احسان دٍبارى نن ٍ ناى بانَ رٍ رسَند خَنٌ. بَدیو

بٌ عقیدى ی خَدش . داشت ٍ نی خَاست تا آخِر ناى رنضَن پیش خَايرش باشٌ
 .خیالش از نن راحت شدى بَد

*** 

از بنگاى اٍندم بیرٍن، خدا رٍ شکر ارزش زنین يا باال بَد ٍ بٌ قیهت خَبی فرٍش 
يَا بٌ . خیلی دٍست دارم بدٍنو نفر سَنی کٌ از ٍجَد کیف خبر دارى، کیٌ. نی رفت

شدت گرم بَد؛ از یٌ طرف تشنگی داشت نن رٍ از پا درنیاٍرد، از یٌ طرف يو درِد کهر ٍ 
ٌ م نزدیک بَد دٍ شب . ناى بانَ دٍ رٍزی يست کٌ رفتٌ. زیر دلو شرٍع شدى بَد ٍ نايیان

ٌ قدر . پیش نانان اٍند کنارم نَند؛ انا انشب سَگل قرارى بیاد حاال بهاند کٌ احسان چ
ٌ شَن ٍ نن گفتو فعالً زٍدى  .اصرار کرد برم خَن

احسان بَد ٍ نَشتٌ بَد . اس ام اسی برام اٍند، يهین کٌ خَندنش آى از نًادم بلند شد
ٌ ی يیچ کاری نداشتو. کٌ نقشٌ رٍ براش ببرم رفتو شرکت ٍ بعد از . اصالً حَصل

سال گذشتٌ کٌ اٍندم ييچ ٍقت فکر نهی کردم . برداشتن نقشٌ بٌ شرکت احسان رفتو
 .کٌ سرنَشت، نن رٍ بٌ خانَادى ی نفاخر ٍصل کنٌ

 .نعین يستو با ندیر عانل قرار داشتو. سالم خانَم خستٌ نباشید-
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 .یٌ لحظٌ نن تهاس بگیرم. سالم، بلٌ-

ٌ ای نگايو کرد  :بعد از تهاسش با لبخند دستپاچ

 شها يهسر آقای نفاخر يستین؟-

 .بلٌ-

 .ببخشید، ایشَن ننتظرن، درضهن تبریک نیگو-

 .نهنَن عزیزم-

بٌ زحهت رفتو بٌ سهت اتاقش ٍ بعد از دٍ . درِد کهرم بیشتر شدى بَد. با آسانسَر رفتو
 .ضربٌ در رٍ باز کردم

 .سالم-

 :بلند ٍ شد ٍ با نگرانی گفت. لبخند رٍ لبش با دیدنو از بین رفت

 سالم، چی شدى؟ چرا رنگت پریدى؟-

 .يیچی، بشینو خَب نیشو-

 :اخهی کرد

 .نیگو رٍزى نگیر-

ٌ طَری . تلفن رٍ برداشت ٍ بعد از سفارش کیک ٍ قًَى با طلبکاری نگايو کرد حاال چ
ٌ ای يستش؟ سَگل بیچارى نی گفت اٍلین بار سختٌ  .بگو دردم از چیز دیگ

 برای خَدت سفارش دادی؟-

 .نخیر، برای شها سفارش دادم-
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 !احسان-

 جانو؟ نی دٍنی چند ساعت نَندى؟-

سریع . بعد از ِچک کردن خَدم آى از نًادم بلند شد. چیزی نگفتو ٍ بٌ تَالت اتاقش رفتو
ٍای خاک بر . کیفو رٍ از رٍ کاناپٌ برداشتو، دنبالش گشتو نبَد. از تَالت اٍندم بیرٍن

سرم دیشب گذاشتهش تَ کیف نشکیو ٍ انرٍز چَن خَاب نَندم اشتبايی یٌ کیف 
 .احسان با کنجکاٍی نگايو نی کرد! دیگٌ برداشتو

 .نن برم بیرٍن زٍد نیام-

 :بٌ سهت در پا تند کردم کٌ از پشت بازٍم رٍ گرفت

 صبر کن ببینو، چی شدى؟-

دستش رٍ . زیر دلو تیر کشید ٍ ناخَدآگاى آخی گفتو ٍ خو شدم، دردش خیلی زیاد بَد
 :بٌ سهت کاناپٌ بردم، با نًربَنی گفت. گذاشت رٍ کهرم ٍ آرٍم ناساژ نی داد

 .نن نیرم. بشین-

ٌ ای گذشت، ! ٍای خدا فًهید. ٍ خیلی سریع با برداشتن سَییچ از اتاق بیرٍن زد دى دقیق
بدٍن این کٌ نگايش کنو . باالخرى اٍند ٍ پالستیک رٍ دستو داد. داشتو از درد نی نردم

ٌ طَری برم بیرٍن. تَالت رفتو ٌ ای گذشت . کارم کٌ تهَم شد، نهی دٍنستو چ چند دقیق
 :کٌ صدای نگرانش در اٍند

ٌ جان، خَبی؟-  افسان

 .بدٍن این کٌ نگايش کنو گفتو خَبو. دیگٌ تعلل نکردم، در رٍ باز کردم

 .بیا بشین، پرٍندى يا رٍ بدم ننشی بریو خَنٌ-
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 .تَ کاريات رٍ انجام بدى، خَدم نیرم. نٌ-

 با این ٍضعت نی خَای رانندگی کنی؟ بریو دکتر؟-

 :با صدای ضعیفی گفتو

 .نٌ، خَب نیشو-

 .چرا نگايو نهی کنی؟ نن شَيرتو خجالت ندارى کٌ-

 .نگايو بٌ چشو ياش کٌ افتاد، دنیایی از نًربَنی رٍ دیدم

ٌ کو جَن بگیری-  .بشین این کیک رٍ بخَر ی

ٌ خَد باطل شد  .رٍزى ت يو کٌ خَدب

يهین کٌ گفت بریو، . نشستو ٍ شرٍع بٌ خَردن کردم. کیک ٍ چای کو رنگی رٍ نیز بَد
بٌ نحض این کٌ تَ ناشین نشستو، سرم رٍ بٌ . چَن حالو خَب نبَد سریع بلند شدم

پیشَنیو عرق کردى . از درد لبو رٍ گاز نی گرفتو. صندلی تکیٌ دادم ٍ چشو يام رٍ بستو
 .بَد

 ...خب، حاال: احسان

 :تا چشهش بًو افتاد، حرفش رٍ قطع کرد ٍ يَل شدى پرسید

 چی شدى افسانٌ؟ خَبی؟-

 .درد طاقت فرسای دلو ٍ سَال احسان باعث ریزش اشک يام شد

 .نٌ، خَب نیستو-

 .دستپاچٌ شد، اشک يام رٍ پاک کرد
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 .نی ریو دکتر: احسان

. از شانس نا بٌ چراغ قرنز خَردیو. سریع ناشین رٍ رٍشن کرد. پیشَنیو رٍ بَسید
از درد زیاد بلند زدم . دٍبارى خو شدم، دیگٌ برام نًو نبَد کنار احسانو ٍ خجالت بکشو

ٌ ش رٍ يو گذاشت رٍ کهرم، آرٍم . زیر گریٌ یٌ دستش رٍ گذاشت رٍ شکهو ٍ دست دیگ
 .ناساژ نی داد

 .قربَنت برم، االن نی رسیو-

 .چراغ کٌ سبز شد، با سرعت راى افتاد

 .بٌ نطب دکتر زنان رسیدیو ٍ چَن حالو بد بَد زٍد فرستادنو داخل

*** 

 .رٍی تخت بَدم ٍ سرنی بًو ٍصل بَد

 :لبخند نحَی زد. دستو تَ دستش بَد ٍ آرٍم نَازش نی شد

 !تَ کٌ نن رٍ کشتی دختر-

 .خدا نکنٌ-

 !خَب شَيرت رٍ نگران کردی خَشگلٌ-

ٌ ای بَد کٌ خیلی خَش اخالق بَد  .صدای خانو دکتر نیانسال ٍ نحجب

ٌ ی غذایی برات . خب باید بگو کو خَنی کٌ داری، ضعیف يو يستی: دکتر یٌ برنان
 رٍزى بَدی دیگٌ؟. نَشتو با نکهل ٍ ٍیتانین

 .بلٌ-
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ٌ ت نیست؛ انا شها جناب نفاخر بٌ خاطر : دکتر پس ضعف ٍ درد زیادت فقط نال نايان
 چند ٍقتٌ ازدٍاج کردین؟. نَاردی کٌ ذکر کردم شها باید ير ناى حَاست باشٌ

 .دى رٍزی نیشٌ عقد کردیو: احسان

 پس فعالً نانزدین؟: دکتر

 :احسان سری تکَن داد

 .بلٌ-

ٌ دار شدین خانو خَشگلت : دکتر خب پس از االن بگو احتهاالً اگٌ خدا خَاست ٍ بچ
ٌ يای  ٌ ی جانع ٍ تَصی ٌ ی تغذی بارداری سختی خَايد داشت، نگٌ این کٌ بٌ یٌ برنان

 .پزشک عهل کنین

بعد از کلی سفارش بٌ احسان کٌ اٍن يو کانالً با دقت بٌ حرف يای دکتر گَش داد از 
ٌ خاطر سُرم ٍ آنپَل يا چشو يام سنگین شدى بَد ٍ . اٍن جا اٍندیو بیرٍن دردم کهتر ٍ ب

 .يهین کٌ تَ ناشین نشستو خَابو برد ٍ يیچی نفًهيدم. خَابو نی اٍند

*** 

ٌ يای نانتَم رٍ باز نی کرد با بی حالی چشو يام رٍ باز کردم ٍ خَدم رٍ رٍ . دستی دکه
يهین کٌ چشهش بًو . تخت دیدم کٌ احسان بٌ آرٍنی نی خَاست نانتَم رٍ دربیارى

 :افتاد گفت

 بیدارت کردم؟-

 :با بی حالی گفتو

 .خَدم درنیارم-
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خَب بَد زیر . دٍبارى دستش رٍ آٍرد جلَ ٍ درآٍردش. دستو رٍ تکَن دادم؛ انا نتَنستو
 .کهکو کرد دراز بکشو، پتَ رٍ رٍم نرتب کرد. نانتَ تی شرت پَشیدى بَدم

 .بخَاب عزیزم-

ٌ ای رٍ کٌ رٍی پیشَنیو زدى شد  چشو يام بستٌ شد ٍ قبل از این کٌ بٌ خَاب برم بـ ـَس
 .حس کردم

*** 

 .این زنین بًترین نَقعیت رٍ دارى، ارزشش خیلی باالتر از پیشنًاد شهاست-

 :صاحب نعانالت انالکی سری تکَن داد

نن با خریدار صحبت نی کنو؛ انا قَل نهیدم راضی شٌ، درضهن اگٌ این نشد یکی -
 .دیگٌ

 :کالفٌ شدم

 .نن ٍقتو کهٌ ٍ بٌ این پَل نیاز دارم-

 .تا فردا صبح جَابتَن ٍ نیدم-

 .نهنَن، فعالً خداحافظ-

کاش نی دٍنستو چی تَ اٍن کیف . چند رٍز بیشتر بٌ نًلتو نهَندى! ٍای دیٍَنٌ شدم
چرا اٍن رٍزی کٌ بابا تَ شرکت حالش بد شدى بَد، کیفش . يست کٌ این قدر نًهٌ

ناپدید شدى؟ چرايای زیادی تَ سرم بَد کٌ يیچ کدٍم پاسخی نداشتن ٍ این بدتر 
از دٍ . از یٌ طرف يو پنًَن کاریو از احسان باعث عذاب ٍجدانو شدى بَد. عصبیو نی کرد

رٍز پیش احسان بٌ شدت نراقبهٌ ٍ انرٍز بٌ سختی از شرکت زدم بیرٍن تا تکلیف زنین 
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شبی کٌ حالو بد بَد ٍ يهین طَر دیشب نانان اٍند پیشو، انشب يو . نشخص بشٌ
بٌ خَنٌ برگشتو ٍ یٌ راست رفتو تَالت، آبی بٌ صَرتو زدم ٍ تَ . باالخرى سَگل نیاد

سریع اٍندم بیرٍن ٍ بعد از تعَیض لباس کهی زرشک پلَ گرم . آینٌ دیدم رنگو پریدى
سَگل بَد کٌ نَشتٌ بَد نًهَن دارن ٍ احتهاالً . اس ام اسی برام اٍند. کردم ٍ خَردم
 .آخر شب نیاد

ٌ بار با نانان صحبت کردم احسان نی خَاست بیاد . تا ساعت دى چندبار با احسان ٍ ی
سرگرم فیلهی بَدم کٌ از . دنبالو کٌ با کلی دلیل نبنی بر اٍندن سَگل راضیش کردم نیاد

قلبو تند . سریع بلند شدم. صدای افتادن چیزی رٍ شنیدم. تلَیزیَن پخش نی شد
ٌ يا آرٍم رفتو باال، از اتاق . رفتو قسهتی از پردى رٍ کنار زدم؛ انا چیزی ندیدم. نیـزد از پل

فکريای . داشتو سکتٌ نی کردم! صدای صحبت کردن دٍ نفر. بابا صدايایی نی اٍند
سریع ٍ بدٍن ایجاد . زیادی تَ سرم نی چرخید، این کٌ اگٌ نن رٍ ببینن چی نیشٌ

از اٍل يو . بدٍن نعطلی شهارى ی احسان رٍ گرفتو. صدایی بٌ سهت اتاق نًهان رفتو
 :بعد از دٍ بَق جَاب داد. نباید ازش پنًَن نی کردم

 جَنو افسانٌ؟-

 .یٌ صدايایی نیاد، فکر کنو دزد اٍندى. احسان زٍد بیا این جا-

 .صدام از ترس نی لرزید

 تَ کجایی؟: احسان

 .صداش بلند شدى بَد، خدا کنٌ نانان کنارش نباشٌ

 .تَ رٍ خدا بیا. تَ اتاق نًهان-

 .نفس نفس نی زد، انگار داشت نی دٍید



 

www.lovelyboy.blog.ir 

441 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .تَ فقط آرٍم باش، تَ کهدی جایی قایو شَ. االن نیام عزیزم-

ٌ قدر گذشت؛ انا با شنیدن صدای آژیر . قطع کردم ٍ سریع رفتو زیر تخت نهی دٍنو چ
يهین کٌ از زیر تخت دراٍندم در باز شد، . پلیس فًهیدم احسان زنگ با پلیس اٍندى

بٌ سهتش پرٍاز . چشو ياش بست ٍ شنیدم کٌ زیر لب خدا رٍ شکری گفت. احسان بَد
صدای . ٍقتی رسیدم بٌ آغَش شَيرم احساس اننیت سراسر ٍجَدم رٍ گرفت. کردم

اشک يام ریخت پایین ٍ . سرم رٍ چندین بار بَسید. ضربان ناننظو قلبش زیر گَشو بَد
خَاستو ازش جدا بشو کٌ نحکو تر . با نَازش نَيام آرٍم تر شدم. آرٍم يق يق نی کردم

 :گرفتو ٍ زیر گَشو گفت

 اگٌ چیزیت نی شد نن چیکار نی کردم؟ -

با نگاى بٌ چشو يای خَش رنگش، چشو يایی کٌ عشق رٍ . کهی ازش فاصلٌ گرفتو
 :نشَن نی داد گفتو

 .نن چیزیو نیست، خَبو-

ٌ م رٍ عهیق بَسید  .گَن

 .برٍ یٌ چیزی بپَش، پلیس يا ٍ عهَت پایینن: احسان

 عهَ چرا؟-

 .نن گفتو-

احسان . بعد از پَشیدن نانتَ ٍ شالی اٍندم بیرٍن. سری تکَن دادم ٍ رفتو بٌ اتاقو
ٌ ای صحبت نی کرد. ننتظرم بَد، با يو رفتیو پایین يهین کٌ نن رٍ . عهَ با نرد سی سال

 .دید اٍند جلَ ٍ پیشَنیو رٍ بَسید

 .سالم خانو نعین، سرگرد انیری يستو از آگايی-
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 .ببخشید حَاسو نبَد، سالم-

 .اگٌ حالتَن خَبٌ، گزارشی از اتفاق رٍ بٌ نا بدین. نَردی نیست-

بعد از کٌ نشستیو، از صدایی کٌ شنیدم شرٍع کردم تا آخرش کٌ بٌ احسان زنگ زدم ٍ 
تَضیحاتو کٌ تهَم شد، آب . اٍن يو يهٌ رٍ نی نَشت ٍ بعضی جايا سَال نی پرسید

 .احساس بًتری داشتو. قندی رٍ کٌ برام آٍردى بَدند خَردم

ٌ ای بَدى؛ چَن دزدگیر رٍ از کار انداختن: سرگرد احتهاالً فکر نی کردن . کارشَن کانالً حرف
فکر . اتاق پدرتَن بٌ يو ریختٌ بَد؛ انا چیزی از اتاق کو نشدى. شها ننزل نیستین

ٌ ای بَد حتهًا با نا درنیَن بذارین. نی کنو دنبال چیزی بَدن ٌ ی دیگ نا يو . اگٌ نسئل
 ...فقط یٌ سَال. تالشهَن رٍ برای اننیت کانل شها انجام نی دیو

 :ننتظر نگايش کردم کٌ ادانٌ داد

 پدرتَن با شخص خاصی نشکل نداشت؛ یعنی دشهنی نداشت؟-

 :آب دينو رٍ قَرت دادم ٍ با صدای ضعیفی گفتو

 .تا جایی کٌ نن خبر دارم، نٌ-

 .درضهن بًترى تنًا نباشین. باشٌ، پس فعالً خداحافظ: سرگرد

 .احسان جَابش رٍ داد ٍ رفتند

ٌ نَن:  احسان  .عهَجان اگٌ اجازى بدین افسانٌ رٍ چند رٍزی ببرم خَن

 :عهَ سری تکَن داد

 .باشٌ پسرم، بٌ نظرم بًترى این جا نباشٌ-

ٌ جان آنادى شَ  .افسان
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چند دست لباس ٍ نانتَ ٍ ٍسایل ضرٍری . تعجب کردم؛ انا چیزی نگفتو ٍ رفتو باال
 .ریختو تَ ساک نسبتًا بزرگی ٍ رفتو پایین

 .ٍقتی نگايشَن بٌ نن افتاد ساکت شدند. آرٍم صحبت نی کردند

 .عهَ قرار بَد سَگل بیاد-

 .زنگ زد خَنٌ، نن يو گفتو نیری پیش نادرت: عهَ

 .بعد از خداحافظی از عهَ نا يو از خَنٌ زدیو بیرٍن. خیالو راحت شد

 بٌ نانان کٌ چیزی نگفتی؟-

 .نٌ عزیزم: احسان

 .تیپش کهی شلختٌ بَد ٍ احتهاالً بدٍن درنظرگرفتن لباسش اٍندى بَد

 .خَشحالو کٌ تَ کنارم يستی -

 :برگشت ٍ لبخندی زد

 .نن يو خَشحالو کٌ تَ رٍ دارم-

با احساس دستی کٌ صَرتو رٍ نَازش . چشو يام سنگین شد ٍ نفًهيدم ِکی خَابو برد
 .نی کرد چشو يام رٍ باز کردم

 .رسیدیو عزیزم-

داخل کٌ رفتیو فقط نانان بیدار بَد ٍ خیلی . لبخندی زدم ٍ کهربندم رٍ باز کردم
نیو ساعتی کنارش نشستیو ٍ ساعت دٍ بَد کٌ با گفتن شب بخیری . خَشحال شد

تَ ناشین خستٌ بَدم ٍ خَابو نی اٍند؛ انا االن خَابو پریدى بَد ٍ بٌ . رفت بٌ اتاقش
 .پیشنًاد خَدم با احسان رفتیو بٌ اتاق کارش تا کهی رٍی پرٍژى کار کنیو
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سرم رٍی نقشٌ . نیو ساعتی بدٍن ٍقفٌ کار کردیو ٍ نن طرح يام رٍ براش تَضیح دادم
 .بَد ٍ با ذٍق نگايش نی کردم

 ...ایدى ی خَبیٌ؛ انا: احسان

 .خندید. انا کٌ آٍرد نگايش کردم

 .ٍلی االن ٍقتش نیست، باشٌ برای فردا-

 .ببخشید تَ برٍ بخَاب، نن يو نی خَابو! ٍای، راست نیگی-

 .نداد رٍ از دستو گرفت ٍ رٍی نیز انداخت

 .نخیر، شها يو نی خَابی: احسان

 .نتعجب نگايش کردم. خَاستو در رٍ باز کنو کٌ نذاشت. سری تکَن دادم

 پس چرا نهیای؟-

نَقعیت خَبی نبَد، نن چسبیدى . نگايش رٍی اجزای صَرتو نی چرخید. جَابو رٍ نداد
ٍ برٍم ایستادى بَد دستش رٍ کنار سرم بٌ در تکیٌ . کهی ترسیدم. بَدم بٌ در ٍ اٍنو ر

ٌ ش رٍ جلَ آٍرد ٍ نَيام رٍ زد پشت گَشو. دادى بَد اسهو رٍ صدا زد، آرٍم . دست دیگ
 .ٍ نًربَن

 بلٌ؟-

 .صدام ضعیف بَد

 اجازى نیدی؟-

نهی دٍنستو چی بگو، نضطرب بَدم ٍ . از نگايش کٌ رٍی لبو بَد ننظَرش رٍ فًهیدم
سکَت کردم، با بی قراری نگايو کرد ٍ صَرتش رٍ . از طرفی نهی خَاستو ناراحتش کنو
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. نفسش بٌ صَرتو خَرد، چشو يام رٍ بستو تا استرس نگايو رٍ نبینٌ. نزدیکو آٍردم
نی لرزیدم ٍ دلیلش يو این بَد کٌ اٍلین بـ . يیچ حرکتی نبَد ٍ فقط آرٍم نَندى بَد

کهی کٌ گذشت، با آرانشی کٌ بٌ قلبو سرازیر شد لرزشو . ـَسٌ رٍ از نرد زندگیو داشتو
بلد نبَدم . بیشتر شد ٍ این بار احسان لرزشو رٍ حس کرد ٍ نن رٍ در آغَشش گرفت

ٌ ای عهیق صَرتش رٍ جدا کرد ٍ نن نفس عهیقی . چی کار کنو کهی بعد با بـ ـَس
ٌ ش چسبَند ٍ سعی داشت آرٍنو کنٌ. کشیدم  .سرم رٍ بٌ سین

 .آرٍم باش گلو، ببخشید-

فکر نی کرد نن راضی نبَدم، در صَرتی کٌ عشقو بًش بیشتر شدى بَد ٍ کانالً از این 
ٌ ی عاشقانٌ راضی بَدم ٌ نَن بَد تند نیزد. بـ ـَس آرٍم . قلبش نثل ٍقتی کٌ تَ خَن

 :گفتو

 .دٍستت دارم-

سرش . يهین جهلٌ رٍ کٌ شنید نفسش رٍ نحکو داد بیرٍن، انگار فًهید کٌ راضی بَدم
دقایقی با آرانش تَ آغَشش بَدم ٍ احسان نرتب زیر گَشو قربَن . رٍ گذاشت رٍ سرم

ٌ م نی رفت ٌ يام قرنز . کهی فاصلٌ گرفتو ٍ نگاى عاشقش رٍ دیدم. صدق نطهئن بَدم گَن
احسان شَيرم بَد ٍ نباید احساس خجالت . شدى؛ انا این دفعٌ نگايو رٍ ازش نگرفتو

قطعًا خدا از عشق ٍ نحبتی کٌ نا با کالم خَدش حاللش کردیو . ٍ گـ ـناى نی کردم
 .راضی بَد

 نی دٍنی عاشقتو؟: احسان

 .لبخند زدم ٍ بٌ نعنای تایید سرم رٍ تکَن دادم

 نی دٍنی خیلی دٍستت دارم؟: احسان
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 .زبَنو نهی چرخید ٍ باز يو سرم رٍ تکَن دادم

 نی دٍنی خیلی برام ارزشهندی؟: احسان

 :ننتظر ٍ با اشتیاق نگايش کردم کٌ ادانٌ داد

تَ چی؟ قَل نیدی کٌ يهیشٌ کنارم . قَل نیدم تا ٍقتی زندى م عشقو بًت کو نشٌ-
 باشی؟ ازم نترسی؟

 :از تٌ دلو گفتو

ٌ گاى ننی احسان، نن يو با عشق بًت بلٌ رٍ دادم- این بلٌ یعنی تا آخر عهر . تَ تکی
 .نی خَام تَ سختی يا ٍ نشکالت، خَشی ٍ ناخَشی کنارت باشو

 .گفتنش برام سخت بَد؛ انا باید نی گفتو. سرم رٍ پایین انداختو

ٌ خاطر نارضایتی نبَد- خَدت خَب نی دٍنی کٌ اٍلین نرد زندگیو . ٍاکنش نن، ب
 ...اٍلین. يستی

 .يهین کٌ چشهو بًش افتاد لبخند عهیقی رٍ لبش دیدم ٍ حرفو رٍ قطع کردم

صادقانٌ . باید رٍزی يزاربار خدا رٍ شکر کنو کٌ دختر پاکی نثل تَ رٍ سر رايو قرار دادى-
ٌ ی اٍلین يای زندگیت قرارى با نن باشٌ  .بگو، خیلی خَشحالو کٌ يه

ٌ م رٍ نَازش کرد. خجالت زدى نگايش کردم ٍ چیزی نگفتو . با انگشت شستش آرٍم گَن
با شب بٌ خیری ير کدٍم بٌ . نگايش نثل چند دقیقٌ قبل بی قرار نبَد ٍ کانالً آرٍم بَد

 .رٍ تخت دراز کشیدى بَدم؛ انا خَابو نهی  برد. اتاقهَن رفتیو

با این کٌ يهسر شرعی ٍ قانَنیش يستو ٍ ير ٍقت کٌ بخَاد نی تَنٌ لهسو کنٌ؛ انا 
برای یٌ بـ ـَسٌ کٌ نهکنٌ بین ير دختر ٍ پسری کٌ دٍست يو . قبلش اجازى گرفت
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ير رفتارش با نن حس . با این کارش تَ دلو باريا تحسینش کردم. باشن اتفاق بیفتٌ
. ارزش زیاد بًو نی داد، این کٌ برای یٌ نفر نًهو، نَاظبهٌ ٍ نهی ذارى آسیبی بًو برسٌ

نزدیک سحر بَد؛ . از اٍل يو نباید پنًَنش نی کردم. فردا نَضَع کیف رٍ بًش نیگو
 .انا چَن نهی تَنستو رٍزى بگیرم خَابیدم

*** 

ٌ ی در بیدار شدم با گفتن . نگايی بٌ ساعت انداختو، از دى گذشتٌ بَد. با صدای ضرب
 .بفرنایید خدنتکاری با سینی بزرگی کٌ پر بَد ٍارد شد

 .نی اٍندم پایین یٌ چیزی نی خَردم. نهنَن عزیزم، زحهتت شد-

ببخشید اگٌ بیدارتَن کردم، آقا چند بار زنگ زدن ٍ گفتن کٌ حتهًا . نَش جان خانو-
 .صبحَنٌ رٍ کانل بخَرین

 .زیاد خَابیدم. کار خَبی کردی-

شهارى ی احسان رٍ گرفتو، . بعد از شستن صَرتو نشستو ٍ تا حدی کٌ سیر شدم خَردم
 :نی خَاستو قطع کنو کٌ جَاب داد

 .ببخشید کاری داشتو دیر رسیدم. سالم خانهو-

 .سالم عزیزم، اگٌ کار داری بعدًا تهاس نی گیرم-

 .این رٍ يهیشٌ یادت باشٌ. تَ زندگی م اٍلَیت با خانهو ٍ خانَادى ست، بعد کار-

 :خندیدم

خب اٍل این رٍ بگو کٌ دلو برات تنگ شدى بَد، زنگ زدم . چشو، ير چی شها بگی-
 ...صدات رٍ بشنَم
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 :ٍسط حرفو پرید

 ..نن يو يهین طَر؛ نخصَصًا برای ٍقتی کٌ یٌ دختر خَشگل رٍ دیشب-

 :ننظَرش رٍ فًهیدم ٍ با حرص گفتو

 .احسان، اذیت نکن دیگٌ-

 .بلند خندید، انگار از دیشب رٍش باز شدى

 .تَ دلتنگیت رٍ گفتی ٍ نن يو گفتو. اذیت نهی کنو قربَنت برم-

 .انرٍز اگٌ تَنستی زٍدتر بیا-

 :با لحن شیطنت باری گفت

 چرا؟ نی خَای رفع دلتنگی کنیو؟-

 :باز يو حرصو رٍ درآٍرد

 !احسان-

 باشٌ عزیزم، کاری نداری؟-

 یعنی قطع کنو؟-

 .یٌ جلسٌ فَری دارم؛ انا اگٌ تَ نخَای نهیرم-

 :لبخندی زدم

 .نَفق باشی عزيزم-

 .نراقب خَدت باش، دٍستت دارم. سعی نی کنو زٍدتر بیام-
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چند ساعتی با نانان . تا عصر خَدم رٍ نشغَل کردم. بعد از خداحافظی بٌ حهام رفتو
 .نًران برای ندرکش بٌ شًرستان رفتٌ بَد ٍ فردا نی ا ٍند. َگپ زدیو

*** 

ٌ چیز رٍ از اٍل . تَ کتابخَنٌ بَدیو، جایی کٌ قبالً چندبار با يو صحبت کردى بَدیو يه
نی دٍنستو ناراحت نیشٌ کٌ چرا از اٍل براش نگفتٌ بَدم ٍ این . براش گفتٌ بَدم

 .دلخَری از چشو ياش نعلَم بَد

نن يهیشٌ . نی دٍنو از دستو دلخَری؛ انا فکر نهی کردم نَضَع تا این حد نًو باشٌ -
تا يهین چند ٍقت پیش فکر نی کردم پیش پدرتٌ؛ انا با نالقاتی . دنبال کیف پدرم بَدم

 ...کٌ اٍن رٍز با پدرت داشتو

 .نگاى سرزنش گرش باعث شد حرفو رٍ قطع کنو

 .این جَری نگايو نکن-

 :پَفی کشید

 .ادانٌ بدى-

پدرت نطهئنو کرد کٌ کیف دستش نیست، فقط نهی دٍنو اٍن رٍز پدرم با کی قرار -
 .ٍقتی رسَندنش بیهارستان، کارنندياش گفتن کیفش تَ اتاقش نبَدى. داشت

 یعنی اگٌ دزدی دیشب اتفاق نهی افتاد، ينَز يو بٌ نن نهی گفتی؟-

 :لب گزیدم ٍ نظلَم نگايش کردم

 .دیگٌ تکرار نهيشٌ. ببخشید، نن اشتباى کردم-

 :خندى ش گرفتٌ بَد؛ انا جلَش رٍ گرفت ٍ با جدیت گفت
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 .بٌ شرط این کٌ از این بٌ بعد نن تصهیو بگیرم چی کار کنیو-

 .سرم رٍ تکَن دادم

 .تهام اتفاقاتی رٍ کٌ افتادى با پلیس درنیَن نی ذاریو-

 ...نن کیف بابام رٍ نی خَام احسان، آخرین رٍز... اگٌ نشکلی پیش بیاد-

سرم کٌ رٍی . اٍند کنارم ٍ نرم در آغَشو کشید. بغض کردم ٍ نتَنستو ادانٌ بدم
احسان . انن ترین جای دنیا نشست، اشک يام پایین ریخت ٍ نن آرٍم يق يق نی کردم

ٌ تار نَيام رٍ نَازش نی کرد  :ازش فاصلٌ گرفتو. چیزی نهی گفت ٍ تار ب

 .کهکو کن. نن اٍن کیف رٍ نی خَام احسان-

 .با دست ياش صَرتو رٍ قاب گرفت. اشک يام رٍ پاک کرد

 .بًت قَل نيدم کٌ پیداش کنو-

 .رٍی ير دٍ چشهو رٍ بَسید. سرش رٍ جلَ آٍرد، چشو يام رٍ بستو

 بریو آگايی؟-

 .چشو يام رٍ باز کردم ٍ سرم رٍ بٌ نعنای تایید تکَن دادم

*** 

ٌ ی تهاس يا از تلفن عهَنی بَدى: سرگرد تلفن . احتهاالً انرٍز، فردا تهاس نی گیرى. يه
 .شها ردیابی نیشٌ

 خب نا باید چی کار کنیو؟: احسان
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ٌ ش باشٌ برای . اگٌ تهاس گرفت، قطعًا قرار نی ذارى ٍ شها يو قبَل نی کنین: سرگرد بقی
 .بعد از نشخص شدن نکان

 .با افکاری دريو برگشتیو خَنٌ

 .انشب نًهَن داریو: نانان

 کی نانان؟: احسان

ٌ فرٍغ ٍ نگار برای یکی دٍ ناى نیان: نانان افسانٌ نادر، زٍد لباست رٍ عَض کن بیا . عه
 .کارت دارم

 چشو-

 .خَش اٍندن-

دم اتاقو بَدم کٌ احسان . با يو رفتیو باال، نهی دٍنو چرا از اٍندنشَن ناراحت شدم
 .صدام زد

 بلٌ؟-

 چیزی شدى؟-

 .نٌ-

در رٍ بست ٍ جلَم . در رٍ باز کردم، خَاستو ببندنش کٌ احسان نذاشت ٍ داخل اٍند
. سرم رٍ پایین انداختو تا بٌ افکارم پی نبرى. نگايش نَشکافانٌ بَد. ایستاد

 :چَن رٍ گرفت ٍ سرم رٍ باال آٍرد. نهی خَاستو فکر کنٌ دختر حسَديو

 .قرار نشد دیگٌ چیزی رٍ از يو پنًان کنیو-

 .نقنعٌ ٍ نانتَم رٍ درآٍردم ٍ لبخندی زدم
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ٌ ت نیاد کهی بٌ يو ریختو-  .راستش از این کٌ دخترعه

 .اگٌ نن حسی بًش داشتو کٌ با تَ ازدٍاج نهی کردم-

لبخندی زدم ٍ . نن يو نثل ير زن دیگٌ یٌ لحظٌ احساس خطر کردم. قلبو آرٍم گرفت
 .نَيام رٍ بٌ يو ریخت. چیزی نگفتو

 .دیگٌ از این فکريا نهی کنی، گفتٌ باشو: احسان

 .باشٌ-

نَيام رٍ خشک کردم ٍ بافتو ٍ آرایش نالیهی رٍ صَرتو . از اتاق کٌ رفت دٍش گرفتو
 .شَنیز سبزرنگی با شلَار کرم رنگ پَشیدم ٍ پایین رفتو. نشَندم

 :نانان نگاى تحسین آنیزی بًو انداخت

 .ناشاءاهلل نثل ناى شدی-

 .نهنَن-

ٌ طَر نادر؟: احسان  نن چ

 :نانان خندید ٍ سری تکَن داد

 .بشین نادر، نی خَاستو با ير دٍتَن صحبت کنو-

 .ير دٍ رٍ یٌ کاناپٌ نشستیو. تعجب کردم

 .نی خَام بعد ناى رنضَن یٌ نًهَنی برای شها دٍ تا بدم: نانان

 چرا؟! نا: احسان



 

www.lovelyboy.blog.ir 

453 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

تَ نراسو . آخٌ عقد سادى ای داشتین ٍ این کٌ کل فانیل باید با افسانٌ آشنا بشن: نانان
پدرت بٌ عنَان دختر نن شناختنش؛ انا االن باید کانالً رسهی بٌ عنَان عرٍس 

 .خانَادى ی نفاخر بشناسنش

 .نن نشکلی ندارم، اگٌ افسانٌ راضی باشٌ: احسان

 :رٍ بٌ نانان گفتو

 .يرطَر خَدتَن صالح نی دٍنین-

 احسان نادر، نًران نگفت ِکی نیاد؟. خب، دختر گلو کٌ راضیٌ: نانان

 .چرا، گفت کارش زٍدتر تهَم شدى انشب پرٍاز دارى: احسان

احسان گفت اگٌ دٍست ندارم . بعد از خَردن افطار ٍ شام آنادى شدیو بٌ فرٍدگاى بریو
 .نانتَی گلبًی با شال نشکی پَشیدم. نرم؛ انا برای احترام باید نی رفتو

ٌ نفری تَ قسهت انتظار بَدیو ٌ فرٍغ ٍ نگار رٍ دیدم. یٌ ساعت بعد، س بعد از . از دٍر عه
بٌ خَدم . چًارنفرشَن گرم صحبت بَدند. رسیدن بٌ نا عهٌ با نانان رٍبَسی کرد

ٌ ی نگاى يا بٌ سهتو چرخید. نسلط شدم ٍ آرٍم سالم کردم  .يه

 .بیا جلَ دخترم: نانان

 .رفتو جلَ ٍ با يردٍشَن دست دادم، يرچند کٌ نگار کانالً با اکراى دست داد

 .خَش اٍندین-

 .نهنَن گلو: عهٌ

 بًتر نیست از این جا بریو بیرٍن؟: نگار

 :نی خَاستو در عقب رٍ باز کنو کٌ نانان گفت. بٌ ناشین رسیدیو
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 .عزیزم تَ بشین جلَ، نا کلی حرف داریو-

ٌ فرٍغ يو با لبخند تایید کرد  .عه

 :ناشین کٌ راى افتاد عهٌ گفت

 .خَشبخت بشین. احسان جان تبریک نیگو، يهین طَر تَ دخترم-

 :تشکر کردیو کٌ ادانٌ داد

ٌ قدر خَشحال شدم-  .نهی دٍنی سیهین جَن چ

ييچ ٍقت تَ زندگیو . نگار يو آرٍم تبریک گفت کٌ با خَش رٍیی جَابش رٍ دادم
نانان ٍ عهٌ تَ ناشین کلی حرف زدن ٍ . نهی خَاستو بی دلیل با کسی دشهن باشو
ٍقتی رسیدیو، با احسان آرٍم در حینی کٌ . خندیدند ٍ نا يو ساکت گَش نی دادیو

ٌ يا باال رفتیو دم اتاقو بَدم کٌ نگار رسید ٍ با تعجب نگايی بٌ . صحبت نی کردیو از پل
بعد چند لحظٌ بٌ خَدش اٍند ٍ بٌ سهت انتًای . در اتاق احسان ٍ بعد بٌ نن انداخت

 .رايرٍ رفت

شهارى ی ناشناس . بعد از تعَیض لباس خَاستو از اتاق برم بیرٍن کٌ گَشیو زنگ خَرد
در اتاق احسان رٍ . سریع گَشی برداشتو ٍ از اتاقو زدم بیرٍن. تقریبًا شبیٌ قبلی يا بَد

انگشتو رٍ گذاشتو رٍ بینیو ٍ گَشی رٍ گذاشتو . با تعجب نگايو کرد. یٌ ضرب باز کردم
 .رٍ اسپیکر

 .کجایی خانَم نًندس؟ دیگٌ داشتو پشیهَن نی شدم-

 .احسان عصبی بَد ٍ ساکت گَش نی داد

 آدرس؟. سالم-
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فردا يشت صبح پارک آب ٍ آتش، درضهن گَشیت . آفرین، خَب کارت رٍ بلدی-
 .يهرايت باشٌ، اٍن جا بًت نیگو چی کار کنی

 :صداش جدی شد

 ...فقط اگٌ اشتبايی ازت سر بزنٌ-

 :حرفش رٍ قطع کردم

 .باشٌ-

 .خَبٌ_

 .قطع کرد ٍ نن نفس عهیقی کشیدم

 .با سرگرد تهاس نی گیرم: احسان

ٌ ای باالخرى قطع کرد. گَشیش رٍ برداشت ٍ شهارى گرفت ٌ ی پنج دقیق  .بعد از نکاله

 چی شد؟-

ٌ چی زیر نظر يستش؛ انا نن - نیگٌ ير کاری کٌ گفت انجام بدیو ٍ اطهینان داد کٌ يه
 .نگرانتو

 :دستش رٍ گرفتو

 بٌ خدا تَکل نی کنیو، باشٌ؟. يیچ اتفاقی نهیفتٌ-

 .سری تکَن داد

 بریو؟-

 ...بریو؛ انا قبلش: احسان
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. آرٍم نی بَسید، يیچ شدتی نداشت. صَرتو رٍ تَ دست ياش گرفت ٍ غافلگیرم کرد
دٍست داشتو . لرزشو نسبت بٌ بار اٍل خیلی کو بَد. پلک يام رٍی يو افتاد

نفس کو آٍردم ٍ با دستو فشار کَچیکی بٌ . يهرايی ش کنو؛ انا خجالت نی کشیدم
دٍبارى بـ . نفس عهیقی کشیدم. فًهید ٍ ازم جدا شد؛ انا فاصلٌ نگرفت. بازٍش آٍردم

ٌ ی آرٍنی بًو زد ٍ کانالً عقب کشید  .ـَس

 بریو؟: احسان

يهزنان نگار . ينَز يیجان داشتو ٍ قلبو تند نی زد. سرم رٍ تکَن دادم ٍ بیرٍن رفتیو
احسان دستو رٍ فشار . يو از اتاق اٍند بیرٍن ٍ با دیدنهَن ابرٍیی انداخت باال ٍ رفت

دٍر يو نشستٌ بَدیو ٍ عهٌ از راضی شدنش برای ازدٍاج . داد ٍ نا يو رفتیو پایین
ٌ بَدن نًهَن يا . آخر شب نًران يو اٍند. پسرش ٍ دختر آلهانی گفت ٌ خاطر خست ب

 .شب با کلی استرس خَابیدم. زٍد خَابیدیو

*** 

 .گَشيت رٍ بنداز تَ سطلی کٌ کنارتٌ ٍ پالستیک نشکی رنگی رٍ دربیار-

پالستیک رٍ باز کردم ٍ . يَا خیلی گرم بَد. قطع کرد ٍ نن ير کاری کٌ گفت انجام دادم
 :زنگ خَرد، جَاب دادم. نَبایل کَچیکی رٍ از تَش درآٍردم

 ...از پارک نیری بیرٍن بٌ این آدرس-

 .پَفی کشیدم، احتهاالً باٍر نکردى کٌ تنًام

ٌ يای نزدیک پارک . از پلیس يا خبری ندارم، اصالً نهی دٍنو کجان تَ یکی از پس کَچ
 .بٌ کَچٌ کٌ رسیدم، ننتظر نَندم تا گَشی زنگ خَرد. بَد

ٌ ام-  .نن تَ کَچ
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چَن با شدت این کار . ناگًان نَتَری با سرعت از کنارم رد شد ٍ کیف رٍ از دستو قاپید
از . رٍ کردن نتَنستو عکس العهلی نشَن بدم ٍ احساس کردم دستو از جا کندى شد

ٌ ای گذشت کٌ ناشین احسان بٌ  شدت درد ٍ خستگی زانَ زدم رٍ زنین، چند دقیق
. درش بٌ ضرب باز شد ٍ احسان سراسیهٌ بٌ سهتو دٍید. سرعت اٍند داخل کَچٌ

 .نرتب خدا رٍ شکر نی کرد. نشست رٍ زنین ٍ بغلو کرد

 فرار کردن؟-

 خَبی؟. گَشیت کٌ خانَش شد، کارشَن سخت تر شد. پلیس يا دنبالشَنن: احسان

 .آرى، فقط دستو درد نی کنٌ-

 .گَشیش کٌ زنگ خَرد نضطرب نگايش کردم. بلندم کرد ٍ سَار ناشین شدیو

 .بلٌ-

-... 

