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 :خالصٌ

ٌ يایی کٌ دلهان نی خَايد  سرنَشت يهان جهع ٍ تفریق خاطرات است، يهان لحظ
 .کهش کنیو ٍ یا شاید يو ضرب کٌ زیاد شَد ٍ ناندگار بهاند

درست از جایی کٌ خاطرى فکر نی کند در اٍج . این يو یک سرنَشت است
خَشبختی ست ٍ حقیقت زندگی بٌ رٍیش لبخند زدى، تلخی يا شرٍع بٌ رشد نی کنند ٍ 

ٌ  ی زندگی اش را در يو نی تند؛ انا صبر، عشق نی رٍیاند ٍ لبخند ٌ اش يه  .ریش

 بٌ نام خدا

ٌِ داغَن گفتنش بَد ِنی ِنی چشو يای . حال ٍ احَال این رٍزياش چیزی شبی
ٌ تر از غریبٌ شدى  ٌ ش رٍ بٌ نهایش گذاشتٌ بَد، درحالی کٌ دل نن براش غریب پردغدغ

پردى ی حریر سفید رٍ انداختو ٍ لبخندم رٍی صَرتو نقاشی شد، شاید لبخندم . بَد
نذاشتو صدای چرخش کلید تَی در، بٌ گَشو برسٌ ٍ زٍدتر از . اخهش رٍ خنحی نی کرد
 .اٍن دستگیرى رٍ کشیدم

 .سالم آقا، خستٌ نباشی-

 :گرى ی الی ابرٍياش رٍ نحکو تر کرد ٍ گفت

 .سالم-

جَاب دادنش يهین قدربَد، ٍاسٌ بٌ جا آٍردن ٍاجب بَدن جَاب سالم ٍ شاید برای 
کفش ياش جلَی در لنگٌ بٌ لنگٌ افتادى بَد ٍ این نرتب نبَدنش یعنی . رفع تکلیف

ٌ ست  .کفش ياش رٍ جفت کردم ٍ گذاشتهشَن يهَن جای يهیشگی. بی حَصل

 شانت آنادى ست؟-

 .تا چند ٍقت پیش حال ٍ احَالی نی پرسید؛ انا این چند ٍقتٌ نٌ
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 .تا شها دست ٍ صَرتت رٍ بشَری آنادى ست-

 .نهی خَام، این قدر دستَر ندى-

صدای بلندش دلو رٍ تَ سینٌ لرزٍند؛ انا نذاشتو لبخنِد رٍی لبو بهاسٌ، با خَدم گفتو 
 «!کدٍم دستَر؟»

 .باشٌ االن شام رٍ نی کشو-

نگايش با قدم يام پیش اٍند، حرص خَردن يای بلند ٍ کش دارش رٍ کٌ تبدیل بٌ 
نفس شدى بَدن، حس نی کردم ٍ نهی فًهیدم ٍسط سختی چرا خَدش رٍ شکنجٌ 

 !نی کنٌ؟

. دیس رٍ ُپر از دٍن يای سفیدی کٌ عطر دم کشیدنشَن تَ يَا پخش شدى بَد، کردم
دست چپو دٍبارى بٌ سهت بی حالی نی رفت؛ انا تَ بشقاب سرانیکی سفتش کردم ٍ تَ 

 .«حاال نٌ»دلو گفتو 

 :کالفٌ نَياش رٍ چنگ نی زد، بشقابی کٌ پر کردى بَدم رٍ جلَش گذاشتو ٍ گفتو

 سیاٍش؟ -

کالفگیش انگار بٌ حِد اعال . سر بلند نکرد، نٌ نن ٍ نٌ چیدنان سفرى ی انشبو رٍ ندید
ٌ اش کو نشدى  رسیدى بَد، حتی با این  کٌ چند رٍز گذشتٌ بَد ينَز از اٍن التًاب اٍلی

 .بَد

 چیٌ؟ -

 !حرفش رٍ تلخ گفت ٍ نن بین دٍدٍتای دلو نَندم کٌ نحل ير رٍز بپرسو یا نٌ؟

 خَبی؟ -
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ٌ ام فرٍ ریخت  .پَف غلیظی کشید ٍ بی نحابا چیزی تَی سین

 دیگٌ نی خَاستی چی بشٌ؟ بدتر از این؟ نیشٌ خَب باشو؟-

 .حل نیشٌ، صبر داشتٌ باش-

ٌ الی دادی کٌ سیاٍش زد، گو شد  .صدای شکستٌ شدن ظرف يا الب

 .پس بیا حلش کن ببینو-

ٌ ی دٍست ياش يزار تیکٌ شد . تنًا لیَان باقی نَندى رٍ يو پرت کرد، اٍن يو نحل بقی
کو کو حس از بدنو داشت جدا نی شد؛ ٍلی باز خَب بَد دق ٍ دلیش سر ظرف يا خالی 

ٌ ایشَن  .شد، ير چند اٍن يا يو بٌ پای بی گنايیشَن سَختن ٍ دل شیش

 .سیاٍش جان، خَايش نی کنو-

از دستی کٌ انرٍز اختیارش با خَدش نبَد، ترسیدم ٍ . تندِی نگايش نن رٍ نشَنٌ رفت
ٌ يا ٍ سفرى ای کٌ دٍرشَن پیچیدى شدى . تَی خَدم جهع شدم با پاياش خردى شیش

 .بَد رٍ يل داد

 ...سیاٍش پات -

ٌ ش رٍ « بٌ درک»جَابو یٌ  غلیظ شد ٍ با صدای تیک فندک ٍ سیگاری کٌ خَدش ٍ ری
رٍی نبل درازکش شد ٍ کتش . این رٍزيا عجب تکرار تلخی بَد. نی سَزٍند، قاطی شد

ٌ ام رٍ پر کرد. پًن زنین ينَز دٍ . خو شدم ٍ کت رٍ برداشتو، عطر شیرینش شان
ٍ نیو بَد کٌ با این عطر، احساس آشنایی نی کردم  .ناى 

 انرٍز نتَنستی کاری کنی؟ -

 :دٍد غلیظ رٍ از دينش بیرٍن داد ٍ گفت
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ٌ ی جَاب پس دادن ندارم-  .نپرس... حَصل

سیگار رٍ از بین دٍ انگشتش بیرٍن کشیدم ٍ رٍی جنازى ی بقیٌ سیگاريایی کٌ فقط 
ٍای بٌ »بلند شد ٍ صاف نشست، تَ دلو گفتو . تًشَن نَندى بَد، خانَشش کردم

 «.اخهت ٍ احسنت بٌ جرأت نن

 ...ببخشید؛ انا عصبی يستی ٍ این سیگار حالت رٍ خَب نهی کنٌ، بد تر-

 .ببخشید خانَم دکتر حَاسو نبَد-

ٌ ش شدم ٍ سرم رٍ زیر انداختو، گفتو ٌ ی طعن  :نتَج

 حاال چی نیشٌ؟-

 چی، چی نیشٌ؟-

 .نهی دٍنستو نن، بد حرف نی زدم یا حَاس سیاٍش پرت بَد

 .يهین نشکلت دیگٌ... يهین-

 .پَزخند زد ٍ باز يو صدای تیِک فندک

 نگرانی؟-

 .نگراِن خَدت... خب، آرى-

نگاى قًَى ای چشو ياش رٍ بٌ چشو يام دٍخت، یٌ نگاى کٌ نخلَطی از تعجب، درد ٍ 
 .بی حَصلگی بَد

 نگران نن؟ چرا نگران نن؟-

 :تعجبو رٍ با باال انداختن یٌ لنگٌ از ابرٍيام بٌ رخ کشیدم ٍ گفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

6 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

 کهکی از دستو برنیاد؟.... چَن خیلی داری اذیت نیشی -

نن از این . خندى ی بلندش باعخ شد انگشت يای پام، تَ الک خَدشَن جهع بشن
 .خندى ٍاقعًا نی ترسیدم؛ چَن خندى ی پر از عَارض بَد

 ارث ٍ نیراِث خفتٌ داری؟-

چرا انرٍز حرف ياش پر از نیش بَد، ٍقتی کٌ حال ٍ احَالش بٌ حد کافی زجر رٍ بٌ 
 !حداعال نی رسَند؟

 ....نٌ، انا-

ٌ دار رٍ از کشَی عسلی طرح دار سنتِی کنارم، بیرٍن کشیدم ٌ ی ننگَل  .دفترچ

 .نهی دٍنو این گرى ای باز نی کنٌ یا نٌ؛ انا از االن دیگٌ نال شهاست-

ٌ ش آشنا بَد نطهئنًا طرح جلد . باال رفتن ابرٍياش رٍ بٌ ٍضَح دیدم، این سند ٍاس
 .صَرتی سادى ش بیشتر از نن برای اٍن خاطرى داشتٌ

ٌ يای عرٍسیهَن يو دست نزدم، ير ٍقت . نیراث خفتٌ نداشتو؛ انا این بَد- بٌ يدی
 ...الزم داشتی

ٌ ی . سکَت کرد با ناباٍری، با يهَن چین چین رٍی پیشَنیش، نگايش بٌ يهَن ننگَل
ٌ ی یٌ دفترچٌ صَرتی  ٌ يایی کٌ خَدشَن ناچیز بَدن ٍ ٍقتی ٍصل آٍیزٍن بَد؛ ننگَل

 .شدى بَدن، ارزش خَدشَن ٍ اٍن دفتر قد کشیدى بَد

 چرا این  کار رٍ کردی؟ نگٌ چیزی خَاستو؟-

سرم زیر افتاد ٍ بٌ گل يای ریز ِقالی آبی کاربنی خیرى شدم، حتی این قالی يو انگار 
ٌ ی چسبیدى بًش  رٍزيای اٍل اصالت داشتنش رٍ بٌ رخو کشیدى بَد، با اٍن شناسنان
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کاش یٌ قالی شَیی دم عید دل نن رٍ خنک کنٌ . کٌ يرجا نی رفت با خَدش نی کشَند
 .ٍ اٍن کاغذ رٍ بکنٌ

 با تَام خاطرى؟-

نٌ، نخَاستی؛ انا نن تنًا کاری کٌ ازم برنی اٍند يهین بَد، نهی تَنستو يهین طَر -
 .بشینو ٍ ببینو

 .انا بابا گذاشتٌ بَد ٍاسٌ عرٍسش-

لبخند زدم، اٍن قدر تلخ کٌ دينو يو نزى ی تلخی پیدا کرد ٍ نحل یٌ اسید تَ بند بنِد 
ٌ ام، لَس . ٍجَدم نفَذ کرد ٌ ی دنیای دخترٍن نن این چیزيا رٍ نهی خَاستو، از يه

 ....شدن ٍاسٌ یٌ پدر رٍ نی خَاستو کٌ

ٌ  م رٍ گرفتو دیگٌ، خدا رحهتشَن کنٌ-  .خب نن يو يدی

ٌ ی خَدت بَد-  .نهکنٌ نتَنو برش گردٍنو، این پشتَان

ٌ َم نًر خَردى؟  ٌ ی نن خَدشٌ با اسو شَير کٌ تَی شناسنان چرا نهی دٍنست پشتَان
ٌ دار پایین آٍرد  .نهی دٍنو نن رٍ قابل ندید یا خَدش رٍ در حد سند یٌ زنین ننگَل

 .نًار کٌ نخَردی، نیرم چای بریزم برات. نن يو نخَاستو برش گردٍنی-

خانَش شدن سیگارش رٍ رٍی دیَاردیدم، برای یٌ لحظٌ دلو برای دیَار بی احساسی 
این رٍز يا با سیگارياش، نٌ بٌ جسو يای . کٌ تبدیل شدى بَد بٌ جاسیگاری، سَخت

 .بی احساس رحو نی کرد، نٌ با حرف ياش بٌ احساس آدم يا

*** 
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چشو يام نیهٌ باز شد، تَ تاریکی فقط يهینو نَندى بَد کٌ قرنزی سِر سیگار دلبری کنٌ، 
 !نٌ این کٌ سَزٍندن زیادی ينر بَد

 سیاٍش؟-

نهی دٍنستو از پشت اٍن تنًا پنجرى ی کَچیِک اتاق جدیِد ُنٌ نتریهَن . جَابی نشنیدم
َِ چی بَد تابستَن نٌ سَز داشت نٌ گذر برگ، نٌ صدای پای بارٍن کٌ بگو دل ! نح

 .باياشَن يهاينگ کردى

 نهی خَای بخَابی؟-

 .تَ بخَاب-

با سکَت، . خش تَی صداش؛ یعنی نزاحو نهی خَاست؛ یعنی دلش نات سیايی شبٌ
انا این گايی يا يو، زنان زیادی ... بٌ شَيرم زل زدم کٌ گايی غریبٌ بَد برام ٍ گايی

 .ازشَن نهی گذشت

 بٌ چی نگاى نی کنی؟ بدبخت از نزدیک ندیدی؟-

 .نگاى نگرفتو از تصَیر ناتش کٌ تَی شیشٌ افتادى بَد

 .خَدم رٍ ير رٍز تَی آینٌ نی بینو... چرا دیدم-

از جَابو جا خَرد، برای چند جانیٌ از سَسَی چراغ يای زرد خیابَِن اٍن طرف پنجرى دل 
ٌ ی نن کرد  .نفس بلندش رٍ از سینٌ بیرٍن فرستاد. کند ٍ نگاى، ارزٍنِی لبخند ٍارفت

 .باٍرم نهیشٌ باختو-

ٌ ی تخت سادى نَن تکیٌ دادم ٌ م رٍ باال کشیدم ٍ بٌ لب چٌ خَب کٌ بعضی از . نیو تن
ٌ ی نقلی ٍاجارى ای نا ٌ يا افتخار ندادن کٌ بیان تَ خَن  .ٍسیل
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 .این کٌ باختن نیست-

ٌ يا، بخاری با عطر دٍد گرفتن  .این بار خاکستريا رٍی شیاريای پنجرى نشستن ٍ شیش

ٌ ی سٌ در چًار . نن بٌ این سادگی نهی تَنو کنار بیام، این یعنی باخت- تَ این خَن
 .حس خفٌ شدن دارم

سادگی سخت نیست کٌ بخَای . پس االن بیشتر نردم این شًر دارن خفٌ نیشن-
 .بًش ببازی

 .بدبخت شیشٌ کٌ دلش نازکٌ. پَزخندش رٍی شیشٌ، تبدیل بٌ بخار دٍم شد

 .بعد از یٌ عهر راحتی، نن سخت نگیرم خَدش برام سخت نی گیرى-

 چی اذیتت نی کنٌ؟-

 .زندگِی راحتو کٌ دٍد شد رفت يَا-

 .از نَ بسازش-

ٌ ی خاص ٍ عانو-  .یعنی از زیر صفر شرٍع کردن؟ يهین طَری االن نضحک

 .درست نیشٌ. نردم يهیشٌ حرف تَ آستین دارن، تَجٌ نکن-

 !البد با اٍن تیکٌ زنینی کٌ بٌ اسهو زدی؟-

 .انشب سیاٍش زیاد از حد پَزخند رٍ چاشنی آخر حرف يای نن نی کرد

 .اٍن تنًا کاری بَد کٌ از دستو برنی اٍند-

 .بخَاب، نصِف شبٌ-

 .این یعنی حرف زدن کافیٌ، يو صحبتی با يو تا يهین جا بسٌ
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 تَ نهی خَابی؟-

 .ٍقتی نهی دٍنو فردايام قرارى چی بشٌ، خَابو نهی برى... نٌ-

 .شبت بخیر. نگٌ قبال خبر داشتی؟ سخت نگیر سیاٍش، تَکل کن بٌ خدا-

ٌ ی کَچیک کشیدى شد انشب، . جَاب شب بخیرم گَگردی بَد کٌ رٍی راى راى يای جعب
 .جَن فندکش رٍ گرفتٌ بَد

زیر ٍ رٍ نَيام رٍ جلَی آینٌ بافتو ٍ نگايو رٍی سیاٍشی بَد کٌ داشت ناشتایی يو 
 .این صبح يا از اٍن تکراريایٌ کٌ چنگی بٌ دل نهی زنٌ. دٍد بٌ ریٌ ٍ نعدى اش نی داد

 نخَابیدی؟-

 نظر خَدت چیٌ؟-

نَيایی کٌ رٍی سرم زیادی نی کرد رٍ از تَی ُبُرس بیرٍن کشیدم ٍ . تلخ تر از تلخ بَد
ٌ ای با يو ست نبَد. انداختو آشغالی کناِر نیز آرایش گردٍیی . تَ این خَنٌ يیچ ٍسیل

 .سعی کردم لبخند بزنو کٌ تلخ در تلخ نباشیو

 بریو صبحَنٌ بخَریو؟-

ٌ اش شدم ٍ نخ سیگار رٍ از بین  ٌ ای رٍشن کنٌ کٌ نن باز ناجِی ری اٍند سیگار دیگ
 .انگشت ياش کشیدم

 .بسٌ، خَايش نی کنو-

 .پَزخند غلیظش رٍی لب ياش جا خَش کرد

 .اذیت نیشی برٍ از اتاق بیرٍن-
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از دیشب تا حاال دٍدکش شدی . نن اذیت نهیشو، اٍنی کٌ اذیت نیشٌ خَِد تَیی-
 .سیاٍش جان

 .از این جاِن نزخرفت کٌ بَی ترحو نیدى نتنفرم-

 ترحو؟ اٍن يو نن؟-

ٌ ی نَيایی کٌ از نايهسانی بٌ يو نرسیدى بَد تا بافتٌ بشٌ،  سر بٌ زیر انداختو ٍ دنبال
 .بٌ بازی گرفتو

 .کسی کٌ خَدش ٍاسٌ ترحو این جاست، نهی تَنٌ ترحو کنٌ-

سر کٌ بلند کردم نگايش نیخ چشو يام بَد با يزاران حرف، حرف يایی کٌ نن 
يیچ ٍقت قدرت فًهش رٍ نداشتو ٍ باز لبخند ارزٍنی کردم، تنًا کاری کٌ از لب يام 

 .برنی اٍند

تَ يو سیگار نکش، نٌ بٌ خاطر نن، نٌ بٌ خاطر این خَنٌ . نیرم صبحانٌ رٍ آنادى کنو-
 .کٌ در ٍ دیَارش رٍ کردی جاسیگاری، بٌ خاطر خَدت

ٌ ی رايو کرد ٍ نن دیدم یٌ نخ سیگار، از خاکستر شدن جَن بٌ در  پَف غلیظش رٍ بدرق
 .برد

ٌ ی نربا رٍ رٍی اپن سنگی گذاشتو قرنزی آلبالَياش چشهک . با صدای زنگ تلفن، کاس
. گايی یٌ کاسٌ نربا يو نًربَنی بلدى کٌ بخندٍندت. نی زد، يهَن رِژ لب بچگی يانَن

ٌ ی اتصال گَشی بی سیو رٍ نی زدم، رفتو سهت یخچال کٌ سفرى ی  يهَن طَر کٌ دکه
یخچال دٍقلَ يو تَ این خَنٌ جاش نشدى بَد ٍ یٌ یخچال سادى ی . نَن رٍ دربیارم

 .نقرى ای تَی عقب رفتگی آشپزخَنٌ جاگیر شدى بَد

 سالم، بفرنایید؟-
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 .سالم بٌ رٍی نايت دخترم-

شاید . چٌ دخترم گفتن با این لحن صدا، بٌ دلو نشست ٍ نحل قند تَی دلو باز شد
 .انرٍز نی تَنست خَب باشٌ

ٌ زيرا جَنو-  خَبین؟. سالم خال

ٌ طَری؟ بدخَابت کٌ نکردم؟. نرسی عزیزدلو-  نن خَبو، تَ چ

 .گَشی رٍ با شَنٌ ٍ نصِف صَرتو نگٌ داشتو ٍ تعداد نَن يای بین سفرى رٍ چک کردم

 .نٌ بیدار شدى بَدیو، دارم صبحانٌ آنادى نی کنو. نهنَن نن يو خَبو-

 .کدبانَ شدى دخترم-

نهی دٍنستو االن . چٌ ٍاژى ی قشنگی درست نی کرد اٍن نیو نالکیت... دخترم... دخترم
 ...باید بٌ این تعریف بخندم ٍ با تعارف بگو نهنَن یا

ٌ زيرا جَابش رٍ خَدش تعبیر کرد  .سکَت شد ٍ خال

ٌ ست؟-  آقاسیاٍش خَن

يهَن نَقع صدای قیژ قیژ لَالی بستٌ شدى اٍند ٍ سیاٍش با صَرت خیس ٍ حَلٌ بٌ 
 .دٍش جلَی نن ایستاد

ٌ است-  .بلٌ خَن

ٌ رٍم بٌ يو پیچید ٍ نن حرکت لبش رٍ دیدم  .ابرٍيای سیاٍش رٍب

 کیٌ سرصبحی؟-

ٌ زيرا گفت  :سری تکَن دادم ٍ خال
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 .پس برٍ عزیزم، نزاحهت نهیشو-

 .اختیار دارین نراحهین-

 .باشٌ یٌ رٍز سر فرصت نیام با يو حرف بزنیو-

کاش جایی رٍ داشتو يهیشٌ ٍقت برام ! کدٍم فرصت؟ دقیقا کی ٍقت نی شد حرف زد؟
ٌ ی در رٍ از جا بکنو  .داشتٌ باشن ٍ نن شب ٍ رٍز با تهام بی ٍقتیش، پاشن

 .سالم برسَن عزیزم، خداحافظ-

 .بزرگیتَن، خدانگًدار-

ٌ ی قرنز رٍ فشردم ٍ بٌ اخو تَ يو کشیدى ی سیاٍش نگاى کردم  .دکه

 .خالٌ زيرا بَد، سالم رسَند-

 .تنًا جَابش یٌ سر تکَن دادن خالی بَد

 فقط يهین؟-

نَن يو کٌ یخش ٍارفتٌ بَد ٍ چای يو . نگايی بٌ سفرى انداختو، پنیر ٍ کرى ٍ نربا
پس چی کو بَد؟ البد اٍن نیز گرد تراش خَردى ی خَنٌ . بخارش بَی دارچین نی داد

 .قبلی

 چیزی کهٌ؟-

 .چاقَ رٍ دقیقا ٍسط شکو پنیر فرٍ کرد ٍ نن بًَنٌ گرفتنش رٍ فًهیدم

 لقهٌ بگیرم؟-

ٌ ام؟-  بچ
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ٌ يا نیشن- ٌ ان عین بچ  .نٌ؛ انا ٍقتی آدم يا بی حَصل

ٌ م بد برداشت کرد ٍ نن ادانٌ دادم  .اخو غلیظش یعنی از جهل

 .دل نازک نیشن-

 .پَزخندش رٍ با چایش خَرد ٍ دين نن، جای سیاٍش از تلخی خشک شد

تَ این نصیبت دٍٍم آٍردن . بیشتر حس نی کنو دارم پَست کلفت نیشو تا دل نازک-
 .یعنی پَست کلفتی

 کدٍم نصیبت؟-

 .خیلی بی خیالی خاطرى-

ٌ ی  ٌ يای نَرد عالق ٌ پیچ کردم با کرى، دٍنستن این کٌ شَيرم لقه یٌ تیکٌ پنیر بقچ
 .صبحش چیٌ، زیاد يو سخت نبَد برای نن کٌ سعی نی کردم کدبانَ باشو

 .لقهٌ رٍ گرفتو سهتش

 .نیستو-

 .نگايش بین نن ٍ لقهٌ در گردش بَد

پس این کاريات رٍ چی نعنی کنو؟ ير چند خب حق داری، ٍاسٌ تَ ينَز این خَنٌ -
 .يو بًشتٌ دیگٌ

 .آب دينو تلخ شد، چشهو پر از قطرى يای شَر نزى شد ٍ سیاٍش شقیقٌ فشرد

 .ننظَری نداشتو-

 .این حرف بی ننظَر، زیادی ننظَر داشت ٍ دست چپ نن باز گزگز نی کرد
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ٌ ای نهی بینو-  .نن بًشت رٍ تَ يیچ خَن

 :سرش باال اٍند ٍ نن ادانٌ دادم

 .بًشت برای نن حقیقِت دٍست داشتٌ شدن تَ نگاى آدم ياست-

 طعنٌ نی زنی؟-

انرٍز . نن يو چاییو رٍ با يهَن طعو تلخش خَردم، دیگٌ از حال ٍ رٍزم تلخ تر کٌ نبَد
 .داشت خَبیش با بدیش خنحی نی شد

 .نٌ اصال، ايلش نیستو-

ٌ ی درست کردى ی نن يو . صبحانٌ رٍ يو دست نخَردى جهع کردم، نحل نًار دیرٍز لقه
حرف يانَن انرٍز، رٍی . سکَت رٍ نهی خَاستو. یادگاری شد ٍاسٌ کیسٌ نَن خشک يا

خَشی نداشت ٍ نن نخَاستو تَ خَنٌ حداقل تلخ باشو ٍ سکَت ٍاسٌ خَدش ير 
 .تعبیری رٍ جَلَن بدى

ٌ يایی کٌ بٌ قَل پریا باید ایستادى  ٌ ی نقلیهَن بیرٍن اٍندم، يهَن آشپزخَن از آشپزخَن
لبخندی رٍ لبو ترکید، دلتنگی ٍسط حال ٍ . بری تَ ٍ بیای بیرٍن ٍ جای دٍر زدن نیست

 .رٍزم کو بَد فقط

َ ی خهیدى، بعد يو یٌ يال سی  ٌ ی يال ٍ آشپزخَنٌ نی شد یٌ رايرٍی کَچَل فاصل
تَ این خَنٌ خبری از پذیرایی بزرگ نبَد ٍ فقط یٌ دست نبل کَچَلَ بايانَن . نتری

ٌ جا شدى بَد، يهَن يایی کٌ رٍز اٍل با دیدنشَن یاد آدانس خرسی افتادم؛ صَرتی  جاب
ٌ ی پرنبضو رٍ کهی . بَد ٍ فانتزی ٍ ٍاسٌ نن انگار سادى بَد ٍ نًربَن با انگشتو شقیق

فشردم، البد دیٍَنٌ شدى بَدم کٌ جَن ٍ احساسات خرج اشیای بی حس ٍ حال تر از 
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رٍی نبل سٌ نفرى لو دادى بَد ٍ نن فقط پاياش رٍ نی دیدم ٍ دٍدی . خَدم نی کردم
 .کٌ از پشت نبل باال نی زد

 چیزی نهی خَری بیارم؟-

 .نٌ-

 نهیری بیهارستان؟-

 .نٌ-

ٌ رٍش رٍی نبل تک نفرى ای کٌ کنار تلَزیَن  بلند شد ٍ نشست، نن يو چرخیدم ٍ رٍب
 .سیگارش رٍ نصفٌ تَی جاسیگاری خفٌ کرد. بَد نشستو

 چرا؟ چیزی شدى؟-

ٌ قدر سَالی نی پرسی خاطرى، نکنٌ نزاحو جناب عالی نی شو تَی خَنٌ؟-  !چ

دست يای نو دار ٍ عرق کردى ام رٍ با پایین لباسو خشک کردم، خَب شد سیاٍش ندید 
ٌ ی آٍیزٍن تَ آشپزخَنٌ چیٌ؟  !کٌ باز اخطار بدى کاِر حَل

ٌ ی خَدتٌ-  .اتفاقًا ٍقتی يستی خیلی يو خَبٌ، احساس تنًایی نهی کنو. این جا خَن

 .پس برٍ خَشحال باش کٌ از تنًایی دراٍندی-

 .پَزخندی کٌ رٍی لبش ترکید، خراش شد رٍی قلبو

 انا آقای دکتر، پس نریض يات چی؟-

 .حالت بیرٍنیو اصال تابع حال درٍنیو نبَد، بازیگر خَبی بَدم انگار. لحنو نالیو بَد

 .دکتر زیادى، نن نٌ یکی دیگٌ. تَ نگران نباش-
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 .ير چی سیاٍش تلخ نی شد، نن با لبخند شیرینی پر نی کردم، نساٍی بًترى

 ...فکر نی کردم دکتر يا يو نحل ٍکیل يا قسو نی خَرن کٌ-

 .نیو خیز شد ٍ پرید ٍسط حرفو

 .قسو رٍ خیلی يا نی خَرن، نًو اینٌ کی پاش بهَنٌ-

 .خب تَ پای َقَسِهت بهَن-

ٌ ی خندى يای پرتهسخر رٍ . نٌ- نن يو رٍی اٍن يایی کٌ پاش نهی نَنن، چَن حَصل
 .ندارم

 کی نسخرى نی کنٌ؟-

ٌ ی سیگار جدید رٍ باز کرد باید نعدن این قلو يای خانهان سَزش رٍ . عَض جَابو، بست
 .پیدا نی کردم

 !سیاٍش-

 .راحتو بذار خاطرى، اگٌ ٍاقعا بَدن نن این قدر سختتٌ، پاشو گَرم رٍ گو کنو-

گفتو کٌ نٌ، بٌ يیچ ٍجٌ؛ انا نَندنت تَ خَنٌ چیزی رٍ درست نهی کنٌ، بیشتر بًو -
 .نی ریزی

 .خندى ای صَرتش رٍ پر کرد؛ انا رنگ تهسخر داشت ٍ چنگی بٌ دل نهی زد

حق يو دارن، کی . خندى يای پرستاريا ٍ صحبت يای در گَشیشَن نیرى رٍ نخو-
 !نتخصص قلب بٌ این بدبختی دیدى؟

 خَشبختی نگٌ فقط پَلٌ؟-
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ٌ ی خالی کبریت رٍ پرت کرد تَی جاسیگاری  .پَفی کشید ٍ جعب

 .حس نصیحت ندارم-

اتفاقًا االن ٍقت جابت کردن خَدتٌ، آقای دکتر بٌ خاطر یٌ اتفاق قید . نصیحت نکردم-
ٌ ی زندگیت رٍ داری نی زنی  .يه

 .براق شد تَی صَرتو

 !تَ بٌ این نیگی اتفاق؟-

 .درستٌ سختٌ؛ انا نیشٌ از اٍل شرٍع کرد. آرى، اتفاقٌ-

ٌ ام. سختهٌ از اٍل-  .با این زندگی کٌ االن دارم زیادی غریب

 .نگٌ چشٌ این زندگی؟ این زندگی نعهَلیٌ ٍ تازى خیلی يا در حسرت این زندگی ان-

 .ارزٍنی اٍن يایی کٌ نی خَانش-

دلت نیاد؟ اٍن زحهاتت خراب شد درست، حداقل تالش یٌ عهر درس خَندنت رٍ -
 .خراب نکن

 .قًقٌ سر داد از يهَن جنِس خندى ی اٍلش

ٌ جَیی ننتظر اتَبَس بهَنو، - نسخرى ست نِن دکتر پاشو با تاکسی برم یا برای صرف
 .نسخرى... خیلی نسخرى ست

 .داد آخرش، دلو رٍ آشَب کرد

 .ترجیح نیدم نرم-

 ...انا-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

19 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

 .دست از سرم بردار خاطرى، یٌ کبریت برام بیار-

 .نٌ-

 .نٌ نحکهو نگاى نیخکَبش رٍ بٌ چشو يام کشید ٍ نن لبخند زدم

ٌ قدر سیگار کشیدی-  .بسٌ ير چ

*** 

ٌ ست جای جای خَنٌ عطر سیگار گرفتٌ ٍ جای دٍش گرفتن يای يررٍزى اش،  یٌ يفت
ٌ اش رٍ غسل نیدى با دم ٍ بازدم يای تلخ ٍ داغ؛ نن يو خیر سرم تازى عرٍس سٌ  ری

ٌ  م ٌ ی این خَن ينَز فرصت نشدى بَد با خالٌ زيرا حرف بزنو، فرصت يا انگار تَ . ناي
 .ساعت يای تکراری خَابیدى بَدن ٍ نن نی ترسیدم کدبانَ بَدنو تٌ بکشٌ

ٌ يام افتاد . با حرکت سریع قدم يام سهت نیز گرِد جلَی نبل يا، چادر نهازم رٍی شَن
قیژ قیِژ گَشی سایلنت شدى  ش رٍی نیز نهکن بَد از خَاب بیدارش کنٌ ٍ نن دلو 

 .نی خَاست يهٌ جَرى نراعات حالش رٍ بکنو

نی دٍنو دٍست نداشت؛ انا این بار بٌ جای رد تهاس، رد سبز رنگ رٍی گَشی رٍ لهس 
 .انگار دلو يَای بیرٍن از این خَنٌ رٍ کردى بَد، حتی از پشت تلفن. کردم

 بلٌ، بفرنایین؟-

 يهراى دکتر صدر؟-

 .تَبیخ نی شدم حتها؛ انا جَاب صدای نازک اٍن طرف خط رٍ دادم

 ...ببخشید خَدشَن. بلٌ-

 .نًلت نداد ادانٌ بدم
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 ببخشید تهاس گرفتو ببینو نهی خَان بیان بیهارستان؟-

 چی باید نی گفتو؟. بٌ ِنن ِنن افتادم

 خانَم؟-

 .ببخشید، بلٌ گَشو با شهاست-

اٍن ندت نرخصی کٌ خَاستٌ بَدن تهَم شدى ٍ نا ٍاسٌ فردا بٌ نریض ياشَن نَبت -
 !خَاستو نطهئن بشو، قصد تهدید نرخصی کٌ ندارن؟. دادیو

 «حاال کٌ نَبت دادی زنگ زدی از چی نطهئن بشی؟»خیلی دلو نی خَاست بًش بگو 

 .نگايی بٌ سیاٍش انداختو ٍ چشو يای بازش  رٍ دیدم

 .بلٌ، نیان-

 .نتشکرم، رٍز خَش-

نکنٌ دستو رٍ . صدای بَق نهتد ٍ چشو يای گرد سیاٍش، تپش قلبو رٍ باال بردى بَد
 !بشٌ با این يیجان کَچیک؟ اصال نن چی گفتٌ بَدم؟

 اٍن گَشی ننٌ؟ با کی صحبت نی کردی؟-

 ...گفتو... یٌ خانَنی بَد، پرسید فردا نیری بیهارستان یا نٌ؟ ننو گفتو... یٌ. آرى-

دينش کٌ نیهٌ باز شد کف دست لرزٍنو رٍ جلَی صَرتش گرفتو، پیشگیری کردم از 
 .صدای بلندش کٌ قَز باال قَز نشٌ رٍی استرس بی نَقعو

 ...نی دٍنو نباید جَاب نی دادم؛ انا. خَايش نی کنو سیاٍش داد نزن، ببخشید-
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چرا دیدی بیدارم، گَشی رٍ بٌ خَدم ندادی؟ چرا گفتی . انا چی؟ بدى نن اٍن گَشی رٍ-
 نیام؟

گَشی از دستو کشیدى شد، دست رٍی دستش گذاشتو تا شهارى ای کٌ نی گرفت نیهٌ 
 .کارى بهَنٌ

 .گفتن بٌ نریض يات نَبت دادن-

 .بی خَد کردن-

 .خَايش نی کنو سیاٍش-

 !بس کن خاطرى-

 .تناژ صداش باال تر رفت ٍ این بار نٌ، نن کَتاى نهی اٍندم

این یٌ يفتٌ عادت کردی با . از صفر، از زیر صفر، يرجَری کٌ بگی شرٍعش نی کنیو-
پس بذار این ... نگٌ نهیگی این خَنٌ ير چند کَچیک باز يو برای نن بًشتٌ؟. تلخی

 .بًشت رٍ کنار تَ داشتٌ باشو نحل قبالً، نهی تَنو آب شدنت رٍ ببینو

ٌ الی تار ٍ پَد چادرم نگاى سیاٍش يو از اٍن قطرى اشک . اشک سر خَرد ٍ گو شد الب
باال اٍند ٍ نگايش دل لرزٍند برای نن، داشتو دٍست داشتن تجربٌ نی کردم بٌ قَل 

 :سکَتش فرصت شد برای نن ٍ ادانٌ دادم. خَدش از نَع سنتی

 باشٌ؟. این سادگی رٍ برات بًشت نی کنو ٍ اگٌ نتَنستو ير کار دٍست داشتی بکن-

 خدایا نیشٌ سکَتش رضایت باشٌ؟. باز يو سکَت بَد ٍ نگايی کٌ نن دزدیدم

*** 
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ٌ ياش کشیدم ٍ کت قًَى ای خَش دٍختش رٍ تَی تنش نرتب  دستو رٍ رٍی شَن
 .کردم

 .حاال چرا اخو؟ اٍن يو اٍل صبحی-

 .از آینٌ نگاى ناتش رٍ بًو دٍخت

 !با چی برم؟ این طَر آنتیک کردى بٌ نظرت ننتظر اتَبَس بهَنو؟-

 .لبخند رٍ نقاشِی لب يام کردم تا نبادا اٍن فکريای جَرٍاجَِر ذينش پشیهَنش کنٌ

 .چرا اتَبَس؟ االن زنگ نی زنو بٌ آژانس. نٌ-

ٌ اش بیرٍن داد شبیٌ آى بَد، انگار کالف افکارش زیادی بٌ يو پیچیدى  نفسی کٌ از سین
 .بَد

 .باشٌ برٍ زنگ بزن، ير چند نی ترسو با این آژانس رفتن يا يو، یٌ رٍز بشٌ نکافات-

ٌ ش رٍ فشار نرنی دادم ٍ تلفن بی سیو رٍ از کنار پاتختی برداشتو، اطهینان داشت  شَن
 .صدام

 .این طَر نهیشٌ، یعنی يیچی نهیشٌ-

ٌ ی حَاسو، رٍی سیاٍش  دٍنٌ دٍنٌ صدای شهارى يا رٍ درآٍردم رٍی تلفن بی سیو ٍ يه
 .بَد کٌ نگايش نیخ آینٌ بَد ٍ حَاسش جای دیگٌ

 بفرنایید؟-

 .سالم خستٌ نباشید، یٌ ناشین نی خَاستو-

 آدرستَن؟-
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 .خیابَن سعیدی، پالک پنج-

 .االن ناشین نیاد خدنتتَن-

 .تشکر کردم ٍ تهاس رٍ قطع

 .االن نی رسٌ-

نگايش رٍ از آینٌ گرفت، از اتاق بیرٍن رفت ٍ برای این کٌ بگٌ حرفو رٍ شنیدى کَتاى سر 
 .تکَن داد

 .سیاٍش صبر کن-

 .قرآن کَچیک رٍ بغل کردم ٍ نزدیکش ایستادم

ٌ  ت رٍ نهی فًهو، سفر کٌ نهی رم-  .این کار يهیش

نا آدم يا يهٌ نسافریو، ير صبح يو یٌ نقصد جدیدى، چٌ بًتر کٌ در پناى خدا -
 .شرٍعش کنیو

ٌ يام بلند شدم  .قرآن رٍ باال تر گرفتو ٍ رٍی پنج

 .رٍزت در پناى خدا باشٌ-

نیو نگاى طَالنیش رٍ از صَرتو گرفت ٍ رٍی قرآن جلد فیرٍزى ای بختهَن بـ ـَسٌ 
فاهلل خیر حافظا ٍ "خداحافظش، نخلَط شد با صدای بستٌ شدن دِر خَنٌ ٍ . نشَند

خدا کنٌ این شرٍع جدیدش خَب شرٍع . رٍی زبَنو جاری شد" يَ ارحو ٍ الراحهین
 .بشٌ

*** 
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ٌ تر از نن نیو سانت نیو سانت  ٌ يا خست تیک تاک ساعت داشت جَن نی کند، عقرب
ٌ جا نی شدن ٌ م انگار چند ساعت پیش . جاب نگايی بٌ پیاز نیهٌ خَرد شدى کردم، حَصل

بَدنش تَی خَنٌ انگار برام شدى بَد یٌ . با قدم يای سیاٍش از این خَنٌ دٍر شدى بَد
 ...عادت ٍ شاید يو

یٌ لیَان چای برای خَدم ریختو ٍ خَدم نفًهیدم چی شد يــ ـَس چای کردم، نِن 
 .چای نخَر این چند سالٌ

ٌ ی کَچَلَ این بَد کٌ از ير . پردى ی حریر سفید آشپزخَنٌ رٍ کنار زدم خَبِی این خَن
طرف خَرشید نی تَنست تَی خَنٌ سرک بکشٌ ٍ تَ از پشت پنجرى يای دل نازکش، 

لیَان رٍ نزدیک لبو بردم، بخارش صَرتو رٍ نَازش نی کرد ٍ نن . بیرٍن رٍ تهاشا کنی
ٌ ی خیابَن يا حس خَبی داشت، این کٌ حتی بدٍن بًَنٌ . خیرى ی بیرٍن شدم يهًه

 .آسفالت يای پیادى رٍ، نتر کنی ٍ تنًا سًو نن يهیشٌ فقط دیدن قدم يای دیگران بَد

لیَان داغ رٍ بین دٍ دستو فشردم، گرنای يَا ٍ عطر دارچین دل ٍ رٍدى م رٍ بًو 
. چای کٌ با اٍن رنگش داشت تَی بلَر دلبری نی کرد رٍ تَی سینک خالی کردم. پیچَند

خیلی از قانَن يا شکستٌ بَد، چٌ عیبی داشت نن يو انرٍز یکی رٍ بشکنو؟ شهارى يا 
رٍی صفحٌ يهرايو چشهک نی زدن ٍاسٌ یٌ خط تهاس ٍ آرٍم کردن دلو؛ انا صدای 

قدم تند کردم . باید ارادى  م رٍ ِگل نی گرفتو. زنگ در خَنٌ حرف دلو رٍ بی حاصل گذاشت
البد یکی از . سهت در ٍ از جالباسی شال بلندم رٍ کشیدم ٍ رٍی سرم انداختو

ٌ يا بَد کٌ بدٍن زدن زنگ اصلی پشت در ٍاحد ننتظر ایستادى بَد  .يهسای

ٌ زيرا-  !خال

ٌ زيرا حل شدم  .لبخندم گَش تا گَش صَرتو دٍید ٍ تَی آغَش خال

 .فقط حیف رسو نًهَن نَازی، يق يق نبَد
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 .در ساختهَن باز بَد، اٍندم باال غافلگیرت کنو. سالم بٌ رٍی نايت-

 .چٌ خَب کردین-

ٌ زيرا رٍ نی فشرد  .ينَز دست يام از دلتنگی، تنگ خال

 خَبی دخترم؟-

دلو خَاست بگو خَبو ٍ نشد ٍ زبَنو تَ دينو قفل شد، انرٍز انگار درستکار شدى بَد، 
ٌ زيرا طفلکی تَنست نفس تازى کنٌ. ٍاسٌ درٍغ نچرخٌ . دست يام سست شد ٍ خال

ٌ زيرا اٍند تَی خَنٌ ٍ در رٍ پشت سرش بست  .خال

 این سکَت یعنی چی االن؟-

جَابو یٌ لبخند بَد، از اٍن يا کٌ فقط نقاشِی رٍ لبٌ ٍ چشو يات بٌ اٍن لبخند فاتحٌ 
 .نی خَنن

 .نن نیرم چای بریزم. بفرنایین بشینین-

 !خاطرى؟-

ٌ زيرا بَد دیگٌ جای نادر، نادری کردى . لحنش تَبیخ داشت ٍ نن سر زیر انداختو، خال
 .بَد برام

 .چای بریزم نیام، چشو-

حاال کٌ فرصت اتفاق افتاى بَد، انگار درِددل يای نن تٌ کشیدى . فرار کردم با قدم يام
 .بَدن

 .خالٌ لیَاِن قدکَتاِى پایٌ بلند رٍ تَی دستش چرخَند

 .باریکال دختر، عجب رنگ ٍ عطری-
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نهی دٍنستو این تعریف از نن نیشٌ یا چای کٌ خَدش رنگ پس دادى ٍ چَب خشکی 
ير چی کٌ بَد دلو نی خَاست نن بٌ خَدم بگیرم ٍ جای تشکر ! کٌ عطردارش کردى

 .لبخند پًن لب يام کردم

 .خب تعریف کن ببینو-

 .دِر قندٍِن رٍی نیز رٍ برداشتو تا نگايو گرى خَردى نباشٌ

 چی بگو؟-

صدام اٍن قدر ضعیف بَد کٌ دلو بٌ حال خَدم سَخت، انگار قَی بَدن تَی نن خشک 
 .نن کٌ کلی حرف داشتو بگو، کلی نگفتنی. شدى بَد

 آقاسیاٍش حالش خَبٌ؟-

 ...خَبٌ؛ یعنی بد نیست، یعنی نی دٍنین-

 .نهی دٍنستو چی باید بگو کٌ تَ یٌ کلهٌ جا بشٌ ٍ نن يی نعنیش نکنو

 .خاطرى نن رٍ نگاى کن-

اشک يا از زندانشَن بیرٍن اٍندن ٍ . سرم کٌ باال اٍند نگايو يو بٌ بغض نشست
ٌ يام  .نشستن بٌ انتظاِر سرسرى بازی رٍ گَن

 دختِر قَی نن چی شدى؟ چرا این جَری شدی؟! خاطرى-

 نیشٌ کنارتَن بشینو؟-

ٌ زيرا نبَد؛ انا بًانٌ ٍاسٌ بغل کردن ٍ بغل شدن کٌ بَد تَ آغَش . جَاب حرف خال
ٌ زيرا تَی سکَت نازم رٍ  ٌ زيرا کٌ جا گرفتو پلک زدم ٍ دیدم تار شد ٍ دست خال خال

 .نی کشید
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َ يا رٍ شلختٌ بافتی-  .باز کٌ این ن

ٌ زيرا آرٍم گرفتٌ بَدم ٍ نی دٍنستو این یٌ شَخیٌ تا اشک يام رٍ بند  از نَازش يای خال
 .بیارى

 .االن شلختٌ شدن ٍگرنٌ خَب بَدن-

بٌ لب چیدن نن خندید، انرٍز يــ ـَس بچٌ شدن کردى بَدم ٍ دلو تنگ قدیو يای نٌ 
 .نگايو بٌ فنجَن چای دست نخَردى افتاد ٍ ٍای بٌ نن. چندان دٍر

 .نیرم عَضش کنو. چاییتَن سرد شد-

 .دست ُپر چرٍکش رٍی پام نشست

ٍقت ٍاسٌ چای خَردن يهیشٌ يست، چای رٍ باید با دل خَش . نٌ، بشین حرف دارم-
 .خَرد

ٌ زيرا ادانٌ داد  :نن لب زیر دندٍن کشیدم ٍ خال

 .نی دٍنی کٌ اٍل از يهٌ نخالف ازدٍاجت نن بَدم-

 .ساکت بَدم ٍ خاطرى يا شرٍع بٌ جلَن دادن کردن، خَب یادم بَد

خاطرى جان، . سیاٍش برای تَ یٌ شَيرى، پس قابل احترانٌ. انا حاال این اتفاق افتادى-
عزیزم نی دٍنو سختتٌ، ينَز دٍ ناى يو از زندگیت نگذشتٌ غرق نشکالت شدی؛ انا 

 .تَ باید ستَن باشی شَيرت فرٍ نریزى. اتفاقٌ

 ...انا-

درستٌ نیگن نرد ستَن اصلِی یٌ زندگیٌ؛ انا زن پایٌ اصلی ... انا ندارى دخترجَن-
 .دیدى نهیشٌ، بٌ چشو نهیاد؛ ٍلی باید نحکو بهَنٌ. يهَن ستَنٌ
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دست يام فشردى شد ٍ حرف دلو رٍ زبَنو جاری شد، قبل از این کٌ باز بغض . دلو ریخت
 .بشٌ ٍ خفٌ بهَنٌ کنج گلَم

ٌ ی اصلی یٌ زندگی باشو، نن نهی تَنو-  .بٌ نن نهیاد پای

ٌ ای-  .خاطرى ی نن قَی بَد ٍ يست، تَ االن خانَم این خَن

 .ينَز نهی تَنو باٍر کنو -

 چرا؟ حرفی زدى؟ چیزی گفتٌ کٌ بٌ خَدت يو شک کردی؟-

يهَن عادت کردن بٌ . يهٌ چیز یٌ ٍاقعیت نعهَلیٌ، يهَن ازدٍاج سنتی... نٌ، نٌ اصال-
 ....يو ٍ فقط نن شک دارم کٌ سیاٍش

 چرا بًو نهیگی؟ غریبٌ شدم؟. یٌ چیزی يست خاطرى-

ٌ تر از غریبٌ، االن . باٍرکنین این جَری نیست، فقط حس نی کنو نن عَض شدم. نٌ- غریب
ٌ زيرا نن نهی دٍنو االن باید چی کار کنو، فقط دارم سعی نی کنو . خَدنو با خَدم خال

 .خَب باشو کٌ تلخیش با خندى يای نن خنحی بشٌ

کیَان يهیشٌ . تَ بًترین کار رٍ داری نی کنی عزیزم، فقط کافیٌ خاطرى بهَنی، يهین -
 .نیگٌ خاطرى اگٌ خاطرى باشٌ، يیچ ٍقت آدم از کنارش بَدن خستٌ نهیشٌ

ٌ ش شد دلتنگی  .لبخند، اٍل رٍ لب پایینو جا خَش کرد ٍ بقی

 حالشَن خَبٌ؟-

خَبٌ، جهع نبندش، نی دٍنی کٌ بفًهٌ شاکی نیشٌ؛ بٌ قَل خَدش خَاير برادر کٌ  -
 .باشی، حتی اسهی ضهیر جهع ٍاسٌ نکالهٌ بٌ کار نهیاد، باید راحت باشی

 .با این يهٌ بی نعرفتِی نن ٍ بی خبریو ازش، چٌ برادر بَدنش بٌ دلو چسبید
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 .نی دٍنو بی نعرفت شدم. چشو، سالم نن رٍ بًش برسَنین-

 .آرى، خَدش يو گفت-

 .خجالت زدى نگاى بٌ گل يای قالی کردم

 .شرنندى م-

این رٍ گفتو کٌ خاطرى باشی، این جَری خَدت نی دٍنی باید چی کار . دشهنت شرنندى-
 .کنی

 .چشو-

 «نهکنٌ یٌ رٍزی تَی خاطرش، خاطرى بشو؟»قبَل کردم ٍ تَ دلو ادانٌ دادم 

*** 

ٌ زيرا این جا بَد-  .انرٍز خال

سرش رٍ از پشتی نبل بلند کرد ٍ نگايش رٍ انتداد داد تا بٌ نن رسید کٌ داشتو سینی 
 . با فنجَن خالی چای جلَش رٍ برنی داشتو

 خب؟-

 .سالم رسَند-

 .دست ياش رٍ بًو گرى کرد ٍ چشو ياش تنگ ٍ باریک شد

 فقط يهین؟-

 اٍندى بَد دیدنو، اشکالی دارى؟. آرى خب-

 ...نٌ، فقط فکر کردم-
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سکَت کرد ٍ نن راى رٍ نرفتٌ، نکخ کردم ٍ تَ چشو ياش نگاى کردم، حس خَبی 
 .نداشت

 یعنی نیَندى بَد دنبالت کٌ بری؟-

 .ابرٍيام بی اختیار باال پرید ٍ پلک يام کش اٍند

 !کجا؟! برم؟-

بلند شد ٍ دست تَی جیب شلَار راحتیش فرٍ کرد؛ نحال خَاست بگٌ حرفش زیادی 
 .نعهَلیٌ، در صَرتی کٌ نبَد

 ...اٍندن کٌ... گفتو حاال کٌ شايزادى ی سَار بر اسب سفید، از اسبش افتادى-

ٌ طَر باید کنج دلو جهع نی کردم کٌ بغض نشٌ؟ کٌ بتَنو بخندم  این يهٌ طعنٌ رٍ چ
 راحت؟

 .اگٌ بخَای نی تَنی از این زندگی بری-

 .خَايش نی کنو! سیاٍش-

 .صدام لرزید، دلو لرزید

ٌ ی زندگی ننی درست انا نٌ بٌ خاطر اسب سفیدت؛ بلکٌ بٌ خاطر - تَ شايزادى ی قص
ٌ م، شدی شَيرم؛ تنًا کسی کٌ نسبتش با نن درٍغ نیست ٌ ی دیگ  .خَدت کٌ شدی نیه

 .حرف آخرم، نحل يهَن گَگرد سر کبریت بَد؛ کشیدى شد ٍ دلو رٍ بٌ آتیش کشید

 :نگايش افتاد بٌ اشک يای بی اختیارم ٍ نن ترحو از نگايش نهی خَاستو، گفتو

 . اگٌ تَ بخَای برم، بححش جداست-
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 حرف رٍز اٍلو یادت رفتٌ؟-

گفتی تَ شادی ٍ غو بايهیو، شریک زندگی يهیو؛ گفتی یٌ زندگی . نٌ، خَب یادنٌ-
ٌ يا؛ ٍلی کنار يو يهیشٌ  .نعهَلی نٌ نحل قص

ٌ ش بیرٍن داد  .نفسش رٍ از سین

 .اٍن زندگِی نعهَلی سخت شدى -

 .آسَن نی گیریهش-

 :لبخند زدم ٍ ادانٌ دادم

 .نی نَنو، يستو تا خستٌ نشی-

ٌ ی ابرٍش باال رفت ٍ نن راى نیهٌ رفتٌ تا آشپزخَنٌ رٍ رفتو  .نیه

 با یٌ چای دیگٌ نَافقی؟-

 . نٌ نهی خَرم-

صدای بلندش يو زنان شد با فنجَنی کٌ نن تَی سینک گذاشتو ٍ لرزش دستی کٌ با 
ٌ يای کابینت آرٍم کردم  .فشار بٌ لب

*** 

قدم يام رٍ آيستٌ برداشتو رٍی کف سرانیکی، حسابی خلَت بَد ٍ نن نگايو رٍ رٍی 
دلشَرى داشتو ٍ بَی الکل ٍ . تابلَيا چرخَندم تا نطهئن بشو بخش رٍ درست رفتو

حاال الزم بَد این جَری سرانیک يا . نَاد ضدعفَنی کنندى داشت حالو رٍ بدتر نی کرد
 برق بزنن؟

 !بٌ بٌ خانَم بانعرفت-
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 .صدای آشنا، ٍسط دلشَرى ٍ استرس، بزرگترین دلگرنی شد برام

 !آقا کیَان-

 .اخو تَ يو پیچَند ٍ نن اصالح کردم، با یٌ نفس بلند ٍ با یٌ حس آشنا

 سالم کیَان، خَبی؟-

لبخندش تَی دلو قند ذٍب کرد، شیرینیش فشارم رٍ باال برد ٍ استرس نجبَر شد 
 .خَدش رٍ جهع ٍ جَر کنٌ

 ...علیک سالم، ير چند قًرم؛ ٍلی-

چٌ دلو تنگش بَد ٍ خَدم خبر . قًقٌ سرداد. نکخ کرد ٍ نن چًرى م رٍ نظلَم کردم
 .نداشتو

ٌ طَری بانعرفت؟-  خَبو، تَ چ

 . االن کٌ دیدنت خیلی خَبو، دلتنگت بَدم-

 .بلٌ، نگٌ دل خَدت تنگ بشٌ ٍگرنٌ دل نن کٌ دل نیست-

 .نن نعذرت-

 .دٍ دستش رٍ باالی سرش برد ٍ تکَن داد

 .باشٌ، نن يو کٌ گَش يام نخهلی -

 .ِا کیَان، بالنسبتت -

 ...چٌ خبر؟ راى گو کردی-

 .ساعت نچِی رٍی دستش رٍ چرخَند ٍ ابرٍياش باال رفت
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 !تَ این جا؟! خاطرى؟ چیزی شدى؟ این ساعت. اٍن يو دٍازدى شب-

 .استرس باز پًن دلو شد، کاش نی شد این قدر نیاد ٍ برى. سبد تَی دستو نحکو تر شد

 ...چیزی نیست، فقط. نٌ-

سرش رٍ تَی صَرتو خو کرد ٍ بٌ چشو يام نگايی کرد ٍ نن نگايو بٌ انعکاس 
 .تصَیرش رٍی سرانیک يا بَد

 .اٍندم سیاٍش رٍ ببینو-

 .پس بگَ دل تنگ نن نبَدى، بانَ ٍاسٌ شَير اٍندى ٍ این دیدن بٌ افتخار نا نیست-

 بٌ نظرت کار بدی کردم ؟برگردم تا نن رٍ ندیدى؟. ِا کیَان اذیتو نکن-

ير چند بیرٍن اٍندنت این ساعت اصال درست نیست؛ ٍلی ... استرست نن رٍ کشتٌ-
سیاٍش االن دارى بٌ نریض ياش نی رسٌ، با نن . خب دیگٌ خاطرى ای، عجیب ٍ غریبی

 .بیا

 .پشت سرش قدم برداشتو، چرخید سهتو ٍ دٍ قدم عقب عقب رفت

 .افتخار بدین يو قدم بشیو بانَ، بعد از این يهٌ ندت ندیدنتَن کو لطفی نی کنین-

استرس رٍ صَرتو ناسید، خندى تا چشو يام يو رسَخ کرد ٍ تَی دلو با کیَان حرف 
نی دٍنو، . کاش برادر ٍاقعی بَدی، ٍسط نًربَنیت بغل کردنت رٍ کو دارم کیَان»زدم 

 «.نی دٍنو بی نعرفِت عالهو

 .قدم يام رٍ تند کردم ٍ يهاينگ شدم با کیَانی کٌ داشت بٌ دستو سرک نی کشید

 تغذیٌ آٍردی براش؟-

 .نشد پرصدا نخندم... نشد
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آی خانَم يیس، چٌ خبرى؟ بٌ اٍن دختر کَچَلَ رٍ دیَار نگاى کن، از تَ بیشتر -
 .نی دٍنٌ

لب پایینو رٍ گیر دندٍن يام انداختو ٍ بٌ تابلَیی کٌ اشارى کرد نگاى کردم، اٍن قدر 
 .کَچیک بَد کٌ رٍی دیَار سفید با دٍری آبی، گو بَد

 خب تقصیر تَ بَد، نگٌ خَدتو از اٍن ٍقت نهی خندیدی؟-

 . یٌ ابرٍ تابَند برام

دیگٌ حاال نن نقصر شدم؟ تازى نن بخندم این جا سرپرستارم، کسی حق ندارى بًو بگٌ -
 .باالی چشهت ابرٍئٌ

 .کهی لحنو لَس شد ٍ کیَان رٍ از ٍسط دلتنگی يای دلو تَنستو بکشو بیرٍن

 !نگٌ بٌ نن کسی حق دارى بگٌ؟-

نیو دایرى ی سنگ نرنری کٌ بًش رسیدى بَدیو رٍ دٍر زد ٍ رٍی صندلی يای نخصَص 
 .استیشن پرستاری نشست

 نٌ بابا، سپِر بال گیرت کردى؟-

 .دیگٌ، دیگٌ-

 .نًربَنی چشو يام رٍ فداش کردم کٌ سر تکَن داد

 .بیا بشین این جا-

ٌ رٍش نشستو، گردٍن بَد ٍ حس  از کنار استیشن پرستاری گذشتو ٍ صندلی رٍب
کیَان نًِر رٍی استانپ رٍ برداشت ٍ رٍی یٌ پرٍندى . ریاست طلبی آدم رٍ بر نی داشت
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ٌ ياش داشت، نگاى کردم کاش . کَبید ٍ نن بٌ اٍن يهٌ پرٍندى کٌ قصٌ تلخی رٍ برگ
ٌ ی نریض يا زٍد خَب بشٌ  .حال يه

 چٌ خلَتٌ؟-

 .سرش رٍ از رٍی پرٍندى بلند کرد

ٌ  يا خانَم؛ انتظار داشتی نصفٌ شب بندری براشَن پخش کنیو شلَغ بشٌ؟-  بخش قلب

 .خندى ی پر صدام رٍ سریع جهع کردم

ٌ ای نیست؟-  ننظَرم اینٌ تَ تنًایی؟ يیچ پرستار دیگ

 از بخش آنارگیری پرستاران تشریف آٍردین شها؟-

 . کیَان این قدر نن رٍ نخندٍن-

 .چرا نگٌ بدى؟ اتفاقًا بخند، سیاٍش بیاد تقارن پیدا نی کنی نیری تَ فاز گریٌ-

اٍندم باز يو بخندم ٍلی نشد ٍ دست يام رٍ گرى کردم تَی يو تا نلرزى ٍ این از چشو 
 .کیَان دٍر نهَند

ٌ م یادم رفتٌ -  .چتٌ خاطرى؟ کو پیدا شدی، فکر نکن نی خندم بايات گل

 .حق داری خیلی بد شدم نی دٍنو! يیچی نیست؛ یعنی چی بگو-

خَدکار دستش رٍ رٍی پرٍندى يا انداخت ٍ رٍی صندلی چرخید ٍ نستقیو زل زد تَ 
ٌ ی حسابی لبخند نًربَنی نًهَنو . چشو يام، ننو داشتو آنادى نی شدم ٍاسٌ یٌ گری

 .کرد، از يهَن لبخنديای خاص برادرانٌ

 نگفتی اٍن سبد چیٌ؟-
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ٌ ی  بحخ رٍ عَض کردى بَد ٍ کاش نی شد بًش بگو خیلی دٍستت دارم، بیشتر از يه
 .بغضو رٍ قَرت دادم تا بٌ ٍقتش حرف بزنیو ٍ نن آبغَرى بگیرم. خَايريای دنیا

 ...گفت نًار نخَردى، نن يو. چای ٍ شام-

 .چشو گرد کرد ٍ لب ياش رٍ کشید تَی دينش

 ...بابا شَيرذلیل-

 کیَان تَ نیگی ناراحت نیشٌ؟ نی خَای برم؟-

 .خندى ش گرفتٌ بَد، نشخص بَد

 ...بی خَد کنٌ ناراحت بشٌ-

 کی بی خَد کنٌ؟-

قلبو ریخت، گايی لحن ٍ تن یٌ صدا خَدش اٍن قدر آشنایی  بًت نیدى کٌ نخَای سر 
 .بچرخَنی ٍ از چشو يات استفادى کنی

 .بفرنا، حالل زادى اٍند-

ٌ ی شالو  از رٍی صندلی بلند شدم؛ انا جرأت سر بلند کردن نداشتو ٍ دستو رٍ بند لب
 .تَ این نَقعیت چشو تَ چشو شدن نجازاتٌ برام. کردم

 . سالم، خستٌ نباشی-

 .جَابی از سیاٍش نشنیدم ٍ ينَز نهی خَاستو سر بلند کنو ٍ ببینهش

 .خانَم دکتر نًدٍی نعرفی نی کنو، این يو خاطرى؛ خانَِم آقای دکتر-
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بٌ . با این حرف کیَان سرم رٍ بلند کردم، دیدى يام انگار نٌ داشت کٌ سیاٍش رٍ نبینو
 .خانَم کنارش نگاى کردم

 .سالم-

لبخند نًربَنی زد ٍ نن فکر کردم شاید پرستار جٍَنی کنارشٌ؛ انا این طَر نبَد ٍ یٌ 
 .خانَم جاافتادى بَد کٌ گَشی دٍر گردنش داشت

 .سالم بٌ رٍی نايت، خَشحالو نی بینهت-

 .جَاب نحبت با نحبت بَد، با يهَن چاشنی لبخند

 .نهنَنو، يهچنین-

گهَنو سیاٍش تَ نعذٍریت بدی نَندى بَد کٌ سکَت کردى بَد ٍ اعتراضش سهتو 
ٌ م گذاشت ٍ يو زنان . نشَنٌ نرفت خانَم نًدٍی سهتو اٍند ٍ دست رٍی شَن

ٌ جا کرد  .پرٍندى يای رٍی استیشن رٍ جاب

 از آشنایی بايات خَشحال شدم، خاطرى جان درستٌ؟ -

 .نن يو خَشحال شدم از دیدنتَن... بلٌ -

 .یٌ پرٍندى رٍ از بین پرٍندى يا کشید بیرٍن ٍ این بار نگايش بٌ خَدم بَد

نن باید بٌ اتاق یکی از نریض يا برم، ... خب چرا ایستادی؟ بشین. قربَنت عزیزم-
ٌ ی تعریفی کیَان ٍ يهسر عزیز دکتر صدر رٍ قشنگ  ٍگرنٌ نی نَندم ٍ این دردٍن

 .نی دیدم
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دستی کٌ ! کیَان لبخند زد ٍ نن زیر چشهی نگايش کردم، از نن تعریف کردى بَد؟
ٌ ی خانَم دکتر نًدٍی  سیاٍش بٌ نَياش کشید باعخ شد بٌ لنگیدِن قسهت دٍم جهل

 .فکر کنو

ٌ تَن-  .خب فعال، با اجازى ی يه

 .دٍبارى یٌ ننحنی نًربَن رٍی صَرتو کشیدم

 .خدانگًدار-

ٌ ی خانَم نًدٍی  ٌ ی جَاب خداحافظی تکَن داد ٍ نن قدم يای رفت سرش رٍ بٌ نشَن
رٍ شهردم ٍ ننتظر سیاٍش شدم، فقط خدا کنٌ بٌ اٍن دختر کَچَلَ رٍی دیَار با اٍن 

 .انگشتش تَجٌ کنٌ

 تَ این جا چی کار نی کنی؟-

لبخند چاک دادم رٍی لب يام؛ . لحنش دٍستانٌ نبَد؛ انا حداقل تن صداش نعهَلی بَد
 .البتٌ کهی نخلَط با تظاير بَد، چَن کَبش قلبو شرٍع شدى بَد

 ...اٍندم ببینهت ٍ-

 .نًلت نداد ٍاسٌ ادانٌ

 این ٍقت شب اٍندی نن رٍ ببینی؟-

 .تن صداش رفتٌ رفتٌ باالتر نی رفت ٍ نن نباید یادم نی رفت چرا این جام

 .اخو تَ يو نکش ٍاسٌ خَاير نن-

 .کیَان لطفًا ساعت رٍ ببین-
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اٍن چای تَ حلقت گیر . ساعت رٍ دیدم، حیف خَبی ای کٌ خَايرم درحقت نی کنٌ-
 .کنٌ، خستگی رٍ چند برابر بندازى تَ جَنت

ٌ ش نی کَبید خندیدم ٍ این  بٌ نفرین کردن کیَان ٍ نشتی کٌ عین زن يا تَ سین
 .سرآغاز دٍبارى ی جرأت بَد برام

 .چای با دارچین دم کردم برات آٍردم ٍ شام. گفتی نًار نخَردی، شب يو سرت شلَغٌ-

قیافٌ پرتعجبش کهی خندى دار بَد ٍ کیَان جای نن يو قًقٌ سرداد؛ خَبٌ بٌ نن اخطار 
 .نی داد ٍ خَدش ايل نراعات نبَد آقای سرپرستار

 اٍندی پیک نیک؟ خاطرى این چٌ کاریٌ؟-

 .اخو يای دريهش يو یٌ اخطار بَد برای نن، يو یٌ ساکت شَی غلیظ ٍاسٌ کیَان

 .نٌ پیک نیک نیَندم، اٍندم دیدن شَيرم بًش خستٌ نباشید بگو-

 .پَف غلیظی کشید

پَف پَف نکن برای نن، بیا این بار ٍ بندیل خانَنت رٍ بردار ببر اتاقت، آبرٍ برام -
 .نذاشتٌ

 !کیَان-

چشهکی . کیَان رٍ اٍن قدر غلیظ گفتو کٌ لب بین دندٍن ياش کشید تا بلند نخندى
ٌ م کرد  .حَال

شَخی کردم بابا، حیف نی ترسو حناق بگیرم ٍگرنٌ عهرًا نی ذاشتو چیزی نصیب این -
 .بشٌ
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ٌ ش با گَشٌ چشو بًش اشارى نی کرد ٍ  ننظَر از این يهَن سیاٍش بَد کٌ با آخر جهل
 .سیاٍش اخو تَ يو کشیدى ش رٍ غلظت داد

 ...اٍالً این بٌ درخت نیگن، جانیا خَبٌ خَدت نیگی-

 .کیَان نًلت ادانٌ بٌ سیاٍش نداد ٍ سبد رٍ بٌ دستش داد

شها برین، نن يو سرم خلَت شد نیام . کالس درس ٍ ٍل کن آقای دکتر، چای یخ کرد-
 .قربَن خَايرم برم. یٌ خستگی در کنو

ٌ ش رٍ بٌ کیَانی  خندى م رٍ نیَندى جهع کردم ٍ سیاٍش یٌ چپ چپ بٌ نن رفت ٍ ادان
ٍ ی پر شیطنت نی اٍند  .کٌ ٍاسٌ نن چشو ٍ ابر

 !کار درستی نکردی-

اتاق کارش رٍ ٍاسٌ اٍلین بار از نظر گذرٍندم، صندلی بزرگ ٍ گردٍنش دقیقا جلَی 
ٌ رٍش کٌ پر از پرٍندى يای رنگی ٍ دستگاى فشارخَن ٍ کلی  پنجرى بَد؛ با یٌ نیز بزرگ رٍب

ٌ ی دیگٌ بَد ٌ رٍی نیزش يو دٍ صندلی چرنی نشکی کٌ نخصَص نریض . ٍسیل رٍب
 .بَد

 .ببخشید، فکر کردم کار خَبیٌ، اگٌ ناراحتت کردم باز يو نعذرت نی خَام-

از پنجرى اتاقش بٌ حیاط بیهارستان نگاى نی کرد، ينَز تابستَن داشت قدم نی زد تَ 
 .این شًر؛ انا آخرین قدم ياش رٍ

 اسو این کاريات رٍ بذارم ترحو؟-

 .براق شدم ٍ فالکس کَچیک رٍ رٍی نیزش گذاشتو

 !نٌ، این چٌ حرفیٌ؟-
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 ...آخٌ از این کاريا نهی کردی، بعد حاال تَ این نَقعیت-

 .با قدم يای آرٍنی سهتش رفتو ٍ نًربَن ترین نگايو رٍ ارزٍنیش کردم

 .نن بابت اٍن قبل يا نعذرت نی خَام-

ٌ طَر؟-  چ

ٌ ای کٌ با بخار عطر دارچین گرفتو سهتش  .جَابش یٌ لبخند بَد ٍ لیَان شیش

 خاطرى؟-

ٌ ی تابستَن داشتن ٍ يَای شب ياش عالی  از پنجرى بٌ حیاطی کٌ درخت ياش سای
 .بَد، نگاى کردم

 شب يای بیهارستان سختت نیست؟-

 !جَاب سَالو با سَال؟ اٍن يو حاال؟ بعد از این ندت زندگی زیر یٌ سقف-

اٍن سَالو ير . بٌ چشو ياش نگاى کردم، نگايو گايی اٍن قدر نی تَنست تسلیو کنٌ
چند بی خَد؛ انا قصدش تغییر نسیر بححهَن بَد ٍ سیاٍش ترجیح داد جَابش رٍ بدى 

 .بعد از این يهٌ ٍقت

 .عادت کردم-

 .اتاقت قشنگٌ آقای دکتر-

ٌ ياش کشید ٍ جَاب نن این بار يهَن سکَت يهیشگی بَد،  عطر دارچین رٍ بٌ ری
 .انشب باالخرى کهی ارادى بٌ خرج دادى بَدم. ٍقتی ازش تعریف نی کردم

*** 
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ٌ ی جاکفشی کنارش از خَب بَدن لباس يام نطهئن  ٌ ی باز شدن رٍ فشردم ٍ تَ آین دکه
 .شدم

 کی بَد خاطرى؟-

 .دلو رفت بگو نانان؛ انا ضهیر کاربردی آخرش این نانان رٍ نختص سیاٍش نی کرد

 !نانانتَن-

از رٍی نبل بلند شد ٍ نن در ٍاحد رٍ باز کردم ٍ کهی عقب کشیدم تا سیاٍش برى 
 .استقبال نانانش

 .سالم نانانو-

 «!خاطرى تَ ٍحسادت؟»بٌ آغَش کشیدى شدِن سیاٍش رٍ دیدم، بٌ خَدم اخطار دادم 

 راى گو کردی نانان، از این ٍرا؟-

 .ٍهلل دیدم شها بی نعرفتین، گفتو نن بیام-

دیدم، تَ يو رفتِن اخو يای سیاٍش رٍ ٍ نن نًلتش ندادم دفاع کنٌ، از بی نعرفت 
 .نبَدنش

 .خیلی خَش اٍندین. سالم-

 .سالم خاطرى جان، نهنَن-

یٌ بـ ـَسـ رٍ يَا نصیبو شد ٍ دلو يی يشدار نی داد ٍ خاطرى خاطرى نی کرد کٌ نبادا 
 .فکريای بد بکنٌ

 خَبین؟-
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 .از احَالپرسی يای شها-

 .يیچ ٍقت یاد نداشتو جَاب طعنٌ بدم، چٌ برسٌ جَاِب یٌ بزرگ تر

لبخند ظايری زدم ٍ سیاٍش دست پشت نانانش گذاشت کٌ چادر افتادى رٍ 
ٌ ياش رٍ جهع ٍ جَر نی کرد  .شَن

ٌ گذاری زیادى نادر نن، بریو بشینیو-  .ٍقت ٍاسٌ گل

با رفتنشَن سهت نبل يا، نن يو یٌ با اجازى گفتو ٍ رفتو سهت آشپزخَنٌ، االن اٍن 
ٌ زيرا نی گفت باید بٌ چشو نی اٍند صدای گلٌ نانان سیاٍش . کدبانَیی بَدنی کٌ خال

 .ينَز نی اٍند

 .یٌ ٍقت نگی تَ این شًر یٌ نادری يو دارم-

 . نن کٌ ير رٍز احَال پرستَن يستو-

 .بلٌ اٍن يو تلفنی-

 .خَدتَن کٌ نی دٍنین چرا نهیام-

ٌ ی  در کابینت رٍ آرٍم بستو، خَدم يو برام جای سَال بَد کٌ چرا این ندت خَن
 .نانانش رفتن قدغن شدى بَد

 . نن کٌ نیگو اشتباى نی کنی-

 اشتباى؟ چند بار باید زنگ نی زدم نانان نن؟-

 .بٌ ير حال اٍن يا يو گرفتارن-

 .کهی ٍاسٌ آبجَش ریختن سر لیَان يا نکخ کردم
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نن ازشَن پَل نخَاستو کٌ گرفتار باشن یا نباشن، اگٌ یٌ بار عَض بیرٍن بَدن يای -
درٍغی گَشیشَن رٍ جَاب نی دادن نی فًهیدن برادر بزرگشَن قصد احَال پرسی دارى 

 .نٌ بیشتر

ٌ ای نباش پسرم-  .کین

ٌ ای؟ خندى دارى- خَدتَن يو نی دٍنین نهیام اٍن جا تا ستارى خانَنتَن از فرط . نن؟ کین
گرفتاری نجبَر نشٌ تهام شب رٍ بیرٍن باشٌ، تا آقا سًیل ٍ ساجد حداقل تشریف 

 کدٍم کینٌ؟. نبارکشَن رٍ بیارن

ترسیدم چای يا سرد بشٌ ٍ از کدبانَ بَدنو کنٌ، ٍاسٌ يهین سینی رٍ بٌ دست گرفتو ٍ 
. کهی صدای پام رٍ رٍی سرانیک يای کف آشپزخَنٌ بلند تر کردم تا اعالم حضَر کنو

دیدم دين باز نانانش ٍاسٌ جَاب، با دیدن نن بستٌ شد ٍ برای سیاٍش چشو ٍ ابرٍ 
غریبٌ بَدم، خَدم نی دٍنستو، دیگٌ چشو ٍ ابرٍ نداشت تا دلو رٍ بیشتر . اٍند

 .سینی رٍ رٍی نیز گذاشتو. بسَزٍنٌ

 .بفرنایید-

 .از زیر ذرى بین نادرشَيرانٌ رد شدم ٍ رٍی نبل کنار سیاٍش نشستو

 .دستت درد نکنٌ-

 .نَش جان-

نگاى سیاٍش رٍی جعبٌ سیگارش بَد، قبل از این کٌ دست جلَ ببرى برداشتهش ٍ کنار 
ٌ  . خَدم گذاشتو نگايش با دستو باال اٍند ٍ رٍی نن با اخو کَچیکی نَند، لبخندی ب

سکَت . رٍش پاشیدم ٍ اٍن تا تًش رٍ خَند کٌ اخهش رٍ بیشتر کرد؛ انا چیزی نگفت
نی دٍنستو نن باید برم تا اخو از . نسخرى ای شدى بَد فقط ٍاسٌ خَردن یٌ لیَان چای
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. رٍ صَرت این نادر ٍ پسر برى؛ چَن حتها باالخرى یکی قانع نی شد؛ انا بعد از رفتن نن
ٌ بلند رٍ بین دٍ دستو گرفتو ٍ قید خَردن تٌ چاییو رٍ زدم  .لیَان پای

 .شام رٍ پیش نا بهَنین-

ٌ ی حرفو رٍ گرفت  .تعارف زدم ٍ بًَنٌ جَر کردم ٍاسٌ آشپزخَنٌ رفتن کٌ سیاٍش دنبال

ٌ ی نا، پس شام رٍ با نا - خاطرى راست نیگٌ، بعِد عهری افتخار دادین اٍندین خَن
 .باشین

 .یٌ چپ چپ ریز از این طعنٌ، نصیب سیاٍش شد

 .نٌ باید برم نزاحهتَن نهیشو-

ٌ زيرا نعلهو بَد ٍ نن تلخ بَدن ازش یاد نگرفتٌ بَدم، طرح صَرتو يهَن لبخند  خال
 .سادى شد ٍ لحنو صهیهی

 .این چٌ حرفیٌ، خَشحال نیشیو بهَنید-

 .ٍسط چای خَردن یٌ سر تکَن دادن ٍ نن نحبت حسابش کردم

 .پس نن نیرم شام رٍ آنادى کنو-

 .فنجَن خالی از چای، سینی رٍ پر کرد ٍ حاال ٍقت رفتن بَد

 .اذیت نکن خَدت رٍ، یٌ غذای سردستی يو خَبٌ-

 .سینی رٍ از رٍی نیز برداشتو

 يیچ اذیتی نیست، یٌ چای دیگٌ بریزم؟-
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ٌ ی این خانَادى یا عادت داشتن بلٌ ٍ نٌ رٍ فقط با حرکت سر بگن یا نن استحنا  يه
ٌ ی سیگار رٍ يو از رٍی نبل ! بَدم ٍاسٌ جَاب گرفتن قبل از رفتن خو شدم ٍ جعب

برداشتو، فَقش این بَد کٌ آخر شب یکو غر نی زد؛ انا این بًتر از این بَد کٌ تَ اٍج 
ٌ ش رٍ آتیش بزنٌ  .عصبانیت ری

 .فنجَن يا رٍ کٌ تَی سینک نی گذاشتو صدای نانانش رٍ شنیدم

 .باشٌ اشتباى کردن؛ انا تَ بزرگتری، با دٍری کٌ چیزی درست نهیشٌ-

نی دٍنی نادر، ٍقتی یادم نیاد نَقع . نن نهی خَام بذارنشَن تَی نعذٍریت-
ٌ قدر عزیز بَدم ٍ حاال ارزش يهَن یٌ احَال پرسی رٍ يو ندارم،  گرفتاری ياشَن چ

 .سختهٌ.  نی سَزم

ٌ ی بی تجربگیو حس کردم چٌ بٌ رٍز سیاٍش اٍندى  .جَابش سکَت شد ٍ نن با يه

 خاطرى چی؟ زندگیت خَبٌ؟-

 .با شنیدن اسهو کهی فشار آب رٍ کو کردم ٍ نصفٌ سَال رٍ فًهیدم

 .خَبٌ، نعرفتش از خَاير ٍ برادريام بیشترى-

 .خبٌ حاال-

نن . دلو ضعف رفت از تعریف سیاٍش ٍ دلخَری تَی صحبت نانانش بیداد نی کرد
 .نسبتو دٍرتر حساب نی شد از خَاير برادرياش البد

خَبٌ خَدم خاطرى رٍ نعرفی کردم، گفتو کسی کٌ این جَری باشٌ کو تَقعٌ؛ زن زندگی -
 ...يهین حاالش يو. نیشٌ

ٌ جَری بَدم؟  فنجَن از دستو پرت شد کف سینک ٍ قلبو نچالٌ شد، نن چ
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 !نانان-

ٌ ی نقلی حتها نن  اخطار سیاٍش حتها ٍاسٌ این بَد کٌ نی دٍنست تَ این خَن
چشو يام نو گرفت ٍ دلو . صحبت ياشَن رٍ نی شنَم ٍ خَاست نانانش ادانٌ ندى

 «.سیاٍش نگفتٌ بَد يو سخت نبَد، حس این کٌ چرا این جام. نترس»گفت 

حرص . دیگٌ دلو نخَاست چیزی بشنَم ٍ خَدم رٍ نشغَل غذا درست کردن، کردم
خالی کردم سر پیاِز بی تقصیر ٍ ظرف يای از يهٌ جا بی خبر؛ انا خب حالو رٍ کهی بًتر 

ٌ  کار گرفتو ٍاسٌ چیدن سفرى، ٍقتی بٌ خاطر حضَرم تَی  ٌ م رٍ ب کردن ٍ نن تهام سلیق
يال بححشَن عَض شدى بَد؛ انا دل نن بَد کٌ آرٍنی داشت یاد نی گرفت ٍ نن با 

. انگار برنج، عطر حرص يای نن رٍ نی داد. خَش رٍیی سر سفرى ی شام دعَتشَن کردم
ٌ زيرا يهیشٌ نی گفت غذا . دل ٍ رٍدى م بٌ يو نی پیچید ٍ اشتًام کَر شدى بَد خال

ٌ گايی نیو نگاى سیاٍش . پختن يو عشق نی خَاد ٍ نن انشب بٌ کار نگرفتٌ بَدنش گ
سرم رٍ بلند . رٍ حس نی کردم رٍی قاشق ٍ چنگالو کٌ با برنج يا بازیشَن گرفتٌ بَد

 .کردم، نگايش رٍی صَرتو نشست ٍ لب زد

 .غذات رٍ بخَر-

ٌ قدر دلو نی خَاست بپرسٌ چرا نهی خَری ٍقتی ازت بپرسن . لبخند آرٍنی زدم ٍ چ
نًو اینٌ . حس نًو بَدن نی گیری؛ حتی اگٌ سادى ترین سَال باشٌ ٍ جَابش رٍ بدٍنن

کٌ تَ بٌ حساب اٍندی، دلو خَاست بٌ حساب بیام االن؛ سیاٍش دٍست داشتو الاقل 
االن تَ جابت کنی اٍن آدم ذين نادرت نیستو؛ انا این انر کردنش بی اشتًاترم کرد ٍ 

 .اسید نعدى م، داشت ٍعدى ی شانو نی شد

 .نهنَن-
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از خیال يای دِل نازکو بیرٍن اٍندم ٍ کهی آب بٌ خَرد دين خشکو دادم ٍ لب تر کردم 
 .کٌ ٍقتی لبخند نی زنو، ترک نخَرى

 بفرنایید، باز يو بکشو براتَن؟-

 .نٌ، دستت درد نکنٌ-

 .نَش جانتَن-

نانانش کٌ بلند شد، سیاٍش يو بدٍن يهَن تشکر بلند شد ٍ نن ٍاسٌ سرازیر نشدن 
بشقاب يا « .دلخَرى، ذينش پر از فکرى، خب یادش رفتٌ»اشک يام بٌ خَدم نًیب زدم 

رٍ رٍی يو چیدم، غذای خَدم تَی بشقاب نَندى، قاشق ٍ چنگالو خستٌ از بازی 
 .خَابشَن بردى بَد

 کهکت کنو؟-

نگايی بٌ نانان سیاٍش انداختو کٌ رٍی نبل نیو خیز نَندى بَد، از اٍن تعارف يا بَد 
 .کٌ چنگی بٌ دل نهی زد

 .شها بفرنایید، خَدم جهع نی کنو. نٌ-

 .پس بی زحهت یٌ زنگ بٌ آژانس بزن نادر-

دست از چیدن بشقاب يا کشیدم ٍ بٌ نانان سیاٍش کٌ داشت نشستٌ چادر سر 
ٌ يای تلَزیَن کشید  .نی کرد، نگاى کردم ٍ سیاٍش کٌ دست از باال پایین کردن شبک

ٌ اییٌ؟ ينَز کٌ سر شبٌ، تازى شام خَردیو-  .چٌ عجل

ٌ قدر رفتنشَن  ٌ ياش رٍ از نظر گذرٍند، این ساعت يای انشب چ نانانش ساعت ٍ عقرب
 .برای نن جَن کندى بَد
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 . دیگٌ دیرى، برم بًترى. نٌ-

 . ظرف يای نیهٌ چیدى شدى رٍی يو رٍ برداشتو ٍ رٍی اپن گذاشتو

 .خب شب رٍ يهین جا بهَنید-

نگاى سیاٍش تَ صَرتو بَد تا َشک ٍ تعارف، الکی بَدن حرفو رٍ از چشو يام بخَنٌ؛ انا 
 .اگٌ نن خاطرى  بَدم حرف يام رٍ یا نهی زدم یا با دلو يهاينگ نی کردم

 .نٌ دیگٌ باید برم، عادتو نیست شب جایی بهَنو-

 .لبخند زدم کٌ ٍاقعیت حرفو رٍ بٌ کرسی بنشَنو ٍ خَش رٍییو رٍ کانل کنو

 .نهنَن کٌ اٍندین، خَشحالهَن کردین. ير جَر راحتین-

 .نانانش راى در ٍاحد رٍ پیش گرفت

 .اٍندم تا یادتَن بندازم یٌ نادری يست، شهايا يو بًش سر بزنین-

 . نن از بی جَابی پیشَنی دست کشیدم ٍ سیاٍش با بی خیالی شهارى ی آژانس رٍ گرفت

*** 

ٌ ی سیگارم رٍ کجا گذاشتی؟-  جعب

 ...بًو ریختٌ بَد از حرف يا ٍ نن درکش نی کردم؛ انا نن يو

 رفتن؟ آژانس اٍند؟-

 .آرى-

 .دٍبارى نشغَل آب کشی ظرف يا شدم ٍ سیاٍش کابینت رٍ زیر ٍ رٍ نی کرد

 خاطرى نیگو کجاست؟-
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 ...نی دٍنو ناراحتی؛ ٍلی-

 :پرید ٍسط حرفو

 صحبت يانَن رٍ شنیدی نٌ؟-

 :سکَت کردم ٍ اٍن با یٌ پَف کالفٌ کٌ از دينش بیرٍن داد گفت

 .حرف يای نانان رٍ جدی نگیر-

حاال کٌ بغلو نهی کرد تا دلو آرٍم بشٌ، . سر نچرخَندم تا تَ نگاى شَيرم الاقل ترحو نبینو
 .الاقل بتَنو بدٍن دیدنش فکر ٍ خیال خَب بکنو ٍ بٌ قَل خَدش جدی نگیرم

 .ظرف يات تهَم شد اٍن سیگار نن رٍ بیار-

قدم ياش کٌ دٍر شد اشکو بین کف يای بشقاِب تَی دستو گو شد ٍ با خَدم گفتو 
یادم نهیاد يو دیگٌ رٍ ٍاسٌ دل داری . ٍاقعا نا بیش از حد نعهَلی يستیو سیاٍش»

 «.بغل کردى باشیو، باز انشب دلو نازک شد

نفس عهیقی کشیدم، دستو رٍ آب کشیدم ٍ یٌ نشت آب خنک نحل یٌ شَک بٌ 
 .صَرتو پاشیدم

*** 

ٌ يای رنگی رنگی، کٌ کارشَن خَب کردن حالو بَد رٍ شهردم ٍ چیزی نهَندى بَد  دٍن
 .با دلخَری بًشَن نگاى کردم، انگار کٌ نقصر اٍن يا باشن. تهَم بشٌ

 حاال ٍقت تهَم شدنٌ؟-

ٌ ای کشیدم ٍ درینگ درینگ تلفن ٍادارم کرد از شهارش دٍبارى شَن دست  آى کالف
 .بردارم، قرار نبَد با نگاى نن زیاد بشن
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 سالم، بفرنایین؟-

 .نیگو بیا این جا ننِشی شَيرت شَ. احترانت پشت تلفن تَ حلقو-

 .سالم! کیَان؟-

ٌ طَر آدم رٍ از ٍاجباتش . بذار جَاب سالم اٍلت رٍ بدم بعد دٍبارى سالم کن- ببین چ
 .نیندازی

ٌ يای دٍر، نی رفت. خندیدم از تٌ دل، ٍاقعی  .چقدر دلو برای این برادران

 چٌ خبرا؟ خَبی؟-

نیگو انشب دلت ٍاسٌ شَيرت تنگ نیست بیای این جا بلکٌ نا يو ... قربَن شها-
 !افتخار پیدا کنیو ببینیهتَن؟

ٍسط خندى رٍی نبل لو دادم ٍ پَست نازک کنار انگشتو رٍ بٌ دندٍن گرفتو تا جداش 
 .سیاٍش کٌ خَنٌ نبَد کاريام پر از اخطار نی شد. کنو

 .راست نیگی شها یٌ بار افتخار بدى بیا این جا-

 بیام چی رٍ ببینو اٍن جا؟-

 . لحن جدیش باعخ شد انگشت از لبو جدا کنو، آب دينو رٍ قَرت بدم ٍ بغض نکنو

 کیَان نیشٌ جدی نشی؟-

لعنتی گفتنش رٍ شنیدم، يهَن تیکٌ کالنش ٍقتی کالفٌ نی شد؛ ٍقتی نی خَاست 
 .حرفی رٍ بخَرى ٍ نی دٍنست نباید بگٌ، نباید بگٌ تا دلی نشکنٌ ٍ آدنی فرٍ بریزى

اٍن شب شَير سِرخرت رسید نشد؛ ٍلی حاال بعد از این يهٌ . برادریو بخَرى فرق سرم-
 ندت نی پرسو، خَشبختی؟
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 .خَشبختو-

ٌ يات؛ ٍلی نی دٍنستی بازیگر - دلت اٍن قدر بزرگٌ يیچ ٍقت نهی تَنو شک کنو بٌ گفت
 خَبی يو يستی؟

آرى نی دٍنستو کیَان، کجای کاری دیگٌ االن بازیگر بَدن دیگران رٍ يو دارم کارگردانی »
 «.نی کنو، بٌ خصَص خندى ياشَن ٍ نگاى تَ چشو ياشَن رٍ

ٌ زيرا خَبٌ؟-  خال

 .حرف تَ حرف آٍردم ٍقتی نهی شد جَاب درست بدم

 چرا نذاشتن بیای پیش نا زندگی کنی؟-

بحخ عَض کردن فایدى نداشت، نی خَاست ينَز ادانٌ بدى ٍ نن بغض چسبید بیخ 
 .گلَم

 .لیاقتش رٍ نداشتو-

 .بگَ نا نداشتیو-

 .خَايش نی کنو! کیَان-

نقصر نن بَدم کٌ از تَ تعریف . بٌ جَن خَدم نهی ذاشتو... اگٌ... اگٌ با نا بَدی، اگٌ-
 .بعضی يا حتی جنبٌ ندارن خَبی یٌ نفر رٍ جلَشَن بگی. کردم

 .کیَان، سیاٍش حاال شَير ننٌ-

 .اگٌ اختیاردارت بَدم نهی ذاشتو این ٍاژى رٍت سنگینی کنٌ-

 .این تنًا ٍاژى ایٌ کٌ تَ زندگیو حقیقتٌ. باٍر کن سنگینی نهیکنٌ-
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ٌ ی چشهو گرفتو انگار اشک يای نن يو دنبال بًَنٌ . سکَت کرد ٍ نن اشک از گَش
 .بَدن ٍ تَی چشو يام جاشَن تنگ بَد

 .نی دٍنو خیلی دیر بَد؛ ٍلی باید نی گفتو تا بدٍنی نن ٍ نانانو یٌ حقیقتیو-

لب پایینو رٍ نجازات کردم زیر دندٍنو، تکَن خَردى بَد بی فکر ٍ بدٍن نزى نزى کردن 
 .حرفش

 .نن از حرفو ننظَری نداشتو-

 .تَ يو نی دٍنی حرف يای نن برای چیٌ. نی دٍنو، نی شناسهت-

 .نن يو نی شناسهت-

 .خب دیگٌ يندی بازی بسٌ -

يیچ کدٍنهَن یاد نداشتیو بحخ عَض کنیو، نٌ نن با . لبخند زدم ٍ اٍن ادانٌ داد
 .احَال پرسی نٌ اٍن با یٌ شَخی سادى

 در اصل زنگ زدى بَدم بگو، سعید دٍستو یادتٌ؟-

 .خَب شد رفت سر اصل صحبتش، فرع صحبت ياش داشت دقو نی داد

 آرى، خب؟-

ٌ ست دنبالهٌ ببینٌ عرٍسک نهی بافی دیگٌ؟-  یٌ يفت

انگار . خیلی ٍقت بَد سراغی از نخ يای رنگیو نگرفتٌ بَدم، دلو ٍاسٌ اٍن يا يو تنگ بَد
ير قسهت نن یٌ جا گو شدى بَد ٍ یکی باید یاد نِن دلتنگ نینداخت تا پازل زندگیو 

 .درست بشٌ

 .فکر نی کردم کسی دٍستشَن ندارى-
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 دٍستشَن نداشتن ٍ نی خریدنشَن؟-

 .نهی دٍنو چی بگو-

 .يیچی، بگَ آرى یا نٌ؟ ير چند ترجیح نیدم بگی نٌ-

اٍن اٍایل کٌ بًش گفتو، گفت نباید این . خب پس نٌ، راستش سیاٍش دٍست ندارى -
 .کار رٍ ادانٌ بدم

ٌ ش رٍ تصَر کنو؛ ٍلی حدس نی زدم با حرف يای  کهی نکخ کرد ٍ نن نتَنستو قیاف
 ...اٍلهَن یا گرى بین ابرٍياش دٍٍندى یا

 تَ عهرش یٌ بار حرف درست زدى باشٌ يهین یٌ بار بَدى، باید برم دیگٌ کاری نداری؟-

 کیَان؟-

 جَنو؟-

 .جَنو گفتنش نحل یٌ شکالت شیرین تَی دلو باز شد ٍ گرنو کرد

 .نرسی زنگ زدی، از این کاريا بیشتر بکن-

ٌ ی سنگ پا يهیشٌ دستتٌ-  .نزن

ٌ ياش نی اٍند ٍ نن يهین رٍ نی خَاستو ٌ قدر بٌ برادران  .خندیدم ٍ شَخ طبعی چ

 .نٌ بٌ اندازى ی تَ، قیهت رٍزش دست شهاست-

 .قًقٌ زد ٍ خندى ی نن، غِو دلو رٍ پرت کرد بیرٍن

 انری؟ فرنایشی؟. باشٌ، حاال دارم برات-

ٌ زيرا رٍ سالم برسَن-  .خال
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 نی خَای تا شیفتو عَض نشدى شَيرتو از طرفت یٌ ناچ کنو؟-

 .لب زیر دندٍنو گرفتو ٍ بعد کیَاِن پرخجالتی کٌ از دينو در رفت

 ...خب حاال نگٌ چی گفتو؟ ٍارد نسائل-

ٌ ش کیَانو اخطارآنیز بَد ٍ اٍن بلندتر خندید  .این بار ٍسط جهل

 .نن برم دیگٌ-

 .اخو َدٍٍندم رٍی پیشَنیو با این کٌ نهی دید

 .حتها برٍ-

 .خداحافظ. ٍلی ٍاسٌ کاری کٌ گفتو دٍ دل بَدی يا، نن فًهیدم-

قبل از جیغ کشیدنو قطع کرد ٍ نن با خندى ی نحَ شدى ی رٍ لبو بٌ این فکر کردم کٌ 
... ٍاقعا دٍ دل بَدم؟ سنتی ازدٍاج کردن يو سخت بَد گايی، اگٌ عاشق بَدیو شاید

ٌ ی قرنز رٍ فشار دادم ٍ بٌ سهت اتاق شیش نتری کٌ چسبیدى بٌ اتاق خَابهَن  دکه
 .بَد رفتو ٍ شاید انرٍز نی تَنستو اٍن فکر تَی ذينو رٍ عهلیش کنو

*** 

ٌ ياش رٍ ُگلی کردم ٍ بٌ دٍست داشتنی ترین لبخند دنیا، رٍی صَرت عرٍسک  با رژ، گَن
با یٌ حقیقت خاص نی خندید، نحل لبخند چشو چشو دٍ ابرٍی . بافتنی خیرى شدم

 .بچگی يانَن

 چی کار نی کنی؟-

انگار زنان زٍد گذشتٌ بَد، ٍقتی درگیر . تار نَی تَی صَرتو رٍ با پشت دستو کنار زدم
 .کالف يای رنگی بَدم
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 سالم، کی اٍندی؟-

کیفش رٍ کنار پاش گذاشت، خهیازى ای طَالنی کشید تا خستگیش رٍ بٌ رخ بکشٌ؛ نن 
 .يو گرنی نگايو رٍ بًش بخشیدم

 .يهین االن-

ٌ ش رٍ نًهَن کردم تا استقبال نرفتنو جبران بشٌ  .لبخند پررنگ تری صَرت خست

 .ببخشید نتَجٌ نشدم، خستٌ نباشی-

 .سرش رٍ تکَن آرٍنی داد ٍ نن بلند شدم

 اٍن چیٌ؟-

 :عرٍسک رٍ برداشتو ٍ نزدیکش رفتو، صَرتو رٍ پشت لبخند عرٍسک قایو کردم ٍ گفتو

 .نعرفی نی کنو آقای دکتر، آقای دکتر-

بٌ عرٍسک بافت کٌ رٍپَش سفید داشت نگاى کرد ٍ رد لبخند کو رنگی رٍ لبش جَن 
 .گرفت

 .یعنی االن این ننو؟ لپام يو کٌ ُگلیٌ، دست شها درد نکنٌ -

بعد از ندت يا کالف يای نخ رنگی رٍ، زیر ٍ رٍ تابَندى بَدم؛ حس يای بدم الی ير بافت 
 .جا نَندى بَد، ٍاسٌ يهین از تٌ دل خندیدم

 چطَرى؟. چٌ عیبی دارى؟ خب نی تَنٌ يهکارت باشٌ، دکتر زیباییٌ-

 .ابرٍياش خو شد

 خَبٌ حالت؟-
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 .عرٍسک رٍ بٌ زٍر تَی دستش دادم

 .خَِب خَب، این يو نال شهاست-

 .از نن بٌ عرٍسک نگاى کرد

 نال نن؟-

ٌ ش عرٍسک درست نی کردم - آرى دیگٌ، دیشب کیَان زنگ زد گفت کٌ اٍنی کٌ قبال ٍاس
 ...پرسیدى دیگٌ عرٍسک نهی بافو

 .باید نی گفتی نٌ-

قدم يام رٍ برداشتو سهت آشپزخَنٌ، از رايرٍی نستطیلی کٌ اتاق خَاب ٍ سرٍیس يا 
ٌ ی خَنٌ نجزا نی کرد؛ نگاى سیاٍش يو دنبالو اٍند  .رٍ از بقی

 .گفتو چَن آقانَن دٍست ندارى، اصالً ٍ ابداً -

ٌ ی راى برگشتو تا تأجیر سرحالی حرف يام رٍ تَی صَرتش ببینو، تاجیر نطیع بَدنو  نصف
 ...رٍ؛ انا

ٌ ای بًت بدم، . دٍبارى دیشب يــ ـَس بافتنی کردم - گفتو تا حاال نتَنستو يیچ يدی
 .این شد کٌ این آقای دکتر يهکار رٍ برات بافتو

خَدم لبخند زدم ٍ اٍن، عرٍسک رٍ نگاى کرد ٍ با کهی این ٍر اٍن ٍر کردنش انداختش 
 .کنار کیف

 .اٍالً نن بچٌ نیستو، دٍم يو این کٌ يدیٌ عرٍسک نهیدن؛ بعدش يو نناسبت ندارى-

با عرٍسک از دست سیاٍش، تهام خَشیو افتاد؛ انا خط بافتنی رٍی لب عرٍسک ينَز 
 .نی خندید، خَش بٌ حالش چٌ بی خیال بَد
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يدیٌ کٌ حتها نناسبت نهی خَاد، اصِل يدیٌ بی نناسبت بَدنشٌ تا آدم رٍ غافلگیر کنٌ؛ -
ٌ ست نن دٍست داشتو چیزی بًت بدم کٌ الاقل . تَ ير نناسبتی کٌ آدم ننتظر يدی

ٌ ای کٌ با پَل خَدت بخرم بٌ نظرم قشنگ نهی اٍند  .بدٍنو ٍاقعا از طرف خَدنٌ، يدی

چرا باعخ شد سیاٍش پا ُکند کنٌ ٍقتی داشت ! لعنت بٌ صدام، نهی دٍنو چرا لرزید
 !نی رفت تَی اتاق

 .بی خیال... باشٌ نرسی؛ ٍلی-

چشو يام اشک جهع کرد تا اٍن . تٌ نَندى ی دلو يو لرزید، با اٍن حس تَی نگايش
خَشیو يو داشت بی حال نی شد تَی قلبو، انگار . نگايی رٍ کٌ دیدى بشَرى ٍ ببرى

 .دل خَش بٌ يهَن چند دٍنٌ رنگی بَد کٌ ينَز نَندى

 .نن نیرم بخَابو، تهام شب رٍ تَ بیهارستان بیدار بَدم-

خَاستو بگو نن يو تهام دیشب رٍ بیدار بَدم تا با یٌ يدیٌ، یٌ خط لبخند بیارم رٍی 
صَرتت، یادم نبَد در برابرت ٍاقعا این بار بچگی کردم؛ انا زبَن بٌ دين گرفتو ٍ با 

اشک يا رٍ زندانی کردم تَی چشهو ٍ لبخند کشیدم رٍی . تک سرفٌ بغضو رٍ خفٌ کردم
 .لبو در حد یٌ ننحنی فقط

 .پس صبحَنٌ چی؟ یٌ چیزی بخَر ضعف نکنی-

 .نهی خَرم، فقط سر ٍ صدای ظرف يا رٍ در نیار تا بخَابو-

ٌ ی نن با صدای در اتاق نخلَط شد ٍ نذاشت نن خریدار خستگیش باشو  .جَاب باش

*** 

 .کاش نی ذاشتید بٌ آقای دکتر نی گفتو، این جَری نعطل نهی شدید. بفرنایید-
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ٌ م نرتب کردم ٌ ی کیفو رٍ رٍی شَن کهی نشت چپو رٍ نحکو تر کردم تا گزگز . دست
 .انگشت يام آرٍم بگیرى، استرس نصیبت بَد برام

 .نهنَن خَدم خَاستو نزاحو کارش نباشو-

 .بٌ يرحال ببخشید، اٍل نشناختهتَن-

 ...لبخندی بٌ ننشی زدم ٍ تَی دلو گفتو اگٌ کیَان نعرفیو نکردى بَد شاید

 .نٌ این چٌ حرفیٌ بٌ ير حال اٍلین دیدارنَن بَد-

ٌ ی دیَار، از صاف بَدِن باالی رٍسری  ٌ  حاشی با دست بٌ اتاق اشارى کرد ٍ نن رٍی آین
 .فیرٍزى ای رنگو ٍ پَشیدى بَدن نَيام نطهئن شدم

 .چند تقٌ بٌ در زدم ٍ با بفرنایید گفتنش ٍارد اتاق شدم

 .بفرنایید، بشینید-

این چند ٍقت عادتو شدى بَد پیام بارٍنش کنو، قانَن سر کار . سرش تَی گَشیش بَد
خاطرى شدى بَدم بدٍنٌ ٍقتی جزئی از . بَدنش ٍ زنگ نزدن نن رٍ باالخرى شکستٌ بَدم

پَف کشید ٍ حتها پیام یٌ ساعت قبل نن رٍ . زندگیهٌ جانیٌ بٌ جانیٌ حالش برام نًهٌ
 .نی خَند، ٍقتی سر بلند کرد با دیدنو جا خَرد ٍ ابرٍ باال کشید ٍ چشو باز تر کرد

 .سالم عرض شد آقای دکتر-

 این جا چی کار نی کنی؟-

نگايی بٌ دست يام انداخت ٍ نن از تٌ دل خندیدم، چٌ خَب خاطرى ای تَ ذينش جا 
 .گذاشتو کٌ نِن خاطرى يو تَش يستو

 .چایی در کار نیست-
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 .ابرٍياش پایین افتاد ٍ تکیٌ داد بٌ پشتی صندلی بلندش ٍ کهی رٍش چرخید

 البد اٍندی این بار حضَری احَال بپرسی؟. اٍف از دست تَ-

 .باز يو خندیدم کٌ ابرٍ بٌ يو پیچَند

 .چٌ خَش خندى شدی انرٍز-

نن انرٍز . خندى کٌ عیب نبَد. لب يام رٍ جهع کردم ٍ خندى م بٌ لپ يام کشید بی صدا
ٌ ی برعکس کٌ اخو ياش رٍ تَ صَرتو نبینٌ  .شدى بَدم یٌ آین

ٌ ی نریض يات این جَری اخو نی کنی؟ بیچارى يا این طَری کٌ درجا قلبشَن - تَ بٌ يه
 .ٍایهیستٌ

ٌ م-  چرا اٍندی؟. خاطرى خست

ٌ ی بی حَصلگی يا ٍ خستگی ياش عادت کردى بَدم ٍ گايی عادت يا از سر  نن بٌ يه
رٍی صندلی نریض ياش نشستو ٍ اٍن نهی دٍنست شاید یکی از . دٍست داشتنن

 .نریض يای ٍصلٌ پینٌ نن باشٌ

 .اٍندم بریو خرید-

ٌ ی اخو ٍ تخهش، سر حال رٍی صندلی پا تکَن نی دادم . نگايو کرد کٌ داشتو با يه
خاطرى از اٍن رٍز قَل دادى بٌ خَدش کٌ ٍاسٌ اخو ياتو بخندى تا دیگٌ نگايت رنگ بٌ 

 .رنگ نشٌ آقا سیاٍش

 خرید چی اٍن ٍقت؟-

 .خرید لباس ٍاسٌ شها-
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دست برد جیب کتش کٌ رٍی پشتی صندلیش آٍیزٍن بَد ٍ نن نی دٍنستو با اٍن 
 .پَف غلیظ کٌ جَابو بَد االن دنبال چی نی گردى

 .گشتو نبَد نگرد نیست-

 .ابرٍ تَ يو کشید تا ننظَرم رٍ بفًهٌ، ٍقتی دستش خالی نَند فًهید

 باز کی برداشتیش؟-

 .صبح-

بعِد از حرفو ردیف دندٍن بٌ ُرخش کشیدم ٍ اٍن اخو تحَیلو داد، يهَن عادت ابرٍيا 
 .ٍ پیشَنیش

 .يهَن تَ خَنٌ نی کشی بسٌ، این جا فکر نریض يات باش! ناسالنتی دکتر قلبی يا -

 .شها نگران اٍن يا نباش-

 .يستو، نٌ نگران اٍن يا؛ نگران آقای دکترشَنو-

بی خیال ترین عالو نیشو تا اٍن جَری ابرٍ . تَ چشو يام نگاى کرد ٍ نن شَنٌ باال انداختو
 .نتابَنی برام

 بریو حاال؟-

 .نن حَصلٌ ندارم-

 .بلند شد ٍ رٍپَشش رٍ عَض کرد ٍ گذاشتش رٍی جالباسی کنج اتاق

 .نن کٌ دارم-

 .فکر کنو گفتی ٍاسٌ نن بریو خرید-
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 .پَزخند چاشنی حرفش کرد ٍ نن لبخند کَبیدم سر احساس قلبو

ٌ م قرارى با يو بریو کٌ نن پرحَصلٌ برات  - درستٌ؛ انا از اٍن جا کٌ نن خَش سلیق
 .انتخاب کنو

. عجیب ٍ غریب بَدم نی دٍنستو. ابرٍياش کٌ نی گفت نتعجبٌ؛ انا نخَاست رٍ کنٌ
 .کاش بٌ قَل کیَان، نِن خاطرى بتَنو يهیشٌ خاطرى باشو

 .پاشَ بریو خَنٌ-

کتش رٍ از رٍی صندلی کشیدم ٍ درست پشتش ایستادم؛ نحل ير رٍز صبح کتش رٍ 
 .نگٌ داشتو تا بپَشٌ

ٌ ی پیراين يات خراب شدى-  .اذیت نکن دیگٌ، نگٌ نگفتی باید بری لباس بخری ٍ یق

 .نن فقط يهین رٍ نگفتو، گفتو کٌ خیلی کاريای دیگٌ يو دارم-

 .ٍلی فقط ٍاسٌ نن يهینش نًهٌ، چَن تَ برام نًو تری-

سرش رٍ تکَن داد ٍ با . نگايش کهی نکخ صَرتو شد ٍ دل نن بٌ ریزش افتاد
 .اخطارش حال خَشو رٍ پرٍند، نگاى يا گايی عاشقن

 !خاطرى-

 .یقٌ کتش رٍ صاف کردم ٍ سیاٍش ترجیح داد دیگٌ چشو تَ چشو نن نشٌ

 .خاطرى بی خاطرى، گفتی حقَقت رٍ ریختن، پس دیگٌ بًَنٌ نیار-

 .نیو نگايی بًو انداخت ٍ نن باز يو نًهَنش کردم بٌ یٌ لبخند ٍ بٌ در اشارى کردم

 .بفرنایید آقای دکتر-
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*** 

 .با اتَبَس نٌ-

 .آستین کتش رٍ کشیدم کٌ راى کج نکنٌ

 چرا نٌ؟ خیلی يو خَبٌ-

ٌ ی - دست بردار خاطرى، اٍندی جلَ بیهارستان سَار اتَبَس بشیو؟ نی خَای نضحک
 خاص ٍ عانو کنی؟

 نگٌ اتَبَس سَار شدن نسخرى شدن دارى؟-

 .پَزخند یٌ ٍری زد

 .ٍاسٌ دکتری کٌ دیرٍز با ناشین خَدش نی اٍند آرى، با آژانس نیریو-

 .خَاست برى کٌ این بار دستش رٍ کشیدم ٍ یکو ناز قاطی التهاسو شد

 .ان شاءاهلل دٍبارى ناشین نی خری... سیاٍش-

 اٍن ٍقت با کدٍم پَل؟-

 .خَدت گفتی اگٌ اٍن ساختهَن نیهٌ کارى فرٍش برى نصف پَلت برنی گردى-

 .گفتو اگٌ فرٍش برى، بٌ انا ٍ اگريا اعتهادی نیست-

ٌ گذاری کردی -  .انا تَ با يهین انا ٍ اگريا سرنای

قًَى ای چشو ياش رٍ با رنگ دلخَری بٌ چشو يام دٍخت ٍ نن شرنندگی بٌ 
 .چشو ياش ریختو

 .دعا نی کنو، ان شاءاهلل کٌ فرٍش نیرى-
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 .دستش رٍ از بین دستو آزاد کرد ٍ پنجٌ بٌ نَيای نرتبش کشید

 .کاش دعا نی کردی این جَری نشٌ-

 .راى کج کرد اٍن طرف خیابَن. سکَت کردم ٍ لعنت بٌ ديانی کٌ بی نَقع باز شَد

 .بیا بریو، اٍن قدر يا بی پَل نشدم کٌ با اتَبَس این طرف ٍ اٍن طرف برم-

ٌ ٍار گفتو  :دٍ قدنو رٍ بلند برداشتو تا يو قدنش بشو، زنزن

 اتَبَس نگٌ نال بی پَل ياست؟-

ٌ م کرد ٍ دستش رٍ برای اٍلین تاکسی بلند کرد، جای جَاب نن  گَشٌ چشهی حَال
 :گفت

 .دربست-

*** 

سرم رٍ بٌ شیشٌ تاکسی تکیٌ دادم ٍ بٌ عابريای در حال رفت ٍآند نگاى کردم، نردنی 
کٌ یا عجلٌ داشتن ٍ پا نی کَبیدن رٍی تن پیادى رٍ یا بی حَصلٌ از ير جایی فقط 

دلشَن بیرٍن بَدن رٍ نی خَاست؛ نحل ننی کٌ دلو خَاست اتَبَس سَار شدن رٍ بعد 
از ندت يا دٍبارى انتحان کنو؛ تا بیشتر بیرٍن بهَنیو ٍ نسیر طَالنی تر بشٌ؛ انا انگار 

نحل يهین اتَبَس سَاری سادى؛ . حسرت يای نن برای سیاٍش نقطٌ ضعف بَد
 .يهیشٌ تَی سادى ترین چیز يا تفاٍت يا برات خَدنهایی نی کنن

ٌ ی در بَد ٍ  ٌ ی کنار بٌ سیاٍشی کٌ جلَ نشستٌ بَد دٍختو، آرنجش لب نگايو رٍ از آین
ٌ ی رٍی آینٌ خَدنهایی نی کرد . کف دستش رٍی پیشَنیش اجسام از آنچٌ در »جهل

دلو خندید، گايی يو نزدیکی فقط يهَن نگاى تَی « .آینٌ نی بینید بٌ شها نزدیکترند
 .آینٌ بَد، يهَن نزدیکی جسو نٌ قلب
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 .آقا پیادى نیشیو، نهنَن-

نفًهیدم کی رسیدیو از بس خیرى ی خیابَن يایی بَدم کٌ با عجلٌ از جلَم رد نی شدن ٍ 
درخت يایی کٌ قطارٍار دیدم رٍ گرفتٌ بَدن، ير چند ذينو درگیر احَاالت درٍنی 

 .خَدش بَد

خَرشید داشت عزم رفتن نی کرد . با ترنز ناشین، نَر قرنز دقیقا بٌ چشو يام نفَذ کرد
فردا . بٌ رٍش لبخند زدم؛ چٌ خَب خداحافظی بلدى. تا یٌ جای دیگٌ ارنغان صبح بیارى

 .کٌ اٍندی خَش خبر باشی خَرشید خانَم، از خدا خیر ٍ برکت بگیر برای طلَع کردنت

 بریو؟-

ٌ ی کت صاف کرد ٍ دلو رفت ٍاسٌ اٍن  نگاى زیر افتادى ٍ ننتظرم رٍ باال آٍردم ٍ اٍن لب
لبخنِد . دستی کٌ کیف تَش نگٌ داشتٌ بَد، خاطرى اصال حسَد نهیشٌ بٌ یٌ کیف

 .عرضِی لب يام رٍ زیاد کردم تا دلو بس کنٌ، قدم يهاينگ کردم

 خب؟-

ٌ يای رنگی بَد رٍ از نظر گذرٍندم، باٍرم نهی شد این  ٍیترین اٍلین نغازى کٌ پر از پارچ
اٍلین بار يا يهیشٌ خاطرى ان حاال چٌ تلخ چٌ با ! خرید اٍندن جزٍ اٍلین بارياست

 .چاشنی لبخند

 خب؟-

ابرٍ تَ يو پیچَند ٍ بی يدف رٍی آسفالتی کٌ تن غرٍب رٍش افتادى بَد ٍ برق 
 .ٍیترین يا، راى رفتیو

 جنابعالی آٍردیهَن بیرٍن، باز يو نیگی خب؟ کجا بریو؟-
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ٌ ی کیفو رٍ فشردم کاش یکو يهرايی نی کرد تا خاطرى يانَن کنار . با دٍ دست، دست
 .يو تکهیل باشٌ

ٌ طَرى؟-  يهین طَری بریو، ببینیو ير نغازى ای، لباسی خَشت اٍند بریو داخل نغازى، چ

پَف کشید ٍ خَدش رٍ از بین جهعیت رد کرد ٍ دستش پشت نن نشست ٍ نًر خَرد 
ٌ ی خاطرنَن با گرنای دستش دلو زبَن نداشت بگٌ بذار دستت بهَنٌ . اٍلین صفح

ٌ  م، گرنای لحظٌ يو نی خَام، یٌ حهایت نهایشی ٍاسٌ چشو دلو  .ٍسط اٍلین تجرب

ٌ تر از این حرف يام... يهیشٌ با حَصلٌ خرید نی کردم؛ انا حاال -  .بی حَصل

ٌ دار نیشی-  .یکو راى بریو، نغازى يا رٍ ببینی حَصل

ٌ جا کرد ٍ باز دلو پابرينٌ پرید ٍسط حال خَبو دست يات . کیف تَی دستش رٍ جاب
ٌ ان، بذار نن بگیرنشَن ٌ  م زیادی دارى نیرى زیر سَال. خست  .رٍیايای دخترٍن

ٌ ای يو الزم داری؟... گهَن نهی کنو -  چیز دیگ

کاش بٌ خَد . نگايش رٍی ٍیترین کفش فرٍشی نردٍنٌ ٍ طرف صحبتش نن بَدم
 .چشو يام نگاى نی کرد

 .نٌ-

نطهئنی؟ آخٌ خانَم يا نی رسن بازار اصَالً زیادی خرید نی کنن، کسری سٌ سال -
پیششَن يو یادشَن نیاد یا کالً اتفاقی از یٌ چیزی خَششَن نیاد باید بخرن، 

 .نخصَصا اگٌ بانِک يهراى يو باياشَن باشٌ

ٌ ی آخر، نهایشی دست زد بٌ جیب کتش ٍ نن چٌ دل نازک بَدم ٍاسٌ این حرف  .با جهل

 .نٌ نن چیزی الزم ندارم-
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نگاى چرخَندم ٍ . چشو يای گردش رٍ دیدم، لعنت بٌ صدایی کٌ گايی بی نَقع نی لرزى
نچ دستو زندانی انگشت ياش . با سادى ترین حالت يا خَاستو بگو خَبو. قدم برداشتو

 .شد ٍ نگاى بعضی يا سنگین شد رٍ گرى ای کٌ دٍر نچو خَردى بَد

ٌ ی حرف يام رٍ بٌ ننظَر نی گیری؟ خَاستو شَخی کنو-  .صبر کن ببینو، تَ چرا يه

 !کی نی دٍنست بعضی شَخی يای سادى نی تَنٌ ٍاسٌ بعضی يا درد باشٌ از حسرت يا

نگايو بٌ نَک کفشی بَد کٌ با خاک ياش رٍی آسفالت طرح نی انداخت ٍ يزار ندل 
 .کفش دیگٌ با سرعت از جلَش رد نی شد

 !خاطرى-

 .بغضو لبخند خیس شد با زبَنی کٌ رٍی لب يام کشیدم تا از بغض ترک برندارن

 ...جَنو؟ ببخشید، نی دٍنو نن یکو-

ٌ ی خانَم يا، تَ رٍی يو جنس يات يو حساسیت داری - یکو چی؟ بابا نن گفتو يه
 .انگار

 .تن صداش نی گفت شَخی نی کنٌ ٍ نن خندى ی ارزٍنی کردم

 .انگشت ياش زندان دستو رٍ تنگ تر کرد

نیشٌ این قدر حرف يای نن رٍ پیش خَدت حالجی نکنی؟ خیلی حرف يای نعهَلی رٍ -
 .نی ترسو جلَی تَ بگو

ابرٍ تحت اختیار نن نبَد ٍ دست برداشتو از نگاى بٌ قدم يای دل خَشی کٌ گايی تنگ 
 .يو راى نی رفتن یا صدای خندى يایی کٌ نظر يو رٍ تَی خرید تایید نی کردن

 چرا؟-
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طناب اعدام خَشی دستو پارى شد، دستو آزاد شد ٍ سقَط کرد پًلَم ٍ دسِت اٍن تَی 
جیب شلَارش فرٍ رفت ٍ باز نخاطب نن شدم ٍ چشو يام انگار رٍی دکَراسیَن 

 .نغازى يا بَد

 ...چَن سادى ترین حرف يا انگار ٍاسٌ تَ-

باد . نذاشتو ادانٌ بدى، گرنای انگشت ياش رٍی نچو داشت از خَشی گزگز نی کرد
 .حسادت دستو خَابیدى بَد ٍ یٌ ٍیترین لباس نردٍنٌ اٍن نزدیکی رٍ نشَنٌ رفت

 بٌ نظرت اٍن چطَرى؟-

این خاطرى پایان جهلٌ . نیو نگايی بًو انداخت ٍ نن با یٌ نگاى سادى تر جَابش رٍ دادم
نگايش چرخید بٌ سهت لباس آبی کاربنی کٌ رٍی تن نانکن بٌ نهایش . رٍ نی دٍنست

ٌ ی نَافقت تکَن داد نن حرف يای قبل رٍ از  گذاشتٌ شدى بَد ٍ با سری کٌ بٌ نشَن
 .ذينو بیرٍن ریختو

*** 

ٌ يای خرید رٍ رٍی نبل گذاشتو ٍ خَدم کنارشَن، رٍی نبل لو دادم با صدای . بست
چٌ انرٍز زٍد گذشت ٍ با . تلیک بلند، نگايو رٍی دستٌ کلیدش کٌ پخش نیز بَد افتاد

یکی از لباس يا انتخابی نن بَد ٍ ير چند . فاکتَر از بعضی حرف يانَن، رٍز قشنگی بَد
خریدنش بٌ دل سیاٍش ننشستٌ بَد؛ انا يهین کٌ بین نایلَن يای خرید رنگ شادش 

 .چشهک نی زد دلو رٍ راضی نگٌ نی داشت

 .یٌ فکر يو ٍاسٌ شام بکن دل ضعفٌ گرفتو. پاشَ لباس يات رٍ عَض کن بعد بشین-

 .با انگشت شصت ٍ اشارى چشو يام رٍ فشردم ٍ جَابش رٍ با نخلَطی از لبخند دادم

 ...خریديات رٍ يو ببرم اتاق یا. باشٌ
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 .آرى ببرشَن-

 خَدت لباس عَض نهی کنی؟-

نگايش رٍ از لو دادن کلید يا رٍی شیشٌ گرفت ٍ بٌ چشو يام خیرى شد ٍ باياشَن 
 .حرف زد ٍ نن نفًهیدم

سیاٍش چیزی شدى؟ نکنٌ چَن دست آخر نجبَر شدی اٍن پیراين صَرتی رٍ برداری -
 دلخَری؟

 .سرش رٍ تکَن آرٍنی داد

ٌ ست-  .نٌ فَقش اینٌ نهی پَشهش، رنگش دخترٍن

فردا برات اتَشَن . این رٍز يا کٌ رنگ يا نحدٍدیت ندارن، بٌ نظرم خیلی بًت نی اٍند-
 .نبارکت باشن... نی زنو

صدای نهنَن گفتنش آرٍم بَد، انگار فقط سرحالی صدای نن بًش رسیدى بَد کٌ 
جَاب داد ٍگرنٌ ذينش درگیر بَد ٍ با يهَن لباس يای بیرٍن کهی رٍی نبل پایین 

 .خزید ٍ بَی سیگارش يال رٍ پر کرد

*** 

گرنای خَنٌ، يا شدى بَد رٍی پنجرى ٍ نن سرسرى بازی بارٍن اٍل پاییز رٍ رٍی شیشٌ 
چیک چیک بٌ پنجرى نی زد، دل نن کٌ نی رفت پنجرى باز کنو بٌ رٍش ٍ . تهاشا نی کردم

ٌ يا بَد بین غَغای . دست بلند کنو ٍاسٌ بغل گرفتن قطرى ياش، انا این يو از نهنَع
ٌ ش رٍ شنیدم قدم تند کردم ٍ دستگیرى رٍ بٌ . بارٍن، صدای فرٍ رفتن کلید تَی خَن

 .پایین کشیدم ٍ بارٍن عجیب حال خَب ارزٍنیو کردى بَد

 .سالم-
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. جهع شد تَی خَدش، نَياش بارٍن گرفتٌ بَد ٍ خیس، نًهَن پیشَنیش شدى بَد
 .بارٍن يو خَاستٌ بَد پیچ در پیچ ابرٍياش رٍ کٌ شدى بَد عادت، نبینٌ

*** 

 .سالم، عجب بارٍنی گرفتٌ-

 .خدا رٍ شکر... ايَم دیدم-

ٌ ی نبل انداخت  . بٌ ذٍق نن تَجٌ نکرد ٍ کت خیسش رٍ رٍی دست

 لباس عَض نهی کنی؟-

 .چرا نیرم -

دست بٌ سینٌ نشستٌ بَد، قسهت جلَی لباسش . نزدیک رفتو. صداش نی لرزید
ٌ خاطر بارٍن خیس شدى بَد  . سیاٍش انگار جای نن، قطرى يا رٍ بغل کردى بَد. ب

 با تاکسی نیَندی؟ چرا لباس يات خیسن؟-

ٌ ی ریز آبی رٍ باز کردم کو کو نی ریزم . جَابو رٍ نداد، جلَش رٍی دٍ پا نشستو ٍ دکه
 .زنین خجالتی رٍ کٌ از شَيرم نی کشیدم، کسی کٌ نحرم تر از نحرم بَد برام

 .بذار لباست رٍ دربیارم-

چشو ياش رٍ بست، باز . بٌ پشتی نبل تکیٌ داد ٍ نن آستین از دستش بیرٍن کشیدم
 .لباس زیرش يو خیس بَد. يو بٌ نفِع بی تابِی قلبو شد کٌ سیاٍش نگايو نهی کرد

 .برٍ لباس عَض کن، این طَری لرزت آرٍم نهیشٌ-

 .باشٌ-
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 سیاٍش جان؟-

 يَم-

 خَبی؟-

 .نٌ-

 .چرا ٍاسٌ سَال يای دل نگران نن جَاب ياش یٌ کلهٌ بَد؟ بی تَضیح ٍ تفسیر

باز . از رٍی نبل بلند شد ٍ رفت سهت اتاق ٍ نن دستش رٍ دیدم کٌ چنِگ نَياش شد
 !چی شدى بَد؟

دم کنی رٍ رٍی سر قابلهٌ کشیدم ٍ باز سرک کشیدم بٌ در اتاقی کٌ سیاٍش بیست 
 .دقیقٌ نی شد رفتٌ بَد لباس عَض کنٌ؛ انا خبری ازش نبَد

ٌ ی گاز رٍ کو کردم ٍ با خیال راحت از آشپزخَنٌ رفتو سهت اتاق خَاب رٍی تخت . شعل
دراز کشیدى بَد ٍ آرنجش رٍی چشو ياش بَد، اگٌ نی پرسیدم خَبی کٌ باز يو تکرار 

ٌ ی تخت نشستو، دستش تکَن نخَرد. بَد ٍ جَابو تکراری تر ٌ ش رٍ . لب پلک يای بست
 .دیدم

 سیاٍش خَابیدی؟-

 .آرٍم پرسیدم تا نبادا اگٌ ٍاقعا خَاب بَد، بیدار نشٌ

 .نٌ-

 چیزی شدى؟-

 .نٌ-
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. کالفٌ بَدم از این نٌ، کاش یکی این ٍاژى رٍ از دفتر لغت ذين سیاٍش پاک کنٌ
انگشت يام رٍ تَی يو پیچَندم ٍ قبل از این کٌ چیزی بپرسو بٌ پًلَ ٍ رٍ بٌ نن 

 .چرخید

یکو ذينو نشغَل بَد، یٌ نسیر از راى رٍ پیادى اٍندم بارٍن گرفت، تا ٍقتی تاکسی -
 .گیرم اٍند خیس شدم، يهین

لبخند زدم ٍاسٌ تَضیح آرٍنش، ير چند ندید؛ چَن نگايش رٍ بٌ پنجرى ای بَد کٌ 
 .ينَز بارٍن داشت خَدش رٍ بًش نی کَبید

 ...ذينت-

ٌ ی سَال تَ دينو بهاسٌ انگار یادم رفتٌ . نگايش چرخید رٍی نن، اٍن قدر سریع کٌ ادان
سکَت کردم ٍ اٍن نگايش . بَد تَضیح قبلیش ٍاسٌ نپرسیدن سَال يای بعدی بَد

 .رٍی نن نَند ٍ نن طاقتو طاق شد

 نشکلت، یعنی اٍضاع خَبٌ؟ کاريا دارى درست نیشٌ؟-

 چرا نی پرسی؟-

سرم زیر افتاد ٍ نگايو رٍی قالیچٌ کَچیک کرنی با دایرى يای شکالتی بَد کٌ قسهتی 
ٌ يای تخت رفتٌ بَد  .ازش زیر پای

 ببخشید، نباید نی پرسیدم؟-

ٌ ش رٍ رٍی تخت باال کشید ٍ نن بیشتر تَی تخت فرٍ رفتو  .حس کردم نیو تن

 خاطرى؟-

 .بٌ صَرتش نگاى کردم؛ انا چشو ياش نٌ
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 نًهٌ برات این نشکل زٍدتر حل بشٌ؟-

آرى برام نًهٌ؛ چَن گايی زیادی تَی خَدت غرق نیشی، با این کٌ چند ٍقت گذشتٌ -
نی خَام بگو گايی حس نی کنو کنار اٍندی ٍ ... یعنی. انا ينَز يو کالفٌ نیشی گايی

 .بعد نی بینو بیشتر تَ خَدت نی ریزی

 یعنی فقط بٌ خاطر خَدم؟-

 . کهی نگايو رٍ باالتر بردم

ٌ ای يو نگٌ نیشٌ داشتٌ باشٌ؟-  دلیل دیگ

گفتو شاید دیگٌ خستٌ شدی دیدی این نصیبت تهَم نهیشٌ، خستٌ شدی دیدی نحل -
 . خیلی اتفاق يای سادى ٍ گذری نیست

نگايو رٍ باز يو باالتر کشیدم ٍ تَی چشو يای سیاٍشی کٌ شَير بَد، نگاى کردم؛ 
يهین ٍاژى ی شَيِر رٍش، زیادی ضربان قلب تند نی کرد ٍاسٌ یٌ چشو تَ چشو شدن 

