
 

 او آمدوقتی 
 یباسمه تعال

 
 هب نداشتتت  جرات حتي بود افتاده شتتماره به نفستتام نداشتتت جون دیگه پاهام

شت ست  میدویدم فقط.  بندازم نگاهي سرم پ  ولي مبدو میخوام کجا تا نمیدون
 به  ونکثیفش دست میذاشت  نباید.  بدم نجات و خودم باید که میدونست  اینو

 . برسه
سرم افتاده بود .  شالي شدت دویدن  از  سرم انداخته بودم به خاطر  که روي 

ساس میكردم هیچ هوایي براي تنفس ندارم . ولي  سیاهي میرفت . اح شمام  چ
بازم به خودم نهیب میزدم . "آفرین شمی  تو میتوني دختر تند تر بدو . خودت و 

میبرد و به هر  رنجات بده " صتتداي یكیشتتون و شتتنیدم که الفاظ رکیا به کا
ثانیه ه  فكر خستتتگي و  1قیمتي بود میخواستتتت منو نگه داره ولي من حتي 

ایستادن و به ذهن  راه نمیدادم . مدام صداشون مثل دو تا مگس توي گوش  بود 
. کوچه تاریا تاریا بود هیچ جارو نمیدیدم . همیشتته از تاریكي میترستتیدم 

 ولي االن موقع ترس نبود .
نور دیدم داشت  به خیابون اصلي نزدیا میشدم خدا خدا میكردم که  یه باالخره

خیابون اصلي خلوت نباشه و بتون  از کسي کما بخوام . نور چراغاي خیابون 
 انگار امیدوارم کرد و به  انرژي داد تند تر از قبل میدویدم .

سرعت  و کمتر کردم و باال صداي شنیدم  شت  نمی خره اون دو تا مزاح  و دیگه پ
به پشت سرم نگاه انداخت  اما هیچ کس پشت سرم نبود . خوشحال شدم یعني 
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شیدم  شت  نفس میك شده بود انگار دوباره دا سته تر  گم  کرده بودن ؟ قدمام آه
ت . خیابون پر رف ودم. شال  و روي سرم مرتب کردم دیگه به سر کوچه رسیده ب

س همه ي وجودم و گرفته و آمد و شتتلوغي بود . انقدر ذهن  مشتتبول بود و تر
 بود که اصال نمیتونست  تشخیص بدم که توي کدوم خیابون  .

باید کجا میرفت  ؟ کوله ام و از روي دوش  آوردم پایین و درش و باز کردم  حاال
هزار تومان داشتتت  .  50کیف پول  و از توش در آوردم نگاهي توش کردم فقط 

؟ تازه کجا بخواب  ؟ درمونده و غمگین با این پول مگه چند روز میشد سر کرد 
شت   شده بود . کس دیگه اي رو ندا شت  برام ناامن  سرپناهي که دا بودم . تنها 

 که این موقع شب بهش پناه ببرم .
شته بودن ؟ چرا من  از صدا کردم آخه چرا من و تنها گذا ته قلب  پدر و مادرم و 

شن نباید مثل خیلي دیگه از دخترا توي خونه اي ب ش  که مادرم چراغش و رو ا
نگه داره و پدرم با زحمت نوني تو ستتفرمون بیاره ؟ مگه من چه فرقي با بقیه 

 دارم ؟
حرف مامان  افتادم که همیشتته توي بدترین شتترایط ه  میگفت ناشتتكري  یاد

 نكن هر کار خدا یه حكمتي داره . حتما میخواد تورو محا بزنه .
شمام شكام و پاك کردم و به راه افتادم .  چ ستین مانتوم ا شسته بود با آ شا ن به ا

هدف توي  یذاشتتتت . بي  ها نم نده ایش و تن خدا هیچ ب خدا بزرگ بود .  آره 
شن میرفت  که دیگه مزاحمي دنبال   شلوغ و رو خیابون ها راه میرفت  از جاهاي 

سبونده بودم و  لرزون و پر از ترس   يقدمهانكنه . کوله ام و با ترس به خودم چ
 و به جلو میبردم .
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گرون قیمتي با سرعت ک  کنارم حرکت میكرد اصال نگاه ه  نمیكردم  اتومبیل
به رانندش فقط صتتداي بلند آهنگي از ماشتتینش شتتنیده میشتتد و بعد صتتداي 

 خودش :
 خانومي کجا میري ؟برسونمت ؟شاید مسیرمون یكي باشه ؟ -

 سكوت دوباره به حرف اومد :من سكوت بود و  جواب
سوار شدن  2هي با توام . انقدر کالس نذار خوشگل تر از تو ه  توي  - دقیقه 

 . انقدر ناز نكن خانومي خوب پول میدما .
ست قدرتش و  مردك احمق چه فكري در مورد من کرده بود ؟ خیلي دل  میخوا

شب بدو صورتش ولي نه این موقع  شت  تف مینداخت  توي  سرپندا اه و ن هیچ 
پشتتتیباني کاري ازم ستتاخته نبود پس فقط ستتكوت کردم و به ستترعت قدمام 

ضافه کردم . مدام حرف میزد و چرت و پرت میگفت . مدام نرخ تعیین می  ردكا
 ! و من همینطور تو سكوت به راه  ادامه میدادم .

اتفاقي  هترمز شدید ماشیني و جلوم شنیدم سرم و باال گرفت  تا ببین  چ صداي
 افتاده که دیدم پسر جووني از ماشین پیاده شد و اومد جلو و گفت :

 خانوم مزاحمه ؟ -
 اولي ه  ترمز کرد و پیاده شد : پسر

 یه تو چه جوجه . دوستمه راهت و بگیر برو . -
 دومي با چهره اي برافروخته گفت : پسر

که به دختر مردم گیر میدي  به من میگي جوجه ؟ مگه خودت ناموس نداري -
 ؟
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شت به اون دو نفر نگاه میكردم . مردم ک   صدام در نمیومد فقط با ترس و وح
قه زدن هیچ کس حتي جلو  تا دورمون حل یداد اون دو  با صتتتداي داد و ب ک  
نمیرفت که اون دو تا رو از ه  جدا کنه . انگار اومده بودن سیرك ! البته حق ه  

ره از مزایاش بود ! باالخ يیرك بود ! البته مجاني بود که یكداشتتتن واقعا مثل ستت
سال بود که اومد اون دو تا رو از ه  جدا کرد پسر اولي سوار  50مردي حدود 

سر  شدن پ شد و گازش و گرفت رفت . ک  ک  همه ي مردم متفرق  شینش  ما
 دومي به  نزدیا شد و گفت :

 جایي میري برسونمت ؟ -
 نگاهي شكاك آروم و با صدایي لرزون گفت  : با
 نه خودم میرم . -
 اگه جایي رو نداري بیا بری  خونه ي خودم ازت پذیرایي میكن  . -

نمیشتتد این حتي از اون پستتر اولي ه  احمق تر بود از کنارش گذشتتت   باورم
سرم میومد ولي توجهي نكردم خدایا کمك  کن من فقط  شت  صداش پ هنوزم 
شاي مودبانه بود ولي مثل  صداش میومد اولش حرفا و خواه تورو دارم . هنوز 

.  زدیاینكه حوصلش و سر برده بودم چون دیگه داشت حرفا و فحشاي رکیا م
تا مزاح  امشب ! کجا برم آخه از شرش راحت ش  ؟ توي همین فكر  3این  از 

ه گرفته بود و ب و خیاال بودم که به عقب کشتتیده شتتدم همون پستتره بود بازوم و
 عقب کشونده بودم یه لحظه با عصبانیت زل زدم تو چشاش و گفت  :

 ول  کن آشبال عوضي . به چه جراتي به  دست میزني ؟ -
 انقدر ادا در نیار واسه من بیا سوار شو -
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ستعي میكردم بازوم و از چنگالش بیرون بكشت  ولي اون زورش از من  داشتت 
شتر بود .  شیني کنارمون ترمز خیلي بی توي همین گیر و دار بودی  که دوباره ما

نشتته  3کرد . واقعا متعجب بودم مرداي این مملكت چشتتون بود ؟! میگفتن تا 
شه ولي این که  شد ! مردي  4بازي ن هیكلي که چهره ي  وشونه و بلند قد  4تا 

 اترسناکي داشت از ماشین پیاده شد صداي ب  و ترسناکي ه  داشت که واقع
از اون موجودي وحشتتت ناك میستتاخت یه لحظه از ترس ک  مونده بود همون 
جا روي زمین ولو ش  ولي جلوي خودم و گرفت  و از غفلت پسره استفاده کردم 

شیدم . مرد حتي  ستش بیرون ک سمت  ننداخت  نی و بازوم و از د نگاهي ه  به 
 یه راست به سمت پسره رفت و با تحك  گفت :

 و گ  کن .زود گورت  -
 در مقابلش مثل جوجه بود . از ترس سریع سوار ماشینش شد و رفت . پسره

از ترس سرجام خشك  زده بود نمیتونست  دیگه از دست این یكي دیگه در  من
برم حتي با یه انگشتتتشتت  میتونستتت منو بلند کنه ! صتتورتش و به طرف من 

س  و شماي ملتم شام نگاه کرد . چ بهش دوخت  که دیدم با  برگردوند و توي چ
مسني  ومسردي از کنارم رد شد و به طرف ماشین رفت در عقب و باز کرد خان

شیدم و  سي ک شاره کرد که به طرفش برم . نف سته بود و به من ا ش شین ن توي ما
ستاي چروك و پیرش رو  سمتش رفت  نگاهش مهربان بود د آروم و نامطمئن به 

 به طرف  دراز کرد و گفت :
 خوبي دخترم ؟ رنگش و نگاه کن چرا انقدر سفید شدي عزیزم ؟ ترسیدي ؟ -
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تكل  نداشتتت  مثل یه آدمي که الله فقط زل زده بودم تو چشتتماش ولي  قدرت
صورت  گاه به اون  شد ناخود آ ستش به امیدي به  میداد که باعث می گرماي د

 اومد :مهربون اعتماد کن  . وقتي جوابي از من نشنید دوباره به حرف 
استتمت چیه دخترم ؟ کجا داري میري ؟ میخواي برستتونیمت که کستتي  -

 مزاحمت نشه ؟
 منتظرش و که دیدم لب باز کردم : نگاه

 اسم  شمیمه . -
چه اس  قشنگي . این موقع شب کجا داري میري دخترم ؟ خونتون کجاست  -
 ؟
 .م ...م....من .... فرا...فرار .... کر...کردم  -

و انداخت  پایین حتي از شتتنیدن این کلمه ه  حال  به ه  میخورد چه  ستترم
سه به اینكه بخوام به زبون بیارمش و واقعا همچین کاري رو انجام بدم .نگاه  بر

 پیر زن رنگ تاسف به خودش گرفت سرش و آروم تكون داد و گفت :
ر و کردي ؟ امن تر از حتما تا االن مامان و بابات نگرانت شتتدن . چرا این کا -

 خونت کجا میخواي بري مادر ؟
به چشمام هجوم آورد اون از زندگي من چي میدونست ؟ کدوم خونه ي  اشا

 امن ؟ کدوم پدر و مادر ؟آروم به حرف اومدم :
 ولي من پدر و مادري ندارم . -

 و توي دستاش فشرد و با لحن مهرباني گفت : دستام
جایي رو نداري میتوني بیاي پیش من این موقع شب خوب نیست اگه امشب  -

 یه دختر توي خیابون بمونه . میاي مادر ؟
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لحن مهربون و صمیمیش بود یا نگاه معصوم و نورانیش که باعث شد  نمیدون 
بهش اعتماد کن  . انگار ته قلب  روشتتن بود که زن خوبیه و قابل اعتماده . البته 

شتتت  فوقش اگه باهاش نمیرفتم  فقط تا صتتبت میتونستتت  راه دیگه اي ه  ندا
بیاد  هر بالیي سرم داشتدووم بیارم توي خیابونا بقیش چي ؟ باالخره احتمال 

شید و  صورت  پا شونه ي قبول دعوتش تكون دادم لبخند گرمي به  سرم و به ن  .
 رو به همون مرد ترسناك گفت :

 .کیوان در اون طرف و براش باز کن بشینه -
ست و در طرف دیگه ي اتومبیل و باز  مرد سري تكون داد و در طرف پیرزن و ب

کرد و با نگاهش منتظر بود که ستتوار بشتت  هنوزم از برق نگاهش و صتتورتش 
میترستتیدم قدمهام و تند تر برداشتتت  و به ستتمت در باز شتتده رفت  و خودم و 

سوا شیني  شین . تا حاال تو عمرم همچین ما شدانداخت  توي ما بودم . یه  هر ن
شمی  بپر از خواب  سیندرالم ! ولي بعد به خودم نهیب زدم " لحظه حس کردم 
سخرت و نگه  سي پس افكار م شه و به کجا بر شتت چي ب سرنو ست  معلوم نی
دار واستته خودت و انقدر فستتفر حروم نكن " خیلي خستتته بودم از وقتي که از 

قه ه  نشتتستتته بودم همش در دقی 1خونه ي خاله زده بودم بیرون تا االن حتي 
هام  پا یل رفتن انرژی  و حس میكردم .  تازه تحل یدن بودم  حال راه رفتن و دو
انگار هیچ جوني نداشتتت دیگه خیلي خستتته بودم آروم چشتتمام و روي ه  
گذاشت  دقیقه اي بعد دست گرمي رو روي دستاي سردم حس کردم چشمام و 

قوت قلب میداد من  بهش  ه گار بباز کردم و لبخند مهربون پیرزن و دیدم ان
 لبخندي زدم .
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طول نكشتتید که ماشتتین جلوي یه خونه ي ویالیي و بزرگ توقف کرد از  خیلي
شه  صر نبود نگاهي انداخت  همی شباهت به ق شین به خونه که بي  شه ي ما شی
كه این  ثل این ها رو فقط تو خواب میتون  ببین  ولي م نه  فكر میكردم این خو

شت  شد و محقیقت دا شین. با تا بوق راننده در خونه ي ویالیي باز   داخل ا
شاره اي به  کرد و گفت  شین توقف کرد پیر زن ا خونه رفت جلوي در خونه ما

: 
 پیاده شو رسیدی  -

شاي  مثل سنگفر شین و باز کردم و بیرون اومدم پام و روي  بره اي مطیع در ما
ست  . خونه ي  شده بودم که خواب نی شت  انگار تازه متوجه  حیاط خونه که گذا
باشتتكوهي بود خونه نماي ستتنگي زیبایي داشتتت که با نورپردازي زیبایي که 

زن به پیر ندهرانداشت توي شب مثل کاخ هاي افسانه اي نشون میداد خودشو . 
سفید و کوتاه قد خودش و  شدن کما کرد همون لحظه زني فربه و  توي پیاده 
شت که  سوند انقدر کوتاه و تپل بود یه لحظه از ذهن  گذ سرعت به پیرزن ر به 
انگار داره قل میخوره خندم و خوردم و همونجور ساکت ایستادم منتظر دستور 

 . زن فربه روبه پیرزن گفت :  نستبعدي پیر زن که هنوز اسمش رو ه  نمیدو
بزرگ چقدر دیر کردین دل  هزار راه رفت آخه با این حال مریضتون دکتر  خانوم

گفته زیاد از خونه بیرون نرین و بیشتر استراحت کنین . زبون  الل اگه طوریتون 
شادي خانومین . با هزار امید و  شما امانت  سرم بریزم  شه من چه خاکي تو  ب

 فكر خودتون باشین . هدست من سپرد و رفت تورو خدا یك  بآرزو شمارو 
 لبخندي زد و گفت : پیرزن
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سوسن خانوم کمتر غر بزن .چیزی  که نیست صحیت و سال  اومدم ور دلت  -
 .بری  تو از پا افتادم .

 رو به من گفت : بعد
 شمی  دخترم بیا تو مادر غریبي نكن . -

یده بودم استتمش ستتوستتنه تازه انگار منو میدید . با نگاهي فربه که تازه فهم زن
شتتكاك ستتر تا پام و برانداز کرد و زیر ب غ ل پیرزن و گرفت و کمكش کرد تا 
داخل بره من  آروم پشتتت ستترشتتون قدم بر میداشتتت  . انگار جو صتتمیمي و 

س صال اح شته بود دیگه ا  ترس اسخودموني خونه ي پیر زن روي من اثر گذا
ستاده نمیكردم .  سر پا وای شوند و رفت من هنوز  سن پیرزن رو روي مبلي ن سو

 بودم که نگاهي به  کرد و گفت :
 بشین دخترم غریبي نكن . -

روي نزدیا ترین مبل نشست  و سرم و پایین انداخت  دوباره به حرف اومد  آروم
: 

صبت اگه دلت  - ستراحت کن  شب و ا شي ام سته با خوب فكر کن  خیلي خ
 خواست برام از خودت بیشتر بگو .

مهربوني این زن شتتگفت زده شتتده بودم دوستتت داشتتت  برم و دستتتش و  از
 بب و س  اما انگار قفل شده بودم روي مبل من مني کردم و گفت  :

 ببخشید میتون  اسمتون و بدون  ؟ -
 و گفت : خندید
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گه  - یه دی هت ببخش دخترم پیر فت خودم و معرفي کن  ب یادم ر آخ اصتتال 
حواس نمیمونه واستته آدم . من استتم  ثریاستتت اینجا همه به  میگن خانوم 
بزرگ تو ه  میتوني خانوم بزرگ صدام کني اینجارو ه  که میبیني خونمه . اون 

ه   خانومي رو ه  که دیدي استتمش ستتوستتنه زن مهربون و خوبیه یه جورایي
همدممه ه  کما حال  . رانندم  که دیدي استتمش کیوانه . تو این خونه فقط 
صابر باغبونمه مرد خوبیه .  صابر زندگي میكنی  آقا  سوسن و آقا  من و کیوان و 

 االن سالهاست این سه نفر با منن یه جورایي مثل خانوادم شدن دیگه
سن دوباره اومد  سكوت سو سكوت کردم  شماش بود من   کرد یه غمي تو چ

قرصتتاي خانوم بزرگ و بهش داد و دوباره نگاهش و به من دوخت خانوم بزرگ 
 رو به سوسن گفت :

ستراحت  - سه دختر گل  آماده کن یك  ا سوسن خانوم یكي از اتاقاي باالرو وا
 کنه

 چشمي گفت و رو به من گفت : سوسن
 ریف بیارین همرام .تش -
خانوم بزرگ تشتتكر کردم و به دنبال ستتوستتن راه افتادم . خونه دوبلكس بود  از

همیشه عاشق خونه هاي دوبلكس بودم . خدایا یعني خواب  ؟ سوسن در یكي 
 از اتاقارو باز کرد و با دست اشاره اي به داخل کرد و گفت :

 بفرمایید این  از اتاق شما . -
شكري ست ک ت شه دو ست و رفت همی سن در اتاق و ب سو ردم و به داخل رفت  

داشت  یه اتاق قشنگ مثل اینجا داشته باش  واي حتي خواب این اتاق  نمیدیدم 
.رنگ آمیزي وستتایل اتاق تقریبا آبي و کرم بود تخت یه نفره اي گوشتته ي اتاق 
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سمت دی شد  کمد  اقي ات گهبود طرف دیگه ي اتاق میز آرایش زیبایي دیده می
لباسا قرار داشت پنجره ي بزرگ و خوش منظره اي ه  مقابل تخت قرار داشت 
که با پارچه ي حریر آبي زینت داده شتتده بود . پنجره رو باز کردم ستترم و رو به 
آستتمون کردم و از ته دل گفت  :" خدایا ممنون که این بارم به دادم رستتیدي   

 ه برم "مرسي که دست  و گرفتي و نذاشتي به بي راه
آستتمون و تماشتتا کردم و پنجره رو بستتت  از توي کوله ام تنها لباستتي که  یك 

داشت  و در آوردم و پوشیدم و زیر پتو خزیدم گرماي پتو آروم  کرد و به خواب 
 عمیقي فرو رفت  .

سام و عوض کردم و همون  صبت سن خانوم از خواب پریدم لبا سو صداي  با 
لباستتاي دیشتتب  و پوشتتیدم و پایین رفت  خانوم بزرگ پشتتت میز خیلي بزرگي 
نشسته بود و صبحانه میخورد با لبخند ازم خواست که بشین  و صبحانه بخورم 
آروم کنارش رفت  و روي صتتندلي نشتتستتت  ستتوستتن خانوم  ستتمت دیگرش 

مشبول خوردن صبحانه شدی  بعد از خوردن به سوسن خانوم توي نشست و 
جمع کردن میز کما کردم . خانوم بزرگ ازم خواستتت که به اتاقش برم پشتتت 
ست  هنوزم  سرم ب شت  سته ي خودش در و پ شدم و به خوا سرش وارد اتاقش 

 سرم پایین بود صداش و شنیدم که گفت :
سرت و ب - صورت ماهت و ببین  . دخترم تو چرا انقدر خجالتي  اال بگیر بذار 

 فرض کن من  مثل مادرت باهام غریبي نكن بیا بشین .
 نشست  و دوباره به حرف اومد : کنارش
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خوب دیشتتب نتونستتتی  خوب با ه  آشتتنا شتتی  من یه حدودایي از خودم  -
 تعریف کردم تو نمیخواي از خودت بگي یك  ؟

 صدایي گرفته گفت  : با
 بگ  ؟ چي -
 مثال اینكه چند سالته کجا زندگي میكردي چرا از خونتون فراري شدي ؟ -

ست  سرفه اي کردم و  میدون سواال جواب بدم تا  باالخره یه روزي باید به این 
 شروع کردم به گفتن :

 یك  طوالنیه حوصلش و دارین ؟ -
و به نشتتونه ي تایید تكون داد و تكیه زد به مبل . ستتعي کردم خاطرات  ستترش

 خوب و بدم و به یاد بیارم دوباره :
شمیمه  - سم   سالمه من  وقتي بچه بودم مثل هر بچه ي دیگه اي پدر و  19ا

شل خ تي رو حس میكردم . پدري  شت  خو سرم دا سقفي باال  شت   مادر دا
شگرش ست نواز شه د شت  که همی شه  دا شت  که همی و حس میكردم مادري دا

 شبرام دل میستتوزوند . فامیل چنداني نداشتتتی  یه خاله و یه دایي و یه عمه هم
شور  شوهرش توپ بود و خارج از ک ضع  شت  از دار دنیا عم  که میگفتن و دا
زندگي میكرد و اصتتال تا حاال ندیده بودمش . ولي خاله و دایی  و ستتالي یه بار 

اکراه قبول میكردن که مارو ببینن آخه شنیده بودم باباي مامان که  میدیدم اون  با
و بابام مخالف بوده آخه بابام  امانیكي از بازاریاي ثروتمند بوده با ازدواج م

اون زمان هیچي نداشتتت غذا ه  به زور گیرمون میومد . ولي مامان  عاشتتق 
عالقش به  بابام شتتده بود به خاطر عشتتقش پا گذاشتتته بود روي خانوادش و

پدرش با هر زوري که بوده با بابام ازدواج میكنه و واستته همیشتته از خانوادش 
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میشتته من  همون جا به دنیا اومدم . کال خاله و  شتتیرازمیگذره و با بابام عازم 
شتن .  صال ندا ش  دیدن بابامو که دیگه ا شتن چ شي از مادرم ندا دایی  دل خو

اهر دیگه اي داره یا نه ولي باز خال  دایی  که کال انگار واستتش مه  نبود خو
شتر قلبش اجازه نم شت . نه بی ستمون دا  دادیمهربون تر بود البته نه که بگ  دو

شه به مامان  میزد .  سرکوفتاش و همی شت کنه مثل دایی  . ولي   10که بهمون پ
سایل  شوق و سه ي کار مجبور بود بیاد تهران کلي با ذوق و  سال  که بود بابا وا

شدی  . جمع کر ضه اي که تازگیا بابا گرفته بود راهي تهران  شین قرا دی  و با ما
کردی  و مامان و بابام جا به جا  صتتادفاما شتتانس باهامون نبود با یه کامیون ت

روز هیچ خبري از بابا و مامان  نداشتتت   4مردن من  راهي بیمارستتتان شتتدم تا 
صه میخوردم و تو عال  بچگي فكر میكردم منو ی شون رفته روز همش غ ام  4اد

با دیدن خاله و دایی  توي بیمارستتتان شتتكه شتتدم آخه ستتابقه نداشتتت یهو 
و با دلسنگي تمام به  گفتن بابا و مامان  مردن ! شا   ببینمشون . اومدن پیش

خیلي بدي بود تا این ستتن اگه چیزي نداشتتت  حداقل دل  خوش بود که پدر و 
نمیدونستتت  باید چیكار کن  و به کي تكیه مادرم و دارم ولي با این اتفاق دیگه 

 کن  .
سریع مراس  خاکسپاري رو برگزار کردن . خیلي سوت و کور و غریبانه .  خیلي

شده بود . با  شا  شكام خ شمه ي ا شون که چ سر خاک انقدر گریه کرده بودم 
با کي  باید  باید کجا برم ؟ حاال  همون بچگی  داشتتت  فكر میكردم که حاال 

سپ زندگي کن  سوال  و گرفت  بعد از خاک ونه به خ اري؟ خیلي زود جواب این 
تا پسر داشت ساالر و سهند خال  و دایی  رفته بودن توي  2ي دایي رفتی  دایی  
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اتاق و در بسته بودن تا مثال من صداشون و نشنوم ولي با دادهایي که دایي میزد 
 مگه میشد نشنید . صداي دایي میومد که میگفت :

یه ب - ندازیمش دم  گه رو بزرگ کن  میبری  می یه نفر دی له ي  چه تو ه من 
 پرورشگاهي جایي من عمرا توله ي اون مرتیكه ي خر و بزرگ کن  .

 خال  میومد که میگفت : صداي
 این چه حرفیه باالخره بچه ي خواهرمون بوده خدارو خوش نمیاد . -
ستتاخته نیستتت خیلي ناراحتي  چه خدارو خوش بیاد چه نیاد از من کاري -

 براش خودت ببر بزرگش کن .
ها بحث و جدل کردن آخر قرار شتتتد من برم خونه ي خاله و با اونا  ستتتاعت

زندگي کن  البته زندگي که نه بیشتر نقش کلفت و براشون داشت  تا یه فامیل و . 
شت  2خال   سر دا شاد ازدواج  1تا پ شاد . مه کرده دختر . مهران و ماهان و مه

ستتال ازم بزرگتر  4و  لستتا 3بود اما ماهان و مهران هر کدوم با اختالف ستتني 
بودن . شوهر خال  از همون روز اول ناراضي بود از اومدن  به خونش همش به 
خال  غر میزد . خالم  ک  نمیاورد تالفیش و سر من در مي آورد .خالصه شده 

بت تا شتتب میكردم اونا به  بودم نوکر بي جیره مواجب به ازاي کاري که از صتت
ممنون بودم که گذاشتتته بودن درستت  و  نغذا و جاي خواب میدادن . ازشتتو

بخون  هر جوري بود دیپلم  و گرفت  . ولي نذاشتن دیگه درس  و ادامه بدم ک  
ک  که بزرگ شدم انگار پسراي دور و اطراف  نظرشون بیشتر طرف  جلب میشد 

جلب شده بود . ماهان کوچیكتر بود و زیاد تو . حتي توجه ماهان و مهران  به  
مهران خیلي حواسش به  بود همش میدیدم که داره نگام میكنه  امانخ من نبود 

سري  ست و یه درد ستي نی سر دو ست  از  ضي وقتا لبخند میزد به  که میدون بع
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پشت لبخندش هست . درست حدس زده بودم یه روز صبت مهران خونه مونده 
شگاه ن ساعتي با ه  حرف  1رفته بود رفت توي اتاق خال  و حدوداي بود و دان

زدن که یهو صتتداي جیو و داد خال  بلند شتتد نمیدونستتت  چي شتتده ک  پیش 
میومد خال  ستتربچه هاش داد بزنه یهو در اتاق باز و شتتد و خال  با چهره ي 
سمت  حمله کرد و با  شمش به  خورد  صبانیت اومد بیرون و تا چ سراخ از ع

شست اتاقرد منو تو اتاق . مهران و دیدم که روي یكي از مبالي تو خودش ب ه و ن
شماي  سرش و بلند کرد و توي چ صداي مامانش  شنیدن  شه با  ست سرش تو د

 من زل زد سرم و انداخت  پایین خال  لگدي به  زد و گفت :
سرپناه دادم ؟  - شي ؟ بد کردم بهت خونه و  شت  آواره ي خیابونا ب بد کردم نذا

ستادم که تو عفریته رو بزرگ کن  بد کردم  شوهرم وای ش  و  این همه جلوي دادا
 ؟ این بود جواب زحمتاي من ؟

صال شت  نگاش میكردم که  ا ست  از چي داري حرف میزنه با گنگي دا نمیدون
 عصباني تر شد چنگي زد زیر روسری  و موهام و تو چنگش گرفت و گفت :

در نیار . میشتتیني زیر پاي پستتر من که بگیرتت ؟ واستته من اداي هالوها رو  -
ست گل  و میدم به یه بچه یتی  فلا زده ؟ بابات خواهرم  سر د کور خوندي . پ

 و ازمون گرفت تو میخواي پسرم و بگیري ؟ کور خوندي دختره ي ه ر زه .
متوجه نگاهها و لبخنداي مهران شتتتدم خستتته تر از اوني بودم که بخوام  تازه

ست   شنیدم که میگفت دو ضیحي بدم فقط این بین داد هاي بلند مهران و می تو
داره و از این خزعبالت . دیگه نمیتونست  اونجا رو تحمل کن  هر چي بدیاشون 
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صمی  گ شب ت شون و تحمل کرده بودم بس بود .  ه فرار از خون رفت و زورگوییا
 کن  و کردم . که اون اتفاقا افتاد و با شما برخورد کردم .

شید و یكي  خانوم سرم ک شي به  ست نواز بزرگ با دقت به حرفام گوش میداد د
 از اون لبخنداي مهربونش و به صورت  پاشید و گفت :

 نگران هیچي نباش نمیذارم احساس تنهایي کني . پیش خودم بمون . -
شدم پایین پاش زانو  نلح سوزانش قلب  رو گرم کرد از جام بلند  صمیمي و دل

زدمو به دستش ب و سه زدم . سرم و بلند کرد و نگاهي تو چشمام کرد و مثل 
 مادري که نداشت  سرم و نوازش کرد .

له حتي  1 ماهي میشتتتد که توي خونه ي خانوم بزرگ بودم . مطمئن بودم خا
شتن مزاح  به زندگیش ادامه  سراغي ه  ازم نگرفته و سته بدون دا از خدا خوا

داده . حسابي با سوسن خانوم و کیوان و آقا صابر دوست شده بودم بر خالف 
ظاهرش  الفبار اول دیگه االن اصتتال از کیوان و چهرش نمیترستتیدم . بر خ

قلب مهربون و رئوفي داشت . آقا صابر پیر مرد خوش اخالقي بود همیشه موقع 
ازاي قدیمي و قشتتنگي میخوند به من  کار باغبوني یاد داده بود و بعضتتي کار آو

شه نگران حاال  سن خانوم خیلي خونگرم بود و همی سو وقتا کمكش میكردم . 
حتي همین کیوان ! مثل پروانه  افرقي نداشتتت من یا خانوم بزرگ یا آقا صتتابر ی

 دور خانوم بزرگ میچرخید و بهش میرسید .
شت  2یده بودم خانوم بزرگ جایي که فهم تا سر دخترش  1دختر و  1تا بچه دا پ

شوهرش به آلمان  1ساله بود  28شادي شد که ازدواج کرده بود و با  سالي می
سالش بود اون ایران بود اما برام سوال بود که  30رفته بود . پسرش ه  شادمهر 

خا که  نه . اونجور  مانش نمیز ما به  قت ستتري  فت نومچرا هیچ و  بزرگ میگ
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فهمیده بودم که خودش خونه ي جدا داره براي خودش و جاي دیگه اي زندگي 
 میكنه . البته خبر نداشت  متاهله یا مجرد .

ماه اصال اینجا احساس غربت نمیكردم . احساس میكردم باالخره خونه  1 این
ي خودم و پیدا کردم خانوم بزرگ زن فوق العاده مهربوني بود خیلي فهمیده و 

كر بود . به  میگفت اگه میخوام میتون  درس  و ادامه بدم و من با ذوق روشن ف
و شوق بسیار این کار و به سال دیگه موکول کردم . واقعا شده بودم مثل دخترش 
انگار با اومدن من اون  از تنهایي در اومده بود این حرفي بود که از ستتوستتن 

 شنیدم .
شمی  گوشه گیر قدی  نبودم خانوم بزرگ کاري کرده بود که اعتماد به  دیگه اون 

شته بود به  .  شادي برگ شاط و  ست آورده بودم . دوباره ن س  و دوباره به د نف
خانوم بزرگ همیشتته نصتتیحتاي جالبي میكرد وقتي حرف میزد انقدر کالمش 

 . زنه برامب رفشیرین بود که دوست داشت  ساعت ها کنارش بشین  و اون ح
سایي که به تازگي با خانوم  با شدم یكي از لبا سن از خواب بیدار  سو صداي 

بزرگ خریده بودی  و پوشتتیدم و پایین رفت  صتتورت خانوم بزرگ و ستتوستتن و 
سر میز نشست  مشبول خوردن بودی  که زنگ در خونه به صدا  ب و سیدم و 

کستتي اینجا بیاد  در اومد همه تعجب کرده بودی  ستتابقه نداشتتت هیچ وقت
ماه که خبري از کسي نبود اصال نمیدونست  که خانوم بزرگ  1توي این  حداقل

خواهر و برادري داره یا نه . ستتوستتن بلند شتتد و رفت که در و باز کنه دقیقه اي 
 بعد برگشت و رو به خانوم بزرگ گفت :

 خانوم خواهرتون و دختر و پسرش هستن . -
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صاش و بر خانوم ست  باید بزرگ ع سمت در خونه رفت من نمیدون شت و به  دا
 چیكار کن  ؟ همونجوري مینشست  یا میرفت  پیش مهموناي خانوم بزرگ ؟

 همین فكرا بودم که سوسن به سمت  اومد و گفت : توي
برو لباسات و عوض کن یه شالي روسري چیزي ه  سرت کن نامحرم دارن  -

 . برو دخترم .
سوس با سمت اتاق  دویدم و تا حاال این حرف  شدم و به  ن مثل فنر از جا بلند 

هیچ کدوم از فامیالي خانوم بزرگ و ندیده بودم . از یه طرف کنجكاو بودم و از 
طرف دیگه میترستتیدم . باید خودم و چجوري بهشتتون معرفي میكردم ؟ مثال 

شمیم  یه دختر فراري که خواهرتون به سالم من  ا نه ی سرپناه داد ؟  میگفت  
مثال به دروغ میگفت  که من یكي از دوستتتاي خواهرتون شتتمیم  ؟ البته این 
شدم دیگه .  ساب می ستاي خانوم بزرگ ح یكي زیادم دروغ نبود باالخره جز دو
از فكر اینكه من دوستتت خانوم بزرگ باشتت  خندم گرفت ستتن و ستتالش به  

 !نمیخورد اگه میگفت  فرزند خوندش  منطقي تر به نظر میومد 
لي و یه بلوز آبي رنگ پوشیدم و شال آبي ک  رنگي ه  سرم کردم . نفس  شلوار

عمیقي کشیدم و تصمی  گرفت  مراس  معارفه رو به عهده ي خانوم بزرگ بذارم 
! 

شت  آروم سیني چاي دا سن و دیدم که با  سو از پله ها پایین رفت  پایین پله ها 
ستتمت پذیرایي میرفت از خدا خواستتته به دنبال ستتوستتن داخل اتاق رفت  اول 
شون به من که  شد ولي بعد نگاه سیني چاي جلب  سوسن و  همه نظرشون به 

بودم به  همثل یه بچه ي ترسو پشت سوسن قای  شده بودم افتاد . تازه جرات کرد
افراد توي اتاق نگاهي بندازم یه خانوم نسبتا مسن کنار خانوم بزرگ نشسته بود 
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که حدس زدم باید خواهرش باشه کنارش دختر جوون و خوشگلي نشسته بود 
که زیادي توي آرایش اغراق کرده بود و با ابروهاي باال رفته مشتتبول ارزیاني و 

سري حدود  وونبرانداز کردن من بود . کنار دختر ج سته  27 - 26پ ش سال ن
یه لبخند زل زده بود به  . زیر نگاه این ستتته نفر معذب بودم انگار  با  بود که 

 خانوم بزرگ متوجه شده بود چون رو به سوسن گفت :
شمی  جان دخترم بیا اینجا کنار من  - سن خانوم چایي هارو تعارف کن .  سو

 بشین مادر .
ست  باالخره خواهر دیگه ي خانوم بزرگ و ا سمت ش شبال کردم و روي مبل ن

 خانوم بزرگ به حرف اومد :
 ثریا جون معرفي نمیكني این خانوم جوون و ؟ -

ساس شونه اي  اح کردم بر خالف کالم خانوم بزرگ توي کالم خواهرش هیچ ن
ست . خانوم بزرگ لبخندي زد و رو به خواهرش گفت  ستي نی از مهربوني و دو

: 
 میكن  دختر گل  شمی  یه مدتي قرار شده با من زندگي کنه . معرفي -

کوتاهي که خانوم بزرگ داد معلوم بود هیچ کدومشون و قانع نكرده بود  توضیت
 . خانوم بزرگ رو به من کرد و با لبخند گفت :

شتتمی  جون ایشتتون خواهر من فریبا هستتتن . ایشتتون ه  دختر گلش پونه  -
 پوریا جان .خانوم و آقا پسرش 
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از اظهار خوشتتل خ تي و تعارفات معمول فریبا خانوم که معلوم بود هنوز  بعد
سعي میكرد مهربون  شكوك بود با لحني که  ضورم توي اون خونه م در مورد ح

 جلوه بده گفت :
درس میخوني شتمی  جون ؟ چیكارا میكني ؟ پدر و مادرت مشتكلي ندارن  -

 با اینكه تنها اینجا باشي ؟
نداشتتت  همه از زندگی  ستتر در بیارن از طرفي ه  نمیخواستتت  به  دوستتت

سر باال بدم انگار خانوم بزرگ  مهموناي خانوم بزرگ بي احترامي کن  و جواب 
 تردید و توي چشمام خوند که خودش جواب خواهرش رو داد :

شته - شروع کنه هنوز هیچ ر سال جدید اینجا درس خوندن و   شمی  قراره از 
 اي نمیخونه . پدر و مادرش  راضین از اینكه پیش منه .

 سریع بحث و عوض کرد و رو به پونه گفت : بعد
 پونه جان درست به سالمتي تموم شد دیگه خاله ؟ -

که بدتر از مادرش اهل فیس و افاده بود با نگاهي مبرور به من رو به خانوم  پونه
 بزرگ گفت :

 جون به سالمتي تموم شد دیگه .آره دیگه خاله  -
 خوب خدارو شكر دخترم موفق باشي . -بزرگ  خانوم
 بزرگ رو به من اضافه کرد : خانوم

پونه جون مدیریت بازرگاني میخوند که امسال به امید خدا درسش تموم شد  -
 دیگه .

یبا رزدم و به پونه تبریا گفت  با چهره ي ستتردي ازم تشتتكر کرد . ف لبخندي
 خانوم با لبخندي به اندازه ي پهناي صورتش رو به خانوم بزرگ گفت :
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شت  براي رد کردن  - سابي دا ست و ح تا وقتي که درس میخوند یه بهونه ي در
ستگاراش و  ستگاراش حاال نمیدون  از این به بعد به چه بهونه اي باید خوا خوا

سر کي میخواد یه  شازده پ سر کن  . پس این  ست به  ساموني به زندگي د سر و 
 خودش و پونه ي من بده ؟

منظورش نشتتدم نفهمیدم شتتازده پستتر و با کیه نگاهي به خانوم بزرگ  متوجه
 انداخت  که دیدم لبخند مالیمي گوشه ي لبشه و رو به خواهرش گفت :

سه  - شنهاد دادم وا سي رو پی شادمهر ک خواهر حقیقتش همون یه بار که من به 
شت  بس شادمهر قولي  هفت پ شده یا  شادمهر زده  بود . اگه حرفي بین پونه و 

داده با خودشه . بچ  بد ضربه اي خورد هنوزم که هنوزه با من که مادرش  سر 
 سنگینه .

سبتا بلندي رو به  فریبا صداي ن شده بود با  صورتش قرمز  صبانیت  خانوم از ع
 خانوم بزرگ گفت :

خانواده  - ثل اون  ما ه  م ما یعني  نداشتتت  خواهر ! مثال  ظار  ای  ؟! از تو انت
فامیلی  گوشت همو بخوری  استخون ه  و دور نمیندازی  . خوش  باشه حاال 

 ما شدی  بد ؟دستت درد نكنه خوب حق خواهري رو ادا کردي .
سر دوراهي قرار گرفته  خانوم بزرگ که معلوم بود دلخور و ناراحته و یه جورایي 

 به حرف اومد :
شادمهر من نزدیا  - شه . خوب برم بهش چي  30فریبا این حرفارو نزن  سال

بگ  ؟ بگ  باید ازدواج کني ؟ اون  با دختر خواهر من ؟ به خدا من راضی  کي 
سمت ه  خودت  شنا بهتر از پونه . مثل گل میمونه این دختر . تو خواهرمي می
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یا پونه برام  یمونهمو ه  بچه هات و دوستتت دارم پوریاي تو برام مثل شتتادمهر 
مثل شادیه . چه فرقي دارن با ه  آخه ؟ تو به من اینو بگو . ک  شكستي نخورده 

 زنش بوده . بهش زمان بده بذار همون شادمهر همیشگي بشه .
در نمیاوردم که در مورد چي دارن حرف میزنن کنجكاو شتتده بودم که به  ستتر

با  با خانوم افتاد که  به فری با خانوم این شتتتازده پستتر و ببین  ! نگاه   قول فری
ناراحتي روشتتو از خانوم بزرگ گرفته بود و اخماش تو ه  بود نگاه  چرخید و 

از خجالت بود از  ون یدسر خورد روي پونه سرش و پایین انداخته بود حاال نم
ناراحتي بود . دوباره نگاه  چرخید و این بار روي پوریا ثابت شد . وا این دیگه 
ش  من هي لبخند ملیت تحویل  میده ! انگار  شه از وقتي اومده زل زده تو چ چ
از همه بیخیال تر و راحت تر همین پوریا بود ! ستترم پایین انداخت  و تا وقتي 

 باال نیاوردم . وعزم رفتن کردن سرم 
بعد دوباره من و خانوم بزرگ تنها شدی  هر چي خانوم بزرگ اصرار کرد  ساعتي

که واسه ي ناهار بمونن پیشمون ولي خواهرش که رو ترش کرده بود از حرفاي 
خانوم بزرگ قبول نكرد که بمونه آخرشتت  همشتتون با خداحافظي هاي ستترد از 

ستثناي  دمش واقعا دقیقه که دی دپوریا ! توي اون چنخونه رفتن بیرون . البته به ا
یا بیخودي  مدام  نداره !  ندگیش  گار هیچ غمي تو ز ته دل حس کردم ان از 
میخندید یا اینكه با لبخند زل میزد تو چشاي من ! مفتي بود دیگه من  بودم هي 
نگاه میكردم ! واال ! از غر غر کردناي خودم با خودم خندم گرفته بود . شتتمی  

 یگه دیوونه میشي ک  ک  !داري د
عد از این  باالخره یدون  چرا  1ب خانوم بزرگ و دیدم . نم فامیالي  ماه یكي از 

ولي راجع به زندگي و گذشتشون کال کنجكاو شده بودم مخصوصا با حرفایي 
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که از فریبا خانوم شنیده بودم . یه غمي توي چهره ي خانوم بزرگ بود که ناخود 
گاه کنجكاوی  و بیش  تر میكرد .آ

ست شت  بدون  اونام  دو ست دا شادمهر و از نزدیا ببین  . دو شادي و  شت   دا
 مثل مادرشون مهربون و دوست داشتني هستن یا نه . . .

له حتي  1 ماهي میشتتتد که توي خونه ي خانوم بزرگ بودم . مطمئن بودم خا
شتن مزاح  به زن سته بدون دا دگیش ادامه سراغي ه  ازم نگرفته و از خدا خوا

داده . حسابي با سوسن خانوم و کیوان و آقا صابر دوست شده بودم بر خالف 
ظاهرش  الفبار اول دیگه االن اصتتال از کیوان و چهرش نمیترستتیدم . بر خ

قلب مهربون و رئوفي داشت . آقا صابر پیر مرد خوش اخالقي بود همیشه موقع 
باغبوني یاد داده بود و بعضتتي کار آوازاي قدیمي و قشتتنگي میخوند به من  کار 

شه نگران حاال  سن خانوم خیلي خونگرم بود و همی سو وقتا کمكش میكردم . 
حتي همین کیوان ! مثل پروانه  افرقي نداشتتت من یا خانوم بزرگ یا آقا صتتابر ی

 دور خانوم بزرگ میچرخید و بهش میرسید .
شت  2جایي که فهمیده بودم خانوم بزرگ  تا سر دخترش  1ختر و د 1تا بچه دا پ

شوهرش به آلمان  1ساله بود  28شادي شد که ازدواج کرده بود و با  سالي می
سالش بود اون ایران بود اما برام سوال بود که  30رفته بود . پسرش ه  شادمهر 

خا که  نه . اونجور  مانش نمیز ما به  قت ستتري  فت  نومچرا هیچ و بزرگ میگ
براي خودش و جاي دیگه اي زندگي فهمیده بودم که خودش خونه ي جدا داره 
 میكنه . البته خبر نداشت  متاهله یا مجرد .
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ماه اصال اینجا احساس غربت نمیكردم . احساس میكردم باالخره خونه  1 این
ي خودم و پیدا کردم خانوم بزرگ زن فوق العاده مهربوني بود خیلي فهمیده و 

درس  و ادامه بدم و من با ذوق روشن فكر بود . به  میگفت اگه میخوام میتون  
و شوق بسیار این کار و به سال دیگه موکول کردم . واقعا شده بودم مثل دخترش 
انگار با اومدن من اون  از تنهایي در اومده بود این حرفي بود که از ستتوستتن 

 شنیدم .
شمی  گوشه گیر قدی  نبودم خانوم بزرگ کاري کرده بود که اعتماد به  دیگه اون 

شته بود به  .  شادي برگ شاط و  ست آورده بودم . دوباره ن س  و دوباره به د نف
خانوم بزرگ همیشتته نصتتیحتاي جالبي میكرد وقتي حرف میزد انقدر کالمش 

 . زنه برامب رفشیرین بود که دوست داشت  ساعت ها کنارش بشین  و اون ح
سایي که به تازگي با خانوم  با شدم یكي از لبا سن از خواب بیدار  سو صداي 

بزرگ خریده بودی  و پوشتتیدم و پایین رفت  صتتورت خانوم بزرگ و ستتوستتن و 
سر میز نشست  مشبول خوردن بودی  که زنگ در خونه به صدا  ب و سیدم و 

کستتي اینجا بیاد  در اومد همه تعجب کرده بودی  ستتابقه نداشتتت هیچ وقت
ماه که خبري از کسي نبود اصال نمیدونست  که خانوم بزرگ  1توي این  حداقل

خواهر و برادري داره یا نه . ستتوستتن بلند شتتد و رفت که در و باز کنه دقیقه اي 
 بعد برگشت و رو به خانوم بزرگ گفت :

 خانوم خواهرتون و دختر و پسرش هستن . -
صاش و بر خانوم ست  باید بزرگ ع سمت در خونه رفت من نمیدون شت و به  دا

 چیكار کن  ؟ همونجوري مینشست  یا میرفت  پیش مهموناي خانوم بزرگ ؟
 همین فكرا بودم که سوسن به سمت  اومد و گفت : توي
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برو لباسات و عوض کن یه شالي روسري چیزي ه  سرت کن نامحرم دارن  -
 . برو دخترم .

سمت اتاق  دویدم و تا حاال  با شدم و به  سوسن مثل فنر از جا بلند  این حرف 
هیچ کدوم از فامیالي خانوم بزرگ و ندیده بودم . از یه طرف کنجكاو بودم و از 
طرف دیگه میترستتیدم . باید خودم و چجوري بهشتتون معرفي میكردم ؟ مثال 

شمیم  یه دختر فراري که خواهرتون به سالم من  سرپناه داد ؟ یا نه   میگفت  
مثال به دروغ میگفت  که من یكي از دوستتتاي خواهرتون شتتمیم  ؟ البته این 
شدم دیگه .  ساب می ستاي خانوم بزرگ ح یكي زیادم دروغ نبود باالخره جز دو
از فكر اینكه من دوستتت خانوم بزرگ باشتت  خندم گرفت ستتن و ستتالش به  

 ه نظر میومد !نمیخورد اگه میگفت  فرزند خوندش  منطقي تر ب
لي و یه بلوز آبي رنگ پوشیدم و شال آبي ک  رنگي ه  سرم کردم . نفس  شلوار

عمیقي کشیدم و تصمی  گرفت  مراس  معارفه رو به عهده ي خانوم بزرگ بذارم 
! 

شت  آروم سیني چاي دا سن و دیدم که با  سو از پله ها پایین رفت  پایین پله ها 
ستتمت پذیرایي میرفت از خدا خواستتته به دنبال ستتوستتن داخل اتاق رفت  اول 
شون به من که  شد ولي بعد نگاه سیني چاي جلب  سوسن و  همه نظرشون به 

بودم به  همثل یه بچه ي ترسو پشت سوسن قای  شده بودم افتاد . تازه جرات کرد
افراد توي اتاق نگاهي بندازم یه خانوم نسبتا مسن کنار خانوم بزرگ نشسته بود 
که حدس زدم باید خواهرش باشه کنارش دختر جوون و خوشگلي نشسته بود 
که زیادي توي آرایش اغراق کرده بود و با ابروهاي باال رفته مشتتبول ارزیاني و 
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سري حدود  وونبرانداز کردن من بود . کنار دختر ج سته  27 - 26پ ش سال ن
یه لبخند زل زده بود به  . زیر نگاه این ستتته نفر معذب بودم انگار  با  بود که 

 خانوم بزرگ متوجه شده بود چون رو به سوسن گفت :
شمی  جان دخترم بیا اینجا کنار من  - سن خانوم چایي هارو تعارف کن .  سو

 بشین مادر .
ست  باالخره خواهر دیگه ي خانوم بزرگ و ا سمت ش شبال کردم و روي مبل ن

 خانوم بزرگ به حرف اومد...
 جون معرفي نمیكني این خانوم جوون و ؟ ثریا

ساس شونه اي  اح کردم بر خالف کالم خانوم بزرگ توي کالم خواهرش هیچ ن
ست . خانوم بزرگ لبخندي زد و رو به خواهرش گفت  ستي نی از مهربوني و دو

: 
 كن  دختر گل  شمی  یه مدتي قرار شده با من زندگي کنه .معرفي می -

کوتاهي که خانوم بزرگ داد معلوم بود هیچ کدومشون و قانع نكرده بود  توضیت
 . خانوم بزرگ رو به من کرد و با لبخند گفت :

شتتمی  جون ایشتتون خواهر من فریبا هستتتن . ایشتتون ه  دختر گلش پونه  -
 جان . خانوم و آقا پسرش پوریا

از اظهار خوشتتل خ تي و تعارفات معمول فریبا خانوم که معلوم بود هنوز  بعد
سعي میكرد مهربون  شكوك بود با لحني که  ضورم توي اون خونه م در مورد ح

 جلوه بده گفت :
درس میخوني شتمی  جون ؟ چیكارا میكني ؟ پدر و مادرت مشتكلي ندارن  -

 با اینكه تنها اینجا باشي ؟
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نداشتتت  همه از زندگی  ستتر در بیارن از طرفي ه  نمیخواستتت  به  وستتتد
سر باال بدم انگار خانوم بزرگ  مهموناي خانوم بزرگ بي احترامي کن  و جواب 

 تردید و توي چشمام خوند که خودش جواب خواهرش رو داد :
شته  - شروع کنه هنوز هیچ ر سال جدید اینجا درس خوندن و  شمی  قراره از 

 میخونه . پدر و مادرش  راضین از اینكه پیش منه .اي ن
 سریع بحث و عوض کرد و رو به پونه گفت : بعد

 پونه جان درست به سالمتي تموم شد دیگه خاله ؟ -
که بدتر از مادرش اهل فیس و افاده بود با نگاهي مبرور به من رو به خانوم  پونه

 بزرگ گفت :
 سالمتي تموم شد دیگه .آره دیگه خاله جون به  -

 خوب خدارو شكر دخترم موفق باشي . -بزرگ  خانوم
 بزرگ رو به من اضافه کرد : خانوم

پونه جون مدیریت بازرگاني میخوند که امسال به امید خدا درسش تموم شد  -
 دیگه .

زدم و به پونه تبریا گفت  با چهره ي ستتردي ازم تشتتكر کرد . فریبا  لبخندي
 نوم با لبخندي به اندازه ي پهناي صورتش رو به خانوم بزرگ گفت :خا
شت  براي رد کردن  - سابي دا ست و ح تا وقتي که درس میخوند یه بهونه ي در

ستگاراش و  ستگاراش حاال نمیدون  از این به بعد به چه بهونه اي باید خوا خوا
سر و  سر کي میخواد یه  شازده پ سر کن  . پس این  ست به   ساموني به زندگيد

 خودش و پونه ي من بده ؟
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منظورش نشتتدم نفهمیدم شتتازده پستتر و با کیه نگاهي به خانوم بزرگ  متوجه
 انداخت  که دیدم لبخند مالیمي گوشه ي لبشه و رو به خواهرش گفت :

سه  - شنهاد دادم وا سي رو پی شادمهر ک خواهر حقیقتش همون یه بار که من به 
شت  بس بود  شادمهر قولي هفت پ شده یا  شادمهر زده  . اگه حرفي بین پونه و 

داده با خودشه . بچ  بد ضربه اي خورد هنوزم که هنوزه با من که مادرش  سر 
 سنگینه .

سبتا بلندي رو به  فریبا صداي ن شده بود با  صورتش قرمز  صبانیت  خانوم از ع
 خانوم بزرگ گفت :

خانواده ای  ؟ - ثل اون  ما ه  م ما یعني  نداشتتت  خواهر ! مثال  ظار  ! از تو انت
فامیلی  گوشت همو بخوری  استخون ه  و دور نمیندازی  . خوش  باشه حاال 

 ما شدی  بد ؟دستت درد نكنه خوب حق خواهري رو ادا کردي .
سر دوراهي قرار گرفته  خانوم بزرگ که معلوم بود دلخور و ناراحته و یه جورایي 

 به حرف اومد :
شادمهر من نزدیا فر - شه . خوب برم بهش چي  30یبا این حرفارو نزن  سال

بگ  ؟ بگ  باید ازدواج کني ؟ اون  با دختر خواهر من ؟ به خدا من راضی  کي 
سمت ه  خودت  شنا بهتر از پونه . مثل گل میمونه این دختر . تو خواهرمي می

یا پونه برام  هیمونو ه  بچه هات و دوستتت دارم پوریاي تو برام مثل شتتادمهر م
مثل شادیه . چه فرقي دارن با ه  آخه ؟ تو به من اینو بگو . ک  شكستي نخورده 

 زنش بوده . بهش زمان بده بذار همون شادمهر همیشگي بشه .
در نمیاوردم که در مورد چي دارن حرف میزنن کنجكاو شتتده بودم که به  ستتر

با  با خانوم افتاد که  به فری با خانوم این شتتتازده پستتر و ببین  ! نگاه   قول فری
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ناراحتي روشتتو از خانوم بزرگ گرفته بود و اخماش تو ه  بود نگاه  چرخید و 
از خجالت بود از  ون یدسر خورد روي پونه سرش و پایین انداخته بود حاال نم

ناراحتي بود . دوباره نگاه  چرخید و این بار روي پوریا ثابت شد . وا این دیگه 
ش  من هي لبخند ملیت تحویل  میده ! انگار  شه از وقتي اومده زل زده تو چ چ
از همه بیخیال تر و راحت تر همین پوریا بود ! ستترم پایین انداخت  و تا وقتي 

 باال نیاوردم . وعزم رفتن کردن سرم 
بعد دوباره من و خانوم بزرگ تنها شدی  هر چي خانوم بزرگ اصرار کرد  ساعتي

که واسه ي ناهار بمونن پیشمون ولي خواهرش که رو ترش کرده بود از حرفاي 
خانوم بزرگ قبول نكرد که بمونه آخرشتت  همشتتون با خداحافظي هاي ستترد از 

ستثناي پوریا ! توي اون چن دمش واقعا قه که دیدقی دخونه رفتن بیرون . البته به ا
یا بیخودي  مدام  نداره !  ندگیش  گار هیچ غمي تو ز ته دل حس کردم ان از 
میخندید یا اینكه با لبخند زل میزد تو چشاي من ! مفتي بود دیگه من  بودم هي 
نگاه میكردم ! واال ! از غر غر کردناي خودم با خودم خندم گرفته بود . شتتمی  

 داري دیگه دیوونه میشي ک  ک  !
عد از این  باالخره یدون  چرا  1ب خانوم بزرگ و دیدم . نم فامیالي  ماه یكي از 

ولي راجع به زندگي و گذشتشون کال کنجكاو شده بودم مخصوصا با حرفایي 
که از فریبا خانوم شنیده بودم . یه غمي توي چهره ي خانوم بزرگ بود که ناخود 

گاه کنجكاوی  و بیشتر میكرد .  آ
ست شت دو شت  بدون  اونام دا ست دا شادمهر و از نزدیا ببین  . دو شادي و    

 مثل مادرشون مهربون و دوست داشتني هستن یا نه . . .
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له حتي  1 ماهي میشتتتد که توي خونه ي خانوم بزرگ بودم . مطمئن بودم خا
شتن مزاح  به زندگیش ادامه  سته بدون دا سراغي ه  ازم نگرفته و از خدا خوا

با سوسن خانوم و کیوان و آقا صابر دوست شده بودم بر خالف  داده . حسابي
ظاهرش  الفبار اول دیگه االن اصتتال از کیوان و چهرش نمیترستتیدم . بر خ

قلب مهربون و رئوفي داشت . آقا صابر پیر مرد خوش اخالقي بود همیشه موقع 
ضتتي بعکار آوازاي قدیمي و قشتتنگي میخوند به من  کار باغبوني یاد داده بود و 

شه نگران حاال  سن خانوم خیلي خونگرم بود و همی سو وقتا کمكش میكردم . 
حتي همین کیوان ! مثل پروانه  افرقي نداشتتت من یا خانوم بزرگ یا آقا صتتابر ی

 دور خانوم بزرگ میچرخید و بهش میرسید .
شت  2جایي که فهمیده بودم خانوم بزرگ  تا سر دخترش  1دختر و  1تا بچه دا پ

شوهرش به آلمان  1ساله بود  28شادي شد که ازدواج کرده بود و با  سالي می
سالش بود اون ایران بود اما برام سوال بود که  30رفته بود . پسرش ه  شادمهر 

خا که  نه . اونجور  مانش نمیز ما به  قت ستتري  فت  نومچرا هیچ و بزرگ میگ
زندگي  فهمیده بودم که خودش خونه ي جدا داره براي خودش و جاي دیگه اي

 میكنه . البته خبر نداشت  متاهله یا مجرد .
ماه اصال اینجا احساس غربت نمیكردم . احساس میكردم باالخره خونه  1 این

ي خودم و پیدا کردم خانوم بزرگ زن فوق العاده مهربوني بود خیلي فهمیده و 
ذوق  اروشن فكر بود . به  میگفت اگه میخوام میتون  درس  و ادامه بدم و من ب

و شوق بسیار این کار و به سال دیگه موکول کردم . واقعا شده بودم مثل دخترش 
انگار با اومدن من اون  از تنهایي در اومده بود این حرفي بود که از ستتوستتن 

 شنیدم .
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شمی  گوشه گیر قدی  نبودم خانوم بزرگ کاري کرده بود که اعتماد به  دیگه اون 
شته بود به  .  شادي برگ شاط و  ست آورده بودم . دوباره ن س  و دوباره به د نف
خانوم بزرگ همیشتته نصتتیحتاي جالبي میكرد وقتي حرف میزد انقدر کالمش 

 . زنه برامب رفشیرین بود که دوست داشت  ساعت ها کنارش بشین  و اون ح
سایي که به تازگي با خانوم  با شدم یكي از لبا سن از خواب بیدار  سو صداي 

بزرگ خریده بودی  و پوشتتیدم و پایین رفت  صتتورت خانوم بزرگ و ستتوستتن و 
سر میز نشست  مشبول خوردن بودی  که زنگ در خونه به صدا  ب و سیدم و 

کستتي اینجا بیاد  در اومد همه تعجب کرده بودی  ستتابقه نداشتتت هیچ وقت
ماه که خبري از کسي نبود اصال نمیدونست  که خانوم بزرگ  1توي این  حداقل

خواهر و برادري داره یا نه . ستتوستتن بلند شتتد و رفت که در و باز کنه دقیقه اي 
 بعد برگشت و رو به خانوم بزرگ گفت :

 خانوم خواهرتون و دختر و پسرش هستن . -
صاش و بر خانوم ست  باید بزرگ ع سمت در خونه رفت من نمیدون شت و به  دا

 چیكار کن  ؟ همونجوري مینشست  یا میرفت  پیش مهموناي خانوم بزرگ ؟
 همین فكرا بودم که سوسن به سمت  اومد و گفت : توي

برو لباسات و عوض کن یه شالي روسري چیزي ه  سرت کن نامحرم دارن  -
 . برو دخترم .

سوس با سمت اتاق  دویدم و تا حاال این حرف  شدم و به  ن مثل فنر از جا بلند 
هیچ کدوم از فامیالي خانوم بزرگ و ندیده بودم . از یه طرف کنجكاو بودم و از 
طرف دیگه میترستتیدم . باید خودم و چجوري بهشتتون معرفي میكردم ؟ مثال 
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شمیم  یه دختر فراري که خواهرتون به سالم من  ا نه ی سرپناه داد ؟  میگفت  
مثال به دروغ میگفت  که من یكي از دوستتتاي خواهرتون شتتمیم  ؟ البته این 
شدم دیگه .  ساب می ستاي خانوم بزرگ ح یكي زیادم دروغ نبود باالخره جز دو
از فكر اینكه من دوستتت خانوم بزرگ باشتت  خندم گرفت ستتن و ستتالش به  

 !نمیخورد اگه میگفت  فرزند خوندش  منطقي تر به نظر میومد 
لي و یه بلوز آبي رنگ پوشیدم و شال آبي ک  رنگي ه  سرم کردم . نفس  شلوار

عمیقي کشیدم و تصمی  گرفت  مراس  معارفه رو به عهده ي خانوم بزرگ بذارم 
! 

شت  آروم سیني چاي دا سن و دیدم که با  سو از پله ها پایین رفت  پایین پله ها 
ستتمت پذیرایي میرفت از خدا خواستتته به دنبال ستتوستتن داخل اتاق رفت  اول 
شون به من که  شد ولي بعد نگاه سیني چاي جلب  سوسن و  همه نظرشون به 

بودم به  همثل یه بچه ي ترسو پشت سوسن قای  شده بودم افتاد . تازه جرات کرد
افراد توي اتاق نگاهي بندازم یه خانوم نسبتا مسن کنار خانوم بزرگ نشسته بود 
که حدس زدم باید خواهرش باشه کنارش دختر جوون و خوشگلي نشسته بود 
که زیادي توي آرایش اغراق کرده بود و با ابروهاي باال رفته مشتتبول ارزیاني و 

سري حدود  وونبرانداز کردن من بود . کنار دختر ج سته  27 - 26پ ش سال ن
یه لبخند زل زده بود به  . زیر نگاه این ستتته نفر معذب بودم انگار  با  بود که 

 خانوم بزرگ متوجه شده بود چون رو به سوسن گفت :
شمی  جان دخترم بیا اینجا کنار من  - سن خانوم چایي هارو تعارف کن .  سو

 بشین مادر .
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ست  باالخره خواهر دیگه ي خانوم بزرگ و ا سمت ش شبال کردم و روي مبل ن
 خانوم بزرگ به حرف اومد :

 ثریا جون معرفي نمیكني این خانوم جوون و ؟ -
ساس شونه اي  اح کردم بر خالف کالم خانوم بزرگ توي کالم خواهرش هیچ ن

ست . خانوم بزرگ لبخندي زد و رو به خواهرش گفت  ستي نی از مهربوني و دو
: 

 میكن  دختر گل  شمی  یه مدتي قرار شده با من زندگي کنه . معرفي -
کوتاهي که خانوم بزرگ داد معلوم بود هیچ کدومشون و قانع نكرده بود  توضیت

 . خانوم بزرگ رو به من کرد و با لبخند گفت :
شتتمی  جون ایشتتون خواهر من فریبا هستتتن . ایشتتون ه  دختر گلش پونه  -

 پوریا جان .خانوم و آقا پسرش 
از اظهار خوشتتل خ تي و تعارفات معمول فریبا خانوم که معلوم بود هنوز  بعد

سعي میكرد مهربون  شكوك بود با لحني که  ضورم توي اون خونه م در مورد ح
 جلوه بده گفت :

درس میخوني شتمی  جون ؟ چیكارا میكني ؟ پدر و مادرت مشتكلي ندارن  -
 با اینكه تنها اینجا باشي ؟

نداشتتت  همه از زندگی  ستتر در بیارن از طرفي ه  نمیخواستتت  به  دوستتت
سر باال بدم انگار خانوم بزرگ  مهموناي خانوم بزرگ بي احترامي کن  و جواب 

 تردید و توي چشمام خوند که خودش جواب خواهرش رو داد :
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شته - شروع کنه هنوز هیچ ر سال جدید اینجا درس خوندن و   شمی  قراره از 
 اي نمیخونه . پدر و مادرش  راضین از اینكه پیش منه .

 سریع بحث و عوض کرد و رو به پونه گفت : بعد
 پونه جان درست به سالمتي تموم شد دیگه خاله ؟ -

که بدتر از مادرش اهل فیس و افاده بود با نگاهي مبرور به من رو به خانوم  پونه
 بزرگ گفت :

 جون به سالمتي تموم شد دیگه .آره دیگه خاله  -
 خوب خدارو شكر دخترم موفق باشي . -بزرگ  خانوم
 بزرگ رو به من اضافه کرد : خانوم

پونه جون مدیریت بازرگاني میخوند که امسال به امید خدا درسش تموم شد  -
 دیگه .

زدم و به پونه تبریا گفت  با چهره ي ستتردي ازم تشتتكر کرد . فریبا  لبخندي
 خانوم با لبخندي به اندازه ي پهناي صورتش رو به خانوم بزرگ گفت :

شت  براي رد کردن  - سابي دا ست و ح تا وقتي که درس میخوند یه بهونه ي در
ستگاراش حاال نمیدون  از این به بعد به چه بهونه اي باید  ستگاراشخوا و  خوا

ساموني به زندگي  سر و  سر کي میخواد یه  شازده پ سر کن  . پس این  ست به  د
 خودش و پونه ي من بده ؟

منظورش نشتتدم نفهمیدم شتتازده پستتر و با کیه نگاهي به خانوم بزرگ  متوجه
 انداخت  که دیدم لبخند مالیمي گوشه ي لبشه و رو به خواهرش گفت :

سه خواهر حقیقتش همون  - شنهاد دادم وا سي رو پی شادمهر ک یه بار که من به 
شادمهر قولي  شده یا  شادمهر زده  شت  بس بود . اگه حرفي بین پونه و  هفت پ
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داده با خودشه . بچ  بد ضربه اي خورد هنوزم که هنوزه با من که مادرش  سر 
 سنگینه .