 .خیلی نهنَن، االن نیایو-

 :قطع کرد ٍ با خَشحالی گفت

 .گرفتنشَن افسانٌ-

ٌ ی . نفس راحتی کشیدم بعد از یٌ ساعت کٌ تَ اتاق سرگرد ننتظر بَدیو تا نتیج
 .باالخرى با پرٍندى ای دستش اٍند. بازجَیی رٍ بگٌ

 .ير دٍ ایستادیو ٍ سالم کردیو

 .بفرنایید. سالم: سرگرد

 چی شد جناب سرگرد؟: احسان
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 .اٍل بگو کٌ کار خانهتَن ٍاقعًا عالی بَد: سرگرد

 .تشکر کردم

دٍم این کٌ بعد از بازجَیی فًهیدیو رانندى ی نَتَر دٍست . ٍاقعیت رٍ گفتو: سرگرد
کسی کٌ کیف پَل رٍ از شها دزدید بَدى ٍ خبری از جریان نداشتٌ؛ انا کسی کٌ پشت 

 .نشستٌ بَد گفت برای کسی بٌ اسو سرٍش آزادی کار نی کنٌ

 :ير دٍ تعجب کردیو ٍ احسان بلند گفت

 !سرٍش آزادی-

 نی شناسینش؟: سرگرد

 :احسان با ناراحتی سری تکَن داد

 .برای پدرم کار نی کرد-

ٌ دارى: سرگرد ٌ زٍدی پیداش نی کنیو. سابق  .نگران نباشین، ب

يهٌ تَ باغ . بٌ خَنٌ برگشتیو. گیج بَدم ٍ احسان يو دست کهی از نن نداشت
ٌ ی خستگی بٌ داخل ساختهَن ٍ بعد  نشستٌ بَدند؛ انا نن با یٌ عذرخَايی ٍ بٌ بًَن

رٍ تخت . لباس يام رٍ با تی شرت صَرتی ٍ شلَار سفیدرنگی عَض کردم. بٌ اتاقو رفتو
ٌ ای بٌ در . این يهٌ دٍندگی کانالً بی فایدى بَد. نشستو ٍ سرم رٍ تَ دست يام گرفتو تق

در رٍ . خَرد ٍ با بفرناییدی کٌ گفتو قانت بلند احسان تَ چًارچَب در نهایان شد
 .بست ٍ اٍند کنارم رٍ تخت نشست

 چرا نهیای پایین، کنار بقیٌ باشی؟: احسان

 :نیو نگايی بًش انداختو
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 .این يهٌ رفت ٍ آند، دٍندگی، آخرش يیچی. حَصلٌ ندارم احسان-

 :اخهی کرد

 یعنی چی يیچی؟ چرا این قدر زٍد ناانید شدی؟-

 :دستی بٌ نَيام کشیدم ٍ صَرتو رٍ بٌ سهت نخالفش چرخَندم

 .حاال چرا اخو نی کنی؟ ببخشید، نباید بايات درددل نی کردم-

از نَضعو پایین نیَندم ٍ کانالً . تَ گَشو فَت کرد کٌ قلقلکو اٍند ٍ سرم ٍ کج کردم
 .پشت بًش نشستو

 :از پشت سرش رٍ کشید کنار سرم ٍ تَ گَشو گفت

 االن داری ناز نی کنی؟-

صَرتو رٍ بٌ سهتش برگردٍندم، کانالً تَ . حرصو دراٍند، نن اصالً تَ فاز نازکردن نبَدم
 .چشو ياش از شیطنت برق نی زد. حلقو بَد

 نن ايل این کاريام؟-

 :لبخند عهیقی زد

چرا حرص نی خَری خَشگلو؟ ايلش يو باشی، برای نن ناز نکنی برای کی نی خَای -
 ناز کنی؟

صَرت يانَن بٌ اندازى ی یٌ ٍجب فاصلٌ . نتَنستو خَدم رٍ نگٌ دارم ٍ لبخندی زدم
. بٌ نحض این کٌ لبخندم رٍ دید، نگايش رٍی لبو نکث کرد ٍ خَاست جلَ بیاد. داشت

 :دٍست داشتو حالش رٍ بگیرم، سریع سرم رٍ عقب کشیدم ٍ گفتو

 .دیگٌ پررٍ نشَ-
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 :نگايش از رٍ لبو باال اٍند ٍ گفت

 .بیا جلَ-

 .سرم رٍ بٌ نفی تکَن دادم

 االن تَ چنگ ننی، نی خَای چیکار کنی؟: احسان

 :دٍست داشتو تَ خهاری بذارنش، برای يهین گفتو

 .جیغ نی زنو-

ٌ ش رٍ رٍی پًلَی چپو گذاشت حاال کانالً تَ . چَن پشتو نشستٌ بَد، دست دیگ
ٌ ای گفت. آغَشش بَدم  :با یٌ لحن نَزیان

ٌ قدر دٍست داری جیغ بزن-  .يهٌ تَ باغ نشستن، کسی صدات رٍ نهی شنَى. يرچ

ٌ ياش ٍابستٌ شدى بَدم؛ انا . کو آٍردم ٍ ساکت شدم يرچند خَدم يو بٌ بـ ـَس
 .نهی خَاستو کو بیارم

 چی شد؟ چرا ساکت شدی؟: احسان

 :سرم رٍ تکَن دادم

 .يیچی-

ٌ م رٍ نَازش کرد با تهاس . رٍی صَرتو خو شد. نَيام رٍ از صَرتو زد کنار ٍ گَن
دٍبار قبلی کانالً یٌ طرفٌ بَد؛ انا . صَرتش کو کو تسلیهش شدم ٍ چشو يام بستٌ شد

. خجالت رٍ کنار گذاشتو ٍ يهرايیش کردم. باید نن يو عشقو رٍ بًش نشَن نی دادم
با نحبت . زیباترین حس دنیا رٍ داشتو ٍ نطهئنو کٌ احسان يو يهین حس رٍ داشت
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ٌ ياش ادانٌ داد ٌ قدر طَل کشید کٌ نن عقب کشیدم. ٍ نالیهت بٌ بـ ـَس . نهی دٍنو چ
 :خَاست بازم بیاد جلَ کٌ با صدای ضعیفی گفتو

 .کافیٌ احسان-

ٌ ش گذاشتو، نفس يای عهیق کشیدم  .ٍ سرم رٍ رٍی سین

ٌ ی عهرم رٍ بًو يدیٌ دادی. چشو خانهو-  .خیلی دٍستت دارم افسانٌ. بًترین لحظ

انقدر بٌ نَيام دست کشید ٍ تَ گَشو دٍستت دارم گفت کٌ يهَن جا ٍ در آغَش 
 .نًربَن ترین نرد دنیا، نرد زندگیو، خَابو برد

*** 

با . شیدا يهٌ رٍ برای افطار دعَت کردى بَد. دست کَچَلَی تهنا رٍ تَ دستو گرفتو
ٌ ی اتفاقات این ندت رٍ براش تعریف کردم  .سَگل تَ اتاق تهنا نشستٌ بَدیو ٍ نن يه

 .ٍلی خیلی نانردی، این يهٌ ندت بٌ نن نگفتی: سَگل

 .تَ تازى اٍل زندگیتٌ نباید درگیر نشکالت نن بشی. بٌ خدا نهی خَاستو درگیرت کنو-

 حاال کیف عهَ چی؟ پیداش نکردن؟. چرت نگَ-

 .نٌ-

 :بعد از چند دقیقٌ با لحن شیطنت باری گفت

ٌ ی نانزدت عشق ٍ حال؟- ٌ ست رفتی خَن  شیطَن یٌ يفت

 :چشو غرى ای رفتو

 .احسان از عهَ اجازى گرفت، عهَ يو تایید کرد ٍ گفت تنًا نباشو بًترى! بی ادب-
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 :لبخندی زد

ٌ قدر دٍستت دارى، البتٌ نگاى تَ يو دست کهی از آقا - از نگايش نیشٌ خَند کٌ چ
 .احسان ندارى

 :خندیدم ٍ دست تهنا رٍ بَسیدم

 سَگل تَ دلت نهی خَاد بچٌ داشتٌ باشی؟! ٍای خدا چٌ نازى این دختر-

شاید . تهنا رٍ کٌ نی بینو دلو قنج نیرى؛ انا فعال کٌ زٍدى، تازى یٌ ناى کٌ ازدٍاج کردیو-
 .یٌ سال دیگٌ، ير چی خدا بخَاد

 از زندگیت راضی يستی؟-

 :خندید

ٌ نَن نیَندی-  .تا این جا خدا رٍ شکر يهٌ چی عالیٌ، درضهن یادم نرفتٌ کٌ خَن

 .نن کٌ یٌ بار اٍندم-

 .نخیر خانو باید رسهی با آقاتَن دعَتت کنو-

 خلَت کردین؟: آیدا

ٌ بٌ ُگلهَن کو بَد کٌ اٍند-  .ب

بعد از عقدم فقط یٌ بار ٍ اٍن يو . بعدش شیدا يو اٍند ٍ دٍر يو گفتیو ٍ خندیدیو
ٌ ی عهَ دعَت بَدیو دیدنشَن زن عهَ گفت پاگشای ننٌ ٍ پنج . رٍز دٍم ناى کٌ خَن

آخر شب يو شیدا ٍ سعید پالک ٍ زنجیر برای نن بٌ . سکٌ يدیٌ بٌ ير دٍنَن داد
ٌ ای بٌ احسان کادٍ داد ٌ ی سعید . يهراى سک بٌ اصرار شیدا ٍ سَگل شب قرار شد خَن

 .رفتو کت احسان رٍ از اتاق نًهَن براش بیارم کٌ دنبالو اٍند. بهَنیو
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 دٍست داری بهَنی؟: احسان

 .سرم رٍ تکَن دادم

 .باشٌ عزیزم: احسان

ٌ ای آرٍم ٍ طَالنی بًو زد  :با اکراى عقب کشید. بـ ـَس

 .بد عادت شدم افسانٌ، دلو نهی خَاد ازم دٍر باشی-

 :لبخندی زدم

ٌ تَن آقا-  .نن نَقت اٍندم خَن

 :دستی بٌ نَيای خَش حالتش کشید. لبخند کو رنگی زد

 .سعی نی کنو کنار بیام. نی دٍنو عزیزم-

ٌ ش رٍ آرٍم بَسیدم  :گَن

 .دٍستت دارم-

 :پلک زد

 .ننو-

نفس عهیقی کشیدم، خَدم يو تَ این یٌ يفتٌ بٌ . کتش رٍ گرفت ٍ از در بیرٍن رفت
 .باید احساسو رٍ کنترل نی کردم، نانزدی نا طَالنيٌ. شدت ٍابستگیو بیشتر شدى بَد

ٌ ای کار  يهٌ کٌ رفتند، نن ٍ سَگل تَ اتاق نًهان نشستٌ بَدیو ٍ با لپ تاپ رٍ نقش
 .نی کردیو، شیدا يو رفت بٌ تهنا شیر بدى ٍ بعد از خَابَندنش بیاد

 احسان راضی نبَد بهَنی؟: سَگل
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 .راستش تَ این یٌ يفتٌ خیلی بًش ٍابستٌ شدم. بیچارى چیزی نگفت-

 :سَگل لبخندی زد

ٌ شَن بَدی. ازدٍاج ٍابستگی نیارى-  .خب طبیعیٌ یٌ يفتٌ خَن

 :بٌ شَخی گفتو

 نن کٌ راستش رٍ گفتو، تَ چی؟ سانان راضی بَد تنًا برى خَنٌ؟-

راستش رٍ بخَای يهیشٌ نیگٌ ير چی دٍست داری تا اٍن جایی کٌ ننطقی : سَگل
 .باشٌ نن راضیو

شب خَبی بَد ٍ تا سحر بیدار . شیدا اٍند ٍ کار رٍ جهع کردیو ٍ کلی گفتیو ٍ خندیدیو
 .بَدیو، بعد از خَردن سحری کٌ جلَی سعید نجبَر شدم غذا بخَرم خَابیدیو

*** 

اشتباى آخرش باعث شد دیگٌ نتَنٌ . سرٍش آزادی گیر بیفتٌ حکهش اعدانٌ: سرگرد
ٌ زٍدی پیداش نی کنیو  .آفتابی بشٌ؛ انا نگران نباشید ردش رٍ گرفتیو، ب

 :آيی کشیدم کٌ احسان با ناراحتی نگايو کرد ٍ سرگرد گفت

شها گفتین شخص . نطهئن باشید بٌ حقتَن نی رسید ٍ نا تهام تالشهَن رٍ نی کنیو-
ٌ ای يست کٌ کیف رٍ نی خَاد، درستٌ؟  دیگ

 :سرم رٍ تکَن دادم

ٌ ای يست کٌ کیف رٍ نی خَاد. بلٌ نطهئنو-  .گفت اگٌ پَل رٍ جَر نکنو، شخص دیگ
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احتهاالً کسی کٌ نی خَاد . قطعًا بٌ پَل نیاز دارى ٍ کیف بٌ يهَن شخص نی رسٌ: سرگرد
بابت کیف پدر شها پَل زیادی بدى دٍ دلیل دارى؛ یا از نحتَیات کیف نفعی براش دارى ٍ 

 .یا ضرری کٌ نی خَاد بٌ سرعت از بین ببرتشَن

 .استرس گرفتو

 .پس انکانش يست کٌ تا االن کیف از دستهَن رفتٌ باشٌ: احسان

 .بلٌ انکانش يست... راستش: سرگرد

بٌ . رفتٌ بَدم تَ فکر ٍ این بی ربط با حرف يای سرگرد نبَد. از آگايی اٍندیو بیرٍن
نن از نحتَای داخل کیف خبر . نحض نشستن تَ ناشین سرم رٍ بٌ صندلی تکیٌ دادم

رٍزی کٌ بابا تهَم کرد، قبل از این کٌ نن برسو بٌ یکی از کارنندياش کٌ . نداشتو
رسَندى بَدش بیهارستان گفتٌ بَد کٌ کیفش تَ شرکتٌ ٍ حتهًا باید بٌ دست نن 

 .برسَنٌ

ٍقتی رسیدم بیهارستان، بابا نی خَاست چیزی بگٌ؛ انا نرگ بًش نًلت نداد ٍ درحالی 
گرنی اشک رٍ کٌ حس کردم، دستهالی از کیفو . کٌ کٌ دستش تَ دستو بَد از دنیا رفت

 .درآٍردم ٍ صَرتو رٍ پاک کردم

 نیشٌ بری بًشِت زيرا؟-

 :برگشت ٍ نگايی بٌ صَرتو انداخت

 .باشٌ عزیزم-

 .نهی دٍنو چرا احساس نی کردم انرٍز کهی ناراحتٌ

*** 
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ٌ ی خریدن گل ٍ گالب رفت نشستو ٍ دستی بٌ . يهین کٌ رسیدیو، احسان بٌ بًَن
 :سنگش کشیدم

 .سالم بابا جَنو-

احسان داشت نی اٍند، با دیدنش جَن . شرٍع بٌ حرف زدن کردم ٍ کلی گریٌ کردم
 .گرفتو

 .خیلی دٍستش دارم، برای خَشبختی نَن دعا کن. تنًا نیستو بابا، احسان يو يست-

 :ٍقتی رسید، صَرتو رٍ پاک کردم ٍ لبخندی زدم

 .دستت درد نکنٌ-

 .خَايش نی کنو: احسان

ٌ ای داد ٍ گفت  :فاتح

نهی دٍنو اگٌ . نطهئنو بٌ داشتن دختری نثل تَ افتخار نی کنٌ. پدرت نرد بزرگی بَدى-
 االن بَد اجازى نی داد دانادش بشو؟

 .شک نکن-

ٌ ای کٌ برای پدربزرگ ٍ . لبخندی زد ٍ چیزی نگفت نیو ساعتی نشستیو ٍ بعد از فاتح
کهربند رٍ نی بستو کٌ با حرف احسان . نادربزرگ فرستادیو از بًشت زيرا بیرٍن اٍندیو

 .خشک شدم

ٌ ی نا فراری شدی-  !خَب از خَن

 .نن فرار نکردم-

 :ابرٍیی باال انداخت
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ٌ ی عهَ نی نَنو ٍ این حرف يا؟ از - پس نن بَدم تَ این يشت رٍز بًانٌ نی آٍردم، خَن
 نن ترسیدی؟

 !پس دلیل ناراحتیش این بَد. چشو يام گرد شد

 !احسان-

 .با دلخَری نگايو کرد

نن چرا باید از يهسرم بترسو؟ . زن عهَ نینا خیلی اصرار کرد، نهی نَندم ناراحت نی شد-
 تَ این طَری نن رٍ شناختی؟! ٍاقعًا کٌ

ٍاقعیتش نن نٌ تنًا بٌ يهچین چیزی فکر نهی کردم، بلکٌ بٌ شدت دلتنگش بَدم ٍ بٌ 
ٌ شَن نَندم  .اصرار زن عهَ یٌ يفتٌ خَن

 .پس تا ناى بانَ برگردى بیا اٍن جا-

 .جَابش رٍ ندادم، ٍاقعًا بًو برخَرد

ٌ جان، چرا جَاب نهیدی؟-  افسان

 :برگشتو طرفش ٍ رک گفتو

 نن حق ندارم ناراحت بشو؟-

 بگو ببخشید کافیٌ خانو؟-

 .عهَ خیلی برام زحهت کشیدى، درست نبَد دعَتشَن رٍ رد نی کردم. نٌ، نیازی نیست-

تَ يشت رٍزی کٌ . نن يو دخترم، احساس دارم. احسان چیزی نگفت، ازش دلگیر شدم
ٌ ی عهَ بَدم ير رٍز فقط در حد سالم ٍ احَال پرسی حرف نی زد لحنش يو . خَن

ٌ ی عهَ ٍ خَدش يو بٌ . ناراحت بَد ٍ نن بٌ کارش ربط نی دادم نن رٍ رسَند خَن
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جلَی عهَ . آخر شب با کسب اجازى از عهَ با يو برگشتیو. اصرار زن عهَ برای شام نَند
ٍ زن عهَ عادی بَدم؛ انا ٍقتی تَ ناشین نشستیو سکَت کردم ٍ اٍن يو تالشی برای 

بٌ خَنٌ کٌ رسیدیو، کنار نانان ٍ نًران تَ باغ نشستو؛ انا . شکستن سکَت نکرد
در . ساعت یک شب بَد کٌ نًران رضایت داد. احسان کار رٍ بًَنٌ کرد ٍ داخل رفت

اتاق رٍ کٌ باز کردم با دیدن احسان کٌ رٍ تختو نشستٌ بَد تعجب کردم؛ انا زٍد بٌ 
 .خَدم اٍندم ٍ شالو رٍ درآٍردم

 این رفتاريا چیٌ؟: احسان

 :اخو کردى بَد؛ انا نن عادی گفتو

 چٌ رفتاری؟-

ٍ برٍم ایستاد  .بلند نفس نی کشید. خیلی نزدیکو بَد. با یٌ حرکت بلند شد ٍ اٍند ر

نن رٍز خَبی نداشتو؛ ناجرای بابا ٍ کیف گو شدى ش، تلفن يات تَ . باشٌ بذار بًت بگو-
ٌ زٍر بايام حرف نی زدی، آخر يو حرف يات تَ  ٌ ی عهَ بَدم کٌ ب يشت رٍزی کٌ خَن

 .نن يو آدنو بًو حق بدى. ناشین

 .بغض کردم؛ انا کَتاى نیَندم

ٌ گايو باشٌ- فکر کردی فقط تَ دلتنگ بَدی، نن . دٍست دارم يهسرم درکو کنٌ، تکی
 نبَدم؟

ٌ م لرزید ٍ اشک يام ریخت دست ياش رٍ باز کرد ٍ . خشو نگايش از بین رفتٌ بَد. چَن
 .عطر تنش رٍ نفس کشیدم. آرٍم بغلو کرد

 .آرٍم باش گلو... يیس: احسان
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سرم رٍ باال . ير دٍنَن آرٍم شدیو. سرش رٍ تَ نَيام فرٍ برد ٍ نفس عهیقی کشید
ٌ ياش بَی دلتنگی رٍ نی داد. آٍرد نن رٍ بَسید چشو يام بستٌ شد ٍ باياش . بـ ـَس

بعد از یٌ بـ . دقایقی گذشت؛ انا يیچ کدٍم قصد عقب نشینی نداشتیو. يهراى شدم
ٌ ی عاشقانٌ ٍ طَالنی ازش جدا شدم ٌ م رٍ نَازش کرد. ـَس  .نفس عهیقی کشیدم، گَن

 .ببخشید انرٍز اذیتت کردم: احسان

 .تَ يو ببخش عصبی شدم-

*** 

 آنادى ای؟: سَگل

 :سَگل اخهی کرد. از استرس لبو رٍ نی جَیدم

یٌ نًهَنی ! بابا این بدبخت يا کٌ يیَال نیستن. ِا نکن دختر، آرایشت پاک نیشٌ-
 .اصالً فکر نکن کٌ اٍندن تَ رٍ ببینن. سادى ست

 .چپ چپ نگايش کردم کٌ زد زیر خندى

 لباسو خَبٌ؟ -

 .خدایی عالیٌ: سَگل

بٌ نانان گفتو لباسو حتهًا باید پَشیدى باشٌ ٍ اٍن . تَ آینٌ نگايی بٌ خَدم انداختو
ٌ ای رنگی کٌ بلندی ش زانَم رٍ نی پَشَنٌ ٍ چاک کَچیکی . يو قبَل کرد پیراين سَرن

بٌ اصرار سَگل جَراب نشکی رنگی کٌ پَشیدم، نسبت بٌ دفعات . رٍی پای راستو دارى
کفش پاشنٌ يفت سانتی نشکی ٍ در آخر شال زرشکی رنگ حریر کٌ . قبل کهی نازک ترى

ٌ ياش نَار طالیی رنگ دارى ٌ ی احسان خریدم ٍ اٍن يو تاکید . گَش پیراين رٍ بٌ سلیق
تَ فانیلشَن اکثرًا حجاب ندارن ٍ جلَی يو راحتن؛ انا . کرد کٌ حتهًا با جَراب بپَشو
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آرایش . احسان گفت یکی از دالیل انتخاب نن نَع پَششو بَدى کٌ دٍست داشتٌ
ير کاری کردم آرایشگر رنگش رٍ عَض کنٌ، . رژم قرنزى. چشهو دٍدی ٍ کانالً تیرى ست

چَن فانیلشَن بَد پافشاری نکردم ٍ قطعا اگٌ انشب . گفت حتهًا بايد قرنز باشٌ
اٍلین بارم بَد کٌ . رنگ نَيا رٍ نايگَنی کرد. حضَر نداشت، رنگش رٍ عَض نی کردم

رنگ با تو قرنز گذاشتو ٍ ٍاقعًا بٌ پَست سفیدم نی اٍند، يرچند نی خَاست بلَند کنٌ 
 .کٌ قاطعانٌ نخالفت کردم

 !پیراينت خیلی نازى؛ ٍلی احسان کٌ این يهٌ سلیقٌ دارى نَندم چرا تَ رٍ گرفتٌ: سَگل

 !سَگل-

ٌ ای بٌ در خَرد. با حرص اسهش رٍ صدا زدم  .تق

 افسانٌ کارت تهَم نشد؟-

 .سَگل شال نازکی رٍ سرش انداخت ٍ در رٍ باز کرد. صدای احسان بَد

 .آقا احسان، نثل این کٌ استرس دارى-

 .احسان نگايش بٌ نن افتاد، لبخندی زد. نخَد تَ دينش خیس نهی خَرى

 چرا؟-

 .دست يام رٍ بٌ يو پیچیدم

 .نن برم یٌ زنگ بٌ سانان بزنو، با اجازى-

 !دیٍَنٌ نثال نی خَاست نا رٍ تنًا بذارى. رفت بیرٍن ٍ در رٍ بست

 االن يهٌ اٍندن؟. نهی دٍنو-

 :دستش رٍ تَی جیبش گذاشت
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 .چندنفری اٍندن-

نگايی بٌ تیپش انداختو، کت ٍ شلَار نشکی با پیراين سفید ٍ کراٍات نشکی با 
 :حرف دلو رٍ بٌ زبَن آٍردم. اٍن يو کانل براندازم کرد. خال يای ریز قرنز پَشیدى بَد

 !خیلی خَش تیپ شدی-

 :لبخند نًربَنی زد

 .بٌ پای شها نهی رسیو بانَ-

 .نهنَن-

 .اخهی کرد کٌ تعجب کردم

 چیزی شدى؟-

 .چیزی کٌ نٌ، فقط رژت خیلی غلیظٌ-

 .خَدم يو راضی نبَدم. راست نیگی؟ بذار پاکش کنو-

 :يهین کٌ خَاستو از رٍ نیز تَالت دستهالی بردارم نچ دستو رٍ گرفت

 .بعدًا حال نًناز رٍ نی گیرم. نهی خَاد-

 :لبخندی زدم

 .اصالً بٌ حرفو گَش نداد-

 :با یادآٍری چیزی بلند گفتو

 !ٍای-

 چی شد؟-
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ٌ ست، اصالً پاک نهیش24ٌیادم اٍند بٌ سَگل گفت رژم -  . ساعت

 .بًتر-

 .ابرٍيام باال پرید

 چرا بًتر؟-

 :سرش رٍ بٌ گَشو نزدیک کرد ٍ آرٍم زنزنٌ کرد. لبخند نرنَزی رٍ لبش بَد. جلَ اٍند

 .چَن بٌ این راحتی پاک نهیشٌ-

تا اٍندم اعتراض کنو . با نکثی کٌ رٍ لبو کرد دٍيزاریو افتاد. ننظَرش رٍ نفًهيدم
نثل دفعات قبل بعد از چند دقیقٌ کٌ آرٍم پیش رفت يهرايش . صدام رٍ قطع کرد

ٌ ش کهرم رٍ. شدم دست يام رٍ . یٌ دستش نَيام رٍ نَازش نی کرد ٍ دست دیگ
ٌ ش بَد زنان ٍ نکان رٍ فرانَش کردى بَدیو کٌ با صدایی از بیرٍن نَقعیت رٍ . سین

ٌ ش فشار آٍردم با دلًرى بٌ سهت آینٌ . بلند نفس کشیدم. یادم اٍند ٍ کهی بٌ سین
 .برگشتو ٍ با دیدن خَدم خیالو راحت شد کٌ آرایشو تکَن نخَردى

 :از پشت بغلو کرد

 .نگران نباش نثل اٍلشٌ-

 .اگٌ شیطنت تَ بذارى-

 :تَ آینٌ لبخندش رٍ دیدم

 فقط نن شیطنت کردم؟-

 :چشو يام گرد شد

 .خب نن يو گَل خَردم! تَ اٍل شرٍع کردی-
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 :بلند خندید کٌ با حرص ازش جدا شدم ٍ شالو رٍ رٍی سرم درست کردم

 بریو؟-

 .بریو عزیزم-

 :پیشَنیو رٍ بَسید

 .انرٍز خیلی خَشگل تر شدی-

ٌ ای کٌ گفت لبخند عهیقی رٍ لبو نشست  .از جهل

 .نرسی-

ٌ يا پایین رفتیو عسل با دیدنو . سالن تقریبًا شلَغ بَد. دستش رٍ گرفتو ٍ با يو از پل
ٌ ی سريا بٌ سهتهَن برگشت کٌ خجالت کشیدم  .بلند حضَرنَن اعالم کرد ٍ يه

 !بٌ افتخار عرٍس ٍ دٍناد یٌ کف بلند: عسل

. کانالً نشخص بَد کٌ دارن براندازم نی کنند.يهٌ دست نی زدند ٍ نگايشَن رٍ نن بَد
با فشاری کٌ احسان بٌ دستو ٍارد کرد ٍ لبخند آرام بخشی کٌ بٌ رٍم زد، اعتهاد بٌ نفسو 

احسان ٍ نانان تک تکشَن رٍ . رٍ بٌ دست آٍردم ٍ با لبخند بٌ سهت نًهَن يا رفتیو
. تقریبًا صد نفری بَدند. بًو نعرفی کردن ٍ نن با لبخند اظًار خَشبختی نی کردم

البتٌ بعضی يا يو . بیشتر خانَم يا نَياشَن باز بَد؛ انا لباس ياشَن نناسب بَد
. حجاب داشتند ٍ نشخص بَد کٌ تَ فانیلشَن بٌ نَع پَشش يو احترام نی ذارند

تنًا کسی کٌ بايام سرد بَد، . رفتار خَبشَن باعث شد کٌ بیشتر احساس راحتی کنو
 :باالخرى بعد از نیو ساعت آشنایی احسان گفت. نگار بَد

 .بیا بشین عزیزم، خستٌ شدی-
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ٌ ی دٍنفرى رفتیو ٍ نن نشستو؛ انا خَدش رفت ٍ گفت زٍد  يهرايش بٌ سهت کاناپ
 :نًناز کنار يهسرش نشستٌ بَد ٍ با لبخندی گفت. نیاد

نا اصالً فکر نهی کردیو احسان دم بٌ تلٌ بدى ٍ ازدٍاج کنٌ، حتهًا خیلی عرٍسهَن رٍ -
 .دٍست دارى

ٌ فرٍغ ٌ جان آرزٍی ير پسریٌ: عه  .نًناز راست نیگٌ، البتٌ جَايری نثل افسان

 .احسان با لیَان شربتی اٍند ٍ کنارم نشست. لبخند شرنگینی زدم

 .عهٌ راست نیگٌ: احسان

عسل با دختريای يو  . عهٌ، نانان، نًناز ٍ نًهَن يایی کٌ نشستٌ بَدند لبخندی زدند
سَگل با سانان صحبت . سن  ٍ سال خَدش نی رقصیدن ٍ نًران اذيتشَن نی کرد

 .نانان خانَادى ی عهَ رٍ دعَت کردى بَد ٍ يهٌ اٍندى بَدند. نی کردن

خانو يایی کٌ نشستٌ بَدند، ير کدٍم سَاالتی ازم نی پرسیدن؛ از تحصیالت ٍ شرکت ٍ 
 .پیداکردن نانان

 !ای بابا خانو يا بسٌ، بیچارى خستٌ شد: نًناز

 :خندیدم

 .نشکلی نیست نًنازخانو-

 .ٍاال تَ کٌ از بس خانو ٍ نَدبی، تا صبح ازت سَال بپرسن جَاب نیدی: نًناز

 .تَ این یٌ نَرد با نًناز نَافقو: احسان

 .شها لطف دارین-

 .يهٌ از نن تعریف نی کردند، نانان ٍ احسان يو با افتخار نگايو نی کردند
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تَ رايرٍ با نگار سینٌ بٌ . قبل از شام بٌ اتاقو رفتو ٍ بعد از چک کردن گَشیو برگشتو
 :عذرخَايی کردم ٍ خَاستو برم کٌ با حرص گفت. سینٌ شدم

 .تَ لیاقت احسان رٍ نداری-

 :عصبی شدم؛ انا برٍز ندادم ٍ با لحن کانالً خَنسردی گفتو

ٌ ی لیاقت آدم يا رٍ شها تعیین نهی کنید-  .خَشبختانٌ درج

 .این قدر خَدت رٍ چسبَندی بًش تا قاپش رٍ دزدیدی-

برای نًهَن يا . سری تکَن دادم ٍ بدٍن این کٌ جَابش رٍ بدم رفتو! دخترى ی دیٍَنٌ
نن ٍ احسان يو سر یٌ نیز بَدیو ٍ دٍ صندلی . نیز ٍ صندلی برای شام گذاشتٌ بَدند

نن . نهی دٍنو چرا حَصلٌ نداشتو، احتهاال از حرف يای نگار بَد. خالی کنارنَن بَد
تَ فکر بَدم کٌ با احساس لهس دستو بٌ . نهی دٍنو ِکی خَدم رٍ بٌ احسان چسبَندم

 .طرفش برگشتو

 چیزی شدى؟-

 :سرم رٍ تکَن دادم

 .نٌ-

 پس چرا تَ فکری عزیز نن؟-

 :لبخند زٍرکی زدم

 .يیچی-

 :نشکَک نگايو نی کرد کٌ برای فرار از نگايش سریع ٍ بدٍن فکر گفتو

 .انشب خیلی خَش تیپ تر از يهٌ بَدی-
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 :لبخندی زد ٍ با شیطنت گفت

 عزیزم نن چندبار گفتو این حرف يا باشٌ برای خلَتهَن؟-

 .ننظَرش رٍ فًهیدم؛ انا بٌ رٍی خَدم نیاٍردم

 .نن يرجا کٌ دلو بخَاد نیگو-

 :ابرٍیی باال انداخت

 ِا این طَری ياست؟-

 :خندیدم

 !آرى، این طَری ياست آقای پررٍ-

 .بذار نًهَن يا برن-

 :پشت چشهی نازک کردم کٌ سرش رٍ آٍرد نزدیکو ٍ آرٍم گفت

 .دلبری کردن عَاقب دارى خانو-

بعد از شام، نًهَن يا يهٌ . خندیدم ٍ سری بٌ نعنای تاسف براش تکَن دادم
خیلی شب خَبی بَد، . نجرديا گرٍيی ٍ نتايل يا با يو نی رقصیدند. نی رقصیدند

ساعت از نیهٌ شب گذشتٌ بَد کٌ نًهَن يا . البتٌ اگٌ از نگاى يای نگار فاکتَر نی گرفتو
يهٌ کادٍياشَن رٍ رٍی نیز نی ذاشتند ٍ بعد از تبریک بٌ نا . کو کو قصد رفتن کردند

نی خَاستو با عهَ برگردم کٌ احسان بدٍن این کٌ بٌ نن بگٌ از عهَ اجازى . نی رفتند
بعد از رفتنشَن بٌ اتاقو رفتو ٍ بعد از دٍش گرفتن . گرفت کٌ شب يهَن جا بهَنو

بند حَلٌ رٍ . يهین کٌ از در بیرٍن اٍندم، دیدم احسان رٍ صندلی نیز تَالت نشستٌ
 .نحکو کردم ٍ بدٍن تَجٌ بًش کرنی برداشتو ٍ بٌ دست ٍ صَرتو زدم
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ٌ ای برداشت ٍ اٍند جلَم  .با حَلٌ خیسی نَيام رٍ گرفت. از کشَ حَل

 .بشین برات سشَار بکشو: احسان

 تَ نباید بٌ نن بگی نی خَای از عهَ اجازى بگیری؟-

 .دستش رٍ نَيام خشک شد

 .چَن قبلش فکر نکردى بَدم ٍ يهَن لحظٌ بٌ ذينو رسید-

 :پَفی کشیدم

 .درست نیست نن زیاد این جا باشو-

 :اخو عهیقی کرد

درست نیست؟ نن ٍ تَ کانالً شرعی ٍ قانَنی ازدٍاج کردیو، درضهن نن از عهَت -
 .اجازى گرفتو

 :سرم رٍ پایین انداختو

 ...نی دٍنو، فقط-

 :حرفو رٍ قطع کرد

ٌ خاطر پدرم احتهاالً دٍران نانزدی نَن طَالنی باشٌ- . فقط چی؟ ببین افسانٌ نن گفتو ب
خَدت، نادر ٍ عهَ نَافقت کردين؛ انا اگٌ بخَای تا یٌ ناى دیگٌ نقدنات عرٍسی رٍ 

 .نثل این کٌ با جشن عرٍسی نن رٍ بٌ رسهیت نی شناسی. آنادى نی کنو

 :دستش رد گرفتو! ٍای، باز خراب کردم

 ...نن ننظَرم این نبَد-
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 :يهچنان با اخو نگايو نی کرد کٌ گفتو

تَ يهسر ننی، تنًا عشق زندگیو؛ انا این کٌ ير دفعٌ اجازى نی گیری نن این جا بهَنو، -
 .نن جلَی نانان، عهَ ٍ بقیٌ خجالت نیکشو... خب نن

ٍقتی دیدم جَاب نهیدى، ناانید گفتو ببخشید ٍ خَاستو دستو رٍ از دستش دربیارم کٌ 
 :تَ گَشو زنزنٌ کرد. نحکو تر دستو رٍ گرفت ٍ با یٌ حرکت بغلو کرد

ٌ م نی کنٌ-  .کاش یٌ رايی بَد کٌ زٍدتر عرٍسی نی گرفتیو. یٌ دقیقٌ دٍریت دیٍَن

 :نفس عهیقی کشید ٍ با لحن شَخی گفت. سرم رٍ رٍی قلبش گذاشتو ٍ آرٍم بَسیدم

 .دٍ ناى پیش بٌ نانان قَل دادم! داری از راى بٌ درم نی کنی دختر خَب-

ٌ ی آخرش نتعجبو کرد، ازش جدا شدم ٍ گفتو  :جهل

 چٌ قَلی دادی؟-

 .چیزی نگفت ٍ با چشو يای خندٍن نگايو کرد

 :با حرص گفتو

 .بگَ دیگٌ-

راستش بعد از عقدنَن ازم قَل گرفت کٌ تَ این یٌ سال پسر . چشو نیگو، حرص نخَر-
 .خَبی باشو ٍ خیلی چیزيا بهَنٌ بعد از عرٍسی

دست گذاشت . سرم رٍ پایین انداختو ٍ لبو رٍ گزیدم. از خجالت تا بناگَشو سرخ شد
ٌ م ٍ سرم رٍ باال آٍرد ٌ ی لبش . زیر چَن نگايش شفاف بَد ٍ برق نی زد، لبخندی گَش

 .بَد
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يهین کٌ بدٍنو زیر یٌ سقف نفس نی کشیو، بدٍنو کنارنی تا . بًو حق بدى: احسان
 .خَدم نراقبت باشو برام کافیٌ

نن يو دستو رٍ دٍر . خَاستو جَابش رٍ بدم کٌ با کارش صدام تَ گلَم خفٌ شد
. بعد از ندتی دلو آشَب شد ٍ کهی ترسیدم. گردنش انداختو ٍ طعو عشق رٍ نزى کردم

 :سرم رٍ عقب کشیدم ٍ بریدى  بریدى گفتو

 .سان...اح...م تر...آرٍ-

چشو يام رٍ بستو تا . نگايش تَ صَرتو نی چرخید. چشو يای خَش رنگش رٍ باز کرد
 .بٌ کل صَرتو بـ ـَسٌ زد. چشو يام رٍ بَسید. سرزنش نشو

 .ببخشید زیادى رٍی کردم. آرٍم باش قربَنت برم-

 .نَيام رٍ نَازش کرد

 .شبت بخیر عزیزم-

 :با صدای ضعیفی گفتو

 .شب بخیر-

ٌ يای . رفت ٍ نن بعد از این کٌ لباس پَشیدم آنادى شدم بخَابو تَ آینٌ نگايی بٌ گَن
ٌ ی دٍ ناى قبل نبَدم. قرنزم انداختو حاال نتايل ٍ نتعًد بٌ نردی . نن دیگٌ افسان

ٍقتی از قَلی کٌ بٌ نانان دادى بَد گفت از خجالت آب . بَدم کٌ عاشقانٌ دٍستش دارم
ٍقتی در آغَشش بَدم برخالف قبل ترس کَچیکی تَ دلو بَد، این کٌ نا ينَز . شدم

باید تا قبل از . يرچند این چیزيا کانالً عادیٌ. نانزدیو ٍ باید حدٍد دٍ رعایت کنیو
. احساس نی کنو نسبت بٌ دختريای دیگٌ ترسو بیشترى. عرٍسی نَن پیش نشاٍر برم
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نهاز خَندم ٍ برای . نن از یٌ بـ ـَسٌ کٌ کهی نسبت بٌ قبل شدیدتر بَد ترسیدم
 .خَشبختی خَدنَن دعا کردم؛ ٍ در آخر از خدا خَاستو سرٍش آزادی پیدا بشٌ

*** 

 .نیگٌ کیف پرتَنگاری رٍ بٌ يهَن نردی فرٍختٌ کٌ گفتٌ بَد -

احسان نگاى ناراحتی بٌ نن . این يهٌ ندت دنبال چیزی بَدیو کٌ دیگٌ ٍجَد ندارى
 :انداخت ٍ رٍ بٌ سرگرد گفت

 خب نگفت این نرد کیٌ؟ چٌ شکلیٌ؟-

 .ننتظر نگايش کردیو

ٌ ای تَ این نعانلٌ بَدى کٌ نا بررسی کردیو ٍ نتاسفانٌ اسو ٍ فانیلش : سرگرد ٍاسط
از اٍن جایی کٌ سرٍش آزادی فقط پَل براش نًو بَدى، بعد از گرفتن یک . تقلبیٌ

نی خَاستٌ غیرقانَنی . نیلیارد پَل ٍ دادن کیف بٌ اٍن شخص دیگٌ دنبالش رٍ نگرفتٌ
ٌ ای دست نا . از نرز خارج بشٌ کٌ نأنَرین نا شناساییش کردن در حال حاضر چیز دیگ

 .نیست

 .یٌ رايی يست: احسان

 :انیدٍار نگايش کردم کٌ ادانٌ داد

 سرٍش آزادی از نحتَیات کیف خبر ندارى؟-

 .چرا؛ انا گفت یٌ سری برگٌ بٌ زبان انگلیسی بَدى ٍ چیزی نفًهیدى: سرگرد

 یعنی يیچ انیدی نیست؟-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

481 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

نا پیگیر ٍاسطٌ يستیو؛ انا قَل صددرصد نهیدم کٌ . انیدتَن بٌ خدا باشٌ: سرگرد
 .پیداش کنیو

 .بعد از خداحافظی اٍندیو بیرٍن

 حاال چی نیشٌ؟-

خیلی دٍست . باید دعا کنی کٌ این ناجرا بٌ خَبی تهَم بشٌ. يیچی عزیزم: احسان
 .دارم بدٍنو کی پشت این قضایاست

اٍاخر شًریَر ٍ نزدیک بٌ پنج نايٌ کٌ از نانزدی . نن رٍ رسَند شرکت ٍ خَدش رفت
بعد از شب نًهَنی، ير دٍ بٌ صَرت کانالً جدی پرٍژى يای بزرگی برداشتیو . نا نی گذرى

ٌ شَن نیرم. ٍ تَ یکی از اٍن يا با يو يهکاریو ٌ ای یٌ شب بٌ خَن نانان جدیدًا . يفت
انرٍز ٍقتی احسان اٍند دنبالو، کلی خَشحال شدم کٌ . زیاد پیش نن ٍ ناى بانَ نیاد

تا عصر سرم شلَغ بَد ٍ . دیگٌ يیچ کاری از دستو برنهیاد جز دعاکردن. کیف پیدا شدى
ناى بانَ زنگ زد ٍ گفت نادرم اٍن جاست ٍ شب نًران ٍ . ٍقت سر خارٍندن نداشتو

چَن ناشین نیاٍردى بَدم، نًران زنگ زد ٍ گفت نیاد . احسان يو برای شام نیان
 .دنبالو

*** 

 نًران جان چیزی شدى؟-

ٌ طَر؟: نًران  نٌ، چ

ٌ ای: احسان  .اگٌ نشکلی داری نی تَنی رٍ نن حساب کنی. احساس نی کنو گرفت

 :سرم رٍ بٌ سهت شیشٌ چرخَندم کٌ صدای غهگینش اٍند. چیزی نگفت

 .برای عسل خَاستگار اٍندى-
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 :اٍلش ينگ کردم؛ انا يهین کٌ دٍزاریو افتاد لبخندی رٍ لبو اٍند؛ انا با بدجنسی گفتو

 .خب بٌ سالنتی-

 :چپ چپ نگايو کرد ٍ با حرص گفت

 .افسانٌ، نگَ کٌ نفًهیدی-

 قربَنت برم از کی دٍستش داری؟. چرا فًهیدم. جلَت رٍ نگاى کن-

 :پَفی کشید

 .بٌ طَر جدی دٍ سالی يست-

 :ابرٍيام باال پرید

 چرا بًش نگفتی؟-

. نی خَاستو دانشگاى عسل کٌ تهَم شد، بًش بگو.  سالهٌ، فعالً زٍدى24افسانٌ نن -
 .نهی خَاستو دٍران درس خَندنش فکرش نشغَل باشٌ

 :لبخندی زدم

شاید يو خَدش . کار خَبی کردی؛ انا درنظر نگرفتی کٌ نهکنٌ براش خَاستگار بیاد-
 .بخَاد ازدٍاج کنٌ

 .باید باياش حرف بزنی. این يا دیگٌ دست تَ رٍ نی بـ ـَسٌ-

 .عسل یٌ يفتٌ دیگٌ برای ترم جدید نیاد-

 :نًران بی قرار گفت

 .نی خَام خیالو راحت باشٌ. دٍ رٍز دیگٌ خَاستگاریٌ افسانٌ-
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درضهن تَ کٌ این قدر دٍستش داری چرا اذیتش . باشٌ، انرٍز زنگ نی زنو خَبٌ-
 نی کردی پسر خَب؟

 :لبخندی زد ٍ دستی پشت گردنش کشید

 .تَ االن زنگ بزن، نن قَل نیدم دیگٌ اذیتش نکنو -

 :چشو يام گرد شد

 !االن-

 .آرى دیگٌ-

 .نی ریو خَنٌ بعد-

 !تَ شرکت شَيرش بدبختهَن کردى، بیرٍن خَدش-

 .آرٍم گفت کٌ نثالً نن نشنَم

 چیزی گفتی؟-

 .نٌ عزیزم-

با صدای . رسیدیو خَنٌ، صدای نانان ٍ زن عهَ نی ا ٍند. خندیدم ٍ سری تکَن دادم
 .زن عهَ ٍ ناى بانَ جَابو رٍ دادن. بلند سالم کردم

 .سالم بٌ رٍی نايت نادر، خستٌ نباشی: نانان

 .نن برم لباسو رٍ عَض کنو. نهنَن-

نقنعٌ ٍ نانتَم رٍ درآٍردم ٍ سریع . رفتو بٌ اتاقو، نی خَاستو زٍدتر بٌ عسل زنگ بزنو
 :شهارش رٍ گرفتو کٌ بعد از سٌ بَق جَاب داد
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ٌ جَن-  .سالم افسان

 سالم عزیزم، خَبی؟ چٌ خبرا؟-

ٌ طَر؟ داداش احسان؟-  نهنَن، شها چ

 .خبريایی شنیدم، بَی خَاستگار نیاد. يهٌ خَبیو-

 :خندید

 ...بابا نظرش نثبتٌ؛ انا نن. پسر یکی از دٍست يای باباست-

 .نن فعالً برام زٍدى ازدٍاج کنو-

 یعنی ير کسی باشٌ نًو نیست؟-

 .خب آرى: عسل

 :لبخندی زدم

ُرک بگو، ... نی خَاستو اٍندی تًران بگو؛ انا. عسل جان یٌ نَضَعی رٍ باید بًت بگو -
 .نًران ازم خَاستٌ نظرت رٍ درنَردش بپرسو

 :چند لحظٌ سکَت کردى بَد، بعد با صدای لرزٍنی گفت

 در چٌ نَرد؟-

 .یٌ حسی بًو نی گفت عسل يو نًران رٍ دٍست دارى

 .گفت قبل از این کٌ خَاستگارت بیاد بايات صحبت کنو. درنَرد خَدش عزیزم-

ٌ جَن، سرکاریٌ؟-  افسان

 نظرت چیٌ؟. نٌ گلو، سرکاری چیٌ؟ نًران يهین انرٍز با نن صحبت کرد-
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 .نن نظرم نثبتٌ...خب نن...خب-

 :خندیدم

 خب، بًش بگو؟-

ٌ جَن زٍد نیست برانَن؟! ٍای نٌ-  افسان

 .خَد نًران يو گفت تا درس تَ تهَم نشٌ رسهیش نکنیو. راستش رٍ بگو، چرا زٍدى-

 .در باز شد ٍ نًران داخل اٍند

 .خَدش اٍند، نن گَشی رٍ نیدم بًش-

 !ٍای نٌ-

ٌ ی يهدیگٌ-  .لَس نشَ! حاال تا دیرٍز نی  زدین تَ سرٍکل

 :نًران لبخندی زد ٍ گَشی رٍ گرفت

 .الَ، سالم عسل جان-

نًران ٍ عسل زٍج خَبی نی شدند؛ انا . خَشحال شدم. خندیدم ٍ رفتو سرٍیس اتاقو
 .راى طَالنی  در پیش داشتن

بعد از شستن دست ٍ صَرتو از تَالت اٍندم بیرٍن ٍ ناخَاستٌ صدای نًران رٍ از 
 .تراس اتاقو شنیدم

ٌ ش راستٌ، تَ این پسر رٍ ردش کن برى-  .چرا گریٌ نی کنی قربَنت برم؟ بٌ خدا يه

 .يهین کٌ خَاستو در رٍ باز کنو نًران صدام زد. نگران شدم؛ انا باید تنًاش نی ذاشتو

 جانو؟-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

486 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

ٌ ش نیگٌ درٍغ نیگی. باٍر نهی کنٌ افسانٌ-  .يه

 .نتَنستو جلَی خندى م رٍ بگیرم

 .خب با کاريایی کٌ تَ کردی نعلَنٌ باٍر نهیکنٌ-

 .نًران حرصی نگايو کرد، گَشی رٍ گرفتو

ٌ طَرى تا ٍقتی کٌ برنی گردی تًران فکريات رٍ بکنی؟ نًران يو قَل نیدى - عسل جَن چ
 .زنگ نزنٌ نزاحهت شٌ

 :عسل فین فینی کرد

 .آرى، خَبٌ-

 .پس خداحافظ عزیزم، از طرف نن بٌ عهٌ يو سالم برسَن-

 .سالنت باشی، خداحافظ-

 .نًران طلبکارانٌ نگايو نی کرد. قطع کردم

یٌ دفعٌ از راى دٍر بًش ابراز عالقٌ کردی، چند . ببین نًران، اٍن حق دارى تنًا باشٌ-
 .رٍزی رٍ بًش نًلت بدى

 .چشو-

 .درضهن شها راى درازی در پیش دارین، باید خَدتَن رٍ آنادى کنین-

ٌ چی رٍ تحهل نی کنو-  .نن فقط بدٍنو دلش با ننٌ، يه

 :لبخندی زدم

 .نثل این کٌ ٍاقعًا بزرگ شدی_
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ٌ م برسو ير . راستش تَ عاشقی نثل برادر بزرگ ترم يستو- برای این کٌ بٌ دختر نَردعالق
انیدٍارم نن . داداش احسان خیلی دٍستت دارى، خیلی خَشحالو براتَن. کاری نی کنو

 .ٍ عسل يو عشقهَن نثل شها باشٌ

 :لبخند خجَلی زدم

 .خیلی نراقب باش. دختريا خیلی حساسن، نخصَصًا تَ سِن عسل-

 .چاکرش يو يستو-

از اتفاقاتی کٌ انرٍز تَ شرکت افتادى بَد گفت ٍ با خندى ٍ . نًران دٍبارى نثل قبل شد
ٌ يا پایین رفتیو . چشهو بٌ احسان خَرد کٌ با لبخند نحَی نگايو نی کرد. شَخی از پل

 .جَابش رٍ با لبخند دادم ٍ سالم کردم

 .این زنت نغز آدم رٍ نی خَرى. سالم برادر عزیز: نًران

 :نتعجب نگايش کردم

 !نًران-

 .نن برم آشپزخَنٌ پیش خانَم يا! ای بابا، خب راست نیگو دیگٌ-

 .چشهکی زد ٍ رفت

 .خستٌ نباشی_

 .نهنَن-

 :با دست رٍی نبل زد

 .بیا این جا-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

488 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 :دستو رٍ گرفت. رفتو ٍ کنارش نشستو

 خَبی؟-

 :نفس عهیقی کشیدم

 .نطهئنو اگٌ خدا بخَاد کیف بٌ دستو نی رسٌ. آرى-

 .لبخندی زد ٍ با انگشت شستش آرٍم رٍی دستو رٍ نَازش نی کرد

ٍای . این شربت سکنجبین رٍ بخَر تَ این يَا خیلی خَبٌ. خستٌ نباشی پسرم: ناى بانَ
 !یادم رفت برا افسانٌ بیارم

 .نن نهی خَرم. نرسی-

 .نهنَن، زحهت کشیدین: احسان

 .نَش جانت نادر: ناى بانَ

 .احسان دستو رٍ ٍل نکرد ٍ با اٍن یکی دستش شربت رٍ برداشت

 .لیَان رٍ گرفت طرفو

 .نٌ، نن نهی خَرم-

 :لیَان رٍ بٌ لبو چسبَند

 .زٍد باش-

 .بٌ ناچار کهی خَردم

ٌ قدر زن ذلیلی-  !بابا داداش تَ چ
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احسان زد پشتو ٍ با حرص بٌ . با صدای نًران شربت تَ گلَم پرید ٍ بٌ سرفٌ افتادم
 :نًران گفت

 .تَ درست نهیشی-

 .بو...نن خَ-

ٌ م ٍ آرٍم گفت. نًران خندید ٍ کنارم نشست  :دستش رٍ انداخت دٍر شَن

ٌ خاطر کار انرٍزت یٌ جایزى ی خَب پیش نن داری-  .ب

 .خندیدم

 چی نی گین شها؟: احسان

 .ببخشید داداش، خصَصیٌ: نًران

ناى بانَ ٍ نانان آش رشتٌ درست کردى . احسان چپ چپی نگايش کرد ٍ چیزی نگفت
. سر نیز بَدیو. عهَ رفتٌ بَد شیراز ٍ زن عهَ يو بٌ دعَت نانان اٍندى بَد. بَدند