 .سادى

 سیاٍش؟. نن؟ تَ کٌ يستی نن خستٌ نهیشو، حتی اگٌ دنیا نصیبت بشٌ رٍی سرم-

 .با نگايش خَاست ادانٌ بدم ٍ نن دیگٌ اٍن نگاى رٍ تاب نیاٍردم

ٌ ای کٌ سر سفرى ی عقد دادم خَدت گفتی نسبتهَن با يو عَض شدى، - بعد از اٍن بل
ٍقتی با يو نسبت دار شدیو، حس . نن دلو قرص شد بٌ اٍن نسبت بینهَن... نن

ٌ م  عجیبی نن رٍ فقط دلگرم بٌ خَدت کردى نٌ چیز دیگٌ ٍ این دلگرنی يیچ ٍقت خست
 .نهی کنٌ

 .نگايش ينَز رٍی نن بَد ٍ نن انگشت يای بٌ يو پیچیدى م رٍ نگاى کردم
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ٌ ی سیگارم رٍ برداشتٌ بَدی-  .باز کٌ تَ صبح جعب

صداش ناراحت نبَد، بححهَن عَض شدى بَد ٍ گايی باید این عَض شدن نسیر تَی 
 !صحبت کردن رٍ، گفت چٌ خَب

 . حاال پاشَ برام بیارش-

دست برداشتو از چرخش انگشت يام ٍ لبخند زدم، از اٍن يایی کٌ دندٍن يا خَدشَن 
 . رٍ بٌ رخ نی کشن

 . عَضش یٌ چای گرم برات نیارم، بخَری تا شام يو آنادى بشٌ. نٌ-

 !خاطرى-

نهی دٍنست ٍقت يایی کٌ بیشتر اخطار نیدى اسهو رٍ بٌ زبَن نیارى ٍ نن گايی ٍاسٌ 
 .شنیدن اسهو کاريای اخطار آنیز نی کنو

 .خَب نیست آقای دکتر، نهیارنش-

 .بٌ شیطنت تَی صدام اخو ظریفی کرد ٍ نن از اتاق بیرٍن اٍندم

*** 

ٌ باز شد، صاعقٌ اتاق رٍ رٍشن کرد ٍ نن با ترس آب دينو رٍ  با صدای نالٌ چشو يام نیه
ٌ يا رٍی دیَار نی ترسیدم. قَرت دادم  .گايی از این سایٌ رٍشنش ٍ انعکاس سای

 .آب-

ٌ نانند سیاٍش، سرم رٍی بالشت چرخید ٍ قطرى يای رقصَن رٍی پیشَنیش  با صدی نال
 .رٍ دیدم

 .نیو خیز شدم ٍ دستو رٍی پیشَنیش نشست، از داغیش يَل کردى صاف شدم
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 !سیاٍش جان؟... سیاٍش-

 .آب-

ٌ ش، زیادی داغ  ٌ جا شدم ٍ لیَان رٍی پاتختی رٍ برداشتو، دست گذاشتو رٍی شَن جاب
 .بَد ٍ با حالی کٌ ظًر اٍند خَنٌ؛ این داغی یعنی تب

 .سیاٍش؟ پاشَ آب بخَر-

لیَان رٍ يهَن جا . یٌ نالٌ کرد ٍ چرخید ٍ پشت بٌ نن خَابید، انگار صدام رٍ نشنید
ٌ طَری تبش رٍ پایین . گذاشتو ٍ قدم تند کردم سهت آشپزخَنٌ تَی ذينو فکر کردم چ

ٌ ش یٌ آقای دکتر . بیارم خانَم خَنٌ پرستار خَنٌ يو نیشٌ دیگٌ، حتی اگٌ نریض خَن
 .باشٌ

انگار بارٍن يایی کٌ عصر بًش خَردى بَد گرنشَن . حَلٌ کَچیک رٍ تَی کاسٌ چلَندم
ٌ ی خیس نی گرفتهشَن  .شدى بَد ٍ حاال رٍی بدنش نی رقصیدن ٍ نن با حَل

دٍبارى آسهَن غرغر کرد ٍ قطرى يا يو انگار ترسیدى بَدن کٌ با شدت بیشتری بٌ شیشٌ 
 . نی کَبیدن، دل نن يو این طرف پنجرى بی قرار بَد

ٌ ش گذاشتو  . دستو رٍ رٍی بازٍی برين

 .سیاٍش؟ سیاٍش جان یٌ چیزی بگَ-

جَابو يهَن يَِم نافًهَم بَد ٍ این بار از خیر حَلٌ گذشتو ٍ دستو رٍ تَی کاسٌ آب 
دست ياش رٍ بٌ دست گرفتو ٍ ٍسط تب . فرٍ کردم ٍ پاشیدم رٍی دست ياش

طبق کدٍم قرار نانَشتٌ دست يانَن »داشتنش حسرت دلو کو بَد کٌ با خَدم بگو 
 «.فقط ٍ فقط گايی گرى يو نیشٌ؟ نگٌ این قانَن فقط نال عاشق ياست
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انگشت خیسو رٍ رٍی پیشَنیش . چشو يام رٍ بستو ٍ دٍبارى خنکی آب ٍ دست ياش
بازی دادم ٍ یکی کاش بٌ دلو یادآٍری نی کرد االن ٍقت بی ٍقتیٌ ٍاسٌ این التًاب ٍ 

 .ضربان رٍ بٌ سقَط

آسهَن نَر پاشید، انگار اٍن يو بازیش گرفتٌ بَد؛ انگار فلش نی زد حاال تا تَ این لحظٌ 
دلو گفت بگیر آسهَن، عکس یادگاری بنداز ٍقتی دستش درگیر . عکس یادگاری بندازى

آرى تَ عکس بنداز فقط حیف . یٌ دستهٌ ٍ صَرتش زیر نَازش انگشت يای اٍن دستو
شَيرم یکو خَابٌ، یکو گرنای دست ياش بیشتر از رٍیايانٌ؛ بنداز آسهَن، تَ عکس 

 .بنداز جای اٍن عکاس يای خالی ٍسط خاطرى يام

ٌ ی  نهی دٍنو آسهَن غر زد بٌ این حال بی خَدم یا نٌ؛ انا ٍقتی قطرى اشکو جای گَن
نن، رٍی صَرت سیاٍش سرسرى بازی کرد بٌ خَدم اٍندم؛ حَلٌ رٍ دٍبارى نًهَن 

صَرت ٍ دست ياش کردم ٍقتی تب نن از تب خَدش باالتر رفتٌ بَد، ٍاقعا چٌ دل 
 .ٍقت نشناسی

*** 

 تیک تیک تیک تیک

ٌ يای شب رنگ  دستو رٍ رٍی سر ساعت کَبیدم ٍ چشو يام رٍ نیهٌ باز شد، رٍی عقرب
بٌ پًلَ چرخیدم ٍ دستو رٍ دٍبارى رٍی پیشَنیش . کٌ نی گفت ٍقت نهاز صبحٌ

 .گذاشتو، سرنای آب انگار تَ بدنش جا خَش کردى بَد ٍ چٌ خَب

 دیشب نذاشتو بخَابی؟-

 .از صداش ترسیدم، قلبو دچار لرزش شد
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ٌ رٍی صَرتو بَد خندى دارترین . گردنش رٍ رٍی بالشت چرخَند ٍ صَرتش درست رٍب
 .ترس دنیا بٌ جَن نن چنگ نی زد

 بًتری؟-

 . خَبو-

 .گهَنو سرنا خَردی، خیلی تب داشتی-

 .گلَم يو یکو اذیتٌ. شاید-

فقط . جَاب ياش کَتاى بَد ٍ حرف چشو ياش زیاد ٍ لعنت بٌ نن کٌ تعبیر نهی دٍنو
 .خدا کنٌ نَاخذى نباشٌ

ٌ ت دم نَش آٍیشن درست نی کنو، گلَت رٍ آرٍم نی کنٌ-  .نهاز بخَنو بعد ٍاس

 .الزم نیست، دارٍ نی خَرم-

باشٌ؛ ٍلی این يو خَبٌ، بچٌ کٌ بَدم ير ٍقت سرنا نی خَردم خالٌ نايرخ برام -
 .درست نی کرد، بٌ قَل خَدش نعجزى نی کنٌ

ٌ ی حرفو شد، نهی دٍنو از نرٍر خاطرى يا بَد یا تاییدیٌ ٍاسٌ حرفو  لبخند کو رنگی ضهیه
 .ٍ شاید يو دلتنگی

ٍاسٌ فرار از پَل دارٍ ٍ دکتر یٌ جَشَندى رٍ نی گفتن ! این رٍ نهی گفت چی نی گفت-
 .نعجزى نی کنٌ

يهَن رد کو رنگ لبخند رٍی لبو خشک شد، پلک يام رٍی يو افتاد تا چشو يای 
 .سیاٍش رٍ نبینو، این جای قصٌ رٍ ندیدى ٍ نگفتٌ تعبیر نی کردم

 ...نن-
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ٌ ای کٌ بغض شدى بَد تَی گلَم رٍ پایین دادم ٍ بٌ زٍر لب کشیدم بٌ پًنای  حلق
 .صَرتو ٍ نیو خیز شدم، گهَنو پرستار بَدن بًو نهی اٍند

 .نیرم نهازم رٍ بخَنو-

 !خاطرى-

ٌ ی خاطرى رٍ گفتو  :بازٍم رٍ با دستش نگٌ داشت ٍ نن ادان

 .نی دٍنو ننظَری نداشتی-

 .دستش سر خَرد ٍ نن از تخت دل کندم با صدای نفس بلندش

 .کهک خَاستی صدام کن. تَ يو پاشَ نهازت رٍ بخَن-

احساس . با يهَن چادر رٍی سجادى دراز کشیدم ٍ پايام رٍ تَی شکهو جهع کردم
. نی کردم بعد از نهاز ينَز تَی بغل خدام، بی ننت ٍ بی حرف ٍ بی ننظَر، پر از آرانش

ٌ ی نگفتنی يا رٍ برای خدا گفتو ٍ چٌ آرٍم نی گرفت  چشو يام رٍ بستو ٍ تَی دلو يه
 .بغض يام، انگار خدا يهٌ رٍ یٌ جا نی خرید

*** 

تهام تنو درد . خَرشید اٍن قدر بٌ چشو يام سرک کشید کٌ نجبَر شدم چشو باز کنو 
ٌ تر از ير ٍقتی انگار ٍسط درِددل کردن خَابو  نی کرد نگايو بٌ سجادى افتاد ٍ نن خست

 .بردى بَد

 . نگايی بٌ تخت نانرتب انداختو ٍ سیاٍشی کٌ نبَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

79 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

انا یٌ بالشت ٍ ! انتظار بغل شدن نداشتو نِن سنگین. چادرنهاز رٍ از دٍر پايام باز کردم
پتَ چٌ ٍزنی داشت؟ قَل نی دادم ذارم جای تشکر یا نًربَنی ٍ باياش فکريای 

 !دخترٍنٌ نکنو

ٌ الی  کج لبخندی بٌ افکارم زدم ٍ کی نی شد ٍاقعیت يا رٍ درست ببینو بدٍن این کٌ الب
دستی بٌ نَيام کشیدم ٍ باالخرى از سجادى ام دل کندم . لحاف افکار ٍ رٍیايام بپیچهش

بٌ . نشتو رٍ پر از آب کردم ٍ بٌ صَرتو پاشیدم. ٍ بلند شدم ٍ رفتو سهت دستشَیی
ٌ ی رٍشَر دٍر نقرى ای کٌ يیچ يارنَنی با جانسَاکی ٍ  خَدم نگاى کردم تَ آین

ٌ ام ٍاسٌ . جاصابَنی زرشکی نداشت نگايو تَ آینٌ نی گفت انرٍز زیادی بی حَصل
 .کاريایی کٌ دیرٍز براشَن تَی جدٍل ذينو کلی برنانٌ ریختٌ بَدم

انگار پرزيای نرم . حَلٌ رٍ رٍی صَرتو کشیدم ٍ زبریش پَستو رٍ سَزن سَزن کرد
. حَلٌ يو از خستگی ریختٌ بَدن؛ انا نًو نبَد این کٌ حَلٌ نخصَص سیاٍش نیست
 !چشو يام رٍ رٍی يو فشار دادم ٍ ٍجدان خَبٌ تَی سرم يی خاطرى خاطرى نی کرد

 .دستگیرى رٍ بٌ پایین کشیدم ٍ بیرٍن اٍندم

 بیدار شدی؟-

 .ترسیدى یٌ قدم عقب رفتو ٍ سیاٍش ابرٍ باال داد

 ترسَندنت؟-

 .سالم! فکر کردم رفتی-

 .کج خلق راى اتاق پیش گرفت

ٌ ی بدنو درد نی کنٌ گلَم بدتر. علیک سالم-  .سرناخَردى کجا قرار بَد برم؟ يه

 .دنبالش رفتو، نن تَی چًارچَب قًَى ای رنگ جای گرفتو ٍ سیاٍش رٍی تخت
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 صبحَنٌ بیارم این جا؟-

 .چیزی از گلَم پایین نهیرى، نی سَزى. نٌ-

اکراى داشتو ٍ نگايو رٍ بٌ انگشت يای پام دٍختو کٌ نهی دٍنو ٍاسٌ دلو خط ٍ نشَن 
 .انا پرسیدم... نی کشیدن یا

 جَشَندى نی خَری؟-

 .آرى-

صدای آرٍم تخت باعخ شد سر بلند کنو ٍ بٌ سیاٍش نگاى کنو کٌ حاال چرخیدى پشت 
 .بٌ نن دراز کشیدى بَد ٍ نن دلو نهی خَاست بعضی رفتاريا رٍ نعنی کنو

یکو آٍیشن رٍ تَی صافی چای ریختو ٍ زیر شیر آب گرفتو تا خاکش برى ٍ بعد 
آب جَش رٍ سر قَری گل دار سرخ ریختو ٍ بٌ بخاری کٌ از قَری بیرٍن نی زد نگاى کردم، 

 .تیک تاک عقربٌ رٍی ساعت خَش نی گذشت انگار، این دٍر دٍِر رٍی صفحٌ نشکی

 خاطرى؟-

اٍندم شیر سهاٍر رٍ ببندم ٍ چَن تَی فکر بَدم باز ترسیدم ٍ دستو رٍ زیر آب داغ 
 .گرفتو، بعد سریع شیر رٍ بستو ٍ انگشتو رٍ تَ دينو گذاشتو

ٌ م يا-  باز يو ترسیدی؟ بابا نن يو تَ خَن

 :بٌ تلخی لحنش تَجٌ نکردم ٍ گفتو

 ببخشید تَی فکر بَدم، چیزی نی خَای؟-

ٌ م، بعِد نهاز اصال نشد بخَابو، تَ کٌ خَب خَابیدى بَدی-  .نهی دٍنو کالف



 

www.lovelyboy.blog.ir 

81 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

دلو نیَند بگو کدٍم خَب خَابیدنی، اٍن يو رٍی زنین؛ حتی دلو نیَند بگو خَاب 
فقط یٌ ننحنی رٍی لب يام خط . رفتنو يو حاصِل تا صبح بیداریو بَدى کٌ نشٌ ننت

کشید ٍ سکَت ایجاد شدى رٍ پاکت سیگار شکست ٍ نن چشو يای باریک شدى م رٍ بٌ 
 .نخ سیگار قلهی دٍختو ٍ جای سیاٍش بًش چشو غرى رفتو

ٌ جا کرد دنبال فندکش  .نگاى جاب

 نگٌ نهیگی گلَت اذیتٌ؟-

 کٌ چی؟-

قدم يای کالفٌ ٍ سست تر از حال ٍ رٍز سیاٍش رٍ بٌ جلَ برداشتو ٍ سیگار از بین دٍ 
 .لبش کشیدم بیرٍن

 .نکش، االن جَشَندى آنادى نیشٌ-

پَف کشید ٍ نن دلو رفت اٍن قلو آتیشِی تَ دستو رٍ نچالٌ کنو ٍ نکردم، فقط چشو 
 .بستو ٍ کَبیدنش رٍی پاکتش

 تَ خَبی؟-

از زبَن شَيرم رٍ دٍست " تَ خَبی"اٍلین دفعٌ بَد شاید، شاید يو نٌ؛ انا سَاِل 
داشتو؛ ٍلی بیشتر دلو نی خَاست در جَاب این سَال راست بگو؛ ٍلی انگار خَد سَال 

 .جَاب، بار دلو نی کرد کٌ نٌ درٍغ باشٌ نٌ راست

ٌ دار رٍ از آب چکَن برداشتو ٍ لبخندی کٌ نهی دید زدم تا تن صدام بگٌ  لیَان بلَر دست
 .حقیقتٌ

 جَشَندى رٍ تَی يال نی خَری یا نیری اتاق دراز بکشی؟. خَبو-
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 .نگايش یکو سنگینی کرد

ٌ ی خَابیدن يو ندارم-  .بیارش تَی يال، حَصل

ٌ م رٍ پر  سر تکَن دادم ٍ قَری رٍ برداشتو ٍ با خو کردنش تَی لیَان، عطر آٍیشن شان
 .کرد

 .سینی رٍی عسلی گرد جلَش گذاشتو

 .عسل زدم بًش-

. سِر خو شدى رٍی پشتی نبل رٍ بلند کرد ٍ نن بٌ تشکر نکردنش عادت کردى بَدم
بلند شدم ٍ . قاشق رٍ تَی لیَان چرخَند ٍ سکَت شاید بیشتر حَصلٌ سر نی برد

بی يَا کنارش رٍی نبل دٍنفرى ای کٌ نشستٌ بَد جا گرفتو ٍ کنترل رٍ از کنار سینی 
 .برداشتو

تلَزیَن سیاى کٌ بٌ درد نهی خَرى، رٍشنش کنو شاید فیلو داشتٌ باشٌ؛ این طَری نٌ -
ٌ ی نن سر نیرى نٌ تَ  .حَصل

 تَ ٍاقعا خَبی؟-

ٌ ی گرد باالی کنترل رٍ فشردم ٍ نگاى چرخَندم ٍ نشد نخندم بٌ نگاى بانزى ی  دکه
ٍ ی نیهٌ باال نَندى ٍ حقیقتی کٌ تَی نیهچٌ لبخند رٍی لبش بیداد  سیاٍش با اٍن ابر

 .خَبٌ کٌ بی حَصلگیو خَدش رٍ بٌ رخ نهی کشید کٌ بًَنٌ بشٌ. نی کرد

 کجای حرفو خندى داشت؟-

 .خندى م رٍ ذرى ذرى قَرت دادم

 .آرى نن کٌ گفتو خَبو. يیچی، ببخشید-
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با یٌ نگاى ٍاسٌ دلو، دلبری کردى . شَنٌ باال انداخت ٍ دٍبارى قاشق تَی لیَان چرخَند
شهارش اعداد رٍ از رٍی کنترل شرٍع . بَد ٍضربانش داشت حَصلٌ برام شارژ نی کرد

 .کردم کٌ صدای درینگ درینگ تلفن باعخ شد کنترل رٍ رٍی پای سیاٍش بذارم

 .نن جَاب نیدم-

از کنارش بلند شدم ٍ با دٍ قدم بلند خَدم رٍ بٌ گَشی بی سیو رسَندم ٍ شهارى ی 
 .افتادى، نن رٍ برای جَاب دادن، بیشتر بٌ عجلٌ انداخت

 .سالم-

 .سالم پراشتیاق نن باز نگاى سیاٍش رٍ رٍم کشید

 بٌ خانَِم خَنٌ، احَال شها؟-

 !نتشکرم پسِر خَنٌ، جَاب سالم چی شد؟-

کیَان قًقٌ زد ٍ سیاٍش چشو باریک کرد، حق يو داشت، نٌ بٌ کرختی اٍل صبحو نٌ 
 .بٌ االنو

 .ٍهلل اٍن قدر غلیظ سالم کردی گفتو جای دٍ تا سالم حسابٌ دیگٌ-

 نخیر نیست، حاال خَبی؟-

 .چٌ نی کنی؟ شَير کجاست؟ نیگن غیبت خَردى انرٍز. خَب، عالی-

 .نگايو رٍی سیاٍش افتاد کٌ داشت آٍیشن نزى نزى نی کرد

ٌ ست-  .شها آنارگیری نی کنی؟ سیاٍش جان سرنا خَردى بَد، االن يو خَن

 .کو نَشابٌ براش باز کن! اٍى، اٍن جانش رٍ کجای دلو بذارم-
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اٍندم زبَن دربیارم طبق عادت صهیهیت يایی کٌ دلو براش نی رفت؛ انا نگاى سیاٍش 
 .کانل رٍم بَد با دٍ قدم فاصلٌ ٍ نن لب ِگرٍ دندٍنو انداختو

 الَ خاطرى يستی؟ نیگو بدنَقع زنگ زدم؟-

 .خندى م کهی کش اٍند رٍی صَرتو

 نٌ، چرا بد نَقع؟-

 ...گفتو شاید سیاٍش جان-

قبل از این کٌ کیَان جهلٌ کانل کنٌ ٍ جیغ بنفش . باید از شیطنت صداش حدس نی زدم
 .نن از گلَم دربیاد سیاٍش گَشی کشید ٍ نن خندى م رٍ تَی دلو حل کردم

 سیاٍش جان چی؟-

نشنیدم بقیٌ صحبتشَن رٍ چَن سیاٍش با گَشی بی سیو رفت سهت اتاق ٍ نن 
 .ترجیح دادم دنبالش نرم

 .نًار درست نکن-

 .نَيایی کٌ انرٍز نبافتٌ بَدم رٍ دادم پشت گَشو ٍ سیاٍش بٌ اپن تکیٌ داد

 چرا؟-

 .کیَان زنگ زدى بَد نًار بریو اٍن جا-

. دلو از اٍن جیغ يای بنفش نی  خَاست، از اٍن يا کٌ نشَن نیدى خیلی خَشحالی
 .بعضی رٍیايام رٍ داشتو تجربٌ نی کردم، ير چند با کهی تفاٍت

 !قبَل کردی؟ آخٌ سرنا خَردى ای-
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ٌ م سر نیرى-  تَ يو خَشحال شدی انگار؟. نٌ بًتر، تَ خَنٌ حَصل

خَشحالیو شد یٌ لبخند عهیق ٍ اٍن چٌ نی دٍنست تَ نَقعیت نن این دعَت يای 
 .بی ٍقتی چٌ حسی دارى

 .خب آرى-

 .تلفن بی سیو رٍ يهَن جا رٍی اپن ريا کرد ٍ رفت سهت يال

 .کاش قبال کٌ نانان نن يو دعَتهَن نی کرد این قدر ذٍق نی کردی-

ٌ ی برنج از دستو رٍی برنج يا افتاد ٍسط زن ٍ شَيری این ِکیلٌ ٍ . دلو لرزید ٍ پیهان
 !اندازى گیری نن ٍ تَ رٍ درک نهی کردم

*** 

ٌ يام کشیدم ٍ تَ بغلش يهٌ خستگی يام داشت فشردى نی شد  ٌ زيرا رٍ بٌ ری عطر خال
 .کٌ برى، عطر نادرانٌ داشت ٍ اسو خالٌ رٍش بَد

 .خَش اٍندی عزیزم-

 . یٌ بار دیگٌ برای چند جانیٌ حلقٌ دست يام رٍ تنگ تر کردم

 .نهنَن-

ٌ زيرا دست پشتو گذاشت ٍ خَش ٍبش کیَان ٍ سیاٍش يو تهَم شدى بَد  .خال

 .سالم-

 !علیک سالم خانَم، پارسال دٍست انسال آشنا-

 اٍن ٍقت سال دیگٌ نیشو غریبٌ؟-
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 .شها بی جا کنی غریبٌ بشی-

 .خاک بر سرم کیَان-

ٌ زيرا بٌ کیَان نی رفت از تٌ دل خندیدم  . بٌ چشو ٍ ابرٍ ٍ چشو غرى ی نخلَطی کٌ خال

 نی خندی؟-

کیَان بَد ٍ دستی کٌ رفت سهت دنپایی پالستیکیش ٍ نن قدم تند کردم تَی حیاط 
تَی حیاطی کٌ درخت انگَرش رخت پاییز پَشیدى بَد ٍ نن بی رحهانٌ از صدای . نقلی

 . برگ ياش داشتو لذت نی بردم

 !کیَان-

ٌ ياش ٍاقعا برادرانٌ بَد کٌ . جیغ کشیدم ٍ کیَان دنبالو دلو تنگ بَد ٍ کیَان برادران
ٌ ای کٌ نال تَ نیست ٍ  ٌ طَر احَالت رٍ بپرسٌ کٌ حس غربت نکنی، تَ خَن بفًهٌ چ

انرٍز اٍن حس عجیب رٍ داشتو ترک . فقط نحبت ياش تَ رٍ آشنا نگٌ نی دارى
نی کردم، دلو نی خَاست خَدنَنی بَدِن بعضی نًهَنی رفتن يا رٍ بٌ خَرد خاطرى يام 

 .بدم

 . کیَان ندٍ دنبالش، نی خَرى زنین-

 .این تنبیٌ الزنٌ، بذار جای نن زنین تنبیًش کنٌ. بخَرى نادر نن-

قدم يام رٍ تندتر کردم سهت سیاٍشی کٌ خیلی نعهَلی بَد ٍ نن حس کردم خندى ش 
ٌ زيراست  .ٍاسٌ حضَر خال

 اٍن ٍقت بٌ کدٍم گـ ـناى تنبیًو نی کنی؟-

 .بٌ گـ ـناى نیَندنت بٌ این جا -
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صدای نزدیک شدن . دلو ریخت ٍ کیَان خَاست نًر تایید حس خَب رٍ بزنٌ کٌ زد
قدم ياش رٍ حس کردم ٍ بی يَا پشت سیاٍش سنگر گرفتو ٍ دست حلقٌ کردم دٍر 

 .شکهش

تکَنی کٌ سیاٍش خَرد رٍ حس کردم، حتها از کارم نتعجب بَد، نن يو ناپريیزی 
داشت دست يام شل نی شد کٌ . کردى بَدم ٍ بغل کردى بَدنش اٍن يو تَی جهع

ٌ زيرا رٍ شنیدم، يهَن نَقع لنگٌ دنپایی  سیاٍش سرش رٍ دزدید ٍ نن صدای بلند خال
 .کنارم رٍی زنین افتاد

 !خاک بٌ سرم، کیَان-

این دخترت فکر کرد پشت شَيرش سنگر بگیرى کاریش ندارم، خبر . خدا نکنٌ نادر نن -
 .ندارى شَيرش دٍست صهیهی خَدنٌ نن باياش تعارف ندارم

ٌ زيرا ٍ سیاٍش بًش ٌ ی حرفش یٌ قًقٌ بلند شد ٍ چپ چپ غلیظ خال  .ضهیه

 .بفرنایید تَی خَنٌ آقاسیاٍش. بفرنایید تَ رٍ خدا، از دست این پسر-

ٌ زيرا تعارف کنان جلَی نا نن يو یادم افتاد . کیَان يهَن طَر پرخندى جلَ رفت ٍ خال
ٌ ی دست يام رٍ شل کنو ٍ آرٍم دست يام سر خَرد کنارم  .حلق

 !يستی؟! بچٌ کٌ نیستی-

 .طعنٌ بَد ٍ بٌ رخ کشیدن یٌ تفاٍت فاحش بینهَن، تَ بزرگی يو باید بچٌ شد

 .ٍسط خَردن بغضو زنزنٌ کردم

 .نتاسفو-
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دیرٍز حرف يام رٍ خَب یادآٍری نی کردی، اگٌ یادت باشٌ گفتٌ بَدم از این -
 .لَس بازی يا اٍن يو تَی جهع خَشو نهیاد

ننظَر از لَس بازی دقیقا يهَن دست دادن ٍ بغل کردن بَد ٍ کاريایی کٌ حاال بین 
 .زٍج يای تازى ازدٍاج، شدى بَد عادت

 ...نن-

ٌ م رٍ کانل کنو ٍ با قدم يای تندش از نن دٍر شد، نن فقط پشتش پناى  نذاشت جهل
با دستهال نچالٌ شدى ی تَی دستو، اشک يایی کٌ نو شدى بَدن رٍی . گرفتٌ بَدم

چند بار پشت يو پلک زدم تا رد پای قرنز اشک يا تَی چشو يام . نژى يام رٍ گرفتو
 . نهَنٌ

 .بسٌ بابا خَشگلی-

ٌ زيرا گرفتو ٍ چرخیدم رٍ بٌ  ٌ ی دٍر چَبی کرنی رنِگ رٍی دراٍر خال نگايو رٍ از آین
لبخند خرج صَرتو کردم ٍ لحنو رٍ شاد، . کیَانی کٌ بٌ در چَبی اتاق تکیٌ دادى بَد

 .نحض آبرٍداری کردن

 .اٍن رٍ کٌ خَدم يو نی دٍنستو-

 .گردن کج کرد ٍ تکیٌ از در گرفت

 چی گفت بًت؟-

نستقیو نگاى کردن بٌ . ير چی يو نقشو رٍ خَب بازی کنو انگار دستو رٍ شدى ست
چشو يای کیَان نی شد خَد اعتراف ٍ نن چرخیدم ٍ از آینٌ نگايش کردم تا الاقل رد 

 .گو کنو

 کی؟-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

89 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

 .بٌ بیراى رفتن ٍ بٌ بی خبری زدن گايی بد کٌ نبَد

ٌ ی نن-  .عه

خندى م گرفت از لحن بانزى ش ٍ نحال حاشیٌ رٍسری قًَى ایو رٍ تَی آینٌ نرتب 
 .نی کردم

ٌ ای ندارم-  .خدا رحهتشَن کنٌ، ٍهلل نن کٌ با انَات رابط

 خاطرى تَ گَِش نخهلی نی بینی رٍی سرم؟-

چرخیدم سهتش ٍ دست يام رٍ بٌ دراٍر تکیٌ دادم، کهرم با چَب اٍلین کشَ نهاس 
ٌ ای زل زدم بٌ سرش. بَد ٌ ی ابرٍم رٍ خو کردم ٍ با ژست فیلسَفان  .نیه

ٌ الی نَيات یٌ چیزی پنًَنٌ انگار-  .الب

 .چشو گرد کرد ٍ نن دیدم لب ياش کنترل نیشد کٌ نخندى. از جَابو جا خَرد

 .ِا؟ نٌ بابا-

ٌ زيرا  از قدم يای بلندش، یکی بٌ راست برداشت ٍ دیگٌ کنار تخت سادى ی یٌ نفرى ی خال
ٌ ی بالشت سهت خَدش نی کشٌ  .بَد ٍ نن دیدم گَش

 خب پس نن َخَرم؟-

 .خندى رٍی لب يام لو داد ٍ نن بریدى بریدى حرف زدم

 کی نن این رٍ گفتو؟... بالنسبت-

 .بالشت چًار گَش با رٍپَش گل گلی حاال کانل بغلش بَد

 .آرى بابا تَ کٌ این رٍ نگفتی، فقط یٌ اشارى زدی-
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ٌ زيرا بلند  خندى م داشت قًقٌ نی شد، بالشت اٍند باال بٌ قصد جَِن نن کٌ صدای خال
 .شد

 نادر چی شدی؟... خاطرى جان-

 .لپو رٍ از تَ گزیدم تا خندى م آرٍم بگیرى، یٌ دستو رٍ سپر خَدم کردم

 . اٍندم خالٌ جَن، داشتو رٍسریو رٍ نرتب نی کردم-

 .آرى راست نیگٌ؛ ٍلی اگٌ درٍغ حناق بَد، االن نحل اشک ياش بیخ گلَش رٍ گرفتٌ بَد-

ٌ ی آرٍم کیَان نگايو رٍ از چشو ياش دزدیدم  .با جهل

 .حاال کٌ خندیدم دیگٌ، بی خیال-

بالشت دستش رٍ پرت کرد رٍی تخت ٍ نی خَاست نیش نباشٌ ٍاسٌ دلو کٌ نگايو 
 .نکرد

ٍقتی . خاطرى این جا پشت تلفن نیست، چشو يات کٌ جلَم باشٌ تا تٌ قصٌ رٍ نیرم -
اٍندی تَی خَنٌ، خَدم نو چشو يات رٍ دیدم کٌ يهخَنی با خندى ی رٍ لب يات کٌ 

 .نی خَاستی بگی تٌ خندى ی حیاطٌ نداشت

 !کیَان-

برگشت سهتو، این بار جدی ٍ نن کهرم بیشتر تَی چَب برآندى پشت سرم فرٍ رفت ٍ 
 .چشو يام بٌ رصد کردن نَکت قًَى ای زیر پام افتاد

جاِن کیَان؟ خاطرى نن برادرم، جدیدا نسبت جدا نی کنی، ٍاقعی ٍ غیر ٍاقعیش -
 .نی کنی؛ انا نن يهَن نسبتی يستو کٌ گفتو

ٌ ی حرف پشت تلفن خَدم بَد ٍ باز نن لب زیر دندٍنو نجازات کردم  .طعن
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 .باٍر کن ننظَرم از اٍن حرف، چیزی نیست کٌ تَ برداشت کردی-

 .سر خو کرد تَی صَرتو

 نن ٍ نانان رٍ چی نی بینی تَ؟-

لعنت بٌ نن کٌ صَرتو افتادى بَد رٍی دٍر تقارن ٍ خندى يا باید با گریٌ تالفی نی شد ٍ 
 .اشک يام نیَندى، از پًنای صَرتو تَی تاريای قًَى ای رٍسریو گو نی شد

ٌ ی زندگیو-  .يه

صداقت تَی حرفو غرق بَد ٍ دیدم تٌ لبخند رضایتی . نحکو گفتو، بدٍن ذرى ای تردید
 .کٌ کیَان سریع از لبش جهع کرد تا جدی بَدنش تٌ نکشٌ

 جدی؟-

 .سرم رٍ باال آٍردم ٍ نگاى کیَان يو با چشو يام باال اٍند

 باٍرم نداری؟-

يهینو نَندى يهٌ چی پشت خندى قایو بشن؛ . خندى ی رٍ لبش ترکید از سِر دلخَری
ٌ ی ٍسط دلخَشیٌ  .طفلکی خندى کٌ فکر نی کنٌ نقط

نن باٍرت ندارم؟ نن خاطرى؟ ننی کٌ ير رٍز احَال پرست بَدم، احَال پرس تَیی کٌ -
 .با یٌ بلٌ غیبت زد

 .بغض داشت حلقٌ حلقٌ نی شد تَی گلَم

ٌ ی بعد از اٍن بلٌ اٍندم این جا-  .نن کٌ يفت

 .با دعَت رسهی، اٍن قدر سریع يو رفتی کٌ نشد حرف بزنیو! بلٌ اٍن يو چٌ اٍندنی-
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 ...نی دٍنی راستش، گفتو شاید... نن... خب نن-

 !راستش چی؟ شاید چی؟-

التهاس قاطی اشک يام کردم ٍ ریختو بٌ چشو يای کیَان؛ انا جهری نداشت ٍ اٍن ينَز 
 .ننتظر بَد

 .گفتو شاید درست نباشٌ زیادی اٍندنو-

 .پس بگَ تَ باٍرنَن نداشتی-

 ...نن... خب نن. باٍر کن نٌ، بٌ جَن خَدت کٌ عزیزنی نٌ-

 .دنبال بًَنٌ نچرخ عزیز نن، بگَ غلط کردم ٍ خالص-

ٌ ی کٌ نی گفت جدی بَدن بسٌ  .نفس بلندی کشیدم از آخر جهل

 غلط کردم، خَبٌ؟. باشٌ-

 .حاال یکو دلو سبک شد، قَل يو بدى-

 چٌ قَلی؟-

 .لبخند نًربَنی صَرتو رٍ نًهَن کرد

 .کٌ این چند ٍقتٌ رٍ دٍر تکرار نیفتٌ-

 .سرم پایین افتاد باز يو، نن کٌ از خدام بَد

 .چشو قَل نیدم-

 .رٍ قَل خَايرم حساب نی کنو-
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فکر ٍ خیال يای ذينو رخت بستٌ بَدن برای رفتن ٍ . قَل دادم ٍ احساس سبکی کردم
 .نن با نگايو صَرت کیَان رٍ غرق تشکر کردم ٍ جَاب گرفتو

این يا . حاال نی تَنی بری، فقط قبلش اٍن آبغَرى ياتو پاک کن کٌ بٌ کار نا اصال نهیاد-
 .رٍ خرج شَيرت کن

 :دستهال خیس تَی دستو رٍ رٍی چشو يام کشیدم ٍ زیر لب گفتو

 .خریدارش کٌ نیست-

نترس خَدم انرٍز کاری باياش نی کنو کٌ برى بطری بخرى بذارى کنار، بگٌ خانَنو نبینو -
ٌ ش نال خَدنٌ  .یٌ چیکٌ از آبغَرى يا حرٍم بشٌ، يه

اٍندم تعجب کنو؛ انا فقط تَنستو پرصدا بخندم بٌ . باٍرم نهی شد کیَان شنیدى باشٌ
 .لحن عَض شدى ٍ ادایی کٌ با دست ياش در نی آٍرد

 خاطرى نادر چی شدی؟-

 .اٍندم... اٍندم -

اٍى اٍى نانان شاکی شد، بیا برٍ کٌ تا االن چًارصد تا رٍسری يو نی تَنستی رٍ سرت -
 .درست کنی

 .پس نن برم-

چًار قدم از کیَان فاصلٌ گرفتو ٍ بٌ دم در اتاق رسیدم، چرخیدم ٍ رٍ بٌ نگاى رفتٌ کیَان 
 :با خَدم گفتو

 .کیَان خیلی خیلی خَبی-

 .دست تَی جیب يای شلَار ٍرزشی نشکیش فرٍ کرد
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 .این رٍ خَدم يو نی دٍنستو یٌ چیز جدید نی گفتی-

 .دٍستت دارم خَايرانٌ، نرسی کٌ ٍاقعا برادری نٌ نحل یٌ برادر-

 .یٌ لبخند ٍ یٌ چشهک چاشنیش، نًهَنو کرد

خب دیگٌ برٍ اسالم دستو رٍ بستٌ نهیشٌ از این بیشتر پاسخگَ باشو، نگفتو یًَ این -
 .يهٌ صفت يای خَبو رٍ با يو رٍ کن

ٌ ای کٌ اتاق  خندى ی آرٍنی طرح چشو يام شد ٍ از اتاق دل کندم ٍ گذشتو از دٍپل
ٌ زيرا رٍ جدا نی کرد از پذیرایی کٌ بعد از اٍن نی شد یٌ يال خَدنَنی  .خال

 چٌ عجب نادر کجایی؟ آقا سیاٍش تنًا نَندى، نکنٌ کیَان کنارت بَد؟-

با ٍرٍدم سنگینی نگاى سیاٍش رٍ حس کردم ٍ ضربان قلبو رفت رٍی دٍر تند؛ چَن با 
ٌ ياش پخش بَد . دیدنش دست يام حلقٌ شد ٍ یادم افتاد، تندی عطرش کٌ رٍی شَن
چٌ استرس نضحکی داشتو ٍاسٌ بغل کردن شَيرم؛ چَن نهی خَاستو دست قلب 

ٌ زيرا کردم  .بی قرارم رٍ بشٌ، نگايو رٍ نعطَف خال

 .آرى، ببخشید-

ٌ زيرا با چشو ياش بٌ سیاٍش اشارى زد تا نگايی کٌ نن نی دزدیدم رٍ درست کنٌ ٍ  خال
 .نن چٌ ندیَنش بَدم، دیر اٍندنو رٍ نادرانٌ رفع ٍ رجَع کرد

 .حاال بشین کنار آقاسیاٍش تا نن یٌ سری بٌ غذام بزنو-

ٌ ی قدیهیش کٌ دیَار داشت  ٌ زيرا رفت سهت آشپزخَن کنار سیاٍش جاگیر شدم ٍ خال
 .جای اپن يای فاحش

 بًترى گلَت؟-
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نگاى از در ٍ دیَاريای اطراف گرفت کٌ نی خَاست نشَن بدى بی تفاٍتٌ ٍ نن دلو 
 .نهی اٍند کنار يو بَدن يانَن رٍ بٌ سکَت بگذرٍنو

 .بد نیستو-

 ...خالٌ زيرا يو نهکنٌ آٍیشن-

 :پرید ٍسط صحبتو

 الزم نیست، نیگو تَ این جا زیاد نی اٍندی؟-

بٌ پشتی کَتاى نبل خاکستری تکیٌ دادم ٍ گذشتٌ رٍ تَی فکرم زیر ٍ رٍ کردم، با 
 :خَش رٍیی گفتو

 .شد کٌ نیام، بستگی داشتگايی سٌ رٍز دريفتٌ نی شد، گايی یٌ يفتٌ يو نی-

 چرا نهی ذاشتن کانل این جا باشی؟-

ٌ ی . قلبو تیر کشید ٍ نن سریع دست چپو رٍ نشت کردم زیاد باال پایین کردن دفتِر قص
 ...گذشتٌ رٍ دٍست نداشتو؛ انا حاال

ٌ زيرا کیَان رٍ داشت، غیر از اٍن چَن حاج آقا شکیبا فَت شدى بَدن ٍ - چَن خال
 .خَدش خرج خَنٌ رٍ نی داد

ٌ ی فًهیدن باال انداخت  .نیهٌ ابرٍش رٍ بٌ نشَن

 ...اٍن ٍقت تَ. آيان-

 ...خب، خب خیلی خَش اٍندین، ير چند دیر ٍلی خب-

ٌ ی نجات شد قبِل کانل شدن سَال سیاٍش ٍ نن تَی دلو نفس راحتی  کیَان فرشت
ٌ ش رٍی نبل لو داد ٍ یٌ چشو ٍ ابرٍ ٍاسٌ سیاٍش اٍند  .کشیدم ٍ کیَان با آخر جهل
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 خَدت نی دٍنی کٌ درگیر بَدم باز این چشو ٍ ابرٍت چیٌ؟-

 . نن بعدًا با شها حرف دارم-

بٌ خط ٍ نشَن کشیدن چشهی کیَان بٌ سیاٍش، از پشت لب يای بٌ يو فشردى م 
خندیدم ٍ چَن نگاى زیرچشهی سیاٍش بعد از چشهک کیَان، رٍی نن افتاد سریع بلند 

 .شدم

ٌ زيرا-  .نن نیرم کهک خال

 .چند تقٌ بٌ در چَبی زدم، تهام این خَنٌ پر از دريایی بَد کٌ يهیشٌ بٌ رٍت بازن

 اجازى يست؟-

ٌ زيرا با چاقَ برش دٍم رٍ رٍی خیار دستش داد  .خال

ٌ ی خَدش اجازى نی گیرى؟-  آدم خَن

ٌ زيرا لبخند زدم ٍ از خَدم ٍ افکارم قبل از انرٍز خجالت کشیدم  .بٌ اخو نصنَعی خال

حاال کٌ اٍندی بیا بشین این ساالد رٍ درست کن، نخَاستو از کنار آقاسیاٍش بلندت -
 .کنو کٌ احساس غریبگی نکنٌ

 .رٍ چشهو-

ٌ ی کنار سینی رٍ برداشتو ٍ گَجٌ بٌ  رٍی زنین چًار زانَ پا بًو پیچیدم، چاقَی اضاف
 .دست گرفتو

 .نادر فقط نزنی باز اٍن گَجٌ رٍ آب لهبَش کنی-

ٌ زيرا خندى م گرفت ٍ یادم افتاد چٌ بخَام چٌ نخَام این گذشتٌ برگ  از حرف خال
ٌ زيرا خَب ياش رٍ ٍرق نی زد  .نی خَرى با این تفاٍت کٌ خال
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 .چشو حَاسو يست-

ٌ يای خیار ساالد شیرازی یکسان  ٌ يای گَجٌ رٍ کَچیک کنو کٌ با تیک سعی کردم تیک
ٌ زيرا يو رفت پای گازش ٍ با کفگیر کف رٍی برنج يا رٍ نی گرفت ٍ خالی . باشٌ خال

 .نی کرد تَی سینک

ٌ زيرا؟-  خال

 . جَنو عزیزدلو-

چٌ اشتبايی بَد کٌ از ! دلو ضعف رفت، ٍاقعا چرا فکر نی کردم با یٌ بلٌ نن دٍر شدم؟
 .ننبع نًربَنیشَن دٍر شدى بَدم

 .نیگو حال بقیٌ خَبٌ؟ حال پریا، سارا، يهٌ دیگٌ-

 .اتفاقًا فاطهٌ دیرٍز یادت کرد ٍ بقیٌ يو گفتن دلشَن برات تنگ شدى. خَِب خَبن-

 .چاقَ رٍ کهی بازی بازی دادم تَی ظرف ساالد

ٌ نریو اٍن رٍز گفت نهی تَنو بیام ٍگرنٌ - نن يو خیلی دل تنگشَنو، حیف کٌ خال
 .نی اٍندم سر نی زدم

 .تَ کاریت نباشٌ، بذار یکو بگذرى از این گیر ٍ دار بیای بیرٍن، یٌ رٍز با خَدم نی برنت-

 .لبخند پررضایتی زدم ٍ این بار رفتو سراغ پیاز بنفش

ٌ رايٌ؟-  تَ بًو بگَ چٌ خبر؟ اٍضاع رٍب

 .بد نیست؛ ٍلی خب راستش سیاٍش زیاد از این نَضَع تَ خَنٌ حرف نهی زنٌ-
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ٌ ی سیاى رنگ رٍ چپٌ  ٌ ی دخترٍنٌ پیشش بردم ٍ يهَن طَر کٌ قابله ٌ زيرا فًهید گل خال
نی کرد تَی سبِد سفیِد سَراخ دار ریز ٍ صَرت عقب نی کشید کٌ بخاِر پر از عطر برنج 

 :اذیتش نکنٌ گفت

 .خب این کٌ خَبٌ دخترم، نشکالتش رٍ نی ذارى دم در-

 .چاقَ رٍ بیشتر تَ دل پیاز فرٍ کردم تا دِق دلی اشکی کٌ درآٍردى بَد، دربیاد

 .شاید يو نن رٍ قابل نهی دٍنٌ برام بگٌ-

 .خالٌ دست رٍی بلندی پشت شیر آب زد ٍ آب رٍ بست

 این چٌ حرفیٌ؟-

 .نهی دٍنو، يهین طَری گفتو -

 يهین طَری کٌ نگفتی، بگَ ببینو چی شدى؟ -

چاقَ رٍ کنار سینی گذاشتو ٍ با آستین نانتَ کرنی رنگو، اشک درآٍردى ی حاصل ساالد 
 .درست کردنو رٍ پاک کردم

شها يو بًو گفتٌ بَدین کو کو عشق بٌ ٍجَد . راستش اٍن اٍایل يهٌ چی خَب بَد-
نیاد، عادِت کناِر يو بَدن نیشٌ دٍست داشتن ٍ نن دلبستٌ بٌ يهین رفتو جلَ بٌ 

 ...خصَص کٌ خَب شرٍع کردى بَدیو؛ انا االن

ٌ ای کٌ ينَز کنار  ٌ ای نی داد ٍاسٌ کف قابله ٌ زيرا سیب زنینی دستش رٍ برش حلق خال
 .سینک جلیز ٍ ٍیلیز نی کرد

 االن چی؟-

 .حس نی کنو شریک نیستو، يهراى نیستو؛ حتی عادت کردن بًو يو در کار نیست-
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ٌ تَن این يا رٍ نگفتی؟! صبر کن ببینو-  چرا اٍن رٍز کٌ اٍندم خَن

 ...اٍن رٍز دلو خیلی گرفتٌ بَد، نشد بگو-

 !نشد بگی یا نحال خَاستی خَددار باشی؟-

 .خجالت زدى پَست خیار بٌ چاقَ کشیدم کٌ نگايو باال نیاد

درستٌ یٌ زن باید رازدار زندگیش باشٌ؛ انا . نهیگو يهٌ چی رٍ بگَ... عزیز دلو... دخترم-
 .بٌ شرط این کٌ افکارش اٍن رٍ نبرى بٌ جایی کٌ نباید، اٍن يو تَ نَقعیت تَ

خب آخٌ اٍن یٌ ناى اٍل ٍاقعا يهٌ چی خَب بَد، نًهَنی نی رفتیو، با يو حرف -
نن خانَم یٌ . خَد سیاٍش خَاست آقایی کٌ پشت اسهش نی گفتو رٍ بندازم. نی زدیو

... خَنٌ بَدم؛ یعنی الاقل نن این جَری فکر نی کردم؛ انا با این نشکل یًَیی، انگار نن
ٌ ای اٍل زندگی ٌ زيرا نکنٌ نن بد قدم بَدم؟ چرا یکٌ دفع  ...نیگو خال

 .خالٌ دنی سفت کرد رٍی در قابلهٌ ٍ براق شد تَی صَرتو

نشنَم دیگٌ این حرف رٍ، از کی تا حاال خرافاتی شدی؟ اتفاق کٌ خبر نهی کنٌ کی بیاد -
 .یا نیاد، پیش اٍندى دیگٌ

 .لب پایینو رٍ دندٍن دندٍن کردم تا سکَتو پشیهَن بٌ نظر بیاد

 ...کو کو درست نیشٌ، کو نشکلی پیش نیَندى-

 ...آخٌ-

 .االن ذين شَيرت درگیرى، ينَز زنان الزم دارین. آخٌ بی آخٌ، صبر باید عزیزم-

ٌ ی چشو ٍ خالٌ زيرا فنجَن يا رٍ از آب چکَن  ٌ ی باشٌ، بٌ نشَن پلک زدم بٌ نشَن
 .برداشت ٍ تَی سینی چید
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 .حاال پاشَ یٌ سینی چای بریز بریو تَی يال-

ٌ ی سطل آشغال نی کردم گفتو  :بلند شدم ٍ يهَن طَر کٌ پَست يای خیار رٍ رٍٍن

 چشو-

 .چشهت بی بال-

*** 

 خاطرى؟ خاطرى؟-

با عجلٌ حَلٌ رٍ کشیدم از آٍیز کنار سینک ٍ نو دست يام رٍ باياش خشک کردم ٍ بٌ 
 .بیرٍن قدم تند کردم

 سالم چی شدى؟ کی اٍندی؟-

ٌ يای . کالفٌ کیفش رٍ انداخت ٍ در خَنٌ رٍ پشتش بست شرٍع کرد بٌ باز کردن دکه
ٌ ی ریز سفیدش  .پیراين چًارخَن

ٌ ش نی خارى. يهین االن-  .بیا ببین پشتو چی شدى؟ يه

ٌ جا نی شد  .نزدیک رفتو، پیراينش رٍ پرت کرد رٍی زنین ٍ يی جا ب

 .خب یٌ لحظٌ ٍایستا عزیز نن-

 .نهیشٌ بابا-

زیرپَشش رٍ . بدنَقع بَد ٍاسٌ خندیدن. از حالتش خندى م گرفتٌ بَد؛ انا نًارش کردم
 .باال دادم ٍ با چیزی کٌ دیدم يی بلندی گفتو ٍ یٌ سیاٍش غلیظ چاشنیش کردم

 کجا بَدی تَ؟-
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 .ينَز این پا ٍ اٍن پا نی کرد

 .بخارٍنش-

ٌ يای بزرگ سرسفید حرکت دادم  .سر انگشت يام رٍ آرٍم رٍی دٍن

 .این چٌ ٍضعشٌ؟ با ناخَنت بخارٍن-

 .حرکت دستو رٍ تندتر کردم

 بٌ چیزی حساسیت داشتی؟-

ٌ ياش رٍ خارٍند  .خَدش يو دستش رٍ آٍرد پشتش ٍ سرشَن

 .نٌ بابا، گهَنو پشٌ نن رٍ خَردى-

 .صَرتو رٍ جهع کردم

 .آخٌ پشتت خیلی بدى، گهَنو آلَدى يو بَدى! پشٌ؟-

 .حرف نزن خاطرى، بخارٍن-

 .سعی کردم ينَزم خندى م رٍ بین لب يام خفٌ نگٌ دارم، از ٍرجٌ ٍرجٌ کردن ٍ التهاسش

 .التًابش کهتر نیشٌ، بعد بیا برات پهاد بزنو. برٍ دٍش بگیر سیاٍش-

 .قدم تند کرد سهت حهَم

 حهَم گرنٌ؟ آب داغٌ؟-

 .آرى بابا خزینٌ رٍ خیلی ٍقتٌ آتیش کردیو-

یٌ لحظٌ این پا ٍ اٍن پا کردن رٍ گذاشت کنار ٍ چرخید سهِت نن کٌ لباس ياش رٍ از 
 .زنین جهع نی کردم ٍ خندى ی رٍی لب يام کش اٍندى بَد
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 چی گفتی؟-

لب کیپ يو کردم ٍ سرم باال اٍند؛ دیدم چشو يای سیاٍش يو نی خندى، چٌ عجب 
این چشو يا با خندى دلبری کرد ٍ احسنت بٌ زبَنو کٌ داشت یاد نی گرفت کنار سیاٍش 

 .يو نی تَنٌ گايی شیطَن بشٌ

خب آخٌ ِکی حهَم گرم نبَدى؟ دٍرى ی این سَال گذشتٌ، اٍن قدیو بَد نردى نی اٍند -
 .تَ این دٍرى زنَنٌ فقط شها ارادى کن آب داغٌ دیگٌ« .زن حهَم رٍ گرم کن»داد نیزد

ينَز نگايش رٍ بٌ نن بَد ٍ ابرٍياش فقط تغییر نکان دادى بَد رٍ بٌ باال ٍ لب يایی 
 .کٌ داشت کنترل نی شد نخندى ٍ زیاد نَفق نبَد

ٌ بازیش  بٌ در حهَم اشارى کردم، نگايش کٌ این جَری خاص نی شد دل نن يو بی جنب
 .نی گرفت

 .گرنابٌ آنادى ست سرٍرم، بدٍ تا آب سرد نشدى-

ٌ يایی رٍ کٌ لرزید ٍ  با این حرفو دٍبارى راى حهَم رٍ پیش گرفت ٍ نن دیدم شَن
 .نطهئنًا از خندى ی بی صدا

*** 

ٌ ش آب گَش ياش رٍ گرفت ٍ نن با نًربَنی رٍی لب يام  با حَلٌ کَچیِک رٍی شَن
 .لبخند خزٍندم

 .عافیت باشٌ-

 .سرش رٍ تکَنی داد کٌ یعنی يهَن نهنَن خَدنَن

 .با کف دستو بٌ تشک رٍی تخت ضربٌ زدم
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 .بشین برات پهاد بزنو-

َ ی نن نشست ٌ ی کَتاى پایین تخت انداخت ٍ جل ٌ ی آبی فیرٍزى ایش رٍ رٍی لب . حَل
نن يو سر پهاد رٍ باز . دست ياش رٍ عقب آٍرد ٍ تکیٌ تشک کرد ٍ پاياش رٍ دراز

ٌ م رٍ پر کرد آرٍم شرٍع کردم . کردم ٍ کهی رٍی انگشت اشارى م زدم، بَی کاالنین شان
 .بٌ زدنش رٍی قسهت يای قرنز ٍ گل گلی پشت سیاٍش

 تَ بیهارستان این جَری شد؟-

ٌ جا کرد  .با برخَرد دستو انگار خارشش داشت شرٍع نی شد کٌ کهی خَدش رٍ جاب

 .احتهاالً ٍاسٌ يهَن این طَری شدى، پشٌ یا کک رفتٌ تَی لباسو. نٌ، انرٍز جایی بَدم-

 .کهی سکَت کردم ٍ آخر يو نشد نپرسو کجا

 نیشٌ بپرسو کجا؟-

سرش رٍ تکَنی داد ٍ خیسی نَياش رٍی دستو چکید ٍ نن بٌ قطرى يای رقصَن رٍی 
 .دستو لبخند زدم

 .آرى بپرس-

 :ٍسط نیو خندى م گفتو

 خب کجا؟-

ير چند ٍقت، یٌ ِسری از دکتريا با يو جهع نیشیو ٍ نیریو رٍستايای دٍر . یٌ رٍستا-
 .افتادى ٍ رایگان نریض نی بینیو

 .آخرین گزیدگی رٍ پهاد زدم ٍ درپَش پیچی سفیدرنگ رٍ پیجَندم رٍی پهاد

ٌ قدر خَب، خَش بٌ حالت-  . چ
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 چرا خَش بٌ حالو؟-

 .زیرپَشش رٍ آرٍم پایین زدم، سیاٍش با سِر عقب اٍندى نگايو نی کرد

 .چَن کو کاری نیست کٌ انجانش نیدی-

 :نًربَنی لب يا ٍ چشو يام رٍ بًش تزریق کردم ٍ ادانٌ دادم

 .دل بزرگی داری-

نسیر نگايش رٍ از چشو يام تغییر نداد ٍ نن تاب نیاٍردم ٍ از دٍ قدنِی با يو بَدنش 
 .دل کندم

 .سرت رٍ خشک کن سرنا نی خَری-

 خاطرى؟-

ٌ ی چًارچَب تکیٌ دادم  .از نزدیکی در اتاق چرخیدم ٍ دستو رٍ بٌ لب

 جانو؟-

ٌ ی نانان؟-  انشب بریو خَن

 .نتعجب شدم ٍ انگار رٍی صَرتو اجر ٍ آجار گذاشت

 خَنٌ نانانو رفتن تعجب دارى؟-

 .بٌ یٌ تای ابرٍ کج شدى ٍ دلخَرش نگاى کردم

 ...نٌ خب، یعنی-

 .بٌ حرف يای اٍن شب نن ٍ نانان زیاد فکر نکن-

 .قند خَشی يام، عادتش بَد زٍد بیفتٌ
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ير ٍقت بگی آنادى . اذٍن ظًر رٍ گفتن، نن نیرم نهاز بخَنو. نن کٌ چیزی نگفتو-
 .نیشو کٌ بریو

دیگٌ ننتظر نشدم، از اتاق بیرٍن اٍندم ٍ با نشت کردن دست چپو اٍن رٍ آرٍم رٍی 
 .قلبو کَبیدم

*** 

ٌ ی کیفو رٍ فشار نی دادم ٍ اگٌ یکو دیگٌ با این ٍضعیت پیش  سرم پایین بَد ٍ دست
با صدای تیکی کٌ قفل در بٌ خَدش داد ٍ . نی رفتو حتها نیَن دست يام ذٍب نی شد

زحهت کشید از راى دٍر باز شد، نگاى گذری سیاٍش رٍم نشست ٍ گَشیش رٍ یٌ دٍر تَ 
 .دستش چرخَند

 .بریو تَ-

کاش . سیاٍش قدم جلَ گذاشت ٍ نن پشت سرش رفتو ٍ در رٍ پشت سرم بستو
سیاٍش صبر نی کرد تا يو قدِم يو بریو؛ انا بٌ فاصلٌ چًار قدم از قدم يای بزرگش، 

ٌ م انداختو ٍ يهَن طَر کٌ . بینهَن فاصلٌ بَد ٌ ای کیفو رٍ رٍی شَن ٌ يای حلق دست
ٌ ی شالو کشیدم باید استرس رٍ از خَدم دٍر . نگايو بٌ حیاط بزرگ بَد، دست بٌ لب

حیاط بزرگ ٍ ندٍر بَد ٍ ساختهَن اصلی نهی شد گفت دقیقا ٍسط این . نی کردم
حیاطٌ؛ چَن حیاط خلَت پشتی کٌ نن فقط اسهش رٍ شنیدى بَدم ٍ نی گفتن تقریبًا 
ٌ رٍی ساختهَن کَچیک تربَد؛ برعکس حیاط اصلی کٌ  انباری حساب نیشٌ از حیاط رٍب

نن عاشق اٍن نیهکت سادى ای . يهیشٌ سر سبز بَد، با دٍ باغچٌ بزرگ پرگل ٍ درخت
ٌ يا بَد ٍ زیر سایٌ درخت نجنَن ٍ یٌ راى داشت با پارى  بَدم کٌ تٌ یکی از باغچ

با لبخند غهگینی نگايو رٍ از نیهکت بارٍن خَردى شب پیش ٍ نجنَنی کٌ . سنگ يا
فقط این قسهِت این خَنٌ بَی عشق نی داد کٌ با . دلش رٍ بٌ پاییز باختٌ بَد گرفتو
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ٌ ای درست شدى بَد ٍ باز يو نن ازش نحرٍم بَدم؛ اصال انگار قسهت  دست يای پدران
 .نبَد دختری کنو

 .زٍد باش خاطرى-

. سیاٍش دیگٌ اٍل ٍرٍدی خَنٌ بَد ٍ دستش رٍی دستگیرى ی بٌ پایین کشیدى شدى
نن يو قدم تند کردم ٍ نیو نگايی بٌ طبقٌ باال ٍ چراغ يای رٍشنش انداختو ٍ این یعنی 

با ٍرٍدنَن بٌ رايرٍ کَچیکی کٌ قبل از يال بَد، سیاٍش . اعالم حضَر خَايرشَير
کتش رٍ درآٍرد ٍ آٍیز جالباسی کرد ٍ نن کفش يانَن رٍ تَی جاکفشی چیدم ٍ از تَی 

این بار يو . آینٌ بٌ نانتَ سنتی قرنزم نگاى کردم ٍ حاشیٌ بلندش کٌ بٌ زنین رسیدى بَد
 .سیاٍش در چَبی با نشبک يای رنگی رنگی رٍ باز کرد ٍ خَدش جلَ رفت

ٌ م. سالم-  .نن االن نیام، آشپزخَن

با صدای بلند نانان سیاٍش، اٍل سیاٍش ٍ بعد نن جَاب سالم رٍ با صدای بلند 
عادت داشتو بٌ این استقبال گرم، فقط رٍز اٍلی کٌ بٌ این خَنٌ اٍندم یٌ نادر ٍ . دادیو

 .اسپندسَز اٍند ٍ دٍر سیاٍش چرخید

سیاٍش رٍی نبل راحتی یٌ نفرى ی قًَى ای کٌ يهٌ نشرف بٌ تلَزیَن تَ ياِل نربعی، 
خیلی سادى چیدى شدى بَد نشست ٍ نن با فاصلٌ دٍ دستٌ نبل سعی کردم نزدیک بٌ 

 .خَدش بشینو

بٌ سیاٍش کٌ پا رٍ پا انداختٌ بَد ٍ بی خیال بعد از نگاى بٌ تلَزیَن خانَش دنبال 
 .کنترل نی گشت، نگاى کردم

 .کنارتٌ-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

107 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

با نگايش پرسید چی؟ کٌ نن يو با انگشتو بٌ نستطیل نشکی پر از شهارى ی رٍی 
ٌ ای شدى باياش . دستٌ نبلش اشارى کردم دلو نی خَاست این جا کٌ يستیو بٌ ير بًَن

حرف بزنو، این جَری دلو گرم بَد؛ انا قبل از این کٌ بتَنٌ اٍن صفحٌ ساکت رٍ بٌ صدا 
 .بندازى نانانش از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍند ٍ نن زٍدتر از نبل دل کندم

 .سالم-

 !سالم چٌ عجب راى گو کردین-

ٌ ی نانانش رٍ  سیاٍش بعد از نن بلند شد ٍ يهَن طَر کٌ نزدیک نی رفت ٍ گَن
 :نی بَسید گفت

 خَبین؟. طعنٌ نزن جَن سیاٍش-

 .نانانش کج خندى ای نًهَنش کرد

 بشین خاطرى، چرا ایستادی؟-

تشکر زیر لبی گفتو ٍ دٍبارى رٍی نبل جاگیر شدم ٍ احَالپرسی نادر ٍ پسر ادانٌ داشت 
ٌ ای ندارم ٍاسٌ احَالپرسی»ٍ نن این طَری خَدم رٍ دلداری دادم کٌ   «.نن دنبال

 بقیٌ کجان؟-

این رٍ سیاٍش پرسید کٌ باز تغییر نکان دادى بَد بٌ یٌ نبل دیگٌ ٍ نانانش تقریبا 
 .کنارش نشستٌ بَد

گفت ير . ستارى باالست، گلشید نشق داشت. ساجد ٍ سًیل خَنٌ پدرخانَنشَنن-
 .ٍقت اٍندین زنگ بزنو بیاد پایین

 .نهی خَاد، نذارینش تَ نعذٍریت-
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ٌ ش چپ چپ بٌ  دیدم نردنک يای چشو يای نانانش اٍل بٌ نن نتهایل شد ٍ ادان
نن يو نجبَر شدم نگاى بٌ سقف بدٍزم ٍ لَستر قدیهی؛ یعنی نن يیچی . سیاٍش شد

ٌ يای رٍی تلفن کنارش رٍ بلند کرد ٍ سیاٍش تلَزیَن . نفًهیدم نانانش يو صدای دکه
 .خانَش رٍ بٌ صدا درآٍرد ٍ نن ترجیحو سکَت بَد

*** 

ٌ ای بٌ در خَرد ٍ نن خَدم رٍ جهع ٍ جَر کردم ستارى از اٍل يو دلش با نن نبَد . تق
نهی دٍنو چرا سنت يا فقط باید گریبان نن رٍ نی گرفتند ٍ . این رٍ خَب حس نی کردم
اٍل از يهٌ گلشید ٍارد شد ٍ تَی بغل سیاٍش جا گرفت ٍ . نن فقط اسهو عرٍس بَد

 .نن بٌ لبخند نًربَن سیاٍش نگاى کردم ٍ شیرین زبَنی گلشید ٍ فشردى شدنش

 ...سالم داداش کو پیدا-

ٌ ی ابرٍی سیاٍش نیهٌ باال پرید . این یعنی دست پیش گرفتن ٍ پس نیفتنادن دیدم لنگ
 :يهَن طَر کٌ با ستارى دست نی داد گفت. ٍ چشو ياش باریک شد

 .از احَالپرسی يای شها آبجی خانَم-

 .جَ تلخی بَد ٍ کاش یکی رسو دلخَری رٍ نینداخت. حال ٍ احَال با طعنٌ

 .ٍهلل تَ داناد شدی کو پیدا شدی، عرٍس خانَم تَ رٍ ازنَن گرفت-

ٍای بٌ دل بی گـ ـناى . باالخرى ترکش آخر سهت نن نشَنٌ رفت ٍ نگاى يا سهتو چرخید
 .نن ٍ زبَنی کٌ طعنٌ یاد نداشت

 سالم ستارى خانَم خَبین؟-

ٌ يا تَ نطفٌ خفٌ بشن  .سالم ٍ احَالپرسی کردم تا طعن
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 .نهنَن خَبو-

نٌ نزدیک اٍند نٌ دست دادیو ٍ نن فقط یٌ جانیٌ تٌ لبخند رضایت رٍ رٍی صَرت 
 .سیاٍش حس کردم از این کٌ تلخ زبَن نبَدم

 .سیاٍش کٌ گلشید رٍ رٍی زنین گذاشت دٍید سهت نن

 .سالم خالٌ-

ٌ قدر خَب کٌ دنیای بچگیش رٍ بٌ حرف يای . لبخندش دلبری کرد از بس ٍاقعی بَد چ
 .خو شدم ٍ دٍ لپ کش اٍندى رٍ بَسیدم. بزرگتريا نفرٍختٌ بَد

 سالم عزیز دلو، خَبی؟-

 .دست دٍر گردنو حلقٌ کرد ٍ نن بلندش کردم

 .کالس اٍلی بَد ٍ ریزى نیزى

 .خستٌ نباشی خانَم کالس اٍلی-

 .خندى  ارزٍنی کرد ٍ نن بغلش کردى نشستو ٍ اٍن رٍی پام

 .زن دایی رٍ اذیت نکن گلشید، بیا پایین-

ٌ ی گلشید گرفتو ٍ بٌ  لبخند نًربَنو رٍ از صَرت سفید ٍ نَيای فرفریٌ بٌ باباش رفت
 .ستارى نگاى کردم

 .نٌ دختر بٌ این نايی، اصال اذیت نیستو-

 :قبل از این کٌ ستارى جَابی بدى، سیاٍش پرسید

 کانیاب کجاست؟-
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 .رفتٌ نانَریت، دٍ سٌ رٍزى-

 کجا رفتٌ؟-

 .بی خیال صحبت يای خَاير برادری شدم ٍ جَاب ستارى رٍ نفًهیدم

 خب گلشید خانَم ندرسٌ خَبٌ؟-

 .نتفکر لب جهع کرد ٍ دلو گاز از لپ ياش خَاست

 .این جا يی باید بنَیسو يی بنَیسو. نٌ نًد بًتر بَد، فقط بازی نی کردیو-

 :سر تَ گَشو کرد ٍ ادانٌ داد

 ".گلشید خَش خط، گلشید دفترت تهیز باشٌ"این نانانو يو يی گیر نیدى -

خندى پرصدایی کٌ داشت از دينو خارج نی شد رٍ با یٌ بـ ـَسٌ ٍسط نَيای فرفریش 
 .خفٌ کردم

 .کو کو عادت نی کنی خالٌ، ندرسٌ يو قشنگٌ-

با صدای زنگی کٌ از آیفَن تصَیرِی نیخکَب شدى رٍی دیَار سفید بلند شد، اٍل 
ٌ تایی بین ابرٍياش بٌ تصَیر  نگايو رٍی سیاٍش افتاد کٌ گردن خو کردى بَد ٍ با یٌ تاب

قبل از این کٌ نن يو نگاى زٍم کنو رٍی نشبک کَچیک کٌ نحل . حک شدى نگاى نی کرد
 :قاب عکس آدم يای ننتظر رٍ تَ دلش جا دادى بَد، ستارى گفت

 .داداش سًیلٌ-

ذٍق ستارى از دیدن . با دیدن چین چین رٍی پیشَنی سیاٍش، آب دينو رٍ قَرت دادم
برادر شَير کَچیکو، برای شَيرم زیادی گرٍن تهَم شدى بَد؛ چَن از این ذٍق يا 
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ناناِن سیاٍش کفگیر بٌ دست از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍند ٍ بٌ . ارزٍنی سیاٍش نکردى بَد
ٌ ی باز شدن در رٍ زد  .ننتظر شدنشَن پشت در پایان داد ٍ دکه

 .سًیل کٌ گفتٌ بَد نیرن خَنٌ بابای شادی-

 .حرفش زیادی سست بَد ٍ بعد يو شَنٌ باال انداخت در جَاب نگاى پرحرف سیاٍش

ٌ يای رنگی رنگی، ستارى دنبال نانانش رفت استقبال  با صدای قیژ قیژ لَالی در با شیش
بـ . ٍ نن گلشید رٍ بٌ خَدم فشردم تا از این ننبع انرژی نحبت، حس خَب بگیرم

ٌ ای دٍبارى ٍسط نَيای فرش نشَندم ٍ ٍسط پَف خفٌ سیاٍش بلند شدم گلشید . ـَس
نن نگاى، . يو ٍقتی از بین دست يای نن خالص شد، رفت استقبال دایی کَچیکش

نعطَف فرش خردلی زیر پام کردم تا سیاٍش کالفٌ رٍ نبینو ٍ تَی دلو زنزنٌ کردم 
 «.خدایا خَدت عاقبت انشب رٍ بٌ خیر کن»

صدای خندى ٍ قربَن صدقٌ رفتن، بلند شدى بَد ٍ چٌ دلو نی لرزید ٍاسٌ سیاٍشی کٌ 
یٌ قدم جلَ رفتو یٌ نصفٌ قدم عقب کشیدم، دلو نَندى بَد بین . چنگ بٌ نَياش نیزد

نن تَی احساس يام چیزی بٌ اسو ترحو نداشتو؛ انا از برداشت اشتباى . رفتن ٍ نرفتن
ينَز احَالپرسی يا تَی رايرٍی در بستٌ ادانٌ داشت کٌ این بار یٌ . سیاٍش ترسیدم

سیاٍش . تصَیر آشنای دیگٌ قاب گرفتٌ شد تَی آیفَن ٍ نن چشو رٍی يو فشردم
ٌ ی باز شدن رٍ زد ٍ نیو نگايش رٍی لبخند ضعف رفتٌ نن نشست ٍ  بی حرف دکه

ٌ ٍار گفت  :زنزن

 .گهَنو بدنَقع اٍندیو-

بًَنٌ دستو داد، . قدم اٍلو ينَز تردید داشت؛ ٍلی دٍ قدم بعدی رٍ نحکو تر برداشتو
ٌ ی سیاٍش ٍ نن نزدیک ٍ نزدیک تر  ٌ ی پیرايِن آبی چًارخَن ٌ ی نردٍنٌ ٍ برگشت یق
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دست يام رٍ کٌ نزدیک گردنش بردم چشو گشاد کردى کهی عقب کشید، قصدم . شدم
 !بغل کردنش نبَد ٍ اگر يو بَد عیب داشتنش رٍ نهی فًهیدم، این جا کٌ کسی نبَد

ٌ ش گذاشتو  .لبخند نیهٌ کارى ای زدم ٍ دست رٍ یق

 .بذار درستش کنو-

ٌ ی یقٌ رٍ کٌ برگردٍندم نگايو رٍ بٌ نردنک قًَى ای تیرى چشو ياش دادم  .لب

ٌ ی نانان باید ٍقت ٍ بی ٍقت اٍند- نی دٍنو شاید نباید حرفی بزنو، نباید دخالت . خَن
ٌ ای يزار رنگ ... اگٌ يزار جَر طعنٌ باشٌ. کنو؛ انا بٌ ير حال نی دٍنو چرا کالف

یٌ نرٍر خاطرى ی خَش نی تَنٌ . انا یٌ نسبت دل آدم رٍ گرم نگٌ نی دارى... دلخَری
نن خب يیچ کدٍِم این يا رٍ نداشتو؛ . شعلٌ بدی رفتار رٍ کو کنٌ یا شاید يو خانَش

ٌ ی نادری ٍ پدر بیرٍنت يو کنن  ٍلی خَاير ٍ برادری ابرٍ تابَندن برنهی دارى ٍ خَن
غریبٌ نیستی، بازی دنیاست گايی از يو دٍر نی نَنین؛ انا تَ . انن ترین جای دنیاست

ٌ ی این دنیا از يهٌ آشناتر يهین يایی يستن کٌ تَ چندین صفحٌ اسهتَن کنار يو  يه
 .نًر خَردى، جدای از نسبتی کٌ تَی نًربَنی کردن بٌ پای يو نَشتین

نگايش تَی چشو يام نفَذ عجیبی پیدا کردى بَد ٍ پلک يای نن يو نی ترسیدن این 
نگاى ازم گرفتٌ بشٌ ٍ از جاشَن تکَن نهی خَردن ٍ نن يو شناٍر بَدم تَی زاللی 

ٌ ش نَندى بَد سرخَرد . چشو ياش با صدای تیک دستگیرى ی در، دست يام کٌ رٍی یق
ٌ ش کشیدى شد ٌ ی شالو رٍ رٍی . ٍ کهی رٍی سین کهی خَدم رٍ عقب کشیدم، دنبال

 .دٍشو نرتب کردم ٍ بٌ ٍرٍد سجاد ٍ سًیل ٍ نزدیک شدنشَن بٌ خَدنَن نگاى کردم

 !بٌ بٌ، ببین کی این جاست-

لبخند نحَ سیاٍش رٍ دیدم کٌ کو کو بٌ پر رنگی رفت ٍ نن تشکر رٍ تَی دلو ٍاسٌ 
 .خدا فرستادم ٍ آنادى ی احَال پرسی شدم
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دستو رٍ بدٍن تَجٌ کسی چند بار نشت کردم ٍ ناخَن يام رٍ کف دستو فرٍ کردم تا از 
بی حسی درش بیارم، انشب زیادی درگیر حس يای نختلف شدى بَدم ٍ يیجان زیادی 

تنًا . بٌ خَرد قلب بیچارى م دادى بَدم ٍ گهَنو ٍعدى ی آخرین قرص رنگی رسیدى بَد
رٍی نبل تک نفرى نشستٌ بَدم ٍ نظارى گر خَش ٍ بش بقیٌ بَدم ٍ گايی حسرت نگايو 

ٌ ش رٍ قاب گرفتٌ  ٌ ی نشکی لبخند پدران رٍ بٌ قاب عکس رٍی دیَار نی دادم کٌ يال
 .بَد

 .خَبی خاطرى جان؟ جاری بزرِگ کو پیدا-

ٌ ش تَ یٌ جهلٌ، يو خَنی نداشت  .بٌ طرف شادی جَن نگاى کردم، احَال پرسی ٍ طعن

 .نهنَنو شها خَبین؟ از کو سعادتی نن بَدى-

 .سهیراجَن تیکٌ قندی از قندٍن بلَر جلَش جدا کرد

 حاال بگَ ببینیو ينَز خبری نیست؟. اختیار دارین-

ٌ ی حرفش کرد ٍ نن گیج پرسیدم  :چشهکی حَال

 چٌ خبری؟-

 :شادی ٍ سهیرا با نگايی بٌ يو ریز خندیدن ٍ گفتن

 .نی نی دیگٌ-

سرخ شدن لپ يام رٍ حس نی کردم ٍ نگايو رٍ تا . سعی کردم زیاد ابرٍيام رٍ باال نبرم
ٍاقعا جای این سَال این جا بَد؟ داشتو . جای نهکن نگٌ داشتو تا سهت نرديا نیفتٌ

جَاب درستی پیدا نی کردم کٌ ستارى پیش دستی کرد ٍ لیَان خالی از چاییش رٍ رٍی 
 .نیز گذاشت
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ٌ ایٌ-  .ينَز زٍدى بابا، چٌ عجل

تلخی . نگايی بًش انداختو کٌ رٍی نبل تک نفرى کنار سهیرا ٍ شادی جاگیر شدى بَد
 :رفتارش رٍ با یٌ لبخند شیرین تَی دلو حل کردم ٍ گفتو

 .آرى خب، زٍدى ينَز-

ٌ ای از نَيای فردار ریزش رٍ زیر شال زرشکیش جا داد ٍ  شادی پا رٍی پا انداخت ٍ دست
 .نفًهیدم نخاطب نن بَدم یا ستارى

 ...ٍاسٌ خاطرى جَن شاید؛ ٍلی ٍاسٌ آقا سیاٍش-

 .ستارى اخو نصنَعی کرد

 .تازى اٍل جٍَنیشٌ! ٍا داداشو کجاش پیرى؟-

از ير بححی نی شد برای بٌ رخ . شادی ٍ سهیرا ریز خندیدن ٍ نن تلخندم رٍ قایو کردم
 ...کشیدن تفاٍت يا بًرى برد، شاید درد بَد ٍاقعا جاری بزرگ باشی؛ انا

سرم رٍ پایین انداختو ٍ دیگٌ بٌ سَالی کٌ شادی از ستارى پرسید دقت نکردم، سکَت 
دست يام رٍ بٌ يو گرى کردم ٍ نگايو رٍ زیرچشهی باال کشیدم ٍ بٌ . برام بًتر بَد

ٌ رٍم بَد، نگايی انداختو ٍ ب اخهش رنگ باختٌ بَد ٍ . سیاٍش کٌ با فاصلٌ زیادی انا ر
ٌ ش بَد  ...چٌ دلو ریخت از تصَرش برای بابا بَدن ٍ نن. درگیرٍدار بحخ يای برادران

 خالٌ خاطرى؟-

ٌ ی سريا چرخید رٍی عاطفٌ کٌ نصفٌ از در رايرٍ خو شدى بَد ٍ بعد رٍی نن کٌ  يه
ٌ يا آشنا نی زدم، یٌ خالٌ بَدم. نخاطبش بَدم  .ٍاسٌ يرکی غریبٌ بَدم تَ دنیای بچ

 جَنو عزیزم؟-
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 نیای حیاط پیش نا نحل اٍن رٍز بازی کنیو؟-

 .سنگینی نگاى يا داشت نفس نن رٍ يو سنگین نی کرد

 يَا سردى، اصال شهايا چرا حیاطین؟-

 .این رٍ ستارى گفت ٍ عاطفٌ اعتراض کرد

 .نٌ عهٌ، يَا خیلی يو خَبٌ-

 .بعد لجَجانٌ رٍ بٌ نن کرد

 نیای خالٌ جَن؟-

 .نانان، زن عهَ رٍ اذیت نکنین-

 :رٍ بٌ سهیرا، جای عاطفٌ گفتو

 .اذیتی نیست-

ٌ ی در بَد ٍ  سر چرخَندم ٍ بٌ عاطفٌ کٌ ينَز کج نَندى بَد ٍ با دست ياش کٌ درگیر لب
 :باياش تعادلش رٍ حفظ نی کرد گفتو

 .نیام االن عزیزم-

نزدیکی در صدای زنزنٌ . با یٌ ببخشید بلند شدم ٍ باالخرى یکو نگاى يا از رٍم چرخید 
 .ستارى رٍ شنیدم

ٌ يا آٍرد، این يو دست ينر نانان  - خَبٌ باز داداشهَن یٌ يهبازی جدید ٍاسٌ بچ
 .ناست دیگٌ
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ٌ يا با دیدنو گَش بدم ٍ  دست چپو رٍ نشت کردم، سعی کردم فقط بٌ يَرای بلند بچ
 .اٍن الفاظ ٍ صدای تلخ رٍ تَش حل کنو

*** 

 .آرین رٍ از پشت بغل کردم ٍ کهی از زنین جداش کردم

 .پیدات کردم-

ٌ ش  .جیغی از سر اعتراض زد ٍ نن دلو رفت برای زبَن بچگَن

 از کجا فًهیدی نن این جام؟-

 .ابراز احساسات، علی خاک شلَارش رٍ تکَند

ٌ ست يا- رفتٌ ٍسط باغچٌ جلَ خاطرى جَن نشستٌ بعد ! این پسر عهَی نا يو نخب
 !نیگٌ از کجا پیدام کردی

 : چشهکی نحار علی کردم ٍ گفتو

 .نن کٌ بٌ زٍر پیداش کردم! کجا؟! کَ؟-

عاطفٌ ٍ گلشید خندى شَن بیشتر شد ٍ آرین دست دٍر گردنو حلقٌ کرد ٍ نن بلندش 
 .کردم

 . دیگٌ دارى يَا سردتر نیشٌ، بریو تَی خَنٌ-

ٌ يا شدم ٍ اٍن برام شیرین زبَنی  يهٌ نَافقت کردن ٍ نن آرین بٌ بغل يهراى بچ
 .نی کرد

 خالٌ نقاشی نی کشی برانَن؟-
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ٌ يا رٍ باال  لب يام رٍ از لپ یخ زدى ی آرین جدا کردم ٍ بٌ گلشیدی کٌ لی لی کنَن پل
 :نی اٍند گفتو

 .چرا نن؟ خَدت کٌ قشنگ تر نی کشی-

 :عاطفٌ در رايرٍ رٍ باز کرد ٍ گفت

گلشید راست نیگٌ خاطرى جَن، از اٍن نقاشی عرٍسکی يات برانَن بکش، نن ينَز -
 .یکِی قبلی رٍ دارم خیلی دٍست داشتنیٌ

ٌ ی دى سالٌ ٍ گَنٌ  خو شدم ٍ آرین رٍ زنین گذاشتو ٍ تقریبا يو قد شدى بَدم با عاطف
 .سردش رٍ کهی کشیدم

دفعٌ بعد کٌ دیدنتَن عرٍسک يهَن . بٌ دٍست داشتنی بَدن شهايا کٌ نیست-
 نقاشی يا رٍ براتَن نیارم، خَبٌ؟

عاطفٌ يو دستش رٍ نحکو . جیغ گلشید زیادی بلند بَد ٍ نن خَدم رٍ عقب کشیدم
 :بٌ دست علی يشت سالٌ کَبید ٍ یک صدا گفتن

 .ایَل-

نن يو دلو خَش شد کٌ یٌ . آرین يو بی خبر از ير چیزی فقط گیج نگايهَن نی کرد
 .جايایی انگار بلدم لبخند درست کنو

ٌ تَن لپ گلی شدین-  .خب دیگٌ بریو تَ کٌ يه

 .خالٌ خاطرى... خالٌ-
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ٌ دٍزی نانتَم رٍ از دست يای کَچیک گلشید جدا کردم ٍ این بار جلَی اٍن  آرٍم حاشی
ٌ ش گرفت ٍاسٌ  خو شدم ٍ باز دست يای آرین دٍر گردنو پیچ خَرد ٍ دلو باز نادران

 .بَسیدنش

 .جَنو گلشید خانَم-

 ...یعنی... نیگو نیشٌ-

خندى م گرفتٌ بَد از ناز صداش ٍ نگايی کٌ يی تَ صَرتو نی چرخَند ٍ حرفی کٌ از 
 .گفتنش تردید نی کرد

نیشٌ عرٍسک نن شکل شها باشٌ؟ یعنی لباسش قرنز باشٌ؟ چَن شها با ... نیشٌ-
 ...قرنز خیلی قشنگ شدین البتٌ عرٍسکٌ

کهی از نَيای فرفریش رٍ دٍر انگشتش پیچَند ٍ نن خندى م رٍ پشت لب يام نگٌ 
 :داشتو ٍ علی ٍ عاطفٌ، نن رٍ نَشکافی نی کردن کٌ گلشید ادانٌ داد

نیگو خالٌ اگٌ شها يو لب يات رٍ قرنز نی کردی، خَد بٌ خَد . لب ياشو قرنز باشٌ-
 .عرٍسک بَدی

 .عجب دقیق بَد این بچٌ. نهی دٍنستو بخندم، تشکر کنو یا کال ننکر بشو

 نیشٌ خالٌ؟-

 .لب يام رٍ بًو فشردم

 .چشو، لباس عرٍسک شها رٍ قرنز نی بافو-

 .دٍ دستش رٍ نشت کرد ٍ باال پرید

 .يَرا-
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با . آرین رٍ بغل کردى، بلند شدم کٌ علی چشهکی بًو زد ٍ انشب چٌ گیری افتادى بَدم
بٌ نا . باز شدن در ٍرٍدی يال، لب يای باز عاطفٌ بستٌ شد ٍ سیاٍش شد ننجی نن

نگايی انداخت، لبخندش رٍ کش داد رٍی صَرتش کٌ تظايری بَدنش داد نی زد ٍ 
 .نی گفت بٌ اجبار اسو این ننحنی رٍ خندى گذاشتن

 خَشگل يای عهَ چطَرن؟-

 :عاطفٌ ٍ علی يهزنان گفتن

 .خَبیو-

سیاٍش لپ آرین رٍ کشید ٍ نگاى یخ زدى ش رٍ یٌ بار تَ صَرتو چرخَند ٍ نن دعا دعا 
 .کردم باز حرفی، در نبَد نن اخو يای سِر شبش رٍ ٍاقعیت نکردى باشٌ

 .برید تَ خَنٌ سردى-

آرین رٍ زنین گذاشتو ٍ اٍن يهراى بقیٌ رفت تَی خَنٌ ٍ بعد از بستٌ شدن در، رٍ بٌ 
 .سیاٍشی کٌ قدم رٍ اٍلین پلٌ گذاشتٌ بَد چرخیدم

 چیزی شدى ؟-

صدای دٍنین تیک شد جَابو ٍ ٍقتی سِر سیاٍش عقب اٍند فًهیدم باز دٍد بٌ خَرد 
ٌ ش نیدى  .سینٌ ٍ ری

ٌ يا رٍ پایین رفت ٍ نن دنبالش رفتو ٍ رايش رٍ سد کردم  .آيستٌ پل

 .برٍ تَی خَنٌ-

 پرسیدم چی شدى؟-
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کاش نی تَنستو بًش بگو نن . نگايش رٍ از سیايی شب گرفت ٍ بٌ صَرتو دٍخت
 .تفسیر نگاى يات رٍ نهی دٍنو

ٌ يا بیرٍن نیای نٌ؟-  نهی شد با بچ

بٌ اعتراض سیاٍش نی تَنستو تعجب نکنو، آخٌ بعد از حرف ستارى چیز عجیبی بٌ نظر 
 .نهی رسید

ٌ يا راحت ترم، با دنیاشَن غریبگی نهی کنو-  .عیبی داشت؟ نن فقط با بچ

 .پس اشتبايی از دنیات کشیدنت بیرٍن، زٍد بَدى-

نفس پردٍدش رٍ خالف جًت صَرت نن فَت کرد ٍ نن سعی کردم عادی باشو ٍ عهرًا 
پس این نگاى سردش باز يو برگشت زدى بَد بٌ نن ٍ . اگٌ با صدای لرزٍن نی شد

حضَرم، کاش برنهی گشتو سهتش تا حس نکنٌ تنًاست، انگار حس غربتش بٌ خاطر 
 .حضَر نن بَد

 .نتاسفو-

 بابِت؟-

نگايو رٍی خاکستری بَد کٌ سیاٍش رٍی نَزایک سفید تکَند ٍ باد با نالیهت اٍن رٍ 
ٌ جا کرد کٌ نبادا این رد سیاى يو انشب حضَر دٍنفرى نَن رٍ تاریخ نگاری کنٌ  .جاب

 .بابِت بَدنو-

ٌ ی کفش نردٍنٌ چرنش، لًش  سیگارش رٍ نصفٌ بی خیال شد ٍ جلَی پای نن با پنج
 .کرد

 .ننظَرم این نبَد-
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ٌ ی ننظَريای عالو رٍ پشت خَدش قایو  ٌ ی تکرای کٌ يه خستٌ بَدم از این جهل
 .راى کج کردم برم کٌ بازٍم رٍ چسبید. نی کرد ٍ خدای انکار بَد

 !خاطرى-

 .دلو تَبیخ نهی خَاست، ترحو نهی خَاست. دلو نگاى کردن بٌ چشو ياش نهی خَاست

 جانو؟-

بغض داشتو، دلخَر بَدم؛ انا نحل سیاٍش قرار نبَد دل گرفتگیو از بقیٌ رٍ سر اٍن 
 .با جانو گفتنو بازٍم رٍ فشار نرنی داد. خالی کنو

 نی دٍنی کٌ پسر بزرگ این خَنٌ ننو؟-

نفس عهیقی کشیدم تا بغضو رٍ فرٍ بدم ٍ یادم نبَد يَای این فصل سال خَدش یٌ 
ٌ ست  .بغض کًن

ٌ ٍار گفتو  :زنزن

 .نی دٍنو-

 .پس بًتر بَد خانهانٌ تَی جهع بشینی-

ٌ يا بَدن از خانَنی آدم کو نی کنٌ؟-  با بچ

 .یٌ قدم عقب اٍند ٍ بازٍم از دستش ريا شد، چَن نقابلو قرار گرفت

ٌ يا يو دنیای خَدشَن رٍ دارن، بذار تَ دنیای خَدشَن باشن- يرٍقت . نٌ؛ ٍلی بچ
 این جاییو تَ بیشتر پیش اٍن يایی، چرا؟

 .چَن تَ جهعشَن يیچ ٍقت اضافٌ بٌ نظر نیَندم-
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ٌ ی تفکر  اخو دٍٍند بین دٍ ابرٍش ٍ احتهاال سًو نن بَد از حرفی کٌ زدم، نٌ بٌ نشَن
 .کٌ یٌ لحظٌ حق رٍ سهت نن بندازى

نی تَنی تَ بححشَن . تَ خَدت، خَدت رٍ اضافٌ نی دٍنی ٍگرنٌ تَ يو نحل بقیٌ -
ٌ ی جدا بافتٌ نباش  .شرکت کنی، تافت

کو کو تعبیر نگاى ياش داشت دستو نی اٍند، تٌ آخرش نن . تًش نقصر نن دراٍندم
 .صَرتو رٍ چرخَندم رٍی نیهکتی کٌ تَی تاریکی فرٍ رفتٌ بَد. بَدم

باشٌ نعذرت نی خَام، ير چند نن چَن ازم خَايش کردن حیاط اٍندم ٍگرنٌ  -
 .يهچین قصدی نداشتو

ٌ جا شدم ٍ راى خَنٌ رٍ در پیش گرفتو ٍ این بار بازٍی چپو درگیر دست  یٌ قدم جاب
 .راستش شد

 . نی دٍنو، نن يو نگفتو کٌ عذرخَايی کنی-

 پس چرا گفتٌ بَد؟ چرا یٌ نَضَع نسخرى کش دار شدى بَد؟

 ...فقط خَاستو بگو -

نکخ کٌ نی کرد . نگايی بٌ چشو ياش کردم تا زٍدتر حرف نیهٌ تهَنش رٍ تهَم کنٌ
حرف ياش کشندى تر نی شد، در ٍاقع داشت حالجی نی کرد کٌ زير نیش کالنش رٍ 

 ...بگیرى؛ انا

 .نفسش رٍ پرصدا بیرٍن داد

گهَنو تَ راجع  بٌ یٌ چیزی تَ خانَادى ی نن دچار سَءتفايو شدی، بین نا دلخَری -
 ...خَاستو بگو اگٌ سرسنگین بَدنت بٌ خاطر ننٌ. چندانی نیست
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برای اٍلین بار با نگاى خیرى م با . سکَت کردم، یٌ سکَت تلخ، تلخ تر از دٍد سیگارش
دست . چشو ياش حرف زدم ٍ در آخر تلخ ترین لبخند دنیا رٍ بٌ ٍجَد خَدم تزریق کردم

 .رٍی دستش کٌ بازٍم رٍ حصار کردى بَد گذاشتو ٍ دستو رٍ آزاد کردم

 .نن نیرم تَی خَنٌ-

 !خاطرى-

 :دیگٌ برنگشتو ٍ يهَن طَری گفتو

 . نی دٍنو سیاٍش، نی دٍنو-

ٌ ی کنار باغچٌ زد رٍ شنیدم دقیقا يهَن کاری . صدای لگد آرٍنی کٌ بٌ نَزاییک شکست
کاش جای این حرف يا، با دقت تَ صَرتو زل زدى بَد ٍ . کٌ با حرف آخرش با دلو کرد

ٌ يا، فقط یٌ جهلٌ نی گفت   ...انا« .چٌ قرنز بًت نیاد»نحل بچ

*** 

نَيام رٍ باالی سرم جهع کردم ٍ يهَن طَر کٌ کش نخهل بنفش رٍ تَی نَيام پیچ ٍ 
 .تاب نی دادم رفتو سهت تلفن کٌ داشت خَدش رٍ نی کشت

 بلٌ، بفرنایین؟-

 .سالم بٌ خَاير خَشگِل خَدم-

ٌ نَن شدى بَد صحبت يای تلفنی ٍ نن دلو . خندى ی ریزی کردم سٌ رٍز دیدار در يفت
خَش يهین صحبت يای خَاير ٍ برادری بَد؛ يهین کٌ یکی حتی از پشت تلفن 

 .خَدش رٍ بٌ رخ بکشٌ کٌ يست، یعنی تٌ دلگرنی

 اٍى، بابا کی نیرى این يهٌ راى رٍ؟-
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 .نن نیرم تَ يو نیای-

 چٌ عجب یادی از نا کردی؟ خَبی؟-

گفتو تَ یادی از نا نهی کنی نن یادت کنو، البتٌ با این خبری . عالی... خَِب خَبٌ، خَب-
 .کٌ نن شنیدم احتهاالً حق يو داری یادنَن نکنی

با زانَم کشَی نیهٌ باز نَندى ی آشپزخَنٌ رٍ بستو ٍ با دستگیرى، شیرجَش رٍ بلند 
 .کردم

 حاال چٌ خبری شنیدی؟. بابا نن کٌ دٍ شب پیش زنگ زدم-

 :کهی نکخ کرد ٍ گفت

 یعنی باٍر کنو چیز جدیدی نداری کٌ بخَای برام بگی؟-

ٌ ی شیر تَی لیَان سفید رنگو نکخ کردم، خانٌ شکالت بستٌ رٍی شیر  برای ریختن بقی
 .چشهک نی زد

 .نن کٌ نهی فًهو از چی حرف نی زنی-

 گرفتی نن رٍ یا ٍاقعًا بًت نگفتٌ؟-

 .شیرجَش رٍ رٍی گاز گذاشتو

 ٍهلل نن کٌ از حرف يات سر در نهیارم، نیگی چی شدى یا نٌ؟-

 :نتَنستو از خیِر سر شیر بگذرم ٍ لیَان رٍ طرف دينو بردم کٌ کیَان گفت

 .پس نژدگَنی نن نحفَظٌ دیگٌ؟ بگو؟ بٌ درک کٌ سیاٍش گذاشتٌ سَپرایزت کنٌ-

 :ٍسط خندى دٍبارى کهی شیر شکالت خَردم ٍ گفتو
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 چشو حاال نیگی یا نٌ؟-

 تَ ٍسط نطق نًو نن داری چی نی خَری؟-

 !لب پر شکالتو رٍ بردم تَی دينو ٍ گاز کَچیکی از لپو گرفتو، از کجا فًهید اصالً 

 الَ خاطرى نزاحو خَرد ٍ خَراکت شدم؟ نی خَای بعدًا زنگ بزنو؟-

 .خندى م رٍ جهع ٍ جَر کردم

. ببخشید داشتو شیر شکالت نی خَردم، نتَنستو از خیر سر شیر شکالتی رٍش بگذرم-
 .بفرنایید حاال بندى سر تا پا گَشو

ذٍق ٍ شَقو . خب نن کٌ از پشت تلفن نهی تَنو لیَانت رٍ بدزدم کٌ! نچ نچ ٍاقعا کٌ-
 .رٍ کَر کردی

 حاال بگَ چٌ خبر شدى؟. ببخشید شرنندى-

 .گهَنو نشکالتتَن دارى حل نیشٌ-

 :کهی نکخ کردم، گیج ٍ سَالی گفتو

 نشکالت نا؟-

 .دٍبارى بی حَاس کهی شیر خَردم کٌ داد کیَان بلند شد

ٌ م با يو- خاطرى اٍن لیَان شیر کَفتی رٍ بذار کنار، درست . نٌ نشکالت نن ٍ عه
 . حَاست رٍ بدى بٌ نن

ٌ م رٍ جهع ٍ جَر کنو  . ٍاقعا شاکی بَد ٍ نن نتَنستو قًق
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نشکالتهَن دارى حل نیشٌ ! ببخشید ببخشید؛ ٍلی آخٌ تَ يو درست نهیگی چی شدى-
 یعنی چی؟

 :حرصی گفت

ٌ گذاری کردن دٍبارى راى افتادى ٍ - یعنی اٍن ساختهَنی کٌ شَيرجَنتَن تَش سرنای
ٌ ی سیاٍش يو  نشکالتش حل شدى، نحل این کٌ کارياش افتادى رٍی رٍال ٍ سرنای

 .سرجاشٌ

ٌ ی کانل شدى کیَان جرقٌ زد تَی  چند لحظٌ کلهات رٍ حالجی کردم ٍ بعد کو کو جهل
 :سرم ٍ نن با داد گفتو

 ...جدی نیگی؟ کی گفتٌ؟ تَ از کجا فًهیدی؟ کی-

 .پرید ٍسط حرفو

یکی یکی بپرس، نٌ دیگٌ نشد، حاال نن دارم نیرم یٌ چای بخَرم بعد . آرٍم بابا آرٍم-
 .بًت زنگ نی زنو تا تَ باشی ٍسط صحبت نن با شیر شکالتت عشق نکنی

 :لب زیر دندٍنو گرفتو

 .خاک بٌ سرم کیَان-

 .قًقٌ بلندی سر داد

 خب کاری نداری؟-

صدای خندى ی نًربَنش رٍ حس کردم، يهَن ننحنی خاص رٍی لبش کٌ حقیقت ٍار 
 .رٍی صَرتش جا خَش نی کرد

 .حاال برٍ بٌ شیر شکالتت برس-
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نهی دٍنو چرا؛ ٍلی انگار دلو نی خَاست کنار سیاٍش باشو ٍ بًش بگو صبرش نتیجٌ 
دادى، دلو نی خَاست اٍلین ذٍقو رٍ نن نشَنش بدم از این کٌ از زندان افکار تلخش 

 :آزاد شدى ٍاسٌ يهین بی يَا گفتو

 نٌ نٌ، نیشٌ بیام اٍن جا؟-

ٌ يا؟-  !چی؟ این جا؟ حاال ٍاسٌ نژدگَنی دادن بٌ نن دیرنهیش

 .نی خَام سیاٍش رٍ ببینو-

 .خَبٌ نن خبر خَش رٍ دادم يا. بفرنا این يو از خَاير نا-

 :نی دٍنستو لحن دلخَرش درٍغٌ انا باز يو دلجَیانٌ گفتو

 .کیَان، خب ببخشید-

 .صدای قدم ياش رٍ شنیدم بعد صدای بستٌ شدن یٌ در

 .پاشَ بیا، گهَنو یٌ ساعت دیگٌ نیرى ٍاسٌ استراحت... عادت کردم دیگٌ-

 :ذٍق زدى گفتو

 .نرسی، نرسی کیَان-

 :اٍندم گَشی رٍ قطع کنو کٌ دٍبارى گفت

 .خاطرى با آژانس بیا، سر ظًر خیابَن يا خلَتٌ، نهَنی ننتظر تاکسی ٍ اتَبَس-

ٍاسٌ غیرتش، ٍاسٌ دل نگرانیش ٍ ٍاسٌ خَش خبر بَدنش دلو ضعف رفت ٍ تا جایی 
 .کٌ جا داشت احساسو رٍ بٌ صدام تزریق کردم

 ِد آخٌ نن نداشتهت چی کار نی کردم؟. خیلی نايی کیَان -
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 تَ بگَ نن نداشتهت چی کار نی کردم؟-

 :این قدر آرٍم گفت ٍ نًربَن کٌ سکَت کرد ٍ سکَت کردم با بغض، کٌ خَدش گفت

اٍل بیا نن ببینهت با يو بریو پیش سیاٍش، از تَ کٌ . نخلص خَاير خانَنی خَدم-
 .بخاری بلند نهیشٌ الاقل از خَدش یٌ شیرینی بگیرم

ٌ يای خاصش  .بغضو شد خندى ٍ کیَان عَض کردن حالو رٍ بلد بَد با برادران

 .چشو-

 .خب نیب ینهت... چشهت بی بال-

ٌ ام چسبَندم، انگار خبريای  ٌ ی قرنز رٍ فشار دادم ٍ تلفن رٍ بٌ سین با خداحافظیو دکه
. خَش ينَز تَش جا خَش کردن ٍ نن ذٍق زدى سربلند کردم ٍ گفتو خدایا شکرت

 .دیگٌ حتی چشهک لیَان شکالت گرفتٌ رٍ يو ندیدم ٍ بلند شدم آنادى بشو

*** 

 خب بریو؟-

بٌ کیَان کٌ رٍپَشش رٍ آٍیزٍن کردى بَد ٍ ساعت نچیش رٍ نگاى نی کرد نگايی 
 .انداختو

 شیفتت تهَم شد؟ بعدش يو نیری خَنٌ؟-

با انگشت شصت ٍ اشارى نیو دایرى ای درست کرد ٍ بٌ شیشٌ نستطیلی ساعتش 
ٌ ای زد  .ضرب

 .اى لعنتی خَابیدى-

 نیری خَنٌ؟! نگفتی. ٍل کن باتریش اٍن طَری راى نهیفتٌ-
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 .بی خیال ساعت شد ٍ دستش رٍ دراز کرد سهت در بٌ نعنی خانَم يا نقدنن

بلٌ شها رٍ يو با خَدم نی برم، البتٌ اگٌ نخَای تا شب ٍِر دل شَيرت باشی ٍ از نن -
 .شیرینی ناشین جدید نخَای

 .دست يام رٍ بٌ يو کَبیدم ٍ انرٍز پر خَش خبری بَد

 ٍای، ناشینت رٍ عَض کردی؟-

 :خو شد تَی صَرتو ٍ کلهات رٍ کشیدى ٍ تخس گفت

 .بعلٌ؛ ٍلی شیرینی نهیدم-

 .راى افتاد ٍ نن تَی رايرٍ دنبالش

 .ِا کیَان دلت نیاد؟ نن فرق دارم، نن شیرینی نی خَام-

با خندى ابرٍياش رٍ باال ٍ پایین کرد ٍ حاال جلَتر از نن رايرٍی بیهارستان رٍ 
 .نی گذرٍند ٍ نن قدم تند کردم تا بًش برسو ٍ چند نگاى کنجکاٍ رٍی نا بَد

 .حاال تَ با نن بیا، شاید دٍ تا بستنی برات خریدم-

ٌ ی ابرٍم رٍ يشتی کردم ٍ لب يام برگشتٌ ٍ لحنو تقریبا طلبکار بَد از برادری کٌ  نیه
 .ازش شیرینی نی خَاستو

 !خستٌ نشی یٌ ٍقت، بستنی اٍن يو تَ این فصل سال؟-

ٌ ی آستینو رٍ کشید کٌ يو قدنش بشو  .یٌ قدم ازش عقب بَدم، لب

حاال حق يو داری از ! حاال نٌ کٌ تَ جای شیرینی، شام يتل بین الهللی دعَتو کردی-
 .بستنی گلٌ کنی
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ٌ ای کٌ ازش نی گذشتیو ٍ بَی الکلش داشت ُخلو نی کرد،  سعی کردم ٍسط اٍن يهًه
 .آرٍم بخندم ٍ صدام تٌ نایٌ ناز کردن داشت

 .نن فرق دارم کیَان-

یٌ پسرجٍَن تکیٌ بٌ دیَار زدى کنار خانَم باردارش زیرچشهی نن رٍ از نظر گذرٍند ٍ 
 .کیَان چشو غرى ش رٍ از نن بٌ اٍن خاتهٌ داد

 .عشَى ت رٍ جهع کن، يهَن بستنی يو از سرت زیادى. چشهو رٍشن-

 . باز يو یٌ قدم جلَ افتاد ٍ نن دٍ قدنو رٍ تند برداشتو

 .باشٌ بابا، بستنی بدى البتٌ بعد شام-

 .نخیر يهَن بستنی خیلی يو خَبٌ، ٍاجب شد انتحان کنی-

 .باشٌ ٍلی شام يو نی خَام -

 .چشو باریک کردى نگايو کرد کٌ نن يو نحال تابلَيای تذکر رٍی دیَاريا رٍ دید نی زدم

 تعارف نکنی يا؟-

 .لبخند ٍ چشهک سرخَشی زدم

 .تعارفی نیستو-

با خندى سری برام تکَن داد ٍ ٍقتی از جلَی استیشن پرستاری رد شدیو با صدای 
ٌ ی اٍن  پرستاری کٌ با نًایت ناز، صداش زد، سریع خندى ش رٍ جهع کرد ٍ نن کشت

 .اخهش شدم

 .بهَن نیام-
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یٌ . نیو دایرى سنگ نرنر شدى رٍ دٍر زد ٍ سرک کشید بٌ پرٍندى ای کٌ نشَنش نی دادن
خَدکار از پرستار لبخند بٌ لب کٌ نحال داشت دنبال پرٍندى نی گشت گرفت ٍ نیو سانت 
يو گرى ابرٍياش باز نشد، چیزی تَی پرٍندى یادداشت کرد ٍ خیلی جدی اٍند سهت 

 .نن

 .بریو-

 :چند قدم کٌ دٍر شدیو گفتو

 .این اخو چیٌ االن؟ بًت نهی خَرى این قدر جدی باشی کیَان-

 :باالخرى یادش افتاد چین پیشَنیش رٍ باز کنٌ ٍ بٌ لحن شیطَن نن گفت

در ضهن ير سخن جایی ٍ ير نکتٌ . تَ استحنایی ٍگرنٌ نن این جا يهیشٌ يهینو-
 .نکانی دارد خانَم خَشگلٌ

 .فیلسَفانٌ ابرٍ باال پرٍندم

 .آيا این رٍ نی دٍنستو؛ ٍلی باز يو اخهت رٍ درک نکردم-

 .پرسشی نگايو کرد کٌ ردیف دندٍن يام رٍ نشَنش دادم

 .این کٌ خَشگلو-

 .چشو ياش گرد شد

از ٍسط اٍن يهٌ نطق نن يهَن یٌ کلهٌ تَ رٍ گرفت؟ بعدش يو کو نَشابٌ بزن، ضرر -
 .دارى

 .نٌ خَبٌ نی تَنو يضهش کنو-

 :زیر زیرکی خندید ٍ گفت
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 .این جَر ٍقت يا دلو نی خَاد بگو بدبخت سیاٍش-

 .خندى ی شیطَنو رٍی لبو ناسید

 .شیطَنیو يو فقط کنار خَدتٌ، این جا تَ استحنائی-

با ٍردنَن بٌ کلینیک بیهارستان ٍ دیدن ننشی سیاٍش با سری کٌ تَی کیفش بَد، 
 .کیَان نگاى پرسشیش رٍ جهع کرد ٍ نی دٍنستو این جهلٌ بعدًا بازخَاست دارى

 .سالم خانَم یزدانی-

سر خانَم یزدانی باال اٍند ٍ نیشش با دیدن کیَان بیشتر چاک خَرد ٍ نن دلو 
 .خَايرانٌ یٌ ریزى حسَدیش شد

 .سالم، خَبید؟ ببخشید نتَجٌ شها نشدم-

 .سالم-

 .تازى چشهش یاری کرد ٍ نن رٍ يو دید

 ِا سالم خانَم دکتر، خَبید؟-

خندى ی نًار شدى رٍی لب يای کیَان رٍ دیدم ٍ حیف نحرم نبَدم کٌ تٌ آرنجو رٍ 
 :بٌ نشَنٌ تشکر سری تکَن دادم ٍ یٌ نهنَن گفتو کٌ کیَان گفت. نًهَن پًلَش کنو

 ...ببخشید سیاٍش-

 .نًلت نداد حرفش تهَم بشٌ

نریض ياشَن رفتن؛ ٍلی گفتن یکو دیگٌ نی نَنن، نن چَن عجلٌ . آقای دکتر يستن-
داشتو اجازى گرفتو ٍ اٍندم برم؛ نٌ این کٌ پدرم نریضٌ اینٌ کٌ باید برم دنبالش بیارنش 

 ...ٍ ببرنش پیش دکتر صَلت، اٍن يو رٍز تَلدم
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ينَز داشت نحل فرى فرى حرف نی زد ٍ نن ربط این حرف يا رٍ بٌ خَدنَن درک 
 :نهی کردم کٌ کیَان ٍسط حرفش گفت

. خدا بد ندى، ان شاءاهلل بٌ زٍدی خَب نیشن؛ ٍلی از این يا بگذریو تَلدتَن نبارک-
 پس کیکتَن کَ؟ جشن تَلد نا يو يستیو یا نٌ؟

خانَم یزدانی يهچین با ناز خندید کٌ نجبَر شدم پاشنٌ پام رٍ بلند کنو ٍ رٍی کفش 
 :کیَان فشار بدم ٍ زیر لب بگو

ٌ ی نن بَد دم از سخن ٍ نکتٌ نیزد-  .از اٍن نَقع عه

 :صَرت کیَان از درد جهع شد ٍ زیر لبی گفت

ٌ ت نگٌ این جاست؟-  عه

 :خندى م رٍ با تک سرفٌ جهع کردم ٍ رٍ بٌ نگاى نشکَک ننشی سیاٍش، بی يَا گفتو

 .تَلدتَن نبارک-

کیَان تک خندى ای کرد ٍ ننشی سیاٍش نهنَن غلیظش رٍ بیشتر بٌ کیَان گفت ٍ 
 :ادانٌ داد

بٌ ير حال باعخ خَشحالیٌ، البتٌ تَلد کٌ ندارم؛ ٍلی اگٌ تشریف نیارید خَنٌ یٌ کیک -
 .تَلد رٍ نی تَنو در خدنتتَن باشو

پاشنٌ پام رٍ بیشتر فشار دادم تا کیَان اٍن لبخند نضحکش رٍ جهع کنٌ ٍ ٍقتی 
 :صَرتش از درد جهع شد، سریع گفت

 .نٌ نٌ نهنَن، شَخی کردم-

ٌ ش انداخت ٍ ادانٌ داد  :بعد يو نگاى الکی بٌ ساعت خَاب رفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

134 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

 .دیرتَن نشٌ؟ نا يو با اجازتَن بریو تا سیاٍش نرفتٌ-

نن يو در تایید سری تکَن دادم ٍ دستو رٍ جلَ بردم ٍ در حین این کٌ با خانَم یزدانی 
 .دست نی دادم کیَان زیرلب غر زد

 .بردار اٍن گرز رٍ از رٍی پام-

 :یٌ چپ چپی نگايش کردم ٍ با دٍر شدن خانَم یزدانی گفتو

 بٌ پای نن نیگی گرز؟ چرا الکی جَ نیدی تَ؟-

 :با نن قدم ياش رٍ يهاينگ کرد ٍ گفت

یک يیچ بٌ نفع تَ، بٌ جای شیرینی کٌ نی خَاستی بدی نی رفتو کیک تَلد نی خَردم -
 .دل بندى خدا رٍ يو شاد نی کردم

 .البد نصف کیکت يو نی آٍردی برای نن جای شیرینی ناشینت-

ٌ يا-  .آفرین گل گفتی، فکرت اقتصادی

خندى ای کٌ نی رفت بلند بشٌ رٍ با گاز بردن لپو از تَی دينو، خفٌ کردم تا چشو غرى 
 .نریض يای صف انتظاِر بقیٌ دکتريا نصیبو نشٌ

 .البتٌ بد يو نهی شد يا، این تَلد یٌ کیک دیگٌ نینداخت گردنت-

بٌ خاطر تخسی ای کٌ تَی صدام بَد، سَالی ابرٍ باال انداخت ٍ سر خو کرد ٍ بٌ 
 .چشو يام نگاى کرد

 بذار ببینو باز چی تَ اٍن سرتٌ؟-

 :شیطَنی صَرتو رٍ با چشو ٍ ابرٍ بٌ رخش کشیدم ٍ گفتو
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 .خَردن کیک عرٍسیت-

 .اخو ظریفی کرد

 البد نن ٍ خانَم یزدانی؟-

 نگٌ بدى؟ نًهَنی خصَصی دعَتت نی کنٌ یعنی چی؟-

 .کت اسپرت نشکیش رٍ رٍی اٍن یکی دستش انداخت

 .نن قرارى با تَ فانیل بشو، بسی افتخار بزرگ قرارى نصیبت بشٌ. نچ-

نرسیدى بٌ قسهت انتظاِر اتاق سیاٍش نکخ کردم ٍ چشو يای تا حد نهکن بازم رٍ 
 .انداختو تَ چشو ياش

ٌ ی شَخیهَن باشٌ! تَ چی گفتی؟-  .بٌ این لحن نهی خَرد ادان

 :شیطَنیو رٍ تالفی کرد ٍ گفت

 .حاال حاال-

این خانَم خَشبخت کیٌ؟ جدی نی  خَای دٍناد بشی؟ یا داری . بگَ دیگٌ کیَان-
ٌ سرم نی ذاری؟  سرب

 :از نن کٌ رايش رٍ سد کردى بَدم رد شد ٍ گفت

 .جدِی جدی ام، حاال بیا، تَ ناشین برات نیگو باید برام پادرنیَنی کنی-

 .ٍسط راى ایستاد ٍ یٌ قدم عقب عقب رفت ٍسط اتاق انتظار خالی

 ببینو ٍاسٌ داداشت نیری خَاستگاری یا نٌ؟-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

136 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

تصَیر کیَان تَی . گردابی کٌ نی رفت تَی چشو يام تا حلقٌ اشک بشٌ رٍ حس کردم
تصَیر . چشو يام تاللَ داشت، پلک زدم ٍ اشک خَشحالیو لب يای پرخندى م رٍ بَسید

 .کیَان ٍاضح شد

ٌ ت برای چیٌ؟-  گری

ٌ نَن رٍ پر کرد ٍ جلَ اٍند  .چند قدم فاصل

 ٍاقعا نی تَنو این افتخار رٍ داشتٌ باشو کٌ تَ خَاستگاریت باشو؟-

صَرتش اٍن قدر جلَ اٍند کٌ نن . باز يو جدی شد ٍ قد خو کرد يو قدم بشٌ. اخو کرد
 .کهی عقب کشیدم

باز شرٍع شد؟ تَ ير چند ٍقت یٌ بار نیاز داری با یٌ چیزی این قدر بزنهت کٌ یادت -
 .باشٌ تا دنیا دنیاست نن برادرتو

ٌ ی شالو رٍ گرفت ٍ تکَن داد  .لب

 .خاطرى فًهیدی چی گفتو؟ این قدر آلزایهر نگیر سر نسبت آدم يا-

دٍبارى یٌ قطرى اشک رقصَن ٍ خَشحال پایین اٍند کٌ . سرم رٍ تکَن دادم ٍ پلک زدم
ٌ ی شالو گرفتش  .کیَان با لب

ٌ يای نحبت . حاال يو اٍل تَ برٍ- انرٍز ٍضعیتت جَریٌ کٌ نن نی ترسو نزاحو صحن
 .يیجدى ذٍق کردنت بشو

 .چشو يام رفتٌ رفتٌ گرد شد ٍ لپ يام از خجالت قرنز

 .جیغ زدی نزدیا، رفتو کٌ رفتو-
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ٌ ی پاش  با قدم يای تند از کنارم رد شد ٍ نن فرصت نکردم حداقل يهَن کفشو رٍ حَال
چند ضربٌ بٌ صَرتو زدم تا سرخیش بخَابٌ ٍ لب يام دلشَن خندى نی خَاست؛ . کنو

نزدیک اتاق سیاٍش دست بلند کردم چند ضربٌ بٌ در بزنو؛ . انا نن کنترلشَن نی کردم
انا با شنیدن صداش ٍ حرفی کٌ زد ٍ نن نفًهیدم نخاطبش کی بَد دستو رٍی يَا 
ٌ ی نریض يا حل  ٌ يایی کٌ نی شنیدم رٍ تَ يهًه خشک شد ٍ کاش یکی بقیٌ جهل

 نی کرد، چرا انرٍز این جا این قدر ساکت بَد؟

ٍقتی بٌ خَدم اٍندم کٌ کیَان آستین نانتَم رٍ نی کشید ٍ نن فقط دنبالش، پِی 
نفًهیدم اصال کیَان از کجا پیداش شد ٍ نفًهیدم ِکی؛ . نقصد کیَان کشیدى نی شدم

ٌ ی دیدم رٍ تار کردى بَدن؛  ٍلی اشک يام انگار خَشی ناخَشی سرشَن نهی شد ٍ يال
ٌ يام بازی نهی کردن  .انا انگار اٍن يا يو ينَز شَکٌ بَدن کٌ رٍی گَن

 .سَار شَ-

 .نگايو نات بَد ٍ ذينو نات تر

 .بًت نیگو بشین خاطرى-

دیدم نشت کیَان رٍ کٌ رٍی سقف ناشین کَبیدى شد ٍ شَک الزم بَد چشو يام برای 
ٌ ی پریشَن . باریدن ٍ دلو ٍاسٌ بٌ خَدش اٍندن دیدم در آسانسَری کٌ باز شد ٍ قیاف

 سیاٍشی کٌ با نگايش دنبالهَن گشت، این نسیر طَالنی رٍ نا کی اٍندیو؟

ٌ ی . آستین نانتَم کشیدى شد ٍ نن رٍی صندلی جاگیر شدم در سهتو بستٌ شد ٍ از آین
ٌ تر از اٍن کنارم  چسبیدى بٌ ناشین؛ قدم تند کردن سیاٍش رٍ دیدم ٍ کیَانی کٌ پرعجل

نهی دٍنو چرا زبَنو رٍزى ی . جا گرفت ٍ نشت رٍی فرنَن کَبید ٍ پا رٍی گاز فشار داد
سکَت گرفتٌ بَد، نهی دٍنست با بغض لعنتی کٌ يی قَرتش نیدى ٍ شَری اشک يایی 

 .کٌ نزى نی کنٌ رٍزى ش باطلٌ
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کیَان پیچ پارکینگ رٍ رد کرد ٍ نن از آینٌ، قدم يای بلند سیاٍش رٍ دیدم، زبَنو ينَز 
شدى عین فیلو يا . قصد نداشت رٍزى ی باطل رٍ بشکنٌ ٍ دلو حرف بٌ رخو نی کشید

نکنٌ سیاٍش يو فیلو بازی نی کرد؟ بیا بس کنیو ٍ تَ . بٌ قَل تَ يندی بازی... کیَان
 !این قدر لعنتی لعنتی نگَ، تبریک گفتن ٍاسٌ ناشینت شد با اشک يام، نکنٌ بدقدم بشٌ

*** 

ٌ زيرا يَل کردى اٍند تَی يال، کیَان ينَز زیر لب حرف نی زد اصال نفًهیدم کی . خال
رسیدیو این جا، فقط صدای بَق بلند ناشین کٌ بی ٍقفٌ کیَان تَی سرش نی کَبید 
 .یادم نی اٍند ٍ درخت يا ٍ آدم يایی کٌ انگار با انَاج صدای سیاٍش حرکت نی کردن

 خاک بٌ سرم، این چٌ ٍضعیٌ؟-

با لعنتی . بٌ لپ چنگ زدى ی خالٌ زيرا نگاى کردم کٌ کیَان نشتش رٍ تَی دیَار کَبید
 .بلندش با لرز یٌ قدم عقب رفتو ٍ صدام انگار از تٌ چاى در نی اٍند

 .کیَان دستت-

 نیگو چی شدى؟-

ٌ زيرا بَد کٌ داد زد ٍ نن نگاى پررنگ ٍ لعاب از اشکو رٍ بًش دٍختو ٍ کیَان  خال
 .بی حرف نزدیک اٍند ٍ نن ينَز نی لرزیدم

 دستو؟ ٍاقعا تَ این نَقعیت نگران دست ننی؟-

پايام صبرش تهَم شدى بَد ٍ داشت جا . اشک يام ریخت، لرز داشت انَنو رٍ نی برید
ٌ زيرا بازٍم رٍ چسبید ٍ نن با کهکش رٍی نبل ٍا رفتو بٌ زٍر . خالی نی داد کٌ خال

 .لب يای خشکیدى م رٍ تکَن دادم

 باعخ این يهٌ نصیبت ننو، تَ چرا خَدت رٍ آزار نیدی؟-
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 .جلَم، رٍی دٍ پا نشست

نباید نی ذاشتو . فقط تَ؟ آرى خاطرى؟ آرى راست نیگی تَ تنًایی کٌ اگٌ اسهو برادر بَد-
 .اٍن نردک عَضی حتی اسهت رٍ از زبَنو بشنَى

صدام انگار تَی پیچ در پیچ حنجرى م گو شدى بَد، بزاق دينو يو زير بٌ جَنو 
 .نی ریخت

 .کیَان؟ خاطرى؟ چی دارین نیگین؟ حرف بزنین نن يو بفًهو-

بدن کرختو رٍ . دٍبارى چشو يام لب بٌ لب دریا شد ٍ پلکو نَج اشک يام رٍ راى انداخت
ٌ زيرا جا دادم قلبو از بی قراری دیگٌ  از رٍی نبل بٌ زنین کشیدم ٍ خَدم رٍ تَ بغل خال

 .خالٌ نحکو نن رٍ بٌ خَدش فشار نی داد. داشت ضربان کند نی کرد

 .چی شدى نادر؟ حرف بزنین، جَن بٌ لبو کردین. دٍرت بگردم خاطرى-

 :قبل از دين باز کردِن کیَان گفتو

ٌ زيرا؟ چرا نبَدی؟-  چرا نانانو نبَدی خال

فشردى ٍ فشردى تر شدم تَی گرنای آغَشش ٍ پلک يام سنگین رٍی يو افتاد ٍ نن 
 .سقَط قلبو رٍ با يهٌ احساساتش حس کردم

*** 

. چشو کٌ باز کردم یٌ لَلٌ باریک جلَی چشهو بَد کٌ ذرى ذرى جَن بٌ ٍجَدم نی ریخت
کاش یکی فیلو زندگیو ! کاش دیگٌ پلک يام باز نهی شد، چٌ اصراری داشت بٌ باز نَندن

رٍ کهی عقب نی زد فقط چند ساعت، اٍن ٍقت بیهارستان نهی رفتو؛ نٌ نٌ اٍن ٍقت 
سیاٍش چی؟ یعنی باز يو کنار نن؟ نٌ یکو عقب تر، اصال تلفن رٍ جَاب نهی د ادم 
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خدایا نیشٌ . نی ذاشتو اٍن قدر زنگ بزنٌ کٌ نفس باطریش بگیرى؛ ٍلی نٌ، باز يو نٌ
 .چند ناى، نیشٌ؟ نن با بلٌ دادنو نصیبت درست کردم ٍاسٌ یٌ نفر دیگٌ

 .اشک يام يهاينگ شد با اٍن قطرى قطرى ای کٌ نی رفت تَی خَنو

 خاطرى نادر خَبی؟ باالخرى چشو يات رٍ باز کردی؟-

ٌ زيرا جلَ ٍ جلَتر اٍند ٍ نن سعی کردم . تازى نگايو رٍ چرخَندم تا ببینو کجام خال
. انگشت يای بی حس دست چپو رٍ کهی رٍی رٍتختی نخهل شرابی تکَن بدم

ٌ ش کٌ دلگرنی از  ٌ ی تخت نشست ٍ چٌ خَب کٌ نن کنارش بَدم ٍ تَ خَن ٌ زيرا لب خال
 .دیَارياش يو نی بارید

ای نن بٌ فدات عزیزم، نریز این اشک يا رٍ، اشتباى رٍ نن کردم نادر کٌ بیشتر از این -
 .نخالفت نکردم

ٌ يام رٍ بغل کرد ٍ اشک يام رٍ با انگشت ياش چید باز بغض . دست يای یخ زدى ش گَن
ٌ زيرا برق نی زد، این یعنی  ٌ يای چشو خال تَ گلَم ریشٌ دٍٍندى بَد ٍ نن دیدم گَش

 .سیر تا پیاز ناجرا رٍ کیَان گفت

 خالٌ زيرا؟-

 جَن خالٌ؟ جَنو نادر؟-

 .گریٌ نکنین، خَايش نی کنو-

اشک ياش رقصَن تر از اشک يای نن شد ٍ ير چی کردم نشد دست لعنتیو رٍ بلند کنو 
 .ٍ بکشو رٍی چشو يای نًربَنش کٌ داشت حرٍم اشِک غصٌ ٍاسٌ نن نی شد

 .این جا چٌ خبرى؟ فصِل آبغَرى گیری خیلی ٍقتٌ سر اٍندى، جهع کنین ببینو -
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کیَان بَد کٌ طلبکار یٌ دستش رٍ بٌ چًارچَب در تکیٌ دادى بَد ٍ نن با دیدن 
ٌ ی لحن خندٍنش رٍ خَندم  .چشو ياش، فاتح

ٌ ی تخت کٌ رسید خو  خالٌ زيرا سریع اشک ياش رٍ پاک کرد، کیَان نزدیک اٍند ٍ لب
 .شد رٍی صَرتو

 بًتری؟-

 .زبَنو رٍی لب يام کشیدم، انرٍز درٍغگَِی احَالو نهیشو

 .ببخش رٍزت رٍ خراب کردم-

ٌ زيرا جاش رٍ بٌ کیَان داد ٍ خَدش رٍی صندلی چَبی جلَی درآٍر نشست  .خال

 .نن حرفی از انرٍز نپرسیدم-

با بینیو يَا رٍ بٌ ٍجَدم کشیدم؛ انا کو نکرد از لرز تَی صدای کو جَنو، انگار اکسیژن 
 . کو نی آٍردم

 .انرٍز عجب رٍزی بَد... انرٍز-

 .نگاى دزدید از چشو يام ٍ دست برد سهت ُسُرنی کٌ کو جَن شدى بَد

نن از يهین حاال فردايات . فرانَش نی کنیش، يو انرٍز رٍ يو رٍزيای قبِل انرٍز رٍ-
 .رٍ تضهین نی کنو

 .باز ِقل ِقل خَردِن اشکی کٌ رفت بین نَيام رٍ حس کردم

 خاطرى؟-

 جَنو؟-
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 ...بًو بگَ چی بیشتر از نن شنیدی؟ کاش نهی ذاشتو یکو زٍدتر بری تا -

 .نشت شدن دستش رٍ دیدم ٍ اٍن رگ يایی کٌ بیرٍن نی زد

 .ٍاقعیت شنیدم کیَان-

 .انگشت اشارى ش رٍ سهتو نشَنٌ رفت ٍ اخو ياش سفت تر بٌ يو قالب شد

ٍاقعیت چیزیٌ ِکٌ بعد از این ساعت ٍ جانیٌ نن . ببین خاطرى حرف نفت نزن لطفا-
 .حالیش نی کنو

 نی خَای چی کار کنی؟-

 .دلًرى تَی صدام، پَزخندش رٍ بٌ صَرتو کَبید

 .نگَ خاطرى کٌ نگرانشی... نگَ-

 .نٌ نگران تَام، نی ترسو از خَدم کٌ نصیبت زندگی شها يو بشو نحل سیاٍش-

 .دادش تَی اتاق پیچید

 .خفٌ شَ خاطرى-

خالٌ اٍند ٍ با اعتراض کیَان رٍ صدا زد؛ انا نن گرم شدى بَدم از این دادی کٌ 
نی خَاست خفٌ بهَنو برای حرف يایی کٌ اسیدٍار بٌ زبَنو نی ریختو ٍ برگشتش باز 

 .يو بٌ قلب ُکند شدى م نی رفت

بگَ چی گفت؟ چی گفت کٌ نن احهق زٍدتر نشنیدم کٌ یٌ نشت حرٍم اٍن دينش -
 .کنو
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ٌ زيرا بازش کردم اشک يای بی صداش ينَز . پلک يام رٍ رٍی يو انداختو ٍ رٍ بٌ خال
يو یکی در نیَن با کنج رٍسری دٍر گردنش جهع نی شد ٍ چشو غرى ش نحل تیر سهت 

 .کیَانی کٌ باحرص پا زنین نی کَبید نی رفت

ٌ م کردم  .دٍبارى يَای اتاق رٍ با یٌ نفس بلند ٍارد ری

خیلی حرف يا؛ انا نهی دٍنو بٌ کی راجع بٌ نن این جَری ... خیلی چیزيا گفت-
از این کٌ نانانش ازش خَاستٌ با نن ازدٍاج کنٌ؛ چَن انحال نن تَقعشَن . نی گفت