سبتا بل فریبا صداي ن شده بود با  صورتش قرمز  صبانیت  دي رو به نخانوم از ع
 خانوم بزرگ گفت :

ما  - نداشتتت  خواهر ! مثال  ظار  خانواده ای  ؟! از تو انت ثل اون  ما ه  م یعني 
فامیلی  گوشت همو بخوری  استخون ه  و دور نمیندازی  . خوش  باشه حاال 

 ما شدی  بد ؟دستت درد نكنه خوب حق خواهري رو ادا کردي .
سر دوراهي قرار گرفته بزرگ که معلوم بود دلخور  خانوم و ناراحته و یه جورایي 

 به حرف اومد :
شادمهر من نزدیا  - شه . خوب برم بهش چي  30فریبا این حرفارو نزن  سال

بگ  ؟ بگ  باید ازدواج کني ؟ اون  با دختر خواهر من ؟ به خدا من راضی  کي 
سمت  شنا  ه  خودتبهتر از پونه . مثل گل میمونه این دختر . تو خواهرمي می

یا پونه برام  یمونهو ه  بچه هات و دوستتت دارم پوریاي تو برام مثل شتتادمهر م
مثل شادیه . چه فرقي دارن با ه  آخه ؟ تو به من اینو بگو . ک  شكستي نخورده 

 زنش بوده . بهش زمان بده بذار همون شادمهر همیشگي بشه .
در نمیاوردم که در مورد چي دارن حرف میزنن کنجكاو شتتده بودم که به  ستتر

با  با خانوم افتاد که  به فری با خانوم این شتتتازده پستتر و ببین  ! نگاه   قول فری
ناراحتي روشتتو از خانوم بزرگ گرفته بود و اخماش تو ه  بود نگاه  چرخید و 

از خجالت بود از  ون یدسر خورد روي پونه سرش و پایین انداخته بود حاال نم
ناراحتي بود . دوباره نگاه  چرخید و این بار روي پوریا ثابت شد . وا این دیگه 
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ش  من هي لبخند ملیت تحویل  میده ! انگار  شه از وقتي اومده زل زده تو چ چ
از همه بیخیال تر و راحت تر همین پوریا بود ! ستترم پایین انداخت  و تا وقتي 

 باال نیاوردم . وعزم رفتن کردن سرم 
بعد دوباره من و خانوم بزرگ تنها شدی  هر چي خانوم بزرگ اصرار کرد  ساعتي

که واسه ي ناهار بمونن پیشمون ولي خواهرش که رو ترش کرده بود از حرفاي 
خانوم بزرگ قبول نكرد که بمونه آخرشتت  همشتتون با خداحافظي هاي ستترد از 

ستثناي  دمش واقعا دقیقه که دی دپوریا ! توي اون چنخونه رفتن بیرون . البته به ا
یا بیخودي  مدام  نداره !  ندگیش  گار هیچ غمي تو ز ته دل حس کردم ان از 
میخندید یا اینكه با لبخند زل میزد تو چشاي من ! مفتي بود دیگه من  بودم هي 
نگاه میكردم ! واال ! از غر غر کردناي خودم با خودم خندم گرفته بود . شتتمی  

 یگه دیوونه میشي ک  ک  !داري د
عد از این  باالخره یدون  چرا  1ب خانوم بزرگ و دیدم . نم فامیالي  ماه یكي از 

ولي راجع به زندگي و گذشتشون کال کنجكاو شده بودم مخصوصا با حرفایي 
که از فریبا خانوم شنیده بودم . یه غمي توي چهره ي خانوم بزرگ بود که ناخود 

گاه کنجكاوی  و بیش  تر میكرد .آ
ست شت  بدون  اونام  دو ست دا شادمهر و از نزدیا ببین  . دو شادي و  شت   دا

 مثل مادرشون مهربون و دوست داشتني هستن یا نه . . .
دقیقه به سال تحویل مونده بود من و خانوم بزرگ و سوسن دور سفره  1از  کمتر

یزیون   به تلوهفت سین نشسته بودی  خانوم بزرگ قرآن میخوند سوسن  چش
سال فكر کردم . دم  سال تحویل پار گاه به  دوخته بود و غرق فكر بود . ناخود آ

 سفره نشسته بودن و نارسال تحویل خاله و خانوادش با لباساي نو همه با ه  ک
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شام به یاد پدر و مادرم به روي  شا چ من تنها توي اتاق  چمباتمه زده بودم و ا
ي کشتتیدم و خدارو شتتكر کردم که امستتال گونه هام جاري بود . نفس عمیق

کساني رو پیش  دارم که دوستشون دارم . باالخره سال تحویل شد . از صمی  
  کیوان   آقا صابر   حتي براي شادي  وسنقلب دعا کردم براي خانوم بزرگ   س

شدم و اول  شون ه  دعا کردم . از جام بلند  شادمهرم که تا حاال ندیده بودم و 
بزرگ و بعد ه  گونه ي ستتوستتن و ب و ستتیدم و عید و تبریا  گونه ي خانوم

گفت  . خانوم بزرگ از الي قرآني که به دست داشت اسكناس هاي تا نخورده و 
سمت اتاق  رفت   شكر کردم و به  سوسن داد . ازش ت شید بیرون و به من و  نو ک
حالي رو توي  خانوم بزرگ دادم خوشتت به  کادو رو  یارم . وقتي  کادوم و ب تا 
صتتورتش میدیدم . براي اولین بار بود که حس میكردم از ته قلب خوشتتحاله 
دوباره صورت  و ب و سید و تشكر کرد . دقیقه اي بعد من و سوسن به سمت 

انتهاي باغ بود و در اختیار کیوان و آقا صتتابر قرار داشتتت رفتی  تا  کهاتاقكي 
گی  ید رو ه  تبریا بلباسهایي که به عنوان کادو خریده بودی  بهشون بدی  و ع

. 
شكر کردن .  کیوان شدن و ت شحال  سته هاي کادویي خو صابر با دیدن ب و آقا 

بعد از اینكه مدتي در اتاقا کوچكشتتون مهمونشتتون بودی  به راه افتادی  و به 
 طرف ساختمون اصلي حرکت کردی  .

ن سوسن روز عید قرار بود بره همدان خونه ي خواهرش . با رفت 13براي  سوسن
شیرین زبونیاي  شتر اوقات  و با  شدم البته خانوم بزرگ بود ولي بی خیلي تنها می
ساعتي بعد  سایلش و جمع کرده بود  سن از قبل و سو سن میگذروندم .  سو
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و به  یدحاضتتر و آماده از اتاقش بیرون اومد صتتورت خانوم بزرگ و ب و ستت
 سمت من اومد گونه هام و ب و سید و گفت :

سر هواي  - ش  که میدوني همه رو  صا ساعت قر شیا .  شته با خانوم بزرگ و دا
ستتاعت بهش بده . مبادا از بیرون غذا بگیرینا ه  به خانوم بزرگ نمیستتازه ه  
سر ه  کني بكن . ولي غذا  شده یه چیزي ه   ست برات مادر .  اینكه مقوي نی

 از بیرون نگیر . دیگه سفارش نكنما .
ران بود صتتورت گرد و ستتفیدش رو ب و ستتیدم و زدم مثل همیشتته نگ لبخند
 گفت  :

سن برو نگران ما نباش . بهت خوش بگذره از طرف من خواهرت و بچه  - سو
 هاش و بب و س . زودم برگرد دلمون برات تنگ میشه .

 تو چشاش حلقه زده بود رو به من و خانوم بزرگ گفت : اشا
ست که برم اگه به - صال دل  نی سروناز و بچه هاش نبود  به خدا ا صرار هاي  ا

 اصال نمي رفت  .
 بزرگ به حرف اومد : خانوم

به اتفاقا آب و هوات عوض میشتته نگران من و شتتمیم   - برو دختر برات خو
 نباش . خوش بگذره .

همین گیر و دار بودی  که تلفن خونه زنگ زد . منتظر بودم خانوم بزرگ بره  توي
 و تلفن و جواب بده که دیدم رو به من گفت :

 شمی  جان تلفن و جواب بده مادر دستت درد نكنه . -
اولین بار بود که توي خونه ي خانوم بزرگ جواب تلفن و میدادم یه ترس  براي

و نمیشتناخت  و یه جورایي حضتور من تو اون  خاصتي داشتت  چون هیچ کس
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یه تلفن  به خودم نهیب زدم "  قابل توجیه بود .  خونه براي همه یه جوري غیر 
با این فكر ت و  لفنجواب دادن ستتتادستتتت دیگه چته خودت و گ  کردي ؟" 

 برداشت  :
 بله ؟ -
- . . . 
 بله بفرمایید ؟ -

 ه  سكوت . فكر کردم مزاحمه براي بار سوم گفت  : باز
 بله ؟ -

بار  3شخص پشت خط به حرف اومد . عروس خانوم انگار منتظر بود  باالخره
 بپرس  ! بدون هیچ سالمي صداي پشت تلفن گفت :

 شما ؟ -
این طرز حرف زدنش تعجب کردم صتتداي مردونه ي دلنشتتیني داشتتت .  از

 نمیدونست  باید چي خودم و معرفي کن  هول شده بودم خیلي تند گفت  :
 من شمیم  -
معرفي خودم خندم گرفت خوب حاال اون از کجا شتتمی  و بشتتناستته ؟ از  از

ظار از انت دست پاچگي خودم حرص  گرفته بود . مرد پشت خط که معلوم بود
 خسته شده با لحني عصبي گفت :

 نمیدون  هر کي که هستي من با ثریا انتظاري کار دارم گوشي رو بده بهش . -
لحن بي ادبانه و عصبي بودنش تعجب کرده بودم یه کمي ه  ترسیده بودم .  از

شت با  شما . خیلي زود رفت  خانوم بزرگ و که دم در دا س   ست  بپر صال نتون ا
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سوسن حرفاي آخر و میزد صدا کردم خانوم بزرگ پرسید کي بود من به عالمت 
س سو شونه هام و باال انداخت  . خانوم بزرگ با  ستن  خداحافظي کرد و  نندون

سیدم . خداحافظي کردی  و  سن و ب و  سو داخل رفت من  براي آخرین بار 
اون با آژانس به ستتمت ترمینال رفت . در خونه رو بستتت  و داخل اومدم خانوم 
بزرگ با ذوق و شتتوق خاصتتي داشتتت با تلفن حرف میزد براي اینكه مزاحمش 

گ اومدم خانوم بزر پاییننباشتت  به اتاق  رفت  تا لباستت  و عوض کن  . وقتي 
 تلفنش تموم شده بود با لبخند به من گفت :

 چرا نگفتي شادمهره ؟ -
 نگاهش کردم و پرسیدم : گنگ

 شادمهر ؟ -
 آره دیگه همین االن زنگ زده بود تو برداشتي تلفن و . -

صباني و بي ادب همون به قول فریبا خ تازه شده بودم که اون مرد ع نوم امتوجه 
شادمهرم برخوردش  شت   شد ! انتظار دا سره ! چي فكر میكردم و چي  شازده پ
مثل خانوم بزرگ صمیمي و مهربون باشه اما مثل اینكه اشتباه حدس میزدم . به 

 حرف اومدم :
 جدي ؟ معرفي نكردن خودشون و من نشناخت  . -

 بزرگ با ذوق و شوق گفت : جانوم
دیدن  . گفت به بهانه ي عید دیدني . واي میدوني چقدر میخواد بیاد اینجا  -

باره .  خوشتتحال  . خدا کنه روزي بشتتته که شتتتادمهرم مثل قدیما بشتتته دو
 همونجوري شاد و سرحال .



wWw.Roman4u.iR  44 

 

حرفاش ستتر در نمیاوردم مگه شتتادمهر چش بود که نمیتونستتت مثل قدی   از
باره این کنجكاوي لعنتي ستترباز کرده بود . خا باز دو نوم بزرگ  که باشتتته ؟ 

 درست تعریف نمیكرد قضیه چیه !
 کي قراره تشریف بیارن ؟ -
گفت امشتتب که دیگه دیر میشتته فردا میاد یه ستتر میزنه . باید ناهار درستتت  -

ناهار پیشتتمون بمونه . نمیدوني چقدر دلتنگشتت  . نزدیكه  ماهه که  6کنی  
 ندیدمش . باید زنگ بزن  به شادي خبر بدم .

بزرگ به ستتمت تلفن رفت . من همینجوري غرق فكر به ستتمت اتاق   خانوم
رفت  . بعد از اینكه صداي شادمهر و شنیده بودم دیگه دل  نمیخواست باهاش 
رو به رو بش  . یه جورایي به نظرم ترسناك میومد . یعني از خانوم بزرگ نپرسیده 

نوم پرستتیده خا شتتایدمبود این دختره کي بود ؟ یعني انقدر بي تفاوت بوده ؟ 
ست   شده بودم . نمیدون ضد و نقیض  بزرگ به من چیزي نگفته ؟ دچار حساي 
چرا یه صتتدا اون  از نوع عصتتبي و بي ادبش انقدر برام مه  باشتته ؟! من حتي 
عكسي ه  از شادمهر ندیده بودم نمیدونست  حتي چه شكلیه . از روي صداش 

بیالي بلند داره و یه چماق  تو فكر کردم شاید یه مردیه که اخماش تو همه و سی
دستش تصور کردم . فكر کن مادر به این مهربوني پسر به این بداخالقي نوبره ! 
شمی  خانوم بخواب که اینا واسه تو زندگي نمیشه تو برو خودت زندگي خودت 

 و بساز انقدرم به پسر مردم گیر نده .
 طول نكشید که خواب  برد . زیاد
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شت  حتي کار کرده ب انقدر سابیده بودم دیگه جون ندا ودم و این ور و اون ور و 
حرف بزن  . از صتتبت زود خانوم بزرگ آژیر بیدار باش زده و همه ي اهل خونه 
رو بسیج کرده که خونه رو برق بندازی  . تا وقتي شازدشون تشریف میارن همه 

نه ببیمیاد تورو  شتتازدتچي رو به راه باشتته . یكي نیستتت بهش بگه آخه این 
نمیخواد بیاد بهداشت خونه رو بازرسي کنه که . تازه سوسن قبل از رفتنش همه 
صابر بیچاره ه  با  جارو برق انداخته بود دیگه چه کاریه دوباره تمیز کنی  . آقا 
اون ستتنش به خاطر خانوم بزرگ دستتت به کار شتتده بود . وقتي کارا تموم شتد 

 بل رو به خانوم بزرگ گفت  :و ول کردم رو م منفس عمیقي کشیدم و خود
 دیگه تموم شد ؟ -
 مادر خسته شدي نه ؟ ببخش تورو خدا . -
 نه این چه حرفیه اصال خسته نیست  . -

 که حناق نیست بیخ گلوت و بگیره همینجوري هي ببند ! دروغ
ستتاله در اتاقش بستتتس . باید  1نه مادر اتاق شتتادمهر هنوز مونده نزدیا  -

شه راحت  ستراحت کنه . تو اتاق خودش با ست ا شاید خوا اونجارم تمیز کنی  
 تره .
نه . دیگه جون نداشتتت  از جام بلند شتت  ولي به خاطر مهربونیاي خانوم  واي

 بزرگ لبخندي زوري زدم و از جام بلند شدم و گفت  :
 کجاست اتاقشون ؟ -

بزرگ ه  بلند شتتد و اتاق شتتادمهر و نشتتون  داد . جالب بود که تا حاال  خانوم
اصتتال نستتبت به این اتاق کنجكاو نشتتده بودم فكر میكردم همه اتاقا مثل همه 
دیگه فقط اتاق شادي رو دیده بودم . به ذهن  نرسیده بود شادمهرم اتاقي داشته 
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تیره اي که براي وستتایل  و خفهتوي این خونه . در اتاق و که باز کرد از رنگاي 
تاقي  گه توي همچین ا مه دی خاب شتتتده بود دل  گرفت . خوب معلو تاق انت ا

 بزرگ شده که انقدر بي اعصاب و خشنه دیگه !
سایل .  خانوم ست نزن  فقط غبارا رو پاك کن  از روي و بزرگ گفتن به هیچي د

 . اتاقش پر از من  اطاعت کردم . دقیقه اي بعد تنها بودم و مشتتبول تمیز کاري
وستتایالي جور وا جور بود . یه تخت دو نفره یه گوشتته ي اتاق بود . گوشتته ي 

 ه  کتابخونه ي بزرگي اقدیگه ي اتاق میز کار و کامپیوترش بود . یه طرف ات
قرار داشت . وقتي همه جارو خوب تمیز کردم به سمت کتابخونه رفت  . همیشه 

شق کتاب بودم . خونه ي خال  که بو شاد میگرفت عا شه کتابایي که مه دم همی
جا ذوق کرده بودم . از  یه  تاب  مه ک تا بخون  . از دیدن این ه یداد  به من  م و 

تا کتاباي درستیش که معلوم بود مال دوران  اشتتداستتاناي و رماناي قدیمي د
صداي خانوم بزرگ و از توي  شت  کتابارو نگاه میكردم که  شگاهش بوده . دا دان

شنیدم که  سر زدن به کتابارو به یه زمان دیگه حال  صمی  گرفت   صدام میزد . ت
 موکول کن  نگاه پر حسرت  و از کتابا گرفت  و به سمت خانوم بزرگ رفت  :

 بله خانوم بزرگ ؟ -
 دخترم اتاق تمیز شد ؟ -
 بله خانوم بزرگ تمیز تمیز شد -
 حت کنپیر شي دخترم . پس دیگه کاري نمونده برو استرا -
 پس ناهار چي ؟ -
 نگران ناهار نباش خودم پخت  . -
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 خوب به من میگفتین کمكتون میكردم . -
 کار خاصي نداشت مادر تو برو استراحت کن . -

گفت  و به سمت اتاق  رفت  اول از همه دوش گرفت  بعد از بین لباسایي  چشمي
که با ستتوستتن خریده بودم شتتلوار دم پا گشتتاد طوستتي با بلوز یقه شتتل کوتاه 
صتتورتي رو انتخاب کردم و پوشتتیدم . دل  میخواستتت توي برخورد اول خیلي 

سي رو ه  انتخاب کردم که هر وقت او شال طو س  .  رم س مدخوب به نظر بر
ساعت نزدیا  شازده نبود ! خانوم بزرگ نگران بود  1کن  .  بود و هنوز خبري از 

شادمهر به خاطر اینكه انقدر خانوم بزرگ  سوخت . از  که نكنه نیاد . دل  براش 
بود که زنگ خونه به صدا در اومد  30:  1و اذیت میكرد ناراحت بودم . ساعت 

و سالش این حرکت سریع بعید بود ! خانوم بزرگ مثل فنر از جا پرید که از سن 
شال  و روي سرم مرتب کردم آقا صابر در و باز کرد با خانوم بزرگ به سمت در 
سي بلندش بود که توجه آدم و به  شا سیاه و  شین  ورودي رفتی  اول از همه ما
خودش جلب میكرد . بعد از اینكه داخل باغ اومد و ماشتتینش و پارك کرد از 

 4ش از دور زیاد واضتتت نبود ولي قد بلندي داشتتت و ماشتتین پیاده شتتد چهر
شونه بود . دستاي خانوم بزرگ توي دست  بود بیچاره پیرزن از استرس یخ کرده 
بود یا نمیدون  شایدم از هیجان بود حس کردم االنه که سكته کنه فشار خفیفي 

 به دستش وارد کردم و آروم دم گوشش گفت  :
 ؟خانوم بزرگ حالتون خوبه  -

اینكه از شتتادمهر چشتت  برداره فقط ستترش و تكون داد . حاال شتتادمهر  بدون
بهمون نزدیا تر شده بود . خانوم بزرگ دستش و از توي دست  در آورد و قدمي 
شادمهر بهش  شده بود وقتي  شا  شمش پر ا شت چ شادمهر بردا سمت  به 



wWw.Roman4u.iR  48 

 

 دریه میكرنزدیا شد همدیگه رو توي آ غ و ش گرفتن و خانوم بزرگ زار زار گ
شتتادمهرم ستتعي داشتتت خانوم بزرگ و آروم کنه ولي زیاد موفق نبود . وقتي از 
آ غ و ش ه  بیرون اومدن تازه نگاه شتتادمهر به من افتاد . همین که چشتتاش 
سرد  صي همه ي وجودم و گرفت خیلي جدي و  شد یه ترس خا رو من ثابت 

 نهفرق داشتتت . بود چهرش . با چیزي که من تصتتور میكردم زمین تا آستتمون 
ستتبیل داشتتت نه چماقي تو دستتتش بود . از فكر چماق خندم گرفت خواستتت  
جلوي خندم و بگیرم که تبدیل به پوزخند شد ! با دیدن چهرم اخماش بیشتر تو 
ه  رفت . یكي نبود به من بگه آخه خندیدنت این وستتط چي بود . بیا دیدي 

شت کال حاال با دیدن پوزخند ت صاب ندا یر شد حك  ت مو دیگه بدتراین که اع
خانوم  گاه میكرد  که شتتتادمهر خیره خیره منو ن یه ! همینجوري  نده برات خیل

 بزرگ به حرف اومد :
شمیمه .  - شون  شه که پیش منه دختر خیلي خوبیه برام  2شادمهر این ماهي می

 مثل شادي میمونه .
 نگاهش و به خانوم بزرگ دوخت و گفت : شادمهر

 بری  داخل ؟میشه  -
فقط ؟ یه ستتالمي   یه اظهار خوشتتل خ تي   فكر میكردم حضتتوري  همین

شتباه فكر میكردم . خانوم  شه ولي مثل اینكه ا شت تلفن با شتر از پ تربیتش بی
بزرگ  سري به نشونه ي تایید تكون داد و با ه  داخل رفتن من  پشت سرشون 

و  ریكردم توي جمع مادبا ستتري خمیده و چهره اي دره  وارد شتتدم . حس م
پسر اضافي و یه جورایي سربارم . به بهونه ي سر زدن به غذا و چیدن میز ناهار 
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به سمت آشپزخونه رفت  و اون دو تارو با ه  تنها گذاشت  . دقایقي بعد صداي 
شتتادمهر اومد که با لحني عصتتبي و صتتدایي که ستتعي میكرد زیاد بلند نشتته 

 داشت به خانوم بزرگ میگفت :
دستتت هر کي رو که تو خیابون دیدین و باید بگیرین بیارین تو خونه ؟ مادر  -

سینش ؟ اگه  شنا سرتون بیاره چي ؟ مگه می شما بعیده . اگه دختره یه بالیي  از 
دزدي کنه و فرار کنه چیكار میخواین بكنین ؟ آدرس و نشتتوني ازش دارین ؟ 

 شما تنهایین توي این خونه .
 بزرگ و به زحمت میشنیدم :آروم خانوم  صداي

 آروم تر میشنوه ناراحت میشه -
ش  که  - شنوه . همین امروز بندازینش بیرون . من حوصله ندارم نگران این با ب

گه  یه نگراني دی هاییتون   یاره . همش نگران تن نه این دختر بالیي ستترتون ب نك
 ازینش بیرون .نمیخوام . همین امروز که من اینجام وسایلش و جمع کنین بند

ست بهش بگه تو که  با شام حلقه زده بود . یكي نی شا تو چ شنیدن این حرفا ا
انقدر نگران مادرتي واسه چي سال به سال به دیدنش نمیاي ؟ اصال چرا پیشش 
زندگي نمیكني ؟ پستتره ي از خودراضتتي . دل  یهو گرفت یكي از صتتندلیاي 

صداي خانوم بزرگ کمي  ست   ش شیدم و روش ن شپزخونه رو بیرون ک تر  دنبلآ
 شده بود و راحت به گوش  میرسید :

تنها کدومه سوسن و صابر و کیوان  هستن پیش  . اصال به این دختر میاد این  -
کارا رو بكنه ؟؟ صورت معصومش و ندیدي ؟ به خدا اگه اون شب تو خیابون 
میدیدیش توام مثل من این فكرا به ذهنت نمیرستتید . این دختر با اومدنش منو 

 کرده . شادیي در آورده و فضاي مرده ي خونه رو دوباره از تنها
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 من به این دختره اعتماد ندارم هر چي زودتر بیرونش کنین . -
بزرگ هي سعي داشت شادمهر و آروم کنه . ک  ک  صداشون قطع شد .  خانوم

شت  .  شوقي ندا صال هیچ ذوق و  ست  و میز ناهار و چیدم دیگه ا ش صورت  و 
هر برام ستتنگین تر از پتا بود . همه ي انرژي و حس و حال  و حرفاي شتتادم

 گفت  : میدهگرفته بود . به طرف پذیرایي رفت  و رو به خانوم بزرگ با سري خ
 خانوم بزرگ میز و چیدم تشریف بیارین -

میكردم ببض  نترکه ولي از لرزش صدام حال  معلوم بود . شادمهر بدون  سعي
سر میز  نی  نگاهي به من به شه و همگي  خانوم بزرگ کما کرد از جاش بلند 

ناهار رفتی  . دل  نمیخواست جلوي چش  شادمهر باش  اون علنا به من توهین 
 میتونه بكنه ؟ تمادکرده بود . البته حق ه  داشتتتت . کي به یه دختر فراري اع

دوست داشت  جواب دندون شكني به حرفاش بدم ولي دوست نداشت  خانوم 
ست   6و ناراحت کن  . باالخره بعد از بزرگ  سرش و میدید نمیخوا شت پ ماه دا

این دیدار و براي تلخ و ناراحت کننده بكن  . فقط با غذام بازي میكردم شادمهر 
بزرگ تموم حواسش به شادمهر بود .  انومو خانوم بزرگ با ه  حرف میزدن . خ

زرگ که ببرم . خانوم بببخشیدي گفت  و ظرف غذام و برداشت  که به آشپزخونه 
 انگار تازه متوجه من شده بود گفت :

 چه زود بلند شدي شمی  غذات و بخور . -
 خوردم خانوم بزرگ مرسي . -
شپزخونه رفت  و اجازه ي گفتن حرف دیگه اي و به خانوم  به سمت آ سرعت به 

سته بودم . رفت   ش شپزخونه ن شد که توي آ ساعت می بزرگ ندادم . حدود نی  
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با  كه کمتر  غذاشتتون و خوردن میز و جمع کردم و براي این یدم  که د بیرون 
ست  . باز خوب بود که زود  ش ش  ظرفارو  شته با  و رفتمیشادمهر برخورد دا

نمیخواست اینجا بمونه . ظرفهارو که شست  به خانوم بزرگ گفت  به اتاق  میرم 
 که استراحت کن  . باز ه  نگاه سرد و بي تفاوت شادمهر .

شد . هي غلت زدم  روي سعي کردم یك  بخواب  ن شیدم هر چي  تخت  دراز ک
 نمیومد .هي نشست  و دوباره دراز کشیدم . نه اصال انگار خواب به چشمام 

عصر و نشون میداد شال  و رو سرم انداخت  و  5و نگاه کردم نزدیكاي  ساعت
از پله ها ستترازیر شتتدم . خدا خدا میكردم که رفته باشتته . توي پذیرایي خانوم 
بزرگ و دیدم که مشتتبول تلویزیون دیدن بود . از اینكه تنها بود نفس عمیقي 

م س تجاب کردي ! ستتالمي کردم و  کشتتیدم . خدایا ممنون که یه بار دعام و
شحال  شماش میخندید . خو ست  . خانوم بزرگ هنوزم چ ش کنار خانوم بزرگ ن
خانوم بزرگ  با  که  یدم . یك   ید حال م باالخره این پیر زن و خوشتت که  بودم 
تلویزیون دیدم تصتتمی  گرفت  ستتري به کتاب خونه ي شتتادمهر بزن  با فكر 

رفت  . اتاق شتتادمهر  قم و به ستتمت اتاخوندن کتاب ذوق زده از جا بلند شتتد
طبقه ي باال بود و به فاصله ي دو تا اتاق از اتاق من قرار داشت . در و با سرعت 
به ستتمت کتاب خونه رفت  و  به داخل بندازم  باز کردم و بدون اینكه نگاهي 
جلوش وایستادم و به عنوان کتابا نگاه میكردم که یهو صداي سرفه اي رو شنیدم 

شت  .  بودزدم ک  مونده  . جیبي ست  و روي قلب  گذا سكته کن  . د همون جا 
به کتاب خونه چستتبیدم . واي تورو خدا این دیگه اینجا چیكار میكرد ؟ مگه 
نرفته بود ؟ حاال چیكار کن  ؟ خیلي ازم خوشش میاد هي جلوش  سبز میش  . 
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 یبپشتتت میز کارش نشتتستتته بود آروم از جاش بلند شتتد و دستتتاش و توي ج
 همونجوري که داشت به سمت  میومد با اخمایي تو ه  گفت : وشلوارش کرد 

 بهت یاد ندادن وقتي وارد جایي میشي در بزني؟ -
گلوم و گرفته بود از اینكه همیشه توي شرایط سخت نمیتونست  از خودم  ببض

دفاعي بكن  بدم میومد ستترم و پایین انداخت  و ستتكوت کردم . به  نزدیا تر 
 شد :

 با توام چرا حرف نمیزني ؟ میگ  چرا بي اجازه وارد اتاق  شدي ؟ -
ستتكوت . قطره ي اشتتكي روي گون  راه باز کرده بود . " نه شتتمی  تو نباید  بازم

گریه کني انقدر ضتتعیف نباش دختر " این حرفا ه  دیگه فایده نداشتتت انقدر 
ترسناك بود و پر ابهت بود همین که جلوش زار زار گریه نمیكردم خودش یعني 

سرش و آ صلش باهام خیلي ک  بود  ن و ورده بود پاییاینكه خیلي قوي بودم ! فا
دقیقا مقابل صتتورت  بود نفستتاش و توي صتتورت  حس میكردم و این ترستت  و 
بیشتر میكرد یه دستش و به کتاب خونه تكیه داده بود و خ  شده بود طرف  . از 

 ترس چشمام و بست  صداش و شنیدم :
یار که حداقل  - آخي گریه میكني ؟ این مظلوم نمایي رو واستتته کستتي در ب

و باور کنه . واستته چي توي اتاق من اومدي ؟ اون  بدون اینكه در بزني حرفت 
؟ شتتنیدم از خونتون فرار کردي . بذار یك  فكر کن  . هوم . شتتاید اومدي توي 

 اتاق من که خودت و به  بندازي ؟
شمام و باز کردم و دیدم با  این صیت  بود . چ شخ حرفش توهین م س تقی  به 

به  من . توي چشتتماش نگاه کردم واي خداي من عجب یه پوزخند زل زده 
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چشمایي به خودم نهیب زدم " شمی  االن وقت دل دادن و قلوه گرفتن نیست از 
 خودت دفاع کن احمق " تموم انرژی  و جمع کردم :

 من بهتون اجازه نمیدم اینجوري بخواین به  توهین کنین . -
خونتون اجازه ي هر فكر و کاري رو  هه تو به  اجازه نمیدي ؟ تو با فرارت از -

 به من دادي .
از زندگي من چي میدونستتت ؟ خودش تو ناز و نعمت زندگي کرده بود و  اون

مادري داشت که همیشه سایش باال سرش بود . خانواده اي داشت که همیشه 
بهش محبت کنن . اون از فرار و چیزایي که باعث میشتته یه دختر از خونه فرار 

 میدونست ؟کنه چي 
نه و  نمیتونستتت  تاب خو یه جوري بین ک فاع کن  .  حرفي بزن  و از خودم د

خودش زندانی  کرده بود حتي نمیتونستتت  از اونجا فرار کن  بدون اینكه بهش 
 نگاه کن  با لحني عصبي و محك  که براي خودم  ناشناس بود گفت  :

 برید کنار میخوام رد ش  -
که هر وقت دلت خواستتت در هر اتاقي رو که خواستتتي باز فكر کردي الكیه  -

 کني بري تو و هر وقت  که دلت خواست بري بیرون ؟
جلوش گریه کن  تا بیشتتتر از این به ضتتعف  پي ببره . احستتاس  نمیخواستتت 

شدم .  شت  خفه می ست انگار دا شیدن نی سه نفس ک میكردم توي اتاق هوایي وا
ست  از اونجا فرار ک ست هلش دادم فقط میخوا ن  . جراتي به خودم دادم و با د

خودم نبود  دستکنار حتي یه ذره ه  جا به جا نشد درمونده شده بودم . دیگه 
 اشكام صورت  و خیس کرده بودن آروم گفت  :
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بذار برم باور کن من اصتتال نمیدونستتت  تو اینجایي . من فقط اومده بودم  -
 کتابات و ببین  همین .

 گفتي من  باور کردم .هه تو  -
 به درك باور نكن بذار من برم . -
لحن  خودم  شوکه شدم . دستش و برداشت و کمي عقب رفت اخماش تو  از

 ه  بود با فریاد گفت :
شد ؟  - شن  ست ندارم اینجا ببینمت رو زود از اتاق من برو بیرون دیگه ه  دو

 حاال از جلو چشمام دور شو .
شن از اتاق زدم بیرون و به طرف اتاق   مثل سش و باز کرده با پرنده اي که در قف

شت در اتاق  ش  پ ست  نفس بك ست  انگار تازه تون دویدم . وقتي که در اتاق  و ب
سرم و توي زانوم گرفته بودم و گریه میكردم .  ست   ش سر خوردم و روي زمین ن

مل آواره بو نا و بي  دندل  میخواستتتت از اون خونه برم . تح آستتونتر از توهی
احترامي هاي اون بود . نگاه  به قاب عكس روي عستتلي کنار تخت  افتاد . 
مادر و پدرم توش داشتتتن به  لبخند میزدن . آخه چرا شتتماهارو ندارم کنار 
خودم ؟ بلند شتتدم قاب و برداشتتت  و ب و ستتیدم توي ب غ ل  گرفتمش و 

 همون جا توي تخت  دراز کشیدم
  هفت فصل

که از حرفاي خانوم بزرگ متوجه شده بودم مثل اینكه شازده میخواستن  جوري
تا هفته ي اول عید و پیش مادرشون باشن . اگه میدونست  شادمهر پیش خانوم 
بزرگ میاد و این برنامه ها رو پیاده میكنه هر جور شده بود با سوسن میرفت  . از 
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ر حواستتش به اون بود البته حق ه  وقتي شتتازده اومده بود خانوم بزرگ بیشتتت
ماهي میشتتد که ندیده بودش . ستتعي میكردم  6داشتتت باالخره پستترش بود و 

شت  جلوي خانوم بزرگ  ست ندا شه . دو شادمهر پیدام ن شماي  زیاد جلوي چ
به  توهین کنه ازش هیچي بعید نبود . بیشتر وقتا به بهانه هاي مختلف غذام و 

. خانوم بزرگ  میذاشتتت به  یشتتدمحاضتتر نمتوي اتاق  میخوردم و ستتر میز 
حساب اینكه از شادمهر خجالت میكش  و احساس غریبي میكن  . روز سوم 
عید بود که فریبا خانوم زنگ زد و گفت براي عید دیدني میان خونه ي خانوم 
بزرگ . بعد از اون روزي که با توپ پر از اینجا رفته بودن دیگه خبري ازشتتون 

شی شادمهر خونه ي خانوم بزرگه ! خیال خانوم بزرگ نبود انگار بو ک ده بودن که 
پذیرایي رو  پذیرایي کردن راحت کردم و بهش گفت  همه ي کاراي  بابت  و از 

عصر بود که سر و کلشون پیدا شد خانوم  6خودم انجام میدم . ساعت حدود 
بزرگ و شادمهر به استقبالشون رفتن . من  توي آشپزخونه مشبول ریختن چاي 

پنجره ي آشتتپزخونه اومدنشتتون و میدیدم . فریبا خانوم محك  و با  ازبودم . 
شون . تو ذهن   سر مادر شت  اقتدار جلوتر از بقیه راه میرفت پوریا و پونه ه  پ
فریبا رو شتتكل خانوم مرغه و پوریا و پونه رو شتتكل جوجه هایي که دنبال 

گه فكرایي که نمیكن  ! ا مامانشون راه میفتن تصور کردم . خندم گرفته بود . چه
 خودشون بفهمن منو زنده زنده میخورن !

چشاي پونه رو از این فاصله ه  میشد دید . از اینكه شادمهر و دیده حتما  برق
سید و از اون لبخنداي ظاهر  شادمهر و ب و  صورت  شحاله فریبا  خیلي خو

 خانوم بزرگسازي شده اش رو تحویل شادمهر داد نوبت به پوریا رسید که اول 
سه اي روي  سري ب و  سر  سید . پونه ه  جلو اومد  شادمهر و ب و  و بعد 
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گونه ي خانوم بزرگ کاشت و با هیجان به سمت شادمهر رفت دست شادمهر 
و فشتترد . توي چهره ي شتتادمهر دقیق شتتدم لبخندي گوشتته ي لبش بود " پس 

س شاید ح ص  گرفته بود !  شد کشازده بلده بخنده !" نمیدون  چرا حر ه ودی  می
بد و بیراهاش مال منه لبخنداي شتتیرینش مال یكي دیگ ! چقدرم  هدعواها و 

خوشتتگل میشتته وقتي میخنده ! ببند دیگه نیشتتت و ! دیدم که همگي به داخل 
خونه اومدن . من  چاي ریختن و تموم کردم و شال  و روي سرم مرتب کردم با 

به جمع کردم و وارد شدم  سیني به سمت پذیرایي حرکت کردم . سالم کوتاهي
 . همین سالم  کافي بود که اخماي شادمهر و در ه  و نیش پوریا رو باز کنه !

از همه به فریبا خانوم و خانوم بزرگ چاي تعارف کردم . بعد ه  پونه بدون  اول
 تشكر کردن چاي برداشت . به سمت پوریا رفت  با لبخندي گفت :

 چاي خوش رنگي . ممنون زحمت کشیدین . عجب -
ست  شه !  میخوا سته ب شش بلكه ب سرش تا نی سیني چاي محك  بكوب  تو  با 

نمیدون  واال من مثل قرص شتتادي بودم ؟! ستتیني رو جلوي شتتادمهر گرفت  با 
 اخماي در ه  خیلي سرد گفت :

 نمیخورم -
نخور به درك ! ستتیني رو برداشتتت  و به ستتمت آشتتپزخونه برگشتتت  . دل   خوب

نمیخواست دوباره برگردم توي اون جمع . چاي که براي شادمهر ریخته بودم و 
سكوت و خلوت خودم  شدم . توي  شبول خوردنش  شت  و م جلوي خودم گذا

شد شپزخونه  شت  از پنجره به بیرون نگاه میكردم که خانوم بزرگ وارد آ ز جا ا دا
 بلند شدم و گفت  :
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 چیزي میخواین خانوم بزرگ ؟ -
نه دخترم . چرا تنها اینجا نشتتستتتي ؟ دیدم نیومدي تو پذیرایي اومدم ببین   -

 داري چیكار میكني
 برین پیش مهموناتون خانوم بزرگ . -
 بیا با ه  بری  مادر -
 من راحت  خانوم بزرگ شما بفرمایید -

 توي صورت  انداخت و گفت : نگاهي
صال من نمیبینمت  - شدي انقدر ؟ ا شه گیر  شادمهر اومده تو گو چرا از وقتي 

 همش یا تو اتاقتي یا داري تو باغ قدم میزني چیزي شده ؟
 نداشت  خانوم بزرگ چیزي بفهمه سري به زیر انداخت  و گفت  : دوست

 نه خانوم بزرگ چیزي نشده . -
 ه  کرد و گفت :ب نگاهي

 باشه دخترم ولي بیا توام بشین پیشمون . دوست دارم ببینمت . -
 مواظب غذاهام کار غذاها تموم بشه میام چش  -

سري به غذاها  خانوم شپزخونه بیرون رفت .  سید و از آ شونی  و ب و  بزرگ پی
توي  زدم و دوباره ستترگرم چایی  شتتدم . ستترد شتتده بود بقیه اش و خالي کردم

ستكانهاي چایي رو جمع کن  با  شت  تا برم ا سیني رو بردا شویي .  سینا ظرف
وارد شتتدن  دوباره همه ي نگاه ها به ستتمت  برگشتتت و معذب  کرد ببخشتتیدي 
شادمهر و به  شت  حتي نی  نگاهي ه  به  سیني گذا ستكانها رو توي  گفت  و ا

با گذاشتتت  و دو هاي میوه رو جلوشتتون  نداخت  . ظرف یا نی مت پور به ستت ره 
 آشپزخونه برگشت  .
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توي آشتتپزخونه حبس کرده بودم خانوم بزرگ چند دقیقه یه بار میومد و  خودمو
ضر  سر باز میزدم . غذاها حا ست که به اتاق برم اما هر دفعه با بهونه اي  میخوا
بود میز شام و با حوصله و دقت چیدم غذاهارو توي ظرف کشیدم و به سر میز 

صدا زدم با تعارفات معمبردم . همگي رو  شام  ستن . پونه  ولبراي  ش دور میز ن
سریع رفت و کنار شادمهر نشست . ازش همین انتظار و ه  داشت  . به اجبار 
کنار پوریا نشتتستتت  . ترجیت میدادم شتتام  و توي آشتتپزخونه و در ستتكوت و 
یه زشتتتت بود . پونه دیس برنج و  خانوم بزرگ و بق هایي بخورم ولي جلوي  تن

برنج میریخت . نكته ي جالبش  ادمهراشتتته بود و با خود شتتیریني براي شتتبرد
اینجا بود که شتتادمهر مدام لبخنداي مكش مرگ ما تحویلش میداد ! صتتداي 

 پوریا رو شنیدم که به من آروم میگفت :
شمی  خانوم چرا چیزي نمیخورین ؟ انقدر با غذاتون بازي نكنین میل کنین  -
. 

 تها ندارم شما میل کنین .سیرم زیاد اش -
شحال  پوریا صحبت و یه جوري با من باز کرده خو سر  که معلوم بود از اینكه 

 شده با لبخند گفت :
 دست پخت شماست دیگه ؟ خیلي خوشمزست . -

نمیخواست بیشتر از این به حرف زدن ادامه بدم اون  جلوي اخماي در ه   دل 
شتتتادمهر که االن زل زده بود به من ! حتما فكر کرده بود از تور کردن خودش 
پشتتیمون شتتدم حاال میخوام پوریا رو تور کن  ! تنها با لبخندي جواب حرف 

خیلي ستتعي  اوریپوریا رو دادم و تا آخر صتترف شتتام هیچ حرفي نزدم البته پ
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به ستتنگ  بار تیرش  ما موفق نبود و هر  به حرف بگیره ا باره من و  داشتتتت دو
 میخورد .

از شام بدون اینكه پونه زحمتي به خودش بده یا تعارفي کنه که میز و جمع  بعد
سر گرفت .  ست و لودگي هاش و از  ش شادمهر توي پذیرایي ن کنه رفت و کنار 

شت که میز صرار دا و تمیز کنه اگه ولش میكردی  ظرفارو ه   در عوض پوریا ا
. از خانوم  نمیشتتستتت ! ولي با اصتترار هاي من و خانوم بزرگ همگي نشتتستتت

بزرگ  خواهش کردم که بشینه و اجازه بده خودم کارارو بكن  . اینجوري راحت 
شپزخونه با خودم خلوت کن   شتري رو میتونست  توي آ تر بودم و مدت زمان بی

میخواست  ظرفارو بشورم که خانوم بزرگ وارد آشپزخونه شد . میز و جمع کردم 
: 

شب همه ي زحمتاي مهموني روي دوش تو افتاد .  - شمی  جون ام شید  ببخ
شه براي فردا دیگه بیا  شوري بذار با سته اي . نمیخواد ظرفارو ب حتما خیلي خ

 پیشمون بشین دخترم .
و ه  االن بشورم بهتره . چیزي نه خانوم بزرگ خسته نیست  . سرحال  . اینار -

 میخواین ؟
 اومدم یه سیني چاي بریزم ببرم . -
 شما بفرمایید من میریزم میارم -
 نه دخترم میبرم خودم -
 خانوم بزرگ من میارم . شما پیش مهموناتون باشین . -
 خیلي خوب دستت درد نكنه تو بریز میگ  شادمهر بیاد ببره . -
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استت  شتتادمهر لرزه اي به بدن  افتاد . هر چي که میگفت  خودم میارم قبول  از
 نكرد گفت :

سته یه کاري بكنه چیزي ازش  - ش شادمهر از اولي که مهمونا اومدن همش ن
 ک  نمیشه . پس تو بریز االن میگ  شادمهر بیاد .

شت خانوم ستي ؟ میذا شپزخونه بیرون رفت . " همینو میخوا ودش ي خبزرگ از آ
شازده رو تحمل کني ! عجب  بریزه ببره دیگه . حاال باید دوباره چهره ي عبوث 
غلطي کردما . " با دستتتي لرزون چایي هارو ریخت  . شتتادمهر با اخمهایي در 

 ه  وارد شد " یا خدا . اخماشو نگاه " :
 سیني چاي کو ؟ -

اینكه حرفي بزن  اشتتاره اي به ستتیني چاي کردم . همونطور که به طرف  بدون
 سیني چاي میرفت انگار با خودش زمزمه کنه گفت :

با پستتر مردم خوب حرف میزنه ولي زورش میاد دو کلمه بگه ستتیني چاي  -
 کجاست !

ولي خودم و به نشتتنیدن زدم و به ستتمت ظرفشتتویي رفت  . تا ظرفهارو  شتتنیدم
ستتیني رو برداشتتت و بدون حرفي از آشتتپزخونه بیرون رفت . بعد از  بشتتورم

شستن ظرفها دقایقي پیش مهمون هاي خانوم بزرگ نشست  ولي نگاه هاي گاه 
 و بي گاه پوریا و اخمهاي در ه  شادمهر معذب  میكرد .

عزم رفتن کردن شتتادمهر تا دم در همراهشتتون رفت ولي من و خانوم  باالخره
بزرگ تا کنار در ورودي بدرقشتتون کردی  . قبل از اینكه شتتادمهر برگرده داخل 
شده بودم  سته  شب بخیري به خانوم بزرگ گفت  و به اتاق  پناه بردم . خیلي خ
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شد سن بیاد دل  براش تنگ  سو شیدم . کاش زودتر  ه ه اون کروي تخت  دراز ک
صداي به  شد .  سته  شمام آروم آروم ب صحبتي انگار ندارم . چ ست هیچ ه   نی
شنیدم مثل اینكه اون  زود خوابش گرفته . دقیقه  شادمهر و  ه  خوردن در اتاق 

 اي بعد صداي آهنگي بود که از اتاقش میومد :
 مثل ن  ن  بارون و من اون خشكي خاک  تو
 دوني که من هالک اگه یه روز نباشي می که
 چراغ پر فروغي واسه تاریكي شبهام یه
 تو ظلمت نمیمونه عشق من بمون که تنهام با

 با ناز نگاهت غصه هارو در به در کرد میشه
 از عشق تو خوند و همه دنیا رو خبر کرد میشه

 تو احساس من انگار داره ک  ک  جون میگیره با
 ک  ک  واسه چشمات دل عاشق  میمیره داره

 تو احساس من انگار داره ک  ک  جون میگیره با
 ک  ک  زنده میشه عطر بارون و میگیره دار

 تو ظلمت نمیمونه آره غربت نمیمونه با
 اگه باشي کنارم دیگه حسرت نمیمونه تو

 همه دار و ندارم اي تموم انتظارم اي
 هجوم بي کسي ها حاال تنها تورو دارم تو

 تر و آروم تر از هر شب دیگه اي خواب  برد . . . عمیق
جور بود توي این چند روز نذاشتتت  اتفاق یا دلخوري بین من و شتتادمهر  هر

فروردین بود و آخرین روز اقامت شتتتادمهر توي خونه ي خانوم  6پیش بیاد . 
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راحت میكشتتیدم این چند روز از بس خودم و بزرگ . باالخره داشتتت  یه نفس 
ا مدام ب ستتقای  کرده بودم خستته شتده بودم . نه که ازش بترست  دل  نمیخوا

به رو بشتت  . انگار اون  فهمیده بود چون کمتر  چهره ي عبوث و اخموش رو 
جلوم ظاهر میشتتد و وقتایي پیش خانوم بزرگ میومد که من توي اتاق  باشتت  . 

موش و گریه بازیا تموم میشه . من و خانوم بزرگ مشبول دیدن  باالخره فردا این
شادمهر پایین اومد و  شبال کرد از  مبلتلویزیون بودی  که  کنار خانوم بزرگ و ا

جام بلند شتتدم میخواستتت  به بهونه ي حمام به اتاق  پناه ببرم که قبل از رفتن  
 گفت : شادمهر پیش دستي کرد و با لحني که نه مهربون بود نه خشن

 یه لیوان آب براي من میاري ؟ -
شده بودم .  از صحبت قرار داده بود متعجب  اینكه م س تقیما خودم و طرف 

نداري . ولي خوب  اگه جراتش و داشتتت  بهش میگفت  خودت مگه دستتتت 
ترجیت دادم ستتكوت کن  . پارآ آب و لیوان و برداشتتت  و براي شتتادمهر بردم 

رو  هخواست  پارآ و جلوش بذارم دیدم لیواني که تو دستشلیوان و ازم گرفت تا 
باال آورده تا براش بریزم . عصبي شده بودم دل  نمیخواست کنارش باش  . ولي 
انگار بازیش گرفته بود . همینجوري که داشتتت  لیوانش و از آب پر میكردم یه 

سر شادمهر کردم که  سرم زد . نگاهي به  شیطاني به   ش ولحظه افكار پلید و 
و توجهي به من  یزیونهچرخونده بود و مثال میخواستتتت بگه حواستتش به تلو

نداره . با دیدن چهره ي بي تفاوتش مصر تر شدم که نقش  و اجرا کن  . لیوان و 
پر کردم   بازم پر تر کردم   بازم آب ریخت  یهو همه ي آبا از لیوان زد بیرون و 
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ث شتتد بقیه ي آب لیوان روي ریخت روي شتتلوارش . یهو از جا پرید که باع
 خش  به من انداخت و گفت : باخودم خالي بشه . نگاهي 

 کوري مگه ؟ نمیبیني چقدر باید بریزي توي لیوان ؟ -
شده بود . ه  اینكه  خندم صباني  سش کرده بودم و ع گرفته بود ه  از اینكه خی

لحني عذر خودم  قرباني نقشتته ي پلید خودم شتتدم . جلوي خندم و گرفت  و 
 خواهانه به خودم گرفت  و گفت  :

 آخ ببخشید حواس  به تلویزیون رفت یهو . -
 بزرگ دخالت کرد و گفت : خانوم

 چیزي نشده که مادر آب روشناییه . نگاه کن رو خودت  که ریختي دختر . -
 و مظلومانه پایین انداخت  و گفت  : سرم

 شادمهر دستشون بود روم خالي شد .من نریخت  لیواني که آقا  -
شادمهر این چه کاري بود مادر ؟ برین لباساتون و عوض کنین .  -بزرگ  خانوم

 از دست حواس شما دو تا .
گفت  و به سمت پله ها دویدم . میدونست  اگه دقیقه اي بیشتر اونجا  ببخشیدي

سریع عوض کردم سام و  و از اتاق  اومدم  وایست  یه جوري حال  و میگیره . لبا
شادمهر در اومدم .  سینه ي  سینه به  ست  از پله ها برم پایین که  بیرون . میخوا

رد ش  که صداش متوقف   رشترسیدم خودم و عقب کشیدم و میخواست  از کنا
 کرد :

صت این کار و کردي . من  فرض میكن  که  - فرض کن من نفهمیدم که از حر
 و رو تو پاشیدم !از روي بي حواسي آب لیوان  
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سرد بود گفت  االن  خیلي شد . تعجب کردم . زیادي خون سرد از کنارم رد  خون
منو میكشتته . عكس العملش اصتتال قابل حدس زدن نبود ! پیش خانوم بزرگ 

ست  . حدود  ش شت  و کنارش ن ساي بیرون و  45برگ شادمهر با لبا دقیقه ي بعد 
 ت :گف وحاضر آماده اومد پایین . خانوم بزرگ با تعجب نگاهي بهش کرد 

 جایي میخواي بري ؟ -
 گفت  امشب که شب آخره بد نیست شام بری  بیرون . موافقین ؟ - شادمهر

ش   خانوم سرد چ شادمهر به وجد اومده بود ولي من خون شنهاد  بزرگ از این پی
 به تلویزیون دوخته بودم :

 عالیه . شمی  پاشو حاضر شو بری  . -بزرگ  خانوم
 بزرگ شما برید من میمون  خونه . ممنون خانوم -
چرا آخه ؟ کاري مگه داري تو خونه ؟ میدوني چند وقته از این خونه پات و  -

 بیرون نذاشتي ؟شادمهر همیشه از این پیشنهادا نمیده ها . از دستت میره .
 خونه راحت ترم خانوم بزرگ شما برین بهتون خوش بگذره . -

شد ازم و چي خانوم بزرگ گفت م هر سر ه  نا امید  شت و آخر  رغ من یه پا دا
رفت که حاضر بشه . تازه جرات کرده بودم نی  نگاهي به شادمهر بندازم که دم 

 در ورودي ایستاده بود و با اخماي در ه  بیرون و نگاه میكرد .
 بری  مادر من حاضرم . -بزرگ  خانوم

 نگاهش و از بیرون گرفت و به خانوم بزرگ دوخت و گفت : شادمهر
 میخواین یه زنگ به خاله فریبا اینا بزنین بری  دنبالشون با ه  بری  ؟ -

 فكر خوبیه االن بهش میگ  . -بزرگ  خانوم
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بزرگ به سمت تلفن رفت . پس این همه نقشه ي بیرون رفتن کشیده بود  خانوم
اشتته . پستتره ي بد ستتلیقه لیاقتت همون پونستتت . هنوز که پونه جون باهاش ب

صفحه ي تلویزیون بود خانوم بزرگ دقیقه اي با خواهرش حرف زد  شمام به  چ
 و دوباره پیش ما برگشت و رو به شادمهر گفت :

فریبا میگه پوریا که با دوستتتاش بیرون رفته ولي خودش و پونه میان . فقط  -
 باید بری  دنبالشون .

با اخماي در ه  کت بهاره اش رو پوشتتید و با گفتن باشتتته بدون  مهرشتتتاد
تا دم در  حافظي و  خدا خانوم بزرگ  با  حافظي از من از در بیرون رفت .  خدا

 بدرقه اش کردم .
عجیب و ترسناکي خونه رو گرفته بود آقا صابر و کیوان خونه بودن ولي  سكوت

توي اتاق خودشتتون بودن . از ترس ستتردم شتتده بود رفت  از توي اتاق  پتوي 
خودم و آوردم و دورم پیچیدم . جلوي تلویریون نشتتستتت  ریموت ماهواره رو 

م . میكردبرداشت  و کاناالرو باال پایین میكردم صداهاي عجیب و غریب حس 
ستتاعتي  2هي به خودم میگفت  خیال میكني و ستترم و گرم تلویزیون میكردم . 

شروع  صداي رعد برقي اومد و بعدش ه  بارون  رو به همین منوال گذروندم . 
به باریدن کرد . همیشتته عاشتتق بارون و بوي خاك خیس خورده بودم ولي این 

اینكه حتي تا نزدیكي  جراتبار به خاطر تنهایي و ترس از صتتداي رعد و برق 
شتر توي پتو  شت  . تلویزیون و خاموش کردم و خودم و بی پنجره رو ه  برم ندا
ش  اطراف  و مي کاویدم . مدام حس میكردم یكي االن از یكي  قای  کردم با چ
باهاشتتون  که چرا  یدادم  به خودم فحش م قا میپره بیرون . همش تو دل   تا از ا

شدم ترس و ب ضر  ساعت حدود جو هنرفت  و حا شب بود و هنوز  11ن بخرم . 
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خبري از خانوم بزرگ و شادمهر نبود . پلكام از زور خواب هي بسته میشد ولي 
 از ترس سعي میكردم باز نگهشون دارم .

ست  شت   میخوا ش  و ندا برم و توي اتاق  بخواب  ولي جرات اینكه از جام بلند 
 نفهمیدم . . .پلكام آروم آروم رو ه  افتاد و دیگه هیچي 

آروم خانوم بزرگ و میشتتنیدم ولي حال اینكه تكوني به خودم بدم یا از  صتتداي
نداشتتت  فقط صتتتداهاي آروم و محوي رو از دور انگار  خواب بیدار شتت  و 

 میشنیدم :
خوابش برده اینجا . حتما ستتردش بوده ببین تورو خدا پتو رو  -بزرگ  خانوم

تا صتتب یده .  نه . میتوني چجوري دور خودش پیچ که یخ میز نه  جا بمو ت این
 ببریش توي اتاقش ؟

ست قوي  متوجه شدم مخاطب خانوم بزرگ کیه فقط یه لحظه حس کردم یه د ن
از روي مبل بلندم کرد و داره حرکت میكنه حس میكردم داره از پله ها باال میره 

ره نو دا. یه لحظه ترستتیدم نكنه صتتداي خانوم بزرگ نبوده . اصتتال این کیه که م
اي جلوي چشام  جذبهمیبره ؟ آروم الي چشمام و باز کردم چشماي مشكي پر 

بود . چقدر این چشما آشنا بودن . انگار یهو تازه هوشیار شده بودم . نگاه دقیق 
شمام افتاد که بازه از  شادمهر نگاهش به چ شادمهره ! "  تري انداخت  . "این که 

شت نگاه  میكرد ترسیدم منتظ سرم بزنه . از اینكه دا ر بودم که فریادي چیزي 
سر به زیر  يطرف دیگ  از اینكه تو شیدم آروم و  ب غ ل اون بودم خجالت ک

 گفت  :
 بیدارم خودم میتون  برم اتاق  میشه بذارین  زمین ؟ -
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کردم محك  تر منو تو آ غ و شتتش گرفت و با همون لحن ستترد و بي  حس
 به من بكنه گفت : تفاوت همیشگیش بدون اینكه نگاهي

از کار نصتتفه بدم میاد . یا کاري رو تا آخرش انجام میدم یا اصتتال انجامش  -
 نمیدم . توام بهتره ساکت باشي تا به اتاقت برسی  .

خه ؟ از  یعني کارت  آ گه من  یدم ؟ م جام م تا آخرش ان کاري رو  چي 
 خودخواهیش حرص  گرفت :

 من خودم پا دارم میتون  برم -
 راه پله ها ایستاد نگاهش و به من دوخت و گفت : توي

 اگه میتونستي خودت بري چرا زودتر نرفتي تو اتاقت بخوابي ؟ -
قدم  به  1بهش میگفت  ؟ میگفت  انقدر توستتو هستتت  که جرات نداشتتت   چي

سس  سمت اتاق  بردارم ؟ یا نه مثال میگفت  منتظر بودم تو بیاي منو مثل یه پرن
ي بذاري تو تخت  ! نمیدون  چرا دل  میخواست یه جوري دماغش و به خاك ببر

از تو ب غ لش در  هبمال  . زیادي از خود راضتتي بود . داشتتت  تقال میكردم ک
بیام ولي انگار اصال فایده نداشت . از تقال کردن خسته شده بودم اون  ایستاده 

دوباره توي آ غ و شش بود و به تقال کردن من پوزخند میزد آخرش از خستگي 
ولو شدم حاال دیگه خجالت  رفته بود و جاي خودش و به خش  داده بود . گفت 

: 
 اگه نمایشت تموم شد برم سمت اتاقت . -

بهش ندادم . دوباره حرکت کرد هي میخواست  آروم باش  ولي نمیشد .  جوابي
با پاش در اتاق  و باز کرد و داخل شتتد نگاه کوتاهي به اطراف انداخت و منو 
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گذاشتتت روي تخت چشتتمام و بستتت  که دیگه چشتتمام توي چشتتماش نیفته 
 داشت از اتاق بیرون میرفت که زیر لب ولي جوري که بشنوه گفت  :

 شازده یخي ! -
 صورتش جدي و سرد بود ولي چشماش انگار میخندید گفت : برگشت

 چي گفتي ؟ -
 بودم که صدام و شنیده ولي خودش و به اون راه میزنه . مطمئن

 هیچي شب بخیر . -
 شب توام بخیر . -
ش  کوبیدم .  از شد که به بال شتي  شادمهر م ص  از  اتاق  بیرون رفت تموم حر

سه  صورتش میكوبیدم تا دیگه وا شت و تو  شت  این م ست دا ش  دو بیچاره بال
 من خودخواه بازي در نیاره .

 جوري بود با هر فكر و خیالي که بود باالخره خوابیدم . هر
ت شادمهر باید میرفت . نفس  و از خواب بیدار شدم امروز صب 9ساعت  صبت

باره زندگي روال عادي به  پر صتتتدا بیرون دادم و با خوشتتحالي خندیدم . دو
خودش میگرفت . پنجره ي اتاق  و باز کردم و نفس عمیقي کشتتیدم . داشتتت  

 نومجلوي میز آرایش موهام و میبستتت  که صتتداي خداحافظي شتتادمهر با خا
م که دیدم خانوم بزرگ و تو آ غ و شش بزرگ و شنیدم . از پنجره سرکي کشید

ضو   گرفته و زیر گوشتش داره حرف میزنه . صتداي هق هق خانوم بزرگ به و
میومد . از یه طرف خوشتتحال بودم که شتتادمهر میره و از طرفي ه  به خاطر 

صحنه ي خداحافظ شت   شونخانوم بزرگ ناراحت بودم . همینجوري که دا  و ی
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سرش و باال آو شادمهر  شده بودم بیرون . میدیدم  رد و من و دید که تا کمر خ  
شت  ازش  ست ندا شده بود . دو شیدم تو ولي خوب دیگه دیر  سریع خودم و ک
شب به بار آوردم . هنوزم  ضاحي که دی صا با اون افت صو خداحافظي کن  . مخ
باورم نمیشتد که دیشتب تو ب غ ل شتادمهر تا اتاق  اومدم . اونقدرام که فكر 

شنیدم . باالخره میكردم ترس ند شینش و  شدن ما شن  صداي رو اره ! باالخره 
 رفت . . .

از رفتن شادمهر تا دو روز خانوم بزرگ بي حوصله و مدام توي خودش بود  بعد
هر کاري میكردم که یك  بخنده و شاد باشه ولي غمگین تر از این حرفا بود . با 

شین میچرخ شبا میبردیمش توي خیابون و با ما صال اثکیوان  ر وندیمش ولي ا
ستتوستتن  فروردین 14نداشتتت . باالخره تعطیالت عید ه  تموم شتتد و روز 

برگشتتتت . با دیدنش انگار دنیا رو به  داده بودن . چقدر دل  واستتته غرغرا و 
صمیمي  شاد و  شت انگار دوباره جو  سن که برگ سو شده بود .  نگرانیاش تنگ 

 ن روزاي بیكاري و بي حوصلگيخونه ه  برگشت . دوباره برگشته بودم به همو
 . تصمی  گرفت  حتما با خانوم بزرگ حرف بزن  تا کاري برام دست و پا کنه .

شتتام میخوردی  با خودم کلنجار میرفت  که امشتتب قبل از خواب با  داشتتتی 
خانوم بزرگ حرف بزن  . میز شام و با سوسن جمع کردی  . خانوم بزرگ داشت 

 به اتاقش میرفت :
 انوم بزرگ میشه باهاتون چند دقیقه اي حرف بزن  ؟خ -
 آره عزیزم بیا اتاق با ه  حرف بزنی  . -
ست  باید از  با شام . نمیدون ستی  . زل زده بود تو چ ش شدی  . ن ه  وارد اتاقش 

 کجا شروع کن  و چجوري بگ  .
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 چیزي شده دخترم ؟ هر چي تو دلته به  بگو . -بزرگ  خانوم
 راستش . . . راستش خانوم بزرگ میخواست  ازتون یه خواهشي بكن  . -
 بگو دخترم . گوش میدم . -
راستش من همش توي خون  و کار خاصي انجام نمیدم . سوسن  که نمیذاره  -

تاده گردن  یه جورایی  از اینكه همه ي خرج  اف کاراش کمكش کن  .  یاد تو  ز
با کمكا و زحمتایي که براي من کشتتیدین شتتما ناراحت  . شتتما توي این مدت 

ل و تحم  شتترمندم کردین حستتابي . دیگه بیشتتتر از این نمیخوام خرج زندگی
 کنین .

 بقیه ي حرف  و بزن  با ناراحتي بین حرف  پرید و گفت : نذاشت
شادي میموني . دختر مني . مگه تو منو مادر خودت  - این حرفا چیه ؟ تو مثل 

 حرفي زده ؟نمیدوني ؟ کسي 
ست دارم کاري انجام  - ش  دو سي چیزي نگفته فقط نمیخوام بیكار با نه نه ک

 بدم .
سربار بودن  - ست ولي اگه به خاطر  سه بیكاریت میگي اون امري جدا اگه وا

 میگي اصال حرف کارم نزن .
واقعا روزا توي خونه از بیكاري حوصتتل  ستتر میره خانوم بزرگ دوستتت دارم  -

انجام بدم ولي واقعا جایي رو نمیشناس  . میخواست  ازتون خواهش کن  کاري 
 اگه میتونین کاري برام پیدا کنین . میتونین ؟

 به چشمام انداخت و گفت : نگاهي
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واال چي بگ  مادر . خودم که کاري ستتراغ ندارم . با شتتادمهر حرف میزن   -
سراغ نداره که  سي رو  شناهاش ک ست و آ صال ببین  تو دو کاري بهت بده ؟ یا ا

 تو شرکت خودش یه کاري بهت بده .
 شنیدن اس  شرکت شادمهر حس بدي به  دست داد سریع گفت  : از
نه نه نمیخوام تو رو در بایستتتي منو تو شتترکت خودشتتون بذارن . اگه توي  -

 دوستاشون کسي احتیاج به کسي داشت من اونجا برم فكر کن  بهتر باشه .
شت بنده خدا . به محض اینكه  نگاهي شكوك به چهرم انداخت . حق ه  دا م

شدم و  ستپاچه می شادمهر میاورد من یا یهو رنگ  میپرید یا د سمي از  جدیدا ا
 بحث و عوض میكردم . هر کس دیگه اي ه  بود شا میكرد باالخره !