 :نًران دستی بٌ شکهش کشید

 .خب، نن چَن خیلی گشنهٌ شرٍع نی کنو-

 .ناى بانَ با یٌ کاسٌ بزرگ آش اٍند ٍ گذاشت جلَی نًران

 .این رٍ سفارشی برای پسرم آٍردم: ناى بانَ

 :نًران لبخند عهیقی زد

ٌ ش . دستت درد نکنٌ- افسانٌ نیشٌ نن یٌ ندت بیام این جا زندگی کنو؟ نانانو کٌ يه
 .چند ٍقتی از دست آیدا ٍ دختر دين گندى ش راحت باشیو. این جاست
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 !نًران، درست صحبت کن: نانان

 .ای بابا، شَخی کردم: نًران

بعد از شام کٌ خیلی چسبید، نًران این قدر خَرد کٌ رٍ نبل ٍلَ شد ٍ برای خَدش فیلو 
ٌ ای رٍ کٌ نی بافٌ . گذاشت ناى بانَ يو نانان ٍ زن عهَ رٍ بٌ اتاقش برد تا قالیچ

 .نشَنشَن بدى

ٌ کو قدم بزنیو؟-  بریو حیاط ی

 .فقط یٌ چیزی بپَش نزدیک پاییزى، شب يا یٌ کو سرد شدى. بریو: احسان

از اٍن جایی کٌ نن آدم حساسی بَدم قبَل کردم ٍ رفتو سَیی شرتی رٍ لباسو پَشیدم ٍ 
چشهو بٌ گَشَارى يای نرٍاریدی کٌ تَ گَشو انداختٌ بَدم . شال نازکی رٍ سرم انداختو

ٌ ی دٍنفرى ریختٌ بَد. لبخندی رٍ لبو اٍند. خَرد با يو بٌ . احسان برای تَلدم یٌ برنان
البتٌ تَ جشن خانَادگی کٌ . برام این گَشَارى يا رٍ کادٍ گرفتٌ بَد. رستَرانی رفتیو

شب بعدش نانان برام گرفت، کادٍش ناشین بَد؛ انا ارزش گَشَارى يا برام خیلی 
 .بیشتر بَد

در رٍ باز کردم ٍ . نًران رٍبرٍی تلَیزیَن نشستٌ بَد ٍ تخهٌ نی خَرد. پایین رفتو
 :تا چشهش بٌ نن افتاد گفت. احسان رٍ کنار گل يا دیدم

 کار خَدتٌ؟-

 :سری تکَن دادم

يهیشٌ نی گفت این کٌ نیگن بٌ دست نا گل  ٍ گیاى رشد نهی کنٌ ٍ . از بابا یاد گرفتو-
ٌ ی خَبی  خراب نیشٌ يهش خرافاتٌ؛ اگٌ با عشق این کار رٍ انجام بدی، قطعٍا نتیج

 .نی بینی
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 :لبخندی زد

 یعنی تَ با عشق انجام نیدی کٌ این طَری شدى؟-

 .رٍ نیهکت کنارش نشستو

خب قرار بَد . البتٌ این يو بگو اگٌ حَصلٌ نداشتٌ باشو اصالً سراغش نهیرم. قطعاً -
 .قدم بزنیو

حینی . لبخندی زدم ٍ دستش رٍ گرفتو. احسان بلند شد ٍ دستش رٍ بٌ سهتو دراز کرد
 :کٌ قدم نی زدیو گفتو

 راستی تَ چرا از کارت برام نهیگی؟-

 :دستو رٍ فشار داد ٍ گفت

 .نهی خَام ذينت درگیر کار نن باشٌ-

 یعنی نن يو نباید بگو؟-

 :خندید

 .نن کی يهچین حرفی زدم؟ درضهن اٍن فرق دارى-

 :ایستادم

 چٌ فرقی؟-

 :خندید ٍ لپو رٍ کشید

 .بهاند-

 .بٌ سهت حیاط پشتی رفتیو
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 راستی این ساختهَن کَچیک برای کیٌ؟: احسان

ٌ ی کَچیک پشت ساختهَن انداختو  :نگايی بٌ خَن

 .این جا رٍ بابا ٍقتی نن بچٌ بَدم برای ناى بانَ ٍ يهسرش ساخت-

 :نگايش بٌ خَنٌ بَد کٌ گفتو

 احسان نی خَام برم پیش یٌ رٍانشناس، کسی رٍ نهی شناسی؟-

 :اخهی کرد

 چرا؟-

 :لبخندی زدم

 .بهاند_

 .حرف خَدش رٍ بًش زدم ٍ اٍن يو فًهید؛ چَن لبخندی رٍ لبش اٍند

 :نَيام رٍ زد پشت گَشو ٍ گفت

 نی خَای تنبیٌ بشی؟-

ٌ ی سریعی بًو زد  .سَالی نگايش کردم کٌ سرش رٍ جلَ آٍرد ٍ بـ ـَس

 .نگی بازم تنبیٌ نیشی: احسان

لبخندم رٍ کٌ . دٍبارى نن رٍ بَسید ٍ عقب رفت. ابرٍيام رٍ باال انداختو ٍ سکَت کردم
 :دید گفت

 ...نٌ، نثل این کٌ خَشت اٍم-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

493 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

بعد از پنج ناى این اٍلین . این دفعٌ نن سرم رٍ جلَ بردم ٍ عهیق ٍ طَالنی بَسیدنش
ير دٍ آرٍم بَدیو، لذت . نفسش تَ صَرتو پخش نی شد. بار بَد کٌ نن پیش قدم شدم

. نگايش برق نی زد. ٍقتی رفتو عقب، چشو ياش رٍ باز کرد. غیرقابل تَصیفی بَد
 :تَ گَشو زنزنٌ کرد. دست ياش رٍ باز کرد ٍ نن تَ آغَش انن شَيرم گو شدم

 .خیلی دٍستت دارم افسانٌ. نهنَنو ازت-

 .بعد از دقایقی بٌ حرف اٍندم. لرزیدم؛ انا چیزی نگفتو. دٍبارى بَسیدم

نن برای این کٌ بتَنو يهسر خَبی . این چند ٍقتٌ خیلی درگیری ذينی داشتو احسان-
بًترى یٌ . باید خَدم رٍ آنادى کنو. برات باشو، زنی کٌ شَيرش از ٍجَدش آرانش بگیرى

نی خَام قبل از عرٍسی ٍ شرٍع زندگی نشترک نشکلی . نشاٍر باشٌ تا راينهاییو کنٌ
 .نباشٌ

 :احسان نفس عهیقی کشید

 .باشٌ عزیزم، تا فردا بًت اطالع نیدم-

ٌ ش برداشتو  :سرم رٍ از رٍی سین

 .نرسی-

 .نَک بینیو رٍ بـ ـَسٌ زد

 بًت گفتٌ بَدم بینیت خیلی قشنگٌ؟: احسان

 :خندیدم ٍ گفتو

 فقط بینیو قشنگٌ؟-

 ...چشو يات، ابرٍيات، پَستت، اندانت. نٌ عزیزم، کل صَرتت قشنگٌ-
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 :لبخند بدجنسی زد ٍ ادانٌ داد

 .از يهٌ قشنگ تر لبتٌ-

 .نشتی بٌ بازٍش زدم

 بریو خَنٌ؟. بی جنبٌ-

 افسانٌ رفتی پیش نشاٍر بگَ بًتر نیست زٍدتر ازدٍاج کنیو؟-

 .خندیدم ٍ سری از تاسف تکَن دادم

ٌ ش دٍست دارم کنارم باشی: احسان اصالً فکر نهی کردم بعد از عقد این قدر . يه
ٌ ت بشو  .ٍابست

 :ابرٍیی باال انداختو

 پشیهَنی؟-

ٌ ی عهرم حتی یٌ دقیقٌ تنًا باشو.  سالو نیش35ٌکو کو . نٌ، عزیز احسان-  .نهی خَام بقی

 .تا زنانی کٌ يهدیگٌ رٍ داریو تنًا نیستیو-

ٌ تَن خیلی قشنگ ترى-  .راستی پشت خَن

 .تعجب کردم؛ چَن تقریبًا فرقی با حیاط جلَی خَنٌ نداشت

 چرا؟-

 :لبخند شیطَنی زد

 .چَن این جا یٌ دختر خَشگل ٍ خانو کٌ از قضا بندى خیلی دٍستش دارم نن رٍ بَسید-

 :خجالت کشیدم ٍ خیلی بی ربط گفتو
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 ساعت چندى؟-

 .بلند خندید کٌ نن يو سریع بٌ سهت ساختهَن رفتو

*** 

بعد از اٍن شب احسان برام پیش خانو دکتری کٌ خیلی نعرٍف بَد ٍقت گرفت ٍ نن 
تَ نگايش نًربَنی . االن بعد از یک يفتٌ رٍبرٍی زنی تقریبًا پنجاى سالٌ نشستٌ بَدم

 .نَج نی زد، اسهش يو زيرى نَرایی بَد

 خب دختر خَشگلو، افسانٌ خانو نعین، نانزد آقای نفاخر، درستٌ؟-

 :لبخندی زدم

 .بلٌ-

 .خب عزیزم، دٍ تا گَش بندى در اختیار شهاست-

نفسی کشیدم ٍ شرٍع کردم بٌ گفتن تهام اتفاقاتی کٌ تَ این یک سال افتادى؛ از 
پیدا کردن نانان، انتقام از اسفندیار، عشق بین خَدم ٍ احسان ٍ حتی گو شدن کیف 

 .بابا

گايی اٍقات افکار . راستش خانو دکتر احساس نی کنو گو شدم، گیجو، اصالً سردرگهو-
 .ننفی نیاد سراغو

 :نَشکافانٌ نگايو کرد

 حتی درنَرد نانزدت؟-

 :ناخَدآگاى لبخندی رٍی لبو اٍند

 .درنَرد احسان نٌ-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

496 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 :خندید

. ببین عزیزم با این اتفاقاتی کٌ برات افتادى طبیعیٌ کٌ دچار سردرگهی بشی. خیلی خَبٌ-
از خَدت شرٍع کن، اتفاقات خَبی کٌ برات افتادى رٍ رٍی برچسب بنَیس ٍ نثالً با 

ير چیزی . عکسی از اٍن خاطرى داری بچسبَن جایی کٌ در نعرض دیدت يست
يهین کٌ افکار بد بٌ سراغت اٍند برٍ سراغ اٍن يا، نی بینی کٌ ناخَدآگاى . نی تَنٌ باشٌ

خیلی از افرادی کٌ نیان این جا فقط نهی دٍنن تَ برخَرد با ير . افکار بدت از بین نیرن
يهیشٌ اٍنی کٌ راحت ترى انتخاب نی کنن ٍ ضررشو . نسئلٌ یٌ راى حل ٍجَد دارى

 .نی بينن

از . گَشيو رٍ رٍشن کردم ٍ صداش رٍ ضبط کردم. کلی حرف زد کٌ ٍاقعًا برام جالب بَد
این کٌ عادیٌ ير آدنی تَ زندگی ش دچار . تجربیاتش برام گفت، پرٍندى يایی کٌ داشتٌ

 .تضاد، سردرگهی بشٌ

 .خب عزیزم، دیگٌ حرفی نداری؟ نن تا ير ٍقت کٌ تَ بخَای يستو-

 :نردد بَدم بگو یا نٌ، گَشی رٍ خانَش کردم، دل رٍ زدم بٌ دریا ٍ گفتو

 ...راستش نن...چرا-

 :لبخند آرانش بخشی زد

اصالً بٌ چیزی فکر نکن، نن این جام کٌ با يو اگٌ نشکلی باشٌ حلش . بگَ دخترم-
 .کنیو

ٌ ی زناشَیی نی ترسو...راستش نن-  .از رابط

 :کانالً عادی گفت

 عقد رسهی يستین؟-
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 .بلٌ-

ٌ ای نداشتین؟-  تا بٌ حال رابط

 :خجالت کشیدم ٍ با صدای ضعیفی گفتو

 .نٌ-

ٌ ش کردن ٍ نشکلی نداشتن- . ببین عزیزم، خیلی يا تَ يهین دٍران نانزدی تجرب
نن نهیگو . برعکسش يو پیش اٍندى، نثل پشیهَن شدن یا بارداری يای ناخَاستٌ

کدٍم خَبٌ؛ انا تَصیٌ نی کنو یا دٍران نانزدی کَتاى تر باشٌ، یا این کٌ از قبل بٌ طرف 
ٌ ی دختريا . بگن کٌ آنادگیش رٍ تَ زنان نانزدی ندارن ترس از این نَضَع برای يه

 .يست؛ انا نن باید بدٍنو تا چٌ حد نی ترسی

 ...نن از بـ ـَسٌ ٍ آغَشش نهی ترسو؛ انا احساس نی کنو-

 :فًهید ٍ لبخندی زد. نتَنستو ادانٌ بدم

ٌ خاطر اطالعات . ببین دختر خَب بریز دٍر شنیدى يات رٍ- خیلی از ترس يای دختريا ب
. غلط اطرافیان، یا دیدن فیلو يایی کٌ يیچ کدٍم نناسب فرينگ ٍ دین نا نیست

ٌ ی جنسی بین زن ٍ شَيری کٌ عاشق يهن باعث نیشٌ بٌ آرانش برسن، کانل  رابط
ٌ خاطر داشتن آرانشٌ. بشن ٌ ای کٌ از رٍ يــ . اصالً ٍجَد يهچین چیزی ب بعد از رابط

ـَس باشٌ، طرفین نٌ تنًا احساس آرانش نهی کنن بلکٌ عذاب ٍجدان ٍ بیهاری يای 
ترس شها از کجا شرٍع شدى؟ بعد از عقد بَدى یا . رٍحی دست از سرشَن برنهی دارى

 قبلش؟
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راستش نن تَ دٍرانی کٌ دانشجَ بَدم یکی از يهکالسی يام بعد از ازدٍاجش فَت -
ٌ ی  کرد ٍ نن از یٌ نفر شنیدم کٌ يهسرش گرایشات سادیسهی داشتٌ ٍ تَ یٌ رابط

 .خشن دختِر جَنش رٍ از دست دادى

بًت حق نیدم دخترم، اتفاقات اطرافهَن خیلی تَ رٍح ٍ رٍان . ٍاقعا جای تاسف دارى-
نا تاثیر دارى، نثل يهینی کٌ شها گفتین؛ انا یٌ سَال دیگٌ، اگٌ آقا احسان تَ يهین 

 دٍران نانزدی ازت درخَاست رابطٌ کنٌ، قبَل نی کنی؟

 :کانالً صریح گفتو

 .نٌ-

اٍل باید رٍحت . نذار بٌ راحتی نالک جسهت بشٌ. ببین گلو، زن يا نظًر نازن. آفرین-
 .رٍ نَازش کنٌ بعد جسهت رٍ

 :سکَت کرد ٍ بعد از یادداشتی کٌ نَشت گفت

 کی عرٍسیتَنٌ؟-

 .احتهاالً شش ناى دیگٌ-

ٌ ی دیگٌ يهین نَقع. خب، پس ٍقت زیاد داریو- ٌ ی بعد يفت  .جلس

. تَ آینٌ نگايی بٌ خَدم انداختو. از ساختهان پزشکان بیرٍن اٍندم ٍ سَار ناشین شدم
ٌ م رٍ صاف کردم ٍ استارت ناشین رٍ زدم از این کٌ با کسی . احساس خَبی داشتو. نقنع

از خیلی . صحبت کردم کٌ کانالً بٌ حرف يام گَش داد ٍ بدٍن غرض راينهاییو کرد
خَدم يو داشتو؛ انا بعد از عقد . دختريا تَ دانشگاى شنیدم کٌ ترس از ازدٍاج داشتند

ٌ ش فکر نی کنو نهی تَنو يهسر خَبی برای احسان باشو. ترسو بیشتر شدى البتٌ . يه
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دکتر نَرایی يو تاکید کرد کٌ دٍران نانزدی کانالً طبيعيٌ؛ انا اگٌ ترس خیلی زیاد باشٌ 
 .نعهَالً نشکل ساز نیشٌ

 .بٌ سهت شرکت نی رفتو کٌ گَشیو زنگ خَرد

 .الَ بفرنایید-

 سالم، خانَم نعین؟-

 .صداش آشنا بَد

 .خَدم يستو-

 .سرگرد انیری ام خانو-

 بلٌ، اتفاقی افتادى؟-

 .اگٌ نهکنٌ یٌ سر بٌ ادارى بیاین-

 .نن تا یٌ ربع دیگٌ اٍن جام. چشو-

انیدٍارم سرنخی پیدا ! خدایا. خداحافظی کردم ٍ نسیرم رٍ بٌ سهت آگايی کج کردم
ٌ ای پارک کردم ٍ پیادى شدم. کردى باشن ٌ ی . يهین کٌ رسیدم عجل احسان انرٍز جلس

ٌ ای . بًش پی ِام دادم کٌ شرکت نرفتو. خیلی نًهی داشت پشت در اتاق کٌ رسیدم سرف
 .کردم ٍ با راينهایی سربازی بٌ داخل اتاق رفتو

 .سالم جناب سرگرد-

 .بفرنایید بشینید. سالم خانو نعین-

 :سرباز کٌ در رٍ بست سریع گفتو. نشستو
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 اتفاقی افتادى؟-

 .نیگو خدنتتَن-

 :بعد از نشايدى ی چند تا برگٌ گفت

نن بٌ . خانو نعین، راستش اٍن دفعٌ کٌ اٍندین نن یٌ چیزی رٍ براتَن نگفتو-
ٌ يای سرٍش آزادی شک داشتو ٍ نطهئن بَدم چیزی رٍ از نا پنًان نی کنٌ بعد از . گفت
 .چند جلسٌ بازجَیی اقرار کرد کٌ کیف ينَز دستشٌ ٍ باالخرى گفت کٌ کجاست

 :دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو

 پس چرا این يهٌ ندت نگفت؟. خدایا شکرت-

چَن انید داشت بتَنٌ تَ زندان ٍ از طریق افرادش کیف رٍ با پَل بیشتری بٌ شخصی -
خَدش نی دٍنست کٌ قطعًا حکهش اعدانٌ، درضهن . کٌ کیف رٍ نی خَاستٌ بدى

نا از طریق ردیابی . نی خَاستٌ پَل رٍ برای يهسر ٍ فرزندش کٌ دبی يستن بفرستٌ
ٌ چیز رٍ فًهیدیو  .با این کٌ خالفکارى؛ انا اصالً بايَش نیست. تلفنش يه

 !ٍای، قلبو از خَشحالی تند نی زد

 االن کیف کجاست؟-

 :از کنار نیزش کیف چرنی نشکی رنگی رٍ باال آٍرد

 .این يو انانتی شها-

 .بلند شدم ٍ کیف رٍ از دستش گرفتو. اشک تَ چشو يام جهع شد

ٌ طَر تشکر کنو-  .خیلی نهنَن، نهی دٍنو چ

 :لبخندی زد
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ٌ ی نا يهینٌ خانو-  .فقط یٌ چیزی نی نَنٌ. ٍظیف

 :ننتظر نگايش کردم کٌ ادانٌ داد

قطعًا اسناد ٍ ندارکی تَ کیف پدرتَن يست کٌ يَیت شخص سَم رٍ نشخص -
 .نی کنٌ؛ انا این حق شهاست کٌ در اختیار نا بذارید یا نٌ

 :فکری کردم

 .نطهئن باشین شها رٍ در جريان نی ذارم. نن اٍل باید بدٍنو کٌ چٌ چیزی داخلشٌ-

بٌ . سری تکَن داد ٍ نن خیلی سریع از اٍن جا اٍندم بیرٍن ٍ بٌ سهت خَنٌ رفتو
 .احسان پیام دادم کٌ کارش تهَم شد بیاد خَنٌ

رفتو تَ اتاقو، نقنعٌ رٍ از سرم . ناى بانَ خَنٌ نبَد، رفتٌ بَد انانزادى صالح برای نذرش
. کیف رٍ باز کردم، یٌ دفتر کًنٌ تَش بَد با چند پَشٌ. کشیدم ٍ رٍی تخت نشستو

ٌ ی اٍلش رٍ تند خَندم، از آشناییش با نانان ٍ . دفتر رٍ باز کردم، خط بابا بَد صفح
ٌ يا رٍ باز . گذاشتهش کنار تا بعدًا کانل بخَنهش. ازدٍاجشَن نَشتٌ بَد یکی از پَش

تاریخش رٍ نگاى کردم، سال يشتاد ٍ . کردم، یٌ ِسری برگٌ از قرارداديای شرکت بَد
ٌ ای بَد کٌ نشَن نی داد ٍانی بٌ نبلغ سٌ نیلیارد بٌ اسو شرکت گرفتٌ شدى. يفت . برگ

ٌ يا بَدم کٌ گَشیو زنگ خَرد  .نحَ برگ

 بلٌ؟-

 خانهی نیگی بیام بعد در رٍ باز نهی کنی؟-

 .االن نیام! ِای ٍای، ببخشید احسان-
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ٌ يا رٍ انداختو رٍ تخت ٍ سریع پایین رفتو ٌ ی آیفَن رٍ زدم ٍ در ٍرٍدی رٍ باز . برگ دکه
ٌ گل سادى از ُرز قرنز دستش بَد. کردم ٍ ننتظر ایستادم تا بیاد يهین کٌ . یٌ دست

 :کفش ياش رٍ درآٍرد پریدم بغلش

 !ٍای احسان کیف بابا پیدا شدى-

 .بعد چند لحظٌ، گل رٍ گذاشت رٍ جاکفشی ٍ دست ياش رٍ باال آٍرد. غافلگیر شدى بَد

 .خَشحالو برات عزیزم-

ٌ ای عهیق بٌ پیشَنیو زد. سرم رٍ گرفتو باال ٍ نگايی بًش انداختو چشو يام رٍ . بـ ـَس
در رٍ . خَاستو ازش جدا بشو کٌ نذاشت. بستو ٍ آرانش تهام ٍجَدم رٍ در برگرفت

 .بست ٍ يهین طَر کٌ در آغَشش بَدم بٌ نشیهن رفت ٍ رٍ نبل نشست

ٌ ای-  .نن برم یٌ چیزی بیارم، خست

 .نَيام رٍ بَیید. نن رٍ نحکو تر گرفت

بذار از حسو بگو؛ ٍقتی در رٍ باز کردی ٍ این شکلی بٌ استقبالو . خستگیو از تنو رفت-
ٌ ی خَدنَنیو  .اٍندی، یٌ لحظٌ فکر کردم خَن

بعد از دقایقی کٌ سکَت کردى . چیزی نگفتو ٍ با لبخندی بیشتر تَ آغَشش خزیدم
رفتو شربتی با یٌ بشقاب شیرینی . با اکراى دست ياش رٍ باز کرد. بَدیو ازش جدا شدم
 .ٍ کیک بردم نشیهن

 .االن نیام-

گذاشتهش تَ گلدٍن ٍ بردم ٍ . خیلی زیبا بَد. بَش کردم. سریع رفتو ٍ گل رٍ برداشتو
 .رٍی نیز تَ نشیهن گذاشتو
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 .دستت درد نکنٌ. خیلی قشنگن-

 .بیا این جا ببینو. قابل خانو خَشگلو رٍ ندارى-

ٌ کو استراحت کن-  .نی خَام اسنادی رٍ کٌ تَ کیف بابا يست بخَنو، تَ ی

 :برای این کٌ ناراحت نشٌ رفتو جلَ ٍ صَرتش رٍ بَسیدم

 شام چی دٍست داری برات درست کنو؟-

 :لبخند عهیقی زد

 .برٍ بٌ کارت برس، نن يو يهین جا استراحت نی کنو. خستٌ نیشی گلو-

 .تا شام ٍقت زیادى، بگَ چی دٍست داری. نٌ نن خستٌ نیستو-

 :نتفکر نگايو کرد

ٌ سبزی بلدی؟-  قَرن

 :با یٌ اخو نصنَعی ٍ لحنی بچگَنٌ گفتو

 .چی فکر کردی آقا؟ بلٌ کٌ بلدم، االن نیرم-

 نی دٍنی آقاتَن عاشقتٌ، خانو کَچَلَ؟-

 :سری تکَن دادم

 .ٍظیفشٌ، درضهن نن يو عاشقشو-

 .برٍ دختر، کو زبَن بریز-

ٌ ای گذاشتو رٍ . گَشت ٍ سبزی از فریزر درآٍردم. بلند خندیدم ٍ رفتو تَ آشپزخَنٌ قابله
نثل زنی شدى بَدم کٌ با عشق ٍ . گاز ٍ پیاز بزرگی برداشتو ٍ شرٍع کردم بٌ خردکردن
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ٌ شدن . پیازش خیلی تند بَد ٍ اشک نی ریختو. عالقٌ برای شَيرش غذا نی پزى با حلق
 :دستی دٍر شکهو يینی کشیدم کٌ احسان کنار گَشو گفت

 .ببخشید ترسَندنت. آرٍم عزیزم، ننو-

 .سرم رٍ بٌ سهت راستو چرخَندم

 چرا نخَابیدی؟-

 :رد اشکو رٍ بَسید

 !قربَن اشک يات-

 :ادانٌ داد. لبخندی بٌ نًربَنیش زدم کٌ لبخندم رٍ کَتاى بَسید

 .دٍست داشتو آشپزیت رٍ ببینو. خَابو نبرد-

 نی خَاستی ببینی بَی قَرنٌ سبزی نی گیرم؟-

 .بینیو رٍ طَالنی بـ ـَسٌ زد

 .با بَی غذا يو عشق ننی-

 تَ چرا یٌ ندتٌ بٌ بینی نن گیر دادی؟-

 .چَن خیلی قشنگٌ-

ٌ ای ٍقتی يهسرش ازش . دلو از تعریفش قنج رفت درٍغ چرا، نن يو نثل ير دختر دیگ
دٍبارى سرم رٍ سهت قابلهٌ . تعریف نی کرد بٌ شدت احساس اعتهاد بٌ نفس نی کردم

کارم کٌ تهَم شد . تا آخر نذاشت از حصار دست يای حهایتگرش بیرٍن بیام. چرخَندم
دست يام رٍ کٌ شستو، حین . خَاستو دست يام رٍ بشَرم، فًهید ٍ ريام کرد
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درست کردن غذا براش از انرٍز ٍ حرف يای سرگرد گفتو، اٍن يو گَش نی داد ٍ بعضی 
 .در قابلهٌ رٍ گذاشتو ٍ کنارش رٍ صندلی نشستو. جايا حرص نی خَرد

 :دستو رٍ گرفت ٍ رٍی ير دٍ دستو بـ ـَسٌ زد

 .نهنَن کٌ با دست يای خَدت برام آشپزی کردی-

 :خندیدم ٍ با بدجنسی گفتو

ٌ ی خَدنَن با ير بار غذا درست کردن انتظارم از نَع تشکرت . بدعادتو نی کنی- خَن
 .نیرى باال

 :نًربَن خندید

این رفتار نا آقایَن . يیچ زنی ٍظیفٌ ندارى چٌ تَ خَنٌ ٍ چٌ بیرٍن از خَنٌ کار کنٌ-
 .يستش کٌ باعث نیشٌ شها این کار رٍ با عالقٌ انجام بدین یا از رٍ اجبار

احسان بٌ نعنای ٍاقعی نردى؛ نردی کٌ حاضرم جَنو رٍ براش . از تَصیفش لذت بردم
ٌ زٍر فرستادنش بخَابٌ ٍ خَدم تَ اتاقو رفتو. بدم  .ب

*** 

ٌ يا رٍ تخت دٍرم ریختٌ بَد ٍ نن بٌ چیزيایی کٌ خَندى بَدم فکر ! باٍرم نهی شد برگ
ٌ طَر این يهٌ سال بٌ کسی اعتهاد . بابا چٌ عذابی کشیدى ٍقتی فًهیدى. نی کردم چ

اصالً باٍرم نهیشٌ، حاال چی کار کنو؟ بلند شدم، قدم زدم ٍ فکر ! ٍای، خدا... داشتو کٌ
 .تَ حال خَدم نبَدم کٌ در اتاق باز شد. کردم

ٌ قدر در زدم؟: احسان  چی کار نی کنی؟ نی دٍنی چ

 .با گیجی نگايش کردم کٌ چشو ياش رنگ نگرانی گرفت ٍ اٍند جلَم ایستاد
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 چی شدى؟-

ٌ قدر عذاب نی کشو. ذينو خالی بَد، اصالً نهی تَنستو زبَن باز کنو . کاش نی فًهید چ
 :بازٍيا رٍ گرفت ٍ تکَنو داد

 .چرا حرف نهی زنی؟ با تََام-

انگار ننتظر بَدم یٌ نفر بیاد ٍ تلنگری بزنٌ . با دادی کٌ کشید، اشک يام بی اختیار ریخت
 :يهین کٌ دید اشک نی ریزم با پشیهَنی گفت. تا از شَک دربیام

 ِد آخٌ چی شدى کٌ تَ این طَری شدی؟. ببخشید-

 :با صدای لرزٍنی گفتو

 !احسان-

 .جانو؟ بٌ نن بگَ قربَنت برم-

ٌ يا اشارى کردم  .اشک يام رٍ پاک کردم ٍ با دست بٌ برگ

 ...تَ اٍن يا چیزيایی نَشتٌ کٌ-

يهین کٌ دست ياش رٍ باز کرد، خَدم رٍ . يق يقو رفت باال ٍ دیگٌ نتَنستو ادانٌ بدم
قلبش تند . سرم رٍی قلبش بَد ٍ آرٍم گریٌ نی کردم. تَ آغَش نرد زندگیو انداختو

ٌ خاطر نن این قدر پریشَن شدى این قدر نَيام رٍ . چیزی نگفت. نی زد ٍ نن نطهئنو ب
ٌ يا رٍ از رٍ تخت برداشت ٍ . آرٍم از خَدش جدام کرد. نَازش کرد تا کهی آرٍم شدم برگ

 .گذاشت رٍ نیزم

ٌ کو دراز بکش: احسان  .بیا ی



 

www.lovelyboy.blog.ir 

507 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

دٍست نداشتو یٌ لحظٌ ازش جدا باشو، احسان . دراز کشیدم، پتَ رٍ رٍم نرتب کرد
ٌ ی زندگیٌ  :دستش رٍ گرفتو. يه

ٌ چیز نی ترسو، تنًام نذار! تَ رٍ جَن افسانٌ نرٍ-  !نن از يه

 :با نًربَنی نگايو کرد

 .رٍ تخت یٌ نفرى نیشٌ دٍ نفرى خَابید-

ٌ ی . خندید. ترسیدم؛ انا در جَابش لبخند لرزٍنی زدم ٍ سرم رٍ تکَن دادم دٍ تا دکه
در حدی . ضربان قلبو تند بَد. پتَ رٍ زد کنار ٍ کنارم دراز کشید. باالی لباسش رٍ باز کرد

بٌ شدت استرس . پتَ رٍ رٍی ير دٍنَن نرتب کرد. کٌ فکر نی کردم االن نیاد تَ قلبو
 :دستش رٍ رٍی قلبو گذاشت. داشتو

 .نترس. آرٍم باش زندگی نن-

 :نفس عهیقی کشیدم. فًهیدى بَد ترسیدم، پیشَنیو رٍ بَسید

ٌ يا-  ...اٍن برگ

ٌ ای. فعالً ٍقت این حرف يا نیست-  .یٌ کو استراحت کن، خیلی خست

تَ گَشو زنزنٌ نی کرد؛ از عشقش، آیندى ای کٌ در پیش . از خدا خَاستٌ خزیدم بغلش
با احساس آرانشی کٌ از حرف يا ٍ آغَش . داریو، این کٌ ييچ ٍقت تنًام نهی ذارى

 .احسان گرفتو، چشو يام گرم شد ٍ بٌ خَاب رفتو

*** 

 .باٍرم نهیشٌ: سَگل

 .نن يو باٍرم نهی شد؛ انا ٍاقعیت دارى-
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 دیگٌ کی نی دٍنٌ؟. باید يرچی زٍدتر با پلیس درنیَن بذاری-

 :نفس عهیقی کشیدم

 .احسان ٍ تَ-

ٌ ی یکی از . تَ آشپزخَنٌ بَدیو ٍ داشتیو شام آنادى نی کردیو ناى بانَ رفتٌ بَد خَن
احسان ٍ سانان تَ . بٌ سَگل زنگ زدى بَد کٌ بیاد پیشو. آشناياش ٍ شام اٍن جا بَد

ٌ چیز رٍ برای سَگل تعریف کردم ٌ دفعٌ سَگل زد زیر . پذیرایی نشستٌ بَدند ٍ نن يه ی
 .خندى

 چی شد؟-

 :با لحن شیطنت باری گفت

ناى بانَ کٌ زنگ زد گفتو تنًایی سریع خَدم رٍ رسَندم، نگَ خانو َلو دادى بغل آقاشَن -
 !خَابیدى

 .با خجالت ٍ حرص اسهش رٍ صدا زدم

قبالً نجرد بَدی، سرم رٍ . شرنندى، نن باید عادتو رٍ ترک کنو. ببخشید: سَگل
 .نی انداختو پایین ٍ نی اٍندم اتاقت

 .سری بٌ نعنای تاسف تکَن دادم

حاال خَب شد احسان بیدار نشد، اٍن ٍقت بًت نی گفت چٌ دخترعهَی : سَگل
 !بی شعَری داری

نا کٌ خَاب بَدیو سَگل در حیاط رٍ با کلید باز کردى بَد ٍ بٌ عادت . خندیدم
اٍلش بین خَاب ٍ بیداری بَدم؛ انا در کٌ بستٌ شد . يهیشگیش در اتاقو رٍ باز کرد
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ٌ طَری برم پایین ٍ تَ . فکر کردم ناى بانَ اٍندى. کانل بیدار شدم نهی دٍنستو چ
ٍقتی رفتو پایین سَگل رٍ دیدم، . چشو ياش نگاى کنو کٌ نا رٍ اٍن جَری دیدى بَد

کهی خیالو راحت شد؛ انا سَگل این قدر اذیتو کرد ٍ خندید کٌ بٌ این نتیجٌ رسیدم 
 .ناى بانَ نی دیدنَن خیلی بًتر بَد

 برنج آنادى ست؟_

 نیگو يا افسانٌ، حاال خَش گذشت؟. آرى-

ننظَرش رٍ فًهیدم ٍ بلند اسهش رٍ صدا زدم کٌ دى ثانیٌ بعد احسان ٍ سانان اٍندن 
لبخند . سَگل خندید، با حرص زدم تَ بازٍش. تَ آشپزخَنٌ ٍ يهزنان گفتن چی شد

ٌ ای زدم  :دستپاچ

 .االن شام نیاریو. يیچی-

 .آرى؛ البتٌ اگٌ دٍست دارین، کهکهَن کنین: سَگل

چپ چپ نگايش کردم ٍ اٍن يو . نی دٍنستو این رٍ گفت کٌ کاریش نداشتٌ باشو
شخصیتش رٍ نی شناختو ٍ نی دٍنستو شَخی نی کنٌ تا نن رٍ از اٍن . چشهکی زد

ٌ دٍ کنار يو . حال ٍ يَا دربیارى کٌ تا حدٍدی نَفق شد چًارنفری نیز رٍ چیدیو ٍ دٍب
 .احسان برام غذا ریخت. نشستیو

 .نهنَن-

ٌ خانو: سانان  .دستتَن درد نکنٌ. خیلی خَشهزى ست افسان

 .نَش جان-

شام کٌ تهَم شد، احسان ٍ سانان این قدر تشکر ٍ تعریف کردند کٌ سَگل تَ گَشو 
 :گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

510 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

با این کٌ انرٍز تَ خَاب يفت پادشاى بَدی ٍ عشق ٍ حال . خدایی راست نیگن-
 .نی کردی غذای خَبی درست کردی

 .از لحنش نشخص بَد ننظَرش چیٌ

نن يو زیاد سَتی ازت دیدم ! نن ِيی نی خَام ساکت باشو ٍ يیچی نگو نهی ذاری-
 .سَگل خانو

 :سریع قرنز شد ٍ گفت

 پس چرا قبالً نگفتی؟. درٍغ نیگی-

 .از عصر صدبار خجالتو داد! آخ جَن بکش

 .نن نثل تَ نیستو عزیزم-

 .ظرف ساالد رٍ برداشتو ٍ بردم آشپزخَنٌ

 .دنبالو اٍند

 زٍد باش ببینو چی دیدی؟: سَگل

 :خندیدم کٌ گفت

 !زيرنار-

 .فقط این رٍ بدٍن کٌ ٍضع نا خیلی بًتر بَد-

 :ننتظر نگايو کرد کٌ گفتو

 ...شب تَلدت اٍندم برم تَ کتابخَنٌ کٌ دیدم-

ٌ ش رٍ نگفتو، خَدش فًهید ٍ لبش رٍ گاز گرفت  .بقی



 

www.lovelyboy.blog.ir 

511 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 .ببخشید، نن از عهَ یٌ کتاب خَاستو کٌ گفت اٍن جاست-

 :خندید

 .دٍران نانزدی يهینٌ دیگٌ. ای بابا، حاال انگار نن گفتو عهدی اٍندی-

از عصر دى دفعٌ گفتی، حاال نال خَدت شد دٍران نانزدی؟ انگار ! خیلی پررٍیی سَگل-
 .درضهن نا تَ اتاق بَدیو؛ ٍلی شها تَ کتابخَنٌ بَدین! نا ناَنحرنیو

ٌ م رٍ بَسید  :گَن

 !ببخشيد، ناراحت نشَ دیگٌ. راست نیگی-

 :لبخند زدم

 .ناراحت نشدم کٌ-

 .چای ریختیو ٍ رفتیو کنار احسان ٍ سانان نشستیو

 نظرتَن درنَرد شهال چیٌ؟. خَب شد اٍندین: سانان

 .نن ٍ سَگل نگايی بٌ يو انداختیو

 ِکی بریو؟! ٍای عالیٌ: سَگل

 احسان تَ چی؟. نهی دٍنو: نردد گفتو

 :احسان نگايی بًو انداخت ٍ آرٍم گفت

 .يرجَر کٌ تَ دٍست داری عزیزم-

 .بدم نهی اٍند یٌ نسافرت بریو

 .باشٌ، بریو-
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 خب، ِکی بریو؟: سَگل

 پس فردا خَبٌ؟: سانان

 :احسان سری تکَن داد

 .خَبٌ. آرى-

ٌ ریزی قرار شد بٌ بقیٌ يو بگیو، ير کی دٍست داشت بیاد تا آخريای . بعد از کلی برنان
ٌ ی فانیلشَن ني نَنٌ. شب دٍر يو بَدیو . ناى بانَ دٍبارى زنگ زد ٍ گفت شب رٍ خَن

یکی از اتاق يایی کٌ . احسان نرفت ٍ چَن دیرٍقت بَد نذاشتو سَگل ٍ سانان برن
 .ٍقتی برگشتو بٌ اتاقو دیدم احسان نشستٌ. تخت دٍنفرى داشت براشَن آنادى کردم

 احسان جان اتاق بغلی رٍ برات آنادى کنو؟-

 :نظلَم نگايو کرد

 نیشٌ این جا بخَابو؟-

نهی دٍنستو چٌ جَابی بدم، خَدم يو بدم نهی اٍند بیشتر پیشش باشو تا این ترس 
 :احسان بلند شد ٍ گفت. ساکت بَدم. لعنتیو بریزى

ٌ خیر-  .ببخشید عزیزم، شب ب

 :خَاست در رٍ باز کنٌ کٌ نذاشتو ٍ ناخَدآگاى گفتو

 .نرٍ-

 :دستی بٌ صَرتو کشیدم

 .نسَاک تَ ِکشَ يست، بذار برات بیارم-
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خیلی سریع . لبخندی زد ٍ بٌ سرٍیس اتاقو رفت. نسَاک رٍ برداشتو ٍ دادم دستش
گیرى ی نَيام رٍ باز . لباسو رٍ با لباس خَاب خرسی کٌ بلَز ٍ شلَاری بَد عَض کردم

. نَيام رٍ برس کشیدم. قبل از این کٌ اتاق سَگل رٍ آنادى کنو نسَاک زدى بَدم. کردم
 :ِکِرنی بٌ دست ٍ صَرتو زدم ٍ از رٍ صندلی بلند شدم. احسان از تَالت بیرٍن اٍند

 .فقط فکر کنو رٍ این تخت بخَابی، فردا کهردرد بگیری-

 .فکر کنو تیپو خیلی ضایع بَد. نگايی بٌ سر تا پام انداخت

ٌ قدر ناز شدی خانو کَچَلَ: احسان  !چ

. ٍای باز دلشَرى گرفتو. خندید ٍ رفت رٍ تخت. لبخندی زدم ٍ با خجالت نگايش کردم
با تردید . قرص يام رٍ خَردم. نهی دٍنو چرا يهین کٌ فًهیدم شب شدى ترسیدم

 :نگايش کردم کٌ دست ياش رٍ باز کرد ٍ گفت

 .بیا این جا ببینو-

ٌ ی دختريا . نشستو رٍ تخت ٍ با لرزی کٌ بٌ جَنو افتادى بَد دراز کشیدم یعنی يه
 .يهچنان نی لرزیدم. این جَری بَدند؟ بعد از چند ثانیٌ کانالً تَ آغَشش بَدم

 چرا این قدر نی لرزی زندگی نن؟: احسان

 احسان؟-

 .صدام ضعیف ٍ لرزٍن بَد

 جانو عزیزم؟-

 .نن نی ترسو...نن-

ٌ م گرفت ٌ ش برداشت ٍ کنجکاٍ نگايو کرد. گری  .سرم رٍ از رٍی سین
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 از چی نی ترسی عهرم؟-

ٌ ی حرف يایی کٌ يهین انرٍز بٌ نشاٍر گفتٌ بَدم، بٌ زبَن  چشو يام رٍ بستو ٍ يه
ٌ ای کٌ بٌ چشو يای خیسو زد چشو يام رٍ باز . آٍردم حرف يام کٌ تهَم شد با بـ ـَس
 .فکر نی کردم ناراحت بشٌ؛ انا يهچنان نًربَن نگاى نی کرد. کردم

 .ببخشید، نن نهی دٍنو چرا این جَریو-

 نی خَای تَ جلسات دیگٌ يهرايت باشو؟. این طبیعیٌ گلو-

 :خجالت زدى نگايش کردم ٍ گفتو

 .با دکتر نَرایی حرف نی زنو ببینو چی نیگٌ. نهی دٍنو-

 نکنٌ نی ترسی نن يو سادیسهی باشو؟-

 :حرفش بَی شَخی نی داد؛ انا نن اخو کردم

 این چٌ حرفیٌ؟-

 :دستی بٌ نَيام کشید

ٌ چیز حل نیشٌ- . ير نشکلی کٌ داشتٌ باشی، این رٍ بدٍن کٌ تا آخرش باياتو. يه
 .دیگٌ چشو يای خَشگلت رٍ خیس نکن، دلو نی گیرى

 .خَشحال بَدم کٌ نشکل رٍ براش گفتو. لبخندی زدم ٍ با عشق نگايش کردم

 ...با این لباسی کٌ پَشیدی. راستی نَی باز خیلی بًت نیاد-

ٌ ی حرفش رٍ خَرد ٍ شیطَن نگايو کرد  .ادان

 .خیلی زشتٌ لباسو-
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ٌ م گذاشت  :خندید ٍ دستش رٍ رٍی گَن

 .فقط نن االن خیلی دٍست دارم بخَرنت. نٌ عزیزم، خیلی يو خَشگلٌ-

 :اٍن داشت شَخی نی کرد؛ انا نن بدبخت بازم ترسیدم

 .اذیت نکن دیگٌ! ِا، احسان-

ير لحظٌ نزدیک تر نی ُشد ٍ نن لرزشو بیشتر . با ترس نگايش کردم. کهی رٍم خو شد
 :چشو يام رٍ بستو ٍ از رٍی عجز گفتو. شد

 !احسان تَ رٍ خدا-

چیزی نهَندى بَد غش کنو، یعنی نی خَاد چی کار . گرنای نفسش رٍ احساس نی کردم
انا ٍقتی لبش پیشَنیو رٍ لهس کرد، قلبو آرٍم گرفت ٍ افکار ننفی از ذينو ...کنٌ؟ نکنٌ
 .يهَن طَر نَندى بَد ٍ شرٍع بٌ حرف زدن کرد. خارج شد

 .ييچ ٍقت کاری نهی کنو کٌ آسیب ببینی. از نن نترس عشق زندگیو: احسان

بعد از کلی حرف خَب از آیندى ٍ . با حرف ياش تهام ٍجَدم سرشار از آرانش شد
ٌ م نی رفت، چشو يام بستو ٍ با نلَدی صدای نرد  دقایقی کٌ پشت سر يو قربَن صدق
زندگیو؛ نردی کٌ بٌ ترسو نخندید ٍ قَل داد کاری کنٌ کٌ تهام ٍجَدم بًش عادت کنٌ، 

 .چٌ رٍحو ٍ چٌ جسهو، بٌ خَاب رفتو

*** 

 این آقا چٌ نسبتی با شها دارن؟-

 .نگايی بٌ احسان ٍ بعد بٌ سرگرد انداختو

 .پدرم خیلی بًش اعتهاد داشت. دٍست خانَادگی-
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 :آيی کشیدم

ٌ يا نبَد ييچ ٍقت باٍر نهی کردم-  .اگٌ اٍن برگ

 خب، شها از این آقای کیانی خبری ندارین؟: سرگرد

دخترشَن کانادا زندگی . نن تا يهین دیرٍز فکر نی کردم با يهسرش خارج از کشَرن-
 .نی کنٌ، سال گذشتٌ رفتن پیشش

ٌ يای رٍی نیزش انداخت  :سرگرد نگايی بٌ برگ

جرنش سنگینٌ؛ پَلشَیی، کاليبرداری ٍ خیلی نسائل . این يا اسناد نًهی يستن-
نثل این کٌ این آقا نی خَاستٌ بٌ اعتبار . دیگٌ کٌ با تحقیق ٍ بررسی نشخص نیشٌ

 .شرکت پدرتَن لطهٌ بزنٌ

 .سری تکَن دادم ٍ قسهتی از دفتر بابا رٍ بٌ سرگرد نشَن دادم

جناب سرگرد پدر نن این جا نَشتٌ کٌ بٌ رفتاريای آقای کیانی نشکَک نیشٌ ٍ زیر -
رٍزی کٌ پدرم فَت شد، قبلش با کیانی بحثش نیشٌ ٍ اٍن يو بٌ . نظرش نی گیرى

ٌ چیز اقرار نی کنٌ خَشبختانٌ پدرم کیفش رٍ بٌ یکی از کارنندياش نی سپرى ٍ . يه
 .دست کیانی نهیفتٌ

چرا این . احسان ٍ سرگرد انیری صحبت نی کردند؛ انا نن تَ فکر بَدم. ساکت شدم
يهٌ سال بٌ کسی نی گفتو عهَ کٌ دشهن پدرم بَدى؟ یعنی این قدر پَل نًهٌ؟ کیانی 
ٌ ی اطرافیانش زخو  کٌ چیزی کو نداشت، پس چرا طهع کرد؟ چرا بابای نن باید از يه

 بخَرى؟

 .احسان با نگرانی نگايو نی  کرد. با دستی کٌ تکَنو نی داد حَاسو برگشت سر جاش

 خانو نعین، حالتَن خَبٌ؟: سرگرد
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ٌ طَر نی تَنو خَب باشو ٍقتی این يهٌ سیايی دٍرم رٍ گرفتٌ؟  خَب؟ چ

 .جناب سرگرد اگٌ سَالی نیست نا بریو: احسان

 :سری تکَن داد

 .پیداش نی کنیو، نطهئن باشید. حتهًا، نثل این کٌ خانهتَن حالشَن خَب نیست-

دستو کشیدى . نثل نسخ شدى يا بلند شدم ٍ بدٍن تَجٌ بٌ احسان از اٍن جا زدم بیرٍن
 .برگشتو ٍ با گیجی بٌ احسان نگاى کردم. شد

 خَبی عزیزم؟: احسان

دیرٍز دٍرم شلَغ بَد ٍ ذينو درگیر؛ . سرم رٍ تکَن دادم؛ انا نطهئن بَدم خَب نیستو
ٌ يا عهق فاجعٌ رٍ فًهیدم بازٍم رٍ گرفت ٍ تکَنو داد ٍ بٌ . انا انرٍز با نرٍر اٍن برگ

 .نشَندم تَ ناشین. سهت ناشین برد

 پس نن چیو؟ چرا نهیگی تَ دلت چی نی گذرى؟. نریز تَ خَدت عزیزم: احسان

اٍند . خَاستو چیزی بگو، نتَنستو. اشک تَ چشو يام جهع شد ٍ کانالً تار نی دیدنش
 .چشو يام رٍ بستو ٍ اشک يام ریخت. جلَ ٍ نرم در آغَشو گرفت

