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 :خالصٌ

يستی کٌ با انیدی بی انتًا برای آیندى؛ رٍزگار نیگذرٍنٌ،بٌ طَر تصادفی با پسری بٌ نام 
نًیار آشنا نیشٌ کٌ تصهیو بٌ ازدٍاج نی گیرن؛ انا رٍز ازدٍاج اتفاقی نیفتٌ کٌ چًار 

سال از زندگی يستی رٍ تحت تاجیر قرار نیدى، حاال چًار سال از زندگی يستی نی گذرى 
 ...ٍ اٍن رٍیداديای جدیدی رٍ پیش رٍ نی بینٌ

 :نقدنٌ

 .شنبٌ با تصهیو دٍبارى برای فرانَش کردنت، آغاز نی شَد

 .تهام یک شنبٌ را نصهو ٍ نغرٍر، بٌ تَ فکر نهی کنو

 .دٍشنبٌ، از صدای پای خاطرى ای دٍر نلتًب نی شَد

ٌ شنبٌ، چشو يایو با یک عالو دلگیری، باز نی شَد  .صبح س

 .چًارشنبٌ، يیچ کدام از کاريا، خَب پیش نهی رٍد

 .عصر پنج شنبٌ خالی ٍ الکی خَش، نی گذرد

 ...ٍ غرٍب جهعٌ را، بغض نبَدنت تکهیل نی کند

 ...نی دانو شب کٌ از راى برسد، شنبٌ را برای دٍبارى فرانَش کردنت بًانٌ خَايو کرد

ٌ يایو شدى ای؟  يیچ نی دانی تَ نالک يفت

 :نی خَايو بٌ تَ بگَیو

 ...يستی ام را بگیر، انا يستی ام را نٌ
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ساکت ٍ آرٍم، رٍی نیهکت يای سرد ٍ فلزی نشستٌ ٍ بٌ سنگ فرش يای پارک، خیرى 
تَی افکار پريیايَی . ذينو آزاد ٍ ريا، بٌ ير جایی کٌ نی خَاست، پر نی کشید. بَدم

خَدم غرق بَدم کٌ یٌ پرندى ی زیبا با بال  ٍ پر يای خاکستری ٍ سفید، تَ نحدٍدى ی 
با اٍندن پرندى، . نگايو فرٍد اٍند ٍ بٌ تکٌ نَنی کٌ رٍی زنین افتادى بَد، نَک زد

ٌ ی افکارم گسستٌ شد ٍ نجبَر شدم کٌ از افکار شلَغ ٍ پیچیدى م دٍر بهَنو ٍ بٌ  رشت
نگايی بٌ اطراف انداختو؛ سهت راستو یٌ پیرزن ٍ پیرنرد رٍی . دنیای ٍاقعی بیام

ٌ ای رٍ تَ دست شَن داشتن ٍ باياش صحبت  نیهکت نشستٌ بَدن ٍ دست دختربچ
قلبو از لحن صحبت پیرزن سفیدنَ کٌ با ! چقدر لحن شَن گرم ٍ صهیهی بَد. نی کردن

 .رٍسرِی گلدار رٍی سرش، ندام ٍر نی رفت ٍ درستش نی کرد، آرٍم گرفت

بٌ ساعت نچی کٌ سال قبل، بٌ نناسبت رٍز دختر از بابا يدیٌ گرفتٌ بَدم، نگايی 
ٌ ی کَچیک ساعت، رٍی ساعت سٌ نَندى بَد ٍ بًو يشدار نی داد کٌ . انداختو عقرب

دیگٌ کافیٌ، بیش از حد برای غرق شدن تَی افکارت ٍقت گذاشتی؛ ٍقت خَنٌ رفتنٌ؛ 
انگار دٍست داشتو بیشتر از ٍقت نقرر، برای خَدم . انا پايام تَان راى رفتن نداشتن

دٍست داشتو بیشتر از لحن صدای پیرزِن داخل پارک، لذت ببرم؛ . زنان خرج کنو
نی خَاستو کٌ بیشتر تَی رنگ سبز برگ درختاِن کاج، غرق بشو ٍ بیشتر بٌ آٍاز پرندى يا 

گَش بدم؛ نی خَاستو بیشتر بٌ فَارى ی رٍبرٍم نگاى کنو ٍ از صدای شرشر آب، لذت 
 .ببرم

ٌ پشتیو رٍ برداشتو ٍ رٍی دٍشو انداختو، ٍ از جا بلند شدم تکَنی بٌ پايام دادم . کَل
خیلی ٍقت بَد کٌ تکَنشَن ندادى بَدم ٍ نحل چَب، خشک ٍ . ببینو سالو ان یا نٌ
 .سفت شدى بَدن
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دٍست . شرٍع کردم بٌ قدم  زدن؛ عادت نداشتو کٌ نَقع قدم زدن نگايو بٌ بقیٌ باشٌ
ٌ يای  ٌ   ٍ چَل داشتو سرم رٍ پایین بگیرم ٍ سنگ فرش يای پارک رٍ بشهارم؛ یا چال

 .خیابَن يا رٍ نگاى کنو یا زنین خاکی رٍ از نظر بگذرٍنو

دختر یکو سرت رٍ باال بگیر ٍ راى برٍ، یٌ ٍقت نی خَری : يهیشٌ نانانو بٌ نن نی گفت
ٌ يا یا نی گفت سرت رٍ بگیر باال ٍ راى برٍ؛ ! بٌ در ٍ دیَاری چیزی دست ٍ پايات نی شکن

 !نگاى کن از بس کٌ سرت رٍ گرفتی پایین، قَز در آٍردی

 .انا نن نحل يهیشٌ کار خَدم رٍ نی کردم

َ م رٍ گرفت ظايرش خیلی نناسب نبَد؛ کالى رٍی . داشتو قدم نی زدم کٌ یٌ پسربچٌ جل
ٌ تکٌ نی شد، لباِس تنش ٍصلٌ داشت ٍ از  سرش رٍ، اگٌ بًش دست نی ذاشتی تک

داشت بًو التهاس نی کرد . کحیفی چرک تاب شدى بَد، چند تا کاغذ يو تَی دستش بَد
 !کٌ خانَم، خَايش نی کنو یٌ فال بخر

نٌ دٍست دارم کٌ بٌ کسی التهاس کنو نٌ این کٌ التهاِس کسی ! از التهاس نتنفر بَدم
ٌ م پَل بیرٍن آٍردم ٍ بًش دادم؛ . رٍ ببینو برای يهین بدٍن يیچ حرفی، از تَی کَل

 «نیت کردین؟»: نی خَاستو یکی از کاغذ يا رٍ بردارم کٌ با یٌ نگاى عجیبی بًو گفت

بعد چشو يام ! نیت؟ برای چی باید نیت بکنو؟ چٌ نیتی باید بکنو اصال؟: تَی دلو گفتو
ٌ يای داخل دست پسرک، بیرٍن کشیدم ٍ از  ٌ يا رٍ از بین برگ رٍ بستو ٍ یکی از برگ

کاغذ رٍ باز کردم ٍ شعر حافظ رٍ کٌ با خِط نستعلیق نَشتٌ شدى . پسرک فاصلٌ گرفتو
 :بَد رٍ خَندم

 یاری اندر کس نهی بینو، یاران را چٌ شد؟

 دٍستی کی آخر آند، دٍست داران را چٌ شد؟
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 آب حیَان تیرى گَن شد خضِر فرح پی کجاست؟

 حق شناسان را چٌ حال افتاد، یاران را چٌ شد؟

 لعلی از کاِن نرٍت بر نیاند سال ياست

 تابش خَرشید ٍسعی باد ٍ باران را چٌ شد؟

 شًِر یاران بَد ٍ خاک نًربانان این دیار

 نًربانی کی سر آند، شًریاران را چٌ شد؟

 گَی تَفیق ٍ کرانت در نیان افکندى اند

 کس بٌ نیدان در نهی آید، سَاران را چٌ شد؟

 چٌ شد؟ چٌ شد؟ چٌ شد؟: با خَدم زیر لب زنزنٌ کردم

ٌ يای کتاب شعرم ٍ گذاشتو  ٌ الی برگ رسیدم بٌ خیابَن، کاغذ رٍ تا کردم ٍ گذاشتو الب
بٌ ناشین يا نگاى کردم کٌ با چٌ سرعتی داشتن از عرض جادى عبَر . داخل کَلٌ پشتیو

ٌ شَن : با خَدم گفتو. نی کردن ير کدٍم از این ناشین يا حداقل یٌ سرنشین دارن ٍ يه
دارن یٌ نقصدی رٍ برای رسیدن بٌ یٌ يدفی طی نی کنن؛ ير کدٍم از این آدم يا کٌ 

عجلٌ دارن از این خیابَن رد بشن، دارن بٌ یٌ انیدی حرکت نی کنن، چَن نی خَان بٌ 
 .یٌ جایی برسن

 !يرکدٍم از این ناشین يا برای خَدشَن یٌ قصٌ دارن، یٌ دغدغٌ، یٌ يدف، یٌ نسیر

ٌ جَری يَای  خدایا قربَن بزرگیت، این يهٌ آدم با این يهٌ قصٌ، با این يهٌ آرزٍ، چ
ٌ شَن رٍ داری ٍ بٌ حرفاشَن گَش نیدی ٍ کهک شَن نی کنی؟ دٍستت دارم  يه

 !خداجَن، خیلی خَبی
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باالخرى چراغ برای رانندى يا قرنز شد ٍ بٌ اجبار ایستادن؛ دست از حرکتشَن کشیدن ٍ 
برای چند جانیٌ، نجبَر شدن از يدف شَن دست بکشن ٍ ننتظر بهَنن ٍ چٌ انتظار 
 .عجیبی بَد برای ناشین يایی کٌ با سرعت حرکت نی کردن ٍ این يهٌ عجلٌ داشتن

ٌ ی خیابَن رسیدم نی تَنستو تاکسی . از جلَی ناشین يا حرکت کردم ٍ بٌ طرف دیگ
ٌ يا رٍ انتخاب  بگیرم یا سَار اتَبَس يای خِط ٍاحد بشو؛ انا يیچ کدٍم از این گزین

 .نکردم ٍ پیادى، راى رٍ گز کردم

ٌ م رٍ جلب نی کردن ٌ جَر افرادی تَج دختربچٌ، . از تَی پیادى رٍ کٌ حرکت نی کردم، يه
زن چادری، خانَم ٍ آقا، فرٍشندى يایی کٌ دست بٌ سینٌ دم نغازى ایستادن ٍ ننتظر 
ٌ کنان بٌ باباش التهاس نی کنٌ کٌ اٍن دٍچرخٌ قرنِز رٍ  ٌ ای کٌ گری نشتری ان، پسربچ

 .برام بخر ٍ خیلی افراد نختلف کٌ اٍن يا يو ير کدٍم داستان خَدشَن رٍ دارن

ٌ نَن رايو رٍ کج کردم ٍ پیچیدم تَی کَچٌ، اینجا کٌ نی رسیدم . باالخرى رسیدم بٌ کَچ
خَايش نی کنو ! قلبو انگار فشردى نی شد؛ انگار یٌ صدایی تَی نغزم فریاد نیزد نٌ نرٍ

 !جلَتر نرٍ نن از اینجا بدم نیاد

انا پايام نهی ذاشتن ٍ راى خَدشَن رٍ نی رفتن، رسیدم بٌ در قًَى ای رنگی کٌ با رنگ 
کلید رٍ از تَی جیب کَلٌ پشتیو بر داشتو ٍ تَی قفل در . کرم قًَى ای تزئین شدى بَد

کلید رٍ گذاشتو سِر جاش ٍ آرٍم قدم گذاشتو . صدای تقی اٍند ٍ در باز شد. چرخَندم
داخل خَنٌ، از حیاط سٌ در چًارنَن کٌ با درخت بید ٍ گل يای شب بَی سفید ٍ 

در ٍرٍدی سالن رٍ باز کردم ٍ بدٍن يیچ سرٍصدایی . صَرتی آراستٌ شدى بَد، گذشتو
 .ٍارد خَنٌ شدم

از صدای ظرف ٍ ظرٍف داخل آشپزخَنٌ کٌ ندام تَی سر يو نی خَردن، نتَجٌ شدم 
ٌ ست ٍ از صدای تلَیزیَن کٌ رٍی اخبار تنظیو شدى بَد،  کٌ نانان داخل آشپزخَن

فًهیدم کٌ بابا پای تلَیزیَن نشستٌ؛ انا نتَجٌ نشدم کٌ چرا این نَقع رٍز االن باید 
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ٌ ای باال انداختو ٍ رفتو تَی اتاقو کٌ کنار در ! خَنٌ باشٌ؟ در جَاب سَال خَدم شَن
ٌ ی اتاق انداختو ٍ بدٍن این کٌ لباس يام رٍ عَض کنو رٍی . ٍرٍدیٌ ٌ م رٍ گَش کَل

صدای باز شدن در اتاقو، باعخ شد کٌ نگايو از . تخت افتادم ٍ بٌ سقف خیرى شدم
سقف کندى بشٌ ٍ رٍی چشهای بابام خیرى بهَنٌ؛ بلند شدم ٍ رٍی تختو نشستو ٍ سالم 

خیلی سردی، يهراى با نگاى آرٍنی رٍی صَرت بابا پاشیدم ٍ اٍن يو در بازتاب يهین 
حرکت، پاسخ سردی داد ٍ با اشارى بٌ ساعتش با لحن کهی نتفاٍت تر از يهیشٌ، 

 :پرسید

 ساعت چندى؟ _

 نکنٌ ساعتتَن خراب شدى؟! شها کٌ ساعت دارید _

ٌ ای بَد، سی دقیقٌ از ٍقتی کٌ قرار بَد  _ خیر خراب نشدى؛ انا ننظَر نن کانال چیز دیگ
 چرا این يهٌ دیر کردی؟! خَنٌ باشی گذشتٌ

 .نتاسفو یٌ نقداری دیر شد _

نیو ساعت یٌ نقداریٌ؟دٍست ندارم دیگٌ تکرار بشٌ، سعی کن يهیشٌ زنان برات  _
 .نًو باشٌ

 .این رٍ گفت ٍ در رٍ بست

ٌ جا شدم ٍ تکَنی بٌ خَدم  ٌ تر از قبل، سر جام جاب پَزخندی بٌ خَدم زدم ٍ بی حَصل
 .دادم ٍ بٌ ساعت رٍی دیَار کٌ بًو دين کجی نی کرد، نگاى انداختو

انگار نقصر ساعت بَد کٌ باید با . دلو نی خَاست برم ٍ ساعت رٍ بکَبو رٍی دیَار
یٌ لحظٌ ازش بدم اٍند، دٍست داشتو کٌ يیچ  ٍقت، . رفت ٍآند نن تنظیو نی شد

ٌ ای رٍی کرى ی زنین ٍجَد نداشتٌ باشٌ  .يیچ ساعتی، يیچ زنان ٍ دقیقٌ ٍ جانی
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ٌ م رٍ گذاشتو ٍ با يندزفری ٍ با تهام ٍجَد، آينگ  رفتو سراغ گَشیو ٍ آينگ نَرد عالق
 .رٍ بلعیدم

دقیقًا رٍبرٍی پنجرى ی اتاقو کٌ ننظرى ی درخت بید تَی حیاط رٍ نشَن نی داد، رٍی 
ٌ يای درخت بید يو آينگ رٍ نی شنیدن ٍ با آٍای خَِش . صندلی نشستو انگار شاخ

 .آينگ، دست يای خَدشَن رٍ تکَن نی دادن

 :ٍ خَانندى بی نًابا نی خَند

ٌ ی کاشی  تَ نايی ٍ نن نايی این برک

 اندٍى بزرگی ست زنانی کٌ تَ نباشی

ٌ ای تَی این  چشو يام رٍ بستو تا تهام حَاسو رٍ جهع ٍجَد خَدم بکنو، چند دقیق
حالت بَدم ٍ اٍن قدر تَی افکار خَدم غرق بَدم کٌ نتَجٌ اٍندن يَنن تَی اتاق 

ٌ يام رٍ تکان نی داد ٍ اسهو رٍ صدا نی زد  .نشدم کٌ شَن

چشو يام رٍ باز کردم ٍ اٍن چًرى ی زیباش رٍ کٌ با چشهای بی نظیرش ٍ اٍن ابرٍان پر 
ٌ يو نزدیک کردى بَد ٍ بٌ نن خیرى شدى بَد رٍ، در برابر  ٍ خَش فرنش رٍ کٌ االن ب

 .خَدم دیدم

ٌ ی ! ٍاقعا فتبارک اهلل: بی اختیار لبخندی بٌ صَرتو اٍند ٍ تَی دلو گفتو دست ٍ پنج
 !خدا، چی آفریدى

داشتو بٌ این فکر نی کردم کٌ چقدر نا دٍتا با يو فرق داریو ٍ يیچ چیزنَن شبیٌ بٌ 
يو نیست، چًرى ی نن شبیٌ باباست ٍ يَنن دقیقا خربزى اِی کٌ انگار یکی با دٍچرخٌ از 

 .کٌ بٌ خاطر افکارم لبخندم پررنگ تر شد! ٍسطش رد شدى ٍ کپی برابر با اصلٌ با نانان
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چیٌ؟خَشگل ندیدی تا : يَنن يو گرى ی ابرٍياش رٍ باز تر کرد ٍ پَزخندی زد ٍ گفت
 حاال تَ عهرت؟

 !خَشگل دیدم ٍلی این ندلیش رٍ ندیدم _

 چٌ ندلیش؟ _

 !دناغ گندى ٍ سیاى _

نلت يهٌ آرزٍشَِن دناغ نن رٍ ! خیلی يو دلت بخَاد دناغ بٌ این خَش فرنی _
داشتٌ باشن، عکس نن رٍ نی برن پیش دکتر نی گن نی خَاییو دناغهَن رٍ این شکلی 

 .عهل کنیو، سیاى يو نیستو، سبزى ی بانهکو

خَبٌ باز يو یٌ ! اینا رٍ کٌ اگٌ نگی افسردگی نی گیری نی افتی گَشٌ خَنٌ بدبخت _
 !ذرى انیدٍاری بٌ خَدت نیدی افسردى نشی

. يهیشٌ تَی کلکل با نن کو نی اٍرد انا خَب بلد بَد کٌ چٌ جَری نَضَع رٍ بپیچَنٌ
 :ٍاسٌ يهین بَد کٌ گفت

اى این قدر حرف نی زنی کٌ اصال آدم یادش نیرى چی کار داشت، یٌ ذرى رٍ خَدت کار  _
کن اٍن زبَنت رٍ کهتر بچرخَنی؛ ٍاسٌ يهینٌ کٌ نَندی رٍ دستهَن ترشیدی کسی 

 .نهی گیرتت دیگٌ

 بگَ کو اٍردم دیگٌ چرا صغری کبری نی چینی؟! يَنن جان _

 .نٌ، جان تَ یٌ کاری داشتو اصال یادم رفت چی نی خَاستو بگو _

دٍ دٍری دٍر اتاق چرخید ٍ با دست بٌ سرش ضربٌ نی زد کٌ حاال یعنی یادش بیاد کٌ 
چیکار بايام داشت؛ حاال انگار اگٌ ضربٌ بزنٌ بٌ سرش زٍد تر کار نی اٍفتٌ یا نحال، عجلٌ 

 .نی ذارى پشت سرش کٌ زٍدتر کارت رٍ انجام بدى
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ٌ جَری تَی یٌ اتاق  _ ٍای يَنن سرگیجٌ گرفتو خب یٌ لحظٌ ٍایسا سر جات، ببین چ
ٌ درچًار صد دفعٌ رفتی ٍ اٍندی يا  !س

! اى خدا بگو چی کارت نکنٌ دختر، نن برم یکو فکر کنو ببینو چی نی خَاستو بًت بگو _
 .آخٌ خیلی نًو بَد

 چطَر یادت يست کٌ یٌ چیِز نًهی بَدى ٍلی یادت نیس چی بَدى؟ _

نهی فًهی این چیزا رٍ دیگٌ آخٌ، چی کارت کنو؟ گارانتی يو نداری کٌ الاقل تعَیضت  _
 .کنو

 .گَی رٍی نیزم رٍ بٌ عالنت زدن باال سرم بردم کٌ پا رٍ گذاشت بٌ فرار

تَی دلو گفتو اگٌ تَ رٍ يو نداشتو کٌ تا االن صد بار دیٍَنٌ . از کارياش خندى م گرفت
 .شدى بَدم،خدا رٍ شکر کٌ پیشهی

چشهو نتَجٌ گَی حبابی شکلی شد کٌ داخلش دٍ تا عرٍسک دختر ٍ پسر رٍ نشَن 
نی داد، دخترک چشهش رٍ بستٌ ٍ دستاش رٍ در يو قفل کردى ٍ پسرک شاخٌ گل رزی 

رٍ در دست دارى ٍ جلَی دخترک زانَ زدى ٍ شاخٌ گل رز رٍ بٌ دخترک تعارف نی کنٌ ٍ 
حاال يو کٌ بر اجر تکَن خَردن گَی، ذرات نعلق داخلش بٌ حرکت در اٍندن ٍ رٍی سر 

 .صحنٌ زیبایی رٍ خلق کردى بَد. دختر ٍ پسر نی رقصن ٍ پایین نیان

ٌ ای چشهو قفل شد رٍی گَی ٍ دیگٌ تکَن نخَرد دیگٌ نتَنستو پلک بزنو، . چند جانی
انگار بًو دستَر نی داد کٌ حق نداری جای . دیگٌ نتَنستو چشو يام رٍ تکَن بدم

ٌ ای رٍ نگاى کنی  !دیگ

دیگٌ نتَنستو جلَی بغضو رٍ بگیرم ٍ فقط گرنای اشک يام رٍ کٌ حاال آرٍم ٍ بی صدا از 
ٌ يام پایین نی اٍندن رٍ حس نی کردم با ير قطرى اشک، یکی از خاطرات . رٍی گَن
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دٍست داشتو با تهام ٍجَد اسهش . شیرینی کٌ االن برام تلخ شدى بَد رٍ، زندى نی کرد
رٍ فریاد بزنو ٍ ازش بخَام کٌ پیشو باشٌ؛ انا فایدى ای ندارى، نی دٍنو کٌ فایدى ای ندارى، 

ٌ ای نداشت اٍن رٍزی کٌ تَی کَى رٍی قلٌ . چَن باريا ٍ باريا این کار رٍ کردم ٍ نتیج
صداش کردم، صدام رٍ نشنید؛ اٍن رٍزی کٌ ٍسط خیابَن ایستادم ٍ صداش کردم، 

 .نی دٍنو کٌ فایدى ندارى. جَابو رٍ نداد

یادگاری کٌ ازش داشتو ٍ االن تَی دستام بَد ٍ خاطراتش رٍ بًو یادآٍری نی کرد، رٍی 
نیز گذاشتو ٍ بٌ سهت تختو يجَم بردم ٍ سرم رٍ تَی بالشتو فرٍ کردم تا کسی 

ٌ يام ناراحت نشٌ، تا کسی از  صدای يق يق گلَم رٍ نشنَى، تا کسی از بغض ٍ غو ٍغص
 .درد قلبو درد نکشٌ

اٍن قدر غرق خاطرات ٍ درگیر اشک يای سرازیر شدى م بَدم کٌ فریاد يَنن رٍ کٌ با 
يیجان ٍارد اتاق شدى بَد ٍ با خَشحالی تهام از یادآٍری چیزی کٌ نی خَاست بًو بگٌ 

ٌ الی نَيام حس کردم؛ ٍلی جَن . رٍ، نشنیدى بَدم فقط دست يای گرنش رٍ الب
نداشتو کٌ سرم رٍ باال بیارم ٍ ببینو، کی دارى نَازشو نی کنٌ؛ فقط از فکر کردن بٌ رٍزای 

انا يق يق . خَش زندگیو، دست کشیدم ٍ سعی کردم کٌ جلَی گریٌ کردنو رٍ بگیرم
ٌ يو  گلَم، انَنو رٍ بریدى بَد ٍ اجازى نهی داد کٌ نفسو باال بیاد، نتَجٌ شدم کٌ يَنن ب

کهک کردى کٌ بلند بشو، حاال داشتو صَرت پر از نگرانی ٍ اضطرابش رٍ نی دیدم کٌ 
يیچی نگفت فقط نحکو نن رٍ در . چشهای عسلی خهارش رٍ، بٌ چشهام دٍختٌ بَد

گریٌ کن قربَن چشو يات بشو، اگٌ سبک ! گریٌ کن خَايری: آغَش کشید ٍ گفت
 انا حیف اٍن چشو يای قًَى ای رنگت نیست کٌ اشک بارٍن بشٌ؟! نیشی گریٌ کن

 !نهنَن! نهنَن کٌ يستی _

 فرانَشی گرفتی؟! يستی کٌ تَیی نن يَننو _
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يهیشٌ بلد بَد چٌ جَری آرٍنو کنٌ؛ خَدم رٍ از آغَشش بیرٍن کشیدم ٍ فقط بٌ 
نَيای بَر ٍ لختش رٍ از رٍی پیشَنیش کنار زد ٍ زٍد با پشت . چًرى ش نگاى کردم

ٌ ی چشهش رٍ پاک کرد تا نبینو کٌ برادرم، کَى غیرت، کهرش  دستش، اشک گَش
 .شکستٌ ٍ غیرتش لٌ شدى

ٌ ی خَن _  !پاشَ برٍ دست ٍ صَرتت رٍ بشَر، چشو يات شدى کاس

ٌ ی خَن، بٌ دلو داغ : بعد يو بشکن زد ٍ شرٍع کرد بٌ آٍاز خَندن چشو يات شدى کاس
 ...جنَن، تَ کنار نن بهَن، نرٍ با دیگری

از کارياش خندى م گرفتٌ بَد ٍ حاال نن، يستی کٌ تا چند دقیقٌ پیش با صدا گریٌ 
انا فقط خَدم نی دٍنو ٍ خدای خَدم کٌ چٌ دردی . نی کرد، االن داشت قًقًٌ نیزد

 .تَی دلو جا خَش کردى ٍ ٍجَدم رٍ آزار نیدى

 چرا ينَزم نن رٍ نگاى نی کنی؟! پاشَ دیگٌ _

ٌ م خو کردم ٍ بلند  ٌ ی تایید رٍی شَن ٌ يای حرف گَش کن، سرم رٍ بٌ نشَن نحل دختربچ
 .شدم ٍ سهت رٍشَیی رفتو ٍ دٍتا نشت نحکو آب، بٌ صَرتو زدم

ٌ ی رٍبرٍم نگاى کردم از اٍن يستی ترگل ! ٍاقعا کٌ دیگٌ خَدم رٍ يو نهی شناختو. بٌ آین
رنگو بی شبايت بٌ گچ دیَار نبَد ٍ لبام کبَد شدى بَد، چشو يام ! ٍرگل خبری نبَد

ٌ ی سیايی دٍرش رٍ گرفتٌ بَد؛ از شدت الغری بٌ  قرنزی بیش از حدی داشت ٍ يال
 !قحطی زدى يای سَنالی شبیٌ بَدم

خیلی ٍقت بَد خَدم رٍ برانداز نکردى بَدم، قبال از آینٌ جدا نهی شدم؛ بٌ قَل يَنن کٌ 
 !انا حاال چی؟! نی گفت تَ ٍ آینٌ با يو يهزادین
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ٌ يام، از  حتی از خَدم يو بدم نیاد دیگٌ، از سادگیو، از نحبت زیادیو، از ندانست
 ...احساساتو، از ٍجَدم

چند باری تَی آینٌ بٌ خَدم لعنت فرستادم ٍ رفتو سهت حیاط، انگار کٌ اکسیژن کو 
پناى بردم بٌ آبی آسهان، سبزی چهن ٍ ! اٍردى بَدم، انگار فضای خَنٌ برام عذاب آٍر بَد

َ يای باغچٌ  .رنگ صَرتِی شب ب

زیر درخت بید ایستادم ٍ فکر ٍ خیاالتو رٍ بٌ دست يای درخت بید سپردم تا با خَدش 
 .ببرى يرچی کٌ بٌ نن گذشتٌ، تا یادم برى يرچیزی رٍ کٌ یٌ رٍزی برام اتفاق افتادى

نسیو خنکی نی اٍند ٍ نَيای لـ ـختـ ٍ قًَى ای رنگو رٍ تَی يَا آزادانٌ بٌ چپ ٍ 
 .راست حرکت نی داد، باد يو با نن بازیش گرفتٌ بَد

دٍست داشتو کٌ خَدم رٍ نشغَل . کهی کٌ حال ٍ يَام تغییر کرد، داخل خَنٌ رفتو
چیزی بکنو تا کهتر ذينو نشغَل بشٌ، برای يهین رفتو بٌ سهت آشپزخَنٌ ٍ کتری رٍ 

. بدجَر دلو يــ ـَس دننَش نعنایی کردى بَد. پر از آب کردم ٍ رٍی اجاق گاز گذاشتو
 .رٍح ٍ رٍانو خیلی احتیاج داشت

نانان تنًایی رٍی نبل يای سفید ٍ نشکی نَن نشستٌ بَد ٍ کتاب نی خَند، خَب بٌ 
چًرى اش نگاى کردم ، آخ کٌ چقدر شکستٌ شدى ٍ نن تا بٌ حال تَجًی نکردى بَدم؛ انا 
يیچ چیزی از زیبایی خارق  العادى اش کو نکردى بَد؛ ينَز يو يهَن جَر زیبا ٍ پر از نًر 

ٌ الی . عینک  فرم نشکیش بٌ رنگ چشهان عسلیش ابًت خاصی بخشیدى بَدن! بَد الب
نَيای بَرش ، چندین تار سفید يو خَدنهایی نی کرد کٌ نشَن ديندى ی درد پنًَنش 

 .بَد

 .رفتو جلَ ٍ رٍبرٍش رٍی کاناپٌ نشستو ٍ بیشتر بًش خیرى شدم

 :یٌ لحظٌ نگايش رٍ از رٍی کتاب بلند کرد ٍ بٌ نن نگاى کرد ٍ پرسید
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 خَبی؟ _

 .با اشارى ی سر بًش اطهینان دادم کٌ خَبو

 يَنن کجاست؟ _

 .تَی اتاقشٌ _

 بابا چرا انرٍز خَنٌ بَد؟ _

ٌ ياش بًو ریختٌ، رفت  _ کالس عصرش برگزار نشدى بَد، کلی يو کالفٌ بَد کٌ برنان
 .بیرٍن یکو قدم بزنٌ

رفتو سهت . نشغَل گپ زدن ٍ دننَش خَردن با نانان بَدم کٌ تلفن خَنٌ زنگ خَرد
ٌ ی خَنٌ جا خَش کردى بَد، رٍی صندلی کنارش نشستو ٍ گَشی رٍ  نیز تلفنی کٌ گَش

 برداشتو، انا ير چی گفتو الَ، بفرنایید، شها؟

ٌ ی گَشی نهی اٍند انا انگار نخاطب این . کسی جَاب نداد يیچ صدایی از طرف دیگ
تهاس برام آشنا بَد، انگار يزار سال بَد کٌ نی شناختهش، حسو بًو نی گفت کٌ 

ٌ ست نی خَاستو قطع کنو انا دستو رضا نداد، ! خَدشٌ، این يهَن آشنای چندسال
نی خَاستو کٌ این تهاس بیشتر طَل بکشٌ تا بیشتر بٌ حسو نطهئن بشو، ای کاش 

 .نی تَنستو ٍادارش کنو بايام حرف بزنٌ

ٌ ی  نانان گَشی رٍ از دستو گرفت ٍ اجازى نداد کٌ بیشتر از این؛ از سکَت این غریب
 .آشنا لذت ببرم

نانان يو بعد از چند بار الَ الَ گفتن، گَشی رٍ زنین گذاشت ٍ غر غر کنان زیر لب بد ٍ 
 .بیراى نی گفت بٌ کسی کٌ بٌ قَل خَدش، نزاحهت ایجاد نی کنٌ
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نن نحل نجسهٌ يهَن جا خشکو زدى بَد ٍ داشتو فکر نی کردم کٌ نکنٌ خَدش باشٌ؟ 
 ...نکنٌ بعد از چًارسال دٍبارى برگشتٌ باشٌ؟ نکنٌ

انا انکان نداشت، اٍن حتها االن تَی لندن دارى بًترین رٍزيای عهرش رٍ کنار 
 !يهسرش نی گذرٍنٌ

با صدای نانان بٌ خَدم اٍندم ٍ سرم رٍ برگردٍندم بٌ سهتش، دستاش رٍ تَی يَا 
 حَاست کجاست؟: چرخَند ٍ گفت

 .يهین جا، شها چیزی گفتین؟ نن نتَجٌ نشدم _

ٌ ياش قرارى  _ گفتو خالٌ طلعت يهین االن زنگ زد بٌ گَشيو، گفت کٌ انشب با بچ
ٌ نَن برٍ یٌ لباس خَب بپَش بعد يو بیا بًو کهک کن، درست . برای شام بیان خَن

 .کردن ساالد انشب با تَئٌ

باید یٌ لباسی رٍ انتخاب . در کهد رٍ باز کردم. چشهی گفتو ٍ رفتو بٌ سهت اتاقو
نی کردم کٌ رنگش بٌ پَست گندم گَنو بیاد، با خَدم گفتو آیا تَی دنیا کاری سخت تر 

آرى سخت تر از این يو "از انتخاب لباس يو ٍجَد دارى؟ ٍ جَاب خَدم رٍ دادم ٍ گفتو 
يیچی ! يیچ کاری سخت تر از فرانَشی ٍ دل کندن نیست! يست، نحل دل کندن

 ".نهی تَنٌ کهکت کنٌ حتی گذر زنان

ٌ ی این لباس يا، کت ٍ دانن صَرتی   لباس يا رٍ با نگاى یٌ براندازی کردم ٍ تَی يه
از تَی کهد بیرٍن . رنگو کٌ با نَاريای نشکی، تزئین شدى بَد چشهو رٍ گرفت

کشَی ! حاال نَبت انتخاب یٌ رٍسری بَد. کشیدنش ٍ انداختهش رٍی تخت
رٍسری يام رٍ باز کردم ٍ نناسب ترین شَن رٍ، رٍسری حریر سفید با گل يای نشکی رٍ 

فکر کنو نناسب ترین لباسو برای . انتخاب کردم ٍ کنار گذاشتو تا برای شب بپَشو
با اینکٌ . انشب بَد؛ چَن دانن بلندی داشت ٍ دیگٌ نیازی نبَد کٌ چادرم رٍ سر کنو
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رنگش خیلی رٍشن بَد، انا یٌ لحظٌ دلو خَاست کٌ از زندٍن تیرگی کٌ برای خَدم 
 .ساختو، بیرٍن بیام

ظرف يا رٍ شستو ٍ سبزی يا . رفتو تَی آشپزخَنٌ ٍ نشغَل کهک کردن بٌ نانان شدم
چَن . رٍ پاک کردم ٍ ساالد رٍ يو درست کردم ٍ بٌ زیباترین شکل نهکن تزئینش کردم

نی دٍنستو انید خیلی گَجٌ دٍست دارى یٌ ساالد نخصَص يو با گَجٌ اضافٌ برای 
 .انید درست کردم ٍ کنار گذاشتو

رفتو تَی سالن ٍ داشتو اٍن جا رٍ نرتب نی کردم کٌ یٌ چیز نحکو خَرد تَی کهرم، 
بلٌ، پرت کردن کَسن يای نبل کارى خَدشٌ ٍ االن ! سرم رٍ کٌ برگردٍندم دیدم يَننٌ

ٌ ای زدم ٍ دٍر نبل ٍ نیز نايارخَری دنبالش . يو دارى با خندى نگايو نی کنٌ یٌ جیغ خف
اٍن يو با حرکات نَزٍن ٍ . کردم ٍ ير چی بٌ دستو نی اٍند رٍ، سهتش پرت نی کردم
ٍقتی کٌ دیدم دیگٌ فایدى ای . زبَن ٍ شکلک در اٍردن، جا خالی نی داد ٍ ازم فرار نی کرد

 .ندارى ٍ نن حریف این بشر نهی شو، ایستادم ٍ شرٍع کردم با جیغ زدن تًدیدش کردن

نَياتَ نی کشو، نی کشهت . اگٌ نن دستو بٌ تَ نرسٌ، نی دٍنو بايات چی کار کنو _
 !يَنن

باالخرى یٌ جايایی آدم ! آخی آبجی کَچَلَی نن، این قدر حرص نخَر سکتٌ نی زنی _
 !شکست نی خَرى این کٌ گریٌ کردن ندارى

نن يو با . پشت سر يَنن، نانان رٍ دیدم کٌ کف گیر بٌ دست دارى سهت نَن نیاد
سریع دستهال تَی دستو رٍ رٍی نیز ! خَدم گفتو، االن نشَنت نیدم يَنن خان
يَنن جان عزیزم، نگاى کن چقدر این جا رٍ : نايارخَری کشیدم ٍ با لحن نًربَنی گفتو

 !کحیف کردی؟ اگٌ کهک نهی کنی الاقل این قدر کار يو زیاد نکن ٍاسٌ نن

 نگٌ نن نَکر باباتو کٌ کهک کنو؟ _
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 : نانان پشت سر يَنن رسید ٍ گَشش رٍ کشید ٍ گفت

 تَ آدم نهیشی بچٌ؟ آخٌ چرا نن رٍ این يهٌ اذیت نی کنی؟ _

 !نانان بٌ جان خَدم نن کاری نکردم کٌ _

ٌ ست _ نکنٌ این يا رٍ ! کٌ کاری نکردی ارى؟ این جا رٍ نگاى کن ببین چقدر بٌ يو ریخت
 يو نن ریختو؟

ٌ شَن کار يستیٌ _  .دنبالو کرد ٍ این يا رٍ پرت کرد سهتو! نٌ نانان باٍر کن يه

ٌ ای بٌ خَدم گرفتو ٍ يهَن جَری کٌ نشغَل پاک کردن نیز  ٌ ی نظلَنان نن يو قیاف
ٌ ش کار نن بَد: بَدم گفتو  .باشٌ نانان اشکال ندارى نن گردن نی گیرم، يه

! نٌ دخترم تا کی نی خَای کاريای داداشت رٍ پنًَن کنی؟: نانان با لحن صهیهی گفت
تَ برٍ تَی اتاقت لباست رٍ عَض کن ٍ یکو يو خستگی در کن، يَنن این جا رٍ تهیز 

 .نی کنٌ

یٌ لحظٌ بٌ يَنن نگاى انداختو کٌ با دين باز ! تَی دلو داشتند قند آب نی کردند
داشت نن رٍ نگاى نی کرد ٍ با چشهاش بًو فًهَند کٌ این آخر ناجرا نیست ٍ حسابی 

نن يو براش ابرٍیی باال انداختو ٍ با چشو بٌ نیز اشارى کردم ٍ ! بٌ خدنتو نی رسٌ
ٌ يا، ببینو چیکار نی کنی: دستهال رٍ دستش دادم ٍ گفتو این رٍ گفتو ! نی خَام برق بزن

. ٍ خَدم رٍ پرت کردم تَ اتاقو ٍ تا چیزی بًو نگفتٌ، اٍندم تَی اتاقو ٍ در رٍ بستو
صدای يَنن نی اٍند کٌ غرغر نی کرد ٍ تًدیدم نی کرد ٍ صدای نانان يو نی اٍند کٌ 

 .بًش نی گفت، زٍد باش االن نًهَنا نی رسن

ٍ نن ریز خندیدم ٍ از تَی آینٌ چشهکی بٌ خَدم زدم ٍ گفتو، انگار از این کاريا يو 
 پس چرا يیچ ٍقت سعی نکردم انجام بدم؟! بلدم يا
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ٌ ای باال انداختو ٍ لباسام رٍ عَض کردم ٍ نگايی از تَی آینٌ بٌ خَدم انداختو کٌ  شَن
کافیٌ ير چٌ قدر بًش . چقدر رنگ پریدى بٌ نظر نی رسیدم، بٌ خَدم گفتو دیگٌ کافیٌ

چٌ قدر زندگیو رٍ بًش تقدیو کردم ٍ پس زد؟ چٌ قدر از . فکر کردم ٍ بٌ جایی نرسیدم
خَدم گذشتو ٍ اٍن بی خیال تر از يهیشٌ از نن گذشت؟ دیگٌ کافیٌ، بٌ خَدت بیا 

تَ ينَز يو نی تَنی زندگی کنی، اینجا آخر کار نیست، ينَز يو رايی برای ! يستی
 .تا ابد ننتظرش نی نَنو: انا ندایی از تٌ قلبو گفت! زندگی کردن ٍجَد دارى

کرم رٍی نیز آرایشو رٍ برداشتو ٍ کهی بٌ پَستو زدم تا رنگ پریدگیو رٍ بپَشَنٌ ٍ یٌ 
ٌ ای بٌ خَدم انداختو؛ کهی از  رژ خیلی نلیح ٍ کو رنگ رٍی لبام زدم ٍ یٌ نگاى دیگ

نَيای خرنایی رنگو کٌ از زیر رٍسری بیرٍن اٍندى بَدن رٍ با دست يدایت شَن کردم 
صدای زنگ آیفَن نشَن از اٍندن نًهَن يا رٍ . زیر رٍسریو ٍ گرى اش رٍ نحکو تر کردم

در اتاق رٍ باز کردم کٌ دیدم بابا گَشی آیفَن رٍ برداشتٌ ٍ تعارف نی کنٌ کٌ . داد
ٌ ای خیرى نگايو کرد ٍ گفت : نًهَنا بیان داخل؛ چشهش کٌ بٌ نن افتاد، چند لحظ

 يستی بابا خَدتی؟

 چیزی شدى بابا؟ _

 !نٌ قربَنت برم چیزی نشدى _

ٍ يهچنان داشت با تعجب نن رٍ نگاى نی کرد، کٌ نانان ٍ يَنن يو اٍندن ٍ با 
 حالت خَبٌ خَايری؟:يهَن بازتاب بابا، نن رٍ نگاى کردن کٌ يَنن گفت

 چیزی شدى؟ لباسو بدى؟: یٌ نگايی بٌ خَدم انداختو ٍ گفتو

يیچ ٍقت این قدر بٌ ! آخٌ تَ يیچ ٍقت این رنگی نهی پَشیدی! نٌ خیلی يو خَبٌ _
 چیزی شدى بال؟! خَدت نهی رسیدی
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خندى م گرفت؛ انا بًشَن حق نی دادم؛ نن چًار سالی نی شد کٌ کالً خَدم رٍ فرانَش 
. چًار سالی بَد کٌ از خَدم رد شدى بَدم ٍ نحل ناتو زدى يا، زندگی نی کردم. کردى بَدم

ٌ ی سريا چرخید بٌ سهت در ٍ نشغَل سالم ٍ احَال پرسی شدند، یٌ  یٌ دفعٌ يه
نگايی انداختو؛ خالٌ طلعت ٍ عهَ سعید ٍ آیدا رٍ دیدم ٍ بعد يو انید کٌ داشت از سر  

ٌ ی با نزى ش با اٍن نَيای فرفری ٍ کارياش خندى م . ٍ  کَل يَنن باال نی رفت از قیاف
داشتو نگايش نی کردم کٌ خَدش رٍ !چقدر دلو برای حرف زدناش تنگ شدى بَد. گرفت

ٌ اش گفت ٌ گَن  :پرت کرد تَی بغلو ٍ با اٍن صدای بچ

 !آبجی يستی چقدر خَشگل شدی _

 .دلو برات تنگ شدى بَد! سالم ٍرٍجک _

ٌ ی تَجًات سهت نن بَد . حاال يهٌ دست از رٍبَسی ٍ احَال پرسی کشیدى بَدن ٍ يه
خالٌ طلعت دستش رٍ از تَی دست نانان بیرٍن کشید ٍ با ذٍق فراٍان اٍند سهتو 

 :گفت

 خالٌ قربَنت برى خَبی عزیزم؟ _

ٌ جَن شها خَبی؟: بغلش کردم ٍ گفتو  نهنَن خال

چشو ازم بر نهی داشت، صدای بابا نی اٍند کٌ نی گفت چرا سرپا ایستادید بفرنایید 
بعد يو عهَ . آیدا خَدش رٍ جلَ انداخت ٍ سالم سردی کرد ٍ رد شد! داخل پذیرایی

. سعید سالم ٍ احَال پرسی گرنی بايام کرد ٍ نانان ٍ خالٌ ٍ بابا يو، داخل شدن
صدای گَشیو باعخ شد کٌ نجبَر بشو برم سهت اتاقو، صدای گَشیو نی اٍند؛ انا ير 

چی گَش نی دادم کٌ از کجا صدا رٍ نی شنَم، پیداش نهی کردم تا باالخرى، تَی 
ٌ پشتیو پیداش کردم خَبٌ صداش رٍ زیاد کردى بَدم ٍگرنٌ با این حَاس جهعو . کَل
 !عهرًا اگٌ پیداش نی کردم
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شهارى ی نبینا افتادى بَد؛ حتها کار نًهی داشتٌ . يهین کٌ خَاستو جَاب بدم، قطع شد
گَشی رٍ رٍی نیز گذاشتو . کٌ االن زنگ زدى؛ انا ير چقدر کٌ بًش زنگ زدم جَاب نداد

چقدر با . ٍخَاستو برم پیش نًهَن يا، يهین کٌ در اتاق رٍ باز کردم احسان رٍ دیدم
ٌ ای رنگ، چًرى ش نردٍنٌ ٍ جذاب شدى بَد سرم رٍ پایین ! این کت ٍ شلَار سرن

نردنک . دٍبارى سرم رٍ باال آٍردم! انداختو ٍ بًش سالم کردم؛ انا جَابی نشنیدم
. چشهاش تکَن نی خَرد انا حتی پلک يو نهی زد ٍ با حالت خاصی بًو خیرى شدى بَد

ٌ يایی  ٍ نن  کنان، سالنی کرد ٍ نحل بچ ٍقتی کٌ دید دارم با تعجب نگايش نی کنو، نن 
نن يو سرسری . کٌ جلَی نعلهشَن دست ٍ پاياشَن رٍ گو نی کنن، احَال پرسی کرد

جَاب دادم ٍ تَی دلو صد بار بٌ خَدم لعنت فرستادم کٌ چرا انشب این لباس رٍ 
 .پَشیدم کٌ باعخ بشٌ، يهٌ این جَری نگايو کنن

با اشارى ی دست تعارفش کردم ٍ گفتو . ينَز يو ایستادى بَد ٍ تکَن نهی خَرد
 .بفرنایید، خالٌ اینا داخل پذیرایی اند

 نگٌ شها نهی آیید؟: تشکری کرد ٍ گفت

 !نی خَام برم تَی حیاط پشتک ٍ بارٍ بزنو! نٌ پس: تَی دلو گفتو

 .بلٌ نن يو نیام _

 !پس شها جلَ برید، خانَم يا نقدم ترن _

 حاال چرا اینقدر انشب نؤدب شدى؟: نیش خندی زدم ٍ تَی دلو گفتو

بابا ٍ عهَ سعید کنار يهدیگٌ نشستٌ بَدن ٍ نشغَل بحخ . با يو ٍارد پذیرایی شدیو
رٍی . در نَرد کارشَن بَدن، خالٌ طلعت ٍ نانان يو، نشغَل پچ پچ يای زنانٌ بَدن

ٍ يای گرى  کاناپٌ يو، يَنن ٍ آیدا نشستٌ بَدن ٍ انید يو دست بٌ سینٌ ٍ با ابر
 .خَردى، ٍسطشَن کز کردى بَد
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ٌ جا رٍ  يهین کٌ نا ٍارد اتاق شدیو، نگاى يا بٌ سهت نَن چرخید ٍ یٌ لحظٌ سکَت يه
نن يو از فرصت . احسان سالم بلندی کرد ٍ جَاب يای نتفاٍتی شنید! فرا گرفت

صدای نانان . استفادى کردم ٍ نشستو رٍی نبل ٍ پايام رٍ رٍی يهدیگٌ انداختو
 .نی اٍند کٌ نی گفت احسان جان ذکر خیرت بَد، داشتو از نانانت سراغت رٍ نی گرفتو

بلٌ خالٌ جان داشتو دنبال جای پارک : احسان يهَن جَری کٌ ایستادى بَد گفت
 !نی گشتو، ناشااهلل نحلٌ شها چقدر شلَغٌ

ٌ ی ساختهَن يای اینجا کٌ آپارتهانن، ير کدٍم يو اگٌ بخَان ير شب  _ آرى پسرم يه
 !نًهَن دعَت کنن، دیگٌ خَدت حساب کن چقدر شلَغ نیشٌ

ٌ يا! آفرین خالٌ جان خَدم _  !خَب سرتَن تَی حساب کتاب

 .چرا سر پا ایستادی عزیزم برٍ بشین! خالٌ رٍ دست کو گرفتی يا _

ٌ ی نبل يا پر بَدن بجز نبلی کٌ نن رٍش  احسان یٌ نگايی بٌ اطرافش انداخت، يه
خَدم رٍ جهع ٍجَر کردم ٍ برای . اٍن يو پرٍ پرٍ اٍند ٍ کنار نن نشست. نشستٌ بَدم

 :اینکٌ جَ رٍ عَض کنو گفتو

 !نن برم چایی بیارم براتَن-

این رٍ گفتو ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو؛ در اٍلین کابینت رٍ باز کردم ٍ فنجَن يا رٍ، 
بیرٍن آٍردم ٍ تَی سینی گذاشتو ٍ قَری چینی گل قرنز خَشگل نَن رٍ از رٍی سهاٍر 

ٌ ی استکان يا کردم یٌ لحظٌ بٌ یاد اٍلین شب . برداشتو ٍ چایی داخلش رٍ رٍان
 ...خَاستگاری افتادم

*** 
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ٌ ام آرٍم نهی گرفت دستو رٍ رٍی . دست يام نی لرزیدن ٍ قلبو از شدت تپش تَی سین
 :قلبو گذاشتو ٍ بًش گفتو

ٌ ی شب يای دیگٌ! آرٍم بگیر، آرٍم باش-  .چیزی نیست، یٌ شب نعهَلِی نحل بقی

انا خَدم نی دٍنستو کٌ نحل شب يای دیگٌ نبَد، نی دٍنستو کٌ بًترین ٍ 
 :صدای نانان اٍند کٌ نی گفت. خاطرى انگیزترین شب برای ننٌ

 !يستی جان نانان چایی رٍ بیار-

جَری کٌ احساس کردم قلبو، . ٍ شدت تپش قلب نن با شنیدن این صدا، بیشتر شد
دٍ تا نفِس عهیق کشیدم ٍ چادر . پَست ٍ گَشِت تنو رٍ نی شکافٌ ٍ بیرٍن نی پرى

ٌ ای رنگو رٍ کٌ با گل يای ریز صَرتی آنیختٌ شدى بَد رٍ، رٍی سرم نرتب کردم ٍ  سرن
حسابی جلَی خَدم رٍ گرفتٌ . سینی چایی رٍ برداشتو ٍ بٌ سهت پذیرایی حرکت کردم

ٌ ی دستو بیشتر از حد نشٌ ٍ سینی چایی تَی دستو، نلغزى ٍ چایی يا  بَدم کٌ رعش
 .نریزن

دم در اتاق کٌ رسیدم، تَقف کردم ٍ چشهو رٍ از رٍی سینی چایی برداشتو ٍ بٌ داخل 
اتاق نگاى کردم، بابا ٍ نانان رٍی کاناپٌ نشستٌ بَدن ٍ يَنن يو، رٍی نبِل کنار اٍن يا 

ٍ با خشو داشت بقیٌ رٍ نگاى نی کرد ٍ نًیار يو، درست رٍبرٍی اٍن يا، سرش رٍ پایین 
 .انداختٌ بَد ٍ ندام دست ياش رٍ بٌ يو نی فشرد

َ تر اٍندم ٍ سالم نسبتًا آرٍنی کردم کٌ يهٌ نگاى شَن رٍ بٌ نن دٍختن . یٌ قدم جل
نًیار لبخند پر از نًری بٌ صَرتو پاشید ٍ آرانش خاطری بًو داد کٌ از استرسو کهتر 

نانان با دست اشارى کرد بٌ طرف نًیار کٌ بًش چایی تعارف کنو؛ انا يَنن بلند . شد
. از این کارش لجو گرفت. شد ٍ سینی چایی رٍ از دستو گرفت ٍ جلَی نًیار گرفت

ٌ ش رٍ بکَبو تَی دیَار انا نًیار نحل يهیشٌ، خیلی . دٍست داشتو يهَن نَقع کل



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  23  

آرٍم چای رٍ برداشت ٍ تشکر کرد ٍ نن رٍ کٌ از شدت عصبانیت، فکر کنو صَرتو قرنز 
لبخندش، باعخ باز شدن گرى ی ابرٍيام ٍ اٍندن ! شدى بَد رٍ، با يهَن لبخند نگاى کرد

پَست سفید ٍ بینی باریک ٍ . چٌ قدر چًرى ش جذاب ٍ خاص بَد. لبخند رٍی لبام شد
قلهیش ٍ چشو يای طَسی رنگش کٌ ير کسی رٍ نجذٍب خَدش نی کرد، نژى يای 

 !بلند ٍ کشیدى ای کٌ ير شخصی بی اختیار چشو از زیبایی اٍن بر نهی داشت

 .سکَت رٍ شکست« خب آقای الیاسی، چرا تنًا اٍندین؟»: بابا با گفتن این کٌ

 :نًیار فنجَن چایی داخل دستش رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ گفت

راستش آقای يّهتیان، زنانی کٌ نن کَچیک بَدم پدرم فَت نی کنن ٍ دایی بندى، نن -
نن يو دٍ نايی . ٍ نادرم رٍ زیر پرٍبال خَدشَن گرفتن ٍ نا رٍ بٌ خارج از کشَر بردن

نادرم دٍ، سٌ . بیشتر نیست کٌ بٌ ایران اٍندم اٍن يو برای انجام یک نأنَریت کاری
اگٌ بشٌ نا . سالی يست کٌ فَت کردى ٍ با دایی ٍ خَاير کَچیک ترم زندگی نی کنیو

صحبت يای اٍلیٌ رٍ انجام بدیو ٍ اگٌ کٌ نیاز بَد، بندى از دایی خَايش نی کنو کٌ بٌ 
 .ایران بیان تا شها ایشَن رٍ ببینید

 :نانان نگران بٌ بابا نگاى انداخت ٍ بابا نضطرب بًش گفت

 !شها از نن انتظار ندارید کٌ دخترم رٍ ندیدى ٍ نشناختٌ بدم بٌ شها؟-

نٌ اصال، نن کانالً درک نی کنو کٌ شها باید نگران آیندى ی دختر خانَنتَن باشید؛ نن  _
يو از شها نی خَام کٌ ير کاری کٌ صالح نی دٍنید انجام بدید چَن نن يو چیزی 

 .ندارم کٌ از شها پنًَن کنو

 کارتَن چیٌ؟ _

 .دایِی بندى یک شرکت تجارتی تَ لندن دارن کٌ ندیریت داخلی شرکت بر عًدى ی ننٌ _
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 !انا نن نهی تَنو اجازى بدم کٌ دخترم خارج از کشَر زندگی کنٌ _

نن حاضرم بٌ خاطر يستی . ایشَن ير جایی کٌ دٍست دارن نی تَنن زندگی کنن _
ٌ ی قاف يو برم  .خانو قل

ٌ ای بذاریو ٍ . پس اجازى بدید نن بیشتر تحقیقاتو رٍ انجام بدم _ ٌ ی دیگ انشاءاهلل جلس
 .بیشتر صحبت کنیو

ٌ ی در . چشو ير چی کٌ شها بفرنایید _ نن از يهین االن، خَدم رٍ برای در اٍردن پاشن
ٌ تَن آنادى کردم  .خَن

این رٍ کٌ گفت، يهٌ از چًرى ی عبَس ٍ اخهَی خَدشَن بیرٍن اٍندن ٍ ریز خندیدن 
ٍ نن يو از تٌ دل خَشحال بَدم کٌ بابا نخالفت شدیدی نکرد ٍ دارى يهٌ چیز بٌ 

چقدر . یٌ بار دیگٌ بٌ چًرى ی خَش فرِم نًیار نگاى کردم. خَبی ٍ خَشی پیش نیرى
نَيای نشکی کٌ بٌ سهت باال حالتشَن دادى بَد ٍ صَرتش رٍ ! جذاب ٍ خاص بَد

بیشتر نهایان نی کرد، کت چرم نشکی با پیرين سفید ٍ شلَار جین نشکی بٌ تن 
 .داشت ٍ ندام ساعت نچی فلزی رٍی دستش رٍ تکَن نی داد

از تَی چشو ياش زندگی خَِش . سرش رٍ باال آٍرد ٍ تَی چشو يای نن نگاى کرد
 .آیندى م رٍ نی دیدم ٍ خدا رٍ بٌ خاطر داشتنش شکر کردم

ٌ ای با گفتن حرف يای اٍلیٌ ٍ سَال پرسیدن يای بابا گذشت تا اینکٌ نًیار از  چند دقیق
آقای يهتیان ببخشید کٌ نزاحو شدم، اگٌ اجازى بدید رفع : سر جاش بلند شد ٍ گفت

 .زحهت کنو

 .خَايش نی کنو خیلی خَش اٍندید _

ٌ ی دیگٌ رٍ با خَدتَن يهاينگ کنو _  .انشاءهلل قراِر جلس
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 .باشٌ نَردی ندارى _

خَش حال شدم از : دست بابا رٍ بٌ گرنی فشرد ٍ بعد يو با يَنن دست داد ٍ گفت
 .آشناییتَن

از نانان يو تشکر کرد ٍ بعد يو سرش رٍ چرخَند بٌ سهت نن . انا يَنن جَابی نداد
 .نهنَن يستی خانَم کٌ بًو اجازى دادید االن این جا باشو: ٍ گفت

ٌ ی لحن صحبت کردنش نی رفتو ٍ خیلی آرٍم گفتو : از تَی دلو داشتو قربَن صدق
 .خَايش نی کنو

ٌ ای کرد ٍ از در خارج شد بابا ٍ نانان تا دم در يهرايی ش کردن ٍ . خداحافظی دیگ
 .يَنن کنار نن ایستاد ٍ يهچنان اخو ياش رٍ تَ يو کشیدى بَد

*** 

فَرًا انگشتو رٍ فَت کردم ٍ از . با سَزش چایی کٌ رٍی دستو ریخت، بٌ خَدم اٍندم
شدت سَزش دستو، چشو يام رٍ رٍی يو فشار دادم ٍ خَدم رٍ لعنت فرستادم کٌ چرا 

 .يیچ ٍقت نهی تَنو از افکارم بیرٍن بیام

سینی پر شدى بَد از چایی، نحل این کٌ این قدر حَاسو پرت بَد کٌ قَری رٍ يهین 
فَرًا سینی رٍ . جَری گرفتو تَی فنجَن ٍ حَاسو بٌ پر شدنش نبَدى ٍ سر ریز کردى

شستو ٍ پاک کردم ٍ داشتو دٍبارى چایی رٍ داخل فنجَن نی ریختو کٌ احسان اٍند 
 :داخل آشپزخَنٌ ٍ گفت

 کهک نهی خَای؟ _

 !نٌ، یٌ چایی ریختن کٌ دیگٌ کهک نهی خَاد _

 خب اگٌ کهک نهی خَاد پس چرا یٌ ساعتٌ ينَز چایی رٍ نیاٍردی؟ _
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 .با اخو بًش نگاى کردم ٍ بدٍن حرف سینی بٌ دست از آشپزخَنٌ بیرٍن زدم

ٌ ی دل پرِی خَدم رٍ، سر اٍن خالی کنو؛ انگار کٌ اٍن نقصر  انگار کٌ نی خَاستو يه
یٌ دٍنٌ از فنجَن يا اضافٌ اٍند کٌ اٍن رٍ . چایی رٍ تعارف کردم. اتفاقاِت افتادى، بَد

تازى یادم اٍند کٌ جلَی احسان کٌ تازى از آشپزخَنٌ . يو برداشتو ٍ نشستو سر جام
ٌ ای بٌ نن انداخت ٍ ننو از سر . بیرٍن اٍندى بَد، چایی نگرفتو احسان نگاى نظلَنان

ٌ نَن نًهَنن، فنجَن چایی رٍ بٌ سهتش گرفتو ٍ گفتو بفرنایید : ناچاری کٌ تَی خَن
 .نال شهاست

 پس خَدت؟: چشو ياش رٍ گرد کرد ٍ گفت

 .نٌ، نن فعالً نیل ندارم نَش جان: با اینکٌ دلو حسابی چایی نی خَاست ٍلی گفتو

چٌ خبرتٌ؟ : تَی دلو گفتو. چایی رٍ از دستو گرفت ٍ با ذٍق ٍ شَِق تهام، ازم تشکر کرد
 یٌ چایی خَردن يو نگٌ این قدر ذٍق کردن دارى؟

زیر چشهی داشتو نگايش نی کردم کٌ چشو ياش رٍ بست ٍ اٍل چایی رٍ بَ کشید ٍ 
خَبٌ : تَی دلو گفتو. بعد يو انگار کٌ نی خَاست چایی رٍ ببلعٌ تا تٌ يَرت کشید

 !بًش دادم ٍگرنٌ انتقام چایی کٌ بًش ندادى بَدم رٍ ازم نی گرفت

دل چسب ترین چایی بَد کٌ تا حاال : فنجَن خالی چای رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ گفت
 .خَردى بَدم

 !انشب چقدر کارياش عجیب ٍ غریب شدى بَد. ابرٍیی باال انداختو ٍ چیزی نگفتو

 آبجی يستی؟: انید اٍند سهتو ٍ گفت

 جاِن دلو؟ _
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ٌ م سر رفتٌ _ يَنن يو اصال حرف نهی زنٌ . آیدا کٌ فقط حرف يای الکی نی زنٌ. حَصل
ٌ م سر رفتٌ چیکار کنو خب؟. فقط سر تکَن نیدى  نن حَصل

 :نشَندنش رٍی پايام ٍ بًش گفتو

 نی خَای با يو بازی کنیو؟ _

ٌ  يو کَبید ٍ با کلی ذٍق گفت  انا چٌ بازی؟! آخ جَن آرى: دستاش رٍ ب

 .بیا بریو تا بًت نشَن بدم: یٌ کهی فکر کردم ٍ گفتو

ٌ ی اتاق کٌ تقریبا فضای خالی بَد چند تا کاغذ ٍ . دستش رٍ گرفتو ٍ بردنش طرف دیگ
انید با يیجان کانل . یٌ خَدکار يو از رٍی نیز تلفن برداشتو ٍ نشستیو رٍی زنین

 .داشت نن رٍ نگاى نی کرد ٍ ننتظر بَد ببینٌ قراِر چٌ بازی  انجام بدیو

 ...خب انید جان بازی این جَریٌ کٌ:گفتو

 !این جَریٌ کٌ نن يو نیام تَی بازی _

سرم رٍ باال گرفتو ٍ لبخندی بًش زدم ٍ . صدای يَنن بَد کٌ صحبتو رٍ قطع کردى بَد
 نگٌ نٌ؟! آرى فکر خَبیٌ ير چی تعداد بیشتر باشٌ، بازی يو صفاش بیشترى: گفتو

 !آرى آبجی گلو: انید با چًرى ی خندان بًو نگاى کرد ٍ گفت

 خب حاال این بازی يیجان انگیزت چٌ جَریٌ کٌ قرارى نشَن این بچٌ بدی؟ _

 ...بازی این جَریٌ کٌ _

 ننو تَ بازی راى نی دید؟ _

از رفتاريای خَدنَن خندى م گرفتٌ . این بار احسان بَد کٌ بٌ جهع نَن اضافٌ شدى بَد
 !بَد، نحل اینکٌ نا بزرگ تريا بیشتر احتیاج داشتیو بٌ بازی، تا انید
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 بلٌ کٌ راى نی دیو نگٌ نٌ انید جان؟: لبخندی بًش زدم ٍ گفتو

 !آرى بیا داداش احسان: انید

نی خَاستو آیدا رٍ يو دعَت کنو کٌ بٌ . بٌ زٍر یٌ رايی پیدا کردم تا آیدا رٍ بًتر ببینو
جهع نَن بپیَندى؛ انا يو چنان سر جاش نشستٌ بَد ٍ با حالت عجیبی داشت این 

 .سهت رٍ نگاى نی کرد

ٌ  کو باال بردم ٍ گفتو آیدا چرا تنًا نشستی؟ بیا اینجا، :نیو خیز شدم ٍ صدام رٍ ی
 .نی خَاییو انشب پسرا رٍ شکست بدیو

ببخشید يستی جان انشب زیاد حالو خَب : با ناز ٍعشَى ای کٌ تَی صداش بَد گفت
 .نیست، شهايا بازی کنید

 !ير جَر راحتی عزیزم: ابرٍیی باال انداختو ٍ گفتو

 خب دیگٌ اجازى نی فرنایید بازی رٍ تَضیح بدم؟: گفتو

ٌ شَن نحل گرٍى سرٍد ندرسٌ، یک دفعٌ   .ِی کشداری گفتن«بلٌ»يه

ٌ يای خَب _ بازی بٌ این شرحٌ کٌ یٌ کلهٌ رٍ رٍی کاغذ نی نَیسید ٍ بعد ! آفرین بچ
ٌ ی رٍی  نی چسبَنینش رٍی پیشَنی کسی کٌ نَبتشٌ ٍ اٍن باید با سَال پرسیدن، کله

بیست تا سَال يو . پیشَنیش رٍ حدس بزنٌ ٍ فقط با بلٌ ٍ خیر باید جَاب بدید
 حاال نظرتَن چیٌ؟! بیشتر نجاز نیستید کٌ بپرسید

 ٍاقعا نی خَاستی با بچٌ این بازی رٍ بکنی؟: يَنن سری تکَن داد ٍ گفت

 آرى نگٌ چشٌ؟ _

 !خیلی خَبٌ نن کٌ نَافقو: احسان با لحنی کٌ تَش پر از شَق بَد گفت
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 .خَبٌ آبجی نن يو کٌ دیگٌ بلد شدم بخَنو: انید يو گفت

 حاال اٍلین نفر کیٌ؟. قربَنت بشو عزیز بايَشو: لپش رٍ کشیدم ٍ گفتو

ٌ ی نگاى يا سهت نن بَد ٌ تَن نن رٍ نگاى : نگايی بًشَن انداختو ٍ گفتو. يه چرا يه
 نی کنید؟

 !اٍنی کٌ پیشنًاد بازی نیدى باید فکر اینجايا رٍ يو بکنٌ دیگٌ، نفر اٍل خَدتی: يَنن

 .نٌ اصال خَدت باش، يهٌ يو نَافق ان _

ير چی کار سختٌ رٍ نن : يَنن پَفی کرد ٍ گفت. خندى رٍ چًرى ی يهٌ نَج نی زد
 !باید انجام بدم

ٌ ی يَیج رٍ رٍی کاغذ بنَیسیو ٍ رٍی پیشَنیش  با نشَرت جهع قرار شد کله
از . بچسبَنیو؛ چَن يَنن از يَیج نتنفر بَد، حتی اسهش يو حالش رٍ بد نی کرد

کاغذ رٍ دادم دست انید ٍ اٍن يو رٍی . بدجنسی خَدنَن خندى م گرفتٌ بَد
 .پیشَنیش چسبَند؛ حاال سؤاالت شرٍع شد

 تَ جیب جا نیشٌ؟: يَنن

 !بستگی دارى بٌ اندازى ش: احسان

 پَشیدنیٌ؟ _

 .خير _

 خَردنیٌ؟ _

 .آرى: نن

 .اینَ انید گفت ٍ نا زیرزیرکی خندیدیو! خیلی يو خَشهزى ست
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 غذاست؟: يَنن

 .نیشٌ غذا يو باشٌ: نن

 !قشنگ جَاب بدین خب! ای بابا این دیگٌ چٌ جَر جَاب دادنیٌ _

 !حرف نزن سَاالت رٍ بپرس _

 جزٍ سبزیجاتٌ؟: يَنن

 يَیج جزٍ سبزیجات ى یا نیَى جات؟! آبجی يستی: انید با حالت تعجب گفت

يهین کٌ انید این رٍ گفت، يَنن دستش رٍ جلَی دينش گرفت ٍ بٌ سهت رٍشَیی 
ٌ  کٌ اٍند صَرتش خیِس خیس . دٍید ٍ نا از خندى از حال رفتٌ بَدیو بعد از چند دقیق

احسان بٌ سهت در رفت ٍ بٌ . بَد ٍ دٍر سالن، دنبال نَن نی دٍید ٍ تًدید نی کرد
انید رفت ٍ پشت دیَار پنًَن شد، احسان يو . نا يو بٌ دنبالش رفتیو. حیاط پناى برد

رفت ٍ پشت درخت قایو شد، بعد يو با عالنت دست اشارى کرد کٌ نن يو بٌ سهتش 
ٌ ای کشیدى نی شو. برم . نی خَاستو برم پیش انید کٌ احساس کردم دارم بٌ سهت دیگ

ناباٍرانٌ بٌ احسان نگاى کردم کٌ پشت کت نن رٍ گرفتٌ بَد ٍ بٌ سهت خَدش 
. چشو ياش برق خاصی داشت ٍ انگار نی خَاست چیزی رٍ بًو بگٌ. نی کشید

نی خَاستو بٌ خاطر حرکتش اعتراض کنو کٌ صدای يَنن حَاسو رٍ بٌ سهت خَدش 
 .کشَند، دنبال نَن بَد ٍ صدانَن نیزد

ٌ ياش حرکت کرد ٍ یٌ دفعٌ با گفتن پخ بلندی، انید رٍ  يَنن، انید رٍ دید ٍ رٍی پنج
انا يَنن نحکو . بغل کرد ٍ انید يو ندام جیغ نیزد ٍ نی خَاست از دستش فرار کنٌ

بعد يو انید رٍ نحل گَنِی سیب . بغلش کردى بَد ٍ اجازى ی تکَن خَردن بًش نهی داد
ٌ شَن کٌ : زنینی رٍی دٍشش انداخت ٍ بٌ سهت داخل خَنٌ رفت ٍ گفت زٍرم بٌ بقی

 !حاال نشَنت نیدم! نهی رسٌ ٍلی برای تَی ٍرٍجک دارم
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نی خَاستو برم داخل کٌ صدای احسان کٌ . از حرکات ٍ کاريای يَنن خندى م گرفتٌ بَد
ازم خَاست بهَنو، نن رٍ ٍادار بٌ ایستادن کرد؛ پشت سرم رٍ نگاى کردم کٌ احسان با 

 .التهاسی کٌ تَی چشو ياش نَج نیزد، نن رٍ نگاى نی کرد

 چیزی شدى؟ _

 !نٌ... نٌ _

 پس چی؟ _

 !نی خَام بايات حرف بزنو _

 در چٌ نَرد؟ _

 !کار... درنَرد... در نَرد _

 کار؟ _

آرى، تَی شرکتی جدیدًا کار نی کنو، بٌ کسی کٌ بٌ رایانٌ آشنایی کانل داشتٌ باشٌ نیاز  _
 .بَدى پس نی تَنی بیای« آی تی»تَ يو کٌ ندرک کارشناسی ت . دارن

نهنَن از پیشنًادتَن؛ ٍلی شها کٌ ٍضعیت نن رٍ بًتر نی دٍنید، فعال تَی شرایطی  _
 .نیستو کٌ بتَنو برم سر کار

 نگٌ شرایطت چٌ جَریٌ نحال؟ _

 !سعی نکنین جَری رفتار کنید کٌ انگار اتفاقی نیفتادى _

ٌ ای کٌ حیاط رٍ بٌ خَنٌ ٍصل نی کرد نشستو ٍ بٌ آسهَن نگاى کردم چٌ شب . رٍی پل
قرص ناى کانل شدى بَد ٍ آسهَن رٍ حسابی رٍشن کردى بَد ٍ حتی یٌ ! زیبایی بَد

ٌ ی ستارى يا کانالً نشخص بَدن ٍ بٌ . تیکٌ ابر يو، داخل آسهَن بٌ چشو نهی خَرد يه
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یادم بٌ اٍلین شبی کٌ در کنار يو، تَی يهین حیاط ایستادى . نن چشهک نی زدن
 !بَدیو ٍ با يو صحبت نی کردیو، افتادى

*** 

بعد از دٍ ناى اٍندن ٍ رفتن، باالخرى بابا راضی شدى بَد ٍ اجازى دادى بَد کٌ نا با يو 
بابا بًو گفت کٌ، يستی بابا برید تَی اتاق با يو صحبت کنید انا نًیار . صحبت کنیو

 .آقای يهتیان اگٌ اجازى بدید نا بریو داخل حیاط: گفت

 .نی تَنید ير جایی کٌ راحتید برید: ٍ بابا در جَاب گفت

ٍ نًیار خَشحال ٍ خندان دنبال نن راى افتاد ٍ رفتیو تَ حیاط؛ درست زیر درخت بید 
سرم رٍ پایین گرفتٌ بَدم، انگار خجالت نی کشیدم کٌ تَی چشو ياش نگاى . ایستادیو

ٌ ام رٍ باال بگیرى کٌ خَدم رٍ عقب کشیدم. کنو اٍل از حرکتو جا . با دست خَاست چَن
یکو طَل نی کشٌ تا بٌ این چیزيا عادت . ٍاقعا نعذرت نی خَام: خَرد ٍلی بعد گفت

 :بعد يو با چشو ياش بٌ سهتو نگاى کرد ٍ گفت. کنو

 چرا خجالت نی کشی از نن؟! خانهو_

برق قشنگی ! سرم رٍ باال آٍردم؛ بٌ صَرتش نگاى کردم، چشو ياش چقدر نی درخشید
 !خجالت نهی کشو کٌ: لبخندی رٍی لب يام اٍند ٍ گفتو. تَی چشو ياش بَد

 !باالخرى بٌ دستت اٍردم! باالخرى نال يو شدیو _

 !ينَز کٌ نال يو نشدیو _

این . نن ٍ تَ االن اینجا، شب خَاستگاری، داریو با يو صحبت نی کنیو! نگاى کن _
 !ٍای خدا باٍرم نهیشٌ. یعنی کٌ يهٌ چیز تهَم شد
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نصف ! نٌ آقای نحترم، شها تازى نصِف راى رٍ اٍندید: با شیطنت بًش نگاى کردم ٍ گفتو
ٌ اش بستگی بٌ جَاب نن دارى نن کٌ ينَز بلٌ رٍ نگفتو از کجا نعلَم جَابو رد . دیگ

 نباشٌ؟

 !کٌ ينَز بلٌ رٍ نگفتی آرى؟ _

 :حالت حق بٌ جانبی بٌ خَدم گرفتو ٍ گفتو

 !بلٌ _

 !حاال نشَنت نیدم چٌ جَری باید بلٌ رٍ بگی _

دٍر حیاط . شلنگ آب رٍی زنین رٍ برداشت ٍ شیر آب رٍ باز کرد ٍ گرفت سهتو
نی دٍیدم ٍ از دستش فرار نی کردم ٍ صدای جیغ ٍ خَشحالی، کل حیاط رٍ فرا گرفتٌ 

بدٍن تَجٌ بٌ نگاى يای بقیٌ تَی اٍن لحظٌ، چیزی بٌ جز این حال خَش نَن برام . بَد
: کنارم ایستاد ٍ گفت. نًو نبَد، دنبال يو گذاشتٌ بَدیو ٍ يهدیگٌ رٍ خیس نی کردیو

 حاال بلٌ رٍ نی گی خانَنی یا ينَز يو باید یادت بدم؟

ٌ ی خیس جفتهَن نگاى کردم ٍ گفتو نٌ نحل این کٌ نعلو خَبی بَدی، خیلی یاد : بٌ قیاف
 !گرفتو، بلٌ

: دست ياش رٍ از يو باز کردى بَد ٍ دٍر خَدش نی چرخید ٍ با داد ٍ فریاد نی گفت
خدا جَن ! آيای نردم بشنَید، باالخرى بلٌ رٍ گرفتو، بلٌ رٍ بًو داد! باالخرى بلٌ رٍ گرفتو

 !نهنَن

ٍ نن کٌ از کارياش بٌ شدت خندى م گرفتٌ بَد، ندام صداش نی کردم ٍ ازش 
نی خَاستو کٌ چیزی نگٌ ٍ آرٍم باشٌ، ٍلی اٍن سرخَش تر از این حرف يا کار خَدش 

 .رٍ نی کرد
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*** 

ٌ يام سر خَردى بَد کٌ احسان رٍبرٍم زانَ زد ٍ گفت : نفًهیدم کی اشک يام از رٍی گَن
 ينَز يو بًش فکر نی کنی؟

 .نهی تَنو بًش فکر نکنو... نهی تَنو! حتی یٌ جانیٌ، حتی یٌ لحظٌ _

 ...انشب کٌ این قدر شاد ٍ سرحال دیدنت انیدٍار شدم کٌ نی تَنو _

 نی تَنی چی؟ _

 يستی؟... نًو نیست! يیچی _

 بلٌ؟ _

فکر نکن کٌ . بٌ نظر نن، اگٌ بیای سرکار کهتر فکرت درگیر نیشٌ! رٍی نن حساب کن _
از حالت خبر ندارم، يرکسی رٍ کٌ بتَنی با رفتاريات گَل بزنی، نن رٍ نهی تَنی؛ نن از 

ٍ  غصٌ؟ یٌ کو بٌ ! تَی چشو يات نی تَنو بفًهو تَی دلت چٌ خبرى تا کی گریٌ ٍ غو  
 !فکر خَدت باش

آدنی کٌ . نن دیگٌ نهی تَنو اٍن آدِم سابق بشو. نهنَن کٌ بٌ فکر ننی؛ انا نهی تَنو _
 .قلبش رٍ دزدیدى باشن، دیگٌ چیزی ندارى کٌ باياش زندگی کنٌ

بٌ ير حال نن ! تَ خیلی قَی تر از این حرف يایی! فکر نهی کنو این حرف يای تَ باشٌ _
حداقل بیا ٍ فضای کار رٍ ببین شاید . نهی دٍنو، فردا باید ساعت نٌ صبح شرکت باشی

 .خَشت اٍند

 ...انا _

 !اگٌ نیَندی دیگٌ اسهت رٍ يو نهیارم. انا ٍ اگر ندارى: حرفو رٍ قطع کرد ٍ گفت
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 !نگايش کردم؛ چقدر خَبٌ کٌ يهٌ این  قدر بٌ فکر نن يستن، حتی بیشتر از خَدم

 .نهنَنو ازت کٌ بٌ فکرنی. نهنَن احسان _

 !پاشَ بریو تَ کٌ فکر کنو تا االن يَنن، انید رٍ بلعیدى باشٌ _

 .لبخندی رٍی لبو اٍند ٍ با يو ٍارد خَنٌ شدیو

پس کجایی يستی؟ بیا کهک کن نی خَایو شام : نانان نگايی بًو انداخت ٍ گفت
 .بخَریو

چشهی گفتو ٍ نی خَاستو برم داخل آشپزخَنٌ کٌ يَنن کنارم ایستاد ٍ جَری کٌ بقیٌ 
نکنٌ خبریٌ ! انشب دیگٌ با  يو نی رین با يو نی آین: نشنَن کنار گَشو آرٍم گفت

 کلک؟

 آخٌ تَ کی نی خَای آدم بشی؟: یٌ پس گردنی نحارش کردم ٍ گفتو

ٌ ای باال انداخت ٍ گفت ٌ يا: شَن  .کیس خَبیٌ بًش فکر کن! ٍلی خَب

نن يو با چشو . اٍندم کٌ این دفعٌ گَشش رٍ بکشو کٌ رفت ٍ کنار احسان ایستاد
ٍ نشَن کشیدم ٍ رفتو تَی آشپزخَنٌ  .براش خط 

ٍ بدل شد ٍ با  بعد از شام يو نیَى ٍ چایی خَردیو ٍ بحخ يای عادی ٍ رٍزنرى رد 
ٌ ی عهَ سعید کٌ گفت خب دیگٌ خانَم اگٌ دیگٌ رضایت نیدی ٍ از خَايرت دل »: جهل

يهٌ از سر جاشَن بلند شدن ٍ صدای خداحافظی ٍ تشکر کل « ! نی کنی بریو، دیر ٍقتٌ
 .فضا رٍ پر کرد

دخترخالٌ یادت نرى : احسان يو نَقع خداحافظی از نن، کارتش رٍ بًو داد ٍ گفت
 .شهارى ی تلفن ٍ آدرس شرکت يو رٍی کارت يست! بیای يا نن ننتظرتو
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ٌ ای کردم ٍ بًش اطهینان خاطر دادم کٌ حتها فردا نیام صبح با . نن يو تشکر دیگ
عادت داشت يهیشٌ بلند اقانٌ بگٌ تا يهٌ برای نهاز . صدای اقانٌ گفتن بابا، بیدار شدم

! ساعت پنج ٍ نیو بَد. بٌ ساعت نصب شدى رٍی دیَار نگاى کردم. از خَاب بیدار بشن
دلو عجیب يَای راز ٍ نیازيای انام . بلند شدم ٍ ٍضَ گرفتو ٍ بعد يو نهازم رٍ خَندم

ٌ السالم)سجاد ٌ ی کتاب يام برداشتو  (علی ٌ ی سجادیٌ رٍ از تَی قفس رٍ کردى بَد؛ صحیف
 .ٍ الی کتاب رٍ باز کردم کٌ نناجات سی ٍ دٍم انام باز شد

خدایا در اینجا کسی ایستادى کٌ جز آستانت پنايی نیست ٍ در نقابلت، بٌ گـ ـناى »
خَیش نعترف است، نباد کٌ فضل تَ از نن دریغ آید ٍ دستو بٌ دانان بخشایش تَ 

 « ...نرسد ٍ نن نَنیدترین بندگان تائب تَ نباشو

ٌ السالم)انام سجاد! یک لحظٌ بٌ خَدم اٍندم چٌ قدر زیبا حرف دل نن رٍ بٌ خدا  (علی
 .گفتٌ بَد

چٌ قدر از خدا دٍر شدى بَدم ٍ این چند سال ازش فاصلٌ گرفتٌ بَدم؛ چٌ قدر بندى ی 
آى خدایا نن رٍ ببخش کٌ ! بدی برای خدا شدى بَدم، چٌ قدر بٌ يهٌ چیز بی تَجٌ بَدم

 .بندى ای گنايکارم

اشک يام بٌ پًنای صَرت از چشو يام سرازیر شدى بَد ٍ فقط خدا رٍ صدا نی کردم، 
یٌ لحظٌ بٌ خَدم اٍندم ٍ . جَری کٌ حتی نتَجٌ رٍشن شدن يَا يو نشدى بَدم

صدای نانان ٍ بابا کٌ برای . آفتاب تابیدى شدى از داخل پنجرى بٌ رٍی سجادى ام رٍ دیدم
صبحَنٌ خَردن بیدار شدى بَدن، نشَن گر این بَد کٌ ساعت شیش ٍ نیهٌ، ُنًر داخل 

از تَی . سجادى رٍ بَسیدم ٍ سجادى ٍ جانهازم رٍ جهع کردم ٍ بٌ سهت رٍشَیی رفتو
آبی بٌ . چشو يام قرنِز قرنز شدى بَدن! آینٌ یٌ لحظٌ خَدم رٍ دیدم ٍ ٍحشت کردم

ٌ ی نفصلی بخَرم، چَن حسابی گرسنٌ  دست ٍ صَرتو زدم ٍ تصهیو گرفتو کٌ صبحَن
بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو کٌ دیدم بابا رٍی صندلی نشستٌ ٍ . بَدم ٍ ضعف کردى بَدم
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ٌ ی فنجَن جلَی بابا نی کنٌ سالنی کردم ٍ صندلی . نانان يو چایی داخل قَری رٍ رٍان
بابا يو جَاب سالنی يهراى با . رٍ کهی عقب کشیدم ٍ رٍی صندلی رٍبرٍی بابا نشستو

 :تعجب داد ٍ گفت

 !سحرخیز شدی بابا_

ٌ يام رٍ بٌ عالنت نهی دٍنو باال انداختو ٍ بًش لبخند زدم  .شَن

نانان کٌ حاال از ریختن چایی فارغ شدى بَد ٍ داشت بٌ نن ٍ بابا نگاى نی کرد، یٌ 
 :لحظٌ نحل بًت زدى يا نگايو کرد ٍگفت

 خدا نرگو بدى چرا چشو يات این قدر سرخ شدى؟_

 .خدا نکنٌ نانان؛ نهی دٍنو، اشکالی ندارى االن خَب نیشٌ _

ٌ ی چشو يات اتفاقی  _ چی چی ٍ خَب نیشٌ؟ بلند شَ تا ببرنت دکتر یٌ ٍقت ٍاس
 !نیفتادى باشٌ

 :بعد يو چشو ياش رٍ پر از اشک کرد ٍ دست ياش رٍ بًو نالید ٍ گفت

 !الًی قربَنت بشو؛ بازم تنًایی گریٌ کردی؟ببین آخٌ چٌ بالیی سر خَدت اٍردی_

 :دست ياش رٍ گرفتو ٍ گفتو

 .نانان نن خَبو، این قدر خَدت رٍ اذیت نکن_

بابا کٌ نگرانی تَی چشو يای خَدش يو نَج نیزد، نحل يهیشٌ کٌ سعی در آرٍم 
 :کردن نانان داشت، گفت

خانَم جان خدا رٍ شکر دخترنَن خیلی قَی تر از این حرف ياست، بیدی نیست کٌ با _
 .این باديا بلرزى
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ٌ اش رٍ صاف کرد ٍ بٌ خَدش اشارى کرد ٍ گفت  :بعد يو سین

 !ناسالنتی دختر آقا رضاست_

 .نن ٍ نانان بٌ يهدیگٌ نگاى کردیو ٍ ریز خندیدیو

 عیال چرا نی خندی؟ نگٌ درٍغ نی گو؟: بابا يو صداش رٍ کلفت کرد ٍ گفت

 :نانان يو نحل يهیشٌ با آرانش نخصَص خَدش گفت

شها نباشید کٌ سقف خَنٌ ٍ خانَادى نَن آٍار ! نٌ آقا جان، شها کٌ نحل کَى نی نَنید_
 !نیشٌ

 :بابا لبخندی زد ٍ اشارى ای بٌ نانان کرد ٍ گفت

ٌ نَن نگٌ دارى_ ٌ نَن رٍ ٍاس  !خدا چراغ خَن

ٌ ای کٌ بعد از بیست ٍ پنج سال، بین نانان ٍ بابا بَد ٍ رٍز بٌ  از این يهٌ عشق ٍ عالق
بابا . رٍز يو بیشتر نی شد سر حال اٍندم ٍ بلند شدم ٍ پیشَنی يردٍشَن رٍ بَسیدم

یٌ نگايی بٌ ساعت نچی ش انداخت ٍ انگار کٌ بًش برق ٍصل کردى باشن، از جاش 
 :بلند شد ٍ غرغرکنان گفت

دیرم شد؛ اٍن يو نٌ یٌ ! ببینید شها دٍ تا نادر ٍ دختر چٌ جَری ننَ گرفتید بٌ حرف_
 !دقیقٌ، سٌ دقیقٌ يست کٌ دیرم شدى

نانان يو سری تکَن داد . این رٍ گفت ٍ خداحافظی کرد ٍ بٌ سرعت از خَنٌ خارج شد
 :ٍ گفت

ٌ ای يو براش نًو _ کاشکی حداقل این قدر کٌ بٌ زنان ايهیت نی داد، چیزيای دیگ
 !بَدن
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 :با خَنسردی تهام بٌ چًرى ی نگران نانان نگايی انداختو ٍ گفتو

آقا . این بٌ ٍقت بَدنش يو خیلی خَبٌ. خدا رٍ شکر بابا حَاسش بٌ يهٌ چیز يست_
 !نعلو، اٍن يو نعلو ریاضی، باید این قدر دقیق باشٌ دیگٌ

 :نانان لبخندی زد ٍ گفت

 !خَش بٌ حال آقارضا کٌ این قدر دخترش پشتیبانشٌ _

 !خب، دخترى ٍ بابایی بَدنش _

 پس نن چی؟ _

 !شها يو يَنن رٍ دارید، آخٌ پسرا لَس ٍ نانانی ان _

ٌ ياش رٍ باال ٍپایین  ٌ ی بٌ يو ریختٌ ٍ پیرين شلختٌ کٌ دکه یک دفعٌ يَنن با سرٍکل
بستٌ بَد ٍ آستیناش تا زانَش نی رسیدن ٍ چشو ياش کٌ خهار بَد ٍ ندام با پشت 

 :دست چشو ياش رٍ نی نالید، از در ٍارد شد ٍدر حالی کٌ خهیازى نی کشید گفت

چرا نهی ذارید آدم صبحش رٍ با نشاط شرٍع کنٌ؟ چرا آخٌ کلٌ سحر این قدر آلَدگی _
 صَتی ایجاد نی کنید ٍ آدم رٍ بیدار نی کنید؟

 :نانان اشارى بٌ يَنن کرد ٍ گفت

 !تَ رٍ خدا ببین کی نی خَاد طرف نن باشٌ_

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

ٌ اش رٍ نخَر خَدم کنارتو! آخی نانان یٌ لحظٌ دلو برای غربتت سَخت_  !غص

 .جریان چیٌ بگید نن يو در جریان باشو: يَنن
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نی خَاست بشینٌ رٍی صندلی کٌ نانان جیغ بنفشی زد کٌ باعخ شد خَاب، از گَش ٍ 
نانان چی : چشو يَنن بزنٌ بیرٍن ٍ یک دفعٌ از يهَن حالت نیو خیز پرید باال ٍ گفت

 !کار نی کنی؟ آخٌ ننو آدنو بٌ خدا

ٍضع ٍ اٍضاعت رٍ يو درست کن حالو بد شد . برٍ دست ٍ صَرتت رٍ بشَر: نانان
 .بعدًا بیا اینجا بشین! اٍل صبحی

ٌ ای کٌ از  ٌ گَن ٌ يای نظلَم، سرش رٍ کج گرفت ٍ با صدای بچ يَنن يو نحل بچ
 !چشو نانان گلو: خَدش در اٍردى بَد گفت

آخرین لقهٌ رٍ تَی دينو گذاشتو ٍ با یٌ فَرت چایی، لقهٌ رٍ . ٍ از آشپزخَنٌ خارج شد
ٌ يام . پایین دادم ٍ از نانان تشکر کردم ٍ رفتو تَی حیاط یٌ نفس عهیقی کشیدم ٍ ری
ٌ ی کَچیک داخل . رٍ پر از اکسیژن کردم ٍ از این يَای زیبا لذت بردم بٌ سهت باغچ

َ يا سالم ٍ صبح بخیر گفتو ٍ باياشَن کلی گپ زدم ير رٍز . حیاط رفتو ٍ بٌ شب ب
. صبح عادت داشتو کٌ با گل ٍ گیاى يای تَی باغچٌ، سالم کنو ٍ باياشَن حرف بزنو

بعد يو بٌ درخت بید خَشگل نَن کٌ دست ياش رٍ ندام بٌ اطراف تکَن نی داد ٍ 
داشتو باياش حرف نی زدم کٌ يَنن شیک ٍ پیک کردى، کیف بٌ . نی رقصَند، آب دادم

 :دست از در اٍند بیرٍن ٍ داشت بند کفش ياش رٍ نی بست کٌ گفت

ٌ ی خَدم؟ _  چطَری آبجِی دیٍَن

 !دیٍَنٌ خَدتی _

 !فعال کٌ تَ داری با در ٍ دیَار حرف نی زنی _

ٌ ات دیر نشٌ، ناظهتَن بًت گیر ندى... برٍ _  !برٍ بچٌ ندرس

 !تکرار کن یاد بگیری بی سَاد! ندرسٌ نٌ، دانشگاى _
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از کی تا حاال دانشگاى آزاد يو جزٍ دانشگاى يا نحسَب نی شٌ؟ یٌ جَری نیگٌ ! يٌ _
دانشگاى انگار خَدش رٍ کشتٌ ٍاسٌ کنکَر آخر سر يو، دانشگاى صنعتی تًران قبَل 

 !شدى

! حاال تَ کٌ اٍنجا قبَل شدی چٌ گلی بٌ سرنَن زدی کٌ نن بزنو؟ اٍى اٍى دیرم شد _
 .نن برم خداحافظ

 ...چٌ رٍزی بَد. خداحافظی آرٍنی کردم ٍ یادم افتاد بٌ رٍزی کٌ کنکَر دادم

*** 

ٌ ش نگران ٍ نضطرب بَدم. شبش اصالً خَاب بٌ چشو يام نرفت. دل تَ دلو نبَد . يه
ٌ ی ٍسایلو رٍ چک نی کردم کٌ یٌ ٍقت چیزی یادم نرى دٍر اتاق راى نی رفتو ٍ . ندام يه

خدا رٍ شکر نگران دیر حاضر شدن . با خَدم حرف نی زدم تا اینکٌ باالخرى يَا رٍشن شد
ٌ ی نبَدم، چَن نطهئن بَدم کٌ بابا سر ٍقت نقرر، نن رٍ بٌ حَزى ی انتحان  سر جلس

نانان ٍ بابا يو نگران بَدن ٍ نانان ندام زیر لب ير چی آیٌ ٍ سَرى بٌ . نی رسَنٌ
ذينش نی رسید، برام نی خَند ٍ بابا يو از نن نی خَاست کٌ خَنسردِی خَدم رٍ 

ٌ يا کٌ نعهَالً نعلو يا نی گن  !حفظ کنو ٍ سَاالت رٍ بٌ دقت بخَنو ٍ از این جَر تَصی

نانان از زیر قرآن ردم کرد ٍ بعد از آخرین باری کٌ رد شدم، قرآن رٍ بَسیدم ٍ بعد يو 
نانان رٍ بغل کردم ٍ ازش خداحافظی کردم ٍ سَار ناشین شدم ٍ بابا، نن رٍ بٌ نحل 

بعد از تکرار دٍبارى ی حرف ياش بًو آرانش خاطر داد ٍ از نن خداحافظی . آزنَن رسَند
ير چی جلَتر نی رفتو تپش قلبو بیشتر نی شد، اعتراف نی کنو کٌ بیش از حد . کرد

دستو رٍ . تند تند قدم بر نی داشتو تا این کٌ بٌ نکان نَرد نظر رسیدم. استرس داشتو
بعد از نشستن رٍی صندلی، . رٍی قلبو گذاشتو ٍ نفس نحکهی کشیدم ٍ داخل رفتو

آرانش بیشتری بٌ ٍجَدم رسَخ کرد ٍ چًار ساعت رٍ نتَجٌ نشدم کٌ چٌ جَری 
گذشت، تا زنانی کٌ نراقب داخل بلندگَ اعالم کرد کٌ زنان پاسخ گَیی بٌ سؤاالت شها 
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دقیقا نقارن شدى بَد با زدن آخرین تست ٍ ٍارد کردنش داخل پاسخ ! بٌ اتهام رسیدى
ٌ ی سؤال يا پاسخ بدم ٍ بیشترین شَن رٍ يو  برگ ٍ خَشحال از این کٌ تَنستو بٌ يه

ٌ  رٍ از دستو  ٌ ام رٍ باال گرفتو ٍ نراقب برگ صد در صد اطهینان داشتو کٌ درست زدم، برگ
 :گرفت ٍ گفت

 این قدر خَب دادی کٌ خَشحالی؟ _

 .آرى فکر نی کنو خیلی خَب دادم _

 .انشاءاهلل، نَفق بشی _

 نهنَن _

داشتو بطرِی آبو رٍ سر نی کشیدم کٌ یٌ . از سر جام بلند شدم ٍ از سالن خارج شدم
 :چیزی جلَی چشو يام رٍ گرفت ٍ آرٍم در گَشو گفت

 اگٌ گفتی نن کی ام؟ _

 :از صداش کانالً شناختو کٌ نبیناست ٍلی گفتو

 !صدات کٌ پیرزنیٌ، ننٌ جَن نهی شناسهت _

ٌ م ٍ اٍند جلَم ایستاد ٍ گفت  :یٌ چیزی نحکو خَرد پِس کل

 دختر تَ ينَز عادت زشت با بطری آب خَردنت رٍ ترک نکردی؟ _

 :نحکو بغلش کردم ٍ گفتو

آخٌ تَ نگٌ چی داری کٌ نن این قدر دلو تند تند برات تنگ نی شٌ؟ دختِر بی خاصیِت  _
 !دراز

 :نن رٍ يل داد بٌ عقب ٍ گفت
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 .بیا بغلو یٌ يفتٌ شدى کٌ ندیدنت! نحبت کردن يات يو کٌ نحل آدم نیست _

 .دٍبارى يو دیگٌ رٍ بغل کردیو

 ببینو تَ اینجا چیکار نی کنی؟ نگٌ کنکَر تجربی يا فردا نیست؟: نن

 .آرى، اٍندى بَدم کٌ فضا رٍ ببینو یٌ کو از استرسو کو بشٌ _

ير ٍقت بٌ يو نی رسیدیو از تنًا . شرٍع کردیو بٌ قدم زدن ٍ از يهٌ چیز صحبت کردیو
 !چیزی کٌ حرف نهی زدیو خَاجٌ حافظ شیرازی بَد

 !نیگو نن کٌ کف کردم از بس حرف زدم، بریو یٌ چیزی بخَریو نًهَن تَ: نبینا

 !چرا نًهَن نن؟ خب نًهَن خَدت _

 !باشٌ نًهَن نن ٍلی اگٌ نًهَن نن باشی، فقط بًت آب نعدنی نیدم يا! خسیس _

 :نگاى عاقل اندر سفیًی بًش انداختو ٍ گفتو

آخرش شَير ! ضرر نکنی یٌ ٍقت؟ این قدر پس انداز نی کنی بٌ جایی نهی رسی يا _
ٌ ش رٍ بریزی تَ حلقَم شَيرت  !نی کنی باید يه

البتٌ ينَز کٌ پیداش نیست، نیهٌ گو شدى يو کٌ نیست ! شَير نن خَدش پَلدارى _
 !بی ادب، نیهٌ گَر بٌ گَر شدى ست

 :گفتو.از حرفش حسابی خندى م گرفت

بیا بریو تا یٌ چیزی بدم بًت بخَری کهتر زبَنت رٍ ! تَ درست بشَ نیستی _
 !بچرخَنی
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دیَاريا ٍ سقفش . رفتیو تَی یٌ کافی شاپ، فضاش خیلی سادى ٍ گرم ٍ صهیهی بَد
نحَ تهاشای فضای زیبای کافی . نحل کلبٌ بَد ٍ نیز ٍ صندلی ياش يو چَبی بَدن

 .شاپ بَدم کٌ گارسَن اٍند سفارش بگیرى

 خانَم يا چی نیل دارید بیارم خدنتتَن؟ _

نبینا نگايی بٌ ننَی تَی دستش انداخت ٍ یکو يو ابرٍ، باال پایین داد ٍ بعد يو رٍ 
کرد بٌ نن ٍ دستش رٍ جلَی دينش گذاشت تا گارسَن نتَجٌ حرف ياش نشٌ ٍ 

 :گفت

 !اینایی کٌ این تَ نَشتٌ اسو ياشَن يو خیلی سختٌ، چٌ برسٌ بٌ خَندنشَن _

نن يو کٌ از حرفش خندى م گرفتٌ بَد ٍ يو نگاى نتعجب ٍ ننتظر گارسَن رٍ دیدم، با 
پام نحکو کَبیدم بٌ پاش کٌ فکر کنو خیلی دردش گرفت، چَن چشو ياش رٍ رٍی يو 
فشار دادى بَد ٍ یٌ آخ بلندی گفت ٍ فَرًا، بٌ حالت عادی برگشت ٍ رٍ بٌ گارسَن کرد ٍ 

 :گفت

 !نن کٌ يرچی دٍستو نیل کنند يهَن رٍ نی خَرم _

ٌ ی تاسف تکَن دادم ٍ بعد يو، سفارش قًَى ترک با شکالت تلخ دادم ٍ  سری بٌ نشان
 !اٍن گارسَن بیچارى يو سریع سفارش رٍ گرفت ٍ رفت. تشکر کردم

تَ آدم بشَ نیستی يا؟ ناسالنتی دیگٌ نی خَای بری دانشگاى، یٌ کو آدم ٍارانٌ : نن
 !رفتار کن

 !برٍ بابا دانشگاى سیری چند؟ نن قصد ادانٌ تحصیل ندارم نی خَام شَير کنو _

 آخٌ کی دیگٌ نیاد تَ رٍ بگیرى؟ _
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ٌ نَن _ ٌ ی در کٌ يیچ، در ! اٍٍ نهی دٍنی چٌ صفی کشیدن دم در خَن اصال پاشن
ٌ نَن رٍ از جا کندن کٌ فقط یٌ نظر نن رٍ نگاى کنن  !خَن

البتٌ اگٌ این اعتهاد بٌ نفس رٍ يو نداشتی کٌ ! نچ نچ اعتهاد بٌ سقفت نن رٍ کشتٌ _
 !تا االن افسردى شدى بَدی

ٌ نَن کٌ نی خَان  _ ٌ نَن رٍ خَاستگاريا کندن یا کارگريای خَن البتٌ نهی دٍنو در خَن
 .ينَز بین این دٍ نَرد شک دارم! در رٍ درست کنن

 !فقط خَِد خدا نی تَنٌ شفات بدى، دیگٌ کارت از دٍا ٍ دکتر گذشتٌ _

 !آرى دیگٌ باید برم یٌ سر نشًد خَدم رٍ ببندم پنجرى ی فَالد _

گارسَن کٌ یٌ پیشبند سفیدی رٍی پیرين ٍ . گرِم صحبت بَدیو کٌ قًَى نَن رٍ اٍردن
شلَار نشکی اش پَشیدى بَد ٍ صَرت نسبتًا آرٍنی داشت، با چشهان نشکی اش یٌ 

 .نگاى عهیقی بٌ نبینا انداخت، قًَى يا رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ رفت

 !نبینا فکر کنو چشهش تَ رٍ گرفتٌ _

ٌ م پیدا شدى؟! نٌ بابا _  راست نی گی؟ یعنی شَير ٍاس

ٌ ای باال انداختو ٍ گفتو  : شَن

 .اگٌ دیر بجنبی، يهین یٌ نَرد يو از دستت نیرى _

اگٌ جلَش زانَ بزنو ٍ اٍن گل کنار پنجرى ! بٌ نظرت چٌ جَری ازش خَاستگاری کنو؟ _
 رٍ بردارم ٍ بًش بدم خَبٌ؟

آخٌ دختر نن چی بگو بٌ تَ؟ يهین کاريا رٍ نی کنی کٌ يیچ کس نگايت نهی کنٌ  _
 !برای خَاستگاری گل رز نی دن نٌ کاکتَس! دیگٌ
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ٍاقعا؟ آقا اصال نگٌ کاکتَس گل نیس؟ تبعیض تا بٌ کی؟ نی دٍنی چیٌ؟ االن کٌ ... اِ  _
. دارم فکرش رٍ نی کنو نی بینو کٌ خیلی دٍست دارم گل خشخاش بًش يدیٌ کنو

 نظرت؟

اگٌ گل رٍ قبَل کرد ٍ خَشحال شد، نی فًهیو نعتادى، ! اتفاقا بد فکری يو نیست يا _
 !تَ رٍ بًش نی دیو ٍ این یعنی کٌ بد جَر بٌ يو دیگٌ نی آین

 !نعتاد، شَير خَدتٌ! بسٌ بسٌ _

حسابی گرم بحخ ٍ شَخی ٍ خندى بَدیو کٌ یٌ چیزی شبیٌ یٌ تلنگر بٌ ذينو خطَر کرد 
نبینا کٌ انگار ترسیدى بَد . ٍ انگار برق دٍیست ٍلت بًو ٍصل کردى باشن، از جام پریدم

 :از جاش بلند شد ٍ با بًت گفت

 چی شدی؟ _

ٍای نٌ خدای نن کاشکی تا االن . کتابو رٍ جا گذاشتو! ٍای نبینا نهی دٍنی چی شد _
 !بالیی سرش نیَندى باشٌ

 چی؟ کدٍم کتاب؟ چی داری نیگی؟ _

 .فعال خداحافظ! يیچی... يیچی _

فقط صدای نبینا رٍ نی شنیدم . نفًهیدم کٌ با چٌ سرعتی از در کافی شاپ خارج شدم
حتها نی خَاد کٌ ازم بپرسٌ کجا نی خَام : با خَدم گفتو. کٌ ازم نی خَاست کٌ بایستو

 .برم

کَلٌ رٍ رٍی پشتو ! َاى چقدر این خیابَن شلَغٌ. پس بٌ سرعت بٌ راى خَدم ادانٌ دادم
ٌ جا کردم ٍ از عرض خیابَن گذر کردم دقیقا ٍسط خیابَن بَدم کٌ انگار کسی . کهی جاب

 ...سرم رٍ چرخَندم تا نتَجٌ صدا بشو کٌ. نن رٍ صدا کرد
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*** 

ٌ م نی خَرد باترس بٌ عقب برگشتو کٌ دیدم نانان با تعجب . یٌ چیزی داشت رٍی شَن
 :دارى نگايو نی کنٌ ٍ نیگٌ

 !کجايایی؟ دٍ ساعتٌ دارم صدات نی کنو_

 :گَشی تلفن بی سیو رٍ بٌ سهتو گرفت ٍ گفت

 .بگیر با تَ کار دارن_

یٌ لبخندی بٌ سهت نانان حَالٌ کردم تا اطهینان بدم حالو خَبٌ ٍ گَشی تلفن رٍ از 
 .دستش گرفتو

 .نانان يو شَنٌ ای باال انداخت ٍ رفت

نهی دٍنو، شاید . یٌ حِس عجیبی تَی قلبو بٌ ٍجَد اٍند. گَشی رٍ رٍی گَشو گذاشتو
بٌ خاطر این چند ساِل کٌ ير ٍقت گَشی تلفن زنگ نی خَرى، بٌ انید این کٌ دٍبارى 

صدای گرنش رٍ بشنَم کٌ دارى اسهو رٍ صدا نی کنٌ، فَرًا جَاب نی دم ٍ این بار يو با 
 :نالیهت گفتو

 .بفرنایید_

 سالم يستی-

 سالم پسرخالٌ شهایید؟ _

راستش راجع بٌ کار دیشب کٌ با يو حرف زدیو، گفتو شاید یادت رفتٌ . آرى ننو دیگٌ _
 !باشٌ جًت یادآٍری زنگ زدم

 .نٌ یادم نرفتٌ تا یٌ ساعت دیگٌ خَدم رٍ نی رسَنو! آيان، بلٌ _
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 !دیر نکنی  يا. نهنَن دخترخالٌ _

 .چشو _

 .پس نن ننتظرم، فعال _

 .خداحافظ _

 .گَشی رٍ قطع کردم ٍ باحالت نا انیدی ٍارد اتاقو شدم

صدای نانان کٌ از داخل آشپزخانٌ نی اٍند، . گَشی تلفن رٍ سر جای خَدش گذاشتو
 .نن رٍ بٌ سهت خَدش کشَند

 احسان بايات چی کار داشت؟ _

در نَرد کار تَی شرکت شَن بَد؛ دیشب ازم خَاست کٌ بیام فضای کاریشَن رٍ ببینو  _
 .ٍ اگٌ خَشو اٍند برم ٍ اٍنجا شرٍع بٌ کار کنو

با يهَن دست يای کفی کٌ داشت ظرف ! این رٍ کٌ گفتو، انگار گل از گل نانان شکفت
 .نی شست، بٌ سهتو اٍند ٍ نن رٍ بغل کرد

 :خَدم رٍ یٌ کو عقب کشیدم ٍ گفتو

 !نانان چیکار نی کنی؟ _

ٍ يَا  _ قربَنت برم دختر گلو، خیلی کار خَبی نی کنی، این جَری يو خَدت از این حال 
 .بیرٍن نی آیی، يو حس نستقل شدن ٍ کار کردن رٍ درک نی کنی

بعد يو با حس نادرانٌ قشنگی کٌ تَی . یٌ کو عقب تر رفت ٍ خَب نن رٍ برانداز کرد
ٍای خدای نن ببین دختر کَچَلَی نن چٌ قدر بزرگ : چشو ياش نَج نی زد گفت
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انگار يهین دیرٍز بَد کٌ برای اٍلین بار تَنست اسو نانان رٍ بٌ زبَن بیارى ٍ نن ! شدى
 !از خَشحالی غرق بـ ـَسٌ کردنش

 .اصالً شاید خَشو نیَند. نانان گلو نن فقط قرارى برم ٍ اٍن جا رٍ ببینو _

آخٌ چی بًتر از این؟ احسان يو کٌ اٍن جا کار نی کنٌ ٍ . نن نطهئنو کٌ خَشت نیاد _
 !آشناست

فعالً برم آنادى بشو، يهین انرٍز قَل دادم کٌ اٍنجا باشو ٍگرنٌ احسان . نهی دٍنو _
 !نی خَاد يهین جَری پشت سِر يو جًت یادآٍری زنگ بزنٌ

 .باشٌ عزیزم برٍ آنادى شَ _

از داخل یخچال یٌ سیب قرنز بیرٍن اٍردم ٍ یٌ گاز بًش زدم ٍ با ٍلع تهام شرٍع بٌ 
ٌ ی چی بپَشو رٍبرٍ شدم. خَردنش کردم  !بعد يو بٌ سهت اتاقو رفتو ٍ دٍبارى با نسئل

سعی کردم کٌ یٌ تیپ کانال رسهی بزنو؛ یٌ نانتَ ٍ شلَار نشکی با یٌ رٍسری قًَى ای ٍ 
از تَی آینٌ یٌ نگايی بٌ خَدم انداختو ٍ . کرم ٍ یٌ کیف نشکی ٍ یٌ آرایش کانالً نالیو

لبخندی . احساس خَشحالی از این کٌ نهکنٌ نن يو سرکار برم، تَی چًرى ام نَج نی زد
 .بٌ خَدم زدم ٍ از نانان خداحافظی کردم ٍ راى افتادم

انرٍز از اٍن رٍزيایی بَد کٌ اصال حال ٍ حَصلٌ پیادى رٍی ٍ سَار اتَبَس شدن رٍ 
رانندى تاکسی کهی جلَتر نگٌ . پس تصهیو گرفتو یٌ تاکسی دربست بگیرم. نداشتو

ٌ ی نصب شدى رٍی  داشت، نن يو صندلی عقب نشستو جَری کٌ چًرى ی رانندى از آین
ٌ ی جلَی ناشین، کانالً نشخص بَد نرد نسنی بَد، احتهاال قبالً تَی شرکتی یا . شیش

کار دٍلتی نشغَل بٌ کار بَدى ٍ االن رٍزيای بازنشستگیش رٍ با تاکسی رانی نی گذرٍنٌ، 
 :کهی کٌ جلَتر رفت پرسید
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 ببخشید خانَم نسیرتَن کجاست؟_

انا با یادآٍری دیشب فًهیدم کٌ احسان کارت ! تازى یادم اٍندى بَد کٌ آدرس ندارم
 .از تَی کیفو کارت رٍ بیرٍن اٍردم ٍ بٌ رانندى تاکسی دادم. شرکت شَن رٍ بًو دادى بَد

 .آدرس پشت این کارت نَشتٌ شدى، لطفا برید يهین شرکت _

 .بلٌ حتهاً  _

دلو يَای تازى . خَدم رٍ کنار پنجرى ی ناشین کشَندم ٍ شیشٌ ناشین رٍ پایین دادم
ٌ ی چند دقیقٌ تَی یٌ نحیط بستٌ نی نَندم، احساس  نی خَاست، انگار ير ٍقت ٍاس

. از نسیری کٌ نی رفتیو خبری از ترافیک ٍ ازدحام ناشین نبَد. خفگی بًو دست نی داد
 ٌِ خیلی زٍد بٌ نقصد رسیدیو؛ شاید يو نن اٍن قدر غرق تَ افکارم بَدم کٌ نتَج