گفت ٍاسٌ خاطر ... کٌ انحال نن ... کهٌ، ادا اطَار ٍاسٌ خرید ٍ يزار کَفت دیگٌ نهیان
نادرش ٍ حرف يای اٍن پا جلَ گذاشتٌ، گفت کٌ نخَاستٌ؛ انا ٍاسٌ سنش ٍ اصرار 

 !ترحو کردى برام یعنی؟... گفت کیَان... نادرش

 .غلط کردى-

ٌ ی دیگٌ پریدم ٍ گفتو  :چشو يام رٍ بستو ٍ کهی نکخ کردم، از این شاخٌ بٌ شاخ

ٌ گذاری کردى تَی اٍن برج - ٌ ی سرنایٌ ٍ ارث پدریش رٍ سرنای قبالً بٌ نن گفتٌ بَد يه
نعرٍفی کٌ تجاری ٍ اداریٌ ٍ آٍازى ش يهٌ جا پیچیدى تا با سَدی کٌ نصیبش نیشٌ 

يیچ ٍقت یادم نهیرى چند ناى ... بتَنٌ یٌ جای خَب نطب بزنٌ کٌ نال خَدش باشٌ ٍ
پیش اٍن رٍزی کٌ اٍند خَنٌ ٍ فقط گفت باختو، گفت اٍن نًندسی کٌ پَل يا رٍ بٌ 

 ...حسابش ریختٌ قالبی بَدى ٍ اٍن ساختهَن يهَن طَر نَندى ٍ پَل يای اٍن يو

 نفس بلندی کشیدم، چرا این اتاق اکسیژن کو داشت؟

. گفت یٌ نطب رٍ پیش خرید کردى، گفت چک دادى. داستان قشنگی بَد، قابل باٍر-
... گفت طلبکار دارى. بداخالق شد، داغَن شد. ناشین... گفت باید بفرٍشو، خَنٌ

 کیَان؟
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ٌ تر از نن بَد  .سرش رٍ بلند کرد، صداش خف

 جَن کیَان؟-

نی دٍنی انرٍز چی گفت؟ باٍرم نهیشٌ اٍن از فرصتی کٌ یٌ ندت کاِر ساختهَن تعَیق -
افتادى بَدى استفادى کردى ٍ نسخرى ترین بازی دنیا رٍ راى انداختٌ باشٌ؛ یعنی سختی 

 کشید فقط بٌ خاطر این کٌ نن خَدم با پای خَدم برم؟ چرا کیَان؟

نفسش رٍ سنگین پایین داد، نن از برآندگی سیبک گلَش دیدم رسَبی کٌ از گلَش 
 .پایین رفت

 .آدم احهق کٌ شاخ ٍ دم ندارى فدات بشو-

 کیَان؟-

 .چشو يام تار نی دیدش ٍ باز نن پلک زدم

 .بگَ عزیز دلو، نریز تَی خَدت-

نگٌ نانانش بًش نگفتٌ بَد آدم يای نحل نن کو تَقع ان؟ پس چرا فکر کرد ببینو -
زندگیش رٍ باختٌ نیرم؟ نگٌ نن ٍاسٌ پَلش بلٌ دادم؟ تازى خَدشَن دیدن این بلٌ 

ٌ ای بَد کٌ بقیٌ دادن نٌ نن این قدر ُرل بازی کرد کٌ خَاير برادرياش يو باٍرشَن . بل
 کیَان نن کٌ دنبال پَلش نبَدم، بَدم؟. اٍن يا پشتش رٍ خالی کردن؛ انا نن نٌ. شد

 :سرش رٍ بٌ نشَنٌ ننفی تکَن داد ٍ نن باز گفتو

اگٌ اٍن راِز دل لعنتیش رٍ . غریبٌ کٌ بَدم، خب نًو نبَد چٌ بهَنو چٌ نهَنو نی گفت-
نی گفت نن خَدم نی رفتو، حتی اگٌ رٍز اٍل نی گفت؛ ٍلی اٍن حتی نگفت عاشق 

 .بَدى
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ٌ زيرا تَ اتاق پیچید ٍ چشو يای سرخ کیَان با یٌ پَف غلیظ دٍر تا دٍر  يق يق خال
 :اتاق چرخید ٍ اخطار داد

 .نانان-

ٌ زيرا گفتو ٌ ٍار رٍ بٌ خال  :سرم رٍ رٍی بالشت چرخَندم ٍ زنزن

 کاش نن يو نی تَنستو بًتَن بگو نانان، چرا نذاشتن؟-

ٌ ش بدم، فقط خَدم رٍ خالی نی کردم با  حرف يام دست خَدم نبَد کٌ تَ یٌ نسیر ادان
. گلٌ، با سَال از زنین ٍ آسهَن ٍ چرايایی کٌ از االن تَی ذينو جَابش بی جَابی بَد

يق يق خالٌ باالتر رفت ٍ حاال کیَان نفس عهیق نی کشید ٍ تَی دلو نجَا کردم 
 «.خدانکنٌ تَ ٍاسٌ نن بغض کنی داداش گلو»

 .دست ياش رٍ چند بار نحکو رٍی صَرتش کشید

ٌ  ی تَئٌ ٍ اجازى نهیدم يیچ احدالناسی از این جا - از حاال بگَ نانان، از حاال این جا خَن
 .ببردت

حال ٍ رٍزم شبیٌ حبابی بَد کٌ تَی يَا نی رقصید، ٍاقعا نهی دٍنستو چی نیشٌ بعد از 
این رٍِز نحس تا این کٌ کیَان خَدش سَزن خالص رٍ بٌ این حباب تَ خالی زد ٍ ذرى 

 .ذرى ٍاقعیت يا تَ صَرتو پاشید

 .انگار يهٌ چیز ٍاسٌ یٌ طالق تَافقی آنادى ست-

 ...انا کیَان -

 :خالٌ پا بٌ اعتراض برداشت کٌ کیَان گفت-

 انا چی نادر نن؟-
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بًش فرصت . از ٍقتی اٍندین، تلفن خَنٌ ٍ نَبایِل تَ از پا در اٍندن بس کٌ زنگ زدى-
 .یٌ تَضیح رٍ بدین

نن سرچرخَندم تا با اشک يام دلی رٍ کٌ نالش نی رفت از زنگ يای بی جَابی کٌ 
 .سیاٍش زدى بَد ٍ حتها بٌ خاطر حضَرم ٍ دیدنو، تَبیخ کنو

 .يٌ تَضیح؟ نی دٍنو تَضیحش چیٌ ٍ بًترى خاطرى نشنَى-

جهلٌ آخرش رٍ آن چنان ضعیف گفت کٌ حتو داشتو زنزنٌ خَدش با خَدشٌ؛ انا نن 
 .شنیدى بَدم ٍ حرفش رٍ تَ يَا قاپیدم

 تَ باياش حرف زدی؟-

 .اخو ياش رٍ باز يو برام تَ يو تابَند

 چی گفت کیَان؟-

 . شنیدنی نیست، نپرس-

 .نی خَام بدٍنو، این حق ننٌ -

 .پَزخندش رٍ بٌ دیَار زد ٍ بلند شد

 .یکو استراحت کن -

 کیَان؟-

 .باز يو اخو کردى برگشت سهتو ٍ نن بٌ ُسُرم اشارى کردم

ٌ م نی کنٌ-  .نیشٌ بازش کنی؟ ير دٍ دستو بی حسٌ دارى دیٍَن

 قرص رٍ نیهٌ بیًَش بَدی بًت دادم، باز يو دستت سنگینٌ؟ -
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ٌ ی نحبت تکَن دادم؛ انا نن آخرین ٍعدى ی قرصو رٍ يفتٌ پیش خَردى  سری بٌ نشَن
ٌ م ٍ غریبٌ باید زٍدتر برى؟  بَدم؛ چرا يهَن شب نفًهیدم نن غریب

کیَان پنبٌ رٍ کهی الکل زد ٍ نن دلو زیر ٍ رٍ شد ٍ قبل از این کٌ سَزن بزرگ رٍ از 
 :پشت دستو جدا کنٌ گفتو

 قرص رٍ تَ گرفتی؟. شرنندى م انرٍز خیلی اذیت شدی، باعخ زحهتت شدم-

 :چپ چپی جای جَاب بٌ چشو يام ریخت کٌ باز گفتو

 ...خَاستو بگو پَلش رٍ... اٍن قرص يا یعنی-

 .خفٌ خاطرى، خیلی حرف نی زنی-

 .زبَنو رٍ رٍی لب پایینو کشیدم

 ...آخٌ-

 :نگاى تندش رٍ از صَرتو گرفت ٍ گفت

 .اندازى ی اٍن نردک عَضی عرضٌ دارم پَل دارٍيات رٍ بدم-

ٌ ی خَد کیَان  .نی دٍنستو این نردک انرٍز یعنی سیاٍش؛ یعنی دٍست چند سال

 .انا اٍن اصال نهی دٍنست نن دارٍ نصرف نی کنو-

ٌ م با  خَن . بلند کیَان قاطی شد« چی»حس کردم سَزن از رگو بیرٍن رفت ٍ جیغ خف
از دستو بیرٍن نی زد ٍ کیَان يَل کردى پنبٌ رٍ رٍی دستو فشار نی داد ٍ نن دلو از 

ٌ زيرا يو کٌ چند دقیقٌ پیش رفتٌ بَد بیرٍن، . دیدن خَن بیشتر ضعف رفت خال
 .يراسَن اٍند تَی اتاق ٍ اٍل از يهٌ نگايش دست پرخَن نن رٍ نظر گرفت

 چی کار کردی با این بچٌ؟-
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کیَان ينَز پنبٌ رٍ فشار نی داد رٍی دستو ٍ نن لب زیر دندٍنو بردى بَدم، جرٔات 
 .نداشتو سر برگردٍنو ٍ قرنزی خَن رٍ ببینو

 .بیاین یٌ تکٌ چسب بٌ نن بدین. يیچی حَاسو رٍ پرت کرد-

خالٌ زيرا جلَ اٍند ٍ يهَن طَر کٌ چسب . تَی صدای کیَان حرص جَلَن نی داد
 .نی کند غر نی زد

ببین با دست این بچٌ چی کار کرد، نَقع سرم زدن يو یٌ رگ نتَنستی پیدا کنی -
 .بیچارى نریض يایی کٌ تَ پرستارشَنی. دستش رٍ کردی آب کش

ٌ زيرا  .صدای کیَان دراٍند. ير چند حالو تلخ بَد؛ ٍلی نشد نخندم بٌ غرغريای خال

 !دخترت یٌ رگ تَ این بدنش ندارى، بٌ نن چٌ؟-

ٌ ی حس خَب رٍ تَ دلو " دخترت... دخترت" این کلهٌ رٍ با خَدم تکرار کردم ٍ چک
 .حس کردم ٍ بعد سفتی چسبی کٌ دٍر دستو پیچیدى شد

 .خب تهَم شد، حاال بچرخ ببینو-

کهی بدن بی حال ٍ صافو رٍ جهع کردم ٍ بٌ زحهت رٍ بٌ . نی دٍنستو ٍقت تَبیخ ننٌ
ٌ ی . پًلَی راستو چرخیدم دٍ تا نگاى نًربَن زل زدى بَدن بٌ صَرتو ٍ دلو با يه

بی حالی یٌ بغل گندى نی خَاست ٍ یٌ ناچ از تٌ دل رٍی صَرت ياشَن، با این کٌ 
 .یکیشَن تٌ چشو ياش ينَز داشت اخطار نی داد کٌ زٍدتر جَاب سَالش رٍ بدم

 یعنی چی نهی دٍنٌ؟-

 باز چٌ خبر شدى؟-

ٌ جا نکرد ٌ زيرا پرسید ٍ کیَان نگايش رٍ یٌ سانت يو از رٍی صَرتو جاب  .این رٍ خال
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 .االن این خانَم نیگٌ چٌ خبر شدى-

 .نن يیچی راجع  بٌ نریضیو بٌ سیاٍش نگفتو-

ٌ زيرا چشو گشاد کرد ٍ کیَان باز ابرٍيای نشکیش رٍ بٌ يو سنگ قالب کرد ٍ  خال
 :گفت

 یعنی چی؟ چرا؟-

 .نگفتو دیگٌ-

ٌ يام رٍ باال انداختو  .بعد يو شَن

تَ نگفتی نادر؛ یعنی خَد آقاسیاٍش يو نفًهید؟ نگفت این قرص يایی کٌ نی خَری -
 چیٌ؟ چرا نی خریشَن؟

 .نگايو رٍ از نگاى يای ننتظرشَن دزدیدم

ٍقت يایی کٌ نبَد خَدم . يیچ ٍقت ٍاسٌ خرید قرص يا از سیاٍش پَل نگرفتو-
 .نی گرفتو، اٍن يیچ ٍقت ندیدشَن

ٌ ی حرفو کردم؛ انا انگار ينَز قانع نشدى بَدن  .لبخند کو حالی ضهیه

 کلٌ شقی دیگٌ، اٍن ٍقت با کدٍم پَل؟-

ٌ زيرا با چشو يای باریک شدى ش نگاى تَبیخی بٌ کیَان انداخت کٌ نن گفتو  :خال

گهَنو باید بٌ دٍستت بگی ... نی دٍنی کٌ. از حساب پس اندازم، البتٌ دیگٌ تهَم شدى-
 ...نن

 .پرید ٍسط حرفو
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 چرا انشب نجبَرم نی کنی خفٌ شَ رٍ بکَبو تَ دينت؟-

 !کیَان-

ٌ زيرا زیادی شاکی صداش کرد ٍ نن تَنستو بعد از چندین ساعت صَرتو رٍ  این بار خال
ٌ رٍم يو بٌ خندى باز شد  .یٌ خندى ای نًهَن کنو کٌ صَرت نًربَن يای رٍب

 حاال بگَ چرا نخَاستی بگی؟ حتها دلیل داشتی نٌ؟-

 .خالٌ زيرا قبل از جَاب پس دادن نن، بلند شد ٍ بازٍی کیَان رٍ يو کشید

بذار حالش بًتر بشٌ، یکو بخَابٌ بعد يی از . پاشَ ببینو، تَ يو گرفتیش بٌ بازجَیی-
ٌ م حرف بکش  .بچ

ٌ ش  کیَان يو بلند شد ٍ يهَن طَر کٌ نتفکرانٌ دست بٌ ریش ٍ سبیل نداشت
 :نی کشید، گفت

اٍن جَری دستو بازى ٍ اگٌ جَاب نداد نی تَنو بزنهش، االن نیفتٌ بٌ . آرى آرى نَافقو-
ٌ م ببند بٌ نافش ٌ م بچ بیست سالشٌ نادر نن، . دٍر نظلَم بازی بعد شها يو يی بچ

 کدٍم بچٌ؟

ٌ زيرا کیَان رٍ يل داد سهت بیرٍن  .لبخند عهیقی لب يام رٍ کش داد ٍ خال

 .تَ بی خَد کنی دستت رٍش بلند بشٌ-

 :يهَن طَر کٌ کیَان بیرٍن نی رفت گفت

حرف، حرف . نی زنو خَب يو نی زنو، این جا باید بدٍنٌ از برادر بزرگش حساب ببرى-
 .ننٌ
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ٌ ی نن کرد خالٌ زيرا سرش رٍ نًهَن کرد بٌ یٌ ضربٌ . بعد يو چرخید ٍ چشهکی حَال
 .با دستش

 .حرف نباشٌ فعال، حرف حرف خانَم ياست-

ٌ زيرا دم در اتاق نکخ کرد ٍ گفت  :قبل از بیرٍن رفتن يو خال

 نگٌ نٌ نادر؟-

ٌ ی  خفٌ کردم بغضو رٍ ٍ سعی کردم لبخندم پرتشکر بشٌ ٍ فًهید، نطهئنًا خالٌ با يه
ٌ ياش بغضو رٍ فًهید کٌ پلک زد ٍ اطهینان بٌ دلو ریخت از این کٌ يهیشٌ  نادران

 .يستن

 .بخَاب دخترم، بدٍن فکر ٍ خیال بخَاب-

 .پلک رٍی يو گذاشتو ٍ قطرى اشک سهج یٌ راست خَدش رٍ بٌ پناى بالشت سپرد

*** 

ٌ ی آدم يا دیگٌ خستٌ شدى بَدم چٌ خَب کٌ این آخرین جلسٌ بَد ٍ . از این يهًه
حکو آخر رٍی کاغذ ُنًر خَردى بَد، نن يو دیگٌ قرار نبَد این راى تلخ رٍ برم ٍ بیام ٍ 

ٌ م رٍ باال بردى بَد، ببینو ير چند یٌ طالق . رفت ٍآنديای تند آدم يا کٌ نبض شقیق
انگار باید تهَم . تَافقی زیاد ٍقت نهی برد ٍ يیچ کس قدم برنداشت ٍاسٌ پادرنیَنی

 .نیشد، باید

انگشتو رٍ کهی رٍی پیشَنیو ٍ دقیقا بین دٍ ابرٍم فشار دادم؛ ٍلی دریغ از یٌ ذرى آرٍم 
ٌ ی نانتَی نانانش از کنارم گذشت ٍ نن با . گرفتن ٌ کنَن با گرفتن دنبال ٌ ای گری بچ

ٌ ش کردم، اٍن دیگٌ چرا؟ چرا از بچگی سًهش دٍیدن تَ این پیچ ٍ خِو پر  نگايو بدرق
ٌ ای دنبال خَدم نکشیدى بَدم  .از دعَا ٍ دلخَری بَد؟ خدا رٍ شکر نن يهچین دنبال
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 خاطرى؟-

ٌ ی بیرٍن دادگاى خانَادى جا گرفت ٍ نن نگايو رٍ  کیَان کنارم لب پنجرى ی رٍ بٌ نحَط
زبَنو از انرٍز صبح از کار افتادى بَد . دٍختو بٌ نگاى نشکی رنگش کٌ یعنی بگَ نی شنَم

ٌ يای کیَان بی چشو ٍ رٍیی نی کرد صافی دستش کٌ کهی . ٍ داشت در نقابل برادران
آخرین . باالتر از نچش بَد، کَبید سر قفل نشکی ٍ پنجرى ی کشَیی رٍ باز کرد

 .شد ٍ کیَان نفس عهیقی کشید« يا»نفس يای پاییز تَی صَرتو 

ٌ ترى. آخیش-  .این جا يَاش از بیهارستان يو خف

راست نی گفت، این جا عالٍى  بر يَاش، آلَدگی صَتی يو زیاد داشت ٍ يهٌ رقهٌ بًت 
 .فشار نی آٍرد، رٍح ٍ جسهت با يو الی ننگنٌ بَد

 .اٍند-

بٌ نسیری کٌ کیَان با نگايش دنبال نی کرد نگاى کردم، اٍل از يهٌ صَرت شیش تیغٌ 
کت ٍ شلَار نشکی . شدى ش تَ نردنکو نَند، تٌ ریِش این چند ٍقتٌ رٍ يو زدى بَد

لبخند ناتی با برگشتن نگايو . پَشیدى بَد ٍ قدم ياش نحکو بَد ٍ بی خیال اطرافش
 .سهت کیَان زدم

 .نن نیرم رٍی اٍن صندلی بشینو-

 .بعد بٌ کنار خانَنی کٌ پرٍندى ی سبز دستش رٍ زیر ٍ رٍ نی کرد اشارى کردم

 .اگٌ کاری با نن داشتی بگَ، فقط اگٌ نیشٌ زٍدتر بریو-

حتها از چشو يام خَند ٍ از اٍن پلک يایی زد کٌ . فًهید، فًهید دلو نبَدن نی خَاد
 .نعنیش باشٌ بَد ٍ نن يستو خیالت راحت
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بًترى بگو از حضَر سیاٍش . قدم تند کردم سهت صندلی خالی تا کسی رٍش جا نگرفتٌ
با نشستنو خانَم کناری صاف شد ٍ نن دیدم نگاى زیر چشهیش نن رٍ رصد . فرار کردم
ٌ يای نشکی کیفو رٍ کج ٍ کَلٌ نی کردم. نی کنٌ يیچ . سرم رٍ پایین انداختو ٍ دست

دلو نهی خَاست سرم باال بیاد ٍ بٌ تهاشای سیاٍشی بشینو کٌ يهَن اسو شَيریش 
با قرار گرفتن دٍ جفت کفش نشکی آشنا، نجبَر . يو چند ٍقت دیگٌ نی شد غریبٌ
 .نگايش ُزل ُزل بٌ خَِد چشو يام بَد. شدم نگايو رٍ کو کو باال بیارم

 .گفتو صبر کنی چَن با تَ کار داشتو نٌ کیَان-

کالفٌ بَد، نَياش رٍ . جَابی نداشتو، نگايو رٍ انتداد رايرٍ دنبال کیَان چرخَندم
ٌ ای يو . چنگ نی زد، نگايو رٍ کٌ دید باز يو پلک زد لعنت بٌ چشو يا کٌ زبَن باز حرف

 .بَدن ٍ جای زبَن، بی خَدی جَاب نحبت صادر نی کردن

 خاطرى؟ با شهام؟-

باز نن . سر بلند نکردم ببینهش، با اکراى بلند شدم ٍ دیدم با دستش بٌ سهتی اشارى کرد
دٍ دل بٌ کیَان نگاى کردم کٌ نسیر رفتن نا رٍ تهاشا نی کرد ٍ نَیرگ يای چشهش 

ٌ رٍش. نی رفت بٌ سهت قرنزی از سیاٍش . یٌ قسهت خلَت سالن ایستاد ٍ نن رٍب
سکَت . نهی ترسیدم، از زبَن بی دست ٍ پام نی ترسیدم کٌ نبادا حرفی بزنٌ کٌ نباید

کردى بَد ٍ نن يو عهرًا نگايو رٍ باال نی اٍردم، خیرى شدن بٌ چشو ياش دیگٌ سًو نن 
 .نبَد

ٌ ت بگذری، خَاستی نحال نن رٍ ندیَن خَدت کنی؟-  خَاستو بگو دلیلی نبَد از نًری

نشد نگاى زیر افتادى م رٍ باال نیارم ٍ ابرٍ قاطی نَيام نکنو ٍ تَ این لحظٌ پشیهَن شدم 
از نالٌ ٍ نفرین چشو يا؛ چَن این نَقعیت يا خَب حریف نی شد ٍاسٌ زبَنی کٌ یاد 
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ٌ ای کشید ٍ دست برد بین نَيای ژل . نداشت بچرخٌ ٍ نتلک بارٍن کنٌ پَف کالف
 .زدى ش، انرٍز حسابی بٌ خَدش رسیدى بَد

بٌ ير حال نن اٍن نًریٌ رٍ باید بًت بدم؛ چَن نهی خَام کٌ ندیَن تَ باشو، ير چند -
 .تَ بیشتر بٌ نن ندیَنی با پنًَن کاری بزرگت

نتعجب ٍ عصبی دٍ دستو رٍ چرخَندم . نٌ نهی شد دیگٌ، نهی شد رٍزى ی سکَت گرفت
. سهت خَدم، طَری کٌ ير دى تا انگشتو خَدم رٍ نشَنٌ رفتٌ بَدن ٍ نتًو نی کردن

 :بلند گفتو

 .نن-

 .چند نفری نگايشَن رٍ چند لحظٌ جابت کردن رٍی نا

چرا از بیهاریت برام نگفتی؟ تَ نگفتی ٍ اٍن ٍقت نیش ٍ تَبیخش رٍ کیَان . بلٌ شها-
خَبٌ ٍهلل، بٌ قَل ستارى این پنًَن کاری چٌ دلیلی نی تَنٌ داشتٌ باشٌ . بٌ نن نی زنٌ

 .جز این کٌ تَ ترسیدی کٌ نن پا پس بکشو

تٌ خندى ی آخرش برام زیادی گرٍن تهَم شد؛ چَن فراتر از چیزی بٌ اسو تهسخر بَد ٍ 
 .باز نجبَر شدم پیشَنیو رٍ گرى بندازم

 ...نگفتو کٌ... نن ... نن _

حاال ٍقت بغض نبَد ٍ لعنت بٌ گلَی ٍقت نشناسو کٌ تار صَتیش این نَقع يا رٍی 
 .ٍیبرى بَد

خالٌ نریو بًو . رٍزی کٌ بًو گفتن دکترین، جَاب نحبت رٍ يهٌ دادى بَدن ِاالا خَدم-
 .گفت با این ازدٍاج دیگٌ الزم نیست نگران بیهاریو باشو
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ادانٌ . با یادآٍری اٍن رٍز دست چپو نشت ٍ نشت تر شد، لعنت بٌ نن ٍ این بی حالیو
 :دادم

نن . خیلی گفت ٍ نن جَابو رٍ بٌ نٌ نی رفت... گفت... گفت. گفت نتخصص قلبید-
نی خَاستو کنار یکی زندگی کنو، دکتر خصَصی نهی خَاستو؛ انا جَاب نحبت از باال 

اگر نی بینید بًتَن این نَضَع رٍ نگفتو ٍاسٌ خاطر این کٌ ... رسیدى بَد ٍ نن يو
 ...الاقل بٌ خَدم

ٌ م ضربٌ زدم ٍ دٍبارى گفتو  :با انگشت اشارى م بٌ سین

ٌ ی نن فقط ٍاسٌ شرٍع یٌ زندگیٌ نٌ چیزی فراتر از اٍن؛ ٍلی - بٌ خَدم جابت کنو، بل
خب خَايرتَن يو راست گفتن، اشتباى باز يو از نن بَدى، یادم نبَد ير چیزی ٍجٌ 

 .خَب ٍ بد دارى، يهٌ دنبال خَب ياش نهیرن ٍاسٌ دیدن

پیچ گرفتن ابرٍياش رٍی پیشَنیش تشدید شد ٍ البد ٍاسٌ اٍلین باری بَد کٌ 
ناخَاستٌ نقصر بَدن یکی دیگٌ رٍ الی حرف يام پیچیدم ٍ از قضا اٍن یکی خَاير 

ٌ رٍم بَد ٍ ب  .سیاٍِش ر

خب یٌ جَرایی با بازی کٌ نن راى انداختو بی حساب . بٌ ير حال نباید پنًَن نی کردی-
 .شدیو

بی خبری عجب . بی حساب؟ عین خیالش نبَد نن حرف يای اٍن رٍزش رٍ کانل شنیدم
ٌ ای بَد، تازى اگٌ پنًَن کاری نن يو حساب نی کردیو با بازی نسخرى ش،  کَچ

ٌ عالٍى ی پنًَن کردن اٍن حس قلبیش ٍ نالکیتی کٌ بٌ یکی داشت؛ دٍ يیچ جلَ بَد . ب
باید از خَدم دفاع نی کردم ٍ نکردم، نن يو قدم زنَن پیچیدم بٌ کَچٌ بی خبری، 

 .این طَری بًتر بَد
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حاال . بٌ ير حال نن اٍن نًریٌ رٍ بخشیدى م ٍ با قلبو این کار رٍ کردم نٌ ٍاسٌ ننت-
 اجازى يست برم؟

کهی کف کفشش رٍ رٍی سرانیک يای پر از رِد بَدن آدم يا کشید ٍ جا پای اٍن يو تَ 
 .این ساختهَن دراندشت جبت شد

 بریو خاطرى جان؟-

بٌ کیَان نگايی انداختو، نذاشت سیاٍش چیزی بگٌ ٍ اٍن با نگايش حکو رفتن رٍ 
چٌ نهنَن خدا بَدم کٌ تَ يهچین جا ٍ اٍضاعی کیَان رٍ برام گذاشتٌ بَد، . داد

 .احتیاج داشتو بٌ نرد بَدن ٍ پناى بَدنش

باياش يو قدم شدم ٍ دیدم چشو غرى ی غلیظش نَند ٍاسٌ سیاٍش، نن يو آخرین 
 .خداحافظیو رٍ زیر لبی گفتو

*** 

 .يهین کٌ گفتو نریو خانَم، خاطرى از این بٌ بعد پیش خَدم نی نَنٌ-

دست يام رٍ دٍ طرف سرم گذاشتو ٍ این رشتٌ سر . کهی نکخ، نن صدایی نهی شنیدم
 .دراز داشت

ٌ ی آخر شها از - نگفتو؟ چرا نگفتو نی خَاد جدا بشٌ؟ بٌ يهَن دلیلی کٌ تا لحظ
حرف اٍل ٍ آخرم يهینٌ، اگر کار بٌ شکایت يو بکشٌ . ازدٍاجش يیچی بٌ نن نگفتین

شها از تهام تفاٍت يای بین این دٍ خبر داشتین، نگٌ . نن حرف شنیدنی زیاد دارم
ٌ ست؟  زندگی نعانل

ٌ ی خدا نصیبتو  .باز يو سکَت ٍ نن خَدم رٍ سرزنش نی کردم کٌ يهیش

 چتٌ غهباد گرفتی؟-
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زٍرکی يو کٌ شدى . بٌ صَرت کیَان نگاى کردم کٌ در نزدى کلٌ کشیدى بَد تَ اتاق جدیدم
 .صَرتو رٍ بٌ یٌ لبخند باز کردم

 .سالم، خستٌ نباشی-

تهام قد تَی اتاق اٍند ٍ ينَز لباس بیرٍنیش رٍ عَض نکردى بَد، گهَنو تازى رسیدى 
یٌ پیراين قًَى ای يو رنگ با شلَار کتانش ٍ رٍی پیراين یٌ بافت یقٌ يفِت . بَد

 .يَا دیگٌ سَِز زنستَنی داشت. کرنی پَشیدى بَد

 .ٍ علیکو السالم، چٌ عجب یکی بٌ نا خستٌ نباشید گفت-

 .دٍبارى اجبار ٍ لبخند لب يای نن

 ؟ چی شدى؟ نانان پشت تلفن با کی نعرکٌ دارى-

ٌ زيرا ایستادى بَدم  .صَرتو در يو شد، یادم رفت فال گَش صحبت يای خال

 .خالٌ نریهٌ-

 بٌ بٌ، پس نریو جَن پشت خطٌ؟ حیف خالٌ نیست کٌ بٌ ریشش نی بندی؟-

از صهیهیِت ُپر از دين کجی ای کٌ کیَان تَ لحنش قاطی کرد خندى م گرفت ٍ نطهئنًا 
ٍاقعا يو حیف بَد، اسو . کهی از دل خنکیو سرچشهٌ نی گرفت کٌ رٍ لبو خندى ترکید

ٌ ش نی کشیدم ٌ ای کٌ دنبال  .خال

 .ِا تَ يو آرى؟ چٌ خَشش يو اٍندى-

دندٍن يای ردیف پایینو رٍ رٍی لب باالییو کشیدم کٌ کیَان جلَ اٍند ٍ لب تخت 
 .سادى چَبی کرنی رنگ نشست

 .بار از این جا بری بٌ ير قیهتیاین قدر تَ اٍن چشو يا غو نریز، نهی ذارم این-
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 ...کیَان دلو نهی خَاد سربارتَن باشو، اگٌ برگردم يو-

ٌ ی نگاى بٌ صَرتش رٍ ازم  قبل از تکهیل حرفو چنان نگايی بًو انداخت کٌ جرأت ادان
ٌ ی . گرفت حرفو رٍ نشنیدى گرفت ٍ زیپ کیف چرنی کٌ دستش بَد رٍ باز کرد ٍ دفترچ

ٌ ی قرنز کٌ يَیتو رٍ کردى بَد ارزش، خَدش گرفت سهتو  .کَچیک با پَش

 .این يو خدنت شها، از نحضر گرفتهش-

فردای . پس باالخرى نبَدن سیاٍش تَش جبت شدى بَد. دستو نهی رفت بگیرنش
ٌ ی دٍنو تهَم شد ٌ ی دادگاى رفتیو نحضر ٍ يهَن رٍز يهٌ چی تَ بل بٌ . آخرین جلس

 .رٍش زيرخندی زدم، کاش صفحٌ اٍلش این قدر پر از اسو بَد ٍ تاریخ

 . دیگٌ تهَم شد خاطرى؛ ٍلی این پایان نیست یٌ شرٍع دٍبارى ست-

 .شناسنانٌ رٍ از دستش گرفتو

این ندت يو از کار ٍ زندگی انداختهت، حاال يو کٌ بٌ گَش . زحهتت شد گرفتیش-
ٌ زيرا رٍ انداختو بٌ دردسر، برای بَدن ٍ نبَدنی کٌ نًو  ٌ نریو رسیدى، طفلک خال خال

 .نیست

ٌ م خفٌ کردم  .پشت چشهی برام نازک کرد ٍ نن نفسی کٌ نی رفت آى بشٌ رٍ تَ سین

 سالم ِکی اٍندی؟-

ٌ زيرا کٌ بٌ در اتاق تکیٌ دادى بَد،  نن ٍ کیَان يو زنان گردن چرخَندیو سهت خال
 .لبخندش عجیب چشهک نی زد کٌ خَش خبرم

 چٌ خبريا؟ خیرى ان شاءاهلل؟. یٌ نیو ساعتی يست-

ٌ ی خَدش. بلٌ کٌ يست-  .دخترم تا ابد يهین جا نی نَنٌ، تَ خَن
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سرم زیر افتاد ٍ کیَان سَت بلند باالیی زد ٍ بٌ پشت رٍی تخت خو شد ٍ . قلبو ریخت
 .دٍ دستش رٍ تکیٌ گاى خَدش کرد

 .نی بینو باالخرى حال این نریو جَن رٍ گرفتی. ایَل نانان خَدم-

خجالتو، باخندى م ٍ با دل خستگیو، يهٌ با يو قاطی شدى بَد ٍ صَرتو بین این يهٌ 
 .حس گیر افتادى بَد کٌ کدٍم رٍ بٌ نهایش بذارى

 .خالٌ زيرا پشت دستش رٍ بین دندٍن ياش گرفت

ٌ ایٌ؟ جای نادرت رٍ دارى يا-  .خاک بٌ سرم، کیَان نریو جَن چٌ صیغ

 .اٍن کٌ جای نادربزگو يو دارى-

خالٌ زيرا نهی دٍنست بخندى یا بٌ تَبیخ کیَان برسٌ ٍ نن يهَن طَر سر بٌ زیر لبخندم 
 .کش نی اٍند

 .آيا حاال شد، تَ این خَنٌ اخو نداریو خاطرى خانَم-

سرم کٌ باال اٍند کیَان . فکر نی کردم سر بٌ زیر نی خندم؛ انا انگار زیادی تَ چشو بَد
پنج انگشتش رٍ جلَ صَرتو گرفت ٍ یٌ انگشتش جهع شدى بَد ٍ اخو نداریو پای یٌ 

 .اخطار رٍ قانَن رفتٌ بَد

ٌ ای؛ پس اذیتتَن کردم ٍ از این حرف يا نداریو، این جا از این لحظٌ بٌ - جزٍ این خَن
نی تَنیو فقط . بعد خَنٌ خَدتٌ، ير جای این خَنٌ سرزدى نی تَنی بری ٍ بخندی

 .ساعات اختیار کنترل تلَزیَن رٍ با يو تقسیو کنیو

چًار انگشتش تا شدى بَد ٍ دل نن آرانش داشت ٍ بی قرار بَد از این قانَن يایی کٌ 
 .فقط بٌ نفع نن تَی انگشت يای کیَان نشت نی شد
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قبل از این کٌ آخرین انگشتش رٍ جهع کنٌ بلند شدم ٍ قدم تند کردم ٍ نقصدم شد 
ٌ ياش گَشو رٍ نَازش نی داد ٌ زيرا ٍ قربَن صدق نن فقط بین این . آغَش گرم خال

 .دست يای گرم، نی تَنستو خَشی ٍ يیجانو رٍ آرٍم کنو

 ای بابا پس نن چی؟-

ٌ ی ضربان قلبش ٌ زيرا بلند کردم ٍ دل کندم از الالیی نادران ٌ ی خال کف . سرم رٍ از سین
 :دستو رٍ بَسیدم ٍ فَتش کردم سهت کیَاِن نعترض ٍ پربغض گفتو

ٌ يات، تَ بًترینی-  .نن فدای يهٌ برادران

 .ی آرٍنش ٍسط لبخند پرحهایتش حل شد" خدا نکنٌ"

*** 

ٌ ی بلند کیفو رٍ از گردنو رد کردم ينَز يو حال ٍ يَای بچگی تَ خَنو در جریان . دست
ٌ شَن رٍ یٌ دٍر از زیر  بَد کٌ با دیدن اٍن يهٌ عرٍسک سر از پا نهی شناختو ٍ يه

ٌ ی درٍنو، گذرٍندم  .نیکرٍسکَِپ نگاِى کَدکان

 .نرسی ٍاقعا از این کٌ قبَل کردین-

آخرین ذٍقو رٍ از رٍی صَرت عرٍسک جَجٌ طالیی گرفتو ٍ سعید باالخرى دست از باال 
پایین کردن عرٍسک يای بافتنی جلَش کشیدى بَد ٍ نن سعی کردم اٍن سرخَشی 

 .کَدکانٌ رٍ تَ صَرتو با یٌ لبخند خانَنانٌ عَض کنو

 .يهیشٌ طرفداريای خَدشَن رٍ دارن-

ٌ يا از این يا خَششَن نیاد- نن کٌ خَدم فکر نهی کردم بین این يهٌ . خَشحالو بچ
 ...عرٍسک قشنگ
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ٌ ی ٍیترین يا رٍ با يو اشارى زدم ٍ ادانٌ دادم  :بعد دست يام رٍ باز کردم ٍ يه

 .کسی از این عرٍسک يا يو خَشش بیاد-

ٌ ایش با  صندلی چرخ دارش رٍ کهی يل داد سهت نیز نختص خَدش ٍ بٌ لبٌ شیش
 .شکو تکیٌ داد ٍ دست ياش رٍ رٍش بًو گرى زد

 .اختیار دارین، اتفاقًا این يا خاص ترن، کلی ٍقت ٍ احساس ٍاسٌ این يا خرج شدى-

 .صَرتو پر از رضایت شد، چٌ خَب کٌ یکی نحل خَدم فکر نی کرد

 کیَان خَبٌ؟-

خَب؟ آرى خب، خَب بَد؛ البتٌ اگٌ آخرین اخو ٍ َتخهش بٌ نن رٍ فاکتَر نی گرفتیو کٌ 
بٌ زٍر نجبَرش کردى بَدم با دٍستش صحبت کنٌ ٍ باز نن، دست بٌ نیل ٍ نخ يای 

 .سرم رٍ تکَن نانحسَسی دادم. رنگی بردم

 .نهنَن خَب بَد، سالم رسَند-

آخر "بعد يو لبخند کج ٍ نعَجی زدم ٍ با خَدم گفتو اٍن يو چٌ سالنی، يی نی گفت 
ٌ ای نداشتٌ باشی ٍ  نن این دکَراسیَن نغازى ی سعید رٍ نیارم پایین کٌ دیگٌ تَ بًَن

ٌ ياشَن خالص بشن ٍ دعاش رٍ بٌ جَن نن  تازى کلی نادر يو از دست نق نق بچ
 ".کنن

 .خندى ای کٌ داشت نی اٍند رٍ لبو رٍ جهع کردم

 .سالم نن رٍ يو بًش برسَنین-

 .سرم رٍ کهی بٌ جلَ خو کردم

 .چشو، حتها-
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ٌ ای رنگ آشنایی رٍ باال آٍرد تَ . خو شد ٍ از پایین نیزش، کشَیی باز کرد ٍ دفتر سَرن
 .این دفتر کلی از اسو يای خانَادى ی بافتنی يای نن جبت شدى بَد

ٌ قدر باید تقدیهتَن کنو؟-  خب بفرنایید نن بابت این يا چ

ٌ ای لو دادى بَدن،  بی اختیار بٌ عرٍسک يای گَشٌ نغازى کٌ نانرتب رٍی دکَر شیش
دل کندن ازشَن سخت بَد، این چند رٍز گايی باياشَن حرف يو زدى . نگايی انداختو

ٌ قدر بًو خندیدى بَد خب دٍستشَن داشتو، حس کردم نخ يای رنگی . بَدم ٍ کیَان چ
 .چشو ياشَن غو دارى

 خاطرى خانَم؟-

چنان نحکو سر چرخَندم کٌ گردنو درد گرفت، انیدٍار بَدم این یکی پی بٌ احَالو 
نبردى باشٌ ٍ نحل کیَان بخَاد بخندى؛ انا چشو ياش بیشتر نتعجب بَد ٍ نن سریع 

 :قبل این کٌ بخَاد چیزی بپرسٌ گفتو

 .يهَن قیهت قبل، البتٌ قابلتَن رٍ ندارى-

ٌ يا زد  .دفتر رٍ برگ زد ٍ چند تیک رٍ بٌ باال جلَی نَشت

 .نٌ این طَری درست نیست-

ٌ ی باریک دیگٌ از کشَی پایین پاش بیرٍن کشید ٍ يهَن طَر کٌ با نن حرف  یٌ دفترچ
 .نی زد چیزيایی رٍش نَشت

نبلغ ناچیزی نن بًش اضافٌ کردم، باید . دیگٌ يهین کٌ قبَل زحهتت کردید نهنَنو-
 .ببخشید دیگٌ

نن کٌ قبَل زحهت نکردى بَدم، نن بٌ خاطر خَدم باز شرٍع کردى بَدم بٌ رج بٌ رج 
 ...زندگی عرٍسکی رٍ بافتن؛ چَن
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 .بفرنایید، خدنت شها-

برگٌ چکی کٌ سهتو دراز کردى بَد رٍ گرفتو ٍ سعی کردم از افکارم چند دقیقٌ بزنو 
 .بیرٍن

 .فقط اگٌ سفارشی بَد بٌ کیَان بگید، نن در خدنتو. اختیار دارید، نهنَنو-

 .با تشکر لبخندی زد ٍ دٍبارى تکرار کرد

 .لطف نی کنید-

نن يو با خداحافظی کٌ زبَنو با حرکت سرم يهاينگ بَد، باز درگیر این شدم کٌ لطف 
 !رٍ بٌ خَدم نی کنو یا بٌ این آقا سعید؟

از نغازى کٌ بیرٍن اٍندم زنستَن با سَز سردش صَرتو رٍ پر از بـ ـَسٌ کرد، جَری کٌ 
عطر اٍل اسفند ناى يهٌ جا رٍ برداشتٌ بَد ٍ . ٍاسٌ یک عطسٌ داشتو آنادى نی شدم

ٌ ای تَی نسیرم، برام . شهارش نعکَس یٌ سال دٍبارى شرٍع شدى بَد با دیدن ندرس
خاطرى يایی کٌ این رٍزيا بٌ زحهت نی رفتیو سر کالس زندى شد، يهٌ ننتظر پیک 
نَرٍزی بَدیو ٍ پیک نَرٍزی حکو تعطیلی از چند رٍز شایدم یٌ يفتٌ قبل از عید 

ٌ ش رٍ حل نی کردم ٍ آرزٍ بٌ  نی شد؛ البتٌ يهٌ نی گفتن کیٌ کٌ حلش کنٌ ٍ نن يه
ير سال با حل شدن تَی يهین . دلو نَند یٌ نهرى يو سر این پیک نَرٍزی بگیرم

دفترچٌ ُپر درس، از خیاالت تلخو بیرٍن نی زدم تا چشو يام رٍ ببندم رٍ بٌ شلَغی 
ٌ يا ٍ دل  خیابَن يا، بٌ دست يای گرى زدى ی نادر دختری؛ بٌ گریٌ ٍ پا کَبیدن بچ

 .سرم رٍ تکَن دادم ٍ سعی کردم ذينو بٌ گذشتٌ برنگردى. رحهی يای پدرانٌ

پیادى رٍ . چند ٍقتی نی شد کٌ حال خَب تَی تنو جٍَنٌ زدى ٍ يهیشٌ طرح صَرتو بَد
داشت یٌ صبح زنستَنی شلَغ رٍ بٌ خَدش نی دید ٍ نن جایی دٍرتر از ٍیترین 

ٌ ی باریک با درخت يای خهیازى کشیدى، شرٍع بٌ  نغازى يا رٍ انتخاب کردم ٍ کنار باغچ
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ٌ ی خاطرات ذينو شرٍع کنٌ بٌ تکَن خَردن ٍ برگٌ  قدم زدن کردم تا نبادا باز دفترچ
 .زدن

ٌ  زيرا گفتٌ بَدم با اتَبَس برنی گردم پس جای نگرانی نداشت یکو تا ایستگاى  بٌ خال
دٍرتر، بٌ جای نشستن رٍی صندلی ٍ ننتظر شدن، پیادى رٍی این شًر رٍ کٌ زیادی با 

 .نن غریبٌ بَد قدم بزنو

 خانَم؟... یٌ دٍنٌ نی خرین؟-

نگايی رٍ کٌ بٌ پشت برگردٍندى بَدم ببینو اتَبَس نیاد یا نٌ، دٍبارى صاف کردم ٍ 
 .آدنس يای خرسی چشهک نی زدن برای نرٍر خاطرى يا ٍ انان از انرٍز

 نی خری خالٌ؟ چند بستٌ بدم؟-

ٌ ی پايام . سعی کردم جیغ ٍ داد خاطرى يا رٍ از ذينو دٍر کنو کهی خو شدم ٍ رٍی پنج
َِ ی جلَم، نشستو چشو ياش درشت ٍ نشکی بَد، نژى ياش برای . جلَی دختر کَچَل

ٌ بَنی نی کرد؛ انا حیف کٌ کنارى يای لپش ترک  این چشو يای خَشگل، حسابی سای
ٌ ش ریختٌ بَد،  ٌ ٍار رٍی شَن خَردى بَد ٍ رٍسرِی کج ٍ نعَج با نَيایی کٌ شلخت

نهی ذاشت کسی این يهٌ قشنگی رٍ ببینٌ ٍ يهٌ با صَرتی جهع شدى کنارش نی زدن؛ 
حتی کسی فکر يو نهی کرد ٍسط این يهٌ خرید ٍ ریخت ٍ پاش ٍاسٌ یٌ جانیٌ ٍ 

 .صدای یٌ تَپ، یٌ دٍنٌ آدانس خریدن جای دٍری نهیرى

ٌ الی نَيای نشکیش ٍ ریختهش پشت سرش  .نن اکراى نکردم ٍ دست بردم الب

 .چٌ دختر قشنگی-

 .چشو ياش دلخَر شد از این نايهسانی سَال اٍن ٍ جَاب نن

 آدانس نهی خری؟ -
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دست ياش رٍ تَی دستو گرفتو، یخ بستٌ . بی اختیار بَدم انرٍز برای حس يای کَدکانٌ
بَد ٍ کی نی دٍنست از چٌ ساعتی از این خیابَن تا اٍن خیابَن نیرى برای فرٍش فقط 

اٍن يو نی تَنست این ساعت يا رٍ با دلخَشی بٌ ٍیترین يا زل بزنٌ ! یٌ دٍنٌ آدانس
دلو لرزید از این کٌ نی شد . ٍ انتخاب کنٌ بگٌ فقط این؛ انا یٌ چیزی نجبَرش کردى بَد

 ...نن يو جای اٍن باشو؛ یعنی یٌ جَرایی شاید

ٌ ی نرنی رٍی دست يای یخ زدى ش زدم  .چشو يام رٍ بستو ٍ بـ ـَس

 .نی خرم عزیزم، يهٌ رٍ نی خرم-

چشو يام رٍ باز نکردم تا نبینو برق يیجانی کٌ تَی چشو ياش نیدٍى ٍ نن دلو نغرٍر 
شدن نهی خَاست، نی دٍنستو يهَن خدایی کٌ نن دیشب پیشش گریَن گلٌ از خَدم 

بردى بَدم، این دختر رٍ جلَم گذاشتٌ تا يو نن رٍ بٌ خَدم بیارى يو یٌ خَشی سًو 
 .دل کَچیک این بندى ش کنٌ

ٌ ش؟- ٌ ی يه  !ٍاقعا يه

 .الی پلک يام رٍ باز کردم ٍ سرم رٍ تکَن نرنی دادم

 يهٌ رٍ یٌ جا بٌ نن نهی فرٍشی؟. آرى-

ٌ ش رٍ خفٌ  دست ياش رٍ از دستو بیرٍن کشید ٍ نتَنست تَی صداش ذٍق کَدکان
پنج انگشتش رٍ جلَی صَرتش گرفت ٍ انگشت ياش جهع ٍ باز نی شد ٍ . نگٌ دارى

ٌ ی حساب يای » نن يو با خَدم گفتو. اعداد ٍ رقو زیر لب دنبال يو نی کرد کاش يه
 «.دنیا بٌ قدر انگشت يای کَچیک ٍ دل بزرگت صاف نی شد

ٌ قدر باید بدم؟-  خب خَشگل خانَم چ
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آستین قًَى ای کحیفش رٍ رٍی دناغش کشید ٍ نن جای این کٌ صَرتو رٍ با چندش 
جهع کنو خندیدم بٌ این دنیای نابش ٍ دستهال کاغذی از زیپ رٍی کیفو بیرٍن کشیدم 

 .ٍ آرٍم دناغ یخ زدى ش رٍ گرفتو

 .نکن عزیزم، لباست کحیف نیشٌ-

ٌ يای آدانسش رٍ تَی  باالخرى از لبخنديای دٍست داشتنیش بٌ صَرتو زد ٍ بست
 .دستو گذاشت

 .نیشٌ سی يزار تَنن-

پَل يایی کٌ صبح کیَان . چشو بلند باالیی گفتو ٍ کیف پَلو رٍ از کیفو بیرٍن کشیدم
کیَان انرٍز يهٌ جَرى بانی خیر . بٌ زٍر تَ کیفو گذاشتٌ بَد رٍ در آٍردم ٍ بًش دادم

دٍبار، پنج يزار تَننی يا رٍ شهرد ٍ قبل از این کٌ شرٍع بٌ دٍیدن ٍ رفتن . شدى بَد
 :کنٌ، گفتو

 .صبر کن، یٌ يدیٌ يو برات دارم-

ٌ ای کٌ دیرٍز خَدم بٌ خَدم  با چشو يای لبریز از خَشیش ننتظر نگايو کرد ٍ نن يدی
دادى بَدم از کیفو بیرٍن کشیدم، یٌ جفت دستکش رنگین کهَنی بَد کٌ طرح یٌ خرس 

ينَز صدای . کَچَلَ بین انگشت اشارى ٍ شصت بافت زدى بَدم تا جلب تَجٌ نکنٌ
ٌ ی نحکهی کٌ کیَان ٍسط خندى بٌ پیشَنیش زدى بَد تَ گَشو بَد، بٌ خصَص  ضرب

ٌ ی نن، »انعکاس صداش کٌ گفتٌ بَد دیگٌ این رٍ کجای دلو بذارم؟ خَاير بیست سال
 «.دستت نکنی يا

ينَزم از لفظ خَايرش بَدن دلو بی جنبٌ بازیش نی گرفت، بًش قَل ندادى بَدم دست 
 .نکنو؛ انا انگار انرٍز رٍز کیَان بَد
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دستکش يا رٍ بٌ دست ياش کشیدم، ير چند دست يای ظریفش تَش گو بَد؛ ٍلی 
ٌ نی داشت دست ياش رٍ پشت ٍ رٍ کرد ٍ چند بار بٌ رٍی خرس . دست ياش رٍ گرم نگ

 .بین انگشت ياش لبخند زد ٍ بی يَا از بین دست يای نن دٍید ٍ رفت

ٌ يا نحبت از سرشَن زیادى، یٌ تشکر يو نکرد-  .این بچ

ٌ ی دختربچٌ برداشتو ٍ صاف شدم رٍ بٌ آقایی کٌ . دست از نگاى کردن بٌ قدم يای رفت
 :بٌ در نغازى ش تکیٌ زدى بَد ٍ خدا نی دٍنٌ از کی زیر ذرى بین نگايش بَدم، گفتو

ٌ يا ندارن- ٌ ی بچ ٌ يا يو فرقی با بقی ٌ شَن رنگیٌ، فقط گايی کسی . این بچ دنیای يه
خندى ش ٍ خَشحالی چشو ياش یٌ . نبَدى کٌ دنیاشَن رٍ با آداب بزرگانٌ بَدن حل کنٌ

 .دنیا تشکر بَد، تشکر يهیشٌ زبَنی گفتنش قشنگ نیست

ٌ ی نن رفت تَی فکر ٍ نن آدانس يا  آقایی کٌ نیزد چًل سال رٍ رد کردى باشٌ، با جهل
ٌ گیری افکار اٍن آقا رٍ بشنَم ٍ قدم يام رٍ  رٍ ریختو تَی کیفو، دیگٌ صبر نکردم نتیج

صدای . تند کردم برای رسیدن بٌ ایستگايی کٌ بیست قدم دیگٌ با نن فاصلٌ داشت
بَق یٌ ناشین درست پشت سرم، رٍی اعصابو رفتٌ بَد، انگار قصد داشت تا خَِد خَنٌ 

يو دنبالو بیاد، اصال دلو نهی خَاست سرم رٍ بلند کنو ٍ يهَن نیو نگايو رٍ برای 
 .خَدش نحبت تلقی کنٌ، از این نزاحهتش

این بار دیگٌ رسهًا بَق ناشینش نن رٍ از جا پرٍند ٍ نن چشو يام رٍ رٍی يو . بَق
 .فشار دادم ٍ تَی دلو کلی لفظ يای نهنَع ٍ خَشگل نصیبش کردم

 .افتخار يهرايی بدید خانَم-

اٍندم دیگٌ برزخی سهتش برگردم کٌ صداش بٌ گَشو آشنا اٍند ٍ ٍقتی چرخیدم 
 .ابرٍ بٌ يو کشَندم. کیَان پشت فرنَن قًقٌ نی زد
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 یعنی چی این کار؟-

ٌ ای کٌ نن براش گرفتٌ بَدم در جلَ رٍ باز کرد ٍ ٍسط  خو شد ٍ بی تَجٌ بٌ قیاف
 :خندى ای کٌ کو نشدى بَد گفت

ٌ ای يو گرفتٌ، بیا بشین ببینو-  .چٌ قیاف

ٌ ای نقش باشٌ رٍی صَرتو  .با سرخَشی رٍی صندلی نشستو. عادتو بَد اخو يام جانی

 سالم، خَبی؟-

 .یٌ نیهٌ ابرٍش رٍ باال برد

با اٍن اخهی کٌ تَ برام کردى بَدی گفتو تا خَنٌ یٌ ریز . سالم سالم، خیلی نهنَن-
 حاال از کجا تشریف نیارین؟. نی خَای بیخ گَشو غر بزنی

ٌ جا کرد ٍ الک پشت ٍار راى افتاد ٌ ی آخرش دندى ناشین رٍ جاب  .کیَان با گفتن جهل

 .عرٍسک يا رٍ بردى بَدم، در ضهن بٌ شها سالم رسَند. از پیش آقا سعید نیام-

ٌ رٍ بَد ٍ نسیری کٌ  یٌ چپ چپ از گَشٌ چشهش نگايو کرد؛ ٍلی نگاى اصلیش بٌ رٍب
 .نی رفتیو

 .یٌ سالنی بٌ این سعید نشَن بدم کٌ يفت تا علیک از پشتش درآد-

 .ِا کیَان، راجع بٌ این نَضَع حرف زدیو دیگٌ-

 .جَابو باز پشت چشهی بَد کٌ برام نازک کرد

 .راستی دست يات رٍ ببینو-
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نحض اذیت کردنش گفتٌ بَدم در اٍلین فرصت کٌ برم . نی دٍنستو چی نی خَاد بدٍنٌ
 :دست يام رٍ صاف جلَی صَرتش تکَن دادم ٍ گفتو. بیرٍن دستکش يا رٍ نی پَشو

 خیالت راحت شد؟. يدیٌ دادنش-

 .لبخند کش اٍندى ای رٍ لبش اٍند ٍ یٌ چین رٍی پیشَنیش

 بٌ کی اٍن ٍقت؟-

بعد از اٍن يهٌ حرصی کٌ سِر بٌ رخ کشیدن بَق ناشینش بٌ نن دادى بَد، یکو تالفی 
 بد کٌ نبَد، بَد؟

 .اٍن قدر يو ذٍق کرد، نذاشتی نن کٌ بپَشو حاال اٍن خَشگلٌ بپَشٌ. حاال دیگٌ-

اخو ياش بیشتر چین چین نی شد ٍ چشو ياش باریک تر تَی چشو يام ٍ نن از تٌ دل 
 .خندیدم

 نیگو بٌ کی يدیٌ دادی؟. نخند ببینو-

ٌ ای کٌ تَش پر از آدانس بَد رٍ بیرٍن آٍردم ٍ  ٌ ی نصف زیپ کیفو رٍ کشیدم ٍ بست
 .جلَی چشو يای نتعجب کیَان گرفتو

 !خاطرى-

 .چنان کشیدى گفت خاطرى کٌ خندى م شد قًقٌ

چیٌ بابا؟ اٍن دستکش يا رٍ يدیٌ دادم بٌ اٍن خَشگل خانَنی کٌ این يا رٍ ازش -
 . خریدم

 .ينَز پلک ياش کش دار بَد ٍ نردنکش ٍاقعا گرد

 يدیٌ دادنت رٍ نی تَنو قبَل کنو؛ ٍلی این يهٌ آدانس خریدنت رٍ کجای دلو بذارم؟-
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ٌ ی پلهپ شدى رٍ از کیفو بیرٍن کشیدم  .دٍ بست

 .تازى این يا يو يست-

 !صَرتش بین تعجب ٍ خندیدن ٍ نخندیدن نَندى بَد

با اجازى  ت اٍن پَلی کٌ صبح بًو دادی رٍ دادم بابت ... انرٍز بانی خیر شدی کیَان-
 .این يا

. اٍالً کٌ بابت اٍن پَل صاحب اختیار بَدی، تَ جَب يو نی ریختی الزم نبَد بگی-
خَشگل خانَم بحخ نن اینٌ این يهٌ آدانس رٍ نی خَای چی کنی؟ قرارى رژیو آدانسی 

 بگیریو؟ صبحانٌ، نًار ٍ شام با آدانس؟

 .زرٍرِق براق رٍ از رٍی آدانس يا کشیدم

 .حاال بفرنایین. خیلی  يو خَبٌ کٌ-

آخ کٌ نن دلو نی رفت برای اٍن تٌ خندى ی جدی آخر حرف ياش کٌ نی گفت تٌ 
 .دست برد ٍ با نشتش کلی آدانس برداشت. حرفانَن، ير کار کردی نقبَل افتادى

 .پس نن زیاد برنی دارم نی ذارم داشبَرد الزم نیشٌ-

 .جهلٌ آخرش تخس بَد

 قابل شها رٍ ندارى يا؛ ٍلی چٌ الزنی؟-

 .يیچی ير کی سَار بشٌ یٌ جایزى يو بًش نیدم-

 کی نحال سَار بشٌ؟ -

ٌ ی جلَش گرفت ٍ بٌ صَرتو  جلَی در خَنٌ ترنز کرد ٍ نگايش رٍ باالخرى کانل از شیش
 .نگاى کرد
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 . يیچی بابا، نحال خَد تَ رٍ-

 .نن يو کٌ گَش يام دراز-

ٌ قدر يو گَش درازی بًت نیاد -  .اتفاقًا چ

نن يو جای چشو غرى قًقٌ سر دادم کٌ کیَان ناشین رٍ خانَش . کو نهی ۀٍرد، عهرا
 .کرد

 .چٌ خَشش يو اٍند-

باشٌ نن گَش دراز؛ ٍلی تَ بگَ اٍن يهٌ آدانس خرسی رٍ ٍاسٌ کی برداشتی کٌ سَار -
 ناشینت شد بًش اشانتیَن بدی؟

 نگٌ قرارى بیاد نن رٍ بخرى کٌ رٍش آدانس يو بدم؟ -

ٌ م یاریو کرد ٍ چیزی یادم آٍرد . این بار خندى ی خَدم ٍ خَدش قاطی شد کٌ حافظ
رٍزيایی کٌ سعی نی کردم فرانَش کنو، ٍسط خندى چشو يام باریک شد ٍ یًَ جدی 

 :شدى گفتو

 کیَان؟-

 :خندى از رٍی صَرتش جهع شد ٍ نن ادانٌ دادم

 .اٍن رٍز نشد؛ ٍلی قرار بَد یٌ چیزی برام بگی؟ نن خَب یادنٌ-

 .نگايش تَ نگايو ٍا رفت ٍ دستگیرى ی در رٍ کشید ٍ چرخید پیادى بشٌ

 .پیادى شَ خاطرى-

ٌ ایش رٍ گرفتو ٌ ی کت کتان سَرن  .لب
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 .کیَان با شها بَدنا-

 .رٍی صندلی دٍبارى صاف شد ٍ با دست چپش رٍی فرنَن ضرب گرفت

 .قرار شد راجع  بٌ اٍن رٍزيا حرف نزنیو-

نن يو از اٍن رٍزيا نگفتو، از داداشو گفتو کٌ یادنٌ اصال تَی صداش شَخی نبَد -
 .ٍقتی گفت باید برام بری خَاستگاری، گفت آشناست

 .جهلٌ آخرم رٍ با اکراى گفتو ٍ نن نداشتو آشنایی

ٌ ياش رٍ زد تَی صَرتو ٌ ی شال بافت سرم رٍ گرفت ٍ ریش  .دنبال

 .پیادى شَ، یخ زدیو-

با چپ چپی . نی ترسَند نن رٍ نگاى دزدیدى ش. این رٍ گفت ٍ خَدش سریع پیادى شد
ٌ ی جلَ نگايش کردم پیادى شدم ٍ اٍن ردیف دندٍن نشَنو داد، ٍسط  کٌ از شیش

 .لبخندی کٌ نی گفت ٍاسٌ پرت کردن حَاس ننٌ

*** 

ٌ يا خَشحال نیشن-  .نرسی عزیزم، قربَن دل بزرگت برم. حتها بچ

ٌ م رٍ نَازش  خالٌ زيرا يهَن طَر کٌ این رٍ نی گفت از کنارم رد شد ٍ با دستش گَن
 .چٌ خَب غر نزد بگٌ پَل حرٍم کردی. کرد

 قدیو يا برانَن نی آٍردین، یادتَنٌ؟-

 .خالٌ زيرا رايی کٌ سهت آشپزخَنٌ نی رفت رٍ نیهٌ کارى گذاشت ٍ برگشت سهتو

 .آرى يادی خدابیانرز نی گرفت بیارم-
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ٌ ش کرد ٌ ی آخر جهل . غو چشو يای خالٌ از دلتنگی نی گفت، از حسرت ٍ یٌ آى ٍصلٌ پین
 .آقا يادی بابای کیَان بَد ٍ نن فقط تصاٍیر ناتی ازش یادم بَد

ٍقتی این يا رٍ دیدم یاد اٍن رٍزيایی افتادم کٌ چٌ جیغ جیغی . خدا رحهتشَن کنٌ-
 .سر خَردن یٌ آدانس راى نینداختیو ٍ سر باد کردن آدانس نسابقٌ بَد

خالٌ با خندى رٍی نبل کنار پاش نشست ٍ بی خیال رفتن آشپزخَنٌ شد ٍ نن رٍی نبل، 
 .زانَيام رٍ بغل زدم

 ينَز نهنَع الَرٍدم؟-

 .نٌ عزیزم، این چٌ حرفیٌ؟ ير ٍقت خَاستی با يو نیریو -

 :دلو کٌ نی گفت يهین عصر ٍلی، بٌ نعنی باشٌ چشو يام رٍ باز ٍ بستٌ کردم ٍ گفتو

 اٍن ٍقت خالٌ نریو شاکی نهیشٌ؟-

 .اٍن جا خیلی يا دلتنگ تَان، بذار اٍن یٌ نفر شاکی بشٌ -

 :لبخندم عهق گرفت کٌ کیَان لیَان چای بٌ دست از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍند ٍ گفت

 .آرى بابا بذار تا ناکجاش بسَزى-

خالٌ زيرا باز يو طبق عادتش، بٌ جای کیَان پشت دست خَدش رٍ الی دندٍن ياش 
بدجنس نبَدم؛ انا خب . نجازات کرد؛ انا نن با خندى حرف کیَان رٍ تاییدیٌ نی زدم

 ...گايی دلو

 .کیَان آدم راجع  بٌ بزرگترش این طَری حرف نهی زنٌ-

تازى این دخترتَن يو نٌ این کٌ بدش اٍند، ٍاسٌ يهین قًقٌ . بابا نن کٌ چیزی نگفتو-
 .نی زنٌ
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قبل از این کٌ خالٌ زيرا نن رٍ يو تَبیخ کنٌ، دٍ لبو رٍ تَ دينو کشیدم ٍ صَرتو رٍ 
 .جهع ٍ جَر کردم

 .اٍن يو نحل تَ اشتباى نی کنٌ-

تَبیخ خالٌ زيرا کٌ سهتو نشَنٌ رفت، چشهک بی نَقع کیَان باياش يهراى شد ٍ نن 
 !لب يام گیر کردى بَد کش بیاد یا نٌ

 حاال چرا ٍاسٌ خَدت تنًا چای ریختی؟-

ٌ يای پرتَبیخ نی رسید بٌ خَدش  .این یعنی نَضَع عَض؛ ٍلی بیچارى کیَان کٌ جهل

نن از سر کار خستٌ ٍ کَفتٌ اٍندم، عَض این کٌ این دٍتا خانَم خَشگلٌ . خَبٌ ٍهلل-
 .بًو چای بدن تازى طلبکار يو نگايو نی کنن کٌ چرا تنًا تنًا چای نی خَرم

 :خالٌ زيرا بلند شد ٍ رٍ بٌ کیَان گفت

باز زدی دست چًار تا نریض بدبخت رٍ سَراخ سَراخ کردی . خبٌ حاال کَى کٌ نکندی-
 .دیگٌ

ٌ م رٍ ريا کردم ٍ کیَان نعترض گفت  :نن خندى ی خف

 نعلَنٌ خیلی قبَلو داری يا؟! نانان-

 :خالٌ زيرا يو کٌ دیگٌ تَی آشپزخَنٌ بَد، بلند گفت

 .دارم نادر، شَخی کردم-

 :کیَان يو صداش رٍ بلند کرد ٍ گفت

 .ای نن بٌ فدات-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

175 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

ٌ ش  صَرتو از این يهٌ گرنی ٍ صهیهیت تَی گرنا نَندى بَد کٌ کیَان لیَان چای نصف
 .رٍ رٍی نیز، جلَم گذاشت

اگٌ نی خَای از این نَن يا بٌ تَ يو قرض بدیو پاشَ چًار تا چای خَشگل ٍ -
 .خَش رنگ بریز دٍر يو بخَریو

 .دستو رٍ تا کنار سرم باال بردم

 .چشو قربان، انر بفرنایید-

فنجَن يای خالی رٍ تَی سینک نی ذاشتو ٍ کیَان بعد از یٌ شب زندى داری تَی 
 .خالٌ زيرا يو برنج جَش نی داد. بیهارستان، رفتٌ بَد بخَابٌ

ٌ زيرا؟-  خال

 .چند دٍنٌ سفید رٍی کفگیر چَبی رٍ نزى نزى کرد

 جان؟-

 کیَان کسی رٍ دٍست داشتٌ نٌ؟-

شیر آب . گردن خالٌ زيرا اٍن قدر سریع سهتو چرخید کٌ نن بٌ جاش احساس درد کردم
ٌ گاى  رٍ بستو ٍ با يهَن دست يای خیس پشت بٌ سینک تکیٌ دادم ٍ دست يام رٍ تکی

 .خالٌ زيرا زیر لب جَاب نن رٍ نی داد شاید يو بٌ خَدش. خَدم کردم

ٌ زيرا، بًو بگین درستٌ یا نٌ؟-  زیر لب نٌ خال

ٌ ی قابلهٌ زد ٍ کفگیر رٍ کنار گذاشت تا برنج يا بٌ ُقل  خالٌ کالفٌ با کفگیر چند ضربٌ بٌ لب
 .ُقل خَدشَن برسن

 کیَان چیزی بًت گفتٌ؟-
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اٍن رٍزی کٌ رفتٌ بَدم بیهارستان، ٍسط شَخی يانَن یٌ چیزيایی گفت کٌ جدی -
بَد؛ ٍلی بعد از اٍن اتفاق کالً فرانَشو شد تا این کٌ انرٍز ازش پرسیدم ٍ يی جَاب 

 .سرباال داد

خالٌ قصد نداشت سکَت رٍ بشکنٌ ٍ نن نهی دٍنستو اٍن باال پایین پریدن برنج چٌ 
جذابیتی دارى کٌ خیرى بًشَن نَندى بَد ٍ سر بلند نهی کرد تا نن سر از احَالش در 

 :آخر يو طاقت نیاٍردم ٍ گفتو. بیارم

 ...خالٌ جَن نهیگین کی بَدى؟ کیَان نی گفت آشنا-

ٌ م کانل بشٌ ٍ با دستگیرى دٍ طرف قابلهٌ رٍ گرفت ٍ نن از کنار سینک کنار  نذاشت جهل
 .کشیدم تا برنج يا بعد از اٍن جَش خَردن کهی خنک بشن

 .بٌ نظر نن کٌ دیگٌ تهَم شدى ست. نًو نیست دیگٌ نادر-

بخار برنج يا کٌ باال رفت نن دست بردم ٍ . َشکاو بیشتر داشت بٌ یقین تبدیل نی شد
 .ايرم شیر آب رٍ باال دادم تا دناشَن کو بشٌ

 .کیَان عاشق بَدى ٍ عشق تهَم نهیشٌ. نٌ تهَم شدى نیست-

دست برد ٍ ايرم رٍ پایین زد ٍ دیگٌ يیچ اجر ٍ آجاری از دنای زیاد نبَد ٍ برنج يا 
 .داشتن با قِد کشیدى شَن تَی سبد سفید استراحت نی کردن

 .فرانَش نی کنٌ. خاطرى جان نادر، بیا دیگٌ راجع بًش نپرس-

 .قبل از این کٌ خالٌ سبد سفید رٍ بلند کنٌ دست ياش رٍ گرفتو

 چرا باید فرانَش کنٌ؟ این دختر خَشبخت از اقَام سیاٍشٌ، درستٌ؟. نٌ-
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پلک ياش رٍ بست تا نگايش از نگايو گرفتٌ بشٌ ٍ سکَتش یعنی آفرین خاطرى، 
 .درست زدی بٌ يدف

نگٌ نیشٌ يهچین چیزی؟ باياش حرف . داداشو عاشقٌ ٍ شها نیگین فرانَش نی کنٌ-
 .نی زنو، شها يو زٍدتر براش پیش قدم بشین

 .اخو ٍ چشو غرى ش رٍی صَرتو نشست ٍ باز رفت سر ٍقت برنج ياش

 .حرفش يو نزن-

چرا نزنو؟ سیاٍش ٍ زندگی نن تهَم شد درست؛ انا قرار نیست این ٍسط دل برادرم  -
 .يو قربَنی کنو

 .خاطرى جان، نٌ-

 چی نٌ؟-

ٌ زيرا ترجیح داد سکَت کنٌ ٍ بٌ برنج ياش  کیَان خَاب آلَد اٍند تَی آشپزخَنٌ ٍ خال
 .برسٌ

 نگٌ خَاب نبَدی؟. يیچی-

ٌ ی آب رٍ  ٌ زيرا داد ٍ رفت سهت یخچال ٍ شیش نشکَک نگايش رٍ از نن بٌ خال
 .برداشت

ٌ م بَد ير چی صدا زدم کسی نگفت انرتَن چیٌ، نن ! بٌ نظر نهیاد يیچی باشٌ- تشن
 .يو اٍندم خَدم آب بخَرم

ٌ ای کٌ کیَان يهَن طَری باال رفت ٍ قلپ قلپ،  ٌ زيرا چپ چپ نگاى کرد بٌ شیش خال
 .نن يو دست بٌ سینٌ با نیش باز بٌ کابینت تکیٌ زدم ٍ نگايش کردم. آب خَرد
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 .آخیش داشتو يالک نی شدم يا-

 .صد دفعٌ گفتو با شیشٌ آب نخَر کیَان-

 خب نگفتین يیچی، چی بَد؟-

 .خالٌ از این کٌ حرفش حساب نهی رفت سرش رٍ تکَن داد ٍ دنی رٍ سر قابلهٌ کشید

 .چیزی نهی گفتیو بابا-

 . باشٌ باٍرم شد-

 .راى کج کرد برى کٌ یًَ دٍبارى برگشت

 .راستی خاطرى، عصر نَبت دکتر گرفتو برات، خَب شد یادم اٍند-

 .ابرٍيام نانیزٍن شد

 ٍاسٌ نن؟ اٍن ٍقت چرا؟-

نی دٍنو این ندت نرفتی . نانان نی گفت ير چند ٍقت یٌ بار باید برای چکاپ بری-
ٌ ت نَبت گرفتو با يو بریو. دکتر  .فتحی دکتر خَبیٌ، انرٍز دیدنش ٍاس

ٌ زيرا رٍ نگاى کردم ٍ خالٌ بٌ رٍی نبارکش يو نیاٍرد نگاى  شاکی ٍ خجالت زدى خال
 .سنگینو رٍشٌ

 .نرسی از لطفت؛ انا نن نهیام-

ٌ زيرا ٍ کیَان يو زنان شد ٍ بیچارى نن  .چشو غرى ٍ چپ چِپ خال

 اٍن ٍقت چرا؟-

 .لحن کیَان جَری بَد کٌ خَاب آلَدگی يیچ اجر ٍ آجاری تَش نداشت
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 .نن خَبو... آخٌ... آخٌ-

 نگٌ نن گفتو تَ بدی؟-

 ...خب... نٌ خب، خب نن-

ٌ ٍار دست کشید ٌ ش رٍ شَن  .کیَان نَيای شلخت

 .با يهو نیریو. این قدر خب خب برام راى ننداز، گفتو نیای یعنی نیای-

 :نصهو رٍ بٌ لحن لجباز کیَان گفتو

 ...تَ خَدت نی دٍنی کٌ سیاٍش. آخٌ کیَان نهیشٌ-

 .اسهش شدى بَد چین پیشَنی کیَان

 .نطهئن باش از یک قدنیت يو دیگٌ رد نهیشٌ. سیاٍشی دیگٌ نیست خاطرى-

 ...بٌ ير حال اٍن تَی بیهارستان-

نذاشت حرفو رٍ تهَم کنو ٍ خَدم نی دٍنستو عجب بًَنٌ نزخرفی آٍردم برای فرار 
 .کردن

 .نیرم بخَابو، بعد از نًار نیریو. گفتو نهی بینیش-

کیَان جدی شد ٍ نن ترسیدم اشتباى فکر کردى باشٌ، سر پایین انداختو ٍ با پیچَندن 
 :دست يام بٌ يو، قبل بیرٍن رفتنش گفتو

 .کیَان خب راستش تاریخ چک نال دٍ رٍز دیگٌ است-

ٌ زيرا در حالی کٌ دست ياش رٍ خشک نی کرد  جٍَن کندم تا این حرف رٍ بزنو ٍ خال
 :گفت
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 چک؟ بٌ چک چٌ ربطی دارى؟ اصال کدٍم چک؟-

این پا ٍ اٍن پا کردم ٍ کیَان يو ساکت ننتظر جَاب نن بَد ٍ نن يو صدام از تٌ چاى 
 .در نی اٍند

 .چکی کٌ بابت عرٍسک يا گرفتو-

 .يی نن نی خَام يیچی نگو، این دخترت نهی ذارى نادر نن-

ٌ يام رٍ  ٌ ی شاکی کیَان رٍ زیرچشهی نگاى کردم کٌ خالٌ زيرا جلَ اٍند ٍ شَن قیاف
 .گرفت تَی دستش

 .خاطرى؟ نانان نن رٍ ببین-

 .سرم کٌ باال اٍند قطرى اشک جهع شدى کنج چشهو افتاد پایین، چٌ نازنازی شدى بَدم

ٌ طَری بگو... نن- نن کلی ازتَن خجالت ... نن نهی خَام سربار بشو؛ یعنی چ
 .اگٌ اجازى بدین این یکی رٍ خَدم تقبل کنو کهتر شرنندى تَن بشو... نن... نی کشو

 .ببند لطفا خاطرى-

 .تندِی کیَان، چشو غرى ی خالٌ زيرا رٍ پشت سر داشت ٍ لحن تَبیخیش برای نن شد

دیگٌ این حرف رٍ نشنَم، تَ جزئی از نایی چرا با این ... عزیز دلو... دخترم... نادرم-
دیگٌ نشنَم، این جا تَ نداریو ، يهٌ ! حرف يا يو خَدت رٍ زجر نیدی يو نن رٍ

 .بايهیو، ناییو

*** 

 قًری ينَز؟-
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يو پام راى نی اٍند؛ ٍلی نحل سر سفرى ٍ تَی ناشین ينَز ساکت بَد ٍ نن تَ این 
ير چند شَخی يام تَی ناشین . بیهارستان پرخاطرى نهی تَنستو سکَتش رٍ تحهل کنو

 .يو اجر نداشت؛ ٍلی لَس شدم شاید جَاب بدى

 !کیَانی-

 .نن نَندى م تَ نن رٍ چی حساب نی کنی-

لحن تلخش . رٍی پای راستو چرخیدم ٍ رخ بٌ رخش ایستادم ٍ رايش رٍ سد کردم
 .یعنی ٍاقعًا دلخَر ٍ قًر بَد

ٌ ی زندگیو نی بینو کیَان-  .نن تَ رٍ يه

 .جدی بَد ٍ دٍ تا چین کو رنگ انداخت رٍی پیشَنیش

 االن این رٍ باٍرکنو یا حرف يایی کٌ گفتی؟! جدًا؟-

 .دست کشیدم رٍی پیشَنیو تا نبضش آرٍم بگیرى

 .نهی خَام اذیتت کنو کیَان-

 .سالم آقای نحسنی-

کیَان لبخند ناتی زد ٍ با تکَن دادن سرش، جَاب سالم آقای جٍَنی کٌ از کنارنَن 
 .نی گذشت ٍ رٍپَش سفیدش رٍی دستش بَد رٍ داد ٍ نشد جَاب نن رٍ بدى

 شیفتت تهَم شدى؟. سالم آقای تَکل، خستٌ نباشید-

ٌ م رٍ پر کرد،  آقای تَکل چند قدم بٌ نا نزدیک تر شد ٍ يو ز نان عطر تند ٍ تلخش شان
 ...با کیَان دست داد ٍ. تَ بیهارستان با ادکلنش دٍش گرفتٌ بَد

 .سالم خانَم-
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سعی کردم . نجبَری سر پایین افتادى م رٍ باال آٍردم ٍ باز کیَان برام قیافٌ گرفت
رٍ بٌ آقایی کٌ نی شد حدس زد اٍن يو . بدخلقی کیَان رٍ تالفی نکنو ٍ خَش رٍ باشو

 :پرستارى ٍ بٌ حرنت کیَانی کٌ باياش بَدم بًو احترام گذاشتٌ بَد، گفتو

 .سالم خستٌ نباشید-

ٌ ی تشکر سری تکَن داد ٍ رٍ بٌ کیَان گفت  :بٌ نشَن

 .از دست این َانترن يا کالفٌ شدم، سرم دارى نی ترکٌ-

 .کیَان لبخند تصنعی زد ٍ فقط نن، ظايری بَدنش رٍ درک کردم

 .یٌ خَردى فقط گیج نی زنن، راى نیفتن-

راستی االن یکی سراغت رٍ نی گرفت، . شها کٌ خَب پیچَندیشَن! فقط یٌ خَردى؟-
 ...خانَم! صبر کن کی بَد

ٌ ی تفکر، دست بٌ لبش گرفت کٌ کیَان يَل کردى گفت  :آقای تَکل بٌ نشَن

 .باشٌ حاال، ببخش نا دیرنَن شدى، فعال-

نن نتعجب از رفتار کیَان خداحافظ آرٍنی گفتو ٍ ينَز قدم اٍل رٍ برنداشتٌ آقای 
 :تَکل گفت

 .آيا خانَم صبَری، تارا صبَری-

. کیَان نکخ کرد، با نشت گرى کردى ٍ نن کشف جدیدم رٍ بٌ دل بی قرارم تبریک گفتو
 :لبخند نصنَعی زد ٍ گفت

 .باشٌ نهنَن-

 .خَايش نی کنو، خدانگًدار. بًشَن گفتو نیستی؛ ٍلی فکر کنو ينَز تَی بخش باشٌ-
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آقای تَکل بعد از گفتن این حرف باالخرى رضایت بٌ رفتن داد ٍ کیَان آستین نانتَی 
 .نن رٍ کشید

 .چقدر حرف زد، بریو دیر شد-

یادش رفتٌ بَد قًر بَدى ٍ نن ٍسط يهًهٌ بدٍن تَجٌ دستو رٍ عقب کشیدم، کیَان 
 .نگايو کرد

ٌ ی سیاٍش دل از داداشو بردى؟ تارا؟-  دخترخال

 .اخو کرد ٍ نن حال نزارش رٍ نی فًهیدم

 .بعدًا حرف نی زنیو، دیر نیشٌ خاطرى-

 .بٌ ساعت گرد ٍ سفید رنگی کٌ دقیقا باالی سر کیَان نعلق بَد اشارى کردم

 .نیو ساعت يو زٍد اٍندیو-

 .کالفٌ دٍ دستش رٍ بٌ صَرتش کشید

 ...بعداً . حرف نی زنیو-

اٍن رٍ کٌ حتها نی زنیو؛ ٍلی االن نن نیرم رٍی صندلی يای انتظار نیشینو ٍ تَ نیری -
 .پیش تارا

 !خاطرى-

 :رٍ بٌ اخهش گفتو

نشنیدی . دقیقا تَ االن نن رٍ چی نی بینی کیَان؟ برٍ پیش تارا، نن ننتظرت نی نَنو-
 .گفتن ينَز تَی بخشٌ؟ اٍن بٌ خاطر تَ اٍندى
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 ...فعال نن. حرف نی زنیو حاال-

ٌ يای پالتَی نشکیش رٍ بٌ دست گرفتو، ٍسط اٍن  دٍ قدم نزدیک ترش شدم ٍ لب
ٌ ی نریض يا ٍ پیِج کرکنندى آرٍم گفتو  :يهًه

ٌ ی نن بی قرار باشٌ ببینٌ تارا چی کارش داشتٌ، يَم؟ بعد از این - احیانًا االن نهکنٌ عه
 يهٌ ندتی کٌ برگشتٌ؟ اصال کی اٍندى؟

 :سرش پایین افتاد ٍ نن نًربَن تر از قبل ادانٌ دادم

تَ قَل خَاستگاریت رٍ بًو دادى بَدی کیَان، نگٌ نٌ؟ پس این تردید رٍ االن چی -
 تعبیر کنو؟

 .سرش با نکخ باال اٍند

ٌ ی سیاٍش بَدن... تهَم شدى ست، اٍن. جدی نیست خاطرى-  ...اٍن عالٍى  بر دخترخال

 :براق شدى گفتو

خب این نگٌ جرنٌ؟ . نی دٍنو، خَب نی دٍنو یٌ جَرایی خَاير سیاٍش يو نیشٌ-
عاشقی برادرم، از بی ننطقی نی خَای بٌ ننطق برسی؟ برٍ بیا بعد نفصل نی شینیو 
راجع  بٌ چند دست لباسی کٌ قرارى برای نراسو خَاستگاری ٍ حنابندٍن ٍ غیرى برام 

 .بخری بحخ نی کنیو

 .نگاى پرتردیدش رٍ بًو دٍخت

 !خاطرى-

ٌ يای کتش رٍ ريا کردم ٍ چشهکی بًش زدم  .لب

 .فقط لطفا زیر پام علف سبز نشٌ-
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ينَز داشت نگايو نی کرد ٍ نن بین دٍرايی چشو يام یٌ راى پیش رٍش گذاشتو ٍ 
حاال ٍقتش بَد بٌ بغضو . پشت بًش کردم ٍ رفتو رٍی صندلی يای فلزی نشستو

قرار نبَد با بن بست زندگی نن، قلب کیَان . اجازى ی نشستن ٍ فرٍد تَی چشو يام بدم
تارا یٌ سالی از سیاٍش کَچیک تر بَد ٍ نانان سیاٍش بٌ خاطر . يو از نفس بندازم

نریضی خَايرش بٌ تارا يو شیر دادى بَد ٍ بنابراین غیر از ستارى، سیاٍش یٌ خَاير 
دیگٌ يو داشت کٌ خیلی برخَردش بًتر از ستارى بَد ٍ نن فقط دٍبار دیدنش، شب 

ٌ ی سیاٍش کٌ يهَن شب يو  ٌ ی خال عرٍسیهَن ٍ شب پاگشا شدنهَن خَن
ٌ ش کٌ دارٍسازی بَد رفت يند ٍ نن دیگٌ  خداحافظی کرد ٍ برای تحَیل پایان نان

 ...ندیدى بَدنش ٍ حاال برگشتٌ بَد ٍ کیَان

 .خانَم نَبت شهاست-

کیَان ينَز برنگشتٌ بَد، یٌ ساعتی نی شد نن تنًا ٍاسٌ . با تشکر سری تکَن دادم
 .بلند شدم ٍ با زدن چند تقٌ بٌ در ٍارد نطب دکتر شدم. خَشیش دعا نی کردم

*** 

ٌ ی قًرنَنٌ االن؟ انا نن يزارتا سَال دارم-  .این ادان

دستی رٍ کٌ باياش درگیر پَست لبش شدى بَد پایین انداخت ٍ گذاشت رٍی دندى 
ٌ جا کردنش نبَد؛ انا یٌ سانت يو نگايش رٍ از  اتَنات ناشینش کٌ احتیاجی بٌ جاب
ٌ ی  شیشٌ جلَ تکَن نداد ٍ در عَض اٍن یکی دستش رٍ تا کرد ٍ گذاشت لب شیش

ٌ ی سرش  .کناریش ٍ نشت گرى شدى ش يو شد تکی

 .آقا کیَان با دیَار نبَدنا-

نهی خَاستو اٍن حسی کٌ بعِد اٍندنش از پیش تارا داشت تَ چشو ياش جَلَن 
 .نی داد رٍ دیگٌ ادانٌ بدى
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 .قًر نیستو-

ٌ ای نگايو کرد ٍ باز نگايش رفت بٌ ترافیکی کٌ این بار دل نن رٍ  این رٍ گفت ٍ جانی
 :خَش کردى بَد کٌ نیشٌ حرف بزنیو جای سکَت، تا اٍندم دين باز کنو گفت

 ...شرنندى م، رٍم نهیشٌ بٌ چشو يات-

 :نذاشتو ادانٌ بدى ٍ براق شدى گفتو

 تهَنش کن، این چٌ حرفیٌ؟! کیَان-

 .باز يو یٌ نیو نگاى ٍ دستی کٌ رٍی دندى نشت نی شد

 ...نن با تارا. یعنی فکرش يو نهی کردم... نن. نن این کار رٍ نهی کنو خاطرى-

نیو چرخی زدم رٍی صندلی ٍ پشت بٌ در تکیٌ دادم ٍ تهام رخ نشستو رٍ بٌ کیَان 
 .کالفٌ

 چی داری نیگی؟ نگٌ چی شدى حاال؟. آی آی، آستٌ آستٌ برادر نن-

 .دست کشید بٌ پیشَنیش؛ انا چین ياش صاف نشد ٍ تن صداش باال رفت

 .خیر سرم نی خَام برادر باشو ٍ نهیشٌ-

ٌ م نی کرد  .کالفگیش کالف

 .باٍر کن درکت نهی کنو. کی گفتٌ نیستی کیَان؟ نحض رضای خدا نزن این حرف رٍ-

 .دستش نشت ٍ نشت تر نی شد رٍی دندى ٍ رگ يای دستش بیرٍن زدى تر

 .نن برادرم ٍاقعا؟ اٍن از سیاٍش، اٍن از طالقتَن ٍ حاال يو تارا-

 .نن ٍ سیاٍش قسهت زندگی يو نبَدیو. کیَان تَ نسئَل رفتار دیگران نیستی-
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 .داد زد ٍ دل نن لرزید

اگٌ نن ازت . قسهت؟ کدٍم قسهت؟ ندٍنو کاری آدم يا اسهش قسهت ٍ تقدیر نیست-
تعریف نهی کردم، اگٌ بیشتر پافشاری نی کردم کٌ این ٍصلت سر نگیرى؛ اگٌ اٍن رٍزی 

کٌ گریَن تَ اتاق اشک نی چیدی برام، نِن نفًو يو نی زدم تَ گَش سیاٍش ٍ 
 ...نی گفتو

 .تکهیل بَدم انرٍز برای شنیدن اسهش، برای نرٍر خاطرى ياش

ٌ ی تَ با این . بسٌ بسٌ بسٌ، تَ این ٍسط يیچ گنايی نداری- کیَان ربط تارا ٍ عالق
 .نسائل، خَِد بی ربطیٌ

ٌ ی سیاٍشٌ ٍ یٌ جَرایی يو خَايرش. نخیرم نیست-  .تارا دخترخال

خب کٌ چی؟ اصال جای این حرف يای نسخرى بگَ ببینو تارا کی برگشتٌ ٍ دل داداش -
 نا رٍ بردى؟

 :شیطنت کردم تا بحخ رٍ يهین جا خاکش کنٌ، چپ چپ نگايو کرد ٍ آرٍم گفت

 ...دقیقا يهَن رٍز لعنتی کٌ نن کشَندنت بیهارستان ٍ-

ٌ اهلل ی زیر لب گفتو، نهی خَاست تنبیٌ کردن خَدش رٍ تهَم کنٌ با حرص ٍ پر از . الال
 :تلخی گفتو

 .لطفا! کیَان-

 .نشت زیر سرش رٍ رٍی فرنَن کَبیدى شد

 لعنت بٌ نن، چرا اٍن رٍز دينو رٍ نبستو؟-

ٌ زيرا؟-  نحال اٍندیو ٍ نهی گفتی، اٍن ٍقت تا آخر عهر نی خَاستی بشینی ٍر دل خال



 

www.lovelyboy.blog.ir 

188 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

 .آرى نگٌ بدى؟ اصال نی خَام نن رٍ ترشی بندازن، خیلی يو خَبٌ-

لبخند کٌ زد نن يو لب يام کش اٍند، ير چند یٌ خَردى پیچ ٍ تاب ذينو رفتٌ بَد 
ٍاقعا . سهت تارایی کٌ حاال نی دٍنستو نَقع طالقهَن بَدى ٍ اٍن چرا پادرنیَنی نکرد

سر تکَن دادم، چندین . سر از حال دلو در نهی آٍردم، انگار ينَز سیاٍش رٍ نی خَاست
از این بٌ بعدش تارا تَ گذشتٌ نبَد، عزیز نی شد بٌ خاطر . بار، تا فکريا از سرم برى

 .کیَان

 حاال ان شاءاهلل کی قرارى بریو خَاستگاری؟-

 :نگاى بی خیالی بًو انداخت ٍ گفت

 .يیچ ٍقت-

*** 

 .آرى دیگٌ این طَریاست، فکر نکنی این دل یٌ طرفٌ گیر افتادى-

خَشحالیو با صد، شاید يو يزار، برابری . نفس بلندی کشیدم تا خندى م آرٍم بشٌ
کیَان يهَن طَر کٌ نحال آنادى نی شد برای خَاستگاری رفتن ٍ البتٌ فقط . نی کرد

جَراب ياش رٍ پَشیدى بَد، از خاطراتش با تارا نی گفت ٍ نن تازى فًهیدى بَدم این یٌ 
عشق قدیهیٌ ٍ کیَان بٌ خاطر تهَم شدن درس تارا صبر کردى ٍ يهین چند ٍقت پیش 

ٌ رٍزِی خَد بیهارستانی کٌ کیَان تَش بَد، استخدام شدى ٍ حتی از  ٌ ی شبان دارٍخان
خاطراتش فًهیدم این عشق دٍطرفٌ بَدى ٍ اگر نن برای سهت دلش رفتن، نجبَرش 

حاال يو بعد از . نهی کردم چٌ بد نی شد ٍ تا ابد نقصر دلو نی نَند ٍ خَدم، پیش خَدم
یٌ چند رٍز قًر الکی ٍ تًدید راضی شدى بَد جای اٍن دٍناى قبل ٍ قًر نن تَی 

 .ناشین، انشب برى دنبال دلش
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نی دٍنو ير چی بپَشو خَشگلو يا؛ ٍلی تَ بگَ کدٍنش رٍ بپَشو تارا با دیدنو غش -
 !کنٌ

از رٍی تختش بلند شدم ٍ نزدیک رفتو، انگشت اشارى م رٍ رٍی فکو گذاشتو ٍ شصتو رٍ 
م ٍ بقیٌ انگشت يام تا شدى کنارش ََ  .زیر َفَک

فیلسَف خانَم یٌ کت ٍ شلَار نی خَای انتخاب کنی يا، این جا زن نچیدم تَ پسند -
 .کنی

ٌ زيرا حاضر ٍ آنادى تَی درطاق  باز صدای خندى ای کٌ داشت تٌ نی کشید باال رفت ٍ خال
 :اتاق حاضر شد ٍ لبخند بٌ لب گفت

 .يهیشٌ بٌ خَشی ٍ خندى-

 .ٍ بعد کیَان رٍ از نظر گذرٍند

 .ٍا تَ کٌ حاضر نیستی، دیر نیشٌ نادر، زٍد باش دیگٌ-

 .ٍهلل ننتظرم خَاير نحترنو بگٌ چٌ رنگی بپَشو-

يهَن طَر کٌ کیَان غر نی زد، کت ٍ شلَار خَش دٍخت کرنی رنگش رٍ از تَ کهد 
 .سعی کردم چشو يام غو نگیرى. بیرٍن کشیدم، رٍز عقِد نن يو يهین رٍ پَشیدى بَد

 .يهین رٍ بپَش. این قشنگٌ-

چشو باریک کرد ٍ بٌ کت ٍ شلَار نگاى کرد ٍ نن دعا دعا نی کردم بٌ اٍن چیزی کٌ نن 
 .فکر کردم فکر نهی کردى باشٌ ٍ پای خرافات ٍ شگَن داشتن ٍ نداشتن رٍ ٍسط نکشٌ

 .خَبٌ، يهین رٍ نی پَشو-

 :لبخند رضایت نندی زدم ٍ گفتو
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 .پس نن نیرم بیرٍن، آنادى بشی-

از نن داناد بًتر کجا گیرشَن . نٌ صبر کن، کجا؟ رٍ يهین پیژانٌ نی پَشهش دیگٌ-
 .نیاد؟ انشب احتهاالً نَندگار نیشو دیگٌ

ٌ زيرا بًش چشو غرى رفت  .نن خندیدم ٍ خال

 .چٌ نطهئن يو يست از جَاب نحبتش. کیَان خجالت بکش-

ٌ زيرا گفتو ٌ زيرا کٌ بیرٍن رفت، نن چشهکی رٍ بٌ کیَان زدم ٍ در جَاب حرف خال  :خال

 .نعلَنٌ کٌ نطهئنٌ ٍقتی عرٍس خَشگلٌ دلش با دل داداشهٌ-

 :صَرت کیَان جدی شد ٍ قبل از بیرٍن رفتنو گفت

 خاطرى؟-

 :سر چرخَندم سهتش ٍ دِر نیهٌ بستٌ رٍ نگٌ داشتو کٌ کیَان گفت

 .نهنَنو کٌ يستی-

 .سعی کردم این بار خَشیو رٍ با اشک يام قسهت نکنو ٍ انگار نهی شد

 .کیَان با ابرٍيای يشتیش نگايی بٌ ساک دستی رٍی دٍش نن انداخت

چی برداشتی با خَدت؟ . بابا گفتو جَاب نحبتٌ نن نَندگارم، ٍلی نٌ دیگٌ خانَادگی-
 چهدٍن بستی؟

يهَن طَر کٌ خو شدى بَدم ٍ زیپ کنار کفشو رٍ نی بستو خندیدم ٍ باالخرى بًش 
 :گفتو

 .نن با شها نهیام کیَان جان، انشب دارم نیرم خَنٌ قبلی-
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ٌ م ُسرخَردى بَد رٍ نرتب کردم ٍ اخو غلیظش  ٌ ی شالی کٌ از رٍی شَن صاف شدم لب
 .نطهئنًا ٍاسٌ نن بَد

 اٍن ٍقت نهیام یعنی چی؟-

 :قبل از این کٌ چیزی بگو خالٌ زيرا يهَن طَر کٌ چادر نشکیش رٍ سر نی کرد گفت

 .نن يو خیلی بًش اصرار کردم؛ ٍلی نرغش انگار یٌ پا دارى، نیگٌ نٌ-

نی زنو يهَن یٌ پا رٍ يو نی شکنو دست بستٌ . نرغش غلط کردى با خَدش-
 .نی برنش

جلَ اٍند ساک رٍ ازم بگیرى ٍ نن زٍدتر دستو رٍ . قًقٌ زدم ٍ چشو ياش شاکی تر شد
ٌ م گذاشتو  .رٍی بنِد گیس بافت رٍی شَن

 .نگٌ نیشٌ تَ نباشی؟ نیای نهیرم. بذارش خاطرى-

برای این کٌ راحت حرفو رٍ بزنو ٍ دست دلو رٍ نشٌ ٍ يو کیَان رٍ راضی کنو، دست 
 :بردم ٍ یقٌ نرتب کتش رٍ نرتب تر کردم ٍ گفتو

 .یٌ انشب رٍ فاکتَرم بگیر، قَل نیدم عرٍسیت جبران کنو-

ٌ رٍ شدن با سیاٍش نی ترسو، از این کٌ عشق ٍ سیايی  نگفتو، نٌ، نگفتو از رٍب
ٌ ای نی ریزى؛ بٌ يرحال شَير بَدى برام ٍ نِن دلباختٌ از  چشو ياش رٍ بٌ پای نفر دیگ

 .این دل حرفی نزدى بَدم

 .نهیریو-

 .شاکی بٌ چشو ياش نگاى کردم
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نن دلو عرٍسی نی خَاد، پس لطفا سریع تر راى بیفت، نی ترسو این يا داناد بدقَل -
 .نخَان تازى زحهتتٌ نن رٍ يو باید سر راى برسَنی

ٌ ی چادر خالٌ زيرا رٍ کشیدم  .قبل از اعتراض دٍبارى ش، لب

 .بریو خالٌ جَن، خَش بٌ حال عرٍسهَن کٌ نادر شَير بٌ این جیگری دارى-

ٌ ش رٍ بَسیدم ٍ خالٌ چپ چپ نگايو کرد ٍ ينَز شاکی از نرفتنو بَد نن . بعد يو گَن
 .عهرًا نی تَنستو احساسو رٍ از این دٍ نفر قایو کنو

*** 

ٌ ی خیریٌ زینب»تابلَی سبز رنگ با اٍن خط سفید رٍش زیادی تَی چشو بَد  « نَسس
 «.خَش اٍندم»لبخند بی جَنی بٌ تابلَ زدم ٍ بٌ خَدم گفتو

 .ير چی حرف داشتی زٍدتر بٌ دٍست يات بگَ کٌ چند ساعت دیگٌ نیام دنبالت-

ٌ ی پایین کشیدى شدى ی  نگايو رٍ از سر دِر بزرگ گرفتو ٍ کیَان ينَز شاکی از شیش
ٌ م چند ضربٌ زدم. ناشین نگايو نی کرد ٌ ی نصلحتی کردم ٍ بٌ ساک رٍی شَن  .سرف

 شب رٍ نی نَنو، این يهٌ بار ٍ بندیل رٍ ٍاسٌ چی آٍردم؟-

 .حرفشو نزن، برنی گردی خَنٌ-

اخهش زیادی جدی بَد ٍ نن تَی نردنک چشو يام التهاس ریختو ٍ خو شدم تَی 
 .ناشین

نن نی تَنو یٌ دل سیر يهٌ رٍ ببینو، تازى کلی خالٌ زيرا . یٌ انشب خالٌ نریو نیست-
 .صبح قَل، کٌ زٍد برگردم. سفارشو رٍ کردى
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يهین طَری . خَدم رٍ لَس کردم تا بی خیال بشٌ. پَفی کشید ٍ دست بین نَياش
 .يو قلبو داشت نی رفت، ٍای بٌ این کٌ آخر شب از سیاٍش ٍ بَدنش يو نی شنیدم

 !کیَان جَنو-

 .چپ چپی نگايو کرد

ٌ ی آخرتٌ-  .خاطرى صبح ببینهت يا، بعدش يو دفع

پلک يام رٍ بٌ يو زدم ٍ برداشت اٍن يا يهَن قبَلٌ شد ٍ نن بٌ رٍی صَرت نگران 
ٌ زيرا لبخند زدم ٌ ی ينَز پایین نَندى ی . خال کهی از ناشین فاصلٌ گرفتو ٍ رٍ بٌ شیش
 :سهت کیَان گفتو

 .صبح نیام، شیرینی يو نی خَام-

دٍبارى چشو يام رٍ باز ٍ بستٌ کردم تا با خیال راحت برى؛ انا نفس پرحرصی کشید ٍ 
دستو رٍ خداحافظی ٍار پشت ناشین تکَن دادم ٍ حس کردم، نگايی . دندى رٍ جا زد

 .رٍ کٌ از آینٌ کنار رانندى رٍم نَندى

*** 

 ٍای خاطرى، خاطرى جَنو خَبی؟-

 .تا جایی کٌ جا داشت دست يای نن ٍ پریا از دلتنگی تنگ تر نی شد

ٌ قدر دلو تنگت بَد پری-  .چ

ٌ قدر يو بًهَن سر زدی-  .آرى جَن خَدت، چ

 .با صدای دلخَرش کهی عقب کشیدم

 .تَ کٌ نی دٍنی چرا نهی تَنستو بیام، دیگٌ گلٌ نکن-
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غهگین نگايش رٍ ازم گرفت ٍ نن یٌ شب با يو بَدنهَن رٍ حرٍم غو ٍ غصٌ 
ٌ ی آرٍنی بٌ پشتش زدم. نهی کردم  .ضرب

 خَبی خَدت؟ تَ حیاط چی کار نی کردی؟. بی خیال-

ٌ ی حیاط بزرگ اشارى زد ٍ چراغ يای رٍشن باعخ شد بخندم  .بٌ گَش

 .گالب بٌ رٍت رفتٌ بَدم دست بٌ آب-

 .تَ ينَز يو نیای بیرٍن دستشَیی؟ يَا سردى يا-

 .دست ياش رٍ زیر بغلش زد، یٌ بافت بلند تا رٍی زانَ تنش بَد با یٌ شلَار گرم نشکی

 .بیا بریو تَ کٌ انشب ٍاسٌ يهٌ سَپرایزی. عادتٌ دیگٌ عادت-

یٌ دٍر دیگٌ حیاط پرخاطرى رٍ از نظر گذرٍندم، ينَز يو اٍن سرسرى ی قدکَتاى فلزی 
سهت چپ حیاط ٍسط زنین ابری بَد با این تفاٍت کٌ رنگ رٍش خَردى بَد ٍ زنگ 

. زدگیش تَ چشو نهی اٍند؛ تاب کناریش يو صندلی ياش پالستیکی شدى بَد
ٌ يای باریکٌ دٍر تا دٍر حیاط بٌ آسهَن سر  درخت يای کاج ينَز يو تَی باغچ

باالخرى دل کندم از حیاط خاطرى شدى ی زنستَن گرفتٌ ٍ با پریا يهراى . نی سابیدن
 .شدم

ٌ يام خَردى بَد کٌ گَنٌ ٍ لب يام درد نی کرد کلی . این قدر ناچ کردى بَدم ٍ ناچ رٍ گَن
يو سر ٍ صدا راى انداختٌ بَدیو، بعد از ٍای کشیدى ای کٌ با دیدن يو نی گفتیو؛ نن چٌ 

 .قدر خَاير داشتو ٍ یادم رفتٌ بَد

 ای نادر دٍرت بگردى عزیزم، خَبی؟-
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ٌ نايرخ اسپندسَز رٍ دٍر سرم نی چرخَند ٍ يی نو اشک ياش ر ٍ از نا قایو نی کرد . خال
ٌ نايرخ يو جزٍ اٍن دستٌ نادريای این جاست کٌ باید خالٌ صداش  تازى یادم افتاد خال

 .نی زدیو کٌ نبادا با گفتن لفظ نانان بٌ یکی دل ببندیو ٍ بعد بشٌ فاجعٌ

 .نرسی خالٌ جَن خَبو، شها خَبین؟ کلی دل تنگتَن بَدم-

 .خالٌ خو شد، پیشَنیو رٍ بَسید ٍ ينَز زیر لب ناشاءاهلل نی گفت

نن يو دلو تنگت بَد، نادر چرا دیر بًهَن سر زدی؟ نن کٌ ٍقتی شنیدم رٍزم شب تار -
 .شد

ٌ يا  ٌ ی بچ باز اشک يای خالٌ نايرخ داشت رٍدخَنٌ نی شد از دریای چشو ياش ٍ بقی
 .پس يهٌ تلخ ترین خاطرى ی خاطرى رٍ نی دٍنستن. ساکت

از کنار پریا ٍ رٍی تختش بلند شدم ٍ رٍی زنین با پنجٌ پايام نشستو ٍ اشک يای خالٌ 
 .نايرخ رٍ پاک کردم ٍ گَنٌ سرخ ٍ سفیدش رٍ بَسیدم

 .ای نن قربَنت خالٌ، نریز اشک يا رٍ-

اسپندسَزش کٌ بَی اسپندش فقط بَی ذغال شدى بَد رٍ کنار گذاشت ٍ دست باز کرد 
 .برای بغل کردن دٍبارى م

 .خدا نکنٌ نادر، نايرخ بٌ فدای تَ-

خالٌ نن رٍ نحکو بٌ خَدش نی فشرد ٍ شلَغ کارِی چند دقیقٌ قبلهَن شدى بَد یٌ 
 .سکَت تلخ کٌ جلیز ٍلیز ذغال نی شکستش

ٌ نَن رٍ درآٍردین، جهع کنین ببینو! خالٌ نايرخ، خاطرى-  .بسٌ دیگٌ، اشک يه

 :باالخرى سارا نَفق شد نن رٍ از بغل خالٌ نايرخ جدا کنٌ کٌ شیرین گفت
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یٌ انشب این خاطرى رٍ پیدا کردیو، نی خَایو تا صبح حرف يای قشنگ قشنگ بزنیو، -
 .گریٌ رٍ جهع کنین دیگٌ

ٌ ی رٍسریش نو اشک ياش رٍ گرفت  .خالٌ نايرخ با گَش

ٌ يا ٍقتی خَابیدن نیام این ٍر. شیرینو راست نیگٌ- تَ . نن نیرم اٍن طرف پیش بچ
 .يو پاشَ کٌ یٌ انشب رٍ نن بٌ این يا نجَز نیدم شب زندى دار باشن

صدای جیغ ٍ دست ٍ سَت ٍ يَرا بلند شد ٍ خالٌ نايرخ باز با کلی قربَن صدقٌ از اتاق 
 .بیرٍن رفت

ٌ نریو بَد کٌ  ٌ ش نال خال ٌ ی نیهٌ خصَصی بَد، بیشتر سرنای ٌ ی خیری این جا یٌ نَسس
بعد از عقد . ندیر این جا بَد ٍ بیشتر با سخت گیریش بٌ ناظو يای ندارس نی نَند

کردن نن، اٍندن نن رٍ بٌ این جا قدغن کرد کٌ نبادا از نسائل خصَصی یٌ زندگی دٍ 
این جا کلی سرپرست دیگٌ يو . نفرى برای دختريای چشو ٍ گَش بستٌ این جا بگو

يهگی دختر بَدیو، از نَزاد گرفتٌ تا . داشتیو کٌ شیفتی سر نی زدن ٍ يهٌ خالٌ بَدن
 .سن ٍ سال نن کٌ يهٌ جَرى تحت حهایت بَدیو

خب خب، یٌ انشب رٍ خالٌ نریو نیست ٍ تایو آزادى، پس قشنگ نیشینی تعریف -
 .نی کنی

لبخند ژکَندی . با دستو گردنو رٍ ناساژ دادم ٍ بٌ پریای بالشت بٌ دست چشو غرى رفتو
 :تحَیلو داد ٍ گفت

 .قیافٌ نیا برانَن، باز تَ چٌ فکری بَدی؟ انشب فکر نداریو فقط تعریف-

ٌ نَن زد  .زيرا چشهکی رٍ بٌ جهع دخترٍن

 .ٍ البتٌ بازجَیی-
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 :باالخرى ٍقت خندیدن رسید، خندیدم ٍ گفتو

 از چی بگو؟-

ٌ رٍی نن نشست  .کیهیا از رٍ تختش بلند شد ٍ درست رٍب

 نظرت چیٌ از نسائل نحبت يجدى شرٍع کنیو؟-

ٌ ی دست اٍل  .این رٍ کٌ گفت کلی بالشت سهتش حَالٌ شد ٍ کلهات نهنَع

 .کیهیا دستی کٌ سپر خَدش کردى بَد پایین آٍرد

 !ای بابا بی جنبٌ بازی چرا در نیارین؟ نکنٌ خَدتَن نهی خَاین بشنَین؟-

شیها با چندش صَرتش رٍ جهع کرد ٍ یٌ دٍر نَيای بلند خرناییش رٍ با دستش جهع 
 .کرد ٍ ریخت رٍی شَنٌ راستش

 .نٌ تَ رٍ خدا از این چیزيا حرف نزنین، نن حالو بد نیشٌ-

 :کیهیا با تخسی ابرٍش رٍ يشتی باال داد ٍ گفت

ٌ ت نیرى باال- ٌ ست، تجرب  .خرى این باتجرب

ٌ ی پًلَش  .این بار نن بَدم کٌ پام رٍ دراز کردم ٍ حَال

 .کیهیا خفٌ-

ٌ نَن بلند شد، پریا کنارم رٍی زنین لو داد ٍ سرش رٍ بٌ لبٌ تخت تکیٌ داد  .قًقٌ يه

 .از خَدت برانَن بگَ-

شیرین يو از رٍی تختش دل کند ٍ کو کو يهٌ دایرى ٍار دٍر يو جهع شدیو، درست 
 .نحل قدیو يا
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ٌ زيرا تَنست طلسو رٍ بشکنٌ ٍ ببردت پیش خَدش، خَش بٌ حالت-  .باالخرى خال

بٌ چشو يای سبز شیها نگاى کردم، نايا با این کٌ یٌ جای زندگیهَن از یٌ کهبَد بزرگ 
. نی لنگید؛ انا نٌ حسادت یاد داشتیو نٌ حسرت، ير چی يو کٌ نی گفتیو با دل بَد

 .لبخند نًربَنی بٌ صَرتش زدم

 .نرسی-

 ...خب این يا رٍ ٍل کن بریو سر اصل نطلب-

تا این رٍ کیهیا گفت، باز صدای جیغ ٍ دادنَن باال رفت ٍ ير کدٍم یٌ چیز نصیبش 
 .کردیو، از نشت ٍ لگد یا پرتاب آزاد بالشت

بابا نن کٌ چیزی نگفتو، دیدین خَدتَن ننحرفین؟ خَاستو یکو از خَدنَن براش -
 .این يهٌ آدم در برابر این یٌ نفر اصل نطلبیو دیگٌ. بگو

 .صدای خندى يانَن باال رفت ٍ چٌ خَب انشب کسی نبَد اخطار بدى

با صدای زنگ نَبایلو، بی خیال ناجرای پرآب ٍ تابی کٌ زيرا نی گفت شدم ٍ با دیدن 
شهارى ی کیَان یٌ لبخند رٍ بٌ جهع زدم ٍ از اتاق بیرٍن اٍندم ٍ رٍی خط سبز انگشتو 

 .رٍ کشیدم

 .احَال شها؟ چٌ زٍد برگشتی خَنٌ؟ تَ کٌ پیژانٌ بردى بَدی بهَنی! بٌ بٌ آقای داناد-

 خاطرى خانَم؟-

با صدای ظریف پشت خط، سریع گَشی رٍ از صَرتو جدا کردم ٍ با دیدن شهارى ی 
 .کیَان خیالو راحت شد کٌ حداقل چشو يام اسهش رٍ اشتباى ندیدى

 خاطرى خانَم؟... الَ-
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 ببخشید شها؟-

 .پس خَدتی-

 :سکَت کردم کٌ گفت

 .نن تارا يستو-

ٌ ی سیاٍش! تارا چشو يام رٍ . نٌ حاال نٌ، نی شد زن داداش خَدم. تارا بَد، دخترخال
 .رٍی يو فشار دادم ٍ سعی کردم صدام پر از حس يای خَب باشٌ

 خَبین؟. سالم عرٍس خانَم -

تازى یاد چرت ٍ پرت يایی کٌ اٍل گفتو افتادم ٍ ٍای اگٌ کیَان نی فًهید رٍزگارم سیاى 
 .بَد

 ببخش نزاحهت شدم، انشب چرا نیَندی؟. نهنَن عزیزم-

ٍاقعا پرسیدن داشت؟ االن نن باید بٌ چٌ درٍغی زبَنو رٍ نی چرخَندم کٌ صدای نفس 
 .بلندش رٍ شنیدم

 .خاطرى جَن، نهنَنو-

ٌ م کرد ٍ خَدش ادانٌ داد  :ينَز دنبال جَاب برای سَالش بَدم کٌ حرفش شَک

گفتٌ برام کٌ چٌ خَبی در حقهَن کردی، ير چند نی دٍنو . کیَان از تَ زیاد برام گفتٌ-
 .ٍلی ٍاقعا دٍست داشتو انشب باشی بٌ اسو خَايرشَيرم... چرا

 .تلخند رٍی صَرتو رٍ تبدیل بٌ خندى کردم تَی صدام

اٍن ٍقت تَ . شها برعکسی يا تارا خانَم، ٍهلل نلت از ندیدن خَايرشَيرشَن قر نیدن-
 آرزٍت بَد نن بیام يی برات چشو نازک کنو؟
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 .صدای خندى ی بلندش رٍ شنیدم ٍ دلو گرم شد

 حاال ببینو جَاب بلٌ رٍ دادین بٌ داداشهَن یا نٌ؟-

خیلی ٍقتٌ دلو جَاب نحبت دادى، فقط خدایی این کیَان زیر این کت ٍ . بلٌ کٌ دادم-
 شلَار خَشگلش پیژانٌ دارى؟

 .دیگٌ تَی حیاط بَدم ٍ از تٌ دل خندى م رٍ ريا کردم

نیگو تاراجَن از يهین حاال عرٍس بازیت ُگل نکنٌ بًش بگی يا، . نٌ بابا شَخی بَد-
 .اٍن ٍقت خَنو رٍ حالل نی کنٌ

 .بی خَد کنٌ دست رٍ خَايرشَير نن بلند کنٌ-

 .عرٍس تَ جبًٌ خَايرشَير ندیدى بَدیو! اٍى بابا کی نیرى این يهٌ راى رٍ؟-

 خاطرى جَن؟-

 .صداش کٌ جدی شد نن يو خندى م رٍ جهع کردم

 جانو؟-

يهیشٌ فکر نی کردم یٌ رٍز نجبَر نیشو تنًا ببینهت ٍ ازت خَايش کنو کٌ با کیَان -
یعنی نی دٍنی نن خَدم یٌ جَرایی خَايرشَير بدی بَدم ... حرف بزنی، فکر نی کردم

 ...کٌ

ٌ ياش رٍ تَی سکَتو نعنی نی کردم  .نکخ کرد ٍ نن جهل

 نن رٍ نی بخشی؟-
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دعا . این حرف رٍ نزن تارا جَن، نی بخشی چیٌ؟ از حاال تَ يو قدر کیَان عزیزی-
گذشتٌ تَ گذشتٌ جاش خَبٌ، آیندى . نی کنو يهیشٌ خَشبخت باشین ٍ لبتَن پرخندى

 .رٍ بچسب با خَايرشَير نايی کٌ دارى نصیبت نیشٌ

 .حس کردم لبخند عهیقش رٍ

 .بر ننکرش لعنت، خَايرشَير-

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

ٌ طَر دست شهاست؟ نکنٌ شها لباس راحتی برداشتین ٍ - حاال ببینو، گَشی کیَان چ
ٌ ی داناد؟  !اٍندین خَن

نٌ بابا، اٍندیو حرف بزنیو ازش خَاستو شهارى ت رٍ بدى بايات حرف بزنو، گَشیش رٍ -
 .داد؛ ٍلی عجب چیزی گفتی يا، ٍای فکر کن، کاش نی شد، نن کٌ از خدام بَد

 !ابرٍيام باال پرید، عشق با این دٍ نفر چٌ کردى بَد

 .بعد یًَ خندى ش قطع شد

 .خاطرى نگی يا بًش-

ٌ ی خندى نن رٍ گرفت  .این بار نَبت قًقٌ سر دادن نن بَد ٍ خَدش خو دنبال

 .خالٌ نیگن چرا نهیای؟ زشتٌ. تاراجان-

ٍای بٌ این صداِی نفر سَنی کٌ تَی گَشو پیچید، شل شدن دستی کٌ گَشی رٍ 
قلبو رٍی يزار نی زد . خَدش بَد، سیاٍش بَد. باياش نگٌ داشتٌ بَدم رٍ حس کردم

 .کٌ صدای تارا رٍ شنیدم اٍن يو با تحکو ٍ یک کلهٌ

 .نیام-
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 .ينَز يو کهی سکَت ٍ نکخ بَد

 الَ خاطرى جَن يستی؟-

 .صدام، پابند دلو نی لرزید

 .برٍ تاراجَن-

 .ببخش خاطرى-

 .صدای لعنتی زیِر لبی کٌ بٌ خَدش گفت رٍ شنیدم ٍ نباید نی ذاشتو انشب زير بشٌ

عرٍس خانَم، داناد ٍ بقیٌ ننتظر شهان، ٍقت برای نذاکرى با خَايرشَير زیادى، -
 .ننتظرشَن نذار

 .نن دیگٌ برم، خداحافظ. خیلی نايی-

 .خداحافظ رٍ آرٍم گفتو ٍ قرنزی رٍی گَشی رٍ با انگشت يای ِسر شدى م لهس کردم

 چرا تنًا تَ حیاطی؟-

يهَن کٌ . یٌ شال سٌ گَش قالب بافی دستش بَد. پریا نن رٍ از يپرٍت کشید بیرٍن
ٌ يای نن . قدر دنیا براش عزیز ٍ یادگاری نادر خدابیانرزش بَد شال رٍ رٍی شَن

 .انداخت

 .حاتو طائی شدی پری خانَم-

 .چشو ياش رٍ بٌ رٍم گردٍند

 .نحبت يای نن چشهت رٍ بگیرى-

ٌ ی پلٌ نشست ٍ نن دست دٍر گردنش انداختو ٍ نحکو بَسیدنش  .کنارم رٍی لب
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 .خَاير خَدنی، نهنَن-

ٌ نَن کٌ تَ یٌ ِرنِج سنی بَدیو ٍ يهٌ با يو جَر ٍ صهیهی؛ ٍلی  با این کٌ جهع دخترٍن
بعضی صهیهت يا يست کٌ اٍن خصَصی ترین راز دل رٍ يو بٌ زبَن نی کشٌ ٍ این 

 .صهیهیت بین نن ٍ پریا بَد

 خب، چٌ خبريا؟-

دٍبارى صدای سیاٍش تَی سرم انعکاس دادى شد ٍ نن کهی خَدم رٍ عقب کشیدم ٍ 
ٌ گايو باشٌ، نگايو رٍ يو دادم بٌ  دست يام رٍ رٍی نَزاییک يای خنک گذاشتو تا تکی

 .نايی کٌ انشب نیهٌ، بین ابريا قایو شدى بَد

 .خیلی خبريا يست؛ ٍلی برای تَ دست دٍم شدن. تَ کٌ خبريا رٍ نی دٍنی-

 .سرم رٍ چرخَندم ٍ بٌ نیو رخ تَی فکرش نگاى کردم

 :با صدای آرٍنی گفت

ٌ نریو »سالگردش ينَز نشدى، اٍن رٍزی رٍ نیگو کٌ برات خبر آٍردم ٍ گفتو - خاطرى خال
ٌ ت خَاستگار اٍندى  «.گفت ٍاس

ٌ ی گس، انشب شب خاطرى يا بَد  .تک خندى ای کردم؛ انا با یٌ تٌ نای

تاریخ انقضای زندگی نن کهتر از یٌ سال بَد، فقط پنج ناى؛ ٍاسٌ يهینٌ ينَز . آرى-
اٍن رٍز باٍرم نهی شد، تَ يی قسو نی خَردی ٍ نن بًت . سالگردش يو نرسیدى

 .نی خندیدم، آخر دادت در اٍند

 .پریا يو غرق اٍن رٍزيا لبخند رٍ لبش خشک شدى بَد

 .ٍلی پری االن يو باٍرم نهیشٌ-
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 .باالخرى شَری تَی چشو يام نحض شستشَ ی نردنک، آنادى بٌ خدنت شدن

ٌ ش تکیٌ دادم  .پریا دست دٍر گردنو انداخت ٍ نن سر بٌ شَن

 .نن يو باٍرم نهی شد رٍزی کٌ شنیدم-

ٌ زيرا برات گفت؟-  خال

 .نٌ بابا اتفاقی شنیدم-

 .چَن قصد داشتو چشو غرى بًش برم سرم رٍ بلند کردم، پریا زیر لب نی خندید

 .تَ ينَز يو فالگَش ٍایهیستی؟ نکن این کار رٍ پری. نخند-

اٍن قدر از شنیدن خبر شَکٌ بَدم کٌ یادم رفت . يیچی نگَ کٌ اٍن رٍز دستو رٍ شد-
باید زٍدتر فرار کنو، خالٌ زيرا يو در رٍ باز کرد ٍ نن رٍ دید ٍ گفت پریا کارت زشتٌ 

 .خالٌ، بٌ کسی نگی يا

 .نی تَنستو اٍن لحظٌ رٍ تصَر کنو ٍ نیَن خندى با تاسف براش سر تکَن دادم

 .تَيو کٌ خَش قَل، عهرًا گفتٌ باشی-

 .فقط خَاجٌ حافِظ نرحَم شدى بَد نشد بگو-

 :آيی کشیدم ٍ گفتو

نن کلی خیال . پریا کاش اٍن رٍزی کٌ جریان سیاٍش رٍ شنیدى بَدی بًو نهی گفتی-
بافتو برای خَدم، کلی آرزٍی دخترٍنٌ رٍ پازل کردم ٍ چیدنش کنار يو ٍ شد سیاٍشی 

 .کٌ ندیدى بَدنش

 .شرنندى م خاطرى-
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 .سِر پایین افتادى ش رٍ با انگشت اشارى م باال کشیدم

نگفتو کٌ تَ خَدت رٍ نقصر دربیاری، گفتو تا خَدم رٍ یکو نقصر . دشهنت شرنندى-
 .کنو یا شاید يو تبرئٌ

 دٍستش داشتی؟-

 .جَاب پریا رٍ بین نرٍر اٍن رٍزيای نٌ چندان دٍر حل کردم. چشو يام رٍ بستو

یادتٌ رٍز عقدم؟ تَی نحضر؟ اٍن جا شاید سَنین بار بَد نی دیدنش؛ ٍلی این بار -
دیگٌ از پیچ ٍ تاب خیاالت ذينو خجالت نهی کشیدم؛ . بیشتر، نحرم نی شدم باياش

 ...ٍلی از سیاٍش کنارم

ٌ نریو رضایت داد تَی جشنت نايا - چٌ رٍزی بَد اٍن رٍز، کلی التهاس کردیو تا خال
چٌ شلَغ بازی در آٍردیو، ٍقتی زیر گَشت حرف نی زد نايا برات دست . يو باشیو

 .گرفتیو

نن شرٍع کردى بَدم ٍ اٍن . انگار نن ٍ پریا ير دٍتانَن غرق دریای خاطرى يا بَدیو
 .نَج نینداخت جلَتر بریو

ٍقتی اسهو رٍ بی پسَند ٍ پیشَند از زبَنش شنیدم دلو لرزید ٍ . «خاطرى»بًو گفت -
پریا، حس « .عاشق ٍ نعشَق نبَدیو ٍلی تَ االن خانَم ننی»اٍن ادانٌ داد، بًو گفت 

ٌ يا درستن دٍست ندارم »گفت . نالکیتش حتی تَی حرف باعخ شد باٍرم بشٌ قص
بًو بگَ سیاٍش، بدٍن آقا برای پسَند ٍ »، گفت «تفاٍت بینهَن زیاد بٌ چشو بیاد

سیاٍش حرف زد ٍ نن تَی . دیگٌ نتلک يا ٍ خندى يای شها رٍ نهی دیدم« .پیشَندش
اٍن قدر با دلو، بٌ حرف ياش شکر پاشیدم ٍ تَی ٍجَدم . زندگی جدیدم ذٍب نی شدم

 .حلش کردم کٌ انگار این شیرینی باید دلو رٍ نی زد
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نا يو نهی دٍنستیو برای . تَ شبش با اٍن لباس سفیدت نی شدی خانَم یٌ خَنٌ-
جدایی تَ باید گریٌ کنیو یا بخندیو ٍاسٌ خَشی دلت، آخٌ ير ٍقت سرش نی اٍند کنار 

 نبَدی نٌ؟. گَشت تَ یٌ خندى رٍ لبت بَد کٌ نا اسهش رٍ گذاشتیو خَشبختی

 :زیر لب تکرارش کردم

خَشبختی؟ آرى اٍن شب خَشبخت بَدم، حرف ياش بَی ٍاقعیت داشت، پری شکل -
ٌ يا نبَدیو؛ انا اٍن یٌ ناى اٍل بین نَيام دست کشید برای بیدار کردنو، نی دٍنی  قص

 .نا بٌ این نَازش يا عادتهَن نبَد

 .تک خندى ای کرد

ٌ ی يو نی کردیو کٌ بیشتر از اٍن - آرى تٌ تٌ نَازشهَن، بالشتی بَد کٌ ير صبح حَال
 .یکی نخَابیو

 .تلخندی جَن داد بٌ لب يام

نی دٍنی پریا ٍاسٌ نیاز خیلی اتفاق يا نیفتٌ ٍ ... شاید يو... شاید يو اٍن نَازش يا-
کاش نی دٍنستو ٍ رنان سرایی ... نن االن نی فًههش ٍ اٍن نَازش يا يو شاید

 ...نهی کردم تَی ذينو

ٌ يام رنگ گرفتٌ بَد ٍ نی دٍنستو داغو حرف زدن از این چیزيا سخت بَد حتی . گَن
ٌ ی این يا شدى بَد زندگی نن ٍ دلو تعریف نی خَاست  .ٍاسٌ پریا؛ ٍلی يه

گهَنو این رٍزيا يهٌ چیز یٌ لحاف ُکلفت از حقیقت رٍ خَدش نی کشٌ تا سرنای  ...-
 .درٍغکیش دنیا رٍ برندارى ٍ سردیش، زنستَن عاطفٌ بندازى بٌ جَن آدم يا

 ...ٍاقعی بَد ٍ بعد این کٌ شنیدى عشقش. شاید يو نٌ... نهی دٍنو شاید-

 .با دٍ دستو نحکو دٍطرف سرم رٍ فشار دادم
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ٌ يا رٍ يهیشٌ قشنگ تهَم نهی کنن نگٌ نٌ؟ فقط . تهَم شد، دیگٌ تهَم شد- قص
ٌ ی زندگی نن جَير خَشی تٌ کشیدى ٍ برای ادانٌ يو يی باید  نهی دٍنو چرا اٍل قص

 .کنی تا یٌ ذرى رنگ لبخند بگیرى« يا»

ٌ زيرا رٍ داری، کیَان رٍ بٌ عنَان یٌ برادر. ناشکری نی کنی خاطرى-  .خال

بٌ يو نی ریزم ٍقتی »صَرت نًربَن کیَان جلَم جَن گرفت ٍ حرف نابش کٌ نی گفت
ٌ ی آدم يای دنیا غریبٌ نی دٍنی « .نسبت جدا نی کنی خاطرى، ٍقتی خَدت رٍ با يه

 .راست نی گفت پریا، ناشکری کردى بَدم

سرم رٍ بٌ سهت آسهَن سیاى چرخَندم، تیرى بَد، شب رنگ بَد؛ انا نَر خدا تَ دلو 
تازى یادم افتاد حتی اگٌ . جٍَنٌ زد ٍ نن یٌ نعذرت خَايی گندى براش فرستادم آسهَن

این نسبت يای زنینی رٍ يو نداشتو، خدا بَدن ٍ بندى بَدن نن، يیچ ٍقت 
 .خط خَردگی نهی گیرى

 .حاال بذار نن از خَدم برات بگو-

 .ننتظر بٌ صَرت نًربَنش نگاى کردم

 .بابام ناى دیگٌ از زندان آزاد نیشٌ-

 .خَشحال شدم، اٍن قدر کٌ نشد خَشی صدام رٍ پایین بکشو ٍ نحکو بغلش کردم

 .ٍای نن بٌ فدات، چٌ خَشحال شدم-

 .لب ياش یٌ ننحنی رٍ بٌ باال بَد

تَ فکر نی کنی ٍاقعا دیگٌ کارش رٍ ادانٌ نهیدى؟ ٍاقعا سر قَلش نی نَنٌ کٌ . نهنَن-
 !سهت نَاد نرى؟
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نعلَنٌ کٌ نی نَنٌ، تَ يو کنارش نی نَنی، با ٍجَد دختری نحل تَ دیگٌ ذينش -
 .سهت يیچ بدی ای نهیرى

 .گَشٌ لبش بیشتر کج شد ٍ درِد دلش شد یٌ پَزخند

 .بهَنو، بدٍن نانانو-

ٌ ی سر- نن رٍ ببین . باز نَبت ناشکری تَ شد؟ خدا رٍ شکر کن یٌ بابا داری، یٌ سای
 پریا؟ ٍاسٌ کی نی تَنو خَدم رٍ لَس کنو کٌ دخترٍنٌ باشٌ؟