بزرگ قول داد به شتتتادمهر بستتپره که کاري براي من دستتتت و پا کنه .  خانوم
ش  و از این بیكاري نجات  شحال از اینكه تا چند وقت دیگه م س تقل می خو
پیدا میكن  به اتاق  رفت  قاب عكس بابا و مامان  و ب و ستتیدم و ازشتتون 

ش  و کاري بگیرم . آخه با دا ست  برام دعا کنن که بتون  موفق ب مدرك  شتنخوا
بودم  ه من که دیپلمهدیپل  کي کار میداد ؟ لیسانسه هاش بیكار بودن چه برسه ب

 و کار خاصي ه  بلد نبودم . زیر لب دعایي خوندم و به خواب رفت  .
شت ولي هنوز خبري از کار نبود  1 ست  به خانوم بزرگ میگذ هفته اي از درخوا

سن هي به  گیر  سو شد .  ستش روم نمی سوالي ه  بكن  را ست  ازش  . نمیتون
ه اي همش . به اون  نمیتونستتت  میداد میگفت چرا این روزا عین مرغ ستترکند

دم . میكر يبگ  . میترستتیدم فكر کنن خیلي پررو ام . توي خونشتتون که زندگ
شتن . دیگه کارم که  غذا ه  که به  میدادن . از محبت  که چیزي برام ک  نمیذا

 ازشون میخواست  پررویي میشد دیگه نمیشد ؟!
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ش فروردین شد . دیگه دا شد و خبري از کار ن شاید تموم  شدم .  ت  بیخیالش می
ماه  که نبود .  نه . خوب زوري  کاري جور ک خانوم بزرگ نمیخواستتتت برام 
اردیبهشت رسیده بود هوا داشت ک  ک  میرفت که گرم بشه . یه روز با سوسن 

سو شبول غذا پختن تلفن خونه زنگ خورد  شپزخونه بودی  و م فت ر سنتوي آ
شتتت طبق عادت همیشتتگیش خودش تا جواب بده . دقیقه اي بعد دوباره برگ

 شروع کرد به گفتن :
نمیدون  چي شده که انقدر آقا شادمهر جدیدا هي به خونه زنگ میزنه . غلط  -

سومین بارشه که زنگ زده . یعني فقط  ست . تو این هفته این  نكن  یه چیزي ه
 يواسه احوال پرسي از خانوم بزرگه ؟ من که میگ  بشنو و باور نكن . این همون

 جیگر خانوم بزرگ کرد . هماه رفت و پشت سرش  نگاه نكرد . خون ب 6بود که 
سرم و به کارم گرم کردم .  همینجوري شت میگفت . دوباره  سر ه  دا شت  پ

 خانوم بزرگ وارد آشپزخونه شد :
 شمی  دخترم میاي اتاق  ؟ -بزرگ  خانوم

 بله خانوم بزرگ االن . -
سپردم و با خانوم بزرگ وارد  یعني سن  سو ست  شت ؟ کارم و به د چیكارم دا

 اتاقش شدم .
. از من  خواستتت که کنارش بشتتین  . اطاعت کردم . دستتت  و توي  نشتتستتت

دستتتش گرفت و تو چشتتمام نگاه کرد . " چقدر این چشتتما شتتبیه چشتتماي 
 شادمهر بود چرا تا حاال دقت نكرده بودم بهش ؟ "
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شتتمی  جان یه خبر برات دارم دخترم . االن شتتادمهر زنگ زد .  -بزرگ  خانوم
چند وقت پیش بهش ستتپرده بودم اگه تونستتت کاري برات جور کنه . البته این  
ضیت  سخت کار کردنت بود . ولي بعد که براش تو سر بگ  که اولش مخالف 
سر رفته گفت بري تو شرکت خودش ولي چون  دادم و گفت  حوصلت تو خونه 

سته شنهادش و رد کردم . خالصه  خوا شه بازم پی شرکت خودش نبا بودي توي 
شي  سیس کرده و احتیاج به یه من شرکتي رو تازه تا ستاش یه  میكن  . یكي از دو
صي ه  نمیخواد انجام بدي فقط در همین حد که تلفنارو جواب  داره . کار خا

گه  هت بگ  ا ور کردم کار و ج اینبدي و قرارا رو جور کني و همین . این  ب
واست فقط و فقط به خاطر اصرار هاي خودت بود وگرنه دل  راضي نیست کار 
کني . تا وقتي زندم خودم ازت نگهداري میكن  غصتته ي هیچي رو ه  نخور 

 ولي خوب اگه دلت میخواد یه مدت برو ببین خوشت میاد یا نه .
م و سیدخوشحال بودم از خوشحالي پریدم و گونه ي خانوم بزرگ و ب  خیلي

 . مدام ازش تشكر میكردم . خانوم بزرگ لبخندي زد و گفت :
 چرا از من تشكر میكني ؟ من که کاري نكردم . کار اصلي رو شادمهر کرده . -
 از طرف من از ایشون  تشكر کنین . واقعا ممنون . -

پاك  انگار با این کاري که برام انجام داده بود همه ي کدورتهارو از توي دل  
سته بودم حرفایي که به  زده رو فراموش کن  ولي این  کرده بود . البته هنوز نتون

 کارش برام خیلي ارزش داشت . رو به خانوم بزرگ گفت  :
 از کي باید شروع کن  خانوم بزرگ ؟ -
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؟ قرار شد از اول هفته شروع کني کار و . میخواي بگ  چرا انقدر هولي مادر  -
روز اول شتتادمهر بیاد ببرتت ؟ ه  مستتیر و یاد بگیري ه  اینكه خودش بیاد به 

 دوستش معرفیت کنه ؟
 نه خانوم بزرگ به اندازه ي کافي به ایشون زحمت دادم . خودم برم بهتره . -
بري دل  شتتور میزنه . با کیوان برو راه حداقل روز اولي رو با کیوان برو . تنها  -

 و یادت بده بعد اگه خواستي دیگه خودت برو .
کردم باالخره کیوان بهتر از شادمهر بود ! از خوشحالي روي پا بند نبودم .  قبول

ست  به خانوم  شده . تا کي میتون شته  ش  بردا ساس میكردم باري از روي دو اح
یداد من توي خونش باشتت  خودش لطف بزرگ تكیه کن  . همین که اجازه م

 بزرگي به  بود .
با استرسي که داشت  شنبه رسید . لباسهاي ساده اي پوشیدم و با کیوان  باالخره

راهي محل کار شدم . ذوق کرده بودم . تا حاال هیچ وقت نشده بود که استقالل 
ه ک مالي داشتتته باشتت  . واستته ي اولین بار داشتتت  توي مستتیري قدم میذاشتتت 

 همیشه آرزوم بود .
سیدی  . با کیوان  وقتي ستاد فهمیدم که به محل مورد نظر ر شین از حرکت ای ما

خداحافظي کردم و از ماشین پیاده شدم . ساختمون زیاد بزرگي نبود ولي شیا 
صلي  ساز بود زیر لب دعا میخوندم و از پله ها باال میرفت  . باالخره به در ا و نو

 شسته بود جلو رفت  ون یزشرکت رسیدم . داخل شدم دختر جووني پشت یه م
 آروم سالم کردم .

 سالم امرتون ؟ -
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ببخشید من از طرف آقاي شادمهر سلطاني مزاحمتون شدم به  گفتن امروز  -
 براي استخدام بیام اینجا .

 اسمتون ؟ -
 شمی  صدري هست  . -
 چند لحظه تشریف داشته باشین به آقاي صیادي اطالع بدم . -

شت پس چرا منو یكي  روي شي دا ست  . این که من ش از مبلهاي اتاق انتظار ن
میخواد استتتخدام کنه ؟! منشتتي دوباره برگشتتت و ازم خواستتت به اتاق آقاي 

 صیادي برم . در زدم و وارد شدم :
 سالم -
 سالم بفرمایید . خانوم صدري دیگه نه ؟ بنشینید لطفا -
 ممنون . -

مبلي نشست  . تازه تونست  نگاهي بهش بندازم . تقریبا از نظر سني بهش  روي
سرد نبود . البته  شادمهر عبوث و  شه . برخالف  شادمهر با سن  میخورد که ه  
زیادم خوش رو نبود ولي دیگه اخالقش به شوري اخالق شادمهر نبود . البته تا 

با من این یده بودم این شتتتازده یخي فقط  که فهم بداخالق بود .  يجورجایي 
 خوب با پونه جونش میگفت و میخندید .

شتر با  آقاي ضیحاتي داد و گفت براي اینكه بی صیادي برام راجع به وظایف  تو
کارا آشنا بش  میتون  برم پیش خانوم صراف همون منشي که اول دیدم تا کارارو 

خانوم صتتراف رفت  . دختر جوون  عت کردم و پیش  طا بده . ا و به  نشتتون 
سم شناهاي اولیه فهمیدم ا صرافه و  شخونگرمي بود بعد از معارفه و آ سمانه 

در واقع یكي از مهندستتاي شتترکته که موقتا کاراي منشتتي رو ه  انجام میده . 
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با ه   قه ي اول خیلي زود  ند دقی کارا و وظایف  گفت . توي همون چ یك  از 
خوشحال بودم  صمیمي شدی  و دیگه همدیگرو به اس  کوچیا صدا میزدی  .

 مردونه داشته باشه . حیطکه یه خانوم همكارمه . میترسیدم شرکتش یه م
زود با کارا کنار اومدم . سمانه ه  سر کار اصلیش برگشت . براي شروع  خیلي

بود که شرکت و تعطیل کردن . اصال کار خست   5کار روز خوبي بود . ساعت 
االخره امروز کار مفید انجام داده بودم نكرده بود . شتتور و انرژي به  داده بود ب

سي گرفت  و  شته بود . تاک سر راه از ق بهو وقت  به بطالت نگذ نادي خونه رفت  
 شیریني گرفت  به مناسبت اینكه کار برام جور شده بود .

سوسن و خانوم بزرگ و  وارد سالم کردم و روي  شدم بلند و پر انرژي  خونه که 
 خندان گفت :ب و سیدم . خانوم بزرگ 

 چي شده شمی  خانوم خوشحالي ؟ -
 : خندیدم

 مگه میشه خوشحال نباش  خانوم بزرگ ؟ -
 رفت  و شیریني رو به سمتش گرفت  : جلو

 بفرمایید این  از شیریني . دستتون درد نكنه خانوم بزرگ . -
از تعارف کردن شیریني جعبه رو روي میز گذاشت  و روي یكي از مبال ولو  بعد

 شدم سوسن گفت :
پاشو برو لباسات و عوض کن یه خستگي از تنت بگیر پاشو برو اتاقت مادر  -
. 
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باشه سوسن میرم بذار یك  پیش تو و خانوم بزرگ باش  از صبت تا حاال دل   -
 لا زده بود براتون .

شون گفت   از شدنمون از همه چي برا ست  سمانه و دو شرکت و محیطش و 
با غرغراي  باال نمیاد .  انقدر حرف زده بودم احستتتاس میكردم دیگه نفستت  

 سوسن به اتاق  رفت  تا لباسام و عوض کن  و یك  استراحت کن  .
شحالي رو مدیون  خودم شحال بودم و این خو و روي تخت انداخت  خیلي خو

شكر کن  ولي وقتي شادمهر ب صا ازش ت شخ ست زنگ بزن  و  ودم . دل  میخوا
 یاد بد عنقیا و توهیناش میفتادم میترسیدم و بیخیال میشدم .

ماهي میشتتد که ستتر کار میرفت  . با اولین حقوقي که گرفت   1خرداد بود  اواخر
براي سوسن و خانوم بزرگ کادوهاي زیبایي گرفت  و شب همه رو شام مهمون 

م . توي شرکت حسابي با سمانه صمیمي شده بودم . بعد از دوران مدرسه کرد
ه میكرد و اگ رسيسمانه اولین دوست  حساب میشد . همیشه کارامو با دقت بر

كل بر میخوردم کمك  میكرد . وقتي بهش گفت  میخوام درس  به مشتت جایي 
شوی ستقبال کرد و همش ت سال کنكور بدم خیلي ا شروع کن  و ام   قخوندن و 

میكرد . سمانه میگفت بهتره از تیر ماه به طور جدي درس خوندن و شروع کني 
ست ه  میگفت من  شروع کني بهتره . را سر کارم میري هر چي زودتر  چون 

 وقت  نسبت به بقیه کنكوریا کمتر بود .
روز با ستتمانه قرار گذاشتتتی  و با ه  به انقالب رفتی  تا کتاباي مورد نیازم و  یه

کنی  . راهنمایي هاي ستتمانه توي انتخاب کتاب هاي تستتت خیلي به  تهیه 
 کما کرد .
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روزا ه  درس میخون  ه  ستتر کار میرم دیگه وقت هیچ کار اضتتافه اي رو  این
ندارم . ستتوستتن  مدام از نظر خورد و خوراك تقویت  میكنه . انقدر دیگه غذا به 

 کیلو چاق شدم . 10خوردم میده که احساس میكن  
خانوم بزرگ زیاد خوب نیستتت با اینكه قرصتتاي قلبش و ستتر ستتاعت و  حال

تا توي تختش داره  به راه نیستتتت . بیشتتتر وق یاد رو  بازم ز مرتب میخوره ولي 
استتتراحت میكنه . شتتادمهرم چند باري اومد بهش ستتر زد و با خودش دکتر 

شادي از آلمان مرتب زنگ   و زدمیبردش ولي هر کاري میكردن افاقه نمیكرد . 
نگران حال خانوم بزرگ بود همش اصتترار میكرد که خانوم بزرگ و بفرستتتی  
پیشش تا دکتراي اونجا ه  معاینه اش کنن ولي خانوم بزرگ مرغش یه پا داشت 
و نمیرفت . همش هي بهونه هاي مختلف میاورد نمیدونست  چرا نمیخواد بره . 

از دهنش پرید و باالخره یه روز ستتوستتن همینجوري که داشتتت حرف میزد 
سته بودم و همینجور که کتاب  جلوم بود و  ش سن ن سو فهمیدم . اون روز پیش 

 میخوندم به حرفاي سوسن  گوش میدادم :
خانوم بزرگ خیلي قده . هر چي هر روز شتتتادي خانوم زنگ میزنه التماس  -

میكنه بهشتتون که برن آلمان گوش نمیدن که نمیدن . نمیدون  واال پیرزن حق 
داره میگه نگران شتتمیم  من برم این دختر کجا بمونه تنها توي یه خونه به  ه 

 . نگاراین بزرگي . هر چي ه  میگ  من و بقیه هستی  انگار نه ا
به خاطر من از رفتنش  دیگه یدم یعني خانوم بزرگ  بقیه ي حرفاش و نمیشتتن

ن   به ایصتترف نظر کرده بود ؟ انقدر در حق من خوبي کرده بود نباید میذاشتتت
بهونه از درمانش بمونه . من توي تصمی  گیري خانوم بزرگ مسئول  یه جورایي 
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بابت خودم  باهاش حرف بزن  و خیالش و از  کن  .  راحت. تصتتمی  گرفت  
همون لحظه به اتاقش رفت  در زدم و داخل شدم . آروم روي تختش نشسته بود 

ب به متكاهاي پشتتتش تكیه زده بود و کتاب میخوند  ا دیدن  کتابش و کنار و 
 گذاشت و لبخند زد :

 بیا تو شمی  جان -
 و کنار تختش نشست  رفت 

 امروز چطورین خانوم بزرگ ؟ حالتون بهتره ؟ -
 آره دخترم تورو که میبین  بهترم میشه . -
 خانوم بزرگ چرا به حرف شادي خانوم گوش نمیدین و نمیرین آلمان ؟ -
 چیكار آخه ؟ حال  که بهتره . برم اونجا -
 خانوم بزرگ به خاطر من شما نمیرین ؟ -
 به خاطر تو ؟ -
ستي منه خواهش میكن  به  - سرپر شنیدم . اگه به خاطر  سن  سو آره امروز از 

 فكر خودتون باشین و برین نگران من  نباشین .
. تازه بعد از رفتن آخه چجوري تورو بذارم و برم ؟ توي خونه به این بزرگي  -

من احتمال داره سوسن  برگرده پیش خواهرش . به خاطر من مونده اینجا وگرنه 
سش زیاده ولي خوب به  سه خواهرش . اونجا کار خوب وا شه وا دلش پر میك

 خاطر من دوري از خواهرش و تحمل کرده و پیش  مونده .
جا به بعدم کمك  میكنه اشتتكال نداره خدا بزرگه تا االن که کمك  کرده از این -
. 

 بزرگ که متفكر به نظر میومد آروم گفت : خانوم
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شاید یه راهي باشه . تو فعال غصه ي هیچي رو نخور یه فكرایي کردم تو برو  -
 به درسات برس مادر .

 پس قول بدین روي رفتن فكر کنین . -
 بده به  باید یه زنگباشتته عزیزم حتما . راستتتي داري میري اون تلفن  بیار  -

 بزن  .
گفت  و تلفن و بهش دادم . اگه خانوم بزرگ و سوسن میرفتن دیگه هیچ  چشمي

ه  زبوني نداشت  . دوباره تنها میشدم مثل گذشته . آهي کشیدم ولي به خودم 
شه و بر  شمی  در عوض خانوم بزرگ حالش خوب می شكال نداره  نهیب زدم " ا

 به تنهایي "میگرده تو که عادت داري 
بود که سر و کله ي شادمهر پیدا شد دیگه یه جورایي به رفت و آمداش و  عصر

سته بودم  ش سر زدناش به خانوم بزرگ عادت کرده بودم . لبه ي پنجره ي اتاق  ن
قدم بر  که اومدنش و دیدم . مثل همیشتتته محك  و جدي  و درس میخوندم 

.  شتتهزشتتت و بد تیب بامیداشتتت . چقدر خوش تیب بود . دل  میخواستتت 
شاید یه مرض جدید بود که به  شه . نمیدون   سین با ست  انقدر قابل تح نمیخوا
شت هیچ وقت  جون  افتاده بود . توي این دیداراي کوتاهي که با خانوم بزرگ دا
شي ازم نداره و ترجیت میده  ست  زیاد دل خو پایین نمیرفت  که ببینمش . میدون

شت ساعتي دا ستگي کردم  ه  درس میخوندم کمنو نبینه . دو  ساس خ دیگه اح
شربتارو  ست  یكي از  ست کردن بود خوا شربت در شبول  سن م سو رفت  پیش 

 بردارم که گفت :
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از اینا برندار دارم اینارو براي خانوم بزرگ و آقا شادمهر میبرم وایسا االن برات  -
 درست میكن  .

 مگه هنوز نرفته ؟ -
با ه  حرف شتتتادمهر ؟ از وقتي  - که اومده رفته تو اتاق خانوم بزرگ و دارن 

بدجور  یه .  بان قدر عصتت که ان گه  خانوم بزرگ چي بهش می یدون   میزنن . نم
 اخماش رفته تو ه  . غلط نكن  یه خبریه .

اي باال انداخت  . هر چي بود به من که ربطي نداشت این شازده یخي رو  شونه
صباني  بود یا همش اخماش تو ه  بود . یه جورایي ه  هر وقت دیده بودم یا ع

 برام عادي شده بود دیگه اگه خوش اخالق میشد جاي تعجب داشت .
شازده رو بدرقه میكنه  رفت  سوسن داره  تو باغ ادامه ي درس  و بخون  که دیدم 

شد و  شینش  سوار ما شت میرفت با اخماي در ه   . باالخره دل کنده بود و دا
بود که این از همیشتته بد اخالق تر بود ؟ باید هر جور  رفت . یعني چي شتتده

کار نبود به محض  ینشتتده ته و توي قضتتیه رو در میاوردم هرچند احتیاج به ا
 اینكه سوسن میفهمید من  میفهمیدم !

شدم از بس هر جا سوسن رفت من  رفت  . شده بودم عین جوجه اي که  خسته
رده بود به  هي میگفت " انقدر همش دنبال مامانشتته ! ستتوستتن  دیگه شتتا ک

نچسب به    چرا هي دنبال مني ؟   کار دیگه نداري جز اینكه هي بشیني جلو 
من ؟  دختر برو دو دقیقه بیرون یه بادي به کلت بخوره . . . " . این همه دنبال 
کردنا هیچ فایده اي نداشتت انگار این بار با چستب دهنشتو چستبونده بودن . 

ه چي حرف میزدا ولي این بار روزه ستتكوت گرفته بود . از حاال همیشتته از هم
شادمهر در مورد چي حرف  شت  میمردم که بفهم  خانوم بزرگ و  کنجكاوي دا
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شده بودم  سوسن نا امید  شده بود ! دیگه از  شازده یخي انقدر عبوث  میزدن که 
 داشت  فكر میكردم نكنه خودش  چیزي نمیدونه ؟

وندم که ستتوستتن اومد پیشتت  و گفت خانوم بزرگ توي اتاق  درس میخ داشتتت 
 کارم داره . سریع کتاب و بست  و به اتاقش رفت  :

 بله خانوم بزرگ ؟ -
هر روزي که میگذشت الغر تر و نحیف تر میشد . درد کشیدنش و میشد  انگار

 از توي چهرش خوند :
 بیا بشین عزیزم باهات حرف دارم . -

ستش  در و بستت  و روي صتندلي که کنار تختش بود نشتستت  . دستتام و تو د
گرفت . انگار یه جور عادت بود براش وقتي حرفاي مه  میخواستتت به  بزنه 

 همیشه دستام و میگرفت :
 چیزي شده خانوم بزرگ ؟ -
ستگي به تو  - صمیمایي گرفت  که همش ب ستش یه ت شو . را نه عزیزم نگران ن

 داره .
 چي شده خانوم بزرگ به  بگین . -
 باالخره تصمی  گرفت  براي معاینه برم پیش شادي . -

 حرفش پریدم صورتش و ب و سیدم و گفت  : میون
الهي قربونتون بش  خانوم بزرگ خیلي خوشحال  که باالخره تصمی  گرفتین  -
. 

 و گفت : خندید
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 بقیش و بگ  .هنوز حرف  تموم نشده دختر بذار  -
 بفرمایید -
ست  دل  نمیاد اون بیچاره رو ه   - سن  گفت  بره . من که نی سو بعد از رفتن  به 

از زندگي و فامیلش بندازم . هي میگفت پس شتتمی  چي . بهش گفت  به اون  
فكر کردم . البته همش بستتتگي به خودت داره اگه قبول کني من میرم اگه نكني 

تا باشتت  ازت نگهداري میكن  عزیزم . اینو  پیشتتتت میمون  و  وقتي که زنده 
 مطمئن باش که هیچ اجباري نیست توي قبول کردنش .

شدم چه نقشه اي واسه من کشیده بود ؟ میدونست  خانوم بزرگ هیچ  کنجكاو
یه ي  به بق نان قلبي  با اطمی باشتتته . پس  بد  که براي من  نه  کاري نمیك قت  و

 حرفاش گوش دادم .
از رفتن من و سوسن اینجا خیلي سوت و کور میشه . راستش دل  نمیاد  بعد -

 تنها توي خونه ي به این بزرگي بذارمت و برم .
 آقا صابر و کیوان که هستن . -
 بین حرف  نپر دختر . -
 چش  ببخشید . -
 راستش اون روز که شادمهر اومده بود اینجا باهاش حرف زدم . -
 شنیدن اس  شادمهر گوشام تیز تر شد : با
بهش گفت  میرم پیش شادي خیلي خوشحال شد و قرار شد بیفته دنبال کارام  -

تا زودتر بفرستتته منو . بهش از نگرانی  نستتبت به تو گفت  اون  بدتر از من هیچ 
شادمهر زندگي  شت . یهو به ذهن  رسید تو این مدت که نیست  تو با  فكري ندا

ماد کني . ه مه جوره اعت مه . ه  بهش ه كه پستتر فاقي  دارم  این یدون  ات و م
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شادمهرم گفت   ستي قبولش کني به  شنهاده مجبور نی ست نمیفته . البته این پی وا
 در صورتي میرم که قبول کنه تو باهاش توي این مدت زندگي کني .

اد دم اون  زیاد راضتتي نبود . خوب این که معلومه . مار از پونه بدش می پس
لونش ستتبز میشتته البته پونه ي فریبا خانوم نه ها منظورم خودم  ! مونده بودم 
كه هر روز  مل این ندگي کن  ولي تح جا ز چي بگ  . براي من فرق نمیكرد ک
قیافه ي ستترد و یخیش و ببین  نداشتتت  . از یه طرف  خانوم بزرگ فقط همین یه 

م ن بندازم . فوقش مگه خانوبار ازم چیزي خواسته بود و نمیتونست  روش و زمی
ست اونجا بمونه ؟  شتر که نمیموند میموند  3ماه یا  2بزرگ چقدر میخوا ماه بی

 ؟
 و پایین انداخت  و گفت  : سرم

 خانوم بزرگ من حرفي ندارم . اگه آقا شادمهر مشكلي نداشته باشن . -
 بزرگ خندید و گفت : خانوم

همیشه اولش زیادي جوش میزنه ولي سریع آروم اون  راضي میشه . شادمهر  -
 میشه .

حرفاي خانوم بزرگ تموم شتتد به  اجازه ي مرخص شتتدن داد . وقتي از  وقتي
ش  و فكر کن  به اتفاقایي که  سته بودم نفس بك اتاق اومدم بیرون انگار تازه تون

وي تقراره توي زندگی  بیفته . حافظ  مثل فیل  به عقب برگشتتتت   به اون روز 
اتاق شادمهر . با بدترین حرفایي که میتونست خوردم کرده بود . یعني میتونست  

سر کن  ؟ هي تو دل  میگفت  " فقط به خاطر خانوم  3 - 2با همچین آدمي  ماه 
بزرگ " میترستتیدم توي این مدت بالیي ستترم بیاد واقعا به اخالقا و رفتاراي 
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نداشت  ولي با اعتماد به حرف  شادمهر هیچ اعتباري نبود . هیچ شناختي ازش
 خانوم بزرگ قدم توي این راهي گذاشت  که معلوم نبود آخرش چي میشه .

از اون چیزي که انتظارش و داشت  کاراي خانوم بزرگ درست شد اواسط  زودتر
مرداد ماه بودی  که شتتتادمهر تاریخ و ستتتاعت پرواز خانوم بزرگ و زنگ زد و 

فتن خانوم بزرگ نزدیا میشد تشویش و نگراني گفت . انگار هر چي به زمان ر
اطر من به خ نبودمن  بیشتر میشد . دل  میخواست بهش بگ  نره . ولي انصاف 

 قید سالمتیش و بزنه .
اون روز به بعد شادمهر اصال به خانوم بزرگ سر نزده بود . این رفتارش من و  از

بیشتتتر میترستتوند . معلوم بود که اون  دوستتت نداره با من زندگي کنه . فقط یه 
روز زنگ زد و تلفني موافقتش و اعالم کرد . یعني انقدر ارزش نداشتتت براش 

ا ه  حرفي داشتتت  که که حضتتوري بیاد بگه ؟ شتتاید قبل از ه  خونه شتتدن ب
 بهش بزن  .

سایل و  1 شادمهر رفتی  تا و سن به خونه ي  سو روز قبل از رفتن خانوم بزرگ با 
لباسام و مرتب کن  . دل  نمیخواست شادمهر به من به چش  یه سربار نگاه کنه 
. من  از حضورم توي اون خونه راضي نبودم . با کیوان و سوسن به سمت خونه 

به بزرگي خونه ي خانوم  هرفتی  . خونه ي نستتبتا بزرگي بود اما ني شتتتادمهر 
گه توهین   باز کرد . شتتتادمهر خونه نبود . دی بزرگ . مرد جووني در و برامون 
شت یعني تا این حد از من بدش میومد ؟! همون مرد جووني که در و  حدي دا

 برامون باز کرده بود به سمت اتاقي رفت و گفت :
 گفتن توي این اتاق وسایلتون و بذارین . شادمهر خان -
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تخت  1کردی  و با سوسن مشبول به کار شدی  . اتاق زیاد بزرگي نبود  تشكري
یه نفره و یه کمد کل وسایل اتاق بود . لباسام و با کما سوسن توي کمد چیدم 
ولي هیچ جایي براي گذاشتتتن کتابام و لوازم آرایشتت  پیدا نكردم . هر چي با 

سن  سایل و کجا جا بدی  به هسو سیدی یچفكر کردی  که بقیه و   . نتیجه اي نر
چاره  تاق روي ه  بچینی  . خوب بی مه رو گوشتتته اي از ا تصتتمی  گرفتی  ه
تقصیري نداشت از کجا میدونست یه دختر میتونه این همه وسایالي مختلف 

 داشته باشه ؟
س کارمون سو شد از اتاق اومدی  بیرون انقدر  ن هول  کرده بود و هي که تموم 

ست  خوب خونه رو دید بزن  . دید زدن  صال نتون میگفت بدو کیوان منتظره که ا
یدی   که رستت نه  به خو قت بهتر موکول کردم .  یه و به  نه رو  و گشتتتن تو خو

تنگ  اشم س تقی  پیش خانوم بزرگ رفت  و کنار تختش نشتتستتت  . دل  بر
تو زندگی  به  محبت کرده بود .  میشتتد بعد از پدر و مادرم تنها کستتي بود که

 خانوم بزرگ پرسید :
 ک  و کسري نداشتي ؟ همه چي رو به راه بود ؟ -
 بله خانوم بزرگ دست آقا شادمهر درد نكنه . -
نگران هیچي نباش من از چشام بیشتر به شادمهر اعتماد دارم . میدون  کاري  -

 .نمیكنه که مادرش و بعدا شرمنده کنه پیشت 
 و پایین انداخت  و زیر لب گفت  : سرم

 دل  براتون تنگ میشه . -
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من  همینطور دخترم . اگه به خاطر این مریضتتي نبود دل  نمیخواستتت برم .  -
االن  که دارم میرم دل  اینجاستتت همش . مرتب باهات تماس میگیرم . نگران 

 بریزه به یه حستتاب کارت وهیچي نباش . به کیوان گفت  ماهانه برات پولي رو 
 بقیه ي مدارك حساب  بهت بده .

 خانوم بزرگ ولي من خودم سر کار میرم . -
میدون  عزیزم ولي کار یه دفعستت شتاید الزمت شتد . من که اینجا نیستت   -

 میرم اون سر دنیا اینجوري خیال خودم  راحت تره .
 نین .ممنون خانوم بزرگ شما همیشه به من لطف میك -
این حرفارو نزن هیچ لطفي در کار نیستتتت هر مادري براي دخترش از این  -

شاید یك  کنار  شادمهر بهت بگ  .  ست  یه چیزي در مورد  کارا میكنه . میخوا
ست . خیلي مهربونه  شه اما هیچي تو دلش نی سخت با اومدن با اخالق تندش 

 ه.. اگه کسي به دلش بشینه خیلي خوب باهاش رفتار میكن
خدا رو شكر که این شازده دل چندان خوشي ه  ازم نداشت پس از این  خوب

 به بعد باید پي دعوا و جر و بحث و به تن  میمالیدم .
شتر وقتا خودتي تو  - سر کاره . پس بی شب معموال  صبت زود تا  شادمهر از 

خونه . پس راحت باش . تو دختر عاقلي هستتتي کاري نكن که دعوا یا حرفي 
ند مزاجه تو که دختر متیني  یاد حاال شتتتادمهر یك  عصتتبي و ت بینتون پیش ب

داره  ستگيماهه برگردم . ولي ب 2 - 1هستي نذار چیزي بشه . من دوست دارم 
نظر دکترا چي باشتته . پس دیگه ستتفارش نكن  مادر هواي همدیگرو داشتتته 

 باشین . تو این مدت خواهرش باش .
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ها رو به  کرده بود . مثل مربي که تیمش و آموزش بزرگ همه ي توصیه  خانوم
میداد و بعد میفرستتتادش وستتط زمین و میگفت حاال برین ببین  چند مرده 
باالخره شتتتادمهرم آدم بود .  حالجین . حرفاي خانوم بزرگ یك  آروم  کرد . 

 ترس نداشت که !
زودي از روز موعود رستتیده بود . دل  گرفت . دوستتت نداشتتت  به این  باالخره

ست بدمش . من  ست  از د ش  تازه پیداش کرده بودم نمیخوا خانوم بزرگ جدا ب
به فرودگاه رفتی  تعجب کردم یعني واقعا  با کیوان  و ستتوستتن و خانوم بزرگ 

بزرگ دل   ومشتتادمهر نمیخواستتت بیاد بدرقه ي مادرش ؟ انقدر از رفتن خان
 داشت  .گرفته بود که دیگه حوصله ي فكر کردن به شادمهر و ن

سایل خانوم بزرگ و داخل بردی   به فرودگاه رسیدی  با کما کیوان چمدون و و
. توي ستتتالن انتظار منتظر اعالم پرواز خانوم بزرگ بودی  . مدام اشتتتا توي 
چشتتام حلقه میزد ولي من اجازه ي پایین اومدن و بهشتتون نمیدادم . ستتعي 

اشتتا  ممیكرد . مدامیكردم خوددار باشتت  . ولي ستتوستتن اصتتال هیچ ستتعي ن
 میریخت و زیر لب حرف میزد :

خانوم بزرگ دل  براتون تنگ میشتته . وابستتته ي مهربونیاتون شتتدم دل کندن  -
برام ستتخته . نكنه برگردین خبرم نكنینا . تا من زندم کاراي خونتون و میكن  . 

 هر چي شد تورو خدا به  خبر بدین . دل نگرونتون  .
 ه سر سوسن کشید و گفت :بزرگ دستي ب خانوم
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شده که میرم  - شده . چیزي ن سه خون  شمات مثل دو تا کا انقدر گریه نكن چ
یه چكاب میشتت  بر میگردم . من که چیزی  نیستتت این بچه ها اصتترار دارن 

 خارجیا معاین  کنن . واال ک  دکتر خوب تو همین ایران خودمون نداری  .
 نگاهي به من که مدام قدم میزدم انداخت و گفت : بعد

مادر یك  آروم بگیر چرا همش راه میري ؟ نگراني از چیزي ؟ به  بگو خوب  -
 . میخواي نرم ؟

که دیدم با قدم زدنام و چهره ي مضطرب  بدتر حال پیرزن و خراب میكن  و  من
 دل نگرونش میكن  روي صندلي نشست  و گفت  :

 یزي نیست خانوم بزرگ . فقط تورو خدا تا رسیدین خبر بدین .نه چ -
 لبخند مهربونش توي صورت چروك خورده اش خودش و نشون داد . دوباره

شدم .  - شماها من  نگران  شین . به خدا از نگراني  شه عزیزم انقدر نگران نبا با
 آروم بگیرین تورو خدا .

گریه هاش تبدیل به هق هق شده بود دیگه . باالخره سوالي رو که خیلي  سوسن
 دوست داشت  از خانوم بزرگ بپرس  و سوسن پرسید :

 خانوم بزرگ آقا شادمهر تشریف نمیارن ؟ -
 بزرگ نگاهي به ساعتش کرد و گفت : خانوم

 چرا گفت از شرکت میاد اینجا . االنا دیگه باید پیداش بشه . -
میومد ؟ چه عجب باالخره احساس کرد در قبال مادرش یه مسئولیتي داره  پس

. 
سر و کله ي شازده پیدا شد خانوم بزرگ و سوسن پشتشون به اون طرف  باالخره

 بود و اولین نفري که دیدش من بودم آروم به خانوم بزرگ گفت  :
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 آقا شادمهر اومدن خانوم بزرگ . -
 بزرگ با ذوق سرش و چرخوند و گفت : خانوم

 کوش ؟ کجاست ؟ -
شاره سرش و نگاه  ا شادمهر کردم خانوم بزرگ با ل ذ ت اومدن پ اي به طرف 

شادمهر  شماش خوند . یه لحظه به  شد از توي چ شق مادري رو می میكرد . ع
حستتودی  شتتد . همچین مادر مهربوني داشتتت و بازم ستتال تا ماه ستتراغش و 

. مگه توي این گذشتتته ي لعنتیش چي بود که انقدر از خانوم بزرگ نمیگرفت 
سید و  شادمهر بهمون ر شدم  دورش میكرد ؟ افكارم و پس زدم و از جام بلند 

 سالم بلندي کرد رو به خانوم بزرگ گفت :
 هنوز پروازتون و اعالم نكردن ؟ -
 نه مادر هنوز منتظرم . -

 گفت : نگاهي به ساعتش کرد و شادمهر
 االنا دیگه باید اعالم کنن . -

رفت و کنار خانوم بزرگ نشست . خانوم بزرگ آروم آروم کنار گوشش  شادمهر
صندلي کنار  شده بودم  سته  ستادن خ حرف میزد و اون فقط گوش میداد . از ای
سوسن و اشبال کردم . هنوزم چشماش باروني بود . هر چي باشه اون بیشتر با 

 ربونیاشخانوم بزرگ بوده و بهش وابستتته تره . من توي همین مدت ک  به مه
خو گرفت  واي به حال ستتوستتن . باالخره پرواز خانوم بزرگ و اعالم کردن . از 
جا بلند شد . اول سوسن و ب و سید . به طرفش رفت  در آ غ و ش گرفتمش 

 . عطر تنش و به ریه هام کشیدم آروم و زمزمه وار کنار گوش  گفت :
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یت قرارت دارم - به شتتتادمهر  زود بر میگردم . ببخش توي این موقع یدم .  م
اعتماد دارم . توام بهش اعتماد کن . گونه اش و ب و ستتیدم و به روش لبخند 

 زدم :
 شما برین نگران هیچي ه  نباشین . -
 لبخند ازم دور شد به سمت شادمهر رفت و ب و سیدش و گفت : با
 مراقب امانتي من باشیا . صحیت و سال  ازت پس میگیرمش . -

 اینكه توي چهرش تبییري به وجود بیاد آروم زمزمه کرد : بدون
 مراقب  . سالم به شادي برسونید . بهمون از خودتون خبر بدین . -

 اي اشا از چشماي خانوم بزرگ چكید خداحافظي کرد و رفت . قطره
شدی  تا هواپیما از رو زمین بلند  دل  گرفت ولي به روي خودم نیاوردم . منتظر 

شادمهر رو  شدی  همگي بیرون رفتی   شه . وقتي از رفتن خانوم بزرگ مطمئن 
 به سوسن گفت :

 با کیوان اومدین ؟ -
 بله شادمهر خان -
 جیبش دسته کلیدي در آورد و به سمت سوسن گرفت و گفت : از
 من دارم میرم شرکت این  کلیداي خونست . -

این مدت نگاهي به  نكرده بود همش طرف صحبتش سوسن بود . خسته  توي
شده بودم از این ندیده گرفتناي مسخرش . باشه بابا فهمیدم ازم خوشت نمیاد 

 . دیگه تمومش کن .
کرد و سوار ماشین شاسي بلند خوشگلش شد و سریع ازمون دور  خداحافظي

شد . به سمت ماشین حرکت کردی  کیوان منتظرمون بود سوار که شدی  انگار 
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دوباره داغ دل سوسن و تازه کرده بودن . دوباره اشكاش جاري بود دستش و تو 
 دست  گرفت  و گفت  :

ونجا بمونه . دوباره بر میگرده سوسن خانوم بزرگ که واسه همیشه نمیخواد ا -
 پیشمون .

 چشاش و با دستمالي که تو دستش بود گرفت و گفت : اشا
به توام وابسته شدم خوب . چجوري برم پیش خواهرم . چجوري تورو با این  -

پستتره تنها بذارم ؟ نمیدون  خانوم بزرگ چه فكري کرده تورو فرستتتاده خونه ي 
کلم  حرف نمیزد . خوب از بي ه  صتتحبتي دق  این . پستتره حتي باهات یه

 میكني که آخه .
این حرف شتتدت گریش بیشتتتر شتتد . راستتت  میگفت واقعا نمیفهمیدم چرا  با

خانوم بزرگ این کار و کرده . با این سن و سال این تصمی  گیري ازش بعید بود 
صدا  س  و پر  شت توي خونه ي خودش میموندم ؟ نف شد میذا . مگه چي می

 رون دادم و گفت  :بی
تورو خدا اینجوري به خاطر من گریه نكن سوسن . من همیشه عادت داشت   -

قدرام  یدم ان با ه  تلفني حرف بزنی  . قول م ند میتونی   ند ت تازه ت هایي .  به تن
ناراحت نیستتت  . حتما خانوم بزرگ یه چیزي میدونستتته . تو نگران نباش . 

. حاال بخند .  نههیچ کاري رو الكي نمیكمیدوني که خانوم بزرگ هیچ وقت 
 سوسن بسه دیگه گریه میگ  بخند .

صنوعي خندیدم . فقط  سوسن به زور لبخندي به لبش آورد و من  با لبخندي م
 خدا میدونست تو دل  چي میگذشت :
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آفرین حاال شد . وقتي بري اونجا چشمت به خواهرت و بچه هاي شیطونش  -
 بزرگ و کال تهران و فراموش میكني من که میدون  .بیفته من و خانوم 

 و گفت : خندید
که خود  - فارو میگي  باز کردي . این حر جا  قدر تو دل   یدوني چ خودت م

 شیریني کني ؟
 خودم و توي ب غ لش جا کردم و گفت  : خندیدم

 دل  برات تنگ میشه سوسن . مواظب خودت باش -
 رم حس کردم .نوازشگرش و روي س دست

 توام مواظب خودت باش عزیزم . -
سایلش و برداره و با کیوان راهي  به سن چمدون و و سو سیدی  قرار بود  خونه ر

همدان بشتته . به خاطر بار و بندیلي که داشتتت خانوم بزرگ قبل از رفتنش به 
 کیوان سپرده بود با سوسن بره .

داشت میرفت دیگه واقعا داشت  احساس تنهایي و ترس میكردم . انگار  سوسن 
تازه باورم شتتده بود که تنها شتتدم . بعد از خداحافظي پر ستتوز و گدازي که 

 داشتی  باالخره با کیوان راهي شد .
بود من  بالفاصتتله به خونه ي شتتادمهر برم . به آژانس زنگ زدم و ماشتتین  قرار

ه ماشتتین بیاد با اتاق  و همه جاي خونه خداحافظي خواستتت  . توي مدتي ک
شت .  شادمهر باغ به این بزرگي ندا شد . خونه ي  کردم . دل  براي باغ تنگ می

 همیشه عاشق باغ و گل و گیاه بودم . با صداي زنگ آیفون و برداشت  :
 بله ؟ -
 شما ماشین میخواستین ؟ -
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 بله االن میام . -
سر جاش آیفون شدم . به  و  شت  و آخرین نگاه و به خونه انداخت  و خارج  گذا

راننده آژانس آدرس و گفت  و خودم به صتتندلي ماشتتین تكیه زدم . خدا کنه بد 
 اخالق نباشه باهام .

کلیدي که شادمهر به  داده بود در خونه رو باز کردم . این بار با نگاه دقیق تر  با
و با حوصتتله تري به خونه نگاه میكردم . حیاط نستتبتا بزرگي داشتتت ولي مثل 
سبز نبود . فقط دو تا باغچه  سر شت و زیاد  خونه ي خانوم بزرگ گل و گیاه ندا

سنگ مشكي بود . یه  مونختي کوچیا کنار در ورودي قرار داشت . نماي سا
لحظه یاد اتاق شادمهر توي خونه ي خانوم بزرگ افتادم اون  همه چیش مشكي 

ماهه بودم توي  3 - 2بود . دل  گرفت ولي چه اهمیتي داشتتت من یه مهمون 
سر کن  . با قدمهاي آروم  ست  این مدت کوتاه و اینجا  شادمهر . میتون خونه ي 

تا پله میخورد و بعد در ورودي  4کردم .  تبه ستتمت پلكان ورودي خونه حرک
خونه جلوي روم قرار داشتتت . در رو باز کردم و داخل شتتدم . دنبال کلید برق 
شن کردم تازه مبلمان و  شت  . توي خونه خیلي تاریا بود . چراغارو که رو میگ
ست  ست مبل توي پذیرایي بود یه د شم  اومد . دو د شیا خونه به چ سایل  و

ستیل و ی ست   همبل ا سی ست مبالي راحتي . تلویزیون و میز ناهار خوري و  د
صوتي رو از نظر گذروندم دنبال پنجره ها میگشت  . عاشق خونه هایي با پنجره 
هاي نورگیر و بزرگ بودم . باالخره پیداش کردم . پنجره ها با پرده هاي ضتتخی  

و پرده هار پوشونده شده بودن . تازه علت تاریكي غیر معمول خونه رو فهمیدم .
کنار زدم نور داخل خونه اومد . پنجره هاي بزرگش باب میل من بود لبخندي 
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به لب آوردم . "باالخره یه نكته ي مثبت توي خونه ي شتتتازده پیدا کردم "روي 
ست   صل بود که بعید میدون شگلي و دیواراي خونه تابلو ها و تابلو فرشهاي خو

س شه اون  مردي به  شادمهر . جلو تر انتخابش کار یه مرد با ردي و بي تفاوتیه 
رفت  آشتتپزخونه ي اپن و زیبایي داشتتتت . هر وستتیله ي برقي که بگي توي 
آشپزخونه بود هر آدمي رو به وجد مي آورد که توي این آشپزخونه آشپزي کنه . 
سفید بود . چه عجب باالخره یه رنگ  شپزخونه ترکیبي از رنگ قرمز و  سایل آ و

. از آشپزخونه بیرون اومدم دري رو که کنار در ورودي  میدشاد توي این خونه د
صال توجهي به این در نكرده بودم  شدم ا خونه بود باز کردم . موقعي که وارد می
صورت مارپیچ  ست  و از پله هایي که به  شتي بود در و دوباره ب سرویس بهدا

که  دووسط سالن قرار داشت باال رفت  . اولین اتاق سمت راست همون اتاقي ب
اون روز با سوسن وسایل  و توش چیدی  و قرار بود از این به بعد اتاق  بشه . در 
ستتمت چب و باز کردم . با دیدن دکور تیره ي اتاق حدس زدم که باید اینجا 
ست  و  سریع در و ب شادمهره  شه . از فكر اینكه اتاق متعلق به  شادمهر با اتاق 

در انتهاي راهرو یه در دیگه بود که  اجازه ي کنجكاوي بیشتر و به خودم ندادم .
بستتته بود به ستتمتش رفت  و در و باز کردم از چیزي که میدیدم دهن  باز مونده 

برابر کتابخونه اي که توي خونه ي خانوم بزرگ بود  3بود . تقریبا میشتتد گفت 
اینجا کتاب داشت . ذوق کرده بودم . شاید میتونست  با اجازه گرفتن ازش چند 

کتاباش و بخون  . عالوه بر کتابخونه ي بزرگي که اونجا قرار داشتتت .  زتایي ا
ست   ش  میخورد . در اتاق و ب سایل ه  به چ میز کار و کامپیوتر و از این قبیل و
سمت اتاق خودم رفت  . هیچ تبییري نكرده بود مثل روزي که چیده بودی   و به 

رو در آوردم و لباس   وستتایل همونجوري یه گوشتته ي اتاق بود . مانتو و شتتال
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راحتي پوشیدم . البته خیلي راحت که نه چون با وجود شادمهر باید قید راحتي 
شلوار و تونیا  ستمون "  رو میزدم . " خانوم بزرگ  با این فكراش کار داده بود د
ساعتي  ست  چه  شدم . نمیدون بلندي به رنگ لیمویي تن  کردم روي تخت  ولو 

س سش  ت میاد خونه . حتي نمیدون شام و خونه میخوره یا نه . یعني من باید وا
غذا بپزم ؟ شتتونه اي باال انداخت  " به من چه مگه من کلفتشتت  ؟ قبل از اینكه 
من بیام کي واسش آشپزي میكرده ؟ " شال  و برداشت  و به طبقه ي پایین رفت  

 ه. در یخچال و باز کردم . همه چي داشتتت . خوشتت  اومد باالخره یه جا آیند
 نگري کرده بود . چه عجب !

به فریزر کردم ستتبزي هاي ستترخ شتتده ي بستتته بندي شتتده ه  توي  نگاهي
یخچال بود . "از یه پستتر مجرد بعیده همچین چیزایي داشتتته باشتته و انتظار 
داشت  االن یخچال و فریزرش پر از غذاهاي آماده باشه . فكر کن مثال شادمهر 

سبزیارو پاك کرده سته تا تا این  ش شته تو  ن سرخ کرده و گذا " از  یزرفربعد 
این فكر خندم گرفت . یهو زدم زیر خنده . شتتادمهر با اون هیبت و اخالق پر 
جذبش فكر کن بشتتینه ستتبزي پاك کنه ! در یخچال و بستتت  . دودل وستتط 
آشپزخونه ایستادم . از یه طرف گرسن  بود و از طرف دیگه میترسیدم دست به 

شام درست کردن گذشت  .  رزده باهام دعوا کنه . از خیچیزي بزن  و دوباره شا
در کابینتارو باز کردم و داخلشون و نگاه کردم همه جور خوراکي توي این خونه 
ست  خیلي راحت مثل خونه ي خانوم بزرگ رفتار کن  .  شد ! ولي نمیتون پیدا می

توم مان از خیر خوراکي هاي خوشمزه ه  گذشت  . به طبقه ي باال رفت  و دوباره
واسه خودم چیزي بخرم بخورم حداقل از گرسنگي نمیرم .  مو پوشیدم " باید بر
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" خیلي بي عقلي بود با وجود اون همه خوراکي و مواد غذایي من برم از بیرون 
چیزي بخرم . ولي خوب چاره چیه دوست نداشت  بدون اجازه ازشون استفاده 

 دید سرم در مي آوردکن  . از شادمهر بعید نبود یهو یه بامبول ج
به محلش آشتتنایي نداشتتت  مجبور شتتدم مستتیر طوالني پیاده برم تا به یه  زیاد

پیتزا با سیب زمیني دادم و منتظر شدم تا  1رستوران فست فود برس  . سفارش 
شدم توي افكار خودم . باالخره که چي ؟ تا کي باید  شه . دوباره غرق  ضر  حا

بي و جلوش آفتا بترستت همش یعني باید از شتتازده  بیام از بیرون غذا بگیرم ؟
نش  ؟ یعني مثل دو تا آدم بالو نمیتونستی  حرفامون و با ه  بزنی  ؟ اصال مگه 
بدون  ؟ پس دلیلي  ثل خونه ي خودم  جارو ه  م فت این خانوم بزرگ به  نگ
 نداره واسه هر کاري ازش اجازه بگیرم . با صداي پسر جووني به خودم اومدم :

 خانوم سفارشتون حاضره . -
 ممنون . -

شده بود . تكلیف  ساك سخ  ستوران زدم بیرون . عزم  را شت  و از ر غذارو بردا
شت  . دوباره با  ساس بهتري دا شن کرده بودم . اح س  و همینجا رو خودم و تر
سر جووني افتادم که اون روز در و برامون  کلید در خونه رو باز کردم . تازه یاد پ

باال انداخت  و وارد خونه  يز کرده بود . ازش خبري نیست کجاست ؟ شونه ابا
شن  بود .  شروع کردم به خوردن . خیلي گ شدم . جعبه ي پیتزا رو در آوردم و 
از صتتبت انقدر استتترس و نگراني داشتتت  هیچ غذایي از گلوم پایین نمیرفت . 

سایل و جمع کردم غذام که تموم شد احساس میكردم یه گاو درسته خوردم . و
ساع سكوت و  9تقریبا نزدیكاي  تو به طبقه ي باال رفت   شب بود . همه جا 

تاریكي بود . االن سریال مورد عالق  و تلویزیون نشون میداد ولي جرات اینكه 
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شین از  صداي ما سرم و گرم کن  .  شت  ترجیت دادم توي اتاق   برم پایین و ندا
شادمهر بود "یا خدا توي حیاط اومد . از پنجره ي اتاق شین  شیدم ما سرك ک   

نار زده  ته بودم و ک جار رف با خودم و ترستت  کلن گار هر چي  مد ؟ " ان یعني او
باره برگشتتته بود . از پنجره داشتتت  نگاش  بودمش بازم تاثیري نداشتتتت و دو
میكردم . از ماشین پیاده شد دراي ماشین و قفل کرد وبا کیفي که تو دستش بود 

 یه شازده ي دقدم برداشت اگه یك  خوش اخالق بود دیگه میشبه سمت خونه 
همه چي تموم . بین موندن تو اتاق  و رفتن پایین دودل بودم . نمیخواستتت  فكر 
کنه توي آداب معاشتترت مشتتكلي دارم ! ولي هر کاری  میكردم پام به طرف در 

ن ینمیرفت . روي تخت  نشتتستتت  و گوشتتام و تیز کردم تا شتتاید صتتدایي از پای
سمت اتاقش میره و بعد صداي  هبشنوم . صداي پاش و حس میكردم که داره ب

بسته شدن در اتاق . نفس  و که از ترس حبس کرده بودم و پر صدا بیرون دادم . 
 خوشحال بودم که سراغي ازم نگرفته . هنوزم جلوش معذب بودم .

هي نزدیا تر  صداي در اتاقش اومد گوشام و تیز کردم . صداي قدماش دوباره
میشد . تقه اي به در اتاق زد مثل فنر از جام بلند شدم دستپاچه شده بودم ولي 
مدام سعي میكردم خودم و آروم کن  . شال  و برداشت  و روي سرم انداخت  به 

سیاهش بود که نظرم و  ايسمت در اتاق رفت  و بازش کردم . اول از همه چشم
 جلب کرد :

 سالم . کي اومدي ؟ -
راحت و خودموني حرف میزد . ولي هنوزم اخماش تو ه  بود . مثل این  چه

 بازپرسا بود .
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 ساعتي میشه . 3 - 2سالم .  -
 خوبه . بیا پایین میخوام باهات حرف بزن  . -
 االن میام . -

باهام چیكار داشت ؟ از پله ها پایین رفت  روي یكي از راحتیا ل  داده بود  یعني
چشماش و بسته بود . انگار حضورم و حس کرده بود بدون اینكه چشماش و  و

 باز کنه گفت :
 بشین . -

بچه ي حرف گوش کني روي اولین مبل راحتي نشتتستتت  . دقیقه اي بعد  مثل
باالخره رضتتایت داد تا چشتتماش و باز کنه . یك  خیره خیره نگام کرد و بعد به 

 حرف اومد :
چرا من باید نقش قی  تورو تو این مدت بازي کن  . اینجور که  سر در نمیارم -

یدم  که از خونتون فرار  19فهم ظت کني  حاف ته پس میتوني از خودت م ستتتال
 کردي !

ست حرف از فرارم بزنه و تحقیرم کنه . با اخماي در  باورم شد دوباره میخوا نمی
 ه  داشت  نگاش میكردم :

رم نه وقتش و . من وقتي از ستتر کار میام عین من نه حوصتتله ي بچه داري دا -
ست نكن .  سر در س  درد شا وا شام بخورم . پس خواه جنازم . حتي یادم میره 

 گوشت با منه ؟
و آروم تكون دادم . بهش یه جورایي حق میدادم از تصتتمی  خانوم بزرگ  ستترم

حتي ناراحت و عصتتباني باشتته . باالخره با وجود من تو خونش اون آزادي و را
 اولیش و نداشت . دوباره به حرف اومد :
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زیادم جلوي من آفتابي نشو . شب که میام خونه دوست دارم آرامش  و داشته  -
باشت  و تنهایی  و . پس ستعي نكن چیزي از زندگی  و تبییر بدي . من نه شتام 

. پس تو خونه  10 - 9خونه میام نه ناهار . از کله ي صتتبت شتترکت  تا ستتاعت 
رو به ه  نزن  چیزيو خودت . هر کار میخواي بكن ولي نظ  و ترتیب  خودتي

. یه خانومي هست که شنبه ها و سه شنبه ها میاد خونه رو تمیز میكنه . اسمش 
 همدمه . هر چي ه  تو یخچال میبیني کار همدمه .

باره خندم  از اینكه فكر میكردم خود شتتتادمهر همه ي ستتبزیارو پاك کرده دو
سعي  شو بگیرم ولي حاال که قیافه ي عبوث و اخمالوش و گرفت  میكردم جلو

ست  خودم و کنترل کن  و خنده  شتر خندم میگرفت . آخرم نتون جلوم میدیدم بی
ماش و بیشتتتر تو ه  کرد و ز زد تو  لي ریزي کردم . حرفش و قطع کرد اخ

 صورت  :
 کجاي حرفام انقدر خنده داشت ؟ -

 کردم و سرم و زیر انداخت  . سكوت
 نه بگو دیگه . بگو من  بخندم . -
 ببخشید یاد چیزي افتادم . -

 و پر صدا بیرون داد و گفت: نفسش
نمیدون  چه قدر اهل آشتتپزي و این برنامه ها هستتتي ولي هر چي خواستتتي  -

مدم واسه خودت درست کن . هر وسیله اي ه  که واسه خونه میخواستي به ه
بگو تا بخره . یه پسر جووني ه  هست که بیشتر حك  نگهباني رو داره اسمش 

 علي به نفعته زیاد باهاش خودموني نشي .
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 چه فكري در مورد من کرده بود ؟ این
 خوب سوالي نداري ؟ -

ید حرفام و بهش  باالخره با یه ؟ من   عزم  و جزم کردم . این فكر کرده بود ک
 میزدم .

اوال ممنون که قبول کردین من بیام اینجا . دوما من خودم  دوستتت نداشتتت   -
بیام اینجا و یه جورایي تو عمل انجام شتتده قرار گرفت  . پس خوشتتحال میشتت  
توي این مدت به جاي اینكه به من به چشتت  ستتربار نگاه کنین به چشتت  یه 

ست به  نگاه کنین . من خودم به خاطر خانوم بزرگه که این  . پس دلیلي مجادو
 نمیشي شما به هر دلیلي که دلتون خواست به من توهین کنین .

سرد به  تازه صورم خون شماش نگاه کردم . بر عكس ت سرم و باال گرفت  و تو چ
 مبل ل  داده بود و به من خیره شده بود .

 خوب سخنراني خانوم تموم شد ؟ -
 .میخواست پاش  و یه مشت بكوب  پاي چشمش  دل 

 بله دیگه حرفي ندارم . -
 میتوني بري تو اتاقت . -

تلویزیون و برداشتتت و روشتتنش کرد . من  از جام بلند شتتدم و بدون  ریموت
 حرف دیگه اي به اتاق  پناه بردم .

روز از اقامت  توي خونه ي شتتادمهر گذشتتت . صتتبحا  3هیچ برخوردي  بدون
تقریبا یه ستتاعت خاص با ه  از در میزدی  بیرون ولي حتي تعارف نمیكرد که 
منو برستتونه . من  همچین توقعي ازش نداشتتت  . خانوم بزرگ از وقتي رفته بود 

باهاش حرف زده بود باري که  باهام تماس گرفته بود آخرین  بار  به نظرمدو   م 



wWw.Roman4u.iR  102 

 

عصر بود که تلفن خونه ي شادمهر به  6یك  مشكوك میومد . ساعت حدوداي 
 صدا در اومد به سمت تلفن رفت  :

 بله بفرمایید ؟ -
 شمی  خودتي مادر ؟سالم عزیزم -

 شدم با ذوق جوابش و دادم : خوشحال
 . سالم خانوم بزرگ خوبین ؟ نمیدونین چقدر دل  واستون تنگ شده -
به ؟  - من  همینطور عزیزم . همش دل  پیش توئه . تو خوبي ؟ شتتتادمهر خو

 اوضاع رو به راهه ؟
 بله خانوم بزرگ ه  من خوب  ه  آقا شادمهر . اوضاع  خوبه . -
 خدارو شكر همش نگران  نكنه شادمهر باهات بد برخورد کنه . -
شادمهر خیلي به  لطف  - شین آقا  شادي نگران نبا کردن . از خودتون بگین . 

 خانوم خوبن ؟ اوضاع قلبتون چطوره ؟ دکترا چیزي نگفتن ؟
 شادي ه  خوبه کنار دست  نشسته سالم میرسونه . -
 سالم برسونید بهشون -
ضافه تر از دکتراي ایران به  نزدن . همون  - شي . واال دکترا حرف ا سالمت با

  من و این همه راه تا اینجا کشتوندن . توي حرفا و همون تشتخیصتا . الكي ه
 ایران  میشد عمل کرد .

 اس  عمل رنگ  پرید : از
 عمل ؟ چه عملي خانوم بزرگ ؟ -
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شه .  - شان ببینن چي می شمی  جان . حاال هنوز فعال منتظر آزمای شو  نگران ن
 ولي گفتن شاید احتیاج پیدا کن  به عمل قلب باز .

 بزرگ . تورو خدا مواظب خودتون باشین . کي قراره عمل شین ؟واي خانوم  -
گفت  که فعال معلوم نیستتت دخترم . شتتاید اصتتال عمل  نكنن . نگران نشتتو  -

 الكي مادر .
 آخه مگه میشه نگرانتون نباش  ؟ -
موندن و رفتن دستتت خداستتت . اگه خدا بخواد موندنی  اگرم نخواد رفتني  -

 میش  .
سال باالي  - صد  سایتون  شالله  خانوم بزرگ نزنین این حرفارو . خدا نكنه . ای

 سر ما باشه .
 حقیقته دخترم . شادمهر کجاست ؟ -
 شرکته -
 چیكار میكنه ؟ رفتارش باهات چجوریه ؟ تبییري کرده ؟ -
 نظرم سواالش یك  بي ربط بود مثال چه تبییري باید میكرد ؟ به
ن خوبه . همین که من و توي خونشون نگه داشتن من ممنون  ازشون رفتارشو -
. 

 از خداش باشه دختر گل  و سپردم دستش . -
 شما لطف دارین به من خانوم بزرگ . -
حقیقت و میگ  مادر تعریف الكي که نیستتت . شتتمی  جان مادر من باید  -

 باهام ؟دیگه برم دوباره باهات تماس میگیرم . کاري نداري 
 نه خانوم بزرگ مواظب خودتون باشین به همه سالم برسونین -
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 میب و سمت عزیزم . به شادمهرم سالم برسون خداحافظت -
 خداحافظ . -

به  انگار با خانوم بزرگ انرژي مضتتتاعف گرفته بودم . ولي  بعد از حرف زدن 
 مت اتاق  رفت  .نظرم یه جوري میومد . شونه هام و باال انداخت  و به س

زندگی  روي روال همیشتتگي و معمولش افتاده بود . صتتبت تا عصتتر که  دوباره
شتترکت بودم و عصتتر ه  که میومدم تهیه ي یه غذاي ستتتاده رو میدیدم و 
صري  سر و کله میزدم و بعد غذاي مخت ساعتي با کتابام  سام  سر در ست   ش مین

ستتریال مورد  9ستتاعت  . بعد 9میخوردم و دوباره درس میخوندم تا ستتاعت 
ه  وستتایل  و جمع میكردم به اتاق  میرفت  . فقط  10و میدیدم . قبل از  عالق 

شنیدم . کل رابطه ي ما توي اون خونه  شدن در اتاقش و می سته  صداي باز و ب
صتتبت بخیر گفتنامون بود . اون  از رو اجبار . از اون شتتبي که با ه  حرف زده 

 ازش ندیده بودم .بودی  دیگه تحقیر و توهیني 
سي به بدن   مثل شدم . کش و قو ساعت از خواب بیدار  هر روز دیگه با زنگ 

ش  معموال  سمت حموم رفت  . براي اینكه موقع حموم رفتن راحت با دادم و به 
شته  شادمهر ندا ساعت و کوك میكردم که برخوردي با  صبت هاي خیلي زود 

ا شدت ر بد هباش  . وقتي دوش گرفتن  تموم شد . داشت  حول  و تن  میكردم ک
سیده اول  شادمهر با قیافه ي خواب آلود و تر شیدم  سیدم جیبي ک شد . تر باز 
زل زد به من و بعد ستترش و گردوند طرف دیگه . ستتریع حول  و جمع کردم و 

 کاله حول  و روي سرم انداخت  :
 تو این موقع صبت اینجا چیكار میكني ؟ -
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صباني بكارم بود . با اخماي تو ه  گفت  شدم در و یهو باز کرده بود حاال طل ع
: 

شما چرا یهو وارد  - شت  دوش میگرفت   من اینجا چیكار میكن  ؟ من اینجا دا
 شدین ؟

 برگردوند و گفت : روشو
ببخشتتید تو خونه ي خودم  باید براي ورود به همه جا اجازه بگیرم ؟ عجب  -

 گیري کردیما .
وما تنها ساعتي که صبت ها فكر نمیكردم کسي اوال روتون و اون ور کنین . د -

صبت دوش  شه این موقع  ساعت بود . من همی شه همین  مزاح  دوش گرفتن  ب
 میگیرم
محوي که روي صورتش بود با حرف من تبدیل به خنده شد . چه عجب  لبخند

یه بار خندش و دیدم . سرش و چرخوند یه طرف دیگه . از خندیدنش به حرف  
 عصباني تر شدم :

 ببخشید میشه بگین کجاي حرف  خنده داشت ؟ -
!  ندهبراش خنده دار ترین جوك و تعریف کرده بودم یهو قاه قاه زد زیر خ انگار

نه مثل اینكه این  صبت ها یه جورایي سیماي مخش قاطي پاطیه ! سعي میكرد 
جلوي خندش و بگیره اما موفق نبود و دایما نیشتتش باز میشتتتد . یه لحظه به 
عقلش شا کردم . یه چیزیش میشد این  . نه به شبا که با یه من عسل  نمیشد 

 باز میكرد :خوردش نه به صبت ها که هر چي بهش میگفتي نیشش و 
 حرفت اصال خنده دار نبود -

 خودش و نگه دار و دوباره خندید . عصبانیت  بیشتر شد : نتونست
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تا صتتبح  اینجا وایستتی  شتتما میخواین بخندین ؟! برین کنار من میخوام رد  -
 ش  .

شت در قای  کردم و دوباره  سرش و گردوند دوباره طرف  و کنار رفت خودم و پ
 فت  :بهش گ

 سرتون و اون طرف بگردونین . -
ش  زد زیر خنده . وا  انگار دوباره همون جوك خنده دار و براش تعریف کرده با

یادم باشتته آدرس یه روانپزشتتا و براش بگیرم . به خانوم بزرگ  بگ  شتتازده 
پستترش از دستتتت رفته ! با این خنده ها دیگه بهش نمیومد که شتتتازده یخي 

شت  که به روزا سمي روش میذا  ونشخند يصداش کن  باید فكر میكردم یه ا
بیاد ! ستترش و برگردوند و من به حالت دو از کنارش گذشتتت  و به اتاق  رفت  . 

شدم . دختره ي بي حیا  سیدم متوجه عمق ماجرا  ساعت  1تازه وقتي به اتاق  ر
که  کل میكني ؟ اون  کل  هاش  با با حوله وایستتتادي داري  جلو پستتر مردم 

ر کارت . با این فك این اهمینجوري دیدش رو تو خرابه دیگه بدترش کردي که ب
لب و لوچ  آویزون شد . با بي حوصلگي بلند شدم تا لباسام و بپوش  . مانتو و 
مقنعه ي مشتتكي با شتتلوار جین آبي انتخاب کردم . روي زمین کنار وستتایل 
آرایش  نشست  . همینجوري که آرایش مالیمي میكردم به در و دیوارم بد و بیراه 

خونه یه دوشتت  بگیرم . خانوم بزرگ خدا پدر و میگفت  " دیگه میترستت  تو این 
سرت  سر دنیا پیش دخترت من و با پ مادرت و بیامرزه خودت راحت رفتي اون 
اینجا تنها گذاشتتتي . آخه این انصتتتافه ؟ اه این اتاق  که یه آینه و میز آرایش 
سه خودم یه میز آرایش بخرم .  سابي نداره . با حقوق بعدی  باید وا ست و ح در
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پررو پررو تو چشتتتام زل زده قاه قاه به ریش من میخنده ! نه به اون بد  پستتره
باور کن  ؟ ولي خیلي  به این خنده رو بودن صتتبحش ! کدومو  نه  اخالقیاش 
شازده ي  شد همون  شد وقتي میخندید ته دل آدم قنج میرفت ! می شگل می خو

صبحي . حاال بگو چجور سر  شمی  بس کن تورو خدا  باز  يهمه چي تموم . 
 روت میشه تو چشماش نگاه کني ؟ "

که تموم شتتد کیف  و برداشتتت  و آروم در اتاق و باز کردم ستترم و از در  غرغرام
ست که گردوندم  سمت را سرم و به  شت  اطراف و میپاییدم  کرده بودم بیرون دا

 دیدم با حوله و همون قیافه ي همیشگیش جلوم وایساده :
 منتظر چیزي هستي ؟ -
فنر از جام پریدم . مطمئن بودم از خجالت ستترخ شتتدم . " بیا این  دومین  ثلم

 سوتي ! خدا آخر و عاقبت سومیش و به خیر کنه " سرم و انداخت  پایین :
 نه نه داشت  میرفت  سر کار -
 کي باید اونجا باشي ؟ -
 صبت 9 -
 7:30االن که خیلي زوده تازه ساعت  -

قا پاي من  از این شتتتاستتي بلند خوشتتگالستتتت ! دیگه  آ فكر کرده بود زیر 
نمیدونستتت باید با تاکستتي این همه راه و برم تازه باید فكر ترافیا و اینكه آیا 

 تاکسي گیرم بیاد آیا نیادم میكردم . نفسش از جاي گرم در میومد
 اگه دیر برم ترافیا میشه ماشین  گیرم نمیاد -

 ار تكون داد و گفت :و دو سه ب سرش
 تا تو بري پایین من  حاضر میش  . -
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و به من کرد و به سمت اتاقش رفت . از تعجب چشمام گرد شده بود .  پشتش
این امروز چشتتته ؟ چیزي تو ستترش خورده ؟ نه به روزایي که جواب صتتبت 
 بخیرم  به زور میداد نه به االن که فداکار شتتده ! بابا اصتتال شتتاید نمیخواد

شته دا باهامبرسونتت . البد کارت داره حاال . آخه چه کاري میتونه سر صبحي 
ضیه ي  شه ؟ مگر اینكه بخواد راجع به رنگ حول  حرف بزنه . با یاد آوري ق با

 صبت دوباره خجالت کشیدم . خاك بر سرت شمی  چقدر بي حیا شدي .
بدتر از خانوما چقدر حاضتتر شتتتدنش طول  رفت  پایین و منتظرش موندم . 