 .نسافت نشدم

 :صدای رانندى نن رٍ بٌ خَدم اٍرد

 .خانَم رسیدیو يهینجاست _

یٌ نگايی بٌ . پَل تاکسی رٍ حساب کردم ٍ از رانندى تشکر کردم ٍ از ناشین پیادى شدم
ٍای کٌ چٌ قدر اینجا . نحل این کٌ تازى نتَجٌ شدى بَدم کجا اٍندم. اطرافو انداختو

ٌ م آشناست دیگٌ چیزی ! چٌ قدر خاطرى دارم با تک تک خیابَن يای این اطراف! ٍاس
ٌ ی  ٌ ای کٌ قرار بَد خَن نتَجٌ نشدم فقط این پايام بَدن کٌ نن رٍ بردند بٌ سهت خَن

 .رٍیا ٍ آرزٍيام باشٌ

ناخَدآگاى خَدم رٍ رٍبرٍی در خَنٌ دیدم ٍ نتَجٌ نشدى بَدم کٌ چٌ جَری صَرتو این 
با پشت دست، صَرتو رٍ پاک کردم ٍ يهچنان بٌ در خَنٌ خیرى ! قدر غرق در اشک شدى

نَندم؛ دیگٌ نهی تَنستو جلَی يق يق صدای گلَم رٍ بگیرم ٍ با صدای بلند شرٍع بٌ 
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. بی يدف دٍیدم، اٍن قدر دٍیدم کٌ زانَيام درد گرفتٌ بَد. گریٌ کردم ٍ فقط دٍیدم
فقط پارک رٍبرٍ رٍ دیدم ٍ خَدم رٍ بی اختیار رٍی نیهکت پارک انداختو ٍ دٍبارى اشک 

 ..ریختو، این بار بی صدا

*** 

 !يستی جان چشو يات رٍ باز نکنی يا _

 .ٍلی خب بگَ نن رٍ داری کجا نی بری. َچشو، باز نهی کنو _

 !نی خَام عشق زندگیو رٍ غافلگیر کنو _

 !ٍای نًیار بذار چشو يام رٍ باز کنو دیگٌ، چٌ قدر نسیر طَالنی شد _

ٌ ی نن _ ٌ ست، نَاظب باش خانو کو حَصل  !اینجا پل

 !احساس نی کنو دارم نیرم تَ سیاى چال _

خب حاال دیگٌ نی تَنی ! نن کٌ شها رٍ جای بد نهی برم! اختیار دارین خانَم _
 !چشو يات رٍ باز کنی

ٌ الی چشو يام رٍ باز کردم  !چیزی کٌ نی دیدم باٍر کردنی نبَد. آرٍم الب

ٌ ی تَئٌ؟! چٌ قدر قشنگٌ! ٍای نًیار این عالیٌ _  اینجا خَن

 !خَنٌ نن نٌ، خَنٌ يردٍنَنٌ _

 !نهی دٍنو چی بگو، انگار زبَنو بند اٍندى! نًیار عاشقتو _

 !بگَ خَش حالی کٌ قراِر يردٍنَن تا چند ناى دیگٌ، این جا زندگی کنیو _
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با خَش حالی دست يام رٍ بٌ يو کَبیدم ٍ دٍر خَدم چرخی زدم ٍ چند قدم، جلَتر 
 .رفتو تا يهٌ چیز رٍ خَب ببینو

 !این کٌ نعلَنٌ، خیلی خَش حالو _

ٌ ی خیلی بزرگی بَد، رنگ فیرٍزى ای ٍ سفید جای جاِی خَنٌ بٌ چشو نی خَرد ٍسط . خَن
سالن بزرگ، یک دست نبل راحتی فیرٍزى ای با کَسن يای سفید ٍجَد داشت؛ جلَی 

ٌ ی بزرگ، تلَیزیَن تهام صفحٌ بٌ چشو  ٌ ای بَد ٍ رٍبرٍی کاناپ نبل يا يو یٌ نیز شیش
ٌ ی سهت راست، یک دست نبل سلطنتی بٌ . نی خَرد ٌ ی سالن درست گَش طرف دیگ

پردى يای سراسری . طالیی رنگ خَدنهایی نی کرد-رنگ طالیی ٍ نیز يای عسلی
فیرٍزى ای رنگ کٌ با تَر سفید اکلیل دار، تزئین شدى بَد ٍ جلَى ی خَنٌ رٍ، دٍ چندان 

 .کردى بَد

 :باذٍق، نحَ تهاشای این يهٌ سلیقٌ بَدم کٌ نًیار سرش رٍ نزدیک گَشو اٍرد ٍ گفت

 .جايای دیگٌ يو نَندى، بریو اتاق يا رٍ يو ببینیو _

ٌ م رٍ  َسرم رٍ برگردٍندم ٍ چشهان طَسی رنگش رٍ با اشتیاق نگاى کردم ٍ تشکر خالصان
 .نحارش کردم

نن يو با شَقی ٍصف ناپذیر از . چشو ياش رٍ باز ٍ بستٌ کرد ٍ بٌ سهت باال اشارى کرد
ٌ يا یکی یکی باال نی رفتو ٍ رٍی نردى يای چَبی کٌ با فرم قشنگی ساختٌ شدى بَدن  پل

ٌ ی نارپیچی جلَى ی خارق العادى ای دادى بَد، دست نی کشیدم ٌ ی باال، . ٍ بٌ راى پل طبق
 .سٌ تا اتاق بٌ چشو نی خَرد

 اتاق اٍلی اتاق کارنَنٌ، نی خَای ببینی؟ _

 .البتٌ _
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انگار کٌ فکر . در اتاق رٍ باز کرد ٍ با اشارى دست، از نن خَاست کٌ ٍارد اتاق بشو
ٌ چیز رٍ کردى بَد ٌ رٍی يو قرار داشتن؛ نیز يا بزرگ ٍ چَبی ٍ . يه دقیقًا دٍ تا نیز رٍب

رٍی . صندلی پشت نیزيا چرم نشکی بَد. رنگ قًَى ای تیرى اشَن، ُاُبًت خاصی داشت
 .ير نیز يو، یٌ لب تاپ با بًترین نارک بٌ چشو نی خَرد

 !نًیار چٌ کردی _

ٌ ی این يا در برابر یٌ لبخند تَ يیچٌ _ ٌ رٍی يو قرار . يه ضهنًا نیز يا رٍ يو عهدًا رٍب
دادم کٌ نَقع کار ٍقتی خستٌ شدم، سرم رٍ باال بیارم ٍ با دیدنت خستگی از ٍجَدم 

 .برى

ٌ ای عزیز دلو _  !دیٍَن

 !نن از ٍقتی تَ رٍ دیدم دیٍَنٌ شدم _

لبخند رضایتو باعخ شد کٌ چال لپو نهایان بشٌ کٌ نًیار، صدای گیراش رٍ تَی 
 :حنجرى اش انداخت ٍ بلند گفت

 !نن بٌ چال لپت ای دٍست گرفتار شدم _

 !انا اٍن خال لب بَد آقای شاعر _

 .اگٌ شاعر ننو کٌ نی گو اٍن چال لپٌ _

 !ير چی شها بگید فرناندى _

ٌ ی انپراطَری نن _ آیا بٌ بندى افتخار نی ديید کٌ اتاق استراحتتان را بٌ شها ! خب نلک
 نشان ديو؟

ٌ م گذاشتو ٍ با حالت خاصی گفتو  :گردنو رٍ صاف نگٌ داشتو ٍ دستو رٍ رٍی دست دیگ
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 !خیر نن این افتخار عظیو را نصیب شها نهی کنو _

با گفتن این حرفو، نطهئن بَدم کٌ کلی حرصش دادم برای يهین فرار رٍ بر قرار ترجیح 
ٌ ای کٌ نزدیک اتاق کار بَد، يجَم بردم ٍ در رٍ پشت سرم  دادم ٍ بٌ سهت در دیگ

 .بستو ٍ دستگیرى ی در رٍ نحکو فشار دادم تا نتَنٌ در رٍ باز کنٌ

نًیار از پشت دِر بستٌ برام خط ٍ نشَن نی کشید ٍ نن بلندبلند نی خندیدم ٍ بیشتر 
باٍرم ! یٌ لحظٌ پشت سرم رٍ نگاى کردم ٍ از بًت زبَنو بند اٍند. حرصی ش نی کردم

یٌ اتاق خیلی بزرگ کٌ اٍلین چیزی ! نهی شد، انگار کٌ ٍاقعا این جا قصر بَد ٍ نن نلکٌ
کٌ بٌ چشو نی خَرد، تخت دٍنفرى ی زیبایی بَد کٌ ٍسط اتاق بَد؛ یٌ تخت بزرگ کٌ 

ٌ ای کٌ با بال ٍپرياشَن ٍ تیرٍکهَنی کٌ تَ دست داشتن،  باالی تخت با نهای دٍ فرشت
ٌ يای بی نظیری ابًت گرفتٌ بَدن ٍ پردى ی  ٌ رٍی يو ایستادى بَدن ٍ با گل برجست رٍب

ٌ ی نخهل قرنز رنگ کٌ  حریر سفید رنگی کٌ باالی تخت آٍیزٍن بَد ٍ با دٍ پارچ
 .آٍیزى يای طالیی داشتن، جهع شدى بَدن

رٍتختِی ارغَانی رنگ کٌ با دٍ کَسن بزرگ سفید رنگ خَدنهایی نی کرد، جلَى ی تخت 
رٍبرٍی تخت، نیز آرایشی بزرگی ٍجَد داشت کٌ طرح باالی . رٍ دٍ چندان کردى بَد

آیینٌ با طرح باالی تخت، یکسان بَد ٍ صندلی فلزی طالیی رنگی کٌ نشیهن گاى ارغَانی 
رنگی داشت از زیبایی، چشو يام رٍ بیشتر از حد نعهَل باز نگٌ داشتٌ بَد ٍ کهد 

دیَاری طالیی رنگی کٌ دستگیرى يای اٍن با زینت خاصی شکل گرفتٌ بَدن، بٌ زیبایی 
نحَ تهاشای این يهٌ زیبایی بَدم کٌ نًیار ٍارد اتاق شد ٍ . اتاق ابًت نی بخشید

 !حاال در رٍ رٍی نن نی بندی؟ آرى؟ نشَنت نیدم: گفت

چندبار دستش رٍ جلَی چشو يام تکَن داد کٌ نن بٌ خَدم اٍندم ٍ نتَجٌ نًیار شدم 
 نن رٍ صدا کردی؟: ٍ با حیرت گفتو

 چیزی شدى؟ _
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 .فقط دلو یٌ چیزی نی خَاد! نٌ يیچی _

 چی؟ _

دلو نی خَاد یکی از اٍن لباس يای بلند ٍ پرنسسی م رٍ بپَشو ٍ تَی این اتاق تا  _
 !صبح برات برقصو

ٌ ی بلندی زد ٍ گفت  ٍاقعا دلت چنین چیزی نی خَاد؟: قًقً

 .با اشارى ی سر گفتو ارى

ننو دلو نی خَاد رٍی تاب تَی حیاط بشینیو ٍ این قدر تاب بخَریو کٌ سرنَن گیج  _
 !برى

 ٍای تاب يو يست؟ نًیار این يا يهٌ خَاب نیست؟ _

ٌ ی بندى، این جا نتعلق بٌ شهاست! نٌ نیست _  !يستی خانَم، نلک

ٌ جَری ازت تشکر کنو _  .نهیدٍنو چ

ٌ ی ير شَيریٌ کٌ يهٌ چیز رٍ برای اٍندن يهسرش بٌ خَنٌ، آنادى کنٌ _  .این ٍظیف

 !انا تَ بًترین شَير دنیایی، عاشقتو _

حاال بریو تَ حیاط، اٍن جا رٍ يو ! تَ يو بًترین يهسر برای بًترین شَير دنیایی _
 .ببین

ٌ يا پایین اٍندیو ٍ رفتیو سهت در ٍرٍدی؛ در رٍ باز کرد ٍ نن بار دیگٌ از حیرت  از پل
 .دينو باز نَند

فقط سنگ فرش يایی کٌ نسیر داخل خَنٌ . انگار کٌ ٍسط یک باغ بی انتًا ایستادى بَدم
ٌ  جا رنگ سبز،  ٌ ی چیزيا نتفاٍت بَد؛ يه رٍ بٌ در ٍرٍدی حیاط ٍصل نی کردن با بقی
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چشو يای پر از شَقو رٍ فرا گرفتٌ بَد، درخت يای بلندی کٌ با قانت بلند دست تَ 
دست يو دیگٌ کنار يو قرار گرفتٌ بَدن ٍ چهن سبز رنگی کٌ سراسر حیاط رٍ بٌ 

 .نحاصرى خَدش در اٍردى بَد، بٌ تناژ رنگ سبز حیاط اضافٌ کردى بَد

ٌ يا پایین اٍندم ٍ فریاد خَش حالی سر دادم ٍ دٍر خَدم چرخیدم حس . از پل
خَش حالی ناشی از این کٌ قرارى بًترین رٍزيای عهرم در کنار عزیزترین فرد زندگی م در 

 .چنین جایی بگذرانو، یک لحظٌ از ٍجَدم بیرٍن نهی رفت

ٌ يا نن رٍ نگاى نی کرد ٍ لبخند يهیشگی ٍ جذابش رٍ نحارم نی کرد  .نًیار از باالی پل

 پس تاب رٍیایی نَن کَ؟ _

 .درست اٍن سهت حیاطٌ _

 بریو؟ _

 !بزن بریو _

ٌ يا پایین اٍند ٍ کنارم ایستاد  .از پل

 خب نی خَام دٍی استقانتی عشقو رٍ بسنجو، نظرت چیٌ؟ _

 فکر کردی نی تَنی ازم ببری؟ _

 !انکان ندارى برندى بشی! اٍٍ يستی شَخی نکن _

 !خب نی بینو کٌ خَب بلدی ُکری بخَنی يهسِر خانَم جذاب _

 !خانو خَشگل بندى يو خَب بلدى خَدشیفتگی نشَن بدى _

راستی نًیار اٍن درخت بلندی کٌ اٍن جاست اسهش چیٌ؟ خیلی ابًت دارى درست  _
 !نحل تَ
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 کدٍم درخت؟ _

 .يهَنی کٌ پشت سرتٌ _

يهین کٌ برگشت پشت سرش رٍ نگاى کنٌ، دٍ تا پا داشتو دٍ تای دیگٌ قرض گرفتو ٍ با 
سرعت ٍصف ناپذیری کٌ از خَدم سراغ نداشتو دٍیدم ٍ صدای نًیار رٍ پشت سرم 

 !آيای خانَم این تقلبٌ يا: نی شنیدم

 !بًش نی گن يَش درصد باال! تقلب نٌ _

ٌ ی يو . با این کٌ تند نی دٍیدم ٍلی باز يو نًیار بًو رسید ٌ شَن ٌ ب درست شَن
دیگٌ نفس يام بٌ شهارى افتادى بَد ٍلی باز يو سریع تر نی دٍیدم؛ انا . نی دٍیدیو

چًرى ی نًیار نشَن نی داد کٌ خیلی يو براش عادیٌ ٍ انگار دارى پیادى رٍِی نعهَلی 
باالخرى بٌ آخِر باغ رسیدیو ٍ نن ایستادم ٍ خو شدم ٍ دستو رٍ رٍی . انجام نیدى

 .زانَيام گذاشتو ٍ نفس نفس زدم

حق داشتو اٍن نَقع کٌ چشو يام بستٌ بَد، فکر کنو دارم از ٍسط یٌ باغ پر از درخت  _
 !نیَى عبَر نی کنو

 ٍاقعا؟ پس چرا گفتی داری نن رٍ نی بری تَی سیاى چال؟ _

یٌ لحظٌ فقط خَدم . سرم رٍ بلند کردم کٌ نًیار رٍ ببینو انا چشو يام سیايی نی رفت
 ...رٍ تَی آغَشش دیدم ٍ دیگٌ چیزی نفًهیدم

ٍقتی چشو يام رٍ باز کردم دٍتا چشو بی تاب ٍ پر از اضطراب رٍ دیدم کٌ اشکی 
ٌ ی پلکش پنًَن شدى بَد يهین کٌ چشو يام رٍ دید با ترس ٍ اضطراب بٌ . گَش

 .چشو يام خیرى شد ٍ لیَان آب رٍ بٌ دينو فرستاد
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ٌ ش بٌ خاطر ننٌ؟نی خَای بریو  _ ٌ ی ٍجَدم، يه بخَر عزیزم حالت خَبٌ؟ببخشید يه
 !پاشَ بریو! بیهارستان؟ چرا نی پرسو اصال

 .تقصیر خَدم بَد بیشتر از تَانو دٍیدم. نن خَبو خَدت رٍ ناراحت نکن _

 !بًترى بریو بیهارستان؛ نن دارم نی نیرم کٌ تَ رٍ تَ این ٍضع نی بینو _

 !نن خَبو نگاى کن _

. سرم رٍ باال اٍردم ٍ نشستو. دستش زیر سرم بَد ٍ نن يو رٍی کاناپٌ خَابیدى بَدم
درد زیادی تَی سرم نی پیچید؛ انا برای این کٌ نًیار بیشتر از این ناراحت نشٌ، نشَن 

 .ندادم ٍ سعی کردم بایستو تا نطهئن شٌ کٌ خَبو

يیچ ٍقت يو حالت بد نشٌ ! يیچ ٍقت... يیچ ٍقت! يستی دیگٌ يیچ ٍقت ندٍ _
 !ٍگرنٌ نن از بین نیرم

*** 

آى، االن کٌ حالو بدى ٍ از فرط ناراحتی قلبو بٌ درد اٍندى کجایی؟ نهی دٍنو چند ساعت 
صدای گَشیو رٍ نی شنیدم، فَرًا . تَی اٍن ٍضعیت بَدم کٌ یک دفعٌ بٌ خَدم اٍندم

 بلٌ؟: دستو رٍ داخل کیفو بردم ٍ گَشی رٍ بیرٍن اٍردم ٍ جَاب دادم

 کجایی پس؟! يستی _

نی شٌ انرٍز کنسلش کنیو؟ اصالً حالو خَب ... یعنی این کٌ! سالم احسان ببخشید _
 !نیست

چی داری نی گی يستی؟ کلی زنگ زدم بٌ گَشیت جَاب ندادی نجبَر شدم زنگ  _
پس االن ! بزنو بٌ خالٌ کٌ گفت دٍ ساعت پیش راى افتادی اٍندی سهت شرکت

 کجایی؟ نکنٌ اتفاقی افتادى؟
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 نٌ اتفاقی نیفتادى، نیشٌ انرٍز نیام؟ _

خَايش . باٍر کن نهیشٌ نن با رئیس شرکت يهاينگ کردم کٌ يهین انرٍز بیای _
 !نی کنو يرجَر شدى خَدت رٍ برسَن

 .باشٌ االن نیام _

ٌ جَری نی تَنستو با این ٍضع خَدم رٍ بٌ شرکت برسَنو اگٌ دٍبارى يهَن . نهی دٍنو چ
ٍضعیت پیش بیاد چی؟ انا ير چی باشٌ قَل دادى بَدم ٍ احسان يو خیلی ٍقت بَد 

 .کٌ ننتظر نن نَندى بَد

ٌ ی ٍسط پارک گرفتو ٍ یٌ نفس سر کشیدم ٌ ی . یٌ بطری آب نعدنی از دک بعد يو آین
داخل کیفو رٍ بیرٍن اٍردم تا ببینو نیشٌ با این ٍضعیت برم شرکت یا این  کٌ يهٌ از 

دیدن چًرى م ٍحشت نی کنن ٍ بدٍن این  کٌ ندارکو رٍ ببینن، از شرکت بیرٍنو 
 !نی اندازن

خدا رٍ شکر چشو يام قرنز نشدى بَدن، فقط یٌ کو رژم رٍ تهدید کردم ٍ بٌ سهت 
ٌ ی لعنتی . شرکت رايی شدم سعی کردم فقط بٌ زنین خیرى بشو تا چشهو بٌ اٍن خَن

 .نیفتٌ

يهین کٌ خَاستو انتًای این .نحل این کٌ شرکت خیلی بزرگیٌ. باالخرى بٌ شرکت رسیدم
. با بسو اهلل گفتنی ٍارد شرکت شدم! برج سر بٌ فلک کشیدى رٍ ببینو سرم گیج رفت

 :يهین کٌ خَاستو ٍارد بشو نردی کٌ فکر کنو نگًبان بَد ٍ کنار در ایستادى بَد پرسید

 کجا نی رید؟! خانَم _

 .نشخص نیست؟ دارم نیرم شرکت _

 نشخصٌ، ننظَرم ایِن کٌ انرتَن چیٌ؟ _
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 .برای استخدام اٍندم _

 اسهتَن؟ _

 .يهتیان يستو _

 برای نَرد نًندس آی تی دیگٌ؟ _

 تهَم شد؟ االن نی تَنو برم؟! بلٌ _

 !کاريای دیگٌ ٍ سَال يای دیگٌ يو نیازى ٍلی بٌ ير حال نی تَنید برید! نٌ خیر _

ٌ ی این کاريا الزنٌ؟ یعنی ير کسی ٍاسٌ ير کاری ٍارد این شرکت نیشٌ  _ ٍاقعًا يه
 باید این نراحل رٍ طی کنٌ؟

 !نٌ خیر این کاريا فقط ٍاسٌ شهاست _

چپ چپ نگايش کردم ٍ اخو ریزی رٍی صَرتو اٍردم کٌ نَجب شد خَدش رٍ 
ٍ جَر کنٌ ٍ بگٌ  :جهع 

ٌ ی افراد ناشناس این کاريا الزنٌ _  !بلٌ برای يه

نرنَز از این بابت . بعد يو با اشارى ی دست اجازى ی ٍرٍد بٌ این شرکت نرنَز صادر شد
ٌ ی ٍرٍد ٍاقعًا حس عجیبی داشتو صدای نگًبان نن رٍ سر جام نیخ کَب . کٌ از لحظ

بٌ عقب برگشتو؛ فکر کنو کٌ االن یٌ کارت شناسایی یا ضهانت نانٌ يو از نن . کرد
 !نی خَاد

 سند خَنٌ يو باید گرٍ بذارم؟. بفرنایید _

انشاءهلل ير ٍقت این جا نشغَل بٌ کار شدید سند رٍ يو . نٌ خیر فعال نیازی نیست _
ٌ ی . بیارید  . نراجعٌ کنید171 ٍاحد 21نی خَاستو بگو کٌ طبق
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نگاى سنگینی بٌ سهتش انداختو ٍ زیر لب نهنَن آرٍنی گفتو ٍ بٌ سهت آسانسَر 
ٌ ی آسانسَر رٍ چندین بار فشار دادم. حرکت کردم نهی دٍنو چرا این قدر عجلٌ . دکه

 .داشتو ٍ فقط نی خَاستو زٍدتر کارم این جا تهَم بشٌ ٍ برم

باالخرى در آسانسَر باز شد ٍ یٌ خانَم ٍ آقای جٍَن بیرٍن اٍندن کٌ خانَِم، ندام بٌ 
جَن نرِد غر نی زد کٌ چرا اٍن زنین رٍ برام نخریدی؟ يو قیهتش خَب بَد يو جاش 

خَب بَد ٍ نرد بدٍن تَجٌ بٌ حرف يای خانَم، سرش رٍ پایین انداختٌ بَد ٍ بٌ 
ٌ ی شهارى ی . يهراى یٌ خانَم نیان سال ٍارد آسانسَر شدم. رايش ادانٌ نی داد رٍی دکه

بٌ نحض ٍرٍد بٌ آسانسَر، . 20 فشار دادم ٍ خانَم نیان سال يو رٍی شهارى ی 21
ٌ ی کَچیک جالبی . صدای آينگ نالیهی بٌ گَش نی رسید ٍاقعا کٌ آسانسَر نحَط

یٌ لحظٌ آدم رٍ بٌ خَدش نیارى، اٍل با شنیدن نَزیک نالیو بعد يو با دیدن . بَد
ٌ يای نصب شدى در چًار طرفش کٌ نطهئنًا سازندگانش برای اینکٌ  خَدش تَی آین

 .افراد بتَنن بیشتر این نحیط خفٌ رٍ تحهل کنن، دست بٌ چنین ایدى يایی زدن

 :صدایی شنیدى شد کٌ نی گفت

ٌ ی یازديو _  .طبق

ٍ بعد يو در آسانسَر باز شد ٍ یٌ آقای کت ٍ شلَار پَشیدى کٌ کراٍات زرد بد رنگی يو 
زدى بَد ٍ تَی دستش یٌ کیف چرم نشکی بَد، ٍارد آسانسَر شد ٍ نیو نگايی بٌ نن 

حرکاتش نشَن از . ٍ زن نیان سال داخل آسانسَر انداخت ٍ بعد يو بٌ رٍبرٍ خیرى شد
ٌ ی نًهی دارى چَن ندام بٌ ساعت نچی اش خیرى نی شد ٍ با  این نی داد کٌ جلس

ٌ ی پا، بٌ زنین ضربٌ نیزد ٍ زیر لب بٌ خَدش غر نی زد  .پنج

 :دٍبارى يهَن صدا این بار گفت

ٌ ی پانزديو _  .طبق
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ٍ یٌ خانَم بٌ شدت آرایش کردى ٍارد شد کٌ یٌ نانتَی قرنز رنگ با ساپَرت نشکی 
پَشیدى بَد ٍ شال نشکی کٌ نصف نَيای بلَندش رٍ بیشتر نپَشَندى بَد، رٍی 

ٌ ی : یٌ پَزخندی زدم ٍ با خَدم گفتو. سرش خَدنهایی نی کرد احتهاال این جا رٍ با شبک
 !ند ٍ زیبایی اشتباى گرفتٌ

يهَن صدای نازک ٍ زیبا این بار اعالم رسیدن بٌ طبقٌ ی بیستو رٍ داد ٍ اٍن آقا ٍ 
خانَم نیان سال از آسانسَر خارج شدن ٍ چیزی نگذشت کٌ باالخرى بٌ طبقٌ 

 .بیست ٍیکو این شرکت نرنَز رسیدم

اٍل اٍن خانَم ٍ بعد يو نن از آسانسَر خارج شدیو؛ انگار نقصد يردٍنَن یٌ جا بَد 
سرم رٍ چرخَندم .  شد ٍ نن يو پشت سرش ٍارد شدم171چَن اٍن يو ٍارد ٍاحد 

کنار نیز خانَنی کٌ سرش پایین بَد . تا شاید احسان رٍ ببینو انا انگار خبری ازش نبَد
 :ٍ داشت بٌ شدت نیَن کاغذ يا دنبال چیزی نی گشت، ایستادم ٍ گفتو

 .ببخشید خانَم،نن برای استخدام اٍندم _

 خانَنٌ؟ _

 .يهتیان يستو _

 .بفرنایید بشینید کارم کٌ تهَم شد ندارکتَن رٍ چک نی کنو _

بدٍن يیچ حرفی کنار يهَن خانَنی کٌ با يو ٍارد این جا شدیو نشستو ٍ بٌ اطرافو 
ٍاقعا کٌ شرکت لَکس ٍ زیبایی بَد؛ کنار در ٍرٍدی یٌ آکَاریَم پر از . یٌ نگايی انداختو

نايی يای زیبا بَد کٌ دٍست داشتو ساعت يا کنارشَن بایستو ٍ زیبایی شَن رٍ تهاشا 
کهی جلَتر یٌ نیز بَد کٌ خانَم ننشی پشتش نشستٌ بَد ٍ دقیقا رٍبرٍی اٍن . کنو

ٍ کهی جلَتر از اٍن يو یٌ در . چندتا صندلی تهام چرم برای نراجعین گذاشتٌ بَدن
ٍ دقیقًا کنار اٍن يو یٌ در « ندیریت داخلی»کرنی رنگ بَد کٌ رٍی اٍن نَشتٌ بَدن، 
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ٌ ای بَد کٌ رٍی اٍن نَشتٌ شدى بَد  ٌ ی این « حساب داری ٍ ندیریت»دیگ ٍ طرف دیگ
ٌ ی کَچیکی بَد  .از طراحی فَق العادى ش خَشو اٍندى بَد. ٍاحد يو، آشپزخَن

 شها يو برای استخدام اٍندید؟: خانَم

 بلٌ، شها يو يهین طَر؟ _

 .بلٌ: تار نَیی کٌ جلَی چشهش رٍ گرفتٌ بَد، کنار زد ٍ با لحن خاص خَدش گفت

خب اگٌ رئیس شرکت این رٍ ببینٌ کٌ بدٍن ! تَ رٍ خدا رقیب نا رٍ باش: با خَدم گفتو
 !گرفتن ندارکش استخدانش نی کنٌ

گَشی رٍ . ربع ساعتی بدٍن يیچ حرفی گذشت تا این کٌ دٍبارى گَشیو زنگ خَرد
 :جَاب دادم

 بلٌ؟ _

 سالم، يستی اٍندی؟ _

 .بلٌ اٍندم االن يو تَی شرکتتَن يستو _

 ٍاقعا؟ کجایی؟ _

ٌ ی _  .171 ٍاحد 21طبق

 .باشٌ تا ندارکت رٍ نشَن بدی نن يو خَدم رٍ نی رسَنو _

 .باشٌ، ٍلی زیاد عجلٌ نکن فک نکنو حاالحااليا کسی ندارک نن رٍ ببینٌ _

 چی؟ _

 .يیچی، ننتظرم _
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 .باشٌ اٍندم _

 :این رٍ کٌ گفتو خانَم ننشی سرش رٍ باال اٍرد ٍ گفت

 .ندارکتَن لطفا _

از تَی کیفو ندارکو رٍ بیرٍن اٍردم ٍ رٍی نیزش گذاشتو، بعد يو ندارک يهَن خانَم 
 :رٍ گرفت ٍ عینکش رٍ رٍی بینیش باال پایین کرد ٍ گفت

 .ندیر داخلی شرکت فعال نیستن؛ انا چند لحظٌ صبر کنید االن نیام _

حرکت « حسابداری ٍ ندیریت»بعد يو بٌ سهت اتاقی کٌ باالی اٍن نَشتٌ شدى بَد  
 .کرد ٍ بعد از چند ضربٌ بٌ در، ٍارد شد

 :چند لحظٌ بعد، با چند تا پرٍندى ٍارد شد ٍ گفت

بًتر بَد کٌ رزٍنٌ کاریتَن رٍ برانَن نی فرستادید؛ ٍلی با این ٍجَد، آقای حهیدی  _
ندارکتَن . انا بعید نی دٍنو کٌ ندیر داخلیهَن قبَل کنن. حسابدار شرکت قبَل کردند

 .اٍل چک نیشٌ ٍ اگٌ نقص ٍ ایرادی نداشت برای نصاحبٌ باياتَن تهاس گرفتٌ نیشٌ

تشکر آرٍنی کردم ٍ کیفو رٍ تَی دستو جابٌ جا کردم بٌ سهت در خرٍجی حرکت کردم 
سرم رٍ باال بردم کٌ دیدم احسان دارى با لبخندی . کٌ یٌ يیکل نردٍنٌ رٍ رٍبرٍم دیدم

 .کٌ پر از احساس تشکرى، نگايو نی کنٌ

چند لحظٌ يهین  جا : آرٍم سالنی بًش دادم ٍ اٍن يو جَاب سالنو رٍ داد ٍ گفت
 .باش االن نیام

بعد يو بٌ سهت نیز ننشی رفت ٍ خَدش رٍ رٍی نیز خو کرد ٍ آيستٌ چیزيایی بٌ 
ننشی گفت ٍ باعخ شد کٌ نگاى خانو ننشی رٍی نن خیرى بهَنٌ ٍ بعد يو، بلند تشکر 

 :کرد ٍ بٌ سهت نن اٍند ٍ گفت
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 .بریو _

ٌ يای حرف گَش کن دنبالش راى افتادم داشتو بٌ این فکر نی کردم کٌ . نن يو نحل بچ
شاید احسان سفارش نن رٍ بٌ ننشی کردى تا نن استخدام بشو ٍ اگٌ کٌ حدسو 

درست بَد، نٌ تنًا خَشحال نهی شدم بلکٌ ناراحت يو نی شدم، چَن اصال دٍست 
 .نداشتو با پارتی ٍارد جایی بشو ٍ سر کاری برم

یٌ لحظٌ از افکارم بیرٍن اٍندم ٍ بٌ احسان کٌ نصههانٌ داشت قدم بر نی داشت نگاى 
 :کردم ٍ گفتو

 کجا داریو نی ریو؟ _

ٌ ی آسانسَر رٍ فشار نی داد گفت نی ریو کافی شاپ این : در يهین حین کٌ داشت دکه
 .جا، چیزی نی خَریو بعد نن نی رسَنهت خَنٌ

شها يو االن سر کارید نهیشٌ کارتَن رٍ ٍل کنید . نٌ نهنَن نن دیگٌ باید برم خَنٌ _
 !کٌ

 .نگران نن نباش، فعالً کاری ندارم تَی شرکت _

زنان زیادی . در آسانسَر باز شد؛ با اشارى ی دست، نن رٍ يدایت کرد بٌ سهت آسانسَر
ٌ ی اٍل رسیدیو اٍلین . کافی شاپ جالب ٍ در عین حال، شیکی بَد. نگذشت کٌ بٌ طبق

چیزی کٌ تَجٌ يرکس رٍ جلب نی کرد، دکَراسیَن ترکیب رنگ قرنز ٍ نشکی بَد ٍ 
بعد از اٍن يو صدای آينگ فَق العادى نالیهی کٌ احساس آرانش رٍ بٌ ير کسی 

 .نی داد

ٌ ی کافی شاپ حرکت کرد ٍ یکی از  احسان جلَتر از نن حرکت کرد ٍ بٌ سهت نیز گَش
تشکری کردم ٍ . صندلی يا رٍ عقب کشید ٍ با اشارى ی دست، ازم خَاست کٌ بشینو
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احسان يو رٍبرٍی نن . رٍی صندلی نشستو ٍ کیفو رٍ رٍی صندلی کنارم قرار دادم
نشست ٍ بعد يو بٌ گارسَن اشاى کرد کٌ بیاد ٍ سفارش بگیرى ٍ گارسَن يو، با 

 :قدم يای نصهو بٌ سهت نیز نا اٍند ٍ گفت

 سالم آقای ایرانی، خَش اٍندید چی نیل دارید؟ _

 :احسان تشکری کرد ٍ بعد يو بٌ نن نگايی انداخت ٍ گفت

 چی نی خَری؟ _

 .قًَى لطفا _

 :سرش رٍ سهت گارسَن چرخَند ٍ گفت

 .دٍتا قًَى، خیلی نهنَن _

 :گارسَن از نیز فاصلٌ گرفت ٍ احسان با گفتن

 از شرکت خَشت اٍند؟ _

 .نگايو رٍ بٌ سهت خَدش چرخَند

شرکت بزرگ ٍ نجًزیٌ، حتها خیلی فرد نسئَلیت پذیر ٍ کاربلدی يستید کٌ اینجا  _
 .برای کار خَاستن تَن

 حاال جای انیدٍاری يست کٌ این جا استخدام بشی یا نٌ؟! نظر لطفتٌ دختر خالٌ جان _

 .این رٍ نن نهی دٍنو، نطهئنًا بستگی بٌ نظر رئیس شرکت این جا دارى _

 !این کٌ بلٌ، ٍلی نطهئنًا يیچ رئیس شرکتی چنین کارنند خَبی رٍ از دست نهیدى _

 :پَزخندی زدم ٍ گفتو
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ٌ ی کار يو ندارم چطَر نی تَنند نن رٍ قبَل کنند؟ _  نن حتی سابق

 .قبَل نی کنن _

 !نحل این کٌ خیلی نطهئن حرف نی زنید _

 .چَن بٌ کار تَ ٍ انتخاب رئیس شرکتو نطهئنو _

ٌ ای باال انداختو ٍ بٌ صدای نالیو نَسیقی گَش دادم کٌ گارسَن با سفارشات  شَن
 :اٍند ٍ اٍل فنجَن رٍ جلَی نن ٍ بعد يو جلَی احسان گذاشت ٍ با پرسش این کٌ

ٌ ای احتیاج ندارین؟ _  چیز دیگ

 .ٍ پاسخ ننفی احسان از اٍن جا دٍر شد

 نیشٌ در نَرد این شرکت بدٍنو؟ _

 !البتٌ _

 .دست ياش رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ بٌ چشو يام نگاى کرد

این شرکت، يو کاريای تجارتی انجام نیدى؛ یعنی یٌ سری کاال رٍ از خارج ٍارد نیکنٌ  _
کٌ نعهَالً دارٍ ٍ ٍسایل يای پزشکیٌ ٍ يو این کٌ کاريای ساخت ٍ ساز ٍ نعانالت برج 

 .رٍ انجام نیدى

 !خیلی عجيبٌ، تا بٌ حال يهچین شرکتی رٍ ندیدم _

آرى، چَن رئیس این جا خیلی رٍی ٍضعیت شرکتش حساسٌ برای يهین دٍتا شرکت  _
 !رٍ تَ یٌ ساختهَن ادغام کردى تا بیشتر بتَنٌ نظارت انجام بدى

 :بعد از تهَم شدن قًَى، کیفو رٍ برداشتو ٍ از جا بلند شدم ٍ گفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  68  

 .نهنَن بابت قًَى ٍ کهکتَن، نن دیگٌ نیرم _

بیرٍن ننتظر باش تا ناشین رٍ از پارکینگ بیرٍن بیارم تا خَنٌ . قرار شد نن برسَنهت _
 .نی رسَنهت

 .نهنَن _

 :بٌ سهت در خرٍجی حرکت کردم کٌ بازم نگًبان دم در رٍ دیدم کٌ با دیدن نن گفت

 !انشاءهلل کٌ این جا استخدام شدید _

دعا کن کٌ اینجا استخدام نشو، ٍگرنٌ اٍلین کاری کٌ نی کنو درخَاست نی نَیسو  _
ٌ ای کٌ سرش بٌ کار خَدش  برای رئیس این جا کٌ نگًبان رٍ تعَیض کنن ٍ یٌ فرد دیگ

 .باشٌ رٍ استخدام کنن

آخٌ ! پس استخدام نهیشی، یعنی اگٌ يو استخدام بشی بٌ دٍ رٍز نکشیدى اخراجی _
 .رئیس این شرکت خَشش نهیاد ير کس از راى نی رسٌ تَی کارياش دخالت کنٌ

يهین کٌ االن شها این جایید یعنی رئیس این شرکت از آدم يای فَضَل خیلی يو  _
 !بدش نهیاد

يهَن لحظٌ نردی با یَنیفرم . نیش خندی زد ٍ با حالت خاصی بٌ نن نگاى انداخت
 :نگًبانی ٍارد شد ٍ گفت

 سالم آقای صالحی حالتَن خَبٌ؟ _

 :ٍ يهَن نردی کٌ با نن کل کل نی کرد پاسخش رٍ داد ٍ گفت

 .آقای نَالیی رٍ ندیدی؟ قرار بَد بیاد، خیلی ٍقتٌ این جا ننتظرش ایستادم _

 .نٌ ندیدنش، بفرنایید بشینید براتَن چایی بریزم _
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 کانالً گیج شدى بَدم، نهی فًهیدم نگٌ یٌ شرکت چند تا نگًبان نی خَاد آخٌ؟

 نشکلی يست؟ _

ٌ اش سرم بٌ سهتش چرخید ٍ با حالت تهسخری گفتو  :با این جهل

داشتو بٌ این فکر نی کردم کٌ دٍتا نگًبان ٍاسٌ اینجا زیادیٌ، شها ٍاقعا باید از کارتَن  _
 !استعفا بدید

نگًبان نی خَاست حرف بزنٌ کٌ نرد بی ادب کٌ االن فًهیدى بَدم فانیلش صالحیٌ، 
 :دستش رٍ بٌ نعنی این کٌ نن جَاب نیدم باال برد ٍ گفت

 !خیلی نصههی نن اخراج بشو _

 :پَزخندی زدم ٍگفتو

ٌ م نًو نیست، فقط نهی خَام آدم يای ناالیق سر پستشَن باشن _  !اصال ٍاس

سرم رٍ خو . این رٍ گفتو ٍ از در خارج شدم کٌ یٌ پرادٍی سفید رنگ جلَ پام ترنز کرد
 .کردم ٍ احسان رٍ دیدم ٍ سَار شدم

 ببخشید خیلی نعطل شدی؟ _

 .نٌ تهام ندت داشتو با این نگًبانتَن کل کل نی کردم _

 نگًبان؟ ٍاسٌ چی؟ _

 !انگار خیلی عادت دارى تَی کاِر بقیٌ سرک بکشٌ _

 !انا خیلی نرد خَبیٌ تعجب نی کنو _

 .نهی دٍنو، البد با افراد جدید زیاد کنار نهیاد _
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ٌ ای باال انداخت ٍ حرکت کرد  .شَن

طبق نعهَل يهیشٌ کٌ سَار ناشین نی شدم، سرم رٍ بٌ شیشٌ ناشین تکیٌ دادم ٍ 
ٌ  ناشین يایی کٌ . فقط بٌ بیرٍن خیرى شدم بٌ خیابَن يا، بٌ نردم پر جنب ٍجَش، ب

ٌ ای داشتن ٍ ندام دست شَن سهت بَق نی رفت ٍ بٌ زندگی  .رانندى يای بی حَصل

بٌ راستی کٌ زندگی چی بَد کٌ يهٌ بٌ خاطرش از صبح تا شب بٌ ير جَن کندنی 
يست، برای یٌ لقهٌ نَن حالل تالش نی کنن تا شب رٍ در کنار خانَادى شَن، با آرانش 

 .سر رٍی زنین بذارن ٍ ننتظر فردایی ناشناختٌ بهَنن

 ...صدای آينگ کٌ از ضبط ناشین نی اٍند در گَشو پیچید

 بٌ رٍی پلک يای خستو... ببار آرٍم... بزن بارٍن

 ينَزم یاد اٍن يستو... تَ نی دٍنی... بزن بارٍن

 با این کٌ رفت ٍ پژنردم

 يزار بار از غهش نردم

 ٍلی بازم دٍسش دارم

 فکرش تنًام نهیذارى

 ...بٌ رٍی پلک يای خستو... ببار آرٍم... بزن بارٍن

 دارم ير شب نیام از خَنٌ بیرٍن

 يَای خَنٌ سنگینٌ

 نن ير شعری کٌ این رٍزيا نَشتو از تَ غهگینٌ
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 بازم با گریٌ خَابو برد، بازم خَاب تَ رٍ دیدم دٍبارى

ٌ قدر نی خَام کٌ باز بارٍن ببارى ٌ قدر غهگینو ٍ تنًا، چ  چ

 بٌ رٍی پلک يای خستو... ببار آرٍم... بزن بارٍن

 ينَزم یاد اٍن يستو... تَ نی دٍنی... بزن بارٍن

ٌ قدر برام خاطرى ساز بَد ٌ قدر آشنا بَد برام، تازى یادم اٍند این آينگ رٍ . این آينگ چ چ
 ...کجا شنیدم

*** 

ناى . يَا تاریک بَد؛ ستارى يا با درخشش خاصی تَی آسهَن شب چشهک نی زدند
نحل دختريای زیبا ٍ نتکبر زیباییش رٍ بٌ رخ يهٌ نی کشید، آسهَن از این يهٌ زیبایی 

 .بٌ ٍجد اٍندى بَد ٍ احساس غرٍر نی کرد

ٌ م خَرد ٍ بعد يو کنارم نشست . نحَ تهاشای این زیبایی يا بَدم کٌ دستی رٍی شَن
سرم رٍ رٍی دانن پر از نًر ٍ نحبتش گذاشتو ٍ از تٌ قلبهو آرزٍی سالنتیش رٍ از خدا 

 .خَاستو

ٌ اش تٌ دلو رٍ بٌ لرزى انداخت، احساس اننیت ٍ خَشبختی تا  نَازش گرم ٍ نادران
 .استخَان يای بدنو رسَخ کرد

 :آرٍم در گَشو زنزنٌ نی کرد

ٌ ی يستی نن، دختر کَچَلَی نانان _  !يستی نن، يه

صدای زنگ در، . ٍ نن نحل آسهَن از اٍن يهٌ زیبایی درٍن نادرم احساس غرٍر کردم
 :نانان گفت. يردٍنَن رٍ نتعجب کرد
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 یعنی کی نی تَنٌ باشٌ این ٍقت شب؟ _

 ننتظر کسی بَدید؟ _

 !نٌ _

چادر رنگی گل دارش رٍ از رٍی بند آٍیزٍن شدى داخل حیاط برداشت ٍ سرش کرد ٍ بٌ 
نن يو داخل خَنٌ رفتو ٍ رٍسری سرخ آبیو رٍ سرم کردم ٍ از . سهت در حیاط رفت

 !پشت پنجرى نظارى گر بَدم تا ببینو کی این ٍقت شب زنگ در خَنٌ رٍ بٌ صدا در اٍردى

ٌ ای رٍ ببینو  با تعارفات نانان، تَ اٍن تاریکی شب فقط تَنستو نرد قد بلند ٍ چارشَن
ٌ اش رٍ از رٍی چشهش برداشت ٍ . کٌ يهراى نانان داخل شد بابا عینک نطالع

 :يهَن طَر کٌ رٍزنانٌ تَی دستش بَد پرسید

 يستی بابا کیٌ؟ _

 !نهی دٍنو بابا انگار یٌ آقاییٌ _

. با صدای سالنی دل گرم کنندى بٌ پشت سرم برگشتو ٍ با دیدنش کل ٍجَدم گرم شد
ناخَدآگاى لبخندی از رٍی خَش حالی ٍ شعف رٍ لبو نقش بست ٍ با ذٍقی ٍصف نا پذیر 

اصال یادم رفتٌ بَد کٌ بپرسو این نَقع شب اینجا چیکار . جَاب سالنش رٍ پاسخ گفتو
ٌ ام از خدا اجابت شدى بَد ٍ اٍن رٍ يهین االن کنار خَدم داشتو ٍ  نی کنی؟ انگار خَاست

ٌ ای برام نًو نبَد  .چیز دیگ

 :بابا از رٍی نبل بلند شد ٍ با حالت تعجب آٍری پرسید

 این نَقع شب اتفاقی پیش اٍندى کٌ شها رٍ این جا کشَندى؟ _

 :نًیار با حالت خجالت زدى کهی جلَتر اٍند ٍ دست بابا رٍ بٌ گرنی فشار داد ٍ گفت
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نن ٍاقعًا نعذرت نیخَام آقای يهتیان کٌ این نَقع شب نزاحو تَن شدم، راستش یٌ  _
کار خیلی فَری برای نن پیش اٍندى کٌ نجبَرم يهین فردا صبح برم لندن پیش دایی 

 !جان

ذينو رٍی . صحبتش بٌ این جا کٌ رسید تهام تنو بٌ یک بارى درد عجیبی رٍ حس کرد
ٌ ی لندن قفل کردى بَد  :سردی دستام رٍ حس نی کردم، با خَدم نی گفتو. کله

 لندن؟ يهین فردا صبح؟ آخٌ چرا؟ _

نی خَاستو کٌ انشب يو از حضَرتَن خداحافظی کنو ٍ يو این کٌ اگٌ اجازى بدید  _
يهراى با يستی جان انشب رٍ با يو بگذرٍنیو، راستش دٍری چند رٍزى ی از ایشَن 

ٌ م خیلی سختٌ ٍ خداحافظی ازش بیشتر  !ٍاس

 نتَجٌ نهی شو یعنی این قدر کار ضرٍری پیش اٍندى کٌ حتها باید بری؟! اٍى: بابا

بلٌ آقای يهتیان نحل اینکٌ یٌ کو کاريای اداری شرکت بٌ يو ریختٌ شدى ٍ چَن  _
ٌ ی اسناِد حتها باید فَرًا بٌ شرکت برم  .انضای نن پای يه

صدای نانان اٍند کٌ با اشارى دست از نًیار نی خَاست کٌ بشینٌ ٍ اٍن يو با نًایت 
نانان بٌ سهت آشپزخَنٌ رفت تا شربت بیارى ٍ نن . ادب ٍ احترام ٍ تشکر نشست

 .يهچنان با بًت داشتو بٌ نًیار نگاى نی کردم

انگار کٌ احساس نگرانی رٍ از . چشو يای درشت طَسی رنگش با چشو يام برخَرد کرد
 چرا نگرانی عزیزم؟: تَی چشو يام خَند کٌ بٌ سهتو اٍند ٍ گفت

نباید نگران باشو؟ این نَقع شب اٍندی داری نیگی کٌ نی خَای بری؟ اٍن يو کجا،  _
 لندن؟
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نن يو اصالً دلو راضی ! عزیز دلو نن خیلی زٍدتر از اٍن چٌ کٌ فکرش رٍ بکنی نیام _
حاال يو ! نیست بٌ این سفر ٍ اگٌ يو نجبَر نبَدم عهرًا شها رٍ تنًا نهی ذاشتو عزیزکو

 !بیا بشین ٍ اصال نگران نباش

يهَن جَر آرٍم ٍ بی صدا کنارش . با حرفش آرانش خاصی تَی ٍجَدم رخنٌ کرد
نشستو کٌ نانان با سینی شربت بٌ سهتهَن اٍند ٍ شربت رٍ اٍل بٌ نًیار، بعد بٌ بابا 

 :ٍ نن تعارف کرد کٌ ٍ با آرانش خاص خَدش گفت

 خب آقای الیاسی شها اگٌ بٌ انید خدا فردا رايی بشید کی تشریف نیارید ایران؟ _

با نگرانی دٍبارى بٌ چًرى ی آرٍنش . این سَالی بَد کٌ ذين نن رٍ يو آشَب کردى بَد
 .خیرى شدم ٍ خدا خدا نی کردم کٌ بگٌ يهین چند رٍز آیندى

خانو يهتیان بستگی بٌ کاريایی کٌ باید اٍنجا انجام بدم دارى، نهکنٌ تا چند رٍز  _
 .دیگٌ ٍ یا نهکنٌ کٌ تا چند ناى دیگٌ يو طَل بکشٌ

بعد يو بٌ چشو يای نن کٌ ير لحظٌ ننتظر فرصتی بَد تا اشک يای جهع شدى ای کٌ 
بٌ زٍر نگٌ داشتٌ بَد تا بیرٍن بریزى، نگاى انداخت ٍ حالت چًرى ش دريو رفت ٍ با 

 :تحکو خاصی گفت

ير جَری شدى بٌ خاطر . ٍلی نن اصال نهی ذارم کٌ بیشتر از یٌ يفتٌ طَل بکشٌ _
 .يستی جانو سعی خَدم رٍ نی کنو کٌ ير چٌ زٍدتر بیام

انا حتی این جهلٌ يو نن رٍ آرٍم نکرد ٍ برای فرٍ دادن بغضو ناچار شربت رٍ با ٍلع 
 :نًیار بٌ سهت بابا نگاى کرد ٍ گفت. سر کشیدم

آقای يهتیان اجازى نی دید کٌ انشب رٍ با يستی جان باشو؟ نی خَام خداحافظی  _
 !نفصلی باياش بکنو
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 :با این حرفش اخو يای بابا تَی يو رفت ٍ با تحکیو نعلهی خَدش گفت

 !نٌ _

 .قَل نیدم تا دٍ ساعت دیگٌ صحیح ٍ سالو يهین جا باشٌ _

خَبیت ندارى دختر ٍ پسری کٌ ينَز بًو نحرم نشدن، این نَقع شب بیرٍن از خَنٌ  _
 .باشن

قَل نیدم کٌ خیلی زٍد بیاییو، فقط نی خَام تَی یٌ ! نن از شها خَايش نی کنو _
 .رستَران با يو غذا بخَریو ٍ از يو خداحافظی کنیو

 .دختر نن تا بٌ حال این نَقع شب بیرٍن نبَدى! اینجا خارج نیست آقای الیاسی _

 !انا االن با نانزدش قرارى بیرٍن باشٌ _

 :نانان کٌ اٍضاع رٍ دلخَاى خَدش نهی دید فَرا گفت

آقای الیاسی يو قَل نیدن کٌ يستی رٍ زٍدتر . عزیزم، بذار یٌ انشب رٍ با يو باشن _
 .از ساعت دٍازدى، خَنٌ بیارن

بابا حالت حق بٌ جانبی بٌ خَدش گرفت ٍ نن از تٌ دل نی خَاستو کٌ راضی بشٌ تا 
 .بتَنو انشب يهسرم رٍ با صدای گرم ٍ چشو يای نافذش بٌ سهت لندن بدرقٌ کنو

 .باشٌ، ٍلی تا قبل از ساعت دٍازدى يستی باید این جا باشٌ _

 .بلٌ حتهًا رٍی قَل نن حساب کنید _

 :احساس خَش حالی کردم ٍ نًیار، نگايی بًو انداخت ٍ گفت

 .خب يستِی نن، بلند شَ لباس بپَش کٌ ٍقت زیادی نداریو _
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ٍ نن با نگاى بٌ بابا ٍ با تکَن دادن سرش کٌ نشان ديندى ی تایید بَد، از جا بلند شدم 
در کهد رٍ باز کردم؛ نی خَاستو انشب زیباترین لباس يام رٍ برای . ٍ بٌ سهت اتاق رفتو

يهسر آیندى م بپَشو، نی خَاستو احساس رضایت از این کٌ انتخاب بٌ این نًهی رٍ 
یکی  یکی نانتَيام رٍ برانداز کردم ٍ . انجام دادى رٍ، از تَی چشو يای براقش بخَنو

يرکدٍم رٍ کٌ نناسب نی دیدم رٍ جلَی آینٌ رٍبرٍی خَدم نی گرفتو تا رنگش رٍ رٍی 
پَستو تست کنو ٍ بعد از این کٌ نطهئن شدم کٌ نانتَی گلبًی رنگو با شلَار جین 
نشکیو با رٍسرِی گلدار سفید ٍ گلبًی م بًو نیاد، پَشیدم شَن ٍ رٍسریو رٍ با ندل 

یٌ نگاى کَتايی بٌ خَدم از تَی آینٌ انداختو . جدیدی کٌ از نبینا یاد گرفتٌ بَدم، بستو
ٍ رژ کو رنگ صَرتی رنگو رٍ رٍی لب يام کشیدم کٌ صدای در زدن اٍند ٍ بعد از بلٌ 

نَيای صاف ٍ لـ ـختـ کٌ رنگ نشکی ش چشو ير بینندى ای . گفتن نن، نًیار ٍارد شد
ٌ يای پًن ٍ تیپ فَق العادى اش کٌ با کت ٍ شلَار نشکی  رٍ بٌ تحیر ٍا نی داشت، شَن

رنگش ٍ پیراين آبی تیرى ای کٌ پَشیدى بَد، ابًتش رٍ بیشتر کردى بَد ٍ ساعت نقرى ای 
ٌ ش قابل  رنگی کٌ رٍی نچ دستش خَد نهایی نی کرد، جلَى ی خاصی داشت، يه

 .تحسین بَد

 :صدای نافذ ٍ گیراش نن رٍ از براندازی تیپ بی نظیرش بیرٍن اٍرد کٌ نی گفت

 ...اٍالال، این قدر خَشتیپ نی کنی نی ترسو ببرنت بیرٍن کٌ _

 نی ترسی ننَ از چنگت بیرٍن بیارن؟ _

 !آرى خب ترس يو دارى _

 :نزدیک تر اٍند ٍ گفت

 .آخٌ ير ٍقت کٌ بٌ خَدت نی رسی ترس از دست دادنت بیشتر ٍجَدم رٍ نی ترسَنٌ _

ٌ م بیشتر نهایان شد  .لبخندی کنج لبو خَنٌ کرد ٍ چال گَن
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تا خَدت نخَای نن رٍ از دست نهیدی آقا، آخٌ نن بٌ این زٍدی يا دست از سرت بر  _
 !نهی دارم

 !نن باید دیٍَنٌ باشو یا ناقص العقل کٌ بخَام از دستت بدم _

خیلی خب شیرین زبَنی بسٌ، تا دٍ ساعت دیگٌ باید خَنٌ باشیو ٍگرنٌ بابا سر  _
 ...جفت نَن رٍ نی ذارى لب باغچٌ ٍ

از حالت . دينو رٍ کج کردم ٍ با انگشتو رٍی گردنو کشیدم کٌ یعنی کارنَن تهَم
حتی شنیدن صدای . چًرى ی نن نتَنست جلَی خندى ش رٍ بگیرى ٍ بلند بلند خندید

خندى ياش يو برام نَسیقی دل نشینی بَد کٌ گَشو رٍ نَازش نی ديد ٍ نی خَاستو با 
ير دٍ از نانان ٍ بابا خداحافظی . دل ٍ جان، از نَسیقی بٌ این دل نشینی لذت ببرم

صدای نَسیقی . کردیو ٍ سَار بی ام دبلیَی نشکی رنگ پارک شدى جلَی در شدیو
ناشین زیاد بَد ٍ نن ٍ نًیار کٌ تَ دنیای خَدنان غرق بَدیو، از خَش حالی این کٌ در 

بٌ قَل »کنار يو يستیو فریاد سر نی دادیو ٍ با خَانندى ی آينگ يو صدا نی شدیو 
 «نًیار دیٍَنٌ بازی نی کردیو

ترافیک نیهٌ سنگین رٍ پشت سر گذاشتیو کٌ ناشین کنار یکی از نجًزترین 
ننظرى ی بیرٍنش يو دل آدم رٍ زیر ٍ رٍ نی کرد؛ فکر . رستَران يای باالی شًر ایستاد

نی کنو این آرزٍی ير دختریٌ کٌ یک شب رٍ با بًترین فرد زندگیش، در چنین رستَرانی 
 .بگذرٍنٌ ٍ نن انشب درست بٌ این آرزٍم رسیدى بَدم

ٌ ی يو ٍارد رستَران شدیو ٌ شَن ٌ ب ٌ يانَن رٍ گرفتن ٍ شهارى ای . شَن دم در کت ٍ ٍسیل
ٌ ی اشیاء بٌ کار . رٍ بًهَن دادن ننظرى ی داخلش عقل ٍ يَشو رٍ کانالً بردى بَد؛ يه

رفتٌ تَ رستَران حس اشرافیان سلطنتی رٍ بٌ آدم القا نی کرد، نیزی کٌ ٍسط رستَران 
ٍجَد داشت اٍلین چیزی بَد کٌ بٌ چشو نی خَرد؛ دٍتا شهعدٍن بزرگ ٍ طالیی تَ 

ٌ يای این نیز نستطیلی شکل خَد نهایی نی کردن، کنار نیز انَاع دسريا ٍ  گَش
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ٌ يا، سَپ يا ٍ بَد ٍ ٍسط نیز يو، از ير نَع غذایی کٌ ير کس دٍست ... ساالديا، ژل
داشت تَی اٍن لحظٌ بچشٌ ٍ نزى اش رٍ با تک تک سلَل ياش لهس کنٌ ٍجَد 

بَی نرغ بریان، کباب کَبیدى، جَجٌ کباب زعفرانی، نايی شکو پر، انَاع . داشت
خَرشت يا ٍ برنج يایی کٌ با زرشک ٍ زعفران تزئین شدى بَدن، کل فضا رٍ عطرآگین 

 .کردى بَد

ٌ ای کٌ  ٌ ی شیش اطراف این نیز غذای رٍیایی يو، نیز ٍ صندلی يای طالیی رنگ با رٍی
ٌ يای خارق العادى ٍ دستهال  رٍی ير نیز، دٍ تا شهعدٍن طالیی رنگ با گل برجست
انگار . سفرى يای سفید رنگ کٌ ير کدٍم با شکل خاصی نقش گرفتٌ بَدن، ٍجَد داشت

کٌ از تهاشای این يهٌ زیبایی سیر نهی شدم ٍ ير لحظٌ نگايو نتَجٌ چیزيای جالب تر 
 .ٍ زیبا تر نی شد ٍ حیرتو رٍ ير لحظٌ بیشتر نی کرد

 این جَر جایی نگٌ غذا از گلَی آدم پایین نیرى؟ _

 حاال نهی خَای بریو بشینیو؟! البتٌ کٌ پایین نیرى _

 !آرى... آ _

 .بًترى بریو اٍن جا بشینیو _

 .بریو _

اٍل صندلی سهت نن رٍ عقب . بٌ سهت نیزی کٌ دٍتا صندلی رٍبرٍی يو داشت رفتیو
کشید ٍ با اشارى ی دست ازم خَاست کٌ بشینو بعد يو درست رٍبرٍی نن نشست ٍ 

 .بًو خیرى نگاى کرد

 از این جا خَشت نیاد؟ _

 .جای خیلی قشنگیٌ؛ انا نن برای خَردن شام پیشنًاد بًتری دارم _
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 کجا؟ _

ٌ ی بعدی حتهًا  _ این جَر جايایی نهی تَنو خَب ببینهت، نَر این جا خیلی زیادى، دفع
 .باید بریو جایی کٌ نن نی شناسو

 چٌ جَر جاییٌ؟ قشنگٌ؟ _

ٌ ی حق بٌ جانبی بٌ خَدم گرفتو ٍگفتو  :ابرٍیی باال انداختو ٍ قیاف

اٍن جا خیلی قشنگٌ؛ از در ٍرٍدی کٌ ٍارد نی شیو اٍلین چیزی کٌ بٌ چشو نی خَرى  _
یٌ آقای فرٍشندى ایٌ کٌ رٍپَش خاکستری رنگی پَشیدى، بعد از اٍن طراحی دکَراسیَن 
نشکی حیرت آٍر اٍن جاست کٌ نجذٍبت نی کنٌ ٍ بعد از اٍن يو، نیز ٍ صندلی يایی 
کٌ قدرت چسبندگی دارن ٍ در انتًا غذای فَق العادى خَشهزى ی اٍن جا کٌ با دست يای 

 !آشپز درست شدى ٍ از خَردنش سیر نهی شی

 .دٍست دارم اٍن جا رٍ ببینو _

خیلی عالیٌ، فقط قبلش الزم نیست کٌ بگو رٍپَش فرٍشندى سفید بَدى ٍ بٌ خاطر  _
این کٌ کحیف شدى بٌ رنگ خاکستری تبدیل شدى؟ یا این کٌ طراحی دکَراسیَنش يو 
نشکی نیست فقط یکو خاک گرفتٌ؟ یا این کٌ نیز ٍ صندلی يای اٍن جا بٌ خاطر این 

کٌ چربی گرفتن احساس چسبندگی بٌ آدم دست نیدى؟ ٍ در آخر يو غذای اٍن جا 
 ساندٍیچ کحیفٌ کٌ با دست يای آشپز درست نیشٌ؟

ٌ يام جهع نی شد ٍ با چشو يای درشت تر از قبل بًو  چًرى اش با گفتن ير کدٍم از جهل
 .خیرى نی شد

ٌ ای بینهَن حاکو شد ٍ بعد با بلندترین صدای  ٌ ی آخر رٍ کٌ گفتو سکَت چند جانی جهل
 .نهکن ير دٍ بٌ قًقًٌ افتادیو
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 !تَی ضدحال زدن استادی دختر _

 !نهک پرٍردى ایو _

بعد از خَردن شام در اٍن فضای رٍیایی، لیَان پر از آب رٍ بٌ دينو فرستادم ٍ غذای 
خَشهزى ی رستَران رٍ، بٌ کهک آب بٌ گلَم فرستادم ٍ بٌ چشو يای طَسی رنگ رٍبرٍم 

 :انگار يهٌ چیز رٍ از چشو يام خَند کٌ گفت. خیرى شدم

 .خیلی دٍست داشتو کٌ تَی این سفر بايو يهراى بشیو _

 !جسارتت نحال زدنیٌ، يهین االن يو کٌ این جاییو بٌ خاطر خَايش يای نانانٌ _

 !فکرش رٍ بکن این پیشنًاد رٍ بٌ آقای يهتیان نی دادم _

 !اٍى از لباس نشکی پَشیدن خَشو نهیاد _

 .بلند خندید جَری کٌ دندٍن يای سفیدش نهایان شد

 قَل نیدی زٍد برگردی؟ _

 !قَل نردٍنٌ _

 !دلو برات تنگ نیشٌ، تَی این ندت نن رٍ از خَدت بی خبر نذار _

نن يو دلو برای این چشو يای قًَى ای کٌ عقل ٍ يَشو رٍ نی برى تنگ نیشٌ؛ ينَز  _
ٌ جَری بدٍن تَ سر کنو  چشو خانَنو انر دیگٌ؟! نهی دٍنو چ

 !سَغاتی یادت نرى _

 ٍقتی نن پیشتو سَغاتی نی خَای چیکار؟! بی خیال-

 ای خسیس، یعنی نهی خَای از اٍن جا برام سَغاتی بیاری؟ _
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 .باید فکريام رٍ بکنو _

 !خب خب آقای خسیس، یٌ نگايی يو بٌ ساعت نچیتَن بندازین، قَلت یادت نرى _

 . انگار کٌ برق دٍیست ٍلت بًش ٍصل کردى باشن، از جا بلند شد

 !پاشَ بریو ٍگرنٌ آقای پدر شها قصد جَن نن رٍ نی کنٌ _

کنار . از رٍی صندلی بلند شدم ٍ بٌ سهتش قدم برداشتو. از رفتارش خندم گرفت
 :گَشش آرٍم زنزنٌ کردم

 !نهنَن بٌ خاطر انشب، فَق العادى بَد _

لبخند زیبایی بٌ چًرى م حَالٌ کرد ٍ با انگشت يای . ایستاد ٍ بٌ چشو يام خیرى نگاى کرد
 .دستش، تار نَی کنار پیشَنی م رٍ بٌ سهت داخل رٍسری م يدایت کرد

 !قابل خانَم خشگلو رٍ ندارى، بیشتر از این يا لیاقت خَبی يای شهاست _

دم . دستش رٍ نانند نأننی انن پشت کهرم گرد کرد ٍ بٌ سهت در ٍرٍدی حرکت کردیو
يهین کٌ از در ٍرٍدی . در شهارى رٍ تحَیل دادیو ٍ کت ٍ ٍسایلهَن رٍ تحَیل گرفتیو

 .سالن خارج شدیو، با بًت بٌ جادى ٍ آسهَن نگاى کردم

 !ٍای نًیار این جا رٍ نگاى کن _

 !عجب بارٍنی دارى نیاد _

 !خیلی عجیبٌ، آسهَن خیلی صاف بَد حتی یٌ لکٌ ابر يو تَش دیدى نهی شد _

 .بًترى بریو سَار ناشین بشیو، يَا سرد شدى سرنا نی خَری-

تقریبًا بٌ سهت ناشین نی دٍیدیو ٍ نن کیفو رٍ نحل چتری کَچیک باالی سرم گرفتو ٍ 
ٌ ی کتش رٍ تا جایی کٌ نی تَنست، باال اٍردى بَد تا از يجَم باد سرد، در  نًیار يو یق
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تا بٌ حال چنان بارٍن تندٍتیزی رٍ تَ تهام عهر . بارٍن بی اختیار نی بارید. انَن بهَنٌ
 .زندگی م ندیدى بَدم

در ناشین رٍ برام باز کرد ٍ نن رٍی صندلی ناشین نشستو ٍ بٌ نًیار کٌ حاال سَار 
نَياش کانالً خیس شدى بَد ٍ از صَرت ٍ نَياش آب بارٍن . شدى بَد، نگاى انداختو

خَدش نتَجٌ . فَرًا دستهالی از تَی کیفو بیرٍن اٍردم ٍ بٌ سهتش گرفتو. چکٌ نی کرد
دستهال رٍ نزدیک صَرتش بردم ٍ آرٍم . صَرت خیسش نبَد ٍ با تعجب نگايو نی کرد

 .صَرت خیسش رٍ با دستهال طرح دارم کٌ نانان برام دٍختٌ بَد، پاک کردم

 !صَرتت خیس شدى _

 !پس خَدت رٍ ينَز تَی آینٌ ندیدی _

آینٌ داخل کیفو رٍ بیرٍن اٍردم ٍ خَدم رٍ داخلش دیدم؛ رٍسری م تَ عرض يهین 
ٌ ی چند نتری رستَران تا ناشین، خیس شدى بَد ٍ بٌ نَيای سرم چسبیدى بَد . فاصل

ٌ ی خَدنَن خندى م گرفتٌ بَد، نًیار يو يهین طَر  .از قیاف

صدای آينگ قشنگی تَی فضای . نًیار، استارتی بٌ ناشین زد ٍ ناشین بٌ حرکت افتاد
 .ناشین طنین انداز شد

 بٌ رٍی پلکای خستو... ببار آرٍم... بزن بارٍن

 !نًیار جان _

 جانو؟ _

 یٌ خَايشی بکنو نٌ نهی گی؟ _

 .نٌ نهی گو _
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 ٍاقعا؟ _

نی خَام عشق زندگیو دلخَری کٌ بابت چند رٍز ! انشب ير چی بخَای در خدنتو _
 .غیبتو رٍی دلش نشسِت رٍ از بین ببرى

 :با خَش حالی بٌ سهتش برگشتو ٍ گفتو

 نظرت چیٌ نحل عاشق يای دٍنفرى تَی بارٍن قدم بزنیو؟ _

نطهئن بَدم کٌ اصالً دلش نهی خَاد االن تَی این . نگايی بًو کرد. از حرفو جا خَرد
ٌ ی ناشین رٍ پایین بیارى  !يَا، حتی شیش

 !انا، آخٌ عزیزم اٍن بارٍنی کٌ نی گی با این بارٍن خیلی فرق دارى _

 !چٌ فرقی؟ بارٍن بارٍنٌ دیگٌ _

اٍن بارٍنی کٌ شها نی گی آرٍنٌ، نو نو نیاد، بعد يو تَی جنگل، یٌ جای قشنگ با يو  _
 .قدم نی زنن ٍ لذت نی برن

ٌ يایی کٌ قًر نی کنن، اخو غلیظی بٌ چًرى ام رٍٍنٌ  ٌ سینٌ شدم ٍ نحل دختر بچ دست ب
 .کردم

 !انا تَ قَل دادی _

َ يا بق کردى نشستٌ _ ٌ جَری نحل بچٌ کَچَل  !نگايش کن، ببین چ

 :لبخند کش داری زدم ٍ گفتو

 پس بریو؟ _

ٌ ای يو دارم؟ _  نگٌ چارى ی دیگ
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 !قربَن شَير گلو برم نن _

نن يو با ذٍق ٍ شعف فراٍان از ناشین . کنار جادى پارک کرد ٍ از ناشین پیادى شد
بارٍن ناحق ٍ بی تردید نی بارید ٍ آسهان، ير از گايی غرشی نی کرد ٍ نن . پیادى شدم

يهراى نًیار تَی اٍن يَای سرد، دٍشادٍش يو قدم بر نی داشتیو؛ نًیار کتش رٍ از 
ٌ يای نن انداخت  .تنش بیرٍن اٍرد ٍ رٍی شَن

 !خَدت چی؟سرنا نی خَری _

 !نی دٍنو خانو کَچَلَی نن سرناییٌ _

 !کنار تَ يیچ چیزی رٍ حس نهی کنو _

 !بًش نی گن گرنای عشق _

ٌ طَر نی تَنو، چند رٍز نبَدنش رٍ  بٌ چًرى ی خیسش نگاى کردم ٍ نهی دٍنستو کٌ چ
 .تحهل کنو

ٌ حال با يو خاطرى داشتیو حرف نی زدیو ٍ دل خَش از آیندى ای  از ير چی کٌ تا ب
گايی يو نًیار دنبالو نی کرد ٍ تَی اٍن فضای بارانی ٍ .بی نظیر بٌ جلَ حرکت نی کردیو

گايی يو دستانَن رٍ از . بین قطرات بی رحو بارٍن، نی دٍیدم ٍ از دستش فرار نی کردم
اٍن قدر غرق تَ دنیای شیرین خَدنَن . يو باز نی کردیو ٍ دٍر خَدنَن نی چرخیدیو

بٌ خَدنَن کٌ اٍندیو، نزدیکی يای خَنٌ . بَدیو کٌ نتَجٌ زنان ٍ نکان نشدى بَدیو
بَدیو ٍ بی تَجٌ بٌ ير چیزی کٌ تَ این عالو ٍجَد داشت در کنار يو، قدم تَی جادى 

 .گذاشتٌ بَدیو

يهٌ جا خانَش بَد ٍخَنٌ تَ تاریکی . کلید رٍ داخل در حیاط چرخَندم ٍداخل شدم
بابا رٍی کاناپٌ . آرٍم پا داخل خَنٌ گذاشتو ٍ نًیار يو بٌ دنبالو رٍٍنٌ شد. فرٍ رفتٌ بَد
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خَابش بردى بَد ٍ نانان زیر نَر آباژٍر، کنار نیز تلفن نشستٌ بَد ٍ ندام شهارى ی تلفن 
 .نی گرفت ٍ با سیو تلفن بازی نی کرد

صدای در باعخ شد کٌ نانان از جا بلند بشٌ ٍ بٌ سهت نا بیاد ٍ با دیدن نا، زبَنش 
 .بند اٍندى بَد ٍ فقط با خشو ٍ تعجب بًهَن نگاى کرد

 !سالم: نن ٍ نًیار

 :با صدای آرٍنی کٌ سعی داشت بابا بیدار نشٌ گفت

 نعلَم يست شهايا کجایید؟ _

آخٌ ناشین نًیار ٍسط راى خراب شد، ٍسط این بارٍن يو تاکسی ...ببخشید آخٌ : نن
 !پیدا نهی شد نجبَر شدیو پیادى بیاییو

 .از گفتن این درٍغ قلبو بٌ درد اٍند ٍ از خَدم خجالت کشیدم

نهی تَنستید یٌ زنگ بزنید؟ اصال چرا گَشیتَن رٍ جَاب نهی دادید؟دلو يزار راى رفت  _
 نی دٍنی ساعت چندى؟! دیگٌ نی خَاستو بٌ پلیس ٍ بیهارستان يا زنگ بزنو

پنجاى ٍ يشت يا . گَشیو رٍ از تَی جیبو بیرٍن آٍردم ساعت یک ٍ نیو نصف شب بَد
ٌ ی لبو فشار . يو تهاس بی پاسخ داشتو شرنندى سرم رٍ باال آٍردم ٍ دندٍن يام رٍ گَش

 .دادم

 !نن ٍاقعا نعذرت نی خَام، تقصیر نن بَد: نًیار

شها قَل دادى بَدید کٌ يستی زٍدتر از ساعت دٍازدى ! آقا نًیار از شها تَقع نداشتو _
شانس اٍردید کٌ آقا رضا پای تلَیزیَن خَابش برد ٍگرنٌ بٌ حساب . خَنٌ باشٌ

نگاى کن تَ رٍ خدا آب دارى . حاال بیایید داخل خَدتَن رٍ خشک کنید! جفتتَن نی رسید
 !خدا کنٌ سرنا نخَردى باشید! چکٌ نی کنٌ از سر ٍ رٍتَن
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نگاى پر از عذر خَايی بٌ نًیار انداختو ٍ اٍن در جَاب، لبخند شیرینی بًو زد ٍ چشهکی 
 .بٌ سهتو فرستاد

 !نهنَن نن دیگٌ باید برم بازم عذر نی خَايو با اجازى خدانگًدار _

 ...نًیار ناشینت کٌ _

 .تاکسی نی گیرم نگران نباش _

حداقل بیا داخل تا حَلٌ بیارم خَدت رٍ خشک کنی اگٌ نریض بشی خَدم رٍ  _
 !نهی بخشو

ضهنا بًترین . این حرف يا چیٌ؟ نیازی نیست باید برم عزیزم نَاظب خَدت باش _
 .ٍاقعا نهنَن! شب عهرم بَد

ٌ ی نن يو زیباترین شب زندگیو بَد _ راستی فردا پرٍازت ساعت چندى؟ نی خَام . ٍاس
 !بیام بدرقٌ نسافرم

 .عزیز دلو نیازی نیست _

 .خَايش نی کنو نًیار، دلو طاقت نهیارى _

 .ساعت نٌ صبحٌ ٍلی زحهتت نیشٌ این يهٌ راى رٍ بیایی فرٍدگاى _

 !اگٌ نی خَای دیگٌ نن رٍ نبینی باشٌ نهیام _

 !يهیشٌ باید يهٌ راى يا رٍ انتحان نی کردم، دیگٌ باالخرى یکی شَن نَفقیت آنیزى

 .این چٌ حرفیٌ آخٌ قربَن چشو يات بشو؟ باشٌ ير جَر راحتی، فردا ننتظرتو _

 !نی بینهت _
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*** 

ٌ نَن حَاسو رٍ جهع خَدم کردم؛ احسان جلَی در حیاط نگٌ داشت  .با دیدن کَچ

 .نهنَن انرٍز خیلی بٌ شها زحهت دادم _

 !ای بابا از این حرف يا با يو نداشتیو  يا _

 .خداحافظ _

 .بٌ سالنت، سالم بٌ خالٌ برسَن _

 .ببخشید حَاسو نبَد، بفرنایید داخل _

 .نهنَن،دیگٌ باید برم خداحافظ _

کلید رٍ از داخل کیفو بیرٍن . بٌ ناشین کٌ با سرعت از نن فاصلٌ نی گرفت نگاى کردم
ٍارد حیاط شدم؛ نانان داخل حیاط بَد ٍ داشت بٌ . اٍردم ٍ داخل قفل در چرخَندم

 .شب بَيای باغچٌ آب نی داد

 :بٌ سهت نانان رفتو ٍ با صدای تقریبا بلندی گفتو

 !سالم نانان گلی _

 خَش گذشت؟. سالم دختر گلو _

 .برای اٍلین جلسٌ خَب بَد _

 .برٍ لباست رٍ عَض کن تا نايار رٍ بیارم بخَریو _

 ينَز نايار نخَردید؟ _

 تا حاال دیدی نا بدٍن يو غذا بخَریو؟ _
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بٌ سرعت شام ٍ ناياريایی کٌ کنار يو خَردیو رٍ نرٍر کردم؛ نانان يیچ ٍقت اجازى 
نهی داد کٌ تنًایی غذا بخَریو، حتها باید يهٌ دٍر سفرى غذا جهع نی شدند تا بتَنیو 

حتی ٍقت يایی کٌ بابا کارش طَل نی کشید، نا ننتظر بابا نی نَندیو تا از . غذا بخَریو
ٌ ی . سرکار بیاد بعد غذا بخَریو نانان نعتقد بَد کٌ سفرى ی غذا یعنی این کٌ يه

 .اعضای خانَادى، دٍر يو جهع بشن ٍ در نَرد رٍز کاری شَن حرف بزنن ٍ غذا بخَرن

 بابا ٍ يَنن کجان؟! نٌ االن کٌ فکرش رٍ نی کنو تا حاال سابقٌ نداشتٌ _

ٌ است آخٌ تا االن گرسنگی کشیدى _  !داخل خَنٌ، فکر کنو يَنن بٌ خَنت تشن

ٌ ی نن _  !حقشٌ این داداش کَچَلَی يهیشٌ گشن

بابا رٍبرٍی تلَیزیَن نشستٌ بَد ٍ يَنن داشت با تلفن صحبت . بٌ داخل خَنٌ رفتو
 .از دیالَگ يای پشت گَشیش خندى م گرفتٌ بَد. نی کرد

 چی چی نی گی بابا؟ _

_ ... 

 !برٍ خَدت رٍ سیاى کن نا خَدنَن زغال فرٍشیو _

_ ... 

 ٍاقعا؟ _

_ ... 

 !فردا بٌ حسابش نی رسو _

_ ... 

 .خبرت نی کنو. حاال باید ببینو چی نیشٌ-
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 :ٍ اٍل بٌ بابا سالم کردم ٍ بعد يو پَزخندی بٌ يَنن تحَیل دادم ٍ گفتو

 احَال آقای زغال فرٍش؟ _

 !نچ  نچ اصال خَب نیست بٌ حرف يای خصَصی نن گَش نیدی يا _

 !آقای نارپل حرف يای خصَصی رٍ تَی نکان خصَصی نیزنن نٌ تَی سالن خَنٌ _

يَنن نیو نگايی بٌ بابا انداخت کٌ حاال چشهش رٍ از تلَیزیَن گرفتٌ بَد ٍ يَنن رٍ 
يَنن کٌ تازى نتَجٌ شدى بَد کٌ جلَی بابا چٌ حرف يایی زدى، ! چپ چپ نگاى نی کرد

 .خجالت زدى سرش رٍ پایین انداخت

ٌ ی خَدم داخل اتاق شدم ٍ لباس يام رٍ . خندى م گرفتٌ بَد از کاريای این داداش دیٍَن
آبی بٌ دست  ٍ صَرتو زدم کٌ صدای يَنن بٌ . عَض کردم ٍ بٌ سهت رٍشَیی رفتو

 .گَش نی رسید

 !نانان ٍ بابا رٍ با گرسنگی از پا در اٍردی! بیا دیگٌ يستی _

يهین طَر کٌ با حَلٌ دست ٍ صَرتو رٍ خشک نی کردم ٍ بٌ سهت سفرى ی پًن شدى 
 :نی رفتو، گفتو

ٌ ان _  !تَ يو کٌ اصال گرسنٌ نیستی، فقط بابا ٍ نانان گرسن

يهیشٌ ٍقتی خجالت نی کشید یا جَابی . ، جلَی سرش رٍ خارٍند با انگشت اشارى ش
کنارش نشستو ٍ بابا با گفتن بسو اللًی، نجَز . برای گفتن نداشت، این کار رٍ نی کرد

 :نشغَل خَردن غذا بَدیو کٌ نانان گفت. خَردن غذا رٍ صادر کرد

 !راستی آقا رضا، يستی خانَم نَن قرارى برى سر کار _
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، قاشق رٍ پایین  بابا کٌ قاشق پر از برنج رٍ بٌ سهت دينش نی برد، نرسیدى بٌ دينش
 .اٍرد ٍ با چشو يای قًَى ای رنگش بٌ صَرتو زل زد

تَی . ببخشید بابا دیشب نشد کٌ شها رٍ در جریان بذارم، یعنی اصال یادم رفتٌ بَد _
احسان يو بًو . شرکتی کٌ احسان کار نی کنٌ بٌ یٌ نفر برنانٌ نَیس نیاز داشتن

پیشنًاد داد کٌ برم شرکتشَن ٍ فضای کاری شَن رٍ ببینو ٍ اگٌ شد، اٍن جا استخدام 
 .بشو

اگٌ پَلی چیزی . خیلی خَبٌ بابا؛ انا اگٌ نی دٍنی کٌ اذیت نیشی نیاز نیست کٌ بری _
 .نیاز داشتی بٌ خَدم بگَ

نهنَن بابا جَن، درستٌ کٌ بٌ پَلش يو نیاز دارم؛ انا بیشتر نی خَام کٌ سرم گرم کار  _
چَن ٍقتی کٌ احسان بًو پیشنًاد داد، اصال . بشٌ کٌ از این حال ٍ يَا بیرٍن بيام

 !دٍست نداشتو برم انا االن نی بینو کٌ فکر خَبیٌ

 .باشٌ عزیزم ير جَر کٌ دٍست داری، نَفق باشی _

 يهکاراتَن نردن؟: يَنن

تازى رفتو ٍ ندارکو رٍ دادم ٍلی با این حال از فضای کاریشَن . ينَز نشخص نیست _
 .خَشو اٍند

يیچ کس نهی دٍنست کٌ برای چی از اٍن جا خَشو اٍندى، ٍلی خَدم بًتر از ير کسی 
نی دٍنستو کٌ فقط بٌ این انید کٌ ير رٍز از اٍن کَچٌ ٍ خیابَن عبَر کنو تا شاید 

. دٍبارى، نًیار رٍ در يهَن حَالی ببینو دٍست دارم ير رٍزم رٍ تَی اٍن شرکت بگذرٍنو
حتی اگر يو ! يستی کافیٌ، اٍن حاال زن دارى، خانَادى دارى: یٌ لحظٌ ذينو بًو نًیب زد

 .کٌ برگردى حق نداری سهتش بری
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سرش پایین بَد ٍ بٌ . سرم رٍ باال اٍردم ٍ نتَجٌ اخو يای دريو کشیدى ی يَنن شدم
ٌ ی غذا رٍ پایین نی داد داداش کَچَلَی خَدم . لبخندی رٍی لب يام اٍند. زٍر لقه

نطهئنًا بعدا نیاد . دٍبارى غیرتی شدى ٍ اگٌ کٌ االن چیزی نهی گٌ، بٌ خاطر باباست
پیشو ٍ کلی غر نی زنٌ کٌ چرا ٍقتی نی خَاستی بری شرکت رٍ ببینی، بٌ نن نگفتی کٌ 

 !جَجَ فسقل. بايات بیام

نايار رٍ کنار يو ٍ با گفتن حرف يای عادی رٍزنرى خَردیو ٍ بعد از خَردن غذا، کهک 
نانان سفرى رٍ جهع کردم ٍ ظرف يا رٍ شستو ٍ در اٍج خستگی کٌ ناشی از شب 

یٌ چیزی نحل برق از . زندى داری دیشب بَد، بٌ سهت اتاق رفتو ٍ رٍی تخت ٍلَ شدم
 !ذينو گذشت؛ ٍای یادم رفت یٌ زنگ بٌ نبینا بزنو

فَری گَشیو رٍ برداشتو ٍ رٍی . حتهًا کار ٍاجبی داشتٌ کٌ اٍن نَقع شب بًو زنگ زدى
 :شهارى اش ضربٌ زدم کٌ با سَنین بَق، صدای نازکش تَی گَشو پیچید

 .سالم _

 !سالم خانَم خَشگلٌ _

 خَبی يستی؟ _

ٌ ست؟! نن خَبو ٍلی انگار کٌ تَ اصال خَب نیستی _  چرا صدات این قدر گرفت

 !آخ يستی باید ببینهت اصالً حالو خَب نیست _

ترس تهَم ٍجَدم رٍ فرا . حاال دیگٌ فقط صدای يق يقش بَد کٌ بٌ گَشو نی رسید
ٌ ی اتفاق يای بد نهکن، نی رفت. گرفتٌ بَد  .ذينو نحل برق ٍ باد بٌ سهت يه

 !قلبو دارى از استرس نی پرى بیرٍن! نبینا جان درست حرف بزن ببینو _

 .نٌ چیزی نیست فقط یکو دلو گرفتٌ باید ببینهت _
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 باشٌ باشٌ نن تا یٌ ساعت دیگٌ نیرم پارک نیای؟ _

 .آرى نیام فعالً خداحافظ _

 .خداحافظ _

ٍای خدای نن، یعنی چٌ اتفاقی افتادى کٌ نبینا این قدر صداش نگران بَد؟ نبینا دختر 
حدس يایی تَی ذينو جرقٌ نی خَرد . نحکهیٌ، خدا کنٌ اتفاق بدی براش نیفتادى باشٌ

ٌ ش با کیارش بًو خَردى  !ٍ با خَدم گفتو شاید رابط

ٌ ای باال انداختو ٍ رٍی صندلی م رٍبرٍی نیز آرایشو، نشستو ٍ  بٌ خاطر سردرگهی م شَن
دستی رٍی جلد . کشَی رٍبرٍم رٍ سهت خَدم کشیدم ٍ کتاب رنانو رٍ بیرٍن اٍردم

ٌ م فشردنش نفس عهیقی بٌ شش يام فرستادم . چرنی ش کشیدم ٍ نحکو بر رٍی سین
ٌ ی اٍل کتاب رنان رٍ . ٍ کربن دی اکسید حاصل از تنفسو رٍ با صدا خارج کردم صفح

 .با انگشت يای دستام، دست خط شکستٌ ٍ زیبای رٍبرٍم رٍ لهس کردم. باز کردم

اگر . نردم اغلب بی انصاف، بی ننطق ٍ خَد نحَرند؛ ٍلی آنان را ببخش: کٌ نَشتٌ بَد
اگر . نًربان باشی، تَ را بٌ داشتن انگیزى يای پنًانی نتًو نی کنند؛ ٍلی نًربان باش

نیکی يای . شریف ٍ درستکار باشی، فریبت نی ديند؛ ٍلی شریف ٍ درست کار باش
بًترین يای خَد را بٌ دنیا ببخش، حتی . انرٍزت را فرانَش نی کنند؛ ٍلی نیکَکار باش

اگر يیچ گاى کافی نباشد ٍ در نًایت نی بینی کٌ يرآنچٌ يست يهَارى نیان تَ ٍ 
 ...خداست نٌ نیان تَ ٍ نردم

ٌ ی دٍم رٍ باز کردم، کٌ اسو رنان با فَنت بزرگ نهایان شد   «بر باد رفتٌ»صفح

عاشق این رنان بَدم، تا بٌ حال بار يا ٍ باريا این رنان رٍ خَندم ٍ با تک تک 
ٌ ی کتاب يا نجزا  شخصیت ياش ارتباط برقرار کردم؛ انا چیزی کٌ این کتاب رٍ از بقی

کٌ « نارگارت نیچل»نی کرد، جلد چرنی قًَى ای رنگش ٍ زندگی نانٌ نَیسندى ی رنان 
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اٍل کتاب نَشتٌ شدى بَد ٍ نًو تر از يهٌ این کٌ، این کتاب رٍ از عزیزترین فرد زندگی م 
رٍز سالگرد ازدٍاج نانان ٍ بابا، نن ٍ يَنن بٌ این فکر بَدیو کٌ چٌ . يدیٌ گرفتٌ بَدم

چیزی براشَن تًیٌ کنیو ٍ آخر سر يو بٌ این نتیجٌ رسیدیو کٌ برای نانان یٌ گردنبند 
چَن نانان عاشق فیرٍزى بَد ٍ برای بابا يو انگشتری با . نقرى با نگین فیرٍزى بخریو

نگین فیرٍزى تًیٌ کنیو، برای خرید ير دٍشَن با ٍجَد این کٌ پَل زیادی نی خَاست؛ 
انا از ناى يا قبل نن ٍ يَنن پَل تَ جیبی يانَن رٍ جهع نی کردیو تا برای سالگرد 

ٌ ای، يَنن، نانان . ازدٍاجشَن سنگ تهَم بذاریو کلی برنانٌ چیدى بَدیو کٌ بٌ یٌ بًَن
ٍ بابا رٍ بٌ سهت حیاط بکشَنٌ ٍ تَی این فاصلٌ يو نن داخل خَنٌ رٍ تزئین کنو ٍ 

کیکی کٌ از قبل خَدم در نبَد نانان پختٌ بَدم ٍ تَی اتاقو قایو کردى بَدم رٍ رٍی نیز 
 !بذارم، چراغ يارٍ خانَش کنو تا حسابی غافلگیر بشن

بٌ نحض این کٌ ٍارد خَنٌ شدن ٍ با تاریکی . انصافًا يو کٌ شب فَق العادى ای بَد
رٍبرٍ شدن ٍ يَنن، چراغ يا رٍ رٍشن کرد، با جیغ ٍ سَت نا دٍ تا رٍبرٍ شدن ٍ کلی 

ٍ البتٌ با دیدن يدایاشَن سر تا پا شَق شدن؛ انا اٍن شب نن ٍ يَنن ! ذٍق زدى شدن
بیشتر از ير کسی از داشتن پدر ٍ نادری بٌ نًربَنی این دٍ تا فرشتٌ بٌ خَدنَن 

 سال 15سالو بَد ٍ يَنن 18نن ! بالیدیو ٍ البتٌ، بیشتر از بابا ٍ نانان غافلگیر شدیو
بیشتر نداشت ٍ بابا ٍ نانان شب سالگرد ازدٍاج شَن، دٍ جلد رنان بر باد رفتٌ با 
ٌ ترین  ٌ ی زیبای اٍل صفحٌ کٌ عاشقان ٌ ی چرنی، ٍ نَشت ٌ آرایی بی نظیر ٍ رٍی صفح

ٌ ی ٌ يا نن ٍ "احساسات رٍ بٌ رخ نی کشید رٍ بٌ نا يدیٌ دادن ٍ نانان با گفتن جهل بچ
باباتَن شها رٍ خیلی دٍست داریو؛ تَی این دنیا يیچ چیز برای نا با ارزش تر از شها 

نن ٍ پدرتَن . نیست، ير دٍی شها دیگٌ بزرگ شدید ٍ فرق خَب ٍ بد رٍ نی شناسید
بٌ شها يا اعتهاد زیادی داریو، پس با انتخاب يای درستتَن باعخ افتخار نن ٍ پدرتَن 

يستی جان تَ فرزند بزرگ این خانَادى ای، شاید . بشید، يهین طَر کٌ تا بٌ االن بَدید
تَ دختر این خانَادى ای، باید یاد بگیری کٌ ! خَدت ندٍنی ٍلی نسئَلیت بزرگی گردنتٌ
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ٌ ات تَجٌ کنی با عقل ٍ درایت تصهیو بگیری ٍ . در عین حال کٌ بٌ احساسات دختران
پدرت يهیشٌ نَاظب . يَنن جان پسر گلو، تَ باید پدرت رٍ الگَی خَدت قرار بدی

ٌ ش  يهٌ چیز يست، يهیشٌ حَاسش بٌ اعضای خانَادى يست ٍ با غیرت نردان
ٌ گايی برای خانَادنَنٌ  .نا رٍ نصیحت کرد!" يردٍتَن رٍ دٍست دارم. تکی

نن ٍ يَنن کٌ اشک تَی چشو يانَن جهع شدى بَد، نانان رٍ در آغَش گرفتیو ٍ 
بًش اطهینان خاطر دادیو کٌ حرف يای انشبش نحل آٍیزی طالیی ٍ با ارزش، تا ابد تَ 

این کتاب این قدر برام با ارزش ٍ نًو بَد، کٌ حتی یک . گَشهَن آٍیزٍن خَايد ناند
 .بار بٌ خاطرش نزدیک بَد جَنو رٍ از دست بدم

*** 

چشو يام رٍ بٌ زٍر باز کردم، سقف سفید رنگی کٌ نًتابی يای آزارديندى ای چشو يام رٍ 
چشو يام رٍ بیشتر باز کردم ٍ بٌ اطرافو خیرى . اذیت نی کرد، اٍلین چیزی بَد کٌ دیدم

یٌ پنجرى ی کَچک سهت راستو کٌ باز بَد ٍ پردى ی حریر رٍبرٍش، رٍ بٌ بازی . شدم
 .یٌ یخچال کَچیک کنار تختو کٌ یٌ گل داخل پارچ پر از آب بَد. گرفتٌ بَد

چی؟ نن چرا رٍی تخت دراز کشیدم؟ خَاستو بشینو کٌ سَزشی تَی دستو احساس 
نن تا حاال سرم !  کردم ٍ با دیدن ِسرم فرٍ رفتٌ تَی دستو، نزدیک بَد جیغ بلندی بکشو

 .نزدى بَدم چَن از سرم ٍحشت داشتو

نن االن کجام؟ این جا چکار نی کنو؟ داشتو بٌ نغز فندقی م فشار ! سرم چیٌ بابا؟
نی اٍردم برای یادآٍری این کٌ آخرین بار، کجا بَدم ٍ چیکار نی کردم کٌ در اتاق باز شد 

ٍ يهین کٌ چًرى ی نانان با اٍن نگرانی کٌ تَی چشو ياش نَج نیزد رٍ دیدم، دلو 
 !خدا رٍ شکر بٌ سرقت نرفتٌ بَدم. آرٍم شد

 نن کجام؟! نانان _
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االن ! الًی نانان بٌ قربَنت برى خَبی؟ بٌ يَش اٍندی؟ خدا رٍ صد يزار نرتبٌ شکر _
 .بٌ دکترت خبر نیدم

چی؟ . تازى فًهیدم کٌ بیهارستانو. صدای دکتر، دکتر کردن نانان کهتر ٍ کهتر نی شد
چی شدى؟ آخرین بار یادنٌ کٌ داشتیو ! نٌ بابا زندى م! بیهارستان؟ ٍای خدایا نهردى باشو

 خب بعدش چی شد؟. با نبینا تَی کافی شاپ قًَى نی خَردیو

 .سالم دختر خانَم _

بٌ نرد سفید پَشی کٌ گَشی پزشکی بٌ گردنش آٍیزٍن بَد ٍ دختری کٌ يهرايش بَد 
 .ٍ بٌ نظر پرستار نی اٍند نگاى کردم

 سالم چی شدى؟ _

 .االن بًت نیگو _

 :بٌ سهتو اٍند ٍ گَشی پزشکیش رٍ رٍی قلبو گذاشت ٍ گفت

 .خانَم ایزدی نبضشَن رٍ چک کنید! دٍبارى! نفس عهیق بکش _

 .خَبٌ آقای دکتر _

 فشار؟ _

 .دى رٍی شیش _

 .خیلی خب، حاال انگشت يای پايات رٍ تکَن بدى _

خَاستو پايام رٍ تکَن بدم، کٌ احساس کردم یٌ چیزی نحکو دٍرش رٍ گرفتٌ ٍ 
بٌ زٍر خَدم رٍ باال کشَندم ٍ پتَ رٍ کنار زدم کٌ دیدم جفت . اجازى ی حرکت نهیدى

! داشتو از ترس سکتٌ نی کردم، نکنٌ از يشت طبقٌ افتادم پایین!پايام تَ گچٌ
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انگشت يای بیرٍن نَندى از گچ پام رٍ تکَن دادم کٌ باعخ شد نانان نفس عهیقی 
 .بکشٌ ٍ سرش رٍ بٌ سهت باال بگیرى ٍ خدا رٍ شکری زنزنٌ کنٌ

 جاییت درد نهی کنٌ؟: دکتر

 .سرم خیلی درد نی کنٌ _

خانَم ایزدی یٌ . ٍلی بًترى انرٍز رٍ يو بستری باشید جًت اطهینان خاطر! طبیعیٌ _
 .نسکن داخل سرنشَن خالی کنید

ٌ ی ٍحشت خالص بشو! ٍای بازم یاد سرم افتادم ! دلو نی خَاست از شر این لَل
ٌ م ني کنٌ نانان تشکری از ! احساس نی کردم کٌ ير لحظٌ، دٍر گلَم حلقٌ نیشٌ ٍ خف

خانَم پرستار کٌ حاال فًهیدى . از اتاق خارج شد. آقای دکتر کرد ٍ دکتر يو با عالنت سر
بَدم خانَم ایزدی نام دارى، آنپَل رٍ بی رحهانٌ داخل سرم خالی کرد کٌ باعخ شد رنگ 

 .سرم بٌ زرد تغییر رنگ بدى

ٌ ای کٌ بٌ پايات ! ٍای خدا رٍ شکر کٌ حالت خَبٌ: نانان بعد از اٍن تصادف ٍ اٍن ضرب
 !ٍارد شدى بَد، نهی دٍنی يههَن چٌ قدر ترسیدى بَدیو

 تصادف؟ _

ٍقتی کٌ نی خَاستو با عجلٌ از کافی شاپ خارج بشو ٍ بٌ سهت ! ٍای االن یادم اٍند
ٌ  با ارزشو رٍ کٌ اٍن جا، جا گذاشتٌ بَدم رٍ  حَزى ی انتحان برم ٍ کتاب برباد رفتٌ، يدی

 !بیارم، یٌ ناشین بٌ سهتو اٍند ٍ دیگٌ چیزی نفًهیدم

بابا ٍ يَنن يو االن نیان، دارن با . خدا رٍ شکر کٌ خطر رفع شدى! آرى قربَنت برم _
 .اٍن از خدا بی خبری کٌ بًت زد حرف نی زنن
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ٍلش کنید برى . اٍن بیچارى گنايی ندارى. ٍلی نن خَدم با عجلٌ از خیابَن رد شدم _
 .دنبال زندگیش

تَ نگران چیزی نباش، استراحت . بذار بابات بیاد اٍن ٍقت درنَردش حرف نی زنیو _
 .بکن

ٌ يام حس نی کردم ٍلی سردردم داشت کهتر نی شد  درد عجیب ٍ سنگینی رٍ کنار شقیق
با صدای يَنن انگار کٌ . کٌ نطهئنًا، بٌ خاطر نسکنی بَد کٌ داخل سرنو خالی شدى بَد

 .دنیا رٍ بًو دادى باشن، لبخندم تا کنارى يای گَشو باز شد

 !نی بینو کٌ از حادجٌ جَن سالو بٌ در بردی! بٌ بٌ آبجِی علیل خَدم _

این جَری نیای عیادت نریض؟ دستٌ گل ٍ شیرینی ٍ ! خجالت يو خَب چیزیٌ _
 کهپَتت کَ؟

البتٌ تا جایی ! بذار در یخچال رٍ برات باز کنو تا ببینی این تَ چٌ خبرى! پس خبر نداری _
کٌ نانان جان پس گردنی رٍ حَالٌ نکردى بَد، جاشَن داخل شکهو انن بَد ٍلی بًت 

ٌ شَن سالو نَندن  !اطهینان خاطر نیدم کٌ نصف دیگ

 !برٍ یکی شَن رٍ برام باز کن کٌ دارم از گرسنگی َلٌ َلٌ نیزنو _

 !ای بٌ چشو _

یٌ کهپَت گیالس از داخل یخچال بیرٍن اٍرد ٍ درش رٍ باز کرد ٍ با قاشق بٌ دينو 
ٌ ای نن رٍ بٌ سهت . فرستاد داشتیو با يو دیگٌ خل بازی در نی اٍردیو کٌ صدای غریب

 .خَدش کشَند

 .خَشحالو کٌ شها رٍ سالو نی بینو! سالم _

 !البتٌ اگٌ بشٌ بٌ دٍ تا پای شکستٌ گفت سالو _
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این رٍ يَنن گفت کٌ االن اخو غلیظی رٍ رٍی پیشَنیش انداختٌ بَد ٍ انگار کٌ 
سرش رٍ . نی خَاست ارث پدر بزرگهَن رٍ از این نرد ناشناس بگیرى، بًش نگاى انداخت

نهی دٍنو چی شد اصال، فقط دیدم کٌ یٌ نفر ! نن ٍاقعا شرنندى م: پایین گرفت ٍ گفت
 .پرید ٍسط خیابَن ٍ این اتفاق افتاد

بلٌ ٍ اگٌ خَايرم رضایت ندادى بَد کٌ االن باید گَشٌ يلفدٍنی آب خنک  _
 !نی خَردید

تقصیر خَدم بَد، یٌ دفعٌ با عجلٌ پریدم ٍسط ! يَنن جان، خَايش نی کنو: يستی
 !خیابَن

فَرًا سرم ! ٍاقعا بی نظیر بَد، چیزی کو نداشت. تازى بٌ صَرت خَش فرنش دقت کردم
رٍ طرف يَنن برگردٍندم کٌ کهپَت داخل دستش رٍ رٍی نیز جلَی تخت گذاشت ٍ از 

 :نانان کٌ شايد ناجرا بَد گفت. اتاق خارج شد

 .نعذرت نی خَام، يَنن رٍی خَايرش خیلی حساسٌ _

 .ایشَن حق دارن _

با صدای پرستار کٌ نی خَاست کسی ٍسایل يام رٍ تحَیل بگیرى، نانان از اتاق خارج 
 .شد

 االن حالتَن بًترى؟ درد ندارید؟ _

 .بٌ چًرى ی نگرانش نگاى کردم کٌ باعخ شدى بَد چشو يای طَسی رنگش برق بزنٌ

 .فعال بٌ خاطر نسکنی کٌ تَی سرنو زدن درد ندارم. بلٌ خَبو _

بٌ خاطر اتفاقی کٌ پیش اٍند، ينَز نفًهیدم چی شد کٌ یک ! نن خیلی نتاسفو _
 !دفعٌ پریدید ٍسط خیابَن
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 .دٍبارى یادم اٍند

 !ٍای کتابو _

 کتابتَن؟ _

ٌ ای کٌ داشتو تا کتابو رٍ از حَزى ی انتحانی بردارم، ! آرى _ اٍن رٍز يو بٌ خاطر عجل
 !باعخ شد کٌ با شها تصادف کنو

 چٌ جَر کتابی؟ یعنی این قدر نًهٌ؟ _

 !باید برم بیارنش تاگو ٍگَر نشدى. ٍاسٌ نن خیلی نًهٌ. یٌ کتاب رنانٌ _

 .بگید کجاست تا نن بیارنش! شها کٌ با این ٍضعیتتَن نهی تَنید بیاریدش _

 ٍاقعا؟ برام پیداش نی کنید؟ _

 !این کهترین کاریٌ کٌ نی تَنو انجام بدم _

لبخند نلیحی کنار لب يام خَنٌ کرد کٌ باعخ شد لبخند این نرد ناشناس ٍ چٌ بسا 
 .آشنا، پررنگ تر بشٌ

*** 

ٌ ی آشنایی نَن رٍ داخل کشَی نیز گذاشتو ٍ نانتَی گلدار نشکی ٍ سفیدم رٍ  ٍاسط
حتهًا نبینا با دیدن نانتَم . تن کردم ٍ شلَار ٍ شال نشکی رنگو رٍ باياش ست کردم

ير چند االن يو لباس . دينش نحل کرٍکدیل باز نی نَند، چَن از لباس تیرى خبری نبَد
ٌ ای،  خیلی رٍشنی نپَشیدم انا برای نن کٌ خیلی ٍقتی يست کٌ بٌ جز نشکی ٍ سَرن

ٌ ای بٌ نزاجو خَش نهی اٍند، این ندل پَشیدن جای تعجب داشت  !رنگ دیگ

 !انیدٍارم کٌ اتفاق بدی نیفتادى باشٌ! آخ بازم یاد نبینا افتادم
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کرم ضد آفتابو رٍ بٌ پَست گندنی رنگو زدم ٍ رژ نلیحی بٌ لب يام کشیدم ٍ نژى يای 
بلندم رٍ با ریهل پررنگ کردم ٍ بعد از اطهینان خاطر از این کٌ خَب بٌ نظر نی رسو، 

 :کَلٌ پشتیو رٍ برداشتو ٍ گَشیو رٍ دست گرفتو ٍ با گفتن

 .نن رفتو خداحافظ _

 :ٍ شنیدن

 .بٌ سالنت_

نسیر خَنٌ تا پارک رٍ . از حیاط گذشتو ٍ در حیاط رٍ پشت سرم بستو ٍ رايی شدم
رٍی نیهکت يهیشگی م ! پیادى گز کردم تا اینکٌ بٌ پارک، يهدم رٍزيای تنًایی م رسیدم

نشستو ٍ يندزفریو رٍ داخل گَشو گذاشتو ٍ بٌ گَشی ٍصل کردم ٍ اٍلین آينگ داخل 
 :لیست رٍ پلی کردم

 کنار سیب ٍ رازقی

 نشستٌ عطر عاشقی

 نن از تبار خستگی

 بی خبر از دل بستگی

 ...عاشقو

 ابر شدم صدا شدی

 شاى شدم گدا شدی

 شعر شدم قلو شدی

 عشق شدم تَ غو شدی
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 !يرچی گَش نی دادم ازش سیر نهی شدم! ٍای کٌ چٌ قدر این آينگ رٍ دٍست داشتو

دٍبارى زنان نتَقف شد؛ يهٌ چیز ٍ يهٌ کس برام خیالی شدن ٍ ذينو، آزادانٌ بٌ 
ٌ ای کٌ با اعتهاد ساختٌ شدى بَد ٍ حاال زیر بنای این . گذشتٌ ٍ آیندى پر نیزد گذشت

نهی تَنستو باٍر کنو کٌ بٌ يهین راحتی يهٌ ! اعتهاد، از پایٌ ٍ اساس فرٍ پاشیدى بَد
چیز از يو پاشیدى ٍ زندگیو رٍ بٌ تبايی کشیدى شدى ٍ آیندى ای کٌ يهیشٌ با نَید 

اٍندن رٍزگاری خَش بًو خَش اٍند نی گفت؛ انا نن ير بار بیشتر از قبل اٍن رٍ از 
خَدم دٍر نی کردم ٍ زنان حالی کٌ نحل برگ يای رقصان درخت بید، بٌ ير کجا کٌ باد 

 .نی ٍزید، حرکت نی کرد

گايی با خَد فکر نی کنو کٌ رٍزگار بدی کٌ پشت سر گذرٍندم، درسی بَدى کٌ زندگی، ير 
ٌ ی آدم يا يشدار نیدى ٍ دلیل نداشتن رٍزگار خَشی کٌ  ٌ ی جدید بٌ يه بار با یٌ نشَن

ٌ ای شدم کٌ يیچ ٍقت نهی گذرى  .االن ندارم، بٌ خاطر خَدنٌ کٌ ينَز درگیر گذشت

 !بازم کٌ غرقی _

ٌ بٌ خانَم خانَم يا _ این طَر کٌ تَ پشت تلفن زار نی زدی بٌ خَدم اطهینان دادى ! ب
 !بَدم کٌ زندى نبینهت

 :خَدش رٍ رٍی نیهکت ٍل کرد ٍ گفت

 !ٍای يستی یادم نیار _

 چی شدى نگٌ؟ _

ٌ ی بارز یٌ دختر ایرانی ٍ نذيبی بَد البتٌ بٌ قَل نعرٍف، این . بٌ صَرتش زل زدم؛ نهَن
کٌ از درٍن یک خانَادى ی نذيبی چشو بٌ جًان گشَدى بَد يو بی تاجیر نبَدى، انا اگٌ 

چند باری باياش نشست ٍ بر خَاست نی کردی نی فًهیدی کٌ بٌ انتخاب خَدش چادر 
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رٍ پَشیدى ٍ حتی ازش لذت يو نی برى ٍ ير بار يو با زینت نخصَص بٌ خَدش، رنگ 
 .ساق دست ياش رٍ با رٍسرِی حجابی رٍی سرش ست نی کرد

 يستی نن خیلی احهقو نٌ؟ _

 !آرى خیلی _

 ٍاقعا؟ _

االن يو کٌ ! یٌ ساعت پیش کٌ زنگ زدی ٍ فقط پشت تلفن گریٌ کردی! آرى دیگٌ _
 !احهقی دیگٌ آخٌ عزیز نن! فکرم يزار جا رفت! اٍندی چیزی نهیگی

 .اصالً انرٍز رٍزش نیست! اى يستی شَخی نکن تَ رٍ خدا _

 !ير چند کانالً جدی گفتو ٍلی؛ خیلی خب بگَ ببینو جریان چیٌ _

ٌ ش بلند شد  .دٍبارى صدای گری

خانَادى يانَن !چٌ قدر بًو گفت کٌ این پسرى بٌ درد تَ نهی خَرى! بیچارى بابام _
بًو گفت اگٌ تَ دخترنی ٍ خیر ٍ صالحت رٍ نن نی دٍنو، ! فرق شَن از زنین تا آسهَنٌ

نن احهق، پیش خَدم گفتو کٌ بابا .پافشاری کردم. انا نن کار خَدم رٍ کردم. نیگو نٌ
پیش خَدم فکر نی کردم کٌ کیارش چٌ . بٌ خاطر اختالفش با عهَ این حرف يا رٍ نیزنٌ

بعد يو کٌ اٍن تهاس يا ٍ پیانک يای عاشقانٌ راى ٍ بیراى شرٍع ! پسر خَب ٍ نحجَبیٌ
شد، بعدش يو خَدت کٌ نی دٍنی، ير رٍز از دم دانشگاى تا خَنٌ با فاصلٌ دٍ سٌ نتری 

حتی ٍقتی کٌ زدم تَی گَشش ٍ گفتو نزاحهو . دنبالو نی اٍند انا چیزی نهی گفت
بعد يو . ایستاد ٍ فقط تَی چشو يام نگاى کرد کٌ باعخ شد خَدم خجالت بکشو! نشَ

انگار کٌ عادت کردى بَدم ير رٍز . کو کو احساس کردم کٌ بًش حس عجیبی دارم
با خَدم گفتو برای یک بار يو کٌ شدى، بًترى باياش رٍبرٍ بشو ببینو کٌ اصال . ببینهش
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کاشکی نحل يهیشٌ ! کٌ ای کاش، يیچ ٍقت این کار رٍ نهی کردم! حرف حسابش چیٌ
! کٌ حتی سرم رٍ باال نهی اٍردم کٌ بٌ پسريا سالم کنو، بازم راى قبل رٍ پیش نی گرفتو

نِن سادى، يهَن رٍز کٌ دٍبارى طبق عادت يهیشٌ دنبالو نی اٍند، بین راى ایستادم ٍ 
آقای نحترم از نن چی نی خَایید کٌ ير رٍز : برگشتو ٍ رٍبرٍش ٍایسادم ٍ بًش گفتو