 .لب ياش رٍ بٌ دست دندٍن ياش سپرد

کنارش نی نَنو، بعد از این يهٌ سال باز يو دخترش نیشو؛ انا یٌ چیز دیگٌ يو  -
 .يست

 :نحض کنجکاٍی ابرٍيام رٍ تَی يو انداختو کٌ گفت

 .ينَز بٌ خَدم نگفتن يا؛ ٍلی اتفاقی شنیدم-

ٌ نریو چشو يای . نی دٍنستو این اتفاقی یعنی فال گَش ایستادن در اتاق ندیریِت خال
 .ریزم رٍ بٌ چشو يای خندٍنش گرى زدم

 بفرنایید اتفاقی چی شنیدید؟-

 .این بار برای نن خَاستگار اٍندى، از دٍست يای آقا کیَانٌ-

 .ریزش قلبو رٍ حس کردم؛ یعنی يو سن کیَان؛ یعنی دٍست نحل سیاٍش

ٌ م رٍ کٌ دید، لب ياش رٍ با زبَنش تر کرد  .نگاى ٍارفت

 .تَ يو نی شناسیش، یعنی دیدیش-
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 :ينَز خیرى ی چشو ياش بَدم کٌ گفت

ٌ زيرا این جَری نی گفت کٌ اٍن عاشقو شدى- اٍن رٍزی کٌ با يو عرٍسک يات رٍ . خال
ٌ ست دیگٌ، آخٌ با یٌ نگاى؟  !بردى بَدیو نن رٍ دیدى، دیَن

 :با بًت ٍ آرٍم گفتو

 سعید؟-

یٌ جايایی از زندگی نن ٍ پریا شبیٌ . سرش کٌ باال ٍ پایین شد، جَاب نحبت رٍ گرفتو
 .يو بَد ٍ نبَد

 ...نظر خَدت چیٌ ؟ پریا نی دٍنی کٌ-

 .پلک ياش رٍ یٌ بار باز ٍ بستٌ کرد

 ...شاید يو عشق نباشٌ، شاید ترحو. نی دٍنو خاطرى، خَدم يو نهی دٍنو نظرم چیٌ-

 .برخَرديام رٍ با سعید نرٍر کردم

 .نٌ پری بًش نهی خَرى-

 .بٌ سیاٍش يو نهی اٍند-

لب پایینیو رٍ بٌ فشار دندٍن يام سپردم ٍ نگايو رٍ پشت پلک يای فشردى م قایو کردم 
 :کٌ پریا زیر لب گفت

بعد از بابام، باٍر آدم يا . فقط نن نحل تَ دلو گندى نیست. ببخشید ننظَری نداشتو-
 .برام سخت شدى
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ٌ ش رٍ ريا نی کنٌ . نهی دٍنستو بًش حق بدم یا نٌ بابای نعتادی کٌ از چًارسالگی بچ
ٍ نی افتٌ زندٍن؛ انا ير چی کٌ بَد پدر بَد، با این ٍجَد نن یکی اصال نباید اعتهاد 

 .نی کردم، يرگز

 .یکو عینک خَبی بٌ چشو يات بزن، با بی اعتهادی زندگی ٍاسٌ خَدت سخت نیشٌ-

ير چند تَ يو اشتبايی نداشتی، فقط اشتبايی افتادی ٍسط . ٍلی دیگٌ اشتباى نهی کنو-
 .اشتباى دیگران

پَف کشیدى ای گفتو ٍ گل سرم رٍ از نَيام جدا کردم، آبشار خرنایی نَيام دٍرم 
 .پریا دست بین نَيام کشید. ریخت

 .نَيای خرنا نشکی يات ينَز بلندن-

نن نی گفتو خرنایی . از پیش کشیدن َجَدل قدیهیهَن سر رنگ نَيام خندى م گرفت
چَن تَی نَر آفتاب رٍشن نیشد ٍ پریا نی گفت اگٌ ننظَرت رنگ خرنايای نشکیٌ، 

بححهَن کات شدى بَد ٍ نن نهنَن گل سری شدم کٌ بٌ نَقع . آرى نَيات خرناییٌ
 .رٍی نَيام شل شد

 ...ببینو داری از خاطرى تجربٌ کسب نی کنی برای زندگی نشترک بٌ خصَص-

ٌ ش ابرٍ باال  با قیژقیژ لَالی در، ير دٍنَن سهت کیهیا برگشتٌ بَدیو ٍ اٍن با تٌ جهل
 .پایین داد کٌ یعنی بلٌ

 .کَفت، خفٌ شَ کیهیا-

 :پریا یٌ چپ چپ بًش رفت ٍ نن رٍ بٌ پریا گفتو

 .این نَضَع يو نحل این کٌ دست آخرش بٌ نن رسیدى-
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 :دندٍن بین لبخندش نشَنو داد کٌ کیهیا گفت

 .خب دیگٌ بیاین تَ اتاق بقیٌ کالس رٍ ٍاسٌ نا برگزار کنین-

خو شدم ٍ بٌ یٌ جانیٌ نکشید . بٌ پام نگاى کردم، بٌ دنپایی ابری پام ٍ فکر خَبی بَد
دلو نهی خَاست دیگٌ چیزی از زندگی سیاٍش تَی ذينو . پرتش کردم سهت کیهیا

 .جَلَن بدى

سرش رٍ عقب کشید ٍ زبَنی برام درآٍرد ٍ نن بلند شدم ٍ با پریای خندٍن رفتیو 
 .سهتش

ٌ نریو خالیٌ- ٌ ست کٌ نهی ذاشت . ٍاقعا جای خال ٌ قدر يو شها چشو ٍ گَشتَن بست چ
 .نن این جا بیام

ٌ ش رٍ کشید سرش  .کیهیا ٍسط رايرٍی خلَت قًق

ٌ نریو نیاد جای نا ٍاسٌ درٍس بیشتر-  .بابا خَد خال

ی «بی شعَر يا»نن ٍ پریا با یٌ نگاى بٌ يو، دستهَن يو زنان پشت گردنش نشست ٍ 
 .بلند کیهیا تَی رايرٍ پیچید

*** 

. دٍبارى دستش رٍ بٌ بینیش کشید ٍ صَرتش جهع شد؛ ٍلی دریغ از یٌ پلک زدن سادى
سعی کردم . بلندی گفت« َاى»دٍبارى دستهال کاغذی رٍ جلَی بینیش تکَن دادم کٌ 

خندى م بلند نشٌ ٍ دست آخر دستهال رٍ یٌ ال کردم ٍ رٍی صَرتش کشیدم، عین 
 .خیالش نبَد ٍ صدای اعتراض نن بلند شد

 .پاشَ دیگٌ، داناد خَابالَ يو نَبرى ٍهلل... کیَان-
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 .باالخرى الی پلک ياش باز شد ٍ یًَ نیو خیز شد

 ساعت چندى؟ کی اٍندی؟-

نٌ بٌ خَاب بَدن ٍ بی خیالیش، نٌ بٌ این یًَ . چشو يای گردم رٍ جهع ٍ جَر کردم
 .رگباری سَال پرسیدنش

ساعت یازدى ست، با اجازى تَن یٌ ساعتی يست اٍندم؛ ٍلی انگار شها قصد بیدار شدن -
 .پاشَ دیگٌ. نداشتین، نن يو داشتو نی نردم از فضَلی

 .لبخند نًربَِن رٍی صَرت خَاب آلَدش ٍاقعا دیدنی بَد

 .قرار بَد صبح زٍد برگردی يا-

صدات نهی زدم کٌ تا ظًر یٌ کلٌ . نکٌ حاال تَ يو از چًارصبح یٌ لنگٌ پا ننتظر ننی-
 .نی خَابیدی

ٌ ی تخت بزرگش کٌ نٌ دٍ نفرى بَد ٍ نٌ یٌ  دٍبارى بٌ پشت رٍی تخت افتاد ٍ نن لب
 .نفرى، چًار زانَ نشستو

 شام ٍ شیرینی کی نیدی؟. خب خب، چٌ خبريا؟ بگَ ببینو-

 .شب عرٍسیو-

 .رٍ بٌ خندى ش خط چشو يام رٍ باریک کردم

ٌ ای کٌ دیشب گرفتی. اٍن رٍ کٌ چٌ بخَای چٌ نخَای نی خَرم-  .ننظَرم ٍاسٌ بل

 .خیرى چشو يام شد ٍ لبخند جدیش باعخ شد سرم رٍ پایین بندازم

 .دیشب جات خالی بَد بانَ-
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 .نظر لطفتٌ-

خاطرى ِی نن دیشب نبَد ٍ چٌ دلو نی خَاست جای نانان . نظر ندادم، جدی گفتو-
زيرا، ير ٍقت با تارا نگاى رد ٍ بدل نی کنو، اٍن بزنٌ پًلَم ٍ بگٌ خجالت بکش بذار 

ٌ ت بشٌ بعد  .خانَم خَن

چشو يام خندٍن شد ٍ دیگٌ نهی خَاستو جدی بَدنش رٍ ادانٌ بدى کٌ باز بٌ تَبیخ ٍ 
 .نرٍر بیفتیو

 شیطَنی کردی دیشب؟-

سرش رٍ رٍی بالشت تکَنی داد ٍ دست چپش رٍ تا کرد ٍ کف دستش رٍ گذاشت زیر 
 .سرش

 .یٌ چًار تا نگاى بَد دیگٌ، یٌ نظر حاللٌ-

 .ابرٍی سهت راستو رٍ کج کردم

 نطهئنی فقط یٌ نظر بَد؟-

 .کج خندى ای تحَیلو داد

 .حاال فَقش دٍنظر، تًش نال خَدنٌ دیگٌ-

 .ٍسط خندى ی بلندم دست يام رٍ بٌ يو قالب کردم

ٌ ی اصلی رٍ قرارى بدى ٍ نا بریو - اٍن کٌ بلٌ، حاال بًو بگَ ِکی عرٍس خانَم گلهَن بل
 لباس بدٍزیو؟

ٌ ی . تَ از نن بیشتر عجلٌ داری يا- ٌ ی يفت دیشب جلسٌ اٍلیٌ بَد، قرار شد شب جهع
 ...آیندى بریو برای تعیین نًریٌ ٍ قرار عقد ٍ عرٍسی ٍ این بار تَ يو نیای



 

www.lovelyboy.blog.ir 

214 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

ٌ ی آخرش رٍ با تحکو گفت ٍ انگشت اشارى ش نن رٍ نشَنٌ رفتٌ بَد لبخند . جهل
 .نسخرى ای زدم تا فعال جَاب ننفیو رٍ جهع ٍ جَر کنٌ

خاطرى ٍاسٌ نن ادا اطَار نیا کٌ سرم رٍ شیرى بهالی، نیای، فًهیدی؟ تَ دختر این -
ٌ ای، دلت نیاد شب قشنگ زندگیو، نن ٍ نانان در کنار ایل ٍ تبار تارا تنًا باشیو؟  خَن

ٌ ای ندارى؛ عهَيای نا يو کٌ يهت نهی کنن از شًرستان پاشن بیان نن . نانان کٌ دنبال
 .یٌ دنبالٌ دارم اٍن يو خَايرنٌ، پس باید باشٌ

ٌ رٍ شدن با سیاٍش نبَد  .دلو نهی خَاست ناراحتش کنو؛ انا ٍاقعا در تَانو رٍب

 .حاال تا اٍن نَقع-

چشو يای . خَاستو بلند بشو کٌ آستینو رٍ کشید ٍ باز نن پرت شدم لب تختش
ٌ ی نن رٍ با  پر غضبو رٍ بًش دٍختو کٌ از اٍن لبخند خَشگل يا ش تحَیلو داد ٍ جهل

 .ادایی کٌ از نن درنی آٍرد تکرار کرد

 .دیشب یٌ جَرایی بًهَن گفتن رسو دارن عقد ٍ عرٍسی با يو باشٌ-

 :لبش یٌ ٍری باال رفت ٍ ادانٌ داد

 .گهَنو از دختر کَچیکٌ ٍ دانادشَن حسابی ترسیدى شدن-

 .ابرٍيام پرسشی گرى خَرد

ٌ طَر؟-  چ

 :نگايش داد بٌ سقف ٍ گفت

ٌ شَن دنیا نیاد-  .آخٌ یٌ ناى بعد از عرٍسیشَن بچ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

215 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

بلندم رٍ با « يی»فقط تَنستو ! نهی دٍنستو خجالت بکشو یا فرار کنو یا يو بخندم
 :دندٍن کشیدن لب پایینو خفٌ کنو ٍ کیَان يرير نی خندید، گفت

 البتٌ نن کٌ يَل نیستو، يستو؟-

چشو يای شیطَنش رٍ کٌ دیدم بلند شدم ٍ بالشت رٍ از زیر سرش کشیدم ٍ کَبیدم 
 . رٍی صَرتش

 .بی حیا، از يهَن چًار تا نگاى دیشبتَن نعلَنٌ-

. ينَز نی خندید، بالشت رٍ برداشت ٍ پرت کرد سهت نن کٌ کهی عقب رفتٌ بَدم
 .بالشت رٍ تَ يَا قاپیدم

ٍلی بس کٌ این نانان غر زد نگايت بٌ تارا درست نیست، ! دیٍَنٌ این چٌ کاری بَد؟-
ٌ ای ٍاسٌ آزنایش ٍ خرید یٌ صیغٌ نحرنیت  راضیش کردم کٌ بگٌ اگٌ شد، شب جهع

بعد يو خَايرشَير باید . پس ٍاسٌ نن کلٌ تکَن ندى کٌ خرم کنی، باید باشی. بخَنیو
 !باشٌ کٌ در دين نادرزن ٍ خَايرزن رٍ بدٍزى یا نٌ؟

 :سعی کردم نخندم، گفتو

اٍالً اٍن نخ ٍ سَزنی کٌ نی بینی باالی سر عرٍس نیرى نیاد، ٍاسٌ بستن دين -
بعدش يو این نراسو نال سر ... خَايرشَير ٍ نادرشَيرى نٌ اٍنی کٌ شها گفتی

ٌ ی نحرنیت خَندنن  ...تازى. سفرى ی عقدى نٌ صیغ

 .انرٍز اصال نًلت نخالفت کردن يو نهی داد

تَ يو قند کٌ نی تَنی رٍ سرنَن بسابی، . خب باالخرى یٌ چی نی گیرن رٍ سرنَن دیگٌ-
 بذار اٍن يا بٌ دٍخت ٍ دٍزشَن برسن بترکن، نظرت چیٌ؟

 .اخو ٍ خندى م خندى دارترین حالت صَرتو بَد
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 از نن خَش قدم تر پیدا نکردی قند بسابٌ؟-

يهچین چشو ياش رٍ بٌ يو گردٍند کٌ نگايو رٍ دادم بٌ دکَراسیَن شکالتی اتاقش ٍ 
ٌ ی انگلیسی رٍی جلديای  کتابخَنٌ قدیش کٌ کنج اتاق ٍ سهت چپ بَد ٍ کلی نَشت

 .کتاب ياش بًت دين کجی نی کرد

 !نشنَم يا خاطرى-

 :نعترض گفتو

ٌ ی عرٍس نن رٍ ببینٌ در حال قند . آخٌ حرف يا نی زنی عزیز نن- يهینو نَندى خال
 .سابیدن

 .اخهش چپیدى بَد رٍی صَرتش

ٌ ی عرٍس چٌ نربَط؟ نن نی ترسو يهین طَری يی از اٍندن شَنٌ خالی کنی- . بٌ خال
 ...شب عرٍسیهَن يو نباشی کٌ نبادا اٍن

ٌ ش رٍ با یٌ استغفراهلل بلند تهَم کرد ٍ رضایت داد از درازکش، بٌ نشستٌ  ٌ ی جهل ادان
نن يو يی نگايو رٍ ُسر نی دادم سهت دکَراسیَن اتاقش ٍ حاال بٌ پنجرى ش . دربیاد

 .کٌ نستقیها رٍ بٌ حیاط بَد نگاى نی کردم

 .حاال تا اٍن شب خدا بزرگٌ-

 .بٌ بزرگی خدا شکی نیست؛ ٍلی ٍقتی نیگو نیای یعنی نیای-

 .بعدش جبران نی کنو-

 . ژکَندی لب يام رٍ کٌ دید باز ادام رٍ درآٍرد

 .جایی کٌ باید باشی، باش. جبران نهی خَام-
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 .بعضی جايا، جای بَدن نن نیست-

بالشتک کَچیکی کٌ کنارش بَد رٍ بی يَا پرت کرد ٍ خَرد تَی صَرتو ٍ نن دستو رٍ 
 .رٍی بینیو گذاشتو ٍ ناساژش دادم

 .عهرًا بیام. نهیام، اصال-

 .بنا رٍ گذاشتو سِر لجبازی ٍ شَخی بلکٌ بحخ نسخرى این جا تهَم بشٌ تا سر ٍقتش

 .حاال نی بینیو-

*** 

ينَز حرف يا اطراف يهٌ چی . خَدم رٍ جهع ٍ جَر کردم، نگاى يا اذیتو نی کرد
ٌ زيرای . نی گشت االا نَضَع اصلی نن يو تقریبا بین کیَان خَش تیپ انشب ٍ خال

ٌ قدر دلو نی خَاست اٍن آرنجو رٍ خَشگل، تا . چادر رنگی پَش، سنگر گرفتٌ بَدم چ
جایی کٌ نیشٌ تَ پًلَی کیَان فرٍ کنو؛ اصال نشد سرش رٍ شیرى بهالو ٍ باز يو یٌ 

بدتر از . انشب رٍ فراری بشو؛ انا نٌ از جلسٌ خَاستگاری کیَان، بلکٌ از دیدن سیاٍش
اٍن نضحک بَدن حضَرم بَد کٌ قبال جزئی از این خانَادى بَدم ٍ االن بٌ عنَان یٌ نفر 

دیگٌ، یٌ شخصیت دیگٌ پا بٌ این نراسو گذاشتٌ بَدم ٍ ينَز زیاد از شکستن این 
 .نسبت يا نگذشتٌ بَد

 جنس فرششَن چیٌ؟ بٌ نظرت ٍاسٌ جًازم بخرم خَبٌ؟-

در حد کو سرم رٍ بلند کردم ٍ بٌ کیَان کٌ نگايش رٍ بٌ جهع بزرگتريا بَد؛ انا کالنش 
 .با نن نگاى کردم

 :گیج گفتو

 چی؟-
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ٌ ی چشو بٌ فرش شتری رنگ زیر پايانَن اشارى زد  .نانحسَس با گَش

فرش رٍ نیگو، از ٍقتی اٍندیو دلت رٍ بردى؟ پسندیدی؟ نی خَای بگیو جای تارا بدن -
 ببریهش؟ فقط بٌ نظرت فرش زندگی نیشٌ؟

کنار زبَنو رٍ بین دندٍن يای . يهین طَری زیادی تَ چشو بَدم ٍ ٍای اگٌ نی خندیدم
ٌ ی کیَان کردم چشهکی بٌ رٍم زد کٌ بدترش . کرسی فشار دادم ٍ یٌ چپ چپ حَال

 .کرد

سرت رٍ بیار باال خاطرى، آٍردنت این جا عرٍس آیندى م رٍ ببینی، نٌ کٌ نتراژ زنین -
ٌ شَن، نَع سرانیک ٍ نَع بافت فرششَن رٍ برام در بیاری  .خَن

ٌ يام  فشار زبَنو رٍ بیشتر کردم؛ انا لب يام کش اٍند ٍ کیَان ٍقتی کشیدى شدن گَن
َ گیری از استرس ٍ . رٍ دید بی خیال نن شد ٍ نن يو سرم رٍ کهی باالتر کشیدم برای جل

ٌ ی بلند نانتَ آلبالَییو بٌ يو قالب  گرم کردن دست يای یخ زدى م، اٍن يا رٍ رٍی دنبال
ٌ ش يدیٌ کیَان بَد بٌ عنَان شیرینی کٌ طلبکار بَدم زحهت دٍختش رٍ . کردم؛ پارچ

ٌ زيرا تَ يهین یٌ يفتٌ کشیدى بَد ٌ يای ریز ٍ . يو خال از کهر فَن نی شد ٍ پر از پلیس
یٌ رٍسری بلند شیری يو خَدم خریدم ٍ انشب ندل دار سر . بلندیش تا نچ پام بَد

ٌ زيرا بًو یاد دادى بَد یٌ زن . کردى بَدم، تا يو شیک باشو ٍ يو پَشیدى بهَنو خال
 .ٍقتی قشنگٌ کٌ قشنگیش تَ چشو يهٌ نیاد ٍ زیر ير نگايی ارزیابی نشٌ

 خاطرى جان عزیزم خَبی؟-

اصال نَقعیت خَبی نبَد نانان تارا احَال نن رٍ بپرسٌ، اٍن يو تَ . قلبو از جا کندى شد
جهعی کٌ زیادی شلَغ بَد ٍ خیلی نگاى يا نعنی دار؛ نحل جاری يای قدیهی؛ نحل نگاى 

نگايو رٍ ذرى ذرى باالتر آٍردم تا نستقیو رٍی خَد حَا . خَايرشَير ٍ نادرشَير قدیهی
خانَم، نانان تارا بشینٌ؛ انا انان از نبل يای دٍنفرى ای کٌ دٍ خَاير تنگ يو نشستٌ 
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فشار دست يام رٍ بٌ يو بیشتر کردم، ٍاسٌ جَاب دادن نن سکَت نزخرفی . بَدن
 .شدى بَد

 .خیلی نهنَن، خَبو-

ٌ ی پیش جات خالی بَد عزیزم-  .يفت

ٌ ی خَايرش ٍ نن  ٌ نند شدى بٌ دکَراسیَن خَن نی دیدم کٌ نانان سیاٍش انشب عالق
ٌ ی نگاى يا افتادى بَد سهت نن ٍ داشت  سعی نی کردم لبخند از رٍ لبو نیفتٌ؛ چَن يه

 .اذیتو نی کرد

 .لطف دارین، از کو سعادتی نن بَدى-

 .لبخند نًربَنی بٌ صَرتو زد ٍ تفاٍت دٍ خَاير زنین تا آسهَن بَد

 نی خَای بری پیش تارا، آشپزخَنٌ؟. خاطرى جان بابا غریبی نکن، حس نی کنو نعذبی-

چٌ خَشحال . دلو غنج نی رفت از این صهیت کالنی ٍ بابایی کٌ تنگ اسهو اٍندى بَد
. بَدم ٍاسٌ کیَان کٌ زندگیش کنار خانَادى ی خَب تارا دارى یٌ برگ جدید نی خَرى
سعی کردم تا ير جا نیشٌ تَی نگايو نًربَنی بابای تارا رٍ تالفی کنو، ير چند با 

 .حرفش باعخ شد نگا ى يای غریبٌ، بیشتر بٌ کنجکاٍی رٍی نن بیفتٌ

 .بین خانَادى ی خَب ٍ نًربَنتَن نگٌ نیشٌ احساس غریبگی کرد. نٌ حاج آقا نهنَن-

ٌ زيرا با پلک زدن آرٍم ٍ لبخند ناتش حرفو رٍ تصدیق کرد ٍ یٌ لبخند پر تشکری يو  خال
ٌ ی . رٍ صَرت حاج آقا نشست فقط کیَان بَد کٌ نی تَنستو حدس بزنو با اٍن زاٍی

تنًا ستارى بَد کٌ در . نگايش، ٍاسٌ کی ابرٍ یٌ ٍری کردى تا طرفش رٍ خجالت زدى کنٌ
 .تیررس نگاى کیَان بَد ٍ صدای پَزخندش بٌ گَش نن يو رسیدى بَد

 .چٌ دختر خانَنی داری زيراخانَم-
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ٌ زيرا نشستٌ بَد ٍ کیَان اٍل عهٌ خانَم تارا  ٌ ی یٌ نبل کنار خال خانَنی کٌ با فاصل
نعرفیش کردى بَد، این رٍ گفت ٍ نن نجبَر شدم باز بٌ فرش زیر پام نگاى کنو ٍ 

ٌ ش ٌ م نیرى. گل يای قًَى ای سَخت ٌ زيرا دارى قربَن صدق  .حس کردم نگاى خال

 .خاطرى جَنو ٍاقعا تکٌ-

ٌ زيرا در نَرد نن زیادی اغراق بَد ٍ نن دلو یٌ ناچ از اٍن لپ يای چین  تعریف خال
 .خَردى ش خَاست ٍ حیف االن جاش نبَد

 .تکٌ؛ البتٌ بعد از کیَان-

زیر لبی نحارش کردم ٍ لبخندم « حسَد»سر کیَان تا نزدیکی گَشو اٍندى بَد ٍ نن یٌ 
 .رٍ بیشتر ٍل دادم رٍی صَرتو

 !جهع کن نیشت رٍ، نهی بینی بعضی يا این جا جنبٌ ندارن چشهت نی زنن؟-

ٌ ش سهت کی نیرى، دلو خَاست بیشتر بخندم؛ انا سریع لب يام رٍ  نی دٍنستو طعن
جهع کردم ٍ باز کیَان چشو غرى ش رٍ بٌ اٍن سهتی کٌ نن حاضر نبَدم سرم حتی اٍن 

 .ٍر بچرخٌ، گردٍند

 ...نیگو زيرا خانَم؟ آقا کیَان ٍ خاطرى خانَم با يو نحرم يستن یا این کٌ-

ٌ ی زن عهَی تارا کٌ کنار عهٌ خانَم نشستٌ بَد، زیادی ننظَردار بَد خالٌ زيرا يو . جهل
 .چادرش رٍ یٌ دٍر با آرانش نرتب تر کرد

خاطرى جان يهیشٌ تَی خَنٌ لباس ياش بلند ٍ . نٌ نحرم نهیشن زیبا خانَم-
دخترم با حیا بَدن رٍ یاد دارى ٍ پسرم چشو . پَشیدى ست ٍ رٍسری از سرش نهیفتٌ

 .پاکیش رٍ از پدرش بٌ ارث بردى، ير دٍ حد ٍ حدٍد نی دٍنن

 .ناشااهلل ش باشٌ دخترم، يهین طَر داناد آیندى م-
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اصال فکر نهی کردم حاج نحسن، بابای تارا حَاسش بٌ صحبت خانَم يا باشٌ، ظايرًا کٌ 
کیَان از این تعریف سرش رٍ پایین انداخت ٍ نن يو نجبَر . با برادرياش حرف نی زد

زیبا خانَم يو رفتٌ بَد زیر چپ چپ يای . شدم نگايو رٍ برگردٍنو يهَن جایی کٌ بَد
ٌ زيرا يو دٍناچ گندى طلبش شد، يیچ ٍقت جبًٌ نهی گرفت کٌ . خَايرشَيرانٌ خال

انگار يهیشٌ يو کالنش . دفاع ٍ تند گَیی کنٌ، حرف حق رٍ در کهال آرانش نیزد
 .ُبرندى تر ٍ تاجیر گذارتر بٌ دل نی نشست

 انشب شب خَايرشَيرياست، نیگو تَ نهی خَای خَدی نشَن بدی؟-

 .نحل این کٌ شها حَاست بٌ يهٌ جايست، فکر کردم سرت پایینٌ -

چٌ ربطی دارى؟ سرم يو پایین باشٌ، شب خَاستگاریو باید حَاسو رٍ بٌ يهٌ بدم یا -
 نٌ؟

لب يام رٍ بٌ يو فشار نی دادم تا نبادا تعریف يای خالٌ زيرا راجع  بٌ نن با یٌ خندى ی 
بی نَقع زیر سَال برى، بٌ خصَص کٌ کیَان ينَز يو سر بٌ زیر بَد ٍ عهرًا کسی 

 .صحبت يای زیِر لبیش با نن رٍ نی دید

نانان تارا از . نهی دٍنو چرا دینگ دینگ آیفَن باعخ شد قلبو بٌ شهارش نعکَس بیفتٌ
 .نبل بلند شد ٍ بٌ سهت آیفَنی کٌ در تیررس نگاى يیچ کس نبَد پا تند کرد

 .ببخشید االن نیام-

نهی دٍنو چرا قلبو از جا کندى شد ٍ دعا نی کردم از اٍن چیزی کٌ نی ترسو سرم نیاد؛ انا 
 .تهام بدنو شرٍع کرد بٌ یخ بستن" سالم خالٌ"با صدای بلندش کٌ گفت 
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بٌ . فکر نی کردم ٍاقعا دعای سر شبو گرفتٌ ٍ قرار نیست انشب سیاٍش رٍ ببینو
خصَص ٍقتی کٌ ٍارد خَنٌ شدیو ٍ کیَان تک تک نعرفی کرد ٍ چشهو بًش نیفتاد، 

 «.گهَنو انشب نستجاب الدعَى شدم»حتی کیَان در گَشو گفت 

یعنی اٍن يو دعا کردى بَد ٍاسٌ نبَد سیاٍش؛ انا نشد ٍ خدا فقط یٌ نًلت بًو داد 
صدای احَالپرسیش رٍ نی شنیدم . یکو تَ این جهع جا بیفتو بعد بیاد، باز يو خَب بَد

کاش کیَان َنحَرم بَد ٍ نن نی تَنستو دستش رٍ بچسبو ٍ با . ٍای بٌ حال دلو
 .فشردنش استرسو رٍ بٌ جَن اٍن بریزم ٍ آرانش تَی صَرتش رٍ ازش بگیرم

 .سالم، ببخشید دیر شد-

سیاٍش با قدم يای نحکهش جلَ اٍند ٍ شرٍع . ریخت، تٌ نَندى يای دلو يو ریخت
کرد بٌ احَال پرسی، بعد از اٍن يو یٌ خانَم کٌ نَيای بلَطی رنگش رٍ دٍ طرف بافتٌ 
ٌ ش، با نانتَ شرابی رنگ جلَ بازش ٍارد پذیرایی شد ٍ نن  بَد ٍ ريا کردى بَد رٍی شَن

 .دعا بٌ جَن چشو يام نی کردم کٌ اشک جهع نکردن

اٍن خانَم کٌ بعد از احَالپرسی با نانان سیاٍش فًهیدم اسهش حدیحٌ، از طرف 
نخالف سیاٍش شرٍع بٌ احَالپرسی کرد، ٍقتی بٌ ستارى رسید يهچین ذٍقی 

 .خَايرشَير، ارزٍنیش کرد کٌ صدای پَزخند کیَان تَ گَشو پیچید

 .سالم عزیزم-

یٌ ناچ گندى ستارى رٍی صَرتش کاشت ٍ یٌ بـ ـَسـ رٍی يَا نصیبش شد ٍ نن تک 
 .پَزخند کیَان رٍ دیدم ٍ سعی کردم دیگٌ نگايی نکنو

 .سالم-

ٌ م حبس کردم  .نباید ٍا نی دادم، نباید. نَبت نا رسیدى بَد، نفسو رٍ تَ سین
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دست کیَان با اکراى باال اٍند ٍ تلخندی رٍی صَرت سیاٍشی نشست کٌ پشت بٌ 
ٌ ای پایین رفت ٍ باال . جهعیت بَد ٌ جا کرد ٍ با دیدن نن سرش جانی یکو نگايش رٍ جاب

 .پیش قدم شد ٍاسٌ بٌ نن سالم کردن. اٍند

 سالم، خَبید؟-

نن يو سعی کردم نحل خَدش . رگ گلَم رٍ نی زدم اگٌ یٌ تارش انشب نی لرزید
 .نحض ظاير يو کٌ شدى یٌ تاب بٌ ابرٍم دادم. خشک ٍ رسهی باشو

 .سالم، نتشکرم-

ٌ زيرا کٌ  فقط یٌ جانیٌ حس کردم تَی صَرتو نکخ کرد ٍ با یٌ قدم رفت سهت خال
 .حدیخ بٌ نا رسید ٍ دستش سهت نن دراز بَد

 .سالم-

 .سالم-

لبخندم شاید ٍاسٌ دلو دين کجی نی کرد؛ ٍلی ير چی کٌ بَد باید صَرتو رٍ قاب 
 .نی گرفت

 افتخار آشنایی باياتَن رٍ نداشتو؟-

سیاٍش نکخ کرد نیَن احَالپرسیش تا جَاب نن رٍ بشنَى ٍ کیَان . آرى خب نداشت
 :جای نن گفت

 .خاطرى جان خَايرم يستن-

 .دستو تَی دستش کهی فشردى شد

 .خَش ٍقتو خاطرى جان-
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عادی برخَرد کردنش کهی غیر طبیعی بَد ٍ شاید اٍن يو نحل نن غَغای اصلی دلش 
 .یعنی نهکنٌ از نن نهی دٍنست... رٍ، رٍ نهی کرد، شاید يو

 . نهنَنو، يهچنین-

با این حرفو کیَان جَری نحال چرخید کٌ تٌ آرنجش از رٍی کت، بٌ بازٍم بخَرى ٍ این 
 :حدیخ کٌ رفت سهت بابای تارا، کیَان حرصی گفت. یعنی خاطرى اٍن دينت رٍ ببند

 .بی خَد کردی کٌ از دیدنش خَش ٍقتی-

 انتظار داشتی چی بگو؟-

 .سرگردٍند ٍ نسخرى، رٍ بٌ جهع لبخند نی زد ٍ حرفش رٍ تَ گَش نن نی کَبید

 ...نی گفتی... نی گفتی-

 .بی خیال کیَان جَن-

ذرى ذرى اکسیژن يای يَا رٍ با بینیش باال کشید ٍ آرٍم دينش رٍ باز کرد تا حرص ٍ 
کهی بعد کیَان باالخرى راضی شد نگايش رٍ نحل قبل باال بیارى . عصبانیتش بیرٍن بریزى

 .تا باد عصبانیتش بخَابٌ ٍ از اٍن لبخند خَشگل ياش رٍ لبش بشینٌ

 .خب حاال یٌ صلَات ختو کنید، بریو سر اصل نطلب-

. این رٍ عهَی بزرگ تارا کٌ صدر نجلس نشستٌ بَد گفت ٍ يهٌ کهی جهع ٍ جَر شدن
نن يو نگايو رٍ زیر انداختو تا نبادا چرخ . صدای بلند صلَات فضای خَنٌ رٍ نعطر کرد

ٌ ی عجیبی داشت  .بخَرى رٍی سیاٍشی کٌ جایی در تیررس نگايو بَد ٍ دلو ٍلَل

*** 

 ير چی شها بگین، زيرا خانَم نظر خَدتَن چیٌ؟-
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نگايو رٍ بٌ خالٌ زيرا دادم کٌ با یٌ لبخند نگايش رٍ از . بححشَن بٌ نًریٌ رسیدى بَد
 .نن گرفت، انگار اٍن يو نگران نن بَد

تاراجان دختر خَدنٌ، شها فقط بگین . حاج آقا ير چی شها بفرنایین بٌ دیدى ی ننت-
ٌ ست ٌ قدر فقط یٌ سفر زیارتی يدیٌ نادر شَيرش رٍی این نًری  .چ

 .شها لطف دارین-

الحق کٌ داری دخترت رٍ دست خَب خانَادى ای . بٌ این نیگن نادرشَير نهَنٌ-
 .نی سپری داداش

ٌ زيرا با تشکر سری تکَن داد ٍ نانان تارا گفت  :تا عهٌ خانَم این رٍ گفت، خال

 !زيرا خانَم، از این جا بٌ بعد نادر خَد تارا حساب نیشن، چرا نادرشَير؟-

ٌ ی  صدای تعریف ٍ تهجید از يهدیگٌ باال گرفت ٍ ير کی یٌ ناشاءهلل بیشتر اضاف
تفاٍت انشب با شب . نن يو بی يَا رفتو بٌ رٍزيایی کٌ نباید. حرفش نی کرد

بی اختیار نگايو . خَاستگاری نن زیادی فاحش بَد ٍ نن سعی کردم رٍش چشو ببندم
 .رٍ کهی ُسر دادم سهت سیاٍش ٍ نگايش رٍ، رٍی خَدم شکار کردم

 .سریع نگاى دزدیدم کٌ اخطار کیَان تَ گَشو پیچید

ٌ جا کنی، دیگٌ نٌ - فقط یٌ بار دیگٌ حتی یٌ سانت نگايت رٍ اٍن سهتی کٌ نباید جاب
 .نن نٌ تَ

بیچارى کیَان، قشنگ ترین شب زندگیش داشت سر نن حرص نی خَرد، ير چند کٌ با 
 :حرفش تٌ دلو خالی شد ٍ پر از حس ضد ٍ نقیض؛ انا نطیع شدى گفتو

 .چشو، دیگٌ دختر خَبی نیشو-
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ٌ ای کٌ عهَی بزرگ تارا نی گفت  .بعد يو حَاسو رٍ دادم بٌ تعداد سک

راستش رٍ بخَاید نا از تارا پرسیدیو خَدش نظرش رٍی چًاردى تاست؛ ٍلی نا نیگیو -
 .اگٌ نَافق باشید بشٌ صد ٍ چًاردى تا

ٌ زيرا گفت  :بابای تارا با سکَتش گفت نظرش يهینٌ ٍ خال

 ...ان شاءاهلل بٌ نیهنت ٍ نبارکی، بخَاید يو بیشتر. نن کٌ گفتو ير چی انر بفرنایید-

نًریٌ فقط یٌ سنتٌ، نهیگو کی دادى کی گرفتٌ کٌ بٌ ٍقتش این . نٌ زيرا خانَم-
جٍَن يا صد تای نا بزرگتريا رٍ درس نیدن کٌ سنت يا براشَن نیشٌ یٌ قانَن ٍ 

ٌ ی دخترم رٍ اٍل . ان شاءاهلل يیچ ٍقت يهچین رٍزی براشَن پیش نیاد نن پشتَان
 .خدا نی دٍنو بعد يو کیَان جان کٌ کَى باشٌ ٍ نرد زندگی دخترم

بعد از تهَم شدن حرف حاج آقا، صلَات بلندی عهَی تارا فرستاد ٍ بقیٌ يهراى شدن ٍ 
برکت صلَات شد ُنًر تایید ٍاسٌ ازدٍاج کیَان ٍ تارا، یٌ ُنًر پر از برکت، پر از عطر 

 .خَشبختی

 .کیَان جان نادر پاشَ-

کیَان بٌ دستَر خالٌ زيرا بلند شد ٍ با اشارى ی چشهی خالٌ، رفت سهت بابای تارا ٍ 
خَاست دستش رٍ ببَسٌ کٌ نذاشت ٍ نحکو کیَان رٍ بغل کرد، این بار صدای دست 

 .زدن ٍ نبارک باشٌ ٍلَلٌ راى انداخت

*** 

 بیا خاطرى، ببین خَب شدى؟-

ن ٍ  ٌ ی نقرى ای سفید کٌ رٍش قرآنی کٌ نا نحض تیها نگايی انداختو بٌ شال بزرگ ترن
ٌ عالٍى سبد گلی کٌ کیَان بدٍ ٍرٍد بٌ دست تارا  تبراک آٍردى بَدیو گذاشتٌ شدى بَد، ب



 

www.lovelyboy.blog.ir 

227 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

سپردى بَد ٍ یٌ ظرف کٌ نَن يای سنگکش قیفی شدى بَد ٍ پنیرياش قلب قالب خَردى 
ٌ ی این يا یٌ سفرى ی  ٌ دار بلند کٌ تَش پر از نقل ٍ شکالت بَد ٍ يه بَد، یٌ ظرف پای

چند دقیقٌ دیگٌ قرار بَد حاج آقایی کٌ نعتهد این . عقد سادى رٍ تشکیل نی داد
ٌ ی نحرنیت بخَنٌ تارا يو بعد از چای خَش رنگی کٌ آٍردى . خانَادى ست بیاد ٍ صیغ

بَد دست نن رٍ گرفتٌ ٍ کشَندى بَد اتاق کنار پذیرایی تا سفرى ای کٌ سادى چیدى شدى 
 .نشَنو بدى

 . عالیٌ تاراجان-

ٌ ش رٍ بَسیدم  .بعد يو دست گردنش انداختو ٍ گَن

 .نبارک باشٌ، نن ٍاقعا خَشحالو-

 .دست يای تارا يو دٍر گردنو حلقٌ شد ٍ نحبت ٍار نرم با يو تکَن خَردیو

ٌ ای شد کٌ. نرسی خاطرى جَنو-  ...بٌ نظرت لباس يام يو خَبن؟ این قدر يهٌ چیز عجل

یٌ سارافَن بلند شیری رنگ داشت ٍ زیرش یٌ دانن . کهی از آغَشش فاصلٌ گرفتو
راستٌ سفید ٍ بلَز یقٌ حلزٍنیش يو رنگ داننش بَد، یٌ شال حریر نقرى ای يو کٌ پر از 
ٌ يای سفید بَد، سادى رٍی سرش انداختٌ بَد ٍ برای پَشیدى بَدن گردنش،  طرح پرٍان

ٌ ياش بَد سفید ٍاقعا بٌ پَست گندنیش ٍ این لباس يا بٌ قد . دنبالٌ شالش رٍی شَن
با آرایش نلیحی يو کٌ بٌ چشو يای قًَى ای رنگ ٍ . کشیدى ٍ اندام ظریفش نی اٍند

 .لب يای قلَى اش نشَندى بَد، یٌ عرٍس کانل شدى بَد

ندیدی نن پشت سر کیَان راى نی اٍندم آخٌ ترسیدم بعد از دیدن تَ . نحشری عزیزم-
 .پس بیفتٌ، گفتو نن باشو بگیرنش
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بعد يو از نن . سریع دست جلَی دينش گرفت تا صَت بلند خندى ش از اتاق بیرٍن نرى
فاصلٌ گرفت ٍ رٍی نبل دٍنفرى ای کٌ نعلَم نی شد از يفت نفرى يای اتاق پذیرایی کو 

 .شدى ٍ پشت سفرى گذاشتٌ شدى بَد، نشست

ٌ ی نحرنیت ٍ این يا رٍ نداشتیو؛ یعنی . یکو استرس دارم- نی دٍنی نا رسو صیغ
 ...داشتیو يا ٍلی

نکخ کٌ کرد نن بٌ درستِی حرف کیَان رسیدم ٍ تارا ادانٌ داد؛ ٍلی جهلٌ قبلش رٍ 
 .نیهٌ گذاشت، نی دٍنست کٌ یٌ چیزيایی نی دٍنو

 ...عصری قبل از اٍندنتَن ٍقتی زيرا خانَم زنگ زدن-

 !نانان-

دست از بٌ يو پیچیدن انگشت ياش برداشت ٍ نن لبخند بٌ لب نزدیک رفتو ٍ 
 .دست يای یخ زدى ش رٍ بٌ دست گرفتو

 .زيرا خانَم چیٌ؟ باید بگی نانان-

 .لبخند ناتی زد ٍ انگار تَنستٌ بَدم یکو استرس رٍ تَی ٍجَدش ِبُکشو

ٌ ی نحرنیت، اٍل رضایت نداد ٍ - نانان کٌ زنگ زدن گفتن بابا اجازى بدى ٍاسٌ صیغ
 ...استرس افتاد بٌ جَنو. بعدش قبَل کرد

 .کنارش رٍی نبل نشستو ٍ دست ياش رٍ ريا نکردم، چشهکی بٌ رٍش زدم

 .استرس ٍاسٌ کیَان؟ آخٌ کیَان يو ترس دارى؟ داداشو بٌ اٍن نايی-

 .آرٍم خندید
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نی بینو از حاال خَايرشَير بازیت گل کردى؛ ٍلی راستش رٍ بخَای آرى از کیَان، نٌ -
 ...این کٌ ترس باشٌ يا، نٌ؛ ٍلی

نی تَنستو حالش رٍ بفًهو، حالی بَد کٌ خَدم داشتو بعد از اٍن يهٌ خیاالت ٍ 
ٌ ی عقد یٌ . رٍیابافِی قبل از عقد، اٍن لحظٌ سیاٍش رٍ نی خَاستو ٍ نهی خَاستو صیغ

چیزی بَد نحل تَپی کٌ دم تحَیل سال نی زدن، ير دٍ تَی یٌ لحظٌ آیندى رٍ عَض 
دستو کٌ بین دست ياش فشردى . نی کرد ٍ تاریخش بٌ رٍزترین تاریخ زندگیت نی شد

ٌ ی افکارم رٍ قایو کنو  .شد از فکر دراٍندم ٍ سعی کردم پشت لبخندم يه

ٌ ی این استرس يا نیرى-  .نگران نباش، نن يو دعا کن. قرآن کٌ بٌ دستت بدن يه

 .پلک ياش رٍ آرٍم باز ٍ بستٌ کرد

 .پر از حس خَبی خاطرى. نَقع خَندن صیغٌ پیشو بهَن-

بَدم؟ ٍاقعا نن؟ پس چرا برای اٍن کٌ باید خاطرى ی تلخ بَدم؟ پر از خاطرى يایی کٌ 
 .باید رٍش خاک ریخت ٍ فرانَشش کرد

 ٍلی باش، باشٌ؟... نی دٍنو اذیتی زیر نگاى يا ٍ. از اتاق نری يا -

ٌ ی خَد کیَان، سکَتو رٍ زٍد بٌ تحلیل ٍ تفسیر نشستٌ بَد ٍ البتٌ زدى بَد  تارا يو لنگ
ٌ ای زدم. بٌ يدف ٌ ش رٍ بی يَا بـ ـَس  .گَن

 .ٍاسٌ تبریک نیام کٌ آخرین نفر باشو، یکو يو اذیتتَن کنو-

ٌ ی تارا سرک کشید تَی  قبل از این کٌ اعتراض کنٌ در اتاق باز شد ٍ ترالن، خَاير کَچیک
 .اتاق

 .حاج آقا صالحی رسید-
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ترالن . تارا نگايش رٍ یٌ دٍر از نن بٌ ترالن گردش داد ٍ نی دٍنستو بٌ چی فکر نی کنٌ
 . يو کٌ فقط نحض خبر دادن اٍندى بَد در رٍ باز گذاشت ٍ رفت

 .کاش سیاٍش انشب نهی اٍند-

 .يهَن طَر کٌ بلند نی شدم دست رٍی شَنٌ تارا گذاشتو

نگٌ نیشٌ نًو ترین شب زندگی خَايرش نباشٌ؟ اٍنی . نٌ تاراجان، این حرف رٍ نزن-
 .کٌ نباید انشب نی بَد ننو کٌ نی بینی بٌ برکت ٍجَد شَير شها این جام

لفظ شَيری کٌ براش بٌ کار بردى بَدم بٌ نذاقش خَش اٍندى بَد؛ انا اخو پیشَنیش 
 .یٌ چیز دیگٌ نی گفت

 ....انا اٍن-

دٍبارى صَرتو رٍ خو . انگار ير چی بیشتر نی نَندم قرار بَد سر این رشتٌ درازتر بشٌ
 .کردم ٍ بَسیدنش، نذاشتو ادانٌ بدى

 .نن فعال برم بیرٍن عرٍس خانَم-

 .بعد شیطنتی بٌ تٌ صدام دادم ٍ سرم رٍ بٌ گَشش نزدیک تر کردم

ٌ يا عرٍس جَن-  ...داداشو رٍ ضهانت نهی کنو انشب. رژت خطرناک

نن يو تا جای انکان خندى م رٍ . يی بلندی از دينش در رفت ٍ يو زنان عقب کشید
چًار انگشتو رٍ براش تَی يَا بٌ . بی صدا کردم ٍ دٍ قدم عقب عقب ازش دٍر شدم

ٌ يای قرنزش بخندى یا چپ  نعنی بای بای تکَن دادم ٍ اٍن نهی دٍنست با اٍن گَن
ترجیح دادى بَدم تارا رٍ بٌ استرس قبلیش برگردٍنو تا این کٌ بٌ فکر . چپ نگايو کنٌ

 .بَد ٍ نبَد آدم يای دٍر ٍ برش باشٌ ٍ این کٌ کی نبَد، بًتر بَد
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*** 

 ...دٍشیزى ی نحترنٌ نکرنٌ-

چشو يام رٍ رٍی يو فشار دادم ٍ سعی کردم بٌ جای این ٍاژى يایی کٌ دٍبارى تَی 
سرم، ٍسط خاطرى يا اکَ نیشد؛ ذکر بگو ٍ دعا کنو ٍاسٌ خَشبختی بًترین برادر دنیا کٌ 

تَی يال . اسو يانَن تَ یٌ شناسنانٌ بٌ کارش نهی اٍند ٍ حرفش حرف بَد، برادر بَد
ٌ رٍی در اتاقی کٌ شدى بَد اتاق عقد ٌ زيرا يو ٍقتی نگايو رٍ دید . نشستٌ بَدم، رٍب خال

ِکل « بلٌ»زیاد اصرار نکرد بٌ این کٌ يهَن جا پای جابت، بین خانَم يا بایستو ٍ بعد از 
نی دٍنست با شادی کیَان از خَشی لبریزم؛ ٍلی ٍقتی بعضی حرف يا ٍ کاريا . بکشو

نیفتٌ رٍی تکرار، اٍن يو ينَز یٌ سال نشدى ٍ تیتر این جهالت تکراری برام پاٍرقی 
 .جدایی خَردى، رضایت داد يرجا آرٍنو بشینو

حاج آقا زیر لب دٍبارى صلَات فرستاد ٍ خَاست برای دٍنین بار صیغٌ رٍ بخَنٌ کٌ 
ٌ ی حَریا از نزدیکیو بلند شد حَریایی کٌ دختر ترالن بَد، بغل نانانش بَد . صدای گری

ٌ ای کٌ يیچی نهی فًهید، غر نی زد ٌ ی بچ  .ٍ نانانش کالفٌ از گری

 خَابت نیاد؟. آرٍم بگیر دیگٌ-

 .جَاب حَریا يو يهَن گریٌ بلند بَد

 .نی دٍنستو بعدًا کارم از جانب کیَان بدجَر نجازات دارى؛ انا بلند شدم

 ترالن خانَم؟-

ٌ ی حَاسش سهت اتاق عقد بَد ٍ طفلک شَيرش يو نبَد تا  نگايی بًو کرد؛ انا يه
 .بچٌ رٍ بٌ اٍن بسپرى ٍ بقیٌ يو گرفتار
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اگٌ نی خَاید حَریاجَن رٍ بٌ نن بدینش شها برید پیش تاراجَن، حتها دٍست دارید -
 .اٍن جا باشید

ٌ ی باباشٌ این نَقع نگًش دارى کٌ ٍاسٌ نن رفتٌ نانَریت-  .نٌ نهنَن، ٍظیف

. تَی صداش یٌ دلخَری بَد ٍ یکو سست بَد تشکرش ٍ نن دلو خَاست کهی بخندم
 .دست دراز کردم

 .بدینش بٌ نن، االن تارا بلٌ رٍ نیگٌ يا-

کهی سرش رٍ نرم تکَن داد ٍ حَریا رٍ يل داد تَی بغلو، انگار بٌ زٍر نگًش داشتٌ بَد 
نن يو کهی نتعجب از کارش، رفتنش رٍ نگاى کردم ٍ آبشار . ٍ قدم تند کرد سهت اتاق

جیغ حَریا بلندتر شد ٍ . طالیی نَياش کٌ از پشت شال لیهَییش بیرٍن ریختٌ بَد
ٌ ای از يال  قبل از این کٌ برای بار سَم صیغٌ جاری بشٌ نن کهی از اتاق دٍر شدم ٍ گَش
کٌ ِال نانند بَد ٍ دید نداشت سعی کردم حَریای بی قرار رٍ کٌ با نشت يای کَچَلَش 

 .بٌ رٍسری ٍ نانتَم چنگ نینداخت، آرٍم کنو

جَنو عزیزدلو؟ جَنو دخترم؟ خَابت نیاد، آرى؟ عرٍسک کَچَلَ خَابش گرفتٌ یا -
ٌ ست؟  خست

کو کو دست از گریٌ کشید ٍ چشو يای پرحَاسش رٍ بٌ نن داد کٌ داشتو با حرف يام 
ٌ ياش رٍ نی خریدم، شاید يو حرف دلش رٍ نی گفتو این بچٌ با بَدنش تَی . ناز گری

ٌ قدر برای نن خَب بَد  .يهچین شبی چ

ٌ ات سر رفتٌ؟ آرى خانَم قشنگ؟-  شاید يو حَصل
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ٌ م چسبَند ٍ حس  دستو رٍ کٌ رٍی نَياش کشیدم سرش رٍ بٌ قفسٌ سین
خَاب آلَدگیش، تَی بند بند ٍجَدش حس نی شد؛ نن يو يال کَچیک رٍ يی راى 

 .رفتو ٍ نَازشش کردم ٍ براش حرف زدم، نحل یٌ الالیی

ٌ جاش کردم سرش رٍ رٍی ساق دست چپو . ٍقتی سرش سنگینی کرد، تَی بغلو جاب
نعصَنیتش تَی خَاب، بیشتر بٌ . گذاشتو ٍ پاياش رٍ رٍی دست راستو انداختو

 .چشو نی اٍند

 حَریا چرا پیش شهاست؟-

نٌ ٍاقعا کشش نداشتو، این جا اٍن يو تَ این نَقعیت؛ تنًا شدن با سیاٍشی کٌ ٍاسٌ 
ٌ  بَدم  .نن جهع بٌ کار بردى بَد ٍ نن يو نباید ٍا نی دادم ٍ از تَ فرٍ ریخت

 .نذاشت جَاب بدم ٍ دست ياش رٍ جلَ آٍرد

ٌ ی نحرنیت تهَم شد، حاال حااليا فکر نکنو نانانش . حَریا رٍ بدید بٌ نن- صیغ
 .برید تبریک بگید تا آقای داناد با چشو غرى ياش نیَندى سراغو. سراغش بیاد

انگار از برخَرديای کیَان دلخَر بَد ٍ باز برای تالفی اٍندى بَد سهت نن؛ ٍگرنٌ حَریا 
زٍد بٌ خَدم اٍندم ٍ فقط تَنستو برای حفظ ظاير یٌ لنگٌ ابرٍم رٍ . رٍ چٌ بٌ اٍن

حَریا رٍ با احتیاط رٍی دست ياش گذاشتو ٍ اٍندم عقب بکشو کٌ انتداد . ياللی کنو
نگاى سیاٍش يو . رٍسریو بین دست يای نشت شدى حَریا، نن رٍ کهی بٌ جلَ کشَند

آرٍم پشت دست يای . زیادی داشت رٍم سنگینی نی کرد؛ انا دلو نیَند شالو رٍ بکشو
تپلش رٍ بَسیدم ٍ انگشت ياش رٍ باز کردم ٍ يهین کٌ شالو آزاد شد فرار رٍ بٌ قرار 

 .ترجیح دادم

*** 
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 .آرى آرى... فردا نیام دنبالت، نری يا تاراجَن... شها عزیز دلهی-

ٌ زيرا بٌ کیَان نَبایل بٌ دست نی خندیدم، ينَز یٌ ساعت يو نهی شد  نن ٍ خال
کتش رٍ فقط در آٍردى بَد ٍ با انگشتش چنگ نانند رٍی دٍشش نگٌ . برگشتٌ بَدیو

داشتٌ بَد، از این طرف بٌ اٍن طرف خَنٌ نی رفت ٍ با تارا حرف نی زد کٌ از ير دى 
ٌ  ش ُنٌ تاش یٌ جهلٌ نی شد ٍاسٌ قربَن صدقٌ رفتن  .کله

 .خب الاقل اٍن کتت رٍ بذار زنین نادر-

ٌ ی نحبت ٍاسٌ خالٌ زيرا تکَن داد ٍ تهام يَش ٍ حَاسش  کیَان نحال سری بٌ نشَن
خالٌ يو کٌ دید حرف گَش نهیدى، سری از رٍی تاسف . پی تارای اٍن طرف خط بَد

تکَن داد ٍ در حالی کٌ چادر نشکی تا شدى ش رٍ رٍی چادر رنگی کٌ انشب نحض 
 .شگَن با خَدش آٍردى بَد، نی ذاشت؛ رفت سهت اتاقش

خاطرى؟ نادر تَ يو پاشَ اٍن لباس يات رٍ عَض کن ٍ بخَاب، این طَر کٌ نن نی بینو -
 .این تا سحر يهَن طَر کت بٌ دست قرارى دل بدى ٍ قلَى بگیرى

ٌ م چشو ٍ ابرٍ اٍند ٍ بٌ گَشیش اشارى کرد کٌ یعنی  بلند بلند خندیدم کٌ کیَان ٍاس
 .یَاش تر

 :ایش کشیدى ای گفتو کٌ خَدش يو خندى ش گرفت ٍ گفت

 ...ای نن...  قربَنت برم بانَ. باشٌ عزیز دلو.... نٌ يیچی خاطرى ست-

ٌ دراز کش بَدم . باالخرى چشهش افتاد بٌ نن کٌ ينَز رٍی نبل، ٍارفتٌ ٍ تقریبا نیه
جهلٌ آخرش رٍ جهع ٍ جَر کرد ٍ نن بلندتر خندیدم کٌ کت خَشگل نشکیش پرت شد 

ٌ ی گَشیش گذاشت  .سهتو ٍ دستش رٍ رٍی دين
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تا چند دقیقٌ پیش . تَ چرا این جایی؟ بابا یکو فضای آزاد بٌ این داناد بدبخت بدین-
ٌ تَن ٍر دلو تَ اتاق نشستٌ بَدین، آخر يو نتَنستو از تٌ دل یٌ ناچش بکنو  .کٌ يه

ٌ زيرا نحکو پس گردن کیَان نشست  .دست خال

 .بی حیا یٌ ٍقت خجالت نکشی-

نن يو عهرًا خَدم رٍ جهع ٍ جَر نی کردم ٍ يهَن طَر شرٍع کردم بٌ خندیدن کٌ 
صدقٌ رفتنش کیَان راضی شد برى اتاق خَدش، بلکٌ بتَنٌ جهالت نحبت يیجدِى قربَن

 .رٍ بٌ تارا بگٌ

*** 

 .چند تقٌ با خو شدى ی انگشت اشارى م بٌ در اتاقش زدم کٌ صداش نزدیک شد

 .شبت بخیر... خَب بخَابی... باشٌ گلو-

نن از اٍن ٍقت يو لباس عَض کردى بَدم ٍ ! یعنی ينَز يو داشت با تارا حرف نی زد؟
يو کلی سر یخچال ٍاسٌ یٌ لیَان آب خَردن ٍقت گذرٍندى بَدم، تازى نسَاک يو زدى 

کیَان دينش خستٌ نشدى بَد یعنی؟ لب يام رٍ یٌ ننحنی برگشتٌ کردم کٌ . بَدم
با دیدنش نشد کٌ نراعات . دستگیرى ی در اتاقش رٍ بٌ پایین رفت ٍ در اتاقش باز شد

ٌ زيرا رٍ کٌ رفتٌ بَد بخَابٌ رٍ بکنو ٍ آن چنان زدم زیر خندى کٌ کیَان باالخرى  خال
 .چشو ياش رٍ از رٍی گَشیش برداشت ٍ بٌ نن نگاى کرد

 چیٌ؟ چتٌ تَ؟-

لب پایینو رٍ يی دندٍن دندٍن کردم ٍ کتش رٍ کٌ آٍردى بَدم بًش بدم، تَ یٌ دستو 
ٌ رٍش باال پایین کردمگرفتو ٍ انگشت اشارى  .ی دست راستو رٍ رٍب

ٌ ات نن رٍ کشتٌ آقای داناد -  .کاش تارا از پشت تلفن تَ رٍ نی  دید. قیاف
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کیَان يو سرش رٍ پایین کشید ٍ از اٍن یٌ لنگٌ جَرابی . این رٍ گفتو ٍ دٍبارى خندیدم
کٌ پاش بَد ٍ نصفٌ شلَار راحتی تَش، باال اٍند تا رسید بٌ لباس نردٍنٌ سفیدش کٌ 

 .فقط یٌ دٍنٌ دکهٌ رٍ شکهش بستٌ بَد

 .سعی نی کرد نخندى ٍ نهی شد

فقط ! بیچارى لباس يام، فقط بین رفتن ٍ نرفتن نَندن. خبٌ خبٌ، تَ يو نخند ببینو -
 چرا شلَار راحتیو رٍ دادم تَش؟! نَندم اٍن لنگٌ جَراب چی نیگٌ این ٍسط

ٌ ام باال رفت آستینو رٍ کشید . این رٍ گفت ٍ باز نتفکر بٌ جَرابش نگاى کرد، نن يو قًق
 .ٍ نن تقریبا پرت شدم تَی اتاقش

 .يیش بابا، االن نانان بیدار نیشٌ -

 .بٌ ير زحهتی بَد خندى ام رٍ جهع ٍ جَر کردم ٍ کتش رٍ سهتش گرفتو

 .کتت رٍ آٍردى بَدم -

 .فکر کردم نحض تهاشای دیدنی يا اٍندى بَدی ٍ خندیدن! جدًا؟! اِ  -

 .قبل از این کٌ دٍبارى صدام بلند بشٌ خَدم رٍ کنترل کردم

 .الحق يو کٌ دیدنی بَدی، کاش یٌ عکس نی گرفتو ٍاسٌ تارا -

ٌ ی جَرابش رٍ از پاش بیرٍن کشید  .خو شد ٍ يهَن طَر ایستادى لنگ

 .الزم نکردى، يهین تَ دٍساعت بًو نی خندیدی بسٌ -

ٌ ی لبو رٍ بین دندٍن يام گرفتو  .گَش

 ناراحت شدی؟ -
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ٌ ی جدیش، نیشش کش اٍند  .یک دفعٌ رٍی قیاف

 !کی؟ نن؟ نٌ بابا؛ ٍلی خدایی عجب تیپی زدى بَدم -

با خندى چَب لباسی کٌ رٍی تختش افتادى بَد رٍ برداشتو ٍ کتش رٍ نرتب رٍش 
 .انداختو

 شلَارش کَ؟ -

 .نتفکر سرش رٍ خارٍند ٍ گَشٌ گَشٌ اتاق رٍ نگاى کرد

 .آيا اٍن جاست... يهین جايا بَد. نهی دٍنو -

شلَارش يهَن طَر کٌ درآٍردى بَد، کنار کهد لباسش . بٌ سهتی کٌ اشارى کرد نگاى کردم
سرم رٍ تکَنی دادم ٍ رفتو سهت شلَارش ٍ نرتب تا زدنش ٍ اٍن رٍ يو تَی . بَد

چَب لباسی جا دادم ٍ چرخیدم سهت کیَانی کٌ با یٌ لبخند نات کاريام رٍ نگاى 
 .نی کرد

 .اجازى يست بذارنش کهدت -

 این االن اجازى نی خَاست؟ -

شاید چیزی اٍن تَ باشٌ کٌ شخصیٌ، پس نلزم بٌ . باز کردن دِر کهِد شخصی نی خَاد -
 !اجازى ست

ٌ يای پام باال کشیدم باالخرى . در کهدش رٍ باز کردم ٍ کهی خَدم رٍ رٍی سر پنج
 .تَنستو آٍیزش کنو

 .فکر خَبیٌ! یعنی نحال تارا رٍ اٍن تَ نگٌ دارم! عجب حرفی زدی يا -

 .چشو يای گردم رٍ سهتش چرخَندم کٌ نتفکر بٌ َفِکش دست نی کشید
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شب يا نیارنش این جا ... قشنگو تَ کهدم جا نیشٌ... نظرت چیٌ؟ تارا کانال شخصیٌ -
 ...قشنگ. تَ کهد قایهش کنو پَل تلفن يو نهیدم

 !بسٌ دیگٌ... ٍاقعا کٌ! کیَان -

 .سرخَش خندید ٍ رٍی تختش نشست ٍ بٌ تشکش ضربٌ زد

 .اگٌ خَابت نهیاد بیا اینجا بشین -

 نن کٌ نٌ؛ ٍلی تَ خَدت خستٌ نیستی؟ -

 :جای جَابو زیر لبی خَند

 جز نقش تَ در نظر نیاند نا را -

 جز کَی تَ ريگذر نیاند نا را

 خَاب ارچٌ خَش آند يهٌ را در عًدت

 حقا کٌ بٌ چشو در نیاند نا را

دیگٌ جای نَبایلو خالی بَد صدات رٍ ضبط کنو . حافظ ٍ شعر ٍ بی خَابِی یارٍ!بٌ بٌ -
 !بفرستو ٍاسٌ یار ببینٌ انشب چشو يای عاشقش خَاب ندارى

با خندى ی آرٍنی دستش جلَ اٍند ٍ خَاست بینیو رٍ با دٍ انگشتش بکشٌ کٌ بٌ نَقع 
 .سرم رٍ عقب کشیدم ٍ کیَان بٌ خَدش اٍند

 .تقصیر خَدت بَد شیطَنی کردی. ببخشید ببخشید -

 :از کنارش بلند شدم ٍ با شیطنت گفتو

 .انشب تَ خطرناکی نن برم -
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 :دٍبارى سرخَش خندید ٍ گفت

 !نی دٍنو کٌ يستی. خاطرى اگٌ تَ يو بی خَابی، نرٍ -

 :دٍبارى سر جام نشستو ٍ این بار نن گفتو

 .چیزی نگفت ٍ بگذشت... گفتو غو تَدارم -

 !گفتا غهت سرآید... یارم گذشت ٍ یارت...حافظ خَشا بٌ حالت

سعی کردم اختیار اشک يایی کٌ از سر شب کنترلشَن کردم، ينَز تحت کنترلو باشٌ ٍ 
یٌ قطرى از پًنای صَرتو سر خَرد ٍ کیَان نگايش با اٍن اشک کشیدى شد . نشد

 .پایین

 .انشب بٌ خاطر نن خیلی اذیت شدی، نتاسفو -

ٌ ی اٍن قطرى يای براق يو بٌ ریزش  سریع دست کشیدم رٍی چشو يام تا نبادا بقی
 .بیفتن

نن باید ازت نهنَن باشو کٌ بًو اجازى دادی شریک شادیت ! نٌ کیَان این چٌ حرفیٌ؟ -
 .باشو

 .غلظت اخهش رٍ بٌ رخو کشید کٌ نصفٌ نیهٌ خندیدم

ٌ م یٌ دنیاست. نی دٍنو - تَ ببخش کٌ قشنگترین شب . نی دٍنو برادری ٍ برادریت ٍاس
 !زندگیت بٌ خاطر نن کلی حرص زدی

 :انگار چیزی یادش افتادى باشٌ یًَ گفت

 !االن یادم اٍند، اٍن جهلٌ چی بَد گفتی؟ نهنَنو يهچنین. ٍایستا ٍایستا ببینو -

 .بٌ ادایی کٌ با کج کردن دينش از نن درنی آٍرد خندیدم کٌ دٍبارى اخو کرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

240 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

 .يی نهی خَام چیزی بگو... استغفرال. کَفت نخند ببینو -

 !حرص نزن نن کٌ گفتو ببخشید -

ٌ يا جهع کردم کٌ عَض دل رحو شدن  خَدم رٍ زدم بٌ نظلَنیت ٍ لب يام رٍ نحل بچ
 .یٌ چشو غرى تَپ نًهَنو کرد

 اٍن ٍقت رٍ ببخشو، نَقع خَندن صیغٌ چی؟. خرنهیشو خاطرى -

 تَ نن رٍ از کجا دیدی؟ -

 .چشو يام گرد بَد ٍ کیَان يو راى براى بًو چشو غرى نی رفت

از اٍنجا کٌ تنًا فردی کٌ تَ اتاق نبَد جنابعالی بَدی ٍ بعد از تبریک شها، اٍن آقا  -
 !دقیقا از يهَن جایی کٌ شها اٍندی، اٍند

دٍ دستو رٍ بٌ يو گرى کردم ٍ . اٍى اٍى، انگار انشب حَاس کیَان زیادی جهع نن بَدى
 .جلَی صَرتش گرفتو

نن اصال رفتٌ بَدم حَریای ترالن رٍ . خب بچٌ گـ ـناى داشت. ببخشید نن شرنندى -
 .بخَابَنو

 بچٌ گـ ـناى داشت نن نٌ؟ اصال خَِد بچٌ نگٌ ننٌ نداشت؟ -

ٌ ی بچٌ نی خَاست پیش خَايرش باشٌ! تَ کٌ عزیز دلهی -  .نن

 بايات حرف يو زد؟! خاطرى اٍنی کٌ فکر نی کنی ننو، دقیقا خَِد خَدتی -

 .نگايو رٍ دادم بٌ نیز کانپیَترش کٌ جلَی تختش بَد، تا چشو تَ چشو نباشیو

 .ايَم -
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 .خَدت نی دٍنی چی کار کردی کٌ جَاب يات نلیحانٌ شدى. ايَم ٍ درد -

 .لبو داشت کش نی اٍند ٍ نن سعی نی کردم نگًش دارم

. باٍر کن چیز خاصی نگفت، فقط اٍند حَریا رٍ گرفت ٍ گفت صیغٌ تهَم شدى يهین -
 !ببخشید دیگٌ

خندى ی بلندش . باز يو پر غراب نگايو کرد ٍ نن چشو يام رٍ نل نل کردم ٍ پلک زدم
 .تَی اتاق پیچید ٍ بالشت رٍی تختش رٍ نحکو کَبید تَی سرم

حاال يو پاشَ برٍ . باشٌ بخشیدم؛ ٍلی بار آخرت باشٌ باياش يو کالم نیشی يا -
 .پاشَ... بخَاب

 :خندٍن بلند شدم ٍ نزدیک در کٌ رسیدم گفتو

 پس یار ٍ بی خَابی چی شد؟ يهَن نیو ساعت بَد فقط؟ -

ٌ اش رٍ چشو يام رٍ نی بندم کٌ تَ خَاب ببینهش، این باباش کٌ نهی ذارى تا  - آرى بقی
 !رٍز عرٍسی آدنی ببینهش

 :نیَن خندى گفتو

 .خَابت پر از تاراجَنی. باشٌ شب بخیر -

 .ساق دستش رٍ رٍی چشو ياش گذاشت، لب ياش نی خندید

 .فقط سر رايت اٍن کلید برق يو بزن، چراغ خانَش بشٌ. شب تَ يو بخیر -

 .چشو آقا شها انر بفرنایید -
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رايی اتاق خَدم . کلید برق رٍ کٌ زدم از اتاق بیرٍن اٍندم ٍ در رٍ پشت سرم بستو
با نرٍر خاطرى يای ! شدم، نی دٍنستو انشب بی خَاِب این خَنٌ ننو با يزار فکر ٍ خیال

 .کٌ از انشب بٌ جا نَندى

*** 

 این يهٌ گفت، تارا نری، خَدم نیام نیام، پس کَش؟ -

 .دست پشت تارا گذاشتو ٍ يلش دادم تَی خَنٌ

 عرٍس يو این قدر شاکی؟ -

 خاطرى باٍرکن از يشت صبح ننتظرشو، االن ساعت چندى؟ -

 .زٍدتر از تارا ٍارد يال شدم ٍ ساعت دایرى ای رٍی دیَار رٍ نگاى کردم

 !بیست دقیقٌ بٌ دى -

 خب تَ بگَ حق دارم شاکی باشو یا نٌ؟ -

 .يهین طَر کٌ نی خندیدم دستش رٍ گرفتو ٍ کشیدنش بیاد تَی يال تا در رٍ ببندم

 .نخیرم چٌ حقی؟ در تهام زندگی حق يهیشٌ یٌ طرفٌ بٌ جانب داداشهٌ -

 .یٌ چپ چپ نگايو کرد

ٌ يا این جا نیام. بذار برسو بعد خَايرشَير بشَ! خب تَ يو -  .نحال دفعٌ اٍله

ٌ اش رٍ بَسیدم  .چَن قدش از نن بلندتر بَد کهی رٍی پايام بلند شدم ٍ گَن

 .خیلی يو خَش اٍندی. شَخی کردم کٌ یکو آتیشت بخَابٌ. دلخَر نشَ -

 .بعد يو صدام رٍ بلند کردم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

243 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

نیگٌ این . خالٌ جَن کجایین؟ عرٍس خانَنتَن اٍندى؛ البتٌ با تَپ ُپر... خالٌ زيرا -
 .پسر بدقَل چیٌ انداختین بٌ نن، نی خَایو پسش بدیو

 .آرنج تارا رفت تَی پًلَم

 !حرف تَ دينو نذار، نن کی این رٍ گفتو؟ -

 .قبل از این کٌ نن بتَنو بًش اعتراض کنو، خالٌ زيرا خندٍن از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍند

 چرا نهیای تَ؟. ای ٍای نادر جان تارا تَیی؟ خیلی خَش اٍندی عزیزم -

 !زیر لفظی نی خَاد خالٌ جَن، نکٌ بار اٍلشٌ -

تا نن این رٍ گفتو باز آرنجش رفت تَی پًلَم ٍ بی تَجٌ بٌ آخ نن جلَ رفت ٍ با خالٌ 
ٌ ی نحرنیت نٌ تنًا با کیَان . زيرای خندٍن رٍبَسی کرد انگار بعد از خَندن اٍن صیغ

بلکٌ با تهام ايالی این خَنٌ نحرم تر شدى بَد ٍ ِنًريای دلهَن بٌ يو بیشتر کٌ از 
 .يهین رٍز اٍلی باب شَخی رٍ با يو باز کردیو

انان از این . خیلی خَش اٍندی دخترم، برٍ بشین تا نن برم برات اسپند دٍد کنو -
 کیَاِن بدقَل، انرٍز قراِر آزنایشگاى داشتین نٌ؟

زنگ يو زدم جَاب نداد، نگران شدم، اینٌ کٌ نزاحو . ير چی ننتظرش شدم نیَند. آرى -
 .شها شدم

ٌ ی خَدتٌ. این چٌ حرفیٌ عزیزم - ٍقت ٍ بی ٍقت بری بیای . از حاال بٌ بعد این جا خَن
 .خاطرى دخترم ببین این کیَان کجاست. يو این حرف رٍ نباید بگی

 ! خَابٌ ينَز -

 :خالٌ زيرا ٍ تارا با يو ٍ یًَ گفتن
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 !خَابٌ -

 .خندى ی ریزم رٍ جهع کردم

داداشو تا صبح خَاب بٌ چشهش نیَند، شاعر شدى بَد از . خب حاال بیدارش نکنین -
 .فراِق یار

ٌ ياش نی لرزید ٍ نن پشت چشو ٍاسٌ تارا نازک کردم ٍ دستو  خالٌ زيرا از خندى شَن
 .رٍ تَی يَا تاب دادم

دیر شدى ! کار داشتی کٌ داری. ببین تاراجَن نا این قدرا يو عرٍس سحرخیز نهی خَایو -
 .باید بذاری خَاب داداشو تکهیل بشٌ! کٌ شدى

قبل از این کٌ تارا بتَنٌ بًو چپ چپ نگايش رٍ کانل کنٌ؛ لنگٌ دنپایی ابری خالٌ زيرا 
اٍند سهتو ٍ نن نهی دٍنستو بخندم یا نتعجب باشو از این يهٌ صهیهیت یًَیی بٌ 

 .دست آندى

 .بیدارش کن بیاد دخترم ننتظرى. برٍ ببینو بچٌ پرٍ -

 .چشو يام رٍ صاف ٍ صَف کردم

 نَ کٌ اٍند بٌ بازار کًنٌ نیشٌ دل آزار؟! خالٌ زيرا -

 .حاال نَبت تارا بَد بخندى ٍ ٍاسٌ نن ابرٍ باال پایین کنٌ. بعد يو بٌ خَدم اشارى کردم

نن ! تَ دخترنی نادر، تارا يو دخترنٌ؛ ٍلی ٍقتی تَ اسهت خَايرشَيرى دیگٌ  ای آی -
 .پشت تارا درنیام

 .تارا يو انگار خیلی قندسابی دلش رٍ بٌ راى بَد کٌ دست دٍر کهر خالٌ زيرا انداخت

 .آخ نن فدات بشو نانان -
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 .خالٌ زيرا يو پیشَنیش رٍ بَسید

 .خدا نکنٌ گلو -

قَل نهیدم بیدارش . تا شها يندٍنٌ بٌ يو قرض نیدین نن برم سرٍقت داداشو -
 .کنو يا

 .تارا زیِر لب حسَدی بٌ نن گفت کٌ جَابش رٍ با یٌ لبخند نًربَن دادم

 .اصال خَدت پاشَ بیا با يو بریو -

 نن؟ -

 .بیا دیگٌ! نٌ پس نن؟ -

ٌ اش رٍ فشار داد  .بٌ خالٌ زيرا نگاى کرد کٌ خالٌ شَن

برٍ . برٍ عزیزم، پسرنَن رٍ دیگٌ بًت انداختیو دٍ صفت نبارکش يو رٍز اٍلی رٍ شد -
 .خَدت یٌ جیغ بنفش سرش بزن بلکٌ حساب کار دستش بیاد

 .این بار ير سٌ خندیدیو ٍ تارا بلند شد ٍ اٍند سهتو

 :دستو رٍ رٍی بینیو گذاشتو ٍ آرٍم در اتاق کیَان رٍ باز کردم ٍ رٍ بٌ تارا گفتو

 .اٍل تَ برٍ -

 :یَاش گفت

 چرا؟ -

 .دست بٌ کهرم زدم ٍ طلبکار نگايش کردم

 !چَن جنابعالی نحرنی نن نٌ -
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 نگٌ لـ ـختـ نی خَابٌ؟ -

 .چٌ نی دٍنو ٍاال، دیشب کٌ نن رفتو تیشرت تنش بَد، االن رٍ نهی دٍنو -

 یعنی االن نن برم تَ؟ -

 .شاکی نگاش کردم

 .نٌ بذار فردا برٍ -

بعد يو يلش دادم کٌ نحکو خَرد بٌ در ٍ یٌ چشو غرى بًو رفت، نن يو دندٍن يای 
 .تازى نسَاک شدى ام رٍ نشَنش دادم

 خب حاال نن يو بیام تَ؟ -

 تَ يو نی خَای بیای؟ -

 .گردنو ٍ کج کردم تا صَرتش ٍ کٌ رٍ بٌ کیَان بَد، بٌ نن بدى

 ! نی خَای نزاحهو برم؟ نٌ بٌ اٍلت نٌ بٌ االنت -

 .بی صدا خندید

 !نظلَم. آخی قربَنش چٌ راحت خَابیدى -

 .نظلَم؟ تَ کٌ تا دى دقیقٌ پیش ِدشنٌ برداشتٌ بَدی ٍ بٌ خَنش تشنٌ بَدی -

 .انگار عادتش بَد. باز آرنجش رٍ زد تَی پًلَم

 .خَابٌ بیدار نیشٌ.ساکت ببینو -

 ببینو یااهلل يست نن يو بیام تَ؟. بیا برٍ ببینو خَابٌ کٌ خَابٌ، باید پاشٌ -

 یعنی چی؟ -
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 :نگايش بدجَر با کیَان رفتٌ بَد ٍ نن با بدجنسی گفتو

 یعنی اینکٌ شها صحنٌ نحبت يیجدى دیدی کٌ این طَر رٍح ٍ رٍانت رفتٌ؟ -

 .چنان تٌ آرنجش اٍند تَی پًلَم کٌ آخو ٍاقعی بَد

 .خجالت بکش، یعنی چی؟ شَيرم لباس تنشٌ -

 .خدا نکشٌ این شَيرت رٍ کٌ سر بیدار کردنش نن دارم پًلَم رٍ از دست نیدم -

 .لبخند کش داری زد

 درد گرفت ٍاقعا؟ -

 .نٌ قربَنت خیلی نَازشگَنٌ بَد -

کیَان بی خیال با اٍن يهٌ سرٍ . شرٍع کرد بٌ خندیدن کٌ خَدم رٍ از کنارش رد کردم
 .صدای نا رٍی تختش بٌ شکو خَابیدى بَد

ٌ ی بارزش شَيرتَئٌ -  .دنیا رٍ آب ببرى آقا رٍ خَاب نیبرى؛ نهَن

 .ای نن دٍرش بگردم -

 .چپ چپ نگايش کردم

 .نیری بیدارش کنی یا برم بٌ شیَى ی خَدم بیدارش کنو -

 شیَى ی تَ چطَریٌ؟ -

ٌ ست، فقط با بالشت ٍ یٌ جیغ بنفش -  .ندل تَ نَازشگَن

 .اخو بٌ يو پیچَند

 بیخَد کنی، تَ خَاب یٌ چیزیش بشٌ نن چی کار کنو؟ -
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 !اٍف بابا تارا دق دادی نن رٍ، پس بیا برٍ بیدارش کن -

 .دٍبارى نگايی بٌ کیَان انداخت ٍ دستش رٍ گذاشت رٍی قلبش

 .نٌ دلو نهیاد، حاال کٌ آزنایشگاى دیر شدى بذاریو بخَابٌ -

ٌ ی يهین -  .نخَاستو خَدم بیدارش نی کنو. الحق کٌ زن ٍ شَيری لنگ

تارا بلند گفت نٌ ٍ کیَان خَدش رٍ . يهین کٌ بالشت پایین پای کیَان رٍ برداشتو
 .عقب کشید

 .آی آی چٌ خبرى؟یکو نًر ٍ عطَفت از خانَنو یاد بگیر -

 .بالشت ٍ دست يای تارا برای گرفتنش ينَز تَی يَا نَندى بَد ٍ نا با يو گفتیو

 بیدار بَدی؟ -

ٌ يا لب ياش رٍ ٍچید  .نحل بچ

 لَ رفتو یعنی؟ -

 :چشو يام رٍ باریک کردم کٌ گفت

 !با اٍن يهٌ داد ٍ بی دادی کٌ شها راى انداختین نگٌ نی شد نن بخَابو -

بفرنایید خَدتَن رٍ بٌ خَاب زدى بَدین کٌ از این سرٍصدا کٌ نصف بیشترش قربَن  -
ٌ يای خانَنتَن بَد، لذت ببرین  .صدق

 .یٌ چشهک بٌ تارای سر بٌ زیر زد

 .اصال تَ چرا اٍندی؟ در اتاق رٍ کٌ نشَنش دادی نی رفتی دیگٌ. دیگٌ دیگٌ -

 .تارا زیر لبی نی خندید کٌ بالشت رٍ پرت کردم سهت کیَان
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بفرنایید نن نیرم، تَ يو کٌ دست بٌ . ٍاٍیال رٍ کٌ نیست سنگ پا رٍ يو رد کردى -
 .بازیگریت خَبٌ دٍبارى بخَاب

 :بعد رٍ بٌ تارا گفتو

 .تَ يو دٍتا ناچش کن نحل این کٌ از دیشب رٍ دلش نَندى -

تارا یٌ جیغ خَشگل سرم کشید ٍ کیَان بالشت رٍ پرت کرد سهتو کٌ سریع بیرٍن 
 .دٍیدم ٍ گرٍنپ بالشت کٌ بٌ در بستٌ خَرد رٍ شنیدم

*** 

 ...یا نقلب القلَب ٍ االبصار

! فکر نی کردم انسال این دعا رٍ کنار سیاٍش گَش نی کنو ٍ انگاری قسهت نبَد
 !چشو يام رٍ بستو ٍ اٍلین قطرى اشک

 ...یا ندبر اللیل ٍ النًار

ٌ يا، برگشتٌ بَدم  باز يو انسال برای تحَیل، برای شنیدن اٍن غَغای تیک تاک جانی
ٌ ی اٍلو؛ ٍلی حال دلو خَب بَد  !نهنَنو خدا. خَن

 ...یا نحَل الحَل ٍ االحَال

خدایا حال دل يهٌ بعد این جانیٌ . قطرى يا داشت اٍلین بارٍن بًاری چشو يام نی شد
 !کٌ رايیهَن نی کنی بٌ یک سال دیگٌ خَب باشٌ

 !حَل حالنا الی احسن الحال
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پلک يام رٍ فشردم ٍ نحل يهیشٌ این جانیٌ آخر دلو لرزید ٍ صدای جیغ ٍ دست بلند 
انرٍز خالٌ زيرا شیفت خیریٌ بَد ٍ نن يو يهرايش . بازار ناچ ٍ بـ ـَسٌ براى شد. شد

ٌ اش خزیدم. شدى بَدم  .اٍل از يهٌ يو تَی آغَش نادران

 .سال نَتَن نبارک -

 !پیشَنیو رٍ بَسید، چشو ياش باز يو بارٍن داشت نحل ير سالٌ

 .ان شاءاهلل کٌ این سال برات پر از خَشی باشٌ. سال نَ تَ يو نبارک -

 :تَی آغَشش فشردى شدم کٌ دٍبارى گفت

 .غو نبینو تَی چشو يات دیگٌ دخترکو -

 .با این کٌ دلو نهی اٍند انا با اعتراِض کیهیا خَدم رٍ عقب کشیدم

 .ِد بسٌ، دل ٍ قلَى گرفتن رٍ تهَم کن بذار دٍ تا ناچ يو بٌ نا برسٌ -

 .خب تَ يو بفرنا -

 .نن کٌ دٍر شدم دست ياش دٍر گردن خالٌ زيرا حلقٌ شد

 .ٍای خالٌ خالٌ عیدت نبارک، عیدی نن کَ؟ اٍل عیدی -

نی دٍنست این شَخی يا از . خالٌ زيرا يو نحکو کیهیا رٍ تَی نًربَنی بغلش گو کرد
صبِر بی اندازى ی کیهیاست ٍ داغی کٌ رٍ دلش ُنًر خَرد؛ بعد از اعدام نانان ٍ باباش 

 .پاک شدنی نیست

 بیشتر نی خَای ٍرٍجک؟. عیدی کٌ دادم -

ٌ نَن رفتو ٍ حسابی با  دیگٌ دقت نکردم عیدی دیگٌ چی نی خَاد ٍ تَ جهع دخترٍن
کلی بغل ٍ ناچ ٍ بـ ـَسٌ عید رٍ بٌ کانهَن شیرین کردیو تا جای خالی اٍن يایی کٌ 
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ٌ ی نا نی دٍنستیو این جای خالی بیشتر از این يا  نبَدن زیاد بٌ چشو نیاد؛ ٍلی يه
 .نا کَر بَدن رٍ یاد گرفتٌ بَدیو. چشهگیرى

 !خب خب حاال ٍقِت شیرینی عیدى -

 :زيرا این رٍ گفت ٍ نن ٍ پریا با يو گفتیو

 !يَرا -

 :کیهیا يو چیپس ٍ پفک يا رٍ از زیر تخت بیرٍن کشید ٍ شیرین گفت

 !دٍستان عزیز حهلٌ -

 .ير کی یٌ چیپس ٍ پفک قاپید ٍ شرٍع کرد بٌ باز کردنش

 :سارا

آخٌ پفک يو ! خدایی نا يو چشو بازار رٍ کَر نی کنیو با این شیرینی خریدنهَن -
 .نیشٌ شیرینی اٍل عید

 .کیهیا انگشت يای پفکیش رٍ رٍی زبَنش نی کشید

 .تَ بٌ نیت شیرینی بخَرش نی بینی خیلی يو خَبٌ -

 .پریا زیر گَشو خرچ خرچ چیپسش رٍ درآٍرد

 .پری درست بخَر -

 !ای بابا گیر ندى دیگٌ، حال چیپس خَردن بٌ اینٌ کٌ صدای نَن خشک بدى -

 .زيرا يو حرفش ٍ رٍی يَا قاپید

 !آخ گفتی جای ناستش خالیٌ -
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 .کیهیا داشت دیگٌ انگشت ياش رٍ جای پفک نی خَرد

 .دیرٍز یٌ چند تا ناست کَچَلَ تَ یخچال دیدم -

 .سارا از جاش پرید

 .نن نیرم ببینو اگٌ بَد نیارم -

ٌ ی تخت فلزی گذاشتو  .رٍی زنین بیشتر خزیدم ٍ سرم رٍ لب

ٌ تَن يو دلتَن ٍاسٌ یٌ ناست نیرى -  !چٌ يه

ٌ ی نن بَد رٍ برداشت  .پریا چیپس بزرگی کٌ تَی بست

 .نکٌ خَدت نهی خَری -

ٌ دار بٌ چیپس بزرگو کٌ تَ دين پریا لٌ نی شد نگاى کردم  .غص

 !چرا نی خَرم، بٌ شرط این کٌ تَ تا اٍندن سارا برام چیپس بذاری -

 .چشهکی زد

 .گدا نباش، داشت بًو چشهک نی زد -

 .زيرا کف پاش رٍ بٌ پايای دراز شدى ام زد

 .درست بشین بابا، لباس عیدات چرٍک نیفتٌ -

. انسال يو عیدِی يهٌ نا از خالٌ زيرا، لباس يای تنهَن بَد. خَدم رٍ صاف باال کشیدم
. برانَن یٌ نانتَ کتی بٌ ير رنگی کٌ خَدنَن نی خَاستیو، دٍختٌ بَد با شلَار نشکی

. رٍز اٍل عیدی، يیچ کدٍم نَن قراِر عید دیدنی نداشتیو؛ انا لباس نَ نی پَشیدم
يیچ ٍقت يو پز لباس يانَن رٍ بٌ این یکی ٍ اٍن یکی نهی دادیو کٌ رنگ ٍ طرح لباس 
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ٌ قدر بًت نیاد"جهالتهَن بعد از پَشیدن یک جهلٌ بَد ! نن بًترى چٌ . ٍای چ
ٌ ای ! خانَادى بَدیو تَ یٌ جهع دخترٍنٌ. يو دل بَدیو ٍاسٌ دل يو دیگٌ!" باسلیق

ٌ يَلٌ بَد ٌ ی خَدنَن ير سال یٌ يل رٍز دٍم عید دیگٌ . شیرینی اٍل عیدنَنو بٌ سلیق
رٍزيانَن نی شد يهَن دٍر تکرار؛ نگر این کٌ قراِر یک سفر . برانَن نَرٍز تهَم شدى بَد

ٌ ی سال با خاطراتش نَرٍز برگزار نی  کردیو  !گذاشتٌ نی شد ٍ اٍنَقت يه

اگٌ خَاب پادشاى يفتو رفتی کٌ يیچی؛ ٍلی ناست يا رٍ سارا آٍرد، االن يو يهٌ  -
 .چشو نَن بٌ چیپس دست تَئٌ

با حرف پریا بٌ خَدم اٍندم ٍ قبل از این کٌ دستش برى تَی چیپسو اٍن رٍ سفت 
 .چسبیدم

 !دست زدی نزدیا -

ٌ ی آبی چیپس نهکیو رٍ پارى کردم ٍ گذاشتو کنار ظرف يای  نظلَم نگايو کرد کٌ پَست
 .کَچیک ناست

 .بیا بابا، يهٌ با يو نی خَریهش -

 .دست کیهیا تَ کهرم فرٍد اٍند

 .اشک تَ چشو يام جهع شد. بابا فردین -

 !صدای خندى ی بلندم بین خندى ی بقیٌ گو شد ٍ چٌ تحَیل خَبی بَد انسال

ٌ يا انسال گهَنو قرارى ببرنهَن شهال -  !بچ

 .يهٌ چپ چپ برگشتیو سهت پریا

 باز فالگَش ایستادى بَدی؟ -
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 .از خندى يای خرکنندى تحَیلهَن داد

 .بابا چند بار بگو این ُشنَديا کانال اتفاقیٌ -

 .شیرین یکی زد تَی سر پریا

 .تَ کٌ راست نیگی -

 .حاال نی خَاین بشنَین یا خبريام رٍ ٍاسٌ خَدم نگٌ دارم. نعلَنٌ کٌ نیگو -

 :يهٌ نشتاق نگايش کردن کٌ گفت

 !چیٌ فالگَشی بد بَد کٌ؟ -

ٌ ی پًلَی پریا کرد  .زيرا چَن قدش بلند بَد این بار انگشت يای پاش رٍ حَال

 .چٌ نازی يو نیاد! بگَ دیگٌ -

 ...اتفاقی يا، تکرار کنو کٌ تَ سرتَن برى -

ٌ جهعی بًهَن رفت ٍ گفت  :بعد يو یٌ چشو غرى دست

این جَری . دیرٍز خالٌ نریو بٌ یکی نی گفت برنانٌ چیدن دى رٍز آیندى ببرنهَن شهال -
 .کٌ بَش نیاد گهَنو جدی يو بَد

ٌ ای کشیدن ٍ شیرین رٍ بٌ نن گفت  :يهٌ با يو جیغ خف

 !خاطرى تَ احیانا اتفاقی نشنیدی کٌ تَ ٍ خالٌ زيرا يو با نا نیاین؟ -

 :پنچرشدى گفتو

ٌ ی آیندى عرٍسی کیَانٌ. نٌ -  !فکر نکنو؛ چَن يفت

ٌ شَن رٍ بٌ گردی رفت کٌ زيرا گفت  :چشو يای يه
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 !چٌ آتیش پسر خالٌ زيرا تندى! بٌ این سرعت؟ -

 .خندى ام رٍ جهع ٍ جَر کردم

عقیدى ای بٌ دٍران . نٌ بابا رسو خانَادى ی عرٍس اینٌ کٌ عقد ٍ عرٍسی با يو باشٌ -
 !البتٌ ٍاسٌ سن ٍ سال کیَان يو بًترى، سی ٍ پنج سالشٌ دیگٌ. عقد ندارن

 :سارا کٌ تَی فکر بَد گفت

 .دقیقا نحل خانَادى ی شَير تَ کٌ عقد ٍ عرٍسیت رٍ با يو گرفتن -

ٌ ی اعتراض اسهش رٍ صدا زدن کٌ لب ياش رٍ کشید تَی  يهٌ یک صدا بٌ نشَن
 .دينش ٍشرنندى نگايو کرد

 .بی خیال سارا جَن، نًو نیست -

 حاال تَ این شلَغی کٌ يهٌ عرٍسی دارن چطَری تاالر گیر آٍردن؟ -

ٌ ای بشٌ  .این رٍ شیها پرسید تا جَ سنگین بینهَن جانی

قرار . تاالر کٌ نیست؛ یعنی عهرا با این سرعت، اٍن يو تَ ایام عید تاالر پیدا نی کردن -
 .شد تَی باغ عهَی بزرگ عرٍس، جلسٌ رٍ برگزار کنن

 .کیهیا یک تای ابرٍش رٍ نتفکرانٌ جهع کرد

ٌ يا غلط نکنو این سفر رٍ خالٌ نریو چیدى باز دل خالٌ زيرا نرم نشٌ نايا رٍ يو  - بچ
 .یٌ جَرایی نی خَاد کال نباشیو. ٍردارى ببرى عرٍسی

ٌ يا بَد پنچر بشن  !بعید يو نبَد ٍاقعا. این بار نَبت بچ

*** 
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 یعنی شها نهیاین؟ تنًا برم؟ -

خالٌ زيرا بعد از کلی کلنجار تَنستٌ بَد دختر کَچَلَیی کٌ سٌ سال داشت ٍ تازى اینجا 
 .چقدر این بچٌ بی قرار بَد ٍ حق يو داشت. اٍندى بَد رٍ بخَابَنٌ

 .تَ برٍ خَنٌ. آرى عزیزم -

 .نهیشٌ پیشتَن بهَنو ٍ با يو بریو -

کیَان صبحی خَنٌ پدرخانَنش . نٌ دخترم، نن باید تا شب بهَنو گلی خانَم بیاد -
فکر نی کردم تا . زنگ زد ٍاسٌ تبریک عید ٍ گفت عصری احتهاال با تارا بیاد خَنٌ. بَدى

ٌ ام  .اٍن نَقع حتها گلی جَن نیاد؛ انا نیَندى حداقل تَ باید خَنٌ باشی دختر خَن

 .قندی کٌ تَی دلو باز شد رٍ یٌ بـ ـَسٌ کردم ٍ کاشتو رٍی گَنٌ خالٌ زيرا

 .چشو -

 .خالٌ پتَی عرٍسکی رٍ، رٍی دختر کَچَلَ کشید

 .راستی کیَان گفت ٍاسٌ تبریک کلی بًت زنگ زدى جَاب ندادی. چشهت بی بال -

 ! بی نعرفتی کردى بَدم در حق برادرم. لبو رٍ زیِر دندٍن گرفتو. گفتو" ٍای"شرنندى 

 .االن خَدم بًش زنگ نی زنو. اٍن قدر شلَغ بازی کردیو حتها صداش رٍ نشنیدم -

ٌ يای کَچیک، با قدم يای بلند بیرٍن اٍندم تا زٍدتر جبران اشتباى  از اتاق نخصَص بچ
 .کنو

 خداحافظی نکنیو؟. حتها با آژانس بری. صبر کن خاطرى جان -

خالٌ . شرنندى جلَ رفتو، عادتو بَد ٍاسٌ درست کردن یٌ خرابکاری یکی جایگزینش کنو
 .زيرا رٍ بَسیدم
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 .گلی جَن اٍند زٍد بیاین. خداحافظ. ببخشید -

 .برٍ بٌ سالنت. چشو -

سَنین باری بَد کٌ صدای بَق تَی گَشو نی پیچید ٍ کیَان قصد نداشت تهاس رٍ 
انیدٍار بَدم . انگار داشت اٍن شیش بار تهاس بی پاسخش تالفی نی شد. ٍصل کنٌ

 .الاقل دلخَر نباشٌ

از . کلید رٍ از تَی قفل بیرٍن کشیدم ٍ با دستٌ کلید عرٍسکیش تَی کیفو انداختو
ٌ يای درخت زردآلَی قد کَتايش، سرنستت نی کرد رد شدم ٍ بٌ  حیاط کٌ بَی شکَف

ٌ يای ریز ٍ سبز درخت انگَِر لهیدى رٍی طاق فلزی لبخند زدم رسها درخت يا بعد . جٍَن
از بیدار شدنشَن ينَز کهی تَی چرت بَدن ٍ حس ٍ حال بٌ رخ کشیدن یٌ جا سبز 

 .بَدنشَن رٍ نداشتن

نلَدی زنگ گَشیو باعخ شد دستگیرى ی در يال رٍ باالخرى بٌ سهت پایین يل بدم ٍ 
کیفو رٍ يهَن دم در ريا کردم ٍ دستو ٍ رٍی خط سبزی کٌ نی گفت . در رٍ باز کنو

 .کیَان پشت خط ننتظرى کشیدم

 .سالم سالم، عیدت نبارک داداشو -

 .نی بینو دست پیش رٍ سفت چسبیدیا کٌ پس نیفتی. علیِک سالم -

 .شرنندى لبخندی زدم ٍ خو شدم کفش يام رٍ تَی جا کفشی گذاشتو

 .باٍر کن صدای زنگ گَشیو رٍ نفًهیدم. نن نعذرت -

 .دٍر دٍر خَايرانٌ بَدى! آرى دیگٌ کیَان کیلَ چند؟ -

 .عیدت نبارک باشٌ، لبت پرخندى. ِا کیَان ببخشید دیگٌ -
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 .خندى ی آرٍنی سر داد

سال بٌ سال خَنٌ خَدنَن باشی، . عید تَ يو نبارک. بزرگَارم دیگٌ، باشٌ بخشیدم -
 .نَيات يو رنگ دندٍن يات بشٌ ٍلی از پیشهَن نری

 .کیفو رٍ ٍسط خندى چنگ زدم ٍ رفتو سهت اتاقو

 االن این دعا بَد کٌ در حقو کردی؟ -

 .دعا کٌ بَد؛ ٍلی بیشتر در حق خَدم بٌ تالفی گَشی کٌ جَاب ندادی -

ٌ ی این سال يا ! عجب دعایی - پس این يو تًش اضافٌ کن کٌ سایٌ تَ ٍ خالٌ زيرا يه
 !رٍی سرم باشٌ

ٌ ی دعايام بنَیسٌ البتٌ . باشٌ این يو نحض دل تَ - بٌ خدا نیگو این رٍ يو دنبال
 سالٌ شدنو دعا 120نیگو بًش از زبَنٌ تَئٌ؛ ٍگرنٌ نن رٍ چٌ بٌ خَدشیفتگی کٌ ٍاسٌ 

 !کنو

 :خندیدم کٌ گفت

 کجایی؟ -

ٌ رٍی تخت بَد، بٌ خَدم نگاى کردم ٌ ای کٌ بٌ دیَار تکیٌ زدى بَد ٍ رٍب  .از آین

شها کجایین؟خَنٌ پدرخانَم تحَیل سالی . خالٌ زيرا نَند شب بیاد. اٍندم خَنٌ -
 .خَش گذشت

 .يزار تا چشو آدم رٍ نی پایید نشد شیطَنی کنو... خَب بَد؛ فقط خَشی نداشت -

 .خندیدم ٍ صدای تارا تَ گَشی پیچید

 .کیَان خجالت بکش -
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 خاطرى يستی؟! چیٌ خب، نگٌ درٍغ نیگو؟ -

 .خندى ام رٍ جهع کردم

 .گَشی رٍ نیشٌ بدی تارا تبریک بگو. بلٌ يستو -

نانان نگفت کی نیاد؟ٍاسٌ شام . نخیرم تَ راى اٍن جاییو، بعد حضَری تبریک بگَ -
 قرارى چی کار کنٌ؟

چَن خالٌ نعلَم . بیاین نن یٌ چیزی درست نی کنو. نٌ، خالٌ چیزی بٌ نن نگفت -
 .نیست کی بیاد

 .خب پس الزم نکردى بری سر ٍقت آشپزخَنٌ، نن شام نی گیرم -

 :کهی نکخ کرد، خَاستو اعتراض کنو کٌ گفت

 االن تَ چی گفتی؟گفتی نانان نعلَم نیست کی بیاد؟ -

 :نتعجب گفتو

ٌ طَر؟ -  آرى چ

 .يیچی، خَنٌ خلَتٌ، ترجیح نیدم جای شام یٌ بستٌ قرص خَاب برای تَ بخرم -

 !يی کیَان -

از اٍن طرفو جیغ تارا بلند شدى بَد ٍ اٍن قدر تند تند حرف نی زد کٌ نهی فًهیدم چی 
 :آخر کیَان گفت. نیگٌ

ببین خَايرم پشت خطٌ، بًش نیگو از دستو نیشگَن گرفتی جاش نی نَنٌ حسابت  -
 .رٍ نی رسٌ
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 :نن يو با یٌ اخو کٌ نهی دید از این ٍر خط گفتو

 .یٌ بـ ـَسـ گندى يو طلبش.بٌ تارا بگَ دستش درست -

 ببینو تَ با ننی یا با این؟ -

 :بازم صدای تارا

 !این بٌ درخت نیگن -

 :کیَانو دٍبارى تخس پرسید

 خب تَ با ننی یا با این درختٌ؟ -

 :قبل از این کٌ نن جَاب بدم کیَان گفت

رسها تَ رٍ بًهَن انداختن يا، تارا دست بزن ... خاطرى نا داریو نیام. آی آی تارا دستو -
 ...دیگٌ...نداری کٌ داری

ٌ اش رٍ نشنیدم چَن کیَان گَشی رٍ بدٍن خداحافظی قطع کرد نن يو خندٍن بٌ . بقی
ٌ ی خانَش گَشی نگاى کردم ٍ بلند شدم لباس يام رٍ عَض کنو  .صفح

*** 

لنگَن لنگَن رفتو سهت آیفَن ٍ گَشی رٍ از رٍش برداشتو، ينَز انگشت کَچیکو کٌ 
ٌ ی نبل خَردى بَد درد نی کرد ٍ پام رٍ تَی يَا تاب نی دادم ٌ ی خالٌ زيرا از . بٌ لب خَن

اٍن يایی بَد کٌ ارتباط فرد پشت در، با خَنٌ قطع نبَد ٍ با بفرنایین حرنت نًهَن 
 .نگٌ داشتٌ نی داشت

 کیٌ؟ -

 .ناییو باز کن -
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 ناییو کیٌ؟ -

 !باز کن خاطرى بیام نشَنت بدم کیٌ -

ٌ ی باز شدن رٍ فشار دادم  .دلو نهی اٍند بیشتر از این اذیتش کنو ٍ دکه

 .بفرنایید آقای بداخالق -

گَشی رٍ کٌ سِر جاش رٍی دل دیَارکَبش گذاشتو، شالو رٍ از رٍی پشتی نبل کشیدم 
تارا کیَان . در يال رٍ باز کردم ٍ یک قدم بٌ حیاط گذاشتو. ٍ سر کردم ٍ رفتو استقبال

نن يو ير چند دنپایی پام نبَد؛ انا . رٍ کنار زد ٍ با قدم يای تندش اٍند سهت نن
 .رفتو سهتش ٍ يو دیگٌ رٍ بغل کردیو

 .عیدت نبارک تاراجَن -

ٌ ی دست ياش رٍ تنگ تر کرد  .حلق

 .سالت بٌ قشنگی باشٌ خاطرى جَنو -

ٌ ای نحکو بٌ خَدم فشردنش ٍ عقب کشیدم  .نن يو یک بار دیگٌ جانی

 .خیلی خَش اٍندی -

ٌ يای يو رٍ بَسیدم  .تارا یٌ لبخند نًربَن بٌ رٍم زد ٍ ير دٍ يهزنان گَن

 .ای بابا یکی نن رٍ يو تحَیل بگیرى -

 .نگايی بٌ کیَان کٌ بٌ دِر خَنٌ تکیٌ دادى بَد ٍ دٍ دستش پشت سرش بَد، انداختو

 .بفرنا تَ دم در بدى -
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ٌ يا زیر بغلتَن جا نشٌ، نن بیارم - این نانانو . گذاشتو بیام کهک شها دٍ تا کٌ يندٍن
 !عقدى ای نشو خَبٌ. نیست بیاد ناچو کنٌ

این ناچ از طرف نن بٌ تَ، فقط . خو شدم ٍ دٍبارى صَرت خندٍن تارا رٍ بَسیدم
 .زحهت آٍردنش رٍ خانَنت نی کشٌ

 :کیَان ابرٍ شیطَن باال انداخت

 .ای جان، بدٍ خانَنو زٍد تحَیلو بدى کٌ ندیَن نشی -

تارا يو تا جایی کٌ . نن خندیدم ٍ کیَان با لپش کٌ یٌ ٍری باد کردى بَد جلَتر نی اٍند
 .تَنست رٍ بٌ نن چشو ياش رٍ چپ کرد

 .چیٌ خب، برٍ بـ ـَسـ داداشو رٍ بدى -

 :بعد سرفٌ نصلحتی کردم ٍ گفتو

 .فقط لطفا زٍدتر بیاین. نن نیرم تَی خَنٌ -

کیَان خندید ٍ تارا دستش نی رفت سهت کفشش کٌ دٍیدم ٍ در يال رٍ يو پشت 
 :فقط صدای شیطَن کیَان نی اٍند کٌ بٌ تارا نی گفت. سرم بستو

 !زٍد... بدٍ اٍن حق الناسی کٌ بر لب يات خَنٌ کردى بٌ نن برگردٍن -

 خاطرى کجایی؟ -

ٌ يای تارا حسابی رنگ گرفتٌ بَد ٍ با دست ياش . از آشپزخَنٌ بٌ يال سرک کشیدم گَن
 .نن يو لبخندم رٍ رٍ بٌ کیَانی کٌ جدی شدى بَد زدم. خَدش رٍ باد نی زد

 .دارم چای دم نی کنو. االن نیام -

ٌ ش تَ آشپزخَنٌ بَدین. راضی بٌ زحهت نیستیها -  .اٍندیو خَدتَن رٍ ببینیو، يه
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 :خندیدم ٍ بلند گفتو

 .دارم سعی نی کنو زیاد تَ چشهت نباشو کٌ نجبَر بشی برام قرص خَاب بگیری -

 :تَی چًارچَب در قرار گرفت ٍ خندٍن گفت

 نٌ بابا، تَ يو آرى؟ -

ٌ يای نقرى ای بَد رٍ از زیر شیر سهاٍر برداشتو ٍ با  قَری سفیدی کٌ رٍش پر از شاخ
 .گذاشتن درش، اٍن رٍ گذاشتو رٍی سهاٍر تا دم بکشٌ

 .چی کار کنو دیگٌ، از بس خانَنو درک نی کنو -

 .بلند بلند خندى اش رٍ تَ آشپزخَنٌ ريا کرد

 نیگو نی خَای تَ يو بـ ـَسـ سال تحَیلت رٍ از تارا تحَیل بگیری؟ -

 .خو شدم تا از کابینت پایین پام بشقاب برای شیرینی دربیارم

 .نن چشو بٌ نال دیگرٍن ندارم. نٌ قربَن دستت، اٍن يا سًو خَد تارا -

 .آخ کٌ تَ چقدر نايی دختر -

ٍسط خندى اش با یٌ لحن شیرین ٍ دٍست داشتنی این رٍ گفت ٍ بشقاب يا رٍ از دستو 
 .گرفت

 .دلو برات کلی تنگ بَد. زٍد بیا تَی يال -

 .با چشو يام نًربَن نگايش کردم

 فقط برای يهین چند ساعت؟ -
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ازاٍن يایی ! نحکو ٍ جدی. بیشتر خو شد تَی صَرتو ٍ نگايش خاص شد ٍ برادرانٌ
 .کٌ دلت رٍ آرٍم ٍ قرص نی کنٌ

تَ کٌ ! آدم زٍد دلش برای نًربَن يای زندگیش تنگ نیشٌ، برای اٍن يایی کٌ خاصن -
ٌ يات  ٌ ی خدا برای خَايران ٌ ی دنیا خاص تری ٍ نًربَن تر؛ دلو يهیش برای نن از يه

 .تنگٌ

تَی عهق چشو يام دٍستت دارم رٍ نشَنش دادم ٍ لبخند نحَم رٍ بٌ نًربَنی لحنش 
 .کردم ٍ فقط تَنستو زنزنٌ کنو رٍ بٌ نگايی کٌ ينَز خیرى ام بَد

حرفی کٌ تَ گفتی ٍ . بًترین عیدی عهرم رٍ انرٍز از زبَن تَ گرفتو. خیلی خَبی -
 .این کٌ نًهو، کٌ ٍجَدم نی تَنٌ نحبت باشٌ. چشو يات تصدیقش کرد

 .يستی، يهیشٌ يستی -

 .یًَ چشو ياش خندٍن شد ٍ صاف ٍایستاد

 .تارا ازم گرفتٌ نیگٌ خَدم نی خَام بدم. ٍلی عیدی شها نحفَظٌ! چٌ قانعی تَ -

نن يو بلند شدم ٍ لیَان يای بلَر رٍ تَی سینی کٌ از پشت شیر ظرفشَیی برداشتو؛ 
 :کیَان يو بیرٍن رفت ٍ بلندگفت. چیدم

 !زٍداٍندی يا خاطرى -

رٍی دستبند ظریف دستو کٌ حالت گیس بافت داشت ٍ یٌ زنجیر پر از قلب بًش آٍیز 
 .بَد، بَسیدم

 .نهنَنو از يردٍتَن. نرسی ٍاقعا خَشگلٌ -

ٌ ی تاراست - ٌ ی ننٌ، اگٌ زشتٌ سلیق  .اگٌ خَشت اٍندى سلیق
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 .تارا یٌ چپ چپ بٌ کیَان نگاى کرد

ٌ این، یعنی . نن سلیقٌ يردٍتَن رٍ قبَل دارم - ٍقتی يردٍتَن انتخاب يهدیگ
ٌ تَن بیستٌ  .سلیق

 !بفرنا، جَابی داد کٌ عهالً دينهَن رٍ بست -

 .تارا با خندى دست دٍر گردنو انداخت

 .خَايرشَير بٌ این نايی ندیدى بَدیو -

 .دستو رٍ رٍی دستش گذاشتو

 !خب حاال نَبت عیدی ننٌ. نايی از خَدتَنٌ -

بعد بلند شدم ٍ دٍ جاکلیدی کَچیکی کٌ ِست يو بافت زدى بَدم ٍ گذاشتٌ بَدم تَی 
ٌ ی کادٍیی فسقلی، از تَی اتاقو آٍردم یٌ عرٍسک دختر ٍ پسر بَدن کٌ تَی . جعب

رٍ بافت  (I love)رٍی قلب دست دخترى با نَيای طالیی. دست ياشَن یٌ قلب بَد
دٍ دست  نخالفشَن يو آزاد بَد کٌ ٍقتی کنار  (you)زدى بَدم ٍ رٍی قلب دست پسرى

 !يو نی ذاشتیشَن انگار تَی بغل يو نی رفتن ٍ دٍستت دارم تکهیل نی شد

 .جعبٌ آبی رٍ جلَی کیَان گذاشتو ٍ سَسنی رنگ رٍ جلَی تارا

 .ببخشید ناقابلٌ -

 .کیَان اخو نصنَعی کرد

 این کاريا چیٌ؟ -

 آرى خاطرى جَن چرا اذیت شدی؟ -
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ببخشید يهین در تَانو بَد، خَدم براتَن درستش کردم، خدا کنٌ . يیچ اذیتی نبَد -
 .خَشتَن بیاد

 .ير دٍ دِر جعبٌ رٍ برداشتن ٍ تارا ذٍقش رٍ نشَن داد

ببینش این فسقلی سارافَن تنشٌ، نحل لباس يای شب . ٍای خاطرى چقدر نازى -
 .نرسی. ٍای خاطرى نحشرى. خَاستگاری کٌ نن پَشیدى بَدم

خَشحال از این کٌ کادٍم نقبَل افتادى لبخندی زدم کٌ کیَان يو جاکلیدیش رٍ تکَن 
 .داد

خیلی قشنگ شدى، نهنَن . چشو يات رٍ گذاشتی سر این يا. آخٌ نن بٌ تَ چی بگو -
 .عزیزم

کیَان نحل تارا ذٍق نکرد؛ ٍلی تشکرش با اٍن چاشنی عزیزم حسابی ذٍق نرگو کردى 
 .بَد

 .کیَان بدى کادٍی تَ رٍ يو ببینو -

بعد يو پسرکَچَلَی کت شلَارپَش رٍ از دست کیَان کشید ٍ ير دٍش رٍ کنار يو 
 .کیَان يو با لبخند بًشَن نگاى کرد. گذاشت

 .دستٌ کلیدت رٍ بدى. بدى کیَان -

 نی خَای چی کار؟ -

 .تارا سرش رٍ انداخت تَی کیفش ٍ نهی دٍنو بین ٍسایلش دنبال چی نی گشت

 .نی خَام این رٍ بندازم بٌ کلیديات. تَ بدى حاال -

 .بعد يو دستٌ کلید خَدش رٍ بیرٍن کشید ٍ ادانٌ داد
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 .یاهلل زٍد باش. این يا ستٌ، یعنی باید با يو ٍصلش کنیو. آيا این يو نال نن -

 .کیَان با خندى سر تکَن داد ٍ خو شد از جیب شلَارش دستٌ کلیدش رٍ دربیارى

 خب آخٌ این فسقلی رٍ اٍن ٍقت نن چطَری تَ جیبو جا بدم؟ -

 .تارا شرٍع کردى بَد بٌ عَض کردن جاکلیدی يا

 نگٌ نٌ خاطرى جَن؟! اٍن دیگٌ نشکل خَدتٌ -

 .بعد يو چشهکی بٌ رٍم زد، نن يو جَابش رٍ بایٌ لبخند دادم

ٌ کلید کیَان رٍ درست کرد ٍ بعد شرٍع کرد بٌ بیرٍن کشیدن کلیدياش از  تارا اٍل دست
 .جاکلیدیش

 .تارا گهَنو باید کلیديات رٍ عَض کنی ٍ کلیديای این خَنٌ رٍ بندازی -

 :تارا با شنیدن این حرف صَرتش رضایتهند شد ٍ گفت

ٌ ی باال رٍ ببینو؟. اٍن يا رٍ يو بًش اضافٌ نی کنو -  راستی، نن اجازى دارم انرٍز طبق

 !تارا رٍ گاز کَچیکی گرفت*دن *گر*کیَان رٍی تارا خو شد ٍ بی يَا 

ٌ ی خَدش اجازى نهی گیرى - این رٍ بٌ خاطرى یاد دادم، بٌ تَ يو باید یاد . آدم ٍاسٌ خَن
 بدم؟

تارا حسابی رنگ بٌ رنگ شدى بَد ٍ نن يو سعی کردم نشَن بدم حَاسو بٌ 
کیَان يو انگار . بی احتیاطی کیَان نبَدى؛ يرچند در جهع کردن خندى ام زیاد نَفق نبَدم

 :با دیدن صَرت يای نا فًهید چی کار کردى گفت

 .صددفعٌ گفتو بذار ٍاسٌ این قرص خَاب بگیرم -
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صدای خندى ی ير سٌ نفرنَن باال رفت کٌ کیَان بلند شد ٍ دستش رٍ طرف تارا دراز 
 .کرد

 .پاشَ بریو باال رٍ نشَنت بدم -

تارا آخرین کلید رٍ جا انداخت ٍ با خندى رٍ بٌ نن تکَنش داد کٌ نن يو با يهَن 
 .بعد يو دستش رٍ بٌ دست يای کیَان سپرد. خندى جَابش رٍ دادم

 .خاطرى تَ يو پاشَ -

 نن رٍ دیگٌ نی خَای چی کار؟ -

. تنًا پایین نی خَای چی کار کنی؟ بیا بریو یٌ سر باال رٍ نشَن عرٍس خانَم بدیو -
ٌ ی داداشت يو بٌ رخش بکشیو  .نصفٌ جًیزی

 :نن ٍ تارا خندیدم ٍ يهَن طَر کٌ از رٍی نبل بلند نی شدم گفتو

 نطهئن باشو نن رٍ دنبال نخَد سیاى نهیبری، برسو باال در رٍ از رٍم قفل نهی کنی؟ -

 .کیَان جلَتر رفت

 ای ٍای دستو رٍ خَندی؟ -

ٌ ام رٍ ترسیدى کردم  .قیاف

 .اصال نیرم اتاقو. يهین جا نی شینو، قَل نیدم دختر خَبی باشو -

 .از نبل نزدیکش یٌ کَسن برداشت ٍ پرت کرد سهتو کٌ تَ يَا قاپیدنش

 .بیا بریو کو زبَن بریز -
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پنجرى ی بزرِگ يال طبقٌ باال رٍ کٌ رٍ بٌ حیاط بَد رٍ باز کردم ٍ يَای بًار رٍ نفس 
کیَان بعد از بلٌ گرفتنش نقاش آٍردى . تَی خَنٌ ينَز يو بَی رنگ نی اٍند. کشیدم

طبقٌ باال نی شد گفت برعکس پایین حالت . بَد ٍاسٌ رنگ کارِی دٍبارى اتاق يا
 نتری ٍ آشپزخَنٌ اپن کٌ با  ام دی اف 24دٍ تا خَاب داشت ٍ یٌ يال . آپارتهانی دارى

ٌ ی اتاق يا نحل پایین پنجرى داشت؛ انا قشنگ ترینش . نشکی سفید کار شدى بَد تَ يه
ٌ رٍی طاق انگَر بَد ٍ یٌ ننظرى ناب يهیشٌ تَ چشهت  ! نال يال بَد کٌ درست رٍب

اتاق خَاب يا با یٌ رايرٍی کَچیک از يال جدا نی شد ٍ سرٍیس يا يو تَی يهَن 
ٍقتی رنگ کاری اینجا تهَم شدى بَد نن ٍ کیَان یٌ شب اٍندیو باال ٍ بٌ . رايرٍ بَد

قَل خَدش جًازی کٌ خالٌ زيرا براش نگٌ داشتٌ بَد رٍ چیدیو تا خَنٌ از بی رٍحی 
ی حریر سادى يو پشت این پنجرى آٍیزٍن کردیو تا يو آفتاب خَدش رٍ یٌ پردى. دربیاد

 !تَی خَنٌ بندازى يو زیادی تَی خَنٌ فاش نباشٌ

 خب چطَرى تارا خانَم؟ -

نگايو رٍ از پنجرى گرفتو ٍ يهَن طَرکٌ پشتو رٍ بًش تکیٌ نی دادم بٌ سهت تارا ٍ 
 .کیَان چرخیدم کٌ رفتٌ بَدن ٍاسٌ دیدن اتاق يا

 .نخصَصا کٌ ٍسایلت رٍ چیدی قشنگیش بیشتر بٌ چشو نیاد. خیلی قشنگٌ -

اگٌ سلیقٌ خَايرشَير نقبَل . ببخش تارا جان نا فقط چیدیو کٌ خَنٌ رٍح بگیرى -
 .نیست خَدت چیدنانشَن رٍ تغییر بدى

 .تارا نزدیک اٍند

. احتهاال نن يو تا چند رٍز آیندى ٍسایلو رٍ بیارم. نٌ این چٌ حرفیٌ، خیلی يو خَبٌ -
 .باید بیای کهک عرٍستَن
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 .با کهال نیل -

 .عجب ننظرى ای! ٍای این جا رٍ چٌ قشنگٌ -

 .نن يو دٍبارى بٌ سبزی درخت يا کٌ از باال دیدنشَن دلت ٍ آرٍم نی کرد، نگاى کردم

نیگو تازى ير ٍقت خَاستی بیای پایین نی تَنی خَدت رٍ بندازی رٍ . آرى ٍاقعا قشنگٌ -
 .طاق انگَر ٍ ُسر بدی پایین

 :تارا خندید کٌ کیَان گفت

 !نی خَای نحصَالت درخت انگَرنَن رٍ خراب کنٌ. برٍ ببینو کار یادش ندى -

 .تارا نشتش رٍ تَ سینٌ کیَان زد

نی بینیش، نهیگٌ این جَری نگَ اگٌ دست ٍ پاش بشکنٌ نن چٌ خاکی بٌ سرم بگیرم،  -
 !نگران نحصَالت انگَریشٌ

 .کیَان با خندى دست دٍر تارا حلقٌ کرد

ٌ ش فدای یٌ تار نَت - تارا نیگو ٍاقعا راضی يستی از . قربَنت برم شَخیٌ ٍگرنٌ يه
 ...این جا اٍندن؟ اگٌ بخَای خَنٌ

 .تارا خیرى ی چشو يای کیَان شد

تَ کٌ نی دٍنی نانانت نحل نانان ... آخٌ خَنٌ بٌ این قشنگی کجا برم بًتر از اینجا؟ -
 ...خَدم عزیزى

بی صدا ازشَن . کیَان دیگٌ غرق صَرت تارا شدى بَد ٍ نن يو نَندن رٍ جایز ندٍنستو
ٌ يا رٍ پایین اٍندم ٍ رسیدم بٌ حیاط نهی دٍنو چرا بارٍن چشو يام ! دٍر شدم ٍ پل



 

www.lovelyboy.blog.ir 

271 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

آرى قطعا ٍاسٌ خَشحالیٌ ٍگرنٌ خاطرى قَل دادى دلتنگ ! سرازیر بَد؟ حتها از خَشی بَد
 !خاطراتش نشٌ

*** 

از زیادی تَ چشو بَدن خَشو نهی اٍند؛ . آرایشو نات بَد؛ ٍلی بٌ صَرتو نشستٌ بَد
خالٌ زيرا يو کٌ تَی يهَن آرایشگاى دادش دراٍند ٍ دستهال برداشت ٍ ... ٍلی رژلبو

انگار حرف حرف آرایشگر بَد ٍ آخر يو کار خَدش رٍ انجام . دخل آرایشش رٍ آٍرد
نی داد؛ ٍلی خب خالٌ زيرا ترجیح داد پَلش رٍ بٌ باد بدى تا این کٌ با این آرایش بٌ 

 .عنَان نادر داناد ظاير بشٌ

بًو گفتٌ ." چٌ ناى شدی، حیفٌ پاکش نکن"تَی آرایشگاى ٍقتی بغلش کردم ٍ گفتو 
این آرایش يا چیٌ؟ زنَن نا یٌ رژ ٍ کرم بَد ! خاک بٌ سرم، نادر نگٌ نن عرٍسو؟" بَد

اٍن قدر قًقٌ زدى بَدم ٍ بٌ این حرف " ٍالسالم، دیگٌ چشو يانَن قد کالغ سیاى نبَد
شالو رٍ رٍی نَيای بلند ٍ . خندیدى بَدم کٌ آرایشگرى بًو چشو غرى رفت ٍ ساکتو کرد

این ندل نَ يو دستَر خَدم بَد اصال دٍست نداشتو نَيای . فِر ریز شدى ام انداختو
ٍرٍد داناد رٍ اعالم کردى بَدن ٍ نن يو اٍندى . بلندم نحل یٌ بقچٌ گندى رٍی سرم بشٌ

. بَدم تَی اتاق پرٍ نحل يهٌ حجاب بگیرم ٍ تَی دلو نی گفتو کاش کیَان نحرم بَد
ٌ دار بَد فقط بٌ  باالخرى راضی شدم ٍ از آینٌ دل کندم؛ چَن لباسو ندل بلند ٍ دنبال

ٌ ی باز لباسو پَشیدى باشٌ ٌ يای باالی نانتَم قناعت کردم تا یق بعد يو راى . بستن دکه
 .افتادم سهت بیرٍن کٌ با ترالن ٍ تینا ٍ رٍبٌ رٍشدم ٍ سینٌ بٌ سینٌ يو ایستادیو

دٍ خَاير عرٍس کٌ انتظار داشتو زٍدتر از يهٌ ببینهشَن حاال رسیدى بَدن ٍ برعکس 
نن، شاِل رٍی سرشَن دٍنتری باالتر بَد برای پَشیدن نَياشَن َِ. 