 .احسان بابام خیلی تنًا بَدى-

. این قدر حرف زدم تا خالی شدم. از رٍی نقنعٌ دستی بٌ سرم کشید. بلند زدم زیر گریٌ
نگايی بٌ چشو يام انداخت ٍ رٍی ير . اٍن يو يیچی نگفت ٍ فقط سرم رٍ نی بَسید

ٌ ای عهیق کاشت  .دٍ چشهو بـ ـَس

پدرت يو راضی نیست تَ این قدر . چشو يات کٌ اشکی نیشن دیٍَنٌ نیشو: احسان
 .يیچ پدری دٍست ندارى غو دخترش رٍ ببینٌ. خَدت رٍ اذیت نی کنی
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 .یٌ جَری حرف نی زنی انگار چند تا دختر داریو-

 .انگار قاتی کردى بَدم، بی چارى حرفش درست بَد. خندید؛ انا نن جدی نگايش کردم

 :با تٌ نَندى ی خندى ش گفت

 .عزیزم نن بٌ یٌ دٍنٌ راضی ام نٌ چندتا-

 !احسان-

ٌ دار شیو؟-  جان احسان؛ ٍلی خدایی تَ دٍست داری زٍد بچ

نن يو بدم نهی اٍند . نی دٍنستو بحث انداخت کٌ نن رٍ از اٍن حال ٍ يَا دربیارى
 .کهی فکرم ننحرف شٌ

 .حداقل دٍ سالی بگذرى بعد-

 عزیزم نی خَای بابای بچٌ باشو یا بابا بزرگش؟! دٍ سال-

 :خندیدم

 راستی تَ دختر دٍست داری یا پسر؟. نترس پیر نهیشی-

 .راستش دٍست دارم یٌ دختر عین نانانش داشتٌ باشو-

ٌ ای فکر کردم کٌ نادرش نن ٍ پدرش احسان باشٌ تٌ دلو قنج . لبخندی زدم ٍ بٌ بچ
 .رفت

*** 

ٌ چیز رٍ برداشتی نادر؟: ناى بانَ  يه

 :سری تکَن دادم
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 .آرى-

ٌ جان بدٍ، نی دٍنی احسان از ِکی ننتظرتٌ؟-  افسان

 :ساکو رٍ برداشتو

 .کاش شها يو نی اٍندی. چشو-

 .برید خَش بگذرى بًتَن. قربَنت دخترم-

قرار شد آیدا ٍ انیر، شیدا ٍ سعید يو . بعد از خداحافظی از ناى بانَ از در بیرٍن زدم
 .ناشینش جلَی در بَد. در حیاط رٍ باز کردم. ير زٍجی با یٌ ناشین. بیان

 .سالم-

 :با نشاط جَابو رٍ داد

 سالم خانو خَشگلو، خَبی؟-

ٌ طَری؟-  نهنَن، تَ چ

 .عالی-

 حاال حتهًا باید شیش صبح راى بیفتیو؟-

 :نگايو کرد ٍ لبخندی زد

 خَابت نیاد؟-

 .حتهًا باید نقشٌ رٍ تهَنش نی کردم. آرى، دیشب تا سٌ بیدار بَدم-

ٌ کو استراحت کن، برای صبحَنٌ بیدارت نی کنو-  .صندلی رٍ بخَابَن ی

 .اگٌ نی خَابیدم، يهسفر بدی نی شدم
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 .نٌ، فعالً خَابو نهیاد-

سَگل زنگ زد . تا ساعت نٌ این قدر حرف زدیو ٍ خندیدیو کٌ گذر زنان رٍ حس نکردیو
بٌ پیشنًاد احسان جایی رفتیو کٌ خیلی . ٍ گفت برای صبحَنٌ يهین اطراف نگٌ داریو

 .رٍ یٌ تخت بزرگ نشستٌ بَدیو. قشنگ بَد

 شیدا، تهنا خَابٌ؟-

ٌ م بٌ شدت تنبلٌ: شیدا  .آرى، بچ

تا صبحَنٌ آٍردند با سَگل این قدر حرف . تهنا شش نايٌ شدى بَد ٍ خیلی تپل ٍ ناز بَد
بعد از صبحَنٌ راى افتادیو ٍ حدٍدًا . انگار دى سال بَد يهدیگٌ رٍ ندیدى بَدیو. زدیو

بٌ پیشنًاد احسان ٍ تَافق يهٌ بٌ ٍیالی احسان کٌ رانسر بَد . یازدى بَد کٌ رسیدیو
 .ٍیالیی با نعهاری خیلی قشنگی بَد ٍ نهای سفید رنگی داشت. رفتیو

 .احسان، این جا خیلی قشنگٌ-

 اگٌ گفتی کار کیٌ؟-

 .فکری کردم ٍ با دقت بٌ سَال ٍ لحنش فًهیدم کار خَدشٌ

 کار خَدتٌ، نٌ؟-

ٌ طَرى؟-  چ

 .راستش بد نیست، بٌ پای کاريای نن نهی رسٌ...انو-

 :خندید

 .تا يهین چند دقیقٌ پیش کٌ خیلی قشنگ بَد-

 :سَگل اٍند نزدیکو. خندیدم ٍ پیادى شدم
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ٌ ش رٍ کشیدى نًایت سلیقٌ رٍ بٌ خرج دادى. افسانٌ، این جا خیلی قشنگٌ-  .ير کی نقش

 :احسان کٌ انگار صدای سَگل رٍ شنیدى بَد گفت

 .نثل این کٌ افسانٌ نَافق نظر شها نیست-

 :سَگل صَرتش رٍ جهع کرد

ٌ ای افسانٌ؛ انا بٌ نظر نن عالیٌ آقا احسان-  .خیلی کج سلیق

 .يهراى بقیٌ رفت داخل

 .ای بابا نن یٌ شَخی کردم-

ٌ يام انداخت  :اٍند جلَ ٍ دستش رٍ دٍر شَن

 .چشو يات پِر خَابٌ. بریو تَ عزیزم-

 .آخر از يهٌ رفتیو داخل

 .راحت باشین. يهٌ خَش اٍندین: احسان

 .يهٌ با احترام سالم کردیو. خانو نیان سالی بٌ اسو نسرین صدا زد

 .نسرین خانو اتاق نًهَن يا رٍ نشَنشَن بدین، نهنَن نیشو: احسان

 .چشو آقا احسان: نسرین

 .تَ برٍ باال، نن برم پیش علی آقا یٌ کار کَچیک دارم: احسان

ٍقتی رفتو باال، دیدم نسرین خانو دری رٍ باز کرد ٍ شیدا ٍ سعید . سری تکَن دادم
يهٌ کٌ . در اتاقی رٍ باز کرد کٌ دکَر آبی رنگی داشت. کنار سَگل ایستادم. داخل رفتند
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نسرین خانو . این پا ٍ اٍن پا نی کردم. خیلی خستٌ بَدم. رفتند، فقط نن نَندم
 .حَاسش بٌ نن نبَد ٍ داشت گلدٍنی رٍ ِچک نی کرد

 ببخشید نسرین خانو، نن کجا برم؟-

 :يهین کٌ نن رٍ دید، رٍی دستش زد

 ...ِاٍا خاک بر سرم، شها باید-

 :چشو ياش رٍ ریز کرد

 نانزد آقا احسانین؟! خدا نرگو بدى-

 .بلٌ درستٌ. خدا نکنٌ-

 .جلَ اٍند ٍ بغلو کرد

 .خَشبخت بشین. نبارک باشٌ عزیزم-

 :لبخندی زدم

 .نهنَن نسرین جَن-

ٌ ای بًو انداخت  :نگاى خریداران

بریو عزیزم، . آقا احسان خیلی نرد خَب ٍ عاقلیٌ. بزنو بٌ تختٌ ٍاقعًا بٌ يو نیاین-
 .اتاقتَن رٍ نشَن بدم

. اتاق کانالً ندرن ٍ شیک بَد. بٌ رايرٍی سهت راست رفتیو، در اتاقی رٍ باز کرد
 .دکَرش طَسی ٍ سبز بَد

 .زحهت کشیدین، خیلی نهنَن-
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حَلٌ ٍ ٍسایل بًداشتی، خالصٌ . زحهت چیٌ گلو؟ این جا اتاق خَد آقا احسان يستش-
ٌ چیز تَ سرٍیس اتاق يست دارتی بٌ دیَار . نانتَ ٍ شالو رٍ درآٍردم. تشکری کردم. يه

ٌ ی اتاق ناکتی از یٌ شًرک بَد. نصب بَد با نگاى کلی بٌ اتاق عکسی از کل . گَش
تخت دٍ نفرى با رٍتختی . دکَر اتاقش کانالً نناسب یٌ پسر بَد. خانَادى رٍ نیزش بَد

دست ٍ پام رٍ تَ سرٍیس شستو ٍ از خستگی رٍ تخت . طَسی رنگ ٍسط اتاق بَد
 .خزیدم

*** 

اتاق تاریک بَد، پلک زدم تا . آرٍم چشو يام رٍ باز کردم. دستی نَيام رٍ نَازش نی کرد
 .ٍاضح ببینو

 خَب خَابیدی؟: احسان

 .سرم رٍ تکَن دادم

 ساعت چندى؟-

 .يشت-

 چرا زٍدتر بیدارم نکردی؟! يشت-

 .برای نايار اٍندم بیدارت کنو، این قدر نظلَم خَابیدى بَدی دلو نیَند-

چشو يام دٍبارى . دستش رٍ رٍ نَيام نی کشید کٌ باعث نی ُشد احساس رخَت بگیرم
 .داشت بستٌ نی شد

 .پاشَ عزیزم، از صبح يیچی نخَردی-

 :با صدای بی جَنی گفتو
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ًً جَن ندارم-  .تَ برٍ، خَدم نیام. ٍای نٌ، اصالَ

 :سرم رٍ بَسید

 .پاشَ قربَنت برم-

 :سکَت کردى بَد؛ انا بعد با صدای بلندی گفت. بٌ حرفش گَش ندادم

 !افسانٌ پاشَ ببین چٌ بالیی سر تخت اٍندى-

ٌ م شرٍع شدى بَد، سریع از جام پریدم  .کهی فکر کردم ٍ با علو بٌ این کٌ دیرٍز نايان

 کجا کثیف شدى؟! ٍای، خاک تَ سرم-

 .نَيام نانرتب دٍرم ریختٌ بَد ٍ يهچنان دنبال ننشا کثیفی نی گشتو

يهین کٌ چیزی پیدا نکردم، شاخک يام فعال شد ٍ با چشو يایی کٌ عصبی بَدن 
 :خندى ش گرفتٌ بَد. نگايش کردم

 .ببخشید عزیزم، اشتباى دیدم-

 :يهین طَر نگايش نی کردم کٌ دٍبارى گفت

ٌ ت خیلی بانزى شدى بَد-  .این رٍ نهی گفتو کٌ ينَز خَاب بَدی؛ ٍلی قیاف

 .شَخی ش تا نرز سکتٌ بردم، بی تَجٌ بًش بلند شدم. زد زیر خندى

 .ای بابا، نعذرت خَايی کردم: احسان

نثل این کٌ . دٍش گرفتو، یٌ ربعی کارم طَل کشید. رفتو تَ سرٍیس ٍ در رٍ بستو
ٌ جا رٍ کردى بَد چندبستٌ پد بًداشتی تَ کهد بَد ٍ ازشَن استفادى . احسان فکر يه
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باز . در کهال تعجب ديدم ينَز رٍ تخت نشستٌ. حَلٌ رٍ پَشیدم ٍ بیرٍن رفتو. کردم
 :اٍند پشتو نشست. سراغ ساکو رفتو تا لباس دربیارم. يو تَجًی بًش نکردم

 قًری؟-

 :نفس عهیقی کشیدم

ٌ م؟-  نگٌ بچ

ٌ م رٍ بَسید  :گَن

 .فدای دل نًربَنت بشو، حاال بخند-

 :خندیدم ٍ گفتو

 .زبَن باز-

 :ازش جدا شدم. يهین کٌ برگشتو غافلگیرم کرد. آرٍم صدام زد

 ِکی شام نی خَریو؟. احسان نن خیلی گشنهٌ-

تا تَ لباس بپَشی ٍ نَيات رٍ خشک ! چٌ عجب، نن شنیدم یٌ بار تَ گرسنٌ باشی-
 .کنی شام يو آنادى نیشٌ

بعد . از بین لباس يام شلَار نشکی رنگی با تَنیک آبی پَشیدم. سری تکَن دادم ٍ رفت
 .از خشک کردن نَيام، شالی رٍ سرم انداختو ٍ از اتاق بیرٍن زدم

ٌ م ٍارد شد. پایین بٌ حدی شلَغ بَد کٌ رٍ گَش يام رٍ گرفتو ٌ ای بٌ شَن آخی . ضرب
 .گفتو ٍ برگشتو، سَگل رٍ دیدم

 این جا چٌ خبرى؟. دیٍَنٌ یَاش تر-
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 .خَب ٍاسٌ خَدت خَابیدی يا. آقایَن دارن بازی نی کنن. يیچی-

 .خیلی خستٌ بَدم-

 .بریو بگیو شام رٍ آنادى کنن، نن يو نايار نخَردم ٍ تا چًار یٌ کلٌ خَابیدم-

 .بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتیو

ٌ يا خشک شد تا جنابعالی شرف ياب بشین: سَگل  .چشو پسر نردم بٌ پل

 .خندیدم

اٍند بٌ نسرین خانو گفت زٍدتر شام بیارى . بلٌ، بخند، نن يو باشو نی خندم: سَگل
ٌ خاطر تَ  .ب

 .ٍاهلل نن بٌ شخصٌ جان فشانی يای سانان برای شها رٍ زیاد دیدم-

 :لبخندی زد

 .قربَنش برم نن-

 .سری تکَن دادم ٍ بٌ نسرین خانو نزدیک شدم

 .سالم نسرین جَن-

 :برگشت ٍ با نًربَنی گفت

 .شام آنادى ست، االن نیارم. سالم گل دختر-

 .شیدا ٍ آیدا يو اٍندن کهکهَن

 .راستی یلدا ٍ فرزاد يو تَ راين: آیدا

 :کلهی از ترشی گذاشتو دينو
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 .ِا، چٌ خَب-

ٌ ی اٍن دٍ تا ٍرٍجک، نًران ٍ عسل: آیدا  .البتٌ بٌ اضاف

درٍاقع يهین . عسل دیرتر از نَعدی کٌ گفتٌ بَد تًران اٍند. لبخندی رٍ لبو نشست
 .دیرٍز اٍند ٍ نًرانو بٌ شدت عصبانی بَد

 :سَگل سَتی زد

 .چٌ سفر باحالی بشٌ-

احسان يو . زن ٍ شَيری يهٌ کنار يو نشستٌ بَدند. با يو نیز رٍ چیدیو ٍ نشستیو
 .آخر از يهٌ اٍند ٍ کنارم نشست

 شطرنجت عالیٌ؟: سانان

 .از دى سالگی آنَزش نی دیدم: احسان

اگٌ . اگٌ تَ بردی، فردا نايار نًهَن نن. بعد از شام یٌ دست بازی با نن داری: سعید
 .نن ُبردم، نًهَن تَ يستیو

 :احسان لبخندی زد

 .در ير صَرت شها يهٌ نًهَن نن يستین-

خدا رٍ شکر . با اشتًا غذا نی خَردم ٍ کنارش يو بٌ شدت ترشی نی ریختو تَ بشقابو
 پنج ندل ترشی سر نیز بَد،. احسان حَاسش بٌ صحبت با سانان بَد

يهین کٌ خَاستو با قاشق . خیلی آرٍم یکی از ظرف يا رٍ برداشتو ٍ کنار دستو گذاشتو
با تعجب نگايی بٌ احسان انداختو، این کٌ . بریزم دستی ظرف ترشی رٍ برداشت

 .حَاسش نبَد
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 :آرٍم گفت

ٌ قدر ترشی خَردی؟ برات خَبٌ؟-  نی دٍنی چ

نگايی بٌ بقیٌ انداختو؛ يهٌ نشغَل حرف زدن بَدن ٍ خَشبختانٌ . لبو رٍ گاز گرفتو
 .حَاسشَن بٌ نا نبَد

 .خیلی خَشهزى ست. احسان، بدى دیگٌ-

 :اخو کرد

ير چیزی کٌ خَشهزى بَد کٌ نباید خَدنَن رٍ باياش . نن يو نی دٍنو خَشهزى ست-
 .خفٌ کنیو

 .نهی دٍنو چرا دٍست داشتو با حرفش نخالفت کنو

 .نن برام نًو نیست. یٌ کو-

 .غذاست رٍ بخَر-

ٌ م بٌ . این قدر قاطعانٌ گفت کٌ ساکت شدم با حرفش نَافق بَدم؛ انا تَ دٍران نايان
. بٌ حدی تابلَ بَدم کٌ بابا يو نی فًهید ٍ بايام نًربَن تر نی ُشد. شدت لجباز نی شدم

 .اشتًام کَر شد ٍ با غذام بازی نی کردم. دٍست داشتو احسان يو نثل بابا باشٌ

 :احسان نیو نگايی بًو انداخت ٍ با اخو ظریفی گفت

 چرا غذات رٍ نهی خَری؟-

 .نیل ندارم-

 تا يهین چند دقیقٌ پیش کٌ نیل داشتی، چی شد؟-
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 :نگايش کردم

 .ببخشید اگٌ نعدى ی نن دیگٌ غذا نهی خَاد-

 .برای ترشی قاتی کرد-

يرچند کٌ نا . پَفی کشیدم، خَبٌ سرٍصدا این قدر زیاد بَد کٌ کسی صدانَن رٍ نشنَى
 .آرٍم حرف نی زدیو

سیر شدم، حاال راضی شدی؟ اصالً تَ چیکار بٌ . ای بابا، اصالً دلو نهی خَاد غذا بخَرم-
 .نن داری

باالخرى يهٌ رضایت دادند کٌ نیز رٍ . تا آخرش دیگٌ حرفی نزدیو. با تعجب نگايو کرد
خَدم يو کهی پشیهَن . احسان نشخص بَد از برخَردم ناراحت شدى. جهع کنیو

اتفاقات این چند ٍقتٌ، باعث شدى . بَدم؛ انا اٍن يو باید تا حدی نن رٍ درک نی کرد
 .ساعت حدٍديای دى بَد کٌ گرٍى بعدی اٍندند. بَد کهی اعصابو ضعیف بشٌ

 .خَب بدٍن نا خَش نی گذرٍنین: نًران

 .نگران نباش، دیر نرسیدی: انیر

احسان بٌ نعنای ٍاقعی رسو . با ٍرٍد یلدا ٍ فرزاد ٍ عسل يهٌ خَش بش نی کردند
بحثی کٌ با يو داشتیو حتی درصدی رٍ رفتارش با . نًهَن نَازی رٍ بٌ جا آٍرد

 .بعد از اٍن بحث دیگٌ نگايو نکرد. نًهَن يا تاثیر نذاشت

ٌ جَن: عسل ٌ قدر دلو تنگت بَد افسان  !ٍای نهی دٍنی چ

 :لبخندی زدم

 .نن يو يهین طَر عزیزم-
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 :ٍ آرٍم تر گفتو

خَب این داداش نا رٍ سر کار گذاشتی، ير رٍز . البتٌ این جا خیلی يا دلتنگت بَدن-
 .نی گفتی فردا نیام

 :سرش رٍ پایین انداخت

 .ببخشید-

 :دستش رٍ گرفتو

 .فکر کنو این جهلٌ رٍ باید بٌ یکی دیگٌ بگی-

ٌ ياش قرنز شد  :گَن

ٌ قدر خَاستو تَضیح بدم، بٌ حرفو گَش نداد- نیگٌ تَ عهدًا جَاب تلفن يام رٍ . يرچ
 .نهی دادی

 .خندى م گرفت

 .پس فکر کنو، دٍ تا برادر از دستهَن شاکین-

 :اٍل با تعجب نگايو کرد بعد با يیجان گفت

 با داداش احسان دعَا کردین؟-

 .دعَا کٌ نٌ، بحث. یَاش تر دختر-

احسان ٍ سعید شطرنج بازی نی کردند ٍ يهٌ تشَیقشَن نی کردند؛ انا نن با تلفن 
 .يهین کٌ قطع کردم صدای جیغ ٍ يَای عسل اٍند. سرگرم صحبت با نانان بَدم

 .داداش احسان ُبرد: عسل
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یٌ بازی این قدر شادی داشت؟ چشهو کٌ بٌ احسان افتاد، تَ یٌ . نتعجب نگايش کردم
يهٌ دٍر سعید بَدن ٍ برای فردا نايار نقشٌ . لحظٌ تصهیو گرفتو ٍ رفتو پیشش

 .نی کشیدند

 .تبریک نیگو-

حاال یٌ بار . ناراحت شدم. نگاى کَتايی بًو انداخت ٍ با گفتن نهنَن بلند شد ٍ رفت
برخَرد نن کٌ عهدی نبَد ٍ از رٍ کالفگیو بَد این يهٌ کو نحلی داشت؟ پَفی کشیدم 

بین حرف ياشَن بیشتر نقش شنَندى رٍ . ٍ تا آخر شب کنار دختريا نشستٌ بَدم
يهٌ با شب . فردا صبح قرار گذاشتيو بریو جنگل ٍ نايار يو يهَن جا بخَریو. داشتو

ٌ خیری بٌ اتاقهَن رفتیو در اتاق رٍ باز کردم تَ . احسان زٍدتر از نن بٌ اتاق رفتٌ بَد. ب
از لحنش نشخص بَد نانان پشت . تراس بَد ٍ شنیدم کٌ دارى تلفنی صحبت نی کنٌ

 .بٌ تَالت رفتو تا نسَاک بزنو. خطٌ

يهین کٌ از در فاصلٌ . دیدم رٍ تخت نشستٌ. بعد از این کٌ کارم تهَم شد، بیرٍن اٍندم
نفس عهیقی کشیدم ٍ سریع لباس خَابو رٍ . گرفتو بلند شد ٍ رفت تَ سرٍیس

ننتظر نشستو تا بیاد، . نَيام رٍ شَنٌ زدم ٍ بٌ عادت يهیشٌ کِرم زدم. پَشیدم
اٍل نتعجب . در باز شد. ِکش دادن این قضیٌ بیشتر از این بٌ صالح يیچ کدٍنهَن نبَد

 .شد؛ انا بی خیال بٌ سهت تخت رفت ٍ دراز کشید

 از نن ناراحتی؟-

 :با نکث جَاب داد

 .نٌ-

 ...پس چرا-
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 :حرفو رٍ قطع کرد

ٌ م ٍ خَابو نیاد-  .شب بخیر. شاید تَ انرٍز زیاد خَابیدى باشی؛ انا نن خیلی خست

رفتار سرد ٍ جدیش . شاید نقصر بَدم؛ انا خَاستو از دلش دربیارم. ٍاقعًا بًو برخَرد
دستی بٌ پیشَنیو کشیدم، بلند شدم ٍ با برداشتن بالشت ٍ . اعصابو رٍ بًو ریخت

 .خیلی طَل کشید تا خَابو برد. پتَیی سبک رفتو رٍ کاناپٌ بخَابو

*** 

بعد از دٍش گرفتن ٍ پَشیدن نانتَی اسپرت سبزرنگ، . صبح قبل از يهٌ بیدار شدم
احسان بیدار شد ٍ بدٍن تَجٌ بٌ . شلَار جین ٍ شال نشکی نشستو تا کهی آرایش کنو

ٌ يا شدى بَدیو. نن رفت تَالت ضد آفتاب زدم، خط چشو . سرم رٍ تکَن دادم. نثل بچ
ٌ ی نارنجی زدم؛ در آخر ریهل ٍ رژ زدم داشتو عطر نی زدم کٌ از . کلفتی کشیدم، رژگَن

نیو . خَاست چیزی بگٌ کٌ با برداشتن کیفو از اتاق زدم بیرٍن. سرٍیس بیرٍن اٍند
 .عسل يهراى نا بَد ٍ کلی شاد بَد. ساعت بعد يهٌ بٌ سهت جنگل نی رفتیو

 .شنیدم کیش خبريایی بَدى: احسان

 :عسل ساکت شد ٍ با خجالت گفت

 .ردش کردم-

 .از حالتش خندم گرفت

 .ينَز زٍدى برات. کار خَبی کردی: احسان

ٍای . نن خَدم يو فعالً بٌ این چیزيا فکر نهی کنو. راست نی گین. آرى داداش: عسل
ٌ قدر گشنهٌ  !نن چ
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 .از کیفو ساندٍیچی کٌ آنادى کردى بَدم، بیرٍن آٍردم ٍ دادم دستش

 .دیدم چیزی نخَردی برات آنادى کردم-

ٌ جَن تَ خیلی نًربَنی-  .افسان

 :احسان نگاى کَتايی بٌ نن انداخت ٍ بٌ عسل گفت. لبخندی زدم

 چرا صبحَنٌ نخَردی؟-

 :عسل گازی بٌ ساندٍیچش زد ٍ با دين پر گفت

ٌ جَن برام ساندٍیچ آٍردى؟. خَاب نَندم-  چیٌ داداش، حسَدیت شدى افسان

دٍست نداشتو کسی چیزی بدٍنٌ، برای . احسان لبخند کو رنگی زد ٍ چیزی نگفت
 .يهین يو خندیدم

*** 

شیدا ٍ آیدا يهَن . ٍسطی بازی نی کردیو ٍ بٌ دٍ گرٍى دختريا ٍ پسريا تقسیو شدیو
ٌ يای نًران ٍ سانان رفتن بیرٍن. اٍل سَختند . یلدا ٍ عسل يو بعد چند دقیقٌ با ضرب

 .فقط نن ٍ سَگل نَندى بَدیو

 .عزیزم خَدت قبل از این کٌ شرٍع کنیو برٍ بیرٍن: سانان

 :سَگل با حرص گفت

 .بزن ببینو چی کار نی کنی! نٌ بابا-

 :سانان خندید ٍ گفت

 .احسان تَ يو بیا-
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تَپ رفت باال ٍ . نی خَاستن اٍل سَگل رٍ بزنن. بازی شرٍع شد. احسان خندید ٍ اٍند
 .يهین کٌ سَگل خَاست بگیرتش بٌ انگشت ياش برخَرد کرد

 !ٍای نٌ: عسل

ٌ م زد  :سَگل با ناراحتی دستی بٌ شَن

 .ببینو چی کار نی کنی-

 :احسان با چشو يای باریک شدى گفت. استرس گرفتو

 ٍاقعًا فکر کردی نی تَنی دى تا ضربٌ رٍ دٍٍم بیاری؟-

 !چٌ عجب حرف زد

 چرا نتَنو؟-

 .ببینیو ٍ تعریف کنیو: احسان

ٌ ی پنج سانتی از کنارم رد شد ٌ ی اٍل رٍ بٌ شدت زد کٌ با فاصل سانان بٌ نسبت . ضرب
ٌ ياش انتقام بگیرى ٌ ی . احسان آرٍم تر نی زد؛ انا احسان انگار نی خَاست با ضرب ضرب

دختريا . از درد نفسو قطع شد. نًو کٌ بٌ خیر گذشت، ديهین ضربٌ بٌ پًلَم خَرد
تنًا کسی کٌ حَاسش بٌ نن بَد، . ساکت شدند ٍ با ناراحتی از باختهَن نی گفتند

ٌ ی آخر رٍ زد . خَاست بیاد پیشو کٌ نًران صداش زد ٍ رفت. خَدش بَد کٌ ضرب
نن نهی دٍنو چرا . خدا رٍ شکر نسکن داشتو. نشستو رٍ زیرانداز ٍ کیفو رٍ باز کردم

 .تَپ بٌ این سنگینی برای بازی انتخاب کردند

 خَبی؟: سَگل

 :لبخند بی جَنی زدم
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 .آرى-

 .بٌ نظر نا تَ ُبردی: سَگل_

. با ناى بانَ ٍ عهَ تلفنی حرف زدم. تا ٍقت نايار یٌ بار دیگٌ بازی کردند؛ انا نن نشستو
چَن ٍیال کنار ساحل . نايار نايی کبابی خَردیو. دردم کهتر شدى بَد؛ انا ادانٌ داشت

احسان دیگٌ سراغی ازم نگرفت ٍ . بَد، برگشتیو ٍیال تا شب کنار ساحل شام بخَریو
دٍبارى نسکن . درد پًلَم دٍبارى زیاد شدى بَد. لباس عَض کردم. دلو ازش گرفت

دٍست . شب جلَی بقیٌ لبخنديای نصنَعی نی زدم. خَردم؛ انا این بار تاثیری نداشت
شام آقایَن کباب درست کردند؛ ٍلی يیچی از نزى ش . داشتو بخَابو؛ انا درست نبَد

برگشتو اتاق ٍ سریع رفتو زیر . باالخرى دٍ نصف شب رضایت دادند بخَابیو. نفًهيدم
اٍندم . از درد ٍ بی نحلی يای احسان گریٌ نی کردم. آيو دراٍندى بَد. دٍش آب گرم

لباس پَشیدم ٍ با ناراحتی . بیرٍن ٍ دیدم بی تَجٌ بٌ نن ٍ پشت بٌ در حهَم خَابیدى
اشکو ریخت، چی نی ُشد بايام نًربَن تر بَد؟ این قدر اشک ریختو تا . رفتو رٍ کاناپٌ

 .خَابو برد

*** 

درد تَ کل بدنو پیچیدى . کسی صدام نی زد؛ انا تَانایی بازکردن چشو يام رٍ نداشتو
يهَن دست نَيام . تهام بدنو خیس شدى بَد ٍ نَيام بٌ پیشَنیو چسبیدى بَد. بَد

 .رٍ زد کنار

ٌ جان؟-  افسان

بٌ . چشو يام رٍ با درد باز کردم ٍ دیدنش، با نگرانی نگايو نی کرد. صداش نًربَن بَد
 :سختی گفتو

 .دم...دارت کر...خشید بی...بب-
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 .بریديـبریدى حرف نی زدم

 چی شدى عزیزم؟ کجات درد نی کنٌ؟: احسان

 .پًلَم-

 .دستش رٍ رٍی پًلَی راستو گذاشت؛ يهَنی کٌ ضرب دیدى بَد

 .خیلی درد نی کنٌ! آخ-

ٌ م شدت گرفت لباسو رٍ زد باال ٍ با دیدنش . دستپاچٌ شدى بَد. لبو رٍ گاز گرفتو ٍ گری
 .اخو کرد

 .دستو بشکنٌ. کبَد شدى: احسان

 :اشک يام رٍ پاک کرد

 چرا زٍدتر نگفتی؟-

 .دی...حت بَ...را...از دستو نا-

 .کالفٌ شدى بَد، دستی بٌ نَياش کشید

 .بذار لباس يات رٍ بیارم بریو بیهارستان. ببخش عزیزم: احسان

ٌ ش . نانتَم رٍ پَشید تنو ٍ شالی سرم انداخت. با بی حالی نگايش نی کردم يه
بدٍن سرٍصدا ُبردم . ضعف داشتو. از رٍ کاناپٌ بلندم کرد. خَدش رٍ لعنت نی کرد

 .گذاشتو تَ ناشین ٍ راى افتاد. پایین

 چرا این قدر خَبی؟: احسان

 .آرٍم گفت؛ انا نن شنیدم
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 .ضیح بدم...دادی تَ...تی فرصت ن...انا تَ ح...تباى از نن بَد...دیشب اش-

 :شرنندى نگايو کرد

 .تَ یٌ کلهٌ بٌ نن نی گفتی حالت خَب نیست. نن غلط کردم-

بعد دى دقیقٌ تَ اتاق . با کهکش داخل رفتو. بٌ درنَنگاى کٌ رسیدیو، سریع پیادى شد
 .دکتر بَدیو ٍ نن رٍ تخت دراز کشیدى بَدم

پهاد رٍ بٌ صَرت ناساژ بٌ پًلَش . براش پهاد ٍ نسکن نی نَیسو. ضرب دیدى: دکتر
 .بزنید، رٍزی دٍبار

نانتَم رٍ خَدم . باز يو خَدش بلندم کرد ٍ برد خَنٌ. ساعت پنج صبح بَد کٌ برگشتیو
 درآٍردم ٍ

ٌ خاطر ِسُرم ٍ آنپَلی کٌ بًو . بٌ کهکش رٍ تخت دراز کشیدم حالو بٌ نسبت بًتر بَد ٍ ب
احسان لباس ياش رٍ عَض کرد ٍ اٍند کنارم دراز کشید ٍ . تزریق کردن خَابو نی اٍند

 .بغلو کرد

 .دیشب بدترین خَاب عهرم رٍ داشتو: احسان

 .با چشو يایی خهار از خَاب نگايش کردم

 :چشو يام رٍ بَسید

ٌ خاطر بی نًری نن خیس شدى بَد-  .فدای چشو يات بشو کٌ ب

 :لبخند بی جَنی زدم

 .خدا نکنٌ-

 .ببخش کٌ گايی ناخَاستٌ اذیتت نی کنو. نن لیاقت نًربَنی تَ رٍ ندارم: احسان
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 :با صدای ضعیفی گفتو

 .نن يو رفتار دیشبو بچگَنٌ بَد-

 .پیشَنیو رٍ طَالنی بَسید

ٌ ست. زندگی نی افسانٌ- ٌ خدا، بٌ جَن نانان عاشقتو. بند بند ٍجَدم بًت ٍابست  .ب

. شاید اشتباى از ير دٍنَن بَد. بعد از دٍ رٍز ٍاقعًا بٌ شنیدن این جهلٌ احتیاج داشتو
این قدر تَ . يهین دٍ رٍز کافی بَد تا بٌ نن ٍ احسان ثابت شٌ کٌ بدٍن يو يیچیو

یٌ خَاب شیرین تَ آغَش . گَشو عذرخَايی کرد ٍ از عشقش گفت کٌ کو کو خَابو برد
درستٌ از اخهش . با ير خندى ش دلو براش نی رفت. نردی کٌ با صداش جَن نی گرفتو

 .نی ترسیدم؛ انا نطهئن بَدم خدا بعد از بابا نًربَن ترین نرد دنیا رٍ بًو دادى

*** 

ٌ ی سادى : احسان دیرٍز بًت شک کردم؛ انا ٍقتی دیدم چیزی نگفتی، فکر کردم یٌ ضرب
 .بَدى

رانی رٍ پًلَم حرکت نی داد ٍ پهاد رٍ پخش نی کرد ٍَ  .دستش رٍ َد

 .اٍلین سفرنَن این طَری شد، ببخشید. نسکن خَردم، فکر کردم خَب شدى-

 .تَ باید ببخشی قربَنت برم-

ٌ ای بٌ پًلَم زد ٍ لباسو رٍ کشید پایین با این کٌ دیر . لبخندی زدم ٍ بلند شدم. بـ ـَس
 .خَابیدى بَدیو؛ انا از ساعت يشت دیگٌ خَابو نبرد

 .نثل این کٌ انرٍز خانو يا نیرن خرید: احسان

 یعنی نن نباید برم؟! نیرن-
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 .تَ خَنٌ پیش خَدم نی نَنی ٍ استراحت نی کنی-

 !احسان-

 جان احسان؟-

 .خب نن يو دٍست دارم برم_

 :سرش رٍ تکَن داد

ٌ جا نی برنت-  .خَب بشی خَدم يه

 :دستش رٍ گرفتو ٍ گفتو

 .دٍست دارم انرٍز با دختريا برم خرید. نن حالو خَبٌ-

 :پَفی کشید

 .باشٌ-

 :دستو رٍ کشید ٍ افتادم بغلش، لبخند شیطَنی زد

 ...نطهئنًا تا شب برنهی گردین؛ پس-

ٌ قدر گذشت کٌ . يهرايیش کردم. سرش رٍ آٍرد جلَ ٍ نفسو رٍ گرفت نهی دٍنو چ
 .سرش رٍ کشید عقب، چشو يام رٍ باز کردم

 .خیلی دٍستت دارم افسانٌ: احسان

 :آرٍم گفتو

 .نن بیشتر-
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ٌ ش گذاشت ٍ نَيام رٍ بٌ بازی . ٍ نن رٍ عهیق ٍ طَالنی بَسید سرم رٍ رٍی سین
 :تَ گَشو زنزنٌ کرد. گرفت

عاشقانٌ دٍستت . نی خَام بدٍنی کٌ نن بدٍن تَ يیچو؛ کٌ احسان با تَ نعنا نی گیرى-
 .دارم

 :نفس عهیقی کشیدم

 .نن يو خیلی دٍستت دارم عزیزم-

ٌ ی خَدنَن برای دیزاینش: احسان  .برگشتیو تًران، یٌ رٍز باید بریو خَن

 :سرم رٍ بلند کردم ٍ نگايش کردم

 .نا کٌ ينَز خرید نکردیو-

 :بینی م رٍ بَسید

 .بعدش نی ریو خرید. دیزاینر نیاریو با سلیقٌ ٍ نظر خَدت لیست ٍسایل يا رٍ بگیرى-

 :لبخندی زدم

 چرا نذاشتی نَقع ساختش بيام؟. خیلی دٍست دارم خَنٌ رٍ ببینو-

 .درعَض ببینیش غافلگیر نیشی-

ٌ ش رٍ بَسیدم کٌ اٍن يو نتقابالً يهین کار رٍ کرد  .گَن

 :شیطَن گفت

 نیگو انرٍز پیش يو باشیو بًتر نیست؟-

 !ٍای نٌ، االن نیرن نن جا نی نَنو-
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 .سریع از آغَشش بیرٍن اٍندم ٍ رفتو یٌ دٍش بگیرم

*** 

 چرا نن رٍ بیدار نکردین؟: سَگل

 .بابا دٍ تا آنپَل زدم خَب شدم-

 :سَگل ناراحت نگايو کرد

 خیلی بی نعرفتی، چرا دیرٍز بًو نگفتی؟-

 :ابراز احساسات

 .ببخشید دیگٌ خَايری-

 :خندید

 اٍن دانن خَشگلٌ نٌ؟-

 :نگايی بًش انداختو ٍ گفتو

 .انرٍز نی خَام بترکَنو. پیش بٌ سَی خرید-

 .پس بزن قدش-

 .دست يانَن رٍ بٌ يو زدیو ٍ بٌ سهت خانو يا رفتیو

دٍبارى بعد از نايار رفتیو بٌ یٌ پاساژ . بعد از کلی خرید رفتیو رستَرانی ٍ نايار خَردیو
سٌ تا شلَارک ٍ . با عسل رفتیو بٌ فرٍشگايی کٌ لباس خَنگی ٍ راحتی داشت. دیگٌ

گَشیو زنگ خَرد، . تاپ خریدم، برای عسل يو یٌ شَنیز خریدم کٌ خیلی خَشش اٍند
 .نًران بَد
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 .سالم نًران جان-

 کجایین؟. سالم خَاير خَشگلو-

ٌ طَر؟. پاساژ-  چ

 .نی خَام بايات صحبت کنو، خَدت تنًا-

 :عسل در اتاق پرٍ رٍ باز کرد

ٌ جَن؟-  چع طَر شدم افسان

نن شلَار جین کَتايی خریدم کٌ عسل خیلی خَشش اٍند . «گَشی» :بٌ نًران گفتو
 .ٍ با اصرار نن یکی برداشت تا بپَشٌ

 .خیلی قشنگٌ-

 :لبخند زد

 .پس نی خرنش-

 :در رٍ کٌ بست گَشی رٍ دم گَشو گذاشتو

 .عسل پیشهٌ. نًران جان، تنًا نیستو-

 .نن نزدیکو، االن نیام اٍن جا-

قبل از این کٌ عسل بیاد بیرٍن، . تلفنی بٌ سَگل گفتو اٍن يا بگردن ٍ نا فعالً کار داریو
ٌ ی خریديا رٍ حساب کردم صداش زدم، . برگشتو دیدم عسل دم اتاق خشک شدى. يه

 :برگشت ٍ دستپاچٌ گفت

 .االن نیام حساب نی کنو-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

543 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

 :لبخندی زدم ٍ گفتو. نگاى کردم دیدم نًران دارى نیاد

 .بیا کهکو-

 .رٍ بٌ فرٍشندى تشکر کردم

ٌ جَن، خَدم حساب نی کردم-  .ِا افسان

 :اخو کردم

 .دٍ تیکٌ لباس بَد دختر خَب-

 .سالم: نًران

 .سالم داداش گلو-

چشو . عسل سالم آرٍنی کرد ٍ سرش رٍ پایین انداخت، نًران يو سرد جَابش رٍ داد
 ٍ ابرٍیی براش اٍندم کٌ این چٌ طرز برخَردى؟

 .فکر کنو کل دارایی خَدت ٍ داداش احسان رٍ دادی لباس: نًران

 :چشو غرى ای رفتو

 .تَ بٌ فکر خَدت باش-

 .ٍ بٌ عسل اشارى کردم

ٌ جَن نن نیرم پیش بقیٌ: عسل  .افسان

 :خَاست برى کٌ نًران کیفش رٍ کشید ٍ با لحن بدی گفت

 کجا؟-

 :عسل با ِنن ِنن گفت
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 .نی خَام برم پیش آیدا-

 .صبر کن با يو نی ریو: نًران

 :عسل تخس گفت

 .نهی خَام-

ٌ يا زشتٌ- عسل جان شها با نن اٍندی با خَدم يو . نًران کیفش رٍ ٍل کن. بچ
 .برنی گردی

 :عسل چشو ياش پر شد

ٌ جَن-  .ببخشید افسان

 .نًران تَ يو بعدًا کارت رٍ نیگی-

 :ٍ رٍ بٌ عسل گفتو

 .بریو عزیزم-

 .نًران با پشیهَنی نگايو کرد

ٌ يا نن نی دٍنو بینتَن شکرآب شدى، حاال بٌ ير دلیلی؛ انا نطهئنو کٌ ير - ببینید بچ
ٌ طَرى بریو یٌ . دٍتَن يهدیگٌ رٍ دٍست دارین این جا جای این حرف يا نیست، چ

 .جایی، انرٍز حتهًا باید آشتی کنین

از پاساژ رفتیو بیرٍن ٍ بٌ کافی شاپی تَ . يردٍ تایید کردند ٍ سرشَن رٍ تکَن دادند
 .يهَن خیابَن رفتیو

*** 
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 حاال بگین چی شدى کٌ شها دٍتا این جَری شدین؟. خب نن ننتظرم-

 .ير دٍ سکَت کردى بَدند

 .نًران، تَ بگَ-

 :نًران کالفٌ نگايی بًو انداخت

 .چی رٍ نی خَای بدٍنی؟ خانو برای نن کالس نی ذارى-

 :عسل با حرص گفت

 نن کالس نی ذارم؟-

ٌ ای فکر کنی ٍ جَابت رٍ بگی. آرى: نًران یٌ يفتٌ گذشت؛ انا نٌ تنًا . قرار بَد یٌ يفت
 .جَابو رٍ ندادی، تلفن يو کٌ نی زدم ریجکت نی کردی

 :رٍ بٌ نن ادانٌ داد

نن رٍ . با يهٌ حرف نی زنٌ بٌ جز نن. از کیش يو کٌ اٍند، اصالً انگار نن ٍجَد ندارم-
 .کٌ نی دید سریع فرار نی کرد

ٌ جَن، اصالً اندازى ی نَک سَزن بٌ نن حق نهیدى: عسل  ...نن...خب نن. نی بینی افسان

 .ننظَرش رٍ فًهیدم. لبخندی زدم

شاید بٌ . ينَز سنی ندارى. از راى دٍر بًش ابراز عالقٌ کردی. نًران جان، عسل حق دارى-
 .این فکر کردى کٌ حرف تَ از رٍ یٌ احساس زٍدگذر بَدى

 .عسل با سر تایید کرد ٍ نًران با ناراحتی نگايو کرد
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نن نی خَام لیسانسش رٍ بگیرى، بعد پا پیش بذارم؛ . از تَ انتظار نداشتو افسانٌ: نًران
 .البتٌ نی خَام ارشد رٍ بخَنو. ٍگرنٌ نن االن يو کارم رٍ دارم ٍ يو خَنٌ

 :پَفی کشید ٍ ادانٌ داد

باید بٌ نن قَل بدى کٌ تا دٍ سٌ سال دیگٌ حرفی از . نن باید از عسل نطهئن بشو-
 .خَاستگار نباشٌ، البتٌ اگٌ اٍن يو نن رٍ بخَاد

 :بٌ سهت عسل برگشتو

 .خب عسل جان، نَبت شهاست-

 :عسل سرش رٍ پایین انداخت ٍ با خجالت گفت

 .قبَلٌ-

 .نن ٍ نًران لبخندی زدیو

 ...درضهن: عسل

 :نًران ننتظر نگايش کرد کٌ دستپاچٌ شد ٍ با ِنن ِنن گفت

 .تَام باید قَل بدی-

 چٌ قَلی؟: نًران

نن کاری بٌ قبل ندارم؛ انا تا ٍقتی کٌ خَدت گفتی حق نداری بٌ جز نن با يیچ : عسل
 .دختری باشی

 :نًران با چشو يای گردشدى گفت. خندى م گرفت؛ انا جلَی خَدم رٍ گرفتو

 نن ِکی دٍست دختر داشتو؟-
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 .تَ اٍن يهٌ شرط گذاشتی! نی دٍنو؛ ٍلی، قَل بدى دیگٌ: عسل

 خَب شد؟. چشو: نًران

ٌ ای کردم  :سرف

ٌ يا، بریو-  .االنٌ کٌ سَگل زنگ بزنٌ. خب دیگٌ بسٌ بچ

 .افسانٌ، نیشٌ تَ بری؟ خَدم عسل رٍ نیارم: نًران

 :با چشو يای گردشدى نگايش کردم

 .دیگٌ چی؟ پاشَ بریو عسل، دیر شد-

 .چشو: عسل

 :نًران نلتهس نگايو کرد

 .خیلی بی نعرفتی-

درضهن این يو بگو کٌ چَن راى طَالنی در پیش . برگشتیو تًران برین گردش ٍ تفريح-
 نن نی تَنو بٌ احسان بگو؟. دارین نهکنٌ از رفتارتَن اطرافیان شک کنن

 :نًران بی خیال گفت

 .بگَ-

 !ٍای نٌ، نن خجالت نی کشو: عسل

 :نًران خندید

اصالً بًترى بفًهن، . چرا عزیزم؟ افسانٌ راست نیگٌ نن این قدر تابلَام، يهٌ نی فًهن-
 .دیگٌ کسی بٌ سرش نهی زنٌ بیاد خَاستگاری، یا اسو تَ رٍ بیارى
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 .باالخرى نًران رضایت داد ٍ ير سٌ اٍندیو بیرٍن. خندیدم

*** 

 .فعالً زٍدى براشَن: احسان

 .يهین کٌ بٌ نن گفتن، نعلَنٌ کٌ بزرگ شدن. خَدشَن نی دٍنن عزیزم-

 .دستو رٍ ٍل نکرد. رفتو ٍ کنارش نشستو. دستش رٍ بٌ سهتو دراز کرد

 .فکر نهی کنو عهٌ تًهینٌ ٍ يهسرش نخالفتی داشتٌ باشن. عسل دختر خَبیٌ: احسان

 :سرم رٍ تکَن دادم

 .نن يو يهین فکر رٍ نی کنو-

 .پس باید از این بٌ بعد بیشتر حَاسو بًشَن باشٌ-

 :خندیدم ٍ بٌ شَخی گفتو

 خَدت دٍست داشتی کٌ یٌ نفر حَاسش بٌ جفتهَن باشٌ؟-

اٍالً نا ازدٍاج کردیو، دٍنًا حتی اگٌ ازدٍاج يو نکردى بَدیو براساس سن ٍ سالهَن  -
 .رفتار نی کردیو

 :اخو نصنَعی کردم

 نگٌ نن چند سالهٌ؟-

 :خندید ٍ نن رٍ سهت خَدش کشید، لپو رٍ بَسید

 !يیجدى خَبٌ، اصالً چًاردى-

 :خندیدم
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 .خَدت رٍ نسخرى کن-

کلیپس نَيام رٍ باز کرد کٌ . از سرم درآٍردش. از نَقعی کٌ اٍندیو اتاق شالو سرم بَد
ٌ يام بَد. ریخت دٍرم با پشت دست کشید رٍ . بلندی نَيام کهی پایین تر از سرشَن