 ؟ دنبالو نی کنید

ٌ ام تهَم نشدى بَد کٌ گفت نیشٌ خَايش کنو با نن ازدٍاج کنید؟ اٍن رٍز : ينَز جهل
انا شب، یٌ پیانک از یٌ شهارى ی ناشناس بٌ دستو رسید کٌ . چیزی نگفتو ٍ رفتو خَنٌ

 از دستو ناراحت شدید نبینا خانَم؟: نَشتٌ بَد

ٍ بعد يو گفت کٌ نن دٍ سالی يست کٌ عاشقتَنو ٍ نهی تَنو ازتَن بگذرم، با ٍجَد 
ٌ ی سختی يا رٍ  این کٌ خانَادى تَن ناراضی ان؛ انا نن بازم بٌ خاطر شها حاضرم کٌ يه

 !پشت سر بذارم تا بٌ شها برسو

فقط نی خَاستو کٌ یٌ ندتی با يو آشنا بشیو ! خدا نی دٍنٌ کٌ نن قصد بدی نداشتو
نهی دٍنو شاید اٍن لحظٌ، عقلو از کار . کٌ بعدًا جلَی احساسات خَدم شرنندى نشو

افتادى بَد، شاید يو خیلی احساساتی شدى بَدم؛ ٍلی بٌ ير حال، ير چی کٌ بَد بًش 
تا این کٌ پیش خَدم گفتو کٌ . ارتباطهَن از يهَن شب شرٍع شد! جَاب نحبت دادم

ٍاسٌ . دارم بٌ خانَادم خــ ـیانـت نیکنو، آخٌ بابا ٍ نانان خیلی بٌ نن اعتهاد دارن
. يهین بَد کٌ چَن جلَی بابا خجالت نی کشیدم تصهیو گرفتو با نانان در نیَن بذارم
نانان يو کٌ دید حرفش رٍی نن اجری ندارى ٍ نن بیشتر از این حرف يا دلدادى ی این 

قبَل کرد کٌ یٌ ندت با يو در ارتباط باشیو تا يو دیگٌ رٍ بًتر بشناسیو، ! شازدى پسرم
نانان نی گفت کٌ نن ير . حتی بعضی ٍقت يا بًو اجازى نی داد کٌ يو دیگٌ رٍ ببینیو

کاری نی کنو کٌ تَ تصهیو درست بگیری ٍ چَن بًو اعتهاد داشت برام يرکاری نی کرد؛ 
انا ازش خَايش کردى بَدم کٌ در این نَرد حرفی بٌ بابا نزنٌ تا خَدم تَی یٌ ٍقت 
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این طَری شد کٌ بٌ خاطر عشق بی جا ٍ اشتباى نن، زندگیو . نناسب باياش حرف بزنو
 !بر باد رفت

ٌ ی ! دٍبارى بٌ گریٌ افتاد ٌ م گذاشتو ٍ با دست بٌ کهرش چند ضرب سرش رٍ رٍی شَن
ٌ ی يو دردی بَد  !آرٍم ٍارد کردم کٌ نشَن

يــ ـَس، چشو ياش رٍ ! حتی فکرش رٍ يو نهی کردم کٌ چنین آدنی باشٌ! يستی _
ٌ ش بَدى، اٍن عاشق نن نبَد! کَر کردى بَد اٍن نن رٍ بٌ خاطر ! حتهًا از اٍل يو نقش

ٌ ای نی  خَاست ٍقتی بٌ نیت بدش پی بردم دیگٌ باياش حرف نزدم؛ جَاب . چیز دیگ
تلفن ٍ پیام ياش رٍ ندادم، حتی دیگٌ دٍست نداشتو کٌ بًش نگاى کنو یا حتی اسهش 

ٌ ای ٍارد شد. رٍ بٌ زبَن بیارم . اٍن يو ٍقتی کٌ دید دیگٌ جَابش رٍ نهیدم از راى دیگ
جلَی دانشگاى نی ایستاد ٍ بلند بلند نن رٍ صدا نی کرد، ازم نی خَاست کٌ باياش 

حرف بزنو، بعد يو کٌ دیشب زنگ زد رٍی گَشی تلفن خَنٌ ٍ ٍقتی صدام رٍ شنید، 
گفت کٌ بٌ خاطر عکس يایی کٌ پیشو داری ! گفت کٌ کاری نی کنو کٌ بٌ پام بیفتی

ٌ ی پیام يات رٍ نشَن بابات نیدم! آبرٍت رٍ نی برم يستی نن چی کار ! گفت کٌ يه
ٌ جَری تَی چشو يای بابام نگاى  کنو؟ اگٌ بٌ بابام نشَن بدى چی؟اٍن ٍقت نن دیگٌ چ

! نن يیچ ٍقت خَدم رٍ نهی بخشو! کنو؟ اٍن بیشتر از چشو ياش بٌ نن اعتهاد دارى
ٍ پا ،اعتقاداتو رٍ نادیدى گرفتو . نن بٌ خَدم ٍ خانَادى م بد کردم، بٌ خاطر یٌ پسر بی سر

 !اگٌ خدا يو نن رٍ ببخشٌ، دیگٌ خَدم رٍ نهی بخشو

ينَز کٌ چیزی نشدى،تَ يو اشتبايی ! تَ دیگٌ داری خیلی سخت نی گیری! ٍای نبینا _
نکردی، این حق تَ بَدى کٌ در نَرد کسی کٌ دٍستش داشتی بیشتر اطالعات داشتٌ 

 .باشی

 ٍلی اگٌ برى ٍ عکس يام رٍ نشَن بابا بدى اٍن ٍقت چی کار کنو؟ _
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بٌ چشو يای قًَى ای رنگ پررنگش کٌ از دٍر نشکی نی زد ٍ تا از جلَ بًش نگاى 
نهی کردی، نتَجٌ رنگ قًَى ایش نهی شدی، کٌ االن فقط قرنز رنگ دیدى نی شد، نگاى 

 :کردم ٍ دستاش رٍ با دستام فشردم ٍ گفتو

اٍن خَدش نی دٍنٌ کٌ اگٌ برى ٍ ! نطهئن باش کٌ يیچ ٍقت این کار رٍ نهی کنٌ _
عکس يا رٍ بٌ عهَی خَدش نشَن بدى، اٍلین نفری کٌ ضربٌ نی بینٌ خَدشٌ؛ ٍلی نن 

ٌ ای دارم ٌ ی نا اٍن جا بًت نیگو، ساعت دارى سٌ ! یٌ فکر دیگ االن يو پاشَ تا بریو خَن
 !نیشٌ خَدت نی دٍنی کٌ اگٌ سر ساعت نرم بابام دیگٌ خَنٌ رايو نهیدى

 :لبخندی رٍی لب ياش نقش بست ٍ گفت

 !عهَ االن باید کالس خصَصی داشتٌ باشٌ کٌ _

ٍ يای پر ٍ خَش حالتش، درشتی چشو ياش رٍ بٌ نعرض  بٌ چًرى اش نگاى کردم؛ ابر
لحن حرف . دناغ صاف ٍ خَش فرنش، چًرى اش رٍ جذاب نی کرد. نهایش نی ذاشت

زدنش آرٍم بَد کٌ این انر خجالتی بَدنش رٍ بیشتر نهایان نی کرد، البتٌ فقط با 
بٌ قَل خَدش، تَی اٍلین دیدار . افرادی کٌ تا بٌ حال ندیدى باشٌ خجالتی بَد

خالصٌ کٌ اٍن قدر خَبی داشت کٌ بدی ياش رٍ نهی تَنستی . نهی دٍنست چی بگٌ
 .ببینی

ٌ جَریٌ کٌ حتی اگٌ تَی خَنٌ يو نباشٌ، قانَن ٍ قانَن  _ آرى ٍلی نهی دٍنو چ
 !گذاری ياش حتهًا اجرا نیشٌ

بٌ خَنٌ کٌ رسیدیو، نانان رٍی نبل . بلند شدیو ٍ پیادى بٌ سهت خَنٌ راى افتادیو
ٌ ی پیراين بابا بَد ٍقتی نن ٍ نبینا ٍارد شدیو، . نشستٌ بَد ٍ نشغَل دٍختن دکه

بعد از سالم ٍ احَال . سرش رٍ باال اٍرد ٍ با دیدن نبینا، لبخند رٍی لبش نقش بست
بعد يو رٍی تخت . چادرش رٍ در آٍرد ٍ بٌ گیرى آٍیزٍن کرد. پرسی ٍارد اتاق شدیو
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چًرى ی نعصَم نگرانش، بٌ خاطر درد . نشست ٍ از پشت سر، بٌ تخت يجَم برد
 :نن يو کنارش دراز کشیدم ٍ گفتو. قلبش، تَی يو رفتٌ بَد

 نی دٍنی چیٌ؟ _

 چیٌ؟_

ٍقتی کٌ خیلی بچٌ بَدم، ير ٍقت کار اشتبايی نی کردم ٍ خراب کاری تَی خَنٌ انجام _
نی دادم، قبل از این کٌ نانان ٍ بابا بفًهن، نی دٍیدم نی رفتو خَنٌ نانان بزرگو؛ با 

ٌ ی خَنٌ نی نشست ٍ خَدش رٍ با پاک کردن برنج ٍ نخَد ٍ لَبیا  چارقد سفیدش گَش
بعد نن . نشغَل نی کرد یا آب پاش رٍ بر نی داشت ٍ حیاط رٍ آب ٍ جارٍ نی کرد
اٍن ٍقت از . نی رفتو ٍ دانن گل دارش رٍ نحکو نی گرفتو ٍ پشت سرش قایو نی شدم

 :تَی جیبش یٌ شکالت بًو نی داد ٍ نی گفت

پشت خان جَن ٍایسادی، کسی نهیتَنٌ ! باز چٌ آتیشی سَزٍندی لپ گلی؟نترس _
 !بايات کار داشتٌ باشٌ

 !نن درستش نی کنو! االن يو نی خَام بًت بگو کٌ نترس لپ گلی

 :لبخند ناشی از احساس خَشحالی تهام ٍجَدش رٍ گرفت ٍ پاشد نشست ٍ گفت

 اگٌ تَ رٍ نداشتو چی کار نی کردم؟ _

 !اگٌ نن يو نبَدم یٌ بدبخت دیگٌ پیدا نیشد کٌ ازش بیگاری بکشی _

ٌ م زد نن يو برای تالفی، ! بالشت زیر سرم رٍ بیرٍن کشید ٍ چند ضربٌ نحکو تَی کل
ٍ صَرتش کَبیدم ٌ ی نسبتا بزرگ کنار تختو رٍ برداشتو ٍ بٌ سر صدای . عرٍسک قَرباغ

با شنیدن چند ضربٌ آرٍم بٌ در، از فریاد يای . خندى ٍ شادیهَن تَ کل خَنٌ پیچیدى بَد
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از زبَن نن، قد یک ٍ يفتاد « بفرنایید»خَشحالی دست برداشتیو ٍ با شنیدن یا اهلل ٍ 
 .با دیدن نبینا چًرى ش بٌ خندى باز شد. يَنن تَی چارچَب در نهایان شد

سالم آبجی نبینا ی خَدم، احَاالت شریف؟ دیگٌ نهیای بًهَن سر بزنی، شها دلت  _
 !تنگ نهیشٌ دلیل نهیشٌ کٌ نا شها رٍ نبینیو

قربَنت برم، این حرف يا چیٌ؟ باٍر کن ير رٍز دلو برای دیدنتَن پر ! سالم داداش گلو _
 !نیکشٌ؛ ٍلی اصال جَر نهیشد کٌ بيام

 .خب خیلی خَش اٍندید، االن براتَن از دننَش يای نخصَص نَن نیارم _

یٌ ٍقت شها بٌ فکر باشید، این يستی خانَم کٌ از ٍقتی اٍندم ! دست شها درد نکنٌ _
ٌ م ٍ نن رٍ نیزنٌ  !فقط افتادى رٍ کل

 :چپ چپ نگايش کردم کٌ يَنن گفت

 !آبجی خَدنٌ دیگٌ. خَدم خبر دارم. بلٌ نیازی بٌ گفتن نیست _

نبینا تک فرزند بَد ٍ ! بالشت رٍ بٌ سهتش پرتاب کردم، جاخالی داد ٍ در رٍ بست
يهیشٌ بٌ حال نن غبطٌ نی خَرد کٌ داداش داری ٍ پشتیبانتٌ ٍ نن يو بًش 

ٍلی نبینا ! نی گفتو بیا يهین يَنن نارٍ بردار ٍ ببر، یٌ چیزی يو اشانتیَن بًت نیدم
بٌ قدری رابطش با يَنن خَب بَد ٍ بًش نحبت نی کرد کٌ يَنن، نبینا رٍ بیشتر از 

 .نن قبَل داشت ٍ دٍستش داشت

آيای دٍست آدم فرٍش خَدم، حاال دیگٌ تا چشهت بٌ داداشت نیفتٌ نن رٍ یادت  _
 نیرى؟

 !نن غلط بکنو! نٌ _

ٌ ای گرفت ٍ گفت ٌ م بـ ـَس  :دستش رٍ دٍر گردنو انداخت ٍ از گَن
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 حاال آبجی خَشگلو، چٌ فکری ٍاسٌ این بدبخت درنَندى داری؟ _

 !چاخان نکن نن بايات قًلو! خَبٌ خَبٌ _

 !اگٌ قًل نکنی قَل نیدم برات ازٍن دستبند خَشگال درست کنو! قًل نکن دیگٌ _

 :حالت چًرى م رٍ عَض کردم ٍ گفتو

 راست نیگی؟ _

 !بلٌ _

 .خیلی خب پاشَ تا کار رٍ شرٍع کنیو، اٍل از يهٌ بٌ یٌ سری اطالعات ازش نیاز دارم _

ٌ جَر اطالعاتی؟ _  چ

اٍل از يهٌ این کٌ عکس يا رٍ کجا نگٌ داشتٌ؟ گَشی؟ کانپیَتر؟ یَ اس بی؟ سی  _
 دی؟ کجا؟

ٌ شَن، یَاشکی از تَی کانپیَترش نشَنو داد _ خیلی بًش . آخرین بار کٌ رفتیو خَن
اصرار کردم کٌ پاکشَن کنٌ ٍلی گفت کٌ نگاى کن ببین یٌ جایی ریختهشَن کٌ کسی 

 .پیدا نکنٌ

ٌ ای کٌ عکس يا تَشٌ رٍ يو نیشناسی! عالی شد _  .پس حتی پَش

 .آرى _

خب، سَال بعد اینٌ کٌ از کانپیَتر سر در نیارى یا نٌ؟ یعنی این کٌ از رایانٌ چٌ  _
ٌ يا  استفادى يایی نی کنٌ؟ فقط صرفًا برای دیدن چند تا فیلو ٍ عکسٌ، یا این کٌ از برنان

ٌ ش رٍانشناسیٌ،  سر در نیارى ٍ ازشَن استفادى نی کنٌ؟ یادنٌ کٌ گفتٌ بَدی رشت
 آشناییش با رایانٌ چطَرى؟
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قبال يو بًو گفتٌ بَد کٌ از کانپیَتر ٍ این چیزيا خَشش نهیاد ٍ فقط در نَارد  _
بعضی ٍقت يا يو تَی اینترنت ! ضرٍری ٍ تایپ چند تا نقالٌ ازش استفادى نی کنٌ

 .نی چرخٌ ٍ عکس یا فیلو دانلَد نی کنٌ

ٌ م رفتو رٍی صندلی چرخ دارم نشستو ٍ . از رٍی تخت بلند شدم ٍ بٌ سهت نیز نطالع
ٌ ی پاٍرش رٍ فشار دادم  :بٌ سهت نبینا چرخ زدم ٍ گفتو. لب تاپو رٍ باز کردم ٍ دکه

 !خب این یعنی این کٌ شانسهَن خیلی زیادى _

 نی خَای چیکار کنی؟ _

 .بًت نیگو! صبَر باش _

با صدای در، سر ير دٍ تانَن بٌ طرف در چرخید ٍ با دیدن يَنن ٍ سینی چایی تَی 
نبینا بلند شد ٍ سینی رٍ ! دستش، تازى فًهیدم کٌ چقدر دلو دننَش نعنایی نی خَاست

 :از دست يَنن گرفت ٍ گفت

 !راضی بٌ زحهت نبَدیو! دستت درد نکنٌ داداشی _

 .نَش جان! اختیار دارید _

 :نبینا سرش رٍ بٌ سهتو چرخَند ٍ گفت

 ٍای يستی کی نیشٌ کٌ برای داداشهَن بریو خَاستگاری؟ _

 .فعال کٌ دينش بَی شیر نیدى _

فقط اگٌ شب خَاستگاریش نن رٍ نبرى ! ِا نگَ تَ رٍ خدا، نگاى چٌ شاِخ شهشادیٌ _
 !چشو ياش رٍ از حدقٌ در نیارم
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ٌ ی تسلیو باالی سرش برد ٍ گفت چشو چشو، بچٌ کٌ : يَنن دست ياش رٍ بٌ نشَن
 !زدن ندارى

 !اخٌ ير دختری لیاقت داداشو رٍ ندارى: نبینا

 !بسٌ دیگٌ کو ٍاسٌ يهدیگٌ در نَشابٌ باز کنید: نن

بعد يو با چشو، نسیر ایستادن يَنن تا در رٍ پیهَدم ٍ با اشارى بٌ يَنن فًهَندم کٌ 
 :يَنن يو اٍل ياج  ٍ ٍاج نگايو کرد ٍ بعد کٌ انگار نتَجٌ شدى باشٌ گفت! برى

فعال با ! فکر کنو نخَد سیاى يا بیرٍن ننتظرنن. چشو نن دیگٌ برم! آيان فًهیدم _
 .اجازى

بعد يو رفت ٍ نن فَرًا در رٍ پشت سرش بستو ٍ کلید رٍ تَی در چرخَندم تا در قفل 
بٌ سهت نبینا کٌ رٍی زنین نشستٌ بَد ٍ فنجَن دم نَش رٍ تَ دستش گرفتٌ بَد . شد

 :ٍ بَ نی کشید، رفتو ٍ فنجَن رٍ از دستش گرفتو ٍ تَی سینی گذاشتو ٍ گفتو

 !فعال ٍقت دننَش خَردن نیست _

 !ِا، چیکارم داری؟ نی خَام دننَشو رٍ بخَرم _

 !شهارى اٍن نرى غَل رٍ اٍل بدى _

 ننظَرت از نرى غَل کیارشٌ دیگٌ؟ _

 !نٌ پس، البد ننظَرم پدر جد بندى بَد_

 !آيان فکر کردم کیارش رٍ نیگی _

 !نبینا _

 «۰۴۱۳...»اصال شهارى ش رٍ حفظو یادداشت کن . باشٌ باشٌ االن بًت نیدم _
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با چند تا بَق صدای زنختش تَی . فَری شهارى رٍ تَی گَشیو زدم ٍ تهاس گرفتو
 :گَشو پیچید کٌ گفت

 !بفرنایید _

 :صدام رٍ نحل اپراتَر يا نازک کردم ٍ با حالت خاصی گفتو

 کهک رایانٌ با شها تهاس نی گیرم، شها ۱۳۱سالم عرض شد آقای نحترم، از اپراتَر  _
طی بیست ٍ چًار ساعت گذشتٌ بٌ سایت نانعتبری نراجعٌ کردید کٌ نَجب ٍرٍد 

ٍیرٍس نخربی بٌ رایانٌ شها شدى ٍ اگر کٌ ظرف يیجدى ساعت دیگٌ ٍیرٍس رٍ از بین 
نبرید، ٍیندٍز رایانٌ شها از بین نیرى ٍ بعد از اٍن يو، نرم افزاريا ٍ سخت افزاريای شها 

ٌ يای . نابَد نیشٌ ٍ باید این ٍیرٍس رٍ شناسایی ٍ از بین ببرید اگٌ کٌ بٌ رایانٌ ٍ برنان
ٍیرٍس یابی آشنایی دارید، نی تَنید خَدتَن این کار رٍ انجام بدید ٍ اگٌ کٌ تهایل 

 !دارید، نا با خدنات رایگان نی تَنیو این کار رٍ برای شها انجام بدیو

 يا؟ چی؟ _

 باز يو تکرار کنو؟ _

ٌ جَری تشخیص دادید کٌ رایانٌ ! نٌ _ ٌ جَری ٍیرٍس گرفتٌ؟ شها چ یعنی این کٌ اخٌ چ
 نن ٍیرٍس گرفتٌ؟

يهَن طَر کٌ قبال يو گفتو این ٍیرٍس از طریق ٍرٍد بٌ سایت نانعتبر ٍارد رایانٌ  _
شها شدى ٍ نا يو از طریق يهَن سایت تَنستیو افرادی رٍ کٌ بٌ این سایت نراجعٌ 

البتٌ این انر کانالً اختیاریٌ، اگٌ ! کردن رٍ شناسایی کنیو ٍ خرابی يا رٍ از بین ببریو
ٌ تَن ندارید، نشکلی ندارى ٍلی عَاقب بعد از اٍن يو برعًدى  تهایل بٌ ٍیرٍس یابی رایان

 .خدانگًدار! خَدتَنٌ
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ٌ ام دارم! نٌ صبر کنید _  نن االن باید چی کار کنو؟ کلی اطالعات داخل رایان

 «البد اطالعات نًهش يو عکس يای نبیناست کٌ باياشَن تًدیدش نیکنٌ»

 بسیار خب، قدم اٍل اینٌ کٌ شها بٌ اینترنت ٍصل بشید، ٍارد گَگل بشید ٍ برنانٌ _
«team viewer» االن رایانٌ شها در دسترسٌ؟. را در رایانٌ نصب کنید 

 .بلٌ فقط اجازى بدید تا سیستو رٍ رٍشن کنو _

 نن دى دقیقٌ دیگٌ با شها تهاس نی گیرم تا برنانٌ رٍ نصب کنید! بسیار خب _

 .باشٌ نشکلی ندارى_

گَشی رٍ قطع کردم ٍ چشهکی سهت نبینا کٌ با دين باز نن رٍ نگاى نی کرد، رٍٍنٌ 
 .کردم

 داری چی کار نی کنی؟ _

ٌ ی دٍم بازی ! گر صبر کنی ز غَرى، حلَا سازم _ فعال دننَش نَن رٍ بخَریو تا نرحل
 !شرٍع بشٌ

 :این بار بعد از خَردن یک بَق فَری گفت. دى دقیقٌ بعد دٍبارى شهارى گرفتو

 .بفرنایید _

ٌ ای کٌ قبال بًتَن گفتٌ بَدم رٍ نصب !  کهک رایانٌ يستو۱۳۱سالم اپراتَر  _ برنان
 کردید؟

ٌ ای کٌ شها گفتید نربَط بٌ کنترل از راى دٍرى _ برنانٌ ٍیرٍس یابی ! بلٌ، انا این برنان
 .نیست
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ٌ ی ٍیرٍس یابی رٍی رایانٌ شها نصب بشٌ _ شها با . البتٌ،از ابتدا يو قرار نبَد کٌ برنان
نصب این برنانٌ این انکان رٍ بٌ نا نی دید کٌ نحل ٍیرٍس رٍ شناسایی ٍ اٍن رٍ 

ٌ ای نی خَاد، اٍن يو ٍیرٍس . حذف کنیو چَن شناخت ٍیرٍس، یک ٍیرٍس یاب حرف
 !بٌ این خطرناکی

 باشٌ،االن باید چکار کنو؟ _

 .ٍارد برنانٌ بشید ٍ اٍن رٍ اجرا کنید! بسیار خب _

 خب؟ _

 .حاال شهارى ی سریالی کٌ داخل برنانٌ نَشتٌ شدى رٍ برام بخَنید _

_ «145... » 

ٌ ی دیگٌ، ٍیرٍس  _ خب از این جا بٌ بعدش رٍ در اختیار نا بگذارید تا چند دقیق
 .شناختٌ ٍ بٌ سرعت پاک نیشٌ

 نطهئنید کٌ درست نیشٌ؟ _

شها يو سعی کنید کٌ ٍارد سایت يای نانعتبر بٌ خصَص سایت يای فیــلتــر ! البتٌ _
 !شدى کٌ دارای عکس ٍ فیلو ٍ نطالب غیرقانَنی ٍ غیر شرعی يست، نشید

 .بلٌ حتها، انا نن یادم نهیاد کٌ ٍارد سایت ناشناس شدى باشو _

ٌ ی شها استفادى کردى باشٌ _ ٌ ای از رایان  .انکان دارى کٌ فرد دیگ

 .خدانگًدار. بٌ ير حال، نتشکر _

 :گَشی رٍ قطع کردم ٍ با ذٍق دست يام رٍ بٌ دست يای نبینا کَبیدم ٍ گفتو

 !باالخرى احهق بَدن این دلدار شها يو یٌ جایی بٌ درد خَرد! عالیٌ _
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 !يستی، نن ينَز نهی دٍنو داری چیکار نی کنی _

ٌ ی سَم _ ٌ ی نًایی! خب ٍ انا نرحل تَپ تَی زنین حریفٌ، ببین ٍ تهاشا ! یعنی نرحل
 !کن

بٌ سرعت شهارى ی سریالی رٍ کٌ گفتٌ بَد رٍ ٍارد برنانٌ کردم ٍ تَنستو کٌ از طریق این 
ٌ اش بشو ٌ ای کٌ نبینا گفتٌ بَد شدم ٍ . شهارى ی سریال، ٍارد رایان بٌ سرعت ٍارد پَش

ٌ ی عکس يا حذف شد! عکس يا رٍ پاک کردم نبینا ! قبل از این کٌ بتَنٌ کاری بکنٌ يه
با چشو يای گرد شدى ٍ دٍ تا شاخ رٍی سرش، بٌ صفحٌ نانیتَر زل زدى بَد ٍ باٍرش 

بعد از این کٌ از بًت در اٍند، نحکو نن ! نهی شد کٌ بٌ این سرعت يهٌ چیز تهَم بشٌ
رٍ بغل کرد، جَری کٌ احساس نی کردم اآلِن کٌ استخٍَن يام یکی یکی از جا در بیاد ٍ 

 :گفت

ٌ جَری این کار رٍ کردی؟! تَ تَی دنیا نهَنٌ نداری دختر _  چ

 !بٌ يهین راحتی _

تَ یٌ نًندس ٍاقعی يستی، باید اسهت تَ گینس با عنَان نًندس برتر جبت جًانی _
 !بشٌ

خیلی خب، حاال دیگٌ خَشحالی؟ نهی خَای ! تَی گینس فقط رکَرد يا جبت نیشٌ _
 گریٌ کنی؟

 ...يستی_

ٌ ی گَشی خشک شد ! شهارى ی کیارش بَد. با صدای گَشیو نگاى دٍ تانَن رٍی صفح
 :فَری حالت اپراتَر کهک رایانٌ رٍ بٌ خَدم گرفتو ٍ جَاب دادم

 . کهک رایانٌ بفرنایید۱۳۱اپراتَر  _
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صدای ناشی از خشو ٍ غضبش تَی گَشو پیچید کٌ با بیشترین تن صدا فقط فریاد 
 !نی زد

 این چٌ ٍضعشٌ خانَم؟ چرا عکس يای شخصی نن رٍ حذف کردید؟! اپراتَر ٍ زيرنار_

ٌ ی شها پاک کردیو! آقای نحترم لطفا تَيین نکنید _  !نا فقط ٍیرٍس يا رٍ از رایان

 !انا شها عکس يای نن رٍ حذف کردید _

نسبت بٌ نابَدی رایانٌ ! چَن کٌ دقیقا يهَن عکس يا عانل ٍیرٍس رایانٌ شها بَدى _
 !شها چند تا عکس يو خیلی نًو نیست

 !خیلی يو نًهٌ، نن در اٍن اپراتَرتَن رٍ ِگل نی گیرم حاال نیبینی _

 !حتها این کار رٍ بکنید _

 گَشی رٍ قطع کرد؟:  نبینا

 .آرى _

 !نزاحهت برات ایجاد نکنٌ _

 .نگران نباش، کاری نهی تَنٌ بکنٌ _

ٌ ای _  !يستی تَ نعرک

 نظرت؟ _

يیچ ٍقت این لطفت رٍ فرانَش نهی کنو ٍ قَل نیدم ! ٍای انگار کٌ دنیا رٍ بًو دادن_
 .کٌ دیگٌ بٌ ير کس ٍ ناکسی اعتهاد نکنو

 :بٌ سهت پنجرى ی رٍ بٌ درخت بید رفت ٍ نظارى گر برگ يای رقصانش شد ٍگفت
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ٍاقعا چرا این کار رٍ کردم؟ بعضی ٍقت يا از خریت خَدم نی خَام کٌ سر بٌ بیابَن  _
 .بذارم

ٌ ش گذاشتو ٍ گفتو  :بٌ سهتش رفتو ٍ دستو رٍ رٍی شَن

ٌ ت باعخ شدى کٌ از ! این خریت نبَد _ این عشق بَد کٌ با يــ ـَس نعشَق
احساساتت نتنفر بشی؛ چَن احساسات تَ پاک بَدى ٍ اٍن چیزی جز يدف خَدش 

 .جلَی چشهاش رٍ نگرفتٌ بَد

 يستی؟ نیشٌ ازت یٌ چیزی یپرسو؟ _

 .اٍيَم _

 ...بٌ نظرت نًیار يو نحل کیارش _

اٍن چنین آدنی . نن يیچ ٍقت نهی تَنو در نَرد نًیار بد فکر کنو! نٌ نبینا، يرگز _
 !نبَد کٌ بخَاد احساسات نن رٍ بٌ بازی بگیرى

 يستی اٍن تَ رٍ ظالهانٌ ريا کرد، چطَر نی تَنی این قدر ازش طرفداری کنی؟ _

 .احساس نی کنو يهسرشو. چَن قلبو تَی دستشٌ، احساس نسئَلیت نی کنو _

 !خَايش نی کنو خَدت رٍ گَل نزن _

ٌ ی عقد نیست _ ، خیلی از زن ٍ شَيريای عقد کردى ای يستن کٌ خطبٌ  ازدٍاج بٌ خطب
ٌ ای، رٍزشَن رٍ شب نی کنن ٍ  عقد بینشَن جاری شدى ٍلی ير کدٍم با فکر کس دیگ

در عَض دختر ٍ پسر جٍَنی کٌ بٌ عقد يو در نیَندن ٍلی بٌ انید رسیدن بٌ نکاح يو، 
 !رٍزگار نی گذرٍنن

 این یعنی این کٌ نًیار رٍ بخشیدی؟ _
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ٌ ای بٌ دل ندارم _  .ازش ناراحتو؛ انا کین

 !تَ خیلی نًربَنی، چَن قلبت خیلی بزرگٌ _

 !نٌ قلب نن بزرگ نیست، فقط برای اٍن جا دارى _

 پس نن چی؟ _

 !شها کٌ تاج سرید _

حتی اٍن قدر جَن تَی بدنو نبَد . با صدای گَشیو، نجبَر شدم الی پلک يام رٍ باز کنو
باالخرى با چشو يای بستٌ، دستو رٍ دراز . کٌ بخَام دستو رٍ دراز کنو ٍ گَشیو رٍ بردارم

کردم تا بٌ پاتختی برسٌ ٍ با لهس انگشت يای دستو، گَشیو رٍ پیدا کردم ٍ با صدای 
 :گرفتٌ ناشی از يفت ساعت خَاب شب، جَاب دادم

 بلٌ؟ _

 سالم سر کار خانَم يهتیان؟ يستی يهتیان؟ _

 .بلٌ خَدنو _

ٌ ی کاری شها پس از بررسی ننتخب . از شرکت آریا گستر با شها تهاس نی گیرم _ رزٍن
 .اگٌ کٌ تهایل بٌ کار دارید، انرٍز ساعت دى برای نصاحبٌ تشریف بیارید! شدى

نحل نلخ از جام پریدم ٍ نَيای تَ صَرتو رٍ کنار زدم ٍ با خَشحالی کٌ تَی صدام 
 :نهایان بَد گفتو

 .یعنی این کٌ، نطهئن باشید کٌ نیام! حتها! بلٌ چشو _

 .خدانگًدار _
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گَشی رٍ قطع کردم ٍ بٌ سهت رٍشَیی رفتو ٍ نَيام رٍ با کش، دم اسبی بستو ٍ بٌ 
رفتو ٍ . نانان تَی آشپزخَنٌ بَد ٍ داشت ظرف يا رٍ نیشست. سهت آشپزخَنٌ رفتو

 !از پشت سر بغلش کردم کٌ جیغش بٌ يَا رفت ٍ کلی ترسید

 دخترى ی چشو سفید چی کار نی کنی؟ _

 !فکر نهی کردم کٌ بترسید! ای ٍای ببخشید _

 !تَ کٌ نن رٍ کشتی _

 .در عَض خبر خَبی دارم _

 ...چی شدى؟ تَ فقط در یک صَرت این قدر ذٍق نی کنی _

 .یک دفعٌ با بًت برگشت ٍ تَ چشو يام خیرى شد

 !نکنٌ اٍن از خدا بی خبر زنگ زدى؟ ٍای خدای نن نٌ _

 .قرارى انرٍز برم نصاحبٌ برای شرکت! ٍا نانان جَن این چٌ حرفیٌ؟ نخیر _

 یعنی چی؟ یعنی این کٌ دیگٌ نی تَنی بری سر کار؟ _

خیلی دٍست ! تَ رٍ خدا دعا کنید برام کٌ قبَلو کنن. نٌ، فعال قرارى برم نصاحبٌ کنو _
 !دارم برم سر کار

ِا چطَر شد؟ تَ کٌ نی گفتی نن دٍست ندارم برم سر کار؟ اصال دٍست نداشتی بری  _
 !شرکت رٍ ببینی؟

ٍلی يهین کٌ ٍارد شرکت شدم با خَدم گفتو ای کاش نن يو یکی از ! نهی دٍنو چرا _
 !کارننديای این شرکت نی شدم
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ٌ ات رٍ بخَر ٍ اٍن داداش ! ان شاءهلل، ير چی کٌ خیرى پیش بیاد _ بشین صبحَن
 .انرٍز باید برى بانک. خَابالَت رٍ يو بیدار کن

 بانک برا چی؟ _

ٌ ی دانشگايش _ این ترم بابا نتَنست پَل جَر کنٌ، نجبَریو کٌ . ٍاسٌ پرداخت شًری
 .از پس اندازنَن استفادى کنیو

ٍلی بابا يیچ ٍقت بٌ حساب پس اندازش دست نهی زد، حتهًا این دفعٌ يو خیلی  _
 !نجبَر شدى

دیشب گفت کٌ کالس يای . آرى، بابات رٍ کٌ نی شناسی، تا نجبَر نشٌ حرف نهی زنٌ _
حقَق این نايش رٍ يو ينَز بٌ حساب . خصَصیش کنسل شدى ٍ دیگٌ برگزار نهیشٌ

 .نریختن

 .ناناِن نن، خَدت رٍ ناراحت نکن يهٌ چیز درست نیشٌ _

ٌ ی فنجَن کردم ٍ پشت لقهٌ نَن ٍ پنیر گردٍم خَردم ٍ بٌ سهت اتاق  چایی رٍ رٍٍن
يهین کٌ در رٍ باز کردم، احساس کردم ٍارد بازار شام شدم؛ در کهد لباسش . يَنن رفتو

باز بَد ٍ کلی رخت ٍ لباس ازش آٍیزٍن بَد، رٍی زنین کلی دفتر ٍ کتاب ٍ جزٍى ریختٌ 
ٌ ی اتاق افتادى بَد خَدش يو بٌ صَرت ! بَد، لپ تاپ ٍ شارژر ٍ يندزفریش يو گَش

ٌ الی دست ٍ پاياش پیچ خَردى بَد جلَتر ! دنر رٍی تختش خَابیدى بَد ٍ پتَش الب
سرش رٍ کج رٍی بالشت گذاشتٌ بَد کٌ باعخ شدى بَد، لبش باال . رفتو تا بیدارش کنو

 !با دیدنش خندى م گرفت، این بشر تَ خَاب يو کارياش نسخرى است. ٍ پایین بشٌ

 :سرم رٍ نزدیکش بردم

 !يَنن، يَنن بلند شَ _
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 !حتی کَچیک ترین صدایی يو ازش بلند نشد

ٌ ت رٍ بریزی بٌ حساب . پاشَ لنگ ظًرى! يَنن با تَام يا _ نگٌ نهی خَایی شًری
 دانشگاى؟

با دست نحکو ! نٌ نحل این کٌ باید با حرکات سانتریفیَژی از خَاب بیدارش کنو
ٌ ای چرخاند. تکَنش دادم  .این بار فقط یٌ غلتی زد ٍ سرش رٍ سهت دیگ

 !پاشَ دیگٌ! آيای يَنن _

 !کاری نی کنو کٌ خَاب از چًار جًت بدنت بٌ صَرت دٍ بپرى بیرٍن! االن نشَنت نیدم

ٌ ی یخ يا رٍ از سر تا  رفتو ٍ از تَی یخدٍن یخچال، یخ يای قالبی رٍ بیرٍن اٍردم ٍ يه
 :پاش خالی کردم کٌ شصت نتر از جاش پرید ٍ فریاد نی زد

 !کهکو کنید! کهک! چی شدى؟ نن کجام؟ ٍای یخ کردم _

یٌ کو کٌ بٌ خَدش اٍند ٍ ظرف قالب . نن يو بًش نگاى نی کردم ٍ يرير نی خندیدم
با نیت این کٌ نن رٍ بٌ قتل حتهی . یخ رٍ تَی دستو دید، نتَجٌ شد کٌ کار ننٌ

 :برسَنٌ، بٌ سهتو نی دٍید ٍ نی گفت

 !يستی این دفعٌ دیگٌ قَل نیدم بکشهت، خَنت حالل شدى _

نانان با ٍحشت از اتاق ! نن يو با صدای بلند نی خندیدم ٍ از دستش فرار نی کردم
 :بیرٍن اٍند ٍ با دیدن نا دٍتا شرٍع کرد بٌ غرغر کردن

ٌ ان! ای خدا نگاى کن اٍضاع نن رٍ _ آخٌ این چٌ ٍضعش؟ ناسالنتی ! انگار بچٌ دٍسال
کی نی خَایید بزرگ بشید؟کی نن از دستتَن ! يرکدٍنتَن نزدیک شصت سالتَنٌ

ٌ سر يهدیگٌ نی ذارید؟  نی تَنو آسایش داشتٌ باشو؟ آخٌ چٌ قدر سرب
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َ گندٍی آقا رٍ بشَرم، از خَنو گذشت  باالخرى با تَافق این کٌ نن انرٍز جَراب يای ب
 !ٍگرنٌ دست بردار نبَد ٍ نی خَاست تا فردا صبح دنبالو کنٌ

ٌ ی کاری، سهت اتاقو رفتو یٌ . با حس خَشحالی ٍ کهی يو استرس ناشی از نصاحب
ٌ ی طَسی رنگ ترکیب شدى بَد ٍ با یٌ شال طَسی ٍ شلَار  نانتَی نشکی کٌ با پارچ

نشکی، انتخاب کردم ٍ یٌ آرایش خیلی نالیو با رژ قًَى ای رنگ کٌ با رنگ چشهو 
ٌ ی نشکی م رٍ برداشتو ٍ با خداحافظی از نانان،  يهرنگ بَد زدم ٍ کیف یک طرف

 .سهت حیاط قدم برداشتو

 کجا با این عجلٌ؟: يَنن

 !بٌ بعضی يا نربَط نهیشٌ _

 !با بزرگ ترت درست صحبت کن! خجالت بکش _

 از کی تا حاال تَ بزرگ تر نن شدی؟! اٍيَ _

 !از ٍقتی کٌ تَ بچٌ شدی ٍ صبح يا داداشت رٍ با یخ بیدار نی کنی _

 .دٍبارى با یادآٍری صبح خندى م گرفت کٌ باعخ شد يَنن اخو ياش تَ يو برى

 نی خَایی بری بانک؟ _

 .آرى _

 .پس بیا بايو بریو، ننو نی خَام برم شرکت _

 .بریو _

 .تَی يَای دلنشین صبح، بٌ اٍن زیبایی، پیادى؛ يهراى با داداش رايی شدیو

 يستی؟ _
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 بلٌ _

 بٌ نظرت این کاری کٌ نیری خَبٌ؟ _

فعالً نی خَام برم برای . نهی دٍنو، ينَز نعلَم نیست کٌ استخدام نیشو یا نٌ _
 .نصاحبٌ

 اگٌ نصاحبٌ رٍ قبَل بشی، نیری سرکار؟ _

نصاحبٌ کنو، !دیٍَنٌ نیستو کٌ الکی برم ندارکو رٍ نشَن بدم! خب نعلَنٌ کٌ آرى _
 !بعد کٌ قبَل شدم نرم

 نٌ ننظَرم اینٌ کٌ ٍاقعًا دٍست داری بری سرکار؟ _

. ير کسی بعد از کلی درس خَندن، آرزٍش اینٌ کٌ یٌ جای خَب نشغَل بٌ کار بشٌ _
 .حاال يو کٌ این نَقعیت خَب برام پیش اٍندى، بًترى کٌ برم

 !کاشکی نن يو نی تَنستو برم سرکار _

 .َدرِست کٌ تهَم بشٌ، سربازی يو کٌ بری، تَ يو نیری سر کار عجلٌ نکن _

 نظرت چیٌ کٌ دانشگاى رٍ ٍل کنو برم سربازی؟! نیگو يستی _

خَدت تنًایی بٌ این نتیجٌ رسیدی؟ فعال درست رٍ تهَم کن برای سربازی ! ِا نٌ بابا _
 !رفتن دیر نهیشٌ

 :بٌ بانک رٍبرٍم خیرى شدم ٍگفتو

 نگٌ نهی خَاستی بری بانک؟! يَنن _

 .اٍيَم _
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 !خب بانک کٌ يهین جاست _

 .آرى ٍلی فعال نی خَام بايات بیام شرکت _

 چی؟ برای چی؟ _

 .این جَری بًترى _

اٍن ٍقت، يو ٍقت . نسخرى بازی در نیار، برٍ کارت رٍ انجام بدى ٍگرنٌ دیرت نی شٌ_
 .اداری بانک تهَم نیشٌ يو دانشگاى

 ...آخٌ _

 .فعالً خداحافظ _

 .بٌ سالنت نَاظب خَدت باش _

ٌ ی پیادى رٍی رٍ نداشتو سریع، یٌ تاکسی گرفتو ٍ تا شرکت، با تهاشای . دیگٌ حَصل
ٌ ی ناشین سرگرم شدم  .خیابَن يا از شیش

 .يهین جا نگٌ دارید، نهنَن _

 .بٌ سالنت _

ٌ ی نصاحبٌ برای استخدام شدن تَی یٌ شرکت،  یٌ کو دلشَرى داشتو، تا بٌ حال تجرب
ٌ م گذاشتو ٍ با صدا يَای درٍن . اٍن يو چنین شرکتی رٍ نداشتو دستو رٍ رٍی سین

دٍبارى يهَن نگًبانی کٌ . شش يام رٍ، بیرٍن فرستادم ٍ قدم درٍن شرکت گذاشتو
ٍگرنٌ باز ! خدا رٍ شکر. یَنیفرم پَشیدى بَد رٍ دیدم انا از اٍن نگًبان ٍراج خبری نبَد

ٌ ی آسانسَر رٍ . نن يو اعصاب این جَر آدم يا رٍ ندارم. يو بايام کل کل نی کرد دکه
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ٌ ی بیست ٍ یکو رسیدم ٍ ٍارد ٍاحد نَرد نظر شدم ننشی کٌ رٍز قبل . زدم ٍ بٌ طبق
 :نن رٍ دیدى بَد ٍ بايام آشنایی داشت، با سالم نن سالم گرنی کرد ٍ گفت

 برای نصاحبٌ اٍندید؟ _

 .بلٌ _

 .تشریف داشتٌ باشید االن يهاينگ نی کنو _

ننشی يو گَشی تلفن رٍ برداشت ٍ با گرفتن دٍ . تشکری کردم ٍ رٍی صندلی نشستو
 :تا شهارى گفت

 ...آقای صالحی، خانَم _

 :رٍ کرد بٌ نن ٍ گفت

 نعذرت نی خَام فانیلی تَن چی بَد؟ _

 .يهتیان يستو _

 .خانَم يهتیان تشریف اٍردن برای نصاحبٌ _

_ ... 

 .بلٌ چشو، تا نیو ساعت دیگٌ يو با شرکت کیانًر جلسٌ دارید فرانَش نشٌ _

 :گَشِی تلفن رٍ سرجاش گذاشت ٍگفت

 .شها نی تَنید برید داخل _

 .نهنَن _
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چیزی کٌ نی دیدم باٍر کردنی . با چند ضربٌ بٌ در ٍ شنیدن صدای بفرنایید، داخل شدم
يهَن نرد بی ادب ٍ ازخَدراضی کٌ دیرٍز جلَی نگًبانی دیدى بَدم، االن درست ! نبَد

 .ير دٍ با دين باز يو دیگٌ رٍ نگاى نی کردیو! رٍبرٍم بَد

بازم شها؟ یعنی این شرکت این قدر بدٍن رئیس ٍ کارنند نَندى کٌ باید از  _
ٌ ی استخدانی استفادى کنٌ؟  نگًبان ياش برای نصاحب

 :پَزخندی زد ٍ گفت

بندى نگًبان این جا نیستو، . خیر خانَم نحترم، فکر نی کنو کٌ یٌ اشتبايی رخ دادى _
 !نن آریا صالحی يستو، ندیر داخلی شرکت

غیر قابل باٍر بَد برام، نطهئن بَدم کٌ اگٌ یٌ نَر انیدی يو نسبت بٌ استخدام تَی 
 !این شرکت داشتو، االن دیگٌ باید کَر شدى باشٌ

 !خَشبختو آقای صالحی _

 !بفرنایید بشینید، حاالحاال يا با يو کار داریو _

ٍا، چی نیگٌ این؟ نگٌ این جا زندان ِاٍینٌ ٍ نن يو نجرم؟ نکنٌ بخَاد ساٍاکی بازی 
 در بیارى سالخیو کنٌ؟

شها ندرک کارشناسی تَن رٍ از . خب خانَم يهتیان، نن ندارکتَن رٍ چک کردم _
 دانشگاى صنعتی تًران گرفتید؟

 .بلٌ _

 سابقٌ ی کاری دارید؟ قبالً جایی نشغَل کار شدید؟-

 .نٌ _
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 :پَزخندی زد ٍ دٍبارى بٌ ندارک رٍبرٍش خیرى شد ٍ این بار پرسید

ٌ  حال پرٍژى ی برنانٌ نَیسی انجام دادید؟ _  تا ب

 .تَی دانشگاى، بلٌ ٍلی بعد از اٍن نٌ _

 چٌ نَع برنانٌ نَیسی انجام نی دید؟ _

_ c++ ،html ،androidبا فَتَشاپ يو کار نی کنو ،. 

 يو آشنایی دارید؟ PYTHON با زبان _

ٌ  ای نٌ، ٍلی نی تَنو از پسش بر بیام _  .بٌ صَرت حرف

 .خَبٌ، ٍلی باید نهَنٌ کاريات رٍ ببینو _

 .پرٍژى يایی کٌ قبالً برنانٌ نَیسی کردم رٍ براتَن نیارم. باشٌ _

 !بسیار خب، خَبٌ _

 :یٌ تای ابرٍش رٍ باال برد ٍ گفت

 شها نجردید یا نتايل؟ _

 !نهی دٍنستو چی بگو. سرم رٍ پایین اٍردم

 .فکر نی کنو نتايل باشید، آخٌ حلقٌ تَی دستتَنٌ _

 :حلقٌ داخل انگشتو رٍ تکَن دادم ٍگفتو

 !نن نتعًدم! يیچ کدٍم _

 .صدای خندى ی زجر آٍرش گَشو رٍ اذیت کرد
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 ندل جدیدى؟ _

 .اگٌ سَال ياتَن تهَم شدى نن دیگٌ برم _

 !تازى دارم با فرنایشات شها سرگرم نیشو. نٌ، تشریف داشتٌ باشین _

 .اگٌ سَال ياتَن در نَرد کار نیست، بًترى نن برم _

 !کجا با این عجلٌ؟ بشین یکو با يو گپ بزنیو _

 :با چشو ٍ ابرٍ بٌ انگشتر تَی دستو اشارى کرد ٍ گفت

 ایشَن االن کجان؟ تشریف دارن؟! در نَرد آقای نتعًد _

آقای نحترم اگٌ شها این قدر بیکارید کٌ با این نَع سَال ٍ جَاب کردن ٍقت  _
 !نی گذرٍنید انا نن نیستو، باید برم

با این اٍصاف ٍ نشغَلیت يا ! پس نشغَلیت کاری زیادی دارید! بٌ بٌ سرکار خانَم _
ٌ جَری نی خَاید بیاید سرکار؟ نکنٌ از این آقایی کٌ باياشَن نتعًد شدید، بچٌ دارید  چ

ٍ  خشکش کنید؟  ٍ باید برید تر  

دلو نی خَاست يهین االن بلند شو ٍ . از شدت خشو ٍ عصبانیت، صَرتو قرنز شدى بَد
دیگٌ برام نًو نبَد کٌ بٌ این کار نیاز دارم، ! گلدٍن رٍی نیزش رٍ بکَبَنو تَی صَرتش

. دیگٌ نهی خَاستو بیشتر از این تحقیر يای کسی کٌ حتی نهی شناسهش رٍ تحهل کنو
 :با تحکهی کٌ از خَدم سراغ نداشتو از رٍی صندلی بلند شدم ٍ گفتو

فکر نی کنو يهَن شغل شریف نگًبانی ٍ فَضَلی بیشتر بًتَن نیاد تا یٌ نسئَلیت  _
خدانگًدار آقای بٌ ! بٌ این بزرگی نحل ندیریت داخلی کٌ افراد الیقی رٍ نی طلبٌ

 !اصطالح ندیر
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بٌ سهت در رفتو ٍ دستگیرى در رٍ بٌ سهت پایین کشیدم کٌ صدای زنختش نن رٍ 
 :سرجام نیخکَب کرد

فقط دعا کن کٌ این جا استخدام نشی ٍگرنٌ نهی ذارم یٌ آب خَش از گلَت پایین  _
باید جایگايت رٍ بًت یادآٍری . نطهئن باش تَيین انرٍزت بی جَاب نهی نَنٌ! برى

 !کنو خانَم بٌ اصطالح زرنگ

ير چند کٌ االن فرم استخدانی نن زیر دست ! بلٌ خب، حقیقت یٌ نقداری تلخٌ _
 .شهاست ٍ نی تَنید بٌ راحتی ردم کنید، ٍلی دیگٌ برام ايهیتی ندارى

 :خندى ی سر شَقی کرد ٍ گفت

 .شاید _

. پَزخندی نحارش کردم ٍ با حرص از اتاق خارج شدم ٍ بٌ سهت آسانسَر يجَم بردم
ٌ طَر بٌ خَدش اجازى نیدى با نن این طَری صحبت کنٌ؟ اصال اٍن چٌ حقی دارى؟  چ

فکر کردى چَن ندیریت داخلی یٌ شرکت پیزٍریٌ، نی تَنٌ يرچی کٌ دٍست داشت 
 نحارم کنٌ؟

. نهی خَاستو کٌ با این ٍضعو برم خَنٌ. حتی یادآٍری حرف ياش يو برام سنگین بَد
برای يهین تصهیو گرفتو با اتَبَس برم تا يو این کٌ تا رسیدن بٌ ایستگاى اتَبَس رٍ 

پیادى  رٍی حالو رٍ سر جا نی اٍرد ٍ از . پیادى رٍی بکنو ٍ يو اینکٌ دیر تر بٌ نقصد برسو
ٌ ای بٌ حرف ياش فکر کنو؛ ٍلی ذينو . عصبانیتو کو نی کرد دٍست نداشتو کٌ حتی جانی

رٍ بدجَر درگیر خَدش کردى بَد،نن با انید استخدام تَی یٌ شرکت سرشناس پا داخل 
. دفترش گذاشتو ٍ اٍن با نن این جَری رفتار کردى بَد ٍ این اصالً برام خَشایند نبَد

بٌ ایستگاى اتَبَس رسیدم؛ رٍی صندلی يای ایستگاى نشستو ٍ سعی کردم کٌ ذينو رٍ 
اتَبَس رٍبرٍی . بٌ چیزيای دیگٌ نشغَل کنو تا یاد اتفاقات چند دقیقٌ پیش نیفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  129  

ایستگاى نتَقف شد ٍ سیلی از افراد، از اتَبَس خارج شدن ٍ چند نفری از افراد داخل 
نن يو از رٍی صندلی بلند شدم ٍ بٌ سهت اتَبَس رفتو ٍ . ایستگاى يو سَار شدن

رٍی صندلی کنار پنجرى ی اتَبَس نشستو ٍ نحل يهیشٌ، بٌ ننظرى ی بیرٍن خیرى شدم 
با . ٍ دٍبارى غرق در افکارم بَدم کٌ صدای جیغ خانهی، نن رٍ بٌ سهت خَدش کشَند

 :بلندترین ُتن صدایی کٌ نیشٌ از یک خانَم سراغ داشت فریاد نیزد

ٌ دار! آقا نگٌ دارید _ آقا ! کیفو رٍ یٌ از خدا بی خبری زدى! بدبخت شدم! آقا تَ رٍ خدا نگ
 !آقا نگٌ دار! کل زندگیو تَش بَد! دار ٍ ندارم رٍ زدن! بیچارى شدم! تَ رٍ خدا نگٌ دار

ٌ ای کل اتَبَس رٍ برداشت يرکسی یٌ چیزی نی گفت؛ یٌ نفر سعی در آرٍم . يهًه
کردنش رٍ داشت، یٌ نفر بًش دلداری نیداد ٍ یٌ نفر بًش نی گفت کٌ البد جایی 

انا دیگٌ چیزی نهی شنید، فقط نی خَاست کاری رٍ کٌ االن از ! انداختی ٍ حَاست نبَدى
 !طریق نغزش بًش دستَر نیدى ٍ يشداريا بًش ننتقل نیشٌ رٍ انجام بدى

یک لحظٌ با خَدم ! باالخرى اتَبَس پشت چراغ قرنز ایستاد ٍ زن نال باختٌ پیادى شد
فکر کردم کٌ اگٌ ٍاقعًا کیف این زن دزدیدى شدى باشٌ، چی بٌ سر این زن نیاد؟ ٍ این 

کٌ ٍاقعًا چٌ کسی نی تَنٌ این کار رٍ کردى باشٌ؟ یعنی یٌ آدم چقدر نی تَنٌ ارزش ٍ 
ٍاقعًا بین ! نقام خَدش رٍ پایین بیارى ٍ بٌ اشرف نخلَقات بَدن خَدش تَجًی نکنٌ

 این يهٌ آدم، نقصر کیٌ؟

شاید نقصر فردیٌ کٌ بدٍن این کٌ بخَاد، از درٍن یک خانَادى ی فقیر چشو باز کردى ٍ 
بٌ خاطر پر کردن شکو خَدش ٍ خانَادش، ٍ نریضی احتهالی نادرش ٍ خرج دکتر ٍ 

شاید . دارٍ ٍ تالش برای حفظ خانَادش، دست بٌ ير کاری ٍ شاید يو دزدی زدى باشٌ
يو نقصر زنیٌ کٌ از انَالش نراقبت نکردى ٍ بٌ خاطر اعتهادی کٌ بٌ يهَطن يای 

ٌ ی  خَدش دارى، حاضر شدى کٌ تهام دارایی ش رٍ داخل کیفش بذارى ٍ سَار یٌ ٍسیل
ٌ ی عهَنی نحل اتَبَس بشٌ شاید يو نقصر پلیس ٍ نیرٍی اننیتی کشَرى کٌ . نقلی
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ٌ ی دزديای شًر رٍ دستگیر ٍ تَی بازداشتگاى شَن جا نهیدن شاید يو نقصر دٍلت ! يه
ٌ ی فقر رٍ از جانعٌ نهی کنٌ تا کسی يو نجبَر بٌ دزدی نشٌ، ٍ شاید  ٍ حکَنتٌ کٌ ریش

نَعی کٌ در حد تَانو بٌ افراد نیازنندی کٌ نحتاج یٌ لقهٌ نَن ! آرى نن! يو نقصر ننو
! شب يستن انا با آبرٍ زندگی نی کنن ٍ دستشَن جلَی کسی دراز نیست، کهک کنو

اگر نن در حد تَانو بٌ یکی از این نَع افراد کٌ در کل جانعٌ يو کو نیستند، یاری 
يهَن لحظٌ ! نی رسَندم، شاید دیگٌ جانعٌ کسی رٍ با عنَان افراد نیازنند نهی شناخت

تَی دلو بٌ خَدم قَل دادم کٌ اگٌ یٌ رٍزی سرکار رفتو، بخشی از اٍلین حقَق کاری ٍ 
 !دست رنج خَدم رٍ بٌ یٌ نیازنند بدم

ٍارد کَچٌ . با دیدن اسو خیابَنی کٌ نشَن ديندى ی نقصد بَد، از اتَبَس پیادى شدم
 .شدم ٍ رٍبرٍی در ایستادم

پَزخندی بٌ خَدم زدم ٍ کلید رٍ تَی در انداختو ٍ « چٌ رٍز خَبی بَد ٍاقعاً ! يَف»
نانان ٍسط سالن نشستٌ بَد ٍ چرخ خیاطی قدیهی جلَش . ٍارد خَنٌ شدم

ٌ ی حریر زرشکی رنگی بَد عینکش رٍ نَک . خَدنهایی نی کرد ٍ نشغَل دٍختن پارچ
بینیش گذاشتٌ بَد ٍ با دقت تهام بٌ ضربات پی در پی سَزن چرخ خیاطی خیرى نگاى 

 .نی کرد

 .سالم نانان _

 .سالم عزیزم، خستٌ نباشی _

 .کنارش نشستو ٍ با دستو پارچٌ حریر رٍ زیر ٍ رٍ کردم

 !نهنَن، انگار دٍبارى بٌ یاد قدیو يا دارید خیاطی نی کنید _

ٌ ت سحر . آرى، دلو کٌ تنگ شدى بَد برای خیاطی _ ٌ ش يو بٌ خاطر دخترعه انا جرق
 !بَد
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 سحر؟ برای چی؟ _

دٍ ساعت پیش زنگ زد، گفت کٌ عرٍسی ساحل یٌ چند رٍز دیگٌ است ٍ خَاست  _
ٌ ای کٌ قبال پیشو داشت رٍ براش بدٍزم نعلَم نیست کٌ اگٌ سحر زنگ نزدى بَد . پارچ

 !کی نی خَاستن بًهَن خبر بدن کٌ عرٍسی ساحلٌ

 .اٍيَم _

ٌ ی خَشگل بخر تا برات یٌ لباس خَشگل بدٍزم _  .تَ يو انرٍز برٍ بازار ٍ یٌ پارچ

 .نن عرٍسی بیا نیستو! نیازی نیست _

ِا ینی چی؟ نی خَای نیای عرٍسی کٌ تا چند سال بعدش نن سر کَفت نیَندن تَ بٌ  _
ٌ ت رٍ از طرف نانان جَن ٍ عهٌ خانَنت بخَرم؟ البد بعدش يو  عرٍسی دخترعه

برای این کٌ ! نی شینن نیگن دخترى افسردى شدى افتادى گَشٌ خَنٌ کٌ نیَندى عرٍسی
 :فقط بٌ این بحخ خاتهٌ بدم گفتو

 .باشٌ نی خرم _

 راستی نصاحبٌ چی شد؟ قبَل شدی؟ _

ٌ ی لعنتی دٍبارى چًرى ٍ پَزخند يای ٍقت ٍ ! آخ دٍبارى یادم افتاد بٌ اٍن نصاحب
 .بی ٍقت پسرى ی احهق جلَ چشو يام تداعی شد

 .ينَز نشخص نیست قرارى شد زنگ بزنن! آرى خَب بَد _

دلو بدجَر يــ ـَس . حاال پاشَ برام یٌ چایی دم کن. ان شاءهلل کٌ قبَل نیشی عزیزم _
 !چایی يای دم کردى ی تَ رٍ کردى

 .چشو، بٌ رٍی چشو _
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بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو ٍ یٌ پیهانٌ چایی ٍ کهی گل بًارنارنج داخل قَری ریختو ٍ آب 
ٌ ی قَری کردم ٍ بعد از پر شدنش، رٍی سهاٍر گذاشتو تا دم بکشٌ  .سهاٍر رٍ رٍٍن

 خَدم رٍ رٍبرٍی آینٌ دیدم. داخل اتاقو رفتو ٍ لباسام رٍ عَض کردم

 چطَر اجازى دادی کٌ بًت تَيین کنٌ؟چرا جَابش رٍ ندادی؟ _

 چی کار نی تَنستو بکنو؟ اگٌ جَابش رٍ نیدادم چٌ فرقی با اٍن داشتو؟ _

 !انا اٍن تَ رٍ تحقیر کرد، یٌ جَرایی بًت تًهت زد _

یٌ جَرایی . برام ايهیتی ندارى، نن تَی این چند سال حرف يای رکیک تر از این شنیدم _
 .دیگٌ نحکو شدم

! تَ آدم نغرٍری بَدی؛ ٍلی بٌ خاطر یٌ نرد غریبٌ غرٍرت زیر پا لٌ شد! يستی _
چرا ازش نتنفر ! حرف يای دیگران رٍ کٌ از رٍی ترحو یا از رٍی کنایٌ بَد رٍ شنیدی

 نهی شی؟

صد سال دیگٌ يو . دٍستش دارم، نهی تَنو از عشقو نتنفر باشو! دٍستش دارم لعنتی _
 !کٌ بگذرى باز يو دٍسش دارم

با نشت بٌ آینٌ نی کَبیدم ٍ با التهاس بٌ يستی داخل آینٌ، کٌ با تهسخر نگايو 
! بگٌ کٌ اٍن يو نن رٍ دٍست دارى. نی کرد، نی خَاستو کٌ بًو بگٌ کٌ اٍن بر نی گردى

ٌ ی این چیزيایی کٌ درنَردش نیگن درٍغٌ  !بگٌ کٌ يه

اشک يام نحل آبشاری کٌ بعد از گذر از سنگالخ يای بسیار تیز ٍ برندى کٌ دٍرن 
ٌ م نشست ٌ ای بی انتًا يستن، فرٍد اٍند ٍ رٍی گَن دٍبارى با بٌ یادآٍری اینکٌ ! رٍدخَن

کسی کٌ عاشقانٌ دٍستش دارم، االن در کنار يهسرش رٍزگار نی گذرٍنٌ قلبو بٌ درد 
 .دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو ٍ فشار خفیفی بر اٍن ٍارد کردم! اٍند
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این اشک يای تَ، این درد عهیقی کٌ بٌ قلبت ٍارد ! چرا نهی فًهی لعنتی، اٍن زن دارى _
تَ حق نداری بٌ یک نرد زن دار فکر ! نیشٌ، يهٌ ٍ يهٌ گنايیٌ کٌ با پات نَشتٌ نیشٌ

 !کنی

 !شاید يهٌ ی این يا درٍغٌ! انا از کجا نعلَم، شاید زن ندارى _

یادت بیاد، بٌ یاد بیار رٍزی رٍ کٌ بابا با عصبانیت، ٍارد خَنٌ شد ! احهق نباش يستی _
ٌ ی  ٍ با خشو ٍ غضب ٍ صَرتی برافرٍختٌ ٍ قرنز شدى ٍارد خَنٌ شد ٍ بٌ تَیی کٌ گَش

خَنٌ کز کردى بَدی ٍ ندام ٍ با صدا اشک نی ریختی ٍ یادگاری يای نًیار رٍ تَی 
دستت گرفتٌ بَدی ٍ ندام صداش نیزدی ٍ از ترس این کٌ نبادا براش اتفاقی افتادى 

جلَ اٍند ٍ پاکتی کٌ تَی دستش بَد رٍ بٌ سهتت ! باشٌ، بٌ خَدت نی  نی لرزیدی
 :گرفت ٍ گفت

داری برای چی گریٌ نی کنی؟ بٌ خاطر کی گریٌ نی کنی؟ چرا این قدر تَ سادى ای  _
دختر؟ این کسی کٌ تَ سنگش رٍ بٌ سینٌ نی زنی ٍ داری براش زار نی زنی، االن دارى 

ٌ ی نا کلک ! تَی بًترین تاالر لندن با زن خارجیش جشن عرٍسی برپا ني کنٌ اٍن بٌ يه
ٌ ی نا درٍغ گفت  !اٍن یٌ شیاد بیشتر نبَد! زد، اٍن بٌ يه

بعد يو کنار دیَار نشست ٍ دستش رٍ رٍی سرش گذاشت ٍ با غهی عهیق کٌ خَدش 
 :رٍ نقصر نی دٍنست گفت

ٌ م رٍ  _ چرا نن این قدر سادى بَدم؟ چٌ جَری بًش اعتهاد کردم ٍ خَاستو جگر گَش
 تقدیهش کنو؟

حرف يای بابا نحل پتک تَی سرت فرٍ نی رفت، نهی خَاستی باٍر کنی، نهی خَاستی 
 :دیگٌ بشنَی، دست يات رٍ رٍی گَِشت گذاشتٌ بَدی ٍ فریاد نی زدی
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این حرف يا چیٌ کٌ نی زنید؟ چرا این چیزيا رٍ نی گید؟ شَير نن شاید ! نٌ درٍغٌ _
 االن یٌ جایی دارى صدنٌ نی بینٌ ٍ شها دارید در نَردش بد فکر نی کنید؟

ٍ بابا از اٍن يهٌ طرفداری تَ نسبت بٌ نًیار، عصبانی شد ٍ بلند شد ٍ پاکت تَی 
. دستش رٍ باز کرد ٍ عکس يای داخلش رٍ بیرٍن اٍرد ٍ يهٌ رٍ بٌ سهتت پرت کرد

چشهت فقط رٍی عکس نًیار خیرى ! یکی یکی عکس يا رٍ برنی داشتی ٍ نگاى نی کردی
دستش تَی دست يای زن ! نَند انا دیدن اٍن کنار یٌ زن دیگٌ حالت رٍ بد نی کرد

ٌ ای بَد؛ لبخندش برای اٍن بَد، لباس دانادی تنش برای اٍن بَد، عرٍس کس  دیگ
ٌ ای بَد، تَر سفیدی رٍی سرش بَد ٍ لباس عرٍس سادى ٍ زیبایی تنش بَد،  دیگ

 .نَيای بلَند ٍ چشو يای آبی رنگی داشت ٍ بٌ نًیار نگاى نی کرد

 :نانان بی نعطلی بٌ سهتت اٍند ٍ عکس يا رٍ از دستت گرفت ٍ گفت

ٌ طَر نی تَنٌ يهچین اتفاقی افتادى باشٌ؟! نٌ این غیر نهکنٌ _  آخٌ چ

بابا این بار دیگٌ جلَی اٍندن اشک ياش رٍ نگرفت ٍ راى رٍ برای اٍندن اشک ياش، باز 
 :گذاشت ٍ اشک يا بدٍن نعطلی جاری شدن ٍ گفت

بعد از این کٌ خبری ازش نشد، بٌ ير بدبختی کٌ بَد شهارى ی داییش رٍ گیر اٍردم ٍ  _
اٍن يو گفت کٌ نًیار این جاست ٍ تا دٍ رٍز دیگٌ عرٍسی اٍن با . بٌ داییش زنگ زدم
ٍلی گفت برای این کٌ نطهئن بشی عکس يای ! باٍرم نشد! دختری بٌ اسو يلنٌ

عرٍسیشَن رٍ برات نی فرستو، نهی خَاستو تا ٍقتی کٌ نطهئن نشدم بًتَن چیزی بگو 
ٌ نَن تَی نادٍنی . انا يهین انرٍز عکس يا رٍ برام فرستاد دیگٌ نخَاستو کٌ يه

 !نا يهگی خیلی احهقیو! خَدنَن بهَنیو
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نانان سرش از اٍن يهٌ فریب ٍ درٍغ، گیج رفت ٍ نتَنست خَدش رٍ بیشتر از این 
يَنن بٌ سهتش رفت ٍ دست ياش رٍ . سر پا نگٌ دارى ٍ با غو رٍی زنین نشست

ٌ ی نانان کرد ٌ ی شَن  :نانان گریٌ نی کرد ٍ نی گفت. حلق

! خدا رٍ شکر قبل از این کٌ بٌ عقد يو دیگٌ در بیان فًهیدیو کٌ چٌ نَجَد دغل بازیٌ _
 ٍگرنٌ اٍن ٍقت چیکار نی کردیو؟

 :بابا با بغض گفت

نهی دٍنی يهین االن چی پشت سر دخترنَن نیگن؟ نهی دٍنی کٌ ! چی نیگی خانو _
 آبرٍنَن پیش اٍن يهٌ نًهَن کٌ شايد عقدشَن بَدن، رفت؟

ٌ ی ناجرا بَد ٍ فقط یٌ جهلٌ گفت  :يَنن با خشو شايد يه

 !اگٌ یٌ رٍز بٌ زندگیو نَندى باشٌ، گیرش نیارم ٍ زندى ش نهی ذارم _

 :بٌ سهت بابا نگاى کردی، لبخندی رٍی لب يات نشست ٍ گفتی

 !خدا رٍ شکر کٌ سالهٌ _

يستی تَ خَدت با چشو يای خَدت اٍن عکس يا رٍ دیدی، چًرى ی اٍن زن رٍ خیرى 
بٌ نًیار دیدی ٍ رٍزی صد بار بٌ خَدت گفتی کٌ شاید اٍن از نن زیبا تر بَدى ٍ باز بٌ 

 !نًیار با نن این کار رٍ نهی کنٌ این يا يهٌ درٍغن! خَدت گفتی نٌ

 کجا رفتی پس؟! قرار شد برای نن یٌ چایی بریزی يا! يستی: نانان

ٌ ای صدام رٍ صاف کردم ٍ گفتو. اشک يام رٍ پس زدم  :با تک سرف

 .االن نیام _
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از تَی آینٌ نگايی بٌ خَدم انداختو ٍ با ضربات انگشت، سعی داشتو پف زیر چشو يام 
ٌ يای بی انَنو بَد رٍ از بین ببرم بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو ٍ چایِی . رٍ کٌ ناشی از گری

قندٍن رٍ از پَلکی يای سَغاتی کٌ خالٌ . داخل قَری رٍ بٌ سهت فنجَن يدایت کردم
بٌ سهت نانان رفتو ٍ سینی چایی رٍ . از سفرش بٌ اصفًان برانَن اٍردى بَد، پر کردم

 .کنارش گذاشتو

 .بفرنایید _

 :بٌ سهت اتاقو رفتو کٌ گفت

 نگٌ خَدت چایی نهی خَری؟ _

 راستی يَنن ينَز نیَندى؟. نٌ نهی خَرم _

 .فکر کنو االن دیگٌ پیداش نیشٌ. نٌ نیَندى _

*** 

 سالم! الَ نبینا _

 احَاالت شریف؟! بٌ بٌ سالم دٍست بايَش خَدم _

 خَبو، یعنی بد نیستو تَ چطَری؟ _

 !باید برات تعریف کنو کٌ چی شدى! ننو کٌ عالی _

ببین نبینا، چند رٍز دیگٌ عرٍسی ساحلٌ، نانان يو گیر دادى کٌ باید پارچٌ . اٍيَم _
 انرٍز ٍقت داری با يو بریو خرید؟. بخرم تا برام لباس بسَزى

 .تا یٌ ساعت دیگٌ آنادى نیشو! بلٌ کٌ ٍقت دارم _

 .باشٌ پس فعال _
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 !با ناشین نیام دنبالت، نی خَام ناشین بابا رٍ یٌ انرٍز از زیر پاش بکشو! ِا راستی _

 .باشٌ ننتظرم _

ٌ ی پیادى راى رفتن تَی بازار رٍ . خدا رٍ شکر کٌ قرارى با ناشین بریو نن کٌ اصالً حَصل
ٌ ایو رٍ با شال آبی . ندارم با بیشترین سرعتی کٌ از خَدم سراغ داشتو، نانتَی سرن

ٍ بیراى  پَشیدم ٍ کتَنی يام رٍ بٌ پا کردم ٍ بٌ نبینا کٌ ندام در حال بَق زدن بَد، بد
 .نی گفتو

 !دختر چٌ خبرتٌ؟ کل نحلٌ فًهیدن نن انرٍز نی خَام برم بیرٍن _

 !بپر باال غهت نباشٌ آبجی _

 !رٍانی! بیهار! نریض _

 !خانَم خانَم يا خَشگل کردی! خب خب _

ٌ جَری نی تَنستو خَشگل کنو؟ _  تَ اصال نذاشتی بند کتَنی يام رٍ ببندم چ

 !نشغَل بستن بند کتَنی يام بَدم کٌ با سر نحکو خَردم تَی داشبَرد

 !اخ چی کار نی کنی؟ چرا ترنز نی گیری؟ سرم داغَن شد _

 :بلند بلند خندید

 !ٍای ببخشید یٌ گربٌ پرید جلَی ناشین _

 اخٌ کی بٌ تَ گَايی نانٌ دادى؟ _

 !کهربند ایهنی از ٍاجبات رانندگیٌ! تقصیر خَدتٌ دیگٌ حاج خانَم _

 !خدا بٌ خیر کنٌ انرٍز رٍ کٌ قرارى تا شب با تَ سر کنو _
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ٍلی خب حاال این ! نی دٍنو کٌ تٌ دلت قنج نیرى از این کٌ قرارى تا شب بايو باشیو _
 !جَری نیگی کٌ نحال نن نفًهو

 فازت چیٌ عزیزم؟ _

 !سیو کشی يام اتصالی پیدا کردى! نَلٌ _

 راستی دیگٌ خبری از کیارش نشد؟! ٍاسٌ يهینٌ آخٌ _

رٍسری صَرتیش رٍ با ساق دست يای صَرتی ست کردى بَد ٍ چادر قجری اش رٍ 
ٌ ی بلندی زد ٍ گفت. پَشیدى بَد  :قًقً

ٍای يستی نهی دٍنی چی شد؟ داشتو نی رفتو بیهارستان، انرٍز کارٍرزی داشتو، کٌ  _
ٌ ی ! یٌ دفعٌ نحل جن جلَم ظاير شد کلی بد ٍ بیراى نحارم کرد کٌ نن نی دٍنو يه

! نن يرجَری شدى عکس يا رٍ بر نی گردٍنو ٍ بٌ حسابت نی رسو! این يا، کار تَ بَدى
اٍلش خیلی شاکی بَد، انا بعد کٌ دید نن يیچی نهیگو ٍ فقط دارم نگايش نی کنو، 

ٍ پام افتادى بَد ! دیگٌ ير چی کٌ تَ بگی! غلط کردم! نی گفت تَ رٍ خدا برگرد. بٌ دست 
نن يو نگاى ! نن بًت نیاز دارم، نهی تَنو بدٍن تَ زندگی کنو ٍ از این چرت ٍپرت يا

یعنی کیف کردم کٌ این جَری بًش . عاقل اندر سفیًی بًش انداختو ٍ از کنارش رد شدم
 !رٍ دست زدیو

تا عهر دارى حتی عکس يو نهی گیرى چٌ برسٌ ! فکر کنو دیگٌ حسابی تنبیٌ شدى باشٌ _
 !بٌ این کٌ اسهش رٍ بٌ زبَن بیارى

اٍلین نغازى رٍ از نظر . از ناشین پیادى شدیو ٍ بٌ سهت پارچٌ فرٍشی يا رفتیو
پسر جٍَنی داخل نغازى بَد کٌ با دیدن نا دٍ تا، . گذرٍندیو ٍ ٍارد دٍنین نغازى شدیو

نبینا از يهَن بدٍ ٍرٍد، با دیدن لبخند کش دار پسر، اخو ياش رٍ . گل  از گلش شکفت
 .تَ يو کشید
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بفرنایید چی ! خیلی خَش اٍندید نغازى ی بندى رٍ ننَر کردید! سالم خانَم يا: پسر
 نی خَایید تا براتَن بیارم؟

 :نبینا آرٍم جَری کٌ نغازى دار نتَجٌ نشٌ زیر گَشو گفت

 !خفٌ نشٌ یٌ ٍقت! بًش بگَ یٌ نفس بکشٌ _

 :ریز خندیدم ٍ بٌ سهت نغازى دار برگشتو ٍ گفتو

 .خستٌ نباشید، یٌ پارچٌ برای لباس نجلسی نی خَاستیو _

ٌ يای . نطهئن باشید کٌ بًترین نغازى رٍ انتخاب کردید! بلٌ _ بیایید این سهت پارچ
ٌ ای ند نظرتَنٌ؟. نجلسی نَن این سهت نغازى ان  خب خانَم يا چٌ نَع پارچ

 .خیلی نًو نیست، فقط یٌ چیزی کٌ خَب بٌ نظر برسٌ: نن

ٌ ی گیپَر با ترکیب حریر بًترین انتخابٌ! نتَجٌ شدم چی نی خَایید: پسر  .بٌ نظرم پارچ

 .انا گیپَر برای سن نا خیلی نناسب نیست: نبینا

ٌ ی نجلسیٌ: پسر ٌ ی گیپَر تَ بَرس ترین پارچ البتٌ . اختیار دارید خانَم زیبا، االن پارچ
 .انتخاب با شهاست

ٌ ی حریر با آستر قرنز خیلی قشنگ نیشٌ: نبینا  !بٌ نظرم اٍن پارچ

ٌ ی خیلی قشنگی دارید، چَن این پارچٌ بٌ رنگ پَست : پسر نشخصٌ کٌ شها سلیق
یٌ کو بیایید جلَتر تا پارچٌ رٍ کنار صَرتتَن قرار بدم دٍستتَن ! شها يو خیلی نیاد

 !ببینٌ

 !نهنَن نا ننصرف شدیو: نبینا

 .دست نن رٍ گرفت ٍ از نغازى خارج شد
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ينَز نهی دٍنٌ کٌ با دٍ تا دختر خانَم چٌ جَری ! پسرى ی بی ادب خجالت يو نهی کشٌ _
 !رفتار کنٌ اى اى

 ٍای نبینا چی شدی؟ چرا یٌ دفعٌ این جَری کردی؟ _

 نگٌ ندیدی چی نی گفت آخٌ؟ _

 :ادای پسر رٍ در اٍرد ٍ با لحن خَدش گفت

ٌ ات انتحان کن« بیا جلَ تا رٍ پَستت انتحان کنو» _  !پسرى ی پررٍ!برٍ رٍی پَست عه

 !نبینا جان فرٍشندى است دیگٌ، دارى ترفنديای فرٍشندگی رٍ بٌ کار نی برى _

استغفراهلل ... آخٌ این جَری؟ اگٌ یٌ کو دیگٌ نی گذشت دستو رٍ نی گرفت نی برد _
این يو جزٍ ترفنديای فرٍشندگیٌ؟ بابا نن صد تا فرٍشندى نی شناسو کٌ زن ٍ 

دختريایی کٌ ٍارد نغازى نیشن رٍ نحل خَاير خَدشَن نی دٍنن سرشَن رٍ يو باال 
 !نهیارن، فرٍششَن يو عالیٌ

 .نهی دٍنو ٍاقعا، بیا بریو تَ اٍن نغازى ای کٌ یٌ فرٍشندى ی نسن دارى _

 .سالم خستٌ نباشید: نبینا

 .سالم دخترم خَش اٍندید: نغازى دار

 .ببخشید نا یٌ پارچٌ برای لباس نجلسی نی خَاستیو: نبینا

 پارچٌ کٌ زیادى، چٌ جنسی ند نظرتَنٌ؟ حریر، گیپَر، ساتن؟: نغازى دار

ٌ ی خَب نی خَاستیو کٌ خَش دٍخت يو باشٌ: يستی  .فرقی نهی کنٌ، یٌ پارچ

ٌ يا پایین اٍرد ٌ ی آبی رنگ رٍ از باالی قفس  .رٍبرٍنَن گذاشت. یٌ پارچ
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ٌ ی قشنگیٌ، يو جنسش يو رنگش عالیٌ _ البتٌ اگٌ رنگش رٍ . ببین دخترم، این پارچ
 .دٍست نداشتی، اشکالی ندارى تنَع رنگش زیادى

 يستی چطَرى؟: نبینا

 .برام فرقی نهی کنٌ _

ببخشید حاج آقا، نیشٌ یٌ جنس دیگٌ رٍ برانَن بیارید کٌ یٌ کو ! اى از دست تَ _
 جنس لطیف تری داشتٌ باشٌ؟

این پارچٌ چطَرى؟ جنس این پارچٌ يو خیلی خَبٌ؛ انا چَن خیلی ! بلٌ حتها: نغازى دار
 .نازکٌ باید برای زیرش آستر يو تًیٌ کنید

 نظرت چیٌ يستی؟! ٍای این خیلی خَشگلٌ: نبینا

 .آرى خَبٌ _

 این نَع پارچٌ يو تنَع رنگ دارى؟: نبینا

 .بلٌ: نغازى دار

 :بٌ قفسٌ کنار دستش اشارى کرد ٍ گفت

ٌ يای این ردیف يهَنیٌ کٌ انتخاب کردید _ ٌ ی پارچ ير رنگی کٌ خَاستید رٍ بگید . يه
 .تا براتَن بیارم

 ٍای يستی طالیی ش چٌ قدر قشنگٌ نگٌ نٌ؟: نبینا

 .آرى خَبٌ _

 .يهین رنگ طالیی ش رٍ برانَن بیارید: نبینا
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 چند نتر نیاز دارید؟! بلٌ چشو _

 .دٍ نتر: يستی

 .نبارکتَن باشٌ: نغازى دار

 .نهنَن _

 خب آسترش رٍ يو براتَن بیارم؟: نغازى دار

 .بلٌ لطفا: نبینا

ٌ تَن اکلیل دارى ٍ کهی يو لختٌ، این نَع آستر براش نناسبٌ فقط : نغازى دار چَن پارچ
 .رنگش رٍ انتخاب کنید

 نٌ يستی؟. بٌ نظرم رنگش يو خَبٌ: نبینا

 !یعنی آرى خَبٌ... نهی دٍنو _

 .پارچٌ رٍ خریدیو ٍ از نغازى بیرٍن زدیو

 تَ چتٌ يستی؟ _

اسو عرٍسی کٌ نیاد دلو آشَب نیشٌ،حالو بد ! آخ نبینا دست رٍ دلو نذار کٌ خَنٌ _
 !نیشٌ

تَ حتی این کار رٍ ! حداقل سعی ت رٍ بکن. يستی دیگٌ باید کو کو فرانَشش کنی _
نی خَای کٌ بٌ يرجَن کندنی کٌ ! يو نهی کنی، حتی سعی نهی کنی کٌ فرانَشش کنی

 !شدى، خاطراتش رٍ از یاد نبری

 نیشٌ دیگٌ در نَردش حرف نزنیو؟ _
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 .آرى، بریو یٌ چیزی بخَریو _

 .باشٌ بریو _

فضای سادى ٍ صهیهی ش، کافی شاپ دنجی رٍ نشَن نی داد؛ چند تا نیز ٍ صندلی 
بیشتر نداشت ٍ بٌ جز نسئَل اٍن جا ٍ یٌ دختر ٍ پسر جٍَنی کٌ پشت یکی از 

ٌ ای بٌ چشو نهی خَرد  .نیزيایی کٌ نزدیک پنجرى يای بزرگ کافی شاپ بَد، کس دیگ

رٍبرٍی يو نشستیو، نبینا کیف ٍ سَییچ ناشین رٍ رٍی نیز گذاشت کٌ نردی باالی 
 .سرنَن ایستاد

 خانَم يا چی نیل دارن؟ _

 .نن کٌ یٌ قًَى ی تلخ: نن

 .نن يو کاپَچینَ نی خَرم: نبینا

ٌ ای نیست؟: نرد  انر دیگ

 .نٌ نهنَن: نن

 .نرد آرٍم از نا دٍر شد ٍ پشت دستگاى قًَى جَشش ایستاد

 يستی، چی شدى؟ دیرٍز حالت خیلی بًتر بَد، چرا انرٍز دٍبارى دنغی؟ _

ٌ م عَض نیشٌ، انا نحل این کٌ  _ چی بگو نبینا؟ انید داشتو کٌ نیرم سر یٌ کاری رٍحی
 !تَی تقدیر نن نَشتٌ کٌ باید از ير کسی کٌ نی بینو سرکَفت بخَرم ٍ تحقیر بشو

 کی تحقیرت کردى ٍ بًت سرکَفت زدى؟ _
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يیچی بابا انرٍز رفتو برای نصاحبٌ کاری تَی شرکت احسان کٌ قبال بًو پیشنًاد  _
دادى بَد، کٌ نتاسفانٌ ٍقتی رفتو این جا با نگًبانشَن یا بًترى بگو ندیر داخلی شرکت 

 .یٌ کو بححهَن شد

 !نبینا اٍل چشو ياش گرد شدى بَد ٍ بعد با صدای بلند خندید

ٌ ای تَ دختر _  چی کار بٌ ندیر داخلی شرکت داشتی آخٌ؟! دیٍَن

 :جریان رٍ کٌ براش تعریف کردم از رٍی تاسف سری تکَن داد ٍ گفت

از انرٍز نی ریو یٌ رٍزنانٌ نیازنندی يا نی خریو ٍ . تَ نهی خَاد خَدت رٍ ناراحت کنی _
 .تا فردا صبح دنبال کار نی گردیو

بًترى بی خیالش . دیگٌ اصال دلو نهی خَاد کٌ حتی اندازى یٌ سر سَزن بٌ کار فکر کنو _
 .نن اصال بٌ درد کار بیرٍن نهی خَرم. بشو

ٌ ش کشک _  !پس بفرنا این يهٌ درس خَندی ٍ تالش کردی يه

 !نیشٌ گفت _

 این قدر در حق خَدت ظلو نکن، بس نیست؟! يستی جان عزیز دل خَاير _

 .کاپَچینَت رٍ بخَر االن سرد نیشٌ _

 !البتٌ با آبکش! حرف زدن با تَ نحل آب اٍردن از دریاست _

 .لبخندی زدم ٍ قًَى م رٍ با آرانش نزى کردم.از حرف نبینا خندى م گرفت

يستی، بیا بریو تَی اٍن پاساژی کٌ جدیدًا افتتاح شدى، شنیدم کٌ جنس يای خَبی  _
 .دارى

 .باٍر کن اصال حَصلٌ ندارم، باشٌ یک ٍقت دیگٌ _
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 .دستو رٍ گرفت ٍ برد سهت ناشین

 !حَصلٌ ندارم یعنی چی؟ نگٌ دست خَدتٌ؟بٌ زٍر نی برنت _

ٌ ش نخصَص یٌ جنس خاصی بَد! الحق کٌ پاساژ خیلی بزرگی بَد عالٍى بر . ير طبق
ٌ ی دیگٌ داشت ٌ ی اٍل پر از نغازى يای نانتَ فرٍشی بَد ٍ . پارکینگ، پنج طبق طبق

ٌ ی سَم کیف ٍ کفش يای  ٌ ی دٍم، نخصَص رٍسری ٍ شال فرٍشی، طبق طبق
ٌ ی پنجهش يو لَازم  ٌ ی چًارم، لباس نردٍنٌ داشت ٍ طبق خارق العادى ای داشت ٍ طبق

 .آرایشی بَد

 !دستشَن درد نکنٌ ٍاقعا! ٍای چی ساختن: نبینا

 آرى خیلی قشنگٌ، حاال از کجا شرٍع کنیو؟ _

 !بزن بریو. نن کٌ نی خَام یٌ رٍسری بخرم _

ٌ ی دٍم پاساژ رفتیو ٍ یٌ رٍسری لیهَیی رنگ با دٍر دٍزی نشکی کٌ فَق العادى  بٌ طبق
بٌ نبینا نی اٍند انتخاب کردیو ٍ نبینا يو نحل يهیشٌ، ساق دست يو رنگش رٍ يو 

 .خرید

ٌ ياش رٍ يو ببینیو: نبینا ٌ ی طبق  .خب بریو بقی

 !ٍای نبینا بریو دیگٌ _

نٌ ٍاقعا تَ دلت نیاد کٌ يهٌ جای پاساژ بٌ این قشنگی رٍ یٌ دید نزنی؟ نٌ نن از تَ  _
 ...نٌ! نی پرسو ٍاقعا دلت نیاد؟نٌ خدایی بگَ

 !ٍای خالٌ ٍراج، باشٌ بریو _

ٌ ی اٍل کٌ نانتَ فرٍشی بَد رٍ با ٍسَاس تهام نبینا دیدن کردیو  .طبق
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 .فکر کنو نی خَاد بگٌ ناشین رٍ نی خَام! ٍای يستی بابا دارى زنگ نی زنٌ _

 !خب جَابش رٍ بدى دیگٌ _

 !باشٌ باشٌ _

 (خیلی بايو صهیهی بَدند)نشغَل صحبت با باباش بَد

 سالم بابایی _

_ ... 

 خَبی قربَنت؟ _

_ ... 

 نٌ با يستی اٍندیو خرید _

_ ... 

 چشو سالنت رٍ نی رسَنو _

_ ... 

 .ازش فاصلٌ گرفتو ٍ بٌ سهت نغازى ای کٌ تقریبا شلَغ بَد رفتو

ٌ يا ساکت بذارید شرٍع کنٌ _  !بچ

ٌ ياش نی رسید، رٍی  پسر جٍَنی با نَيای نشکی ٍ فرفری کٌ بلندیش تا رٍی شَن
گیتاری رٍی پاياش بَد ٍ اطرافش از دختر ٍ پسر يای . صندلی داخل نغازى نشستٌ بَد

آرٍم آرٍم دستش رٍی تاريای گیتار کشیدى شد ٍ تاريای گیتار . جٍَن ٍ نشتاق پر بَد
پسر جٍَن بعد از نَاختن چند نت از آينگ . با صدای آرانش بخشی بٌ فریاد در اٍندن
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دل خَايش، حاال سرش رٍ کهی باال اٍردى بَد ٍ چشو ياش رٍ رٍی يو گذاشتٌ بَد ٍ تَ 
 ...کو کو صدای زیباش بٌ گَش رسید. نَاختن غرق بَد

 آی چیٌ چرا چشو انتظاری

 طاقت یٌ لحظٌ تَ یٌ دم آرٍم نداری

 نحل زنستَن تَ حسرت بًاری

 باز عشقت خیهٌ زد رٍ خَنو

 باز یادت آتیش زد آشیَنو

 ...باز بی تَ باید تنًا بهَنو

 بیا سکَت لب يام ينَز نَبت خَنٌ است

 پرندى دل نن ينَز بی آشیَنٌ است

 (آينگ ينَز از نحسن یگانٌ)

*** 

نَر . با باز شدن در، آٍیزى ی باالی در بٌ صدا در اٍند. فضای کافی شاپ نیهٌ تاریک بَد
شهع يایی کٌ از دم در با فاصلٌ کهی از يو رٍی زنین چیدى شدى بَدن، نی تابید ٍ بٌ 

ٌ يا باال رفتو. رد شهع يا رٍ گرفتو ٍ نسیرشَن رٍ دنبال کردم. چشو نی خَرد حاال . از پل
صدای دلنشین تاريای گیتار، . دیگٌ این صدای گیتار بَد کٌ راى رٍ بًو نشَن نی داد

آخرین پلٌ رٍ يو پشت سر گذاشتو ٍ این بار . ذينو رٍ آرٍم ٍ قلبو رٍ پر از شادی کرد
نَر تابیدى شدى از پنجرى، نردی رٍ نشَن نی داد کٌ کنار پنجرى رٍی صندلی چَبی 

ٌ زدنٌ . چًرى ش نشخص نبَد! نشستٌ ٍ تَ دنیایی کٌ برای خَدش ساختٌ نشغَل پرس
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درٍن صداش ٍ بیت بیت . نزدیک تر شدم کٌ صدای جذابش نن رٍ سر جا نیخ کَب کرد
 .شعرش غرق شدم

 دل نن فقط بٌ بَدنت خَشٌ... بهَن

 نن ٍ فکر رفتن تَ نی کشٌ

ٌ يام تبايٌ بی تَ، زندگیو سیايٌ بی تَ، نهی تَنو  لحظ

 بهَن، دل نن فقط بٌ بَدنت خَشٌ

 نن ٍ فکر رفتن تَ نی کشٌ

ٌ يام تبايٌ بی تَ  ، زندگیو سیايٌ بی تَ ، نهی تَنو لحظ

 کاش کٌ تَ رٍ، سرنَشت ازم نگیرى

 ، بعد رفتنت بهیرى نیترسٌ دلو

 اگٌ خاطرى يام یادم نیارن تَ رٍ

 الاقل از تَ خاطرى يام نرٍ

 ، قلب شکستش نیزنٌ کی نحل نن ٍاسٌ تَ

 آخٌ کی ٍاسٌ تَ نحل ننٌ

... بهَن... بٌ دیَار کنارم تکیٌ دادى بَدم ٍ با تهام ٍجَدم، بٌ صداش دل سپردى بَدم
 ...بهَن

 .دست از تاريای گیتار کشید ٍ بٌ چشو يام خیرى شد

 .نهنَن کٌ اٍندی: نًیار
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 !فَق العادى بَد، باٍرم نهیشٌ کٌ صدای بٌ این خَبی داشتٌ باشی _

 ٍاقعا بًو نهی خَرى؟ _

ٌ ای يو يستید! خیلی عالی بَد _  !نشخصٌ کٌ گیتار زن حرف

 نظر لطفتٌ، نهی خَای بشینی؟ _

 .بٌ سهتش رفتو ٍ رٍی صندلی رٍبرٍش نشستو

 چرا این جا این قدر خلَتٌ؟ _

ٌ ای این جا باشٌ _  .چَن قرار نیست بٌ جز نا دٍ نفر، کس دیگ

 این جا رٍ اجارى کردی؟ _

 .شاید راحت تر بتَنو حرف دلو رٍ بزنو. نی خَاستو انشب رٍ تنًا باشیو _

 !نهی دٍنو چی بگو _

خیلی چیز يا يست کٌ تَی دلو نَندى ٍ باید !پس بذار انشب رٍ نن صحبت کنو _
 .بًت بگو

 .باشٌ _

 .اٍل از يهٌ، انیدٍارم کٌ این رٍ از نن قبَل کنی _

ٌ ی کادٍ شدى با ربان قرنز کٌ حاال رٍی نیز بَد خیرى شدم  .بٌ جعب

 این چیٌ؟ _

ٌ ات رٍ نهی دٍنستو، انیدٍارم دٍست داشتٌ باشی! قابل شها رٍ ندارى _  .راستش سلیق

 نال ننٌ؟ _
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 .بازش کن _

یٌ ! چیزی کٌ رٍبرٍم نیدیدم، فراتر از تصَرم بَد. در جعبٌ باز شد. سر ربان رٍ کشیدم
گردنبند با شکل قلب برجستٌ، از جعبٌ بیرٍن اٍردم ٍ بٌ گردنبند طالیی کٌ حاال تَی 

 .دستو بَد خیرى نَندم

 ...این خیلی زیباست، انا _

 دٍستش نداری؟ _

 ...خیلی قشنگٌ انا نن نهی تَنو این رٍ قبَل کنو! ... نٌ _

 .انگشتش رٍ جلَی بینیش اٍرد ٍ يیس صدا داری کرد

 .پشتش رٍ ببین _

گردنبند رٍ چرخَندم ٍ بٌ اسو يستی رٍی گردنبند کٌ با خط زیبایی بًو خَدنهایی 
 .نی کرد، خیرى شدم

ٌ جَری ازت تشکر کنو _  .این کادٍی خیلی باارزشیٌ برام! ٍاقعا نهی دٍنو چ

 .خَش حالو کٌ این رٍ نی شنَم، اجازى بدى برات ببندم _

از رٍی صندلی بلند شد ٍ پشت سرم ایستاد، گردنبند رٍ از دستو گرفت ٍ قلب طالیی 
ٌ م نشست  .رنگ رٍی سین

 !زیباتر شدی _

ٌ ی با ارزش رٍ نهی فًهو _  !بازم نهنَن؛ انا دلیل نًهَنی انرٍز ٍ این يدی

نی خَاستو کٌ با این کار، يو ازتَن عذرخَايی کنو بابت تصادفی کٌ ير چند باعخ  _
شد شها صدنٌ ببینید انا دلیل آشنایی نن با شها شد ٍ نیشٌ گفت، زیباترین تصادف 
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ٍ يو این کٌ تشکر کنو از شها بابت این کٌ رضایت دادید، ٍگرنٌ االن باید ! زندگیو بَد
ٌ ی زندٍن آب خنک نی خَردم   ...ٍ يو این کٌ« خندى ی دندٍن نهایی کرد»گَش

 يو این کٌ چی؟ _

 .بًترى یٌ چیزی بخَریو _

 .آرى _

قًَى ی تلخ اسپرسَ رٍ در اٍن فضای نیهٌ تاریک کافی شاپ، ٍ با صدای خندى يای از سر 
ٌ جَری ٍارد زندگیو شد ٍ چٌ طَر از  شَقش، زیر نَر شهع ٍ در کنار آدنی کٌ نهی دٍنو چ

 .شیرین ترین قًَى ی تلخ زندگیو بَد. زندگیو ناپدید شد خَردم

 .با اجازى نن دیگٌ باید برم_

 !بًو افتخار دادی کٌ انرٍز دعَت نن رٍ پذیرفتی_

ٍ بٌ خصَص بابت کتابی کٌ نی دٍنو پیدا کردنش سخت بَد، ! نهنَن بابت يهٌ چیز_
 .ٍلی برام پیداش کردید، راستش خیلی برام نًو بَد

 !ينَز رٍز تصادف یادم نرفتٌ!در این کٌ براتَن نًو بَدى کٌ شکی نیست_

 .خندیدم ٍ بٌ چًرى اش خیرى شدم

 .خدانگًدار_

 يستی خانَم؟_

سرم رٍ چرخَندم بٌ سهتش، قلبش چیزی رٍ نی خَاست بگٌ؛ انا زبَنش از گفتنش 
ٌ يای ُتخس نگايو نی کرد.يراس داشت  .چشهاش برق خاصی داشت ٍ نحل بچ
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شاید، از رٍزی کٌ جسو بی حرکتت رٍ کف ! نهی دٍنو از کجا فًهیدم! نهی دٍنو چی شد_
آسفالت دیدم کٌ با چشهای بستٌ بًو زل زدى بَد ٍ یا شاید، ٍقتی کٌ بٌ بیهارستان 

 :رسَندنت ٍ پرستار بًو گفت

 چٌ نسبتی باياش داری؟_

 :ٍ گفتو

 !يیچ نسبتی_

ٍلی دٍست داشتو بگو یٌ نسبتی بايات دارم ٍ شاید، ٍقتی کٌ داخل کَلٌ پشتی ات رٍ 
برای پیدا کردن شهارى یا آدرس بستگانت نی گشتو ٍ با کارت نلی ات کٌ اسو 

رٍی اٍن حک شدى بَد ٍ عکس زیبایی کٌ رٍش بَد نَاجٌ شدم ٍ یا " يستی"قشنگ
شاید بعد از دیدن قرآن ٍ جانهاز داخل کیفت کٌ حسی رٍ کٌ سالًا پیش گو شدى بَد 

رٍ بًو برگردٍند ٍ یا شاید بعد از فًهیدن این کٌ از نادرت خَاستٌ بَدی کٌ رضایت ِبدن 
ٍ شکایتی از نن نکردی ٍ شاید از ٍقتی کٌ چشهات رٍ باز کردی ٍ با اٍن چشهای 

قًَى ای رنگت بًو خیرى شدی ٍ شاید بعد از این کٌ فًهیدم بٌ خاطر یٌ کتاب کٌ ارزش 
نادی نٌ، بلکٌ ارزش نعنَی زیادی برات دارى ٍ با عجلٌ از عرض خیابَن گذشتی ٍ باعخ 

شد کٌ صدنٌ ببینی ٍ شاید بعد از این کٌ کتاب رٍ برات آٍردم ٍ با حس پراز شَقی 
نهنَن، ٍاقعا نهنَن، خیلی »کتاب رٍ از دستو گرفتی ٍ سٌ بار پشت سر يو گفتی 

 «!نهنَن ،شها بًترین يدیٌ ی زندگیو رٍ بًو دادید

رٍی اٍن حک شدى بَد رٍ " يستی"ٍ شاید بعد از لحظٌ ای کٌ گردنبند قلبی کٌ اسو 
رٍی گردنت دیدم ٍ شاید يهین االن کٌ دارم نگايت نی کنو ٍ با چشهای کنجکاٍت 

 ...داری بًو خیرى نگاى نی کنی تا از پرحرفی دست بردارم ٍ حرف دلو رٍ بزنو

 :آب ديانش رٍ با صدا فرٍ داد، چشهانش رٍ بست ٍ با طهانینٌ گفت
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ٍلی دٍستت دارم ،االن ! چٌ جَری! نهی دٍنو کی! آرى عاشقت شدم! عاشقت شدم_
 ...نی فًهو کٌ نهی تَنو بدٍن تَ از زندگیو لذت ببرم

فقط از خدا نی خَاستو کٌ . با بًت نگايش کردم، باٍرم نهی شد چیزی رٍ کٌ نی شنیدم
ٌ ی این يا خَاب ٍ رٍیا نباشٌ، نی خَاستو کٌ حقیقت داشتٌ باشٌ  .يه

 :چشهاش رٍ باز کرد ٍ بًو نگاى کرد

 .آخیش، راحت شدم حرف دلو رٍ زدم! خدا رٍ شکر کٌ ينَز این جایی_

 .لبخندی رٍی لبام اٍند کٌ چال لپو رٍ عهیق کرد

يستی خانَم؟ نی تَنو انیدٍار باشو کٌ بتَنیو یٌ رٍزی، زیر یٌ سقفی کٌ فقط نن _
 باشو ٍ تَ ،زندگی کنیو؟

خَشحال بَدم از اینکٌ اٍن يو حس نن رٍ دارى،خَشحال بَدم کٌ این عشق یک طرفٌ 
 .نیست

ٌ يا " بلٌ" ٌ يام سرخ بشٌ از پل آرٍنی گفتو ٍ با حس خجالتی کٌ، نَجب شدى بَد گَن
 :پایین اٍندم صدای فریاد خَشحالیش کٌ نی گفت

 !اٍن گفت بلٌ، اٍن گفت بلٌ! خدایا نهنَن_

 .رٍ شنیدم ٍ حس خَب عاشقی کنج دلو نقش بست

*** 

ِا ! يستی باید بریو، بابا ناشین رٍ نی خَاد، چٌ خبرى اینجا؟ ٍای چقد قشنگ نی خَنٌ_
 چی شدى؟! چرا گریٌ نی کنی؟ نگايو کن ببینو! 