شلوار نوك مدادي و بلوز سفید  میكشید . باالخره شازده پیداشون شد . کت و 
ستش بود . بدون اینكه نگاهي به  ش  تو د شكی سونت م سام شیده بود کیف  پو

 من بندازه گفت :
 بری  . -

! نكنه خانوم بزرگ همین تبییرات  ؟ کجا بری  ؟ تشتتریف داشتتتین حاال جان
جناب شتتازده رو پیش بیني کرده بود ؟ با چشتتماي گشتتاد شتتده مثل جوجه 

 دنبالش راه افتادم .
ماشین شد و روشنش کرد من همینطور عین این آدماي مسخ شده یه جا  سوار

صندلي جلو رو انتخاب  شین  . دودل بودم  ست  کجا ب ستاده بودم . نمیدون وای
صتتندلي عقب و . مثل اینكه صتتبر کردن کالفش کرده بود . در جلو رو کن  یا 

صمی  گیري رو برام راحت کرد  شكر کردم که ت برام باز کرد . توي دل  از خدا ت
ضطراب  ست کنارش . یه ا شدم . اون  در شینش می سوار ما . اولین بار بود که 

 ون میداد .خاصي داشت  . باالخره واسه اولین باري بود که به  روي خوش نش
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نمیخواستتت  خرابش کن  . یه جورایي میترستتیدم که این خوش اخالقیاش زود 
از رو شمشیر ببندی  یك  با ه    تموم شه . دوست داشت  به جاي اینكه براي ه

شه . حداقل  ست  با شه   نمیخوام دو شی  . حاال نمیخوام برادرم با مهربون تر با
یه گه . توي  مدی به وجود ه بذاری   با ه  زندگي میكردی  ولي  احترام  نه  خو

 همش تنها بودی  جفتمون . حتي کوچكترین صحبتي با ه  نمیكردی  .
 ماشین و روشن کرد آهنگ مالی  و قشنگي پخش میشد : پخش

 ببض و دلسردي تو بي اندازه همدردي کنار
 روزایي که میمردم تو با من زندگي کردي تو
 از حرفام رنجیدي ولي حال  رو فهمیدي تو
 اوج هق هق  بودم به من لبخند بخشیدي تو
 عمره فكر دریام و تو این مرداب سرگردون یه

 رویام و میسپارم به  دریا رو برگردون بهت
 از آهنگ ل ذ ت میبردم که به حرف اومد : داشت 

 چه ساعتي کارت تموم میشه میري خونه ؟ -
 5ساعت  -
سي ؟  - شرکت میري خونه ؟ منظورم اینه که با اتوب و س ؟ تاک چجوري از 

 آژانس ؟
توهمیه ها انگار من رییس شرکت بودم که با آژانس برم و بیام ! اونجوري  شازده

 که کل حقوق  و باید میدادم واسه رفت و آمد :
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ساعت  - شه و راس  ستگي داره اگه زود کارام تموم ب شرکت بیام بیرون  5ب از 
شده  شه و هوا تاریا  شده با صبر میكن  با اتوب و س میام خونه ولي اگه دیر 

 باشه با تاکسي میام که زودتر برس  خونه .
 و به نشونه ي تایید تكون داد و گفت : سرش

چرا با کیوان نمیري ؟اون که فعال بیكار توي خونه ي مامانه ؟ ماشتتین  که  -
 هست

 ن راننده ي خانوم بزرگه راننده ي من که نیست .او -
ولي االن که مامان ایران نیستتت . کیوان  که بیكاره . بهتر از اینه که تنها رفت  -

و آمد کني اون  با اتوب و س و تاکستتي که معلوم نیستتتت چه آدمایي توش 
 هستن !
شتر از  تعجب شت  انقدر  10کرده بودم . حرفاش بی شده بود ! عادت ندا کلمه 

طوالني مدت طرف صتتحبتش قرار بگیرم . نمیفهمیدم چرا انقدر رفت و آمد 
 من یهو براش مه  شده !

 ممنون اینجوري که خودم برم و بیام راحت ترم . -
 تو ه  رفت و گفت : اخماش

 هر جور خودت راحت تري . -
شرکت  یهو سیر هیچ حرف دیگه اي نزد . جلوي  شد ؟! تا آخر م چرا اینجوري 

 توقف کرد :
 ممنون . لطف کردین منو رسوندین . -

 اینكه نگاهي به من بندازه گفت : بدون
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 کارت تموم میشه ؟ 5گفتي ساعت  -
 بله چطور ؟ -
 هیچي همینجوري . خداحافظ -
ماشین پیاده شدم گازش و گرفت و رفت . یهو جني شد . داخل شرکت رفت   از

. از جایي که با ماشین اومده بودم خیلي زودتر از معمول رسیدم . در شرکت و 
باز کردم ستتكوت بود و ستتكوت . کیف  و روي صتتندلی  گذاشتتت  قاستت  آقا 

ر آب رو پ ريکتآبدارچي شرکت  نبود . دل  چاي خواست . به آبدارخونه رفت  و 
کردم . شتتعله رو روشتتن کردم و منتظر موندم که جوش بیاد .امروز واقعا چه 
بالیي سر شادمهر اومده بود ؟ یهو انقدر تبییر ؟ یه شبه ؟ چیزي شده بود یعني 
؟ نكنه این آرامش قبل از طوفان بود ؟خدا به خیر بگذرونه . کتري جوش اومد 

ضر  شدم تا حا . باید به خانوم بزرگ بگ  این رفتار  شهچاي دم کردم و منتظر 
سوخته گفته  شاید دلش  سه چي بگ  ؟ زیادي بزرگش نكن .  شادمهر و ؟ نه وا
چاي  قانع کردم .  با این حرف  گار خودم و  بذار ببرمش ستترکار . ان امروز و 
ریخت  و پشتتت میزم برگشتتت  . کتاب درستتی  و از کیف  در آوردم و تا قبل از 

سمانه باعث ساعت کاري یك  درس ب صداي  سرم توي کتاب  بود که  خون  . 
 شد سرم و باال بگیرم :

 چي شده خانوم سحر خیز شده ؟ زود اومدي شرکت ؟ -
 اوال سالم . دوما امروز زود رسیدم دیگه . چاي میخوري ؟ -
 سالم به روي ماهت به چشمون عسلیت . شعر جدید گفت  شمی  . -
 خالقیتاي مسخرت  سمانه ! نگفتي چاي میخوري ؟مرده ي این  -
 اگه تازه دمه بریز -
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 آره االن دم کردم . -
سمانه حرف بزن  و از  براش ست با  شش برگشت  . دل  میخوا چاي ریخت  و پی

رفتاراي امروز شادمهر بگ  تا ببین  نظر اون در این مورد چیه ولي سمانه هیچي 
عني خودم اینجوري راحت تر بودم که بهش نگ  . از زندگي من نمیدونست . ی

قبول کرده . به  وفقط میدونستتت که پدر و مادر ندارم و خانومي ستترپرستتتی  
سمانه که چهره ي دودل  صحبت دارم .  ساس میكردم نیاز به یه ه   شدت اح

 من و دید گفت :
 چیه ؟ چي شده ؟چیزي میخواي بگي ؟ -
 المممم  . . . . سمانه یه سو -
 بپرس -
ببین اگه یكي باشتته که ازت بدش بیاد بعد همش باهات بد اخالق و ستترد  -

شه تو چه  شه و رفتارش باهات بهتر ب شبه از این رو به اون رو  شه یعد یهو یه  با
 فكري میكني ؟ یعني چرا اینجوري شده ؟

ینتون افتاده ببستگي داره این طرف چه نسبتي باهات داشته باشه و چه اتفاقي  -
 باشه که باعث شده باشه اون مهربون بشه . حاال کي هست این طرف ؟

 نمیخواست بهش حرفي بزن  : دل 
 یه بنده خدایي . زیادم مه  نیست البته مرسي . -

 یه لنگه ي ابروش و باال انداخت و با قیافه ي مشكوك گفت : سمانه
 خواهش میكن  . -
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بود وستتایل  و  5آخر وقت دیگه ستتعي کردم به چیزي فكر نكن  . ستتاعت  تا
جمع کردم و از شرکت زدم بیرون . حوصله ي اینكه واسه ي اتوب و س صبر 
کن  و نداشت  کنار خیابون وایستادم تا با تاکسي به خونه برم . پرشیاش مشكي 

 : سیدجلوي پام وایستاد بوق زد توجهي نكردم صداي راننده به گوش  ر
 خانوم صدري . -

 و برگردوندم . این که صیادي بود اینجا چیكار میكرد ؟ سرم
 بله آقاي صیادي ؟ -
 خونه تشریف میبرین ؟ -
 بله -
 میخواین تا یه مسیري برسونمتون ؟ -

کلمه اي از دهن  خارج نشتتده بود که ماشتتین شتتادمهر و دیدم که جلوي  هنوز
 ماشین صیادي توقف کرد و از ماشین پیاده شد . شادمهر جلو اومد :

 به سالم آقا ساسان گل . چطوري پسر ؟ -
 خندید و گفت : صیادي

 ما که هستی  شما ستاره ي سهیلي -
 اختیار دارین . چي شده ؟ -
خانوم صتتدري داشتتتن تاکستتي میگرفتن گفت  تا یه جایي که ه  مستتیری   -

 برسونمشون .
 دستت درد نكنه ساسان جون من دیگه خودم و رسوندم . -

 به من کرد و گفت : رو
 خیلي دیر کردم ؟ گفت  که یه ذره وایسي من خودم و میرسون  . -
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سرم در نیاوردم ؟ همونجوري مات  این شاخ رو  شت چي میگفت ؟ خدایا  دا
 داشت  نگاش میكردم که گفت :

 شمی  تو برو تو ماشین من با ساسان کار دارم . -
ساسان خداحافظي کردم و با دنیایي از سوال توي ماشین شادمهر نشست  .  از

شین اومد  صیادي حرف زد و بعد به طرف ما شد . جرات دقیقه اي با  سوار   .
 پرسیدن هیچ سوالي رو نداشت  .

 نظرم یك  دستپاچه بود . تا حاال اینجوري ندیده بودمش : به
 این ورا کار داشت  زود کارم تموم شد گفت  یهو بیام دنبال تو -
 ممنون راضي به زحمت نبودم خودم میرفت  . -

عذب بودم .  جوابي نارش م گاه میكرد . ک نداد . فقط جلوش و ن به حرف  
احستتاس میكردم نفس ک  آوردم . شتتیشتته رو دادم پایین تا یك  هوا بخورم . 

 دوباره به حرف اومد :
 به کیوان گفت  از فردا بیاد دنبالت . -
 چرا ؟ -
 چرا ؟ آخه چرا داره ؟ اینجوري کیوان  بیكار نمیمونه . -

داشتتت فكر بیكاري کیوان و میكرد ! دلخور صتتورت  و به ستتمت پنجره  پس
برگردوندم . دوست نداشت  ضعیف باش  و حتي واسه کوچكترین رفت و آمدم 
صال به چه جراتي توي  ش  . ا ست م س تقل با شه . دل  میخوا یكي کنارم با

 دافر رفت و آمد من دخالت میكرد ؟ همین امروز به کیوان زنگ میزن  و میگ 
 نیاد .
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خونه من و پیاده کرد . منتظر بودم با من به داخل خونه بیاد ولي از ماشتتین  دم
 پیاده نشد :

 مگه نمیاین داخل ؟ -
 نه باید برگردم شرکت خداحافظ -
 خداحافظ -

چرا امروز انقدر عجیب شتده ؟ اگه نمیخواستت بیاد خونه پس واسته چي  این
 این همه راه توي ترافیا من و گذاشت خونه ؟

شام  انقدر صله ي  صبت تا حاال فكر کرده بودم که مبزم داغ کرده بود . حو از 
درست کردن نداشت  . با بي حالي کتاباي درسی  و آوردم و جلو تلویزیون روي 

شتتدم . یك  میخوندم یك  استتتراحت میكردم . اصتتال حس درس  زمین ولو
 برنامه اي یچخوندن و نداشتتت  . کتابارو بستتت  و تلویزیون و روشتتن کردم . ه

نظرم و جلب نكرد . چقدر دل  براي سوسن تنگ شده بود تصمی  گرفت  زنگي 
بهش بزن  . بعد از چند تا بوق خواهرش ستتروناز گوشتتي رو برداشتتت بعد از 

 ل پرسي معمولي گوشي رو به سوسن داد :احوا
 بله ؟ -
 سالم سوسن -
 اي قربونت برم شمی  جون تویي عزیزم ؟ دل  برات لا زده بود -
آره میدون  بي معرفت رفتي پیش خواهرت نه زنگي میزني نه سراغي میگیري  -

 . انگار نه انگار که اصال شمیمي وجود داره .
 قربونت برم . باور کن همش به یادت  . خوبي ؟ چه خبر ؟نگو اینجوري  -
 خوب  مرسي . خبري نیست . دل  یهو هوات و کرد گفت  بهت زنگ بزن  . -
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من  االن تو فكرت بودم دل به دل راه داره عزیزم . از خانوم بزرگ خبري داري  -
 ؟
 ست کي برگرده .آره تازگیا باهاش حرف زدم حالش خوبه ولي هنوز معلوم نی -

 نمیخواست به سوسن حرفي از عمل بزن  و نگرانش کن  . دل 
خوب خدا رو شتتكر . اونجا راحتي ؟ این پستتره که باهات بد رفتار نمیكنه ؟  -

 اصال کجاست االن ؟
آره راحت  . نه کاري به کار ه  نداری  . هر کي زندگي خودش و داره . االن  -

 شرکته .
شه ولي شمی   - شته با سرش اعتماد دا جون حاال هر چقدرم خانوم بزرگ به پ

هر چي باشه یه پسر مجرده . میدون  که خودت بهتر همه چي رو میدوني ولي 
 حواست جمع باشه . شبا میخوابي در اتاقت  قفل کن .

 سوسن انقدر نگران نباش . این با من به زور دو تا کلمه ه  حرف میزنه . -
 گفت  البته به استثناي امروز !دل   تو
 باشه مادر باالخره جوونه . توام ماشالله خوشگلي . -
 چش  حواس  به همه چي هست . نگران نباش -
 انشاالله زودتر خانوم بزرگ برگرده که همه چي رو به راه بشه مثل اولش . -
 امیدوارم . خوب سوسن از خودت بگو چیكارا میكني ؟ -

که با ستتوستتن حرف زدم از محیط اطراف  فارغ شتتده بودم . همیشتته از  دقایقي
شي و قطع کردم . نگاهي به  سن ل ذ ت میبردم . باالخره گو سو حرف زدن با 
کتابام انداخت  امروز حس درس خوندن نبود . وستایل  و جمع کردم و به اتاق  
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تاد یه شادمهر اف رکابردم . داشت  دوباره برمیگشت  پایین که چشم  به در اتاق 
حستتي قلقلك  میداد که برم و نگاهي به کتاباش بندازم ولي از طرف دیگ  یه 
حستتي خاطره هاي گذشتتته رو به  یاد آوري میكرد و مانع رفتن  میشتتد ولي 
عت توي راهرو  به ستتتا گاهي  كاوم برنده شتتتد . اول ن آخرش اون حس کنج

! آروم در اتاق و باز کردم  ادبیکه شادمهر  10بود . حاال کو تا  7انداخت  ساعت 
باره از دیدن اون همه کتاب به وجد اومدم . نگاه  رو کتابا ستتر میخورد .  دو
شق این کتاب و  شه عا شت  . همی کتاب بر باد رفته رو از توي کتابخونه اش بردا
شخصیت اسكارلت بودم . با صرف نظر از بدجنسیایي که به اطرافیانش میكرد 

داشت حداقل براي من که اینجوري بود . براي  نيشتولي شخصیت دوست دا
چندمین بار غرق خوندنش شتتدم . زمان و یادم رفته بود . یه لحظه از شتتنیدن 
صداي ماشیني توي حیاط به خودم اومدم . سریع کتاب و بست  و هول هولكي 
توي کتاب خونه گذاشتتت  خواستتت  برم که دستتت  خورد به کتابا و چند تاش 

ن . هول کرده بودم . مگه ستتاعت چند بود ؟ چقدر زود اومده ریخت روي زمی
بود چرا من متوجه گذر زمان نشدم  10بود نگاهي به ساعت اتاق کردم ساعت 

. با عجله داشتتت  کتابارو جمع میكردم و داخل کتابخونه میذاشتتت  که صتتداي 
شدم تا  ساکت  شیدم و  ست از جمع کردن کتابا ک شنیدم . د شو روي پله ها  پا

حضورم توي اتاق کارش نشه . یكي از کتابا که کج شده بود از کتابخونه  هوجمت
ست  و زیر لب به  شمام و ب صداش توي اتاق پیچید چ شد روي زمین و  پرت 
خدا  خدا  یاره . همش  جا ب حال  و  یاد و  که ب بد و بیراه گفت  االن بود  خودم 

یومد کار م تاقا میكردم که صدارو نشنیده باشه ولي با صداي پایي که به سمت
فهمیدم این بار خدا به دادم نرستتیده و توي بد دردستتري افتادم چشتتمام و باز 
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کردم و با وحشتتت به در اتاق خیره شتتدم دستتتگیره ي در تكوني خورد و در باز 
 شد

روي شتتادمهر خشتتا شتتد . همونجوري که کتابا تو دستتت  بود زل زده  نگاه 
بودم . لعملش  ظر عكس ا ت من بهش .  تاق و  بودم  توي ا مد  آروم آروم او

شد  همینجوري به کتابایي که ریخته بود زمین نگاه میكرد . از توي چهرش نمی
هیچي رو خوند . االن ناراحت بود ؟ عصباني بود ؟ آروم بود ؟ خوشحال و که 

 مطمئن  نبود !
 و از روي کتابا گرفت و به چهره ي وحشت زده ي من خیره شد : نگاهش

 اجازه گرفتن خوشت نمیاد نه ؟کال از  -
دهن  و به زور قورت دادم . اگه کلمه اي میگفت میزدم زیر گریه . پر ببض  آب

بودم . دستام شل شده بود . احساس میكردم هیچ جوني واسه نگه داشتن کتابا 
دیگه ندارم . کتاباي تو دستم  سر خورد و افتاد روي بقیه ي کتابا . با دیدن این 

ض  صحنه مطمئ ساله  ترکیدن بودم دیگه کتا و خوردم . بب و مثل دختراي دو 
سیدم و  شت تر شده بود . قدمي به طرف  بردا زدم زیر گریه . چهرش متعجب 
عقب رفت  . دستتتاش و توي جیب شتتلوارش کرد و آروم نگاه  میكرد . من  

شه  شت  . یه گو ین عجرات اینكه کتابارو جمع کن  یا از اون اتاق فرار کن  و ندا
میكردم . بعد از چند دقیقه اي که گریه کردم و  یهبچه یتیما وایستتاده بودم و گر

ستمالي از توي جیبش  شدم . د ساکت  اون همینجوري آروم نگام کرد باالخره 
 در آورد طرف  گرفت و گفت :

 بیا دختر کوچولو اشكات و پاك کن . -
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 و با اکراه از دستش گرفت  دوباره گفت : دستمال
اینجوري که تو گریه کردي هر کي ندونه فكر میكنه من اینجا دارم میزنمت  -

 یا بهت بد و بیراهي چیزي گفت  ! این گریه چي بود االن ؟
و پایین انداخت  . از حرکت بچه گانه ي خودم حرص  گرفته بود . سكوت  سرم

 کردم .
 زبونت  گربه خورده ؟ -
 اتاق کارتون شدم ببخشید بدون اجازه وارد -
 بي اجازه جایي رفتن که کار همیشگیته ! یه چیز جدید بگو . -
 من فقط میخواست  کتابارو ببین  حوصل  سر رفته بود . -

تا از کتابارو از روي زمین برداشتتت و توي کتابخونه گذاشتتت و این بار  چند
 بدون اینكه نگاهي به  بندازه گفت :

 خوندن و دوست داري ؟انقدر کتاب  -
شنیدن این سوال انگار اصال یادم رفته بود که چه آبرو ریزي راه انداخته بودم  با

 چند دقیقه پیش پر هیجان گفت  :
عاشق کتاب  . از وقتي بچه بودم کتاب میخوندم . خودم نمیتونست  بخرم ولي  -

 همیشه دختر خال  کتاباش و به من میداد که بخون  .
سمت  و دوباره نگاهش روي من ثابت شد " شمی  جلو دهنت و بگیر .  گشتبر

 زیادي داره براش توضیت میدي " سرم و دوباره پایین انداخت  .
 خوب حاال چي میخوندي ؟ -
 برباد رفته -
 تا حاال نخونده بودیش ؟ -
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باره که حتي  دو لت زده بودم  جا قدر خ با شتتتد . ان تا مشتتبول جمع کردن ک
 نمیتونست  برم کمكش . از یه طرف  مبهوت این برخوردش بودم

چرا چند باري خونده بودمش ولي کتاب قشنگیه دوستش دارم . هر چند بارم  -
 که بخونمش سیر نمیش  ازش .

شت و کتاب ب آخرین شوکتابارو ه  داخل کتاب خونه گذا ن ر باد رفته رو از بین
 برداشت . ورقي زد و به طرف من گرفتش .

 میتوني ببري بخونیش -
خوشتتحال شتتده بودم که اجازه داده کتابشتتو بخون  . با هیجان کتاب و  خیلي

ازش گرفت  . دل  میخواستت بپرم ب غ لش و ب و ستش کن  . چقدر وقتي 
 یل  و گرفت  و گفت  :مهربون میشد دوست داشتني میشد . جلوي این م

 مرسي که اجازه دادین و ببخشید که اجازه نگرفت  . -
 میخندید ولي خیلي جدي گفت : چشماش

 خواهش میكن  . -
و برداشتت  و از اتاق کار اومدم بیرون . نفست  و پر صتدا بیرون دادم و به  کتاب

اتاق  رفت  . شال  و برداشت  و روي تخت دراز کشیدم . کتاب و جلوم باز کردم 
و دوباره میخواستتت  خوندن و شتتروع کن  که تقه اي به در خورد . از جام بلند 

 شادمهر بود : مشدم شال  و روي سرم انداخت  . در و باز کرد
 شام خوردي ؟ -
 نه حوصله ي آشپزي نداشت  . زیادم گرسنه نبودم . -

 و تو ه  کرد : اخماش
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به خودت گرستتنگي نده وقتي مامان برگرده همینجوري که تحویل  دادتت  -
 همونجوري ه  تحویل میگیره .

 و انداخت  پایین دوباره گفت : سرم
 بیرون بخورم . میاي ؟میخوام برم شام  -

ید دودل   این خارج بود . وقتي د باورم  یادي بود ! از توان  گه برام خیلي ز دی
 گفت :

 من میرم پایین لباسات و بپوش سریع بیا . -
ست خیلي خوب به  و سام رفت  . دل  میخوا سمت کمد لبا سرعت به  رفت ! با 

ش  .  شت  کنارش برازنده با ست دا شاید به خاطر لباس نظر بیام . دو نمیدون  
ش  .  صش بود که منو وادار میكرد مثل خودش خاص با شیدن و قیافه ي خا پو

شلو سفیدي رو انتخاب کردم با  شتن مانتو  شاد دم پ ارباالخره بعد از کلي گ ا گ
سفید و شال مشكي . کیف و کفش مشكی  و پوشیدم و از همیشه کمي بیشتر 

بود . یك  نگاه  کرد و بعد سرش و به سمت آرایش کردم . توي ماشین منتظرم 
شام برم بیرون یا نه ! هیچ  ستیه که باهاش  ست  کار در مخالف گردوند . نمیدون

ست   شتی  . حتي دو تا دو سبتي با ه  ندا ش نبودی ن شه  شام و ب س  این  ام که ا
شین  شدم . توي ما شین  سوار ما شت . بیخیال افكار آزار دهنده  ستانه گذا دو

سعي  سكوت مطلق شین ه  خاموش بود . هیچ کدوممون  بود حتي پخش ما
نمیكردی  که این سكوت و بشكنی  . " هي دختر حواست هست با کي اومدي 

شادمهره ! " مدام با ای ستام و توي ه   نبیرون ؟ اون  شدم . د فكر معذب تر می
 میپیچیدم و همش باهاشون بازي میكردم . صداي گیراش و شنیدم :

 نگراني ؟از چیزي  -
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 به همه جا بود . هول شدم : حواسش
 من ؟؟؟ نه . . . نه . . . چطور ؟ -
 آخه هي با دستات بازي میكني . -
 نه نگران نیست  . -

چیزي نگفت . به یه رستوران خیلي شیا رسیدی  . از ماشین پیاده شدی   دیگه
سینش  سرم تا  ستاده بودم . تقریبا  و با ه  داخل رفتی  . هیچ وقت کنارش واین
ساعت ها کنارش  شت   ست دا شتر نمیرسید . از دیدنش ل ذ ت میبردم . دو بی

كنه پیدا نمی قتقدم بزن  . ولي حیف که این فقط یه رویاست و هیچ وقت حقی
. 

رو انتخاب کرد و نشتتستتتی  . گارستتون منو رو آورد و بهمون داد . اصتتال  میزي
 حواس  به چیزي که میخوندم نبود .

 چي میخوري ؟ -
 فرقي نداره هر چي خودتون میخورین -
شته  - ست ندا سفارش بدم که تو دو شاید من چیزي  یعني برات فرق نداره ؟ 

 باشي
 چي دوست دارم هر چي سفارش بدین میخورم من همه -

و به گارستتون داد . حاال تا وقتي که غذاهارو بیارن چیكار کن  ؟  ستتفارشتتات
 دوباره دستام و تو ه  قفل کرد نگاهش روي دستام ثابت شد :

 یه سوال ازت میپرس  دوست دارم صادقانه جواب بدي -
 بپرسین -
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 تو از من میترسي ؟ -
خوردم انتظار همچین سوالي رو ازش نداشت  " بیا شمی  خانوم انقدر تابلو  جا

بازي در آوردي و هي جلوش رنگ عوض کردي که این  فهمید ازش وحشتتت 
 داري "

 نه . . . نه چرا باید ازتون بترس  ؟ -
 لنگه ابروش و باال انداخت و گفت : یا

به - حاال  تا  یدون  امروز دائ  از صتتبت  كه من و میبیني حس  نم محض این
 میكن  رنگت میپره و دستپاچه میشي . شایدم من اشتباه میكن  .

کردم . حرفي براي گفتن نداشتتت  . انقدر جلوش ضتتعیف جلوه کرده  ستتكوت
بودم که اون  متوجه شده بود . اون  سكوت کرد و حرفي نزد . غذامون و برامون 

صتتداي قاشتتق و چنگاالمون بود که آوردن . ستتكوت مطلق بود بینمون . فقط 
ست  جلو ست . با اینكه به  نگاه نمیكرد ولي نمیتون شك چیزي  شسكوت و می

بخورم . خیلي زود سیر شدم و بشقاب و پس زدم . نگاهي به بشقاب و بعد ه  
 به من کرد خودم و با نوشیدنی  سرگرم کردم . اون  حرفي نزد

ستوران بیرون اوم بعد شام از ر شادمهر از خوردن  شین  سوار ما دی  و دوباره 
شتتدی  . این بار پخش ماشتتین و روشتتن کرد و گذاشتتت صتتداي آروم و مالی  

 خواننده جفتمون و به سرزمین خیال ببره :
 این همه غریبه تو به آشنا میموني بین

 تلخي که دارم من نگفته تو میدوني حرفاي
 پر از حرفاي تازه عاشق گفتن و گفتن من
 با درد من غریبه اما تشنه ي شنفتن تو
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 ترد شكستن مثل گریه با صدامه صداي
 هق هق گریه طع  سرد خنده هامه تلخي
 دست نوازشگر تو مره  زخماي کهنه ي منه گرمي

 چشمه ي خون تو رگ من تشنه ي همیشه با تو بودنه تپش
 ابري دستات پر رحمت مثل بارون ململ

 نجیب چشمات پر غربت بیابون ساکت
 این تن برهنه ناز دست تو لباسه واسه
 گرم با تو بودن مثل رویا ناشناسه حس

ش  و به این  دل  شت  تا بي نهایت کنارش با ست دا ست برم خونه . دو نمیخوا
سریع تر از اون  شون داری   ست آهنگ گوش بدم . ولي حیف لحظه هایي که دو

 كنی  میگذره .چیزي که فكرش و ب
 سیزده  فصل

 بهت میگ  چرا مرخصش کردي ؟ -
 چرا سرم داد میزني ؟ مگه من بچ  ؟ -
 آره بچه اي و االن مسئولیتت با منه -
سالمه و خودم میدون  چیكار باید بكن  و  19من نه قی  میخوام نه سرپرست  -

 چیكار نباید بكن 
 اگه میدونستي این کار و نمیكردي د نمیدوني دیگه دختر . -
 مگه حاال چي شده ؟ من یه دختر م س تقل  . -
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هه استقالل ؟ توي این جامعه پر از گرگه نمیتون  هر روز تو این فكر باش  که  -
چه بالیي سرت میاد . من دنبال دردسر نیست  هر وقت رفتي خونه ي مامان هر 

 نداري تو فعال اینجا امانتي .کاري دلت خواست بكن اون به من ربط 
تا شتتتب تنها میرن این ور و اون ور  - من و نخندونین این همه دختر صتتبت 

 هیچیشون  نمیشه .
 تقریبا داشت داد میزد : دیگه

شه پس  - شمی  میگ  رو حرف من حرف نزن . وقتي میگ  کاري باید انجام 
یزني میشتتیني تو خونه درستتت و باید انجام شتته . یا قبول میكني یا قید کار و م

 میخوني .
 شدم : عصباني

شتتما مگه با من چه نستتبتي دارین که به خودتون اجازه میدین توي زندگي  -
شخصي من دخالت کنین ؟ اصال به چه جراتي سر من داد میزنین ؟ هر کاري 
سی  نمیتونه توي  ش  میكن  . هر جا که دل  بخواد میرم هیچ ک شته با ست دا دو

 ارام دخالت کنه .ک
لحظه ترسیدم چشماش به خون نشسته بود یه لحظه حرکت دستش و دیدم  یه

شه ي اتاق پرت  ضربه گو شدت  شي که روي گون  حس کردم از  سوز و بعد 
شونه ي تهدید  شتش و به ن شماش انگار آتیش میبارید . انگ شدم . هنوز از چ

 تكون داد و گفت :
 حرف نزن .بهت گفته بودم رو حرف   -
اتاق  رفت بیرون و در و محك  به ه  کوبید . تازه اشكام روي صورت  راه باز  از

کرد . ازش متنفر بودم که انقدر خودخواه بود . چجوري به خودش اجازه داده 
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بود همچین کاري بكنه ؟ تالفیش و ستترت در میارم آقا شتتتادمهر . صتتتداي 
ام داده بود انج خواستهت هر کار دلش ماشینش و شنیدم . رفته بود . بایدم میرف

 بود هر چي میخواست گفته بود دیگه واسه چي میموند ؟
ي اینا واسه یه رفت و آمده ؟ تو چرا انقدر حرص رفت و آمد منو میخوري  همه

آخه ؟ به آقا برخورده بود که چرا بدون اجازه ي ایشتتون کیوان و مرخص کرده 
بال  ن گه دن ته بودم دی گه کیوان بودم و گف حت ترم و م یاد . خوب اینجوري را

ضوع انقدر مهمه که به خا صال مگه این مو هر چي از دهنت  طرشرانندمه ؟ ا
در میاد به یكي بگي . خالم  با اون همه بدجنستتیاش تا حاال دستتت روم بلند 
نكرده بود ! انگار اشك  نمیخواست بند بیاد . بلند شدم و به سمت دستشویي 

به  نه دیدم . جاي انگشتتتاش روي رفت  . آبي  صتتورت  زدم و خودم و توي آی
بودم . دل  میخواستتت از اون  تصتتورت  به  دهن کجي میكرد . خیلي ناراح

خونه و فضاي خفش فرار کن  . زنگ تلفن به صدا در اومد به سمت تلفن رفت  
: 

 بله بفرمایید ؟ -
 سالم شمی  جون خوبي دخترم ؟ -

نگار منتظر یه تلنگر بودم تا اشكام بریزه . خانوم بزرگ صداي بزرگ بود ا خانوم
 هق هق گری  و از پشت تلفن شنید معلوم بود نگران شده :

شتتمی  گریه میكني ؟ چي شتتده مادر ؟ کستتي طوریش شتتده ؟ خوبي ؟  -
 شادمهر خوبه ؟ کجاست ؟ تورو خدا بگو شمی  جون سكته کردم .
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نمیخواست نگران بشه ولي واقعا جلوي اشكام و نمیتونست  بگیرم شكسته  دل 
 شكسته گفت  :

 همه . . . خوب . . . خوبن . . . دل  . . براتون . . . تنگ شده . -
توي اون موقعیت این دروغ از کجا به ذهن  رسید ولي بهتر از این بود  نفهمیدم

گار یك   که ان خانوم بزرگ  چاره رو نگران کن  .  قت پیرزن بی با گفتن حقی که 
 خیالش راحت تر شده بود گفت :

واي تو که من و نصتتف عمر کردي مادر . من  دل  برات تنگ شتتده عزیزم .  -
 مطمئني خوبي ؟

 مسلط تر شده بودم :خودم  به
 بله خانوم بزرگ خوب  . -
 شادمهرم خوبه مادر ؟ -
 شنیدن اس  شادمهر میخواست  از عصبانیت فریاد بزن  با
ست کي میاین  - شما خوبین ؟ هنوز معلوم نی شون  خوبن خانوم بزرگ .  بله ای
 ؟
 چرا مادر عمل که فعال منتفیه فكر کن  تا مهر بیام . -
 ماه دیگه ؟ 1یعني  -

 بزرگ خندید و گفت : خانوم
 ماه دیگه دخترم . تازه یه خبر خوب  دارم 1آره  -

شتتتادمهر و دیگه فراموش کرده بودم و همه ي حواستت  معطوف به خانوم  کال
 بزرگ بود :

 چه خبري خانوم بزرگ ؟ -
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شادي که حتما - شاید بیان باهام . یعني  شوهرش   میاد خودش قول  شادي و 
داده بیاد و خیلي ه  مشتتتاقه که تورو ببینه ولي شتتوهرش مازیار معلوم نیستتت 

 بتونه بیاد .
 واي خوشحال  . من  دوست دارم شادي جون و ببین  . -
 تا مهر اگه صبر کني میبینیش مادر . -
 بي صبرانه منتظر برگشتنتون  خانوم بزرگ . -
تر دوباره ببینمت دخترم . شمی  جان باید دیگه قطع کن  من  دل  میخواد زود -

 . مواظب خودت باش به شادمهرم سالم برسون مادر .
 چش  . خداحافظ -

ماه دیگه خانوم بزرگ بر میگشتتتت .  1ماه دیگه طاقت میاوردم .  1باید  فقط
چقدر دل  براش تنگ شتتده بود . به آشتتپزخونه رفت  تا تدارك شتتام براي خودم 
ببین  . تصمی  گرفت  کتلت درست کن  . مواد اولیش و آماده کردم . اول سیب 

کردم . وسط  سرخزمیني سرخ کرد و توي ظرف جدا ریخت  و بعد کتلت هارو 
کار بودم که در ورودي باز شتتد . آشتتپزخونه جوري بود که دقیقا رو به روي در 
شد . حس کردم  شادمهر و دیدم که داخل  شد .  شت و به راحتي دیده می قرار دا
از عصتتبانیت چند ستتاعت پیش توش خبري نیستتت ولي خیلي خستتته به نظر 

شدم .  شبول کارم  سید . نگاه  و ازش دزدیدم و م خودش و روي راحتي میر
 انداخت :

 سالم -
 بهش ندادم . دل  نمیخواست باهاش حتي ه  کالم بش  . جوابي
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 روي راحتي بلند شد و به سمت آشپزخونه اومد : از
 مممم  . . . چه بوي خوبي میاد اینجا شام چي داری  ؟ -

س پررو شام  بپزم ؟ جواب من بازم  شت من براش   كوت بود . بهواقعا توقع دا
صدایي آروم و  شده ها رفت و ناخونا زد . با  سرخ  سیب زمیني  طرف ظرف 

 بدون اینكه بهش نگاهي بندازم گفت  :
 ناخونا نزنین . -
 چه عجب باهام حرف زدي . من گشنمه . کي غذات حاضر میشه ؟ -
- . . . 
کن  توام زود آمادش هوم ؟ جواب نداشت ؟ باشه من تا میرم لباسام و عوض  -

 کن .
طبقه ي باال رفت تا لباساش و عوض کنه . " هه خیلي پررویي شازده یخي .  به

 اگه همه ي غذاهارو بریزم دور میریزم ولي به تو نمیدم بخوریشون . "
سیب  کتلت شت  کتلت ها و  شادمهر خبري نبود . دا شد اما از  سرخ  ها ه  

ه دستتته گلي جلوم ظاهر شتتد . پر بود از زمیني هارو توي دیس میكشتتیدم ک
شت  بود  شیدم همونجوري که پ سیدم و جیبي ک گالي رز و مری  . یه لحظه تر

 سرش و آورده بود کنار گوش  و گفت :
 هیس نترس من  . میبخشی  ؟ -

ست فكر کنه هر دفعه هر کاري دلش  صداش شت . دل  نمیخوا چه آهنگي دا
ش با یه دستتت گل عذر خواهي کنه . گل و پس میخواستتت میتونه بكنه و آخر

 زدم و دوباره مشبول کار شدم .
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و روي اپن آشتتپزخونه گذاشتتت و به طرف من اومد دیس کتلت هارو از  گل
دست  گرفت و روي کابینت گذاشت . بي حرکت داشت  به کاراش نگاه میكردم 

 . دستاش و روي سینش قالب کرد و تو چشمام زل زد :
که بهت زدم .  عذر - ها و حرفایي  به خاطر دعوا نه  خواهي میكن  ازت ولي 

 فقط به خاطر سیلي که تو صورتت زدم دارم عذر خواهي میكن  .
 پس عذر خواهي آدماي خودخواه اینجوریه ؟ -

شاید فكر میكرد هنوز  جا شت جلوش بهش بگ  خود خواه .  خورد انتظار ندا
 رد و گفت :ازش میترس  . اخماش و تو ه  ک

خودخواه  که میخوام رفت و آمدت راحت تر باشتتته ؟ که خیال  از بابتت  -
 جمع تر باشه ؟

ولي من دوستتت دارم خودم برم و بیام . بدون اینكه کستتي مثل یه بچه من و  -
 ببره و بیاره .

یاد چه تو بخواي  - به کیوان زنگ میزن  و میگ  ب باره  این بحث منتفیه من دو
 نخواي .چه 

 من  باهاش نمیرم ! -
خدا عجب گیري کردیما . دختر چقدر تو لجبازي من دارم به خاطر خودت  -

 میگ 
 آره میدون  اون سیلي رو ه  که زدین به خاطر خودم بود . -

بیشتر رفت تو ه  دستش و بین موهاي خوش حالتش فرو کرد و گفت  اخماش
: 
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 میخوام دیگه ه  دلیلي نمیبین  که تكرارش کن  .یه بار گفت  معذرت  -
 مبرور بود . دل  میخواست انقدر سرش فریاد بزن  که گوشاش کر بشه : خیلي

باشه تكرار نكنید بحثمون همین جا تموم شد . من  از فردا خودم میرم شرکت  -
 و بر میگردم .

چرا انقدر روي رفت و آمد خودم پافشتتتاري میكردم . انقدر ه  برام  نمیدون 
مه  نبود چجوري برم . البته استتتقالل  برام مه  بود ولي در مقابل شتتادمهر یه 
رگه هایي از لجبازي زیر پوستتت  بود که دوستتت داشتتت  کاري خالف حرفاش 

 امچشتتم تويانجام بدم . عصتتباني شتتد با دستتتاش دو طرف بازوم و گرفت و 
خیره شد فاصله ي بینمون خیلي ک  بود با صدایي که سعي میكرد زیاد باال نره 

 گفت :
 باشه به کیوان میگ  نیاد -

 از اینكه حرف  و به کرسي نشونده بودم لبخندي زدم که ادامه داد : پیروز
 از فردا خودم میبرم و میارمت و این اجباره . -

دیوونه شتتده بود ؟ میخواستتت از کار و زندگي  روي لب  ماستتید . این لبخند
خودش بزنه که رفت و آمد من ستتخت نباشتته ؟ یعني تنها دلیلش همین بود ؟ 
همچنان توي چشتتمام زل زده بود چرا حس میكردم فاصتتلش داره هي باهام 
کمتر میشه ؟ نفساي گرمش و روي پوست  حس میكردم . داشت  مسخ اون دو 

شدم . نگ شماي جذاب می سر خورد روي لبام .نزدیا و تا چ شمام  اهش از چ
شده بود . بازوم و ول کرد  شد ولي یهو انگار تازه متوجه موقعیتش  نزدیا تر می

دقیقه افتاده بود . مات و  5و ازم فاصتتله گرفت . همه ي این اتفاقا توي کمتر از 
 همتحیر سر جام ایستاده بودم . داشت چه اتفاقي مي افتاد ؟ شادمهر بدون اینك
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حتي لحظه اي برگرده و به  نگاهي بندازه با ستترعت به ستتمت اتاقش رفت . 
صتتداي محك  بستتته شتتدن در اتاقش و شتتنیدم . ولي من همچنان بي حرکت 
ایستتتاده بودم و به جاي خالي شتتادمهر نگاه میكردم . باالخره تكوني به خودم 

ست به گونه هام  ست  و د ش سمت اتاق  رفت  . روي تخت ن زدم داغ دادم و به 
سرش داد میزدم و از خودم دورش میكردم .  شده بود ؟ باید  داغ بود . من چ  
ولي اون حس چي بود ؟ وقتي به  نزدیا میشتتد حس خوبي داشتتت  . حتي 
خودم و کنارم نكشتتیدم . دوباره صتتحنه هاي چند دقیقه ي پیش جلو چشتتم  

؟ " اون  اومد . خجالت کشتتیدم. حاال از این به بعد چجوري نگاش میكردم
خودش شروع کرد . تو چرا باید خجالت بكشي ؟ " راست میگي من که کاري 
نكردم ؟ "شتتمی  خودت و گول نزن اگه اون کاري رو شتتروع کرد توام امتناع 
ست  ش  فرو کردم . چرا دو سرم و توي بال شیدم و  نكردي " روي تخت  دراز ک

 داشت  اون حس تكرار بشه ؟
خواب بیدار شدم . هنوزم نمیدونست  چجوري  با صداي زنگ ساعت از صبت

باید برخورد کن  باهاش . تصمی  گرفت  زودتر از همیشه حاضر بش  و از خونه 
بزن  بیرون تا باهاش برخوردي نداشته باش  . ولي باالخره تا کي ؟ مه  اینه که 

خودش چه فكري  پیشاالن نمیتون  تو چشتتماش نگاه کن  . االن در مورد من 
شیدم و از خونه کرده ب سام و پو سریع لبا شدم .  شت  دیوونه می ود ؟ واي خدا دا

 زدم بیرون جلوي در ورودي بودم که سر و کله ي علي پیدا شد .
 سالم صبت بخیر خانوم . تشریف میبرین ؟ -
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پسر انگار اصال با چیزي به اس  صداي آروم غریبه بود . همیشه داد میزد .  این
حاال حتما ه  باید امروز صبت جلوم سبز شه که داشت  دزدکي از خونه میرفت  

 بیرون . با صداي آروم گفت  :
 آره . فعال خداحافظ -

تش بود تو دسمثل اینكه این پسره ول کن قضیه نبود اشاره اي به نونایي که  ولي
 کرد و گفت :

 بفرمایید نون تازه . صبحانه خوردین ؟ -
 شده بودم . حاال تا شادمهرو بیدار نمیكرد که بیخیال نمیشد : درمونده

 ممنون علي آقا تو شرکت میخورم خداحافظ . -
 کجا داري میري ؟ -

من صداي شادمهر بود . دل  میخواست سر علي رو بكن  . انقدر داد زد  خداي
آخر بیدارش کرد ستترم و باال گرفت  و به پنجره ي اتاقش نگاه کردم . یه ملحفه 
دور خودش پیچیده بود و لب پنجره وایستتتاده بود . حتي از اون فاصتتله ه  

 اخمش و میشد تشخیص داد .
 دارم میرم شرکت . -
 ن که خیلي زودهاال -
 کار دارم باید زودتر برم . -
 وایسا االن میام پایین -
 خودم میرم -

باالخره رضتتتایت داد بره تو  ولي نداد . علي  به من  دیگه رفته بود تو و جوابي 
خونش و صتتبحانشتتو بخوره . چقدر من بدشتتانس بودم آخه . دل  مثل ستتیر و 
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شید . حاال چه برخوردي  صبي ؟ ناراحت ؟ سرکه میجو بكن  ؟ خجالتي ؟ ع
ستپاچه ؟ فكر کن  تو آخري موفق تر بودم چون دوباره مثل عادت  شگد  ی همی

شون بازي میكردم . در عرض کمتر از  ستام و تو ه  قفل کرده بودم و باها  10د
دقیقه حاضتتر شتتد . بدون اینكه نگاهي به من بندازه در ماشتتین و باز کرد و 

شدم  سوار  ست . من   ش و از همون اول نگاه  و به پنجره ي کناری  دوخت  . ن
اون دیده نمیشتتد . یا  تبرام جالب بود که اصتتال اثري از خجالت توي صتتور

تا آخر مستتیر  قابلي بود . خدا خدا میكردم  بازیگر  یا اینكه  یادي پررو بود  ز
حرفي نزنه . مثل اینكه خدا کمك  کرد چون واقعا هیچ حرفي نزد . جلوي در 

ترمز زد سریع در و باز کردم و سر سري خداحافظي کردم که با صداش شرکت 
 متوقف شدم :

 شماره ي گوشیت و بده خواست  بیام دنبالت باهات هماهنگ کن  . -
 ولي من که گوشي ندارم . -

شي  2کرده بود فكر نمیكرد توي زماني که حتي بچه هاي  تعجب ساله ه  گو
 سال  بود نداشته باش  . 19دارن من که 

 چي ؟ گوشي نداري ؟ -
 نه ندارم . -

 اینجام . 5تكون داد و گفت خیلي خوب پس من راس ساعت  سري
 خودم . . . -

 حرف  و کامل کن  میون حرف  پرید و گفت : نذاشت
 اینجام . خداحافظ . 5خودم میام نداری  گفت   -
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 خداحافظ . -
حرص در ماشتتینش و به ه  کوبیدم . فكر کرده داره با یه بچه مدرستته اي  با

 حرف میزنه .
اید بچرا تا حاال به فكر تهیه ي یه گوشتتي نیفتاده بودم ؟ با حقوق بعدي  واقعا

براي خودم بخرم . آبروم رفت جلوش . حتما فكر کرده چه املي هستي تو دیگه 
! 

روز ستتمانه و آقاي صتتیادي با ه  رفته بودن ستتري به یكي از پروژه هاي  اون
شرکت بزنن و توي شرکت نبودن . روز خلوتي بود و مدام از صبت داشت  درس 

امروز چقدر زمان زود  بود 5میخوندم . نگاهي به ستتتاعت  انداخت  ستتتاعت 
شرکت ب سایل  و جمع کردم و از در  شدم و شته بود از جام بلند   زدم . یرونگذ

ستادم . اما هر چي  شادمهر افتادم که گفته بود میاد دنبال  . منتظرش ای تازه یاد 
صتتبر کردم خبري ازش نشتتد . عصتتباني بودم و تو دل  مدام بهش بد و بیراه 

شازده بگه وقتي وقت نداري و سرت شلوغه چرا میگفت  " خوب یكي نیست به 
الكي به یكي قول میدي و بعد قالش میذاري ؟ انگار مجبوره " غرغر کنان واسه 
ي اولین تاکستتي دستتت بلند کردم . به خونه رستتیدم با کلید در و باز کردم و 
سمانه نبود  شپزخونه رفت  . امروز که  سام و عوض کردم و به آ شدم . لبا داخل 

شید چیزي بخورم . در یخچال غذاي د سابي نخوردم یعني میل  نك ست و ح ر
ست نخورده مونده بود و در آوردم گرم کردم  شب و که د و باز کردم و کتلت دی
در حال خوردن بودم که در خونه با شتتدت باز شتتد و پشتتت ستتر اون چهره ي 

ر دخشمگین شادمهر معلوم شد . لقمه از دست  افتاد " باز چي شده که این انق
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عصتتبانیه ؟ آقا امروز من و قال گذاشتتته تازه طلبكارم هستتت ؟ اي روت و برم 
 " با قدماي تند به سمت  اومد و گفت : يشازده یخ

صباني کني  - شت میاد من و ع شت میاد رو حرف من حرف بزني؟ خو تو خو
 ؟
 چرا ؟ چیزي شده ؟ -
یام  - گه نگفت  امروز م جا تازه میگي چیزي شتتتده ؟ م خانوم یهو ک لت  با دن

 غیبشون زد ؟
شتتدم . اگه کستتي ه  االن باید داد میزد اون من بودم نه این آقا . من   عصتتباني

 مثل خودش اخمام رفت تو ه  :
شیدم خودم اومدم خونه . باید انقدر  - ساعت انتظار ک شید که بعد از نی   ببخ

 ه بیان دنبال من ؟اونجا وایمیستادم که آقا تازه به این نتیجه برسن ک
شد  5:30دم در شرکتتون بودم دیدم  5نی  ساعت انتظار ؟! من راس ساعت  -

 رفتي . 4و نیومدي رفت  تو شرکت ولي آبدارچیتون گفت ساعت 
 از در زدم بیرون 5؟؟؟ من ساعت  4 -
 مگه این پیر مرد مریضه که دروغ بگه ؟ -
 وسط دروغ میگه نمیدون  شاید یكي دیگه داره این -
 منظورت من  ؟ چرا آخه باید دروغ بگ  ؟ -
 که یه جورایي این پشت گوش انداختنت و ماست مالي کني . -

نمیشد داشت  انقدر رك و بي پرده باهاش حرف میزدم . از خودم همچین  باورم
 شخصیتي رو سراغ نداشت  :



 137 او آمدوقتی 

 ماونجا بود 5چي ؟!!! ماست مالي کن  ؟ من سر  -
 اونجا بودم . 5چه جالب من   -

 تو چش  همدیگه خیره شده بودی  عصباني
 که چشممون تو چش  ه  بود گفت : همونجوري

 همین االن یه نگاه به ساعتت کن بگو ساعت چنده ؟ -
 خیلي مسخرست خوب معلومه -
 نگاه به ساعت  کردم و با همون اعتماد به نفس قبلي گفت  : یه
- 5 
نیشتتخند روي صتتورتش اومد دوباره ستتاعت و باال گرفت  . " مگه میشتتد ؟  یه

 باشه ؟ " 5ساعت همچنان 
سنجي ببیني حق  - شي باید همه ي جوانب و ب فكر کن  قبل از اینكه طلبكار ب

شرکت زدي  ساعتي که از در  ساعتت خوابیده اون  با توئه یا نه ! خانوم طلبكار 
 ! 5نه  بوده 4بیرون ساعت 

سرم و پایین انداخت  و  چقدر شده بودم . حاال باید چیكار میكردم ؟  ضایع  بد 
 سكوت کردم دوباره به حرف اومد :

 لباسات و بپوش بری  بیرون -
 کجا ؟ -
 نپرس فقط بپوش . -
 دارم ناهار میخورم -
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سر جام نشست  و مشبول خوردن شدم . نگاه خیرش و روي خودم حس  دوباره
ست و همچنان  ش صندلي رو به روم ن میكردم اما توجهي بهش نمیكردم . روي 

 نگاه  میكرد . بدون اینكه سرم و باال بگیرم گفت  :
 گشنت نیست ؟ کتلت میخوري ؟ -
 این همون کتلتاست که دیشب ازش بي نصیب موندم ؟ -
 یاد اتفاق دیشب دوباره سرخي شرم روي گون  نشست با
 اوهوم . حاال میخوري یا نه ؟ -
 ناهار نخوردم اتفاقا گشنمه . -

 از جا بلند ش  براش گرم کن  که گفت : خواست 
 نمیخواد همینارو میخورم . -
 ولي آخه . . . -

حرف  تموم شه بشقاب  و جلوي خودش کشید و شروع به خوردن کرد  نذاشت
شتها میخورد انگار  شا کردم . چه با ا ست  و خوردنش و تما ش سر جام ن  .10 

 ساله هیچي نخورده :
 چرا پس خودت نمیخوري ؟ -

ما . روم  همین  که نخوا نه  ته  یه ظرف غذا بخورم . الب باهاش توي  مونده بود 
 نمیشد !

 نه ممنون من سیر شدم . -
 پس تا من میخورم توام برو حاضر شو . -
 کجا میخوای  بری  ؟ -
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 انقدر سوال نپرس برو -
جام بلند شتتدم به اتاق  رفت  . شتتلوار لي و مانتو کرم رنگي انتخاب کردم .  از

شت میز و جمع  سرم انداخت  و پایین اومدم . دا شالي ه  به همون رنگ روي 
 میكرد به طرفش رفت  و گفت  :

 بذارید باشه خودم جمع میكن  . -
 برگشت نگاهي به سر تا پام انداخت و گفت : طرف 

 ني چي من و متعجب میكنه ؟میدو -
 نشونه ي ندونستن نگاهش کردم به
 اینكه یعضي وقتا میش  شما یعضي وقتا میش  تو ! -

به لحن  اشتتاره میكرد که بعضتتي وقتا خودموني باهاش حرف میزدم و  داشتتت
 بعضي وقتا با احترام و سوم شخص ! سرم و پایین انداخت  و گفت  :

به یعد سعي میكن  مراعات کن  و همیشه شما خطابتون کن  ببخشید از این  -
. 

 و تو ه  کرد و گفت : اخماش
 اتفاقا من از اون خودمونیه بیشتر خوش  میاد -

صبر نكرد تا چیزي بگ  سوییچش و برداشت و از در زد بیرون . نمیدون   دیگه
س  بند میومد . من  د صحبتش قرار میگرفت  نف و قفل ر خونه رچرا وقتي طرف 

 کردم و سوار ماشینش شدم .
سرعت و مهارت خیابونهارو پشت سر میذاشت. کجا داشت میرفت ؟ چند  با

یل گرفت  .  بار دیگه ه  ازش این ستتوال و پرستتیدم اما هر بار ستتكوت تحو
شین و پارك کرد . نگاهي به اطراف کردم . چندین مبازه کنار ه  بود  باالخره ما
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ین از ا كيگوشتتي فروشتتي . اغذیه فروشتتي . یعني با کدوم ی . لباس فروشتتي .
شین و قفل  شدم . در ما شد من  به دنبالش پیاده  شت ؟ پیاده  مبازه ها کار دا
کرد و به ستتمت مبازه ي گوشتتي فروشتتي رفت . با اشتتاره ازم خواستتت که به 
شادمهر لبخندي  صاحب مبازه با دیدن  شدی   دنبالش برم . با ه  داخل مبازه 

 و گفت :زد 
 به به ببین کي اینجاست سالم آقا شادمهر راه گ  کردي . -
 همون لبخنداي ک  یابش و به لب آورد و گفت : از
 سالم آقا خشایار . دیگه ک  سعادتیه توئه که مارو نمیبیني . -

 خندید انگار تازه من و دید : پسر
 سالم خانوم . -

 به شادمهر گفت : رو
 کي زن گرفتي مارو خبر نكردي ؟ اینه رس  دوستي ؟ -
شحالي پر در میاوردم ولي در  از شت  از خو ش  دا شادمهر با فكر اینكه من زن 

ظاهر خودم و خجالت زده نشون دادم و سرم و پایین انداخت  صداي شادمهر و 
 شنیدم . لحنش خندون بود :

 یشت .کمتر حرف بزن بچه . کارت داشت  که اومدم پ -
 شما امر بفرمایید . مگه کارم نداشته باشي به ما سر میزني ؟ -
 انقدر نق نزن یه گوشي ازت میخواست  -
 چه مدلي؟ -
 عین گوشي خودم فقط سفیدش باشه . -
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 اي به چش  بذار برم انبار و ببین  . -
سر سرم و  پ سه کي میخواد بخره ؟  جوون رفت . پیش خودم فكر کردم یعني وا

شي بخرم باید بیام همین جا .  ست  گو شیاي دیگه گرم کردم . " خوا به دیدن گو
 چه گوشیاي خوشگلي " گوشي شادمهر زنگ خورد :

 الو . سالم . خوبي ؟ -
- . . . 
 مرسي . خاله خوبه ؟ -
- . . . 

 پونه بود ؟ یعني
 نه خونه نیست  . -
- . . . 
 میخواي بیاي ببینی  ؟ -

شبول دیدن  نگاه سرم و پایین انداخت  و م شادمهر به من افتاد ولي من دوباره 
 گوشیا شدم .

 نه امروز که دیگه دیر میشه . باشه یه روزي که با خاله بیاین . -
- . . . 
 االن  جایي هست  .نه نمیپیچونمت .  -
- . . . 
 فردا خودم باهات تماس میگیرم . -
- . . . 
 به همه سالم برسون . خداحافظ -
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 رو قطع کرد . پسر جوون با کارتن گوشي که دستش بود برگشت . گوشي
 بفرمایید این  از گوشي . -

شي رو در آورد . نگاهي بهش انداخت و رو  شادمهر در جعبه رو باز کرد و گو
 به من گفت :

 قشنگه ؟ -
 بله -
 دوستش داري ؟ -

سه من میخواد  من صبر کن ببین  نكنه وا ش  آخه ؟  شته با ستش دا چرا باید دو
 بخره ؟

 من چرا باید دوستش داشته باش  ؟ خودتون باید خوشتون بیاد . -
ساعتت خواب مونده بود از نگراني  - سه تو میخرم که دیگه وقتي  چون دارم وا

 تلف نش  .
 ممنون خودم با حقوق  سر ماه میخرم . -

 به پسر جوون کرد و گفت : نگاهي
 خشایار جون همین و بده بری  یه خط  میخواست  داري ؟ -
 د دل  میخواست خفش کن  .اینكه به حرف  توجه نكرده بود حرص  گرفته بو از

 " آقا شادمهر به همین خیال باش که من این گوشي رو دست  بگیرم . "
سی  کارت خرید و با ه  از مبازه بیرون اومدی  و  شادمهر شي رو همراه با  گو

شي برام بخره اون   ست  گو شدی  . باید چیزي میگفت  . نمیخوا شین  سوار ما
 ماه حقوق من بود . 3گوشي به این گروني که پولش اندازه ي 
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 ممنون ولي من قصد ندارم از این گوشي استفاده کن  . -
 اهي به من بندازه گفت :اینكه نگ بدون

 چرا استفاده میكني . -
 و تو ه  کردم و گفت  : اخمام

نه استتتفاده نمیكن  . خودم قصتتد داشتتت  با حقوق این ماه  بخرم . البته نه  -
 گوشي به این گروني رو . در ضمن نمیتون  هزینش و بهتون برگردون  .

 من حرفي از دادن پولش بهت نزدم . -
سخره به نظر بیاد حرف   - شاید م ش  .  سي با ست ندارم زیر دین ک ولي من دو

چون االن توي خونه ي شما دارم زندگي میكن  و همه ي خرج خورد و خوراک  
 پاي شماست ولي این دیگه خیلي زیاده و من نمیتون  قبولش کن  .

 چرا قبول میكني . -
 لحن خونسردش جواب  و میداد :جوش آورده بودم هر چي من میگفت  با  دیگه

شتین  - شا دا شما از اولش به من  ش  .  شمارو متوجه نمی من معني این کار 
که نكنه پوالي خانوم بزرگ و باال بكشتت  و در برم . یا میترستتیدین که بالیي 
شون بیارم . جوري باهام حرف میزدین که انگار یه دختر خراب خیابونی  .  سر

برام سوخته و دارین به  ترح  میكنین ؟ من آدمي نیست  که اونوقت یهو دلتون 
گه دارین . من  ترح  و از کستتي قبول کن  . بهتره پوالتون و براي خودتون ن
شیا  شي  خودم حقوق دارم و میتون  نیازاي خودم و برطرف کن  . نمیتون  گو

زانتون وبخرم ولي میتون  چیزي بخرم که کارم و راه بندازه . لطفا این رفتار دلستت
 و تموم کنین .

 همون خونسردي اولیش گفت : با
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من دل  برات نمیستتوزه . انقدرم لجبازي الكي نكن . تا ماه دیگه بشتته و تو  -
باشتت  .  مدت بي خبر  فت و آ براي خودت گوشتتي بخري من نمیتون  از ر
اینجوري خیال خودم  راحت تره . در ضمن مامان سفارشت و کرده به  . پس 

 ودت خیاالي خام نكن .پیش خ
شمام حلقه زد . به  انگار شا توي چ سات  ریخته بود . ا سا سردي روي اح آب 

پنجره ي کنارم چشتت  دوخت  و اجازه دادم آروم آروم اشتتكام روي گون  ستتر 
بخورن . کاش اینجوري نمیگفت . کاش دوست  داشت . نمیدونست  این حس 

میخواستتتت مورد توجهش باشتت  .  لعنتي چیه که گریبان  و گرفته . ولي دل 
 دوست داشت  باهام مهربون باشه . دوست داشت  دوست  داشته باشه !

 ماشین و گوشه ي خیابون پارك کرد و گفت : دوباره
 ساعتت و به  بده . -

نمیخواست اشكام و ببینه . بدون هیچ حرفي ساعت و از دست  در آوردم و  دل 
سازي رفت .  ساعت  سمت  شد . دیدم به  ست و پیاده  ستش دادم . در و ب به د
شه قوي باش .  شكام و پاك کردم " مثل همی ستمالي از توي کیف  در آوردم و ا د

بهش  ینخوب شتتد که االن فهمیدي احستتاستتش چیه . خوب شتتد بیشتتتر از ا
امیدوار نشدي " ولي این حرفا آروم  نمیكرد . احساس میكردم ته قلب  میسوزه 

. 
شت سكوت بود و  برگ سمت خونه حرکت کرد .توي راه  ساعت  و به  داد و به 

ستتكوت . باالخره به خونه رستتیدی  . بدون حرفي به اتاق  پناه بردم و در و قفل 
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تخت  دراز کشتتیدم . تا صتتبت واسته  کردم . لباستتام و انداخت  یه گوشتته و روي
 تنهایي خودم اشا ریخت  .

با چشماي پف کرده از خواب بیدار شدم . سرم درد میكرد باید یه مسكن  صبت
میخوردم . اصال کي حسش و داره امروز بره سر کار ؟ باید زنگ میزدم امروز و 

شي ه ي گومرخصي میگرفت  حال  اصال خوب نبود . در اتاق و که باز کرد جعب
اي که به در اتاق   برگهکه دیروز شتتادمهر خریده بود رو جلوي پام دیدم و بعد 

 چسبونده بود :
شي و بردار من بعدا پولش و از مامان میگیرم . پس نگران هزینش نباش .  - گو

 انقدرم لجبازي نكن .
زدم و تو دل  گفت  " حاال که میخواي یه همچین گوشتتي گروني برام  پوزخندي

 بخري چرا که نه ازش استفاده میكن  . این  میشه بهاي دل شكسته شدم . "
سی  کارت و توي  آهي شت  .  شي رو از روي زمین بردا شیدم و جعبه ي گو ک

س  و  ستي بود . اولین تما شگل و خوش د شي خو شي انداخت  واقعا گو ا بگو
 سمانه گرفت  :

 بله بفرمایید ؟ -
 سالم سمانه -
 سالم . شمی  تویي ؟ -
 پس کیه ؟ شمیم  دیگه . -
 خوب چته اول صبحي داري پاچه میگیري ؟ شماره مال کیه ؟ -
 پاچه نگرفت  بي ادب . شماره ه  مال خودمه تو گوشیت سیو کن . -
 ماه بخري . چي شد تبییر عقیده دادي ؟تو که میخواستي گوشي رو سر  -
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 امدادهاي غیبي کمك  کردن . امداد غیبي ! -
صبحي به من زنگ زدي ؟  - سر  شده   1خدا از این امدادا به ما ه  بده ! چي 

 ساعت دیگه شرکت میدیدمت که .
واستته همین زنگ زدم باهوش . ببین به صتتیادي بگو من حال  اصتتال خوب  -

 و نمیام شرکت باشه ؟نیست امروز 
 چرا چیزي شده ؟ -
 نه سرم درد میكنه -
 باشه . شمی  من برم دیگه . دیر برس  بد میشه . فعال -
 فعال -

رو قطع کردم و دوباره دراز کشتتیدم تو تخت  . ستتعي میكردم خودم و  گوشتتي
دلداري بدم . اصتتال مگه اون چیكار کرده بود که من فكر میكردم ازم خوشتش 

 اومده ؟ غلتي توي تخت  زدم . صداي در و بعد صداي شادمهر اومد :
 شمی  نمیري سر کار ؟ حاضري ؟ -

 ه از توي اتاق گفت  :نمیخواست چشم  تو چشماش بیفت دل 
 امروز مرخصي گرفت  . خونه میمون  . -
 چرا ؟ چیزي شده ؟ -

 مگه ول میكرد : حاال
 نه خوب  حوصله ي کار و نداشت  . -
 در و باز کن ببینمت . اگه حالت خوب نیست ببرمت دکتر . -
 گفت  که خوب  . شما ه  برین به کارتون برسین . -
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کاري  3 - 2امروز من  - یام خونه .  یدم م جام م نارو ان کار مه  دارم . او جا 
 داشتي به  زنگ بزن .