 سالم خاطرى جَن خَبی؟! اِ  -
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تینا يو خَن گرنی تارا رٍ داشت ٍ بٌ خاطر کار شَيرش شیراز زندگی نی کردن ٍ دیشب 
ٌ ی تازى عرٍس ٍ بعضی چیدنان يا اٍندى بَد ٍ جدای آشنایی  بٌ خاطر دیدن خَن

ٌ ای آشنا شدیو  .قبلیهَن دٍبارى با يو جَر دیگ

 .دستو رٍ جلَ بردم ٍ باياش دست دادم

 .سالم نهنَن -

 .ترالن بدٍن سالم علیکی رفت سهت آینٌ ٍ پالستیک يای دستش رٍ یٌ گَشٌ ٍلَ کرد

 نحل این کٌ دیر رسیدیو، نٌ؟ -

 .دست تینا رٍ ريا کردم ٍ اٍن يو رفت نانتَش رٍ دربیارى

 .نٌ عرٍس دٍناد ينَز خیلی نهیشٌ رسیدن -

 .تا تینا اٍند چیزی بگٌ حدیخ با غرغر ٍ پشتش ستارى ٍارد شدن

 ...از دست این سیاٍش ينَز يو بدقَلٌ، آخر يو -

دیگٌ تَان شنیدن نداشتو، ستارى يو نن رٍ ندید گرفت ٍ از نن گذشت ٍ نن بیرٍن 
رٍ با آسهَن باالی سرم کٌ نٌ بًاری داشت ٍ آسهَنش پرستارى بَد سرم رٍ بلند . آندم
 !کاش انشب نبینهش. کردم

 .خاطرى جان -

 .زیادی دٍر نشدى بَدم ٍ با صدای تینا چرخیدم سهت اتاق پرٍ

 جَنو؟ -

فرانَش کردم بًت بگو، نا کٌ اٍندیو زيرا خانَم گفت، اگٌ تَ رٍ دیدیو بًت بگیو  -
 .بری جای آقا کیَان، گهَنو کارت داشتٌ
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 .سرم رٍ تکَن نرنی دادم

 .باشٌ نهنَن -

با لبخندی برگشت تَی اتاق پرٍ، نن يو قدم تند کردم سهت اٍن قسهت باغ کٌ برای 
 .خانَم يا نیز ٍ صندلی چیدى بَدن

*** 

 .انشب از تیررِس نگاى نن جو نهی خَری يا -

ترس داشت از اٍن چیزی . این دٍنین باری بَد کٌ کیَان بعد از دیدنو این رٍ نی گفت
نن يو با ناز چشو يام رٍ ! سیاٍش انشب برادر يو بَد دیگٌ. کٌ نن يو ترس داشتو

 .ازش گرفتو

ٌ ای رٍ يو نی بینٌ؟ -  !چشو؛ ٍلی انشب تَ جز خانَنت نگٌ نگايت کس دیگ

 .برٍ برٍ، بچٌ پرٍ حرف نباشٌ، يهینی کٌ گفتو -

فقط نحض اذیت کردنش . دستو رٍ با یکو ادا ٍ عشَى ی دخترٍنٌ تَی يَا تکَن دادم
 .کٌ يی بًو گیر نی داد ٍ یادش رفتٌ بَد کارم داشتٌ

 .چشو -

 .خاطرى کو کن اٍن ناز ٍ عشَى يات رٍ، چشهو رٍشن -

دیگٌ ٍاقعا داشت داغ نی کرد ٍ نن يو شیطَنیو رٍ کو کردم، تارا يو سعی نی کرد با 
 .اٍن آرایش غلیظش کٌ خیلی يو بًش نی اٍند نحتاط بخندى ٍ سر بٌ زیر

االن نیرم یٌ صندلی بیارم يهچین سنگین . خب بابا، داناد يو این قدر بداخالق نهیشٌ -
 رنگین کنار خَدت بشینو خَبٌ؟
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ٌ رٍم يو بشینی قبَل دارم -  .الزم نکردى، يهَن رٍب

 .تارا دستٌ گل رٍ جلَی صَرتش برد ٍ یٌ دٍر از تٌ دل خندید

 .ٍای تصَرش يو باحالٌ خاطرى -

کیَان کٌ سعی نی کرد خندى اش رٍ کنترل کنٌ، سرش رٍ یٌ دٍر پایین برد ٍ دست رٍی 
 .پیشَنیش کشید

 .بیا برٍ خاطرى تا از ٍسط این سفرى ی عقد چیزی نزدم تَی سرت -

 .نگايی بٌ سفرى ی کار شدى با آینٌ ٍ حریر انداختو

اصال خَدم نیرم اٍن ٍسطش بشینو، يو تَ چشهت نیام، يو چی از شگَن  -
 !خَايرشَير ٍسط سفرى عقد باالتر

 .دیگٌ رسها تارا پشت دستٌ گل رز سفیدش قًقٌ نی زد

 .اٍن ٍقت نی دٍنو چطَری تسَیٌ کنو. نن کٌ آخر شب باز يو بٌ تَ نی رسو -

 .یک ابرٍم شیطَن باال پایین شد

 ...اختیار دارین، آخر شب کٌ با عرٍس خانَنی ٍ باز ٍقت اذیت کردن ننٌ -

 :تارا با اٍن لپ يای سرخش گفت. دیگٌ کیَان کو آٍرد ٍ شرٍع کرد بٌ خندیدن

 .خاطرى برٍ کٌ نن يو با تَ کار دارم انشب -

 .اگٌ کار داناد بايات تهَم شد، بیا با يو حرف بزنیو -

ٌ ياش نی لرزید  .کیَان دیگٌ سر بٌ زیر خندى اش داشت يَا نی رفت ٍ شَن

 .تارا يو حرصی نفسی کشید
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بٌ خدا عرٍس بَدنو رٍ بی خیال نیشو، دٍر تا دٍر باغ با يهین کفش پاشنٌ دى  -
 .سانتیو اٍن قدر نیدٍم کٌ بزنو تَ سرت

 .عرٍس داناد یکی از یکی بی اعصاب تر، نن رفتو آقا -

 :اٍندم از جایگاى عرٍس داناد دٍر بشو کٌ کیَان گفت

 .ٍایستا ببینو، اصال یادم رفت برای چی گفتو بیای -

ٌ ی لباسو رٍ از رٍی چهن يا جهع کردم ٍکیَان سَئیچ رٍ سهتو پرتاب کرد خَدم . دنبال
ٌ اش گل کردى بَد ٍ نن  يو یادم رفتٌ بَد کارم داشتٌ؛ بس کٌ این کیَان غرٍر برادران

 !نی دٍنستو دردش يهَن دردیٌ کٌ نن تَی دلو يی نی خَابَنهش

یٌ زحهت بکش ببین گردنبند تارا تَ ناشین افتادى؟از ٍقتی اٍندیو نیگٌ گردنو  -
 .نیست

 فقط چٌ شکلیٌ؟. ای بٌ رٍی چشو -

 .تارا سعی نی کرد تا نیشٌ چًرى اش رٍ از کیَان قایو کنٌ تا التًابش بخَابٌ

 خانَنو نیگٌ چٌ شکلیٌ؟ -

 .کیَان جدی این رر پرسید تا حَاس تارا رٍ از افکارش پرت کنٌ

عیدیهٌ خاطرى جَن، خدا . آيا، یٌ زنجیر باریکٌ با یٌ پالک لَزی کٌ اسو کیَان رٍشٌ -
 .خیرت بدى، نی گردی ببینی شاید تَ ناشین از گردنو افتادى

گو يو شدى باشٌ اصال کیَان . غصٌ نخَر عرٍس خانَم، چشو نی گردم پیداش کنو -
 پًلَتٌ اسهش رٍ نی خَای چی کار؟

 .کیَان چشو ياش رٍ سهتو کج کرد
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 !برٍ -

 .این بار اخطارش ٍاقعا اخطار بَد

بعد از این يهٌ زیر ٍ رٍ کردن . برق زنجیر از زیِر صندلی کنار رانندى باعخ شد بخندم
باالخرى پیداش کردم، بادکنک يای بغلو رٍ دٍبارى برگردٍندم صندلی عقب ٍ خو شدم 

سر کٌ بلند کردم قانت سیاٍش تهام شیشٌ جلَ رٍ پر . زنجیر رٍ از زیر صندلی بردارم
لعنت بٌ این . کردى بَد ٍ بٌ کاپَت ناشین تکیٌ زدى بَد ٍ نن دٍد سیگارش رٍ نی دیدم

 !شانس نن

گردنبند تَی دستو رٍ تَی داشبَرد گذاشتو ٍ کهی صبر کردم بلکٌ بعد از تهَم شدن 
سیگارش از اٍن جا برى؛ انا يهین کٌ سیگارش رٍ خانَش کرد، صدای قدم يای یکی رٍی 

 .سنگ ریزى يا باعخ شد بیشتر تَی ناشین خو بشو ٍ صدای حدیخ گَشو رٍ پر کرد

 .ٍاٍ عطر سیگارت رٍ دٍست دارم -

سرم رٍ کهی باال آٍردم، با . پَزخندی رٍی لبو جَن گرفت ٍ قلبو داشت از کار ٍایهیستاد
ٌ ی . دیدن حدیحی کٌ دست دٍر گردن سیاٍش انداختٌ بَد حس خفگی کردم ضرب

آرٍنی بٌ صَرتو زدم تا یادم بندازم این سیاٍش نسبتش با نن بی نسبتیٌ ٍ حدیخ 
 .حقشٌ ٍ نن اینجا اضافی ام! خانَنشٌ 

دیگٌ نَندن . تهام تَانو رٍ جهع کردم ٍ دستگیرى در رٍ کشیدم ٍ از ناشین پیادى شدم
دٍ تا نگاى رٍم سنگین بَد ٍ نن . جایز نبَد، شاید این جا یک خلَت دٍنفرى نی خَاستن

احتیاجی بٌ عذرخَايی ندیدم ٍ با قدم يای نسبتا تندی از . نفسو زیادی حبس شدى بَد
 .کنارشَن رد شدم

 از کی این جا بَد؟ با يو بَدین؟ -
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 .صدای غرٍلند حدیخ رٍ شنیدم ٍ بعد لحن تلخ سیاٍش

 ببینهت؟. ٍلش کن عزیزم! نن چٌ نی دٍنو اصال از کجا پیداش -

ٌ ی اٍن آرایش ٍ یک ساعت نعطلی رٍ بخَنٌ؛ انا  یٌ اشک رٍ نژى يام نشست تا فاتح
قدم تند کردم تا دٍر ٍ دٍرتر . نًو نبَد، باید چشو يام نی بارید تا التًاب دلو کو بشٌ

 !نن تَ این چند ناى يیچ ٍقت عزیزنش نبَدم. بشو

*** 

 کجا رفتٌ بَدی دختر؟ -

نهی تَنستو بٌ چشو ياش نگاى کنو ٍ درٍغ . نگايو ٍ از چشو يای خالٌ زيرا دزدیدم
 .االن يو قصدم درٍغ گفتن نبَد؛ انا گفتن حقیقت يو نبَد. بگو

 .رفتٌ بَدم دنبال گردنبند تارا -

 حاال پیدا شد؟ -

 .آرى گذاشتهش تَی داشبَرد ناشین -

 .اٍندم برم کٌ خالٌ زيرا بازٍم رٍ کشید ٍ نن رٍ از ٍرٍدی کنار کشید

ٌ ش؟ -  خب ادان

 .سرم رٍ پایین انداختو ٍ دست يام رٍ بٌ يو پیچیدم

 خاطرى نانان، نن رٍ ببین چرا گریٌ کردی؟ -

 ...فقط یکو نن. چیزی نشدى باٍرکنین -
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اصال نًو نبَد آدم يای اطرافو چی . خالٌ زيرا بازٍم رٍ فشار نرنی داد ٍ نن بغلش کردم
 !نیگن ٍ چٌ فکری تَی سرشَن چرخ نی زنٌ

 .خالٌ زيرا يو تَی سکَت چندبار دستش رٍ پشتو کشید

فدات بشو، گفتٌ بَدم برات از این دیداريای اتفاقی، نٌ؟ دٍست ندارم بٌ يو بریزی  -
 .خاطرى ی نن

 .لب تَی دينو کشیدم

 چیزی کٌ نشدى؟خَبی االن؟ -

 .کنار شها يهیشٌ خَبو، يیچی نشدى. خَِب خَب -

 .پس حاال برٍ پیش کیَان، ببین نی تَنی نجبَرش کنی برى -

 .کهی از خالٌ زيرا فاصلٌ گرفتو

 این شازدى دٍناد ينَز يو تَی خانَم ياست؟ -

 .خالٌ ریز خندید

 .نیگٌ خانَنو رٍ عهرا ٍل کنو برم -

ٌ يام رٍ باال دادم  .شَن

 .نیرم ببینو نی تَنو -

 .قبل از رفتنو باز يو خالٌ زيرا بازٍم رٍ گرفت

. خاطرى، اگٌ ازت سَال کرد احتیاجی نیست ٍاسٌ دیر کردنت بًش تَضیِح کانل بدی -
ٌ يای کیَان رٍ درک نی کنو، تَ يو بدٍن کٌ از دٍست داشتنٌ؛ انا ٍقتی تَ  برادران



 

www.lovelyboy.blog.ir 

279 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

این قدر خانهانٌ با يهٌ چی داری کنار نیای دلیل ندارى اٍن راى بٌ راى با چشو غرى از بقیٌ 
 ...بٌ ير حال اٍن! پذیرایی کنٌ

ٌ اش خیلی چیزيا رٍ از نگايو خَندى بَد این کٌ . خالٌ زيرا باز يو با حس ششو نادران
 .چشو يام رٍ با آرانش بستو ٍ باز کردم. بی تابیو برنی گردى بٌ سیاٍش

 .خیلی نخلصیو زيرا خانَم. رٍی چشهو -

 .کهال يهنشینیتَن بد رٍ يو اجر کردى! خبٌ خبٌ تَ کیَان نشَ -

ٌ يا خالٌ جَن -  !داداشه

 .با خندى ازش جدا شدم ٍ شنیدم زیر لب نیگٌ

 !ای نن فدای جفتتَن -

البتٌ داشتو . نگايش از يهَن دٍر رٍم بَد ٍ نن يو با طهانینٌ ٍ کهی ناز راى نی رفتو
چٌ نرگو بَد؟ نن کٌ نی دٍنستو . سعی نی کردم کهی التًاب دل ٍ صَرتو بخَابٌ

ٌ ش جلَی رٍنٌ  !نطهئنا انشب يه

 !خاطرى جان -

فقط نی خَاست قدم يام رٍ تندتر کنو، . این جان کنار اسهو از صد تا فحش بدتر بَد
 .نن يو با بدجنسی لبخند آرٍنی بٌ صَرتش زدم

 !جانو اٍندم -

 :نزدیکش کٌ رسیدم گفت. فقط یک کو بٌ قدم يام سرعت دادم

 کجایی یک ساعتٌ؟ -

 !دنبال سفارشات خانَم شها -
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 .تارا ذٍق کردى نگايو کرد

 تَ ناشین بَد؟ -

 .سرم رٍ تکَن دادم

 .آرى گذاشتهش تَی داشبَرد، خَدت سِر فرصت برش دار -

 .ٍای نرسی خاطرى جَنو -

ٌ ی عرٍسک  با ذٍق تارا، عصبانیت کیَان یکو خَابید ٍ با نگايش کلی قربَن صدق
 .کنارش رفت ٍ نن از برق چشو ياش نی فًهیدم کٌ زٍم کردى تَی نگاى خندٍن تارا

ٌ ی کفشش زدم ٌ ی بلند کفشو رٍ نانحسَس بٌ لب  .پاشن

جناب اٍن تشکر ٍ قدردانی تَی نگايت رٍ باید االن تحَیل نن بدی نٌ شازدى خانَم  -
 .کنارت کٌ گهش کردى

 .تارا یکو دينش رٍ کج کرد

 .باز رگ خَايرشَيرگریش باد کرد -

 .چشو يام رٍ نازک کردم

 کیَان تَ نهی خَای يیچی بٌ این عرٍست بگی؟ -

 .کفشش رٍ نحکو بٌ ساق پام کَبید ٍ نن رسها دٍال شدم

 ! دیگٌ ٍاسٌ خانَنو اٍن جَری چشو نگردٍنی -

 :پام رٍ ناساژ دادم ٍ با صَرتی کٌ از درد در يو شدى بَد گفتو

 .زن ذلیلی دیگٌ چی کارت کنو -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

281 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

 :يردٍشَن خندیدن کٌ گفتو

 شها قصد رفع زحهت نداری؟ -

 !کی؟ نن؟ نٌ جام راحتٌ -

پاشَ برٍ دیگٌ، این يهٌ خانَم از بزن بکَبشَن . نٌ تَ رٍ خدا بیا ٍ نعذب باش -
 !نَندن

 .نگايی بٌ صَرت تارا کرد

 .آخٌ دلو نهیاد تنًاش بذارم -

 .نترس تَ برٍ، نن يهین جا نی شینو کنارش یٌ ٍقت لَلَ نبردش -

 ! تَ کٌ خَد لَلَیی -

 :چشو يام رٍ گرد کردم ٍ تا جایی کٌ جا داشت نعترض گفتو

 !کیَان -

 .اٍندم بٌ قًر برم کٌ آستین نانتَم رٍ گرفت

ٌ دارتا باز . شَخی کردم بابا، جنبٌ داشتٌ باش - بیا بشین این جا؛ جای داداشت رٍ نگ
 .خَدم برگردم

از اٍن جایی کٌ يهٌ حَاسشَن بٌ عرٍس داناد . نن ٍ تارا خندیدم ٍ کیَان بلند شد
 .با بلند شدن کیَان شرٍع بٌ دست ٍ سَت زدن کردن. بَد

شیطَنٌ نیگٌ بشینو . ای بابا، نحل این کٌ نن فقط اضافٌ بَدم، دانادم يا ناسالنتی -
 .حالشَن گرفتٌ بشٌ
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ٌ ی کتش رٍ کهی کشیدم ٍ با خَدم از تارا دٍرش کردم  .لب

 !شیطَنٌ حرف زشت زیاد نی زنٌ -

 .آرى بٌ خصَص انشب کٌ بٌ خاطرى یاد دادى درٍغ بگٌ؛ انا چشو ياش نهی ذارى -

 :نگايو رٍ ازش دزدیدم ٍ گفتو

ٌ ی دٍنو باشٌ؟ -  ِکی درٍغ گفتو کٌ این دفع

 درٍغ کٌ نگفتی؛ ٍلی یک ساعت يو دنبال گردنبند نبَدی، بَدی؟ -

 !بَدم -

ٌ  جا رٍ  - آرى تَ کٌ راست نیگی، نکٌ ٍسط باغ گهش کردى بَد؛ نجبَر بَدی این يه
 .بگردی

 .قرار بَد بری -

ٌ ی شالو رٍ کشید  .لب

دستش يهیشٌ پیش . نن کٌ این چشو يا رٍ خَدم بزرگ کردم. از سرت بازم نی کنی -
 !نن رٍئٌ

 .خندى ام رٍ نصفٌ نیهٌ جهع کردم ٍ نگايو رٍ با یٌ چشهک بٌ تارا دادم

 !قربَن دستت، زحهتت شد! چشو يام رٍ بزرگ کردی؟ -

 .شالو رٍ بیشتر کشید

ٍاسٌ نن نگاى نی دزدی؟ نن نی دٍنو ٍ تَ اگٌ اٍن سیاٍش یٌ قدنیت پیداش شدى  -
 !باشٌ
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ٌ ست"تَی دلو گفتو انشب نطهئنو قرارى دم بٌ ". جات خالی، پیدا شدنش نال یٌ لحظ
 !دقیقٌ جلَی چشهو باشٌ

 !آقای داناد نلت چشو بٌ قدم  يای رفتٌ شها دارن -

ٌ ی این رسَم نسخرى ام -  !خب نرقصین بابا. نن کشت

 !راى ندارى -

شها کٌ . بابا نا گفتیو باریکال بٌ خَاير داناد، تَنستٌ این داداشش رٍ باالخرى بلند کنٌ -
 .بدتر ٍایستادین بٌ حرف

ٍقتی تینا این رٍ گفت، يهٌ شرٍع کردن بٌ خندیدن ٍ کیَان دست ياش رٍ شرنندى باال 
 .برد

 .رفتو کٌ رفتو. نن نعذرت، بفرنایید -

 .دٍبارى يهٌ دست زدن ٍ کیَان دست بٌ نَياش کشید

 !نَاظب خَايرم يو باش. نَاظب خانَنو باش -

لبخند نًربَنی بٌ صَرتش پاشیدم کٌ باالخرى رضایت داد ٍ بیرٍن رفت ٍ زن عهَش کٌ 
 .از شًرستان اٍندى بَد شرٍع کرد بٌ کل کشیدن

خانَادى ی پدری کیَان يو نحل خَدش نًربَن بَدن؛ انا ٍقتی برای عرٍسی اٍندن 
ٌ زيرا ٌ زيرا اصرار کرد نیَندى بَدن خَنٌ خال نی گفتن خالٌ يزار جَر ! این جا، ير چی خال

 .کاردارى ٍ این يا يو حسابی ايل نراعات

 .بریو برقصیو! بٌ چی فکر نی کنی خَايرشَير؟ -
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ترالن يو تارا رٍ از سِر . تینا نن رٍ کشَن کشَن برد ٍ يهَن طَر شالو رٍ از سرم کشید
 .جاش بلند کردى بَد

 .انا نن بلد نیستو -

 .تینا رٍ يَا دست ياش رٍ چرخَند

 .حرف نباشٌ این جا یاد ندارم، نداریو -

با خندى رٍ بٌ تارا چرخیدم ٍ نحض دل تارا يو کٌ شدى دست يام رٍ باياش يهاينگ 
بٌ لطف تخسی پریا ٍ کیهیا کٌ شب  يای قبل عرٍسیو نجبَرم نی کردن یاد بگیرم . کردم

نن يو اٍلین رقصو رٍ با لَندی تقدیو نگاى شَيرم کردى بَدم؛ ! یٌ چیزيایی یاد داشتو
 ...شَيری کٌ

! بی اختیار نگايو رفت رٍی حدیخ کٌ آرانش عجیبی داشت ٍ با ستارى آرٍم نی رقصید
 !دیگٌ این ٍسط جای نن نبَد. خو شدم ٍ تارا رٍ بَسیدم

رٍی یکی از صندلی يا کٌ کهی دٍرتر از سفرى ی عقد عرٍس ٍ داناد چیدى شدى بَد 
کادٍم رٍ دادى بَدم ٍ نهی تَنستو بهَنو ٍ بی تَجٌ باشو بٌ دست يایی کٌ دٍر . نشستو

نی شد تَ يهچین شبی . کهر حدیخ گرى خَردى ٍ کنار ایستادى بَدن برای کادٍ دادن
 ...نن

عقب کشیدى بَدم تا کیَان بی خیال . نباید فکر نی کردم! نٌ! نٌ. سرم رٍ تکَن دادم
 .بَدنو بشٌ ٍ بٌ نراعات جهعیت راضی بشٌ با سیاٍش رٍبَسی کنٌ

 .خالٌ خاطرى -

 !صداش ضعیف بَد؛ انا آشنا
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از دٍر دیدى بَدنشَن ٍ حاال اٍن يا پیش قدم شدى . عاطفٌ ٍ گلشید بَدن. سر چرخَندم
 .بَدن برای دیدنو

 .سالم خَشگل  يای نن -

. ذٍق ارزٍنی کردم ٍ گلشید خَدش رٍ بٌ دست  يای بازم سپرد ٍ بعد عاطفٌ جلَ اٍند
از جلَ کَتاى بَد ٍ از پشت . لباس ياشَن پفی بَد ٍ صَرتی نالیو، درست شکل يو

 .رٍی چهن  يای باغ کشیدى نی شد

 .ٍای نن فدای این دٍ تا خَشگل خانَم بشو -

يردٍ رٍ نحکو ٍاسٌ یک بار دیگٌ بٌ خَدم فشردم ٍ دل تنگیو ٍاسٌ اٍن يا ٍاقعی بَد 
 !ٍ چٌ نیازی بٌ انکار داشت؟

 !دلهَن برای شها تنگ شدى بَد -

ٌ اش رٍ باال کشیدم  .این رٍ گلشید سر بٌ زیر گفت ٍ نن چَن

 .نن خیلی بیشتر از شها دلو تنگتَن بَد -

ٌ ی نا نیستین -  !انا نانان گفت شها دیگٌ خال

 .گلشید این رٍ گفت ٍ عاطفٌ بًش اخطار داد

 !گلشید -

ٌ ای بٌ گَنٌ سرخ شدى اش زدم ٍ چرا تَ نگاى . بلندش کردم ٍ رٍی پام نشَندنش بـ ـَس
 .این دٍ تا بچٌ شرنندگی بَد

 اگٌ شهايا دٍستو داشتٌ باشین نن يهیشٌ خالٌ نی نَنو، خَبٌ؟ -
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راِز ! درست نحل یک راز! صدام آرٍم بَد، انگار قرار بَد یٌ حس نخفی بینهَن بهَنٌ
 .دٍستی با کسی کٌ جزٍ خانَادى شَن نبَد

 :عاطفٌ لبخندش رٍ تَ صَرتو زد ٍ گفت

 .نا کٌ خیلی دٍستتَن داریو -

 .دست يای گلشید دٍر گردنو حلقٌ شد

نانان نیگٌ حدیخ جَن ناراحت نیشٌ نا رٍ با شها ببینٌ ٍگرنٌ نن دٍست داشتو  -
 .زٍدتر بیام بغلت کنو خالٌ خاطرى

احساسو رٍ با فشردنش پنًَن کردم ٍ قبل از اخطار دادن عاطفٌ، با باال پرٍندن ابرٍيام 
 .خَاستو سکَت کنٌ

نن يو از اٍن نَقع نشستٌ بَدم ٍ رقـــص خَشگل ! نهنَن کٌ اٍندی خانَم فسقلی -
 .شها دٍ تا رٍ از دٍر نگاى نی کردم

ٌ اش خندید کٌ باز گلشید گفت  :عاطفٌ با يهَن خجالت دختران

 !خیلی قشنگ شدی خاطرى جَن، علی راست نی گفت -

 :نتعجب گفتو

 !علی؟ -

ٌ ش ابرٍ باال نی داد ٍ گلشید فارغ بَد از این شکلک يا کٌ  عاطفٌ این طرف ٍاس
 .نی خَاست يیچی نگٌ

. اٍل کٌ اٍندیو شها رٍ دیدى بَد. اٍن يو گفت دلش براتَن تنگ شدى. آرى علی دیگٌ -
ٌ يا خالٌ خاطرى چٌ ناز شدى حیف شد کٌ دیگٌ  ...اٍن بٌ نا گفت بچ
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 !بسٌ گلشید -

علی با اٍن سنش چٌ بٌ . عاطفٌ شاکی شد ٍ نن نهی  دٍنستو بخندم یا خجالت بکشو
 !این حرف يا

 از طرف نن شهايا بٌ علی سالم برسَنین، باشٌ؟. نظر لطفتٌ عزیزم -

 .باشٌ حتها -

انگار عاطفٌ یاد گرفتٌ بَد یٌ . عاطفٌ این رٍ گفت ٍ چشو غرى اش رٍ بٌ گلشید رفت
ٌ اش بَد  .حرف يایی نگفتنیٌ؛ انا گلشید ينَز غرق سادگی بچٌ گَن

 خالٌ خاطرى راستی عرٍسک يانَن چی؟ -

ير چند خَدم يو یادم نَندى بَد، ! باٍرم نهی شد قَل نن یادشَن باشٌ. یادش بَد
 .بافتٌ بَدنشَن؛ انا قسهت نشد برای دادنش

یٌ رٍزی سِر فرصت بٌ دستتَن . نن کٌ قَلو یادم نرفتٌ خَشگل خانَم، بافتهشَن -
 نی رسَنهشَن، خَبٌ؟

 .عاطفٌ ٍ گلشید با رضایت بٌ يو لبخند زدن

 !گلشید نانان -

ٌ ام رٍ  صدای ستارى باعخ شد گلشید يَل کردى از پام پایین بپرى ٍ يَل يَلکی گَن
 .ببَسٌ

 .نا بریو دیگٌ. دٍِست دارم خالٌ -

َ يای بلند ٍ ِفردارش تَ يَا تاب خَرد ٍ دست نن يو رٍش کشیدى شد  .ن

 .نن يو دٍستت دارم -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

288 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

ٌ ام کرد ٌ ی گَن  .عاطفٌ يو یٌ بـ ـَسـ با احتیاط حَال

 .نَاظب خَدت باش عاطفٌ جَنو -

 .شها يو يهین طَر. حتها -

 .خالٌ خاطرى -

خندى ام گرفت از تخسی . چند قدم دٍر شدى بَدن ٍ گلشید دٍبارى رٍ بٌ نن چرخیدى بَد
 .خدا نی دٍنست باز قرارى چی بگٌ کٌ از قلو افتادى. صداش

 جَنو؟ -

 ...تازى عاطفٌ نذاشت ٍگرنٌ علی يو. خَاستو بگو رژ قرنز بًت نیاد، دیدی گفتو -

 .عاطفٌ دست جلَ دين گلشید گذاشت

 !خداحافظ خالٌ -

سرم رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ خندى ام رٍ ريا کردم؛ ٍلی چرا کهی تا قسهتی از احساس قلبو 
 درد نی کرد؟

بٌ ناشین  يای پر شدى نگايی انداختو، یٌ تعدادی يو کٌ بَق زنَن، دنبال ناشین 
 .عرٍس رفتٌ بَدن

 .نن ٍ تَ با آژانس نیریو -

ٌ زيرا گذاشتو ٍ يلش دادم سهت ناشین عهَی  خندى ام بلند شد ٍ دست پشت خال
 .کیَان کٌ فقط یک نفر جا داشت

شها ! يهین نَندى نادِر داناد با آژانس دنبال ناشین پسرش برى. بی خیال خالٌ جَن -
 .برید
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 !نخیر، فقط يهین نَندى تَ تَی این باغ تنًا بهَنی -

اصال کیَان نن رٍ گذاشتٌ بَد کٌ شهايا رٍ . اگٌ اجازى نی دین نن نی رسَنهشَن -
ٌ ی سفرى عقد داشت نعطل شدید. برسَنو  !ببخشید چند تا سفارش دیگٌ يو ٍاس

ٌ زيرا يو با دیدن سعید گل از گلش شکفت ٌ ی سیاٍشی بَد ! خال تهاشایی تر از يهٌ قیاف
کٌ کهی اٍن طرف تر ایستادى بَد ننتظِر حدیحی کٌ خرانان خرانان داشت از تٌ باغ 

تَی دلو بدٍ بیراى . ژستش از پًنا تَ حلقو بَد. با دست تَی جیب شلَارش. نی اٍند
ٌ زيرا يلو داد  .بٌ خَدم گفتو کٌ خال

 .پس چرا نعطلی دختر؟ برٍ آقا سعید ننتظرى -

 :بعد رٍ سعید گفت

ٌ ی نا -  .نسیرنَن جداست، بی زحهت خاطرى رٍ بذارین خَن

 .سعید يو با تَاضع سرش رٍ خو کرد

 .با کهال نیل ير جا بخَان برن در خدنتو -

باالخرى ! ابرٍی سیاٍش یک نیو تا خَردى بَد ٍ چرا آدم نهیشو کٌ نگايش نکنو
ٌ زيرا رضایت داد سَار ناشین بشٌ ٍ يهٌ از عالفی در بیان يهین کٌ ناشین خان . خال

 .عهَ دٍر شد سعید بٌ سهتی اشارى کرد

 !بفرنایید خاطرى خانَم -

با سعید برخَرد چندانی نداشتو ٍ باياش نعذب بَدم؛ ٍلی بًتر از تنًا نَندن یا با 
 .آژانس رفتن بَد

 .ببخشید نزاحو شها شدم -
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 .باز يو آقاننشانٌ سرش رٍ خو کرد

 .اختیار دارید -

ناشینش یٌ پژٍ پارس . نحل جَجٌ اردک يهَن سهتی کٌ سعید رفت حرکت کردم
سفید بَد، با ریهَت قفل رٍ زد ٍ قبل از نشستن پشت فرنَن، در جلَ رٍ برای نن باز 

رٍی صندلی جلَ جا گرفتو ٍ . نن يو بٌ یٌ لبخند نسخرى ٍ تشکر قناعت کردم. کرد
باز يو نگايو رفت . کهربند رٍ کشیدم تا ببندنش، قبل از این کٌ بخَاد بًو تذکر بدى

ٌ ی ٍسایلش رٍ ریختٌ بَد تَی بغلش ٍ نگاى  سهتی کٌ سیاٍش بَد ٍ حدیحی کٌ يه
 .حدیخ کٌ چرخید رٍ بٌ نا، سعید ناشین رٍ رٍشن کرد ٍ راى افتاد

 : دیدم سکَتو بی ادبیٌ، گفتو

نن خَدم . ببخشید حتها قصد دٍر زدن داشتین، کیَان شها رٍ انداخت تَی زحهت -
 .نی رفتو

يرچی باشٌ نا با يو يهکاریو، دیگٌ از این ! این چٌ حرفیٌ؟. چٌ تعارفی يستین شها -
 !تعارفات نباید بینهَن باشٌ

آرى خب، يهکارش بَدم یٌ دکَر از دکَراسیَن . بٌ لفظ يهکاری کٌ بٌ کار برد لبخند زدم
 .بزرگ نغازى اش نختص عرٍسک يای دست بافت نن بَد

 .اگٌ شها قبل از خَنٌ رفتن جایی کار دارین نن ببرنتَن -

ٌ ی کنارم ٍ سیايی شب دادى بَدم گرفتو  .نگايی رٍ کٌ بٌ شیش

 .نٌ نهنَن، باید زٍدتر برم تا اسپند رٍ يو آنادى کنو -

 .پس نن نیرم سهت خَنٌ -
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 .نهنَنو -

ٌ ی شالو رٍ از انعکاس تَی شیشٌ کٌ خَدم رٍ تَش نی دیدم نرتب کردم ٍ سرم رٍ  لب
 .بٌ صندلی تکیٌ دادم

 !خاطرى خانَم -

این سعید يو انگار نهی تَنست دٍ دقیقٌ ساکت بهَنٌ تا نن خاطرى  يای انشبو رٍ کنار 
شاید يو بًترى بًش . خاطرى يایی کٌ تَش سیاٍشی بَد کٌ نال نن نبَد. يو بچینو
 !فکر نکنو

 .بلٌ -

 ببخشید انشب بقیٌ نبَدن؟ -

 .سرم رٍ بلند کردم ٍ صاف شدم

 بقیٌ؟ نتَجٌ نهیشو؟ ننظَرتَن کیٌ؟ -

 .نشخص بَد برای گفتنش تردید دارى. بٌ پیشَنیش دست کشید

 !ننظَرم پریا خانَم این يا -

خندى ام گرفتٌ بَد، خب برادر نن رک بگَ پریا، این يایی کٌ دنبالش نیدی کٌ برات نًو 
 .نیستن

 : نهی  دٍنو چی شد شیطَن شدى گفتو

 .حاال این يا نًو ترى یا پریا؟ کدٍنش رٍ نشخص کنو بَدن یا نٌ -

ٌ ی کنارش  خندى ی ریزی کرد ٍ با عَض کردن دندى بٌ ناشین سرعت داد ٍ از آین
 .ناشین يای پشت سر رٍ نگاى کرد
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 !از ير دٍش بگین -

 .پریا ٍ این يا نتاسفانٌ انشب يیچ کدٍنشَن نبَدن -

 .بعد يو یٌ آى کشیدم بٌ خاطر جای خالیشَن کٌ نن خیلی حسش نی کردم

 ...چرا؟ نگٌ کجان؟ اتفاقی -

 .بردنشَن سفر، رفتن شهال. نٌ آقا سعید -

انگار این يو از . یک ابرٍش رٍ باال انداخت ٍ بعد يو پیچَندش تَ اٍن یکی ابرٍش
 .نبَدن پریا، پنچر شدى بَد

 .آيان -

یٌ دستش رٍ تکیٌ پنجرى کردى بَد ٍ سرش . کهی صبر کردم، انگار دیگٌ سَالی نداشت
ٌ رٍش ٌ ام رٍ . تکیٌ کف يهَن دستش بَد ٍ نگايش غرق جادى ی رٍب نن يو دٍبارى تکی

 .بٌ صندلی دادم

 .یٌ ناشین با سرعت از کنارنَن رد شد ٍ نن از سرعت سرسام آٍرش تکَنی خَردم

 !ترسیدید؟ گهَنو آقاسیاٍش بَد -

نباید بًش . سرم رٍ چند بار نانحسَس بٌ دٍ طرف بردم! سیاٍش چرا با این سرعت؟
لعنت بٌ این شبی کٌ باید برام بًترین خاطرى نی بَد ٍ بٌ خاطر فرار از ! فکر کنو، نباید

 .سیاٍش بدترین شدى بَد

 .شها گهَنو یٌ چیزيایی راجع بٌ نا شنیدید -

 .ببخشید نتَجٌ نهیشو -

 .لبخندی زد
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 !ننظَرم نن ٍ پریاست -

 !ينَز نٌ بٌ بار بَد نٌ بٌ دار، این سعید دیگٌ خَدشَن رٍ جهع نیزد

 .بلٌ شنیدم -

 .فکر کنو از جَاب يای کَتايو زیاد خَشش نهی اٍند کٌ یٌ نیو نگاى سهتو انداخت

ٌ نریو  - بٌ نظرتَن جَاب پریا خانَم چیٌ؟ جَاب نحبت رٍ کٌ از نریو خانَم یا يهَن خال
 .شهايا گرفتو

ٌ نشین شد؛ انا نذاشتو پَزخند بشٌ رٍی صَرتو ٍ  یٌ چیزی نحل زير تَی نعدى ام ت
ای کاش یکی نعلَم نی کرد این آقایَن ! سعید بفًهٌ کٌ حاال پریا شدى بَد پریا خانَم؟

 .با خَدشَن چند چندن

 نی تَنو بپرسو شها چرا برای این ازدٍاج پیش قدم شدین؟. نهی  دٍنو -

 نگٌ نشکلیٌ؟ -

 .کهی سهتش چرخیدم. اخو يای پیشَنیش نی گفت اشتباى برداشت کردى

 .فقط خَاستو دلیلش رٍ بدٍنو. نٌ نٌ، اصال -

 :لب ياش رٍ تَ دينش جهع کرد ٍ بی نقدنٌ گفت

 !دٍستش دارم -

آن چنان نحکو گفت کٌ جای پریا خالی بَد تا بشنَى ٍ شک ٍ تردیدش رٍ تَ جَب 
 .بریزى

 :سکَتو رٍ کٌ دید گفت
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 بٌ نظرتَن دلیل نحکهی نیست؟ -

 فقط شها نطهئنین بٌ این احساستَن؟ ٍاقعا دٍست داشتنٌ؟. چرا يست -

 .نگايش رٍ بٌ نن داد

 یعنی چی؟ نگٌ دیگٌ چی نی تَنٌ باشٌ؟ -

 !چی باید نی گفتو؟. تَی سکَت نگايش کردم

 .يیچی ببخشید، بًترى خَدتَن بعدا با پریا حرف بزنین -

 !پس شها با پریا حرف زدین -

 .این بشر رسها تکلیف خَدش رٍ نهی دٍنست ٍ آخر يو نشد خندى ام رٍ کنترل کنو

 حرف خندى داری زدم؟ -

 .خَدم رٍ جهع ٍ جَر کردم

 .عذر نی خَام؛ ٍلی شها یک بار نیگید پریا یٌ بار پریا خانَم. نٌ اصال -

 .خَدش يو لبخندی زد ٍ بٌ نَياش دست کشید

 .شرنندى -

 :زیر لب گفتو

 .راحت باشین. دشهنتَن -

این جَر کٌ از سَال ياتَن يو . نن نی دٍنو شها ٍ پریا با يو صهیهی يستین -
نیشٌ بدٍنو از این سَاالتتَن قرارى بٌ چی برسیو؟ اگٌ . پیداست باياش حرف زدین

 .این ٍسط نشکلی يست ترجیح نیدم رک بشنَم
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 .دست يام رٍ بٌ يو گرى زدم ٍ افکارم رٍ جهع ٍ جَر کردم

 !آقا سعید بین این ازدٍاج دٍ تا تفاٍت يست کٌ نی تَنٌ ذين رٍ سهت ترحو ببرى -

 ترحو؟ چرا باید نن سر زندگی ٍ آیندى ام ترحو خرج کنو؟ -

سیاٍش ترحو کردى بَدیا ! حرف حق جَاب نداشت؛ ٍلی بعضی يا این کار رٍ نی کردن
 ...خب سیاٍش قبلش یکی رٍ داشتٌ، شاید دفعٌ دٍم. خَدم يو نهی دٍنستو! نٌ؟

 .لبخندم رٍی صَرتو ناسید ٍ رفتٌ رفتٌ یٌ پَزخند تلخ شد

 ...نظر پریا خانَم اینٌ؟یا -

ٌ اش  !باز خانَم چسبَند دنبال

یا چی؟ اگٌ ننظَرتَن ننو کٌ شها ٍ سیاٍش رٍ انداختو تَ یٌ کفٌ ترازٍ ٍ خَاستو  -
ٌ ی آدم يا عین يهن، سخت در اشتبايین  .نشَنش بدم يه

با شرنندگی صَرتش رٍ چرخَند رٍ نن نیدٍنستو دقیقا تیر حرفو رٍ ٍسط سیبل 
 .افکارش زدم

 .نتاسفو ننظَری نداشتو -

ٌ ام خفٌ کردم يهٌ آدم يای دنیا بی ننظَر حرف نی زدن؛ انا . نفس بلندم رٍ تَی سین
 .ننظَردار فکر نی کردن

ببینین آقاسعید عکِس تصَر شها، نن بٌ پریا گفتو بٌ شها نهی  خَرى ايل ترحو باشین؛  -
اگٌ خَدتَن بٌ این . ٍلی اٍن شک داشت کٌ دٍست داشتن تَ یٌ نگاى اتفاق نهیفتٌ

 .نَضَع نعتقدین؛ پس بًترى خَدتَن يو قانعش کنین

 .نتفکر دٍ انگشتش رٍ باالی لبش گذاشتٌ بَد
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ير چی يست نی دٍنو ترحو ! خَدم يو نهی دٍنو چی شد. فقط یٌ نگاى يو نبَد -
 .نیست

لبخند نحَی زدم ٍ نگايو رٍ چرخَندم سهت پنجرى کٌ دیگٌ شًر رٍ از پشت دل 
ٌ ایش بٌ تصَیر نی کشید سیايی نطلق شب يو بین چراغ  يای زرد خیابَن يا . شیش

 .حل شدى بَد

 .خَبٌ خدا رٍ شکر -

با يهَن لبخندی کٌ جَاب نن رٍ نی داد صدای بَق ناشینش رٍ درآٍرد ٍ از کنار 
 .ناشینی گذشت

ٌ شَن يو رسیدى -  !با اٍن سرعت سرسام آٍر گفتو دیگٌ االن خَن

 :با پرسش برگشتو سهتش کٌ گفت

 .آقا سیاٍش ٍ نیگو -

 .لعنت بٌ این اسو کٌ انشب نحل بختک رٍ تهانی حرف يای نن افتادى بَد

نیگو نن خدا رٍ شکر نی کنو کیَان برادر پریا خانَم نیست، ٍ ِاالا با این خَاستگاری  -
 ...یادنٌ زنان خَاستگاری شها يو. حتها حکو اعدانو رٍ نی ذاشت کف دستو

 .انگار چیزی یادش اٍند کٌ ساکت شد

 زنان خَاستگاری نن چی؟ -

 .اصال بی خیالش... ببخشید اصال حَاسو نبَد کٌ -

 !خَدم يو سعی کردم بی خیالش بشو، آرى، این طَری بًتر بَد

ٌ تر - ٌ ی نا برادر بَد، فقط ٍاسٌ نن بیشتر ٍ خاص تر، برادران  !کیَان ٍاسٌ يه



 

www.lovelyboy.blog.ir 

297 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

 نیشٌ بپرسو چرا؟ -

چرا باید شب عرٍسی کیَان نی رفت جزٍ . نخیر، انشب قصد نداشت خَب تهَم بشٌ
حاال کٌ پرسیدى بَد ٍ یٌ برگ از گذشتٌ رٍ ! خاطراتی کٌ دٍست داشتو از ذينو برى

 !بیرٍن کشیدى بَد، چی نی گفتو؟ نی گفتو نٌ نپرس

ٌ زيرا سَگَار دختر چًل رٍزى اش بَدى - . چَن نن ٍقتی بٌ اٍن خیریٌ پا گذاشتو کٌ خال
ٌ زيرا نی گفت خیلی . بی نام، بی نشَن، نی ذارنش ٍ نیرن! یٌ نَزاد دقیقا چًل رٍزى خال

ٌ زيرا يو اسو ... گشتن رد ٍ نشَنی پیدا کنن یا حداقل یکی سراغو رٍ بگیرى؛ انا خال
خَايِر کیَان، دختِر ! دختر خَدش رٍ رٍی نن نی ذارى ٍ نن يو نیشو خاطرى

ٌ زيرا يهَنی کٌ نانان باباش نخَاستنش صاحب خانَادى نیشٌ؛ ٍلی اجازى ی ... خال
 .این کٌ يهیشٌ کنار اٍن خانَادى باشو رٍ نداشتو

 ...نن انشب. ٍاقعا نتاسفو خاطرى خانَم -

 .جعبٌ دستهال کاغذی رٍ سهتو گرفت

 .سَال بی خَد پرسیدم -

ٌ ی آرایشو رٍ با اشک يام شستٌ بَدم. یک برگ از جعبٌ بیرٍن کشیدم  .انشب يه

 .نیشٌ یکو سریع تر برید، نی ترسو نا دیرتر از بقیٌ برسیو. نًو نیست -

ٌ جا کرد  .پاش رٍ رٍی گاز فشار داد ٍ دندى رٍ جاب

فقط اگٌ آقا داناد انشب بفًهٌ خَايرش رٍ چطَری از تاالر برگردٍندم زندى ام ! حتها -
 !نهی ذارى

 :لبخندم رٍ کٌ دید گفت! این سعید خندٍندن يو بلد بَد
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ٌ عالٍى ی پریا -  !شها خَايرخانَِم نن يو حساب نیشین دیگٌ؟. البتٌ ب

 .نگايش نٌ تٌ دلت رٍ خالی نی کرد، نٌ خیالت رٍ آزردى. الحق دٍست کیَان بَد

 حساب بشو خَبٌ؟ -

 .خَدش رٍ رٍی صندلیش نرتب کرد ٍ کتش رٍ آزاد کٌ چرٍک نشٌ

 .بٌ شرط این کٌ طرف نن باشین. بلٌ کٌ خَبٌ -

خدایا نرسی کٌ . نن يو خندیدم. بعد يو با انگشت اشارى اش خَدش رٍ نشَن داد
 !يستی جایی کٌ حس نی کنو تنًاترین عالهو

*** 

 .پریا رٍ گفتو این جا بفرستن -

 .با خَشحالی خو شدم شیر آب رٍ بستو

ٌ نریو رضایت داد، شب يو نیهَنٌ؟ -  جدی؟ باالخرى خال

ٌ اش پلک زد ٍ نن از خَشی يَا پریدم ٌ زيرا با لبخند نادران  .خال

 تارا يو شب برنی گردى؟. چٌ خَب شد -

ٌ زيرا يهَن طَر کٌ بٌ دیَار کنار در يال تکیٌ زدى بَد، سرش رٍ چرخَند ٍ ساعت رٍ  خال
 .نگاى کرد

 .کیَان داشت نی رفت گفت تارا شب نیاد. آرى دیگٌ، االن باید پیداش بشٌ -

دست يام رٍ بٌ يو قالب کردم ٍ سهت باال کشیدم ٍ با خَشی تَی يَای بًار 
 .چرخَندم
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 .تا صبح نی شینیو حرف نی زنیو. یَيَ چٌ شبی بشٌ انشب -

 .خالٌ بٌ سرخَشیو خندید

 آب دادن باغچٌ تهَم شد؟ -

 .دٍبارى شلنگ قرنز رٍ از رٍی زنین برداشتو

 .نٌ، این درخت انگَر خَشگلٌ نَندى -

 .پس تهَم شد، بیا تَی خَنٌ با يو ٍاسٌ شام یٌ فکری بکنیو -

ٌ زيرا باز کردم  .دست يام رٍ نحل بغل کردن رٍ بٌ خال

 .چشو -

ٌ ای از شب عرٍسی تارا ٍ کیَان گذشتٌ بَد ٌ نریو يو جریان خَاستگاری . دٍيفت خال
ٌ ی زٍرکی ! سعید رٍ رسهیش کردى بَد ٍ حاال پریا در نرحلٌ فکر کردن بَد نحل نن زیِر بل

ٌ ی کَچَلَ کٌ يهین حیاط نقلی ! خب اٍن پدر داشت. نهی رفت آيستٌ رفتو ٍسط باغچ
با شلنگ رٍی برگ يای درخت انگَر کٌ یکو . رٍ با این سرسبزیش بًشت کردى بَد
َ يای . بیشتر قد کشیدى بَدن، آب پاشیدم قطرى يا برنی گشت تَی صَرتو ٍ باد بًاری ن

با سرخَشی شلنگ رٍ باالتر بردم ٍ با فشار انگشتو قطرى يا . بلند ٍ بازم رٍ بازی نی داد
ٌ شَن دٍبارى برگشتن رٍی سر ٍ صَرت خَدم نن . رٍ سهت آسهَن پرتاب کردم ٍ يه

بارٍن بازی بچگی يانَن رٍ ! يو از خَشی فقط نی خندیدم ٍ نًو نبَد خیِس آب نیشو
 .دٍست داشتو

پاٍرچین . فًهیدم تاراست. در تیلک تلیک صدا داد ٍ بعد يو صدای چرخش کلید
پاٍرچین از باغچٌ بیرٍن اٍندم، تَ يَایی کٌ داشت رٍ بٌ گرنی نی رفت یٌ ذرى آب 

 !بازی کٌ بد نبَد
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دستو رٍ رٍی شلنگ گذاشتو ٍ يهین کٌ در باز شد، آب رٍ با فشار گرفتو سهت تارا؛ انا 
پریا . با صدای جیغ تارا ٍ دیدن پریایی کٌ نَش آب کشیدى شدى بَد از تٌ دل خندیدم

کفش از پاش کشید ٍ گذاشت دنبالو ٍ تارا دٍید ٍسط باغچٌ ٍ نن تَ یک لحظٌ شدم 
نَش آب کشیدى ٍ پریا انگار کٌ دلش خنک شدى باشٌ ٍایستاد ٍ نن نفس نفس زنَن 

يهٌ چیز سریع اتفاق افتاد ٍ يهین کٌ تارا ٍ پریا دست بًو . آب نَيام رٍ چلَندم
ٌ ای اٍند  .کَبیدن با یک ایَل بلند، صدای تک سرف

با دیدن نرد جٍَنی کٌ جلَی در خَنٌ بَد ٍ سرش پایین، ير سٌ نفرنَن يی بلندی 
 !کشیدیو؛ چرا این دٍ نفر در رٍ نبستٌ بَدن

 بفرنایید؟ -

خاک برسرت خاطرى "پسر جٍَن کهی سرش باال اٍندٍ دٍبارى بادیدنو پایین افتادٍ پریا 
 .رٍ انقدر بلند گفت کٌ تازى یاد تیپ انرٍزم افتادم"

خیر سرم در نبَد کیَان . یٌ لباس حریر آستین حلقٌ داشتو با یٌ شلَار برنَدای نشکی
قدم تند کردم سهت خَنٌ کٌ یٌ لحظٌ حس کردم . یٌ رٍز لباس راحت پَشیدى بَدم

 .پايام جا خالی داد برای قدم بعدی ٍ جیغ تارا بلند شد

 ...خاطرى -

لعنت بٌ نَزاییک يای خیس ٍ دنپایی . چشو يام رٍ بستو ٍ برای خَدم فاتحٌ خَندم
 .قبل از فرٍد اٍندنو دٍ تا دست پًلَيام رٍ گرفت. ابری  يای نن

 حَاست کجاست؟ با این دنپایی يا آخٌ رٍ نَزاییک خیس نیدٍن؟. نَاظب باش -

 .لعنت بًت خاطرى. بداخالق ٍ اخطار ديندى حرف نی زد. صداش دقیقا کنار گَشو بَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

301 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

خَدم رٍ بٌ زحهت از بین دست ياش بیرٍن کشیدم ٍ با یٌ ببخشید این بار دقیق فرار 
اصال تَ این نَقعیت رسو نًهَن نَازی ٍ ادب ٍ . کردم سهت خَنٌ ٍ در يال رٍ بستو

این قدر تند نی زد کٌ صداش رٍ از . دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو. احترام برام نًو نبَد
ٌ  يای عرق سرد از رٍی پشتو سر نی خَرد. تَی حلقو حس نی کردم اصال اٍن بٌ . دٍن

 چٌ حقی اٍند تَی خَنٌ؟ اصال کی بَد؟

 چی شدى؟ خاطرى؟ -

ٌ زيرا دٍید سهتو  .نفسو باال نهی اٍند، يهَن جا رٍی زنین سر خَردم ٍ خال

 .نیگو چی شدى حرف بزن -

 .چند تقٌ بٌ در خَرد

 خاطرى؟. نانان -

ٌ زيرا بازٍم رٍ کشید ٍ نن نشستٌ از در فاصلٌ گرفتو تارا يو در رٍ باز کرد ٍ با پریا . خال
 .اٍندن تَی خَنٌ ٍ تارا با دیدن نن ابرٍياش باال پرید

 !چتٌ تَ؟ اتفاقٌ دیگٌ. سالم نانان -

 یکی بٌ نن يو بگٌ چی شدى؟ پریا تَ از کجا نیای؟. سالم نادر -

ٌ اش کنو  .پریا نیش چاکَند ٍ نن تهام بدنو عرق سرد نشستٌ بَد ٍ دلو خَاست خف

ٌ نریو بیرٍن ننتظرتَنٌ. سالم خالٌ -  !پسر خال

ٌ نریو بَد  !پس این دردٍنٌ، پسِر خال

 .خالٌ بٌ لپش چنگ زد

 عادل این جاست؟ -
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ٌ ی نصلحتی جهع کرد  تارا خندى ای کٌ داشت رٍی صَرتش شکل نی گرفت رٍ با یٌ سرف
 :تَ يَا برای نن تکَن داد ٍ پریا گفت" خاک برسرت"ٍ دستش رٍ بٌ نعنی 

ٌ نریو نن رٍ باياش فرستاد - این دردٍنٌ با شلنگ . ناشین آقای احهدی خراب شد، خال
ٌ نریو چند تا سفارش بٌ عادل  آب ازنَن استقبال کرد حَاسو پرت شد بًتَن بگو کٌ خال

 .کردى کٌ باید بًتَن بگٌ

ٌ نَن رٍ نگاى کرد ٌ زيرا باز يو دقیق يه  .خال

ٌ تَن کٌ نَش آب کشیدى اید -  !خدا نرگو بدى، يه

چادرش رٍ از جالباسی کشید ٍ انگار لباس پَشیدن نن رٍ ندید کٌ يهَن طَر از حیاط 
 :نی اٍندم کٌ گفت

 !پاشَ خَدت رٍ جهع کن، حاال چرا ٍا رفتی -

بعد يو بیرٍن رفت ٍ تارا ٍ پریا زدن زیر خندى ٍ نن فقط تَنستو یک کَفت 
 .نًهَنشَن کنو

*** 

 !گهشَ تَيو، نبَسیدتت کٌ این قدر دى دقیقٌ یٌ بار تَی فکر نیری -

 .لبو رٍ دندٍن گرفتو ٍ چپ چپ بٌ پریا نگاى کردم

 .خَدت گهشَ بی ادب -

 اجازى يست خانَنا؟ -

ٌ اش تَی يَا آٍیزٍن بَد َ يای بافت ٌ ی ن  .تارا بَد کٌ تَی اتاق سرک کشیدى بَد ٍ دنبال

 :نن بٌ رٍش لبخند زدم ٍ پریا گفت
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 .بفرنایین، افتخار بدین عرٍس خانَم -

پریا ٍ تارا در نَرد يو زیاد شنیدى بَدن؛ انادیدار اٍلشَن يهین انشب بَد ٍ خَن گرنی 
بٌ خصَص با اٍن . ير دٍشَن باعخ شد يچ کدٍم تَی فاز تعارف ٍ خجالت نباشن

 .اتفاق عصر کٌ با یادآٍریش تنو نَر نَر نی شد

 :تارا اٍند تَی اتاق ٍ گفت

 ...اختیار دارید عرٍس بعد از این -

یکی نبَد بًش بگٌ اٍن جا جای . پریا لپ ياش گلی شد ٍ از رٍی ِدراٍرم پایین پرید
 !نشستنٌ آخٌ

ٌ طَری؟ خَبی؟ -  تَ چ

 .جای نن پریا جَاب داد

ٌ نریو شدیدًا احتیاج بٌ شَک دارى خَب بشٌ. نٌ -  .بعد از حرکت پسرخال

تارا با یٌ خندى ی بلند چشو يای گردش رٍ جهع کرد ٍ نن يو با یٌ چپ چپ از خجالت 
 .پریا دراٍندم کٌ اگٌ نزدیکو بَد یٌ جَر دیگٌ نشَنش نی دادم

ٌ نریو -  .نی ترسو برى آنار بدى دست خال

ٌ زيرا برانَن گذاشتٌ بَد یٌ سیب برداشت ٍ پرت کرد  پریا از تَی ظرف نیَى ای کٌ خال
 .يَا

 نحال نی خَاد برى چی بگٌ؟. نٌ بابا نهیگٌ -

 !فکر نهی  کنو خبرگزاریش این قدر سریع باشٌ در حد نن -

 .نردنک چشو يام گشاد شد
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 بٌ کی گفتی تارا جَن؟ -

ٌ ٍار خندید  .نگايش رٍ تَی سکَت بٌ سقف داد ٍ پریا قًق

 تاراجَن کیَان کٌ نیست نٌ؟ -

 .با یٌ انگشت فرق سرش رٍ خارٍند ٍ باز يو سکَت

 !این جَر کٌ بَش نیاد دقیقا درست گفتی خاطرى -

 آرى تارا؟ -

 .ِا خب یًَ از دينو پرید -

 .عرٍِس خالٌ نیگو خَب سِر خَاير نا رٍ بٌ باد دادیا -

 :تارا خندید ٍ گفت

 !نٌ بابا نن با جزئیات نگفتو کٌ -

 :نفس راحتی کشیدم کٌ گفت

 !نن يو گفتو خب حاال خَايرت رٍ نخَردى کٌ. ٍلی داِدش رفت يَا -

 .پریا دٍبارى زد زیِر خندى

 !آرى بابا، فقط یٌ دٍر بغلش زدى، اٍن يو چٌ جیگری رٍ -

. نن يو بالشت رٍ پرت کردم سهتش. بعد سَتی زد ٍ بٌ لباس يام اشارى کرد
نصیبت بَد . نهی دٍنست با ير بار تکرار این حرف، چٌ غَغایی تَی دل نن بٌ پا نیشٌ

ٌ نریو بَدنش  !پسر خال

 .تارا دست ياش رٍ بٌ يو کشید
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ٌ ست، فقط خَش نی گذرٍنیو -  .خب خب نی بینو انشب جهع زنَن

 .پریا بالشت خَدم رٍ دٍبارى پرتاب کرد سهتو

اُکی؟ عادل رٍ بی خیال، تٌ تًش اینٌ یٌ . فقط خَش گذرٍنی. قابل تَجٌ بعضی يا -
 .تحَلی تَش ایجاد نیشٌ ٍ یٌ عرٍسی نیفتیو

 .جیغ بنفشی سرش کشیدم کٌ تارا با خندى درازکش شد رٍی تخت

 !بًش فکر نکن بابا، اتفاق بَد -

ٍلی نن ير چی نی خَاستو نهی شد، اٍن نانحرم بَد ٍ غیر اٍن از تعریفی کٌ قرار بَد 
ٌ زيرا بگیرى ٌ نریو بکنٌ، ٍايهٌ داشتو نکنٌ دٍبارى بخَاد نن رٍ از خال  !برای خال

*** 

 نیگو پریا -

 .این قدر صدام آرٍم بَد کٌ گفتو نشنیدى، ٍاسٌ يهین از زیر پتَ پام رٍ بٌ پاش زدم

 يَم چتٌ؟ -

ٌ زيرا خَابن -  .يیس بابا، نهی بینی تارا ٍ خال

 .رٍی پًلَی چپش ٍ رٍ بٌ نن چرخید ٍ تا حد نهکن صداش رٍ پایین آٍرد

 بفرنایید، حاال خَب شد؟ -

 :خندى ی دندٍن نهایی بٌ رٍش زدم ٍ گفتو

 تَ کدٍم خَاب ٍ خیال سیر نی کردی؟ -

 نن رٍ از ُچرت پرٍندی کٌ این رٍ بپرسی؟ -
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 نٌ، راستش نی خَاستو بدٍنو جَاب آخرت چیٌ؟ -

 .آرى نن يو نی خَاستو بدٍنو، یکو کنجکاٍ بَدم رٍم نشد بپرسو -

اٍن يو بٌ . ير دٍ با تعجب بٌ تارایی کٌ باال سرنَن فکر نی کردیو خَابیدى نگاى کردیو
ریز . پًلَ چرخیدى بَد ٍ یٌ دستش رٍ خو کردى بَد ٍ سرش رٍ بٌ دستش تکیٌ دادى بَد

 .ریز خندیدم

 یعنی شها بی خَابی بٌ سرتَن زدى ٍاسٌ جَاب نن؟ -

 .باز يو پام رٍ آرٍم بٌ ساق پاش زدم

 نگفتی؟. خب تَ يو -

 .دیرٍز بٌ نریو گفتٌ بَد. جَابش نحبتٌ -

ٌ زيرا کٌ رٍی تختش خَابیدى بَد ٍ نا انشب  ٌ نَن رفت رٍی خال این بار نگاى ير س
ٌ نَن باال رفت کٌ تارا بالشتش رٍ زد تَی سر . نًهَن اتاقش بَدیو صدای خندى يه

 .پریا

 پس چرا از سِر شب چیزی نگفتی؟ -

نن کٌ عرٍس يَلی نیستو يهٌ جا رٍ پر کنو،آی نلت جَابو بلٌ . نکٌ شهايا پرسیدین -
 !است

 .این يا رٍ با آب ٍ تاب ٍ حرکت دست ياش نی گفت نا يو نی خندیدم

 .نايا فرق داریو باید نی گفتی -

 .پریا شاکی نگايو کرد
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نٌ این کٌ نصفٌ شب نن . بندى يو سر يهین فرق داشتنت انتظار داشتو زٍدتر بپرسی -
 .رٍ از رٍیای شَيرم بیرٍن بکشی

ٌ زيرا گفت  :نن ٍ تارا بلند بلند خندیدم کٌ خال

 .چشهو رٍشن، دختر يو دختريای قدیو -

 :پریا نگايش رٍ زیر انداخت کٌ نن يو گفتو

 ٍاقعاً  -

 .يهین کافی بَد تا بالشتش بخَرى تَی سرم

 .تَ خفٌ لطفا، انگاری خَدش یادش رفتٌ -

چرا نهی فًهید نصِف شب بٌ حرف . این جهلٌ رٍ آرٍم گفت ٍ باز يیايَی دلو شرٍع شد
تا ٍاقعا خَاب بٌ جَنو بیفتٌ، فکر کنو دلخَری . گرفتهش تا خَدم سراغ فکريام نرم

 .چشو يام رٍ دید کٌ بی يَا نن رٍ بَسید

 خب حاال عرٍسی کیٌ بٌ سالنتی؟ -

ٌ زيرا يو بٌ پًلَ راستش چرخید ٍ ير دٍ دستش رٍ زیر سرش گذاشت  .خال

 .یٌ عقد سادى. نریو کٌ نی گفت قبِل ناى رنضَنی بًترى نحرم بشن -

 .پریا چشو ياش گرد شد

 بٌ این زٍدی چرا؟ -

ٌ ی دیگٌ بیان عقدش کنن -  !يهچین نیگٌ زٍد انگار گفتن يهین يفت

 :ير سٌ بٌ نن نگاى کردن ٍ گفتن
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 !دى رٍز تا ناى رنضَن نَندى -

 رٍز دیگٌ نی شد 45ابرٍيام باال پرید، چٌ زٍد داشت رٍزيا چرخ نی خَرد؛ یعنی دقیقا 
خدایا، خدا نهی  خَام گـ ـناى کنو، ! باز يو رسیدم بٌ اٍن! سالگرد ازدٍاج نن ٍ سیاٍش

 ...چرا انرٍز نن! چرا از ير رايی نیرم بًش نی رسو؟. بٌ دادم برس

 !حاال دیدی زٍدى -

 .پریا بانی خیر شد ٍ نن رٍ از رٍزشهاری افکارم بیرٍن کشید

ٌ زيرا بابام -  ...انا خال

ٌ زيرا يو دید نا . از گفتن بقیٌ حرفش خجالت کشید ٍ شرٍع کرد بٌ جَیدن لبش خال
 .قصد نداریو بذاریو بخَابٌ، نشست

بابات چی گلو؟ نی دٍنو دٍست داری باشٌ، برای يهین از نریو خَاستو عقد کنَنت  -
ٌ ی نا، تا بابات يو بتَنٌ باشٌ. رٍ يهین جا بگیریو  .خَن

 :این بار نا سٌ نفر شدیو یٌ گرٍى يهاينگ ٍ گفتیو

 !اینجا؟ -

 .یٌ جشن کَچَلَ تَی خَنٌ! آرى چرا کٌ نٌ؟ -

 .تارا کف دست ياش رٍ بٌ يو کَبید

 !چٌ عالی -

 !انا پریا دٍبارى شرٍع کرد بٌ خَردن لبش

ٌ زيرا دیگٌ نهی  خَام -  ...يهین طَری براتَن کلی زحهت بَدم، خال
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ٌ زيرا چین  يای اخو آلَد، چید رٍی پیشَنیش  .خال

 !نشنَم دیگٌ از این حرف يا -

ٌ زيرا رٍ کرد پنايگاى ٍاسٌ اشک ياش کٌ دیگٌ لب بٌ لب  پریا يو بلند شد ٍ آغَش خال
ٌ زيرا ٍاقعا یٌ نادر بَد. چشو ياش اٍندى بَد يهَن خَايِر ! یٌ نادر با اسو خالٌ. خال

جای خالِی ٍاژى نانان رٍ يهین اسو خالٌ برانَن ! نانان کٌ نا يیچ کدٍم نداشتیهش
 !پر کردى بَد با عَاطف نادری

*** 

 .بٌ جَن خَدم یٌ قلو کار دیگٌ بگین از جام تکَن نهی  خَرم. کهرم شکست -

ٌ نَن بٌ کیَان دست بٌ کهر خندیدیو ٍ تارا جلَ رفت  .يه

 !خستٌ نباشٌ شَيرم -

 .ای جَنو نگٌ تَ بٌ فکرم باشی -

 .بعد يو لپش رٍ باد کرد ٍ جلَی صَرت تارا گرفت

 .بـ ـَسـ کن شَير جَنی خستگیش درآد -

 :تارا لب بین دندٍنش گرفت ٍ با چشو ياش بٌ نا اشارى نی زد کٌ کیَان گفت

 .خانَم يا لطفا چشو يا درٍیش، خانَنو خجالتیٌ -

 .کیَان دٍبارى صَرتش رٍ جلَ برد کٌ تارا حرصی يلش داد

 !لَس اصال خستٌ باشی، بٌ نن چٌ -

 .کیَان دست بٌ کهر شد. نن کٌ يهَن کنار کابینت نشستو بٌ خندیدن
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 .نخند ببینو، کهال يهنشینی با شهاياست دیگٌ -

 .خندى ام رٍ جهع کردم

 !بٌ نا چٌ خانَنت تَ رٍ نهی بـ ـَسٌ -

 .چشهکی زد

 .خب ٍقتی نٌ تَ، نٌ نانان نن رٍ نهی بَسین خانَنو خجالتش نیشٌ -

ٌ زيرا بلند شد ٍ آی آی کیَان . تارا نیشگَنی از رٍن پای کیَان گرفت کٌ این بارقاى قاى خال
 .تارا دست نن رٍ کشید

 .این رٍ ٍلش کن بیا بریو آنادى بشیو -

 .تَی يال کٌ رسیدیو صدای بلند کیَان اٍند

ٌ تَن باشو -  !آی زیادی خَشگل نکنینا، نن انشب نهی تَنو چند جانبٌ نَاظب يه

 :کٌ تارا گفت. نن ٍ تارا ریز خندیدم

 .عقدکنَنٌ باید قشنگ بَد. چشو؛ ٍلی قَل نهیدیو. غیرتت تَ حلقو شَير -

 :کیَان سرش رٍ از آشپزخَنٌ بیرٍن آٍرد، با یٌ ابرٍ رٍ بٌ باال گفت

 این جَریٌ؟! اِ  -

ٌ ی کشیدى ای گفت ٍ کیَان چشو ياش رٍ ریز کرد  .تارا بل

پس ٍقتی آرایش کردی صدام کن بیام باال ير جا زیادی تَ چشو بَد خَدم زحهت  -
 .پاک کردنش رٍ نی کشو
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. نن از خندى دست رٍی شکهو گذاشتو ٍ تارا با لپ يای گلیش بٌ کیَان چشو غرى رفت
ٌ زيرا يو نحکو کَبید پشت گردن سفید کیَان  .خال

 .حیا کن پسر -

 .تارا یٌ بـ ـَسـ رٍی يَا فرستاد

 .نن فدات نانان باید نحکو تر نی زدی -

باالخرى از خَنٌ بیرٍن اٍندیو ٍ . طفلک کیَان نَندى بَد شاکی کدٍنشَن رٍ نگاى کنٌ
ٌ  يای باال رٍ دٍ تا یکی پشت يو دٍیدیو  .پل

ٌ ی سفیِد نیز آرایشش نشَند  .نن رٍ رٍی چًارپای

 .خب عزیزم فضَلی نداریو، نی شینی،کارم کٌ تهَم شد بعد خَدت رٍ تَ آینٌ نی بینی -

 .بٌ تارا کٌ فیگَر آرایشگريا رٍ گرفتٌ بَد خندیدم

 از اآلن زٍد نیست؟ -

 .نگايی بٌ ساعت طرح پرٍانٌ اتاق خَابشَن انداخت

 قرار عقد شیش بَد، نٌ؟. االن ساعت دٍ عصرى -

 :با سرم جَاب نحبت دادم کٌ گفت

 .زٍد کٌ يست؛ ٍلی نی ترسو شلَغ بشٌ دیگٌ نتَنیو بٌ خَدنَن برسیو -

ٌ يا يو سٌ نیان ٍاسٌ کهک. آرى راست نیگی - ٌ ی بچ  .خالٌ گفت بقی

 .تارا سرش رٍ تَ کشَی نیز آرایشش کردى بَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

312 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

نقل ٍ شکالت يو کٌ االن کیَان آٍرد، . شیرینی ٍ نیَى يا رٍ چیدم. کاری نهَندى کٌ -
 .زحهتش فقط تَ یٌ بلَر ریختنٌ؛ ٍلی بًتر بذار زٍدتر بیان دٍر يو نیگیو نی خندیو

 !دلش دریا بَد. لبخند نًربَنی بٌ رٍش زدم ٍ از آینٌ نگايو کرد

 .کرم نرطَب کنندى رٍ باز کرد ٍ بَی ترش انارش تَی يَا پیچید

 !خب دیگٌ حرف بسٌ، نی خَام جیگر آرایشت کنو از شب عرٍسی خَدنَن بًتر -

سهت آرایشی کٌ نصفٌ نصفٌ از ! در ظاير خندیدم؛ ٍلی فکرم چرخ زد جایی کٌ نباید
 .چشو يام رٍ بستو ٍ تارا با دست يای سردش شرٍع بٌ کرم زدن کرد! بین رفتٌ بَد

 !آفرین خَشگلٌ، نی خَای بخَاب -

 :با خندى گفتو

 این طَری نشستٌ؟ -

آرایشت خراب بشٌ نقصر . صاف بشین ببینو. نٌ پس نی خَای برٍ رٍ تخت بخَاب -
 .خَدتی

 .چشو چشو -

ٌ ای نی شد چشو يام بستٌ بَد ٍ تارا درگیر صَرتو بَد  .گهَنو یٌ بیست دقیق

ٌ ام سر رفت، حرف نهی  تَنیو بزنیو؟ -  حَصل

 .خب بزن -

 چی بگو؟ -

 .ابرِی سایٌ رٍ پشت چشو يام نی کشید
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ٌ طَریاست؟ نن کٌ . آيا، از داناد انشب برام بگَ - تَ کٌ نیری نغازى اش برخَردش چ
 .فقط شب عرٍسیهَن دیدنش، یٌ بار يو کیَان نن رٍ از درنغازى اش رد کرد

 .آدم خَبیٌ -

 .يهین؟ آدم کشتٌ نردى ی این جَاب يای پرطَل ٍ تفسیریٌ کٌ تَ بٌ سَال آدم نیدی -

 .نحتاط خندیدم کٌ غر نزنٌ

یٌ سالم ٍ احَالپرسی با لیست . نن برخَرديام بیشتر سِر عرٍسکٌ! خب چی بگو -
 !سفارش بعدی

 ببینو تَ خستٌ نهیشی از بافتن؟ دست يات درد نهی  گیرى؟ -

 :صدای تیِک بستن در سایٌ رٍ شنیدم ٍ خَاستو چشو باز کنو کٌ گفت

 .چشو بستٌ يو جَابو رٍ بدی قبَل دارم -

 .پلک يام رٍ صاف کردم

حس نی کنو بادست يام بًشَن زندگی نیدم، . دٍستشَن دارم. نٌ خستٌ نهیشو -
 .لبخند نیدم

 چٌ جالب، نقاشی خَندى بَدی، نٌ؟ چرا ادانٌ ندادی؟ -

بیشتر ٍاسٌ این، این رشتٌ رٍ انتخاب کردم کٌ طرح يایی کٌ . آرى فَق دیپلو نقاشی ام -
 .بعدش يو قسهت نشد ادانٌ بدم. نی بافو بیشتر اٍن ایدى ی ذين خَدنٌ

ٌ ت شدم، دیگٌ نشد  !نگفتو چَن عرٍس خال

 .ببین ٍاسٌ فسقلِی نن باید یک طرح تک بکشی ٍ ببافی. چٌ جالب -
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 .چربی رژ رٍ رٍی لبو حس کردم ٍ چند لحظٌ صبر کردم کارش تهَم بشٌ

 .عهٌ فداش براش تک نی بافٌ. شها نی نی رٍ بیار. چشو -

 .حاال تَ رٍ طرحش کار کن. االن کٌ زٍدى -

 قرارى نن بابا بشو؟. بٌ بٌ، بحخ يای قشنگ قشنگ -

 .نن کٌ کیَان رٍ نهی  دیدم؛ انا نی دٍنستو تارا زیادی شاکیٌ

 .جناب خیلی زشتٌ فالگَش حرف دٍ تا خانَم ٍایستادی -

 .صدای کیَان نزدیک تر شد

 .اٍن دٍ تا خانَم خَشگلٌ، یکیش خَايرنٌ یکیش خانَنو کٌ قرارى نن رٍ بابا کنٌ -

کیَان رٍ از آینٌ دیدم کٌ خو شدى از . صدای تقی شد ٍ نن باالخرى چشو يام رٍ باز کردم
 .زنین چیزی بردارى

 .آخٌ تاراجَن سر نن بٌ درک؛ ٍلی رژ نازنینت رٍ زدی داغَن کردی -

 .تارا سعی نی کرد نخندى

 !نترس تهَم شدى -

نٌ ٍاقعا تارا یٌ پا . کیَان نگايش رٍ از آینٌ بٌ نن داد ٍ نن يو تازى نتَجٌ خَدم شدم
 .آرایشگر بَد

ٌ ش رٍ رٍی لب يای خَايرنا زدی -  !این جَر کٌ نعلَنٌ يه

 .رژ لبو آلبالَیی بَد ٍ زیادی تَ چشو

 اصال تَ بٌ کار نا خانَم يا کار نگیر، نیشٌ؟. نخیرم -
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ٌ رٍی نن تکیٌ زد  .جلَتر اٍند ٍ بٌ نیز آرایش، درست رٍب

 .کار نگیرم کٌ نهیشٌ؛ ٍلی حاال یٌ انشب رٍ تخفیف؛ چَن بعضی يا نیستن. نچ -

داشت طعنٌ نی زد بٌ شب عرٍسی . نی دٍنستو ننظَر کیَان از اٍن بعضی يا کیٌ
خَدش ٍ سعیدی کٌ نن رٍ با سیاٍش دیدى بَد؛ دين لق يهٌ رٍ گذاشتٌ بَد کف 

تازى یاِد کار ! برای يهین آخر شب يو نانَرش کردى بَد ٍاسٌ رسَندن نا. دست کیَان
! سعید افتادم ٍ کاش بٌ تارا کنار تعریف از خَبیش دين لق بَدنش يو ذکر نی کردم

 !نهی  دٍنو چرا این زن ٍ شَير اصرار داشتن اٍن شب رٍ بٌ یادم بیارن

انگار خاطرات خَدشَن رٍ زندى نی کردن ٍ خاطراِت نِن خاطرى کٌ نی خَاستو فرانَش 
 !بشٌ؛ حالجی

 !نی خَام یادم نیاد؛ ٍلی نهیشٌ! خدایا نیشٌ پای نن گـ ـناى ننَیسی؟

 .با سکَتو تارا بٌ کیَان چشو ٍ ابرٍ اٍند ٍ اٍن يو یٌ اخو گندى تحَیل نن داد

 !خاطرى فرانَش کردى -

پس کیَان داشت از عهد عکس العهل ياش رٍ جلَم رٍ نی کرد . نگٌ نیشٌ؟ نگٌ نی شد
کٌ نن رٍ يو دلزدى کنٌ؛ ٍلی ٍقتی با نحرنو دلو رفتٌ ٍ حاال شدى نانحرم، دلزدگی 

 .انکان نداشت

 :لبخند نسخرى ای زدم ٍ گفتو

 .خانَم آرایشگر کار نا تهَنٌ بریو -

تارا ينَز نگايش چپ سهت کیَان بَد ٍ سهت ! بی خیالش شدم! این یعنی بحخ تهام
 .نن کٌ چرخید لبخند زد
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 راضی يستی خَدت؟. آرى عزیزم -

 .سَت کَتايی زدم

 .فقط زٍد بٌ خَدت برس کٌ االنٌ یٌ گلٌ دختر نشتریت بشن. دستت نرسی. عالی -

 .قدنشَن سر چشو -

 .نفری پنجاى تَنن -

 .تارا زد بٌ بازٍی کیَان

 .اشتًات يو خَبٌ ناشاءاهلل. باز پابرينٌ پریدی ٍسط حرفهَن -

 .کیَان پاشَ باال آٍرد

 .نٌ ٍهلل جَراب پانٌ -

 :نن ٍ تارا زدیو زیر خندى کٌ گفت

ٌ ی بقیٌ -  !بابا حرف سر ٍقتیٌ کٌ خانَنو باید برای نن بذارى، نٌ سر ٍ کل

 !یٌ انرٍزٍ ر تایو آزاد اعالم کن برادر -

ٌ ی تارا رٍ بَسیدم  .از رٍی چًارپایٌ بلند شدم ٍگَن

خب نن دیگٌ برم پایین تَ يو ٍقتت رٍ بذار رٍ .ببین یٌ انرٍز بًهَن قرض نهیدتت -
ٌ ی این  !سر ٍ کل

رژلب . با انگشت اشارى ام بٌ کیَان اشارى زدم ٍ تارا با چشهکو ننظَرم رٍ تَ يَا قاپید
 .دستش رٍ باال آٍرد

 ساعتٌ نی پسندی؟24کیَان جَن قرنز . ای بٌ چشو -
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 .چشو يای کیَان گرد شد ٍ عقب عقب رفت سهت يال

 .صبر کن تارا، خدا شايدى بٌ نن بخَرى، نن نی دٍنو ٍ شهايا -

آخر يو دٍید سهت يال ٍ تارا دنبالش، . نن ٍ تارا با خندى جلَ نی رفتیو ٍ کیَان عقب
نن يو بیرٍن رفتو؛ انا با دیدن کیَانی کٌ رٍ نبل افتادى ٍ يهَن نَقع پشت پا 

 .سرم رٍ پایین انداختو ٍ از در يال بیرٍن زدم. انداخت ٍ تارا افتاد رٍش

*** 

 نیگو حاال چرا چادرنشکی؟ -

ٌ نریو بَد، این رٍ پرسید کیهیا سرش رٍ بٌ نا . شیرین آرٍم با نگايی کٌ رٍ بٌ خال
 .نزدیک تر کرد

 !انتظار داشتی لباس عرٍس بپَشٌ؟! اٍندى باز یکی از نا يا رٍ نعانلٌ کنٌ -

ٌ نریو تَی لباس عرٍس خندى نَن گرفت ٍ سرنَن پایین افتاد  نن ٍ شیرین از تصَر خال
ٌ نریو نجبَر بشٌ بًهَن اخو کنٌ سارا يو آرنجش رٍ یٌ دٍر . تا جلب تَجٌ نکنیو ٍ خال

 .کَبید تَی پًلَ کیهیا

 .نعانلٌ کنٌ چیٌ؟ حداقل حرنت خَدنَن رٍ زیر سَال نبر -

 .زيرا دست يای پرشیرینیش رٍ با دستهال پاک کرد

ٌ ی اصلی رٍ خالٌ خانَم نیدى یعنی چی؟. خب راست نیگٌ دیگٌ -  ٍقتی بل

یٌ دٍر پریای سر بٌ زیر کٌ ننتظر عاقد رٍی صندلی نخصَص خَدش نشستٌ بَد، از 
 .نظر گذرٍند

ٌ ی زٍرکی دربرى -  .باز يو پریا کٌ تَنست از زیر بل
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 :شیرین دٍبارى نعترض گفت

ٌ زيرا چادر رنگی بندازى سرش! خب حاال ير چی - اٍن قدر يو . نی تَنست نحل خال
 .پرغراب نباشٌ

 .انگار زیادی رنگ نشکی رٍ نخش بَد؛ البتٌ حق يو داشت

 :باز يو کیهیا جَابش ٍ داد

ٌ نریو باید ِسهتش رٍ سفت بچسبٌ نعانلٌ بًو نخَرى - ٌ نايرخ ٍ . خال نی ترسٌ نحل خال
ٌ زيرا نًربَن بشٌ پریا رٍ خانَادى ی داناد پس بیارن  !پس يیس، ساکت. خال

ٌ نَن ریز ریز خندیدیو . ير چند نی دٍنستیو حرف کیهیا یٌ ٍاقعیت نحضٌ. يه
ٌ ش نسئَلیتش نًو بَد ٌ نریو فقط ٍاس بٌ خَرد ٍ خَراکهَن برسٌ، لباس ٍ تَ این . خال

ٌ زيرا، یٌ ذرى انعطاف نداشت! سن يو ازدٍاج ٌ نايرخ ٍ خال االن يو با ! برعکس خال
چادر نشکی اٍندى بَد این جا ٍ با يهَن نانتَ شلَار رسهیش نشستٌ بَد تا عاقد بیاد؛ 

چرا انرٍز اٍندى بَد؟ خدا کنٌ . البتٌ با يهَن پسرش ٍ نن يی ازش نگاى نی دزدیدم
 .عقدکنَن پری حداقل برام خاطرى ی خَش بشٌ

ٌ زيرا چادر سفیِد شب خاستگاری کیَان رٍ، رٍی سرش نرتب  با صدای زنگ آیفَن، خال
 :کرد ٍ رٍ بٌ جهعیتی کٌ با خانَادى ی سعید نسبتا زیاد نی شدیو، گفت

 .فکر کنو عاقد اٍند -

ٌ زيرا بٌ نا گفت  :کیَان در رٍ باز کرد ٍ خال

 دختريا آنادى نهیشین؟ -

کلٌ قنديا رٍ کیهیا برداشت . اٍل از يهٌ زيرا با خَشی از جاش پرید، بعد نايا دنبالش
شیها صبر کرد یا نن برم یا . ٍ سٌ طرف تَر سفید رٍ يو، شیرین ٍ سارا ٍ زيرا گرفتن
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ٌ نَن نی شدیو خانَادى عرٍس پریا از نعهت خَايرشَير ! خَدش؛ انا این طَری کٌ يه
نحرٍم بَد ٍ آقاسعید دٍ تا داداش کَچیک تر از خَدش داشت ٍ نجرد بَدن؛ ٍلی چَن 
َ يای سعید يو بَدن، با احترام نزدیک نانان سعید رفتو ٍ رٍی  ٌ يا ٍ دخترعه دخترخال

 .نبل کهی خو شدم

 ببخشید حاج خانَم؟ -

لبخند نًربَنی . رٍسری شیری سرش کردى بَد، با یٌ چادر حریر کرنی با گل يای قرنز
 .نًهَنو کرد

 .جانو عزیز دلو -

 .تَی دلو نادرشَير بَدنش رٍ احسنت گفتو

 از اقَام عزیزتَن اگٌ دٍست دارن، نهیان کنار نا؟ -

 .لبخندش عهق گرفت

 .قربَن نحبتت عزیزم -

 :بعد رٍ بٌ دٍ تا دختری کٌ تنگ يو نشستٌ بَدن گفت

ٌ ی . نیلی جان خالٌ اگٌ دٍست داری پاشَ دست شادی جانو بگیر بلند کن - برین دنبال
 .سفرى باالسِر عرٍس گلو رٍ بگیرین

 .اٍن دٍ نفر بٌ يو نگاى کردن ٍ بعد بٌ نن؛ کٌ نن يو لبخند تحَیلشَن دادم

 .خَشحال نیشیو. بفرنایید -

دختری کٌ فًهیدى بَدم اسهش نیلیٌ بلند شد ٍ دست شادی رٍ يو کشید ٍ شادی 
 :گفت
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 .نهنَن زن عهَ -

از کنار سعیِد سر بٌ . دنبال نن اٍندن سهت سفرى ی عقد کٌ گَشٌ پذیرایی چیدى بَدیو
 :زیر کٌ حسابی يو عرق کردى بَد، رد نی شدیو کٌ سرش رٍ باال آٍرد ٍ آرٍم گفت

 .نهنَنو خاطرى خانَم -

نیلی ٍ شادی يو با کنجکاٍی . نن گیج تشکرش بَدم ٍ نجبَری یٌ لبخند بٌ رٍش زدم
بدتر از اٍن نگاى عادل بَد کٌ دٍبارى سرتا پام رٍ یٌ نگاى انداخت . نگايی رد ٍ بدل کردن

 .ٍ چقدر دلو االن دیَار نی خَاست سرم رٍ بکَبو تَش

نیلی اٍن طرف شالی کٌ آٍیزٍن نَندى بَد رٍ گرفت ٍ زيرا با خَش رٍیی جاش رٍ بٌ 
 .شادی داد ٍ نا کنارشَن ایستادیو

 .خب یٌ صلَات ختو کنین صیغٌ رٍ شرٍع کنو -

اتاق پذیرایی يو داشت از . این رٍ عاقد گفت ٍ آنادى شدى بَد ٍاسٌ خَندن خطبٌ
چٌ این ذکر آرانش بٌ دل يهٌ . اٍندن خانَم يا شلَغ نیشد در حین صلَات فرستادن

 .نی ریخت ٍ التًاب باز شدن یک زندگی جدید رٍ کو نی کرد

ٌ زيرا قرآن نقرى ای رٍ برداشت ٍ با باز کردنش، سَرى الرحهن بٌ چشهو آشنا اٍند . خال
 خدایا چرا افتادم رٍی دٍر نرٍر خاطرات؟. نفس عهیقی کشیدم

. پریا قرآن بٌ دست شد کٌ نانان سعید، سعید رٍ کشَن کشَن آٍرد ٍ کنار پریا نشَند
ٌ جا کرد تا سعید ببینٌ  .پریا يو قرآن رٍ کهی جاب

 .بذار ير ٍقت نن از این پشت زدم تَ سرت بلٌ بدى! ببین پریا دفعٌ اٍل بلٌ ندیا -

ٌ نَن ریز ریز بٌ حرف کیهیا خندیدیو کٌ باز گفت  :يه
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 !ٍهلل دٍ نفر از خانَادى داناد اینجان فکر نکنن خَايرنَن چٌ يَلٌ -

نی دٍنستو کارد بزنی خَن پریا در نهیاد، . خَاير بَدیو ٍ دنیانَن خَايرانٌ! خَاير
 :باالخرى شادی گفت

 .عرٍسهَن رٍ اذیت نکنین -

 .کیهیا یٌ دٍر کلٌ قنديا رٍ بًو کَبید

 !ببینو شها يو انگار جزٍ خانَادى ی عرٍسین؟ -

 .نیلی قری بٌ گردنش داد

 .بلٌ نايا يهٌ عرٍس دٍستیو -

از تصَیر تَی آینٌ نی دیدم پریا از این بحخ ناراضیٌ ٍ دلش نی خَاد کیهیا رٍ خفٌ کنٌ؛ 
خدایا . نن يو بٌ رٍشَن لبخند زدم. انا سعید داشت بدٍن جلب تَجٌ نی خندید

 !خَشبخت بشن

 ...النکاِح ُسناتی -

. عاقد شرٍع کرد ٍ يهٌ ساکت شدن، فقط کیهیا بَد کٌ تق تق قند رٍ بٌ يو نی زد
نگايو رٍ چرخَندم رٍی کیَان کٌ از پشت دست ياش دٍر تارا حلقٌ شدى بَد ٍ با یٌ 

 .انگار فقط نن نبَدم کٌ خاطراتو چرخ نی خَرد. لبخند بٌ سفرى ی عقد نگاى نی کردن

 ٍکیلو؟ -

 :صدای تارا بلند شد

 .عرٍس رفتٌ گل بچینٌ -
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نگايو رٍ از رٍشَن . يهٌ صلَات فرستادن ٍ کیَان با خندى چیزی دِر گَش تارا گفت
. کاش آرٍم نی گرفت. گرفتو با دست چپ نشت کردى ام، نانحسَس بٌ قلبو ضربٌ زدم

یٌ حس نهنَعٌ کٌ ! خاطرى حسادت یاد نداشت؛ ٍلی االن دلش برای یٌ چیزی تنگ بَد
 !چرا آلزایهر نهی  گرفتو؟ اٍن نال نن نبَد، خیلی ٍقتٌ. بٌ جَنو چنگ نی زد

 برای باِر دٍم ٍکیلو؟ -

 .عرٍس رفتٌ گالب بیارى -

ٌ ی  این دفعٌ یٌ خانَم جٍَن کٌ اٍن يو نعلَم نی شد کنار شَيرش نشستٌ ٍ دخترعه
باز يو يهٌ صلَات فرستادن ٍ عاقد دٍبارى شرٍع . سعید نعرفی شدى بَد، این رٍ گفت

 .کرد

 برای بار سَم ٍکیلو؟ -

یٌ جعبٌ . دیدم پریا نکخ کرد بلٌ بدى؛ انا بابای سعید بلند شد ٍ نزدیکشَن اٍند
 .کادٍیی گرفت سهت پریا

 .این يو زیرلفظِی پریا جان دختِر خَدم -

پریا سر بلند کرد ٍ نی دٍنو چقدر دلش نی خَاست نحرم نی بَد تا بابای سعید رٍ بغل 
نی دٍنو چقدر ٍاژى بابا برای نا دختريا حرنت داشت ٍ با شنیدنش قند ذٍب . کنٌ

حاال يو پدرشَيرش، دخترخَندى بَدش ٍ زیرلفظیش رٍ بابایی . نی شد تَی دلهَن
ٌ ی گرگ نرگٌ، بابای پریا تَ يهین دى رٍز نتَنستٌ . دادى بَد از اٍن جایی کٌ گفتن تَب

ٌ جایی نَاد زندان افتادى بَد بعضی . بَد خَدش رٍ کنترل کنٌ ٍ باز يو ٍاسٌ جاب
ٌ درد نی خَرد؛ چَن ٍقتی بابای پریا آزاد شد نداشت  ٌ نریو ب ٍقت يا زٍرگَیی  يای خال

پریا رٍ با خَدش ببرى تا ٍقتی کٌ ٍاقعا بتَنٌ یٌ سرپرست خَب باشٌ کٌ اٍن يو نشَن 
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ٌ ی . دادى بَد نیست ٌ ی دادگاى، جای انضا ٍ رضایت پدرانٌ، تَ عقدنان حاال يو یٌ نان
 .پریا نی نشست

ٌ ت رٍ دخترم -  .نبینو گری

ٌ ش رٍ بٌ قطرى  يای براقی کٌ پریا . حاج آقا این رٍ کٌ گفت، دٍر شد سعید يو نگاى کالف
 .با دستهال جهعشَن نی کرد، دٍختٌ بَد

 ...برای بار چًارم عرض نی کنو، دٍشیزى نحترنٌ -

 :عاقد خطبٌ نی خَند ٍ کیهیا تٌ نَندى  يای قند رٍ بٌ يو نی سابید ٍ یَاش گفت

ِشَکر اٍل زندگیتَن بٌ . پریا خدا بٌ سر شايدى بلٌ ندی نجبَرم برم کلٌ قنِد نَ بیارم -
 .يهت دست يای نن جَر شد

ٌ اش رٍ با یٌ خندى آرٍم عَض کرد سعید يو کٌ از . نايا خندیدیو ٍ باالخرى پریا يو گری
 .خندى پریا راضی بَد، نگاى پرتشکرش رٍ از آینٌ بٌ کیهیا داد

 ...ٍکیلو -

ٌ ی بزرگتريا بلٌ -  !با اجازى ی يه

ٌ يا حریر سفید رٍ جهع کردن ٍ رٍی  صدای صلَات ٍ دست زدن با يو قاطی شد ٍ بچ
 .سعید يو با بَسیدن قرآن جَاب بلٌ رٍ يهَن اٍل داد. سفرى عقد سادى گذاشتن

قدم تند کردم سهت . دیگٌ ٍقت رٍبَسی بَد، نن عقب کشیدم تا اٍل بزرگتريا جلَ برن
یک لیَان از آبچکَن برداشتو ٍ با باال زدن ايرم شیر آب، لیَانو رٍ پر کردم ٍ . آشپزخَنٌ

ٍاسٌ دلتنگی . عادتو بَد ٍاسٌ خَشی بغض کنو. بغض گندى ام رٍ با آب پایین دادم
 !حباِب بغض تَ گلَم بچرخٌ، ٍاسٌ نرٍر خاطرات دیگٌ بدتر
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نی دٍنو عدالتت يست ٍ يهٌ آدم يای . خدایا نهی  خَام رٍی ترازٍی نقایسٌ بشینو
ٍلی چی نی شد نن يو زیر لفظیو رٍ از یٌ پدر نی گرفتو، پدری کٌ . دنیا نحل يو نیستن

! يهَن زنین، يهَن يو سًو نن نبَد. خَدش زیر لفظی عرٍسش رٍ ٍصیت کردى بَد
 ...اصال چرا بٌ نن رسیدى بَد؟ نگٌ قبل از نن

نشتو رٍ آب کردم ٍ بٌ صَرتو پاشیدم ٍ با یادآٍری آرایشو، . نٌ نٌ، نباید فکر نی کردم
با یٌ دستهال بٌ زحهت صَرتو رٍ خشک کردم تا نبادا آرایشو . آى از نًادم بلند شد

 .دیگٌ ٍقت برگشتن بٌ پذیرایی بَد. پخش بشٌ

 ببخشید یک لیَان آب بٌ نن نی دید؟ -

 .با دیدن عادل يَل کردى یک قدم عقب رفتو

 .بلٌ بلٌ حتها -

دستپاچٌ یک لیَان از کابینت برداشتو ٍ يهین کٌ خَاستو برم سهت یخچال پام گرفت 
ٌ ی کابینت ٍ آخو بلند شد  .لب

 چیزی شد؟ -

لیَان آب . پام رٍ کهی تَ يَا تاب دادم ٍ برای خالصِی خَدم، لنگَن رفتو سهت یخچال
 .رٍ سهتش گرفتو

 .بفرنایید. نٌ چیزی نیست، نهنَن -

کهی نکخ کرد برای گرفتن لیَان ٍ نگايش بٌ صَرتو بَد، دقیق ٍ نَشکافانٌ ٍ باعخ 
 :يهزنان کٌ لیَان رٍ نی گرفت گفت. شد سر نن پایین بیفتٌ

 شها از نن نی ترسی؟ -
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 .یعنی با اجازى. .. نٌ -

خَاستو از کنارش بگذرم کٌ با یک قدم رايو رٍ سد کرد ٍ با خیال راحت لیَان رٍ سر 
 .کشید ٍ لیَان خالی رٍ بًو برگردٍند

 نگفتید؟. نچکرم -

 .حرصی شدى بَدم ٍ ٍای اگٌ یکی نا رٍ نی دید

 چی رٍ نگفتو؟ -

ٌ ی حرفتَن رٍ -  .ادان

حاال . آقا عادل دیدار اٍل نا چندان جالب نبَد؛ بٌ يهین خاطر نن یکو خجالت زدى ام -
 اجازى نی دید برم؟

 !اتفاقا نن يو بٌ خاطر اٍن رٍز اٍندم این جا -

 :تٌ دلو خالی شد کٌ گفت

ٍ خب اگٌ نی افتادید نعلَم نبَد چٌ اتفاقی براتَن ... نتاسفو عصبی بَدم اٍن رٍز -
 ...اٍندم عذرخَايی کنو ٍ البتٌ خَد شها يو باید بدٍنید کٌ. نی افتاد

 :حرف ياش رٍ نهی  فًهیدم، فقط برای این کٌ بحخ نسخرى تهَم بشٌ گفتو

 .با اجازى تَن. بلٌ لطف کردید، با این حال بی احتیاطی از نن بَد -

 .باز یک قدم جلَتر اٍند ٍ نن ٍاقعا ترسیدى بَدم

 شها آقا سعید رٍ يو نی شناسید؟ -

ٌ نریو دارى بازجَییو نی کنٌ  .حس بدی داشتو، فکر نی کردم خَد خال
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 خاطرى جَن نادر این جایی؟ -

ٌ ی نجاتو شد ٍ نهی  دٍنو تَی صَرتو چی دید کٌ گفت ٌ زيرا فرشت  :خال

 .نهی  خَای بٌ پری تبریک بگی؟ آقا عادل اگٌ چیزی الزم داشتٌ باشن نن بًشَن نیدم -

با این حرف، عادل ناستش رٍ کیسٌ کرد ٍ کهی عقب کشید ٍ نن با نگاى پرتشکرم 
ٌ نریهی کٌ داشت این سهت نی اٍند ٌ زيرا نَند ٍ عادل ٍ خال  .تقریبا فرار کردم ٍ خال

ٌ ی دست ياش رٍ تنگ تر نی کرد  .پریا رٍ بٌ خَدم نی فشردم ٍ اٍن يو حلق

 .خَشبخت باشی -

 .دعا کن ٍاقعا تصهیهو درست باشٌ. دعا کن برام -

 .خیلی بٌ يو نیاین. نطهئن باش يست -

 .خاطرى خانَم چی نیگی زیِر گَش خانَنو -

البتٌ تَ دلو یٌ لفظ خَشگل نصیبش کردم کٌ با اٍن تشکر . با خندى از پریا جداشدم
بی نَقع ٍ حس صهیهیتی کٌ از اٍن شب تَ ٍجَدش نَندى بَد نن رٍ انداختٌ بَد تَی 

 !دردسر

 .ان شاءاهلل خَشبخت باشین. يیچی ٍهلل، از شها تعریف کردم -

 .خندى اش یٌ لبخند نًربَن شد

 .نهنَنو، ٍاقعا لطف کردین -

 خب خب، این جا چٌ خبرى؟ -

 :کیَان با تارایی کٌ بٌ بازٍش چسبیدى بَد، جلَ اٍند ٍ دٍبارى گفت
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 !ببین آقاسعید، پریا يو یٌ جَرایی خَايرنٌ، نبینو خو بٌ ابرٍش بیادا -

 :کٌ کیهیا گفت. سعید دٍ دستش رٍ تسلیو باال برد ٍ پریا قند تَ دلش آب نی کردن

 ای بی نعرفت يا، پس نا چی؟ -

 .بعد بٌ خَدش ٍ سارا ٍ زيرا ٍ شیرین ٍ شیها اشارى کرد

 .کیَان نتَاضع سرش رٍ خو کرد

نَقع عرٍسیتَن اگٌ دعَتو کنین؛ قَل نیدم . شهايا، يهٌ خَايريای گل خَدنین -
تا داناد نتَنٌ چپ بٌ خَايريام نگاى . خَدم بٌ شخصٌ براتَن گربٌ رٍ دم حجلٌ بکشو

 !کنٌ

 :يهٌ زدیو زیر خندى کٌ تارا گفت

 .چٌ خَش بٌ حال نن شدى -

ٌ ی خانَنش  .کیَان زد سرشَن

حاال يو نن تَ رٍ با . آرى ٍاقعا، گهَن نکنو این يهٌ خَايرشَير یٌ جا دیدى باشی -
 .خدا صبرت بدى. جهیع خَايرشَيريا تنًا نی ذارم

 .با خندى شرٍع بٌ اعتراض کردیو کٌ کیَان دست سعید رٍ کشید

 .بریو کٌ خانَم يا قصد دارن پذیرایی رٍ زنَنٌ کنن. دیگٌ ٍقت رفتنٌ آقا داناد -

ٌ دار پریا رٍ نگاى کرد ٍ نا يو نانحسَس خندى نَن ٍ جهع ٍ جَر نی کردیو . سعید غص
 .کیَان يو بی خیال کشَن کشَن بردش ٍ نًلت اعتراض يو بٌ سعید نداد

ٌ يا این داداشتَن نافرم رٍ خَايرياش حساسٌ، خدا بسازى ٍاسٌ  - خَدنَنیو يا بچ
 .شَيرياتَن
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ٌ نَن زد، دٍبارى خندى نَن بلند شد  .با این حرف تارا ٍ چشهکی کٌ رٍ بٌ يه

نی دٍنست حد . يیچ ٍقت نعذبت نهی  کرد. نگايش، رفتارش. کیَان ٍاقعا خاص بَد
ٌ زيرا ! کیَان نرد بَد. کالنش ٍقتی اسهًا برادرنَنٌ باید تا چٌ حدی باشٌ بٌ قَل خال

 .نیراث نابی بَد" حیا." خَب ارجی از خدابیانرز باباش بردى بَد

*** 

. آبی کٌ داشتو نی خَردم با فشار زیاد پایین دادم ٍ راى حلقو رٍ بست ٍ بٌ سرفٌ افتادم
 .کیَان يو دستش رٍ باال آٍرد ٍ نحکو کَبید پشتو

 !ببخشید دیگٌ، نحرم نانحرنی برنهی دارى، داری خفٌ نیشی -

ينَز داشتو سرفٌ نی کردم ٍ چشو يام داشت از کاسٌ درنی اٍند کٌ ضربٌ بعدی رٍ 
ٌ ی زیاد  .نحکو تر زد ٍ نهی دٍنستو اشک چشو يام از درد پشتهٌ یا سرف

 .خَبو کیَان. بسٌ بسٌ -

 :دست باال آٍردى اش رٍ جهع کرد ٍ گفت

 این االن از ذٍقت بَد؟ -

 .تازى یادم افتاد چی گفتٌ ٍ چشو يام باید گرد بشٌ

 شَخیٌ یا راست گفتی؟ -

 ...نی دٍنو سختتٌ بٌ این زٍدی کلی فحش برگشت کنٌ بًت؛ ٍلی -

 .یٌ چپ چپ بًش رفتو ٍ کیَان ادانٌ داد

 .ٍاقعا داری عهٌ نیشی -
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 .چشو يام گردتر شد

 !بٌ این زٍدی؟ -

 :بی خیال پا رٍ پا انداخت ٍ گفت

 .دٍ ناى شدى دیگٌ -

 .يهچین نیگی دٍ ناى کٌ انگار دٍ سال شدى -

 !خب حاال تَ يو، عهٌ شدن ذٍق دارى نٌ این قدر غرغر -

ٌ ی تَ رايی يو بشو؛ ٍلی بححو اینٌ دنبالت کردى بَدن؟ نی ذاشتی  - نن فدای اٍن جَج
 .یٌ ندت عرٍسهَن از دست تَ نفس بکشٌ، بعد یٌ بچٌ بذاری تَ داننش

 .چشو ياش رٍ بًو گردٍند

 !انگار تَ خَايراٍنی نٌ نن. خبٌ خبٌ -

 .نن ٍ نانان کال عرٍس دٍستیو -

ٌ زيرا گايی از زبَنو در نی رفت لبخند رضایتهند ٍ  بٌ لفظ نانانی کٌ راجع بٌ خال
ٌ ام باید اخو کنٌ  .نًربَنی زد ٍ بعد یادش افتاد در برابر جهل

ٌ ام رٍ برنی دارم ٍ نیرم، شها بهَنین ٍ عرٍستَن -  .پس نن يو بچ

 دیگٌ چی؟ عشِق عهٌ رٍ قرارى کجا ببری؟ -

 .شاکی نگايو کرد

 !انگاری نن فقط زیادی ام  -

-  ٌ  !ترین داداش دنیایی، نگٌ نن بهیرم تَ بریتَ کٌ یٌ دٍن
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 .کَسن نبل تَی بغلش رٍ کَبید تَی سرم

 .دیگٌ از این حرف يا نشنَم. خدا نکنٌ -

آخ کٌ . تازى حرف کیَان تَ دلو حالجی شدى بَد ٍ ذٍق تَی بند بند صَرتو نی خزید
 .عهٌ فدای اٍن گَگَلی بشٌ

 االن تارا بًترى؟ بیهارستانن؟ -

 .نانان باياش رفت، نن نَندم تَ بیای. آرى -

 .عزیزم. ٍای کیَان باٍرم نهی شٌ -

 .بٌ ذٍقو لبخندی زد

ٌ نریو باز چی نی گفت کٌ گفتٌ بَد حاضری بزنی؟ -  خب حاال تَ بًو بگَ خال

ٌ قدر . پَفی کشیدم ٍ سرم پایین افتاد. با این خبِر خَش؛ عصبانیتو یادم رفتٌ بَد چ
ٌ قدر دلو نی خَاست با يهین دست يام  ٌ نریو حرص خَردى بَدم ٍ چ انرٍز از دست خال

 .عادل رٍ خفٌ نی کردم

يیچ، پسرش افتادى بَد بٌ خبرگزاری ٍ نن برای پارى ای از تَضیحات فراخَندى شدى  -
ٌ زيرا بیشترش رٍ حل کردى بَد. بَدم  .ير چند خدا خیر بدى خال

ٌ ياش رٍ نحل خَدش بار آٍردى، اصال دٍ يفتٌ پیش کٌ ٍاسٌ  - ٌ نریو يو بچ این خال
 .عقدکنَن پریا دنبال نانانش اٍند اینجا، حس خَبی بًش نداشتو

کیَان نی ترسو از این کٌ . آرى نن يو يهین طَر، انگار دلشَرى ام يو بی خَد نبَد -
 ...یعنی... دٍبارى

 .بغضو سرباز کرد، يهَن کٌ از صبح بقچٌ شدى بَد کنج گلَم
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 .نن از نداشتنتَن نی ترسو -

ٌ ام ٍ صَرت زیر افتادى ام رٍ باياش باال  کَسن نربعی شکل بغلش رٍ گذاشت زیر چَن
 .کشید

ببین عادل کٌ يیچ، نانانش يو يیچ، رئیس کل يو بلند بشٌ بیاد دیگٌ نهی ذارم از  -
 .پس این قدر نترس! اینجا بری، حتی ٍاسٌ یک رٍز

ٌ نریو نی  گفت سعی کنو بًتَن عادت نکنو، بٌ . نهی تَنو نترسو - نی  دٍنی، انرٍز خال
اٍن گفت پرتَقع شدم، بٌ يرحال باید یادم بهَنٌ کٌ ...يرحال نن جزئی از شها نیستو

گفت بدٍنو ينَز حَاسش بًو !نن يیچ کس رٍ ندارم ٍ شها زندگی خَدتَن رٍ دارین
انا اٍن نهی دٍنٌ نن ... یعنی! يست ٍ ير ٍقت بخَاد نی تَنٌ نن رٍ از این جا ببرى

 ...نن...اٍن نهی دٍنٌ کٌ نن. دٍستتَن دارم، فقط عادت نیست

اشک يام نی  ریخت ٍ نن کنترلی رٍشَن نداشتو ٍ کیَان دٍ بار دست ياش تا نزدیکِی 
 .گهَنو گند زدم بٌ حال خَبٌ بابا شدنش. صَرتو اٍند ٍ عقب کشید

ِد بلند نیشو نیرم اٍن پسر لعنتیش رٍ ! نحض رضای خدا خاطرى، این اشک يا رٍ نریز -
باز فکر کردی نا فقط . این قدر نی  زنو دلهَن خنک بشٌ تا دیگٌ جاسَس بازی درنیارى

ٌ ایی، زندگِی نن ٍ نانانی! بًت عادت کردیو؟ نٌ  !نی  فًهی؟! تَ ٍاقعا جزئی از این خَن

ٌ ی نخَاستن يای . رٍ بلند گفت ٍ نن دلو قرص شد" نی  فًهی" دلو قرص شد کٌ تَ يه
تاکید حرفش بدٍن . پدر ٍ نادر ٍاقعیو، ينَز کسایی يستن کٌ ٍاقعا نن رٍ بخَان

ٌ نریو شستٌ بشٌ ٍ نخَام فکر کنو نِن ٍاقعی کیٌ؟  !تردید باعخ شد حرف يای خال

 .تا جای نهکن تارا رٍ تَ بغلو فشردم کٌ داد کیَان دراٍند

ٌ ام آب لهبَ شدن -  .ٍلش کن دیگٌ. آی زن ٍ بچ
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 .تارا لپش گل انداخت ٍ نن از تٌ دل خندیدم ٍ بَسیدنش

 .آخ نن فدات بشو نانان خانَم -

ٌ زيرا دست پشتش گذاشت" خدا نکنٌ"  .آرٍنی گفت کٌ خال

 .برٍ بشین نادر، برٍ -

تارا آيستٌ داشت نی  رفت سهت نبل ٍ نن بٌ نگاى کیَان نگاى نی  کردم کٌ خاص شدى 
ٌ زيرا راى افتادم سهت اتاقش ٍ . ٍ نَندن نن جایز نبَد بٌ يهین خاطر پشت سر خال

 :يهَن طَر کٌ دست دٍر کهرش نی  انداختو گفتو

ٌ زيرا نیاد -  .چٌ نانان بزرگی بٌ خال

 .لبخند بانهکی زد ٍ پیشَنیو رٍ بَسید

ٌ نریو؟. بٌ دخترم يو عهٌ شدن نیاد -  خب چیا گفتین با خال

 :با یادآٍری صبح پنچر شدم ٍ گفتو

 !یٌ جَر ازم تعًد نی  خَاست انگاری. يهَن حرف يایی کٌ بٌ شها گفتٌ بَد -

ٌ ی يیچی رٍ نخَر باشٌ. این نریو يو شَرش رٍ درآٍردى -  .تَ غص

 .با ٍجَد نادر نًربَنی نحل شها نگٌ برام جای غصٌ نی نَنٌ -

ٌ نریو . غرق نًربَنی چشو ياش یٌ بـ ـَسـ نادرانٌ نًهَن پیشَنیو کرد دلو لرزید، خال
 !چی نی دٍنست دٍست داشتن نسبتی نیست! اصال چی نی دٍنست؟

 خب حاال تَ يو قرارى يهین طَر با نن بیای؟ -

ٌ زيرای شاکی نگاى کردم، دم در اتاقش بَدیو کٌ گفت  :بٌ خال
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 .برٍ بچٌ نی  خَام لباس عَض کنو -

 :شیطَن شدى دست يام رٍ باز کردم ٍ گفتو

 .آخٌ تَی يال يو نهیشٌ برم، ٍاسٌ سن نن خَب نیست -

 .خالٌ از تٌ دل خندید ٍ بعد يلو داد سهت يال ٍ خَدش رفت تَی اتاقش

 .برٍ چند تا چای بریز تا نن لباس عَض نی  کنو! برٍ بچٌ، کو شیطَنی کن -

 .دست رٍی چشهو گذاشتو

 !آی بٌ چشو؛ ٍلی از نن گفتن بَدا -

عقب گرد کردم ٍ با یک تک سرفٌ ٍ نگايی کٌ پایین نی انداختو، رٍ بٌ تارایی کٌ رٍی 
 :پای کیَان نشستٌ بَد ٍ نحکو بین دست يای کیَان فشردى نی شد گفتو

 اجازى يست؟ -

 .تارا يی بلندی گفت؛ انا کیَان بی خیال کهی دست ياش رٍ شل کرد

 تَ احیانا با چیزی بٌ اسو نخَد سیاى آشنایی نداری؟ نٌ؟ -

 :تک خندى ای کردم کٌ دٍبارى گفت

 !بیا برٍ تَ آشپزخَنٌ ببین شاید بَد -

 : با سر زیر افتادى گفتو

 چند تا دٍنٌ بیارم؟ -

 .دٍتایی بریو دنبالش. صبر کن نانان نن يو بیام -

ٌ زيرا تارا يی بلندتری گفت ٍ سرش رٍ تَ گردن کیَان قایو کرد  .با این حرف خال
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 .خاک بر سرم، کیَان آبرٍم رفت -

ٌ زيرا ریز ریز خندیدٍ دست پشت نن گذاشت  .خال

 !بیا بریو، ٍهلل این پسر کارياش نناسب سن نن يو نیست -

خندى ی بلند نن ٍسط قاى قاى کیَان کو بٌ نظر نی اٍند ٍ تارا با نشت نحکهی کٌ تَ 
 .شکهش زد، شدت خندى اش رٍ کو کرد

*** 

 يهسایٌ اجازى يست؟ -

ٌ ی آرٍم بٌ در زدم ٍ صدای ضعیف تارا رٍ شنیدم  .چند تق

 .بیا تَ خاطرى جان -

عرٍسک بزرگ ٍ آٍیز باالی تخت رٍ بٌ یک دستو دادم ٍ با کلید رٍی در، دِرخَنٌ رٍ باز 
 .کردم

 .بیا این جا. نن تَی اتاقو خاطرى -

از بین اٍن يهٌ طرحی کٌ براش کشیدى بَدم تا . پشت خرگَش گَش نخهلی قایو شدم
عرٍسک فینگیل عهٌ خاص باشٌ، تارا این رٍ پسندیدى بَد ٍاسٌ کَچَلَیی کٌ تَ 

 .ٍجَدش زندگی نی  کرد ٍ پنج نايش شدى بَد ٍ یک دختر بَد

ٌ ای  فقط جلَی پام ٍ نی دیدم ٍ جلَی اتاق کٌ رسیدم از پشت عرٍسک با صدای بچگَن
 :گفتو
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. باالخرى تهَم شد، البتٌ با یک کادٍی دیگٌ. این يو ٍاسٌ عشق عهٌ. سالم نانان تارا -
آٍیز رٍ با سر انگشتو باال گرفتو ٍ نی  دٍنستو خرس يای کَچَلَ دارن رٍی ناى تاب بازی 

 .نی  کنن

گفتِن از سر ذٍِق تارا باعخ شد عرٍسک رٍ پایین بیارم ٍ لبخند بزنو؛ انا چشو يام " ٍای"
 .گرى بخَرى تَ نگايی کٌ نباید

تارا رٍی تخت نیو خیز شد ٍ سیاٍش گَشی دٍر . برای چند جانیٌ قلبو از تپش افتاد
 :گردنش رٍ برداشت، نگايش پایین افتاد ٍ گفت

 !سالم -

قلبو تپش غیر نعهَلی گرفتٌ بَد ٍ جَاب سالنش رٍ تقریبا زیر لبی دادم، جَری کٌ 
 :با لبخند تصنعی رٍ بٌ تارایی کٌ حاال بلند شدى بَد، گفتو. گهَن نهی کنو شنیدى باشٌ

 .با اجازى. ببخشید بد نَقع اٍندم -

بعد از این يهٌ ندت کٌ سعی در فرانَشیش داشتو . خرگَش رٍ ٍل کردم تَ بغل تارا
باز خدا رٍ شکر کردم بٌ خاطر بناایی کٌ ساختهَن . ٍاقعا دیدنش غیر ننتظرى بَد

ٌ رٍیی داشت یٌ شال کشیدى بَدم سرم ٍ اٍندى بَدم باال  .رٍب

 نٌ صبر کن، کجا خاطرى؟ -

ٌ اش داد  .این رٍ تارا گفت ٍ سیاٍش ادان

 .باز يو اگٌ نشکلی بَد بًو زنگ بزن. نن دارم نیرم تاراجان -

 :تارا نچ دست نن رٍ چسبید ٍ رٍ بٌ سیاٍشی کٌ کت نی  پَشید، گفت
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کجا؟ نی  خَام چای بریزم، بعد این يهٌ ندت اٍندی این جا، یٌ چای با خَايرت  -
 نهی خَری؟

سیاٍش حاضر ٍ آنادى جلَنَن رسیدى بَد ٍ بد نی شد نن دستو رٍ از دست تارا 
 !بکشو؟ تَان نَندنو نبَد

 .ٍقت ٍاسٌ چای خَردن زیادى، فعال تَ بًترى استراحت کنی -

 .انا گفتی خَبو، بهَن -

اصرار تارا سیاٍش رٍ يو نحل نن کالفٌ کردى بَد کٌ سریع دستش رٍ جلَ آٍرد ٍ با تارا 
 .دست داد

 .ٍقت زیادى، نراقب خَدت باش -

تارا کٌ رفت . یٌ خداحافظی آرٍنو برای نن زنزنٌ کرد کٌ نن نای جَاب دادنو نبَد
بیرٍن ٍاسٌ بدرقٌ، رٍی تخت ٍا رفتو ٍ نفس کشیدم تا التًاب دیدن یًَیی سیاٍش رٍ 

 !حس غریبی داشتو ٍ نداشتو. کو کنٌ

 .چقدر قشنگ شدن، نهنَنو خاطرى جَن -

تَی چًارچَب در ایستادى بَد ٍ آٍیزی کٌ از دست نن افتادى بَد، . بٌ تارا نگاى کردم
 .داشت نیَن دست يای اٍن تاب نی  خَرد

 :سکَتو رٍ کٌ دید گفت

 خَبی؟ -

 .دقیقا چٌ نرگو بَد؟ لبخندی زدم. کهی بٌ خَدم اٍندم

 تَ خَبی؟ چیزی شدى؟. ببخشید این رٍ نن باید بپرسو -
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ٌ ی تخت شکالتی رنگش نشست ٍ دست ياش رٍ بٌ پشت رٍی  اٍند ٍ کنار نن لب
 .رٍتختی نخهل زرشکیش تکیٌ داد

ٌ ام احساس سنگینی داشتو - ٌ ی سین  .چیز نًهی نبَد، یکو قسهت سهت چپ قفس

 .يَل کردم، نکنٌ خدایی نکردى چیزی باشٌ. بٌ لپو چنگ انداختو

 خدای نن؟ خب چی بَد؟ کاری يست کٌ نن برات بکنو؟ -

ٌ گاى بَدن خَدش برداشت ٍ دست نن رٍ گرفت چٌ سرد بَد ٍ چٌ . دستش رٍ از تکی
 !صَرتش گرفتٌ بَد

 زنگ بزنو کیَان بیاد؟. تَ رٍ جَن نن راست بگَ. تارا چی شدى؟ چٌ سردی -

 .لبخند ناتی زد

باٍر کن چیز نًهی نبَد، سیاٍش ٍاسٌ يهین اٍند خَنٌ ! نٌ دیٍَنٌ نیگو خَبو -
ٌ ام کرد، گفت طبیعیٌ  .نعاین

 .ٍلی حالت این رٍ نهیگٌ -

 .فشار آرٍنی بٌ دستو داد

 .ٍقت داری حرف بزنیو -

ٌ ام نَندى باید برم - تَ کٌ قشنگ نن رٍ ! حرف يا نی زنی. نٌ، راستش سازنان نلل جلس
 !دق دادی، نعلَنٌ یٌ چیزیت يست

 .باالخرى چشو ياش يو خندید

یعنی راستش خیلی ٍقتٌ این حرف يا رٍ نی  خَام بگو؛ ... نی ترسو. نی گو خَبو دیگٌ -
 ...ٍلی
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از بس بٌ این شاخٌ ٍ اٍن شاخٌ پرید، نن يو دلشَرى گرفتو ٍ با چشو يای ریز شدى 
 :نگايش کردم کٌ گفت

 ...نی خَام از سیاٍش بگو -

 .قلبو سست شد ٍ سرم پایین افتاد

ٌ ای بین نا نیست کٌ بخَای -  ...تاراجَن رابط

باٍرکن خیلی برام عزیزی، نهی خَام ناراحتت کنو؛ ٍلی از ٍقتی کٌ پا . نی دٍنو خاطرى -
تَ این خَنٌ گذاشتو خَاستو راجع بٌ این نَضَع بايات حرف بزنو ٍ کیَان ننعو 

 .نهی خَام از سیاٍش دفاع کنو، نی  خَام بیشتر از خَدم دفاع کنو. کردى

 :پرسشی بَدِن نگايو رٍ دادم بٌ چشو ياش کٌ گفت

از اٍن رٍزی کٌ سیاٍش کنار نن باشٌ ٍ . يهیشٌ از يهچین رٍزی ٍايهٌ داشتو -
 !نسبتش با تَ بی نسبتی

دلیل ندارى تَ يهچین . این چٌ حرفیٌ؟ آقا سیاٍش پسرخالٌ ٍ یٌ جَرایی برادرتٌ! تارا -
اگٌ . شها زن ٍ شَير چٌ بی ننطقین. فکری بکنی ٍ طبیعیٌ بخَاد بیاد این جا ٍ برى

 !کیَان ٍاقعا يهچین ننعی برات درست کردى باید گَشش رٍ کشید

 .لبخند نحَی زد

 ...دلت بزرگٌ؛ انا بٌ ير حال اٍن خیلی در حقت بدی -

 .نذاشتو ادانٌ بدى ٍ دٍ دست سرِد تارا رٍ نیَن دست يام گرفتو
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ٌ ست - آقا سیاٍش يو از این جا بٌ بعد، بٌ خاطر . تاراجان گذشتٌ نال يهَن گذشت
ٌ م قابل احترانٌ ٍ دلیلی نهی بینو تَ نسبت فانیلیت رٍ بٌ خاطر نن  نسبتش با تَ ٍاس

 .بٌ يو بریزی

ٌ ی فانتزی کف اتاقشَن نگاى نی  کرد کٌ پرزيای بلندی  نگايش بٌ نن نبَد ٍ بٌ قالیچ
 .داشت ٍ طالیی رنگ بَد

ٌ ی عشق حدیخ ٍ سیاٍش نن خبر داشتو - با يو صهیهی بَدیو، رابطٌ نن ٍ . از قص
خب تفاٍت سنی نن باياش کهتر بَد؛ انا ! سیاٍش خیلی بًتر بَد تا خَايرش ستارى

 ...حاجی بابا

اصال تارا این حرف يا رٍ چرا نی  زد؟ چرا نن خفٌ شدى بَدم ٍ . بابای سیاٍش رٍ نی گفت
گَش نی  کردم؟ شاید ٍاقعا دلو نی  خَاست بدٍنو از ناجرایی کٌ يیچ کس يیچ 

 .تَضیحی برام ندادى بَد

آخٌ حدیخ، دختِر دٍست قدیهی بابا حاجی بَد ٍ شناخت . حاجی بابا نخالف بَد -
 ...حدیخ کهی پرتَقع بَد ٍ. کانل ازش داشتن

 .سرش رٍ تکَنی داد ٍ انگار خَاست غیبت رٍ تهَنش کنٌ، این جَری ادانٌ داد

انا سیاٍش دلش رفتٌ بَد ٍ بینشَن یک رابطٌ پنًَنی بَد؛ یعنی یک رابطٌ با  -
ٌ ی نحرنیت بدٍن اطالع بقیٌ ٍ فقط نن سیاٍش یٌ جَرایی بٌ . نن نی  دٍنستو... صیغ

قَل خَدش يو حرنت بزرگترش رٍ نگٌ داشتٌ بَد تا راضی بشن، يو حدیخ رٍ از 
. تا این کٌ حاجی بابا فَت شد ٍ خالٌ جَنو نخالفتش زیادتر شد. دست ندادى بَد

یک بار نرخصی بین . يهَن نَقع يا نن يو دانشگاى قبَل شدم ٍ از سیاٍش دٍر افتادم
ترم کٌ اٍندم از سیاٍش شنیدم حدیخ گفتٌ دیگٌ این جَری نهی تَنٌ صبر کنٌ ٍ جدا 

يهَن نَقع . شدى بَدن ٍ اٍن با خَاستگاری کٌ باباش پسندیدى بَد ازدٍاج کردى بَد
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خب دٍست سیاٍش بَد ٍ چٌ تعریفی از تَ . يا بَد کٌ نن يو با کیَان آشنا شدم
 .نی  کرد

ٌ اش با این حرف کهی جهع ٍ جَر شد ٍ جاش رٍ بٌ یک لبخند نات  چًرى ی بٌ يو ریخت
 .انگار نرٍر این جای خاطراتش قشنگ بَد. داد

سیاٍش افتاد سر لج با حدیخ، فقط خَاست ازدٍاج کنٌ، نی  گفت زندگی کٌ عشق  -
لعنت بٌ دين نن کٌ تعریف يای کیَان رٍ ! نداشتٌ باشٌ چٌ فرقی دارى با کی باشٌ

جلَی خالٌ خانَم گفتو، اٍن يو ندید ٍاسٌ پسرش پسندید کٌ سنش زیادی داشت باال 
 !نی رفت ٍ گفتٌ بَد انتخاب با نادرشٌ

 .یک قطرى اشک چکید رٍی نچ دستو ٍ نن نگاى بٌ چشو يای گریَن تارا انداختو

 !تارا -

 .دستش رٍ بٌ نشَنٌ سکَت گرفت جلَی صَرتو

نهی دٍنو چی شد، باٍرکن؛ ٍلی شب عرٍسی تَ ٍ سیاٍش يو خَشحال بَدم يو  -
اٍن شب يو بٌ کیَانی کٌ دلو رٍ ... کاش نن! نن! حسو يو خَب بَد يو نبَد! نبَدم

. بردى بَد نزدیک تر نی شدم، يو با دیدن اخهش پشیهَن از این کٌ چرا این طَری شد
 ...آخٌ تفاٍت سنِی بین شها

ناخَن يام کف دستو فرٍ نی رفت کٌ . دست يام نشت شدى بَد ٍ خَدم نفًهیدى بَدم
 .تارا انگشتش رٍ نَازش ٍار پشت دستو کشید

خاطرى اگٌ زٍدتر نی اٍندم باٍرکن نی زدم تَ ... باز نِن لعنتی رفتو ٍ ٍقتی برگشتو -
دين سیاٍش تا بفًهٌ زندگی بازی نیست کٌ ٍقتی فًهید حدیخ طالق گرفتٌ ٍ دٍر ٍ 
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برش نی پلکٌ ٍ ادعای پشیهَنی نی  کنٌ، باید زندگیش رٍ جدی تر بگیرى، نٌ این کٌ یٌ 
 ...بازی راى بندازى

از نَازش يای تارا نشتو شل شد ٍ دست تارا رٍ . دیگٌ تَانو نبَد. دیگٌ نهی کشیدم
 .نحکو چسبیدم

 .نن ٍ آقاسیاٍش قسهت يو نبَدیو. کافیٌ تاراجَن -

 .چشو ياش باز لب بٌ لب دریا بَد

نِن . کاش فقط بعد ازدٍاجو با کیَان نی  دیدنت. نن نیگو از سرش يو زیاد بَدی -
عقب . خَاستو پا جلَ بذارم؛ انا سیاٍش عقلی تَ سرش نداشت. لعنتی بد نَقع رسیدم

نن ٍ سیاٍش يیچ کدٍنهَن . از دست دادن کیَان... کشیدم ٍ چٌ سنگدل ترسیدم از
 .خَب نشناختٌ بَدیهت

 .دستو رٍ فشرد

 نی بخشی خاطرى؟ -

دست حلقٌ کردم . چرا اشک يای نن نهی ریخت؟ چرا فقط بغض شدى بَد؟ صدام لرزید
 .دٍر گردنش

ٌ ی کیَان ٍ گرنٌ نن ٍاسٌ . دیگٌ این حرف رٍ نگَ - چٌ خَب شد کٌ تَ شدی خانَم خَن
 .يهیشٌ از دیدنت نحرٍم نی  شدم

ٌ اش، نفسو باال اٍند از بغضی کٌ شکستٌ بَد از يو کٌ . اشکو کٌ سر خَرد رٍی سر شَن
 !جدا شدیو نن لبخند نی زدم؛ انا تارا نٌ

 ...بعد از جدایتَن با يو نانزد شدن، بٌ خَاستٌ حدیخ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

342 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

انگار ينَز بغض داشت کٌ نفسش رٍ سخت بیرٍن داد ٍ بٌ پشت رٍی تخت دراز کشید 
ٍ دستش رٍ گذاشت رٍی شکو برآندى اش ٍ چرا نن حَاسو بٌ این فسقلی نبَد کٌ حال 

 .نادرش نباید خراب بشٌ

 نیشٌ؟! تاراجَن کافیٌ -

خَاستو بگو بٌ قدری کٌ از جداییتَن نی گذرى نانزد بَدن ٍ يهین يفتٌ دیگٌ قرار  -
 !عرٍسیشَن بَد ٍ يهٌ چی بًو خَرد

 .سخت تَنستو بپرسو. بًت زدى سر چرخَندم ٍ بیچارى رگ گردنو

 چرا؟ -

 .تارا سر چرخَند ٍ نگايش رٍ گرفت از لَستر کالف نانندی کٌ آٍیز سقف اتاق بَد

. تازى سیاٍش چشو ياش باز شدى ٍ فًهیدى زندگی یک ٍاقعیتٌ جدای از عاشق بَدن -
 ...برخَرد يای نتقابل نی  خَاد ٍ يهیشٌ نهیشٌ گذشت کرد ٍ

 .دیگٌ کافی بَد برای شنیدن

 !ٍاقعا نتاسفو -

 .لبخند ناتی زد

 .برای نن گَاراتر بَد" بٌ درک"اگٌ جای این جهلٌ نی گفتی  -

 !نٌ این چٌ حرفیٌ آخٌ -

ير چی يو سیاٍش بد باشٌ، راستش ٍاسٌ نن خیلی عزیزى . چند ٍقتیٌ خیلی داغَنٌ -
 ...ٍ انرٍز با بًَنٌ کشیدنش اینجا تا کهی حرف بزنیو، ير چند از رٍی تَ

 .نگاى زیر افتادى اش رٍ دٍست نداشتو، رٍ شکهش رٍ بَسیدم
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 .این عشق عهٌ رٍ دریاب این جا تنًا نَندى. بس کن تارا -

 .دست رٍی شکهش کشید

این عشق عهٌ از اٍن ٍقت دارى تکَن نی  خَرى، گهَنو از ذٍق عرٍسکش دارى اٍن تَ قر  -
 !نیدى

 .این قدر بٌ این حرفش خندیدم کٌ خَدش يو خندى اش گرفت

ٌ زيرا نی رسٌ -  .قرارى شام انشب دست ينر نن باشٌ. خب دیگٌ نن برم کٌ االن خال

ٌ ام رٍ بٌ تَ سپردم -  .خدایا نن جَن خَدم ٍ بچ

ٌ ی بازٍش کردم  .نشت آرٍنی حَال

ٌ ات جَن بگیرى -  .دلتو بخَاد کٌ از دست پخت خَايرشَيرت بچ

 .پشت چشهی برام نازک کرد

 .دلهَن نخَاد کی رٍ باید ببینیو -

 .دٍبارى شکهش رٍ بَسیدم ٍ يهَن ٍقت بچٌ تکَنی خَرد

ٌ ت يو دعَا دارى. يیچی بابا يیچی -  .بچ

ٌ ای کٌ تَ ٍجَدش قایو  خندى ای کرد ٍ دٍبارى چشو ياش دریای نادرانٌ شد رٍ بٌ بچ
 .بلند شدم ٍ تا نزدیکی در رفتو. شدى بَد

 .زٍد بیا پایین، تنًا نهَن تاراجَنی -
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ٌ ی نحبت چشو ياش رٍ یک بار باز ٍ بستٌ کرد کٌ نن کهی دم در اتاق نکخ  بٌ نشَن
ٌ م قابل درک . کردم، باید حرفو رٍ نی  گفتو ير چند زیاد بًش ایهان نداشتو ٍ حسو ٍاس

 .نبَد؛ ٍلی باالخرى باید کنترل نی شد

 تاراجان -

 جَنو؟ -

از این بٌ بعد ير ٍقت دٍست داشتی با آقا سیاٍش بیرٍن بری ٍ برگردی ٍ بیای  -
ایشَن االن بٌ عنَان برادری کٌ تَ . این جا یا ایشَن خَاستن بیان لطفا فکر نن رٍ نکن

ٌ ت عزیزى برای نن قابل احترانٌ ٍ دیگٌ يیچ چیزی نیست پس این ندت رٍ . ٍاس
 .تکرارش نکن کٌ ٍاسٌ نن عذاب ٍجدان نی نَنٌ

 .انا نن این يا رٍ نگفتو کٌ راى اٍندن سیاٍش رٍ باز کنو -

 .نی  دٍنو؛ ٍلی نن يو باید این رٍ نی  گفتو ٍ این کٌ بدٍنی تعارف نیست -

 .خَاست چیزی بگٌ کٌ انگشت اشارى ام رٍ رٍی بینیو گذاشتو

 .زٍد بیا پایین -

*** 

 .تَ بًش گفتی دیگٌ، نن کٌ نی  دٍنو -

 .خَدم استرس داشتو ٍ غرغر يای کیَان يو تهَنی نداشت

 نگٌ قرارى تَ بٌ خاطر نن تهانی پل ارتباطیت رٍ ببندی؟! کیَان بی خیال لطفا -

 .کیَان بَد دیگٌ! شاکی بَد، زیادی يو شاکی بَد
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نن این آدم رٍ اصال نهی شناسو کٌ بخَام بًش پل بزنو ارتباط برقرار . اٍى چٌ لفظ قلو -
 .کنو