 .خَدم رٍ تَ حصار دستاش جا دادم ٍ تَی بغلش جا گرفتو
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ٌ ی یادگاری يایی کٌ ازش داشتو سَخت،جلَی _ نبینا نن دیگٌ یادگاری ازش ندارم يه
 !دیگٌ چیزی ازش ندارم! چشهام آتیش گرفت

 .آخ عزیز دلو ، بیا بریو تَی ناشین_

ٌ ی ناشین رٍ پایین آٍردم ٍ يَای بیرٍن  فضای ناشین برام دلگیر ٍ نفس گیر بَد ،شیش
 .رٍ داخل شش يام فرستادم

 بًتری؟_

باز يو با یادآٍری . با عالنت سر بًش گفتو کٌ آرى، حتی نای حرف زدن رٍ يو نداشتو
رٍزی کٌ يهٌ چیز جلَی چشهام بٌ آتیش کشیدى شد ٍ گردنبند قلبی شکل طالیی ام رٍ 

 .ٍسط آتیش دیدم، دٍبارى احساس ضعف ٍ تًَع شدید کردم

*** 

باز يو نحل ير رٍز کارم شدى بَد این کٌ یادگاری يایی کٌ ازش داشتو رٍ دٍر خَدم 
 :صدای بابا نی اٍند. بچینو ٍ بًشَن خیرى بشو

 يستی کجاست؟-

 .تَی اتاقشٌ_

 حالش چطَرى؟_

 !نحل يهیشٌ_

ٌ ی چیزيایی کٌ ازش  در اتاق رٍ باز کرد ٍ با دیدن نن کٌ گَشٌ اتاق نشستٌ بَدم ٍ يه
بٌ جا نَندى بَد رٍ دٍر خَدم ریختٌ بَدم ٍ بًشَن نگاى نی کردم،چًرى اش در يو 

 .رفت
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 يستی بابا خَبی؟_

 .اٍيَم_

چند ٍقتی يست کٌ درست ٍ حسابی غذا نخَردی، ! پاشَ بیا بیرٍن غذا بخَر_
 !این جَری ازبین نیری يا

 ...سکَت

 .اٍند سهتو ٍ دستو رٍ گرفت

 .بلند شَ عزیزدل بابا_

 .ٍدٍبارى سکَت

 .پاشَ عزیزم ببین بَی غذایی کٌ نانانت پختٌ تَی کل خَنٌ پیچیدى_

 !تنًام بذارید! نٌ نی خَام يهین جا بهَنو_

 .بًت نیگو پاشَ! يستی جان بسٌ دیگٌ_

 .نی خَام تنًا باشو_

گردنبند قلب طالیی ام رٍ بین انگشتانو گرفتو ٍ جلَی چشهانو بٌ حرکت در آٍردم، رٍی 
 .قلبو گذاشتو ٍ اشک ریختو

 !يیچ ٍقت رٍی حرف بابات حرف نهی زدی-

 .این بار فریاد کشیدم

 .تنًام بذارید ،دست از سرم بردارید-

 :رٍی زنین نشست ٍ با دردی عهیق گفت
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ير بار کٌ نیام خَنٌ تَ رٍ این جَری نی بینو،دیگٌ خستٌ شدم ! دیگٌ خستٌ شدم-
يستی،خستٌ شدم از سرکَفت يای نداٍم این ٍ اٍن ،خستٌ شدم از عذاب ٍجدان يای 

 ...ٍقت ٍ بی ٍقت

بعد يو نحل این کٌ شَکی عهیق بًش ٍارد شدى باشٌ، از جا بلند شد ٍ در حالی کٌ 
ٌ ی یادگاری يا ٍ ٍسایل يای پخش شدى رٍی زنین رٍ برنی داشت ٍ بغل نی کرد  يه

 :فریاد نیزد

ٌ ای ازش تَی  _ ٌ ست،دیگٌ نهی خَام اسهی،ردی،نشَن ٌ ی این يا بٌ خاطراٍن نرتیک يه
 !این خَنٌ باشٌ، يیچ کدٍم از این يا نباید جلَی چشو نن ٍ تَ باشٌ

با گریٌ ازش نی خَاستو کٌ دست نگٌ دارى ٍ بًشَن دست نزنٌ؛ انا ٍقتی کٌ عصبانی 
 .نیشد دیگٌ چیزی نهی شنید

رفتو ٍ جلَش ایستادم ٍ با خَايش ٍ التهاسی کٌ تَی صدا ٍ چًرى ام بَد نی خَاستو 
نن رٍ با دست پس زد ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ رفت . کٌ عزیز ترین دارایی يام رٍ ازم نگیرى

ٍ الکل صنعتی رٍ از تَی کابینت بیرٍن آٍرد، يَنن، نانان ٍ نن با بًت نگايش 
بٌ سهت حیاط رفت ٍ تهانی چیز يایی کٌ تَی دستش بَد رٍ تَی حیاط ! نی کردیو

 ...انداخت ٍ الکل رٍ رٍی اٍن يا ریخت ٍ بعد

ٌ ی اٍن چیزایی کٌ برام عزیز بَدند  با عجلٌ بٌ سهتش رفتو انا دیگٌ دیر شدى بَد،يه
ٌ يای . حاال جلَی چشهام، بٌ خاکستر تبدیل نیشد ٍ نهی تَنستو کاری بکنو بٌ شعل

نای ایستادن نداشتو، تَانو رٍ از دست . آتش خیرى شدى بَدم ٍ زبَنو بند اٍندى بَد
ٌ ی رٍبرٍم خیرى شدم  .دادى بَدم، رٍی زانَيام نشستو ٍ بٌ صحن

يَنن ٍ نانان حاال از تَی خَنٌ بیرٍن اٍندى بَدند ٍ بٌ صحنٌ ی رٍبرٍ نگاى نی کردند، 
 :نانان جلَ اٍند ٍ دست بابا رٍ گرفت
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 داری چی کار نی کنی؟_

 .يیچ کس حق ندارى بیاد جلَ! عقب ٍایسا-

يَنن کنار نن نشست ٍ دستش رٍ پشت سرم حصار کرد، نن رٍ کٌ ساکت ٍ نغهَم 
ٌ يای آتش خیرى شدى بَدم رٍ بلند  ٌ ای بی احساس، بٌ دٍد بر خاستٌ از شعل نحل نجسه

 :رٍی تخت نشَندم ٍ بايام صحبت کرد. کرد ٍ بٌ سهت اتاقو برد

االن برات یکو آب ! يستی خَبی؟ يستی جان یٌ چیزی بگَ، جَن يَنن یٌ چیزی بگَ-
 .تَ یکو دراز بکش!نیارم 

زندگی در برابر چشو يام تاریک .رٍی تخت دراز کشیدم ٍ بٌ سقف سفید اتاق خیرى شدم
دٍست داشتو کٌ خَدم رٍ از این دنیای .ٍ سیاى بَد ٍ چیزی برام نعنای زندگی نهی داد

 ...سرد ٍ تاریک خالص کنو

*** 

 يستی جَن اگٌ حالت خَب نیست، نی خَای بریو خَنٌ نا؟_

 !نٌ_

 پس نی خَای نن بیام پیشت؟_

 !نٌ_

 .نَاظب خَدت باش، نن رٍ بی خبرنذار عزیزم_

 .نهنَن بابت انرٍز_

 !خَايش نی کنو عزیزم، نایلَن يا عقب ناشینٌ فرانَش نکنی_
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از ناشین پیادى شدم ٍ با نایلَن يای داخل دستو بٌ سهت خَنٌ رفتو، سریع خَدم رٍ 
تَی اتاقو انداختو تا دٍبارى اشک يام رٍ نانان نبینٌ ٍ غصٌ نخَرى، رٍبرٍی آینٌ 

 .ایستادم ٍ با حرص اشک يام رٍ پس زدم

 .دیگٌ بسٌ، کافیٌ، دیگٌ تحهل ندارم_

 :آرٍم آرٍم ٍ با تاکید گفتو

 !دیگٌ ،تهَم شد،نن،فرانَشش،نی کنو_

 .لبخندی زدم ٍ تصهیو گرفتو کٌ دٍش آب خنکی بگیرم تا حالو بًتر بشٌ

*** 

حَلٌ رٍ بٌ سرم پیچیدى بَدم ٍ ٍ با حَلٌ لباسیو بٌ سهت اتاقو قدم بر نی داشتو کٌ 
 .صدای يَنن اٍند

 احَاالت خَب بَدايٌ؟!بٌ بٌ سالم خانَم يندیايٌ_

 سالم داداش خل ٍ چلو، خَبو تَ چطَری؟_

 !کالس نی ذاری برانَن! عالی، ينَز سر کار نرفتٌ کو پیدا شدی_

 .کافیٌ دیگٌ نزى نپرٍن، برٍ یکو نیَى بیار تا با يو بخَریو_

خَبٌ ٍاال، نحل این کٌ جای نا دٍ تا با يو عَض شدى، نن باید برم سرکار، پام رٍ رٍی _
اٍن پام بذارم ٍ دستَر بدم، تَ باید غذا بپزی، ظرف بشَری، نیَى بیاری آخرش يو بگی 

 .چشو برادر گلو

 .برادر گلو، سخنرانیت تهَم شد؟ حاال دیگٌ برٍ_
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ای خدا، چٌ گـ ـناى کبیرى ای بٌ درگايت انجام دادم کٌ یٌ خَاير دیٍَنٌ ٍ ظالو، تلپی _
 انداختی تَی زندگیو؟

 .اٍل نن بٌ دنیا اٍندم بعدا شها، تلپ افتادی تَی زندگیو! يی آقا_

 !نیگو تَ تلپ افتادی بگَ، چشو! با نن بحخ نکن_

ٌ ی سفید با خال يای صَرتیو ٍ شلَار  سری تکَن دادم ٍ ٍارد اتاقو شدم، بلَز یقٌ نردٍن
. نشکی پَشیدم، یٌ رژ نات يو رٍی لبام نشَندم ٍ پارچٌ بٌ دست بٌ سهت سالن رفتو

 .نانان پشت چرخ خیاطی نشستٌ ٍ نشغَل دٍخت لباس سحر بَد

ظرف بزرگ پر از نیَى جلَی يَنن بَد ٍ رٍبرٍی تلَیزیَن نشستٌ بَد ٍ پاياش رٍ رٍی 
ٌ ی خشنش رٍ نی دید  .نیز گذاشتٌ بَد ٍ فیلو نَرد عالق

 .سالم نانان_

 .سالم خَشگلو_

 .پارچٌ خریدم_

 بدى ببینو چی خریدی؟_

 .کنارش نشستو ٍ پارچٌ رٍ بٌ دستش دادم

 .رنگش يو خیلی بًت نیاد! خیلی قشنگٌ_

 .سلیقٌ نبیناست_

 .دست نبینا جَن درد نکنٌ_

ظرف نیَى رٍ از جلَی يَنن برداشتو ٍ رٍی نبل نشستو ٍ يلَیی رٍ از داخلش 
 .برداشتو ٍ نشغَل گاز زدن شدم
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 چرا ظرف نیَى رٍ برداشتی از جلَی نن؟! آيای دزد_

 .داری چاق نیشی، نیَى برات خَب نیست_

 .سیب داخل بشقابش رٍ بٌ سهتو پرتاب کرد ٍ نن يو با دستو تَی يَا گرفتهش

 !نچ نچ حاال دیگٌ سهت خَاير بزرگترت سیب پرت نی کنی؟ نشَنت نیدم_

نی خَاستو ظرف نیَى رٍ بٌ سهتش پرت کنو کٌ دستاش رٍ بٌ نشانٌ تسلیو باالی 
 : سرش برد ٍ گفت

 تسلیو خَايری، چرا داعشی بازی در نیاری؟_

ٍارد خَنٌ شد ٍ جَاب سالم نانان رٍ . صدای باز شدن در نشَن ديندى اٍندن بابا بَد
با بـ ـَسٌ گرنی بٌ رٍی پیشَنیش ٍ جَاب سالم نن ٍ يَنن رٍ يو با فشردن دستای 

رٍی کاناپٌ نشست ٍ خستگی ناشی از کار . گرنش در نیان انگشتانهَن داد
ٌ اش رٍ با صدای پَفی از ديان خارج کرد  .چندساعت

 خب يستی بابا چٌ خبر؟_

 سالنتی، شها چٌ خبر؟_

 ...ٍاال خبر کٌ زیادى نًو ترینش يو_

 .صدای نَبایلو اجازى نداد کٌ بابا ادانٌ حرفش رٍ بزنٌ

 !بلٌ بفرنایید! ... ببخشید بابا یٌ لحظٌ_

 سالم، خانو يهتیان؟_

 .بلٌ خَدم يستو_
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از شرکت آریا گستر تهاس نی گیرم، با نصاحبٌ شها نَافقت شدى، شها نی تَنید از _
 .شنبٌ ساعت يشت صبح سرکار باشید

 :خیلی آرٍم جَری کٌ فقط خَدم شنیدم گفتو

 .بلٌ نهنَن_

 .با حالت عجیب ٍ شَک برانگیزی گَشی رٍ پایین آٍردم. ٍ گَشی رٍ قطع کردم

 کی بَد؟_يَنن

 .یعنی از شرکت زنگ زدند...نهی دٍنو_

 خب؟ _

 .گفتن کٌ تَی نصاحبٌ قبَل شدم، نی تَنو از شنبٌ برم سر کار_

ٌ ی دريا رٍ بٌ رٍی بندى ياش _بابا خدا رٍ صد يزار نرتبٌ شکر، از قدیو نیگن خدا يه
نهی بندى حاال کٌ کالس يای خصَصی نن کنسل شدى ٍ حقَقو رٍ يو تا دٍ ناى دیگٌ بٌ 

حسابو نهی ریزن، کلی تَی فکر بَدم کٌ چٌ جَری پَل آب ٍ برق ٍ قسط يای عقب 
 بٌ بابا کٌ پَل قرض نیدی آرى؟! نَندى ٍانهَن رٍ بدم، حاال دختر گلو نی خَاد برى سرکار

 !حتها.. آرى ..آ ...چی؟_

ٌ ای پا تَی اٍن  نهی دٍنستو چکار کنو، از طرفی دٍست نداشتو کٌ حتی برای لحظ
شرکت بذارم ٍ از طرفی يو نهی خَاستو کٌ دل بابا رٍ بشکنو، اٍن بٌ انید این کٌ نن 

باید . سر کار نیرم ٍ نی تَنو کهک خرج کَچیکی برای خَنٌ باشو دارى خَشحالی نی کنٌ
 !بیشتر فکر نی کردم، دٍ رٍز برای فکر کردن ٍقت داشتو باید یٌ تصهیو خَب نی گرفتو
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صبح رٍ با خستگی تهام از خَاب بیدار شدم، بعد از این کٌ آبی بٌ دست ٍ صَرتو زدم، 
درخت بید انرٍز خیلی سرحال ٍ خَشحال بَد، ندام دستاش رٍ . فَرا     ٍارد حیاط شدم

با خَشحالی در يَا نی چرخَند،گل يای شب بَ، رنگ زیباتری بٌ خَدشَن گرفتٌ بَدن 
رٍی تخت چَبی زیر درخت بید دراز کشیدم ٍ بٌ شاخ ٍ برگ ياش . ٍ لبخند نی زدن

ٍاقعا چیکار کنو؟ از دیرٍز کٌ خبر قبَلی نصاحبٌ رٍ شنیدم، دارم فکر نی . خیرى شدم
نهی خَاستو . دیشب يو کٌ تا دیر ٍقت فکرم درگیر بَد ٍ خَاب بٌ چشو يام نیَند. کنو

االن کٌ نی تَنو برای خانَادى م کاری بکنو ٍ کهک خرجی برای خَنٌ باشو اٍن يو بعد از 
دٍست . این کٌ نَجب این يهٌ دردسر ٍ زجر بقیٌ شدم، این فرصت رٍ از دست بدم

ٌ اش يو بٌ خاطر رفتارای اٍن نرد . دارم جبران کنو با این کٌ تٌ دلو تردید داشتو کٌ يه
ٌ ای ندارم  !بی ادبٌ، انا چارى دیگ

*** 

 بیدار شدی؟_

ٌ ست_ ٌ يا بٌ نکتب نیری؟! سالم، بلٌ انرٍز کٌ جهع  حسنی شدی بابا کٌ جهع

نٌ عزیزم، دارم نیرم خَنٌ عهٌ زيرى ت، چند رٍز دیگٌ عرٍسی ساحلٌ، نیرم شاید کٌ _
 .کاری داشتٌ باشن کهکشَن کنو

 .نَاظب خَدتَن باشید_

ٌ ای از پیشانیو گرفت ٍ با گفتن خداحافظ ازم فاصلٌ گرفت چقدر کهر بابا . بـ ـَس
ٌ ی این يا بٌ خاطر نن بَد  .خهیدى شدى بَد ٍ يه

انرٍز از اٍن رٍزایی بَد کٌ نیل بٌ صبحانٌ خَردن نداشتو، رٍی کاناپٌ نشستو ٍ با 
ٌ يا رٍ باال ٍ پایین کردم  .کنترل، شبک
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 پس چرا صبحَنٌ نخَردی؟_

 .نیل نداشتو_

 !پاشَ یٌ لقهٌ بذار دينت، بدٍن صبحَنٌ کٌ نهی شٌ آخٌ_

 .بعدا یٌ چیزی نی خَرم_

 :با صدای زنگ در از جا بلند شدم ٍ گَشی آیفَن رٍ برداشتو ٍ گفتو

 بفرنایید؟_

 شالم خالٌ، ننو آتنا، دلَ بالم باز نیُتنی؟_

 .نانان گندى بچٌ، بیا تَ: این حرکات جلف فقط از سحر بر نیَند خندى ای کردم ٍ گفتو

سحر دختر پر شر ٍ شَری کٌ يو سن نن بَد ٍ حاال خَدش شش نايی نی شد کٌ 
نانان شدى بَد ٍ بٌ تنًایی قادر بَد یٌ نًهَنی رٍ رٍی انگشت کَچیکش بچرخَنٌ ٍ با 

چند رٍز دیگٌ عرٍسی تنًا خَايرش . حرفاش ٍ کار ياش يهٌ رٍ بخندٍنٌ ٍ سرگرم کنٌ
 .بَد ٍ نطهئنو کٌ از يیچ کاری برای بًتر شدن عرٍسی خَايرش دریغ نهی کنٌ

چقد قشنگ شدى ،آتنا نانان نی دٍنی چند ٍقتٌ خَنٌ داییو ! ٍای حیاطشَن رٍ_
 !نیَندم؟ نهی دٍنو ،خیلی ٍقتٌ

برای استقبالش در ٍرٍدی رٍ باز کردم ٍ دم در ایستادم تا چشهش بٌ نن افتاد شرٍع 
 .کرد

ٌ ات بری_ چٌ خَشگل شدی،آتنا نانان این خانَنی کٌ نشايدى ! الًی قربَن دختر عه
نیست، ! نچ! نی کنی دختر دایی بی ٍفای ننٌ، تَ بگَ یٌ رگ ٍفا تَی بدن این بشر باشٌ

 .گشتو نبَد نگرد نیست
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 .سالم_

ٌ ت، خَبی قربَنت؟ دایی ٍ زن داییو خَبن؟ اٍن يَنن _ سالم بٌ دست ٍ رٍی نشست
ٌ ٍقت سراغی از نا نگیریا  .عصبای پات ٍرم نی کنٌ! ذلیل نشدى بی نعرفت خَبٌ؟ ی

کو زبَن بریز اٍن بچٌ زبَن بستٌ رٍ بدى بغل نن، نگاى کن چٌ جَری ! خَبٌ خَبٌ_
 !بغلش کردى

دختر کَچَلَی نَفرفری اش کٌ نَياش بٌ نانانش رفتٌ بَد رٍ ٍ حاال با چشهای 
لپش رٍ . درشت ٍ کنجکاٍش بٌ رفتارای نانانش نگاى نی کرد رٍ از بغلش بیرٍن کشیدم

 : آرٍم نیشگَن گرفتو

 چطَری آتنا خانَم؟ گَگَلی خالٌ خَبی؟_

 سالم بر زندایی جان خَدم،دست ٍ پنجٌ طال، احَال شریف؟خَبید انشاهلل؟: سحر

سالم سحر جَن، نگر این کٌ بٌ خاطر لباسات بیایی خَنٌ دایی جانت ٍ یٌ سری : نانان
 !بٌ نا بزنی

 .زندایی جَن، ِگِلگی يات بٌ سرم ٍاسٌ عرٍسی پسرم_

دخترش رٍ نگاى کن، ناشاهلل چٌ بزرگ ! بیا بشین یٌ چیزی بیارم بخَری؛ ٍای خدا_
 !شدى

 .دست بـ ـَسٌ_

 .صَرت نايش رٍ نی بَسو_

 خب يستی جَن چٌ خبر؟ بٌ سالنتی درس ٍ دانشگاى کٌ دیگٌ تهَم شد؟_

 .آرى دیگٌ_
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 .خب خدارٍشکر_

 آقا نحهد خَبن؟_

ٌ يا فقط ! سالم دارن خدنتتَن_ ٍاهلل اٍن بیچارى يو کٌ یٌ ریز فقط سر کارى،آخر يفت
ٌ ش رٍ ببینٌ ٍ دٍبارى برگردى، ير چی يو کٌ بًش  بتَنٌ بیاد یٌ سری بًهَن بزنٌ ٍ بچ

! نی گو این کار بٌ دردت نهی خَرى بیا بیرٍن ازش، نی گٌ نٌ، نن کارم رٍ دٍست دارم
 !آخٌ نی خَام پَل نباشٌ ٍقتی بخَایو این جَری زندگی کنیو

 .نانان با سینی چایی از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍند

خدا رٍ شکر کٌ چًارستَن تن ِ تَ ٍ شَيرت ٍ دختر نايت ! ناشکری نکن عزیزم: نانان
 !سالهٌ

ٍلی آخٌ نگٌ بد نی گو؟ این بچٌ نباید باباش رٍ ببینٌ؟نن ! خدا رٍ شکر زندایی: سحر
 .نهی دٍنید شبا رٍ با چٌ ترسی بٌ صبح نی رسَنیو! نباید شبا یٌ نرد باالی سرم باشٌ؟

 .برٍ خَنٌ نانانت ،خَنٌ نادرشَيرت تا انشاهلل یٌ انتقالی جَر کنٌ بیاد پیِش تَن_

 چرا تَ نهیری پیشش؟: نن

 برم پیشش؟: سحر

 .آرى، یٌ خَنٌ يهَن جا اجارى کنید: نن

 نهی شٌ کٌ نادر جَن، زندگیش اینجاست، کجا برى؟: نانان

 !دیگٌ عقلو بٌ جایی قد نهیدى! نهی دٍنو ٍاهلل: سحر

چاییت رٍ بخَر سرد نشٌ، فکرای الکی يو نکن با حرص خَردن چیزی درست : نانان
 .نهی شٌ
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 .دست شها درد نکنٌ: سحر

آتنا کَچَلَ تَی بغل نن دست ٍ پا نی زد ٍ ندام با حرکاتی کٌ با لباش در نی آٍرد 
 .خَشحال بَد ٍ خندى سر نی داد

 .الًی نانان قربَنت برى، نفسو: سحر

 برٍ لباست رٍ بپَش ببینو چی شد؟! نهی خَاد قربَنش بری: نن

ٌ ات رٍ ببینی: سحر فکرش رٍ يو نهی کردم کٌ بٌ این ! ٍای زندایی الًی خیر دست ٍ پنج
 .زٍدی آنادى بشٌ

 .تازى تَ این ندت کو،یٌ لباس يو برای نن دٍختٌ: نن

 !ناشاهلل ٍاقعا: سحر

 .ان شاهلل بٌ سالنتی بپَشی، بذار برم برات بیارنش: نانان

 .نانان از تَی اتاق بیرٍن اٍند

ٌ ٍقت يَنن بیدار بشٌ بیاد تَی _ بیا عزیزم بًترى بریو تَی اتاق يستی، نیترسو ی
 .سالن

 !اشکالی ندارى زندایی یٌ نظر حاللٌ يا_

 .نانان خندى ای کرد

 !انان از دست تَ_

فقط بشین کنار این پنجرى ٍ اکسیژن ! بٌ بٌ، چٌ اتاق قشنگی يستی جَن، چٌ ٍیَیی_
ٌ يات  .اتاقت خیلی تغییر کردى! خالص بفرست تَ ری
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 چند سالٌ نیَندی؟_

ٌ ی رفت ٍ _ ٌ يای زندگی يه نتاسفانٌ بعد از این کٌ بزرگ شدیو ٍ افتادیو تَ چالٌ چَل
یادتٌ يستی، چقدر تَ حیاط نادر جَن بازی ! آندانَن کهرنگ شد،یادش بخیر

 نی کردیو؟

 آرى، یادتٌ زدیو گلدٍن لب حَضش رٍ شکَندیو ٍ انداختیو گردن سینا؟_

 یادتٌ آقاجَن اٍند چقد دعَاش کرد بیچارى رٍ؟! ٍای_

سینا يو ندام اشارى نی کرد بٌ نا؛ ٍلی زبَنش از ترس بند اٍندى بَد ٍ نهی تَنست _
 .چیزی بگٌ

 .آخی داداشو ،چٌ باليایی کٌ سرش نهی آٍردیو_

 .اٍن رٍزی کٌ رفتیو تَی زیر زنین ٍ طناز ٍ طايا رٍ ترسَندیو_

 .از ترس شلَارشَن رٍ خیس کردن_

 .آخٌ عرٍسک نن ٍ چرخ تَ رٍ خراب کردن! حقشَن بَد_

 .نادر جَن يو خیلی طرفشَن بَد_

 .ٍلی آقاجَن یَاشکی ، بًهَن آبنبات نی داد_

 !نی گفت بخَرید پت ٍ نت آقاجَن_

 !يعی، پت ٍ نت بَدیو ٍقتی پت ٍ نت ند نبَد_

با یادآٍری خاطرات کَدکی نَن بلند بلند خندیدیو ٍ بعد از چند دقیقٌ سکَت، بغض 
 .عهیقی گلَنَن رٍ فشرد
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خب از اعتراف کاريای شیطانی بچگی تَن فارغ شدید؟ حاال بیا لباست رٍ بپَش : نانان
 !سحر

ٌ يا شدى بَد، رنگ زرشکی لباس حریر عرٍسکی ش، رنگ سفید  تَی لباسش شبیٌ فرشت
پَستش رٍ بیشتر نهایان نی کرد، دانن کلَش ٍ پر چین کَتايش کٌ بلندیش تا باالی 
ٌ اش نگًش نی داشت  زانَش نی رسید ٍ قسهت باالی پیراين کٌ با دٍتا بند رٍی شَن

چرخی زد کٌ باعخ شد داننش تَی يَا پیچ بخَرى ٍ دٍرش پًن ! خیلی بًش نی اٍند
نحل ندالی فشن دستش رٍ بٌ کهرش زد، پاش رٍ جلَی پای دیگری اش گذاشت . بشٌ

 چطَر شدم؟: ٍ با افادى گفت

 !خیلی زشتی، زشت تر يو شدی: نن

 :برام زبَن درآٍرد کٌ نانان گفت

 !قربَنت برم عزیزم، ناى شدی: نانان

 .این يستی يو از حسَدیش این رٍ نی گٌ! آرى زندایی جَن، نی دٍنو_

 آخٌ نن بٌ چیٌ تَ حسَدی کنو؟ بٌ نَيای سیو تلفنیت؟ یا اٍن يیکل قناصت؟_

 :صداش رٍ نحل نردای کَچٌ بازاری کرد ٍ گفت

 .برٍ کنار بذار باد بیاد_

پرنسس خانَم نبینو تَ عرٍسی يو این جَری حرف بزنی، جلَی نًهَنا آبرٍنَن رٍ _
 !ببریا

 :خندى ی از تٌ دلی کرد ٍ گفت

 .رٍ داِشت حساب بکش! نٌ آبجی خاطر جهع باش_
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 !تَ آدم نهیشی_

ٌ يا حرف زد  :نحل دختر بچ

ٌ يا کٌ آدم نهیشن_  !فرشت

اٍن رٍز رٍ با حرف يا ٍ ادايای سحر ٍ یادآٍری خاطرات شیرین کَدکی نَن کٌ حاال با 
یادآٍری يرکدٍم زخو عهیقی رٍی قلبو نی شینٌ ٍ درد عهیقی رٍ گَشٌ قلبو حس 

 .نی کنو، گذرٍندیو

یٌ نانتَ قًَى ای . فردا صبح زٍد بیدار شدم، باید اٍلین رٍز کاری رٍ تجربٌ نی کردم
ٌ ی دعای خیر نانان بٌ  رسهی با شلَار کرم ٍ رٍسری کرم قًَى ای پَشیدم ٍ با بدرق

 .شرکت رسیدم

دل تَ دلو نبَد ٍ نهی دٍنستو کٌ چطَر نی تَنو رفتارای ٍقیحانٌ اٍن ندیر بی لیاقت رٍ 
تحهل کنو؛ انا باز يو بٌ بابا فکر کردم ٍ نصهو پا درٍن شرکت گذاشتو، بٌ ٍاحد نَرد 

نظر رسیدم ٍ با سالم ٍ احَال پرسی گرم با خانو ننشی کٌ االن فًهیدم اسهش زيرا 
نیز کارم رٍ بًو نشَن داد ٍ گفت کٌ نی تَنو شرٍع بٌ کار کنو ٍ . افشاِرى، رٍبرٍ شدم

. فعال ٍسایلو رٍ آنادى کنو تا آقای صالحی بیاد ٍ چگَنگی کار رٍ برام تَضیح بدى
خَشبختانٌ نیز کارم تَی اتاق ندیر داخلی نبَد ٍ درست سهت راست نیز حسابدار 

ٌ يای خانو افشار آقای حهیدی برای یٌ يفتٌ . شرکت، آقای حهیدی بَد طبق گفت
ٌ ی دیگٌ يو نهیاد لپ تاپ رٍی نیز رٍ رٍشن کردم، پرٍندى يا ٍ ! نرخصی گرفتٌ ٍ تا يفت

 .ٍسایل رٍ نیز رٍ داخل کهد کنار نیز قرار دادم ٍ بٌ سهت نیز ننشی رفتو

 خانو افشار، ٍسایل رٍی نیز برای کیٌ؟_

 !نال برنانٌ نَیس قبلی شرکتٌ_
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 .نن ٍسایل رٍ داخل کهد گذاشتو، اگٌ دنبالش اٍندن داخل کهدى_

 نهنَن عزیزم، نی تَنو اسو کَچیکت رٍ صدا کنو؟-

 .البتٌ خَشحال نی شو، نی تَنی يستی صدام کنی_

 .نن رٍ يو زيرا صدا کن_

 !حتها_

ٌ يای نَرد نیاز رٍ رٍی لپ تاپ نصب کردم، نشغَل بررسی  پشت نیز نشستو ٍ برنان
ٌ يای داخل لپ تاپ بَدم کٌ صدای خانو ننشی اٍند  .پَش

 .سالم آقای صالحی_

 .قرار يای انرٍز رٍ چک کن ٍ برام بیار_

 !چشو_

 .بٌ آقای حهیدی يو بگَ بیان داخل اتاقو_

 .آقای حهیدی برای یٌ يفتٌ نرخصی گرفتن_

 .االن نَقع نرخصی بَد؟ کلی کار سرنَن ریختٌ تَی شرکت_

بٌ سهت اتاق اٍند ٍ تَی چارچَب در ایستاد، لبخندی رٍی لبو آٍردم کٌ باعخ شد 
 .اخو ياش بیشتر تَی يو برى

 .سالم آقای صالحی، يهتیان يستو برنانٌ نَیس شرکت_

ٌ يای قرنز رنگی داخل چشهاش دیدى  با عصبانیت بًو نگاى نی کرد کٌ باعخ شدى بَد رگ
عقب گرد کرد ٍ بٌ سهت نیز ننشی رفت، خیلی آيستٌ ٍ غضبناک جَری کٌ نن . بشٌ
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نشنَم با ننشی صحبت نی کرد؛ انا این رٍ نهی دٍنست کٌ گَش يای نن یکو بیشتر از 
 !حد نعهَل نی شنَى

 این اینجا چیکار نی کنٌ؟_

پدرتَن تهاس گرفتن ٍ گفتن بًشَن بگو کٌ تَی نصاحبٌ قبَل شدن ٍ نی تَنن از _
 !انرٍز بیان سر کار

با عصبانیتی کٌ سعی در . صدای فشردى شدن دندٍناش رٍی يو، گَشو رٍ اذیت کرد
 :کنترل کردنش رٍ داشت دٍبارى گفت

ٌ ی نصاحبٌ اٍن خانهی کٌ اٍندى _ ٌ ی اٍن رٍ تایید نکردم، نن زیر برگ انا نن نصاحب
 بَد رٍ انضا کردم چطَر نهکنٌ؟

 !دستَر پدرتَن بَد، نن اطالعی ندارم _

پدرش؟ نگٌ پدرش يو تَی شرکتٌ؟ نطهئنا ِسَهتش يو از این پسرى ی بی تربیت 
انا اٍن ! احتهاال ندیر عانل اینجاست. بیشترى، باالتر از ندیر داخلی شرکت، ندیر عانلٌ

 کٌ نن رٍ ندیدى بَد پس چٌ جَری نن رٍ قبَل کردى؟

 این یعنی چی؟ پس نن اینجا چیکارى م؟_

از فکرم خندیدم کٌ اٍل صدای کَبیدى شدن نشتش رٍی نیز ننشی ٍ ! لَلَ سر خرنن
 !بعد از اٍن يو صدای کَبیدى شدن در اتاقش بًو اٍند کٌ گَش خراش بَد

 .بٌ سهت زيرا کٌ حسابی ترسیدى بَد، رفتو

 يهیشٌ این جَریٌ؟_

 :با صدای خیلی آرٍنی گفت
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 !آرى، خیلی بد اخالق ٍ َگندى دناغٌ_

 .چی نی کشٌ از دستش! خدا بٌ داد زن بیچارى اش برسٌ_

 نٌ بابا، زنش کجا بَد؟ آخٌ کی از جَنش سیر شدى کٌ بخَاد زن این بشٌ؟_

 .يردٍ خندیدیو

 بلٌ؟: تلفن رٍی نیز دٍتا بَق بیشتر نخَرد کٌ زيرا جَاب داد

_... 

 !چشو االن نیارم خدنتتَن_

 :رٍ کرد بٌ سهتو

 .االن کلی غر بًو نی زنٌ! ٍای یادم رفت قرارای شرکت رٍ براش ببرم_

 .نرد نسن سالی ٍارد شرکت شد

 !سالم خانو افشار_

سالم آقای نعصَنی، خدا خیرتَن بدى، چرا این قدر دیر اٍندید؟ شانستَن خَبٌ کٌ _
 .يهین االن آقای صالحی قًَى شَن رٍ خَاستن

 سراغو رٍ نگرفت؟! آخٌ دخترم تب کردى بَد نجبَر شدم اٍل ببرنش بیهارستان_

 !نٌ فقط يهین االن قًَى خَاست؛ زٍدی آنادى ش کن_

 !چشو االن نیرم_

 .فَری بٌ سهت آشپزخَنٌ رفت کٌ صدای ظرف ٍ ظرٍف از تَی آشپزخَنٌ بلند شد

 .آقای نعصَنی آبدارچی این جاست، نرد خیلی خَب ٍ نًربَنیٌ: زيرا
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ٌ يای رٍی نیزش رٍ جهع کرد ٍ بٌ سهت در اتاق آقای صالحی رفت ٍ با چند ضربٌ  برگ
 .بٌ در ٍ اجازى ی ٍرٍِد آقا، ٍارد شد

بٌ سهت نیزم رفتو ٍ رٍی صندلی چرخ دار نشستو ٍ خَدکار رٍی نیز رٍ بین انگشتای 
 .دستو بٌ حرکت درآٍردم، فکر کنو کٌ انرٍز رٍ باید بٌ بیکاری بگذرٍنو

دٍ ساعتی بر يهین ننَال گذشت کٌ يیکل گندى ی یٌ نفر رٍ جلَی نیز دیدم، سرم رٍ 
 .باال آٍردم کٌ ناخَدآگاى با دیدنش از جا کندى شدم

 .اٍندم شرح ٍظایفتَن رٍ بدم_

 !خیلی ٍقتٌ ننتظرم_

نَيای نشکی ٍ کو پشتی داشت، . ينَز يو اخو چند ساعت پیش رٍی پیشَنیش بَد
کت نشکی رنگ با پیراين سفیدی پَشیدى بَد، ساعت نچی . چارشَنٌ ٍ رٍ فرم بَد

چشهای نشکیش رٍ بًو دٍخت، یٌ تای . نشکی رنگ اصل رٍ نچش بستٌ شدى بَد
 :آرٍم گفت. ابرٍش رٍ باال بردى بَد

ٌ ای کٌ اٍن حرفا رٍ زدى بَدم، دٍر ٍ بر شرکت ! خیلی پررٍیی تَ دختر_ بٌ يرکس دیگ
 .يو آفتابی نهی شد

 !بًترى شرح ٍظایفو رٍ بًو بگید، آخٌ خیلی ٍقتٌ کٌ این جا بیکار نشستو_

 .سری بٌ نشانٌ تأسف تکان داد ٍ کاريایی رٍ کٌ باید انجام بدم رٍ برام تَضیح داد

کش ٍ قَسی بٌ بدنو دادم ٍ .رٍی ساعت نچیو نگاى انداختو، ساعت دٍ ٍ نیو بَد
 .شالو رٍ نرتب کردم ٍ بٌ سهت در رفتو. ٍسایلو رٍ داخل کیفو گذاشتو

 .زيرا جَن نن دیگٌ نیرم_
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 .بٌ سالنت عزیزم_

با دیدن نگًبان جلَی در ٍ یادآٍری اٍن رٍز ! سَار آسانسَر شدم ٍ بٌ طبقٌ اٍل رسیدم
 .لبخندی کنج لبو خَنٌ کرد

 !يستی_

 !سالم احسان_

 کی اٍندی؟_

 !از ساعت يشت صبح اینجام نحل این کٌ_

 !نگَ کٌ استخدام شدی_

اگٌ خَشحالتَن نهی کنٌ کٌ بححش جداست؛ ٍلی باید بگو کٌ آرى استخدام شدم، انرٍز _
 .يو اٍلین رٍز کاریو بَد

 ٍای خیلی خَشحالو، پس چرا بٌ نن نگفتی؟_

 .آخٌ تصهیهو دقیقٌ نَدی شد_

 !نايار کٌ نخَردی_

 .نهنَن! چرا، یٌ ساعت پیش خَردم_

نطهئنو کٌ نی خَای بٌ نناسبت سر ! خب پس بًترى کٌ بریو یٌ قًَى با يو بخَریو _
 .کار اٍندنت یٌ قًَى نًهَنو کنی

 !باشٌ_

 .پس بریو_
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ٌ ای کیک ديانو گذاشتو ٍ قًَى رٍ نزى کردم  !سفارش قًَى تلخو رٍ آٍردند، تک

 اٍلین رٍز کاری چطَر بَد؟_

 .خَب بَد، نهنَن از این کٌ پیشنًاد این کار رٍ بًو دادی خیلی کهکو کرد_

 نشکلی کٌ تَی شرکت برات پیش نیَندى؟! خَشحالو ٍاقعا_

 !نٌ، فقط رٍز نصاحبٌ یکو با آقای صالحی بححهَن شد_

 با آریا؟ نگٌ اٍن تَی بخش شهاست؟_

 .آرى_

 نی شٌ خَايش کنو کٌ زیاد َدم پرش نشی؟_

 .خب اتاق اٍن دقیقا کنار اتاق ننٌ، خَاى ناخَاى ير رٍز چشههَن تَی چشو يو نی افتٌ_

 .نی دٍنو؛ ٍلی احتیاط کن، نهی خَام کٌ باياش زیاد يهکالم بشی_

 چرا؟_

نهی دٍنٌ کٌ چطَر ریاست کنٌ، نی خَاد با زٍر ! رفتاراش یکو زنندى ست، برخالف پدرش_
 .حرفش رٍ کٌ يهیشٌ يو ناحقٌ بٌ کرسی بنشَنٌ

 پدرش؟ نگٌ پدرش يو تَی شرکتٌ؟_

 !آرى، پدرش،حاج نحسن صالحی، رئیس کل این شرکتٌ_

ٌ ی این شرکت چندین طبقٌ نال اٍنٌ؟_  یعنی يه

 .فنجَن قًَى رٍ تَی دستش نگٌ داشت ٍ بٌ سهت ديانش برد
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اگر کٌ ببینیش اصال باٍر نهی کنی ! آرى، انا برخالف پسرش نرد خیلی با َشرف ٍ آقاییٌ_
این ! يهیشٌ يو کٌ پژٍ سادى سَار نیشٌ نحل اکحر آدنا. کٌ نصف این شًر بٌ اسهشٌ

 !يو کٌ پسرش االن ندیر داخلیٌ رٍ نبین، جدیدا ندیر داخلی شدى

 یعنی جدیدًا اٍندى تَ شرکت؟_

 .نٌ قبال برنانٌ نَیس شرکت بَد_

اٍى، پس پشت اٍن نیز ٍ رٍی اٍن صندلی قبال این پسرى ی بی اعصاب نی نشستٌ،یادم 
پس اٍن ٍسایل يو نربَط بٌ شخص ! باشٌ فردا حتها با آب ٍ صابَن بشَرنشَن

 .شخیصشٌ، فردا حتها یٌ نگايی بًشَن بندازم

 !نن دیگٌ باید برم_

 .بذار نن برسَنهت_

 .نٌ نزاحو نهیشو_

 .نشنَم این حرف رٍ دیگٌ_

ننتظر اٍندن احسان بَدم کٌ یٌ ناشین نشکی رنگ ندل باال . از کافی شاپ بیرٍن زدیو
از جلَم رد شد، با دیدن نن دندى عقب گرفت ٍ رٍبرٍم ایستاد ٍ شیشٌ سهت شاگرد رٍ 

 .پایین داد

 اگٌ جایی نی خَاید برید، برسَنهتَن؟_

 .نٌ نهنَن خَدم نیرم_

 ...تعارف نکن اگـ_
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از تَی آینٌ نصب شدى جلَی ! ناشین احسان پشت سرش ایستاد ٍ بَق ٍ چراغ زد
ازکنارش رد شدم ٍ نی خَاستو بٌ سهت ناشین احسان برم کٌ . ناشین احسان رٍ دید

 :صداش اٍند

 !تَ يو نحل بقیٌ ی دخترایی_

 !پَزخندی نحارش کردم ٍ بٌ ر ايو ادانٌ دادم

 چی نی گفت؟_

 .نی خَاست کٌ برسَنتو_

 .احسان نحکو دستش رٍ رٍی فرنَن ناشین کَبید

نی بینی دارم بًت نیگو يستی؟ نهی خَام حتی یٌ لحظٌ ! اصال دم َپرى این پسرى نشَ_
 !اٍن رٍ با تَ ببینو

 ...نن نتَجًو کٌ شها نگران ننی انا اٍن فقط نی خَاستـ_

 !نی خَاست چی؟ نی خَاست کهکت کنٌ؟دیگٌ نهی خَام اٍن رٍ کنار تَ ببینو_

سالهٌ، خَب رٍ از بد 23نن االن ! شها حق ندارید بٌ نن بگید کٌ چی کار کنو_
 .تشخیص نیدم

 :تن صداش رٍ بلندتر کرد

 !این قدر نن رٍ با این لفظ صدا نکن-

 کدٍم لفظ؟-

 !شها...شها...شها-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  178  

 :یکو سکَت کرد ٍ دٍبارى گفت

 ...تَ اٍن رٍ نهی شناسی اٍنـ_

 اٍن چی؟_

 .تا رسیدیدم خَنٌ دیگٌ حرفی بینهَن رد ٍ بدل نشد

 :از ناشین کٌ پیادى شدم نن رٍ صدا کرد

 !يستی_

 بلٌ؟_

 ..نن...نی خَاستو بگو کٌ_

 .نٌ احسان تقصیر نن بَد، زٍد عصبی شدم_

 !انیدٍارم نگرانیو رٍ درک کنی_

 .نهنَن کٌ تا اینجا رسَندیو_

 .خداحافظ_

داخل خَنٌ شدم ٍ بٌ نانان سالم کردم ٍ یٌ راست داخل اتاق شدم، از خستگی 
 .نهی دٍنو کی خَابو بردى بَد؛ با صدای زیاد تلَیزیَن از خَاب بیدار شدم

نگٌ صدبار بًت نگفتو صداش ! يَنن تَ کٌ باز صدای این تلَیزیَن رٍ زیادکردی: بابا
 رٍ از شهارى بیست بیشتر نکن؟

باباجَن قربَنت، آخٌ با صدای بیست يو نگٌ نی شٌ فَتبال دید؟ اٍنی کٌ شها : يَنن
 .نیگی نال اخبارى
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 !ٍای يَنن، سرم رٍ بردی: نن

بیا بشین با يو فَتبال ببینیو بازی پرسپَلیس ٍ ! بٌ بٌ آبجی کارنند خَدم: يَنن
 .سپايانٌ

 !از فَتبال خَشو نهیاد_

 !ِا چرا؟ بازی بٌ این خَبی،کلی يیجان دارى_

 نفر بٌ اضافٌ یٌ داٍر دنبال یٌ تَپ نی دٍند بعد يو یٌ پَل قلهبٌ نی ذارن ۲۲چیٌ بابا؟ _
 !تَ جیبشَن، اٍن ٍقت حرص خَردنش فقط نال شها فَتبالیاست

 شهايا اصال از فَتبال چی نی دٍنید؟! برٍ برٍ_

 .يستی بابا یکو آب برام بیار قرصام رٍ بخَرم: بابا

 قرص؟ چٌ قرصی؟: نن

 .انرٍز يو بٌ زٍر رفتٌ دکتر! پدر گرانی تَن تپش قلب گرفتٌ: نانان

 !آخٌ برای چی؟ شها کٌ خَب بَدی! ٍای بابا: نن

 .دکتر نیگٌ بٌ خاطر اعصابشٌ: نانان

 .زیادی بزرگش نکن چیزی کٌ نشدى! خَبٌ خانو: بابا

احساس سرنای شدیدی . حتی فکر این کٌ یٌ خار بٌ پای بابا برى، قلبو رٍ فشردى  نی کرد
 .تهام ٍجَدم رٍ لرزٍند، بلند شدم ٍ یٌ لیَان آب برای بابا آٍردم

 !دست گلت درد نکنٌ بابا_
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ٌ ای  لبخندی از سر نحبت بٌ سهتش زدم کٌ اٍن يو جَابش رٍ با لبخند قشنگ دیگ
 .داد

حاال نانان، قرآن بزرگ رٍ بین دٍ دستش گرفتٌ بَد ٍ نشغَل خَندن یکی از صفحات 
ٌ ی چشهش خَدنهایی نی کرد  !قرآن شدى بَد ٍ اشک کَچیکی گَش

 نانان چی شدى؟ داری گریٌ نی کنی؟: يَنن

ٌ يای قرآن خیرى نگاى نی کرد گفت  :سرش رٍ باال نیاٍرد، يهَن جَری کٌ داشت بٌ آی

انشب کٌ شب جهعٌ است؛ تَی کتاب خَندم کٌ انَات از عصر پنج شنبٌ تا غرٍب _
جهعٌ بٌ خانَادى ياشَن سر نی زنن ٍ ننتظرن کٌ خانَادى ياشَن براشَن يدیٌ بیارند؛ 

 !دلو برای خانو جَن ٍ آقاجَن تنگ شدى، خیلی ٍقتٌ کٌ براشَن قرآن نخَندم

رفتو کنار نانان نشستو ٍ سرم رٍ رٍی بازٍش گذاشتو،اٍن يو با نَک انگشتانش البٌ 
 .الی نَيام رٍ نَازش کرد

ٌ ی چی رٍ نی خَری آخٌ؟ يهین االن کٌ شها این جا نشستی : يَنن عجبا، نادر نن غص
ٍ داری براشَن گریٌ نی کنی اٍنا تَ بًشت دارن خَش نی گذرٍنن، آقاجَن کٌ االن 

کلی حَری ٍ پری دٍر ٍ برش ریختٌ ٍ خانَم جَن يو دارى کلی نَز ٍ آناناس نی چینٌ ٍ 
یادتَنٌ کٌ چقدر آناناس دٍست داشت؟ بعد یک دفعٌ از اٍن دٍر نی بینٌ کٌ ! نی خَرى

آقاجَن دارى با حَری يای بًشتی حرف نی زنٌ، با عصبانیت بٌ سهتش نیرى ٍ با عصا 
 :نیگٌ! نحکو نی زنٌ تَ سر حَری يا 

ٍرپریدى يای بًشت، از شَير بیچارى نن چی نی خَاید؟ برید اٍن طرف ببینو نی خَام _
 !با شَيرم خلَت کنو

 :نانان از حرف يای يَنن خندى رٍی لبش اٍند
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 ؟!استغفراهلل چی نیگی يَنن_

 !حرف حق رٍ نادر نن_

 .نانان دٍبارى بٌ یٌ نقطٌ خیرى شد ٍ اشکاش از گَشٌ چشهش سرازیر شد

چند دقیقٌ بعد ! يَنن بٌ سهت اتاقو رفت، نی دٍنستو کٌ االن نی خَاد یٌ کاری بکنٌ
 !قیافٌ خندى دار يَنن رٍ جلَنَن دیدیو

دانن بلند گل گلی قرنزم رٍ با رٍسری آبی ام پَشیدى بَد، با اٍن يهٌ ریش ٍ سیبیل کٌ 
تازى جٍَنٌ زدى بَد ٍ نی شد بًشَن گفت ریش ٍ سیبیل، جلَی رٍنَن ٍایسادى بَد ٍ 

ٌ ياش ٍ پشت . ادای دخترا رٍ در نی آٍرد رژ صَرتی ام رٍ يو رٍی لباش، سرگَن
 .با گَشیش آينگ بندری گذاشتٌ بَد ٍ نی رقصید. چشهاش نالیدى بَد

 :نانان کٌ از شدت خندى، دلش رٍ گرفتٌ بَد ٍ ندام نی گفت

 .ٍای نردم، دلو درد گرفت_

ٌ ياش از خندى باال ٍ پایین نی رفت ٍ نن يو دست کهی از اٍن يا  بابا يو کٌ ندام شَن
ندام يو پاش رٍ ! بعد يو نن رٍ بلند کرد ٍ با نن رقـــص ارٍپایی نی رفت. نداشتو

رٍی پام فشار نی داد، خالصٌ کٌ اٍن شب کلی بًهَن خَش گذشت؛ انا آخر شب کٌ 
فًهیدم کٌ از ! نی خَاست رژ يایی رٍ کٌ بٌ صَرتش کشیدى رٍ پاک کنٌ نهی تَنست

ٌ م زدى تا دٍ سٌ ساعت نشغَل بَد کٌ رژ يا رٍ از رٍی گَنٌ ! رژ يای بیست ٍ چًارساعت
با . ياش ٍ لبش ٍ پشت چشهش پاک کنٌ؛ انا يرچی نی شست فایدى ای نداشت

 :صَرت کفی ٍسط سالن ایستاد ٍ غرید

ٌ جَری برم حاال؟! نن فردا باید برم بیرٍن_  با دٍستام قرار دارم،آخٌ با این ٍضع چ

 .نی خَاستی دلقک بازی در نیاری عزیزم، فَضَلی يو نهی کردی رژ يای نن رٍ برداری_
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 .نن نی دٍنو کٌ کار تَ بَدى! ای شارالتان_

 ِا بٌ نن چٌ؟ نن از کجا نی دٍنستو کٌ نی خَای پاشی ادای دخترا رٍ در بیاری؟_

 :پاش رٍ بٌ زنین کَبید

االن نن چیکار کنو؟شها دخترا کٌ از این چیزای عجیب غریب بٌ صَرتتَن نی نالید _
 !باید بدٍنید چٌ جَری پاکشَن کنید دیگٌ

 !خب اگٌ نی خَاستو پاک بشٌ کٌ رژ بیست ٍ چًارساعتٌ نهی خریدم_

ٌ ش خیلی بانزى ! حالت گریٌ بٌ چًرى اش گرفت ٍ دٍبارى بٌ سهت رٍشَیی رفت قیاف
ٌ ی دستهال نرطَب رٍ با شیرپاک کن برداشتو ٍ پیشش . شدى بَد بلند شدم ٍ جعب

 .رفتو، بٌ ير زحهتی کٌ بَد یٌ کهی از رنگش رفت انا ينَز جاش نَندى بَد

*** 

 !يستی جان؟ انرٍز زٍد بیا از سرکار، باید آنادى بشی بریو عرٍسی ساحل_

 .باشٌ نانان جَن، نن رفتو فعال خداحافظ_

 .بٌ سالنت عزیزم_

. بٌ شرکت کٌ رسیدم، نرد نیانسالی رٍ دیدم کٌ از ناشین پژٍی نشکی رنگی پیادى شد
نَيای جَگندنی داشت، ! از نگًبان تا کارنندای شرکت جلَش خو ٍ راست نی شدند

تیپ خَب ٍ . بینی خَش تراش ٍ چشهان نشکی رنگش سنش رٍ زیاد نشَن نهی داد
یٌ لحظٌ . تا چشهش بٌ نن افتاد ایستاد، از سر تا پای نن رٍ برانداز کرد. نرتبی داشت

 .جا خَردم؛ انا با دیدن لبخندش کهی آرٍم شدم

 !سالم...سـ_
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 .سالم دخترم، تَ باید برنانٌ نَیس شرکت باشی_

 !بلٌ خَدم يستو_

 ...خانو_

ٌ اش رٍ ناساژ داد تا کٌ بٌ یاد بیارى  .با دستش کنار شقیق

 ...خانهـ_

 .ينَز اٍنقدرا يو پیر نشدم! نٌ بذار خَدم بگو_

 !اختیار دارید_

 درستٌ؟! خانو يهتیان_

 بلٌ انا شها؟_

ٌ ت رٍ دیدم ٍ از رٍی عکست شناختهت_ ٌ ی نصاحب  !نن صالحی يستو، برگ

ٌ جا نیاٍردم_  !خیلی خَشبختو آقای صالحی ٍ نعذرت نی خَام بابت این کٌ ب

برٍ سر ! تَ کٌ نن رٍ تا بٌ حال ندیدی، طبیعیٌ کٌ نشناسی! این حرفا چیٌ دختر جَن_
 .کارت، نَقع نايار نی بینهت

ٌ دار_  !با اجازى خدانگ

نشخصٌ کٌ رٍی کارنندياش حساسیت خیلی ! بٌ سهت آسانسَر رفتو،عجیب بَد
 !خاصی دارى

 .صبحت بخیر! سالم زيرا جَن-

 .صبح تَ يو بخیر! سالم عزیزم-
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بٌ سهت اتاق رفتو ٍ کیفو رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ لپ تاپ رٍی نیز رٍ رٍشن کردم، 
 .طراحی ٍبی رٍ کٌ قرار بَد برای شرکت انجام بدم رٍ شرٍع بٌ برنانٌ نَیسی کردم

حسابی خستٌ شدى بَدم، بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو،آقای نعصَنی نشغَل درست کردن 
 .قًَى بَد

 !خدا قَت آقای نعصَنی-

 .سالنت باشی دخترم-

 چایی آنادى ست؟-

 .آرى، آنادى ست-

یٌ استکان از رٍی جاظرفی برداشتو ٍ قَری رٍ از رٍی کتری بٌ سهت استکان يدایت 
 .کردم

 !زحهت نکشید، نی گفتید خَدم نی آٍردم تَی اتاقتَن-

 .از نشستن خستٌ شدى بَدم-

 .قندی رٍ داخل ديانو گذاشتو ٍ رٍی صندلی يای رٍبرٍی نیز ننشی نشستو

 بفرنایید چایی؟-

 .نَش جان، نن ايل چایی خَردن نیستو-

 آقای صالحی اٍندن؟-

 !نٌ ينَز-
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در رٍ نیهٌ باز گذاشتو ٍ کهدی رٍ کٌ . بعد از کهی گپ زدن با زيرا ٍارد اتاقو شدم
ٌ ی کاری پیدا کردم. ٍسایل آریا داخلش بَد رٍ باز کردم ٌ يا رٍ بیرٍن . چندتا برگ برگ

ٌ شَن رٍی زنین ریخت با عجلٌ خو شدم رٍی زنین ٍ . آٍردم کٌ نرتبشَن کنو؛ ٍلی يه
ٌ يا شدم کٌ  قبل از این کٌ کسی ٍارد اتاق بشٌ ٍ نن رٍ ببینٌ نشغَل جهع کردن برگ

ٌ يا قرار گرفتٌ بَد ٌ يا چشهو بٌ عکسی خَرد کٌ بین برگ ٌ الی برگ ٌ يا . الب عکس رٍ از برگ
بیرٍن کشیدم ٍ بًش نگاى کردم، عکس یٌ دختر خیلی زیبایی بَد کٌ نَيای باز ٍ 

نشکی داشت، چشهای نشکی اش برق نی زد ٍ پیراين کَتاى ٍ قرنزی پَشیدى بَد ٍ 
ٌ ی خیلی بزرگی بٌ چشو  پايای عریانش رٍ رٍی يو انداختٌ بَد، پشت سرش خَن

احتهاال . نی خَرد کٌ سهت راست ٍ چپش پر از درخت يای سربٌ فلک کشیدى بَد
 سال بیشتر نداشتٌ باشٌ؛ 5-6خَاير کَچیک ترش بَد؛ چَن بٌ چًرى اش نی خَرد کٌ 

ٌ يای ! انا عکس یکو قدیهی بَد صدای آریا اٍند کٌ از زيرى نی خَاست تا لیست جلس
 !انرٍز رٍ براش بیارى

ٌ يای پخش شدى رٍی زنین رٍ جهع کردم ٍ داخل کهد گذاشتو ٍ پشت نیز  فَری برگ
 .نشستو

 .در اتاق باز شد ٍ تَی چارچَب در نهایان شد

 !سالم آقای صالحی-

 سالم، ٍسایلی کٌ قبال رٍی این نیز بَد االن کجاست؟-

ٌ شَن رٍ داخل کهد گذاشتو، خانو افشار گفتن کٌ نتعلق بٌ برنانٌ نَیس قبلی - يه
 .بَدى

 .پس چرا در کهد رٍ قفل کردى بَدی؟ دیرٍز نی خَاستو برشَن دارم نتَنستو-

 !چَن این ٍسایل دست نن انانت بَد، نهی خَاستو کٌ آسیبی بًشَن برسٌ-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  186  

 .پَزخندی زد ٍ نزدیک نیز شد ٍ دستش رٍ سهتو دراز کرد

 !کلید-

 .در کهد کٌ بازى، یادم رفت قفلش کنو، االن نی فًهٌ کٌ تَی ٍسایلش سرک کشیدم! اٍى

 چرا باید کلید رٍ بٌ شها بدم؟-

 چرا نباید بدی؟-

 .چَن باید کلید رٍ بٌ برنانٌ نَیس قبلی بدم-

 .دندٍناش رٍ رٍی يو فشار داد ٍ با خشو بًو زل زد

 !برنانٌ نَیس قبلی ننو -

 .اٍى ٍاقعا؟ نن نهی دٍنستو، ببخشید-

 .دٍبارى دستش رٍ سهتو گرفت

 !کلید-

 .بذارید خَدم در کهد رٍ براتَن باز کنو قفلش یکو خرابٌ-

 !قبال خراب نبَد-

 !البد االن خراب شدى-

 !بٌ سهت کهد رفتو ٍ کلید رٍ بی دلیل داخل قفل چرخَندم ٍ کهد رٍ باز کردم

ٌ شَن اینجاست- ٌ ی ٍسایلی کٌ رٍی نیز ٍ داخل کشَ بَد، يه  .بفرنایید، يه
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ٌ يا رٍ بیرٍن آٍردى بَد ٍ زیر ٍ رٍ نی کرد نحل این کٌ دنبال يهَن عکسی کٌ چند . برگ
ٌ يا پیدا کردى بَدم نی گشت بعد از این کٌ چشهش بٌ عکس . دقیقٌ پیش بین برگ

 :افتاد نفس آسَدى ای کشید ٍ زیر لب خیلی آرٍم گفت

 !خدا رٍ شکر پیداش کردم_

ٌ يا رٍ بٌ  ٌ ی برگ ٌ يا بیرٍن آٍرد ٍ داخل جیب کتش گذاشت ٍ بقی عکس رٍ از بین برگ
 .سهتو گرفت

 !بیا این يا رٍ يو بریز سطل زبالٌ، دیگٌ بٌ دردم نهی خَرى-

رٍی صندلی نشستو ٍ نفس عهیقی کشیدم، خدا رٍ . با قدم يای نحکو از اتاق خارج شد
 !آخرش این فَضَلی يا کار دستو نیدى! شکر کٌ نتَجٌ نشد

بٌ ساعت نچی رٍی دستو نگاى کردم، ساعت دٍازدى ٍ نیو بَد، زيرا در اتاق رٍ باز کرد ٍ 
 .سرش رٍ از بین در بیرٍن آٍرد

 يستی، نهیای بریو نايار؟-

ٌ ام-  !خَب شد گفتی، نن کٌ خیلی ٍقتٌ گرسن

ٌ ی دٍم بَد رفتیو رستَران ! کیفو رٍ برداشتو، يهراى زيرا بٌ رستَران شرکت کٌ تَی طبق
خیلی بزرگی بَد، از ساعت دٍازدى ٍ نیو رستَران باز نی شد ٍتهام کارنندای شرکت ٍ 

يهراى با زيرا ظرف غذا رٍ برداشتیو . رئیس ٍ رَؤسا برای خَردن غذا بٌ اٍن جا نی اٍندن
ٍقتی کٌ جَجٌ کباب . ٍ بٌ سهت خانو ٍ آقایی کٌ غذايا رٍ داخل ظرف نی ریختن رفتیو

يهراى با دٍغ ٍ ساالد رٍ داخل ظرف گذاشتن، بٌ طرف نیز ٍ صندلی کنار سالن رفتیو ٍ 
 .نشغَل خَردن غذا شدیو

 .اٍى اٍن جا رٍ،آقای صالحی از سفر اٍندن-
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بٌ پشت سرم نگاى کردم کٌ آقای صالحی بزرگ رٍ دیدم کٌ با چند تا از کارننديای خیلی 
 .شیک پَش ٍارد رستَران شدند

 نگٌ سفر بَدى؟-

آرى، تقریبا نصف عهرش رٍ تَی سفرى؛ ٍلی با این حال از ٍضعیت شرکت يو بی خبر -
 !حتی کاريای یٌ کارنند سادى يو ازش پنًَن نهی نَنٌ! نهیشٌ

 !چٌ نرد جالبی-

 .آرى ٍاقعا-

حاال بٌ اندازى ی دٍ تا نیز ٍ صندلی از نا . دٍبارى برگشتو ٍ پشت سرم رٍ نگاى کردم
فاصلٌ داشت ٍ يردفعٌ چند تا از کارننديا برای عرض ادب بٌ سهتش نی رفتن ٍ 

 .درگَشی باياش صحبت يایی رٍ پچ پچ نی کردن

بعد از خَردن نايار بٌ سهت اتاق رفتو ٍ پشت نیز نشستو ،پرٍژى ای رٍ کٌ باید انجام 
انا باید ير جَری کٌ نی شد اٍن رٍز انجانش ! نی دادم خیلی سخت ٍ زنان َبر بَد

 .نی دادم

ٌ ای با " بفرنایید" با چندضربٌ بٌ در ٍ نن یٌ خانو شیک پَش کٌ نانتَ رسهی سرن
 .نقنعٌ کرنی پَشیدى بَد ٍارد شد

 تشریف ندارن؟! ببخشید با آقای حهیدی کار داشتو_

 !نخیر_

 کی نیان؟_

ٌ ی دیگٌ تشریف بیارن_  .فکر نی کنو تا یٌ يفت
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 .نتَجٌ شدم ،خیلی نهنَن! بلٌ_

 .بٌ سهت در رفت کٌ دٍبارى برگشت ٍ تَی چشهام خیرى شد

 .شها رٍ قبال اینجا ندیدى بَدم_

 .چَن تازى اٍندم_

 پَیا رٍ تا حاال دیدی؟_

 :بٌ صَرت پرسشی گفتو

 بلٌ؟_

 !اٍخ ببخشید، ننظَرم آقای حهیدیٌ_

 .نٌ تا بٌ حال زیارتشَن نکردم_

 :زيرا کنار خانو شیک پَش ایستاد ٍ گفت

 نشکلی پیش اٍندى؟_

 !سالم زيرا جَن کجا بَدی؟ ندیدنت_

 .ببخشید، سرٍیس بًداشتی بَدم_

 آقای حهیدی نیستن؟_

 .نٌ، یٌ يفتٌ نرخصی گرفتن-

 زيرا جَن قربَنت، نیشٌ یٌ زنگ بًش بزنی؟_

 چرا؟_
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ٌ ای چیزی بیار، نحال بگَ یٌ نفر اٍندى بَد سراغتَن رٍ نی گرفت ٍلی _ نهی دٍنو یٌ بًَن
 .اسو نن رٍ نیار، بعدا جریان رٍ بًت نیگو

 :زيرا نگايی بٌ خانو شیک پَش ٍ بعد يو نگايی بٌ نن انداخت ٍ با تردید گفت

 !باشٌ_

 :تلفن رٍ برداشت ٍ شهارى گرفت

 !گَشی شَن در دسترس نیست! خانو سعیدی_

 .تَ رٍ خدا اگٌ خبری شد بٌ نن بگَ_

 .باشٌ_

 .خانو سعیدی با عجلٌ از دفتر خارج شد ٍ زيرا با ُبًت بٌ سهتو اٍند

 کی بَد؟_

 .ندیر فرٍش شرکتٌ_

 با آقای حهیدی نسبتی دارى؟_

 .تا جایی کٌ نن خبر دارم نٌ؛ انا با این اٍصاف نحل اینکٌ قرارى یٌ نسبتی پیدا کنند_

ساعت دٍ بَد؛ انا ينَز کار پرٍژى تهَم نشدى بَد ٍ نیو ساعت دیگٌ يو بیشتر ٍقت 
نداشتو، بٌ يرجَن کندنی کٌ بَد تا ساعت دٍ ٍ نیو تهَنش کردم فقط نَندى بَد 

 .بازیابی کلیش کٌ باید فردا انجام نی دادم

 فعال کاری نداری؟.  نن انرٍز باید زٍدتر برم خَنٌ، بٌ آقای صالحی يو گفتو! يستی_

 .نٌ عزیزم بٌ سالنت_
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 .خداحافظ_

کیفو رٍ برداشتو ٍ .پرٍژى رٍ داخل فایل ذخیرى کردم ٍ لپ تاپ رٍ خانَش کردم 
 .بٌ سهت در خرٍجی نی رفتو کٌ صدایی نن رٍ نگٌ داشت. رٍسری ام رٍ نرتب کردم

 کجا تشریف نی برید خانَم يهتیان؟_

 .برگشتو ٍ چًرى عبَسش رٍ رٍبرٍم دیدم

 .کارم تهَم شدى، اگٌ اجازى بدید دیگٌ برم، ساعت کاری تهَم شدى_

 پرٍژى رٍ کانل کردی کٌ حاال نی خَای بری؟_

 .بلٌ_

 !بیارش تا ببینو_

 ...نیشٌ فردا بیارم آخٌ انرٍز_

آقای ایرانی، احسان ایرانی قرار کاری دارید ! چی بَد اسهش؟ آيان...آخٌ انرٍز با آقای _
 خانو يهتیان؟

 !بیشتر از این اجازى نهیدم کٌ بًو تَيین کنید_

 .خندى ی زشت ٍ با صدایی کرد ٍ دٍبارى بًو زل زد

 !اٍل پرٍژى_

با قدم يای نحکو ٍ عصبانی بٌ سهت اتاق رفتو، کیفو رٍ رٍی نیز پرت کردم ٍ پرٍژى رٍ 
بٌ سهت اتاقش رفتو با چند ضربٌ آرٍم بٌ در کٌ ننتظر اجازى . داخل فلش کپی کردم

رٍی صندلی چرخ دار چرنی نشکی نشستٌ بَد ٍ بٌ . ٍرٍدش يو نشدم داخل شدم
ٌ ای پشت سرش خیرى، نگاى نی کرد  .پنجرى بزرگ شیش
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 .جلَی نیزش ایستادم ٍ فلش رٍ رٍی نیز گذاشتو

 !این يو پرٍژى_

حاال دستش رٍ رٍی فلش گذاشتٌ بَد ٍ تَی چشهام نگاى . صندلی اش رٍ چرخَند
 .يهَن طَر کٌ تَی چشهام نگاى نی کرد فلش رٍ داخل رایانٌ قرار داد. نی کرد

 نی تَنو برم؟_

 .باید چکش کنو، نی تَنی بشینی_

 !يهین جَری خَبٌ_

 .گفتو بشین، طَل نی کشٌ_

از سر ناچاری رٍی صندلی کنار نیز نشستو ٍ پای راستو رٍ رٍی پای چپو انداختو ٍ 
 .دستو رٍ رٍی کنارى صندلی قرار دادم

 .خیلی يو بد نیست، جای انیدٍاری دارى؛ انا ایرادایی يو دارى، باید درستشَن کنی_

 ...باشٌ ایراداتش رٍ بًو بگید، فردا_

 !فردا خیلی دیرى يهین انرٍز نی خَانش! فردا نٌ_

 .انا انرٍز دیگٌ ساعت کاری تهَم شدى فردا اٍل ٍقت انجانش نیدم_

 !گفتو يهین االن! خانو يهتیان نحل اینکٌ نتَجٌ نشدی_

 ... آخٌ_

 !يیچ دلیلی پذیرفتٌ نیست خانو_

 .این خیلی بی انصافیٌ، االن ٍقت اداری گذشتٌ ٍ شها حق ندارید نن رٍ نگٌ دارید_
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بٌ ! قبال کٌ بًت گفتٌ بَدم کٌ نهی ذارم تَی شرکت یٌ آب خَش از گلَت پایین برى_
 این زٍدی فرانَش کردی خانو يهتیان؟

 .پَزخند زشتش رٍ رٍی لباش نشَند ٍ دٍبارى بًو نگاى کرد

 .بسیار خب، پس حقَقی رٍ کٌ برای اضافٌ کاری نَندم رٍ باید بًو بدید_

ٌ اش کرد ٍ انگشتاش رٍ بًو گرى کرد  :آرنجش رٍ تکیٌ گاى چَن

کاری رٍ ! این کٌ سعی داری خَدت رٍ زرنگ نشَن بدی خندى دارى، تَ کارت رٍ نیکنی_
 !کٌ باال دستت بًت انر نی کنٌ ٍ نیگی چشو

بًترى کٌ ایرادات رٍ بًو بگین تا زٍدتر انجانش ! چشو: لبخندی رٍی لبو آٍردم ٍ گفتو
 .بدم

تشکر آرٍنی . یٌ لحظٌ با تعجب بًو نگاى کرد ٍ بعد اشکاالت پرٍژى رٍ برام تَضیح داد
تا ٍسط اتاق رسیدى بَدم کٌ بٌ سهتش برگشتو ٍ با . کردم ٍبٌ سهت در قدم برداشتو

 :لبخندی کٌ رٍی لبو نشستٌ بَد گفتو

انرٍز صبح بٌ آقای صالحی برخَرد کردم، نرد شریف ٍ نًربَنی يستن، بًو گفتن کٌ _
ير نشکلی کٌ تَی شرکت برام پیش اٍند رٍ خدنتشَن عرض کنو، شنیدم کٌ بٌ 

 !کارنندياشَن تَجٌ بیشتری دارن تا رئیس ٍ رَؤسای شرکت

سالم شها رٍ خدنت پدر گرانی تَن ابالغ نی کنو : پَزخندی سهتش زدم ٍ ادانٌ دادم
 !جناب ندیر

 !جناب ندیر رٍ نحکو تر ادا کردم
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از رٍی صندلی بلند شد ٍ دستاش رٍ . با گفتن این حرف خیلی عصبی ٍ خشهگین شد
ٌ يای  رٍی نیز گذاشت ٍ با خشو ٍ غضبی کٌ تَی چشهاش بَد ٍ باعخ شدى بَد رگ

 .قرنز رنگی تَی چشهاش ایجاد بشٌ نن رٍ نگاى نی کرد

ٌ  کارنند داری نن رٍ تًدید نی کنی؟_  تَِی جَج

ٌ ام رٍ صاف نگٌ داشتو ٍ این بار نصهو تر گفتو  :جلَتر اٍندم، سین

 !نن از رٍش يای شها استفادى نهی کنو آقای نحترم_

يهین کٌ بٌ در اتاق رسیدم صداش رٍ با . این رٍ گفتو ٍ بٌ سهت در قدم برداشتو
 :حرص بیرٍن داد، بدٍن اینکٌ برگردم فقط گَش دادم

 .فکرام رٍ نی کنو... در نَرد حقَق اضافٌ کاری_

خندى ای کردم ٍ بٌ سهت اتاقو رفتو ٍ تا ساعت سٌ ٍ نیو نشغَل رفع ایرادات پرٍژى 
 !بَدم

نهازم رٍ خَندم ٍ یٌ ساعتی رٍ خَابیدم، دیگٌ . بٌ خَنٌ کٌ رسیدم حسابی خستٌ بَدم
 !جَن تَی بدنو نداشتو

 .يستی، پاشَ آنادى شَ، ناسالنتی عرٍسی دعَتیو_

یٌ دٍش گرفتو ٍ نَيام رٍ با اتَ نَ لـ . با شنیدن صدای نانان از خَاب بیدار شدم
ـختـ کردم، جلَی نَيام رٍ پَش دادم ٍ یٌ نقدار از نَيام رٍ يو کنار پیشَنیو 

آرایش نالیهی کردم، رژ قرنز ناتو رٍ رٍی لبام کشیدم، با ریهل نژى يام رٍ تیرى . انداختو
ٍ بلند کردم، خط چشو خیلی نازکی کشیدم ٍ نانتَی آبی کاربنی ام رٍ با شلَار ٍ شال 

کفش يای پاشنٌ دى سانتی سیندرالیی کٌ با اکلیل يای نقرى ای تزئیین . سفید پَشیدم
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لباس نجلسی ای کٌ نانان دٍختٌ بَد رٍ برداشتو ٍ بٌ سالن . شدى بَد رٍ پام کردم
 .رفتو

 !نن آنادى ام_

نانان نانتَ کرنی اش رٍ با رٍسری قًَى ای حریر پَشیدى بَد ٍ چادر نشکی گلدارش رٍ 
بابا کت ٍ شلَار نشکی با پیراين سفید بٌ تن داشت ٍ يَنن يو یٌ . سر کردى بَد

پیراين سفید با شلَار نشکی پَشیدى بَد کٌ پاپیَن نشکی ٍصل شدى بٌ گردنش 
 .عینک نشکی رٍی بینی اش يو تیپش رٍ کانل کردى بَد. بانزى اش کردى بَد

 !نحل این کٌ يهٌ ننتظر نن بَدید_

 .با اجازى ی سر کار ِعلیٌ: يَنن

سَار پراید ندل يشتاد بابا شدیو کٌ فقط خَدش نی تَنست پشتش بشینٌ؛ چَن ِقِلق 
 .خیلی خاصی داشت ٍ بٌ طرز عجیبی رٍشن نی شد

از دٍر ریسهان يای رٍشن ٍ رنگی کٌ . سرم رٍ بٌ پنجرى تکیٌ دادم ٍ بٌ بیرٍن خیرى شدم
 .خبر از نکان عرٍسی ٍ جشن ٍ سرٍر رٍ نی داد دیدى نی شد

چقدر قشنگ بَد این لحظٌ ٍ چقدر استرس برانگیزى برای یٌ دختری کٌ آیندى ش رٍ بٌ 
 ...دست نردی سپردى ٍ بًش اعتهاد کردى

*** 

از ساعت نٌ صبح تا بٌ اٍن لحظٌ کٌ ساعت پنج عصر بَد زیر دست آرایشگر زجر 
سحر ٍ نبینا کنارم . نی کشیدم، دیگٌ خستٌ شدى بَدم ٍ نای حرف زدن يو نداشتو

 !بَدند ٍ با نسخرى بازی اٍن يا تَنستٌ بَدم تا االن رٍ يو دٍام بیارم
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بیا ٍ دست راستت رٍ بکش رٍی سِر نن، بلکٌ خدا خَاست ٍ ! يستی جَن عزیزم: سحر
ٌ ی بخت  .تَ يهین چند رٍزى يو نن برم خَن

 .با این چیزيا بخت تَ باز نهیشٌ: نن

 یعنی نیگی بختو رٍ بستن؟: سحر

 آخٌ کی نیاد بخت تَ رٍ ببندى؟: نن

چیٌ بابا؟ شیش ! نن کٌ بٌ خاطر يهین قسهتش يو کٌ شدى ازدٍاج نهی کنو: نبینا
 .خیلی خستٌ کنندى ست! ساعت باید بشینی ٍ یکی با صَرت ٍ نَيات ٍر برى

ٌ ست کٌ نی خَام عرٍسی کنو: سحر کجاش بدى آخٌ؟ ! آقا نن بٌ خاطر يهین یٌ نرحل
 این کٌ از لَلَ تبدیل نی شی بٌ يلَ َبدى؟

خانو آرایشگر يو کٌ با نا يهراى شدى بَد ٍ خاطرات عرٍسی خَدش ! ير سٌ خندیدیو
 .رٍ برانَن تعریف نی کرد

نبینا گَشیو رٍ . از رٍی تخت نخصَص آرایش صَرت بلند شدم. گَشیو زنگ خَرد
دستو داد، با دیدن اسهش رٍی صفحٌ تلفن قلبو از شادی باال ٍ پایین نیزد، نطهئنا 

 .اٍن يو االن دل تَی دلش نیست

 !سالم عزیزم_

 .نن دیگٌ تحهل ندارم نی خَام بیام دنبال خانهو! سالم عرٍس خانو_

 .یکو دیگٌ کار دارى آقا داناِد کو حَصلٌ_

يهین االن نیام آرایشگاى، ير جَری کٌ يستی برت نی دارم ٍ نیارنت ! نن نهی دٍنو_
 !پیش خَدم
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 :پشت گَشی خندیدم ٍ گفتو

 !اٍن ٍقت اگٌ نن رٍ این جَری ببینی ٍحشت نی کنی يا_

 !نن يرجَری کٌ تَ رٍ ببینو، جان بٌ جان آفرین تسلیو نیگو بانَ_

 ِا نًیار این حرفا چیٌ نیزنی اٍن يو رٍز عرٍسیهَن؟_

 !چشو ير چی شها بگید؛ ٍلی نن ينَز رٍ حرفو يستها االن نیام_

 .نجبَرم يهین جَری بیام پیشت! باشٌ چٌ نی شٌ کرد_

 .زندگِی نن نراقب خَدت باش_

 !تَ يو يهینطَر، دٍست دارم_

 !نن يو دٍست دارم_

ٌ ام فشردم ٍ لبخند حاصل از غرٍر ٍ شادی رٍ رٍی لبو  گَشی رٍ قطع کردم ٍ بٌ سین
 .نًهَن کردم

سرم رٍ باال آٍردم ٍ با دیدن نبینا ٍ سحر کٌ با لبخند خندى داری رٍی لباشَن داشتن نن 
 .رٍ نگاى نی کردن، نطهئن بَدم کٌ االن کلی نسخرى بازی سرم در نیارن

سحر با لبخند خندى داری رٍی لبش، سرش رٍ کج گرفتٌ بَد ٍ نحل بازیگرای سینهايای 
 :قدیو دستش رٍ باال آٍرد ٍ گفت

ٌ ٍر نی شَم، _ آى يهسر عزیزم، از دیدنت چَن يیزنی درٍن آتش نیسَزم ٍ شعل
 کجایی تا آتش این تن برافرٍختٌ را نحرم باشی؟

 :نبینا بٌ پًلَش زد ٍ گفت
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 !نريو درستٌ عزیزم_

دى . خالصٌ کٌ کلی نسخرى بازی در آٍردن ٍ اجازى ندادن کٌ آرایشگر کارش رٍ انجام بدى
 !دقیقٌ بعد صدای آیفَن نن رٍ سرجام نیخکَب کرد، حس اضطراب تهام تنو رٍ لرزٍند

 .نًیار اٍند، ينَز کارم تهَم نشدى! ٍای از دست شهايا_

تَر سفیدی کٌ ! صدای ِکل، دست ٍ جیغ خَشحالی نبینا ٍ سحر آرایشگاى رٍ برداشت
شنلو رٍ رٍی . بلندیش تا رٍی زنین کشیدى نی شد تَسط آرایشگر زیر نَيام ٍصل شد

ٌ ای از تَی آینٌ بٌ خَدم  دٍشو انداختو ٍ کاليش رٍ رٍی سرم گذاشتو، نگاى دیگ
 .انداختو تا نطهئن بشو کٌ يهٌ چیز خَبٌ

ٌ يام پایین  نَيای فر شدى با نش يای رٍشن رٍی زنینٌ رنگ نَيای خَدم کنار شقیق
ٌ ی نالیو ٍ رٍشنو . اٍندى بَد تاج زیبا ٍ نقرى ایو رٍی نَيام جلَى دادى بَد رژ قرنز ٍ سای

ٌ ای کٌ پشت چشهو کشیدى شدى بَد زیبایی خاصی رٍ بٌ صَرتو  با خط چشو ينرنندان
 .بخشیدى بَد

ٌ ی نًیار چیزی کو نداشت ٍ تَی تنو ! عقب تر رفتو ٍ پیراين عرٍسیو رٍ نگاى کردم سلیق
 !نحل ستارى نی درخشید

 عرٍس خانو آنادى ای؟_

 . با عالنت سر گفتو کٌ آنادى ام. این رٍ خانو فیلو برداری کٌ يهراى نًیار اٍندى بَد گفت

ٌ ام نی کَبید  .ينَز يو قلبو آرانش نداشت ٍ بی اختیار بٌ سین

 !اینجا بایست تا صداشَن کنو_

از صبح ندیدى بَدنش ٍ دلو ! پشت بٌ در ٍرٍدی ایستادم ٍ ننتظر اٍندن نًیار شدم
ٌ ام حس کردم؛ برگشتو ٍ بٌ عقب نگاى . برای دیدنش پر نی کشید دستی رٍ رٍی شَن
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دیدن چًرى اش آرانش رٍ بٌ قلبو بخشید، لبخند رضایت رٍی لبش، دلو رٍ زیر ٍ . کردم
لبخند دندٍن نهایی سهتش رٍانٌ کردم، دستٌ گل رز قرنز با برگ يای تزئینی . رٍ نی کرد

سبز بٌ سهتو گرفتٌ شد، دستٌ گل رٍ تَی دستو گرفتو ٍ لبخند حاصل از تشکر رٍ بٌ 
 .چًرى اش زدم

 !تنًا آرزٍی نن! چقدر زیبا شدی يستِی نن_

. سرم رٍ بین دٍ دستش گرفت ٍ بـ ـَسٌ گرم ٍ آتشینش رٍی پیشَنیو نقش بست
 .چشهام رٍ بستو ٍ تٌ دلو از خدا، تنًا زندگی با اٍن رٍ خَاستو

 !تَ يو زیبا شدی نًربَنو_

ٌ ای يو در اٍن  ٌ اش ترکیبی از رنگ سرن ٌ ای با پیراين سفید کٌ یق کت ٍ شلَار سرن
ٌ يای طالیی داشت، کفش يای براق ٍ نَيای لختی  دیدى نی شد با کراٍات نشکی کٌ رگ
ٌ ای برق  کٌ یٌ طرف صَرتش ریختٌ بَد ٍ چشهان براقش کٌ حاال بیشتر از ير ٍقت دیگ

 !نیزد ٍ نی درخشید

 .باید بریو آتلیٌ! آقای الیاسی بًترى عجلٌ کنیو: فیلو بردار

 :بٌ سهت نًیار نگاى انداختو ٍ گفتو

 .بًترى بعد از خطبٌ عقد بریو آتلیٌ_

 !انا خانو نهیشٌ کٌ،آرایشتَن تا اٍن نَقع از بین نیرى_

 :نًیار خَاست پاسخش رٍ از تَی چشهام بخَنٌ ٍ نن نصهو تر

 !این جَری راحت ترم_

 !آقای الیاسی شها یٌ چیزی بگید،آخٌ این جَری کٌ نهیشٌ؛ کار نا خراب نیشٌ_
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 .ير چیزی کٌ خانو نیگن يهَن رٍ انجام بدید -

 :بعد يو نگايش رٍ سهتو چرخَند ٍ با نًربَنی گفت

ير چی شها بگید يهَن نیشٌ، ناسالنتی نیگن رٍز عرٍسی ! انرٍز رٍز شهاست خانو_
 !نٌ دانادی

ٌ گاى کرد ٍ نحل پنايگايی انن، نن رٍ بٌ سهت  لبخندی زد ٍ دستش رٍ پشت سرم تکی
 .خارج از آرایشگاى يدایت کرد

دانن بلند ٍ پف لباس عرٍس اذیتو نی کرد، با کهک نبینا کٌ جلَی دانن رٍ کهی باالتر 
ٌ يای بلند کفشو گیر نکنٌ، ٍارد ناشین بی ام دبلیَ شدم کٌ با  گرفتٌ بَد کٌ زیر پاشن

 .گل يای رز قرنز رنگی کٌ با دستٌ گلو ِست بَد، تزئین شدى بَد

کالى شنل لباس عرٍس رٍ کهی عقب دادم تا بتَنو جلَم رٍ ببینو، حاال نًیار سَار 
 .ناشین شدى بَد ٍ لبخند عهیقی رٍی لباش بَد

 .انرٍز نی خَام کل شًر خبردار بشن کٌ نن زیباترین عرٍس دنیا رٍ کنارم دارم_

. بعد يو ٍلَم ضبط ناشین رٍ تا آخرین جای نهکن باال برد ٍ شرٍع کرد بٌ بَق زدن
ُتن صداش برام نحل یٌ نت نَسیقی بَد کٌ بی شک . خَشحالی تَی صداش نَج نیزد

ٌ ی ناشین بیرٍن گرفتو. قشنگ ترین نَسیقی دنیا نیشد گل يای . دستٌ گلو رٍ از شیش
رٍبان قرنز . قرنز دستٌ گل تَی يَا نی خندیدن ٍ برگ يای سبز دستٌ گل شاداب بَدن

 .رنگ دستٌ گل يو تَی يَا نی رقصید ٍ چپ ٍ راست نی شد

ٌ ی ناشین يایی کٌ از کنارنَن رد نی شدن، بَق نی زدن ٍ دست تکَن نی دادن . يه
ٌ يای کَچَلَ بادیدن ناشین عرٍسی  ٌ ی آدم يای داخل پیادى رٍ خَشحال بَدن، بچ يه
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باال ٍ پایین نی پریدن ٍ دانن نادرشَن رٍ نی کشیدن تا اٍن يا يو شايد این صحنٌ 
 .باشن

اٍن  رٍز يهٌ چیز قشنگ بَد، درختا بیشتر از قبل رشد کردى بَدن ٍ دیگٌ خبری از 
آسهان بیشتر از پیش، رنگ آبی بٌ خَدش گرفتٌ بَد ٍ پرندى يا تَی . آلَدگی يَا نبَد

زندگی نن شیرین ترین لحظات خَدش رٍ سپری . يَا از خَشحالی بال درآٍردى بَدن
 .نی کرد

ٌ رٍ رٍ آذین بستٌ  ٌ يای آٍیزٍن شدى کٌ از ٍرٍدی بًترین تاالر شًر تا خیابان رٍب ریس
ناشین جلَی در ٍرٍدی تاالر ایستاد ٍ سیل . بَد، نَید یک عرٍسی پرشَر رٍ نی داد

صدای . عظیهی از جهعیت کٌ تقریبا نیشٌ گفت يهٌ از خانَادى نا بَدن نهایان شدن
نًیار از ناشین پیادى شد ٍ با . دست ٍ ِکل ٍ فریاد يای خَشحالی جهعیت بلند شد

دستش رٍ پشت . احترام در سهت نن رٍ باز کرد ٍ کهک کرد تا از ناشین پیادى بشو
کهرم حلقٌ کردى بَد ٍ دٍشادٍش نن راى نی رفت ٍ ير از گايی بٌ سهتو نگايی 

 .نی انداخت ٍ خندى پر از نًرش رٍ بٌ صَرتو يدیٌ نی داد

عهٌ زيرى جلَ اٍند ٍ نشتی . بٌ سهت جهعیت رفتیو، بَی اسفند بٌ نشانو رسید
صدای . اسفند دٍر سرنَن چرخَند ٍ رٍی ذغال يای آنادى ی داخل ظرف اسفند ریخت

ٌ يای پی در پی رٍ بٌ ساز دف  دف زدن ساحل نی اٍند کٌ با شَقی ٍصف ناپذیر ضرب
نانان جلَ اٍند ٍ نن رٍ تَی آغَشش گرفت؛ اشک شَق از گَشٌ . ٍارد نی کرد

 :لبخند پر از نًری سهتو زد ٍ گفت. چشهش سرازیر شد

 !سفید بخت بشی دخترم_

بٌ چًرى ی پر از عشقش . بابا يو دستو رٍ گرفت ٍ نن خو شدم ٍ دستش رٍ بَسیدم
 .نگاى کردم
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 !دختر گلو خَشبخت بشی ان شاهلل_

ٍ بعد يو بٌ سهت نًیار رفت ٍ باياش رٍبَسی کرد ٍ زیر گَشش چیزی گفت کٌ نن 
بعد از سالم ٍ شنیدن تبریک يای پر نًر نًهَن يا ٍارد حیاط تاالر . يرگز نتَجٌ نشدم

از در . تاالر بزرگی بَد، يهٌ جای تاالر از نیز ٍ صندلی يای سفید پَشیدى شدى بَد. شدیو
ٍرٍدی تا جایگاى ٍیژى ی عرٍس ٍ داناد، داالن پر از گلی کشیدى شدى بَد کٌ حس زیبای 

رٍی صندلی نخصَص عرٍس ٍ داناد نشستیو، دل تَی . آرانش رٍ بٌ آدم القا نی کرد
حتی تصَر این کٌ تا چند دقیقٌ دیگٌ نحرم عزیزترین فرد زندگیو نیشو يو . دلو نبَد

ٌ رٍنَن چیدى شدى بَد. برام شادی آٍر بَد آینٌ ٍ شهعدان نقرى ای . سفرى عقد زیبایی رٍب
قرآن . رنگ، سجادى ی ترنٌ، عسل ٍ گالبی کٌ داخل جام يای تزئین شدى ریختٌ شدى بَد

زیبایی کٌ رٍی رحل قرار داشت ٍ ٍسایالت تزئینی کٌ نخصَص سفرى عقد بَد ٍ درست 
ٍسط سفرى، آب نهای قشنگی بَد کٌ صدای شر شر آب بین اٍن يهٌ جهعیت باز يو بٌ 

 .گَش نی رسید

دستٌ گلو رٍ رٍی پايام . نًیار دست ياش رٍ بٌ يو فشردى بَد ٍ بٌ پایین نگاى نی کرد
 .بٌ سهتو برگشت ٍ تَی چشهام نگاى کرد. گذاشتو ٍ کالى شنلو رٍ جلَتر کشیدم

 .نهی دٍنی چقد برای این لحظٌ خَشحالو_

 .دقیقا يهَن قدر کٌ نن خَشحالو! نی دٍنو_

 نیشٌ يهین جا بٌ يو دیگٌ یٌ قَلی بدیو؟_

 چٌ قَلی؟_

 .این کٌ يیچ ٍقت، در يیچ شرایطی يو دیگٌ رٍ فرانَش نکنیو ٍ از يو جدا نشیو_

 !قَل نیدم_
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 .قَِل قَل! ننو قَل نیدم_

 :بابا دستش رٍ رٍی شَنٌ نًیار گذاشت ٍ بٌ سهتش خو شد

 عاقد ينَز نیَندى، نیشٌ باياش تهاس بگیری؟! نًیارجان_

 .بلٌ، يهین االن_

 :گَشی رٍ از جیب کتش بیرٍن آٍرد ٍ شهارى ای رٍ گرفت ٍ در گَشش گذاشت

 !سالم، ببخشید قرار بَد کٌ ربع ساعت پیش اینجا باشید ،ينَز نیَندید_

_... 

 .آيان بلٌ، پس اگٌ نهکنٌ زٍدتر تشریف بیارید، نهنَن_

 :بعد يو رٍ کرد سهت بابا ٍ گفت

 .گفت کٌ تَی ترافیکٌ، تا نیو ساعت دیگٌ نیاد_

 .بابا بٌ نشانٌ تایید چشهاش رٍ باز ٍ بستٌ کرد ٍ بٌ سهت نًهَنا رفت

ٌ يانَن رٍ يهین االن دست نَن کنیو؟_  نهیشٌ حلق

 .نٌ دیگٌ، آخٌ حلقٌ رٍ بعد از خطبٌ عقد دست نی کنن_

 حاال نهیشٌ نا سنت شکنی کنیو؟_

ٌ ایٌ حاال آقا داناد؟_  چٌ عجل

آخٌ نی خَام زٍدترعرٍسو رٍ بردارم ببرم یٌ جای دٍر کٌ فقط نن باشو ٍ عشق زندگیو _
 .ٍ یٌ دنیا آرانش

 ؟!یٌ جای دٍر_
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 !آرى، یٌ جای خیلی دٍر_

 نحال کجا؟_

ٌ نَن... نحال_  !نحال خَن

 .خندیدم

 .عاشق چال لپت شدم! يهین چال لپت کار دستو داد دیگٌ_

 ؟ عاشق چال لپو شدی؟!ِا یعنی عاشق نن نشدی_

 !یٌ جَرایی_

 .اصال حاال کٌ این جَریٌ، نن سر سفرى عقد بلٌ نهیگو_

 !يستی جَن، قربَنت، نداشتیها_

 !يهین کٌ گفتو_

 .آقا اعتراف نی کنو نن عاشق خَدت شدم عزیزم! خیلٌ خب، خیلٌ خب_

 .داری درٍغ نیگی_

 نی خَای يهین جا داد بزنو جلَ نًهَن يا تا باٍر کنی؟_

ٌ ت خرابٌ نی دٍنو کٌ این کارٍ نی کنی، باشٌ قبَل! نٌ_  .سابق

 آفرین يهسر خَشگلو حاال دٍست داری ناى عسل کجا بریو؟_

 !دٍست دارم بریو نشًد_

 !نشًد؟_
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آرى دٍست دارم دستانَن تَی دست يو باشٌ ٍ خیرى بٌ حرم آقا بگو، نهنَن کٌ دستو -
 .تَ دستشٌ

 .خندى ی خیلی قشنگی کرد

ٍکیل خانَادگی نًیار کٌ تَی ایران کارياشَن رٍ انجام نیداد ٍ تَی عرٍسی نا يو 
ٌ دفعٌ  دعَت بَد بٌ سهتهَن اٍند ٍ در گَش نًیار یٌ چیزایی رٍ آيستٌ زنزنٌ کرد کٌ ی

چًرى نًیار بٌ شدت قرنز شد ٍ چشهاش بیش از حد باز شد، دستاش رٍ نشت کرد ٍ 
 :گفت

 لعنتی_

 چیزی شدى عزیزم؟_

 :سعی داشت خَدش رٍ آرٍم نشَن بدى، لبخندی سهتو زد ٍ گفت

یٌ نشکل کَچیک پیش اٍندى، نن نیرم . نٌ خانو خَشگلو، تَ خَدت رٍ ناراحت نکن_
 .حلش نی کنو ٍ زٍد نیام، تا عاقد بیاد نن يو اٍندم

 .چًرى ی پر از نگرانی ام رٍ بًش دٍختو

 زٍد نیای؟_

 .آرى قربَن نگاى قشنگت بشو، زٍد نیام تَ نَاظب خَدت باش_

ٌ ام سنگینی نی کرد، چًرى ام ناخَدآگاى پژنردى . تٌ دلو آشَب بَد قلبو تَی قفسٌ سین
 !شد، انگار نهی تَنستو حتی یٌ لحظٌ يو دٍریش رٍ تحهل کنو

دٍر شدنش رٍ با چشو دیدم ٍ تا جایی کٌ انکانش بَد با چشهام نسیر رفتنش رٍ 
 .دنبال کردم
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ٌ ای نگذشتٌ بَد کٌ عاقد اٍند  .چند دقیق

 يستی جان، نًیار کجا رفت؟_

 .االن نیاد بابا_

 .نن نیرم دنبالش! عاقد اٍند_

 .باشٌ_

نانان از اضطراب . عاقد رٍی یکی از صندلی يای چیدى شدى سهت راست نشست
بابا دٍبارى . دستاش رٍ بًو نی نالید ٍ نن فقط بٌ گلبرگ يای گل خیرى نگاى نی کردم

 .کنارم اٍند ٍ با گفتن این جهلٌ بٌ اضطرابو دانن زد

 بٌ گَشیش يو زنگ زدم خانَش بَد، نگفت کجا نیرى؟! يهٌ جا رٍ گشتو؛ نبَد_

 !گفت یٌ کاری برام پیش اٍندى زٍد انجام نیدم ٍ نیام_

گَشیو رٍ از تَی کیف سفید عرٍسی کٌ با پريای طاٍٍس تزئین شدى بَد برداشتو ٍ 
 .گَشیش خانَش بَد! این انکان نداشت! نٌ. فَری شهارى ش رٍ گرفتو

دٍ بار، سٌ بار پشت سر يو شهارى اش رٍ نی گرفتو؛ انا بازم خانو خَش صدایی کٌ االن 
! برام بدترین صدای دنیا بَد ندام بًو يشدار نی داد کٌ گَشی شَيرت خانَشٌ

 :صدای عاقد بیشتر حالو رٍ بد کرد. صداش برام نحل یٌ زنگ خطر بَد

 !آقای يهتیان شناسنانٌ آقا داناد ٍ عرٍس خانو رٍ بدید لطفا، نن عجلٌ دارم باید برم_

آقای نَسَی، شناسنانٌ دخترم پیش ننٌ؛ انا شناسنانٌ دانادم پیش خَدشَنٌ اجازى _
 .بدید خَدشَن بیان؛ نیدم خدنتتَن

 .نیشٌ بگید زٍدتر بیان؟ نن چند جای دیگٌ يو نجلس دارم_
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 !بلٌ چشو_

نگاى نگران بابا کٌ بٌ سهت نانان نی رفت ٍ نانان رٍ يو آشَب کردى بَد برام 
 .ناخَشایند بَد

نای . دستام یخ کردى بَد ٍ تنو بی حس بَد. نیو ساعتی بٌ يهین ننَال گذشت
صحبت کردن نداشتو ٍ زنان ٍ نکان برام بی نعنی شدى بَد ٍ فقط بٌ یک چیز فکر 

ٌ ای بین جهعیت نًهان يا " نکنٌ برای نًیار اتفاقی افتادى باشٌ"نی کردم کو کو يهًه
نًیار خیلی دیر کردى بَد ٍ . عاقد ندام بٌ ساعتش نگاى نی کرد ٍ غرغر نی کرد! بلند شد

نهی تَنستو يهین جَری بشینو ٍ ننتظر گذر زنانی ! نهی دٍنستو کٌ چرا تا االن نیَندى
 .بشو کٌ خیلی سخت نی گذرى

ٌ ای پرت . دانن بلند لباس عرٍسی رٍ باال گرفتو. از جا بلند شدم دستٌ گل قرنزم رٍ گَش
با کفشای پاشنٌ بلند، دٍیدن برام بیش از . کردم ٍ از جایگاى بٌ سهت در خرٍجی دٍیدم

فکر اینکٌ براش یٌ اتفاقی افتادى . حد نشکل بَد؛ انا اٍن لحظٌ فقط نگران نًیار بَدم
فقط ... بی اختیار، بی اندیشٌ، بی حرف. دٍیدم. باشٌ جَن رٍ از تَی بدنو بیرٍن نی کشید

. نی دٍیدم ٍ فریاد يای بابا ٍ نانان کٌ ازم نی خَاستن بایستو رٍ نهی خَاستو بشنَم
ٌ يای ! يیچ چیز برام نًو نبَد بٌ جز نًیار حتی لباس سفیدی کٌ تنو بَد، حتی ریس

بستٌ شدى بٌ دیَار، حتی نًهان يای حاضر تَی تاالر، حتی عاقد ننتظر داناد ٍ حتی 
 ...صدای نفسو کٌ نی گفت بیشتر از این ندٍ

دٍبارى . خبری از ناشین عرٍسی گل زدى با تزئین گل يای رز قرنز ٍ رٍبان قرنز نبَد
. ينَز يو صدای فریاد يای بابا ٍ نانان رٍ نی شنیدم. دٍیدم ٍ بٌ جادى ی کنار رسیدم

ٌ ای يو کٌ فکر کنو شبیٌ بٌ صدای احسان بَد ازم نی خَاست کٌ بایستو  !صدای دیگ

 :بٌ خیابَن رسیدم ٍ بلند صداش کردم
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 !نًیار_

 .از عرض خیابَن گذشتو ٍ دٍبارى دٍیدم، نی دٍیدم ٍ نًیار رٍ صدا نی زدم

 !جایی کٌ نیرم نًیار يو يست یا نٌ! نهی دٍنستو کٌ بٌ کجا نیرم

 .برام فرقی نداشت فقط نی خَاستو کٌ نًیار رٍ پیدا کنو، نهی خَاستو ازم دٍر باشٌ

دستو رٍ رٍی . کنار جادى ایستادم ٍ بٌ ناشین يایی کٌ با سرعت نی گذشتند نگاى کردم
قدم يایی کٌ بٌ . اشک ریختو ٍ ناگًان بٌ زنین خَردم. قلبو گذاشتو ٍ صداش کردم

سهتو نی دٍیدند را بٌ صَرت تار نی دیدم ٍ بعد از آن يو صدایی رٍ کٌ تَی سرم اکَ 
 :نی شد

يیچ ٍقت !نگٌ بًت نگفتٌ بَدم کٌ يیچ ٍقت ندٍ؟ يیچ ٍقِت يیچ ٍقت_
 ...ندٍ...ندٍ...ندٍ

**** 

 پیادى نهی شی بابا؟_

 !بلٌ؟_

 نهی خَای بیای عرٍسی؟_

 !چرا چرا، نیام_

 .از ناشین پیادى شدم ٍ پشت سر نانان حرکت کردم

 .در ٍرٍدی نخصَص خانها اٍن جاست، شها باید از اٍن طرف برید_

 .باشٌ آقا رضا، پس نا رفتیو: نانان
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 .بٌ سالنت_

. ٍارد کٌ شدیو بالفاصلٌ ٍارد یکی از اتاق يای پرٍ شدم ٍ در رٍ پشت سرم چفت کردم
ٌ رٍم نگاى کردم ٍ خَدم رٍ تَش دیدم  .بٌ آینٌ قدی رٍب

عرٍسی رٍ دیدم کٌ با خَشحالی تهام ٍ رٍیایی از آیندى خَد سر سفرى عقد نشستٌ ٍ 
ننتظر نردیٌ کٌ با اٍن، تهام رٍزش را بٌ شب نی رسَنٌ ٍ تهام شبش را با فکر اٍ 

 .نی خَابٌ

زانَيام رٍ در بغل گرفتو تا . تکیٌ بٌ در نشستو ٍ بٌ يستی خستٌ داخل آینٌ نگاى کردم
 .یادم بیاد چقدر تنًام

اینجا نَندن رٍ بیشتر از این جایز ندیدم ٍ لباس نجلسی طالیی رنگ بلندم کٌ اندانی 
 .بَد ٍ از زانَ بٌ پایین گشاد نی شد رٍ بٌ تن کردم

ٌ ی نَيام رٍ يو پشت سرم ریختو ٌ ام آٍردم ٍ بقی ٌ ای از نَيام رٍ جلَی شَن  .دست

کیفو رٍ برداشتو ٍ سعی کردم . رژ قرنزم رٍ از تَی کیف بیرٍن آٍردم ٍ رٍی لبام کشیدم
 .سرم رٍ صاف نگٌ داشتو ٍ بٌ جلَ خیرى شدم! کٌ نصهو ٍ با آرانش قدم بردارم

اٍلین کسی کٌ دیدم ساحل بَد کٌ رٍی نبل نخصَص عرٍس ٍ داناد نشستٌ بَد ٍ 
نحل ناى نی درخشید ٍ تَی پیراين عرٍسی . دستٌ گل صَرتی رنگی تَی دستش داشت

ٌ ای غرق در فکر آیندى ی خَشش بَد  .بیشتر از قبل زیبا شدى بَد ٍ نحل ير عرٍس دیگ

سحر ٍ طناز ٍ چند نفر دیگٌ اٍن ٍسط با . بعد يو سرم بٌ سهت جایگاى رقـــص چرخید
عهٌ زيرى رٍ دیدم کٌ . ناز ٍ عشَى ٍ رٍی ریتو آينگ نی رقصیدن ٍ خَشحال بَدن

ٌ رٍی سن رقـــص ایستادى ٍ دست نیزنٌ، لبخندی رٍی لباش بَد ٍ بقیٌ رٍ تهاشا  رٍب
آرٍم رفتو ٍ . آخ کٌ دلو چقدر برای این نگاى قشنگ ٍ نًربَنش تنگ شدى بَد! نی کرد
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پشت سرش ایستادم کانال يو قد بَدیو ٍ نظر يهٌ این بَد کٌ نن خیلی شبیٌ عهٌ 
بَدم ٍ نن يو بعضی ٍقتا سر بٌ سر نانان نی ذاشتو ٍ نی گفتو آخٌ نگٌ نیشٌ آدم نٌ 

ٌ ش رٍ تَی شکهش نگٌ دارى ٍ با بدبختی اٍن رٍ بٌ دنیا بیارى ٍ بزرگ کنٌ بعد  ناى بچ
ٌ شٌ ٍاقعا حرصت نهی گیرى؟ نانان يو نی خندید ٍ ! يو يهٌ بگن چقد شبیٌ عه

 :نی گفت

ٌ ات خَشگل ٍ جذابی_  !بسٌ بچٌ برٍ خدا رٍ شکر کن کٌ نحل عه

ٌ اش گذاشتو کٌ با این حرکتو  رفتو ٍ دستو رٍ دٍر کهرش حلقٌ کردم ٍ سرم رٍ رٍی شَن
 :آرٍم در گَشش گفتو. کهی جا خَرد

 !خیلی دٍست دارم ،خیلی_

ٌ ام گذاشت ٍ گفت. انگار صدام رٍ شناخت  :تَی يهَن حالت دستش رٍ رٍی گَن

 خَدت رٍ ازنَن دٍر نی کنی، نهیگی از غصٌ دق نی کنو؟_

ٌ رٍش ایستادم ٍ بعد از این کٌ تَ چشهاش خیرى شدم نحکو بغلش کردم  :رفتو ٍ رٍب

ٌ ی دنیا، خیلی دلو برات تنگ شدى بَد عهٌ جَن_  .خدا نکنٌ بًترین عه

ٌ اش فشرد ٍ گفت نن بیشتر يهٌ َکَسو  .با دستش سرم رٍ بٌ سین

ٌ اش رٍ پاک کردم  :خَدم رٍ عقب کشیدم ٍ با دستو اشک رٍی گَن

 دلت نیاد رٍز عرٍسی دخترت گریٌ کنی؟! گریٌ نکن تَ رٍ خدا عهٌ گلِی خَدم_

 عهٌ بٌ فدات بشٌ، خَبی قربَنت؟_

 خَبو عهٌ جَن شها خَبی؟_

 .خدا رٍ شکر نفسی نیاد ٍ نیرى، بیا بریو بشینیو کٌ کلی حرف داریو برای گفتن_
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بٌ پیش خدنتای تاالر گفت کٌ از نن . دستو رٍ گرفت ٍ پشت نیز کرنی رنگ نشستیو
پذیرایی کنن ٍ یٌ خانو تقریبا سی سالٌ یٌ ظرف پر از نیَى ٍ شیرینی ٍ شربت جلَی 

 .نن گذاشت

 خَبی عزیز دل عهٌ جَن؟_

 .خَبو، نهنَن_

 خب چٌ خبر؟ بگَ ببینو چیکارا نی کنی؟_

 .سالنتی عهٌ جَن، تازگیا دارم تَی یٌ شرکت کار نی کنو، فعال سرگرنو_

 .خدا رٍ صد يزار نرتبٌ شکر، خیلی خَشحال شدم_

 .زندى باشین_

 !نحل اینکٌ خَدم باید دست بٌ کار بشو... چرا چیزی نهی خَری عزیزم؟ نٌ_

 .بعد يو سیبی رٍ برداشت ٍ پَست کند

 !عهٌ زيرى، خَدم پَست نی کنو تعارف کٌ ندارم_

 :سیب قاچ خَردى رٍ تَی بشقاب گذاشت ٍ بٌ سهتو گرفت

 دٍست دارم کٌ خَدم برای دخترم سیب پَست بکنو تَ چیکار داری اصال؟_

 .خندیدم ٍ یٌ برش از سیب رٍ بٌ سهتش گرفتو

 .پس اینَ باید از دست دخترتَن بخَرید_

 .سیبی کٌ از دست تَ بگیرم خَردن يو دارى_

 :دختری بٌ سهتش اٍند ٍ گفت
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 نحل اینکٌ با شها کار دارن نیشٌ چند لحظٌ بیارید؟! زن عهَ_

 .ای بابا نهی ذارن چند دقیقٌ با دختر داداشو خلَت کنو_

 :بعد يو دستش رٍ رٍی دستو گذاشت ٍ گفت

 .نن االن نیام، تَ يو از خَدت حسابی پذیرایی کن! عهٌ جَن_

 .چشو شها راحت باشید_

ٌ يای سیب رٍ داخل ديانو گذاشتو ٍ بٌ جهعیت نگاى انداختو رٍی صندلی يای . تک
کت ٍ دانن ترکیبی نشکی ٍ آبی بلندی کٌ با ننجق يای . نیزبانان، نادرجَن رٍ دیدم

ٌ اش تزئین شدى بَد، رٍی تنش نشستٌ بَد ٍ بادبزن تَریش رٍ ندام  نشکی رٍی یق
 .از رٍی صندلی بلند شدم ٍ بٌ سهتش رفتو. جلَی صَرتش تکَن نی داد

 !سالم نادرجَن_

 :نگايش رٍ بًو دٍخت ٍ گفت

 .سالم قربَن چشهای خَشگلت بشو، بیا جلَ تا صَرتت رٍ ببَسو_

جلَتر رفتو ٍ دستش رٍ بَسیدم ٍ نادر جَن يو سرم رٍ بَسید ٍ بعد بًو نگايی 
 :انداخت ٍ گفت

 .چقد دٍست داشتو ببینهت عزیز دلو ،خیلی ٍقتٌ دیگٌ بًو سر نهی زنی_

 .زندى باشی نادر جَن_

سرش رٍ سهت خانو نسنی کٌ سهت راستش نشستٌ بَد کٌ فکر نی کنو، نادرشَير 
 :عهٌ زيرى بَد، چرخَند ٍ گفت

 !يستی جَن، دختر پسرم رضاست_
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 :خانو نسن يو لبخندی سهتو زد ٍ گفت

 !ناشاهلل چٌ دختر خَشگل ٍ نايی_

 .نهنَن خانو: نن

ٌ ات برقص، انشاهلل رٍزی خَدت_  .برٍ نادر جَن، یکو برای عرٍسی دختر عه

ٌ ی رقصیدن . لبخندی سهت نادر جَن زدم ٍ بٌ سهت نیز ٍ صندلی يا رفتو اصال حَصل
 !اٍن يو جلَی چشو این يهٌ آدم رٍ نداشتو

بٌ سهتش رفتو ٍ کنارش ! نانان رٍ دیدم کٌ پشت یکی از نیز يا ،تنًا نشستٌ بَد
 :دستش رٍ تَی دستام گرفتو ٍ گفتو. نشستو

 چرا تنًا نشستی؟! سالم بٌ نانان گلی خَدم_

 کجا یٌ دفعٌ غیبت زد؟! سالم بٌ رٍی نايت_

 .رفتو لباسو رٍ عَض کردم، دستت درد نکنٌ چقد لباسو قشنگ شدى_

 .نبارکت باشٌ دخترم، نادر جَن رٍ دیدی؟ سراغت رٍ نی گرفت_

 .آرى تازى پیشش بَدم_

سحر کٌ حسابی خَشگل کردى بَد ٍ نَيای فرفریش رٍ شینیَن ٍ طرى ای از اٍن رٍ يو 
کنار گَشش آٍیزٍن کردى بَد، يهراى با آرایش نلیحی کٌ رٍی صَرتش نشستٌ بَد 

 :ٍاقعا زیبا شدى بَد، بٌ سهتهَن اٍند ٍ گفت

 .بٌ بٌ قدم سر چشو نا گذاشتید، خَش اٍندید خانَادى دایی رضای گلو_

 .سالم دخترم: نانان
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سالم خانو خَشگلٌ، این جَر کٌ تَ خَشگل کردی؛ آقا نحهد دلش نهیاد تا یک : نن
 !سال دیگٌ يو تَرٍ ٍل کنٌ برى سر کار

 ٍای الًی قربَن شَير گلو برم، يستی جَن اگٌ بدٍنی چی شد؟_

 !دخترى چندش، حَاست باشٌ جلَی یٌ دختر نجرد از این حرفا نزن...ایش-

ٌ ت دختر دایی! آخی-  !قربَن چشو ٍ گَش بست

 :رٍی صندلی کنار نن نشست ٍ با خَشحالی کٌ تَی صداش بَد گفت

پیشنًادی کٌ بًو دادی راجع بٌ خَنٌ رٍ با آقا نحهد در نیَن گذاشتو کٌ خَدش _
گفت ننو نی خَاستو چند باری بًت بگو؛ انا ترسیدم قبَل نکنی ٍ بٌ خاطر آتنا ٍ 

گفت اگٌ نَافق باشی، یٌ خَنٌ تَی اصفًان . خانَادى ت بخَای کٌ يهین جا بهَنی
نهی دٍنی چقدر ! اجارى نی کنیو، یٌ ندت نیریو اٍنجا تا کارای انتقالیش درست بشٌ

 .خَشحالو

 .ٍای این کٌ خیلی عالیٌ، خیلی خَشحال شدم عزیزم_

ٌ ات باش: نانان  !سحر جَن، غربت خیلی سختٌ نَاظب خَدت ٍ بچ

زندایی جَن شها يو کٌ حرف نانانو رٍ نی زنین، این چند رٍز رٍ نهی دٍنی چقد _
 !ناراحتٌ

ٌ اش نی خَاد ازش دٍر بشٌ_  !حق دارى خب، جگر گَش

زندایی جَن قربَن دستت، زیپ این لباس نن فکر کنو یکو شکافتٌ شدى نی تَنید _
 درستش کنید؟

 .آرى سَزن نخ تَی کیفو يست، بیا تَی اتاق پرٍ تا درستش کنو_
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نانان ٍ سحر با يو رفتن ٍ نن تنًا شدم ٍ بٌ طناز نگاى کردم کٌ داشت اٍن ٍسط 
صدايای پشت سرم باعخ شد بٌ بحخ يای دٍ تا . نی رقصید ٍ ناز ٍ عشَى نی اٍند

 .خانهی کٌ پشت سرم نشستٌ بَدند کنجکاٍانٌ گَش بدم

ٌ رٍنَن نشستٌ کیٌ؟_  نیگو الًٌ جَن اٍن دخترى کٌ رٍب

 کی رٍ نیگی؟_

 .بابا يهینی کٌ پشتش بٌ ناست، لباس طالیی پَشیدى یکو يو خَشگلٌ_

 ٍا نًناز جَن یعنی نهی شناسیش؟_

 !نٌ تا حاال ندیدى بَدنش_

 .این، دختر طايرى ست دیگٌ، نَى ی ایران خانو_

 !بی ادب خجالت يو نهی کشٌ این رٍ بٌ درخت نیگن نٌ نن

 .ِا ٍاقعا؟ آرى انگار خیلی شبیٌ ایران خانهٌ_

 آخٌ نن کجا شبیٌ نادرجَنو؟! ٍا

 ببینو حاال چند سالشٌ؟ نجردى؟_

 آرى نجردى؛ برای کسی زیر سر داری؟_

آرى داداشو علی رٍ کٌ نیشناسی؟ يرچی بگو از آقایی کو ندارى، تازى درسش تهَم شدى _
 .قصد داریو براش زن بگیریو

یٌ دختر ٍ خَب ٍ اصیل رٍ براش انتخاب ! بٌ سالنتی ان شاهلل؛ ٍلی اگٌ از نن نیشنَی_
 .کنید
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 چطَر؟ نگٌ این دخترى چشٌ؟_

 !يیچی ٍااّل حرف پشت سرش زیادى_

 چرا؟_

 .تَ يو نحل اینکٌ کال خبر نداری از قضایا! ای بابا_

 نٌ ٍاال ،چی شدى؟_

 .عزیزم، این يهَن دخترى ست کٌ شب عرٍسی شَيرش ٍلش کرد رفت دیگٌ _

 ٍا، شب عرٍسی؟ ٍاسٌ چی آخٌ؟_

نهی دٍنو ٍاال يرکسی یٌ چیزی نیگٌ؛ یکی نیگٌ دخترى نشکل اخالقی داشتٌ ٍ یٌ _
یکی نیگٌ دخترى یٌ . گندی باال آٍردى، پسرى يو يهَن نَقع نی فًهٌ ٍ نی ذارى نیرى

یٌ بار يو از یٌ نفر شنیدم کٌ نی گفت پسرى نعتاد . نشکل رٍحی، جسهی چیزی داشتٌ
ٍ قاچاقچی بَدى بعد آقا رضا نتَجٌ نیشٌ ٍ بی سر ٍ صدا پلیسا رٍ خبر نیکنٌ نیان 

کت بستٌ نیبرنش زندان ٍ الکی گفتن کٌ پسرى گذاشتٌ رفتٌ کٌ آبرٍی دخترش حفظ 
 !خالصٌ کٌ ينَز نعلَم نیست جریان چی بَدى. بشٌ

الًٌ عزیزم خَبٌ ازت پرسیدنا ٍگرنٌ بدجَر ! ٍا خدا نرگو بدى، چٌ چیزایی کٌ نهی شنَیو_
 !تَ فکرش بَدم کٌ بریو خَاستگاریش

 .آرى عزیزم برٍ خدا رٍ شکر کن_

ٌ يایی کٌ از ديانشَن بیرٍن نی اٍند، انگار پتک سنگینی رٍ  با گفتن يرکدٍم از کله
دقیقا بٌ ٍسط قلبو ضربٌ نی زدن ٍ قلبو، احساسو، رٍحو ٍ جسهو رٍ زیر پاياشَن لٌ 

ٌ ی لباسو رٍ با دستو نشت کردم ٍ . صَرتو از عصبانیت قرنز شدى بَد. نی کردن گَش
سعی داشتو کٌ عصبانیتو رٍ رٍی لباسو خالی کنو؛ انا حتی ذرى ای از این حس يو کو 
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دلو گرفت بدجَر يو . جَری قلبو شکست کٌ جهع کردنش سال يا طَل نی کشید! نشد
گرفت از اٍن يهٌ تًهت، از اٍن يهٌ حرف بی جا، از اٍن يهٌ تفکراتی کٌ با قضاٍت 

 .عجَالنٌ بٌ سهتو رٍانٌ شدى بَد

کاشکی کر بَدم ٍ نهی شندیو این يهٌ حرف يای نارٍا ٍ سنگینی کٌ پشت سرم يست ٍ 
. دیگٌ نهی تَنستو بشینو، نهی تَنستو نفس بکشو. بدٍن ذرى ای فکر بٌ زبَن نیارن

نهی دٍنو صدای زیاد آينگ حالو رٍ بد نی کرد یا صدای پچ پچ يای پشت سرم یا فضای 
شاد این جا یا دیدن عرٍسی کٌ با ذٍق بٌ نحفل نراسو ازدٍاجش نگاى نی کرد یا بَدن 

 .تَی نجلس شادی یٌ نفر دیگٌ

ير چی کٌ بَد با سرعت بٌ سهت اتاق پرٍ رفتو ٍ نانتَم رٍ رٍی لباسو پَشیدم ٍ اٍن 
ٌ ياش رٍ يو نبستو شالو رٍ آزاد رٍی سرم انداختو ٍ بٌ سهت . قدر حالو بد بَد کٌ دکه

دانن بلند لباس نجلسی م رٍ کٌ دست ٍ پاگیر بَد رٍ کهی باال . خارج از تاالر دٍیدم
ٌ ام قل خَردى بَد کٌ شَریش رٍ رٍی . گرفتو ٍ دٍیدم نهی دٍنو کی اشک يام رٍی گَن
ٌ ام گذاشتو ٍ يَای تازى . لبو حس کردم بٌ بیرٍن از تاالر رسیدم ٍ دستو رٍ رٍی سین

ٌ يام فرستادم دٍتا . سیايی شب رٍ کٌ با ریسهان يا کهی رٍشنایی گرفتٌ بَد رٍ بٌ ری
نفس عهیق کشیدم انا دٍبارى اٍن حرف يا تَی سرم اکَ نی شد ٍ اٍن ٍقت این يق 

بٌ سهت چپ نگاى کردم کٌ با دیدن چند تا آقا کٌ از در تاالر ! يق بَد کٌ انَن نهی داد
بیرٍن نی اٍندن، نَندن رٍ جایز ندیدم ٍ بٌ سیايی شب پناى بردم ٍ بٌ سهت ناشین 