 من چیزی  نیست شما به کارتون برسین . حال  خوبه . -
 در هر صورت امروز کال میخواست  خونه باش  . پس فعال . -
خودراضتتي یعني میخواستتت بگه به خاطر تو نیستتت که میخوام بیام خونه !  از

لج  گرفت مشت محكمي به بالش زدم . بلند شدم به سمت حموم رفت  . آب 
ستترد و باز کردم و زیرش رفت  . دل  میخواستتتت همه ي حس هاي بد و ازم 

نه وبشتتوره . دقایقي بعد بیرون اومدم و لباس پوشتتیدم . " خوب حاال که تو خ
پایین رفت   فه  ندارم " کال که  كار میكردم ؟ حس درس خوندن   ید چی با بودم 

ساعت  ساعت کردم  ست  . نگاهي به  ش بود . گرسن  بود ولي  11روي راحتي ن
حوصتتله ي غذا خوردن  نداشتتت  . احستتاس میكردم مریض شتتدم بي حال و 

سنگین ب سرم  ست  .  شمام و ب شیدم و چ د . وکرخت بودم . روي راحتي دراز ک
دل  از گرسنگي به صدا افتاده بود . چشمام و باز کردم و خودم و کشون کشون 
به آشپزخونه رسوندم . ظرف پنیر و از توي یخچال در آوردم نون ه  برداشت  و 
لقمه ي کوچیكي نون و پنیر خوردم . دیشب  شام نخورده بودم . با کي لج کرده 

شاز سید و  دهبودم ؟ با معده ي بدل خ ت خودم ؟ اون  که خوب به خودش ر
شون  شون ک شد . دوباره ک کلي غذا خورد ! نون و پنیر و که خوردم معدم آروم 

 خودم و به مبل راحتي رسوندم و چشمام و بست  .
شت  وقتي بیدار شتدم نگاهي به اطراف  انداخت  . هوا تاریا شتده بود . با وح

ا حاال من اینجا شتتب بود . از صتتبت ت 9نگاهي به ستتاعت انداخت  ستتاعت 
ش  رو  صال حس اینكه از جام بلند  سرم گیج میره ؟ا خوابیده بودم ؟ واي چرا 
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بیاد خونه  ده  نداشت  . شادمهر کجاست پس ؟ این که گفت امروز میخواد زو
یاد من و ببره دکتر .  که ب ید زنگ بزن  بهش  با یا نمیرم . " تلفن کوش ؟  . خدا

؟ چرا نزن  ؟ خودش گفت کاریش داشتتت  ولي نه واستته چي به اون زنگ بزن  
سربار  ساس  شتر از این اح ست  بی شدم . نمیخوا شیمون  بهش زنگ بزن  ؟ " پ

.  انداخت  . زیاد مناسب نبود  بودن بكن  . نگاهي به تاپ و شلوارك سفید رنگ
تا قبل از اینكه شادمهر بیاد باید خودم و به اتاق  میرسوندم . به زور از جام بلند 

سر ضعف شدم  سرگیجه و  شدم یهو ؟ همش  م گیج میرفت . چرا اینجوري 
تا نزدیا پله ها رفت  همش نزدیا بود بیفت  . ولي ستتعي میكردم  داشتتت  . 

پله ي اول و رفت  باال ولي دیگه نمیتونستتت  روي پله  ات 5تعادل  و حفظ کن  . 
شت انگار حال  بدتر  ستراحت کن  . هر چي میگذ ست  تا یك  ا ش ش  ن ش ي 

پله ه  باال نرفته بودم که پاك گیر کرد و  1شد دوباره از جام بلند شدم . هنوز می
ولي  نیباعث شد بیفت  . دست  و به نرده هاي کنار پله گرفت  که سقوط نكن  پای

دستام انگار جون نداشت ول شد و از پله ها پرت شدم پایین . همینجوري که 
ستخونام و  صداي ا سر میخوردم .  شد و روي پله ها  سته  شمام ب شنیدم . چ می

 هیچي دیگه نفهمیدم .
شمام سیاهي بود و  چ سنگین بود . انگار توي خالء گیر افتاده بودم . همه جا 

سیاهي . نكنه مرده بودم ؟ چرند نگو شمی  . باید سعي کني وایسي . تو میتوني 
صداي چیه ؟ انگار یكي دار شده بود ؟ این  سنگین  سا . چرا انقدر بدن   با  هوای

بهش بگ  داد نزنه .  تونستتت فریاداش ستتكوت اینجا رو به ه  میزنه . کاش می
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صداش اذیت  میكنه . خدایا چقدر صداش آشناست . داره من و صدا میكنه ؟ 
 کاش چشمام باز میشد و میتونست  نگاش کن  .

کردم پلكام و باز کن  . اما نشتتد . ضتتربه هایي رو روي صتتورت  حس  ستتعي
صداش انگار میكردم . و ست  حتي ناله کن  .  لي انقدر بي رمق بودم که نمیتون

 نزدیا تر شده بود . شادمهر بود ؟ دارم اشتباه میشنوم ؟
 شمی  . . . شمی  با توام چت شده چشمات و باز کن . شمی  -

شد و پله هارو باال رفت . "  کاش شد جوابش و بدم . حس کردم از کنارم رد  می
بازم  که نمرده بودم . " نرمي آخ جون  قدر داد میزد ؟ من  حاال ان آرامش . چرا 

 پارچه اي رو روي تن  حس کردم و دوباره توي تاریكي ها گ  شدم .
و با زور باز کردم . همه جا رو تار میدیدم . نور توي اتاق چشتتمام و  چشتتمام

 ر شتتد .میزد . چند باري پلا زدم همه جا ستتفید بود . باالخره تاري دیدم کمت
هیچ کسي توي اتاق نبود . اینجا کجا بود ؟ نگاهي به سرمي که توي دست  بود 

توي بیمارستان باش   بایدکردم . دقیق تر نگاه  دور اتاق چرخید . حدس زدم 
سعي کردم به یاد بیارم  ست  و  شمام و ب شت  پلكام و باز نگه دارم . چ . جون ندا

شادمهر بود که چجوري اینجا اومدم . تنها چیزي که به  صداي نگران  یادم بود 
استتم  و مدام تكرار میكرد . پس خودش کجاستتت ؟ " دل  نمیخواد ببینمش . 

ولي من و تنها گذاشتتته بود " " شتتمی  بچه نباش .  نهاون گفته بود زود میاد خو
شت ؟ اون یه مرد آزاده . یه  مگه اون به تو چه تعهدي داره که باید زود میومد پی

 د " دل  میخواست افكارم و پس بزن  . اس  شادمهر اذیت  میكرد .مرد بي تعه
شام  و  صداي شنایي  سرش بوي عطر آ شت  شنیدم و پ ستگیره ي در اتاق و  د

نوازش کرد . " این مرد سلیقش حرف نداشت توي انتخاب عطر " هنوز چشمام 
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صندلي کنا سته بود . حتما فكر کرده بود هنوز خواب  یا بیهوش ! روي  تخت  رب
 ونی یشنشست . گرماي دستش و روي پیشونی  حس کردم . دستش و از روي پ

برداشتتت . دستتت  و گرفت و توي دستتتش قرار داد یه لحظه شتتا کردم که این 
شادمهر باشه . از شادمهر این کارا بعید بود . ولي بوي عطر آشناي خودش بود 

. 
سختي پلكام و از ه  باز کردم . نگاهش روي چشمام بود . با دیدن چشماي  به

بازم انگار اول دستتتپاچه شتتد دستتتش و از توي دستتت  در آورد و دوباره همون 
 شادمهر مسلط و با جذبه شد . ولي نگراني توي صداش موج میزد :

 بهتري ؟ -
 سرم درد میكنه یك  . تو بیمارستان  ؟ -
 گرفت  خودم  جا خوردم صداي از
 آره تو بیمارستاني . دیشب کي حالت بد شد ؟ -
 نمیدون  . از صبت خوب نبودم . -
 پس چرا گفت  بری  دکتر گفتي خوبي ؟ -
 چون خوب  . میخوام برم خونه . -
شي اینجا  - شب مجبور  شاید ام شده .  بچه بازي در نیار حالت هنوز خوب ن

 بموني .
خشا شده بود آب میخواست  ولي دوست نداشت  به شادمهر چیزي بگ   گلوم

. با چشتت  دور تا دور اتاق و دیدم یخچال خیلي دور بود انقدرم جون نداشتتت  
 که روي پام وایس  و تا اونجا برم به ناچار گفت  :
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 گلوم خشا شده . -
سمت یخچال رفت و از توش کمپوت آنا از شد و به  ناس در آورد و جاش بلند 

 باز کرد با یه قاشق جلوم گرفت . نگاهي بهش کردم و گفت  :
 من آب میخوام نه کمپوت . -
 این بهتر از آبه بخورش . -
 لحن دستوریش خوش  نیومد دستش و پس زدم و گفت  : از
 اصال هیچي نمیخورم . -
ش  - ش   لجبازي نكن . یا خودت میخوري یا اینكه مجبور می به زور متوسل ب
. 

شتر از دو تا  با ستش گرفت  . بی شق و از د اخماي در ه  نگاهي بهش کردم و قا
سام کردم .  شت  . نگاهي به لبا ست  بخورم . ظرف کمپوت و کنار گذا تیكه نتون
شب  افتادم . عجب  ساي دی ستان تن  بود . تازه یاد لبا صوص بیمار ساي مخ لبا

شده بود ! نگاهش ست  ازش  آبرو ریزي  خیره روي من ثابت مونده بود . میخوا
ست  باهاش حرف  شده بود ولي نمیتون شده بود که حال  انقدر بد  س  چي  بپر
بزن  . نمیتونستتت  توي چشتتماش نگاه کن  و اختیارم و از دستتت ندم . باالخره 

 خودش به حرف اومد :
.  ردنتدکتر گفت یه حمله ي عصتبي بوده . این سترگیجه و تب و ضتعف ک -

 ببین  تو از چیزي عصبي یا ناراحت بودي ؟
 پرید دوست نداشت  بویي از قضیه ببره . رنگ 

 نه . . . نه از چي باید ناراحت باش  ؟ -
 نمیدون  . خودت به  بگو . -
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 چیزي نبود که بهت بگ  . -
 باشه هر جور راحتي . -
 تو نمیخواي بري شرکت ؟ -
 میخوام اینجا باش  .نه  -
 ولي من ترجیت میدم اینجا نباشي . -
به که من به میل و ترجیت دادن تو اینجا نیستتت  . پس همین انرژي باقي  - خو

 موندت  نگه دار واسه خودت و الكي حرومش نكن .
که علف زیر  اخ  جا بمون  قدر این گاه کردم " ان گه اي ن به طرف دی کردم و 

 پاهات سبز بشه شازده یخي ! "
 صداش و شنیدم : دوباره

 چرا وقتي حالت بد بود به  زنگ نزدي که بیام ببرمت دکتر ؟ -
شین  - شما نمیدونین که نباید آرامش بیمار و به ه  بریزین ؟ لطفا آروم با مگه 

 یخوام استراحت کن  .من م
 هر وقت من بگ  شما استراحت میكني . -
 مجبورم نكن به پرستارا بگ  که داري آرامش  و به ه  میزني . -
 اونوقت اگه بگي چیكار میكنن ؟ -
 از اینجا بیرونت میكنن . -
 واي نگو ترسیدم . -

فیلما قبال دیده بودم که کنار تخت مریضتتا زنگ قرار داره که پرستتتارا رو با  توي
خبر میكنه ! داشتتت  کنار تخت  دنبال همچین چیزي میگشتتت  انگار فكرم و 
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خوند با قدماي تند به  نزدیا شد . دستام و گرفت تو دستاش و خ  شد روي 
اخمام و تو ه   ش صورت  . توي چشام زل زد طاقت نداشت  انقدر نزدیكش با

 کردم و گفت  :
 ول  کن . -
 لحن خونسردي گفت : با
 و اگه نكن  ؟ -
 بهت میگ  ول  کن . دستت و بكش . -
 انقدر چموش نباش . سر و صدا ه  راه ننداز . -

میبرد . داشتتت  دوباره توي چشتتماش غرق  داشتتت از این بازي ل ذ ت انگار
میشتتدم . صتتداي تند قلب  و میشتتنیدم . انگار چشتتماش آرام بخش قوي بود . 

گاه آروم شدم . ولي بازم دست برنداشت  . با لحن آرومي گفت  :  ناخود آ
 ول  کن . -
 نمیخوام . -

ون اتاق چقدر آروم بود . تو صتتداش یه حس خاصتتي بود . انگار توي ا لحنش
شده بودم دیگه تقالیي نمیكردم . اون  ساکت  سیر میكرد .  نبود . یه جاي دیگه 
ست همینجوري به ه  نزدیا  شده بود . دل  میخوا صورت  خ   همچنان روي 

 باشی  . صورتش به  نزدیا و نزدیا تر میشد .
ستام سر میخورد روي لب  د شم  آروم آروم از روي چشماش  شده بود چ شل 

یبش . انگار خون توي مبزم دوباره جریان پیدا کرد . نباید میذاشتتت  خوش ترک
هر وقت دلش خواستتت نزدیك  بیاد و هر وقت که خواستتت من و پس بزنه . 

 دوباره نیروم و جمع کردم و با صداي قوي گفت  :
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 اگه هر کاري بكني بعدا پشیمون میشي . -
شمام بدون هیچ حرفي نگاهش دوباره پایین  دوباره شدن به چ شماش خیره  چ

بام و  که شتتتده بودم . ل بام حس کردم . شتتو باش و روي ل تاد و نرمي ل اف
سینش  سه ي  شار خفیفي به قف ست  ف سید و من بي حرکت بودم . با د میب و 
ضعف  مانع از  ستام و محك  گرفته بود و  سش بزن  ولي د ست  پ آوردم و میخوا

میشتتد که بتون  ستتریع عمل کن  . بوي عطرش از اون فاصتتله ي نزدیا  این
م س ت  کرده بود . باالخره ازم فاصتتله گرفت . از توي چشتتماش هیچي رو 
صباني بودم  صورت  از گرما گر گرفته . ه  ع ساس میكردم  شد خوند . اح نمی

شده بود . باالخره به حر شمام خیره   فه  خجالت زده ولي اون هنوزم توي چ
 اومد :

 این کار و کردم که یادت باشه دیگه من و تهدید نكني . -
 از این خود خواهي هات بدم میاد . -
 برام مه  نیست . -

ست از  دندونام شت  دل  میخوا شار دادم اگه قدرتش و دا و با حرص روي ه  ف
جام بلند میشتتدم و مشتتتاي گره شتتدم و روي ستتر و صتتورتش پایین میاوردم . 

گاهي به اطراف  کردم جعبه ي دستتتمال کاغذي و دیدم این  بد چیزي نبود ! ن
برداشتتتمش و به ستتمتش پرت کردم . با اختالف زیاد از ستترش گذشتتت . با 
شق  س  با ع شه فكر میكردم باید اولین ب و  س  و بیرون دادم . همی حرص نف

اد با من همراه باشتته نه با دشتتمني ! کالفه بودم . چجوري به خودش اجازه مید
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شه ي لبش بود . کمي نزدیكتر اومد . گفت  اینجوري رفتار کنه ؟ پوزخندي گو
: 

 نشونه گیریت  که ضعیفه خانومي ! -
 یهو جدي شد . دستاش و توي جیبش کرد و گفت : بعد

 میشه بگي این بچه بازیا واسه چیه ؟ -
 اینكه انقدر خونسرد خودش و نشون میداد بیشتر حرص میخوردم . از
تو به  بگو این بچه بازیا واسه چي بود ؟ فكر کردي من عروسا خیمه شب  -

بازیت  که هر لحظه به  نزدیا بشتتي و دوباره ازم دوري کني ؟ من  یه دخترم . 
سته . من بهت  شدنت قلب  وایمی ساس دارم . با هر بار نزدیا  اجازه نمیدم اح

سي رو ندارم . نه پدري که ازم حمایت  باهام اینجوري رفتار کني . درسته که ک
سوزونه برام . ولي انقدر قدرتش و دارم که  شه نه مادري که دل ب شت  با کنه و پ
جلوي تو وایستت  . خانوم بزرگ نمیدون  چه اعتمادي داشتتته که من و فرستتتاده 

ه به خاطر خانوم بزرگ  که شده نباید کاري توي خونه ي تو . ولي اینو میدون  ک
 . يبكني که بعد پشیمون بش

که  - قدر رو خودم کنترل دارم  چه فكري کردي پیش خودت ؟ من ان هه تو 
 کاري انجام ندم که بعدا تو وبال گردن  شي !

گفت و از در رفت بیرون . بهتر کاش دیگه بر نگرده . همه چي بدون اون  اینو
آروم و بي تنشتته . داشتتت  خودم و گول میزدم . فكر کن  داشتتت  ک  ک  بهش 
وابسته میشدم . نمیگ  دوستش دارم ولي بهش وابسته شده بودم . چشمام و رو 

ش  . همه ي انرژی  تحلیل رفت سعي کردم آروم با شت  و  ه بود . " خانوم ه  گذا
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بزرگ زودتر برگرد خواهش میكن  تا قبل از اینكه من داغون تر از این بش  برگرد 
" 
ساعتي میشد که رفته بود . هنوزم ازش خبري نبود . تنهایي و یا جا نشستن  1

شادمهر نبود  سریع به طرف در برگردوندم ولي  سرم و  شد  اذیت  میكرد . در باز 
با لبخندي با لبخندي ستترد و  پرستتتار بود  به ستتمت  اومد من  لبخندش و 

 مصنوعي جواب دادم :
 حالت بهتره خانوم خوشگله؟ -
 ممنون . خوب  . کي مرخص میش  ؟ -

 همونطور که نگاهي به چارت توي دستش میكرد گفت : خندید
به این زودي خسته شدي ؟ راستش مشكل خاصي نداري فقط واسه ي اینكه  -

 شبي رو پیشمون بموني . 2 - 1جسمیت اطمینان کامل پیدا کنی  باید از وضع 
 آخه چرا ؟ من که سالم  . -
ظاهر قضتتیه اینجوري نشتتون میده ولي باید آزمایشتتات حاضتتي بشتته ببینی   -

 خونریزي یا شكستگي داخلي نداشته باشي .
 ممنون . -

  . و به پنجره ي بیرون دوخترفت . بازم سكوت و تنهایي اتاق . چشم   پرستار
تقه اي به در خورد سرم و دوباره برگردوندم . در باز شد و سمانه داخل اتاق شد 
. از دیدنش تا حاال انقدر خوشتتحال نشتتده بودم . با لبي خندون طرف  اومد . 

 گفت :
 سالم . چت شد تو یهو ؟ دیروز صبت که باه  حرف میزدی  خوب بودي . -
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 میبیني که فعال اینجام . از کجا فهمیدي بیمارستان  ؟سالم  -
راستتتش چند باري رو گوشتتیت زنگ زدم که جواب ندادي بعدم شتتماره ي  -

خونه رو گرفت  بازم جواب ندادي . دیگه دل  به شتتور افتاد به صتتیادي گفت  با 
 آشناتون تماس بگیره همین آقا شادمهر . اون  گرفت و گفتش که اینجایي .

 صیادي هیچي نگفت به خاطر مرخصي و اینا ؟ -
 نه بابا چي بگه . بازم مهمون داري -
 کیه ؟ -
 جناب آقاي صیادي -
ستتاعته اینجا داري فا میزني ؟  1خدا مرگت نده ستتمانه پس واستته چي  -

 کجاست بیرونه ؟
 وآره من اومدم ببین  وضتتعیت لباس و پوشتتشتتت خوبه بفرستتتمش تو . بیا  -

 خوبي کن .
 آره خوبه برو بگو بیاد تو . -

شادمهرم  سمانه سر اونها  شت  شت . پ صیادي برگ به طرف در اتاق رفت و با 
صیادي جلو اومد و  سید  شادمهر لبخند روي لب  ما شد . با دیدن  داخل اتاق 

 گفت :
 خوب هستین خانوم صدري ؟ خدا بد نده . نگرانتون شدی  . -
 طف کردین تشریف آوردین . شرمنده بابت مرخصي و اینا .ممنون . ل -
خواهش میكن  خانوم این چه حرفیه مه  ستتالمتیتونه که دوباره به دستتتش  -

 بیارین . نگران کاراي شرکت  نباشین . شما استراحت کنین .
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کردم . به نظر این صتتیادي مشتتكوك میومد . چرا امروز انقدر تعارف  تشتتكري
پاره میكرد و خوش اخالق بود ؟ آدم اخمویي نبود ولي هیچ وقت انقدر  تیكه 
ستن و از هر دري حرف  ش ش  ن صیادي کمي پی سمانه و  خوش اخالق نبود . 

صد بهش توجهي نمیك دم رزدی  شادمهر با سكوت تنها نظاره گر بود . من  از ق
. باالخره صیادي و سمانه رفتن .دوباره من و شادمهر تنها شده بودی  . چشمام 
پاشتتته بره خونه .  تا اون  زودتر  به خواب زدم  و روي ه  گذاشتتت  و خودم و 

 صداش باالخره اومد :
میدون  بیداري . اینا میذارن همراه داشتتته باشتتي . نمیدون  بمون  یا برم ؟  -

 ري ؟احتیاج به همراه دا
 چشماي بسته جوابش و دادم : با
 نه ممنون برید خونه . -
 هه واقعا فكر کردي نمیرم ؟ -

 ندادم بعد از چند دقیقه گفت : جوابي
 خداحافظ -
تاق بود . دل  گرفت  و باز کردم . هنوزم بوي عطرش توي ا رفت . چشتتمام و 

 کاش میگفت  پیش  بمونه .
از اینكه پلكام و باز کن  با بینی  هواي اتاق و بو کشتتیدم ولي خبري از اون  قبل

بوي آشتتنا نبود . با نا امیدي پلكام و باز کردم . تنهاي تنها بودم توي اتاق . دل  
براي تنهایی  گرفت . دوست داشت  االن مامان  پیش  بود . اشا توي چشمام 

. پرستاري با ظرف صبحانه اومد  ت حلقه زد . ولي سریع جلوي ریزشش و گرف
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توي اتاق ظرف و روي میز مخصوص گذاشت . اشتهایي واسه خوردن نداشت  
 . پرستار لبخندي زد و گفت :

 صبحانت و بخور تا یه خبر خوب بهت بدم . -
 چه خبري ؟ -
 اول صبحانه . -

خره . باال اصرار کردم که بگه ولي تا صبحان  و نخوردم هیچي به  نگفت یك 
 به حرف اومد :

ساعت دیگه میاد ویزیتت میكنه . مثل اینكه مشكل خاصي نداري  1دکتر تا  -
 خدارو شكر امروز مرخص میشي .

 واقعا ؟ واي خیلي ممنون . خوشحال  کردین با این خبر . -
 خواهش میكن  عزیزم . پس من فعال تنهات میذارم . -
 بازم ممنون . -

شحال شدم از اینكه امروز مرخص بودم . حاال باید به کي میگفت  بیاد من  خو
و ببره و کاراي ترخیصتت  و انجام بده ؟ تا جایي که متوجه شتتده بودم اینجا یه 
بیمارستان خصوصي بود . اصال هزینه ي بستري شدن  چقدر میشد ؟ من که 

سابي افتادم که خانوم بزرگ به شت  . تازه یاد ح د برام باز کیوان گفته بو پولي ندا
کنه . تا ماه به ماه پولي برام بریزه . اصتتال تو این مدت به فكرش نبودم . حتي 
شه . تو دل  از این کار هوشمندانه  نمیدونست  ماهانه چقدر به حساب  واریز می
ي خانوم بزرگ خوشتت  اومد . چقدر این زن آینده نگر بود . یك  فكر کردم . 

ش صال مگه کیف با خودم آورده  مارهخوب حاال کارت و  ست ؟ ا ساب  کجا ح
بودم بیمارستتتان ؟ اصتتال مگه با پاهاي خودم اومدم اینجا که بخوام کیف با 
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بالش کوبیدم . " احمق . احمق .  باره درمونده ستترم و روي  یارم ؟ دو خودم ب
احمق " باالخره دکتر اومد . بعد از چكاپ ستتتاده اجازه ترخیص و داد . حاال 

بودم و برگه ي ترخیص و صتتورت حستتتاب نجومي ! لباستتتام و با  ندهمن مو
لباستتایي که اونجا داشتتت  عوض کردم . باید به شتتادمهر زنگ میزدم . چاره ي 
سمت پرستارا رفت  . اونا راهنمایی  کردن که چجوري و کجا  دیگه اي نبود . به 

بوق انگار  هر بامیتون  با بیرون تماس بگیرم . شماره رو گرفت  و منتظر موندم . 
قلب  میخواست بپره بیرون . باالخره بوق چهارم بود که شادمهر با صدایي گرفته 

 گفت :
 بله بفرمایید ؟ -

حرف بزن  . انگار صتتدام گرفته بود فقط میتونستتت  دهن  و باز کن   نمیتونستتت 
 ولي صدایي از دهن  بیرون نمي اومد . دوباره گفت :

 بفرمایید ؟ -
به  باالخره هاش حرف بزني .  با ید  با هایي شتتمی   تان تن مارستت که چي تو بی

 احساس  غلبه کردم و به حرف اومدم :
 الو سالم . شمیم  . -

 صداش یه ترس و نگراني حس میشد : توي
 شمی  تویي ؟ چیزي شده ؟ تو کجایي ؟ -
تش به  دادن . راس نگران نشین . من االن تو بیمارستان  . برگه ي ترخیص  و -

 . . . راستش . . .
 حرف دیگه اي بزن  سریع گفت : نذاشت
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 باشه تو همون جا منتظر باش االن میام دنبالت . -
 ممنون منتظرم . -

س  شادمهر باعث  نف شده بود . حمایت  صدا بیرون دادم . خیال  راحت  و پر 
دلگرمی  شتتده بود . دلگرمي که تا حاال از طرف یه مرد تجربش نكرده بودم . 

 برام شیرین بود .
ساب و پرداخت کرد و با  نی  صورت ح شادمهر تو بیمارستان بود  ساعت بعد 

اشتتینش نشتتستتته بودم . دوباره ه  از بیمارستتتان خارج شتتدی  . دوباره توي م
 کنارش !

سرم بذاره . یا از  حس سر به  سعي نمیكرد  شده . دیگه  ساکت  میكردم خیلي 
اخماي آنچنانیش خبري نبود . توي خودش بود . انگار حواستتش پرت بود . 
کل مسیر توي سكوت طي شد . به خونه رسیدی  . اول از همه علي جلو اومد 

و  خونه وخره رضتتایت داد به خاطر بیماری  بری  تو بعد از احوال پرستتي باال
یاد  حال  خوب بود ولي هنوزم یك  ضتتعف داشتتت  و ز حت کن  .  استتترا
نمیتونست  رو پام وایس  . نگاهي به پله ها کردم . آدم سال  ه  این همه پله رو 
شادمهر انگار تردید و توي  ضعف داره .  سي که  سه به ک به زور میره باال چه بر

 خوند چون گفت :نگاه  
 برات سخته بري باال ؟ میخواي کمكت کن  ؟ -
 نه . . . نه فكر کن  خودم بتون  برم . -
 میخواي اصال روي راحتیا دراز بكشي فعال ؟ -
 نه میخوام برم باال . باید دوش بگیرم . -
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تا پله رو به زحمت باال رفت  . هر چي شتتادمهر اصتترار میكرد که بازوم و  دو
بگیره و کمك  کنه گوش نمیدادم . نمیخواست  دوباره به ه  نزدیا شی  . از هر 

دقیقه استتتراحت میكردم .  5اتفاقي میترستتیدم . هر پله اي رو که باال میرفت  
 انگار حوصله ي شادمهر و سر برده بودم گفت :

میخواي ب غ لت کن  ببرمت باال ؟ زودتر میرستتیا ! اینجوري باید تا آخر  -
 امشب تو راه اتاقت باشي .

 حاال وقت مزه پروني بود ؟ لوس
 نه ممنون خودم میتون  . -

از خدام بود که ب غ ل  کنه . مثل این پرنسس هاي توي فیلما و کارتونا !  ولي
ست شد د ش و انداخت زیر پام و از روي زمین بلندم باالخره طاقت نیاورد خ  

یا من خیلي الغر بودم ! یك  غرغر کردم و ازش  یادي قوي بود  یا اون ز کرد . 
 گفت : دازهخواست  من و بذاره زمین . بدون اینكه نگاهي به  بن

 1خانوم کوچولو من وقت ندارم تا شتتب دنبالت توي راه پله ها راه بیفت  که  -
ست کي راه پله رو فتت میكردي و به آخرش پله بري  1پله  باال . تازه خدا میدون

 میرسیدي !
 مسخرم نكن من هنوز مریض    ضعف دارم . -
باقي موندت  نگه  - میدون  واستتته همین  ب غ لت کردم . که همین انرژي 

 داري واسه خودت !
من و روي خدا خواستتته توي ب غ لش ل  داده بودم . به اتاق  رستتیدی  .  از

 تخت  گذاشت و گفت :
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 خوب این  از اتاقت . میخواي وان و برات پر کن  ؟ -
 نمیشد بهش دستور بدم . روم

 نه ممنون خودم این کار و میكن  . -
 تا تو بلند شي از روي تخت وان پر آب شده ! -
سمت حموم رفت . باالخره تیكش  باید بندازه دیگه . اصال اگه نگه نمیشه !  به

مثل اینكه حرفشتت  زیاد بي راه نبود تا از روي تخت بلند شتتدم شتتادمهرم از 
 حموم بیرون اومد و گفت :

 خوب وان  پر آب کردم . گرسنت نیست ؟ تو بیمارستان چیزي خوردي ؟ -
 .آره صبحانه خوردم . سیرم  -
 باالخره ناهار که میخواي بخوري . ولي من که آشپزي بلد نیست  ! -

 از تعجب گرد شد : چشمام
 پس این همه مدت تنها زندگي کردي چي میخوردي ؟ -
مادر این  - پدر و  خدا  که بخوام آشتتپزي کن  .  نه نبودم  قت خو من هیچ و

 اشه !رستوران دارا رو بیامرزه که نمیذاشتن شكم  خالي ب
ماي  - هاي خونگي و آرامش و گر غذا یه ! آدم  ندگ یه جور ز باالخره این  

 خونوادش و ول کنه و خودش و درگیر سكوت کنه یه جورایي . . .
 ي حرف  و خوردم . دوباره اخماش تو ه  رفت و گفت : بقیه

هتره بچیه ؟ خیلي بي عقلیه ؟ ولي تو هیچي از من و گذشتتته نمیدوني . پس  -
 اظهار نظر نكني .
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حرفي نزدم . از اتاق  بیرون رفت . من  به ستتمت حموم رفت  . توي وان  دیگه
ست  و به عكس العملش فكر کردم . " این چي بود که انقدر آزارش میداد ؟  ش ن

" 
سته بودم و فكر میكردم .  45کن  نزدیا  فكر ش شد که توي وان ن دقیقه اي می

 ورد و صداي شادمهر اومد :تقه اي به در حموم خ
 شمی  حالت خوبه ؟ چرا انقدر طولش میدي ؟ -
 حموم رفتنم  کار داشت ! بلند گفت  : به
 هنوز زندم . -
 زود بیا بیرون . -
 براي چي ؟ هنوز کارم تموم نشده . -
باشتته هر جور راحتي ! ولي اگه توي حموم ضتتعف کني حواستتت باشتته که  -

 تنت نیست و من  مجبورم بیام نجاتت بدم و . . .لباس 
 و تو ه  کردم اخمام

 نخیر شما هیچ جا تشریف نمیارین . در حموم قفله و تو نمیتوني بیاي تو ! -
 خدا میكردم نخواد در حموم و امتحان کنه . چون هیچ قفلي در کار نبود ! خدا

 بیرون شمی  .خیلي خوب مسخره بازي در نیار زود بیا  -
چرا با اینكه میدونستتت  قفلي در کار نیستتتت بازم یه کاري میكردم  نمیدون 

حرصش در بیاد . آروم آروم از توي وان اومدم بیرون تا به سمت در برم و قفلش 
 کن  . دوباره گفت :

 شمی  . چرا جواب نمیدي خوبي ؟ -
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د به بازوم . کف حموم لیز یه قدمیه در بودم که در محك  باز شد و خور درست
شوکه بود . نگاهي  شدن در  شادمهر که هنوز از باز  سرخوردم رو زمین .  بود و 

 به من انداخت که لخت روي زمین داشت  دور خودم مي چرخیدم :
 برو بیرون . -

 تازه به خودش اومده بود . صورتش و به سمت مخالف گردوند و گفت : انگار
یخواي ؟ تو که گفتي در قفله . اصتتال پشتتتت در چیكار خوبي ؟ کما نم -

 میكردي ؟
آي پام . در قفل نبود میخواستتت  حرصتتت و در بیارم . مثال اومدم در و قفل  -

 کن  که تو بازش کردي . کمك  نمیخوام میگ  برو بیرون .
 . خندید

ن کباشه باشه حرص نخور رفت  . من پشت در منتظرم کما خواستي صدام  -
. 

خندید و رفت . مچ پاي راست  بدجوري درد گرفته بود . خدایا چقدر تو  دوباره
این دو روز حاال بال ستترمون میادا ! خدا ستتومیش و به خیر بگذرونه ! دوباره 

 صداش و از پشت در شنیدم :
 تونستي بلند شي ؟ نیام کما ؟ -

 عي میكردم از جام بلندبود به سختي جلوي خندش و میگیره . داشت  س معلوم
 ش  توي همون حالت گفت  :

ند  - یدم . بخ ند تادم بهش میخ من  یكي و نقش زمین میكردم االن وایمیستت
 راحت باش .
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ست  .  با ش  نمیتون شد . هر کار میكردم بلند  صداي خندش بلند تر  این حرف  
صداي هق  ش  گریه کردم و آبروي خودم و بردم .  شت گری  میگرفت . آخر دا

 هق گری  توي حموم پیچید صداي نگران شادمهر اومد :
 شمی  گریه میكني ؟ درد داري ؟ چي شده ؟ -

 گریه میكردم . دوباره گفت : فقط
 شمی  حرف بزن چیزیت شده ؟ جاییت درد میكنه ؟ -
 همون هق هق گری  گفت  : با
 آره پام درد میكنه نمیتون  بلند ش  . -
لحظه یاد این بچه لوستتتا افتادم . حاال پام انقدرم درد نمیكرد نمیدون  چرا  یه

یهو گریه کردم . شتتاید بیشتتتر واستته اینكه شتتادمهر مستتخرم کرده بود و به  
 خندیده بود ناراحت شده بودم . شادمهر گفت :

 حولت و برات میندازم تنت کن تا بیام تو کمكت کن  بلند شي . باشه ؟ -
 باشه . -

 و برام انداخت و به زحمت تن  کردم : حول 
 بیام تو ؟ پوشیدي ؟ -
 اوهوم . -

ست   سرم ست د ش و پایین انداخته بودم به طرف  اومد و کنارم روي دو تا پاش ن
پام راه برم انگار  با کمكش از جام بلند شتتتدم . نمیتونستتت  روي  و گرفت و 

 اش و دور کمرم حلقه کرد و گفت :خودش  اینو فهمید . یكي از دست
 به من تكیه بده تا ببرمت توي اتاقت . -
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سنگین تر بودی  ! روي تخت  من  همینكارم کردم اگه ب غ ل  میكرد فكر کن  
 و نشوند و گفت :

 لباسات و بپوش من حاضر ش  بری  دکتر پات و نشون بدی  . -
 زدم زیر گریه . متعجب نگاهي به  انداخت و دوباره به  نزدیا شد : دوباره

 چیه ؟ چرا گریه میكني ؟ -
- . . . 
 شمی  من و نگاه کن . -

 و باال گرفت  و گفت  : سرم
 خوب  . دکتر نمیخوام . -

 به لب آورد و گفت : لبخندي
 ؟ اگه پات شكسته باشه چي ؟حاال چرا عین این بچه ها همش گریه میكني  -
 نشكسته میدون  . ضرب دیده . خوب میشه . -
سكن بیارم بخوري .  - شه هر جور که خودت راحت تري . من میرم برات م با

 توام لباسات و بپوش .
اتاق بیرون رفت . اشتتكام و پاك کردم . " بچه ننه ! این چه کاري بود ؟ " از  از

ي بي موقع  ناراحت بودم . لباستتام و پوشتتیدم روي دستتت خودم با این گریه 
تخت دراز کشیدم . شادمهر اومد و قرص و با یه لیوان آب به  داد و رفت . بعد 

 از نی  ساعت به خواب عمیقي فرور فت  .
 پانزده  فصل

روزي میشتتد که از بیمارستتتان مرخص شتتده بود . دیگه کامال خوب شتتده  دو
بودم . وضتتع پام  خوب بود و میتونستتت  راه برم . توي این دو روز شتتادمهر 
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خودش برام از صتتیادي مرخصتتي گرفته بود و خودشتت  مدام خونه بود . دل  
نمیخواستتت دل خوش کن  که به خاطر من خونه مونده . ولي توي این مدت 

شده  قدران ستاري کرده بود که یه جورایي بهش مدیون  سیده بود و ازم پر به  ر
بودم . باورم نمیشتد اون شتادمهر اخموي عبوث از خودراضتي ه  بتونه انقدر 

 مهربون بشه !
صبحانه میخوردی  من  دیگه شده بود . با ه   برنامه ي روزانمون از قبل تعیین 

به کاراي شتترکتش میرستتید . ناهار و از روي راحتیا ل  میدادم و شتتادمهر کمي 
بیرون میگرفت بعد از ناهار یه چرت کوتاه میزدی  و عصر یك  میرفتی  خیابون 

ي من و با ه  میدیدی  و  هبر میگشتتتی  ستتریال مورد عالق 9گردي . تا قبل از 
شتتادمهر تو کل مدتي که ستتریال پخش میشتتد مدام ستتر به ستترم میذاشتتت و 

ریال بفهم  . بعد شتتتام میخوردی  و من میرفت  نمیذاشتتتت که چیزي از ستت
 میخوابیدم شادمهرم یك  به کاراش میرسید و دوباره خواب !

شتتدت بهش وابستتته شتتده بودم . خودم  میدونستتت  این با ه  بودن تا مهر  به
بیشتر دووم نداره ولي خوب دل  میخواست توي این مدت که پیشش  خاطرات 

بت کن  تا بعدا توي تنهاییام با مرورشتتون آرامش با ه  بودنمون و توي ذهن  ث
 بگیرم .
حال  کامل خوب شتتد و باید میرفت  شتترکت . صتتبت شتتادمهر من و  باالخره

ساعت  سوند و گفت که  شت  .  5ر شرکت ندا میاد دنبال  . دیگه عالقه اي به 
توي این مدت بودن کنار شتتادمهر بد عادت  کرده بود . دوستتت داشتتت  بازم 

 باش  . داخل رفت  سمانه اومده بود با دیدن  به طرف  اومد و گفت :کنارش 
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 به سالم چه عجب ما روي ماه سرکار خانوم و دیدی  -
 سالم تیكه ننداز انقدر . -
 تیكه چیه بانو ! خونه خوش گذشت ؟ در و دیوارا خوب بودن ؟ -

 گرفت : خندم
 !آره خوب بودن . از حسودي منفجر شو  -
بله حستتودی  داره دیگه . خانوم ل  داده بودن تو خونه استتتراحت میكردن ما  -

 اینجا جون سگ میكندی  ! واال حسودي داره !
 خیلي خوب بیا ببین  چیكارا کردین این چند روز . -

توضتتیحات مختصتتري داد و هر جفتمون به ستتر کارمون برگشتتتی  .  ستتمانه
شه جدي و رسمي سمت  صیادي مثل همی شت به  شد و همونجوري دا داخل 

 اتاقش میرفت که با سالم گفتن من متوقف شد :
 سالم خانوم صدري . خوب هستین ؟ -
 ممنون . خیلي بهترم . -
 خوب خدارو شكر . جاي خالیتون حس میشد توي شرکت . -
 دیگه شرمنده به خاطر مرخصیا . سعي میكن  جبران کن  . -
 سالمتیتونه خانوم . خوشحال  که دوباره میبینمتونمه   -
 ممنون . -
 با اجازه -
اتاقش رفت و من متحیر رو صتتندلی  نشتتستتت  . چه خوش خلق شتتده ستتر  به

 صبحي !
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و نشتتون داد انگار از  5همش بي قرار بودم . وقتي ستتاعت عدد  5ستتاعت  تا
قفس آزادم کردن پر در آوردم ستتریع از همه خداحافظي کردم و بیرون رفت  . 
ولي خبري از شتتتادمهر نبود با گوشتتی  شتتمارش و گرفت  همش میگفت در 

گ ندسترس نمیباشد . نگرانش شدم . کجا بود یعني ؟ منتظر بودم که گوشی  ز
 خورد شادمهر بود با عجله گوشي رو جواب دادم :

 الو شادمهر . کجایي تو ؟ من نی  ساعته اینجا منتظرت  . -
ستش زنگ زدم بگ  نمیتون  بیام دنبالت خودت برو امروز  - شمی  . را سالم 

 خونه .
 خنده از توي ماشینش میومد . بعدم صداي یه زن : صداي

 طع کن دیگه االن به کشتن میدیمون .شادمهر گوشي رو ق -
 راه گلوم و بسته بود با صدایي که خودم  به زور میشنیدم گفت  : ببض

 باشه . خداحافظ . -
سته بود . چقدر احمق بودم  منتظر شك هیچ جوابي از جانب اون نموندم . دل  

لحظه شتتماري میكردم تا ببینمش . پوزخندي زدم صتتداي  5که براي ستتاعت 
 صیادي من و به خودم آورد :

خانوم صتتدري شتتما هنوز اینجایین ؟ من فكر کردم تا االن رفتین . شتتادمهر  -
 میاد دنبالتون ؟

 و بهش دوخت  و گفت  :بي تفاوت   نگاه
 خیر براشون کاري پیش اومده . خودم میرم خونه . -
 بفرمایید تا جایي برسونمتون . -
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 نه ممنون مزاحمتون نمش  خودم میرم . -
 این حرفا چیه خانوم ؟ بفرمایید . -

اصراراي صیادي باعث شد سوار ماشینش بش  . راستش خودم  حس  باالخره
اینكه پیاده و تنها برم و نداشتتت  . صتتیادي خیلي آهستتته رانندگي میكرد انگار 

 هیچ عجله اي براي رسیدن نداشت . ک  ک  به حرف اومد :
 این چند روز که شرکت نبودین واقعا همه دل تنگتون شده بودن . -

 ري بودم این چي میگفت :توي چه فك من
 ممنون . بچه ها لطف دارن . -
نه حقیقتش من حق و به همه میدم . شما شخصیت دوست داشتني و آرومي  -

 دارین .
این تعریف بود ؟ باید چي میگفت  بهش ؟ بازم تشتتكر میكردم ؟ یا من   االن

 ! شدین ازش تعریف میكردم ؟ مثال میگفت  شمام جدیدا خیلي خوش اخالق
 به لبخندي اکتفا کردم . دوباره به حرف اومد : تنها

 راستش یك  برام سخته که اینارو بهتون بگ  . -
 زده و دستپاچه به نظر میومد . خجالت

 چي و به  بگین ؟ -
این مدتي که شتتما توي شتترکت بودین متانتتون من و خیلي جذب کرده .  -

شتتدم . توي این مدتي که شتترکت نبودین احستتاس خیلي روي رفتاراتون دقیق 
 دلتنگي میكردم .

 شد از حرفاش گیج شدم گفت  : ساکت
 خوب ؟ -
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همچین عكس العملي رو ازم انتظار نداشت چون تعجب کرد . چرا مثال  انگار
انتظار نداشت ؟ مثال باید اینارو که به  میگفت من از خوشحالي غش میكردم 

 ؟
. خوب اینكه . . . یعني میخواست  اگه میشه با ه  بیشتر آشنا بشی  خوب . .  -

 . خودمون . خانواده هامون . من دوست دارم مادرم شمارو ببینه .
 فهمیده بودم . این مثال یه جور خواستگاري بود ؟ تازه

 به حرف اومد : دوباره
 شما موافقین که بیشتر با ه  آشنا شی  ؟ -

باید چي بگ  . تنها خانواده ي من خانوم بزرگ بود که اون  ایران  نمیدونستتت 
نبود . تا حاال فكر این لحظه هاي حساس زندگی  و نكرده بودم . االن باید چي 

 جوابش و میدادم ؟ تصمی  گرفت  صادقانه باهاش برخورد کن  :
ستین . و - ضاع زندگي من ه صیادي نمیدون  تا چه حد در جریان او لي آقاي 

ضر خانوم  شدن و در واقع تنها خانواده ي من در حال حا من پدر و مادرم فوت 
شون زندگي میكن  و چند وقتیه که براي  ستن . که فعال توي خونه ي ای بزرگ ه

 درمان رفتن آلمان و ایران نیستن . . .
 حرف  و کامل کن  بین حرف  پرید و گفت : نذاشت

مدت که ایشون نیستن بد نیست یه شناخت  خوب چه اشكالي داره توي این -
شنا  شتر با ه  آ شون اومدن خانواده ها بی سبي از همدیگه پیدا کنی  بعد که ای ن

 میشن .
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بهش میگفت  ؟ با این پیشنهادش شوک  کرده بود نمیتونست  فكرم و به کار  چي
 بندازم :

وکه شدم . اگه آقاي صیادي شما یهو پیشنهادتون و مطر  کردین من واقعا ش -
 اجازه بدین بعدا در این مورد صحبت کنی  .

 بود حالش گرفته شده ولي با این حال گفت : معلوم
 چش  هر جور که خودتون صال  میدونین . آدرس منزل و میدین ؟ -
گه  - به دی یاده کنین خو گه پ گاه اتوب و س ا نه ممنون من و دم اون ایستتت

 مزاحمتون نمیش  .
 ن چه حرفیه میرسونمتون .ای -
 نه ممنون راحت ترم مسیر شما ه  دور میشه . -

که توي خونه ي  هر مه  چي اصتترار کرد قبول نكردم . دل  نمیخواستتتت بفه
شادمهر زندگي میكن  . باالخره پیاده شدم از ماشینش . نگاهي به ساعت  کردم 

ساعت طول کشید تا اینجا برس   1بود . انقدر لفتش داد و آروم رانندگي کرد  6
سیر تا شدم و کل م سوار  شت  ستگاه نگه دا ر خونه رو فك . اتوب و س توي ای

کردم . نمیدون  چرا از پیشنهاد خواستگاري صیادي خوشحال نشدم . دوست 
داشت  از سرم بازش کن  . صیادي پسر خوب و محجوبي بود . توي محیط کار 
ضعش خوب  شا بود و زیاد رو به دخترا نمیداد . از نظر مالي ه  و جدي و خ

سبي بود اما انگار  سي بود که مانع  تهبود . براي هر دختري مورد منا قلب  یه ح
گاه به ستتمت  میشتتد قبولش کن  . من واقعا دوستتتش نداشتتت  . ذهن  نا خودآ
ضربانش تند  شماي جذابش . قلب   شد . با اون قد بلند و چ شیده می شادمهر ک
تر شد . یعني واقعا عاشق شادمهر شده بودم ؟ عشق یه طرفه ؟ معلوم نبود االن 
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گه صتت ته ا ماق یه . یعني ح جاش میخواي منتظر  یاديبا ک به  رو پس بزن  ؟ 
شتتتادمهر بموني ؟! شتتتادمهري که هنوز تكلیفش با خودش و زندگیش معلوم 
نیستتت ؟ باید به صتتیادي منطقي تر فكر کن  . همیشتته همچین موقعیت هایي 

 واس  پیش نمیومد
بود . لعنت به این  7:45به خونه رستتیدم . نگاهي به ستتتاعت  کردم  باالخره

خونه تاریا و سوت و کور بود . چراغارو روشن کردم لباسام و عوض  ترافیا .
کردم و دوباره اومدم پایین . باید شام درست میكردم . یاد این چند روز افتادم . 

شادمهر . کاش ادام شت زدنام با  سعي کردم فكر  هشام خوردنام و گ شت .  دا
مه ردم . براي شام قرشادمهر و از سرم بیرون کن  باید سرم و به آشپزي گرم میك

سبزي درست کردم خدارو شكر کردم که باالخره کنار سوسن بودن یه مزایایي 
ساعت  شته .  ضر بود . براي خودم کمي غذا ریخت  و جلو  9دا بود غذام  حا

س ست  .  ش شده بود در حین خوردن  ریالتلویزیون روي راحتي ن شروع  تازه 
 تلویزیون  میدیدم .

افتادم و سر به سر گذاشتنتاش . انگار دیگه اشتهایي نداشت   یاد شادمهر دوباره
بشتتقاب  و پس زدم و با بي حوصتتلگي ستتریال و تا آخرش دیدم . نگاهي به 

بود . انتظار نداشت  امشب زود بیاد آهي کشیدم و به اتاق  پناه  10ساعت کردم 
بود  م زدهبردم . چند وقت بود الي کتابام و باز نكرده بودم . بي خوابي به ستتر

که از فكر  ما کرد  قل درس به  ک حدا تا یك  درس بخون  .  بام و آوردم  تا ک
همه چي بیام بیرون . دقیقه به دقیقه نگاه به ستتاعت میكردم و هر لحظه نگران 

بود ولي هنوز از شتتتادمهر خبري نبود . دل   12تر میشتتتدم . ستتتاعت نزدیا 
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ولي  ت  تا تلفن میرفت. هر دفعه دس جاستمیخواست بهش زنگ بزن  ببین  ک
پشتتیمون میشتتدم و دستتت  و میكشتتیدم . چند بار تا دم در ورودي ه  رفت  و 

 برگشت  ولي خبري ازش نبود . نكنه اتفاقي واسش افتاده باشه ؟
شده بود . باالخره تلفن و برداشت  و  1و عصبي مدام قدم میزدم . ساعت  نگران

شیش خاموش ب شیش و گرفت  . گو ود . با حرص تلفن و انداخت  شماره ي گو
یه زنگ میزد ؟ داشتتت  دیوونه  ید  با قدر بي فكر بود ؟ ن روي راحتي . یعني ان

شت د شیش میومد دا صداي اون دختره که از توي گو شدم .  میكرد !  یوون می
 یعني االن با اون بود ؟

شه . به من ناراحت ست با ستوني که ه صبي دوباره به اتاق  رفت  . "هر قبر  و ع
چه " با این فكر روي تخت  دراز کشیدم و سعي کردم بخواب  . ولي همش غلت 

ساعت  ست  بخواب   شینش و توي حیاط  1:30میزدم و نمیتون صداي ما بود . 
شتتنیدم از پنجره ي اتاق  پایین و نگاه کردم خودش بود . از ماشتتین پیاده شتتد 

ستش بود همونجوري که از پله ها باال میومد کراو ش  باز میكرد . کتش رو د ات
شت   ست . دوباره برگ شد که حداقل زند شیدم . خیال  راحت  نفس عمیقي ک
توي تخت  و زیر پتو خزیدم . داشت ک  ک  خواب  میبرد که صداي دستگیره ي 
در اتاق  و شنیدم و پشت اون بوي همون عطر آشنا . براي چي اومده بود اینجا 

ش داد میزدم بره بیرون ؟ یا اینكه ؟ باید چیكار میكردم ؟ بلند میشتتدم و ستتر
 همونجوري ثابت سر جام دراز میكشیدم و خودم و به خواب میزدم ؟

شنیدم که  راه صداي قدماش و می ست  .  شمام و ب دوم و انتخاب کردم دوباره چ
نزدیا و نزدیا تر میشتته به تخت  . ترستتیده بودم . نمیدونستتت  میخواد چیكار 

کرده روي صورت  . این بو دیگه چي بود ؟ مثل  کنه . حس کردم صورتش و خ 



wWw.Roman4u.iR  176 

 

یاري از خودش  ته و اخت كه م س  با فكر این كل بود . م س ت بود ؟  بوي ال
صورتش و خ  کرده بود . با دیدن  شام و باز کردم .  شت چ نداره با ترس و وح

 چشماي باز من صاف ایستاد البته به زحمت و گفت :
 بیداري ؟ -
شتتل حرف زدنش معلوم بود که حستتابي م س ت کرده . پتو رو دور خودم  از

 پیچیدم و گفت  :
 تو تو اتاق من چیكار میكني ؟ -

 ي م س تانه اي سر داد و گفت : خنده
اومدم بهت ستتر بزن  .. . . دل  برات تنگ شتتده بود . . . . یه جورایي بهت  -

 عادت کردما خانوم کوچولو .
 س تي ؟تو م  -
نه . دیگه  - گه هیچ فكري اذیت  نمیك آره . فكر میكن  . . . . ولي در عوض دی

 راحت راحت  .
 به  یه جور خاصي بود ازش میترسیدم . اصال هیچي حالیش نبود . نگاهش

 شادمهر تو باید بري توي اتاقت بخوابي االن دیر وقته . -
 خندید و با لودگي گفت : دوباره

مگه اینجا اتاق  نیستتت ؟ . . یعني اشتتتباهي اومدم ؟ اشتتكال نداره اینجام  -
 میتون  بخواب  .

ست شدم . بازوش و  میخوا شت  از جام بلند  شه که نذا روي تخت من دراز بك
 گرفت  :
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 بیا شادمهر من کمكت میكن  بري تو اتاقت . تو حالت اصال خوب نیست . -
   .چرا من از این بهتر نمیش -
سختي میتونست  تكونش بدم خیلي سنگین بود . دستش و دور گردن  حلقه  به

سوندمش .  سختي به اتاقش ر کرد و زیر لب حرفاي نا مفهوم میزد . باالخره به 
 پتوش و کنار زدم و روي تخت گذاشتمش . پتوش و روش کشیدم و گفت  :

 خیلي خوب حاال بگیر بخواب . -
از اتاقش میرفت  بیرون که دست  و گرفت و کشید . تعادل  به ه  خورد و  داشت 

 افتادم روش . دوباره خندید و گفت :
 تو چرا پیش  نمیخوابي ؟ -

تقال میكردم که یه جوري فرار کن  ولي انگار م س ت بودن قدرتش و  داشتتت 
 بیشتر کرده بود . من و توي ب غ لش گرفته بود

 دمهر . بذار برم . تو االن م س تي هیچي نمیفهمي .ول  کن شا -
 چرا من همه چي میفهم  . االن بهت نیاز دارم و تو پیش  میموني . -

که به سرشونه هاي لخت  میخورد لرزه اي به بدن  میفتاد . هر چي تقال  دستش
 میكردم فایده اي نداشت خسته شده بودم .

 بگ  تو میري . انقدر تالش نكن . هر وقت من -
 به اشا نشسته بود داشت  التماسش میكردم : چشمام

 شادمهر خواهش میكن  بذار برم . به خاطر خانوم بزرگ . شادمهر . -
 از گری  ناراحت شده بود عصبي نگاهي به  کرد و گفت : انگار

 من که کاریت ندارم دیوونه . فقط میخوام پیش  باشي . -
 اري اذیت  میكني .ولي تو د -
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 نمیشنید دوباره من و توي ب غ لش گرفت و گفت : انگار
 بهتره بخوابي و به هیچي فكر نكني . -

شده بود و حرفي نمیزد . فكر کردم خوابش برده که انقدر ساکته . هنوزم  ساکت
 داشت  بي صدا اشا میریخت  . صداش و دوباره شنیدم :

 میكني ؟هنوز داري گریه -
- . . . 
 انقدر کنار من بودن برات سخته ؟ -

میكردم م س تي از ستترش پریده . دوباره انگار داشتتت همون شتتادمهر  حس
شماش دوباره  شمام و بهش دوخت  نگاهي به  کرد . چ شد . چ شگي می همی
شمام و  شون بودم . چ شق شده بود که عا ستني  شماي پر جذبه ي خوا همون چ

روي ستتینش گذاشتتت  . من آرامش میخواستتت  و اون همه ي  بستتت  و ستترم و
شه .  شته با ست برام اهمیت دا آرامش زندگي من بود . پس دیگه هیچي نمیتون

 چیزي طول نكشید که به خواب عمیقي فرو رفت 
و آروم باز کردم یك  با چشتت  اطراف  و نگاه کردم . اینجا که اتاق من  چشتتمام

شادمهر انداخت  . هنوزم  شت زده اي به  شب افتادم . نگاه وح نبود . تازه یاد دی
خواب بود . یه لحظه از فكرم گذشتتتت که کاش مال من بود . کاش همیشتته 

از  بیدار بشه باید ینكههمینجوري آروم و دوست داشتني کنار من بود . قبل از ا
اتاق برم بیرون . آروم از توي ب غ لش بیرون اومدم و به اتاق خودم رفت  در و 
ست  . حاال اون چه فكري میكرد در مورد من ؟ چرا  ش شت در اتاق ن ست  و پ ب
سر غریبه و  شب کنار یه پ صمی  گیری  ؟ من دی شدم توي ت ست  س انقدر یهو 



 179 او آمدوقتی 

اتفاق دیگه اي نیفتاد . سعي میكردم توي ب غ لش خواب  برد ؟! خدارو شكر 
خودم و ناراحت جلوه بدم ولي حقیقتش این بود که ناراحت نبودم . دیشتتتب 
آروم ترین شتتتب زندگی  بود . ولي خوب چجوري باید اونجا موندن  و براش 
توجیه میكردم ؟؟؟ اون م س ت بود من که م س ت نبودم ! همش داشتتت  

در اتاقش و شنیدم . انگار یهو  وردن  خخودم و سرزنش میكردم . صداي به ه
ترس ریخت توي وجودم . حاال باید چجوري جلوش ظاهر میشتتتدم ؟ کاش 

 زودتر حاضر شده بودم و میرفت  سر کار .
در حموم اومد . خوشتتحال از موقعیت استتتفاده کردم و تا حموم بود  صتتداي

لین تاکستتي ستتریع و هول هولكي حاضتتر شتتدم و از خونه زدم بیرون . براي او
دست بلند کردم و به سمت شرکت رفت  . نفس عمیقي کشیدم . " خوب شمی  
نه  مدت توي خو باالخره توي این  کاریش کردي ؟  یه  جارو  حاال این خانوم 
ستش در بري ؟ همش فرار ؟ تا کي ؟ میتوني  میبینیش که . همش میخواي از د

دم انگار میخواستتت  این ماه فرار کني تا خانوم بزرگ بیاد ؟ " ستترم و تكون دا 1
ش  فعال نه . " به  سرم بندازم بیرون . " االن نمیتون  باهاش روبه رو ب فكرارو از 
شرکت رسیدم . همون موقع صداي موبایل  در اومد . از توي کیف  در آوردمش 
شتتادمهر بود از دیدن استتمش روي گوشتتیم  میترستتیدم . جواب ندادم . انقدر 

شد . ست  . همش خدا خدا میكردم یه  زنگ خورد تا آخر قطع  ش شت میزم ن پ
وقت به ستترش نزنه بیاد شتترکت ببینه چرا تلفنش و جواب ندادم . انگار خدا 

بال  و  ازباهام بود چون خبري ازش نبود .  یاد دن ترس اینكه موقع برگشتتتت ن
ستتاعت  1باهاش روبه رو نشتت  با بهونه اي از صتتیادي خواستتت  که اجازه بده 

به خونه ب با اولین زودتر  به من پیدا کرده بود !  رم . اون  که جدیدا ارادت ویژه 
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ساعت  شارم قبول کرد .  ست خونه برم .  4ا شرکت زدم بیرون . دل  نمیخوا از 
 نداشت  که برم آخه . ناچارا راه خونه رو در پیش گرفت  . ه جایي رو 

شیدم . همه چي تو آ در سرکي توي خونه ک رامش بود خونه رو باز کردم دزدکي 
. خدارو شتتكر نبود خونه . ستتریع به اتاق  رفت  و در اتاق و قفل کردم . بعد از 

شب بدون اینكه سرم و از روي  9تعویض لباسام نشست  سر درس  . تا ساعت 
داشت و به  ضعفکتاب بلند کن  پشت سر ه  داشت  درس میخوندم . معدم 

ساعت شت  برم پایین .  ست ندا شن  بود ولي دو شب بود قبل از  10 شدت گ
به خیر  یدم . یه روز  تاق  و خاموش کردم و زیر پتو خز یاد خونه چراغ ا اینكه ب
گذشت . میون خواب و بیداري بودم که صداي ماشینش و شنیدم ولي بي اعتنا 

 بهش خوابیدم .
 شانزده  فصل

شته بود و توي این  4 شب گذ شادمهر و ندیده ب 4روز از اون  صال  ودم . روز ا
شتر براش  شت دل  بی ش  موافق بود که من و نبینه . هر روز که میگذ انگار خود
تنگ میشد ولي سعي میكردم به جاي شادمهر روي پیشنهاد صیادي فكر کن  . 

ي شتترمنده ازش  هرهچند روزي بود که مدام جواب  و میپرستتید و هر دفعه با چ
ت  نگین شده بود نمیدونسوقت بیشتر میخواست  . این روزا سمانه باهام سر س

چرا انقدر ازم ناراحته . هر چي ه  ازش میپرسیدم جواباي سر باال به  میداد . 
صمیمي  شرکت ناهارا رو باهام نمیخورد اونجوري مثل قدی  با ه   دیگه توي 

 نبودی  .
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از در و دیوار داشت برام میبارید . نبود خانوم بزرگ و ندیدن شادمهر از یه  انگار
خونه رو و گیراي صیادي و سرد بودن سمانه از طرف دیگه شرکت و برام طرف 

 جهن  کرده بود .
ساعت  باالخره سمانه از  5طاقت نیاوردم  سر  شت  سایل  و جمع کردم و پ و

 شرکت اومدم بیرون . بازوش و کشیدم و گفت  :
 سمانه حوصلش و داري امروز بری  یه جا بشینی  یك  حال و هوامون عوض -

 شه ؟
 خشا و جدیش و به  انداخت و گفت : نگاه

 نه ممنون . باید برم خونه . -
ستتمانه دستتت از این رفتارات بردار آخه بابا حداقل به  بگو چه کار خطایي  -

 کردم که میخواي سر به تن  نباشه .
 شمی  من باهات حرفي ندارم تنهام بذار . -
 به  نگي تنهات نمیذارمنمیشه تا امروز دلیلش و  -

 و گرفت و یك  از جلو شرکت دور شدی  عصباني بود ایستاد و گفت : بازوم
ست داري بدوني من چمه ؟ خیلي خوب بهت میگ  . میدوني من  - خیلي دو

چند وقته از صتتیادي خوشتت  میاد ؟ میدوني چقدر ستتعي کردم جلو چشتتمش 
شد و  صمیمي می شت ک  ک  باهام  شش بیاد ؟ دا ش  تا من و ببینه و ازم خو با
تازه داشتتتت من و میدید . وقتي اومدي توي شتترکت فكر کردم دختر خوبي 

دوستي قابل اعتماد . نمیدونست  با چهره ي جذابت قراره به  خیانت  وهستي 
 کني و کسي که مال من بود و ازم بدزدي .

 متوجه رفتاراش شده بودم . عصباني شدم و گفت  : تازه
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من هیچ کسي رو ندزدیدم ازت . صیادي ه  مال خودت . واقعا براي خودم  -
سف  که فكر میكردم تو میتوني د سف  که من و متا شي . واقعا متا ست من با و

 اینجوري شناختي سمانه .
شد  از سمت خونه رفت  . از فكراي غلطي که در موردم می شدم و به  کنارش رد 

 متنفر بودم . دیگه از صیادی  بدم میومد .
سام و عوض کن  روي راحتیا ل   به سیدم پر ببض بودم . بدون اینكه لبا خونه ر

ا و تهمتاي ستتمانه توي گوشتت  میپیچید . از اون ور صتتداي دادم . همش حرف
ش   ستام و روي گو ست  . د ش خال  میومد که به  میگفت من زیر پاي مهران ن

 ساکت بزمگذاشته بودم و جیو میكشیدم . میخواست  همه ي صداهاي توي م
شتتن . گرماي دستتت کستتي رو روي دستتت  حس کردم . با وحشتتت نگاهي 

ا چهره ي نگران جلوم زانو زده بود و دستاي سردم و توي انداخت  شادمهر بود ب
دستش گرفته بود . اشكام روي صورت  جاري بود شادمهر با صداي آسمونیش 

 به حرف اومد :
 شمی  چي شده ؟چرا گریه میكني ؟ چرا جیو میزدي ؟ -

دل  براش تنگ شتتده بود چند روز بود که ندیده بودمش ؟ چجوري این  چقدر
همه مدت طاقت آورده بودم ؟ بي اختیار تو ب غ لش فرو رفت  . انگار دیگه 
برام مه  نبود که در موردم چه فكري میكنه یا اینكه بعدش چه اتفاقي میفته . 

ز این حرکت  مه  این بود که االن پیشتت  بود و االن دوستتتش داشتتت  . اول ا
تعجب کرد ولي بعد دستاش و حس کردم که دورم حلقه زد . چشمام و بست  و 
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نفس عمیق کشیدم . عطر بدنش دیوون  میكرد . آروم آروم سرم و نوازش میكرد 
 و با لحن مالی  زیر گوش  حرف میزد :

 نگران هیچي نباش من پیشت  . تو تنها نیستي . -
تا آ همین روم  کنه . اگه حمایت گر خوبي مثل شتتتادمهر حرفش کافي بود 

شمام زل زد .  ست  . از خودش جدام کرد و توي چ شت  دیگه چیزي نمیخوا دا
دستش و روي گون  کشید و اشكام و پاك کرد . کنارم روي مبل راحتي نشست 

 و گفت :
 نمیخواي برام تعریف کني ؟ -

 داشت اشك  سرازیر میشد که گفت : دوباره
 صال ولش کن چه اهمیتي داره . حاال بخند . گریه نكن بخند .ا -

 گوشه ي لب  نشست . اون  خندید و گفت : لبخندي
 خوبه . -

بود . اون این ستتاعت خونه چیكار میكرد ؟  6:30به ستتاعت کردم .  نگاهي
همین ستتوال و ازش پرستتیدم من من کرد . احستتتاس میكردم نمیخواد دلیل 

 واقعیش و بگه گفت :
 کارم زود تموم شد اومدم خونه . گشنمه شام  که نداری  . -

 و پاك کردم و نگاهي حق به جانب بهش انداخت  و گفت  : اشكام
 مگه من آشپزم ؟ -
 لحن طلبكار من خندید و گفت : از
شام چي  - ست  ببین   شپزي کني . میخوا سلیم  . منظورم این نبود که تو آ من ت

 میخوري سفارش بدم برامون بیارن ؟



wWw.Roman4u.iR  184 

 

 آها حاال شد . -
میخواست بشینه و سیر نگاش کن  . "شمی  یعني واقعا عاشقشي ؟ " " آره  دل 

عاشقش  ! " لبخندي روي لب  نشسته بود . شادمهر همونجوري که حرف میزد 
 به سمت تلفن میرفت و من یه دل سیر نگاش میكردم .

که ستتفارش داده بودی  و خوردی  . شتتادمهر مدام از گوشتته ي چشتت   شتتامي
. معذب بودم . میز و جمع کردم . شتتادمهر روي راحتیا نشتتستتته نگاه  میكرد 

 بود و به فكر فرو رفته بود . :
 شب بخیر من میرم بخواب  . -

 با صداي من از یه دنیاي دیگه بیرون اومده بود نگاهي به  کرد و گفت : انگار
 خسته اي ؟ -
 نه زیاد . -
 حوصلش و داري یك  حرف بزنی  ؟ -
پیشتتنهادش خوشتتحال بودم . خودم  حوصتتله ي ستتكوت و تنهایي اتاق  و  از

نداشتتت  . ستتعي کردم خودم و بي تفاوت جلوه بدم . همونجوري که روي مبل 
 مینشست  گفت  :

 آره حتما . -
و پایین انداخت . انگار از چیزي کالفه بود . باالخره سرش و باال گرفت  سرش

 به حرف اومد :. بدون نگاه کردن به من 
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نمیدون  چرا میخوام با تو حرف بزن  . اصتتال نمیفهم  چه دلیلي داره اینارو  -
تو بدوني ؟ شاید اصال برات مه  نباشه . نمیدون  چرا یهو دل  خواست حرف 

 بزن  .
 کرد من  ساکت بودم . نفس عمیقي کشید و دوباره به حرف اومد : سكوت

ستان زندگي  - ست داري گوش بدي میخوام دا خودم و برات تعریف کن  . دو
 ؟

ش  بهش دوخت  . انگار براي تعریف  سرم شونه ي تایید تكون دادم و چ و به ن
ست و حرف  شك سكوت و  شت با خودش کلنجار میرفت . باالخره  کردنش دا

 زد :
شت  . یه جوري پدرم برام  - شدیدي به پدرم دا ستگي عاطفي  بچه که بودم واب

بود . همیشتته دل  میخواستتت یه جوري تایید بشتت  از نظرش . پدرم مرد بت 
جدي و موفقي بود و همین طور عاشق مادرم . من اولین بچشون بودم . از نظر 
شه  شت  . پدرم همی ست  دا شتی  . هر چي میخوا ضع خیلي خوبي دا مالي و

شادي به دنیا اومد  ساله بودم که  . از اینكه حامی  بود . توي همه ي کارام . دو 
محبت و توجه پدر و مادرم و باید با یكي دیگه تقستتی  کن  ناراحت بودم . ولي 
بازم حرفاي پدرم باعث شتتد مرد بار بیام و حستتودیاي بچه گان  و کنار بذارم . 