گفتن از تٌ دلش دستگیرى ای کٌ پر از " کَفت" قًقٌ خندى ام رفت آسهَن ٍ يهزنان با
نن يو با بی خیالی بٌ يو زدن . تصَیر سیب سبز بَد ٍ کنار گاز آٍیزٍن؛ پرت کرد سهتو

سیب زنینی يایی کٌ داشتن تَی رٍغن طالیی نی شدن، نشغَل شدم؛ ير چند درٍنو 
 .ٍاٍیال بَد

 .چٌ بخَای چٌ نخَای نهی تَنی ننکر این آشنایی ٍ نسبت فانیلیت بشی. کیَان جان -

 .سیب زنینی يام داشت تازى ترد نی شد. عصبی پیچ گاز رٍ چرخَند ٍ شعلٌ خانَش شد

 !ِا کیَان -

 .ٍل کن اٍن يا رٍ، نگايت رٍ بدى بٌ نن -

فرار از . کفگیر رٍ ٍل کردم تَی نايیتابٌ ٍ دست بٌ سینٌ چرخیدم رٍ بٌ کیَان
 !چشو ياش دیگٌ نهی شد

 .انر بفرنایید -

 .خو شد تَی صَرتو ٍ صداش تا حد نهکن اٍند پایین

 تارا ازت خَاستٌ نٌ؟ -

نهی دٍنو چقدر انشب تَ بی خیال نشَن دادن خَدم نَفق . ابرٍيام رٍ باال پرٍندم
 .نیشو

 .نن از تارا خَاستو. نچ -

 :بٌ نشَنٌ خر خَدتی نگايو کرد کٌ گفتو
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اٍن فقط برام تعریف کرد ٍ این کٌ چقدر دلخَر . تارا يیچی ازم نخَاست! جدی نیگو -
ٌ ی فانیلی رٍ نی ُبری  !شدم ازت کٌ بٌ خاطر نن رابط

 تَ انشب نن رٍ با قیچی چیزی اشتباى گرفتی، نٌ؟ -

 .باز يو خندى ام بلند شد ٍ خندیدن چٌ ُنسِکنی بَد ٍاسٌ حالو

 .پس نن ٍ تارا نیریو باال کٌ بیاد يهَن جا -

. اٍند راى کج کنٌ برى کٌ بی خیاِل رٍشن کردن شعلٌ گاز شدم ٍ پیچ فندک رٍ ٍل کردم
 :اعتراض آنیز گفتو

 !کیَان -

 کیَان چی؟ خاطرى فکر نی کنی این جا يرير بخندی نن حالت رٍ نهی فًهو؟ -

 .سرم پایین افتاد ٍ دستو نشت شد

نن قبَلش کردم ٍ ٍاقعا يو باید قبَل کنو تهَم شدى، تَ يو . باید عادت کنو کیَان -
 .باید قبَل کنی

 .تَ نجبَر نیستی عادت کنی بٌ دیدن کسی کٌ خاطرى ی خَشی ازش نداری -

این بار آقاسیاٍش رٍ بٌ عنَان اقَام تارا بَدن نی شناسو ٍ تهام تلخی خاطرات  -
ٌ شَن جایگزین نیاد  .خَدشَن نیرن ٍ ٍاس

 ...اگر بفًهو تارا بَدى کٌ! بچٌ خر نی  کنی؟ چٌ شعاريایی يو نیدی -

قرار نیست . تَ کٌ تا ابد قرار نیست قًر بهَنی. نن شعار نهیدم. کیَان بس کن لطفا -
فقط یٌ استحنا يست کٌ نن قرار نباشٌ تا ابد اینجا بهَنو . نن تا ابد حرٍم گذشتٌ بشو

 !ٍ این ندت تَ بخَای نراعاتو رٍ بکنی
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 .دادش دراٍند خَب حرفی نزدم نی دٍنستو بدش نیاد؛ انا نجبَر شدم

 !دقیقا ٍاسٌ تَئٌ، با یٌ تَدينی کٌ حق نسلاهتٌ" خفٌ شَ" -

 .سرم ٍ با تخسی کهی خو کردم

 .نظر لطفتَنٌ -

 .چپ چپی نگايو کرد

 !پاشٌ بیاد، فقط نن کسی نیستو کٌ تحَیلش بگیرم، گفتٌ باشو! بٌ درک -

ٌ ش کردم ٍ دٍبارى رفتو سرٍقِت سیب زنینی يام کٌ غَطٌ ٍر شدى بَدن  چشهکی حَال
 .تَی رٍغن سرد شدى

 !آستٌ آستٌ... حاال تا اٍن نَقع -

 .حرصی نگايو کرد ٍ نن بٌ رٍی نبارکو نیاٍردم

از صبح بیهارستانی حاال يو ٍل کردی اٍندی ٍر . برٍ پیش تارا ٍ نانانش تنًان، زشتٌ -
 .االن فکر نی کنن دارم خَاير شَيربازی نی  کنو. دل خَايرت

 .باز يو چپ چپ نگايو کرد

 .ِد برٍ دیگٌ، نن کار دارم -

لیَان آبی کٌ برای خَدش از یخچال خالی کردى بَد ٍ حاال گرم شدى بَد رٍ یٌ نفس سر 
 :کشید ٍ يهَن طَر کٌ بیرٍن نی رفت گفت

 !یکی طلبت -
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تارا انرٍز بعد از آزنایشگاى يهراى نانانش . بیرٍن کٌ رفت نفسو رٍ پرصدا بیرٍن دادم
سیاٍش . اٍندى بَد پایین؛ چَن با دستَِر دکتِر خَدش پلٌ دیگٌ براش نهنَع شدى بَد

ٌ زيرا با نگاى بٌ نن  يو برای چکاپ دٍبارى ٍ دیدن آزنایشاتش باید نی اٍند ٍ خال
تاییدیٌ نی  خَاست ٍاسٌ دعَت کردن سیاٍش؛ چَن نن تهانی حرف يای خَدم ٍ تارا 

نن يو با پلک زدن آرٍنی نطهئنش . رٍ تَ قالب درِددل نادر دختری براش گفتٌ بَدم
کردى بَدم ٍ حاال قرار بَد سیاٍش این جا بیاد ٍ کیَان کٌ از بیهارستان اٍندى بَد با 
ٍ ! شنیدنش زیادی شاکی بَد؛ انا اخر کٌ چی؟ باالخرى باید دیدنش برام عادی نی شد

اگٌ نن جای تارا بَدم ير . تارا حق نداشت بٌ خاطر نن از دیدن سیاٍش نحرٍم بشٌ
پس بی انصافی بَد اگٌ ! رٍز دلو دیدن کیَان رٍ نی  خَاست ٍ نريو بَدن برای دلش

 .نن بٌ خَدم یاد نهی دادم يهٌ چی تهَم شدى

*** 

ٌ زيرا ٍ تارا نشستٌ بَدم ٍ . فکر نهی کردم بتَنو این قدر آرٍم باشو جایی نا بین خال
تا جایی کٌ نی شد سعی نی  کردم سرم پایین باشٌ ٍ . پَست سیبو رٍ نارپیچ نی  گرفتو

برخَرد چشهی باياش نداشتٌ باشو ٍ نهی دٍنو چرا حس نی  کردم سیاٍش يو 
 .دنبال اسهش نی دادم (آقا)سیاٍشی کٌ از انشب ٍاسٌ صدا کردنش ! يهین طَرى

 آقاسیاٍش دختر گلو کٌ خَبٌ نٌ؟ نشکلش کٌ جدی نیست؟ -

سیاٍش کهی با تَاضع سرش رٍ خو کرد ٍ نن يی سعی نی  کردم اٍن ضربان يای قلبو 
 .رٍ نادیدى بگیرم، انشب خَراکش یک قرص بَد ٍ بعد این عادت نی  کرد

 .خدا رٍ شکر چیز نًهی نیست؛ ٍلی تاراجان باید نراقب باشٌ. نٌ خالٌ خانَم -

تارا کٌ کهی نعذب بَد از درازکش بَدنش رٍی نبل سٌ نفرى، کهی خَدش رٍ باال کشید 
 .ٍ نانانش با نًربَنی بٌ رٍش لبخندی زد
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 .نرسی کٌ اٍندی خالٌ -

 .ٍظیفٌ بَد خالٌ جَنو -

ٌ زيرا  ٌ  سیب تَی دستو زدم ٍ بٌ خال نگاى سیاٍش کٌ نًربَن شد، نن گاز گندى ای بٌ تک
. نگاى کردم کٌ با چشو ياش داشت کیَان رٍ دعَا نی  کرد ٍ زیر لبی کلی حرف بارش کرد

 .دست آخر کیَان نجبَر شد بگٌ

 .نهنَن ٍاقعا اذیت شدی -

ٌ زيرا چپ چپی  ٌ ست ٍ انگار اشتباى نکردى بَدم؛ چَن خال نن حس کردم کهی طعن
 :نصیبش کرد ٍ باز کیَان گفت

 شیفتی انشب؟ -

 .آرى از این جا نیرم بیهارستان -

ٌ ای برٍ باال کهی استراحت کن، شب این قدر پیجت نی کنن گهَن نکنو ٍقت  - اگٌ خست
 .انرٍز سٌ تا نریض جدید آٍردن. استراحت پیدا کنی

از این کٌ یخ کیَان باز شدى بَد، صَرت تارا غرق رضایت شد ٍ يهَن طَر کٌ تیکٌ سیب 
نَندى رٍ از بشقابو برنی داشت یٌ بـ ـَسـ زیر لبی برام فرستاد ٍ نن لب يام کش اٍند 

 .ٍ پلکو ٍاسٌ یٌ چشهک جهع شد

 .نٌ نرسی، يهین قدر يو نزاحهتَن شدم -

ٌ زيرا ٍ کیَان  ير چند . رٍ با يو گفتن ٍ حاال نن حس بًتری داشتو" نراحهی"خال
ٌ زيرا نذاشت  انشب با کسی حرف نزدم ٍ کسی نخاطبو قرار نداد؛ ٍلی يهین کٌ خال
. برم اتاقو، نًو بَدنو رٍ بٌ رخو کشید ٍ با عادی شدن برخَرديا حال دلو خَب شد

 .زندگی ينَز ادانٌ دارى؛ حتی اگٌ نسبت اطرافیانت بايات عَض بشٌ
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*** 

 !یعنی آقا سیاٍش...الَ سیاٍش -

" بلٌ"با . اشکو رٍٍن بَد ٍ تارا داشت جلَی چشهو جَن نی داد. يَل کردى بَدم
 .گفتنش صدای تارا بلند شد

 ...خدایا! ُنرَدم. یٌ کاری کن خاطرى -

 !چی شدى؟ حرف بزن -

تند صحبت کردن سیاٍش نزید بر علت شد تا تپش . خَدم بٌ حد کافی عصبی بَدم
 .قلبو باال ٍ باالتر برى

نن . نن ير چی بٌ گَشی کیَان زنگ نی زنو جَاب نهیدى... تارا درد دارى... تارا -
 ...نهی دٍنو

 .ببین آنادى اش کن نن االن نیام... آرٍم باش... آرٍم -

 ...اگٌ کیَان... نی ترسو نن -

فقط . گَش کن ببین چی نیگو، نن خَدم رٍ زٍد نی رسَنو. کیَان رٍ ٍلش کن -
 !يهین... حَاست رٍ بدى بٌ تارا

رٍ اٍن قدر بلند گفت کٌ گَشی رٍ از گَشو فاصلٌ دادم ٍ اٍن يو يهَن طَر " يهین"
تَ اٍن اٍضاعی کٌ اشکو نحل رٍد بَد ٍ از درد داشتن تارا نی  ترسیدم از دينو . قطع کرد
 .در رفت

 ...اصال نن. بی ادب داد نی زنٌ، قطع يو نی  کنٌ -
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. تَ اٍن صَرت نچالٌ از درد تارا یٌ رد لبخند دیدم؛ ٍلی کَتاى ٍ زٍد لب بٌ دندٍن گرفت
نن نی  دٍنو انرٍز يیچ لبی براش نهی نَنٌ بس کٌ با گاز بردنشَن دردش رٍ خفٌ نگٌ 

 .نی دارى

ٌ ی اشکو قصد . درد تارا ير لحظٌ بیشتر ٍ بیشتر نی  شد سرش رٍی پام بَد ٍ چشه
سیاٍش يو . دٍ دست تارا رٍ نحکو گرفتٌ بَدم ٍ ناساژ نی دادم. خشک شدن نداشت

 .تا حد نهکن پاش رٍ رٍی گاز فشار نی داد ٍ سریع نی رفت

 تاراجَنو خَبی؟... تارا -

رٍی پیشَنیش . نَيای بازش از زیر شال بیرٍن ریختٌ بَد. جز نالٌ چیزی جَابو نبَد
ٌ يای عرق سرد سرسرى بازیشَن گرفتٌ بَد  .يو دٍن

 تارایی؟ -

 .بس کن اٍن درد دارى -

فقط نگايو بٌ تارایی بَد کٌ نی دٍنستو االن زٍد . تَجًی بٌ لحن تند سیاٍش نکردم
نلَدی آرٍم . بَدى ٍاسٌ درد داشتن ٍ نگاى کهی سنگیِن سیاٍش رٍم سنگینی کرد
 .نَبایلو کٌ تَ ناشین پیچید سریع دست رٍی خط سبز رنگ کشیدم

 ...الَ خاطرى جان؟ چیزی -

 !کیَان -

اصال يو بٌ این فکر نهی کردم . يق يقو بلند شد ٍ نهی تَنستو تَضیحی بًش بدم
 .نهکنٌ اٍن طرف خط کیَان چٌ حالی بشٌ

 جَنو؟ خاطرى؟ چرا گریٌ نی  کنی؟ -
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 !تارا... کیَان -

 .دادش بلند شد

 تارا چی؟گریٌ نکن بفًهو چی نیگی؟ -

قبل از جَاب دادن نن، سیاٍش چرخید ٍ تَ یک لحظٌ نَبایلو خَدش رٍ بٌ دست يای 
 .اٍن سپرد

دارم نیارنش، بٌ خانَم احهدی بگَ آنادى ...نی گو خَبٌ... نگران نباش... الَ کیَان -
 .باشٌ باشٌ...نیگو نزدیک بیهارستانو، کجا قرارى بیای؟... باشن

ٌ ش رٍ شنیدم . بعد از قطع کردن، نَبایلو رٍ پرت کرد جلَ فرنَن ٍ اصال نًو نبَد زنزن
 :کٌ گفت

 !این چٌ طرز خبر دادنٌ؟! خَدت داری سکتٌ نی  کنی کافیٌ -

دست رٍی پیشَنی سرد تار . ٍاقعا االن حَصلٌ تَجٌ بٌ کالس درسش رٍ نداشتو
 .کشیدم

 .داریو نی رسیو تاراجَنو -

یکی نبَد بًش بگٌ نحال االن خَدت . با ترنز کردن یًَییش دل ٍ رٍدى ام بٌ يو پیچید
 .آرانش داری؟ در سهتی کٌ پا يای تارا اٍن جا بَد رٍ باز کرد

سرش رٍ باال ... خاطرى کهک کن... نی  خَام بغلت کنو. ببین رسیدیو... تاراجان عزیزم -
 .بگیر

ٌ ياش فشار آٍردم تا کهی بٌ جلَ خو  با ير زحهتی بَد سر تارا رٍ بلند کردم، آرٍم بٌ شَن
از ناشین . بشٌ ٍ قبل از این کٌ سیاٍش کانل بلندش کنٌ، گَنٌ یخ زدى اش رٍ بَسیدم
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چًرى اش . کٌ پیادى شدم دیدم کیَان يراسَن دارى با یٌ برانکارد ٍ پرستار نیاد سهتهَن
بٌ يو ریختٌ بَد ٍ با دیدن تارا، بی خیال نراعات کردن پرستار غریبٌ شد ٍ ير جایی کٌ 

نن يو . از صَرت تارا نی شد یٌ بـ ـَسٌ نی  نشَند ٍ يهَن طَر تخت رٍ يل نی داد
يهین کٌ تخت تارا از دری کٌ تاب بازی نی  کرد رد . دنبالشَن با قدم  يای تند نی رفتو

ٌ ی چشو يام سیاٍش رٍ دیدم  .شد، نانتَم از پشت کشیدى شد ٍ نن از پشت يال

 .کجا؟ تا يهین جا کافیٌ -

انرٍز اصال حَصلٌ دقیق شدن بٌ این رفتار نسخرى ای کٌ بٌ خَدش اجازى نی داد بٌ نن 
بی حرف رٍی صندلی چَبی کٌ نحل نیهکت  يای پارک بَد ٍ . انرٍ نًی کنٌ، نداشتو

ٌ زيرا خبر نی دادم. گَشٌ سالن شلَغ نشستو . سرم داشت نی  ترکید ٍ باید حتها بٌ خال
طفلک نهی خَاست برى نشًد بٌ اصرار نايا قبَل کردى بَد دٍ رٍزی يهراى پریا برى 

ٌ ی کیَان يو نحل خَدش عجَل بَد انگار...! زیارت ٍ برگردى ٍ اگٌ حاال نی  فًهید  .بچ

 خانَم؟ -

سری کٌ بین دست يام فشار نی دادم رٍ کهی باال آٍردم، یٌ پرستار نزدیکو ایستادى بَد 
 .ٍ نن يَل کردى پاشدم

 چیزی شدى؟ -

 .پرستار جٍَن از يَل کردن نن بیشتر ترسید ٍ یک قدم عقب رفت

 .این يا رٍ برات آٍردم. نٌ عزیزم چیزی نیست -

 .تازى نگايو بٌ لیَان آب افتاد ٍ قرصی کٌ حاال کف دستش بٌ نهایش گذاشتٌ بَد

 این قرص برای چیٌ؟... انا نن نخَاستو -

 .سرش رٍ کهی بٌ سهت راست پرتاب کرد
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 .آقای دکتر گفتن بًتَن بدم -

نگايش سهت . سریع گردن چرخَدم ٍ سیاٍشی رٍ دیدم کٌ رٍپَش سفید پَشیدى بَد
ٌ اش رٍ بٌ استیشن پرستاری داد ٍ نحال بٌ پرٍندى ی  نا بَد ٍ با چرخیدن سر نن تکی

 .دستش نگاى نی  کرد

با یٌ لبخند ظايری، دست رٍی چًار انگشت پرستار گذاشتو ٍ با فشردنشَن، قرص 
 ...حسو خَب نبَد، نن. دٍبارى تَی دستش نشت شد

 .از آقای دکتر يو تشکر کنید. نچکرم نن خَبو -

 ...انا -

ٌ ی . با دیدن کیَان کٌ از دِر اتاقی کٌ با تارا رفتٌ بَد، بیرٍن زد رٍ بگٌ ٍ " انا"نذاشتو ادان
 .دٍیدم سهت کیَان

 .کیَان -

نَج نگرانی . با دیدن نن نکخ کرد ٍ یٌ دٍر کانل يردٍ دستش رٍ بٌ صَرتش کشید
 .تَ چشو ياش جَلَن نی داد

 .اٍندم دنبال تَ، ببخشید انرٍز اصال حَاسو بًت نبَد -

 تارا چی؟ خَبٌ؟. این حرف يا چیٌ کیَان؟ نن رٍ ٍل کن -

 .پنجٌ بٌ نَياش انداخت

 .نهی دٍنو درد دارى، آخٌ االن کٌ ٍقتش نبَد -

ٌ ی عجَلی داری تَ؟. تَکل کن بٌ خدا -  چٌ بچ

 .لبخند نحَی زد
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 .بیا بذارنت اتاق استراحت، خَدم بعد برگردم پیش تارا -

 ...برٍ. برٍ پیش تارا، نن يو از این جا تکَن نهی خَرم! داداش نن! عزیز نن -

نردد نگايو کرد کٌ کهی رٍپَشش رٍ کشیدم ٍ اٍن دٍبارى رفت يهَن جایی کٌ ازش 
دٍ دستو رٍ بٌ يو گرى کردم ٍ جلَی صَرتو گرفتو، چشو يام خَد بٌ خَد . اٍندى بَد

ٌ ی بیهارستان   .رٍ از تٌ دل گفتو" خدایا"بستٌ شد ٍ تَ اٍن يهًه

صلَات با . رايرٍی بیهارستان رٍ باال پایین نی  کردم ٍ زبَنو از ذکر گفتن عقب نهی نَند
بند بند انگشت يام تَی نشتو جا نی شد ٍ سعی نی  کردم بٌ قلبو کٌ انگار تَ دست 

 .کسی نشت شدى تَجٌ نکنو

 .يو حال تارا خَبٌ يو دخترش -

رٍی پاشنٌ پام چرخیدم ٍ پیشَنیو دقیقا جایی . با صدای سیاٍش چشو يام رٍ باز کردم
فکر نهی کردم این قدر نزدیک ایستادى ! ٍای بٌ نن. نابین سرشَنٌ ٍ گردنش نشست

نگاى . يَل کردى یک قدم عقب کشیدم ٍ نگايی بٌ چشو ياش نکردم. باشٌ
 .ٍلی نشد ذٍقو نخفی بهَنٌ! خجالت زدى ام بٌ يهَن سرانیک يای سفید باشٌ کافیٌ

 خدا رٍ شکر، نیشٌ ببینهشَن؟.. ٍای... خدا رٍ شکر -

 .تارا رٍ نٌ، فعال کیَان پیششٌ -

 :بعد زیِر لب گفت

 !این جَر نَاقع کسی دٍرٍ برش نباشٌ بًترى -

 .نن لب زیِر دندٍن گرفتو از خجالت ٍ اٍن ادانٌ داد

 نی  خَاین ببینینش؟. دخترش باید یک رٍز تَی دستگاى باشٌ؛ چَن زٍد دنیا اٍندى -
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 .باالخرى نگاى زیر افتادى ام رٍ باال کشیدم، ذٍق بند بند ٍجَدم رٍ نی  کاٍید

 نیشٌ؟ -

ٌ ی ابرٍش شدم  .بی خیاِل اٍن نیو تای باال رفت

 !دنبالو بیاید -

نسیری کٌ نی رفت رٍ با چند قدم فاصلٌ پشت سرش نی  رفتو کٌ ٍارد رايرٍی کَچیکی 
ٌ يای . شد ٍ پشت یٌ شیشٌ نسبتا بزرگ ایستاد کنارش ایستادم ٍ چشهو خَرد بٌ بچ

 .زیاد کَچیکی کٌ تَی دستگاى بَدن

 !اٍنٌ -

سفید بَد . نَزاد دٍنی بَد کٌ کنار شیشٌ قرار داشت. رد انگشت اشارى سیاٍش رٍ گرفتو
چشو ياش بستٌ بَد ٍ نشت . ٍ ریزى نیزى با نَيای زاغی کٌ یٌ فر کَچَلَ خَردى بَد

کَچَلَش سهت دينش؛ ٍلی حیف بٌ خاطر اٍن لَلٌ اکسیژن نهی تَنست دست يای 
 .فسقلیش رٍ بخَرى

گفتید چند رٍز . ٍای بهیرم برات فندق. عزیزم! چقدر نلَسی تَ. آخ نن قربَنت بشو -
 ...باید بهَنٌ؟ یعنی تارا نهی تَنٌ بًش

ٌ ام خجالت کشیدم  .از گفتن بقیٌ جهل

 .فقط یٌ انرٍز رٍ باید بهَنٌ -

ٌ ای دست بٌ يو کَبیدم  .با ذٍق کَدکان

 یعنی نیشٌ از فردا بغلش کرد ٍ چلَندش؟ -

 چشو ياش چند سانتی بازتر شد ٍ نن انرٍز چٌ نرگو بَد؟
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 !اگٌ نانان باباش گذاشتن آرى -

درستٌ رفت ٍ آند سیاٍش تَ خَنٌ بٌ خاطر . با شرنندگی دست بٌ پیشَنیو کشیدم
ٌ يَایی کنو دقیقا ٍقتی کٌ . دیدن تارا شدى بَد یٌ عادت؛ ٍلی نٌ اٍن قدر کٌ نن سرب

سیاٍش يو ٍاسٌ نخاطب قرار دادنو فعل يا رٍ جهع نی زد ٍ یٌ احترام نتقابل شکل 
 .گرفتٌ بَد

ٌ ای يستی - ٌ زيرا بدٍنٌ تَ چٌ فرشت  .ٍای اگٌ خال

ٌ زيرا افتادم ٍ باید حتها بًش خبر نی دادم دست کٌ بٌ جیب نانتَ زدم، . تازى یاد خال
ٌ يا بَد ٍ دست ياش . تازى یاد گَشیو افتادم چرخیدم رٍ بٌ سیاٍشی کٌ نگايش بٌ بچ

 !تَ جیب شلَارش ٍ تَی فکر

 .فکر کنو کٌ تَ ناشین شهاست...ببخشید گَشی نَبایلو -

 :بدٍن این کٌ بًو نگاى کنٌ گفت

 .بریو بًتَن بدم. آرى آٍردنش تَ اتاقهٌ -

بٌ نشَنٌ نَافقت سری تکَن دادم ٍ سیاٍش جلَ رفت ٍ نن بعد از یٌ بـ ـَسـ يَایی 
در اتاقش رٍ کٌ باز کرد، تَی يهَن . رٍ بٌ فندق خانَِم تَی دستگاى دنبالش راى افتادم

ٌ ای بٌ نرٍر خاطرات نداشتو، اٍن يو تَ رٍز خَبی نحل . چًارچَب در صبر کردم عالق
خرس تدی آٍیزٍن بٌ . از رٍی نیزش گَشیو رٍ برداشت ٍ چرخید سهت نن. انرٍز

 .گَشیو رٍی يَا تاب بازی کرد

 چرا نهیاید داخل؟. بفرنایید -

نهی خَاستو . نردد نَندى بَدم بین رفتن ٍ نرفتن ٍ نگاى سیاٍش يو ينَز رٍی نن بَد
 .پیش خَدش اشتباى فکر کنٌ
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. ٍارد اتاقش شدم ٍ دست دراز کردم گَشی رٍ ازش بگیرم کٌ دستش رٍ عقب کشید
 .حاال نَبت باال رفتن لنگٌ ابرٍی نن بَد

 اٍن قرص برای شها بَد، چرا نخَردید؟ -

 .لطف کردین؛ ٍلی نن خَبو -

 .دست دراز کردم برای گرفتن گَشیو ٍ اصال دلو نهی خَاست اتاقش رٍ از نظر بگذرٍنو

 ...نی دٍنید کٌ يیجان. بٌ ير حال باید نی  خَردیش -

ٌ يام از دستش قاپیدم ٍ نذاشتو حرفش رٍ تهَم کنٌ . گَشی رٍ با بلند شدن رٍی پنج
يرچی کٌ بَد نن . این دلنگرانی يو شاید اسهش ترحهٌ ٍ یا شاید يو عذاب ٍجدان

 .نهی خَاستهش

 !بٌ يرحال نهنَن آقای دکتر. بلٌ خَب نی دٍنو -

قبل از گفتن حرفی، از اتاقش بیرٍن زدم ٍ باید یاد نی  گرفتو ٍ یاد نی  گرفت دیگٌ بٌ نن 
 !نهی تَنٌ انر ٍ نًی کنٌ؛ حتی سر خَردن یٌ دٍنٌ قرص کٌ ٍاسٌ خَدم خَبٌ

ٌ ی باز بیهارستان بَد ایستادم تا اٍن تپش یکی در نیَِن  پشت پنجرى ای کٌ رٍ بٌ نحَط
بیرٍن یک ظًر پاییزی بَد با برگًایی کٌ بیشترشَن پای درخت يا دفن . قلبو آرٍم بگیرى

ٌ ی . شدى بَدن این فرشتٌ کَچَلَ قرار بَد یٌ دختر زنستَنی باشٌ ٍ تقدیر شناسنان
خدا انگار آرزٍی تارا رٍ نستجاب کردى بَد . قشنگش رٍ بٌ آخريای پاییز عاشق دادى بَد

ٌ اش رٍ يندٍنٌ کنٌ ! کٌ دلش نی  خَاست تَ یک دقیقٌ بیشتِر اٍلین شب زنستَنی، بچ
ٌ زيرا انگشتو رٍ رٍش . لبخند نحَی زدم ٍ صفحٌ گَشی رٍ باز کردم با دیدن عکس خال

 !زدم ٍ دیگٌ داشت دیر نی شد برای دادن خَش خبری

*** 
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اصال کپی برابر . نن کٌ نی  دٍنستو شکل خَد کیَانٌ. چٌ عرٍسکیٌ. ٍای ٍای ببینش -
 .اصلٌ

ناناِن تارا کٌ این رٍزيا این جا بَد ٍ نَاظب تارا، خندٍن بیرٍن رفت ٍ نا رٍ با دخترش 
ٌ ش رٍ نَازش نی  کرد. تنًا گذاشت  .تارا زد پشت دست پریایی کٌ داشت دست فاطه

 چیٌ؟ باز رگ خَايرشَيریت باد کردى؟ -

 .پریا دست عقب کشید

 .خب حقیقتٌ دیگٌ عزیزم. اٍى چٌ خشن -

ٌ ی خَاب رفتٌ  .باز نگايش رٍ داد بٌ فاطه

ٌ اش رٍ ببر بیرٍن نن دٍ دقیقٌ قشنگ . آی نن قربَنت بشو - نیگو خاطرى پاشَ این نن
 .این بچٌ رٍ ببینو

ٌ ياش کهی صَرتش تَی يو رفتٌ بَد گفت  :تارا کٌ از درد بخی

ٌ ام رٍ آب لهبَ کنی -  .عهرا بذارم بچ

 .پریا دستی تَ يَا تکَن داد

ٌ ست دیگٌ. خسیس -  .یٌ بچ

ٌ اش رٍ بٌ دختر کَچَلَی کنارش داد  .تارا عشق نادران

ٌ ی نن داری؟. خب خَدت یکی بیار -  چی کار بٌ بچ

 .لب يای پریا آٍیزٍن شد

 !خدا بٌ دٍر. يهینو نَندى تَ دٍران عقد یٌ بچٌ بیارم -
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تارا ریز خندید ٍ نن رٍ بٌ پریایی کٌ يی انگشت بٌ لپ ٍ دست يای کَچیک فاطهٌ 
 :نی  کشید گفتو

 ببینو بیدارش نی  کنی؟ -

 .حرصی چًار زانَ رٍی تخت نشست، دقیقا کنار تارا ٍ زیر پای فاطهٌ

 .تَ کٌ شیرش نهیدی آرٍم بشٌ. نی  خَام بیدارش کنو. اصال بٌ تَ چٌ -

ٌ اش گذاشت ٍ رٍ بٌ فاطهٌ گفت  :بعد يو دست رٍی سین

 !این يا بخیلن نهی ذارن درست ببینهت. نی بینی عهٌ فدات بشو -

ٌ ی عقدکنَن پریا، کیَان خیلی يَای پری رٍ داشت ٍ شاید نی  ترسید از ... بعد از جلس
... ير چند تفاٍت سعید ٍ پریا دنیایی فرق داشت با نا؛ انا خب! تکرار شدِن نِن خاطرى

ٌ ش عزیز بَد  .ٍاسٌ يهین پریا يو دیگٌ شدى بَد عهٌ ٍ کیَان زیادی ٍاس

 .بیدار بشٌ خَدت نگًش نی داریا گفتٌ باشو -

. خب بابا، نَکرش يو يستو؛ ٍلی تارا خانَم بًشت رٍ نفتی نفتی نهیدن زیر پاتَن -
نکٌ حَالٌ بدیش بٌ این یکی اٍن . بچٌ باید اذیت کنٌ ٍ تَ با ناز ٍ نَازش آرٍنش کنی

 !این طَری باشٌ خدا باید سٌ دٍنگ بًشتت رٍ بٌ نن بدى. یکی

 .تارا باز يو با درد خندید ٍ نن آيستٌ خندیدم نبادا فاطهٌ بیدار بشٌ

 !نخندٍن ننَ پری -

 .پریا باالخرى رضایت داد جلَى بدجنسیش رٍ ٍل کنٌ

 آخی بهیرم، خیلی درد کشیدی؟ -

 .تارا کهی رٍی تخت جابٌ جاشد
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 .دردى دیگٌ، بٌ قَل خَدت بًشت نفتی نیست. خدا نکنٌ -

 بفرنایید چای؟ -

با دیدن ناناِن تارا نن از رٍی چًارپایٌ جلَی نیز آرایش بلند شدم ٍ سینی چای رٍ 
 .ازش گرفتو

 .ببخشید چرا خَدتَن رٍ تَ زحهت انداختین -

 .پریا يو از رٍی تخت نَدب بلند شد

 .خیلی نهنَن -

 زيراخانَم چرا باال نهیان؟. زحهتی نیست دخترم، نَش جانتَن -

نن يو پرسشی بٌ پریا نگاى کردم؛ چَن اٍن پایین بَد ٍ نن از اٍل صبح بٌ عشق این 
 .دختر کَچَلَ سر تارا خراب شدى بَدم

 .بفرنایید این جا بشینید. خالٌ تلفن صحبت نی  کرد، گفت نن بیام اٍن يو نیاد -

 .نٌ دخترم بشین نن نیرم تَی يال شهايا راحت باشین -

 .چرا تَی يال اٍن يو تنًا؟ بفرنایید، اتفاقًا چای دٍر يو خَردنش خَبٌ -

ٌ ی آستینو کٌ کلَش بَد نن رٍ کشید  نانان تارا لب تخت نشست ٍ پریا با کشیدن لب
 .سهت خَدش کٌ رٍی فرش ُپرز بلند، راحت داشت چًار زانَ نی زد

 چی نشستی اٍن باال؟. فعال نَضع قدرت رٍ تختٌ. تَ يو بیا پایین کنار نن -

فاطهٌ يو از صدای خندى ی . نانان تارا بلند قًقٌ زد ٍ نن چشو غرى ای سهت پریا رفتو
 .نانان بزرگش بیدار شد
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آخ اٍن نفس عهٌ رٍ رد کنید بیاد کٌ نن . سیاست رٍ یاد بگیر. چپ چپ نگايو نکن -
 !تَ بیدار کردنش بی تقصیرم

ٌ ی بداخالقی کٌ بدخَاب شدى بَد رٍ بغل زد ٍ با بَسیدنش دست دراز  نانان تارا فرشت
 .کرد سهت پریا

ٌ يای گلش - بیا بگیرش کٌ خدا یکی از يهین يا . بیا خَش بٌ حاِل دخترنٌ با این عه
 .بزٍدِی زٍد بذارى تَ داننت

زیر لبِی پریا رٍ " کَفت"پریا لپ گلی شد ٍ این بار نَبت خندى ی بلند نن ٍ تارا بَد ٍ 
 .فقط نن شنیدم

 خب نگفتی چٌ خبر؟ نشًد خَش گذشت؟ -

دٍبارى نَک انگشتش رٍ رٍی شقیقٌ فاطهٌ نَازش داد ٍ اٍن يو داشت دٍبارى خَابش 
 !نی برد

نی دٍنی کٌ اٍقات دٍنفرى رٍ جار . ٍلی خبر تعریف کردنی نیست! جای شها خالی -
 .نهیزنن

 .لب زیر دندٍنو گرفتو ٍ زیر چشهی بٌ تارا ٍ نانانش نگاى کردم کٌ غرق صحبت بَدن

ٌ يای نحبت يیجدى خلق  - ٌ زيرا ٍ ناناِن آقاسعید چطَر تَنستین صحن شها با بَدن خال
 !کنین کٌ نتَنی بگی

 .بی خیال تخسی تَی صدام، نگايش بٌ فاطهٌ بَد

ٌ زيرا اٍند نانان سعید رٍ سرگرم کنٌ نن بٌ شَيرم برسو! فکر کردی الکیٌ -  .خال
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سرم رٍ رٍی زانَيام کٌ تا کردى بَدنشَن ٍ تَی بغلو بَدن، گذاشتو ٍ از تٌ دل 
 .خندیدم

. پس گهَنو بٌ این زٍدی دعای نانان تارا در حقت بٌ اجابت برسٌ. چشهو رٍشن -
ٌ داریت يو کٌ خَبٌ  .بچ

چشو غرى ریزی نصیبو کرد، بی يَا انگشتش خَرد نَک بینی فاطهٌ ٍ اٍن يو چرتش 
 .پارى شد ٍ بنا گذاشت بٌ گریٌ

ٌ اش رٍ گاز بردم کٌ این طَر . کَر بشٌ اٍن چشو شَرت خاطرى - حاال تارا فکر نی  کنٌ بچ
 ...جَن.. جانو خانَنی! شیَن نی کنٌ

سعی کرد با قربَن صدقٌ رفتن، فاطهٌ رٍ آرٍم کنٌ؛ انا نهی شد ٍ نن کلی بًش 
 .خندیدم

 !بچٌ يو این قدر نق نقَ؟. بیا تاراجان نخَاستو -

تارا کهی خَدش رٍ باالتر کشید ٍ بٌ پشتی تراش خَردى ی تختش تکیٌ داد ٍ فاطهٌ رٍ 
 :بغل گرفت ٍ خندٍن گفت

 !از اٍن ٍقت کٌ نظرت این نبَد -

 .در رفت ٍ آنادى! نظرى دیگٌ؛ برنی گردى -

ٌ ترین صحنٌ  پریا کنارم نشست ٍ شرٍع کرد بٌ خَردن چایش ٍ نن نحَ دیدن عاشقان
ٌ ای بَد کٌ تَ بغل نانانش از ٍجَد اٍن نیرٍ نی  گرفت ٍ . دنیا شدى بَدم نگايو بٌ فاطه

 !قرار بَد قد بکشٌ

 يَی نگايت بٌ کجاست؟ -
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 .آرنج پریا تا فی خالدٍن پًلَم فرٍ رفت

 .بٌ تَ چٌ اصال..! يَی بٌ -

 : یٌ قلپ از چاییش رٍ در کهال آرانش خَرد ٍ گفت

ٌ ی تارا رٍ بچسب -  .بی تربیت، خَاستو بگو تارا رٍ ٍل کن نن

با این حرفش سر بلند کردم ٍ با نانان تارا چشو تَ چشو شدم ٍ اٍن يو یٌ لبخند 
 .ارزٍنیو کرد بدٍن این کٌ نگاى بگیرى ٍ نن سر زیر انداختو

 نیگو تارا داداشی چیزی دارى؟! از اٍن ٍقت تَ نختٌ -

ٌ ش قصٌ بباف، نخیرم -  !تَ يو يه

 ...اٍند چیزی بگٌ کٌ

ٌ ش دارم بٌ خانَنیت فکر نی  کنو. فدات بشو خاطرى جان - ناشاءاهلل . این چند رٍز يه
 !ناشاءاهلل

ٌ نَن جا خَردى بٌ نانان تارا نگاى کردیو کٌ با کنج رٍسریش نو چشو ياش رٍ  يه
 اصال کی چشو ياش بٌ گریٌ نشست؟. گرفت

ٌ ام سیاٍش خیلی بی عقلی کرد، البتٌ االن يو -  ...بچ

 !نانان -

چشو . دل نن ریختٌ بَد ٍ پریا سکَت کردى بَد ٍ تارا نذاشت نانانش حرف کانل کنٌ
 .ٍ ابرٍیی اٍند ٍ نن سر زیر انداختو

 !نانان نیشٌ لباس يای فاطهٌ رٍ از اتاقش بیارین، شیر برگردٍند -
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 :ضعیف بیرٍن رفت ٍ پریا سر بٌ زیر گفت"باشٌ"نانان تارا با یٌ 

ٌ اش نگٌ داری نی کنٌ - ٌ الی لباس بچ  !گهَنو تارا نخَدسیاى يا رٍ الب

 .دلو خَاست بٌ این حرف بخندم؛ ٍلی لب يام کش نیَند

 ...ببخش خاطرى، نانانو -

ٌ ی تَی بغلش اشارى زدم کٌ بٌ خاطر  انگشت اشارى ام رٍ رٍی بینیو گذاشتو ٍ بٌ فاطه
 .حَاس پرتِی نانانش داشت نشت کَچیکش رٍ نی  خَرد

ٌ ت رٍ دریاب -  .بی خیال. بانَ بچ

با شرنندگی لبخندی زد ٍ يهَن نَقع صَت زنگ آیفَن يهٌ خَنٌ رٍ پر کرد ٍ پریا از 
 .جا پرید

 .سعید جَنی اٍند -

 .چشو يای نن ٍ تارا گرد شد ٍ اٍن ردیف دندٍن نشَن داد

 !چٌ يَلی. شَيرتٌ دیگٌ! حیا کن! خدا بٌ دٍر -

تاراجَن نعذب نهیشی بگو بیاد باال فاطهٌ رٍ ببینٌ؟ اگٌ . ایش دٍست دارم ذٍق کنو -
 اشکال ندارى؟

 :این قدر این رٍ نظلَم گفت کٌ ناناِن تارا با یٌ دست لباس برگشت ٍ گفت

فقط بگَ یٌ کو صبر کنن چادر سر کنیو ٍ . برٍ زٍد در رٍ باز کن. چٌ اشکالی دخترم -
 .کهک کنو تارا یٌ چیزی بپَشٌ

 .پریا خَشحال باال پرید ٍ نن ٍ تارا با نگاى بٌ يو ابرٍ باال پرٍندیو
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*** 

 :چادر دم دستِی تارا رٍی سرم انداختو ٍ با باز کردن در يال گفتو

 .بفرنایید -

اٍل از يهٌ پریا ٍارد شد، با صَرتی جدی ٍ بعد از اٍن صدای تعارف کردن سعید اٍند ٍ 
 ...ٍارد خَنٌ شد؛ انا بعد از اٍن سیاٍش داخل شد ٍ نن

 سالم خاطرى جان خَبی؟ -

صهیهیت سعید بعد از عقدکنَنشَن عادت شدى بَد؛ چَن یٌ جَرایی دٍست داشت 
يیچ کس ٍاسٌ نن کیَان نهی شد؛ انا خب سعید يو جای خَدش رٍ . نحل کیَان باشٌ

نهی دٍنو چرا حس کردم صَرت سیاٍش کهی نچالٌ شد ٍ سالم کَتايی . پیدا کردى بَد
نن يو اٍل جَاب سالم اٍن رٍ نحل خَدش بی احَال پرسی دادم ٍ رٍ بٌ سعید . کرد

 :گفتو

 .شها چطَرین؟ زیارت قبَل. نهنَن. سالم بٌ شها -

 .نًربَنی صَرتش رٍ نًهَنو کرد

 .جات حسابی خالی -

 .پریا از بازٍی سعید آٍیزٍن شد

 !درٍغ نگَ دیگٌ، جاش کجا خالی بَد؟ اٍن ٍقت باید یکی نی اٍردیو این رٍ سرگرم کنٌ -

ٌ ای کردم ٍ سعید با لب يایی کٌ گاز نی  برد ٍ  خَاستو بخندم؛ انا بٌ جاش تک سرف
 .چشو يای خندٍنش بٌ سیاٍش اشارى زد ٍ پریا خجالت زدى لپش رٍ چنگ زد

 !خاک بر سرم -
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ٌ يام کهی از خندى ی بی صدا لرزید ٍ سر کٌ بلند کردم نگاى سیاٍش رٍم سنگینی کرد؛  شَن
ينَز يو درکش ! نانان تارا نگايش رٍ گرفت ٍ دنبال سعید رفت" خَش اٍندین"انا با 

 !نهی کردم

 نی گو پاک بی آبرٍ شدم؟ -

 :نیشخندی زدم ٍ رٍ بٌ پریایی کٌ لپ ياش گلگَن بَد گفتو

 !کو نٌ -

 .نشتی حَالٌ بازٍم کرد

 .گهشَ تَ يو با این دلداری دادنت -

 خب چی بگو؟درٍغ بگو؟ -

اصال نن نهی دٍنو این این جا چی کار نی  کرد؟ چٌ حالل زادى . نخَاستو اصال چیزی بگی -
 .يو تشریف دارى، ينَز دٍ دقیقٌ نشد خالٌ جَنش ازش یاد کرد

ٌ ی خَايرشٌ خب! بی خیال شَ پری -  .خَن

 .دختريا چرا این جا ایستادین -

ٌ زيرایی کٌ تازى اٍندى بَد باال  پریا خَاست چیزی بگٌ کٌ دينش بستٌ شد ٍ رٍ بٌ خال
 :گفت

 .يیچی داریو نیریو آشپزخَنٌ یٌ دست کهک برسَنیو ٍاسٌ پذیرایی -

ٌ اش کردم کٌ يلو داد سهت " تَ کٌ راست نیگی"از اٍن نگاى يایی کٌ نی  گفت  حَال
 .آشپزخَنٌ

ٌ زيرا، نا يو االن نیایو -  .شها بفرنایید خال
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 نیام کهک؟ -

 :این بار نن گفتو

 !نٌ نرسی خالٌ جَن، نیایو االن -

 .سینی چای رٍ ٍل کرد تَی بغلو

 !تَ ببر -

 خَدت ببر، چرا نن؟. عهرا -

 .جَن تَ سَتی گندی دادم نهی تَنو -

ٌ ای ندارم -  .نن يو عالق

چای یخ کرد، نی  خَای صدا کنو اٍن دٍ تا بیان يهین جا چاییشَن رٍ . د برٍ دیگٌ -
 !کَفت کنن

 .خدا از دلت بشنَى، ننظَرت آقاسعید يو يست دیگٌ -

ٌ ام قند دٍست دارى زیاد . زبَنت رٍ گاز بگیر! درد - جلَی آقام يو قشنگ صبر کن، بچ
 .برنی دارى

 چشو، انری باشٌ؟ -

 .لپو رٍ ناچ کرد کٌ قشنگ حس حیٍَن گَش نخهلی رٍ داشتو

 .نن فدات بشو -

 .چپ چپی نگايش کردم ٍ با درست کردن چادرم رايی اتاق شدم
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ٌ پیچ شدى بَد ٍ فاطهٌ کنارش خَاب رفتٌ بَد . طفلک تارا با اٍن ٍضعیتش بقچ
ٌ زيرا ٍ ناناِن تارا يو لب تخت کنارش نشستٌ بَدن ٍ سیاٍش ٍ سعید يو رٍی  خال

خب چٌ اجباریٌ يهٌ تَ یٌ اتاق فسقلی . زنین جایی کٌ نن ٍ پری نشستٌ بَدیو
 !بشینن؟

 .ببخش دخترم اذیت شدی -

 .سینی چای رٍ اٍل از يهٌ جلَی ناناِن تارا گرفتو کٌ این حرف رٍ زد

ٌ ست -  .بفرنایین. اختیار دارین ٍظیف

 .اٍل نًهان عزیزنَن رٍ تعارف کن. حاال کٌ زحهت کشیدی دخترم -

ٌ زيرا بٌ سعید ٍ سیاٍش اشارى زد کٌ با يو  دلو نی  خَاست سرم ٍ بٌ دیَار بکَبو کٌ خال
 .بٌ اجبار خو شدم جلَی سعید. حرف نی زدن

 .بفرنایین -

 .تشکر بانَ -

آخٌ گايی این ! جای کیَان جدًا خالی بَد. نًربَنی سعید يو انرٍز فَران کردى بَد
 !برخَرديا بٌ داداشو برنی خَرد، ير چند سعید بی ننظَر نی  گفت ٍ ٍاقعا برادرانٌ بَد

 !خدا کنٌ نرض قند نگیرى.صبر کردم ٍ ٍاقعا کلی قند برداشت

 .نَش جان -

کهی چرخیدم ٍ سیاٍش يهَن طَر کٌ سرش پایین بَد ٍ کهی اخهَ، اٍند لیَان چایش 
رٍ بردارى کٌ نن با تکَن دادن گردنو خَاستو چادرم رٍ جلَتر بکشو؛ انا بدتر شد ٍ 

ٌ اش دقیقا رٍی دست سیاٍش نشست ٍ نن اٍن لحظٌ  بافت نَيام سر خَرد ٍ دنبال
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با اٍن ٍضعیت نهی دٍنستو ! کاش نی نردم از نگايی کٌ بٌ نَيای بافتٌ شدى م انداخت
چطَری نَيام رٍ جهع کنو کٌ سیاٍش جای لیَان چای سینی رٍ کانل ازم گرفت ٍ 

 .دست نن سبک شد

 .نهنَن اذیت شدید، سینی رٍ يهین جا بذارید، چای خنک شد برنی دارم -

ٌ ی چشو اشارى ای بٌ نَيام زد ٍ ابرٍش رٍ نیهٌ باال پرٍند ٍ  این رٍ گفت بعد با گَش
 .ننی کٌ خشکو زدى بَد، سریع خَدم رٍ جهع کردم

 .نَش جان. نهنَنو -

بٌ گفتن این جهلٌ قناعت کردم ٍ قبِل بیرٍن رفتن از اتاق، دیدم سِر سعید پایین افتادى 
ٌ ی پریا شدم، . ٍ نطهئن بَدم فقط اٍن نتَجٌ شد کٌ چی شدى دم در اتاق سینٌ بٌ سین

عصبانیتو رٍ با نگايو تَ صَرتش خالی کردم؛ انا اٍن فارغ از اتفاقات اتاق، خندى ی 
 :گشادی تحَیلو داد ٍ رٍ بٌ سعید گفت

 !جا خَاستیو ٍلی جانشین نٌ -

 .از اتاق بیرٍن اٍندى بَدم ٍ فقط صدای سعید رٍ شنیدم

 !شها يو بفرنایید کنار نن -

ٌ ی پری کردم کٌ انرٍز ٍقت پیدا کردى بَد ٍاسٌ نسخرى بازی ياش ! فحشی تَ دلو حَال
ٌ قدر نن بٌ . رٍی نبل تَی يال ٍا رفتو ٍ دستو رٍی قلبو چنگ شد بلکٌ آرٍم بگیرى چ

ٌ يای دکترم ايهیت نی دادم، ٍاسٌ تپش قلب ٍ استرسی کٌ نهنَع شدى بَد برام  .گفت

*** 

 .دست تارا رٍ پس زدم
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بکش کنار اٍن رژ رٍ ! قرار نیست خرگَش ٍاقعی بشو کٌ. جَِن نن بی خیال شَ تارا -
 .کردی تَ دناغو

 گریهَر ننو یا تَ؟. ِد بذار کارم رٍ انجام بدم -

فکر نِن بدبخت رٍ بکن با این ! بابا،گریهَر شها، آرایشگر شها، اصال شها عشق -
 .لپ يایی گل گلی ٍ سبیل يای سٌ نتری کٌ برام کشیدی، با چٌ رٍیی تَ آژانس بشینو

 .دل اٍن بندى خدا يو از خندى باز نیشٌ. عیبش چیٌ؟ خرگَش بٌ این نلَسی شدی -

 .تک خندى ای کرد

ٌ ای ٍ ِاالا . حیف -  ...حیف تارا جَنی ناناِن عشق عه

ٌ ی نیز آرایشش دیدم دست ياش رٍ بٌ دٍ طرف پًلَياش گرفت، درست نحل  از تَ آین
 .طلبکاريا

 بفرنایید نبَدم چیکار نی  کردید؟ -

ٌ اش رٍ یٌ ناچ پر صدا کردم. دست بٌ نشَنٌ تسلیو بلند کردم ٍ بلند شدم  .گَن

 .این کار -

 :لبش ٍاسٌ خندى چاک خَرد ٍ اخطار آنیز گفت

 .خب برٍ لباس بپَش دیگٌ، دیرت نیشٌ! گفتو -

لپ يام بٌ قدی کٌ گَنٌ داشتو سرخ بَد ٍ گلی . دٍبارى آخرین نگاى رٍ بٌ آینٌ انداختو
از باالی لب يام شیش خط سیاى . اٍن يو نٌ نات، بٌ صَرت کانال قرنز شدى! رنگ

چشو يام يو نگو بًترى، بٌ قَل ! سٌ تا بٌ چپ، سٌ تا بٌ راست. کشیدى شدى بَد
ٌ زيرا ٍ بٌ لطف تارا قِد کالغ سیاى شدى بَد  .خال
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 !بٌ دست ينر تارا شک نکن. فکر نکن برٍ آنادى شَ. خیلی يو خَبی خالٌ خرگَشٌ -

با این حرفش انگشت اشارى اش رٍ تَ يَا تابی داد ٍ نن از آینٌ رٍ گرفتو ٍ رفتو سهت 
ٌ ی پَنزدى رٍزِى کٌ بی صدا رٍی تخت داشت اطرافش رٍ نگاى نی  کرد  .فاطه

 ...فقط... بلٌ بٌ دست ينرت شکی نیست -

ٌ ام رٍ سکتٌ ندی با اٍن قیافٌ -  .آی آی بچ

نن کٌ خو شدى بَدم صَرت فاطهٌ رٍ ببَسو، صَرتو بین زنین ٍ يَا نَند، بٌ 
 .چپ چپی نحار تارا کردم. بَسیدنو نرسیدم ٍ فاطهٌ يو ترسیدى شرٍع کرد بٌ گریٌ

ٌ اش نی ترسَنی - بگَ . دیدیو کی بٌ دست ينرش شک دارى. ببین چطَر بچٌ رٍ از عه
ٌ ی دٍ رٍ درست کردی دیگٌ  !جای خالٌ خرگَشٌ اژديای شًر قص

نن يو بی يَا لپ فاطهٌ رٍ نحکو . تارا خندیدن رٍ بی خیال شد ٍ فاطهٌ رٍ بغل کرد
نن این فندق کَچَلَ رٍ رٍزی يزار بار يو . دٍبارى جیغش دراٍند؛ انا نی  ارزید. بَسیدم

ٌ اش یکی تَ سرم بزنٌ کٌ . نی  بَسیدم سیرنَنی نداشتو تارا اٍند بٌ طرفداری از بچ
 .سریع عقب کشیدم

ٌ ! نن رفتو کٌ رفتو - م یٌ زنگ بٌ آژانس خَشگل عهٌ رٍ شیر دادی زحهت بکش ٍاس
ٌ زيرا. بزن  ...دیر برسو خال

ٌ ی چاقَ رٍی گلَم کشیدم ٍ ادانٌ دادم  .انگشتو رٍ بٌ نشَن

 !پخ پخ -

 !چٌ بًتر -

 :يهَن طَر کٌ از خَنٌ بیرٍن نی اٍندم بلند گفتو
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ٌ ای نباش عرٍس جَن -  .دٍتا ناچ از بچٌ کٌ این حرف يا رٍ ندارى. کین

ٌ يا رٍ دٍ تا یکی پایین اٍندم  .صدای ریز خندى اش رٍ شنیدم ٍ پل

بلندی گَش ياش بٌ قدری بَد کٌ تا . کالى لباس عرٍسکی رٍ رٍی سرم کشیدم
ٌ ام نی  رسید ٌ ای صَرتی ٍسطش دٍخت خَردى بَد. سرشَن  .خاکستری بَد؛ انا تیک

خیلی نسخرى بَد رٍی این گَش يا رٍسری سر کنو؛ برای يهین زیرش کالى حجاب سر 
انشب بلندترین شب ! خدایی با این قیافٌ رفتن نَبر بَد. کردم ٍ کالى رٍ کشیدم رٍش

ٌ نشین خیریٌ بَدیو. سال بَد ٌ زيرا يو طبق رسو ير سالٌ، چل این قدر . نن ٍ خال
انسال یٌ ! نی  گفتیو ٍ نی  خندیدیو تا اٍن سردترین یک دقیقٌ، دل يانَن رٍ یخ نزنٌ

ٌ يایی کٌ تازى بٌ جهعهَن پیَستٌ بَدن ٍ سنشَن زیر دى  نهایش نانٌ يو داشتیو با بچ
ٍ کی نی دٍنست کٌ دردى ٍ ! یٌ جشن تَ سالن تئاتر برای کهک يای نردنی. سال بَد

 .این کار، زنستَن رٍ بیش از بیشتر سرد نی کنٌ

ٌ ی پر از لباسو رٍ رٍی دٍشو . حتها آژانس رسیدى بَد. با صدای زنگ در از جا پریدم کَل
 .انداختو ٍ نن عهرا بعد از نراسو با این قیافٌ از سالن تئاتر بیرٍن بیام

ٌ يا ٍ گفتو  :يهَن طَر کٌ کفش نی  پَشیدم سرک کشیدم تَی راى پل

فقط یادت نرى از عشق عهٌ ... آژانس رسید، نن دارم نیرم. تاراجَن دستت نرسی -
ٌ ی شیرین نیشٌ عکس بگیری يا  .خداحافظ. ٍقتی يندٍن

 ...صبر کن خاطرى -

نن کٌ فکر نی  کردم نی  خَاد تا دم در يهرايیو کنٌ ٍ نحل کیَان رانندى ی آژانس رٍ 
 :نالحظٌ کنٌ نبادا جٍَن باشٌ گفتو

 .نیا پایین، نن رفتو -
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سر باال اٍندن نن . بعد يو با تند کردن قدم يام از حیاط گذشتو ٍ در خَنٌ رٍ باز کردم
 !فقط يهین کهو بَد! يهانا ٍ گرد شدن چشو يای سیاٍش يهانا

 .سالم سیاٍش، بیا تَ -

تارا بٌ دادم رسید ٍ کهی بازٍم رٍ عقب کشید ٍگرنٌ نن ينَز نحل چنار جلَی سیاٍش 
تا جای نهکن سرم رٍ پایین . حتی جَاب سالنش رٍ يو ندادى بَدم. نی  ایستادم

انداختٌ بَدم؛ ٍلی نگاى سنگین سیاٍش رٍ حس نی  کردم ٍ ٍای بٌ اٍن گَش يای 
 !آٍیزٍن

خَدنَنیو يا یٌ ٍجب . کیَان این يا رٍ داد برسَنو دستت. نرسی باید برم. سالم -
ير ٍقت دیدنش گَشی بیخ ! لباس این قدر ٍاجب بَدى کٌ از صبح سرش رٍ خَردی

 .گَشش بَد

 .بلٌ کٌ ٍاجب بَد، اصال نهی خَاد طرفش رٍ بگیری، نرسی اذیت شدی -

 .تارا يهَن جا جریق جریق پالستیک رٍ درآٍرد ٍ این بشر صبر نداشت

 .ٍای خاطرى این رٍ ببین -

نجبَر شدم سر بلند کنو با دست گَش يا رٍ باال انداختو ٍ شدیدا شکل ٍ شهایلو 
ٌ يای سیاى با یٌ شلَار . خندى دار بَد تَ دست يای تارا یٌ لباس قرنز بَد پر از دٍن

جلَ رفتو ٍ نهی دٍنو چرا فکر نی کردم سیاٍش با . پیشبندی دقیقا خَِد پَست يندٍنٌ
 .اٍن سر پایین افتادى، شاید دارى نی خندى

ٌ قدر خَشگلٌ. ای جَنو -  .عرٍسک عهٌ نبارکش باشٌ. چ

 .شلَار رٍ از دست تارا گرفتو

 .تارا کاش فاطهٌ رٍ ببری آتلیٌ. این رٍ ببین چٌ فینگیلیٌ -
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 .لب يای تارا برگشت رٍ بٌ پایین

نن کٌ دلو نی  خَاد؛ ٍلی يهین داداشت سر این لباس کلی غر زد کٌ نازکٌ ٍ يَا سردى،  -
کلی نازش رٍ کشیدم راضی شدى نرخصی بگیرى ٍ برى . بچٌ با این سرنا نی  خَرى

اٍن ٍقت با این لباس بخَام ببرنش آتلیٌ کٌ . سفارشو رٍ از فرٍشگاى نیلی بگیرى
 !این قدر يَای دخترش رٍ دارى. ٍاٍیالست

ٌ يای کیَان ٍلی تٌ جهلٌ تارا ! دختر زیادی ٍاسٌ باباش عزیز بَد. دلو غنج رفت از پدران
 :این قدر نظلَنانٌ بَد کٌ گفتو

ٌ زيرا - ٌ اش بدیو بٌ خال  .اٍن رٍ ٍلش کن زیادی لَس شدى، یادت باشٌ حَال

 .کف دستش رٍ نحکو بٌ بازٍم کَبید

 .خَايرشَير از نَع تَ نَبرى ٍهلل -

 !خَدم نی دٍنو نايو -

 .صَرتش رٍ بٌ صَرت چندش جهع کرد

ٌ ای بًت نهیاد -  .خَدشیفت

 .ٍاقعا يو بًتَن نهیاد -

با این حرف سیاٍش نن تازى یاد حضَرش افتادم ٍ قبل از این کٌ بٌ حالجی کردن 
ٌ ی نصلحتی  !حرفش بیفتو تارا افتاد بٌ سرف

 !نهیای تَ... دستت درد نکنٌ سیا... چیزى -

کٌ تارا بٌ کار برد خندى ام گرفت، سر چرخَندم تا لبخندم رٍ کسی نبینٌ کٌ " سیا"از لفظ 
 .صدای شاکی سیاٍش رٍ شنیدم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

376 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

 ...سیا اٍن -

 .آی آی بٌ شَيرجَنو چیزی نگی کٌ کالى نَن نیرى تَ يو -

 !از اٍن ٍقت عهٌ نن بَد داشت پشت کیَان بد نی گفت دیگٌ؟ -

 .جریان اٍن فرق دارى -

برای . دعَای زرگریشَن خندى دار بَد ٍ نن این رٍی سیاٍش رٍ تا حاال ندیدى بَدم
 :این کٌ زٍدتر از اٍن جا خالص بشو گفتو

 .این آژانس چرا نیَند؟ دیر شد -

 .تارا گردی کف دستش رٍ کَبید رٍی پیشَنیش

 .ای ٍای نن اصال زنگ نزدم -

 !نن دیرم شدى! تارا -

 .نگاى شرنندى ای بٌ چًرى ی ٍاقعا نضطربو انداخت

 .تقصیر سیاٍش شد دیگٌ -

 .تَ عاشقی بٌ نن چٌ؟ ٍلی اگٌ جایی تشریف نی برین نی رسَنهتَن -

دست راست تارا نشت شد ٍ جلَی دينش رفت با تک سرفٌ نصلحتی، انگار قصد 
 .یٌ نیو تای ابرٍ يو ٍاسٌ سیاٍش باال داد. سخنرانی دارى

 .آرى خب راست نیگٌ، دیرت نیشٌ نی رسَندت -

 .نیرم بٌ آژانس زنگ بزنو. نهکنٌ نسیرنَن بٌ يو نخَرى. نٌ نچکر -

 ...عقب گرد کردم سهت خَنٌ
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 .نی رسَنهتَن... نن کاری ندارم -

 :برگشتو ٍ تَی صَرتش نگاى کردم، جدی بَد، نن يو جدی گفتو

 !نٌ خیلی نهنَن -

سَئیچش رٍ یٌ دٍر تَ دستش چرخَند ٍ ينَز نگاى نَن بٌ يو بَد، انگار دٍئل بَد 
 .ببینیو کی زٍدتر نگايش رٍ نی گیرى

ٌ يا خاطرى -  .با سیا برٍ! نن نیگو دیرت نیش

سیاٍش یٌ چپ چپ بٌ تارا نگاى . با حرف تارا نجبَر شدیو نگايهَن رٍ از يو بگیریو
شَيرش رٍ . نن يو نهی فًهیدم تارا دیگٌ چرا اصرار داشت. کرد کٌ تارا اصال ندیدش

غیر از اٍن ير چی يو نن با بَدِن ! نهی شناخت؟ کیَان نی فًهید کٌ باید نی رفتو بهیرم
سیاٍش عادتو شدى باشٌ، يیچ ٍقت تنًا کنارش نبَدم ٍ رفتن باياش بٌ نظرم خَب 

 .نبَد

 ...نٌ نن -

 !تَ ناشین ننتظرتَنو -

سعی نی کرد نخندى ٍ غیر از . با گفتن این حرف بیرٍن رفت ٍ نن کالفٌ تارا رٍ نگاى کردم
 !زٍر گفتن سیاٍش يو زٍر بَد. اٍن یٌ حس دیگٌ تَی صَرتش بَد کٌ درکش نهی کردم

 .دیرم شد! تارا -

ٌ اش رٍ با انگشت اشارى کهی خارٍند  .رٍی شقیق

 !برٍ ننتظرتٌ دیگٌ -

 :با اعتراض گفتو
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 !تارا -

 .نشخص بَد خَدش يو دٍ دلٌ؛ ٍلی اٍند سهتو ٍ نن رٍ يل داد سهت در

 .برٍ دیگٌ... دیرت شد خاطرى -

تَ دلو . قبل از این کٌ درحیاط رٍ ببندى چشو غرى ای بٌ تارا رفتو تا الاقل دلو آرٍم بگیرى
با دیدن نن، از پشت فرنَن خو شد ٍ در . خدا خدا نی کردم ٍ رفتو سهت ناشینش

 ".شاید نن بخَابو عقب بشینو"جلَ رٍ باز کرد ٍ نن با خَدم گفتو

انرٍز نعلَم نیست چشٌ، خَاب نها شدى ٍ شاید يو دیگٌ ٍاقعا ٍاسٌ يو نعهَلی شدى 
بَدیو ٍ اٍن بٌ عنَان خَايِر کیَان قبَلو داشت؛ يهَن طَر کٌ نن داداش تارا 

 .نی دیدنش

 .با سر بٌ زیری سَار ناشینش شدم

 .ببخشید نزاحهتَن شدم -

 .دندى اتَنات ناشینش رٍ جا زد

 .نزاحهتی نیست -

ٌ ی ناشین رٍ گرفتٌ بَد ٍ نن سعی نی کردم فقط بٌ تهاشای خیابَن يا  سکَت يه
بٌ درخت يایی کٌ بار سنگین برگ ياشَن رٍ رٍی زنین گذاشتٌ بَدن ٍ دیگٌ . بشینو

داشتن چرت نی زدن تا حاضر ٍ آنادى بٌ خَاب زنستَنی برن؛ انا آسهَن انگار انرٍز 
دِل آبی آسهَنیش، سیاى ٍ چرک نردى . قصدش باریدن بَد ٍ پارى کردن چرت درخت يا

بَد ٍ انرٍز خَرشید ٍقت نکردى بَد آخرین رٍز پاییزیش رٍ تَ دفترچٌ خاطراتش جبت 
 .کنٌ

 نگفتید کجا برم؟ -
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 !ٍاقعا چٌ بی عقلی بَدم نن. لب يام رٍ کهی تَ دينو کشیدم ٍ ٍل کردم

ٌ يا نیرم. ببخشید -  ...باز يو ببخشید کٌ. سالن تئاتر شکَف

 نهایشنانٌ دارید برای انشب؟. الزم بٌ این يهٌ تعارف نیست -

. نگايو رٍ از بیرٍن گرفتو ٍ کهی فقط سر چرخَندم، نٌ در حدی کٌ چشو تَ چشو بشیو
دٍ تا گَش آٍیزٍن افتاد جلَی صَرتو ٍ ٍاقعا خاک عالو بٌ سرم کٌ یک ساعتٌ با این 

 .قیافٌ دارم جلَش حرف نی زنو

ٌ ست - ٌ ی بچگان یٌ نهایش از راِز یٌ جنگل سرسبز ٍ البتٌ بیشتر . بلٌ، یٌ نهایشنان
ٌ يا دارن  .نقش يا رٍ بچ

 ...آيا اٍن ٍقت -

چشو ياش بٌ گَش يای آٍیزٍن بَد ٍ یٌ . نکخ کرد ٍ نن نجبَر شدم نگايش کنو
ٌ ام تَضیحی ... خط لبخند رٍی صَرتش ترکید ٍ این یعنی نن باید ٍاسٌ این قیاف

 .نی  دادم

 .نن خالٌ خرگَشٌ یٌ جَرایی راٍی داستانو -

 .آيان -

 پس یٌ جَرایی جشن یلداست؟ -

 .نگايو رٍ از شیشٌ جلَ بٌ ناشین يایی کٌ پشت چراغ قرنز نَندى بَدن دادم

ٌ ياست ٍ باعخ خَشحالیشَن نیشٌ - بیشتر نیشٌ . نهیشٌ گفت، جشنیٌ کٌ نال بچ
ٌ  يای کَچیکی کٌ تازى بٌ جهعهَن اٍندن رینٌ؛ بٌ خاطر بچ  .گفت یٌ جشن ٍاسٌ خیا
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با لرزیدن صدام، نگايش رٍی نن افتاد ٍ با صدای بَق ناشین يا پاش رٍ رٍی گاز 
 .چراغ سبز شدى بَد. فشرد

 راضی نیستین از این جشن؟ -

 .این بار چرخیدم سهتش ٍ نگاى اٍن يو برگشت رٍ بٌ نن

ٌ طَر؟ -  چ

 .دست رٍی دندى گذاشت، يهین طَر بی خَد ٍ بی جًت

 ...يهین طَری، حس کردم کهی از این جشن -

ٌ اش رٍ کانل کنٌ، البد باز  پریدم ٍسط حرفش ٍقتی دیدم با نکخ کردن نهی تَنٌ جهل
 .يو نی ترسید حرف ياش ننظَردار بٌ نظر برسٌ

ٌ يایی يستن کٌ ذٍقشَن رٍ . نن با خَِد جشن ٍ شادی نشکلی ندارم - نشکل نن بچ
برای پَشیدن یٌ لباس عرٍسکی ٍ برای اٍلین بار تَی جهع اٍندن، دارن نشَن نیدن ٍ 
دٍست دارن بٌ چشو بیان؛ ٍاسٌ آدم يایی کٌ فقط بٌ خاطر پَل پا اٍن جا گذاشتن؛ ٍلی 

نتاسفانٌ اٍن يا فقط ننتظرن ساعت بگذرى تا پَل گذاشتٌ بشٌ ٍ نحالً کهک 
ٌ ای بشٌ ٍ بعد برن ٍ يیچ کس اٍن جا نهی فًهٌ کهک نی تَنٌ بٌ احساس ... خیرخَايان

ٌ يا باشٌ با یٌ تشَیق درست با ٍاقعا نگاى کردن بٌ زحهتشَن نٌ دِر گَشی . اٍن بچ
اٍن يا نهی دٍنن تهام . حرف زدن ٍ پچ پچ کردن در نَرد ساعتی کٌ چٌ دیر نی گذرى

ٌ يا دیر نیرى؛ ٍلی ٍقتی این جَری خَشحالن زٍد نیرى کاش ! ساعات رٍز ٍاسٌ این بچ
ٌ يا نًهَن این جشن بَدن بٌ ير حال اٍن يا یاد دارن . حداقل بٌ جای آدم بزرگ يا بچ

 !اندازى اندازى اش نهی کنن ٍاسٌ رٍِز نبادا. نحبتشَن رٍ يهٌ جا خرج کنن
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از سِر کنجکاٍی سر چرخَندم ٍ دیدم آرنجش تکیٌ بٌ . سنگینی نگايش رٍ حس نکردم
ٌ ش ٍ انگشت اشارى اش کنار لبش نیو تا خَردى ٍ  ٌ ی کنارشٌ، دستش زیر چَن شیش

 .حسابی رفتٌ تَ فکر

 .ببخشید زیادی حرف زدم -

 .باالخرى سرش رٍ تکَنی داد؛ ٍلی نگايو نکرد

ٌ يای جدید بی سرپرستن؟! نٌ -  این بچ

 .نزدیکی سالن تئاتر بَدیو

ٍقتی کسی تَ رٍ نخَاد ٍ دٍست . نٌ، بدسرپرستن؛ ٍلی بٌ يرحال فرقی تَش نیست -
نهنَن، نن رٍ يهین جا پیادى کنید !... داشتنی در کار نباشٌ نیشی يهَن بی سرپرست

 .کَچٌ بن بستٌ

 .تا خَد سالن نی برنتَن. گفتو کاری ندارم -

جلَی در سالن ناشین رٍ نگٌ . اٍن قدر جدی گفت کٌ نن يو ترجیح دادم سکَت کنو
 .داشت ٍ نن دستگیرى ی در رٍ کشیدم

 .خیلی لطف کردین -

 خانَم؟...خاطرى -

دلو خَش بَد کٌ تَنستو بدٍن تپش قلب ٍ يیچ ٍاکنشی از سهت احساساتو، باياش 
نعهَلی حرف بزنو ٍ حاال خاطرى گفتنش با اٍن نکحی کٌ برای خانَم آخرش کرد، باعخ 

 .شد احساساتو سرسرى بازیشَن بگیرى ٍ يی رٍی قلبو بلغزن

 بلٌ؟ -
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 این جشن نًهَن يای خصَصی دارى؟ -

انشب . یٌ عدى آرى؛ ٍلی خب بقیٌ يو نی تَنن بیان، نصف بیشتر این سالن خالیٌ -
يهٌ، یک دقیقٌ بیشتر رٍ سًو خانَادى شَن نی دٍنن ٍ البتٌ خب نا يو بعد از این 

 .جشن یٌ خانَادى نیشیو

با دٍبارى گفتِن ! باز يو سکَت جَابو شد ٍ این سیاٍش الاقل برای نن فرقی نهی کنٌ
از ناشین پیادى شدم ٍ با ٍرٍدم بٌ سالن، صدای چرخش الستیک يای " نهنَن"

 .ناشینش بٌ گَشو رسید

*** 

 .يدیٌ جَنو... آرٍم خالٌ... يدیٌ -

ٌ ای کٌ نقش خرگَش رٍ داشت، آرٍم کنو  ير چی سعی نی  کردم دختر شیش سال
سالن تَی سکَت فرٍ رفتٌ بَد ٍ نهایش از یاد . نهی شد، اٍن يو دقیقا ٍسط تئاتر

ٌ يا رفتٌ بَد فًهیٌ کٌ دى سالش بَد ٍ الکپشت بَد با اٍن الک سنگیِن پشتش . بچ
 .اٍند نزدیکو

ٌ نریو دارى بد نگايهَن نی کنٌ. خالٌ خاطرى نا چی کار کنیو - نن نی ترسو دعَانَن . خال
ٌ يا  !کن

ٌ اش ٍ يدیٌ دیگٌ نهی تَنست ادانٌ بدى بغلش کردم ٍ . تٌ دلو خالی شد از ترس کَدکان
 .خَدم رٍ کهی پشت پردى کشیدم

 .فًیهٌ جَنو چیزی از نهایش نهَندى، ادانٌ بدین -

 ...انا -

 .با اطهینان چشو يام رٍ بستو ٍ باز کردم
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 .نن بٌ فًیهٌ اعتهاد دارم -

لبخند پرترسی نًهَنو کرد ٍ با یٌ چرخش خَدش یٌ دیالَگ بٌ دیالَگ ياش اضافٌ 
 .کرد

دٍست يای جنگلی، نتاسفانٌ حال خرگَش کَچَلَ بد شدى ٍ خالٌ خرگَشٌ بردش  -
 .بیهارستان

ٌ يا رٍ کٌ نحال تَی نقششَن بَدن ٍ نگران دٍستشَن رٍ شنیدم " ٍای"صدای گفتن بچ
ٌ يای پشِت صحنٌ سرازیر شدم ٍ ينَز يدیٌ داشت تَی بغلو بریدى بریدى  ٍ بعد از پل

 .گریٌ نی  کرد ٍ نن رٍی آخرین پلٌ نشستو ٍ يدیٌ رٍی پام

ٌ يا يو خراب شد - این يهٌ زحهت . يدیٌ خالٌ چی شد؟ ببین بٌ خاطر تَ نهایش بچ
 يدیٌ جَنو؟. کشیدیو

ٌ ام پنًَن کرد ٌ ی سین  .سرش رٍ تَی قفس

تَ خرگَشی نن يو خرگَش، نهی شد تَ این نهایش نانانو باشی؟ نن اٍن ٍسط دلو  -
 .کاش نن ٍاقعا خرگَش بَدم! نانان خَاست حتی اگٌ خرگَش باشو

باز يو اٍن بغض چند سال رسَب کردى تَ گلَش ترکید ٍ قلب نن با ير قطرى اشکش 
ٌ ترشد  !اصال بٌ درک کٌ نهایش خراب شد. نچالٌ ٍ نچال

ٌ يا خَبید؟ -  بچ

ٌ زيرا سر چرخَندم بٌ پشت ٍ چشو يای خَدم يو چشهٌ جَشان شدى  با این حرف خال
 .يدیٌ از ترس لباسو رٍ چنگ زد ٍ نن بٌ خَدم فشردنش. بَد

ٌ زيرا -  .خَبیو. خَبیو خال
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 .با دیدن صَرت گریَِن نن نگران شد ٍ نزدیک تر اٍند

 چی شد آخٌ؟ برای يدیٌ اتفاقی افتاد؟! نشخصٌ چقدر خَبین -

 ...نن... نن -

يدیٌ نهی تَنست حرف بزنٌ ٍ نن بیشتر بین دست يام فشارش دادم تا قلب پرترسش 
ٌ زيرا يهَن نادرى. آرٍم بگیرى  !اٍن ينَز نهی دٍنست خال

 !دلش نانان خَاستٌ خالٌ جَن -

ٌ زيرا رٍی نَيای يدیٌ  این رٍ کٌ گفتو سرم پایین افتاد ٍ دست يای چرٍک شدى ی خال
 .نشست

 آرى يدیٌ جَنو؟ ببینهت خانَم کَچَلَ، نن نیشو نانانت، دٍست داری؟ -

ٌ زيرا يو نی لرزید ٍ تَی درس نحبت، نهرى اش بیست رٍ يو رد نی  کرد . صدای خال
ٌ زيرا انداخت زیر چشو ياش بٌ قدر یٌ بند انگشت . يدیٌ سر چرخَند ٍ نگايی بٌ خال

ٌ ی نادريای اطرافت، دنبال نادری بگردی کٌ در  قرنز شدى بَد ٍ چٌ سخت بَد تَ يه
 .حقیقت سًو تَ نیست

ٌ زيرا از بین پلکش افتاد رٍی زنین  ٌ ی نحبت سر تکَن داد ٍ اشک خال با بغض بٌ نشَن
 .تاریک پشت صحنٌ

 .پس دیگٌ گل دخترم گریٌ نکنٌ، باشٌ -

باز يو فقط سر تکَن داد ٍ نشخص بَد این بغض کًنٌ حاال حااليا قصد دارى گریٌ 
 .بشٌ ٍ تَ چشو ياش بشینٌ
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ٌ ت قصٌ بگو - تازى بعد از این جا، کلی يو با يو خَش . نن خَدم انشب قَل نیدم ٍاس
 نی  گذرٍنیو، باشٌ يدیٌ جَن؟

ٌ اش بیرٍن داد" باشٌ"باالخرى ٌ زيرا نفس ُپر از آى رٍ از سین یٌ نفس .آرٍنی گفت ٍ خال
 .خستٌ؛ انا پر عشق

 چیٌ؟ تَ يو نانان نی  خَای دختر گندى؟ -

ٌ ام کشیدم ٍ سر تکَن دادم  .دست رٍی گَن

ٌ ای دارم -  .نن غلط بکنو ٍقتی نانان بٌ این فرشت

ٌ زيرا يو نی رفت دریا بشٌ کٌ یک قدم جلَ اٍند، نَازش ٍار دست رٍی  چشو يای خال
 .سرم کشید ٍ اٍن گَش يای آٍیزٍن

 .اشک يات رٍ جهع کن بچٌ گـ ـناى دارى -

 .چشو -

 .چشهت بی بال، نن نیرم تَی سالن، شها يهین جا بهَنید -

 .باز يو چشو -

 .لبخند نًربَنی ير دٍنَن رٍ نًهَن کرد

 .دختريای خَبی باشین يا -

ٌ زيرا سست، سهت بیرٍن قدم برداشت  .يدیٌ باالخرى کهی خندید ٍ خال

نَر کهی چشهو رٍ زد، کف دستو رٍ جلَی چشو يام گرفتو ٍ يدیٌ با فشردن نانتَم کٌ 
 .تَی نشتش بَد پشت سرم نی اٍند
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کهی نگايو رٍ بین جهعیت چرخَندم، يهٌ از رٍی صندلی بلند شدى بَدن ٍ در حال 
 .صحبت بَدن

 .ببینهش... بٌ سالم، حال این خانَم خرگَشٌ خَب شد؟ -

يدیٌ، سیاٍش رٍ نگاى نی کرد ٍ نن نتعجب از . با اٍن صدای آشنا بٌ پشت چرخیدم
رٍی دٍ پا کنار يدیٌ زانَ زد تا يو قدش بشٌ ٍ تا اٍند دست رٍی . حضَرش بَدم

 .سرش بکشٌ، يدیٌ پشتو خزید ٍ دٍ دستش دٍر کهرم حلقٌ شد

. اٍن نَقع تَ جنگل کٌ با يهٌ دٍست نی شد! ٍای ٍای چٌ خرگَش خجالتیی -
 نهی خَاد با نن يو دٍست بشٌ؟

لحن بچگَنٌ سیاٍش این قدری بانهک بَد کٌ بی يَا لبخندی رٍی صَرتو نقاشی شد ٍ 
 :جای این کٌ از سیاٍش بپرسو چرا این جاست، بٌ يدیٌ گفتو

 خالٌ جَن سالم نهی کنی؟ -

 .خالٌ نن این آقا رٍ نهی شناسو -

 .آرٍم گفت؛ ٍلی نی  دٍنستو سیاٍش شنیدى

 .دست يدیٌ رٍ از دٍر خَدم باز کردم ٍ آرٍم کشیدنش کنار خَدم

ٌ زيراست عزیزم -  .ایشَن یکی از آشنايای خال

از نعرفی نن ابرٍيای سیاٍش باال پرید ٍ نگايی بًو انداخت؛ انا با سالم کردن يدیٌ 
 .نجبَر شد ازم اٍن نگاى رٍ بگیرى

اسهت چیٌ . ببینش این خرگَش خانَم چٌ نَيای خَشگلی دارى. سالم بٌ رٍی نايت -
 عزیزم؟
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 .با نَازش دست سیاٍش یخ يدیٌ يو باز شد ٍ بٌ رٍش لبخندی زد

 .يدیٌ -

 .يدیٌ خانَم عزیز چٌ نهایش قشنگی يو بازی کردی -

 .انا نن کٌ ٍسطش گریٌ کردم... انا -

 .بٌ نظر نن کٌ خیلی خَب بَد، خب شاید اٍن نَقع خستٌ شدى بَدی -

سیاٍش دست تَی جیب کتش برد ٍ يدیٌ چًرى اش غرق رضایت شد از این کٌ یکی 
 .تعریفش رٍ کردى

 .برای خرگَش قصٌ کٌ یًَ نریض شد. این يو جایزى نن برای شها -

شکالت دست سیاٍش بٌ قدری بزرگ بَد ٍ شکل بانهک . يدیٌ چشو ياش برق زد
يدیٌ دست جلَ برد؛ انا . نیَى يای رنگی رنگی رٍش داشت کٌ دل نن يو خَاست

 .سریع عقب کشید ٍ نگاى پر پرسشش بٌ نن افتاد ٍاسٌ اجازى

ٌ جَن، تشکر کن از آقاسیاٍش -  .بگیر خال

 !عهَ -

رٍ نحکو گفت ٍ یٌ جَر انگار این کلهٌ رٍ کَبید تَ دين "عهَ"بٌ سیاٍش نگاى کردم کٌ 
 .سرش باال بَد، نگايش بٌ نن ٍ رٍی صحبتش يدیٌ بَد. نن

 !قدر آقا بٌ اسهو ببندىبٌ نن عهَ يو نی تَنٌ بگٌ، الزم نیست این  -

 .پشتو عرق سرد نشست ٍ چرا حس کردم این جهلٌ با قلبو بازی کرد

 چی شد يدیٌ خانَم؟ این شکالت خَشهزى نیگٌ يدیٌ جَن نهی خَاد نن رٍ بگیرى؟ -
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ٌ ی سیاٍش رٍ نحکو بَسید ٍ بعد . يدیٌ خندى ی بانهکی تحَیل سیاٍش داد گَن
نٌ بٌ خجالت اٍل . سیاٍش کٌ يیچ، نن يو از کار يدیٌ شَکٌ شدم. شکالت رٍ گرفت

 .نٌ بٌ این بـ ـَسٌ نحکو

 .نهنَن عهَ -

اٍن يو . سیاٍش چشو ياش رٍ بست ٍ باز کرد ٍ نن باز يو از نگايش يیچ نفًهیدم
ٌ ی آرٍنی رٍی پیشَنی يدیٌ نشَند ٍ با بًو ریختن نَيای يدیٌ بلند شد  .بـ ـَس

 .نَش جَنت خانَم خرگَشٌ -

 .يدیٌ ذٍق زدى از شکالتی کٌ دیگٌ سًو اٍن شدى بَد دستو رٍ کشید

 خالٌ نن برم؟... خالٌ -

 کجا عزیزم؟ -

ٌ ی سالن اشارى زد تَنستٌ بَد با نگايش دٍست ياش رٍ پیدا کنٌ کٌ . با دستش بٌ گَش
ٌ ی سهت چپ سالن رٍی سکَی نهایش نشستٌ بَدن ٍ  با لباس يای عرٍسکی گَش

 .نحل لشکر شکست خَردى يیچ کس بًشَن تَجًی نداشت

ٌ يا این شکالت رٍ با يو بخَریو -  .نی  خَام برم پیش بچ

 .دلش دریا بَد ٍ نن يو در حدی نبَدم از نحبِت بزرِگ دلش ننعش کنو

 برٍ عزیزم؛ ٍلی بعد يهَن جا بهَن، باشٌ؟ -

با شَق سری تکَن داد ٍ دٍٍن دٍٍن رفت اٍن سهت ٍ نگاى نن يو با قدم يای 
 .کَچیکش رفتٌ بَد

 نیاین؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

389 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

گیج بٌ سیاٍش نگاى کردم کٌ دٍ دستش رٍ تَی جیب يای شلَارش فرٍ کردى ٍکت 
 .خَش دٍخت زغالِی سنگیش کهی عقب رفتٌ بَد

ٌ يا نی  خَان ببیننتَن -  !بچ

ٌ يا؟ -  !بچ

 .عاطفٌ، علی ٍ گلشید -

 .چشو يام رفتٌ رفتٌ گرد ٍ گردتر شد ٍ سر سیاٍش پایین تر افتاد

 ...با شها اٍندن؟ یعنی شها -

 ...بلٌ ٍ راضی ام از این کار؛ چَن بًشَن خیلی خَش گذشتٌ ٍ البتٌ -

 .کهی نکخ کرد، سرش باال اٍند ٍ نگايش دقیق تَی چشو يام افتاد

 .بٌ نن يو خَش گذشت -

ٌ زيرا کجا بَد تا ننجی نن بشٌ  .نگاى دزدیدم ٍ این خال

ٌ يا اٍن طرف سالنن، شلَغ بَد گفتو رٍی صندلی يا بشینن - خَاستن شها رٍ . بچ
 ببینن، حاال با نن نیاید؟

 .نهنَن از این کٌ آٍردینشَن، بلٌ حتها -

 .ٍاسٌ تشکر این کار رٍ نکردم؛ ٍاقعا دٍست داشتو بیام -

ينَز لباس خرگَشی تنو بَد ٍ چَن از . ترجیح دادم جَابی ندم. راى افتاد ٍ نن دنبالش
بین صندلی يا ٍ جهعیتی کٌ ينَز زیاد نتفرق نشدى بَد رد نی شدیو، خیلی يا 

 .برنی گشتن ٍ نگايو نی کردن ٍ نن نتنفر بَدم از این نگاى يا
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ٌ اش شدم ٍ بعد قدم  ٌ ای نکخ کرد ٍ نن با قدنی دقیقا شَنٌ بٌ شَن سیاٍش لحظ
دلو نهی خَاست رفتارش رٍ تحلیل ٍ تفسیر کنو، رٍیايام عادت شَن . بعدی رٍ برداشت

 .بَد ُبل بگیرن

ٌ م دست تکَن نی داد نن يو چًار انگشتو رٍ تَ يَا . از دٍر عاطفٌ رٍ دیدم کٌ ٍاس
ٌ ش باز ٍ بستٌ کردم کٌ گلشید دٍید سهتو ٍ تَ کسری از جانیٌ تَ بغلو بَد  .ٍاس

 .بٌ بٌ خَشگل خانَم -

ٌ ام رٍ نحکو ٍ پرصدا بَسید ٍ نگاى سیاٍش  دست ياش دٍر گردنو حلقٌ شد ٍ گَن
 .درست چند جانیٌ جای بـ ـَسٌ گلشید نَند ٍ نن از خجالت سر پایین انداختو

 .دلو خیلی برات تنگ بَد خالٌ جَنو -

 .نن بیشتر ٍرٍجک -

 .سالم خالٌ خاطرى -

 .کهی لپ علی رٍ کشیدم ٍ يهزنان با دسِت آزادم عاطفٌ رٍ بٌ آغَش کشیدم

ٌ يا -  نهایش خَب بَد؟. سالم بٌ رٍی نايتَن، نرسی کٌ اٍندین بچ

 .علی انگشت اشارى ٍ شصتش رٍ رٍی يو گذاشت

 .عالی -

 .تَ بًترین ٍ خَشگل ترین خرگَش جنگل بَدی خالٌ خاطرى -

ٌ يو ریختو ٌ زدى ی علی رٍ ب  .سر عاطفٌ رٍ بَسیدم ٍ نَيای شَن

 .چٌ تعریف يای قشنگ قشنگی، نهیگین نن پس نیفتو. نهنَن ازتَن -
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 .علی خندید، عاطفٌ خندید؛ ٍلی نن فقط یک لحظٌ خندى ی سیاٍش رٍ دیدم

 .خالٌ این گَش يات خیلی بلندى -

 .گلشید ينَز بغلو بَد ٍ داشت با گَش يام بازی نی کرد

 .صدام بچگَنٌ شد درست نحل نهایش ٍ کهی تَ دناغی

تَ يو کٌ بٌ نظر یٌ يَیچ خَشهزى نیای، باید . آرى خب نن خرگَش گَش درازم -
 .بخَرنت

تا صَرتو رٍ نزدیک بردم جیغی زد ٍ با قًقٌ خندى ی بلند، صَرتش رٍ تَی گَدی گردنو 
 .قایو کرد

 .گلشید بیا پایین، خالٌ خاطرى اذیت نیشٌ -

 : بدٍن این کٌ نگايی بٌ سیاٍش بندازم گفتو

 .اذیت نیستو -

 :گلشید يو بی خیال اخطار سیاٍش گفت

 خالٌ خاطرى انرٍز عرٍسک يانَن رٍ نیدی؟ -

 .االن کٌ عرٍسک يا با نن نیستن عزیزم -

 .عاطفٌ دست دٍر کهرم حلقٌ کرد

 خب نهیشٌ با عهَ سیاٍش بریو جایی کٌ عرٍسک يا يست؟ -

ٌ يا رٍ  تَ بد نَقعیتی گیر کردى بَدم ٍ نهی دٍنو چرا سیاٍش چیزی نهی گفت تا بچ
 !ننصرف کنٌ؛ نحال بگٌ دیرش شدى
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 .بٌ بٌ سالم، خیلی خَش اٍندین -

ٌ زيرا نفسو رٍ فَت کردم ٌ ی نجات شد. با اٍندن خال  .خَب نَقعی فرشت

ٌ يا يو نَدبانٌ سالم  ٌ زيرا احَال پرسی کرد ٍ بچ سیاٍش با تَاضع خاِص خَدش با خال
 .نن يو خو شدم گلشید رٍ زنین گذاشتو تا دٍبارى فیلش یاد يندستَن نکردى. کردن

 .چٌ خَب کردین اٍندین -

ٌ زيرا خرج کرد  .سیاٍش فرٍتنی صَرتش رٍ در برابر خال

ببخشید بدٍن دعَت اٍندیو، خاطرى خانَم گفتن بقیٌ يو نی تَنن بیان؛ این شد کٌ  -
ٌ يا رٍ آٍردم  .نن بچ

ٌ زيرا زیر چشهی رٍی نن بَد از این کٌ ِکی نن با سیاٍش حرف  نگاى پر پرسش خال
فرصتی نشدى بَد ! البتٌ حق يو داشت؛ چَن نهی دٍنست نن با سیاٍش اٍندم! زدم؟

 .کٌ براش از اٍندنو بگو ٍ نَنی کٌ تارا تَ داننو گذاشت

 .خَب کردید -

 :سکَت شد ٍ سیاٍش گفت

ٌ يا؟. خب دیگٌ -  بریو بچ

 .گلشید بٌ پام آٍیزٍن شد

 پس خالٌ خاطرى چی؟ -

خالٌ خندٍن ٍ پرسشی بًو نگاى کرد ٍ نن التهاس چشو يام رٍ بٌ نگايش ریختو تا 
 .نجاتو بدى

 دختر نن رٍ کجا نی خَای ببری گلشید خانَم؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

393 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

 .عاطفٌ يو بازٍم رٍ چسبید

زيرا خانَم اجازى نی دید خالٌ خاطرى با نا بیاد؟ نی خَایو عرٍسک يانَن رٍ ازش  -
 !خالٌ قَل دادى. بگیریو

ٌ زيرا فًهَندم نن ٍاسٌ انرٍز قَلی ندادم . نن کالفٌ شدى بَدم ٍ با نگايو بٌ خال
ٌ ی  سیاٍش يو سکَت کردى بَد ٍ اصال نگاى نهی کرد؛ ٍلی نی دٍنستو گَش ٍ يه

 .حَاسش این جاست

خاطرى جَنو قرارى با نن . آخٌ عزیزيای نن شهايا يو انشب حتها قرار نًهَنی دارید -
 نیشٌ بذاریو یٌ رٍز دیگٌ؟ اصال شهايا بیاید خَنٌ نا، باشٌ؟. جایی بیاد

 .گلشید بیشتر بین دست يای کَچیکش نن رٍ نچالٌ کرد

 .نن عرٍسکو رٍ نی خَام آخٌ -

 :علی نحال پادرنیَنی کرد ٍ گفت

اگٌ اجازى بدین نا عرٍسک يانَن رٍ نی گیریو بعد خالٌ خاطرى رٍ عهَ سیاٍش ير جا  -
 .شها بگین نیارى

بچٌ تَ از خَدت نایٌ بذار، چرا نن رٍ حَالٌ این ٍ اٍن "خیلی دلو نی خَاست بگو 
 "نیدی؟

ٌ زيرا يو عین نن درنَندى شد ٍ نگايو کرد ببینٌ کَتاى نیام یا نٌ؟ نن نانحسَس  خال
ٌ ی  :تکَن دادم کٌ سیاٍش گفت" نٌ"سری بٌ نشَن

 .زيراخانَم شها يو بیاید نن نی رسَنهتَن -
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ٌ زيرا يو ! دٍکلهٌ يو از نادر عرٍس"تَ دلو گفتو  ٌ يا رٍ بردارى برى، از خال جای این کٌ بچ
 "!نی خَاد بیاد

ٌ يا باشو ٍ -  ...نٌ نهنَن آقا سیاٍش، نن باید يهراى بچ

 .گلشید نظلَنانٌ گردن کج کرد

 پس نا خالٌ رٍ ببریو؟ -

 .باشٌ؛ ٍلی زٍد دخترم رٍ برگردٍنیديا -

ٌ ی"از  ٌ يا يَرا کشیدن" باش ٌ زيرا دلو خالی شد، بچ ٌ زيرا . خال اٍندم چیزی بگو کٌ خال
 :گفت

 .آقاسیاٍش زحهت نی کشن نی رسَننت. نادر، نن نیرم تَ يو زٍد بیا... خاطرى جان -

 .زحهتی نیست -

نهی دٍنو چرا حس کردم صدای سیاٍش کهی تخسٌ، بٌ يَای یک چشو غرى 
ٌ زيرا گفت  :سرچرخَندم کٌ لبخند رٍی لبش تٌ دلو رٍ خالی کرد ٍ خال

 .خب خاطرى نی بینهت، خداحافظ -

 ...انا خالٌ -

خالٌ لب پایینش رٍ زیر دندٍن گرفت ٍ با باال پایین بردن نردنک چشهش حالیو کرد 
 .ساکت بشو

 .خالٌ کٌ دٍر شد، عاطفٌ یٌ دستو رٍ گرفت ٍ گلشید اٍن یکی دستو رٍ

 خالٌ بریو؟ -
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 .کالفٌ نفسو رٍ بیرٍن دادم

 .باشٌ؛ ٍلی بذارید نن لباس عَض کنو -

 .نٌ -

 .گفت کٌ چند نفری نگايهَن کردن ٍ سیاٍش اخطار داد" نٌ"گلشید يهچین 

 .گلشید -

 .شرنندى سر پایین انداخت

خب آخٌ نی خَام این جَری با خالٌ عکس بگیریو، لباس عَض کنٌ کٌ دیگٌ بٌ درد  -
 .نهی خَرى

 .جلَی گلشید خو شدم تا سیاٍش چشو غرى رفتن رٍ بس کنٌ

 .خب عزیز دلو يهین جا عکس نی گیریو، چند دقیقٌ صبر کن نن گَشی رٍ بیارم -

 .نن عکس نی گیرم -

اٍندن سهت نن ٍ نن این ٍسط باید چی نی گفتو؟ کٌ با " ایَل"عاطفٌ ٍ علی با یک 
دستو رٍ بٌ پیشَنیو کَبیدم ٍ يهین کٌ سرم رٍ بلند ! گَشِی سیاٍش عکس نهی گیرم؟

 .کردم با سیاٍش چشو تَ چشو شدم

 آنادى اید؟ -

 .خالٌ بیا... بذار خالٌ خاطرى این جا بشینٌ. نٌ عهَ سیاٍش -

علی پشت سرم . بٌ صندلی کٌ علی اشارى کرد نگاى کردم ٍ ناچار رفتو ٍ رٍش نشستو
گلشید تَی بغلو خَدش رٍ جا کرد ٍ عاطفٌ صندلی کنارم نشست درحالی کٌ . ایستاد

کانل خو شدى بَد ٍ با دست ياش از پًلَ بغلو کردى بَد ٍ با خندى، صَرتش کهی زیر 
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علی يو از پشت بٌ صندلی چسبید ٍ سرش رٍ بٌ سرم تکیٌ . گَِش آٍیزٍن رفتٌ بَد
 .داد

ٌ رٍ با کهی فاصلٌ ایستاد  .سیاٍش يو رٍب

 ...آنادى یک دٍ -

 .لبخند زدم ٍ با سٌ گفتن سیاٍش عکس تَی گَشیش ذخیرى شد

 .خب حاال اجازى يست برم لباس عَض کنو؟ عرٍسک ياتَن ننتظرن يا -

 .نی خَاستو ير چٌ زٍدتر از اٍن جا فرار کنو ٍ از شر لباس يام خالص بشو

 .بذارید یکی دیگٌ يو بگیرم -

سیاٍش این رٍ کٌ گفت نزدیک اٍند، دقیقا صندلی طرف دیگٌ نن کٌ خالی بَد 
نشست، گَشیش رٍ باال آٍرد ٍ خَاست با حضَر خَدش سلفی بگیرى ٍ نن چرا 

 خندیدنو نهی اٍند؟

کهی سهت . يهٌ تَی قاب سٌ در چًار گَشی جا شدیو جز صَرت سیاٍش کٌ نیهٌ بَد
. انگار اٍن ترک يای دلش باز شدى بَدن. نن خو شد ٍ دلو عَِض ریختن، دردش اٍند

بٌ زٍر لبخند زدم ٍ تَی عکس صَرت نن ٍ سیاٍش کنار يو جا خَش کرد؛ دقیقا ٍقتی 
 !کٌ صنهی بینهَن نبَد

*** 

ٌ يا بٌ نن چربید ٍ باز جلَ نشستو با جا زدن قفلش . کهربند رٍ کشیدم ٍ آخر زٍر بچ
 :سیاٍش گفت

ٌ ی زيرا خانَم؟ -  برم خَن
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 .بلٌ؛ ٍلی بعد از اٍن جا خَدم نیرم دیگٌ زحهتتَن نهیدم... ببخشید باعخ زحهت شدم -

 .باز يو نگايش ٍزن گرفت ٍ نن سر نچرخَندم ببینهش

 نیشٌ؟! تعارفات رٍ بی خیال شَ -

نختص یٌ نفر شدنو بَد ٍ نن جَابی ٍاسٌ سیاٍش " ت "این رٍ آرٍم گفت ٍ اٍن 
 .نداشتو

 .خالٌ خاطرى گَشیت دارى زنگ نی خَرى -

. عاطفٌ از بین دٍصندلی خَدش رٍ جلَ کشیدى بَدٍ گَشی سایلنت شدى رٍ بًو داد
اسو کیَان رٍی صفحٌ . گَشیو رٍ دادى بَدم بًشَن تا عکس عرٍسک يام رٍ ببینن

با کهی نکخ دست رٍی صفحٌ کشیدم ٍ . نی رقصید ٍ قلب نن داشت رٍی يزار نی زد
 .گَشی رٍ باال بردم

 خَبی؟. سالم داداش گلو -

ٌ ی خَدم - ٌ طَری؟ نهایش خَب بَد؟. سالم بٌ خالٌ خرگَش  چ

 .جات خالی بَد کیَان -

 .نگفتو خَب شد؛ چَن ٍاقعا از نظرم این جشن از پایٌ خَب نبَد

انرٍز حسابی سرم شلَغ بَد ٍگرنٌ نی دٍنی کٌ دٍست داشتو . دٍستان بٌ جای نا -
 .بیام

 با تارا ٍ فاطهٌ دیگٌ؟ -

شیطَن کٌ شدم باز حس نگاى سیاٍش رٍی صَرتو بَد ٍ کیَان اگٌ نی دٍنست 
 .اٍن قدريا يو خَش ٍ بش نهی کرد از نراسو بپرسٌ
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 .بچٌ رٍ تَ این يَای سرد کجا قرار بَد بیارم. نخیرم -

کیَان بٌ نظرت سخت نهی گیری؟ نی ترسو باز تابستَن يو بیاد از ترس این کٌ نبادا  -
 .خَرشید دخترت رٍ ببینٌ تَ خَنٌ قایهش کنی

 .خانَم ُگِل باباست دیگٌ -

 .راستٌ کٌ نیگٌ فاطهٌ رٍ کردی يٍَش. آی آی جای تارا خالیٌ -

ٌ ی يهیشگی بیهارستان اٍن بین یٌ چیزی يو بٌ . صدای راى رفتنش نی اٍند ٍ يهًه
 :ير کی سررايش بَد نی گفت

تَ دیگٌ این رٍ نگَ، !... خانَم کریهی آنپَل نریض ِ تخت شهارى يفت یادتَن نرى -
 .نی دٍنی کٌ قلبو سرتاسر در اختیار تاراست ٍ دخترم رٍ چشو باباشٌ

 داری نیری خَنٌ؟! بابا آقای احساساتی -

دیر شد دیر شد، چرا "آرى شیفتو تهَم شد، تارا گَشیو رٍ سَزٍند بس کٌ زنگ زد گفت  -
 .باز رفتٌ خَنٌ نانانش ببین چٌ بساطی درست کردى!" نهیای؟

ٌ ی بدجنسش نیشو چاک خَرد  .با جهل

 !خَب کردى، تَ يو بدٍن نا از اٍن خَايرشَيراش نیستیو داداش -

قًقٌ خندى اش گَشو رٍ پر کرد ٍ بعد صدای بستٌ شدن در کٌ تهام سرٍ صدايا پشتش 
 .نَند

 خب حاال کجا يستی؟ -

ٌ يا رٍی صندلی عقب گرم صحبت بَدن  .زیر چشهی نگايی بٌ سیاٍش انداختو، بچ

 !دارم نیرم خَنٌ -
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 داری نیری؟ پس نانان کجاست؟ نگٌ قرار نبَد انشب برین خیریٌ؟ -

 :قبل از این کٌ دٍبارى سَال پیچو کنٌ گفتو. کیَان بَد ٍ تیز بَدنش

 .چرا قرارى بریو؛ انا نن خَنٌ کار دارم، بعد نیرم -

 با آژانس داری نیری دیگٌ؟ نٌ؟ -

ٌ ی کنارم ٍ . ٍل کن نبَد کهی پیشَنیو رٍ ناساژ دادم ٍ با چرخَندن سرم سهت شیش
دیدن ننظرى ی غرٍبی کٌ آسهَنش شرابی رنگ شدى بَد، تصهیو گرفتو بًش بگو؛ ير 

 !چٌ بادا باد

 ...زحهت کشیدن نن رٍ! با آقا سیاٍشو -

 .چنان داد بلندی زد کٌ گَشی رٍ از گَشو فاصلٌ دادم

اٍن قرار بَد ! اصال اٍن چرا اٍن جاست؟ خاطرى. چی؟ اٍن غلط کردى زحهت کشیدى -
 !حرف بزن دیگٌ. لباس يا رٍ بدى ٍ برى

. صدای کیَان رفتٌ رفتٌ باال نی رفت ٍ شک نداشتو سیاٍش يو صداش رٍ نیشنَى
 .چشو يام رٍ رٍی يو فشار دادم

 .کیَان جان -

 !خاطرى... کیَان جان ٍ -

اٍندم گَشی رٍ از این دست بٌ اٍن دستو بدم کٌ با پایین آٍردنش، دست سیاٍش 
نتعجب نگايش کردم کٌ بی خیال ٍسط غرغريایی کٌ . جلَ اٍند ٍ گَشی رٍ گرفت

کیَان نی کرد، گَشی رٍ با شَنٌ ٍ سرش نگٌ داشت ٍ دندى رٍ خالص کرد پشت چراغ 
 .قرنز بایستٌ
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ٌ قدر غر نی زنی کیَان -  !چ

فقط داد . يهین یک کار کو بَد کٌ از پشت گَشِی نن، کیَان صدای سیاٍش رٍ بشنَى
 .کیَان رٍ شنیدم

 !سیاٍش -

 :در کهال آرانش گفت

 سیاٍش چی؟ -

دیگٌ نهی شنیدم کیَان چی نیگٌ؛ چَن با سبز شدن چراغ راينهایی، سیاٍش گَشی رٍ 
 .بٌ اٍن گَشش سپرد ٍ حرکت کرد

 !فکر کن یٌ درصد... تَ ٍاقعًا انتظار داری این کار رٍ انجام بدم؟ -

 .حرص نی خَردم ٍقتی نهی فًهیدم چی بٌ يو نیگن

ٌ ای نبَدی کیَان - بٌ ير حال نن ایشَن رٍ از زيراخانَم تحَیل گرفتو، ... کین
 .يهَن طَر کٌ ازم خَاستن يرجا بخَان نی برنشَن

 .حس بدی گرفتو، انگار داشت در نَرد یک بچٌ حرف نی زد

 .خداحافظ... بعدًا حرف نی زنیو... غرغر نکن دیگٌ -

ٌ رٍم برنگردٍندم  !دلخَربَدم. حتی با خداحافظیش يو سرم رٍ از سهت شیشٌ رٍب

 .گَشیتَن -

 .سرم رٍ باال نیاٍردم، يهَن طَر چرخیدم گَشی رٍ بگیرم

 .نهنَن؛ انا خَدم نی تَنستو با کیَان حرف بزنو ٍ آرٍنش کنو -
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 .با این حرفو گَشی رٍ عقب کشید

 .نن فقط خَاستو حالیش کنو اٍن چیزی کٌ تَی ذينش ازم ساختٌ رٍ تهَم کنٌ -

 .با کهی دلخَری نگايو رٍ بًش دادم ٍ گَشیو رٍ از دستش کشیدم

نن . نهنَن نیشو دفعٌ بعد نشکلتَن با کیَان رٍ با تلفن شخصی خَدتَن حل کنید -
 .بچٌ يو نیستو کٌ بخَاید جایی تحَیلو بدید

اصال یٌ سانت يو نگاى پر از تعجبش رٍ تکَن نداد ٍ نن از شیشٌ جلَ . یکٌ خَردى بَد
 .بٌ بیرٍن نگاى کردم

 .يهین جا نگٌ دارید، نن االن برنی گردم -

 .سرش کٌ چرخید، با دیدن خَنٌ پا رٍی ترنز کَبید

 خالٌ نا يو بیایو؟ -

اخهو رٍ بی خیال شدم ٍ يهَن طَر کٌ دکهٌ قرنز باز شدن کهربند ایهنی رٍ فشار 
 :نی دادم با نًربَنی برگشتو عقب ٍ بٌ سٌ تا صَرت عجَل گفتو

 .بیاید پایین -

پیادى کٌ شدم دیدم سیاٍش جعبٌ سیگاری کٌ جلَی فرنَن گذاشتٌ بَد رٍ کف دستش 
 .کَبید ٍ یک نخ سیگار باال اٍند ٍاسٌ دٍد شدن

*** 

ير چی بٌ آنژیَیی . قرص رٍ رٍی زبَنو گذاشتو ٍ با لیَان آبی کٌ باال دادم، خَردنش
کٌ دکتر فتحی برام ٍقت گذاشتٌ بَد نزدیک تر نی شدم انگار این قلب يو باید دردياش 

 .بیشتر بٌ رخ کشیدى نی شد
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 خالٌ خاطرى بریو؟ -

ٌ ی کابینت سعی کردم حس ٍ  لیَان رٍ تَی سینک گذاشتو ٍ با فشردن دست چپو بٌ لب
 .دیگٌ دلو نهی خَاست سَار ناشین سیاٍش بشو. حالش رٍ برگردٍنو

ٌ يا -  .نیام االن بچ

صدای پچ پچ ذٍق زدى شَن نی اٍند ٍ نن با باز کردن قفل گَشیو بٌ اس ام اس کیَان 
 "!حتها. با يو حرف نی زنیو."نگاى کردم

ٌ يا عرٍسک بٌ بغل نن رٍ با  با بی حَصلگی از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍندم ٍ بچ
 .دٍست داشتنی ترین لبخند دنیا نگاى نی کردن ٍ این باعخ شد نن يو لبخند بزنو

 .خب دیگٌ بریو -

 .علی دٍبارى یٌ بـ ـَسـ يَایی رٍ دستش سهتو فَت کرد

نی دٍنی کٌ پسريا عرٍسک دٍست ندارن؛ . خالٌ خاطرى باز يو نرسی، خیلی قشنگٌ -
ٌ ست  .ٍلی دست ينر شها یٌ چیز دیگ

بعد يو پسرک بافتنی با اٍن جلیقٌ شلَار نشکِی بغلش رٍ پرت کرد باال ٍ دٍبارى 
 .گرفتش

 .خَايش نیشٌ آقا -

ٌ ش کردم کٌ بیرٍن رفت ٍ گلشید ٍ عاطفٌ دٍبارى ذٍق زدى تشکر کردن ٍ  چشهکی حَال
 .پشت سر علی بیرٍن رفتن

ٌ يو گرى خَرد ٍ خَدم نهی دٍنستو چٌ نرگهٌ  !در حیاط رٍ کٌ بستو ناخَدآگاى اخو يام ب
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ٌ ی دستش رٍ از شیشٌ انداخت بیرٍن بٌ اٍن يهٌ تٌ . سیاٍش با دیدنو اٍن سیگار نصف
سیگار کنار الستیک ناشینش نگاى کردم ٍ فقط يهین یٌ سیگار عهرش نیهٌ شد ٍ بیرٍن 

نفس عهیقی کشیدم ٍ با قدم يای آرٍنی سهت ناشین رفتو ٍ دٍبارى رٍی . افتادى بَد
 .صندلی جاگیر شدم ٍ سیاٍش بدٍن حرف ناشین ٍ رٍشن کرد ٍ راى افتاد

 يانَن رٍ ببین؟عهَ عرٍسک  -

عاطفٌ عرٍسک نینی نَس رٍ کٌ خیلی با عرٍسک يای علی ٍ گلشید تفاٍت داشت، باال 
 .گرفت ٍ سیاٍش از آینٌ نخصَص رانندى نگايش کرد

ٌ قدر قشنگٌ عزیزم -  .چ

. گلشید با عرٍسک خَدش رٍ جلَ کشید ٍ نن ينَز نخَاستو برگردم ٍ سیاٍش رٍ ببینو
 !چرا حس کردم صداش کهی گرفتٌ است؟

 .دایی نال ننو ببین -

سیاٍش بٌ اٍن دختر کَچَلَی بغل گلشید نگاى کرد کٌ نَياش بافتٌ شدى بَد ٍ بٌ 
 .خَاسِت خَد گلشید لب ياش اناری رنگ بَد؛ يو رنگ لباس تنش

 .عرٍسک شها يو خیلی قشنگٌ خانَنو -

 ...آرى نحل خَد خاطرى جَن خَشگلٌ؛ نحل شب عرٍسی تارا جَن لب ياش -

نن دیگٌ رٍم نشد برگردم ٍ تهام تنو بٌ عرق . سیاٍش بٌ سرفٌ افتاد تا گلشید ادانٌ ندى
 .دست آخر عاطفٌ گلشید رٍ عقب کشید. نشست ٍ این بچٌ ٍل کن ناجرا نبَد

 .بشین دیگٌ گلشید، حَاس عهَ پرت نیشٌ -
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با کشیدن انگشت اشارى رٍی پیشَنیو ٍ نفس يای . تَ دلو دعایی بٌ جَن عاطفٌ کردم
ٌ ی . آرٍم سعی کردم اٍن التًاب درٍنو رٍ کو کنو یٌ قطرى بارٍن خَدش رٍ بٌ شیش

. ناشین کَبید ٍ نگاى نن رفت سهت آسهَن کٌ از صبح، تازى حاال بغضش ترکیدى بَد
 :علی با ذٍق گفت. انگشتو رٍ با قطرى از رٍی شیشٌ سر دادم پایین

 .آخ جَن بارٍن -

کو کو دل آسهَن داشت باز نی شد ٍ ير لحظٌ بارٍن شدیدتر ٍ نن چٌ دلو نی خَاست 
ٌ ی ناشین بیرٍن ببرم؛ انا نهی شد ٍ نن تَی سکَت بٌ بـ ـَسٌ  دستو رٍ از شیش

 .چٌ آسهَن دلش بزرگ بَد. قطرى يا رٍی درخت يا، حتی آسفالت بی احساس نگاى کردم

ٌ جا کردم ٍ دستگیرى ی ناشین رٍ کشیدم برای پیادى شدن؛ ٍلی  کیفو رٍ رٍی دٍشو جاب
علی، عاطفٌ ٍ . اٍل کهی چرخیدم سهت عقب. يهین طَری رفتن نًایت بی ادبی بَد

نفسو . گلشید در حالی کٌ يرکدٍم بٌ سر اٍن یکی تکیٌ دادى بَدن؛ خَابشَن بردى بَد
ٌ ام حبس کردم ٍ کهی صَرتو رٍ صاف کردم؛ ٍلی با نگايی کٌ بٌ کنسَل  رٍ تَ سین

 .ناشین سیاٍش بَد

 .خیلی اذیت شدین... نهنَن بابت انرٍز -

 .نًو نیست... ٍ نن چٌ قبالً ٍ چٌ انرٍز... يیچ ٍقت بچٌ نبَدی ٍ نیستی -

ٌ ام فرٍ ریخت، زبَنو تَ دينو نچرخید ٍ سیاٍش ادانٌ داد  .قلبو از جایی نابین سین

 .خداحافظ. شب خَبی داشتٌ باشی -

فقط تَنستو يهَن طَر بچرخو ٍ پیادى بشو ٍ رسها الل شدم، حتی برای دادن جَاب 
 .خداحافظیش

*** 
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ٌ نايرخ رٍی سینی ضرب گرفتٌ بَد ٍ نحلی نی خَند يدیٌ اٍن ٍسط داشت . خال
ٌ نریو با  ٌ ی عصرش یادش رفتٌ بَد ٍ انشب از شب يایی بَد کٌ خال نی رقصید ٍ غص
ٌ ی نا کنار يو داشتیو خَش نی گذرٍندیو؛ ٍلی ير کار  نبَدش آزادی اعالم کردى ٍ يه

 .نی کردم دلو نهی اٍند دست بزنو ٍ فقط نظارى گر بَدم

 .بزن بٌ افتخار پری جٍَن، آيا بیا -

پریا تازى ٍارد اتاق شد ٍ از راى نرسیدى شرٍع کرد اٍن ٍسط بٌ قر دادن ٍ کیفش رٍ 
ٌ نايرخ . يو زنان پرت کرد سهت شیها کٌ تَ يَا قاپید ٌ زيرا قًقٌ سر داد ٍ خال خال

 .ضربش رٍ بیشتر کرد

ٌ ی پدرشَيرت دعَت نداشتی؟ -  تَ این جا چی کار نی کنی؟ نگٌ خَن

 .پریا قری بٌ گردنش داد

ٌ ای خانَادى ی خَدنَن رٍ عشقٌ - ٌ زيرا خانَادى ی شَير رٍ ٍل کن، شب چل  .خال

ٌ نايرخ از  این رٍ کٌ گفت، شیرین با فرٍ کردن انگشت ياش تَ دينش سَت زد ٍ خال
 .خندى سرش پایین افتاد

 .خالٌ نايرخ بخَن... حاال دست دست -

ير چند . پریا ٍل کن ناجرا نبَد ٍ برعکس نن انگار یکی این رٍ زدى بَد بٌ شارژ
ٌ يای بَدن  حضَرش خَشحالو کرد ٍ انشب نحتاج بَدم بٌ بَدنش تا اٍن لحظ

ٌ ی تکرار شدن خاطراتو رٍ نداشتو. سیاٍش ٍ حرفش رٍ بشَرى ٍ ببرى  !نن حَصل

ٌ ی . چنگالو رٍ تَی دل يندٍنٌ فرٍ کردم جشن ٍ پایکَبی تهَم شدى بَد ٍ اٍن يندٍن
ٌ زيرا برش خَردى بَد ٍ قاچ قاچش سًو يرکدٍم از نا شدى بَد  .گندى با دست يای خال

 چتٌ دنقی؟ -
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ٌ ی . بٌ پریا نگاى کردم بعد از عَض کردن لباس ياش کنارم نشستٌ بَد ٍ داشت تیک
 .بزرگ يندٍنٌ رٍ تَ دينش نی گذاشت

ٌ ی نادرشَير خَش گذشت؟. يیچ -  تَ چٌ خبر عزیزم؟ خَن

 .سرش رٍ کهی عقب برد

 .این رٍ ببین. اٍى چٌ جَرم -

 .گردنش رٍ تکَن داد ٍ نن تازى برق زنجیر تَی گردنش رٍ دیدم

 .کادٍی شَير جَنٌ؟ نبارک باشٌ -

چٌ کنیو دیگٌ، از سَد فرٍش عرٍسک يای خَشگل تَ، نن نصیب این . قربَنت عزیزم -
 .کادٍ شدم

 .ای نصیبش کردم" دیٍَنٌ"با خندى 

 خاطرى بگَ چتٌ؟ -

 .نگايی سرسری بٌ جهعهَن کردم، ير کسی درگیر خَدش بَد

 .آخرشب حرف نی زنیو -

 چرا آخرشب بگَ ببینو چیزی شدى؟ -

 .با چنگال يندٍنٌ جلَم رٍ تیکٌ تیکٌ کردم

 ...پریا، نن با سیاٍش اٍندم ٍ -

. يندٍنٌ پرید تَی گلَش ٍ شرٍع کرد بٌ سرفٌ کردن ٍ نن نشت نحکهی پشتش زدم
 :حَاس چند نفر بٌ نا جهع شد ٍ نن زیر لب گفتو
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 .ٍاسٌ يهینٌ نیگو آخِر شب تعریف نی کنو. کَفت -

ٌ يا براش آٍردى بَد رٍ سر کشید ٍ دينش  نفسش کٌ باال اٍند لیَان آبی کٌ یکی از بچ
 .رٍ پاک کرد

 ...نشنیدم، دٍبارى تکرار کن! کَفت بٌ خَدت -

صحبتو کٌ . چپ چپی نگايش کردم ٍ با کهترین ُتن صدام يهٌ چی رٍ براش گفتو
 :تهَم شد بٌ دست يای نشت شدى ام نگاى کردم کٌ پریا گفت

 ...خاطرى تَ کٌ -

 .نن بٌ يیچی فکر نهی کنو پریا -

 .بٌ دست يام اشارى زد ٍ انگشت يای پام کٌ تَی الکشَن جهع شدى بَدن

 ...خاطرى نکنٌ ٍاقعاً . از حال ٍ رٍزت کانال نشخصٌ -

ٌ يای آخر سیاٍش با اٍن ضهیری کٌ نن رٍ فقط  دستو رٍ دٍ طرف سرم فشار دادم، جهل
 .یک نفر حساب نی کرد از سر صهیهیت؛ تَی سرم اکَ نی شد

نن يو . نطهئنو اٍن تکرار خاطرى رٍ تَ زندگیش نهی خَاد. يیچی تکرار نهیشٌ پریا -
 .قصد ندارم ترحو جدید برای خَدم بخرم

ٌ ام فشرد ٍ نن با تا کردن زانَيام، سرم رٍ رٍشَن گذاشتو حالو . پریا دست رٍی شَن
 .غریب بَد ٍ سیاٍش نباید تَی خاطرات انشبو جایی باز نی کرد

*** 

 .کیَان جان برٍ، باٍر کن نی گیرم نی خَابو -

 نطهئن باشو؟ -
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نن ينَز بٌ این آنژیَيای ٍقت . حال تًَع داشتو ٍ استرس فردا کنج دلو لَنٌ کردى بَد
 .ٍ بی ٍقت عادت نکردى بَدم ٍ از بی يَش شدن ٍايهٌ داشتو

 .نطهئِن نطهئن -

 .دٍبارى رٍی صندلی يهراى بیهار نشست

 .نٌ يهین جا نی شینو، تَ بخَاب -

 .با دٍ کف دستو، صَرتو رٍ پَشَندم ٍ تقریبا جیغ زدم

 !کیَان -

 چیٌ خب؟ بدى نهی خَام تنًا باشی؟ -

ٌ خاطر نن شیفتت رٍ عَض کردی کٌ شب بیهارستان باشی يو بد بَد . آرى - يهین کٌ ب
تارا چٌ گنايی دارى کٌ دٍ شب پشت سر يو . چٌ برسٌ بٌ این کٌ بخَای این جا بهَنی

 !بیهارستان نی نَنی

ٌ ی تارا رٍ نخَر، رفت خَنٌ نانانش -  .تَ غص

 .يهَن نَقع صدای زنگ نَبایلش دراٍند ٍ جَاب فرد پشت خط رٍ داد

 .آرى خَبٌ... سالم نانان جان -

ٌ زيرا بَد ٍ بٌ خاطر سفر رفتن یکی از پرستاريای خیریٌ؛ نجبَر شدى بَد شب رٍ  خال
 .خیریٌ بهَنٌ ٍ دلش این جا با نن بَد ٍ البتٌ دل نن يو دست کهی نداشت

قرصش رٍ خَردى، نی خَام باال سرش ... نٌ نانانو، خیالت راحت حَاسو بًش يست -
 .آرى آرى...بشینو بخَابٌ

 .يهَن طَر دراز کشیدى، با چشو يای باریک شدى، کیَان رٍ نگاى کردم کٌ چشهکی زد
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ٌ يا... چشو زيراخانَم، اٍن يو چشو -  !دارى حسَدیو نیش

ٌ زيرا چی نیگٌ؛ انا بٌ اخو نسخرى ی کیَان خندیدم کیَان . با این کٌ نهی دٍنستو خال
ٌ ی نَبایلش گرفت ٍ رٍ بٌ نن گفت  :يو دستش رٍ جلَی دين

 .نخند ببینو! يريرير -

 .عَض ساکت شدن بیشتر خندیدم

با خاطرى ... چشو چشو... يیچی نادرم... تعطیل نی کنیش یا بیام تعطیلش کنو؟ -
ٌ ی قندسابِی دلش رٍ نی خَاستو تعطیل کنٌ... بَدم باشٌ باشٌ ... يیچی کارخَن

 .خداحافظ

 .کیَان با یک چشو غرى ی تَپ گَشی رٍ از کنار گَشش پایین آٍرد

 !ٍاى ٍاى ٍاى. خدا شانس بدى، چٌ يَای دخترشَن رٍ دارن -

 .الحق خالٌ زنک نی شد با اٍن صدایی کٌ تغییر نی داد

 !حسَدی بًت نهیاد کیَان -

 .خَدم يو نی دٍنو؛ ٍلی نگٌ تَ ٍ نانانت نی ذارین -

ٌ زيرا رٍ نانان  ٌ ی خدا خال خندى ام شد یٌ لبخند ٍ سرم پایین افتاد ٍ این کیَان يهیش
 .نن نی کرد

 ببینهت؟ -

 .کهی سرم رٍ رٍی بالشت صاف کردم کٌ بٌ لبٌ تخت فلزی تکیٌ داد

 خَبی؟ راحتی؟ -
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کی تَ بیهارستان . نگاى گذرایی بٌ اتاق خصَصی کٌ کیَان برام نگٌ داشتٌ بَد، انداختو
 راحتٌ کٌ نن دٍنیش باشو؟

 ...نهنَن، ببخش کٌ نن -

 .یعنی نن بتَنو این جهلٌ رٍ از دين تَ بندازم ينر کردم -

ٌ ی بالشتو رٍ گرفت ٍ کهی بٌ پایین کشید تا سرم راحت باشٌ نگايی بٌ ُسُرم . دٍ گَش
 .نیهٌ انداخت

 !بخَابی يا خاطرى. حاال دیگٌ راحت بخَاب -

. با بستن چشو يام ٍ یٌ لبخند چاشنیش، جَابش رٍ دادم کٌ کهی تَی صَرتو خو شد
 .انگشت اشارى اش تا نزدیکی صَرتو اٍند

 .بٌ يیچ چی يو فکر نکن -

 .نفس عهیقی کشیدم؛ ٍلی نهی شد شب يای بیهارستان يهیشٌ برام ترس داشت

 .تَ يو برٍ بٌ کاريات برس. باشٌ -

 .کهی عقب رفت ٍ دٍ دستش رٍ تَی جیب رٍپَش سفید رنگش برد

 .بًت سر نی زنو. آفرین دختر خَب -

با بستٌ شدن در . با بستن چشو يام، کیَان کهی نکخ کرد ٍ بعد از اتاق بیرٍن رفت
اتاق تاریک بَد ٍ فقط نَر نارنجی چراغ يای حیاط بیهارستان، از . چشو يام رٍ باز کردم

کهی خَدم رٍ رٍی تخت فلزِی پر سرٍ . اٍن پنجرى ی کَچیک بٌ اتاق سرک نی کشید
ٌ يا بَی تند سفید کنندى نی داد ٍ بدتر از اٍن لباس يای صَرتی . صدا باال کشیدم نالف
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نهی دٍنو چرا انشب دلو گریٌ نی خَاست تَ این تنًایی کٌ . بیهارستان بٌ تنو زار نی زد
 !خیلی يا رٍ داشتو ٍ يو نداشتو

با تیک دستگیرى ی در سریع نالفٌ رٍ باالتر کشیدم ٍ پلک يام رٍی يو افتاد تا نبادا باز 
 !کیَان باشٌ ٍ ببینٌ بیدارم ٍ بخَاد کنارم بهَنٌ ٍ نن از کار ٍ زندگی بندازنش

ٌ طَری نی خَای فشارش رٍ چک کنی؟ -  خَابٌ کژال، چ

 !دستَر آقای دکتر صدرى. چی کار کنو دیگٌ -

با شنیدن فانیلِی سیاٍش کهی گَش يام تیزتر شد ٍ اٍن دٍ تا پرستار کٌ نن فقط 
صداشَن رٍ نی شنیدم نزدیک تر شدن ٍ یکیشَن سعی کرد در نًایت آرٍنی، دستو رٍ 

 .از زیر نالفٌ دربیارى

نیگو يا از اٍن ٍقت آقای نحسنی خَدش رٍ کشت کٌ یٌ یک سانت فشار این خانَم  -
 .باال پایین نشٌ، حاال يو فکر کنو دکتر صدر قرارى تا صبح نا رٍ بٌ خدنت بگیرى

ٌ ی اٍن رگ يای دستو رٍ خَردم کٌ حس  دستگاى فشار دٍر دستو بستٌ شد ٍ نن غص
اٍن یکی يهَن طَر کٌ اٍن تلهبٌ دستش رٍ فشار نی داد ٍ . نی کردم االن نی ترکن

 :دست نن بیشتر پف نی کرد گفت

 !دکتر صدر کٌ انشب اصالً شیفت نبَد، نن در تعجبو چرا نَندى؟ -

 .نن يو نهی دٍنو؛ ٍلی کال از عصری کٌ نریض نی دید اعصاب ندارى -

باد دستگاى فشارسنج دٍر دستو خالی شد ٍ دلو خَاست نفس عهیقی بکشو ٍ این دٍ 
دلًرى ٍ فکر ٍ خیال ! خیر سرم خَاب بَدم. تا نهی دٍنو چرا باالی سر نن حرف نی زدن

 جزٍ نهنَعاتو بَد ٍ با این حرف يا نگٌ نی شد؟

 برای چی بی اعصاب؟. فشارش کهی پایینٌ -
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ننشیش، خانَم یزدانی نی گفت نحل این کٌ انرٍز نریضش یک بچٌ ! چٌ نی دٍنو -
بَدى ٍ عرٍسکی کٌ تَی اتاق آقای دکتر بَدى رٍ نی خَاستٌ ٍ کلی براش گریٌ کردى؛ انا 

نیگن نادرى گفتٌ پَلش رٍ نیدم کٌ دکتر صدر باياش دعَا کردى . آقای دکتر بًش ندادى
تَ فکر کن . خانَنٌ يو با کلی غرغر رفتٌ! ٍ گفتٌ این اصال فرٍشی نیست ٍ براش نًهٌ

 حاال فشارش خیلی پایین بَد؟! دکتر با اٍن سن ٍ سالش

کهی نسبت بٌ اٍن عرٍسک کنجکاٍ شدى بَدم ٍ چٌ عجب یادشَن اٍند ٍاسٌ چی 
 !اٍندن

 حاال چٌ عرٍسکی يست؟. خَدم یٌ ساعت دیگٌ دٍبارى نیام چک کنو. نٌ خیلی -

. تَ کهد شخصیش گذاشتٌ. ندیدیش؟ راستش نن کنجکاٍ شدم، دکتر نبَد رفتو دیدم -
 !یٌ عرٍسک بافتنیٌ، جالب اینٌ نحل دکتريا يو رٍپَش دارى