يای پارک شدى رفتو؛ انا پايام دیگٌ جَن نداشت ٍ يهَن جا بٌ یکی از ناشین يای 
پارک شدى تکیٌ دادم ٍ رٍی کاپَت ناشین خو شدم بٌ چشهام اجازى ریختن اشک يای 

 .نداٍم رٍ دادم
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نهی دٍنو چقد طَل کشید تا حالو بًتر شد؛ انا نهی خَاستو کٌ دٍبارى بٌ اٍن نسلخ گاى 
ٌ يای . برگردم کاشکی نی تَنستو يهین االن برگردم خَنٌ، برم زیر درخت بید ٍ بٌ شاخ

 .رقصانش نگاى کنو تا آرٍم بشو

حالو کٌ بًتر شد،آرٍم آرٍم بٌ سهت تاالر قدم برداشتو کٌ یٌ فرشتٌ کَچَلَ جلَم 
تل . لباس عرٍسکی قرنزی پَشیدى بَد ٍ نَيای فر ریزش رٍ دٍرش ریختٌ بَد! ایستاد

قرنز رنگی کٌ یٌ پاپیَن نشکی رٍش نشستٌ بَد رٍ با لباسش ست کردى بَد کٌ شبیٌ 
 .عرٍسک باربی شدى بَد

 !سالم خانو خَشگل_

 .سالم_

 !چرا اینجا ٍایسادی؟ برٍ تَ سردت نیشٌ_

 .اٍندى بَدم اینجا بازی کنو؛ انا االن باید دنبال یٌ خانو بٌ اسو يستی بگردم_

ٌ ای . جلَی پاش رٍی زنین زانَ زدم تا يو قدش بشو دستش رٍ گرفتو ٍ بٌ چشهای تیل
 :نشکیش نگاى کردم ٍ گفتو

 برای چی؟_

 :کاغذ تَی دستش رٍ بٌ سهتو گرفت ٍ گفت

 !باید این رٍ بًش بدم_

 این چیٌ؟-

نن کٌ نهی دٍنو، نی خَاستو بازش کنو؛ انا اٍن آقا خَشتیپٌ بًو گفت کٌ اگٌ بازش _
 .نکنو بًو شکالت نیدى
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 کدٍم آقا؟_

 !يهَنی کٌ این پاکت رٍ بًو داد دیگٌ_

 االن کجاست؟_

 .نهی دٍنو_

پاکت رٍ از دستش گرفتو ٍ خَاستو بازکنو کٌ با صدای جیغش نتَقف شدم کٌ فریاد 
 «!نٌ»: زد

 چرا داد نیزنی؟_

 .آخٌ اٍن آقايٌ گفت کٌ این رٍ حتها بدم بٌ یٌ خانهی بٌ اسو يستی_

 !دختر گلو اسو ننو يستیٌ_

 یعنی این نال شهاست؟_

 .بلٌ_

 از کجا نعلَم؟-

 اٍن آقا بٌ شها نگفت کٌ این يستی خانو چٌ شکلیٌ؟-

 نیشٌ دستت رٍ ببینو؟... بًو گفت کٌ-

 دستو رٍ؟ برای چی؟-

 !زٍد باش دیگٌ-

 !دستو رٍ بٌ سهتش گرفتو، دستو رٍ گرفت ٍکف دستو رٍ دید
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این پاکت يو نال خَدتٌ؛ آخٌ اٍن آقا گفت کٌ کف دستش یٌ ! آرى يستی خَدتی-
 .خال دارى

. سعی کردم کٌ حرفاش رٍ تَی ذينو حالجی کنو. ينَز رٍی صَرت دخترک زٍم بَدم
کاغذ داخل پاکت رٍ بیرٍن آٍردم ٍ نسخ تک تک کلهاتش . پاکت رٍ از دستش گرفتو

ٌ ی داخل دستو نگاى کردم ٍ رٍی دست خطش خشکو زد! شدم این ٍاقعی . گنگ بٌ نان
ٌ يا دارن با نن بازی ! این رٍ خَدش نَشتٌ! ٍاقعا دست خط خَدش بَد! نبَد این کله

 یعنی چی؟...یعنی نًیار نن...این يا چی نیگن؟ یعنی . نی کنن

بٌ دخترک رٍبرٍم کٌ با بًت نن رٍ نگاى نی کرد زل زدم ٍ با تکَن يای شدیدی کٌ بٌ 
ٌ ياش ٍارد نی کردم ٍ با صدای بلندی کٌ بٌ فریاد شبیٌ بَد گفتو  :شَن

 االن کجاست؟ بگَ کجاست؟ کجا رفت؟...اٍن آقایی کٌ این رٍ بًت داد...اٍن _

 :دخترک کٌ انگار ترسیدى بَد بٌ لکنت افتاد ٍ گفت

 .این رٍ بٌ نن داد ٍ یٌ شکالت يو بًو داد ٍ رفت...نهی دٍنو...نن...نن_

 !نن رٍ ببر يهَن جا کٌ این رٍ بًت داد_

 :بٌ چًرى ی پر از تعجبش کٌ يهچنان بی حرکت ایستادى بَد نگاى کردم ٍ گفتو

 !د یاال دختر_

 .دستو رٍ گرفت ٍ تَی تاریکی چند قدم بٌ سهت جلَ رفت ٍ ایستاد

 !يهین جا بَد خانو_

ٌ ی داخل دستام ٍاقعیٌ! این ٍاقعیتٌ! نٌ این نباید تَيو باشٌ نن ! نًیار ٍاقعیٌ! این نان
 !ٍاقعی ام
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ٌ يام بلند فریاد زدم  :نانٌ رٍ تَی دستو فشردم ٍ با يجَم گری

 !نًیار_

 .چند قدنی جلَتر رفتو؛ انا جز تاریکی چیزی نهی دیدم

تَی تاریکی بٌ چپ ٍ راست نی دٍیدم ٍ با صدای پر از بغض ٍ نالٌ اسهش رٍ فریاد 
 :نی زدم

 !نًیار دیگٌ ترکو نکن، نًیار خَايش نی کنو. کجایی؟ تَ رٍ خدا بیا پیشو! نًیار_

زانَيام بٌ لرزى افتاد ٍ با زانَ رٍی زنین افتادم ٍ نانٌ رٍ بٌ قلبو فشردم ٍ غرق بـ ـَسٌ 
با نفسی عهیق بَی عطرش رٍ بٌ . حتی بَی عطر نًیار يو رٍی نانٌ نشستٌ بَد. کردم

جَن تازى ای بٌ بدنو ٍارد شد؛ بلند شدم ٍ بٌ در تاالر رسیدم کٌ يَنن . ٍجَدم فرستادم
با دیدنو نتعجب بٌ سهتو اٍند ٍ انگار نتَجٌ حال بدم شد کٌ فقط نن رٍ ! رٍ دیدیو

نهی خَاستو، آغَشش رٍ کٌ تنًا . تَی آغَشش گرفت ٍ بی صدا کنار ناشین بابا برد
اشک يام پیراينش رٍ خیس کردى بَد ٍ این ! پشتَانٌ رٍزای سختی ام بَد رٍ ريا کنو 

ٌ ی کهرم باال ٍ پایین نی رفت ٍ این صدای يَنن  دستای نردانٌ يَنن بَد کٌ رٍی تیغ
 :بَد کٌ در گَشو زنزنٌ نی کرد

 !يیش، يیش، نن اینجام، نن پیشتو_

ٍ انگار کٌ گریٌ انَن گَش دادن بٌ حرفای يَنن رٍ نهی داد ٍ بی اختیار از چشهانو 
 !پایین نی اٍندن ٍ لجَجانٌ سر جنگ داشتن

کو کو آرٍم شدم ٍ سرم رٍ از رٍی شَنٌ يَنن بلند کردم ٍ از خجالت تنًا برادرم سرم رٍ 
 .پایین گرفتو
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ٌ ای رٍی سرم نشست کٌ کهتر از آب رٍی  ٌ ام کشیدى شد ٍ بعد بـ ـَس دستش رٍی گَن
 .آتیش نبَد

 چی شدى کٌ آبجی دیٍَنٌ نن دٍبارى ابر بًار شدى؟_

ٌ ی   .چپ ٍ راست کردم" يیچی"سرم رٍ بٌ نشان

البد ! بٌ خاطر يیچی بارٍنی شدی؟ پس اگٌ یٌ چیزی شدى بَد چٌ اتفاقی نی افتاد؟_
 !این جا رٍ سیل نی برد

با سختی آب دينش رٍ کٌ ناشی . لبخند تلخی زدم ٍ بٌ چشهای قرنزش چشو دٍختو
 :از بغض گلَش بَد پایین داد ٍ گفت

 بًتری؟_

 .آرى_

 !يهین جا بهَن تا برات یٌ لیَان آب بیارم_

 .باشٌ_

ٌ ی ناشین تکیٌ دادم ٍ سنگ ریزى زیر پام رٍ با لجاجت ٍ حرص چنان پرت کردم  بٌ بدن
فکر این کٌ نًیار ایرانٌ ٍ . تهام افکارم بًو ریختٌ بَدن. کٌ تَی يَا ناپدید شد

 !اینجاست، یٌ لحظٌ يو تنًام نهی ذاشت

 .يَنن با لیَان شربت بٌ سهتو اٍند

ٌ ش رٍ بخَر_  !بگیر، يه

ٌ يای سرکش درٍنو فرٍ ریختو ٍ  رٍی شعل آرٍم شدى ! لیَان شربت رٍ از دستش گرفتو 
 .بَدم؛ انا ينَز دلو تاب ٍ تحهل نداشت ٍ تک تک ٍجَدم اسهش رٍ صدا نی زدند
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 !خب، بگَ ببینو چی شدى؟_

 !يیچی، نحل يهیشٌ_

 !نحل يهیشٌ یٌ خاطرى، یٌ یادگاری، یٌ نشَنٌ دٍبارى باعخ شد یادش بیفتی؟_

خجالت ٍ شرم این کٌ جلَی ! سرم رٍ بٌ زیر انداختو ٍ با سنگ ریزى ی زیر پام بازی کردم
 .برادر کَچک ترم خرد بشو اذیتو نی کرد

 نهی خَای فرانَشش کنی؟! آبجی عزیز نن_

چی داشت نی گفت؟ فرانَشش کنو؟ نن تازى پیداش کردى بَدم، تازى بَی عطرش بٌ 
تازى جَن تَی بدنو اٍندى، چٌ طَری ! نشانو خَردى، تازى ردپاياش رٍ رٍی زنین دیدم

 فرانَشش کنو؟

 ...این آدنی کٌ از آدنیت بَیی نبردى! يستی نن _

دٍ قدم بٌ . دستش رٍ بٌ شدت تَی نَياش فرٍ کرد ٍ با عصبانیت نَياش رٍ چنگ زد
 !عقب برگشت ٍ دستش رٍ تَی جیبش گذاشت ٍ راى رفتٌ رٍ برگشت

 .نن بیشتر از این نهی ذارم نابَد بشی! يستی این عشق دارى تَ رٍ نابَد نی کنٌ_

 :با دستش سرم رٍ باال گرفت ٍ گفت! حرفی نزدم ٍ دٍبارى سرم رٍ پایین انداختو

 !تَی چشهام نگاى کن_

ٌ ام نشست رٍ  تَی چشهای عسلیش غرق شدم ٍ قطرى اشکی کٌ با لجاجت رٍی گَن
چقدر این برادر کَچَلَی نن برام بزرگ بَد ٍ بزرگی نی کرد ٍ حاال فقط دلو ! پس زدم

ٌ ی پر از دردش ٍ اشک يام، پیراين خیس شدى اش  ٍ  سرم سین آغَشش رٍ نی خَاست 
 .رٍ
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ٌ يام بلغزن ٌ اش گذاشتو ٍ اجازى دادم کٌ اشک يام رٍی گَن  !سرم رٍ رٍی سین

 .دستش نَيام رٍ لهس کرد ٍ با فشار دستش خَدش رٍ بًو نزدیک تر کرد

َ  شرٍع  کنی! خَايش نی کنو این قدر خَدت رٍ عذاب ندى_ ! تَ نی تَنی يهٌ چیز رٍ از ن
يستی رٍی . برای بٌ دست آٍردن یٌ زندگی جدید يو يیچ نیازی بٌ کسی نداری

 !پايات بایست ٍ زندگیت رٍ اٍن جَری کٌ دٍست داری بساز

انا نن زندگی نی کردم فقط بٌ انید این کٌ یٌ رٍزی نًیار رٍ ببینو، دٍبارى زندگی 
ٍ  لحن صداش نن رٍ تَی رٍیا غرق کنٌ  .نی کردم کٌ برق چشهاش کَرم کنٌ 

عشق خَبٌ؛ انا بٌ ٍقتش، اٍن يو با آدنی کٌ لیاقت عشقت رٍ ! خَاير عزیز نن_
اگٌ دٍستت داشت چرا تا االن نیَندى؟ چرا االن کٌ باید باشٌ نیست؟ چرا ! داشتٌ باشٌ

 اشک يات رٍ پاک نهی کنٌ؟ چرا نتَجٌ حالت نیست؟

 !چرا؟ چرا؟ چرا؟ برای نن يو سَال بَد ٍ نن يو جَاب يیچ کدٍم رٍ نهی دٍنستو

ٌ يا حرف نیزنی_  نکنٌ خبریٌ؟! نحل با تجرب

ٌ اش جدا کرد ٍ تَی چشام زل زد  .خندى ی تَی چشهاش يو قشنگ  بَد! سرم رٍ از سین

 حالت بًترى؟! جک نگَ بابا_

 .آرى_

 !پس دیگٌ برٍ تَ این جا سردى_

 .برم داخل؟ نٌ نن نی خَام برم خَنٌ_

نانان خیلی نگرانتٌ، يهَن نَقع کٌ اٍندم بیرٍن بًو زنگ زد گفت يستی غیبش زدى _
 چرا اٍندى بَدی بیرٍن؟! برٍ ببین کجاست



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  225  

ٌ ام سنگینی نی کرد، اٍندم یٌ يَایی بخَرم_  .يَای داخل رٍی سین

 با گریٌ يَا خَری نی کنن؟_

 .تَ برٍ ننو االن نیام داخل! فَضَلیش بٌ تَ نیَندى_

 :ابرٍياش رٍ باال انداخت ٍ گفت

 .تا سرکار ِعلیٌ نرن داخل، نن از اینجا تکَن نهی خَرم! نچ_

 !آخٌ نن با این سر ٍ شکل اگٌ برم تَ کٌ يهٌ سکتٌ نی کنن_

 .این يو رٍش! تَ کٌ خَب بلدی با آرایش خَدت رٍ صد ٍ يشتاد درجٌ تغییر بدی_

ٌ ی نشتو نبَد کٌ  خندى ای کردم ٍ نحکو بٌ بازٍش زدم؛ انا اٍن قدر جَن تَی ضرب
 .دردش بیاد

تَ اصال باید نی رفتی تَی نسابقات بین الهللی ! دردم گرفت نکن تَ رٍ خدا! آخ آخ_
ٌ  خدا! ٍٍشَ کٌ ندال کسب کنی  .حیف شدی ب

 !چقد حرف نی زنی_

از کنارش گذشتو ٍ بٌ سهت در ٍردی تاالر رفتو ٍ یٌ راست خَدم رٍ تَی اتاق پررٍ 
چشهام ٍرم کردى بَد ٍ کنارى يای بینیو يو قرنز شدى بَد، کیف آرایشو رٍ ! انداختو

ٌ يای بی انانو رٍ کو کردم انا فایدى ی زیادی نداشت ! برداشتو ٍ یکو اجرات گری
ٌ تر از يهیشٌ بٌ سهت نًهَنا رفتو ٍ رٍی دٍرترین صندلی سالن نشستو ٍ از  بی حَصل

ٌ ام شدم  !دٍر شايد جشن شادی دختر عه
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حاال ساحل ٍسط ِسن بَد ٍ يهراى با عهٌ زيرى نی رقصید؛ صدای نداٍم یاهلل یاهلل گفتن 
ٌ ای ٍ  یٌ آقا نی اٍند کٌ خبر از اٍندن شاى دٍناد رٍ نی داد کٌ با کت ٍ شلَار سرن

ٌ ای بٌ سهت ساحل نی اٍند  .پیراين سفید ٍ کرٍات سرن

ٌ ام انداختو داناد بٌ سهت ساحل رفت ٍ ! شالو رٍ سر کردم ٍ یٌ سهتش رٍ رٍی شَن
رٍی پیشَنیش رٍ بَسید ٍ با يو رٍی صندلی نخصَصشَن نشستن ٍ تَی گَش يو 

عهٌ زيرى با یٌ سینی ! پچ پچ کردن ٍ خندى يای خَشحالی رٍی لبشَن نقش بست
حاٍی دٍ تا شربت کٌ نی داخلش گذاشتٌ بَد بٌ سهتشَن اٍند ٍ بعد از گفتن چیزی 
کنار گَش داناد ٍ تکَن خَردن سرش بٌ نعنای تفًیو، کهی از شربت رٍ نَشیدن ٍ 

َ يا پیچید کٌ نی گفت! رٍی عسلی جلَشَن گذاشتن  :صدای خَانندى تَی بلندگ

از طرف نیزبان خیلی تشکر نی کنو از نًهانان گران قدر کٌ قبَل زحهت فرنَدن ٍ در _
 .شادی این دٍ گل شکفتٌ سًیو شدن

 :بعد صداش رٍ باالتر برد ٍ با خَشحالی کٌ تَی صداش نَج نی زد گفت

ٍ انا نی رسیو بٌ قسهت يیجان انگیز ناجرا ٍ آينگ درخَاستی آقا داناد برای _
 .صدای دستاتَن بیاد! رقـــص دٍنفرى شَن با عرٍس خانو

صدای دست ٍ جیغ ٍ فریاد کل سالن رٍ پر کردى بَد ٍ داناد از رٍی صندلی بلند شد ٍ 
دستش رٍ سهت ساحل گرفت ٍ ساحل يو دستش رٍ تَی دست يهسرش گذاشت ٍ 

ٌ ای کٌ بٌ رٍی دستش نشَند اٍن رٍ بٌ سهت ِسن رقـــص  داناد يو بعد از بـ ـَس
 .کشَند

 !چراغ يای تاالر خانَش شدن ٍ نَر نتهرکز رٍی عرٍس ٍ داناد نشَنٌ رفت

 !صدای آينگ نالیو ٍ اٍن فضای تاریک اٍن قدر قشنگ بَد کٌ نحل رٍیا نی نَند
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 اٍن لبخند آرٍنت چٌ طَفانی بٌ پا کردی

 یٌ عهرى با تَ گشتو ، تازى فًهیدم چقد َنردی

ٌ يام بی تَ يهش درگیر تردیدن  نگاى کن لحظ

ٌ يا بی تَ بٌ نن حس بدی نیدن  سکَت لحظ

 کنار تَ دارم ير رٍز بٌ این تقدیر نی بالو

 تَ باشی خیلی آرٍنو، کنارت خیلی خَشحالو

 کنار تَ دارم ير رٍز بٌ این تقدیر نی بالو

 تَ باشی خیلی آرٍنو، کنارت خیلی خَشحالو

 حضَر تَ، تَ این رٍزا بًو حس غرٍر نیدى

 از اٍن رايی کٌ نی رفتو از این برزخ عبَر نیدى

 تَ اینقدر نًربَنی کٌ نهی ذاری ازت رد شو

 تَ اینقدر خَبی کٌ ،عشقو نهی تَنو بايات بد شو

 یٌ جَرایی يَای تَ بًو حس جنَن نیدى

 یٌ جَری عاشقو کردی کٌ يرکی دیدى فًهیدى

 یٌ جَری عاشقو کردی کٌ نجنَن پیش نن يیچٌ

 یٌ کاری کردی کٌ يرشب صدام تَ کَچٌ نی پیچٌ
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ٌ ی داناد جا  دست داناد تَی دست ساحل گرى خَردى بَد ٍ دست ساحل رٍی شَن
  ٍ ٌ ی داناد دٍر کهر ساحل حلقٌ بستٌ بَد ٍ اٍن رٍ بٌ چپ  خَش کردى بَد ٍ دست دیگ

 .حتی برق چشهای پر از عشقشَن يو از این فاصلٌ نشخص بَد! راست يدایت نی کرد

از اٍن يهٌ عشق بین این زٍج بٌ . صدای آرانش بخش آينگ تَی فضا پخش شدى بَد
 !ٍجد اٍندى بَدم

 ! غرق نشی_

 !نٌ نراقبو_

 خَبی؟_

 آرى؛ تَ خَبی؟_

 .خیلی ٍقتٌ کٌ ندیدنت! اٍيَم_

 !نن يو يهینطَر_

 از دستو ناراحتی؟_

نٌ؛ ٍاسٌ چی؟ شنیدن دٍ کلهٌ حرف از دختر عهَم کٌ آخرش بٌ بد ٍ بی راى ٍ تًهت _
 !ختو شد کٌ دلخَری ندارى

ٍ       جلَی دیدم رٍ کٌ رٍی رقـــص عرٍس ٍ داناد زٍم شدى بَد  ٌ رٍم نشست  پاشد ٍ رٍب
 .رٍ با يیکل گندى اش گرفت

 .يستی نن کٌ عذر خَايی کردم_

 !چَن اٍن قدر چاق شدی کٌ کل دیدم رٍ گرفتی! حاال دیگٌ نی تَنی بری! خیلٌ خب_

 !يستی_
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 .از رٍی صندلی بلند شدم ٍ بٌ سهت نانان رفتو

ينَز يو از دستش دلخَر بَدم،تًهتی کٌ بًو زدى بَد رٍ نهی تَنستو از تَی قلبو پاک 
 !ٍاقعا کٌ يرچی بٌ سرم اٍندى فقط از طرف آشنایان ٍ اطرافیانو بَدى ٍ بس! کنو

 ...ينَز نهی تَنو اٍن رٍز رٍ از  یاد ببرم

 :کالسو تازى تهَم شدى بَد،رٍ بٌ يانیٌ گفتو

 .نن نیرم تَی بَفٌ، بدجَر دلو يــ ـَس کاپَچینَ کردى_

نن يو با این استاد ٍرپریدى یکو حرف ! باشٌ تَ برٍ یکی يو برای نن سفارش بدى_
 .زٍد نیام! نی زنو تا راضیش کنو این ترم پاسو کنٌ

 !باشٌ ننتظرم_

. دٍ تا کاپَچینَ يهراى با بیسکَییت کاکائَیی يای نخصَص نن ٍ يانیٌ سفارش دادم
ٌ ای از بیسکَییت رٍ گاز زدم ٍ  رٍی نیهکت يای داخل نحَطٌ دانشگاى نشستو، تک

 !کاپَچینَ رٍ بٌ لبام رسَندم ٍ خستگی ناشی از سٌ ساعت کالس رٍ از تنو بیرٍن دادم

 نی شٌ بشینو؟_

پسر خَشتیپ ٍ جذابی کٌ نَيای خرنایی داشت ٍ . نگايی بٌ سهتش انداختو
 !چشهای نیشی اش اٍلین چیزی بَد کٌ بٌ چشو نی خَرد

 .ببخشید؛ این جا جای دٍستهٌ_

 !خیلی نزاحهتَن نهی شو_

 !انری يست؟_

 .یٌ عرضی داشتو_
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 .با فاصلٌ رٍی نیهکت نشست ٍ سرش رٍ پایین انداخت

 !بفرنایید؟_

 ...چٌ جَری بگو؟راستیتش نی خَاستو خدنتتَن عرض کنو کٌ_

 چیزی شدى؟_

 .نٌ نٌ بٌ يیچ عنَان، فقط نهی دٍنو از کجا شرٍع کنو_

 !راحت باشید_

ٍ از ! خانو يهتیان راستیتش نن از دانشجَیان رشتٌ برق يستو، يو ترنی خَدتَنو_
 ... ٍقتی کٌ شها رٍ تَی دانشگاى دیدم

ٌ اش خو کرد ٍ با انگشتای دستش بازی نی کرد  .سرش رٍ بیشتر رٍی سین

 خب؟_

 ... این کٌ...نن نی خَاستو ازتَن درخَاست کنو کٌ...نن_

 :بٌ سهتو برگشت ٍ نگايش رٍ با نگايو گرى زد ٍ دٍبارى ادانٌ داد

ٌ ای بگو_  .اصال بذارید یٌ جَر دیگ

 !بفرنایید_

 :چشو ياش رٍ بست ٍ نسلسل ٍار گفت

! نن بٌ شها عالقٌ پیدا کردم ٍ نی دٍنو کٌ این حس یٌ حس بچگانٌ ٍ الکی نیست_
 !قصد بدی يو ندارم ٍ فقط نی خَاستو کٌ اگٌ انکان دارى بیشتر با يو آشنا بشیو
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این چی داشت نی گفت؟ یٌ . چشهاش رٍ باز کرد ٍ بٌ چًرى ی پر از بًت نن خیرى شد
لحظٌ جا خَردم ٍ اصال انتظار چنین چیزی رٍ از زبان یٌ يو دانشگايی، اٍن يو کسی 

بٌ خَدم اٍندم ! کٌ بٌ جرئت نی تَنو بگو تا بٌ حال یک بار يو ندیدى بَدنش، نداشتو
 !ٍ سعی کردم کلهات رٍ تَی ذينو بچینو

ٌ ای بٌ آشنایی بیشتر با شها ندارم_ اگر کٌ ٍاقعا قصدتَن ! آقای نحترم، نن يیچ عالق
ازدٍاجٌ؛ نن شهارى ی خانَادى م رٍ خدنتتَن نیدم تا با خانَادى جًت آشنایی بیشتر 

 .تشریف بیارید

فقط بًترى کٌ قبل از نراسو خَاستگاری ٍ این جَر ! باٍر کنید نن ننظَری نداشتو_
نراسو يایی کٌ خیلی رسهی ان ٍ دیگٌ دارن کهرنگ نی شن؛ کهی بیشتر با يو َآشنا 

 !بشیو

 .از رٍی نیهکت بلند شدم ٍ بدٍن حرف بٌ سهت در خرٍجی دانشگاى راى افتادم

 !خانو يهتیان، نحض رضای خدا چند لحظٌ صبر کنید...خانو يهتیان_

دم در نگًبانی کٌ رسیدم ازم فاصلٌ گرفت ٍ دیگٌ چیزی نگفت؛ انا بٌ نحض این کٌ پام 
بعد يو جلَم ایستاد ٍ . رٍ بیرٍن از دانشگاى گذاشتو دنبالو اٍند ٍ ندام صدام نی کرد

 :دستش رٍ باال گرفت ٍ گفت

 !خَايش نی کنو بٌ نن اجازى بدید حرف بزنو_

 .يیچ حرفی نیست کٌ زدى بشٌ_

 .ازتَن خَايش کردم،آخٌ نن کٌ چیز بدی نگفتو_

آقای نحترم نن بٌ قصد ٍ نیت شها کاری ندارم ٍ دارم کاری رٍ کٌ عقلو بًو حکو _
 !نی کنٌ انجام نیدم
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این سطح سَاد ٍ ننطق شها رٍ نی رسَنٌ؛ انا اگٌ اجازى بدید کٌ نا بیشتر با يو _
ٌ ی بًتری برسیو  .صحبت کنیو بًتَن قَل نیدم بٌ نتیج

 .بدٍن حرف از کنارش رد شدم کٌ دٍبارى جلَم سبز شد

 .دست بردار يو نیست! عجب سیریشیٌ این دیگٌ

ٌ رٍی خیابَنٌ_ اگٌ بٌ نن افتخار بدید کٌ شها رٍ بٌ ! نگاى کنید یٌ کافی شاپ يهین رٍب
 .یٌ قًَى دعَت کنو، حرفام رٍ بًتَن نی زنو

 !خَايش نی کنو دیگٌ دنبالو نیاید_

 چرا اینقدر نگران ٍ نضطربید؟! نن ازتَن خَايش کردم_

 :پَزخندی بًش زدم ٍ گفتو

نگران ٍ نضطرب؟ آقای نحترم از دانشگاى تا اینجا نن رٍ دنبال کردید ٍ نزاحهت _
 ایجاد نی کنید اٍن ٍقت نی گید چرا نگران ٍ نضطربید؟

 !اگٌ دعَت نن رٍ بٌ خَردن قًَى نپذیرید نجبَر نیشو تا خَنٌ دنبالتَن کنو_

ٌ ای سهتش کردم؛ نسبت بٌ این نَجَد چندش بٌ طرز عجیبی احساس تنفر  نگاى کالف
 .نی کردم

 :بٌ اٍن طرف خیابَن اشارى کرد گفت

 این جَری بًتر نیست؟_

با حس سردرگهی ٍ بٌ اجبار این کٌ تا دم خَنٌ دنبالو نیاد بٌ سهت کافی شاپ رفتو، 
 .صندلی سهت نن رٍ کهی عقب کشید ٍ با دست اشارى کرد کٌ بشینو

 قًَى دیگٌ؟_
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 .لطفا حرفتَن رٍ بزنید زٍدتر باید برم! نن برای خَردن قًَى اینجا نیَندم_

 !چرا این قدر عجلٌ نی کنید؟_

 .اگٌ شها عجلٌ ندارید، تا صبح بشینید ٍ قًَى نیل کنید انا نن باید برم_

 :عصبی از رٍی صندلی بلند شدم کٌ با اشارى دست بًو گفت

 .قرار شد صحبت کنیو دیگٌ! خَايش نی کنو_

سفارش قًَى داد ٍ بٌ چشهام خیرى شد، جنس نگايش رٍ دٍست نداشتو، خیلی آزارم 
 .نی داد

 ...يستی خا_

 !خانو يهتیان يستو_

نن فقط ازت نی خَام کٌ این نگاى قشنگت رٍ ازم دریغ نکنی؛ ! بلٌ نن نعذرت نی خَام_
 !نن ٍاقعا دٍستت دارم نهی خَام بٌ يیچ قیهتی تَ رٍ از دست بدم

 ...آقای_

 .نی تَنی عارف صدام کنی_

. صدای داد ٍ فریاد باعخ شد کٌ بٌ عقب برگردم؛ با دیدن چًرى ی طناز در جا خشکو زد
 .داشت بٌ سهتهَن نی اٍند ٍ جیغ ٍ داد نی کرد

این بَد عشقت؟آرى؟ اٍندی با این دخترى ی بی يهٌ چیز ! آشغال پست فطرت! عَضی_
 قًَى بخَری؟
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اٍل تعجب کرد ٍ بعد صداش رٍ باالتر برد ٍ بٌ . بعد يو نگايش رٍ صَرتو قفل شد
سهتو يجَم برد ٍ خَاست اٍلین سیلی رٍ تَی گَشو بخَابَنٌ کٌ نچ دستش رٍ 

 .گرفتو ٍ با خشو تَی چشهاش خیرى شدم

يستی خیلی عَضی ٍ پستی، از يهَن اٍل يو نی دٍنستو کٌ تَ یٌ دختر خیابَنی _
 !بیشتر نیستی

 !این بار نن بَدم کٌ دستو برای زدن سیلی بٌ صَرتش باال رفت ٍ تَی گَشش خَابید

 !دينت رٍ ببند، تَ کٌ نهی دٍنی جریان چیٌ بًترى دينت رٍ ببندی ٍ خفٌ شی_

بٌ آقاجَن يهٌ ! بٌ بابا، بٌ عهَ رضا ،بٌ زن عهَ!نن این رٍ بٌ يهٌ نیگو! تَ یٌ آشغالی_
 ...باید بفًهن تَ چٌ دختر

 !حرف دينت رٍ بفًو داری چٌ تًهتی بٌ نن نی زنی_

دستش رٍ از تَی دستو خارج کردم ٍ با حرص يرچٌ تهام تر از کافی شاپ بیرٍن زدم ٍ 
 .بٌ حال زارم اشک ریختو

*** 

 يستی نعلَم يست تَ کجایی؟_

 !بیرٍن بَدم_

! این نَع فیلهای نانرئی کٌ یارٍ یًَ غیب نیشٌ ٍ پیدا نیشٌ دیگٌ قدیهی شدى يا_
 .االن فیلهای خَن آشام تَ بَرسٌ

 !آرى اتفاقا بد فکری يو نیست، اٍلین نفری کٌ خَنش رٍ نیخَرم يو طنازى-

 .اٍى اٍى، پس بگَ چرا خانو دعَایی شدى، سگ گلٌ رٍ دیدى-
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ٌ ٍقت یکی نی شنَى دنبال دردسر نی گردیدا! يیس: نانان  !چی دارید نیگید؟ی

زن دایی جَن، نا دنبال دردسر يو نباشیو،دردسر خَدش دٍ دستی نیاد نچهَن رٍ -
 !نی گیرى

*** 

با حرص از . با صدای آالرم گَشیو چشهام رٍ باز کردم ٍ سعی کردم نَبایلو رٍ خفٌ کنو
رٍی تخت بلند شدم ٍ بٌ سهت دستشَیی رفتو ٍ یٌ نشت آب سرد بٌ صَرتو زدم تا 

 .پف چشهایی کٌ بٌ خاطر، با گریٌ بٌ خَاب رفتنو زیر چشهام نشستٌ بَد،کهتر بشٌ

گايی يو با . بعد از خَردن صبحانٌ ٍ پَشیدن لباس يام بٌ سهت شرکت حرکت کردم
تَيو اینکٌ نهکنٌ نًیار پشت سرم باشٌ ناخَدآگاى بٌ عقب بر نی گشتو؛ ٍلی ناانیدتر از 

 .يهیشٌ بٌ رايو ادانٌ نی دادم

ٌ ی آسانسَر رٍ فشار دادم ٍارد ٍاحد شرکت کٌ شدم ! بٌ نگًبان شرکت سالم دادم ٍ دکه
 .بٌ آشپزخَنٌ رفتو ٍ با دیدن زيرا شَکٌ شدم. زيرا رٍ پشت نیزش ندیدم

رفتو ٍ کنارش زانَ زدم ٍ با دستو . رٍی زنین نشستٌ بَد ٍ بی صدا اشک نی ریخت
 .صَرتش رٍ باال گرفتو ٍ بٌ چشهای نشکی گریَنش چشو دٍختو

 چی شدى عزیزم؟ چرا داری گریٌ نی کنی؟-

 .بدبخت شدم-

 این حرفا چیٌ داری نی زنی؟! خدانکنٌ-

 .اخراجو کرد-

ٌ اش شدت پیدا کرد ٍ این بار با صدای بلندی اشک ریخت  !گری
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 چی نیگی؟ کی اخراجت کرد؟-

سعی داشت يق يق صداش رٍ کنترل کنٌ ٍ با آرانش حرف بزنٌ؛ انا باز يو با یادآٍری 
 .چیزی کٌ عذابش نی داد، گریٌ راحتش نهی ذاشت

 !آقای صالحی نن رٍ اخراج کرد! صالحی-

 آخٌ برای چی؟-

 .فقط ٍاسٌ این کٌ ٍسایلش رٍ جابٌ جا کردم...فقط-

 یعنی چی؟ تَ چی کار بٌ ٍسایل اٍن داشتی؟-

. آقای نعصَنی انرٍز رٍ نرخصی گرفتٌ بَد، ازم خَاست کٌ کاراش رٍ نن انجام بدم-
ٌ جا . نن يو خَاستو نیزش رٍ تهیز کنو ٍ دستهال بکشو بٌ خدا اصال ٍسایلش رٍ جاب

يو نکردم، فقط رٍی اٍن قاب عکسی کٌ تَی اتاقش بَد رٍ دستهال کشیدم ٍ 
نهی دٍنو چٌ جَری شدى کٌ قاب عکس افتادى ٍ شکستٌ؛نن اصال ! گذاشتهش رٍی نیز

آقای صالحی يو ٍقتی فًهید نی خَاست برى ٍ آقای نعصَنی رٍ اخراج ! نتَجٌ نشدم
ٌ ی اخراجو رٍ داد دستو  .کنٌ کٌ بًش گفتو نن انرٍز اتاقتَن رٍ تهیز کردم اٍن يو برگ

 .باشٌ، تَ آرٍم باش نن باياش صحبت نی کنو-

نن پدرم . يستی تَ رٍ خدا یٌ کاری بکن، نن اگٌ از اینجا اخراجو بشو بدبخت نیشو-
چٌ جَری انرٍز . رٍ از دست دادم از این راى دارم خرج نادر ٍ خَاير کَچیک ترم رٍ نیدم

 برگردم خَنٌ ٍ بًشَن بگو کٌ اخراج شدم؟

 .دٍبارى صدای يق يقش تَی گلَش پیچید ٍ گریٌ کرد

ٌ ام گذاشتو ٍ سعی کردم کٌ آرٍنش کنو ٍ تَی دلو بٌ صالحی بد ٍ ! سرش رٍ رٍی شَن
ٍاقعا . بیراى نی گفتو کٌ بٌ خاطر یٌ قاب عکس دارى یٌ خانَادى رٍ از نَن خَردن نیندازى
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کٌ بَیی از انسانیت نبردى، فکر کردى حاال کٌ پدرش صاحب این شرکتٌ يرکاری کٌ 
نهی ذارم کٌ زيرا از اینجا . دٍست دارى نی تَنٌ تَی شرکت انجام بدى؛ انا نن نهی ذارم

 .اخراج بشٌ، بٌ خاطرش يو يرکاری نی کردم

. یٌ لیَان آب بٌ دست زيرا دادم ٍ اٍن رٍ تَی اتاق خَدم بردم ٍ رٍی صندلی نشَندم
 :کهی کٌ آرٍم تر شدى بَد گفتو

 .نن درستش نی کنو تَ اصال نگران نباش-

 ...نن! يستی تَ رٍ خدا نرٍ-

 .نگران چیزی نباش نن درستش نی کنو-

بٌ سهت اتاق صالحی رفتو ٍ با تک ضربٌ بٌ در ٍارد شدم کٌ دیدم آقا رٍی صندلی لو 
دادى؛ يهَن جَری کٌ دارى سیگار نی کشٌ، پاياش رٍ رٍی نیز گذاشتٌ ٍ بٌ سقف خیرى 

 .با عصبانیت رٍبرٍش ایستادم ٍ بٌ چشهاش خیرى شدم. شدى

خانو نحترم شها احیانا این جا رٍ با طَیلٌ اشتباى نگرفتید؟ این چٌ طرز داخل اٍندنٌ؟ -
 !نن ينَز بٌ شها اجازى ندادى بَدم کٌ ٍارد اتاقو بشید

 !آقای صالحی ٍاقعا کٌ این کارتَن بٌ دٍر از انسانیتٌ-

 !یا اینکٌ پايام رٍ رٍی نیز گذاشتو؟! سیگار کشیدن؟! کدٍم کار؟-

يیچ کدٍم از این رفتار زشت تَن بٌ نن نربَط نهیشٌ؛ انا اخراج خانو افشار اٍن ! خیر-
 !يو سر يیچ ٍ پَچ ٍاقعا خیلی بی انصافیٌ

 .نگٌ خانو افشار ينَز يو اینجان؟ نن اٍن خانو فَضَل رٍ اخراج کردم-

 نیشٌ بپرسو چرا؟-
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ٌ رٍی نن ایستاد ٌ رٍش خانَش کرد ٍ رٍب  .سیگارش رٍ تَی جاسیگاری رٍب

 !خیر، نهی تَنید بپرسید-

 .پشت نیزش رفت ٍ رٍی صندلی نشست

 .انا ایشَن بٌ این کار خیلی نیاز دارن، خَايش نی کنو دٍبارى برشَن گردٍنید سر کار-

 !نهیشٌ خانو يهتیان بًترى کٌ شها يو تَی کارای نن دخالت نکنید-

 .آقای صالحی یکو ننطقی باشید تَ رٍ خدا، خانو افشار کٌ کاری نکردى-

 دست زدن بٌ ٍسایل شخصی نن اسهش چیٌ پس؟! کاری نکردى؟-

 .اٍن فقط نی خَاستٌ نیز شها رٍ تهیز کنٌ-

نن کارنند دست ٍ پاچلفتی ! ٍ بعد يو با ارزش ترین چیزی کٌ داشتو رٍ از بین برد-
 .نهی خَام

آقای صالحی، یٌ قاب عکس کٌ رٍی زنین افتادى ٍ شکستٌ بٌ راحتی قابل ترنیهٌ، شها -
 .اگٌ بٌ نن اجازى بدید نن خَدم درستش نی کنو

 .پَزخندی زد ٍ با حس نفرت آٍری بًو خیرى شد

اٍن عکس از ! اٍن قاب عکس برای نن نًو نبَدى؛ بلکٌ خَد عکس برام ارزش داشت-
 .بین رفتٌ، کانال خراب شدى

آخٌ چطَر نهکنٌ؟ عکسی کٌ داخل قاب عکس بَدى چٌ جَری با افتادن رٍی زنین -
 نهکنٌ از بین برى؟

 .سرش رٍ بین دٍ دستش گرفت ٍ بٌ پنجرى ی پشت سرش خیرى شد
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ٌ تر ٍ آرٍم تر باشٌ  .کهی جلَتر رفتو ٍ سعی کردم کٌ لحن صحبتو نًربانان

خانو افشار بٌ نن گفتن کٌ اصال نتَجٌ افتادن قاب عکس نشدن، پس نطهئنو کٌ -
 .نهکنٌ کسی با ایشَن دشهنی داشتٌ باشٌ! افتادن قاب عکس کار ایشَن نبَدى

 :خیلی آرٍم طَری کٌ فقط خَدش بتَنٌ بشنَى گفت

 !شاید يو با نن-

 :لحنش رٍ نحکو تر کرد ٍ گفت

 !فَرا بٌ خانو افشار بگید بیاد تَی اتاق نن_

 !فقط، سعی کنید آرٍم تر باياش صحبت کنید؛ نهنَن-

نی خَاست چیزی بگٌ انا . سرش رٍ بٌ سهتو چرخَند ٍ نگايش رٍ بٌ چشام دٍخت
 .دٍبارى سرش رٍ پایین انداخت ٍ بٌ نیز رٍبرٍش نگاى کرد

ٌ رٍم ایستاد  .بٌ سهت زيرا رفتو کٌ با دیدن نن از جا پاشد ٍ رٍب

 چی شد يستی؟-

 :خَاستو کهی اذیتش کنو کٌ گفتو

ٌ ی سعی خَدم رٍ کردم؛ انا انگار خیلی نصههٌ کٌ تَ رٍ-  ...نن يه

 اخراج دیگٌ؟-

 :لبخندی بٌ رٍی رنگ پریدى اش زدم ٍ گفتو

بستگی بٌ خَدت دارى، فعال کٌ نی خَاد ببیندت؛ نی خَاد بدٍنٌ کٌ خراب شدن عکسی _
ٌ ش خیلی نًهٌ کار تَ بَدى یا یٌ نفر دیگٌ  .کٌ ٍاس



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  240  

 !یعنی نیشٌ کٌ اخراج نشو؟_

 .نن نطهئنو کٌ تَ تا رٍز بازنشستگی ننشی يهین شرکتی_

از فکر خَش دٍبارى سرکار اٍندن، لبخند رضایتی رٍی لباش نقش بست ٍ نحکو نن رٍ 
 .در آغَش گرفت

 .برام دعا کن_

 !بدٍ برٍ تا پشیهَن نشدى_

با سرعت ٍ اضطرابی کٌ از چًرى اش نشخص بَد بٌ سهت اتاق صالحی رفت ٍ چند 
ٌ ی بعد برگشت  !دقیق

 شیری یا رٍباى خانو افشار؟_

 .یٌ شیرینی حسابی از طرف نن طلبت_

 اٍى نای گاد، ٍلخرجی نی کنی؟_

 !نهنَنو ٍاقعا ازت_

 حاال نهی خَای تعریف کنی ببینو چی شدى؟! نن کٌ کاری نکردم_

 :اٍند ٍ رٍی صندلی رٍبرٍی نن نشست ٍگفت

اٍلش خیلی عصبانی بَد ٍ جرئت نهی کردم کٌ حرف بزنو؛ انا کو کو بٌ خَدم گفتو اگٌ _
بعد ازم پرسید کٌ ٍقتی داشتی نیز ! نی خَای کٌ کارت رٍ از دست ندی بًترى حرف بزنی

رٍ تهیز نی کردی قاب عکس از دستت افتاد زنین؟ نن يو گفتو نٌ نن پاکش کردم ٍ 
ٌ ای يو ٍارد اتاق شدى کٌ نن يو  گذاشتهش رٍی نیز، بعد دٍبارى ازم پرسید کس دیگ

 .نجبَر شدم بگو
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 !چی رٍ بگی؟_

آخٌ صبح زٍد کٌ فقط نن تَی شرکت بَدم ٍآقای صالحی يو نیَندى بَد خانو _
سعیدی اٍند رفت تَی اتاق آقای صالحی، گفت کٌ خَد آقای صالحی بًش اجازى دادى 

ٌ يا رٍ از اتاقش خارج کنٌ  !کٌ یٌ سری برگ

 برای چی اجازى دادی آخٌ؟_

آخٌ خیلی اصرار کرد، بعد يو گفت کار فَری پیش اٍندى برای يهین نن يو دیگٌ _
 .چیزی نگفتو

حتها خانو سعیدی يو دلیل کافی ! خب، از این جا بٌ بعدش دیگٌ با خَد آقای صالحیٌ_
 !برای این کارش دارى

سرش پایین بَد ٍ ندام دستاش رٍ بًو نی نالید انگار . تا دم در رفت ٍ دٍبارى برگشت
ٌ يای نگرانش رٍ بًو دٍخت! کٌ یٌ چیزی اذیتش نی کرد  .سرش رٍ باال گرفت ٍ اٍن تیل

 چی شدى زيرا؟_

یعنی باید در نَردش بايات حرف بزنو چَن نی دٍنو ...یٌ چیزی يست کٌ باید بگو_
 .کٌ نی تَنو بًت اعتهاد کنو

 اگٌ قابل اعتهاد باشو چرا کٌ نٌ؟_

حال بدش رٍ کٌ دیدم از جام بلند . جلَتر اٍند ٍ قطرى اشکی از چشهاش پایین اٍند
 .شدم، کنارش ایستادم ٍ دستای یخ کردى اش رٍ تَی دستو فشردم

 چی شدى ؟ چرا این قدر پریشَنی؟_

 .خَدش رٍ رٍی صندلی ٍل کرد ٍ سرش رٍ بین دستاش فشرد ٍ گریٌ کرد
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 !نهی خَای بگی چی شدى؟_

 !نن نهی تَنو...نن نباید بٌ آقای صالحی خــ ـیانـت کنو..نن نهی خَام کٌ ...نن_

 درست حرف بزن ببینو چی نیگی؟_

! نن درٍغ گفتو، یعنی چیزی کٌ بًت گفتو يهَن چیزی بَد کٌ بٌ آقای صالحی گفتو_
 ...انا

 چٌ درٍغی گفتی؟_

 :باالخرى با کلی تردید لب باز کرد

دیرٍز خانو سعیدی بٌ گَشیو زنگ زد ٍ بًو گفت کٌ نی خَام ببینهت؛ نن يو از يهٌ _
قرار شد تَی یٌ کافی شاپ يو دیگٌ رٍ ببینیو، ازم خَاست کٌ اٍل !جا بی خبر گفتو باشٌ

آقای صالحی رٍ بٌ یٌ نحَی عصبانی کنو یا سرش رٍ گرم کنو کٌ نتَجٌ نشٌ چی رٍ 
بعد يو اٍن برگٌ رٍ بین چندتا برگٌ بذارم تا انضای آقای صالحی ! دارى انضا نی کنٌ

 !ناخَاستٌ برى زیر اٍن برگٌ

ٌ ای؟_  چٌ جَر برگ

 .نربَط بٌ ترخیص یٌ سری کاال از گهرک بَد_

 چٌ نَع کاالیی؟_

 .انا از کارياشَن نشخص بَد کٌ کار قانَنی نیست! دقیق نهی دٍنو_

 کارياشَن؟_

ٌ ست! با آقای حهیدی با يو کار نی کنن_ این . یٌ جَرایی دستشَن با يو تَی یٌ کاس
رٍ ٍقتی فًهیدم کٌ خانو سعیدی با گَشی صحبت نی کرد؛ نن پشت سرش ایستادى 
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بَدم ٍ یَاشکی گَش نی دادم، اسو آقای حهیدی رٍ آٍرد ٍ بعد يو بًش گفت تا دٍ 
 .نن خیلی نی ترسو! رٍز دیگٌ کار رٍ تهَم نی کنٌ

 تَ يو اٍن عکس رٍ خراب کردی کٌ آقای صالحی عصبانی بشٌ؟...تَ_

! نن نتَنستو این کار رٍ بکنو؛ یعنی دستو رفت طرف قاب عکس انا نتَنستو! نٌ! نٌ_
بعد يهَن نَقع خانو سعیدی اٍند داخل اتاق ٍ ٍقتی فًهید کٌ دارم دست دست 

 .نی کنو خَدش قاب عکس رٍ شکست ٍ پاش رٍ رٍی عکس گذاشت

 آخٌ برای چی تَ قبَل کردی کٌ این کار رٍ بکنی؟ بٌ خاطر پَل؟! ٍای باٍرم نهیشٌ_

 يستی تَ نن رٍ این جَری شناختی؟ نن بٌ خاطر پَل حاضرم چنین حهاقتی بکنو؟_

 پس برای چی؟..پس_

بًو گفت کٌ اگٌ این کار رٍ انجام بدی کٌ پَل خَبی گیرت نیاد؛ انا اگٌ ! تًدیدم کرد_
نخَای انجانش بدی ٍ در نَردش با کسی صحبت کنی ٍ نا رٍ لَ بدی دیگٌ خانَادى ت 

رٍ نهی بینی، اٍن حتی اسو خَاير کَچیو رٍ يو نی دٍنست، نی دٍنست کٌ کدٍم 
 !دانشگاى درس نی خَنٌ ٍ کی کالس دارى

ٌ اش تَ گَشو پیچید  .از این يهٌ بدذاتی سرم درد گرفت. صدای گری

 !نا باید يهٌ چیز رٍ بٌ آقای صالحی بگیو_

اگٌ بالیی سر خانَادى م ! تَ نباید این کار رٍ بکنی! نٌ نٌ يستی نن بٌ تَ اعتهاد کردم_
 .نن بٌ جز اٍنا کسی رٍ ندارم! بیاد نن تا آخر عهر خَدم رٍ نهی بخشو

اگٌ االن آقای صالحی برى پیش اٍن زنٌ ٍ بًش بگٌ کٌ خانو افشار گفتٌ تَ اٍن عکس _
 .رٍ لٌ کردی چی؟ این جَری کٌ بدترى
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 .اٍن نَقع نیگو کٌ اگٌ این رٍ نهی گفتو بیشتر بٌ ضررشَن بَدى_

 !اٍنا يو حتها باٍر نی کنن_

 .کنارش نشستو ٍ سعی کردم آرٍنش کنو

نباید بذاریو يهٌ چیز طبق ! بسپارش بٌ نن، نا باید جلَی این ٍضع خراب رٍ بگیریو_
قَل نیدم يهٌ چیز ! يهَن جَر کٌ خَدت گفتی بًو اعتهاد کن! نقشٌ اٍنا پیش برى

 .درست بشٌ

 !نن نی ترسو_

 .پاشَ تا بریو پیش آقای صالحی خَدم براش تَضیح نیدم_

نن يو تَی دلو آشَب بَد . تردید داشت ٍ نهی دٍنست کٌ نهکنٌ چٌ اتفاقی پیش بیاد
يهراى با زيرا از اتاق خارج شدیو کٌ آریا يهَن ! ٍ نهی دٍنستو کٌ ٍاکنش آریا چیٌ

 !نَقع از اتاقش بیرٍن اٍند

 .خانو افشار قراريای کاری نن رٍ انرٍز کنسل کن کاری برام پیش اٍندى_

 !آقای صالحی یٌ نَضَعی پیش اٍندى کٌ شها باید در جریان باشید _

 !باشٌ برای یٌ ٍقت دیگٌ، االن فرصت خَبی نیست خانو يهتیان_

 .ازتَن خَايش نی کنو! خیلی ضرٍریٌ_

 .بیاید داخل؛ فقط سریع چَن نن کار نًهی دارم! بسیارخب_

ٍارد اتاق شدیو ٍ نن در رٍ پشت سرم بستو ٍ با آرانشی کٌ سعی نی کردم تَی صدام 
ٌ ای کٌ از ديانو خارج نی شد چشهای آریا درشت تر ٍ . باشٌ تَضیح دادم با ير کله

 :بٌ زيرا خیرى شد ٍ گفت. خشو تَی صَرتش يو بیشتر نی شد
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 !فکر نهی کردم این قدر خائن دٍرم باشٌ_

 !اگٌ خانو افشار نگفتٌ بَدن، االن نعلَم نبَد چٌ بالیی سر شها ٍ این شرکت نی اٍند_

بلند شد ٍ سهت نیز رفت ٍ با یک حرکت يرچٌ ٍسیلٌ رٍی نیز بَد رٍ رٍی زنین 
چنان با ! صدای شکستن ٍ خرد شدن فنجَن قًَى تَی اتاق پخش شد. ریخت

ٌ يای پنجرى بٌ لرزى در اٍندن  .عصبانیت فریاد کشید کٌ احساس کردم شیش

 :بلند شدم ٍ لیَان آبی بٌ سهتش گرفتو ٍ گفتو

االن نباید با خشو کاری انجام ! بًترى فعال تَی این شرایط خَنسردی تَن رٍ حفظ کنید_
 .بدیو

نن سر اٍن پَیای خائن ٍ يو دستش رٍ از سرشَن جدا نی کنو، يهین االن یٌ بالیی _
 !سرشَن نیارم کٌ بفًهن نی خَاستن سر کی کالى بذارن

کتش رٍ از رٍی صندلی برداشت ٍ بٌ طرف در يجَم برد کٌ جلَش ایستادم ٍ بٌ 
 .چشهای قرنز پر از خشهش نگاى کردم

ٌ ای تر از این حرفان؛ بًترى بی گدار بٌ آب ! آقای صالحی_ نطهئن باشید کٌ اٍن يا حرف
باالخرى ير چی باشٌ ایشَن ٍکیل ! نزنیو، نظر نن اینٌ کٌ با آقای ایرانی در نیَن بذاریو

 .این شرکت يستن ٍ باید در جریان قضیٌ باشن

 :کالفٌ دستش رٍ تَی نَياش فرٍ برد ٍ گفت

بگَ آب دستشٌ ! خانو افشار با آقای ایرانی تهاس بگیرید بگید يهین االن بیان شرکت_
 !بذارى حتها بیاد

 .چشو_
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 .زيرا بٌ سهت در رفت ٍ پشت نیزش نشست ٍ شهارى گرفت

آریا ينَز يو کالفٌ بَد ٍ با پا رٍی زنین ضرب گرفتٌ بَد ٍ اتاق بیست ٍ چًار نتری اش 
 .لیَان آب رٍ از رٍی نیز برداشتو ٍ کنارش ایستادم! رٍ صد بار باال پایین کرد

 !لطفا بٌ اعصابتَن نسلط باشید_

ٌ جَری بٌ اعصابو نسلط باشو؟ بًترین رفیقو_ ٌ جَری؟ آخٌ چ خــ ـیانـت کار از آب ! چ
ٌ جَری آرٍم باشو؟! يهکارم نی خَاد نن رٍ از پا دربیارى! در اٍندى  چ

 .نهی ذاریو بٌ يدفشَن برسن_

 !بعد از تهَم شدن این قضایا، نهی ذارم یٌ آب خَش از گلَشَن پایین برى_

 .احسان ٍ زيرا با يو ٍارد اتاق شدند

 !سالم آقاآریا: احسان

 .سالم، بشین: آریا

ٌ رٍی نن نشست ٍ بٌ چشهام خیرى نگاى کرد کٌ با اشارى سر  احسان رٍی صندلی رٍب
زيرا يو کنار نن نشستٌ بَد ٍ . بًش سالم دادم ٍ اٍن يو يهین ٍاکنش رٍ انجام داد

آریا يو پشت نیزش ایستادى بَد ٍ دستاش رٍ ! خیلی تَ يو بَد، انگار کٌ ترسیدى بَد
 .رٍی نیزش گذاشتٌ بَد ٍ کهی رٍی نیز خو شدى بَد

 .سرش رٍ باال آٍرد ٍ بٌ احسان نگاى کرد

ٌ يای خانو افشار نحل این کٌ دٍنفر تَی شرکت با يو يو دست شدن تا نن _ طبق گفت
 .ازت خَاستو بیای اینجا تا شاید بشٌ کاری کرد! رٍ از پا در بیارن

 نیشٌ درست تَضیح بدید تا بدٍنو جریان چی بَدى؟: احسان
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ٌ ی قضیٌ رٍ برای احسان تَضیح داد ٍ احسان با آرانش خاصی کٌ يهیشٌ  زيرا يه
 :داشت بٌ حرفای زيرا گَش داد ٍ بعد يو گفت

اگٌ این چیزی کٌ شها نیگید ٍاقعا حقیقت داشتٌ باشٌ، جای نگرانی ! بسیارخب_
نن حلش نی کنو؛ یٌ دٍست قدیهی دارم کٌ االن تَی نیرٍی انتظانی کار ! نیست

 !نی کنٌ، جریان رٍ باياش در نیَن نی ذارم

 :بٌ سهت زيرا نگاى کرد ٍ گفت

شها يو نگران خانَادى تَن نباشید آسیبی نهی بینن، فقط باید يرچیزی کٌ يست بین _
خَدنَن باشٌ نهی خَام کسی نتَجٌ بشٌ کٌ بٌ جز خانو افشار کسی از این ناجرا خبر 

 !کانال عادی برخَرد کنید لطفا! دارى

احسان يهین االن زنگ بزن بٌ دٍستت ٍ بگَ کٌ بیاد اینجا نی خَام ير چی زٍدتر : آریا
 !این نَضَع حل بشٌ

 .باشٌ_

احسان گَشیش رٍ از تَی جیب کتش بیرٍن آٍرد ٍ بعد از گرفتن شهارى ای گَشی رٍ 
 :رٍی گَشش گذاشت ٍ گفت

 سالم احهد ،خَبی؟_

_... 

نی تَنی يهین االن بیای شرکتهَن؟ یٌ ! آقا َغَرض از نزاحهت! قربَنت ننو خَبو_
 .نَضَع خیلی نًو پیش اٍندى کٌ باید بايات درنیَن بذارم

_... 
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 !نهی خَام کسی بفًهٌ پلیسی! فقط قربَنت، با لباس شخصی بیا_

_... 

 .زندى باشی! آرى فدای شها، االن آدرس رٍ برات نی فرستو! آرى_

 :آریا با عجلٌ پرسید

 چی شد؟ نیاد؟_

بًترى تَی این یٌ ساعت بٌ کارتَن رسیدگی ! تا یٌ ساعت دیگٌ خَدش رٍ نی رسَنٌ_
 !نن يو نیرم تَی دفترم! نباید کسی بَیی ببرى! کنید نحل يهیشٌ

 :از جاش بلند شد ٍ دستش رٍ رٍی شَنٌ ی آریا گذاشت ٍ گفت

 .نا پشتتیو! بٌ اعصابت نسلط باش داداش_

 !نهنَن_

ٌ ی احسان ير کدٍم نشغَل کار خَدنَن  احسان از شرکت بیرٍن رفت ٍ طبق گفت
ٌ ای بَد کٌ بٌ این  شدیو؛ انا فقط ظايری بَد ٍ يرکدٍم فکرنَن نشغَل نسئل

 .آسَنی يا حل شدنی نبَد

یک ساعت با کلی استرس ٍ دل شَرى گذشت تا اینکٌ احسان با آقای جٍَنی کٌ کت 
چرم نشکی پَشیدى بَد ٍ نَيای نشکی رنگ ٍ چشو يای قًَى ای رنگی داشت ٍارد 

 !شد

 .يهٌ داخل اتاق آریا جهع شدیو

 :احسان دستش رٍ پشت کهر جناب سرٍان گذاشتٌ بَد ٍ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  249  

ایشَن آریا صالحی ندیر داخلی شرکت ٍ ایشَن خانو يهتیان برنانٌ نَیس شرکت ٍ _
 .خانو افشار يو ننشی شرکتن

 :ٍ بعد با دست بٌ سهت جناب سرٍان اشارى کرد ٍ گفت

 .ٍ ایشَن جناب سرٍان احهد رحیهی يستن_

 .زيرا دٍبارى اتفاقات پیش اٍندى رٍ برای جناب سرٍان رحیهی تَضیح داد

ٌ ی ناجرا رٍ برانَن گفتید کٌ این کهک خیلی : احهد اٍل از يهٌ نهنَن از شها کٌ يه
ٍ يام ! زیادی بًهَن نی کنٌ دٍم این کٌ نگران خانَادى تَن نباشید نن يهین االن از نیر

ٌ ای کٌ نن نیگو جلَ ! نی خَام کٌ نراقب خانَادى تَن باشن ٍ يهگی شها باید طبق نقش
باید خیلی حساب ! نهی خَام کٌ عصبانیت، ترس ٍ اضطراب، کاريا رٍ خراب کنٌ! برید

 !شدى جلَ بریو

 :با نکخ کَتايی ادانٌ داد

از حرفای خانو افشار نتَجٌ شدم کٌ يدفشَن فقط آقای صالحی نبَدى؛ یعنی اٍل _
نی خَاستن کٌ آقای صالحی رٍ با این رٍش کنار بذارن ٍ از طریق ایشَن، پدرشَن رٍ 

پس کار ! يو یعنی آقای صالحی بزرگ رٍ کٌ صاحب این شرکتن رٍ تَی دردسر بندازن
بٌ يیچ کس اعتهاد ! یکی دٍ نفر نیست ٍ نطهئنا نفَذی يای بیشتری تَی شرکت دارن

 .نکنید ٍ در این نَرد يو با کسی حرف نزنید

 :بعد از اطهینان کانل از این کٌ حرفاش رٍ نتَجٌ شدیو از رٍی صندلی بلند شد ٍ گفت

خب؛ خانو افشار يهَن کاری رٍ انجام نیدن کٌ اٍن يا ازش خَاستٌ بَدن؛ یعنی اٍن _
ٌ يایی کٌ خانو سعیدی بًشَن دادن رٍ يهراى با انضای آقای صالحی کٌ زیرشَن  برگ

 !خَردى، تحَیلشَن نیدى
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 :آریابا تعجب گفت

 یعنی چی؟ چٌ طَر نهکنٌ؟_

تَی این فرصت يو نا ! شها انضایی رٍ نی زنید کٌ در اصل انضای خَدتَن نیست_
خانو يهتیان شها يو در دسترس ! اٍن خانو رٍ دنبال کنیو تا شاید بٌ نفر اصلی برسیو

 !باشید تا اگٌ نیاز بٌ يهکاری شها بَد در جریان قرار بگیرید

 :قبل از اینکٌ جَاب بدم، احسان گفت

نن یا آریا نی تَنیو این کار ! بًترى خانو يهتیان رٍ ٍارد این قضیٌ نکنیو! نٌ احهد جان_
 !رٍ انجام بدیو

 !انا یٌ سری کاريا يست کٌ فقط ایشَن نی تَنن انجام بدن_

 !خانو يهتیان اصال ربطی بٌ این قضیٌ ندارى! خَايش نی کنو احهد جان_

 :بٌ حرف اٍندم ٍ گفتو

نن خیلی خَشحال نیشو اکٌ بتَنو تَی این قضیٌ ! آقای ایرانی خَايش نی کنو_
 .کهکی کردى باشو

نا ينَز نهی دٍنیو پشت این ! لطفا پات رٍ از این ناجرا بکش بیرٍن! نٌ يستی: احسان
 .قضیٌ چیٌ؟ نهکنٌ اتفاقی برات بیفتٌ

نگاى يای خیرى ی بقیٌ رٍی نن ٍ احسان زٍم بَدن ٍ نطهئنا نی خَاستن بدٍنن کٌ چرا 
احسان نن رٍ بٌ اسو کَچیک صدا نی زنٌ ٍ یا چرا اینقدر نسبت بٌ نن احساس نگرانی 

 !نی کنٌ

 !آقای ایرانی اصال جای نگرانی نیست_
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 :نگايو رٍ از احسان بٌ سهت جناب سرٍان کشَندم ٍ گفتو

 !رٍی کهک نن حساب کنید جناب سرٍان_

 :احهد با دست رٍی پای احسان ضربٌ زد ٍ گفت

 !نن برای يهین اینجام! جای نگرانی نیست داداش_

ٌ نَن نگاى کرد ٍ گفت  :بعد يو بٌ يه

اگر کسی يو از ! فقط ير کاری کٌ نی خَاید انجام بدید از قبل نن رٍ در جریان بذارید_
 !حضَر نن باخبر شد بًترى کٌ بگید از سًام دارای جدید شرکتو

 آقای احهد، نیازی يست کٌ بابا رٍ در جریان بذاریو؟: آریا

 .فعال کٌ نٌ؛ انا اگٌ نیاز بَد خَدم با ایشَن در نیَن نی ذارم: احهد

 !نهنَن کٌ تشریف آٍردید: آریا

ٌ ست: احهد  !ٍظیف

ٌ ی کت چرنش رٍ بٌ طرف پایین کشید نگايش . احهد از رٍی صندلی بلند شد ٍ گَش
ٌ ی نا چرخید ٍ گفت  :بین يه

از این جا بٌ بعدش رٍ بسپارید بٌ نا ٍ نگران چیزی نباشید، احسان جان تَ يو يهراى _
 !با آقا آریا باید با نن بیاید ادارى پلیس تا یٌ سری فرم رٍ پر کنید

 :نگايش بین نن ٍ زيرا چرخید ٍ بٌ سهت نَن گفت

خانو يا شها يو بًترى کٌ فعال کاری نکنید، ير ٍقت کٌ زنانش رسید خَدم بًتَن _
 .فعال خداحافظتَن! اطالع نیدم
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 !نهنَنو ٍاقعا: آریا

آریا از رٍی صندلی بلند شدى . احسان ٍ احهد از در خارج شدن ٍ پشت سرشَن يو زيرا
بَد؛ انا يهچنان با خشو بٌ عکس داخل دستش چشو دٍختٌ بَد، بٌ سهتش رفتو ٍ 

 :گفتو

 آقای صالحی؟_

 !بلٌ؟_

 نیشٌ ازتَن خَايش کنو کٌ اٍن عکس رٍ بدید بٌ نن؟_

 چرا باید این کار رٍ بکنو؟_

ٌ ی عکاسی دارى، فکر نی کنو بتَنٌ درستش کنٌ_  .یکی از دٍستان نن آتلی

با تردید عکس رٍ بٌ سهتو گرفت ٍ ! با تردید بٌ عکس نگاى کرد ٍ بٌ چًرى ام خیرى شد
ٌ ٍار گفت  :زنزن

 !خَايش نی کنو درستش کنید_

 :عکس رٍ از دستش گرفتو ٍ گفتو

 !انیدٍارم کٌ درست بشٌ_

ٌ اش با نن دى سانت يو نبَد. تا دم در رفتو کٌ صداش باعخ شد بٌ عقب برگردم ! فاصل
از حرکتش خیلی . تَی چشهام خیرى شدى بَد ٍ نفس يای گرنش بٌ صَرتو نی خَرد

ٌ ام باال ٍ پایین نی رفت، احساس کردم کٌ عرق سردی رٍی  ٌ ی سین ترسیدى بَدم، قفس
 :سعی کردم خَدم رٍ عقب بکشو کٌ گفت! پیشَنیو نشستٌ

 احسان شَيرتٌ؟...احسان_
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نهی دٍنستو چرا تَی اٍن لحظٌ این سَال رٍ ازم . آب ديانو رٍ بٌ سختی فرٍ دادم
 !نهی دٍنستو اصال دلیل این حرکاتش چی بَد! پرسید

 باید جَاب بدم؟_

 !آرى_

 !انا نن دلیلی نهی بینو کٌ جَاب بدم_

 اگٌ خَايش کنو چی؟_

اٍن قصد ! خَايش؟ اٍن يو آریا؟ با این يهٌ غرٍر ٍ لجبازی؟ خیلی برام عجیب بَد
کردى بَد کٌ فضای شرکت رٍ برام جًنو کنٌ؛ انا حاال داشت حرف از خَايش ٍ تهنا 

احساس کردم کٌ فقط باید جَابش رٍ ! انرٍز بٌ نظرم يهٌ چیز عجیب نی اٍند! نیزد
 !بدم ٍ خَدم رٍ از این نًلکٌ نجات بدم

 !نٌ نیست_

 !قرارى بعدا شَيرت بشٌ؟_

ٌ يای دٍسالٌ بیشتر شبیٌ تا نرد  چشهاش دٍ دٍ نیزد ٍ احساس کردم کٌ االن بٌ بچ
چرا باید جَابش رٍ ! سی ٍ خَردى  ای سالٌ کٌ از قضا ندیر عانل شرکت يو يست

 نی دادم؟ اصال چرا این سَال يا رٍ نی پرسید؟

 چرا این سَال يا رٍ نی پرسید؟_

 !فقط جَاب نن رٍ بدى-

با بًت بٌ دست گرى خَردى اش ! برگشتو سهت عقب کٌ احساس کردم دستو کشیدى شد
بٌ چشهاش خیرى شدم ٍ با ! صَرتو گر گرفت ٍ عصبی شدم! دٍر نچو نگاى انداختو
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نهی دٍنو چی تَی چشهام دید کٌ فَرا دستش رٍ از . حرص دندٍنام رٍ رٍی يو فشردم
با عصبانیتی کٌ تَی صدام نَج نی زد ٍ سعی نی کردم کٌ بٌ . دٍر نچو خالص کرد

 :فریاد نرسٌ تا بقیٌ نتَجٌ بشن، گفتو

 چٌ طَر بٌ خَدت جرئت دادی کٌ دستت بًو بخَرى؟-

 ...نن فقط...نن !نعذرت نی خَام-

ٌ ی عذاب آٍر نجات داد کٌ با فریاد از آریا  صدای احسان بَد کٌ نن رٍ از این نًلک
 !نی خَاست، عجلٌ کنٌ

 .با نفرت بٌ صَرتش خیرى شدم ٍ از اتاق بیرٍن زدم

ٌ ی حرکاتو رٍ زیر نظر گرفتٌ بَد ٍ نتَجٌ عصبانیت تَی چًرى ام شد کٌ  احسان يه
 :بالفاصلٌ بعد از این کٌ ٍارد اتاقو شدم، پشت سرم اٍند ٍ گفت

 !چی شدى يستی؟ نگايو کن_

ٌ يای ریختٌ شدى رٍی نیز کارم ٍر نی رفتو  .سرم رٍ پایین انداختٌ بَدم ٍ با برگ

 نگٌ قرارى چیزی شدى باشٌ؟! يیچی_

 !نگايو کن_

 .بٌ اجبار برگشتو ٍ بًش چشو دٍختو

 چیزی شدى؟آریا چیزی بًت گفتٌ؟_

 .نٌ احسان چیزی نشدى بًترى بری، جناب سرٍان رٍ بیشتر از این ننتظر نذار! نٌ_

 !باشٌ_
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 .لبخندی تصنعی بٌ سهتش زدم تا نطهئن بشٌ کٌ حالو خَبٌ

 .نن رٍ بی خبر نذار_

 !باشٌ نَاظب خَد باش_

چٌ دلیلی داشت کٌ ! بعد از رفتن احسان رٍی نیز خو شدم ٍ بٌ اتفاق افتادى فکر کردم
آریا اٍن رفتار رٍ انجام بدى؟ اصال چطَر این کار رٍ کرد؟ اٍى خدا اگٌ احسان نتَجٌ 

 !نی شد درجا نی کشتش

انا ! تا نَقع نايار بٌ یٌ نحَی خَدم رٍ نشغَل کردم تا اتفاق انرٍز رٍ فرانَش کنو
یعنی نتَجٌ ننظَر آریا ! نهی تَنستو ٍ برام خیلی طبیعی نبَد کٌ بشٌ فرانَش کرد

نطهئنا یٌ چیزی دیدى بَد کٌ ازم نی خَاست ازش ! شاید احسان حق داشت! نهی شدم
 !فاصلٌ بگیرم

 نهیای بریو نايار؟! يستی_

 !االن نیام_

ظرف غذا تَی دستهَن بَد ٍ داشتیو بٌ سهت نیز ! با زيرا ٍارد رستَران شرکت شدیو
 :کناری نی رفتیو کٌ زيرا با اضطراب تَی صداش گفت

 !خانو سعیدی اینجاست؛ دقیقا اٍنجا نشستٌ، نگاى کن! يستی! يستی_

 .آيان آرى دیدنش_

 اگٌ برگٌ رٍ ازم خَاست چی بًش بگو؟! ٍای_

زيرا ! بگَ انرٍز يرطَر شدى انجانش نیدی! بًش بگَ ينَز آقای صالحی نیَندى_
 .نحل يهیشٌ! حَاست رٍ جهع کن خیلی خَنسرد باش ٍ طبیعی رفتار کن
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 .باشٌ باشٌ، بًترى بریو یٌ جایی بشینیو تَی دیدش نباشو_

 .بًترى بریو پشت اٍن نیز کناریشَن بشینیو! نٌ اتفاقا _

 .دیٍَنٌ شدی؟ اینجَری کٌ خیلی ضایع ست-

 !کاریت نباشٌ-

خانو سعیدی پشتش بٌ نا بَد ٍ یٌ نرد با يیکل . دقیقا پشت نیز رٍبرٍشَن نشستیو
ٌ رٍنَن بَد  !درشت ٍ چًرى ی خیلی زشت رٍب

 .االن نی تَنو خَب حرفاشَن رٍ بشنَم! خب این جا عالیٌ_

داری شَخی نی کنی؟آخٌ با این يهٌ سر ٍ صدا چٌ طَر نی تَنیو صداشَن رٍ _
 !بشنَیو؟ تازى خیلی يو آرٍم حرف نی زنن

 .اگٌ ساکت باشی ٍ چیزی نگی قَل نیدم کٌ بشنَم چی نیگن_

ٌ ای باال انداخت ٍ نشغَل خَردن غذاش شد گَش يام رٍ بیشتر از قبل . زيرا کالفٌ شَن
 .تیز کردم ٍ تهرکز کردم تا بشنَم دارن چی نیگن

 .قرار بَدى کٌ تا االن کار رٍ تهَم کنٌ! اٍن ننشِی نفًو آریا تَجیٌ شدى: خانو سعیدی

آخٌ اٍن ننشی احهق چطَر !تَ آخرش يهٌ چیز رٍ بٌ باد نیدی! ٍاقعا کٌ: آقای ناشناس
 نی تَنٌ کار بٌ این نًهی رٍ انجام بدى؟

 .چی کار نی تَنستو بکنو؟ فقط بٌ يهَن نی شد اعتهاد کرد_

 !يَف از دست تَ_

 از پَیا خبر داری؟_
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 چطَر؟_

 .نن باید ببینهش_

 !ٍلی اٍن نهی خَاد تَ رٍ ببینٌ_

 !چرا؟_

ٌ ی خر رٍ گیر بیاری_  !بعد از این يهٌ ندت ينَز يو نتَنستی انضای اٍن نرتیک

فقط نیاز بٌ زنان ! نیشٌ بس کنی؟ نن بٌ خاطر پَیا حاضر شدم این کار رٍ بکنو_
 .داشتو

 نگٌ نراسو خَاستگاریٌ کٌ نیاز بٌ زنان داری؟-

 !باید ببینهش ٍگرنٌ دیگٌ يهکاری نهی کنو-

 .تَ انجانش ندی یٌ نفر دیگٌ! ٍای ٍای ترسیدم-

 .حتها نن تَانایی يایی داشتو کٌ تَی این ندت کنار گذاشتٌ نشدم-

 . گَش بٌ زنگ باش آدرس رٍ برات نی فرستو10انشب ساعت ! خیلٌ خب-

 .فعال! باشٌ-

 .صدای کشیدى شدن صندلی رٍی زنین اٍند

 !ِا این کٌ رفت_

 !آرٍم تر صدانَن رٍ نی شنَن! زيرا_

 .این يو کٌ گذاشت رفت! يَف آخرش يو نتَنستیو بفًهیو چی گفتن_

 ! نشخص نیش10ٌانشب ساعت_
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 يان؟ چی نیگی؟_

 .بٌ عقب برگشتو ٍ رفتن خانو سعیدی رٍ با چشو دنبال کردم

 .نن باید يهین االن بٌ احسان زنگ بزنو_

 احسان؟_

 .آقای ایرانی...آيان_

 :چشهک يهراى با لبخندی سهتو زد ٍ با شیطَنی گفت

 ببینو کلک آقا ٍکیل نا يهسر جناب عالیٌ؟_

 !یادم نهیاد بٌ کسی گفتٌ باشو نتايلو_

ٌ ی تَی دستت کٌ این رٍ نیگٌ_  .ٍلی حلق

. با بغض بٌ حلقٌ ی تَی انگشتو نگاى کردم کٌ دٍبارى خاطراتش بٌ ذينو يجَم آٍرد
 :کالفٌ سری تکَن دادم ٍ گفتو

 !نٌ احسان يهسر نن نیست_

 پس چرا این قدر نگرانتٌ؟ چرا تَ رٍ بٌ اسو کَچیک صدا زد؟_

 .چَن احسان پسرخالهٌ_

 ٍاقعا؟ چرا زٍدتر نگفتی؟_

 !زيراجان نن باید برم فعال_

 :از رٍی صندلی بلند شدم کٌ زيرا گفت

 !ٍلی نگاى ياش چیزی بیشتر از یٌ پسرخالٌ رٍ نشَن نیدى_
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 !نن تَ رٍ با تَيهاتت تنًا نی ذارم_

 :چشهام رٍ بًو نزدیک کردم ٍ نگاى سردم رٍ بًش انداختو برای عَض کردن حرف گفت

 تَ کٌ چیزی نخَردی،کجا نی خَای بری؟_

 !اشتًا ندارم_

ٌ جَری . حرف يای زيرا تَی سرم اکَ نی شد چی داشت نی گفت؟احسان نگٌ نن رٍ چ
يیچ ٍقت نتَجٌ نَع ! نگاى نی کنٌ؟ آى نن يهیشٌ تَی این جَر نَارد خیلی گیجو

احسان کهتر از يَنن برام برادری ! نگاى يای بقیٌ نهی شدم؛ انا این انکان نداشت
تَی رٍز يایی کٌ ٍاقعا زندگیو رٍ باختٌ بَدم . نن اٍن رٍ نحل يَنن دٍست دارم! نکردى

داشتن ! ٍ بٌ جز نًیار يیچ چیز نهی تَنست آرٍنو کنٌ، حضَر احسان برام دلگرنی بَد
ٌ جا ! این حال خَبو ٍ سرکار اٍندنو رٍ فقط ندیَن احسان بَدم ذينو رٍ از تَيهات ناب

 !خالی کردم ٍ بٌ سهت خارج از شرکت قدم گذاشتو نباید کسی حرف يام رٍ نی شنید

بیرٍن از شرکت کٌ رسیدم گَشیو رٍ از تَی جیب نانتَم بیرٍن آٍردم ٍ شهارى ی احسان 
خب البتٌ جای تعجبی ! خانَش بَد! اٍى نٌ! رٍ گرفتو ٍ گَشی رٍ رٍی گَشو گذاشتو

يو نداشت، اٍن يا رفتٌ بَدن ادارى پلیس ٍ نطهئنا نهی تَنستن با خَدشَن گَشی 
گَشو رٍ تَی جیب نانتَم سر دادم ٍ دٍبارى بٌ داخل شرکت برگشتو کٌ صدایی ! ببرن

 .نن رٍ بٌ عقب برگردٍند

 !خانو يهتیان_

 .سالم آقای صالحی_

 خَبی؟! سالم _

 نهنَن شها خَبید؟_
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 بًتر يو نیشو، نايار کٌ نخَردی؟! خدا رٍ شکر_

 .نٌ راستیتش اشتًا نداشتو_

پس فکر نی کنو ! حق دارید خب، نن يو از غذايای رستَران اینجا دیگٌ خستٌ شدم_
 !نی تَنی دعَتو رٍ بٌ یٌ رستَران بپذیری

 ..نن خیلی نهنَنو بٌ خاطر دعَتتَن ٍلی...انا_

 !انیدٍارم بپذیری_

 ؟...انا دلیل این دعَت! این باعخ افتخارنٌ_

 يهرايو نیاین؟! تَضیح نیدم_

باید نی گفتو نٌ؟ خب ير چی باشٌ ایشَن بزرگتر از ! نهی دٍنستو کٌ االن چی باید بگو
 ٍ اگر کٌ بگو آرى چی؟! نن يستن، خیلی بی ادبیٌ کٌ بًشَن بگو نٌ

 .نهنَن؛ اگٌ نزاحو نیستو_

 !اختیار داری،خَشحال نیشو_

 :سرش رٍ چرخَند ٍ بٌ نرد کنار دستش گفت

 !ناشین نن رٍ از تَی پارکینگ بیرٍن بیار! رانین_

 !چشو آقا_

ٌ رٍنَن  يهرا با آقای صالحی از شرکت خارج شدیو کٌ ناشین پژٍی نشکی رنگی رٍب
 .ایستاد

ٌ  خب رانین، تَ دیگٌ نی تَنی بری_  !خیل
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 !بلٌ آقا؟_

 .انرٍز رٍ نی خَام خَدم پشت ناشین بشینو! گفتو کٌ نی تَنی بری_

 :بٌ چًرى ی پر از بًت رانین نگاى کرد ٍ دٍبارى گفت

 !ينَز کٌ نشستی بیا پایین دیگٌ_

 !بلٌ، چشو_

ٌ ای کٌ بلَز آبی رنگی بٌ تن داشت از ناشین پیادى شد ٍ  نرد قد بلند ٍ چًارشَن
نگايش بین نن ٍ آقای صالحی چرخید، از نگايش فًهیدم کٌ فکرای خَبی تَی سرش 

 .نیست

. آقای صالحی در سهت شاگرد رٍ برام باز کرد ٍ نن با تشکر زیر لبی سَار ناشین شدم
 .چند جانیٌ بعد يو آقای صالحی سَار ناشین شد ٍ استارتی بٌ ناشین زد

 !خیلی ٍقت بَد پشت ناشین خَدم ننشستٌ بَدم_

این کٌ چرا سَار چنین ناشینی نی شید؟يرکی بٌ جای ! یٌ چیزی برام خیلی عجیبٌ_
 !شها بَد االن گرٍن ترین ناشین زیر پاش بَد

ناشین ناشینٌ دیگٌ؛ نًو اینٌ کٌ باياش خاطرى داشتٌ باشی، اٍن ٍقت تا عهر داری _
 !دست از سرش بر نهی داری

 !نتَجًو؛ خاطرات خیلی نًو ان_

سرم رٍ بٌ پنجرى تکیٌ دادى بَدم ٍ بٌ . تا رسیدن بٌ نقصد حرفی بینهَن رد ٍ بدل نشد
 .ننظرى بیرٍن ٍ خیابَن نگاى نی کردم

 .رسیدیو، يهین جاست_
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ٌ رٍ نگاى . از ناشین پیادى شدم ٍ بٌ ننظرى ی اطرافو چشو دٍختو جلَتر رفتو ٍ بٌ رٍب
از اٍن جا يیچ کدٍم از . احساس نی کردم کٌ کل شًر زیر پانٌ. کردم، ٍاقعا نحشر بَد

 !فقط خَنٌ بَد ٍ ساختهَن! آدنا دیدى نهی شدن

بٌ رستَرانی رسیدیو کٌ نردی با لباس سنتی کنار در . بٌ دنبال آقای صالحی رفتو
يهین کٌ آقای صالحی رٍ دید چًرى اش بٌ خندى باز . ایستادى بَد ٍ خَش آند نی گفت

 :شد، کهی خو شد ٍ گفت

 !خَش اٍندید آقا، قدم رنجٌ کردید_

 احَالت چطَرى؟! نهنَن_

 !بٌ لطف شها-

 .آقای صالحی اسکناسی از تَی جیب کتش بیرٍن آٍرد ٍ داخل دستش گذاشت

ٌ ی شها رٍ از سر نا کو نکنٌ: نرد يو با چاپلَسی گفت ٌ ياتَن رٍ ! آقا، خدا سای خدا بچ
 !براتَن نگٌ دارى

ٌ اش زد ٍ ٍارد رستَران شد ٌ يا رٍ پایین رفتیو! آقای صالحی دستی رٍی شَن در ٍ . پل
رنگ کاى گلی ! دیَاريای رستَران از نهاد يای سنتی ُبتٌ جقٌ ٍ ترنٌ پَشیدى شدى بَد

دیَاريا حس خَبی نی داد ٍ حَض ٍسط رستَران با فَارى ی پر يیايَی زیباش اٍلین 
تخت يای چَبی کٌ رٍی ير کدٍم گلیو فرش ٍ . چیزی بَد کٌ بٌ چشو نی خَرد

ٌ گاى يای قرنز داشتن، بٌ این فضا نعنی نی داد بٌ يهراى آقای صالحی رٍی یکی از ! تکی
 .تخت يا نشستیو

ٌ تاری کٌ تَسط دٍ نرد با پَشش سنتی نَاختٌ نی شد کل فضا رٍ  صدای کهَنچٌ ٍ س
 .پر کردى بَد
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 .نبًَت این يهٌ زیبایی بَدم کٌ صدای آقای صالحی نن رٍ بٌ خَدم آٍرد

 چطَرى؟_

پر از حس يای خَبٌ، نن رٍ بیشتر یاد خَنٌ پدر بزرگو نیندازى کٌ کنار ! خیلی قشنگٌ_
! حَض ٍسط حیاطشَن نی نشستو ٍ بٌ نايی يای قرنز تَی آب نگاى نی کردم

ٌ ی حیاط بساط چایی ٍ سهاٍرش رٍ پًن نی کرد ٍ  نادربزرگو رٍی تخت چَبی گَش
 .برانَن چایی قند پًلَ نی ریخت

 !خیلی بدى کٌ دیگٌ خاطرات بر نهی گردن_

 !خیلی_

 خب چی نی خَری؟_

 !نن کٌ اشتًایی بٌ غذا ندارم_

اصال ! نگٌ نیشٌ بٌ این رستَران خیلی زیبا بیای ٍ از غذاياش نچشی؟! اختیار داری_
 .اجازى بدى تا خَدم غذا سفارش بدم

بٌ گارسَن اشارى کرد کٌ بٌ سهت نیز نا اٍند ٍ با دیدن آقای صالحی چًرى اش بٌ خندى 
 .باز شد

 چی نیل دارین براتَن بیارم؟! سالم آقای صالحی خیلی خَش اٍندین_

 !دٍ ُپرس چلَکباب بختیاری يهراى با نخلفات_

ٌ ای نیست؟_  بٌ رٍی چشو انر دیگ

 !نٌ نهنَن_

 .گارسَن از نا فاصلٌ گرفت ٍ بٌ انتًای رستَران رفت
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 .نطهئنو کٌ خَشت نیاد! چلَکباب يای بختیاری اینجا حرف ندارى_

 !راستی نن ينَز دلیل این دعَتتَن رٍ نهی دٍنو! تشکر_

تردیدی تَی نگايش بَد ٍ انگار از . دستاش رٍ بًو فشرد ٍ بٌ چشو يام خیرى شد
 .یادآٍری چیزی قلبش ترک برداشت ٍ چًرى اش در يو رفت

پدرم، حاج قاسو ! از خانَادى ی جرٍتهندی بَدم، پسر بزرگ تر ٍ صد البتٌ عاشق خانَادى_
صالحی از سرشناسان شًر بَد، اٍن رٍز يا فرش فرٍشی داشت؛ یعنی نصف بیشتر 

پدرم خیلی دٍست داشت کٌ نن يو ! حجرى يای فرش فرٍشی تًران بٌ اسو پدرم بَد
! نحل خَدش تَی یکی از حجرى يای فرش فرٍشیش کار کنو ٍ فَت ٍ فن کار دستو بیاد

ٌ ای بَد ٌ ام بٌ چیز دیگ بٌ ير ! عاشق اقتصاد ٍ سیاست بَدم! انا نن جٍَن بَدم ٍ عالق
تَی ! جَن کندنی کٌ بَد پدر رٍ راضی کردم تا اجازى بدى تَی دانشگاى درس بخَنو

ٌ ام قرارى تحصیل  ٌ ی نَرد عالق ٌ ی اقتصاد قبَل شدم ٍ خَشحال از این کٌ تَی رشت رشت
ٌ ی سادى ٍ درس خَنی بَدم! کنو؛ پا بٌ دانشگاى گذاشتو ٌ ی زندگیو شدى ! بچ کو کو يه

ٍقتی کٌ نفر اٍل دانشگاى ! بَد چًار تا کتاب دانشگاى ٍ حاضر شدن سر کالس اساتید
ٌ ای احساس خَشحالی ٍ غرٍر  شدم سر از پا نهی شناختو ٍ بیشتر از ير زنان دیگ

 ...نی کردم تا این کٌ یٌ رٍز

. با اٍندن گارسَن کٌ سینی بزرگی تَی دستش بَد، آقای صالحی حرفش رٍ قطع کرد
گارسَن غذايا رٍ رٍی تخت گذاشت ٍ سینی رٍ بٌ خَدش نزدیک کرد ٍ رٍ بٌ آقای 

 :صالحی گفت

 انری ندارید آقا؟_

 !نٌ، نی تَنی بری_
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ٌ ام حسابی تحریک شدى بَد ٍ نهی تَنستو کٌ بیشتر از این صبر کنو؛  حس کنجکاٍان
 : برای يهین رٍ بٌ آقای صالحی گفتو

 خب بعدش چی شد؟_

 :ٍقتی کٌ چًرى ی نشتاقو رٍ دید خندى ی از سر شَقی کرد ٍ گفت

 نگٌ نهی خَای غذا بخَری؟_

ٌ ای از کباب رٍ بٌ ديانو فرستادم نحل این کٌ حق با آقای . بٌ غذا نگاى کردم ٍ لقه
 .صالحی بَد این غذا فَق العادى خَشهزى بَد

ٌ حال غذایی بٌ این خَشهزگی نخَردى بَدم_  !تا ب

 .خَشحالو کٌ خَشت اٍندى_

 :نگايی بٌ چًرى ی نظلَنو انداخت ٍ با حالت خندى داری گفت

ٌ اش رٍ يو نیگو_  .باشٌ این جَری نگايو نکن، بقی

 .خندیدم ٍ چشهای کنجکاٍم رٍ بًش دٍختو

ٌ ی دانشگاى نشستٌ بَدم ٍ بٌ کتاب داخل دستو خیرى _ طبق عادت يهیشٌ تَی نحَط
ٌ ای سرم رٍ باال آٍردم کٌ با دیدن ! با تهام ٍجَد کتاب رٍ نی خَندم. نگاى نی کردم لحظ

بین . چًرى ی زیبا ٍ نعصَنش برام نحل یٌ رٍیا بَد! دختر خانهی زیبا در جا خشکو زد
اٍن يهٌ دختر جٍَن کٌ ير رٍز با یک تیپ ٍ قیافٌ ٍ یک نَع کالِى نِد فرنگ بٌ 

چادر . دانشگاى نی اٍندن، رفتار ٍ کردار ٍ پَشش این دختر برام خیلی عجیب بَد
نشکی سرش کردى بَد کٌ چشهای قًَى ای رنگش رٍ اٍن قدر نهایان نی کرد کٌ 

انا این قدر حجب ٍ حیا تَی این ! ناخَدآگاى از سر جام بلند شدم ٍ بٌ سهتش رفتو
نا خانَادى ی . دختر جا خَش کردى بَد کٌ حتی سرش رٍ باال نیاٍرد تا بًو نگاى کنٌ
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نذيبی نبَدیو، ٍرٍد نًهان يایی از فرنگ، زن ٍ دختر يایی با یک ندل آرایش ٍ 
ٌ ی آدم يای اطرافو ير کاری نی کردن تا  لباس يای زینتی کار ير يفتٌ بَد ٍ يه

خَدشَن رٍ بًو نزدیک کنن تا بلکٌ قرعٌ بٌ نام یکی از اٍن يا بیفتٌ ٍ بتَنن عرٍس 
ٌ ای از ارث ٍ نیراث بی حد ٍ اندازى ی این  حاج قاسو صالحی بزرگ بشن تا بلکٌ گَش

دختريایی کٌ برای َعرضٌ خَدشَن از يیچ کاری فرٍگذار ! نرد بزرگ نصیبشَن بشٌ
نبَدن ٍ يرکدٍم با یٌ دٍز ٍ کلک ٍ عشَى ٍ طنازی سعی نی کردن کٌ بٌ نن نزدیک 

بشن؛ انا نن يو اٍن رٍزيا فقط فکر تحصیل ٍ رفتن بٌ خارج از کشَر تَی سرم بَد ٍ 
 .دٍست نداشتو کٌ سر بلند کنو ٍ چًرى ی آرایش کردى ٍ سرخاب کردى اشَن رٍ ببینو

ٌ يای ! اٍن دختر شدى بَد تهام يَش ٍ حَاس نن دیگٌ حتی نهی تَنستو کٌ بٌ نَشت
کتاب نگاى کنو، انگار تَی يرکدٍم از صفحات کتاب عکس بزرگی از چشهای بی قرارش 

دیگٌ فقط بٌ دانشگاى نی رفتو تا برای یک لحظٌ يو کٌ شدى چًرى ی نعصَنش ! بَد 
 .رٍ ببینو

خیلی راحت نبَد؛ صحبت کردن باياش برام نحل یٌ آرزٍی دست نیافتنی شدى بَد، 
خَشحال بَدم کٌ اٍن قدر ارج ٍ قرب دارى کٌ بٌ يرکسی اجازى نهیدى کٌ نزدیکش برى؛ 

انا نن بٌ قلبو قَل دادى بَدم کٌ اٍن رٍ بٌ يهسری خَدم در بیارم؛ چَن اٍن رٍح ٍ 
اٍن قدر تَی عشقش نی سَختو کٌ برای دیدنش رٍز ! رٍانو رٍ با خَدش بردى بَد

تَی یٌ کافٌ ! باالخرى بعد از یٌ ندت راضی شد کٌ بايام صحبت کنٌ. شهاری نی کردم
قرار گذاشتیو، ازش خَاستو کٌ بايام بهَنٌ، بًش گفتو کٌ يهسرم شَ تا ير چیزی کٌ 

ٌ ی عالو ! نی خَای رٍ بٌ پات بریزم فقط بًو بگَ بلٌ تا اٍن قدر برات يهسری کنو کٌ يه
 :انگشت بٌ دين بگیرن؛ انا با ترس ٍ دلًرى از رٍی صندلی بلند شد ٍ گفت

تَ يو بًترى کٌ دیگٌ دنبالو نیای نهکنٌ برات ! نٌ يرگز، نن نهی تَنو يهسرت بشو_
 !دردسر بشٌ
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 .نتَجٌ نهی شدم کٌ چرا نباید سراغش نی رفتو ٍ ببینهش! نهی فًهیدم از چی نی ترسٌ

 :تا دم در کافٌ دنبالش رفتو کٌ نسئَل کافٌ صدام کرد ٍ گفت

 !آقا کیف خانَنتَن جا نَندى_

بٌ ناچار کیف رٍ با خَدم بٌ خَنٌ . از کافٌ زدم بیرٍن تا کیفش رٍ بًش بدم؛ انا نبَد
ٌ ای گشتو؛ انا بر خالف تصَرم  بردم ٍ تَی کیفش رٍ بٌ انید پیدا کردن آدرسی یا نشَن

نٌ تنًا آدرسی نبَد بلکٌ یٌ چیزيایی بَد کٌ ٍاقعا نهی دٍنستو چٌ طَر نی تَنو 
سرم از این يهٌ ٍسیلٌ جَر ٍ ٍاجَر ! چیزایی کٌ نی دیدم قابل باٍر نبَد! يضهش کنو

ٌ يا رٍ  کٌ اٍن رٍزيا يرکس رٍ بٌ خاطر داشتنش بازداشت نی کردن ٍ شدیدترین شکنج
 !نصیبش نی کردن، تیر کشید

ٌ يای آقای خهینی کٌ کهترین جرم ! ضبط صَت، نَار يای صَتی ضد حکَنت اعالنی
ٌ يا خشکو زد. لرزى بٌ تنو انداخت! داشتنش، کشیدى شدن ناخن يا بَد . نحل برق گرفت

نهی دٍنستو االن . آب دينو رٍ بٌ زٍر پایین دادم ٍ با ترس چند قدنی بٌ عقب برداشتو
باید باياشَن چی کار کنو، فکر این کٌ نرضیٌ جزٍ اٍن افرادى کٌ دارن ضد حکَنت 

 !شَرش نی کنن ٍ خَدش رٍ تَی خطر بزرگی نیندازى یک لحظٌ يو آرٍنو نهی ذاشت

تَی ! دٍ رٍز تَی شَک بَدم تا اینکٌ باالخرى تصهیو گرفتو يرجَری شدى پیداش کنو
ٌ شَن خَدش در رٍ برام باز . دانشگاى، از دٍستاش آدرسشَن رٍ پرسیدم ٍ رفتو دم خَن

اٍلش از دیدنو شَکٌ شد ٍ ازم خَاست کٌ برم؛ انا ٍقتی دید نصهو تر از این . کرد
بدٍن نقدنٌ بًش گفتو کٌ نن يو نی خَام . حرفام، راضی شد کٌ بٌ حرفام گَش بدى

چشهاش بیش از حد درشت شد، ! جزٍی از گرٍى شها بشو، نی خَام بًتَن کهک کنو
فکر نی کرد کٌ نن از اٍن طرفدارای پر ٍ . اصال تَقع چنین حرفی رٍ از زبان نن نداشت

پا قرص دٍلتو ٍ نطهئنا االن يو برای این نی خَاستو ببینهش کٌ بًش بگو یا با نن 
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بٌ يرطریقی کٌ بَد راضیش . ازدٍاج نی کنی یا تَ رٍ تحَیل نأنَرین ساٍاک نیدم
 !شرٍع کار نن از اٍن جا شرٍع شد. کردم تا نن رٍ بٌ باال دستش نعرفی کنٌ

ٌ نَن ٍ انتشار نَار يای آقا ٍ چاپ  دیگٌ کار ير رٍزم شدى بَد رفتن بٌ زیر زنین خَن
ٌ يا ٍ از اٍن طرف يو نالقات يای نخفیانٌ با نرضیٌ ٍ تحَیل یٌ ساک پر از نَار  اعالنی

از کارم راضی بَدم، .ٍ اعالنیٌ ٍ دیدن چًرى ی آرام ٍ زیباش کٌ رٍحو رٍ تازى نی کرد
ٌ ای چند بار نرضیٌ رٍ ببینو ٍ باياش چند کلهٌ صحبت کنو،  يهین کٌ نی تَنستو يفت

با يو قرار گذاشتٌ بَدیو کٌ تا چند ناى آیندى ازدٍاج کنیو، . نحل یٌ رٍیای شیرین بَد
نی گفت نن دلو رٍشنٌ کٌ آقا برنی گردى ٍ باالخرى زندگی رٍی خَشش رٍ بًهَن نشَن 

 !نیدى

ٌ يا ٍ نَار يا رٍ بًش تحَیل بدم در عین ! یٌ رٍز کٌ باياش قرار نالقات داشتو تا اعالنی
ترس ٍ . ناباٍری دیدم کٌ بٌ جای نرضیٌ یٌ آقای سیبیلَ ٍ قد بلند سر قرار حاضر شد

دلًرى تَی قلبو جا خَش کرد، نگرانی از این کٌ چرا نرضیٌ انرٍز نیَندى قلبو رٍ فشردى 
بعد از این کٌ ازش سراغ نرضیٌ رٍ گرفتو، چیزی گفت کٌ تا دى يا سال بعد از . نی کرد

 .اٍن با یادآٍری اٍن رٍز قلبو نی گیرى ٍ دنیا رٍی سرم خراب نیشٌ

ٌ ی چشهاش جهع شدى بَد، ننتظر یٌ تلنگر بَد تا ير لحظٌ قطرى اشک  اشک تَی کاس
ٌ اش بشینٌ سرسختانٌ جلَی اٍندنش رٍ . ننتظر تَی چشهای نیشی رنگش رٍی گَن

 :نی گرفت، سیبک گلَش باال پایین رفت ٍ با بغض نشخصی تَی صداش گفت

بٌ يهٌ دری زدم تا بتَنو ! اٍن تَسط ساٍاکی يا دستگیر شدى بَد ٍ تَی زندان بَد_
خَاستو کٌ از طریق دٍستان پدرم ٍ نفَذی يایی کٌ تَی دٍلت داشت . براش کاری بکنو

! اقدام کنو؛ انا يیچ کدٍم کاری برام انجام ندادن، چَن پدرم از این قضیٌ خبر نداشت
باالجبار تصهیو گرفتو کٌ بٌ پدرم بگو کٌ نن عاشق این دختری يستو کٌ االن دارى 

انا پدرم راضی نشد کٌ حتی یٌ قدم برام بردارى، ! تَسط ساٍاکی يا شکنجٌ نیشٌ
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نی گفت اگٌ بفًهن کٌ نن بٌ یٌ نجرم سیاسی کهک کردم آبرٍ ٍ اعتبارم رٍ از دست 
نیدم، اٍن ٍقت دیگٌ چٌ جَری تَ رٍی بقیٌ سر بلند کنو؟ بقیٌ در نَرد نن چٌ فکری 

نی کنن؟ نهی گن تَیی کٌ در ناى دٍبار با اعلی حضرت نالقات حضَری داری، چٌ جَری 
ناانید ٍ غهگین شدى بَدم، . بٌ یٌ نجرم سیاسی کهک کردی؟ دنیام تیرى ٍ تار شدى بَد

بٌ ناى نکشیدى .چندباری خَاستو کٌ برم نالقاتش؛ انا بٌ يیچ عنَان رضایت نهی دادن
خبر آٍردن کٌ نرضیٌ، تنًا زن زندگی نن، عشق رٍیایی ام، يهٌ ٍجَدم،کسی کٌ حاضر 
ٌ يای بی رحهانٌ ساٍاک  بَدم براش جَنو رٍ يو بدم، تن نحیف ٍ ظریفش زیر شکنج

 ... دٍٍم نیاٍردى ٍ

ٌ اش سر خَرد، لیَان دٍغ رٍ بٌ ديانش فرستاد ٍ بعد از یٌ نفس  قطرى اشکش رٍی گَن
 .عهیق بٌ چشهام خیرى شد

بعد از رفتنش دیگٌ افسردگی گرفتٌ بَدم، حالو اصال خَب نبَد، يیچ چیز برام يیجان _
اٍنجا بٌ اجبار ! تَی گیر ٍ دار انقالب بَد کٌ پدرم نن رٍ فرستاد خارج! انگیز ٍ زیبا نبَد

ٌ ی سابق . درس خَندم ٍ بعد از چًار پنج سال برگشتو ایران پدرم دیگٌ اٍن دبدبٌ کبکب
ٌ ای نداشت. رٍ نداشت  !بٌ جز خَنٌ ٍیالیی بزرگهَن ٍ یٌ حجرى ٍ چند تا زنین چیز دیگ

بٌ اصرار پدرم با دختر یکی از تاجريا ازدٍاج کردم، زندگیهَن خَب بَد، نازنین يو زن 
. خَبی بَد؛ انا نن یٌ تیکٌ از قلبو رٍ جا گذاشتٌ بَدم، جایی کٌ نرضیٌ اٍن جاست

اعتقادات ٍ رفتاريای نازنین نحل خانَادى ام . نازنین ٍ نرضیٌ خیلی با يو فرق داشتن
ٌ دار نشدیو؛ انا بعد از اٍن خدا بًهَن یٌ . بَد ٍ این نن رٍ اذیت نی کرد تا پنج سال بچ

نازنین تَی یٌ سانحٌ تصادف از دست رفت ٍ نن ٍ آریا برای يهیشٌ ! پسر خَشگل داد
 .تنًا شدیو

 .سکَتی کرد ٍ سرش رٍ پایین انداخت

 !بٌ خاطر اتفاقاتی کٌ پشت سر گذاشتید، خیی نتاسفو! نهی دٍنو چی بگو ٍاقعا_
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 .سرش رٍ باال آٍرد ٍ دٍبارى چشو بًو دٍخت

ٌ ی دارایی ٍ ارث ٍ نیراث بٌ نن ٍ خَايرم رسید_ ٍ نن ! بعد از فَت پدر ٍ برادرم، يه
ٌ اش بدم، یٌ رٍز کٌ  تَنستو با اٍن پَل یٌ شرکت تجارتی بزنو ٍ با زحهت زیاد تَسع
ٌ ای  ٌ يای استخدانی یکی از کارنندام زیر دستو رسید بٌ طَر اتفاقی چشهو بٌ برگ برگ

چًرى اش بی نًایت شبیٌ ! گرى خَرد کٌ عکس یٌ خانو زیبا رٍی اٍن برگٌ پانچ شدى بَد
ٌ ام بَد؛ انا زیر اٍن برگٌ انضا نشدى بَد ٍ این یعنی اینکٌ تَی نصاحبٌ رد  بٌ گذشت

باید نی دیدنش باید َشَکو رٍ بٌ یقین نی رسَندم، پس زیر اٍن برگٌ رٍ انضا . شدى بَد
رٍزی کٌ دیدنش ! کردم ٍ از اٍن رٍز این خانو زیبا تَی شرکتهَن نشغَل بٌ کار شد

اصال باٍرم نهی شد، نگايش يهَن نگاى، چشو يای قًَى ای رنگش يهَن چشو يا، حرف 
ٌ يایی کٌ برام شیرین ترین اتفاق بَد، حجب ٍ حیاش يهَن رفتار  زدنش يهَن کله

! انگار نرضیٌ دٍبارى جَن گرفتٌ بَد ٍ خدا نرضیٌ رٍ دٍبارى بًو دادى بَد! نرضیٌ
ٌ دارم نهی خَاستو دٍبارى نرضیٌ رٍ ! نی خَاستو کٌ با تهام ٍجَدم اٍن رٍ برای خَدم نگ

 .از دست بدم

انا نی خَاستو انرٍز ازت خَايش ... نی دٍنو شنیدن این حرفا برات خیلی سختٌ انا 
کنو کٌ این چشها رٍ ازم نگیر، این نگاى رٍ ازم دریغ نکن؛ بذار باقی عهرم رٍ کنار کسی کٌ 

 !یٌ عهر حسرت بَدنش رٍ نی خَردم، با آرانش زندگی کنو

اصال انتظار این ! زبَنو الل شدى بَد، نهی دٍنستو ٍاقعا تَی این لحظٌ چی باید بگو
ٌ يا رٍ نداشتو؛ برای یٌ لحظٌ احساس کردم کٌ اشتباى برداشت کردم  .کله

ٌ اش رٍ بعد از  بٌ نگاى ننتظرش چشو دٍختو ٍ سرم رٍ پایین انداختو تا غرٍر شکست
 !اٍن رٍز يای سختی کٌ پشت سر گذاشتٌ نبینو

انا تنًا چیزی کٌ تَنستو بفًهو این ! آقای صالحی نن ٍاقعا نهی دٍنو چی باید بگو_
ٌ تَن رٍ فرانَش نکردین؛ یعنی شها ينَز يو بٌ انید دیدن  بَدى کٌ شها ينَز يو گذشت
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دٍبارى نرضیٌ رٍزگار رٍ نی گذرٍنین، شها نن رٍ نٌ بٌ خاطر خَدم، بلکٌ بٌ خاطر داشتن 
شاید نن شبیٌ نرضیٌ باشو ٍ براتَن یادآٍر خاطرات ! نرضیٌ از دست رفتٌ، نی خَاید

عشقی گهشدى انا؛ نن يیچ ٍقت نرضیٌ نیستو ٍ نهی تَنو عشقی رٍ کٌ دختر زیبایی 
ٍاقعا نتاسفو کٌ این حرف ! بٌ اسو نرضیٌ بًتَن يدیٌ دادى بَد، شبیًش رٍ بًتَن بدم

رٍ نی زنو انا ٍاقعیت، حقیقت تلخیٌ انیدٍارم تا رٍزی کٌ زندگی نی کنید ٍ نفس 
 !نی کشید از عشق نرضیٌ دست نکشید کٌ يهین عشقٌ کٌ آدنا رٍ زندى نگٌ نی دارى

نفس عهیقی کشیدم ٍ سرم رٍ باال آٍردم، تلخ خندی رٍی لباش بَد ٍ ينَز با چشهای پر 
 .از غصٌ بًو چشو دٍختٌ بَد

نشخصٌ کٌ زندگی راحتی رٍ پشت سر نذاشتی؛ نی تَنو غو ! دختر با درایتی يستی_
انا بٌ جرئت نی تَنو بگو کٌ اصال انتظار چنین ! عشق ٍ دٍری رٍ تَی چشهات بخَنو

دخترای يو سن ٍ سال تَ رٍ زیاد دیدم کٌ برای داشتن ! حرفی رٍ از زبَنت نداشتو
آسایش ٍ راحتی ٍ غرق شدن تَی پَلی کٌ يرگز بٌ دست خَدشَن ساختٌ نشدى، 

حاضر بٌ يرکاری يستن، حتی زندگی با یٌ پیرنردی کٌ از دار دنیا یٌ پسر بیشتر ندارى ٍ 
ٌ ی این ارث ٍ نیراث يا بعد از فَتش کٌ خیلی يو طَل نهی کشٌ بٌ يهسر ٍ تنًا  يه

پسرش نی رسٌ ٍ از اٍن لحظٌ بٌ بعد نی تَنٌ بشینٌ ٍ تا آخر عهر پَل ياش رٍ بشهارى ٍ 
 !حساب بانکی اش رٍ ير ناى چک کنٌ

 :پَزخند تلخی زدم ٍ گفتو

ٌ يایی از جنس آرانش نداشتٌ باشی ٍ _ تا ٍقتی کٌ تَی زندگیت دل خَش ٍ لحظ
ندٍنی کٌ چطَر نیشٌ با پَل خَشبخت زندگی کنی، فرقی نهی کنٌ کٌ يزارتَنن تٌ 

 !آخرش غصٌ داری ٍ افسردگی نفرط نی گیری! جیبت باشٌ یا نیلیارد يا دالر

 !تَ خیلی خَبی، يهین جَری خَب بهَن_
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 .نهنَن_

 .غذانَن رٍ تَی سکَت کانل خَردیو

تَی ناشین سرم رٍ بٌ پنجرى تکیٌ دادى بَدم ٍ بٌ صدای نَزیک نالیو پخش شدى از 
 !ناشین گَش نی دادم ٍ دٍبارى بٌ نًیار فکر کردم

صدای گَشیو نن رٍ بٌ خَدم آٍرد سریع گَشیو رٍ از تَی کیفو بیرٍن آٍردم ٍ جَاب 
 .دادم

 .سالم يستی_

 !سالم_

خانو افشار گفتن با نن کار داشتی؛ ! نعلَم يست تَ کجایی؟ اٍندم شرکت نبَدی_
 اتفاقی افتادى؟

 .شرکت بهَن بايات کار دارم! نن اٍندم بیرٍن از شرکت، تا نیو ساعت دیگٌ نی رسو_

 !باشٌ ننتظرم_

 .خدافظ_

*** 

بٌ شرکت کٌ رسیدیو بعد از تشکر از آقای صالحی یٌ راست بٌ سهت اتاقو رفتو ٍ سعی 
کردم کٌ اتفاقات پیش اٍندى ٍ صحبت يایی کٌ از زبان آقای صالحی شنیدى بَدم رٍ 

کانال فرانَش کنو؛ انا خیلی سخت بَد، بیشتر از يهٌ باٍر این کٌ آقای صالحی کسیٌ 
تَی دلو گفتو آقای صالحی . کٌ چنین پیشنًادی رٍ بًو دادى از يهٌ برام سخت تر بَد

بعد از گذشت چًل سال ٍ یا شاید يو بیشتر از عشقش، ينَز يو نحل یٌ جٍَن عاشق 
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ٌ ایٌ کٌ نهی خَاد فرانَشش کنٌ ٍ دٍست ندارى باٍر کنٌ کٌ  ٍ دلباختٌ بٌ دنبال نرضی
اگر يو از نن درخَاستی کردى بٌ خاطر این بَدى کٌ نن شبیٌ . نرضیٌ يرگز برنهی گردى

کسی بَدم کٌ باعخ شدى قلب آقای صالحی بعد از این يهٌ سال اٍن رٍ از یاد نبردى؛ 
ٌ ای  ٍلی باٍرش برام سخت بَد اگر کٌ نًیار نن رٍ فرانَش کردى باشٌ ٍ با زن دیگ

 !زندگی کنٌ

ٌ رٍم خیرى شدم -صدای باز شدن در نن رٍ بٌ خَدم آٍرد، بٌ چشهای قًَى ای عسلی رٍب
 .ٍ دست از کالفگی برداشتو ٍ سعی کردم لبخند ساختگی رٍی لبًام نًهَن کنو

 کجا بَدی؟_

 شهايا چیکار کردین؟ چیزی دستگیرتَن شد؟! باید نی رفتو بیرٍن_

نا يو رفتیو کالنتری، یٌ فرم شکایت پر کردیو ٍ احهد يو یٌ سری از نیرٍياش رٍ _
جلَی خَنٌ خانو افشار نستقر کرد کٌ اتفاقی براشَن نیفتٌ، باید ننتظر بهَنیو تا ببینیو 

 !حرکت بعدی شَن چیٌ

نحل جرقٌ اتفاقات پیش اٍندى تَی رستَران جلَی چشهام ظاير شد ٍ باعخ شد کٌ با 
 .عجلٌ بگو

 .نن یٌ چیزایی فًهیدم! راستی_

 چی؟_

انرٍز کٌ تَی رستَران برای خَردن نايار رفتٌ بَدیو، تَنستو حرفای خانو سعیدی رٍ _
 !کٌ با یٌ آقای دیگٌ صحبت نی کرد رٍ بشنَم

 !خب خب؟_

 !نحل این کٌ انشب ساعت دى یٌ جایی قرار گذاشتن کٌ آقای حهیدی رٍ ببینن_
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 کجا؟_

چیزی نگفتن؛ یعنی قرار شدى کٌ ساعت دى نکان نشخص بشٌ، فکر کنو اگٌ _
 .تعقیب شَن کنیو بشٌ سر از کارشَن در بیاریو

ٌ شَن ! آرى باید بٌ احهد بگو_ انا نشکل این جاست کٌ نا فعال يیچ سند ٍ ندرکی برعلی
 !نداریو

 .نی تَنیو پیدا کنیو_

ٌ جَری آخٌ؟_  !چ

 !نطهئنا تَی اتاقشَن باید ندرکی باشٌ_

 !ٍ شاید يو نباشٌ_

 !انتحانش ضرر ندارى_

 .باشٌ نن انجانش نیدم_

 !نن يو کهکت نی کنو-

 .در پشت سرش رٍ بست ٍ نگايش رٍ بٌ نگايو دٍخت. لحنش جدی شد

 !نن چند بار باید بًت بگو خَدت رٍ از این قضیٌ دٍر کن؟! يستی_

 !دلیلی نهی بینو_

 .نن يو دلیلی نهی بینو کٌ تَی این ناجرا سرک بکشی_

 !نن فقط نی خَام کهک کنو_

 نیشٌ ازت خَايش کنو کهکت رٍ برای خَدت نگٌ داری؟_
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 !احسان خَايش نی کنو بس کن، نن اصال دلیل این نگرانی يات رٍ درک نهی کنو_

 !نن يو دلیل این بی تَجًی يات رٍ درک نهی کنو_

این رٍزيا يهٌ چیز . از اتاق بیرٍن رفت ٍ در رٍ اٍن قدر نحکو بست کٌ لرزى بٌ تنو افتاد
عجیب شدى بَد برام، درک طرز صحبت يای احسان، نگاى يای آریا ٍ حرف يای چند 
دقیقٌ پیش آقای صالحی، بٌ قدری برام غیر قابل درک بَد کٌ بخَام يهین االن از 

 !شرکت بیرٍن بزنو ٍ بٌ قدم زدن ٍ خَردن یک بطری آب نعدنی پناى ببرم

انا ترجیح دادم کٌ بٌ جای فکر کردن بٌ این نسائل فعال ذينو رٍ درگیر کاريای شرکت 
حتها رٍی این نیز یٌ ندرکی باید از آقای حهیدی ٍجَد داشتٌ باشٌ تا بتَنو بر . بکنو

ٌ اش استفادى کنو  !علی

ٌ يای رٍی . کلید رٍ تَی قفل در چرخَندم ٍ بٌ سهت نیز آقای حهیدی رفتو تهانی برگ
ٌ يای رٍی نیز رٍ بٌ دقت نگاى کردم؛ انا  ٌ الی کتاب يا ٍ پَش نیزش رٍ زیر ٍ رٍ کردم، الب

کسی کٌ دارى برای ! چقدر احهقو نن. يیچ اجری از ندرکی کٌ بٌ دردنَن نی خَرد نبَد
نابَدی یٌ شرکت ٍ تصاحب اٍن بٌ اسو خَدش تالش نی کنٌ برای چی باید یٌ ندرکی 

ٌ ای شریکٌ رٍ بٌ راحتی این جا بذارى؟ بٌ ! بر علیٌ خَدش تَی اتاقی کٌ با کس دیگ
َ يای قًَى ای رنگ رٍ بیرٍن بکشو؛ انا  سهت کهد کنار نیزش رفتو ٍ سعی کردم کش

 !برخالف تصَرم قفل بَد کٌ البتٌ این يو دٍر از تصَر نبَد

ٌ يای رٍی نیز خیرى شدم یٌ برگٌ ! ناانیدانٌ رٍی صندلی آقای حهیدی نشستو ٍ بٌ برگ
ٌ يا بیرٍنش آٍردم ٍ تیتر پررنگش رٍ خَندم  دکتر يلیا »نظرم رٍ جلب کرد، از بین برگ

برای چی باید دى نیلیَن « ٍاریز دى نیلیَن ناموت»پایین برگٌ رٍ خَندم « صحرایی
. برگٌ يای پانچ شدى بًش رٍ زیر ٍ رٍ کردم! تَنن بٌ حساب یٌ خانو دکتر ٍاریز بشٌ؟

ٌ يا دٍ ناى اخیر بیست نیلیَن بٌ حسابش ٍاریز شدى، یٌ جای کار خیلی  طبق این برگ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  276  

رفتو سهت اتاق آریا کٌ صدای زيرا . با احسان يو کٌ نهیشٌ دٍ کلهٌ حرف زد! نی لنگٌ
 .اٍند

 !نرٍ يستی-

 چرا؟-

 .جلسٌ دارند-

 با کی؟-

 .ندیر عانل شرکت نًر آفرین-

 !چٌ اسهایی ٍاسٌ شرکتاشَن نی ذارن-

ٌ شَن خیلی نًهٌ -  .اسهش نًو نیست نًو اینٌ کٌ نعانلٌ با این یٌ قلو شرکت ٍاس

 چطَر؟-

اگٌ ! این شرکت دارٍ ٍ ٍسایالت پزشکی ٍارد نی کنٌ کٌ خیلی يو تَی کارشَن نَفق ان-
 .بتَنن دٍ تا شرکت با يو قرارداد ببندن سًام این شرکت نیرى باال

ٌ شَن طَل نیکشٌ؟! عجب-  حاال تا کی جلس

 .نیو ساعت دیگٌ-

 .باشٌ جلسٌ تهَم شد خبرم کن؛ با آقای صالحی یٌ کار نًو دارم-

 .باشٌ-
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ٌ ای کٌ بٌ تازگی نَشتٌ بَدم خیرى نگاى نی کردم تا بفًهو اشکالش چیٌ کٌ اجرا  بٌ برنان
ٌ ای رٍی نیزم افتاد! نهیشٌ ٌ ی آریا رٍ رٍبرٍم . سای سرم رٍ باال آٍردم ٍ چًرى ی در يو رفت
 .دیدم

 سالم-

 !علیک سالم-

 ...نی خَاستو بیام اتاقتَن، باياتَن کار داشتو نی خَاستو بگو کٌ-

 :حرفو رٍ قطع کرد ٍ با تَپ ٍ تشر سرم فریاد کشید

 حاال کارت بٌ جایی رسیدى کٌ با پدر نن سَار ناشین نیشی نیری بیرٍن؟-

 !اٍى اٍى،باید حَاسو رٍ جهع نی کردم کٌ دیَار نَش دارى، نَش يو گَش

ٍاسٌ ! چرا حرف نهی زنی؟ ٍاقعا کٌ از يهَن اٍل يو نی دٍنستو کٌ چجَر آدنی يستی-
یٌ ساعت اضافٌ نَندن تَی شرکت الزم بَد کٌ خَدت رٍ بٌ پدرم نزدیک کنی کٌ زیر 

 آب نن رٍ بزنی؟

چی نی گفت این؟ فکر کردى فقط بٌ خاطر این با آقای صالحی رفتو بیرٍن کٌ خبر چینی 
کاراش رٍ بکنو؟ پس اگٌ نی فًهید پدر جانش چی بٌ نن گفتٌ چکار نی کرد؟ سعی 

 :کردم خَدم رٍ نبازم ٍ نصهو رٍ بًش گفتو

ضهنا جًت باال رفتن اطالعات ! فکر نهی کنو رفت ٍ آنديای نن بٌ شها نربَط باشٌ-
دلیلی ! عهَنیتَن باید عرض کنو کٌ صحبت يای نن ٍ آقای صالحی صرفا کاری بَدى

ٌ يا کف دست آقای صالحی  يو نهی بینو کٌ بخَام اتفاقات پیش اٍندى رٍ نحل بچ
 !بذارم

 :انگشت اشارى اش رٍ بٌ نشانٌ ی تًدید جلَی چشهام تکَن داد ٍ گفت
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 فًهیدی؟! حق نداری دٍر ٍ بر پدر نن آفتابی بشی-

از جلَی ! فًهیدی رٍ با صدای بلند ادا کرد کٌ احساس کردم نَيای تنو سیخ شد
 !چشهام پنًان شد ٍ نن با حرص بٌ در ٍ دیَاريای ننفَر این شرکت چشو چرخَندم

باید حتها این برگٌ رٍ نشَنش نی دادم؛ انا نهی خَاستو کٌ حتی یٌ لحظٌ يو باياش 
این يایی کٌ سر »بٌ قَل نادر جَن . ٍاقعا کٌ خیلی خَدخَاى ٍ نغرٍر بَد. يهکالم بشو

 !کٌ اندر احَاالت این آریای کچلٌ« !ٍ صدای زیادی دارن طبل تَ خالی ان

صدای بهش از پشت در شنیدى شد کٌ گفت . با تردید بٌ طرف اتاقش رفتو ٍ در زدم
 «بیا تَ»

آرٍم در رٍ باز کردم ٍ اٍل سرم رٍ از الی در بردم داخل ٍ دٍر ٍ اطراف اتاق چشو 
آرٍم ٍارد شدم ٍ در رٍ پشت ! پس کجاست؟این جا کٌ يیشکی نیست! ٍا! چرخَندم

 !سرم بستو ٍ دٍبارى بٌ اتاق خالی خیرى شدم

 !آقای صالحی_

نَياش بًو ریختٌ بَد ٍ چًرى اش . يیکل قناصش از داخل در سهت راست، بیرٍن اٍند
رٍی صندلی چرنی اش نشست ٍ آب داخل لیَان کریستال رٍ یٌ نفس سر . زرد شدى بَد

 .کشید

سرش رٍ باال آٍرد ٍ چشهای . تعلل رٍ بیشتر از این جایز ندیدم ٍ جلَی نیزش ایستادم
 .خهار نشکی اش رٍ بٌ چشهام دٍخت

 چی شدى؟ اٍندی عذرخَايی؟_

 برای چی باید عذرخَايی کنو؟! عذرخَايی؟_

 :دستی تَی نَيای کو پشت ٍ نشکی رنگش کشید ٍ کالفٌ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  279  

 !کارت رٍ بگَ! حَصلٌ ندارم_

 نی شناسید؟« خانو دکتريلیا صحرایی»شها کسی بٌ اسو _

 .رنگ بٌ رنگ شد ٍ کنجکاٍ بًو نگاى کرد

 چطَر؟_

ٌ ی تَی دستو رٍ رٍی نیزش گذاشتو ٍ گفتو  :برگ

ٌ يا_ طی دٍ ناى اخیر نبلغ بیست نیلیَن از حساب شرکت بٌ حساب ! طبق این برگ
 !ایشَن ٍاریز شدى

ٌ ی رٍی نیز رٍ تَی  یٌ تای ابرٍش رٍ باال آٍرد ٍ با بًت از رٍی صندلی بلند شد ٍ برگ
 .نیز رٍ دٍر زد ٍ کنار نن ایستاد. دستش گرفت ٍ بًش خیرى شد

انا نتَجٌ این نهیشو کٌ چرا باید چنین نبلغی بٌ حسابش ! يلیا صحرایی خالٌ ننٌ_
 !برى

 یعنی شها در جریان نبَدید؟_

 !نٌ_

بٌ ير حال با اجازى شها یا آقای صالحی این . خب شاید آقای صالحی در جریان باشن_
 .پَل بٌ حسابشَن ٍاریز شدى

پدر اگر بٌ ریختن چنین نبلغی بٌ حساب ير کس . انضای پدر زیر این برگٌ نیست_
 .دستَر بدى، خَدشَن يو زیر برگٌ ی ٍاریزی رٍ يو انضا نی کنٌ

پس چطَری نی تَنیو بفًهیو دلیلش چی بَدى؟ اصال نگٌ خالٌ شها تَی شرکت کار _
 نی کنن؟
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 ...نٌ، فقط_

نحل اینکٌ چیزی یادش بیاد، چند قدنی بٌ عقب برداشت ٍ بٌ نانیتَر رٍبرٍش خیرى 
صَرتش رٍ تَی . نَس رٍ تَی دستش گرفت ٍ چند باری رٍی اٍن کلیک کرد! شد

 .دستش گرفت ٍ صدای پَفی ایجاد کرد

 !دقیقا دٍ ناى پیش بَد! لعنتی_

 چیزی شدى؟_

دٍ ناى پیش، نشاٍر شرکت آقای دکتر نًربان کٌ کاِر چک کردن دارٍيای صادراتی ٍ _
شناسایی اصل دارٍيا از تقلبی شَن ٍ داشتن گَايی سالنت ٍ تشخیص دارٍيای تاریخ 

برای يهین از خانو صحرایی کٌ . نصرف گذشتٌ بر عًدى اش بَد، نجبَر شد برى خارج
خالٌ بندى نحسَب نیشٌ خَاستیو کٌ در نبَد ایشَن کاريا رٍ انجام بدن ٍ يزینٌ 

 ...کاری شَن يو از قبل پرداخت شدى بَد انا نحل این کٌ

تلفن . اعصابش بًو ریختٌ بَد! نهی دٍنست دارى چیکار نی کنٌ. حسابی کالفٌ شدى بَد
ٌ ی شهارى یک فشار داد صدای خش دارش رٍ کٌ سعی در پایین . رٍ برداشت ٍ رٍی دکه

 :آٍردن ٍلَنش داشت رٍ تَی گَشی تلفن فرٍ داد

 !خانو افشار بٌ آقای نعصَنی بگَ یٌ فنجَن قًَى بیارى تَی اتاقو_

_... 