سال   18میكردم نسبت به شادي .  لیتبزرگتر که میشدم بیشتر احساس مسئو
ه ي قلبي کرد و مرد . حاال من تنها سالش بود . پدرم سكت 16شده بود و شادي 

ماه بعد از مرگش  هنوز توي شوك  4 - 3سرپرست خانواده بودم . مادرم که تا 
بود شتتادي ه  هي هر روز گوشتته گیر تر میشتتد . وقتي نداشتتت  که زانوي غ  

زندگي بشتت  . خدارو شتتكر از نظر مالي مشتتكلي  الب غ ل بگیرم و بیخی
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درم افتاده بود گردن من . دانشگاه قبول شدم . ه  نداشتی  ولي اداره ي شرکت پ
درس میخوندم ه  کار میكردم . باالخره مادرم از بهت از دستتتت دادن پدرم 
بیرون اومد و زندگیمون روال عادیش و در پیش گرفت ولي واستته من که پدرم 

بود خیلي ستتخت بود که بتون  نبودش و تحمل کن  . مامان مدام  مهمه چیز
ستتال  بود و همه ي ثروت پدرم زیر  28که وقت ازدواج کردنمه  زمزمه میكرد

 26دستتت من بود ولي مدام ستتر باز میزدم و کارام و بهونه میكردم . شتتادي 
اون  هکسالش شده بود با اومدن اولین خواستگار تو خونه تازه متوجه شده بودم 

 شتادي کوچولو چقدر بزرگ و خانوم شتده . دیگه از شتیطنتاي بچگیش خبري
نبود . خیلي متین شتتتده بود . خواستتتگاراش و زیر ذره بین میذاشتتت  . دل  
شت . باالخره  شادي لیاقت بهترینهارو دا شه چون  ست خوشل خ ت ب میخوا
مازیار اومد خواستگاریش هر روز میرفت  تحقیق میكردم در موردش . انقدر از 

به این نتیجه رستتیدم که میتونه شتتتادي رو  همه پرس و جو کردم که باالخره 
شدی  . من بودم و مامان .  شادي ازدواج کرد دوباره تنها  شل خ ت کنه .  خو
درس  تموم شده بود و حاال فقط مسئولیت و کار شرکت رو دوش  بود . سعي 

شتري رو براي مامان بذارم .  شادي و مازیار  1میكردم وقت بی سال از ازدواج 
شده بود به خاطر  شته بود که مازیار مجبور  شدن از نگذ کاراش بره آلمان جدا 

شتتادي برام خیلي ستتخت بود ولي نمیشتتد جلوي رفتنشتتون و گرفت . باالخره 
شتتادي رفت . بعد از رفتنش مامان زمزمه ها رو از ستتر گرفت . همش میگفت 

سرم و زمین بذارم و دا س   و نبین  . بهش میگفت  من االن  مادیتمن پیرم میتر
به تنهایي من همه ي وقت  مال توئه عروس میخوا ي چیكار ؟ هي میگفت تو 
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کاري نداشته باش من وقتي تورو خوشل خ ت ببین  تنهاییام یادم میره خالصه 
شدم . خودش  سلیمش  ستفاده کرد تا باالخره ت صال  هاي مادرانش انقدر ا از 

بود که بری  خواستتگاریش . من  ناراضتي نبودم .  رفتهبرام دختري رو در نظر گ
ینكه با کسي دوست بش  و کال تو نخ عشق و عاشقي نبودم . چون خودم اهل ا

سر و زبون بود  شت . انقدر خوش  شنگي دا سپیده بود . چهره ي ق س  دختره  ا
گاه دوستتتت داشتتتي بشتتیني پاي حرفاش . توي جلستتته ي اول  که نا خودآ

اومد . مامان که حس قلبی  و فهمیده بود خودش  شتت خواستتتگاري ازش خو
داد و خیلي زود به عقد ه  در اومدی  . قرار گذاشته بودی  که  بقیه کارارو انجام

چند ماه عقد بمونی  بعد جشتتن عروستتي بگیری  و بری  ستتر خونه زندگي 
خودمون . دو ماه از عقدمون میگذشتتت احستتاس وابستتتگي شتتدیدي بهش 

ستش د شت میكردم . دو شون میداد . تنها چیزي که اذیت   ا . اون  همینجوري ن
رش بود . براي اون مستتئله اي نبود اگه با پستتر خاله ي من مثال گرم میكرد رفتا

بگیره و خودموني ستتاعت ها حرف بزنه . این حستتي که به رفتاراش داشتتت  و 
مدام میذاشتتت  پاي اینكه من زیادي حستتاس و حستتودم . همش خودم و گول 

مدام  ممیزد یا  توي مهمون ین  .  ب ن تاراي غلطش و  و ستتتعي میكردم رف
ب میخورد . البته این  بگ  که با من مهربون بود ولي خوب زیادي م ش ر و 

از نظر فكري آزاد بود . وقتي از رفتارش انتقاد میكردم باهام قهر میكرد . وقتي 
باهام حرف نمیزد دیوونه میشدم . واسه همین سریع پیش قدم میشدم که با ه  

ه آب میش  و ک  میارم . آشتي کنی  . مامان میدید که ذره ذره دارم توي این رابط
سعي میكردم همه چي رو خوب جلوه بدم .  سید و من  همش از رابطمون میپر
ست  میرفت . نمیدون   شت از د سپیده ک  ک  دا ولي در واقع اینجوري نبود . 
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یه  باالخره  توي مهموني انقدر  شتتتبشتتتایدم از اولش تو دستتتت من نبود . 
سیدن یه مرد غریبه م س ت کرده بود که هیچي حالیش نبود و در  حال ب و 

دیدمش . جوش آورده بودم . زن عقدي من مرد غریبه رو ب و س کنه؟! انقدر 
صبي بودم که همون جا همه چي رو باهاش تموم کردم . ولي م س ت تر از  ع

ي تمام به  زنگ میزد .  هفته 1اوني بود که بخواد به حرفام و کارام فكر کنه . 
ومد ولي من هیچ جوابي بهش نمیدادم . تازه رفتارا میومد شرکت دم در خونه می

صم  تر  شه که من میخوام . م ست جوري با و حرکتاش و میدیدم . اون نمیتون
از همیشتته همه چي رو باهاش تموم کردم . مدام میگفت ببخشتتمش ولي من 

راحت مهر طالق توي شناسناممون خورد  یلياین ازدواج و بیهوده میدیدم . خ
شت  و  و همه چي تموم شد بعد از طالق از یه طرف خاطره هایي که باهاش دا

یدونستتتت توي  كار م که خودش و گ ن ا ه مان  ما گه چهره ي  از طرف دی
زندگی  اذیت  میكرد . نمیتونستت  جو ستنگین خونه رو تحمل کن  احتیاج به یه 

تصتتمیم  و گرفت  و اینجا رو خریدم .  باالخرهجاي خلوت و تنهایي داشتتت  . 
سعي کردم خودم و بسازم از نو . دوباره سعي کردم بش  همون آدم قدی   دوباره

یه  با  که ستتتاخته بودم  مامان میرفت  انگار هر چي  به دیدن  که  بار  . ولي هر 
نگاهش دود میشد و میرفت هوا . تصمی  گرفت  دیگه نرم ببینمش . برام سخت 

  . االن فكر میكن   نشنیدن صداش . ولي باید این کار و میكردم ندیدنشبود . 
ست هارو ترمی  کردم . همه ي اتفاقا  شك ضع روحی  خیلي خوبه . همه ي  و

 رو پشت سر گذاشت  . االن میتون  با نگاهاي مامان کنار بیام .
 و به من دوخت و گفت : نگاهش
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شتر . مه  اینه که تو  - شیبه . یكي کمتر و یكي بی زندگي هممون پر از فراز و ن
کني از بین ببریش و باهاش بجنگي . تا حاال نشتتده بود انقدر  چجوري ستتعي

شت  از چیزایي که اذیت  میكرد  سات  حرف بزن  از گذ سا شین  و از اح راحت ب
یه روزي . ولي وقتي تورو تو اون حال دیدم دل  خواستتت اینارو برات تعریف 

ردي رمیگکن  . شاید متوجه بشي که همه ي ناراحتیا یه روزي تموم میشه و تو ب
 به گذشته ها و دلیل ناراحتیات میخندي .

ناخواستتته حس کنجكاوی  و نستتبت به گذشتتتش برطرف کرده بود .  شتتادمهر
خوشتتحال بودم که انقدر باهام صتتمیمي رفتار میكرد . دیگه از ناراحتي دقایق 
پیش خبري نبود . لبخند زدم اون  لبخندم و جواب داد . از جاش بلند شتتتد و 

 گفت :
یدار  - باید زود ب خوب من دیگه میرم بخواب  . بهتره توام بخوابي فردا صتتبت 

 شي . شب بخیر
 شب بخیر . -

رفتنش و تماشتتتا میكردم . انگار هیچ چیزي دیگه ناراحتش نمیكرد .  داشتتت 
خوشتتحال و بیخیال از پله ها باال میرفت . با خوشتتحالي من  به اتاق  رفت  . 

 ازش ممنون بودم که من و حداقل دوستش میدونست .
از خواب بیدار شدم روز خوبي بود . تصمی  بزرگي گرفته بودم که امروز  صبت

كردم . مصم  تر از هر روز دیگه اي حاضر شدم و همراه شادمهر به عملیش می
شتترکت رفت  . ستتمانه اومده بود نگاه بي تفاوتي به  کرد و ستترش و دوباره به 

ستي به د من نمیخورد ! باالخره  ردکارش گرم کرد . دیگه برام مه  نبود . این دو
 صیادي اومد جلو رفت  :
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 سالم آقاي صیادي -
 خانوم صدري صبحتون بخیرسالم  -
 صبت شما ه  بخیر میتون  باهاتون صحبت کن  ؟ -
 بله بفرمایید تو اتاق  . -
شده بود . این بار من  به صباني به  خیره  شمایي ع سمانه نگاهي انداخت  با چ

 بودم که بي تفاوت نگاه  و ازش میگرفت  . با صیادي به اتاقش رفتی  :
 من در خدمتتون  . بفرمایید خانوم -
ست  حرف  - شتی  میخوا صحبتي که چند وقت پیش با ه  دا ستش در مورد  را

 بزن  .
 شد و گفت : خوشحال

 من سراپا گوش  خانوم . -
من خیلي فكر کردم . شتتما واقعا مرد متین و با شتتخصتتیتي هستتتین و از هر  -

 لحاظ مناسب براي ازدواج .
 : باز تر شد و گفت نیشش

 ممنون . شما لطف دارین -
نه حقیقت و گفت  آقاي صیادي . راستش فكرام و کردم و پاسخ من نه هستش  -
. 

 شوکه شد به صورت  خیره شد و با لحن ناراحت گفت : انگار
 نه ؟!!! -

 و پایین انداخت  . سرم
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ازدواج و  شتتما از هر نظر مرد متین و موقري هستتتین ولي من فعال شتترایط -
ندارم . فكراي دیگه اي دارم براي زندگی  ببخشتتید اگه صتتریت جواب  و بهتون 

 اعالم کردم .
صبر  2سال ؟  1شما چقدر وقت الزم دارین ؟  - شه من  سال ؟ هر چقدر با

 میكن  فقط به شرطي که بدون  جواب شما مثبته
شاید تا  - ست . من  سئله این نی صیادي م دیگه خیلي با االن سال  2یا  1آقاي 

فرق کرده باشتت  . من نمیتون  جوابي بهتون بدم . خواهش میكن  اصتترار به  
 نكنین . جواب من هموني بود که گفت  .

 و پایین انداخت و گفت : سرش
صمی  بگیرید . من درك  - ست دارید ت شما مختارید هر جور که دو متوجه  . 

 میكن  .
 نداره من یه عرض کوچیا دیگه ه  داشت  . ممنون واقعا . اگه اشكار -

بودم با فحش و داد من و از اتاقش بیرون بندازه ولي خدارو شكر متین تر  منتظر
 از این حرفا بود خیلي آروم گفت :

 گوش  با شماست . -
 راستش میخواست  استعفا بدم . -

 سرش و باال گرفت و توي چشمام خیره شد : دوباره
 خاطر همین پیشنهاد و این قضایاست ؟ به -
 خیر . دلیلش و نپرسید ممنون میش  موافقت کنین . -

 ناراحت تر از قبل شد : انگار
 باشه چش  هر جور راحتین . از هر وقت خواستین میتونین نیاین . -
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 حتي از االن ؟ -
 صبر کنین ؟ روزم نمیتونین 1یعني انقدر از ما خسته شدین ؟ که حتي  -
ضیه  - شما نداره ق صال ربطي به  صیادي . باور کنین ا این حرف و نزنین آقاي 

 ي استعفا .
 خیلي خوب . میتونین از همین االن برین خونه . -

بودم که همه کارام درستتت و باب میل  پیش رفته . بعد از تستتویه  خوشتتحال
حستاب و خداحافظي از همه ي همكارا دوباره بدون خداحافظي از ستمانه از 
در شرکت اومدم بیرون . انگار دنیارو به  دادن . نمیدون  چرا این کار و کردم . 

قلب   من بوددلیل رد کردن خواستتتگاري صتتیادي رو میدونستتت  خوب معلوم 
پیش یكي دیگه بود و نمیتونست  به صیادي خیانت کن  . حتي اگه شادمهر من 
و دوست نداشته باشه بازم دل  نمیخواد با عشق یكي با یكي دیگه زندگي کن  . 
شق  ستعفا داده بودم هنوز براي خودم نا معلوم بود ! مگه من عا دلیل اینكه چرا ا

شاید دیگه محیطش و با  ستقالل نبودم ؟  صیادي و بي تفاوتيا شنهاد   وجود پی
 هاي سمانه دوست نداشت  . مه  این بود که االن راحت و آزاد بودم .

شدی  .  اواخر شتن خانوم بزرگ نزدیا تر می شهریور ماه بودی  و هر روز به برگ
شده بود . ذوق کرده  شمار  ستش گرفته بود و هر روز برام روز  سوسن تلفن و د

خانوم بزرگ و میبینه . من  خوشتتحال بودم که میبینمشتتون بود که دوباره من و 
با این احساسي که تازه  ت ولي از طرفي عادت کرده بودم به شادمهر . نمیدونس

توي قلب  به وجود اومده بود باید چیكار کن  . اون  عشتقي که به نظرم یه طرفه 
 بود . یه جور جون کندن الكي و بدون حاصل .
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شتتب باید  11مهر ستتاعت  3دن خانوم بزرگ معلوم شتتد . تاریخ اوم باالخره
میرفتی  فرودگاه دنبالشتتون . آخه شتتادي و مازیارم بودن . خوشتتحال بودم که 

 شادي و میتون  ببین  .
مهر بود . من و شتتادمهر تصتتمی  گرفته بودی  ستتري به خونه ي خانوم بزرگ  1

نه دل  پرکشتتید واستته اون بزنی  و همه جا رو تمیز کنی  . با دیدن دوباره ي خو
وقتي که تازه اومده بودم اینجا . کي فكر میكرد اگه پا توي این خونه بذارم یه 

اومدن . از دیدنشتتون  لمونروز عاشتتق میشتت  ؟! آقا صتتابر و کیوان به استتتقبا
خوشتتحال بودم . حس میكردم اونا ه  جزیي از خانوادم شتتدن و تو این مدت 

 دل  براشون تنگ شده .
 کما کیوان و آقا صابر تمیز کاري رو شروع کردی  . با

تاق قدیم  ستتر زدم . روز اولي که اینجا اومده بودم برام مثل  اول به ا از همه 
سایل و  سعي کردم گرد و غبار روي و سرم گره زدم و  شال  و دور  شت بود .  به

نیدم ساعتي بود که مشبول کار بودم که صداي شادمهر و ش 1بگیرم . فكر کن  
: 

 شمی    شمی  کجایي ؟ -
 اتاق اومدم بیرون به چارچوب در اتاقش تكیه زده بود گفت  : از
 بله کاري داري ؟ -
 آره میاي کمك  کني میخوام جاي وسایل اتاق  و عوض کن  . -

 کردم گفت  : تعجب
 مگه میخواي بیاي اینجا زندگي کني ؟ -

 دستپاچه شد ولي سریع خودش و جمع و جور کرد و گفت : انگار
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 نه همینجوري گفت  . واسه تنوع . -
 که به سمت اتاقش میرفت  گفت  : همونجوري

شكیه  - سایل و عوض میكردم . همه چي م من اگه جاي تو بودم همه ي این و
 دل آدم میگیره .

 مثال چه رنگي بشه ؟ این رنگ مردونه تره . -
کي گفته هر رنگ تیره اي مردونه تره ؟ اصتتال مگه رنگ مردونه زنونه داره ؟  -

 شما مردام که دوست دارین همه چي رو مردونه زنونش کنین !
سه اتاق  - ست من و ترور نكن . به نظرت چه رنگي وا خیلي خوب خانوم فمنی

 خوبه ؟
 نمیدون  شاید سبز یا شایدم آبي مالی  . -

 و زیر چونش گذاشت یك  فكر کرد و گفت : دستش
 حاضر شو بری  بیرون . -
 کجا ؟ هنوز کلي کار داری  . -

 تو سرم انداختي تبییر دکوراسیون بدم خودت  باید باشي و انتخاب کني . دیگه
شتتادمهر این یه خرج اضتتافستتت تو که تو خونه ي خودتي احتیاجي به این  -

 وسایل نداري .
باشه باالخره شاید بعضي وقتا بخوام بیام اینجا . دوست دارم اتاق  تیره نباشه  -
. 

ست  سرمون بری  یه  نمیدون صراري بود بین این همه کاري که ریخته بود  چه ا
که  مد  یادم نمي او قت  تازه هیچ و بدی  .  جام  کار غیر ضتتروري ان همچین 
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وقتي هنوز تردید من و دید شادمهر واسه خرید چیزي نظر از من پرسیده باشه ! 
 گفت :

 زود باش دیگه میخوام از اون ور برم ناهارم بگیرم . -
 باشه االن بذار کیف  و بردارم . -

شادمهر راهي  دوباره صندلي قاپیدم و به دنبال  شت  کیف  و از روي  به اتاق  برگ
سبز خوش رنگ خریدی  بعد  شدم . اول رفتی  براي اتاقش رو تختي و پتوهاي 
ستتفارش پرده دادی  . آخر از همه ه  رفتی  براي اتاقش فرش خریدی  . حس 

له خ و با حوصشو یليمیكردم روحیه ي شادمهر تبییر کرده . نسبت به اوایل خ
شتتده بود . خوشتتحال بودم از این تبییر مثبت توي اخالقش ولي از یه طرف 
ش   شته با سر و کار دا شته باهاش  ست مثل گذ وقتي فكر میكردم دیگه قرار نی

 دل  میگرفت
شتی  . ناهار و کنار آقا  باالخره شد با ظرفهاي غذا به خونه برگ کارامون که تموم 

وباره مشبول کار شدی  . دل  میخواست دکوراسیون صابر و کیوان خوردی  و د
سانت ه  نمیتونست  جا  1اتاق  و عوض کن  ولي وسایل انقدر سنگین بود که 

 به جاشون کن  شادمهر داخل اتاق  شد و گفت :
 دستور تبییر رنگ اتاق و خودت دادي خودت  باید بیاي بچینیش . -
 جا که تموم شد میام کمكت میكن  .کلي کار دارم تو اتاق  . کاراي این -
 چقدر کارات اینجا مونده ؟ -
راستتتش همه جارو تمیز کردم . فقط دل  میخواستتت یك  تبییر دکوراستتیون  -

 بدم که دیدم زورم نمیرسه پشیمون شدم .
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نگاهي به وستتتایل کرد و از اتاق بیرون رفت . پیش خودم گفت  " تورو خدا  -
یه وقت خستتته میشتتي ! یه تعارف  نزد که حداقل کمكت انقدر به  کما نكن 

 کن  و اینا ! عجب ! " دقیقه اي بعد با کیوان اومد توي اتاق  و گفت :
 خوب حاال میخواي کجا بذاري وسایل و ؟ -

" خدایا منو ببخش که انقدر عجول  و زود قضاوت میكن  در مورد همه " تشكر 
ست  شون و جایي که دو شون گفت  . اون کردم از جفت سایل و بذارم به شت  و دا

دو تا با کما ه  وستتایل و جا به جا میكردن . بعد از اینكه کار اتاق من تموم 
 شد کیوان رفت و شادمهر دستاش و به کمرش زد و گفت :

 الوعده وفا ! قول دادي حاال نوبت اتاق منه . -
 خیلي خوب بری  سراغ اتاق تو -

به شتتت اول با از همه  یاره و  باش و از تو کتاب خونه در ب ادمهر گفت  تموم کتا
شبول تعویض ملحفه هاي تختش  ستمال گرد و خاکاش و بگیره . خودم  م د
شتتدم . رنگ ستتبز رو تختي حس خوبي به  میداد حس اینكه همه چي توي 

 شتتیدماون اتاق در جریانه . رو تختي رو که مرتب کردم آروم روي تخت دراز ک
شام و ب ساعت ها بخواب  و چ ست  شده بودم دل  میخوا سته  ست  . خیلي خ

 اونجا با صداي شادمهر به خودم اومدم :
 خسته شدي ؟ -

و باز کردم و نگاهي بهش انداخت  . سرش پایین بود و داشت کتابي رو  چشمام
 تمیز میكرد آروم گفت  :

 یك  . -



 197 او آمدوقتی 

 و اذیت کني . بقیش و بذار واسه فردا نمیخواد انقدر خودت -
 نه دیگه فردا دیر میشه . امروز تمومش کنی  . -

به سمت من انداخت و از جاش بلند شد به طرف  اومد . نی  خیز شدم  نگاهي
ست نگاهي به اطراف اتاق انداخت و  ش ست  . پایین تخت ن ش و روي تخت ن

 گفت :
 روز اولي که اینجا گیر من افتادي یادته ؟ -

. از خندش من  خندم گرفت . اون زمان فكر میكردم عجب غول بي  خندید
 شاخ و دمیه ولي بعدش نظرم کال عوض شد . سري تكون دادم . دوباره گفت :

اعتراف میكن  که اون موقع یك  بهت شا داشت  و زیاد ازت خوش  نمیومد  -
. 

ز من چقدر بدش تو ه  رفت . انتظار نداشتتت  انقدر رك در مورد اینكه ا اخمام
 میومده حرف بزنه . اخمام و که دید خندید و گفت :

 ولي االن خیلي همه چي فرق کرده . -
 چي فرق کرده ؟ -
من عوض شتتدم . توام عوض شتتدي . میدوني این مدت اگه تو خونه ي من  -

 بهت بد گذشت یا اتفاقي افتاد که ناراحتت کرد باید ازت عذر خواهي کن  .
مبرور داشتتت از من عذر خواهي میكرد ؟! جالب بود ! دستتتش و به  مهرشتتاد

 طرف  گرفت و گفت :
 با ه  دوستی  نه ؟ -

 و فشردم : دستش
 هنوزم با ه  دوستی  . -
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زد . داشت  توي چشاش دوباره غرق میشدم " پاشو شمی  . همین االن  لبخندي
 پاشو و برو " انگار پاهام چسبیده بود به زمین و از خودم هیچ اختیاري نداشت 

 به خودم اومدم نگاه  و ازش گرفت  و گفت  : باالخره
 خوب حاال باید چیكار کنی  ؟ -

ش بلند شتتد و بقیه ي کاراي اتاقش و اون  به خودش اومد ستتریع از جا انگار
انجام دادی  و بقیه ي قستتمتاي خونه رو ه  برق انداختی  . خونه بوي تمیزي 

بود آقا صابر و کیوان رفته بودن بخوابن و فقط من و شادمهر  12میداد . ساعت 
 . دی بودی  که داشتی  کاراي خورده ریز آخر و انجام میدا

همونجوري که روي مبل ل  داده بود و به کار کردن من نگاه میكرد  شتتتادمهر
 گفت :

 امشب بری  خونه یا همین جا بخوابی  ؟ -
 نمیدون  برام فرقي نداره . -

 اخماش تو ه  رفت و گفت : یهو
 یعني واقعا براي تو اینجا و خونه ي من فرق نداره ؟ -

د و انتظار چه جوابي رو ازم داشتتت با شتتا چرا این ستتوال و میپرستتی نمیدون 
 نگاهي بهش انداخت  و گفت  :

 نه چه فرقي باید بكنه ؟ -
 شد از جاش بلند شد و گفت : عصباني

 هیچي فرقي نداره . من خواب  میاد میرم تو اتاق  بخواب  . -
 شب بخیر . -
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اینكه جوابي به  بده رفت امشتتب یه چیزیش بود . یعني انتظار داشتتت  بدون
واقعا من چي بهش بگ  ؟ شون  و باال انداخت  بقیه ي کارا رو ه  انجام دادم و 

 به اتاق  رفت  . انقدر خسته بودم تا چشمام و بست  خواب  برد .
اهي به بود که از خواب بیدار شتتدم . از پنجره ي اتاق  نگ 10ستتاعت  صتتبت

بیرون انداخت  ماشتتین شتتادمهر نبود ! ستتریع لباستتام و عوض کردم و به حیاط 
 رفت  آقا صابر مشبول آب دادن به درختا و گلها بود گفت  :

 سالم آقا صابر صبحتون بخیر . -
 سالم دخترم صبت توام بخیر . -
 آقا شادمهر نیستن ؟ -
 بیرون .نه دخترم صبت زود از خونه رفتن  -
 نفهمیدین کجا رفتن ؟ -
 نه دخترم به من که چیزي نگفتن . -
 باشه ممنون . -

 خونه برگشت  و بهش زنگ زدم . با بوق سوم جواب داد : داخل
 الو سالم شادمهر کجایي تو ؟ -
 لحن سردي گفت : با
 بیرون  . -

 از لحن سردش گرفت دوباره گفت  : دل 
 قرار بود امروز بری  وسایل  و از خونه بیاری  . کي میاي ؟ -

 با همون لحن گفت : دوباره
 نمیرس  بیام . خودت آژانس بگیر برو خونه وسایلت و جمع کن . -
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 کرده بودم . باز چي شده بود که از دست  ناراحت بود ؟ ببض
 باشه . -

باره همون  حتي نذاشتتت خداحافظي کن  . ستتریع گوشتتي رو قطع کرد . دو
شادمهر ترسناك شده بود . به جاي زانوي غ  ب غ ل گرفتن تصمی  گرفت  برم 
به بقیه ي کارام برستت  . حاضتتر شتتدم و به آژانس زنگ زدم . " من بدون اون  

 محتاج  ؟ شمیتون  کارام و انجام بدم . فكر کرده کیه ؟ واقعا فكر کرده من به
" با آژانس به خونه ي شادمهر رفت  . همه ي وسایل  و از قبل جمع کرده بودم . 
سخت تر از  شادمهر  شت  . خداحافظي با خونه ي  شین گذا سایل  و توي ما و
خداحافظي با خونه ي خانوم بزرگ بود . اینجا جایي بود که احستتاستتات من 

. واقعا نمیتونستتت   ودمبشتتكل گرفته بود . اینجا جایي بود که عاشتتق شتتده 
به همه جا کردم و کلیدام و روي میز وستتط  خداحافظي کن  . نگاه کوتاهي 

 پذیرایي گذاشت  و از خونه اومدم بیرون .
به خونه ي خانوم بزرگ برگشتتت  . هنوز از شتتادمهر خبري نبود . نزدیا  دوباره

 ظهر بود که کیوان با ظرفهاي غذا اومد خونه :
 چیه ؟ سالم اینا -

 و گفت : خندید
 غذاست دیگه . -
 نه میدون  غذاست مگه آقا شادمهر نمیان واسه ناهار ؟ -
 نه به من زنگ زدن گفتن ناهار بگیرم خودشون  کار دارن نمیان واسه ناهار . -

 و ناراحت راه اتاق  و در پیش گرفت  که صداي کیوان دوباره اومد : سرخورده
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 خانوم شما ناهار نمیخورین ؟شمی   -
 که از پله ها باال میرفت  گفت  : همونطور

 نه ممنون سیرم شماها بخورین . -
 بچه بازیا چه معني داشت ؟باز داشت از دست  فرار میكرد ؟ این

سته بودم و درس میخوندم . چند  دیگه ش کاري نبود که انجام بدم . توي اتاق  ن
شه یا نه ولي انگار نه دقیقه یه بار لب پ شادمهر می نجره میرفت  تا ببین  خبري از 

بود که معدم به صدا افتاده بود از گرسنگي . از صبت تا  9انگار . ساعت حدود 
صدام کرده بود بازم از  انحاال هیچي نخورده بودم . حتي وقتي کیو شام  سه  وا

سر باز زده بودم . رفت  طبقه ي پایین غذاي ظهر و از توي یخچال  غذا خوردن 
در آوردم و مشتبول خوردن شتدم . وقتي غذام تموم شتد احستاس میكردم هر 
لحظه امكان داره منفجر بشتت  . به زور خودم و به طبقه ي باال رستتوندم و روي 

شیدم . ک شت درد میگرفت . نمیدون  از پرخوري یا   تخت  دراز ک ک  معدم دا
اشتتت  به خودم میپیچیدم . حتي حس از اینكه یهو غذا خوردم بود ولي از درد د

اینكه پایین برم و واسه خودم یه مسكن بیارم  نداشت  . سعي کردم بخواب  ولي 
 مگه با این درد میشد ؟

صابر  صداي شت با آقا  صداي خودش و که دا شنیدم و بعد  شادمهر و  شین  ما
 حرف میزد :

 سالم -
 بار سراغت و گرفت . 20سالم پسرم . امروز نبودي . شمی  خانوم  -

 این آقا صابرم دهن لق بودا ! یادم باشه دیگه هیچي ازش نپرس  : عجب
 امروز یك  کار داشت  نشد بیام سر بزن  . کجا هست ؟ -
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 کي شمی  خانوم ؟ تو اتاقشونن فكر کن  . -
 باشه ممنون . شبتون بخیر . -

هول شتتدم اگه شتتادمهر میومد تو اتاق  چي ؟ حاال من و باید با این حال  یهو
سرم  شت  و روي  صندلي بردا شال  و به زور از روي  نزار در حال مرگ میدید . 
انداخت  ستتعي کردم حالت طبیعي به خودم بگیرم ولي همش از درد به خودم 

 میپیچیدم . تقه اي به در خورد و صداي شادمهر اومد :
 می  . بیداري ؟ش -

چي جوابش و بدم . اگه مستتكن نمیخوردم تا صتتبت از درد هالك  نمیدونستتت 
 میشدم .

 بله بیدارم . -
 به آرومي باز شد و شادمهر اومد تو با دیدن قیافه ي من نگران گفت : در
 چي شده ؟ حالت خوب نیست ؟ چرا رنگت پریده ؟ -
عدم درد گرف - غذا خوردم م پایین برام یهو  ته . میشتتته ازت خواهش کن  از 

 مسكن بیاري ؟
شت قرص و با لیوان  5تكون داد و از اتاق بیرون رفت . بعد از  سري دقیقه برگ

 آبي که برام آورده بود خوردم گفت :
 دراز بكش بهتر میشي . نمیخواي دکتر بري ؟ -

 که دراز میكشیدم گفت  : همونجور
 نه خوب  . -

 و بست  تا از اتاق بیرون بره ولي گفت : چشمام
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 تو بخواب من میمون  تو اتاقت خوابت برد میرم . میترس  حالت بد شه . -
شد . تو فكر بود . ناراحت به  صندلي شت و به بیرون خیره  رو کنار پنجره گذا

نظر میرستتید . چشتتمام و بستتت  ولي حضتتورش نمیذاشتتت راحت بخواب  . 
 تردیدارو کنار بذارم و باهاش حرف بزن  : تصمی  گرفت 

تو دیشب از دست من ناراحت شدي ؟ یعني من چیزي گفت  که دلخور شده  -
 باشي ؟

 اینكه سرش و برگردونه گفت : بدون
 نه -
 پس چرا ناراحت به نظر میاي ؟ -
 ناراحت نیست  . -
 کامال از مدل حرف زدنت باهام معلومه . -

 کرد و هیچي نگفت . نشست  روي تخت  و گفت  : سكوت
 اگه ناراحت نیستي پس چرا نگام نمیكني ؟ -

 اینكه برگرده گفت : بدون
 بگیر بخواب انقدر سوال نپرس -
 خواب  نمیبره . -
 روي صندلي بلند شد و گفت : از
ش من  بلد نیستت  واستت الالیي بخون  . من میرم تو اتاق  - د . اگه حالت بد 

 صدام کن .
شت سردي و بي تفاوتیش دل  میگرفت آروم با  دا سمت در میرفت . از این  به 

 خودم زمزمه کردم :
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 چرا دوباره باهام بد شدي ؟ -
 شنید نگاهي به  کرد و گفت : انگار

 تو از من چه انتظاري داري ؟ -
 این سوالش تعجب کردم با دستپاچگي گفت  : از
 هیچي . -
ش  ؟ که  - ستت با ش  ؟ که دو سرد نبا ست مهمه که باهات  پس چرا انقدر وا

باهات بي تفاوت رفتار نكن  ؟ ببین  نكنه توقع داري عاشتتقت باشتت  ؟ یا اینكه 
 نكنه تو دوست  داري ؟

حساسات من و مسخره میكرد . توي چشمام حلقه زد . اون نباید انقدر ا اشا
دوباره همون ضتتعف همیشتتگي . حتي نتونستتت  جوابش و بدم . انگار منتظر 
شت یه چیز دیگه  شماش دا جواب بود . حرفش کوبنده و تلخ بود ولي انگار چ

 میگفت . یه غمي توي چشماش بود . دوباره گفت :
 بگیر بخواب انقدرم خیال بافیاي الكي نكن . شب بخیر . -

گفت و رفت . نمیدونستتت  چرا انقدر من و به خودش امیدوار میكرد و یهو  اینو
شد .  سرازیر می شكام همینطور  شت . ا س  میزد و انگار با خودش جنگ دا پ
خدارو شكر کردم که فردا خانوم بزرگ میاد و من دیگه کمتر با شادمهر برخورد 

 پیدا میكردم .
شادمهر  از شده بودم  و ندیدم . با حرفایي که به  زده بود دیگه صبت که بیدار 

دوستتت نداشتتت  زیاد ستتر راهش قرار بگیرم . حتي دیگه نمیخواستتت  براش یه 
دوستتت خوب باشتت  . با کیوان به گل فروشتتي رفتی  و دستتته گل قشتتنگي رو 
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سن زدم . گفت فردا  سو ستقبال از خانوم بزرگ . زنگي به  سفارش دادم براي ا
. وقتي خیال  از تمیزي خونه راحت شد به اتاق  رفت  تا بلیط داره براي برگشت 

یك  به خودم برستت  . نمیخواستتت  بعد از این همه مدت خانوم بزرگ من و با 
 قیافه ي به ه  ریخته و ناراحت ببینه

شتتادمهر میاد دنبال  یا باید با کیوان برم . هر چند اگه میخواستتت  نمیدونستتت 
با کیوان به  8خبر میداد . تصتتمی  گرفت  ستتاعت  بیاد که باید زودتر از اینا به 

ساعت حدوداي  شدم . مانتو  7سمت فرودگاه برم .  شت  آماده می بود و من دا
. خیلي مشكي بود  اخت مشكي و شلوار لي پوشیدم و شال مشكي رو سرم اند

شم   سفیدم میومد . کیف و کف ست  شكي به پو همه چی  ولي خوب رنگ می
سمت در  شت  و به  ضره یا نه . از در بیرون رفت  اول بردا رفت  تا ببین  کیوان حا

از همه ماشین شادمهر توجه  و به خودش جلب کرد . یعني اومده بود خونه ؟ 
صدا . چرا من نفهمیده  سر و  شمی  تو قول دادي دیگه باهاش  بودمچه بي  ؟ " 

شت با آقا  شت  دا ش  دنبال کیوان گ شي " بي تفاوت با چ شته با ابر صکاري ندا
 حرف میزد به سمتش رفت  و گفت  :

 حاضرید ؟ کمتر از نی  ساعت دیگه باید راه بیفتی  . -
 یعني شما با آقا شادمهر نمیرین ؟ -

 هام و بي تفاوت باال انداخت  و گفت  : شونه
 نه من خودم میرم باید گل و از گل فروشي بگیری  سر راه . -
 ش  .چش  پس من میرم حاضر  -
 باشه من تو ماشین منتظرتون میشین  . -
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آقا صتابر خداحافظي کردم و در عقب ماشتین و باز کردم و نشتستت  . هنوز  از
به ماشتتین شتتتادمهر بود . دیدمش که از خونه اومد بیرون . نگاهش  نگاه  
چرخید انگار دنبال  میگشت . چشمش به ماشین افتاد . سرم و پایین انداخت  

به طرف  هی  خودم و ستترگرم کردم . از زیر چشتت  میدیدمش که دارو با گوشتت
ماشین میاد . دلهره ي خاصي داشت  ولي سعي کردم نقاب بي تفاوتي به چهرم 

 بزن  . باالخره به ماشین رسید در و باز کرد و گفت :
 ساعته دارم تو خونه دنبالت میگردم اونوقت اینجا نشستي ؟ 1 -
 بگردي ؟ چرا باید دنبال  -

 سخت بود و سرد : نگاهش
 یعني نمیخواي بیاي فرودگاه ؟ -
 چرا دارم با کیوان میرم .-
 شما یا با من میاي یا اصال نمیاي . فهمیدي ؟ -
من با تو هیچ جا نمیام تازه سر راه باید برم گل فروشي دست گلي که سفارش  -

 دادم  بگیرم با کیوان برم راحت ترم .
 و رو ه  فشار داد و گفت : دندوناش

 خیلي خوب خودت خواستي . -
 دست  و گرفت و کشید . یهو از این کارش شوکه شدم : مچ

 ول  کن . شادمهر ول  کن . آقا صابر اینجا وایساده زشته . -
 برام مه  نیست . برو تو ماشین بشین . -
 دست  و ول کن . -



 207 او آمدوقتی 

 هنوز دست  تو دستش بود تو چشمام زل زد و گفت : وایستاد
 اگه نكن  ؟ -
دست راست  که آزاد بود سیلي محكمي تو صورتش زدم . شوکه شد ولي مثل  با

سریع بودن .  سام تند و  ستاد اخمام تو ه  بود نف سر جاش وای شه محك   همی
با ستتیلي محك  تر جبران کنه ولي هیچ کاري ن با انتظار داشتتت  االن  كرد . 

 صدایي لرزون از عصبانیت گفت :
این و زدم تا یادت باشتته دیگه به  توهین نكني . من ستتگت نیستتت  که هر  -

 وقت و هر جا که دلت خواست من و دنبال خودت بكشوني .
زد و دست  و ول کرد رفت سوار ماشینش شد و با سرعت از در خونه  پوزخندي

 ه اومد و گفت :بیرون رفت . کیوان حاضر و آماد
 بری  شمی  خانوم ؟ -

ست بود انگار هیچ جوني  فقط س شدم . پاهام  شین  سوار ما سر تكون دادم و 
صورت   شكام رو  ست  فهمیدم چیكار کردم . ا ش شین ن شت  تازه وقتي تو ما ندا
جاري شتتد . پشتتیمون بودم . احستتاس عذاب وجدان میكردم . چجوري دل  

ست  زمان و به عقب برگردون  . کاش ا صورتش ؟ کاش میتون  نالاومد بزن  تو 
تو ماشینش نشسته بودم و باهاش حرف میزدم . چرا هر لحظه داشت  همه چي 

 رو خراب تر از قبل میكردم ؟
 از آینه ي جلو به  نگاه کرد و گفت : کیوان

 شمی  خانوم خوبین ؟ -
 دستمال اشكام و پاك کردم لبخندي زدم و گفت  : با
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نگ شتتتده  - خانوم بزرگ ت که داري بر میگرده آره خوب  . دل  براي  االن 
 خوشحال  فقط .

گاه کردم .  کیوان ناري بیرون و ن فت . از پنجره ي ک ندي زد و هیچي نگ لبخ
گریه و ناراحتی  و پشتتت دلتنگي براي خانوم بزرگ قای  کرده بودم . دروغگوي 
ست  خودش بره  شت ازش خوا شي نگه دا شده بودم . کیوان دم گل فرو ماهري 

یل ب ها رو تحو باره راگل ها دو یل گرفتن گل عد از تحو تادی  . ت هگیره . ب با اف قری
ساعت  سیدی  فرودگاه .  سیدی   10 - 9:30ترافیا بود ولي به موقع ر بود که ر

. با چش  دنبال شادمهر میگشت  . باالخره دیدمش . یه گوشه توي سالن انتظار 
شد . "  شرده  ساده بود و مدام قدم میزد . قلب  با دیدنش ف ستيوای  چجوري تون

ست گ شي " با د شق ست  بود با قدماي نا مطمئن به  ليشمی  ؟ تو عا که تو د
ستمتش رفت  . به محض اینكه من و دید روش و برگردوند . دور تر از شتادمهر 
شت  برم و بهش بگ   ست دا شت . دو ست  . زمان دیر میگذ ش صندلي ن روي 

اشتت قدم از قدم بر اشتتباه شتده بود من نمیخواستت  بزنمش ولي غرورم نمیذ
روز فاصتتلمون داره بیشتتتر میشتته . ولي انگار هیچ  هدارم . حس میكردم روز ب

 کاري از دست  ساخته نبود .
شدم . انگار  سر ست . هیجان زده از جام بلند  ش ساعت هواپیما روي زمین ن

شتتادمهر از یادم رفته بود . فقط دل  میخواستتت خانوم بزرگ و ببین  . باالخره 
دقیقه اي معطل شدی  خانوم بزرگ و دیدم . پشت سرش زن و  45بعد از اینكه 

خانوم بزرگ به مرد جووني اومدن که حدس زدم باید شتتادي و مازیار باشتتن . 
 طرفمون اومد اول من و در آ غ و ش گرفت اشكاش جاري بود :
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 چقدر دل  برات تنگ شده بود عزیزم . -
 من  همینطور خانوم بزرگ -

خانوم بزرگ شتتتادمهر و در  حاال عد از من  من  داشتتت  اشتتتا میریخت  . ب
یار ه  آ غ و ش گرفت . با شتتادي دستتت دادم و روب و ستتي کردم . به ماز

ستتالم کردم . بعد از ابراز خوشتتحالي و روب و ستتي هاي معمول به ستتمت 
 پارکینگ حرکت کردی  . خانوم بزرگ گفت :

 با ه  اومدین ؟ -
 ساکت بود من جواب دادم . شادمهر

 نه من با کیوان اومدم آقا شادمهرم خودشون اومدن . -
 میومدین دیگه .وا خوب مسیرتون که یكي بود با ه   -

 با خنده گفت : شادي
مامان دختر مردم چه گ ن ا هي کرده که باید توي مسیر به این طوالني این  -

 داداش عبوث مارو تحمل کنه ؟
 بزرگ با تشر به شادي گفت : خانوم

 تو باز نیومده شروع کردي ؟ مگه چشه بچ  ؟ -
 گفت : شادي

نمیگه ماست من ترشه . ولي دیگه خداییش قبول کنین  وا مامان . هیچ بقالي -
 پسرتون یك  گوشت تلخه .

 چشمكي به شادمهر زد و گفت : بعد
 داداشي گرفته اي . دیگه جواب من و نمیدي چرا ؟ -

 لبخند ک  جوني به شادي زد و گفت : شادمهر
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 کي از پس زبون تو بر میاد ؟ بیچاره مازیار -
 خندید و گفت : مازیار

 شادي اگه نباشه من افسرده میش  تو خونه . -
 چشمت در اومد آقا داداش ؟ -

 بزرگ دوباره گفت : خانوم
 شادي -
 چش  چش  دیگه نمیگ  . -
ستاي خوبي براي  از ش  اومد . فكر میكردم میتونی  دو شادي خو رفتار راحت 

 ه  باشی  .
 به ماشین رسیدی  . شادمهر گفت : باالخره

مامان با اجازتون من دیگه صتتبت میام بهتون ستتر میزن  . میخوام برم خونه  -
 خست  .

 باشه مادر برو . آروم رانندگي کنیا . -
 چش  . خداحافظ همگي . -

اینكه حتي نی  نگاهي به من بندازه به طرف ماشینش رفت . حق داشت .  بدون
سمت  شدم و کیوان به  شین  سوار ما نباید این کار و میكردم . گرفته و مبموم 

 خونه حرکت کرد .
خونه رستتیدی  بعد از تعویض لباستتا همه توي پذیرایي جمع شتتدی  به جز  به

ستگي رو بهونه کرد و به اتاق  ستراحت کنه . مازیار که خ سابق نازي رفت تا ا
باره همون لبخند مهربون و میتونستتت  روي  کنار خانوم بزرگ نشتتستتت  . دو
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 هدصورتش ببین  . توي آ غ و شش فرو رفت  سرم و ب و سید . شادي با خن
 گفت :

 آهاي آهاي من حسودی  میشه ها . مامان چرا من و ب غ ل نمیكني ؟ -
   . خانوم بزرگ گفت :و خانوم بزرگ خندیدی من

 شمی  دختر گلمه . تو و شمی  هیچ فرقي با ه  ندارین برام . -
 لبخندي زد و گفت : شادي

شده بودم دیگه . هي  - شیفتت  شمی  نمیدوني چقدر مامان از تو گفت .  واي 
چب میرفت راستتت میومد میگفت یعني االن شتتمی  کجاستتت ؟ یعني االن 

یعني االن شمی  چیكار داره میكنه ؟ خالصه اینكه دیوون  شمی  چي خورده ؟ 
 کرد مامان تو این مدت .

نگرانش بودم خوب مادر . از ستتر ناچاري گذاشتتته بودمش پیش شتتادمهر .  -
شب همش کار و کار و  صبت تا  سیش عین رباته از  شنا اونو که خودت بهتر می

ه رفت  همش هي میگفت  کار . دل  براي تنهایي این دختر میستتوخت . اونجا ک
 کاش تورو ه  با خودم مي آوردم اونجا . ببین  شادمهر که اذیتت نكرد ؟

 و پایین انداخت  و گفت  : سرم
 نه آقا شادمهر خیلي لطف داشتن به  تو این مدت . . . -

 میون حرف  پرید و گفت : شادي
که میدون  چه داداش راحت باش بگو اینجا همه خودمونین . دیگه من یكي  -

 بي اعصابي دارم راحت باش خودت و خالي کن .
 زدم و گفت  : لبخندي

 نه باور کنین همه چي خوب بود . فقط دل تنگ خانوم بزرگ بودم . -
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 بزرگ ب و سه اي روي پیشونی  گذاشت و گفت : خانوم
 عزیزم من  همینطور . شادي مادر چمدون من و بیار -
 میخواین سوغاتي هارو بدین ؟ -
 آره دل تو دل  نیست ببین  ازشون خوشش میاد یا نه . -

 رفت گنگ خانوم بزرگ و نگاه کردم که به حرف اومد : شادي
اونجا همش دل  پیش تو بود . هر چي میدیدم میخواستتت  برات بخرم . یه  -

 ه خوشت بیاد .سري چیزاي ناقابل واست آوردم به عنوان سوغاتي خدا کن
که خودتون برگشتتتین برام بهترین ستتوغاتي بود . چرا  - خانوم بزرگ همین 

 زحمت کشیدین ؟
 براي دختر گل  کاري نكردم . -

چمدون و کشتتون کشتتون آورد و جلوي خانوم بزرگ گذاشتتت . خانوم  شتتادي
بزرگ در چمدون و باز کرد و دونه دونه بستتته هاي کادو شتتده ي خوشتتگل از 
توش در مي آورد . ذوق زده شده بودم . تا حاال از کسي سوغاتي نگرفته بودم . 

 ده بود .خانوم بزرگ از لباس تا کفش و کیف و لوازم آرایش و همه چي برام آور
نمیدونستتت  چجوري باید از این زن مهربون تشتتكر کن  . کاش پستترشتت  یك  

 مهربون بود . از خانوم بزرگ تشكر کردم به خاطر زحمتا و سوغاتیاش .
ساعتي از هر دري حرف زدی  وقتي خانوم بزرگ احساس خستگي کرد همه  1

 به اتاقامون رفتی  و استراحت کردی  .
که از خواب بیدار شتتدم . یكي از لباستتایي که خانوم بزرگ برام ظهر بود  تقریبا

شادي از پذیرایي  صداي خندون  شیدم و از اتاق  بیرون اومدم .  آورده بود و پو
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سته بودن و  ش شادي و مازیار و خانوم بزرگ ن سمت رفت  .  مي اومد به همون 
شادي از جاش بل شتن  سمت  برگ سالم بلندي کردم همه به  د نحرف میزدن . 

 شد و با همون لحن هیجان زده ي همیشگیش گفت :
 واي چه حالل زاده همین االن داشت  پشت سرت غیبت میكردم . -

 : خندیدم
 خوب ؟ چي میگفتین ؟ -

 بزرگ خندید و گفت : خانوم
 هیچي مادر بیا بشین . -

 گفت : شادي
 مامان هیچي چیه من کلي نقشه کشیدم امروز . -
ساعت به اون بچه گیر دادي حاال نوبت این یكیه  1امان از دست تو شادي .  -
 ؟
 به من چه آقا پسرتون انقدر بي حاله ؟ من فقط یك  اصرار کردم . -
 خوب مادر شاید دلشون نخواد بیان . -
 مگه دست خودشونه ؟ -

 که تا این لحظه ساکت بود گفت : مازیار
دیگه هیچ شانسي واسه فرار ندارین وقتي شادي تصمیمي بگیره  شمی  خانوم -

 همه باید تسلی  باشن .
 و نمیفهمیدم گفت  : منظورشون

 خوب یكي به من بگه چه خبره ؟ -
 نذاشت کسي حرفي بزنه گفت : شادي
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 میخوای  امروز یك  تفریت کنی  میاي ؟ -
 گفت  : خندیدم

 واسه تفریحه ؟ آره میام چرا نیام .این همه سر و صدا  -
 ب و سه اي به روي گون  نشوند و گفت : شادي

سر من  - اي قربون دختر چیز فه  . بیا به تو میگن جوون نه به اون داداش پیر پ
. 

 شادي راجع به برادرت درست حرف بزن . -
ریت ر برن تفخوب راست میگ  دیگه مادر من . پسرا ازدواج نمیكنن که بیشت -

کنن و این ور و اون ور و بگردن اما این داداش ما نه زن میگیره نه تفریت درست 
 و حسابي میكنه .

 اون هنوزم از اون جریانا ناراحته . -
تا کي میخواد زندگي خودش و تباه زني به است  ستپیده کنه ؟ االن باور کنین  -

سپیده ازدواج کرده بچه ي اولش  به دنیا آورده . اونوقت این داداش ما هنوز هي 
 باید بشینه زانوي غ  ب غ ل بگیره .

 شادي -
 چش  خفه میش  . -

 به من گفت : رو
 پس میاي دیگه ؟ -
 کجا فقط ؟آره  -
 دل  میخواد برم ارم . تا حاال رفتي ؟ -
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 نه اسمش و ولي شنیدم . -
 واي چجوري نرفتي تا حاال ؟ من عاشق ارم  . -

 همونجوري که شادي رو تو ب غ ل میگرفت و میخندید گفت : مازیار
 عزیزم انقدر هیجان واست خوب نیست آروم تر . -

 بدون توجه به حرف مازیار دوباره گفت : شادي
به شتتادمهرم گفت  بیاد البته اولش هي غرغر کرد و گفت نه ولي انقدر بهش  -

گیر دادم قرار شتتد برنامه هاش و چا کنه اگه تونستتت بیاد . شتتادي خانوم و 
 دست ک  گرفته این آقا داداش .

شدم . ولي دیگه گفته  با شیمون  شادمهر از اینكه گفته بودم میام پ س   شنیدن ا
 بودم میرم . زشت بود بگ  یهو نظرم عوض شد . خانوم بزرگ گفت :

 امان از دست تو شادي . -
 رو به من گفت : بعد

 مادر از سوسن خبر داري ؟ -
 . کن  عصر یا شب برسه خونه بله خانوم بزرگ امروز قرار بود راه بیفته . فكر -
 خوب پس باید یه فكري واسه ناهار کرد . -

 وسط حرف خانوم بزرگ پرید و گفت : شادي
 من دل  کوبیده میخواد . خیلي وقته کباب کوبیده نخوردم . -

 بزرگ خندید و گفت : خانوم
 باشه االن زنگ میزن  سفارش غذا میدم . -

عین بچه هاي شیطون دستاش و به ه  کوبید . نگاه  به مازیار افتاد که  شادي
عاشتتقانه حرکات پر انرژي و هیجان زده ي همستترش و نگاه میكرد . نفس 
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عمیقي کشیدم . کاش شادمهرم نگاش به من اینجوري بود . کاش من و دوست 
 داشت .

میخواست زودتر  از خوردن ناهار شادي مدام به شادمهر زنگ میزد و ازش بعد
شادمهر براش کاري پیش  شت   ست دا برگرده که بری  ارم . دل تو دل  نبود . دو
بیاد و نیاد ولي با آخرین تماس شادي کامال نا امید شدم دیگه . همونجوري که 

 میخندید گفت :
واي صداش شنیدني بود . انقدر از ظهر بهش هي زنگ زده بودم دیگه کالفه  -

 فتشده بود آخرش گ
 که صداش و کلفت میكرد سعي داشت اداي شادمهر و در بیاره : همونجور

 باشه میام کچل  کردي . -
گاه از  و ناخود آ نه بود که  گا بعد خندید . خنده هاش انقدر شتتیرین و بچه 

 خندش به خنده مي افتادم . خانوم بزرگ گفت :
 نذار . تو این مدت که اینجایي انقدر سر به سر شادمهر -
 چرا نذارم ؟ داداشمه . -

 بزرگ سري به نشونه ي تاسف تكون داد و ساکت شد . خانوم
عصتتر بود که شتتادي به اتاق  اومد و گفت که حاضتتر شتت  ک  ک  .  5 ستتاعت

ست   شون میده ولي میدون ست  با دیدن  چه عكس العملي از خودش ن نمیدون
با بي حالي در  انقدر خود داره که جلوي شتتتادي حرفي نزنه یا کاري نكنه . 

سفید کیف و  شال  شلوار لي و  سفیدم و در آوردم با  کمدم و باز کردم . مانتو 
کفش ستتفیدم  در آوردم آرایش دخترونه اي کردم و توي آینه آخرین نگاه و به 
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خودم انداخت  " مثل عروسا شده بودم همه چي سفید !" پوزخندي زدم و از در 
ساعت  شدم .  شتر  6خارج  صداي زنگ در دلهرم بی شادمهر اومد . با  بود که 

سمت در رفتن من خانوم  شید و به  ست مازیار و ک شحالي د شادي با خو شد 
 بزرگ و ب و سیدم و گفت  :

 خانوم بزرگ شما تنها میمونین میخواین من پیشتون بمون  ؟ -
ک  ک  نه مادر . کیوان و آقا صتتابر هستتتن . احتمالشتت  هستتت که ستتوستتن  -

شینا .  ستگاه خطرناکا ن سوار این د شه . برو بهت خوش بگذره . فقط  پیداش 
 اگه شادی  خواست سوار بشه تورو خدا منصرفش کن .

 چش  خانوم بزرگ شما استراحت کنین خداحافظ -
 خداحافظ مادر . -
در بیرون اومدم . مازیار و شتتادي داشتتتن با شتتادمهر دم در حرف میزدن .  از
ید از چیزي ع با به ستتمتشتتون رفت  " ن ماي محك   قد با  زم  و جزم کردم و 

میترسیدم . باید مثل خودش سرد و بي تفاوت میشدم " شادي اولین کسي بود 
 که متوجه حضورم شد :

 چه عجب علف زیر پامون سبز شد -
 دقیقه ه  نشد 5خندیدم و گفت  همش  -

   همونجوري جواب  و داد .به شادمهر سالم کوتاهي کردم اون رو
سوار ماشین شادمهر شدی  مازیار کنار شادمهر و من و شادي ه  روي  همگي

صندلي هاي عقب نشستی  . تنها صدایي که توي ماشین میومد صداي شادي 
شوخي نیمي جدي  شادمهر با لحن نیمي  و خنده هاي گاه و بیگاه مازیار بود . 

 گفت :
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انقدر حرف میزني ؟ اصال بذار یك  آهنگ گوش بدی  شادي خسته نمیشي  -
. 

 همه داداش دارن ما ه  داداش داری  . -
 خندید و پخش ماشین و روشن کرد : شادمهر

 فرق میكردي واسه من با همه واسه اینه که میمردم واسه تو تو
 نگاهت یه حس غریبي میگفت که دارم میش  عاشق تو توي

 ه عمر مني چجوري بگ  میمیرم واسه تومني آخ جون
 چشام که نگاه بكني میبیني که دارم میش  عاشق تو توي
 اینه که میمردم واسه چشمات واسه اینه که میمیرم واسه نگات واسه
 اینه همه وجودم شده بودي نذار بازم بمون  تو حسرت نگات واسه
 تو قلب و احساس قشنگته که منو اینجوري دیوونه کرده فرق

 عجیب خواستن چشماته که تا ابد تو دل  خونه کرده حس
 گرمت و ازم نگیري که مره  قلبیه که پره درده دستاي

 دوباره زل بزن تو چشام که دوري تو منو دیوونه کرده باز
ید  این نه ي جلو کشتت به طرف آی گاه نگاه  و  ناخود آ یه جوري بود .  آهنگ 

شادمهرم از آینه به من خیره شده بود . وقتي متوجه نگاه من شد اخماش تو ه  
باورم میشتتتد این آهنگ و  رفت و نگاهش و ازم گرفت . یه جورایي داشتتتت 

 مخصوص من گذاشته ولي اخمش چیز دیگه اي رو میگفت !
یر طوالني رو طي کردی  و رسیدی  . شادي مثل یه بچه ذوق میكرد مس باالخره

و باال پایین میپرید و تنها کستتي که میتونستتت به این ذوق زدگي شتتادي بخنده 
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ضیاش  شی  . بع سوار  ستگاها رو  شادي مجبورمون کرد تا تا د مازیار بود . 
 وحشتتتناك بود بعضتتي دیگش خوب بود و قابل تحمل . نمیشتتد به هیچ زبوني
سیدی   ستگاها منع کرد باالخره به رنجر ر ضي د شدن بع سوار  شادي رو از 

 شادي با خوشحالي گفت :
 آخ جون من همیشه عاشق رنجر بودم . مازیار من میخوام این و سوار ش  . -
 عزیزم مطمئني نمیترسي ؟ -
 نمیترس  مازي . شمی  توام باید باهام بیاي . -

ورم که نگاهش میكردم ستترم گیج میرفت چه برستته که که همینجوري از د من
 بخوام سوارش  بش  . آروم گفت  :

 شادي خیلي ترسناکه من میترس  . -
 بیا بری  دیگه ضدحال نشو خواهش خواهش به خاطر من . -

ضو  رنگ  پریده چون  دوباره شده بود . حس میكردم به و شروع  گیر دادناش 
 مازیار دخالت کرد و گفت :

 شادي جان شاید شمی  دلش نخواد سوار شه من باهات میام . -
 یعني چي من میخوام با شمی  برم . بیا دیگه . -
نش دطرفي جرات نه گفتن به شادي رو نداشت  از طرف دیگ  جرات سوار ش از

و ! بین دو راهي بدي افتاده بودم . شتتتادي که فكر میكرد تونستتته تقریبا من و 
 راضي کنه دوباره گفت :

 بگ  مازیار بره واسمون بلیط بگیره ؟ هان شمی  بگیره ؟ -
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با دیدن دستتتگاهش و جیبي که مردم میكشتتیدن زبون  بند اومده بود  انگار
شتتادمهر که تا اون لحظه ستتاکت بود و فقط به اصتتراراي شتتادي گوش میداد 

 مداخله کرد و گفت :
 نمیبیني ترسیده ؟ نه نمیخواد سوار شه تو و مازیار برین . -

 ترس نلرزه گفت  :حرفش برام گرون تموم شده بود سعي کردم صدام از  انگار
 نه نمیترس  میخوام سوار ش  . -

 دستاش و به ه  کوبید و گفت : شادي
 هورا باالخره قبول کرد . -

 این بار م س تقی  به  نگاه کرد و گفت : شادمهر
 اگه میترسي دلیلي نداره سوار بشي . -

 اینكه نگاهش کن  گفت  : بدون
 نمیترس  .تلقین نكن من اصال  -
 حرص دندوناش و روي ه  فشرد و گفت : با
 خیلي خوب سوار شو خانوم شجاع . -

 با شیطنت گفت : شادي
شتادمهر توام باهامون میاي یا اینكه میترستي و میخواي همین جا منتظرمون  -

 باشي ؟
 که انگار بهش برخورده بود رو به مازیار گفت : شادمهر

 وایسا من برم بلیط بگیرم .تو پیششون  -
 خندید و گفت : شادي
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 هورا شادمهرم باالخره فعال شد . -
و برگشتتت شتتادمهر زیاد طول نكشتتید . دل  میخواستتت یه جوري از زیر  رفت

سوار شدنش شونه خالي کن  ولي نمیشد باالخره یه حرفي زده بودم نمیخواست  
مگي سوار شدی  . من و شادي کنار جلوي شادمهر ک  بیارم . نوبتمون شد و ه

حساس ا رده  نشستی  و دستاي همدیگرو گرفتی  . دستگاه شروع به حرکت ک
میكردم که هر لحظه ممكنه ستتكته کن  . شتتتادي که کنار گوشتت  فقط جیو 
سیده بودم  شه . ولي من انقدر تر ش  داره کر می ساس میكردم گو شید . اح میك

از اینكه قشنگ سكته کردی  دستگاه متوقف که صدام در نمیومد . باالخره بعد 
ش ست  پیاده  سرم گیج میرفت نمیتون شدی  .  شت  به در  شد و پیاده  و دیوار  دا

شادي  سط ؟ حال  شدنمون چي بود این و سوار  فحش میداد . آخه دیگه رنجر 
ه  بهتر از من نبود مازیار به کما شتتتادي اومد و کمكش کرد که پیاده شتته 

ست  داشتت  به ستختي ستعي میكردم پیاده شت  که دستتي جلوم ظاهر شتد د
 شادمهر بود . با اخ  دستش و پس زدم که گفت :

 دست  و بگیر پیاده شو انقدر لجباز نباش . -
 خودم میتون  . -
 خیلي خوب خودت پیاده شو . -
شت  همون لحظه  با سرگیجه اي که دا شدم ولي به خاطر  سختي بود پیاده  هر 

افتادم روي پسري که داشت رد میشد . خجالت زده سر به زیر انداخت  و ازش 
 عذر خواست  . پسر که انگار زیادم بدش نیومده بود با نیش باز گفت :

سر راهتون قرار گرفت  . خوبین ؟ احت - یاج به کما خواهش میكن  خانوم من 
 ندارین ؟
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باره جلو اومد و ستتریع زیر بازوم و  قبل از اینكه من حرفي بزن  شتتتادمهر دو
 گرفت و گفت :

 بری  عزیزم ؟ بهتري ؟ -
ساکت فقط نگاهش میكردم اصال سر در نمي آوردم که چرا یهو برخوردش  من

شادمهر و دید ناامید از کنارم 180 سر جوون که  شد . پ شد .  درجه عوض  رد 
 شادمهر با حرص بازوم و ول کرد و گفت :

 واسه همین چیزا گفت  دست  و بگیر که کمكت کن  . -
 من هیچ احتیاجي به کما نداشت  . -
 آره خوب من  بودم بدم نمیومد خودم و بندازم تو ب غ ل این و اون ! -

چشماش خیره شدم باورم نمیشد اون این حرف و زده باشه . پسش زدم و  توي
پیش مازیار و شتتتادي رفت  . دقیقه اي بعد شتتتادمهرم به جمعمون پیوستتتت 
شادي و مازیار که انگار حس کرده  ستاده بودی  .  جفتمون با اخماي در ه  وای

اره ستتمت دوب . هبودن اتفاقي بین ما افتاده پیشتتنهاد دادن که دیگه برگردی  خون
ماشتتین رفتی  و حرکت کردی  . دوباره این شتتادي بود که ستتكوت ماشتتین و 

 شكست :
 شادمهر اون آهنگ خوشگله رو که موقع رفتن داشتی  گوش میدادی  و بذار . -

 با اخماي تو ه  گفت : شادمهر
 از اون آهنگ خوش  نمیاد . -
 ه خواهش .وا پس چرا تو ماشینت داریش ؟ بذار دیگ -
 شادي انقدر گیر نده . -
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ستا  - شام مارو پیتزا مهمون کني موافقا د صال باید  شد ا شه حاال که اینطور  با
 باال .

و مازیار دستاشون و گرفتن باال شادي به زور دست من و گرفت باال و  خودش
 گفت :

 ما برنده ای  برو یه رستوران خوب . 1به  3خوب  -
زیر لب غرغري کرد و همه ي حرصتتش و ستتر پدال گاز بدل خ ت  شتتادمهر

 خالي کرد .
شادمهر بعد از  باالخره سیدی  . نگاهي به اطراف کردم . یه بار با  ستوران ر به ر

گشتتتت زدنامون گشتتنمون شتتتده بود و اومده بودی  اینجا غذا خوردی  . چرا 
اي گوشه ي سالن رفت نفره  4اینجارو انتخاب کرده بود ؟ شادي به سمت میز 

 نباش  ولي شادمهرو نشست سریع صندلي کنار شادي رو اشبال کردم که کنار 
از شتتانس بدم دقیقا رو به روم نشتتستتت . شتتادي نگاهي به اطراف انداخت و 

 گفت :
 نه خوش  اومد جاي خوبیه . شیطون راستش و بگو با کي اینجا اومدي ؟ -

شتتدم نگاه  و دور رستتتوران بي هدف میچرخوندم . ولي شتتادمهر  دستتتپاچه
خیلي مسلط منوي روي میز و برداشت و همونجوري که منو رو میخوند گفت 

: 
 شادي کمتر حرف بزن . -
 نه دیگه جدي میگ  . با کي اومدي ؟ اصال چرا اینجارو انتخاب کردي ؟ -
 بد کاري کردم آوردمت رستوران ؟ -
 ه آخه بهت نمیاد تنهایي پاشي بیاي همچین جاي رمانتیكي .ن -
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شتتتادي ه  عجب آدم گیري بود با حرفي رو که میخواستتتت از زبون آدم  این
 نمیشنید ول کن قضیه نبود .