قلبو دیگٌ سر جای خَدش نبَد ٍ با يرتپش نَسان نی گرفت؛ . دیگٌ چیزی نهی شنیدم
با بیرٍن رفتن پرستاريا چشو يام رٍ باز کردم ٍ چند نفس ! یعنی باید باٍر نی کردم؟

دٍبارى خَدم رٍ رٍی ! عهیق کشیدم، خَاستو بلند بشو آب بخَرم کٌ یادم اٍند نهنَعٌ
نن دیگٌ بٌ ذينو اجازى ی فکر ٍ خیال . تخت پرت کردم ٍ شرٍع کردم بٌ ذکر گفتن

 !نهیدم

بَی . چشو يام داشت سنگین نی شد کٌ در اتاق صدایی کرد ٍ نن کهی يَشیار شدم
 !يهَن عطر آشنا با نخلَطی از بَی سیگار. عطر شیرینی اتاق رٍ پر کرد

ٌ ام رٍ پر نی کرد ٌ يای کتش شان يَل کردم، فقط . يهَن عطری کٌ ير رٍز از سرشَن
دعا دعا نی کردم بعد از ٍرٍدش تَ . تَنستو پلک يام رٍ کهی بیشتر رٍی يو فشار بدم

ٌ ای کٌ کهی چشو باز کردم نن رٍ ندیدى باشٌ  .این اتاق تاریک، اٍن لحظ
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. صدایی کٌ کفش يای نشکیش با کف اتاق ایجاد نی کرد نزدیک ٍ نزدیک تر نیشد
سنگینی نگايش رٍ از پشت پلک يای بستٌ يو حس نی کردم ٍ نفسو داشت نی رفت 

 .ٍ قلبو افتادى بَد رٍی تپشی کٌ براش نهنَع شدى بَد

صدای دٍر شدنش تَ گَشو ننعکس شد ٍ نن ننتظر شدم صدای ... دٍ قدم... یک قدم
در رٍ بشنَم کٌ پشت سرش بستٌ بَد؛ انا انگار پنجرى کشَیی رٍ، رٍی اٍن ریل زنگ 

زدى اش کهی يل داد ٍ نن با کنجکاٍی فقط یک سانت الی پلکو رٍ باز کردم تا 
 .ببینهش

یٌ نخ سیگار . سَز سرد زنستَن چند تار نَی رٍی پیشَنیش رٍ بٌ بازی گرفتٌ بَد
ٌ ی لبش بَد ٍ بدٍن این کٌ بٌ دست ياش زحهت بدى، سرش رٍ خو کرد تا  گَش

قرنزی سیگارش کٌ افتاد بٌ چشهک زدن، نفسش رٍ حبس ! سیگارش با فندک گر بگیرى
ٌ اش، از يهَن پنجرى بیرٍن فرستاد برای حیاط یخ زدى  !کرد ٍ دٍد غلیظی از سین

 !نهیگی سیاٍش نکش -

يَل زدى اٍندم پلک ببندم ٍ بٌ اشتباى چشو گشاد کردم ٍ نگاى سیاٍش رٍ يَا 
ٌ ای . چشو يای بازم رٍ قاپید بعد از اٍن رٍِز نهایش، تَ این دٍ يفتٌ فاصلٌ، دٍ بار دیگ

سیاٍش رٍ دیدى بَدم ٍ البتٌ ازش فرار کردى بَدم؛ چَن دیگٌ تَی احَالپرسیش يو 
ٍ حاال چٌ انتظاری ! خاطرى شدى بَدم ٍ جهعو نهی زد ٍ نن درک نهی کردم برای چیٌ

 !داشت؟ کٌ نن يو بًش بگو سیاٍش؟

 .خَاب ٍ بیداریت رٍ نی فًهو -

ضربان قلبو فقط یک کَبش تند ٍ ریتهیک شدى بَد ٍ چٌ خَب سیاٍش با گفتن 
حرفش نگايش رٍ از رٍی نن برداشت ٍ دٍنین کام رٍ از سیگار ی کٌ داشت خاکستر 

 .نی شد گرفت ٍ باز نن ابلًانٌ پلک يام رٍ بستو
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 باز خَدت رٍ زدی بٌ خَاب؟ -

آرٍم پلک يام رٍ باز کردم ٍ باز نگايش رٍی نن بَد ٍ ٍای بٌ اٍن نیهچٌ لبخندش کٌ 
ٌ ام حس کنو  .باعخ شد سقَط قلبو رٍ تَ سین

 اذیتی خانَشش کنو؟ -

ٌ ام بَد! زبَن رٍی لب يای ترک خَردى ام کشیدم، انگار قحطی آب زدى  .چٌ تشن

 !نٌ...یعنی...نن -

تَ دلو بٌ خَدم بد ٍ بیراى گفتو ٍ باز سیاٍش اٍن لبخندی کٌ دلو بی جنبٌ بازیش 
 !نی گرفت زد ٍ سیگارش رٍ لٌ کرد کنار پنجرى ٍ صدای جیزش بٌ گَش نن يو رسید

 نی دٍنی يدیٌ تَلد چی گرفتو؟ -

جَابی ندادم؛ چَن حس کردم بٌ نن ربطی ندارى ٍ اٍن يو ننتظر جَاب از طرف نن 
 :نبَد کٌ خَدش گفت

 !این یعنی ٍاسٌ يیچ کس نًو نیست سیگار بکشو یا نٌ! یٌ فندک -

دست برد بٌ رٍپَش سفید رنگش ٍ یٌ فندک بیرٍن کشید ٍ بٌ حالت نهایشی جلَم 
تکَنش داد ٍ بعد يو پرتش کرد رٍی یخچال کَچَلَیی کٌ از ٍقتی پا تَ این اتاق 

ٌ زيرا ٍ کیَان تَش رٍ پر از آبهیَى کردى بَدن  .گذاشتٌ بَدم؛ خال

نزدیک ٍ نزدیک تر اٍند ٍ نن نالفٌ رٍ بین دست يام فشار دادم ٍ این سیاٍش بايام 
 .غریبگی نی کرد
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ٌ يا  ٌ ای تخت گرفت ٍ کیَان دقیقا نن رٍ با بچ دست ياش رٍ بٌ نحافظ چًار نیل
انگار از درٍن تب داشتو ٍ . اشتباى گرفتٌ بَد کٌ این نحافظ رٍ جا انداختٌ بَد نن نیفتو

 .از بیرٍن داشتو یخ نی زدم

 ...نن -

. دست ياش ير لحظٌ نحکو تر نی شد ٍ نن نی دیدم رگ يای دستش دارى بیرٍن نی زنٌ
. یک دفعٌ عقب کشید، دست بین نَياش برد. چی نی خَاست بگٌ کٌ نهی تَنست

 : دقیقا ٍسط اتاق کٌ بَد گفت

 ...فردا اذیت نیشی ٍ نن... کاش نَيات رٍ نی بافتی، این طَری فردا -

یادم رفتٌ . تٌ دلو خالی شد، بی اختیار دستو رفت سهت نَيام ٍ ٍای بٌ پریشَنیش
بَد کش سرم رٍ باز کردم ٍ اٍن رٍسرِی کَچَلَ رٍی سرم نهی تَنست يهٌ اٍن نَيای 

صَرتو از شرم گل انداخت ٍ جای دکترم این ٍسط خالی بَد کٌ ببینٌ . بلند رٍ جهع کنٌ
 .چٌ نن ايل نراعات نهنَع شدى يام

 .نی دٍنی نن فکر کردم فقط نن دٍست دارم این طَری ببینهشَن -

 .از این حرفش حیرٍن نَندم. شَکٌ شدم

 .انا آقاسیاٍش... انا -

 .نزدیک در رفت، دستگیرى رٍ بٌ پایین کشید

 .دردم نیارى ٍقتی آقایی تَ ٍجَدم پیدا نهی کنو. خاطرى اٍن آقای پشت اسهو رٍ بنداز -

با گفتن این حرف بیرٍن رفت ٍ نن نَندم ٍ حالی کٌ داشت سقَط نی کرد ٍ یٌ قطرى 
 .اشک سر خَرد ٍ بینابین نَيام قایو شد
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*** 

ٌ زيرایی کٌ صبح اٍل  چشو کٌ باز کردم دیدم تار بَد، چند بار پلک زدم ٍ تصَیر تار خال
 .ٍقت اٍندى بَد پیشو ٍاضح شد

 !چٌ عجب چشو باز کردی. سالم نادر -

ٌ زيرا رٍ با حرکت لب بگو  .بدنو کرخت بَد ٍ فقط تَنستو جَاب سالم خال

 .درد داری؟ پرستار رٍ صدا کنو؟ آخٌ کیَان رفت دنبال تارا -

سرم رٍ رٍی بالشت بٌ دٍ طرف تکَن دادم ٍ کهی زبَن بٌ لب يای ترک خَردى ام 
 .کشیدم

 !خَبو نانان زيرا -

ٌ زيرا رٍ دیدم ٍ نن از صبح دلو گفتن این ٍاژى رٍ  ٌ ی چشو خال برق اشِک گَش
 .خو شد پیشَنیو رٍ بَسید. نی خَاست

فقط کهی نگران بَد . دکترت اٍند ٍضعیتت رٍ چک کرد ٍ رفت. خدا رٍ شکر عزیز دلو -
 ...ازم پرسید کٌ تَ قبِل عهل. دیر بًَش نیای

 ٍرپریدى بًَش اٍند یا نٌ؟ -

خَش نَقع اٍندى بَد ٍ . صدای پرشَر پریا بَد ٍ نن سرم رٍ چرخَندم سهت دراتاق
ٌ زيرا باید بٌ . نن با این حالو، تَضیحی ٍاسٌ دیشب کٌ باز یادم افتادى بَد نداشتو خال

 !دکترم نی گفت بپرس از اٍن حالت يایی کٌ گفتی؛ خاطرى دیشب کدٍنش رٍ نداشتٌ

 !فقط آرٍم، چٌ خبرتٌ دختر... بلٌ بفرنایید تَ -
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ٌ زيرا دستش رٍ رٍی یٌ چشهش گذاشت ٌ ی چشو برای خال نزدیکی نن کٌ . بٌ نشَن
 :رسید گفت

 !بٌ بٌ بانَ چٌ عجب پلکی زدین ٍ یک نلت را از دلَاپسی ريانیدین -

ٌ ام رٍ بَسید  .خندى ام نهی اٍند؛ ٍلی لب يای خشکو کهی کشیدى شد ٍ پریا پرصدا گَن

 بًتری؟ -

ٌ ای کردم، گلَم تلخ بَد ٍ سَزن سَزن نی شد  .تک سرف

 تَ کی اٍندی؟. نرسی -

ٍهلل نِن بدبخت از ٍاپسین يایی کٌ خَرشید قصد طلَع داشت پشت در بیهارستان  -
 .بٌ انتظار نشستٌ بَدم؛ انا کیٌ کٌ نن رٍ راى بدى، خیر سرم این جا پارتی داشتو

ٌ زيرا با تکَن دادن سرش رفت سهت یخچال  .با احتیاط خندیدم ٍ خال

 !این چٌ طرز حرف زدنٌ؟ نگٌ از کتاب تاریخ کشیدنت بیرٍن؟ -

ٌ ی تختو ٍ پایین پام نشست  .خَدش رٍ پرت کرد لب

ٌ زيرا خدایی بٌ این کیَان بگین از ُبرِشش استفادى  - بدى ادبی برات حرف نی زنو؟ خال
کلی التهاسش . دیگٌ آخری دلو نی خَاست این نگًبان دم در رٍ بزنو لًش کنو. کنٌ

 ...کردم، نیگو از آشناياشَنو نیگٌ

ٌ اش کشید  .دست ياش رٍ بٌ کهرش زد ٍ نحال دستی بٌ سبیل يای نداشت

 .با نن يهاينگی نشدى خانَم، ٍقت نالقات بیاید -

ٌ زيرا خو شدى بَد ٍ سرش تَ یخچال بَد با این حرکت پریا صاف شد ٍ بین خندى . خال
 .اخهش جدی نهی اٍند
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 .ادای نردم رٍ درنیار پری جان، عیبٌ دخترم -

حاال ببینو اٍن يا نال این رٍ بٌ نَتٌ یا نال ... خب رٍ اعصاب بَد دیگٌ خالٌ جَن -
 عیادت کنندى ياش؟

ٌ زيرا بَد کٌ بٌ زحهت پام رٍ تکَن دادم ٍ زدم پشتش  .نگايش بٌ آبهیَى ی دست خال

ٌ ش نال خَدنٌ. خَدت رٍ بٌ نَتی -  .اٍن يا يو يه

 .دستش رٍ بٌ نعنی برٍ بابا تکَن داد

 .فعال کٌ اٍن دارى بٌ نن چشهک نی زنٌ -

ٌ زيرا قاپید  .بعد يو از تخت پایین پرید ٍ آبهیَى ی سیب نَز رٍ از دست خال

 .ِا پری اٍن نال خاطرى بَد -

 .بی خیال خالٌ جَن، بگَ نَش جَنت باشٌ دخترم -

ٌ زيرا عهرا حریف زبَن پری نی شد؛ ٍاسٌ يهین دٍبارى در یخچال رٍ باز کرد ٍ یٌ  خال
 .آبهیَى ی دیگٌ درآٍرد

پریا رٍی صندلی پالستیکی نشست ٍ با فرٍ کردن نی در کهال آرانش شرٍع کرد بٌ 
 .خَردن

 .ای ٍای یادم رفت -

ٌ زيرا يو يَل کرد ٍ فکر کنو . اٍن قدر این رٍ بلند گفت کٌ نن ترسیدى تکَن خَردم خال
 .نصِف آبهیَى ی تَ دستش، رٍی نانتَی یشهی رنگش ریخت

 .چتٌ دختر؟ ترسَندیهَن -
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ٌ زيرا کرد بعد بٌ  پریا این بار ٍاقعا شرنندى، اٍل نگايی بٌ لک بزرگ رٍی نانتَی خال
 .صَرت ترسیدى نن

 .یعنی نن نیام االن... آخٌ گفت کٌ... چیزى...رٍم سیاى -

ٌ زيرا گفت  :بلند شد بیرٍن برى کٌ خال

 صبر کن ببینو کجا؟چیزی شدى؟ -

نحل ایکیَسان سرش رٍ خارٍند ٍ بٌ نن نگاى کرد ٍ این یعنی نحال نهی خَاست جلَی 
 .نن چیزی بگٌ

 .خبر بدم نیام نیگو -

 .چی خبر بدی؟ پریا درست حرف بزن -

ٌ زيرا شاکی شد ٍ پریا رفت سهت در اتاق  .خال

... خاطرى بًَش اٍند حتها اطالع بدم... آقاسیاٍش نن رٍ تَ رايرٍ دید گفتش کٌ -
 .خیلی... تاکید داشت

 .خب برٍ! آيان -

ٌ زيرا يو کهی تَی فکر رفت ٍ نن چشو يام رٍ رٍی يو فشردم ٍ نحال دیشب رٍ  خال
 .نی خَاستو تَ بیًَشیو جا بذارم

 !سالم بٌ خَشگل ترین خَايرشَير ٍ نادرشَير دنیا -

 .چشو کٌ باز کردم تارا ٍرٍدی اتاق بَد ٍ پشت سرش کیَان

 !عرٍس خَدشیرین. ای ای چاپلَس -
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ٌ زيرا جلَ رفت ٍ تارا رٍ بغل کردٍ یٌ غر يو سر کیَان زد  .خال

 .ِا کیَان عرٍسو رٍ اذیت نکن -

فکريای نن . با یٌ نحبت ناب نگايشَن کردم ٍ افکارم رٍ افسار بستو پشت لبخندم
 .بی نتیجٌ بَد

 !چرا اذیت شدین. سالم -

 .تارا نحکو دٍبار نن رٍ بَسید

اختیار ! شها بفرنایید ٍظیفٌ! بعد يو اذیتی نیست. یکی از طرف نن یکی کیَان -
 .دارین

 بًتری؟! راست نیگٌ، نخصَصا تَ رسَندن انانتی نن -

ٌ قدر دٍستش دارم  .کیَان تَی صَرتو خو شد ٍ نن بٌ این فکر کردم کٌ چ

 !با شهايا يهیشٌ خَبو -

 !ننظَرش نن يو يستو يا -

ٌ زيرا با کنجکاٍی براندازش کرد ٍ کی قرار  پریا با دست باال رفتٌ حاضری زد ٍ نگاى خال
 !بَد کسی بٌ اسو سیاٍش تَی پاٍرقی دفتر زندگیو پایان بگیرى

*** 

نی خَای کیَان حکو قتلو رٍ صادر کنٌ؟ آخٌ چرا با این حالت زحهت کشیدی؟  -
 بًتری؟... بشین

ٌ ی پر از عرٍسک گذاشت ٍ نن رٍش  سعید برام یٌ صندلی پشت پیشخَن، کنار قفس
 .نشستو
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این يا رٍ قبال بافتٌ بَدم، تَ این ندت يو کٌ بٌ . زحهتی نیست. نهنَن، آرى خَبو -
خیلی . خَاست آقا کیَان تَ خَنٌ زندانی بَدم کٌ استراحت کنو؛ با پنبٌ پرشَن کردم

ٌ ام سر رفتٌ بَد، دٍر از چشو کیَان زدم بیرٍن گفتو بیارنشَن  .حَصل

از فالکس چای کٌ رٍی . صندلی چرخ دار خَدش رٍ کهی يل داد ٍ بٌ نن نزدیک تر شد
ٌ ای  پیشخَن بَد برام تَی فنجَن سرانیکِی سفید چای ریخت ٍ عطر تلخ چای کیس

ٌ ام رٍ پر کرد  .شان

 !پس بفرنایید برای يرگَنٌ تَبیخ از سهت کیَان باید آنادى باشو. بخَر گرم بشی -

 .با احتیاط خندیدم، ينَز کهی درد داشتو

ٌ زيرا دادى. نهنَن - چطَرن؟ خَب شدى؟ تا حاال زیاد ... نٌ نترسین نجَز اصلی رٍ خال
 .اٍلیش ٍاسٌ فاطهٌ بَد ٍ خب سفارشی. آٍیز تخِت کَدک درست نکردم

ٌ ای یک دٍنٌ آٍیز رٍ بلند کرد. کهی صندلیش رٍ يل داد ٍ بلند شد . از رٍی نیز شیش
 .ناى ٍ ستارى يای آبی طالییش رقصَن شدن ٍ لبخندشَن يی نی چرخید

ٌ خصَص این قلب يای ریز کٌ بٌ این  - عالیٌ، نن کٌ نیگو کلی طرفدار پیدا نی کنٌ، ب
 .نخ يای آٍیزشَن ٍصل کردی

برای تشکر لبخندی زدم ٍ فنجَن چای رٍ بٌ دست گرفتو تا دست يای یخ زدى ام رٍ گرم 
 .کنٌ

 .بذار یکیش رٍ ٍصل کنو پشت ٍیترین -

سعید . کهی با صندلی خَدم رٍ کنار کشیدم؛ چَن دقیقا ٍیترین اصلی پشت سرم بَد
 .يو با یک بسو اهلل آٍیز رٍ بٌ قسهتی از ٍیترین اصلی آٍیزٍن کرد

 .اصال ٍیترین نغازى ام رنگ ٍ رٍ گرفت. ٍای ببینش خاطرى جان -
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 .بٌ طرز خندیدن ٍ حالت نگايش خندیدم

 .دیگٌ دارید اغراق نی کنید آقاسعید -

ٌ ای زد ٍ از پشت ٍیترین کنار اٍند ٍ سر جاش نزدیک نن  بادستش بٌ آٍیز ضرب
 .نشست

 نیگو خاطرى جان؟ -

ير چی يو سعید نی خَاست راحت باشٌ، نن ترجیح نی دادم یٌ نرزی بینهَن نگٌ 
 .بٌ يرحال سن اٍن خیلی بیشتر از نن بَد. دارم

 بلٌ؟ -

 نیگو نی تَنو یٌ زحهتت بدم، یٌ طرح سفارشی يو برای نن ببافی؟ -

 .کهی نشکَک نگايش کردم ٍ کهی از چاییو رٍ تلخ خَردم

 برای؟ -

 .تک خندى ای کرد

 ...اٍال چاییت رٍ تلخ نخَر -

ٌ اش پریدى بَد رٍ يل داد سهتو  .قندٍن گل سرخی قدیهی کٌ لب

 !جانیا اٍن جَری نگايو نکن نحل کارگاى يا -

 :با خندى سرم پایین افتاد ٍ یٌ دٍنٌ قند برداشتو ٍ باز خَد سعید گفت

ٌ ی خَدت . ٍاسٌ تَلد پریا - نی دٍنو ينَز یک نايی نَندى؛ ٍلی خب خَاستو بٌ سلیق
 .یٌ عرٍسک خیلی خیلی بزرگ از اٍن يا کٌ عاشقشٌ؛ بٌ سفارش نن براش ببافی
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 .نن چقدر با این تاریخی کٌ سعید گفت غریبٌ بَدم. لیَان چای رٍ رٍی نیز گذاشتو

 ناى دیگٌ تَلد پریٌ؟ -

 .از تعجبو یک ابرٍش پرسشی خو شد

 نهی دٍنستی؟ -

 .سرم پایین افتاد ٍ تک خندى ام زيرآلَد بَد

 ...نٌ، راستش نا يیچ کدٍم چیزی بٌ اسو تاریخ تَلد نداشتیو -

ٌ ی سعید سرم رٍ باال آٍردم ٍ این حرف يا گفتن نداشت  .رٍ بٌ نگاى ٍارفت

 حاال چٌ طرحی ند نظرتَنٌ؟. چقدر خَب -

 .صَرتش کهی در يو شد ٍ نن يو ابلًانٌ از نَضَعی بٌ نَضَعی دیگٌ پریدم

 اشٌ نیست؟یعنی نیگی تاریخ تَلد پریا اٍنی کٌ تَشناسنانٌ -

ننظَرم اینٌ نا يیچ ٍقت تَلدی نهی گرفتیو؛ یعنی جشنی . آقا سعید نن این رٍ نگفتو -
چَن افرادی نحل نن یٌ يهچین تاریخی رٍ اصال تَ . بٌ اسو تَلد نداشتیو
ٌ شَن ندارن برای يهینٌ کٌ يیچ ٍقت يو از تاریخ اٍنی کٌ ٍالدتش جبت شدى ! شناسنان

 .خبر نداشتیو ٍ غافلگیری شها ٍاسٌ پریا حتها خیلی قشنگ ٍ بیاد نَندنیٌ

فنجَنو رٍ برداشتو ٍ اٍن تٌ . لبخندش تٌ نایٌ غو داشت کٌ نن دٍستش نداشتو
 .چاییو رٍ باز يو تلخ خَردم

 خب طرحش چی باشٌ؟ -

ٌ يا - ٌ ات رٍ قبَل دارم، فقط قَل بدى خاص باش  !خاص. سلیق
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 .برای تاکیدی کٌ رٍ خاص بَدنش داشت سری تکَن دادم

 !حتها -

پالتَیی کٌ . از نغازى ی سعید کٌ بیرٍن اٍندم؛ دست يام رٍ تَ جیب پالتَ فرٍ کردم
! پارسال کیَان بًو يدیٌ کردى بَد تَ اٍن حَالی رٍزيایی کٌ دلو يو داشت یخ نی زد

سعی کردم با شال دست بافت خَدم، جلَی دينو رٍ پَشیدى نگٌ دارم تا نبادا سرنای 
نیشد تَی ٍجَدم، بعديا نی شد " يا"چَن این يَا اگٌ . زنستَن رٍ نفس بکشو

ٌ ی بدنو  .نصیبت ٍ لج نی کرد با درد کًن

اٍن قدر تَی خَنٌ نَندى بَدم کٌ دلو نی خَاست االن کهی شیطنت کنو ٍ بٌ دستَر 
ٌ زيرا جلَی تاکسی رٍ نگیرم ٍ بگو کهی خَدم . دلو قدم زدن نی خَاست" دربست"خال

ير چند قدرت گرنای . رٍ ٍسط پیادى رٍ کشیدم تا خَرشید کو جَن زنستَن گرنو کنٌ
ٌ زيرا االن از این خَرشید بیشتر بَد ٌ ی خال انگار اٍن يو خَابش نی اٍند ٍ ! بخاری خَن

حسادت نی کرد بٌ درخت يای خَابیدى کٌ يی نَر طالیی رنگش رٍ بٌ بند بند 
ٌ ياشَن فرٍ نی کرد  .شاخ

 !خاطرى -

 .قدم بعدیو سست شد ٍ نن شاید اشتباى کردم

 .خاطرى خانَم با شهام -

انگار داشتو . آيستٌ این کار رٍ انجام دادم. ينَز تردید داشتو برای چرخَندن سرم
دیدنش زیاد خَشایند نبَد، اٍن يو تَ خیابَنی کٌ . اسلَنَشن بازی نی کردم

 !نی دٍنستو بٌ نسیريایی کٌ نیرى؛ اصال نهی خَرى

 .سرم رٍ بٌ نشَنٌ سالم کهی خو کردم
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 .بیا نی رسَنهت. سالم -

کهی شال رٍ از صَرتو کنار زدم؛ چَن جلَی دیدم رٍ گرفتٌ بَد ٍ فقط در حد دٍ قدم 
 .درست نحل زندگیهَن. سیاٍش اٍن طرف جَب بَد ٍ نن این طرف. نزدیک تر رفتو

ٌ يو بخَرى. نٌ نهنَن -  .خَدم نیرم، فکر نهی کنو نسیرنَن ب

 نگٌ خَنٌ نهیری؟ -

 :انیدٍار بَدم سیاٍش انرٍز قصد سر زدن بٌ تارا رٍ نداشتٌ باشٌ؛ ٍلی با این حال گفتو

 .بلٌ خَنٌ نیرم -

 .پس نی رسَنهت -

 !دستو خَد بٌ خَد نشت شد ٍ چرا نهی ذاشت يهَن داداش تارا بهَنٌ؟

 ...نٌ نن -

 .در جلَ رٍ باز کرد. کهی از ناشینش فاصلٌ گرفت ٍ اٍن رٍ دٍر زد

 .نسیرنَن یکیٌ، بشین -

 .دل ٍ رٍدى ام داشت بٌ يو نی پیچید ٍ زٍرگفتنش اصال بٌ نذاقو خَش نیَند

 الزنٌ زنگ بزنو از زيراخانَم کسب اجازى کنو؟ -

ٌ اش رٍ پر حرص گفت ٍ نن اخو بٌ يو کشیدم صهیهیتش داشت از افراط جلَ . جهل
 .چرخیدم رٍ بٌ نسیر خَدم. شال رٍ دٍبارى جلَی دينو صاف کردم. نی زد

 .خداحافظ آقا سیاٍش -
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بٌ اجبار کنار خیابَن رفتو ٍ چٌ . دلو فشردى شد؛ انا نچرخیدم. چندین بار صدام زد
ٌ ای کٌ نی خَاستو پیدا شد ٌ اش لحظ  .خَب نحل فیلو يا یٌ تاکسی سرٍ کل

 .دست بلند کردم

 دربست؟ -

با بستن در، کهی . تاکسی زرد رنگ از خدا خَاستٌ رٍی ترنز کَبید ٍ نن سَار شدم
سیاٍشی رٍ دیدم کٌ تَ کهال ناباٍری دست بین نَياش . نگايو رٍ بٌ عقب چرخَندم

فرٍ کرد ٍ نن چشو يام رٍ بستو ٍ رٍ بٌ سَال رانندى ای کٌ نسیر نستقیهی رٍ پیش 
 .نی رفت آدرس دادم

*** 

 سالم نادر جَن، اٍندی؟ -

 .دستٌ کلید رٍ تَی کیفو انداختو ٍ خو شدم کفش يام رٍ بذارم جا کفشی

 .سالم خالٌ جَنو، بلٌ -

چند قدم تَ يال رفتو، يهٌ جا نرتب بَد ٍ نحل يهیشٌ برق نی زد ٍ نن انرٍز کهک 
 .دست خالٌ نبَدم

 کجایین خالٌ جَن؟ -

 .اینجام عزیزم -

ٌ ای رٍ از سرم کشیدم ٍ با شال بافت رٍی  رفتو سهت آشپزخَنٌ ٍ بین راى شال سرن
 .دستو انداختو
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ٌ زيرا کلی لیَان ریختٌ بَد تَی ظرفشَیی ٍ بَی ٍایتکس آشپزخَنٌ رٍ برداشتٌ  خال
ٌ زيرا بَد کٌ ير چند ٍقت یٌ بار لیَان يا یٌ حهام . بَد این يو جزٍ عادت يای خال

 .کال ظرف ٍ لیَان بلَر تَ این خَنٌ باید برق نی زد. حسابی برن

 .بذارید نن بیام بشَرم -

 .با يهَن دست يای کفی کهی ناسک جلَی دينش رٍ پایین کشید

 انانتی يا رٍ رسَندی بٌ آقاسعید؟. نٌ دخترم تهَم شد -

 .بند کیفو رٍ از گردنو رد کردم ٍ با دٍ تا شال يهَن کنار در آشپزخَنٌ گذاشتو

 .شلختگی کیَان بٌ تَ يو رسیدى، ببر اتاقت دختِر خَب -

ٌ ی پالتَم رٍ باز کردم ٍ با درآٍردنش جلَ رفتو  .تک دکه

 .شها دیگٌ از صبح خستٌ شدین. لیَان يا رٍ بشَرم چشو -

 .نٌ نادر، خَدم نی شَرنشَن -

ٌ زيرا پاپیَن شدى بَد، پیش بند رٍ از گردنش ٍ  با کشیدن بندکی کٌ پشت کهر خال
 .نَياش کٌ گرد سفیدی گرفتٌ بَدن، رد کردم

ٌ اش با نن -  .نٌ دیگٌ بقی

ٌ ی نَافقت تکَن داد ٍ دستکش يای پالستیکی آبی رٍ از دستش  باالخرى سری بٌ نشَن
 .بیرٍن کشید

 .پس این يا رٍ دست کن پَست دستت نرى -

 .چشو -
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بند نتصل بٌ پیش بندی کٌ رٍش پر از تبلیغات شرکتی بَد، گردنو انداختو ٍ دستکش يا 
يی اسکاج رٍ ریکا زدم تا حباب يای . رٍ بٌ دست کشیدم ٍ شرٍع کردم بٌ شستن

آب رٍ يی بٌ لیَان يا نی پاشیدم ٍ خَدم نی دٍنستو . رنگی رنگِی بیشتری درست بشٌ
 !چهٌ

 خاطرى جان خَبی نادر؟ -

با انگشت بٌ حباب گندى ای کٌ تَی تشت پر از لیَان درست شدى . سرم پایین تر افتاد
ٌ ای زدم ٍ چند قطرى از خیال درٍنش رٍی صَرتو پاشید  :بی نقدنٌ گفتو. بَد ضرب

 !آقا سیاٍش... سیاٍش رٍ دیدم یعنی... ٍقتی از نغازى ی آقاسعید بیرٍن اٍندم -

 .رٍ تاکیدی ٍ پرحرص گفتو ٍ دست رٍی َايُرم شیر کَبیدم تا شرشِر آب قطع بشٌ"آقا"

 یعنی چی؟ درست بگَ ببینو چی شدى؟ سیاٍش اٍن جا چی کار داشت؟ -

 .باالخرى سر بلند کردم ٍ با ساق دستو، اٍن چند تار نَی اٍندى تَی صَرتو رٍ عقب زدم

انا ... انا... نن کٌ از نغازى بیرٍن اٍندم صدام کرد ٍ خَاست نن رٍ برسَنٌ. نهی دٍنو -
 ...نن

 انا تَ چی خاطرى؟ حرفی زد بًت؟ -

ٌ زيرا نگاى کردم . بٌ گاز تکیٌ زدى بَد ٍ رٍغن بٌ دست نن رٍ نگاى نی کرد. بٌ خال
 .نايیتابٌ خالی يو داشت بی خَد داغ نی شد

 .دربست گرفتو اٍندم خَنٌ. نٌ؛ ٍلی سَار نشدم -

 .خالٌ پیچ گاز رٍ پیچَند تا خانَش بشٌ ٍ نن چشو رٍی يو فشردم

 .آخٌ چرا؟ شاید خَاستٌ لطف کنٌ -
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 .دستو رٍ تَی کف يای تشت داخل سینک بازی دادم

احترانی . نن فرانَشش کردم خالٌ. با طعنٌ نیست... لطف زٍرکی نیست خالٌ جَن -
نن ... نن ٍقتی زٍر نیگٌ حس خفگی نی گیرتو، نن. يو اگٌ يست بٌ خاطر تاراست

 .لطفش رٍ نهی خَام

ٌ زيرا بازٍم رٍ فشرد  .اسکاچ بین دستو فشردى ٍ فشردى تر نی شد ٍ خال

بعدا حرف نی زنیو، باشٌ؟ االن آرٍم . حاال اتفاقیٌ کٌ افتادى. آرٍم باش عزیزم...آرٍم -
 .دست يات رٍ يو آب بکش برٍ اتاقت استراحت کن. باش

 .نٌ، خَبو خالٌ جَن -

آب سرازیر شد تَی سینک ٍ نن شرٍع کردم بٌ .با گفتن این حرف ايرم شیر رٍ باال زدم
ٌ زيرا چند بار تَی سکَت  آب کشیدن لیَان يا، نحکو دست نی کشیدم دٍرشَن ٍ خال

 .نگايو کرد ٍ نن نفًهیدم زیِر لب چی نی گفت

 .باٍرکن ينَز آرزٍ دارم! تارا سالو نی رسیو دیگٌ؟ -

 .ناشین کیَان، با اٍلین استارت تکَن بدی خَرد ٍ باز خانَش شد

 !ِد تَ نیشٌ این قدر آیٌ یأس نخَنی؟ -

ٌ ی خَاب رفتٌ تَ بغلو رٍ کهی بٌ خَدم فشردم  .فاطه

ٌ ی شادی نی خَنو ببینو تَ اصال این ناشین رٍ نی تَنی رٍشن کنی؟ -  چشو آی

لبخند . چشو غرى ای بًو رفت ٍ دٍبارى استارت زد ٍ این بار ناشین خانَش نشد
ٌ ی اٍرست رٍ فتح کردى بَد ٌ ای زد، انگار قل رٍ زیر لب "خدایا بٌ انید خَدت. "پیرٍزنندان
 .زنزنٌ کرد ٍ پا رٍی گاز فشرد ٍ نن چشو يام رٍ بستو
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 .خدایا خَدم رٍ بٌ تَ سپردم -

 .نشت تارا تَی بازٍم فرٍد اٍند

ٌ قدر لَسی -  .شیطَنٌ نیگٌ يهین جا پیادى ات کنو. ٍای کٌ تَ چ

ٌ ت شگفت انگیزى -  .يهین سر کَچٌ یعنی؟ فکر نهی کنی نسیرم ٍ دٍر کردی؟ تنبی

ٌ ی جلَ تکَن نهی خَرد نی دٍنستو ينَز خَدش يو . صَرتش یک سانت يو از شیش
 .از نَقعی کٌ حانلٌ شدى بَد تا حاال پشت فرنَن ننشستٌ بَد. کهی ترس دارى

 .ببند خاطرى -

 .انگشت اشارى ام رٍ نَازش ٍار رٍی صَرت نرم ٍ سفید فاطهٌ کشیدم

 .چشو خانَم شَناخر، شها بٌ رانندگیت برس -

تک خندى ای کرد ٍ نن انگشتو رٍ بٌ زٍر تَ دست نشت شدى ٍ کَچیک فاطهٌ جا 
 .کردم

ٌ ام رٍ بیدارنکنی -  .آی بچ

ٌ طَری دلت نیاد ببریش ٍاکسن بزنی... شها حَاست بٌ رانندگیت باشٌ -  !نیگو تارا چ

 .کهی از نسیر رٍ اٍندى بَدیو ٍ تارا حاال ریلکس تر نشستٌ بَد ٍ یٌ ذرى نگايو کرد

 .ٍاسٌ سالنتیشٌ. یٌ سَزن کَچَلَئٌ دیگٌ! حرف يا نی زنی يا! ٍا -

 .درد دارى... نگَ -

 .بٌ صَرت نظلَم فاطهٌ نگاى کردم

 .عهٌ برات بهیرى -
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 .تَ ساکش رٍ نگاى کن ببین کارت بًداشتش رٍ برداشتو.الزم نکردى عهٌ براش بهیرى -

فاطهٌ رٍ بٌ آغَشو فشردم، کهی خو شدم ٍ تَی ساک . با دستی کٌ زیر سر فاطهٌ بَد
 .صَرتی جلَی پام شرٍع کردم بٌ گشتن

 .آرى این جاست -

 .تارا با احتیاط بلَار رٍ دٍر زد

 .خب خدا رٍ شکر، تصَر این کٌ بخَام برگردم يو سخت بَد -

 .خب تَ کٌ نی ترسی نی ذاشتی با کیَان نی رفتی -

حاال این طَری ٍاکسن فاطهٌ رٍ زدیو . نٌ بابا آخرش چی؟ باید رانندگی نی کردم دیگٌ -
 .با يو نیریو دٍر دٍر

ٌ ام نی خَاد آنپَل بزنٌ نا بریو خَش بگذرٍنیو -  .نگَ، دلت نیاد بچ

 .صَرتش چندشناک جهع شد

تَ خَدت بچٌ داشتٌ باشی قرارى چی کار کنی؟ نی ذاری يپاتیت از يهٌ . َای چٌ لَس -
ٌ تَن رٍ اٍخ کنٌ  !نَع بگیرى، فلج اطفال يو رٍش کٌ نبادا یٌ ذرى سَزن پای بچ

 !دلو لرزید از تصَر یٌ بچٌ کٌ نال نن باشٌ ٍ نن یک نادر

 .نٌ دیگٌ، نیدم بغل باباش ببرى ٍاکسنش رٍ بزنٌ بعد تحَیلو بدى -

 ٍایستا ببینو؛ یعنی تَ بايام نهیای؟ -

اصال دلو . فکر کن یٌ درصد نن بیام اٍن جا! چرا نیام؛ ٍلی تَ اتاق ٍاکسیناسیَن نٌ -
 !اٍن يا جالدن. نهیاد
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 !دست شها درد نکنٌ، پس شَير نن يو جالدى دیگٌ -

 .کهی بلند خندیدم ٍ فاطهٌ تکَن خَرد ٍ نن شرنندى بٌ چپ چِپ تارا نگاى کردم

ٌ ام زيرى ش ترکید -  .درست بخند. خب بچ

 !کیَان ٍ جالدی...ببخشید ببخشید؛ ٍلی باحال بَد -

ٌ ی دستهال کاغذی بین دٍ صندلی رٍ برداشت ٍ پرت کرد سهتو کٌ رٍ يَا  جعب
 .گرفتهش

 .این قدر پشت شَيرم حرف نزن. بٌ کیَان نیگو يا -

بعد يو این جعبٌ رٍ پرت کردی االن نزدیک بَد . ای بابا خَدت گفتی، بٌ نن چٌ -
 .بخَرى بٌ عشق عهٌ

 .زیر سایٌ یک درخت ٍ جلَی یک پل بزرگ ترنز کرد

 .حاال عشق عهٌ رٍ بغلش کن بیا پایین -

تارا ناشین رٍ خانَش کرد ٍ با برداشتن ساک فاطهٌ از جلَی پای نن، پیادى شد ٍ نن 
 .يو با پَشَندن صَرت فاطهٌ پیادى شدم ٍ بٌ خَدم فشردنش نبادا سرنا بخَرى

 "نرکز بًداشت ننطقٌ سٌ: "تابلَی بزرگ آبی با خط سفید بزرگ خَدنهایی نی کرد

ٌ ای بٌ دست کَچیک فاطهٌ زدم ٍ دنبال تارا رايی شدم  .از رٍی پتَی نازک بـ ـَس

ٌ يا رٍ اعصابو بَد ٍ نن يی سالن بزرگ رٍ نی رفتو ٍ نی اٍندم ٍ گايی  صدای جیغ بچ
پای تابلَ اعالنات نی ایستادم تا با خَندن اٍن برٍشَريای پزشکی کهی از اضطرابو کو 

ٍابستگیو بٌ فاطهٌ بٌ قدری زیاد شدى بَد کٌ طاقت نداشتو با تارا يهراى بشو برم . کنو
 .تَی اتاق برای ٍاکسن دٍنايگی فاطهٌ
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زیِر لب صلَات نی فرستادم، چًار قل نی خَندم ٍ با چشو يای بستٌ راى نی رفتو ٍ تهام 
 .بدنو ِسر شدى بَد

بٌ یکی از رايرٍيای خلَت نرکز . چشو يام رٍ کٌ باز کردم ينَز خبری از تارا نبَد
بنديای ساک فاطهٌ رٍ تَی دستو فشار . بًداشت رفتو ٍ بٌ دیَار سفید تکیٌ زدم

ٌ رٍیی باز شد یٌ تابلَ کَچیک سبز رنگ رٍی درش نصب شدى . نی دادم کٌ دِر اتاق رٍب
 "پزشک"بَد ٍ رٍش نَشتٌ بَد 

 .نهنَن کٌ لطف کردین ٍ اٍندین... حتها آقای دکتر -

آقایی کٌ ينَز تَی اتاق بَد ٍ نن نهی دیدنش این رٍ گفت ٍ آقای کت شلَار پَشی کٌ 
 : پشتش بًو بَد گفت

 .خدانگًدارتَن. خَايش نی کنو -

با اٍلین چرخش با سیاٍش چشو تَ چشو . ٍقت کو بَد برای فرار کردن ٍ قایو شدن
 !شدم ٍ این آدم چرا تکرارش تَ رٍزيای نن تهَم نهی شد

ٌ ای يو رٍ دیدى بَدیو؛ اٍن يو با یک  يهین دٍ رٍز پیش حاال اتفاقی یا بٌ ير دلیل دیگ
فشار دستو رٍی . خداحافظی ناجَر ٍ انرٍز رٍ يو حتها باید نی ذاشتو پای تقدیر

ٌ يای لجباز ٍ قًر کردى دلو سالم نهی خَاست  .بنديای ساک بیشتر شد ٍ نحل بچ

انعکاس . با بستٌ شدن دِر اتاقی کٌ ازش اٍندى بَد، نن سرم رٍ پایین انداختو
نزدیک ترم کٌ رسید کفش يای چرم . تصَیرش رٍ تَی سرانیک يای کرنی نی دیدم

 .ناتش دقیقا جلَی چشو يام بَد

 ...تَ این جا -

 !سیاٍش... بیا فاطهٌ رٍ بگیر يالک شد! خاطرى این جایی؟ -
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سرم کٌ باال اٍند تارا نشکَک نگايی بًو انداخت ٍ نن فاطهٌ رٍ از بغلش گرفتو ٍ 
ٌ ای کٌ با  ٌ يای فاطه بی يیچ حرفی چند قدم دٍر شدم؛ ٍلی صداشَن رٍ حتی تَی گری

 .آرٍم تکَن دادنش؛ سعی نی کردم آرٍنش کنو، نی شنیدم

 !سالم، تَ اینجا؟ -

 نن اٍندى بَدم با یکی از دکتريای این جا کارداشتو ٍ شهايا؟ -

 .ٍاسٌ ٍاکسن فاطهٌ اٍندیو -

 .صَرت یخ زدى ام رٍ بٌ صَرت نرم فاطهٌ چسبَندم

 .درد داشت آرى؟ فدات بشو عزیز دلو. جَنو عهٌ، گریٌ نکن جَِن دلو -

ٌ شٌ. نخیر يیچ يو درد نداشت -  ببینهت خاطرى، گریٌ کردی؟. این دردٍنٌ فقط گشن

این رٍ تارایی گفت کٌ جلَم ایستاد ٍ فاطهٌ رٍ از بغلو گرفت؛ یعنی اٍن دٍ قطرى اشک 
 !کٌ از سر اضطراب ٍ دلَاپسی بَد ٍاقعا رد ٍ نشَن جا گذاشتٌ بَد

ٌ ای باال انداختو ٌ ای نگاى . شَن تارا رٍی نیهکت نشست ٍ بٌ فاطهٌ شیر داد ٍ نن لحظ
 .سیاٍش رٍ تَی صَرتو حس کردم

 .پاشَ بریو خَنٌ بعد شیرش بدى. تارا اینجا نشین -

ٌ ی بلندش رٍ نحکو چسبیدى بَد کٌ پَشیدى باشٌ  .تارا نقنع

ٌ ام تلف نیشٌ -  .نٌ؛ آخٌ تا بخَام برسو خَنٌ بچ

 .این جا يَاش آلَدى ست. تلف نهیشٌ پاشَ -

تارا کٌ دید سیاٍش بیراى نهیگٌ فاطهٌ رٍ از خَدش جدا کرد ٍ فاطهٌ يو بنا رٍ گذاشت 
 .بٌ گریٌ ٍ نن با احتیاط از تارا گرفتهش کٌ نبادا دستو بٌ پاش بخَرى
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 .ٍای نن بهیرم برات خَشگلو -

 .تارا پتَی کَچیک فاطهٌ رٍ رٍی دست يای نن انداخت ٍ فاطهٌ زیرش پیچیدى شد

 .بسٌ تَ يو از صبح کشتار راى انداختی، بیا بریو -

فاطهٌ ينَز جیغ نی زد ٍ نن دنبال سیاٍش ٍ تارا راى افتادم سهت بیرٍن کٌ تَی 
نحَطٌ تارا سَئیچ رٍ پرتاب کرد سهت سیاٍش ٍ اٍن يو بٌ نَقع عکس العهل نشَن 

 .داد

سیا یٌ زحهت بکش نا رٍ برسَن کٌ نن بتَنو تَ ناشین فاطهٌ رٍ شیرش بدم تا دنیا  -
 .رٍ رٍی سرش نذاشتٌ

 .سیاٍش کهی چپ چپ بٌ تارای بی خیال نگاى کرد

 رٍ زبَنت نهی چرخٌ، نٌ؟" شین"ٍ " ٍاٍ"اٍن  -

 .کشیدى ای گفت" نچ "تارا ابرٍياش رٍ يهزنان باال داد ٍ 

 .در ضهن ناشین اٍنجاست -

با انگشت اشارى اش ناشین رٍ نشَن داد ٍ سیاٍش با تکَن دادن سرش، يهَن سهت 
 .رفت

رٍی صندلی عقب کٌ جاگیر شدم برای یک جانیٌ نگاى سیاٍش رٍ از آینٌ جلَ دیدم ٍ 
 .اٍن يو استارت زد ٍ ناشین رٍشن شد. سرم رٍ پایین انداختو

 بریو خَنٌ نن؟ -

 !نٌ -
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گفتن تارا بٌ قدری بلند ٍ یًَیی بَد کٌ نن يو جا خَردم؛ ير چند نی دٍنستو " نٌ"
 .نخالفتش برای چیٌ

 اٍن ٍقت چرا نٌ؟. یَاش بابا -

ٌ ی نخصَص رانندى . نن دیگٌ نباید سرم رٍ بلند کنو. باز يو نگاى سیاٍش بَد ٍ آین
 .نی دٍنستو تارا يو چقدر دارى خَدداری نی کنٌ تا نگايش سهت نن نتهایل نشٌ

 .نهنَن، ان شاءاهلل یٌ ٍقت دیگٌ. خَنٌ کار دارم سیاٍش جان -

ٌ ای  فقط بٌ قدر یک خیابَن از نرکز بًداشت دٍر شدى بَدیو کٌ سیاٍش ناشین رٍ گَش
 .نگٌ داشت

بیاید پایین، نن کٌ بی خَدی ناشینو رٍ دم نرکز . حاال بیاین، یٌ ٍقت دیگٌ يو نیای -
 .بًداشت ٍل نکردم

این رٍ گفت ٍ با بیرٍن کشیدن سَئیچ پیادى شد ٍ نن ٍ تارا  ياج ٍ ٍاج بٌ يو نگاى 
ٌ رٍم کٌ سیاٍش ٍاردش شد نتعجب بَدم ٍ . کردیو نن زیادی از دیدن ساختهَن رٍب

 .تارا از این کٌ نَندى بَد تَی نعذٍریت

 :کالفٌ با دست راستو پیشَنیو رٍ ناساژ دادم کٌ تارا گفت

 .بًش نیگو نیریو. فاطهٌ رٍ بگیر -

 .نٌ تارا تَ برٍ باال، نن نیرم -

 .اگٌ نیای کٌ يیچ ٍگرنٌ با يو نیریو! دیگٌ چی؟ -

ٌ ای  چشو يام تقریبا گشاد شدى بَد ٍ ٍاقعا تارا این رٍ ازم نی خَاست؟ پا بذارم تَ خَن
ٌ اش یک خاطرى لهیدى بَد؟ در تعجبو ! اٍن يو خاطراتی نچندان شیرین! کٌ گَشٌ گَش



 

www.lovelyboy.blog.ir 

437 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

ٌ ی بٌ قَل خَدش  . نرفتٌ بَد" سٌ در چًار"چرا بعد از اٍن نشکل نصلحتی، از این خَن
 نگٌ اجارى نبَد؟

 چرا نهیاین پایین؟ -

در سهت تارا رٍ باز کردى بَد ٍ سرش تَی . دٍبارى سیاٍش نسیر رفتٌ رٍ برگشتٌ بَد
 .ناشین بَد

 ...نهنَن سیاٍش جان، نا -

 .پرید ٍسط حرف تارا

 نشکلی يست؟ -

نن يو نخَاستو فکر کنٌ، نن شاید زجر . نگايش بٌ نن بَد ٍقتی این رٍ گفت
دستگیرى . نن فقط زندى نشدن خاطراتی رٍ نی خَاستو کٌ خاکشَن کردى بَدم. نی کشو

 .رٍ کشیدم ٍ بی يیچ حرفی پیادى شدم ٍ دیدم نگاى تارا در عین درنَندگی نتعجب شد

*** 

. در کهال خَنسردی، پام رٍ رٍی اٍن یکی انداختو ٍ فقط بٌ نیز جلَی پام نگاى نی کردم
 .با ٍرٍدم ٍ یک نگاى کلی دیدم يیچ چیز جاش رٍ تَ این خَنٌ تغییر ندادى

ٌ ات رٍ دزد زدى؟ -  نیگو سیاٍش خَن

ٌ نند بَدم  صدای قدم يای سیاٍش رٍ از پشت سرم رٍی سرانیک يا شنیدم ٍ نن عالق
ٌ ی فلزیش ٌ ی گرد ٍ چًارپای  .بٌ دیدن يهَن شیش

ٌ طَر؟ -  چ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

438 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

ٌ ی خَاب رفتٌ رٍ رٍی نبل دٍنفرى ای کٌ نشستٌ بَدم گذاشت ٍ لباس ياش رٍ  تارا فاطه
 .نرتب کرد

ٌ طَر دارى برادر نن؟ انگار بهب تَ این خَنٌ ترکیدى -  .چ

 .ٍقت نرتب کردن ندارم... آيان -

تارا جلَم ایستاد . نی تَنستو تشخیص بدم حاال صدای سیاٍش از تَی آشپزخَنٌ نیاد
ٌ ام رٍ فشرد  .ٍ کهی شَن

 .شرنندى ام -

 .چشهکی بٌ رٍش زدم تا بدٍنٌ ٍاقعًا خَبو

 .نباش، دشهن يای عرٍسهَن شرنندى باشن -

ٍقتی دید يیچ حسی تَی نگايو پیدا نهی کنٌ، با خَش رٍیی لبخندی زد ٍ باز با صدای 
 :بلند گفت

 سیاٍش خدایی حالت بد نهیشٌ تَ این جًنو؟ -

ٌ يو ریختگی يا باز يو برام یٌ بًشت کَچیکٌ -  .اینجا جًنو نیست، با تهام این ب

ٌ ای ابرٍم باال پرید  !سیاٍش ٍ این حرف يا. برای جانی

 کالس ادبیاتی چیزی نیری؟! اٍى کی نیرى این يهٌ راى رٍ داداش نن -

ٌ ی تارا تک خندى ای کردم  .از تیک

 نخیر، حاال بفرنایید چای یا شیر شکالت؟ -

 .تارا خَدش رٍ رٍی نبل تک نفرى ی نزدیک نن پرت کرد
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 !شیر شکالت لطفا -

 خاطرى؟ تَ چی؟ -

 !خانَنش رٍ جا انداختی سیاٍش -

سیاٍش يو . لحن تارا کهی تلخ شد ٍ خَاست انگار چیزی رٍ بٌ سیاٍش یادآٍری کنٌ
 :بدٍن این کٌ بٌ رٍی خَدش بیارى گفت

 .پس خاطرى يو شیر شکالت -

 .يام بًش اشارى ای زدم کٌ یعنی بی خیالاخو يای تارا بٌ يو پیچ خَرد ٍ نن با چشو

 .نهنَن نیشو اگٌ یٌ فنجَن چای بًو بدین. نٌ -

 !بلٌ حتها -

تارا از آرانش نن ٍ حرص خَردن سیاٍش خندى اش گرفت ٍ نن حس کردم ٍارد یٌ 
 .البتٌ با شهشیريایی کٌ تَی دينهَن غالف شدى بَد. جنگ سرد شدم

خیلی طَل نکشید کٌ سیاٍش با سینی دستش ٍارد  يال شد ٍ اٍل از يهٌ سینی رٍ 
نگايی بٌ سینی انداختو ٍ تَی نحتَای فنجَن يای سرانیکی چای . جلَی نن گرفت

 .ندیدم ٍ دست دراز شدى ام تَی يَا نَند ٍ تشکر تَ دينو ناسید

 !بردار خاطرى، نی دٍنو دٍست داری -

 !خاطرى خانَم! بردارین -

 :تارا عصبی جهلٌ سیاٍش رٍ اصالح کرد ٍ نن گفتو

. بذار ير جَر راحتن صدام کنن. بٌ ير حال آقاسیاٍش بزرگترن. تاراجان اشکالی ندارى -
 .نن ناراحت نهیشو
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بٌ جانیٌ نکشید سیاٍش سینی رٍ رٍی نیز جلَی نن کَبید ٍ حیف اٍن شیر شکالت يا 
 .کٌ تَی سینی چپٌ شدن

 !خاطرى -

لحن تند سیاٍش ،تارا رٍ از نبل جدا کرد ٍ نن دستو رٍ بٌ نشَنٌ آرٍم باش جلَش 
 .گرفتو ٍ نذاشتو اٍن تپش یکی در نیَن قلبو بٌ چشو بیاد

 !بلٌ؟ نگٌ غیر از اینیٌ کٌ گفتو؟ -

 .کالفٌ دستی بٌ نَياش کشید

 .آرى؛ ٍلی بی خیال، شیرشکالتت رٍ بخَر -

 .نهنَن اذیت شدین؛ ٍلی نیل ندارم -

 سیاٍش نعلَم يست چتٌ؟ -

 .سیاٍش جلَ اٍند. تارا دیگٌ خیلی خَدداری کردى بَد

 نن چهٌ؟ از نن نی پرسی؟ -

پس از کی بپرسو؟ این چٌ طرز حرف زدنٌ؟ يهین کٌ خاطرى در نًایت احترام بايات  -
 !اٍن ٍقت طلب کاری؟. کاليت رٍ باید بندازی باال. حرف نی زنٌ خَدش خیلیٌ

 ...نن نی خَام! تارا چرا نهی فًهی؟ -

 .تارا پرید ٍسط صحبت سیاٍش

 .خاطرى بریو... نهی شناسهت سیاٍش! آرى نن يیچی نهی فًهو ٍ این کٌ ٍاقعا -
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از رٍی نبل بلند شدم ٍ قبل از این کٌ تارا بتَنٌ فاطهٌ رٍ بلند کنٌ، سیاٍش رايش رٍ سد 
 .کرد

 .نن نی خَام باياش حرف بزنو... تارا -

 نی شنَم آقاسیاٍش بفرنایید؟ -

 .بٌ صَرتو نگاى کرد ٍ نن نهنَن خدا بَدم کٌ صَرتو آرانشش رٍ نباختٌ

 .خاطرى -

 .بٌ صَرت نگران تارا نگايی انداختو ٍ یک بار آرٍم چشو يام رٍ بستو ٍ باز کردم

 :سیاٍش پنجٌ بٌ نَياش کشیدى بَد ٍ نن دٍبارى گفتو

 خب؟ -

 ...نن نی خَام کٌ. نن نی خَام ازش عذرخَايی کنو... نن -

 .گذشتٌ برای نن فرانَش شدى ست. احتیاج بٌ عذرخَايی نیست آقاسیاٍش -

ٍقتی دیدم تصَیرش دارى . نگايش دقیقا تَی چشو يام فرٍ رفت. سر سیاٍش باال اٍند
ٌ ام نرتب کردم ٌ يای کیفو رٍ رٍی شَن  .تَی نردنک چشو يام تاللَ نی گیرى، دست

 .خداحافظتَن -

 .يهین کٌ قدم تند کردم سهت در، صدای تارا رٍ شنیدم

 .خاطرى صبر کن نن يو نیام -

*** 

 چی کار نی کنی نادر؟ قبَل نی کنی؟ -
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حرف يای سیاٍش ٍ خاطرات انرٍز عصر ندام تَی سرم . سرم داشت از درد نی ترکید
ٌ زيرا يو يهین انشب ازم جَاب نی خَاست ٍ طفلک چٌ  ٌ جا نی شد ٍ خال جاب

 !نی دٍنست از حال زارم

 نهی دٍنو، شها چی نیگین؟ -

 .سرگرم نیشی، فقط يو سٌ چًار رٍزى. نن کٌ نیگو خَبٌ برٍ -

نگايو رٍ دادم بٌ کیَان کٌ داشت تکٌ سیب قاچ شدى ای کٌ سرچنگال زدى بَد رٍ بٌ تارا 
ٌ ای تَی دلو کشیدم . نی داد ٍ تارا با دیدنو نگاى شرنندى اش رٍ دزدید ٍ نن پَف خف

 .خدایی این زیادی بَد کٌ تارا ٍاسٌ اتفاقات انرٍز خَدش رٍ نقصر نی دٍنست

 چی بگو؟ -

 خَبی تَ؟ چرا یٌ جَری يستی؟ -

کیَان دقیق شد تَی صَرتو ٍ نن کهی خَدم رٍ رٍی نبل صاف کردم کٌ دیگٌ گیر ندى 
 .ٍ بخَاد پا ِپی ناجرا بشٌ

 حاال این نهایشگاى نقاشی کجا ٍ از کی شرٍع نیشٌ؟. باشٌ قبَل نی کنو. آرى خَبو -

ٌ زيرا . کیَان نشکَک چشو ياش رٍ ریز کرد ٍ نن سعی کردم دیگٌ نگايش نکنو خال
 :گفت

ٌ ی آیندى ست - ٌ يای زیر شیش سالن کٌ ندرسٌ ندارن. گهَنو يفت دٍ رٍز اٍل . يهٌ بچ
 .صبحٌ ٍ دٍ رٍز آخر يفتٌ عصر کٌ بازدید کنندى يا بیشتر بشن

ٌ نریو يو عجب ایدى ای خرج کردى يا - آخٌ کی نیاد ٍاسٌ دیدن نقاشی ! خدایی خال
ٌ يایی تَ این سن ٍ سال ٍ تازى بخَاد کهک يو بکنٌ  !بچ
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 .کیَان کٌ انگاری ٍل کِن دقیق شدن تَ احَاالت نن شدى بَد، رٍی نبل لو داد

خَايِر نن خَدت رٍ . خب تَ رٍ ٍاسٌ يهین نی خَان کٌ بًشَن نقاشی یاد بدی -
 .دست کو گرفتی

 !لبخندی بٌ رٍش زدم، يهین طَر رٍ بٌ تارایی کٌ سعی نی کرد چشو تَ چشو نشیو

 .ٍلی گهَن نکنو جَاب بدى -

ٌ يا کهی از نحیط خیریٌ دٍر نیشن ٍ باز براشَن یٌ . عیب ندارى نادر - نًو اینٌ بچ
ٌ ای کٌ زیر . تنَعٌ راستی آقای حهیدی گفت اگٌ برات سخت نیست اٍن يو دى پسر بچ

 .نظارتش يستن رٍ بیارى

 .کیَان سَت بلند باالیی زد

 .خَايرم رٍ نی خَان بٌ بیگاری بگیرن! بفرنایید کالس نقاشی نفتکیٌ دیگٌ -

 .خالٌ چشو غرى ای بٌ کیَان رفت

 .ٍا نادر جَاب دارى -

 .نشکلی نیست خالٌ جَن، بگین بیارنشَن -

پس پاشو یٌ زنگ بٌ نریو خانَم بزنو، گفت اگٌ قبَل کردی فردا نیاد دنبالت ير چی  -
 .الزنٌ برین بخرین

 .صَرتو بٌ يو پیچید

ٌ نریو آخٌ؟ -  نهیشٌ با يو بریو؟! با خال

ٌ  ی يال نی نشست گفت  :خالٌ يهَن طَر کٌ بلند نی شد ٍ رٍی صندلی نیز تلفِن گَش
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حاال فردا رٍ برٍ، اگٌ دیگٌ چیزی الزم داشتی . نریو خانَنٌ دیگٌ! گفتو بًش، ٍلی خب -
 .با يو نیریو خرید

 .فقط خدا کنٌ از پسش بربیام. باشٌ -

 .بٌ خَدت شک نکن. حتها نی تَنی -

باالخرى تارا بٌ حرف اٍند ٍ نن رٍ بٌ نگايش یک بار پلک زدم تا با این نگايی کٌ رد ٍ 
ٌ ی فردا رٍ دریابو. بدل شد، تهام عصر پشت پلک يانَن جا بهَنٌ  !فعال باید غص

*** 

 .يرچی الزنٌ انتخاب کن -

ٌ نریو ٍ عادِل سرد ٍ یخ، نعذب بَدم سعی کردم با نفس کشیدِن عطر کاغذِی . کنار خال
نگايو رٍ از رٍی کاغذ کادٍيای . لَازم تحریری؛ کهی برای خَدم حس خَب بخرم

ٌ يای فلزی ٍ . فانتزی ٍ عرٍسکی برداشتو ٍ بٌ ٍیترین پر از ندادرنگی نگاى کردم جعب
نقَاییشَن بٌ قدری رنگ يای شاد داشت کٌ آدم رٍ ٍاسٌ نقاشی کشیدن ٍسَسٌ 

 .نی کرد

ٌ يا چند نفرن؟ -  بچ

ٌ نریو با نگايش اشارى ای بٌ عادل زد ٍ اٍن يو با بی خیالی نزدیک تر اٍند خدایا . خال
 .خَدت بٌ دادم برس

 . تا بشن30 یا 25گهَن کنو  -

ٌ ی ندادرنگی بگیریو؟ - ٌ شَن جعب  الزنٌ ٍاسٌ يه
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ٌ يای دٍازدى تایی انتخاب کن برای اینکٌ يو بًشَن يدیٌ بدیو، يو باياشَن  - آرى جعب
ٌ يا سر شکل ٍ . نقاشی بکشن فقط يهٌ رٍ نحل يو انتخاب کن؛ چَن نهکنٌ بچ

 .طرحش دعَاشَن بشٌ

 .باشٌ حتها -

ٌ يای قرنزی کٌ رٍش طرح فانتزی داشت اشارى کردم طرحش یٌ خرس . با دست بٌ جعب
ٌ ی چهن ٍ  کَچیک در حال کشیدن بادبادک با ندادرنگی ياش بَد؛ با کلی طرح کَدکان

 .گل کٌ دٍرتا دٍر جعبٌ چاپ شدى بَد

 :رٍ بٌ فرٍشندى ی نیانسال گفتو

 نهکنٌ اٍن ندادرنگی رٍ از نزدیک ببینو؟ -

ٌ ی دٍم جعبٌ رٍ جلَی نن گذاشت  .فرٍشندى دست بلند کرد ٍ از قفس

 بٌ نظرت اٍن بًتر نیست؟ -

خطاب شدنو از سهت عادل دیگٌ داشت کفریو نی کرد ٍ این بشر انگاری فقط قبالً ٍ "تَ"
ٌ ای کٌ اشارى نی زد نگاى . جلَی بقیٌ احترام سرش نی شد خیلی خشک ٍ رسهی بٌ جعب

ٌ ای سادى کٌ فقط چند تا ندادرنگی رٍش چاپ شدى بَد. کردم  .یٌ جعبٌ سَرن

ٌ يا قشنگ ترى. خیلی سادى ست - يو طرح جالبی دارى، يو رنگ . بٌ نظرم این ٍاسٌ بچ
 .نقَا شاد انتخاب شدى

ٌ ی جلَ رٍم نگاى کرد ٍ نن سعی کردم تهام  با دين کجی خاص خَدش بٌ جعب
 .عصبانیتو رٍ تَی دستو نشت کنو

ٌ نریو بٌ نظر شها کدٍنش؟ -  خال



 

www.lovelyboy.blog.ir 

446 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

 :خالٌ سری تکَن داد ٍ بی تفاٍت گفت

ٌ يا يهَن رٍز اٍل نٌ نقَایی سالو نی ذارن نٌ . بٌ نظرم فرقی نهی کنٌ - نطهئن باش بچ
 .نهی خَاد ٍاسٌ این چیزيا زیاد نظر بٌ خرج بدی. یٌ ندادرنگی

ٌ نریو اگٌ قرار بَد ٍاسٌ يهین عادِل . ناخَن يام کهی بیشتر کف دستو فرٍ رفت خال
ٌ اش يو خرید کنٌ، يهین نظر رٍ نی داد؟  !نازدردٍن

 .باشٌ؛ ٍلی اگٌ اشکال ندارى از يهین ندادرنگی برداریو -

 .آقا لطف کنین از يهین سی دٍنٌ بًو بدین -

ٌ نریو، لبخند پیرٍزی رٍ لبو نشَند عادل یک قدم بًو . نَافقت بی چَن ٍ چرای خال
 .بٌ ٍیترین نیهٌ کٌ پر از پاکن ٍ سرکن يای رنگی بَد، تکیٌ داد. نزدیک تر شد

 .نن از حاال نیگو پسريا نهی پسندنشَن. دخترٍنٌ بَدن -

 .حرفش رٍ نشنیدى گرفتو ٍ نحال داشتو بٌ انتخاب کردن دفتر نقاشی نی رسیدم

 !اگٌ کیَان يو بَد نظرش رٍ ندید نی گرفتی؟ -

ٌ اش باعخ شد با یک اخو غلیظ بٌ سهتش برگردم ٍ اٍن چٌ نی دٍنست  لحن پر از طعن
کیَان نگايش بٌ بی شرنِی نگاى اٍن نیست کٌ از ٍقتی سَار ناشینش شدم از آینٌ بغل 

 .نگايی کٌ ينَز يو از تصَرش نَر نَرم نی شد. داشت نن رٍ نی پایید

 نتَجٌ نهیشو؟ -

انگار تَی ذين اٍن زیاد . پَزخندی تحَیلو داد ٍ نن باید حداقل از کیَان دفاع نی کردم
 .آدم جالبی بٌ نظر نهی رسید

 دفتر نقاشی رٍ انتخاب کردی؟ -
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ٌ ی  ٌ نریو بعد از نطهئن شدن از تعداد جعب ديِن بازم برای جَاب دادن بستٌ شد ٍ خال
 .ندادرنگی يا باز نزدیک اٍندى بَد

 .نانان نن نیرم تَی ناشین، زٍد بیاین -

نن يو بدٍن نگاى کردن بٌ اٍن . عادل این رٍ گفت ٍ با یٌ نیشخند از نغازى بیرٍن رفت
 .يهٌ جلد عرٍسکی، انگشت اشارى ام رٍ يهَن طَری دراز کردم

 .فکر کنو اٍن خَب باشٌ -

ٌ نریو يو کٌ نی خَاست زیاد سخت نگیرى بی چَن ٍ چرا انتخاب کرد ٍ گفت  :خال

 .لطف کنید از این يو سی تا بیارین -

ٌ نریو؟ -  خال

 .بلٌ -

يهیشٌ يستن کسایی کٌ نی ترسن ! يیچ ٍقت. جَابش يیچ ٍقت جانو نبَد
ٌ شَن با  ٌ ش نرز تعیین نی کنن کٌ نبادا نًر ٍ عاطف نحبتشَن از حد خارج بشٌ ٍ ٍاس

ٌ يا تٌ بکشٌ  !خرج شدن ٍاسٌ غریب

ٌ يا  - نهکنٌ از این سطل يای خهیر بازی يو بگیریو؟ نی خَام اٍن بین کهی يو بچ
 .باياش سرگرم بشن ٍ نقاشی دلشَن رٍ نزنٌ

ٌ ی تفکر کهی صَرتش رٍ جهع کرد  .بٌ نشَن

ٌ اش کهی باال نیرى؛ ٍلی خب عیب ندارى - آقا لطفا چند بستٌ خهیر بازی يو . يزین
 .برانَن بیارین

 .لبخندی زدم ٍ حاال نی شد گفت يفتٌ آیندى خَش نی گذرى
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ٌ نریو نایلَن يا رٍ رٍی صندلی عقب گذاشتیو ٍ نن کنارشَن  با کهک کردن بٌ خال
خدا رٍ شکر کردم انگشت اشارى ام . طرح جلد دفتريا یٌ تَت فرنگی عینکی بَد. نشستو

 .دفتر زشتی رٍ نشَنٌ نرفتٌ

 زيراخانَم برات کانل گفتٌ باید چی کار کنی؟ -

ٌ نریو از صندلی جلَ کهی سهت عقب چرخیدى بَد  .خال

ٌ يا باید نقاشی کار کنو ٍ خب نسئَلیتشَن با ننٌ. بلٌ -  .بًو گفتن کٌ با بچ

شیطَنی کردن حتها تشر بزن، بذار بفًهن کٌ باید . حَاست خَب بًشَن باشٌ. آرى_
 .ازت حساب ببرن

نگٌ فقط تشر زدن نی تَنست آدم رٍ نًو جلَى بدى؟ چرا ! نگٌ نن دلو نی اٍند؟
ٌ يا نهکنٌ سَاستفادى  ٌ نریو فکر نی کرد کهی انعطاف ٍ نًربَنی ٍاسٌ این جَر بچ خال

ٌ نریو طبق اخالق يای خَدش، جَاب ! رٍ دنبالش داشتٌ باشٌ؟ سکَت کردم کٌ خال
 .نحبت حسابش کنٌ

راستی خَاستو بگو کٌ اگٌ این نهایشگاى خَب برگزار بشٌ، نی تَنو با آقای کیان نًر  -
ٌ يا، تَی آنَزشگاى  صحبت کنو کٌ تَ بٌ عنَان یکی از نربی يای نقاشی برای بچ

 .باز برات یک درآندى ٍ از سربار بَدن بًترى. نخصَصشَن استخدام بشی

 .بی اختیار لبخند تلخی رٍ لبو ترکید ٍ زير بَدنش رٍ فقط خَدم نی دٍنستو

 .نهنَنو لطف نی کنین -

ٌ زيرا بهَنی؟ نی دٍنی کٌ در اصل باید برگردی - ٌ ی خال  !ينَز نی خَای خَن

ٌ زيرا رٍ نذاشتن با نا بیاد ٌ نریو . حاال تازى داشتو نی فًهیدم چرا خال نهی دٍنو چرا خال
سر بٌ . اصرار داشت ير چند ٍقت یٌ بار تشنِج از دست دادن خانَادى ام رٍ بٌ دلو بندازى
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گستاخی بٌ حساب نیاد ٍ ٍای بٌ " آرى نی خَام بهَنو"زیر شدم ٍ نی دٍنستو اگٌ بگو 
ٌ نریو بیفتٌ سِر لج  !رٍزی کٌ این خال

فقط گفتو بدٍنی یک ٍقت تَقعاتت باال نرى؛ چَن . نن نشکلی با نَندنت ندارم -
ٌ تَن تَی خیریٌ انکانات فرايو نی کنو، زيرا خانَم نهی تَنٌ  .اٍن قدری کٌ نن ٍاس

ٌ ی اٍن کهک ياش  ٌ نریو نی دٍنست ننت گذاشتنش؛ يه سکَتو جَاب داد ٍ کاش خال
ٌ زيرا نی تَنٌ جای يهٌ چی رٍ پر کنٌ ٍ ! بٌ نا رٍ زایل نی کنٌ کاش نی فًهید نحبت خال

ٌ ام کنٌ برای برگشتن  !این طَری نهی تَنٌ ٍسَس

 .چشو -

ٌ تر از خفٌ نی شد کاش حداقل . يهین یک کلهٌ رٍ گفتو ٍ فضای ناشین داشت خف
ٌ اش رٍ بٌ  ٌ ام ٍ پَلًای داشت خالٌ نریو نن رٍ تَ تنًایی سرکَب نی کرد ٍ خاندان نداشت

نٌ تَ ناشین، جلَی پسرش با اٍن غرٍری کٌ حاال بیشتر تَ نگايش . رخو نی کشید
! خزیدى بَد ٍ فکر نی کرد چَن زیِر دین نادرشو ير طَر بخَاد نی تَنٌ براندازم کنٌ

 !خدایا تفاٍت آدم يات چیزی بین زنین تا آسهَنٌ

يهزنان با تَقف ناشیِن آخرین سیستو عادل جلَی خیریٌ، ناشین کیَان يو ایستاد ٍ 
ٌ اش رٍ دیدم کٌ بعِد یٌ شب زندى داری تَ بیهارستان،  ٌ ی کنارم صَرت خست نن از شیش

ٌ زيرا ٌ قدر یًَیی ! اٍندى بَد دنبال خال ٌ يام برگردٍند ٍ چ حس کردم کسی نفس رٍ بٌ ری
 .دلو براش تنگ شد

ٌ نریو نن يو یٌ نایلَن پر از خرید رٍ بٌ دست گرفتو ٍ نزدیک کیَانی  با پیادى شدن خال
 .رفتو کٌ پیادى شدى بَد ٍ با دیدنو لبخندی زد

 !سالم عرض شد، خرید کردین؟! بٌ بٌ بانَ -
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جای این کٌ بخَام خَش رٍ باشو، بی يَا بغض کردم ٍ جای جَاب سالنش تَی دلو 
ٌ زيرا يو نانانو؛ حتی اگٌ تهام دفتريای جبت احَال "گفتو  کیَان داداش خَدنٌ، خال

 ".دنیا جهع بشن ٍ بخَان خالفش رٍ جابت کنن

ٌ ای کرد تا اعالم حضَر کنٌ ٍ بگٌ ٍقتی اٍن يست کیَان باید اٍل بٌ  ٌ نریو تک سرف خال
 .اٍن ادای احترام کنٌ

 خَبید؟. سالم نریو خانَم -

صدای کیَان جدی شد ٍ نن اگٌ چند لحظٌ دیگٌ اٍن جا نی نَندم اشکو سرازیر 
يیس، تَ تنًا "یٌ آغَش کٌ بگٌ . دلو یٌ جای انن نی خَاست برای گریٌ. نی شد
برای يهین قدم تند کردم ٍ ٍارد خیریٌ شدم ٍ نًو نبَد چندین اخطار قرارى ". نیستی

ٌ ی اعهالو بخَرى ٌ يای دنیا بعِد . پای کارنان ٌ ی بچ اٍن لحظٌ بچٌ شدى بَدم ٍ نحل يه
ٌ يایی کٌ زخو زبَن بَدن، دلو نادر نی خَاست ٌ زيرا نی خَاست! تنبی نهی ذاشتو ! خال

ٌ نریو اٍن چیزی کٌ تَی سرشٌ رٍ تَی احساساتو جبت کنٌ، درست نحل اٍایل  خال
ٌ زيرا ٍ کیَان چند ناى دٍر  ٌ اش کٌ نن رٍ از خال ازدٍاجو ٍ نصایح بٌ ظاير خیرخَايان

ٌ زيرا خَدم رٍ تَی آغَشش جا کردم. نگٌ داشتٌ بَد ٌ ی دنیا بگن . با دیدن خال بذار يه
 !ٍ نن يو شاید دلو کهی لَس شدن نی خَاست، چرا کٌ نٌ؟! لَسو

*** 

ٌ يایی کٌ کشیدى بَدیو، آٍیزٍن کردم . اٍلین نقاشی رٍ با یٌ گیرى خرسی بٌ اٍن ریس
 .اٍلین نقاشی نهایشگاى با این ننظرى افتتاح شد

 .بٌ بٌ، ببین دختر خَبهَن چی کشیدى، آفرین عزیزم -
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خَرشیدش طالیی رنگ بَد ٍ . کیهیا بٌ نقاشِی طبیعتش نگاى غرٍر آفرینی کرد
ٌ ی . چهن ياش پِر گل يای رنگی رنگی گَسفنديای تَی نقاشیش دٍر یٌ چَپان با قیاف

 .بانزى جهع شدى بَدن

ٌ خاطرى؟ -  حاال چی بکشو خال

ٌ يا بَد تکیٌ  چند قدم عقب عقب اٍندم ٍ بٌ نیز پالستیکی بنفش کٌ نخصَص بچ
ٌ ی کَچیک پشت . ساعت نچی با بند يای نشکی رٍ رٍی دستو چرخَندم. کردم عقرب

ٌ ی بزرگ قایو شدى بَد ٍ ير دٍشَن دٍازدى رٍ نشَنٌ رفتٌ بَدن  .عقرب

برای فردا یٌ طرح جدید رٍی تختٌ نی کشو، شهايا . ٍاسٌ انرٍز دیگٌ کافیٌ عزیزم -
 يهَن رٍ بکشین، باشٌ؟

کهی دنغ شد ٍ حتها انرٍز، نحل نن بًش خَش گذشتٌ بَد کٌ از تهَم شدنش دلخَر 
 .بٌ نظر نی رسید

 .باشٌ -

 .دستی بٌ سرش کشیدم ٍ کهی رٍسری ساتن براق بنفشش رٍ نرتب کردیو

 .حاال برٍ نحل بقیٌ ندادرنگی يات رٍ جهع کن. آفرین خانَنو -

 .سری تکَن داد ٍ رفت

ٌ يا آنادى ان؟ -  خانَم، بچ

 !ٍارد کانکس شدى بَد ٍ چٌ آن تایو. نگايی بٌ آقای شریفی انداختو

 .بلٌ دارن ٍسایلشَن رٍ جهع نی کنن، االن تهَم نیشٌ. سالم -

 .باشٌ خانَم، نن بیرٍنو -
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آقای شریفی رانندى ی پیری بَد کٌ زیادی بی حَصلٌ بَد؛ ٍلی خب چَن خالٌ نریو بًش 
ٌ يا شدى بَد ٍ البتٌ پسرش رانندى  اعتهاد داشت، رانندى سرٍیس این چند رٍز بچ

 .سرٍیس پسر کَچَلَيا بَد

ٌ يا تهَم شد؟ ٍسایلتَن رٍ جهع کردین؟ -  بچ

پسر کَچَلَی تپلی کٌ اسهش پَریا بَد ٍ زیادی با اٍن لپ يای آٍیزٍنش تَ دل برٍ، 
 :جای يهٌ گفت

 .بعلٌ -

ٌ شَن رٍ دٍست داشتو، زدم  .لبخندی رٍ بٌ جهعیتی کٌ يه

 .خب پس پیش بٌ سَی ناشین -

ٌ شَن رٍ سَار سرٍیس کردم ٍ آقای  يهٌ پشت سرم رٍٍنٌ شدن ٍ نن با احتیاط يه
شریفی يو کٌ صبر نداشت، پس از پر شدن صندلی يا حرکت کرد ٍ نن فقط تَنستو با 
ٌ ی نینی بـ ـَسـ خداحافظی کنو، در حالی کٌ با یٌ  ٌ يا از پشت شیش حرکت دستو با بچ

 :حس خَب بلند نی گفتو

 .فردا نی بینهتَن -

ٌ يو ریختٌ رٍ دٍبارى پشت نیزيای رنگی رنگی برگردٍندم با تختٌ پاک کن، . صندلی يای ب
ٌ ی سفیدی کٌ نختص ناژیک بَد رٍ پاک کردم يهٌ چیز نرتب شد ٍ نن باٍرم . تخت

نهی شد انرٍز درست نحل یک نعلو تَنستٌ بَدم، درعین نًربَنی نظو رٍ يو بین 
ٌ يا نگٌ دارم از کانکس بیرٍن اٍندم ٍ درش رٍ با کلیدی کٌ بًو سپردى بَدن قفل . بچ

ٌ يا بَد. کردم ٌ ی حیاط یکی از نَسسات اصلِی خیری . کانکس نخصَص نا، تَ نحَط
نی شد گفت این کانکس فقط بٌ خاطر نا بر پا شدى بَد؛ چَن با ساختهَن يایی کٌ 
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نگايی بٌ آسهَنی کٌ حاال سقِف سرم . اطرافش رٍ احاطٌ کردى بَدن، زیادی فرق داشت
سَز سرد زنستَنی داشت؛ تَی آخرین نايی . يَا ابری بَد ٍ دلگیر. شدى بَد، انداختو

از سرنا کهی تَی خَدم جهع شدم ٍ کاش . کٌ حقش بَد زیادی خَدنهایی نی کرد
نخالفت نهی کردم کیَان دنبالو بیاد؛ چَن از این جا تا خیابَن اصلی فاصلٌ زیادی بَد ٍ 

 .نن انرٍز حس نَش سرنایی رٍ داشتو

با صدای تک بَق ناشین، اٍل . کهی قدم يام رٍ تند کردم تا بلکٌ با تحرک بدنو گرم بشٌ
ٌ ی خلَت، اطرافو  خَدم رٍ بی خیال گرفتو؛ انا با تکرا ر ٍ چند بَق پیاپی ٍ نگاى بٌ کَچ
رٍ نگاى کردم ٍ با دیدن ناشین کیَان درست اٍن طرف کَچٌ ٍ کهی باالتر، گل از گلو 

ٌ يای ناشینش بخار گرفتٌ بَد ٍ نعلَم بَد خیلی ننتظرم شدى. شکفت با ذٍق . شیش
با باز کردن در جلَ سریع خَدم ٍ رٍی . عرض کَچٌ رٍ رد کردم ٍ ناشین رٍ دٍر زدم

 .صندلی پرت کردم

 ...خدا خیرت بدى کیَان نن -

ٌ ی ناقص رٍ زدم  .با دیدن رانندى ی ناشین نیشٌ گفت سکت

 در ناشین رٍ نهی بندی؟ -

 .نکنٌ بٌ خاطر سرنا چشو يام اشتباى دیدى. کهی فکر کردم

 !ببخشید نن فکر کردم کیَانٌ... نن -

اٍندم پیادى بشو کٌ آستینو کشیدى شد ٍ سیاٍش کهی خو شد ٍ نن بٌ خاطر این کٌ 
عطر . بًش برخَرد نکنو نجبَر شدم صاف بشینو ٍ اٍن جای نن در ناشین رٍ بست

 .شیرینش تَی صَرتو پخش شد ٍ با گرنی ناشین داشت یخ تنو باز نی شد

 .خَدش رٍ رٍی صندلی رانندى نرتب کرد ٍ استارت زد
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ٌ ی خَاير برادری -  !بٌ این نیگن تَطئ

پس نن ٍاقعا اشتباى ندیدى بَدم ٍ لحن جدِی سیاٍش نی گفت این آشیٌ کٌ تارا برام 
 !ٍلی ٍاقعا باید باٍرم نی شد؟! پختٌ

 .زیاد راضی نبَد، نن خیلی باياش حرف زدم -

 .باالخرى کهی سرم رٍ سهتش چرخَندم

 .نن باید حرف بزنو، درکو کرد. تارا رٍ نیگو -

 ٍ این یعنی حتها نن يو باید گَش بدم؟ -

ٌ ای خَرد  .از لحن سرد ٍ خشکو یک

 .نهنَن نیشو اگٌ گَش کنی! نٌ خب -

آرانش تَی صحبت کردنش باعخ شد کهی راحت تر رٍی صندلی بشینو ٍ شال دٍر 
 .گردنو رٍ باز کنو

 خب کجا برم حرف بزنیو؟ -

 .نهنَن نیشو يهین طَر کٌ زحهت نی کشید ٍ نیرید سهت خَنٌ حرف ياتَن رٍ بزنید -

 !يیچ رقهٌ کَتاى نهیای انگار -

ٌ ام حبس شدى بَد رٍ بیرٍن  این رٍ زیر لبی گفت ٍ نن نفس سنگینی کٌ تَی سین
 .کهی بٌ ناشین سرعت داد ٍ دٍ تا دستش دٍر فرنَن قالب شد.دادم

 .باشٌ، يهین طَری حرف نی زنیو -

 .کهی سکَت برقرار شد ٍ نن يو يیچ حرفی نبنی بر شکستن سکَتش نزدم
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تارا گفت از گذشتٌ کهی برات گفتٌ ٍ نن بازش ! آرى؛ انا بَدم... نن عاشق بَدم -
نهیگو سِر جٍَنی ٍ خانی بنا رٍ گذاشتو بٌ ناسازگاری ٍ حرف بابام باٍرم نشد . نهی کنو

نصیحتش نشد آٍیزى ی گَشو کٌ اٍل چشو باز کنو ٍ . کٌ گفت تب تند زٍد عرق نی کنٌ
 .عشقی کٌ بین نن ٍ حدیخ بَد! زندگی یک ٍاقعیتٌ جدای از عاشقی

ٌ ام دردش گرفت ٍ برنگشتو نگايش کنو، ير چند حس کردم نیو  قلبو جایی بین سین
 .نگايش رٍ بٌ نن چرخید

 .آقاسیاٍش نن ربط این حرف يا رٍ با خَدم نهی فًهو اٍن يو االن -

 .خاطرى لطفا بذار حرف بزنو -

نٌ نهی خَاستو حرف بزنٌ، این حرف يا رٍ باید قبال نی گفت، نٌ حاالیی کٌ بٌ يو ربطی 
 .پیدا نهی کردیو

 ...انا -

 !لطفا بانَ -

 .دست يام بی اختیار نشت شد ٍ اٍن ادانٌ داد

با این کٌ خیلی . بعِد حدیخ ٍاقعیت اینٌ کٌ اصال نًو نبَد کی قرارى ٍارد زندگیو بشٌ -
چٌ جَری بگو، حتی . تعریف تَ رٍ از کیَان شنیدى بَدم؛ انا برای دیدنت کنجکاٍ نبَدم

ببخش . فقط قصدم این بَد زندگی کنو، يهین ٍ بس. رٍز عرٍسیهَن يو خنحی بَدم
ٌ ی حرف يام  خاطرى نهی خَام با گفتن این حرف يا ناراحتت کنو؛ ٍلی دلو نی خَاد يه

 .رنگ حقیقت داشتٌ باشن کٌ باٍرشَن کنی

نن ناراحت نهیشو آقا سیاٍش، شها دارید از حقیقتی نیگید کٌ نن خیلی ٍقت پیش  -
 نهی دٍنو از این نبش قبر قرارى بٌ چی برسید؟! درکش کردى بَدم ٍ البتٌ فرانَش
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 .حس کردم جای نن خَدش دلخَر شد ٍ نگايش رنگ ناراحتی گرفت

 .نی خَام بٌ خَدم برسو، صبر داشتٌ باش -

ٌ يا  کنار خیابَن پا رٍی ترنز کَبید ٍ نن کنجکاٍ بٌ بیرٍن نگاى کردم؛ انا از بخار شیش
 .فقط این رٍ نی دٍنستو کٌ ينَز بٌ خَنٌ نرسیدیو. چیزی نعلَم نبَد

 .االن برنی گردم -

. کالفٌ بَدم ٍ استرس داشتو. سیاٍش پیادى شد ٍ نن نفس بلندم رٍ بیرٍن دادم
 !حرف يای سیاٍش دلشَرى تَی دلو نی کاشت ٍ انگاری این رشتٌ ينَز سر دراز داشت

ٌ ی بخار گرفتٌ دٍ نقطٌ کشیدم ٍ یٌ ننحنی طرح لبخند نقاشی . با انگشتو رٍ شیش
يهیشٌ حال دلو رٍ خَب نی کرد چٌ برسٌ رٍی دل شیشٌ ٍ بدٍن ٍاسطٌ، فقط با خَد 

 .انگشت يام

ٌ ای رٍ خط خطی کردم ٍ کهی از ننظرى بیرٍن بٌ چشو  در ناشین کٌ باز شد لبخند شیش
عطر گرم شکالت ناشین رٍ پر کرد ٍ نن بٌ لیَان يای کاغذی جلَی فرنَن نگاى . اٍند
ٌ ی نقَایی سفید کٌ حکو سینی . کردم سیاٍش بعِد نشستن ٍ بستن کهربندش، جعب

 .داشت برای لیَان يا رٍ جلَم گرفت

 نیشٌ نگًشَن داری؟ -

نهی دٍنو چرا لطافتش تَی صحبت کردن، عَض خَش نشستن بٌ دلو، بدتر حالو رٍ 
انگار ينَز کهی از رسَب اٍن ! غریب نی کرد ٍ دلو کهی سرنا بٌ لحنو نی داد برای تالفی

 .جعبٌ رٍ از دستش گرفتو. رسَبی از جنس بی اعتهادی. رٍزيا تَی قلبو جا نَندى بَد

 .بلٌ حتها -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

457 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

استارت زد ٍ ناشین . ٍقتی دید سر نن باال نهیاد ٍاسٌ الاقل یٌ نیو نگاى، سر چرخَند
 .رٍشن شد

 .گفتو برای تَ شکالتش رٍ بیشتر کنٌ -

 .لطف کردین؛ انا ٍاقعا احتیاجی نبَد -

 .دیدم فشار دستش دٍر فرنَن بیشتر شد

ينَز از یادم نرفتٌ ٍقتی برگشتو خَنٌ دیدم یٌ لیَان شیر شکالت نصفٌ رٍی اپن ! بَد -
 ...نَندى ٍ نن

 االن نشکل فقط يهَن لیَان شیر شکالتٌ کٌ ير بار با دیدنو قصد جبرانش رٍ دارین؟ -

 .نشتش رٍی فرنَن کَبیدى شد ٍ نن از ترس تکَنی خَردم

 .نیشٌ این قدر تلخ نباشی -

ٌ رٍم  .قلبو رٍی يزار نی زد، نگايو رٍ صاف کردم رٍ بٌ شیشٌ رٍب

 .نن تلخ نیستو -

ٌ قدر عَض شدی! يستی خاطرى -  .چ

... نن عَض نشدم آقاسیاٍش، فقط نسیر زندگیو عَض شدى ٍ نسبت آدم يای اطرافو -
 .يهین

کالفٌ ير دٍ دستش رٍ بٌ صَرتش کشید ٍ بعد کف دست ياش رٍ صاف گذاشت رٍی 
 .فرنَن

 .شاید نن عَض شدم... آرى خب، درست نیگی -
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این رفتار بعِد این يهٌ ... این کاريا. چَن ٍاقعا درکتَن نهی کنو! شاید... نهی دٍنو -
ٌ ای بٌ ترحو دٍبارى ندارم آقاسیاٍش ٌ ای يو نیستو . ندت برای چیٌ؟ نن عالق . کین

نبَدم ٍ فکر کنو يهَن رٍزيا جابت کردم کٌ حاال نخَاید نحال دنبال عذرخَايی باشید کٌ 
 .يی قصد حرف زدن ٍ تَضیح دادن دارید

 .یعنی تهانی رفتار نن فقط يهین برداشت يا رٍ بٌ ذينت نی رسَنٌ -

 .کهی نکخ کردم ٍ خیلی آرٍم زنزنٌ کردم

 !بلٌ -

 !خیلی سخت شد... پس سخت شد -

 .باالخرى سر چرخَندم ٍ پرسشی نگايش کردم

 .جابت کردن خَدم -

ٌ ای حس کردم قلبو سرجاش نیست ٍ نگاى سیاٍش کهی غیر قابل درک بَد برای . جانی
 .فرار از نگايش یک لیَان رٍ از تَی جعبٌ بیرٍن کشیدم ٍ جلَی سیاٍش گرفتو

 .بفرنایید -

ٌ ای  برای گرفتنش دست جلَ آٍرد ٍ چَن حَاسش رٍ دادى بَد بٌ رانندگیش جانی
دستش بٌ اشتباى رٍی انگشت يام نشست ٍ نن دلو نی خَاست لیَان کاغذی رٍ ريا 

 .کنو

نن يو دٍ تا دستو رٍ دٍر . این بار کهی چرخید ٍ بعد دستش دٍر لیَان قاب گرفتٌ شد
ٌ يای بخاری رٍ . لیَان خَدم حلقٌ کردم ٍ بٌ بخار شکالتی لیَان نگاى کردم دریچ

ٌ اش رٍ باال برد ٍ نطهئنا سردی دستو رٍ لهس کردى بَد . چرخَند سهت نن ٍ کهی درج
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دلیلی برای تشکر ندیدم؛ چَن سرنای ٍجَدم با بخاری گرم نهی شد، نن از جایی تَ 
ٌ ی قلبو داشتو یخ نی زدم  .ریش

لیَان رٍ بٌ لبو نزدیک کردم ٍ طعو تلخ انا گرم شکالت بی خَدی رٍ لبو لبخند نشَند ٍ 
 .نهی دٍنو چرا حس کردم سیاٍشو لبخند زد ٍ نطهئنا ير جانیٌ زیِر ذرى بین نگايش بَدم

بعِد ازدٍاجهَن يهٌ چی خَب بَد، نهی خَام درٍغ بگو، داشتو بٌ نفًَم زندگی  -
 ...نشترک نی رسیدم؛ انا یٌ رٍز

ينَز قصد داشت حرف ياش رٍ ادانٌ بدى ٍ نن با کهی چرخَندن نگايو بٌ طرفش، 
 .نشَن دادم کٌ گَش نیدم

خیلی نعهَلی بَدیو، با يو . اٍندى بَد نن رٍ ببینٌ. حدیخ اٍند بیهارستان -
ٌ رٍی اٍن یکی نیاٍرد تا این کٌ قبِل  احَالپرسی کردیو ٍ يیچ کدٍم نَن گذشتٌ رٍ ب

رفتنش بًو گفت از دیدنو خَشحال شدى، گفت از شَيرش طالق گرفتٌ ٍ حال ٍ رٍز 
 .اجازى خَاست بٌ عنَان یک دٍست قدیهی گايی دیدنو بیاد. درستی ندارى

کهی دیگٌ از شیرشکالتو رٍ خَردم ٍ درٍغ بَد اگٌ نی گفتو حرف ياش دلو رٍ بًو 
 !نهی پیچَنٌ

. گذشتٌ برای نن زندى نی شد.کو کو این دیداريا زیاد شد ٍ این بزرگترین اشتباى بَد -
ٌ الی حرف ياش گفتٌ بَد برای از دست دادن نن پشیهَنٌ نن بٌ . حدیخ چندین بار الب

 رٍی خَدم نیاٍردم؛ ٍلی یک بار از نن پرسید نن تَ رٍ دٍستت دارم؟

ٌ ام چسبید؛  ٌ ی سین ٌ ام بٌ قفس سرم با این حرف سیاٍش اٍن قدری پایین افتاد کٌ چَن
 .نفس بلندی کشید ٍ بعد ادانٌ داد. چَن با نکخ کردنش برگشت ٍ نگايو کرد
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جَابی ٍاسٌ حدیخ نداشتو ٍ این شد کٌ نن باز بٌ قَل . نن اٍن نَقع سکَت کردم -
! تارا فیَلو یاد يندستَن کرد؛ انا زندگی نشترک شَخی نبَد کٌ بٌ تَ راحت بگو برٍ

نهی شد بًت بگو نن عاشق بَدم ٍ حاال پشیهَنو از این کٌ خَاستو سِر لج ٍ لجبازی 
نی دٍنی نن . فقط یٌ زندگی نشترک داشتٌ باشو چَن داشتٌ از سن ازدٍاجو نی گذشتٌ

ٌ ی خَاير برادرياِی بعد خَدم رٍ سرٍسانَن دادم تا با عشق  يهَنی بَدم کٌ يه
ازدٍاج کنو ٍ نی گفتو باالخرى بابا ٍ نانانو راضی نیشن؛ ٍلی ٍقتی حدیخ پا پس 

ٍاسٌ . کشیدى بَد فقط نی خَاستو زندگی کنو ٍ حاال پشیهَن بَدم؛ انا سادى نبَد
ٌ ی زندگیهَن بهَنو ٍ تَ خَدت  ٌ ی قص يهین در کهال خَدخَايی خَاستو آدم خَب

. خَاستو يهٌ بگن خَدش رفت ٍ نن از زیر بار عذاب ٍجدان، نسئَلیت خالی کنو. بری
بعد از جداییهَن ! چٌ خَش خیال بَدم کٌ فکر نی کردم نَفق شدم ٍ شاید يو بی غیرت

این بار نن ٍ . نن سرخَش بَدم از شرٍع یک زندگی با عشق. يهٌ چی زٍد اتفاق افتاد
يهٌ چی خَب بَد ٍ نا عاشق . حدیخ بٌ طَر رسهی در حضَر يهٌ بٌ يو نحرم شدیو

 !بَدیو

ٌ ی تَ دستش رٍ تَی  پَزخند تلخی جز جز صَرتش رٍ پر کرد ٍ لیَان شیر شکالت نصف
ٌ ای رٍی پای نن گذاشت ٍ با دیدن لیَان نیهٌ پر نن گفت  :اٍن سینی جعب

 .نحل این کٌ عادتهٌ ير چیزی رٍ کٌ دٍست داری زيرت کنو -

 .دين باز کردم چیزی بگو کٌ کف دستش رٍ باال گرفت ٍ نن دينو بستٌ شد

ٍقتی خستٌ از سرکار برنی گشتو نی رفتو سر ٍقت حدیخ . بدعادتو کردى بَدی خاطرى -
نی گفت خستگیو رٍ باید . تا خستگیو رٍ بخرى کٌ نحل تَ نازکش احَالو باشٌ؛ انا نبَد

ٌ ی حَاسو رٍ بٌ اٍن بدم یٌ رٍز . بذارم پشت در خَنٌ، ٍقتی نیرم پیشش باید يه
نی خَاست خرید کنٌ ٍ نن بٌ خاطر اٍن نرخصی گرفتو يهرايش بشو؛ انا نخَاست با 

نن خَدم . عذرخَايی کرد ٍ رفت. نن باشٌ، قَل بیرٍن رفتن رٍ بٌ دٍستاش دادى بَد
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رٍ دلداری نی دادم ٍ نی گفتو خب خریديای نختص خَدش رٍ دٍست دارى با 
 .دٍست ياش انجام بدى، نن کٌ نباید نحدٍدش کنو

ير دفعٌ کٌ ازش نی خَاستو تا با . انا اٍن کال خرید کردن با نن رٍ دٍست نداشت
ٌ اش رٍ سر نی برم. بًَنٌ بیشتر بیرٍن بریو نن فکر نی کردم با عقد . نی گفت حَصل

چَن تَ باال پایین زندگی، تَی . کردن بٌ يو نزدیک تر نیشیو؛ انا بدتر دٍر شدیو
رٍزنرگی يا داشتو نی شناختهش ٍ اٍن تب تندی کٌ خدابیانرز بابام نی گفت داشت 

تَی ند بَدنش بٌ نظرم افراط نی رسید، تذکر کٌ نی دادم نتًو . فرٍکش نی کرد
اٍن ٍقت يایی کٌ تایهو آزاد بَد، اٍن با دٍست ياش قرار داشت . نی شدم بٌ خساست

ٍ نهی تَنست کنسلش کنٌ چَن زشت بَد ٍ اٍن ٍقت يایی کٌ نن شیفت بیهارستان 
اٍن فندک يدیٌ تَلدی ... نی دٍنی! بَدم پشت تلفن غر نی زد يیچ ٍقت کنارش نیستو

 .بَد کٌ از حدیخ گرفتو

ٌ ست، اٍل تَلد حدیحٌ نن با یک جشن کَچیک . تَلد نن ٍ حدیخ با دٍ شب فاصل
شب تَلدم زنگ زد ٍ خَاست بیرٍن بریو، نن ....غافلگیرش کردم با کلی يدیٌ؛ انا اٍن

تهام شب . يو حس کردم شاید اٍن يو قصِد غافلگیری دارى؛ انا خب اشتباى فکر کردم
نحال ناراحت شد . گذشت ٍ نن با شَخی ازش گلٌ کردم ٍاسٌ تَلدی کٌ یادش رفتٌ بَد

ٌ م یک فندک خرید ٍ گفت عاشق بَی سیگاریٌ کٌ با بَی عطرم  ٍ از یٌ دٍرى گرد ٍاس
پررٍییٌ، نی دٍنو؛ ٍلی نن اٍن لحظٌ دلو برات تنگ شد ٍ تا رٍز بعدش یٌ . قاطی نیشٌ

ٌ ی بی نناسبت خَاست. دٍنٌ سیگار يو نکشیدم  !دلو اٍن شب يدی

ٌ اش رٍ  نن چیزی بٌ اسو فرٍ ریختن قلبو رٍ حس کردم ٍ سیاٍش نفس سنگین سین
 .بیرٍن داد

 !آقا سیاٍش نیشٌ ادانٌ ندین -

 .نٌ نهیشٌ -
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دستو رٍ رٍی بخار پنجرى حرکت . صداش نحکو بَد ٍ تَان نن داشت تحلیل نی رفت
دادم تا کهی با دیدن ننظرى ی بیرٍن تهام تَجًو رٍ خرج حرف يای سیاٍش نکنو ٍ با 

دیدن اسو خیابَنی کٌ ازش عبَر کردیو فًهیدم یک ساعتٌ داریو دٍر خَدنَن 
ٌ زيرا نیریو ٌ ی خال  .نی چرخیو ٍ تازى داریو سهت خَن

شب عرٍسی تارا، نن با حدیحی کٌ بٌ خاطر حضَر تَ بیشتر اطرافو بَد بححو شد،  -
نی گفت ينَز . ازش خَاستو زٍدتر بریو سِر خَنٌ ٍ زندگیهَن انا اٍن نهی خَاست

ٌ داری زٍدى، نی خَاد آزاد باشٌ ٌ ش خَن بًش گفتو اگٌ خیلی آزادی رٍ نی پسندى . ٍاس
گفت اٍن نَقع . چرا اٍن نَقع يایی کٌ ازش صبر خَاستو قبَل نکرد ٍ رفت ازدٍاج کرد

اٍن شب بًو گفت فکر کردی نن . يو اشتباى کردى ٍ بٌ خاطر اصراريای پدرش بَدى
اٍن . ٍاسٌ این کٌ نهی ذاشت نن نال خَدم باشو! ٍاسٌ چی از شَير اٍلو جداشدم؟

شب تازى چشو يام باز شد ٍ بٌ خَدم اٍندم کٌ چرا نن يهَن اٍایل علت جداییش رٍ 
 !نپرسیدم، فقط خَدش رٍ دیدم ٍ بس

چیزی کٌ اٍن . بًش گفتو زندگی نشترک یعنی نا، نٌ تَ تنًا؛ انا قبَل دار نشد کٌ نشد
از یٌ زندگی نشترک نی خَاست فقط یٌ اسو شَير تَ شناسنانٌ بَد کٌ بٌ ٍقتش براش 

عاشق باشٌ ٍ پایٌ کالس گذاشتن يای خالٌ زنکی ٍ بٌ ٍقتش يو سایٌ سر کٌ زیر اٍن 
 .سایٌ ير کار دلش خَاست بکنٌ با تهام بی خیالی

 .سیاٍش نی گفت ٍ نن بٌ اٍن شب فکر نی کردم ٍ سرعت سرسام آٍرش یادم نی اٍند

ٌ ای سراغ يو رٍ نگرفتیو. اٍن شب دعَانَن شد - ٌ ام . چند يفت نن با غرٍر نردٍن
ٌ ش بد يو نشدى بَد بزرگتريا پادرنیَنی کردن تا . ننتظرش بَدم ٍ اٍن انگار زیاد ٍاس

بزرگتريا . باالخرى آشتی کردیو؛ انا راست نیگن آبی کٌ ریختٌ شدى دیگٌ برنهی گردى
تاریخ عرٍسی تعیین کردن تا نحال ختو بخیر بشٌ ٍ نا با سِر خَنٌ ٍ زندگی رفتنهَن 

يیچ کدٍنهَن دیگٌ برای سرٍسانَن گرفتن این زندگی . بیشتر کنار يو باشیو؛ انا نشد
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! نن کنار تَ طعو یٌ زندگی نشترک رٍ چشیدى بَدم ٍ دیگٌ نهی تَنستو. تالش نکردیو
نی دٍنی خاطرى، بعد از جداییهَن اصال این اجازى رٍ بٌ خَدم نهی دادم کٌ بًت فکر 

 ...کنو؛ چَن نًایت بی شرنی بَد ٍ خب کیَان

 .باز يو سکَت ٍ نن ننظَرش رٍ رٍی يَا قاپیدم

با . با اٍن صدای عرٍسکی، با اٍن شَق.حتی ٍقتی ٍاسٌ اٍلین بار تَ خَنٌ تارا دیدنت -
ٌ ی فکرم ٍ افتادى بَدم رٍی نرٍر خاطرات؛ ٍلی باز يو بٌ خَدم  این کٌ باز يو شدی يه
. زیاد این اجازى رٍ نهی دادم کٌ بخَام يو کالنت بشو، ٍقتی نی فًهیدم ازم فرار نی کنی

بًتر يهَنی بَد کٌ . ٍقتی با تهام ٍجَد حس نی کردم جایگاى خَبی تَی ذينت ندارم
ٌ م بَد  .دٍر بهَنو، شاید این طَری نجازات بًتری ٍاس

نن از حرف ياش سر در نهی آٍردم ٍ حس نی کردم بٌ جایی قرار برسیو کٌ نن حتی دلو 
 .نهی خَاست بًش فکر کنو

بٌ خَرد " جان"از اٍن رٍز لعنتی کٌ سعید تَی جهع . نتَنستو... نشد... خاطرى... انا -
نن فًهیدم چیزی فراتر از عشق تَ . اسهت داد ٍ تَ لبخند زدی، حسادت دلو قد کشید

 ...خاطرى نن. دلو جَن گرفتٌ، چیزی بٌ اسو دٍست داشتن

ٌ ای . دست يام نشت شدى بَدن از زٍر عصبانیت نفسو سنگین شدى بَد ٍ نذاشتو جهل
 .کٌ با درنَندگی نی گفت رٍ کانل کنٌ

 .آقاسیاٍش لطفا تهَنش کنید -

 ...نن... نی دٍنو خاطرى، حق بًت نیدم. بذار حرف بزنو -
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چیزی ! غیر قابل باٍرى. شها چی نی دٍنید آقاسیاٍش؟ نعنی حرفتَن رٍ درک نهی کنو -
باز فکر کردید کدٍم نَقعیت نن بٌ درد زندگیتَن ! داریو اصال؟! فراتر از عشق؟

 !کدٍم درد نن ٍاسٌ شها درنَنٌ! نی خَرى؟

 .نفسو داشت گرفتٌ نی شد ٍ سیاٍش پا رٍی ترنز کَبید

 ...چی داری نیگی؟ نن... تَ رٍ جَن سیاٍش آرٍم... آرٍم باش خاطرى -

شها عاشق بَدین، نن تَ زندگیتَن بَدم ٍ باز عاشق بَدین، نن . يیچی دیگٌ نگید -
داشتو تازى نعنی دٍست داشتن رٍ کنار شها یاد نی گرفتو، خجالتو نی شد گايی از 

حاال اٍندین ! احساسات بینهَن ٍ نهی دٍنستو اٍن نَقع ينَز يو شها عاشق بَدین
بًو نیگین چیزی فراتر از عشق؟ فراتر از عشق، دٍست داشتن نن بَد کٌ بعد از 

بعِد این يهٌ . طالقهَن نی دٍنستو بٌ گـ ـناى دارى کشیدى نیشٌ ٍ نن خاکش کردم
ٌ ی آخرتَن رٍ يضو کنو...بعِد این يهٌ درد...ندت ٍاسٌ نن، ٍاسٌ دلو . نهی تَنو جهل

 .سنگینٌ

نگاى زیر افتادى ی سیاٍش با اٍن اخو يای . اشک يام سرازیر شد ٍ باالخرى نفسو باال اٍند
 .سنگینش رٍی صَرتو نشست

 ...فقط گریٌ نکن. نریز این اشک يا رٍ، بٌ يهٌ حرف يات حق نیدم -

 .نشتش جلَی داشبَرد فرٍد اٍند ٍ دل نن بی قرار بَد

حق با تَئٌ، نن ير جَر کٌ بگی ير جَر کٌ بخَای خَدم رٍ جابت نی کنو، فقط این  -
 !ِد لعنتی نیگو گریٌ نکن. فرصت رٍ بًو بدى

ٌ يام برسٌ نجبَر . نهی تَنستو، نهی شد اگٌ نی خَاستو تَ این فضای خفٌ يَایی بٌ ری
 .بَدم دست از حصار کردن اشک يام بردارم تا آزاد جاری بشن
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حق رٍ يو شَت نکنین تَ زنین ننی کٌ بعِد . احتیاج نیست خَدتَن رٍ جابت کنین -
آقاسیاٍش شها حدیحی رٍ داشتین کٌ نالک . خستٌ شدن از عشقتَن اٍندین سراغش

قلبتَن بَد، اٍن قدر کٌ نن تَ اٍن چند ناى حتی نتَنستو یٌ ذرى از اٍن قلب رٍ تصاحب 
یعنی نجبَر شدم عادت کنو؛ بٌ خاطر نادر ! نن بٌ دٍست داشتٌ نشدن عادت دارم. کنو

خَايش نی کنو با ترحو، حرنت دٍست داشتن يا رٍ زیر سَال . ٍ پدری کٌ نخَاستنو
 !لطفا! نبرین

 .با کالفگی بٌ در ناشین تکیٌ داد ٍ سرش رٍ رٍی فرنَن گذاشت

چرا نهی فًهی این سیاٍِش جلَت االن نحتاِج ترحو ٍ دلرحهی ! چرا باٍرم نهی کنی؟ -
 !خَدم کردم کٌ لعنت بر خَدم باد... نی دٍنو... البتٌ نٌ! چرا خاطرى؟!تَئٌ

ٌ ای کٌ درست زیر دندى  سکَت کرد ٍ نن با بیرٍن کشیدن یک دستهال کاغذی از جعب
با دیدن ساعت قرنز رنگ ٍ کَچیک چسبیدى بٌ شیشٌ گذر . بَد، اشک يام رٍ پاک کردم

ٌ زيرا از  زنان باٍرم نشد ٍ االن بَد کٌ نلَدی گَشیو تَ ناشین پخش بشٌ ٍ خال
 .دلنگرانی پشت خط باشٌ

با . بًتر بَد خَدم برم، با این ٍضعیت شب يو نهی رسیدم. کیفو رٍ از گردنو رد کردم
کشیدن دستگیرى ی در، سیاٍش سرش رٍ از رٍی فرنَن بلند کرد ٍ نن برای تالش 

 .بی حاصلو حرص خَردم

 نیشٌ در رٍ باز کنید؟ -

 .با یک حرکت با کف دست، دندى ی خالص شدى رٍ جا زد

انتظار نداری کٌ خَدم بٌ ! نی خَام سَئیچ رٍ بدم برسَنیش بٌ تارا. نی رسَنهت -
 !کیَان برش گردٍنو؟
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ٌ ی صَرتش شد یک لبخند تلخ  .جَابی براش نداشتو ٍ اٍن يه

قبل از فشردن زنگ صبر کردم ٍ کهی . جلَی خَنٌ ناشین رٍ پارک کرد ٍ نن پیادى شدم
ٍقتی در ناشین رٍ قفل کرد، اٍند نزدیک ٍ سَئیچ . طَل کشید تا از ناشین پیادى بشٌ

رٍ آٍیزٍن نگٌ داشت تا بگیرنش؛ انا نن ناخَداگاى با دیدن دٍدِّ ریز، بٌ اٍن دستش 
يهَن لحظٌ سیگار از دستش رٍی زنین افتاد . نگاى کردم ٍ سیگاری کٌ نصفٌ شدى بَد

 .ٍ با کفش لًش کرد ٍ نن نتعجب حاال بٌ صَرتش نگاى نی کردم

ٍلی خب نن بٌ اٍن یدٍنٌ نگاى يو قناعت ! بیشتر دٍست داشتو بًو بگی نکش -
 .نی کنو

 ...انا نن نخَاستو -

 .پرید ٍسط حرفو ٍ سَئیچ رٍ تکَن داد

! نیاری کٌ خَش خیالی دلو رٍ نپرٍنٌ؟" انا"حاال نهیشٌ ٍاسٌ این یک دٍنٌ جهلٌ نن  -
 .بگیرش ٍ برٍ تَ خَنٌ، سردى

دستو رٍ رٍی اٍن دکهٌ سفید . سَئیچ رٍ تَی نشتو گرفتو ٍ چند قدم ازش دٍر شدم
 .فشردم ٍ صدای زنگ از بیرٍن يو شنیدى شد

 کیٌ؟ -

 .باز کن تاراجَن ننو -

 .بیا تَ. خدا رٍ شکر -

ٌ ی باز کردن رٍ فشرد ٍ در با صدای تیکی باز شد نگرانی تَی صدای تارا بیداد . دکه
 .نی کرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

467 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

 .کهی در رٍ يل دادم ٍ زیر لب، خداحافظی گفتو کٌ خَدم بٌ زٍر نی شنیدم

 .خداحافظ عزیزم -

دیگٌ پايام یاری نَندن نهی کرد، با چند قدم بزرگ ٍارد حیاط شدم ٍ در رٍ با صدای 
 .بدی پشت سرم بستو

ٌ ی بًو ریختٌ  ٌ قدر بدنو سست بَد، حتی قیاف تارا يَل کردى تا دم در  يال اٍند ٍ نن چ
 .تارا يو نتَنست نن رٍ تکَنی بدى تا اٍن کیفی کٌ دنبالو کشیدى نی شد رٍ جهع کنو

 خَبی؟ -

 فاطهٌ کجاست؟. راستش رٍ بگو؟ نٌ -

 .خَابٌ -

 :یًَ رٍی نبلی کٌ ٍلَ شدى بَدم صاف شدم ٍ گفتو

ٌ زيرا؟ -  خال

خدا نن رٍ ببخشٌ، زنگ زد پرسید . نیست خاطرى، رفت بیرٍن کار داشت... نیست -
 .بٌ خاطر کاريای اٍن سیاٍِش احهق درٍغ گفتو. اٍندی ٍ نن درٍغ گفتو

اسو سیاٍش باعخ شد اٍن بغضی کٌ از تَی حیاط تا این جا درست شدى بَد بی صدا 
ٌ يام بشٌ ٍ بـ ـَسٌ بزنٌ بٌ حاشیٌ شاِل رٍی سرم ٌ ی گَن  .بترکٌ ٍ اشکو رٍٍن

 .خدا لعنتو کنٌ! چی شدى؟ حرف بزن ببینو اٍن پسرى ی احهق چی گفتٌ. خاطرى -

ٌ يای نًربَنش رٍ َنرَيو نی خَاستو ٍ سرم رٍ رٍش  تارا کنارم جاگیر شد ٍ نن شَن
 .گذاشتو

 ...تارا! خدا نکنٌ، نگَ -
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ٌ اش جابت کرد ٍ صداش لرزید  .با دستش سرم رٍ رٍی شَن

 .جَن تارا؟ حرف بزن عزیزم -

 !تارا داداشت نیگٌ دٍستو دارى -

ٌ ی تارا حبس شد ٍ نعلَم شد اٍلین تَضیحات رٍ  یٌ لحظٌ حس کردم نفس تَ سین
 .سیاٍش ٍاسٌ خَدم دادى

 اٍن چی گفت؟... اٍن -

ٌ اش خزیدم. يق يقو بلند شد  .بٌ آغَش خَايران

 ...تارا... نگٌ نٌ؟ سیاٍش يو فقط. نن دیگٌ دٍستش ندارم... تارا نن -

 .بین دست ياش فشردى شدم ٍ تارا فقط زنزنٌ کرد

 !سیاٍش -

*** 

ٌ زيرا خیس کردى  ٌ ای کٌ خال چشو يام ينَز پف داشت ٍ انرٍز صبح بٌ زٍِر چای کیس
خدا نن ٍ تارا رٍ با يو ببخشٌ کٌ نن يو درٍغ گفتو ٍ قرنزی چشو يام ٍ . بَد باز شد

ٌ يا سرگرم کشیدن نقاشی انتخابی . گرفتگی بینی رٍ ربط دادم بٌ سرناخَردگی بچ
خطَط دایرى ٍار ٍ دريو . خَدشَن بَدن ٍ نن نداد رٍ بی يدف رٍی کاغذ نی کشیدم

درست نحل افکارم کٌ تَش نحل نقاشی ٍ پازل يای بچگانٌ دنبال راى فرار . بريو بَد
 .بَدم؛ جایی کٌ نن رٍ بٌ فرانَشی حرف يای سیاٍش برسَنٌ

 !خالٌ -

ٌ رٍم بَد ٌ ی ٍحید باعخ شد سر بلند کنو ٍ اٍن دقیق رٍب  .صدای گری
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 جَن دلو؟ چی شدى عزیزم؟ باز سر ندادرنگی دعَاتَن شدى؟ -

 .سرش رٍ بٌ نشَنٌ ننفی تکَن داد ٍ نشت کَچیکش رٍ چشهش بَد

 .نٌ خالٌ جَن -

سردرد بدی داشتو، برای تهَم شدن گریٌ ٍحید دست يام رٍ جلَ بردم ٍ با نًربَنی 
 .دست ياش رٍ گرفتو

آقای خَشگل دیگٌ گریٌ نکن ٍ دست يات رٍ يو بٌ چشو يات نزن چَن کحیفن ٍ  -
 حاال نحل یٌ پسر خَشگل بگَ ببینو چی شدى؟. چشو يات آلَدى نیشن

ٌ اش آرٍم گرفت  .کهی گری

 .اٍن آقايٌ اٍندى رٍ صندلی نن نشستٌ بلند نهیشٌ -

 !با این حرفش از جا پریدم ٍ نا این جا نردی نداشتیو

 .بیا ببینو! کجا؟ -

بٌ زٍر رٍی . يهین کٌ سر چرخَندم، نردی رٍ دیدم کٌ بسیار آشنا بَد ٍ اسپرت پَشیدى
ٌ يا يو دٍرى ش کردى بَدن  .صندلی بچگَنٌ خَدش رٍ جا کردى بَد ٍ بچ

ٌ يام رٍ فشردم تا عصبانیتو بخَابٌ جلَ رفتو ٍ يهَن نَقع نگاى سیاٍش باال .کهی شقیق
 .اٍند ٍ ننی کٌ طلبکار باال سرش بَدم رٍ دید

 !سالم خالٌ خاطرى! بٌ -

ٌ يا با کنجکاٍی نگايهَن کردن ٌ ی نانتَ نشکی . لحنش تخس بَد ٍ بچ ٍحید يو دنبال
 .تنو رٍ کشید

 .خالٌ بگَ از رٍی صندلی نن پاشٌ -
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 .نیشٌ لطفا از رٍی صندلی بچٌ پاشید -

 .سیاٍش نگايی بٌ ٍحید کرد

 عهَ خب نهیشٌ شها بیای بغلو بشینی؟ -

 :حرصی گفتو

 !آقاسیاٍش -

ٌ يا بٌ نن نگايی کردن کٌ سیاٍش شیطَن ابرٍياش رٍ باال داد  .بچ

ٌ يا دعَام نکن -  .چشو بلند نیشو. خالٌ خاطرى جلَ بچ

ٌ اش بخندم یا با یٌ چیزی بزنو تَ سر خَدم ٍ خَدشَ  نهی دٍنستو بٌ این صدای بچگان
 دیرٍز کافی نبَد یعنی؟

 .ٍحید کٌ دید سیاٍش نظلَم شدى، جلَ رفت ٍ دست سیاٍش رٍ گرفت

 .خالٌ بٌ خاطر نن عهَ رٍ دعَا نکن. عیب ندارى عهَ بشین -

 .پَریا يو از سِر جاش بلند شد ٍ کو کو دختريا يو بلند شدن

 .عهَ اصال بیا رٍی صندلی نا بشین -

 .خالٌ خب عهَ صندلی نداشتٌ، رٍ زنین لباسش کحیف نی شدى -

ٌ يا، دقیقا االن برام دردسر شدى بَد سیاٍش يو يی برام چشو ٍ . دل دریایی این بچ
نن يو سرم رٍ پایین انداختو تا نبادا با خندیدن جدی بَدنو تٌ . ابرٍ پرتاب نی کرد

 .بکشٌ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

471 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

يدیٌ يو اٍن ٍسط دید سیاٍش بٌ چشو آشناست، خَدش رٍ جلَ کشید ٍ با ذٍق 
 :گفت

 .سالم عهَ -

 .يدیٌ بغلش پرید ٍ غیر ننتظرى سیاٍش رٍ بَسید. سیاٍش يو دست باز کرد

 سالم عزیزم، خَبی؟ -

 .شکَفٌ این يهَن عهَییٌ کٌ اٍن رٍز جشن شکالت خَشهزى رٍ بًو داد. نرسی -

 .شکَفٌ با ذٍق دست ياش رٍ بٌ يو کَبید

 عهَ انرٍز يو شکالت آٍردی؟ -

ٌ يا با صَرت يای خندٍن ٍ ننتظر بٌ سیاٍش نگاى کردن ٍ اٍن درنَندى شد خو . بچ
ٌ يا نَند  .شد، با پایین گذاشتن يدیٌ يهَن طَر يو قد بچ

 .خب نن کٌ االن شکالت ندارم -

ٌ ياشَن پنچر شد، بٌ خصَص پَریایی کٌ لپ ياش رٍ دلت نی خَاست  يهٌ قیاف
 :بکشی ٍ رٍ بٌ يدیٌ گفت

 يدیٌ شکالتش خیلی خَشهزى بَد؟ -

سیاٍش کهی چرخید رٍ بٌ پَریا، قبِل این کٌ يدیٌ چیزی بگٌ لپ يای آٍیزٍنش رٍ 
 .بَسید

 خَبٌ؟. نن قَل نیدم کٌ خَشهزى تر از اٍن شکالت رٍ براتَن بخرم -

 .پَریا سرش رٍ خو کرد
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 قَل؟ -

 .سیاٍش پلکی زد تا نطهئنش کنٌ

 .قَل نردٍنٌ -

 .ٍحید دست رٍی شَنٌ سیاٍش گذاشت

 عهَ بٌ نن شکالت نهیدی؟ -

ٌ ام  صداش بٌ قدری بغض داشت کٌ سیاٍش با یک دٍنٌ از دست ياش بغلش کرد ٍ بچ
 .بٌ خاطر یٌ صندلی ناقابل ترسیدى بَد

حاال يهٌ پیش بٌ سَی نقاشی، نن يو ! نگٌ نیشٌ بٌ شها ندم. گفتو يهٌ عهَ جَن -
 .قَل دادم دیگٌ

ٌ يا يَرا کشیدن ٍ رفتن سِر دفترياشَن ٍ سیاٍش باالخرى کهر راست کرد ٍ نن  بچ
 .طلبکار نگايش کردم

 چیٌ خالٌ، باز قصد دعَا داری؟ -

 .نًربَن بَد؛ ٍلی نشد نن انعطاف بٌ خرج بدم. نرم بَد

 کی اٍندید؟ -

البتٌ بًترى بگو داشتی عصبانیتت از . يهَن ٍقتی کٌ شها داشتی نقاشی نی کشیدی -
 !دست یک نفر رٍ سر کاغذ خالی نی کردی

 .تَی صَرتو خو شد. نزدیک اٍند ٍ نن ينَز يو خندى ام نهی اٍند. لبخند زد

 !چٌ بداخالق -
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 آقاسیاٍش اصال چرا این جایید؟ -

ٌ قدر بعد از دیرٍز حال ٍ رٍز خَدم ٍ خَدش فرق داشت  !صَرتش رٍ عقب کشید ٍ چ

راستش نی خَام برم خَاستتگاری، گفتو يی برم ٍ بیام بلکٌ دل یکی نرم بشٌ ٍ جَاب  -
 .نحبت بگیرم

قلبو بی قرار شد ٍ خَدم رٍ زدم بٌ اٍن راى ٍ عجب راى خَبی بَد این بی خیالی ٍ 
 .بی خبری

 باز يو ربطش رٍ نفًهیدم کٌ چرا این جا اٍندین؟. بٌ نیهنت ٍ نبارکی آقا سیاٍش -

 خالٌ خاطرى بٌ نن يو دفتر نقاشی نیدی؟ -

ابرٍ باال انداختو، ابرٍ باال داد ٍ نن سعی " نن يو بٌ اٍن راى زدن رٍ بلدم"جَابش یعنی 
 .کردم نخندم

 .نیشٌ لطفا برین -

ٌ يا رٍ نی ریزم سرت، دیدی کٌ يَام . نٌ نهیشٌ - اگٌ یٌ بار دیگٌ بخَای بیرٍنو کنی بچ
 .رٍ دارن

ٌ ی نغرٍری بٌ خَدش گرفت ٍ نن باز چین پیشَنیو رٍ بیشتر کردم  .قیاف

 .شها نهی تَنین این جا بهَنین! آقاسیاٍش لطفا -

ٌ يا کی بٌ نن دفتر ندادش رٍ قرض نیدى؟ -  بچ

سیاٍش بی تَجٌ بٌ حرف نن بلند این رٍ گفت ٍ اٍلین داٍطلب ٍحید شد ٍ بعد يو 
ٌ شَن يجَم آٍردن سهت سیاٍش ٍ بٌ ير سهتی خَاستن کشیدنش عهَ عهَ يو . يه

ٌ ی بانزى ای بٌ خَدش داد! از زبَنشَن نهی افتاد  .سیاٍش يو با دٍر شدنش قیاف
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ٌ يا یاد بگیر، کو دعَا کن - ٌ خاطرى یکو نًربَنی رٍ از این بچ  .خال

ٌ ای کشیدم ٍ سیاٍش ندید  .پَف کالف

ٌ يا . با بَدنش حَاسو رٍ نهی تَنستو جهع کنو طرح خرگَشی کٌ نی خَاستو برای بچ
ٌ اش بزرگ نیشد یٌ بار گَش ياش . بکشو رٍ چند بار کشیدم ٍ پاک کردم یٌ بار بدن

 .خَب درنهی اٍند

 خالٌ اجازى؟ -

 :بدٍن چرخیدن عصبی گفتو. دلو نی خَاست ناژیک رٍ پرت کنو سهتش

 .بلٌ -

 نن یٌ خرگَش خَشگل تَ گَشیو دارم، نیشٌ از رٍی اٍن بکشین؟ -

ناژیک رٍ رٍی تختٌ فشار دادم، حضَرش بٌ حد کافی عصبیو کردى بَد ٍ حرف زدنش 
ٌ ام نی کرد انگار حرف يای دیرٍزم یادش رفتٌ . اٍن يو با اٍن لحن، راحت داشت دیٍَن

 .بَد کٌ داشت ادانٌ نی داد

 !نخیر نهنَن -

 .خالٌ خب نکش، بذار نا از رٍ گَشی عهَ بکشیو -

با این حرف يدیٌ برگشتو ٍ قبل از این کٌ چیزی بگو، نًدی از پشت رٍی شَنٌ سیاٍش 
 .خو شد

 عهَ نیشٌ خرگَش رٍ ببینیو؟ -

ٌ ام چٌ شکلیٌ کٌ نگايو نکرد ٍ يهَن طَری دست کرد تَی  سیاٍش نی دٍنست قیاف
ٌ ی .جیب شلَارش ٍ گَشیش رٍ بیرٍن کشید با باز شدن قفل صفحٌ گَشیش، يه
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ٌ يا دٍرش جهع شدن ٍ از اٍن بین سیب گاز زدى پشت گَشی سیاٍش بًو دين  بچ
 .کجی نی کرد

ٌ يا یک صدا گفتن  .در ناژیک رٍ بستو ٍ بچ

ٌ خاطرى -  !ِا خال

ٌ يا تَضیح ! تازى فًهیدم ننظَر سیاٍش از خرگَش چیٌ يدیٌ شرٍع کرد ٍاسٌ پسربچ
ٌ يا باالتر . دادن کٌ تَ اٍن جشن خَدش يو با نن بَدى سیاٍش يو سرش از بین بچ

 .اٍند ٍ رٍ بٌ چشو يای گرد شدى نن چشهکی زد

 شها نهیای ببینی بانَ؟ -

گَشی رٍ چرخَند ٍ نن عکسی رٍ دیدم فقط از خَدم ٍ سیاٍش کٌ از بین عکس کانل 
 .برش خَردى بَد

 .چشو يام رٍ رٍی يو فشار دادم

ٌ يا، لطفا برگردین رٍی صندلی ياتَن -  .بچ

ٌ يا از لحن تند نن جا خَردن لِب زیر دندٍنو رٍ نجازات کردم ٍ گـ ـناى اٍن يا چی . بچ
 .بٌ تالفی، نًربَن گفتو! بَد؟

يرکی خَدش یٌ خرگَش بکشٌ، خَشگل ترینش رٍ ٍصل نی کنیو تَی نهایشگاى،  -
 باشٌ؟

ٌ يا کٌ فکر نی کردن انرٍز دیٍَنٌ شدم ينَز با تعجب نگايو نی کردن کٌ سرم رٍ خو  بچ
 .کردم ٍ ناز صدام بیشتر شد

ٌ خاطرى نقاشی نیارى -  .ببینو کی زٍدتر ٍاسٌ خال
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ٌ يا با نگاى بٌ يو دیگٌ دٍیدن ٍ رفتن سرٍقت دفترياشَن  .بچ