 .صداش باالتر رفت

 !يهین االن باید فنجَن قًَى ی نن رٍی نیز باشٌ! بٌ درک کٌ نیست_
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. گَشی تلفن رٍ چنان رٍی تلفن کَبَند کٌ احساس کردم تلفن بیچارى خرد شد
با ! عصبانیت بیش از حد آریا ترس تَی دلو انداختٌ بَد؛ انا نانع نشد کٌ حرفو رٍ نزنو

 :تردید گفتو

بٌ نظر نن بًتر نیست کٌ اتاق خانو سعیدی رٍ يو بگردیو، شاید ندرکی چیزی پیدا _
 !کنیو

 فکر کردی بٌ يهین سادگیٌ؟_

 .نٌ نیست؛ انا نیشٌ یٌ کاریش کرد_

 !در نَرد چیزی کٌ اطالعات نداری حرف نزن_

 چٌ اطالعاتی؟_

نی دٍنی اصال اتاقش کجاست؟ نی دٍنی کٌ دٍربین يای حفاظتی کل این شرکت _
نستقیو بٌ اتاق پدر ٍصلٌ؟نی دٍنی تَی اتاقش یٌ کهد با یٌ قفلٌ کٌ کلیدش فقط 

دست خَدشٌ؟ نی دٍنی کٌ تَی اٍن اتاقی کٌ يست چًار تا يهکار دیگٌ يو يست؟ 
 !این چیزی کٌ داری نیگی غیر نهکنٌ

درٍبین يای ندار بستٌ رٍ کٌ نیشٌ با یٌ دستکاری از کار ! يیچ کاری غیر نهکن نیست_
ٌ ی کاريا يو ٍقتی کٌ شب بٌ شرکت بیایو حلٌ قفل گاٍصندٍق يو کٌ ! انداخت، بقی

 .یٌ قفل سادى ست کٌ با شکَندن نیشٌ بازش کرد! نیست

 !ساعت کاری دیگٌ تهَم شدى، شها نی تَنید برید_

! این یعنی اینکٌ این فضَلی يا بٌ تَ نیَندى ٍ يرچی زٍدتر از جلَی چشهام دٍر شَ
 .نَندن رٍ بیشتر از این جایز ندیدم ٍ عقب گرد کردم کٌ صداش تَی گَشو پیچید

 !خانو يهتیان_
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 بلٌ؟_

 !نن عذر نی خَام این رٍزا خیلی حالو خَب نیست،يهٌ چیز بًو ریختٌ شدى_

 !درک نی کنو، يهٌ چیز درست نیشٌ، با اجازى_

کیفو رٍ برداشتو ٍ از زيرا خداحافظی . بٌ سهت اتاقو رفتو ٍ لب تاپ رٍ خانَش کردم
 .کردم

يهٌ چیز نحل یٌ فیلو جلَی چشو يام رژى . تَی راى بٌ تهانی اتفاقات افتادى فکر کردم
رفتن، نی خَاستو فرانَش کنو؛ انا نغزم ندام ساعت يای گذشتٌ رٍ بًو یادآٍری 

اتفاقات شرکت، يو دستی چند نفر برای ٍارد کردن یٌ سری کاالی قاچاق، . نی کرد
ٌ ی تلخش ٍ عشقی کٌ يیچ ٍقت تهَم  صحبت يای آقای صالحی ٍ گذشت

نگاى يای آریا کٌ نعنی خاصی نداشت؛ انا برام عجیب بَدن ٍ حرف يای احسان !نهی شٌ
کٌ باعخ نیشد بٌ چیزی فکر کنو کٌ اگٌ حقیقت داشت نطهئنا افکارم رٍ بًو 

 !نی ریخت

از . آرٍم آرٍم قدم برداشتو تا بٌ خَنٌ رسیدم ٍ خَدم رٍ تَی گرنای خَنٌ پناى دادم
ٌ ای بٌ يهراى  پنجرى بٌ يَای بیرٍن کٌ االن بٌ جز باد ٍ گرد ٍ خاک پاییز چیز دیگ

از پاییز نتنفر بَدم، این پاییز بَد کٌ زندگی نن رٍ ازم گرفت، . نداشت چشو غرى رفتو
 ...پاییز بَد کٌ عشق رٍ از نن گرفت

 .صدای نانان نگايو رٍ از پنجرى بٌ سهت خَدش کشَند

 جانو نانان؟_

نن ٍ بابات داریو نیریو خَنٌ عهَ رٍزبٌ، تازى از نشًد اٍندن نی خَایو بًشَن سر _
 بزنیو يَنن کٌ نهیاد؛ تَ نیای؟
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 !نٌ شها برید_

خب برای شام نی نَنیو، غذا درست کردم رٍی اجاق گازى، نیو ساعت دیگٌ زیرش رٍ _
 .تا با يَنن شام تَن رٍ بخَرید نا يو نیایو. خانَش کن

 !باشٌ سالم برسَن_

 .خدافظ_

 .بٌ سالنت_

برای يهین بَد کٌ تَی عرٍسی ساحل . پس عهَ ٍ زن عهَ رفتٌ بَدن نشًد
گَشیو رٍ . صدای بستٌ شدن در حیاط نشَن ديندى رفتن نانان ٍ بابا بَد. ندیدنشَن

برداشتو تا بٌ زيرا زنگ بزنو ٍ از اٍضاع شرکت ازش بپرسو؛ ٍلی با کهال تعجب دیدم 
گَشی بٌ دست بٌ سهت پذیرایی رفتو، يَنن رٍی کاناپٌ .کٌ گَشیو رٍشن نهیشٌ

 .نشستٌ بَد ٍ بٌ لب تاپ رٍبرٍش خیرى شدم بَد

 !يَنن؟_

 يَم؟_

 !يَنن؟_

 يَم؟_

 !يَم چیٌ بی ادب؟_

 !يیس،تهرکزم رٍ بًو نریز_

 آقای بیل گیتس دارن رٍی پرٍژى ياشَن تهرکز نی کنن؟! اٍيَع_

 !بابا بانزى_
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 چی کار نی کنی؟_

 .دارم سایت دانشگاى رٍ چک نی کنو ببینو نهرات رٍ زدن یا نٌ_

ٌ بٌ_  !پس نشرٍطیت نبارک! ب

 .ببند عزیزم_

 .لپ تاپ رٍ بست ٍ بٌ چشهام خیرى شد. بلند خندیدم کٌ باعخ شد اخهاش تَ يو برى

 چی شد پس؟نعدلت چند شد؟_

 !ينَز نشخص نیست_

 !راستی این گَشی نن رٍشن نهیشٌ ببین نشکلش چیٌ؟! تَ راست نیگی_

ٌ ی پاٍرش رٍ فشار بدى انا رٍشن نشد  .گَشی رٍ از دستو گرفت ٍ سعی کرد دکه

 !شاید شارژ ندارى_

 .چرا بابا شارژ دارى، یٌ ساعت پیش پنجاى درصد شارژ داشت_

 :گَشی رٍ کهی چپ ٍ راست کرد ٍ در آخر گفت

 .فردا نی برنش پیش دٍستو کٌ تعهیرات نَبایل دارى_

 پس االن چیکار کنو؟_

 !خب گَشی قبلیت کٌ ينَز سالهٌ، فعال با اٍن کار کن تا این یکی درست بشٌ_

 !نهی دٍنو کجا گذاشتهش! يَف_

 .دیرٍز تَی کهد دیَاری اتاق خَاب نانان ٍ بابا دیدنش_
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 :یٌ تای ابرٍم رٍ باال دادم ٍ گفتو

 اٍن جا چی نی خَاستی؟_

ٌ ی خرت ٍ پرتانَن اٍن جاست_  .دنبال راکت بدنینتَن نی گشتو! يه

 !پس نن برم پیداش کنو_

تخت دٍنفرى با رٍتختی . بٌ سهت اتاق خَاب رفتو ٍ دستگیرى ی در رٍ پایین آٍردم
شکالتی رنگ ٍ کَسن يایی قًَى ای، کهد دیَاری بزرگ سفید رنگ با خط يای نشکی 
کٌ بٌ قَل يَنن یک طرف این کهد دیَاری نخصَص خرت ٍ پرت يای نن ٍ يَنن 

پردى يای حریر شکالتی کٌ رٍبرٍی پنجرى ی کَچک جا خَش کردى بَد ٍ نیز آرایش . بَد
چَبی کٌ کل لَازم يای آرایش نانان کٌ شانل یٌ کرم ضد آفتاب ٍ یٌ رژ قًَى ای رنگ ٍ 

در کهد دیَاری رٍ باز کردم . یٌ سَرنٌ ٍ عطر گرم نخصَصش بَد رٍی نیز آرایش بَدن
االن نن چٌ جَری گَشیو رٍ از بین این يهٌ . ٍ نخو از این يهٌ ٍسیلٌ سَت کشید

با بًت . ٍسیلٌ پیدا کنو؟ تَی طبقٌ ی پایین کٌ خبری از گَشی نَبایل قدیهی نن نبَد
 :بٌ خَدم گفتو

ٌ ی باال رٍ يو بگردم؟ چًار پایٌ رٍ از انبار بیرٍن آٍردم ٍ زیر پام ! نٌ_ یعنی باید طبق
ٌ ی بزرگ صَرتی رٍ بیرٍن آٍردم تا بتَنو راحت تر پیداش کنو؛ انا جعبٌ . گذاشتو جعب

ٌ ی بزرگ  زیادی سنگین بَد ٍ چَن چارپایٌ کَتاى بَد نتَنستو ببینو کٌ رٍی اٍن جعب
ٌ شَن رٍی سرم آٍار شدن ٌ ی دیگٌ يو بَدى ٍ يه فقط تَنستو . صَرتی چندین جعب

دستو رٍ بٌ لبٌ ی کهد دیَاری بگیرم کٌ از رٍی چًارپایٌ زنین نخَرم، يَنن حتی بٌ 
 :خَدش زحهت نداد کٌ بیاد ببینٌ چی شدى فقط صداش اٍند کٌ گفت

 چی شد؟ حالت خَبٌ؟_

 :ٍ نن بلند فریاد زدم
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ٌ يا افتادن_  .آرى خَبو، چیزی نشدى فقط جعب

ٌ ی تاسف برای دست ٍ  ٌ يای افتادى رٍی زنین چشو دٍختو ٍ سری بٌ نشان بٌ جعب
 .پاچلفتی بَدن خَدم تکَن دادم

ٌ ی صَرتی نیخ شدم چقدر این جعبٌ با این ! از رٍی چارپایٌ پایین اٍندم ٍ رٍی جعب
دستو بٌ . دٍبارى قلبو شرٍع بٌ تپیدن کرد. پاپیَن بزرگ سفید رٍش، برام آشنا بَد

. بٌ لباس سفید رنگ داخل جعبٌ چشو دٍختو! سهت جعبٌ رفت ٍ در جعبٌ باز شد
ٌ ی پیراين لباس عرٍس رفت لباس رٍ از تَی جعبٌ . دستو ناخَدآگاى رٍی ننجق يای یق

ٌ ام سر خَردى بَد کٌ . بیرٍن آٍردم ٍ رٍی تنو گرفتو نهی دٍنو کی اشک يام رٍی گَن
رٍبرٍی آینٌ ایستادم ٍ بٌ پیراين عرٍسی کٌ رٍبرٍی خَدم گرفتٌ ! گرناش رٍ حس کردم

 !بَدم نگاى کردم، این لباس چقد حرف برای گفتن داشت

*** 

این چند رٍز اخیر . دٍ يفتٌ از رفتن نًیار نی گذشت، خیلی دلو براش تنگ شدى بَد
خَدم رٍ با کتاب يای دانشگاى سرگرم . حتی بًو زنگ يو نزدى بَد ٍ دلو براش شَر نیزد

ٌ ی رٍبرٍم رٍ برای بار دٍم نرٍر نی کردم انا چیزی از نعنای کلهاتش . نی کردم صفح
از این درس نتنفربَدم، شاید يو بیشتر از استادش؛ ٍلی باید نعدل این . نهی فًهیدم

پس سعی کردم بٌ چیزای نحبت فکر کنو ٍ ذينو . ترنو رٍ ير جَر کٌ شدى باال نی بردم
صدای زنگ در باعخ . انا فکر نًیار یک جانیٌ يو تنًام نهی ذاشت! رٍ نتهرکز درس بکنو

صدای نانان .شد کٌ سرم رٍ از رٍی کتاب بردارم ٍ بٌ حیاط چشو بدٍزم؛ انا در باز نشد
 :اٍند کٌ گفت

 !؟ در باز نشد برٍ در رٍ باز کن!يستی_
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قفل در رٍ کشیدم ٍ نگايو رٍ ! چادر رنگی گل دارم رٍ رٍی سرم انداختو ٍ تا دم در رفتو
فقط با صدایی ! نهی دٍنستهو از خَشحالی باید چیکارکنو. بٌ چشهای طَسی اش دٍختو
 :کٌ بٌ جیغ شبیٌ بَد فریاد زدم

 !عزیزم؟! نًیار_

صدای نًربَنش . خندى رٍی لب ياش بٌ قدری قشنگ بَد کٌ دٍست داشتو بغلش کنو
 .تَی گَشو طنین انداز شد

 .قشنگو، چقدر خَشحالو کٌ نی بینهت، دلو خیلی برات تنگ شدى بَد_

انگار زندگی رٍ بًو دادى بَدند، جَن تازى ای تَی بدنو ! خندى از رٍی لبام پاک نهیشد
 .رسَخ کرد

 .دلو يزار راى رفت! چرا نن رٍ از خَدت بی خبر گذاشتی؟_

 !دستو خشک شد! نهی خَای بذاری بیام تَ؟_

 .بٌ چهدٍن تَی دستش نگاى کردم ٍ از جلَی در کنار رفتو

 !بفرنایید داخل يهسر نًربانو_

 .دستاش رٍ از يو باز کرد تا نن رٍ تَی آغَش بگیرى کٌ خَدم رٍ عقب کشیدم

ٌ ای برنی گردی_ یادت رفتٌ ينَز ! نحل اینکٌ ير ٍقت نیری خارج بٌ تنظیهات کارخَن
 نحرم نشدیو؟

 :خندى ی از تٌ دلی سر داد

 !نعذرت، اصال حَاسو نبَد_
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ٌ ی این زن _ کٌ حَاست نبَد آرى؟ اصال تَ ير ٍقت نیری خارج چی کار نی کنی؟ نکنٌ يه
 خارجی يا رٍ نی گیری تَ بغل؛ کٌ یادت رفتٌ؟

ٌ ات رٍ عشقٌ_  .غیرت زنان

لبخندی سهتش زدم ٍ نًیار رٍ کٌ از این حس حسادت نن، نٌ تنًا ناراحت نشدى بلکٌ 
. احساس غرٍر يو کردى، اٍن قدر عهیق خیرى نگاى نی کنو کٌ چشهاش رٍ از بر نیشو

صدای نانان نا رٍ از دنیای ساختگی خَدنَن با دیَاريایی از جنس عشق ٍ 
از اٍندن نًیار احساس . پنجرى يایی از نَع اعتهاد ٍ سقفی پر از آرانش بیرٍن آٍرد

نًیار با بابا ٍ يَنن رٍبَسی کرد ٍ درنَرد . خَشحالی کرد ٍ نا رٍ بٌ داخل دعَت کرد
سینی چایی بٌ دست در . اتفاقات پیش اٍندى تَی شرکت خارج برای بابا تَضیح داد

. حالی کٌ لبخند رضایت حاصل از برگشت نًیار رٍی لبام جا خَش کردى بٌ سهتش رفتو
استکان چایی داخل سینی رٍ برداشت ٍ لبخندی بٌ سهتو رٍٍنٌ کرد کٌ انگار کل 

 .خَشبختی دنیا تَی يهین لبخند زیباش جا شدى

ٍای کٌ چقدر دلو برای این نگايت تنگ شدى بَد، بٌ يهراى چایی يایی کٌ بَی _
 .بًارنارنج نیدن

تَ قَل بدى کٌ دیگٌ نری، نن يررٍز برات چایی با عطر بًارنارنج ! نَش جانت عزیزم_
 .درست نی کنو

چای رٍ بٌ لباش . جنس نگايش خاص بَد ٍ چشهان طَسی رنگش قَل ٍفاداری نیداد
ٌ ی سالن خیرى شد ٍ  نزدیک ٍ کهی از طعو چایی رٍ نزى کرد ٍ بعد بٌ چهدٍن گَش

بٌ سهت چهدٍن رفت ٍ اٍن رٍ ٍسط سالن گذاشت ٍ بٌ ! خندى ای رٍی لباش نشست
 .سهتهَن نگاى کرد

 !اگٌ قابل بدٍنید براتَن سَغاتی يای ناقابلی آٍردم_
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 !آقا نًیار این چٌ کاری بَد کٌ کردید؟ چرا خَدتَن رٍ بٌ زحهت انداختید: نانان

 .دستت درد نکنٌ پسرم؛ ٍلی تَقع نداشتیو بیفتی تَی زحهت: بابا

 .این حرفا چیٌ؟چیز قابل داری نیست: نًیار

ٌ ای رٍ بیرٍن آٍرد ٍ بٌ سهت نانان گرفت  .چهدٍن رٍ باز کرد ٍ از تَی اٍن بست

 !این يو تقدیو بٌ نادر زن عزیزم_

خَشحالی حاصل از این کٌ قرارى دخترش . نگاى نانان پر از رضایت ٍ تشکر بَد
ٌ ی صَرتش رٍ پر کردى بَد  .خَشبخت زندگی کنٌ، يه

 يهین کٌ سالنت برگشتی برای نا کافی بَد! دستت درد نکنٌ_

 !نانان بازش کن ببینیو داناد گرام برای نادر زن چی يدیٌ آٍردى: يستی

از داخل بستٌ کت ٍدانن . نانان دستی رٍی بستٌ کشید ٍ سعی کرد کٌ بستٌ رٍ باز کنٌ
دٍخت فَق العادى ی . نجلسی رٍ بیرٍن آرٍد ٍ با شَر ٍ شعف تهام بٌ لباس خیرى شد

نشکی با سنگ کاری شدى يای نايرانٌ لباس _لباس ٍ ترکیب رنگ عالی سبز یشهی
 .شیکی رٍ ساختٌ بَد

ٌ اش رٍ نحار داناد آیندى اش کرد ٍ نًیار  نانان نًایت تشکر ٍ خَشحالی خالصان
 :نتَاضعانٌ گفت

 !قابلی ندارى نبارکتَن باشٌ_

ننتظر بَد تا . دٍبارى دستش بٌ سهت چهدٍن رفت ٍ این بار چشهای يَنن برق زد
ٌ ای بٌ دستش بدى انا نًیار جعبٌ رٍ بٌ دست بابا داد ٍ گفت  :نًیار جعب

ٌ تَن رٍ نهی دٍنستو_  !انیدٍارم خَشتَن بیاد، راستش سلیق
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 :بابا جعبٌ رٍ گرفت

 !بیشتر از این خجالتهَن ندى نًیار جان؛ زحهت کشیدی_

رٍ بیرٍن آرٍد ٍ بًش  CK بابا جعبٌ رٍ باز کرد ٍ از داخلش ساعت نچی فلزی نارک
ساعت رٍ رٍی نچش بست ٍ با ! خیرى شد، این نگاى بابا یعنی کٌ خیلی دٍستش دارى

ٌ ی   .لبخند رٍ بٌ لبای نًیار آٍرد« خیلی قشنگٌ»جهل

ٌ ی بزرگی از تَی این چهدٍن سَغاتی بیرٍن آٍردى شد ٍ نًیار اٍن رٍ بٌ  این بار جعب
يَنن نگايش رٍ از جعبٌ بر نهی داشت ٍ ناباٍرانٌ بًش چشو ! سهت يَنن گرفت

 .دٍختٌ بَد

 این چیٌ؟_

ٌ  سال دیگٌ باید بری دانشگاى گفتو حتها الزنت نیشٌ! بازش کنی نی فًهی_  !دٍ س

ٌ ی نا از بًت  يَنن کاغذ کادٍی پَشیدى رٍی جعبٌ رٍ کنار زد ٍ این بار چشهای ير س
 !باز نَند

 نال ننٌ؟...این ...این_

 .نبارکت باشٌ_

نًیار . يَنن نتَنست احساساتش رٍ کنترل کنٌ ٍ خَدش رٍ تَی آغَش نًیار پرت کرد
يَننی کٌ قبل از این با نگايش بٌ . کٌ اصال تَقع چنین حرکتی رٍ از يَنن نداشت

نًیار نی فًهَند کٌ ازت خَشو نهیاد، حاال چنان نًیار رٍ تَی آغَش گرفتٌ بَد کٌ نًیار 
کو کو نًیار لب ياش ! حس نی کرد یٌ نفر دیگٌ این جَری احساساتی شدى ٍ خَشحالٌ

 :بٌ خندى باز شد ٍ رٍ بٌ يَنن گفت
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اگٌ نی دٍنستو با یٌ لپ تاپ این قدر حس دٍست داشتنت بًو زیاد نیشٌ زٍدتر این  _
 !کار رٍ نی کردم

ٌ ای شد! ٍ صدای خندى ی يهٌ نا تَی اتاق پیچید دلو . صدای تشکرات ٍ تعارفات يهًه
نًیار انگار نتَجٌ حس ! بی تاب شد از این کٌ نًیار برای نن چٌ سَغاتی آٍردى

! کنجکاٍی نن شد کٌ ير از گايی نگايی بٌ نن نی انداخت ٍ زیر زیرکی لبخندی نیزد
از !گردنو رٍ باال آٍردم تا داخل چهدٍن رٍ ببینو کٌ نگايو رٍی صَرتش نشست

 :کنجکاٍی نن خندى ش گرفت ٍ نن بیشتر از این طاقت نیاٍردم ٍ گفتو

 پس سَغاتی نن کَ؟_

فقط ببخشید کٌ ! عشق قشنگو نن کٌ بًت گفتٌ بَدم خَدم رٍ برات سَغاتی نیارم_
 !رٍبان نیاٍردم دٍر خَدم بپیچَنو

 :نعترضانٌ گفتو

 ِا نًیار شَخی نکن دیگٌ، یعنی برای نن سَغاتی نیاٍردی؟_

 :بٌ لبًای آٍیزان شدى ام نگايی انداخت

 .سَغاتی شها يو نحفَظٌ! يستی نن_

ٌ ی  ٌ اش رٍ نشنیدم، شاید يو « يستی نن»فکرم رٍی کله ٌ ی جهل قفل شد ٍ دیگٌ بقی
دٍست داشتو کٌ تا ابد . نهی خَاستو کٌ بشنَم؛ چقدر این کلهٌ رٍ قشنگ ادا نی کرد

 !تا باٍرم بشٌ کٌ تا ابد يستی اش نی نانو" يستی نن"بشینو ٍ اٍ ير بار تکرار کنٌ

ٌ ی بزرگ صَرتی رٍ بیرٍن آٍرد ٍ چشو نن خیرى بٌ پاپیَن سفید  از داخل چهدان جعب
 .رنگش نَند
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. نی خَاستو جعبٌ رٍ از دستش بگیرم کٌ جعبٌ رٍ عقب کشید. جعبٌ رٍ بٌ سهتو گرفت
 :نبًَت نگايش کردم کٌ گفت

 !اٍل چشهاتَ ببند_

 :ٍ نن نعترض از این يهٌ سرکار گذاشتنو چشو يام رٍ بستو

 !سرکاریٌ دیگٌ؟_

 !نٌ خیر_

چشو يام رٍ کٌ باز کردم با دیدن لباس سفید زیبایی کٌ نحل ناى تَ شب سیاى 
این لباس، قرار بَد کٌ رٍزی رٍی تنو بشینٌ ٍ نن عرٍس . نی درخشید ذٍق زدى شدم

ٌ ی لبای پر از سنگ يای دٍختٌ شدى بَد ٍ داننش پف ٍ از ! تنًا عشق زندگی ام بشو یق
چقدر جالب کٌ آستین يای تَری يو داشت ٍ گیپَر . بًترین پارچٌ استفادى شدى بَد

بٌ قدری قشنگ بَد کٌ حس کردم . خَش طرحی کٌ تا بٌ حال شبیًش رٍ ندیدى بَدم
 !این زیباترین لباس عرٍس دنیاست

برای خرید سَغاتی يا از نايک يو کهک گرفتو، با يو رفتیو بازار از پشت ٍیترین یٌ _
نغازى ی شیک لباس عرٍس، این لباس بدجَر چشهو رٍ گرفتٌ بَد یٌ لحظٌ تَ رٍ تَی 

این لباس تصَر کردم ٍ بعد از شَق، تک تک سلَل يای بدنو بٌ لرزى افتادى بَدن، بٌ 
نايک ! نايک گفتو کٌ ای کاش يستی اینجا بَد ٍ این لباس رٍ تَی تنش نی دیدم

 .يو پیشنًاد داد کٌ این لباس رٍ برات بخرم تا شب عرٍسی نَن تَی تنت ببینو

چشهاش حرف قشنگی نی زد، کلهاتش حرف دلو رٍ زدى بَدن ٍ با تصَر این کٌ یک رٍز 
نن در این لباس بٌ نًیار چشو نی دٍزم ٍ بٌ زندگی با اٍن جَاب نحبت نیدم سر تا پا 

 .غرق شادی شدم
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 :گَی حبابی شکلی رٍ يو بٌ سهتو گرفت ٍ گفت

نگاى کن ! این دختر خانو ٍ آقا پسر داخلش يو نن ٍ تَییو! این يو نال شهاست_
 .تازى نَزیک يو نی خَنٌ بذار کَکش کنو! چقد قشنگٌ

صدای قشنگ نَزیک نالیو تَی گَشو پیچید ٍ نن رٍ با خَدش برد بٌ آیندى ای زیبا در 
ٌ ایو ٍ خیرى بٌ يو دیگٌ جهالت عاشقانٌ  ٌ ای کٌ تنًا نن ٍ نًیار کنار يو نشست خان

 .نیگیو

از ٍقتی کٌ نًیار اٍند پاپیچ بابا شدى بَدکٌ نن ير چی زٍدتر باید با يستی ازدٍاج 
گفتٌ بَد کٌ دیگٌ تحهل دٍری اش رٍ ندارم ٍ باید بٌ عقد يو دیگٌ در بیایو؛ انا بابا ! کنو

نخالف بَد ٍ نصهو بَد کٌ شها يا ينَز بٌ خَبی يو دیگٌ رٍ نشناختید ٍ ينَز برای 
ٌ ياتَن زٍدى انا نًیار رٍی حرفش پافشاری نی کرد ٍ ! عقد کردن ٍ سیاى کردن شناسنان

يررٍز با این بًانٌ بٌ خانٌ نی اٍند ٍ حرف ياش رٍ دٍبارى تکرار نی کرد ٍ بابا يو نصرانٌ 
 :جَاب رد نی داد ٍ نی گفت

 !تا يستی درسش رٍ تهَم نکنٌ اجازى نهیدم کٌ عقد کنید_

 :نی گفت

 !يهین کٌ اجازى دادم نانزد کنید باید خدا رٍ يو شکر کنی_

نًیار بٌ نانان نتَسل شد ٍ از نن يو خَاست کٌ با بابا صحبت کنو؛ انا باز يو کار 
باالخرى با اصراريای نانان ٍ صحبت از این کٌ دیگٌ بیشتر از این خَبیت . ساز نبَد

ندارى کٌ نانحرم بهَنن ٍ نگاى ياشَن بٌ يو دیگٌ يو گنايٌ ٍ تَی اٍن دنیا شها باید 
 .کهی راضی شد! جَاب این نگاى يا رٍ بدید
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حرف يای نانان نحل آب رٍی آتیش بابا رٍ نرم کرد ٍ یک ناى بعد رضایت داد کٌ نن ٍ 
نانان نی گفت کٌ تا جًیزیٌ کانل بشٌ ٍ خَنٌ آنادى بشٌ حداقل باید ! نًیار عقد کنیو

ٌ ی کار يا رٍ خَدنَن  تا چند ناى دیگٌ صبر کنیو؛ انا نًیار گفت کٌ نن ٍ يستی يه
ٍ دقیقا يهین طَر يو شد يردٍ تا با يو انگشتر يای عقد رٍ انتخاب ! انجام نیدیو

نَبت آرایشگاى، دیدن تاالر، خرید خَنٌ کٌ خَد نًیار انجام داد ٍ نن رٍ حسابی . کردیو
غافلگیر کرد ٍ حتی ٍسایل  داخل خَنٌ رٍ يو خرید ٍ اجازى نداد کٌ نانان حرف از 

ٌ ی نًربَن زندگیو چَب جادٍییش رٍ تَی يَا چرخَندى ! جًیزیٌ بزنٌ انگار کٌ فرشت
بَد ٍ کل زندگیو رٍ در عرض دٍ يفتٌ تغییر دادى ٍ شاید بًترى کٌ بگو بًو يدیٌ دادى 

 !بَد

با خستگی ناشی از این يهٌ پیادى رٍی ٍ دیدن تاالر ٍ آرایشگاى ٍ دیدن کارت دعَت 
نانان ٍ بابا برای خریديای خَنٌ، بازار رفتٌ بَدن ٍ ! عرٍسی ير دٍ رٍی نبل ٍلَ شدیو

ٌ ی خَدش برای خَندن درس ٍ تست کنکَر کتابخَنٌ رفتٌ بَد؛ انا  يَنن يو بٌ گفت
 !نن بعید نی دٍنستو کٌ يَنن از این کاريا بکنٌ

نًیار دستش رٍ رٍی پشتی کاناپٌ گذاشت ٍ چشهای طَسی اش رٍ تَی قًَى ای 
يردٍ خستٌ بَدیو؛ انا بٌ ! چشهام غرق کرد؛ خندى ی رٍی لبش تَی چشهاش يو بَد

 .قدری این نگاى برام شیرین بَد کٌ انرژی گرفتو

 !نن برم یٌ چیزی بیارم بخَریو_

 .پاشدم برم کٌ صدای شیرینش تَی گَشو پیچید

 .دٍتایی یٌ چیزی درست نی کنیو نی خَریو! بذار ننو بیام_



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  295  

در یخچال رٍ باز کردم ٍ نگاى عاقل اندر سفیًی بٌ . با يو دیگٌ بٌ آشپزخَنٌ رفتیو
ٌ يای خالی یخچال نگاى کرد. نحتَیاتش انداختو . نًیار پشت سرم ایستاد ٍ بٌ قفس

 .ناانیدانٌ بٌ عقب نگاى کردم، چشهای خندٍنش بًو نی گفت کٌ اشکالی ندارى

 !انگار قحطی اٍندى تَی آشپزخَنٌ! نانان ٍ بابا تازى انرٍز برای خرید رفتن بازار! يَف_

 .ينَز انیدی يست! نٌ_

ٌ ی اٍل یخچال برد ٍ دٍتا از تخو نرغ يای داخل قفسٌ رٍ  دستش رٍ بٌ طرف طبق
 .بیرٍن آٍرد ٍ جلَی نن گرفت

 .یٌ غذای خَشهزى، دستپخت شَير گرام نیل نی فرنایید_

 .خندى ای رٍی لبو نقش بست

 .تخو نرغ رٍ کٌ يهٌ بلدن، اگٌ راست نیگی فسنجَن بپز! آقای شَير_

 .حاال ببین! االن یٌ تخو نرغی برات نی پزم کٌ انگشتات رٍ يو بخَری_

 !احیانا کهک کٌ نهی خَای_

 :بادی بٌ غبغب انداخت ٍ گفت

 !نٌ نن خَدم یٌ پا سر آشپزم بٌ دستیار يو نیاز ندارم_

ٌ ای باال انداختو ٍ رٍی صندلی داخل آشپزخانٌ نشستو ٍ بٌ حرکاتش نگاى کردم . شَن
دستش رٍ پشت سرش گذاشت ٍ بٌ جا ظرفی . تخو نرغ يا رٍ رٍی کابینت گذاشت

نگاى انداخت؛ بعد يو کابینت کنار اجاق گاز رٍ باز کرد با نگاى گربٌ ی شرک بًو چشو 
 .باال انداختو" چی شدى؟"ابرٍم رٍ بٌ نعنای ! دٍخت
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ٌ ش بانزى شدى بَد يو نهی خَاست کو بیارى ٍ يو اینکٌ ناچار بَد ازم چیزی رٍ . قیاف
 .بپرسٌ

 .فقط نايیتابٌ رٍ پیدا نهی کنو! نٌ نشکلی نیست_

 :صداش رٍ تقلید کردم ٍ رٍ بًش گفتو

 !نیاز بٌ دستیار ندارم_

از رٍی صندلی بلند شدم ٍ نايیتابٌ رٍ . خندید ٍ نَيای تَی پیشَنیش رٍ کنار زد
شبیٌ دکتريای داخل اتاق عهل ير دفعٌ یٌ چیزی رٍ ازم ! بیرٍن آٍردم ٍ بٌ دستش دادم

 .نی خَاست

 رٍغن؟_

 !بفرنایید_

 کاسٌ؟_

 !بفرنایید_

 نهک؟_

 !بفرنایید_

ٌ ی بعد . با قاشق تخو نرغ يای داخل کاسٌ رٍ بًو زد ٍ داخل نايیتابٌ ریخت چند دقیق
 :يو دستش رٍ رٍی پیشَنیش کشید ٍ گفت

 !عهل سختی بَد_

خندى ی لب ير دٍنَن بٌ خاطر خَشحالی تٌ دلهَن بَد ٍ لبریز از زندگی پر از آرانشی 
 !کٌ يهٌ رٍ ندیَن ٍجَد نًیار بَدم
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ٌ ی ناستی رٍ کنار سفرى گذاشتو نگايی بٌ سفرى ی . سفرى رٍ رٍی نیز پًن کردم ٍ کاس
 .پًن شدى رٍی نیز انداخت ٍ با یٌ حرکت سفرى رٍ جهع کرد ٍ بٌ سهت سالن رفت

 کجا نیری؟! نًیار_

ٌ ی خَشهزى نَن رٍ رٍی زنین بخَرم! بیا اینجا_ اٍى پیاز يو یادت ! دٍست دارم عصرٍن
 .نرى

 !پیاز؟_

سفرى رٍ رٍی زنین پًن کردى بَد ٍ حتی اجازى نداد ! سری تکَن دادم ٍ بٌ سهتش رفتو
ٌ ی تخو نرغ چشو دٍختٌ . کٌ تخو نرغ رٍ تَی بشقاب بریزم کنار سفرى بٌ نايیتاب

پیاز . لبخند شیطَنی رٍی لباش خَنٌ کرد! کنارش نشستو ٍ پیاز رٍ بٌ دستش دادم.بَد
! رٍ از تَی دستو گرفت ٍ رٍی سفرى گذاشت ٍ با یٌ حرکت نشتش رٍ رٍی پیاز فرٍ برد

ٌ ی داخلی پیاز بیرٍن اٍند ٍ با شدت بٌ دیَار خَرد دیگٌ از خندى نهی تَنستو ! حلق
 .نًیار يو دست کهی از نن نداشت ٍ با صدای بلند نی خندید. جلَی خَدم رٍ بگیرم

 نگٌ نباید خَرد بشٌ؟! نن نهی دٍنو چرا اینجَری شد_

ٌ ای از تخو نرغ ٍ پیاز رٍ بٌ سهتو گرفت ٍ نن با اشتًا اٍن رٍ جَیدم ٍ بٌ جرئت  لقه
 .نی تَنو بگو خَشهزى ترین غذایی بَد کٌ تا بٌ حال تَی عهرم خَردى بَدم

 يستی جان؟_

 جان دلو؟_

 یٌ چیزی رٍ نی دٍنستی؟_

 چی؟_
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 !این کٌ عاشقتو_

ٌ ی زندگی نن_  !ننو عاشقتو، يه

*** 

دٍر خَدم نی چرخیدم ٍ با . اشک انَن نهی داد کٌ بٌ لباس عرٍسی تَی آینٌ نگاى کنو
 :اشک زنزنٌ نی کردم

 عاشقتو، عاشقتو_

ٌ يای ریختٌ شدى رٍی زنین نگاى ! پام رٍی چیزی فرٍ رفت ٍ صدای آخو بلند شد بٌ جعب
ٌ ی نشکی رنگی کٌ برعکس شدى بَد رٍ از رٍی زنین برداشتو. کردم جسهی طالیی . جعب

خدای ! تَی چشهو برق زد؛ دست بردم ٍ گردنبند طالیی رنگ رٍ از رٍی زنین برداشتو
این چقدر شبیٌ يهَن گردنبند بٌ شکل ...این يهَن...این گردنبند طالیی...نن این

پشت گردنبند رٍ نگاى کردم ٍ با دیدن اسو ...انا! قلبیٌ کٌ نًیار بًو يدیٌ دادى بَد
ٌ ی ! نٌ این انکان ندارى! يستی کٌ خَش تراش، حکاکی شدى، قلبو ایستاد يه

یادگاری يای نًیار اٍن شب تَی آتش ٍسط حیاط دٍد شد ٍ بٌ خاکستر تبدیل شد؛ انا 
ٌ يای دیگٌ رفتو ٍ بازشَن کردم  این .این گردنبند این جا چی کار نی کنٌ؟ بٌ سهت جعب

 !نٌ! انکان نداشت

با صدای بلند شدن گریٌ ٍ يق يق يای شدیدم، يَنن سراسیهٌ تَی چارچَب در 
ٌ يای ریختٌ شدى رٍی زنین ٍ لباس عرٍسی داخل دستو ٍ گردنبند  ایستاد ٍ بٌ جعب

بٌ دیَار کنارش تکیٌ زد ٍ بٌ حال زارم نگاى ! طالیی کٌ حاال بٌ قلبو فشردنش نگاى کرد
ٌ ام تشدید پیدا کرد ٍ با صدای بلند گفتو! کرد  :صدای گری

ٌ ی اٍن ٍسایلی کٌ اٍن _ این یعنی چی يَنن؟ این گردنبند چرا ينَز سالهٌ؟ چرا يه
 شب بابا بٌ آتیش کشید االن این جاس؟
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يَنن کنارم نشست ٍ با یکی از دستاش پشت کهرم رٍ گرفت ٍ با دست دیگری يو 
 .دست يای یخ کردى ام رٍ تَی نشت يای بزرگش جا داد

 !آرٍم باش عزیزم_

ٌ جَری ازم نی خَای کٌ آرٍم باشو؟ اینا ینی چی يَنن؟_ ٌ جَری آرٍم باشو؟ چ  چ

گذاشتٌ رفتٌ خارج ٍ ! استغفراهلل...یک يفتٌ از زنانی کٌ فًهیدى بَدیو اٍن نرتیکٌ ی _
! عرٍسی کردى نی گذشت، حال تَ ير رٍز بدتر نیشد، دیگٌ نهی دٍنستیو کٌ چیکار کنیو

نٌ کالسای دانشگايت رٍ ! نٌ غذای درست ٍ حسابی نی خَردی ٍ نٌ حرف نی زدی
ٌ نَن نگرانت بَدیو؛ انا کاری از دستهَن بر نهی اٍند کٌ برات انجام بدیو! نی رفتی ! يه

ٌ ی تَ رٍ نی خَرد ٍ گریٌ نی کرد بابا دیر نی اٍند خَنٌ، کهرش . نانان ير رٍز غص
تَ خَدت رٍ تَی اتاق حبس کردى بَدی ٍ فقط . خهیدى شدى بَد ٍلی يیچی نهی گفت

ٌ يایی کٌ نًیار بًت دادى بَد خیرى شدى بَدی  !بٌ يدی

اٍن شب بابا خیلی عصبانی بَد، نحل اینکٌ عهَ رٍزبٌ کلی بًش حرف زدى بَد کٌ چرا 
قبل از اینکٌ بخَاید عقد کنید نا رٍ خبر نکردید تا بیشتر تحقیق کنیو ٍ نن يستی رٍ 

خالصٌ کٌ ٍقتی ! برای طايا نی خَاستو ٍ تَ با این کارات زندگیش رٍ بٌ آتیش کشیدی
فًهید تَ ينَز تَی اتاقتی ٍ نهی خَای بیای بیرٍن عصبی شد ٍ بعدش يو اتفاقاتی کٌ 

ٌ ی ٍسایل رٍی زنین رٍ برداشت ٍ تَی حیاط  خَدت بًتر نی دٍنی ٍ بعد يو يه
ٌ يای خالی رٍ کٌ تَی حیاط ریختٌ بَد رٍ  ریخت؛ انا اٍن يا رٍ آتیش نزد، اٍن جعب

آتیش زد، فقط نی خَاست کٌ این جَری تَ از تَی بًت این اتفاق بیرٍن بیایی ٍ یکو 
 !بٌ خَدت بیای

ٌ ی اٍن ٍسایل  رٍ سَزٍندى انا بعدا نتَجٌ شدیو کٌ  نا يو اٍل فکر نی کردیو کٌ بابا يه
ٌ ی اٍن ! فقط نی خَاستٌ تَ این طَری فکر کنی تا بتَنی فرانَشش کنی بَدن يه

 !ٍسایل، خاطراتش رٍ برات زندى نی کرد ٍ تَ يرگز نهی تَنستی بٌ خَبی فکر کنی
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ٌ ی خاطراتو رٍ بسَزٍنٌ باید . باید نی دٍنستو کٌ بابا نًربَن تر از اٍنیٌ کٌ بخَاد يه
نن نباید در ! نی فًهیدم کٌ بابا يیچ ٍقت قصد اذیت کردن نن رٍ ندارى ٍ فقط نگرانهٌ

 !نَرد بابا قضاٍت نی کردم

ٌ يای افتادى رٍی زنین خیرى شدم حتی با ٍجَد اینکٌ ازشَن ! اشکو سرازیر شد ٍ بٌ جعب
 .دٍر بَدم انا خاطرات نًیار يرگز نن رٍ ريا نکردن

*** 

عاقد بار دیگٌ تکرار .   بٌ قرآن تَی دستو خیرى شدم. صدای عاقد نن رٍ از فکر بیرٍن اٍرد
 :نی کنٌ

 سرکار خانو يستی يهتیان، آیا بندى ٍکیلو؟ _

سرم رٍ کهی باال آٍردم ٍ بٌ يجَم نًهَن يای داخل . دلو بی تاب تَی سینٌ نی کَبید
سرد شدن دست يام رٍ بٌ ٍضَح حس کردم ٍ با صدایی کٌ تنًا خَدم . اتاق نگاى کردم

 :ٍ يهسرم ٍ عاقد نی شنید گفتو

 .بلٌ... با اجازى بزرگتريا _

تَر سفید عرٍسی از رٍی صَرتو کنار . صدای دست زدن ٍ کل کشیدن گَش خراش شد
از این . رفت ٍ چًرى ی شَيرم رٍ با ٍضَح دیدم؛ نَيای سفیدش بیشتر بٌ چشهو اٍند

ٌ ی چشهش بیشتر نشخصٌ دستی بٌ . فاصلٌ چرٍک يای نشستٌ رٍی پیشَنی ٍ گَش
دٍست . کراٍات نشکی رنگش کشید ٍ يهچنان چشو يای نیشی رنگش رٍ بًو دٍختٌ

ای کاش نی تَنستو، ای کاش نی تَنستو بگو کٌ نن . دارم بٌ عاقد بگو کٌ پشیهَن شدم
ٌ ای تَی قلبو جا گرفتٌ. این نرد رٍ نهی خَام انا ... ای کاش نی تَنستو بگو نرد دیگ

 !ندای درٍنو نیگٌ کٌ خیلی دیرى
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دست بزرگ ٍ چرٍکیدى ش رٍ رٍی دست يای ظریف ٍ یخ کردى م گذاشت ٍ اٍن يارٍ بًو 
 !نی خَاستو يهین جا عق بزنو از این حس عذاب آٍر. فشرد

ٌ  جان _  !خیلی دٍستت دارم نرضی

ٌ الی دندٍن يای کلید شدى م غریدم. چشو يام رٍ درشت ٍ با بًت نگايش کردم  :از الب

 !نن يستی ام _

 :خندى ی زشتی رٍی لب ياش نشست ٍ این بار نصهو تر گفت

ٌ ی نن نی نَنی _  !تَ تا ابد نرضی

لب يام رٍ تکَن نیدم تا جَابش رٍ این بار با فریاد بدم کٌ نانان ٍ بابا کنارم 
 :يردٍ بايو نی گن. نی ایستن

 !خیلی بًو نیاید! خَش بخت بشی دخترم _

! نی خَا ستو اعتراض کنو، نی خَاستو بگو کٌ ازش نتنفرم، انا لب يا م تکَن نهی خَرد
 :آریا کنار گَشو با خشو گفت

 !نهی ذارم یٌ آب خَش از گلَت پایین برى _

زيرا . این بار دٍست دارم کٌ جَابش رٍ نحکو بدم انا باز يو لب يام تکَن نخَردن
 .احسان با تهسخر نگايو کرد. بازٍی احسان رٍ فشردى ٍ بٌ سهتهَن اٍندن

 بٌ نن عالقٌ پیدا نکردی کٌ حاال با یٌ پیرنرد پَلدار ازدٍاج کنی؟ _

 :بٌ زيرا اشارى کرد

 فکر کردی اگٌ با نن ازدٍاج نکنی دیگٌ نهی تَنو عاشق بشو؟ _
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حتی اسهش رٍ ! آى. بٌ چًرى ی خندٍن آقای صالحی کٌ حاال داناد این نحفلٌ نگاى کردم
نن رٍ نحکو تَ آغَشش گرفت ٍ ! ای کاش خَدش رٍ يو از یاد ببرم! يو بٌ یاد نهیارم

نن بٌ زٍر نی خَاستو کٌ از حصار دستاش ٍ بَی تیز عطرش خالص بشو انا حتی تَان 
ٌ ی نجات زندگی م ! چٌ قدر ضعیف ٍ ناتَان شدم! این کار رٍ يو نداشتو ای کاش فرشت

ٌ ای خشک شد. پیداش نیشد نٌ این ! چشو يام رٍی چشو يای طَسی رنگ نرد غریب
قلبو، گرٍپ گرٍپ تَی ! چشو يا غریبٌ نیستن، این چشو يا بَی آشنایی دیرینٌ نیداد

ٌ م نیزد ای کاش این حصار دست يای ! دست يام دٍبارى سرد شدن ٍ بدنو یخ کرد. سین
 !غریبٌ باز نیشد تا نن بٌ اٍن آشنا برسو

دریغ، کٌ چشو يای پر از حسرتش رٍ بٌ چشو يای قًَى ای اشک بارٍنو دٍختٌ ٍ 
ای کاش نی تَنستو بگو کٌ ينَز يو ! نهی تَنو جَاب این طَسی يای نًربَن رٍ بدم

عاشقشو، ای کاش نی تَنستو بگو کٌ این نردی کٌ يهٌ فکر نی کنن شَيرنٌ، از صد تا 
ٌ ترى  :نزدیک تر اٍند ٍ با صدای تحلیل رفتٌ گفت! غریبٌ يو غریب

تَ قَلهَن رٍ یادت رفت؛ تَ بٌ نن قَل دادی کٌ يیچ ! در حقو نانردی کردی يستی _
 !ٍقت فرانَشو نکنی

! نی خَاستو بًش بگو کٌ نن ينَز يو فرانَشت نکردم، انا لب يام تکَن نهی خَرد
 !لعنت بٌ این بدنی کٌ يیچ کدٍم از اعضاش بٌ فرنان نن عهل نهی کنٌ

ٌ م رٍ دٍبارى بٌ دست آٍردم ٍ خَدم رٍ . نًیار عقب گرد کرد ٍ برگشت تَان از دست رفت
بلند فریاد . بٌ سهت نًیار دٍیدم؛ انا تَجًی نکرد. از حصار دست يای غریبٌ خارج کردم

 !نًیار، نرٍ: زدم

*** 
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دستو رٍ رٍی . چشو يام رٍ باز کردم ٍ با دیدن تاریکی اتاق، نفسی آسَدى کشیدم
رٍی تخت نشستو ٍ لیَان آب رٍی نیز رٍ الجرعٌ سر . پیشَنی خیس شدى م گذاشتو

 !کشیدم

 !بٌ ساعت نشستٌ رٍی دیَار نگاى کردم؛ ساعت پنج ٍ نیو بَد

با دٍ تا ! حتهًا االن برای نهاز بیدار شدى. گَشیو رٍ برداشتو ٍ شهارى ی نبینا رٍ گرفتو
 .بَق نهتد، صدای يراسَنش تَی گَشی پیچید

 چی شدى يستی؟ حالت خَبٌ؟ _

 .آرى نن خَبو نگران نباش _

 اتفاقی افتادى؟ _

 نٌ، فقط نی تَنی يهین االن بیای این جا؟ _

 يستی تَ حالت خَبٌ؟نی دٍنی ساعت چندى؟ _

 !خَايش نی کنو ير طَر شدى بیا. آرى، ٍلی باید از یٌ چیزی نطهئن بشو _

 !پاشَ برٍ نهازت رٍ بخَن بعد يو بگیر بخَاب! بابا تَ خَاب زدى شدی _

 ٍای نبینا، تَ رٍ خدا نسخرى بازی در نیار، نی تَنی بیایی یا نٌ؟ _

 .بذار ببینو چی نیشٌ! از دست تَ _

 .زٍدتر خَدت رٍ برسَن _

 !باشٌ فعال _
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ٌ ی کتابو برداشتو ٌ ای بٌ جلد . سالم نهازم رٍ دادم ٍ قرآن رٍ از تَی قفس بـ ـَس
چٌ قدر آرانش داشت این کتاب الًی ٍ چٌ قدر دٍر شدى . آبی رنگش زدم ٍ رٍبرٍم گرفتو

 !بَدم از این آیات الًام بخش

ٌ ای رٍ باز کردم ٌ يای کتاب گذاشتو ٍ صفح اٍلین آیٌ رٍ خَندم ٍ . دستو رٍ بین صفح
 !دیگٌ اشک  انَن نداد کٌ تا پایان صفحٌ چشو يام آیات رٍ بٌ درستی ببینن

ٍَ َعَلی اهلِل  ن َبعِدِى  ٍَ ِان َیخُذلُکو َفَهن َذا اِلذی َینُصُرُکو نِّ ِان َینُصرُکُو اهلُل َفاَل غاِلَب َلُکو 
کَِّل الُهَِننَین ََ  ( سَرى آل عهران160آیٌ )َفلَیَت

اگر خدا شها را یاری کند، يیچ کس بر شها چیرى ٍ غالب نخَايد شد ٍ اگر شها را 
ٍاگذارد، چٌ کسی بعد از اٍ شها را یاری خَايد داد؟ ٍ نَننان باید فقط بر خدا تَکل 

 .کنند

خدایا، اگٌ کٌ تَ دستو رٍ نگیری کٌ نن نهی تَنو نفس بکشو؛ خدایا اگٌ تَ بًو کهک 
دست نن بی پناى رٍ ٍل ! خدایا قربَن بزرگی ٍ کرنت. نکنی کٌ نن نهی تَنو کاری بکنو

خدایا تَکل . کٌ بٌ جز تَ پشتیبانی ندارم! این بندى ی گـ ـناى کارت رٍ ريا نکن! نکن
اگٌ صالح نی دٍنی ٍ نصلحت این سرنَشت نن رسیدن بٌ عشق . نی کنو بٌ خَدت

اگٌ کٌ صالح زندگیو تَ نرسیدنٌ، کهکو کن ... زندگیهٌ، کهکو کن تا بًش برسو ٍ اگٌ کٌ
 ...کهکو کن! خدایا تنًا بٌ رضای تَ راضی ام! کٌ بٌ دست فرانَشی بسپارنش

ٌ ای کٌ برام حکو بَدن نًیار  جانهازم رٍ جهع کردم ٍ رٍی نیز گذاشتو کٌ نگايو رٍی نان
ٌ ای رٍی کلهاتش زدم، چقدر قشنگ حرف . رٍ داشت نیخ شد نانٌ رٍ برداشتو ٍ بـ ـَس

 !دلو رٍ زدى بَد

تهام یک شنبٌ را، نصهو ٍ . شنبٌ، با تصهیو دٍبارى برای فرانَش کردنت، آغاز نی شَد»
صبح . دٍشنبٌ از صدای پای خاطرى ای دٍر، نلتًب نی شَد. نغرٍر، بٌ تَ فکر نهی کنو
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ٌ شنبٌ، چشو يایو با یک عالهٌ دلگیری باز نی شَد چًارشنبٌ يیچ کدام از کاريا، . س
عصر پنج شنبٌ، خالی ٍ الکی خَش نی گذرد ٍ غرٍب جهعٌ را؛ بغض . خَب پیش نهی رٍد

 ...نبَدنت تکهیل نی کند

 ...نی دانو شب کٌ از راى برسد، شنبٌ را برای دٍبارى فرانَش کردنت بًانٌ خَايو کرد

ٌ يایو شدى ای؟  يیچ نی دانی تَ نالک يفت

 :نی خَايو بٌ تَ بگَیو

 «...يستی ام را بگیر انا يستی ام را نٌ

صدای گَشی تلفنو بلند شد، گَشی قدیهی م رٍ کٌ حاال جای گَشی لهسی ندل باالم رٍ 
 .گرفتٌ بَد رٍ جَاب دادم

 .نن پشت درم در رٍ باز کن! الَ يستی _

 .باشٌ باشٌ اٍندم _

ٌ يام انداختو ٍ بٌ يَای سرد پاییزی دم صبح، صبح بخیر  شنل بافتنی م رٍ رٍی شَن
در رٍ آرٍم باز کردم ٍ خیلی آرٍم ٍ بی صدا، جَری کٌ کسی بیدار نشٌ، با يو دیگٌ ! گفتو

بستٌ شدن در ! نشکی ش نَج نیزد-نگرانی تَی چشو يای قًَى ای. ٍارد اتاق شدیو
اتاق، نصادف شد با يجَم سَال ياش کٌ نطهئنًا تا االن يو خیلی خانَنی کردى بَد ٍ 

 .چیزی نپرسیدى بَد

يهٌ چیز رٍ . یٌ نفس عهیق بکش، یٌ کو يو بشین تا خستگیت در بیاد! خیلی خب _
 .نیگو

ٌ سینٌ نشست ٍ با لحنی دلخَرانٌ گفت  :دست ب
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ٌ ای اٍندم؟نی دٍنی با چٌ زحهتی تاکسی گرفتو؟نی دٍنی با چٌ  _ نی دٍنی با چٌ عجل
! فکر ٍ خیال يایی خَدم رٍ این جا رسَندم؟ حاال سرکار خانو نیگٌ بشین استراحت کن

 !تَ آخر ننَ نی کشی نن نی دٍنو! زٍد بگَ ببینو

 حاال کهکو نی کنی؟! خیلی خب تسلیو _

 تَ جَن بخَاى، کیٌ کٌ ندى؟-

*** 

 !نگٌ نی خَای آپَلَ يَا کنی؟ قرارى تا شرکت بری دیگٌ! َاى نبینا _

ٌ  يا! اٍن يو بدٍن چادر! تا شرکت _  !نخت تاب برداشت

نبینا جان، عزیز دل بندى، فقط تا ایستگاى اتَبَس پیادى نیری بعد از اٍن يو سَار  _
 !اتَبَس نیشی تا برسی بٌ شرکت، يهین

ٌ ی عهَنی بشو کٌ  _ خب دیگٌ چی؟ دیگٌ يهینو نَندى کٌ بدٍن چادر سَار یٌ ٍسیل
 !يهٌ نردم نن رٍ این جَری ببینن

تَی تن تَ يو کٌ زار نیزنٌ، رٍسریت ! تَ کٌ این نانتَی قًَى ای بلنِد نن رٍ پَشیدی _
 !رٍ يو کٌ تا رٍی ابرٍيات کشیدی پایین، این قدر بًَنٌ نیار دیگٌ

 !این يهٌ سال چادر سر کردم کٌ انرٍز بذارنش کنار؟ نچ نن بدٍن چادرم جایی نهیرم _

چادرت رٍ بذار تَ کیفت، تَی شرکت کٌ ! ٍای تَ آخرش ننَ جٍَن نرگ نی کنی _
 !تَ رٍ خدا یٌ انرٍز رٍ با نن راى بیا، تا آخر عهرم نَکرتو! رسیدی سرت کن

 آقا اصال با چادر نیرم نگٌ چٌ اشکالی دارى؟ _
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برٍ دیگٌ جَن نن ! آخٌ نن کٌ چادر نهی پَشو! ٍای نبینا تَ کٌ این قدر خنگ نبَدی _
 !بًَنٌ نتراش دیر شد

ٌ الی در رفتنش رٍ نگاى کردم ٌ ای طَل ! بٌ زٍر از در حیاط بیرٍنش کردم ٍ از الب چند دقیق
فکر کنو زیادی تَی تَيو ٍ خیاالت بَدم، نحل این کٌ اشتباى . کشید ؛ٍلی خبری نشد

نی خَاستو برگردم کٌ نتَجٌ نردی شدم کٌ کنار دیَار آرٍم ٍ با احتیاط حرکت ! نی کردم
. بالفاصلٌ بعد از رفتنش، در حیاط رٍ باز کردم ٍ با فاصلٌ ازش، قدم برداشتو. نی کرد

نبینا از این فاصلٌ نشخص بَد کٌ سرش رٍ پایین گرفتٌ بَد ٍ سعی داشت قدم يای 
شالو رٍ رٍی صَرتو گرفتو کٌ کسی نن رٍ نبینٌ ٍ نرد ناشناس کٌ بٌ ! سریعی بردارى

يهین کٌ نبینا بٌ . دنبال نبینا نی رفت ٍ چًارچشهی نراقبش بَد رٍ تعقیب کردم
اٍل نبینا ٍارد اتَبَس شد ٍ پشت سرش . ایستگاى اتَبَس رسید، اتَبَس يو رسید

يهین کٌ نی خَاستو سَار اتَبَس بشو، حرکت کرد ٍ نن رٍ جا . يو نرد ناشناس
 .گذاشت

در عین ناانیدی، تاکسی جلَی پام ایستاد ٍ نن با سرعت، سَار شدم ٍ ازش خَاستو 
 .گَشیو رٍ برداشتو ٍ بٌ نبینا زنگ زدم! کٌ دنبال اتَبَس حرکت کنٌ

ٌ ت نکنٌ _  !دارم از خجالت نی نیرم! الَ يستی خدا خف

ببین نبینا یٌ آقایی دارى تعقیبت نی کنٌ کٌ االن يو تَی اتَبَسٌ، نراقب ! کَفِت کاری _
 !یٌ جَری بایست یا صَرتت رٍ بپَشَن کٌ تَ رٍ نبینٌ. باش کٌ چًرى ات رٍ نبینٌ

 .باشٌ _

 .صدای رانندى باعخ شد کٌ چشو از اتَبَس بگیرم ٍ بٌ سهتش نگاى کنو

 نشکلی پیش اٍندى خانو؟ _
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ٌ ریش داشت ٍ پَست سبزى اش نشخص  بٌ نیو رخش نگاى کردم ، پسر جٍَنی بَد کٌ ت
 .بَد

 .شها نراقب باش گهش نکنی! نٌ _

 :پَزخندی زد ٍ گفت

 !نگران نباشید، اتَبَس بٌ این بزرگی کٌ گو نهیشٌ _

بٌ رٍبرٍ خیرى شدم ٍ بٌ این فکر کردم کٌ کسی کٌ ير رٍز نن رٍ تعقیب نی کنٌ، نًیارى 
ٌ ای؟ بٌ این فکر کردم کٌ اٍن نانٌ نهکنٌ کار نًیار نباشٌ؟ خیلی دٍست  یا کس دیگ

! داشتو باٍر کنو اٍن نردی کٌ االن نبینا رٍ با نن اشتباى گرفتٌ ٍ بٌ دنبالشٌ، نًیار ننٌ
ٌ يای پًن ٍ قد بلندی داشت؛ انا اٍن نرد  انا يیچ شبايتی بٌ نًیار نداشت؛ نًیار شَن

ٌ يای افتادى ای داشت ٍ یٌ پیراين سفید با شلَار . قدش کَتاى ٍ کهی يو چاق بَد شَن
کالفٌ لبو رٍ بٌ دندٍن گرفتو ٍ احساس نگرانی ٍ اضطرابو رٍ . جین آبی پَشیدى بَد

اتَبَس جلَی ایستگاِى نزدیک شرکت ایستاد ! رٍی گَشت لب يای بیچارى ام خالی کردم
. آقایی کٌ االن نی تَنستو بًتر ببینهش يو بٌ دنبال نبینا بٌ راى افتاد. ٍ نبینا پیادى شد

ٌ اش رٍ با نبینا حفظ نی کرد پس برای يهینٌ . خیلی با احتیاط قدم برنی داشت ٍ فاصل
کٌ تا بٌ حال نتَنستٌ بَدم نتَجٌ ٍجَدش بشو ٍ اگٌ کٌ االن این جا بَدم، فقط بٌ 

باید برای یٌ بار تَی زندگیو یٌ تصهیو . خاطر این بَد کٌ نی خَاستو نطهئن بشو
یا این ... درست نی گرفتو ٍ باید نطهئن نی شدم کٌ نًیار يو ينَز بٌ قَلش ٍفادارى یا

باید يهین انرٍز يهٌ چیز رٍ برای خَدم رٍشن ! کٌ نن رٍ برای يهیشٌ فرانَش کردى
 !نی کردم، باید یٌ بار برای يهیشٌ تکلیف زندگیو رٍ نشخص نی کردم

نبینا ٍارد شرکت شد ٍ يهَن . پَل تاکسی رٍ حساب کردم ٍ بٌ دنبالشَن راى افتادم
 .گَشی رٍ جَاب دادم. نَقع صدای لرزش نَبایلو رٍ حس کردم
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 يستی االن نن تَی این ساختهَن بی در ٍ پیکر چیکار کنو؟ _

این آقا کٌ رايش رٍ . ، بٌ ننشی بگَ کٌ با نن کار داری عزیزم چند دقیقٌ برٍ تَی اتاقو _
 !کشید رفت بًت خبر نیدم کٌ بری

 انری دیگٌ؟ _

 .بٌ خدا جبران نی کنو _

 ببینو نگٌ خَدت نباید االن بیای شرکت؟! جبران کردن پیش کش... تَ جیب نا رٍ نزن _

 .نٌ، نن کالً سٌ رٍز در يفتٌ تَی شرکتو _

 .خیلی خب، نَاظب خَدت باش _

 !بـ ـَسـ بـ ـَسـ _

 !ُخُنک _

 !باز این رگ اصفًانیت قلهبیدى شد، خدافظ فعال _

 .بای _

ٌ ای دم در شرکت ایستاد ٍ بعد یٌ تاکسی گرفت نن يو بالفاصلٌ بعد از . چند دقیق
ٍلی حاال نگٌ ناشین پیدا . رفتنش دستو رٍ تکَن دادم تا یٌ ناشین جلَی پام ترنز کنٌ

ٌ جَریٌ کٌ ير ٍقت ارادى نی کنن یٌ ! نیشد تَی این خیابَن؟ پس تَی این فیلو يا چ
 تاکسی از ناکجا آباد پیدا نیشٌ؟

داشتو بٌ زنین ٍ زنان لعنت نی فرستادم کٌ باالخرى یٌ پیکان جلَی پام ایستاد، یعنی 
گلٌ ٍ شکایت رٍ کنار گذاشتو ٍ بٌ اجبار سَار ! حقشٌ کٌ بٌ شانس خَدم بد ٍ بیراى بگو

پیرنرد چاق ٍ خپلی پشت فرنَن نشستٌ بَد ٍ ير از چند گايی يو، ناشین رٍ . شدم
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چنان تَی دست اندازيا نینداخت کٌ احساس نی کردم دیگٌ چیزی از دل ٍ رٍدى يام 
اٍن يو ! بٌ نبینا زنگ زدم ٍ گفتو کٌ دیگٌ نی تَنٌ برى بٌ کارياش برسٌ! باقی نهَندى

ٌ ی یأس خَند کٌ تَيو زدم ٍ اٍنی کٌ تعقیبو نی کنٌ يیچ  بعد از لیچار بار کردنو، کلی آی
 !ربطی بٌ نًیار ندارى

فقط ناشین اٍن آقا رٍ با چشو دنبال نی کردم ٍ نًایت سعیو رٍ نی کردم کٌ گهش 
با پیچیدن ناشین بٌ . بٌ قدری ازنَن دٍر بَد کٌ دیگٌ نحل یٌ نقطٌ شدى بَد. نکنو

 :سهت راست بلند فریاد زدم

 !رفت سهت راست تَ رٍ خدا عجلٌ کنید گهش نکنیو! آقا رفت سهت راست _

پیرنرد خپل تکَنی بٌ خَدش داد ٍ با زحهت دندى ی ناشین رٍ عَض کرد ٍ این بار 
فقط صدای تلق تلَق يای اضافی ناشین بَد کٌ بیشتر شد ٍ بٌ جرئت نی تَنو بگو کٌ 

ناشین بٌ سهت راست ! دیگٌ داشتو بٌ نرز سکتٌ نی رسیدم! يیچ سرعتی پیدا نکرد
بٌ یقین رسیدى بَدم . دیگٌ ناانید شدى بَدم! پیچید ٍلی خبری از ناشین اٍن آقا نبَد

 :نشتو رٍ رٍی داشبَرد ناشین کَبیدم ٍ گفتو. کٌ گهش کردم

 !اى لعنتی گهش کردیو _

ناشین چند نتری . پیرنرد چپ چپ نگايو کرد ٍ دٍبارى دندى ی ناشین رٍ عَض کرد
تاکسی از ! جلَ رفت ٍ نن با دیدن پراید سبز رنگ تاکسی، نزدیک بَد کٌ جیغ بکشو

تَی کَچٌ بیرٍن اٍند؛ ٍلی خبری از اٍن آقا نبَد ٍ فقط رانندى ی تاکسی پشتش 
ٌ دار تشکر کردم. نشستٌ بَد ٌ ای . از ناشین پیادى شدم ٍ از پیرنرد حَصل داخل کَچ

ٌ يا رٍ از نظر گذرٍندم ٍ با دیدن . شدم کٌ تاکسی از اٍن بیرٍن اٍندى بَد ٌ ی خَن يه
از نغازى سَپرنارکتی بیرٍن اٍند ٍ ! يهَن آقا، تٌ کَچٌ بٌ دیَار چسبیدم تا نن رٍ نبینٌ

نایلَن بٌ دست، بٌ رايش ادانٌ داد ٍ نن يو با فاصلٌ تعقیبش نی کردم کٌ ٍارد یٌ 
بعد از چند دقیقٌ، با احتیاط ٍارد . خدا رٍ شکر کردم کٌ در رٍ نیهٌ باز گذاشت. خَنٌ شد
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ٌ ای کٌ . خَنٌ شدم ٍ در رٍ خیلی آرٍم رٍی يو گذاشتو ٌ ی یٌ طبق نگاى سرسری بٌ خَن
حیاط دٍازدى نتری کَچیکی . بًش نی خَرد حدٍدا بیست سال ساخت باشٌ انداختو

احساس . کل حیاط خاکی بَد ٍ فقط از دم در تا ٍرٍدی خَنٌ با شن پر شدى بَد. داشت
ٌ ست ٍ کسی این جا زندگی نهی کنٌ خیلی آرٍم رٍی شن يا حرکت ! کردم کٌ خَنٌ نترٍک

ٌ يای کفشو ٍ صدای حاصل از ریگ يای رٍی زنین زیاد نشٌ آرٍم ! کردم تا صدای پاشن
نرد قد بلندی داخل خَنٌ . پشت پنجرى رسیدم ٍ نیو نگايی بٌ داخل خَنٌ انداختو

 :ایستادى بَد کٌ البتٌ فقط تَنستو از پشت سر ببینهش ٍ يهَن آقا داشت آنار نی داد

 !بعدش يو کٌ اٍندم خدنت شها ... _

 فًهیدی اٍن آقایی کٌ دیرٍز باياش رفتٌ بَد رستَران کی بَدى؟ _

 !بلٌ آقا، بعد کلی پرسش ٍ جَ فًهیدم _

 خب؟ _

 .اٍن پیرنردى رئیس يهَن شرکتیٌ کٌ تَش کار نی کنن _

 نفًهیدی چی نی گفتن؟ _

 .نٌ آقا، خیلی آرٍم حرف نی زدن، نن يو نتَنستو کٌ نزدیک شَن بشینو _

 .خیلی خب، برٍ اٍن نایلَن رٍ بذار تَی آشپزخَنٌ _

 .چشو _

نَياش بلند ٍ نشکی بَد، چشو ياش خیلی . زن جٍَنی سینی بٌ دست ٍارد شد
ٌ ی خاصی داشت سینی شربت رٍ بٌ سهت يهَن آقا گرفت، . نی درخشید ٍ ظرافت زنَن
 :آقا شربت رٍ از تَی سینی برداشت ٍ گفت
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 این جَری نگاى نکن عزیزم، نیگی چیکار کنو؟ _

. خانَم زیبا يهچنان نگايش نی کرد؛ انا نگايش خَايش ٍ التهاس خاصی داشت
حاال دیگٌ بٌ ٍضَح . شربت رٍ نَشید ٍ تَی سینی گذاشت ٍ رٍی نبل نشست

برای بار ! نی تَنستو ببینو؛ انا قلبو نهی تَنست چیزی رٍ کٌ چشو يام دیدى رٍ باٍر کنٌ
خدایا ! يزارم پلک زدم تا شاید اگر تَی خَاب ٍ رٍیام بیدار بشو؛ انا این حقیقت داشت

دستو رٍ رٍی دينو گذاشتو تا صدای يق يق گلَم بلند ! این یکی دیگٌ خَاب نباشٌ
دٍبارى پلک زدم ٍ این بار يهَن خانَم ! اشک يام دیگٌ نهی ذاشت بٌ خَبی ببینو. نشٌ

ٌ ای رٍی . کنار نًیار نن نشست ٍ نًیار نن رٍ تَی آغَشش گرفت نًیار بـ ـَس
ٌ اش رٍ نَازش نی کرد حالو داشت از . نَياش زد ٍ با دست نَيای ریختٌ رٍی شَن

دیدن نًیار کنار یٌ زن دیگٌ، حضَرش این جا، بٌ دٍر از نن، . این صحنٌ بًو نی خَرد
تعقیب کردن يای نن ٍ آنار گرفتن يای نن از یٌ نرد غریبٌ، دیگٌ بٌ نرز جنَن رسیدى 

نتَنستو تحهل کنو، باید نی رفتو ٍ بٌ چشو ياش نگاى نی کردم تا شاید برای یٌ ! بَدم
باید حس نفرت رٍ از تَی چشو يام . نقدار يو کٌ شدى از خَدش خجالت بکشٌ

در رٍ باز کردم ٍ تَی چارچَب در ! نی خَند، باید نی فًهید کٌ چٌ خیانتی در حقو کردى
فقط ! اشک يام دیگٌ انَن نهی داد کٌ حرف بزنو ٍ یا حتی اعتراضی کنو. ظاير شدم

از تَی آغَش خانَم . ایستادم ٍ بٌ چشو يای طَسی خــ ـیانـت کارش چشو دٍختو
نًیار دينش از تعجب باز نَندى بَد . بیرٍن اٍند ٍ ير دٍ با بًت، بٌ نن نگاى نی کردن

ٌ زدى يا بٌ نن خیرى شدى بَد شاید باٍرش نهی شد کٌ تَی این نَقعیت . ٍ نحل سکت
ٍقتی کٌ تَی آغَش يهسرش جا خَش کردى ٍ دارى تهانی نحبت ياش رٍ . ببینهش

ٌ ای خرج نی کنٌ  !برای کس دیگ

ٌ ای نهی اٍند برای چند دقیقٌ بٌ چشو يای . بٌ جز صدای يق يق گلَم ،يیچ صدای دیگ
ٌ شهاری  يو خیرى شدیو ٍ ننی کٌ چًار سال از عهرم رٍ برای دیدن این چشو يا لحظ

نی کردم، يیچ ٍقت نهی تَنستو باٍر کنو کٌ این چشو يا رٍ یٌ رٍزی باید با نفرت نگاى 
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! دلو بٌ حال بی چارگی خَدم سَخت ٍ احساس کردم کٌ چقدر تنًا ٍ بی کس شدم! کنو
چقدر احهق بَدم کٌ بٌ انید دیدن دٍبارى ش ير رٍز رٍ از خَاب بیدار نی شدم ٍ ير 

 !شب رٍ بٌ صبح نی رسَندم

زانَيام بٌ لرزى در اٍندن ٍ بٌ . دیگٌ تحهل ایستادن رٍی دٍ پای خَدم رٍ نداشتو
 .چارچَب در تکیٌ زدم

 !نًیار بٌ سهتو دٍید ٍ خَاست زیر بغلو رٍ بگیرى کٌ با فریاد نن سرجاش خشکید

 !ازت نتنفرم! جلَ نیا! بٌ نن دست نزن _

 ...يستی _

 ...تَ... تَ! اسو نن رٍ بٌ زبَنت نیار _

ٌ ی اشکو . دیگٌ نتَنستو ادانٌ بدم ٍ از تٌ دل ضجٌ زدم باید بعد از این چًارسال چشه
فضای این جا برام تًَع آٍر بَد ٍ . خشکیدى باشٌ؛ انا انرٍز سَز دلو بیشتر شدى بَد

دستو رٍ بٌ زانَيام گرفتو ٍ . دیدن اٍن زن با نَيای لـ ـختـ ٍ صاف، عذابو نی داد
ٌ دست بیارم ٍ فقط خَدم رٍ از این  ٌ م رٍ دٍبارى ب سعی کردم کٌ نیرٍی از دست رفت

ير چی جَن تَی تنو باقی نَندى بَد رٍ تَی قدم يام جهع کردم ٍ ! نًلکٌ خالص کنو
دیگٌ چشو يام جایی رٍ . نًیار دنبالو نی دٍید ٍ ندام اسهو رٍ فریاد نیزد! فقط دٍیدم

نهی دید ٍ گَش يام چیزی رٍ نهی شنید، دیگٌ نهی دٍیدم، قدم يام آرٍم شدى بَدن ٍ 
. نفسو رٍ با صدا بیرٍن دادم ٍ اشک چشو يام سرازیر شد! دستو رٍی دیَار نشست

 .نًیار رٍبرٍم ایستاد ٍ با خَايش ٍ التهاس بًو نگاى کرد

 چرا این جَری نی کنی يستی نن؟ _
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نی دٍنی چند سالٌ کٌ تَی حسرت شنیدن این کلهٌ از زبَن ! لعنتی این کلهٌ رٍ نگَ! نٌ
تَ تَی آتیش انتظار نی سَزم؟ بٌ زبَن نیار این کلهٌ رٍ؛ بیشتر از این آتیش بٌ جَنو 

این زخو يای نشستٌ بٌ قلبو نهک خَردن نهی خَاد، خَدشَن بٌ اندازى ی کافی ! نزن
 !پرسَز ٍ گداز يستن

نی دٍنی چند ٍقتٌ برای دیدن این ! يستی جان بٌ چشو يام نگاى کن، ننو نًیار _
 چشو يای قشنگت رٍزشهاری نی کنو؟

بیشتر از این نهی تَنستو حرف يای تَی دلو رٍ . این بار با تهسخر بٌ صَرتش زل نی زنو
ٌ ی قلبو بذارم  :با نفرت غریدم! گَش

داری کیَ گَل نی زنی؟ فکر کردی نن ينَز يو يهَن يستی احهقو کٌ چًار سال رٍ  _
تَی حسرت دیدنت از تب نی سَخت؟ يهَن يستی کٌ يیچ کدٍم از تًهت يایی کٌ 
ٌ ی اٍن يا رٍ شنیدى بَدم ٍ باٍر نکردم؛ انا چیزی رٍ  بًت زدن رٍ باٍر نکرد؟ نًیار؛ يه

کٌ با چشو يای خَدم دیدم رٍ چی؟ چطَر بٌ خَدم بقبَلَنو کٌ اشتباى دیدم؟ تَ بٌ نن 
 !بگَ لعنتی

تَ رٍ خدا بیا سَار ! این جَری گریٌ نکن نن نی نیرم! الًی فدای اشک يات بشو _
 ناشین بشیو نن يهٌ چیز رٍ برات تعریف نی کنو

 !انا باید نی زدم، ٍگرنٌ دق نی کنو. این اشک يای لعنتی نهی ذاشتن کٌ حرفو رٍ بزنو

ٌ جَری نی خَای نن رٍ تَجیح کنی؟ این کٌ  _ چی رٍ نی خَای تَضیح بدی؟ چ
ٌ جَری سر سفرى ی عقد نن رٍ گذاشتی ٍ رفتی؟ این رٍ کٌ رفتی خارج ٍ زن گرفتی؟  چ

تعارف نکن بگَ ! این رٍ کٌ بعد از چًار سال برگشتی ٍ حاضر نشدی نن رٍ ببینی؟ بگَ
ٌ ای  چند ٍقتٌ کٌ برگشتی ٍ نخَاستی ننَ ببینی؟ چی نی خَای بگی؟ این رٍ کٌ زن دیگ

یا این رٍ کٌ تعقیبو نی کردی تا یٌ ! رٍ تَی بغلت جا دادی ٍ نحبتات رٍ خرج اٍن کردی
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نًیار نن نگٌ چٌ قدر شبیٌ احهق يام کٌ ! آتَ از نن پیدا کنی ٍ از عذاب ٍجدانت کو کنی
بايام این کاريا رٍ کردی؟ نگٌ غیر از اینٌ کٌ دٍست داشتو، نگٌ غیر از اینٌ کٌ این 

چًارسال نبَدنت رٍ با خاطراتت گذرٍندم؟ نگٌ غیر از اینٌ کٌ بٌ قَلو ٍفادار بَدم؟ تهَم 
نًیار بًو بگَ، بگَ ! این چًارسال رٍ داشتو بٌ این فکر نی کردم کٌ چی برات کو گذاشتو

کٌ چیکار باید نی کردم ٍ انجام ندادم، بگَ تا حداقل بدٍنو کجا رٍ اشتباى کردم، بگَ 
 !بدٍنو چٌ گنايی کردى بَدم، بگَ تا از این يهٌ سَال بی جَاب، خالص بشو

دست يام رٍ نقاب صَرتو کردم ٍ جلَی . کنار دیَار سر خَردم ٍ رٍی زنین نشستو
حسابی گریٌ کردم ٍ . نًیار بی صدا کنارم نشست ٍ حرفی نزد. يق يق صدام رٍ گرفتو

. اشک ریختو تا این کٌ بغضو فرٍ نشست، از رٍی زنین بلند شدم ٍ بٌ راى افتادم
 .با دیدن نًیار پشت رل، بٌ رايو ادانٌ دادم. ناشینی جلَی پام ترنز کرد

تَ رٍ خدا بیا سَار شَ ! نگٌ نهی خَای جَاب بشنَی! يستی جان، تَ حرفات رٍ زدی _
 !بذار تَضیح بدم برات

 .بی تَجٌ بٌ حرف ياش بٌ رايو ادانٌ دادم کٌ دٍبارى صداش رٍ شنیدم

 .جان يَنن کٌ نی دٍنو چٌ قدر برات عزیزى، بیا سَار شَ _

بٌ اجبار رٍی صندلی نشستو، سرم . دست خَدم نبَد، رٍی يَنن خیلی حساس بَدم
يهَن ! لعنتی. رٍ سهت شیشٌ ناشین چرخَندى بَدم ٍ بٌ بیرٍن خیرى نگاى نی کردم

يهَن آينگ يایی کٌ قبال يو گَش ! بَی عطرش کٌ يهیشٌ نن رٍ نديَش نی کنٌ
نی داد، يهَن صدای ساعت فلزی رٍی نچش کٌ يرٍقت دستش رٍ تکَن نیداد بٌ 

چرا نن نهی تَنو ازش ! آخ خدا ينَز يو با تهام ٍجَد نی خَانش! صدا در نی اٍند
 دست بکشو؟ چرا؟
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از ناشین پیادى شدم ٍ بٌ سر در کافی شاپ نگاى کردم . رٍبرٍی کافی شاپی ایستاد
يهَن کافی شاپی کٌ زیر نَر شهع يای چیدى شدى رٍی زنین ٍ صدای " کافی شاپ باران"

ٌ يا باال رفتو ٍ بعد از خَردن یٌ قًَى ی  لذت بخش گیتار يهراى با سَز صدای نًیار از پل
ٌ م نشست ٍ حرف يای از تٌ دل عشقو رٍ شنیدم ٍ تا  تلِخ شیرین، گردنبندی رٍی سین

 !نٌ نًیار بايام این کار رٍ نکن، داری آتیشو نی زنی! يهیشٌ عاشقش نَندم

انگار کٌ بٌ چًارسال قبل . ينَز يو يهَن قدر گرم ٍ صهیهی بَد. ٍارد کافی شاپ شدیو
با این تفاٍت کٌ این بار پر بَد از آدنایی کٌ با خندى رٍبرٍی يو نشستٌ . برگشتٌ بَدیو

ٌ يا باال رفتو. بَدن ٍ با دلی خَش قًَى نی خَردن تهانی خاطرات . بٌ دنبال نًیار از پل
ٌ م ! اٍن رٍز رٍ با چشو نی دیدم دقیقًا کنار يهَن پنجرى نشستیو ٍ اشک رٍی گَن

نی گفت کٌ چٌ قدر دلو برای اٍن رٍز تنگ شدى؛ ای کاش اٍن رٍز دٍبارى برام تکرار 
 .نیشد

نی خَاستو کٌ سرم رٍ باال بیارم ٍ بٌ چشو يای قشنگش عهیق . رٍبرٍی يو نشستیو
ٌ ای کٌ چًار سال رٍ بٌ چشو  نگاى کنو تا شاید رفع دلتنگی بشٌ برای این قلب خست

انتظاری گذرٍندى بَد؛ انا عقلو نی گفت کٌ نٌ، این فردی کٌ رٍبرٍی تَ نشستٌ، دیگٌ 
اٍن نًیار چًارسال پیش نیست ٍ االن يهسری دارى کٌ بًش نتعًدى ٍ تَ نباید 

: با یادآٍری انرٍز کٌ جلَی اٍن زن ظاير شدم، بٌ خَدم گفتو. زندگیش رٍ خراب کنی
 !حتهًا تا بٌ االن زندگیش رٍ خراب کردی

 .صدای گَش نَازش سکَت بینهَن رٍ شکست

يستی جان، نی دٍنو تَی این ندت خیلی سختی کشیدی، باٍر کن کٌ نن يو کهتر  _
 !از تَ ناراحت نبَدم

 .پَزخندی رٍی لبو نشست ٍ با اخو بٌ نگايش زل زدم
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 !تَ رٍ خدا این جَری نگايت رٍ بًو ندٍز، نذار بیشتر از این عذاب بکشو _

ٌ ی رنج ٍ عذاب يا رٍ نن ببینو! آرى _  !تَ عذاب نکش بذار يه

 !نن نجبَر بَدم _

این ترفند دیگٌ رٍی نن کارساز نیست، ! تَجیٌ خَبی بَد؛ ٍلی باید بگو کٌ نتاسفو _
 !رٍی رٍش يای دیگٌ تهرکز کن

 .از رٍی صندلی بلند شدم کٌ با حرفش سرجام نشستو

 .باشٌ باشٌ يهٌ چیز رٍ تَضیح نیدم _

 .نی شنَم _

 :دستش رٍ تَی نَياش کشید ٍ با صدای لرزٍنش گفت

بعد از این کٌ رفتو خارج اٍن يو بٌ اصرار دایی کٌ ندام تهاس نی گرفت ٍ نی گفت  _
کٌ کاريای شرکت نَندى زٍدتر باید بیای این جا ٍ اسناد ٍ ندراک  کٌ بٌ اسهت يستن 

برخالف تصَرم کاری کٌ نن رٍ بٌ خاطرش از تَ جدا کرد ٍ نجبَر شدم . رٍ درست کنی
بعد از این کٌ با . دٍ يفتٌ رٍ با نبَدت سر کنو، ربطی بٌ اسناد ٍ ندارک شرکت نداشت

. یکی از سًام دارای شرکت شریک شدیو ٍ تَی سَد ٍ ضرر شرکت با يو سًیو شدیو
اٍن از خدا . چند ناى بعد، تَی یکی از نعانالت شکست خَردیو ٍ ضرر بدی يو دیدیو

تَی . دیگٌ نتَنستیو ازش ردی بگیریو. بی خبر، کلی پَل از شرکت بٌ جیب زد ٍ فرار کرد
ٌ ای بٌ  يهین گیر ٍ دار رئیس یکی از بًترین شرکت يای تجاری لندن برای انجام نعانل
شرکت نا اٍند ٍ از قضا تَی اٍن جلسٌ نن يو حضَر داشتو ٍ از نن خَشش نیاد، ٍ 

دایی يو کٌ نعانلٌ با این شرکت براش حکو نرگ ٍ زندگی . با دایی در جریان نی ذارى
ٌ ی دار ٍ ندارنَن رٍ از دست  رٍ داشت ٍ اگٌ این نعانلٌ انجام نهی گرفت باید يه
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ٌ ی صفر، نن رٍ از ایران بٌ لندن کشَند کٌ با این ترفند نن  نی دادیو ٍ برگشتیو بٌ نقط
بعد از کلی خَايش ٍ . بشو داناد رئیس شرکتی کٌ بَدنش برانَن ننفعت داشت

. درخَاست از دایی خَاستو بی خیال این ناجرا بشٌ ٍ بذارى کٌ نن دٍبارى برگردم ایران
گفتو کٌ نن با يهَن دختری کٌ قبال بًتَن گفتو نانزد کردم ٍ قصد دارم کٌ باياش 

ٌ ای نانع رسیدن نن بًش نهیشٌ دایی گَشش بديکار ! ازدٍاج کنو ٍ يیچ چیز دیگ
شنیدن حرف يای نن نبَد ٍ حرف خَدش رٍ نیزد ٍ چند باری يو یادآٍر این شد کٌ 
بعد از این کٌ پدرم فَت کرد، نن ٍ نادر ٍ خَايرم رٍ اٍن نجات داد ٍ اگٌ االن براش 

انا نن فقط فکرم پیش تَ بَد ٍ ! کاری نکنو، عین نهک خَردن ٍ نهکدٍن شکستنٌ
ٌ ای از فکر اٍن نگاى قشنگت بیرٍن بيام نهی تَنستو بًت خــ . نهی تَنستو کٌ برای جانی

 !ـیانـت کنو ٍ جَاب نحبت ٍ نًربَنی يای تَ ٍ خانَادى ات رٍ با بدذاتی بدم

ير جَر کٌ بَد، دٍ يفتٌ بعد بٌ ایران برگشتو ٍ با خَدم گفتو کٌ اگٌ با يستی ازدٍاج 
کنو، دایی يو بیخیال این نیشٌ کٌ نن رٍ داناد یٌ خانَادى ی پَلدار کنٌ ٍ نطهئنا يیچ 

تهانی اصرارم برای این کٌ ير ! دختری يو حاضر نیست کٌ با یٌ نرد نتايل ازدٍاج کنٌ
چی زٍدتر عقد کنیو برای يهین بَد ٍ ير جَر کٌ بَد باالخرى پدرت راضی شد کٌ عقد 

يهٌ چیز داشت خَب پیش نی رفت، زندگی آرانش بخشو يهراى با بًترین يهسر ! کنیو
نهی دٍنی اٍن رٍز کٌ تَ رٍ تَی اٍن لباس سفید ! دنیا رٍ تَی دٍ قدنیو نی دیدم

عرٍسی کٌ خَدم برات خریدى بَدم دیدم چقدر ذٍق زدى شدى بَدم ٍ چقدر خدا رٍ شکر 
ٌ ی نًربَنی نحل تَ رٍ سر رايو قرار داد يستی نن از رٍزی کٌ تَ رٍ ! کردم کٌ فرشت

ٌ ای برام قشنگ نبَد، دنیا بدٍن تَ برام . دیدم، انگار کٌ دنیا رٍ دیدى بَدم يیچ چیز دیگ
سیايی نهتد بَد ٍ بَدن تَ کنارم، برام نحل یٌ شعر خَش آينگ با نت يای طَالنی 

نهی خَاستو تَ رٍ بٌ این راحتی از دست بدم، نهی تَنستو بٌ این راحتی زندگی . بَد
نن کنارت چیزی کو نداشتو، ! خَش ٍ خرنو رٍ زیر پايای پَل ٍ قدرت لٌ کنو
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حتی اگٌ نجبَر بَدم تَی جَب بخَابو ٍ قید نیلیارد يا . خَش بخت ترین نرد دنیا بَدم
 .دالر پَل رٍ بزنو

اٍن رٍز سر سفرى ی عقد، دقیقًا ٍقتی کٌ چند دقیقٌ دیگٌ بیشتر باقی نهَندى بَد تا 
ٌ ی  ٌ ای کٌ يه دست يات رٍ تَی دستام بذارم ٍ برای يهیشٌ بریو بٌ يهَن خَن
ٌ ای کٌ ازت سراغ داشتو چیدى بَدم ٍ خریدى بَدم  ...ٍسایلش رٍ با فکر تَ ٍ سلیق

ٌ ش سر خَرد ٌ يای برجست قلبو شکست ٍ انگار چاقَی تیزی ٍسط قلبو . اشک، رٍی گَن
ٌ ی نًیار برام زجرآٍر بَد، چٌ برسٌ بٌ دیدن اشک يای پر . فرٍ بردن دیدن غو ٍ غص
ٌ اش فکر نی کنو ! نهی دٍنو کی برای اٍلین بار گفتٌ بَد کٌ نرد يا گریٌ نهی کنن! غص

کسی کٌ این حرف رٍ زدى، یا دلش از جنس سنگ بَدى، یا اٍن قدر گریٌ کردى کٌ دیگٌ 
ٌ ی اشکش بی آب دلو نی خَاست اٍن قدر نحکو تَ آغَشش ! دلش خالی شدى ٍ چشه

پنجرى . از رٍی صندلی بلند شد ٍ رٍبرٍی پنجرى ایستاد! بگیرم تا دل تنگی م پایان بگیرى
از تَی جیب کتش نخ سیگاری . رٍ باز کرد ٍ يَای سرد پاییزی رٍ ٍارد شش ياش کرد

برای دٍنین بار، قلبو ترک برداشت ٍ . بیرٍن  آٍرد ٍ رٍی لب يای خَش فرنش گذاشت
ٌ ٍر نیشد. دست يام بٌ لرزى در اٍند کنارش ایستادم ! تهام زندگیو داشت تَی دٍد غَط

دیگٌ تحهل دیدن سیگار کشیدنش رٍ . ٍ بٌ دٍد بیرٍن اٍندى از دينش خیرى شدم
. نداشتو، دست بردم ٍ سیگار رٍ از بین لب ياش جدا کردم ٍ از پنجرى بٌ پایین انداختو

ٌ يای خیسش  ينَز يو بی صدا اشک نی ریخت، دست نالی رٍ از رٍی نیز برداشتو ٍ گَن
نچ دستو رٍ گرفت ٍ تَی . رٍ پاک کردم کٌ لبخند تلخی رٍی لب ياش خَنٌ کرد

ٌ ای الل . چشو يام خیرى شد چشو ياش بٌ قدری قدرت نفَذ داشت، کٌ زبَنو برای لحظ
 !شد تا شکایتی بکنو از انگشت يای گرى خَردى ش دٍر نچو

نی دٍنی چٌ قدر تَی حسرت نبَدنت سَختو ٍ با این سیگار خَدم رٍ آرٍم کردم؟ انا  _
 .دریغ کٌ ذرى ای از حس این دلتنگی يو کو نشد
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ٌ م پاک کردم ٍ صدای بغض  دارم رٍ تَی گلَم  اشک چشهو رٍ قبل از سر خَردن رٍی گَن
 .فرستادم

 چرا؟ چرا ازم گذشتی؟ _

ٌ ی این ناجراست قسو کٌ يیچ ٍقت ازت ! نن ازت نگذشتو _ بٌ خدایی کٌ شايد يه
 !نگذشتو؛ نن تَ رٍ بیشتر از جَن خَدم دٍست دارم

 پس چرا رفتی؟...پس  _

دٍبارى چشو يای طَسی رنگش رٍ بٌ نگايو دٍخت ٍلب ياش رٍ از يو فاصلٌ داد ٍ با 
 :بغض تَی صداش گفت

ٍقتی کٌ فکر نی کردم نی تَنو تَ رٍ خَش بخت ترین زن دنیا کنو، فًهیدم کٌ ای کاش  _
يیچ ٍقت تَ رٍ این قدر بٌ خَدم ٍابستٌ نهی کردم ٍ ای کاش نیشد بٌ عقب برگردم تا 

يیچ ٍقت بايات تصادف نهی کردم ٍ بايات آشنا نهی شدم تا نجبَر نباشو تَ رٍ يو 
ای کاش این قدر دٍستت نداشتو تا بًت پیشنًاد ازدٍاج . قاطی این بازی کحیف کنو

ٌ ی کسی کٌ بیشتر از ! بدم ٍ نجبَر بشو زجر کشیدنت رٍ ببینو نی دٍنی دیدن غو ٍ غص
ير کسی تَی این دنیا دٍستش داری، چٌ قدر سختٌ؟ ٍ زنانی سخت تر از این نیشٌ کٌ 

این یعنی کٌ اٍن قدر نانرد ٍ بی غیرتو کٌ ! بفًهی اٍن بٌ خاطر تَ دارى غصٌ نی خَرى
ير رٍز فیلو يات رٍ نی دیدم، ير رٍز شايد الغر شدنت، رنگ ! نتَنستو کاری بکنو

نی دٍنی چٌ . پریدگیت، اشک يای بی صدات، ير رٍز نی دیدم ٍ نهی تَنستو کاری بکنو
دیگٌ بٌ نرز جنَن رسیدى بَدم ٍ کاری . قدر زجر کشیدم؟ نی دٍنی از دٍری تَ بیهار بَدم

اٍن رٍز ٍکیل رسهی نا تَی ایران کٌ تَ يو قبال دیدى بَدیش، کنار . از دستو بر نهی اٍند
گَشو آرٍم زنزنٌ کرد کٌ دایی ٍقتی کٌ دیدى نن جَاب تلفن ياش رٍ نهیدم، بًش 

زنگ زدى ٍ گفتٌ کٌ بٌ نًیار بگَ یا يهین االن نیای این جا یا دیگٌ يرگز خَايرت رٍ 
فکر نی کردم کٌ بٌ خاطر ترسَندن نن این حرف يا رٍ . اٍلش باٍرم نشد! نهی بینی
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نیزنٌ؛ انا بعد از این کٌ فیلو نايک رٍ برام فرستاد کٌ تَی یٌ نخرٍبٌ دست ٍ پا بستٌ 
رٍی یٌ صندلی چَبی نشستٌ بَد ٍ نَياش پریشَن رٍی صَرتش ریختٌ بَدن ٍ 

خَاير عزیزم کٌ حتی نهی تَنٌ لب ياش رٍ باز کنٌ ٍ داد ٍ فریاد کنٌ، اٍن قدر نظلَم 
ٌ ی دستگاى يای عصبی بدنو فریاد نیزد کٌ نن یٌ  دارى بٌ خاطر نن زجر نی کشٌ؛ يه

داداش بی غیرتو کٌ خَايرم بٌ خاطر خَدخَايی نن دارى عذاب نی کشٌ ٍ بٌ خاطر گـ 
با فکر این کٌ نايک بٌ جز نن کسی رٍ ندارى ٍ اٍن تَی دنیا ! ـناى نکردى نجازات نیشٌ

فقط نن رٍ دارى ٍ اگٌ نن يو تنًاش بذارم، اٍن نیهیرى؛ دیگٌ چیزی نفًهیدم ٍ 
. چًارساعت رٍ تَی فرٍدگاى نشستو تا باالخرى بلیط پیدا کردم ٍ نستقیو بٌ لندن رفتو

نی دٍنستو کٌ تَ االن چٌ قدر داری زجر نی کشی، نی دٍنستو کٌ تَ داری چٌ قدر اذیت 
ٌ ای نداشتو  !نیشی؛ انا چارى ی دیگ

 :اشک ياش دٍبارى سرازیر شد، این بار ضجٌ نیزد

رٍزی يزار بار آرزٍ نی کردم کٌ ای کاش برای يیچ ٍقت بٌ دنیا ! يستی نن یٌ احهقو _
نهی اٍندم، ای کاش يیچ ٍقت تَی این دنیا نفس نهی کشیدم تا نايک، تَ ٍ خانَادى ت 

 !بٌ خاطر ٍجَد آدم بی لیاقتی نحل نن عذاب بکشید

سیب گلَش باال پایین شد ٍ آب دينش رٍ بٌ سختی فرٍ . صداش دیگٌ باال نهی اٍند
 .داد

. رفتو پایین ٍ براش بطری آب نعدنی آٍردم. نتَجٌ شدم کٌ دیگٌ نهی تَنٌ ادانٌ بدى
ٌ ياش آرٍم تکَن نی خَرد این نرد ! خدای نن. سرش رٍ رٍی نیز گذاشتٌ بَد ٍ شَن