 رو به مازیار گفت : شادي
 مازي تو بگو به شادمهر میاد واقعا این کارا ؟ -

 با خنده دستاش و باال گرفت و گفت : مازیار
 من تسلیم  خانوم من و با برادر زن  در ننداز . -

 نگاهش و به من دوخت و گفت : شادي
 شمی  تو ازم دفاع کن بهش میاد به نظرت ؟ -

شدم . شادمهر به  خیره شد انگار از این دستپاچگی  ل ذ ت میبرد  دستپاچه
نشسته بود حاال همه زل زده بودن به من . دستپاچه  لبخند محوي گوشه ي لبش

 و کامال تابلو گفت  :
 نمیدون  من زیاد شناختي نسبت به ایشون ندارم . -

 ابروهاش باال رفت . دوباره شادي گفت : شادمهر
 ماه با ه  زندگي کردین نمیشناسیش هنوز ؟ 2وا مگه میشه ؟ بیشتر از  -

شه با همون لبخند نگاهش و به  دوخت و  انگار شادمهر با سوال  سوال  این 
منتظر موند . لبخند روي لبش عصبانی  میكرد . باید حالش و میگرفت  . سعي 

 کردم به خودم مسلط ش  آروم و شمرده شمرده گفت  :
 خوب چرا یه شناختایي از ایشون دارم ولي خوب درست نیست بگ  . -

 فت :خندید و گ شادي
 بگو دیگه ماها همه شادمهر و میشناسی  راحت باش . -
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 زدم و رو به شادمهر گفت  : لبخندي
 آقا شادمهر من بي تقصیرما شادي اصرار میكنه . امیدوارم ناراحت نشین . -

 سرش و به مسخره تكون داد و گفت : شادمهرم
 خواهش میكن  شمی  خانوم بفرمایید . -
راستش تو این مدت بیشترین چیزي که من از ایشون دیدم بد خلقي و خوب  -

شده .  شون  صال انگار جزئي از وجود صبانیت بوده . یعني ا بي حوصلگي و ع
 انگار پر خشمن .

لحظه ابروهاي شادمهر بیشتر توي ه  گره میخورد شادي دستاش و به ه   هر
 کوبید و گفت :

ا شد حرف دل من و بزنه . آقا شادمهر بفرما . خوش  اومد . باالخره یكي پید -
 هي بهت میگ  خودت و درست کن هي تو گوش نده .

 نقاب خونسردي روي صورتش زد و گفت : شادمهر
هاي مثبتي داره مثال  - ته  یه نك هاي منفي و  ته  یه نك باالخره هر کس  خوب 

یفي شخصیت ضعشمی  خانوم خود شما از تاریكي میترسین ولي دلیل نمیشه 
 داشته باشین .

 به حالت مسخره آروم روي پیشونیش زد و گفت : بد
 آخ شرمنده نباید اینو میگفت  ؟ من و ببخشید تورو خدا . حواس  نبود . -

 که انگار با دیدن ما داشت تفریت میكرد گفت : شادي
 شمی  حاال نوبت توئه تو بگو . -
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شت  منفجر  از صبانیت دا شكني بهش بدم ع ست  جواب دندون  شدم تا خوا می
گارستتون رستتید و ستتفارش میزمون و گرفت توي دل  براش خط و نشتتون 

 میكشیدم " باشه شازده یخي بچرخ تا بچرخی  . ببین  آخرش کي برنده میشه "
مدتي که غذامون و بیارن شادي مدام حرف زد و نذاشت جمعمون ساکت  توي

آوردن . پیتزا پپروني غذاي محبوب  و جلوم گذاشتتت   بمونه . باالخره غذاهارو
تا برش پیتزام و  4اولین برش و که خوردم انگار اشتتتهام برگشتتت خیلي راحت 

شیدم و نگاهي به می ست از خوردن ک شده بودم د سیر  صندلیا و  زخوردم .  و 
آدما انداخت  . نگاه  افتاد به صتتندلي که دفعه ي قبل من و شتتتادمهر اونجا 

سته  ش شوخي ن شادمهر مدام  شته بود .  شب به  خوش گذ بودی  . چقدر اون 
میكرد و ستتر به ستترم میذاشتتت . هیچ وقت به اون اندازه بهش نزدیا نبودم . 

شدم رد نگاه  و گرف وقتي نگاه  و روي اون  تشادمهر که دید به جایي خیره 
خت  اصندلي دید متوجه شد داشت  به چي فكر میكردم . سریع سرم و پایین اند

. 
خوردنمون که تموم شد از رستوران بیرون اومدی  و شادمهر به سمت خونه  غذا

ساعت تقریبا  شدی   12حرکت کرد .  شین پیاده  بود که به خونه رسیدی  . از ما
 شادي به شادمهر گفت :

 نمیاي تو ؟ بیا امشب و اینجا بخواب . دیر وقته . -
 نه برم راحت ترم . -
هفته اینجام دوستتتت دارم تو این دو هفته همش  2دیگه . بابا من همش بیا  -

 جلو چش  باشي .
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 خندید و گفت : شادمهر
 یهو بگو شرکت و ببندم بیام بشین  پیش تو دیگه . -
دقیقا ه  منظورم این بود . ولي جدي بیا تو مامان  خوشتتحال میشتتته ببینه  -

 اومدي اینجا .
شادمهر دودل بود نگاهي به من کرد نمیدون  توي من چي دید که سرش  انگار

 و تكون داد و رو به شادي گفت :
 باشه حوصله ي رانندگی  ندارم میمون  . -

ساختمون رفتی  . همه  شادمهر سمت  شین و توي حیاط پارك کرد و همه به  ما
 ي چراغا خاموش بود و خونه توي سكوت مطلق بود .

پاورچین هر کس به ستتمت اتاقش رفت . لباستتتام و عوض کردم و  ینپاورچ
بد بود .  جب روزي بود . ه  خوب بود ه   نداخت  . ع خت ا خودم و روي ت
نمیدونست  چجوري باید حرفي که شادمهر توي ارم به  زد و هض  کن  . برام 

 سخت بود .
شون بدم در بازاي به در خورد قبل از اینكه بتون  عكس العملي از خودم  تقه  ن

 شد و شادمهر اومد تو اتاق سریع خودم و با پتو پوشوندم و گفت  :
 تو اینجا چیكار میكني ؟ -
 هیس آروم . همه رو بیدار کردي . -
 میگ  واسه چي اومدي اینجا ؟ -
 خوب صبر کن االن میگ  . -
 بگو . -

 من من کرد و گفت : یك 
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 ارم اون حرف و بهت بزن  فقط عصباني بودم .نمیخواست  توي  -
 به  کرد و گفت : نگاهي

سیلي رو فراموش  - شه که فكر کني هنوز اون  ولي این عذر خواهی  دلیلي نمی
 کردم .

 و پایین انداخت  و گفت  : سرم
 ببخشید . -

 : گفت
 نشنیدم بلند تر چي گفتي ؟ -

 و تو ه  کردم و گفت  : اخمام
 گفت  ببخشید . -
 آها حاال شد . -

 گوشه ي لبش نشست و گفت : لبخندي
 آشتي . -
 من قهر نبودم . -
 ولي من بودم . -

من  به خنده افتادم داشتتت از در اتاق بیرون میرفت که انگار پشتتیمون  خندید
 شد دوباره برگشت و گفت :

 عصباني و خشن و بي حوصله و بدخلق  خودتي .راستي  -
 هام و باال انداخت  و گفت  : شونه

 من حقیقت و گفت  . -
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 سمت چراغ خواب رفت و گفت : به
 خوب من  با خاموش کردن این میخوام ثابت کن  که من  حقیقت و گفت  . -
 ترس تاریكي پتو رو کنار زدم و به سمتش رفت  . از
 باشه باشه قبوله تو راست میگي این و خاموش نكن . -

سش به چراغ خواب نبود رد نگاهش و گرفت  به لباس   انگار شادمهر دیگه حوا
 خیره شده بود . خجالت کشیدم .

ستتریع نگاهش و گرفت و همونجوري که از در اتاق میرفت بیرون با  شتتادمهر
 صدایي لرزون گفت :

 شب بخیر . -
س  افتاد  رفت شد ؟ دوباره نگاه  به لبا ست . این چرا یهو جني  و در اتاق و ب

شیدمش تن   سه خواب میپو سفید که خیلي نازك بود و معموال وا پیراهن کوتاه 
ناه بردم . لبخندي روي لب  نشتتستتتت .  به تخت  پ باره خجالت زده  بود . دو

 خوشحال بودم که آشتي کردی 
م لباستتام و عوض کردم و به طبقه ي پایین ستترحال از خواب بیدار شتتد صتتبت

رفت  . همه جا ستتاکت بود انگار همه خواب بودن هنوز . رفت  تو آشتتپزخونه تا 
کتري رو بذارم جوش بیاد که دیدم سوسن مشبول کار کردنه . خوشحال شدم 

شت ب غ لش  شده بود . آروم رفت  طرفش و از پ  مکردچقدر دل  براش تنگ 
   و با دیدن  من و توي ب غ لش گرفت و گفت :اول ترسید برگشت طرف

سكته کردم چرا اینجوري میاي تو . دل  برات تنگ  - شمی  تویي ؟ دختر  واي 
 شده بود . خوبي ؟ سالمتي ؟ سالمي؟

 شروع شد لبخندي زدم و گفت  : دوباره
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 سوسن همه چي رو به راهه . تو خوبي ؟ من  دل  برات تنگ شده بود . -
 و از خودش جدا کرد و اطراف و پایید و آروم گفت : من

 این پسره باهات خوب رفتار کرد این مدت ؟ -
 چرا همه اولین سوالشون ازم این بود ! من  مثل خودش آروم گفت  : نمیدون 

 آره همه چي خوب بود . -
 نفسش و پر صدا بیرون داد و گفت : سوسن

 خدارو شكر . -
 خوابن هنوز ؟همه  -
 آره فقط خانوم بزرگ بیداره االن تو اتاقشونن . -
 باشه پس من برم یه سر بهشون بزن  . -

سه سمت اتاق خانوم بزرگ رفت  .  ب و  شت  و به  سن کا سو اي روي گونه ي 
 تقه اي به در زدم صداش میومد که من و به داخل دعوت میكرد .

 .سالم صبت بخیر خانوم بزرگ  -
تختش دراز کشتتیده بود و کتاب میخوند . عینكش و برداشتتت و لبخند به  روي

 لب آورد :
شب انقدر دیر  - شدي . من فكر کردم دی سحر خیز  صبت توام بخیر .  سالم 

 اومدین حتما امروز تا ظهر میخوابین .
 مگه شما فهمیدین کي اومدی  ؟ -
 من گوشام تیزه . -

 . خندیدم
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 راستش خواب  نبرد . -
 دیشب خوش گذشت بهت ؟ -
 آره عالي بود . با شادي مگه میشه بد بگذره ؟ -
شتتادي مثل بمب انرژي میمونه . هر لحظه آماده ي انفجاره . خوب تعریف  -

 کن چیكارا کردین ؟
با آب و تاب همه ي اتفاقایي که دیشتتب افتاده بود و تعریف کردم البته با  براش

انستتور فراوون ! صتتداي شتتادي صتتحبت  و قطع کرد همونجور که وارد اتاق ستت
 میشد رو به من گفت :

 انقدر تند تند همه چي و نگو بذار یه چیزی  من تعریف کن  . -
 دوباره شادي گفت : خندیدی 

 سوسن میز صبحانه رو چیده مازیارم بیدار شده بیاین صبحانه بخوری  . -
خانوم بزرگ و گرفتی  و کمكش کردی  بلند شتتته . همه ستتر میز  ب غ ل زیر

شادمهر انداخت و  شادي نگاهي به جاي خالي  شادمهر .  ضر بودن به جز  حا
 گفت :

 پرنس هنوز خواب تشریف دارن ؟ خودم باید وارد عمل ش  . -
 شادي ولش کن حتما خستست . بیدار شه میاد پایین . -
 ري دردونت و نكن . االن بر میگردم .مامان انقدر طرفدا -

شادي اومد پشت  10به طبقه ي باال رفت  شادي صداي خنده جیو  دقیقه بعد 
شادي نفس  صبانیتش و کنترل کنه .  سعي میكرد ع شادمهر که  صداي  سرش 

 نفس زنون کنار مازیار نشست و رو به خانوم بزرگ گفت :
 ک  مونده بود من و بكشه .واي مامان پسرت روانیه . بیدارش کردم  -
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 بزرگ نگاه شكاکي به شادي انداخت و گفت : خانوم
 من مدالي بیدار کردن تورو میدون  . انقدر آتیش نسوزون . -

 5سرخوش لقمه اي واسه خودش گرفت و بیخیال مشبول خوردن شد .  شادي
ستتر میز  دقیقه بعد شتتادمهر اومد پایین به همه ستتالم کرد جوابش و دادی  .

 سكوت مطلق بود . یهو خانوم بزرگ به حرف اومد :
 فریبا صبت زنگ زد . -

 با تعجب گفت : شادي
 خاله فریبا ؟ -
 آره -
 چیكار داشت ؟ -
 خوب دختر بذار بگ  مگه تو امون میدي ؟ -
 ببخشید ببخشید . -

ستترم گرم خوردن بود و زیاد توجهي به حرفاشتتون نداشتتت  چون یه بحث  من
خانوادگي بود و مسلما ربطي به من نداشت . خانوم بزرگ دوباره به حرف اومد 

: 
 زنگ زده بود واسه امر خیر صحبت کنه باهام . -

 با خنده رو به شادمهر گفت : شادي
 این پیر پسرم باز شد دیگه . خوب مثل اینكه ل خ ت -

نگاهي غضب آلود به شادي انداخت که باعث شد شادي آروم بگیره .  شادمهر
 شادمهر رو به خانوم بزرگ با بي حوصلگي گفت :
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ست من از اول  گفت  نه . به خود پون  گفت  . دلیلي نمیبین   - ضیه ي پون اگه ق
 هي این مسئله رو پیش بكشین .

 گ کالفه گفت :بزر خانوم
بابا شتتماها چند ماهه به دنیا اومدین بذارین حرف  و بزن  . اصتتال قضتتیه ي  -

 پونه و تو نیست . قضیه ي پوریاست .
 با تعجب گفت : شادي

 خوب پوریا امر خیرش چه ربطي به ما میتونه داشته باشه ؟ -
 بزرگ نگاهي به من کرد و گفت : خانوم

باري که شمی  و دیده ازش خوشش اومده حاال  2پوریا توي اون فریبا گفت  -
میخواد بیاد جلو بیشتتتر با ه  آشتتنا بشتتن . من  دیدم پوریا پستتر خوبیه . گفت  
شمی  جان خودت چي  شه . هان  شمی  چي می صمی  خود  حاال بیاد ببینی  ت

 میگي ؟
  م . نمیدونستتتپرید توي گلوم و به ستترفه انداخت  . یك  از چایی  خورد لقمه

چرا جلوي شتتادمهر خجالت میكشتتیدم حرفي بزن  ولي باالخره نگاهاي خیره 
 ي اونا مجبورم کرد به حرف بیام .

 راستش من االن درس میخوام بخون  . شرایط ازدواج  ندارم . -
 بزرگ با خنده گفت : خانوم

رت بدی  فعال اینا که بهانستتت مادر . ما ه  که نخواستتتی  همین االن شتتوه -
 باب آشنایي تو و پوریا رو داری  باز میكنی  .

 و زیر انداخت  شادي خندید و گفت : سرم
 واي این عروسمون چقدر خجالتیه . -
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فكر عروس خندم گرفت ستترم و باال گرفت  که نگاه  با نگاه غضتتب آلود  از
شتتادمهر گره خود . این چرا انقدر قرمز شتتده بود ؟ خفه نشتته یه وقت ؟ دلیل 

 عصبانیتش و نمیدونست  . شادي گفت :
خوب مامان حاال خاله اینا کي میان خونمون؟ واستته همین باب آشتتنایي و  -

 این حرفا ؟
فریبا رو که میشتتناستتید همیشتته هوله . هر چي بهش گفت  بذار با راستتتش  -

شتتمی  حرف بزن  ببین  اون کي راحته هي میگفت نه ما امشتتب میای  . من  
 هیچي نتونست  دیگه بگ  حقیقتش حاال قراره امشب بیان .

بار دیده بودم و این براي ازدواج شناخت کاملي نیست . نمیدونست   2رو  پوریا
ش  یا اینكه به طور جدي رو پوریا فكر کن   باید به شادمهر امیدوار با عالقه ي 

. ولي آخه تا کي میتون  منتظر شادمهر بمون  ؟ شاید اصال اون از من خوشش 
ا بمون  که آیا اون دوست  داره ی شانیاد . یعني من تا آخر زندگی  باید توي این 

 نه ؟!
صبحانه به اتاق  رفت  .  بعد سته بودم و فكر میكردم . از خوردن  ش روي تخت  ن

 در اتاق  باز شد و شادي اومد تو گفت :
 چرا پس نشستي ؟ -
 باید چیكار کن  ؟ -
 سمت کمد لباس  رفت و درش و باز کرد گفت : به
 واسه امشب چي میپوشي ؟ -

 تخت دراز کشیدم و گفت  : روي
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 حاال کو تا شب ! -
 کو تا شب ؟ چش  به ه  بذاري شب شده .یعني چي حاال -

دستتت لباس بیرون آورد و  3 - 2دونه لباستتام و نگاه میكرد از بینشتتون  دونه
مجبورم کرد به زور بپوشتتمشتتون . اولیش کت و دامن ستتبز خوش دوخت بود 

 یك  نگاه کرد و گفت
 نه عین پیر زنا میشي . بعدي -

 شلوار و تونیا فیلي رنگ بود دستش و زیر چونش گذاشت و گفت : بعدي
 بدك نیست ولي زیادي اسپرته واسه خواستگاري . -

 بعدي دامن و بلوزي کوتاه به رنگ آبي بود نگاهي به  انداخت و گفت : لباس
 همین خوبه . همین و امشب بپوش . -

 من و جلوي میز آرایش نشوند و گفت : بعد
 خوب حاال آرایشت . -
 شادي تورو خدا االن خیلي زوده واسه آرایش . -

 شادي بي توجه به من شروع کرد به آرایش کردن . ولي
 ریملت خوب نیست بذار برم ریمل خودم و بیارم اون بهتره . -

اینكه اجازه بده من حرفي بزن  از اتاق رفت بیرون . توي آینه نگاهي به  بدون
خودم کردم و نفستت  و بیرون دادم . تقه اي به در خورد به خیال اینكه شتتادیه 

 گفت  :
 بیا تو . -
خالف انتظارم شادمهر اومد تو سریع شال  و از روي تخت  برداشت  و روي  بر

 سرم انداخت  .
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 اشتي ؟کاري د -
 خیرش روي لباسا و آرایش نصف  موند . دوباره گفت  : نگاه

 چیزي شده ؟ -
 و به صورت  انداخت و گفت : نگاهش

 انقدر ذوق و شوق داري واسه شب که از االن داري حاضر میشي ؟ -
 براي چي باید ذوق و شوق داشته باش  ؟ -

 زد و گفت : پوزخندي
 شاید براي ازدواج .نمیدون   -

مده بود  بدون مه راه او تاق بیرون رفت . این ه بذاره حرفي بزن  از در ا كه  این
فقط همین و بگه و بره ؟ شادي دوباره اومد توي اتاق و آرایش و از سر گرفت . 
ولي دیگه حتي ذوق و شتتوق این و که تو آینه به خودم نگاه  بكنم  نداشتتت  . 

رفته بود . چرا انقدر بد ناراحتي ها و نگاه شتتتادمهر انگار همه ي انرژی  و گ
 اخالق بود ؟

و نشون میداد . همه آماده بودن  6هر جون کندني بود زمان گذشت و ساعت به
سترس و نگراني قدم میزدم آخر  سن بودم و مدام از ا سو شپزخونه پیش  من تو آ

 سوسن به حرف اومد و گفت :
 بگیر بشین مادر سرم گیج رفت انقدر دورم نچرخ . -
میتون  . نگران  سوسن . من اصال این پسره رو نمیشناس  . اصال حتي قصد ن -

 ازدواج  ندارم .
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همیشتته اولین خواستتتگار همینطوره مادر . نترس خانوم بزرگ که به آدم بد  -
گوشه ي دلش راضي نباشه دختر به کسي نمیده .  7نمیدتت . خیالت راحت تا 

 از من بپرس .
آروم تر شدم . باالخره زنگ در به صدا در اومد از پنجره  حرفاي سوسن انگار با

 ي آشپزخونه دزدکي داشت  سرك میكشیدم که صداي سوسن اومد :
شین . دو دقیقه دیگه میري  - شته . بیا بگیر ب شیا ز نكن مادر از اون ور دیده می

 تو اتاق خودت میبینیشون .
کنجكاوی  اجازه ي نشستن به  نمیداد . دوباره فریبا مقتدر و محك  جلو  ولي

تر از بچه هاش حرکت میكرد . نگاه  به پوریا افتاد کت و شتتلوار مشتتكي و 
بلوز سفید پوشیده بود کراواتي سفید مشكي ه  زده بود . از نظر تیب که خوب 

نگاهي به قد و بود . از نظر قیافه ه  جز مرداي خوش قیافه حستتاب میشتتد . 
شونه ي شادمهر کجا و این کجا . افكارم  4هیكلش انداخت  . قد بلند و هیكل 

با هیچ کس مقایستتته میكردم . از  به فكر آیندم بودم نباید اونو  و پس زدم اگه 
 10پشت پنجره اومدم کنار و پیش سوسن نشست  و سرم و روي میز گذاشت  . 

 ي آشپزخونه اومد و گفت :دقیقه از اومدنشون میگذشت که شادي تو
 عروس خانوم یه سیني چایي میریزي بیاري ؟ -
 شادي تورو خدا اینجوري نگو عصبي میش  . -
 آروم باش . چیزي نیست که فرض کن مهمون عادین . -
 سعي میكن  . -

سیني چاي ریخت  و به پذیرایي بردم . اول از  شادي سن یه  سو رفت به کما 
سالم  شت . فریبا بر خالف همه  شون به طرف من برگ بلندي کردم همه نگاها
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دفعه هاي پیش با دیدن  لبخندي به لب آورد و پوریا طبق معمول دوباره نیشش 
ي خاصتت اوتيباز شتتد ! پونه دیگه نگاهش خصتتمانه نبود به  . یه جور بي تف

داشتتت نستتبت به  . چاي و به همه تعارف کردم . تنها کستتي که بر نداشتتت 
 دمهر بود . از اول تا آخر ه  با اخ  به پوریا نگاه مي کرد .شا

 بعد از حرفاي متفرقه فریبا به حرف اومد باالخره
 خوب اگه موافق باشین بری  سر اصل مطلب . موافقي ثریا ؟ -
 این ریش و قیچي دست خودت خواهر . -

 لبخندي زد و گفت : فریبا
که  - یل اینجا دیگه همدیگه رو  با ه  . دل به ه  نیستتتی   ناستتی  غری میشتت

شمی   صه . فقط میمونه  شخ سر من  که نظرش م صه . پ شخ اومدنمون  که م
 جون که چه تصمیمي بگیره .

 به من انداخت سرم و پایین انداخت  . خانوم بزرگ گفت : نگاهي
گاهانه بگیره . -  شمی  باید بیشتر پوریا رو بشناسه تا یه تصمی  آ
 خوب پس بهتره بذاری  یك  با ه  حرف بزنن . اگه اشكالي نداره از نظر تو . -
 خواهش میكن  . شمی  جان با پوریا برین تو باغ حرفاتون و بزنین . -

هنوز سر جام نشسته بودم که شادي از جاش بلند شد و دست  و گرفت و  دودل
 بلندم کرد با خنده گفت :

 خجالتیه . پوریا جان توام بلند شد . این شمی  ما یك  -
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شد . نگاهي به خانوم بزرگ کردم لبخندي زد و  پوریا سرعت از جاش بلند  به 
با سر تایید کرد . جرات اینكه نگاهي به شادمهر بندازم و نداشت  . شادي من و 

 پوریا رو تا دم در ورودي بدرفه کرد و با خنده گفت :
 گرم میكن  شما با خیال راحت حرفاتون و بزنین . عجله نكنین من سرشون و -

 با خنده گفت : پوریا
 شادي ما اگه تورو نداشتی  چیكار میكردی  ؟ -

شده  شادي ست  آورد و رفت . حاال من و پوریا تنها  شار خفیفي به د خندید ف
 بودی  . پوریا گفت :

 قدم بزنی  یا روي نیمكت بشینی  ؟ -
 فرقي نداره .براي من  -
 ولي من ترجیت میدم بشین  . -
شد .  به سكوت برقرار  ستی  . کمي بینمون  ش سمت یكي از نیمكتا رفتی  و ن

 آخر پوریا سكوت و شكست و گفت :
 میتون  خودموني باهات حرف بزن  ؟ -
این راحت بودنش غبطه خوردم . آروم ستترم و تكون دادم و اون شتتروع به  به

 کرد : حرف زدن
له دیدمت چهرت جذب  کرد . نمیگ  از  - راستتتش از اولش که خونه ي خا

شت  . فقط ظاهرت جذب  کرد .  شناختي ازت ندا ش  اومد چون  اخالقت خو
بعد هي بیشتتتر که میگذشتتت متوجه نجابتت شتتدم . خیلي وقته به مامان در 

مان برگرده . نمیگ  له از آل خا تا  گا موردت گفت  . ولي صتتبر کردی   یه ن  هبا 
 عاشقت شدم ولي ازت خوش  اومد . دوست دارم بیشتر بشناسمت .
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شقت  از سریع با یه دیدار بگن عا ش  اومد . مثل اونایي نبود که  صداقتش خو
شتتدم ! جوابي نداشتتت  بهش بدم . همینطور ستتاکت نشتتستتته بودم . دوباره به 

 حرف اومد :
شرک - ست بذار یك  از خودم بهت بگ  . من یه  ت تبلیباتي دارم زیاد بزرگ نی

ولي خوب در آمدم میشتته گفت نستتبتا خوبه . همیشتته ستتعي کردم روي پاي 
ستتال پیش یه خونه خریدم که همینجوري خالي مونده . دل   2خودم وایستت  . 

یاد ن وشتتمیخواد زندگي مشتترکمون و با ه  اونجا شتروع کنی  البته اگه تو خ
سعي میكن  خوشل خ تت کن  و هر چیزي  عوضش میكن  . دیگه اینكه واقعا

که تو زندگیت میخواي تا جایي که بتون  برات بر آورده کن  . خوب نظر تو چیه 
 ؟
صال فعال به ازدواج فكر نمیكن  . من تازه ماه دیگه میرم تو  - ستش من ا  20را

سال . دارم براي کنكور درس میخون  و فعال تنها هدف  قبولي براي دانشگاست 
. 

خوب من  نمیخوام بگ  همین فردا با ه  ازدواج کنی  . چون به نظرم ازدواج  -
ست دارم  شناخت و آمادگي زیادي میخواد . من دو یه مرحله اي از زندگیه که 
شی  . بعد  شنا  شتر با ه  آ چند باري همدیگرو ببینی  و با ه  حرف بزنی  تا بی

رو راه میندازی  . به نظر  يروستتاگه موافق بودي عقد میكنی  و بقیه ي کاراي ع
شه پس منعت نمیكن  از  شگاه رفتنت با من  مه  ترین اتفاق زندگیت میتونه دان

 دانشگاه رفتن .
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دقیقه  45خیلي منطقي بود بهانه اي نداشتتت  براي رد کردن حرفاش .  حرفاش
حت و  قدر را ید . ان که حرف میزد و نظرم و توي چیزاي مختلف میپرستت بود 

ود که توي همون دقیقه هاي اول باهاش احستتتاس راحتي کردم . صتتمیمي ب
خوش صحبت و خوش اخالق بود . ولي هر چي که فكر میكردم ته دل  راضي 

. من یكي دیگه رو میخواستتت  . تا ذهن  منحرف میشتتد ستتعي میكردم  بودن
 دوباره برش گردون  طرف پوریا و حرفاش .

 شادي دنبالمون اومد و گفت : باالخره
شون و گرم کرد . بابا همین یه بار که نمیبینین  - سر شه  شتر از این نمی دیگه بی

که  تا بكنین  بدل خ  ما  حال  به  یه فكری   ه  و فعال دل بكنین از ه  . 
 حوصلمون سر رفته .

 خندید و از جاش بلند شد من  از روي نیمكت بلند شدم . پوریا
ست  . تازه  وقتي ش شون به ما بود . روي مبل ن شم سالن همه چ شتی  توي  برگ

 جرات کردم سرم و باال بگیرم و به همه نگاه کن  . پس شادمهر کجا بود ؟
 صداي فریبا از فكر شادمهر بیرون اومدم : با
 خوب به جایي ه  رسیدین ؟ -

 لبخندي زد و گفت : پوریا
شته فعال زوده که مامان .  - شتري براي فكر کردن دا شمی  خانوم باید وقت بی

 باشن .
 ممنون بودم که کارم و راحت تر کرده بود . ازش



wWw.Roman4u.iR  242 

 

باالخره عزم رفتن کردن . براي  ستتتاعتي گذشتتتت و  ناي معمول  به حرف زد
بدرقشتتون دم در رفته بودی  که ستتر و کله ي شتتادمهر پیدا شتتد . فریبا با دیدن 

 شادمهر گفت :
 رفتي یهو خاله ؟ دلمون میخواست بیشتر ببینیمت . کجا -

 لبخند مصنوعي تحویل فریبا داد و گفت : شادمهر
یكي از بچه هاي شتترکت به  زنگ زده بود کار واجب داشتتت باهام مجبور  -

 شدم جمعتون و ترك کن  .
 ب و سه اي به گونه ي شادمهر زد و گفت : فریبا

 ي بشه دامادي تورو ببینی  .بیشتر پیش ما بیا . ک -
به چهره ي شتتادمهر افتاد ستترد و بي رو  بود . لحظه ي آخر پوریا به   نگاه 

 نزدیا شد و گفت :
مجبورت نمیكن  جواب مثبت بدي ولي دوستتت دارم روي پیشتتنهادم فكر  -

 کني.
و تكون دادم و با یه خداحافظي ازم دور شتتد . دوباره همگي برگشتتتی   ستترم

داخل سالن . سوسن اومد و مشبول تمیز کردن سالن شد من  توي جمع کردن 
 ظرفها کمكش کردم . خانوم بزرگ گفت :

 شمی  جون نظرت چیه ؟ -
شادي که انگار از شدم .  سید معذب   اینكه م س تقی  توي جمع نظرم و میپر

 حال  و فهمیده بود گفت :
 مامان بذارین فكر کنه . االن واسه پرسیدن نظرش خیلي زوده . -
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بي تفاوت به تلویزیون زل زده بود و مرتب کاناالرو عوض میكرد . دل   شادمهر
شون نمیداد ؟ یعني  شت ؟ چرا هیچ عكس العملي ن ست  ندا گرفت . یعني دو

 مثبت بدم ؟میخواست من واقعا به پوریا جواب 
شه به اتاق  رفت  . قاب عكس مامان و بابام و ب غ ل کرده  شب زودتر از همی

سر دوراهي بدي گیر افتاده بودم . باالخره تا  شا میریخت  .  ماه  2یا  1بودم و ا
باالخره  لت میزدم .  مدام توي تخت  غ یدادم .  یا م به پور ید جوابي  با گه  دی

 نفهمیدم کي خواب  برد .
 هجده  فصل

شادي مدام من و با خودش  2 شت . تو این  ستگاري میگذ هفته اي از روز خوا
و مازیار به گردش و تفریت میبرد . یعضتتي وقتا توي این گردشتتا از پوریا و پونه 
ه  دعوت میكرد تا یه جوري بیشتتتر با پوریا آشتتنا بشتت  و بتونی  بیشتتتر با ه  

باز میزد . این روزا  رش اومدن با ما ستتحرف بزنی  . هر بار شتتتادمهر از گرد
مبموم و گرفته بود . ک  حرف تر از سابق شده بود . چند کلمه اي ه  که حرف 
سعي میكرد زمانایي  شادي بود یا خانوم بزرگ . اکثرا  شتر یا  میزد مخاطبش بی
که من خونه نیستتت  به دیدن خانوم بزرگ بیاد . دلتنگش بودم ولي نمیتونستتت  

که اون هیچ هیچ حرفي ب یدم  جه میرستت به این نتی زن  . هر چي فكر میكردم 
عالقه اي به من نداره و صتترفا به خاطر مستتئولیتي که خانوم بزرگ رو دوشتتش 
گذاشتتته بود توي این مدت باهام خوب بود . پس باید منطقي تر به پیشتتنهاد 
پوریا فكر میكردم . توي برخوردایي که باهاش داشتتت  بیشتتتر و بیشتتتر نكات 

شت ولي من  دممثبت و توش میدی شوهري رو دا . هر دختري آرزوي همچین 
 فقط دل  یه نفر و میخواست !
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سته بودی  و حرف میزدی  که  یه ش شادي دور ه  ن صر با خانوم بزرگ و  روز ع
 شادي پیشنهادي داد :

میگ  مامان چند روزي بری  ویالي شتتمال ؟ خیلي وقته نرفت  اونجا . تازه  -
 یخواد برم یه آب و هوایی  تازه کن  . شما میاین ؟دل  م
 بزرگ فكري کرد و گفت : خانوم

 بد فكري نیست . باید ببینی  شادمهر میاد یا باید با کیوان بری  . -
 من االن بهش زنگ میزن  . -
 امان از دست تو سریع میخواي چیزي که تو فكرته رو عملي کني . -

 هیجان زده به سمت تلفن رفت و شماره ي شادمهر و گرفت : شادي
 الو سالم داداشي . -
- . . . 
 وا ! من کي گولت زدم که این بار دوم باشه ؟ -
- . . . 
 باشه دیگه بهت نمیگ  داداشي ! شادمهر کجایي ؟ -
- . . . 
 کار و ول کن امشب میتوني یه سر بیاي اینجا ؟ -
- . . . 

 خندید و گفت : شادي
 نترس نقشه ي خاصي برات نكشیدم . پاشو بیا دیگه . -
- . . . 
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 خیلي خوب پس منتظرتی  زیاد دیر نكن . خداحافظ . -
 رو قطع کرد و به سمت ما اومد خانوم بزرگ گفت : گوشي

 تو که بهش نگفتي . -
 خودم راضیش میكن  .پشت تلفن نمیشد بذار بیاد اینجا  -
 امان از دست تو . -

بعد از چند روز میدیدمش . یه جورایي دستتتپاچه بودم . تپش قلب  تند  امشتتب
بود که شتتادمهر اومد .  9تر شتتده بود و هیجان زده بودم . ستتاعت حدوداي 

سفید  شرت  شلوار لي و تي  سید .  سرحال تر به نظر میر سبت به روزاي قبل  ن
نش بود . دل  میخواستتت ستتاعت ها زل بزن  بهش ولي ستتریع آستتتین کوتاه ت

نگاه  و ازش گرفت  و مشتتبول چیدن میز شتتام شتتدم . توي مدتي که شتتام 
میخوردی  مدام ستتر به ستتر شتتادي میذاشتتت و با بقیه میخندید . جوري رفتار 
شام همه توي  صرف  شت  . بعد از  صال اونجا وجود ندا میكرد که انگار من ا

کنار  وبودی  و چاي میخوردی  . شتتادي از جاش بلند شتتد  پذیرایي نشتتستتته
 شادمهر رفت دستش و دور گردنش حلقه کرد و گفت :

 داداشي . -
 ابروش و باال انداخت و گفت : شادمهر

 من گول نمیخورم گفته باش  . -
 من که هنوز چیزي نگفت  . -
. نه خواهر عزیز  من میدون  پشتتت این داداشتتي گفتنت یه چیزي هستتت -

 بیخیال من یه نفر شو .
 شادمهر لوس نشو بذار حرف  و بزن  . -
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 خیلي خوب بگو . -
 دل  میخواد بری  شمال . دل  پوسید انقدر همش تو خونه بودم . -

 با تعجب بهش نگاه کرد و گفت : شادمهر
شت و  - شت و ندا رفتي دیدي . اصال روت و برم . تو که هر جایي که تهران دا
 روز خونه بودي ؟ 1
 شادمهر مسخره نكن دل  مسافرت میخواد . -
 خوب برو . منتظري من اجازه بدم ؟ -
 توام باهامون بیا . -
 من کار دارم نمیتون  . -
اه همش کار کار ! من پس فردا میرم اونوقت دلت برام تنگ میشتتته ها . بیا  -

 این موقعیتا پیش میاد ؟دیگه مگه چقدر از 
 نمیتون  شادي اصرار نكن . -

 بزرگ گفت : خانوم
سرت به کاره . کي پس تفریت ؟  - ست میگه دیگه همش  شادي را خوب مادر 

 روز میمونی  بر میگردی  . 4 - 3میری  
 باشه بذارید ببین  میتون  بهتون خبر میدم . -

 دوباره گفت : شادي
 االن جواب قطعي بده . نه همین -
 عجب گیري کردما . گفت  باشه خبر میدم دیگه . -
 االن . -
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 رو به مازیار گفت : شادمهر
 تو چجوري این و تحمل میكني واقعا ؟ صبرت قابل تحسینه . -

 خندید و گفت : مازیار
 خواهر شماست دیگه ! -

 گذاشت و گفت :ب و سه اي روي گونه ي شادمهر  شادي
 پس میاي داداشي ؟ -
 باشه . کي میخواین برین ؟ -
 هر چي زودتر بهتر . -

 انگار شادي چیزي به یادش اومده باشه گفت : بعد
 مامان زنگ بزن  خاله فریبا اینام بیان ؟ -

با شتتنیدن پیشتتنهاد شتتادي اخماش تو ه  رفت ولي چیزي نگفت .  شتتادمهر
 خانوم بزرگ گفت :

 آره . خیلي وقته دست جمعي سفر نرفتی  . برو زنگ بزن ببین چي میگن . -
سفر و داد .  شادي شنهاد  سي کوتاهي پی سمت تلفن رفت و بعد از احوالپر به 

کمي منتظر موند و بعد خداحافظي کرد . با خوشتتحالي به ستتمتمون اومد و 
 گفت :

 شنبه عصر بری  و شنبه برگردی  خوبه . 4خاله فریبا گفت اگه  -
 خصمانه گفت : شادمهر

شتن ؟  - شون چه خاله جان فرمایش دیگه اي ندا ما فقط منتظر بودی  ببینی  ای
 تاریخي براشون مقدوره !

 بزرگ خندید و گفت : خانوم
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اینجوري نگو مادر . خوب همه باید با ه  هماهنگ شتتی  دیگه . دستتتت  -
 جمعي بیشتر خوش میگذره تا تنهایي .

شد  من شون بودم . باالخره قرار  صمی  گیری سكوت نظاره گر ت همچنان توي 
رشتتنبه شتتب حرکت کنی  . خوشتتحال بودم که شتتادمهر میاد . از یه طرف  چها

شادي به خاطر من خانواده ي خالش  ست   ناراحت بودم پوریا ه  میاد . میدون
شادمهر . یه  ش  و  سفر فقط من با ست توي این  و دعوت کرد ولي دل  میخوا

 جور مثل وداع کردن با عشق یه طرف  !
چهارشنبه همه چي خیلي سریع گذشت . همه توي تكاپو بودن . تنها کسي  تا

سایل   شبول جمع کردن و شنبه بود م صبت چهار که بي تفاوت بود من بودم . 
شب حرکت کنی  . شادي از همیشه بیشتر هیجان زده  8بودم . قرار بود ساعت 

و پیش  ن دوبود من نمیدونستتت  انقدر هیجان و انرژي رو از کجا میاره ! چم
شپزخونه رفت  .  شت  . به آ صي ندا شت  کار خا بقیه چمدونا طبقه ي پایین گذا

 سوسن مشبول غذا درست کردن بود کنارش وایستادم و گفت  :
 داري چیكار میكني ؟ -
دارم غذا درست میكن  واسه تو راهتون . یه وقت گشنتون شد آت و آشباالي  -

 . بیرون و نخورین به درد نمیخوره
 و ب و سیدم . گفت  : صورتش

 مطمئني تو نمیاي ؟ خانوم بزرگ انقدر اصرار کرد بهت . -
نه مادر کجا بیام ه  پام درد میكنه ه  اینكه جلوي خانواده ي فریبا خانوم  -

 اینا راحت نیست  .
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 لب آروم گفت  " من  همینطور " زیر
 چیزي گفتي مادر ؟ -
 حسابي مواظب خودت باش.نه نه . پس  -
 برو خیالت راحت بهتون خوش بگذره . -
دل  گفت  من که شتتا دارم با وجود اخماي شتتادمهر و اشتتتیاق پوریا به   تو

 خوش بگذره .
دقیقه بعد ه  فریبا خانوم با پونه و پوریا  5شتتادمهر رستتید .  8ستتاعت  راي

شینا جا دادن . دل  می سیدن . چمدونارو توي ما شادمهر ر شین  ست تو ما خوا
بشتین  . کنار شتادي . خدا خدا میكردم من و تو ماشتین فریبا نفرستتن . انگار 

 دعام م س تجاب شد چون خانوم بزرگ توي ماشین اونها نشست و گفت :
تا اونجا میخوای  با ه  اختالط کنی  یك  . شتتمی  دخترم تو  - من و خواهرم 

 بشین تو ماشین شادمهر .
یخواستتت اون لحظه از خوشتتحالي بال در بیارم . همگي ستتوار ماشتتین م دل 

شت  سته بودم . بوي عطرش دا ش شادمهر ن شت  شدی  و راه افتادی  . دقیقا پ
ستان  دیوون  میكرد . دوباره یاد اتفاقاي قدی  افتادم . یاد وقتي که من و تو بیمار

نه من ب و ستتید . یاد اون شتتبي که من و تا صتتبت توي ب غ لش گرفت . 
شادمهر بودم . حتي اگه اون  شق  ست  به پوریا جواب مثبت بدم . من عا نمیتون
من و نمیخواست ! من قلب  و بهش داده بودم . نمیتونست  فقط با جسم  زن یه 
ستام و دور گردنش حلقه کن  ولي  شت د ست از پ ش  . دل  میخوا آدم دیگه ب

 حال : نحیف که نمیشد . صداي شادي من و برگردوند به زما
 شمی  تو ازش بخواه . -
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 آدماي گیج گفت  : عین
 چي رو بخوام ؟ در مورد چي حرف میزني ؟ -
 کجایي این همه مدت ؟ باهات حرف میزدم نمیشنیدي ؟ -
 نه ببخشید حواس  جاي دیگه بود . -

 پوزخندي زد و از تو آینه نگاهي به شادي انداخت و گفت : شادمهر
خوب شمی  خانوم حق دارن از عشقشون جداشون کردی  همه ي حواسشون  -

 به ایشونه االن ! میخواین یه جا نگه داری  جابه جا شین ؟
ست ته قلب من چه خبره ؟ چرا انقدر به  تیكه مینداخت ؟  یعني واقعا نمیدون

 آروم گفت  :
 گفتي ؟خیر حواس  و موضوع دیگه اي پرت کرده بود . شادي تو چي  -
که اون روز برامون  1هیچي  - ته دارم از شتتتادمهر میخوام اون آهنگي  ستتتاع

 گذاشت و بذاره هي داره بهونه میاره . تو بگو شاید بذاره .
 توي آینه ي جلو انداخت  . اخماش تو ه  بود آروم گفت  : نگاهي

ارم دوباره میشه خواهش کن  اون آهنگ و بذارین ؟ واقعا زیبا بود . دوست د -
 بشنومش .

 شادمهر نگاهي به  انداخت و گفت : -
 خوب اگه آهنگ و بذارم چي به من میرسه ؟ -

 سریع گفت : شادي
 هر چي تو بخواي . -
 لنگه ابروش و باال انداخت و گفت : یه
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 هر چي ؟ زیرش نمیزنید ؟ -
 من که نمیزن  . شمی  قول بده . -

 بودم حتي جونم  براي شادمهر بدم . براي همین از ته دل گفت  : حاضر
 من  قول میدم . -

 دوباره همون لبخند نادر و به لب آورد و گفت : شادمهر
 این  از آهنگ . -

ماشین و روشن کرد و دوباره همون آهنگ رو  نواز پخش شد . نمیدون   پخش
شتتاید چون یه جوري حس خوبي باهاش داشتتت  انقدر ازش خوشتت  میومد . 
همگي با خوندن آهنگ آروم گرفته بودی  . نگاهي به آینه ي جلو انداخت  . دو 
سش ولي فقط به  ضعف رفت وا شت نگاه  میكرد . دل   ش  خندون دا تا چ

 خندي بسنده کردم .لب
 تو قلب و احساس قشنگته که منو اینجوري دیوونه کرده فرق

 عجیب خواستن چشماته که تا ابد تو دل  خونه کرده حس
 گرمت و ازم نگیري که مره  قلبیه که پره درده دستاي

 دوباره زل بزن تو چشام که دوري تو منو دیوونه کرده باز
سمت و براي خودم و بخون  . یه جورایي حال االن  مدام ست این ق دل  میخوا

سي متوجه  سرم و به طرف پنجره گرفت  تا ک ست  ش شام ن شا به چ من بود . ا
 اشك  نشه . یهو دیدم صداي پخش قطع شد . صداي اعتراض شادي اومد :

 ضدحال چرا قطعش کردي ؟ تازه داشت  فاز میگرفت  باهاش . -
ي فاز گرفتي بستته غ  عال  ریخت تو دل  حاال یه آهنگ شتتاد گوش هر چ -

 میدی  .
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و برگردوندم . از توي آینه هنوزم نگاهش روي من بود . انگار داشتتت با  ستترم
 چشماش دلداری  میداد . چقدر حرف توي این دو تا چش  مشكي بود .

سعي  یك  ست  و  شمام و ب شادي و مازیار خوابیدن . چ   کردم بخوابکه رفتی  
ولي نمیشد . چشمام و باز کردم و بیرون و تماشا کردم . صداي شادمهر من و 

 به خودم آورد :
 میشه برام از فالسا چاي بریزي ؟ -
 حتما . -

و ریخت  و خواستتت  به دستتتش بدم ولي خیلي داغ بود پس توي دستتت   چاي
 نگهش داشت  تا خنا تر بشه . هنوزم چشم  به بیرون بود .

 خنا نشد ؟ -
 چرا چرا بفرمایید . -

رو با قند به دستش دادم . چایي رو که خورد لیوان و به دست  داد و تشكر  چاي
باره صتتتداي کرد . لیوان و توي ستتتاك قرار داد باره به بیرون زل زدم . دو م و دو

 شادمهر سكوت ماشین و شكست :
 چرا باروني شدي ؟ -
 ببخشید ؟ متوجه نشدم . -
 چشمات و میگ  . چرا باروني شد ؟ -

 و پایین انداخت  و حرفي نزدم . دوباره گفت : سرم
 نمیتون  حرف بزن  ؟چرا برام انقدر غریبه شدي ؟ چرا دیگه باهات  -
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کردم . نگاه  و به آینه دوخت  . نی  نگاهي به  کرد و دوباره چشمش و  تعجب
 به جاده دوخت .

 متوجه منظورتون نمیش  . -
 و پر صدا بیرون داد و گفت : نفسش

 هیچي فكر کن  بیخوابي داره اذیت  میكنه . دیگه دارم چرت و پرت میگ  . -
منظورش و بفهم  ولي ستتاکت شتتد و هیچي دیگه نگفت .  میخواستتت دل 

 چشمام سنگین شده بود پلكام و بست  و به خواب عمیقي فرو رفت 
تكونهاي دستتتي از خواب بیدار شتتدم . شتتادي بود که خواب آلود داشتتت  با

بیدارم میكرد . انگار رستتیده بودی  . انقدر خواب  میومد که حتي نگاهي ه  به 
با غش  قا تقری تا با شتتتادي داخل ویال رفتی  و توي یكي از ا نداخت  .  اطراف  ن

 کردی  .
. کش و قوسي به خودم دادم و  بود 9و باز کردم نگاهي به ساعت  کردم  چشمام

 نگاه  و دور اتاق چرخوندم . شادي رو دیدم که کنارم بي هوش افتاده .
 دادم : تكونش

 شادي پاشو چقدر میخوابي دختر پاشو . -
 کرد و گفت : اخ 

 اذیت نكن شمی  بذار بخواب  . -
 میگ  پاشو . -
 من  بدتري . اه اونوقت به من میگن گیر ! تو که از -

سكوت کامل  خندیدم شد از اتاق رفتی  بیرون ویال در  . باالخره با غرغر بیدار 
 به سر میبرد رو به شادي گفت  :



wWw.Roman4u.iR  254 

 

همه ي لباسام چروك شده . دیشب انقدر خسته بودم اصال نفهمیدم با مانتو  -
 خوابیدم .

 چشماش و مالید و گفت : شادي
چمدونمون و از تو ماشتتین شتتتادمهر در بیاری  اینارو من  همینطور . بری   -

 عوض کنی  .
 مگه بیداره ؟ -
 نمیدون  . اگه خواب بود کلیدش و بر میدارم . -
 باشه من منتظرت  برو بیار . -

 همین گیر و دار مازیار بیدار شد : توي
تون غیب سالم صبت بخیر خانوماي سحر خیز . شادي خانوم شما دیشب کجا -

 زد ؟
 خنده اي کرد و گفت : شادي

 خودم  انقدر خسته بودم که اصال نفهمیدم کجا خوابیدم . -
 دست شادي رو گرفت و با خودش کشید و گفت : مازیار

 بیا اینجا باید تنبیه شي دیشب من و تنها گذاشتي . -
 با خنده همونجوري که با مازیار میرفت به  گفت : شادي

 شمی  برو کلید شادمهر و از تو اتاقش بردار چمدون من  بیار . -
و گفت و رفت . چي ؟ میرفت  تو اتاق شادمهر ؟ اصال مگه لباس چروك  همین

چه بدي داشت ؟ یك  با دست  مانتوم و صاف کردم ولي خیلي ناجور شده بود 
ر   ستتاعتي منتظ. از دیشتتب تا حاال با مانتو و شتتلوار لي کالفه شتتده بودم . نی
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دل  نبود . باالخره کهشدم تا شادمهر بیدار شه ولي خبري از بیدار شدنش نبود 
و به دریا زدم و به سمت اتاقش رفت  و مدام خودم و دلداري میدادم " اتفاقي که 
نمیفته اون خوابه توام میري ستتوییچ و برمیداري و ستتریع میاي بیرون از اتاق " 

باز روي تخت خوابیده بود . انگار اون  حوصتتله ي آروم در و باز کردم . طاق
لباس عوض کردن نداشته چون با همون لباسا خوابیده بود . پاورچین پاورچین 
سوییچ نبود . نگاه  و دور اتاق  سلي کنار تخت رفت  ولي اثري از  سمت ع به 
شت  از اتاق میومدم بیرون  شدم دا سوییچ نبود . نا امید  چرخوندم نخیر واقعا 

ستش که  سوییچ و که از جیبش بیرون زده بود و دیدم . توي جیب را قسمتي از 
 و باید براي برداشتن کلید روش خ  میشدم تا بتون  برش دارم . بود

شتتا نگاهي به شتتادمهر انداخت  . غرق خواب بود . آروم خ  شتتدم روش  با
شیدمش که یه شت  آروم آروم از جیبش بیرون میك سید دا سوییچ ر ست  به   ود

دست  و گرفت . ترسیدم تعادل  به ه  خورد و افتادم روش . مثل آدمایي که دزد 
گفت   بود کردهگرفته باشتتن یهو از جاش پرید انگار از بودن  توي اتاق تعجب 

 االنه که سرم داد بزنه . چشمام و بست  و دستپاچه پشت سر ه  گفت  :
ستی  - شادي میخوا شت  . من و  سامون و عوض کنی   باور کنین کاري ندا لبا

ولي چمدونامون تو ماشین شما بود شادي با مازیار رفت به من گفت بیام اینجا 
 سوییچ و بردارم . باور کنین کاري نمیخواست  بكن  .

کردم ولي چشمام هنوز بسته بود . منتظر فریادش بودم ولي خبري نبود  سكوت
 ونش و دیدم گفت :اون  ساکت بود چشمام و آروم باز کردم صورت خند

 خوب حاال میشه از روم بلند شي ؟ -
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متوجه شده بودم که کجام . از خجالت سرخ شدم سریع به خودم اومدم .  تازه
داشت  از روش بلند میشدم که دوباره دست  و گرفت این بار تعادل  به ه  خورد 

 و روي تخت افتادم . با عصبانیت نگاهي بهش کردم و گفت  :
 ببخشید که تعادلتون و به ه  زدم . -

 روي صورت  خ  شد و گفت : خندید
این بار و میبخشمت ولي بار آخرت باشه وقتي یه پسر خوابه میري تو اتاقش  -
. 

شتتوخ بود ولي به  برخورده بود . فكر میكرد واقعا از قصتتد اومده بودم  لحنش
 ذاشت :تو اتاقش ؟ سعي کردم از روي تخت بلند ش  که ن

 هنوز حرف  باهات تموم نشده . -
 حالتي که داشتی  خجالت میكشیدم . از
 من باید برم شادي منتظرمه . -
 هر وقت حرف  تموم شه میري . -

داشت  باهاش لجبازي کن  . نمیخواست  حرف اون بشه . دست  و روي  دوست
ستتینش گذاشتتت  و ستتعي کردم به عقب هولش بدم ولي زور زدن الكي بود . 

 انگار از این لجاجت من خوشش اومده بود چون لبخندش عمیق تر شد :
 خودت  میدوني تا حرفام و نشنوي نمیتوني بري . -

 گفت  : و تو ه  کردم و اخمام
یكي بیاد تو اتاق مارو تو این حالت ببینه چه فكري میكنه ؟ خواهش میكن   -

 بلند شین .
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 برام مه  نیست چه فكري میكنن . -
 تر شدم : عصباني

 ولي براي من مهمه . -
 هاش و باال انداخت و گفت : شونه

 زودتر بري . اگه انقدر برات مهمه پس به حرفام گوش کن که بتوني -
 از تقال برداشت  و زل زدم تو چشماش : دست

 بفرمایید گوش میدم . -
 که دقیق توي چشمام نگاه میكرد گفت : همونجوري

 میدونستي چشمات خیلي خوش رنگه ؟ -
" این واقعا شادمهر بود ؟! این ناپرهیزیا ازش بعید بود ! " تعجب کرده بودم ولي 

صبانی  و حفظ کن  ولي خدا سعي میكردم  سعي کردم لحن ع زیاد بروز ندم . 
 میدونست که تو دل  چه خبر بود !

 نمیخواین بگین که من و نگه داشتین که همین و به  بگین ؟ -
 خندید ! این چرا انقدر خوش خنده شده ؟ اخمام بیشتر رفت تو ه  : دوباره

   بگین یا اینكه بذارین من برم .چي انقدر خنده داره ؟ یا حرفتون و به -
 راه سوم نداره ؟ مثال اینكه من حرفي نزن  و تو همینجا بموني ؟ -
 اونوقت چرا باید بمون  ؟ -
چون به  بدهكاري . دیشتتب که یادت نرفته چه قولي به  دادي ؟ قرار شتتد  -

 من اون آهنگ و بذارم و توام هر چي من میگ  بهش گوش بدي .
 نه دیگه هر چي ! االن همه میفهمن که نیست  . زشته . -
 خوب بفهمن . مطمئن باش اگه بفهمن نیستي نمیان اینجا دنبالت بگردن ! -
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تقال کردم ولي عین یه کوه سفت بود و سخت ! اصال نمیشد تكونش داد  دوباره
ست  خانوم بزرگ در موردم فكر بد بكنه . شده بودم . نمیخوا خره باال . درمونده 

سوییچش و بردارم . اگه  شادمهر  ست که من قراره بیام از تو اتاق  شادي میدون
 . ازهنبینت  باالخره میاد اینجارو ه  یه نگاهي میند

 کردم آروم باش  و با نرمش ازش خواهش کن  که بذاره برم سعي
 خواهش میكن  . نمیخوام خانوم بزرگ در موردم فكر بد بكنه . -
باش بهش خو - نه . نگران ن بد ه  بك مان در مورد من و تو فكر  ما ب فوقش 

 میگ  ازت خواستگاري کنه برام خوبه ؟!
شوخیش  قلب  و به تپش مینداخت . ساکت شدم . انگار با ساکت شدن   حتي

 خودم و تابلو کردم . ابروش و باال انداخت و گفت :
 یعني میخواي بگب موافقي ؟ چي شد ؟ االن انتظار داشت  اعتراض کني ! -

 کردم مثل خودش خونسرد جواب بدم : سعي
آره موافق  به شرطي که دیگه عصباني و بد خلق و خشن و بي حوصله نباشي  -
. 

 میخندید ولي سعي میكرد مثل همیشه جدي باشه . چشماش
 بهت گفته باش  من دوست دارم شب تو اتاق تاریا بخواب  ! -

 طه ضعفي دستش داده بودم . یهو جوش آوردم و گفت  :نق بد
 من از تاریكي نمیترس  . -

 میكرد خندش و مهار کنه سعي
 من  نگفت  تو از تاریكي میترسي ! فقط گفت  شبا تو اتاق تاریا خواب  میبره ! -
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 به  داري تیكه میندازي خودت  میدوني . -
 . نه بیشتر شبیه یاد آوري بود -

سینش میكوبیدم تا بذاره برم . اول  خندید شت روي  شدم . با م صباني تر  . ع
 ضربات و تحمل کرد ولي بعد دستام و توي دستش گرفت و گفت :

 با اینجا نگه داشتنت دارم بهت لطف میكن  میدونستي اینو ؟ -
 لطف ؟! مثال چه لطفي ؟ -
یا رو - که کمتر پور هت لطف میكن   به دردت نمیخوره .  دارم ب ببیني . اون 

 جواب مثبت دادن بهش حماقت محضه .
 و تو ه  کردم و گفت  : اخمام

من هنوز جواب خاصتتي بهش ندادم . ممنون میشتت  تو زندگي خصتتوصتتی   -
 دخالت نكنین .

 جواب خاص و باالخره بهش میدي ولي من میدون  که جوابت بهش منفیه . -
 مطمئني ؟از کجا انقدر  -
از اونجایي که میدون  تو دختر عاقلي هستتتي و با چشتتماي باز تصتتمی   -

 میگیري .
 اگه احمق بودم و خواست  حماقت کن  چي ؟ -

 تو ه  رفت و گفت : اخماش
 میدون  که این کار و نمیكني . -

 من خونسرد و خندون بودم و اون عصباني گفت  : حاال
 کار و کردم ؟و اگه این  -
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مد ولي قورتش داد و  حس تا روي زبونشتت  او نه .  کردم حرفي رو میخواد بز
 ساکت شد . دستام و ول کرد و گفت :

 زندگي توئه به من ربطي پیدا نمیكنه . -
میخواستتتت بگه که بهش جواب مثبت ندم . به  بگه که دوستتت  داره و  دل 

حرف نزد . مبموم و سر خورده از روي  کلمه ه  1میخواد مال اون باش  . ولي 
 تخت بلند شدم و به طرف در رفت  که صداش متوقف  کرد :

 مگه سوییچ و نمیخواستي ؟ -
برگشتتت  و بدون اینكه نگاهي بهش بندازم ستتوییچ و از دستتتش گرفت  .  دوباره

اون چیزي که از توي چشماش میخوندم عشق بود پس چرا حرف نمیزد ؟ چرا 
 انقدر عذاب  میداد ؟

ي پایین رفت  شتتادي و مازیار روي مبل نشتتستتته بودن . شتتادي با دیدن   طبقه
 گفت :

یاري  - تاق داري لباس عوض تو هنوز نرفتي چمدونارو ب ؟ من فكر کردم تو ا
 میكني .

 گلوم و گرفته بود سعي میكردم مانع ریزش اشكام بش  آروم گفت  : ببض
 سوییچ اقا شادمهر و پیدا نمیكردم داشت  دنبالش میگشت  . -
 پس وایسا من  بیام کمكت . -

ناي خودمون و  ستترم مدو و تكون دادم و جلوتر از شتتتادي حرکت کردم . چ
برداشتی  و به اتاق برگشتی  دوش گرفت  و از بین لباسام بلوز شلوار سفید قرمزم 
شده  سرم کردم و پیش بقیه رفت  . همه بیدار  سفید  شالي به رنگ  شیدم و  و پو
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سالم کوتاهي به همه کر صبحانه خوردن بودن .  شبول  ست  . بودن و م ش دم و ن
شتتادمهر دقایقي روم خیره شتتد ولي خیلي زود نگاهش و ازم گرفت . بعد از 
اینكه صتتبحانه خوردی  شتتادي پیشتتنهاد داد بری  لب ستتاحل . به جز فریبا و 
خانوم بزرگ بقیه موافقت کردن . لباس پوشیدی  و حرکت کردی  . به ساحل که 

دل  گرفت . هوا ستتوز ستتردي  هباررستتیدی  با دیدن دریاي نا آروم و طوفاني دو
داشتتتت . همون اول شتتتادي و مازیار از جمعمون جدا شتتتدن پونه مدام دور 
سر  سعي میكرد یه جوري  صبی  میكرد . پوریا  شت این کارش ع شادمهر میگ
حرف و باهام باز کنه ولي موفق نشتتتد . دیدن پونه کنار شتتتادمهر غمگین ترم 

شدم .  شید از جمع جدا  سادم . میكرد . با یه ببخ یك  قدم زدم و رو به دریا وای
ست میگرفت  . نباید پوریا رو به خودم امیدوار میكردم الكي  صمی  در باید یه ت
س  نبود با خودم  شده بود . حوا سردم  سین  قالب کرده بودم .  ستام و روي  . د
لباس گرم بیارم . گرماي کتي رو روي شون  حس کردم نگاه  به پوریا افتاد که 

 کتش و روي شون  مینداخت آروم گفت  : خندبا لب
 ممنون اما خودتون چي ؟ سردتون میشه . -
 نه من گرممه . مشكلي ندارم . -

 کردم و دوباره چش  به دریا دوخت  . سكوت و شكست : تشكر
 چرا حس میكن  امروز یك  غمگیني ؟ اتفاقي افتاده ؟ -
 نه چیزي نیست . -
 به من به چش  یه دوست نگاه کني نه یه خواستگار .میتوني االن  -

 زدم و گفت  : لبخند
 چیزي نیست یك  دل  گرفته . -
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 لبخندي زد و گفت : اون 
 پس میذارم با خودت خلوت کني تا بهتر شي . -

گفت و رفت . خوشتتحال بودم که انقدر خوب همه چي و درك میكرد .  اینو
همونجوري به دریا زل زده بودم . صداي شادي که از دور داشت صدام میكرد 

 من و به خودم آورد :
 شمی  . بیا میخوای  بری  . -

ساعتي میشد که خیره شده بودم به دریا . ولي هنوز  1به ساعت  انداخت   نگاهي
ستي  آروم صمی  در ست  ت شا و تردید به دل  چنگ میزد . نمیتون شده بودم .  ن

 بگیرم .
به ویال برگشتی  . خانوم بزرگ و فریبا ناهار خوشمزه اي برامون درست  همگي

 کرده بودن . ناهار خوردی  و همه براي استراحت به اتاقاشون رفتن .
بود من و پونه با ه  ه  اتاقي شی  توي این مدت . برام خیلي سخت بود .  قرار

ه  اینكه بد اخالق و پر افاده بود و ه  اینكه زیادي با شتتادمهر گرم میگرفت . 
 ولي به اجبار سعي میكردم تحمل کن  .

از چرت کوتاهي که زدی  پونه اصتترار داشتتتت به جنگلي بری  که همون  بعد
به اون جنگل رفته و نزدیكي هاي وی با دوستتتاش  پارستتتال  ال بود . میگفت 

حسابي بهشون خوش گذشته . اصال حوصله ي گردش نداشت  . اگه به من بود 
 ترجیت میدادم مدام برم لب ساحل و زل بزن  به دریا !

باره حاضتتر شتتتدی  و به جایي که پونه آدرس داده بود رفتی  . از این همه  دو
گاه از الك غمگین بودن  در اومده  زیبایي طبیعت به وجد اومده بودم . ناخود آ



 263 او آمدوقتی 

بودی  . پر از درختاي ستر به فلا کشتیده بود . رود کوچیكي ه  از بین درختا 
شیدم و ریه هام و پر از اک شد . نفس عمیقي ک کردم . خانوم بزرگ  سیژنرد می

خاب انتزیر اندازي انداخت تا روش بشینی  . پونه سریع جایي رو کنار شادمهر 
کرد . من  بین خانوم بزرگ و شتادي نشتستت  . گهگاه شتادي چیزي میگفت و 
باره غمگین  میكرد . مدام  بام مي آورد ولي برخورد پونه دو به روي ل خنده رو 

و تیكه مینداخت . شادي دست مازیار  یداداحساس با مزه بودن بهش دست م
 با خنده گفت :و گرفته بود و سرش و روي شونه هاش گذاشته بود پونه 

 شادي جون یه وقت آقا مازیار فرار نكنه اینجوري بهش چسبیدي ؟ -
کردم شتتادي از حرف نستتنجیده ي پونه دلخور شتتد ولي به روي خودش  حس

 نیاورد و گفت :
 من و مازي یه روحی  در دو بدن کال باید همش کنار ه  باشی  . -

انگار فرصتي پیدا کرده بود تا بیشتر از پیش خودش و به شادمهر بچسبونه  پونه
 بازوي شادمهر و گرفت و گفت :

 شادمهر میبیني ؟ کي میشه ما اینجوري بشی  ؟ -
که انگار دیگه از این لوس بازیا و چستتبیدناي پونه به خودش کالفه  شتتادمهر

 شده بود بازوش و از دست پونه بیرون کشید و گفت :
 هیچ وقت ! -
مدام توي دل  قربون  از ند توي دل  آب میكردن  گار ق که بهش داد ان جوابي 

 . صتتدقش میرفت  که انقدر قشتتنگ حال این دختره ي از خود راضتتي رو گرفته
لبخندي که روي لب  نشتتستتته بود و هیچ جوري نمیتونستتت  از بین ببرم . پونه 

 نگاهي به جمع کرد و بعد رو به شادمهر گفت :
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 میشه بیاي اون ور یك  با ه  حرف بزنی  ؟ -
ستاد . دل   شادمهر سمتي رفت و کمي دور تر از ما ای شد و به  از جاش بلند 

میگن ولي فقط میتونست  چهرشون و ببین  . میخواست بفهم  چي دارن به ه  
صداي فریبا اومد که رو به خانوم بزرگ گفت  صبانیه .  شادمهر ع حس میكردم 

: 
ثریا جلو پستترت و بگیر . دختر من  باالخره احستتاس داره خوب نیستتت تو  -

 جمع اینجوري باهاش شوخي کنه و حرف بزنه .
از این جدي تر بهش بگه نمیخوادش ؟! تازه میگه شتتوخي ! عجب دل  دیگه

 خجسته اي دارن این مادر و دختر !
 بزرگ گفت : خانوم

 نه دختر تو بچست نه پسر من . بهتره خودشون تصمیماشون و بگیرن . -
شت .  از شي از پونه ندا ش  اومد . انگار اون  دل خو برخورد خانوم بزرگ خو

گاه  و به شتتادمهر و پونه دوخت  . پونه ناراحت بود و فقط گوش میداد دوباره ن
. حاضتتر بودم همه ي دارایی  و بدم تا بفهم  چي به ه  میگن . باالخره پونه با 

 گفت : پوریاعصبانیت برگشت پیشمون و کیفش و برداشت رو به 
 سوییچ و بده من میخوام برم تو ماشین بشین  . -

 ت :بزرگ گف خانوم
 چي شد پونه جون ؟ -

اینكه جوابي به خانوم بزرگ بده ستوییچ و گرفت و رفت . " چه بي ادب !  بدون
" 
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هنوز با اخماي در ه  همون جا ایستاده بود . شادي از جاش بلند شد  شادمهر
 و به سمت شادمهر رفت . جو بینمون سنگین بود فریبا گفت :

 نظرت چیه ؟ثریا بهتره برگردی  ویال  -
 واال چي بگ  بری  . -

بزرگ و فریبا و پوریا و پونه زودتر حرکت کردن من و مازیار ه  صتتبر  خانوم
ساعت با ه   شه . باالخره بعد از نی   شادمهر تموم  شادي و  کردی  تا حرفاي 
سوار  شادمهر نبود . همه  صورت  شتن . اثري از اخ  چند لحظه پیش توي  برگ

 گفت  : وششادي مدام زیر لب غرغر میكرد آروم کنار گماشین شدی  . ش
 چیه ؟ چرا انقدر غر میزني ؟ -
 آخه نمیدوني که این دختره چقدر پرروئه . -

 از کنجكاوي میمردم ولي نمیخواست  نشون بدم گفت  : داشت 
 حاال آروم باش تموم شده . -
 ! آخه نمیدوني چه چیزایي به شادمهر گفته که -
 مگه چي گفته ؟ -
ستگارام و  - صبر کردم و خوا شادمهر گفته من این همه به خاطر تو  شته به  برگ

شادمهر گفته  رد کردم حاال تو تو جمع جلوي همه به من اون حرف و میزني ؟ 
بافي کردي . دختره  یا  ندادم خودت هي براي خودت رو به تو  من از اول قولي 

 ود !من ب بالقتي شمی  نبود خوب چشمت دني پررو برگشته گفته چطور و
 شنیدن اسم  گوشام تیز تر شد : با
 خوب ؟ -
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هیچي دیگه شادمهرم حالش و گرفته گفته شمی  خیلي پاك تر این حرفاست  -
 که بخواد خودش و به کسي بندازه مثل تو !