 !اجازى يست نن قربَن این ناز صداتَن بشو؟ -

 .صدای سیاٍش دقیقا از کنار گَشو با فاصلٌ نزدیک نن رٍ از جا پرٍند

ٌ ام نذاشتٌ بَد؛ انا انگشت  چرخیدم، با این کٌ لحنش چیزی بٌ اسو قلب تَی سین
 :اشارى ام رٍ رٍی يَا تکَن دادم ٍلی قبل ير اخطاری، سیاٍش گفت

ببین بانَ اخطار ندى کٌ اگٌ دست نن بَد اٍن انگشت کٌ يیچ، خَدت يو االن تَ  -
 .بغلو بَدی، چٌ بخَای چٌ نخَای نن فدات يو نیشو

سرم پایین افتاد ٍ نهی دٍنو این ٍسط بغض . انرٍز سیاٍش بٌ قصد جَن نن اٍندى بَد
 .کردنو چی بَد

 .نا دیرٍز با يو حرف زدیو. آقا سیاٍش، خَايش نی کنو -

نهیشٌ اٍن آقا رٍ بندازی؟ بعدش يو دیرٍز فقط نن حرف زدم، از تَ . جاِن سیاٍش -
 .جَابی نشنیدم

 .حرف يام يو گفتو. نن جَابو رٍ دادم -

 .ٍلی جَابت اٍن چیزی کٌ نن نی خَام نبَد -

 نگٌ قرارى يهٌ چی بٌ نیل شها باشٌ؟ -

 !ٍلی االن نن این جام تا بتَنو اٍن جَاب ٍ نظر شها رٍ تغییر بدم دیگٌ! نٌ يهٌ چی -

 .لحن صحبت کردنش باعخ نی شد جَاب کو بیارم. ناژیک تَی دستو رٍ فشار دادم

 عهَ نیای خرگَشو رٍ ببینی؟ -
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کهی ایستادى نگايو کرد ٍ ٍقتی دید سرم باال نهیاد ٍ حرفی ٍاسٌ گفتن ندارم، راى کج 
نن يو نحَ دیدن اٍن قطرى اشکی شدم . کرد سهت شايینی کٌ ازش نظر نی خَاست

 .کٌ با پلک زدنو درست سنگ جلَی پام رٍ بـ ـَسٌ زد

جاش انگاری خیلی تنگ بَد کٌ با یک سقَط آزاد از چشو يام فرار کرد ٍ نن انرٍز حس 
ٌ ام تنگٌ ٌ يا . نی کردم جای نفس يام يو تَ سین پشت نیزم برگشتو ٍ سیاٍش بین بچ

ير از گايی زیرچشهی نگايش نی کردم ٍ اٍن در کهال آرانش با کشیدن یک . نشست
ٌ يا بًش قرض  ٌ يا تقلب نی رسَند ٍ گايی با نداديایی کٌ بچ بدن یا یک سر، بٌ بچ

نن يو يی بٌ ساعتو نگاى . دادى بَدن رٍی کاغِذ جلَی خَدش چیزی رٍ نی کشید
نی کردم تا ير چٌ زٍدتر انرٍز عهرش تهَم بشٌ ٍ نن تَی خلَتو بٌ تحلیل بشینو، آخٌ 

ٌ ی خَدم ٍ سیاٍش از بی اعتهادی نن، نی لنگید  .جایی بین خاطرات گذشت

ٌ شهار کٌ لنگَن خَدش رٍ بٌ عقربٌ بزرگ رسَند از رٍی صندلی بلند شدم  .جانی

ٌ يا نقاشیتَن تهَم شد؟ -  خب بچ

ٌ يا رٍ باال آٍردن ٌ شَن برگ صدای . انگار انتحان بَد ٍ نن گفتو زنان تهَنٌ. يه
ٌ شَن تَی گَشو نشست  .يه

 .بلٌ -

 :با شگفتی گفتو

 .آفرین بٌ نقاش کَچَلَيای خَدم، زٍدتر نقاشی ياتَن رٍ بیارین ببینو -

يهٌ يجَم آٍردن سهتو ٍ نن زیرچشهی سیاٍش رٍ پاییدم کٌ غرق تَ نقاشی 
 .کشیدنش بَد

 .خالٌ خالٌ اٍل نال نن -
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 .نخیرم نن زٍدتر رسیدم -

 .اصال نال نن بًترى -

ٌ يا داشت دعَاشَن نی شد ٍ نن پادرنیَنی کردم  .بچ

ٌ تَن نطهئنًا قشنگ کشیدین - ٌ يا يه ٌ شَن . بچ نقاشی يا رٍ بذارید رٍی نیزم، نن يه
االنٌ کٌ آقای یَسفی برسٌ، پس بًترى تا نن نقاشی يا رٍ نی بینو، شها . رٍ نگاى نی کنو

 .ٍسایلتَن رٍ جهع کنین

 .صدای نق زدنشَن بلند شد

 ٍای ٍای، دختر پسريای خَب حرف گَش نیدن، نگٌ نٌ؟ -

با بی نیلی کاغذيای نقاشیشَن رٍ . انرٍز بدتر از دیرٍز، يیچ کس نیل بٌ رفتن نداشت
رٍی نیز نخصَص نن گذاشتن ٍ برنی گشتن سر نیزياشَن ٍاسٌ جهع کردن نداديای 

 .رنگی

ٌ ای آرٍم رٍی نیز زدم تا  نن يو کاغذيا رٍ رٍی يو گذاشتو ٍ با دستٌ کردنشَن ضرب
 .کانال رٍی يو قرار بگیرن

 عهَ سیاٍش فردا يو نیای؟ -

ٌ يا ساکت شدن جَاب سیاٍش رٍ بشنَن ٍ بدتر از اٍن يا نن، دٍ تا گَشو  ٌ ی بچ يه
رٍ سپردم ببینو سیاٍش چی نیگٌ؛ انا يهَن لحظٌ صدای بَق نینی بـ ـَسـ تَ کانکس 

 .پیچید ٍ بعد يو صدای بلند آقای یَسفی کٌ انرٍز از ناشینش پیادى نشدى بَد

ٌ يا آنادى ن بفرستینشَن -  .خانَم اگٌ بچ

 .باز صدای غرغر کردنشَن بلند شد ٍ یادشَن رفت از سیاٍش سَال پرسیدن
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 .کاغذيا رٍ رٍی نیز ريا کردم

 خب خَشگل يا بریو؟ -

. تک تک از سیاٍش خداحافظی کردن ٍ نحل جَجٌ دنبال نن بٌ ترتیب بیرٍن اٍندن
نن يو با بَسیدنشَن اٍن يا رٍ سَار نینی بـ ـَسـ کردم بٌ انید فردایی کٌ اگٌ خدا 

 .خَاست باز يو دیگٌ رٍ ببینیو

ٌ ی نینی بـ ـَسـ نگاى کردم ٍ انگار ير چی يو نعطل کنو، سیاٍش  کهی بٌ نسیر رفت
نفس عهیقی تَ يَای سرد کشیدم تا آرٍم بگیرم ٍ بعد ٍارد . قصد نداشت بیرٍن بیاد

 .کانکس شدم، ينَز سرش تَی کاغذ بَد ٍ نن رٍ کنجکاٍ نی کرد ببینو چی نی کشٌ

باز يو نحل دیرٍز صندلی يای بًو ریختٌ رٍ نرتب کردم جز نیزی کٌ سیاٍش کنارش 
اٍن قدر غرق کشیدن بَد کٌ با اٍن يهٌ سر ٍ صدا یٌ سانت يو سرش باال . نشستٌ بَد

 .نیَند

 شها قصد رفتن ندارین؟ -

 :بدٍن این کٌ سر بلند کنٌ گفت

 !باز نن رٍ بی پناى دیدی اخو کردی نی خَای بیرٍنو کنی -

 .آقاسیاٍش، نن خَدم يو دارم نیرم -

 .چند دقیقٌ دیگٌ صبر کن با يو نیریو -

 .رفتو سهت نیز نخصَص خَدم ٍ بٌ نگايش کٌ کهی باال اٍندى بَد بی تَجًی کردم

 .نچکرم خَدم یاد دارم برم -
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خالٌ جَن نی دٍنی، آخٌ نن ! نگٌ نن گفتو تَ یاد نداری؟. اٍى اٍى چٌ بدخلقی انرٍز -
 .نی ترسو گو بشو

يیچ رقهٌ آرانشش رٍ از دست نهی داد ٍ این حرصو رٍ درآٍردى بَد ٍ باعخ شد لگد 
 .نحکهی بٌ پایٌ چَبی نیز بزنو ٍ از درد خَدم دٍال بشو

آخٌ راضی نیستو بٌ . نی خَای اٍن لگد رٍ بٌ خَدم بزنی شاید بیشتر دلت سبک بشٌ -
 .خاطر نن دست ٍ پات رٍ بشکنی

شیطنت تَی صداش باعخ شد با یک چشو غرى ی تَپ بچرخو سهتش انا ندید؛ چَن 
نن يو . ينَز داشت با یک نداد سیاى رٍی برگٌ کَچیک جلَش چیزی نی کشید

ٌ يا ٌ شَن رٍ . بی خیالش شدم ٍ شرٍع کردم بٌ نگاى کردن نقاشی بچ نی خَاستو يه
 .ير چی بَد زادى ی ذين خَدشَن بَد. آٍیزٍن کنو؛ چَن این يا با ارزش بَد

ٌ يا لبخند زدم خرگَش ياشَن گايی چًار تا پا داشت ٍ گايی شیش تا، . با ٍرق زدن برگ
ٌ ای بَد بعضی يا نحل پَم پَم يای بافتنی براشَن سبیل . سبیل ياشَن يو کٌ سلیق

ٌ ی نقاشی يا یٌ . کشیدى بَدن، بعضی يا يو با یک خط سٌ نتری تنًا ٍجٌ اشتراک يه
ٌ يا حتی نخَاستٌ بَدن خرگَش نقاشیشَن بی غذا بهَنٌ با زیرٍ رٍ . يَیج بَد ٍ بچ
یٌ خرگَش . کردن نقاشی؛ آخرین نقاشی باال اٍند ٍ نن دٍ تا خرگَش تَ تصَیر دیدم

کَچَلَ کٌ دست یٌ خرگَش بزرگ رٍ گرفتٌ بَد ٍ خرگَش بزرگٌ داشت تنًا يَیچش رٍ 
نقاشی ير چند پر بَد از نَاقص کَدکانٌ؛ انا اٍن قدر قشنگ بَد کٌ نن . بًش نی داد

 .نحَ تهاشاش شدى بَدم

 .ببین ازم خَاست اسهش رٍ براش بنَیسو. این رٍ يدیٌ کشید -
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ٌ ام ایستادى بَد ٍ باز نن نتَجٌ حضَرش نشدى بَدم با گفتن . سیاٍش شَنٌ بٌ شَن
آخرین جهلٌ، دستش رٍ جلَ آٍرد ٍ پایین صفحٌ رٍ نشَن داد ٍ اسو يدیٌ باعخ شد 

 .بٌ رٍی نقاشیش لبخند بزنو

 .خب حاال نقاشی نن رٍ يو ببین، تبعیض قائل نشَ -

ٌ قدر دلو االن خندى ی از تٌ دل  ٌ ی دستش رٍ رٍی نقاشی يای دستو گذاشت ٍ نن چ برگ
 !اٍن قدر اٍن نَقع غرِق نقاشی بَد کٌ گفتو االن چی کشیدى. نی خَاست

ٌ يا ٍقت پاش گذاشتو. نی دٍنو خیلی قشنگ شدى -  .خب نن بیشتر از بچ

 .یک تای ابرٍم خَد بٌ خَد باال رفت

 ببخشید اٍن ٍقت این چیٌ؟ -

 .سَالٌ نی پرسی؟ خرگَشٌ دیگٌ -

. خرگَشی کٌ سیاٍش نی گفت تَی نقاشی، بیشتر شبیٌ یٌ نارنَلک لٌ شدى بَد
 .بی خَدی سرفٌ کردم کٌ نخندم

ٌ يا بَدین ٍ کهکشَن کردین -  .نهنَن کٌ با بچ

 خَايش نی کنو؛ ٍلی فقط يهین؟ -

 .باالخرى نگايو رٍ از رٍی نقاشی خندى دار برداشتو

ٌ ای يو باشٌ؟. ببخشید نتَجٌ نهیشو -  قرارى چیز دیگ

ٌ يا یٌ بـ ـَسـ کَچَلَ ! یعنی یک تقدیری، چیزی - این قدر زحهت کشیدم الاقل نحل بچ
 .يو نی تَنٌ سًهو باشٌ
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. این جهلٌ رٍ آرٍم گفت؛ انا نی دٍنست نی شنَم؛ چَن زیادی نزدیک بًو ٍایستادى بَد
ٌ ش گلگَن شدى بَد  .گهَنو صَرتو از شرم جای سفیدی براش نهَند ٍ يه

لب يام بین دندٍن يام فشردى شد ٍ ٍقتی دیدم دست سیاٍش جلَ اٍند، بی يَا خَدم 
 .سَئیچ دستش رٍ بٌ نَک بینیو زد. رٍ عقب کشیدم ٍ اٍن از تٌ دل خندید

 .نن تَ ناشین ننتظرتو -

 .زیادی ناشناختٌ بَد. ٍاقعا تَ این لحظٌ از این سیاٍش ٍ اخالق جدیدش ترسیدم

ٌ يا رٍ ٍصل کنو. نٌ نهنَن، نن خَدم نیرم -  .ينَز نی خَام نقاشی بچ

 .تا نزدیکی در رفت ٍ يهین کٌ فاصلٌ گرفت نفسو باال اٍند

ٌ ای ندارم، کارت تهَم شد بیا -  ...در ضهن. عجل

 .دٍبارى چرخید، چشهکی زد ٍ نن انرٍز تکلیف احساسو رٍ نهی دٍنستو

 .نقاشی ننو آٍیزٍن کن يهٌ کیف کنن -

 :زیِر لبی گفتو

 .حتها، زیرش يو نی نَیسو سیاٍش دٍسالٌ -

قًقٌ خندى اش بلند شد ٍ نن فکر کردم بیرٍن رفتٌ؛ انا بَد ٍ صحبت يای پر حرص نن 
 .رٍ شنیدى بَد

 .زٍد بیا. نا بٌ اٍن يو راضی يستیو بانَ -

يهین کٌ نطهئن شدم رفتٌ، رٍی صندلی ٍارفتو ٍ با دست راستو نشت نحکهی بٌ 
 .دست چپو زدم کٌ از گز گز کردن دربیاد
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ٌ ای کٌ نقاشی يا رٍ آٍیزٍن نی کردم با خَدم درگیر شدم ٍ دٍ دٍتای عقل ٍ  تَ اٍن فاصل
احساسو رٍ بٌ يو جهع زدم؛ انا بٌ نتیجٌ نهی رسیدم ٍ يهین شد یک اخو رٍی 

پیشَنیو کٌ پاک نهی شد، حتی ٍقتی تَی ناشین سیاٍش نشستو ٍ تشکر نکردم بابت 
ٌ يای بخاری رٍ باز سهت نن چرخَند  .این کٌ دریچ

ٌ يا دقیق چند نفرن؟ -  بچ

 .سکَت رٍ سیاٍش شکست

ٌ طَر؟ -  سی نفر، چ

 .گفتو فردا با خَدم بیارنشَن. برای خریدن شکالت -

 :براق شدى گفتو

 نگٌ قرارى فردا بیاید؟ -

 .ابرٍياش رٍ باال پایین کرد

 !نگٌ نیشٌ نیام؟ -

ٌ يام رٍ فشردم  .با دٍ دستو کهی شقیق

 .نهنَن نیشو کٌ دیگٌ از این کاريا نکنید -

ٌ يا قَل دادم، نردى ٍ قَلش. نهیشٌ...نچ -  .نن بٌ بچ

ٌ ٍار گفتو  :دست خَدم نبَد؛ انا یک دفعٌ پَزخندی رٍ لبو ترکید ٍ زنزن

 !قَل -

 .نفس آى نانندی کشید
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با پَزخند، با طعنٌ؛ ٍلی . ير چی رٍ دلت سنگینی نی کنٌ بگَ. نن اعتراضی نهی کنو -
 .بگَ تا تهَم بشٌ. بگَ خاطرى

 چی قرارى تهَم بشٌ؟ -

اٍن باید تهَم بشٌ ٍ نن صبر نی کنو تا اینی کٌ حاال جلَ رٍتٌ ! سیاٍِش قبلِی ذين تَ -
 .رٍ جایگزینش کنی

نن از يهَن شب خَاستگاری . نن سیاٍش قبلی ذينو رٍ خیلی ٍقتٌ تهَم کردم -
کیَان شها رٍ برادِر تارا دیدم ٍ از این بٌ بعد يو نی بینو اگٌ این کاريا ٍ حرف يا رٍ 

 .تهَم کنین

 ...نن نهی خَام برادر تارا باشو خاطرى -

نن يو بدٍن این کٌ بذارم ! ترنز کرد ٍ سر کَچٌ خَنٌ رسیدى بَدیو ٍ انرٍز چٌ زٍد
ٌ اش رٍ کانل کنٌ دستگیرى ی در رٍ کشیدم، تشکر زیِر لبی گفتو ٍ پیادى شدم  .جهل

 .خاطرى -

ٌ ی پایین کشیدى . با صدا کردنو نشد قدنی برای دٍر شدن بردارم خو شدم ٍ از شیش
 .شدى نگايش کردم، اٍن کاغذ تاشدى ای سهتو گرفت

ٌ ای کٌ تَ این کاغذى بشناس -  .سیاٍش رٍ از حاال بٌ بعد با جهل

يهین کٌ عقب کشیدم خداحافظی گفت ٍ با . کاغذ رٍ تکَنی داد ٍ نن گرفتهش
 .فشردن پدال گاز زیر پاش دٍر شد

نن يو يهَن ٍسط کَچٌ کاغذ دٍال رٍ باز کردم ٍ با دیدن نقاشی سیاى قلو، حتی نشد 
ٌ قدر شبیٌ نن بَد. پلک بزنو با چشو دنبال جهلٌ ! اٍن دختر ٍسط اٍن لباس خرگَشی چ
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گشتو ٍ حاشیٌ کاغذ کٌ تاریخ انرٍز خَردى بَد؛ کنار اسو سیاٍش، یٌ جهلٌ با خط 
 "دٍستت دارم. "یٌ جهلٌ کٌ نن زیر لب تکرارش کردم. خَش نَشتٌ شدى بَد

*** 

حاال اٍن يو يهٌ چیز رٍ نی دٍنست . پریا با چشو يای گرد شدى، نقاشی رٍ نگاى نی کرد
 .ٍ نن پَست کنار ناخَنو رٍ نی جَییدم

 ٍاقعا این کار خَد آقاسیاٍشٌ؟ -

 .جای نن تارایی کٌ داشت فاطهٌ رٍ شیر نی داد جَاب داد

 .بزرگ تر کٌ شد رفت دٍرى يو دید. آرى، سیاٍش نقاشیش از بچگی خَب بَد -

 .با این حرِف تارا، نن یاد اٍن نارنَلک لٌ شدى افتادم ٍ پَزخندی نحار خَدم کردم

 تَ نی دٍنستی؟ -

 !يهَن طَر کٌ نصِف انگشتو تَ دينو بَد سرم رٍ باال پرٍندم یعنی نٌ

 .پریا يو عصبی یکی زد تَ سرم

ٌ زيرا قحطی ناخَن گیر زدى. ٍل کن اٍن ناخَنت رٍ فردا عفَنت نی کنٌ -  .تَ خَنٌ خال

 .بی خیال پری، گیر ندى حال ندارم -

 .تَ بی خَد کردی شب تَلد نن حال نداری -

ٌ يای سعید اٍندى بَد این جا تا  انشب تَلد پریا بَد ٍ اٍن با یٌ کیک شکالتی ٍ يدی
جشن قشنگش رٍ با نا سًیو بشٌ؛ ٍلی نن حال ٍ رٍزم دقیقا شبیٌ یٌ حباب رقصَن 

 !تَخالی. بَد
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 .شرنندى تو عزیزم؛ ٍلی ٍاقعا حال خَدم رٍ نهی فًهو -

 .پریا دستو رٍ گرفت ٍ از رٍی تختی کٌ رٍش چهباتهٌ زدى بَدم بلندم کرد

نیای بیرٍن، بعدًا نفصل راجع بٌ این نقاشی ٍ . نن این چیزيا حالیو نهیشٌ -
 .آقاسیاٍش حرف نی زنیو

 .دستو رٍ از دست پری بیرٍن کشیدم ٍ دٍبارى لب تخت نشستو

ٌ زيرا ٍ کیَان نگاى کنو! چٌ حرفی؟ - حسو عجیب . نن االن رٍم نهیشٌ بٌ چشو يای خال
 ...نن. غریبٌ

جلَی پای نن زانَ زد ٍ . تارا لباسش رٍ نرتب ٍ فاطهٌ رٍ شَت کرد تَ بغل پریا
 .دست يام رٍ گرفت

بعدًا يو خَدم . خاطرى اٍال نًو اینٌ نانان نی دٍنٌ ٍ فعال حرفی نبنی بر نخالفت نزدى -
ٍاسٌ کیَان یٌ جَری تَضیح نیدم؛ چَن خَدم یک پای ناجرام ٍ نیگو اگٌ از االن 

االن نی بینی چیزی نهیگو چَن . جانیا نن سیاٍش رٍ بٌ ٍقتش ادب نی کنو. ندٍنٌ بًترى
 ...دارم رفتاريایی ازش نی بینو کٌ تا حاال ندیدى بَدم ٍ با خَدم نیگو شاید ٍاقعا

 :با درنَندگی تهام گفتو

شاید ٍاقعا چی تاراجَن؟ نگٌ عشق چیزیٌ کٌ تٌ بکشٌ ٍ تَ بتَنی راحت از دٍست  -
 .تارا، اسو حدیخ ندام نحل پاندٍل ساعت تَی سرم نیرى ٍ نیاد! داشتِن دٍبارى بگی؟

 .تارا فشار آرٍنی بٌ دست يام داد ٍ پریا فاطهٌ بٌ بغل نگايهَن نی کرد

نا ! نٌ قربَن شکلت، درست نیگی عشق تهَم شدنی نیست؛ ٍلی اگٌ ٍاقعا عشق باشٌ -
یک . این اشتبايٌ! آدم يا اسو تهام احساساتی کٌ دلهَن رٍ نی لرزٍنٌ نی ذاریو عشق

سیاٍش این قدر بٌ حدیخ فکر کردى بَد کٌ اٍن شدى بَد نالک ذينش . اشتباى نحض
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سیاٍش يو فکر کردى عاشقٌ، . قبل از این کٌ جای پاش رٍ تَی قلب سیاٍش پیدا کنٌ
فکر کردى زندگی يو نحل دٍران دٍستیشَن يهین طَر راحتٌ؛ انا تَ کٌ دیدی خَدش 

خاطرى نن نهی خَام از . پیشت اعتراف کردى کٌ در کنار تَ بٌ نعنای ٍاقعی زندگی رسیدى
اشتباى نکن؛ چَن اٍن ير چی يو االن نجبَر بشٌ ننت کشی کنٌ ! نٌ. سیاٍش دفاع کنو

 .حقشٌ، بیشتر از این يا باید براش ناز کنی

 تارا کدٍم ناز کردن؟ کدٍم ننت کشی؟ -

ٌ ای کٌ نشتش رٍ کانل کردى بَد تَی دينش  پریا دست از راى رفتن برداشت ٍ با فاطه
 .جلَی نن ایستاد

ٌ يا تا کنارت باشٌ یعنی چی  - ٍقتی با اٍن سن ٍ سالش بلند نیشٌ نیاد بین بچ
البتٌ شرنندى ی رٍتو يا . یعنی عقلش پارى سنگ برداشتٌ ٍاقعا دٍبارى نی خَادت! خاطرى؟

 .تاراجَن، ببخشید خَدنَنی گفتو کٌ تَ سرش برى

 .تارا ریز ریز خندید

خاطرى ببین نا این يا رٍ نهیگیو کٌ کسی بٌ اسو سیاٍش رٍ دٍبارى ! آخ پری گل گفتی -
حق تَئٌ بًش . تَ زندگیت قبَل کنی؛ چَن این حق تَئٌ نخَای انتخابش کنی

بی اعتهاد باشی؛ ٍلی باٍر کن سیاٍش زیادی فرق کردى، اگٌ نی تَنی بذار این بار اٍن جَر 
 .کٌ نی خَاد خَدش رٍ بٌ تَ نشَن بدى

 ٍ حدیخ؟ -

ٌ ی پًلَم  .تارا از پای حرفو نَندن چپ چپی نگايو کرد ٍ پریا لگدی حَال

ت ٍل کن دیگٌ. تهَم شد... بابا حدیخ نرد -  .تَ رٍ سر جدا

 ...اٍن يا عاشق. نن نهی تَنو -
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ٌ ی این - انگار سٌ ساعت . تاراجَن قربَنت، دستت تهیزى از طرف نن دٍ تا بزن پس کل
 .داریو یاسین بٌ گَش خر نی خَنیو

 .تارا دستش رٍ صاف فرق سرم کَبید

 .خاطرى، حدیخ رٍ فاکتَر بگیر. چرا از طرف تَ؟ ازطرف خَدم نی زنو -

اگٌ تَ زندگی شَيرياتَن قبل از شها حضَر یک زن بَد کٌ . نهی تَنو... ای بابا نهیشٌ -
دقیقا باز ٍسط زندگیتَن سبز نی شد ٍ عانل جداییتَن، باز يو این جا ٍاسٌ نن 

سخنرانی نی کردین؟ نن االن فکر نی کنو از سِر اجبار برگشت کردم بٌ زندگیش ٍ شاید 
 .نن این رٍ نهی خَام! ترحو ٍ جبران گذشتٌ

يیچ کس خَدش رٍ جای نن . تارا ٍ پریا بٌ يو نگاى کردن ٍ نی دٍنستن بیراى نهیگو
 .يهٌ از بیرٍن نشستٌ بَدن بٌ قضاٍت ٍ البد االن آدم بدى ی قصٌ نن بَدم. نهی ذاشت

ٌ ام رٍ بَسید  .تارا يهَن طَر کٌ رٍی دٍ تا پاش جلَم نشستٌ بَد، سر خو کرد ٍ گَن

 .بًت حق نیدم، ببخشید؛ ٍلی خاطرى باٍر کن این بار قرار نیست حدیحی تکرار بشٌ -

 ٍ دقیقا چرا ٍقتی از حدیحش درنَندى شدى نن باید تکرار بشو؟ -

 .بغض کردم ٍ اتاق سکَت شد ٍ سر تارا پایین افتاد

ای بی تکرار بشی الًی، خَبٌ؟ تارا این داداشت رٍ داناد کن دیگٌ سرٍقت خَاير نا  -
 .نیاد

دقیقا . پریا لَدگی کرد حالو خَب بشٌ ٍ نن باز از تصَر ازدٍاج سیاٍش دلو لرزید
 !تکلیف دلو چی بَد خَدم يو نهی دٍنستو

 .تارا خندید، پریا خندید ٍ نن بغض بزرگو رٍ پایین دادم
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خاطرى ير ٍقت تَنستی آدنی بٌ اسو حدیخ رٍ تَی ذينت تهَم کنی بٌ سیاٍش فکر  -
کٌ اگٌ این يا بَد با ... ٍ باٍر کن این رفتاريای سیاٍش نٌ از سر غرٍرى نٌ ترحو... کن
ٌ اش رٍ لٌ نهی کرد پا جلَ بذارى، غرٍری کٌ حتی جلَی حدیخ 36  سال سن، غرٍر نردٍن

 .يو حفظش نی کرد ٍ تَ این رفتارش رٍ بًتر از نن نی شناسی

 .دختريا چی کار نی کنین تَ اتاق؟ بابا بیاین این پسريا کیک رٍ تنًا تنًا خَردن -

ٌ زيرا اٍند ٍ تارا دستو رٍ کشید تا بلند بشو  .صدای خال

 .چشو نانان اٍندیو -

 .پریا يو قدم تند کرد سهت دِر اتاق

اگٌ بی صاحِب تَلد . خدا شايدى کیکو رٍ انگَلک کردى باشن نن نی دٍنو ٍ تَ خاطرى -
 .کیک خَردى باشن کٌ ان شاءهلل شکهشَن کرم بزنٌ

 :يهین طَر غرغرکنَن بیرٍن رفت ٍ دست آخر بلند گفت

 !آی، بی صاحاِب تَلد کیک خَردن حالل نیست يا -

 :نن ٍ تارا خندیدم کٌ کهی سهت عقب برگشت ٍ گفت

درد ٍ بالی خندى ياتَن بخَرى تَ سِر حدیخ، ببینو پاندٍل ساعتش تَ سرتَن ! نٌ بابا -
 .خدا بٌ سر شايدى عرٍسیت رٍ کَفتت نی کنو کٌ تَلدم رٍ کَفتو کردی! بی حرکت شد؟

 !ِا بٌ نن چٌ -

 !رٍ فردا نشَنت نیدم، در ضهن نن يو فردا نیام" بٌ تَ چٌ؟" -

 .کیَان نا رٍ دید ٍ سَت بلندی زد"کجا "قبل از این کٌ اعتراض کنو بگو 

 .چٌ عجب افتخار دادین خانَم يا -
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ٌ نَن رٍ نًهَن کرد ٌ زيرا نگاى نًربَنی يه  .خال

 .بشینین نن برم چای بیارم -

ٌ قدر شرنندى اش بَدم  .قبل از بلند شدن خالٌ نن رايو رٍ کج کردم ٍ چ

 .بلند نشین. نن نی ریزم -

 پریا تَ ٍاسٌ چی اٍندی؟ -

ٌ يا . داشت از سرنا بٌ خَدش نی لرزید ٍ کنار بخاری کانکس خَدش رٍ گرم نی کرد بچ
 .يو زیر چشهی نی پاییدنش

 خالٌ انرٍز شها جای عهَ اٍندین؟ -

 .پری قبل از این کٌ جَاب نن رٍ بدى نجبَر شد بٌ شکَفٌ نگاى کنٌ ٍ جَاب اٍن رٍ بدى

 .نٌ خالٌ جَن، نن جای خَدم اٍندم -

ٌ يا خیرى خیرى نگايش کردن چَن نفًهیدن ننظَرش چیٌ  :نن با خندى گفتو. بچ

ٌ يا -  .خالٌ یٌ دٍست جدیدى. نٌ بچ

 خالٌ، یعنی انرٍز عهَ نهیاد؟ -

 .دست رٍی سر پَریا کشیدم ٍ نَيای فرفریش رٍ کهی عقب زدم

. حاال بًتر نیست برین نقاشی يای دیرٍزی کٌ کشیدین رٍ ببینین. نن نهی دٍنو عزیزم -
 !خیلی قشنگ شدن يا

ٌ ی کانکس ٍ پریا نزدیک نن اٍند ٌ يا راى افتادن سهت دیگ  .بچ

 .نحبت يای تَ چشهشَن رٍ بگیرى. چشو سفیديا چٌ عهَ عهَ يو نی کنن -
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 !پریا -

نیگها حاال ٍاقعا انرٍز این عهَشَن نیاد؟ نن بی خَدی زیر پام علف سبز ... پریا ٍ درد -
 .نشٌ

 .چپ چپی نگايش کردم ٍ بعد کاغذ جلَی رٍم رٍ صاف کردم

 شها يو بٌ خاطر عهَ تشریف آٍردین؟ -

 .صندلی پشت نیزم رٍ بیرٍن کشید ٍ نشست

ٌ ی خدا دارم نیبینو. پس چی فکر کردی - گفتو این جا بیام یکو . تَ رٍ کٌ يهیش
 .عهَيای خَشگل خَشگل ببینو

 .با کف دستو پس گردنی نحکهی نًهَنش کردم

 .خدایی چشو سعید رٍشن با این خانَنش -

ٌ ی حق بٌ جانبی گرفت  :قیاف

ٌ ی شَير نن رٍ نخَر، سعید جَن نحل چشو ياش بًو اعتهاد دارى -  .تَ غص

 .دست يام رٍی سینٌ بٌ يو قالب شد

 .بلٌ درست نی فرنایین، حاال لطفا پاشَ جا خَاستیو جانشین نٌ -

نشکل داری . بٌ نن چٌ کٌ نهی خَای، انتظار نداری کٌ نن برم رٍی زنین بشینو -
 .خَدت بفرنا

ٌ اش دستش رٍ بٌ خاکی ترین نقطٌ کانکس دراز کرد نن يو از تٌ دل پشت . با آخر جهل
 .دستش کَبیدم ٍ ٍاقعا رد انگشت يام رٍش نَند
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ٌ اش رٍ ازت نیگیرم. آخ بشکنٌ دستت -  .فردا با آقانَن نیریو شکایت دی

ٌ اش نی زد نی گفت ٍ نن از رٍی صندلی کشیدنش  این يا رٍ با نشت يایی کٌ تَسین
 .پایین

ٌ يا . بفرنایید، راى باز جادى دراز - در ضهن اگٌ قرارى انرٍز بهَنی برٍ رٍ صندلی بچ
 .بشین

 .از اٍن چشو غرى يای تَپش بًو رفت

ٌ قدر گدایی؟ - ٌ طَری رٍی اٍن صندلی بشینو! آخٌ تَ چ  .نن چ

 :با نسخرگی ٍ خندى گفتو

 .يهَن طَر کٌ دیرٍز عهَیی کٌ بٌ خاطر دیدنش اٍندین، نشستٌ بَد -

 .چشو ياش رفتٌ رفتٌ گرد شد

ٌ طَری با اٍن يیکل رٍی نیو ٍجب جا تَنستٌ بشینٌ -  !جدی کٌ نهیگی؟ اٍن ٍقت چ

 .بی خیال سر تَی کیفو کردم نداديام رٍ دربیارم

 !نشستٌ بَد دیگٌ! نن چٌ نی دٍنو -

 .ٍاقعا بیچارى، دلو براش سَخت -

با تای باال رفتٌ ابرٍم نگايش کردم ٍ دستو داشت نی رفت سهت ناژیک کٌ پرتش کنو 
 .تَ سرش کٌ دندٍن يای ردیف شدى اش رٍ بٌ رخو کشید

آخٌ بیچارى چند ساعت تَنستٌ ٍزن اٍن غَل تشن رٍ تحهل کنٌ، . صندلی رٍ گفتو -
 !خیلیٌ نٌ؟
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 .درست صحبت کن پری -

 .دستش رٍ رٍی يَا تاب داد

نن کشتٌ نردى ی این با دست پس زدن ٍ با پا پیش ! ٍای ٍای بًتَن برخَرد؟ -
 .کشیدن تَام

ی زیِر لبی نصیبش کردم ٍ يهَن نَقع در کانکس باز شد ٍ سیاٍش از يهَن "برٍبابا"
 :دم در بلند گفت

 کی بَد شکالت نی خَاست؟ -

ٌ يا جیغ کشَن دٍیدن سهتش ٍ پریا ناتش بردى بَد ! فکر نهی کردم ٍاقعا انرٍز بیاد. بچ
ٌ ی بزرگ شکالت  ٌ يا یٌ بست از رٍی صندلی بلند شدم ٍ سیاٍش بٌ يرکدٍم از بچ

 :پریا گفت. نی داد

یٌ لباس بابانَئل يو نی پَشید تَ این سرنا با اٍن يهٌ شکالِت تَ دستش قشنگ تر  -
 !بَديا

بٌ حرفش با سِر پایین افتادى خندیدم ٍ يهَن نَقع کفش يای سیاٍش تَی نگايو 
 .خزید

 .سالم خانَنا -

 سالم حال شها؟ خَبین؟ خانَادى خَبن؟ -

احَالپرسی زیادی گرِم پریا باعخ شد آرنجو رٍ تَی پًلَش فرٍ کنو ٍ اٍن يو چَن 
 :انتظارش رٍ نداشت؛ ٍسط احَالپرسیش دٍبارى گفت

ٌ ی شَير رفتن داری ناقصو نی کنی -  !آخ قلو بشٌ اٍن دستت کٌ قبل از خَن
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ٌ ی بلند سیاٍش نن از حرف پریا خجالت کشیدم ٍ بًتر بگو پریا يو نحَ شد ٍ  با قًق
ٌ يایی کٌ با گرفتن شکالت بی خیال سیاٍش شدى بَدن . بی يیچ حرفی دٍید سهت بچ

 :خندى اش کٌ آرٍم گرفت گفت

 .قدیو يا رٍی ٍاجبی سالم تاکید داشتی -

 .يهَن طَر سر بٌ زیر درحالی کٌ دستو رٍ رٍی خطَط نیز چَبی نی کشیدم سالم کردم

 .نهنَن، خَبو از احَال پرسی يای شها -

 .لحنش خندى دار بَد ٍ نن لب يام رٍ کیِپ يو نگٌ داشتو

 !قرار شد انرٍز نیاید -

 .کیف دستش رٍ رٍی نیزم گذاشت

نهیشٌ یک انرٍز رٍ حال نا رٍ نگیرین بانَ؟ بفرنایین این . سرت رٍ بیار باال ببینهت -
 .نال شها

 !باالخرى نجبَر شدم سرم رٍ باال بیارم ٍ قلبو ٍ ٍای بٌ قلبو

ٌ ی شکالت دستش رٍ سهتو گرفتٌ بَد ٍ شکل تَت فرنگی ٍ لیَان شیر رٍش  بست
 .دست دراز کردم برای گرفتنش. داشت چشهک نی زد

 .نهنَنو، نیدنش بٌ پریا -

 .شکالت رٍ از دستو عقب کشید

 !این ٍاسٌ خَدتٌ، فقط خَدت. ٍاسٌ پریا خانَم دارم -

ٌ ی باشٌ تکَنی دادم ٍ اٍن شکالت رٍ کف دستو گذاشت ٍ بٌ  سرم رٍ بٌ نشَن
 .اٍل دٍ جیب پًلَ، بعد جیب يای داخل کت. جیب يای کتش دست زد
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 .آيا این جاست! صبر کن ببینو کجا گذاشتٌ بَدم -

 .یٌ بستٌ شکالت دیگٌ از جیب کتش بیرٍن آٍرد ٍ بعد کتش رٍ تکَند

باٍر کن ٍقتی داشتو این شکالت يا رٍ تَ . آخیش سبک شدم. این يو نال پریا خانَم -
ٌ ی نشتری يای سَپرنارکت نگايو نی کردن  .جیب يام جا نی دادم يه

 .از تصَرش تَ اٍن حالت ٍاقعا نشد کٌ نخندم

 .چٌ عجب خانَم افتخار دادین لبخندتَن رٍ ببینیو -

ٌ ای کردم تا ضربان قلبو بیشتر از این بی جنبٌ نشدى  .تک سرف

 .ٍاسٌ شکالت يا نهنَن -

ٌ يا رٍ ببینو. نَش جَنت -  .نن برم نقاشی بچ

ٌ ی نفس حبس شدى ام رٍ  با گفتن این حرف لبخندی زد ٍ ازم فاصلٌ گرفت ٍ نن يه
 .فَت کردم

*** 

 !یعنی اگٌ سعید بفًهٌ. خدایی بی آبرٍ شدم -

 :يهَن طَر کٌ خهیر بازی آبی رنگ رٍ ٍسط دستو گرد نی کردم گفتو

 .قَل نیدم خَدم بٌ سهع ٍ نظرش برسَنو -

 .اخو يای دريهش رٍ تَ صَرتو کَبید

 .لَِس نسخرى. تَ بی خَد نی کنی -
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بیا با این يا بشین یٌ چیزی درست کن . خب حاال بداخالق، ٍلش کن دیگٌ گذشت -
 .فکرت آزاد بشٌ

ٌ ی خهیر بازی رٍ ُيل دادم سهتش ٍ اٍن رنگ سبز رٍ با حرص بین نشتش فشار  جعب
 .داد

 حاال این بابانَئل چی شد؟ -

ٌ اش دادی؟ از عهَ شد بابانَئل؟ -  ارتقا درج

 چیٌ بدتَن نیاد؟ -

 :بٌ نگاى شیطَنش نگاى عاقل اندر سفیًی کردم ٍ گفتو

ٌ ياست، دارى با خهیريا براشَن ٍسایل دکتری درست نی کنٌ -  .بین بچ

 .نن يو نی خَام برم ببینو! اٍى کی نیرى این يهٌ راى رٍ -

 .بٌ گَش يای اسب آبی کٌ داشتو درست نی کردم، فرم دادم

 .خب برٍ ببین -

 .تنًا کٌ خیلی ضایع ست، تَ يو بیا -

 !نن؟ عهراً  -

 .بلند شد ٍ با کشیدن شال بافتنی دٍر گردنو، نن رٍ دنبال خَدش کشید

ٌ ای -  .ٍل کن پری. خیلی دیٍَن

ٌ يا دایرى ٍار دٍر سیاٍش رٍی . حرف گَش کن نبَد ٍ نن رٍ کشَن کشَن برد بچ
. صندلی يای کَچیکشَن نشستٌ بَدن ٍ با دقت بٌ دست يای سیاٍش نگاى نی کردن
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ٍ با یًَی ... پریا يو برای این کٌ بتَنٌ قشنگ ببینٌ، نن رٍ برد دقیقا پشت سر سیاٍش
ٌ ی نَيام از گیرى ای کٌ باياش سفتشَن کردى بَدم آزاد شد ٍ تٌ  ٍل کردن شالو، دنبال

ٌ ی سیاٍش يهَن لحظٌ يو سیاٍش چرخید ٍ نگايش از نن ! بافتشَن افتاد رٍ شَن
 .افتاد رٍی نَيام

يَل کردى خَدم رٍ عقب کشیدم ٍ نَيام از . نفسو بند اٍندى بَد ٍ این بار دٍم بَد
ٌ اش سر خَرد ٍ سیاٍش با یک حالت خاصی چشو ياش رٍ بست ٍ باز کرد  رٍی سرشَن

 .ٍ َتن نن بٌ عرق سرد نشست

زیِر لب دٍ تا . تهام عصبانیتو رٍ بٌ نگاى پریای خندٍن دادم ٍ چشو ٍ ابرٍیی کٌ نی اٍند
ٌ ای کرد، سرش رٍ  فحش يو نصیبش کردم ٍ انگاری زیاد بلند گفتو کٌ سیاٍش تک سرف

ٌ يا شارى زد کٌ تهام حَاسشَن اٍندى بَد  کهی عقب برگردٍند ٍ با چشو ياش بٌ بچ
 .پیش نن

 :پریا يو زیر لب گفت

ٌ خاطرى؟ از کی حرف يای بد بد یاد گرفتی؟ -  خیلی زشتٌ خال

نن يو اٍن سٌ سانت . سیاٍش خهیر بازی دستش رٍ دٍبارى حالت داد ٍ ریز خندید
ٌ ی کفشو رٍ بٌ ساق پای پریا کَبیدم آخش کٌ بلند شد کهی از دل نن يو خنک . پاشن

 .شد

 خالٌ دارین دعَا نی کنین؟ -

 :بٌ نحسن کَچَلَی چًارسالٌ نگاى کردم ٍ قبل از ير جَابی سیاٍش آرٍم گفت

ٌ يا دارن نگايتَن نی کنن... نٌ عهَ جَن -  .خاطرى بچ
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پریا ديِن بازش بستٌ شد ٍگرنٌ خدا نی دٍنٌ چی قرار بَد بارم کنٌ ٍ این بار يو 
ٌ يا رٍ پرت کرد  .سیاٍش حَاس بچ

ٌ ست برای نگاى کردن تَی گَش - ٌ يا این رٍ ببینین، این نحال یٌ ٍسیل  !خب بچ

ٌ ی خهیری تَی دست  نن نگاى کردن بٌ چشو غرى ی پریا رٍ بی خیال شدم ٍ بٌ اٍن ٍسیل
 .سیاٍش نگاى کردم

 خب حاال چی درست کنو؟ -

ٌ يا یک صدا گفتن  :بچ

 !قلب -

 .پس شها يو شرٍع کنین ببینو کی زٍدتر درست نی کنٌ. باشٌ -

ٌ ی دستشَن کٌ يی سعی نی کردن شبیٌ ٍسایل سیاٍش  ٌ يا با خهیريای ٍارفت بچ
درست کنن ٍ نهی شد، نشغَل شدن ٍ پریا کهی رٍی نیز خو شد ٍ بٌ شکل يایی کٌ 

 .سیاٍش يو رنگ قرنز رٍ از بین رنگ يا بیرٍن کشید. سیاٍش ساختٌ بَد نگاى کرد

 سخت نیست؟ -

 :سیاٍش کٌ داشت خهیر رٍ ٍرز نی داد گفت

 چی پریا خانَم؟ -

ٌ يا ٍ ديلیزياش رٍ يو درست . درست کردن قلب دیگٌ - االن حتها نی خَاین دریچ
 .کنین؛ چَن این يای رٍی نیز در نًایت دقت درست شدن

 .سر سیاٍش از خندى پایین افتاد ٍ باز پریا ادانٌ داد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

499 M_alizadehbirjandi  شَم نهی تکرار ننرنان |  

ٌ نریو بدٍنٌ کالس يای نقدناتی پزشکی يو برگزار . خب راست نیگو - خاطرى، اگٌ خال
 .کردین لَح تقدیر رٍ دٍدستی تقدیهت نی کنٌ

جای خندیدن چپ چپ نگايش کردم ٍ سیاٍش يهَن طَر با خندى بٌ خهیر بین 
 .دستش شکل نی داد

 .عهَ نن درست کردم -

کهی کج ٍ . آرزٍ از پشت نیزش دٍید سهت سیاٍش ٍ قلب دست سازش رٍ نشَن داد
 .کَلٌ بَد؛ انا قشنگ

ٌ قدر خَشگلٌ - آئَرتش ! فقط خالٌ ديلیز چپی يا رٍ خَب درآٍردی. آفرین خالٌ جَن، چ
 .زیاد نشخص نیست

 :آرزٍ بغض کرد ٍ چَن نفًهید پریا چی نیگٌ گفت

 یعنی زشت شدى خالٌ؟ -

 :جلَی آرزٍ خو شدم ٍ با چشو غرى اٍل بٌ پریا گفتو

 !تَ نهی تَنی ساکت بشی، نٌ؟ -

 :بعد بٌ آرزٍ جَاب دادم

 .آفرین. خیلی يو قشنگٌ عزیزدلو -

 !انا خالٌ، عهَ نگفت خَب شدى -

 .پریا قاى قاى خندى اش بلند شد

این يا نظر عهَ . خَردی؟ شها برٍ با نظر دادنت کشکت رٍ بساب.بفرنا خاطرى خانَم -
 .جان جانشَن رٍ نی خَان
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ٌ اش بٌ سیاٍش اشارى زد ٍ نن یٌ تیکٌ خهیر بازی رٍ پرت کردم سهتش ٍ  با آخر جهل
 .سیاٍش يو سعی کرد خندى ی بی صدا رٍ تهَم کنٌ. اٍن يو تَ يَا گرفتش

 .عهَ قلبت رٍ رٍی نیز بذارش، ببینو -

 .آرزٍ قلبش رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ سیاٍش کهی کنارى ياش رٍ صاف کرد

آفرین دختر . البتٌ خَدت خَشگل درستش کردى بَد. آيا بیا نن برات خَبش کردم -
 .خَب

 .آرزٍ با ذٍق قلبش رٍ برداشت

 .نرسی عهَ -

نن يو بلند شدم، بًتر بَد دیگٌ کنار . سیاٍش دستی بٌ سرش کشد ٍ آرزٍ دٍر شد
ٌ ی بلند بافت نَيام خَرد تَی صَرت . سیاٍش ٍ پریا نهَنو يهین کٌ چرخیدم دنبال

اٍندم فرار کنو کٌ سیاٍش زیر لب زنزنٌ . سیاٍش ٍ نن دیگٌ نهی دٍنستو چی کار کنو
 :کرد

 نگر نسیو سحر بَی زلف یار ننست» -

 کٌ راحت دل رنجَر بی قرار ننست

 بٌ خَاب درنرٍد چشو بخت نن يهٌ عهر

 گرش بٌ خَاب ببینو کٌ در کنار ننست

 اگر نعاینٌ بینو کٌ قصد جان دارد

 بٌ جان نضایقٌ با دٍستان نٌ کار ننست

 حقیقت آن کٌ نٌ درخَرد اٍست جان عزیز
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 ٍلیک درخَر انکان ٍ اقتدار ننست

 نٌ اختیار ننست این نعانلت لیکن

 رضای دٍست نقدم بر اختیار ننست

 اگر يزار غهست از جفای اٍ بر دل

 ينَز بندى اٍیو کٌ غهگسار ننست

 درٍن خلَت نا غیر در نهی گنجد

 برٍ کٌ ير کٌ نٌ یار ننست بار ننست

 بٌ اللٌ زار ٍ گلستان نهی رٍد دل نن

 کٌ یاد دٍست گلستان ٍ اللٌ زار ننست

 ستهگرا دل سعدی بسَخت در طلبت

 دلت نسَخت کٌ نسکین انیدٍار ننست

 ٍ گر نراد تَ اینست بی نرادی نن

 «تفاٍتی نکند چَن نراد یار ننست

 .نن بًترى برم تا انرٍز با این نَيات کار دستهَن ندادی

سیاٍش با برداشتن کیفش نیَن . زبَنو الل شدى بَد. ٍ نن دیگٌ تَان ایستادنو نبَد
ٌ يا بیرٍن رفت ٍ نن پایین نیز ٍارفتو ٌ ی بچ ٌ يا از . يهًه پریا يهٌ برای آرٍم کردن بچ

 .کنارم رد شد ٍ تیکٌ خهیری انداخت رٍی نانتَم

 .نذاشتی بدبخت قلبش رٍ کانل کنٌ با اٍن زلفت -
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 .نگايی بٌ خهیِر قرنزرنگ کردم ٍ قلب نیهٌ کارى ی سیاٍش بین دستو فشردى شد

*** 

اگٌ انرٍز پریا نبَد، خدا . دٍ تا دستو رٍ صاف رٍی نیزگذاشتٌ بَدم ٍ سرم رٍشَن بَد
ٌ يا نی اٍند؛ چَن نن دیگٌ حسی تَ تنو نهَندى بَد کٌ  نی دٍنٌ چٌ بالیی سر بچ

 .بًشَن برسو

ٌ يا دیٍَنٌ نهیشی؟ الَ؟ خاطرى خَبی؟. آخیش رفتن -  خدایی تَ با این بچ

 .بدٍن این کٌ حرفی بزنو سرم رٍ تکَن دادم

دٍ بیت شعر کٌ این حرف يا رٍ ندارى؛ ٍلی . بلند شَ ببینو! زبَنت رٍ نَش خَردى؟ -
 .تَ حلقت گیر کنٌ. خدایی شَير دکتر، نقاش، شاعر کَفتت بشٌ

 .با کرختی بلند شدم ٍ بٌ پشتی صندلی تکیٌ دادم

 .تهَنش کن! کدٍم شَير؟. پریا ٍل کن دیگٌ -

نکنٌ از این دلخَری کٌ گذاشت رفت؟ دلت ناچ ٍ بـ . بی خیال جیگر، ٍاسٌ نن فیلو نیا -
 .ـَسـ نی خَاست آیا؟ باٍر کن اگٌ نی نَند بٌ این يا ختو نهی شد

 .از تصَرش دلو بٌ يو پیچید

 پری خفٌ نیشی یا بیام؟ -

 !خب حقیقتٌ دیگٌ -

دنبال چیزی گشتو پرت کنو سهتش کٌ صدای . شیطنت نی کرد ٍ نن بی اعصاب بَدم
 .گَشیو بلند شد ٍ تصَیر کیَان تَی صفحٌ سٌ در چًار شرٍع کرد بٌ چشهک زدن

 .سالم کیَان جان... الَ... تَ صبر کن نشَنت بدم -
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 .صدام رٍ سرحال گرفتو ٍ از خَدم بدم اٍند کٌ از کیَان پنًَن نی کنو

 سالم بانَ، خَبی؟ -

 .تَ خَبی؟ خستٌ نباشی. نهنَن -

 .کجایی؟ اگٌ ينَز نهایشگايی بیام دنبالت، دارم نیرم خَنٌ. تشکر نی شَد -

 .تا خستگی در کنی نن يو اٍندم. نٌ اذیت نیشی، نسیرش دٍرى، شها برٍ -

ٌ ی قاف کٌ نیستی -  !کارت تهَم شدى؟. قل

ٌ اش رفتو ٍ نن انرٍز يهٌ چیز رٍ بٌ کیَان نیگو  .تَ دلو قربَن صدق

 .آرى دیگٌ دارم جهع ٍ جَر نی کنو -

 .پس تا دى دقیقٌ دیگٌ بیرٍن باش -

 .لطف نی کنی. باشٌ نهنَن -

ٌ ست آبجی خانَم، زٍدا خاطرى دارم نی رسو -  .ٍظیف

 فعال خداحافظ. چشو آقا داداش -

 .گَشی رٍ از گَشو دٍر کردم ٍ پریا ادای عق زدن درآٍرد" خداحافظیش"با 

ٌ قدر لَس -  حاال کجا بَد؟. کو يندٍنٌ بذار زیر بغل کیَان. چ

 .گفت دارى نیاد دنبالو، تا چشهت درآد -

 .از این کٌ سِر خر نن ٍ سعید رٍ کو کردى بٌ جَنش دعا يو نی کنو. چرا جَنو درآد -

 .نداد نشکی دم دستو رٍ پرت کردم سهتش کٌ جا خالی داد
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 .اٍی نکن ببینو، يهین نَندى کَر يو بشو -

. در ضهن نن انرٍز قصد دارم يهٌ چی رٍ بٌ کیَان بگو. حقتٌ تا این قدر حرف نزنی -
 .االن بًترین نَقعیتٌ

ٌ ام گذاشت  .دٍ تا انگشتش رٍ رٍی سرشَن

 .پس بذار نن زٍدتر اخالص بخَنو برات -

 .دستش رٍ پس زدم

 .لَس نکن خَدت رٍ ببینو. نسخرى -

فقط یادت باشٌ اگٌ ٍاقعًا گفتی، انرٍز . گفتنش عین خَِد خریتٌ. ٍهلل نسخرگی نیست -
رٍ با جزئیات بگی، اٍن شعر زلفَنت يو بشین حفظ کن کٌ دیگٌ ارزش داشتٌ باشٌ 

ٌ ات کنٌ ال خَن  !رايی غسا

 !ٍسایل رٍی نیز رٍ چپٌ کردم تَی کیفو

برٍ ٍسایلت رٍ جهع کن بریو بیرٍن، دارى . پریا خدا بٌ سر شايدى از تٌ دل نی زنهت -
 .نیاد دنبالو

 .پریا رفت سهت کیفش ٍ يهَن طَری دست رٍ بٌ آسهَن بلند کرد

 .خدایا رٍحش رٍ از يهین حاال قرین رحهت نگردان بس کٌ نن رٍ اذیت نی کنٌ -

 !پریا -

 .با خندى کیفش رٍ از رٍی نیز بنفش رنگ چنگ زد ٍ رفت بیرٍن ٍ نن يو دنبالش

*** 
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 .با داد کیَان نچالٌ شدم ٍ اٍن نشتش رٍ چندین بار رٍی نیز عسلی جلَش کَبید

 چرا حاال؟ خاطرى غریبٌ بَدم برات؟ آرى؟ -

 .تارا بٌ طرفداری از نن دراٍند ٍ چٌ خَب شد تَی ناشین بًش نگفتو

 !این چٌ حرفیٌ کیَان -

نن این چند رٍز حال خَدم . نٌ کیَان! نٌ. بٌ خدا... بٌ جَن خَدت... بٌ جَن خَدم -
نن حال دلو رٍ . رٍ نهی فًهیدم از چشو يای تَ شرنندى بَدم؛ ٍلی نهی تَنستو بگو

 .نهی فًهو

نی گفتی بًو تا با یٌ تَدينی بٌ سیاٍش قشنگ حالش ... عزیز نن... خب خَايِر نن -
 .رٍ جا نی آٍردم

 ...نن. نن نهی خَام تَ رٍ درگیر نشکالتو کنو کیَان -

با کدٍم برخَرد نن يهچین حسی گرفتی کٌ حاال داری بًَنٌ . بًَنٌ نتراش فدات شو -
ٌ م ردیف نی کنی؟  ٍاس

 .نی دٍنو بد کردم... نی دٍنو -

 .نگايی بٌ سِر پایین افتادى ٍ شرنندى ام کرد ٍ چند نفس عهیق پشت سر يو کشید

 انرٍز يو اٍندى بَد؟ -

ٌ زيرا ٍ تارا يو حاال نگايو نی کردن. با زبَنو لب يام رٍ تر کردم ينَز از انرٍز کسی . خال
 .خبر نداشت

 .آرى -
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ٌ زيرا فقط نادرانٌ . نحکو پنجٌ بٌ نَيای پرپشتش کشید تارا ابرٍ باال پرٍند ٍ خال
 !نگايو کرد ٍ نن اگٌ نداشتهش قطعا نی نردم

 دقیقا حرف حسابش چیٌ؟ -

ٌ زيرا جای نن گفت ٌ ی سیاٍش رٍ تکرار کنو ٍ خال  :خجالت نی کشیدم جهل

 نشکلی دارى نانان نن؟. انر خیر -

ٌ زيرا بعید بَد ٍ کیَان جَش آٍرد  .این يهٌ راحتی از خال

از این جا رٍندى ٍ از . بی خَد کردى انر خیرى! یعنی چی؟ نانانو شها نیگی نشکل ندارى؟ -
 .اٍنجا نَندى شدى باز برگشتٌ سهت خاطرى

 :تارا کٌ کنار نشستٌ بَد، نیشگَن ریزی از بازٍم گرفت ٍ زیر گَشو گفت

 .حرف يای تَ رٍ تکرار نی کنٌ. الحق کٌ خَاير برادری نحل يهین -

 .سعی کردم لبخند نزنو تا کیَان بیشتر از این داغ نکردى

کیَان، نانان با این آقاسیاٍش جدیدی کٌ نن دارم نی بینو نیگو آرى، نشکلی ندارى؛  -
 .بٌ شرط این کٌ بتَنٌ خَدش رٍ بٌ خاطرى جابت کنٌ

ٌ زيرا فرستاد ٍ کیَان چپ چپ نگايش کرد  .تارا یٌ بـ ـَسـ ٍ چشهک ٍاسٌ خال

یعنی نهکنٌ باز يو دٍبارى پا پس بکشٌ، چٌ تضهینی ... نانانو شاید يهٌ این يا -
يست کٌ احساسات خاطرى رٍ گذاشتین ٍسط ٍ بًش این اجازى رٍ دادین کٌ بخَاد جا 

 !پا نحکو کنٌ

 .نن نطهئنو پا پس نهی کشٌ -

ٌ زيرا ٌ زيرا این قدر این رٍ نحکو گفت کٌ حتی تارا با تعجب ُزل زد تَی صَرت خال  .خال
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 نانانو دقیقا رٍ چٌ حسابی؟ -

 ...رٍ حسابی کٌ -

ٌ زيرا نگايی بٌ نن کرد ٍ نن فًهیدم کهی تردید دارى برای گفتنش  .خال

رٍ این حساب کٌ اٍن رٍز تَی بیهارستان، نَقع آنژیَی خاطرى، نن دلنگرانی  -
نن صبح زٍد کٌ رسیدم تَ اتاق خاطرى باالسرش بَد . چشو ياش رٍ یک ٍاقعیت دیدم

 .با چشو يای پف کردى ٍ بی خَاب ٍ البتٌ يهَن جا با يو حرف زدیو

نن چشو يام گرد شد ٍ کیَان حال ٍ رٍزش بدتر از نن؛ یعنی این قدر سنگین خَابیدى 
 !بَدم؟

 !نانان -

پس دیگٌ از نن . نانان چی؟ نن بًش گفتو اصل خاطرى ست ٍ اٍن تصهیو گیرندى -
نپرسید چی گفتو ٍ شنیدم کٌ نهیگو؛ چَن دلو نهی خَاد رٍ تصهیو دخترم اجر بذارى، 

 .انتخاب با خَدشٌ

 .تارا با ذٍق دست ياش رٍ بٌ يو کَبید

 !آخ جَن -

 !ينَز نٌ بٌ بارى نٌ بٌ دار! چی چی رٍ آخ جَن؟ -

 .کیَان زیادی اخهَ بَد ٍ تارا چشو غرى ای نحارش کرد

 .خاطرى قبَلش نهی کنٌ، نطهئنو -

ٌ زيرا ٍ تارا یک صدا بًش اخطار دادن  .کیَان این جهلٌ رٍ حرصی گفت ٍ خال

 !کیَان -
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 .چرا درک نهی کنین نن نهی خَام خاطرات تلخ دٍبارى تکرار بشن. کیَان بی کیَان -

اٍن ٍقت کی گفتٌ قرارى تکرار بشٌ؟ کیَان جان نطهئن باش این بار بٌ يهین سادگی  -
 .نن يو بٌ عنَان یٌ نادر شرط يای خاص خَدم رٍ داشتو. نیست

 .تارا بلند بلند خندید ٍ خَب شد فاطهٌ تَی اتاق بَد ٍگرنٌ بچٌ از ترس سکتٌ نی کرد

 !آخ قربَنت برم نانان -

ٌ زيرا يو در جَاب لبخندی زد ٍ نن نَندم این ٍسط کٌ نهی دٍنستو از چی بٌ چی  خال
 !نگٌ جَاب نن نحبت بَد؟! رسیدیو

*** 

با یٌ دست ناژیک رٍ نگٌ داشتو ٍ رٍی تختٌ سفید، شکل یک عرٍسک نی کشیدم ٍ با 
ٌ ام گَشی رٍ نگٌ داشتٌ بَدم ٌ يا. دست دیگ نن از ! نٌ حَاس نن سِر جاش بَد نٌ بچ
 !دست پریا ٍ اٍن يا نگايشَن بٌ در بَد

 .پریا باٍر کن انرٍز بلند بشی بیای کشتهت -

 چیٌ رٍز آخری نی خَای یٌ خلَت دٍ نفری داشتٌ باشین؟. دٍست دارم بیام -

 .جیغ بلندی سرش کشیدم

 .پریا فقط دعا کن نبینهت -

 .دارم با شَيرجَنی نیام. دى دقیقٌ دیگٌ اٍنجام. نی بینیو -

 .خدا کنٌ ناشین شَير جَنیت يهین االن پنچر بشٌ -

 :تخس گفت. صدای خندى ی بلند سعید بًو فًهَند باز گَشی پریا رٍی بلندگَ بَدى
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 .از دعای گربٌ کَرى بارٍن نهیاد -

 ...آقاسعید لطفا این خانَنت رٍ بردار ببر. حاال اتفاقٌ دیگٌ -

 .صدای ضعیف سعید رٍ شنیدم

 .نن حریفش نهیشو خاطرى جان -

ٌ يا کٌ پچ پچ صحبتشَن نی اٍند  .حرصی نفس کشیدم ٍ چرخیدم رٍ بٌ بچ

 !خانَم. بٌ تلفنتَن برسین -

گفت نن دستو رٍ رٍی خط قرنز انتداد " الَ، خاطرى؟"لحنش گزندى بَد ٍ ير چی پریا 
 :دادم ٍ رٍ بٌ عادلی کٌ جلَتر نی اٍند گفتو

 شها این جا؟. سالم -

ٌ ی این يا از صدقٌ سرِی نانان ننٌ، اٍن ٍقت فقط نن زیادی ام؟ -  !چیٌ؟ نشکلیٌ؟ يه

 .ترجیح دادم يیچ جَابی بًش ندم. لحنش، حرفش، نن رٍ گزید

ٌ يا تا این جا سر ٍ صَرت عرٍسک رٍ بکشین - ير ٍقت تهَم شد بگید تا نن . بچ
 .بدنش رٍ بکشو

ٌ اش عبَس بَد کٌ يیچ کس جرأت نکرد  ٌ يا بیشتر بٌ عادل بَد ٍ اٍن قدر قیاف نگاى بچ
 .ازش سَالی بپرسٌ ٍ طفلکی يا ترجیح دادن نقاشیشَن رٍ بکشن

بی تَجٌ بٌ پَزخند عادل رفتو سهت نیزم ٍ برخالف حرفو پشت تلفن، دعا دعا کردم 
 .پریا زٍدتر برسٌ
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ٌ رٍی در ایستادم با یٌ لبخند بزرگ تا  دستگیرى ی در فلزی بٌ پایین کشیدى شد ٍ نن رٍب
پریا رٍ ببینو ٍ بًش بگو نجاتو بدى؛ انا با دیدن سیاٍش قالب تًی کردم ٍ کاش یک 

 .انرٍز رٍ نهی اٍند

یادم رفتٌ بَد لبخند صَرتو رٍ پاک کنو ٍ سیاٍش فکر کرد این لبخند خَشاندگَیی بٌ 
 .اٍنٌ

 .سالم عرض شد! بٌ چٌ عجب نا شها رٍ خَش رٍ دیدیو -

 .قبل از این کٌ چیزی بگو حضَر عادل رٍ پشت سرم حس کردم

. بٌ بٌ این جا چٌ خبرى؟ پس بٌ خاطر يهین بَد کٌ نن رٍ دیدی خَشحال نشدی -
ٌ ی انرٍزت بٌ يو ریخت؟ این جا نهایشگاى نقاشیٌ یا  ...چیٌ؟ برنان

 :نن از حرف ياش سر درنیاٍردم ٍ سیاٍش با اخو تندی گفت

 اصال شها کی باشین؟. درست صحبت کنین لطفا -

عادل با اٍن نیشخند نضحِک گَشٌ لبش ٍ دست يای طلبکاری کٌ تَ جیب شلَار لیش 
فرٍ کرد، با تنٌ زدن بًو ازم رد شد ٍ سیاٍش با دیدن این حرکت چشو ياش بٌ خَن 

 .نشست

 چی کار داری نی کنی؟ -

پرسیدی نن کی ام؟ بًترى بگو نن يهَنی ام کٌ اٍندم . آستٌ آستٌ، جَش نیار آقاجَن -
 !این جا تا این دختر بیشتر از این آبرٍی نادرم رٍ نبرى

 .ناتو بردى بَد کٌ رٍی یک پاش چرخید! نن نعنی حرف يای عادل رٍ درک نهی کردم
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ينَز . خانَنش نی دٍنٌ؟ سعید، کیَان ٍ ایشَن! نی بینو با شَير سابقت در ارتباطی -
 يو يست؟

ٌ ی عادل رٍ چسبید ٍ نن فکر کردم کسی پا رٍی خرخرى ام گذاشتٌ تا نفسو  سیاٍش یق
 .باال نیاد

 نی فًهی چی نیگی؟ نی بندی دينت رٍ یا برات ببندنش؟. خفٌ شَ -

 .صَرت سیاٍش برافرٍختٌ بَد ٍ عادل بی خیال نگايش کرد

ٌ ای کٌ نعلَم نیست . جَش نیار برادر نن، حقیقت تلخٌ - خب زیاد يو تعجب ندارى بچ
ٌ ای باشٌ! نادر ٍ پدرش کی يستن  ...شایدم خَدش بچ

 .ی نن از نال سیاٍش بلندتر بَد"خفٌ شَ"دست رٍی گَش يام گذاشتو ٍ 

اٍن قدر غلیظ ٍ پردرد گفتو کٌ حس کردم ٍاسٌ يهیشٌ حنجرى ام پارى نیشٌ؛ انا نًو 
 :دست رٍی گَش يام گذاشتو ٍ تا جایی کٌ نی شد بلند داد زدم. نبَد

 !خفٌ شَ -

دلو نی خَاست بین داد زدن خَدم يیچ صدایی نشنَم، رٍی زنین ٍارفتو ٍ دیدم 
قبل از این کٌ . سیاٍش نشت نحکهش رٍ تَی صَرت عادل زد ٍ بعد دٍید سهت نن

چشو يام رٍی يو بیفتٌ یٌ عطر گرم زیر بینیو پیچید ٍ یٌ ضربان قلب گَشو رٍ نَازش 
 .بعد يهٌ جا آرٍم شد، یٌ سکَت ٍ سیايی. داد

چشو کٌ باز کردم سفیدی زیاد چشهو رٍ زد ٍ کافی بَد کهی پلک بزنو تا يهٌ چیز یادم 
چی نی شد گايی آدم . گلَم سنگین بَد ٍ نی دٍنستو از بغض يای خفٌ شدى ست.بیاد

 !آلزایهر نی گرفت
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صدای باز شدن دِر اتاق اٍند ٍ نن چَن پشت پردى  يای سفید نخصَص بیهارستان 
 .بَدم کسی رٍ ندیدم

ٌ ام بًَش نیَند؟ -  بچ

ٌ ی ٍجَدم سنگین  صداش بغض داشت ٍ نن خَاستو بلند بشو ٍ بغلش کنو؛ انا يه
 .بَد ٍ حس نی کردم فلج شدم

نن کهی تَی ُسُرنش آرام بخش تزریق کردم، . خَبٌ زيراخانَم، آرٍم باشین -
 .بفرنایید بشینین... خَابیدنش طبیعیٌ

 .با شنیدن صدای سیاٍش دلو خَاست زنین دين باز کنٌ ٍ نن ناپدید بشو

ٌ  يای صندلی رٍی سرانیک  تَ اتاق پیچید  .صدای کشیدى شدن پای

 خیلی حالش بد شد؟ -

داد زدنش حالت يیستریک داشت ٍ البتٌ نن بًش حق نیدم، اٍن . نتاسفانٌ آرى -
 .پسرى عَضی حرف نفت زیاد زد

ٌ ام برنهی دارى. خدا لعنتش کنٌ - از يهَن رٍزی کٌ خاطرى ! نهی دٍنو چرا دست از سر بچ
ٌ نَن دید ٍل نهی کنٌ بًترى ! نن کٌ بٌ نریو زنگ زدم گفتو از خدا بترسٌ. رٍ تَی خَن

ٌ يا نحبت نکنٌ ٍقتی يهچین دیدگاى کحیفی دارى  .دیگٌ این جَری بٌ بچ

 !حرف يای عادل تَی دلو پیچ نی خَرد ٍ چشو يام لب بٌ لب دریا شد

 .زيراخانَم این لیَان آب رٍ بخَرین، خدا رٍ شکر حال خاطرى خَبٌ -

! بعضی آدم يا از نفس ٍ رٍح آدم يا چی نی دٍنن؟. نهی تَنو آرٍم باشو. نهنَن پسرم -
یٌ بچٌ نگٌ ! پَل ٍ غرٍر چی بٌ سرنَن نیارى کٌ دين باز نی کنیو ٍ چشو نی بندیو؟
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نگٌ تَلدش دست خَدشٌ کٌ تَ بزرگیش، بقیٌ بٌ جرم تنًایی ! اختیارداِر زندگیشٌ
 !نجازاتش کنن

ٌ زيرا گریٌ کردم سیاٍش يو تَی . لب يام رٍ تَی دينو کشیدم ٍ بی صدا يو پای خال
 .سکَت فقط چند بار نفس عصبیش رٍ بیرٍن فرستاد

ٌ يا، پری تنًا از پسشَن برنهیاد - حَاست بٌ خاطرى . نادر، نن باید برم پیش بچ
 .يست؟ ير چند االن کیَان يو نیاد

فعال کٌ خاطرى خَابٌ، بٌ کیَان يو بگید الزم نیست بیاد، تازى . خیالتَن راحت باشٌ -
 .رفتٌ بَد خَنٌ

ٌ زيرا گفت  :کهی سکَت شد ٍ خال

ٌ م تعریف . شرنندى تو پسرم - گفت انرٍز چٌ دستٌ گلی آب دادى؛ یعنی ينَز داشت ٍاس
 .نی کرد کٌ شها زنگ زدی

داداش خاطرى ست، دیگٌ تحهل . نًو نیست زيرا خانَم، یدٍنٌ تَ گَشی حقو بَد -
 !کردم ير چی خَاست بگٌ

کو حال ٍ رٍزم خَب ! اٍن يو رٍی سیاٍش؟! کیَان ٍ دست بلند کردن؟. باٍرم نهی شد
 .بَد کٌ این يو شنیدم

 فالگَش ایستادن بدى يا، نی دٍنستی؟ -

سیاٍش نزدیکو اٍند ٍ نن دلو نهی خَاست بٌ . دیگٌ برای بستن چشو يام دیر بَد
 .چشو ياش نگاى کنو؛ شرنو نی شد

 !گریٌ کردی خانَِم بد؟! ببینهت -
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انگشت اشارى اش تا شد ٍ داشت نزدیک چشهو رٍی قطرى اشک رقصَن نی نشست کٌ 
ٌ ی حرف يای عادل رٍ باال . گردنو رٍ چرخَندم اگٌ دستش بٌ صَرتو نی خَرد نطهئنا يه

 .نی آٍردم

ٌ رٍم باشٌ ٍ نن پلک يام رٍ رٍی  چشو ياش ریز شد ٍ صَرتش رٍ کج کرد تا کانل رٍب
 .يو فشردم

 با نن يو قًری؟ -

 .با زحهت تَنستو بگو

ٌ زيرا رفت؟! نٌ -  خال

 .نن رٍ ببین. خاطرى چشو يات رٍ باز کن. آرى -

 نیشٌ نن يو برم؟. نهی تَنو -

نفسو تَی سینٌ حبس ٍ بی اختیار چشو يام . بَی عطر شیرینش از نزدیک تر حس شد
ٌ ش تکیٌ بٌ اٍن طرف . باز شد یک دستش این طرف تخت بَد ٍ یک دستش دیگ
ٌ ی ! تخت نی شد گفت از دٍر تَی حصار دست ياش گیر افتادى بَدم ٍ فاصل

 .صَرت يانَن چند سانت بَد

 بٌ سالنتی کجا؟ -

 :نگاى خیرى ام رٍ کٌ دید گفت. قرنزی طرف چپ صَرتش بٌ چشهو اٍند

باٍر کن نحل خانَم يا چندین کرم بًش ! دست ينر داداش نحترنتَنٌ، شنیدی کٌ -
 .نالیدم کهتر دیدى بشٌ

 .جابت ٍ صانت. لب ياش خندید ٍ نن فقط نگايش کردم
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نن گـ ـناى ندارم؟ البتٌ ! دٍ تا فحشی! یٌ تشری بٌ کیَان! نهی خَای یٌ چیزی بگی؟ -
دست ". ير کٌ را طاٍٍس خَايد جَر يندٍستان کشد"خب بٌ قَل کیَان 

 .يندٍستانیش خیلی سنگین بَد؛ ٍلی بٌ داشتن تَ نی ارزى

ٌ تر شد تا دیگٌ بٌ چشو ياش نگاى نکنو  .پلک يام کهی بست

 !آقاسیاٍش حرف يای عادل رٍ نشنیدین؟ -

 خب کٌ چی؟ -

 .صداش سخت شد ٍ اخو ياش بٌ يو پیچید

نن جای شها بَدم دیگٌ بٌ ! کٌ چرا نی خَاین با آدنی نحل نن زندگی کنین؟یعنی این  -
 .خاطر يهچین آدنی ير چیزی رٍ تحهل نهی کردم

چرا حرف ياش رٍ کٌ بٌ لعنت خدا يو نهی ارزى تکرار ! نی فًهی چی نیگی؟. ساکت شَ -
 نی کنی؟

 .باز چشو يام بٌ اشک نشست ٍ بغض يام ردیف شدى بَدن ٍاسٌ ترکیدن

 ...نانان ٍ بابای نن خب! حقیقتٌ -

ٌ زيرای . اٍن احهق جز چرت يیچ چیِز دیگٌ نگفت! نگَ حقیقت - خاطرى حقیقت خال
حقیقت تاراست کٌ بٌ . حقیقت کیَانٌ کٌ ببین بٌ خاطر تَ چٌ بالیی سِر نن آٍرد. تَئٌ

حقیقت پریاییٌ کٌ ٍقتی تَ رٍ تَی اٍن حال دید . خاطر تَ ندت يا بايام سرسنگین بَد
 .حقیقت خَِد خَِد ننو کٌ دیگٌ بی   تَ نهی تَنٌ...حقیقت ننو! نهی دٍنست چی کار کنٌ

خدا ! قلبو يهَن طَری سنگین بَد ٍ با این حرف يا چٌ بالیی داشت سرش نی اٍند
 .نی دٍنست ٍ بس
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 ...انا نن -

انا تَ ير چی نی خَای بگی بگَ، جز تکرار حرف يای نفتی کٌ از این لحظٌ بٌ بعد باید  -
 .فرانَششَن کنی؛ چَن نن نیگو

 .کهی طلبکارانٌ نگايش کردم کٌ تک خند ى ای کرد

 .نیرم قرصت رٍ برات بیارم. این خاطرى قشنگٌ. آيا حاال شد -

 .تا يهین جا يو خیلی اذیتتَن کردم. نٌ، نهنَن -

کٌ دست يا ش رٍ کانل بردارى این رٍ گفتو ٍ این  بار سیاٍش بیشتر تَی قبل از این 
 .صَرتو خو شد

ببین نن پرستاِر اٍن رٍزی نیستو بگی نهنَن نن يو رايو رٍ . نداریو" نٌ، نهنَن" -
 !اٍکی خانَنو. شدى بٌ زٍر قرص رٍ بًت بدم نیدم. بگیرم برم

 !نن کٌ ينَز نگفتٌ بَدم بلٌ. نیو نالکیتش دلو رٍ ترکَند

 .تا نزدیکی نیزش رفت، با برداشتن بستٌ قرص ٍ لیَاِن آب برگشت

 نی تَنی پاشی یا کهکت کنو؟ -

نی دٍنستو تَ بغل سیاٍش بٌ بیهارستان رسیدم ٍ اگٌ االن يو نی خَاست کهک کنٌ 
 .قطعا از خجالت آب نی شدم

 .نٌ نهنَن خَدم نی خَرم -

با زحهت تَنستو بلند بشو ٍ خدا رٍ شکر سرم تَی يهَن دست چپو بَد ٍ نن تَنستو 
 .بٌ دست راستو با آرنج تکیٌ کنو
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لیَان آب رٍ يو خَدش تا نزدیکی لبو آٍرد ٍ نن . قرص رٍ خَدش رٍی زبَنو گذاشت
 .نشَن دادم کٌ کافیٌ" نهنَن"با عقب کشیدن سرم ٍ یٌ 

سیاٍش يو لیَان آب رٍ بین دٍ دستش گرفت ٍ با یٌ حرکت خَدش رٍ باال کشید ٍ 
ٌ ی تخت فلزی نشست  .لب

 از کی نتَجٌ این درد شدی؟ -

 .کهی خَدم رٍ بیشتر بٌ دیَار نزدیک کردم تا الاقل درست بشینٌ

ٌ زيرا نیگٌ یک رٍز تَ . نن نتَجٌ نشدم، فقط از ٍقتی یادنٌ دارٍ نصرف نی کردم - خال
. يهَن بچگی حالو بد نیشٌ ٍ ٍقتی نی برنو دکتر نی فًهن کٌ نن یٌ بیهاری قلبی دارم

 !یٌ بیهاری ارجی از نادری کٌ يیچ ٍقت ندیدنش

 .باز نَج حرف يای عادل ٍ نن تهام سرم سنگین شد

علت نگفتن تَ رٍ نی دٍنو؛ ٍلی در تعجبو از نگفتن . نتاسفو کٌ نن نفًهیدم -
ٌ نریهتَن  .راستش یکو تانل نی خَاد. خال

نن کٌ از ٍقتی تَنستو عرٍسک . چی بگو؟ شاید اٍن ترسیدى شها پا پس بکشین -
ٌ ی کسی سنگینی کنٌ ٌ ی دارٍيام رٍ شَن ... نهی دٍنو! پس چرا؟! ببافو، نذاشتو يزین

 !ٍاقعا نهی دٍنو

ٌ اش رٍ دارم؟ -  !يهَن عرٍسک خَشگل خَشگل يا کٌ نن یٌ دٍن

ابرٍياش باال پرید ٍ نن حس نی کردم نی خَاد بٌ ير طریقی شدى . لحنش شیرین شد
 .حال نن رٍ عَض کنٌ

 .لبخندم زیادی نحَ بَد ٍ ٍاسٌ دلو دين کجی کرد
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 .نن ٍ يهکارم بايهیو. جاستببینش، اٍن  -

ٌ رٍم،  ٌ ای رٍب رد انگشت اشارى اش رٍ گرفتو ٍ با دیدن دکتر زیبایی تَ کهد چَبی شیش
 .سرم پایین افتاد. تازى فًهیدم تَ اتاق خصَصی سیاٍشو

ٌ طَری تشکر کنو. بابت انرٍز شرنندى ام -  .نهی دٍنو چ

 نی دٍنی چرا دکتر يهکار رٍ گذاشتو تَ اتاِق کارم؟ -

سرم رٍ کهی باال کشیدم ٍ اٍن نًربَنِی چشو ياش، داشت بالیی سرم نی آٍرد کٌ خَدم 
 !نی دٍنستو، بًترین بالی دنیاست

 چرا؟ -

چَن با اٍن صَرت نًربَن ٍ انرژی نحبتی کٌ بافندى بٌ خَرد نخ يای رنگیش دادى؛ بٌ  -
 !نریض يایی نحل تَ بگٌ خندى شَن قشنگ ترى ٍ با لبخند خیلی زیباترن

ٌ ی شفاف کٌ از باالی سرم رد ٍ بٌ دستو ختو  دیگٌ جرأت نکردم نگايو رٍ از اٍن لَل
 .نی شد، بگیرم ٍ بٌ سیاٍش نگاى کنو

 با شها بَدم يا، قرارى يهَن طَری زشت بهَنی؟ -

حس نی کردم اگٌ لب يام بٌ دٍ طرف کشیدى بشن تهام . ير کاری کردم لبخندم نیَند
ٌ ی تخت . پَستشَن ترک نی خَرى سیاٍش يو از تخت پایین پرید، دست ياش رٍ بٌ لب

 .تکیٌ داد ٍ يَای نفس ياش بٌ صَرتو خَرد

 نن يهانو کٌ برای دیدن لبخندت -

 دنیا را قلقلک نی ديو

 بگذار جًان بٌ نن بخندد
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 تهاشای لبخندت

 …آبرٍی نن است

 !آنادى باش

ٌ ی " دل"سیاٍش با گفتن این حرف عقب کشید ٍ نن  کٌ چیزی نبَد، فًهیدم يه
 !احساسو رٍ باختو

*** 

 خاطرى جان؟.. .خاطرى نادر -

 .خیسی دست يام رٍ تَی سینک تکَندم ٍ از يهَن جا بلند داد زدم

 .جامنن این ... بلٌ خالٌ جَن -

 .بفرنایید، خیلی خَش اٍندین -

ٌ ام رٍ برگردم  ٌ زيرا باعخ شد نن تَی آشپزخَنٌ بهَنو ٍ قدم يای رفت تعارف زدن خال
ٌ زيرا يهَن طَر کٌ چادر نشکیش رٍ رٍی . عقب صدای یک تشکر زنانٌ اٍند ٍ خال

 .دستش نی انداخت تَ آشپزخَنٌ اٍند

 خَبی؟. سالم دخترم -

 شها خَبین؟ نًهَن دارین؟. نهنَن -

 .خالٌ لبخندی زد ٍ با نزدیک شدن بًو، اٍن دستٌ نَی تَی صَرتو رٍ داد پشت گَشو

 .تَ يو زحهت بکش چای بریز بیا بیرٍن. نن برم لباس عَض کنو. غریبٌ نیست -

ٌ زيرا باز يو نگايو کرد ٍ از نظر نن زیادی عجیب بَد" چشهی"  !گفتو ٍ خال
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قَری رٍ از رٍی سهاٍر يهیشٌ در حال . فنجَن يای بلَر رٍ تَ سینِی دٍر نقر ى ای چیدم
عطر يِل نخلَط شدى با عطر چای . جَشیدن برداشتو ٍ کهی تَی فنجَن يا ریختو

ٌ ام رٍ نَازش کرد شیر کَچَلَی سهاٍر رٍ باز کردم ٍ چای تَی بلَر، رنگ قشنگش . شان
 .رٍ بٌ رخو کشید

 خاطرى جان؟ -

ٌ زيرا، با احتیاط سینی رٍ بٌ دست گرفتو  .با صدا زدن خال

 .اٍندم -

ٌ زيرا، اٍن قدنی کٌ عقب کشیدم دست خَدم نبَد؛ ٍلی باعخ شد  با دیدن نًهَِن خال
ٌ زيرا از اٍن نگاى ياش رٍ نحارم کنٌ کٌ یعنی عیبٌ نن يو نجبَر شدم جلَتر برم ٍ ! خال

ٌ  يای سینی رٍ تَی دستو فشار بدم  .دست

 .خیلی خَش اٍندین. سالم -

 .از رٍی نبل بلند شد ٍ نن تعارف زدم. نانان سیاٍش تازى نتَجٌ حضَرم شد

 .خَايش نی کنو بفرنایین -

 .سالم دخترم، نهنَن -

خو شدم ٍ سینی رٍ ! دخترنش آرٍم بَد ٍ این نادر ٍ پسر انگار با يو نتحَل شدن
خیرى خیرى نگايو کرد ٍ نن اٍن قدری نعذب شدم کٌ دلو . جلَشَن نگٌ داشتو

با یٌ نکخ طَالنی فنجَن چای رٍ . نی خَاست سینی رٍ بدم بغلش ٍ از يال فرار کنو
 .برداشت

 .زندى باشی دخترم -
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 .لبخندم تعارفاتی بَد

 .نَِش جان -

ٌ زيرا فنجَن چاییش رٍ برداشت خَاستو ير چٌ زٍدتر برم قندٍن رٍ رٍی نیز . ٍقتی خال
 .راى کج کردم سهت اتاقو. بزرگ ٍ بین يردٍشَن گذاشتو

 کجا نیری عزیزم؟. بشین خاطرى جان -

 !نگاى نانان سیاٍش رٍم بَد ٍ نشد با چشو ٍ ابرٍ التهاس کنو نیشٌ نباشو

ٌ زيرا نشستو ٍ سینی تَی دستو رٍ رٍی پايام  با اجبار رٍی نبل دٍنفرى کنار خال
نانان سیاٍش يو از اٍن لبخند يای خاص خَدش بٌ رٍم زد کٌ باعخ شد . گذاشتو

 .بخَام بٌ يهَن تراشکاری ِ سینی رٍی پام نگاى کنو ٍ سرم باال نیاد

 بًتری عزیزم؟ -

ٌ قدر این لحن برام ناآشنا بَد؛ ٍلی خب ادب حکو کرد درست جَاب بدم  .چ

 .خدا رٍ شکر، نهنَن خَبو -

تَ دلو سیاٍِش دين لق رٍ بٌ حرف يای نانربَط گرفتو ٍ حتها ٍاسٌ چًار رٍز پیش ٍ 
 .بیهارستان بَدنو حرفی زدى کٌ از بًتری حالو پرسیدى شد

 .بفرنایید چاییتَن یخ کرد -

ٌ زيرا با تعارف کردنش نن رٍ از زیر نگاى  يای سنگین نجات داد  .خال

 .دلو نی خَاد زٍدتر با خاطرى جان حرف بزنو. نهنَنو، نن سرد نی خَرم -

ٌ زيرا بلند شد ٌ ی ابرٍم يهاينگ باال رفتن ٍ خال  .دٍ تا لنگ
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 .پس نن تنًاتَن نی ذارم -

ٌ زيرا رٍ بچسبو، نانان قبل از این  ٌ  يای دٍسالٌ از ترس، دست خال کٌ نن نحل بچ
 :سیاٍش گفت

 .شها نادر خاطرى جان يستید ٍ خَبٌ کٌ باشین. بشینید زيراخانَم -

ٌ زيرا با تعارفات نرسَم دٍبارى کنارم نشست ٍ نن کهی دلو آرٍم شد  .خال

 ...خاطرى جان نادر -

نادر؟ اٍن يو برای صدا زدن نن؟ اٍن يو از زبَِن ناناِن سیاٍش؟ خدایا انرٍز خَرشید 
 زندگی از چٌ سهتی عزم تابیدن کردى؟

 .سعی کردم لحنو نحترم باشٌ نٌ نتعجب

 .در خدنتو. بلٌ -

با يهَن احساسات نادرانٌ؛ انا خب گايی نا آدم يا تَی این . نن یٌ نادرم، دخترم -
ٌ  يای خَدنَن، نیگیو فقط اٍنی کٌ نٌ  حس درگیر خساست نیشیو ٍ نیگیو فقط بچ

یادنَن نیرى نادر یعنی یٌ عشق بزرگ، یٌ حس يهٌ ! ناى تَی ٍجَدنَن زندگی کردى
ٌ ی ٍجَد آدم باید آرٍم بشٌ  .گیر کٌ ٍقتی اسهش بردى نیشٌ يه

فرق رٍ ! فقط پسريام رٍ دیدم. لفظ نادرشَير کٌ رٍم اٍند نن يو درگیرش شدم
ٌ يام رٍ دیدم ٍ چشو بستو تَ رٍ بٌ عنَان یٌ عرٍس، . نی دٍنو گذاشتو، اشتباى بچ

یادم رفتٌ بَد شریک زندگی برای . غریبٌ دیدم ٍ یٌ اشتباى بزرگ، دانن افکارم رٍ گرفت
پسرم گرفتو نٌ فقط یکی کٌ با ير سازی کٌ شَيرش زد برقصٌ ٍ فقط یٌ زن باشٌ برای 

 .ٍ انرٍز اٍندم اٍل برای تهام این اشتبايات حاللیت بخَام... خَنٌ

 .سرم زیر افتادى ام باال اٍند
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 ...نٌ این چٌ حرفیٌ -

 .کف دستش رٍ جلَ صَرتو گرفت تا سکَت کنو

اٍن قدر بزرگَاری ٍ سکَِت بزرگَارانٌ تَی ٍجَدت دیدم . ير اشتباى یٌ عذرخَايی دارى -
ٌ ات بٌ حدی يست کٌ ازت طلب بخشش کنو  .کٌ نی دٍنو جنب

 .لبخند نحَی زدم تا تعجب ٍ سردرگهیو رٍ بپَشَنٌ

 .اختیار دارید، شها خیلی يو خَبید -

 .زيرا الحق کٌ خَب دختری تربیت کردی ٍ نن تازى دارم بٌ حرف يای سیاٍشو نی رسو -

ٌ زيرا با یٌ نگاى بٌ نن، پرافتخار خندید ٍ کاش نن نی تَنستو نحکو بغلش کنو ٍ  خال
ٌ  يای خَدتٌ کٌ با آرانش تزریِق ٍجَدم کردی  .بگو افتخار اصلی نال نادران

این بار نٌ با . دیگٌ نهی خَام ٍقت تلف کنو ٍقتی از دل پسرم با خبرم! ٍ انا کاِر دٍنو -
 !دیدگاى قبلو؛ این بار اٍندم ازت بپرسو حاضری يهسری پسرم رٍ قبَل کنی؟

 .با اٍن دٍ تا نگاى ننتظر، نیشٌ گفت اللهَنی گرفتٌ بَدم

 جَابت چیٌ دخترم؟ سکَتت رٍ بذارم جای جَاب نحبت؟ -

ٌ ام  .سرم بیشتر پایین رفت ٍ فکو چسبید تخت سین

 .ان شاءاهلل بٌ سالنتی باشٌ -

ٌ زيرا این رٍ گفت، نانان سیاٍش بلند شد ٍ اٍند سهتو نن يو بٌ احترام بلند . تا خال
نی دٍنستو این دفعٌ، از این سکَتو يیچ ٍقت . شدم ٍ اٍن نحکو بٌ آغَشو کشید

سیاٍش تَ این ندت حقیقتی بٌ اسو دٍست داشتن رٍ نٌ تنًا با . پشیهَن نهیشو
 .رفتارش، بلکٌ با نگايش يو جابت کردى بَد
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ٌ ام یا نانان. دختر خَدنی - با ير لفظی کٌ راحتی صدام . از این بٌ بعد يو نن یا خال
 .کن؛ ٍلی نٌ غیِر این دٍ تا

ٌ ی دستو نشَن دادم  .خَشحالیو رٍ با تنگ کردن حلق

. خدا يهیشٌ ٍقت نی داد؛ اگٌ جای حسادت صبر بریزی تَ دلت، نطهئنًا جَاب نیدى
حاال دلو رٍ خدا تَ طبق ! نن بٌ پریا ٍ تارا حسَد نشدى بَدم، دعاشَن کردى بَدم

 .نًربَنیش گذاشتٌ بَد ٍ آرانش بًو نی پاشید

خب زيراخانَم آخر يفتٌ ٍاسٌ خَاستگاری اجازى نی دین کٌ يو تحَیل سالی دٍِر يو  -
 باشیو يو دست این دٍ نفر رٍ بذاریو تَی دست يو؟

ٌ زيرا پلکی زد  .اٍن يو از رٍی نبل بلند شد. خال

 .قدنتَن رٍی چشو -

*** 

نانان سیاٍش اٍن چادر سفید حریری کٌ يهراى خَدش آٍردى بَد، رٍی سرم انداخت ٍ 
نن يو برای فرار از نرکز تَجٌ بَدن، زٍدتر رٍی صندلی نشستو . يهٌ صلَات فرستادن

ٌ رٍم نگاى کردم اٍن يو یکی از . قاب عکس بابای کیَان رٍی نیز بَد. ٍ فقط بٌ رٍب
بابا يای زیادی عزیز بَد کٌ نن نداشتهش ٍ نحل بابای سیاٍش، تَ یک قاب چَبی، 

 .انشب حضَر داشت

ٌ زيرا قرآن بٌ دستو داد ٍ نن دلو رفت با اٍن الرحهن  !خال

 شرٍع کنو؟ آنادى این؟ -

 :پریا کٌ باز صاحب دٍ تا کلٌ قند باالی سرم شدى بَد گفت
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 .نٌ حاج آقا، داناد حضَر بٌ يو نرسانیدى -

 :يهٌ خندیدن ٍ نانان سیاٍش گفت

 .ای ٍای نادر اصال حَاسو بٌ تَ نبَد، چرا بلند نشدی؟ پاشَ کنار خانَنت بشین -

از پشت اٍن چادر سفید کٌ رٍی صَرتو اٍندى بَد، سیاٍِش سر بٌ زیر رٍ دیدم کٌ 
داشت نی اٍند سهتو، لبخند کیَان بٌ رٍش دلو رٍ آرٍم کرد؛ انا رٍی ضربان قلبو کٌ 

 .زیادی بی قراری نی کرد، تاجیری نداشت

 .سیاٍش کنارم نشست ٍ پریا کلٌ قنديا رٍ بٌ يو کَبید

 !حاج آقا يهٌ حاضر -

 :باز صدای خندى اٍند ٍ سیاٍش آرٍم گفت

قصد داری این بار قشنگ گربٌ رٍ دم حجلٌ بکشی؟ بی انصاف از ٍقتی اٍندیو نگايو  -
 .الاقل یکو قرآن رٍ نزدیک تر بگیر نن يو بخَنو. نکردی

قرآن رٍ کهی سهتش نتهایل کردم ! با شیطنت ریز خندیدم ٍ نی دٍنستو نن رٍ نهی بینٌ
کٌ دستو رٍ بردارم تا سیاٍش قرآن رٍ نگٌ دارى، دست گرنش رٍی دست ٍ قبل از این 

 .یخ زدى ی نن نشست ٍ کهی انگشت يام رٍ فشار داد

 .نگٌ نی ذارم. حاال جرأت داری عقب بکش -

. از زیر چادر بٌ نگاى خندٍنش نگاى کردم ٍ اٍن بی قراریو رٍ با یٌ نفس کَتاى پایین دادم
ٌ ی عقد رٍ شرٍع کرد ٍ نن بی تَجٌ بٌ گرنای دستو، قرآن خَندم کٌ سراسر  عاقد خطب

 .آرانشٌ

 برای بار چًارم، آیا ٍکیلو؟ -
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 .خاطرى قرآن رٍ ختو کردی، بلٌ بدى دیگٌ -

 .پریا طلبکار این رٍ گفت ٍ گلشید از پشت دست ياش رٍ دٍر گردنو حلقٌ کرد

 !نی خَایو شعر بخَنیو دایی تَ رٍ ببَسٌ! آرى خالٌ زٍدتر بلٌ بگَ -

عاطفٌ . نن از خجالت آب شدم ٍ پریا ٍ شیها ٍ شیرین ٍ زيرا پشت سرم قًقٌ زدن
 .گلشید رٍ عقب کشید تا کنار خَدش ٍ علی بایستٌ

 !گلشید زشتٌ -

 :علی آرٍم گفت

 .بچٌ ير چیزی رٍ کٌ بلند نهیگن -

ٌ يایی کٌ از حاال تَ  ٌ قدر اٍن لحظٌ دلو خَاست لپ يای علی رٍ بکشو با اٍن نردٍن چ
 :گلشید با خجالت گفت. ٍجَدش بَد

 .خب نانانو گفت -

ٌ ياش  از يهَن زیِر چادر نگايی بٌ ستارى کردم کٌ لبخند بٌ لب داشت ٍ خَايرشَيران
 .عاقد شرٍع بٌ خَندن دٍبارى خطبٌ کرد. این دفعٌ دٍم، درصد زیادی کو شدى بَد

 .پریا يو کلٌ قنديا رٍ بٌ يو کَبید

ٌ يا یادتَن باشٌ بعد از بلٌ دادنش نجلس . عجب خَابی خَايرشَير برات دیدى - بچ
 .رٍ ترک کنیو کٌ این حرکات نناسب سن نا نیست

این بار نانان سیاٍش يو کٌ نزدیک بَد يهراى بچٌ يا خندید، حتی سیاٍِش کنارم ٍ 
 :نن حرص از پریا رٍ با تٌ آرنجو سر سیاٍش خالی کردم ٍ اٍن زیر لب گفت

ٌ ات بشو -  .قربَن اٍن لپ يای گل انداخت
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 برای بار پنجو ٍکیلو؟ -

ٌ ی الرحهن رٍ خَندم  .چشو يام رٍ بستو. آخرین آی

 !با اجازى ی نانان زيرا، داداش کیَانو ٍ بقیٌ بزرگتريا بلٌ -

این بار فقط نگفتو بزرگتريا، این بار اسو بردم تک تک اٍن خانَاد ى ای رٍ کٌ سًو نن 
سیاٍش با بَسیدن قرآن يهَن اٍل بلٌ گفت ٍ با . پریا کل کشید، تارا کل کشید. بَدن

بعد از رٍبَسی ٍ تبریک شنیدن از اقَام . يجَم تبریک يا، کهی از سیاٍش فاصلٌ گرفتو
ٌ زيرا رٍ تا جایی کٌ انکان داشت تَی بغلو فشردم ٌ ی . سیاٍش، خال نهنَن يه

ٌ ياش بَدم نهنَن اٍن شرط ياش ٍاسٌ سیاٍش کٌ عزت نن رٍ باال برد، با یک . نادران
 !خَاستگاری رسهی ٍ عقد کردن تَ خَنٌ خَدش جای نحضر

 .خَشبخت باشی دخترکو. خَشبخت بشی عزیزم -

ٌ زيرا دستو رٍ . پیشَنیو بَسیدى شد ٍ نن تَ خَشی ٍ ناخَشی باید بغض نی کردم خال
ٌ زيرا رٍ بٌ نانان . گرفت ٍ برد نزدیک سیاٍشی کٌ با احترام سر خو کردى بَد خال

ای گفت ٍ دستو رٍ "با اجازى"سیاٍش کٌ بعد از تبریک گفتنش کنارنَن ایستادى بَد 
" سهتش سیاٍش دراز کرد ٍ بٌ جانیٌ نکشید دست نن بین دست يای سیاٍش گو شد ٍ

 .نانان سیاٍش زیادی دلنشین بَد" ان شاءاهلل خَشبخت باشنِ 

 .نَاظبش باشین. آقا سیاٍش تبریک نیگو، این شها ٍ این يو دخترم -

ٌ اش رٍ رٍی چشهش گذاشت  .سیاٍش فشار آرٍنی بٌ انگشت يام داد ٍ اٍن دست دیگ

 .نحل چشو يام نراقبشو -

 حاال اٍندیو فردا عینکی شدی، تکلیف چیٌ؟ -
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کیَان با تارای خندٍن جلَ اٍند ٍ نن با ذٍق فاطهٌ رٍ از بغل تارا گرفتو کٌ لباس يای 
يهَن لباس صَرتی   تَرتَریش کٌ بٌ نناسبت تحَیل . عرٍسکیش بٌ تنش نشستٌ بَد

ٌ ای نا یک شب زٍدتر، تارا تنش کردى بَد . سال خریدى بَد ٍ بٌ خاطر عقدکنَن عجل
 .سیاٍش دست باز کرد ٍکیَان نردٍنٌ بغلش کرد

 !نترس این بار قَلو قَلٌ -

 .رٍ قَلت حساب نی کنو -

ٌ ی تَ بغلو نشَن دادم ٍ تارا يو جلَ اٍند اٍل سیاٍش  نن خَشیو رٍ با فشردن فاطه
 !رٍ بَسید ٍ بعد نن

ٌ طَری؟ نن يو خَايرشَيرم، گفتو کٌ بدٍنی -  .خب خَايرشَير چ

 :نانان سیاٍش يو با سری کٌ تکَن نی داد گفت. کیَان بلند بلند خندید

 !انان از دست تَ تارا -

 .برین کنار خَاير عرٍس اٍند... يهیشٌ بٌ شادی... نبارک باشٌ -

ٌ ی تَ بغلو  پریا با تنٌ زدن بٌ تارا، خَدش رٍ جلَ کشید ٍ نحکو بغلو کرد ٍ جیغ فاطه
 .دراٍند

ٌ ام رٍ لٌ کردی -  .آی بچ

 .تارا با گفتن این حرف فاطهٌ رٍ گرفت ٍ نن تَنستو پریا رٍ نحکو بغل کنو

 .نرسی خَايری -

 :سرش کنار گَشو بَد ٍ آرٍم گفت
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اگٌ خَايری بَدم، سر سفرى ی عقد بعد از کیَان از نن يو اجازى . غلط کردی -
 .نی خَاستی

 .کهی بیشتر فشردنش ٍ اٍن بغض صداش رٍ نی خَاست با این جهلٌ بپَشَنٌ

 .خَشبخت باشی -

 پریا ٍل نی کنی نا يو تبریک بگیو؟ -

 :اٍن يو غرغرکنَن گفت. شیرین نعترض جلَ اٍند ٍ شیها پریا رٍ عقب کشید

ٌ ام رٍ خَردم، . خدایی آدم خَايريای بخیل يو نداشتٌ باشٌ - نن کٌ ناچ ٍ بـ ـَس
 .فقط تًش یٌ چیزی ٍاسٌ داناد بدبخت يو بذارین. شها يو زٍدتر تهَنش کنین

ٌ اش قایو  خَاستو زيرا رٍ ببَسو؛ انا نی شد گفت بیشتر از خجالت سرم رٍ تَی شَن
 .کردم ٍ تَی دلو فحشی نصیب پریا

 !ٍ خندى سیاٍش این ٍسط زیادی بلند بَد

بیشتر نًهَن يا رفتٌ بَدن ٍ سیاٍش تهام ندت انشب کنار کیَان نشستٌ بَد ٍ از 
ٌ قدر حرص نی خَرى ٌ اش نعلَم بَد چ دقیقا يهَن کاری رٍ کٌ با سعید کردى بَد، ! قیاف

 : برای يهین یک بار نحال اتفاقی از کنارم رد شد ٍ گفت. سر سیاٍش يو درآٍرد

 !نن یٌ جَری باید انشب رٍ با کیَان تسَیٌ کنو -

 .نن با بدجنسی تهام خندیدى بَدم ٍ سیاٍش با چپ چپ بانز ى ای نگايو کردى بَد

 !خب، نخَد نخَد ير کٌ رٍد خانٌ خَد -

ٌ اش نگٌ داشتٌ بَد نن . نگاى کیَان بٌ سیاٍش بَد با اٍن کتی کٌ نحل چنگ رٍی شَن
ٌ ی بغلش رٍ گذاشت رٍی نبل ٌ ی خَاب رفت  .سر پایین انداختو ٍ تارا خندٍن، فاطه
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 . داداشو رٍ اذیت نکن کیَان -

 .سیاٍش از پشت بًو نزدیک تر شد ٍ عطر شیرینش ضربان قلبو رٍ بی قرار کرد

نحل این خانَم دردٍنٌ . آخ قربَن دينت تاراجَن، یکو يَای داداشت رٍ داشتٌ باش -
 .کٌ این قدر يَای داداشش رٍ دارى ٍ نهیگٌ نن نهکنٌ حسَدیو بشٌ

با تهَم شدن حرفش دست ياش دٍر کهرم حلقٌ شد ٍ کیَان نگايش بٌ دست يای 
 .سیاٍش بَد ٍ نن از خجالت قطعا باید دٍد نی شدم يَا

اٍالً حسَد يرگز نیاسَد، جانیًا آقا نا از اٍن يایی نیستیو کٌ يهَن شب اٍل دخترنَن  -
 .رٍ بفرستیو بغل شَير، ٍل کن خَايرم رٍ ببینو

کهی کٌ .يی بلندی گفتو ٍ دلو فقط جایی رٍ نی خَاست تا صَرتو زٍ تَش پنًَن کنو
صَرتو کج شد، سیاٍش دست زیر رٍسریو برد ٍ با نَازش کردن نَيام، سرم رٍ رٍی 

ٌ اش جابت کرد ٍ عطرش تَ يهٌ صَرتو بخش شد  .سین

 !کیَان خَايرت خَدش رفت بغل شَير -

. صدای خندٍن تارا باعخ شد از خجالت بیشتر سرم رٍ رٍی سینٌ سیاٍش فشار بدم
ٌ يا فکر نی کردم اگٌ نن کسی رٍ نبینو اٍن يا يو نهی بیننو خدا رٍ شکر کردم . نحل بچ

ٌ ی نًهَن يا تَی حیاط بَد ٍ ِاالا این يا با این حرف ياشَن آبرٍ  ٌ زيرا برای بدرق کٌ خال
 .برام نهی ذاشتن

 تَ بغل نن نیاد کجا قرارى برى؟. خانَنو رٍ اذیت نکنین ببینو -

ير چند بعد . تنو لرز خفیفی از این نزدیکِی بی نقدنٌ گرفت ٍ حرف سیاٍش بدترش کرد
از صیغٌ نحرنیت ِنًرش چند برابر بٌ دلو افتادى بَد؛ انا نٌ اٍن قدر کٌ این يهٌ 

 .نزدیکش باشو ٍ بی قرار نشو
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انگشت سیاٍش نَازش ٍار رٍی نَيام حرکت کرد ٍ با اٍن یکی دستش کهرم رٍ فشار 
با فشار آرٍِم دستش، پیشَنیو دقیقا رٍی . نن خَاستو سرم رٍ بلند کنو ٍ نذاشت. داد

 .قلبش نشست ٍ چرا ضربانش ناننظو بَد

 :آرٍم گفت

 .این دل بی قراِر تَئٌ، نگٌ نی ذارم بری. يهین جا بهَن -

 :آرٍم تر از خَدش گفتو

 .تارا ٍ کیَان -

ٌ يام  .با دستش گل سرم رٍ کشید ٍ نَيام ريا شد رٍی شَن

 .این داداشت نًلت نهیدى نن قشنگ ببینهت. تارا از پذیرایی بردش -

ٌ ام رٍ بَسید ٍ نن آرٍم زنزنٌ کردم  .صَرتش رٍ خو کرد، گَن

 !سیاٍش -

ٌ ی دست ياش تنگ تر شد ٍ گفت  :حلق

انشب ٍاسٌ نن ! نن تا انشب خجالت اٍن لپ يات رٍ نریزم ٍل نهی کنو! يیش -
 .تالفِی یک سال پیشٌ

سرش جلَ اٍند ٍ نن از خجالت حرفش، پلک يام بٌ يو فشردى شد ٍ انگشت يام رٍی 
 !حرارت لب ياش تزریق یٌ آرانش بَد در کنار بی قراری! پیراين نردٍنش چنگ

 .نیگو... ايو ايو -

ٌ ی سیاٍش قایو کردم ٍ این بار خجالت رٍ  ٌ زيرا نن فقط سرم رٍ تَ شَن با صدای خال
 .رٍی صَرت سیاٍش يو دیدم
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 کٌ دخترم رٍ انشب قرارى ببرین آقاسیاٍش؟نحل این  -

ٌ زيرا شیطنت داشت ٍ نن با سر پایین افتادى از سیاٍش جدا شدم  .صدای خال

 .اگٌ اجازى نی دید -

ٌ ام رٍ فشار نرنی داد ٌ زيرا جلَ اٍند شَن  .خال

 .دخترم این آخرین شب سال تحَیل شهاست! حتها چرا کٌ نٌ -

سیاٍش با بستن چشو ياش نتَاضعانٌ تشکر کرد ٍ چٌ تحَیل سال نتفاٍتی نیشد 
َِ جدید ! انسال بًار با اٍندنش بٌ دل نن يو سرک کشیدى بَد ٍ يدیٌ، یک عض

کسی کٌ بٌ حقیقی ترین شکل نهکن تَی . خانَادى، از طرف خدا برام آٍردى بَد
ٌ ام يو حضَر داشت  .شناسنان

*** 

 .تارا با لبخند سبد رٍ از دستو گرفت تا نن بتَنو نفس راحتی بکشو

ٌ ت ٍسیلٌ سنگین خَب نیست؟ چرا این قدر خَدت رٍ اذیت کردی -  .تَ نهی دٍنی ٍاس

 .صَرتش رٍ بَسیدم

 .دلو نیَند تنًا ٍاسٌ سیاٍش چای بیارم، دٍ تا فالکس چای دم کردم -

 .تارا چپ چپی نگايو کرد

 .دیگٌ خیلی داری لی لی بٌ الالی سیاٍش نی ذاری -

 !نگَ شَيرم رٍ، دلت نیاد -
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با چندش صَرتش رٍ جهع کرد ٍ نن يو قدنش شدم ٍ سعی کردیو تَی سکَت 
 .بیهارستان، آرٍم قدم برداریو

 خب حاال عشق عهٌ کجاست؟ -

کٌ یک يفتٌ شدى شب يا شیفت با این . دلو این قدر تنگشٌ. دست رٍ دلو نذار -
 .انشب پیش نانان زيراست. دارٍخَنٌ ٍایهیستو، ينَز يو دلو براش تنگ نیشٌ

انشب باز يــ ـَس نرٍر خاطرات بٌ سرم زدى بَد ٍ نصِف شبی با يهاينگ کردن تارا 
تارایی کٌ تازى نرخصیش تهَم شدى بَد، گايی باید يو پای . اٍندى بَدم بیهارستان

ٌ ام  .کیَان بیهارستان نی نَند ٍ طفلکی فاطه

ٌ زيرا عشق عهٌ رٍ ای جَنو، عیب ندارى حاال انشب نن بعد از این  - ٌ ی خال جا نیرم خَن
 .ببینو

 .اگٌ رفتی زیاد يو بغلش نکن، سنگین شدى. خب تَ يو نهی خَاد دلو رٍ آب کنی -

ٌ ست، نگٌ نیشٌ؟ -  .قربَنش برم کٌ سٌ ناى دیگٌ تَلدشٌ! عشق عه

ٌ ام زیاد جدی نشٌ  .با لبخند نًربَنی نگايو کرد ٍ نن دعا دعا نی کردم دلپیچ

 بًش گفتی؟ -

ٌ ی ننفی تکَن دادم ٍ یًَ تارا با ذٍق سبد دستش رٍ زنین گذاشت ٍ  سرم رٍ بٌ نشَن
 .بغلو کرد

 !ٍای خاطرى خیلی ذٍق دارم -

 .خندى ام گرفتٌ بَد ٍ دست يام دٍر کهر تارا حلقٌ شد

 .االن دکتر يای شیفت شبتَن نیان پرتهَن نی کنن بیرٍن. یَاش تاراجَن -
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 .از يو فاصلٌ گرفتیو ٍ تارا بٌ در اتاق سیاٍش کٌ چند قدنی نَن بَد اشارى کرد

حاال يو برٍ تا نن برم خَش خبری رٍ بٌ . جا حق آب ٍ گل داریوبی خَد، نن ٍ تَ این  -
 .کیَان بدم

 .نن خجالت نی کشو. ٍای نٌ -

 .نشت آرٍنی بٌ بازٍم زد

برم بٌ فکر دٍ تا لیَان آب قند . اگٌ بشنَى نطهئنا از خَشی پس نیفتٌ. بی خَد کردی -
 .بشو

 .در سبدی کٌ حاال رٍی زنین بَد رٍ باز کردم ٍ فالکس کرنی رنگ رٍ برداشتو

این رٍ نن نی برم، تَ يو اٍن یکی رٍ ببر، ٍاسٌ شها دارچین نریختو، نی دٍنو کیَان  -
 .دٍست ندارى

ٌ ام رٍ بَسید  .دٍبارى گَن

 !از حاال نی دٍنو این چای خیلی نی چسبٌ. اذیت شدی. نرسی -

*** 

ش ضعیف بَد ٍ نن دستگیرى ی در اتاق رٍ پایین "بفرنایید."دٍ تقٌ بٌ در اتاقش زدم
پشتش بٌ نن بَد ٍ از پنجرى ی اتاقش بیرٍن رٍ تهاشا نی کرد، . کشیدم ٍ داخل شدم

ٌ عالٍى ی اٍن سیگاری کٌ باز داشت دٍر از چشو نن دٍد نی کرد با بستٌ شدن در، رٍی . ب
صندلی چرخ دارش یٌ نیو دایرى چرخید ٍ ابرٍياش باال پرید ٍ سیگارش رٍ پرت کرد رٍی 

 .زنین

 !خاطرى -
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ٌ ی اتاقش گذاشتو ٍ کهی طلبکار بٌ سیگاری کٌ رٍی  فالکس رٍ رٍی نیِز گَش
 .سرانیک يا لٌ نی شد نگاى کردم کٌ خندید

 .بٌ جَن تَ نباشٌ بٌ جَن خَدم فقط يهین یک دٍنٌ بَد -

 !نکش دیگٌ. سیاٍش تَ قَل دادی -

ٌ ی تسلیو باال برد  .بلند شد ٍ قدم بٌ قدم بٌ نن نزدیک تر شد. دست ياش رٍ بٌ نشَن

 !چٌ خَب شد اٍندی، دلو تنگت بَد، ٍاسٌ يهین سیگار کشیدم. نن نعذرت -

 .سعی کردم با دستو حائلی ایجاد کنو. بٌ جانیٌ نکشید کٌ تَی آغَشش حل شدم

 .اصال نن قًرم! حاال نن شدم نقصر؟ -

دست يام رٍ با یک دستش گرفت ٍ سرش رٍ تَی گَدی گردنو فرٍ کرد ٍ نفس عهیقی 
 .کشید

 .دلت نیاد خَشگلو -

 .آرى دلو نیاد ٍقتی تَ بٌ فکر خَدت نیستی -

سرش رٍ بلند کرد ٍ با یٌ نگاى خاص، ٍسط دٍ تا ابرٍم رٍ بَسید تا اٍن اخو کَچَلَم 
 .صاف بشٌ

 چای دارچین؟ (با ابرٍياش بٌ فالکس اشارى زد). نن کٌ گفتو ببخشید -

ٌ ی زبرش . اخهو باز شدى بَد گردنو رٍ کهی کج کردم ٍ با بلند شدن رٍی نَک پايام گَن
 .رٍ بَسیدم

 .خستٌ نباشی. آرى -
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ٌ اش . نذاشت پايام رٍی زنین صاف بشٌ با گرفتن کهرم بلندم کرد ٍ این بار بـ ـَس
ٌ ی چای ریختن ازش جدا شدم تا اٍن جَشش نعدى ام  نفسو رٍ برید ٍ نن بٌ بًَن

 .دستو رٍ رٍ نکردى

فالکس رٍ کج کردم ٍ لیَاِن سرانیکی ِسیاٍش پر از چای خَش رنگ شد ٍ بخار پر از 
 .عطر دارچینش باعخ شد صَرتو کهی جهع بشٌ

 .اٍن ٍقت خَدت چی؟ نی دٍنی کٌ بی تَ چای نهی خَرم. نهنَن -

بٌ اجبار، اٍن لیَان دٍنِی سیاٍش کٌ بٌ افتخار نن يهیشٌ تَ اتاق کارش بَد رٍ پر از 
چای کردم ٍ خَاستو رٍی صندلی کنار سیاٍش بشینو کٌ نذاشت ٍ با کشیدن نانتَم، 

 .عقب کشیدى شدم ٍ صاف نشستو رٍی پاياش

ٌ ای -  !شیطَنی نکن سیاٍش، خست

ٌ ام بین دندٍن ياش لٌ شد  .با نًربَنی بٌ چشو يام نگاى کرد ٍ گَن

 !آخیش خستگیو در رفت... نن کٌ شیطَنی نکردم -

ٌ ی بدبختو رٍ ناساژ دادم ٍ غر زدم  .گَن

 !سیاٍش -

 .شالو رٍ از سرم کشید

ٌ قدر انشب شها بداخالقی بانَ -  .خب بذار خستگیو در برى! جَِن سیاٍش؟ چ

 .آخٌ این جَری؟ رد دندٍن يات رٍ صَرتو نی نَنٌ -

ٌ ام رٍ بَسید  .بی يَا گَن

 !این طَری خَبٌ خستگی در کنو؟ -
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 : این بار نیشٌ گفت جیغ زدم

 !سیاٍش -

 .خَدش خندى اش گرفت ٍ کهی نن رٍ عقب کشید تا بًش تکیٌ بدم

 !ينَز نهی دٍنی؟. جا بیهارستانٌجیغ نزن، این  -

ٌ اش تکیٌ کردم ٍ اٍن دست بین . سکَت کردم ٍقتی حریفش نهی شدم راحت بٌ شَن
ٌ اش بافت نَيام رٍ از يو باز کرد  .نَيام برد ٍ با پنج

 .چیٌ رشتٌ رشتٌ بٌ يو زندٍنیشَن نی کنی. صد دفعٌ گفتو این نَيا رٍ بٌ يو نتابَن -

 شلختٌ بٌ نظرت خَبٌ؟ -

ٌ ای نبافشَن. اگٌ نال ننن آرى، باز دٍستشَن دارم -  .الاقل ٍقتی خَن

 .دٍبارى گَنٌ زبرش رٍ بَسیدم

ٌ ی راستی، نیشٌ نن از این ... حاال چاییت رٍ بخَر یخ کرد. چشو - جا برم خَن
ٌ زيرا؟  خال

 .خو شد ٍ لیَانش رٍ از رٍی نیز برداشت ٍ با یک دست نن رٍ نگٌ داشت

 .جا؟ نهکنٌ خالٌ خانَم خَاب باشننصِف شب نی خَای بری اٍن  -

آخٌ تارا گفت انشب فاطهٌ رٍ نبردى خَنٌ نانانش ٍ پیش . نٌ قبلش زنگ نی زنو -
 .خالٌ جَنٌ

 .کهی از چایش رٍ نزى نزى کرد

 .باشٌ برٍ -
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 :نن لبخندی زدم ٍ سیاٍش درحالی کٌ بٌ صندلیش تکیٌ نی دادگفت

ٌ يا رٍ دٍست داری؟ -  خیلی بچ

 .آرى خیلی -

 :اٍن قدر از تٌ دل گفتو کٌ نن رٍ بٌ خَدش فشرد ٍ شیطَن گفت

نی دٍنی کٌ دکترت نجَز دادى ٍ گفتٌ نشکلی ! خب پس چرا خَدت نی نی نهیاری؟ -
 .نیست

ٌ اش بلند کردم ٍ با قالب کردن دست يام بٌ يهدیگٌ، ٍاسٌ سیاٍش  سرم رٍ از رٍی شَن
 .ابرٍ تابَندم

 احیانًا دکترم بٌ خاطر پدر شدن خَدش نجَز صادر نکردى؟ -

لیَان نصفٌ شدى اش رٍ رٍی . چای کٌ نی خَرد پرید تَی گلَش ٍ شرٍع کرد بٌ خندیدن
 .نیز گذاشت

 .نن خَدم یٌ بچٌ دارم تَ خَنٌ، دٍنی رٍ نی خَام چی کار. نٌ ٍهلل -

نی دٍنست از این جهلٌ بدم . با این حرفش، نعترض نشت نحکهی تَ شکهش زدم
 .نیاد؛ ٍلی تکرارش کرد

ٌ ام! سیاٍش - ٌ ش پَنزدى سال ازم بزرگتری! یعنی نن خیلی بچ  .يه

ٌ ام کشید  .زبری صَرتش رٍ رٍی گَن

 سال برای تَ کٌ سال يای آیندى جٍَن ٍ خَشگل نی نَنی ٍ 15ببین این . نٌ عزیزم -
 .نی ترسو دیگٌ دلت نن رٍ نخَاد. نن پیر نیشو سختٌ

 .با قًر سرم رٍ چرخَندم
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خَبٌ يهیشٌ خَدت نیگی دٍست داشتن . اصال از این استدالل يات خَشو نهیاد -
ٌ ای! يیچی سرش نهیشٌ  .نٌ تفاٍت سن، نٌ ير چیز دیگ

 .با دستش سعی کرد صَرتو رٍ برگردٍنٌ

 .ببخشید، حاال نن رٍ نگاى کن ببینو. درست نیگی -

 .گفتو ٍ سیاٍش خندى اش گرفت" نچ" تخس

 .گفتو ببخشید دیگٌ -

. کٌ جَن نن رٍ قسو بخَری دیگٌ این حرف رٍ تکرارش نکنینخیرم نهیشٌ تا این  -
 .اٍن ٍقت شاید یٌ خبر خَشی بًت دادم

. خَدت نی دٍنی جَنت رٍ يیچ ٍقت قسو نهی خَرم؛ ٍلی باشٌ قَل نیدم دیگٌ نگو -
 !حاال بًو بگَ ببینو چٌ خبر شدى؟

 .ابرٍ باال پرٍندم ٍ سیاٍش بٌ زٍر صَرتو رٍ چرخَند سهت خَدش

 .ببین خاطرى نن پسر خَبی يستو خَدت نهی ذاری -

قبل از ير کاری از سهت سیاٍش، سریع عقب کشیدم ٍ سیاٍش بٌ نَقع دست پشتو 
ٌ ی ترسیدى اش خندیدم اخو نچندان جدی کرد ٍ . گذاشت نیفتو ٍ نن از تٌ دل بٌ قیاف

ٌ ی آزنایشو رٍ سهتش گرفتو  .کهی نتعجب از نن بٌ برگٌ نگاى کرد. نن برگ

 .عزیزم... خاطرى -

بًت زدى بَد ٍ نن با خجالت سرم رٍ پایین انداختو ٍ تٌ نَيام رٍ دٍر انگشتو 
 .نن رٍ نحکو بین دٍ دستش فشرد. پیچیدم

 .آخ عزیزم! آخٌ نن بٌ تَ چی بگو نانان کَچَلَ -
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ٌ ی عهیق شد رٍی پیشَنیو ٍ نن دست رٍی شکهو  خَشحالی سیاٍش یٌ بـ ـَس
 .گذاشتو

ٌ ات نیشو؟ -  بٌ نظرت نانان خَبی برای بچ

ٌ نَن، جانیا تَ يهیشٌ بًترینی - ٌ ام نٌ ٍ بچ  .اٍال بچ

 سیاٍش؟ -

 .باز حصار دست ياش تنگ تر شد ٍ نن نَيام رٍ پشت گَشو زدم

 .جَنو عزیزم -

نیگو اگٌ یٌ ٍقت، یٌ درصد، قلب نن نَقع دنیا اٍندنش از کار ٍایستاد تَ ٍلش  -
 .نذار بشٌ یک خاطرى ی دیگٌ. نکن

 .اخو ياش این بار جدی بَد ٍ نن جدیدا بغض يام يهَن اٍل اشک نی شد

نی فًهی چی داری نیگی خاطرى؟ اگٌ یک درصد کٌ يیچ، یک صدم درصد يو احتهال  -
 .بدم ٍجَد این بچٌ برات خطر دارى يهَن نَقع نیندازیش

 سیاٍش دلت نیاد؟ -

ٌ ام رٍ دید ٍ نن خَشِی بابا شدنش رٍ رسها کَفت کردم . تازى قطرى  يای اشک رٍی گَن
 .آخٌ این فکر از ٍقتی جَاب آزنایشو رٍ گرفتو ٍلو نهی کرد

ٌ ام کشید ٍ اشک يام تَی پَست دستش دفن شدن  .دست رٍی گَن

 نن بچٌ بی نانانش نی خَام چی کار؟. نعلَنٌ کٌ دلو نیاد. گریٌ نکن ببینو -

ٌ اش گذاشتو  .دست دٍر گردنش حلقٌ کردم ٍ سرم رٍ رٍی شَن
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 .تَ بًترین بابای دنیا نیشی -

 .اخو آلَد نگايو کرد ٍ نن نتَنستٌ بَدم نسیر بحخ رٍ عَض کنو

گايی با خَدم . سیاٍش اگٌ تَ قَل ندی نن از تکرار شدن یٌ خاطرى ی دیگٌ نی ترسو -
فکر کردم نهکنٌ نانانو يو نحل نن قلبش ناراحت بَدى ٍ نَقع دنیا اٍندنو نردى ٍ 

ٌ اش رٍ ٍل نهی کنٌ. بابام نتَنستٌ بزرگو کنٌ ٍ بعد ٍلو کردى . آخٌ نیگن يیچ نادری بچ
 !بٌ خاطر نن! شاید نانانو نردى! نیگن نًِر نادری بزرگٌ

ٌ ی صَرتی رنگش رٍ  اشک يام سر نی خَرد ٍ سیاٍش اجازى داد اشک يام پیراين نردٍن
 .خیس کنن

. آخٌ این يا چیٌ تَ بًش فکر کردی؟ نن بٌ تَ چی بگو؟ خاطرى، عزیز دلو، آرٍم باش -
 ببینو نکنٌ دکترت رٍ قبَل نداری، آرى؟. قرار نیست يیچ اتفاقی بیفتٌ

 .کهی بٌ ُتن صداش خندى داد کٌ گریٌ رٍ تهَنش کنو

 .نن فدای دکترم يو نیشو -

 .بازٍيام رٍ گرفت ٍ بلندم کرد

خاطرى . عَض این فکريا یکو فکر خَب بکن! ببین با چشو ياش چی کار کرد. خدا نکنٌ -
جان با این فکريا چیزی درست نهیشٌ ٍ نتاسفانٌ ينَز يستن خاطرى يایی کٌ درد تَ 

سعی کن تا جایی کٌ نی تَنی بًشَن سر بزنی ٍ براشَن درنَن باشی ٍ البتٌ . رٍ دارن
ٌ ات ٌ ی بی خَد برای نبَدنت کٌ دل نن رٍ بٌ ... یٌ نانان خَب برای بچ ٍ بٌ جای گری

ٌ ی نا آدم يا از یٌ نسلیو، گايی  ٌ ات یاد بدی، يه درد بیارى، از حاال تهرین کن کٌ بٌ بچ
تَی طَفان زندگی، بعضی يانَن آشناياشَن رٍ بی اٍن کٌ بخَان از دست دادن؛ ٍلی 

چَن اٍل از ير چیزی اٍن يا ! نٌ. دلیل بر این نیست کٌ کهبَدی دارن ٍ نحتاج ترحهن
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تسکین نی خَان، ... بندى ی خدا بَدن ٍ خدا تا يهیشٌ يست ٍ اٍن يا يهراى نی خَان
جَری کٌ باٍرشَن بشٌ این دنیا سًو اٍن يا يو يست، برای نظر دادن، برای تفریح 

ٌ ای  .کردن یا ير چیز دیگ

 .حرف يای قشنگش دلو رٍ آرٍم کرد ٍ سیاٍش دستش رٍ رٍی شکهو گذاشت

 حاال این فسقِل نانانش چند ٍقتشٌ؟ -

 !دکتر گفت نزدیِک دٍناى شدى -

ٌ ی قِد فندقو -  .پس بفرنایید بندى االن بابای یک بچ

ٌ ی فندقی يو دست ٍ پا  - آرى دیگٌ؛ انا سیاٍش قربَن قدرت خدا برم، االن يهَن بچ
 .دارى

 .جای جَاب یٌ آیٌ زیر لب زنزنٌ کرد ٍ نن عاشق با آرانش قرآن خَندنش بَدم

ن ِطینٍة » ِنَساَن ِنن ُساَلَل ٍة نِّ َنا ااْد َلَقدْد َخَلقْد ِکینٍة *ٍَ َفً  ِفی َقَرارٍة نَّم َناُى ُنطْد َنا * ُجوَّم َجَعلْد ُجوَّم َخَلقْد
ًها ُجوَّم َأنَشأْدَناُى  َنا الْدِعَظاَم َلحْد َْد َغَ  ِعَظاًنا َفَکَس َنا الْدُهضْد َغً  َفَخَلقْد َنا الْدَعَلَقَ  ُنضْد َفَ  َعَلَقً  َفَخَلقْد النُّطْد

َسُن الْدَخاِلِقینَ  ٌُ َأحْد ًقا آَخَر َفَتَباَرَک اللَّم * ير آینٌ نا انسان را از گل خالص آفریدیو«»*َخلْد
آنگاى از آن نطفٌ، لختٌ خَنی * سپس اٍ را نطف يای در جایگايی استَار قرار دادیو

آفریدیو ٍ از آن لختٌ خَن، پارى گَشتی ٍ از آن پارى گَشت، استخَان يا آفریدیو ٍ 
استخَان يا را بٌ گَشت پَشانیدیو، بار دیگر اٍ را آفرینشی دیگر دادیو درخَر تعظیو 

 (سَرى نَننَن14ا  ت12آیٌ ).«*است خداٍند، از آن بًترین آفرینندگان

 پایان