زندگی نن، چٌ قدر غو تَی دلش بَد ٍ نن کنارش نبَدم تا نريو زخو يای 
چرا کنارش نبَدم تا آرٍنش کنو؟ چرا این قدر تنًا نَندى بَد؟ چرا ! نهک دیدى ش بشو

باید این قدر زجر نی کشید؟ با تصَر این کٌ، رٍز يایی کٌ نن این جا بٌ فکر نًیاری بَدم 
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ٌ ای  کٌ ازدٍاج کردى ٍ رٍزيای خَبی رٍ کنار يهسرش نی گذرٍنٌ، اٍن تَی یٌ دنیای دیگ
 .برای زندگیش نی جنگیدى، قلبو نچالٌ شد

 !نًیار جان... نًیار _

! خدای نن. سرش رٍ باال آٍرد ٍ چشو يای قرنز ٍ اشک بارش رٍ بٌ نگايو ٍصل کرد
نهی تَنستو . دیگٌ تحهل این حالش رٍ نداشتو! طاقت دیدن ٍیرٍنگی نًیار رٍ نداشتو

نی دٍنستو کٌ اشک يای نن يو ! نًیار رٍ تَی این ٍضعیت ببینو ٍ حالو خَب باشٌ
ٌ يام، بی يراس نی چکٌ انا اشک نن کجا ٍ اشک یٌ نرد کجا آب نعدنی ! رٍی گَن

 :ریختٌ شدى تَی لیَان رٍ سر کشید ٍ گفت

ٌ ی . ٍقتی رسیدم لندن، یٌ راست رفتو دفتر دایی _ بٌ اتاقش رفتو ٍ دستو رٍ بٌ یق
پیراينش گرى زدم ٍ بی تَجٌ بٌ احترام کَچیک تر بزرگ تری، بٌ دیَار کَبیدنش ٍ بٌ 

 :چشو ياش خیرى شدم ٍ گفتو

 !فکر نهی کردم این قدر نانرد باشی کٌ خَايرزادى ت رٍ بٌ پَل بفرٍشی _

 :ٍ اٍن يو بی تَجٌ بٌ نَقعیتش با ٍقاحت تَی چشو يام زل زد ٍ گفت

ٌ م رٍ يو قربانی نی کنو، تَی این دنیا  _ نن بٌ خاطر پَل اگٌ الزم باشٌ تَ ٍ زن ٍ بچ
عشق ٍ عاشقی فقط تَی داستان لیلی ٍ نجنَن ٍ ! يیچ چیز نًو تر از پَل نیست نًیار

 !رٍنئَ ٍ ژٍلیتٌ

تَنستو نايک رٍ از اٍن نخرٍبٌ بیرٍن بیارم ٍ با خَايش ٍ التهاس ٍ تن دادن بٌ تهام 
ٌ ی ٍیالیی با دٍ تا خدنت کار کٌ بیست ٍ چًار ساعتٌ  ٌ ياش، نايک رٍ تَی خَن خَاست

ٌ ی بعد کٌ جشن عرٍسی نفصلی گرفتٌ شد ٍ ! نراقبش بَدن تنًا گذاشت تا چند يفت
نن شدم يهسر زنی کٌ يیچ حسی بًش نداشتو ٍ نی تَنو بگو ازش نتنفر يو بَدم؛ 

ير چٌ قدر کٌ اٍن . چَن بٌ خاطر اٍن تَ رٍ از دست دادى بَدم ٍ نايک عذاب نی کشید
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! بٌ نن احترام نی ذاشت ٍ نحبت نی کرد نن جَابش رٍ با تحقیر ٍ بی نحلی نی دادم
ٌ ای کٌ نن ازش نتنفر بَدم ٍ اٍن  نن ٍ يلن فقط دٍ تا يهخَنٌ بَدیو، دٍ تا يهخَن

بعد از ازدٍاج فقط . حالو از زندگی کٌ برای خَدم ساختٌ بَدم بًو نی خَرد! عاشق نن
ٌ ای یٌ بار نايک رٍ، اٍن يو در حضَر دٍ تا از خدنت کاريایی کٌ حکو  نی تَنستو يفت

ٌ ی این کاريا رٍ نی کرد کٌ یٌ ٍقت نن ! نحافظ ٍ راپَرت چی رٍ داشتن، ببینو دایی يه
نهی دٍنستو کٌ این زندگی نکبت بارم تا چٌ قدر دیگٌ ! بٌ سرم نزنٌ ٍ پا نشو بیام ایران

. ادانٌ پیدا نی کنٌ ٍ کی نی تَنو از شر این زن ٍ این دایی خــ ـیانـت کارم خالص بشو
فقط تَسط یکی از دٍست يام تَی . برای يهین بًتر دیدم کٌ از خَدم خبری بًت ندم

ایران ير رٍز فیلهت رٍ نی دیدم کٌ رٍی نیهکت پارک نی نشستی ٍ بی حرکت بٌ رٍبرٍت 
نهی دٍنی چقدر با دیدن تَ تَی اٍن ٍضعیت، از ! خیرى نی شدی ٍ آرٍم اشک نی ریختی

 .خَدم نتنفر نی شدم ٍ ير لحظٌ دٍست داشتو خَدم رٍ از این زندگی خالص کنو

نهی تَنستو ير رٍز چًرى ی نردی رٍ ببینو کٌ . دیگٌ تَی شرکت دایی کار نهی کردم
برای خَدم رستَران کَچیکی زدى بَدم ٍ سعی نی کردم کٌ ! زندگیو رٍ بٌ تبايی کشَندى

ٌ ی عالو ٍ آدم اطرافو دٍر بهَنو صبح يا زٍد نی زدم بیرٍن ٍ شب يا تا دیر ٍقت ! از يه
پدر يلن يو ازم خَاستٌ بَد کٌ بیام تَی شرکتشَن ٍ بشو ! تَی رستَران نی نَندم

ير رٍز تَی این فکر بَدم . دیگٌ يیچ چیز برام نًو نبَد! جانشینش؛ انا نن قبَل نکردم
کٌ یٌ جَری نايک رٍ از اٍن خَنٌ ٍ آدم ياش خالص کنو ٍ ير دٍ با يو بٌ ایران بیایو؛ 

ٌ يام بًو نی ریخت ٍ دایی نتَجٌ نی شد ٍ دیگٌ حتی  انا ير بار بٌ یٌ نحَی، نقش
ٌ ای یٌ بار دیدن خَايرم رٍ يو ازم دریغ کرد تَی این فکر بَدم کٌ يلن رٍ . يهَن يفت

طالق بدم؛ انا نی دٍنستو کٌ اگٌ این کار رٍ بکنو، اٍن ٍقت عصبانیت پدر يلن رٍ 
دیگٌ نغزم بٌ جایی قد ! يهراى دارى ٍ بعد از اٍن دیگٌ حتی رنگ خَايرم رٍ يو نهی بینو

چًارسال رٍ با يهین فکر سر کردم ٍ رٍز بٌ رٍز از يلن دٍرتر نی شدم، جَری کٌ . نهی داد
تا باالخرى ! حتی خَدش يو اعتراضی نهی کرد ٍ فرانَش کردى بَد کٌ نا زن ٍ شَيریو
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یک رٍز اٍن قدر گریٌ کرد ٍ ازم شکایت کرد کٌ چرا باياش این قدر سرد رفتار نی کنو ٍ 
زندگی رٍ براش زير کردم؛ ٍ نن يو يهٌ چیز رٍ براش تَضیح دادم ٍ گفتو کٌ فقط بٌ 

ٌ ای يستو ٍ  خاطر جَن خَايرنٌ کٌ بايات ازدٍاج کردم ٍگرنٌ نن عاشق کس دیگ
دیگٌ از اٍن نَقع بٌ بعد ! حتی یٌ درصد يو نهی تَنو از فکرش بیرٍن بیام ٍ ازش بگذرم

ٌ ی . فقط جلَی پدرش ٍ دایی نن، نقش زن ٍ شَيريا رٍ بازی نی کردیو اٍن تَی خَن
ٌ ای زندگی نی کرد ٍ نن يو بٌ تنًایی، برای خَدم رٍزگار نی گذرٍندم؛ تا دٍ ناى  دیگ

پیش کٌ دایی رٍ بٌ جرم قاچاق کااليای بدٍن نجَز دستگیر ٍ اٍن شرکت رٍ يو پلهپ 
دایی، تَی زندان ازم حاللیت خَاست ٍ این کٌ دست خَايرم رٍ بگیرم ٍ از لندن . کردن

بیرٍن برم؛ ٍگرنٌ برای نن يو دردسر درست نیشٌ ٍ بٌ عنَان يهدستی با یک نجرم 
نن يو تَی اٍلین فرصت با نايک بٌ ایران اٍندیو ٍ با پس انداز خیلی . دستگیر نیشو

کهی کٌ تَی اٍن سال يا از کار تَی رستَران ٍ فرٍش ناشینو بدست آٍردى بَدم، 
تَنستو اٍن خَنٌ ٍ این ناشینی کٌ االن زیر پانٌ رٍ بخرم ٍ بعد از کلی جستجَ تَنستو 

تَی یٌ شرکت با یٌ حقَق نسبتًا خَب کار کنو؛ ٍلی تَی این ندت کٌ بٌ ایران اٍندم، 
ير رٍز بٌ دیدنت اٍندم، شهارى ت رٍ عَض کردى بَدی ٍ نن بٌ تلفن خَنٌ زنگ نی زدم؛ 

تا جایی کٌ نی تَنستو خَدم برای دیدنت . بٌ این انید کٌ فقط صدات رٍ بشنَم
باید نطهئن نی شدم کٌ . نی اٍندم ٍ اگر يو نهی تَنستو جَاد رٍ دنبالت نی فرستو

ازدٍاج نکردی ٍ کسی تَی زندگیت نیست؛ باید نی فًهیدم کٌ کسی تَی قلبت جا 
نهی خَاستو برای دٍنین بار زندگیت رٍ نابَد . نگرفتٌ، تا بتَنو دٍبارى ٍارد زندگیت بشو

 !کنو

يستی نن ازت خجالت نی کشو؛ خجالت نی کشو کٌ بٌ این چشو يای نظلَم نگاى 
کنو، خجالت نی کشو کٌ بگو دٍست دارم؛ چَن يیچ ٍقت بًش عهل نکردم؛ چَن نن 

نن يیچ ٍقت خَدم ! عشق خَبی برات نبَدم ٍ بٌ جز دردسر چیزی بًت يدیٌ ندادم
 !تَ رٍ خدا نن رٍ ببخش! رٍ نهی بخشو بٌ خاطر کاری کٌ با زندگی تَ ٍ نايک کردم
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قلبو از این يهٌ خبر ناگًانی تیر . سرم از این يهٌ اتفاقات سخت ٍ يَلناک درد اٍند
آخٌ یٌ انسان چٌ طَر نی تَنٌ در حق خَاير زادى   ش این کار رٍ بکنٌ؟ چٌ طَر . کشید

ٌ ش رٍ نجبَر  نی تَنٌ اٍن رٍ، چند رٍز تَی یٌ انبار نهَر زندانی کنٌ ٍ خَايرزادى ی دیگ
 بٌ کاری بکنٌ؟ اٍن يو فقط در قبال پَل؟

ٌ ی احساسو شدى بَد، بٌ  نی خَاستو باٍر کنو؛ انا عقلی کٌ خیلی ٍقت بَد بازیچ
خَاست کٌ حرف يای کسی رٍ کٌ چًارسال رٍ . شکایت اٍند ٍ ازم خَاست کٌ باٍر نکنو

ٌ ی این حرف يا رٍ برای تبرئٌ . با یادش زندگی کردم رٍ باٍر نکنو بًو نی گفت کٌ يه
انا دلو چیز ! کردن خَدش نیزنٌ ٍ يیچ دلیلی برای باٍر کردن حرف ياش ٍجَد ندارى

ٌ ای نی گفت؛ اٍن ازم نی خَاست کٌ حرف ياش رٍ باٍر کنو ٍ بًش فرصت دٍبارى  دیگ
بًو نی گفت کٌ اگٌ از دستش بدی، دیگٌ اٍن رٍ يرگز نهی بینی ٍ اٍن ٍقت بٌ . بدم

بًو نی گفت این آدنی کٌ ! جای چًارسال، باید یٌ عهر تَی حسرت نبَدنش بسَزی
رٍبرٍی تَ نشستٌ تنًا عشق زندگیتٌ کٌ حتی یک لحظٌ يو بدٍن يَای نفس ياش 

 !نهی تَنی نفس بکشی

از جدال دل ٍ عقل خستٌ شدم ٍ از رٍی صندلی خَدم رٍ بلند کردم تا فقط از این جدال 
باید فکر نی کردم؛ بٌ خَدم، بٌ نًیار، بٌ زندگی نَن، بٌ رٍزگاری کٌ با يو ! خالص بشو

ٍ بٌ آیندى ای کٌ سرنَشت جفتهَن ... گذرٍندى بَدیو ٍ بٌ رٍزيایی کٌ بدٍن يو گذشت
 .درٍنش گرى خَردى بَد

تازى احساس . سقف قًَى ای رنگ کافی شاپ دٍر سرم دٍران کرد ٍ چشو يام تار شد
با یاد آٍری این کٌ از صبح تا بٌ االن کٌ نزدیک يای ظًرى . گرسنگی م رٍ حس نی کردم

 ...احساس ضعف کردم ٍ دیگٌ چیزی ندیدم. چیزی نخَردم

*** 
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ٌ الی انگشت يام حس کردم ٌ ای چرخَندم ٍ . گرنای دستی رٍ الب سرم رٍ سهت دیگ
 :گفتو

 !نانان _

ٌ ی تخت بلند کرد ٍ چشو يای پر از اضطرابش رٍ با لبخند تصنعی  سرش رٍ از رٍی لب
 .رٍی لبش، بٌ سهتو داد

 خَبی قربَنت برم؟ بًتری؟ _

 این جا چیکار نی کنی؟ _

چیزی نشدى فقط یٌ کو ضعف کردی ٍ . سرنت کٌ تهَم بشٌ، دیگٌ نی تَنیو بریو _
 .فشارت افتادى

 !سرم سَت کشید

 نًیار کجاست؟... نًیار _

 نی خَای تا ٍقتی کٌ سرنت تهَم بشٌ یٌ کو دیگٌ بخَابی؟! آرٍم باش عزیزم _

 گفتو نًیار کجاست؟ اصالً شها از کجا باخبر شدید کٌ نن حالو بد شدى؟! نانان _

ٌ الی انگشت يام  چشو ياش رٍ از چشو يام گرفت ٍ بٌ انگشت يای گرى خَردى ش الب
 !این کار ير بار نانان برای طفرى رفتن از جَاب بَد. خیرى شد

 چیزی شدى؟ چرا جَابو رٍ نهیدی؟! نانان _

 .بذار سرنت تهَم بشٌ، اٍن ٍقت با يو نیریو خَنٌ. چیزی نیست عزیزم _

 .اشکالی ندارى خَدم نیرم دنبال نًیار! نحل این کٌ نهی خَایید چیزی بٌ نن بگید! نٌ _
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دستو سهت سَزنی کٌ با بی رحهی داخل رگو فرٍ رفتٌ بَد، بردم تا اٍن رٍ بیرٍن بیارم 
 .کٌ با صدای نانان دست کشیدم

 فقط قَل بدى آرٍم باشی خب؟! باشٌ باشٌ نیگو _

 !تَ رٍ خدا بگَ! داری نگرانو نی کنی _

بعد از این کٌ حالت بد نیشٌ، نًیار تَ رٍ نیارى بیهارستان، بعد کٌ نسبت تَ رٍ با  _
گَشی تلفن خَنٌ . نًیار نی پرسن ٍ نشکَک نیشن، نجبَر نیشٌ کٌ بٌ نا زنگ بزنٌ

بعد از این کٌ از بیهارستان زنگ زدن ٍ گفتن کٌ تَ حالت بد شدى ٍ . رٍ نن برداشتو
 ...آٍردنت بیهارستان، نن ٍ يَنن ٍ بابا سراسیهٌ خَدنَن رٍ رسَندیو بیهارستان

 .آب دينش رٍ بٌ زٍر قَرت داد ٍ دٍبارى نگايش رٍ ازم دزدید

 خب؟ بعدش؟ االن نًیار کجاست؟ _

ٌ اش، از دید  بٌ سختی سرش رٍ باال آٍرد ٍ قطرى اشکش رٍ قبل از سر خَردن رٍی گَن
 !ای کاش نًیار نرفتٌ باشٌ. قلبو بٌ تپش افتادى بَد. نحَ کرد

. بعدش يَنن تا چشهش بٌ نًیار افتاد، نتَنست جلَی خَدش رٍ بگیرى... بعدش _
خب با دیدن نًیار تَی بیهارستان ٍ این کٌ تَ ! خَن جلَی چشو ياش رٍ گرفتٌ بَد

حالت بد شدى بَد نا يهٌ، فکر کردیو کٌ اٍن بٌ تَ آسیبی رسَندى ٍ يَنن يو از  این 
 !قضیٌ نستحنی نبَد

 نانان نیشٌ درست تَضیح بدی؟ يَنن چیکار کرد؟ _

دیگٌ نتَنست جلَی اٍندن اشک يایی کٌ سال يا از دید نن نخفی نی کرد تا بیشتر از 
ٌ ی رٍسریش اشک سرازیر شدى رٍ پاک کرد ٍ گفت. این غصٌ نخَرم رٍ بگیرى  :با گَش
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يَنن یٌ نشت خَابَند پای چشهش ٍ تا نا بخَاییو جلَش رٍ بگیریو کلی کتکش  _
 !بعد يو يلش داد ٍ سرش نحکو خَرد بٌ دیَار ٍ بیًَش شد... زد ٍ بعد يو

یٌ لحظٌ نات جهالت نانان . صدای يق يق نانان با صدای تپش قلبو یکی شدى بَد
نَندم ٍ بعد دیگٌ این عقلو نبَد کٌ دستَر نی داد؛ بلکٌ نحل يهیشٌ نَبت قلبو بَد کٌ 

 !پیشرٍ بشٌ تا نًیار رٍ برای بار دیگٌ ببینٌ

خَدم رٍ بٌ . ٍسط رايرٍی بیهارستان ایستادى بَدم ٍ گیج بٌ يهٌ جا نگاى نی کردم
با . ایستگاى پرستاری رسَندم ٍ اسو نًیار رٍ دادم تا بًو بگٌ کجا نی تَنو پیداش کنو

شنیدن اسو آی سی یَ، بٌ قدری دنیا دٍر سرم نی چرخید کٌ دستو رٍ بٌ دیَار گرفتٌ 
اشک يای ! نانان کنارم رسید ٍ زیر بغلو رٍ گرفت تا زنین نخَرم! بَدم ٍ راى نی رفتو

. نانان ٍ سکَت نن تنًا چیزی بَد کٌ نا رٍ تا دم در آی سی یَ يهرايی نی کرد
چشهو رٍی در خشک شد تا دکترش بیرٍن اٍند ٍ ير چی تَان تَی خَدم دیدم جهع 

 .کردم ٍ بٌ سهتش يجَم بردم تا از حالش باخبر بشو

خدا رٍ شکر خَن ریزی داخلی نداشتٌ؛ انا ينَز يو . ٍضعیت عهَنیش خَبٌ _
در . گرٍى خَنیش يو کهیابٌ. خَن ریزی دارى ٍ خَن زیادی دارى از بدنش خارج نیشٌ

ٌ يای خَن نَجَد تَی بیهارستان استفادى نی کنیو؛ انا  حال حاضر نا داریو از کیس
 -O از تَی فانیل یا آشنايا کسی يست کٌ گرٍى خَنیش! نهکنٌ کٌ باز يو نیاز باشٌ

 باشٌ؟

بلٌ بلٌ تا چند ... فانیل ٍ آشنایی يو این جا ندارن فقط! گرٍى خَنی نن کٌ نهی خَرى _
ٌ ی دیگٌ نیارنشَن بیهارستان  !دقیق

ٌ اِی آی سی یَ کٌ با پردى ی آبی رنگی پَشیدى شدى بَد ٍ  با رفتن دکتر بٌ پنجرى ی شیش
ٌ ای فقط نحض دلخَشی از این کٌ سالهٌ  نهی تَنستو چًرى ی نًیار عزیزم رٍ برای لحظ

 !ٍ اتفاقی براش نیفتادى، خیرى شدم
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 يَنن کجاست؟ _

 .نانان از رٍی صندلی يای سرد چیدى شدى جلَی در آی سی یَ بلند شد ٍ کنارم ایستاد

 !کالنتری _

 .با بًت بٌ سهتش برگشتو

 !کالنتری؟ _

بعد از این کٌ با نًیار گالٍیز شد ٍ سرش ضربٌ دید، حراست بیهارستان خبردار ! آرى _
 .شد ٍ يَنن رٍ کت بستٌ تا کالنتری بردن

این چٌ کاری بَد کٌ کردی؟ چرا بٌ خاطر نن این کار رٍ کردی؟ ! آخ داداش بیچارى ی نن
 چرا بٌ حرف ياش گَش ندادی؟ چرا ازش تَضیح نخَاستی؟

 :نانان با بغض عهیقی کٌ صداش رٍ خفٌ کردى بَد با لحن دلخَری گفت

چرا این کار رٍ کردی يستی؟ چرا حاضر شدی کٌ اٍن نرد رٍ ببینی؟ تَ با این کارت  _
ٌ ی نا رٍ زدی تَ فرانَش کردی کٌ تَی این چند سال، نا يو اندازى ی تَ زجر ! قید يه

تَ یادت رفت کٌ برادری کٌ از جَن بیشتر دٍستت دارى، تَی ! کشیدیو ٍ غصٌ خَردیو
سن غرٍر ٍ نَجٍَنی، غرٍر تنًا خَايرش رٍ شکستٌ دید ٍ بٌ فکر انتقام شب ياش رٍ 

ٌ ی این بدبختی يا . سر نی کرد ٌ ی اینًا رٍ بٌ چشو دیدی ٍ نی دٍنستی کٌ يه تَ يه
ٌ است ٍ بٌ خاطر نردیٌ کٌ ذرى ای بًت تَجٌ نهی کنٌ؛ ٍلی باز  يو حاصل یٌ عشق بچگَن
يو اصرار کردی، باز يو بًش فکر کردی، تَ برای یٌ لحظٌ يو بٌ نن ٍ پدرت ٍ برادرت 

 !تَ خیلی خَدخَايی يستی! فکر نکردی

بغضو شکست، تحهل شنیدن این حرف يا رٍ از زبَن کسی کٌ يهدم رٍز يای تنًاییو ٍ 
 .نًربَن ترین فرد زندگیو بَد، نداشتو
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انا این رٍ يو نی دٍنستو کٌ نًیار ! اصال چی داشتو بگو! نهی دٍنستو چی باید بگو
نن بٌ خاطر ! نقصر نیست؛ اگٌ یٌ نفر این ٍسط باید نجازات بشٌ اٍن ننو نٌ نًیار

نن بَدم کٌ عشق نًیار ! نداشتن نًیار تَی این سال يا زندگی رٍ بٌ خانَادى م زير کردم
 !چشو يام رٍ کَر ٍ گَش يام رٍ کر کردى بَد ٍ از يهٌ چیز بریدى بَدم

ٌ ی پر  ٌ يای افتادى ی نانان گذاشتو ٍ اجازى دادم کٌ اشک يام شَن سرم رٍ رٍی شَن
ٌ  تا شاید دل نازک این نادر نًربَن، نرم بشٌ ٍ دختر گـ ـناى کارش  نًرش رٍ خیس کن

 !رٍ ببخشٌ

انا نًیار تقصیری ندارى اٍن ! نن خیلی شهايا رٍ اذیت کردم! نانان نن رٍ ببخش _
این رٍ ازم ! نانان نن نهی تَنو از نًیار دست بکشو. يهٌ چیز رٍ برام تعریف کرد

 !نخَاى، يیچ ٍقت نخَاى

ٌ يام حلقٌ شد ٍ این یعنی کٌ دل نًربَنش بٌ حال  دست يای پرنًر نانان دٍر شَن
ٍ نن چٌ قدر خَش بخت بَدم کٌ ! این دخترک عاشق، سَختٌ ٍ اٍن رٍ بخشیدى

از آغَشش خارج شدم ٍ بٌ سهت پرستاری رفتو تا . خانَادى ای بٌ این بزرگَاری داشتو
 .ٍسایل  نًیار ٍر تحَیل بگیرم

 سالم ببخشید نیشٌ ٍسایل  آقای نًیار الیاسی رٍ بًو بدید؟ _

 شها چٌ نسبتی باياشَن دارید؟ _

 .نن نانزدشَن يستو... نن-

 .فقط یٌ گَشی نَبایل ٍ یٌ ساعت نچی. ایشَن چیز خاصی يهرايشَن نبَد _

 .نهنَن نیشو اگٌ بًو بدید _
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ير رنزی کٌ بٌ . گَشی نَبایل رٍ گرفتو ٍ در عین ناانیدی، دیدم کٌ گَشیش پین دارى
يشدار رٍی صفحٌ گفت کٌ فقط یٌ . ذينو نی رسید زدم انا يیچ کدٍم قابل قبَل نبَد

انید بٌ خدایی گفتو ٍ با چشو يای گشادى بٌ . بار دیگٌ نی تَنو رنز درست رٍ ٍارد کنو
ٌ ی باز شدى ی گَشی چشو انداختو يیچ ! رنز گَشیش با سال تَلد نن باز نیشد. صفح

چٌ چیزی برای یک زن با ارزش تر از این نیست کٌ . چیز بٌ این اندازى خَشحالو نهی کرد
بدٍنٌ تَی این سال يا کٌ بٌ یک نفر فکر نی کردى، اٍن يو يهین حس رٍ نسبت بًش 

یٌ چیزی نحل . تَی ادلیست ياش دنبال اسو نايک نی گشتو؛ انا پیدا نکردم! داشتٌ
 ...پس چرا اسو نايک تَی گَشیش نیست؟ نکنٌ! جرقٌ تَی ذينو نقش بست

پس رٍی . با دیدن اسو جَاد حدس زدم کٌ يهَن فردیٌ کٌ نن رٍ تعقیب نی کرد
 .اسهش زدم ٍ با اٍلین بَق جَاب داد

 .سالم آقا _

 سالم آقا جَاد شهایید؟ _

 خانو شها کی يستید؟ گَشی آقا نًیار دست شها چیکار نی کنٌ؟ _

 نی تَنو با نايک خانو صحبت کنو؟ _

 اتفاقی افتادى؟ _

 نی تَنو؟ _

 .اگٌ نشکلی يست بٌ نن بگید! نٌ نهیشٌ _

 .لطفا گَشی رٍ بدید بًشَن؛ باید نطلب نًهی رٍ بًشَن بگو _

اصال آقا ! خانو ایشَن نهی تَنن صحبت کنن، اگٌ انری يست بگید نن در خدنتو _
 کجاست؟
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 !فقط خیلی سریع! يهین االن نايک خانو رٍ بیارید بیهارستان _

 بیهارستان؟ _

 !لطفا. تا نیو ساعت دیگٌ این جا باشید _

 خانو نگرانو کردید؛ تَ رٍ خدا بگید ببینو برای آقا اتفاقی افتادى؟ _

 (...)بیایید بیهارستان _

خدایا کی این کابَس تهَم . گَشی رٍ قطع کردم ٍ خَدم رٍ رٍی صندلی يا ريا کردم
 نیشٌ؟ چٌ جَری بفًهو کٌ حرف يای نًیار درٍغ نیست؟

ٌ م، باعخ شد کٌ اشک يام  سرم رٍ بٌ دیَار پشت سرم تکیٌ دادم ٍ چشو يای بست
 ...بی صدا فرٍد بیان

 سالم خانو ببخشید آقایی بٌ اسو نًیار الیاسی رٍ این جا اٍردن؟ _

 .چشو يام رٍ باز کردم ٍ از رٍی صندلی بلند شدم

 .سالم: يستی

ٌ ی آقا نًیار اتفاقی افتادى؟! سالم يستی خانو: جَاد  تَ رٍ خدا بگید چی شدى؟ ٍاس

بٌ دختری کٌ کنار دستش ایستادى بَد نگاى ! چٌ جالب کٌ حتی اسهو رٍ يو نی دٍنٌ
چشو يای . نَيای نشکی ٍ لختش رٍ بٌ زٍر زیر شال آبی رنگی پَشَندى بَد. کردم

دستو رٍ بٌ سهتش گرفتو ٍ اٍن يو بعد از . براقش پر از اشک بَد ٍ بٌ نن نگاى نی کرد
 .نکخ کَتايی، دستو رٍ فشرد

 !فکر نی کنو شها نايک خانو باشید خَاير نًیار! نن يستی يستو _
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ٌ ش گذاشتو ٍ ازش خَاستو کٌ رٍی . يهچنان نن رٍ نگاى نی کرد دستو رٍ پشت شَن
 .صندلی يای بیهارستان بشینٌ

ٌ ای خَردى ٍ االن يو ٍضعیت عهَنیش  _ نايک خانو، نتاسفانٌ بٌ سر نًیار یٌ ضرب
 ننفیٌ؟ O گرٍى خَنی شها. خَبٌ؛ انا چَن گرٍى خَنیش کهیابٌ نیاز بٌ خَن دارن

ٌ ی بی صداش تشدید پیدا کرد شال افتادى ش رٍ رٍی سرش نگٌ داشت ٍ سرش رٍ . گری
جَاد . نفس عهیقی کشیدم ٍ لبخند رضایتو رٍ بٌ سهتش دادم. بٌ نعنی آرى تکَن داد

 .با نگرانی جلَ اٍند

ٌ جَری این اتفاق پیش اٍند؟! ٍای خدا نرگو بدى _  االن حال آقا چطَرى؟ چ

َ  بستریٌ _  .االن تَی آی سی ی

اشارى ای بٌ جَاد کرد کٌ نن از . نايک از رٍی صندلی بلند شد ٍ بٌ جَاد چشو دٍخت
 .يیچ کدٍم سر در نهی اٍردم

 .چشو خانو االن نیریو نی بینهشَن: جَاد

 :نگايش رٍ بٌ سهتو دٍخت ٍ گفت

 يستی خانو آی سی یَ کجاست؟ _

 .نشَنتَن نیدم! بریو-

نايک کٌ یٌ نانتَی . نانان قرآن بٌ دست پشت در نشستٌ بَد ٍ اشک ياش نی چکید
ٌ اش نی افتاد ٍ سریع  نشکی پَشیدى بَد ٍ ير از گايی با بی نًارتی، شالش رٍی شَن

با کفش يای نشکی پاشنٌ دى . دست نی برد تا اٍن رٍ رٍی نَيای لختش نگٌ دارى
آرٍم اشک نی ریخت ٍ بی تاب . سانتیش، تازى يهٌ قد نن بَد ٍ کنار نن راى نی رفت

تا چشهش بٌ در آی سی یَ افتاد، بٌ سهت در يجَم برد ٍ از پشت پنجرى ای کٌ . بَد
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نانان با بًت . فقط پردى ی آبی رنگی نشخص بَد، دست برد ٍ رٍی شیشٌ پنجٌ کشید
خَدم رٍ بٌ نايک رسَندم ٍ اٍن رٍ رٍی صندلی يا نشَندم . بلند شد ٍ بٌ نن نگاى کرد

حالش اصالً خَب نبَد ٍ ير از گايی دستش رٍ ! ٍ از جَاد خَاستو کٌ کهی آب بیارى
ٌ ش نی ذاشت ٍ نفس عهیقی نی کشید تا يَای کافی بٌ بدنش برسٌ  !رٍی سین

 این خانَم کیٌ؟! يستی، نانان _

 .نايک، خَاير نًیار _

 .نانان با گریٌ بٌ سهتش رفت ٍ دست ياش رٍ فشرد

دخترم، تَ رٍ بٌ خدا، تَ رٍ بٌ ير کسی کٌ نی پرستی، رضایت بدى این پسر نن از  _
 !بٌ خدا جٍَنی کردى بچگی کردى! کالنتری خالص بشٌ

ٌ ای چنان درشت شد کٌ احساس کردم االن از حدقٌ بیرٍن  چشو يای نايک برای لحظ
. از رٍی صندلی بلند شد ٍ لب ياش رٍ باز ٍ بستٌ کرد؛ انا چیزی بٌ زبَن نیاٍرد! نی پرى

نهی دٍنو، رفتارياش برام ! تالش نی کرد کٌ چیزی بگٌ؛ انا نهی تَنست یا نهی خَاست
ٌ ای، از خَدم . خیلی عجیب بَد نگايش رٍ با حالت خاصی بًو دٍخت کٌ برای لحظ

از تَی نگايش خَندم کٌ نن رٍ نقصر این اتفاقات ٍ حال بد تنًا برادرش . شرنو شد
سرم رٍ با خجالت پایین انداختو تا از چشو يای کنجکاٍ ٍ بازخَاستیش در ! نی دٍنٌ

 .انان بهَنو

برادرم تا نًیار رٍ دیدى، باياش دست بٌ یقٌ شدى بعد يو ناخَاستٌ، يلش نیدى کٌ  _
 !سرش نی خَرى بٌ دیَار ٍ از يَش نیرى

 :پرستار بٌ دنبالش راى افتاد ٍ فریاد زد. سهت در آی سی یَ يجَم برد ٍ اٍن رٍ باز کرد

 !خانو کجا؟ شها نهی تَنید ایشَن رٍ ببینید _
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ٌ تکٌ شدى بَد ٍ حالو اصال . انگار نهی شنید ٍ ٍجَدش فقط بٌ دنبال نًیار بَد قلبو تک
 :بٌ سهت پرستار رفتو ٍ گفتو. خَب نبَد

قَل نیدم زیاد طَل . خانو پرستار، تَ رٍ خدا اجازى بدید برادرش رٍ ببینٌ تا آرٍم بشٌ _
 !نکشٌ

خانو پرستار با تعلل نگايی بًو کرد ٍ بعد اجازى داد کٌ فقط پنج دقیقٌ این لطف رٍ در 
 !حقهَن بکنٌ

نايک بٌ سهت تخت نًیار رفت ٍ دست ياش رٍ تَی دست ياش گرفت ٍ برای چند 
! بار بٌ رٍی اٍن يا بـ ـَسٌ زد ٍ دست يای نًیار رٍ رٍی چشو يای ٍ لب ياش گذاشت

دیدن نًیار نیَن این يهٌ . سر نًیار رٍ با انگشت ياش نَازش کرد ٍ فقط اشک ریخت
دیگٌ نتَنستو نًیار رٍ تَی این ٍضعیت . دستگاى يای نختلف، حالو رٍ بد نی کرد

از اٍن جا بیرٍن رفتو ٍ این حس خَب نگرانی خَاير برای برادرش رٍ تنًا ! ببینو
ٌ ی بازداشتگايٌ ٍ . گذاشتو دلو برای يَنن تنگ شدى بَد، برادرم بٌ خاطر نن االن گَش

ٍضعیت نًیار ٍ دیدن اٍن تَی این حال يو، برام . این برام خیلی گرٍن تهَم شدى  بَد
 !آسَن نبَد ٍ دٍست داشتو کٌ ير چی زٍدتر زنان بگذرى ٍ يهٌ چیز درست بشٌ

چشو يای اشک بارم رٍ يهراى با . نايک کنار نن نشست ٍ دستش رٍ رٍی پام گذاشت
چٌ قدر دٍست داشتنی بَد این خَاير؛ ٍ چٌ قدر . لبخند تلخی بٌ سهتش رٍٍنٌ کردم

چٌ قدر درد تَی دلو انباشتٌ شدى بَد ٍ بٌ یک . دٍست داشتو کٌ باياش صحبت کنو
 !دل بی آالیش ٍ یک جفت گَش شنَا نیازنند بَدم

اٍن بٌ ! باٍر کن دیدن نًیار تَی این ٍضعیت برام خیلی سختٌ! نايک نن رٍ ببخش _
 !خاطر ننٌ کٌ االن رٍی تخت بیهارستان خَابیدى
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ٌ ی چشو ياش پایین اٍند ٍ لبخندی زیبا . فقط با سکَت بًو نگاى کرد اشکی از گَش
دست ياش رٍ باال اٍرد ٍ نن رٍ نحل یٌ خَاير نًربَن تَ . رٍی لب ياش نقش بست

چٌ قدر نًربَن ٍ بی آالیش بَد این . دیگٌ اشک انَنو رٍ بریدى بَد. آغَش کشید
 !ای کاش يیچ ٍقت تهَم نهیشد! آغَش؛ ٍ چٌ قدر خَب بَد این حس

 !نًیار خیلی خَش بختٌ کٌ خَاير خَبی نحل تَ دارى _

ٌ ام رٍ رٍی  ٌ يای چند سال دٍست داشتو تا صبح يهین جَری تَی آغَشش بهَنو ٍ غص
ٌ ياش خالی کنو آغَشش عجیب بَی آرانش نی داد، چٌ قدر برام یادآٍر نًیار بَد . شَن

سرم رٍ پایین گرفتو ٍ . از آغَشش بیرٍن اٍندم! ٍ چٌ قدر عشقش برام قابل لهس بَد
 .تهَم احساساتو رٍ بٌ زبَن اٍردم

. نن یٌ عهر برای ندیدنش زجر کشدم! نن نًیار رٍ خیلی دٍست دارم... نايک نن _
 !نهی تَنو دٍبارى حس نبَدنش رٍ تحهل کنو

اعتراف این حس چٌ قدر لذت بخش بَد، . بغض تَی گلَم نشست ٍ دست يام یخ کرد
کٌ بٌ خاطر عشق نا ... اٍن يو برای خَاير کسی کٌ با عهق ٍجَدم دٍستش دارم

نانان دٍبارى بٌ سهت نايک رفت ٍ ازش خَاست کٌ برى کالنتری ٍ . قربانی شدى بَد
 :بٌ نانان اشارى کردم ٍ گفتو. رضایت بدى

 !اجازى بدى نًیار بٌ يَش بیاد بعداً . االن ٍقت این حرفا نیست _

ٌ ی زندٍن ! چی نیگی يستی؟ تَ اصالً انگار بٌ فکر يَنن نیستی _ پسر نن االن گَش
نعلَم نیست چٌ بالیی دارى بٌ سرش نیاد، اٍن ٍقت تَ چطَر نی تَنی بٌ این راحتی 

 بگی بذار ٍاسٌ بعدًا؟
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ٌ يای نانان يو برام سنگین بَد رٍی صندلی نشست ٍ ير از گايی زیر لب، . صدای گری
لیَان آبی براش اٍردم . دلش بٌ حال تنًا پسرش نی سَخت ٍ از بدی رٍزگار گلٌ نی کرد

 !انا ناراحت تر از اٍنی بَد کٌ با حرف يای نن آرٍم بشٌ. ٍ سعی کردم آرٍنش کنو

پرستار از بخش بیرٍن اٍند ٍ نا يهٌ با ترس ٍ ٍايهٌ از جا بلند شدیو تا خبری از 
 !ٍضعیت نًیار بگیریو

 يهراى آقای الیاسی؟: پرستار

 اتفاقی افتادى خانو پرستار؟: يستی

 پیدا کردید؟! نیاز بٌ خَن داریو _

 .ایشَن خَايرشَن يستن، نیتَنن خَن بدن. بلٌ _

 .بسیار خب؛ خانو شها يهراى نن بیایید _

 :رٍ بٌ سهت نايک کردم ٍ گفتو

 نايک جَن نی خَای يهرايت بیام؟ _

رٍی صندلی . سرش رٍ بٌ نعنی نٌ تکَن داد ٍ يهراى پرستار بٌ انتًای سالن رفت
این رٍز يا نن چٌ قدر فکر نی کردم ٍ يیچ ٍقت يو بٌ . نشستو ٍ دٍبارى فکر کردم

 !نتیجٌ نهی رسیدم

ٌ ی گَشی، . صدای زنگ گَشیو نن رٍ بٌ خَدم اٍرد با دیدن اسو احسان رٍی صفح
سعی کردم کٌ خَدم رٍ طبیعی جلَى بدم ٍ با خَدم گفتو کٌ بًترى در نَرد این جریان 

 .چیزی بًش نگو

 سالم احسان _



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  338  

 سالم، خَبی؟ _

 تَ چطَری؟! نهنَن خَبو _

 خَبو، نعلَم يست تَ کجایی؟چرا انرٍز شرکت نیَندی؟ _

 راستی چٌ خبر از شرکت؟. چَن نن کالً سٌ رٍز در يفتٌ تَی شرکتو _

 از کجا برات بگو؟! خبر کٌ زیادى _

 .از اٍلش _

ٌ شَن ٍ  _ بعد از این کٌ تَ گفتی ساعت دى با يو قرار دارن، نن ٍ احهد رفتیو دم خَن
نیو ساعت بعدش از خَنٌ بیرٍن زد ٍ رفت سهت یٌ کافی شاپی ٍ یٌ . ننتظرش شدیو

ساعتی رٍ با آقای حهیدی صحبت کردن ٍ بعد از اٍن يو نا پَیا رٍ تعقیب کردیو ٍ 
ٌ ی ! رسیدیو بٌ قسهت يیجان انگیز ناجرا در عین ناباٍری، پَیا رفت تَی یٌ کارخَن

ٌ ای کٌ یٌ سالٌ دیگٌ حتی کار يو نهی کنن نن ٍ احهد يو بٌ زٍر ٍارد شدیو ٍ . ٍرشکست
 !تَنستیو بفًهیو کٌ يو دستاش کیا يستن

 خب يو دستش کیٌ؟ _

آقای دالٍری، بزرگ ترین سًام دار شرکت ٍ دٍست ٍ یاٍر آقای صالحی کٌ خیلی يو  _
 !نَرد اعتهادشٌ

 خب بعدش چی کار کردید؟دستگیر شدن؟! ٍای چٌ ٍحشتناک _

ٌ شَن نداشتیو ٍلی پیدا نی کنیو، البتٌ یٌ سری يو پیدا کردیو! نٌ بابا _  .ندرکی بر علی

ٌ جَری؟ _  چ
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ٌ ای کٌ باید تحَیل شَن نی داد رٍ بًشَن داد البتٌ با انضای جعلی _ از . خانو افشار برگ
طرف دیگٌ يو دیشب آریا ٍارد اتاق خانو سعیدی شدى ٍ قفل کهدش رٍ شکستٌ ٍ یٌ 

ٌ ی  سری ندارک پیدا کردى کٌ البتٌ ندرک خیلی قَی نبَدن انا خب، نیشٌ ضهیه
البتٌ نن ! انا یٌ کار دیگٌ يست کٌ فقط بٌ دست تَ انجام نیشٌ! پرٍندى شَن کرد

 !خیلی نخالفو، انا يهٌ نظرشَن اینٌ کٌ تَ از پسش بر نیای

 چٌ کاری؟ _

بعد از این کٌ احهد این رٍ گفت يو کلی ! يستی باٍر کن نن خَدم يو راضی نیستو _
باياش دعَام شد؛ انا بحخ یٌ سرنایٌ کلَنٌ ٍ از کار بیکار شدن کلی آدم کٌ نَن 

ٌ دست نیارن  !شب شَن رٍ از از این راى ب

 !احسان بگَ دیگٌ _

اگٌ تَ راضی بشی، یٌ ندت خَدت رٍ بٌ این دالٍری نزدیک کنی ٍ باياش صهیهی  _
بشی تا بًت اعتهاد کنٌ، اٍن ٍقت تَ يو تَی اٍلین فرصت اسنادی رٍ کٌ نی خَاییو رٍ 

 .برانَن بیاری

تَی این ٍضعیت؟ اٍن يو ٍقتی کٌ نًیار رٍی تخت بیهارستانٌ ٍ ! ٍای خدای نن
ٌ ی بازداشتگاى؟ چٌ تصهیو سختیٌ  !يَنن يو گَش

احسان نن خیلی دٍست دارم کٌ انجانش بدم ٍ یٌ کهکی کردى باشو، انا االن ٍاقعا  _
کسی بٌ جز نن نهی تَنٌ این کار رٍ ! نهی تَنو انجانش بدم، یعنی نَقعیتش رٍ ندارم

 بکنٌ؟

ٍاقعا اگٌ رايی غیر از این داشت، خَدم قبلش این کار رٍ نی کردم؛ انا بٌ غیر از تَ ٍ  _
خانو افشار رٍ يو کٌ خانو سعیدی . خانو افشار؛ کسی از این نَضَع خبر ندارى

 ...فقط نی نَنٌ تَ کٌ! نی شناسٌ ٍ اصال نَرد نناسبی نیست
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 !ٍاقعا نهی تَنو _

ٍقتی کٌ ازت ! تَ کٌ خیلی نصهو بَدی کٌ تَی این راى کهکهَن کنی! نتَجٌ نهیشو _
خَاستو خَدت رٍ تَی خطر ننداز ٍ از این ناجرا دٍر بهَن، گفتی نٌ نن خَش حال 

 ...نیشو اگٌ کهکی بتَنو انجام بدم حاال

 :صدای ایست گاى پرستاری اٍند کٌ پشت بلندگَ چند باری صدا زد

 !خانو دکتر نًرٍرز بٌ اٍرژانس؛ خانو دکتر نًرٍرز بٌ اٍرژانس _

آخٌ نگٌ بدشانس تر از نن يو تَی عالو يست؟ چرا يیچ ٍقت ! ٍای خدای نن
 نهی تَنو چیزی رٍ از کسی پنًَن کنو؟

 يستی تَ کجایی؟ _

 !بیرٍنو _

 بیرٍن یعنی بیهارستان؟ _

 شاید اٍندم شرکت یٌ سری زدم، تَ انرٍز تا کی شرکتی؟ _

 بیهارستان چیکار نی کنی؟! حرف رٍ عَض نکن يستی _

 .یٌ کو سرنا خَردى بَدم _

 بگَ کدٍم بیهارستانی؟. يهین االن نن نیام اٍن جا _

 احسان اصال چیز نًهی نیست برای چی نی خَای بیای این جا؟ _

اگٌ يهین االن اسو بیهارستان رٍ نگی تهام بیهارستان يا رٍ زیر پا نی ذارم، پیدات  _
 !نی کنو
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 ...احسان _

 .زٍد باش _

 (...)بیهارستان _

ٌ ی دیگٌ این جاست ٍ حاال نن چی باید  صدای بَق گَشی بًو نی گفت کٌ دٍ دقیق
 .بًش بگو؟ نفس عهیقی کشیدم ٍ رفتو سهت ایستگاى پرستاری

 سالم ببخشید کدٍم قسهت نخصَص ايداء خَنٌ؟ _

 .سهت راست، اٍلین اتاق _

 .نهنَن _

خیلی ٍقت نیشد کٌ رفتٌ بَد، انا ينَز . بٌ سهت اتاق رفتو؛ انا خبری از نايک نبَد
گَشی رٍ برداشتو ٍ . نگران شدم، حتی جَاد رٍ يو نتَنستو پیدا کنو. خبری ازش نبَد

بٌ سهت در . دیگٌ داشتو کالفٌ نی شدم. شهارى ی جَاد رٍ گرفتو انا خانَش بَد
آی سی یَ رفتو ٍ با دیدن پرستار ٍ دکتريایی کٌ با عجلٌ ٍارد اتاق آی سی یَ نی شدن، 

حالت تًَع گرفتو ٍ ! بدنو یخ کرد، دست يام بٌ لرزى در اٍند ٍ زانَيام سست شد
تَانایی تکَن دادن لب يام رٍ نداشتو ٍ نهی تَنستو کٌ بپرسو برای نًیار نن چٌ اتفاقی 

نگايو رٍی ! تحهلش رٍ نداشتو. نهی خَاستو نًیار رٍ تَی این ٍضعیت ببینو! افتادى
قلبو درد . ساعت چًار بَد ٍ نن ينَز نهازم رٍ نخَندى بَدم. ساعت نچیو گرى خَرد

دٍبارى . گرفت از این کٌ اتفاقات باعخ شدى بَد کٌ از نالقات با خدا غافل بهَنو
ٌ يام نشست این بار بٌ خاطر احساس گـ ـناى از ٍجَد خَدم کٌ خدا . اشک يام رٍی گَن

ٌ ای فرانَش کردى بَدم ٍضَ گرفتو ٍ بٌ سهت نهازخَنٌ رفتو، چادر نهاز ! رٍ برای لحظ
ٌ ی نهازخَنٌ رٍ سرم کردم ٍ قانت بستو با ذکر اهلل اکبر نهازم، این اشک يام . گل دار گَش
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با بغض ٍ گریٌ، نهازم رٍ تهَم کردم ٍ بٌ سجدى رفتو . بَدن کٌ با خدا صحبت نی کردن
 !فقط نگاى خدا رٍ خَاستو. ٍ فقط خدا رٍ خَاستو

ببخش این بندى ی گـ ـناى کارت رٍ، خدایا نن بٌ جز تَ کسی رٍ ! خدایا ننَ ببخش _
خدایا نًیارم ! اگٌ این نگايت رٍ ازم دریغ کنی، دیگٌ چیزی از نن باقی نهی نَنٌ! ندارم

خدایا نذار تا آخر عهر . رٍ ازم نگیر، نذار تا آخر عهر حسرت دیدنش رٍی قلبو سنگینی کنٌ
حتی . خدایا نن از تٌ اعهاق ٍجَدم دٍستش دارم. عذاب  ٍجدان نبَدنش رٍ بکشو

 !خدایا نن عاشقشو. بیشتر از خَدم

 .سرم رٍ از سجادى برداشتو ٍ نگايو رٍ بٌ نًر رٍبرٍم دٍختو

 .خانو؟ بفرنایید _

ٌ ای رنگی . بٌ دختر خانهی کٌ تقریبا يجدى سالٌ نیزد نگاى کردم نانتَ شلَار سَرن
ٌ ش . پَشیدى بَد ٍ رٍسری سفید رنگی رٍ سرش کردى بَد چشو يای نعصَم ٍ خانَنان

ٌ ی شیرینی سهتو گرفتٌ بَد  .شیرینی برداشتو ٍ ازش تشکر کردم. رٍ بًو دٍختٌ ٍ جعب

 شها يو این جا نریض دارید؟: دختر خانو

 .بلٌ _

 !پدر نن يو یک ناى تَی کها بَد، انرٍز بٌ يَش اٍند _

 .لبخند از تٌ دلی رٍی لب يام نشست

ٌ ش تا آخر عهر باالی سرتَن باشٌ عزیزم _  .خیلی خَشحال شدم، ان شاءهلل سای

 !نهنَن، ان شاءهلل حال بیهار شها يو زٍدتر خَب بشٌ _

 .ان شاءهلل، نهنَنو _
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اگٌ اتفاقی برای . از نهازخَنٌ بیرٍن اٍندم ٍ با  تردید بٌ سهت آی سی یَ قدم برداشتو
ٌ طَر تحهل کنو؟ نٌ خدای نن نن نهی تَنو تحهل کنو، نن ! نًیار افتادى باشٌ، نن چ

 !نی نیرم

 .نانان بٌ سهتو اٍند

 !يستی تَ کجایی؟ کل بیهارستان رٍ زیر ٍ رٍ کردم نبَدی _

 ...نانان؛ نًیار _

 کلی سراغت رٍ گرفتٌ، پس کجایی تَ؟ _

 کی؟ کی سراغو رٍ گرفتٌ؟ _

تَ يو کٌ نعلَم . نًیار دیگٌ، خیلی ٍقتٌ بٌ يَش اٍندى ٍ فقط نی خَاد تَ رٍ ببینٌ _
 نیست کجایی؟

خدایا ! نهی خَاستو این لحظٌ رٍ از دست بدم. نهی خَاستو کٌ این لحظٌ خَاب باشٌ
 !این لحظٌ اگٌ خَاب يو باشٌ؛ یٌ رٍیای شیرینٌ

 نانان تَ رٍ خدا راست نیگی؟ _

آرى، يهَن نَقع کٌ بٌ يَش اٍند ٍ دکتريا سریع رفتن تَی اتاق، تَ يو گذاشتی  _
 !رفتی

ٌ ی چشو يام پایین اٍند ٍ دیگٌ این پايام نبَد کٌ بٌ سهتش  اشک خَش حالی از گَش
. قدم برنی داشت، بلکٌ با تهام ٍجَد ٍ با تهام حس خَب تَی قلبو بٌ سهتش رفتو

ٌ ای بَد. خیلی از دستگاى يا از دٍر ٍ اطرافش برداشتٌ شدى بَدن . سرش سهت دیگ
 :کنار تختش ایستادم ٍ آرٍم صدا کردم. نژى يای بلندش از این فاصلٌ يو دیدن داشت
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 .نًیار جان _

 .سرش رٍ بٌ سهت نن چرخَند ٍ لبخند زیبایی يهراى با یٌ دنیا آرانش بٌ صَرتو پاشید

 جان دلو؟ _

ٌ م چکید ٍ لبخند حاصل از رضایت رٍی لبو نشست چٌ . اشک يای شَقو رٍی گَن
انیدٍارم يهٌ ! این تضاد رٍ برای يهٌ آرزٍ نی کنو! تناقض زیبایی نیشٌ گریٌ ٍ خندى

 !زنانی گریٌ کنن کٌ لبخند يو رٍی لباشَن باشٌ

 .خدا رٍ شکر کٌ دٍبارى صدات رٍ نی شنَم _

يیچ ٍقت این لبخند قشنگت رٍ ازم . ننو خَش حالو کٌ لبخندت رٍ دٍبارى نی بینو _
 !نگیر

بٌ چًرى ی . انگار کٌ کل دنیا االن کنارم بَد ٍ قشنگ ترین خَشی يا رٍ برام زنزنٌ نی کرد
ٌ جَری نی تَنستو این چًرى رٍ تنًا بذارم؟ چٌ . پر از نًربَنی ٍ زیباش چشو دٍختو چ

 طَر نی تَنو بٌ زندگی بدٍن اٍن فکر کنو؟

 ...نايک _

تازى رفت بیرٍن، ٍقتی برگشت نیگو . این جا بَد، خیلی يو نگرانت بَد. نگران نباش _
 .بیاد پیشت

 .خانو لطفا برید بیرٍن، نباید بٌ بخش ننتقل شَن کنیو: پرستار

 !بلٌ، چشو _

ٌ ای . از چشو يای نًیار فاصلٌ گرفتو ٍ با لبخند ازش دٍر شدم برگشتو ٍ از قسهت شیش
يهین کٌ چشهش . در، احسان رٍ دیدم کٌ با نگايی ناشناس، تهاشاگر این ننظرى بَد
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ٌ يای افتادى ش رٍ دید زدم. بٌ نن خَرد پشتش رٍ بٌ در کرد . در رٍ باز کردم ٍ شَن
 :آرٍم، جَری کٌ انگار نطهئن نیستو خَدش باشٌ گفتو

 احسان؟ _

ٌ ای رٍبرٍم ایستادى. بٌ سهتو برگشت انا نحل يهیشٌ نبَد . احساس نی کردم فرد دیگ
نَياش نحل يهیشٌ ژل خَردى ٍ حالت دادى شدى . خستگی از چشو ياش نی بارید

تهام اجزای صَرتش نحل غو دیدى يا بَدن، برای یٌ لحظٌ فکر کردم . سهت باال نبَد
 !ٍیرٍن شدى

نهی دٍنو ٍاقعا چشو ياش پر از اشک بَد یا فقط این طَر بٌ نظر نی رسید؛ انا يهین کٌ 
با پشت دست چشو ياش رٍ ناساژ داد ٍ لبخند ساختگی کٌ با بغض سعی در ٍاقعی 

 .جلَى دادنش رٍ داشت، نطهئن شدم کٌ حسو ٍاقعی بَدى

! نسیر یک ساعتٌ رٍ تَی بیست دقیقٌ اٍندم! فکر کردم برات اتفاقی افتادى _
 !خَش حالو کٌ حالت خَبٌ

 ...نی خَاستو کٌ بًت بگو انا تَ اجازى ندادی کٌ... نن  _

چطَر بخشیدیش؟ چرا اٍن االن باید این جا باشٌ؟ چرا تَ باال سرشی ٍ بًش لبخند  _
نیزنی؟ چرا تظاير نی کنی کٌ اتفاقی نیفتادى؟ چرا نهی خَای قبَل کنی اٍن نسبب يهٌ 

 ...بدبختی ياتٌ؟ چرا

 .دٍست ندارم بًش تَيین بشٌ! خَايش نیکنو دیگٌ ادانٌ ندى _

کالفٌ دستی تَی نَيای ریختٌ شدى رٍی پیشَنیش کشید ٍ چند قدنی ازم فاصلٌ 
 :بٌ چشو يام زل زد ٍ گفت. گرفت ٍ پَف کشداری کشید

 چرا از اذیت کردنو لذت نی بری؟ _
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 !برای یٌ لحظٌ بٌ خاطر حرفش نغزم ارٍر نی داد. با تعجب، خیرى بًش نگاى کردم

 ٍاسٌ چی باید بخَام اذیتت کنو؟ _

. خَدت نهی دٍنی ٍلی با کاريات، با حرف يات، با رفتاريات داری اذیتو نی کنی! آرى _
اگٌ نی خَای ادانٌ بدی بٌ ! داری نابَدم نی کنی! داری ذرى ذرى ٍجَدم رٍ آتیش نی زنی

 !این رفتارت، دیگٌ حتی دٍر ٍ بر نن نیا تا نبینهت

اٍل کهی نکخ کردم تا کلهاتش . با عجلٌ ازم فاصلٌ گرفت ٍ قدم ياش رٍ سریع برداشت
 .رٍ بٌ خَبی تَی ذينو حالجی کنو ٍ بعد پا تند کردم تا خَدم رٍ بًش برسَنو

آرٍم صداش نی زدم تا بایستٌ ٍ گايی يو با نیو نگايی بٌ بقیٌ، صدام رٍ کهی باالتر 
باالخرى تَی حیاط بیهارستان ایستاد ٍ . نی بردم؛ انا اٍن بی تَجٌ بٌ رايش ادانٌ نی داد

 .خَدم رٍ بًش رسَندم

 این کاريا چیٌ نی کنی؟ _

بٌ چشو ياش زل زدم تا حرف دلش رٍ از تَی . پَزخندی زد ٍ نگايش رٍ ازم دزدید
 .چشو ياش بخَنو انا بًو نگاى نهی کرد

 !چی شدى احسان؟ تَ رٍ خدا حرف بزن _

چرا نن رٍ نهی بینی؟ چرا برات نًو نیستو؟ چرا این يهٌ سال نن رٍ نادیدى گرفتی؟  _
 ...چرا

 ...احسان، برادر نن _

 !این کلهٌ رٍ این قدر نگَ! تَ رٍ خدا بس کن يستی _
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یا نن خیلی خنگ بَدم، یا این کلهات برام ناآشنا بَد ! ٍاقعًا نتَجٌ ننظَرش نهی شدم
یا ذينو گنجایش این کلهات رٍ نداشت؛ یا این کٌ احسان ننظَرش رٍ بٌ خَبی بًو 

 !نهی رسَند

 نیشٌ بٌ طَر ٍاضح بًو بگی کٌ چی تَ رٍ دلخَر نی کنٌ؟ _

نن نی خَام ...يستی، نن. اصالً برای یٌ بار يو کٌ شدى حرف دلو رٍ نی زنو! باشٌ _
يهین جا ٍسط حیاط بیهارستان جلَی این يهٌ آدنی کٌ این جا ایستادن، بلند بگو 

يستی نن از تٌ اعهاق ٍجَدم، از تٌ دلو، از بچگی، از رٍزی کٌ فًهیدم تَ ... کٌ
ٌ ی ننی ٍ نن نی تَنو تَی این دنیا یٌ نفر رٍ انتخاب کنو تا برای يهیشٌ  دخترخال

 ...باياش بهَنو، تَ رٍ انتخاب کردم، يستی نن دٍ

با . از پشت سر احسان، پسری يو قد ٍ قَارى ی يَنن رٍ دیدم کٌ بٌ سهتهَن نی اٍند
بٌ قدری خَشحال ٍ ذٍق زدى شدى بَدم کٌ . نزدیک تر شدنش، نطهئن شدم کٌ خَدشٌ

اصال یادم نهی اٍند کٌ برای چی نن ٍ احسان ! برای چند لحظٌ احسان رٍ از یاد بردم
ٌ ای احسان رٍ کٌ با . ٍسط حیاط ایستادیو ٍ داریو با يو حرف نی زنیو اصال برای لحظ

ٌ اش بٌ صَرت رگباری نشغَل حرف زدن بَد رٍ از یاد بردم ٍ بٌ  سری خو شدى رٍی سین
ٌ ٍر شدم چنان تَی آغَش گرفتهش کٌ احساس . سهت يَنن بٌ نعنای ٍاقعی حهل

ٌ ی دست يام رٍ بازتر کنو، کسی اٍن رٍ از نن نی گیرى يَنن دستش ! نی کردم اگٌ حلق
ٌ اش رٍ بَسیدم ٍ تهام تنش رٍ بَ  رٍ پشت کهرم گذاشتٌ بَد ٍ نن رٍ نی بَسید، شَن

بٌ قدری احساس خَشحالی نی کردم . ينَز يو بَی خَب عطر سردش نی اٍند. کردم
باالخرى از آغَش يو دیگٌ بیرٍن . کٌ نگاى يای زٍم بقیٌ رٍی نا برام ايهیتی نداشت

 .اٍندیو ٍ بًو نگاى انداختیو

 !نی بینو کٌ زندٍن بًت ساختٌ، نرد شدی _

 !تَی این ندتی کٌ نبَدم چٌ قدر، رنجَر ٍ خستٌ ٍ پیر ٍ کریٌ ٍ زشت ٍ سیاى شدی _
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 :پس گردنی نحارش کردم ٍ گفتو

ٌ نَن کٌ االن گرٍ گذاشتٌ شدى برای تَی یالغَز _  !تَ آدم نهی شی اصال، حیف سنِد خَن

 !سند کجا بَد؟ با رضایت کانل ٍ با افتخار بیرٍن اٍندم _

با چشو يای گرد شدى بًش خیرى شدم ٍ با دیدن بابا ٍ آقا جَاد ٍ نايک کٌ بٌ 
دست يام رٍ بٌ سهت نايک باز . سهتهَن نی اٍندن، فًهیدم کٌ نايک رضایت دادى

 .کردم ٍ با حس خَبی کٌ داشتو تَی آغَش خَدم کشَندنش

ٌ طَری ازت تشکر کنو _  !تَ بزرگ ترین يدیٌ رٍ بًو دادی! ٍاقعا نهی دٍنو چ

 :بعد نگايی بًش انداختو ٍ با یادآٍری نًیار گفتو

نًیار بٌ يَش اٍندى ننتقلش کردن بٌ بخش، ٍقتی ! نن يو یٌ خبر خَب دارم برات _
 .برٍ بًش سر بزن. يو کٌ بٌ يَش اٍند سراغت رٍ گرفت

ٌ يا رٍ با عجلٌ باال رفتن يَنن لبخندی از سر . چشو ياش برقی زد ٍ يهراى با آقا جَاد پل
ٌ يا باال رفت، بابا کنارم ایستاد اخو غلیظ رٍی . خیال جهعی زد ٍ بٌ يهراى شَن از پل

 .پیشَنیش کهی دلًرى تَی دلو نشَند

 !سالم بابا _

 .علیک سالم _

 .نی خَاستو کٌ از زیر این نگاى يای تیز ٍ دلًرى آٍر خالص بشو کٌ صداش نیخکَبو کرد

 !ٍایسا _

 .سرجا خشکو زد؛ سعی کردم کٌ با لبخند بٌ سهتش برگردم

 جانو بابا؟ _
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 بًتر نیست یکو عاقالنٌ فکر کنی؟ _

 درنَرد چی؟ _

 !در نَرد این کٌ از این نرد دٍری کنی-

 ...بابا _

اگٌ نی بینی این بار . يستی؛ این بار آخرى کٌ بايات در نَرد این قضیٌ صحبت نی کنو _
ٌ ی دیگٌ اتفاق بدتری  قضیٌ بٌ خَبی ٍ خَشی حل ٍ فصل شد، نطهئن باش دفع

بًترى يهین االن يهراى نادرت ٍ برادرت بیایید تا بریو ٍ دیگٌ يو اسو اٍن نرد ! نی افتٌ
 !این بٌ نفع جفتتَنٌ. رٍ نشنَم

 پس نن چی؟ _

 !اگٌ بٌ خاطر تَ نبَد کٌ يرگز نهی ذاشتو اسهش رٍ يو بٌ زبَن بیاری _

بابا خَايش نی کنو اجازى بدى کٌ باياتَن صحبت کنٌ، اجازى بدى کٌ درنَرد اتفاقات  _
پیش اٍندى تَضیح بدى، نن نطهئنو کٌ دلیلش اٍن قدر قانع کنندى است کٌ فرانَش 

 !کنید

يهین االن يو کٌ با حرف ياش نغز تَ رٍ شست ٍ شَ دادى کافیٌ، ٍاقعا چٌ طَر  _
 نی تَنی حرف ياش رٍ باٍر کنی؟

 !چَن نی دٍنو کٌ درٍغ نهیگٌ _

 آخٌ از کجا این قدر نطهئنی؟! تَ خیلی سادى ای دختر _

 !بابا خَايش نی کنو بذار انشب رٍ پیشش بهَنو _
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اصال نتَجٌ حرف يای نن نیشی؟نن نی خَام کٌ يهین االن با نا بیایی ٍگرنٌ دیگٌ  _
 !حتی پات رٍ يو تَ خَنٌ نذار

ٌ ی آخر رٍ گفت ٍ از داخل بیهارستان شد با حالت غو زدى ای بٌ رفتنش . با تحکو جهل
نًیاری کٌ االن بٌ خاطر نن رٍی تخت . خیرى شدى بَدم ٍ فقط بٌ نًیار فکر نی کردم

نًیاری کٌ شاید دیگٌ يرگز اجازى . بیهارستان افتادى ٍ يیچ کاری از دست نن بر نهیاد
از فکرش حالو بد شد، بغض تَی گلَم نشست ٍ اشک يام . دیدنش رٍ نداشتٌ باشو

ٌ يام نشست  .بی اختیار رٍی گَن

تازى یادم اٍند ! نشخص بَد کٌ از دستو خیلی ناراحتٌ. احسان، بی حرف از کنارم رد شد
با یادآٍری جهالت آخرش؛ کهی احساس ترس ! کٌ داشتیو درنَرد چی صحبت نی کردیو

کردم، احساس ترس از این کٌ اگٌ ٍاقعًا حسی بًو داشتٌ باشٌ، اٍن ٍقت احساس گـ 
نی ترسو از این کٌ اٍن حس . ـناى نی کنو کٌ نًربَن ترین فرد زندگیو ناراحت شدى

قشنگ خَاير ٍ برادری بینهَن از بین برى ٍ شاید این حس فقط از طرف نن بَدى ٍ 
ٌ ش نشدى ... اٍن حتی فکر کردن بًش يو سخت بَد؛ انا چطَر نن يیچ ٍقت نتَج

بَدم؟ نن این قدر درگیر عشق نًیار بَدم ٍ يستو کٌ نهی تَنو بٌ کسی بٌ جز اٍن فکر 
برام خیلی سختٌ، نحل این نی نَنٌ کٌ خــ ـیانـت زیادی بٌ کسی کٌ دٍستش . کنو

 .دارم ٍ اٍن يو نتقابالً يهین حس رٍ نسبت بٌ نن دارى، انجام دادم

بٌ سهت اتاقی رفتو کٌ پرستار راينهاییو . نفس عهیقی کشیدم ٍ داخل بیهارستان شدم
نايک کنار تخت نًیار ایستادى بَد ٍ با حالت قشنگی بًش . آرٍم ٍارد شدم. کردى بَد

چشو يای طَسی ير دٍ تَی يو گرى خَردى بَد ٍ بٌ نظر نن این زیباترین . نگاى نی کرد
 !حس دنیاست، بی ننت،بی درٍغ، بی تظاير

نانان زیر لب ذکر نی گفت ٍ بابا با اخو يای چند . نانان ٍ بابا کنار پنجرى ایستادى بَدن
نتَنستو از تَی نگايش . يَنن کنار در ایستادى بَد. دقیقٌ پیش، نًیار رٍ نگاى نی کرد
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کنار يَنن ایستادم ! چیزی بخَنو، انا نی تَنو حس خجالت ٍ شرنندگیش رٍ حس کنو
اٍن قدر عهیق کٌ نگايش رٍ از چشو يای رٍشن نايک گرفت ٍ . ٍ بٌ نًیار نگاى کردم

با دیدنو لبخند زیبایی زد ٍ نن يو در جَابش لب يام رٍ بٌ . بٌ سهت نن نگاى کرد
 :نگاى يای زیبای بینهَن برای بابا خَشایند نبَد کٌ با گفتن! پًنای صَرت نقش بستو

ٌ ی بیهارستان يو از قبل پرداخت ! نهنَنو خانو الیاسی بٌ خاطر رضایت دادنتَن _ يزین
شدى، نن نتاسفو بٌ خاطر اتفاقی کٌ پیش اٍند؛ انا باید بگو کٌ این بار بٌ خَبی تهَم 

 .شد؛ انا بار دیگٌ يیچ تضهینی نیست

 :بعد يو نگايش رٍ سهت نًیار چرخَند ٍ يشدارگَنٌ گفت

پس لطف کنید ٍ دیگٌ دٍر ٍ بر دختر نن پیداتَن نشٌ ٍگرنٌ اٍن نَقع دیگٌ بٌ جرم  _
نزاحهت نَانیس نردم، بٌ جای خَابیدن رٍی تخت بیهارستان، باید نزى ی آب خنک 

 .خدانگًدار! زندان رٍ بچشید

از اتاق بیرٍن رفت ٍ با چشو غرى رفتن بٌ نن، ازم خَاست کٌ يرچٌ سریع تر يهرايش 
ٌ يای کَچیکی کٌ رايشَن رٍ . برم نانان ٍ يَنن دنبال بابا بٌ راى افتادن ٍ نن نحل بچ

 !گو کردن، سرجام نیخکَب شدى بَدم

 .نًیار ينَز رٍی لبش لبخند بَد

 !نهی خَام بٌ خاطر نن سرزنش بشی؛ نهنَن کٌ کنارم بَدی! يستی جان،بًترى بری _

 .انیدٍارم حالت زٍدتر خَب بشٌ _

 :بٌ نايک نگاى کردم ٍ با لبخند بغض داری گفتو

اگٌ چیزی نیاز داشتی ! نهنَن نايک جان، لطف بزرگی در حق نن ٍ خانَادى م کردی _
 !حتها بًو زنگ بزن
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با گفتن خداحافظ . چشو ياش رٍ بٌ نعنای باشٌ باز ٍ بستٌ کرد ٍ دٍبارى بًو نگاى کرد
 ...غو انگیزی، ازشَن فاصلٌ گرفتو ٍ سَار ناشین بابا شدم

*** 

 .نن تصهیهو رٍ گرفتو _

 چٌ تصهیهی؟ _

 .نی خَام کاری رٍ کٌ ازم خَاستٌ بَدی رٍ انجانش بدم _

 .نن کار دارم، باید برم خداحافظ _

 نیشٌ لطف کنی ٍ جَابو رٍ بدی؟! احسان نن دارم با تَ حرف نی زنو _

االن ! فکر نی کردم اٍن قدر درگیر عشق ٍ عاشقی باشی کٌ بٌ این نَضَع فکر نکنی _
 چی شدى؟ آقای عاشق پیشٌ دٍبارى ترکتَن کردن؟

ٌ يام نی زدن ٍ از شدت عصبانیت، قرنز شدن صَرتو رٍ بٌ ٍضَح لهس نی کردم . شقیق
تازى نتَجٌ کلهاتش شدى بَد کٌ سرش رٍ پایین . با خشو بٌ چشو ياش زل زدم

 :انداخت ٍ گفت

 ...نن ننظَری نداشتو _

! از اٍن جا دٍر شدم« برات نتاسفو» :نگاى پر از نفرتو رٍ بار دیگٌ بًش دٍختو ٍ با گفتن
سَار آسانسَر شدم ٍ بی تَجٌ بٌ نگاى يای زيرا، پشت نیزم نشستو ٍ سرم رٍ رٍی نیز 

ٍاقعًا چٌ قدر حقیر شدى بَدم کٌ يرکس، این . گذاشتو ٍ بٌ حال زار خَدم گریٌ کردم
حق رٍ بٌ خَدش نی داد کٌ با یادآٍری رٍزيای سختی کٌ بًو گذشتٌ نن رٍ کَچیک 
کنٌ؟ ٍاقعًا تحهل شنیدن این حرف رٍ از زبَن احسان، کسی کٌ يهیشٌ برام نحل یٌ 

ٌ گاى ٍ يهدم رٍزيای سختو بَدى رٍ نداشتو  !تکی
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 !يستی _

با انگشتو، . سرم رٍ باال آٍردم ٍ بٌ چشو يای کنجکاٍ ٍ پر از سَالش نگاى کردم
ٌ ام رٍ پاک کردم  .قطرى يای چکیدى شدى رٍی گَن

 بلٌ؟ _

 چیزی شدى؟ _

 کارم داشتی؟! نٌ نًو نیست _

 .آرى، آقای صالحی نی خَاد ببیندت، داخل اتاقش ننتظرى _

 .باشٌ االن نیام _

 نطهئنی خَبی؟ _

 .آرى خَبو _

اشک يام رٍ پاک کردم ٍ از تَی آینٌ جیبی تَی کیفو، خَدم رٍ دید زدم ٍ با اطهینان از 
این کٌ نی تَنو با این قیافٌ جلَی آقای صالحی ظاير بشو، با چند ضربٌ بٌ در ٍ گفتن 

 .بفرنایید از طرف دیگٌ ٍارد اتاقش شدم

 با نن کاری داشتید؟ _

 .بشینید لطفا! بلٌ _

 .رٍی نبل يای چرنیش نشستو ٍ ننتظر بًش نگاى کردم

آقای ایرانی تهاس گرفتن ٍ گفتن کٌ شها راضی شدید برای انجام کاری کٌ قبال  _
 .پیشنًاد شدى بَد
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 .با یادآٍری احسان، پَزخندی گَشٌ لبو نشست ٍ دٍبارى بٌ حال خَدم افسَس خَردم

 .فَری بٌ حالت طبیعی برگشتو ٍ بًش نگاى کردم

 .بلٌ _

 ٍاقعًا نطهئنید کٌ از پسش بر نیاید؟ _

 .نطهئنو _

ایشَن باید در نَرد کاريایی کٌ باید انجام . پس نن با آقای رحیهی تهاس نی گیرم _
 .فعالً در دسترس باشید کٌ اگٌ اٍندن بیاید اتاقو. بدید باياتَن صحبت کنن

 .باشٌ نهنَن _

کار خیلی سختی . از اتاق بیرٍن رفتو ٍ بار دیگٌ بٌ تصهیهی کٌ گرفتٌ بَدم فکر کردم
بٌ ير . باید از فکر اتفاقات اخیر بیرٍن نی اٍندم. بَد؛ انا نی خَاستو انجانش بدم

 !نحَی کٌ شدى

ٌ ای نیشد کٌ نًیار رٍ ندیدى بَدم تلفنی ٍ صد البتٌ بٌ دٍر از چشو خانَادى، . یک يفت
بابا حتی اجازى نهیدى کٌ اسهش رٍ بٌ زبَن . باياش تهاس گرفتو ٍ جَیای حالش شدم

ٍاقعا نهی دٍنو ! بیارم ٍ این بٌ قدری برام سخت ٍ عذاب آٍرى کٌ احساس خفگی نی کنو
تًش چی نیشٌ؛ ٍلی نی دٍنو ير اتفاقی کٌ بیفتٌ، ذرى ای از حس نن بٌ نًیار کو 

 !نهیشٌ

نشغَل خَندن قَانین ٍ نقررات جدید ٍضع شدى برای شرکت بَدم، بٌ نظرم نصف 
از فکر این کٌ از این بٌ بعد باید نانتَ شلَار انتخابی شرکت رٍ . بیشترشَن نسخرى بَد

بپَشو ٍ ير رٍز بٌ یٌ شکل بیام سرکار ٍ از ساعت يفت ٍ نیو پشت نیز بشینو، چًرى م 
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تلفن رٍی نیزم برای اٍلین بار زنگ خَرد؛ با تعجب بًش چشو دٍختو، انگار . گرفتٌ شدى
 :کٌ نَجَد نا شناختٌ دیدى بَدم؛ گَشی تلفن رٍ برداشتو ٍ با تعجب گفتو

 بلٌ؟ _

 .خانو يهتیان، آقای صالحی گفتن کٌ برید اتاقشَن _

 ٍاقعا خَدتی زيرا کٌ زنگ زدی؟ _

 اگٌ انکان دارى زٍدتر تشریف ببرید؟! بلٌ بلٌ _

! از لحن حرف زدنش کٌ بی شک بٌ خاطر ٍجَد یٌ نفر دیگٌ اٍن جا بَدى خندى م گرفت
در اتاق رٍ باز کردم ٍ با دیدن نرد شیک ٍ خَش لباسی کٌ رٍبرٍی نیز ننشی ایستادى 

ٌ يای کفشو باعخ شد کٌ بٌ سهت عقب ! بَد، نتعجب شدم جلَتر رفتو کٌ صدای پاشن
چشو يای قًَى ای کو رنگ، نَيای نشکی با فريای ریز، دناغ قلهی ٍ پَست . برگردى

ٌ ای فکر کنو رٍبرٍی یٌ جنتلهن ایستادم  !رٍشنش باعخ شدى بَد کٌ برای لحظ

 .شها باید خانو يهتیان باشید _

 خَدم يستو ٍ شها؟ _

کرٍات نشکی رنگش رٍ نحکو تر کرد ٍ با این کار ساعت نارک دار بند چرنی اش رٍ بٌ 
 .نهایش گذاشت

 !حهیدی يستو _

ٌ ای ٍاقعا جا خَردم ٍ سعی کردم کٌ بٌ خَدم نسلط باشو ٍ يهَن طَر کٌ  برای لحظ
 !جناب سرٍان گَشزد کردى بَد، طبیعی رفتار کنو

 !خَشبختو آقای حهیدی، پس يهکار گرانی بندى، شها يستید _
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 .البتٌ _

 .بسیارخب، با اجازى تَن نن باید برم-

 .راحت باشید _

نیو نگايی بٌ زيرا انداختو کٌ با چشو يای نضطرب بٌ نن خیرى شدى، پلک يام رٍ باز ٍ 
بستٌ کردم تا بًش اطهینان بدم کٌ يهٌ چیز خَب پیش نیرى ٍ با قدم يای نحکهی بٌ 

آقای صالحی پشت نیز ٍ . سهت اتاق آقای صالحی رفتو ٍ با چند ضربٌ بٌ در ٍارد شدم
جناب سرٍان يو رٍی نبل کنار نیزش نشستٌ بَد ٍ فنجَن قًَى رٍ تَی دست ياش 

آریا از رٍی صندلی چرنی . با گفتن سالنی رٍبرٍی جناب سرٍان نشستو. نگٌ داشتٌ بَد
جناب سرٍان فنجَن قًَى رٍ رٍی . چرخ دارش بلند شد ٍ رٍی نبل کناری نن نشست

ٌ ش کرد ٍ انگشت يای  نیز گذاشت ٍ بٌ پشتی نبل تکیٌ زد ٍ پاش رٍ ايرم پای دیگ
 .قفل شدى اش رٍ رٍی پاياش گذاشت ٍ بٌ نن خیرى شد

بعد از این کٌ شنیدم شها این پیشنًاد رٍ قبَل کردید، باید اعتراف کنو کٌ اٍل : سرٍان
چَن انتظارش رٍ نداشتو قبَل کنید؛ انا دلیل این کٌ این پیشنًاد رٍ ! کهی جا خَردم

ٍ ! بٌ شها دادم این بَد کٌ ٍاقعا بًتَن ایهان دارم ٍ نی دٍنو کٌ از پسش بر نیاید
 .انیدٍارم کٌ بٌ خَبی انجانش بدید

ٌ ی سعیو رٍ نی کنو _  .نن يه

 .آریا سرش رٍ بٌ سهتو برگردٍند ٍ بٌ نیو رخو نگاى کرد

 ...اگٌ نی دٍنید کٌ بًترى شها این کار رٍ نکنید ينَز دیر نشدى _

 :سرم رٍ بٌ سهتش چرخَندم ٍ با جدیت گفتو

 !نٌ آقای صالحی نن پشیهَن نهیشو، انجانش نیدم _
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تَی چشو يای آریا نگرانی نی دیدم ٍ البتٌ خیلی يو طبیعیٌ؛ چَن اگٌ نن اشتبايی 
ٌ ی زحهات شَن بٌ باد نیرى ٍ کار حساسیٌ انا از نگاى جناب سرٍان ! انجام بدم يه

نحل این کٌ يهَن طَر کٌ خَدش گفتٌ بَد ٍاقعا فکر نی کرد کٌ . اطهینان رٍ نی دیدم
 ٍلی ٍاقعا نن نی تَنستو انجانش بدم یا نٌ؟. نن بٌ خَبی از پسش بر نیام

خانو يهتیان، شها اٍل باید جزٍ یکی از سًام داران شرکت بشید تا از این طریق بٌ  _
این کار بر عًدى ی آقای صالحیٌ ٍ بعد از اٍن شها بٌ ير ترفندی . ایشَن نزدیک بشید

کٌ شدى، باید تَجًش رٍ بٌ خَدتَن جلب کنید ٍ اٍن قدر بًش نزدیک بشید کٌ 
بتَنید بٌ راحتی کلیديای اتاق ٍ بعد از اٍن کلیديای گاٍصندٍق رٍ پیدا کنید ٍ برانَن 

 نی تَنو رٍی قَلتَن حساب کنو؟! از اٍن جا بٌ بعدش رٍ يو بسپارید بٌ نا. بیارید

 از کی شرٍع کنو؟-

*** 

ایشَن . نعرفی نی کنو، سرکار خانو يهتیان از سًام داران جدید شرکت يستن _
ٌ نَیس شرکت بَدن ٍ بعد از این کٌ عهلکرد فَق العادى شرکت رٍ دیدن، با بندى  برنان
نشَرت کردن ٍ طی این چند رٍز بٌ شرکت نا اعتهاد کردن ٍ جزٍ سًام داران شرکت 

 .شدن

ٌ جانبی بٌ خَدم گرفتو ٍ چًرى ی تک تک رٍ از نظر گذرٍندم آقای صالحی . حالت حق ب
بزرگ، رٍی صندلی رٍبرٍ ٍ در باالترین قسهت نیز کنفرانس نشستٌ بَد ٍ با تعجب ٍ 

رٍی صندلی سهت راستش آقای . ابرٍيای دريو کشیدى شدى، بٌ نن نگاى نی کرد
يهٌ، با ٍجَد اینکٌ سن باالیی داشتن؛ انا بٌ قدری خَش تیپ ٍ . دالٍری نشستٌ بَد

آقای دالٍری، اصالً بٌ این سهت نگاى ! با ابًت بَدن کٌ نهیشد بًشَن گفت پیرنرد
چشو يای درشتی داشت ٍ کت ٍ شلَار قًَى ای رنگ با . نهی کرد ٍ بٌ رٍبرٍش خیرى بَد

ٌ ای رٍ . کرٍات کرنی ٍ پیراين سفیدی بٌ تن داشت از این فاصلٌ جزئیات دیگ
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ٌ ی سًام داران نن ٍ خانو اکبری تنًا سًانداران خانو این شرکت ! نهی دیدم از بین يه
نانتَی آبی کاربنی کَتاى کٌ حالت کتی داشت با شلَار جین نشکی ٍ رٍسری . بَدیو

با اشارى ی آریا رٍی . ترکیبی کٌ ندل دار دٍر گردنو بستٌ شدى بَد رٍ، بٌ تن داشتو
صندلی کنار آریا نشستو ٍ کهرم رٍ تا جای نهکن صاف نگٌ داشتو تا بین این يهٌ افراد 

 !با سن باال، خیلی بچٌ بٌ نظر نیام

صحبت يای کسل کنندى ای بینشَن رد ٍ بدل شد ٍ با گفتن ختو جلسٌ از زبَن آقای 
ٌ يای دى سانتی کفش يای  صالحی، کیف کَچیک نشکی رنگو رٍ برداشتو ٍ با پاشن

 !نشکی رنگو قدم برداشتو

 نیشٌ چند لحظٌ بایستید خانو يهتیان؟ _

 !البتٌ _

ٌ ی سًام داران، نن ٍ آقای صالحی تَی اتاق تنًا شدیو رٍی صندلی نشستو . با رفتن يه
ٌ اش رٍ بٌ . ٍ ننتظر بًش نگاى کردم ٌ اش کرد ٍ نگاى يای تیز بینان ٌ گاى چَن آرنجش رٍ تکی

آب دينو رٍ بٌ . اعتراف نی کنو کٌ حس ترس تا عهق ٍجَدم رسَخ کرد. نگايو دٍخت
باالخرى . سختی قَرت دادم ٍ ننتظر بَدم کٌ حرفی بزنٌ؛ انا يهچنان بًو نگاى نی کرد

 :لب ياش رٍ تکَن داد ٍ گفت

 . سال رٍ داشتٌ باشی25فکر نی کنو نزدیک يای  _

 .بلٌ _

  سالٌ چطَر این يهٌ پَل رٍ نی تَنٌ بدست بیارى؟25یٌ دختر جٍَن  _

 !خب این پَل نن نیست آقای صالحی _

 .چشو ياش درشت تر شد ٍ با کنجکاٍی بیشتر بًو نگاى کرد
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 خب؟ _

ٌ ای بٌ پدر نن رسیدى؛ از اٍن جایی کٌ ایشَن تهایل داشتن پَلشَن رٍ  _ بٌ تازگی ارجی
ٌ گذاری کنن، نن ازشَن خَاستو کٌ تَی شرکت شها سًام بخریو بعد يو ! جایی سرنای

ٌ يای کاری نهی تَنستن زیاد تشریف بیارن شرکت ٍ ٍکالت تام بٌ نن  بٌ خاطر نشغل
 .دادن کٌ بٌ جای ایشَن تَی شرکت باشو

ٌ جانب نخصَص خَدش گفت ٌ ی حق ب  :قانع نشدى بَد انا سری تکَن داد ٍ با قیاف

 !تهایل دارم کٌ حتها ایشَن رٍ ببینو! بسیارخب _

بلٌ البتٌ، در یک فرصت نناسب حتها ازشَن خَايش نی کنو کٌ تشریف بیارن تا شها  _
 .ایشَن رٍ از نزدیک ببینید

 .بسیارخب؛ نی تَنی بری _

سًام داران جلَی در ایستادى . نفسی از سر آسَدگی خیال کشیدم ٍ از در بیرٍن زدم
خانو اکبری کٌ تقریبا چًل سال سن رٍ داشت؛ انا صَرت . بَدن ٍ پچ پچ نی کردن

ٌ ی قًَى ای رنگ رٍی سرش رٍ . بشاش ٍ شادابش حس خَبی رٍ نی داد، جلَ اٍند نقنع
 .کهی نرتب کرد ٍ با لبخند بًو نگاى کرد ٍ نن يو با لبخند پاسخش رٍ دادم

 .خَشبختو خانو يهتیان، اکبری يستو، دى درصد سًام این شرکت رٍ دارم _

 :دستش رٍ بٌ سهت آقای نیانسالی نشَنٌ گرفت ٍ گفت

ایشَن يو آقای باقری يستن ٍ ایشَن يو آقای تجددی يستن ٍ ير کدٍم پنج  _
ٍ دستش رٍ سهت آقای دالٍری کٌ رٍی نبل قًَى ای رنگ . درصد سًام شرکت رٍ داری

رٍبرٍی نیز ننشی نشستٌ بَد ٍ با غرٍر ٍ تهسخر خاصی نا رٍ نگاى نی کرد، نشَنٌ 
 :گرفت ٍ گفت
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 .ایشَن آقای دالٍری يستن ٍ سی درصد سًام شرکت رٍ دارن _

اٍن يو . نگايو رٍ بٌ نگاى آقای دالٍری دٍختو ٍ با لبخند ٍ اشارى سر بًش سالم دادم
 .در جَاب سرش رٍ کهی خو کرد ٍ تغییری تَی حالت چًرى اش ایجاد نشد

دست ياش رٍ تَی جیب شلَارش برد ٍ با دقت نن رٍ . از رٍی نبل چرنی بلند شد
 :سرش رٍ آرٍم تکَن داد ٍ گفت. برانداز کرد

 !بٌ نظر خیلی جٍَن نیای _

حتی پختگی ٍ . صدای جذاب ٍ گیرایی داشت. تازى نتَجٌ تن صداش شدى بَدم
سعی کردم کٌ لبخندم رٍ حفظ کنو ٍ . با تجربٌ بَدنش يو تَی تن صداش نشخص بَد

 .يهَن طَر با اطهینان صحبت کنو

 !بلٌ ٍ شها يو بٌ نظر خیلی جذاب نیاید _

در اٍن لحظٌ از خَدم ٍ . خندى اش کشدار شد ٍ با حالت تهسخرآنیزی بًو خندید
ٌ ای کٌ گفتٌ بَدم بٌ شدت احساس تنفر کردم ٍ دٍست داشتو يرطَر کٌ شدى  جهل

 .با يهَن لبخند نشستٌ رٍی لبو بًش چشو دٍختو. زٍدتر از این نخهصٌ خالص بشو

 چیز خندى داری گفتو کٌ شها رٍ تا این حد بٌ خندى ٍاداشتٌ جناب دالٍری؟ _

خندى ش رٍ کنترل کرد ٍ دستهال سفید رنگی رٍ از داخل جیب کناری کتش بیرٍن اٍرد ٍ 
 :بٌ چشو يام زل زد ٍ گفت. رٍی پیشَنیش کشید

 شها يهیشٌ این قدر صریح در نَرد آقایَن نظر نی دید؟ _

ٌ ی آدم يایی کٌ کنارنَن ایستادى بَدن،  حس بی تفاٍتی بٌ خَدم گرفتو ٍ بی خیال يه
ٌ ای باال انداختو ٍ گفتو  :شَن
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ٌ ی آقایَن _  !نٌ يه

ٌ نَن رٍ پیش ببرم ٍ این  چشو ياش بًو نی گفت کٌ بٌ این زٍدی يا نهی تَنو نقش
يهَن طَر کٌ بًو خیرى شدى بَد، ! نردی کٌ رٍبرٍم ایستادى خَدش ختو رٍزگارى

ٌ ی رٍز خَش از اٍن جا  پَزخندی زد ٍ بعد بٌ بقیٌ نیو نگايی انداخت ٍ با گفتن جهل
 .رفت

*** 

آقای حهیدی رفتٌ بَد جلسٌ ٍ نن تنًا تَی اتاق بٌ ساعت دیَاری رٍبرٍم خیرى شدى 
دٍست . بٌ پشتی صندلی تکیٌ زدى بَدم ٍ ذينو بٌ سهت نًیار پر نی کشید. بَدم

داشتو کٌ يهین االن تلفنو زنگ بخَرى ٍ ٍقتی گَشی رٍ جَاب نیدم، صدای قشنگش 
گَشیو رٍ تَی دستو گرفتٌ بَدم ٍ بٌ . تَی گَشو بپیچٌ ٍ اسهو رٍ با شَق صدا بزنٌ

 :اسو سیَ شدى ش داخل گَشیو نگاى نی کردم، زیر لب با خَدم زنزنٌ نی کردم

 !زندگی... زندگی _

ٌ پاتی يایی کٌ يهیشٌ نیگن الکیٌ؟  اى چرا زنگ نهی زنٌ پس؟ یعنی این تل

گَشی رٍ با حالت قًر رٍی نیز پرت کردم ٍ دست يام رٍ تَی يو گرى زدم ٍ دست بٌ 
 .سینٌ شدم

 اجازى ٍرٍد دارم خانَم نًندس؟ _

 .سرم رٍ سهت صدا چرخَندم ٍ با دیدن نًیار، چشو يام رٍ درشت تر کردم تا بًتر ببینو

 نکنٌ تَيهی شدم؟ _
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با دست يام چشو يام رٍ ناساژ دادم تا اگٌ خَابو، بیدار بشو؛ انا چًرى ی نًیار کٌ با 
لبخند بًو خیرى شدى بَد ٍ دستٌ گل قرنر رنگی کٌ تَی دست ياش بَد، خیلی ٍاقعی 

 با خَش حالی از رٍی صندلی بلند شدم ٍ رٍبرٍش ایستادم! بٌ نظر نی اٍندن

 نًیار ٍاقعا خَدتی؟ _

 خانَم نًندس عزیز نا ٍقت دارن یٌ فنجَن قًَى با نا نیل کنن؟ _

 :با ذٍق بٌ چشو ياش خیرى شدم ٍ گفتو

 !نن يهیشٌ برای شها ٍقت دارم _

*** 

این چند رٍز خیلی بًت سخت گذشتٌ نٌ؟ احساس نی کنو اگٌ اصال نیَندى بَدم  _
 !ایران راحت تر بَدی

 :دستو رٍ نزدیک لبش بردم ٍ گفتو

لطفا دیگٌ این حرف يا رٍ نزن؛ يهین کٌ نی دٍنو کنارنی، داری بًو فکر ! يیش _
 !نی کنی ٍ ينَز دٍستو داری، نحل اینٌ کٌ دنیا رٍ بًو دادن

 .ای کاش نی تَنستو بًترین زندگی رٍ برات بسازم! تَ خیلی خَبی يستی _

 :چشو يام ریز شد ٍ لب يام رٍ جهع کردم ٍ گفتو. حالت چًرى ام رٍ تغییر دادم

ببینو نکنٌ دیگٌ نهی خَایی برام بًترین زندگی رٍ بسازی؟ یٌ ٍقت بٌ سرت نزنٌ کٌ بٌ  _
 !ٍگرنٌ نی کشهت! يهین راحتی نن رٍ از فکرت بیرٍن بکنید يا

 :خندى ی از تٌ دلی کرد ٍ گفت

 !آخٌ تَ کل زندگیو رٍ نال خَدت کردی. نن اگٌ بخَام يو دیگٌ نهيتَنو _
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 :چشهکی زدم ٍ گفتو

 !حاال شد _

 !راستی، انشب انیدٍارم کٌ جایی قَل ندادى باشی _

 چطَر؟ _

 .آخٌ نايک انشب برای شام دعَتت کردى _

 ٍای آخی، چرا گذاشتی بیفتٌ تَی زحهت؟ _

 .خَشحال نیشٌ اگٌ بیای _

 .خیلی دٍست دارم بيام، ٍلی نطهئنو کٌ بابا اجازى نهیدى _

 نی خَای نن باياش صحبت کنو؟ _

 نی خَایی جفتهَن رٍ بٌ کشتن بدی؟! بیخیال _

 پس یعنی نهیای؟ _

ٍلی نطهئن باش یٌ فکری نی کنو ٍ ! دلو برای نايک تنگ شدى، نی خَام ببینهش _
 .يرجَر شدى شب، خَدم رٍ نی رسَنو

 !نهنَن. خیلی عالیٌ _

ٌ ست _  .ٍظیف

 ببینو، احسان این جا چیکار نی کنٌ؟ _

 کجاست نگٌ؟ _

 !دقیقا نیز پشت سرنَن؛ دارى با نفرت بًو نگاى نی کنٌ _
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 .بٌ چًرى ی بی خیال ٍ خَنسرد نًیار نگاى کردم ٍ ریز خندیدم

 چرا نی خندی؟ _

 !فکر کنو بٌ خَنت تشنٌ باشٌ _

بٌ پشتی صندلیش تکیٌ زد ٍ دست ياش رٍ تَی يو قفل کرد ٍ بٌ چشو يام نگاى کرد ٍ 
 .خندى ی قشنگش رٍ بٌ چًرى ش آٍرد

 چرا این جَری نگايو نی کنی؟ _

 !چقدر خَشگل شدی _

 !خَشگل بَدم _

 !ٍقتی نی خندی خَشگل تر نیشی _

ٌ گاى صَرتو کردم ٍ با لبخند نگايش کردم  .آرنجو رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ دست يام رٍ تکی

 !ٍگرنٌ قلبو نی ایستٌ يا! آيای خانَم این جَری نگايو نکن _

 !خدا نکنٌ -

صدای گَشیو چشو يای دٍختٌ شدى م رٍ از نگايش گرفت ٍ بٌ شهارى ی شرکت خیرى 
 .نَندم

 بلٌ؟ -

 سالم خانو يهتیان کجایید؟ -

 .کافی شاپ شرکتو -

 .اگٌ نیشٌ يهین االن بیایید، آقای دالٍری تشریف اٍردن با شها کار دارن -
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 .اٍى اٍى، زيرا نگًش دار االن خَدم رٍ نی رسَنو -

 :بٌ نگاى خیرى ٍ يراسَن نًیار نگاى کردم ٍ چًرى م رٍ عادی نشَن دادم ٍ گفتو

 .ٍاقعا نعذرت نی خَام، یٌ کاری پیش اٍندى برام باید برم -

 !اشکالی ندارى عزیزم، تَ باید ببخشی کٌ نزاحو کارت شدم -

نهی دٍنی چٌ قدر خَشحال شدم کٌ ! این حرف يا رٍ نزن تَ رٍ خدا، نزاحو چیٌ؟ -
 !دیدنت

 .نَاظب خَدت باش! نن بیشتر -

 چشو آقایی، انر دیگٌ؟ -

 !دٍست دارم -

 !نن بیشتر -

عقب گرد کردم کٌ با احسان . کیفو رٍ رٍی دٍشو گذاشتو ٍ از رٍی صندلی بلند شدم
سرم رٍ پایین . با خشو بًو نگاى نی کرد ٍ قًَى ش رٍ نی خَرد. چشو تَ چشو شدم

بٌ در کافی شاپ کٌ رسیدم، یادم اٍند کٌ گَشیو رٍ رٍی . انداختو ٍ از کنارش رد شدم
بٌ حَاِس پرتو لعنت گفتو ٍ ٍارد کافی شاپ شدم کٌ دیدم نًیار ٍ . نیز جا گذاشتو

یٌ کو نزدیک تر شدم ٍ پشت یکی . احسان درست رٍبرٍی يو ایستادن ٍ حرف نی زنن
احسان با خشو حرف نیزد ٍ دستاش . از ستَن يا ایستادم تا صداشَن رٍ خَب بشنَم

 .رٍ تَی جیب شلَارش فرٍ بردى بَد

 !يهین کٌ گفتو، اصال خَشو نهیاد دٍر ٍ بر يستی ببینهت -

 !برام نًو نیست کٌ شها از چی خَشت نیاد -
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نن دیگٌ بًت اجازى نهیدم دٍبارى ! نحل اینکٌ اصالً نتَجٌ نیستی باياش چیکار کردی -
 !با حرف يات گَلش بزنی

شها يو بًترى کٌ عقب بایستی ٍ تَی . يستی خانو بچٌ نیست کٌ گَل بخَرى _
 !کاريای دیگرٍن دخالت نکنی

ٌ ی ٍجَدم رٍ گرفتٌ  ٌ ی نًیار رٍ تَی نشتش گرفت،ترس يه احسان دست برد ٍ یق
ٌ الی دندٍناش تَی صَرت نًیار غرید  :بَد، نی خَاستو جلَ برم کٌ احسان از الب

 !این آخرین يشدارم بَد_

نًیار يهچنان با لبخند تصنعی کٌ احسان رٍ عصبی تر نی کرد، بًش نگاى نی کرد،دستای 
ٌ ی احسان گذاشت ٍ گفت ٌ ی پیراينش جدا کرد ٍ دستش رٍ رٍی شَن  :احسان رٍ از یق

 !نشکلت با نن چیٌ رفیق؟ ير نشکلی داری بًترى بگی تا رفعش کنیو_

ٌ اش کنار زد ٍ گفت  :احسان دست نًیار رٍ از رٍی شَن

پس بًترى خَدت رٍ از يستی دٍر نگٌ داری کٌ اگٌ یک ! نشکل نن با تَ حل نهیشٌ_
 !بار دیگٌ تَ رٍ باياش ببینو بد جَر کاليهَن تَ يو نیرى

بٌ . احسان با قدم يای سبک از کنار نًیار گذشت ٍ نًیار با پَزخندی از اٍن جا دٍر شد
ٍاقعا دلیل این کارای احسان رٍ نتَجٌ . ستَن تکیٌ زدم ٍ نفسو رٍ با فَت بیرٍن دادم

حتها باید باياش صحبت کنو، درستٌ کٌ احسان فرد نًهی تَی زندگیو بَد ٍ ! نهی شدم
خیلی اٍقات بًو کهک کردى؛ انا اصال دٍست ندارم کٌ کسی ندام تَی کارام سرک 

گَشی ام رٍ برداشتو ٍ با حالت دٍ بٌ طرف ٍاحد رفتو ٍ با دیدن آقای دالٍری ! بکشٌ
 لبخند تصنعی رٍی لب يام آٍردم ٍ خَدم رٍ نرتب کردم

 !خَش اٍندید جناب دالٍری، ٍاقعا عذر نی خَام کٌ نعطل شدید_
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 .نشکلی نیست_

 !بفرنایید داخل اتاق لطفا_

 . ٍارد اتاق شدیو، رٍی صندلی يای رٍبرٍی نیزم نشست ٍ نن يو رٍبرٍش نشستو

 .افتخار بزرگیٌ کٌ تشریف آٍردید_

باید باياتَن صحبت نی کردم؛ انا فکر نی کنو کٌ این جا خیلی نناسب ! لطف دارید_
 !نباشٌ

یٌ تای ابرٍم رٍ باال انداختو، فکر کنو نتَجٌ تعجبو شد کٌ بٌ نیز آقای حهیدی اشارى 
 :کرد ٍ گفت

 !بٌ خاطر يهکارتَن نیگو_

 .آيان، بلٌ درست نی فرنایید_

 !بًتر نیست نايار رٍ با يو بخَریو؟_

فکر خَبیٌ؛ انا فکر نی کنو کٌ اگٌ صحبت يای نًهی دارید کٌ جلَی يهکار بندى نهیشٌ _
 !زد؛ پس قطعا داخل رستَران يو نهیشٌ گفت

 البتٌ؛ انا نن قصد دارم کٌ شها رٍ دعَت کنو بٌ یٌ رستَران دیگٌ، نظرتَن؟_

 !پیشنًاد خَبیٌ_

اٍل آقای دالٍری از اتاق خارج شد، بعد يو نن کیفو رٍ برداشتو ٍ بٌ سهت زيرا آرٍم 
 :گفتو

 !نن نیرم بیرٍن اگٌ آقای صالحی سراغو رٍ گرفت بگَ با آقای دالٍری ام_
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 .زيرا يو چشهکی بًو زد کٌ با لبخند نن يهراى بَد

*** 

 .رٍز اٍل کٌ دیدنتَن دید خَبی نسبت بًتَن نداشتو_

 :لیَان دلستر رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ با لبخند گفتو

 !نتَجٌ بَدم_

 !ببخشید کٌ این قدر رک حرفو رٍ نی زنو_

 .این صفت بارز افراد بزرگٌ_

 .با خَدم گفتو ٍلی آدنای رک خیلی زٍد، دل نی شکنن

ٌ ای از ساالد فصل رٍ داخل ديانش گذاشت ٍ بعد از جَیدن، با دستهال سفرى رٍی  تک
 .نیز دٍر ديانش رٍ تهیز کرد

ٌ تَن راجع بٌ پرٍژى ساختهانی نًر، نتَجٌ شدم کٌ در نَرد شها اشتباى _ بعد از نظری
اعتراف نی کنو کٌ . نظر شها تَی اٍن پرٍژى کهک بزرگی بًهَن کرد! فکر نی کردم

ٌ يا رٍی این پرٍژى کار نی کردم ٍ بٌ نتیجٌ نهی رسیدم، فکر کنو دیگٌ خیلی پیر  يفت
 !شدم

 .بٌ پیشنًاد عالی آریا آفرین گفتو ٍ حس خَبی بًو دست داد

 !بٌ نظر نن دل باید جٍَن باشٌ! اختیار دارید، شها کٌ سن ٍ سالی ندارید_

 !انا دل يو کٌ خَد بٌ خَد جٍَن نهیشٌ، احتیاج بٌ یٌ یاری ديندى دارى_

 !انا؛ این رٍزا سخت نیشٌ بٌ کسی اعتهاد کرد. حق باشهاست! البتٌ_
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 !اگٌ فرد شناختٌ شدى ای باشٌ چی؟_

 .لبخندی رٍی لبو نشَندم

 این جهلٌ پیشنًاد بَد یا نن اشتباى نتَجٌ شدم؟_

 .بٌ پشتی صندلی تکیٌ زد ٍ خندى دندٍن نهایی کرد

ٌ ای بیان کنو انا؛ نحل این کٌ بايَش تر از این حرفایی_  !دٍست داشتو کٌ طَر دیگ

 .این نظر لطفتَنٌ_

 !حاال نی تَنو جَابت رٍ بدٍنو یا نی خَای فکر کنی؟_

 اگٌ االن جَاب رٍ بدم خیلی زشتٌ؟_

 .ٍاسٌ يهین ازت خَشو نیاد! خیلی غیر قابل پیش بینی يستی_

 !نعهَال از چنین افرادی نی ترسن، کسی دٍستشَن ندارى_

 !چَن نن یٌ آدم نعهَلی نیستو_

 !البتٌ، شها یکی از بًترین سًانداران در بزرگترین شرکت ایران يستید_

این فردی کٌ نعرفی کردی از نظر نن یٌ فرد کانال نعهَلیٌ، غیر نعهَلی از نظر نن _
براش نعنی ندارى، يهیشٌ بیشتر ٍ بیشتر بخَاد، يیچ ٍقت با خَدش "پایان"کسیٌ کٌ 

 ! "دیگٌ کافیٌ"نگٌ 

 !تَی دلو گفتو حتی بٌ قیهت دزدیدن پَل نردم؟

فکر نی کنو تا بٌ حال بٌ يرچیزی کٌ ! ٍ دقیقا يهین نَردى کٌ شها رٍ جذاب کردى_
 خَاستید رسیدید، درست نیگو؟
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ٌ دست نیاٍردى باشو نگر یک چیز_  ...آرى، تا بٌ االن چیزی نبَدى کٌ ب

 !چی؟_

ٌ ام_  !زن نَرد عالق

 یعنی تا بٌ حال ازدٍاج نکردید؟_

 .سرش رٍ بٌ نعنی ننفی تکَن داد

 !افراد زیادی تَی زندگیو اٍندن ٍ رفتن؛ انا يیچ کدٍم اٍنی کٌ نن نی خَاستو نبَدن_

 .بٌ نظر نن تَی زندگی، باید يهیشٌ ننتظر نعجزى نَند_

 یعنی بٌ نعجزى اعتقاد داری؟_

 !يرکس با انید زندى ست، اعتقاد بٌ نعجزى يو خَدش یٌ نَع انیدى_

 !پس نی تَنو حضَر شها تَی شرکت رٍ یک نَع نعجزى ببینو_

 :تبسهی کردم ٍ گفتو

 .حضَر نن تَی شرکت ٍ دیدن شها برای نن کٌ نعجزى بَد_

 .شاخٌ گل رز قرنز داخل گلدٍن رٍی نیز رٍ بٌ سهتو گرفت

پس نن يو دیدن شها رٍ بٌ فال نیک نی گیرم، نی خَام بٌ این نعجزى ی رٍبرٍم _
 !ایهان بیارم

 .این بار لبخندم رٍ کش دار کردم ٍ شاخٌ گل رٍ از دستش گرفتو ٍ تشکر کردم

*** 
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دم . از پشت پنجرى اتاقو يَنن رٍ کٌ دیدم، نیشو باز شد. صدای باز شدن در رٍ شنیدم
لبخند کش داری رٍی لبام آٍردم ٍ بٌ چارچَب در تکیٌ . در اتاقو دست بٌ سینٌ ایستادم

ٌ ام کردم ٍ بٌ نحض ٍرٍدش داخل خَنٌ بلند  زدم ٍ پای راستو رٍ تکیٌ گاى پای دیگ
 :گفتو

 !سالم بر برادر عزیزتر از جانو_

 .با چشهای پر از تعجب، کفشاش رٍ داخل جاکفشی گذاشت ٍ رٍبرٍم ایستاد

 سالم بر خَاير چاپلَسو، این بار دیگٌ چی نی خَای؟_

کیفش رٍ از دستش گرفتو ٍ با لبخند بًش . دستش رٍ کشیدم ٍ بردنش تَی اتاقو
 !تا حد انکان خَدم رٍ نظلَم گرفتو. نگاى کردم

 چرا نحل گربٌ ی شرک نگايو نی کنی؟_

حیف کٌ فعال دستو زیر سنگ آسیابتٌ ٍگرنٌ ! شیطَنٌ نیگٌ بزنو ِشت ٍ پتش کنو
 !نشَنت نی دادم بچٌ

 داداش گلو؟_

 يَم؟_

 عزیز دل خَاير؟_

 نیشٌ بری سر اصل نطلب؟_

 نیای انشب بايو بریو بیرٍن؟_

 این قدر صغری کبری چیدن داشت؟_

 !آخٌ یٌ جایی دعَتو، گفتو تنًایی نرم، با داداش بًتر از جانو برم_



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  372  

 خَنٌ نبینا؟_

 .نٌ_

 پس کجا؟_

 نگٌ نٌ؟! خب دعَت کردن، زشتٌ اگٌ نریو_

 گفتو کجا؟! يستی جان_

 !بٌ نانان ٍ بابا نگیا_

سن ٍ سالی ازت گذشتٌ، تَ حاال نحال ! نکنٌ نی خَای بری پارتی؟ خاک بر سرت نکنو_
تَ ! این کارا چیٌ کٌ نی کنی؟ اصال یٌ درصد يو فکر نکن کٌ يهرايت نیام! الگَی ننی

نن يو بار اٍل نحل تَ فکر نی کردم، فکر نی کردم یٌ ! نهی دٍنی اٍن جايا چٌ خبرى کٌ
 !نًهَنی سادى ست ٍلی خب نبَد؛ نٌ نن اجازى نهیدم

 .دستو رٍ جلَی ديانش گذاشتو

 !چقد حرف نیزنی یکو زبَن بٌ دين بگیر ببین چی نیگو! ٍای_

 .بگَ_

 !انشب نايک دعتهَن کردى_

 چی؟نايک دیگٌ کیٌ؟_

 !خَاير نًیار_

 .از رٍی صندلی بلند شد ٍ رٍبرٍم ایستاد

 !نٌ نیام، نٌ اجازى نیدم کٌ تَ بری! اصال فکرش رٍ يو نکن_
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 :بٌ سهت در اتاق رفت، دستش رٍی دستگیرى در بَد کٌ گفتو

 !بیا بیشتر درنَردش صحبت کنیو! راستی گفتی یک بار رفتی پارتی_

با ٍحشت بٌ سهتو . دستش رٍی دستگیرى بی حرکت نَند. سرجاش خشک شد
 :بٌ خَدش اشارى کرد ٍ با لکنت گفت. برگشت ٍ تَی چشهای نَزیانٌ نن، نگاى کرد

 نن گفتو؟...نـ...نـ_

 ...خب داشتی نی گفتی! آرى يهین چند دقیقٌ پیش_

 !حتها اشتباى شنیدی! نن اصال نهی دٍنو پارتی چیٌ! نن غلط بکنو_

 نانان ٍ بابا يو نی دٍنن یا نٌ؟...خب_

 !چیزی نبَدى کٌ بخَان بدٍنن_

باشٌ اشکالی ندارى، االن صداشَن نی کنو بیان، شاید اٍنا يو حرفی برای گفتن داشتٌ _
 .باشن

کٌ سریع بٌ سهتو اٍند ٍ دستش رٍ جلَی ديانو گذاشت «...نانا»با صدای بلند گفتو 
 :ٍ با چشهای يراسَن تَی چشام زل زد ٍ گفت

 !یٌ کاریش نی کنو! خیلٌ خب_

 چی رٍ یٌ کاریش نی کنی؟_

 .انشب رٍ_

ٌ دار خَبی باشو_  !اگٌ بتَنی یٌ کاریش بکنی شاید نن يو بتَنو راز نگ
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خندى ای کردم ٍ . با حرص دندٍناش رٍ رٍی يو سایید ٍ در رٍ نحکو پشت سرش کَبید
نانتَی بلند . بٌ سهت کهد لباسیو رفتو تا یٌ لباس قشنگ نخصَص انشب پیدا کنو