سش کن  .  از شت  همون جا ب و  ست دا شادمهر ذوق کرده بودم دو جواب 
 صداي مازیار گفت و گومون و قطع کرد :

 خانوما شما اون عقب چي با ه  پچ پچ میكنین ؟ -
 خصوصیه همسر گرامي خصوصي ! -

سرحال  کنه ؟ لبخندي روي  چرا ست  شادمهر انقدر میتون کوچكترین حرف 
شدم . روز قشنگي  شاي بیرون  سته بود و از پنجره ي کنارم مشبول تما ش لبام ن

 شده بود
سته بود و با  به ش شه اي ن شتی  . خبري از پونه و پوریا نبود . فریبا گو ویال برگ

 دیدن شادمهر گوشه چشمي براش نازك کرد و گفت :
 خاله اگه چیزي بهت نمیگ  به احترام مادرته ها . -

 که معلوم بود هر لحظه آماده ي منفجر شدنه گفت : شادمهر
 چرا ؟ مگه کاري کردم ؟ -

 از جاش بلند شد و گفت : فریبا
خوبه واال اشتتا دختر من و در آوردي حاال میگي مگه چیكار کردم ؟ دیگه  -

 چیكار میخواستي بكني ؟
 بزرگ مداخله کرد و گفت : خانوم

فریبا آروم باش االن عصتتباني هستتتي تو . بذار عصتتبانیتت خوابید حرف  -
 میزنی  با ه  .
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سرت بها داده . فكر کرده چه خبره نه نمیخوام  - صبانیت  بخوابه . زیادي به پ ع
 بهش !

 به حرف اومد : شادمهر
اگه منظورتون از حرفاییه که به پونه زدم . باید بگ  که من حقیقت و گفت  .  -

یت قلبی  چي بود . خودتون  که من از اول ن یدونین  نه م ه  خودتون و ه  پو
 بریدین و دوختین .

 که داشت از عصبانیت منفجر میشد گفت : یبافر
سرت  - ست  مونده بود ؟ ثریا جلو این پ من بریدم و دوخت  ؟ مگه دخترم رو د

 و بگیرا ببین داره چجوري حرف میزنه .
 فریبا جان بگیر بشین قلبت درد میگیره یه چیزیت میشه ها . -
االن به پوریا زنگ میزن  برگرده  دقیقه ه  اینجا نمیمون  . بذار 1بشین  ؟! من  -

 میری  تهران .
مده بین  - یه چیزي پیش او حاال  خه ؟  جا میخواي بري آ نصتتف شتتبي ک

 خودشونه . تو چرا جوش میزني ؟
جوش نزن  ؟ داره راجع به دختر دستتتت گل من حرف میزنه اونوقت میگي  -

 جوش نزن  ؟
 از اینكه خانوم بزرگ جوابي بده گوشیش و برداشت و شماره گرفت . قبل

 الو پوریا کجایي ؟ -
- . . . 
 همین االن با پونه برگردین میخوای  بری  تهران . -
- . . . 



wWw.Roman4u.iR  268 

 

 همین که گفت  زود برگردین . -
 رو قطع کرد و به طرف اتاقش رفت . در و محك  به ه  کوبید . گوشي

و شادي و مازیار با دهانهاي باز شده از تعجب نظاره گر دعواهاشون بودی   من
شماي پونه قرمز بود . معلوم  شید تا پوریا و پونه برگردند . چ . یا ربعي طول ک
بود که خیلي گریه کرده . یه لحظه دل  به حالش ستتوخت . اگه من جاش بودم 

م . هر چي خانوم بزرگ و و شتتتادمهر این حرفارو به من میزد حتما دق میكرد
پا داشت و فقط میخواست  1شادي با فریبا حرف زدن فایده نداشت . مرغ فریبا 

برگرده . باالخره ه  رفت . شادمهر خونسرد روي مبل ل  داده بود شادي گفت 
: 

 چه خونسرد ! داداشي همین االن دعوا کردیا چرا انقدر خونسردي ؟ -
 خندید و گفت : شادمهر

 آخه شر یه مزاح  ک  کردم . -
 دوباره گفت : شادي

 بیچاره پونه . حاال یك  سیریش هست ولي مزاح  نبود بنده خدا . -
 نگاهش و به من دوخت و گفت : شادمهر

 نه پونه رو نگفت  ! -
 دوباره گفت : شادي

؟ توام که مخت تاب داره به  وا ! پس کي مزاح  بود خاله فریباي بدل خ ت -
 خدا .
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از نظر خودش پونه که مزاح  نبوده ! خاله فریباي بدل خ ت  که حرفي  خوب
صال  شت  که ا نزده پس اون  مزاح  نبوده ! فقط میمونه پوریا ! اون ل خ ت برگ

 حرف نزد . به خاطر کي پس این بدل خ تارو نصف شب آوارشون کرد ؟
مه باالخره رضتتایت دادن که به اتاقاشتتون برن و شتتب بود که ه 12 ستتاعت

صبت از  شت  . چقدر  شت  حس خوبي دا ستراحت کنن . پا که توي اتاق گذا ا
اینكه باید اتاق  و با پونه شتتریا بشتت  ناراحت بودم . ولي االن راحت راحت 

 بودم . " دستت درد نكنه شازده . یه بار تو زندگیت گل کاشتي "
با صداي جیو شادي از خواب پریدم . لباس  و عوض کردم و سراسیمه  صبت

از اتاق بیرون رفت  . صدا از توي حیاط میومد . شادي رو دیدم که در حال فراره 
یار و  ماز یدم دیدم  و خانوم بزرگ ه  میخنده یك  جلوتر رفت  و ستترك کشتت

شد که اتفاقي وا شبول آب بازین . خیال  راحت  شادي م شادي شادمهر و  سه 
نیفتاده . لبخند به لب نگاهشون میكردم امروز شادمهر سرحال تر بود . شادي 

 به محض اینكه چشمش به من افتاد گفت :
 تو چرا اونجا وایسادي ؟ اصال چه معني داره من تنهایي خیس ش  ؟ -
 سمت  اومد و دست  و کشید با خودش برد مدام بهش خواهش میكردم : به
 ل  کن . خواهش میكن  . دیوونه هوا سرده .شادي و -
 نخیر یك  بدویي و بازي کني گرمت میشه . -
ستام و گرفت و من و یه جا  - سردمه . د شد ؟ میگ   شروع  شادي باز گیرات 

 وایسوند . حتي نمیتونست  فرار کن  گفت :
 بچه ها آب بپاشین بهش من گرفتمش . -
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چي به مازیار و شادمهر التماس کردم فایده نداشت باالخره با سطلهایي که  هر
ست ولي اهمیتي ندادم و  ش س  کردن . یه لحظه لرز به تن  ن شون بود خی ست د

 من  جزیي از بازیشون شدم . خانوم بزرگ گفت :
 بچه ها بسه سرما میخورینا . -

 گفت : شادمهر
 كه کمتر نق بزنه .بذارید شادي سرما بخوره بل -

 سطل آب و رو سر شادمهر خالي کرد و گفت : شادي
 کمتر حرف بزن داداشي . -
ستتریع فرار کرد . ستتتاعتي به آب بازي گذشتتتت . داخل ویال برگشتتتی  تا  و

لباسامون و عوض کنی  و دوش بگیری  . بعد از صبحانه خوردن دل  هواي دریا 
ته بودم به خانوم بزرگ و شادي خبر دادم و رفت  رو کرد . دیروز راهش و یاد گرف

 . این بار لباس گرم  با خودم برداشت  .
شمام و دوخت   بازم ست  و دوباره چ ش ساحل ن دریا طوفاني و نا آروم بود . لب 

به انتهاي دریا . دوباره دغدغه هام به ذهن  هجوم آوردن . " کاش مامان  یا بابام 
االن اینجا بودن . اونوقت انقدر تصتتمی  گیري برام ستتخت نبود . حداقل یكي 

یا ی گه .  بت چي می که به  میگفت ببین قل ي یگفت منطقي و از روم كيبود 
 عقلت تصمی  بگیر "

سي شادمهره . اون اینجا چیكار میكرد ؟ فكر  ک شت  دیدم  ست . برگ ش کنارم ن
 کردم خواب میبین  ولي وقتي صداش و شنیدم مطمئن شدم که واقعیته !

 سالم دوباره . خانوم افتخار میدین آشنا شی  ؟ -
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 سالم از کجا فهمیدي من اینجام ؟ -
من ؟ نفهمیدم شما اینجایین ! داشت  رد میشدم دیدم تنها نشستین گفت  بیام  -

 جلو باهاتون آشنا ش  . آخه چهرتون خیلي برام آشناست .
 ولي من با هر کسي آشنا نمیش  . -
 شما صورت من و ببینین براتون آشنا نیست ؟ -
شت  ؟  به ستش دا ضربان قلب  باال رفت . چرا انقدر دو طرفش برگشت  . دوباره 

 دوباره به حرف اومد :
 شناختین ؟ اگه نشناختین شناسنامه بدم ؟ -

 و چرخوندم به طرف دریا و به زور گفت  : سرم
 برو میخوام تنها باش  . -
 چرا میخواي تنها باشي ؟ -
 هایي میخواد .نمیدون  فقط دل  تن -
 ولي من میدون  چرا میخواي تنها باشي . -
 خوب ؟ -
 میخواي تنها باشي چون عشقت رفته . -
 عشق  ؟ -
 آقا پوریا ! -

زدم " من به چي فكر میكردم و این چي میگفت !" ستتكوت  و که دید  پوزخندي
به حساب این گذاشت که درست حدس زده . نمیدون  چرا دوباره اخماش تو 

 ه  رفت و گفت :
 تو حق نداري بهش فكر کني . -
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 چرا این حق و ندارم ؟ -
 چون من میگ  . و توام باید به حرف  گوش بدي . -
 بایدي وجود نداره .هیچ  -

 از کوره در رفت و گفت : یهو
چرا داره . زماني که من و انقدر به خودت وابسته کردي باید فكر میكردي که  -

داره یا نداره ! نمیدون  چ  شده . همش جلو چشمامي . زندگی  و عوض کردي 
رارم . . دیگه حوصتتله ي خونم  ندارم . جایي که منبع آرامشتت  بود . مدام بي ق

 همه ي این کارارو تو کردي لعنتي میفهمي تو !
شا شحال ؟ االن این ابراز  ا شمام حلقه زد . از این ناراحت بود یا خو توي چ

 عشق بود یا ندامت ؟ چرا درست حرف نمیزد ؟
تو با اون چشات زندگي رو به  زهر کردي . دیگه از هیچي ل ذ ت نمیبرم .  -

سرم و بكوب  به دیوار . چي از جون زندگي  وقتي با مردي حرف میزني میخوام 
من میخواي ؟ چرا دست از سر من بر نمیداري ؟ چرا میخواي زندگي آروم  و 

 به ه  بزني ؟
قطره هاي درشتتت اشتتا روي گونه هام روون بود . از صتتداي فریادش  حاال

خیره  .میترسیدم . احساس لرز شدید میكردم . ژاکت  و بیشتر به خودم پیچیدم 
شتتدم تو چشتتماش . ستتاکت شتتده بود و نگام میكرد . دستتتش و چند بار توي 

 موهاش کرد . آروم گفت  :
 چرا اینارو به  میگي ؟ -
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بهت میگ  تا بدوني داري با زندگی  چیكار میكني . من دیگه اون شتتادمهر  -
 قدی  نیست  . من و داري عوض میكني

 من که کاري نكردم . ولي
شب توي  - چرا کردي خودت  خوب میدوني که کردي . فكر کردي الكیه ؟ یه 

ب غ ل یه مرد بخوابي و فردا صتتبحش بیخیال از کنارش رد بشتتي و حتي به 
شمات زل بزني  سات اون مرد توجه نكني ؟ فكر کردي میتوني با اون چ سا اح

 وت تو چشتتماي من و بعدش انگار که اتفاقي نیفتاده راهت و بكشتتي و بري ؟
واقعا چه فكري کردي ؟ که من از ستتنگ  ؟ که آروم بیاي تو زندگی  و آروم  

 بري ؟ جوري که انگار آب از آب تكون نخورده ؟
 اشا میریخت  : داشت 

تو داري من و به چي مته  میكني ؟ به چیزي که توش هیچ دخالتي نداشتتت   -
 آرومت و خراب کن  ؟؟ من خواست  بیام تو خونه ي تو ؟ من خواست  زندگي 

 همش تقصیر توئه . -
سي که داري بدت میاد . تو  - سا ش  از من بدت میومد . االن  از اح تو از اول

سعي میكن  از  شید  صال نمیخواي من و ببیني . بدون من آروم و راحتي . ببخ ا
 این به بعد جلوي چشمات نیام . مرسي که به  تذکر دادي .

جام بلند شدم و بدون هیچ حرفي مسیر ویال رو در پیش گرفت  . دیدمش که  از
کالفه و عصبي سعي میكرد چیزي رو به  بگه ولي انگار نمیتونست . دل  و با 
حرفاش شتتكونده بود . جوري حرف میزد که انگار دوستتت داره من و فراموش 

و داخل رفت  .  مکنه و از زندگیش پاک  کنه . پشتتت در ویال اشتتكام و پاك کرد
خدارو شكر کردم که کسي اون اطراف نبود . به سمت اتاق  دویدم و پشت در 
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شي که  ست  . از ته دل گریه میكردم . به حال خودم . براي روزاي خو ش اتاق  ن
 تنها دلگرمی  بود ولي حاال از اون روزا ه  نا امید شده بودم .

. صداي شادي از پشت در  اشا ریخت  که نفهمیدم چجوري خواب  برد انقدر
 از خواب بیدارم کرد . در و باز کردم نگاهي به  کرد و گفت :

 در قفل بود ؟ -
 نه پشت در خواب  برده بود . -

 به  کرد و گفت : نگاهي
 حالت خوبه ؟ -
 آره چطور ؟ -
 نمیدون  آخه چشات پف کرده و قرمز شده . -
 که زیاد خوابیدم . فكر کن  به خاطر اینه -
 شاید . بیا میخوای  ناهار بخوری  . -
 من گرسن  نیست  شما بخورین . -
 مگه چیزي خوردي ؟ -
 نه ولي اشتها ندارم . -
 مطمئني ؟ -
 آره عزیزم تو برو . -

رفت . توي آینه نگاهي به چشتتمام کردم . مطمئن بودم حرف  و باور  شتتتادي
نكرده . چشمام و با آب سرد شست  . نسبتا بهتر شد . دودل بودم که از اتاق برم 

 بیرون یا نه . شادي دوباره اومد تو اتاق و گفت :
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 چرا بیرون نیومدي ؟ -
 داشت  میومدم . -
 ر خرید کنی  .حاضر شو میخوای  بری  بازا -
 خرید ؟ -
 آره دیگه . -
 ولي من نمیام . چیزي الزم ندارم . -
 مگه دست خودته ؟ من تنها نمیرم یا میاي یا اینكه ما ه  نمیری  . -
 شادي باز شروع کردي ؟ خوب تو برو . -
 نمیخوام . توام باید باشي . -

انقدر گفت و گفت تا باالخره من  حاضتتر شتتدم و باهاشتتون رفت  .  باالخره
سش چیه باید  ست  تقریبا ح ش  . حاال که میدون شادمهر ب سیدم نزدیا  میتر
بد  که میشتتتد ازش دور میشتتتدم ؟  تا جایي  یا  خودم و بهش نزدیا میكردم 

 دوراهي بود . انگار زندگي من همیشه باید پر از دوراهي میبود .
شت و میخرید .  بازار به شادي از هر چي که خوشش میومد بر میدا رسیدی  . 

خوش به حالش چه راحت بود . همش نگاه  روي صنایع دستي ها میچرخید 
. بي هدف راه میرفت  بدون اینكه دقیقا ببین  مبازه ها چي دارن . همش حرفاي 

ساسش  و شادمهر و براي خودم تجزیه و تحلیل میكردم . خوب از یه طرف اح
میشتتتد توي تا تا حرفاش خوند ولي از طرف دیگه وقتي فكر میكردم که 
میخواد من و از ذهنش پاك کنه مبموم میشدم . حداقلش این بود که با حرفاش 
من و از دو راهي در آورد . نمیدون  چرا دل  و لرزوند . یه جورایي مصم  شدم 

ا بتونه نقدر صبر کن  تکه بیشتر صبر کن  براش . شاید احمقانه باشه که بخوام ا
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با احساساتش کنار بیاد تازه شایدم اصال بگه من و نمیخواد ولي احساسي که 
امروز داشتتت  یه جوري مجبورم میكرد بهش زمان بدم . من جز اون کس دیگه 

 اي رو نمیخواست  .
به شتتتادي افتاد که همینجور به مبازه هاي مختلف میرفت و دستتتاي  نگاه 

سه  شت  وا شتن ندا صله ي گ سه هاي خرید بود . حو خودش و مازیار پر از کی
 همین پیش شادي رفت  و گفت  :

 شادي میخواي اگه دستات پره من خریدات و برات نگه دارم ؟ -
 مگه خودت خرید نداري ؟ -
 ندارم .نه چیزي الزم  -
پس بذار به شتتادمهر بگ  کمكت کنه اینارو ببرین تو ماشتتین بذارین چون  -

 اون  الكي داره میگرده .
نمیخواد من میبرم اینارو تا دم ماشتتین شتتماهام هر وقت خواستتتین بیاین .  -

 شاید آقا شادمهر خرید داشته باشن . مزاحمشون نباش  بهتره .
 ها . مطمئني ؟ شاید طول بكشه -
 اشكال نداره منتظر میمون  . -

سه شین رفت  . نگاه  کی سمت ما سریع به  شون گرفت  و  ست هاي خرید و از د
 شادمهر و روي خودم حس کردم ولي بي اعتنا از کنارش گذشت  .

ساعتي بود که کنار ماشین ایستاده بودم که صداي دزدگیر ماشین و شنیدم  نی 
و بعد دراي ماشتتین باز شتتد . فكر کردم همه برگشتتتن . نگاهي به پشتتت ستترم 
بذارم  تا خریدارو  باز کرد  انداخت  شتتتادمهر بود . بدون هیچ حرفي در و برام 
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  بدون اینكه بهتوي ماشین . من  بدون حرفي خریدارو گذاشت  . در و بست و 
 نگاهي بندازه گفت :

 نمیخواي یه چرخي تو بازار بزني ؟ -
 نه . -

صمی  گرفت  همون جا  سوار ش  یا نه . ت سوار  شت  که  شا دا شد .  شین  ما
 وایس  تا بقیه بیان .

شین  انگار سرد توي ما س  . خون شین وای شادمهر براش مه  نبود که بیرون ما
ره اومدن . همگي ستوار شتدی  و شتادمهر به ستمت ویال نشتستته بود . باالخ

ست کنن . همه ي  شادمهر جوجه در شد مازیار و  شام قرار  حرکت کرد . براي 
نار و شادمهر ک روسایل و به حیاط بردی  . زیر انداز انداختی  و نشستی  . مازیا

كرد یمنقل بودن و کبابارو باد میزدن . شادي ه  مدام کنارشون بود و اذیتشون م
شادمهر  شم  روي  شون نگاه میكردم . چ سته بودم و به ش . کنار خانوم بزرگ ن
مونده بود . دل  میخواستتت نگاه  و ازش بگیرم ولي نمیتونستتت  . شتتاید این 
آخرین باري باشه که انقدر از نزدیا میبینمش . از کار شادمهر نمیتونست  سر 

 اره ولي بازم از حرکتاشدر بیارم . با اینكه میدونستت  احستاستي نستبت به  د
ست . با  ضي نی سش را سا معلوم بود که داره ازم کناره گیري میكنه یا از این اح

 صداي خانوم بزرگ به خودم اومدم :
 چي شده شمی  جان ؟ از صبت به نظر پكر میاي ؟ -

 زدم و گفت  : لبخند
 چیزي نیست خوب  . -
 بگو .ولي فرق کردي . چیزي شده ؟ به من  -
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 نه خانوم بزرگ نگران نشین من خوب خوب  . -
 امیدوارم همیجوري باشه . -

راحت شتتد . دل  نمیخواستتت کستتي از احستتاس قلبی  چیزي بدونه .  خیال 
باالخره کبابا حاضر شد . شب بدي نمیشد اگه اخماي شادمهر یك  باز میشد 

 . ولي حیف که همش عصبي بود .
اقامتمون توي ویال تموم شد . شنبه صبت به سمت تهران حرکت کردی  .  مدت

شادي ه  دیگه هیجان زده نبود .  سكوت طي کردی  . انگار  سیر و توي  کل م
نزدیكار ظهر بود که رسیدی  تهران . شادمهر مارو رسوند خونه و هر چي شادي 

ا فرار میكرد و تنه شتو خانوم بزرگ اصرار کردن که اونجا بمونه قبول نكرد . دا
 کسي که میدونست این فرارش براي چیه من بودم .

مهر بود که شادي خبر داد میخواد برگرده آلمان و بیشتر از این نمیتونه ایران  20
سرحال بود  سرزنده و  شدم . انقدر  سابي تنها می شادي دیگه ح بمونه . با رفتن 

گاه از همه ي فكراي بد دورم میكرد . خیلي دل  براش تنگ میشتتد .  که ناخودآ
 3 - 2و بهمون ستتر بزنه . بعد از  یرانبه  قول داد که براي آذر ماه دوباره بیاد ا

مهر ماه بود . هر چي  23روز باالخره بلیطاشون و گرفتن تاریخ پروازشون براي 
شادي  شدم . وقتي دل کندن از  شد من بي قرار تر می به روز رفتنش نزدیا تر می

من ستتخت بود حتما براي خانوم بزرگ از این  ستتخت تر بود . به انقدر براي 
شادي رو حس  دمخودم قول دا مثل یه دختر کنارش بمون  تا کمتر جاي خالي 

 کنه .
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شادمهر زنگ زد و مدام گله کرد . ناراحت بود  شب شادي به  شون  قبل از رفتن
سري بهمون نزده بود .  شته بودی  دیگه  شمال که برگ شادمهر کار و که چرا از 

مشبله هاش و بهانه کرد و عذر خواست ولي شادي دلش گرفته تر از این حرفا 
 بیاد . اهبود . شادمهر قول داد که حتما براي بدرقشون به فرودگ

ساعت  شب سوم  ست و  شا  9بی صبت مدام ا شادي از  شتن .  شب پرواز دا
شه  سعي میكردی  تا جایي که می شكاي میریخت . من و خانوم بزرگ  جلوي ا
عت  حت ترش نكنی  . ستتتا نارا تا از این  بود و ک  ک   6خودمون و بگیری  

داشتتتی  وستتایل شتتادي و مازیار و توي ماشتتین میذاشتتتی  تا به فرودگاه بری  . 
شماش حلقه زده بود  لحظه شكي که توي چ شادي با چشماي قرمز و ا ي آخر 

 گفت : به  نزدیا شد بسته ي کادو شده اي رو به طرف  گرفت و
این یه هدیه ي ناقابله . براي تشكر ازت . به خاطر اینكه پیش ماماني و جاي  -

شادمهر و براش پر میكني و به خاطر اینكه توي این مدت که ایران  خالي من و 
 بودم برام مثل یه خواهر بودي .

 آ غ و ش کشیدمش و گفت  : در
 برام مثل خواهر نداشتمي . شادي این کارا چیه ؟ ممنون عزیزم . توام -

 محزوني زد و گفت : لبخند
 سعي میكن  خیلي زود دوباره برگردم . دل  براي همه تنگ میشه . -

باز کرده بود و روي گونش  اشتتكي که توي چشتتمش حلقه زده بود حاال راه 
باره توي آ غ و ش رو ه  ف نشتتستتته بود . من  از ناراحتیش به گریه افتادم دو

 رفتی  . شادي من و از خودش جدا کرد و گفت :
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یه  - ئه . همش انگار از  یه . همش اخمو  یه جور میدون  شتتتادمهر اخالقش 
چیزي ناراحته . ولي ازت میخوام اگه حرفي ازش شنیدي تو این مدت ناراحت 

 نشي و به خاطر من و مامان گذشت کني .
بهش قول دادم که همیشه پیش خانوم خوش قلب و دوست داشتني بود .  چقدر

بزرگ باش  و نذارم هیچي ناراحت  کنه . با شادي به طبقه ي پایین رفتی  مازیار 
کنار خانوم بزرگ نشسته بود و با ه  حرف میزدن . مازیار با دیدن شادي گفت 

: 
 شد . ک  ک  باید راه بیفتی  که به ترافیك  نخوری  . 6:30عزیزم ساعت  -

 رو به خانوم بزرگ کرد و گفت : شادي
 مامان خبري از شادمهر نشد ؟ -
 نه واال زنگ که نزد . میخواي همراهش و بگیر . -

شادمهر و گرفت . یك  حرف زد و بعد قطع کرد خانوم  شادي شماره ي همراه 
 بزرگ پرسید :

 چي شد میاد ؟ -
 میبینی  .آره گفت خود میاد فرودگاه اونجا همدیگرو  -

 روش و به سمت من کرد و گفت : بعد
 شادي مطمئني که نمیخواي بیاي فرودگاه ؟ -

شتتادمهر امروز میرفت فرودگاه دوستتت نداشتتت  باهاش هیچ برخوردي  چون
داشته باش  . میخواست  با خیال راحت فكر کنه و تصمی  بگیره . اگه حسش و 
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دوست نداشت نمیخواست  خودم و بهش تحمیل کن  . لبخندي به شادي زدم 
 و گفت  :

 بمون  بهتره . آره عزیزم همینجا ازت خداحافظي میكن  . پیش خانوم بزرگ -
 باشه . هر جور که خودت صال  میدوني . -

بین اشتتكامون شتتادي و مازیار و بدرقه کردی  . کیوان پشتتت فرمون  باالخره
نشست و همگي ازمون دور شدن . دوباره خونه سوت و کور شده بود . دوباره 

شده بودی  . ک ساکنین اون خونه ي بزرگ  سن و خانوم بزرگ تنها  سو  اشمن و 
ه و از ت ودحداقل شادمهر بیشتر سر میزد بهمون . کاش به احساسش مطمئن ب

 دلش دوست  داشت . ولي اینا همه خیال هاي واهي بود .
اتاق  رفت  . باید درس میخوندم و این مدتي که شادي اینجا بود و تنبلي کرده  به

 بودم و جبران میكردم .
شام 10حدود  ساعت سن براي  سو سر میز رفت  . غذاي  بود که  صدام کرد . 

شب بخیري به خانوم بزرگ و  سن پخته بود و خوردم .  سو شمزه اي رو که  خو
شت  . خواب  نمیومد پس دوباره کتابام و باز  سن گفت  و دوباره به اتاق  برگ سو
کردم و مشبول درس خوندن شدم . هیچ صدایي از پایین نمیومد . حدس زدم 

ن که بخوابن . احساس تشنگي میكردم به آشپزخونه خانوم بزرگ و سوسن  رفت
رفت  تا آب بخورم توي راه پله ها بودم که صداي در شنیدم گوشام و تیز کردم و 
همون جا وایسادم . یعني دزد بود ؟ پس چجوري اومده تو که کیوان و آقا صابر 

ه بره اگنفهمیدن ؟ اول خواستتت  فرار کن  و به اتاق  برم اما بعد فكر کردم دیدم 
تو اتاق خانوم بزرگ و یه وقت بالیي ستترش بیاره چي ؟ ستتعي کردم به ترستت  
غلبه کن  نگاهي به اطراف  انداخت  هیچي نبود که بخوام باهاش در مقابل دزده 
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از خودم دفاع کن  . خواستتت  برم از اتاق  چیزي بردارم و برگردم که دیدم صتتدا 
ها میاد . " شتتمی  بمیري حاال  تر میشتتته و داره به ستتمت راه پله دیاهي نز

میخواي چیكار کني ؟ دستتت خالي میخواي از خودت چجوري دفاع کني ؟ 
حاال آب خوردنت این وستتط چي بود ؟ یكي ه  نبود به این دزده بگه آخه تو 
دیگه چقدر ناشتتي همه طبقه ي اول و خالي میكنن بعد میان طبقه ي دوم تو 

دزدم شتتانس نیاوردی  " ترستتیده بودم  از طبقه ي دوم شتتروع کني ؟ از یخوايم
همون جا سر جام وایساده بودم و داشت  فكر میكردم که چجوري باید از خودم 
دفاع کن  که ستتایش و روي دیوار دیدم . توي راهگرد پله ها قای  شتتدم داشتت 

بودم رستتید  نهمینجوري خونستترد میومد باال به محض اینكه به جایي که م
شكمش کو شت محكمي توي  صداي خفه از م شد و با  بیدم . یهو از درد خ  

درد داد زد میخواست  تا به خودش نیومده مشت بعدي رو ه  بزن  قبل از اینكه 
شدم و به  شادمهر هول  صورت  سرش و بلند کرد و با دیدن  ست  فرود بیاد  د

شت بعدي رو محك   ست  و پایین بیارم م شد  ترجاي اینكه د زدم . دوباره خ  
ستپاچه ن سرم نبود . . د شال  ست  چه حرفي بزن  . نگاهي به خودم کردم  میدون

تا داشت درد میكشید از فرصت استفاده کردم و به اتاق  دویدم و در و از پشت 
قفل کردم . مطمئن بودم اگه وایمیستتتادم جواب تا تا مشتتتام و میداد . حاال 

زور داشت  همچین خ  شده بود آخ و اوخ میكرد که انگار اصال من چقدر مگه 
 که بخوام محك  بزن  .

قیافه ي قرمز از دردش افتادم " الهي بمیرم چه بالیي ستترش آوردم . یعني  یاد
به یا نه ؟ اگه قول بده من و نخوره میرم ! " "  االن باید برم پایین ببین  حالش خو
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ستتالت میشتته هنوز افكارت بچگانستتت " دودل  20خجالت بكش دختر داره 
شت بودم که برم ی شست  و گوشام و به در  درا نرم آخر ه  نرفت  . و همونجا پ ن

چسبوندم تا شاید صداي پاش و بشنوم . ولي هر چي گوش دادم صدایي نیومد 
. یهو چند تا ضربه به در خورد که از ترس جیبي کشیدم که صداي شادمهر از 

 پشت در اومد :
 .چرا جیو میزني ؟ باز کن در اتاقت و کارت دارم  -

یا ناراحت نبود ولي بازم تو دل  میگفت  احتیاط شتترط عقله باز  لحنشتتعصتتبي
 نكني در و بهتره . سكوت کردم و هیچي نگفت  دوباره گفت :

 چرا جواب نمیدي ؟ -
- . . . 
مثال میخواي بگي خوابیدي ؟ خوب ضایع پس اون صداي جیو مال عمه ي  -

 من بود ؟
ست ضایع بودم ! خندم گرفت جلوي دهن  و گرفت  دوباره  میگفتا من چقدر را
 گفت :

 باشه باز نكن . باالخره فردا که از این اتاق میاي بیرون . شب بخیر ! -
کاري کرده بودما ! االن ازش کتا میخوردم که بهتر بود تا جلوي خانوم  عجب

بزرگ اینا بخواد من و بزنه ! روي تخت  دراز کشتتیدم و به ستتقف نگاه کردم . 
اصال اون این موقع شب اینجا چیكار میكرد ؟ چرا نرفته بود خونه ي خودش ؟ 

 هر چي که بود فردا صبت معلوم میشد .
سقفي  وقتي ساس زیر  گاه اح شت ناخود آ ضور دا شیدم که اون  ح نفس میك

 بهتري پیدا میكردم . با آرامش بیشتر به خواب رفت  .
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جلوي آینه مشبول مرتب کردن و بستن موهام بودم که یاد کادوي شادي  صبت
سته ي  سمت کمدم رفت  در و باز کردم و ب افتادم که موقع رفتن به  داده بود به 

ز توش در آوردم . با حوصتتله و دقت بازش کردم . یه قاب کادو پیچ شتتده رو ا
شگل بود حدس زدم اون روز که رفته بودی  بازار اینو خریده .  چوبي خیلي خو

 نگاه دقیق تري بهش کردم دو بیت شعر توش نوشته شده بود :
 دل را به پند درمان کنمش گفت 
 را به کمند   سر به فرمان کنمش جان
 گونه از دل  سر نكشد ؟شعله چ این

 شوق ؟! چگونه از تو پنهان کنمش ؟ وین
شنگي بود . یه جورایي یاد حال و هواي خودم انداخت منو . قاب و  چه شعر ق

روي میز گذاشتتت  تا همیشتته جلوي چشتتم  باشتته و ببینمش . داشتتت  از اتاق 
بیرون میرفت  که یادم افتاد دیشب شادمهر اومده اینجا دوباره برگشت  و از روي 

س بحانه سر میز ص نوسصندلي شال  و برداشت  و پایین رفت  . خانوم بزرگ و 
صبحانه  سرد  ست  . هر دو خیلي خون ش سالم بلندي گفت  و ن سته بودن .  ش ن

 میخوردن به حرف اومدم :
 آقا شادمهر تشریف نمیارن واسه صبحانه ؟ -

 بزرگ با تعجب نگاهي به من انداخت و گفت : خانوم
 شادمهر ؟ مگه شادمهر اینجاست ؟ -

 :و تكون دادم و گفت   سرم
 بله دیشب که شما خوابیده بودین اومدن . -
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سوسن برو باال ببین شادمهر تو اتاقشه . اگه هست صداش بزن بیاد صبحانه  -
 بخوره .

 چش  خانوم بزرگ . -
 فرز از جاش بلند شد و از پله ها باال رفت خانوم بزرگ گفت : سوسن

 نگفت چرا اون موقع شب اومده ؟ -
 من چیزي نگفتن . نه به -
 از شادمهر بعیده . اتفاقي نیفتاده باشه براش ؟ -
دل  گفت  قبل از اینكه من دو تا مشتتت بكوب  تو شتتكمش که ستتال  بود !  تو

 سوسن پایین اومد و گفت :
 بیدارشون کردم گفتن لباس میپوشن میان پایین . -

باره مشتتبول خوردن صتتبحانه شتتتدی  . دل توي دل  نبود که ببین   همگي دو
برخوردش با من چجوریه . " نترس اصتتال مگه از قصتتد زدیش ؟ میخواستتت 
عین دزدا نصتتف شتتب نره خونه ي مردم . " باالخره اومد پایین لبخندي روي 
سي کرد نگاهش و به  سن احوال پر سو سید و با  لبش بود خانوم بزرگ و ب و 

 و گفت : ختدومن 
 سالم عرض شد خانوم خشن ! -

بزرگ که از مدل ستتالم و احوالپرستتي کردن شتتادمهر تعجب کرده بود  خانوم
 گفت :

 حاال چرا شمی  خشن شد ؟ -
نگاهي به من کرد . با چشتتمام بهش التماس میكردم که حرفي نزنه  شتتادمهر

 خندید و گفت :
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 م گفت  خشن بهش بیشتر میاد .هیچي همینجوري اخماش و که دید -
 بزرگ لبخندي به لب آورد و گفت : خانوم

نگو مادر دخترم خیلي خوش اخالقه . چي شده سر صبت تو انقدر سرحالي  -
 ؟
 سرحال نباش  مادر جان ؟ -
 چرا سرحال باش برام جاي تعجب داشت فقط . -

بین صبحانه مدام مزه میریخت و شوخي میكرد . جاي تعجب داشت  شادمهر
ساخته بود ! اگه  شب بهش  شتاي دی شحال بود . مثل اینكه م که چرا انقدر خو
میدونست  زودتر مشت بهش میزدم ! " آره اون  وایمیسته بر و بر نگات میكنه تا 

ن زیر این ال ببی. حا هتو دوباره بهش مشت بزني ! اون یه بارم غافلگیر شد بیچار
 سكوت و خونسردیش چه چیزي خوابیده و چه نقشه اي برات کشیده ! "

از خوردن صبحانه از سوسن تشكر کردم و به بهانه ي درس خوندن سریع  بعد
به اتاق  اومدم و در و قفل کردم نمیدون  چرا این کار و کردم شاید به خاطر این 

یع کتابام و جلوم باز کردم و سعي کردم بود که از تالفي شادمهر میترسیدم . سر
شادمهر توي اون خونه بود  شد .  شته ها متمرکز کن  . ولي نمی ذهن  و روي نو
چجوري من میتونست  خیلي خونسرد اونجا بشین  و درس بخون  ؟ اصال چرا 
سید چرا زدمش ؟ قفل  صال چرا نپر نیومد تالفي کنه ؟ یعني براش مه  نبود ؟ ا

خط  2و دوباره سر جام برگشت  . چشم  و روي کتاب انداخت   اتاق و باز کردم
باره ر تو عال  هپروت . باید به خانوم بزرگ میگفت  به  فت اول و خوندم ولي دو

شون بده . اینجوري پوریا ه  از بالتكلیفي در  فریبا زنگ بزنه و جواب من و به
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نفهمیدم .  میومد . ه  خیال خودم راحت میشد . من که امروز هیچي از درس
کتاب و بستتت  و از اتاق رفت  بیرون . هیچ صتتدایي از طبقه ي باال نمي اومد . 

 یعني شادمهر کجا بود ؟ پایین بود ؟ یا اصال رفته بود ؟
 از پله ها پایین اومدم سوسن مشبول تمیز کاري بود : بیخیال

 سوسن خانوم بزرگ کجان ؟ -
 دارن حرف میزنن .با آقا شادمهر رفتن توي باغ  -
 به نظرت میشه رفت با خانوم بزرگ حرف زد ؟ -
 االن ؟ کار واجب باهاش داري ؟ -
 آره واجبه . البته میتون  بعدا ه  بگما . -
 برو خوب به خانوم بزرگ بگو . اشكال نداره . -
شتتا و تردید به ستتمت خانوم بزرگ و شتتادمهر که روي نیمكتي توي باغ  با

سته بودن رفت  . شادمهر پشتش به من بود اول از همه خانوم بزرگ من و دید نش
 لبخندي به لب آورد و گفت :

 چیزي شده دخترم ؟ -
با این حرف خانوم بزرگ به طرف من برگشت و نگاهي به  کرد . سرم  شادمهر

 و پایین انداخت  و گفت  :
 نه خانوم بزرگ راستش باهاتون حرف داشت  . -

 سریع از جاش بلند شد و گفت : شادمهر
 من میرم تو مامان . -
 برو پسرم . -

 رفت خانوم بزرگ اشاره به جاي خالي شادمهر کرد و گفت : شادمهر
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 خوب بشین و تعریف کن من سراپا گوش  . -
مثل همیشه با دستام بازي میكردم . نمیدونست  چجوري حرف بزن  .  نشست 

به خانوم بزرگ بر بخوره . دستتتاي گرمش و روي  میترستتیدم چیزي بگ  که 
دستتتام حس کردم ستترم و باال گرفت  نگاهي تو چشتتماي مهربونش انداخت  . 

 گفت :
 چرا انقدر نگراني ؟ بگو گل  . راحت باش . -
 راستش . . . میخواست  جواب آقا پوریا رو بدم .راستش . . .  -
 خوب ؟ -
میدونین خانوم بزرگ من یه دختر تنهام نه پدري دارم نه مادري . شتتما تنها  -

پشتتتوانه ي من هستتتین و تنها کستتي که بهش اعتماد دارم و دوستتتش دارم . 
 دوست ندارم هیچ وقت ناراحتتون کن  .

 یش  .بگو عزیزم من ناراحت نم -
آقا پوریا از هر جهتي خوبن . مرد ایده عالي هستن براي ازدواج با هر دختري  -

. توي برخوردایي ه  که باهاشتتون داشتتت  متوجه درك باالشتتون شتتدم . ولي 
 راستش من نمیتون  باهاشون ازدواج کن  .

شه از حرف  از  سرم شده با شاید االن خانوم بزرگ ناراحت  و پایین انداخت  . 
اینكه بچه ي خواهرش و رد کردم . اصتتال من کي بودم که بخوام پوریا رو رد 
کن  . من که حتي گذشته یا خانواده ي چندان خوبي ه  نداشت  . اگه سكوت 

 میشد . يجارخانوم بزرگ ثانیه اي بیشتر میشد مطمئن بودم که اشكام 
 کسي رو دوست داري ؟ -



 289 او آمدوقتی 

و باال گرفت  متعجب نگاهش کردم . دل  نمیخواستتتت بفهمه . شتتتاید  ستترم
خوشش نیاد یه دختر فراري عاشق پسرش باشه . سرم و به طرفین تكون دادم و 

 گفت  :
نه خانوم بزرگ . باور کنین اینجوري نیستتت . بیشتتتر فعال نگران درستتم  .  -

 مانع قبولی  توي کنكور بشه . نمیخوام چیزي
 بزرگ لبخند مهربوني زد و گفت : خانوم

حاال تو بهونه بیار هي . من که میگ  این چشتتما و این لحن حرف زدن مال  -
 یه آدم عاشقه . حاال تو قبول نكن ولي یه روزي بهت ثابت میكن  .

شد خانوم بزرگ و گول زد اون زن زرنگي بود . هیچ دوباره به حرف  جوري نمی
 اومد و من و از فكر و خیاال بیرون کشید :

 مطمئني جواب آخرته ؟ نمیخواي بیشتر فكر کني ؟ -
مطمئن  خانوم بزرگ خیلي فكر کردم . من نمیتون  همستتر خوبي براي پوریا  -

 باش  .
 گرم خانوم بزرگ دوباره برام مثل یه پشتوانه و دل گرمي بود . دستاي

از اینكه حرفامون تموم شد با ه  به داخل خونه برگشتی  . احساس میكردم  بعد
یه بار سنگین از روي شونه هام برداشته شده . سوسن داشت تلویزیون میدید 
از شادمهر خبري نبود با خانوم بزرگ کنار سوسن نشستی  و مشبول تلویزیون 

 دیدن شدی  که صداي شادمهر اومد که گفت :
 وم ناهار هیچي ندارین ؟ بابا مردی  از گرسنگي .سوسن خان -

 که محو تلویزیون شده بود گفت : سوسن
 دقیقه صبر کنین این االن تموم میشه من پا میش  . 15 -
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کالفه روي مبل نشست . من که دیدم سوسن محو تلویزیونه دل  براش  شادمهر
 سوخت . از جام بلند شدم و گفت  :

 این و ببیني من میز و میچین  . سوسن تا تو -
 الهي خیر ببیني . ممنون . -

خوشحال شد . به سمت آشپزخونه رفت  . احساس میكردم فكرم آزاده  شادمهر
شقا رو از توي  شقابا و قا شت  ب شده بودم . دا سر دو راهي نبودم راحت  . دیگه 

اهي بهش کابینت در مي آوردم که شتتادمهر توي چارچوب در ظاهر شتتد . نگ
 کردم و گفت  :

 چیزي میخواین ؟ -
 لنگه ي ابروش و باال انداخت و گفت : یه
 چیزي که نمیخوام . داشت  فكر میكردم کار دیشبت و چجوري جبران کن  . -

که انگار تازه دوباره به این دنیا برگشتتته بودم یاد دیشتتب و دو تا مشتتتي که  من
 بهش زده بودم افتادم . " شمی  خانوم فاتحت خوندست "

 و مشبول فكر کردن نشون داد و گفت : خودش
 میتون  چند تا گزینه بهت بدم تا خودت انتخاب کني از بینشون . -

ه یكي نبود بهش بگه مشتتتاي ظریف من کجا کردم خودم و نبازم . آخ ستتعي
 دست و زور تو کجا ! آخه این انصافه ؟ گفت  :

 من از هیچي نمیترس  . -
 که از هیچي نمیترسي نه ؟ حیف شد خوب نیست انقدر نترس باشي . -

گاه گفت  : همینجوري  هي داشت جلوتر میومد ترسیدم بد تالفي کني ناخود آ
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ببخشتتید . باور کنین من نفهمیدم شتتمایین . فكر کردم دزده باشتته باشتته  -
 میخواست  از خودم دفاع کن  .

 و خندید گفت  : وایساد
 خنده داشت ؟ -
آره خیلي ! آخه دختر عاقل اگر من نبودم و دزد بود اوال که آقا صتتابر و کیوان  -

سي همینجوري  شه ک سه همین وقتا توي خونن و اگه قرار با  بیاد تو میفهمن .وا
دومن اگه یه دزد قلچماق بیاد تو خونه دزدي هیچ وقت بیخیال و خونستترد از 

باال و بي هوا ه  باشتته فكر  یادپله ها نمیاد باال . ستتوما حاال اگرم خونستترد ب
 کردي با دو تا مشت آروم تو از پا در میاد ؟ سریع دنبالت میكنه و میگیرتت .

 ا شما از درد قرمز شده بودین ؟اگه مشتام آروم بود چر -
انتظار همچین ستتوالي رو نداشتتت یك  جا خورد ولي بعد دوباره همون  انگار

 شادمهر همیشگي شد و دوباره حرکت کرد اومد جلو و گفت :
 نه مثل اینكه واقعا باید تالفي کن  کارت و . -
 باشه باشه شما راست میگین مشتام آروم بود دردم نداشت . -
شده . خودت  - شیموني کردن خیلي دیر  سه اعتراف کردن و اظهار پ نه دیگه وا

انتخاب کن دوستتت داري همون دو تا مشتتت و بهت بزن  یا اینكه مثال از یه 
 جایي برعكس آویزونت کن  ؟ یا از یه جایي پرتت کن  پایین ؟

 ت :فتاد گفگرد شده بود ! این دیگه کي بود ! وقتي نگاهش به چشمام ا چشمام
 نمیخواد بترسي کوچولو مریض یا رواني نیست  که این کارارو بكن  . -
شت از  با شیدم . دا ست  این کار و نمیكنه ولي بازم نفس عمیقي ک اینكه میدون

شش خبري نبود انگار بي  سرحالي دقایق پی شپزخونه بیرون میرفت . دیگه از  آ
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به  فه بودنش  فه بود یعني کال خاطر من بود ؟ "بگو شتتتادمهر چي قرار و کال
 و گفت : ف میخواي بگي ؟ راحت باش و به  بگو . " سرشو برگردوند طر

 حوصلش و داري عصر با ه  بری  جایي ؟ -
 درخواستش تعجب کردم من مني کردم و با شا گفت  : از
 کجا مثال ؟ -

 فكر کرد و گفت : یك 
 حوصل  سر رفته تنها بیرون رفتن  دوست ندارم .به کجاش فكر نكردم . ولي  -
لحظه تردید کردم . یعني به خانوم بزرگ میگفت  میخوام با شادمهر برم بیرون  یه

 ؟ بعد اون چه فكري میكرد ؟ اصال چرا ما دو تایي باید بری  بیرون ؟
تردید و توي نگاه  خوند . خیلي بي تفاوت شتتونش و باال انداخت و  انگار

 ت :گف
البته میل خودته . باالخره اگه تو با من نیاي ه  من خودم میرم . گفت  شتتاید  -

 توام حوصلت سر رفته باشه . میل خودته .
ست صال مگه این  میخوا بگه مثال بود و نبودم در کنارش براش اهمیتي نداره . ا

ست من و از زندگیش بندازه بیرون پس چرا باید باهاش مرفت  ؟  می  شنمیخوا
 انقدر دست دست نكن . تو که دوستش داري .

 آهسته از آشپزخونه بیرون میرفت که آروم گفت  : داشت
 خانوم بزرگ  میان ؟ -

 برگشت نگاهي به  کرد و گفت : ایستاد
 فكر نمیكن  . بهش میگ  اگه اومد اون  میبریمش . چي شد میاي ؟ -



 293 او آمدوقتی 

 آره میام . -
 محو روي صورتش نشست به  خیره شد و آروم گفت : لبخندي

 خوبه . -
سوسن به آشپزخونه حرفامون و قطع کرد . شادمهر بیرون رفت و من  بقیه  ورود

 ي میز و چیدم .
شادمهر یه ک  با خانوم بزرگ حرف زد و بعد به اتاقش رفت . کنار  بعد از ناهار 

 خانوم بزرگ نشست  و گفت  :
 خانوم بزرگ آقا شادمهر گفتن امروز بری  بیرون شما که میاین نه ؟ -

 بزرگ خندید و گفت : خانوم
همین االن شتتادمهر در مورد بیرون رفتن گفت به  . تاکید ه  کرد که اگه تو  -

 ازم پرسیدي میام یا نه بگ  نه نمیام .
 گرد شده بود سرم و پایین انداخت  و گفت  : چشمام

 پس من  نمیرم . -
ست .  - شما جوونا شوخي میكن  دخترم . بیرون رفتن و گردش و تفریت مال 

بت  یام و کردم دیگه نو پا واستتته راه رفتن . من جوون نه  نه قلب دارم  من دیگه 
 شماست .

 یعني اشكال نداره من برم ؟ -
 نه عزیزم چه اشكالي ؟ -
 هیچي . همینجوري گفت  . -

چي پیش خانوم بزرگ نشست  و منتظر شدم تا شادمهر از اتاقش بیرون بیاد  هر
نیومد که نیومد . من  بلند شتتدم و به هواي درس خوندن به اتاق  رفت  . " نه از 
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اون که به من پیشنهاد میده بری  بیرون نه به االن که خودش و واس  قای  میكنه 
بود ه  منظره ي باغ و میدیدم و ه   م. کنار پنجره نشسته بودم و کتابم  روي پا

درس میخوندم . از توي باغ صداي ماشین اومد . سرم و یك  خ  کردم شادمهر 
بود داشت میرفت . عصباني شدم . این که میخواست بره واسه چي به من قول 
با حرص پرت  بیرون رفتن میداد الكي ؟ از کنار پنجره بلند شتتتدم و خودم و 

شما ضت تر . نگاهي به  مکردم روي تخت و چ ست  . دیگه توهین از این وا و ب
بود . از اینكه قبول کرده بودم باهاش برم بیرون و حاال ضتتایع  4ستتاعت کردم 

کرده بود منو ناراحت بودم . بیا این  تالفیه مشتاي دیشب . همونجوري که روي 
 تخت دراز کشیده بودم خواب  برد .

ی  از جا پریدم گیج و گنگ اطراف و چقدرخوابیدم که با زنگ گوشتت نفهمیدم
 نگاه کردم و بدون نگاه کردن به صفحه ي گوشي جواب دادم :

 بله ؟ -
 خواب بودي ؟ -

شادمهر بود . از شنیدن صداش هیجان زده و دستپاچه شدم روي تخت  صداي
 نی  خیز شدم و گفت  :

 آره دراز کشیده بودم نفهمیدم کي خواب  برد . -
 دقیقه ي دیگه اونجام . 30تنبل . پاشو حاضر شو من تا  -
 کجا ؟ -
 هنوز خوابیا . تا نی  ساعت دیگه میام دنبالت حاضر باش . -
 گیجي گفت  : با
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 باشه باشه . -
 شمی  نگیري بخوابي دوباره ها . -
 االن حاضر میش  . -
 باشه خداحافظ . -

رو قطع کردم و چند دقیقه توي همون حالت موندم گیج خواب بودم  گوشتتي
هنوز . چشتتمام و بستتت  و دوباره خواستتت  روي تخت دراز بكشتت  که دوباره 
صداي شادمهر تو گوش  پیچید " شمی  نگیري بخوابي دوباره ها " غر غر کنان 

سام رفت  . ما سمت کمد لبا صورت  زدم و به  شدم . آبي به  و نوك نتاز جام بلند 
مدادي و شلوار لي پوشیدم و شال نوك مدادي سرم کردم . کیف و کفش طوسي 
شدي  شر  ام رو ه  در آوردم یه کمي آرایش کردم . خودم و توي آینه دیدم " مح
شتتمی  خانوم " لبخندي براي خودم زدم و از اتاق  بیرون رفت  . خانوم بزرگ و 

 یدن  گفت :د باسوسن جلوي تلویزیون نشسته بودن . سوسن 
 هزار ماشالله چقدر خوشگل شدي . میبینین خانوم بزرگ ؟ -

 بزرگ لبخندي زد و گفت : خانوم
 سوسن جان یك  اسپند دود کن واسش کسي دخترم و چش  نزنه . -
 چش  همین االن . -

سرم و پایین انداخت  . سوسن به آشپزخونه رفت . توي همین گیر و دار  شرمنده
بودی  که صداي ماشین شادمهر و از توي باغ شنیدم . و بعد خودش و دیدم که 
اومد تو خونه . کت و شتتلوار خوش دوخت نوك مدادي پوشتتیده بود چقدر به 

 ازش بر اندام ورزیدش میومد . دل  میخواست ساعتها بهش خیره بش  و چش 
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شد . چند لحظه اي  شیده  سالم کرد نگاهش به طرف من ک ندارم . اومد تو و 
 خیره موند و بعد لبخندي زد .

 حاضري بری  ؟ -
 بری  . -

 با عجله اسپند به دست از آشپزخونه اومد بیرون و گفت : سوسن
 وایسین اول این و دور سرش بگردون  چشش نزنن دختر خوشگل  و . -
 خجالت گفت  : با
 سوسن نمیخواد . -
 وا نمیخواد چیه . -

توجه به حرف من مشتتبول گردوندن استتپند دون باالي ستترم بود و مدام  بدون
چیزایي زیر لب زمزمه میكرد . شادمهر دست به سینه گوشه اي ایستاده بود و با 

. خنده نظاره گر حرکات ستتوستتن و صتتورت ستترخ شتتده از خجالت من بود 
سپند دون  شت ا سرم برداره . دا ست از  ضایت داد که د سن ر سو به  وباالخره 

 آشپزخونه میبرد که شادمهر با خنده گفت :
شتیپي کجا  - سر به این خو ش  بخوره ؟ پس من چي ؟ پ شمی  نباید چ فقط 

 دیدین ؟
 به طرفش رفت و گفت : سوسن

 بله بر منكرش لعنت . -
 بزرگ خندید و گفت : خانوم

 ایشالله همین روزا کت و شلوار دامادي رو تو تنت ببین  عزیزم . -
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 به من چشمكي زد و گفت : شادمهر
 انشاالله . -

شمكش و به من  این شادمهر بعید بود ! تو میخواد زن بگیري چ جلف بازیا از 
 میزني ؟!

شدی  .  از شادمهر  شین  سوار ما سن خداحافظي کردی  و  سو خانوم بزرگ و 
 شادمهر به طرف  برگشت و گفت :

 خوب کجا دوست داري بري ؟ -
 نگاهش عشق موج میزد و من داشت  توي چشماش غرق میشدم . گفت  : توي

 نمیدون  . شما پیشنهاد دادین . خودتون بگین . -
 زد نگاه ازم گرفت و گفت : لبخندي

 باشه . -
 ماشین و روشن کرد و پاش و روي پدال گاز گذاشت : پخش

 حس خوبیه اینكه تو هستي و چه
 از خودم پیش  نشستي و عاشقتر
 میدي منو به مهربونیات عادت

 من نفس نفس دیوونه ش  برات تا
 حس خوبیه اینكه تو با مني چه

 به روي من لبخند میزني اینكه
 به فكرمي به فكر من فقط اینكه

 چي نگات کن  سیر نمیش  ازت هر
 تو به زندگی  دلخوشي اومده با
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 منو چشمات رق  زده خوشل خ تي
 حس خوبیه شیرین لحظه هام چه

 کنار تو همینو من میخوام شادم
 یه وقت من بي قرار نش  مراقبي
 صبورمي که غصه دار نش  سنگ
 میدي منو به مهربونیات عادت

 من نفس نفس دیوونه ش  برات تا
ضربان قلب   شادمهر ستش گرفت .  شته بودم و توي د ست  و که روي پام گذا د

ست  و از  ست  د سش به رو به رو بود . خوا شد . نگاهي بهش انداخت  حوا تند 
سفت تر از قبل گرفتش . حس میكردم قلب  االن  ش  بیرون که  ستش بك توي د

شمی  آروم باش . تن فس عمیق نتند  داز توي تن  میپره بیرون . زیر لب میگفت  
میكشتتیدم احستتاس کمبود هوا میكردم . از پنجره ي کنارم نگاهي به خیابونا 
سیري  شار آوردم . اینجا همون م شنا بود . یك  به ذهن  ف کردم . چقدر اینجا آ
بود که شتتب فرار ازش رد شتتده بودم . غ  توي دل  نشتتستتت . یاد اون شتتب و 

و خدا ستتر راه  قرار داد . مزاحما افتادم . خدارو شتتكر کردم که خانوم بزرگ 
شت با گنگي  شین و نگه دا دقیقا همون جایي که خانوم بزرگ نجات  داده بود ما
ست من و اینجا بذاره و بره ؟ با ترس به  نگاهي به اطراف انداخت  . نكنه میخوا
ستاي  شت نگاه  میكرد . هنوز د شت  . لبخندي روي لبش بود و دا طرفش برگ

دونش بود . با صداي دلنشینش شروع به حرف زدن و مر مسردم توي دستاي گر
 کرد :
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 شمی  اینجا رو میشناسي ؟ میدوني کجا آوردمت ؟ -
 اینجا همون جاییه که اون شب . . . -

 حرف  و کامل کن  سرش و با آرامش تكون داد و گفت : نذاشت
 آره همون جاست . -
 ارو ؟ولي . . . ولي تو از کجا بلد بودي اینج -
کاري نداشتتت کافي بود از مامان بپرستت  . من در مورد چیزایي که برام مهمه  -

 خیلي کنجكاوي میكن  .
و مبهوت بهش خیره شده بودم . این داشت چي میگفت ؟ یعني من براش  مات

مه  بودم ؟ هنوز داشتتت با اون چشتتماش نگاه  میكرد . طاقت نداشتتت  زیر 
 نگاهش بمون  سرم و به سمت پنجره گرفت  و گفت  :

 انقدر نگاه  نكن . -
 چرا ؟ -

شتر از این  قطره ش  چكید . بهش میگفت  چون من و نمیخواي بی شكي از چ ا
وابسته ي گرماي نگاهت نكن من و ؟؟؟ جوابي بهش ندادم . با لحن آروم تري 

 گفت :
 شمی  من و نگاه کن . شمی  با توام . -

ند . دستتتش و زیر چون   بازم گاهش نكردم . لحن مهربونش دل  و میلرزو ن
به طرف خودش برگردوند . صتورت خیس از اشتك  و دید گذاشتت و سترم و 

 اخماش تو ه  رفت و گفت :
 چرا داري گریه میكني ؟ اینجا ناراحتت میكنه ؟ میخواي بری  ؟ -

 و از توي دستش بیرون کشیدم و شجاعت  و جمع کردم و گفت  : دست 
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نه لحن مهربون  - که اذیت  میك نه . چیزي  جا اذیت  نمیك ئه . حس توي این تو
چشتتماته . اینجوري نگام نكن . باهام مهربون حرف نزن . وقتي که میخواي 
همه ي احساساتت و نسبت به من از بین ببري و فراموشش کني همون بهتر که 

 اصال هیچي به  نگي .
صبر کرد و بعد از  اخماش شد . نگاهش و به جلو دوخت . چند دقیقه اي  باز 

ا رفت ؟ دیدم که ماشتتین و دور زد و در طرف من و باز ماشتتین پیاده شتتد . کج
 کرد و گفت :

 پیاده میشي؟ -
 نه من و ببر خونه . -
 شمی  پیاده شو خواهش میكن  . -
ماشین پیاده شدم در ماشین و بست . نگاهي به اطراف کرد و با صداي نسبتا  از

 بلندي گفت :
شدي از - سادی  . اومدي من و  تو از اینجا وارد زندگی   همینجایي که االن وای

زندگی  و قلب  و خون  و همه جارو زیر و رو کردي . خواستتت  ندیده بگیرمت . 
شت توي قلب   ساتي رو که دا سا ست  حداقل اح ست  ازت فرار کن  . خوا خوا

شتي . اون چ شد . تو نذا شكون  ولي ن شه میدووند و بخ شت .  شماتری نذا
قدم   10زیر یه ستتقف با من بودي . از اتاق  تا اتاق تو وقتي توي خون  بودي 

شدم ؟ میدوني  سات و توي خونه حس میكردم . فكر کردي بي قرار نمی نبود نف
چقدر جلوي خودم و میگرفت  که کار احمقانه اي نكن  ؟ میدوني وقتي توي 

پر از اشكت و دیدم چقدر  مايشمال کنار دریا احساسات  و بهت گفت  و چش
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و لعنت کردم که اشتتا تورو در آوردم ؟ میدوني چقدر واستته به دستتت خودم 
آوردن آرامش  سختي کشیده بودم ؟ ولي وقتي تو اومده انگار همه چي دود شد 
رفت تو هوا . داشت  از توي زندگی  مینداختمت بیرون . سرم و به کار گرم کردم 

مد مان نمي او ما قدر هوات و م. خونه ي  مت ولي دل  ان که  که نبین داشتتتت 
 میخواست  دیوونه بش  .

 و کالفه توي موهاش فرو کرد و دوباره گفت : دستش
اون شتتب واقعا فكر کردي م س ت بودم وقتي اومدم خونه ؟ اون شتتب هر  -

چي م ش ر و ب میخوردم م س ت نمیشدم . هوشیاره هوشیار بودم . فقط 
ن شادمهر مبروري که میخواست  توي عال  م س تي چند دقیقه از خودم از ای

ساخته بودم بیام بیرون و کنارت باش  . وقتي توي ب غ ل  بودي انگار دنیارو 
 بودن . انقدر آروم بودم . آرامشي که هیچ وقت تجربش نكرده بودم . ادهبه  د

 و پایین انداخت  اشكام سرازیر شده بود دوباره بلند تر گفت : سرم
گاه  کن . من همون شتتادمهر قدیم  ؟ ببین شتتمی  من و نگاه کن . خوب ن -

شمی  تو از اینجا وارد زندگی   س  بهت میگ  .  سا سادم دارم از اح جلوت وای
 شدي و همه چي رو تبییر دادي .

 مثل خودش فریاد زدم و گفت  : من 
که این احستتتاس و داري ولي  - نارو به  میگي ؟ میخواي بگي  خوب چرا ای

یت  بت کني ؟ میخواي میخواي از زندگ ثا پرت  کني بیرون ؟ میخواي چي و 
بگي دوستتت  داري ؟ چرا تا االن چیزي به  نگفتي ؟ چرا با اون نگاه خودخواه 

 و مبرورت همیشه من و از خودت ترسوندي ؟
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اینارو بهت میگ  که بفهمي با من چیكار کردي . که ببیني ذره ذره آب شتتدم  -
 و تو حتي ندیدي .

 یبا داشت فریاد میزد شانس آوردی  که خیابون خلوت بود :تقر دیگه
شدم  - شقت  ستت دارم . که بدوني من عا اینارو بهت میگ  که بدوني من دو

لعنتي . که نمیتون  دیگه از این حس  فرار کن  . میفهمي ؟ نمیذارم دست پوریا 
همي . میفیا هیچ مردي به تو برسه . تو توي زندگي من اومدي و فقط براي مني 

 شمی  این اجباره .
شتني  قلب  ست دا شادمهر دو شادمهر من .  شده بود  شحال بودم .  لرزید . خو

شادمهرم از خنده ي من خندش گرفت  شا خندیدم .  شماي پر از ا من . با چ
 گفت  :

 مثل دیوونه ها توي خیابون وایسادی  داری  فریاد میزنی  . -
 با خنده گفت : شادمهر

 دیوونه تویي که وسط ابراز احساسات من میخندي . -
ستش و توي جیب کتش فرو  شادمهر ستاد د شد توي یا قدمی  ای به  نزدیا 

برد و جعبه اي رو بیرون آورد نگاهي به چشتتمام کرد . نفس عمیقي کشتتید و 
 گفت :

ستتال اختالف ستتني زن مردي بشتتي که  11شتتمیم  . . . عزیزم حاضتتري با  -
 میپرستت ؟عاشقانه 

جعبه رو باز کرد حلقه اي توش بود هیجان زده دستتت  و جلوي دهن  گرفت   در
 تا از خوشحالي جیو نزن  . شادمهر با خنده گفت :
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شتتمی  هنوز زنده اي ؟ نفس بكش . من هنوز منتظر جواب  . قبول میكني  -
 خانوم من بشي ؟

 و به چشماش دوخت  و گفت  : نگاه 
 ي که شبا توي اتاق تاریا نخوابی  من قبول میكن  .به شرط -

 خندید و گفت : شادمهر
 اگه تاریك  باشه من پیشت  نباید از هیچي بترسي خانوم  . -

رو از توي جعبه در آورد دستتت چپ  و به ستتمتش گرفت  آروم حلقه رو  حلقه
توي انگشت  کرد حلقه ي ظریف و قشنگي بود . نگاه  روي حلقه مونده بود . 

 صداي دلنشینش و دوباره شنیدم :
از همین جا اومدي و زندگی  و زیر و رو کردي همین جا ه  براي همیشتتته  -

 دارم شمی  . رسما وارد زندگی  شدي . دوستت
 بهش زدم اخماش و تو ه  کرد و گفت : لبخندي

 تو نمیخواي هیچي به  بگي ؟ -
 چرا من  خیلي دوستت دارم شادمهرم . -

سرحال هر دومون  باورم شحال و  صداش کن  . خو شد یه روز با این لحن  نمی
ستتوار ماشتتین شتتادمهر شتتدی  . خوشتتحال بودم که کنارمه و فقط براي منه . 
بهترین لحظه ي زندگی  بود . نگاه  روي صتتورتش خیره مونده بود چند دقیقه 

 یه بار بر میگشت و با لبخند به  نگاه میكرد .
گی  رنگ دیگه اي گرفت . وقتي اون اومد دیگه تنها نبودم . اون اومد زند وقتي

شنا تر  شیدم . هي غریبه اي که آ شق و با تموم وجودم چ وقتي اون اومد طع  ع
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ضرم تا ته دنیا ه   ستت دارم و حا شدي با تموم وجودم دو شنایي برام  از هر آ
 باهات بیام . . .

 انیپا
 

 
 

یب رمانبابت نوشتن این  عزیز  از دل آرا دشت بهشت با تشکر  از
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