 :نَيام

 !نَيات خیلی خَشگلٌ-

 :لبخندی زدم. خَشحالو کٌ بٌ چشو احسان خَشگلو. قلبو سرشار از احساس خَب بَد

 ...نهنَن-

آرٍم ٍ بااحساس نی بَسیدم؛ ٍ . با دست ياش صَرتو رٍ قاب گرفت ٍ حرفو رٍ قطع کرد
نهی دٍنو چند دقیقٌ گذشتٌ بَد کٌ با صدای در از يو جدا . نن رٍ عاشق تر نی کرد

 .احسان بلند شد ٍ رفت. شدیو

 .باشٌ، االن آنادى نی شیو: احسان

 :در رٍ بست

ٌ طَری ضدحال نی زنن. نًران بَد، گفت نی خَان برن قایق سَاری-  !ببین چ

 :خندیدم ٍ گفتو

 .پس نن آنادى نیشو-

 .صبر کن ببینو-

 .قبل از این کٌ بًو برسٌ رفتو تَ حهَم ٍ در رٍ بستو

 !باالخرى کٌ نیای بیرٍن-
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 .بلند خندیدم

 .عَاقبش رٍ نی بینی خانهی-

آرٍم پام رٍ . یٌ ربع بعد در رٍ باز کردم، خبری نبَد. چیزی نگفتو ٍ رفتو زیر دٍش
 :نفسش رٍ کنار گَشو داد بیرٍن ٍ زنزنٌ کرد. گذاشتو تَ اتاق کٌ از پشت بغلو کرد

 .بًت گفتو باید عَاقبش رٍ پس بدی-

ٌ ی لبش بَد  :نگايی بٌ سهتش انداختو، لبخند نرنَزی گَش

 ...چی شد ساکت-

با نحبت . بی حرف يهرايو شد. سرم رٍ بردم جلَ ٍ این دفعٌ نن حرفش رٍ قطع کردم
ٌ ی آخر . خَاستو عقب بکشو کٌ نذاشت. دستش رٍ رٍ نَيام کشید يهین کٌ بـ ـَس

 :پیشَنیو رٍ بَسید ٍ گفت. رٍ زد ٍ جدا شد، نفس حبس شدى م رٍ آزاد کردم

 .نرسی افسانٌ-

 :لبخندی زدم

 .خَايش نیشٌ آقا-

 :کالفٌ دستی بٌ صَرتش کشید

 .نن يو برم یٌ دٍش بگیرم-

تَ آینٌ نگايی بٌ خَدم . سری تکَن دادم ٍ بٌ سهت نیز تَالت رفتو تا آرایش کنو
انرٍز حالو خیلی خَب بَد ٍ صَرتو شاداب نشَن . انداختو، لپ يام صَرتی شدى بَد

 .خَشحال ٍ بانشاط شرٍع بٌ نیکاپ کردم. نی داد

*** 
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بٌ قدری خستٌ بَدیو . بعد از قایق سَاری ٍ کلی خَش گذرٍنی آخر شب برگشتیو ٍیال
احسان رفت دٍش بگیرى ٍ نن شهارى ی . کٌ يهٌ با شب بٌ خیری بٌ اتاقهَن رفتیو

 :نانان رٍ گرفتو کٌ بعد از سٌ بَق جَاب داد

 .سالم دخترم-

 سالم نانان جان، خَاب بَدی؟-

 .نیناجَن اٍندى پیشو. نٌ عزیزم بیدار بَدم-

 :نانتَم رٍ درآٍردم ٍ گفتو

 .پس شها يو دٍريهی گرفتین-

 :خندید

 .دٍست قدیهیو اٍندى. آرى دیگٌ-

 .صداش نشخص بَد خَشحالٌ

 .پس حسابی خَش بگذرٍنین-

ٌ طَرى؟. باشٌ گلو-  احسان چ

 .کاش شها يو نی اٍندین. خَبٌ، نهنَن-

 .ان شاءاهلل یٌ ٍقت ديگٌ يهٌ با يو نی ریو! عزیزم-

 :رٍی تخت نشستو

 .نزاحهتَن نهیشو. ان شاءاهلل-

 .نراحهی قربَنت برم-
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 .بٌ زن عهَ سالم برسَنین. خدا نکنٌ-

 .سالنت باشی نادر-

 .خداحافظ-

 .خدا نگًدارتَن-

. قطع کردم ٍ بعد از پاک کردن صَرتو ٍ تعَیض لباسو با لباس راحتی خزیدم رٍ تخت
احسان اٍند بیرٍن؛ انا برق رٍ رٍشن . چشو يام رٍ رٍی يو گذاشتو؛ انا بیدار بَدم

آرٍم ٍ بااحتیاط بغلو کرد، فکر . دى دقیقٌ بعد تشک تخت رفت پایین ٍ اٍند کنارم. نکرد
 .پیشَنیو رٍ کٌ بَسید چشو يام رٍ باز کردم. کردى بَد خَابو

 ببخشید، بیدارت کردم؟: احسان

 .با نانان حرف زدم، سالم رسَند. نٌ، بیدار بَدم-

 :دستی بٌ نَيام کشید

ٌ ای؟. سالنت باشن-  خست

 :با چشو يای خهار از خَاب نگايش کردم

 .آرى، خیلی-

 .کَتاى بَسیدم

 .خَب بخَابی عزیزم: احسان

 .لبخندی زدم ٍ خَدم رٍ بیشتر تَ آغَش فشردم ٍ چشو يام رٍ بستو
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. بٌ شدت بٌ احسان ٍابستٌ شدى بَدم ٍ این نَضَع تَ تک تک رفتاريام نشخص بَد
ٌ م . فردا برنی گردیو تًران این چند رٍز بٌ عنَان خاطرى ی خَب کنار عزیزانو تَ حافظ

 .ثبت شد

*** 

یٌ ناى از نسافرتهَن گذشتٌ ٍ نن حاال رٍبرٍی نادر کیانی، کسی کٌ سال يا عهَ صداش 
 :تهام تَانو رٍ جهع کردم ٍ گفتو. نی زدم نشستو ٍ اٍن کانالً عادی نگايو نی کنٌ

فقط نی خَام بدٍنو چرا؟ پدر نن چٌ بدی در حقت کردى بَد؟ کاری کٌ تَ باياش -
 ...کردی باعث شد

 :با خَنسردی گفت. بغضو گرفت ٍ نتَنستو ادانٌ بدم

اگٌ نن نبَدم نعلَم . نحهَد نی تَنست خیلی راحت بٌ پَل برسٌ، خَدش نخَاست-
 .نبَد بعد از اٍن ٍرشکستگی چٌ بالیی سرتَن نیاد

 :پَزخندی زدم

شها يو برای این کٌ براتَن . جدًا؟ بابا با تالش خَدش ٍ کهک عهَم بٌ این جا رسید-
راستی نریو جَن ٍ دخترتَن نی دٍنن کٌ این يهٌ سال با . نفع داشت این کار رٍ کردین

 کی زندگی نی کردن؟

خَاست چیزی بگٌ کٌ سریع . باالخرى خَنسردی نگايش جاش رٍ بٌ عصبانیت داد
 :گفتو

درضهن . حداقل بٌ گنايی کٌ کردى بَد اعتراف کرد. اسفندیار بٌ انثال تَ شرف داشت-
کانالً . شها بَدی کٌ با حرف يات باعث نی شدی نن نسبت بٌ اٍن ننفی فکر کنو
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نشخص بَد کٌ نی خَاستی حَاسو رٍ بٌ اٍن پرت کنی تا کاريای خَدت رٍ پیش 
 .ببری

 :پَزخندی زد

 چیٌ؟ ناراحتی پدر شَيرت رٍ انداختی زندان؟-

ٌ طَر این يهٌ سال نشناختهش؟ کیفو رٍ برداشتو ٍ گفتو. با تاسف نگايش کردم  :چ

ٌ ی کاريای کثیفت رٍ ببینی-  .انیدٍارم يرچٌ زٍدتر نتیج

ٌ ای بٌ در زدم ٍ بعد از بازشدنش از اٍن نحیطی کٌ تَش احساس خفگی نی کردم  ضرب
از این . خدا رٍ شکر کٌ احسان رٍ دارم. احسان تَ ناشینش ننتظرم بَد. بیرٍن اٍندم

بٌ زندگیهَن فکر کنو، زندگی کٌ تَش . بٌ بعد فقط نی خَام بٌ خَدنَن فکر کنو
با نفس عهیقی ٍ نشَندن لبخندی رٍ لب يام ٍ . يردٍنَن احساس خَشبختی کنیو

 .کنارگذاشتن تهام اتفاقاتی کٌ تَ گذشتٌ افتادى بٌ سهت ناشینش رفتو

 :در رٍ باز کردم ٍ با لبخند عهیقی گفتو

 .خب، بریو-

 :نشکَک نگايو کرد

 خَبی؟-

 .چرا بد باشو؟ ٍقتی تَ کنارنی-

 .با این حرفو خندید ٍ ناشین رٍ رٍشن کرد

 کجا برم؟: احسان

 :چشو يام رٍ ریز کردم ٍ با لحن نتفکری گفتو
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درضهن یادم نرفتٌ کٌ ينَز نُبردیو . بریو گردش، خرید. انرٍز نی خَام کالً با يو باشیو-
 .خَنٌ رٍ نشَنو بدی

 :لپو رٍ کشید

 .کو زبَن بریز خانو نَشٌ-

 .بریو کٌ برای پَل يات نقشٌ کشیدم! ٍای لپو رٍ کندی-

 :با سرخَشی گفت

 .چشو-

دیگٌ ازم سَالی نپرسید ٍ طی یٌ قرار . نی دٍنستو از این کٌ نن حالو خَبٌ شادى
ٌ ش رٍ . نانَشتٌ درنَردش صحبت نکردیو ٌ ای رٍ کٌ خَدش نقش اٍل رفتیو تا نن خَن

ٌ ی . کشیدى بَد ٍ ساختش تهَم شدى بَد ببینو زنینش تَ زعفرانیٌ ٍ نزدیک بٌ خَن
ساختهَن سفید بَد ٍ نهای قشنگی . ٍقتی رسیدیو، در رٍ با ريهَت باز کرد. نانان بَد

ٌ ی ٍیالیی عالقٌ داشتیو، آپارتهان رٍ گذاشتیو کنار. داشت . از اٍن جایی کٌ ير دٍ بٌ خَن
ٌ ی خَشگلی داشت پیادى شدم ٍ با دیدن . حدٍد دٍیست نتر حیاطش بَد ٍ باغچ

ٌ ش با يیجان بٌ سهتش رفتو ٍ تک تک ُگل ياش رٍ بَییدم احسان با لبخند بٌ . باغچ
 .حرکاتو نگاى نی کرد

 .این جا خیلی قشنگٌ احسان-

 .باید داخلو ببینی بعد نظرت رٍ بگی-

 .نطهئنو داخل يو بٌ اندازى ی حیاطش قشنگٌ-

ٌ ای کٌ بٌ ٍرٍدی ساختهَن نی خَرد . بلند شدم ٍ دستش رٍ گرفتو يهراى با يو دٍتا پل
کنار . احسان با کلید در رٍ باز کرد. در بزرگ چَبی بٌ رنگ قًَى ای تیرى داشت. باال رفتیو
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از رايرٍی . خَنٌ دٍبلکس بَد. در، جاکفشی سفید پرنگ بزرگی با آینٌ قدی قرار داشت
ٌ ی بزرگی با کابینت يای سفیدرنگ بَد تقریبًا . ٍرٍدی کٌ گذشتیو، سهت راست آشپزخَن

. رٍبرٍی آشپزخَنٌ رايرٍی کَچیکی بَد کٌ سرٍیس تَالت ٍ حهَم داشت. بزرگ بَد
ٌ ست  .سهت چپش يو سالنی بَد کٌ فًهیدم نشیهن خَن

 .بیا بریو پذیرایی رٍ ببین: احسان

دیدن . يیجانو زیاد بَد ٍ از رفتارم کانالً نشخص بَد. سری تکَن دادم ٍ دنبالش رفتو
ٌ ای کٌ قرار بَد تا آخر عهر با يو تَش زندگی کنیو احساس خاصی بًو نی داد دٍتا . خَن

کف خَنٌ . تقریبًا دٍیست نتری بَد. پلٌ رٍ رفتیو باال ٍ بٌ پذیرایی اصلی رسیدیو
 .پارکت يای قًَى ای رنگ بَد

ٌ ی خَدت کاغذدیَاری نیشٌ: احسان  .دیَاريا بٌ سلیق

ٌ ی ير دٍنَن-  .بٌ سلیق

 :خندید

 .اتاق يا يو تَ اٍن رايرٍ يستن. چشو خانو-

 .بٌ سهت چپ سالن اشارى کرد

در تک تکشَن رٍ باز کردم، . رفتو اٍن جا، دٍ تا در سهت راستو ٍ سٌ تا سهت چپو بَد
. سٌ تا اتاقش تقریبًا بیست نتر ٍ اتاق آخر کٌ در بزرگ تری داشت فکر کنو سی نتر نی شد

 .رفتو تَ اتاقی کٌ از يهٌ بزرگ تر بَد. یکی دیگٌ از دريا يو سرٍیس برای نًهان بَد

 .اگٌ نیشٌ خَنٌ رٍ خَدنَن دیزاین کنیو-

 .يرجَر کٌ تَ دٍست داری عزیزم-
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 :لبخندی زدم

 .خیلی قشنگٌ-

 .اتاق خَدنَن سرٍیس جدا داشت ٍ یٌ سهتش يو کهددیَاری بَد

 این جا چند نترى؟-

 .نتر 620-

 خیلی بزرگ نیست؟-

 .نٌ-

تَ چی . دٍست دارم دکَر اتاق بنفش ٍ یاسی باشٌ، البتٌ طالیی يو بٌ کار برى قشنگٌ-
 نیگی؟

 :اٍند جلَ، نًربَن دستش رٍ کشید رٍ صَرتو

 .چرا کٌ نٌ؟ خیلی يو قشنگٌ-

 :با لبخند نگايش کردم

با این کٌ کاريات زیاد بَد بٌ این جا يو . باید یٌ خستٌ نباشید اساسی بًت بگو-
 .نی رسیدی

 :بغلو کرد ٍ کنار گَشو گفت

 .نن برای تَ، زندگی نَن ير کاری نی کنو-

ٌ چیز اٍلَیت داری چشو يام رٍ بستو ٍ با . این رٍ بدٍن کٌ تَ يهیشٌ برام تَ يه
 :آرانشی کٌ از ٍجَدش ٍ حرف ياش گرفتٌ بَدم گفتو
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 .نرسی کٌ این يهٌ حس خَب بًو نیدی-

 :پیشَنیو رٍ بَسید

 بریو خرید؟. نن از تَ نهنَنو کٌ کنارنی-

 .بریو-

از کاتالَگش سرٍیس . بٌ فرٍشگايی برای سرٍیس چَب رفتیو. از خَنٌ بیرٍن اٍندیو
ٌ خاطر بزرگی سالن یٌ . چَبی انتخاب کردیو کٌ رٍکش نبل ياش سفید صدفی بَد البتٌ ب

ٌ ای از سالن بٌ اندازى ی . دست دیگٌ نبل با رٍکش کرم رنگ انتخاب کردیو گَش
بیست نتر جدا بَد کٌ اٍن جا رٍ نشیهن نًهان نشخص کردیو ٍ براش راحتی فیلی رنگ 

نیز نايارخَری يو بٌ دلیل پرجهعیت بَدن فانیل يای . با کَسن يای کرم انتخاب شد
برای نشیهن خَدنَن يو راحتی سبزرنگ با کَسن يای .  نفرى سفارش دادیو24احسان 

شاید این رنگ يا رٍ نی شنیدم برام جالب نبَد؛ انا ٍقتی تَ . نارنجی تصَیب شد
صاحب فرٍشگاى دٍست احسان بَد ٍ با کلی . کاتالَگ دیدم بٌ نظرم ٍاقعًا قشنگ بَدند

 :آرٍم دم گَشش گفتو. تعارف ِچک احسان رٍ قبَل کرد

 احسان، خرید ٍسایل با ننٌ، یادت کٌ نرفتٌ؟-

 :با اخهی نگايو کرد ٍ گفت

ٌ نَن بگیرم؟-  یعنی نن نهی تَنو دٍ تیکٌ ٍسیلٌ برای خَن

نَعد ِچک برای رٍز قبل از تحَیل ٍسایل، یعنی یک . کهی ناراحت شدم؛ انا برٍز ندادم
. باالخرى بعد از یک ساعت ٍ نیو کٌ ٍقت گذاشتیو از اٍن جا بیرٍن اٍندیو. ناى بعد بَد

 :يهین کٌ تَ ناشین نشستیو سریع گفتو

 .فردا دٍیست نیلیَن بٌ حسابت نی ریزم-
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 .دیگٌ حرفش رٍ نهی زنی-

اصالً کاش . یعنی چی احسان؟ نن يو نی خَام نثل تهام دختريا خَدم جًیزیٌ بخرم-
 .با نانان نی رفتو

دستو رٍ گرفت تَ دستش، . نفس عهیقی کشید. سرم رٍ بٌ سهت شیشٌ چرخَندم
ٌ يا برگشتو سهتش . تَجًی نکردم کٌ با برخَرد لبش با پَست دستو عین برق گرفت

 :خندید

ٌ ش رٍ خَدت بخر-  .چرا قًر نی کنی گلو؟ باشٌ، بقی

بیرٍن شام خَردیو ٍ بٌ اصرار نانان کٌ چندبار زنگ . دٍبارى دستو رٍ بَسید. خندیدم
 .زد، قرار شد اٍن جا برم

*** 

 .خَب پیچَندین، شام نیَندین: نًران

 .نانان تشری بٌ نًران زد

 .راستش رفتٌ بَدیو خرید برای خَنٌ-

 .نبارکتَن باشٌ. بٌ سالنتی نادر: نانان

 .دیگٌ تا عرٍسی درگیر خریدین: آیدا

 َنن دایی بیام پیست؟: آنیتا

ٌ قدر این بچٌ شیرین زبَنٌ از ٍقتی يو کٌ حرف نی زد بٌ نن بٌ جای ! ٍای کٌ چ
 «َنن دایی»نی گفت « زن دایی»

 :دست يام رٍ باز کردم ٍ گفتو
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 .بیا قربَنت برم-

آیدا با لبخند نگايهَن کرد . گذاشتهش رٍ پام ٍ رٍی نَيای طالیی خَشگلٌ رٍ بَسیدم
 :ٍ رٍ بٌ نانان گفت

 .خیلی افسانٌ رٍ دٍست دارى-

 :دست يای کَچَلَ ٍ تپل رٍ گرفتو تَ دستو ٍ گفتو

 .نن يو خیلی دٍستش دارم-

ٌ ش نی رفتو . با شیرین زبَنی برام حرف نی زد ٍ نن يو گَش نی دادم ٍ قربَن صدق
ٌ ی آنیتا کشید ٍ گفت  :احسان انگشتی بٌ گَن

 چی نیگی شها خَشگل دایی؟-

ٌ ش . آنیتا خندى ی شیرینی کرد ٍ خَدش رٍ بغل دایی احسانش انداخت آنیتا خیلی رابط
ٌ ش صدای نقنقش رٍ درنی آٍرد بٌ احسان ٍ آنیتا . با احسان خَب بَد؛ انا نًران يه

 .نگايی انداختو، قطعًا احسان پدر خَبی نیُشد

 .بٌ فکر آرایشگاى ٍ لباسو باش: آیدا

 .ٍقت زیادى-

تَ دٍران نانزدی نثل این . نن برای عرٍسی خَدم این قدر ذٍق داشتو کٌ نگَ: آیدا
ٌ ش تَ فکر لباس عرٍس بَدم  .دختريای يیجدى سالٌ يه

 .خندیدم ٍ خَدشو خندید

اگٌ غریبٌ . شانس آٍردم زن عهَ خیلی دٍستو داشت، البتٌ االن يو يهین طَرى: آیدا
ٌ قدر نسخرى م نی کردن  .بَدن چ
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 :این قدر خنديدیو کٌ احسان گفت. از خاطرات عرٍسیش نی گفت

 .بٌ نا يو بگین-

 .آیدا خانو از سَتی ياش نیگٌ: نًران

 .نًران خیلی پررٍ شدی: آیدا

ٌ جَن. با آیداجَن نَافقو: عسل  .سالم داداش، سالم افسان

 .سالم عزیزم_

 .بايانَن دست داد ٍ کنارم نشست

 .تَ برٍ درس يات رٍ بخَن: نًران

 :عسل با چشو يای گردشدى نگايش کرد

 !چی گفتی؟-

ٌ يا گفت  :نًران نثل بچ

 .يیچی يیچی، ببخشید-

 .عسل لبخندی از رضایت زد

 از دانشگاى چٌ خبر؟-

 .ِيی خَبٌ، نی گذرى: عسل

 :آیدا کٌ آنیتا رٍ برد بخَابَنٌ، آرٍم بٌ عسل گفتو

 !خَب ُدم داداشو رٍ قیچی کردی-
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 :لبخند شیطَنی زد

 حال کردی؟-

 :سرم رٍ تکَن دادم کٌ ادانٌ داد

ٌ جَن نن خیلی . يهٌ چی خیلی خَبٌ. بعضی رٍزيا نیاد دنبالو نی ریو بیرٍن- افسان
 .نی ترسو

 .نگايی بٌ بقیٌ انداختو، يهٌ درگیر حرف زدن ٍ بازی بَدن

 از چی نی ترسی عزیزم؟-

نن خیلی نًران رٍ دٍست دارم، حتی . از این کٌ نانان این يا بفًهن ٍ راضی نباشن-
 ...اگٌ نانان بفًهٌ. قبل از این کٌ بًو ابراز عالقٌ کنٌ

 :دستش رٍ گرفتو. بغض کرد

 .نن نطهئنو اگٌ بفًهن خیلی يو خَشحال نیشن. عزیزم، آرٍم باش-

 .فکر کنو زن دایی سیهین فًهیدى. بابا کٌ خیلی نًران رٍ دٍست دارى: عسل

 چیزی گفتٌ؟! جدًا؟-

 :نگايی بٌ انگشت ياش انداخت ٍ گفت

 .آخٌ نًران خیلی تابلَبازی درنیارى-

 :فکر کنو فًهید؛ چَن با حرص گفت. نگايی بٌ صَرتو انداخت. خندى م گرفتٌ بَد

ٌ جَن-  .راحت باش افسان
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کٌ نن يو با « چیزی شدى»احسان برگشت ٍ با لبخندی نگايو کرد ٍ پرسید . خندیدم
 .کٌ دٍبارى برگشت« نٌ»تکَن دادن سرم گفتو 

 .نعلَنٌ خیلی دٍستت دارى. داداش احسان خیلی خَش اخالق تر از قبل شدى-

 :با یٌ لحن خاصی ادانٌ داد

 .خدا کنٌ نًران يو نثل داداش احسان باشٌ-

 :اخو نصنَعی کردم

 .خیلی يو دلت بخَاد عرٍس خانو! داداشو بٌ این خَبی-

 :سرش رٍ پایین انداخت

 حاال کَ تا عرٍس شدن؟-

 .اگٌ نانان فًهیدى باشٌ، دیگٌ رسهًا عرٍس خانَادى يستی-

 یعنی فًهیدى؟! ٍای-

 :چشهکی زدم

 .خَدم تٌ تَش رٍ درنیارم-

رٍ . گفت کارم دارى ٍ نی خَاد بايام صحبت کنٌ. بعد از شام با نانان بٌ اتاقش رفتیو
ٌ ی اتاق نشستٌ بَدم ٍ نانان تَ گاٍصندٍق دنبال چیزی نی گشت چند دقیقٌ بعد . کاناپ

ٌ ی چَبی کَچیکی کٌ کندى کاری شدى بَد برگشت کنارم نشست ٍ درش رٍ باز . با جعب
 .کرد
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این رٍ کٌ بٌ . خدا بیانرزتش زن خَبی بَد. این انگشتر برای نادر اسفندیار بَد: نانان
قطعا االن يو صاحبش . نن داد، گفت نسل بٌ نسل بٌ دست عرٍس خانَادى نی رسٌ

 .تَیی

 .انگشتر زیبایی با سنگ فیرٍزى بَد

 !خیلی قشنگٌ -

 .بنداز دستت نادر -

 .انداختو انگشت ٍسطو، خیلی قشنگ بَد ٍ تأللَ خاصی داشت

رٍزی کٌ احسان گفت نی خَاد ازدٍاج کنٌ، نن از خیلی قبلش فًهیدى بَدم تَ : نانان
 .رٍ نی خَاد

 :سرم رٍ انداختو پایین کٌ ادانٌ داد

ٌ قدر دٍستش داری- ٌ يام خبر . البتٌ چشو يای تَ يو داد نی زد چ نن نادرم، از دل بچ
ٌ ست. دارم  .درضهن فکر کنو بعد از تَ ٍ احسان نَبت دٍتا عاشق دیگ

 :نتعجب نگايش کردم کٌ خندید ٍ گفت

ٌ نَن خیلی - چیٌ؟ فکر کردی نفًهيدم نًران يو دلش گیرى؟ عسل دختر خَبیٌ، يه
 تَ نی دٍنستی نٌ؟. دٍستش داریو

 :سرم رٍ تکَن دادم

 .دٍ نايی نیشٌ-

حرفش رٍ پیش نی کشو ببینو . تا یٌ ناى دیگٌ تًهینٌ ٍ يهسرش برنی گردن تًران-
 .نظرشَن چیٌ
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 :لبخندی زدم

خیلی خَبٌ؛ انا خَدشَن نیگن تا دٍ سٌ سال دیگٌ کٌ درس عسل تهَم بشٌ -
 .نهی خَان رسهی بشٌ

نًران خیلی عَض شدى، . نن يو فکر نهی کنو تًهینٌ تَ این سن راضی باشن: نانان
 .خدا رٍ شکر نی خَاد برای ارشد ادانٌ بدى

 .بٌ نظرم با نًران صحبت کنین. خدا رٍ شکر-

بعد از دٍ ساعت گپ ٍگفت با شب بخیری از اتاقش بیرٍن . نانان سری تکَن داد
 .اٍندم

*** 

باید . ببین دختر خَب، تا چند ناى دیگٌ ٍارد زندگی جدیدی نیشی، زندگی نشترک-
ٌ شدن با ير نشکلی آنادى کنی درست نثل پدرت، تَ اٍن . خَدت رٍ برای نَاج

این طَر کٌ خَدت گفتی نشکالتش رٍ رفتارش با دیگران تاثیری . سال يایی کٌ بَد
 .نذاشت

 :نفسی گرفت ٍ ادانٌ داد

برعکس افکار نردم آقایَن تَ برخَرد با نشکالت . رفتار زن تَ زندگی خیلی نًهٌ-
اگٌ خانِو رفتار غلط ٍ نابجایی نشَن بدى، . ننتظرن ببینن يهسرشَن چٌ رفتاری دارى

نثالً اگٌ نرد بٌ نشکل نالی . نتعاقب با اٍن آقای خَنٌ يو رفتار درستی نخَايد داشت
براش پیش بیاد فقط با برخَرد ٍ رفتار درست خانو نیشٌ راحت تر با نشکالت نَاجٌ 

شاید این حرف يا بٌ نظرت خیلی سادى ٍ پیش پا افتادى بیاد؛ انا با پرٍندى يایی کٌ . شد
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نن داشتو بٌ طَر قطعی نیگو کٌ نصف بیشتر نشاجرى يایی کٌ بین زن ٍ شَيريا بٌ 
 .ٍجَد نیاد، عدم درک درست نتقابل يستش

 :لبخندی زد ٍ گفت

 خب عرٍس خانو، ينَزم اٍن قضیٌ نی ترسَنتت؟-

 :لبخند شرنگینی زدم

 .نسبت بٌ چند ناى پیش کهتر شدى؛ انا ينَز يو يست-

ٌ قدر بٌ عرٍسی نَندى؟. کانالً طبیعیٌ: نَرایی  چ

ٌ ناى-  .س

اگٌ بعد از عرٍسی بٌ نشکل برخَردی، اٍن ٍقت . نن نشکلی برای زنانش نهی بینو-
درنان يای نختلف يست کٌ قطعًا درست نیشٌ؛ انًا نن تقریبا نطهئنو کٌ نشکلی 

 يهسرت اٍندى؟. نخَايی داشت

 .تَ سالن. بلٌ-

 .اگٌ نهکنٌ با يهسرت یٌ صحبتی داشتٌ باشو-

 :سری تکَن دادم

 .چشو، االن صداش نی زنو-

رفتو . يهین کٌ در رٍ باز کردم، احسان سرش رٍ از رٍ نجلٌ ای کٌ دستش بَد باال آٍرد
 :رٍ صندلی کنارش نشستو

 .دکتر نَرایی نی خَاد بايات صحبت کنٌ-
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 :نجلٌ رٍ بست

 .اگٌ حَصلٌ نداری برٍ تَ ناشین-

 .نٌ يهین جا خَبٌ-

تا ٍقتی کٌ رفت تَ اتاق دکتر با نگايو دنبالش کردم ٍ . لبخندی بٌ رٍم زد ٍ بلند شد
 .پیش خَدم برای يزارنين بار اعتراف کردم کٌ عاشقشو

ٌ ای بَدم کٌ احسان دستش بَد؛  نیو ساعتی گذشت ٍ نن نشغَل خَندن يهَن نجل
ٌ ای درنَرد انسان شناسی سرم پایین بَد ٍ غرق نطالبش شدى بَدم کٌ با صدای . نجل

احسان پالتَش رٍ برداشت ٍ با . ننشی نبنی بر داخل رفتن نفر بعدی، سرم رٍ باال آٍردم
 :لبخندی گفت

 بریو؟-

 :سری تکَن دادم

 .بریو. نفًهيدم ِکی اٍندی-

. دٍست داشتو بدٍنو چی گفتند؛ انا بًتر دٍنستو کٌ نپرسو، اگٌ خَدش خَاست بگٌ
ٌ شَن،  يهین کٌ تَ ناشین نشستیو، با یادآٍری تلفن عهَ کٌ گفت حتهًا یٌ سر برم خَن

 :گفتو

ٌ ی عهَ-  .کارم دارى. احسان، نن باید برم خَن

 .فقط، شب نیام دنبالت بریو بیرٍن. باشٌ-

 کجا؟-

 :نگايی بًو انداخت
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این یٌ ندت يو کٌ . کجاش نًو نیست، نًو اینٌ کٌ خیلی ٍقتٌ با يو گردش نرفتیو-
 .درگیر خرید بَدیو

 :خندیدم

 .حاال بیشتر خریديا نَندى، چٌ زٍد جا زدی-

 !حاال کَ تا سٌ ناى دیگٌ. جا نزدم-

 :با رضایت تهام گفتو

 .چشو-

ٌ ی عهَ خَدش رفت ٍ عذرخَايی کرد کٌ داخل نهیاد زن عهَ . بعد از این کٌ رسَندم خَن
 .جلَی در ننتظرم بَد

 .سالم زن عهَ-

 .بیا داخل يَا سردى. نسالم عزیزم

 :نشکَک پرسیدم. احساس کردم نضطربٌ

 چیزی شدى؟-

 .بیا خَدت نی فًهی. نٌ دخترم-

 پس عهَ کجاست؟-

ٌ ست، گفت يرٍقت اٍندی بًت بگو بری اٍن جا-  .تَ کتابخَن
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شاخ . با تعجبی ناشی از رفتار زن عهَ بٌ کتابخَنٌ رفتو ٍ با دٍ ضربٌ بٌ در ٍارد شدم
این این جا چی کار نی کرد، بعد از اٍن باليایی کٌ شَيرش سر بابام درآٍرد؟ . درآٍردم

 :عهَ با خَش رٍیی گفت. سالم آرٍنی کردم

 .بیا بشین. سالم دخترم-

 .کنار عهَ نشستو. نریو جَن يو با صدای ضعیفی جَابو رٍ داد

ٌ جان، نریو خانو يهین انرٍز از کانادا اٍندن: عهَ  .افسان

 :با دستپاچگی گفت. سری تکَن دادم

 .شرنندى ام دخترم. آرى صبح رسیدم-

با ناراحتی نگايش کردم، گـ ـناى . اشک ياش ریخت پایین ٍ با صدای بلند زد زیر گریٌ
 این زن چی بَد کٌ شَيرش آدم درستی نبَدى؟

 .شها کٌ نقصر نیستین-

بیچارى بیتا، . این يهٌ سال با آدنی زندگی کردم کٌ بٌ نظر خَدم نرد خَبی بَدى: نریو
ٌ م افسردگی گرفتٌ  !بچ

ٌ قدر اصرار کرد برای . بعد از کلی درددل کردن ٍ عذرخَايی بلند شد کٌ برى زن عهَ يرچ
ٌ ی برادرش  .شام بهَنٌ گفت باید برى خَن

 .بعد از کاريای طالقو برنی گردم کانادا. حاللو کن دخترم، نن تَ عقدت نبَدم: نریو

ٌ ای بیرٍن آٍرد  :از تَ کیفش جعب

 .این از طرف خَدم ٍ بیتاست، خَشبخت بشی-

 .نهنَن، این چٌ کاریٌ؟ زحهت کشیدین-
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 .نبارکت باشٌ. قابل تَ رٍ ندارى: نریو

 .با کلی شرنندگی رفت

 .خیلی سختٌ بعد از این يهٌ سال يهچین اتفاقی برات بیفتٌ. خدا کهکش کنٌ-

 .نگايی بٌ زن عهَ انداختو

 .درست نی گین-

 کی فکرش رٍ نی کرد نادر يهچین آدنی باشٌ؟: عهَ

ٌ ای بٌ سکَت گذشت نن بٌ نریو جَن ٍ تنًایی ش فکر نی کردم؛ انا عهَ ٍ . چند دقیق
 .زن عهَ رٍ نهی دٍنستو

ٌ جان زنگ بزن آقا احسان يو بیاد، شام این جا باشین: زن عهَ  .افسان

 :سری تکَن دادم

 .یٌ نقدار خرید داریو، نهکنٌ طَل بکشٌ. نهنَن، ان شاءاهلل یٌ ٍقت ديگٌ-

 :زن عهَ لبخندی زد

 .باشٌ عزیزم، ير نَقع دٍست داشتین بیاین-

 :کیفو رٍ برداشتو ٍ بلند شدم

 .درضهن نا يفت رٍز يفتٌ، شش رٍزش این جاییو. نهنَن، نن ايل تعارف نیستو-

 شهايا نیاین کی بیاد؟: عهَ

بعد از این کٌ با يردٍشَن رٍبَسی ٍ خداحافظی کردم اٍندم بیرٍن ٍ بٌ احسان زنگ 
 .زدم بیاد دنبالو
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*** 

 .خیلی ٍقت بَد سینها نیَندى بَدم-

 :دستش رٍ رٍی کهرم گذاشت

 دیگٌ کجا دٍست داری بریو؟-

 :چشو يام رٍ بستو ٍ با فکر بٌ نکانی کٌ يهیشٌ ازش آرانش نی گرفتو سریع گفتو

 .بام-

 :خندید

ٌ يا فکر نی کنی، ننظَرم ژستت بَد-  .نثل بچ

انشب خیلی خَشحال بَد ٍ حرف ياش . چشو غرى ای رفتو کٌ با صدای بلند خندید
بعد از این کٌ رسیدیو، دست تَ دست . باعث شد نن يو از فاز ناراحتی بیرٍن بیام

 .يهدیگٌ قدم نی زدیو

 افسانٌ یٌ سَال بپرسو؟: احسان

 :نگايی بٌ نیو رخش انداختو

 .صدتا بپرس -

 :لبخندی زد

 تَ از ازدٍاج با نن راضی يستی؟-

 .با تعجب نگايش کردم

 .نن با رضایت قلبیو ٍارد زندگیت شدم. نعلَنٌ کٌ راضیو-
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نی دٍنو برای پرسیدن این سَال زٍدى؛ انا خَاستو بدٍنو االن کٌ تقریبًا يشت نايٌ با -
 .يو نانزدیو نظرت چیٌ

 .ایستادم کٌ باعث شد اٍن يو بایستٌ

نهن االن نسبت بٌ يشت ناى پیش خیلی بیشتر دٍستت دارم ٍ نطهئن باش ييچ ٍقت 
 .از انتخابو پشیهَن نهیشو

 :دٍبارى دستو رٍ گرفت ٍ آرٍم گفت

ٌ ست این حرف يا رٍ نی زنی؟-  این جا کٌ نن دستو بست

 :خندیدم

 .خیلی ننحرفی-

 :دستو رٍ فشار داد

 .درضهن تَ يو این رٍ بدٍن تَ دٍست داشتن نن از تَ یٌ پلٌ باالترم-

 نٌ بابا؟-

 :چشو ياش رٍ ریز کرد

 !جدیدًا تَ يو بی ادب شدی يا-

 .بلند ٍ با حرص اسهش رٍ صدا زدم

 :ریز خندید

 جانو؟-

 :چپ چپ نگايش کردم
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 !خیلی پررٍیی-

ٌ ت با . پارسال يهین نَقع يا بَد کٌ فًهیدم عاشقت شدم: احسان البتٌ از ٍقتی کٌ رابط
ٌ نَن زیاد شد، برام نًو شدی يهٌ دٍستت . نانان خَب شد ٍ رفت ٍ آندت بٌ خَن

بعدش کو کو فًهیدم بٌ حضَرت عادت . داشتند، حتی کَچک ترین عضَ خانَادى، آنیتا
ٌ ش دٍست داشتو تَ جهع خانَادى باشی  .کردم، يه

ٌ ش بَدم  :آيی کشید. از اعترافش سرنست شدم، ننتظر ادان

ٌ م بٌ تَ فًهیدى بَد- گفت بٌ يیچ . خدا بیانرزى پدريانَن رٍ، بابام اٍاخر عهرش از عالق
 .قیهتی از دستت ندم

 :سرم رٍ پایین انداختو ٍ با صدای آرٍنی گفتو

 .خدا رحهتشَن کنٌ-

ٌ ش گفت. تلفنش زنگ خَرد  «.نانان» :با نگايی بٌ صفح

 .سالم نادر-

-... 

 .بیرٍنیو. پیش نن-

-... 

 .چشو، حتهاً -

-... 

 .خداحافظ-
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 .قطع کرد

 نانان بَد؟-

 .آرى، گفت بریو خَنٌ-

 :دستو رٍ گرفت

 بریو؟-

 .اٍيَم-

 .راى رفتٌ رٍ برگشتیو

ٌ خاطر انشب نهنَنو-  .خیلی خَب بَد. احسان، ب

 :فشار کهی بٌ دستو ٍارد کرد

ٌ ی نن کٌ برای راحتی . خَشحالی تَ برای نن یٌ دنیاست- نیازی بٌ تشکر نیست، ٍظیف
دٍران . درضهن نن خَدم نی دٍنو کٌ برات کو نی ذارم. ٍ آرانش تَ ير کاری بکنو

این خانهی تَ رٍ نی رسَنٌ کٌ يیچی نهیگی ٍ بٌ رٍم . نانزدی برای دختريا خیلی نًهٌ
 .نهیاری

 .این چٌ حرفیٌ؟ نن خیلی يو راضیو-

 :بٌ ناشین کٌ رسیدیو لبخند نًربَنی زد

 !عشق ننی دیگٌ -

 :خندیدم

 .سَار شَ آقای زبَن باز -
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 .نیو ساعت بعد رسیدیو خَنٌ. بلند خندید

 .با نانان رٍبَسی کردم

 خَبین؟ -

 .يهیشٌ بٌ گردش. خَبو نادر: نانان

 .نن يو کٌ کالً بَقو: نًران

ٌ ش رٍ بَسیدم  .لبخندی زدم ٍ جلَ رفتو، گَن

 .خندید ٍ پیشَنیو رٍ بَسید

 االن دیگٌ ناراحت نیستی؟: احسان

 ...نٌ دیگٌ، فقط: نًران

 .حرفش رٍ قطع کرد

 فقط چی؟: احسان

 :نًران لبخند نرنَزی زد

 .فقط انگار یٌ نفر حسَدیش شد-

اٍلش نفًهيدم چی گفت؛ انا يهین کٌ احسان اسهش رٍ بلند گفت ٍ نًران پا بٌ فرار 
 :نانان خندید ٍ گفت. گذاشت دٍزاریو افتاد

 !ٍلش کن نادر، نًرانٌ دیگٌ-

 .احسان لبخند کَتايی زد ٍ رفت تا لباس ياش رٍ عَض کنٌ، نن يو با خجالت نشستو

 .يَا سردى. برم یٌ چای بیارم: نانان
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 .نٌ نانان، نن نیرم-

 نظرت چیٌ؟. اصالً بریو آشپزخَنٌ: نانان

 :سری تکَن دادم

 .آرى-

دٍ تا . بٌ آشپزخَنٌ رفتیو ٍ نن بٌ زٍر نانان رٍ راضی کردم تا بذارى خَدم چای دم کنو
 .فنجَن ریختو ٍ گذاشتو رٍ نیز

 .از این کیک يا بخَر، نی دٍنو خیلی دٍست داری: نانان

ٌ ای برداشتو  .با نگايی بٌ کیک فنجَنی کٌ عاشقش بَدم سری تکَن دادم ٍ با تشکر تک

 چٌ خبر عزیزم؟: نانان

ٌ قدر جای عسل خالیٌ. سالنتی، خبری نیست-  !راستی چ

 .تَ این یٌ سال ٍ نیهی کٌ گذشت بٌ ٍجَدش عادت کردى بَدیو. آرى، خیلی -

 با عهٌ تًهینٌ صحبت کردین؟-

 :لبخندی زد ٍ سری تکَن داد

البتٌ گفت کٌ از رفتاريای اخیر عسل شک . آرى، اٍن يو نثل نن خیلی خَشحال شد-
 .ازش خَاستو با آقا شايرخ درنیَن بذارى. کردى بَد

 :خندید ٍ ادانٌ داد

 .ييچ ٍقت فکر نهی کردم کٌ نًران تَ ازدٍاج از برادر بزرگ ترش زرنگ تر باشٌ-

 .خندیدم ٍ چیزی نگفتو
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البتٌ تًهینٌ يو گفت فعالً براشَن زٍدى ٍ باید درس عسل تهَم بشٌ کٌ نن يو تایید -
ٌ يا يو خَدشَن این طَری نی خَان ٌ م تَ . کردم ٍ گفتو بچ براش گفتو کٌ دلیل عجل

نطرح کردن نَضَع این بَدى کٌ نشخص شٌ عسل عرٍس خانَادى ی نا يستش تا یٌ 
 .کو خیال نًران راحت بشٌ کٌ براش خَاستگار نهیاد

 .پس عرٍس دٍم يو نشخص شد-

 .صدای احسان بَد، نهی دٍنو ِکی اٍند کٌ نتَجٌ نشدیو

 .اٍندی پسرم؟ بشین برات چای بریزم: نانان

 :خَاست بلند شٌ کٌ نذاشتو ٍ گفتو

 .نن نی ریزم نانان-

 :نگايی بٌ چای انداخت. چای رٍ کٌ ریختو گذاشتو جلَش. احسان کنار نانان نشست

 .چای بخَریو یا خجالت؟ دست گلت درد نکنٌ-

 :لبخندی زدم

 .نَش جان -

احسان تَ جهع با احترام زیادی با نن برخَرد نی کرد؛ . نانان با لبخند نگايهَن نی کرد
يهیشٌ نیگٌ ابراز عشق ٍ عالقٌ . انا از برخَرد جلف زن ٍ شَير تَ جهع خَشش نهیاد

يهین کٌ تَ . البتٌ نن يو نظرش رٍ قبَل دارم. بٌ يهسر باید تَ خلَت خَدشَن باشٌ
تهام نسائل نظر نن رٍ نی پرسٌ ٍ نشَرت نی کنٌ، این کٌ جایگاى نن تَ زندگیش کانالً 

ٌ ی عالقٌ ی زیادش يست حتهًا کٌ نباید . برای اطرافیان نشخص شدى، خَدش نشَن
خدا رٍ شکر تَ این نَرد يو با يو تَافق . جلَ دیگران جار بزنٌ کٌ نن رٍ دٍست دارى

 .داریو
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 نظر تَ چیٌ عزیزم؟: نانان

 ببخشید حَاسو نبَد، در چٌ نَرد؟-

 .نیگو، اگٌ نَافق باشی عرٍسی تَن يهین جا باشٌ: نانان

 .قطعًا عرٍسی تَ باغ بٌ این بزرگی ٍ قشنگی خیلی بًترى

 .خیلی  يو خَبٌ-

 .اگٌ دٍست نداری باغ لَاسَن يو يست: احسان

 :سری تکَن دادم

 .چرا دٍست نداشتٌ باشو؟ يهین جا خَبٌ-

 .عرٍسی نن ٍ عسل يو باید این جا باشٌ-

 .نًران بَد کٌ با خندى این حرف رٍ زد

 .شها اٍل باید خَدت رٍ ثابت کنی تا بعد: نانان

 :احسان سری تکَن داد ٍ بٌ تایید از حرف نانان گفت

 .باید نشَن بدی کٌ نی تَنی یٌ زندگی رٍ ادارى کنی. نانان راست نیگٌ-

 :نًران دنغ شدى گفت

 بٌ نظرت از پِسش برنیَندم؟! داداش، تَ شرکت کٌ تهام کاريا رٍ نی ریزی سر نن-

 :احسان ابرٍیی باال انداخت

 .ننظَرم فقط کار نیست-
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ٌ ی تَ. احسان درست نیگٌ: نانان  .دختر نردم با يزار انید ٍ آرزٍ نیاد خَن

 :با لبخند گفتو

 ای بابا چرا داداشو رٍ نثل ُنجرم يا دٍرى کردین؟-

ٌ م رٍ بَسید  :نًران اٍند کنارم، خو شد ٍ گَن

 !قربَن خَاير گلو برم-

 .خدا نکنٌ-

 :صندلی کنارم رٍ کشید بیرٍن ٍ نشست

ٌ ی عرٍس. نگٌ این کٌ تَ بٌ فکر نن باشی-  .نانانو کٌ رفتٌ تَ جبً

 .پس چی فکر کردی؟ عسل برام نثل افسانٌ ٍ آیداست! بس کن نًران: نانان

 .درضهن برٍ خدا رٍ شکر کن کٌ عهٌ تًهینٌ راضیٌ: احسان

 :نًران پَفی کشید ٍ گفت

 !ٍای داداش، دلو برای اٍن بدبختی کٌ در آیندى داناد تَ نیشٌ نی سَزى-

احسان . نانان ٍ نًران زدند زیر خندى، نن يو با چشو يای گردشدى نگايشَن نی کردم
 :لبخند عهیقی نشست رٍ لبش ٍ گفت

اٍالً شاید خدا نخَاست نا دختر داشتٌ باشیو، دٍنًا اگٌ يو داشتیو قطعًا بیشتر از عهٌ -
 .ٍ شَيرش برای ازدٍاج دخترم سخت نی گیرم

با . خالصٌ این قدر گفتند ٍ خندیدند تا نانان تذکر داد کٌ دیرٍقتٌ ٍ باید بخَابیو
بعد از نسَاک زدن برگشتو بٌ اتاق ٍ تایهی کٌ احسان رفت تَ . احسان بٌ اتاقش رفتیو
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رٍ تختش . سرٍیس، لباسو رٍ با تاپ ٍ شلَار سبزرنگی کٌ راحت ٍ گشاد بَد عَض کردم
کلی سَال ازم . گَشيو رٍ برداشتو ٍ جَاب پی ِام يای سَگل رٍ دادم. دراز کشیدم

ٌ خیری گَشيو رٍ کنار . پرسیدى بَد ٍ نن يهٌ رٍ تَ یٌ پی ِام جَاب دادم با شب ب
. بٌ پشت خَابیدى بَدم ٍ بٌ اتفاقات انرٍز فکر نی کردم کٌ احسان بیرٍن اٍند. گذاشتو

آباژٍر رٍی پاتختی رٍ رٍشن کرد ٍ . لَستر اتاق رٍ خانَش کرد. بٌ دست ياش کرم زد
 :کنارم بٌ پشت دراز کشید. نَر زردرنگی اتاق رٍ کهی رٍشن تر کرد

 بٌ چی فکر نی کنی؟-

 :بدٍن نکث گفتو

 .بٌ خَدنَن-

ٌ ای رسیدی؟-  بٌ نتیج

ٌ گیری نداشت؛ فقط داشتو بٌ نسئَلیت يام در قبال تَ ٍ زندگیهَن فکر نی کردم، - نتیج
 .خیلی نی ترسو. این کٌ نی تَنو از پِسش بربیام یا نٌ