ٌ داری زیرش پَشیدى نیشد، يهراى با رٍسری سفید نشکی ام  نشکی ام کٌ بلَز سفید یق
 .انتخاب کردم

*** 

 .يهزنان کٌ کفش يای پاشنٌ بلند نشکی ام رٍ نی پَشیدم، تَضیح يو نی دادم

 !جای نگرانی نیست، دارم با يَنن نیرم دیگٌ_

 .حداقل نی ذاشتی بابا نی رسَندتَن_

ٌ ست،خَدنَن نیریو دیگٌ_ نی خَام یکو با يَنن تنًا باشو باياش . بابا االن خست
 .درنَرد کارای دانشگايش صحبت کنو، جدیدا بٌ درساش تَجًی نهی کنٌ

 .خیلٌ خب، نَاظب خَدتَن باشید شب کٌ برنی گردید حتها با آژانس بیاید_

 !چشو_

ٌ اش رٍ بَسیدم ٍ صدام رٍ بلند کردم  .گَن

 کجایی؟! يَنن_

 .با دیدنش تَی چارچَب در، ديانو باز نَند از تعجب

 !چٌ خبرى این قدر خَشگل کردی؟_

 !بریو دیر شد_
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یٌ پیراين جذب بنفش با شلَار جین نشکی . يو چنان با تعجب نگايش نی کردم
نَيای بَرش رٍ يو سهت باال حالت دادى بَد ٍ عینک ِفِرم نشکی اش رٍ . پَشیدى بَد

 .رٍی بینی اش گذاشتٌ بَد کٌ بٌ ُفرم صَرتش نی اٍند

دستی بٌ پیراينش کشید ٍ خیلی . کفشاش رٍ پَشید ٍ آنادى جلَی نن ایستاد
 .خَنسرد بًو نگاى کرد

 بریو؟_

 :پس گردنی نحارش کردم ٍ گفتو

 نگٌ نی خَایو بریو خَاستگاری این قدر بٌ خَدت رسیدی؟_

بچٌ پررٍ، نن رٍ بگَ کٌ بٌ ! اگٌ ناراحتی تا برم لباسام رٍ عَض کنو با شلَار کردی بیام_
 !خاطر خانو لباسای پلَخَریو رٍ پَشیدم

. بٌ نانان نگاى کردم کٌ چًرى ی پر از اضطرابش بٌ چًرى ی خندان تغییر حالت دادى بَد
 .نانان از در خَنٌ بیرٍن زدیو" بٌ سالنت"با گفتن 

*** 

 بفرنایید؟_

 !يستی ام_

 .بفرنایید داخل، بفرنایید_

دیگٌ نسبت بٌ . با صدای تیک باز شدن در، اٍل نن ٍ بعد يو يَنن، ٍارد حیاط شدیو
تهام چراغ يای داخل حیاط رٍشن . این خَنٌ حس دل نردگی ٍ بی رٍحی نهی کردم

 .بَدن، یٌ نیهکت چَبی يو کنار حیاط تازگی نی کرد
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ٌ ی لبو خَنٌ کرد ٍ بعد از  با یادآٍری اٍلین رٍزی کٌ ٍارد این خَنٌ شدم، لبخندی گَش
برخَرد . بٌ یادآٍردن ٍقتی کٌ فکر نی کردم نايک زن نًیارى لبخندم بیشتر کش اٍند

ٌ ی يَنن بٌ شَنٌ خَدم رٍ حس کردم  .شَن

 !نیشٌ این قدر نشَن ندی کٌ خَشحالی؟_

 !برٍ بابا_

نًیار پیراين کرنی . اٍل نًیار ٍ پشت سر اٍن يو نايک از در ٍرٍدی بیرٍن اٍندن
رنگی يهراى با شلَار جین قًَى ای پَشیدى بَد، نَيای لختش رٍ این بار کنار صَرتش 

بٌ قدری از دیدنش خَشحال شدم کٌ حس پرندى ای رٍ داشتو کٌ بٌ تازگی . ریختٌ بَد
 .پرٍاز کردن رٍ یاد گرفتٌ بَد

نی تَنستو حس خَشحالی رٍ از تَی . نًیار رٍبرٍم ایستاد ٍ بٌ چشهام خیرى شد
نهی دٍنو حس شَق رٍ از تَی چشهام خَند یا نٌ؛ انا لبخندش . چشهای نًیار ببینو

 .بًو گفت کٌ انشب رٍ نی تَنو در کنار عشق زندگیو رفع دلتنگی کنو

 !خَش اٍندی يستی جان_

 .نهنَنو_

نًیار ٍ يَنن با يو دست دادن ٍ نن يو نايک رٍ تَی آغَش گرفتو ٍ ازش بٌ خاطر 
 .دعَت انشب تشکر کردم

نن ٍ يَنن کنار يو رٍی نبل نشستٌ بَدیو ٍ نايک رٍی نبل تک نفرى کناری نن 
با دیدن نًیار چایی بٌ . نًیار با سینی چایی از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍند. نشستٌ بَد

ٌ ای احساس کردم کٌ اٍندم خَاستگاری ٍ خندى ام گرفت چای رٍ اٍل . دست، برای لحظ
چشهای قشنگ ٍ طَسی اش بًو . جلَی يَنن گرفت ٍ بعد يو جلَی نن ایستاد
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لبخند نی زدن، چشهام رٍ از چشو ياش گرفتو ٍ بٌ چایی خَش رنگ ٍ عطر داخل سینی 
سینی چایی رٍ بعد از تعارف بٌ نايک، رٍی نیز . با تشکر چایی رٍ برداشتو. دٍختو

 .گذاشت ٍ رٍی نبل رٍبرٍی نا نشست

 :نًیار بٌ سهت فنجَن يای چایی رٍی نیز اشارى کرد ٍ گفت

يرچند بٌ خَشهزگی درست کردن چایی يای يستی خانو . تعارف نکنید، بفرنایید_
 !نهیشٌ

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .نهنَن، خیلی خَش رنگ ٍ خَش عطرى_

 .نن خیلی سعی کردم بٌ خَش طعهی چایی خَاستگاری بشٌ؛ انا نشد_

با یادآٍری رٍز خَاستگاری لبخند رٍی لبو . يهچنان با چشهای خیرى بًو نگاى نی کرد
 .پررنگ تر شد

 !اٍن رٍز يهٌ چیز قشنگ بَد_

 :يَنن چایی رٍی نیز رٍ برداشت ٍ گفت

 حتی ٍقتی کٌ سینی چایی رٍ از دستت گرفتو؟_

نايک لبخند زد ٍ نًیار با صدای بلند خندید ٍ نن با لب يای جهع شدى ٍ خشهگینانٌ 
 .بًش نگاى کردم

 !اٍن لحظٌ کٌ فقط دٍست داشتو جفت دستات رٍ قطع کنو_

از صدای خندى ياش خندى م گرفت ٍ . يَنن اٍل با تعجب نگايو کرد ٍ بعد بلند خندید
ٍاقعا از ! رفتارای يَنن انشب برام خیلی عجیب بَد! سرم رٍ چپ ٍ راست تکَن دادم
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يَنن انتظار نداشتو کٌ اینقدر خَب رفتار کنٌ ٍ حتی بخندى، لباس شیک بپَشٌ ٍ 
 !خَب برخَرد باشٌ

رٍز اٍل کٌ نًیار رٍ دید بٌ قصد کشت، ! یعنی چی باعخ شدى کٌ اینقدر تغییر کنٌ
سر تکَن ! کَبیدش تَی دیَار ٍ حاال دارى با اشتیاق تهام بٌ حرفای نًیار گَش نیدى

 !نايک...نیدى ٍ لبخند نیزنٌ ٍ بعضی اٍقات يو نزى نی پرٍنٌ ٍ يهٌ نی خندن

فکر کنو بٌ قدری . ناخَدآگاى با خشو بٌ سهتش برگشتو ٍ تَی چشهاش نگاى کردم
دستهالی از رٍی نیز . رفتارم غیر ننتظرى بَد کٌ چایی تَی گلَش پرید ٍ بٌ سرفٌ افتاد

 .برداشت ٍ دٍبارى بًو نگاى کرد

 !چیٌ؟چرا این جَری نگايو نی کنی؟_

 !يیچی...يی_

بلَز چارخَنٌ قرنز نشکی با شلَار . بٌ سهت نايک برگشتو ٍ بًش چشو دٍختو
ٌ ياش . نشکی پَشیدى بَد نَيای لـ ـختـ نشکی رنگش رٍ از دٍ طرف رٍی شَن

انداختٌ بَد، چتری ياش رٍی پیشَنی بلندش ریختٌ بَد ٍ چشهای طَسی رنگش رٍ کٌ 
نَيای نشکی لختش نحل . بی شبايت با چشهای نًیار نبَد رٍ بٌ نهایش گذاشتٌ بَد

ٍاقعا کٌ این دختر از زیبایی چیزی کو نداشت؛ انا . قاب اطراف صَرتش رٍ پَشَندى بَد
درستٌ کٌ تَی اٍلین . شخصیتش برام شبیٌ بٌ یک نعادلٌ چند نجًَلی حل نشدى بَد

برخَرد صحبت نکردنش اٍلین نعادلٌ نجًَلٌ؛ انا ٍقتی کٌ بیشتر باياش بشینی 
 !نی بینی کٌ یٌ آرانش خاصی دارى، آرانشی از جنس بَدن، از جنس نًربَنی ابدی

نگايهَن تَی يو گرى خَرد، لبخندی بٌ سهتش زدم ٍ اٍن يو در . سرش رٍ باال آٍرد
 .جَاب با لبخند يهرايی ام کرد
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چایی خَش عطرم رٍ نزى کردم ٍ بٌ صحبت يای . بلند شد ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ رفت
از صحبت ياشَن در نَرد درس ٍ دانشگاى ٍ تفاٍت . نًیار ٍ يَنن گَش دادم

" نن نیرم بٌ نايک کهک کنو"، خستٌ شدم ٍ با گفتن  دانشگاى يای ایران ٍ خارج
 .ازشَن فاصلٌ گرفتو

 .ٍارد آشپزخَنٌ شدم ٍ کنار اپن ایستادم

 کهک نهی خَای؟! نیرٍی تازى نفس اٍندى_

چشهاش حالت قشنگی داشت، لبخندش يیچ . در قابلهٌ رٍ گذاشت ٍ بٌ سهتو برگشت
سبد پر از خیار ٍ گَجٌ ٍ کايَ رٍ رٍی اپن گذاشت ٍ دست نن رٍ . ٍقت تکراری نهیشد

لبخندی زدم ٍ . گرفت ٍ نن رٍ رٍی صندلی يای کنار اپن نشَند ٍ بٌ سبد اشارى کرد
 :گفتو

 !حاال نن یٌ تعارفی زدم_

 .با حالت پرسشگرانٌ نگايو کرد ٍ ابرٍياش رٍ بٌ يو دیگٌ نزدیک کرد

 نیشٌ یٌ چاقَ يو بًو بدی؟! شَخی کردم_

ٌ ام گذاشت ٍ چاقَ رٍ از داخل کشَ  دٍبارى بٌ حالت قبل برگشت ٍ دستش رٍ رٍی شَن
 .کابینت بیرٍن آٍرد ٍ رٍی نیز گذاشت

 :بعد از آنادى کردن ساالد ٍ چیدن نیز، بٌ سهتشَن رفتو ٍ گفتو

 !آقایَن شام حاضرى، بفرنایید لطفا_

 :يَنن دستاش رٍ بًو نالید ٍ گفت

ٌ م بَدا_  !خدا خیرت بدى، گشن
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چشو ٍ ابرٍیی براش اٍندم کٌ نحال زشتٌ، نگَ از این حرفا؛ ٍلی نگٌ تَی اٍن لحظٌ بٌ 
ٌ ای رٍ يو نی دید  !جز غذا چیز دیگ

 .نًیار رٍبرٍم ایستاد

 !خیلی نهنَن، زحهت کشیدی خانَنی_

 !تا باشٌ از این زحهتا_

يهراى يو دیگٌ بٌ سهت نیز غذا رفتیو . چشهکی بًو زد ٍ بٌ سهت نیز غذا اشارى کرد
نًیار درست رٍبرٍی نن بَد، نايک پارچ آب . نن ٍ يَنن کنار يو دیگٌ نشستٌ بَدیو
 .رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ کنار نًیار نشست

 :نًیار با لبخند گفت

 !بفرنایید، نَش جان_

 !خیلی زحهت کشیدی نايک جان، نهنَن_

 !دست شها درد نکنٌ نايک خانَم: يَنن

نًیار اٍل برای نن ٍ يَنن . نايک لبخند تشکرآنیزی زد ٍ سرش رٍ پایین انداخت
الزانیا ٍ کهی برنج ٍ خَرشت نرغ کشید ٍ غذا خَردن نا با نگاى يای گرى خَردى تَی 

 .چشهای يو ادانٌ پیدا کرد

نايک نشغَل جهع . بعد از خَردن غذا کٌ ٍاقعا يو خَشهزى بَد از نايک تشکر کردیو
کردن ظرفا بَد کٌ ظرفا رٍ از دستش گرفتو ٍ تَی دستای يَنن کٌ داشت بٌ سهت 

 :نبل يا نی رفت، گذاشتو ٍ با اشارى چشو ٍ ابرٍ ٍ يهزنان با گفتن

 !نايک جان يَنن کهک نی کنٌ تَ زحهت نکش، بًش گفتو کٌ کهک کنٌ_
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يردٍشَن داشتن . نًیار يو بشقاب يا رٍ از رٍی نیز جهع کرد ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ برد
بٌ يردٍشَن . از داخل آشپزخَنٌ بیرٍن نی اٍندن کٌ دست بٌ سینٌ رٍبرٍشَن ایستادم

 :نگاى کردم ٍ گفتو

 آقایَن جایی نی رفتن؟_

 .نًیار ٍ يَنن بٌ يو دیگٌ نگاى کردن ٍ شَنٌ ياشَن رٍ باال انداختن

ٌ يای ٍا رفتٌ ير  دستو رٍ بٌ سهت سینک ظرفشَیی باال آٍردم ٍ با لبخند نلیح بٌ قیاف
 .دٍ رٍ نگاى کردم

 .بریو! خب، يستی جان دیگٌ خَش گذشت: يَنن

با قیافٌ حق بٌ جانب نگايش کردم، از جانب نن کٌ ناانید شد دست بٌ دانن نًیار 
نًیار کٌ خیلی نظلَنانٌ نگايو نی کرد، کانال گیج بًو زل زدى . شد ٍ بًش چشو دٍخت

ٌ ای ایستادى بَد اشارى کردم ٍ اٍن يو دستکش ٍ . بَد بٌ نايک کٌ با خندى گَش
ٌ يای تخسی کٌ بعد از . پیشبند يا رٍ بًشَن داد ٍ بًو چشهک زد يردٍ نحل دٍ تا بچ

شیطنت تَی نخهصٌ افتادن بٌ سهت سینک ظرفشَیی رفتن ٍ نشغَل شستن 
 .ظرف يا شدن

 :دستو رٍ پشت کهر نايک گذاشتو ٍ گفتو

 !نن بًشَن اعتهاد ندارم، فکر نهی کنو درست بشَرن! بیا عزیزم بشینیو يهین جا_

نايک کٌ از خندى سرخ شدى بَد ظرف نیَى رٍ از داخل یخچال بیرٍن آٍرد ٍ رٍی 
بعضی ٍقتا يَنن کف ! صندلی کنار نن نشست، با نايک کلی بًشَن خندیدیو

ظرفا از . نی ریخت رٍی نًیار ٍ بعضی ٍقتا يو نًیار يَنن رٍ با آب خیس نی کرد
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دستشَن تَی سینک نی افتاد ٍ آخرش يو پای يو دیگٌ رٍ لگد کردن کٌ در نًایت بٌ 
 :تًدید نن ننجر شد

 !اگٌ درست نشَرید نجبَرید یٌ بار دیگٌ ظرفا رٍ بشَرید_

 !ٍ بعد از اٍن با دقت سعی نی کردند کٌ چربی زدایی کنن

گیتار نهی زد ٍ . بعد از شستن ظرف يا، نايک گیتار نًیار رٍ آٍرد ٍ بٌ دستش داد
نی گفت کٌ خیلی ٍقتٌ گیتار نزدم ٍ تهرین نداشتو؛ ٍلی باالخرى بٌ اصرار نا راضی شد 

 .کٌ برانَن گیتار بزنٌ

دستاش رٍ رٍی تار يای گیتار . رٍی نبل تک نفرى نشست ٍ گیتار رٍ تَ دست گرفت
 :تکَن داد، بٌ چشهام خیرى شد ٍ زیر لب گفت

 !تقدیو بٌ نگاى قشنگت_

 دٍست دارم لبالب

 نی سَزى عشقو از تب

 پر نی شو از اسو تَ اٍ اٍ اٍ اٍ اٍ اٍ

 ير جانٌ ير شب

 دٍست دارم تا فردا

 دٍست دارم تا دریا

 شاید ببینهت با ا ا ا ا ا از

 تَ ٍقت خَاب ٍ رٍیا
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 ساعتی از شقایق

 دقیقٌ يای عاشق

 دٍست دارم تَ بارٍن

 تهام این دقایق

 سبد سبد ستارى

 رٍ دٍش شب سَارى

 اگٌ فردا نباشٌ

 .. دٍست دارم دٍبارى ى ى

 دٍست دارم لبالب

 نی سَزى عشقو از تب

 پر نی شو از اسو تَ اٍ اٍ اٍ اٍ اٍ اٍ

 ير جانیٌ ير شب

 دٍست دارم تا فردا

 دٍست دارم تا دریا

 شاید ببینهت با ا ا اا ا از

 تَ ٍقت خَاب ٍ رٍیا

ٌ اش با ير نت از نَسیقی اش غرق شدم تَی ٍجَدش ٍ بیشتر از قبل  با ير کله
 عاشقش شدم
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*** 

 !بٌ قشنگی حیاط شها نیست؛ ٍلی قابل تحهلٌ_

ٌ ات نحل جنگل آنازٍن _ قبال عاشق درخت ٍ گل ٍ سبزى بَدی، انتظار داشتو حیاط خَن
 !باشٌ

ٌ ی دنیام سیاى ٍ تاریک شد، حیاط این جا کٌ _ از ٍقتی کٌ دیگٌ تَی زندگیو نبَدی، يه
 !جای خَد دارى

 االن چطَر؟ زندگیت چٌ رنگیٌ؟_

 .رٍی نیهکت چَبی گَشٌ حیاط نشست ٍ با اشارى دست ازم خَاست کٌ کنارش بشینو

ٌ ی دنیای تاریکو دارى بًو _ ٌ ی باریک گَش االن یٌ نَر سفید ٍ خَش رنگی از یٌ دریچ
 !چشهک نی زنٌ

 .بٌ چشهام نگاى کرد ٍ يهزنان لب ياش رٍ تکَن داد

 !ٍ بٌ يیچ ٍجٌ حاضر نیستو کٌ این رٍزنٌ نَر رٍ از دست بدم_

با گفتن . چشهاش تَی تاریکی شب برق نی زد ٍ نَج صداش، آينگ قشنگی داشت
ٌ اش تٌ دلو نَر انیدی جرقٌ خَرد ٍ نفسی از سر آسَدگی کشیدم  !این جهل

چشو يای طَسی اش زیر نَر . نًیار نگايش رٍ از آسهَن گرفت ٍ بٌ چشو يام خیرى شد
ٌ ای از ناى شب چًاردى تَی چشو ياش  چراغ داخل حیاط چنان نی درخشید کٌ انگار تک

 !جا شدى

 چرا این جَری نگايو نی کنی؟_

 !آخٌ چًار سال رٍ تَی حسرت دیدن این چشهای عسلی گذرٍندم_
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 !االن کٌ اینجام_

 !نی ترسو از دستت بدم_

 .اگٌ تَ بترسی نن يو نی ترسو کٌ انیدم از دست برى! نترس_

 !قَل نیدم تا يهیشٌ کنارت بهَنو-

 تا کی؟_

 !تا يهیشٌ_

 يهیشٌ یعنی کی؟_

 :انگشتش رٍ سهت ستارى ی چشهک زن پر رنگ تَی آسهَن گرفت ٍ گفت

ستارى يای تَی آسهَن رٍ نی بینی؟ بٌ ناندگاری این ستارى يا دٍستت دارم ٍ پیشت _
 !نی نَنو

اٍن لحظٌ يیچ آرزٍیی بٌ جز داشتنش ٍ رسیدن . نشت نشت قند تٌ دلو آب نی کردن
 :نفسی از سر آسَدگی کشیدم ٍ گفتو! بًش رٍ نداشتو

ٌ ی کًکشان يا ٍ نخلفاتشَن! نن يو دٍستت دارم _  !بٌ اندازى ی يه

 !لبخندش اٍن قدر قشنگ بَد کٌ بتَنٌ نن رٍ دیٍَنٌ کنٌ

 .نگايش رٍی انگشتای دستو خشکید

 ينَز يو دستت نی کنی؟_

 .بٌ انگشتر تَی دستو خیرى نَندم ٍ لبخند تلخی زدم

 .يیچ ٍقت از دستو بیرٍنش نیاٍردم_
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حس خجالت رٍ بٌ ٍضَح تَی حرکاتش نی خَندم، زیر لب . سرش رٍ پایین انداخت
 :گفت

 .ننَ ببخش، قَل نیدم جبران کنو، اصال خَشگل ترش رٍ برات نی خرم_

ٌ م بًترین اتفاقٌ_ نی خَام از خَشحالی زنین رٍ گاز بگیرم، . يهین کٌ االن کنارنی ٍاس
 تَ چی؟

 !چرا زنین؟ نن کٌ دٍست دارم تَ رٍ گاز بگیرم_

 !ِا نًیار_

 !جَن نًیار؟_

کفشو رٍ از پام در آٍردم ٍ بٌ نشَنٌ تًدید باالی سرم بردم کٌ نًیار حالت تدافعی بٌ 
صدای خندى يانَن تَی حیاط پیچیدى بَد، درست نحل قدیها ٍ این . خَدش گرفت

 .اتفاق چقدر بًو حس خَبی نی داد

 نی تَنو چیزی بپرسو؟_

 !حتها عشق زندگی نن_

 نايک از بچگی نهی تَنٌ حرف بزنٌ؟_

ٌ ای کشید ٍانگار از بٌ یاد آٍردن چیزی نتاجر شد، چَن چًرى اش تَی يو  نفس خست
 .رفت

ٍقتی از ایران خارج شدیو ٍ رفتیو لندن، نن اٍنجا ادانٌ تحصیل دادم ٍ بیشتر ٍقتو _
رٍ یا تَی شرکت دایی بَدم یا تَی دانشگاى نی گذرٍندم یا اینکٌ رٍزيای تعطیل رٍ با 

تهام این ندت نايک ٍ نادرم کنار يو بَدن، نايک بعد از فَت پدرم بٌ . دٍستام بَدم
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نايک . نادرم خیلی ٍابستٌ شد، جَری کٌ برای ندرسٌ رفتن يو دچار نشکل شدى بَد
یکی از يهین رٍزيا کٌ نايک ٍ نادرم با . ٍ نادرم اکحرا تفریحشَن رفتن بٌ پارک بَد

ناشین بٌ سهت پارک نی رفتن، ناشینی بٌ قسهت راست ناشین یعنی سهتی کٌ نادرم 
رانندگی نی کردى، برخَرد نی کنٌ ٍ این تصادف بٌ قدری ٍحشتناک ٍ سریع بَد کٌ نادرم 

ٌ يا بَدى ٍ لحظات آخر  ٌ ی این صحن غرق در خَن نیشٌ ٍ نايک تهام ندت شايد يه
از اٍن لحظٌ بٌ بعد نايک دیگٌ يیچ ! نادرم تَی بغل نايک جَن نیدى ٍ از دنیا نیرى

دکترا گفتن کٌ دچار یک شک عصبی شدى ٍ يیچ راى درنانی يو حالش ! ٍقت حرف نزد
 !رٍ بًتر نکرد؛ انا نن انید دارم کٌ یٌ رٍزی دٍبارى نی تَنو اسهو رٍ از زبَنش بشنَم

چشهان پر از اشک نًیار قلبو رٍ درد آٍرد، از خَدم نتنفر شدم کٌ چرا این سَال رٍ 
 .پرسیدم

 !نن ٍاقعا نعذرت نی خَام، نهی خَاستو اذیتت کنو_

انا نی دٍنی چیٌ؟نن خَدم رٍ تَی این ناجرا خیلی نقصر نی دٍنو، ! اشکالی ندارى_
يهیشٌ با خَدم نیگو اگٌ اٍن رٍز يهرايشَن رفتٌ بَدم، اگٌ این قدر نسبت بٌ 

 ...خانَادى ام بی تَجٌ نبَدم، اگٌ ٍقت بیشتری رٍ با نادرم نی گذرٍندم

 !انا نی دٍنو کٌ يیچ ٍقت اٍن رٍز يا دٍبارى برنهی گردن ٍ نهی تَنو جبران کنو

ٌ يانَن رٍ زنانی نی دٍنیو کٌ دیگٌ خیلی دیر شدى_ انا نباید خَدت ! يهیشٌ قدر داشت
این حقیقت تلخیٌ کٌ يیچ کس نهی تَنٌ . رٍ نقصر بدٍنی؛ چَن تقصیر تَ نبَدى

 !تغییرش بدى

 :چشهاش رٍ رٍی يو گذاشت ٍ بعد سرش رٍ تکَن داد ٍ با گفتن

 !بی خیال این حرفا، انشب رٍ در یابیو_
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ٌ ام نَند؛ با ابرٍيای گرى خَردى کٌ نشَن از . دٍبارى بًو خیرى نگاى کرد نگايش رٍی گَن
 :حس تهرکزش بَد گفت

 !رٍی گَنٌ ات چیزی کشیدى شدى_

 ٍاقعا؟ کجا؟_

ٌ ام اشارى کرد  :کهی رٍی صَرتو خو شد ٍ صَرتش رٍ کج نگٌ داشت ٍ با دست بٌ گَن

 درست يهینجا_

ٌ ام رٍ پاک کنو؛ انا ير دفعٌ نسیر رٍ اشتبايی نی رفتو يهَن . سعی داشتو کٌ گَن
يَنن ٍ نايک ٍارد حیاط شدى . لحظٌ صدای يَنن باعخ شد کٌ سرم رٍ باال بیارم

بَدن، نايک با لبخند شیطنت آنیزی بٌ نا نگاى نی کرد ٍ يَنن با خشو بًو زل زدى 
 .بَد

 !دیر ٍقتٌ بًترى بریو: يَنن

ٌ ای دلیل اٍن يهٌ خشو يَنن رٍ نتَجٌ نشدم، ٍلی ٍقتی کٌ بٌ حالت  برای لحظ
سر ير دٍنَن بًو نزدیک ! خَدنَن نگاى کردم نی خَاستو خَدم رٍ تَی دریا غرق کنو

يَنن ٍ نايک يو پشت سر نًیار بَدن ٍ . بَد ٍ نًیار کانال رٍی صَرتو خو شدى بَد
ٌ ای تَی سرشَن بَدى کٌ این طَر بًهَن نگاى نی کردن  !نطهئنا االن فکرای دیگ

 :سریع از جام پریدم ٍ سعی کردم کٌ تَضیح بدم

ٌ ام بَد داشتو پاکش نی کردم_  ...نا کاری نهی کردیو، یٌ چیزی رٍی گَن

انا نهیدٍنو چرا حرفام اٍضاع رٍ بدتر نی کرد، چَن يو خندى ی نايک بیشتر نی شد ٍ 
 .يهزنان اخو يای يَنن بیشتر تَی يو نی رفت
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 !بًترى دیگٌ بریو،دیر ٍقتٌ: يَنن

ٍارد خَنٌ شدم ٍ بٌ خَدم لعنت "نیرم کیفو رٍ بیارم"سرم رٍ پایین انداختو ٍ با گفتن
 .فرستادم

یٌ آلبَم عکِس . رفتو سهت نبل ٍ کیف ٍ گَشیو رٍ برداشتو کٌ آلبَم رٍی نیز رٍ دیدم
صفحٌ اٍل ! قرنز رنگ قطَر کٌ نشخص بَد خیلی قدیهیٌ؛ انا بٌ خَبی نگًداری شدى

یٌ خانَادى ی چًار نفرى کٌ رٍبرٍی یک عهارت بزرگ سفید کٌ از . آلبَم عکس رٍ باز کردم
آقایی کٌ بٌ احتهال . دٍ طرف درختان سر بٌ فلک کشیدى ای داشت عکس گرفتٌ بَدن

زیاد پدر خانَادى  بَد سبیل يای پرپشت ٍ چًرى ی دلنشینی داشت، چشهاش بٌ نظر 
قًَى ای نی اٍندن ٍ نَيای نشکی پر کالغی داشت، پیراين چارخَنٌ گشادی تنش بَد 

خانو خَش قیافٌ ٍ زیبایی کنارش ایستادى بَد . ٍ دستاش رٍ پشت سرش گذاشتٌ بَد
کٌ نطهئنا نادر خانَادى  بَد، نَيای خرنایی رنگی داشت کٌ نَيای جلَی سرش رٍ بٌ 

ٌ اش پخش کردى بَد، پیراين گل دار  سهت باال زدى بَد ٍ نَيای بلندش رٍ رٍی شَن
بٌ چشهاش کٌ دقت کردم رنگ طَسی بٌ . بلندی تنش بَد کٌ آستین يای پفی داشت

دختر خانَادى کٌ رٍی صندلی نشستٌ بَد ٍ پیراين حریر صَرتی رنگی . چشو نی خَرد
پَشیدى بَد ٍ نَياش رٍ دم اسبی باال بستٌ بَد ٍ جلَی نَياش چتری رٍی 

پیشَنیش بَد ٍ پايای عریانش رٍ رٍی يو انداختٌ بَد ٍ در نگاى اٍل نتَجٌ شدم 
ٍ پسر خانَادى کٌ کت نشکی رنگی پَشیدى بَد ٍ ! نٌ سالشٌ_نايِک کٌ تقریبا يشت

کنار نايک رٍی صندلی نشستٌ بَد ٍ با دست، کتش رٍ گرفتٌ بَد ٍ بٌ دٍربین اخو 
غلیظی کردى بَد، با دیدنش فًهیدم کٌ نًیارى ٍ تَی این عکس باید پَنزدى سالش 

 .با دیدن حالت چًرى اش خندى م گرفت ٍ بیشتر بًش خیرى شدم. باشٌ

دٍبارى بٌ آقا ٍ ! چقدر دٍست داشتنی بَد؛ حتی با این اخو غلیظ رٍی پیشَنیش
نًیار ٍ نايک ! خانَنی کٌ کنار يو ایستادى بَدند نگاى کردم؛ پس پدر ٍ نادر نًیارن
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. چشهاشَن رٍ از نادرشَن ٍ نَيای نشکی ٍ لختشَن رٍ از پدرشَن بٌ ارث بردى بَدن
چقدر خانَادى ی زیبایی بٌ نظر نی رسیدن ٍ چقدر غو انگیزى کٌ اعضای خانَادى ت رٍ از 

 ...نطهئنا يیچ ٍقت لحظٌ تصادف از ذين نايک پاک نهیشٌ! دست بدی

دیدن این عکس خیلی بٌ نظرم آشنا نی اٍند، نحل این کٌ قبال چنین عکسی یا 
ٌ اش رٍ دیدى باشو، حتی این عهارت بزرگ ٍ سفید پشت سرشَن ٍ این ننظرى ! نشاب

حتی ژست عکس نايک خیلی برام آشنا بَد؛ ٍلی ير چی کٌ فکر کردم، یادم نیَند کٌ 
 !ذينو خیلی درگیرش بَد ٍ سعی نی کردم کٌ بفًهو اٍن يا رٍ کجا دیدم! کجا دیدنش

 .با صدای يَنن، آلبَم عکس رٍ بستو ٍ بٌ سهتش برگشتو

 .يهچنان با اخو يای غلیظ بًو نگاى نی کرد

 کیفت رٍ برداشتی؟_

 .آرى_

 !بریو_

از نايک ٍ نًیار خداحافظی ٍ تشکر کردیو ٍ بٌ اصرار نًیار، يَنن راضی شد کٌ اجازى 
 !بدى نًیار نا رٍ تا خَنٌ برسَنٌ

با اشارى ی چشو ٍ ابرٍی يَنن رٍی صندلی عقب جا خَش کردم ٍ خَدش يو کنار 
 !نًیار نشست

از پنجرى ناشین، چراغ يای رٍشن خیابَن ٍ ناشین يایی کٌ پشت چراغ قرنز ایستادى 
ٌ ی ناشین کناری بًو نگاى نی کرد،  ٌ ای از پشت شیش بَدن رٍ نگاى نی کردم،دختر بچ
لبخندی سهتش زدم ٍ براش دست تکَن دادم کٌ نًیار بٌ سهتو برگشت ٍ با لبخند 

 .کش داری نگايو کرد
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 چیٌ؟چرا نی خندی؟_

 برای کی دست تکَن نیدی؟_

 !ٍاسٌ اٍن دختربچٌ، نگاى کن چقدر خَشگلٌ_

 !اصال يو خَشگل نیست_

 !بدجنس نشَ دیگٌ، خیلی خَشگلٌ_

 .دارى بد نگايت نی کنٌ، ازش خَشو نهیاد_

فَری از داخل کیفو بیرٍنش . خَاستو جَابش رٍ بدم کٌ صدای زنگ نَبایلو بلند شد
 .آٍردم ٍ با دیدن اسو يلها جَاب دادم

 .سالم عزیزم_

 سالم دٍستو، خَبی؟_

 قربَنت، تَ چطَری؟ خَش نی گذرى؟_

 !بلٌ بٌ لطف شها_

 نهنَن،چٌ نی کنی با زحهتای نا؟_

ٌ ش رحهتٌ،زنگ زدم بگو عکسی کٌ قبال دادى بَدی تا ترنیهش کنو رٍ _ اختیار داری، يه
 درستش کردم، کی نی تَنی بیایی دنبالش؟

 !ٍاقعا درست شد؟ باٍرم نهیشٌ_

 !دست کو گرفتی نا رٍ خانَم نًندس_

 !ٍای دستت درد نکنٌ، نهی دٍنی چقدر خَشحالو کردی؛ خیلی کارت درستٌ_
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 .قابلی نداشت_

ٌ ای؟! فردا قبل از این کٌ برم شرکت نیام نی گیرنش_  ساعت يفت ٍ نیو آتلی

ٌ پزیٌ عزیز نن؟ نا خیلی ينر کنیو ساعت _  آتلیٌ 9اٍى ساعت يفت ٍ نیو؟ نگٌ کل
 !باشیو

 !نیام ازت نی گیرنش9باشٌ باشٌ پس ساعت _

 !باشٌ عزیزم، فردا نی بینهت_

 !خیلی لطف کردی ٍاقعا، شب خَش_

 !، خدافظ شب خَش_

. احساس نی کردم کٌ عکس خَدم ترنیو شدى! نهی دٍنو چرا اینقدر خَشحال بَدم
نفس آسَدى ای کشیدم ٍ بٌ ! نطهئنا اگٌ فردا این خبر رٍ بٌ آریا بدم، ذٍق نرگ نیشٌ

نگاى يای گٌ گاى خیرى ٍ کنجکاٍ يَنن ٍ نًیار ايهیت ندادم ٍ دٍبارى بٌ بیرٍن خیرى 
 !شدم

*** 

ٍقتی ندرسٌ بَدیو باید ساعت يفت بیدار نی شدیو، رسیدیو . دٍبارى یٌ صبح دیگٌ
انیدنَن بٌ . دانشگاى يو ساعت يفت باید بیدار نیشدیو کٌ يشت بریو سرکالس

 !آخٌ این چٌ زندگیٌ؟! سرکار رفتن بَد کٌ اٍن يو باز باید ساعت يفت بیدار بشو

غر زدن يام کٌ تهَم شد فَری صبحَنٌ خَردى ٍ نخَردى، لباس پَشیدم ٍ از اٍن جایی 
 .کٌ دیرم شدى بَد، یٌ تاکسی دربست گرفتو تا خَدم رٍ بٌ نَقع بٌ شرکت برسَنو

 .بٌ نحض ٍرٍدم بٌ شرکت آقای دالٍری رٍ دیدم، فَری لبخندی بٌ پًنای صَرتو زدم
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 سالم جناب دالٍری-

 جناب دالٍری کهی رسهی نیست؟! سالم گل دختر-

 :بٌ اطرافو نگاى کردم ٍ ٍقتی نطهئن شدم کٌ کسی نیست گفتو

آخٌ نگران نَقعیت شغلی شها تَی شرکتو، خیلی زشتٌ اگٌ کسی در نَردتَن بد فکر -
 .کنٌ

 .فکر بقیٌ برای نن نًو نیست، پس بايام صهیهی تر برخَرد کن-

 !چشو حتها-

 .دٍ ساعت دیگٌ برنی گردم، بیا تَی اتاقو کارت دارم-

 .رٍز خَش! باشٌ-

 .رٍز تَ يو خَش عزیزم-

لبخند دندٍن نهایی زدم ٍ بٌ نحض این کٌ از کنارم رد شد، لب يام رٍ جهع کردم ٍ 
اگٌ یکو دیگٌ ! پیرنرد زٍار در رفتٌ بٌ نن نیگٌ عزیزم. اخو يام رٍ تَی يو کشیدم

 .نی گذشت تَی صَرتش عق نی زدم

ٌ ی آسانسَر خَدم رٍ دید زدم رژ لب داخل کیفو رٍ . سَار آسانسَر شدم ٍ از تَی آیین
ٌ ام رٍ نحل شاخ يای . بیرٍن آٍردم ٍ فَری رٍی لبام کشیدم لبام رٍ بًو نالیدم ٍ قیاف

لب يام رٍ بٌ سهت جلَ بردى بَدم ٍ از تَی آینٌ بٌ خَدم چشهک زدم . اینستاگرام کردم
کٌ دقیقا این کارم برابر شد با باز شدن در آسانسَر ٍ دیدن یکی از نًندسین شرکت کٌ 
کت ٍ شلَار شیک پَشیدى ٍ کیف چرم بٌ دست، با چشهان درشت شدى بًو نگاى نی 

برای چند جانیٌ سکَت بینهَن رد ٍ بدل شد تا نن بٌ خَدم اٍندم کٌ در چٌ . کرد
ٍضعیتی يستو ٍ صَرت کج ٍ نعَجو رٍ درست کنو ٍ بعد يو از خجالت، سرم رٍ 
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ٌ ی نسیر رٍ از پلٌ يا  پایین انداختو ٍ از آسانسَر خارج شدم ٍ ترجیح دادم کٌ بقی
 !استفادى کنو تا تنبیٌ بدنی بشو ٍ دیگٌ از این خنگ بازیا انجام ندم

بٌ سهت در اتاق رفتو ٍ بٌ خیال این کٌ دٍبارى تَی اتاق تنًام . زيرا پشت نیزش نبَد
در اتاق رٍ بٌ شدت باز کردم ٍ با دیدن آقای حهیدی اٍل شَکٌ شدم ٍ بعد با لبخند 

سالم کردم ٍ پشت نیزم نشستو ٍ بی تَجٌ بٌ نگاى يای خیرى ی آقای حهیدی بٌ کاريام 
 !رسیدم

 .انا نحل اینکٌ کنجکاٍتر از این حرفا بَد

 چٌ ندتیٌ کٌ از سًاندارای شرکت شدی؟_

 !خیلی ٍقت نیست_

 عجیب نیست کٌ یٌ دختر کو سن ٍ سال تَی يهچین شرکتی سًام داشتٌ باشٌ؟_

تَی این دنیا يیچ چیز عجیب نیست، نحل این کٌ يهین االن بگن شها قاتل برٍسلی _
 !يستید

ای کاش نی تَنستو بگو بٌ يهَن . چنان با صدا قًقًٌ زد کٌ پردى ی گَشو ترک برداشت
ٍاقعا کٌ ! اندازى ای کٌ ٍاسٌ نن عجیب بَد کٌ تَ جزٍ قاچاقچیان دارٍی کشَر باشی

ٌ ش خیلی غلط انداز بَد در نگاى اٍل احساس نی کردی کٌ نرد رٍیای دختريا کٌ . قیاف
قرارى با اسب سفید از راى برسٌ ٍ خَشبخت شَن کنٌ جلَت ایستادى؛ انا فقط خدا 

 !نی دٍنست کٌ چقدر تَ این شرکت زد ٍ بند داشتٌ

. بی تفاٍت بٌ کارم ادانٌ دادم ٍ اٍن يو سرش رٍ کرد تَی لپ تاپش ٍ چیزی نگفت
پس دکهٌ پاٍر لپ تاپ رٍ زدم ،کیفو رٍ . ساعت نٌ بَد کٌ یادم اٍند باید برم آتلیٌ يلها
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برداشتو ٍ رفتو سهت نیز زيرا کٌ داشت با تلفن صحبت نی کرد،ننتظر شدم تا تلفنش 
 .تهَم بشٌ

 زيرا جان نیشٌ از آقای صالحی دٍ ساعت نرخصی بگیری؟_

 نشکلی پیش اٍندى؟_

 !نٌ یٌ کار کَچیک دارم باید انجام بدم_

 .باشٌ چند لحظٌ صبر کن االن نیام_

 .بعد از چند دقیقٌ؛ زيرا برگٌ بٌ دست بٌ سهتو اٍند

 !ٍای نهنَنو_

ٌ ی بعد برای گرفتن _ خَايش نی کنو، ضهنا جناب آقای صالحی فرنَدن کٌ دفع
 !نرخصی یا ير کار دیگٌ خَدتَن شخصا برید اتاقشَن

 .نن دیگٌ نیرم فعال خداحافظ! اٍٍ چٌ تَقع يا_

 .بٌ سالنت_

بٌ سهت آسانسَر رفتو ٍ با یادآٍری اتفاق صبح دٍبارى خجالت کشیدم ٍ با اکراى سَار 
ٌ ی اٍل با آقای دالٍری چشو تَ چشو شدم. آسانسَر شدم  .بٌ نحض رسیدن بٌ طبق

 آخ ببخشید، دیر کردم آرى؟_

 !نٌ اشکالی ندارى، نزاحهتَن نهیشو_

 !دیگٌ از این حرفا نزنیا_



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  396  

بٌ آقای جَانی کٌ کنارش ایستادى بَد ٍ داشت با تهسخر بًو نگاى نی کرد گفت کٌ 
 .نی تَنٌ برى

 .خب بریو اتاق نن_

 !فقط قبلش نن باید برم جایی_

 .خب با يو نیریو_

 !اگٌ نزاحو کارتَن نباشو_

 .بریو! ای بابا چقد تعارفی يستی تَ دختر_

ٌ ی نشکی پارک شدى کنار خیابَن رفت ٍ نن يو بٌ دنبالش  بٌ سهت ناشین پَرش
در ناشین رٍ باز کردم سَار بشو کٌ صدای آشنایی نن رٍ سِر جام نیخکَب . رايی شدم

بٌ زٍر . دلو نی خَاست کٌ فقط یٌ تَيو باشٌ! چیزی کٌ نی دیدم رٍ باٍر نهی کردم! کرد
آب گلَم رٍ پایین دادم، يهیشٌ از شنیدن اسهو از زبَنش سر شَق نی اٍندم؛ ٍلی االن 

 .از اسهو يو بدم اٍند

 نًیار، این جا چی کار نی کنی؟...نـ_

نردنک يای چشهش بین نن ٍ آقای دالٍری رفت ٍ آند نی کرد ٍ نحل افراد گیج 
 .نگايهَن نی کرد

 !ناراحت شدی از دیدنو؟_

 ننظَرم اینٌ کٌ نشکلی پیش اٍندى؟! نٌ این چٌ حرفیٌ_

 !فقط نی خَاستو یٌ خبر خَب بًت بدم... نٌ_

 ...نیشٌ بعدا در نَردش با يو صحبت کنیو؟ بعد از_
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آقای دالٍری کٌ َشک کردى بَد از ناشین پیادى شد ٍ دستش رٍ رٍی در باز شدى ی 
 :ناشین گذاشت ٍ با ژست خاص خَدش گفت

 نشکلی پیش اٍندى عزیزم؟_

دٍست داشتو يهَن لحظٌ نشت پر شدى ام رٍ تَی دينش فرٍ کنو تا دیگٌ بًو نگٌ 
ٌ ی نًیار نشَن نی داد کٌ دیگٌ خیلی دیر شدى«عزیزم»  .؛ انا چًرى ی ٍا رفتٌ ٍ شَک

 !نٌ نشکلی نیست_

 ایشَن کی باشن؟_

 !برادرم...بـ_

رٍ بٌ سهت نًیار کٌ با ديانی باز بٌ سهتهَن نگاى نی کرد، خیرى شدم ٍ سعی داشتو کٌ 
 .فقط از این جا دٍرش کنو تا بیشتر از این اٍضاع خراب تر نشٌ

 !خَايش نی کنو فعال برٍ...نن بعدا بًت تَضیح نیدم...نًیار_

نهی دٍنو این خنجر کجا بَد کٌ تَی قلبو . چشهای پر از اشکش رٍ بٌ ٍضَح نی دیدم
خیلی بیچارى شدى بَدم ٍ اٍن . فرٍ رفت؛ انا اشک يای نن يو اجازى ی ٍرٍد نی خَاستن

نحل ناتو زدى يا ایستادى بَدم ٍ بٌ اٍضاع بدم ! لحظٌ نهی دٍنستو باید دقیقا چی کار کنو
 .نگاى نی کردم

ٌ ای از داخل کتش بیرٍن آٍرد ٍ رٍی کاپَت ناشین گذاشت، تَی چشهام خیرى شد  جعب
 :ٍ گفت

 ...خبر خَب این بَد؛ انا حیف کٌ دیگٌ خیلی دیرى_
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بدٍن این کٌ اجازى بدى حرف بزنو با سرعت ازم فاصلٌ گرفت ٍ نن رٍ با یٌ دنیا آٍار کٌ 
 .رٍی سرم فرٍ ریختٌ بَد تنًا گذاشت

ٌ ی ظریفی کٌ رٍی اٍن نگین . جعبٌ ی رٍی کاپَت رٍ برداشتو ٍ باز کردم با دیدن حلق
زیبایی نی درخشید، دیگٌ نتَنستو جلَی اٍندن اشک يام رٍ بگیرم ٍ بًشَن اجازى دادم 

ٌ ام بشینن ٌ ام رٍ پاک کردم ٍ ! تا رٍی گَن با صدای آقای دالٍری اشک افتادى رٍی گَن
 .جعبٌ رٍ داخل کیفو گذاشتو ٍ با لبخند ساختگی بٌ سهتش برگشتو

 يستی جان خَبی؟_

 !آرى عزیزم، بًترى دیگٌ بریو_

ٌ ای کٌ گفتو برادرنٌ ٍ اٍن با  سَار ناشین شدم ٍ دٍبارى بٌ نًیار فکر کردم، بٌ لحظ
التهاس رٍ از تَی چشهاش نی خَندم، نی دیدم کٌ . چشهان اشک آلَد بًو نگاى نی کرد

ٌ ی این حرفا درٍغٌ چرا ! آخ کٌ چقدر نن احهقو! ازم درخَاست نی کنٌ کٌ بگَ يه
چرا اجازى دادم کٌ تَی این نقش کَفتی بازی ! گذاشتو کار بٌ این جايا کشیدى بشٌ

 کنو؟

 !چیزی گفتی؟ عذر نی خَام نتَجٌ نشدم_

 !گفتو کجا باید بریو؟_

 (...)آخ ببخشید، بریو خیابَن_

 اٍن آقا ٍاقعا برادرت بَد؟_

 !اٍيَم، البتٌ_

 پس چرا اٍن جَری رفتار کرد؟_



 

www.lovelyboy.blog.ir 

عبداهلل زادى.م| رنان يستی ام را نگیر  399  

تازى از انگلیس اٍندى بَد دیدن نن، ٍقتی نا دٍ تا رٍ با يو دید فکر کرد کٌ ازدٍاج _
 !بعدا باياش صحبت نی کنو. کردیو ٍ بًش خبر ندادیو

 !قبَل... قانع نشدم ٍلی خب_

بعدا بًش فکر "سرم رٍ بٌ شیشٌ چسبَندم ٍ ذينو رٍ خالی کردم ٍ با خَدم گفتو
 ".نی کنو

 .لطفا کنار اٍن آتلیٌ نگٌ دار_

 !چشو، شها جَن بخَاى_

 !این رٍزيا زیادی لبخند ساختگی تحَیل يهٌ نی دادم، این بار يو رٍش

 قرارى عکس بگیریو با يو؟_

 .نٌ قرارى عکسو رٍ بگیرم_

 !پیشنًاد خَبی بَدا_

 چی؟_

 .این کٌ با يو عکس بگیریو_

 !یٌ ٍقت دیگٌ حتها این کار رٍ نی کنیو_

 !باشٌ، پس نن ننتظرت نی شینو تا بیای_

 .نهنَن_
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ٌ يام فرستادم ٍ بٌ سهت آتلیٌ رفتو يلها با . از ناشین پیادى شدم ٍ يَای تازى رٍ بٌ ری
چقدر کٌ بٌ این آغَش احتیاج . دیدنو از پشت پیشخَان بٌ طرفو اٍند ٍ بغلو کرد

 .داشتو

خیلی ٍقتٌ ندیدنت، نگر این کٌ یٌ . ٍای يستی عزیزم، چقدر دلو برات تنگ شدى بَد_
 !کاری داشتٌ باشی بًهَن سر بزنی

 .بچٌ پررٍ! کو غر بزن_

صدای اشکان کٌ پیراين چارخَنٌ قرنز نشکی بٌ تن داشت ٍ نَياش فر ٍ نشکی بَد 
 .ٍ چشهان درشتی داشت، اٍند

 !سالم يستی خانو، نغازى ی نا رٍ ننَر کردید_

 .از آغَش يلها بیرٍن اٍندم

 سالم آقا اشکان، لطف دارید شها، خَب يستین؟_

 !خدا رٍ شکر، اگٌ این دٍست شها بذارى نی تَنو خَب باشو_

 .صدای جیغ جیغَی يلها از اٍن طرف اٍند

 ای بی چشو ٍ رٍ، حاال دیگٌ نن نهی ذارم آرى؟_

 !نٌ خانو گلو، شها کٌ تاج سرید_

 !باالخرى کٌ يستی نیرى، اٍن ٍقت نن نی دٍنو ٍ تَ! باشٌ اشکان خان_

 يستی خانو بگَ کٌ نی نَنی؟_

 !نتاسفو نرخصی گرفتو نجبَرم شها رٍ با این دیَ دٍ سر تنًا بذارم_
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 .پشت گردنی يلها بَد کٌ خَرد تَی سرم ٍ صدای خندى يانَن تَی نغازى پیچید

از يهَن ابتدا يو از ریاضی دل خَشی نداشت ٍ . يلها دٍست دٍران دبیرستان نن بَد
استعداد ٍ . بٌ اجبار خانَادى نجبَر بَد کٌ ير رٍز از اعداد انتگرال ٍ نشتق بگیرى

ٌ اش تَی عکاسی بَد، يهیشٌ یٌ دٍربین عکاسی بٌ گردنش آٍیزٍن بَد ٍ از ير  عالق
ٌ ای کٌ تَی اتاقش درست کردى بَد  کس ٍ ناکسی عکس نی گرفت ٍ تَی چاپخَن

سال يای آخر دبیرستان بَدیو کٌ تَی یک گالری عکس با . ،عکس يا رٍ چاپ نی کرد
اشکان آشنا شد؛ انا بٌ خاطر این کٌ اشکان شغل درست ٍ حسابی نداشت ٍ تهانی 

دکتر ٍ ننًدس بَدن، راضی بٌ ازدٍاج این دٍ (البتٌ بٌ جز خَدش)اعضای خانَادى يلها 
کفتر عاشق نشدن؛ ٍلی سرانجام بٌ اصرار يلها با يو ازدٍاج کردن ٍ بٌ کهک يو یٌ 

ٌ ی عکاسی زدن ٍ خدا رٍ شکر زندگی خَبی دارن  .آتلی

 .خب عزیزم بیا بشین تا برات چایی بریزم: يلها

 .نهنَنو، باید زٍدتر برگردم_

 !چرا این قدر زٍد؟ بذار یکو بیشتر ببینیهت_

ٌ نَن، اٍنجا يو دیگٌ رٍ _ انشاهلل یٌ ٍقت دیگٌ، حتها با آقا اشکان تشریف بیارید خَن
 .بیشتر نی بینو

 بٌ رٍی چشو، راستی خانَادى چطَرن؟_

 .خَبن سالم دارن خدنتتَن_

 :انگار کٌ برای گفتنش تردید داشت، آرٍم در گَشو گفت

 ينَز بٌ فکر ازدٍاج نیفتادی؟_

 !اٍى بی خیال يلها جان، فعال کٌ اٍضاعو خیلی پیچیدى شدى_
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 .لبخند شیطَنی زد ٍ بًو نزدیکتر شد

 ...اٍن رٍزی کٌ اٍندی آتلیٌ! يستی جان_

 خب؟_

 اٍن آقایی کٌ داشت با اشکان حرف نیزد رٍ یادتٌ؟_

 !نٌ خیلی_

 .اٍن برادر اشکان بَد، نحل این کٌ از تَ خَشش اٍندى_

 ... يلها_

نحل داداش خَدنٌ ،خیلی نًربَن ٍ . يستی بٌ خدا خیلی پسر خَبیٌ، يهٌ چیز تهَنٌ_
 .نن نطهئنو کٌ شها دٍ تا کنار يو فَق العادى اید. خَش اخالقٌ

 !نیشٌ لطفا اٍن عکس رٍ بًو بدی برم؟ دیرم شدى_

 :دينش رٍ کج کرد ٍ با حالت قًری گفت

 !یعنی خفٌ شَ دیگٌ؟_

ٌ ای فکر _ عزیز دلو، تَ کٌ خَدت بًتر نی دٍنی کٌ نن بٌ جز نًیار نهی تَنو بٌ کس دیگ
 .کنو

آخٌ اٍن کٌ خارجٌ، تا کی نی خَای بٌ پاش ! يستی جان تَ کٌ دختر عاقلی بَدی_
 بهَنی؟

 !اٍن ایرانٌ_

 داری جدی نیگی؟! ٍاقعا؟_
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 حاال نیشٌ اٍن عکس رٍ بًو بدی؟! آرى_

 دیدیش؟_

 !آرى؛ عکس لطفا-

 یعنی فکر این کٌ قرارى با يو جاری بشیو رٍ از سرم بیرٍن کنو؟_

 !عکس لطفا_

 !عکس لطفا، عکس لطفا! خیلٌ خب بابا تَ يو_

. با حالت قًر از سر جاش بلند شد ٍ بٌ پشت پیشخَان رفت ٍ پاکتی رٍ سهتو گرفت
 .پاکت رٍ باز کردم ٍ با دیدن عکس شَکٌ شدم

 !از رٍز اٍلش يو بًتر شدى! ٍاقعا کارتَن عالیٌ_

 .قابلی نداشت_

 .بٌ عکس خیرى بَدم کٌ صدای يلها اٍند

 یعنی قرارى دٍبارى با نًیار ازدٍاج کنی؟ اٍندى خَاستگاریت؟_

با چشو بٌ نشتری کٌ ٍارد نغازى شد اشارى کردم ٍ تَی دل خدا رٍ شکر کردم بٌ خاطر 
 .ٍگرنٌ این يلهایی کٌ نن نی شناسو ٍل کن نبَد. حضَرش

 !االن ٍقتش نیست عزیزم_

 :بٌ سهت اشکان برگشتو ٍ گفتو

 !خیلی زحهت کشیدید آقا اشکان_
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ٌ ای از آتلیٌ بیرٍن زدم ٍ نفسو رٍ با  دستو رٍ پشت کهر يلها گذاشتو ٍ با تشکر دیگ
 .صدا بیرٍن دادم

 .آقای دالٍری بٌ ناشین تکیٌ دادى بَد ٍ سیگارش رٍ دٍد نی کرد ٍ بیرٍن نی فرستاد

 .ببخشید یکو طَل کشید_

 !اشکالی ندارى؛ بًترى دیگٌ برگردیو شرکت_

 .باشٌ بریو_

تازى یادم ...چقدر شبیٌ. سَار ناشین شدم ٍ بار دیگٌ بٌ عکس داخل پاکت نگاى کردم
اٍند کٌ این عکس رٍ قبال کجا دیدم، تازى نتَجٌ شدم کٌ چقدر شبیٌ بٌ عکسیٌ کٌ 

این عهارت سفید رنگ . يهَن عکس خانَادگی شَن! دیشب تَی خَنٌ نًیار دیدم
اٍن ... این دختر داخل عکس... پشت سرش، این درختای بلند ٍ سبز، این ننظرى

 !نايکٌ

کٌ آقای دالٍری با "نايکٌ"نهی دٍنو کی فریاد زدى بَدم. شَکٌ بٌ عکس خیرى شدى بَدم
 .ترس بٌ سهتو برگشت ٍ بًو نگاى کرد

 چی شد؟_

 !يیچی...يی_

 خَبی؟_

 !آرى_

 !انرٍز چرا این قدر عجیب غریب شدی؟_

*** 
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رٍی نبل يای چرنیش نشست ٍ از نن يو خَاست کٌ . ٍارد اتاق آقای دالٍری شدم
 .تَی دلو غَغا بٌ پا بَد با حس ترسی کٌ داشتو کنارش نشستو. کنارش بشینو

ٌ گاى نبل، پشت سر نن گذاشت ٍ بًو خیرى شد چقدر کٌ از این . دستش رٍ رٍی تکی
نی خَاستو يهین االن از نًلکٌ فرار کنو؛ انا باید يرطَری کٌ شدى ! نگاى نتنفر بَدم

 !يهین انرٍز بٌ این بازی لعنتی خاتهٌ بدم تا بیشتر از این زندگیو رٍ خراب نکردى

انگشتش رٍ بٌ سهت لبام آٍرد کٌ فَری خَدم رٍ عقب . لبخندم رٍ بٌ سهتش دادم
 :کشیدم ٍ با اضطراب گفتو

 ای ٍای، گَشیو تَی ناشینت جا نَندى، نیشٌ برام بیاریش؟_

 :صدای نضحکش رٍ تَی گلَش انداخت ٍ گفت

 !اشکالی ندارى عشقو، االن نیگو کٌ برات بیارنش_

ٌ ی شهارى یکو نگرفت. اتاق رٍی سرم آٍار شد آقایی رٍ صدا زد ٍ ازش .نحل این کٌ نقش
 !خَاست کٌ برى ٍ گَشی نن رٍ از تَی ناشین بردارى

دٍبارى بًو نزدیک شد کٌ سرم رٍ پایین انداختو ٍ بٌ کف پَش اتاق . ازش تشکر کردم
 !خیرى شدم ٍ زیر لب دعا نی خَندم کٌ يهٌ چیز بٌ خَبی تهَم بشٌ

 چیزی نی خَری؟_

 !آرى یٌ قًَى لطفا...آ_

 .باشٌ_

دل تَی دلو نبَد، . تلفن رٍ برداشت ٍ بٌ ننشی گفت کٌ دٍ تا فنجَن قًَى برانَن بیارى
 .این بار رٍبرٍم نشست ٍ نن یٌ نفس آسَدى کشیدم
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آقای صالحی خیلی ازت تعریف نی کنٌ، خیلی ٍقت يو نیست کٌ تَی شرکت کار _
 از قبل با يو آشنا بَدید؟! نی کنی

نٌ از قبل ایشَن رٍ نهی شناختو، احتهاال بٌ خاطر چند تا برنانٌ . ایشَن لطف دارن_
 .نَیسی قَی کٌ براشَن انجام دادم، گفتن

 !بعید نی دٍنو بٌ خاطر این نَرد باشٌ_

ٌ ای باال انداختو ٍ بٌ چًرى ی پر از شرارتش نگاى کردم با صدای ضربٌ بٌ در ٍ اجازى . شَن
ٍرٍد خانو ننشی کٌ نانتَی قرنز با شال نشکی  پَشیدى بَد ٍ صد ٍ یک قلو آرایش 

 :کردى بَ،د ٍارد شد ٍ با لحن فَق العادى لَسی گفت

 !جناب دالٍری، قًَى تَن رٍ آٍردم_

 .نهنَن، بذارش رٍی نیز لطفا_

 :قًَى رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ گَشی تلفنو رٍ يو بٌ سهت آقای دالٍری گرفت ٍ گفت

 !این رٍ يو آقای سعیدی دادن_

 .لطفا بدید بٌ خانو يهتیان_

با کلی عشَى ٍ ناز گَشی رٍ سهتو گرفت ٍ نن يو گَشی رٍ از دستش گرفتو ٍ تشکر 
بعد از این کٌ نطهئن شد آقای دالٍری کاری باياش ندارى از اتاق بیرٍن رفت ٍ . کردم

 .دٍبارى يهَن دلشَرى عجیب سراغو اٍند

 !بیا اینجا یٌ چیزی نشَنت بدم_

ٌ ی اتاق بَد رفت ٍ در رٍ باز کرد بٌ . از رٍی نبل بلند شد ٍ بٌ سهت دری کٌ سهت دیگ
 :نن کٌ يهچنان گیج بًش زل زدى بَدم لبخند زد ٍ گفت
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 !بیا دیگٌ_

 .باشٌ باشٌ االن نیام_

فَری کهی از پَدری رٍ کٌ قبال آقای رحیهی بًو دادى بَد کٌ در نَاقع لزٍم ازش استفادى 
کنو رٍ داخل یکی از فنجَن يای قًَى ریختو ٍ بقیٌ رٍ يو داخل جیب نانتَم گذاشتو ٍ 

اتاق کَچیک ٍ نسبتا تاریکی بَد کٌ یٌ نبل سٌ . فنجَن بٌ دست، سهت اتاق رفتو
ٌ ی ال سی دی بزرگ يو رٍبرٍی کاناپٌ  نفرى ی بزرگ کنار اتاق گذاشتٌ بَدن ٍ یٌ صفح

ٌ يای نشـ ـرٍب ٌ ی اتاق يو پر بَد از شیش ٌ ی ! بَد ٍ طرف دیگ يهَن لحظٌ فاتح
 .ٍجَد خَدم رٍ خَندم ٍ فقط خَدم رٍ بٌ خدا سپردم

 .فنجَن قًَى ای رٍ کٌ داخلش پَدر بیًَش کنندى ریختٌ بَدم رٍ سهتش گرفتو

 !بفرنایید_

تَی دلو آیت الکرسی . تهام تنو بٌ یکبارى لرز گرفت. نگاى پر از يَسش رٍ بًو دٍخت
 .خَندم ٍ بٌ خدا پناى بردم

 !اٍن فنجَنی کٌ دست شهاست فنجَن قًَى ی ننٌ ، عذر نی خَام_

کو کو دیگٌ داشتو ناانید نی شدم؛ انا . اٍن فنجَن رٍ از دستو گرفت ٍ بٌ لباش رسَند
ٌ ای از اٍن رٍ نَشید ٍ فنجَن رٍ . خَدم رٍ نباختو فنجَن قًَى اش رٍ يو زد ٍ کو دیگ

 .رٍی نیز کناری گذاشت

 !پس چرا نهی خَری_

 .بلٌ بلٌ نی خَرم_

فنجَن رٍ بٌ لبو نزدیک کردم ٍ فقط ادای قًَى خَردن رٍ در آٍردم ٍ بٌ سهت قاب 
 .عکس رٍی نیز رفتو
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 این عکس کیٌ؟_

 !عکس ننٌ_

 !ٍاقعا؟ چقدر تغییر کردی، اصال نشناختهت_

 .یٌ شیشٌ نشـ ـرٍب از داخل ٍیترین بیرٍن آٍرد ٍ داخل جام يای رٍی نیز ریخت

اٍن خانهی يو کٌ کنارم ایستادى نادرنٌ؛ بًترین . تَی این عکس بیست سالو بَد_
 .کسی کٌ تَی زندگیو داشتو

 !چقدر زیباست_

 .جام نشـ ـرٍب رٍ بٌ سهتو گرفت

 !بخَر_

ٌ ی ٍجَدم رٍ گرفتٌ بَد تهام سعی خَدم رٍ نی کردم کٌ تغییری در . ترس ٍ دلًرى يه
. جام شــ ـراب رٍ ازش گرفتو ٍ لبخند يهراى عشَى ام رٍ سهتش زدم. چًرى ام حس نشٌ

 .اٍن يو در جَاب، لبخند چندشش رٍ نحارم کرد کٌ حالو رٍ بًو زد

ٌ ی تَ نال نن نیشٌ_  !از این بٌ بعد يه

 !انا ٍجَد نن يزینٌ دارى_

 .نزدیک تر اٍندى بَد

 ير چی باشٌ پرداخت نی کنو_

 !حتی سند یکی از انالک نًهت در باال شًر؟_
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ٌ دست آٍردنت چیزی نیستن، ٍجَد تَ برای نن خیلی نًو ترى_ بٌ خاطر ! این يا برای ب
 بٌ دست آٍردنش ير کاری نی کنو، حاال راضی شدی؟

داشت بًو نزدیک نی شد، با ير قدنی کٌ بٌ سهتو برنی داشت  یٌ قدم بٌ عقب 
 .برنی داشتو

 !ينَز راضیو نهی کنٌ_

 بیشتر نی خَای؟_

 !نٌ، فقط نی خَام کٌ اٍن سند رٍ ببینو، بٌ ير حال باید نطهئن بشو_

ٌ ی گَش کر کنی زد ٍ گفت  :قًق

تَ خیلی بدجنسی دختر، پس بٌ خاطر بٌ چنگ آٍردن زنین يایی کٌ تازى تَی نناقصٌ _
 بردى بَدم بًو نزدیک شدى بَدی، آرى؟

ٌ ست، تن نن در نقابل پَل تَ_  !بٌ ير حال این يو یٌ نعانل

ٌ م گرٍن تهَم نیشٌ؛ انا نهی تَنو بذارم از این در بیرٍن بری_  !درستٌ کٌ ٍاس

خدا رٍ شکر کٌ . حتی صدای لرزش دندٍن يام رٍ يو حس نی کردم. تهام تنو نی لرزید
 .ازم فاصلٌ گرفتٌ بَد ٍ این حس ترسو رٍ نهی دید

ٌ ی کنار ٍیترین رٍ زد ٌ ای . بٌ سهت ٍیترین پر از نشـ ـرٍب رفت ٍ دکه با صدای خف
ير لحظٌ ننتظر بَدم کٌ دریچٌ زنان باز بشٌ ٍ بٌ آیندى سفر کنیو؛ انا . ٍیترین کنار رفت

جام داخل دستش رٍ رٍی نیز کناری . برخالف تصَرم گاٍ صندٍق بزرگی نهایان شد
تا جایی کٌ دیدم اٍل با تشخیص چًرى ٍ . گذاشت ٍ نشغَل باز کردن گاٍ صندٍق شد

تَی این فاصلٌ با . بعد يو با اجر انگشت ٍ در انتًا يو با یک رنز چًار رقهی باز نی شد
. ير ترس ٍ اضطرابی کٌ بَد تَنستو کٌ باقی نَندى پَدر بیًَشی رٍ داخل جانش بریزم
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! اخهاش تَی يو بَد. گذاشتن پاکت پَدر تَی جیبو درست يهزنان شد با برگشتنش
ٌ ی پر از سکٌ ٍ طالش  ٌ دست آٍردنو، از کیس نحل این کٌ اسناد نًهی رٍ دارى بٌ خاطر ب

جام شــ ـراب رٍ از رٍی نیز برداشتو ٍ بٌ سهتش . نی بخشٌ کٌ چًرى اش تَی يو رفتٌ
 .رفتو

 !بٌ این فکر کن کٌ قرارى با يو خَش بگذرٍنیو. اخو نکن عشق نن، اخو بًت نهیاد_

 .اخهش باز شد ٍ این بار لبخند پر از يَسش رٍ بًو زد

این جا بَد کٌ یٌ نفس عهیق . جام شــ ـراب رٍ از دستو گرفت ٍ الجرعٌ سر کشید
 .کشیدم ٍ کهی انیدٍار شدم

ير قدنی کٌ بر نی داشت، بَی تند . بًو نزدیک شدى بَد ٍ نن ازش فاصلٌ نی گرفتو
 .الکل دينش حالو رٍ بًو نی زد

 !تا کجا نی خَای ازم فاصلٌ بگیری عزیزم؟ بیا نزدیک تر_

بٌ دیَار رسیدى بَدم ٍ اٍن در ! یٌ قدم بٌ عقب برداشتو کٌ کهرم بٌ چیزی برخَرد کرد
. نفس ياش بٌ صَرتو نی خَرد ٍ حالو رٍ بًو نیزد. فاصلٌ دى سانتی صَرت نن بَد

دٍ تا دستاس رٍ دٍ طرف صَرتو گذاشت ٍ . صَرتو رٍ کج گرفتو تا راى گریزی پیدا کنو
 .صدای بو ٍ چندشش تَی فضا اکَ نی شد. رايو رٍ نسدٍد کرد

 !لب يات چقدر زیباست_

 "پس کی تهَم نی شٌ؟ کی؟ کی؟" چشهام رٍ بستو ٍ زیر لب زنزنٌ نی کردم

گَیا دستش . صدای کَبیدى شدن صندلی رٍی زنین باعخ شد کٌ چشو يام رٍ باز کنو
 .رٍ بٌ صندلی گرفتٌ بَدى تا زنین نخَرى ٍلی ير دٍ بايو نقش زنین شدى  بَدن
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ٌ ام رٍ نشکافٌ ٍ بیرٍن نپرى نفس ! دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو تا با این يهٌ تپش، سین
ٌ اش نگاى کردم کٌ بی جَن رٍی زنین افتادى . عهیقی کشیدم سهتش رفتو ٍ بٌ قیافٌ کری

ٌ ی قبل بٌ چٌ يیَالیی تبدیل شدى بَد لگدم رٍ با . بَد ٍ انگار نٌ انگار کٌ تا چند جانی
حرص بٌ پًلَش کَبیدم ٍ با رٍنیزی نخهلی کٌ رٍی نیز کشیدى شدى بَد دٍر ديانش 
ٌ ی دیگٌ از اٍن دستاش رٍ تا جایی کٌ تَان داشتو نحکو پشت سرش  رٍ بستو ٍ با تک

يیَالی دٍ سر این قدر نشغَل فکر يای نضخرفش بَد کٌ یادش رفتٌ بَد در . گرى دادم
فَرا تهام اسناد ٍ ندارک داخل گاٍ صندٍق رٍ تَی کیفو ریختو ٍ . گاٍ صندٍق رٍ ببندى

ننشی . سر ٍ ٍضعو رٍ درست کردم ٍ از دفتر خارج شدم. در رٍ پشت سرم قفل کردم
 .بی ریختش يو پشت نیزش نشستٌ بَد

 دارید تشریف نی برید؟_

 !بلٌ_

 با آقای دالٍری نسبتی دارید؟_

 !بًترى شها تَی نسائل خصَصی دیگران دخالت نکنید_

صَرتش از فرط عصبانیت قرنز شدى بَد، نگاى چپی بًو انداخت ٍ دندٍناش رٍ با حرص 
 .رٍی يو سایید

جناب دالٍری دارن استراحت نی کنن، گفتن کٌ بًتَن بگو نزاحهشَن نشید ٍ ! ضهنا_
 .اگٌ کارتَن تهَم شدى نی تَنید برید

نن يو تا جایی کٌ تَان داشتو از نحل حادجٌ فرار . ينَز يو با عصبانیت نگايو نی کرد
 .ينَز نفس نفس نی زدم، زيرا با عجلٌ بٌ سهتو اٍند. کردم ٍ بٌ شرکت پناى بردم

 حالت خَبٌ؟ چرا این قدر رنگت پریدى؟! يستی_
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 آقای صالحی کجاست؟_

 تَی اتاقشٌ، اتفاقی افتادى؟_

 .بعدا بًت نیگو، فعال باید آقای صالحی رٍ ببینو_

ٌ ی کَتاى ٍارد اتاق شدم بٌ نحض ٍرٍد رٍی نبل يای داخل اتاقش نشستو . با چند ضرب
 .ٍ آب داخل پارچ رٍ رٍانٌ لیَان کردم ٍ یٌ نفس سر کشیدم

 نشکلی پیش اٍندى خانو يهتیان؟_

 :از شدت اضطراب نسلسل ٍار گفتو

رفتو دفتر آقای دالٍری، اٍنجا با يزار دٍز ٍ کلک تَنستو دارٍی بیًَشی رٍ بٌ خَردش _
بدم ٍ يرچی کٌ تَی گاٍ صندٍق بَد رٍ تَی کیفو بریزم ٍ اٍن رٍ دست ٍ پا بستٌ تَی 

اتاق پشتی  دفترش زندٍنی کنو ٍ نهی دٍنو کٌ چقد طَل نی کشٌ کٌ بًَش بیاد یا 
 !ننشی بدتر از خَدش نتَجٌ بشٌ

چند جانیٌ سکَت بینهَن رد ٍ ! آریا با چشهای تقریبا از کاسٌ در اٍندى بًو زل زدى بَد
بدل شد تا بتَنٌ حرفام رٍ حالجی کنٌ ٍ بعد از اٍن بٌ شدت از رٍی صندلی چرنی اش 

 .بلند شد ٍ رٍی نبل رٍبرٍییو نشست

 اٍن اسناد ٍ ندارک االن کجاست؟_

 .داخل کیفو_

گَشیش رٍ از داخل جیب کتش بیرٍن آٍرد ٍ تهام ناجرا رٍ بٌ آقای رحیهی تَضیح 
 .داد

 نی تَنو اٍن ندارک رٍ ببینو؟_
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 !بلٌ البتٌ_

تهانی اسناد ٍ ندارک ٍ کاغذ ٍ اٍراقی کٌ از داخل گاٍ صندٍق بیرٍن آٍردى بَدم رٍ رٍی 
ٌ يا نگاى نی کرد. نیز گذاشتو  .آریا ينَز يو باٍرش نهی شد ٍ با بًت بٌ تهانی برگ

ٌ ی رٍیی رٍ بٌ دست گرفت ٍ از شدت خَشحالی لکنت زبان گرفتٌ بَد  .دٍ تا برگ

 !یک ناى پیش اجناس قاچاق رٍ ٍارد کشَر کردن... این نشَن نیدى کٌ... این _

ٌ ای رٍ بیرٍن آرٍد ٍ داخلش رٍ خَند ٌ ی دیگ  .برگ

ٌ يا گندکاری ياش رٍ نشخص نی کنٌ! باٍرم نهیشٌ! ٍای خدای نن_ ٌ ی این برگ  !يه

 .پاکتی رٍ از بین کاغذ يا بیرٍن کشید ٍ در پاکت رٍ باز کرد

ٌ يا چی کار نی کنٌ؟ این عکس چطَر دست اٍن از ...این عکس_ این عکس بین این برگ
 خدا بی خبر افتادى؟

ٌ ی دٍستو گرفتو، بًتَن قَل دادى بَدم کٌ درستش کنو ! آخ_ اٍن عکس رٍ انرٍز از آتلی
 .ٍ يهین کار رٍ يو انجام دادم

عکس رٍ داخل . از رٍی نبل رٍبرٍ بلند شد ٍ بٌ سهت نیزش رفت. بٌ عکس خیرى بَد
لبخند رٍی لبش نشَن ديندى حال . قاب خالی کٌ خیلی ٍقت پیش خریدى بَد،گذاشت

 .خَبش بَد

نن نهی دٍنو کٌ . شنیدن این يهٌ خبر خَب تَی یک رٍز کهی شَکٌ کنندى ست_
 .چطَری ازتَن تشکر کنو

 نی تَنو یٌ سَالی بپرسو؟_

 .البتٌ_
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 اسهش نايکٌ؟...اٍن دختر داخل عکس_

 !نايک؟ نٌ اسو اٍن خیلی قشنگ ترى_

این بار بٌ عکس خیرى بَد ٍ لبخندش عهیق تر شدى بَد، انگار کٌ خاطرى ای رٍ بیاد آٍردى 
 .بَد

 یعنی شها فردی بٌ اسو نًیار صالحی ٍ نايک صالحی نهی شناسید؟_

 باید بشناسو؟_

 !آخٌ اٍن دختر داخل عکس خیلی شبیٌ بٌ کسی کٌ نن نی شناسهش ٍ اسهش نايکٌ_

 !اٍن االن دیگٌ نهی تَنٌ نفس بکشٌ ٍ بین نا باشٌ_

ٌ اش نانع اٍندن  این بار لبخندش نحَ شد ٍ چشهاش بٌ اشک نشست؛ انا غرٍر نردان
ٌ اش شد  .اشک ياش رٍی گَن

 !پس دختر داخل عکس نردى؛ ٍلی چطَر دٍ تا عکس نی تَنن این قدر شبیٌ يو باشن؟

*** 

انرٍز این جا جهع شدیو تا خبر خَبی رٍ خدنت شها يهکاران عزیز عرض کنو؛ بٌ حَل _
ٌ ی فساد از شرکت بزرگ آریاگستر ٍ  ٍ قَى ی الًی ٍ کهک دٍستانهَن تَنستیو کٌ ریش

ٌ ی عظیو رٍ بٌ تهانی شها دٍستان ٍ . چٌ بسا از کشَر پاک ٍ خشک کنیو این ٍاقع
باالخص افرادی کٌ در این زنینٌ کهک شایانی انجام دادن تبریک نیگو ٍ بٌ نناسبت 

 .این رٍیداد جشنی در قسهت تاالر شرکت برگزار نیشٌ

با اشارى ی دست آقای صالحی يهٌ . صدای دست ٍ پچ پچ تَی سالن کنفرانس بلند شد
 .ساکت شدن
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ضهنا باید خدنتَن عرض کنو کٌ این حال خَش ٍ این اتفاق زیبا رٍ ندیَن چند تا از _
ابتدا سرکار خانو يستی يهتیان کٌ بٌ جناب . يهکاران خَب ٍ شجاعهَن يستیو

سرگرد رحیهی کهک شایانی کردن ٍ در دستگیری نجرنین این پرٍندى نقش نَجری 
داشتن ٍ بعد از ایشَن يو سرکار خانو زيرا افشار کٌ ایشَن يو از این انر نستحنی 

ٌ ی شرکت کٌ از يیچ  نیستن، يهچنین جناب آقای احسان ایرانی ٍکیل جَان ٍ شایست
کهکی دریغ نکردن ٍ جناب آقای آریا صالحی کٌ ایشَن يو نسئَلیت پذیری خَد رٍ در 

سهت ندیریت داخلی شرکت بٌ خَبی نشان دادن ٍ جناب سرگرد رحیهی کٌ بٌ لطف 
ٌ ی ننگ از شرکت بزرگ آریاگستر پاک ٍ نحَ شد ٌ ی کَچیکی . ایشَن لک بٌ عنَان يدی

از بندى این ناى بٌ تهانی کارکنان، نًندسین ٍ افراد نشغَل بٌ کار در شرکت، دٍ برابر 
 .حقَق نقرر تعلق نیگیرى

ٌ ی قبل صدای دست ٍ سَت بلند شد يهٌ خَشحال بَدن ٍ . این بار بیشتر از دفع
 .احساس رضایت نی کردن

بٌ پاس زحهات این عزیزان، بٌ سرکار خانو يهتیان یک ! اجازى بدید خَايش نی کنو_
ناى نرخصی يهراى با حقَق ٍ بٌ خاطر نشان دادن لیاقتشَن، بٌ ایشَن پست ندیر 

 .داخلی شرکت اعطا نی گردد

اصال نهی دٍنستو کٌ در اٍن لحظٌ . از فرط خَشحالی ٍ تعجب زیاد ديانو باز نَندى بَد
بٌ قدری ذٍق زدى شدى بَدم کٌ نگاى يای پر از ! باید چٌ عکس العهلی نشَن بدم

حسادت بقیٌ برام ايهیتی نداشت؛ ٍلی در اٍن لحظٌ اصال بٌ این فکر نکردم کٌ پست 
ندیریت داخلی شرکت نگٌ برعًدى ی آریا نیست ٍ یا این کٌ نن اصال تخصصی در 

ٌ ی ندیریت شرکت ندارم، پس چطَر نی تَنو این پست رٍ بٌ درستی انجام بدم ! زنین
حتی بٌ سیخَنک يای زيرا يو تَجٌ نکردم کٌ ندام تَی پًلَم نی کَبید ٍ بٌ رٍش 

 .خَدش بًو تبریک نی گفت
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 .صدای دست يا بلند شد ٍ نن ينَز تَ شَک نَندى بَدم

يهچنین بٌ جناب آقای احسان تًرانی ٍ جناب سرگرد رحیهی نیز سفر یک نايٌ بٌ _
 .ایتالیا يهراى با خانَادى ی گرانی شان اعطا نی گردد

بٌ احسان نگاى کردم، چرا نتَجٌ نبَدم کٌ بًو . دٍبارى صدای دست ٍ جیغ بلند شد
 .نگايش رٍ ازم دزدید ٍ بٌ خاطر تبریک يای يهکاران، ازشَن تشکر کرد! خیرى شدى بَد

ٍ يهین طَر کٌ نستحضر يستید بندى ی حقیر دیگر باید بٌ دٍران خَب بازنشستگی _
پیَند بخَرم؛ بنابراین نسئَلیت سنگین ٍ صد البتٌ بزرگ ٍ نًِو ادارى ی شرکت رٍ بٌ 

پسر عزیزم، جناب آقای آریا صالحی نحَل نی کنو ٍ از این بٌ بعد شرکت رٍ بٌ ایشَن 
انید است کٌ در این راى ایشَن رٍ حهایت ٍ يهرايی کنید تا ان شاهلل بٌ . ٍاگذار نی کنو

یاری خداٍند ننان رٍز بٌ رٍز شايد گسترش ٍ پیشرفت چشو گیر شرکت آریاگستر 
 .باشیو

يیچ کس بٌ این فکر نکردى بَد کٌ این شرکت یک رٍز، نبَدن ! يهٌ در بًت بَدن
نهی دٍنو کٌ آریا ٍاقعا صالحیت ادارى ی چنین شرکت . جناب صالحی رٍ بٌ خَدش ببینٌ

 !بزرگی رٍ دارى یا نٌ؛ انا انیدٍارم کٌ نحل پدرش خالق ٍ کار بلد باشٌ

آقای صالحی لبخند آرانش ديندى ای رٍی ! آریا با چشهان بازی بٌ پدرش خیرى شدى بَد
ٌ ی انیدٍار کنندى از سهت آریا بَدى تا با خیال راحت  لباش بَد نحل اینکٌ ننتظر یک جرق

شرکتی رٍ کٌ سال يا براش زحهت کشیدى رٍ دٍ دستی تقدیو تنًا پسرش بکنٌ ٍ با 
 !خیال راحت بٌ انرار نعاش ٍ گذراندن سال يای باقی نَندى ی عهرش بکنٌ

ضهنا سرکار خانو افشار رٍ نیز بٌ سهت ننشی ندیر کل شرکت ننصَب نی کنو ٍ بٌ _
 .ایشَن يو نبلغی رٍ بٌ عنَان يدیٌ ايدا نی کنو
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ٌ ی پیش  از جناب آقای سرگرد رحیهی خَايشهندم کٌ بندى ٍ يهکاران رٍ در جریان ٍاقع
ٌ ی شها . آندى اخیر در شرکت در جریان بذارن با آرزٍی بًترین يا برای رشد ٍ بالندگی يه

 !خدانگًدار.انیدٍارم کٌ رٍزگار خَبی رٍ در این شرکت سپری کنید. عزیزان

برای يهٌ نبَدن آقای صالحی تَی . يهٌ از سخنان آقای صالحی شَکٌ شدى بَدن
شرکت سخت بَد ٍ چٌ بسا نحَل کردن این پست سخت بٌ آریا يو کهی غیر قابل باٍر 

 .بَد ٍ دلیل بیشتر نگرانی يا يو از این بابت بَد

با صدای دستان کو جَن بقیٌ، آقای صالحی لبخندی رٍی لب ياش نشَند ٍ از رٍی ِسن 
پایین اٍند ٍ بعد از دست دادن کَتايی بین آقای صالحی ٍ آقای رحیهی ،آقای رحیهی 

 .باالی سن رفت

ٌ ی شها عزیزان ٍ تشکر فراٍان از جناب آقای _ با عرض سالم ٍ خستٌ نباشد خدنت يه
ٌ ی این انَر جزٍ ٍظایف بندى  ٌ شَن، باید گفت يه ٌ ی سخاٍتهندان صالحی بٌ خاطر يدی

الزم بٌ ذکرى کٌ نزدیک بٌ یک ناى گذشتٌ با گزارش یکی از ! ٍ دیگر يهکاران بَدى ٍ الغیر
يهکاران نبنی بر درخَاست یکی از نتًهین این پرٍندى در نَرد گرفتن انضای ندیر 

داخلی شرکت ٍ در جریان قرار گرفتن بندى ٍ پس از آن بٌ کهک يهکاران تَانستیو کٌ 
کسی . با تعقیب ٍ گرفتن ردی از افراد؛ بٌ نظنَن اصلی این پرٍندى دسترسی پیدا کنیو

کٌ تهام رٍزش رٍ با شها نی گذرٍند، کسی کٌ نَرد اعتهادترین فرد نسبت بٌ شها بَدى 
 !ٍ ير رٍز با این شخص صحبت نی کردید، کسی نبَدى جز آقای پرٍیز دالٍری

پچ پچ  ٍ . باٍر کردن این انر برای يهٌ سخت بَد! يهٌ بٌ يو دیگٌ نگاى نی کردن
ٌ ای تَی سالن پیچید  .يهًه

در این نرحلٌ بٌ کهک یکی از يهکاران خَدتَن، سرکار خانو يهتیان تَنستیو کٌ بٌ _
اسنادی دسترسی پیدا کنیو کٌ نشَن ديندى ی قاچاق انبَيی از کااليا بٌ خصَص 

دارٍيای رٍان گردان ٍ غیر نجاز بٌ داخل کشَر از طریق نام شرکت ٍ خرٍج تَلیدات 
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شرکت بٌ کشَريای خارجٌ بدٍن گرفتن نجَز ٍ جعل چندین زنین نلکی 
خَشبختانٌ يو اینک تهانی افرادی کٌ در ارتکاب این جرم دست داشتند از جهلٌ .بَد

حسابدار شرکت آقای پَیا حهیدی، ندیر فرٍش شرکت خانو راضیٌ سعیدی، نگًبان 
شرکت آقای رٍزبٌ تقدسی ٍ ننشی شرکت خانو آنايیتا سهیعی دستگیر شدى ٍ بٌ 

 .با تشکر! نجازاتشان ناى بعد در دادگاى رسهی رسیدگی خَايد شد

ٌ ای از زبان کسی بیرٍن نیَند . يهٌ تَی یک خلسٌ فرٍ رفتٌ بَدن. این بار يیچ کله
ٍاقعا شنیدن خبر این کٌ دٍست ٍ يهکارت یک نجرم بَدى خیلی سخت ٍ يضهش 

 !دشَارى

 .آریا پشت تریبَن رفت

يهکاران عزیز خَايشهندم کٌ بٌ قسهت تاالر شرکت رفتٌ کٌ بٌ این نناسبت جشنی _
 .در این بخش تدارک دیدى شدى، نهنَن از يهٌ ی شها عزیزان

يهراى با زيرا از رٍی صندلی . کو کو يهٌ از بًت بیرٍن اٍندن ٍ از در سالن خارج شدن
 .بلند شدیو ٍ بٌ سهت آقای صالحی رفتو کٌ داشت با آقای رحیهی صحبت نی کرد

 .از آقای رحیهی عذر خَايی کرد ٍ یٌ قدم بٌ سهتو اٍند

 !نن ٍاقعا نهنَنو بٌ خاطر يدایاتَن_

 .این کهترین کاری بَد کٌ نی تَنستو برای شها انجام بدم_

 !يرکاری کٌ انجام دادم ٍظیفٌ بَدى_

 !ٍ نن يو یک عذر خَايی بٌ شها بديکارم_

 !عذر خَايی؟ بٌ نن؟ اختیار دارید جناب صالحی، نفرنایید این حرف رٍ_
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ٌ ی شها با اٍن فرد بٌ _ نٌ، نن ٍاقعا در نَرد شها بد فکر کردم، بٌ خصَص ٍقتی کٌ رابط
 .اصطالح دٍست نن، زیاد شدى بَد

 .ير کس دیگٌ يو بَد فکر خَبی نهی کرد_

 !انا نباید در نَردت بد فکر نی کردم، نن رٍ ببخش_

 !خَايش نی کنو این حرف رٍ نزنید_

بٌ آریا نگاى کردم کٌ با ٍجَد این کٌ داشت با یکی از يهکاران صحبت نی کرد، تهام 
 .چشو ازش گرفتو ٍ بٌ آقای صالحی نگاى کردم. ندت نگايش بٌ این سهت بَد

 !نهی دٍنو نبَدنتَن تَی شرکت رٍ چطَر يضو کنو_

دیگٌ ٍقتشٌ کٌ این آخر عهری رٍ يو استراحت کنو؛ ٍلی خیالو از بابت آریا يو راحتٌ _
 .چَن دیگٌ نی دٍنو يهکار خَبی نحل تَ دارى

 !نهنَن بٌ خاطر این يهٌ لطف_

*** 

لیَان شربت رٍ از رٍی نیز برداشتو ٍ بٌ صدای ترکیبی ٍیَلَن ٍ گیتاری کٌ نايرانٌ زدى 
. چند تا از يهکاران بلند شدى بَدن ٍ اٍن ٍسط چرخ نی زدن. نی شد گَش نی دادم

 .يهٌ خَشحال بَدن چَن قرار بَد کٌ این ناى دٍبرابر حقَقشَن رٍ بگیرن

زيرا يو خَشحال بَد؛ چَن با گرفتن پست ننشی ندیر کل شرکت حقَقش دٍ برابر 
ٌ ی نادر ٍ خَايرش رٍ بخَرى  !نی شد ٍ دیگٌ نیازی نبَد کٌ غص
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ٌ ی گَشیو . صدای ٍیبرى ی گَشیو نن رٍ بٌ خَدم آٍرد با دیدن عکس نًیار رٍی صفح
ٌ ی سبز رٍی . دلو نحل ُگلی کٌ تازى قطرات باران دیدى شاد شد از تاالر بیرٍن اٍندم ٍ دکه

 .صفحٌ رٍ فشار دادم

 .سالم_

 سالم، نی تَنو ببینهت؟_

 االن؟_

 !بلٌ_

 کجا؟_

 .بیایی پایین نی تَنی نن رٍ ببینی_

از این فاصلٌ دلو براش قنج . از پنجرى بٌ پایین نگاى کردم، بٌ ناشینش تکیٌ زدى بَد
رفت، ير چند کٌ ازش دلخَر بَدم بٌ خاطر قضاٍت شدنو؛ انا عشقو رٍ نهی تَنستو 

 .پنًَن کنو

با آسانسَر بٌ سرعت خَدم رٍ بٌ پایین رسَندم، سعی کردم کٌ خَدم رٍ کانال جدی 
 .بگیرم ٍ لبخندم رٍ جهع ٍ ذٍقو رٍ کنترل کنو

 .از خیابَن عبَر کردم ٍ رٍبرٍش ایستادم

 سالم، با نن کاری داشتی؟_

 سالم ناى بانَ؛اجازى دارم شها را تا جایی نشایعت کنو؟_

 .در ناشین رٍ برام باز کرد ٍ اشارى کرد کٌ سَار بشو. با سکَت بًش خیرى شدى بَدم

 نباید بدٍنو کجا داریو نیریو؟_
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 !سَار شَ دیگٌ خانو! نی خَام ببرم بندازنت درٍن درى ی عشق_

 .سری تکَن دادم ٍ سَار شدم، صدای آينگ رٍ زیاد کرد

 ينَزم گالی تازى

 رٍی گلدٍنت نیذارم

 ينَزم تَ خَاب ٍ رٍیا

 سر رٍ شَنٌ يات نیذارم

 ينَزم نیَن بارٍن

 تَ خیالو تَ رٍ دارم

 ينَزم اشکای تازى

 رٍی گَنٌ يات نیذارم

 گايی قاصدک دٍبارى

 خبر از دلو نیارى

 دل عاشقو يهیشٌ

 نفساتَ کو نیارى

 بٌ تَ نزدیکو ٍ دٍری

 نحل بارٍن پشت شیشٌ

 تَرٍ دارم ٍ ندارم
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 تٌ زندٍن يهیشٌ

 بٌ نن نگاى نهی کنی خانو جان؟_

 .سرم رٍ سهت شیشٌ گرفتو ٍ بٌ جادى خیرى شدم

 ازم ناراحتی، نٌ؟_

 !سکَت کردم، اٍن يو سکَت کرد ٍ چقدر دردناک بَد این سکَت بینهَن

 .ناشین ایستاد، در ناشین رٍ باز کرد

 .افتخار بدید ٍ از نرکب پیادى بشید سرکار خانو_

 :از ناشین پیادى شدم ٍ يهین طَر کٌ اطرافو رٍ دید نی زدم گفتو

 !بانزى شدی انرٍز_

ٌ يای . جای خیلی قشنگی بَد اطراف پر بَد از فضای سبز ٍ درخت ٍ گل چهن، نحل بچ
 .بی زبَن دنبالش راى افتادى بَدم؛ رٍبرٍی یکی از درختا ایستاد

 اسو این درخت چیٌ؟: نًیار

 .بیِد نجنَن: نن

 اسهش قشنگٌ نٌ؟_

 .آرى قشنگٌ_

. زیر درخت نیهکت صَرتی رنگی بَد، رٍی نیهکت نشستو ٍ بٌ باالی سرم نگاى کردم
ٌ يای رقصان بیِد نجنَن بٌ اطراف رفت ٍ آند نی کردن نًیار کنارم نشست ٍ نحل . شاخ

 .نن سرش رٍ باال گرفت
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نی دٍنی چیٌ؟ اٍلین باری کٌ احساس کردم عاشقت شدم، احساس کردم دیگٌ بدٍن _
قَل دادم کٌ تا ! بٌ خَدم قَل دادم کٌ تَ رٍ تا ابد عقد قلبو بکنو. تَ زندگیو غیر نهکنٌ

ابد کنارت بهَنو ٍ اٍن رٍز اینجا اٍندم ٍ رٍی تنٌ يهین درخت چیزی نَشتو کٌ یک 
 !رٍز دست نعشَقو رٍ بگیرم ٍ نشَنش بدم کٌ قَلو رٍ يیچ ٍقت فرانَش نهی کنو

 !بٌ نیو رخ بی نقصش نگاى کردم، چقدر جذاب بَد از این فاصلٌ

 .نی خَای ببینی؟ پاشَ بیا ببین_

تا ابد ٍ برای يهیشٌ تَی "رٍی تنٌ ی درخت بید رٍ نگاى کردم. بٌ دنبالش راى افتادم
 "قلبو نی نَنی يستی جان

 .خندى م گرفتٌ بَد

ٌ جَری خط خطی کردى يا_  !نگاى کن این زبَن بستٌ رٍ چ

. انتظار این حرف رٍ ازم نداشت؛ انا خندى ش گرفتٌ بَد. یٌ تای ابرٍش رٍ باال بردى بَد
 .يردٍ بًو نگاى کردیو ٍ خندیدیو

 يستی جان؟_

 بلٌ؟_

 !نٌ نشد،جَاب نن این نبَد_

 جانو؟_

ٌ ی انید نن این جانو گفتن يای تَئٌ! این شد جَاب! آخیش _ اگٌ بخَای ازم . يه
 !بگیریش نی دٍنی کٌ دیگٌ چیزی ازم نهی نَنٌ

 .بًش خیرى بَدم
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 نن رٍ نی بخشی دیگٌ آرى؟_

 .سکَت کردم، ينَز يو دلو ازش پر بَد

باٍر کن اٍن لحظٌ خیلی شَکٌ شدى بَدم، نن اٍندى بَدم کٌ بًت خبر بدم کٌ با _
پدرت صحبت کردم ٍ راضی شدى کٌ دٍبارى خَاستگاریت بیام؛ ٍلی ٍقتی کٌ بٌ اٍن 

ٌ ی دنیا رٍی سرم خراب شد، کل زندگیو رٍ تهَم شدى  نردک گفتی کٌ نن برادرتو، يه
انا بعد از اینکٌ احسان بًو زنگ زد ٍ ازم خَاست کٌ باید بايام حرف بزنٌ ! نی دیدم

اٍلش فکر نی کردم کٌ نی خَاد در نَرد این حرف بزنٌ کٌ ازت دٍری کنو ٍ يهَن 
بًو گفت کٌ از رٍی اجبار باید یٌ ندتی . بحخ يای يهیشگی؛ انا يهٌ چیز رٍ بًو گفت

اٍن لحظٌ کلی از دستت عصبانی . رٍ با اٍن نرتیکٌ گرم بگیری تا بٌ شرکت کهک کنی
ٌ ی جریان رٍ بايام در نیَن نذاشتی ٍ اصال چرا این پیشنًاد  بَدم کٌ چرا از اٍل يه
ٌ ی این يا یٌ سَء تفايو  سخت رٍ قبَل کردی انا ٍقتی بٌ این فکر نی کردم کٌ يه

 .بیشتر نبَدى انگار کٌ دنیا رٍ بًو دادى بَدن

ٌ ی این يا رٍ احسان بًت گفت؟_  يه

ٌ ی _ آرى، بًو گفت کٌ چقدر نگرانتٌ ٍ يهیشٌ سعی داشتٌ کٌ نراقبت باشٌ؛ انا تَ يه
ٌ دست  حَاست پیش نن بَدى ٍ در آخر يو گفت کٌ ير طَر کٌ شدى نَانع رٍ برای ب
آٍردنت از سر راى بردارم ٍ با يو ازدٍاج کنیو؛ چَن فقط در این صَرتٌ کٌ تَ احساس 

 !خَشبختی نی کنی

 احسان چطَر از این قضیٌ با خبر شدى بَد کٌ تَ این جریان رٍ فًهیدی؟_

 .اٍن رٍز از داخل پنجرى ی اتاقش شايد ناجرا بَدى_

قلبو گرفت، بٌ خاطر احسانی کٌ يیچ ٍقت برام چیزی کو نذاشتٌ بَد ٍ در عَض نن 
ٌ اش جَاب نحبتی ندادى بَدم . برای اٍن يیچ کاری انجام ندادى بَدم ٍ بٌ يیچ خَاست
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دلو گرفت بٌ خاطر احسانی کٌ فکر نی کردم کٌ دارى تَی زندگیو دخالت نی کنٌ؛ ٍلی 
ٌ ی نا زٍد قضاٍت ! االن بٌ نا کهک کردى کٌ دٍبارى با يو باشیو چقدر زشتٌ کٌ يه

نی کنیو ٍ از سر عجَل بَدن تصهیو يای غلطی نی گیریو کٌ یک عهر پشیهَنی بٌ بار 
 .بیاد

 يستی جان نن رٍ نی بخشی؟_

حتی با دیدن عکس يای عرٍسیت ٍ اخبار اٍضاعت از ! تَ نن رٍ زٍد قضاٍت کردی_
داییت، تَی این چًار سال یک درصد يو بٌ عشقت شک نکردم، ير لحظٌ ٍ ير جانیٌ 

 !انید داشتو کٌ یک رٍزی برنی گردی؛ انا تَ خیلی زٍد جا زدی

ٌ ای بزنو چشهاش دٍ دٍ . یٌ قدم بًو نزدیک شد! دیگٌ اشک انَن نداد کٌ حرف دیگ
 .نیزد ٍ حس نگرانی تَش نَج نی زد

ٌ ی ٍجَدم، نن غلط کردم کٌ _ نن بهیرم ٍ نبینو کٌ تَ این طَری اشک نی ریزی يه
زندگی . اشتبايی قضاٍت کردم، تَ رٍ خدا نن رٍ ببخش، نذار کٌ پیش دلو بدقَل بشو

 !نکن بايام این کار رٍ! بدٍن تَ برای نن جًنو کٌ يیچ عین خَد دٍزخٌ

ٌ ام رٍ پاک کردم  .اشک يای رٍی گَن

 !آخٌ چطَر نی تَنو ازت دل بکنو ٍقتی کٌ نفسو بٌ نفست بندى؟_

ٌ ی زندگیو رٍ _ ٌ ی ٍجَدم رٍ فدای چشو يات نی کنو، يه الًی نن قربَنت بشو، نن يه
 ...بخند دیگٌ زٍدباش! فدات نی کنو تَ فقط بخند

حاال ير دٍ تَی فضای آرٍم ٍ ساکت پارک قًقًٌ . اشک يام بٌ خندى تبدیل شدن
 !نی زدیو، درست شبیٌ نجنَنی کٌ بٌ عشقش رسیدى

 .گلی از رٍی زنین چید، رٍبرٍی نن زانَ زد ٍ گل رٍ بٌ سهتو گرفت
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آیا بٌ بندى اجازى نی ديید کٌ این قلب تپندى ٍ سرشار از نحبتتان رٍ برای يهیشٌ از آن _
 خَد کنو؟

ٌ ی انگشتر رٍ از داخل کیفو بیرٍن آٍردم ٍ بٌ سهتش گرفتو  .جعب

 !اگر قبَل زحهت کنید ٍ انگشتر نگین دار رٍ دستو کنید با کهال نیل_

تَی چشهان دٍتاییهَن . انگشتر رٍ از داخل جعبٌ بیرٍن آٍرد ٍ داخل انگشتو کرد
يیچ چیز ٍ يیچ . چیزی بٌ جز عشق دیدى نهی شد، عشقی قدیهی کٌ ينَز يو زندى بَد

کس نتَنست نا رٍ از يو جدا کنٌ، چَن قدرت عشق اٍن قدر زیادى کٌ حتی بزرگترین 
آدم يا رٍ يو از سر راى بر نی دارى بٌ شرط این کٌ نعشَقت، درکت کنٌ، تَ رٍ بفًهٌ، 

ٌ ات رٍ بدٍنٌ کٌ با چٌ چیزی . اشکت رٍ، يهٌ رٍ درک کنٌ... شادیت رٍ... حست کنٌ،گری
 !خَشحال نیشی، چٌ چیزی تَ رٍ ناراحت نی کنٌ

ٌ گايی کٌ با خیال راحت بشٌ بًش  ٌ گاى؟ تکی زن از شَيرش چی نی خَاد بٌ جز یٌ تکی
ٌ گايی کٌ بٌ قدری عاقل ٍ با درایت . تکیٌ زد ٍ از يیچ چیز ٍ يیچ کس نترسید تکی

باشٌ کٌ یک زن با تهام ٍجَد خَد زنانگی اش رٍ پای نردش بذارى ٍ نردش با تهام 
یٌ زن چی نی خَاد از يهسرش بٌ جز نحبتی سرشار کٌ يیچ ٍقت . ٍجَد اٍن را بخَاد

بٌ ! تهام نشٌ؟ چی نی خَاد از يهسرش بٌ جز یک عشقی کٌ ير رٍز صبح تازى بشٌ؟
این عشق نیگن نٌ عشق يای جدیدی کٌ بٌ تازگی ند شدى، عشقی کٌ انرٍز رٍ با تَئٌ ٍ 

چرا عشق يانَن در کشاکش زندگی ! نشخص نیست کٌ فرداش را با چٌ کسی بگذرٍنٌ
ٌ ی آدم يا بٌ دنبال عشق ٍاقعی خَدنَن  گو شدى؟چرا بٌ جای انتحان کردن يه

این رٍ فقط قلبت ! نیَن این يهٌ دلدادى چٌ کسی عاشق ٍاقعیٌ؟! نهی گردیو
 ..فقط قلبت...نی فًهٌ

*** 
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 !نًیار جان نیشٌ یکو عجلٌ کنی؟ االن اذان رٍ نیگن بٌ نهاز نهی رسیو_

 .عزیزم این قدر عجلٌ نکن دیگٌ، ينَز یک ربع دیگٌ نَندى بٌ اذان_

 عشق نن، نیشٌ این رٍ يو در نظر بگیری کٌ دى دقیقٌ تا حرم فاصلٌ داریو؟_

ٌ يای پیراينو رٍ ببندم، االن نیام_  !چشو يستی بانَ، شها اجازى بدى بندى دکه

نانتَی سفید رنگو رٍ پَشیدى بَدم، رٍسری سفیدم رٍ . رٍبرٍی آینٌ ایستادى بَدم
نًیار پیراين سفید رنگی با شلَار نشکی اش رٍ . لبنانی بستو ٍ چادرم رٍ سرکردم

 .پشت سرم ایستاد ٍ دستش رٍ دٍر کهرم حلقٌ کرد. پَشیدى بَد

 !دارم ضعف نی کنو از این يهٌ زیبایی نحبَب نن_

 !داری اغراق نی کنی دیگٌ_

ٌ ی _ ٌ يا نیشزی، ينَز يو نهی دٍنو کٌ چطَر این فرشت ٍقتی چادر نی پَشی شبیٌ فرشت
 !زیبا تَی زندگیو پیدا شد؛ انا ير چی کٌ يست بٌ خاطر داشتنش تا ابد از خدا نهنَنو

ٌ اش رٍ بـ ـَسـ کردم ٌ ام بَد، سرم رٍ کج کردم ٍ گَن  .سرش رٍی شَن

ٌ گاى زندگیو نهنَنو_  !نن يو از خدا بٌ خاطر داشتن تکی

نهی دٍنو این يهٌ عشق چطَر نی تَنٌ بین دٍ تا . نگاى عهیق نَن بًو جداشدنی نبَد
انرٍز صبح تَی حرم . آدم شکل بگیرى؛ انا از خدا نی خَام کٌ رٍز بٌ رٍز پررنگ تر بشٌ

از این بٌ بعد قلبهَن بٌ اسو يو زدى شد ٍ دیگٌ نی تَنیو با خیال . بًو نحرم شدیو
 !راحت بًو عشق بَرزیو

 بریو خانو جان؟_

 !شها انر بفرنا آقا_
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. گنبد طالیی آقا از دٍر يو نهایان بَد. دست بٌ دست يو بٌ سهت حرم حرکت کردیو
يهیشٌ آرزٍ داشتو کٌ يهراى با يهسرم بٌ . چشو يام از دیدن گنبد طالییش بارٍنی شد

 .پابَسش بیام، دستو رٍ تَی دستش نحکو تر کردم

 !آقا جان نهنَنو کٌ دست يام تَی دست ياشٌ_

 نًیار جان؟_

 جان دلو؟_

 نی تَنو یٌ سَال شخصی بپرسو؟_

يهسر عزیزم از انرٍز صبح بٌ بعد يیچ سَال شخصی بینهَن نهی نَنٌ، نن ٍ تَ دیگٌ _
 نا شدیو درستٌ؟

 بلٌ درستٌ؛ يیچ ٍقت خَاستی کٌ خانَادى پدرت رٍ ببینی؟_

 !پدربزرگو بٌ نن، نايک ٍ نادرم خیلی ظلو کرد، تهایلی ندارم کٌ ببینهش_

 چطَر نی تَنٌ بٌ نَى ٍ عرٍسش آسیب برسَنٌ؟_

بعد از اینکٌ پدرم فَت شد، ينَز چًل رٍز از نرگ پدرم نگذشتٌ بَد کٌ پدربزرگو بٌ -
نادرم گفت دیگٌ تَی این خَنٌ نحرنی ندارى ٍ حضَرش تَی اٍن عهارت صَرت خَبی 

ٍ این درحالی بَد کٌ عهَی نن، يهسر ٍ فرزند داشت ! ندارى ٍ باید با عهَم ازدٍاج کنٌ
ٌ ی پدربزرگو ننطقی نبَد از اٍن بٌ بعد زن عهَی نن بٌ نادرم بٌ چشو . ٍ این خَاست

يٍَ نگاى نی کرد ٍ حتی اجازى نهی داد کٌ عهَم سهت خَنٌ نا آفتابی بشٌ؛ انا نادرم 
ٌ اش رٍ  يرگز تن بٌ این خَاستٌ نداد ٍ ٍقتی کٌ پدربزرگو نتَجٌ شد کٌ نادرم خَاست
قبَل نهی کنٌ از نادرم خَاست کٌ نن ٍ نايک رٍ ريا کنٌ ٍ از عهارت برى ٍ دیگٌ يو 

نادرم خیلی التهاس ٍ خَايش کرد انا حرف پدربزرگ . حق ندارى کٌ بٌ دیدن نا بیاد
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ٌ نَن . نن دٍ تا نهی شد تا این کٌ بٌ کهک ٍکیل دایی تَی ایران تَنستیو کٌ يه
شناسنانٌ ٍ گذرنانٌ با يَیت جعلی بگیریو ٍ از ایران خارج بشیو ٍ کنار دایی تَی لندن 

 . ٍ از اٍن بٌ بعد يرگز سراغی از خانَادى پدرم نگرفتو! زندگی کنیو

ٌ ای دارید؟_  یعنی تَ ٍ نايک اسو ٍ فانیلی يای دیگ

آرى اسو ٍاقعی نن، سًیل ٍ اسو ٍاقعی نايک، سارگل بَد، سًیل صالحی ٍ سارگل _
 !صالحی

 .ایستادم ٍ بًش خیرى شدم! از بًت چشو يام گرد شدى بَد

نن دى سال . نعذرت نی خَام کٌ بًت نگفتٌ بَدم؛ چَن برای نن خیلی نًو نبَد_
از ٍقتی کٌ پدربزرگو با بی انصافی نادرم رٍ از عهارت . پیش يهٌ چیز رٍ فرانَش کردم

 .بیرٍن کرد دیگٌ خانَادى ی نن فقط نادر ٍ خَايرم شدن

 اگر کٌ بًت بگو نن اٍن يا رٍ نی شناسو حاضری کٌ ببینیشَن؟_

 چی داری نیگی؟_

حاج قاسو صالحی ٍ آریا صالحی، عهَ ٍ پسر عهَی، تَ رئیس يهَن شرکتی يستن _
 !کٌ نن تَش کار نی کنو

زنین گردى ٍ آدنا خیلی زٍدتر ! حق داشت نن يو جا خَردى بَدم. خیلی جا خَردى بَد
دٍبارى فکر کردم بٌ نادر نًیار کٌ بٌ . از چیزی کٌ فکرش رٍ نی کنن با يو رٍبرٍ نی شن

ٌ ی  خاطر فرزنداش حاضر شد کٌ سختی بکشٌ ٍ اٍن قدر شجاعت داشت کٌ بٌ خَاست
اجباری دیگران تن ندى، بٌ نًیار کٌ تَی سن پانزدى سالگی باید از خانَادى اش کٌ از 
گَشت ٍ پَستشَنٌ دل بکنٌ ٍ حتی ازشَن نتنفر بشٌ ٍ بٌ نايک کٌ تَی این راى 

صدنٌ دید ٍ بٌ آریا ٍ عکس نايک کٌ ير رٍز بٌ اٍن خیرى نی شد ٍ لبخند نی زد ٍ با 
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داستان يایی کٌ بزرگ تريا براش بافتٌ بَدن خیال نی کرد کٌ عشق بچگی اش دیگٌ 
ٌ ی این اتفاقات ! نفس نهی کشٌ ٍ بٌ خَدم کٌ کجای این ناجرا ایستادم ٍ شايد يه

يستو تا بگو خدایا شکرت کٌ حَاست بٌ تک تک نا آدم يا يست، دٍستهَن داری ٍ 
خدایا دستهَن رٍ ريا نکن کٌ بدٍن تَ ! کهکهَن نی کنی کٌ خَدنَن رٍ پیدا کنیو

 !پشیزی يو ارزش نداریو

 :صدای اذانی کٌ از حرم پخش نی شد نا رٍ بٌ خَدنَن آٍرد ٍ يردٍ يو زنان گفتیو

 !ٍای اذان گفتن_

 !بٌ يو خندیدیو، دست يانَن رٍ تَی دستای يو گرى دادیو ٍ تا حرم دٍیدیو

 "...زندگی قشنگٌ اگٌ قشنگی ياش رٍ ببینی"نی خَام بگو

 پایان