 :دستو رٍ گرفت

نن کنارتو، کهکت نی کنو؛ یعنی باید يردٍنَن بٌ يو کهک کنیو، نعنی زندگی نشترک -
 .يهین نیشٌ دیگٌ

 .آرى، راست نیگی-

ٌ گاى سرش قرار داد ٍ صَرتش رٍ آٍرد جلَ ٍ تَ چندسانتی صَرتو قرار  دستش رٍ تکی
 :گرفت

 از چی ناراحتی عزیز نن؟-
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ٌ چی-  .نهی دٍنو. از يه

ٌ م رٍ نَازش کرد  :با دست چپش گَن

 باشٌ؟. دیگٌ بٌ چیزی فکر نکن. نن يهیشٌ يستو نی خَام بدٍنی کٌ تنًا نیستی-

يهین کٌ گفت يهیشٌ يست، تنًام . نهی خَاستو با استرس ٍ ترس يام ناراحتش کنو
شاید خَدش فًهیدى بَد کٌ نیاز دارم تا از زبَنش . نهی ذارى، باعث شد دلو قرص بشٌ

. چشو يام رٍ باز کردم ٍ لبخندی بٌ رٍش زدم کٌ اٍن يو جَابو رٍ با لبخند داد. بشنَم
 :انگشت شستش رٍ آرٍم رٍی لبو کشید، با شیطنت گفت

 اجازى يست؟-

ٌ نَن کٌ بٌ صفر رسید، چشو  يام رٍ . با لبخند بًش اجازى دادم ٍ نزدیک تر شد فاصل
کهی . نهی دٍنو چرا، با این کٌ دٍست داشتو يهرايیش کنو؛ انا آرٍم نَندم. بستو

 :فاصلٌ گرفت، تَ گَشو زنزنٌ کرد

 .خیلی دٍستت دارم-

ٌ ی ریزش رٍ احساس کردم. تهام ٍجَدم آرٍم گرفت نن رٍ . چشو يام بستٌ بَد. بـ ـَس
ٌ ی عهیقی کٌ بٌ پیشَنیو زد، ازم فاصلٌ . نی بَسید ٍ نی گفت دٍستو دارى با بـ ـَس

ٌ ش چسبَند ٍ نَيام رٍ بٌ بازی گرفت. گرفت، چشو يام رٍ باز کردم  :سرم رٍ بٌ سین

ٌ قدر - باید اعتراف کنو کٌ ٍقتی نًران از دختری کٌ شاید در آیندى داشتٌ باشیو گفت، چ
 .خَشحال شدم

سرم رٍ بلند کردم ٍ با نگايی بٌ چشو ياش کٌ تَشَن خَشحالی نَج نی زد، با لبخند 
 :گفتو

 حاال کَ تا اٍن  نَقع؟-
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 .چشو رٍ يو بذاری زنان نی گذرى: احسان

خیلی زٍد بٌ خَاب . سرم رٍ بٌ جای اٍلش برگردٍند ٍ نن با آرانش چشو يام رٍ بستو
 .رفتو

*** 

ٌ ی فانیل ياشَن . کنار آیدا ٍ نانان نشستٌ بَدم نراسو سالگرد اسفندیار بَد ٍ يه
ٌ ای بَد کٌ درگیر نراسو بَد ٍ نن خیلی کو نی دیدنش. اٍندى بَدن . احسان دٍ يفت

ٌ ی پیش قبل از سفرش بٌ آلهان بَد ٌ خاطر شرکتش . آخرین باری کٌ دیدنش، يفت ب
چَن دیشب دیرٍقت رسیدى بَد نذاشت برم دنبالش ٍ انرٍز صبح . نجبَر بَد برى

 .ندیدنش تَ این یٌ يفتٌ خیلی سخت گذشت. باالخرى با دیدنش قلبو آرٍم گرفت

ٌ خانو، آقا احسان گفتن بگو برید باال-  .نثل این کٌ کاری دارن. افسان

 .خیلی سریع بلند شدم

 .نهنَن زيرا جَن-

ٌ م کردند بٌ اتاقش کٌ . رٍ بٌ آیدا ٍ نانان بااجازى ای گفتو کٌ اٍن يا يو با لبخندی بدرق
ٌ يایی . رسیدم، چند ضربٌ بٌ در زدم ٍ احسان بفرناییدی گفت سرش پایین بَد ٍ برگ

 .جلَش بَد

ٌ يا رٍ برسَن بٌ انیر: احسان  ...این برگ

. سالم کردم. نفًهیدى بَد ننو ٍ يهین کٌ چشهش بٌ نن خَرد حرفش نصفٌ نَند
 :لبخندی زد

 !یٌ حالی از نا نپرسی. سالم خانو-
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 :رفتو جلَش ایستادم ٍ گفتو

 .دلو برات تنگ شدى بَد-

ٌ يا رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ خیلی سریع در آغَشو گرفت عطر تنش رٍ نفس کشیدم، . برگ
 :با صدای آرٍنی گفت. دٍست داشتو تا ابد اٍن جا بهَنو

 .انتیاز شرکت رٍ فرٍختو. نن يو يهین طَر عزیزم-

 :لبش رٍ رٍی پیشَنیو گذاشت ٍ گفت. با تعجب نگايش کردم

ٌ قدری شلَغ بشٌ کٌ از زندگیو، از تَ . قبالً بٌ نانان گفتٌ بَدم- دیگٌ نهی خَام سرم ب
با این کٌ کالً درگیر بَدم، تهام فکرم تَ . این یٌ يفتٌ خیلی سخت گذشت. غافل بشو

 .بَدی

ٌ ی عهیقی بٌ پیشَنیو زد با صدای در با اکراى نن رٍ از . حرفش کٌ تهَم شد بـ ـَس
ٌ يایی رٍ . خَدش جدا کرد ٍ بٌ سهت در رفت بعد از چند ثانیٌ دٍبارى برگشت ٍ برگ

 .کارش کٌ تهَم شد در رٍ بست. برداشت ٍ برد

 بریو پایین؟-

 :سری تکَن داد

 .انرٍز بگذرى این یٌ يفتٌ رٍ جبران نی کنو. بریو-

*** 

کنار نگار . تشخیص چًرى ش برای ننی کٌ عکسش رٍ با دقت دیدى بَدم کار سختی نبَد
 .نشستٌ بَد ٍ با يو صحبت نی کردن

 این دختِر برای چی اٍندى؟-
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 .آیدا بَد کٌ با حرص از اٍندن دٍست سابقش حرف نیزد

 دعَت بَدى؟-

ٌ ش با نگار - ٌ خاطر آشنایی قبلش با خانَادى ی عهٌ، رابط نٌ بابا، یٌ سالی آلهان بَدى ٍ ب
دخترى ی پررٍ اٍندى جلَ نانان با کلی عشَى نیگٌ . بیشتر شدى ٍ دٍست صهیهی شدن

 !غو آخرتَن باشٌ سیهین جَن

خَدش يو . آخرش رٍ با ادای خاصی گفت کٌ نتَنستو جلَی خَدم رٍ بگیرم ٍ خندیدم
 :خندى ش گرفت ٍ گفت

 !انیر يو نیگٌ تَ چرا حرص نی خَری، یٌ تسلیت نیگٌ نیرى-

 :زیر چشهی نگايی بٌ اٍن طرف انداخت

بذار چشهش دراد، داداشو چٌ . نهی دٍنو نگار چی بًش گفتٌ کٌ دارى نگايت نی کنٌ-
 !دختر خَب ٍ خَشگلی نصیبش شدى

ٌ يا بغلو جا نهیشٌ-  .آیدا جان يندٍن

 :چشو ياش رٍ گرد کرد

 .ٍاقعیت رٍ گفتو-

 .لطف داری عزیزم-

 :خندید

ٌ م رٍ از صبح درست ٍ . الکی نیست داداشو عاشقت- نن برم یٌ سر بٌ آنیتا بزنو، بچ
 .حسابی ندیدنش

 .رفت کنار نادرشَيرش کٌ آنیتا بغلش بَد ٍ براش حرف نی زد. سری تکَن دادم
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يهین کٌ سرم رٍ . نادر انیر زن نًربَنی بَد کٌ با نگايش يو انرژی نثبت نی داد
ٌ ای زد ٍ سرش رٍ چرخَند. چرخَندم، نگاى نًسا رٍ غافل گیر کردم . لبخند دستپاچ

از احساس خَدم ٍ احسان . برعکس آیدا، بَد ٍ نبَد نًسا برای نن فرقی نداشت
نراسو تهَم شدى بَد ٍ فانیل يای . نانان ٍ زن عهَ نشغَل صحبت بَدند. نطهئنو

. سیبی برداشتو ٍ شرٍع بٌ پَست کندن کردم. تنًا بَدم. نزدیک برای شام نَندى بَدند
ٌ ای از سیب رٍ برداشت  .داشتو ُبرشش نی زدم کٌ دستی تک

 .این سیب خَردن دارى: احسان

 .نَش جَنت-

 :نگايی بٌ صَرتش کٌ خستگی ازش نی بارید انداختو ٍ گفتو

 چرا نهیری یٌ کو استراحت کنی؟-

 .نٌ عزیزم، نًهَن داریو زشتٌ-

حاال اگٌ نن بَدم تا یٌ يفتٌ برام . نیو ساعت يو خَبٌ، خیلی از خَدت کار نی کشی-
 .استراحت تجَیز نی کردی

 :خندید ٍ دٍبارى یٌ تکٌ سیب برداشت

 .تَ فرق داری عزیزم؛ ٍلی باشٌ، اگٌ راضیت نی کنٌ نن نیو ساعت نی خَابو-

 .راضی شدم، حاال برٍ-

 :خندید ٍ بعد از خَردن سیب گفت

 .دستت درد نکنٌ، اگٌ کاری نداری برم دستَر رٍ اجرا کنو-

 :خندیدم
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 .اٍالً نَش جَن، ثانیًا کار خَبی نی کنی-

 .باشٌ، فعال حرف حرف تَئٌ-

 .در آخر دیدم کٌ نًسا با کنجکاٍی نگايهَن نی کرد. رٍ بٌ جهع بااجازى ای گفت ٍ رفت

با لبخند نگايی بٌ آنیتای ناز ٍ تپل انداختو ٍ . آیدا با آنیتا برگشت ٍ کنارم نشست
 :گفتو

 خانو خَشگلٌ نهیای بغلو؟-

 .دست يام رٍ باز کردم ٍ آنیتا با ذٍق کلهات نانفًَنی گفت ٍ خَدش رٍ انداخت بغلو

 .آنی نانان، زن دایی رٍ اذیت نکنی: آیدا

 :اخو نصنَعی کردم

 آخٌ این فرشتٌ چٌ اذیتی دارى؟-

نگار يهراى نًسا بٌ . آیدا لبخندی زد ٍ نَزی برداشت ٍ شرٍع بٌ پَست کندن کرد
 .طرفهَن اٍند

ٌ جَن این کَچَلَ رٍ نیدی بٌ نا؟ البتٌ با اجازى ی نانانش: نگار  .افسان

 .نال خَدتَن: آیدا

نگار با آنی نشغَل شد ٍ رٍی نبل کناریو نشست، . خندیدم ٍ آنيتا رٍ دادم دستش
 :با نگايی بٌ نًسا گفت. نًسا يو کنارش

ٌ جَن، نًساجَن دٍستو-  .افسان

 :رٍ بٌ نًسا گفت
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ٌ جَن يهسر احسان يستن-  .افسان

 :با لبخند گفتو

 .خَشبختو-

رفتار نگار نسبت بٌ قبل . اٍن يو سرش رٍ تکَن داد ٍ با صدای آرٍنی جَابو رٍ داد
بًتر شدى بَد ٍ با احترام با نن برخَرد نی کرد، دلیلش يو نانزدیش با نردی بَد کٌ از 

تَ نراسو . فانیل يای عهٌ فرٍغ يستش ٍ يهسرش رٍ یٌ سال پیش از دست بَد
ٌ قدر دٍستش دارى  .حضَر داشت ٍ از نگاى ياش بٌ نگار نشخص بَد کٌ چ

 .عهٌ نی گفت آقا شًرام نی خَاد ایران زندگی کنین: آیدا

 .نن يو کانالً راضیو ایران زندگی کنو. آرى: نگار

 .علت نرگ خانهشَن چی بَدى؟ البتٌ ببخشید پرسیدم: آیدا

 .سرطان داشتٌ، خدا بیانرزتش. نٌ بابا: نگار

 :ٍاقعًا نتاسف شدم؛ انا برای عَض کردن بحث گفتو

 .خَشبخت بشین نگارجَن-

 :نگار خندید ٍ گفت

 .نهنَن، شها يو يهین طَر-

ٌ ی نًهَن يا . خَشحال شدم کٌ کدٍرتی بینهَن نیست. تشکر کردم بعد از شام يه
نن يو علیرغو نیل احسان ٍ نانان بٌ يهراى ناى بانَ با عهَ ٍ زن عهَ . قصد رفتن کردند

البتٌ ناگفتٌ نهاند کٌ احسان قصد داشت خَدش بیاد؛ انا بٌ اصرار نن . برگشتیو خَنٌ
 .نبنی بر خستگی زیادش ٍ کو خَابی بٌ سختی راضی شد کٌ نیاد
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*** 

يهین کٌ سپیدى جَن گفت کٌ نی تَنو چشو يام رٍ باز کنو، آرٍم پلک يام رٍ از يو جدا 
زیبا شدى بَدم؛ . کردم ٍ باالخرى بعد از ساعت يا چًرى ی گریو شدى ی خَدم رٍ دیدم

نَيام يایالیت شدى ٍ بٌ طرز سادى ای جهع شدى بَد، جلَی نَيام کج زدى بَد، آرایش 
سپیدى با ذٍق . لبخندی رٍ لبو نشست. چشو يام دٍدی بَد ٍ رژ قرنزی رٍ لب يام بَد

 :دختريا رٍ صدا زد ٍ گفت

ٌ قدر ناز شدی-  !ناشاءاهلل، چ

 .سپیدى جَن عرٍسهَن ناز بَد: آیدا

 :سپیدى خندید

 .اٍن کٌ بلٌ-

سَگل درحالی کٌ چشو ياش . عسل ٍ سَگل يو اٍندن ٍ آیدا شرٍع کرد بٌ کل کشیدن
 :تَ گَشو گفت. برق نی زد اٍند ٍ بغلو کرد

 .خیلی خَشحالو. خَشبخت بشی عزیزم-

 !آخ جَن يندی شد: عسل

ٌ تاشَن دقت کردم، ٍاقعًا زیبا ٍ شیک شدى بَدن. يهٌ بٌ حرفش خندیدیو . بٌ ير س
 .گَشی آیدا زنگ خَرد. چندتا عکس با يو انداختیو

ٌ جان، احسان بَد گفت اٍندى ٍ نیگٌ فیلهبردار گفتٌ قسهتی از فیلو بًترى تَ : آیدا افسان
 .ٍرٍدی آرایشگاى باشٌ
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. استرس داشتو، احسان تا بٌ حال با این رنگ نَ ٍ آرایش ندیدتو. سری تکَن دادم
ٌ خاطر نختلط بَدن نراسو، لباسو رٍ تقریبًا پَشیدى . سَگل کهکو کرد تا شنلو رٍ بپَشو ب

آستین يای گیپَرش جلَى ی بسیار زیبایی بٌ . ٍ از یٌ ژٍرنال فرانسَی انتخاب کردم
تَری کٌ بٌ پشت نَيام ٍصل شدى با آستینای لباسو ست شدى ست ٍ . لباس دادى بَد

 .گیپَرى

 .باید برای آقااحسان دعا کنیو: سَگل

 چرا؟-

 :سَگل با شیطنت ابرٍیی باال انداخت ٍ گفت

 !یٌ ٍقت غش نکنٌ از دیدن عرٍسش-

 :ير سٌ زدن زیر خندى ٍ نن يو با حرص ٍ لبخند گفتو

 !نسخرى-

ٌ ای کٌ يهدیگٌ رٍ دیدیو رسید نگاى نافذش تَ . قلبو بی ٍقفٌ تند نی زد. باالخرى لحظ
 .لبخند عهیقی زد ٍ اٍند رٍبرٍم ایستاد. نگايو نشست

 .خَشگل تر شدی عزیزم: احسان

 :لبخندی زدم ٍ با صدای ضعیفی گفتو

 .تَ يو يهین طَر-

با دست ياش صَرتو رٍ قاب . خجالت نی کشیدم ٍ خَدم يو دلیلش رٍ نهی دٍنستو
 :نفس عهیقی کشید ٍ بٌ يهَن حالت گفت. گرفت ٍ پیشَنیو رٍ بَسید

 .دٍستت دارم-
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ٌ جز نن ٍ احسان ٍ خانهی کٌ از نا فیلو . ضربان قلبو از شدت يیجان تندتر شد ب
بعد از لحظاتی کٌ برای نن خیلی طَالنی اٍند، با اکراى ازم جدا . نی گرفت کسی نبَد

کفش يام يفت سانتی بَد ٍ راى رفتن . شنلو رٍ رٍی سرم انداخت ٍ دستو رٍ گرفت. شد
 .در ناشین رٍ برام باز کرد ٍ خَدش يو سَار شد. رٍ برام راحت تر کردى بَد

ٌ قدر این فیلهبردار دستَر داد. آخیش حاال راحت شدیو: احسان  !چ

برگشت ٍ نگايو رٍ غافلگیر . با لبخند نگايش نی کردم ٍ بٌ غرغرياش گَش نی دادم
 :چشهکی زد. کرد

 .اگٌ اٍن جا تنًا نبَدیو، احتهاالً بٌ نراسو نهی رسیدیو-

 :خجالت کشیدم ٍ بٌ اعتراض اسهش رٍ صدا زدم کٌ خندید ٍ گفت

 .جانو؟ خب حق بدى عزیزم، تَ این یک سال تا بٌ حال این شکلی ندیدى بَدنت-

 :استارت ناشین رٍ زد ٍ ادانٌ داد

 .درضهن شها قَل دادی کٌ دیگٌ رنگ عَض نکنی ٍ خجالت نکشی -

 :خندیدم ٍ گفتو

 .چشو-

 :با عشق نگايو کرد ٍ گفت

 .فدای خندى يات-

 االن نی ریو آتلیٌ؟. خدا نکنٌ-

ٌ م زد ٌ ای بٌ رٍی حلق  :دستو رٍ گرفت ٍ بـ ـَس
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 .قرارى تَ یٌ باغ عکس يانَن رٍ بگیریو-

 :لبخندی حاکی از رضایت زدم

ٌ چیز-  .نهنَنو احسان، بابت يه

 :دستو رٍ فشرد ٍ گفت

 .نن از تَ نهنَنو کٌ شدی عشق زندگیو-

*** 

ٍقتی جلَی خَنٌ رسیدیو، . بعد از کلی عکس ٍ یٌ کلیپ، عکاس رضایت داد کٌ برگردیو
ٌ يای نًران شرٍع شد بٌ حدی شلَغ بَد . احسان پیادى شد ٍ در رٍ برام باز کرد. برنان

. نیز ٍ صندلی يا خیلی زیبا ٍ شکیل بَدن. کٌ نیو ساعت طَل کشید تا بریو داخل باغ
. دکَر باغ این قدر قشنگ شدى بَد کٌ دٍست داشتو ساعت يا بشینو ٍ نظارى گرش باشو

احسان کهکو کرد تا شنلو رٍ . بٌ جایگايی کٌ برای نا درست کردى بَدن رسیدیو
تَر رٍی نَيام تقریبًا پشت نَيام رٍ پَشَندى بَد ٍ این تا حدٍدی خیالو رٍ . دربیارم

 :احسان با لبخندی کنارم نشست. راحت تر نی کرد

 تشنٌ نیستی؟-

 :نگايی بٌ چشو يای براقش انداختو

 .نٌ-

نانان با لبخند . آیدا ٍ سَگل بٌ يهراى چند دختر دیگٌ ٍسط درحال ينرنهایی بَدند
 :عهیقی بٌ طرفهَن اٍند
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ٌ چیز يست. الًی کٌ خَشبخت بشین- نطهئنو از صبح چیزی نخَردی، . رٍی نیز يه
 آرى؟

 .چرا، نايار خَردم-

 .خالصٌ ضعف نکنی نادر: نانان

 :خندیدم

 .چشو، نگران نباشین-

 .پیشَنیو رٍ بَسید، درحالی کٌ اشک تَ چشو ياش جهع شدى بَد از نا فاصلٌ گرفت

 احسان، بریو بٌ نًهَن يا خَش آند بگیو؟-

 .بریو عزیزم-

بلند شدیو ٍ دست تَ دست يو بٌ سهت نیزيا رفتیو ٍ بٌ تک تک نًهَن يا 
. نیزی کٌ عهَ ٍ زن عهَ با نانان نشستٌ بَدند نزدیک بٌ نا بَد. خَش آندگَیی گفتیو

 :آنیتا نشست بغل احسان ٍ گفت. بعد از خَش آندگَیی دٍبارى نشستیو

 دایی خَشتل شدم؟-

 .آرى عزيِز دایی-

 :دستی بٌ نَيای فرشدى ش کشیدم

 .نثل پرنسس يا شدی آنی خانو-

آنیتا با ذٍق خندید کٌ باعث شد دلو براش ضعف برى ٍ در یٌ حرکت از دست احسان 
ٌ ی رقـــص بردش. کلی برانَن شیرین زبَنی کرد. بکشهش بیرٍن . آیدا اٍند ٍ بٌ بًان
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. دی جی آينگ يای شادی نی خَند ٍ تقریبًا تهام نًهَن يای حاضر ٍسط نی رقصیدند
 .با اشارى ی نًران دی جی نَزیک الیتی رٍ برای رقـــص دٍنفرى انتخاب کرد

نَبتی يو کٌ باشٌ، نَبت عرٍس ٍ . خب خانو يا ٍ آقایَن از فاز بیاین بیرٍن: نًران
 .دٍنادى

 .يهٌ خندیدند

 .این پسر عَض نهیشٌ: احسان

 :خندیدم کٌ گفت. ٍ سری تکَن داد

 آنادى ای؟-

 .آرى-

بٌ پیست رقـــص . بلند کٌ شدیو، يهٌ دست نی زدند ٍ نًران ٍ عسل سَت نی زدند
ٌ ش گذاشتو ٍ . کٌ رفتیو، احسان دستو رٍ با دستش قفل کرد ٌ م رٍ رٍی شَن دست دیگ

 .خَب شد سَگل قبالً این رقـــص رٍ بًو یاد دادى بَد. شرٍع کردیو

اصالً فکرشو نهی کردم کٌ در . اٍلین باری کٌ دیدنت بٌ نظرم خیلی خشک ٍ جدی بَدی-
 .آیندى عاشقت بشو

. يهچنان آرٍم نی رقصیدیو ٍ نَزیک الیتی کٌ پخش نی شد يهٌ رٍ آرٍم کردى بَد
 :احسان لبخند کَتايی زد ٍ گفت

 .اتفاقاتی کٌ تَ زندگی نیفتٌ غیرقابل پیش بینی ان؛ نثل عشق نا-

 .درستٌ-
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ٌ ای تشکیل بدن ٍ  دی جی از زٍج يای جٍَن خَاست کٌ بیان تَ پیست ٍ دٍر نا حلق
سَگل ٍ سانان، آیدا ٍ انیر، شیدا ٍ سعید، یلدا ٍ فرزاد ٍ در آخر يو عسل . تانگَ برقصن

برعکس تهام عرٍس ٍ دٍناديا کٌ غرق در آرانش ٍ سکَت نی رقصن، . ٍ نًران اٍندن
نًران . نن ٍ احسان تَ حین رقصیدن از خاطراتهَن ٍ اٍایل آشنایی حرف نی زدیو

بعد از تانگَ ایرانی . نسخرى بازی درنی آٍرد ٍ بٌ نا نی خندید، آخر يو عسل ساکتش کرد
بعد از یٌ ساعت . رقصیدیو ٍ احسان بعد از شادباش نن، تهام دختريا رٍ شادباش کرد

ساعت یازدى شام سرٍ شد، نیز شام نا رٍ تَ . باالخرى فیلو بردار رضایت داد کٌ نا بشینیو
 :احسان تَ بشقابو کهی ساالد ریخت. یٌ قسهت جدا از نًهَن يا آنادى کردى بَدند

 .اٍل ساالد بخَر، نعدى ت اذیت نشٌ-

 :چنگالو رٍ تَ ساالد فرٍ کردم

 .اتفاقًا خیلی گشنهٌ-

 :لبخندی زد

 چی برات بکشو؟-

 :چشهکی زدم ٍ با شیطنت گفتو

 .نثل يهیشٌ، باقالی پلَ-

 :عهیق خندید

ٌ ش باید بخَری-  .از يه

بی ارادى يهین حرف رٍ بٌ زبَن آٍردم ! چشو يام گرد شد، نگٌ خرسو دى ندل غذا بخَرم
 :کٌ زد زیر خندى
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ٌ ش بخَرم؟-  یعنی نن يو خرسو کٌ نی خَام از يه

 نن ِکی يهچین حرفی زدم؟-

 :احسان با سرخَشی خندید

 !چرا نی زنی زیر حرفت عزیزم؟ گفتی دیگٌ-

ٍقتی دید عکس العهلی نشَن نهیدم، . قاشقی از باقالی پلَ ٍ نايیچٌ آٍرد جلَی دينو
 :قاشق رٍ بٌ لبو زد

 .دستو خشک شد خَشگلٌ-

يهین کٌ قاشق رٍ از دينو آٍرد بیرٍن صدای فیلو بردار . خندیدم ٍ دينو رٍ باز کردم
 :اٍند کٌ گفت

 !عالی بَد-

 :خندید ٍ گفت. با تعجب بٌ سهتی کٌ ایستادى بَد ٍ دٍربین دستش بَد برگشتیو

خَشبختانٌ بدٍن این کٌ نن بگو . باالخرى باید یٌ سکانس از شام خَردنتَن نی گرفتو-
 .چی کار کنین، ژست خَدتَن جالب دراٍند

با این حرف فیلو بردار زدم زیر خندى کٌ احسان ٍ خانِو يو از خندى ی نن بٌ خندى 
ساعت یک نصف شب . بعد از شام نًهَن يا تک تک کادٍياشَن رٍ نی آٍردنذ. افتادند

نراسو بٌ خَبی . بَد کٌ نًران با دی جی صحبت کرد ٍ دٍبارى شرٍع بٌ رقـــص کرددد
ٌ قدری خَب ٍ عالی بَد کٌ تهام لحظات ٍ اتفاقاتش تَ  برگزار شد، درٍاقع يهٌ چیز ب

ٌ ی نا نی رفتیو. ذينو ثبت شد  .ساعت سٌ صبح بَد کٌ بٌ سهت خَن

 :احسان نگاى عهیقی بٌ چشو يام کرد ٍ گفت
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ٌ ای عزیزم؟-  خست

 :لبخندی بٌ نًربَنی کالنش زدم ٍ گفتو

ٌ کو-  .ی

 .بذار از دست اینا خالص بشیو، رفتیو خَنٌ استراحت کن-

 :خندیدم ٍ با نگايی بٌ ناشین نًران گفتو

 .بعید نی دٍنو از دستشَن خالص بشیو-

ٌ ی نا بَدیو. خندید ٍ چیزی نگفت عهَ دست احسان . بعد از یٌ ساعت يهٌ جلَی خَن
 :رٍ گرفت

 .نراقبش باش ٍ خَشبختش کن. دخترنَن رٍ سپردم دستت-

 .چشو عهَجان: احسان

. عهَ پیشَنیو رٍ بَسید ٍ رفت. عهَ رٍ جای بابا دیدم. اشک تَ چشو يام جهع شد
 .نانان ير دٍنَن رٍ بَسید

 .احسان نادر، دخترم رٍ بٌ تَ سپردم. خَشبخت بشین: نانان

 .نثل چشو يام نراقبشو. نهنَن نانان: احسان

 :نانان بغلو کرد ٍ تَ گَشو گفت. اشک يام پایین ریخت

 چرا گریٌ نی کنی؟. قربَنت برم نادر-

 .خدا نکنٌ-
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نًران ٍ آیدا يو اٍندند، بٌ ترتیب از يهٌ . از يو جدا شدیو ٍ دستی بٌ صَرتو کشیدم
دلو برای بابا . خداحافظی کردیو ٍ نًهَن يا يهٌ بعد از آرزٍی خَشبختی برانَن رفتند

ٌ حدی ناراحت بَدم کٌ از چًرى م . دٍست داشتو االن حضَر داشت. تنگ شدى بَد ب
خَنٌ يهَن دیزاینی رٍ داشت کٌ . احسان دستو رٍ گرفت ٍ داخل رفتیو. نشخص بَد

بٌ . احسان يهچنان ساکت بَد ٍ چیزی نهی گفت. بٌ کهک سَگل ٍ آیدا چیدى بَدم
دختر . نشستو رٍ صندلی نیز تَالت ٍ با ناراحتی بٌ آینٌ نگاى کردم. اتاقهَن رفتیو

دستو بٌ سهت نَيام . بغضو گرفت. زیبایی رٍ دیدم کٌ پدرش نبَد تا عرٍسیش ببینٌ
دست احسان رٍ دست يام نشست ٍ . با حرص سنجاق يا رٍ بیرٍن نی کشیدم. رفت

 .نتَقفشَن کرد

 .نن بازشَن نی کنو: احسان

 .دیگٌ نتَنستو خَدم رٍ نگٌ دارم ٍ با صدای بلندی زدم زیر گریٌ

بعد چند لحظٌ دست احسان تَ نَيام . سرم رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ از تٌ دل گریٌ کردم
 :فرٍ رفت ٍ شرٍع بٌ نَازششَن کرد

نی دٍنو سختٌ، نهی خَام حرف بیخَد بزنو؛ انا نطهئن باش پدرت االن خیلی -
 .خَشحالٌ ٍ بی تابی تَ قطعا نهی ذارى این خَشحالی دٍٍم داشتٌ باشٌ

دستهالی از رٍ نیز . سرم رٍ بلند کردم ٍ با چشو يای گریَنو تَ چشو ياش زل زدم
 .برداشت ٍ اشک يام رٍ پاک کرد

 .پاشَ عزیزم یٌ دٍش بگیر، بخَاب: احسان

لباس يام رٍ درآٍردم ٍ زیر . بی يیچ حرفی بلند شدم ٍ بٌ سهت سرٍیس اتاقهَن رفتو
آب گرم کٌ از رٍی پَستو رد نی شد، خستگی رٍ از تنو برد ٍ حس خَبی بًو . آب رفتو
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ٌ م رٍ پَشیدم ٍ در رٍ باز کردم. داد . احسان رٍ تخت نشستٌ بَد. بعد از یٌ ربع حَل
 :يهین طَر کٌ نن رٍ دید بلند شد ٍ گفت

 .نیرم دٍش بگیرم-

کشَی لباس . نشستو پشت نیز تَالت نَيام رٍ خشک کردم. سری تکَن دادم
نگايو بٌ تخت دیزاین . راحتی يام رٍ باز کردم ٍ تاپ ٍ شلَارک سبزرنگی بیرٍن آٍردم

نٌ، باید با احسان حرف ... شدى نَن کٌ افتاد ناخَدآگاى استرس گرفتو؛ یعنی انشب
ِکِرم زدم ٍ با اضطرابی کٌ بٌ جَنو . اصالً آنادگیش رٍ نداشتو ٍ قطعًا درک نی کنٌ. بزنو

ٌ ای لباس پَشیدنش . در حهام کٌ باز شد حالو بدتر شد. افتادى بَد دراز کشیدم چند دقیق
رٍتختی . نن سهت چپ تخت ٍ پشت بًش بَدم، نهی دیدم چیکار نی کنٌ. طَل کشید

 :از پشت بغلو کرد ٍ تَ گَشو گفت. کٌ کنار رفت ضربان قلبو رفت باال

 چرا نی لرزی عزیزم؟-

ٌ پتٌ افتادم. نهی دٍنستو چی بگو  :بٌ تت

 ...ى...ن...نن-

 .برگرد ببینهت-

ٌ ی تی شرتش ثابت . دست ياش رٍ شل کرد ٍ نن آرٍم بٌ سهتش برگشتو نگايو رٍ یق
 .با شرنندگی نگايش کردم. پیشَنیو رٍ بَسید، نثل يهیشٌ آرٍم گرفتو. نَند

 ...تا تَ آنادگیش رٍ پیدا نکردی-

 :بین حرفش پریدم

 ...ير ٍقت تَ بخَای-
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 .با لبخندی کٌ رٍ لبش دیدم حرفو رٍ خَردم ٍ نگاى از چشو ياش گرفتو

 یٌ قَلی بًو نیدی؟-

 چٌ قَلی؟-

 :دٍبارى نگايو رٍ تَ چشو ياش دٍختو

 .این کٌ يیچ ٍقت تنًام نذاری-

ٌ ش چسبَند  :سرم رٍ بٌ سین

 .يیچ ٍقت؛ چَن در اٍن صَرت خَدم يو نابَد نیشو-

 .لبخند عهیقی رٍی لبو نشست ٍ با آرانش ٍ آسَدگِی خاطر بٌ خَاب رفتو

*** 

تَ این چند رٍز نعنی . چند رٍزی بٌ دعَت خانَادى يا گذشت ٍ کالً درگیر نًهَنی بَدیو
ٌ ی نن ٍ احسان يیچ فرقی نکردى. نسئَلیت رٍ بٌ خَبی درک کردم احسان بٌ . رابط

ٌ ی بعد بلیت سفر بٌ رٍسیٌ داریو؛ یعنی . نن احترام نی ذارى ٍ اصالً بٌ رٍم نهیارى يفت
ٌ ای . ناى عسلهَن انرٍز بعد کلی فکر با خَدم کنار اٍندم کٌ ٍقتشٌ زندگیهَن از یٌ نقط

شام فسنجَن با چند . احسان رفتٌ بَد شرکت، برای بررسی بعضی پرٍندى يا. شرٍع بشٌ
دٍش گرفتو ٍ بعد از خشک کردن نَيام آرایش نسبتًا . ندل ساالد ٍ دسر درست کردم

رفتو آشپزخَنٌ، قاشقی از . پیراين حریر صَرتی رنگی پَشیدم. غلیظی انجام دادم
. صدای ناشین اٍند ٍ فًهیدم احسان اٍندى. اٍم، خیلی خَب شدى. فسنجَن چشیدم

ٌ چیز خَب بَد، در . تَ رايرٍی جلَی در ٍرٍدی ایستادم، خَدم رٍ تَ آینٌ چک کردم يه
 :کٌ باز شد لبخندی زدم ٍ رفتو جلَ

 .خستٌ نباشی. سالم-
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 :يهین کٌ چشهش بٌ نن افتاد با برق عجیبی نگايو کرد ٍ لبخندی زد

 .نهنَن. سالم عزیزم-

 :کیفش رٍ از دستش گرفتو

 .بدى نن-

 :خندیدم ٍ با بدجنسی گفتو. دستش رٍ کشید عقب ٍ با یٌ حرکت بغلو کرد

 يی آقا دست يات رٍ شستی؟-

 :آرٍم خندید ٍ تَ گَشو گفت

 .خستگی م رفع شد-

ٌ ش رٍ سریع ٍ کَتاى بَسیدم  :ازش جدا شدم، گَن

 .تا تَ لباس يات رٍ عَض نی کنی نن يو شام رٍ نی کشو-

 .چشو بانَ، يرچی شها بگی-

 .نیز رٍ چیدم ٍ غذا رٍ کشیدم. با سرخَشی ٍارد آشپزخَنٌ شدم

ٌ بٌ ببین بانَی نا چٌ کردى-  !ب

 :بٌ سهتش برگشتو

 .چی فکر کردی؟ دختر يهٌ چی تهَم گیرت اٍندى-

 :سری تکَن داد

 .بلٌ قطعاً -
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دٍغ ٍ بطری آب رٍ از یخچال بیرٍن . دیس برنج رٍ از دستو گرفت ٍ رٍ نیز گذاشت
 .آٍردم ٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ نشستو

 خب چٌ خبرا؟-

 :بشقاب جلَی نن رٍ برداشت ٍ گفت

 .چندتا نَرد تَ پرٍژى جدید پیش اٍندى بَد کٌ خدا رٍ شکر رفع شد. يیچی سالنتی-

 .بشقاب رٍ جلَم گذاشت

 يهَنی کٌ دست نًرانٌ؟. نرسی-

 .آرى-

 .فرصت خَبیٌ براش-

 :قبل از این کٌ قاشق رٍ بذارى دينش گفت

 .انیدٍارم از پِسش بربیاد-

 .نطهئنًا برنیاد-

 .سری تکَن داد ٍ شرٍع بٌ خَردن غذا کرد

ٌ زٍر یٌ . شام رٍ با خندى ٍ شَخی خَردیو احسان برای خَدش دٍبارى برنج کشید ٍ ب
 .کفگیر يو تَ بشقاب نن خالی کرد

 !ِا، چی کار نی کنی احسان؟-

 :کانالً خَنسرد سرشَنٌ رٍ تکَن داد

 درست گفتو نٌ؟. قطعا از صبح تا االن چند قاشق غذا بیشتر نخَردی-
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 نن تنًایی يیچی از. حرفش ٍاقعًا درست بَد

 .گلَم پایین نهیرى ٍ فقط برای رفع گرسنگی چند لقهٌ نی خَرم

 :سری تکَن دادم

 .خب چی کار کنو، تنًایی نهی چسبٌ-

 :نًربَن نگايو کرد ٍ گفت

 .پس غذا رٍ کانل بخَر عزیزم-

عجیب بَد کٌ نثل يهیشٌ احساس نهی کردم زیاد . خندیدم ٍ دٍبارى شرٍع کردم
شام کٌ تهَم شد يهین کٌ خَاستو بلند شو، احسان دستش رٍ باال آٍرد ٍ . نی خَرم

 :گفت

 .تَ بشین-

 :خَدش ظرف يا رٍ جهع کرد ٍ گذاشت تَ سینک

ٌ ای بانَ، نن انجام نیدم-  .شها خست

 :خندیدم ٍ بلند شدم

 .اصالً خستٌ نیستو، با يو جهع نی کنیو-

ٌ م رٍ بَسید ٍ گفت  :گَن

 .چشو-

ٌ ی غذا رٍ تَ ظرف ریختو، احسان يو با کلی حرف ٍ تعریف ظرف يا رٍ تَ ناشین  اضاف
 .گذاشت
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 .تَ برٍ نشیهن نن يو نیام: احسان

ٌ يا رٍ باال ٍ . سری تکَن دادم ٍ بٌ نشیهن رفتو تی ٍی رٍ رٍشن کردم ٍ بی يدف شبک
نطهئنو کارم درستٌ ٍ . تَ فکر کاری کٌ نی خَاستو انجام بدم رفتو. پایین نی کردم

اٍن قدری احسان رٍ دٍست دارم کٌ تردید نداشتٌ باشو، فقط کهی استرسو اذیتو 
 .نی کرد کٌ نشاٍرم گفت کانالً طبیعیٌ

 کجا ِسیر نی کنی بانَ؟-

 .تکَنی خَردم؛ اصالً حَاسو بٌ اطرافو نبَد

 !این يو یٌ چای خَشهزى برای بانَی خَدم: احسان

 :لبخند عهیقی از لفظ بانَگفتنش رٍ لبو نشست

 .دست آقانَن درد نکنٌ-

 :سرخَش خندید ٍ کنارم نشست

 .نَش جَنت عزیزم-

. بٌ بًَنٌ خستگی رفتو تَ اتاق ٍ شرٍع بٌ آنادى شدن کردم. یٌ ساعتی فیلو نگاى کردیو
آرایش نسبتًا . کَتاى بَد ٍ جنس ابریشهی داشت. پیراين کَتاى سفیدرنگی پَشیدم

بٌ خَدم عطر زدم ٍ در آخر خَدم . غلیظی رٍ صَرتو انجام دادم ٍ نَيام رٍ باز گذاشتو
ٌ قدر زنان . لباسو خیلی باز بَد. رٍ کانل تَ آینٌ دیدم با استرس رٍ صندلی نشستو، يرچ

يهین کٌ خَاستو بلند شو ٍ لباسو رٍ عَض . نی گذشت بیشتر از کارم پشیهَن نی شدم
 .کنو، در باز شد

یًَ از جام بلند شدم کٌ صندلی با صدای خیلی بلندی تکَن خَرد کٌ خَشبختانٌ با 
سرم رٍ پایین ! ٍای یعنی از این بدتر نهی شد. دستو بٌ نَقع از افتادنش جلَگیری کردم
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. صدای قدم يای پاش اٍند کٌ نزدیک تر نی شد. عجیب بَد کٌ چیزی نهی گفت. انداختو
 :بعد از چند لحظٌ صدای آرٍنش بٌ گَشو رسید

ٌ يا شدی-  .نثل فرشت

خَشحال شدم کٌ خَشش اٍندى، کیٌ کٌ از تعریف نردش خَشحال نشٌ؟ سرم 
ٌ م سرم رٍ آٍرد باال ٍ نگايو تَ نگاى  يهچنان پایین بَد کٌ با قرارگرفتن دستش زیر چَن

 :سکَت رٍ جایز ندٍنستو ٍ زبَن بٌ اعتراف باز کردم. گرم ٍ نًربَنش نشست

. ٍ خیلی خَشحالو کٌ تَ بًو احترام گذاشتی...نن این يفتٌ خیلی فکر کردم...نن-
ٌ م بًت چند برابر شدى ٌ  يو بی  تَ. عالق  ...نن یٌ لحظ

احسان نزدیکو شد ٍ رد اشکو رٍ عهیق ٍ بااحساس . ناخَاستٌ اشکی از چشهو چکید
 :نحکو بغلو کرد. بَسید

 .نطهئن باش نن يزاربار بیشتر دٍستت دارم عزیزم-

 راستی االن این تیپ ٍ آرایشت چٌ نعنی دارى؟

لحنش شیطَن بَد، لبو رٍ گزیدم ٍ سرم رٍ دٍبارى انداختو پایین کٌ این دفعٌ صدای 
 :جدیش بٌ گَشو رسید

ٌ زٍر ٍ اکراى اتفاقی بیفتٌ - نن تا ير ٍقت يو طَل بکشٌ ننتظر . دلو نهی خَاد ب
 .نی نَنو

 :خجالت رٍ کنار گذاشتو ٍ سرم رٍ باال آٍردم

نی خَام نثل تهام زن ٍ شَيريا زندگیهَن از يهٌ لحاظ . نن فکريام رٍ کردم احسان
 .جدی بشٌ
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تَ نگايش خَاستن رٍ نی دیدم؛ انا انگار تردید داشت کٌ بٌ طرف تخت رفتو ٍ نشستو 
 :ٍ با دلخَری گفتو

 .نگٌ این کٌ تَ نخَای-

بعد چند . رٍ تخت دراز کشید، پشتو بًش بَد. دراز کشیدم ٍ پتَ رٍ رٍ سرم انداختو
 :ثانیٌ پتَ رٍ از رٍم کنار زد

ٌ جَری بگو؟ نهی خَام اذیت ... نن عاشقتو افسانٌ، تهام ٍجَدم تَ رٍ نی خَاد؛ ٍلی- چ
 .بشی عزیزم

 :نفس عهیقی کشیدم

 .نی دٍنو-

 نهی خَای بیشتر فکر کنی؟-

ٌ قدر فکر کردم کافی بَدى-  .يرچ

ٌ ای بًو انداخت، نی دٍنستو نرددى ٌ ش رٍ بَسیدم کٌ خندید ٍ بغلو کرد. نگاى کالف . چَن
بٌ حدی آرٍم . کو کو تسلیهش شدم. اٍلش کلی تَ گَشو حرف زد ٍ دٍستت دارم گفت

 .ٍ عاشقَنٌ پیش رفت کٌ تهام تصَرات غلطو از بین رفت

*** 

تکَنی خَردم کٌ . تَ آغَش احسان بَدم. صبح با درد شدیدی تَ ٍجَدم بیدار شدم
 :احسان بیدار شد، نهی دٍنو چی تَ صَرتو دید کٌ با نگرانی گفت

 خَبی عزیزم؟-

ٌ ی کهرم آخ بلندی گفتو  .اٍندم جَابش رٍ بدم کٌ با درد شدیدی تَ ناحی
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 .حالت خَب نیست نٌ؟ بذار لباس يات رٍ بیارم بریو دکتر-

 :دستش رٍ گرفتو

 .نٌ-

 !چٌ غلطی کردم؟! رنگ تَ رٍت نهَندى-

ٌ زٍر راضیش کردم کٌ کهکو کنٌ تا برم حهَم  .ب

*** 

. احسان یٌ دقیقٌ يو تنًام نذاشت ٍ نَاظبو بَد. بعد از خَردن صبحَنٌ حالو بًتر شد
. نهی دٍنستو دارى چی کار نی کنٌ. رٍ کاناپٌ دراز کشیدم ٍ احسان تَ آشپزخَنٌ بَد

صدای نَسیقی نالیهی کٌ از تی ٍی پخش نی شد باعث رخَت ٍ سنگینی چشو يام شد 
ٌ طَر بٌ خَاب رفتو  .ٍ نفًهیدم چ

*** 

احسان سریع تلفن رٍ برداشت ٍاز نشیهن خارج . با صدای زنگ تلفن از خَاب پریدم
ساعت پنج بَد ٍ نن سٌ ساعتی . نگايی بٌ ساعت انداختو کٌ چشو يام گرد شد. شد

دیگٌ خَابو نهی اٍند؛ انا جَن نداشتو بلند . پتَی نازکی رٍم انداختٌ بَد. خَابیدى بَدم
 :يهین کٌ چشو يای بازم رٍ دید گفت. دقایقی گذشت کٌ احسان برگشت. بشو

 بیدار شدی عزیزم؟-

 چرا زٍدتر بیدارم نکردی؟. آرى-

ٌ ای کٌ رٍش دراز کشیدى بَدم با صدای آرٍنی گفت  :نشست جلَی کاناپ
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تَ خَاب يو از درد نالٌ نی کردی، نهی دٍنی چی کشیدم تا . استراحت برات خیلی خَبٌ-
 .آرٍم بشی

ٌ م کشید ٍ . نفس عهیقی کشید تعجب کردم، پس چرا خَدم نفًهیدم؟ دستی بٌ گَن
 :ادانٌ داد

 االن خَبی؟-

 :سرم رٍ تکَن دادم

 .آرى-

 :با تردید پرسید

 نطهئنی؟ نریو دکتر؟-

 :لبخندی زدم

ٌ کو زیر دلو درد نی کنٌ کٌ اٍن يو طبیعیٌ-  .بٌ خدا راست نیگو، فقط ی

 :لبخند نًربَنی زد. دستش رٍ از زیر پتَ رد کرد ٍ دلو رٍ نَازش کرد

 .نرسی کٌ اجازى دادی نردت بشو. دیشب بًترین شب عهرم بَد-

برای نن يو دیشب بًترین شب . خجالت کشیدم ٍ نگاى از چشو يای براقش گرفتو
يرچند کٌ رفتار احسانو نزید بر علت . زندگیو بَد، شبی کٌ بی دلیل ازش ٍايهٌ داشتو

اٍن قدر بالطافت ٍ آرٍم عهل نی کرد کٌ ناخَدآگاى از ٍجَدش آرٍم شدم ٍ بیشتر . بَد
. عاشقش شدم؛ انا االن با این کٌ نال يو شدیو بازم نهی تَنستو جلَی خجالتو رٍ بگیرم

 :برای این کٌ حرف رٍ عَض کنو گفتو

 کی زنگ زد؟-
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 :خندید، انگار فًهیدى بَد قصدم چیٌ؛ انا بٌ رٍم نیاٍرد ٍ گفت

 .نانان بَد، برای شام دعَتهَن کرد-

سریع از جام بلند شدم کٌ زیر دلو تیر کشید کٌ . خَشحال شدم کٌ نانان رٍ نی بینو
 .باعث شد جیغی بکشو

 :با صدایی کٌ نگرانی تَش نَج نی زد گفت

 .االن نیرم لباس برات بیارم. ببین نیگو بریو دکتر، لج نی کنی-

سریع دستش . با این کٌ دردم خیلی زیاد بَد؛ انا آنی بَد ٍ االن احساس دردی نداشتو
 :رٍ گرفتو ٍ نانعش شدم

 .قسو نی خَرم االن خَبو. یٌ لحظٌ بَد-

 :نانطهئن نگايو کرد کٌ ادانٌ دادم

 .نن بٌ تَ يیچ ٍقت درٍغ نهیگو-

 :لبخند نحَی زد ٍ پیشَنیو رٍ بَسید

 .تَ این حال کٌ نی بینهت دیٍَنٌ نیشو. نی دٍنو عزیزم-

دست ياش رٍ دٍرم حلقٌ . لبخندی بٌ آرانش زندگیو زدم ٍ خَدم رٍ تَ بغلش جا دادم
 :نفس عهیقی تَ نَيام کشید. کرد ٍ سرش رٍ رٍی سرم گذاشت

 .عاشق نَياتو-

 :با شیطنت اخهی کردم ٍ گفتو. خندیدم ٍ گردن رٍ گرفتو باال تا بتَنو ببینهش

 فقط نَيام؟-
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ٌ ای بٌ بینیو زد ٍ گفت. خندید  :با انگشتش ضرب

 !شیطنت عَاقب دارى يا خانهی-

اگٌ دیرٍز این حرف رٍ نی زد قطعًا خجالت نی کشیدم، االن يو با . ننظَرش رٍ فًهیدم
این کٌ دیشب اٍن اتفاق افتاد بازم کهی شرم داشتو؛ ٍلی دٍست داشتو بٌ حرف 

نشاٍرم پیش برم ٍ نثل تهام زن يایی کٌ برای شَيرشَن ناز نی کنن باشو؛ پس با ناز 
ٌ ش گذاشن  :چشو غرى ای رفتو کٌ بلند خندید ٍ سرم رٍ دٍبارى رٍی سین

 .نازتو خریداریو بانَ-

احسان نَيام رٍ کٌ نَازش نی کرد کٌ باعث شد . لبخندی از خَشبختی ٍ عشق زدم
 :چشو يام سنگین بشن؛ انا قبل از این کٌ خَابو ببرى ازش جدا شدم

 حاضر شیو بریو؟-

احسان کٌ اشتیاقو رٍ دید نَافقت کرد ٍ بعد از یٌ ساعت حاضر ٍ آنادى بٌ سهت 
ٌ ی نانان رفتیو ٌ ی احسان بَد با شلَار نشکی تنگ ٍ شال . خَن کت کرم رنگی کٌ سلیق

ٌ ياش کرنی بَد پَشیدى بَدم  .نشکی رنگی کٌ لب

 .خیلی ٍقتٌ نرفتو شرکت-

 :صدای آينگ رٍ کو کرد ٍ گفت

 .سَگل خانو کٌ برات خبر نیارى-

 .خبر از يهٌ چی يو نیارى؛ ٍلی دٍست دارم خَدم يو حضَر داشتٌ باشو. آرى-

 .حاال زٍدى برا کار. فعالً ناى عسلهَن رٍ نرفتیو-

 .يهین کٌ رسیدیو عسل نحکو بغلو کرد. خندیدم ٍ چیزی نگفتو
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خَبٌ دٍ رٍز پیش يهدیگٌ رٍ دیدین، برٍ کنار ٍرپریدى نی خَام خَاير خَشگلو رٍ -
 !ببینو

 .يهٌ بٌ ادايای نًران خندیدند

 :نانان با یٌ چشو غرى نًران رٍ ساکت کرد

 !تَ جرأت داری یٌ بار دیگٌ دخترم رٍ اذیت کن، اٍن ٍقت نن نی دٍنو ٍ تَ-

بعد از کلی خَش آندگَیی کٌ سر پا بَدیو احسان . با این حرف نانان عسل ذٍق کرد
 :گفت

 اگٌ بذارید بیایو تَ بًتر نیست؟-

 :بٌ شَخی این حرف رٍ زد؛ انا نانان سریع زد رٍ دستش

ٌ يا حَاس ٍاسٌ آدم نهی ذارن کٌ! خدا نرگو بدى-  !این بچ

 :يهٌ با يو گفتیو

 .خدا نکنٌ -

 :ٍقتی رضایت دادند بریو، احسان دستش رٍ رٍی کهرم گذاشت ٍ آرٍم گفت

ٌ خاطر تَ گفتو، خَب نیست زیاد سرپا باشی-  .ب

ٌ رٍز بیشتر عاشقش نیشو ٍ بابتش خدا رٍ . لبخندی بٌ نحبت صدا ٍ نگايش زدم رٍزب
 .شکر نی کنو

 .نگران نباش. االن خیلی دردم کهترى، نثل ير ناى کٌ نايیانٌ نیشو-

 :نفس عهیقی کشید
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 .خدا رٍ شکر-

هٌ بَد کٌ نهی فًهیدم عسل کنار گَشو چی نیگٌ ًَ نن ٍ احسان . تَ پذیرایی بقدری َيه
ٌ نفرى بَدیو ٌ ی س احسان با آقا انیر صحبت نی کردن ٍ حَاسشَن بٌ . ٍ عسل رٍ کاناپ

عسل يو سریع رٍش رٍ بٌ . نًران اٍند رٍ نبل تک نفرى کنار عسل نشست. نا نبَد
 .سهت نن برگردٍند

 .عسل خانو با نا بٌ از این باش کٌ با خلق جًانی: نًران

 :عسل بی اعتنا بًش گفت

ٌ جَن کی نی رین ناى عسل؟-  راستی افسان

 :نتعجب گفتو

 .فردا-

 :نًران نثل قاشق نشستٌ ٍسط حرفهَن پرید

از ٍقتی اٍندى این جا حرف نهی زنٌ، حرف يو بزنٌ تیکٌ . افسانٌ یٌ چی بًش بگَ-
 .نی ندازى

 .عسل اخو کرد ٍ يهچنان ساکت بَد

 چی شدى عسل جان؟-

 :عسل سرش رٍ انداخت پایین ٍ گفت

 .يیچی-

 :نًران با صدای خفٌ ٍ کهی عصبی گفت
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 .يیچی نشدى، اٍن ٍقت از دیشب جَاب تلفن يام رٍ نهیدی-

احسان کنار . دیدم این جا نهیشٌ حرف زد، بٌ یٌ بًَنٌ دست عسل رٍ گرفتو کٌ بریو باال
 :گَشو گفت

 .نَاظب خَدت باش -

ٌ نفرنَن تَ اتاق نًران بَدیو. با خجالت از کنارش بلند شدم  .چند دقیقٌ بعد ير س

 .بگَ داداشو چی کار کردى تا خَدم گَشش رٍ بپیچَنو. خب نا ننتظریو عسل-

 .از خَدش بپرس؛ کٌ نعلَم نیست سرش بٌ کجا گرنٌ: عسل

 :نًران کالفٌ گفت. بغض کردى بَد! عزیزم

 .بٌ علی خَدم نهی دٍنو. تَ بگَ بدٍنو سرم کجا گرنٌ-

ٌ ش گرفت ٍ خَدش رٍ تَ بغلو انداخت  :عسل گری

يهدیگٌ رٍ ... دیرٍز یٌ دختر اٍندى نیگٌ پام رٍ از زندگی نًران بکشو بیرٍن؛ چَن-
آدرس رستَران رٍ گفت، . اٍلش باٍر نکردم؛ ٍلی گفت باياش قرار دارى. دٍست دارن

يهَن ساعتی کٌ گفت رفتو؛ ٍ يهٌ چی رٍ بٌ چشو . نن يو کٌ شک افتاد بٌ جَنو
 .دیدم

 :نگايی بٌ نًران انداختو کٌ رنگ صَرتش بٌ سرخی نی زد

ٌ ش درٍغٌ. اٍن دختر یکی از شرکاست! خدای نن-  .نن بًت ثابت نی کنو کٌ يه

ٌ چیز ثابت شد،  بعد از این کٌ بٌ دختِر زنگ زد ٍ ير چی کٌ تَنست بارش کرد ٍ يه
ٌ ش بند اٍند ٍ سرش رٍ انداخت پایین ٍ با صدای ضعیفی گفت  :عسل گری

 .ببخشید-
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 :نًران با عشق نگايش کرد ٍ گفت. خندى م گرفت

 .نهی دٍنستو این قدر دٍستو داری عسل-

 :عسل بیشتر خجالت کشید ٍ بلند شد

 .بریو پایین-

 :نًران دستش رٍ کشید

 !کجا خانو؟ فعالً بیا بغل عهَ ببینو-

ٌ زٍر بغلش کرد عسل نشخص بَد . اصالً فکر کنو حضَر نن رٍ احساس نهی کردند. ٍ ب
نًران کٌ بـ ـَسٌ بٌ سر عسل زد برگشتو کٌ برم . براشَن خَشحال بَدم. آرٍم شدى

 .بیرٍن، عسل يینی کشید ٍ از نًران جدا شد

 :سریع برگشتو عقب

 چی شد؟-

ٌ يای رنگ گرفتٌ زیر لب حرفی بٌ نًران زد ٍ بٌ نن گفت  :عسل با گَن

ٌ ش تقصیر نًرانٌ- ٌ جَن، يه  ...نن از اٍن دختريایی نیستو کٌ. ببخشید افسان

 :فًهیدم ننظَرش چیٌ، سریع حرفش رٍ قطع کردم ٍ با اخهی نصنَعی گفتو

 .این چٌ حرفیٌ کٌ تَ نی زنی؟ نن يو تَ رٍ خَب نی شناسو، يو داداش شیطَنٌ رٍ-

ٌ ی آخر حرفو رٍ با لبخند ننظَرداری بٌ نًران گفتو نًران يو پررٍ، تا این حرف رٍ . تیک
 :شنید رفت پیش عسل ٍ گفت

 .افسانٌ از خَدنَنٌ. راست نیگٌ عزیزم-
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 .عسل بی حیایی نثارش کرد ٍ از اتاق بیرٍن رفت

اذیتش نکن نًران، نهی بینی خجالت نی کشٌ؟ درضهن عسل خیلی دختر حساسیٌ، -
 .باید حَاست بٌ کاريا ٍ حرف يات باشٌ

 :پیشَنی م رٍ بَسید

 .نن اٍن قدريا با آیدا راحت نیستو. خیلی خَبٌ کٌ تَ يستی-

 :لبخندی زدم

 .نن يو خیلی خَشحالو کٌ یٌ داداش خَشتیپ ٍ نًربَن ٍ شیطَن نصیبو شدى-

 شام نهی خَرین؟. شها این جایین-

نًران دم گَشو . صدای احسان بَد کٌ با نگرانی نشًَدی تَ صداش این جهلٌ رٍ گفت
 :خیلی آرٍم گفت

فکر کنو يو دلش برات تنگ شدى، يو حسَدیش شدى کٌ تنًاش گذاشتی ٍ اٍندی -
 .پیش داداشت

 :با صدای بلند گفت. خندیدم ٍ چیزی نگفتو

 .درضهن یادت باشٌ کٌ زنت خَاير ننٌ. بیا داداش حسَدی نکن-

احسان سری تکَن داد ٍ بٌ . سریع بیرٍن رفت ٍ ننتظر نهَند احسان جَابش رٍ بدى
 :دٍبارى چشو ياش پر از نگرانی شد. سهت نن برگشت

 چرا این قدر سرپایی؟. خَبی؟ نٌ، نثل این کٌ نی خَای نن رٍ دق بدی-

ٌ م رٍ گرفت ٍ سرم رٍ باال آٍرد  :چَن
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 .ينَز يو رنگ پریدى ای-

 :دست يام رٍ دٍر گردنش حلقٌ کردم، گفتو

 چرا خَدت رٍ ناراحت نی کنی؟. نن خَبو عزیزم-

 :کهرم رٍ نَازش کرد ٍ با لحن آرٍنی گفت

 ...اگٌ دٍبارى این جَری شدی حتهاً . انرٍز خیلی حالت بد بَد-

 :سرم رٍ تکَن دادم ٍ ٍسط حرفش پریدم

 .تَ کٌ پیشهی انگار آرانش تهام دنیا رٍ دارم. بٌ خدا خَبو-

خیلی دٍستش داشتو ٍ . سرم رٍ جلَ بردم ٍ با تهام عشقو عهیق ٍ طَالنی بَسیدنش
سرم رٍ کٌ عقب کشیدم، . بٌ نظرم درست ترین کار در جَاب تهام خَبی ياش يهین بَد

 :با آرانش خندید. چشو ياش رٍ باز کرد

 .حیف کٌ خَنٌ نیستیو-

 :چشو يام رٍ گرد کردم

 !خیلی پررٍیی-

 :بلند خندید ٍ گفت

درضهن این حرف يا بین زن ٍ شَيريا عادیٌ، کو کو عادت . راستش رٍ گفتو عزیزم-
 .نی کنی

. شام رٍ با خندى ٍ شَخی دٍر يو خَردیو. با یٌ چشو غرى ساکتش کردم ٍ پایین رفتیو
از یٌ طرف نانان ٍ از یٌ طرف . احسان کلی غذا برام کشید ٍ نجبَرم کرد يهٌ رٍ بخَرم

انرٍز يو فکر کنو از . نانان نی دٍنست کٌ اٍایل يیچ اتفاقی بینهَن نیفتادى. احسان
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خدا بگو چیکارت نکنٌ احسان، کلی خجالت . رفتار ٍ تابلَبازی يای احسان فًهید
 .کشیدم

*** 

 «دٍ سال بعد»

 .نبارک باشٌ خانو-

 :بٌ نتصدی آزنایشگايی کٌ این حرف رٍ زد لبخندی زدم

 .نهنَن-

ٌ ی آزنایش رٍ برداشتو ٍ بیرٍن اٍند يهین کٌ تَ ناشین نشستو، با ذٍق بٌ برگٌ . برگ
این آزنایش نشَن نی داد کٌ یٌ نَجَد کَچَلَ تَ ٍجَدم رشد نی کنٌ، . نگاى کردم

ٌ ی خداست ٍ ثهرى ی عشق نن ٍ احسانٌ ٌ ای کٌ يدی اشک تَ چشو يام جهع . فرشت
ٌ دار بشیو؛ یعنی تقریبًا یٌ سال نیشٌ. شد . خیلی ٍقت بَد کٌ تصهیو گرفتٌ بَدیو بچ

صَرتو رٍ پاک کردم . نگران بَدم کٌ نشکلی داشتٌ باشیو؛ ٍلی حاال خدا رٍ شکر نی کنو
نی خَاستو اگٌ جَاب . احسان خبر ندارى کٌ آزنایش دادم. ٍ ناشین رٍ رٍشن کردم

راى افتادم ٍ سر راى یٌ کیک . نثبت بَد بعد بگو، اگٌ يو ننفی بَد کٌ يیچی نهی گفتو
يهین کٌ لباسو رٍ . بعد از جاسازی کیک تَ یخچال رفتو تَ اتاق. خریدم ٍ رفتو خَنٌ

سریع ! سَگل بَد، ٍای االن نیگٌ چرا نیَندی شرکت. عَض کردم، گَشیو زنگ خَرد
 :جَاب دادم

 .سالم عزیزم-

 ...سالم ٍ-

 :نفس عهیقی کشید
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 نن بٌ تَ چی بگو؟ نگٌ نگفتی برنی گردی؟ کجا رفتٌ بَدی؟ چرا نیَندی؟-

 :چشو يام رٍ بستو ٍ گفتو

 .کارم طَل نی کشٌ دیگٌ نهیام شرکت! ٍای سَگل نًلت بدى نن يو حرف بزنو-

 :با شک پرسید

 یعنی چی، اتفاقی افتادى؟-

 :با خَنسردی تهام گفتو

رفتی خَنٌ سًیل کَچَلَ رٍ از طرف نن . بعدًا برات نیگو، فعالً کار دارم. نٌ عزیزم-
 .ببَس

سَگل ٍ سانان صاحب یٌ پسر بانزى ٍ ناز شدن کٌ . خدا رٍ شکر قانع شد ٍ قطع کرد
االن یٌ سال ٍ نیهش بَد ٍ خیلی يو با نن ٍ احسان خَب بَد ٍ نا يو خیلی دٍستش 

ٌ يای خانَادى . داشتیو از فکر این کٌ تا چند ٍقت دیگٌ کَچَلَی نا يو بٌ جهع بچ
. سریع رفتو آشپزخَنٌ تا برای شام تدارک ببینو. اضافٌ نی شد قند تَ دلو آب شد

ٌ شدت يــ ـَس لَبیاپلَ کردى بَدم نَادش رٍ آنادى کردم ٍ خَرشت فسنجَن بار . ب
بعد از یٌ دٍش . بعد از درست کردن ساالد رفتو حهَم تا خستگی از تنو برى. گذاشتو

آرایش الیتی کردم ٍ . نختصر کٌ کلی سرحالو کرد، نَيام رٍ سشَار کشیدم ٍ شل بافتو
ٌ يا . پیراينی با گل يای ریز صَرتی پَشیدم بلندیش تا زانَم بَد ٍ تیپو رٍ نثل دختربچ

دٍبارى بٌ . با نگايی بٌ ساعت فًهیدم یٌ ساعت دیگٌ بیشتر ٍقت ندارم.  کردى بَد
دستهال رٍ کٌ کشیدم رٍ کانتر صدای ناشین .  برنجو دم کردم. غذايام نگايی انداختو

. اصالً کل ٍجَد این نرد برای نن آرانش بَد. احسان اٍند ٍ باعث شد لبخند بزنو
 .دستی رٍ شکهو کشیدم ٍ با عشق اٍلین جهلٌ رٍ بٌ کَچَلَم گفتو
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 .بابایی اٍند عزیزم-

تَ این دٍ سال یٌ بار نشد کٌ ٍقتی احسان . قبل از این کٌ بیاد تَ بٌ استقبالش رفتو
. يهیشٌ دٍ ساعت زٍدتر از احسان نی اٍندم خَنٌ. نیاد خَنٌ نن خَنٌ نباشو

يهین . يیچ ٍقت نخَاستو نثل زن يایی باشو کٌ کارشَن رٍ بٌ خانَادى ترجیح نیدن
ٌ گل زیبا ٍ بزرگی نَاجٌ شدم  :خندیدم، گل رٍ از دستش گرفتو. کٌ در رٍ باز کردم، با دست

 .سالم بٌ نرد خَنٌ، خستٌ نباشی-

خَدش باريا گفتٌ بَد از این کٌ نیاد خَنٌ ٍ نن در رٍ براش باز . لبخند عهیقی زد
ٌ قدر خَشحال نیشٌ ٍ خستگی از تنش نیرى  .نی کنو چ

 .سالم عزیزم-

 :اٍند جلَ پیشَنی م رٍ بَسید

 .نثل يهیشٌ خستگیو رفع شد-

 .زٍد لباس يات رٍ عَض کن تا یٌ شربت خنک برات بیارم-

 :دستش رٍ رٍی چشهش گذاشت

 .بٌ رٍی چشو بانَ-

یٌ گلدٍن سفید برداشتو ٍ تا نصفٌ تَش آب . گل يا رٍ بَ کردم ٍ لبخند عهیقی زدم
دٍ لیَان شربت آبلیهَ ریختو ٍ بردم . ریختو ٍ رٍی نیز نايارخَری آشپزخَنٌ گذاشتو

یکی از لیَان يا رٍ برداشت ٍ نشست . تی ٍی رٍ رٍشن کردم کٌ احسان اٍند. نشیهن
 :کنارم

ٌ بٌ دست خانو خَشگلو درد نکنٌ-  !ب
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 چٌ خبر؟. نَش جان-

يهیشٌ . ٍ يهین سَال نن باعث شد نیو ساعت بدٍن ٍقفٌ درنَرد انرٍز صحبت کنیو
اٍایل ازدٍاج باريا بًش گفتو کٌ تهام ناراحتی ياش يو با نن درنیَن . يهین طَر بَد

 .تَ زندگی کٌ فقط نباید شریک شادی يا بَد. بذارى

 شام بخَریو؟-

دٍست داشتو ير چی سریع تر خبر رٍ بًش بدم، ٍاسٌ يهین يو نی خَاستو زٍدتر شام 
 .بخَریو

 .پس بزن بریو-

نثل يرشب تَ تهام کاريا کهکو . خندیدم ٍ دستش رٍ کٌ بٌ سهتو دراز شدى بَد گرفتو
ٌ يا کالً آشپزی بٌ عًدى ی خَدش بَد. کرد بعد از شانی کٌ کلی بًو چسبید، . تازى جهع

 .احسان نثل يهیشٌ از دستپختو تعریف کرد ٍ تَ جهع کردن ظرف يا کهکو کرد

 غذايا رٍ بذارم تَ یخچال؟-

 :سریع نغزم فرنان داد ٍ گفتو

 .نٌ، خَدم نی ذارم-

 :ٍ برای این کٌ تابلَ نشٌ ادانٌ دادم

 .چای با تَ-

ٌ ی کیک رٍ ببینٌ. خندید ٍ چشهی گفت چای . نفس راحتی کشیدم، نهی خَاستو جعب
ٌ ی آزنایشو کٌ تَ کشَی . ریخت ٍ برد تَ سالن نن يو یک دقیقٌ بعد کیک رٍ با برگ
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. استرس گرفتٌ بَدم ٍ قلبو تند نی زد. کابینت گذاشتٌ بَدم، برداشتو ٍ بٌ نشیهن رفتو
 :احسان داشت فیلو نگاى نی کرد

 ...اٍندی ب-

 :حرفش با دیدنو قطع شد ٍ با تعجب گفت

 کیک خریدی؟-

 .سری تکَن دادم ٍ کیک رٍ گذاشتو رٍ نیز، کنارش نشستو

 .نناسبتی دارى؟ نن یادم نیست-

 :با صدای ضعیفی گفتو

 .آرى نناسبت دارى-

دست لرزٍنو رٍ . با این کٌ خیلی خَشحال بَدم؛ انا رٍ اضطرابو يیچ کنترلی نداشتو
بٌ برگٌ نگايی انداخت ٍ . بردم تَ جیب پیراينو ٍ کاغذ رٍ آٍردم بیرٍن ٍ دادم دستش

 :نن با صدای آرٍنی گفتو

 .پدرشدنت نبارک-

سریع سرش رٍ بلند کرد ٍ با تعجب نگايو کرد، کو کو لبخندی زد ٍ با چشو يای 
 :چراغَنی گفت

 ...افسانٌ ٍاقعًا تَ-

بٌ اندازى ی دٍ ٍجب . بعد از حرفش نگايی بٌ شکهو انداخت ٍ لبخندش عهق گرفت
ٌ نَن بَد کٌ اٍن فاصلٌ رٍ پر کرد ٍ خیلی نرم بغلو کرد چشو يام رٍ بستو ٍ . فاصل

 :رٍی نَيام دست کشید. اشک يام ریخت
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 گریٌ چرا قربَنت برم؟-

 .این اٍاخر از این کٌ يیچ ٍقت نادر نشو نی ترسیدم. خَشحالو احسان-

 :رٍی نَيام چندبار بـ ـَسٌ زد ٍگفت

 ترس برای چی عهرم؟-

 :از خَدش جدام کرد ٍ با نًربَنی گفت

 االن کیک نی خَری؟-

 :صَرتو رٍ پاک کردم ٍ گفتو. نهی دٍنو چرا این سَال رٍ پرسید

 .شام زیاد خَردم. نٌ، اصالً جا ندارم-

 .دستو رٍ گرفت، بلند شدم ٍ با يو بٌ اتاقهَن رفتیو. کیک رٍ برد ٍ دٍبارى برگشت

 .دراز بکش عزیزم: احسان

 :با چشو يای گرد شدى بٌ ساعت نگاى کردم

 .ساعت ينَز دى نشدى-

 :خندید

ٌ ای، يو نن کلی حرف دارم. دراز بکش-  .يو تَ خست

احسان يو النپ رٍ خانَش کرد ٍ چراغ خَاب رٍ . بٌ حرفش گَش دادم ٍ دراز کشیدم
 .رٍشن کرد

ٌ ای بٌ سکَت . اٍند کنارم ٍ پتَ رٍ رٍم نرتب کرد ٍ خَدش يو دراز کشید چند دقیق
 :گذشت کٌ بٌ حرف اٍند
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از ٍقتی کٌ تَ ٍارد زندگیو شدی این حس با . حس خَبی دارم افسانٌ، یٌ حس عجیب-
 .انشب يو با خبری کٌ دادی تکهیل شد. نن بَدى

 :نفس عهیقی کشید

 .انیدٍارم لیاقت پدرشدن رٍ داشتٌ باشو-

 :بٌ سهتش چرخیدم ٍ لبخندی زدم

 .نطهئنو داری-

 :لبخند نًربَنی زد. اٍن يو نتقابالً بٌ سهتو چرخید

 .نهی دٍنو؛ ٍلی یٌ چیزی رٍ نی دٍنو، اٍن يو این کٌ تَ نانان نًربَنی نیشی-

 :دستش رٍ از زیر پتَ رد کرد ٍ رٍی شکهو گذاشت

 .دٍست دارم لهسش کنو-

با . حس خَبی بًو تزریق شد ٍ چشو يام رٍ بستو. ٍ شرٍع بٌ نَازش زیر دلو کرد
 .حرف ياش ٍ حرکت دستش رٍ شکهو بٌ نرٍر خَابو برد

*** 

 :از نطب دکتر کٌ اٍندیو بیرٍن احسان گفت

 .بریو خَنٌ نانان؟ بًش خبر بدیو کٌ نَى دار شدى-

 :خندیدم

 .بریو-

 :يهین کٌ تَ ناشین نشستیو با بٌ یاد آٍردن چند دقیقٌ پیش تَ نطب با ذٍق گفتو
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 .قربَنش برم! ٍای احسان شنیدی صدای قلبش رٍ؟-

 :خندید

 .آرى عزیزم-

ٌ ياش رٍ بخریو؟. خیلی خَشحالو-  کی ٍسلی

 .بلند زد زیر خندى

 چرا نی خندی؟-

 :درحالی کٌ ينَزم نی خندید گفت

 .آخٌ قربَنت برم این کَچَلَ تازى شش يفتٌ، ينَز زٍدى براش خرید کنیو-

ٌ ای زد  :پنچرشدى نگايش کردم کٌ دستو رٍ گرفت ٍ رٍش بـ ـَس

ٌ کو برای این فسقلی خرید کنیو، باشٌ - ٌ ی نانان کٌ برگشتیو سر راى نی ریو ی از خَن
 نانان کَچَلَ؟

ٌ ی نانان . لبخندی زدم ٍ سرم رٍ تکَن دادم یٌ ربع بعد با یٌ جعبٌ شیرینی بٌ خَن
سٌ ناى از عقد عسل ٍ نًران . آیدا ٍ آنیتا ٍ يهین طَر عسل يو اٍن جا بَدن. رفتیو

ٌ خاطر خریدياشَن تقریبًا ير رٍز .    نی گذشت ٍ قرار بَد آخر تابستَن عرٍسی بگیرن ب
 .عسل اٍن جا بَد

 خب این شیرینی نناسبت دارى یا نٌ؟-

 .سَالی بَد کٌ عسل پرسید

 :احسان خندید ٍ با شَقی کٌ حتی نی شد از چشو ياش يو خَند گفت
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 .راستش قرارى بٌ خانَادى یٌ عضَ کَچَلَ اضافٌ بشٌ-

 :احسان بٌ شَخی گفت. يهٌ ساکت شدند ٍ با بًت بٌ نا نگاى نی کردند

 .انگار خَشحال نشدین-

 :نانان اٍلین نفری بَد کٌ خندید ٍ با خَشحالی بٌ سهتو اٍند

 .خدا رٍ شکر! نبارکٌ-

 :بغلو کرد. خجالت کشیدم ٍ تشکر کردم

 .ان شاءاهلل خَش قدم باشٌ. قربَنت برم-

طَلی نکشید کٌ عسل ٍ آیدا با ذٍق اٍندن ٍ این قدر بَسو کردن کٌ صدای احسان 
 :دراٍند

 !ای بابا يیچ کس بٌ بابای بچٌ نحل نهیدى-

 .بابای بچٌ فعالً باید بٌ ٍظایفش برسٌ: آیدا

 :بعد با خَشحالی ادانٌ داد

 قربَنش برم، چند ٍقتشٌ؟! ٍای خدا عهٌ شدم-

 .شش يفتٌ-

 !آِخی نازی: عسل

تَ این دٍ . طَلی نکشید کٌ نانان يهٌ رٍ برای شام دعَت کرد؛ حتی خانَادى ی عهَ رٍ
ٌ ی نانان اینا با خانَادى ی عهَ خیلی بیشتر شدى بَد ٍای اگٌ سَگل . سال رابط

يهٌ در تکاپَی شام بَدند؛ ٍلی ! نی فًهید نن رٍ نی ُکشت کٌ چرا زٍدتر بًش نگفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

625 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

نانان انَاع خَراکی يا رٍ گذاشتٌ بَد جلَم ٍ تاکید داشت . نن حق بلندشدن نداشتو
 .کٌ تهام رٍ بخَرم

 .انرٍز کٌ نشد، فردا حتهًا نی برنت ٍاسٌ کَچَلَی بابا خرید کنیو-

 :خندیدم ٍ با شیطنت گفتو

 فقط کَچَلَی بابا؟ ٍاسٌ نن خرید نهی کنی؟-

 :با نًربَنی نگايو کرد

 .شها کٌ رٍ سر بندى جا داری بانَ-

 پس قَل دادی دیگٌ؟-

 :با گیجی گفت

 چی؟-

 :ابرٍيام رٍ باال انداختو

 .خرید فردا برای ير دٍی نا_

 .جفتتَن زندگی ننین، ير کاری ٍاسٌ خَشحالیتَن نی کنو-

 :خندیدم

 .تا کسی این جا نیست نن برم آشپزخَنٌ پیش نانان ٍ دختريا. نرسی-

 :بشقاب يا رٍ برداشتو کٌ برم، صداش رٍ شنیدم

 .بٌ خَدت فشار نیار-

 .چشو بابای نگران-
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کیٌ کٌ از تَجٌ ٍ نگرانی نردش، عشق . از این کٌ نگرانو بَد غرق شادی نی شدم
 :زندگیش، خَشحال نشٌ؟ يهین کٌ نانان نن رٍ دید زد رٍ دستش

 !بیا يی نیگو یکیتَن برى پیش افسانٌ گَش نهی دین کٌ، خَدش اٍند-

ٌ قدر يو ظرف آٍردى: آیدا  .نانان راست نیگٌ چرا اٍندی؟ نگاى چ

 .بٌ دنبال حرفش بشقاب يا رٍ از دستو گرفت

 .نریض کٌ نیستو، چندتا دٍنٌ بشقابٌ. نن خَبو بٌ خدا-

 :نانان دستو رٍ گرفت ٍ نن رٍ رٍی صندلی نشَند

االن باید بیشتر نراقب خَدت باشی، سٌ ناى اٍل خیلی سخت نی گذرى؛ . نی دٍنو گلو-
جَری نشٌ کٌ خدایی . قربَنت برم، بار شیشٌ داری. چَن بچٌ جاش نحکو نیست

 .نکردى این شیشٌ ترک بردارى

 :نفس عهیقی کشیدم

 .چشو نانان نراقبو-

ٌ م رٍ بَسید  :گَن

 .بٌ آرزٍم رسیدم-

 .نًران ينَز نهی دٍنٌ، برم یٌ زنگ بزنو بًش: عسل

 .چشهکی زد ٍ رفت

*** 
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سَگل اٍلش یٌ چشو غرى برام رفت، بعدش با ذٍق . یک ساعت بعد يهٌ فًهیدى بَدند
نًران دى بار از احسان قَل گرفت تا یٌ . عهَ کلی خَشحال شد. نی گفت ِکی بریو خرید

ٌ چی خَبٌ، . شب شام يهٌ بریو جایی کٌ اٍن تعیین نی کنٌ بٌ انتخاب خَد نًران يه
 .فقط جای خالِی بابا آزار ديندى ست

*** 

 !ٍای این رٍ ببین احسان-

 .پیراين صَرتی با گل يای ریز سفید رٍ نشَنش دادم

 :خندید

 .اگٌ خَشت اٍندى اینو برداریو. خَشگلٌ-

 .اگٌ بیشتر بهَنیو تضهین نهی کنو کل فرٍشگاى رٍ نخرم. بریو حساب کنیو-

کهی زیر دلو درد نی کرد، البتٌ دکتر نحسنی گفت کٌ طبيعيٌ؛ ٍلی باید بیشتر نراقب 
چند دست لباس دخترٍنٌ با دٍتا .  رٍ صندلی نشستو تا احسان برى حساب کنٌ. باشو

برای نن فقط . دکتر گفت کٌ بچٌ دخترى. پیراين خَنگی برای خَدم خرید انرٍز بَد
سالو بَدنش نًو بَد؛ انا احسان خیلی خَشحال شد، يرچند کٌ اٍن يو سالو بَدن 

ٌ نَن براش نًو تر بَد ٍقتی یاد لباس يای کَچَلَیی کٌ خریدیو نی افتو، دلو برای . بچ
ٌ ش رفتو. فرشتٌ کَچَلَم غنج نی رفت  .دستی رٍ شکهو کشیدم ٍ تَ دلو قربَن صدق

 بریو عزیزم؟-

 :با صدای نرد نًربَنو سرم رٍ بٌ سهتش چرخَندم

 .بریو-
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*** 

نیو ساعت بعد تَ خَنٌ لباس يا رٍ رٍ زنین پخش کردى بَدم ٍ با ذٍق تک تکشَن رٍ 
 .نگاى نی کردم

ٌ ای گلو دراز بکش- ٌ جان، خست  .افسان

 :نظلَم نگايش کردم

 .گشنهٌ احسان-

 :با دست زد رٍ پیشَنیش

 .االن یٌ چیزی نیارم! خدای نن-

نانان ير رٍز چند . احسان غذا نی کشید. لباس يام رٍ عَض کردم ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتو
يرقدر يو . گايی خَدش نی اٍند، گايی ناى بانَ ٍ گايی نًران. ندل غذا برام نی آٍرد

ٌ ای یٌ بار يو یٌ نفر نی اٍند . نی گفتو خَدم نی تَنو غذا درست کنو قبَل نهی کرد يفت
االن تَ چًارناى يستو، کهی ُپرتر شدم ٍ برجستگی کَچیکی زیر . خَنٌ رٍ تهیز نی کرد
ٌ ٍجَد اٍندى  :احسان يهین کٌ چشهش بًو خَرد گفت. شکهو ب

 این جا چرا اٍندی عزیزم؟-

 :رفتو ٍ رٍ صندلی نشستو

 .غذام رٍ بخَرم نی خَابو. خستٌ نیستو-

باالخرى بعد از کلی فکرکردن سَالی رٍ کٌ . نشست کنارم ٍ با يو شرٍع بٌ خَردن کردیو
 :بٌ ذينو رسیدى بَد بٌ زبَن آٍردم

 احسان راستش رٍ بگَ، نن خیلی چاق شدم؟-
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 :بلند زد زیر خندى

ٌ کو تپل شدی-  .اگٌ راستش رٍ بخَای، ی

 :لب يام رٍ جهع کردم ٍ با بغضی کٌ نهی دٍنو ناشی از چی بَد گفتو

 .خَدم نی دٍنو خیلی بد شدم-

تازگی يا خیلی حساس شدم، با . بدٍن این کٌ نًلتی بدم بلند شدم ٍ بٌ اتاقهَن رفتو
يهین کٌ در اتاق باز شد پشت کردم ٍ . کَچک ترین حرفی نی خندم ٍ گریٌ نی کنو

تخت باال . در بستٌ شد ٍ صدای قدم ياش رٍ شنیدم کٌ نزدیک اٍند. چشو يام رٍ بستو
 :تَ گَشو زنزنٌ کرد. ٍ پایین شد ٍ طَلی نکشید کٌ تَ آغَشش فرٍ رفتو

 قًری خَشگلو؟-

دستش رٍ شکهو نشست ٍ برجستگی کَچَلَ رٍ . نفس عهیقی کشیدم ٍ سکَت کردم
 :آرٍم نَازش کرد

 .نی بینی بابایی، نانانت قًر کردى-

 .ناخَاستٌ لبخندی زدم

 .قًر نیستو-

 :نفسی گرفت

 .تَ دٍران بارداری چاق شدن یٌ انر طبیعیٌ-

 .ببخشید اگٌ اذیتت کردم. نی دٍنو، فقط تازگی يا اشکو دم نشکٌ-

 :نَيام رٍ بَسید
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 .تَ ٍ این فسقلی خَب باشین نن يو خَبو-

 :بٌ سهتش چرخیدم

یٌ يفتٌ دیگٌ عرٍسیٌ، نن ينَز يیچ کاری . راستی کاش نی شد نَيام رٍ رنگ کنو-
 .نکردم

 :دستی بٌ نَيای بلندم کشید

 .يهین طَری يو خَشگلی-

 .ٍ چاق-

 :اخهی کرد

. خیلی يو خَش اندانی. نن گفتو تپل شدی، ننظَرم نسبت بٌ قبل از بارداریت بَد-
 .نن کٌ عاشق اندانتو

بی درنگ سرش رٍ جلَ آٍرد ٍ نفسو رٍ . کلی ذٍق کرد م؛ ٍلی در ظاير چشو غرى ای رفتو
تَ این چند ناى خیلی نراعاتو رٍ . اٍل ينگ کردم؛ ٍلی کو کو  يهرايش شدم. گرفت

لحظاتی گذشت کٌ نفس کو آٍردم . دست ياش ندام رٍ کهر ٍ شکهو نی چرخید. نی کرد
حرف يای دکتر بٌ یادم اٍند کٌ گفت يیچ . چشو ياش پر از تهنا بَد. ٍ فاصلٌ گرفتو

بیشتر از قبل . نشکلی نیست؛ پس تردید رٍ کنار گذاشتو ٍ این بار نن پیش قدم شدم
ٌ قدر گذشت کٌ با بـ . نراقب بَد کٌ نبادا آسیبی بٌ کَچَلَنَن برسٌ نهی دٍنو چ

ٌ ای بٌ شکهو کنار کشید ٍ نن بالفاصلٌ خَابو برد  .ـَس

با تعجب نگايی بٌ ساعت انداختو، نزدیک . صبح کٌ بیدار شدم، ينَز تَ آغَشش بَدم
 :چشو يام گرد شد. دى بَد

 .احسان پاشَ دیرت شدى-
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 :چشو ياش رٍ باز کرد

 .بخَاب عزیزم. خَدم نرفتو-

 .خَابو نهیاد-

ٌ م کشید  :دستی بٌ گَن

 درد نداری گلو؟-

 .نٌ، خیلی يو خَبو-

ٌ ی نقَی برات آنادى کنو-  .پس پاشَ بریو یٌ صبحَن

 :نن يو يهین کٌ خَاستو بلند بشو زیر دلو تیر کشید. خَدش زٍدتر از نن بلند شد

 !آخ-

 :سریع بٌ سهتو اٍند ٍ با نگرانی گفت

 چی شد؟-

 .دستش رٍ رٍی دستو کٌ رٍی شکهو بَد گذاشت ٍ دٍرانی بٌ حرکت درآٍرد

ٌ خاطر دیشبٌ؟ چٌ غلطی کردم-  .بذار لباس بیارم بریو پیش دکتر! چی شدی تَ؟ نکنٌ ب

ٌ خدا. چیزی نیست-  .فقط گشنهٌ. دکتر گفت طبیعیٌ. خَب شدم ب

 .لبخندی زدم تا خیالش راحت بشٌ

 .پس يهین جا بهَن برات بیارم-

تکیٌ دادم بٌ بالشت ٍ خدا رٍ بابت داشتنش شکر . بالشت رٍ پشتو نرتب کرد ٍ رفت
ٌ لقهٌ بٌ دينو نی ذاشت. دى دقیقٌ بعد با یٌ سینی پر ٍ پیهَن اٍند. کردم  .لقه
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ٌ خدا. دستت درد نکنٌ، خَدت يو بخَر-  .نن ترکیدم ب

 :خندید

 راستی دیگٌ خرید نداری؟. نَش جَنت عزیزم-

 .درضهن انرٍز يــ ـَس کردم دست پخت تَ رٍ بخَرم. نٌ دیگٌ، يهٌ چیز خریدم-

 :سینی رٍ گذاشت رٍ نیز

 چی دٍست داری؟. چشو-

 .کباب-

ٌ چی رٍ آنادى کرد ٌ قدر يو بًش گفتو کهکش کنو . رفتیو تَ حیاط، خَدش يه ير چ
 .نذاشت

*** 

 .خیلی ناز شدی ناشاءاهلل-

 :نگايی بٌ نَيای رٍشنش کردم

ٌ خاطر این ٍرٍجک .  پس خَدت رٍ ندیدی- نن يو دٍست داشتو بلَند کنو؛ ٍلی ب
 .نتَنستو

 :سَگل خندید

سانان . سر سًیل نن يو دٍبار رنگ عادی گذاشتو. خیلی يو بًت نیاد رنگ نَيات-
ٌ چیز گیر نی داد  .يو کٌ بٌ يه

 راستی سًیل کجاست؟-
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 :نانتَش رٍ پَشید

 .گفت خَدشَن نیارنش. پیش نانان-

. شال حریری رٍ رٍ سرم انداختو ٍ برای بار آخر نگايی بٌ صَرت گریو شدى م انداختو
عسل نیو ساعت پیش با نًران . نَيام رٍ بلَطی رنگ کردم. خَدم کٌ خیلی راضی بَدم

 .احسان زنگ زد کٌ اٍندى ٍ رفتیو بیرٍن. رفتٌ بَدن ٍاسٌ عکس ٍ کلیپشَن

 .سالم آقا احسان: سَگل

 خَب يستین؟. سالم سَگل خانو: احسان

 .ان شاءاهلل خَشبخت بشن. نهنَن، نبارک باشٌ: سَگل

بعد از دى دقیقٌ، . درحینی کٌ احسان ٍ سَگل خَش ٍبش نی کردن سانان يو اٍند
ٌ ی نانان رفتیو  .اٍن يا بٌ آتلیٌ رفتن ٍ نا يو بٌ خَن

 چرا آنادى نشدی؟-

 .راستی ببینهت. کار داشتو، فقط رسیدم دٍش بگیرم-

 :برگشتو ٍ نگايی بٌ چشو ياش انداختو، با لحن بی نًایت جذابی گفت

 .خیلی خَشگل تر شدی بانَ-

 .يهیشٌ تاکید داشت کٌ خَدم خَشگلو

 :دستش رٍی رٍ شکهو گذاشت

ٌ طَرى؟-  دختر بابا چ

 .خیلی خَبٌ، اصالً دخترم کال آرٍنٌ-
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 .نن اٍل از يهٌ عاشق آرانش ٍجَدت شدم. نثل نانانشٌ دیگٌ-

 :خندیدم

 .ٍلی نن عاشق جدیت ٍ غرٍرت شدم-

 :چشهکی زد

 دیگٌ چی؟. نگفتٌ بَدی-

 :بلند خندیدم ٍ گفتو

 .دیگٌ پررٍ نشَ-

 :با نًربَنی نگايو کرد

 .فدای خندى يات-

ٌ خاطر نن آرٍم نی رٍند ٍ کهی طَل کشید تا برسیو  :يهین کٌ نانان دیدنَن گفت. ب

 .کجا بَدین، دلو يزار راى رفت-

ٌ خاطر افسانٌ آرٍم اٍندم، طَل کشید-  .ب

 .برٍ حاضر شَ-

 گرسنٌ نیستی نانان جان؟: نانان

 .نٌ، نايار زیاد خَردم_

 .بشین عزیزم. نثل ناى شدی ناشاءاهلل: نانان

 .برم باال لباسو رٍ بپَشو-
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 .از آسانسَر برٍ. برٍ گلو: نانان

 .چشو نانان-

یعنی نن . نادر يهین دیگٌ. با این کٌ کلی کار داشت؛ ٍلی يهچنان حَاسش بٌ نن بَد
. يو برای دخترم نادر خَبی نیشو؟ ٍارد اتاق احسان شدم، داشت کتش رٍ نی پَشید

کراٍات کرنی رنگش رٍ از رٍ تخت برداشتو ٍ رفتو جلَ تا خَدم . شالو رٍ از سرم برداشتو
ٌ يای پام بلند شدم ٍ کراٍات رٍ دٍر گردنش اندختو. براش ببندم بستهش ٍ . رٍ پنج

يهین کٌ خَاستو فاصلٌ بگیرم، صَرتو رٍ با دست ياش قاب گرفت ٍ فاصلٌ رٍ بٌ صفر 
ٌ قدر گذشت کٌ با اکراى فاصلٌ . با کهال نیل يهرايیش کردم. رسَند نهی دٍنو چ
 :نگايی بٌ لبو انداخت ٍ با شیطنت گفت... گرفت

ٌ ای بَدى -  .نیگو نی خَای دیرتر بریو پایین؟ ٍقت داریها. کار آرایشگرت حرف

 :زدم رٍ بازٍش

 .پررٍ_

کهی . کرم رنگ بَد، آستین يای گیپَر داشت ٍ از جنس حریر بَد. پیراينو رٍ پَشیدم
خیلی شیک بَد، تَ یکی از سفريای کاری احسان بٌ . آزاد بَد تا بٌ شکهو فشار نیاد

 .دبی کٌ باياش رفتٌ بَدم خریدنش

 .بذار زیپش رٍ ببندم برات: احسان

ٌ ای بٌ گردنو زد لبخندی زدم ٍ سریع سراغ کفش يام . زیپ پشتش رٍ بست ٍ بـ ـَس
 .رفتو

 .بدٍ احسان دیر شد -
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کنار شیدا ٍ سَگل ٍ یلدا نشستٌ . یک ساعت گذشتٌ بَد کٌ باغ پر از نًهَن شدى بَد
 .بَدم

 .راستی یادش بخیر تا چندسال پیش يهٌ نجرد بَدیو: سَگل

 .آرى: یلدا

 :نگايی بٌ شکو بزرگش انداختو کٌ تَ يشت نايگی بَد

 .دیگٌ چیزی نهَندى کَچَلَت بٌ دنیا بیاد -

 :لبخندی زد

 .راستی دخترت عرٍس ننٌ يا از االن بگو. آرى -

 .چی؟ عرٍس خَدنٌ: سَگل

 :شیدا خندید

 .باز شرٍع شد -

 راستی تهنا کجاس؟ -

 :نیَى ای بٌ دينش گذاشت

 .اٍن جا، دارن با آنیتا دلبری نی کنن -

*** 

ٌ چیز عالی بَد ٍ خیلی خَش گذشت ٌ يا شدى بَد ٍ نًران لبخند از . يه عسل نثل فرشت
ٌ خاطر خَشبختی ٍ خَشحالی . صَرتش نهی رفت خیلی خَشحال بَدم ٍ باريا خدا رٍ ب

باالخرى عرٍسی يو . آخر شب برای ناى عسل پرٍازی بٌ استرالیا داشتند. يهٌ شکر کردم
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تنًا چیزی کٌ ناراحتو نی کرد، . با کلی اتفاق قشنگ کٌ تبدیل بٌ خاطرى نی شد تهَم شد
يرچند ناراحت بَدم؛ انا نهی خَاستو جلَی . رفتن ناى بانَ بٌ نشًد برای يهیشٌ بَد

ٌ ش رٍ بگیرم  .خَاست

*** 

اٍاخر يفت نايگی بَدم ٍ بٌ شدت احساس سنگینی . رٍزيا پشت سر يو نی گذشت
نی کردم؛ انا ير رٍز بٌ شرکت نی اٍندم ٍ غرغريای نانان ٍ احسان رٍ بٌ جَن 

انرٍز نی خَاستیو . سَگل یٌ يفتٌ نرخصی داشت ٍ بٌ شیراز رفتٌ بَدن. نی خریدم
با تک زنگ گَشیو ٍ دیدن اسو احسان . بریو سفارشات تخت ٍ کهد دخترم رٍ بگیریو

زنین خیس بَد ٍ . کیفو رٍ برداشتو ٍ با خداحافظی از خانو سلیهی از شرکت زدم بیرٍن
 .در ناشین رٍ باز کردم ٍ بٌ سختی نشستو. ينَز يو بارٍن نی بارید

 .سالم...خدا...آخ-

 .خستٌ نباشی. سالم عزیزم-

 :شال گردنو رٍ باز کردم

 .خستٌ کٌ نیستو، فقط احساس سنگینی نی کنو-

 نی خَای یٌ رٍز دیگٌ بریو؟-

 .دٍست دارم زٍدتر ببینهش. اصالً -

 :خندید

 .نن بیشتر دٍست دارم دخترم رٍ ببینو-

 :دستی بٌ شکو برآندى م کشید ٍ ادانٌ داد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

638 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

ٌ طَرى؟-  دختر بابا چ

 .دخترت خیلی تنبلٌ، انرٍز فقط دٍبار تکَن خَرد-

 .افسانٌ خیلی يیجان دارم ٍاسٌ اٍندنش-

 .دٍست دارم زٍدتر بزرگ بشٌ؛ الک بزنو براش، نَياش رٍ خرگَشی ببندم. ننو-

 :خندید

 ؟ گرسنٌ کٌ نیستی. ان شاءاهلل-

 .نٌ زٍدتر بریو-

ٌ چیز رٍ با ٍسَاس تایید کردیو، برگشتیو خَنٌ ٍ قرار شد  یٌ ساعت بعد، ٍقتی يه
ٌ ی نفصلی کٌ خَردیو، زنگ آیفَن رٍ زدن ٍ . ٍسایل يا رٍ بفرستن بعد از عصرٍن

ٌ يا رٍ آٍردند ٌ چیز کٌ تَ . ٍسیل اتاق آنادى بَد؛ فرش، پردى، لباس ٍ خالصٌ يه
ٌ ی دختريا کهکو کردى بَدند  .خریدشَن يه

ٌ جا کردیو. سرٍیسش رنگ صَرتی ٍ سفید بَد . آخر شب لباس يا رٍ تَ کهدش جاب
باالخرى . این قدر ذٍق داشتو کٌ اصالً بٌ حرف احسان کٌ نی گفت بذار فردا تَجًی نکردم
 .اٍن يو کَتاى اٍند ٍ ير دٍ تا ساعت دٍ نصف شب درگیر جهع کردن اتاق بَدیو

 .پاشَ عزیزم، ساعت خَابت گذشتٌ-

خهیازى ای کشیدم ٍ با نگاى بٌ اتاقی کٌ آنادى ی اٍندن کَچَلَیی بَد لبخندی از رضایت 
 :زدم

 بٌ نظرت قشنگ شدى؟-

 .دستت رٍ بدى نن. آرى خیلی-
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 :دستش رٍ گرفتو ٍ با يزار زحهت ٍ زٍر بلند شدم ٍ درحالی کٌ نفس نفس نی زدم گفتو

ٌ جَری یٌ ناى دیگٌ تحهل کنو؟ ٍای! آخ-  !نن چ

 .پايام خَاب رفتٌ بَد ٍ بٌ کهک احسان راى نی رفتو

 .نیگو بذار فردا، خَدت رٍ اذیت نی کنی. گَش نهیدی دیگٌ قربَنت برم-

 :خندیدم

 .تا فردا ننتظر بهَنو...تَنستو...نهی...آخٌ خیلی ذٍق داشتو-

 .بیا بیا دراز بکش. قربَن ذٍقت برم-

. اٍل لباسو رٍ با یٌ پیراين سرخابی کٌ بلندیش یٌ کو باالتر از زانَيام بَد عَض کردم
يهین کٌ نگايو رٍ دید . احسان بٌ حالت نشستٌ دراز کشیدى بَد ٍ نگايو نی کرد

 .خندیدم ٍ خیلی زٍد تَ آغَشش جا گرفتو. دست ياش رٍ از يو باز کرد

 !خب با این لباس يات دل نا رٍ نی بری بانَ-

 :بلند خندیدم

 .حتهًا، اٍن يو با این يیکلو-

ٌ ای بٌ شکهو زد  :خو شد ٍ بـ ـَس

 .خیلی يو خَش يیکلی-

دستش رٍ رٍ شکهو کشید ٍ نثل يرشب شرٍع کرد بٌ حرف زدن ٍ قربَن صدقٌ رفتن 
 :با لحن شَخی گفتو. برای بٌ قَل خَدش پرنسس بابا

 .کو کو دارى حسَدیو نیشٌ-
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 :با چشو يایی پر از خندى نگايو کرد ٍ گفت

 !حسَد نبَدی-

سرم رٍ بردم جلَ ٍ عهیق بَسیدنش، اٍلش ينگ کردى بَد؛ ٍلی کو کو دست ياش 
ٌ م کرد ٍ يهرايیو کرد ٌ خاطر قدغن دکتر عقب . احاط دٍست نداشتو تهَم بشٌ؛ انا ب

با این کٌ اکراى از عقب کشیدنش نشخص بَد؛ ٍلی نًربَن . کشیدم تا بیشتر پیش نرى
 .طَلی نکشید کٌ بٌ خَاب رفتو. خندید ٍ در آغَشو گرفت

*** 

اٍلش ايهیت ندادم ٍ خَاستو بخَابو؛ . با درد زیادی تَ ناحیٌ ی کهرم از خَاب پریدم
. انا دردش گستردى تر شد، طَری کٌ نتَنستو خَدم رٍ نگٌ دارم ٍ جیغ بلندی کشیدم

 .احسان سراسیهٌ از خَاب پرید ٍ شَک زدى نگايو کرد

 ...از درد...دارم نی نیرم! ٍای خدا-

 .احسان کٌ از شَک دراٍند سریع بٌ سهتو اٍند

 :يَل شدى گفت

 چی شدى؟-

 !خدا...دارم نی نیرم...آخ-

 .تهام تنو خیس عرق بَد. سریع نانتَ ٍ شلَار گشادی تَ تنو پَشَند

 .االن نی ریو عزیزم، تحهل کن-

 .تند لباس ياش رٍ عَض کرد ٍ دست انداخت زیر زانَيام ٍ کتفو، بلندم کرد

 احسان؟. خیلی درد دارى...ٍای-
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 جانو عزیزم؟-

ٌ م-  ...بچ

 :در عین نگرانی لبخند نًربَنی زد. زدم زیر گریٌ

 .انگار دخترنَن خیلی عجلٌ دارى-

ناشین رٍ رٍشن کرد ٍ از خَنٌ . نفًهیدم کی بٌ حیاط رسیدیو. لبخند ُپردردی زدم
ٌ قدر نی گذشت دردم بیشتر نی شد. بیرٍن زد  .يرچ

 .جانو؟ قربَنت برم، االن نی رسیو زندگِی نن-

يهین کٌ دکترم دستَر زایهان رٍ داد، بٌ اتاق عهل . بٌ يهَن بیهارستان دکترم رسیدیو
 :بردنو کٌ از ترس چنگی بٌ بازٍی احسان زدم

 .ترسو...نی-

 :پیشَنیو رٍ بَید

 .بٌ خدا تَکل کن گلو-

*** 

بٌ ير سختی کٌ . دٍست داشتو چشو يام رٍ باز کنو؛ ٍلی انگار یٌ ٍزنٌ رٍ پلک يام بَد
احسان داشت آرٍم با تلفنش صحبت . نَر چشهو رٍ زد. بَد چشو يام رٍ باز کردم

احسان سریع بٌ طرفو . خَاستو دستی بٌ پلک يام بکشو کٌ صدای آخو دراٍند. نی کرد
 .برگشت

 .فعالً نن برم-

 :نفس عهیقی کشید ٍ زیرلب گفت. گَشیش رٍ رٍی نیز انداخت ٍ اٍند کنارم
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 .خدا رٍ شکر -

 بیدار شدی گل نن؟-

 :تنًا تَنستو بگو. رٍی ير دٍ چشو يام رٍ بَسید. بی اختیار بغض کردم

 ...دخترم-

نًربَن خندید ٍ يهَن طَر کٌ پیشَنیو رٍ نَازش . صدام خیلی ضعیف بَد؛ ٍلی شنید
 :نی کرد گفت

 .خیلی کَچَلَ بَد، االن تَ دستگايٌ-

 :اشکو چکید

 نشکلی کٌ ندارى؟-

 .چَن زٍد بٌ دنیا اٍندى، گفتن یٌ چندرٍزی باید تَ دستگاى باشٌ. نٌ عزیزم-

 نانان چرا نیست؟-

 .گفت بلیت گرفتن تا شب نی رسن. خَدت کٌ نی دٍنی نشًد بَدن-

 ساعت چندى؟-

 ...نٌ-

 .پرستاری اٍند داخل تَ. در باز شد ٍ حرفش نصفٌ نَند

ٌ بٌ-  .نانان خَشگلٌ يو بیدار شدى! ب

 :ِسُرم رٍ چک کرد ٍ با لبخند نًربَنی پرسید

 درد داری؟-
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ٌ کو-  نی تَنو دخترم رٍ ببینو؟. ی

ٌ ست ٍ خیلی ٍقتٌ ننتظر نانانشٌ-  .خب باید بگو کٌ دخترت گرسن

 .دل تَ دلو نبَد تا ببینهش. لبخند بی جَنی زدم ٍ با کهک احسان از تختو پایین اٍندم

 احسان خَشگلٌ؟-

 :خندید

 .آرى عزیزم-

ٌ يای کَچَلَ اٍن جا . با يو بٌ سهتی کٌ پرستار يدایتهَن کرد رفتیو کلی دستگاى با بچ
 .باالخرى بٌ کنار یکیش ایستاد ٍ نَزادی رٍ از داخلش بیرٍن آٍرد. بَد

ٌ ای بیرٍن آٍرد اشک تَ چشو يام جهع شد ٍ با اشتیاق . یٌ عرٍسک از اٍن اتاقک شیش
 .دست يام رٍ بردم جلَ کٌ بگیرنش

 .عزیزم بشین رٍ این صندلی، نن نیارنش: احسان

بی قرار بَدم . احسان آرٍم بچٌ رٍ از پرستار گرفت ٍ آٍردش. سری تکَن دادم ٍ نشستو
 .تا بیارتش

 .این يو از دختر خَشگلهَن -

با دیدن عرٍسک کَچَلَیی کٌ ٍٍل نی خَرد اشک تَ چشو يام . ٍ آرٍم بغلو گذاشتش
با . آرٍم بٌ خَدم فشردنش! خدایا شکرت کٌ دخترم، ثهرى ی عشقو رٍ دیدم. جهع شد

پرستار یٌ سری تَضیحات از شیردادن ٍ این چیزيا برام گفت ٍ رفت . عشق بَسیدنش
ينَز نگايو بٌ چشو يای دخترم بَد کٌ رنگ چشو يای باباش رٍ . سراغ نَزاد دیگٌ

 .داشت
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 !قربَنت برم نن-

 :احسان لبخند نًربَنی زد

ٌ جان گشنشٌ-  .افسان

 :با استیصال نگايش کردم

 .بلد نیستو-

 .نن نگًش نی دارم تا آنادى بشی. قربَنت برم عشق نن-

ٌ ش رفت ٌ قدر يو آرٍنٌ، انگار نٌ انگار ! عزیزم. گرفت بغلش ٍ کلی قربَن صدق چ
ٌ ست ٌ يام رٍ باز کردم ٍ آنادى شدم. کاش نانان بَد کهکو نی کرد. گرسن  .دٍتا از دکه

 .احسان بیارش-

يهین کٌ بردنش جلَ بدٍن يیچ دردسری شرٍع بٌ خَردن . دٍبارى گذاشتش رٍ پام
ٌ م احساس کردم. کرد کٌ باعث شد لبخندی رٍ لب يام بیاد . سنگینی چیزی رٍ رٍی شَن

ٌ ای انداختٌ تا با ٍجَد پرستار راحت باشو  .دیدم احسان پارچ

ٌ ش بَدى-  .الًی بهیرم این يهٌ گشن

 :احسان دست کَچَلَش رٍ گرفت

 .دخترم نثل نانانش آرٍنٌ. خدانکنٌ عزیزم-

 .خندیدم ٍ چیزی نگفتو

 .خانَادى بٌ ساکتی ٍ بی دردسری شها ندیدى بَدم-
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. پرستار بَد کٌ با حالت تعجب ٍ خندى داری این حرف رٍ زد کٌ باعث شد نا يو بخندیو
 .ٍقتی دیدم دیگٌ نهی خَرى، نگايش کردم ٍ فًهیدم خَابش بردى

تا چند رٍز دیگٌ برای يهیشٌ نیاد پیش . خب دیگٌ دختر خَشگلهَن رٍ بدین: پرستار
 .نانان ٍ باباش

دٍبارى بغضو گرفت، دٍست داشتو پیش خَدم باشٌ؛ ٍلی سری تکَن دادم ٍ دٍبارى بٌ 
ٌ ش برنی گشتو ٍ پشت سرم رٍ نگاى نی کردم. کهک احسان بلند شدم  .يه

 .زٍد نی گذرى عزیزم-

. دٍبارى بٌ اتاقو برگشتیو. با چشو يایی ُپراشک نگايش کردم ٍ سرم رٍ تکَن دادم
 :احسان کنارم نشست. يهین کٌ رٍ تخت نشستو اشک ریختو

 .گریٌ ندارى کٌ گلو، دٍ سٌ رٍز بیشتر نیست-

اتاق بٌ حدی شلَغ . در عرض یٌ ساعت سَگل با عهَ اینا اٍندند. بغلو کرد تا آرٍم بشو
باالخرى نانان اینا يو اٍندند ٍ نن کلی . شد کٌ تا حدٍدی از فاز گریٌ بیرٍن اٍندم

حاال کٌ خَدم يو نادر شدى بَدم، انگار بیشتر بٌ . بغلش کردم ٍ عطر تنش رٍ بَ کشیدم
 .نانان ٍابستٌ شدى بَدم

 خب نگفتین اسو پرنسس رٍ چی بذارین؟-

با این حرف نًران يهٌ انگار تازى یادشَن افتادى بَد؛چَن نا چندتا کیس داشتیو؛ ٍلی 
 .ينَز بٌ تَافق نرسیدى بَدیو

 :احسان گلَیی صاف کرد
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ٌ دنیا اٍند ٍ پرستار ...  راستش نا قبالً چندتایی ند نظرنَن بَد؛ ٍلی- دیشب ٍقتی بچٌ ب
ٌ نظرم باران اسو قشنگیٌ. از اتاق عهل اٍند بیرٍن ٍ خبر داد، بارٍن نی بارید البتٌ . ب

 .افسانٌ نظر قطعی رٍ نیدى

ٌ دنیا  حس خَبی تَ ٍجَدم اٍند، این کٌ دخترم زنانی کٌ بارٍن از آسهَن نی باریدى ب
 .باراِن نن ٍ احسان...اسو قشنگی نیشٌ؛ باران. اٍندى

 .پس نا بریو باران خانو رٍ ببینیو! ای بابا، این کٌ از لبخندش نعلَنٌ راضیٌ: نًران

 .دست عسل رٍ کشید ٍ از اتاق بیرٍن رفتند

 .پس نا يو بریو . قربَنش برم: آیدا

 :آنیتا باذٍق دست ياش رٍ بٌ يو کَبید

 .آخ جَن، زٍد بریو نانان-

کو کو اتاق خالی شد ٍ فقط . آنیتا پیش دبستانی نیرى ٍ ينَز يو شیرین زبَنٌ! عزیزم
 :دستو رٍ نَازش کرد ٍ با لبخند نًربَنی گفت. احسان پیشو نَند

ٌ خاطر نن از اسهی کٌ گفتو ناراضی نیستی - ٌ ای دٍست داری . نی دٍنو ب اگٌ اسو دیگ
 .بگَ، نن نباید بدٍن نشَرت با تَ نی گفتو

 :خندیدم ٍ دستش رٍ فشردم

راستش رٍ بگو، نن دٍ تا اسهی رٍ کٌ قبالً بًت گفتٌ بَدم خیلی دٍست داشتو؛ ٍلی -
؛ یعنی حس خَبی بٌ اسو باران پیدا  ٍقتی گفتی چرا انتخابش کردی بٌ دلو نشست

 .کردم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

647 *sara.j*   | ناتهام راى پایانرنان 

بعد از کلی حرف از انتظارش پشت اتاق عهل چشو يای نن يو گرم شد ٍ کو کو بٌ 
 .خَاب رفتو

*** 

. شش ناى از تَلد باران نی گذرى. لباس يای باران رٍ عَض کردم ٍ خَدم يو آنادى شدم
ٌ ست. از زندگیو راضی ام رٍزی يزار بار بابت . جَنو بٌ جَن باران ٍ احسان بست

 .با صدای افتادن چیزی يراسَن بٌ طرف باران رفتو. خَشبختیو خدا رٍ شکر نی کنو

 !باران-

ٌ ش رٍ انداختٌ بَد زنین ٍ بغض کردى بَد. سریع بغلش کردم  .جغجغ

 قربَنت برم، چی شدى خَشگلو؟-

ٌ ش رفتو نشخص بَد دلش احسان رٍ نی خَاد؛ ارتباط . بَسیدنش ٍ کلی قربَن صدق
احسان عاشقانٌ باران رٍ دٍست دارى ٍ تا نَقع خَابش کلی با يو . عهیقی بینشَنٌ

عرٍسک کَچَلَیی بٌ دستش دادم کٌ نَثر ٍاقع شد ٍ خندید ٍ باعث . بازی نی کنن
ٌ ی عسل ٍ نًران دعَت داریو ٍ نا دٍ تا آنادى ننتظر . شد دلو براش ضعف برى خَن
سرگرم بازی بَدیو ٍ از تٌ دل نی خندیدیو کٌ با صدای احسان . احسان نشستیو تا بیاد

 .ساکت شدیو« سالم» :کٌ گفت

 .نا آنادى ایو. سالم-

باران باذٍق دست ياش رٍ تکَن نی داد ٍ صدايای نانفًَنی درنی آٍرد کٌ باعث شد 
 :احسان سریع بغلش کنٌ

 !قربَن دخترم برم. جَنو بابایی-

 :نگايی بٌ آینٌ انداختو ٍ ٍقتی از ظايرم نطهئن شدم گفتو
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 بریو؟-

 :احسان با لبخند نگايی بٌ صَرتو انداخت ٍ آرٍم دم گَش باران طَری کٌ بشنَم گفت

 .نانانی خَشگل شدى، نی خَاد دل بابا رٍ آب کنٌ-

باران کٌ يیچی نهی فًهید؛ ٍلی بٌ حرف يای باباش نی خندید ٍ دست ياش رٍ بٌ يو 
 :خندیدم ٍ نشتی بٌ بازٍش زدم. نی زد

ٌ خدا! پررٍ-  .بریو دیگٌ، دیر شد ب

بعد از . تَ نًهَنی ٍ جايای شلَغ شیرخشک بًش نیدم. شیر خشک باران رٍ برداشتو
ٌ خاطر باران کلی خندیدیو ٍ دست زدیو باالخرى بٌ . نیو ساعت کٌ تَ راى بَدیو ٍ ب

ٌ ی نًران رسیدیو ٌ شَن برعکس نا تَ برج بَد. خَن بعد از خَش ٍبش با عسل ٍ . خَن
 :بلند گفتو. انگار بقیٌ زٍدتر از نا رسیدى بَدند. نًران بٌ سهت پذیرایی رفتیو

 .سالم بٌ يهگی-

نًران با کلی . يهٌ با خَش رٍیی جَابو رٍ دادند ٍ با تک تک خانو يا رٍبَسی کردم
 :قربَن صدقٌ باران رٍ از احسان گرفت

 !چٌ ناز شدی بارٍن. قربَنش بشو-

ٌ ی باران رٍ نحکو بَسید آیدا یٌ سری اطالعات از دندٍن درآٍردن . بٌ دنبال حرفش گَن
يهٌ درگیر بحث . ٍ دردسرياش بًو داد ٍ نن بادقِت تهام بٌ حرف ياش گَش نی دادم

 .بَدیو ٍ ير کسی چیزی نی گفت کٌ با صدای بلند نانان ساکت شدیو

 :لبخندی زد

 .راستش یٌ نَضَعی رٍ نی خَاستو بًتَن بگو-
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 :نفس عهیقی کشید ٍ ادانٌ داد

ٌ زٍدی عازم نکٌ يستو-  .نن اگٌ خدا بخَاد ب

 :احسان زٍد بٌ خَدش اٍند ٍ گفت. يهٌ با تعجب نگايش کردیو

 ِکی قرارى برین؟-

 :نانان گلَش رٍ صاف کرد ٍ گفت

 .آخر يهین يفتٌ-

 :احسان اخهی کرد ٍ گفت. تعجبو دٍبرابر شد، بقیٌ يو نثل نن بَدن ٍ شَکٌ بَدن

 پزشکتَن اطالع دارى؟-

 :نانان گلَیی صاف کرد

 .تنًا آرزٍیی کٌ دارم يهینٌ. آرى پسرم-

 :کنارش رفتو ٍ بغلش کردم ٍ از صهیو قلبو گفتو. اشک تَ چشو ياش جهع شد

 .خیلی خَشحالو کٌ بٌ آرزٍتَن رسیدین-

ٌ دٍنٌ خَشحالی شَن رٍ ابراز کردند با . بعد از این کار نن، يهٌ از شَک دراٍندن ٍ دٍن
درست بَد کٌ زنان زیادی از ازدٍاجشَن . خبر بارداری عسل خَشحالی يهٌ دٍبرابر شد

ٌ دارشدن داشتند؛ انا لبخند ٍ برق نگايشَن  نهی گذشت ٍ ٍقت زیادی برای بچ
تَ آشپزخَنٌ بَدیو ٍ بٌ . نشَن ديندى ی این بَد کٌ کانالً از این اتفاق راضی يستند

 .عسل کهک نی کردیو

ٌ جَن نراقب باش عسل کار سنگین نکنٌ. نن چای نی برم: آیدا  .افسان
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 :عسل لبخند خجَلی زد. چشو بلند باالیی گفتو ٍ چشهکی بٌ عسل زدم

 .بٌ نًران گفتو فعالً بٌ کسی نگیو! ای بابا-

 :درحالی کٌ دسريا رٍ تزیین نی کردم با خندى گفتو

 االن نهی گفتی، باالخرى کٌ چی؟ درضهن خبر بٌ این خَبی، دلت نی اٍند بٌ نا نگی؟-

 .خجالت نی کشو...آخٌ-

 :خندیدم ٍ گفتو

ٌ دار ...خجالت ندارى قربَنت برم؛ ٍلی اگٌ راستش رٍ بخَای- نن فکر نهی کردم زٍد بچ
 .البتٌ بازم بگو کٌ درٍاقع فکرشو نهی کردم تَ دٍست داشتٌ باشی. بشین

 :عسل سرش رٍ پایین انداخت ٍ با لحن آرٍنی گفت

ٌ ت زٍدى-  ...راستش نًران نی گفت ٍاس

 :دستو نتَقف شد ٍ نگايش کردم کٌ ادانٌ داد

درٍاقع نًران راضی نبَد ٍ نی گفت چندسال دیگٌ؛ انا نن . نن خیلی بچٌ دٍست دارم-
باالخرى کار خَدم رٍ کردم؛ یعنی چند نايی بَد کٌ دیگٌ قرص نهی خَردم، تا این کٌ دٍ 

نًران ٍقتی فًهید اٍلش ناراحت شد؛ ٍلی بعدش بٌ این . يفتٌ پیش آزنایش دادم
 .نتیجٌ رسید کٌ خَاست خدا بَدى ٍ نهاز شکر خَند

 :با تعجب نگايش نی کردم ٍ سَالی رٍ کٌ تَ ذينو بَد ٍ بٌ زبَن آٍردم

 .االن با يو خَبین؟ ننظَرم اینٌ کٌ اگٌ کهکی از دستو برنیاد بگَ-

 :اشک تَ چشو ياش جهع شد
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یٌ دلخَری تَ نگايشٌ؛ کٌ اٍن يو ...آرى، تهام حَاسش بٌ ننٌ؛ نثل قبل نًربَنٌ، فقط-
ٌ خاطر ننٌ  .ب

 :بلند شدم، لیَان آبی براش ریختو ٍ دادم دستش. آرٍم يق يق نی کرد

ٌ دار بشن، فقط نهی خَان بٌ رٍی ! عزیزم، گریٌ ندارى کٌ- نرديا يهٌ از خداشَنٌ زٍد بچ
 .خَدشَن بیارن

ٌ تر شدى بَد انداختو. اشک ياش رٍ پاک کردم . نگايی بٌ صَرت نعصَنش کٌ حاال پخت
ٌ نظرم کهی رنگ پریدى اٍند  .رفتو نًران رٍ صدا زدم. ب

 جانو؟: نًران

 .نًران جان عسل کهی بی قراری نی کنٌ، بیا باياش حرف بزن -

 :يَل شدى خَاست برى تَ آشپزخَنٌ کٌ دستش رٍ گرفتو ٍ آرٍم گفتو

 .تَ این ُبريٌ فقط بٌ تَ احتیاج دارى، بٌ لحاظ رٍحی نیگو-

 .سری تکَن داد ٍ رفت

*** 

ٌ ی نقاشی بَد کٌ . خانو نعین دختر بااستعدادی دارین - این دٍنین نسابقٌ تَ زنین
 .بًتَن تبریک نیگو. باران جان نقام اٍل رٍ آٍرد

 :لبخندی از شَق زدم

 باران از دٍسالگی نشَن داد کٌ استعداد نقاشی دارى، نن يو . نهنَن خانو اسحاقی -
 .گذاشتهش کالس تا پرٍرش پیدا کنٌ
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باران عالٍى بر استعدادش، ادب ٍ شیرین زبَنیش باعث شد نن خیلی بیشتر از : اسحاقی
ٌ يا دٍستش داشتٌ باشو ٌ يا نهی ذارم؛ انا تربیت . بقیٌ بچ البتٌ تفاٍتی تَ رفتارم با بچ

ٌ يا يو . خاصی کٌ باران جان داشتٌ باعث تهایزش با يهسن ٍ ساالنش شدى ٌ ی بچ يه
بیشتر از این . شها باید خدا رٍ بابت داشتن يهچین دختری شکر کنین. دٍستش دارن

ٌ يا تقدیر نیشٌ . ٍقتتَن رٍ نهی گیرم، پنج شنبٌ صبح يهین جا جشنی داریو کٌ از بچ
 .خَشحال نی شیو با آقای نفاخر تشریف بیارین

 !حتهاً  -

باران رٍ صندلی نشستٌ بَد ٍ با . بعد از تشکر ٍ خداحافظی از اتاقش بیرٍن اٍندم
 .دٍستش حرف نی زد

 دختريای خَشگل چی نیگن بٌ يو؟-

 .سالم نانانی: باران

 .بَسیدنش. خَدش رٍ انداخت بغلو

 .سالم دختر قشنگو -

 .سالم خالٌ -

 .باران رٍ از خَدم جدا کردم. صدای شهیو، دٍست صهیهی باران بَد

 .سالم عزیزم -

 :پیشَنی ش رٍ بَسیدم

 خَبی خالٌ؟ -

 :شهیو نَيای لختش رٍ زد کنار ٍ با ناز گفت
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ٌ جَن -  .نرسی خال

 :باران دست شهیو رٍ گرفت ٍ با شیرین زبَنی گفت

 .داشتو شهیو رٍ ٍاسٌ تَلدم دعَت نی کردم-

 :خندیدم

 .عزیزم ٍاسٌ شهیو جَن کارت نی بریو-

 :باران نخَدی خندید

 .نی دٍنو نانانی؛ ٍلی دٍست داشتو خَدم يو بگو-

احسان بَد کٌ نَشتٌ . يهین کٌ خَاستو جَابش رٍ بدم، صدای اس ام اس گَشیو اٍند
 .بَد اٍندى

 .باران نانان، بریو بابا اٍندى -

 :تندتند شهیو رٍ بَسید. باران جیغ کَتايی از خَشحالی کشید

 .بریو نانان. خدافظ شهیو-

 .شهیو جان بٌ نانان سیها سالم برسَن عزیزم -

 .چشو خالٌ: شهیو

يهین کٌ تَ ناشین نشستیو، باران از صندلی پشت دست ياش رٍ دٍر گردن باباش 
 :حلقٌ کرد

 .سالم بابایی جَنو -
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بعدش يو احسان رٍ بَسید کٌ باعث شد احسان بٌ قَل خَدش دلش ضعف برى ٍ 
 .نًایتًا باران رٍ کشَند جلَ ٍ بغلش کرد

ٌ طَر بَد؟. سالم پرنسس بابا -  انرٍز نًد چ

 .باران بعد از کلی تعریف رضایت داد برى پشت بشینٌ

 بانَی نا چرا ساکتٌ؟ -

 .، دیگٌ نادر باید ساکت باشٌ پدر ٍ دختر پرسرٍصدا -

 :بلند خندید

 .نی بینی باباجَن، نانانت نیگٌ نا شلَغ نی کنیو_

 :با شیطنتی کٌ تَ نگايش نَج نی زد گفت

ٌ نظرت تنبیًش کنیو؟-  ب

 .نخیرم: باران

ٌ م رٍ بَسید  .از پشت سرش رٍ آٍرد جلَ ٍ گَن

 .اگٌ تکالیفت تا شب تهَم بشٌ، بابا شب نی برتهَن شًربازی. قربَنت برم نن-

بٌ خَنٌ کٌ رسیدیو، . باران جیغی از خَشحالی کشید ٍ تا بٌ خَنٌ برسیو کلی رقصید
بعد از لباس عَض کرد از . احسان رفت تَ اتاق کارش ٍ نن يو يهراى باران رفتو اتاقش

خیلیا رٍ تَ زندگیو از دست . بٌ صَرت نعصَنش نگاى نی کردم. خستگی خَابش برد
ٌ ی . دادم کٌ عزیزترینش بعد از بابا ناى بانَ بَد باران یٌ سالش بَد کٌ ناى بانَ بعد از سکت

باران ٍ احسان بعد از خدا . خیلی طَل کشید تا با نرگش کنار بیام. قلبی از دنیا رفت
گايی خیلی حساس نیشو . تنًا انید زندگیو يستن، خار بٌ پاشَن برى نن يو نی نیرم
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ٌ قدر کنار تخت باران نشستو کٌ با . ٍ تنًا احسان نی تَنٌ آرٍنو کنٌ نفًهیدم چ
ٌ شدن دست يای احسان بٌ کهرم تقریبًا از جا پریدم  .حلق

 .ببخشید، نهی دٍنستو تا این حد تَ فکری-

 :بی صدا خندیدم

 .درست گفتی تَ فکر بَدم-

 بٌ چی فکر نی کردی بانَ؟-

 :برگشتو ٍ بٌ چشو ياش کٌ نزدیکو بَد نگايی انداختو

 .نًو نبَد -

 .بریو بیرٍن بیدار نشٌ-

ٌ باز گذاشتو  .در اتاق رٍ نیه

 احسان، نايار خَردی؟-

 شب کٌ نی ریو بیرٍن، بریو یٌ کو استراحت کنیو؟. آرى-

لباس يام رٍ عَض نی کردم ٍ احسان رٍ تخت . سری تکَن دادم ٍ بٌ اتاقهَن رفتیو
 :رفتو کنارش. نشستٌ بَد ٍ با لپ تاپش چیزی تایپ نی کرد

 چی نی نَیسی؟-

 .یکی از گزارش يا رٍ اصالح نی کنو تا بعدًا برای طارنی ایهیل کنو-

 .خانَشش کرد ٍ رٍی پاتختی گذاشتش

 :برگشت ٍ با لبخند زیبایی گفت
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 خب بانَ تعریف کن، انرٍز چٌ خبر؟-

فقط ندیر نًد کلی از باران تعریف کرد ٍ گفت پنج شنبٌ جشن دارن ٍ ٍالدین .  سالنتی-
 .درضهن دخترم نثل نانانش خانهٌ. يهٌ دعَتن

 :گیرى ی نَيام رٍ باز کرد ٍ آرٍم گفت

 .بیا این جا ببینو. بر ننکرش لعنت-

از خدا خَاستٌ رفتو بغلش ٍ در يهَن حالت بٌ تاج تخت تکیٌ . دست ياش رٍ باز کرد
ٌ ش بَد ٍ بی ٍقفٌ رٍی نَيام بـ ـَسٌ نی زد. داد  :نفس عهیقی کشید. سرم زیر چَن

ٌ قدری . دى رٍز خَنٌ نبَدم؛ ٍلی انگار دى سالٌ نبَدم- دٍری از تَ ٍ باران، نخصَصًا تَ ب
 .برام سخت بَد کٌ يهَن رٍز اٍل نی خَاستو برگردم

ٌ ی پیش با نًران رفتن آلهان ٍاسٌ پرٍژى ی کاری. لبخند عهیقی زدم انرٍز صبح . يفت
ٌ ی نانان بَدیو، فقط تَنستیو یٌ ساعت يهدیگٌ رٍ ببینیو . رسید ٍ نا چَن خَن

ٌ زٍر باران رٍ راضی کردم برى نًد ٌ ی نانان نَند تا استراحت کنٌ ٍ نن ب . احسان خَن
ناخَدآگاى . بعد از ازدٍاجهَن این اٍلین باری بَد کٌ بٌ ندت طَالنی از يو دٍر بَدیو

 :بغض کردم ٍ حرف دلو رٍ بٌ زبَن آٍردم

 .دلو خیلی برات تنگ شدى بَد احسان-

 .تهام تالشو رٍ کردم صدام عادی باشٌ؛ ٍلی لرزید

 .ببینهت افسانٌ-

بعد از بابا احساس ٍابستگیو بٌ . زدم زیر گریٌ؛ انا سرم رٍ بیشتر بٌ گردنش فشردم
احسان تَ زندگیو کانالً نلهَس بَد، چٌ بسا این احساس بٌ احسان خیلی عهیق تر ٍ از 

ٌ ای بَد؛ از جنس عشق  :بعد از این کٌ کهی آرٍم شدم تَ گَشو گفت. جنس دیگ
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 .ببینهت عشقو-

 :با نًربَنی نگايو کرد. سرم رٍ کهی جدا کردم ٍ از يهَن زاٍیٌ نگايش کردم

 گریٌ چرا عزیزم؟-

 .دیگٌ این قدر طَالنی تنًام نذار-

 .چشو-

 :بٌ يهَن حالت گفت. خو شد ٍ چشو يام رٍ کٌ ينَز خیس از اشک بَدند بَسید

 .دیگٌ نبینو چشو يای خَشگلت خیس بشن-

 .باشٌ-

 :دٍبارى بٌ آغَشو کشید

ٌ م حرف بزن، انرٍز نی خَام فقط صدای تَ رٍ بشنَم-  .ٍاس

 .حرفی نبَد، جز دلتنگی تَ-

 :تَ گَشو گفت

 نظرت با کهی رفع دلتنگی چیٌ؟-

اٍلش نفًهیدم چی گفت، ٍقتی دٍبارى یاد حرف ٍ صدای شیطَنش افتادم نشتی بٌ 
 :بازٍش زدم

 نکنٌ تَ فقط ٍاسٌ يهین دلتنگو شدی؟! بی ادب-

درٍاقع باياش شَخی کردم ٍ . تَ یٌ لحظٌ ازش جدا شدم ٍ بًش پشت کردم
 :از پشت بغلو کرد. نی خَاستو یٌ کو نثالً ناز کنو
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 .شَخی کردم گلو، قًر نکن-

 :برگشتو ٍ با ناز گفتو

 ...قًر نکردم آقا-

بی تانل يهرايیش کردم تا از ٍجَدش سیراب . حرفو کانل نشدى بَد کٌ نفسو رٍ گرفت
ٌ قدر طَل کشید کٌ چشو يام سنگین شدند ٍ خَابو برد. بشو  .نهی دٍنو چ

*** 

باالخرى رٍز تَلد باران . با سیها، نادر شهیو، رٍبَسی کردیو ٍ بٌ پذیرایی يدایتش کردم
ٌ خاطر نانی کَچَلَیی کٌ تازگی یٌ . سَگل ٍ آیدا از صبح اٍندى بَدند. اٍند عسل ب

ٌ شَن سقط شد ٍ خدا بعد از . سالش شدى بَد نتَنست زٍدتر بیاد اٍن سال بچ
 .چًارسال بًشَن یٌ پسر ناز داد کٌ باران عاشقشٌ

 آیدا جان ببین عسل چرا نیَندى؟-

ٌ ای گفت ٍ تا خَاست برى صدای زنگ آیفَن اٍند  .آیدا باش

 .نهی خَاد آیداجان، اٍند ن-

 :در ٍرٍدی رٍ باز کردم

ٌ جَن-  .ببخشید دیر شد، این پسر نن نثل باباشٌ. سالم افسان

 :خندیدم ٍ نانی رٍ ازش گرفتو

 .قربَنش برم نن. اشکال ندارى عزیزم-

عسل صدای آينگ تَلدی رٍ کٌ پخش . يهٌ اٍندى بَدند. لپ سفید ٍ تپل رٍ بَسیدم
ٌ يا يهٌ ٍسط بَدند باران لباس زردرنگ ندل پرنسسی پَشیدى . نی شد زیاد کرد ٍ بچ
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بٌ اصرار . تا ساعت ُنٌ شب طَل کشید. بَد ٍ با تهنا ٍ شهیو سٌ تایی نی رقصیدن
خَدم ٍ نانان قرار شد يهٌ شب يهسراشَن بیان تا شام يو دٍر يو باشیو؛ انا 

ٌ جز شهیو ٍ نادرش رفتند  .دٍست يای باران ب

احسان گفت خَدش يو . سیهاجان با آقا کیارش تهاس بگیر بگَ شام تشریف بیارن-
 .زنگ نی زنٌ

 .نزاحو نهی شیو. نٌ دیگٌ بًترى بریو: سیها

 :اخهی کردم

 .این چٌ حرفیٌ؟ شها دٍست خانَادگی نا يستین-

*** 

بعد از شام شهیو با نادر ٍ پدرش رفتند ٍ جهع . باالخرى بعد از کلی تعارف قبَل کرد
يهین کٌ نًهَن يا رفتند، دٍبارى . باران کلی ٍاسٌ عهَ شیرین زبَنی کرد. خانَادگی شد

 .با یٌ يَرا بٌ سهت کادٍيایی کٌ قبالً بازشَن کردى بَد رفت

 .دسِتش درد نکنٌ. بابایی نگاى، نانان جَن برام یٌ پرنسس خَشگل آٍردى-

ٌ شَن بازی نی کنی. آرى عزیزم: احسان  .دیگٌ دیر ٍقتٌ، بخَاب فردا با يه

ٌ ش ٍ بعد از چند لحظٌ دست ياش رٍ دٍر  باران انگشتش رٍ بٌ حالت تفکر زد زیر چَن
 :گردن احسان حلقٌ کرد

 .خستٌ شدم، نن رٍ ببر. باشٌ بابایی-

 :احسان بغلش کرد

ٌ ست، تا ير ٍقت دٍست داشتی بازی نی کنی. قربَنش برم کٌ خستٌ شدى-  .فردا جهع
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لبخندی زدم ٍ با نگايی بٌ سالن آى از نًادم . تا رفتنشَن با چشو يام دنبالشَن کردم
 کی این يا رٍ جهع نی کنٌ؟. بلند شد

 چی دنغت کردى؟ -

 :بٌ سالن اشارى ای زدم

 .این جا -

 :خندید

ٌ يا خَش باشن- ٌ ش یٌ شبٌ، بذار بچ  .تَ کٌ با رضایت نی گفتی يه

 :بٌ شَخی گفتو

 .آرى ٍاقعا، اصالً فکرشو نهی کردم تا این حد پیش برن-

 :ٍ با یٌ حالت نالٌ ادانٌ دادم

 حاال چی کار کنو؟-

ٌ قدر آیدا ٍ سَگل اصرار کردن کهکو کنن . ٍاقعًا اٍضاع خَنٌ خیلی خراب بَد يرچ
اصالً از این کٌ کارگر يو داشتٌ باشیو خَشو نهی اٍند؛ انا احسان اٍایل . نذاشتو

ازدٍاجهَن ير دفعٌ کٌ نًهَن داشتیو نی گفت بگیو زيراخانو کٌ برای نانان اینا کار 
دٍست داشتو بٌ عنَان خانو خَنٌ .  نی کرد بیاد؛ انا نن يیچ ٍقت راضی نهی شدم

ٌ چیز تحت کنترل خَدم باشٌ، یٌ جَرایی با عشق تهام کاريا رٍ انجام نیدم، يرچند  يه
ٌ ای کٌ رٍ نَيام نشست، از فکر بیرن اٍندم. احسان کلی کهکو نی کنٌ گیج . با بـ ـَس

 :نگايش کردم کٌ لبخند نًربَنی زد

 .فردا نیگو یٌ نفر بیاد این جا رٍ تهیز کنٌ، شها يو نیری تَ اتاق نی خَابی-
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 ...انا -

 .زٍد برٍ، نن يو ظرف يا رٍ نی ذارم تَ ناشین نیام. انا ٍ اگر نداریو -

بعد از این کٌ لباس يام رٍ با یٌ لباس خَاب پشهی عَض . سری تکَن دادم ٍ رفتو
از احسان خیلی . فکرم رفت بٌ دیرٍز کٌ رفتٌ بَدم پیش دکترم. کردم، دراز کشیدم

قطرى . دلگیرم کٌ ازم پنًَن کرد؛ ٍلی این قدر دٍستش دارم کٌ تا االن چیزی بًش نگفتو
يهین کٌ صدای پاش اٍند خَدم رٍ بٌ . اشکی از چشهو ریخت کٌ سریع پاکش کردم

ٌ ای طَل کشید کٌ تخت باال پایین شد. خَاب زدم پتَ رٍ رٍی ير دٍنَن . چند دقیق
 :لحظاتی بعد دستش رفت الی نَيام، نفس عهیقی کشید. نرتب کرد

چی شدى عزیزم؟ از دیرٍز یٌ چیزی نی خَای بگی؛ انا نهی دٍنو چی . نی دٍنو بیداری-
 چرا حرف نهی زنی؟. جلَت رٍ نی گیرى

ٌ م از بغض لرزید. لحنش ٍ عجز تَ صداش باعث شد چشو يام رٍ باز کنو نگرانی رٍ . چَن
 .تَ چشو ياش دیدم

 چرا بًو نگفتٌ بَدی؟-

 :گنگ نگايو کرد

 چی رٍ نگفتو؟-

 :دلو رٍ زدم بٌ دریا ٍ با حرص گفتو

این کٌ زایهان سختی داشتو؛ این کٌ بدنو تَانایی یٌ بار حانلگی دیگٌ رٍ ندارى؛ این کٌ  -
 نن نشکل دارم؛

 ...این کٌ
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ٌ ش . بٌ آرٍنی نن رٍ تَ آغَشش گرفت. يق يقو دیگٌ نذاشت ادانٌ بدم سرم رٍی سین
با این کٌ خیلی دٍستش دارم؛ انا . بَد، ضربان قلبش رٍ زیر گَشو حس نی کردم

ٌ ش نی زدم. نهی تَنو دلخَریو رٍ نگو ٌ يای آرٍم بٌ سین  :با نشتو ضرب

تازى نی فًهو يرٍقت از بچٌ نی گفتو نٌ . چرا زٍدتر نگفتی احسان؟ نن نشکل دارم-
ٌ خاطر باران نیگی. نی آٍردی نن حتی پیش نشاٍر يو رفتٌ بَدم؛ گفت . فکر نی کردم ب

اگٌ بچٌ بخَایو تَ این سن باران خیلی بًترى، گفت خیلی خَبٌ کٌ یٌ خَاير یا برادر 
 .داشتٌ باشٌ

ٌ ش حرف نی زدم؛ از دلخَریو، از نشکلو  .ازش جدا شدم.  ٍاس

 چرا چیزی نهیگی؟-

 :اشک يام رٍ پاک کرد

 .نی خَاستو صدای قشنگت رٍ بشنَم-

ٌ ش خَشحال بَدم؛ انا بدٍن يیچ تغییری فقط ننتظر نگايش  با این کٌ از ابراز عالق
 :ٍقتی دید ساکتو نفس عهیقی کشید. کردم

يهَن رٍزی کٌ باران بٌ دنیا اٍند، دکترت گفت کٌ زایهان سختی داشتی ٍ َرِحِهت -
ٌ دار . تَانایی یٌ حانلگی دیگٌ رٍ ندارى ٌ خاطر این کٌ شاید دیگٌ بچ ناراحت بَدم؛ انا نٌ ب

باران . نا یٌ دختر داریو عزیزم. نشیو، نن فقط ٍ فقط بٌ تَ ٍ سالنتیت فکر نی کردم
ٌ دار بشیو. ثهرى ی عشقهَنٌ خدا رٍ شکر کٌ يهدیگٌ . شاید خدا نخَاد کٌ نا دٍبارى بچ

 .رٍ داریو، خَشبختیو

ٌ ای بَد  .حرف ياش رٍ قبَل داشتو؛ انا حرف نن چیز دیگ
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اگٌ دکتر . حرف نن این نیست، نن نیگو چرا نگفتٌ بَدی. نن يو خدا رٍ شکر نی کنو-
 نهی  رفتو باز يو نی خَاستی پنًَنش کنی؟

 :دست يام رٍ گرفت

ٌ ست. نهی خَاستو اذیت بشی -  .از نظر نن نَضَع نًهی نبَد، نًو یٌ چیز دیگ

 چی؟-

ٌ قدر عاشقتو، این کٌ دنیا رٍ بدٍن تَ ٍ باران نهی خَام-  .این کٌ نن چ

بی تَجٌ بٌ دلخَریو خَاستو ابراز عالقٌ رٍ جَاب بدم؛ انا يهین کٌ خَاستو، ننصرف 
 .باید یٌ کو ننت کشی نی کرد. شدم ٍ دٍبارى دراز کشیدم

 افسانٌ قًری؟-

 .پشتو بًش بَد، جَابش رٍ ندادم

 .نفس بلندی کشید ٍ دراز کشید

 .ناز کن بانَی زیبا، تا تٌ دنیا نازتو نی خرم-

نن يو نثل تهَم زن يای خَشبخت تَ دنیای شَيرم حس یٌ نلکٌ . بی ارادى لبخند زدم
 .رٍ دارم

ير شبی کٌ بدٍن دیدن صَرت نايت چشو رٍ يو . تَ این دى سال بدعادتو کردی-
ٌ م جًنو بَدى؛ انا بدٍن انشب بدترین شب زندگیو نیشٌ کٌ کنارم  گذاشتو، خَابو ٍاس

 .باشی؛ انا سرد باشی

ٌ قدر از دستش ناراحتو ٍ . چیزی نگفتو نی خَاستو با چند رٍز قًر بدٍنٌ کٌ چ
ٌ م کردى بَد نن يو . پنًَن کاریش بٌ يیچ ٍجٌ قابل قبَل نیست؛ انا يهین دٍری کالف
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یٌ ساعتی گذشت؛ انا خَابو . چشو يام رٍ بستو. بٌ ٍجَدش، آغَشش عادت داشتو
 .بغض کردم! چٌ راحت خَابید. آرٍم برگشتو بٌ سهتش، چشو ياش بستٌ بَد. نهی برد

 ...احسان-

 .سریع چشو ياش رٍ باز کرد

 .باز يو زدم زیر گریٌ

 .جان؟ بیا این جا ببینو-

چرا نن این طَریو؟ نفس يای ! آخ خدا نفسو باال اٍند.  نحکو ٍ کهی خشن بغلو کرد
 .عهیق نی کشیدم تا عطر ٍجَدش رٍ حس کنو

*** 

 .آفرین دخترم، نن ٍ نادرت بًت افتخار نی کنیو-

 :باران با شیرین زبَنیش گفت

 .نرسی بابایی جَنو-

نن يو بغلش کردم ٍ کلی . احسان يو با عشق پیشَنی باراِن عزیزم رٍ بَسید
ٌ ش رفتو نقاشیش تَ ننطقٌ اٍل شدى بَد ٍ انرٍز کلی جایزى بًش دادند ٍ . قربَن صدق

 .تشَیقش کردند

 .خب حاال انرٍز بابا باید شیرینی نَفقیت دختر رٍ بدى-

 :احسان سری خو کرد

 .چشو، بریو کٌ تا شب خَش بگذرٍنیو-
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 :باران با ذٍق دست ياش رٍ بٌ يو کَبید

 بابا شًربازی يو بریو؟! آخ جَن-

 .آرى عزیزم نی ریو-

نشکل زیادی . لبخند زدم، بٌ عهق خَشبختیو لبخند زدم. آرٍم پشت سرشَن راى افتادم
عزیزانی رٍ از . ناراحتی يای زیادی رٍ پشت سر گذرٍندیو. داشتیو ٍ ينَز يو داریو

ٌ ست کٌ با يهیو ٍ . دست دادیو شاید فردا يو نا نباشیو؛ انا نًو االن ٍ این لحظ
خدا رٍ شکر کٌ االن احسان ٍ باران رٍ دارم؛ خدا رٍ . عاشقانٌ يهدیگٌ رٍ دٍست داریو

شکر کٌ نادر ٍ خَاير ٍ برادر دارم، خدا رٍ شکر عزیزانی دارم کٌ حاضرم جَنو رٍ براشَن 
 :بٌ آسهَن ابری نگايی انداختو. بدم

ٌ چی شکر-  .خدایا بابت يه

 نهیای بانَ؟-

 .لبخندی بٌ تنًا نرد زندگیو زدم ٍ بٌ سهت ناشین رفتو


